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 رشوط النرش وضوابطه
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 دار النرش، املدينة، البدل، رمق الطبعة، س نة الطبع. وأ خريا الصفحة.عنوان الكتاب، 

 اجملةل: املؤلف، "عنوان املقال"، عنوان اجملةل، الرمق، الس نة. وأ خريا الصفحة. -6
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 مفتاحية 
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 يقدم صاحب املقال عنواان لضامن مراسلته من قبل هيئة حترير اجملةل. -11
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ىل أ حصاهبا سواء نرشت أ م مل تنرش. -13  ال عامل املقدمة ل ترد اإ
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 مجلة المعيار

 

 

 
 

 

 



 2017ديسمبر                                    العشرونالعدد                 المعيار                   
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 2017ديسمبر  15تاريخ التحكيم                                                            2017أكتوبر  15تاريخ اإليداع    4

            

  2017ديسمبر  15خ التحكيم                                                                2017أكتوبر  15تاريخ اإليداع 

           

 

 

 

 

 

 كلمة العدد
     

لكرتويية  بعد دخول جمةل      ىل بوابة النرش الإ يف عددهيا التاسع عرش والعرشين، تكون قد  ASJP.cerist.dzاإ

ىل الفضاء العلمي اجلامعي احملمك.  حققت خطوة جبارة يف الايظامم اإ

دهتام عىل أ حباث متنوعة، يف ال داب والعلوم والإنسايية والاجامتعية، جفمع هذا العدد املقالت اليت احتوى العددان كعا    

نساين واجامتعي، مكفهوم املثاقفة امجلالية يف احلضارات والابداع الشعري القدمي  تناولت مواضيع ذات الصةل بلك ماهو أ ديب، اإ

بداع وسلطة الرقيب، وأ زمة الفكر ال عريب املعارص، والفلسفة والتارخي. ليختمت بأ حباث اجامتعية أ خرى يف بني هاجس الإ

ى تالميذ الكفاية التدريس ية ل س تاذ التعلمي الثايوي وعالقهتا ببعض املهارات احلياتية )التواصل( دلالنشاطات البديية والرايضة، 

 . هذا عن العدد التاسع عرش. املرحةل الثايوية أ ثناء حصة الرتبية البديية والرايضية

يف حني جاء العدد العرشون متنوعا بني احلقوق والعلوم الس ياس ية والاقتصادية، فاكيت مواضيعة احلقوقية والس ياس ية     

ات العامة لدلول، والربصة اجلزائرية ودورها يف التمنية، وواقع تتحدث عن الرشيعة والقايون، وعن أ سعار النفط ودور املزيايي

 القيادة يف املؤسسة وتمنية املوارد البرشية.  

 
     

 

 
 املدير املسؤول عن النرش

 د. عيساين امحمد
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 خدمة الزوجة لزوجها ونفقة توفري خادم هلا بني احلق والواجب
 

 د. هنان مليكة
 عامر د. بواب بن

 أستاذان حماضران ابملركز اجلامعي نور البشري ابلبيض
   ملخص: 

ذهب مجهور الفقهاء إىل القول بعدم وجوب اخلدمة على الزوجة، خالفا ملا ألفه الناس بوجوب تلك     
اخلدمة، ومل ينص قانون األسرة اجلزائري على اخلدمة صراحة كحق للزوج وواجب على الزوجة، وإمنا ذكر يف 

تصلح لتحمل مبادئ عامة تُعتمد لصياغة  منه احلقوق والواجبات لكل من الزوجني ابإلمجال، 36ادة امل
لعل املشرع اجلزائري ترك هذه املسألة لعرف الناس وما نصوص تكون أكثر فاعلية وخدمة للمتقاضي. و 

هلا كجزء من النفقة  العرف هو الذي حيدد الزوجة اليت جيب على الزوج توفري خادماعتادوا عليه، كما جعل 
 قانون األسرة.من  78الواجبة عليه حسب الفقرة األخرية من املادة 

 النفقة، اخلادم، اخلدمة، اإلخذام، العرف، قانون األسرة الكلمات املفتاحية:
Résumé: 
 La majorité des fuqaha 'sont allés dire qu'il n'est pas obligatoire de servir la femme, 
contrairement à ce que les gens ont dit que ce service est requis Le droit de la famille 
algérien n'offrait pas explicitement le service comme un mari et un devoir envers la 
femme. Des principes généraux sont adoptés pour formuler des textes plus efficaces et 
utiles au justiciable. Le législateur algérien a peut-être laissé cette question aux gens, et il 
est de coutume que la femme détermine l'épouse à qui le mari doit fournir un serviteur 
dans le cadre de l'entretien prévu au dernier alinéa de l'article 78 du Code de la famille. 
Mots-clés: pension alimentaire, serveur, service, emploi, coutume, droit de la famille 

  مقدمة:
الزواج يف الشريعة اإلسالمية رابط قوي وميثاق غليظ يراد به الدوام وإشاعة املودة والرمحة بني الزوجني،     

فاهم واالستقرار إال إذا أدى كل واحد من الزوجني حقوق اآلخر  وال يتيسر هذا الدوام وال تنمو مشاعر الت
كاملة، فقد نظمت الشريعة اإلسالمية العالقة بني الزوجني تنظيما دقيقا، وبَينت ما جيب على كل واحد 

 .، وكذا فعلت التشريعات العربية منها التشريع اجلزائريقبلهمنهما لآلخر وما جيب له 
ق من قبل الزوج بسبب أمور اتفهة مثل عدم طبخ األكل أو عدم تنظيف حاالت الطالوقد كثرت     

املنزل، وسبب ذلك التصرف يف رأي األزواج: أهنا أمهلت واجباهتا الشرعية، يف حني جند استغرااب كبريا 
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عندما تطلب الزوجة من زوجها توفري خادما هلا؛ ألنه من حقوقها، فهل جيب على املرأة شرعًا وقانوان 
وجها، حبيث جترب عليها قضاءا أم ال بد للزوج من توفري خادم هلا ألنه جزء من نفقتها الواجبة خدمة ز 

 عليه؟ وهل وجوب نفقته عليها يقابله وجوب خدمتها له؟.
ا التساؤل سنعتمد على املنهج التحليلي ألقوال الفقهاء يف املسألة حمل البحث، ولإلجابة على هذ    

إخدام الزوجة أحد خالل تقسيم البحث إىل مبحثني، نتناول يف املبحث األول وموقف القوانني منها، من 
، يتم يف املطلب األول منه تعريف النفقة وبيان مشتمالهتا وسبب وجوهبا، مشتمالت النفقة أي نفقة اخلادم

اإلسالمي ونتناول يف املطلب الثاين إخدام الزوج لزوجته، أما املبحث الثاين خنصصه ملوقف القانون والفقه 
ملطلب وامن وجوب خدمة الزوجة لزوجها، من خالل مطلبني، املطلب األول:  موقف الفقه اإلسالمي 

 .وخنتم هذا البحث أبهم النتائج والتوصياتالثاين: موقف القانون )تشريعا وقضاءا(، 
 املبحث األول: إخدام الزوج لزوجته من مشتمالت نفقتها

من عناصر نفقة الزوجة الواجبة على الزوج، لذا ال بد من تعريف النفقة  تعترب اخلدمة يف رأي الفقهاء    
أوال، مث بيان مشتمالهتا أو عناصرها اثنيا )املطلب األول(، وخنصص مطلبا لنفقة اخلادم يف الفقه اإلسالمي 

 والقانون )املطلب الثاين(.
 املطلب األول: تعريف النفقة وسبب وجوهبا على الزوج:

 وجية واجبة على الزوج على التفصيل اآليت:النفقة الز    
 الفرع األول: تعريف النفقة وحكمها:    

ُفُق نـُُفوقاً: مات، ونـََفَق البـيع نـََفاقاً: راج، وأَنـَْفَق  :أوال/ لغة يقال: نـََفَق الفرُس والدابُة وسائر البهائم يـَنـْ
 1ما أَنَفْقت، واستنفقت علـى العيال وعلـى نفسك الـمال: صرفه، ورجل ِمْنفاٌق َأي كثـري النـََّفقة. والنـََّفقة:

وعرفها بعض  2النفقة عموما هي كفاية من ميونه خبزا وأدما وكسوة ومسكنا وتوابعها.اصطالحا: اثنيا/ 
 3احلنفية أبنه اإلدرار على شيء مبا فيه بقاؤه.

سـكن وكـل مـا يلـزم هلـا حسـبما والنفقة الزوجية هي ما حتتاج إليه الزوجة يف معيشتها من طعام وكسـوة وم    
  4تعارفه الناس.

من قانون األسـرة مبشـتمالهتا فنصـت علـى: م تشـمل النفقـة: الغـذاء  78وعرفها املشرع اجلزائري يف املادة     
ــــرب مــــن الضــــرور ت يف العــــرف والعــــادةم،  ــــه، ومــــا يعت ــــرب مــــن والكســــوة والعــــالج، والســــكن أو أجرت ومــــا يعت

 . داهتم من مسائل الواقع اليت يستقل بتقديرها قضاة املوضوعالضرور ت يف عرف الناس وعا
 اثلثا: حكم النفقة على الزوجة

 اتفق الفقهاء على وجوب إنفاق الزوج على زوجته، واستدلوا على ذلك مبا يلي:يف الفقه اإلسالمي:  -أ
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 / من القرآن الكرمي:1
، 5ُث َسَكنُتْم ِمْن ُوْجدُِكْم َواَل ُتَضارُّوُهنَّ لُِتَضيِ ُقوا َعلَْيِهنَّ ﴾_ قوله تعاىل يف شأن املطلقات: ﴿ أَْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحيْ 

وداللة اآلية على وجوب النفقة وحتديدا نوعا منها، وهو السكن واضحة، ألن املطلقة قبل البينونة يف حكم 
 الزوجة، بل إنه إذا استحقت املطلقة هذا النوع من النفقة فالزوجة أوىل منها هبا.

ُ نَـ تعاىل: قوله  - ُ ال يَُكلِ ُف اَّللَّ ْفًسا ِإال َما آاَتَها ﴿ لِيُنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه َوَمْن قُِدَر َعَلْيِه رِْزقُُه فـَْليُنِفْق ِمَّا آاَتُه اَّللَّ
كلف إال يف هذه اآلية نالحظ األمر الصريح ابإلنفاق، وإلزام الزوج به، ولكنه ال ي6سيجعل هللا بعد عسر يسرا ﴾

  حبدود طاقته. 
 من النصوص اخلاصة يف ذلك:/من السنة النبوية الشريفة: 2
قال يف خطبته يف حجة الوداع:)فاتقوا   -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا   -رضي هللا عنه  -عن جابر  -

يهن أن ال يوطئن فرشكم هللا يف النساء، فإنكم أخذمتوهن أبمانة هللا، واستحللنت فروجهن بكلمة هللا، ولكم عل
،يف هذا احلديث مجع 7أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضراب غري مربح، وهلن رزقهن وكسوهتن ابملعروف(

حقوق الزوجية الواجبة، ومن بينها حق الزوجة يف النفقة، وفيه تصريح ابلوجوب، وتعليل  -صلى هللا عليه وسلم  -
 8لسببه.

قــــال: قلــــت:   رســــول هللا مــــا حــــق زوجــــة أحــــدان عليــــه؟ قــــال: )أن   -ي هللا عنــــه رضــــ -عــــن معاويــــة القشــــريي  -
، 9 تطعمهــا إذا طعمــت وتكســوها إذا اكتســيت، أو اكتســبت، وال تضــرب الوجــه، وال تقــبح وال هتجــر إال يف البيــت(

ل علـى أنـه ال ويف هذا احلديث عد ملـا جيـب علـى الرجـل وـو زوجتـه، وقـد ذكـر منهـا نفقـة الطعـام والكسـوة، وفيـه دليـ
 يكلف يف ذلك إال بطاقته، فال يطعمها إال كما يطعم، وال يكسوا إال كما اكتسى.

 /اإلمجاع:3
انعقد إمجاع األمة يف كل العصور على وجوب نفقة الزوجة على زوجها، ومل خيالف يف ذلك أحد ملا     

 10سبق من النصوص الصرحية يف ذلك.
جتب  منه على وجوب نفقة الزوجة على زوجها، فجاء فيها: 74ة نصت املاديف التشريع اجلزائري:  -ب 

من هذا  80و  79و  78نفقة الزوجة على زوجها ابلدخول هبا أو دعوهتا إليه ببينة مع مراعاة أحكام املواد 
يجب على الزوج اإلنفاق على زوجته منذ اتريخ الدخول هبا أي منذ إحضارها إىل بيت الزوجية، القانون. ف
دعوة الزوجة لزوجها لكي أيخذها إىل بيت الزوجية بعد أن مت عقد الزواج، ولكن الزوج يتماطل يف أو منذ 

جلب زوجته إىل بيت الزوجية، ففي هذه احلالة ميكن للزوجة أن تطلب من زوجها عن طريق رسالة أو 
نفقة ملزمة منذ إبعذار موجه عن طريق حمضر قضائي أن أيخذها إىل بيت الزوجية، يف هذه احلالة تصبح ال

  اتريخ دعوة الزوجة لزوجها.
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ن من قانون األسرة على أ 76نصت املادة  حالة عجز األب عن القيام بواجب اإلنفاق على أوالدهويف    
واجب هذه النفقة ينتقل إىل األم لتتحملها إذا كانت قادرة وهلا دخل كاف من وظيفة أو مهنة أو إرث؛ 

واجب النفقة على زوجها عندما يعجز عن الكسب وتكون هي ذات غري أنه سكت عن حتميل الزوجة 
من قانون األسرة، اليت تقضي ابلرجوع إىل أحكام الشريعة اإلسالمية يف  222مال، لذا وجب إعمال املادة 
 11حالة عدم النص على احلكم.

تحب للزوجة أن وميكن القول إن النفقة واجبة على الزوج لزوجته، يف الشرع والقانون، ومع ذلك يس   
تنفق على زوجها يف حال حاجته، من دون أن تطالبه بعد ذلك إبرجاع ما أنفقته عليه، ألن بيت الزوجية 

 مشرتك بينهما، فال مال ألحدمها ينفرد به عن اآلخر.
 الفرع الثاين: سبب إلزام الزوج بنفقة زوجته:

ى عقد الزواج الصحيح تصبح مقصورة على أوجب الشارع النفقة على الزوج لزوجته، ألن الزوجة مبقتض    
 زوجها، وحمبوسة حلقه، الستدامة االستمتاع هبا، إال أنه اختلف يف سبب وجوب نفقتها على الزوج:

وجوهبا هو العقد الصحيح أو هو احلبس الثابت ابلنكاح للزوج عليها،  فذهب احلنفية إىل أن سبب
ج وقت وجوب التسليم واملقصود ابلتسليم التخلية؛ وهي أن ويتحقق االحتباس بتسليم املرأة نفسها إىل الزو 

ختلي بني نفسها وبني زوجها برفع املانع من وطئها أو االستمتاع هبا حقيقة إذا كان املانع من قبلها أو من 
  12قبل غري الزوج، فإن مل يوجد التسليم على هذا التفسري وقت وجوب التسليم فال نفقة هلا.

احلنابلة والشافعية إىل أن سبب التزام الزوج ابإلنفاق هو الدخول ومتكني الزوجة لزوجها وذهب املالكية و    
كذلك لو بذلت نفسها، وكان التأخري من الزوج، فإنه تلزمه النفقة، كما لو أخر من االستمتاع هبا،  

ت نفسها إىل الدخول لسبب من جهته، فتلزمه النفقة، قال ابن قدامة: مومجلة األمر: أن املرأة إذا سلم
 .3مالزوج، على الوجه الواجب عليها، فلها عليه مجيع حاجتها؛ من مأكول، ومشروب، وملبوس، ومسكن

 املطلب الثاين: نفقة اخلادم يف الفقه اإلسالمي وقانون األسرة 
اخلدمة يف اللغة من خَدمه، خيُدمه، خيدمه خدمة، وخَدمه: قام حباجته، ف هو خادم وهي خادمة،     
 14مع خدم وخدَّام.واجل
مــن قــانون األســرة، فإننــا جنــد أهنــا تــنص علــى أن تشــمل النفقــة الغــذاء  78مــن خــالل قــراءة املــادة  ومــن    

والكســــوة والعــــالج، واملســــكن أو أجرتــــه وكــــل مــــا يعتــــرب مــــن الضــــرور ت يف العــــرف والعــــادةم، إال أن الفقــــه 
، فمـــا موقـــف املشـــرع اجلزائـــري مـــن ذلـــك؟، اإلســـالمي أضـــاف نفقـــة اخلـــادم واعتربهـــا مـــن مشـــتمالت النفقـــة

   تفصيل ذلك يف الفروع التالية:
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 مشتمالت النفقة الزوجية الفرع األول:
املشتمالت تعين عناصر النفقة، أو قائمة احلاجيات الضرورية حلياة مستحق النفقة، وهي اليت عددهتا    

     من قانون األسرة اجلزائري على الرتتيب اآليت:  78املادة 
 بيت يف معه املقيمة زوجته إطعام الزوج على النفقة، فيجب مشتمالت من الطعام يعترب : الطعام-أوال
 َلهُ  اْلَمْوُلودِ  َوَعَلى ﴿ : تعاىل فيقول واألعراف، للعادات طبقا عام كأصل زوجها أيكل ِما وأتكل واحد
 الصالة عليه اآلية، وقال يف رزقا ومساها النفقة أوجب وتعاىل سبحانه هللا إن ﴾ اِبْلَمْعُروفِ  وَِكْسَوهتن رِْزُقهن

 فروجهن واستحللتم هللا أبمانة أخذمتوهن الوداع ماتقوا هللا يف النساء فإهنن عوان عندكم، حجة يف والسالم
 معني قدر على حيث مل الشريف النبوي احلديث ابملعروفم، إن وكسوهتن رزقهن عليكم هللا، وهلن بكلمة

 15ذلك إىل املعروف. ترك بل للزوجة واجبال الطعام من
... م،  الغذاء أنه: متشتمل النفقة على على األسرة قانون من 78 املادة يف املشرع اجلزائريوقد نص 

 لكن الناس، عرف يف احلال هو كما زوجها أيكل ِما الزوجة فجعله أول عنصر من عناصر النفقة، فتأكل
 أن القاضي من تطلب أن هلا معه، كان مقيمة تكن عليها، أومل اقاإلنف يف وقصر بواجبه الزوج أخل إذا

املعاش  وظروف الزوجني حال ذلك يف مراعيا للزوجة الكفاية تقدير يف جيتهد أن وللقاضي ذلك. هلا يقدر
 16من قانون األسرة. 79طبق للمادة 

 :اللباس -اثنيا
 بني عليه جممع أمر زوجته، ذلك كسوة اشرع الزوج على النفقة، و جيب مشتمالت من اللباس يعترب    

 عليه وقوله 17اِبْلَمْعُروِف(، وَِكْسَوهُتُن رِْزقـُُهن َله اْلَمْوُلودِ  َوَعَلى ﴿تعاىل:  لقوله اإلسالمية الشريعة فقهاء
 19األمة. إمجاع وعليه 18الوداع موهلن عليكم رزقهن وكسوهتن ابملعروفم، حجة يف والسالم الصالة
 يف لزوجته، وإمنا مالبس شراء الزوج على يلزم القاضي أن اجلزائري القضاء يف ملتعارفوليس من ا    

الغذائية، وهي  النفقة من هلا املناسبة املالبس تشرتي اليت وهي للزوجة مايل مببلغ احلكم دائما يكون الغالب
 القاضي، إىل أمرها عأن ترف للزوجة الكسوة، حيق حول الزوجني بني نزاع وقع ليست مقدرة ابلشرع، فإذا

 من 78 للمادة طبقا ابملعروف والعادة العرف حسب هلا الواجبة الكسوة عليه تقصريه، فرض ثبت فإذا
 . هلا املناسب الثياب شراء الزوجة وتتوىل ماليا مبلغا عليه يفرض اجلزائري، أو األسرة قانون
  العالج:-اثلثا
الزوج يف معاجلة زوجته بني مؤيد ومعارض، فذهب اختلف فقهاء الشريعة اإلسالمية حول واجب     

الزوج ال يلزم مبعاجلة زوجته، وال  :إىل القول أبن 20مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة
أجرة الطبيب وال قيمة الدواء، يرى بعض الفقهاء أن عالقة الزوج بزوجته أمسى من عالقة رب العمل 
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اإلنسان يعاجل دابته وزرعه ويصلح سيارته فما ابل زوجته اليت مكاهنا أمسى وأرفع من كل بعماله، فإذا كان 
 21ما ذكر.

قانون االسرة اجلزائري متشتمل  78وألزم املشرع اجلزائري الزوج بعالج زوجته فمن خالل نص املادة     
 تطبيب السكن، ونفقةوالعالج والسكن ...موهو بذلك قدم العالج على  والكسوة الغذاء النفقة على

 املعروف. ابلقدر زوجها عاتق على يقع عالجها ومثن الزوجة
 مغلق مستقل منزل أبنه الزوجية مسكن تعريف إىل اإلسالمية الشريعة فقهاء تعرض لقد : السكن  -رابعا
 من حق مسكنها يف الزوجة راحة ألن منه وأوالدها زوجها غري أحد يسكنه وأهلها، فال أهله من خال
   :تعاىل لقوله . والسنة ابلكتاب للزوجة السكىن وجوب على اإلسالمية الشريعة فقهاء قوقها، واستدلح
ُتمْ  َحْيثُ  ِمنْ  َأْسِكُنوُهن ﴿  املطلقة، إبسكان الكرمية اآلية يف األزواج سبحانه هللا ، أمر ﴾ ُوْجدُِكمْ  ِمنْ  َسَكنـْ

 ومن ﴾ اِبْلَمْعُروفِ  َوَعاِشُروُهن ﴿ : تعاىل قولهو  عصمته، يف ملن السكىن وجوب يكون أن أوىل ابب فمن
 22مستقل. مسكن يسكنها أن املعروف

 قانون من 78 للمادة طبقا وذلك الزوج هبا يلزم اليت النفقة عناصر من السكن اجلزائري املشرع واعترب    
 يهيئ مل ...م، وإذا أجرته أو والسكن والعالج، والكسوة الغذاء النفقة تشمل: أن على تنص اليت األسرة
وجيب أن يكون املسكن الزوج،  على ذلك تعذر إذا مسكن أجرة القاضي هلا فرض الشرعي، املسكن الزوج

الئقا يتناسب مع حال الزوج أو حالتهما املالية ومكانته االجتماعية، أي جيوز أن يسكنها يف قصر كما 
 املعاش. وظروف الزوجني الجيوز أن يسكنها يف مسكن صغري أو غرفة أو شقة، تبعا حل

 78ال شك يف أن تعداد عناصر النفقة يف املادة  ما يعترب من الضرورايت يف العرف والعادة: -خامسا 
من قانون األسرة، إمنا ورد على سبيل املثال ال احلصر بدليل أن املشرع يف آخر فقرة منها قد قرر أنه ميكن 

من قانون 3/2الناس وعاداهتم، والعرف مصدر للقانون م أن يضاف إليها كل شيء يعترب ضرور  يف عرف 
 23األسرة، مبا يف ذلك املستجدات اليت تطرأ على املعيشة بصفة عامة، كمصاريف املدرسة وتعليم األوالد.

 إخدام الزوجة يف الفقه اإلسالمي: الفرع الثاين: 
لكوهنا من ذوات األقدار، أو كانت ذهب مجهور الفقهاء إىل أن املرأة إن كانت ِمن ال ختدم نفسها      

ِمن ال يليق هبا خدمة نفسها أبن كانت ِمن ختدم يف بيت أبيها، أو لكوهنا مريضة فإنه يلزم الزوج أبن يهيئ 
، ومن العشرة  24{وعاشرهن ابملعروفهلا خادما وتلزمه نفقته مىت كان الزوج موسرا، لقوله تعاىل }

نه ِما حتتاج إليه يف الدوام فأشبه النفقة وال جيب هلا أكثر من خادم واحد؛ ، وألابملعروف أن يقيم هلا خادما
إن كان ال يصلح للمرأة إال أكثر  :ألن املستحق خدمتها يف نفسها وحيصل ذلك بواحد، إال أن مالكا قال

ط يسار وذهب الشافعية واحلنابلة إىل أنه ال يشرت  25من خادم فعليه أن ينفق على أكثر من واحد وووه.
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ويرى أبو حنيفة فيما رواه احلسن عنه  الزوج، بل يرون استواء املوسر واملعسر ملن ال يليق هبا خدمة نفسه.
أنه ليس على الزوج املعسر نفقة خادم وإن كان هلا خادم، ألن الواجب على الزوج املعسر من النفقة أدىن 

الية، ولز دة التنعم، وحينئذ ختدم الزوجة نفقة الكفاية، واخلادم ليس من الضرورة بل من األمور الكم
وعن حممد أنه إن كان هلا خادم فعلى الزوج املعسر نفقته، وإن مل يكن هلا خادم فال تلزمه، ألنه  26نفسها،

ملا كان هلا خادم علم أهنا ال ترضى خبدمة نفسها فكان على الزوج نفقة خادم، وإن مل يكن هلا خادم دل 
 27نفسها.على أهنا راضية خبدمة 

أحدمها حال املرأة: حبيث فرقوا بني اليت هي من  :ابلنسبة للمالكية فإهنم نظروا إيل املسألة من جانبني   
أهل اإلخــــدام فهذه معفاة عندهم من خدمة البيت، ويتكلف الزوج بتوفري من خيدمها، وبني اليت هي 

لكبري للدردير معىن م أهل االخدامم فقال: يف الشرح ا ليست من أهل اإلخدام فتلزمها خدمة البيت، وجاء
موجيب عليه إخدام أهله أبن يكون الزوج ذا سعة وهي ذات قدر ليس شأهنا اخلدمة، أو هو ذا قدر تزري 

 28خدمة زوجته به، فإهنا أهل لإلخدام هبذا املعىنم.
خادم لزوجته. ويف هذا  واجلانب الثاين: حال الزوج من حيث اليسر والعسر فيلزم املوسر وحده عندهم توفري

قال الباجي: )عليه إخدامها إن كانت ِمن ال ختدم نفسها ملاهلا، وغىن زوجها، وليس من اخلدمة الباطنة يف 
بيتها شيء إن كانت من أهل الضعة وليس يف صداقها ما تشرتي به خادماً، فليس علي الزوج أن خيدمها 

 29 يس عليه إخدامها وإن كانت ذات قدر وشرف(.عليها اخلدمة الباطنة، وإن كان الزوج معسراً فل
وذهب ابن حزم إىل أنه ليس على الزوج أن ينفق على خادم زوجته، إمنا عليه أن يقوم هلا مبن أيتيها    

، ومبن يكفيها مجيع العمل من الكنس والفرش، وعليه -غدوة وعشية  –ابلطعام واملاء، مهيأ ِمكنًا لألكل 
  30.أن أيتيها بكسوهتا كذلك

  الفرع الثاين: إخدام الزوجة يف قانون األسرة اجلزائري:  
من قانون األسرة اجلزائري على: متشمل النفقة الغذاء والكسوة والعالج، والسكن أو  78نصت املادة     

يف هذه املادة عدد املشرع اجلزائري مشتمالت   31 "أجرته، وما يعترب من الضرور ت يف العرف والعادة
اليت تقوم عليها حياة الفرد من طعام وعالج وسكن وملبس وهي النفقة اليت   ترسخ إنفاقها يف  النفقة

أذهان الناس حيث أصبحت متعارفا عليها، ولعل عدم إدراج نفقة اخلادم صراحة يرجع إىل أنه مل يكن 
خلدمة يف بيتها، إال أن استقدام اخلدم من العرف املتداول بني اجملتمع اجلزائري، فاملعروف أن الزوجة تقوم اب

املشرع اجلزائري فتح اجملال لكل   املستجدات اليت قد تطرأ على اجملتمع   وتؤدي إىل اعتياد األفراد عليها 
مرجع النفقة عند النزاع العرف العام يف البلد، كأن يتعارف حبيث تصبح من مقتضيات العرف، ويكون 

خروج الزوجة للعمل يف وقتنا الراهن وانشغاهلا عن البيت إىل يؤدي  الناس على أن ختدم الزوجة خبادم، وقد
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اختالل واجباهتا يف رعاية شؤون بيتها، ما يوجب عليها استقدام خادم تستعني به، وهذا ما يؤدي إىل 
 اشكال وهو على من جتب نفقة اخلادم يف هذه احلالة ؟.

على الزوج، اشرتطت شرطا وهو أن ذلك أن بعض التشريعات اليت نصت على أن نفقة اخلادم تكون    
من قانون األحوال الشخصية األردين تنص على أنه  59تكون الزوجة ِمن يكون ألمثاهلا خدم، فنجد املادة 

منفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكن والتطبيب ابلقدر املعروف وخدمة الزوجة اليت يكون ألمثاهلا 
الفقهاء، فإذا كانت املرأة العاملة ِمن يوجب العرف توفري خادم  وهو الشرط الذي اشرتطه مجهور 32،"خدم

 78هلا، ويعتربه من الضرور ت، يف هذه احلالة تشمل نفقتها نفقة اخلادم مبقتضى العبارة األخرية من املادة 
 من قانون األسرة.

قة الواجبة عليه، فالعرف هو الذي حيدد الزوجة اليت جيب على الزوج توفري خادم هلا كجزء من النف    
من ذوات األقدار، أو كانت ِمن ال يليق هبا حيث ينظر إن كان ألمثال خدم حسب العرف، أبن كانت 

 خدمة نفسها أبن كانت ِمن ختدم يف بيت أبيها، أو لكوهنا مريضة فإنه يلزم الزوج أبن يهيئ هلا خادما.
م، فإن خدمة زوجها غري واجبة عليها، أما ابقي ِما سبق نستنتج أن املرأة اليت تشمل نفقتها توفري اخلاد   

 الزوجات فقد اختلف الفقهاء يف حكم خدمتها لزوجها على التفصيل اآليت يف املبحث الثاين.
 املبحث الثاين: خدمة الزوجة لزوجها يف الفقه اإلسالمي والقانون

، فالرجل حبكم فطرته من مقتضيات حسن العشرة أن يقوم كل طرف مبا جيب عليه دون إفراط وال تقصري
يكفل لزوجته وعائلته ما حيتاجون إليه من الطعام والكسوة وتلبية مطالب احلياة، واملرأة حبكم فطرهتا 
واستعدادها النفسي تكون أقدر من الرجل على تدبري شؤون املنزل وتربية األوالد، وتوفري أسباب الراحة 

ا عليها، أم أهنا تقوم هبا خمتارة عن حب ومودة؟ لذلك والرعاية، فهل تقوم هبذه اخلدمة ابعتبارها واجب
سنحاول توضيح حكم ذلك يف املطلبني التاليني، خنصص املطلب األول لتبيان رأي الفقهاء يف حكم 

 خدمة الزوجة لزوجها، وخنصص املطلب الثاين ملوقف قانون األسرة من ذلك.
 دمة زوجها املطلب األول: رأي الفقه االسالمي يف إلزام املرأة خب

   :اختلف العلماء يف حكم وجوب اخلدمة على رأيني
 الفرع األول: مذهب القائلني بوجوب اخلدمة على الزوجة

إىل أنه ال حق للزوج على 33ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة والظاهرية    
بار وال إلزام، فإذا امتنعت عن الطبخ واخلبز فال جترب، زوجته يف هذه األمور، إال أن تقوم هبا خمتارة دون إج

وعلى الزوج أن أيتيها ابلطعام مهيأ، أو أيتيها مبن يكفيها عمل الطبخ واخلبز، كما أنه ال جترب املرأة على 
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إال أن احلنفية قالوا هو واجب عليها د نة ال قضاء أي أهنا تفىت به، ولكنها تكسب كالنسج واخلياطة...، 
 34رب عليه إن أبت.ال جت

 35ومن أدلتهم على ذلك:
فلم يوجب للرجل على زوجته سوى احلرث الذي هو الوطء  ﴾مِنَسآؤُُكْم َحْرٌث لَُّكمْ ﴿  قوله تعاىل: -

 36واالستمتاع. 
مث إن املعقود عليه من جهة الزوجة هو االستمتاع فال يلزمها غريه كسقي دوابه و حصاد زرعه؛ قال     

ك ألن العقد يتناول االستمتاع ال اخلدمة، أال ترى أنه ليس بعقد إجارة وال متلك رقبة، وإمنا القرطيب: وذل
فَِإْن  ﴿ أال ترى إىل قوله تعاىل: 37هو عقد على االستمتاع واملستحق ابلعقد هو االستمتاع دون غريه،

ُغوا  .38﴾َعَلْيِهنَّ سبيال أَطَْعَنُكْم َفاَل تـَبـْ
واالستمتاع من احلقوق املشرتكة بني الزوجني إذ أن كل واحد منهما يستمتع  ونوقش هذا أبن الوطء    

ابآلخر فليس خمتصا بواحد منهما، وإمنا كانت النفقة يف مقابل االستمتاع ابلزوجة وخدمتها وما جرت به 
 39عادة األزواج.

وقـد حكـاه ابـن املاجشـون ، أن خدمة الزوج واجبة على الزوجة، وبه قال املتأخرون من املالكية :لرأي الثاينا
 .40عن مالك، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم من احلنابلة

 واستدلوا لذلك: 
إن اهللا عز وجل أوجب على الزوج لزوجته نفقتها وكسوهتا ومسكنها، فالعدل يقتضي أن جيب عليها  -

 41يها بنص القرآن الكرمي،مقابل ذلك أمر آخر أيضا لزوجها وما هو إال خدمتها إ ه فيما هو القوام عل
ُ بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض َومبَا أَنَفُقوا ِمْن أَْمَواهِلِمْ قوله تعاىل:م  ل وأيضا  م ؛ الر َِجاُل قـَوَّاُموَن َعَلى النِ َساِء مبَا َفضََّل اَّللَّ

حقه أن  ومن كل حق يقابله واجب، فقد أوجب اهللا تعاىل للزوجة على زوجها حق النفقة فضال عن املهر
 .يلقى منها لقاء ذلك من األعمال ما يكافئ ومياثل مثل هذه احلقوق

 42إن العقود املطلقة إمنا تتنزل على العرف، والعرف خدمة املرأة وقيامها مبصاحل البيت الداخلة. -
﴿ وهلن مثل الذي عليهن ابملعروف﴾، وخدمة املرأة لزوجها هو املعروف عند من خاطبهم : قال تعاىل -
 بكالمه، و أما ترفيه املرأة وقيام الرجل ابلعجن والطبخ فمن األشياء املنكرة عرفا، إذ ليست من املعروف اهللا

 وخباصة أن الرجل يعمل ويكدح خارج البيت فمن العدل أن تعمل املرأة داخله.
ما  روي عن نساء الصحابة أهنن كن يقمن خبدمة أزواجهن ومصاحل بيوهتن، فقد كانت فاطمة تشتكي -

تلقى من اخلدمة فلم يقل عليه الصالة و السالم لعلي ال خدمة عليها وإمنا هي عليك وهو عليه الصالة و 
عن علي رضي هللا عنه أن فاطمة رضي هللا عنها أتت النيب صلى هللا  السالم ال حيايب يف احلكم أحدا، روي
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اءه رقيق، فلم تصادفه، فذكرت ذلك عليه و سلم تشكو إليه ما تلقى يف يدها من الرحى، و بلغها أنه ج
لعائشة، فلما جاء أخربته عائشة، قال فجاءان وقد أخذان مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال: ) على مكانكما ( 
فجاء فقعد بيين و بينها حىت وجدن برد قدميه على بطين فقال : ) أال أدلكما على خري ِما سألتما ؟ إذا 

كما فسبحا ثالاث وثالثني وامحدا ثالاث وثالثني وكربا أربعا وثالثني أخذمتا مضاجعكما أو أويتما إىل فراش
والعلف على رأسها والزبري معه مل يقل له ال خدمة عليها  44و ملا رأى أمساء  ،43فهو خري لكما من خادم (

وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهن مع علمه عليه  وأن هذا ظلم هلا، بل أقره على استخدامها،
 45الة والسالم أبن منهن الكارهة والراضية.الص
األساس الذي وضعه اإلسالم للتعامل بني الزوجني وتنظيم احلياة بينهما هو أساس فطري وطبيعي  -

فالرجل أقدر على الكسب والعمل والكدح خارج املنزل، واملرأة أقدر على تدبري املنزل وتربية األوالد وتيسري 
فيكلف الرجل ما هو مناسب له وتكلف املرأة ما هو من طبيعتها  أنينة املنزلية؛أسباب الراحة البيتية والطم

وهبذا ينتظم البيت من الناحية الداخل واخلارج دون أن جيد أي واحد من الزوجني سببا من أسباب انقسام 
 46البيت على نفسه.

ضوع وإن كانت نصوص الكثري يتبني ِما ذكر أن آراء فقهاء السلف مل تتفق على رأي واحد يف هذا املو     
منهم تتجه إىل عدم إجياب اخلدمة على الزوجة وهم فقهاء املذاهب اإلسالمية، واملرجح يف املسألة هو 

 العرف.
 املطلب الثاين: موقف القانون من مسألة اخلدمة 

ذكر يف  ، وإمنا74مل ينص قانون األسرة اجلزائري على اخلدمة صراحة كحق للزوج وواجب على الزوجة     
منه احلقوق والواجبات لكل من الزوجني ابإلمجال، حيث نصت على ما يلي: جيب على  36املادة 

 48الزوجني: 
 احملافظة على الروابط الزوجية وواجبات احلياة املشرتكة، -1
 املعاشرة ابملعروف، وتبادل االحرتام واملودة والرمحة،-2
 د وحسن تربيتهم،التعاون على مصلحة األسرة ورعاية األوال -3
 التشاور يف تسيري شؤون األسرة وتباعد الوالدات،  -4
 حسن معاملة كل منهما ألبوي األخر وأقاربه وز رهتم واحرتامهم، -5
 احملافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدين واألقربني ابحلسىن واملعروف، -6
 وف.ز رة كل منهما ألبوي اآلخر، واستضافتهم ابملعر  -7
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جند أن هذه املادة جاءت مبفاهيم عامة ال يتسىن للمتقاضي االعتماد عليها كنصوص إلثبات احلق،     
فهي تصلح لتحمل مبادئ عامة تُعتمد لصياغة نصوص تكون أكثر فاعلية وخدمة للمتقاضي. وميكن 

 واليت تنص على :م 36 استخالص رأي املشرع اجلزائري يف مسألة خدمة الزوجة من الفقرة الثانية من املادة
املعاشرة ابملعروف، وتبادل االحرتام واملودة والرمحة،م، فمن العشرة ابملعروف خدمة الزوجة لزوجها ال على 
أساس االلزام واالجبار، ولكن بناء على تبادل االحرتام واملودة والرمحة، فلعل املشرع اجلزائري ترك هذه 

وعلى هذا لو أمرها ابلطبخ أو القيام بشؤون البيت عموما فإن هذا املسألة لعرف الناس وما اعتادوا عليه، 
 من األمور املباحة اليت تعارف عليها الناس يف اجملتمع اجلزائري وعلى الزوجة القيام هبا ابملودة والرمحة. 

من قانون األسرة  19وميكن القول أنه لتجنب النزاع بني الزوجني حول اخلدمة ميكن إعمال املادة     
، واملتعلقة ابالشرتاط حيث ورد فيها ما يلي: م للزوجني أن يشرتطا يف عقد 02-05املعدلة ابألمر رقم 

الزواج أو يف عقد رمسي الحق كل الشروط اليت ير هنا ضرورية، وال سيما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل 
ه املادة حبرية االشرتاط، وذلك املرأة ما مل تتناىف هذه الشروط مع أحكام هذا القانونم أخذ املشرع يف هذ

بشرط أال  تتصادم تلك الشروط مع نصوص القانون ومقتضيات عقد الزواج، كاشرتاط مثال عدم الوطأ، أو 
عدم االجناب، إضافة إىل أن حق االشرتاط ليس مقصورا على أحد طريف العقد، بل أنه حق يتمتع به كل 

 من الر جل واملرأة على حد  سواء.
من قانون األسرة فإن  االشرتاط يكون إم ا من خالل عقد الزواج نفسه أو من خالل  19ادة وحسب امل    

 .عقد رمسي الحق، وهو أتكيد من املشرع على ضرورة االلتزام ابلشروط من كال الزوجني
فيمكن لكل من الزوجني أن يشرتطا يف عقد الزواج أو يف عقد الحق اخلدمة، فإذا كان الشرط من الزوج، 

و يشرتط خدمة الزوجة لشؤونه وشؤون بيته وأوالده، أما إذا كان من الزوجة فهي تشرتط عدم اخلدمة، فه
وعلى الزوج أن يتوىل من يقوم بذلك، وهذا الشرط ال خيالف أحكام قانون األسرة كما ذكران سابقا يف 

 حقوق وواجبات الزوجني.
اليت تنص  32جاء املشرع بنصني: أوهلما املادة ذلك أن الشرط إذا كان منافيا ملقتضيات العقد فقد     

على أنه: ميبطل الزواج إذا اشتمل على مانع أو شرط يتناىف ومقتضيات العقدم، وبذلك اعترب املشرع 
 .اشتمال العقد على الشرط املنايف له يكون سببا لبطالنه )أي العقد(

رتن عقد الزواج بشرط ينافيه كان ذلك الشرط وجاء فيها ما يلي: مإذا اق 35أما اثنيها وهو نص املادة     
وشرط الزوج  .ابطال، والعقد صحيحام، فجعل بذلك العقد املقرتن بشرط ينافيه صحيحا مع ابطال الشرط

 خدمة زوجته، أو شرط الزوجة توفري خادم هلا ال ينافيان مقتضى عقد الزواج.
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 اخلامتة: 
 ر: من النتائج املتوصل إليها يف هذا البحث نذك  
ذهب مجهور الفقهاء إىل أن املرأة إن كانت ِمن ال ختدم نفسها لكوهنا من ذوات األقدار، أو كانت ِمن  -

ال يليق هبا خدمة نفسها أبن كانت ِمن ختدم يف بيت أبيها، أو لكوهنا مريضة فإنه يلزم الزوج أبن يهيئ هلا 
 خادما وتلزمه نفقته مىت كان الزوج موسرا.

