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ِٖسدف جاللسصيحف جألظٌدٕ جهيدحنف يؿؾال ُحيح يً يؿجؾل جهسٌيٖر جالكسوحؿٖر ،ػٖش صير

جسفحق ُوٓ ؤُيٖسَ فٕ جهٌنحً جالكسوحؿٔ ٌسٖظر هوٌظحع جهـٔ ػللسَ دِى جهؿّل فٕ ُؿذ

يظحالز يً ظفجء جاللسصيحفجز جهّجفؿذ اهِٖحّ ،هيح كؿيسَ يً ؾؿيحز جهؿُى هِح فٕ اًحف سػلٖق

جهيٌفِر هودوؿًٖ فٕ اٌِحم جهٌنحً جالكسوحؿٔ ،هـج ِٖؿ ّظّؿ اػوحءجز ؿكٖلر ػّل سؿفلحز
جاللسصيحف جألظٌدٕ جهيدحنف سسفق يَ جهيِحٖٖف جهؿّهٖر ؤؿجذ سينً وحٌِٕ جهلٖحلحز يً جهسلٖٖى
جهلوٖى هيؿْ سػلق جألُؿجف جالكسوحؿٖر هوؿّهر ؾحور ّجً ُـٍ جإلػوحءجز سيصل جػؿ
جهيئنفجز جهِحير جهسٕ سِنك يؿْ سٌحفلٖر جالكسوحؿ ّكؿفسَ ُوٓ ظـخ جهيقٖؿ يً سؿفلحز
جاللسصيحف جألظٌدٕ جهيدحنف.

ُّـج جهٌٍّ يً جاللسصيحفجز ٖسإصف دحألّيحٍ جالكسوحؿٖر جهِحهيٖر ّجهيئنفجز جالكسوحؿٖر

جهسٕ سؿؾل فٕ اًحف جالكسوحؿ جهنوٕ ،دحُسدحفُح جػؿ يػؿؿجز جهيٌحؼ جاللسصيحفٔ هوؿّل،
فحألّيحٍ ّجهيلسظؿجز جهسٕ ػؿصز دِؿ جألقير جهيحهٖر جهِحهيٖر جهسٕ ٌنإز فٕ كوخ جهٌٌحى
جهفؤليحهٕ ُحى  ، 8002ؤصفز ُوٓ جألّيحٍ جهسٌيّٖر فٕ يؾسوف ؿّل جهِحهى ،ييح ؤؿْ اهٓ سغٖف

ؾحفًر جاللسصيحفجز جألظٌدٖر جهيدحنفذ ّسدحًٖ فؿّؿ فِوِح فٖيح دًٖ جهؿّل ،نحٌز جهظقجثف يً

جهؿّل جألكل سإصفج ديظفٖحسِح هِؿى جٌفسحػِح ُوٓ جهِحهى جهؾحفظٕ فٕ جهيظحل جالكسوحؿٔ ّجهيحهٕ
نصٖفج.
ABSTRACT
Foreign Direct Investment is an important input of the entrances to the economic
development, where there is agreement on its importance in economic activity as a
result of the success achieved by some countries in several areas as a result of
investments coming to it, and for its support services in the framework of achieving
the benefit of the two countries in the recovery of economic activity, So is the
existence of accurate statistics on flows of foreign direct investment in line with
international standards, a tool that enables policy-makers of the proper assessment of
the achievement of economic goals of the state, especially that these statistics
represent one of the important indicators that reflect the competitiveness of the
economy and its ability to attract more foreign direct investment flows.
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ؿ.فجٖك ػؿذ/ؤ.نفجير يفّذ
This type of investment is affected by the conditions of the global economic and
economic indicators within the macroeconomic framework, as one of the
determinants of the investment climate of the States, The situation and the
developments that have occurred with the emergence of the global financial crisis that
occurred in the heart of the capitalist system, have affected the conditions of
development in various countries around the world, led to a change map of foreign
direct investments and the varying reactions among Countries, Algeria was one of the
less affected countries because of its none openness to the outside world both in
economic and financial field, and this vulnerability touched some sectors of the
economy due to lower export revenues dollar-denominated, as the currency most
affected by the result of this crisis

يلديج
اً كؿفذ جهؿّهر ُوٓ ظـخ جاللسصيحفجز جهيػوٖر ّجألظٌدٖر سِسيؿ اهٓ ػؿ ندٖف ُوٓ يؿْ
سّجفف يلّيحز يػؿؿذ فٕ جهؿّل جهييٖفرّ ،سِسدف ُـٍ جهيلّيحز يً يػؿؿجز جاللسصيحف
جألظٌدٕ جهيدحنف ،جهسٕ سؾسوف يً ؿّهر ألؾفّْ ،ـهم ّفلًح الؾسالف ٌفّفِح جهًدِٖٖر
ّجالكسوحؿٖر ّجهلٖحلٖر ّجالظسيحُٖر.
ّدحهفغى يً جُسيحى جهؿّل دظـخ جاللسصيحف جألظٌدٕ جهيدحنف ،فبً ٌسحثط ـهم جالُسيحى
سؾسوف يً ؿّهر ألؾفْ دحؾسالف لٖحلسِح فٕ ظـخ جاللسصيحف جألظٌدٕ جهيدحنف دحلسؾؿجى
جهلدل جألنصف فِحهٖرّ ،يٌػَ جهيقجٖح ّجهسٖلٖفجز ّجإلُفحءجز جهسٕ سنظَِ ُوٓ جهسؿفق،

ّهسػلٖق ُـج جهِؿف جُسيز جهِؿٖؿ يً جهؿّل دسِٖثر جهيٌحؼ جاللسصيحفٔ ّسًّٖف دٖثر ؤؿجء

جألُيحل ُدف يػحّف يسِؿؿذ يػحّهر يٌِح جهسنٖف يَ يسًودحز جهٌٌحى جهِحهيٕ جهظؿٖؿ
ّجالٌفسحع ُوَٖ ،ؾحور فٕ ٌل يح ٖنِؿٍ جهِحهى يً ػفنٖر ّؿٌٖحيٖنٖر فٕ جٌسلحل فئّك
جأليّجل د ػفٖر ّؿًّ كّٖؿ فٕ ٌل سِحٌى ؿّف جهنفنحز يسِؿؿذ جهظٌلٖحز ّسقجٖؿ جهسنسالز
جالكسوحؿٖر جهِحهيٖر ّجهسؿّٖل جهيسقجٖؿ هوِالكحز جالكسوحؿٖر جهؿّهٖرٌ ،حُٖم ًُ قٖحؿذ
جهسًدٖلحز جهػؿٖصر هسنٌّهّظٖح جإلُالى ّجالسوحل ّسًّف جهدٌٖر جهسػسٖر جهفكيٖر ُحهيٖح.
اال ؤً ُـج جالٌفسحع جالكسوحؿٔ جهِحهيٕ ،نحٌز هَ سدِحز ؾًٖفذ ،فنل يح سسِفى هَ ؿّهر
يح يفسدً جكسوحؿُح دحالكسوحؿ جهِحهيٕ ،سول سدِحسَ هدحكٕ جهؿّل جألؾفْ ّؤػٖحٌح دٌفك ؿفظر
جهسإصف ؤّ ؤنصفّٖ ،سظوٓ ـهم فٖيح نِؿٍ جهِحهى يئؾفج يً ؤقير يحهٖر سًّفز ؤّظِِح ّسوٌّز

ديفّف جهّكز ُوٓ ٌػّ يؾٖف ،يً ؤقير يحهٖر ٌنإز فٕ كًحٍ جهفًُ جهِلحفٔ فٕ

جهّالٖحز جهيسػؿذ جأليفٖنٖر اهٓ ؤقير جكسوحؿٖر ُحهيٖر جٌِنلز فٕ وّفذ فنّؿ ُيٖق
جسلِز هسيى نحفر ؿّل جهِحهى سلفٖدح ،صى اهٓ ؤقير يحهٖر ؤؾفْ فٕ وّفذ سوحُؿ جهيؾحًف
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جهيػًٖر دحهؿًّٖ جهلٖحؿٖر هوِؿٖؿ يً ؿّل جهِحهى ّدوفر ؾحور فٕ جالسػحؿ جهٌلؿٔ جألّفّدٕ
فيال ًُ جهيؾحًف جهيػًٖر دنل يً جهدفسغحل ،جًٖحهٖح ،جٖفهٌؿج ،جهٌّٖحً ّجلدحٌٖح.
فحهظقجثف ّجػؿذ يً جهؿّل جهسٕ كحيز دِؿؿ يً جإلوالػحز جهِٖنوٖر ّؿُيسِح دظيور
يً جإلظفجءجز جهسٌٌٖيٖر ّجهسنفِٖٖر جهسٕ ُققز ٌظحػِح جالفسفحُحز جهيلسيفذ أللِحف
جهٌفً كدل ػؿّش جألقير جهيحهٖر جهِحهيٖرّ ،ـهم يً جظل جهٌِّى دحكسوحؿُح ّجهسؾوه يً
يؿٌّٖٖسِح جهؾحفظٖر ،فيال ًُ جالٌفسحع جهِحهيٕ ًُ ًفٖق فسغ جهدحخ ؤيحى جهنفنحز

جألظٌدٖر هاللسصيحف فٕ جهلًحُحز جهيؾسوفرٌٌ ،فج هسّففُح ُوٓ نصٖف يً يقجٖح جهيّكَ
جهٌُّ ٖر ـجز جهدِؿ جهًدِٖٕ ّجهسٕ سِسدف يً ؤُى يػؿؿجز جاللسصيحف جألظٌدٕ جهيدحنف ،ييح
ليغ هِح دظـخ جلسصيحفجز ؤظٌدٖر يدحنفذ ظؿٖؿذ ،اال ؤً ُـج جالٌفسحع كؿ ِٖفيِح هسؿجُٖحز
جألقيحز هِحهيٖر نغٖفُح يً جالكسوحؿٖحز جألؾفْ دػلخ ؿفظر جٌفسحػِح ّسِحيالسِح فٕ
جهيظحل جهيحهٕ يَ جهؿّل جألؾفْ.
ّتيب أً األّغبؽ اهخٌيٌّج خغٌرح فً اهـدٌد يً دّل اهـبهى تـد خدداؿٌبح األزيدج

اهيبهٌج اهـبهيٌج فئٌَ ٌجدر تٌب غرّرث يـرفج خغٌر خدفلبح االشخذيبر األجٌتدً اهيتبضدر

تبؿختبرٍ احد اهـّايل اهخً خؤدي إهى خحلٌق اهخٌيٌج االكخظبدٌج

اإلضنبهٌج:

فِل سإصفز سؿفلحز جاللسصيحف جألظٌدٕ جهيدحنف فٕ جهظقجثف دِؿ سؿجُٖحز جألقير جهيحهٖةر

جهِحهيٖر ؟ ُّل ؤصفز لٖحلحز سػلًٖ يٌحؼ جاللسصيحف فٕ جهظقجثف ُوٓ ظةـخ جاللةسصيحف
جألظٌدٕ جهيدحنف اهِٖح فٕ ٌل سوم جهسؿجُٖحز ؟ ُّل ٌظػز جهظقجثف فٕ سػلٖق ُؿفِح ؾالل
جهفسفذ 8000-8000؟
ّهإلظحدر ُوٓ نل ُـٍ جأللثور لّف ٌسٌحّل يح ٖوٕ:
أّال :خلًٌٌ االشخذيبر األجٌتً اهيتبضر فً اهجزائر.

يلحٖفذ هوسّظِحز جهظؿٖؿذ جهسٕ ُففِح جالكسوحؿ جهًٌّٕ ،فلؿ نِؿز ُـٍ جهيفػور اوؿجف

جهِؿٖؿ يً جهٌوّه جهسنفِٖٖر جهسٕ ؤنؿز نِحف جهدحخ جهيفسّع ؤيحى جاللسصيحف جألظٌدٕ
جهيدحنف :ُّٕ ،
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 -1كبًٌّ اهٌلد ّاهلرع :دحهفغى يً ؤً جهلحًٌّ

00-30

ُؿف اهٓ سفِٖل جهلٖحلر جهٌلؿٖر،

ييح ٌِٖٕ جٌَ هٖك دلحًٌّ جاللسصيحف ،اال جٌَ ؤنؿ ُوٓ يظيُّر يً جهيدحؿة جهسٕ سليغ

هألظحٌخ ديقجّهر ؤٌنًسِى جاللسصيحفٖر فٕ جهظقجثف:ُّٕ ،

1

 -ػفٖر جاللسصيحف دحهليحع هويلٖيًٖ ّغٖف جهيلٖيًٖ دسظلٖؿ ينحفَٖ جاللسصيحف جألظٌدٕ

جهيدحنف؛
 جهسؾوٕ ٌِحثٖح ًُ نفً جهنفجنر دٌلخ يػؿؿذ ّاكفجف اينحٌٖر سػّٖل جألفدحع ّاُحؿذسػّٖل فؤك جهيحل؛
 كدّل جهظقجثف ديدؿؤ جهسػنٖى جهؿّهٕ ٌُؿ جهيٌحقُحز ؤّ جهؾالفحز جهسٕ سػؿش يَ جهًففجألظٌدٕ؛
 جهسؾوٕ ٌِحثٖح ًُ جهسيٖٖق دًٖ جهيلٖيًٖ ّغٖف جهيلٖيًٖ ّجهلًحٍ جهؾحه ّجهِحى ّدِـج فلؿؤنؿ ُوٓ يدؿؤ جهيلحّجذ دًٖ يؾسوف جهيلسصيفًٖ؛
 ّكؿ هِخ جهيوفف جهيفنقٔ ؿّف ُٖإذ جاللسصيحف فٕ ٌل ُـج جهلحًٌّ دحلسلدحهَ هويوفحزّؿفجلسِح ّػفوَ ُوٓ ييحً ػلّق جهيلسصيفًٖ دحهلِف ُوٓ سًدٖق جهلّجًٌٖ؛

 -2اهيرشّى اهخضرٌـً

93-12

هـبى  :1993دحهفغى يً ؤً كحًٌّ جهٌلؿ ّجهلفى سييً

دِى جهيدحؿة جهؾحور ديِحهظر يوف جاللسصيحف جألظٌدٕ جهيدحنف ،اال ؤً ُـج جألؾٖف دلٕ

دؿًّ ٌه ؾحه ّّجيغ اهٓ غحٖر ُحى

0331

سحفٖؽ وؿّف جهيفلّى جهسنفِٖٕ جهؾحه

دسفكٖر جاللسصيحفجز .

ؤنؿ ُـج جهيفلّى ُوٓ دِى جألػنحى جهّجفؿذ كٕ كحًٌّ جهٌلؿ ّجهلفى نـهم جهؾحور دبهغحء
جهسيٖٖق دًٖ جألظحٌخ ّجهيػوًٖٖ ّجهلًحٍ جهؾحه ّجهِحى نيح سييً:

2

 سدلًٖ ّسلِٖل اظفجءجز ُيوٖر جاللسصيحف دسؾفٖف سِلٖؿجز اظفجءجز جهيّجفلر جهيّظّؿذيً كدل ّسلؿٖى ييحٌحز ّجيسٖحقجز يفٖدٖر ّظيفنٖر؛
 جهسإنٖؿ ُوٓ سػّٖل جألفدحع ّفؤك جهيحل ّجإلكفجف ديدؿؤ جهسػنٖى جهؿّهٕ هػل جهيٌحقُحزّكؿ سإنؿ ـهم فِوٖح دحٌييحى جهظقجثف ألّل يفذ اهٓ جهّنحهر جهؿّهٖر هييحً جاللسصيحفجز؛
 اٌنحء ُٖثر ّنحهر سفكٖر ّيسحدِر جاللسصيحفجز نظِحق اؿجفٔ ٖنفف ُوٓ ؿُى ّسّظَٖجهيلسصيفًٖ ّيسحدِسِى ّجهلٖحى دحهؿفجلحز ّدػش ّجلسغالل ففه جهسِحًّ فٕ جهيظحالز
جهسلٌٖر ّجهيحهٖر ّسٌٌٖى جهٌؿّجز ّجهيوسلٖحز ّاوؿجف جهيًدُّحز هوسِفٖف دففه اللسصيحف.
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 -3األير

13-11

هـبى

2111

اهيخـوق تخػٌّر االشخذيبراح  :دِؿف يلحٖفذ جهسػّالز

جهيسلحفُر ؿّهٖح جلسوقى جأليف اُحؿذ جهٌٌف فٕ جٗهٖحز جهسٕ كحى ُوِٖح جهيفلّى جهسنفِٖٕ

08-31

ُوٓ :

3

ٌسٖظر فنل ُـج جألؾٖف فٕ سػلٖق جألُؿجف جهيسّؾحذ يٌَ ،هـهم ظحء ُـج جأليف هٖئنؿ

 سّلَٖ ًٌحق جاللسصيحفجز هسنيل جكسٌحء ؤوّل فٕ اًحف جلسػؿجش ٌنحًحز ظؿٖؿذ ؤّسّلَٖ كؿفجز جإلٌسحض جهلحثيرّ ،جهيلحُير فٕ فؤك يحل جهيئللر ٖنًّ فٕ ننل ٌلؿٔ ؤّ
ٌُٖٕ ،جٌحفر اهٓ سّلَٖ جهيظحل هٖنيل جهيلحُير فٕ جألٌنًر جاللسصيحفٖر فٕ اًحف
ؾوؾور نوٖر ؤّ ظقثٖر؛
 ؤنؿ ُـج جأليف ُوٓ ييحً جلسيفجفٖر جهِيل ّفق ؤفيٖر يِفّفةر يلةدلح ال سِةففجهسغٖفجز جهيفحظثر ُّـج يح ٌوز ُوَٖ جهيحؿذ

01

يٌَ ،ؤٔ ٌه ُوٓ جلسلفجف جهسنفَٖ؛

 سييً ُـج جأليف سلِٖالز ّيقجٖح ُحير ّيػؿؿذ ّسٌللى اهٓ جهيقجٖح فٕ اًحف جهٌٌحى جهِحىنسوم جهؾحور دحالُفحءجز جهظيفنٖر هوسظِٖقجز جهيلسّفؿذ ّجهسٕ سؿؾل يدحنفذ فٕ جهِيوٖةر

جإلٌسحظٖر ّ ،....جهٓ جهيقجٖح فٕ اًحف جهٌٌحى جاللسصٌحثٕ نسوم جهيسِولر دحاللةسصيحفجز جهسةٕ
سٌظق فٕ يٌحًق سفغخ جهؿّهر فٕ سًّٖفُح ّٖنًّ فؿ ُٖثر جاللسصيحف ُوٓ اينحٌٖر جلسفحؿذ
جهيلسصيف يً جهيقجٖح جهييٌّػر فٕ اًحف جهٌٌحى جاللسصٌحثٕ دِؿ ّٖ 10يح يً سلؿٖى جهًوخ.
ّدٌحءج ُوٓ ُـج جأليف فلؿ ؤٌنإز ُؿذ ُٖثحز هسلٖٖف يوف جاللسصيحف ُّٕ:

 1-3اهّنبهج اهّػٌٌج هخػٌّر االشخذيبر:

اً جهّنحهر جهًٌّٖر هسًّٖف جاللسصيحف نحٌز سؿُٓ فٕ جألول ّنحهر سفكٖر ّؿُى ّيسحدِر

جاللسصيحف يًّ ،8000-0331كؿ ؾّل هِح يِير سلِٖل ّسفكٖر ّجوًػحخ جاللسصيحف ،فِٕ سيوم
ليِر ظٖؿذ هؿْ جهيلسصيفًٖ جهًًٌّٖٖ ّجألظحٌخ فٖيح ٖؾه جهؾؿيحز جهسٕ سلؿيِح هِى يظحٌح،
ػٖش سلسلدل ّسٌوغ ّسوًػخ جهيلسصيفًٖ ُوٓ يلسّْ ُٖحنوِح جهيفنقٖر ّجهظِّٖرّ ،سًوَ
جهيلسصيفًٖ يً ؾالل يّكِِح ُوٓ جالٌسفٌٖز ّ فنحثقُح جهؿُحثٖر ّيؾسوف ٌلحً جاللسِاليحز
ديٌحلدر ٌّجُف جكسوحؿٖر يٌٌير فٕ جهظقجثف ّفٕ جهؾحفض ،نيح سيفٕ جهًحدَ جهفليٕ ُوٓ
جهيقجٖح جهسٕ ٌٖه ُوِٖح ٌٌحى جهسنظَٖ ّـهم دبٌوحف ّفٕ آظحل كوٖفذ ،ايحفر اهٓ ػفوِح
ُوٓ جهسٌفٖـ جهيسفق ُوَٖ يَ يؾسوف جهيئللحز جهيٌِٖر نحهظيحفم ّجهيفجثخ هلفجفجز جهسنظَٖ
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ُوٓ جاللسصيحف ّيلحُيسِح فٕ سٌفٖـ لٖحلحز ّجلسفجسظٖحز جهسٌيٖر دحهسأقف يَ جهلًحُحز
جالكسوحؿٖر جهيٌِٖر.

4

 2-3اهيجوس اهّػًٌ هالشخذيبر

CNI

ُّٕ ُٖثر ٖسفؤلِح فثٖك جهػنّير ،ينوفر دحلسفجسظٖحز ّؤّهّٖحز جهسًّٖفّ ،اٌنحء ُٖحنل
ظِّٖر هوّنحهر جهسٕ سلحُى دحهسنحّف يَ جهفحُوًٖ جهيػوًٖٖ فٕ جهسٌيٖر جهظِّٖر ،اـ سسيصل ُـٍ
جهيلحُير ؾحور فٕ سّفٖف ّلحثل دنفٖر ّيحؿٖر يً ؤظل سلِٖل ّسدلًٖ ُيل جاللسصيحف،
ّافلحء هظٌر ًًِ دحلسلدحل ننحّٔ جهيلسصيفًٖ ّجهفول فِٖحّ ،سّيٖغ ؤؿّجف يؾسوف
جهيسؿؾوًٖ فٕ يؿفض جاللسصيحفّ ،يفجظِر ٌٌحى جهسػفٖق ُوٓ جاللسصيحفّ ،سؾفٖى جظحل جهفؿ
هويلسصيفًٖ يً ّٖ 60يح

اهٓ28

لحُر ،ايحفر اهٓ اهغحء ػؿ جهسيّٖل جهـجسٕ جهيًوّخ يً ؤظل

جهػوّل ُوٓ جهيقجٖح ّ سدلًٖ اظفجءجز جهػوّل ُوٓ جهيقجٖح ،سؾفٖف يوفحز ًوخ جهيقجٖح.5
ّ 3-3زارث اهيشبُيج ّخركٌج االشخذيبر :

سلسفع السفجسٖظٖر سفكٖر ّسًّٖف جاللسصيحفجز جهيفسدًر ددفجيط جهؾوؾور فلً.

6

 4-3اهضتبتٌم اهّحٌدث اهاليرنزٌج.

ؤُوٌز جهّنحهر جهًٌّٖر هسًّٖف جاللسصيحفجز ًُ ػوٖور ٌنحً ّ ، 8000ؤففقز ٌسحثط جإلػوحء
جهيوفع دَ هؿْ جهندحدٖم جهيّػؿذ ًُ سيفنق جاللسصيحفجز فٕ ّالٖحز جهّلً ّسإؾفُح فٕ
جهظٌّخ ،فغى سػفم ّالٖسٕ جألغّجً ّؤؿفجف يئؾفج ّفلح هػوٖور جهّنحهر جهًٌّٖر هسًّٖف

جاللسصيحف هلٌر

ّ ،دِؿ اٌنحء ندحدٖم اليفنقٖر يّػؿذ ُدف يؾسوف جهّالٖحز ،فبً

8000

جهظقجثف جهِحوير سسوؿف جهّالٖحز جهسٕ سلظل دِح ٌلخ ُحهٖر هاللسصيحف ،يلحفٌر دِؿؿ
جهينحفَٖ ّيدوغ جاللسصيحفجز ّجلسػؿجش يٌحوخ جهنغل يسدُّر دّالٖر سٖقٔ ّقّّّ ،فكور،
ُّّفجًّ ،دوغز ينحفَٖ جاللسصيحف جهيوفع دِح هؿْ جهندحم جهيّػؿ جهاليفنقٔ هوظقجثف
جهِحوير
010 81

0 933

ينفٍّ ،ؤٔ يح ٌلدسَ

يوٖحف ؿٌٖحف يح ِٖحؿل

٪11

٪01

يً يظيٍّ جهينحفَٖ جهيوفع دِح ديدوغ كؿفٍ

يَ سّكَ جلسػؿجش

03 300

يٌوخ نغل ،ؤٔ

جهفكى جإلظيحهٕ ،ؤيح ّالٖر سدقٔ ّقّ ،جهسٕ سػسل جهيفسدر جهصحٌدر ،فسِؿ  318ينفٍّ
ّدحلسصيحفجز ٖلؿف يدوغِح
يٌوخ نغل ؤّ

جهيفسدر جهصحهصر خ
46

،٪ 1
213

02,22

يوٖحف ؿٌحف يح ِٖحؿل

،٪ 1,39

٪ 81

يً

دٌلدر ،٪ 00

يَ سّكَ جلسػؿجش

9 100

ػلخ جفكحى جهقنحهر جهًٌّٖر هسًّٖف جاللسصيحف ،فٖيح سػسل ّفكور

ينفٍّ دٌلدر  ،٪ 3ؤٔ  13يوٖحف ؿٌٖحف يً جاللسصيحفجز ،يح ِٖدحؿل

،٪ 2
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ّاٌنحء

300

1يٌوخ نغل دٌلدر  ،٪ 3نيح جلسلًدز يًٌلر غفخ جهدالؿ جلسصيحفجز يػسيور ،اـ

دودغ ُؿؿ جهينحفَٖ جهيوفع دِح ُوٓ يلسّْ جهندحم جهيّػؿ هُّفجً
يً جاللسصيحفجز دلٖير  18يوٖحف ؿٌٖحف ،يح ِٖحؿل

108

ينفٍّ ،دٌلدر

.٪00

ففٕ جهيظيٍّ فلؿ ؤػوز جهّنحهر جهًٌّٖدر هسًّٖف جاللسصيحف ػّجهٕ

3 100ينفٍّ

يفنػر هاللسفحؿذ يً جهيقجٖح جهسٕ ٌٖيػِح جظفجء سنظَٖ جاللسصيحف دلٖير سلؿف خ
ؿٌٖحفّ ،جلسػؿجش

21 300

٪1

جلسصيحف

913

يوٖحف

يٌوخ نغل ّ ،سِسدف جهندحدٖم جهيّػؿذ هوّنحهر جهسٕ سدوغ ػحهٖح

03

ندح ُوٓ جهوِٖؿ جهًٌّٕ ،ؤؿجذ يسيٖقذ هسفكٖر جاللسصيحفجز ُّحيل ؿُى هوسٌيٖر جهيػوٖرّ ،سِسدف
جهّنحهر ؤً فسغ جهندحم جهيّػؿ دحز ػحفقج هاللسصيحف ،اـ هى ِٖؿ جهيلسصيفًّ يفغيًٖ ُوٓ
جهسٌلل هولٖحى دحإلظفجءجز جإلؿجفٖر فٕ ّالٖر ؤؾفّْ ،كحل جهيؿٖف جهِحى هوّنحهر ُدؿ جهنفٖى
يٌوّفٔ دؾوّه يلحُير ُـٍ جهِٖحنل فٕ سدلدًٖ ُيوٖحز اٖؿجٍ يوفحز جاللسصيحف ،ؤً
ٌُحم قٖحؿذ يوػٌّر هوسوفٖػحز ُوٓ جاللسصيحفجز فٕ جهيٌحًق جهدسٕ جلدسلفز دِح جهندحدٖم،
ّهلؿ لظوز جهّالٖحز قٖحؿذ فٕ جإلُالً ًُ ينحفَٖ جاللسصيحف ،هنٌِح ؤكل ػظيح يلحفٌر
دحهّالٖحز جهيـنّفذّٖ ،سِوق جأليف دحهدوٖؿذ جهسٕ لظوز  923ينفٍّ دٌلدر ّ ٪ 1دلٖير  10يوٖحف
ؿٌٖحف يح ِٖحؿل

دٌلدر

،٪ 1

،٪ 9

ّدلٖيدر

يَ ؾوق

81

1199

يٌوخ نغل دٌلدر

يوٖدحف ؿٌٖدحف ؤّ يدح ِٖدحؿل

9191 ّ٪ 1

ٌُحدر ُؿؿج يِسدفج يً جهينحفَٖ جهيِوً ٌُِح ّجهيلؿفذ خ
يوٖحف ؿض ،يح ِٖحؿل6

٪

لسليغ دؾوق ؤقٖؿ يً

،٪ 2

ّلظوز كلًٌٌٖر

9200

666

921

ينفُّح

يٌوخ نغلّ ،لظوز ّالٖر

ينفٍّ ؤٔ  ،٪ 1ديدوغ كؿفٍ

يٌوخ نغل ،يسدُّر دلًٖف خ

82
119

ينفٍّ جلسصيحفٔ دلٖير  81يوٖحف ؿض ّ  9100يٌوخ نغل يٌسٌف ،نيح سينٌز ّالٖحز ؤؾفْ

فٕ يٌحًق نحٌز سّوف يٌـ قيً كوٖف دحهيِقّهر يً ظوخ جلسصيحفجز ُّٕ ،جألغّجً خ
810

ينفٍّّ ،ظٖظل خ

892

ينفٍّّ ،ؤؿفجف خ

819

ّ ،سٖحفز خ

881

ّ ،ؾٌنور خ

013

ينفٍّ يِوً هؿْ جهيوحهغ جهاليفنقٖر هوّنحهرّٖ ،لِٓ جهندحم جهيّػؿ ؤلحلح اهٓ ييحً
يفجفلر جهيلسصيفّ ،سلِٖل يلحفٍ هؿْ جإلؿجفجز هسػلٖق ينفَُّّٖ ،ظيَ ييصوٕ يؾسوف
جإلؿجفجز جهيٌِٖر دسفنٖخ ينفٍّ جلسصيحفٔ يصل يوحهغ جهلظل جهسظحفٔ ّجهيفجثخ
ّجهظيحفم ّجهدوؿٖحز هـج جكسفػز جهّنحهر جهًٌّٖر هسًّٖف جاللسصيحف فٕ يحفك جهفحفً فسغ
ندحنِح جهيّػؿ جهاليفنقٔ جل

03

فٕ ّالٖر جهنوفّ ،سسّكَ جهّنحهر جهسّلَ اهٓ دحكٕ ّالٖحز

جهًًّ.7
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 -4كبًٌّ ٌُ :2116ؿ سِؿٖل جهلحًٌّ جهؾحه دحاللسصيحف فٕ

8009

 ،فحً جهلؿفجز جهؾحور

دحاللسصيحف ؤودػز يػؿؿذ ّيٌٌير ُوٓ
3يلسّٖحز:
-

8

جهيلسّْ جاللسفجسٖظٕ :ييصور ًُ ًفٖق جهيظوك جهًٌّٕ هاللسصيحفّ ،كؿ دؿؤز سًدق

ػفنر جهيظوك جهًٌّٕ هاللسصيحف ػحهٖح نل يح ٖسِوق دحهلفجفجز جإللسفجسٖظٖر جهؾحور
دحاللسصيحف؛

 -جهيلسّْ جهلٖحلٕ :ييصور ًُ ًفٖق ّقٖف جهوٌحُر ّسفكٖر جاللسصيحفجز ،سػز ٌُّجً

جهسفكٖر ّسظٌٖؿ جاللسصيحف ،ػٖش سنًّ ّقجفذ جهوٌحُر ّسفكٖر جاللسصيحفجز ينوفر يً

سؾووحز ؤؾفْ دحُؿجؿ جهلٖحلر جهًٌّٖر هاللسصيحف ّجهلِف ُوٓ سًدٖلِحّ ،فٕ ُـج جهيظحل
سًدق ّقجفذ جهوٌحُر ّسفكٖر جاللسصيحفجز يِحيِح يً ؾالل جإلؿجفذ جهِحير هاللسصيحف؛
 جهيلسّْ جهسٌفٖـٔ :ييصور ػحهٖح ًُ ًفٖق ّنحهسًٖ سًدلحً يِحيِيح سػز يفجكدر ّقجفذجهوٌحُر ّسفكٖر جاللسصيحفجز.
فِـج جأليف جهيئفؼ فٕ