ة ِمن يوجب العرف توفري خادم هلا، ويعتربه من الضرور ت، يف هذه احلالة تشمل نفقتها إذا كانت املرأ -
 من قانون األسرة. 78نفقة اخلادم مبقتضى العبارة األخرية من املادة 

 العرف هو الذي حيدد الزوجة اليت جيب على الزوج توفري خادم هلا كجزء من النفقة الواجبة عليه. -
 نفقة الزوجة على زوجها وجوب خدمته له. ليس من أسباب وجوب -
ذهب مجهور الفقهاء إىل أنه ال حق للزوج على زوجته يف اخلدمة، إال أن تقوم هبا خمتارة دون إجبار وال  -

ن وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم من احلنابلة إىل القول أبإلزام، يف حني ذهب املتأخرون من املالكية، 
 الزوجة.خدمة الزوج واجبة على 

مفاهيم عامة ال منه على احلقوق والواجبات لكل من الزوجني ك 36نص قانون األسرة اجلزائري يف املادة  -
النزاع بني الزوجني حول  إنه لتجنبوميكن القول  يتسىن للمتقاضي االعتماد عليها كنصوص إلثبات احلق،

 ، واملتعلقة ابالشرتاط.02-05رقم  من قانون األسرة املعدلة ابألمر 19اخلدمة ميكن إعمال املادة 
 اهلوامش:

، دار صادر، بريوت، 1ابن منظور، أيب الفضل حممد بن مكرم األفريقي، لسان العرب، ط -1
 .316/ص14جم.1956

 .1/364، ج2009، عمان، األردن، 1أمحد حممد علي داود، األحوال الشخصية، دار الثقافة، ط-2
 .4/378، بدون سنة النشر، ج2ر، دار الفكر، بريوت، لبنان، طالكمال بن اهلمام، شرح فتح القدي -3
 .108، ص 1997حممود السرطاوي، شرح قانون األحوال الشخصية، دار الفكر، عمان،  -4
 .6سورة الطالق اآلية  -5
 .7سورة الطالق اآلية  -6
 .886/ 2، ج147أخرجه االمام مسلم، كتاب احلج، ابب حجة النيب صلى هللا عليه وسلم، حديث رقم -7
 هـ،1392، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 2النووي، أبو زكر  حيىي بن شرف بن مري، شرح صحيح مسلم، ط - 8
 .4/423ج
 .245-2/244رواه أبو داود، سنن أيب داود، ج - 9

 .9/230عبد هللا بن أمحد ابن قدامة، املغين، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ج - 10
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: ال جيب القول األولالفقهاء يف وجوب إنفاق الزوجة الغنية على زوجها يف حال إعساره على قولني:  لفاخت -11
عليها ذلك، فإن فعلت وجب عليه أن يرد ما أنفقت عليه يف حال يساره إال إذا تطوعت به، وهو قول مجهور العلماء؛ 

 القول الثاين:سرا أو موسرا، للزوجة غنية أو فقرية. ألن النفقة حق على الزوج لزوجته، وهو وجوب عام يشمل الزوج مع
أن على الزوجة اإلنفاق على زوجها يف حال إعساره إذا كانت غنية، وال ترجع عليه بشيء من ذلك إن أيسر، وقد انفرد 

هُتُنَّ اِبْلَمْعُروِف اَل ُتَكلَُّف نـَْفٌس هبذا القول ابن حزم، واستدل على ذلك بقول هللا تعاىل: ﴿ َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه رِْزقـُُهنَّ وَِكْسوَ 
(، ووجه استدالله ابآلية أن 233ِإالَّ ُوْسَعَها اَل ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َواَل َمْوُلوٌد َلُه ِبَوَلِدِه َوَعَلى اْلَواِرِث ِمْثُل َذِلَك﴾)البقرة:

 الزوجة وارثة فلذلك عليها نفقته بنص القرآن الكرمي.
، مطبعة اجلمالية، مصر، 1مام عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، طاال - 12

 .5/2297م، ج1910 -هـ 1328
؛ املغين مرجع 3/508، )حتقيق حممد عليش(، دار الفكر، بريوت، جحاشية الدسوقيالدسوقي، حممد عرفة،  - 13

 . 9/230سابق، ج
 .4/104م، ج1993، 2الفريوز آابدي، القاموس احمليط، مؤسسة الرسالة، طحممد بن يعقوب  - 14
 لسنة الثانية الثامن، الطبعة مسلم، اجلزء صحيح على النووي النووي، شرح مرى بن شرف بن حيي زكر  أبو - 15

 .183 /5ج بريوت، لبنان، العريب، الرتاث إحياء دار ه،1392
 نشوز ثبت إذا إال الزوج وسع حسب النفقة تقدر املقرر شرعا وقانون، أن ه منأبن ذلك اجلزائري القضاء جسد وقد -16

 مضي قبل تقديره يراجع املعاش، وال وظروف الطرفني حال النفقة تقدير يف القاضي يراعي أن أيضا املقرر الزوجة، ومن
 أبنه من ذلك اجلزائري القضاء جسد الشريعة وقد ألحكام خرقا يعد ذلك خيالف مبا القضاء فإن مث احلكم، ومن من سنة

 يف القاضي يراعي أن أيضا املقرر الزوجة، ومن نشوز ثبت إذا إال الزوج وسع حسب النفقة تقدر املقرر شرعا وقانون، أن
 خيالف مبا القضاء فإن مث احلكم، ومن من سنة مضي قبل تقديره يراجع املعاش، وال وظروف الطرفني حال النفقة تقدير
بتاريخ  51715 رقم قرار (، غرفة األحوال الشخصية العليا، ) الشريعة. احملكمة ألحكام خرقا يعد ذلك
 .55ص 1992 لسنة 2 العدد القضائية ابجمللة ، منشور16/01/1989
 البقرة. سورة من 233 رقم اآلية -17
 .2/889، ج1218االمام مسلم، الصحيح، كتاب احلج، ابب حجة النيب صلى هللا عليه وسلم، رقم احلديث  -18
 .9/232ابن قدامة، املغين، كتاب النفقات، ج -19
حممد اخلطيب الشربيين، -؛ 2/27ه، ج1415الفواكه الدواين، دار الفكر، بريوت، لبنان،  أمحد النفروي املالكي، -20

 .2/486اإلقناع للشربيين، حتقيق مكتبة البحوث والدراسات، دار الفكر، بريوت، لبنان، دون سنة النشر، ج
 .211، ص1986حقوق املرأة يف الزواج فقه مقارن، دار االعتصام للطباعة والنشر والتوزيع،  حممد بن عمر عتني،-21
 .359ص 2004، مصر للطباعة، القاهرة. النصر دار اإلسالمي، الفقه يف األسرة فرحات، أحكام حممد حممد -22
 .5/226أحكام الزواج، ج ،ييف شرح قانون األسرة اجلزائر  بلحاج العريب، الوجيز- - 23
 .19سورة النساء األية  -24
 .9/255ابن قدامة، املغين، كتاب النفقات، ج - 25
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 .285-284_ أبو زهرة، األحوال الشخصية، ص 26
 ، منشورة على املوقع االلكرتوين: 4/120املوسوعة الفقهية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتية، ج- 27

slamport.com/w/fqh/Web/3441/14544.htm 
الدسوقي، حممد عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، )حتقيق حممد عليش(، دار الفكر، بريوت،  -28
 .2/510ج

أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي، املنتقى شرح املوطأ مالك، حتقيق حممد عبد القادر أمحد  -29
 .5/442وت، لبنان، جعطا، دار الكتب العلمية، بري 

ابن حزم، علي بن أمحد بن سعيد، احمللى، )حتقيق: جلنة إحياء الرتاث العريب يف دار األفاق اجلديدة(، دار األفاق -30
 .9/251اجلديدة، بريوت، بدون سنة النشر، ج

مم ابلقانون رقم املتضمن قانون األسرة اجلزائري، املعدل واملت1984يونيو سنة ،9مؤرخ يف 84-11رقم القانون  -31
-02املتضمن املوافقة على األمر 2005يونيو ،22مؤرخة يف  43ج.ر. رقم 2005مايو ،4املؤرخ يف 09-05

 .2005فرباير27مؤرخة يف 15ج.ر. رقم  2005فرباير ،27املؤرخ يف 05
  .املتضمن قانون األحوال الشخصية األردين2010لسنة ،36انون رقم الق -32

http://www.genderclearinghouse.org/upload/Assets/Documents/pdf/jourd-kanoun- 
alahwel.pdf 

اإلمام مالك بن أنس األصبحي، املدونة، دار الكتب العلمية،  ،24/4الكساين، بدائع الصنائع، مرجع سابق،  -33
قدامة، مرجع  ، ابن87/5 هـ(،1393، دار املعرفة، بريوت، )2، طاألمالشافعي، حممد بن إدريس، ، 188/2بريوت، 
، دار الفكر، بريوت، كشاف القناع عن منت اإلقناعالبهويت، منصور بن يونس بن إدريس، ، 225/7سابق، 

 225/9-228.، ابن احلزم، احمللى، 195/5 هـ(.1402)
ابن  ابن عابدين، حممد أمني بن عمر، رد احملتار على الدر املختار يف شرح تنوير األبصار املعروف     بـ )حاشية -34

 . 2/648 م(،1994، )حتقيق: عادل عبد املوجود وعلي معوض(، دار الكتب العلمية، بريوت، )1عابدين(، ط
قال القرضاوي: فالقضية حملولة بنفسها، فاملرأة املسلمة حقا تقوم خبدمة زوجها وبيتها حبكم الفطرة ومبقتضى  _35

واملرأة الشرسة أو املتمردة ال تنتظر رأي الدين وال يهمها قول أحد التقاليد اليت توارثها اجملتمع اإلسالمي جيال بعد جيل، 
ينظر أيضا: اإلمام حممد أبو زهرة، األحوال  478.يوسف القرضاوي، فتاوى معاصرة، ص  من الفقهاء هلا أو عليها.

 .192الشخصية ص
 .8/1300_ ابن قدامة، مرجع سابق، ج 36
 .3/154، ج1966، 2القرآن، دار إحياء الرتاث العريب، ط _ حممد بن أمحد القرطيب، اجلامع ألحكام 37
 .34_ سورة النساء، اآلية  38
عبد هللا حممود مطلوب، الوجيز يف شرح أحكام األسرة اإلسالمية، مؤسسة املختار للنشر القاهرة، الطبعة األوىل _ 39

 209.م، ص2004-هـ 1424
 .5/188، ج1982، 3لعباد، مؤسسة الرسالة، ط_ ابن القيم اجلوزية، زاد امليعاد يف هدى خري ا 40
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 .5/187ابن القيم، زاد املعاد، ج_ 41
 188/5 .ابن القيم، زاد املعاد، _  42
. ان فاطمة 9/506، ج5361_ أخرجه البخاري، كتاب النفقات، ابب عمل املرأة يف بيت زوجها، حديث رقم  43

أبن يكفيها ذلك إما إبخذامها خادما أو ابستئجار من يوم بذلك،  رضي هللا عنها ملا سألت أابها اخلادم، مل أيمر زوجها
أو بتعاطي ذلك بنفسه، ولو كانت كفاية ذلك إىل علي ألمره به كما أمره أن يسوق إليها صداقها قبل الدخول، ِما يدل 

 .9/507على أن خدمة الزوجة زوجها واجبة عليها. ابن حجر، فتح الباري، ج
تزوجين الزبري وما له يف األرض  :حه أن السيدة أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما قالتروى البخاري يف صحي_ 44

وأسوسه وأحتش له  :من مال وال ِملوك وال شيء غري انضحه وفرسه الذي يستقي عليه فكنت أعلف فرسه، زاد مسلم
ومل أكن أحسن وأخبز فكانت ختبز وأقوم عليه، وأدق النوى لناضحه )بعريه( وأستقي املاء وأخرز غرفه )أخيط دلوه( 

جارات يل من األنصار وكنا نسوة صدق، وكنت أنقل النوى على رأسي من أرض الزبري وهي مين على بعد ثلثي فرسخ 
رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب النكاح، ابب  حىت أرسل إيل أبو بكر جبارية فكفتين سياسة الفرس فكأمنا أعتقين.

 .281/9 -282الغرية، ج
السيد أمحد فرج، الزواج وأحكامه يف مذهب أهل السنة، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، املنصورة، الطبعة _  45

 .227، ص1989األوىل سنة ،
 209.عبد هللا حممود مطلوب، مرجع سابق، ص_ 46
اإلسالمية من دون أن يبني له ما  منه ابلرجوع إىل الشريعة 222قانون األسرة اجلزائري القاضي يف نص املادة ألزم   -47

هو املذهب الذي يعود إليه يف حالة عدم وجود نص فيه على مسألة من املسائل اليت ينظمه، فيمكن إعمال هذه املادة يف 
 مسألة اخلدمة.

 املؤرخ يف 05/02، املعدلة مبوجب األمر رقم 1984يونيو9املؤرخ يف 84/11من قانون األسرة رقم  36املادة   - 48
 .20ص15، اجلريدة الرمسية العدد 2005فرباير  27
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 جملس الدولة ومحاية احلقوق واحلرايت األساسية يف اجلزائر
 

 عمر غول
 كلية احلقوق جامعة تبسة

  
 ملخص:

ينهض جملس الدولة اجلزائري بدوره يف محاية احلقوق واحلر ت األساسية من تعسف وانتهاكات اإلدارة     
، وغريها من 2016من التعديل الدستوري لسنة  171رتام القانون  طبقا لنص املادة من خالل اح

النصوص القانونية ذات العالقة على اختالف درجاهتا وذلك عن طريق خمتلف الدعاوى القضائية كدعوى 
نب اإللغاء املرفوعة ضد القرارات اإلدارية الضبطية واليت ينظر فيها حسب قواعد االختصاص، لكن من جا

آخر هناك العديد من العراقيل اليت تكبل وحتد من دور جملس الدولة  يف هذا اجملال سواء أثناء نظر الدعوى 
 إن رُفعت أو حىت عند تنفيذ القرار القضائي الفاصل يف النزاع، ما جيعل هذه احلماية حمل نظر يف اجلزائر. 

 قضاء، إدارة، إلغاء، قرار، حق. الكلمات املفتاحية:
 :مقدمة

تُعد الرقابة القضائية من طرف جملس الدولة على نشاط اإلدارات العمومية ضمانة أساسية حلماية     
احلقوق واحلر ت العامة أو الفردية نظرا ملا حيظى به القضاء اإلداري من ثقة سواء من قبل األفراد أو اإلدارة 

سة اختصاصاته، فمن خالل ذلك كان من وطاملا توفرت له الضماانت األساسية الستقالله وحيدته يف ِمار 
بني األهداف اليت أدت ابملشرع اجلزائري لتبين نظام ازدواجية القضاء وإنشاء جملس الدولة هو فرض رقابة 
حمكمة على تصرفات اإلدارة اليت قد تطال حقوق األشخاص وحر هتم، فمدى جناح القضاء اإلداري ِمثال 

ى جناحه يف محاية حقوق وحر ت األشخاص من تعسف اإلدارة يف جملس الدولة قد يكون مرهوان مبد
ابعتبارها طرفا ِمتازا وابلتايل حتقيق املصلحة العامة، فمن هذا املنطلق يبدوا نظام ازدواج القضاء مبثابة دعامة 

من  157من دعائم محاية احلقوق واحلر ت العامة والفردية تطبيقا لنصوص الدستور ال سيما نص املادة 
وتكريسا لدولة القانون. فهل جنح جملس الدولة اجلزائري يف ِمارسة  2016عديل الدستوري لسنة الت

اختصاصاته املخولة دستور  واالضطالع مبهمته يف محاية احلقوق واحلر ت األساسية؟.، حيث تكون 
 اإلجابة على هذه اإلشكالية من خالل ثالث مباحث:

 الدولة يف محاية احلقوق واحلرايت األساسية املبحث األول: االختصاص الشامل جمللس
 املبحث الثاين: وسائل رقابة جملس الدولة يف جمال محاية احلقوق واحلرايت األساسية
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 املبحث الثالث: حدود سلطات جملس الدولة يف جمال محاية احلقوق واحلرايت األساسية
------ 

 احلقوق واحلرايت األساسيةاملبحث األول: االختصاص الشامل جمللس الدولة يف محاية 
إن إرساء دولة القانون وتكريس مبدأ الشرعية تتضح من خالل احرتام السلطة التنفيذية بصفة عامة     

واإلدارة خاصة للقوانني اليت تسنها السلطة التشريعية، تبعا لذلك ال جيوز لإلدارة أن تتجاوز النطاق احملدد 
عماهلا غري مشروعة، يف هذا اجلانب أقر املشرع لألفراد حق اللجوء مبوجب القانون أو خترقه وإال اعتربت أ

إىل جملس الدولة فيما يدخل يف اختصاصه ملنازعة القرارات اإلدارية غري املشروعة، وهذا ما يشكل قيدا 
لإلدارة قصد محاية حقوق وحر ت األفراد ومنعها من التعسف. وحىت إن متتعت اإلدارة بقدر من السلطة 

رية فإن سلطتها ال تُعترب حتكمية ألهنا متارس نشاطها يف حدود مبدأ الشرعية وإال عرضت تصرفاهتا التقدي
. حيث تتم معاجلة (1)لإللغاء، فيمارس جملس الدولة يف هذا السياق رقابته على السلطة التقديرية لإلدارة

 هذا املبحث من خالل مطلبني:
 ة القرار الضبطياملطلب األول: الرقابة اخلارجية على مشروعي

 املطلب الثاين: الرقابة على العناصر الداخلية للقرار الضبطي
 املطلب األول: الرقابة اخلارجية على مشروعية القرار الضبطي

يُقصد ابلعناصر اخلارجية للقرار اإلداري الضبطي كل من ركن االختصاص وركن الشكل واإلجراءات     
نشاطها الضبطي ابلتصرف وفقا لقواعد االختصاص احملددة مسبقا، حبيث تلتزم اإلدارة يف إطار ِمارسة 

 .(2)ووفقا لإلجراءات والشكليات اليت حددها القانون
 : رقابة شرعية ركن االختصاص1فرع 
الذي حيدد لكل موظف  يُقصد ابالختصاص القدرة قانوان على مباشرة عمل إداري معني، فالقانون هو    

صاص هي نتيجة من نتائج مبدأ م الفصل بني السلطاتم ذلك أن هذا نطاق اختصاصه، ففكرة االخت
املبدأ ال يستلزم حتديد اختصاصات السلطات الثالث فحسب وإمنا يستلزم توزيع االختصاصات يف نطاق 

 .(3)السلطة الواحدة
 إن جمللس الدولة رقابة على ركن االختصاص ابلنظر إىل عناصره األربعة: العنصر الشخصي الذي    

، العنصر املوضوعي الذي يعين حتديد دائرة (4)يقتضي صدور القرار اإلداري من الشخص أو اهليئة املختصة
أو مدى السلطات املمنوحة للمختص شخصيا فال جيوز اعتداء هيئة مركزية على اختصاص هيئة المركزية، 

 الذين يقتضيان أن يُتخذ ، والعنصرين الزماين واملكاين(5)أو اعتداء رئيس على اختصاص مرؤوسه والعكس
 القرار أثناء فرتة اختصاص املخول له قانوان وبشأن حدوده اإلدارية.
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يف حالة حتديد اجلهة اإلدارية املختصة بصفة ملزمة ال جيوز لسلطة إدارية أخرى ِمارسة هذا     
األخرية تفويض االختصاص، أما يف حالة حتديد اجلهة اإلدارية املختصة على سبيل التخيري جيوز هلذه 

اختصاصها أو جزء منه لسلطة إدارية أخرى، فإذا صدر القرار من جهة غري خمتصة إقليميا أو زمنيا أو 
موضوعيا يكون معرضا لإللغاء أبن يكون مشواب بعيب معدم االختصاصم يف شكله البسيط، وكون 

 االختصاص ركن يف القرار اإلداري بصفة عامة يتعلق ابلنظام العام فإنه: 
 ال ميكن االتفاق على خمالفة قواعده؛-
 ال ميكن تصحيحه الحقا؛-
 . (6)ميكن للقاضي أن يثريه يف أي مرحلة كانت عليها الدعوى من تلقاء نفسه-

عيب عدم االختصاص يف قوله:م هو عدم األهلية الشرعية لسلطة  Laferrièreوقد عرف األستاذ     
 خل ضمن صالحياهتام.إدارية الختاذ قرار، أو ابرام عقد ال يد

عرف عدم االختصاص بقوله:م عندما ال يدخل التدبري اإلداري املتخذ  De Laubadereأما الفقيه     
يف صالحيات السلطة املتخذة له، لكن يف صالحيات سلطة أخرى، وبعبارة أخرى عندما توجد خمالفة 

 لقواعد االختصاصم.
ريعية أو التنظيمية غرضه هو إلزام السلطة اإلدارية على فتوزيع االختصاصات من طرف السلطتني التش    

، ويعترب عيب عدم االختصاص أول عيب (7)عدم جتاوز امليادين املمنوحة هلا محاية حلقوق وحر ت األفراد
ابشر فيه جملس الدولة الفرنسي رقابته على مشروعية القرارات من خالل دعوى جتاوز السلطة تبعا لقراره 

م، ومثل ذلك القرار الصادر عن الغرفة اإلدارية Dupuy-Bracéيف قضية م  28/03/1807بتاريخ 
الذي اعترب أن رئيس بلدية بودواو غري خمتص يف غلق حمل بيع  20/11/1976للمحكمة العليا بتاريخ 

 .(8)املشروابت الكحولية بصفة هنائية ألنه من اختصاص اجلهة القضائية فقط
سيم والذي يُعرب عنه بغصب السلطة أو الوظائف حيث ال يؤدي فقط أما عيب عدم االختصاص اجل    

إىل اعتبار القرار معيبا وإمنا منعدما نظرا لصدور القرار من طرف شخص عادي ال يتمتع بصفة املوظف 
العام ملمارسة هذا االختصاص، وللتخفيف من آاثر غصب السلطة يف هذه احلالة ابتدع جملس الدولة 

ذلك جملس الدولة اجلزائري م نظرية املوظف الفعليم أين تنطبق هذه النظرية يف الظروف  الفرنسي وتبعه يف
العادية على أساس الظاهر ومحاية للغري حسن النية الذي تعامل مع هذا الشخص العادي الذي ظهر 

قضية ولعل أشهر  (9)مبظهر املوظف، كما تنطبق هذه النظرية يف الظروف االستثنائية على أساس الضرورة
م  Dol et Laurentطبق فيها جملس الدولة الفرنسي نظرية الظروف االستثنائية هي قضية السيدتني م
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بعد أن رفعت هاتني السيدتني دعوى جتاوز السلطة أمام جملس الدولة فقضى هذا  28/02/1919بتاريخ 
 .(10)وىل وسلطات احلرباألخري بتطبيق نظرية الظروف االستثنائية املتمثلة يف حالة احلرب العاملية األ

وقد يظهر عيب عدم االختصاص اجلسيم أو غصب السلطة يف حالة اعتداء إحدى السلطات الثالث     
على اختصاص سلطة أخرى كاعتداء السلطة التنفيذية على اختصاص السلطة القضائية كما أشار إىل 

اء فيه:م... حيث أنه الثابت من الذي ج 10/06/2002ذلك قرار جملس الدولة اجلزائري الصادر بتاريخ 
الوقائع أن البلدية تدخلت للفصل يف نزاع قائم... حول التصرف أوملن ترجع حيازة قطعة ترابية، حيث أن 
مثل هذه النزاعات تعد من اختصاص اجلهة القضائية... إن قضاة اجمللس أسسوا قرارهم على أن تدخل 

 . (11)مسألة امللكية أو حق االرتفاق يعد جتاوزا للسلطة...مرئيس البلدية يف نزاع قائم بني مواطنني حول 
 : رقابة مشروعية الشكل واإلجراءات2فرع
يُقصد ابلشكل املظهر اخلارجي الذي تضفيه اإلدارة على القرار لإلفصاح عن إرادهتا، واإلجراءات اليت     

ضع يف إصداره لشكليات معينة إذ تتمتع تتبعها يف إصداره. إن كان املبدأ العام هو أن القرار اإلداري ال خي
، فقد يكون مكتواب أو (12)اإلدارة بسلطة تقديرية يف اإلفصاح عن إرادهتا وفقا للشكل ايل تراه مالئما

شفو  صرحيا أو ضمنيا مسببا أو خاليا من التسبيب، غري أن املشرع قد يتدخل وحيدد الشكل واإلجراءات 
داري وذلك محاية حلقوق وحر ت األشخاص، حيث يكون القرار الواجب اتباعها إلصدار القرار اإل

اإلداري دون االلتزام ابلشكل الذي حدده القانون أودون تباع اإلجراءات املنصوص عليها قانوان معيبا 
، فاستدعاء املوظف احملال على جلنة التأديب بصفة قانونية يعد إجراء جوهر  (13)ويكون عرضة لإللغاء

 فته إلغاء القرار التأدييب الصادر ضده.يرتتب عن خمال
ومييز الفقه والقضاء اإلداري بني اإلجراءات والشكليات اجلوهرية، وبني اإلجراءات والشكليات غري     

اجلوهرية، حيث تُقام األوىل محاية ملصاحل وحقوق األشخاص بينما الثانية فلم ينص القانون على ضرورة 
قط لصاحل اإلدارة، فعدم مراعاة األوىل يؤثر يف شرعية القرار، أما خمالفة الثانية االلتزام هبا، أو أهنا مقررة ف
. ومثال اإلجراءات اجلوهرية ما جاء به قرار جمللس الدولة اجلزائري صادر (14)فال يؤثر يف شرعية القرار

ة دون الذي أقر فيه: بقاعدة عدم نقل موظف من مكان إىل آخر لفائدة املصلح 22/07/2002بتاريخ 
 .(15)عرض األمر على جلنة املوظفني إلبداء الرأي

إن رقابة جملس الدولة على املشروعية اخلارجية للقرارات اإلدارية الضبطية هي رقابة موضوعية حيث ال     
تتمتع سلطات الضبط اإلداري بسلطة تقديرية بشأهنا، غري أنه إذا طرأت ظروف استثنائية أجاز جملس 

ن تتجاهل قواعد االختصاص واإلجراءات والشكليات احملددة مسبقا مبوجب القوانني الدولة لإلدارة أ
 السارية وذلك ملواجهة متطلبات تلك الظروف.
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ما ميكن مالحظته أن رقابة الشرعية اخلارجية حمدودة الفعالية إذ تستطيع اإلدارة أن تعيد إصدار نفس     
شروع، كما أن الظروف االستثنائية حتول دون إعمال القرار احملكوم بعدم شرعيته حتت مظهر خارجي م

الرقابة على الشرعية اخلارجية للقرارات اإلدارية الضبطية هلذه األسباب فإن جملس الدولة عند فصله يوسع 
 .(16)رقابته لتشمل حىت العناصر الداخلية للقرار

 املطلب الثاين: الرقابة على العناصر الداخلية للقرار الضبطي
رب رقابة جملس الدولة على الشرعية الداخلية للقرارات اإلدارية يف اجملال الضبطي من أهم أوجه تعت    

اإللغاء وأكثرها تطبيقا يف العمل ألهنا رقابة موضوعية تستهدف مطابقة القرار من حيث سببه وحمله وغايته 
لضبطي تشمل ثالث عيوب ألحكام القانون عامة، وهلذا فالعيوب املتعلقة ابجلانب املوضوعي للقرار ا

 يتم تناوهلا كل على حدا. (17)هي:م عيب السبب، عيب خمالفة القانون، عيب إساءة استعمال السلطةم
 : الرقابة على ركن السبب1فرع
يقصد ابلسبب يف القرار اإلداري الواقعة املادية أو القانونية اليت تقع مستقلة وبعيدة عن نية وإرادة     

ملختصة فتدفعها إىل إصدار قرار إداري معني، وعليه فانعدام احلالة املادية أو القانونية، أو السلطة اإلدارية ا
وقوع خطأ يف تفسريها وتكييفها هلذه الوقائع خالل صدور القرار الضبطي األمر الذي جيعل هذا القرار 

 معيبا من حيث سببه وهذا ما يعرضه لإللغاء.
الذي مل يقدم أمحد حميو ود السبب كعيب مستقل بذاته كاألستاذ لقد تردد الفقه يف االعرتاف بوج    

تعريفا لعيب السبب ألنه ال يعرتف به كعيب مستقل وجعله جزء من عيب خمالفة القانون مبفهومها الواسع 
 .(18)وتشمل خمالفة الدستور، القوانني، والتنظيمات

يقة ومتفاوتة، حبيث قد يكتفي جملس الدولة إن رقابة جملس الدولة على سبب القرار اإلداري رقابة دق    
للتأكد من الوجود املادي والقانوين للوقائع دون فحص مدى خطورة هذه الوقائع  احلد األدىنبرقابة 

ابعتبارها ختضع لتقدير اإلدارة إال أن جملس الدولة كأصل عام يف جمال الضبط اإلداري يوسع من رقابته 
ائع ذلك لكون املالءمة تعد شرطا من شروط الشرعية وهوما يطلق لتشمل تقدير مدى خطورة هذه الوق

 .(19)احلد األقصىعليه برقابة 
إن فكرة الشرعية مستمدة من مطابقة النظام القانوين أما مالءمة تصرف معني فهي فكرة عملية يُنظر     

املالءمة ليستا على خط فيها إىل اعتبارات الزمان واملكان والظروف احمليطة، لذلك فإن فكريت الشرعية و 
واحد فال ميكن أن تشكل األوىل نقيض الثانية. فالشرعية نقيضها عدم الشرعية، واملالءمة نقيضها عدم 
املالءمة، فقد تكون هناك قرارات مشروعة ولكن غري مالئمة كما أن هناك قرارات غري مشروعة لكنها قد 
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 اعتبارات الشرعية واملالءمة يف قرار واحد حبيث تكون مالئمة، تبعا لذلك ليس هناك مانع من اجلمع بني
 .(20)تصبح املالءمة شرطا لشرعية القرار

تطبيقا لذلك جند ما ذهب إليه جملس الدولة الفرنسي الذي أكد أنه إذا كان لسلطات الضبط اإلداري     
مبجموعة من أن تتخذ إجراءات متعددة، وأن ختالف قواعد االختصاص واإلجراءات فإهنا تظل ملتزمة 

املبادئ ال جيوز اخلروج عنها ومنها مبدأ التناسب واملالءمة وذلك تطبيقا لقاعدة مالضرورة تُقدر بقدرهام، 
فُيشرتط أن يكون هناك خطر جسيم يهدد النظام العام، وأن يكون اإلجراء املتخذ هو الوسيلة الوحيدة 

هذا اجملال القرار الذي أصدره بتاريخ  لدفع هذا اخلطر، ومن بني قرارات جملس الدولة الفرنسي يف
 .(21)مNaudيف قضية م 23/01/1953
 : الرقابة على ركن احملل2فرع
يُقصد مبحل القرار اإلداري املركز الذي تتجه إرادة مصدر القرار إىل إحداثه، واألثر القانوين الذي     

 ركز.يرتتب عليه مباشرة وحاال سواء إبنشاء أو تعديل أو إلغاء هلذا امل
إن سلطات الضبط اإلداري عندما تتحقق من قيام الواقعة املادية أو القانونية اليت تربر تدخلها، وبعد     

 أن تكيفها التكييف القانوين الصحيح وتقدر األخطار اليت قد تنجم عنها تتخذ القرار الضبطي املالئم.
داري وهو موضوع القرار أو فحواه، فقد عرفه أما عيب خمالفة القانون فريتبط بركن احملل يف القرار اإل    

الدكتور طارق فتح هللا خضر أبنه:م األثر القانوين املرتتب عن القرار اإلداري غري جائز أو خمالف للقانون، 
 أو غري ِمكن حتقيقه فعال وقانوانم.

داري إحدى كما عرفه الدكتور ماجد راغب احللو أبن املقصود بعيب احملل:م أن خيالف القرار اإل     
 .(22)القواعد القانونية...م

وتشكل خمالفة القانون إحدى احلاالت اليت يقوم جملس الدولة إبلغاء القرار اإلداري الضبطي على     
 .(23)أساسها سواء كانت هذه املخالفة مباشرة أو غري مباشرة )اخلطأ يف تفسري القانون أو تطبيقه(

 انونأوال: املخالفة املباشرة ألحكام الق
تعترب املخالفة املباشرة للقانون الصورة األكثر وضوحا لعيب خمالفة القانون وتنصب املخالفة املباشرة     

للقانون على القواعد القانونية مهما كانت طبيعتها سواء أكانت دستورية أو تشريعية، وكذا احلال ابلنسبة 
للقانون عندما تتجاهل اإلدارة القاعدة القانونية  للمراسيم والقرارات التنظيمية، فتحدث املخالفة املباشرة

جتاهال كليا أو جزئيا وذلك إبتياهنا عمال من األعمال احملرمة هبذه القاعدة، أو االمتناع عن القيام بعمل 
كأن يصدر قرار بتعيني شخص يف وظيفة   (24)تستلزمه، أي خمالفة القانون يف صورهتا اإلجيابية أو السلبية

 غياب أحد الشروط الالزمة قانوان لتويل هذه الوظيفة كشرط املؤهل أوالسن وغريها.معينة يف ظل 
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 اثنيا: اخلطأ يف تفسري القانون أو تطبيقه
قد تكون القرارات اإلدارية الضبطية الصادرة عن اإلدارة املختصة مشوبة بعيب خمالفة القانون يف تفسريه     

يقع بغري قصد من اإلدارة أو أنه يتم على وو عمدي من الذي قد  (25)وتطبيقه وذلك عن طريق اخلطأ
، وابلتايل هناك عدة (26)جانبها، ويُرجع اخلطأ إىل غموض أو اهبام النص القانوين أو تعمد التحايل عليه

 صور ملخالفة القانون عن طريق اخلطأ يف تفسري القانون أو تطبيقه:
 انوين غري النص القانوين الصحيح والواجب التطبيق؛حالة أن تصدر اإلدارة قرارا ضبطيا تطبيقا لنص ق-
 حالة إغفال نصوص قانونية موجودة وانفذة، وعدم تطبيقها عند إصدار هذه القرارات؛-
حالة صدور قرارات ضبطية خبصوص حاالت وأوضاع ال يشملها النص القانوين الذي صدرت القرارات -

 .(27)تطبيقا له
 : الرقابة على ركن الغاية3فرع

يتصل عيب االوراف ابلسلطة بركن الغاية يف القرار اإلداري، أي اهلدف النهائي الذي يسعى إليه     
. فاملشرع هو الذي يتوىل حتديد هذا اهلدف الذي جيب أن تراعيه (28)مصدر هذا القرار وأيمل يف حتقيقه

تصبوا اإلدارة إىل حتقيق املصلحة اإلدارة يف تصرفاهتا وقراراهتا، ويف حالة عدم حتديد غرض ابلذات يتعني أن 
العامة، وتتمثل يف إطار الضبط اإلداري يف حتقيق أحد األهداف الثالثة األمن العام، الصحة العامة، 
والسكينة العامة، تبعا لذلك يقرر جملس الدولة يف إطار اختصاصه إلغاء القرار الضبطي إن الحظ أن 

 .اإلدارة اورفت عن اهلدف الذي قصده املشرع
عيب االوراف ابلسلطة على أنه:م... استعمال رجل اإلدارة سلطته  Laferrièreوقد عرف الفقيه     

  .(29)لتحقيق غرض غري الذي من أجله ُمنح هذه السلطةم
إن سلطات الضبط اإلداري ختضع لقاعدة ختصيص األهداف واملتمثل يف محاية وصيانة النظام العام     

أو االختيار يف هذا اجملال بل عليها االلتزام ابهلدف احملدد هلا يف القانون، لقد فليس هلا حرية التقدير 
املتعلق بقضية  04/03/1978أكدت الغرفة اإلدارية ابحملكمة العليا سابقا هذه القاعدة يف قرارها املؤرخ يف 

 خيال عبد احلميد ضد رئيس بلدية عني البنيان.
إلجراء الضبطي رقابة دقيقة وشاقة حيث يبحث يف نوا  مصدر القرار إن رقابة جملس الدولة على غاية ا    

 .(30)ويلغي كل القرارات الضبطية اليت خترج عن الغرض احملدد ولو كانت هتدف لتحقيق مصلحة عامة
 املبحث الثاين: وسائل رقابة جملس الدولة يف جمال محاية احلقوق واحلرايت األساسية

مببدأ الشرعية يهدف إىل محاية السلطة اإلدارية ذاهتا وذلك حبمل املكلفني  إن تقيد السلطة اإلدارية    
بوظيفة الضبط اإلداري بعدم التسرع والتبصر يف اختاذ اإلجراءات الالزمة والضرورية لصيانة النظام العام 
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أن تكون حىت ال تكون عرضة لإللغاء، وما يرتتب عنها من املساس بسمعتها علما أن اإلدارة يُفرتض فيها 
 يف خدمة املواطن يف كل الظروف

ومن جهة أخرى فإن تقيد السلطة اإلدارية مببدأ الشرعية يهدف إىل ضمان احرتام حقوق وحر ت     
األشخاص ومحايتها من أي تعسف من جانب اإلدارة. فمن هذه الزاوية فإن جملس الدولة فيما يدخل يف 

ملبدأ سيادة القانون يف عالقة السلطة اإلدارية ابألشخاص يف  اختصاصه يعترب قاض للشرعية واجملسد الفعلي
، وتتمثل وسائل رقابة جملس الدولة يف: دعوى اإللغاء، دعوى فحص املشروعية، الدعوى (31)جمال الضبط

 التفسريية، وقضاء االستعجال. 
 املطلب األول: دعوى اإللغاء

ا فاعلية يف محاية دولة القانون ومبدأ الشرعية إن دعوى اإللغاء هي أهم الدعاوى اإلدارية وأكثره    
وأتكيد حقوق وحر ت األفراد، كما أهنا الدعوى القضائية الوحيدة واألصيلة إللغاء القرارات اإلدارية غري 

 .(32)املشروعة عن طريق القضاء
اوية اليت يُنظر لقد عرف الفقه دعوى اإللغاء بتعريفات عديدة اختلفت فيما بينها ابختالف املركز والز     

دعوى اإللغاء أبهنا:م تلك  De Laubadereمن خالهلا هذه الدعوى نذكر منها تعريف الفقيه الفرنسي 
الدعوى اليت تكون فيها سلطات القاضي ضيقة جدا حبيث تنحصر يف احلكم إبلغاء القرار اإلداري غري 

 املشروعم.
ضائية تُرفع للمطالبة إبعدام قرار إداري صدر خمالفة ويعرفها الدكتور ماجد راغب احللو أبهنا:م دعوى ق    

 .(33)للقانون...م
وتُعترب رقابة اإللغاء وضعية من وضعيات الرقابة القضائية على شرعية قرارات الضبط اإلداري حُترك عن     

 طريق دعوى اإللغاء، حيث تُرفع بناء على طلبات ذوي الصفة واملصلحة أمام جملس الدولة )موضوع هذا
البحث( وذلك حسب قواعد االختصاص القضائي، وتنتهي بصدور قرار قضائي يلغي قرار الضبط اإلداري 

معيب السبب، عيب عدم االختصاص،  غري الشرعي أو املشوب بعيب من عيوب عدم الشرعية وهي:
وتتسم ، (34)عيب خمالفة الشكل واإلجراءات، عيب خمالفة القانون، وعيب االوراف يف استعمال السلطة

 دعوى اإللغاء بعدة خصائص هي:
 دعوى اإللغاء دعوى قضائية إدارية يف طبيعتها فهي ليست بدفع قضائي أو تظلم إداري؛ -1
دعوى اإللغاء هي دعوى موضوعية عينية تقوم على خماصمة القرار اإلداري غري املشروع وال هتاجم  -2

املطعون فيه، ويتوىل القضاء حبث مشروعية هذا  السلطات اإلدارية املختصة اليت أصدرت القرار اإلداري
 القرار بصرف النظر عن احلقوق الشخصية للمدعي؛
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دعوى اإللغاء تنتمي إىل قضاء املشروعية فهي حُترك وتُرفع على أساس خمالفة القرارات اإلدارية ملبدأ  -3
 .(35)الشرعية من دون حاجة لنص عليها يف القانون

 املشروعيةاملطلب الثاين: دعوى فحص 
على أن خيتص  (36)املتعلق ابختصاصات جملس الدولة وعمله 13-11من القانون  9نصت املادة     

جملس الدولة أول وآخر درجة ابلطعون اخلاصة بتقدير مدى شرعية القرارات اليت تكون نزاعاهتا من 
عية تُعترب أداة قضائية . وابلتايل فدعوى فحص املشروعية من دعاوى قضاء الشر (37)اختصاص جملس الدولة

هلا وظيفة قانونية حمددة هي البحث عن مدى شرعية أو عدم شرعية أعمال الضبط اإلداري، وتكون فيها 
سلطات القاضي اإلداري حمددة وضيقة ابملقارنة مع سلطاته يف الدعاوى األخرى، حيث تنحصر يف 

روع واإلعالن عن ذلك يف حكم قضائي، فحص ما إذا كان القرار الضبطي املطعون فيه مشروعا أم غري مش
 .(38)وال جيوز له احلكم ابإللغاء أو ابلتعويض أو ابلتفسري

وقد تُرفع هذه الدعاوى ابتداء ومباشرة شأهنا شأن كل دعاوى القضاء األخرى أمام جملس الدولة، وقد     
لقرارات الذي تصدره ينظر جملس الدولة عن طريق االستئناف يف احلكم املتعلق بفحص مشروعية هذه ا

احملاكم اإلدارية، كما قد تتحرك بواسطة اإلحالة القضائية من جهة القضاء العادي الفاصلة يف املواد 
األخرى مدنية أو جتارية أو غري ذلك بعد الدفع بعدم شرعية قرار إداري مرتبط مبوضوع النزاع أثناء نظر 

ىل حني الفصل يف مدى شرعية هذا القرار ابعتباره دعوى القضاء العادي األصلية فتتوقف هذه األخرية إ
 .(39)مسألة أولية

 املطلب الثالث: الدعوى التفسريية
إن دعوى تفسري قرارات الضبط اإلداري هي صورة قانونية وقضائية من صور الرقابة القضائية على     

إىل قضاء الشرعية اليت هلا كياهنا أعمال الضبط اإلداري، كما تُعد نوعا من أنواع الدعاوى اإلدارية املنتمية 
. فدعوى التفسري اإلدارية هي: (40)الذايت املستقل ووظيفة حمددة بغية ضمان حقوق وحر ت األشخاص

الدعوى اليت تُرفع من ذوي الصفة أو املصلحة مباشرة أوعن طريق اإلحالة القضائية أمام اجلهة القضائية 
يح واحلقيقي للقرار الضبطي املطعون فيه ابلغموض واإلهبام وفقا املختصة، ويطلب منها إعطاء املعىن الصح

 ألساليب التقنية القانونية والقضائية يف التفسري.
على اختصاص جملس  (41)من ق.ا. املدنية واإلدارية 901ففيما خيص جملس الدولة فقد نصت املادة     

رتط أن يكون الطعن مرتبطا فقط بتفسري الدولة كدرجة أوىل وأخرية ابلفصل يف دعاوى التفسري، فال ُيش
قرار ضبطي بسبب غموض يستدعي إزالته، إمنا جيب أن يقرتن أيضا بنزاع قائم يتوقف حاله أو تتطلب 

 تسويته تقدمي نتائج التفسري املطالب به. 



 2017ديسمبر                                    العشرونالعدد                 المعيار                   
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 2017ديسمبر  15تاريخ التحكيم                                                            2017أكتوبر  15تاريخ اإليداع    31

            

  2017ديسمبر  15خ التحكيم                                                                2017أكتوبر  15تاريخ اإليداع 

           

أن جملس الدولة كقاضي أول وآخر درجة إىل جانب  13-11من القانون العضوي  9كما تبني املادة      
 .(42)ختصاصه ابلنظر يف طعون اإللغاء فإنه خمتص بتفسري القرارات اليت تكون نزاعاهتا من اختصاصها

ويتمتع جملس الدولة عن طريق االستئناف ابختصاصه يف مراقبة التفسري الذي تعطيه احملاكم اإلدارية     
ت القاضي حبيث تنحصر يف ، كما أن دعوى التفسري من الدعاوى اليت تضيق فيها سلطا(43)هلذه القرارات

 .(44)جمرد تفسري القرار الضبطي والبحث عن معناه احلقيقي والصحيح وحتديد حمتواه
 املطلب الرابع: قضاء االستعجال

هذه احلالة مل تكن موجودة يف قانون اإلجراءات املدنية القدمي بل استحدثها ق.ا. املدنية واإلدارية يف     
 919لقاضي االستعجال عندما يفصل يف الطلب املشار إليه يف املادة اليت نصت:م ميكن  920مادته 

أعاله إذا كانت ظروف االستعجال قائمة، أن أيمر بكل التدابري الضرورية للمحافظة على احلر ت 
األساسية املنتهكة من األشخاص املعنوية العامة أو اهليئات اليت ختضع يف مقاضاهتا الختصاص اجلهات 

ارية أثناء ِمارسة سلطاهتا، مىت كانت هذه االنتهاكات تشكل مساسا خطريا وغري مشروع القضائية اإلد
 بتلك احلر ت...م 

املؤرخ يف  2000/597وهذا يتماشى والتعديل الذي أدخله املشرع الفرنسي مبقتضى القانون     
من قانون  521/02 واملتعلق ابالستعجال اإلداري يف مادته السادسة واليت أصبحت املادة 30/06/2000

 العدالة اإلدارية بعد الدمج.

إن املشرع اجلزائري مسح للقاضي االستعجايل عند رفع دعوى اإللغاء أن أيمر بكل التدابري الضرورية     
للمحافظة على احلر ت األساسية املنتهكة من قبل األشخاص املعنوية العامة. ومن خالل ما سبق ميكن 

ها النعقاد االختصاص للقاضي االستعجايل يف جمال محاية احلر ت األساسية حصر الشروط الواجب توافر 
 وفقا ملا يلي: 

حالة االستعجال: واليت ُترتك لتقدير القاضي، ونكون بصدد االستعجال عندما يكون من طبيعة سلوك  -1
االستعجال اإلدارة أن خيلق وضعية ضارة أو خطرية يصعب تداركها يف املستقبل، وجيب أن تكون حالة 

قائمة إىل حني الفصل يف الدعوى، أما إذا انقضت أثناء سري الدعوى فليس من حق القاضي االستعجايل 
 التدخل.

 من ق.ا. املدنية واإلدارية. 920جيب أن تكون دعوى اإللغاء رُفعت: وهوما أشارت إليه املادة  -2
 رية التنقل وغريها.وجود مساس حبرية أساسية: مثل حرية الرأي، حرية امللبس، ح -3

أن يكون املساس خطريا وغري مشروع: ليس كل اعتداء حىت ولوكان غري مشروع ِيدي ابلضرورة إىل  -4
اختاذ تدابري من طرف القاضي االستعجايل بل جيب أن يكون ذلك املساس خطريا ابلدرجة اليت تؤثر 
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جيب أن تكون عدم الشرعية ظاهرة حقيقة على احلرية األساسية، كما جيب أن يكون غري مشروع كذلك، و 
للعيان وإال امتنع القاضي االستعجايل عن التدخل النتفاء أحد الشروط وهو عدم شرعية تصرف 

 .(45)اإلدارة
 املبحث الثالث: حدود سلطات جملس الدولة يف جمال محاية احلقوق واحلرايت األساسية

على أعمال الضبط اإلداري إال أنه غالبا ما ال حتقق  مهما كانت أمهية الرقابة اليت ميارسها جملس الدولة    
هذه الرقابة اهلدف املنشود واملبدأ املكرس يف الدستور أي محاية احلقوق واحلر ت األساسية عن طريق فرض 
سيادة القانون يف عالقات اإلدارة ابألشخاص وذلك راجع إىل جمموعة من العراقيل اليت تقف يف مواجهة 

دي حتما إىل اإلنقاص من فعاليته. كما أن جملس الدولة ال يتدخل من تلقاء نفسه لفرض جملس الدولة وتؤ 
رقابته على اإلجراءات املتخذة من قبل سلطات الضبط اإلداري حىت ولو وقع مساس خطري ابحلقوق 
واحلر ت املضمونة لألفراد مبوجب أحكام الدستور بل األمر متوقف على حتريك دعوى قضائية من طرف 

 . (46)ملتضرر من جراء تلك اإلجراءاتا
 املطلب األول: جملس الدولة ال ميلك سلطة احللول حمل اإلدارة

احللول كأصل عام هو وسيلة رقابية متارسها اإلدارة على مرؤوسيها، إذ ُيشرتط ملمارسته أن يكون     
يف هذا الشأن فهو يعترب أجنبيا  العضو مندجما يف اإلدارة وليس أجنبيا عنها، فإن مت النظر إىل مركز القاضي

عن اإلدارة سواء من الناحية العضوية أو الوظيفية، وعليه فهو يكون خارج حدود وظيفته إن مارس عمال 
 . (47)من أعمال اإلدارة

فإن مت التسليم ابحللول من جانب جملس الدولة عند فصله يف النزاع فهو يعد إهدارا الستقاللية اإلدارة     
بة االختصاص يف األصل، وهوما جيعل جملس الدولة وصيا على اإلدارة أو رئيسا هلا، هلذا ال ألهنا صاح

ميكن له أن حيل صراحة أوضمنا حمل اإلدارة أبن يقوم بعمل يدخل يف نشاطاهتا واختصاصاهتا مثل أن يقوم 
في هذا السياق قررت . ف(48)بعمل امتنعت اإلدارة عن اختاذه فيما إذا منح رخصة أو يعدل قرارا أو يلغيه

الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا سابقا:م أن القاضي اإلداري وطبقا ملبدأ الفصل بني السلطات، ال ميكنه 
إجبار اإلدارة على تعويض املستأنف بقطعة أرضية أخرى عندما ترفض هذه األخرية هذا احلل اجلديد الذي 

 .(49)ال يوجد يف بنود العقد األصلي...م
من جانب آخر هناك عدة حماوالت من طرف القضاء اإلداري استطاع من خالهلا أن حيل ضمنا لكن     

 حمل اإلدارة وتتمثل يف حالتني مها:م حالة اإللغاء اجلزئي، اإلحاالت الصادرة عن القاضيم. 
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 : اإللغاء اجلزئي1فرع
 احلالة اليت يكون فيها اإللغاء إن اإللغاء اجلزئي ال يعد من قبيل حلول جملس الدولة حمل اإلدارة يف    

اجلزئي ِمكنا، وإذا طلبه العارض، ومن ذلك أن يقوم جملس الدولة إبلغاء األثر الرجعي للقرار أو ابطال 
بعض أحكامه فقط. وسلطة اإللغاء اجلزئي هي أقصى ما ميكن أن ينطق به القاضي اإلداري ألنه يتضمن 

غري ِمكن ابلنسبة للقرارات اليت ال تقبل التجزئة كرخصة البناء نوعا من إعادة إنشاء القرار، وهو أخريا 
 .(50)مثال، ويف هذه احلالة األخرية يُقابل طلب اإللغاء اجلزئي ابلرفض من جانب جملس الدولة

 : اإلحاالت الصادرة عن القاضي2 فرع

، وإحالل السبب هي إن إحالل السبب وكذلك إحالل السند القانوين ال يعد من قبيل تعديل القرارات    
أن يغري القاضي اإلداري ركن السبب يف قرار إداري من سبب غري مناسب إىل سبب مناسب إذا تبني له 
أن اإلدارة اختذت قرارها لسبب غري الذي صرحت به، ولكنه ال ميكنه أن يسبب قرارا لإلدارة اليت مل تقم 

 إبلغائه.بتسبيبه أصال، إذ يف هذه احلالة ال ميكنه سوى التصريح 
أما إحالل األساس القانوين فيكون عندما يتبني أن اإلدارة اختذت قرارا سليما ولكن استنادا إىل     

نصوص غري تلك اليت ختول هلا اختاذ مثل هذا القرار، ففي مثل هذه احلالة يصرح جملس الدولة أبن القرار 
 يب.سليم ولكن استنادا إىل النصوص املناسبة ويلغي االستناد املع

وليست من التعديل أيضا فكرة حتول القرار اإلداري، ومفادها أنه إذا صدر قرار ابطل، وكان يف نفس     
الوقت يتضمن عناصر قرار آخر صحيح كانت اإلدارة من دون شك ستتجه إليه لو علمت ما شاب قرارها 

أن العناصر املشرتكة قائمة،  األول من عيوب، ففي هذه احلالة يتحول القرار املعيب إىل قرار سليم طاملا
وطاملا أن القرار السليم كان منتجا آلاثره قبل تدخل القاضي، وقيام جملس الدولة بتحويل القرار وفق هذا 
الشكل خيتلف عن التعديل الذي يؤدي إىل استحداث آاثر مل تكن قائمة وقت صدور القرار املعدل ودون 

 . (51)االعتداد إبرادة اإلدارة
 ثاين: عدم توجيه جملس الدولة أوامر لإلدارةاملطلب ال

تقتصر مهمة جملس الدولة يف دعوى اإللغاء على التحقق من شرعية القرار اإلداري املطعون فيه،     
، وليس جمللس الدولة أن يصدر أوامر (52)والتصريح إبلغائه إذا تبني عدم مطابقته للقانون ابملعىن الواسع

ناع عن فعل شيء ألن هذا احلظر ظل من املبادئ الثابتة جمللس الدولة الفرنسي لإلدارة بعمل شيء أو االمت
بناء على اجتهاد منه ألزم به نفسه وقلص من صالحياته رغم أنه ال يستند إىل أي من املبادئ املعرتف هبا، 

ىل توجيه إمنا ميكن تفسريه على أساس الفصل بني اإلدارة والقضاء اإلداري، فظلت كل الطلبات الرامية إ
، ومع ذلك فقد يلجأ القاضي (53)أمر لإلدارة حلملها على التصرف وفق شكل معني كانت تُرفض تلقائيا
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اإلداري إىل تدابري مشاهبة ومنها إحالة العارض من جديد على اإلدارة، أو توجيه اإلدارة إىل املقتضيات 
 .  (54)الواجب عليها اتباعها حىت يكون تصرفها مطابقا للقانون

لكن من انحية أخرى فإن تطبيق هذا املبدأ بصفة جامدة ومطلقة أمر غري مقبول ألن دولة القانون     
تقتضي أن تكون هناك رقابة قضائية على أي هيئة أو إدارة يف الدولة، لذلك ذهبت بعض التشريعات 

اري سلطة إصدار أوامر ومنها التشريع اجلزائري إىل تبين بعض االستثناءات على املبدأ فمنحت للقاضي اإلد
لإلدارة عند وجود ضرورة لذلك، فله أن يصدر أوامر بصفة استعجالية أو بصفة عادية، كما أنه قد 
يستعمل أسلوب الغرامة التهديدية ضد اإلدارة حلملها على التنفيذ، وتتمثل هذه االستثناءات يف أربع 

لزام التعاقدي، حالة الغلق اإلداريم. مع حاالت هي:م حالة التعدي، حالة اإللزام القانوين، حالة اإل
اإلشارة أن العبارات املستعملة من طرف القاضي قد تكون ِموهة يف صيغة:م دعوة لإلدارة، له احلق يف 
احلصول،...م، وقد تكون صرحية ابستعمال عبارة:م أنمر، نلزم اإلدارة،...م، وعلى ذلك يتم تناول هذه 

 احلاالت وفقا ملا يلي: 
 حالة التعدي: 1فرع 

يف قضية مكاريلم أبنه:م  18/11/1949 عرف جملس الدولة الفرنسي مالتعديم يف قرار له مؤرخ يف    
تصرف متميز ابخلطورة صادر عن اإلدارة، والذي مبوجبه متس هذه األخرية حبق أساس أو ابمللكية 

أنه مت تطبيقه يف عدة قرارات أين  اخلاصةم. أما جملس الدولة اجلزائري فلم يتطرق إىل تعريف م التعديم إال
 مكرر ق. إجراءات مدنية قدمي وتقابلها املادة 171أجاز اصدار أوامر يف مواجهة اإلدارة طبقا للمادة 

 . (55)ق. إجراءات مدنية وإدارية ابختاذ التدابري الالزمة لوضع حد للتعدي 921/02
 : حالة اإللزام القانوين2 فرع

التزامات اإلدارة للقيام بعمل أو االمتناع عن عمل وهذا بتحقق ظروف معينة  تتضمن بعض التشريعات    
أو شروط خاصة، وعلى جملس الدولة إن أحجمت اإلدارة عن القيام بذلك العمل أو امتنعت عنه أن 

 أقرت أبن:م املدعي له 1990يونيو  28أيمرها به، ففي قرار للغرفة اإلدارية ابحملكمة العليا سابقا بتاريخ 
احلق يف استالم رخصة البناء وابلتايل ابطال مقرر الرفض الصادر عن املدعي عليه...م. فهنا دعوة مباشرة 

حيث قضت أيضا الغرفة  1993يناير  12لإلدارة لتسليم رخصة البناء للمدعي، ويف قرار آخر بتاريخ 
لوايل مع األمر إبعادة البيع للطاعن اإلدارية ابحملكمة العليا سابقا إببطال املقرر املطعون فيه والصادر عن ا

 والذي حمله القطعة األرضية املنزوعة منه.
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 : حالة اإللتزام التعاقدي3 فرع

إذا امتنعت اإلدارة عن تنفيذ التزاماهتا التعاقدية ابستطاعة جملس الدلولة إذا رُفع النزاع إليه أن أيمرها     
 بتنفيذ تلك االلتزامات.

 داري: حالة الغلق اإل4فرع 
إذا تبني جمللس الدولة أبن اإلدارة أغلقت حمال جتار  خمالفة للقانون، فإنه ال يكتف إببطال القرار الذي     

 .(56)أُغلق احملل مبوجبه بل أيمر اإلدارة بفتح ذلك احملل حىت ال يبق املواطن رهينة لتعسف اإلدارة
واإلدارية قد حل هذا اإلشكال بصريح النص الذي وكخالصة ملا مت ذكره فإن قانون اإلجراءات املدنية     

  منه. 819/02 أجاز للقاضي اإلداري توجيه أوامر لإلدارة كما هو احلال ابلنسبة للمادة
 خامتة:
من  171إذا كان جملس الدولة يف اجلزائر ابعتباره أعلى قمة هرم القضاء اإلداري، وهو حسب املادة     

حلر ت األساسية من انتهاكات اإلدارة من خالل احلرص على احرتام مبدأ الدستور يُعترب حامي احلقوق وا
الشرعية، فإن واقع احلال يظهر اهلوة ما بني النص والتطبيق نظرا لوجود العديد من القيود  والعراقيل اليت حتد 

النهائية الصادرة  من دور جملس الدولة يف هذا اجملال فباإلضافة إىل تعنت اإلدارة يف تنفيذ القرارات القضائية
لصاحل األشخاص نذكر ما تعلق مبنظرية أعمال السيادة موالقرارات الضبطية املتخذة يف ظل الظروف 
االستثنائية وغريها من األعمال اإلدارية اليت ال تطاهلا يد القضاء وتكون فيها احلقوق واحلر ت األساسية 

من اجتهادات جريئة يف هذا اجملال متهد له الطريق عرضة لالنتهاكات بال رقيب، لذا ال بد جمللس الدولة 
 لفرض رقابته على مجيع اهليئات اإلدارية ويف كل الظروف محاية للحقوق واحلر ت وتكريسا لدولة القانون.

 اهلوامش:
السياسية، سكاكنيباية، دور القاضي اإلداري يف محاية احلقوق واحلر ت األساسية، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق والعلوم -1

 ؛142، ص 2011/2012جامعة تيزي وزو، السنة اجلامعية 
 األستاذ سليماين السعيد، دور القاضي اإلداري يف محاية احلقوق واحلر ت الفردية، -2

www.slimaniessaid.com  ؛10:00على الساعة  15/10/2016بتاريخ 
رة، دور القاضي اإلداري وحدود سلطته يف رقابة املشروعية، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق والعلوم عائشة غناد -3

، لتفصيل أكثر أنظر: الدكتور حممد الصغري بعلي، 106، ص 2013/2014السياسية، جامعة الوادي، السنة اجلامعية 
 وما بعدها؛ ؛ 179، ص 2009الوسيط يف املنازعات اإلدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الطبعة 

 ؛145سكاكنيباية، مرجع سابق، ص -4
رزايقية عبد اللطيف، الرقابة القضائية على مشروعية القرارات اإلدارية يف التشريع اجلزائري، مذكرة ماجستري، كلية  -5

 ؛111، ص 2013/2014احلقوق والعلوم السياسية، جامعة الوادي، السنة اجلامعية 

http://www.slimaniessaid.com/
http://www.slimaniessaid.com/
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ر جملس الدولة يف املنازعات اإلدارية، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة ابتنة، خزار ملياء، دو  -6
 ؛53، ص 2011/2012السنة اجلامعية 

 ؛145سكاكنيباية، مرجع سابق، ص  -7
 ؛147سكاكنيباية، مرجع سابق، ص  -8
 ؛114-113عائشة غنادرة، مرجع سابق، ص  -9

 ؛147ق، ص سكاكنيباية، مرجع ساب -10
 ؛209، ص 2002جملة جملس الدولة، العدد الثاين، مطبعة الديوان، اجلزائر،  -11
 ؛148سكاكنيباية، مرجع سابق، ص  -12
 األستاذ سليماين السعيد، مرجع سابق؛ -13
 ؛116غنادرة عائشة، مرجع سابق، ص  -14
 ؛164، ص 2004جملة جملس الدولة، العدد اخلامس، منشورات الساحل، اجلزائر،  -15
 األستاذ سليماين السعيد، مرجع سابق؛ -16
 ؛134رزايقية عبد اللطيف، مرجع سابق، ص  -17
 ؛157سكاكنيباية، مرجع سابق، ص  -18
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 احمللية يف ماليزاياإلداري وسياسات التنمية اإلصالح 
 

 أ. علي قوق
 املركز اجلامعي اجلامعي تيسمسيلت
 
ABSTRACT  
The federal system is a tool for managing ethnic, religious and cultural diversity in a 
historical context that has led to the current form of democracy as a tool for managing the 
wealth between the regions and distributing the benefits of the state equally, thus 
contributing to comprehensive development. 
The administration of the provinces in Malaysia is carried out under the federal system, 
where the country is characterized by ethnic and cultural diversity along the thirteen 
powers it represents. The political decentralization granted by the constitution has helped 
to manage the entire country according to a pluralistic regime characterized by 
democracy, Without others. 
The decentralization and adoption of decentralization is a real challenge in the new roles 
of the state, where political and administrative decentralization has become an urgent 
demand for management of development and development of management at the same 
time and we chose this topic to highlight how to manage the regions in the federal 
system. Economic and administrative field and therefore we want to research the 
experience of the management of the regions and the manifestations of centralization and 
decentralization. 
Key words :  
Administrative reform; Malaysia; Local development; Regions; Decentralization. 
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 مقدمة:   
إن األدوار اجلديدة اليت صارت ختتص هبا الدولة واتساع  نطاق اهتماماهتا، أوجب عليها التفكري يف     

ألداء وظائفها هذا  أساليب جديدة لإلدارة واحلكم مثل تبين نظام احلكم احمللي وما يرتتب عنه من تسهيل
ما جعل السياسيني واألكادمييني على حد سواء حياولون إجياد األطر النظرية لالستفادة من النماذج 
املوجودة يف هذا امليدان، حيث ويف الغالب تتبىن هذا الشكل النظم الفدرالية وخاصة العريقة منها  

للدولة الفدرالية يعد أفضل ِما هو عليه يف  كالوال ت املتحدة األمريكية، وقد لوحظ أن األداء اإلداري
 الدولة البسيطة، لذلك عمدت عدة دول إىل األخذ هبا املبدأ.

على غرار كل املستعمرات اعتربت املؤسسات يف ماليز  موروثة من احلقبة االستعمارية، ويف هذا الصدد     
الذي بقي ما يقرب من قرنني من الزمن،  يعترب النظام احلايل يف ماليز  منوذجا عن االستعمار الربيطاين

حيث أبقى على طابع اإلدارة احمللية الذي هيمن حىت بعد االستقالل، ابلنظر إىل املالمح القانونية 
والتنظيمية جندها متطابقة مع النموذج الربيطاين خاصة يف شقها القانوين، ولكن استطاعت ماليز  فيما بعد 

 أن تؤسس لنموذج خاص هبا.
م ومها أول مدينتني تتعرضان ملقام وم بينانغكانت أول واليتني تشكل فيهما احلكم احمللي م       

م سنة ASSISSORSم مأسيسورزلالستعمار، وكانت بينانغ أول جزيرة تنشأ فيها جلنة مسيت بلجنة م 
ألوىل حلكم وأنشأت ألجل تطبيق برامج التنمية احلضرية يف املدينة وهذا ما أدى إىل وضع األسس ا 1801

حملي يف البالد، كما أن اجملالس احمللية أسست ألول مرة يف ملقا وبعض الوال ت املاليزية األخرى مثل 
صباح وسراواك، ووضع الربيطانيون الكثري من التشريعات اليت سامهت يف استكمال بناء اإلدارة احمللية مثل: 

لس املدينة السلطة لتنظيم االنتخاابت، كما خاص ابالنتخاابت احمللية مبنح جم 1950مرسوم صادر سنة 
يعطي السلطة للسكان احملليني لتأسيس جمالس حملية إذا اقتضت  1952صدر مرسوم اجملالس احمللية سنة 

                    .(1) ضرورة شؤوهنم ذلك
 ومنه نطرح اإلشكالية التالية:

 ق التنمية احمللية؟إىل أي مدى ميكن أن تساهم اإلصالحات السياسية يف حتقي-
 أوال: اإلصالح اإلداري:

 دواعي اإلصالح اإلداري يف ماليزاي: -1
أين  1960حافظت اإلدارة على مستوى أدائها املتواضع حىت سنة  1957بعد استقالل ماليز  سنة     

قطاعات، أصبحت تتعرض لضغوط متزايدة من اجل مواكبة التطورات السريعة اليت تعرفها ماليز  يف مجيع ال
واليت قطعت وعودا ابلرفع من مستوى معيشة املواطنني  1964وبعد جناح احلكومة االئتالفية يف انتخاابت 
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مراجعة عمل اجلهاز اإلداري وخاصة فيما يتعلق ابخلدمة  علىوز دة الرفاه االجتماعي، عملت احلكومة 
ت جديدة لتحسني النظام اإلداري العمومية وهذه املراجعة كانت ترتكز على إعطاء مقرتحات وابتكارا

 :(2)وخلق الفعالية عن طريق االهتمام والرتكيز على القيادة اإلدارية وقد أعدت احلكومة تقريرا أوصى مبا يلي
 خفض تكاليف إجناز املشاريع.-
 حتسني نوعية اخلدمة العمومية.-

جمال تنظيم هيكل اخلدمة إصالحات اإلدارة العمومية يف ماليز  عرفت عدة تغريات ملحوظة يف     
العمومية وعملت هذه اإلصالحات على إخراج دور اإلدارة من جمرد تنظيم هيكلي متفرع عن السلطة 

 املركزية إىل جهاز للخدمة امليدانية يليب احتياجات واسعة للمواطنني يف شىت اجملاالت.
 االجتاه العام حنو الالمركزية: -2

جتاه الالمركزية أيخذ حيزا كبريا، فقد أصبح يعترب أبن احلكومات يف بداية اإلصالحات بدأ الدفع اب
احمللية ميكنها أن توفر اخلدمات ملواطنيها بشكل متساو حمليا بدون مشاركة احلكومات احمللية ففي أغلب 
البلدان أضحت هناك قناعة بضرورة إدماج احلكم احمللي يف إدارة التطورات والنمو املتسارع للسكان وتزايد 

لباهتم، فدور احلكم احمللي أصبح جليا، ومن هنا تطرح الالمركزية كحتمية هبدف تعزيز احلوكمة احمللية ط
وإعطاء املرونة الالزمة يف صناعة القرارات احمللية املهمة كالبىن التحتية واخلدمات وقضا  العقار، فالعديد 

تو ت متقدمة يف أداء اخلدمات بعيدا من البحوث أثبتت أبن احلكومات املركزية ال ميكنها أن تؤدي مس
عن احلكم احمللي، واالجتاه العام أصبح يصب يف ضرورة تفويض السلطات احمللية مبزيد من الصالحيات 
هبدف الرفع من قدراهتا وإمكانياهتا، فنجد أن العديد من احلكومات يف البلدان النامية مثل: كينيا، تنزانيا،  

لى تفويض بعض السلطات املركزية إىل احلكومات احمللية، وفتح النشاط كمبود ، اهلندوراس قد عملت ع
 (.2007، )وهذا اقرتاح صندوق اإلسكان التابع لألمم املتحدة سنة  (3)االقتصادي واالجتماعي هلا

بعد أن أخذت دول عديدة مببدأ الالمركزية اإلدارية بدءا ابلدول املتقدمة كأورواب وأمريكا أخذت به     
مية أخرى يف أمريكا الالتينية، ويف أقرب الدول املتطورة ملاليز  كانت اهلند والصني قد اجتهتا وو هذا دول ان

اخليار إذ أصبح يعد عامال مهما لالستقرار االجتماعي والسياسي والدفع بعجلة التنمية احمللية، ففي الصني 
مركز  ابلرغم من  وعروضها أتخذ طابعا ال مثال أصبح النظام اجلبائي والتنمية احمللية وحىت االستثمارات

 .(4) الطبيعة املركزية للنظام السياسي للدولة
أما يف ماليز  جند أن اإلصالحات يف اجملال احلكم احمللي هي هبدف االستجابة ملطالب اجملتمعات احمللية 

يف احلكم احمللي كانت وحتقيق طلباهتا، قد اقتصرت على اجلانب اإلداري وليس السياسي، فبدا ت التحول 
واستبدلت ابلتعيني، مث اتبعت، مث  1964أول مبادرة حينما أوقفت العمل ابنتخاب احلكومات احمللية سنة 



 2017ديسمبر                                    العشرونالعدد                 المعيار                   
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 2017ديسمبر  15تاريخ التحكيم                                                            2017أكتوبر  15تاريخ اإليداع    43

            

  2017ديسمبر  15خ التحكيم                                                                2017أكتوبر  15تاريخ اإليداع 

           

اتبعت بلجنة حتقيق ملكية خلصت إىل إبقاء العمل ابلتعيني كأفضل وسيلة للحكم احمللي وكان ذلك 
إبعادة هيكلة احلكم احمللي يف جزيرة ماليز  ، لكنها مل  املتعلقة 171املادة  1976بقانون اإلدارة احمللية لسنة 

 .(5)تتماشى مع التطلعات الداعية لالمركزية بل اقتصرت على صورته من عدم الرتكيز اإلداري
العامة واقعا جديدا عزز من االجتاه الساعي إلعادة النظر يف دور  2008مارس  8أفرزت انتخاابت     

سيع صالحياته، حيث اجته النقاش خالل احلمالت االنتخابية إىل قضا  وصالحيات احلكم احمللي وتو 
االستقاللية احمللية وتوسع مفهوم الالمركزية الذي أصبح حمل اهتمام الكثري من السياسيني وحىت املواطنني 

 فاهيم جديدة تتعلقالذي صاروا يتوقون ملشاركة ومتثيل أوسع يف دوائر صنع القرار احمللي مع األخذ مب
ابحلكم الراشد كالنزاهة والشفافية واملساءلة، وطالبوا حىت إبدخال خدمات حملية جديدة ضمن 
اختصاصات السلطات احمللية لرفع مشكل التعطل يف أداء خدمة املواطنني وحتقيق طلباهتم والوصول حىت 

 .(6)إىل اختاذ قرارات حامسة كجلب االستثمارات اخلارجية
لسلطة املركزية يف ماليز  ال تتوق إىل إعطاء طابع الالمركزية لألقاليم بشكل أن ا Phangويرى هبانج     

اتم وموسع بل حتاول احلفاظ علة الوضع الراهن عن املركزية وال تسعى إىل إحداث إصالحات هامة يف 
ظل احلكم احمللي، ويضيف ليست هناك جدوى من دميقراطية حملية ال حتقق الالمركزية يف صناعة القرار يف 

 إصرار السلطة الفدرالية على احلفاظ على الطابع املركزي.
 مسارات اإلصالح اإلداري يف ماليزاي: -3

أبدت إعجاهبا بنموذج اإلصالح العام وحتسني فعاليته  1995يف تقرير صادر عن األمم املتحدة سنة     
على جمموعة من العناصر متثلت يف ماليز ، ذكر أن جمهودات اإلصالح اإلداري يف ماليز  قد ركزت أساسا 

 يف البنية التنظيمية للهيكل اإلداري.
 نوعية األداء.-
 اإلنتاجية.-
 التكنولوجيا.-
 األنظمة واإلجراءات املعمول هبا.-

وضمن هذا مل هتمل اجلانب القيمي يف اإلصالحات كتعزيز القيم األخالقية داخل اهليئات، مث خلقت     
 .(7)لعام واخلاصبيئة تعاونية بني القطاع ا

مقارابت عديدة استعملت يف ماليز  هبدف ضمان جناح اإلصالحات وز دة فعاليات اإلجراءات     
 املتخذة من طرف احلكومة منها:

 تدريب املوظفني اإلداريني ألجل اإلصالح.-
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 بناء إمجاع داخلي حول اإلصالح.-
 االعرتاف مبجهودات القائمني على اإلصالح وتكرميهم.-
 قية وتطوير اخلطط اليت أثبتت جناحها.تر -
 توثيق إجراءات اإلصالح.-
 كسب التأييد والدعم من املؤسسات احلكومة يف الدولة.-

وطين شامل من أجل االنتقال ابلبالد إىل مرحلة  كتطلع 2020وقد قامت احلكومة املاليزية جبعل الرؤية 
عشر ت متعددة وعلى رأسها القطاع اخلاص حيث جديدة متاما، بتجاوز املشاكل اليت عرفتها ماليز  يف 

 عملت على:
 .Mission Orientedتطوير جهاز إداري ومهام واضحة -
 تطوير القدرة على التحكم واالستجابة بسرعة حلل املشاكل.-
 اكتساب القدرة على التنظيم اهليكلي هبدف ضمان استمرارية اإلبداع واالبتكار.-
 .(8)شري تسهيل التحول إىل بلد متقدم صناعيا متاشيا مع رؤية مهاتري حممدتعزيز وتقوية رأس املال الب-

وقد أعلن يف سياق اإلصالحات م أمحد سرجي بن عبد هللا محيد األمني العام للحكومة عن برامج     
 تؤخذ كأولوية إلجناح أي حتول وإصالح إداري ومتثلت هذه الربامج يف:

 ترقية احلوار مع القطاع اخلاص.-
 راجعة أمناط صناعة القرار وذلك هبدف بناء معايري شفافة للحصول على قرارات انجعة.م-
 ضرورة ضمان تدفق املعلومات إىل القطاع اخلاص عرب قنوات االتصال.-
 ضرورة ضمان حقوق املتعاقدين اخلواص وتشجيعهم.-
ريف استعمال البطاقات الذكية تبادل املعلومات والبياانت إلكرتونيا واعتبارها خطوة أولية خللق فضاء مع-

Smart cards. 
 خفض استعمال الورق يف اإلدارات ابعتباره مكلفا للجهد والوقت واملال وتعويضه ابلتقنية احلديثة.-

ولقد لقيت هذه الربامج استحسان املواطنني ودعمهم ابإلضافة إىل اهليئات احلكومية ومل تتعرض لكثري من 
قد كان النموذج املاليزي أحسن مثال يؤخذ به يف الدول النامية وحاز على النقد واملقاومة، وابلتايل ف

 .(9)إعجاب واحرتام الدول املتقدمة
 هذا وقد استندت ماليز  على حمورين هامني للتطوير والتحديث اإلداري مها:
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 إعطاء الصبغة املاليزية للجهاز والبريوقراطي: -أ
شرق آسيا املستقلة حديثا قامت ماليز  ابنتهاج سياسة خاصة هبا كغريها من الدول النامية يف جنوب      

يف اخلدمة العمومية، هذه الربامج قامت على مراحل متتالية هبدف جتنب رحيل مجاعي للكوادر األجنبية 
اليت خلفها االستعمار ذات اخلربة العالية، ولعدم ترك فراغ يف اإلدارة، عوضتهم تدرجييا بكوادر حملية مدربة 

 .(10)ا خفف من حدة املشاكل املرتتبة عن االنتقال من مرحلة االستعمار إىل االستقاللِم
من الوظائف اإلدارية حيث قدر  %67كانت الكوادر اإلدارية األجنبية تستحوذ على 1957يف سنة     

ا إطار  24أي ما يعادل  %9.2حىت تراجعت هذه النسبة إىل  1963إطار ومل تصل سنة  1564عددهم بـ:
واقتصرت اختصاصاهتم على املهن التقنية واحلرفية، وقد مددت احلكومة بقائهم إىل حني تدريب موظفني 

 (11).%090 حيث منا اهليكل اإلداري املاليزي بنسبة 1980قادرين على حتمل املسؤوليات إىل غاية 
 :1964مقرتحات احلكومة إلصالح اإلدارة احمللية سنة  -ب
خرج ابلتوصيات  1964لصاحل احلكومة سنة  Ford Foundationقام هبا مركز إثر الدراسة اليت     

 التالية:
إنشاء وحدة تطوير اإلدارة تكون اتبعة مباشرة للحكومة تدار من قبل خمتصني يف اإلدارة والتسيري، وتركز -

 ا.على االهتمام ابملشاكل الكربى يف اإلدارة يف مجيع مفاصل الدولة ونساعد مصاحلها وهياكله
رفع مستوى تكوين اإلداريني بربامج تدريبية يف كل مستو ت اخلدمة العمومية، أحد هذه الربامج إنشاء -

فرع للتدريب والتطوير اإلداري يف جامعة ماليز ، وألزمت اإلطارات اإلدارية ابحلصول على تكوين عال يف 
 .(12)تكوين هذه اإلطارات اجلامعة وتقوم احلكومة بدورها يف توفري الوسائل الضرورية إلجناح

وطلبة هذه السنوات  1966بعد قبول احلكومة لتوصيات احلكومة املركزية وبدأت العمل رمسيا سنة     
واجهت احلكومة عدة مشاكل أنتجتها تطبيقات برامج تطوير املناطق الريفية وقد عرفت يف أدبيات اإلدارة 

 كما مساها تنكو عبد الرزاق وهذه األخطاء هي: Seven Deadly sinsاملاليزية ابألخطاء السبعة القاتلة 
صراع بني الوحدات الفدرالية فيما بينها أو بينها وبني احلكومة االحتادية نتيجة تطبيقات سياسية  (1

 متباينة للتنمية بني األقاليم.
 الداخلية.غياب التنسيق بني الوحدات اإلدارية اإلقليمية واختالف نظرهتم بطريقة التنمية يف املناطق  (2
 عدم حتديد املسؤوليات. (3
 كل والية تنظر لنفسها على أهنا أهم من ابقي الوال ت. (4

 غياب خمططات تنموية خاصة بكل والية والذي ساهم يف غياب خمطط رئيسي لتنمية املناطق الريفية.  
 غياب خمطط رئيسي شامل على كل املستو ت لتطوير األقاليم واملناطق الريفية. (5
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األخطاء أنشأت احلكومة  ة كافية من طرف السلطة املركزية على املناطق الريفية ولعالج هذهغياب رقاب  (6
إلخراج اإلصالحات من عنق الزجاجة حيث  « ORT » مغرفة العمليات التقنية مالفدرالية جهازا مسته 

  .أدى هذا الواقع إىل تراجع األداء االقتصادي املاليزي
من أجل احلد أو القضاء على املشاكل السبع املتفاقمة وارتكزت هذه  وقد جعلت هذه الغرفة كميكانيزم

 الغرفة على: 
  .نظام اللجان -
 .غرفة العمليات-
 .خمططات الكتاب األمحر-
 اعتماد طريقة إعطاء التعليمات ومتابعتها عن طريق الرقابة. -

بد الرزاق الذي قاد املسرية وقد أثبتت جناعة كبرية ويعود ذلك لإلشراف املباشر لرئيس الوزراء تون ع
تطورت تقنيات اإلدارة وادخل مفهوم  1976اإلصالحية يف اإلدارة من أعلى إىل أدىن مستوى، ويف سنة 
 .(13)التغذية االسرتجاعية للوال ت اليت أتخرت فيها اإلصالحات

 مراحل اإلصالح اإلداري:-
 مرت اإلصالحات بثالث مراحل انطالقا ِما سبق:

 وىل: املرحلة األ
( DUA( على تسريع عمليات التنمية يف األقاليم جند ان )ORTبينما كان تركيز غرفة العمليات التقنية )

إىل  1976وحدة املتابعة تركز على أهم كظم إدارة األجهزة احلكومية، وبعد خذا الدور للوحدة حتولت سنة 
على تنسيق السياسات احلكومية  (، وصارت مسؤولةICDUAوحدة للتنفيذ والتنسيق والتطوير اإلداري )

 ومتابعة اجنازها على مستوى الوحدات واألجهزة اإلدارية.
(إىل املعهد الوطين لإلدارة العمومية وهدف املعهد تطوير ICDUAحتولت وحدة ) 1976ويف سنة     

ن كما أبقي على القدرات التسيريية وتوفري االستشارة لإلدارة العمومية والعمل على تقريب اإلدارة من املواط
 .(14)(ICUوحدة للتنسيق والتنفيذ )
  (MAMPU)املرحلة الثانية: أتسيس

ومع تزايد الطلب على حتسني فعالية اجلهاز اإلداري وخاصة يف شقه املتعلق ابخلدمة  1977بداية من 
 .مالعمومية أنشأ مهاتري حممد '' وحدة التطوير اإلداري وضبط التخطيط

« Malaysian administrative modernization manpower planning unit » 
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وكان هذا اجلهاز حتت إشراف رائسة احلكومة مباشرة هبدف إجناح  97/1079/207وفق القانون رقم 
 مشاريع اإلصالح اإلداري وركز على:

 حتديث اإلدارة -
 تطوير املوارد البشرية.-

وأمدها ابملعلومات وقد لعب دورا انجحا وقد وفر مجيع االستشارات ملختلف األجهزة احلكومية     
لتحديث وهيكلة اإلدارة العمومية ِما أنتج منوذجا متطورا لتوزيع اختصاصات اخلدمة العمومية على املستوى 

وسع هذا اجلهاز ملواصلة  1981القاعدي. وحينما وصل مهاتري حممد إىل رائسة احلكومة سنة 
  .اإلصالحات اإلدارية ومهد للمرحلة الثالثة

 املرحلة الثالثة: القيادة السياسية واإلصالح اإلداري -
متيزت هذه املرحلة إبصالحات جذرية قادها رئيس الوزراء مهاتري حممد مبجموعة من السياسات 

اقتصادي للدولة املاليزية إذ ركزت على تطوير اخلدمة -واإلجراءات أعطت بعدا جديدا للتطور السوسيو
لقيادة السياسية الطموحة ونقل الديناميكية السياسية اليت ميزت تلك الفرتة إىل املدنية تتماشى مع نظرة ا

اجلهاز البريوقراطي برمته ويف هذه املرحلة عرف اإلصالح اإلداري تشجيعا من الطبقة السياسية والقيادات 
 إدارة ماليز  بفكر مخاصة، وكمثال عملي أصبحت احلكومة تتعاون مع القطاع اخلاص حتت شعار 

حيث يكون القطاع العام والقطاع اخلاص كليهما ميثالن   « Malaysia incorporated» متشاركي
 وجها واحدا لالقتصاد أي مها املالكان ومها العامالن .

حيث جاء بسياسة م  « Leadership by exemple » مركز مهاتري حممد على القيادة ابلنموذج 
ك للعمل ابلنموذج الياابين الناجح والكف عن النظر إىل وذل م« The look East »  مالتطلع شرقا 

الغرب على أساس أنه النموذج الوحيد للتطور والنهضة، هذا ما طور مفاهيم إدارية كثرية وعزز ثقافة 
االنضباط والوالء لألمة وللمؤسسة والتأكيد على تطوير نوعية اإلنتاج وكانت هذه التطلعات واإلجنازات 

على القيم اإلسالمية وتطهري اإلدارات من الفساد وكان لقيادة مهاتري حممد الدور الكبري  مرتافقة مع احلفاظ
 يف قيادة هذه اإلصالحات اليت عرفتها هذه املرحلة .

 اثنيـــا: سياسات التنمية يف األقاليم املاليزية 
 اجلانب االقتصادي فقط تعترب التنمية اليت ابشرت تنفيذها ماليز  شاملة بكل اجملاالت فلم تتوقف يف    

بل تعدته إىل التعلم واإلسكان والصحة والتكنولوجيا وإدارة وساعدت تنفيذ هذه السياسات عوامل عدة 
 أعطت دفعا قو  لكل السياسات اليت وضعتها احلكومات املاليزية املتعاقبة.
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 العوامل اليت ساعدت ماليزاي على التنمية:-1
 ة:استقرار السياسات االقتصادي-أ

واحد من السباب الرئيسية للنجاح هو تطبيق العناصر األساسية للسياسة االقتصادية أبسلوب سليم، 
فاألداء الكلي لالقتصاد متيز ابالستقرار، ِما وفر بيئة مواتية لنمو املدخرات احمللية، وجذب االستثمارات 

بعناية فائقة مع ز دة السالمة يف  لة والبطالةااخلارجية، ومتت إدارة مشكالت التضخم املايل، ونقص العم
 النظام املصريف الذي يعد اآللة الرافعة لتدوير املوال يف عملية إنتاجية انجحة.

وكان للتدخل احلكومي دور مهم يف ز دة الرواتب احلقيقة لألفراد ومعاجلة التفاوت يف الدخل ]انتهاج     
من األقلية الصينية إىل األغلبية املاليوية وهم أهل  سياسات اقتصادية مراعية فيها التحول السلمي للثروة

البالد األصليني كما ان الدولة لعبت دورا مهما يف التخصيص الكفء للموارد املتاحة ن حيث أهنا 
توجهت وو استخدامات واالستثمارات ذات اإلنتاجية العالية وقد استخدمت مزجيا من آليات اقتصاد 

 . (15)ختاذ قرارات متعلقة بنوع السياسة التجارية أو املالية املستهدفةالسوق والتدخل احلكومي عند ا
 املشاركة يف التنمية : -ب

حشد القادة والسياسيون أتييد الصفوة اقتصادية ورجال العمال، مث الرأي الشعيب إىل صفهم خلوض غمار 
ة امتيازات وحوافز متعلقة التنمية وإصالح بقيادة مهاتري حممد الذي أطلق سياسة اقتصادية جديدة متضمن

وبذلك كان هناك نفهم وتعاون وأتييد من الطبقات مسكان األرض مابألغلبية املاليوية أو ما عرف ب 
املتوسطة والفقرية للمجتمع وتكون لديهم شعور ابالستفادة احلقيقية من عملية النمو االقتصادي 

 تضافر اجلهود للخروج من األزمة. والسياسات املعلنة يف هذا اجلانب، األمر الذي انعكس يف 
 اإلدارة اجليدة: -ج

عملت حكومة ماليز  من استقالهلا على اختيار موظفني مؤهلني لتقلد أعباء إدارية رفيعة املستوى،     
فاستعانت بفكرة اجملالس اقتصادية والوزارات املتخصصة إلجناز أهداف حمددة وفق اعتمادات مالية 

ن وصف اخلدمة املدنية املاليزية أبهنا تقوم على أساس ديواين مرتب وأهداف مضمونة وبصفة عامة ميك
 واضحة، ويف الوقت نفسه تتمتع بدعم سياسي قوي، األمر الذي جيعلها يف خدمة املصاحل العامة.