01

ّٖهّٖ

8009

جهيِؿل ّجهيسيى هاليف جهيسِوق دسًّٖف جاللسصيحف

جهيئفؼ فٕ  80ؤّز  8000جهـٔ ؤسحع ُؿذ جيسٖحقجز هويلسصيفًٖ جهيػوًٖٖ ّجألظحٌخ ُّوٓ كؿى
جهيلحّجذ ،فلحًٌّ جاللسصيحف جهوحؿف ُحى

8009

ٖليغ هنل يلسصيف يِسى دففه جاللسصيحف

دحهظقجثف لّجء نحً نؾوح ًدِٖٖح ؤّ يٌِّٖح ؤً ٖلٖى ينفُّح جلسصيحفٖح لّجء يً ؾالل اٌنحء
نٖحً كحٌٌّٕ دحليَ جهنؾوٕ ؾحيَ هولحًٌّ جهظقجثفٔ فٕ ػؿّؿ  ٪ 000يً جهفؤليحل جهيلٖى ؤّ
غدٖف جهيلٖى ؤّ دينحفنر نؾه ؤّ يظيُّر ؤنؾح ه ًدًِٖٖٖ نحٌّج ؤّ يًٌِّٖٖ ؾحيًِٖ

هولحًٌّ جهظقجثفٔ ،ؤّ يً ؾالل جهيلحُير فٕ فؤليحل يئللر كحثير فٕ ننل يلحُيحز ٌلؿٖر
ؤّ ٌُٖٖر ؤّ جلسِحؿذ جهٌنحًحز فٕ اًحف ؾوؾور نوٖر ؤّ ظقثٖر ،فِّ ّٖفف ُؿذ ييحٌحز
هػيحٖر ؤٔ جلسصيحف سسيصل ؤلحلح فٕ ُؿى جهيلحك دحاليسٖحقجز جهيػول ُوِٖحّ ،اينحٌٖر سػّٖل
فئّك جأليّجل جهيلسصيفذ ّجهِحثؿجز جهٌحسظر ٌُِحّ ،جهيِحيور جهييحصور هنل جهيلسصيفًٖ
دحإليحفر اهٓ ّظّؿ سغًٖر هِـٍ جاللسصيحفجز يً ؾالل جهيِحُؿجز ّجالسفحكٖحز جهؿّهٖر جهصٌحثٖر
ؤّ جهيسِؿؿذ جألًفجف هسنظَٖ ّػيحٖر جاللسصيحفجز يَ اينحٌٖر جهًًِ جإلؿجفٔ ّجهلحٌٌّٕ ّػسٓ
جهوظّء اهٓ جهسػنٖى جهؿّهٕ فٕ ػحهر ٌقجٍ دًٖ جهؿّهر جهظقجثفٖر ّجهيلسصيفًٖ غٖف
جهظقجثفًِّٖٖٖ 9،سدف ُـج جهلحًٌّ جهلحثؿ ّجهيسِحيل ددَ فٕ جهّكز جهػحهٕ.

62
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ذبٌٌب :اهيٌبخ االشخذيبري اهيخبح فً اهجزائر

ٖفسدً يٌحؼ جاللسصيحف ديظيُّر يً جهِّجيل جهسٕ سؾه يّكِح يػؿؿجّ ،جهسٕ سػؿؿ ننل

جهففه ّجهػّجفق جهسٕ سينً جهنفنحز يً جاللسصيحف ُوٓ ٌػّ يٌسط ّيً ؾوق فف ه ُيل
ّسّلَٖ ًٌحق ؤُيحهِح ،فِّ ِٖسدف يً جهيفحُٖى جهيفندر ألٌَ ٖسِوق دظّجٌخ يسِؿؿذ ،دِيِح
يسِوق ديؿْ سّفف يٌنأز جهدٌٖر جهسػسٖر ّجهٌٌى جهلحٌٌّٖر ّجألّيحٍ جهلٖحلٖرّ ،جهدِى جٗؾف
دحهيئللحز ّجهلٖحلحز ،فِـج جهيفِّى جهيفنخ ُّ يفِّى ؿٌٖحيٖنٕ ؿجثى جهسًّف هيالػلر
جهسغٖفجز جهلٖحلٖر ّجهسلٌٖر ّجهسٌٌٖيٖدر،

10

ّجهػنّير جهظقجثفٖر نغٖفُح يً ػنّيحز جهؿّل

جألؾفْ سِيل ظحُؿذ ُوٓ سنظَٖ جاللسصيحف فٕ جهظقجثف يلؿير جهِؿٖؿ يً جهػّجفق ّجاليسٖحقجز
ّيػلٌر ألّيحُِح جالكسوحؿٖر ّجهلٖحلٖر ّجالظسيحُٖر جهسٕ يً نإٌِح ظـخ كؿف نحفٕ يً
جهينحفَٖ ّسًٌِّٖح هؿِٖح يً ؾالل دفجيط جالٌسِحم جالكسوحؿٔ ّؿُى جهٌيّ.

ِّٖسدف جهنفً جألّل هؿؾّل جاللسصيحف ألٖر ؿّهر سّفٖف جهػؿ جألؿٌٓ جهيلدّل هولؿفذ ُوٓ

جسؾحـ جهلفجفجز جالكسوحؿٖر فٕ جهيلسلدل ديح ٖييً لالير جهينفٍّ ّػيحٖر يوحهػَ ،فويح
نحٌز جهظقجثف ّجػؿذ يً جهؿّل جهسٕ سلِٓ اهٓ سػلًٖ ؤّيحُِح جالكسوحؿٖر ّنـج سػلٖق
جهسٌيٖر جالكسوحؿٖر فحٌِح جسؾـز كفجفج ٖفسدخ دفسغ جهدحخ ؤيحى جهنفنحز جألظٌدٖر هاللسصيحف فٕ
جهلًحُحز جهيؾسوفر ٌٌفج هسّففُح ُوٓ نصٖف يً يقجٖح جهيّكَ جهٌُّٖر ـجز جهدِؿ جهًدِٖٕ ّجهسٕ
سِسدف يً ؤُى يػؿؿجز جاللسصيحف جألظٌدٕ جهيدحنف ّجهسٕ سِققز ػؿٖصح دسّظَ يوػٌّ ٌػّ
سؿُٖيِح دظيور يً جإلظفجءجز جهسٌٌٖيٖر ّجهسنفِٖٖر ّجإلوالػحز جهِٖنوٖر جهيػفقذ ُوٓ
ظـدِحّ ،فٖيح ٖوٕ لّف ٖسى ُفى جهيٌحؼ جاللسصيحفٔ فٕ جهظقجثف جهـٔ ٌظؿٍ ٖسػلً سؿفٖظٖح
ّهنً دّسٖفذ دًٖثر ٌُّح يح يلحفٌر دحهؿّل جألؾفْ جهيلسلًدر هاللسصيحفجز جألظٌدٖر جهيدحنفذ،

فِٕ ُيوز فٕ جهلٌّجز جألؾٖفذ ُـٍ ُوٓ قٖحؿذ كؿفجسِح جإلٌسحظٖر ُوٓ يلسّْ كًحٍ جهًحكر
)جهٌفً ّجهغحق (ّنـهم قٖحؿذ كؿفجسِح جهسّقِٖٖر ) سقّٖؿ ؤّفّدح دحهغحق جهًدِٖٕ(ُّ ،وَٖ نحٌز

دػحظر يحلر اهٓ ظـخ ُؿؿ جندف يً جاللسصيحفجز جألظٌدٖر جهيدحنفذ فٕ ُـج جهلًحٍ ،ييح

ٖلسّظخ ُوِٖح جهلٖحى دسِؿٖالز فٕ كحًٌّ جهيػفّكحز ػسٓ ٖنًّ يػفقج كّٖح هظودِح ،فحهظقجثف
سيوم ًحكحز ّكؿفجز ُحثور فٕ يظحل جاللدسصيحفجز،

11

ّنفًّ جك جلسلًحخ جاللسصيحف فِٖح

يسّففذّ ،ظيَٖ جهٌفّف يّجسٖر اللسلًحدَ اـ ٌويك فظٍّ جاللسلفجف جهلٖحلٕ ّجلسلفجف
اًحف جالكسوحؿ جهنوّٕ ،سى سػؿٖؿ جهلٖحلحز جهسٌيّٖر ّسٌفٖـ دفجيط جإلٌِحم جالكسوحؿٔ ،لٖيح
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سًّٖف جهدٌٖحز جهلحُؿٖر ّاٌنحء اًحف كحٌٌّٕ ّيئللحسٕ هسٌفٖـ سوم جهلٖحلحز جهسٌيّٖر ،نيح ؤٌِح
سسيٖق دندف لّكِح ،ػٖش دوغ جهٌحسط جهؿجؾوٕ جهؾحى دِح  000يوٖحف ؿّالف ؤيفٖنٕ ّجهٌحسط جهؿجؾوٕ
جهؾحى هوففؿ  1,910ؿّالف ؤيفٖنّٕ ،سسّفف ُوٓ ففه جلسصيحفٖر يِسدفذ ٌحسظر ًُ دفٌحيط
جاللسصيحفجز جهِيّيٖر

8009-8000

جهلحثى ُوٓ سػلدًٖ جهسٌيٖر جهدنفٖر ّؿُى سٌيٖر جالكسوحؿ

جهًٌّٕ ّسنظَٖ اٌنحء يٌحوخ نغلّ ،سًّٖف جكسوحؿ جهيِففرّ ،يّجوور سًّٖف جهيٌنأز
جهلحُؿٖر جأللحلٖر ّسػلًٖ جهؾؿير جهِيّيٖر ،ايحفر اهٓ سّففُح ُوٓ ففه كًحُٖر فٕ يظحل
جهؾؿيحز نحهدٌّم ّجهسإيًٖ ّجهّلحًر جهيحهٖر ،جالسوحالز ّجهلٖحػرّ ،نـج فٕ يظحل جهوٌحُر
جهغـجثٖر ّجهنٖيٖحثٖر ّجهدسفّنٖيٖحثٖر ،جهوٖؿهر ،جهوٌحُحز جهؾفٖفر جهيؾسوفر ّجهيٖنحٌٖم ،ايحفر
اهٓ يظحل جهدٌحء ّجألنغحل جهِيّيٖر ّجهيِحؿً ّجهفالػر ،نيح سدّفف جهظقجثف ُوٓ دٌٖر سػسٖر
يً جهلًف

ظٖؿذ فِٕ سيوم ندنر ّجلِر هسّقَٖ جهنِفدحء ،ػٖش سلؿف ٌلدر جهسنِفخ دِح

٪ 22

جهًٌّٕ ّندنر جسوحالز فٕ سًّف ظؿ لفَّٖ ،سّففُح ُوٓ جالٌسفٌٖز دحهسؿفق

جهِحهٕ ّ ADSL

 ،فِٕ سػسّٔ ُوٓ ندنر ًفكحز سفّق  001000نوى ّندنر لنم ػؿٖؿٖر سفّق  9100نوى ،ؤيح
فٖيح ٖؾه جهيّجٌت ّجهيًحفجز فحٌِح سػسّٔ ُوٓ  00يٌٖحء يسِؿؿ جهؾؿيحز يً ييٌِح يٌٖحثًٖ
هوٌفً ّ  10يًحف يفسّع هوًٖفجً جهيؿٌٕ يً ييٌِح  01يؾوور هوًٖفجً جهؿّهٕ ٌّحُٖم ًُ
سّففُح ُوٓ يّجفؿ ًدِٖٖر ّفٖفذ ،اـ سػسل جهظقجثف جهيفسدر  01فٕ يظحل جالػسٖحًحز جهِحهيٖر
جهدسفّهٖر ّجهيفسدر

02

فٕ اٌسحض جهدسفّل ّجهيفسدر

08

يوؿفذ هوددسفّل ّجهلحدِر ُحهيٖح فٕ

يظحل جهيّجفؿ جهيئنؿذ يً جهغحق ّجهيفسدر جهؾحيلر نيٌسط هوغحق ّجهصحهصر نيوؿف هوغحق ّؤّل

يٌسط ّيوؿف هودسفّل ّجهغحق جهًدِٖٕ فٕ جهدػف جألدٖى جهيسّلً ّ ،صحهش ييًّ هالسػحؿ
جألّفّٔ دحهغحق جهًدِٖٕ ّفجدَ ييًّ هوًحكر هالسػحؿ جألّفّدٕ ،ايحفر اهٓ يّجفؿ ؤؾفْ
نحهفّلفحز ّجهقٌم ،جهػؿٖؿ ّجالّفجٌّٖى.

12

فحهظقجثف اـً سػسّٔ ُوٓ يٌِظٖر ُيل ينظِر هألُيحل ٌٌفج ألٌِح دوؿ ؿٌٖحيٖنٕ ّٖييً
يِحيور ييحصور دًٖ جهيلسصيفًٖ جهيػوًٖٖ ّجهيلسصيفًٖ جألظحٌخ ّسييً سػّٖل فؤك جهيحل
جهيلسصيف ُّحثؿجز جاللسصيحف جهيػللر يً جهيلحُيحز دحهِيالز جهلحدور هووفف ّاينحٌٖر هظّء
جهيلسصيفًٖ جألظحٌخ اهٓ جهسػنٖى جهؿّهٕ فٕ ػحهر جهٌقجٍ ّنـج جٌييحيِح اهٓ يؾسوف جالسفحكٖحز
جهؿّهٖر فٕ يظحل ييحً ّػيحٖر جاللسصيحفجز ّجالسفحكحز جهؿّهٖر جهيسِولر دحاللسصيحفجز

60
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جألظٌدٖر جهيدحنفذ ،يً دٌِٖح

90

جسفحكٖر سنظَٖ ّػيحٖر جاللسصيحفجز ّ

89

جسفحكٖر هسظٌخ

جالقؿّجض جهيفٖدّٕ ،لِفُح ُوٓ سػلٖق لٖحلر سٌيّٖر ّجيػر ُّحؿفر.13

ّؤودػز جهظقجثف ػلخ سلفٖف هودٌم جهؿّهٕ وؿف فٕ جألّل يً جففٖل  8002صحٌٕ جندف

جكسوحؿ ُفدٕ دِؿ جهلِّؿٖر يً ػٖش جهٌحسط جهؿجؾوٕ جهؾحى يسفّكر دـهم ُوٓ جإليحفجز جهِفدٖر
جهيسػؿذ ّيوف ،نيح وٌفز جهصحٌٖر دِؿ هدٌحً يً ػٖش جػسٖحًٕ جهـُخ يسفّكر دـهم ُوٓ نل
يً جهلِّؿٖر ّجإليحفجز ُّّ ،يحنظَ جهِؿٖؿ يً جهيلسصيفًٖ ُوٓ جهدػش ًُ فدفه
جاللسصيحف دحهظقجثف ؾحور ّؤٌِح ؤودػز كحؿفذ ُوٓ جهّفحء دحهسقجيحسِح جهيحهٖر ٌُؿ سػّٖل

جألفدحع ؾحفظِح ،ؾحور دِؿ سِؿٖل كحًٌّ جاللسصيحف فٕ  8009ؤًٖ ؤودػز جإلظفجءجز جإلؿجفٖر
دحهٌلدر هويلسصيفًٖ ؤندف ٖلفجّ ،لحُؿ جهٌظحع جهندٖف هنفنر جّفجلنّى فٕ كًحٍ جالسوحالز
ّجإلٌنحءجز ّلٖؿجف جهلِّؿٖر فٕ كًحٍ جهِلحفجز فٕ ظـخ ؤنصف هاللسصيحفجز ،اال ؤً يح وؿف
فٕ دِى جهسلحفٖف جهسٕ سػؿصز ًُ سػّٖل نفنحز ؤظٌدٖدر هٌػّ  8821يوٖحف ؿّالف يً

ؤفدحػِدح هوؾحفض ؤصحف جلسٖحء جهلوًحز جهظقجثفٖر ييح ظِوِح سِؿل دِى كّجٌٌِٖح دحهننل جهـٔ
ال ٖظِوِح ُفير اللسٌقجف ؤيّجهِح دحهِيور جهوِدر دِـج جهػظى ،فحهظقجثف سيوم يً جأليّجل يح
ٖظِوِح فٕ غٌٓ ًُ ُـٍ جاللسصيحفجز ّهنً يح ِٖيِح ُّ ٌلل جهسنٌّهّظٖح ّجاللسفحؿذ يً جهًفق

جهػؿٖصر فٕ جهسلٖٖف 14 ،فِٕ ُفيز  000ينفٍّ ُحى  8002فٕ نل جألٌنًر جالكسوحؿٖر يح ُؿج
دِى جألٌنًر جهيِفحذ يً يقجٖح جهلحًٌّ جهيسِوق دسًّٖف جاللسصيحف.