 االجتاه شرقا: -د
ضمن وت 1991إىل غاية مThe look Eastمأعلن مهاتري حممد منذ وصوله السلطة لسياسة النظر شرقا 

عنوان السياسة إشارة ذات داللة يف االنتماء إىل منطقة أنتجت منوذجا راقيا يف التطور والنهضة احلديثة 
وهي املنطقة اليت تنتمي إليها ماليز ، وقصد هبا مهاتري حممد ترك التطلع إىل الغرب ابعتباره النموذج الوحيد 

التجربة الياابنية واألخذ ابلقيم اليت أخذوا هبا مثل  للتطور، وهذا شجع املاليزيني على االقتداء والتعلم من
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أخالقيات العمل واملنهجية الصناعية والتطور التقين واألداء االقتصادي املميز والسياسة املالية والنقدية 
  .(16)والتجارية الكلية املتوازنة

 ميادين التنمية يف ماليزاي : -2
 كاملت لتجسد هنضة ماليز  احلديثة ومن هذه امليادين:تعددت القطاعات اليت مستها التنمية فت    

 التنمية االقتصادية -أ
حتولت ماليز  يف بداية األلفية الثانية من دولة يعتمد اقتصادها على الزراعة والتعدين وتصدير املطاط     

إللكرتونية وزيت النخيل والقصدير إىل دولة يقوم اقتصادها على الصناعات  التحويلية وتصدير السلع ا
والكهرابئية، كما أسهمت العوملة وانفتاح األسواق وحترير التجارة وانضمام ماليز  إىل منظمة التجارة العاملية 
فرض عليها إعادة صياغة وترتيب أولو ت واستحداث اجتاهات جديدة يف السياسة االقتصادية املاليزية مع 

حتقيق الوحدة ابملساواة من خالل النمو والتقدم  االلتزام يف الوقت نفسه ابهلدف اإلسرتاتيجي وهو
 .(17)إىل مصاف الدول املتقدمة 2020االجتماعي للدخول سنة 

متكني  -هدفت السياسة االقتصادية املاليزية إىل حتقيق عدة طموحات يتعلق أغلبها بتوزيع الثروة مثل:
 املاليو

 القضاء على الفقر-
 حتقيق املساواة.-

ني املااليو اقتصاد  هدفا اثبتا للسياسة االقتصادية املاليزية ابعتباره آلية إلعادة هيكلة تعترب قضية متك    
اجملتمع املاليزي وحتقيق عدالة توزيع الثروة واليت تتسم بوضع خمتل يف غري وصاحل السكان األصليني من 

ي مللكية املااليو يف من املستوى الرقم %64من املااليو وهم الغالبية من السكان وبرغم حتقيق أكثر 
، إال أن تقييم الربامج اليت نفذت أظهر احلاجة لتمديد املدة الالزمة للتنفيذ مثل اخلطة %30الشركات وهو 
بعد  1969، وقد تبنت احلكومة منذ سنة 2010( قد مددت إىل غاية 2005-2001الثامنة للتنمية )

-1970سنة من )  20وطنية يف غضون هبدف حتقيق الوحدة ال  « NEP » األحداث الدامية سياسة
( وكان أساسها أتمني توزيع متساوي حلقوق امللكية يف الشركات بني املااليو والصينيني وما إن 1990

حىت متكنت خنبة من رجال األعمال املاليويني من ان يكون هلا شركاهتا الضخمة  1995انتصفت سنة 
ة ووزعت عليها امتيازات خللق الثروة غري أهنا مل مبساعدة احلكومة، اليت استفادت من سياسة اخلصخص

تصمد كثريا أما هبوط لقيمة السهم يف سوق كواالمبور ِما أبقى الشركات الصينية واحلكومية يف وضع 
 .(18)أفضل
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وقد استهدفت احلكومة أيضا القضاء على الفقر بغض النظر عن العرق أو الد نة أو الثقافة أو املنطقة     
 احات متتالية كما يبنه اجلدول التايل:حيث حقق جن
 01جدول رقم: 

 التقدم يف خفض نسبة الفقر.
2004 1990 1970  

 الفقر العام %52 %17.1  %5

 الفقر الريفي %59 %21.1 %11

 وسارت سياسة القضاء على الفقر وفق عدة حماور:
 االتفاق على تعريف وقياس الفقر. 
 خل.ز دة اإلنتاجية وتنويع مصادر الد

 استهداف الفئات الشد فقرا. 
 مشاركة القطاع اخلاص واجملتمع املدين.

 ختفيض أو إلغاء بعض الضرائب على الفقراء.
وخفضت الفقر العام من  2010وقد أعلنت ماليز  أهنا قضت على الفقر املدقع هنائيا حبلول عام     
 (19).%2.8إىل  5.7%
نسمة، كما ان  2230اليت يبلغ عدد سكاهنا  مقرية شنكال  مج وكمثال على برامج مكافحة الفقر منوذ     
من سكاهنا فالحون يشتغلون يف مزارع املطاط والبساتني التجارية اليت تنتج اخلضروات والفواكه،  70%

يصنفون  % 5لديهم نشاطات عائلية صغرية و %10يعملون يف املرافق احلكومية املختلفة و % 10بينما 
 عاطلون على العمل. %8ونسبة  ضمن القطاع اخلاص،

قامت وزارة التنمية الريفية املاليزية ابلتعاون مع مؤسسة مكافحة الفقر يف والية كلنتان إبقناع سكان     
القرية والعمل سو  لتحسني أوضاعهم املعيشية بتغيري النشطة الزراعية التقليدية إىل مزارع حديثة وحتسني 

ني التحصيل الدراسي لألوالد وز دة معرفتهم ابإلعالم اآليل وتنمية مهارات مهارات النساء اإلدارية مع حتس
التفكري السديد لديهم وحتسني لغتهم اإلجنليزية وقد قامت األسر املرافقة على الربانمج بتلقي دورات تدريبية 

ر اجملتمع وقد تشمل األرض واألعمال الزراعية ورعاية األسر األكثر فقرا والصحة والتعليم والبيئة وتطوي
جنحت التجربة يف القضاء على الفقر ِما دفع املناطق واألقاليم املاليزية لتطبيقها، وقد عملت السياسة 
االقتصادية اليت انتهجتها ماليز  إىل حتقيق املساواة بني خمتلف املناطق واألقاليم والعرقيات، حيث جند 
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يف كواالملبور وعدت مناطق كلنتان وبريليس وصباح  مرة ِما هو عليه 30معدل الفقر يف مناطق صباح بلغ 
وسراوااك وترجناو أفقر املناطق ِما جعل ماليز  من اكرب بلدان أسيا يف عدم املساواة، وقد كان دخل الفرد 

من نظريه اهلندي وتستهدف خطة  %27من مدخول الفرد املاالوي و %64الواحد يف الشني يعادل 
فقط يف  %50حبيث تكون ز دة ما يكسبه الصيين عن املاالوي  تضييق هذه الفجوة 2006-2010
وتستهدف كذلك هذه اخلطة تقليص  %15وز دة ما يكسبه اهلندي  2020يف هناية  %35و 2010

الفجوة بني الريف واحلضر، وقد عملت احلكومة على تطوير مناطق جديدة تشمل الرتكيز على املناطق 
كثر من والية ويشمل ذلك تطوير جسر مشال شبه اجلزيرة املااليو والذي احلدودية بني الوال ت لتستفيد أ

يضم وال ت بريليس وكيداه ومشال برياك وسريانج  برياي وجسر شرقي يغطي جنوب كلنتان ومشال ترجنانو 
وشرق بنانج وصباح وسراواك كما انه يتم تطوير منطقة جوهر االقتصادية ويؤدي تشييد جسر بنانج الثاين 

حفز القرى واملناطق القريبة وتشمل مينانج وكداه وبرياق خاصة لقطاعات العمال اليت تستفيد من إىل 
مليار رينجت لتحسني اإلمداد ابملياه يف  1.2خدمات املوانئ واملطارات، كما خصصت احلكومة وو 

راواك لتطوير املناطق الريفية ومليار رينجت للطرق القروية وإنشاء جتمعات تنموية جديدة يف صباح وس
 املناطق الريفية .

 التنمية يف جمال التعليم واملوارد البشرية:  -ب
تعترب منطقة جنوب شرق آسيا من املناطق اليت مازالت فيها أفكار كونفشيوس اليت تعد التعليم أحد     

م اجملتمعية القيم األساسية اليت طاملا أكد عليها وهذه القيم أتثرت هبا تلك البلدان وجعلتها أحد القي
حيث أدركت القيادات اإلجيابية اليت تدفع األمم وو النهوض، والنقد من وهذه األثر يسود يف ماليز  

أمهية التعليم كعنصر موحد ألطياف األمة يؤدي مع تنمية  1957السياسية املاليزية منذ استقالل الدولة عام 
 .(20) ياملوارد البشرية إىل سرعة ارتقائها سلم التطور احلضار 

رؤية مهاتري حممد للتعليم متحورت حول اإلميان الراسخ أبمهية التعليم لإلنسان الذي ميكنه من حتقيق      
كثري من األشياء ، ويرتقي بذاته فيؤدي ذلك إىل احلراك االجتماعي الذي يكافئ اجملدين وهذا التعليم ليس 

املنطقي حلل املشكالت وجماهبة التحد ت ومن جمرد معلومات وإمنا ألكثر من ذلك فهو الوسيلة للتفكري 
هذا يعترب التعليم هو االستثمار احلقيقي للدولة حلفظ قيم اجملتمع ، فال علم بدون أخالق وال تصلح 
األخالق دون علم ن كما ركز مهاتري حممد على األسرة ابعتبارها املرحلة األوىل للتعليم وشدد على الرتابط 

أكد مهاتري حممد على النظام ابعتباره أحد أساسيات التعليم وشدد على وجوب  األسري ، ومن جهة اثنية
تدريسه كوحدات تعليمية لكي يفرق األفراد بني السلوك الصحيح واخلاطئ وحماربة الالنظام ألن الفوضى ال 
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لة حتقق جمتمعا مستقرا، وعليه فان التعليم املطلوب جيب ان يواكب التطور واحتياجات اجملتمع وحماو 
 . (21)استخالص تقنية وطنية متطورة

ومل ختتلف رؤية عبد هللا بدوي عن رؤية سلفه مهاتري إذا استطاع أن يعطي رؤية شاملة ألمهية ونوع     
التعليم الذي حتتاجه ماليز  وهو الذي يليب احتياجات الدولة انبعا من خربة حملية ومستفيدة من خربات 

صيل الروابط ومتتينها بني أعراق ماليز  لبناء قومية ماليزية موحدة وهذا اآلخرين ، كما ركز على ز دة أت
مؤشر على التعليم اجليد وقد رفض تقسيم الفصول الدراسية على أساس العرق وإمنا التقسيم يراه على 

ة يف إطار أساس املواد الدراسية ن كما مل يهمل حثه على االهتمام ابلقيم األخالقية واملعنوية والقيم اإلسالمي
 .(22)مشروع اإلسالم احلضاري لكافة الشعب املاليزي

كما اندى عبد هللا بدوي ابلتمسك بلغة البهاسا كلغة رمسية للدولة مع رفع مستوى اللغة اإلجنليزية وكذا      
ن  االهتمام ابلتعليم األساسي والفين واحلكومي وختصيص اعتمادات مالية إضافية يف جماالت العلوم والتقنية 

كما مل يغفل أمهية العمل املشرتك بني القطاع العام واخلاص واالنفتاح أمام مسامهة أية جهات أخرى داخلية 
 وخارجية لتطوير الرتبية مبا يتماشى مع املناهج املعاصرة.

 أبعاد االهتمام ابلتعليم : -1
 قامت فلسفة التعليم الوطين يف ماليز  على حتقيق األهداف التالية:

 الوالء لألمة املاليزية وتوحيد املاليزيني حتقيق -
 إجياد األفراد الذين ميتلكون املعرفة والكفاءة واألخالق العالية-
 توفري املوارد البشرية الالزمة لتطوير الدولة -
 تقدمي فرص تعليمية تناسب احتياجات املاليزيني -

خاصة لتقييم ووضع خطة لتعليم وطين  شكله تون عبد الرمحان جلنة 1957عقب استقالل ماليز  سنة      
أوصى بتغيري املدارس املركزية إىل مدارس  1960شامل برائسة عبد الرمحان طالب، وقدمت تقريرا سنة 

وعند  1961وطنية ابتدائية وأن تكون لغة التدريس هي لغة املاليو كلغة أساسية وصدر هبذا الئحة سنة 
راجع سياسة التعليم تقرير أوصى بتحقيق الوحدة الوطنية يف  1974تويل مهاتري حممد وزارة التعليم سنة 

جمتمع متعدد اإلثنيات وأتكيد الشعور ابلوطنية ، وإحداث توازن يف كل أشكال التعليم يف املناطق الريفية 
واحلضرية مع االحتفاظ بثالثة أنواع من املدارس وهي: املدارس الوطنية، املدارس االبتدائية الوطنية ونوع 

لث من املدارس االبتدائية الوطنية اليت تكون البهاسا املااليوية هي لغة التعليم فيها ن كما مت االحتفاظ اث
بثالث فئات من املؤسسات التعليمية وهي املؤسسات التعليمية احلكومية واملؤسسات التعليمية اخلاصة 

 .(23)ونوع اثلث من املدارس الصينية والتامييلية والثانوية اخلاصة
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بىن النظام التعليمي يف ماليز  مفهوم دمقرطة التعليم إلرساء املساواة بني عناصر الدولة ويقوم هذا املفهوم ت
 على: 

 مأسسة التعليم قبل املدرسي.-
 توفري خدمات ما قبل التدريب، وخدمات ما بعد التدريب للمدرسني يف القطاع العام واخلاص.-
 .schoolvision (24)ة شرح وإقناع األفراد ابلرؤية املدرسي-
 التوسع يف الربامج الدراسية املشرتكة واالندماج بني خمتلف املدارس-
 تسهيل التعليم وطرقه لألطفال الذين يعانون من مشاكل صحية.-
 National Brain Trustتقرير أطلق عليه تقرير الثقة يف العقل الوطين  2002وقد صدر عام -

Report  عرفة ركز على تنمية املوارد البشرية والتدريس ابللغة اإلجنليزية يف كخطة أساسية القتصاد امل
 . اجتهت وزارة التعليم ابالشرتاك مع الدولة لوضع خطط منها: (25)مدارس ومؤسسات التعليم العايل

 Fast andحتت شعار وعمال فاعل وسريع  2020وضع خطة شاملة للنهوض ابلتعليم كرؤية لسنة -
effective action’’'.' 

 : (26)* العناية ابلبحوث والدراسات أبربعة عناصر
دراسة شاملة ابلتعاون مع جامعة هارفارد لوضع قاعدة معلومات عن املدارس واملناهج والطالب وحتليلها  -

 ودراستها.
 تقدمي جائزة لكل مدرس يقدم اقرتاح حبث أو دراسة حتظى ابلقبول العام.-
 الرتبية ووزارة العلوم والتقنية بدعم من الشركات واملصانع. متويل البحوث والدراسات من وزارة -

 االهتمام ابإلبداع يف تدريس الر ضيات والعلوم وابلطالب الذين يعملون ويدرسون يف الوقت نفسه.
 واقع االهتمام ابلتعليم وتنمية املوارد البشرية يف ماليزاي : -2

نية القومية لقطاع التعليم تشمل التعليم االبتدائي من امليزا %18ختصص احلكومة املاليزية حوايل     
والثانوي والتعليم الفين واملهين واإلدارة العامة ورعاية الطلبة والتخطيط والبحوث الرتبوية والتعليم العايل 
وإعداد املدرسني والتعليم يف ماليز  جماين وغري إلزامي ولكنها حققت درجات عالية من القضاء على األمية 

من مجلة السكان مقارنة بنسبة  %93.8حوايل  2000بلغ عدد الذين يعرفون القراءة والكتابة عام حيث 
ويقوم إبدارة نظام التعليم يف ماليز  إدارة مركزية قومية تقوم على أربع مستو ت  %53حيث كانوا  1970
 :(27)هرمية
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ة السياسة التعليمية إىل خطط وبرامج املستوى املركزي: حيث تعد وزارة التعليم هي املسؤولة عن ترمج -1
ومشروعات تربوية وفقا لألهداف القومية، كما تضع اإلرشادات لتنفيذ برامج التعليم وإدارته وتتبع الوزارة 

 نظام اللجان يف إجراءاهتا الختاذ القرار 
م يرأسها مدير مستوى الوالية: يوجد يف  كل والية من الوال ت األربع عشر يف ماليز  إدارة للتعلي -2

للتعليم مسؤول عن تنفيذ الربامج واملشروعات واألنشطة التعليمية، وتعد الوظيفة األساسية هلذه اإلدارة 
تنظيم وإدارة املدارس يف الوالية فيما خيص املوظفني واهليئة التعليمية والشؤون املالية وتطوير املباين، فضال 

عليمية وصياغة وتنفيذ خطط التطوير الرتبوي للوالية وتقدم عن مسؤولية اإلشراف على تنفيذ الربامج الت
 معلومات دائمة للوزارة حول التطبيق املتعلق بسياسة التعليم الوطنية. 

املستوى احمللي: وهي عبارة عن مكاتب التعليم يف املقاطعات وتشكل حلقة وصل بني املدرسة وإدارة  -3
 التعليم يف املقاطعات.

: )املدرسة(: إذ يتوىل مدير املدرسة مسؤولية القيادة اإلدارية ويشرف على األنشطة املستوى اإلجرائي -4
املنهجية ويوجد يف كل مدرسة مجعية لآلابء واملعلمني تقدم الدعم واملساعدة وتدعم التعاون بني املدرسة 

طوير املناهج بوزارة واجملتمع. وتقع مسؤولية صياغة املناهج الدراسية جلميع مدارس ماليز  على عاتق مركز ت
 التعليم على أساس فلسفة التعليم اليت حتددها الدولة.

 (2000-1996وفيما يلي جدول يبني النفقات احلكومية على التعليم خالل ) 
 : إحصاءات وزارة التعليم املاليزية02جدول رقم  -
  

 1996 2000 
 مليار3.7 مليار 2.9 إمجايل النفقات العامة على التعليم

 %23.8 %21.7 ات التعليم ابلنسبنفق

 العائد السنوي نظري تكلفة الطالب
 318االبتدائي: 
 448الثانوي:
 1606املهين :

408 
597 

2160 
 املصدر: وزارة التعليم املاليزية.

ان األهداف اليت حترص الدولة املاليزية على حتقيقها اآلن أكثر من أي وقت مضى هي اخلطة املاليزية     
ليت هتدف إىل تعزيز الثروة البشرية وإحداث نقلة يف الثقافة وطرق التفكري وهو التحدي األساسي التاسعة ا

املنتظر أن تبلغ عنده النهضة  2020يف هذه اخلطة حيث متثل السنوات القادمة حتد  صعبا حلني بلوغ 
 املاليزية أقصاها يف كافة اجملاالت التنموية. 
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 كنولوجيا: التنمية يف جمال العلوم والت -ج
من إمجايل صادرات ماليز  الصناعية هو  %55أن  2005جاء يف تقرير التنمية البشرية لسنة     

التكنولوجيا، وهذه نقلة نوعية جعلتها إحدى النمور األسيوية السبع ولعل السبب وراء ذلك يرجع إىل 
عي للتنمية االقتصادية حيث ركزت لك مراعاة البعد االجتماي لسياسة العلم والتكنولوجيا وكذالدور احملور 

 على املااليو اليت كانت التسرحية األفقر يف ماليز  مقارنة ابلصينيني واهلنود.
وذلك يف إطار السياسة االقتصادية  1970بدأت سياسة ماليز  يف االهتمام ابلتكنولوجيا منذ سنة     

ا قدمت النخبة املاليزية رؤية لدور التكنولوجيا اجلديدة اليت طبقتها يف أعقاب االضطراابت الطائفية، ويف هذ
يف تلك السياسة وظهر جليا يف كتاابت مهاتري حممد يف جملده السابع املعنون ابلعلم والتكنولوجيا واالبتكارية 

 . (28)اليت وضح فيها األهداف القومية املاليزية 2020ورؤية 
 تكنولوجيا ودورها يف التنمية فيما يلي:وميكن حصر أهم عناصر الرؤية املاليزية للعلم وال    
االرتباط الوثيق بني العلم والتكنولوجيا فالعلم ينصرف إىل معرفة ماذا؟ بينما تشري التكنولوجيا إىل معرفة  -

كيف؟ ولذلك فالعلم ينتج املعرفة بينما تنتج التكنولوجيا الثروة، كما أن العلم يصبح غري ذي معىن إذا مل 
 وجيا. يتحول إىل التكنول

 التقدم العلمي والتكنولوجي ضروري حىت ال تقع ماليز  يف قبضة استعمارية مرة أخرى.-
إن حتقيق التطور التكنولوجي ينبغي أن يتم من خالل املشاركة بني احلكومة والقطاع اخلاص فال ميكن -

اع لن يتمكن من الوصول للدولة مبفردها أن حتقق هذا التطور كما انه بدون الدور القيادي للدولة فان القط
إىل مرحلة االنطالق التكنولوجي ويف هذا اإلطار تقدم الدولة الدعم املادي واملؤسسي مبعىن توفري جزء من 

 االعتمادات املالية الالزمة وبناء املؤسسات اليت تراعي تطبيق سياسة العلم والتكنولوجيا.
أن تكون مرتبطة ابحتياجات السوق، فالتكنولوجيا ال إن التكنولوجيا اليت ينبغي أن هتتم هبا ماليز  جيب -

يتم تطويرها لكي حتفظ يف املعامل وإمنا لكي توجه لسد احتياجات السوق وهو ما مساه مهاتري حممد 
 التكنولوجيا املالئمة فمالئمتها هو تسويقها.

من خالل ختصيص جزء م البحث والتطوير  متطوير التكنولوجيا يف ماليز  يتطلب إعطاء األولوية لسياسة -
 متزايد من الناتج القومي لتلك السياسة وإال تستمر ماليز  يف االعتماد على التكنولوجيا املنقولة.

االهتمام ابلبعد الثقايف للعلم والتكنولوجيا فمنظومة القيم السائدة يف اجملتمع تؤثر يف قدرته على التعامل مع -
السببية واالعتمادية يصبح احلديث عن سياسة العلم والتكنولوجيا التكنولوجيا، فحيث تسود قيم التواكل و 

 أمرا عبثيا.
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ويقصد بذلك أن تركيز ماليز  على القطاعات التكنولوجية اليت  مقاطرات التنمية التكنولوجية  مالرتكيز على -
 جتر ورائها عناصر التنمية التكنولوجية األخرى.

 . (29) ياابين القريب جغرافيا والناجحاجتاه ماليز  شرقا لألخذ ابلنموذج ال-
 مراحل تطور سياسة العلم والتكنولوجيا مباليزاي: -3

 ميكن أن منيز بني مرحلتني من مراحل سياسة العلم والتكنولوجي يف النموذج املاليزي: 
: وتسمى مرحلة نقل التكنولوجيا وقد ركزت ماليز  على نقل (1990-1970املرحلة األوىل )*

 مجيا يف عملية التطور التكنولوجي وبناء املؤسسات القائمة على أهداف تكنولوجية وقد أنشئت التكنولو 
لتختص ابلبحوث يف جمايل تكنولوجيا املعلومات  1973سنة  موزارة العلم والتكنولوجيا واالبتكار 

الوسائط  واالتصاالت وتشرف على عدة مؤسسات احتادية يف جمال العلم والتكنولوجيا مثل شركة تنمية
 .م MDCماملتعددة 

 واملركز الوطين لالستثمار عن بعد. 2002ووكالة الفضاء القومية املاليزية اليت أنشأت سنة 
كما عملت يف هذه الفرتة احلكومة املاليزية على تشجيع الشركات الصناعية الياابنية على االستثمار يف 

عر العمالة ابملقارنة مع مثيلتها يف الياابن كما جمال توطني التكنولوجيا يف ماليز  مستفيدة من رخص س
، كما ربطت صناعات التكنولوجيا ابلصناعة 1980نقلت هذه األخرية بعض الصناعات إىل ماليز  سنة 

تنمية البائع ومشروع  ماحمللية وشجعت املااليو على ان يقوموا بتلك الصناعات ولذلك أنشئ برانمج 
وابلتايل نقل  مخطة العمل القومية للتنمية الصناعية مإطارا أكرب مسته املكوانت الكهرابئية ووضع هلا 

 املاليزيون التكنولوجية حقيقية وقابلة للتسويق. 
 تطوير وتصدير التكنولوجيا:  حىت اآلن ( -1990املرحلة الثانية: )*

أجندة '' قومية  أرست ماليز  تقليدا مركز  وهو وضع هدف قومي، مث بلورت خطة قومية وأخريا تطوير ''
ذات مراحل زمنية للتطبيق، وسار النموذج املاليزي يف أربعة اجتاهات وهي سياسية البحث والتطوير ومحاية 
براءات االخرتاع واملشاركة مع القطاع اخلاص وبناء املؤسسات: كما حددت ماليز  قائمة ابجملاالت ذات 

ع السياسات يف حقوق امللكية الفكرية حيث مت األولوية يف البحث والتطوير واهتم القائمون على صن
إصدار قانون براءات االخرتاع يف تشجيع املستثمرين األجانب على نقل التكنولوجيا وتشجيع املاليزيني 

اجمللس القومي للبحث العلمي معلى االخرتاع زاد اهتمام احلكومة، مبشاركة القطاع اخلاص فانشأ لذالك 
الشركة املاليزية محلكومة والقطاع اخلاص كما أنشأت أهم مؤسسة تكنولوجية وهي ، ابلتعاون بني اموالتنمية 

وهبذه السياسات  مجمموعة الصناعة احلكومية املاليزية للتكنولوجيا املتقدمة م و ملتطوير التكنولوجيا
أصبحت ماليز  تصنف ضمن أقوى الدول يف ميدان التكنولوجي ومن الدول األوائل يف تصديرها حيث 
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، كما %58.5من إمجايل صادراهتا الصناعية كما بلغت نسبة مستخدمي اهلاتف النقال  % 65ثل مت
 .(30)من مكوانت أجهزة اإلعالم اآليل %80أصبحت ماليز  أكرب مصدر ألشباه املوصالت وتصنع 

 السياسة البيئية يف ماليزاي: -4
ا أثر ابلغ على البيئة واإلنسان على حد سواء إن الطفرة اليت عرفتها ماليز  يف شىت اجملاالت كان هل    

وهذا مثن تدفعه الدول املتقدمة الصناعية نظري التطور التكنولوجي من استنزاف للموارد وظهور املشاكل 
البيئية مثل تلوث املاء واهلواء وما يتعلق مبصايد األمساك وغريها ِما شغل حيزا مهما من اهتمامات صناع 

حماولة لتحقيق القوائم بني الطفرة االقتصادية اهلائلة وحماولة استبعاد أي خماطر بيئية متثل  القرار يف ماليز  يف
 هتديدا مستقبليا للتجربة التنموية املاليزية.

 أ/ املوارد الطبيعية يف ماليزاي: 
تعترب ماليز  من أغىن دول منطقة جنوب شرق أسيا ابلثروات الطبيعية واليت كانت أحد دعائم     

نطالقتها التنموية ، واىل اليوم مازالت وال ت مثل صباح و سرواك تعتمد على البرتول والغاز الطبيعي ا
واألخشاب لعدم وجود قواعد صناعية هبا فيما كانت أقاليم الساحل الغريب تعتمد على الزراعة مثل منطقة  

وارد الطبيعية وبني النمو االقتصادي كلينتان، فنظرت ماليز  ابهتمام لتحيقي التناغم بني استغالل أمثل للم
خاصة أن ماليز  تسعى للنهضة مبواردها الطبيعية ومبجهوداهتا اخلاصة، وقد عدت ماليز  خالل السبعينيات 
والثمانينيات من أكرب الدول املنتجة للقصدير واملطاط الطبيعي إضافة إىل زيت النخيل وهو ما حقق هلا 

مي وبتحول ماليز  إىل قبلة جتارية زاد النشاط الزراعي ِما أدى إىل إتالف ارتفاعا ملحوظا يف الدخل القو 
مساحات شاسعة من الغاابت ابستعمال أراضيها يف الزراعة ومن جهة أخرى تنامي االهتمام ابلقصدير 
ومبجيء الصينيني يف النصف الثاين من القرن التاسع للعمل يف هذا امليدان فتجمعوا يف منطقة حضارية 

ت ملدينة كواالملبور، وقد مدت ماليز  يف تلك الفرتة خطوط الطرق والسكك احلديدية للموانئ أسس
لتصدير املواد اخلام وانتشرت مزارع جوز اهلند واملطاط اململوكة لألجانب، مث زاد الطلب على األرز 

زي حيث تواجد كل من فانتشرت زراعته يف مناطق عديدة ال، هذا الواقع اظهر ازدواجية يف االقتصاد املالي
 .(31)القطاع التقليدي واحلديث جنبا إىل جنب يف سوق ماليز 

 ب/ استخدام املوارد الطبيعية واحلفاظ على البيئة من التلوث:
خالل تطبيق اخلطة االقتصادية اجلديدة تنامي أنتاج املوارد الطبيعية ونشاط القطاع الصناعي حيث     

ضعفا وإنتاج الغاز أربعة  30مك وإنتاج البرتول حيث تزايد اخلام ب تضاعف إنتاج األخشاب وصيد الس
أضعاف فيما عرفت الزراعة تضاؤال لصاحل البرتول، خاصة يف كل من صباح وسراواك وتزايد استخراج املواد 
األولية يف بورنيو وقد أدى منو التصنيع وارتفاع نسبة التحضر إىل مضاعفة استخدام الطاقة أدى إىل قدر  
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ري من التلوث البيئي وكان تلوث املاء اهلاجس األكرب وحسب تقرير لقياس التلوث يف الثمانينيات ارأتت كب
قليلة التلوث واعتربت ثالثون هنرا  %25منها تعد نظيفة يف حني  %5القياسات اخلاصة مبحطات املياه أن 

ملطاط، فيما سجل تلوث أقل معتدلة أو شديدة التلوث واملصدر األساسي لتلوثها مصانع زيت النخيل وا
يف كل من والييت صباح وسراواك وقد عملت السلطات على خفض نسبة التلوث خالل الثمانينات لتعود 
وترتفع يف التسعينات ، كما لوحظ تلوث اهلواء نتيجة ز دة استهالك الوقود وإحراق املخلفات الصناعية 

ن أن تتسبب يف أمطار محضية تؤثر على الغطاء النبايت والزراعية والغازات املنبعثة من التصنيع واليت ميك
ورغم ذلك أشارت منظمة الصحة العاملية يف الثمانينات إىل عدم خطورة التلوث يف ماليز ، وأشار هلذا  

حذر من التلوث يف كواالملبور وبيتالونج جا   1993ولكنه يف سنة  1992كذلك تقرير جودة البيئة عام 
 . (32)املعدالت العاملية املسموح هبا وشاه علم حيث جتاوزت

يف إطار حرص ماليز  على حتقيق التنمية املستدامة واستمرارية العملية التنموية املتوازنة، شغلت السياسة     
البيئية وقضية حتسني الظروف البيئية أحد مواقع الصدارة يف اهتمامات السياسة العامة املاليزية، كما 

دور الرائد يف مواجهة املشكالت البيئية العاملية من خالل اشرتاكها يف العديد  حرصت ماليز  على لعب
من احملافل الدولية من أجل احتواء اآلاثر البيئية النامجة وذلك يف إطار توجيهات وتوصيات املنظمة العاملية 

 للبيئة. 
 سياسة السكان واإلسكان: -5

دة مراحل هدفت الستيعاب عدد أكرب من املواطنني من خالل السياسة اإلسكانية اليت متت على ع    
املاليزيني دون متييز عرقي أو  ديين إىل جانب التوسع يف إنشاء املدن واملنشات الصناعية لتشجيع السكان 
املاليويني الذين يفضلون حياة الريف على اهلجرة إىل املدينة واالستيطان والعمل يف حرف أخرى أكثر 

تهم كما استعانت احلكومة املاليزية ابلقطاع اخلاص يف اجناز الوحدات السكنية دخال لرفع مستوى معيش
حملدودي الدخل ن ويف سياسة تنظيم األسرة والسكان كانت هناك رؤية للحكومة ملا جيب أن يكون عليه 
ية التعداد السكاين ففي فرتة الستينات والسبعينات كان اهلدف هوى تشجيع األسرة الصغرية من أجل التنم

فاهلدف ليس الكم بل الكيف ورمبا ساهم الصينيون واهلنود يف تشجيع هذه السياسة الستمرار عملية 
التوازن الدميوغرايف بني العرقيات املختلفة ، واحلقيقة أن املرأة املاليزية كانت األكثر استفادة من برامج تنظيم 

ة من خالل التعليم والعمل وحتسني مستوى األسرة ألهنا استطاعت أن تكون طرفا فاعال غفي عملية التنمي
املعيشة ، إال ان احلكومة املاليزية طالعت سكاهنا بسياسة جديدة يف الثمانينات هدفت إىل ز دة عدد 
املواليد وذلك بسبب اخنفاض نسبة الشباب إىل نسبة كبار السن اليت أخذت يف االزد د نتيجة حتسن 

احلكومة بضرورة ز دة عدد املواليد وتشجيع للزواج يف سن صغرية أحوال املعيشة والصحة ، لذلك طالبت 
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حىت يتسىن للنساء إجناب مخسة أطفال دون متاعب صحية حىت تصل لسن األربعني من أجل أن يبلغ 
وتبقى ماليز  دولة فتية ورغم مركزية احلكومة املاليزية يف رسم  2100سكان ماليز  سبعني مليون نسمة سنة 

لطرق املتبعة لتنفيذها إال انه يسجل إبراز أمهية وضع رؤية مستقبلية للسياسات العامة اليت السياسات وا
 . (33)هتدف إىل جعل ماليز  يف مصاف الدول املتقدمة

كما عملت ماليز  على مواجهة املشكالت يف قطاع الصحة من خالل التوسع يف استخدام      
حي شامل وجديد يكفل الرعاية الصحية للمواطنني بدرجة التكنولوجيا احلديثة والوصول إىل أتمني ص

متساوية، وهذه احملاوالت اليت تبذل إلصالح السياسة الصحية ومواجهة جوانب اخللل أو القصور هي 
انعكاس حليوية وفعالية احلكومة املاليزية ووزارة الصحة حىت أن املنظمة العاملية، والوكاالت املتخصصة قد 

اليز  اعرتافا منها بقدرات احلكومة املاليزية ويكاد يكون دورها قاصرا على توجيه يرتاجع دورها يف م
 . (34)اإلرشادات يف مواجهة بعض األمراض االستوائية
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 البعد البيئي لسياسة السكن يف اجلزائر
 

 الباحث معقايف الصادق
 جامعة مولود معمري، تيزي وزو

 ملخص 
تنوعة ومن بينها السكن فهو يكتسي تربز أهم حماور السياسة االجتماعية يف تقدمي اخلدمات العمومية امل

يشكل السكن اهم حاجيات األساسية لإلنسان وكما يعترب أيضا أحد أمهية ابلغة لدى اجملتمع واألفراد، إذ 
األركان اهلامة للحضارة يف خمتلف وجوهها، فهو جيسد منطا من احلياة والعالقات االجتماعية، هلذا فعدم 

 نطوي على هتديدات عرب كل املستو ت.تلبيته أو نقصه يتحول إىل عامل ي
 ألخرى، ترتبط سياسة اإلسكان ابلتخطيط العام للتنمية الذي ينطوي على إتباع توجهات ختتلف من دولة    

وهذا حسب قدراهتا االقتصادية واملالية، فهي متثل وظيفة حيوية هتدف لتحقيق االستقرار االجتماعي 
طافت املشاكل البيئية كأحد أبرز  الشاملةهتمام بتحقيق التنمية ومع تزايد اال واالقتصادي والسياسي.

التحد ت الواجب مراعاهتا إبدراجها يف املخططات التنموية، واجلزائر من بني الدول اليت كان هلا اهتمامات 
 جتماعية.وابعتبار أن لسكن عالقة ابلبيئة سواء فيما تعلق ابلبيئة الطبيعية او احلياة اال بيئية حملية ودولية،

Abstract 
The most important aspects of social policy in the provision of various public services, 
including housing, is of great importance to society and individuals. Housing is the most 
important human need and is also one of the important pillars of civilization in all its aspects. 
It embodies a pattern of life and social relations. The response or lack thereof becomes a 
factor that involves threats across all levels. 
  Housing policy is linked to general development planning, which involves different 
approaches from one country to another according to its economic and financial capabilities. 
It is a vital function aimed at achieving social, economic and political stability. With 
increasing attention to comprehensive development, environmental problems have been one 
of the most important challenges to be included in the plans Algeria is one of the countries 
with local and international environmental concerns, and considering that housing has a 
relation to the environment both in relation to the natural environment and social life. 
Through the above crystallizes the following problematic 

 ومن خالل ما سبق تتبلور االشكالية التالية:
 يف اجلزائر؟ البعد البيئيفي السياسة االجتماعية السكنية ما مكانة

 وتدرج حتت هذه اإلشكالية جمموعة من التساؤالت الفرعية:
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 ما مضمون السياسة السكنية يف اجلزائر؟ 
 ما االبعاد االجتماعية لسياسة السكنية يف اجلزائر؟ 
  قة بني السياسة السكنية والبيئة يف اجلزائر؟ما هي العال 

 فرضيات البحث:
 ولإلجابة على هذه التساؤالت مت وضع الفرضيات التالية:

 تعترب السياسة السكنية من اولو ت السياسة االجتماعية يف اجلزائر.-
 ميثل االهتمام ابلبيئة امهية ابلنسبة صانع السياسة العامة يف اجلزائر.-
 نونية واملؤسساتية تساهم يف حتقيق االستجابة البيئية لسياسة السكن     االليات القا-

تتمثل يف أمهية السكن كموضوع له أتثري على اداء احلكومات وكوحدة حضارية وثقافية ميكنها  أمهية الدراسة:
كن وتزويده إن تلعب دور يف االستقرار السياسي، كما إن مشاريع السكن ترتبط ابلبيئة اليت حتدد نوعية املس

ابملرافق احليوية والتجهيزات الضرورية اليت أصبحت تعرب عن نوعية احلياة املرادفة للحق يف السكن ابعتباره متغريا 
 يعكس هذا احلق.

كما تصبو الدراسة إىل تعمق يف الدراسات املتعلقة إبدخال اجلانب البيئي يف سياسات العامة ومنها     
 ضوع مل يلقى اهتمامات واسعة يف األوساط األكادميية.السكنية، على اعتبار ان املو 

 ولإلجابة على االشكالية وخمتلف التساؤالت يكون من خالل احملاور التالية:
 أهداف السياسة السكنية يف اجلزائر احملور االول:
 2014-2001 يف اجلزائرقضااي البيئة واليات احلفاظ عليها يف ظل السياسة السكنية احملور الثاين:

---------------------- 
 أهداف وأبعاد السياسة السكنية يف اجلزائر احملور االول:

 أهداف السياسة السكنية يف اجلزائر أوال:
جمموعة  ال يوجد تعريف دقيق لسياسة السكنية نظرا للمعىن الواسع الذي حتمله وميكن القول اهنا    

ويكمن اهلدف الرئيسي منها يف وضع الوسائل  دولة،منتظمة من املقاييس املتبناة واملوضوعة من طرف ال
واآلليات التدخل يف السوق السكين لضمان التوازن بني العرض والطلب وذلك يف ظل احرتام معايري السعر 

 .(1)والكمية احملددة
تكتسي السياسة السكنية صفتها األساسية من  (2)151-13من مرسوم تنفيذي رقم  2حسب املادة     

فهي هتدف يف  ف والنشاطات ومتابعة تنفيذها يف إطار الربامج السنوية واملتعددة السنوات،خالل أهدا
والقضاء على ، األساس إىل إرضاء الطلبات واحلاجات مع رفع النشاط اخلاص مبجال السكن من جهة
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سكن ظاهرة البطالة من جهة أخرى واملالحظ أن هذه األهداف تندرج يف األمهية اليت يكتسبها قطاع ال
 وآاثره على احلياة االقتصادية واالجتماعية.

 األهداف االجتماعية لسياسة السكنية يف اجلزائر   -1
نظرا لألمهية االجتماعية للسكن جند ان سياسة السكن املتبناة من طرف الدولة حتاول اخذ هذا اجلانب     

عليه. هتدف السياسة السكنية اىل بعني االعتبار، وذلك بتوفري السكن للطبقات اليت ال تستطيع احلصول 
توفري الدولة للسكن ملواطنيها وذلك ابختاذ االجراءات وتدابري تتميز ابألداء والفعالية يف اإلنتاج والتسيري 

 . (3)وهذا ضمن اإلمكاانت املادية والبشرية املتوفرة
لى كل األعمال اليت يقوم هبا نظرا لألمهية الكبرية اليت يكتسبها السكن فحرمان الفرد منه يؤثر سلبا ع    

مبا يف ذلك ضعف مردودية العمل الذي يقوم به. على صانع القرار وضع سياسة سكنية مراعاة اجلانب 
االجتماعي للمواطن ، ويتجلى ذلك من خالل الوسائل واآلليات املتعلقة هبا واليت أخذت بعني االعتبار 

ات املادية واملالية من أجل احلصول على ملكية سكن ، املستوى االجتماعي للفرد وما مدى توفره إلمكاني
كدعم لتكلفة السكن ، أو عن   وكدليل على ذلك ، اإلعاانت املباشرة وغري املباشرة اليت تقدم للمستهلك

طريق متويل الدولة ملشاريع السكنات االجتماعية وتقدميها بصفة جمانية للطبقات الفقرية ذات الدخل 
 ليت من املستحيل أن تسمح هلا إمكانياهتا من احليازة على ملكية سكن.الضعيف أو املنعدم وا

السياسة السكنية هتدف إىل احلد من الفوارق االجتماعية وعلى حتقيق الرفاهية للجميع وحىت وإمنا يكن 
 نسبة مطلقة غري أهنا أتخذ بعني االعتبار وابالهتمام هذا اجلانب يف احلسبان.

 اسة السكنية يف اجلزائراألهداف االقتصادية لسي-2
يعترب السكن حمرك هام لالقتصاد لذلك جند الدولة تتوخى يف سياساهتا اليت تتبناها إىل حتقيق أهداف     

كما ميكن أن يساهم يف حل مشكل   اقتصادية لقطاع السكن ألنه يستقطب جزء هام من اليد العاملة،
إىل ترقية الصناعات اخلفيفة واحمللية  إضافة رد البشرية.البطالة ابعتباره نشاط دائم يساهم يف استثمار املوا

الصغرية خاصة منها ما يتعلق ابلبناء ومواده الكمالية املستعملة يف السكن، ِما ينشط االستثمار ويساهم يف 
 وجود منابع جديدة للدخل.

يظهر هذا يف سعر و  ومتويله، البنوك اليت ختتص ابلسكن أعمال كما له ارتباط ابلنشاط الضرييب يف إطار
حبيث أن الدولة هي اليت تضع األطر القانونية  الفائدة واإلعفاءات من الرسوم اجلمركية والقروض املمنوحة،

، كلها عوامل تؤثر بشكل مباشر أو غري مباشر على  (4)تكفل تسيري القطاع بشكل يضمن حقوق الفرد
ه كل القطاعات األخرى، ومن مث ز دة يف تسيري وتطوير قطاع السكن، وانتعاش هذا األخري جيذب وراء

 النمو االقتصادي والتخفيض من بطالة واالرتفاع يف الدخل القومي....إخل.
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 األهداف السياسية لسياسة السكنية يف اجلزائر  -3
تقوم السياسة العامة على وضع جمموعة من البدائل لتحقيق املصاحل اإلسرتاتيجية لكل نظام سياسي،     

كانت توظف من طرف صانعي السياسة العامة لتغليب التحكم يف   لسكن يف اجلزائر كثريا ماالسياسة ا
االجتماعية، فالتوجه االقتصادي القائم على توزيع الريع يف شكل خدمات اجتماعية متباينة  األوضاع

 تدخل يف إطار جعل الدولة املسيطر الوحيد على اإلنتاج والتوزيع.
اسة السكنية يف شقها السياسي ابختالف الدولة ونظام احلكم واآلليات هذا وختتلف أهداف سي     

ويظهر هذا من خالل التخطيط السكين الذي أيخذ بعني االعتبار املوارد  ،املستخدمة للتحكم يف القطاع
 املتاحة والطلبات املقدمة على السكن والنمو الدميغرايف.

من حيث احرتام مقاييس اجلودة يف العمل والبناء عملية وضع التشريعات اليت تضبط سري القطاع     
إىل الرقابة اليت تتوفر خالل وبعد اجناز السكنات وكذا متابعة  وتطبيق كافة اإلجراءات املتعلقة ابلبناء إضافة

 .(5)معايري احرتام البيئة ومحايتها يف املشاريع السكنية أي خلق سكن مبواصفات اقتصادية واجتماعية وبيئية
فعلى السياسة السكنية أن حتدد مجيع املعايري واملقاييس املتعلقة ابلسكن وأن أتخذ بعني االعتبار وعليه، 

مستوى منو البلد املعين ومدى توفره لإلمكانيات املتعلقة إبجناز السكنات، كما أهنا أتخذ ابحلسبان طبيعة 
إن تصميم املساكن  السوق. النظام املتبع من طرف الدولة سواء أكان نظام اشرتاكي أو نظام اقتصاد

عن الثقافة والتاريخ واالحتياجات املادية واالستفادة من الطبيعة احمليطة يف البناء ومراعاة  فلسفة تعرب
. ال خترج السياسة السكنية يف اجلزائر من أهدافها السياسية (6)األغراض اليت أقيم من اجلها املبىن

ام االقتصادي القائم على توزيع عائدات النفط والنظام واالجتماعية يف غالب األحيان فطبيعة النظ
السياسي الذي يسهر على تلبية احلاجيات االجتماعية بشكل كمي ال يراعي اجلانب األخر للسكن على 

 الرغم من التوجهات اجلديدة وو االهتمام البيئي مع األلفية اجلديدة.
 اإلمكانيات املوفرة لتنفيذ السياسة السكنية اثنيا:

إن جتسيد الربامج السكنية املسطرة من قبل السلطات العمومية تتطلب توفر إمكاانت مادية كبرية ترافق     
 املشاريع السكنية.

 العقار السكين: -1
من القانون املدين كل شيء مستقر حبيزه واثبت وال ميكن نقله  683املادة يف  حسب املشرع اجلزائري    

وتعين امللك  ومتثل رأس املال القاعدي لكل مالك،.يء فهو منقولدون تلف فهو عقار ماعدا ذلك من ش
 .العقارمن كلمة مشتقة اثبت ومستقر اما يف جمار التعمري تعين األرض الغري مبنية  الذي ال يتغري،
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أراضي صحراوية متثل  مليون هكتار، وهي مقسمة إىل 238إن مساحة إمجايل العقار يف اجلزائر تفوق 
األراضي  منها يف غاابت، أما 1.6حيث  % 4وأراضي زراعية % 14للسري بنسبة وارضي خمصصة  80%

إمجايل املساحة وهي موجهة لنشاط العمراين والصناعي  من %0.5 املعمرة والقابلة للتعمري فال متثل إال
 والتجاري األمر الذي جيعلها جد حمدودة.

اظهرت  2003اىل هناية  1990لف البلد ت منذ إن املخططات التوجيهية للتهيئة والتعمري اليت تبنتها خمت
 هكتار موزع كالتايل: 136613وجود وعاء عقاري يقدر ب 

  16.3هكتار  22258القطاعات املعمرة. 
  36.7هكتار. 50136القطاعات املوجهة لتعمري 
  47هكتار  64219قطاعات التعمري املستقبلية. 
  (7)سكن 3400000ان هذا االحتياطي ميكنه استيعاب. 

 أمهيته ابلنسبة للسياسة السكنية: -2
ملدينة او حي يستلزم مراعاة العقار وطبيعته القانونية الذي سيقام  إن القيام أبي مشروع وعملية تعمري،    
ابإلضافة إىل وضع سياسة عمرانية تتماشى ومقاييس التهيئة والتعمري حىت تربز األمهية العمرانية  عليه،

ولة من اجل االستجابة املتزايدة ملطالب املواطنني املتعلقة ابلسكن والنظام العقاري إن اجلهود املبذ للعقار،
إىل  إىل توسع عمراين غري منتظم ِما أدى أدى احملتكر من طرف الدولة خالل فرتة التوجه االشرتاكي،

تماعي فاألراضي املوجهة إلجناز السكن االج حدوث خلل يف النظام االيكولوجي والتوازن االقتصادي،
املمنوحة للمرقيني والتعاونيات العقارية تكون من أمالك الدولة اخلاصة، وال ختضع للقانون العام وليست 

ي ابلرتاضي ابلنسبة ملشاريع السكن واستثنائ وتتنازل عليها الدولة عن طريق مزاد علين خمصصة لصاحل العام،
مت  2004-1994راضي مثال خالل إىل استهالك مساحات كبرية من األ والتعمري األمر الذي أدى

 مشروع. 1500هكتار من االمالك التابعة للدولة لعمليات الرتقية العقارية ختص  4800ختصيص 
صدر قرار وزاري مشرتك، حدد شرط وقوع هذه األراضي املتنازل عليها يف القطاعات املعمرة  2003ويف 

 .(8)مياأو املوجهة للتعمري، تكون بقرار من الوايل املختص إقلي
 توزيع العقار يف اجلزائر -2
ما يالحظ على االحتياطي العقاري هو انه ليس موزعا بطريقة تسمح بتنمية حضرية تضمن االستغالل     

 العقالين واملتوازن لإلقليم ككل:
 هكتار /لساكن. 0.003هكتار مبعدل  57651والية  23املنطقة الساحلية 

 هكتار /لساكن  0.004كتار مبعدل ه 38682والية  16منطقة اهلضاب العليا 



 2017ديسمبر                                    العشرونالعدد                 المعيار                   
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 2017ديسمبر  15تاريخ التحكيم                                                            2017أكتوبر  15تاريخ اإليداع    66

            

  2017ديسمبر  15خ التحكيم                                                                2017أكتوبر  15تاريخ اإليداع 

           

 .1هكتار / لساكن 0.014هكتار مبعدل  40280وال ت  9منطقة اجلنوب 
إن االستجابة املتزايدة لطلبات السكن من كل الصيغ يتطلب توفر وعاء عقاري كاف و ومهيأ لعملية     

ات سياسية ابلدرجة األوىل جند اجناز السكنات ،وهنا يظهر دور اجملالس البلدية يف حتضري األراضي والعتبار 
أن بعض الدول قد وافقت على استعمال األراضي املخصصة للبناء والغري خمصصة بطريقة غري منطقية ،ما 
أدى اىل ز دة قيمتها االقتصادية مع مرور الزمن  فالسياسة العقارية يف اجلزائر مازالت حتت سيطرة الشبه 

ولة بتسيري هذا اجلانب املهم الذي اتسم ابلقصور نتيجة للفوضى الكلية من طرف املؤسسات العمومية املخ
يف االستعمال العقاري لبعض املؤسسات وحىت األشخاص العاديني خاصة فيما تعلق ابلتعدي على 

 األراضي الفالحية بشكل كبري مع إطالق الربامج املليونية للسكن بكل صيغه.
كافية إذا مل تغذى بصرامة يف التنفيذ ورسم العقالنية يف فالوسائل القانونية والتشريعية تبقى غري      

 االستهالك العقاري.
 مؤسسات البناء ومكاتب الدراسات  -4 

إن مؤسسات البناء هي املسؤولة على تنفيذ املشاريع ميدانيا، وذلك إبعداد املواقع وهتيئتها، وبناء     
 مؤسسة. 31830ب  2009املساكن وقد بلغ عددها يف اجلزائر هناية 

أما املؤسسات ذات  100يفوق عماهلا  فهناك الوالئية اليت ال 9 اىل 1وقد صنفها املشرع اجلزائري من 
ورأمساهلا ونسبتها ضئيلة املشكل البارز هو توزيع هذه املؤسسات  100التصنيف الوطين فهي يفوق عماهلا 

 على املستوى الوطين اذ جندها متمركزة يف املدن الكربى وفقط.
 مكاتب الدراسات -5 

إن عملية إعداد التصاميم اهلندسية واملعمارية من العوامل األساسية اليت تعمل على توجيه وز دة     
اإلنتاج، فهي مكلفة إبعداد التصاميم للمشاريع ووضع معايري للبناء، وكذا وضع تقديرات لتكلفة املشروع 

أمهية هذه املكاتب جد ضروري يف  يف دفرت الشروط إنومراقبة ومتابعة التنفيذ وفق الشروط املتفق عليها 
  (9)جتسيد املتطلبات التقنية والفيز ئية وحىت البيئية
مهندس معماري مسجل،  500 :جند ان مكاتب الدراسات حسب إحصائيات وزارة السكن والتعمري،

هيئات  14 ،مكتب دراسات عمومي يف جمال التعمري 3109،14 مهندس معتمد يف جمال هندس البناء
رقابة التقنية للبناء وهي عمومية، ويبقى هذا العدد غري كايف لتلبية االحتياجات الفنية لتنفيذ املشاريع خاصة 

 .(10)وأن اغلبها تتموقع يف املناطق الشمالية من البالد
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 سياسة الدعم املايل اثلثا:
اىل املبالغ املالية اليت ميكن أن  حيتاج قطاع السكن كغريه من القطاعات االقتصادية واالجتماعية    

تستخدم يف متويل كافة عمليات بناء السكنات اليت تتطلب طرق التمويل خمتلفة عن ابقي االستثمارات 
األخرى. وهو عبارة عن استثمار رؤوس األموال يف عمليات بناء السكنات املختلفة، وتكمن أمهية رؤوس 

 واالرتفاع املستثمر من جهة اخرى. ت للمساكناموال املستثمرة من خالل ز دة االحتياجا
هو نظام يقوم على جمموعة إعاانت موجهة إلنتاج السكن تتغري حسب الصيغة ودخل األسرة،  الدعم

خيصص لعمليات البناء أو للمرقي العقاري أو لفئات حمددة من اجملتمع هبدف تشجيع االستثمار يف القطاع 
 وينقسم نظام الدعم إىل ستة أنواع:

 .ختفيض يف سعر بيع األرض 
 .مساعدة مالية خاصة أبعمال التهيئة 
 .مساعدات تقدمها اخلزينة لتغطية مصاريف البناء 
 .إعاانت مالية متنح مباشرة للمواطن المتالك مسكن عن طريق شرائه أو بنائه 
 .ختفيض نسبة فوائد البنوك 
  ختفيض يف الرسم على القيمة املضافة(TVA) البناء. املفروضة على عملية 

ابالعتماد على خزينة الدولة يف بناء السكن بكل صيغه وعرب كل مراحله  1986متيزت مرحلة ما قبل     
حيث كانت كل الربامج ذات  التسيري والرتقية العقارية ومؤسسات ترقية السكن العائلي، عن طريق دواوين

مسامهة الصندوق الوطين  %20 إىل إضافة %75صبغة اجتماعية فكانت مسامهة الدولة بنسبة تفوق 
( ليتم بعدها إنشاء نظام االدخار 1970-1964للتوفري واالحتياط ،والذي انطلق يف عملية االدخار )

اخلاص ابلرتقية العقارية والذي من أهدافه إسهام  86-07ومع صدور القانون  1971املخصص للسكن 
 .(11)خراهتماملواطنني يف متويل النشاطات السكنية من خالل استغالل مد

من إمجايل امليزانية املوجهة الناتج  %3مليار دج كدعم للسكن بنسبة  130ختصص الدولة سنو  ما يقارب 
مرات تقريبا القيمة اليت ختصصها بعض الدول العربية، فعلى سبيل املثال جند  3الداخلي اخلام ويفوق 

 على التوايل. %0.8و0.5النسبة يف املغرب واألردن 
تغريات عدة على قيمة الدعم املايل منذ بداية توزيعها من طرف الصندوق الوطين للسكن   وقد أدخلت

 كالتايل:
و 100000مت توزيع إعاانت مباشرة للمواطنني الذين يعملون على بناء سكناهتم ترتاوح بني  :1992سنة 

 دج. 200000
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 السكن التطوري.منحت خالل تطبيق جتربة  دج 300000و 200000: تراوحت قيمتها بني 1994
أين حددت بـ  1998مارس  15: ارتفعت قيمتها مبوجب القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف 1998

دج مت االستفادة منها بشكل مباشر يف صيغة السكن املدعم، عن طريق املرقي  350000و 250000
مع الصندوق يف إطار خالل بداية تطبيق صيغة السكن االجتماعي التسامهي، وبواسطة البنوك املتعاقدة 

 بناء مسكن فردي.
احملدد لكيفية تطبيق املرسوم التنفيذي  2000نوفمرب  15: مبقتضى القرار الوزاري املشرتك الصادر يف 2000
احملدد لقواعد تدخل الصندوق الوطين للسكن يف جمال الدعم  1994أكتوبر  04الصادر يف  308-94رقم 

 دج. 450000و 350000املايل، أصبحت قيمته ترتاوح بني 
دج مبوجب القرار الوزاري املشرتك  500000و 400000: عرفت اإلعانة ز دة أخرى لتصل إىل 2002

 . 2000نوفمرب  15املعدل واملتمم للقرار الوزاري املشرتك لـ  2002 أفريل 09الصادر يف 
 لقد ظهرت هذه الربامج يف امليدان على شكلني:

متكينا لألسر من امتالك مسكن تتم  (P.L.A.A.P)ى امللكية برامج السكن املدعم للحصول عل
العملية بتوزيع الوالية حصتها من الربانمج الوطين للدعم على اجلماعات احمللية، املؤسسات واملتعهدين 

املعدل واملتمم ابلقرار املشرتك الصادر  1998مارس  15العقاريني، عمال ابلقرار الوزاري املشرتك الصادر يف 
 ، حيث حددت قيمتها كاآليت2000نوفمرب  15يف 
، أما الربامج اليت انطلقت قبل ذلك فقد 2001وقد استفادت من هذه اإلعانة الربامج اليت جاءت بعد     

دج للمستفيد كدعم مايل موحد رغم اختالف املداخيل القتناء مسكن ال تتعدى كلفته  300000مت منح 
دج  لكل مسكن اليت تدخل يف تكاليف  50000منح  (1)لية،دج، إضافة إىل املساعدة املا 1600000

كتخفيض على القيمة التجربة لألرض استمرت هذه العملية إىل   %60عمليات التهيئة، وطبقت نسبة 
 أين مت إلغاؤها وتعويضها بشكل آخر. 2001غاية 
: هي الصيغة (LSP –promoteur)برامج السكن االجتماعي التسامهي مببادرة من املرقي العقاري     

النهائية للسكن االجتماعي التسامهي، تشجيعا للرتقية العقارية، حيث ظهرت مبقتضى القرار الوزاري 
املعدل واملتمم للقرار الوزاري تتم ابملبادرة من املرقي العقاري يف اجناز  2002 أفريل 09 املشرتك املؤرخ يف

احمللية، املؤسسات واهليئات، تقدم له املساعدة املالية  برامج لصاحل زابئنه أو بصفته متعهدا لدى اجلماعات
املمنوحة للمستفيدين إلجناز سكنات ال تتجاوز تكلفتها أربع مرات املبلغ األقصى للدعم املايل املقدر بـ 

 دج. 2000000
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ز دة دج للسكن( إىل قيمة الدعم املايل مع  50000مت ضم املساعدة املالية املوجهة ألعمال التهيئة )    
دج، كما عرفت هذه الربامج ز دة يف نسبة التخفيض املطبقة على القيمة  50000هلذه اإلعانة بلغت 

 من قيمتها يف الربامج القدمي. %60بعد أن كانت تبلغ  %80التجارية لألرض لتصل إىل 
اريف ويرتكز الدعم يف السكن االجتماعي االجياري واملوجه المتصاص السكن القصديري على مص    

على التوايل، يف حني تستفيد صيغة البيع ابإلجيار من ختفيض يف نسبة الفوائد  %53و %69البناء بنسبة 
من إمجايل الدعم، أما السكن االجتماعي التسامهي يعرف أكرب  %53وسعر األرض  %52البنكية بنسبة 

افة على اإلعاانت على الرتتيب إض %38و %45دعم بتخفيض يف سعر األرض ومصاريف البناء بنسبة 
 .(12)املالية اليت متنح للمستفيد

 مؤسسات الدعم املايل -3
تقوم عملية متويل السكنات على دعم الذي تقدمه بعض املؤسسات العمومية ابلنيابة عن اخلزينة     

 العمومية بعد مرحلة االصالحات ونذكر منها
 CNLالصندوق الوطين للسكن 

حتت وصاية وزارة السكن والعمران على إثر  1991صناعي، أنشأ عام مؤسسة عمومية ذات طابع جتاري و 
اعادة هيكلة، وجاء يف ظل التحوالت اليت عرفتها اجلزائر يف خمتلف امليادين، واستجابة لشروط البنك 
الدويل وصندوق النقد الدويل اللذان اشرتط وجوب إنشاء صندوق خاص ابلسكن تصب فيه مسامهات 

 ري واملراقبة.الدولة لتسهيل التسي
 وتتمثل أهم صالحياته فيما يلي:

 تسيري اإلعاانت املالية واملسامهات اليت تقدمها الدولة يف جمال السكن.*
 ترقية كل أشكال السكن السيما االجتماعي.*
 يساهم يف حتديد سياسة التمويل.*
 ينجز اخلربات والتحقيقات املتعلقة ابلسكن.*

لى مستوى الوال ت والبلد ت، ومؤسسات الرتقية العقارية العمومية وهو يتعامل مع أصحاب املشاريع ع
إىل البنوك العمومية واملواطنني املستفيدون بصفة شخصية من إعانة الدولة يف جمال  ابإلضافة واخلاصة،

 السكن الريفي.
 (13) 2004مليار دج  86.46مليار دج بعد إن كان  167.45مبلغ املدفوعات  2009وصل يف هناية 

وهذا راجع حلجم الربامج املتبناة من طرف الدولة خاصة مع الربامج اخلماسية وكذا ارتفاع مواد البناء يف 
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وقد وصل إمجايل  بعض األحيان حتم رفع اإلعانة املالية لبعض الصيغ السكنية مثل التسامهي والريفي،
 ومأيت ألف مسكن. مليار دج إلجناز مليون 644.64اىل  2009-2005املدفوعات خالل اخلماسي 

 CNEPالصندوق الوطين للتوفري واالحتياط -4
نذكر  ومر تطور الصندوق بعدة مسارات 1967وأول وكالة كانت يف تلمسان  10/08/1964أتسس يف 

 منها:
أصبح ميول املشاريع السكنية ابستعمال  1971مجع التوفري يف الدفرت مع منح قروض اجتماعية رهنيه ويف 

ويف  120 لعمومية وتنوعت القروض املمنوحة من طرف الصندوق وتوسعت وكاالته إىلموارد اخلزينة ا
وتتمثل أهم اخلدمات  أصبح الصندوق بنكا يقوم بكل العمليات البنكية ما عدا التجارة اخلارجية،1997

 املقدمة من طرف البنك فيما يلي:
او تسامهي، بناء مسكن،  تقدمي قروض عقارية: للخواص، لشراء مسكن لدى خاص او مسكن ترقوي*

 قرض عقاري لشباب. هتيئة مسكن،
 النشاطات البنكية: حساب صك، احلساب اجلاري التجاري، البطاقة البنكية.* 
 لالجيار او لتمويل شراء االراضي متويل املقاولني: نشاطات الرتقية العقارية املوجهة للبيع او*
 .(14)يل املشاريع اجلديدةمتويل املؤسسات بقرض متوسط او طويل املدى لتمو *
 البنوك التجارية -5

هي نوع من الوساطة املالية اليت تتمثل مهمتها األساسية يف تلقي الودائع التجارية للعائالت     
واملؤسسات والسلطات العمومية ومن بني االستخدامات املتاحة أمام هذه البنوك هي القيام مبنح قروض 

 انسجاما مع طبيعة اجلزء األكرب من مواردها. أو القروض التجارية، قصد األجل
مع وجود القليل من البنوك اخلاصة لكن  (BEA) والبنك اخلارجي اجلزائري BNA البنك الوطين اجلزائري

 مسامهتهم تبقى ضعيفة مقارنة ابلبنوك العمومية.
هنا ختتلف من حيث أ إال ان كان دور البنوك التجارية أحد املصادر التمويل احمللية مثل بنك اإلسكان

 يف املغرب. %80و  %50 بني بينما ترتاوح ما %98امتالكها من طرف احلكومة حيث تفوق 
 الدعم احلكومي -6

ساعد إصدار نظام املناقصات املفتوحة من خالل نشرة املناقصات األسبوعية لقطاع الطاقة واملناجم     
 .دة ومضاعفة العقود املربمةيف تقليص مدة املفاوضات وهو ما ساهم يف ز  2001سنة 
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عقد، مع  40أبرم يف إطار البحث واستكشاف أكثر من  2005-2000ففي الفرتة املمتدة بني     
 للمحروقات اكتشافإ 51بئر وسجل  240الشركاء األجانب من خالل ست مناقصات دولية حفر أيضا 

 منها كان من طرف شركة سوانطراك. 43%
هده السوق النفطي العاملي يف أسعار أهم املوارد الطاقوية وهو النفط ساهم ارتفاع الذي ش كما     

(pétrole) 11,2مليار دج و  101,3بـ 1999و 1998نتقال من حالة عجز يف امليزانية قدر سنيت الا يف 
 مليار دج. 400وصل إىل  2000مليار دج على التوايل إىل فائض سنة 

فرتة منها برانمج دعم اإلنعاش االقتصادي وبرانمج تكميلي اعتمدت اجلزائر عدة خمططات يف هذه ال    
 .(15) للدعم واإلنعاش االقتصادي وخمطط اخلماسي لالستثمارات العمومية

مت استغالل هذه الفرتة يف بعث النشاط االقتصادي من خالل سياسة مالية تنموية، عرب عنها ارتفاع يف 
 2 سنة 28.31العمومي من الناتج احمللي اخلام من حجم اإلنفاق العام حبيث ارتفعت نسبة اإلنفاق 

 .2008سنة  34.87اىل حوايل  2003
 يف اجلزائرقضااي البيئة واليات احلفاظ عليها يف ظل السياسة السكنية احملور الثاين:

 الضرورايت البيئية للسكن -1
نشائها يف كثري من البالد لقد أكدت التجارب العملية إن انتقال األفراد إىل املساكن اجلديدة اليت مت إ

النامية مل يواكبها يف الوقت نفسه إدخال، وسائل التعليم والصحة فالتكامل االجتماعي ال يكون إال من 
خالل تكامل العناصر األساسية لإلسكان مع البيئة، وهي العناصر اليت تنبع  من التعرف على حاجات 

وإال  ان يتم البدء يف التفكري إبجياد املشاريع السكنية، ومتطلبات الناس والعمل على االستجابة هلا من قبل
تصبح يف رأي علماء االجتماع مناطق طبيعية وليست اجتماعية ،وعليه فان الطريقة املتكاملة إلنشاء 
السكنات جيب ان يتم من خالل توفري ما يلزمها من اخلدمات واملرافق العامة ،وان كانت القيود املالية 

 ا يف وقت واحد فإهنا ستكون أكثر تكلفة واقل مالئمة إن مت تصميمها بشكل مستقل.حتول دون توفريه
ويواجه املهتمون ابلقطاع ظاهرة تعدد املرافق وتنوعها إال إن برانمج األمم املتحدة عمل على ذكرها متمثلة 

جيب أال خيلو منها أي واعتربها من الضرور ت اليت  يف: املياه، الطاقة، معاجلة النفا ت، النقل والواصالت،
 مشروع.

األساسية اليت جيب أن تتوفر يف املباين السكنية وتقع مسؤولية إجياد املياه على  تعترب من األطر املياه
البلد ت يف املدن أو اهليئات احمللية ويعين ذلك تزويد املباين ابملياه الصاحلة لالستعماالت املختلفة والعمل 

 تعملة.على التخلص من املياه املس
 وهي من احلاجيات الضرورية اليت جيب توفريها يف الوحدات السكنية ويف مقدمتها الكهرابء الغاز الطاقة
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الذي يعترب من املرافق اهلامة ففي حياة األفراد اليت ال ميكن االستغناء عليها نتيجة لعدة النقل واملواصالت 
 . (16)لدوافع اقتصادية

اإلنسان والبيئة اليت يعيش فيها ملا هلا من  كمن أمهيتها يف صنع التوازن بنياليت ت توفري املساحات اخلضراء
  (17)فوائد كتنقية اجلو والتقليل من الضوضاء

  التداعيات البيئية لسياسة السكن -2
 :  اكتظاظ ومتركز يف الشمال

اسية إلعادة توازن إن التحكم يف حركة التعمري من خالل توزيعها على الرتاب الوطين هو األداة األس    
األعمار؛ وهذا اجلانب مل جيد التقييم الكايف يف مراحل التنمية السابقة، أو أن  نصيبه فيها كان اإلمهال 

حركة التعمري وابهليكل احلضري يف البالد، متجل ية رافقتواإلغفال، ولذلك كانت االختالالت الصارخة اليت 
 .بشكل أوضح يف توزيع املدن الكربى

 2004توزيع اجلغرايف لألقاليم السكانية  :12الشكل 
 االقاليم الشريط الساحلي املناطق الداخلية الصحراء

 املساحة كم مربع 40.489.5 207.069.5 2.134.155

 النسبة املئوية 1.7 8.7 89.6
 عدد السكان م/ن 12.818.376 16.265.111 2.758.010

 النسبة املئوية 40.25 50.08 9.67
 ن والعمرانوزارة السك

إن  توزيع أعداد احلضريني اجلدد بني املدن الكربى واجملم عات السكنية األخرى التابعة ملساحات كل     
منها، جيس د ابألرقام مدى ثقل الزحف الذي حصل على حميط كل حاضرة من احلواضر املختلفة ومدى 

 وعية.اخلطر الذي متث له العملية على األراضي الفالحية ذات القيمة الن
نسمة يف كلم املربع جملموع  12نسمة يف كلم املربع مقابل  350فاملنطقة الساحلية اليت أتوي ما مقداره 

 .يةاألقاليم هذا الرتكيز وما تبعه من متركز لألنشطة االقتصادية والتجهيزات القاعد
، وجعل املنطقة تعيش نتج عنه تدهور للمحيط العمراين واستنزاف للثروات الطبيعية كاملاء واألراضي    

 حالة ضغط سواء على السلطات الرمسية أو على املواطنني. 
لقد أصبحت ظاهرة مألوفة يف اجلزائر بسبب وقوع اغلب املدن اجلزائرية استنزاف األراضي الزراعية:  -3

يف  يف مشال البالد يف وسط فالحي وحماطة أبراضي زراعية خصبة، وقد اكتسحت األراضي الزراعية اخلصبة
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الكثري من احلاالت بسبب املنشآت العمرانية املتمثلة يف اجناز السكن واملناطق الصناعية والبناءات 
 .(18)العشوائية

فإذا استمر الزحف العمراين على األراضي الزراعية هبذا الشكل الكبري، فسنجد بعد عدة سنوات أن     
وفقدان  الزراعية، ين يؤدي إىل تصحر األراضياألراضي مجيعها قد حتولت إىل عمران، وإن الزحف العمرا

واجري حتقيق حول حتويل  األراضي للعناصر العضوية الضرورية لنمو النبات، وجيعلها غري صاحلة للزراعة.
 من قبل مصاحل مدير ت الفالحة ومصاحل الدرك الوطين، 2006الفالحية عن نشاطها سنة  األراضي

 بوال ت الشرق. 7237 ت الغرب بوال 5872 بوال ت الوسط 2520وسجلت 
هكتار، كل ها أراٍض خصبة  2175مقدرة بـ ولعل مشروع املدينة اجلديدة لبوينان الذي استوىل على مساحة

ألف نسمة من سكان املنطقة  34اتبعة لسهل متيجة يزاول أصحاهبا النشاط الفالحي، وأن ما يناهز الـ
 .اخلصبةيسرتزق غالبيتهم ِما جتود به تلك األراضي 

هو ما يعترب خرقا للنصوص القانونية، حسب اجلريدة الرمسية، اليت تقر  إبجناز املدن اجلديدة وهتيئتها يف     
املؤرخ يف  02/08استنادا للمادة الرابعة من القانون احلامل لرقم اهلضاب العليا أو اجلنوب، 

شاء مدن جديدة بصفة كلية أو جزئية ال ميكن إن“واليت تضم نت أيضا يف الفقرة األخرية  ،8/05/2002
، وهو دليل واضح مينع حتويل األراضي اخلصبة إىل إمسنت، مع استصالح ”فوق أراض صاحلة للزراعة

 . املزيد من األراضي البور حفاظا على األمن الغذائي
 عائدات النفطية،الدميغرافية وإمهال القطاع الفالحي واالعتماد على ال وتعود أهم أسباب هذا إىل الز دة    

البناءات الفوضوية سواء كانت من قبل خواص أو قطاع العام يف غياب التخطيط التنموي  وكثرة انتشار
 املتكامل واملتجانس.

الذهب  جيمع علماء البيئة على املستوى العاملي أن األلفية الثالثة هي ألفية أزمة تلوث ونقص املياه: -4
الز دة يف الطلب العاملي  ا نظرا لتوقع نقص يف عرض هذا األخري مقابلاألبيض )املاء الصاحل للشرب(، هذ
التخلص من  الصحي   و التخلص من خملفاته، قصور خدمات الصرف عليه، ومن أهم عوامل تلوث املياه

عوجلت فيتم ذلك بشكل جزئي، وتسرب املواد الكيميائية واملبيدات  خملفات الصناعة بدون معاجلتها، وإن
املائية يف  وتبني دراسة حديثة قامت هبا الوكالة الوطنية للموارد .األرض وتلويث املياه اجلوفية يفاحلشرية 

مرضية بينما  ذات نوعية % 45منها ذات نوعية جيدة، و % 40اجلزائر، عن نوعية املياه املستهلكة أن 
ائر العاصمة وبعض مستوى اجلز  وفيما خيص احلد من مشكل نقص املياه على .ذات نوعية رديئة % 15

مليون  25حتلية مياه البحر واليت كلفت حوايل  املدن الساحلية الكربى، جلأت احلكومة إىل إنشاء حمطات
 مرت مكعب يوميا. ألف 200دوالر أمريكي، تصل قدرهتا إىل 



 2017ديسمبر                                    العشرونالعدد                 المعيار                   
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 2017ديسمبر  15تاريخ التحكيم                                                            2017أكتوبر  15تاريخ اإليداع    74

            

  2017ديسمبر  15خ التحكيم                                                                2017أكتوبر  15تاريخ اإليداع 

           

ة للفرد يف السنة اجلزائر يف مرتبة البلدان الواقعة حتت سقف الندر  مرت مكعب 600لقد جعلت حصة     
مرت مكعب عندما يصل تعداد  260 إىل 2020وقد تنخفض الكمية حبلول  وتسجل عجزا خميفا يف املياه،

مليون نسمة وما يزيد من تعقيد الوضعية وجود فوارق فضائية يف ميدان توزيع املورد،  44السكان إىل 
دد املورد املائي الن نسبة فعملية تركيز اجملمعات السكنية يف منطقة الساحل يه .(19)ونقص يف تسيري املاء

 االستهالك تكون بشكل غري متوازن ومضاعف مقارنة مبناطق أخرى.
 االليات الرمسية والغري الرمسية يف التوعية البيئية يف جمال السكن يف اجلزائر  اثنيا:

ة )وزارة أو ابشرت أغلب الدول احلريصة على محاية بيئتها، منها اجلزائر، إبسناد هذه املهمة إىل هيئة مركزي
هيئة وطنية(، وإبقامة مؤسسات فنية متخصصة غري ِمركزة تقوم بدراسة كافة السبل الكفيلة ابحلفاظ على 

تعلق بقطاع السكن  سالمة البيئة من املخاطر النامجة عن بعض املمارسات الرمسية والغري الرمسية، وخاصة ما
الضرورة البيئية الالزمة ان احرتمت ومت مراقبة  فقد وضع املشرع اجلزائري جمموعة من اآلليات اليت حتقق

 تنفيذها على ارض الواقع.
 املخططات العمرانية واحلضرية-

تساهم وزارة السكن والعمران بدور كبري يف محاية البيئة وهذا عن طريق الدور الذي تلعبه يف جمال     
تشريعات اليت تنظم سالمة البيئة التخطيط العمراين، ويدخل حتت مسؤولية الوزارة إصدار القرارات وال

 وإانرة وهتوية وضماانت صحية. السكانية من مساكن وحدائق ومرافق أمنية
أصبح االهتمام ابألبعاد البيئية يف التهيئة احلضرية حيتل صدارة االهتمامات على الصعيد العاملي، كرد     

ئة واألحزاب السياسية إلدماج البيئة يف التنمية فعل على املطالب املتزايدة من الرأي العام ومجعيات محاية البي
أصبحت رهان سياسي واجتماعي مؤثر يف صناعة القرار، عند رسم السياسة العمرانية على  نأاحلضرية بعد 

 املدن والسكان.
تستهدف التنمية احلضرية حتقيق التوازن الضروري بني متطلبات النمو احلضري واالقتصادي ومقتضيات     

بيئة واحملافظة على إطار معيشي مناسب للسكان حيث يوجد اقتناع راسخ لدى املختصني يف هذا محاية ال
 امليدان ابن البيئة الطبيعية تؤثر يف السلوك اإلنساين ابلدرجة اليت تؤثر يف النظام االجتماعي والثقايف.

كتاابته حول التهيئة العمرانية   التهيئة العمرانية يف مفهومها املعاصر حسب الدكتور جتاين البشري يف أخر    
هي اإلرادة العمومية لتنظيم املظاهر اجلغرافية البشرية واالقتصادية يف الوسط لتحقيق التوازن بني األماكن 
والتنظيم الشمويل املوجه إلسعاد السكان، وتوفري الشغل واإليواء واخلدمات العمومية هلم من خالل اجناز 

لثروات الطبيعية املتوفرة للحفاظ على الرتاث التارخيي يف بيئة ايكولوجية اهلياكل املتطلبة واستغالل ا
 .(20)نظيفة
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املعدل واملتمم لقانون التهيئة  05/04ولقد جتسدت عالقة بني العمران ومحاية البيئة مبوجب قانون رقم     
ورة احرتام البيئة تضمنه من قواعد وأحكام بضر  والتعمري الذي وضح إن قانون العمران ملزم يف إطار ما

من القانون  02نصت عليه املادة  وحماربة كل أشكال التلوث هبدف حتسني إطار ونوعية احلياة وفق ما
على ان ال تكون قابلة للبناء إال القطع اليت: تراعي االقتصاد احلضري وتكون داخل األجزاء  04/05

 ما تكون موجودة يف مواقع طبيعية واثرية.عند عندما تكون موجودة على أراضي فالحيه، املعمرة للبلدية،
هو حماولة هتيئة املناخ الذي يسمح للتجمعات السكنية إبجياد الوسائل الضرورية التخطيط احلضري : -1

فاإلنسان يسعى دوما  لتحقيق إطار معيشي مالئمة لسكاهنا تتوفر فيه أسباب الراحة والرفاهية داخل املدن،
األدوات اليت ميكن حتقيق االنسجام األفضل بني مجيع إفراد اجملتمع  ا وإجيادلتنظيم البيئة اليت يعيش فيه

حماوال استثمار كل الطاقات لتحقيق ذلك ويستخدم اإلنسان هلذا الغرض عملية التخطيط احلضري اليت 
 هتدف إىل ضمان نسيج عمراين متوازن ومتناسق وظيفيا ومجاليا واجتماعيا .

وأحجامها توسعا يف نسيجها احلضري وتتمركز هذه  زائرية مبختلف أمناطهاوقد شهدت اغلب املدن اجل    
املناطق السكنية يف املدن الكربى بسبب االنفجار السكاين الذي تشهده ،وان جنحت هذه الوسيلة  يف 

فإهنا مل تسلم من النتقادات حول  توفري السكن اجلماعي وحل جزء مهم من أزمة السكن يف البالد،
ما يتعلق يف إخفاقها يف توفري اهلياكل والتجهيزات الضرورية لسكاهنا حبيث التزال هذه املناطق نقائصها في

وتعتمد اعتمادا كليا على اخلدمات  السكنية احلضرية املتواجدة جبوار املدن عبارة عن مراقد للسكان فقط،
 املتواجدة يف مراكز املدن اليت أنشئت هبا ويعاين سكاهنا من مشكل التنقل.

إىل الوعاء العقاري الذي أجنزت فيه هذه املناطق والذي اقتطع يف غالبية احلاالت من األراضي  إضافة    
الفالحية اخلصبة كسهل متيجة. إن حتقيق هذه املتطلبات حتتاج لرتمجة فعلية حاضرا ومستقبال يف إطار ما 

 يف هذا اجملال هو التخطيط العمراين. يسمى ابلتنمية املستدامة ومن أبرز املخططات اليت مت االستعانة هبا
لكافة قطاعات وفئات اجملتمع من خالل وضع  وسيلة لتحقيق املصلحة العامة، التخطيط العمراين: هو-2

جديدة بغرض تعمريها أو رفع  الذي يتعلق مبنطقة تصورات ورؤى ألوضاع مستقبلية مرغوبة ومفضلة. وهو
هة املختصة بوضع األسس املستقبلية لتنفيذ املشروع وتوضيح مستواها االجتماعي واالقتصادي، فتقوم اجل

ويتجسد التخطيط العمراين يف اجلزائر من خالل  وحسن استغالل الثروات اليت يتضمنها، خطوات تنفيذه،
 أدوات التهيئة والتعمري املتمثلة يف:

 اجملايل والتسيريأداة للتخطيط  املشرع اجلزائري هو املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري: حسب-3
حيدد التوجيهات األساسية للتهيئة العمرانية للبلدية أو البلد ت املعنية أخذا بعني االعتبار  احلضري،
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يقسم املناطق إىل قطاعات أربع  والنمو الدميغرايف والتوزيع السكاين وهو تصاميم التهيئة وخمططات التنمية،
 هي:
 اليت تشغلها بنا ت جمتمعة. القطاعات املعمرة اليت تشمل كل األراضي-
 سنوات. 10القطاعات املربجمة للتعمري يف حدود -
 سنة. 20قطاعات التعمري املستقبلية على مدى -
 .(21)قطاعات الغري قابلة للتعمري-

يقتضيه النسيج العمراين، كما حيدد  يهدف هذا املخطط إال حتديد املناطق اليت ميكن تعمريها حسب ما
محايتها أثناء عملية جتسيد املشاريع السكنية وخاصة فيما يتعلق ابألراضي الفالحية املناطق الواجب 

 كما يهدف حلماية الرتاث الثقايف والتارخيي كما له دور يف محاية املوارد الطبيعية.  ومحايتها،
خمطط توجيهي لتعمري دخلت حيز التنفيذ، يف  88مل تسجل سوى  1978وتشري بعض البياانت لسنة 

والن التنمية تقتضي حتقيق التوازن الضروري بني متطلبات النمو  أخر مؤجل قيد الدراسة، 55قي حني ب
 االقتصادي ومتطلبات محاية البيئة املعيشية للسكان.

 خمطط شغل األراضي -4
املساكن عرب  وهو يهدف إىل: تنظيم يعرف على انه إحدى الواثئق اإلدارية والتقنية للتخطيط العمراين

حتديد األراضي املعرضة لألخطار الناجتة عن الكوارث  نسجمة ومتناسقة عرب الوحدات اجلوارية،وحدات م
ضبط القواعد املتعلقة ابملظهر  الطبيعية أو تلك املعرضة لالنزالق اليت ختضع إلجراءات حتديد آو منع البناء،

 .(22)اخلارجي للبنا ت، وحيدد املساحات اخلضراء وحيدد االرتفاقات
 إعداد املخطط عن طريق مداولة اجمللس الشعيب البلدي.ويتم 

ملخطط شغل األراضي دور يف محاية البيئة، ويف احملافظة على اجلانب اجلمايل للسكن، ويظهر ذلك من 
خالل حتديده للمساحات العمومية واخلضراء ومن الناحية القانونية فقد ألزم رئيس اجمللس الشعيب البلدي 

ئة على مستوى الوالية وذلك هبدف محايتها يف إطار التنمية املستدامة، ووفقا مل ابستشارة مصلحة البي
أتكده بياانت مصاحل وزارة السكن والعمران واليت تشري فيما يتعلق مبخططات شغل األراضي، واليت بلغ 

د منها فقط هي قيد االجناز ميدانيا اما الباقي فهي قي 4109خمطط فان  12000 إىل 2007عددها سنة 
 الدراسة.

تغيري بناء قائم قبل تنفيذ  اليت متنحها سلطة إدارية خمتصة إلقامة بناء جديد أو الرخصةرخصة البناء هي 
  (23)مشروع البناء 
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يبدو للوهلة األوىل أنه ال توجد عالقة بني رخصة البناء ومحاية البيئة، إال أنه ابستقراء مواد القانون     
تعمري يظهر أن هناك عالقة وطيدة بني محاية البيئة ورخصة البناء، وأن هذه املتعلق ابلتهيئة وال 90/29

 األخرية تعترب من أهم الرتاخيص اليت تعرب عن الرقابة السابقة على احمليط البيئي والوسط الطبيعي.
أي احلصول على رخصة البناء متنحها اإلدارة املختصة قبل الشروع يف إجناز  90/29فلقد اشرتط قانون     

بناء جديد، كما اشرتط الرخصة يف أي ترميم أو تعديل يدخل على البناء، بل اشرتطت بعض القوانني على 
من يريد البناء يف بعض املناطق احملمية احلصول على موافقة الوزارة املكلفة ابلتسيري أو اإلشراف على 

 األمكنة املراد إجناز البناء فيها.
حبماية الرتاث الثقايف على أن أي تغيري يراد إدخاله على عقار مصنف املتعلق  98/04ونص القانون     

كذلك ابلنسبة للبناء يف املناطق   ضمن الرتاث الثقايف لرخصة مسبقة تسلم من طرف الوزير املكلف ابلبيئة.
الرأي  أخضع منح رخصة البناء فيها إىل أخذ  03/03السياحية ومواقع التوسع السياحي فإن القانون

 للوزير املكلف ابلسياحة .  املسبق
علما أن احلصول على موافقة الوزارة املعنية يعترب إجراء مسبق وليس رخصة، وإمنا جيب احلصول على     

وابلرجوع ألحكام القانون  .(24)الرخصة من اهليئة اإلدارية املختصة اليت عينها قانون التهيئة والتعمري
ب أن يستفيد كل بناء معد للسكن من مصدر للمياه الصاحلة منه تنص على أنه جي 7جند املادة  90/29

 8للشرب، وأن يتوفر على جهاز لصرف املياه حيول دون تدفقها على سطح األرض، كما تشرتط املادة 
على أن يكون تصميم املنشآت والبنا ت ذات االستعمال املهين والصناعي بكيفية متكن من تفادي رمي 

 ناصر الضارة.النفا ت امللوثة وكل الع
وجيب اإلشارة إىل أن صالحيات اإلدارة يف منح رخصة البناء ختتلف حسب ما إذا كانت املنطقة تتوفر     

ففي حالة عدم وجود أدوات التعمري فإن دراسة الطلب والرد عليه يكون  على أدوات التعمري أو ال تتوفر.
املتعلق ابلقواعد العامة  91/175وضبطها املرسوم  ابلرجوع للقواعد العامة للتعمري، اليت نص عليها القانون

للتهيئة والتعمري، الذي بني يف مواده احلد األدىن من القواعد اليت جيب أن حترتم يف البناء حبيث نصت املواد 
منه على إمكانية رفض تسليم رخصة البناء ابلنسبة للبنا ت ،واهليئات املقرر تشيدها يف أراضي  5و 4،3

ار الطبيعية مثل الفيضاانت االجنراف واخنفاض الرتبة وانزالقها والزالزل واجلرف ،أو املعرضة معرضة لألخط
ألضرار خطرية يتسبب فيها الضجيج، أو إذا كانت بفعل موضعها ومآهلا أو حجمها من طبيعتها أن تكون 

 هلا عواقب ضارة ابلبيئة.
خمطط  ، PDAUوالتعمريخطط التوجيهي للتهيئة امل أما يف حالة و جود أدوات التعمري واليت تتمثل يف    

فيجب أن حترتم البناية املزمع إجنازها هذا املخطط وما ورد فيه، علما أنه إذا كانت  ، P.O.Sشغل األراضي
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البلدية يغطيها خمطط شغل األراضي فإن مسؤولية اختاذ القرار يف منح أو رفض رخصة البناء تعود إىل رئيس 
من طرف مصلحة التعمري لدى البلدية، ويتخذ القرار رئيس البلدية خالل ثالثة  البلدية ويدرس الطلب

 أشهر من اتريخ تقدمي الطلب.
أما إذا كانت البلدية ال تتوفر على خمطط شغل األراضي فإن مصاحلها تكتفي عند تلقي الطلب     

زم رئيس البلدية ابلقرار الذي تتخذه إبرسال امللف إىل مديرية التعمري ابلوالية لدراسة وإبداء رأيها فيه، ويل
 مديرية التعمري فال ميكنه منح رخصة البناء إذا أبدت حتفظات عليها.