15

نيح سلسػّـ جهظقجثف ُوٓ ٌلدر  ٪0928يً جظيحهٕ جاللسصيحفجز دلٖير  10يوٖحفجز ؿّالف ييً
ؾًر ًّٖور جأليؿ سى اكفجفُح ُحى

2008

ّ ،سنيل سًّٖف يّجٌت سوؿٖف جهٌفً ،يٌِح 680

يودًّ ؿّالف هسًّٖف يٌٖحء ظٌظً ُدف ُلؿ

B.O.T

هيؿذ

30

ُحيح يَ نفنر يّجٌت ؿدٕ

جهِحهيٕ.16

ايحفر هـهم ،دحينحً جهظقجثف اؿؾحل جهصلحفر فٕ يظحالز جاللسصيحف ّهيح ال ُوٓ جهيلسًّٖٖ

جهًٌّٕ ّجهؿّهٕ ييح كؿ ًِٖٕ ظفُر يِير هالكسوحؿ جهًٌّٕ نٌَّ ّٖفف جهنصٖف يً يٌحوخ
جهنغلّٖ ،ظوخ جهنصٖف يً جهسفجنيحز جهسنٌّهّظٖر ّجهؾدفجز جهػؿٖصر ،ايحفر اهٓ اينحٌٖر دٌحء
وٌحُحز صلحفٖر سِّى جالٌنلحف جهـٔ ُففسَ يظحالز وٌحُٖر ؤؾفْ نٖؿز فٕ جهلدٌِٖٖحز،
ّؤُى يح ٖييً اينحٌٖر ٌظحع جهسظفدر ُّ سّفف جإلينحٌحز جهدنفٖرّ ،جإلًحفجز جهيئُور،
ّدحهـجز فٕ جهيظحالز جهسنٌّهّظٖر جهسٕ سٌسظِح جهظحيِر جهظقجثفٖر ،نيح ؤً جهففور جهّٖى
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يٌحلدر هظوخ جهيلسصيفًٖ جهِفخّ ،فسغ ؤدّجخ جاللسصيحف جهصلحفٕ ؤيحيِى فٕ جهيّلٖلٓ
ّجهيلفع ّغٖفُح يً جهفًٌّ ،ؾحور ّجً جهنصٖف يً جهيلسصيفًٖ جهِفخ ُدفّج ًُ ٌٖسِى فٕ
جاللسصيحف جهصلحفٕ فٕ جهظقجثفّ ،هنٌِى وؿيّج ٌُؿيح هى ٖظؿّج فٕ ظؿّل جألُيحل يّيٍّ
جاللسصيحف جهصلحفٕ. 17

فييح لدق ٌلسٌسط ؤً يػؿؿجز جهيٌحؼ جاللسصيحفٔ جهظقجثفٔ سينً يً جلسلًحخ جهِؿٖؿ يً

جهينحفَٖ جاللسصيحفٖر جألظٌدٖر ٌٌفج هوظِّؿ جهسٕ سدـهِح جهػنّير يً دفجيط هإلٌِحم
جالكسوحؿٔ ّدفجيط ؿُى جهٌيّ ،جهـٔ ُقق ٌظحػَ جفسفحٍ ؤلِحف جهٌفً كدل ػؿّج جألقير جهيحهٖر
جهِحهيٖر ،فحهظقجثف سِسدف لّق يؾى دحهٌلدر هونفنحز جألظٌدٖدر ػٖش ؤً جفسفحٍ جهٌيّ

جهؿٖيغفجفٕ فِٖح ٖظِل جاللسِالم ندٖف ظؿج هويّجؿ جهيوٌِر ّجهسظِٖقجز ييح ٖلِل ُوٓ
جهنفنحز جهلؿّى اهِٖح ،ػٖش سنٖف جهِؿٖؿ يً جهسلحفٖف ُوٓ سػلٌِح فٕ يئنف سٌيٖر سظحفذ
جهسظقثر جهِحهيٖر ّجهـٔ يً ؾالهَ سفْ جهنفنحز جألظٌدٖر ؤً جهلّق جهظقجثفٔ ُّ لّق
يلسِؿف ٖينً هِح جهِدّف ُوَٖ ٌُؿ كٖحيِح دحهسظحفذ جهؾحفظٖر ،ففٕ ٌل جهظِّؿ جهيدـّهر يً
ًفف جهػنّير جهظقجثفٖر فٕ يظحل ظـخ جاللسصيحف جألظٌدٕ جهيدحنف ،فحٌَ يً لحف ُوٓ
جهؿفخ ّول ُّوِٖح يّجوور يػحّالسِح جهؿجثير هسظِل يً جهلّق ىحهظقجثفٖر لّكح يٌحفلح
هوِؿٖؿ يً جهؿّل جألؾفْ .
ذبهذب :رظد خدفلبح االشخذيبر األجٌتً اهيتبضر فً اهجزائر خالل اهفخرث .2117-2111

ٌُؿ سػوٖل جهيًِٖحز جهّجفؿذ فٕ جهظؿّل فكى (ّ )0جهـٔ ٖدًٖ فوؿ هسؿفلحز جاللسصيحف

جألظٌدٕ جهيدحنف فٕ جهظقجثف ؾالل جهفسفذ ّ ،8001-8000جهـٔ جُسيحؿج ُوَٖ كيٌح دسػوٖل
جهسغٖف فٕ سوم جهسؿفلحز فٕ جهفسفذ جهيػؿؿذ كدل جٌؿالٍ جألقير جهيحهٖر جهِحهيٖر جهٌحنثر فٕ
جهّالٖحز جهيسػؿذ ّجهيولٖر دٌالهِح ّؤصحفُح ُوٓ جهؿّل جهِفدٖر نحفر ،ديح فِٖح جهؿّل ـجز
ؿفظر جالٌفسحع جهيٖق نحهظقجثف يصالٌ ،لسنف ٌُّح يً جالفسفحٍ ّجالٌؾفحى فٕ ػظى

سؿفلحز جاللسصيحف جألظٌدٕ جهيدحنف جهّجفؿ ّجهوحؿف يلحفٌر دنل لٌر فٕ جهظقجثف ؾالل
جهفسفذ  ، 8001-8000اـ ٌظؿ ػظى جاللسصيحف جألظٌدٕ جهيدحنف جهّجفؿ لٌر
ظؿج ،ػٖش دوغ ٌوٖدَ

82020

8000

نحً يثٖل

يوًّٖ ؿّالف ،فٕ ػًٖ هى ٖسظحّق جاللسصيحف جهوحؿف فِٖح

01,1

يوًّٖ ؿّالفُّ ،ـج ٖفظَ هدؿجٖر جهؾفّض يً جألقير جهلٖحلٖر جهسٕ ُحنسِح جهظقجثف فٕ
جهلٌّجز جهلوٖور جهلحدلر هِـج جهِحى ،اال جٌَ فٕ لٌر
66

8000

ؤؾـز جهسؿفلحز جهّجفؿذ يٌػٓ آؾف
أحباث اقتصادية وإدارية

خلٌٌى اهخجرتج اهجزائرٌج فً يجبل جذة االشخذيبر األجٌتً اهيتبضر فً ؼل خداؿٌبح األزيج اهيبهٌج

اهـبهيٌج -دراشج خحوٌوٌج

جسظحٍ جالفسفحٍ اـ جقؿجؿز دلؿف

28122

يوًّٖ ؿّالف ػٖش دوغ ٌوٖدِح

000123

يوًّٖ ؿّالف،

دٌٖيح جهس ؿفلحز جهوحؿفذ جٌؾفيز ّكؿفز دة  321يوًّٖ ؿّالفّ ،ؤؾـز جهسؿفلحز جهّجفؿذ فٕ
جهِدًّ يٌـ  8000ػٖش ٌظؿُح جٌؾفيز كوٖال ُحى ّ 8008دوغز  0091,0صى  911,1فٕ  ،8001ؤيح
جهسؿفلحز جهوحؿفذ فحفسفِز جفسفحُح يوػٌّح دفحفق
فٕ

8008

ػّجهٕ

3229

2321

يوًّٖ ؿّالف ،ػٖش دوغز كٖيسِح

يوًّٖ ؿّالف صى ُحّؿز جالٌؾفحى اهٓ

ِّّٖ ،8001ؿ جالٌؾفحى يٌـ

8000

0023

يوًّٖ ؿّالف ُحى

اهٓ جألػؿجش جهِحهيٖر جهسٕ ظفز فٕ

لدسيدف ،8000

00

ّيح ٌظى ٌُِح يً سؿجُٖحز ّيؾحّف يً كدل جهنفنحز يسِؿؿذ جهظٌلٖحز هاللسصيحف فٕ

جهيًٌلر جهِفدٖر.
ؤيح فٕ لٌسٕ ُ ، 8001 -8009حؿز جهسؿفلحز جهّجفؿذ يً جاللسصيحف جألظٌدٕ جهيدحنف فٕ
جهظقجثف اهٓ جالفسفحٍ ّكؿف ٌوٖخ جاللسصيحفجز فِٖح

020,0 0ّ 220,3

يوًّٖ ؿّالف ُوٓ

جهسّجهٕ ،ؤيح جاللسصيحف جألظٌدٕ جهوحؿف فٕ  8009فلؿ جفسفَ جفسفحُح يوػٌّح ؤٖيح دحهغح

811,1

يوًّٖ ؿّالف دفحفق كؿفٍ  898,9يوًّٖ ؿّالف يلحفٌر دحهلٌر جهلحدلر ،فٕ ػًٖ نِؿز سؿفلحز
لودٖر لٌر  8001كؿفز دة
ّفٕ لٌسٕ
ّ831,0

8028-

8001-8009

يوًّٖ ؿّالف.

نِؿز جهسؿفلحز جهوحؿفذ جفسفحُحز يوػٌّر كؿفز

دة19,9

يوًّٖ ؿّالف ُوٓ جهسّجهٕ ،نيح نِؿز جهسؿفلحز جهّجفؿذ ؤٖيح جفسفحُحز يوػٌّر

يلحفٌر دحهلٌّجز جهلحدلر ّكؿفز دة

099022ّ 13129 0

يوًّٖ ؿّالف ُوٓ جهسّجهّٕ ،نحٌز

ظل جاللسصيحفجز فٕ كًحٍ جهيػفّكحز يً ًفف ندفٖحز جهنفنحز جألظٌدٖر

هوؿّل

جهيسلؿير.
ِّّٖؿ جفسفحٍ جهسؿفلحز جهّجفؿذ فٕ ُـٍ جهفسفذ اهٓ دؿجٖر سػلً جألّيحٍ جهلٖحلٖر فٕ
جهدالؿ ّيػحفدر جإلفُحخ ّفق يدحؿة جهؾًر جهسٕ ظحء دِح فثٖك جهظيِّفٖر جهظقجثفٖر ُدؿ
جهِقٖق دّسفوٖلر جهيسيصور فٕ جهيوحهػر جهًٌّٖرّ ،نـج سِؿٖل جهلّجًٌٖ جهؾحور دحاللسصيحف
جألظٌدٕ جهيدحنف ُحى

8009ّ 8000

ّ ،ؤٖيح ا هٓ سقجٖؿ ػظى سؿفلحز جاللسصيحف جألظٌدٕ

جهيدحنف جهِحهيٖر ّجهسٕ دوغز جهـفّذ ُحى  ،8001ييح ؤؿز اهٓ سقجٖؿ جهسؿفلحز جهّجفؿذ يٌَ فٕ

جهظقجثف.
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جهّػؿذ :يوًّٖ ؿّالف ؤيفٖنٕ
جهسؿفلحز

جهسؿفلحز جاللسصيحفٖر جهّجفؿذ فٕ

جهسؿفلحز جاللسصيحفٖر جهوحؿفذ فٕ

جهلٌّجز

جهظقجثف

جهظقجثف

8000

82020

0121

8000

000123

321

8008

009120

3229

8001

91121

0023

8009

22023

81121

8001

002020

_ 8028

8009

013129

1929

8001

099022

83120

اهيظدر :يً ا ُؿجؿ جهًحهدر جُسيحؿج ُوٓ يّكَ جهيئللر جهِفدٖر هييحً جاللسصيحف ّجثسيحً
جهوحؿفجز ،اػوحءجز جاللسصيحف جألظٌدٕ جهيدحنف ،يسحع ُوٓ

www.iaigc.net/?id=7&sid=21

راتـبّ :غؾ اهجزائر فً اهيؤضراح اهدّهٌج هيٌبخ االشخذيبر خالل اهفخرث .2117-2111

ٖلسٌؿ فوؿ ُـٍ جهيئنفجز اهٓ جهدٖحٌحز جهسٕ سٌِف فٕ سلحفٖف جهيئللر جهِفدٖر هييحً

جاللسصيحف ّجثسيحً جهوحؿفجز ػلخ نل لٌرّ ،فٖيح ٖوٕ لّف ٌفوؿ ّيَ جهظقجثف فٕ
ُـٍ جهيئنفجز جهؿّهٖر جهيِسيؿذ هسِفٖف جهيلسصيف جألظٌدٕ دحهيٌحؼ جاللسصيحفٔ جهيسحع فٕ
جهظقجثف كدل جسؾحـ كفجف جاللسصيحف فِٖح.
 -1يؤضر اهحرٌج االكخظبدٌج

Freedom Economic Index of

فٕ ُحى ّ ، 8000فلح هِـج جهيئنف هى سؿؾل ؤٖر ؿّهر ُفدٖر فٕ جهيظيُّر ـجز جهػفٖر

جالكسوحؿٖر جهنحيورّ ،ظحءز جهظقجثف ييً سوٌٖف جهؿّل ـجز جهػفٖر جالكسوحؿٖر جهيِٖفر،
ػٖش نحً يئنف جهػفٖر فِٖح فٕ سوم جهلٌر ػّجهٕ
ُحى  ،8000يػسور دـهم جهسفسٖخ

13

1200

ٌلًر يثّٖر يلحفٌر دة

1280

ٌلًر

ُحهيٖحّ 18 ،ظحء سوٌٖف جهظقجثف ُنـج ٌٌفج الً

جهيًِٖحز نحٌز يػوّفذ دًٖ  1,31 -1يصويح ٌه ُوَٖ ؿهٖل جهيئنف.
ّسإؾفز جهظقجثف فٕ جهسفسٖخ جهِحهيٕ هلٌر

8008

اـ سفجظِز دة

01يفنق

يػسور جهفسدر

39

ُحهيٖح يػحفٌر ُوٓ ٌفك جهسوٌٖف ؾالل جهفسفذ  ،8009 -8001صى سفجظِز سفجظِح ًفٖفح ُحى
8009

يلحفٌر دة

8001

فٕ ٌلحًِح ،اال ؤٌِح دلٖز فٕ ٌفك جهسوٌٖف نـهم،

ـهم جهسوٌٖف اهٓ غحٖر .8001
64

20

19

ّجلسيفز فٕ

أحباث اقتصادية وإدارية

خلٌٌى اهخجرتج اهجزائرٌج فً يجبل جذة االشخذيبر األجٌتً اهيتبضر فً ؼل خداؿٌبح األزيج اهيبهٌج

اهـبهيٌج -دراشج خحوٌوٌج

ّٖفظَ جهسوٌٖف جهيِٖف هوظقجثف فٕ يئنف جهػفٖر جالكسوحؿٖر اهٓ جالٌفسحع جهسظحفٔ

جهيٖق هوظقجثف ّسِحيوِح جهيػؿّؿ يَ دلٖر ؿّل جهِحهى ،دلدخ جهِؿٖؿ يً جهيِّكحز جإلؿجفٖر
ّجهدٖفّكفجًٖرّّ ،ظّؿ جهِؿٖؿ يً جهِّجثق جهسظحفٖرُّ ،ؿى نفحءذ جهلّجًٌٖ جهؾحور
دحاللسصيحفجز ّجهسٕ نحٌز غٖف ظحـدر ّغٖف ينظِر هاللسصيحف جألظٌدٕ جهيدحنف ييح جٌِنك
ُوٓ ؿفظر جهسوٌٖف جهسٕ سسػول ُوِٖح جهظقجثف ييً ُـج جهيئنف ٌٌفج هلّذ جفسدحً
جهسظحفذ جهؾحفظٖر دحاللسصيحفجز جألظٌدٖر.
 -2يؤضر اهخٌبفشٌج اهـبهيً
يٌـ لٌر

Index International Competitiveness

8000

هى سٌِف جهظقجثف فٕ كحثير سفسٖخ جهؿّل فٕ يئنف جهسٌحفلٖر

جهِحهيٕ اهٓ غحٖر لٌر

ُحهيٖح يلظور سػلٌح يلحفٌر

دحهلٌّجز جهلحدلر،

21

8009

ػًٖ جػسوز جهظقجثف جهفسدر

صى سفجظِز دِؿ ـهم ٌلدٖح ُحى

ػٖش جهسفسٖخ جهِحهيٕ ،اـ جػسوز جهفسدر

ُحى

8001

19

8001

ّسػلٌز فٕ جهِحيًٖ جهسحهًٖٖ يً

28

ُحى  ،8009يسػلٌر دِؿ ـهم فٕ

يلحفٌر دة

دة ٌ 1,30لًر22 ،يسػوور ُوٓ جهفسدر

10

20

ُحهيٖح،

23

ّٖفظَ ُـج جهسػلً اهٓ

سِؿٖل جهلحًٌّ جهؾحه دحاللسصيحفجز جألظٌدٖر ،اال ؤً ؿالثل ُـج جهيئنف فٕ جهظقجثف سِدف
ًُ سفجظَ ؤُيٖر جهلّق جهظقجثفٔ دحهٌلدر هويلسصيفًٖ جألظحٌخ ؾحور جهدحػصًٖ ُوٓ اكحير
جلسصيحفجز يّظِر هوسوؿٖف هأللّجق جهؾحفظٖر.
 -3اهيؤضر اهيرنة هويخبػر

اهلػرٌجIndex Risk The Composite Country

دػلخ ُـج جهيئنف سيٖق يٌحؼ جاللسصيحف فٕ جهظقجثف دؿفظر يؾحًفذ يِسؿهر ُحى

دفوٖؿ

9122

ٌلًر يلحفٌر

دة91,2

ٌلًر ُحى ،8008

يٌـ لٌر  ،8000ػٖش كؿفز كٖير جهيئنف دةة
8009

ّيلحفٌر دلٌر

8001

24

9821

ّػحفٌز جهظقجثف ُوٓ ُـج جهسوٌٖف
ٌلًر هلٌسًٖ ُوٓ جهسّجهٕ.