الشروط الواجب توفرها للحصول على رخصة  1991ماي  28املؤرخ يف  91/176ولقد حدد املرسوم     
أو املستأجر املرخص له قانوان أو طلب رخصة البناء موقع عليها من املالك أو موكله  البناء، واليت تتمثل يف:

مذكرة ترفق ابلرسوم البيانية الرتشيدية واليت تتضمن ، تصميم للموقع اهليئة أو املصلحة املخصصة هلا العقار،
وسائل العمل وطريقة بناء اهلياكل واألسقف ونوع املواد املستعملة، وشرح خمتصر ألجهزة متوين ابلكهرابء 

ايل املرخص إبنشاء مؤسسات صناعية وجتارية مصنفة يف فئة املؤسسات اخلطرية قرار الو ، والغاز والتدفئة
 .(25)والغري صحية واملزعجة

فهناك  يتجسد لنا دور رخصة البناء يف جمال محاية البيئة يف الرتسانة القانونية واملراسيم التنظيمية وفقط،    
وض قانونيا وعمليا أن ال تكون يف أراضي العديد من البنا ت وحىت املشاريع شيدت يف مناطق من املفر 

ان الذي منح رخصة البناء  صاحلة للزراعة أو على حساب مساحات خضراء متثل املتنفس للمواطن،
لصاحب املشروع وهي اإلدارة احمللية املعروف عليها بضعف األداء وقلة الدراسات املرافقة للمشاريع 

عيب أو الوايل والوزير املكلف ابلتعمري يف الكثري من فإصدار رخصة البناء من طرف رئيس اجمللس الش
األحيان ال يقومون بدراسة التأثري البيئي لتلك املشاريع السكنية على البيئة أو العكس أتثري البيئة على ذلك 

أراضي ال تتوفر على الضرور ت البيئية  املشروع يف حالة وقوعه مبنطقة زلزالية ،وأراضي غري صاحلة للبناء أو
الالزمة كاملاء والطاقة واملواصالت ،كل هذه االعتبارات ال أتخذ يف احلسبان إذا تعلق األمر بتحقيق السلم 

خاصة يف املشاريع السكنية املليونية املرتبطة  االجتماعي واالستقرار لو كان ذلك على حساب البيئة،
لن يكون هبذا التصور اإلداري التقليدي  إن حتقيق الدور البيئي لرخصة البناء ابلسياسات التنموية املنتهجة،

القائم على نقص الكفاءة وقلة اخلربة يف تقييم مدى التأثري هذه املشاريع السكنية أو غريها على البيئة 
بشكل عام و احمليط العمراين الذي فقد شكله وأصبح عبارة عن فوضى ،وعلى الرغم من اإلجراءات 

ابلبعد البيئي كضرورة مرافقة للمشاريع التنموية، إال ان التجسيد الفعلي املتعلقة ابلتنمية املستدامة واألخذ 
اإلداري التقليدي واستحداثه بقوانني معاصرة وإعطاء  يكون إبقامة مراكز للتكوين خمتصة مع تغيري يف األداء

 دور للمجتمع املدين من خالل تبيان قيمة البيئة على كل املستو ت.
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 ماجلمعيات البيئية واإلعال
 اجلمعيات البيئية–

واالنتماء احلر للجمعيات صورة من صور تدعيم  le droit de participation يعد احلق يف املشاركة    
الدميقراطية، حترص الكثري من احلكومات على ضماهنا، شريطة أن يكون االنتماء حر وغري مقيد، ولقد 

لكل شخص احلق يف حرية االشرتاك يف م أنه  1948من إعالن حقوق اإلنسان لعام  20نصت املادة 
 . "االجتماعات واجلمعيات السلمية

املتعلق ابجلمعيات، الذي  90/31إال أنه مل يكرس هذا احلق يف اجلزائر بصفة واضحة إال بصدور قانون     
عرف اجلمعية أبهنا اتفاقية جيتمع يف إطارها أشخاص طبيعيون أو معنويون على أساس تعاقدي ولغرض غري 

ربح، يشرتكون يف تسخري معارفهم ووسائلهم ملدة حمدودة أو غري حمدودة من أجل ترقية األنشطة ذات م
 .الطابع املهين واالجتماعي والعلمي والديين والرتبوي والثقايف والر ضي

عضوًا على األقل يف مجعية عامة أتسيسية، يتم من خالهلا املصادقة على  15تتأسس اجلمعية حبضور     
هنا األساسي، ومبجرد أتسيسها تكتسب اجلمعية الشخصية املعنوية واألهلية املدنية وميكنها حينئذ أن قانو 

حق التقاضي وأن تتأسس طرفًا مدنيًا أمام احملاكم املختصة بسبب الوقائع اليت هلا عالقة هبدف  متارس
وإبرام العقود  لسلطات العموميةالتمثيل لدى ا اجلمعية وتلحق ضررًا مبصاحل أعضاءها الفردية أو اجلماعية،

واالتفاقات اليت هلا عالقة هبدفها، واقتناء األمالك العقارية أو املنقولة جمااًن أو مبقابل ملمارسة أنشطتها كما 
 ينص عليها قانوهنا األساسي.

ون تبيان إنشاء اجلمعيات للمسامهة يف محاية البيئة، ولكن د 1983 ولقد أجاز قانون البيئة القدمي لسنة    
الدور الذي ميكن أن تلعبه، وكيفيات تدخلها يف هذا امليدان، كما أن هذا القانون مل يعطيها دوراً للتثقيف 

 .(26)والتوعية البيئية اليت تشكل األرضية احلقيقية لدميقراطية بيئية منشودة
 917، و2011سنة وطنية  962مجعية من جمموع  32وصل عدد اجلمعيات البيئية الوطنية املعتمدة     

وصل عدد اجلمعيات يف اجلزائر إىل حوايل  2014مجعية ويف سنة  77361مجعية حملية من جمموع 
 .(27)مجعية بني وطنية وحملية تنشط يف خمتلف اجملاالت 120.000

الذي دعم دور اجلمعيات يف محاية البيئة، إذ نص على دور  03/10لكن مع ظل قانون البيئة اجلديد     
 يات يف إبداء الرأي واملشاركة يف مجيع األنشطة املتعلقة حبماية البيئة وحتسني اإلطار املعيشياجلمع

على حق اجلمعيات يف رفع الدعاوى أمام اجلهات القضائية املختصة عن كل مساس  36ونص يف مادته 
يل ميكن القول أنه لو ابلبيئة، وذلك حىت يف احلاالت اليت ال تعين األشخاص املنتسبني هلا ابنتظام، وابلتا

عرض النزاع املذكور سابقًا )قضية إمسيدال( يف ظل القانون اجلديد، ال كان الفصل فيه يكون حتمًا على 
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وجه خمالف للحكم السابق، وذلك بسبب تقرير املشرع صراحًة على حق اجلمعيات يف رفع الدعاوى حىت 
ذهب املشرع إىل أبعد من ذلك عندما أقر يف املادة يف النزاعات اليت ال تعين األشخاص املنتسبني هلا، بل 

من نفس القانون على أنه ميكن لألشخاص الطبيعيني الذين تعرضوا ألضرار فردية تسبب فيها فعل  38
الشخص نفسه أن يفوضوا مجعية معتمدة قانوانً لكي ترفع ابمسهما دعوى التعويض أمام القاضي العادي أو 

البد أن يكون التفويض من  ا التفويض يتطلب توفر مجلة من الشروط وهي:تتأسس طرفا مدنياً ،ولكن هذ
تعرض األشخاص الطبيعية ألضرار فردية تسبب فيها فعل الشخص ، طرف شخصان طبيعيان على األقل

أن يكون التفويض الذي مينحه كل  نفسه واليت تشكل خمالفة لألحكام التشريعية املتعلقة حبماية البيئة
 .(28)ياشخص معين كتاب

ميثل احلق يف احلصول على املعلومات البيئية احد الشروط الضرورية للمشاركة الفعلية للمجتمع املدين     
بشكل عام واجلمعيات البيئية بشكل خاص يف القرارات املتعلقة ابلبناء والسكن وقد أكد هذا احلق قانون 

عالم وحتسيس اجلمهور وضمان مشاركته إىل اخلاص ابإلعالم البيئي كونه يهدف إىل تدعيم اإل 03/10رقم 
من هذا القانون جاء فيه انه حيق لكل  07جانب خمتلف املتدخلني يف تدابري محاية البيئة ،ففي نص املادة 

شخص طبيعي أو معنوي تقدمي طلب للهيئات املعنية من اجل احلصول على املعلومات البيئية ،وابملقابل 
 كم كرس القانون احلق يف اإلعالم البيئي من طرف األشخاص  ذلك، على اهليئات املعنية متكينه من

أو املعنويني ابلتبليغ املكلفني احملليني ابلبيئة بكل ما تعلق ابلعناصر البيئية املتأثرة واملؤثرة على  الطبيعيني
 .(29)الصحة واألمن العمومي

 اإلعالم وسائل-
العام وو االهتمام بقضا  البيئية اليت من خالهلا يربز يعترب دور وسائل اإلعالم مهم يف حتريك الرأي     

 الوعي البيئي لدى خمتلف قطاعات اجملتمع من صانع السياسة العامة اىل منفذها وحىت مستقبلها.
ووسائل اإلعالم اجلزائرية ،وخاصة املكتوبة هلا دور ابرز يف رفع الوعي البيئي  فقد ظهر إعالميني     

 وهذا ملا تعانيه البيئة يف اجلزائر من استنزاف وتلوث بفعل ِمارسات رمسية وغري رمسية،مهتمني هبذا الشأن ،
ولكن تبقى املادة اإلعالمية يف ميدان البيئة  تعاجل املشاكل اليت تواجه معظم اجملمعات السكنية اجلديدة اليت 

الت و املدارس وحىت احملالت يربز فيها طابع اإلمهال للمرافق الضرورية كاملساحات اخلضراء و طرق املواص
إىل سكنات اجتماعية أين  وأخرها كان سكان كوريف احلراش عندما مت ترحيلهم التجارية يف بعض األحيان

 مل جيدداين شروط املعيشة إال اجلدران و األسقف وضيق يف مساحة السكن.
يف اجملتمعات الدميقراطية  يشكل اجملتمع املدين واجلمعيات بصفة خاصة حلقة الوصل بني املواطن والدولة

اإليصال انشغاالهتم البيئية للسلطات اإلدارية  إليه يلجأون واإلفراد القائمة على مبدأ املشاركة واملواطنة،
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ابلطرق احلضارية، وقد أصبحت القضا  البيئية من االهتمامات املشرتكة لألفراد واجملتمعات سواء على 
 املستوى الرمسي أو الغري الرمسي.

 فعالية اجلمعيات مهما كان نشاطها ال يتحقق إال يف إطار دولة حترتم حقوق مواطنيها استنادا إىل    
القانون، مع وجود مؤسسات قوية تتمتع ابلشفافية وقادرة على أداء وظائفها  أسس ومبادئ املواطنة وسيادة

 بفعالية خلدمة املواطن.
ميقراطي تفتح اجملال للمجتمع املدين ومنها اجلمعيات يف إن هذه املمارسات االجتماعية املنظمة يف إطار د

 التأثري يف عملية صنع القرار واختاذ القرار سواء تعلق األمر ابلسياسات السكنية او البيئية او غريها...
 خامتة
إن النظرة السياسية والقانونية غري كافية فهي مرتبطة أيضا بوجود متغريات مغذية لتفعيل األدوار،     
لتطور االقتصادي ضروري يف ظل احلرية واملنافسة القائمة على الكفاءة والفعالية اليت تعطي للمبادرة فا

لألفراد واجلمعيات اليت ترتكز على نتائج التنمية االقتصادية من ارتفاع يف الدخل ومستوى التعليم ما ميهد 
 لنمو القيم والتوجهات املؤيدة للوعي البيئي لألفراد واملؤسسات.

 هلوامش:ا
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 قرارات جملس األمن الدويل ظل   ات اإلسرائيلية يفاملستوطن
 

 الطالب ضامن اجلياليل
 جامعة حيي فارس، املدية

 ملخص:
، م1967يسلط هذا البحث الضوء على املستوطنات اإلسرائيلية يف األراضي الفلسطينية احملتلة عام     

 معاجلة هذه القضية.ابعتبارها الوجه احلقيقي لالحتالل، ويربز دور جملس األمن الدويل يف 
توصلت الدراسة إىل جمموعة نتائج أسست جملموعٍة من االقرتاحات لبحث أبرز احللول املمكنة إزاء     

 هذه املسألة املرتبطة أساساً حبق تقرير مصري الشعب الفلسطينيفي بناء دولته املستقلة.
 مقدمة:

ية )الضفة الغربية مبا فيها القدس الشرقية، احتالل إسرائيل للشطر الثاين من األراضي الفلسطين منذ    
مستندًة يف ذلك إىل عدد من  م شرعت يف التخطيط إلقامة املزيد من املستوطنات1967وقطاع غزة( عام 

 القانونية(. -األمنية -التارخيية -التربيرات املختلفة )الدينية
فلسطينية احملتلة انتهاكات صارخة شكلت هذه التصرفات أي  )بناء املستوطنات( على األراضي ال وقد    

القانون الدويل  املعاصر، أبرزها انتهاك القانون الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان الفلسطيين، ِما جعل  لقواعد
جملس األمن الدويل  يصدر العديد من القرارات التارخيية بشأن إقامة املستوطنات بدًءا بقرارات عامي 

 م.2016( لعام 2334( وانتهاًء ابلقرار )478- 476 -465م )1980( و452-446م )1979
 ويف هذا اإلطار سنعاجل هذا البحث ضمن اإلشكالية التالية:    

 لقرار وهل حقق قفزة نوعية ابستصدارها ما دور جملس األمن الدويل يف التصد ي للمستوطنات اإلسرائيلية؟
 م؟12/2016/ 23 يف ( الصادر2334اجلديد )

املستوطنات اإلسرائيلية، ونعاجل يف  من خـالل مبحثني، نستعرض يف املبحث األول مفهوم تتم دراستنا    
 للمستوطنات اإلسرائيلية. دور جملس األمن يف التصد ي املبحث الثاين

 املستوطنات اإلسرائيلية مفهوم املبحث األول:
ة هلا فإن احلركة الصهيونية إذا كانت احلركات االستعمارية تطمع يف استغالل ثروات البالد اخلاضع    

، من هنا سوف نقسم هذا املبحث إىل مطلبني اثنني، (1)تسعى إىل مَتَلًِّك األرض وزرعها ابملستوطنات
نتناول يف املطلب األول تعريف املستوطنات اإلسرائيلية وتربيرات إقامتها، ونتناول يف املطلب الثاين الوضع 

 القانون الدويل.القانوين للمستوطنات اإلسرائيلية يف 
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 املستوطنات اإلسرائيلية وتربيرات إقامتها  املطلب األول: تعريف
هي مصطلٌح يُطلق على التجمعات  املستوطنات اإلسرائيلية، أو املغتصبات كما يسميها الفلسطينيون،

يستند و  ،(2)م1967إسرائيل عام األراضي اليت اغتصبتها السكانية االستعمارية اليهودية اليت بُنيت على
االستيالء على األراضي  ومها: مفهومها إىل منطلقات فكرية صهيونية صرفٍة مؤسسة على رؤيتني أساسيتني،

-ترغيبا وقسرا-الفلسطينية، وإحالل املهاجرين اليهود حمل أصحاهبا األصليني، بعد هتجريهم بكافة السبل
 .(3)اىل اخلارج

فمن الناحية  ، وإمنا جاء استنادًا لتربيرات خمتلفة،وال ميكن القول أن املشروع االستيطاين جاء عفو ً 
فلسطني هو نوٌع من الوفاء للوعد اإلهلي ابلعودة إىل أرض  الدينية يرى اليهود أن إقامتهم للمستوطنات يف

، ومن الناحية التارخيية يرون أهنم كانوا يعيشون يف األراضي اليت تشكل اليوم (4)إسرائيل واحلدود التوراتية
،وترى إسرائيل أن عملياهتا االستيطانية ترتبط بنظرية (5)اضي الفلسطينية احملتلة على مدى آالف السننياألر 

األمن القومي اإلسرائيلي  واليت تقوم على ضرورة توفر حقائق جغرافية وتوفري احلدود اآلمنة والعمق 
تكون السياسة االستيطانية انتهاكاً  ، ومن الناحية القانونية ينفي الفقهاء اإلسرائيليون أن(6)االسرتاتيجي 

م، 1949( من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 49/06للقواعد القانونية لقانون االحتالل احلريب، وخاصًة املادة )
 .(7)واخلاصة حبماية املدنيني زمن احلرب

قامة املستوطنات وال حيتاج الرد على مزاعم إسرائيل بشأن تربير االستيالء على األراضي الفلسطينية وا    
عليها اىل جمهود كبري، سواًء كان ذلك متصاًل ابلتربيرات الدينية او التارخيية او القانونية، ألهنا ال تصمد 

 أمام أبسط مبادئ النقد والختالفها مع احلقائق الواضحة يف القانون الدويل املعاصر.
 قانون الدويلاملطلب الثاين: الوضع القانوين للمستوطنات اإلسرائيلية يف ال

م غري شرعية 1967ال خيتلف اثنان على أن املستوطنات اإلسرائيلية يف األراضي الفلسطينية احملتلة عام     
وغري قانونية، ألهنا تنطوي على خروقاٍت وانتهاكاٍت صرحيٍة لقواعد القانون الدويل، وأمهها صكوك القانون 

م ابعتبارها من القواعد العرفية، جند أن 1907ة الهاي لعام الدويل  اإلنساين ، فبمجرد انطباق قواعد اتفاقي
انطباق  (، وعند56،55،46،23اإلجراءات االستيطانية تنتهك العديد من نصوص موادها السيما املواد )

 (49/06م على حالة االحتالل احلريب اإلسرائيلي، جند أن املادة )1949قواعد اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
 .(8)على حترمي إقامة املستوطنات ونقل السكان املدنيني التابعيني لدولة االحتالل إليهانص ت صراحًة 

وتتجسد انتهاكات حقوق اإلنسان الفلسطيين  املتعلقة ببناء املستوطنات يف: )القيود على التنقل، وهدم     
رد الطبيعية، ابإلضافة إىل املنازل، ونقل جتمعات فلسطينية قسراً، وتقييد سبل حصول الفلسطينيني على املوا

وتنتهك سياسة ، (9)اهلجمات العنيفة اليت يشنها املستوطنون على الفلسطينيني وِمتلكاهتم دون رادع(
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االستيطان اإلسرائيلي  مبدأ املساواة املنصوص عليه يف املادة األوىل من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
(10) ،

رائيلية النظم القانونية والقضائية احملددة للمستوطنات، حيث ابإلضافة إىل ذلك وضعت السلطات اإلس
ال ختتلف عن الفصل العنصري  خيضع املستوطنون جملموعة واحدة من القوانني واحملاكم، مثل هذه السياسة

 .(11)الذي يتم إدانته من قبل األمم املتحدة 
خرقًا ألحكام القانون الدويل االنساين  االجراءات االستيطانية اإلسرائيلية تعد إن مجيعوصفوة القول     

االستيطانية حيول دون  حقيقة فعلية مفادها أن مواصلة إسرائيل يف سياساهتا وحقوق االنسان ِما يؤكد
 .(12)حتقيق الفلسطينيني حقهم يف تقرير مصريهم

 املبحث الثاين: دور جملس األمن الدويل يف التصد ي للمستوطنات اإلسرائيلية
صدرت عن جملس األمن تدين  (13)ننا إغفال حقيقة وهي أن هناك مجلة من القرارات احلصريةال ميك    

االستيطان اليهودي  وتعتربه غري قانوين  وغري شرعي وتطالب بتفكيكه ووقفه، وقد شهدت هذه القرارات 
م 1980-م1979م، بدءًا من قرارات عامي 1967تطورًا اترخييًا منذ احتالل األراضي الفلسطينية عام 

 م.2016وانتهاًء ابلقرار اجلديد لعام 
نستعرض دراسة هذا املبحث من خالل مطلبني، نبحث يف املطلب األول، منهج جملس األمن يف     

 التصد ي للمستوطنات اإلسرائيلية، ونبحث يف املطلب الثاين، تقييم ذلك املنهج.
 وطنات اإلسرائيليةاملطلب األول: منهج جملس األمن الدويل يف التصد ي للمست

سنة على  12إال بعد مرور  ابختاذ قراراته املتخصصة يف موضوع االستيطان مل يبدأ جملس األمن الدويل      
( الصادر 446م، فصدرت عنه مخسة قرارات متتالية، كان أوهلا القرار رقم )1967بَْدِء االحتالل عام 

إبقامة املستعمرات  ليس هلا أي  سند قانوين ،  علن فيه أن سياسة إسرائيلا أم 1979 مارس 22بتاريخ 
وأكد  يف بنده الثالث على أن  ،(14)وتشكل عقبة خطرة يف وجه التوصل إىل سالٍم شامٍل وعادٍل ودائمٍ 

اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة حبماية املدنيني أوقات احلرب تنطبق على األراضي احملتلة من قبل إسرائيل عام 
جيب أن تتخذ كافة اإلجراءات  -كقوة احتالل-ك القدس، والتأكيد على أن إسرائيلم مبا يف ذل1967

 (452القرار رقم ) ، مث جاء(15)م1967لعدم تغيري الوضع القانوين  والطابع اجلغرايف  لألراضي احملتلة عام 
(، وأعاد 446مستنكرًا وبشدة عدم تعاون إسرائيل مع القرار السابق ) 1979جويلية  20الصادر بتاريخ 

التأكيد على أن إقامة املستوطنات يف األراضي الفلسطينية ال تتمتع بسنٍد قانوين  وتشكل خرقًا التفاقية 
جنيف الرابعة، وقد أكد القرار بشكٍل خاص على ضرورة احملافظة على الوضع الديين  والروحي  الفريد 

 .(16)لألماكن املقدسة يف مدينة القدس
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م، وقد أكد  على 1980مارس  01( الصادر بتاريخ 465م صدر القرار رقم )1980ومع بدا ت العام     
( 446القرارات السابقة وشجب بشدة رفض إسرائيل التعاون مع اللجنة املشكلة ملتابعة القرارين )

، ودعا حكومة إسرائيل وشعبها إىل تفكيك (17)(، ورفضها الرمسي  للقرارات سابقة الذكر452و)
تشكل خرقًا واضحًا التفاقية جنيف الرابعة  ائمة والتوقف عن بناء أخرى جديدة ابعتبارهااملستوطنات الق

وأعاد التأكيد  ،م1980جوان  30( الصادر بتاريخ 476،مث أصدر جملس األمن القرار رقم )(18)م1949
م، مبا فيها 6719على الضرورة امللحة إلهناء االحتالل الطويل لألراضي العربية اليت احتلتها إسرائيل عام 

، وأكد  على أن مجيع اإلجراءات اليت غريت الطابع اجلغرايف  والدميغرايف  والتارخيي  لوضع مدينة (19)القدس
( الصادر 478، وانتهى إبصداره يف نفس العام للقرار رقم )(20)القدس ابطلة وكأهنا مل تكن، وجيب أن تلغى

على ضرورة امتثال إسرائيل لقرارات جملس األمن،  جاء ليؤكد من جديد لذيا ما 1980أوت  20بتاريخ 
لكنيست يشك ل انتهاكًا للقانون الدويل  ويؤثر يف استمرار  الذي ُسن من ِقَباِل « القانون األساسي  »وأن 

تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة، وأشار القرار يف بنده الثالث إىل أن اإلجراءات اليت اختذهتا إسرائيل واليت ترمي 
 .(21)ري طابع ووضع مدينة القدس جيب إلغاؤها على الفورإىل تغي

سنة ابلتحديد( من توقف جملس األمن من إصدار القرارات املتعلقة  36بعد حوايل أربعة عقود )
م 2016 ديسمرب 23م، تبىن  جملس األمن يف 1967ابالستيطان اإلسرائيلي على األراضي احملتلة عام 

عضواً  14ستيطان يف الضفة الغربية مبا فيها القدس، وذلك مبوافقة الذي يدين اال (22)(2334القرار)
 .(23)وامتناع الوال ت املتحدة األمريكية عن التصويت

مادة، ففي مقدمته يؤكد على القرارات ذات الصلة، السيما  13( على ديباجة و2334ِاشتمل القرار )
م حول االستيطان، وأن على 1980لعام  (465م، والقرار )1979( لعام 452( و)446القرارين )
م، ويستحضر كذلك 1949احرتام موجباهتا احملددة يف اتفاقية جنيف الرابعة لعام -كقوة احتالل-إسرائيل

م عن حمكمة العدل الدولية حول اجلدار العازل، وهذه هي املرة 2004الرأي االستشاري الصادر عام 
، ويؤكد القرار يف الفقرة األوىل منه أن بناء (24)اجلدار األوىل اليت يتضمن قرار جمللس األمن إشارة لفتوى

إسرائيل للمستوطنات يف الضفة الغربية والقدس الشرقية عمل غري قانوين  ميثل انتهاكًا صارخًا للقانون 
الدويل  

عن قلقه من أن األنشطة االستيطانية املستمرة تشكل هتديدًا حلل  ، ويعرب يف فقرته الثانية(25)
وخبصوص الفقرة الثالثة أكد  القرار فيها أهنلن يعرتف أبي تغيريات  ،(26)بسبب استمرار أنشطتهالدولتني 

م مبا يتعلق ابلقدس، ابستثناء ما يتفق عليه الطرفان، فإن ذلك يعين رفض 1967على حدود ما قبل عام 
ما يعين رفض سياسة التوسع والضم اإلسرائيلية ومصادرة األراضي وإقامة جدار الفصل العنصري ، ك

، ويف الفقرة الرابعة يؤكد القرار على وقف مجيع األنشطة االستيطانية (27)إجراءات هتويد القدس  وضمها
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اإلسرائيلية ألنه أمر ضروري إلنقاذ حل الدولتني، وأن إسرائيل هي املسؤولة عن إفشال القرارات والرغبة  
هتا وِمارساهتا غري املسؤولة واملتعارضة مع القوانني الدولية يف إهناء الصراع يف املنطقة من خالل انتهاكا

، ويدعو القرار يف الفقرة اخلامسة إىل التفريق  بني إسرائيل )أي األراضي احملتلة عام (28)واألعراف الدولية
م، وهو البند الذي ميكن أن يعزز بشكل خاص مقاطعة منتجات 1967م(  واألراضي احملتلة عام 1948

مة يف الضفة الغربية مبا فيها شرق القدس؛ وميكن أن يشكل ضغطاً، أقله معنو ً، على دولة املستوطنات املقا
 .(29)االحتالل اإلسرائيلي

 املطلب الثاين: تقييم منهج جملس األمن الدويل يف التصد ي للمستوطنات اإلسرائيلية
االستيطان اإلسرائيلي  يالحظ على مسار منهج جملس األمن يف معاجلته لقضية املستوطنات منذ بداية 

م، أنه اتبع األسلوب غري املباشر يف إدانة االستيطان وتقرير عدم مشروعية بناء 1967لألراضي احملتلة عام 
املستوطنات يف تلك األراضي من خالل أتكيده يف العديد من قراراته على انطباق اتفاقية جنيف الرابعة 

يها مدينة القدس، وإدانته لكل االنتهاكات اإلسرائيلية م مبا ف1967على كل األراضي اليت احتلت عام 
لتلك االتفاقية من مصادرة لألراضي واملمتلكات وطرد وترحيل للمواطنني، أو نقل جزء من السكان 

، ويالحظ أيضًا على القرارات السابقة أن كاًل منها أييت مؤكداً (30)املدنيني اإلسرائيليني لإلقامة يف أراضيهم
 .(31)قرارات ملا سبقه من

م 1979( لعامي 478-476-465-452-446وبصفة عامة اقتصرت قرارات جملس األمن الدويل  )
م على الشجب وإدانة االستيطان يف األراضي العربية الفلسطينية احملتلة، ومل تتجاوزها إىل حد اختاذ 1980و

 .(32)إلسرائيليةأو إكراهية ردعية لوقف السياسة االستيطانية ا إجراءات عملية تطبيقيةٍ 
م، يالحظ أنه كما يف القرارات 2016يف عام  (2334وعندما أقدم جملس األمن على استصدار القرار)

األخرى الصادرة عنه يؤكد على املبادئ ذات العالقة وعلى معايري القانون الدويل  بشأن املستوطنات 
ة أخرى يف األرض الفلسطينية احملتلة مثل مبا يف ذلك إنشاء روابط واضحة مع مشاريع إسرائيلي اإلسرائيلية،

 .(33)بناء جدار الفصل العنصري  وهدم املنازل وتشريد السكان املدنيني
( منه الذي يطالب 05تعلق ابلبند ) وقد جانب جملس األمن التوفيق يف صياغته هذا القرار وخاصة ما

( 12م، والبند )1967ناطق احملتلة لعام م وبني امل1948مجيع دول العامل ابلتفرقة بني مناطق إسرائيل لعام 
حول االستيطان واألمور  الذي يطالب األمني العام لألمم املتحدة أبن يقدم اجمللس كل ثالثة شهور تقريراً 

 .(34)املتعلقة هبذا القرار
وقد صدر القرار حتت الفصل السادس من ميثاق األمم املتحدة )التسوية السلمية للمنازعات(، وابلتايل 

إنه يفتقد إىل آليٍة للتنفيذ وال يرتب آاثرًا قانونية ملزمًة كاليت تصدر حتت البند السابع من ميثاق األمم ف
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املتحدة، أي أنه سيبقى عبارة عن توصيات ما مل تبادر السلطة الفلسطينية إىل تفعيله والعمل على حتويله 
 إىل أداة سياسية وقانونية.

ترب قفزة نوعية ابلنسبة جمللس األمن ابعتباره غطاء قانوني ًا يدعم يع (2334) إن القراروميكن القول 
احلقوق الفلسطينية، ويفتح آفاقًا جديدة من املقاومة الدبلوماسية والقانونية ملواجهة التغ ول االستيطاين ، 

 وإهناء االحتالل اإلسرائيلي  البغيض.
عليه « بنيامني انتنياهو» رئيس الوزراء  تعليق مكتب وقد برز حتدي إسرائيل هلذا القرار مؤخراً، يف

، ومرد (35)«إن إسرائيل ترفض هذا القرار املعادي إلسرائيل واملخزي من األمم املتحدة ولن متتثل له»بقوله: 
ذلك أن التمرد اإلسرائيلي على القانون الدويل حتكمه ظروف القوة وازدواجية التعامل يف القضا  الدولية 

 الراهنة.
األخري للقول أنه لألسف الشديد مل يُقدم جملس األمن الدويل حلد الساعة على اختاذ أي وخنلص يف 

إجراء عملي  سواًء ابلنسبة للمستوطنات أو انتهاك حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة عام 
ويل يتناىف مع ِما يوحي أبن جملس األمن الد م، أو حىت ابلنسبة للصراع العريب  اإلسرائيلي  ككل،1967

 شعاره يف حتقيق السلم واألمن الدوليني. 
 خامتة:

م جتاوٌز فادٌح لسلطات 1967إن وجود املستوطنات اإلسرائيلية على األراضي الفلسطينية احملتلة عام 
انتقاٍد وإدانة وشجٍب من قبل جملس األمن الدويل، يف عبارات قاطعة،  القائم ابالحتالل احلريب، وحمل  

( الصادر يف 2334مٍة حامسٍة من خالل إصداره العديد من القرارات كان آخرها القرار )وهلجة حاز 
 م.23/12/2016

ورغم أمهية القرارات اليت أصدرها جملس األمن بشأن املستوطنات إال أهنا مل جتد نفعًا بسبب الغطرسة 
ل السابع من ميثاق األمم اإلسرائيلية، وعدم وجود مصداقية دولية يف تنفيذها، لذلك نقرتح تطبيق الفص

ونقرتح استصدار قرار دويل حاسم حيدد آليات لتفعيل القرار  املتحدة إلرغام إسرائيل على تنفيذها،
وطمس املعامل بكل  (، وصب كل اجلهود الدولية وو احلفاظ على فلسطني من التهويد2334اجلديد)

 السبل املتاحة.
ولكن املتتبع  قرتحات العامة ويعُّدها يف إطار األماين،ورمبا يشكك البعض يف إمكانية حتقق هذه امل

للقضية الفلسطينية يالحظ أن كثريًا من األماين قد حتققت او يف طريقها اىل التحقيق، اذا ما توافرت 
الظروف اليت تدعو اىل حتقيقها، وأن اإلصرار على طلب حتقيق األماين يؤدي إىل حتقيقها، ودليلنا على 
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ني األحرار للبواابت االلكرتونية اإلسرائيلية اليت استهدفت املسجد األقصى الشريف، ذلك رفض املقدسي
 «.إم ا أن نكون عظماء على األرض، وإم ا عظام حتت األرض» وصدق أحدهم عندما قال:

 هوامش البحث:
للنشر والتوزيع، عمان،  د. رشاد عارف السيد، املسؤولية الدولة عن أضرار احلروب العربية اإلسرائيلية، دار الفرقان -1

 .146م، ص1984، 1ط
 https://ar.wikipedia.orgموسوعة ويكيبيد  االلكرتونية، انظر الرابط: -2
، 1د. غازي راببعة، القضية الفلسطينية والصراع العريب اإلسرائيلي، دار الكرمل للنشر والتوزيع، األردن، ط -3

 .190م، ص1987
د. نظام حممود بركات، االستيطان اإلسرائيلي يف فلسطني بني النظرية والتطبيق، مركز دراسات الوحدة العربية،  -4

 .241م، ص1986، 1بريوت، ط
5- In 1977 the Likud government claimed that “the Jewish people have an eternal, 

historic right to the land of Israel“., See Mallison, Jr.,W. T., and Mallison, S.V., A 
juridical Analysis of the Israeli Settlements in the Occupied Territories, Palestine 
Yearbook of International Law, Birzeit University,1998. P. 9. 

6- Hariswilson, Ta king root , israeli settlement in the west bank, 1967-1980, 
chichesterreearch studies press, new york, 1980.p.161. 

أنظر خبصوص هذا املوضوع: د. موسى القدسي الدويك، تربيرات إسرائيل لسياستها االستيطانية وقواعد القانون  -7
 .126-125م، ص1993مارس  102-101الدويل، جملة الوحدة، العدد 

م، 1987م، اللجنة الدولية للصليب األمحر جنيف 1979اوت  12أنظر اتفاقيات جيف املؤرخة يف  -8
 .204ص

 م.14/2/2017، بتاريخ MDE 2017/5693/15نظر منظمة العفو الدولية، رقم الوثيقة أ -9
 .نص املادة األوىل من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانانظر  -10
11- See Kuttab,Atallah, Human Rights in the West Bank, Human Rights 

Crisis in the Arab World, Center of Arab Lawyers for Research and Legal 
Studies, 1982. P.163  

 م.1949جنيفلعام ةالفقرة الرابعةمنالربوتوكول اإلضافيالتفاقي، املادة األوىلانظر  -12
إىل جانب قضا  أخرى تتعلق -واملقصود هو قرارات جملس األمن احلصرية ابالستيطان، وليست تلك اليت -13

 .-ابلصراع مع إسرائيل
، ديسمرب، 90، عدد 14تصادي، مؤسسة صامد، مجعية معامل أبناء شهداء فلسطني، السنة جملة صامد االق -14
 .46م، ص1992

https://ar.wikipedia.org/
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د. حممود جرابعة، كبح االستيطان االسرائيلي، مكاسب القرارات األِمية وفرصها، مركز اجلزيرة للدراسات،  -15
 .2م، ص2017الدوحة، قطر، 

 .3د. حممود جرابعة، مرجع سابق، ص -16
 .3حممود جرابعة، مرجع سابق، ص د. -17
دار  د. عاشور موسى، االستيطان يف ضوء القانون الدويل، حالة املستوطنات اإلسرائيلية يف فلسطني منوذجاً، -18

 .70م، ص2014، 1الكتاب احلديث، القاهرة، ط
طاع العمل، وحدة املستوطنات االسرائيلية وآاثرها االقتصادية واالجتماعية على األراضي الفلسطينية وق -19

 .20م، ص2014السياسات واملشاريع، وزارة العمل، رام هللا، فلسطني، 
 .40م، ص2008الزرو نواف، جدلية االستيطان وآفاق التسوية، اجلزيرة للدراسات، الدوحة، -20
 .3د. حممود جرابعة، مرجع سابق، ص -21
 .م23/12/2016بتاريخ S/RES/2334( 2016رقم: ) الوثيقة أنظر -22
م، قسم األحباث واملعلومات، مؤسسة القدس الدولية، 2016تقرير حال القدس ما بني أكتوبر وديسمرب  -23
 .21م، ص2016
 .21م، املرجع نفسه، ص 2016تقرير حال القدس ما بني أكتوبر وديسمرب  -24
حباث ودراسة السياسات، تقدير موقف، تصعيد ادارة أوابما مع إسرائيل، الدوافع واآلفاق، املركز العريب لأل -25

 .6م، ص2017الدوحة، قطر، 
 .21م، املرجع نفسه، ص2016تقرير حال القدس  -26
الذي يدين االستيطان اإلسرائيلي ويطالب  2334حممد أبو لبدة، قراءة أولية يف قرار جملس األمن الدويل  -27

 http://www.alquds.com/articles/1482735795306894400بوقفه، املوقع االلكرتوين: 
 ، املرجع نفسه.2334حممد أبو لبدة، قراءة أولية يف القرار  -28
 .22تقرير حال القدس ، مرجع سابق، ص -29
قواعد القانون الدويل العام د. موسى القدسي الدويك، املستوطنات اإلسرائيلية يف األراضي العربية احملتلة و -30

 .444م، ص2004واملعاصر، منشأة املعارف، االسكندرية، مصر، 
د. وليد مخيس عليان، دور األمم املتحدة يف قضية فلسطني، رسالة علمية مقدمة إىل كلية احلقوق، جامعة -31

 .805-804م، ص1989االسكندرية، 
م، معهد البحوث 1967ية يف األراضي احملتلة منذ عام د. خريية قامسية وآخرين، املستوطنات اإلسرائيل-32

 .47م، ص1978والدراسات العربية، الناشر اهليئة املصرية العامة للكتاب، 
 /https://www.alwatanvoice.comعلى مستوى التحد ت، املوقع:  د.صائب عريقات، قرار-33
 م 2016ديسمرب 23الصادر بتاريخ  2334للقرار  12و 5أنظر البند  -34
قرار جملس األمن مبطالبة إسرائيل بوقف االستيطان، موقع اجلزيرة على الرابط :  -35

http://www.aljazeera.net 

http://www.alquds.com/articles/1482735795306894400
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/01/31/1014336.html
http://www.aljazeera.net/
http://www.aljazeera.net/
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 ية بديلة عن املتابعة اجلزائيةحق الضحية يف الوساطة كآل
 

 د. لـريد حممــد أمحــد،  -
 بوراس اندية طالبة دكتوراه،  .أ -

 جامعة سعيدةكلية احلقوق والعلوم السياسية، 
 ملخص

أفرزت السياسة اجلنائية املعاصرة أفكارًا حديثة من شأهنا تدعيم حقوق ضحية اجلرمية، أبرزها إقرار     
ة، إذ تعد هذه األخرية من اآلليات احلديثة حلل النزاعات اجلزائية، وهي إجراء حيافظ اتفاق الوساطة اجلزائي

 أجل ذلك قُررت يف العديد من اجلرائم لتحقيق هذا اهلدف. على عالقات األفراد االجتماعية،
يقوم إجراء الوساطة على أساس مفاوضات جتمع الضحية واجلاين والوسيط، هذا األخري الذي يعمل     
 سعى إىل تقريب وجهات نظر الطرفني.وي

 الضحية، الوسيط، اجلاين، الوساطة اجلزائية، العدالة التصاحلية.  اجلرمية،الكلمات املفتاحية: 
Résumé 
 La politique pénale contemporaine a créé des idées modernes qui renforceraient les 
droits de la victime du crime, notamment l’approbation de l’accord de médiation pénale. 
Ce dernier est un mécanisme moderne pour résoudre les conflits pénaux. 
 La procédure de médiation est basée sur les négociations impliquant la victime, le 
délinquant et le médiateur, ce dernier cherchant à rapprocher les points de vue des parties. 
Mots clés : Crime, victime, médiateur, délinquant, médiation criminelle, justice 
réparatrice. 

 مــقـدمـــة 
القيم السائدة يف كل جمتمع، إذ يهدف إىل و يعترب القانون مظهر من مظاهر التعبري عن اإلرادة اجلماعية     

ما تسعى خمتلف و هو صون احلر ت اخلاصة لألفراد، و املستقر بني حفظ كيان اجملتمع و حتقيق التوازن العادل 
لذي يهتم مبعاجلة كل األمور األساسية اليت يلزم مراعاهتا فروع القانون إىل حتقيقه خاصة القانون اجلنائي ا

حلسن سري احلياة االجتماعية، إذ يهدف هذا القانون إىل محاية اجملتمع من كل اضطراب يف نظامه 
 االجتماعي.

قد أدى سعي الدولة لتحقيق هذا اهلدف إىل نشوء ظاهرة التضخم العقايب، واليت كانت نتيجة طبيعية و     
 .1م املشرع للسالح العقايب يف مواجهة الظاهرة اإلجراميةالستخدا
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ما يسمى ابلسياسة اجلنائية قد طال، فإن  نتائج أحباث و العقوبة أو إذا كان احلديث عن اجلرمية و      
منذ أواخر و عن علوم جنائية كعلم اإلجرام، بعدها مباشرة ظهر علم العقاب.  هذه السياسة أسفرت
قد صاحب تطور كل العلوم و ظهر علم جديد يهتم بكل ما يتعل ق بضحا  اإلجرام  ستينيات القرن املاضي

 . 2اجلنائية مُسي بعلم الضحا 
فرض خمتلف و ابلتايل فإن  العدالة اجلنائية انطلقت يف بدايتها كعدالة عقابية، إذ تستند على اجلرمية و     

صدي للجرمية. بعدها ظهرت العدالة التأهيلية اليت العقوابت املناسبة هلا، غري أن  هذه العدالة فشلت يف الت
اآلخر يف احلد  من و إدماجه يف اجملتمع، غري أن  هذا األسلوب فشل هو ترك ز على طرق عالج اجلاين 

أنتج عن هذا التفكري العدالة التصاحلية، هذه و ، 2اليت مس اها البعض ابلعدالة العقيمةو الظاهرة اإلجرامية 
االهتمام الذي تسعى إىل حتقيقه، فجل  التشريعات املعاصرة جتمع على و هو على الضحية العدالة اليت تركز 

هي املسألة اليت و وجوبية االعرتاف للضحية ابلعديد من احلقوق يف خمتلف مراحل اإلجراءات اجلزائية، 
 حرصت أغلب هذه التشريعات على الدفاع عنها.

عدالة تصاحلية انجعة قضائياً، أخذت خمتلف الدول يف يف سبيل رسم مالمح و لتجسيد هذه العدالة و     
إجراءاهتا خدمة و ذلك حلل النزاعات خارج اإلطار التقليدي للمحاكمة و آليات جديدة و اعتماد وسائل 

من بني اآلليات املعرتف هبا كحق من حقوق و كثرة شكلياته، و تفادً  لتعقيدات القضاء و لعدالتها اجلزائية، 
 من آليات العدالة التصاحلية آلية الوساطة اجلزائية. آليةو ضحية اجلرمية 

ما يرتتب و بشدة إىل هجر اإلجراءات التقليدية للدعوى و عليه، فإن  السياسة اجلنائية املعاصرة تت جه و     
التحول إىل منوذج يت جه إىل التعويض ابستحداث وسائل غري تقليدية إلدارة و عليها من فكرة اجلزاء 

قد انعكست هذه السياسة على التشريعات يف العديد من الدول كما حدث يف اجلزائر و ئية، املنازعات اجلنا
، األمر الذي أد ى إىل األخذ ابتفاق الوساطة 2015جويلية  23بتعديل قانون اإلجراءات اجلزائية بتاريخ 

حتواًل جوهرً  يف إدارة  اجلنائية كأحد أهم الطرق احلديثة يف حل املنازعات اجلزائية، فالوساطة اجلنائية متثل
املنازعات، حتواًل من وسيلة عقابية إىل وسيلة رضائية هتدف ابألساس إىل تنمية روح الُصلح بني الضحية 

اجلاين، فضاًل عن التخفيف عن كاهل العدالة؛ فما دام أن الوساطة اجلزائية إجراء غري تقليدي حلل النزاع و 
ما هي أهم اإلجراءات اليت يستند و ما املقصود ابلوساطة اجلزائية و هاجلزائي بصورة ودية فالتساؤل املطروح 

 عليها لتحقيق الغاية منه؟
 مفهوم الوساطة اجلزائية: املبحث األول

رضائي لنزاع يواجه أشخاصا يرتبطون عادًة و تقوم الوساطة اجلزائية على البحث عن حٍل ُود ي      
ذلك عن طريق تدخل شخص و ف التوفيق بني وجهات نظرهم، بعالقاٍت دائمٍة كأفراد األسرة الواحدة هبد
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اثلث حمايد يسمى الوسيط، إذ تعترب طريق من الطرق البديلة لألساليب املعروفة حلل النزاعات املوجهة 
 .3للقضاء

 املطلب األول: تعريف الوساطة اجلزائية 
منها و واسط، و وساطة، فهيتوسط و وسط الشيء صار وسطه أو الوساطة يف اللغة: اسم للفعل وسط،     

واسط القوم، كذلك وُسط بضم السني و الوساطة، مبعىن التوسط يف الشيء كالتوسط يف احلق والعدل، فه
الوساطة هي عمل الوسيط، و جعله وسيط، و فتحها أي صريه و وسط بتشديد السني و أي صار شريف، 

فالوساطة لغًة تعين التوسط بني املؤنث وسيط و من يتوسط بني املتخاصمني، اجلمع وسطاء و الوسيط هو 
 .4طرفني متخاصمني كما تعين الصريورة الشريفة بني طرفني متخاصمني

وسيلة إلهناء و ال خيتلف مفهوم الوساطة إصالحاً ابعتباره حق من احلقوق املخولة قانوانً لضحية اجلرمية و     
وب جديد حلل النزاعات اجلنائية يف رغم انتشار الوساطة كأسلو الدعوى العمومية عن هذا املعىن كثرياً، 

أغلب التشريعات اإلجرائية اجلنائية املقارنة، إال  أن هذه التشريعات جتن بت يف غالبيتها تقدمي تعريف حمد د 
: مالوساطة إجراء يتم قبل تصرف النيابة يف الدعوى 5للوساطة، ِما أدى ابلفقه إىل تقدمي عدة تعريفات منها

على اتفاق األطراف، مبوجبه حياول شخص اثلث حمايد البحث عن حل للنزال الذي بناًء و احلكم فيها و أ
 يواجهونه بشأن جرمية معينةم. 

ا: مذلك اإلجراء الذي مبوجبه حُياول شخص من الغري، بناًء على اتفاق األطراف،       كما ُعر فت على أهن 
صول اجملين عليه، على تعويض كاٍف هناية حلالة االضطراب اليت أحدثتها اجلرمية عن طريق حو وضع حد 

 .6عن الضرر الذي حدث له فضالً عن إعادة أتهيل اجلاينم
بني حتريك الدعوى العمومية، مت و اجلزائية هي طريق وسط بني حفظ األوراق و الوساطة اجلنائية أو     

السرقة البسيطة، عدم إقرارها هبدف إجياد حلول لنوع معني من اجلرائم )العنف اخلفيف، النزاعات العائلية، 
 تسديد نفقة...(، أي أن  تكون الوقائع موضوع الشكوى غري خطرية.

املتمم مبوجب األمر رقم و ابلتحديد إىل قانون اإلجراءات اجلزائية املعد ل و ابلرجوع إىل التشريع اجلزائري و     
اخلاص  15/12انون رقم جنده مل يتضمن تعريفًا للوساطة اجلزائية بل وضع هذا التعريف يف الق ،15/02

كان و إجراءات تطبيقها، و . أم ا قانون اإلجراءات اجلزائية فقد اقتصر على ذكر أهم شروط 7حبماية الطفل
من األجدر على املشر ع اجلزائري أن يضع تعريف هذا االتفاق يف هذا القانون الذي يعترب املوقع الطبوغرايف 

 .8ت اجلزائية ابلنسبة لقانون محاية الطفلالصحيح ابعتباره املرجع العام يف اإلجراءا
تدخل شخص و رضاء أطراف النزاع و عليه، فإن  األساس الذي يقوم عليه اتفاق الوساطة اجلزائية هو     

ابلتايل فهذا االتفاق ميثل مثلثا ذا ثالث أطراف هم: و اثلث حمايد قبل تصرف النيابة العامة يف الدعوى، 
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ميثل يف القانون اجلزائري بوكيل اجلمهورية، هذا األخري الذي يقوم بتقريب  الضحية، اجلاين والوسيط الذي
وضع حد آلاثر و وجهات النظر بني أطراف اخلصومة من أجل ضمان جرب الضرر الذي حلق الضحية 

جيوز له يف هذا الشأن حترير و الوسيط، و يكون وكيل اجلمهورية هو اجلرمية هبدف حفظ أوراق القضية، 
 يكون هلذا احملضر حجية بني أطرافه.و لبنود املتفق عليها بني األطراف حمضر يضمنه ا

 املطلب الثاين: التطور التارخيي للوساطة اجلزائية 
كفكرة حديثة ظهرت يف عدة دول و ُعرف نظام الوساطة بوجه عام قدميًا يف احلضارة اليواننية،     

قد بدأت جتارب الوساطة اجلنائية يف فرنسا يف و أجنلوساكسونية خاصًة يف الوال ت املتحدة األمريكية، 
قضاة التحقيق و أعضاء النيابة العامة و بناًء على مبادرات من رجال الشرطة  20العقد الثامن من القرن 

قد تدخل املش رع الفرنسي مبقتضى قانون رقم و قضاة احلكم، لكن دون وجود نص تشريعي جييز ذلك، و 
الذي أضفى صفة الشرعية على إجراء الوساطة اجلنائية و ، 1993جانفي  04الصادر بتاريخ  93/02
 .97-07متم هذا القانون مبوجب القانون رقم و إرساء معامله وقد عد ل و 

مبثابة املكنة اليت جتمع إراد  و هو أوراب و قد عرف هذا اإلجراء تطور كبري يف أمريكا الشمالية و 
السعي إلجياد حل عادل مبساعدة و شة حيثيات النزاع الضحية ابجلاين يف إطار مهيكل هبدف احلوار ملناق

مبدينة أواترا  م1970كان هذا النموذج موضوعا ألوىل التجارب وذلك سنة و وسيط حمرتف وحمايد، 
(KICHMEN OTARIO،)  1978قد عمم بعد ذلك يف الوال ت املتحدة األمريكية خالل سنة و 
 .Victim/offender-Mediation (v.o.m)ُعرف بتسمية و 

، فالتشريع اجلزائري عمل بنظام الوساطة العادية قبل 9وجد هذا األسلوب صدى يف ابقي أواء العاملو     
املتضمن قانون حل النزاعات اجلماعية يف العمل  90/02التشريع الفرنسي خبمس سنوات مبوجب القانون 

اخلاص بتعديل قانون  15/02 ، ليأيت بعد ذلك العمل ابلوساطة اجلنائية مبوجب األمر1990الصادر سنة 
ذلك يف الفصل الثاين مكرر من الباب األول من الكتاب األول املعنون و اإلجراءات اجلزائية الساري حالياً؛ 

، أما يف ابب قضاء األحداث 09مكرر 37إىل  01مكرر  37يتضمن املواد من و بـ: م يف الوساطةم 
هي تشمل املخالفات و  15/12فل الصادر ابلقانون رقم ما بعدها من قانون محاية الطو  110حتكمها املواد 

، غري أن  هذا ال يعين  أن  الوساطة  كفكرة عامة مل تكن معروفة 10تستثين اجلنا ت فقطو اجلنح دون قيد و 
 .11عمل هبا منذ عدة قرون مضت خاصة بعد الفتوحات اإلسالميةو يف اجلزائر، بل عرفها اجملتمع اجلزائري 

 متييز الوساطة اجلزائية عن بعض األنظمة املشاهبة هلااملطلب الثالث: 
جرب الضرر الناتج عن اجلرمية، كما تعترب و يعترب اتفاق الوساطة اجلزائية وسيلة لضمان تعويض الضحية     

 اليت ال تعود على احملاكم إال ابلز دة الرهيبة يف عددو وسيلة مناسبة لعالج اآلاثر املرتتبة عن اجلرائم البسيطة 
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الداللة مع بعض املفاهيم اليت تعترب يف حد ذاهتا و خيتلط يف املعىن  -الوساطة-القضا ، غري أن  هذا املفهوم 
 من الوسائل البديلة حلل النزاعات ذات الطابع اجلزائي.

 الفرع األول: متييز الوساطة اجلزائية عن طلب الصلح اجلزائي
، فديننا 12عمل به منذ القدمو اجلاين عرفه جمتمعنا و الضحية  الُصلح كأسلوب متميز إلهناء النزاعات بني    

، كما قال عز وجل يف 13الصلح خريمو احلنيف يدعوان إليه؛ إذ يقول املوىل عز وجل يف القرآن الكرمي: م 
، كما 14ال تتبع سبيل املفسدينمو أصلح و قال موسى ألخيه هارون أخلفين يف قومي و سورة األعراف:م...

النبوية الشريفة أحاديث عن الُصلح منها قول الرسول صلى هللا عليه وسلم:م ردوا اخلصوم ورد يف السنة 
 .15حىت يصطلحوا، فإن  فصل القضاء يورث الضغائنم

النزاعات و قد عرف نظام الصلح تطبيقًا واسعًا يف التشريع اجلزائري إذ ورد يف النزاعات املدينة البحتة، و     
 .18 93إىل  86، كما ورد الصلح يف قانون محاية املستهلك املواد 17سرةنزاعات األو ، 16االجتماعية

غري أن  القوانني اإلجرائية اجلزائية احلديثة اختلفت يف موقفها بشأن إقرار نظام الصلح بني الضحية     
حيث كان املصاحلة يف املسائل اجلزائية ليست غريبة عن القانون اجلزائري، و الواقع أن  الصلح أو ، 19واملتهم

من  06حيث مت االحجام عليه إثر تعديل نص املادة  1975جيري العمل هبا منذ االستقالل إىل غاية 
املؤرخ يف  75/46املتضمن ق.إ.ج اليت كانت جتيزها صراحة وذلك مبوجب األمر  66/165األمر 

17/06/1975. 
املصاحلة يف املواد اجلزائية و إجراء الصلح أغري أن املشر ع ما لبث أن تراجع عن هذا املوقف املتشد د اجتاه     

، مبا يفيد 04/03/1986الصادر يف  86/05مبقتضى القانون رقم  06حيث عد ل اثنيًة نص املادة 
الرتخيص ابملصاحلة يف املسائل اجلزائية ابلتنصيص صراحة على جواز إنقضاء الدعوى العمومية ابلصلح 

ونة يف تطبيق النظام اإلشرتاكي، ِم ا يُدعم فكرة ربط حترمي املصاحلة قد تزامن ذلك مع ظهور ليو ابملصاحلة، و أ
 .20االيديولوجيو يف املواد اجلزائية ابإلعتبارات السياسية 

أحد األسباب اخلاصة إلنقضاء الدعوى و عد ه من أهم حقوق الضحية و قد أجاز املشر ع الُصلح و     
إعادة و هذا اإلجراء ترجع إىل الرغبة يف إهناء النزاعات لعل  احلكمة من قبول و العمومية يف بعض اجلرائم، 

هامة لتبسيط املودة بني املتخاصمني يف جرائم ال تنطوي على خطورة كبرية، فضاًل عن كونه وسيلة 
، كما أن  هذا النظام من شأنه أيضًا تدعيم دور الضحية يف إهناء 21السرعة يف إهنائهاو اإلجراءات اجلزائية 

يتبع هلذه األخرية فرصة احلصول على تعويض مناسب عن األضرار اليت أحلقت هبا دون و ة الدعوى العمومي
أن  الوسائل اليت تتبع للحصول على و طول اإلجراءات، السيما و أن تتكبد يف ذلك مشاق التقاضي 
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ا تتطلب نفقات ابهظة، يضاف إىل ذلك أن ه  قد التعويض تكتنفها عوائق إجرائية كثرية، إضافًة إىل أهن 
 .22ذلك الحتمال إعسار اجلاينو يصعب على الضحية احلصول على تعويض دون إجراء مصاحلة 

خيتلف الصلح اجلزائي عن الوساطة يف أن  الصلح يكون يف أي مرحلة تكون عليها الدعوى، أما و     
 أن  اتفاق الوساطة فالبد من أن تتم قبل أن حترك الدعوى العمومية من طرف النيابة العام ة، إضافًة إىل

اجلاين، أم ا الُصلح و الذي يعمل على التقريب بني الضحية و الوساطة يشرتط لرتتيب آاثره وجود الوسيط 
 ال يستوجب تدخل شخص آخر.و اجلاين و فيتم مباشرة بني الضحية 

 الفرع الثاين: متييز الوساطة اجلزائية عن التنازل عن الشكوى
انونية اليت متنح الضحية دوراً أساسياً يف إهناء الدعوى العمومية، إذ التنازل عن الشكوى من األنظمة الق    

ال يقبل التنازل إال  يف اجلرائم املعلقة على ضرورة و أصبحت الضحية من أطراف الدعوى العمومية املهمة، 
 أن  و انقضاء الدعوى قبل املتهم، و تقدمي الشكوى لتحريك الدعوى العمومية، إذ يرتتب عليها أثر مهم ه

انقضاء هذه األخرية ابلتنازل أمر يتعلق ابلنظام العام جيوز التمسك به يف أية مرحلة كانت عليها الدعوى 
 ، كما جيوز للمحكمة أن حتكم به من تلقاء نفسها.23ألول مر ة أمام احملكمة العلياو لو 

آاثره بقو ة القانون مبجرد  فالتنازل عن الشكوى البد  أن تتوافر فيه كل شروط التصرف القانوين، إذ ينتج    
صدوره، على خالف الوساطة اجلزائية، إضافًة إىل أن ه ال يتطلب شكاًل خاصًا على خالف الوساطة اليت 

 ال بد  أن تكتب يف حماضر رمسية مع ضرورة توقيع كل األطراف.
 الفرع الثالث: متييز الوساطة اجلزائية عن التحكيم 

لتحكيم على أن ه طريق لفض اخلصومات، قوامه اخلروج عن طرق عرفت حمكمة النقض املصرية ا    
عدم خمالفة و عند التقييد إبجراءات املرافعات أمام احملاكم ابألصول األساسية يف التقاضي و التقاضي العادية 

النتائج اليت يسعى كل و التحكيم يف األهداف و تلتقي الوساطة اجلزائية و ما نص عليه يف ابب التحكيم، 
تحقيقها ابعتبار كل منهما حق من احلقوق املخولة قانوانً للضحا ، كما يعتربان من الوسائل البديلة منهما ل

 حلل النزاعات.
عليه و أكثر مبا قر ره هؤالء، و أم ا أوجه االختالف فإن  التحكيم يفصل فيه شخص حُمايد بني خصمني أ    

ألفراد هم من يتفقوا على اختيار احملكم، أم ا فطريقة تعيني احملكم ختتلف عن طريقة تعيني الوسيط، فا
ألحد و حصر هذه املهم ة يف القانون اجلزائري ألحد ِمثلي النيابة العامة أو من عينه و الوسيط فالقانون ه

 . 24ضباط الشرطة القضائية
 املبحث الثاين: أدوات الوساطة اجلزائية



 2017ديسمبر                                    العشرونالعدد                 المعيار                   
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 2017ديسمبر  15تاريخ التحكيم                                                            2017أكتوبر  15تاريخ اإليداع    97

            

  2017ديسمبر  15خ التحكيم                                                                2017أكتوبر  15تاريخ اإليداع 

           

توافرها حىت تكون طريقًا بدياًل حلل النزاعات  تعتمد الوساطة اجلزائية على ضرورة وجود أدوات يلزم    
 اآليت:و ميكن تقسيمها إىل أداتني على النحو ذات الطابع اجلزائي، 

 املطلب األول: أطراف الوساطة اجلزائية
حيصرون و هم نفسهم أطراف الدعوى العمومية و يشكل عملية الوساطة اجلزائية ثالث أطراف رئيسية     
 يف:

  ةلضحي: االفرع األول
الندوات العلمية اليت تعقد ملناقشة حقوق و يف املؤمترات و بني الباحثني  إن شيوع تداول مصطلح الضحية    

، الذي تطو ر تعريفه 25هؤالء الضحا ، وجب يف هذه الدراسة الوقوف عند بيان مفهوم هذا املصطلح
ة حىت أصبح ملصطلح الضحية يف األمكنو متاشيًا مع الطريقة اليت يفكر هبا اإلنسان عرب خمتلف األزمنة 
 .26الوقت احلاضر عد ة معاين أبعد ِم ا كانت عليه يف العصور القدمية

تعريفها من الناحية االصطالحية ألول مرة يف اإلعالن الصادر بشأن املبادئ و قد ُبني  مفهوم الضحية و     
ادرة مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم إساءة استعمال السلطة، الصو األساسية لتوفري العدالة لضحا  اجلرمية 

كان أ 1985أكتوبر  29املؤرخ يف  40/34املتحدة رقم  م: م األشخاص الذين أصيبوا بضرٍر فرد  ً و أبهن 
احلرمان بدرجة  و اخلسارة االقتصادية أو املعاانة النفسية أو العقلي أو مجاعياً، مبا يف ذلك الضرر البدين أ

حاالت إمهال تشكل انتهاكُا للقوانني اجلنائية و األساسية عن طريق أفعال أ كبرية من التمتع ابحلقوق
النافدة يف الدول األعضاء، مبا فيها القوانني اليت حتر م اإلساءة اجلنائية الستعمال السلطة؛ كما مُيكن اعتبار  

بض عليه قو شخص ما ضحية مبقتضى هذا اإلعالن بصرف النظر عم ا إذا كان مرتكب الفعل قد عرف أ
بني الضحية، كما يشمل أيضًا هذا املصطلح حسب و  بصرف النظر عن العالقة األسرية بينهو أدين، و أ

األشخاص الذين أصيبوا بضرر من جر اء و  معيليها املباشرين،و االقتضاء العائلة املباشرة للضحية األصلية أ
األحكام على اجلميع دون متييز من أي تطبق هذه و  ملنع اإليذاء،و التدخل ملساعدة الضحا  يف حمنتهم أ
غريه من و الرأي السياسي، أو اجلنسية و الدين و اللغة و اجلنس والسن و نوع، كالتمييز بسبب العرق واللون 

االجتماعي و األصل العرقي أو املركز األسري أو املولد أو امللكية أو املمارسات الثقافية و املعتقدات أ
 .27العجزمو أ

قالت: م أن الضحا  هم  و اجلنائية الدولية فقد توسعت أكثرها يف إعطائها تعريف للضحية أم ا احملكمة     
و جرائم احلرب أو اجلرائم ضد اإلنسانية، أو كل من مت التعدي عليهم يف جرمية من جرائم اإلابدة اجلماعية أ

 .28موضع االهتمام الدويلمو ضحا  الرأي اخلطرة و جرمية من جرائم العدوان 
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من  36ا يف التشريع اجلزائري فإن  املشرع ذكر مصطلح الضحية يف العديد من املواد من ذلك املادة أم    
يف الباب الثاين من الكتاب األول يف الفصل  2015/02قد ذكر هذا املصطلح يف األمر و ، 29القانون

صل عشر مواد من قد ضم هذا الفو « اخلرباء والضحا و  يف محاية الشهود»الذي عنون بـ: و السادس منه 
 . 28مكرر  65إىل  19مكرر  65املادة 
الضحا ، إال  و اخلرباء و ما ُيالحظ عند قراءة هذه املواد أن املشرع رغم عنونته للفصل بـ: محاية الشهود و     

مل تتعرض له على و مل تذكر مصطلح الضحا  و اخلرباء و أن النصوص جاءت فقط تتحدث عن الشهود 
 اإلطالق.

غم من أن  املشرع اجلزائري مل يستعمل هذا املصطلح ضمن قانون االجراءات اجلزائية إال  مؤخراً، فإن  ابلر و     
القضاء أك د يف العديد من املرات على أن  الشخص الذي وقعت عليه اجلرمية يطلق عليه اسم مالضحيةم، 

ي جاء فيه:م األصل أن رفع الذو ، 1981فرباير  24هذا ما جاء به قرار للمحكمة العليا الصادر بتاريخ 
الدعوى املدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن اجلرمية مقصور على املضرور أي الشخص الذي وقعت 

 . 30يعرب عنه عادة ابلضحيةمو عليه اجلرمية 
و معنوي أو يف ضوء املعطيات السابقة، فإن  ضحا  اجلرمية هم:م كل من أصيبوا بضرر مادي أ    

احلرمان من التمتع حبقوقه و العقلي أو يعيني كانوا أم معنويني مبا يف ذلك الضرر النفسي أأشخاصًا طب
 .31غري عمديةمو األساسية عن طريق أفعال جمرمة عمدية أ

 الفرع الثاين: اجلاين
بذلك مقرتف اجلرمية سواء  و هو أيمر به القانون؛ و يقصد ابجلاين الشخص الذي ارتكب فعاًل حيظره أ    

مها املت هم و قد عرف الفقه اجلنائي مصطلحني يشري كال منهما للجاين و أصلي أم شريك،  كان فاعل
اجلاين ال يكتسب و كل شخص وجدت دالالت كافية تشري إىل ارتكابه اجلرمية، و  املشتبه فيه؛ فاملتهم هو 

الشخص و به فههذه الصفة إال  إذا قامت النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية جتاههم، أم ا املشتبه 
الذي جتري معه حتر ت واستدالالت من قبل رجال الضبطية القضائية بغية تقوية دالئل اتصاله حبيثيات 

 .32اجلرمية
مصطلح و غري أن نا نرى أن أدق مصطلح يُطلق على الطرف الثاين لرابطة اتفاق الوساطة اجلزائية ه    

شرع و فاعل اجلرمية أ
ُ
، هذا املصطلح الذي يشري 33 15/02اجلزائري يف األمر املشتكى منه، كما عرب  عنه امل

ما يتفق مع جمال تطبيق الوساطة و إىل مرتكب اجلرمية يف مرحلة ما قبل حتريك الدعوى العمومية ضده وه
البحث عن حلول ودية قبل اللجوء إىل حتريك الدعوى العمومية، و اجلزائية، إذ أن  هدف هذه األخرية ه

 ية إىل اجلهات القضائية املختصة.ابلتايل انتقال القضو 
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 الفرع الثالث: الوسيط 
شرف و الوسيط ه    

ُ
نسق و امل

ُ
و هو الفاعل األساسي لعملية الوساطة من بدايتها إىل هنايتها، و املراقب و امل

ميثل وفق قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري يف شخص وكيل و شخص حمايد عن األطراف املتخاصمني 
هذا وفقًا ملا تقضي و أحد مساعديه، كما ميكن لضابط الشرطة القضائية القيام هبذا االتفاق و اجلمهورية أ
اليت تنص على:م يقوم وكيل اجلمهورية إبجراء الوساطة  15/12 من قانون محاية الطفل رقم 11به املادة 
 أحد ضباط الشرطة القضائية....م.و يكلف بذلك أحد مساعديه أو بنفسه أ

 : إجراءات الوساطة اجلزائية املطلب الثاين
ال لطريف النزاع طريق حلل النزاع اجلزائي ما مل تتوافر لديهم اخلريطة اليت يستند عليها و ال ميكن للوسيط     

مبعىن أدق فإن  آلية الوساطة اجلزائية كحق من احلقوق اإلجرائية اجلديدة و للوصول إىل هناية هذا الطريق، 
أن متر بعدة و ي للضحية ال بد لبلوغ اهلدف منها أن تتخذ مجلة من اإلجراءات اليت منحها املشرع اجلزائر 

 اليت ميكن حصرها فيما يلي: و مراحل، 
 الفرع األول: مرحلـة اقرتاح الوساطة

تبدأ إجراءات الوساطة مبرحلة متهيدية إذ تكون فيها القضية بني يدي وكيل اجلمهورية، إال  أن ه مل يبادر     
يلجأ يف هذه املرحلة إىل إقرتاح اللجوء إىل إجراء و ال حبفظ األوراق؛ و ك الدعوى العمومية بعد ال بتحري

اجلهة اليت لوكيل اجلمهورية دور مهم يف هذه املرحلة إبعتباره و اإلتصال أبطراف النزاع، و إتفاق الوساطة 
ابلتايل و جهة الوساطة، اجلهة صاحبة الرأي يف إحالة القضية على و تباشر إجراءات الدعوى العمومية، فه

بناء على و اجلاين هبا أو اقرتاحه شرط قبول الضحية و اجلهة املخولة قانواًن املبادرة إبجراء هذا االتفاق و فه
أن ِمارسة هذا و  طلبهما، فال تكون صحيحة قانواًن إال  مبوافقتهم، كما للنيابة العامة رفض طلب األطراف

قاضي و مة فهي اليت تقرتحها يف حني ال جيوز لكل من قاضي التحقيق اإلجراء مسألة تقديرية للنيابة العا
يف حالة قبول إجراء هذا االتفاق يقوم وكيل اجلمهورية ابستدعاء طريف و احلكم اللجوء إىل هذا اإلجراء، 

أن  قبول هذه األخرية متوقف على و النزاع بغية إخبارهم أبن نزاعهم سيحل بطريقة ودية عن طريق الوساطة 
 رهتم.إدا
 وقد حصر املشرع اجلزائري اللجوء إىل هذا االتفاق يف اجلرائم اآلتية:    
 السب والقذف،-
 االعتداء على احلياة اخلاصة،-
 التهديد والوشاية الكاذبة،-
 ترك األسرة،-
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 االمتناع العمدي عن تقدمي النفقة،-
 عدم تسليم طفل،-
 أموال الشركة، على أشياء مشرتكة أو ا أواالستيالء بطريق الغش على أموال اإلرث قبل قسمته-
 إصدار شيك بدون رصيد،-
 التخريب،-
 اإلتالف العمدي ألموال الغري،-
 استعمال السالح، جنح الضرب واجلروح غري العمدية املرتكبة بدون سبق اإلصرار والرتص د أو-
 ،جرائم التعدي على ملكية العقارية واحملاصيل الزراعية والرعي يف ملك الغري-
 االستفادة من خدمات أخرى عن طريق التحايل.و مشروابت أو استهالك مأكوالت أ-

ابلتايل فإن اللجوء إىل هذا االتفاق يكون يف مواد اجلنح كما ميكن أن يطبق يف املخالفات وفق و     
 ق.إ.ج. 02مكرر  37ألحكام املادة 

ما حُيد  من جناح هذا األسلوب يف معاجلة و هو ما ميكن مالحظته بصدد هذه اجلرائم أن أغلبها جنح، و     
االنتقال إىل املسلك الذي يقضي جبعل و يرشح هذا املسلك إىل املراجعة حتما و االورافات اإلجرامية، 
 تكون االستثناءات هي حمل التحديد.و الوساطة هي القاعدة 

 الفرع الثاين: مرحلة جلسـة الوساطـة
على: ميشرتط إلجراء الوساطة قبول  ق.إ.ج،املتضمن  15/02من األمر  01مكرر 37تنص املادة     

ما ُيستفاد من هذا النص أن ه ال جيوز العمل و جيوز لكل منهما االستعانة مبحاميم. و املشتكي منه و الضحية 
هذا ما ميكن استنتاجه أيضاً من و بنظام الوكالة اخلاصة يف اتفاق الوساطة غري أن ه ميكن االستعانة مبحامي، 

من قانون محاية الطفل إذ اعرتف صراحة للمحامي حبق تقدمي طلب إجراء الوساطة  111/02ادة نص امل
ها.و   قبوله إ  

شرع اجلزائري على وجوب إفراغ هذا االتفاق يف حمضر مكتوب و     
ُ
ما يستخلص من نص و هو قد أكد  امل

ر مة ني مرتكب األفعال اجملاليت تنص على:م...تتم الوساطة مبوجب اتفاق مكتوب ب 02مكرر / 37املادة 
 الضحيةم.و 

أحد و ميكن أن يُكلف أحد مساعديه أو عملية الوساطة ِمثل يف النيابة العامة، و يتوىل إجراء التفاوض و     
من قانون محاية الطفل، اليت تبني أن  111من ضباط الشرطة القضائية وفق ما تقضي به أحكام املادة 

ذوي حقوقها هبدف استطالع رأيهم مىت و الضحية أو ِمثله الشرعي و طفل وكيل اجلمهورية يقوم ابستدعاء ال
ملمثل النيابة العامة اختيار الوقت املناسب و هي األطراف اليت يتوسط بينهما، و قر ر اللجوء إىل الوساطة 
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يتم حتديد التزامات كل طرف قبل اآلخر، إذ بعد و إلجراء هذا االتفاق حسب الظروف اليت يراها مالئمة، 
عنوان األطراف وعرض وقائع الفعل اجملرم و جللسة جيسد قبول الطرفني يف حمضر خاص؛ يتضمن هوية ا
كاتب و يتم التوقيع مبعية وكيل اجلمهورية و مضمون اتفاق الوساطة وآجال تنفيذه، و مكان وقوعه و اتريخ و 

، 34صلحةتسلم نسخة منه إىل كل طرف ليتم تنفيذ مضمونه بسعي من صاحب املو الضبط واألطراف، 
يف حالة حتديد حمضر الوساطة من قبل ضابط الشرطة القضائية، فإنه يتعني عليه تسليم احملضر إىل وكيل و 

ابلتايل ميكن القول أن  اتفاق الوساطة يهدف إىل حتقيق عد ة نقاط و اجلمهورية العتماده ابلتأشري عليه؛ 
 أمهها:

 وقوع اجلرمية. إصالح الضرر وجربه وإرجاع احلالة إىل طبيعتها قبل-
تعويض الضحية إبلزام املتهم واملسؤول عن احلقوق املدنية بدفع مبلغ من النقود إىل الشخص املتضرر من -

اجلرمية، وميكن التسديد النقدي املباشر أوعن طريق الشيك أو احلوالة، وهذا ما يسمى ابلتعويض املايل، أما 
كانت عليه مثال إذا حطم سيارة الضحية عليه بشراء سيارة   التعويض العيين فهو إعادة اجلاين احلالة إىل ما

 ِماثلة للسيارة املتلفة.
منح احلرية الكاملة لطريف الوساطة ابالتفاق على صيغ أخرى للتعويض دون أن تكون هذه االتفاقات -

 خمالفة للقانون كتعهد اجلاين بعدم التعرض للضحية مرة أخرى.
 خــــامتـــــة: 

أن  املشرع اجلزائري أقر   - حق الضحية يف الوساطة كآلية بديلة عن املتابعة اجلزائية –اسة خنلص من در     
كذا قانون محاية الطفل رقم و ، 15/02رقم  األخري لقانون اإلجراءات اجلزائية آلية الوساطة يف تعديله 

 أن ه ابلرجوع إىل جتربة اعتربها كبديل عن املتابعة اجلزائية لتخفيف العبء عن كاهل القضاء، غريو ، 15/12
أكد ت عزوف املتقاضني يف اللجوء هلذا اإلجراء قصد  -الوساطة املدنية –هذا االتفاق يف املادة املدنية 

تفضيلهم طرحها أمام قاضي احلكم للنظر فيها، هنا تكون عالمة استفهام حول مدى جناح و حل نزاعاهتم، 
متس ك أعضاء النيابة العامة ابألساليب الكالسيكية يف جماهبة هذه اآللية يف اجملال اجلزائي، خاصًة يف ظل 

 .35اجلرمية
 Bauاملختص يف علم اإلجرام جبامعة  ROBERT GARIOإال أن نا نؤكد على ما قاله األستاذ     

بفرنسا، أن  أساليب العدالة التصاحلية مل حتقق فقط جناح الضحا  بقدر ما حققت نصيبًا مهما لنجاح 
ذلك من خالل عدم عودهتم و الذي حيقق ابلتبعية جناحًا للمجتمع و ل حتميلهم املسؤولية اجلناة من خال

 .36لإلجرام
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ا عدالة واعدة أكثر إنسانية و  إذا كانت العدالة التصاحلية تبدو      تسعى إىل حتقيق و إنصافاً، و كسراب فإهن 
الثالث إعادة و جتماعي، تعزيز السلم االو الثاين إرساء و إصالح الضحية، و هدف ثالثي، األول جرب 
 .37اإلدماج االجتماعي للجاين

)العدالة التصاحلية( يف بعض اجلرائم الغري خطرية على النظام  كما نؤكد على ضرورة األخذ هبذا النظام     
التوج ه الذي أقره إعالن فينا خالل شهر أبريل سنة و مبادئ الشريعة اإلسالمية و العام، تكريسًا لألعراف 

إقليمية ودولية لدعم ضحا  اجلرمية تشمل آليات و ما قر ر استحداث خمطط عمل وطنية ، حين2000
 .38يف مقدمتها اتفاق الوساطة اجلزائيةو العدالة التصاحلية 

أما ابلنسبة إلجراء الوساطة اجلزائية، فيستخلص من هذه الدراسة أن ه إجراء من اإلجراءات التعويضية،     
الذي حيقق رضا بينهما، فالوساطة اجلزائية و بني الطرفني املتنازعني على النح يهدف إىل إجياد حل توفيقي

ابلتايل فهي إجراء يركز على الرضائية، و ال تبحث عن ُمذنب بقدر ما تبحث حتقيق العدالة االجتماعية، 
ن تسعى أو التواصل، إصالح العالقات بني أفراد اجملتمع من خالل وصل العالقات بداًل من القطيعة، 

اجملتمع، خالفا للعدالة اجلنائية الكالسيكية اليت من املؤكد و اجلاين أو يكون اجلميع راحبًا سواء الضحية أ
 يكون فيها أحد األطراف خاسراً، إن مل يكون كلهم خاسرين.  

حل النزاعات يف مدة و فهذا اإلجراء يسعى إىل التخفيف من العبء على اجلهات القضائية املختلفة،     
 ابلقليل من التكاليف املالية خاصة على الضحية والدولة.و ية حمدودة زمن
الذي أصبح شبه قرية كونية، ضرورة األخذ و انسجامًا مع ما حيصل يف عاملنا املتطور و عليه نقرتح و     
حماولة إدخال مادة و العمل على تطويره و حماولة تعميمه يف حل شىت النزاعات، و العمل إبجراء الوساطة و 

 .39الكليات خاصة كليات احلقوقو اطة ضمن املناهج الدراسية يف خمتلف اجلامعات الوس
 هلوامش:ا
رمضان  أشرف؛ بواسطة: 151، دار الشروق، ص2002، 01أمحد فتحي سرور: القانون اجلنائي الدستوري، ط-1

جملد للطباعة ابهلرم، مصر، ا ، دار أبو2004، 01: الوساطة اجلنائية ودورها يف إهناء الدعوى العمومية، طعبد احلميد
 .09ص
، مركز الدراسات والبحوث، 2005حممد األمني البشرى: علم ضحا  اجلرمية وتطبيقاته يف الدول العربية، طبعة -2

 .36الر ض، ص 
جملة التواصل يف  اجلزائية،خالد حامد مصطفى: احلماية املوضوعية واإلجرائية حلق الضحية أثناء إجراءات احملاكمة -2
  137، ص2014، سبتمرب 39اإلمارات العربية املتحدة ، العدد  -القتصاد واإلدارة والقانون، كلية القانون جامعة عمانا
 .17السابق، ص احلميد: املرجعأشرف رمضان عبد -3
 .917، دار املشرق، لبنان، ص1986، 7الطالب، ط البستاين: منجدفؤاد أفرام -4
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أوت  20جملة البحوث والدراسات اإلنسانية، جامعة  البالغني،ائية املتعلقة ابألحداث بن طالب أحسن: الوساطة اجلز -5
 .197ص م،2016، س 12، سكيكدة، العدد 1955

 وما بعدها. 18السابق، ص احلميد: املرجعأشرف رمضان عبد -6
اجلانح وِمثله الشرعي من جهة آلية قانونية هتدف إىل إبرام اتفاق بني الطفل »أبنه  15/12من القانون رقم  02املادة -7

وبني الضحية أوذوي حقوقها من جهة أخرى، وهتدف إىل إهناء املتابعات وجرب الضرر الذي تعرضت له الضحية ووضع 
 «.حد ألاثر اجلرمية واملسامهة يف إعادة إدماج الطفل

سية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة عباد قادة: الوساطة كآلية عن املتابعة اجلزائية، جملة البحوث القانونية والسيا-8
 .256، ص 2015، 05د.الطاهر موالي دون ذكر دار النشر، اجلزائر، العدد

بن صيب عبد الرمحان : العدالة التصاحلية البديل للعدالة اجلنائية، جملة املفكر، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة -9
 . 371سنة النشر، ص ، دون ذكر07حممد خيضر، بسكرة، العدد 

، 2016 -2015، 01، ط01مجال جنيمي: قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري على ضوء اإلجتهاد القضائي ، ج-10
 .  92دار هومة  للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، ص

والتوزيع،  ، دار  هومة للطباعة والنشر2014، 02األخضر قوادري: الوجيز الكايف يف إجراءات التقاضي ، ط-11
 .99اجلزائر، ص

، دار هومة للطباعة  2005أحسن بوسقيعة: املصاحلة يف املواد اجلزائية بوجه عام ويف املادة اجلمركية بوجه خاص، -12
 .03والنشر   والتوزيع، ص

 .28سورة النساء : األية -13
 .142سورة األعراف: األية -14
 . 14لعريب، لبنان، ص، دار الفكر ا 1963مصطفى زيد: كنوز السنة، -15
املتعلق بتسوية النزاعات الفردية يف م  06/02/1990املؤرخ يف  90/40من القانون رقم 20إىل  16املواد من -16

 العمل.
 من قانون األسرة. 49ملادة ا-17
 .2009فرياير،  25املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش املؤرخ يف  03-09القانون رقم -18
م بتعديل  1991لسنة  174مد: انقضاء الدعوى اجلزائية ابلصلح وفقا ألحكام القانون رقم أمني مصطفى حم-19

 .06، مطبعة اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية، ص2002العقوابت، اجلنائية قانونبعض أحكام قانون اإلجراءات 
 وما بعدها. 05أحسن بوسقيعة: املرجع السابق، ص-20
، دار النهضة العربية، 2004، 01، ط-دراسة مقارنة -جراءات اجلنائية شريف سيد كامل: احلق يف سرعة اإل-21

 وما بعدها. 105القاهرة، ص 
 .18األخضر قوادري : املرجع السابق، ص-22
، دار اجلامعة اجلديدة، 2013، -دراسة مقارنة–دور اجملين عليه يف الدعوى اجلزائية  النعيمي:أسامة أمحد حممد -23

 .149االسكندرية، ص
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 .260عباد قادة: املرجع السابق، ص-24
) مقالة(م، كلية القانون، -دراسة مقارنة -حممد علي سامل احلليب: ممحاية ضحا  اجلرمية يف مرحلة التحقيق االبتدائي-25

، دون ذكر السنة، منشور على الرابط: 22جامعة اببل، دون ذكر دار النشر، العراق، العدد 
http://www.mouhakiq.com/numbers.aspx?articles=5  : م. 2014 ديسمرب 16اتريخ االطالع 

، دون دار نشر، الر ض، 2005، 01حممد األمني البشري: علم ضحا  اجلرمية وتطبيقاته يف الدول العربية، ط-26
 .33ص
 .14السابق، صحممد علي سامل احلليب: املرجع -27
 وما بعدها. 137خالد حامد مصطفى: املرجع السابق، ص-28
م....تلقي احملاضر والشكاوى والبالغات ويقرر ما يتخذه بشأهنا، وخيطر اجلهات القضائية املختصة 36املادة -29

إذا  الضحية  لشاكي و/ أوأيمر حبفظها مبقرر يكون قابال دائما للمراجعة، ويعلم به ا احملاكمة للنظر فيها أو ابلتحقيق او
 كان معروفا يف اقرب اآلجال، وميكنه أيضا إجراء الوساطة بشأهنا...م

، الديوان الوطين لألشغال الرتبوية، 2003، 01، ط02جياليل بغدادي: االجتهاد القضائي يف املواد اجلزائية، ج-30
 . 51ص
 .15حممد علي سامل: املرجع السابق، ص -31
كلية –الوساطة اجلنائية كطرق انقضاء الدعوى اجلزائية ، جملة رسالة احلقوق، جامعة كربالء  هناء جبوري حممد :-32

 .216، ص2013، 02، العراق ، العدد -القانون
 على:م يشرتط الجراء الوساطة قبول الضحية واملشتكى منه....م01مكرر 37تنص املادة   -33
 .15/12ون رقم من القان 112واملواد  15/02األمر  03مكرر  37املواد   -34
 .279قادة عباد: املرجع السابق، ص -35

36- Que ce qui a participé à des initiatives de la justice restauratrice (Médiateur) récidivent 
beaucoup moins. Voir, La justice restauratrice : R. Cario, PAIL Mbouzoulou ISBN 
décembre 2015. 
37- «Prometteuse d’une ouvre de justice plus humaine et plus équitable. 
La justice restauratrice poursuit un triple objectif ; de manière cumulative : Réparation de 
la victime – resocialisation de l’infracteur- rétablissement de la paie sociale par une 
combinaison harmonieuse avec les programmes de lutter contre le phénomène criminel 
devient Concrètement plus efficace, sans utopie aucune» ; http//www.youvribe.com-la 
justice. 

 .376بن صيب عبد الرمحان: املرجع السابق، ص -38
 .224هناء جبور: املرجع السابق، ص -39

 
 

http://www.mouhakiq.com/numbers.aspx?articles=5
http://www.mouhakiq.com/numbers.aspx?articles=5


 2017ديسمبر                                    العشرونالعدد                 المعيار                   
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 2017ديسمبر  15تاريخ التحكيم                                                            2017أكتوبر  15تاريخ اإليداع    105

            

  2017ديسمبر  15خ التحكيم                                                                2017أكتوبر  15تاريخ اإليداع 

           

 أثر إدارة رأس املال الفكري على منظمات األعمال
The impact of intellectual capital management on business organizations 

 
 د. بــوســهــوة نــذيــر

 ارية وعلوم التسيري جبامعة املديةكلية العلوم االقتصادية والعلوم التج
 ملخص: 

هتدف هذه الدراسة إىل حتديد وتوضيح أثر إدارة رأس املال الفكري على منظمات األعمال يف ظل     
املنافسة الشديدة يف سوق األعمال، حيث مت التوصل من خالل إجناز هذه الدراسة إىل أن األمهية ابلنسبة 

الكها لرأس املال الفكري وفقط، وإمنا تكمن أيضا يف الكيفية اليت يتم ملنظمات األعمال ال تكمن يف امت
من خالهلا تطبيق تلك املعارف واألفكار ووضعها موضع التنفيذ ِما يتطلب أن يكون هناك إدارة ذات  
كفاءة تتمكن من ترمجة كل تلك املعارف إىل الواقع العملي لتكون مبثابة مفتاح لنجاح منظمات األعمال 

 ا يف إطار ما تشهده البيئة من تنافسية عالية.وبقائه
؛ معرفة؛ رأس املال البشري؛ إدارة رأس املال الفكري؛ جناح رأس املال الفكري الكلمات املفتاحية:
 منظمات األعمال؛

Abstract : 
    This study aims at identifying and clarifying the impact of intellectual capital management on 
business organizations in light of the fierce competition in the business market. The study 
concluded that the importance of business organizations lies not only in their ownership of 
intellectual capital but also in how Through which these knowledge and ideas are applied and 
put into practice, which requires efficient management to translate all that knowledge into 
practice to serve as a key to the success and survival of business organizations in a highly 
competitive environment. 
Keywords : intellectual capital; knowledge; human capital; intellectual capital management; 
Success of business organizations. 