فٕ

8001

دلٖير

25

ّفٕ ُحى

سػلٌز ّيِٖر جهظقجثف ّفلح هِـج جهيئنف دإكل يً ٌلًر يثّٖر

ّجػؿذ ،ػٖش وٌفز ييً جهؿّل ـجز جهيؾحًف جهيٌؾفير،
1122

8001

ٌلًر يثّٖر،

27

26

يػحفٌر ُوٓ ٌفك جهسوٌٖف

يح ٌِٖٕ دؿجٖر ٌله جهيؾحًف دإٌّجُِح ؾحور جهلٖحلٖر

فٕ جهظقجثف.
 -4يؤضر اهٌّرّيًٌ هويخبػر اهلػرٌج

Rating Risk Country

ّفلح هِـج جهيئنف ٌظؿ ؤً جهظقجثف سػووز ُوٓ

ّ91,31

ُحى

 99,23ّ ،8009فٕ8001

90,13

ٌلًر ُحى

90,83ّ 8008

ُحى

8001

ُّـج جهيئنف ٖؿل جٌَ نويح جفسفَ فوٖؿ جهؿّهر يً جهٌلحً
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نويح كوز جهيؾحًفذ،

28

ييح ٌِٖٕ ؤً ؿفظر جهيؾحًفذ فٕ جهظقجثف فٕ سٌحكه لٌّٖح دلدخ

ُيوِح جهؿجثى ُوٓ سلوٖل جهيؾحًف ديؾسوف ؤٌّجُِح.
 -5يؤضر شِّهج أداء األؿيبل

Ranking Environment Business Global

يً ؾالل ُـج جهيئنف ظحءز ؿفظر سلٖٖى جهيٌحؼ جاللسصيحفٔ جهظقجثفٔ يِٖفر ظؿج اـ

جػسوز جهظقجثف جهفسدر
غحٖر

8001

19

يػسور جهفسدر

ُحى ،8000
081

29

ّيٌـ

يً جول

012

ُّٕ سػسل يفجسخ يسإؾفذ ُحهيٖح اهٓ

8001

ؿّهر،

30

ييح ٖؿل ُوٓ ُؿى يالثير جهيٌحؼ

جاللسصيحفٔ هنفًّ جلسلًحخ جاللسصيحف جألظٌدٕ جهيدحنف.
 -6يؤضر األٌشخخٌّضٌبل أٌفّشخر هوخلٌّى اهلػري.
ظحءز جهظقجثف ّفلح هِـج جهيئنف فٕ جهيفسدر

دحهسفسٖخ

29

10,1

ّدفوٖؿ

20

ُحهيٖح لٌر

ٌلًر ُحى ّ31 ،8008ؿؾوز فٕ

8001
8001

دفوٖؿ

1129

ٌلًر يلحفٌر

ييً كحثير جهؿّل ـجز

ؿفظر جهيؾحًفذ جهيفسفِر ،يلظور سلؿيح يلحفٌر دةةةة
8009

دفوٖؿ ٌ 1,1لًر يثّٖر ،ػٖش كؿف

جهسوٌٖف لٌر .8009

يلحفٌر دة

٪ 9121

33

،٪9028

32

يػحفٌر ُوٓ ٌفك

 -7يؤضر ّنبهج داً أٌد ترادشخرٌح هويخبػر اهلػرٌج.

ظحءز جهظقجثف فٕ ُـج جهيئنف ييً كحثير جهؿّل ـجز جهيؾحًف جهيفسفِر هلٌر ،8009
34يػحفٌر ُوٓ جهسوٌٖف ـجسَ هلٌر

جهظقجثف لٌر سوٌٖف

DB5d

8001

يلحفٌر دة

جهـٔ سػلً يلحفٌر دلٌر

DB5a

ُحى ،8001

35

ؤيح فٕ

8009

8001

يً دًٖ جهؿّل ـجز ؿفظر جهيؾحًف جهيػسيور ػحثقذ ُوٓ سوٌٖف .DB5a
 -8يؤضر اهنّفبس هويخبػر اهلػرٌج.
سػووز جهظقجثف فٕ لٌسٕ

فوٌفز جهظقجثف

8001ّ 8008

ُوٓ ٌفك ؿفظر جهسوٌٖف هويٌحؼ جاللسصيحفٔ ،B

8009

صى نِؿز سػلٌح ّؿؾوز ييً يظيُّر جهؿفظر

ّ37دلٖز فٕ ٌفك جهسوٌٖف هغحٖر

جاللسصيحفٖر يً A2اهٓ  9Aفٕ ،8001
ّ.8001

36

 ،ػٖش جػـز

39

38

يػحفير ُوٓ ٌفك جهسوٌٖف ّجهسػلً لٌر 8009

 -9يؤضر جبُزٌج اهتٌٌج اهركيٌج Report Technology The Global Information

ظحءز جهظقجثف ّفلح هِـج جهيئنف فٕ جهيفسدر

يلحفٌر دةةة،8009
66

40

ّفٕ جهفسدر

20

ُحى

21

8001

ُحهيٖح ُحى

دفوٖؿ

1290

8001

يلظور سفجظِح ٌلدٖح

ٌلًر يثّٖر ،

41

ّفوٖؿ
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جهظقجثف فٕ

8001

سفجظَ يً

– 0299

جهٌٓ 0,18 -لًر يثّٖر نيح ُّ يّيغ فٕ جهظؿّل فكى

(.)8
اهجدّل ركى

()2

اهيبهٌج اهـبهيٌج.

ّ :غؾ اهجزائر فً يؤضر جبُزٌج اهتٌٌج اهركيٌج كتل حدّد األزيج

اهيظدر :يً اُؿجؿ جهًحهدر جُسيحؿج ُوٓ سلفٖف يٌحؼ جاللسصيحف فٕ جهؿّل جهِفدٖر هلٌسٕ

8002.ّ 8009

 -11يؤضر خٌيٌج خجبرث اهخجزئج اهـبهيٌج.

كدل ػؿّش جألقير جهيحهٖر جهِحهيٖر هى سؿؾل جهظقجثف ييً ُـج جهيئنف.

 -11يؤضر اهخٌيٌج اهتضرٌج
جػسوز جهظقجثف جهفسدر

001

Index Development Human

ُحى

8000

فٕ يئنف جهسٌيٖر جهدنفٖر ،يسػوور ُوٓ سوٌٖف

جهسٌيٖر جهدنفٖر جهيسّلًر ،ػٖش نحٌز يح دًٖ
8000

،٪13-10

اال ؤً سفسٖدِح سغٖف ػٖش ٌظؿُح سػلٌز دةةةة

 -12يؤضر االشخدايج اهتٌئٌج
جػسوز جهظقجثف جهسفسٖخ

10

ّػحفٌز ُوٓ ٌفك جهسوٌٖف ُحى

1

يفجنق يػسور جهفسدر .000

42

Index Sustainability Environmental

فٕ يئنف جاللسؿجير جهدٖثٖر ُحى  ،8008دفوٖؿ

جفسفِز ٌلدر جهيئنف ؿل ُوٓ سلؿى ّيَ جهؿّهر فٕ يِحهظر كيحٖح جهدٖثر.
 -13يؤضر خٌبفشٌج اهشفر ّاهشٌبحج.

ّفلح هِـج جهيئنف جػسوز جهظقجثف جهيفسدر

31

يً دًٖ

089

43

ؿّهر ُحى ،8001

44

،٪93,9

ّنويح

ييح ٖؿل ُوٓ

يِف كًحٍ جهلٖحػر ّجهلفف فِٖح.

اً ُـٍ جهفسفذ يػل جهؿفجلر نِؿز سػّال ٌُّٖح ّنيٖح فٕ جلسلًحخ جهظقجثف هاللسصيحفجز
جألظٌدٖر جهيدحنفذٌٌ ،فج هؿؾّل جهِؿٖؿ يً جهنفنحز جهيسِؿؿذ جهظٌلٖحزّ ،يسِحيوًٖ
جكسوحؿًٖٖ ـّٔ جهٌٍّ جهصلٖلّ ،جهسٕ سنًّ كحؿفذ ُوٓ جيسوحه جندف كؿف يينً يً
جهيؾحًف ؾحور فٕ ٌل سػلً يٌحؼ جألُيحل ّسقجيٌح يَ جفسفحٍ ؤلِحف جهًحكر ّجهدسفّل
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ييح قجؿ يً سػلً دِى جهيئنفجز جالكسوحؿٖر ّجٌؾفحى جهيؾحًف نيح لٌسًفق اهِٖح
الػلح فٕ ُفى جالكسوحؿ جهظقجثفٔ كدل ػؿّش جهسغٖف جألقير جهِحهيٖر .
خبيشب :رظد خدفلبح االشخذيبر األجٌتً اهيتبضر فً اهجزائر خالل اهفخرث .2111 -2118

ٌُؿ سػوٖوٌح هوظؿّل فكى (ٌ )1لسٌسط ؤٌَ فغى يح ػؿش يً سغٖفجز جلسصٌحثٖر فٕ جألّيحٍ
جالكسوحؿٖر جهِحهيٖرّ ،فغى جهٌسحثط جهيسفسدر ٌُِح ُحهيٖحّ ،جٗصحف جهلودٖر جهسٕ هى سلوى يٌِح

ؤٖر ؿّهر ديح فِٖح جهظقجثف ،اال ؤً سؿفلحز جاللسصيحف جألظٌدٕ جهيدحنف جهّجفؿ فٕ جهظقجثف نِؿ
جفسفحُح يوػٌّح فٕ جهلٌّجز جهس حهٖر هالقير هى سنِؿُح يً كدل ،ػٖش دوغز جهسؿفلحز جهّجفؿذ
يً جاللسصيحف جألظٌدٕ جهيدحنف دِؿ جألقير يدحنفذ

8131,9

يوًّٖ ؿّالف ؤٔ دفحفق

310,2

يوًّٖ ؿّالف كدل جألقير.
فحهسؿفلحز جهّجفؿذ اهٓ جهظقجثف ػللز قٖحؿذ ُحى

8002

لّجء دحهٌلدر هدٖحٌحز يٖقجً

جهيؿفُّحز ؤّ دٖحٌحز جهينحفَٖ جهيفؾه هِح ،ػٖش ػللز جهينحفَٖ جهيفؾه هِح كفقذ غٖف
يلدّكر ديح ٌلدسَ

،٪109

ّٖفظَ ـهم دوفر ؤلحلٖر الٌسِحم جهلًحٍ جهِلحفٔ دؿفظر

يوػٌّر هوغحٖر ػٖش سقجٖؿز جهسؿفلحز جهسٕ جظسـدِح جهلًحٍ هِـج جهِحى  80يفذ يلحفٌر

دسؿفلحز جهلًحٍ ـجسَ هِحى  ،8001اهٓ ظحٌخ سيحُف جهسؿفلحز جهسٕ جظسـدِح جهلًحٍ جهوٌحُٕ
ديح ٖقٖؿ ًُ ؤفدِر ؤيصحل سؿفلحسَ ُحى .8001
صى جفسفِز جفسفحُح ًفٖفح دِؿ ـهم ّدوغ ٌوٖدِح

819023

يوًّٖ ؿّالف فٕ  ،8003دلدخ

ؿؾّل ينحفَٖ فٕ كًحُٕ جهدسف ّنٖيحّٖحز ّسػوٖر جهيٖحٍ يفػور جالٌظحق ،صى جٌؾفى دِؿ
ـهم اهٓ

8830,8

يوًّٖ ؿّالف فٕ

8000

دلدخ سؿجُٖحز جألقير جالكسوحؿٖر جهِحهيٖر ُّؿى فِى

جهيلسصيفًٖ جألظحٌخ ؾحور جهِفخ يٌِى ّجهـًٖ نحٌّج ٖفغدًّ فٕ جلسصيحف ؤيّجل يؾير
فٕ جهظقجثف ،ػٖش سفجظِّج ّجٌلػدّج اهٓ دوؿجٌِى دِؿ اكفجف جهلّجًٌٖ جهظؿٖؿذ هاللسصيحف

جهيدٌٖر ُوٓ يفّفذ جيسالم جهيلسصيف جهظقجثفٔ هةةة

٪10

يً فجك يحل جهينفٍّ،

ُّؿى فِيى دلِّهر هوسِؿٖالز جهظؿٖؿذ جهسٕ ؤؿؾوز ُوٓ كحًٌّ جهيحهٖر جهـٔ جُسيؿسَ جهظقجثف
نػل هيّجظِر جألقير جهيحهٖر ،ايحفر اهٓ كٖحى جهػنّير جهظقجثفٖر دسظيٖؿ دِى جهوفلحز
جهلحثيرّ ،يننل جهدٖفّكفجًٖر ّيِّكحز جاللسصيحف جألظٌدٕ جهيدحنف جهيـنّفذ لحدلح ّجهسٕ
سففى ُوٌٖح جًٗ يفّفذ ػوِح ّسلِٖل جهٌيً جإلؿجفٔ هألُيحل.
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ؤيح جهسؿفلحز جهوحؿفذ فٕ جهظقجثف ُحى

يلحفٌر خ

831,0

يوًّٖ ؿّالف ُحى

8001

8002

جفسفِز اهٓ

10123

يوًّٖ ؿّالف فٕ

 ،صى جٌؾفيز دِؿ ـهم اهٓ

801,0

8002

يوًّٖ ؿّالف

دلدخ كور جهًوخ جهِحهيٕ ُوٓ جهوحؿفجز جهظقجثفٖر دِؿ جٗصحف جهّؾٖير جهسٕ ؤففقسِح جألقير
جهِحهيٖر فٕ  ،8003اال ؤٌِح جفسفِز كوٖال ُحى

8000

دلدخ دؿجٖر سِحفٕ جكسوحؿٖحز جهؿّل

جهيسلؿير يً سإصٖفجز جألقير جهيحهٖر دِؿ جهلٖحلحز ّجإلظفجءجز جهسٕ سى جُسيحؿُح ػٖش كؿفز
جهسؿفلحز جهوحؿفذ يً جاللسصيحفجز فٕ جهظقجثف دة

88121

يوًّٖ ؿّالف.

اً جهيسيًِ فٕ سؿفلحز جاللسصيحفجز جألظٌدٖر جهيدحنفذ فٕ جهظقجثف دِؿ جألقير جهيحهٖر
جهِحهيٖر ٖظؿُح هى سسإصف دننل ندٖف ٌٌفج هيٖق سِحيوِح يَ جهِحهى جهؾحفظِّّٕٖ ،ؿ جٌسِحم

جاللسصيحفجز فِٖح ؾالل جهِنفٖر جألؾٖفذ هإلوالػحز جهسٕ سِيل جهػنّير جهظقجثفٖر ُوٓ
سًدٖلِح ّسػفه ُوٓ سظلٖؿُح فِوٖح ُوٓ غفجف لٖحلر جإلٌِحم ،اـ ٌظؿُح ؾالل جهفسفذ
 8009اهٓ ّٖيٌح ُـج سِيل ُوٓ ؿُى جهٌيّ ّفلح هلٖحلر ؿُى جهٌيّ ّجهسٕ سِسدف لٖحلر ينيور

هلٖحلر جإلٌِحم ،سِؿف اهٓ يؽ جندف كؿف يينً يً جاللسصيحفجز جهيػوٖر ّجألظٌدٖر
هسلفَٖ ّسٖفذ جهٌيّ ّجهسلوٖه يً ٌحُفذ جهدًحهر ّسيٖٖق فظّذ جهفلف ًُ ًفٖق اٌنحء
يٌحوخ نغل فٕ يؾسوف جهلًحُحز ديٌِٓ جهّوّل اهٓ يلسّْ ؾوق جهلٖير جهييحفر يً

ؾالل جإلٌسحض ّجإلٌسحظٖر.
اهجدّل ركى ( )3خدفلبح االشخذيبر األجٌتً اهيتبضر فً اهجزائر خالل اهفخرث .2111-2118

جهّػؿذ :يوًّٖ ؿّالف

اهيظدر :يً اُؿجؿ جهًحهدر دٌحءج ُوٓ يّكَ جهيئللر جهِفدٖر هييحً جاللسصيحف ّجثسيحً
جهوحؿفجز ،يفظَ لحدق ،يسحع ُوٓ www.iaigc.net/?id=7&sid=21
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شبدشبّ :غؾ اهجزائر فً اهيؤضراح اهدّهٌج هلٌبس يٌبخ االشخذيبر خالل اهفخرث -2118
.2111

سّظؿ جهِؿٖؿ يً جهيئنفجز جهؿّهٖر جهسٕ سِدف ًُ ٌٌفذ جهيػووًٖ جالكسوحؿًٖٖ ّفظحل

جألُيحل جهؿّ هًٖٖ اهٓ جألّيحٍ فٕ ؿّهر يح نيّكَ هاللسصيحف يً ّظِر ٌٌف جهيلسصيف

جألظٌدّٕ ،هيِففر ينحٌر جهظقجثف ّسلٖٖى يٌحؼ جاللسصيحف فِٖح ٌؿفض ؤُى ُـٍ جهيئنفجز
جهيِسيؿذ يً ًفف ؤُى جهيئللحز جهؿّهٖر جهيِسير ديٌحؼ جاللسصيحف ،اـ جقؿجؿز ؤُيٖر ُـٍ
جهيئنفجز فٕ جهننف ًُ يؿْ لال يسَ ّظحـدٖسَ ،ػٖش ؤصدسز جهِؿٖؿ يً جهنّجُؿ جهّجكِٖر
ؤً ٌُحم ؿالهر اػوحثٖر كّٖر دًٖ سفسٖخ جهدوؿ فٕ ُـٍ جهيئنفجز ّدًٖ ٌيّ جاللسصيحف
جهؾحه جهيػوٕ ّجألظٌدّٕ ،فٖيح ٖوٕ لٖسى جهسًفق هدِى ُـٍ جهيئنفجز:
 -1يؤضر اهخٌبفشٌج اهـبهيً.

نِؿ يٌحؼ جاللسصيحف فٕ جهظقجثف ّفلح هيئنف جهسٌحفلٖر جهِحهيٕ سفجظِح يٌـ لٌر

لٌر

8003

ُوٓ جهوِٖؿ جهِحهيٕ ،ػٖش سفجظِز جهظقجثف يً جهيفسدر

ُحهيٖح يسإؾفذ خ

02

ٌفك جهلٌر ّجهيفسدر

يفنقج ،يػسور دـهم جهيفسدر
01

فٕ جهلٌر جهسٕ سوسِح،

يوػٌّح فٕ ُـج جهيئنف يسلؿير دة

01

45

21

ُحهيٖح ُحى

ؤيح فٕ لٌر

8002

21

8002

اهٓ

اهٓ جهيفسدر

33

ّجهفسدر

00

ُفدٖح يً

8000

فلؿ نِؿز جهظقجثف سلؿيح

يفنقج يػسور دـهم جهيفسدر

ييح ٖؿل ؤً

29

ُحهيٖح،

46

جهظقجثف سِحٌٕ يً سٌحفلٖر يِٖفر فغى سػلً سفسٖدِح دًٖ نل لٌر دلدخ يِف جإلؿجفذ

جالكسوحؿٖرُّ ،ؿى سّفف جهدٌٖر جهلحُؿٖر جهيسٌٖرُّ ،ؿى سّفف جاللسلفجف فٕ جهدٖثر جالكسوحؿٖر
جهِحيرّ ،نـج ٌله جهٌِحٖر دحهدػّش ّجإلدؿجُحز ّجالنسنحفحز جهصلحفٖر ّجهِويٖر فٕ يظحل
جالدسنحف ّجهسًّٖفٌّ ،حُٖم ًُ جهيِف فٕ جهِؿٖؿ يً جهيظحالز جألؾفْ فٕ يِققجز
جهنفحءذ جهسٕ سؿؾل فٕ كٖحك يلسّْ جهلؿفجز جهسٌحفلٖر جهِحهيٖرّ ،جهسٕ ؤصفز لودح ُوٓ
جهيٌحؼ جهسٌحفلٕ فٕ جهظقجثف ّظِوسِح سإسٕ فٕ ـٖل جهلحثير ،ييح سدًٖ سفجظَ ؤُيٖر جهلّق
جهظقجثفٔ دحهٌلدر هويلسصيفًٖ جألظحٌخ ؾحور جهدحػصًٖ ُوٓ اكحير جلسصيحفجز يّظِر
هوسوؿٖف هأللّجق جهؾحفظٖر.
ّ جهيئنفجز جهففُٖر هيئنف جهسٌحفلٖر جهِحهيٕ هوفسفذ -8002

8000

فٕ جهظقجثف ؾٖف

ؿهٖل ُوٓ يِف جهِّجيل جهسٕ ـنفٌحُح لحدلح ،اـ ٌظؿ ؤً جهظقجثف ُففز سفجظِح فٕ

يفنقُح يػسور جهسفسٖخ
60

90

فٕ لٌسٕ

8003ّ 8002

يً ػٖش جهيسًودحز جأللحلٖر ّ ،يً ػٖش
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يِققجز جهنفحءذ ٌظؿُح سفجظِز يً جهفسدر

هِح ،صى سلؿيز دةة

9

يفجنق لٌر

8003

31

اهٓ

001

يػسور جهفسدر

فٕ لٌر

8002

يسػلٌر فٕ نفحءذ يئللحسِحّ ،

001

يً ػٖش جالدسنحف ّجهسًّٖف نحٌز جهظقجثف فٕ سفجظَ اهٓ غحٖر
008 ،088،

يلحفٌر دحهلٌر جهلحدلر

8003

يػسور جهسفسٖخ

089

ُوٓ جهسّجهُّٕ ،ـج جهيئنف ٖدًٖ اينحٌٖر كؿفذ جهدوؿ ُوٓ جالٌسلحل يً دوؿ ألؾف يً

ُؿيَ.
ؤيح فٕ لٌر
9218

8000

ٌلًرّ ،جهفسدر

فظحءز جهظقجثف فٕ جهفسدر

001

20

يً ػٖش جهيسًودحز جأللحلٖر دفوٖؿ

يً ػٖش يِققجز جهنفحءذ دة

ػٖش جالدسنحف ّجهسًّف دفوٖؿ ٌ 1,09لًر.

1293

47

ٌلًر  ّ ،جهيفسدر

002

يً

فغى جهسػلً فٕ سفسٖخ جهظقجثف فٕ يِققجز جهنفحءذ ّجالدسنحف ّجهسًّٖف اال ؤً
ّيِِح جهسٌحفلٕ ٖدلٓ يِٖفح يلحفٌر دحهؿّل جألؾفّْ ،جهظؿّل فكى (ّٖ )9يغ سفسٖخ
جهظقجثف فٕ جهيئنفجز جهففُٖر هيئنف جهسٌحفلٖر جهِحهيٕ ؾالل جهفسفذ ّ ،8000-8002جهـٔ
ُوٓ ؤلحلَ كيٌح دلفؿ جهسفسٖخ جهلحدق.
اهجدّل ركى( ّ :)4غؾ اهجزائر فً اهيؤضراح اهفرؿٌج هيؤضر اهخٌبفشٌج اهـبهيً.

اهيظدر :يً اُؿجؿ جهًحهدر جُسيحؿج ُوٓ سلحفٖف جهيئللر جهِفدٖر هييحً جاللسصيحف ّجثسيحً

جهوحؿفجز هولٌّجز

.8001،8003،8000

 -2يؤضر تٌئج أداء األؿيبل.
جػسوز جهظقجثف جهفسدر

ُحهيٖح ُحى ،8000

48

09

ُفدٖح يً ػٖش جهيئنف جهِحى هلِّهر ؤؿجء جألُيحل ّجهفسدر

يسإؾفذ

ديفنقًٖ يلحفٌر دلٌر

8003

ّجهسٕ نحٌز

019

019

ُحهيٖح،

49

ّجهظؿّل فكى (ِٖ )1فى هٌح يؿْ سػلً دٖثر جألُيحل فٕ جهظقجثف يً ُؿيِح يً ؾالل
جهِؿٖؿ يً جهيئنفجز جهففُٖر جهسٕ سّيغ هٌح يؿْ سًّفُح.
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ؿ.فجٖك ػؿذ/ؤ.نفجير يفّذ
اهجدّل ركى (ّ :)5غؾ اهجزائر فً يؤضر تٌئج أداء األؿيبل حالل اهفخرث .2111-2118

اهيظدر :سلفٖف يٌحؼ جاللسصيحف فٕ جهؿّل جهِفدٖر هلٌر  ّ 8002دٖحٌحز ؤؿجء جألُيحل ،يسحع

ُوٓarabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/algeria?topic=protecting-investors.www

يً ؾالل ُـج جهظؿّل ٖسيغ هٌح ؤً يٌحؼ جاللسصيحف فٕ جهظقجثف يً ٌحػٖر ؤؿجء جألُيحل كؿ
ػلق سفجظِح فٕ جهلٌسًٖ جألؾٖفسًٖ يلحفٌر دلٌر
جهسفسٖخ جهِحهيٕ فٕ

8000ّ 8000

فٕ جهفسدر

019

8003

ديفنقًٖ ،يػحفٌح ُوٓ جلسلفجفٍ فٕ

يلحفٌر دحهيفسدر

019

دلدخ سِؿٖوِح هِؿؿ يً

جألٌٌير جإلؿجفٖر ؾحور فٖيح ٖسِوق دبظفجءجز جلسؾفجض سفجؾٖه جهدٌحء جهسٕ هًحهيح نحٌز

سإؾـ ّكسح ًّٖال إلسيحيِح دلدخ جهِفجكٖل جإلؿجفٖر ،فسلؿيز دصالش يفجنق فٕ جهسفسٖخ

جهِحهيٕ يً ػٖش جلسؾفجظِح لٌر

8000

يلحفٌر دحهلٌر جهلحدلر هِحّ ،يً ٌحػٖر جهدؿء فٕ

جهينفٍّ ُففز جهظقجثف سفجظِح يوػٌّح يً جهيفسدر
8000

لٌر

090

ُحى

8003

اهٓ جهيفسدر

010

فٕ

ّ ،سفجظِز فٕ جهِؿٖؿ يً جهيئنفجز جهففُٖر جألؾفْ هيئنف لِّهر ؤؿجء جألُيحل
8000

يلحفٌر دة

8003

نيح ُّ يّيغ فٕ جهظؿّل ؤُالٍ ،اال ؤٌِح جػسوز يفسدر

يسّجيِر فٕ اغالق جهينفٍّ ػٖش سلّى جهػنّير جهظقجثفٖر دسوفٖر ّاغالق جهينفٍّ فٕ
ّكز يدنف ظؿج فغى ؤً سوفٖسَ ٖظخ ؤً سإؾـ ّكسح ًّٖال ُوٓ ػلخ جهؾدفجء جهيحهًٖٖ،
ّػلخ سلفٖف ييحفلر ٌنحً جألُيحل
66

8000

فحً جهظقجثف هى سلى دإٔ سِؿٖل ؤّ اوالع فٕ
أحباث اقتصادية وإدارية

خلٌٌى اهخجرتج اهجزائرٌج فً يجبل جذة االشخذيبر األجٌتً اهيتبضر فً ؼل خداؿٌبح األزيج اهيبهٌج

اهـبهيٌج -دراشج خحوٌوٌج

جإلظفجءجز ييح ّٖػٕ اينحٌٖر سفجظَ جهظقجثف فٕ سفسٖخ جهيئنفُّ ،وِٖح اـً جؾسوحف ُؿؿ

اظفجءجسِح جإلؿجفٖر ّسنوفسِح ّجهّكز جهالقى إلُؿجؿُحّ ،نـج سؾفٖى يِؿالز جهيفجثخ
دإٌّجُِح ّجهفلّى جهظيفنٖرّ ،سٌفٖـ دفجيط جهػنّير جالهنسفٌّٖر فٖيح ٖسِوق دبوؿجف
جهسفجؾٖه ّايؿجؿجز جهًحكر ّجهيٖحٍّ ،سلظٖل جهيونٖر جهِلحفٖرّ ،سدلًٖ اظفجءجز جهفػه
جهفٌٕ هووحؿفجز ّجهّجفؿجز يً جظل ظِل دٖثر ؤؿجء جألُيحل ؤنصف ظحـدٖر ّفِحهٖر.
 -3اهيؤضر اهيرنة الشخظدار خراخٌط اهتٌبء.

ّفلح هِـج جهيئنف سإؾف جهسفسٖخ جهِحهيٕ هوظقجثف فٕ جهلٌسًٖ جألؾٖفسًٖ ،ػٖش جػسوز

جهظقجثف جهفسدر

000

ُحهيٖح لٌر

8000

ّجهفسدر

001

لٌر

8000

ػلخ جهٌنفذ جهوػفٖر جهوحؿفذ

فٕ جهيئللر جهِفدٖر هييحً جاللسصيحف يسفجظِر دـهم ديفنقًٖ ،يػسور جهفسدر
دِؿ سٌّك يدحنفذّ ،جهيلسصيف جألظٌدٕ فٕ جهظقجثف ٖػخ ؤً ٖؾيَ اهٓ
يئنف جهفسفذ جهقيٌٖر جهالقير إلٌظحق ُـٍ جإلظفجءجز هوِحى

ّجهسٕ سِسدف ًّٖور ٌلدٖح يلحفٌر دحهؿّل جألؾفْ ّدسنوفر
 -4يؤضر جبُزٌج اهتٌٌج اهركيٌج

8000

٪9920

88

اظفجءج ُويح ؤً

ُحهيٖح سفجّع دًٖ

جهيحهٖر -8003

8000

8002

ّ

50

ّٖى

Index Readiness Network

001

001

هولٌر

هولٌر  ،8000-8000يػسور جهفسدر جهصحٌٖر ُنف ُفدٖح،

ّسسحدَ ُـج جهسفجظَ يٌـ جهلٌر جهيحهٖر ،8003-8002
1201

890

يً يسّلً ؿؾل جهففؿ.

ّفلح هيئنف ظحُقٖر جهدٌٖر جهفكيٖر سفجظَ جهسفسٖخ جهِحهيٕ هوظقجثف يً جهفسدر
اهٓ جهفسدر

08

ُفدٖح

فٕ ٌ 1,01 ّ ،8003لًر يثّٖر ُحى

52

8000

51

ّكؿف جهيئنف دةةة ٌ 1,09لًر ُحى
نيح ُّ يّيغ فٕ جهظؿّل فكى (،)9

ُّـج جهسفجظَ فٕ جهسفسٖخ جهيسسحهٕ ِٖنك جهيِف جهيّظّؿ فٕ جهظقجثف يً ٌحػٖر ُـٍ
جهسلٌٖحز ،جهـٔ ِٖسدف سًّفُح ػحفقج هوٌيّ ّجالقؿُحف جالكسوحؿٔ.
اهجدّل ركى (ّ :)6غؾ اهجزائر فً يؤضر جبُزٌج اهتٌٌج اهركيٌج خالل اهفخرث -2118
.2111

اهيظدر :يً اُؿجؿ جهًحهدر جُسيحؿج ُوٓ يٌحؼ جاللسصيحف فٕ جهؿّل جهِفدٖر

8002ّ 8003

ّ.8000
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ؿ.فجٖك ػؿذ/ؤ.نفجير يفّذ
جهيئنف جهيفنخ هويؾحًف جهلًفٖر.
ػلخ ُـج جهيئنف سدًٖ ؤً
دلٌر

8003

9

ؿّل ُفدٖر لظوز سلؿيح لٌر

8000

ييً يظيُّحسِح يلحفٌر

نيوز لوًٌر ُيحً ،كًف ،جهدػفًٖ ،سٌّك ،جهظقجثفّ ،لّفٖر53 ،ػٖش ؤً

ؿفظر جهيؾحًف فٕ جهظقجثف نحٌز يٌؾفيرّ ،يٌـ لٌر
ديِؿل ٌلًر يثّٖر ّجػؿذ ؤّ ؤنصف يلحفٌر دلٌر ،8001

54

8002

ُّٕ يٌؾفير اـ سفجظِز

ؤٔ ؤٌِح نحٌز

دًٖ10

اهٓ

1321

ٌلًر

ػلخ ؿهٖل جهيئنف.
 -5يؤضر األٌشخخٌّضٌبل أٌفّشخر هوخلٌّى اهلػري.
ّفلح هِـج جهيئنف فبً

لٌر

8000

ؿّهر ُفدٖر لظوز سلؿيح فٕ فوٖؿ يئنفجسِح ييً يظيُّحسِح

01

يلحفٌر دلٌر ّ ، 8003نحٌز جهظقجثف ّجػؿذ يً ُـٍ جهؿّل ػٖش وٌفز يً دًٖ

جهؿّل ـجز ؿفظر جهيؾحًفذ جهةيِسؿهر

55

يلحفٌر دؿفظر جهيؾحًفذ جهيفسفِر جهسٕ سػووز

ُوِٖح فٕ  56 ،8002ييح ٖؿل ُوٓ جٌؾفحى ؿفظر جهيؾحًف فٕ جهظقجثف دًٖ لٌر ّؤؾفْ.
يئنف ّنحهر ؿجً ؤٌؿ دفجؿلسفٖز هويؾحًف جهلًفٖر.

نِؿز جهظقجثف لٌر

8000

سػلٌح ًفٖفح فٕ جهسوٌٖف ؿجؾل يظيُّحسِح يلحفٌر دةةةةة

ّ ، 8003سػووز ُوٓ سوٌٖف جهيٌحؼ جاللسصيحفٔ ـجز ؿفظر جهيؾحًفذ ندَ يفسفِر يً
DB5a

اهٓ 57 ،DB5bيلحفٌر دةةةة

جهيفسفِر يٌـ .8009

8002

58

ّجهسٕ نحٌز فِٖح جهظقجثف ييً جهيؾحًف

 -6يؤضر اهنّفبس هويخبػر اهلػرٌج.

ّّفلح هيئنف جهنّفحك هويؾحًف جهلًفٖر جهـٔ ٖلٖك يؾحًف جهؿّل ُوٓ جهلؿجؿّٖ ،دفق يؿْ
سإصف جالهسقجيحز جهيحهٖر هونفنحز دحالكسوحؿ جهيػوٕ دحألّيحٍ جهلٖحلٖر ّجالكسوحؿٖر،هى

ٖسغٖف سوٌٖف ؤٔ ؿّهر ُفدٖر ؾالل ُحى

8000

يلحفٌر

دةة8003

ديح فِٖح جهظقجثف ،ػٖش

ػحفٌز ظيَٖ جهؿّل جهِفدٖر جهسٕ ٖغًِٖح جهيئنف ُوٓ سوٌٖفِح ؾالل جهِحيًٖ ؤؾـذ سوٌٖف
جهؿفظر جاللسصيحفٖر يً

A2

اهٓ،A4

59

يػحفٌر ُوٓ ُـج جهسوٌٖف يٌـ 60 ،8009ييح ٌِٖٕ

ُؿى سإصف جهِّجيل جهسٕ سؿؾل فٕ دٌحء ُـج جهيئنف فٕ جهؿّل جهِفدٖر دِؿ جألقير جهيحهٖر
جهِحهيٖر.

64

أحباث اقتصادية وإدارية

خلٌٌى اهخجرتج اهجزائرٌج فً يجبل جذة االشخذيبر األجٌتً اهيتبضر فً ؼل خداؿٌبح األزيج اهيبهٌج

اهـبهيٌج -دراشج خحوٌوٌج

 -7يؤضر خٌيٌج خجبرث اهخجزئج اهـبهيٌج.
ّفلح هِـج جهيئنف جػسوز جهظقجثف جهيفنق

80

يسفجظِر دةِنف يفجنق يػسور دـهم جهفسدر

،8001

62

ّجهفسدر

08ّ 81

ُحهيٖح فٕ

ُحهيٖح لٌر
1

ُفدٖح،

8002ّ 8001

61

8000

يلحفٌر دحهفسدر

00

فٕ ،8003

يلحفٌر دحهفسدر جهلحؿلر ُفدٖح فٕ

ُوٓ جهسّجهٕ،

63

ّٖلِى ُـج جهيئنف فٕ

يلحُؿذ جهنفنحز جهؿّهٖر هسظحفذ جهسظقثر ُوٓ سفسٖ خ ؤّهّٖحز جلسفجسٖظٖحسِح جاللسصيحفٖر فٕ
جأللّجق جهٌحنثر ّجهِحهى جهٌحيّٕ ،يلحُؿسِح ُوٓ جسؾحـ كفجفجز جلسصيحفٖر سّلِٖر ّيّجوور
ٌيُّح ،يً ؾالل سّفٖف جهيِوّيحز جهوػٖػر ّجهؿكٖلر ّفلى جإللسفجسٖظٖر جهلوٖير فٕ
ؿّهر ٌحنثر ػّل جهِحهى ،يٌِح

9

ؿّل ُفدٖر يً دٌِٖح جهظقجثف،

64

10

ّجهظؿّل فكى (ٖ )1دًٖ

ّيَ جهظقجثف فٕ ُـج جهيئنف.
اهجدّل ركى (ّ :)7غؾ اهجزائر فً يؤضر خٌيٌج خجبرث اهخجزئج اهـبهيٌج.

اهيظدر :يً اُؿجؿ جهًحهدر جُسيحؿج ُوٓ سلفٖف يٌحع جاللسصيحف فٕ جهؿّل جهِفدٖر هولٌّجز

8000.ّ 8003ّ 8002ّ 8001

 -8يؤضر خٌبفشٌج اهشفر ّاهشٌبحج.

ّفلح هِـج جهيئنف لظوز جهظقجثف سفجظِح فٕ سفسٖدِح ُحهيٖح ُحى

ّظحءز فٕ جهيفسدر

008

ّدفوٖؿ ٌ 1,91لًر فٕ

دفوٖؿ

8001

1210

ّجهفسدر

ٌلًر ،يػسور جهفسدر
00

ُفدٖح،

65

08

8002

يلحفٌر دلٌر

8001

ُفدٖح ،يلحفٌر دحهيفسدر

31

فػلخ ُـج جهيئنف ّدحهيلحفٌر يَ جهِحى

 ،8003لظ وز جهظقجثف سػلٌح دٌلخ يسفحّسر فٕ سفسٖدِح ُحهيٖح لٌر  ،8000اـ ظحءز فٕ
جهيفسدر
جهيفسدر

001
01

يلحفٌر دحهيفسدر

ُفدٖح،

66

001

فٕ جهلٌر جهسٕ لدلسِح دفوٖؿ

1211

ٌلًر ،يػسور دـهم

فحهظقجثف جػسوز يفجسخ يسؿٌٖر ُحهيٖحّٖ ،فظَ جػسالهِح هِـٍ جهيفجسخ

جهيسؿٌٖر ُوٓ جهيلسّْ ج هِحهيٕ اهٓ يِف جهسِفٖف دينسلدحز جهظقجثف ّيح سسّفف ُوَٖ يً
يػؿؿجز ينحٌٖر سقؾف دحهِؿٖؿ يً جهيٌسظحز جهلٖحػٖر ّجهؾؿيٖر نسّفف جٗصحف جهفّيحٌٖر
جهِفدٖر ّجهسفنٖر يصل سوم جهيّظّؿذ فٕ ظيٖور دّالٖر لًٖف ّسيلحؿ دّالٖر دحسٌر ّسٖدحقذ
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ؿ.فجٖك ػؿذ/ؤ.نفجير يفّذ
ّغٖفُح جهسٕ ال سقجل سػسفٌ دِح دِى جهيٌحًقّ ،جهظؿّل فكى (ِٖ )2فى سفسٖخ جهظقجثف
ّ فوٖؿُح ييً ُـج جهيئنف.
اهجدّل ركى (ّ :)8غؾ اهجزائر يؤضر خٌبفشٌج اهشفر ّاهشٌبحج

اهيظدر :يً اُؿجؿ جهًحهدر جُسيحؿج ُوٓ سلفٖف يٌحؼ جاللسصيحف فٕ جهؿّل جهِفدٖر هلٌسٕ
8003

ّ.8000

ؤيح ًُ ّيَ جهظقجثف فٕ جهيئنفجز جهففُٖر هيئنف سٌحفلٖر جهلفف ّجهلٖحػر هلٌر

8000

ٖسيغ يً ؾالل جهسلحفٖف جهوحؿفذ ًُ جهيئللر جهِفدٖر هييحً جاللسصيحف ّجثسيحً
جهوحؿفجز ؤً سفسٖخ جهظقجثف ٖسفجّع دًٖ جهسلؿى سحفذ ّجهسإؾف سحفذ ؤؾفْ ييح ٌِٖنك ُوٓ

سػلً جهؾؿيحز يً ُؿيِح فٕ نل لٌر ،فيً ٌحػٖر جإلًحف جهسٌٌٖيٕ ؤؾـز جهظقجثف يٌػٓ
سٌحقهٕ ػٖش سفجظِز يً جهيفسدر
ّ8000

33

ُحهيٖح ُحى

8002

اهٓ جهفسدر

ُوٓ جهسّجهٕ ،ؤيح يً ػٖش دٖثر جهلٖحػر ّجهلفف ّدٌٖسِح جهسػسٖر فٌظؿ جهظقجثف هى سوػق

دفنخ جهؿّل جألؾفْ ّؤؾـز فسدسِح فٕ جهسفجظَ ؤٖيح يً جهفسدر
000

002

صى

008

لٌسٕ

8003

ُحهيٖح ُحى

8000

31

ُحى

8002

اهٓ جهفسدر

فغى نل جإلينحٌٖحز جهيسحػر ّجهظِّؿ جهيدـّهر هسػلًٖ جهلٖحػر ّجهدٌٖر

جهسػسٖر ّجهؾؿيحز ،ؤيح يً ػٖش دٖثر جهيّجفؿ جهدنفٖر ّجهصلحفٖر ّجهًدِٖٖر فٌظؿ ؤً جهظقجثف
سػلً سفسٖدِح ُحى
جهيفسدر

009

8000

دِؿ ؤً نحٌز

يلحفٌر دحهلٌر جهلحدلر هِح ،ػٖش جػسوز كٕ كحثير جهسفسٖخ جهِحهيٕ
081

لٌر ُّ ،8003ـج يح دٌَٖ جهظؿّل فكى

(.)3

اهجدّل ركى (ّ :)9غؾ اهجزائر فً اهيؤضراح اهفرؿٌج هيؤضر خٌبفشٌج اهشفر ّاهشٌبحج.

اهيظدر :يً اُؿجؿ جهًحهدر جُسيحؿج ُوٓ يٌحؼ جاللسصيحف فٕ جهؿّل جهِفدٖر هولٌّجز

8003

ّ8002.ّ 8000
66
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خلٌٌى اهخجرتج اهجزائرٌج فً يجبل جذة االشخذيبر األجٌتً اهيتبضر فً ؼل خداؿٌبح األزيج اهيبهٌج

اهـبهيٌج -دراشج خحوٌوٌج

 -9ي ؤضر جّدث اهتٌٌج األشبشٌج هويّاٌئ اهتحرٌج.

ِٖؿ يئنف ظّؿذ جهدٌٖر جأللحلٖر هويّجٌت جهدػفٖر ؤػؿ جهيئنفجز جهففُٖر هيئنف جهسٌحفلٖر

جهِحهيٖر جهـٔ ٖوؿف لٌّٖح ًُ جهيٌسؿْ جالكسوحؿٔ جهِحهيّّٕ ،فلح هِـج جهيئنف سػلً
سفسٖخ ّفوٖؿ جهسلٖٖى يِح هؾيك ؿّل ُفدٖر يً دٌِٖح جهظقجثف يسلؿير دصالش يفجنق يً
جهفسدر

002

اهٓ

001

ُحهيٖح دفوٖؿ ٌ 1,8ّ 8,3لًر ُوٓ جهسّجهٕ ،يػسور جهفسدر

01

ُفدٖح،

ّ67جهظؿّل فكى (ّٖ )00يغ ّيَ جهظقجثف فٕ يئنف ظّؿذ جهدٌٖر جأللحلٖر هويّجٌت

جهدػفٖر.
اهجدّل ركى (ّ :)11غؾ اهجزائر فً يؤضر جّدث اهتٌٌج األشبشٌج هويّاٌئ اهتحرٌج

اهيظدر :يً اُؿجؿ جهًحهدر جُسيحؿج ُوٓ يٌحؼ جاللسصيحف فٕ جهؿّل جهِفدٖر هلٌر 8000.
-11اهيؤضر اهيرنة هينٌّبح اهشٌبشبح االكخظبدٌج هيٌبخ االشخذيبر.
ُفف يٌحؼ جاللسصيحف ُحى

8003

سػلً ندٖف ظؿج يً ػٖش ؿفظر يئنف لٖحلر جهسّجقً

جهؿجؾوٕ ّجهـٔ وٌف دحهؿفظر (ّ )1جهـٔ ِٖدف ُوٓ ُظق ؤّ فحثى جهيٖقجٌٖر جهِحير هوؿّهر
نٌلدر يً جهٌحسط جهيػوٕ جإلظيحهٕ ،ػٖش ُفف جهسّجقً جهؿجؾوٕ جفسفحُح
اهٓ ُ ٪ 2,90حى

8003

دقٖحؿذ كؿفُح

09,10

يً2200

ُحى

8002

ٌلًر يثّٖر ،اال ؤً جهيئنف جهيفنخ ُفف ُؿى

سػلً فٕ يٌحؼ جاللسصيحف يً ػٖش ؿفظر يئنف لٖحلر جهسّجقً جهؾحفظٕ ّؿفظر يئنف
جهلٖحلر جهٌلؿٖر ،ػٖش ظحءز كٖيسِيح فٕ جهيئنف وفف ؿفظرُ ،ويح ؤً ؿهٖل جهيئنف ٖؿل
دإٌَ ٌُؿيح ٖنًّ جهيئنف جهيفنخ ؤكل يً ّجػؿ فِـج ٌِٖٕ ُؿى سػلً يٌحؼ جاللسصيحفّ ،اـج
نحً يً

0

اهٓ

8

ٖالػٌ سػلً يٌحؼ جاللسصيحف ؤيح اـج نحً يً

8

اهٓ

1

فبً يٌحؼ جاللسصيحف

سػلً ظؿج ،فيئنف لٖحلر جهسّجقً جهؾحفظٕ ّجهـٔ ِٖدف ًُ ُظق ؤّ فحثى جهػلحخ

جهظحفٔ هيٖقجً جهيؿفُّحز نٌلدر يً جهٌحسط جهيػوٕ جإلظيحهٕ ٌظؿٍ سفجظَ يً
8002

اهٓ

٪ 0,11

٪ 80,89

ُحى

ُحى  ،8003دسفجظَ كؿفٍ ٌ 0,11لًر يثّٖر ّجهـٔ ِٖدف فٕ ؿهٖل جهيئنف

ًُ جٌؾفحى جهِظق ألكل يً

0

اهٓ جكل يً

8

ٌلًر ييح ؤًُحٍ جهؿفظر

0

ّجهسٕ سيصل ُؿى

سػلً يٌحؼ جاللسصيحف فٕ جهظقجثف ؾالل سوم جهفسفذ ،ؤيح يئنف جهلٖحلر جهٌلؿٖر ّجهـٔ ِٖدف
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ؿ.فجٖك ػؿذ/ؤ.نفجير يفّذ
ًُ جهسيؾى فٕ جهظقجثف فحٌَ ٖدًٖ جفسفَ ُـج جألؾٖف ُحى
ُ٪حى

8002

دٌلدر سغٖف

0289

جهيٌحؼ جاللسصيحفٔ ؤٖيح.

68

8003

اهٓ  ٪1,10يلحفٌر

ٌلًر ،ييح ًَِٖٖ ؿفظر سوٌٖف ّ 0جهسٕ سيصل ُؿى سػلً

 -11يؤضر جّدث ارختبػ اهيّاٌئ اهتحرٌج تضتنبح اهضحً اهـبهيٌج.
كؿف يئنف ظّؿذ جفسدحً جهيّجٌت جهدػفٖر دندنحز جهنػً جهِحهيٖر

يلحفٌر دةةٌ 229لًر فٕ  ،8003يػسور جهيفسدر
لٌر

8001

دةةة9,99

ّجهسٕ نحٌز فِٖح كٖير جهيئنف

ٌ1,2لًر

80

1021

ٌلًر فٕ

8000

ُحهيٖح ،نحُؿج ُـج جهيئنف جفسفحُح يٌـ

يثّٖرّٖ ،الػٌ ؤً كٖير جهيئنف سسفجّع يح

دًٖ وفف ّ 000ؿفظر ّ ،نويح جفسفِز جهلٖير ؿل ـهم ُوٓ ؤؿجء ؤفيل هلًحٍ جهٌلل جهدػفٔ
هؿْ جهؿّهر جهيٌِٖر ّكؿفسَ ُوٓ جهسّجول يَ ندنر جهنػً فٕ دحكٕ ؿّل جهِحهى جهؾحفظٕ
ُّّ يح جًٌدق ُوٓ جهظقجثف فٖالػٌ سًّفُح ؤؿجءُح يً لٌر اهٓ ؤؾفْ ؾحور فٕ .8000
 -12يؤضر جبُزٌج اهحنّيج اإلهنخرٌٌّج
هلؿ ٌُنف سلفٖف ُحى

8000

69
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سػز ٌُّجً "جهػنّير جإلهنسفٌّٖر فٕ ّكز جألقير جهيحهٖر"،

جلسِفى جهؿّف جهـٔ ٖينً ؤً سلّى دَ جهػنّير جإلهنسفٌّٖر فٕ يِحهظر جألقير جهيحهٖر
ّجالكسوحؿٖر جهِحهيٖر جهفجٌُر يً ؾالل كؿفسِح جهندٖفذ ُوٓ جهيلحُير فٕ ُيوٖر جهسًّٖف
ّقٖحؿذ جهفِحهٖر ّسلِٖل جالسوحالز ّسػلًٖ جهسٌلٖق دًٖ جهلوًحز فٕ يؾسوف يلسّٖحز
جهػنّيرّ ،ـهم اي حفر اهٓ ؿّفُح ُوٓ وِٖؿ جهيئللحز ّجإلؿجفجز دسِقٖق لفُر ّنفحءذ
جهِيوٖحز ّسدلًِٖحّ ،سػلًٖ كؿفجز جهدػش ّجهسّصٖق ّػفٌ جهلظالز ،ييح ٖئؿٔ فٕ جهٌِحٖر
اهٓ سٖلٖف جهيِحيالز ّسؾفٖى سنوفر اٌظحقُح ّدحهسحهٕ جؾسوحف جهظِؿ ّجهّكز ّسّفٖف
جأليّجل ّيً صى قٖحؿذ جإلٌسحظٖر ّيلسّْ جهفدػٖر ّقٖحؿذ جهسٌحفلٖر جهلِفٖر هويٌسظحز
ّجهؾؿيحز ّيح ٖوحػخ ـهم يً سلفَٖ ّسٖفذ جهٌيّ جالكسوحؿّٔ ،ظحءز جهظقجثف ّفلح هِـج

جهيئنف فٕ جهيفسدر
00

010

لٌر

8000

يلحفٌر دحهفسدر

080

ُحى

8003

ؤٔ ؤٌِح ُففز سفجظِح دة

يفجنق ُحهيٖح70 ،ييح ّٖيغ سؿٌٕ جهؾؿيحز جإلهنسفٌّٖر جهسٕ سّففُح جهػنّير جهظقجثفٖر.

 -13يؤضر اهٌّرّيًٌ هويخبػر اهلػرٌج.

ّفلح هِـج جهيئنف وٌفز جهظقجثف ّفق جهؿّل ـجز ؿفظر جهيؾحًف جهيفسفِر هِحى .8002

71

جلسٌحؿج اهٓ جهيئنفجز جهلحدلرٖ ،سيغ ؤٌَ دحهفغى يً لولور جهيقجٖح ّجهػّجفق

جهييٌّػر ،اال ؤً يٌحؼ جاللسصيحف فٕ جهظقجثف هى ٖفق دِؿ اهٓ جهيلسّٖحز جهيًوّدر دلدخ
62

أحباث اقتصادية وإدارية

خلٌٌى اهخجرتج اهجزائرٌج فً يجبل جذة االشخذيبر األجٌتً اهيتبضر فً ؼل خداؿٌبح األزيج اهيبهٌج

اهـبهيٌج -دراشج خحوٌوٌج

يػؿّؿٖر جاللسصيحفجز جألظٌدٖر فٕ يؾسوف جهلًحُحز جالكسوحؿٖر فغى سِؿؿ جهففه

جاللسصيحفٖر جهيسحػر دحلسصٌحء سوم جهيّظِر هلًحٍ جهيػفّكحز ،ييح ظِل جهظقجثف سإسٕ فٕ
ـٖل سفسٖخ جهؿّل جهسٕ ال سػّق ُوٓ يٌحؼ جلسصيحف ػّٖٔ ّينظَ ،ػٖش ظحءز فٕ جهيفسدر
019

يً ؤول

021

ؿّهر فٕ جهسلفٖف جألؾٖف جهوحؿف ًُ جهدٌم جهؿّهٕ ،دلدخ جهٌلحثه فٖيح

ٖسِوق دحهسلِٖالز جهسٕ سلؿى هويلسصيفًٖ ّجهيوحُخ جهسٕ ّٖجظٌِِّح إلٌظحق ينحفِِٖىُ ،ـٍ
جهٌلحثه جهسٕ سِيل جهؿّهر ظحُؿذ ُوٓ جسؾحـ ظيور يً جهلفجفجز هسظحّقُح ّسلفَٖ اٌظحق

جهيلسصيفًٖ هينحفِِٖى يٌـ لٌّجز ،يً جظل سلِٖل ّسدلًٖ سِحيل جهيلسصيف جألظٌدٕ يَ

يؾسوف جهِٖأز ّجإلؿجفجز ّجهسنفل دظيَٖ يًحهدَ.
اهخبخيج

جًٌالكح ييح سى ـنفٍ ،فلؿ سّووٌح اهٓ جهٌسحثط جهٌِحثٖر جهسحهٖر:
 جً جألقير جهيحهٖر جهِحهيٖر كحؿز جهٓ سػّالز يِير غٖفز ؾحفًر سّقَٖ سةؿفلحزجاللسصيحف جالظٌدٕ جهيدحنف  ،ػٖش نحً سإصٖفُح يسفحّسح فٖيح دًٖ يؾسوف جهيٌحًق ،
ّنحٌز يًٌلر جيفٖنح جهنيحهٖر جالنؿ سإصفج دِحّ ،جهظقجثف يً جهدوؿجً جالكل سإصفج جّ
دحالػفْ جالنصف جٌسِحنح فٕ ُحى

8003

ّسيففج فٕ ُحى

8000

.

 دحُسدحف جاللسصيحف جالظٌدٕ جهيدحنف ّلٖور سيّٖل دؿٖور ًُ جهلةفّى جهؾحفظٖةرّسنحهٖفِح سلِٓ جهظقجثف نغٖفُح يً جهؿّل الظسـجدَ هاللسفحؿذ كؿف جالينةحً يةً

جٖظحدٖحسَ  ،جال جً يٌحؾِح جاللسصيحفٔ هى ٖليغ هِح دـهم ؿًّ سدٌٕ جظفجءجز سسلةى
دحهنفحءذ ّلِّهر جهسًدٖق ػسٓ سنًّ يسحػر هنل يً ٖفٖؿ جلسؾؿجيِح ٌٌ ،ةفج الً
يٌنأز جألُيحل فِٖح غٖف ؾحيِر هوّجثغ ّجهلّجُؿ جهسٌٌٖيٖر  ،فِؿى سةّفف يٌةحؼ
جلسصيحفٔ ينظَ ّظـجخ اللسلًحخ سوم جاللسصيحفجز جألظٌدٖةر جهيدحنةفذ فةٕ
جهظقجثف فغى نل جهظِّؿ جهيدـّهر يً ًفف جهػنّير ٖؿل ُوٓ ّظةّؿ يِّكةحز
سػفنِح.
 جصدز سوٌٖف جهظقجثف فٕ كحثير لِّهر ؤؿجء جألُيحل جٌَ يحقجل ؤيحيِح جهنصٖف يةًجهِيل ّجهظِّؿ جهسٕ ٖظخ ؤً سدـهِح ألظل سػلًٖ ينحٌسِح فةٕ يئنةفجز كٖةحك
جهيٌحؼ جاللسصيحفٔ فغى سػلً جهِؿٖؿ يً جهيئنفجز جهففُٖر فٕ سوم جهيئنةفجز
دًٖ لٌر ّؤؾفْ.
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 سفظَ ؤلدحخ ُؿى سإُٖل جهيٌحؼ جاللسصيحف فٕ هظـخ جاللسصيحفجز جألظٌدٖةر اهةٓجلسيفجف جفسدحً ؤؿجء جالكسوحؿ جهظقجثفٔ دحلِحف جهٌفً ّسِقٖق كحدوٖسةَ اللةسٖفجؿ

جهوؿيحز جهؾحفظٖرّ ،يِف جؿجء جهٌٌحى جهيحهٕ ّجؿجء دّفور جهظقجثفّ ،يةِف
يّكَ جهظقجثف فٕ يئنفجز جهػنى جهفجنؿ ُّّ يح جؿْ جهٓ غيّى ٌفّف جهِيل
ّلٖحؿذ ػحهر جهنم الفسفحٍ يلسّٖحز جهفلحؿ ّجٌسنحف جهلًحٍ جهيةّجقٔ ّيةِف
لٖحؿذ جهلحًٌّ ّجفسلحف ظِحق جهليحء هوفِحهٖر ّجاللسلالهٖر ّيِف جنفجم جهنفحءجز،
جٌحفر جهٓ صلل جهظِحق جالؿجفٔ ّيِف جلسظحدسَ هفغدةحز جهيلةسصيفًٖ ٌسٖظةر
جٌسنحف جهدٖفّكفجًٖر ّجهسِلٖؿجز ّجهِلدحز فٕ نحفر جهيوحهغ ّجالظِقذ جهسٕ ٖسِحيل

يِِح جهيلسصيف.
دِؿ ُفى ٌسحثط جهؿفجلر لّف ٌلسِفى جهسّوٖحز جهسحهٖر:

-اً جهسيحؿٔ فٕ سلؿٖى جهػّجفق جهيحهٖر فٕ دؿجٖر جًٌالق جاللسصيحفجز جألظٌدٖر ال ِٖسدف كةفجفج

يػدـج يً ًفف جهيلسصيف جألظٌدٕ ،فحهيلسصيف جهِلالٌٕ جهفنٖؿ ٖسؾـ كفجف جاللسصيحف دٌحءج ُوٓ
جألّيحٍ جهلٖحلٖر ّجالكسوحؿٖر ّسّفف جهٌفّف ّجهففه جهظٖؿذ هاللسصيحف ،هـج ٖظةخ ُوةٓ
جهظقجثف جهِيل ُوٓ سِٖثر يٌحؾِح جاللسصيحفٔ هٖنًّ ؤنصف ظحـدٖر ّفِحهٖدر ديةفّفذ جهّكةّف
ُوٓ كحًٌّ جاللسصيحف جهلحثى فٕ جهظقجثف دحهيسحدِر ّجهسؿكٖق جهؿجثى هظـخ جندف كؿف يينةً يةً
جاللسصيحفجز جألظٌدٖر جهيدحنفذ ،ػٖش جٌَ نويح نحً ـهم جهيٌحؼ يًحدلح هويلحٖٖك جهؿّهٖر هلٖةحك
يؿْ يالثير جهيٌحؼ جاللسصيحفٔ هظـخ سوم جاللسصيحفجز ّيسّففذ فَٖ جهيػةؿؿجز جأللحلةٖر
جهينٌّر هَ ،نويح نحً يِٖثح اللسلًحخ جاللسصيحفجز جألظٌدٖر جهيدحنفذ يً جندف جهؿّل
جهيسلؿير فٕ جهِحهى.

ٖ-ظخ ُوٓ جهظقجثف جؾسوحف ُؿؿ اظفجءجسِح جإلؿجفٖر ّسنوفسِح ّجهّكز جهالقى إلُؿجؿُحّ ،نـج

سؾفٖى يِؿالز جهيفجثخ دإٌّجُِح ّجهفلّى جهظيفنٖرّ ،سٌفٖـ دفجيط جهػنّير جالهنسفٌّٖةر
فٖيح ٖسِوق دحوؿجف جهسفجؾٖه ّايؿجؿجز جهًحكر ّجهيٖحٍّ ،سلظٖل جهيونٖر جهِلحفٖةرّ ،سدٌةٕ
اظفجءجز جهفػه جهفٌٕ هووحؿفجز ّجهّجفؿجز يً جظل ظِل دٖثر ؤؿجء جألُيحل ؤنصف ظحـدٖةر
ّفِحهٖر.

 سًدٖق نحفر جالهسقجيحز جهيٌوّه ُوِٖح فٕ جهيِحُؿجز ّجالسفحكٖةحز جهصٌحثٖةر جهيسِةؿؿذجالًفجف جهؾحور دسنظَٖ جاللسصيحف جالظٌدٕ جهيدحنف ّػيحٖسَ ّسظٌخ جالقؿّجض جهيفٖدٕ.
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جهغحء سِؿؿ جهل ّجًٌٖ جهيٌٌير هِيوٖر جاللسصيحف ّظِوِح فٕ سنفَٖ ّجػؿ ٖسوةف دحهّيةّع
ّجهنفحفٖر ّجاللسلفجف ُّؿى جهسٌحكى يَ يفّفذ جُسيحؿ ّسًدٖق كّجًٌٖ يٌَ جالػسنحف ّؿُى
جهيٌحفلر ّينحفػر جهفلحؿ ّجهلّق جهّجقٖر ّػيحٖر ػلّق جهيونٖر جهفنفٖر ّجهيلسصيف جالظٌدٕ.
-سِحٌٕ جهظقجثف يً ٌله ندٖف فٕ يظحل جإلُالى جالكسوحؿٔ ٖظخ سؿجفنَ دسّفٖف جهيِوّيةر

جالكسوحؿٖر فٕ ّلحثل جإلُالى جهيػوٖر ّجهِحهيٖر ،جهينسّدر ّجهيليُّر ّجهيفثٖر ّجهسٕ سفسنق

ُوٓ يػّفًٖ ؤلحلًٖٖ ُيح جهيلسصيف ّجهيِوّير جالكسوحؿٖر ،فحهسِحًّ يَ ّلةحثل جإلُةالى
جهيسؾوور ينً يً ٌنف جهيِففر ّجهسُّٖر جاللسصيحفٖر اهٓ نحفر جهيلسصيفًٖ جهيػسيوًٖ ييح

ٖلحُؿ ُوٓ سّظِِٖى ُّلوٌر كفجفجسِى جاللسصيحفٖر.
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