 مقدمة:
عدم االستقرار  وحالة االضطراب من عالية درجة يسودها بيئات يف تعمل منظمات األعمال أصبحت    

الداخلية واخلارجية،  املتغريات كافة مع لوالتفاع للتكيف أكثر ملحة حاجة هناك وعدم التأكد، وأصبح
 احلالية، ِما معظم التحد ت مع التعامل يف السابقة اإلدارية واملداخل املفاهيم على االعتماد كافيا يعد ومل
 من متكنها قد مداخل وأساليب إدارية جديدة عن البحث يف النظر إعادة إىل املنظمات من ابلعديد دفع

 والتطور. والنمو ستقراراال من حالة إىل الوصول
ويف ظل هذا أصبحت املعرفة من القضا  التنافسية ذات التأثري املباشر على منظمات األعمال اليت     

تتعامل ابألفكار والعالقات واالتصاالت وتتاجر ابخلدمات املالية واالستشارية وغريها املدفوعة بعامل 
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ز ابملهارات العالية يف استقطاب وجذب وتطوير وتدريب التكنولوجيا، فاملنظمات الناجحة هي اليت تتمي
العاملني ذوي املعارف واخلربات واملهارات الذين يستطيعون العمل يف املنظمات العاملية اليت تسعى خلدمة 
الزابئن احملتملني واجلدد وتنتهز الفرص يف جمال التكنولوجيا، وعليه فالتحدي القادم الذي ستواجهه 

 هو مدى قدرهتا على إجياد رأس املال الفكري وتنميته وإدارته.منظمات األعمال 
 وعلى هذا األساس ميكن صياغة إشكالية الدراسة يف التساؤل التايل:     

" يف ظل التطورات والتغريات احلاصلة على مستوى العامل، كيف تؤثر إدارة رأس املال الفكري على 
 منظمات األعمال؟ "

 اإلشكالية وحتقيق أهداف الدراسة، سنتطرق للعناصر التالية:  وقصد اإلجابة على هذه    
 تطور رأس املال الفكري؛ 
 مفهوم رأس املال الفكري؛ 
 أسباب وأساليب احملافظة على رأس املال الفكري؛ 
 إدارة رأس املال الفكري؛ 
 .عالقة إدارة رأس املال الفكري بنجاح منظمات األعمال 

 تطور رأس املال الفكري :  -أوال
أو رأس املال املعريف  (Intellectual Capital)ميكن حتديد مراحل تطور ونشأة الرأس املال الفكري     

(Knowledge Capital) ( والذي يرمز له اختصارا بـI / C يف ثالثة مراحل أساسية مهدت لظهوره )
 وسامهت يف تطويره وبناء استخداماته، وهي على النحو التايل: 

 : اضاءات البداية وتوجهات االهتمام ابملورد البشرياملرحلة األوىل -1
حظي املورد البشري ابالهتمام يف القرن السابع عشر على يد االقتصاديني، حيث أكد االقتصاد           

( william petty )  فكرة اختالف نوعية العمالة وطرح موضوع قيمة العاملني يف حساب الثروة بطريقة
 هد مبادئ ما عرف الحقا برأس املال البشري.إحصائية، وشكل هذا اجل

يف كتابه املوسوم  (Adam smith)أشار  1776واستمرت جهود االقتصاديني هبذا االجتاه، حيث يف عام     
ثروة األمم إىل أتثري مهارات العاملني يف العملية اإلنتاجية وجودة املخرجات، وأكد االقتصادي املعروف   

)Alfred marshall(  على االستثمار يف البشر بقوله أن أمثن ضروب رأس املال هو ما يستثمر  1890عام يف
وذلك ألن رأس املال البشري يتميز بسمة ال تتوافر يف غريه من رؤوس األموال وهي أن منحىن  1يف البشر،

 ة.إنتاجيته يتصاعد بنفس اجتاه منحىن خرباته ومهاراته أي أنه ال خيضع لقانون املنفعة املتناقص
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ليشهد ظهور األساس الفعلي لنظرية رأس املال البشري املعاصرة على يد االقتصادي  1906وجاء عام     
(Irving fisher ) .عندما أدخل رأس املال البشري يف مفهوم رأس املال العام 

من  بنظرية رأس املال البشري من خالل اعتباره (Schultz & Mincer)وعند هناية اخلمسينيات توسع     
رأس املال ويتمتع بسمات مستقلة عن رأس املال التقليدي اخذين بنظرمها خصائصه االقتصادية واإلنتاجية 
وأدوات قياسه، وشهدت مرحلة الستينات إىل هناية السبعينيات تطورا سريعا يف نظرية رأس املال البشري 

 جتماعي.أدت بشكل واضح إىل فهم السلوك اإلنساين على املستويني الفردي واال
ومن كل ما تقدم يالحظ أن احلقبة السابقة اليت امتدت من القرن السابع عشر إىل هناية سبعينيات     

القرن العشريني شدت االنتباه إىل أمهية املورد البشري وضرورة دراسته بوصفه عامال مكمال لرأس املال 
ة االرتكاز األساس واملؤشر املنطقي املادي، وعليه ميكن القول أبن موضوع رأس املال البشري ميثل نقط

 لدراسة موضوع رأس املال الفكري.
 املرحلة الثانية : تلميحات املفهوم وتوجهات االهتمام ابلقابلية الذهنية -2

يف مثانينات القرن العشرين أصبح الباحثون واألكادمييون ومديري املنظمات يف مجيع أواء العامل واعني     
ىل أن املوجودات غري امللموسة السيما رأس املال الفكري اليت متتلكها الشركات  ولو بشيء من البطء إ

 كانت يف الغالب احملدد الرئيس ألرابحها. 
" نشر صغرية كتااب ابللغة السويدية عنوانه  وهو مدير شركة (Karl eric sveiby)نشر  1986ففي عام     

ملوجودات غري امللموسة وكيفية إدارهتا ألهنا متثل إذ أوضح فيه ضرورة االهتمام اب شركة معرفة _ كيف "
 املصدر احلقيقي لبقاء الشركة ومنوها.

وشهدت بدا ت تسعينات القرن العشرين تتوجيا جلهود هذه املرحلة متثل بثالث حوادث أوهلا عام     
ر ألول مرة مصطلح رأس املال الفكري، واثنيها عندما نش (Ralph stayer)عندما أطلق  1990

(Thomas Stewart)  أيضا وهو تعيني أول  1991واثلثها عام  " القوة الذهنية "مقالة بعنوان  1991عام
السويدية خلدمات التأمني واملالية وهو السيد     )Skandia(مدير يف العامل لرأس املال الفكري من قبل شركة 

)Leif edvinsson(.2  
ثانية اليت بدأت يف الثمانينات واستمرت حىت بداية وهنا يالحظ من خالل معطيات املرحلة ال    

التسعينيات من القرن العشرين، أبهنا متيزت مبجموعة من أراء ومقرتحات ركزت على أمهية ودور املوجودات 
غري امللموسة يف حتقيق بقاء الشركة ومنوها وز دة عوائدها واليت أدت إىل والدة مفهوم جديد وهو رأس املال 

 الفكري.
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 املرحلة الثالثة : تكثيف اجلهود البحثية -3
بدأت يف هذه املرحلة اجلهود البحثية تتكاثف حول موضوع رأس املال الفكري يف حماولة إلجياد فهم     

مشرتك بني الباحثني والشركات واملنظمات الدولية، واالتفاق على مبادئ وِمارسات موضوع رأس املال 
 الفكري. 

عقد اجتماع ملمثلي  على ضرورة (Edvinsson retrash & sullivan)كل من اتفق   1994ففي عام     
الشركات الفاعلة يف استخراج القيمة من موجداهتا غري امللموسة للكشف عن منظور تلك الشركات ملفهوم 
 رأس املال الفكري وكيفية إدارته، وتوالت بعدها الندوات واملؤمترات الدولية ابالنعقاد يف العديد من دول

 3العامل حول موضوع رأس املال الفكري.
ِما سبق ميكن القول أبن مفهوم رأس املال الفكري أو املعريف شاع استخدامه يف التسعينات من القرن     

املاضي وأصبح ينظر إليه ابعتباره ِمثاًل حقيقيًا لقدرة املنظمة على املنافسة وحتقيق النجاح بعد أن كانت 
 لثروة احلقيقية للمنظمات.املصادر الطبيعية متثل ا

 مفهوم رأس املال الفكري :  -اثنيا
يلعب الرأس املال الفكري دور كبري وفعال يف ضمان جناح وتطور وبقاء املنظمات يف سوق األعمال،     

وعلى الرغم من هذه األمهية املتزايدة إال أنه ال يوجد تعريف موحد بني الباحثني واملفكرين، وفيما يلي 
 أهم املفاهيم:  عرض لبعض

رأس املال الفكري جمموعة من املوارد الفكرية واملعرفية واملعلوماتية بصيغة الكيف، تتضمن معرفة كامنة     
ترتكز على اخلربات الذاتية واملهارات واملقدرات اليت تستخدم يف تطوير املنظمة، وكذلك األفكار واملعارف 

 4ونقلها إىل اآلخرين يف صورة مستندات.الظاهرة اليت يسهل كتابتها والتعبري عنها 
تناول هذا املفهوم تعريف الرأس املال الفكري من جانب التقسيمات اليت يتكون منها وهي املعرفة     

الباطنية الضمنية املخزنة يف عقول األفراد العاملني يف املنظمة، واملعرفة الصرحية الصلبة واملرمزة واجملسدة يف 
 رفة يف املنظمة.الواثئق وقواعد املع

ويعترب البعض اآلخر الرأس املال الفكري على أنه الثروة احلقيقية املعنوية اليت يصعب تقدير قيمتها     
ابعتباره مقدرة عقلية ضمنية وكامنة للعاملني يف املنظمة وسالحا تنافسيا قو  هلا وذلك على أساس أنه 

 5نظمة ابلتأقلم مع التغريات البيئية املعقدة.مورد رئيسي لالبتكارات واإلبداعات اليت تساعد امل
تناول هذا املفهوم حتديد الرأس املال الفكري يف املنظمة، حيث بني أبن ليس كل املوارد البشرية يف     

املنظمة هي رأس مال فكري، بل يقتصر فقط على املوارد البشرية اليت متتلك وتتمتع بقدرات فكرية ومعرفية 
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لية، تسمح للمنظمة بتحقيق مزا  تنافسية متكنها من البقاء واالستمرار يف سوق ومهارات وخربات عا
 األعمال.

ِما سبق نستطيع استنتاج مفهوم شامل لرأس املال الفكري القائم على املعرفة على أنه أصل من أصول     
قدرات الفكرية واملعرفية املنظمة بل أهم من أصوهلا التقليدية سواء املادية أو املالية، ويتمثل يف جمموع ال

واملهارات واخلربات اليت يتمتع هبا العاملون ابإلضافة إىل األصول الفكرية اهليكلية الداخلية واخلارجية واليت 
 متكن املنظمة من خلق الثروة وحتقيق النجاح والتفوق على املنافسني.

 أسباب وأساليب احملافظة على رأس املال الفكري :  -اثلثا
ايد أمهية األصول واملوارد غري امللموسة وبشكل خاص أصول املعرفة أو رأس املال الفكري ودورها مع تز     

يف تعظيم أصول املنظمة وانعكاس ذلك على قيمتها السوقية، مل يعد ابإلمكان إال االعرتاف ابلقيمة 
ه، وهذا هو التحدي الذي احلقيقية لرأس املال الفكري يف املنظمة والعمل على بناءه واحملافظة عليه وتطوير 

 تواجهه منظمات األعمال يف العصر احلايل.
 أسباب احملافظة على رأس املال الفكري : -1

 6تتمثل أهم أسباب احملافظة على رأس املال الفكري فيما يلي:    
حتتفظ املنظمات برأس املال الفكري ألنه يشكل ميزة تنافسية هلا من خالل قدراهتم على االبتكار  -
اإلبداع املتجدد الذي حيافظ على مستوى التفوق للمنظمة املعنية، لذا يستلزم األمر من املنظمات توفري و 

املناخ املالئم هلم إلطالق طاقاهتم وقدراهتم وتشجيعهم على االبتعاد عن النمطية ودفعهم وو اخلوض يف 
 األعمال اليت تتسم مبجازفة عالية؛

برأس ماهلا الفكري ألنه ميثل ثروة كبرية هلا تسهم يف ز دة قيمتها  تسعى املنظمات إىل عدم التفريط -
السوقية من خالل قدرة رأس املال الفكري على تسجيل براءات االخرتاع املتالحقة اليت حتمل يف طياهتا كل 
 شيء جديد ومتفرد عن املنظمات املنافسة، ولكي حتقق املنظمات ما تصبو إليه عليها أن توفر لرأس ماهلا

 الفكري حافزا ماد  ومعنو  يليق مبكانتهم وقدراهتم املعرفية؛
تنفق املنظمات مبالغ كبري من أجل تنمية رأس ماهلا الفكري وصقل معارفه ومهاراته ابستمرار جلعله قادرا  -

على استيعاب التغريات السريعة أول أبول، فإن ذلك سيضمن للمنظمات احملافظة على معارف وخربات 
 رأس ماهلا الفكري ابستمرار؛ومهارات 

تعمل املنظمات جاهدة على احملافظة على رأس ماهلا الفكري ألنه سالحها يف إدامة بقائها يف عامل  -
األعمال، وميكن أن حتقق ذلك إذا سعت إىل ز دة االنتماء التنظيمي لرأس ماهلا الفكري من خالل 
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يل حاالت التناقض بني قيمهم وقيم املنظمة إىل أدىن حد تشجيع إقامة العالقات اإلجيابية بني العاملني وتقل
 ِمكن، وتشجيع مسامهاهتم والتعامل معهم بثقة عالية.

ِما سبق ميكن القول أبن حمافظة املنظمة على رأس ماهلا الفكري أصبح مطلب ضروري وحتمي إذا ما     
 .أرادت حتقيق النجاح والتميز والتفوق على املنافسني يف سوق األعمال

 أساليب احملافظة على رأس املال الفكري : -2
تعرفنا فيما سبق على األسباب اليت تدفع املنظمات صوب احملافظة على رأس املال الفكري، ولكن     

األهم والتحدي األكرب أمام هذه املنظمات القائمة على املعرفة هو كيف ميكنها احملافظة على رأس ماهلا 
 7م أساليب احملافظة على رأس املال الفكري :الفكري، وفيما يلي عرض أله

وهو جمموعة العوامل واملؤثرات اخلارجية املثرية للفرد واليت تدفعه ألداء  تنشيط احلافز املادي واملعنوي : -
األعمال املوكلة إليه على أكمل وجه من خالل إشباع حاجاته ورغباته املادية مثل األجور واملكافآت 

ثل إشعار العاملني أبمهيتهم وإشراكهم يف اإلدارة ، منح األلقاب، واالجتماعية مثل احرتام واحلوافز املعنوية م
العاملني أ  كان موقعهم الوظيفي وتعزيز مكانتهم يف اجملتمع وتقدمي اخلدمات الطبية هلم وتوفري 

 السكن...اخل؛
اته وخرباته ابستمرار وختلفه يشري التقادم إىل عجز الفرد عن تطوير مهار  التصدي للتقادم التنظيمي: -

عن مسايرة التطوير والتجديد الذي حيصل يف حقل اختصاصه، أما التصدي للتقادم فيعين مجيع اإلجراءات 
والوسائل اليت تتخذها املنظمة من أجل تطوير قدرات وإمكاانت وخربات ومهارات العاملني فيها ابستمرار 

 ت اجلارية؛مبا جيعلهم قادرين على مواكبة أخر التطورا
االغرتاب هو عدم التكيف مع احمليط والظروف البيئية اجلديدة، ولذا  تقليل فرص االغرتاب التنظيمي: -

 وجب احتواء مجيع أنواع االغرتاب التنظيمي داخل املنظمة؛
واإلحباط هو احلالة النفسية اليت تنشأ من جراء فشل الفرد يف إجناز أو  مواجهة اإلحباط التنظيمي: -
يق أهداف معينة بسبب وجود عوائق وعقبات ال ميكن مواجهتها والسيطرة عليها أو التحكم فيها، ولذا حتق

 جيب مواجهة هذا اإلحباط لتخليص الفرد من هذه احلالة النفسية السيئة؛
ويقصد به مجيع الوسائل واألساليب اليت من شأهنا ز دة عدد املسامهات  تعزيز التميز التنظيمي: -

واملعرفية لألفراد العاملني ابملنظمة، من خالل امتصاص املعرفة املفيدة واألفكار اجلديدة املوجودة يف الفكرية 
عقوهلم وجتسيدها يف أداء األعمال واختاذ القرارات الصائبة، عن طريق تشجيع اإلبداع واالبتكار والعمل 

ستو ت اإلدارية يف املنظمة، وهذا من شأنه بروح الفريق واحرتام اآلراء وز دة احلوارات املفتوحة بني مجيع امل
 ز دة عدد املتميزين يف املنظمة ومن مث مينحها مسة القوة والبقاء.
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وبصفة عامة البد للمنظمات من استثمار رأمساهلا الفكري وتسخريه وتطويره واالستفادة من الفرص     
من أجل توظيفه بشكل أكثر كفاءة وفعالية املتاحة له، كما البد هلا من استثمار أفضل التقنيات احلديثة 

 لتحقيق أفضل طريقة للوصول إىل األهداف.
 إدارة رأس املال الفكري :  -رابعا
إن من أهم األنشطة الوظيفية إلدارة املعرفة هي إدارة رأس املال الفكري يف منظمات األعمال، وترتبط     

لموسة واملعرفة على وجه التحديد يف ظل االقتصاد أمهية هذا النشاط بتصاعد دور وأتثري األصول غري امل
العاملي اجلديد القائم على املعرفة، وسنحاول يف هذا العنصر التعرف على مبادئ إدارة رأس املال الفكري، 

 وحتديد خطوات إدارته ومن مث التعرف على عمليات إدارته.
 مبادئ إدارة رأس املال الفكري :  -1

ون العديد من املبادئ الالزمة إلدارة رأس املال الفكري بشكٍل فاعل، إذ حددت قدم املفكرون والباحث    
 8تلك املبادئ يف ما يلي :

االستفادة من أفكار وأعمال رأس املال الفكري لتصب يف مصلحة املنظمة يف إقامة العالقات الودية مع  -
 مستخدميها وزابئنها وجمهزيها وعلى املدى الطويل؛

اليت حيتاج إليها، ومساعدهتم يف بناء شبكة داخلية بينهم وتعزيز فرق العمل ومجاعات توفري املوارد  -
االجنذاب وأية أشكال أخرى للتعلم، وكذلك السماح هلم ابستخدام كل ما مينحهم املزيد من املهارات 

 واملعلومات واملعارف يف اهتماماهتم؛
، وهذا ميثل أحد مبادئ اإلدارة الفعالة إلدارة رأس توجيه تيار املعلومات إىل املوقع الذي حتتاجها فعال -

املال الفكري وابلكمية املنطقية وعند الضرورة، الن ز دهتا عن احلد املطلوب قد تؤدي إىل عدم التميز بني 
 املهم وغري املهم؛

د وهذا عدم املبالغة يف إدارة رأس املال الفكري وإعطائهم احلرية لطرح ما يشاءون من أفكار ودون ترد -
سر جناح اإلدارة يف استثمار واحملافظة على رأس املال الفكري يف املنظمة وبث روح املبادرة االبتكارية من 

 خالل املمارسة اإلدارية اليت ترعى األفكار املبدعة؛
من الضروري أن تتم هيكله رأس املال الفكري وذلك خبزن املعلومات بشكل ما ميكن الوصول إليها عند  -

إليها، وعدم نشرها يف كل مكان، أي خزهنا داخل نظام كفء حبيث يسهل الرجوع إليها عند  احلاجة
 احلاجة واستخدامها لألغراض اليت تعد ضرورية.
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 خطوات إدارة رأس املال الفكري :  -2
 تتمثل خطوات اإلدارة والتسيري الفعال لرأس املال الفكري كخيار اسرتاتيجي يف أربعة خطوات أساسية    

 9هي على النحو التايل :
ترتكز أساسا يف التعرف على دور املعرفة كقوة حمركة ومدى االعتماد عليها يف املنظمة،  اخلطوة األوىل: -

ومدى مسامهتها يف إعطاء فائض قيمة، حيث كلما ازدادت أمهية املعرفة كلما حققت إدارهتا عائدا ومردودا 
ذات كثافة معرفية كان السبيل إىل حتقيق مردود أكرب هو  أكرب، والعكس من ذلك إذا مل تكن املنظمة

 حتسني إدارة األصول املادية أو املالية؛
مطابقة اإليرادات اليت مت الوصول إليها ابألصول املعرفية املنتجة هلا )مقارنة املخرجات  اخلطوة الثانية: -

 زا  اليت اكتشفها يف اخلطوة السابقة؛ابملدخالت املعرفية(، وحماولة إجياد رأس املال الفكري املنتج للم
وضع إسرتاجتية لالستثمار يف األصول الفكرية واستغالهلا، خاصة اليت تعمل على ز دة  اخلطوة الثالثة: -

الكثافة املعرفية للمنظمة، مبعىن وضع خطط لالستخدام األمثل لألصول املعرفية واالستثمار فيها لز دة 
 قيمتها؛

متثل هذه اخلطوة يف ز دة إنتاجية األصول املعرفية والعاملني املعرفيني، فال بد من  اخلطوة الرابعة: -
البحث عن مقاييس جديدة غري تقليدية لقياس إنتاجية العمل املعريف، خاصة ابنتقال مركز الثقل واالهتمام 

 لعامل املعرفة ) مدخالت، عمليات، خمرجات، نتائج (.
 ري : عمليات إدارة رأس املال الفك -3

 10تتمثل عمليات تنمية وتفعيل إدارة رأس املال الفكري على مستوى املنظمة فيما يلي :    
االستكشاف االسرتاتيجي: ويتضمن حتديد مصادر املعرفة وجماالهتا وحتليل املرجعيات املقارنة من منظور  -

 لتعامل مع املوارد املعرفية؛اسرتاتيجي وتشخيص فجوات املعرفة واحلاجات املعرفية وتنمية اسرتاتيجيات ا
متكني التعل م: ويتضمن هتيئة املناخ والظروف اليت تشجع على الرتاكم املعريف والتجريب واملبادأة والتعلم  -

 الذايت يف خمتلف املستو ت؛
تبادل حتفيز التعل م: ويشري إىل توفري احلوافز املرتبطة ابلرتاكم املعريف والتعلم واالستخالص واملشاركة وال -

 والتضافر املعريف؛
 بث املعرفة: وتتجه وو تنمية آليات ووسائل لبث املعرفة وتوزيعها ونشرها؛ -
بناء الذاكرة املؤسسية: ويوجه وو تنمية وتوفري آليات الرصد والتحقيق والتوثيق والتسجيل واالختزان  -

 واالسرتجاع للتعلم واملعرفة املرتاكمة؛
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: ويوجه كذلك وو تنمية وسائل وآليات ميسرة لالتصال والتبادل والتضافر حتفيز املشاركة املؤسسية -
 والتفاعل املعريف عرب األفراد واجلماعات واملستو ت؛

 قياس املعرفة: ويتضمن قياس املكوانت املعرفية والرد املعريف؛ -
حصر وجرد مكوانت ترسيخ املخزون املعريف: ويشري إىل حصر وجرد وتصنيف خمزون املعرفة املرتاكمة ) -

 رأس املال الفكري(؛
تنمية القيمة املعرفية: وتشري إىل تنمية وتوفري الفرص واجملاالت لتطبيق وتوظيف املعارف املرتاكمة خللق  -

 وتنمية القيمة وحتسني األداء املنظمي؛
 تقييم النواتج املعرفية: وتتضمن تقييم نواتج وتوابع تطبيق املعرفة يف املنظمة.  -

اعتماداً على ما سبق ميكن القول أبن عمليات إدارة رأس املال الفكري هتدف إىل حتقيق اإلدارة الفاعلة     
لتحقيق التكيف مع التغيريات البيئية السريعة واكتساب املكانة املناسبة للمنظمة وذلك ألنه احلقيبة اليت 

وابتكار األساليب اجلديدة ملمارسة  حتمل املعرفة واألفكار املبدعة وتسهم يف تقدمي املنتجات اجلديدة
 األعمال. 

ومن هنا يتضح أن األمهية ال تكمن يف امتالك رأس املال الفكري، وإمنا تكمن يف الكيفية اليت يتم من     
خالهلا تطبيق تلك املعارف واألفكار ووضعها موضع التنفيذ ِما يتطلب أن يكون هناك إدارة ذات كفاءة 

املعارف إىل الواقع العملي لتكون مبثابة مفتاح لنجاح املنظمة وبقائها يف إطار ما  تتمكن من ترمجة كل تلك
 تشهده البيئة من تنافسية عالية.

 عالقة إدارة رأس املال الفكري بنجاح منظمات األعمال :  -خامسا
احلديثة يعترب االستثمار يف العنصر البشري هاجس املنظمات يف عصران احلاضر، حيث تشري الدراسات     

إىل أمهية االستثمار يف العنصر البشري من خالل العاملني واإلدارة على السواء ملسامهتهم الفعالة يف حتقيق 
النجاح للمنظمة، فهم ميثلون قوة فكرية ومعرفية تساعد يف إدارة وتشغيل املنظمات، وإذا كان املطلوب من 

وبشدة على ما متلكه من أهم األصول أال وهو الرأس املنظمات اليوم انتهاج اإلبداع، فإن عليها أن حتافظ 
 املال الفكري وإدارته وذلك ملا له من أمهية كبرية يف حتقق اإلبداع يف منظمات األعمال.

إن اإلبداع يشكل سلسلة متعاقبة لتطور تكنولوجي متكامل، أصبح مسة املنظمات املعرفية يف الوقت     
دة اإلنفاق على البحث والتطوير واالستثمار يف الرأس املال الفكري احلاضر، فتوجه هذه املنظمات وو ز 

الغرض منه هو ز دة قدرهتا يف حتقيق إبداع تكنولوجي مبين على املعرفة وقادر على تقدمي إضافة تتمثل يف 
 حتديث وحتسني وتطوير السلع واخلدمات، ويعد هذا األمر خروج عن املألوف واملعتاد من القواعد السابقة

 11املتمثلة يف إنفاق استثماري متقطع هبدف حتديث وحتسني سلع وخدمات معينة.
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وكذلك فإن التوصل إىل طرق العتماد تكنولوجيا املعلومات يف نشر املعرفة واخلربة بني صفوف العاملني     
هياكل  يؤمن حتويل رأس املال اهليكلي للمنظمة إىل رأس مال إبداعي، فاملعرفة اليت تولدت وترسخت يف

وعمليات وثقافة املنظمة تتحول إىل منتجات جديدة حتافظ من خالهلا املنظمة على قدراهتا اإلبداعية 
 وموقعها التنافسي.

( أن اإلدارة اإلبداعية يف منظمات األعمال البد أن Miller & Shamsiويف هذا اجملال يؤكد كل من )    
عتني من العناصر : أوهلما املوارد املعرفية املتمثلة برأس تسعى إىل خلق وتطوير منظومة من القيم تضم جممو 

املال الفكري والرتكيز على اجلودة واإلنتاج املتميز، واثنيهما استثمار الطاقات وتوظيف التكنولوجيا أحسن 
توظيف بغية مواكبة متطلبات التغريات السريعة، ويف نفس الوقت اعتماد نظام معلومايت متطور يستشعر 

ستفيدين من خدمات املنظمة، ولكي حتقق املنظمة إسرتاتيجيتها اإلبداعية هذه عليها االهتمام حاجات امل
بتطوير املوارد البشرية املؤهلة واالستثمار يف تعليمها وتدريبها وأتهيلها ذاتيا مبا يعطيها القدرة على املرونة 

 12ملشكالت واختاذ القرارات.والتكيف مع املواقف املختلفة وخيلق لديها شعورا ابلتمكن على حل ا
ويف إطار ما سبق حاول العديد من الباحثني الربط بني املعرفة ورأس املال الفكري وحتقيق اإلبداع     

والنجاح للمنظمات من خالل حتديد جمموعة من اخلصائص اليت تتسم هبا املوارد البشرية اليت متثل رأس 
 13يلي :املال الفكري واليت ميكن إجياز أمهها فيما 

الرتكيز على اكتساب املعرفة وجتديد الرصيد املعريف بصفة مستمرة مع االهتمام ابلتنمية الذاتية مبا يفي  -
 مبتطلبات أداء العمل بكفاءة وفعالية؛

التخلص من القوالب واألمناط اجلامدة واملفاهيم التقليدية السائدة، والعمل على اخلروج أبفكار ابتكاريه  -
 واألصالة تساهم يف ز دة القدرة على استيعاب املتناقضات يف بيئة العمل؛ تتسم ابجلدية

االستعداد لقبول التنوع والتأقلم والتكيف معه سواء كان ذلك التنوع يف جماالت العمل أو يف أعضاء  -
 الفريق يف املنظمة؛

ملقرتحات الالزمة حلل توافر القدرات اإلبداعية واالبتكارية واستثمار الطاقات الذهنية يف تقدمي ا -
 املشكالت وتطوير أساليب أداء العمل؛

إدراك قيمة العمل املشرتك والتعامل مبنطق الفريق والتجاوز عن بعض الفروق واالختالفات يف امليول  -
 واالجتاهات بني أعضاء فريق العمل الواحد؛

تعامل مع تكنولوجيا مستحدثة أو االستعداد الدائم لقبول التغيري من خالل قبول املخاطر املرتبطة ابل -
 العمل يف جماالت جديدة ومتنوعة؛
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القدرة على التعامل يف األسواق املفتوحة اليت تتسم ابلديناميكية والتغيري املستمر والتقلبات الفجائية أي  -
 القدرة على التعامل يف حالة عدم التأكد؛

إلثبات الذات وإبراز القدرات املعرفية والفكرية مواجهة التحد ت والتعامل معها على اعتبار أهنا فرصة  -
 املتميزة.

وعليه فإن املوارد البشرية ذات القدرات اإلبداعية املتميزة تعترب هي العنصر الرئيسي يف عناصر الرأس     
املال الفكري، وهي اليت هلا دور أساسي يف حتقيق وتعزيز اإلبداع واالبتكار يف منظمات األعمال املعاصرة 

قائمة على املعرفة، وهلذا فقد أصبحت املنظمات تتعامل مع املوارد البشرية على أهنا طاقة ذهنية وفكرية، ال
ومصدر للمعلومات واملعرفة، واإلبداعات واالبتكارات، كما قامت أيضا مبضاعفة االهتمام هبذه املوارد، 

 وهتيئة البيئة الصحية الالزمة ألداء العمل.
وسيلة لتحقيق امليزة التنافسية، ولن يتحقق ذلك إال إذا كانت املنظمة تثمن  ويشكل اإلبداع أهم    

رأمساهلا الفكري، فاالستثمار يف رأس املال الفكري وإاتحة الفرصة أمامه حلل املشاكل اليت تواجهها املنظمة، 
اره اليت أتيت أو لتحديث وتطوير أساليب العمل واإلنتاج واإلدارة هبا، يعين تثمني نشاطه واستغالل أفك

 ابجلديد واإلبداع للمنظمة الذي يقود إىل حتقيق امليزة التنافسية املستمرة. 
 14ويؤدي االستثمار يف رأس املال الفكري إىل ما يلي :    
ز دة القدرة اإلبداعية: يشكل التفكري اإلبداعي أسلواب حديثا حلل املشكالت وتوليد األفكار اليت  -

 اع املؤدي إىل بقاء املنظمة يف سوق األعمال؛تسمح ابلتجديد واإلبد
تنويع املنتجات: ليس إبمكان املنظمة يف حميطها التنافسي االعتماد على إنتاج نوع واحد من السلع  -

وملدة طويلة، خاصة يف زمن يتميز بقصر دورة حياة املنتج فالتطور احلاصل يف اجملال التقين وأساليب اإلنتاج 
التسويق والوصول إىل رضا ووالء الزابئن كل ذلك أدى إىل اختزال زمن التعريف  واإلدارة، وتطور طرق

ابملنتج واختفت الفرتة الفاصلة بني ظهور ورواج املنتج، وهذا راجع إىل ز دة يف عدد اإلبداعات واليت 
 ترتكز يف األساس على رأس املال الفكري؛

شاطها إىل ضمان تسويق منتجاهتا، لذلك تسعى جذب العمالء وتعزيز والئهم: حتتاج املنظمة خالل ن -
إىل كسب زابئن جدد يف كل فرتة وتعزيز والئهم، ضماان الستمرار إمكانية تسويق منتجاهتا، ولن يتحقق 
ذلك للمنظمة إال إذا كانت تتوفر على رأس املال الفكري القادر على تلميع صورهتا أمام الزابئن لتسويق 

 (؛منتجاهتا )اإلبداع التسويقي
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استمرار االبتكار: إن استمرار االبتكار املؤدي إىل إنتاج سلع جديدة، من شأنه ضمان استمرار والء  -
الزابئن وضمان احلصة السوقية للمنظمة، ويعد الرأس املال الفكري املبدع أساس حتقيق االبتكار املستمر 

 للمنظمة. 
ميثل فعال دعامة أساسية لز دة القدرات اإلبداعية وِما تقدم أعاله ميكن القول أن الرأس املال الفكري     

للمنظمات احلديثة ومتكينها من البقاء واالزدهار والتطور، وعليه فإن األمر يتطلب من إدارة املوارد البشرية 
متابعة الكوادر املعرفية والنادرة لغرض جذهبا واستقطاهبا كمهارات وخربات متقدمة تستفيد منها املنظمة 

، كما أن األمر ال ينبغي أن يتوقف عند هذا احلد، بل على إدارة املوارد البشرية أن تكون قادرة بشكل كبري
على ز دة رصيدها املعريف من خالل هذا االستقطاب ومبا يساهم بتطوير وإنعاش عمليات اإلبداع 

متجسدة مبنتجات  واالبتكار ابستمرار يف جممع عمل يتبع أساليب إبداعية لعصف األفكار وتوليدها ونقلها
 مطورة حتاكي رغبات الزابئن وحاجاهتم يف سوق شديدة املنافسة.

 خامتة: 
تبحث منظمات األعمال عن مكان هلا يف الصدارة دائما، وتسعى لتكون يف املقدمة وقادرة على     

ادرة على حتقيق مواجهة املنافسني وحتقيق النتائج األفضل، ومن املؤكد أن املنظمات املتميزة هي اليت تكون ق
اإلبداع واالبتكار والتجديد على أساس دائم ومستمر لتحقيق املزا  التنافسية، ولن يتحقق ذلك إال إذا  

 كانت املنظمة تثمن رأمساهلا الفكري.
فإدارة الرأس املال الفكري واالستفادة من معارفه ومواهبه اإلبداعية واستثمار ما لديه من قدرات     

إاتحة الفرصة أمامه حلل املشاكل اليت تواجهها منظمات األعمال، أو لتحديث وتطوير وطاقات متجددة و 
أساليب العمل واإلنتاج واإلدارة هبا، يعين تثمني نشاطه واستغالل أفكاره اليت أتيت ابجلديد واإلبداع 

 للمنظمات الذي يقود إىل حتقيق امليزة التنافسية املستمرة.
األعمال من إدارة واستثمار رأمساهلا الفكري وتسخريه وتطويره واالستفادة  وبصفة عامة البد ملنظمات    

من الفرص املتاحة له، كما البد هلا من استثمار أفضل التقنيات احلديثة من أجل توظيفه بشكل أكثر  
 كفاءة وفعالية لتحقيق النجاح والبقاء واالستمرار يف سوق األعمال.

 اهلوامش: 
، دار اليازوري العلمية للنشر إدارة رأس املال الفكري يف منظمات األعمالد علي صاحل، سعد علي العنزي، أمح -1

 ، بتصرف.157، ص 2009والتوزيع، عمان، األردن، 
 ، بتصرف.162 – 160املرجع السابق، ص  -2
 ، بتصرف.164 – 162املرجع السابق، ص  -3
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 (2015ـــ  2001أثر تقلبات أسعار النفط على امليزانية العامة يف اجلزائر )
 

 مربوك رمضانأ. 
  املدرسة الوطنية العليا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي

 ملخص:
 2001لبات اليت شهدهتا أسعار النفط منذ سنة لقد حاولنا من خالل هذا املقال معرفة مدى أتثري التق    

وحىت يومنا هذا على امليزانية العامة يف اجلزائر، وقد خلصنا بعد تناول خمتلف جوانب املوضوع إىل ان 
أدى إىل ارتفاع املداخيل النفطية وابلتايل ارتفاع إيرادات امليزانية  2001انتعاش أسعار النفط منذ سنة 

( والذي كان له دور كبري FRRا سامهت يف انتعاش إيرادات صندوق ضبط املوارد )العامة يف اجلزائر، كم
 بسبب تدهور أسعار النفط. 2014يف متويل عجز امليزانية بعد 

 أسعار النفط، اجلباية البرتولية، امليزانية العامة، صندوق ضبط املوارد.  : فتاحيةالكلمات امل
Résumé: 
Nous avons essayé à travers cet article de connaître l'impact des fluctuations des prix du 
pétrole depuis 2001 à ce jour sur le budget général en Algérie, où nous avons conclu que 
l'augmentation des prix du pétrole depuis 2001 a conduit une augmentation des recettes 
pétrolières et par conséquent, l'augmentation des recettes budgétaires publiques en 
Algérie, il a contribué aussi à augmenter les recettes du Fonds de régulation des recettes 
(FRR), qui a eu un rôle majeur dans le financement du déficit budgétaire après 2014 en 
raison de la détérioration des prix du pétrole. 
Mots-clés: prix du pétrole, la fiscalité pétrolière, le budget général, fonds de régulation 
des recettes. 

 مقدمة
ميثل النفط موردا هاما ابلنسبة للدول املصدرة للبرتول خاصة تلك اليت تعتمد عليه كمصدر رئيسي     

وارد امليزانية العامة للدولة. واجلزائر تعترب إحدى هذه الدول حيث مازال النفط إىل اليوم للعملة الصعبة ومل
من مداخيل امليزانية، وهلذا فإن أي  % 65و 50من مداخيل العملة الصعبة، وبني  % 95ميثل أكثر من 

لتقلبات اليت عرفتها تقلب يف أسعار هذا املورد سيؤثر على هذه املداخيل إما سلبا أو إجيااب، ولعل أهم ا
السوق النفطية يف القرن احلايل هي تلك اليت حدثت منذ بداية األلفية حيث انتعشت األسعار بشكل كبري 

 2009ما أثر إجيااب على املداخيل النفطية وابلتايل على امليزانية العامة والسياسة التنموية يف البالد حىت سنة 
 2014الية لكن سرعان ما عادت األسعار لالنتعاش حىت سنة أين سجلت تراجعا رهيبا بسبب األزمة امل
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أين تدهورت األسعار بشكل كبري لكن هذه املرة مل تعد لالرتفاع األمر الذي أثر سلبا على املداخيل 
النفطية حيث تراجعت بشكل كبري وأدت الوضعية إىل استنزاف احتياطات صندوق ضبط املوارد من أجل 

امليزانية، وعليه وهبدف معرفة مدى أتثري هذه التقلبات على امليزانية العامة يف اجلزائر تغطية العجز الكبري يف 
هو أثر تقلبات أسعار النفط على  ما"سنحاول من خالل موضوعنا هذا اإلجابة على اإلشكالية التالية: 

 فرعية التالية: ، واليت حتمل التساؤالت ال"؟ 2015إىل سنة  2001امليزانية العامة يف اجلزائر من سنة 
 هي امليزانية العامة يف اجلزائر؟ ـــ ما
 ؟2015إىل غاية  2000هي التقلبات اليت شهدهتا أسعار النفط منذ سنة  ـــ ما
 هو أثر هذه التقلبات على امليزانية العامة يف اجلزائر؟ ـــ ما
إىل ثالثة أقسام تناولنا يف  وعلى هذا األساس ومن أجل اإلجابة على األسئلة السابقة مت تقسيم البحث    

القسم األول ماهية امليزانية العامة يف اجلزائر، أما يف القسم الثاين فقد تطرقنا إىل التقلبات اليت شهدهتا 
، مث تناولنا يف القسم الثالث أثر هذه التقلبات على امليزانية العامة يف 2015و 2000أسعار النفط بني 

 اجلزائر خالل نفس الفرتة.
 مليزانية العامة يف اجلزائر:اـ 1
 مفهوم امليزانية العامة يف اجلزائر:  ـ1ـ1

املتعلق بقوانني املالية،  17ـ84لقد عرف املشرع اجلزائري امليزانية من خالل قانونني مها: قانون رقم     
 املتعلق ابحملاسبة العمومية 21ـ90والقانون رقم 

 تعريف امليزانية:  1ـ1ـ1
  « املتعلق ابحملاسبة العمومية كما يلي: 21ـ90امليزانية يف املادة الثالثة من القانون رقم  لقد جاء تعريف    

امليزانية هي الوثيقة اليت تقدر للسنة املدنية جمموع االيرادات والنفقات اخلاصة ابلتسيري واالستثمار 
   1» ومنها نفقات التجهيز العمومي والنفقات ابلرأمسال وترخص هبا

املتعلق بقوانني املالية   17ـ84مت تعريف امليزانية قبل هذا القانون يف املادة السادسة من القانون رقم كما      
تتشكل امليزانية العامة للدولة من االيرادات والنفقات النهائية للدولة احملددة سنواي   «كما يلي:

 2»عمول هبا مبوجب قانون املالية واملوزعة وفق األحكام التشريعية والتنظيمية امل
 االيرادات:  2ـ1ـ1

 أن موارد امليزانية العامة للدولة تتضمن ما يلي: 17ـ84من القانون رقم  11لقد جاء يف املادة 
 اإليرادات ذات الطابع اجلبائي وكذا حاصل الغرامات. -1
 مداخيل األمالك التابعة للدولة. -2
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 التكاليف املدفوعة لقاء اخلدمات املؤداة واألاتوى. -3
 األموال املخصصة للمسامهات واهلدا  واهلبات. -4
التسديد ابلرأمسال للقروض والتسبيقات املمنوحة من طرف الدولة من امليزانية العامة وكذا الفوائد املرتتبة  -5

 عنها.
 خمتلف حواصل امليزانية اليت ينص القانون على حتصيلها. -6
 ا قانوان.مداخيل املسامهات املالية للدولة املرخص هب -7
احلصة املستحقة للدولة من أرابح مؤسسات القطاع العمومي، احملسوبة واحملصلة وفق الشروط احملددة  -8

 يف التشريع املعمول به.
 النفقات: 3ـ1ـ1

أن األعباء الدائمة للدولة تشتمل على ما يلي:  17ـ84من القانون رقم  23لقد جاء يف نص املادة     
 االستثمار، القروض والتسبيقات. نفقات التسيري، نفقات

 نفقات التسيري:  1ـ3ـ1ـ1
فإن نفقات التسيري جُتمع يف أربعة أبواب  17ـ84من القانون رقم  24حسب ما جاء يف نص املادة     
 هي:
 أعباء الدين العمومي والنفقات احملسومة من اإليرادات. -1
 ختصيصات السلطات العمومية. -2
 ئل املصاحل.النفقات اخلاصة بوسا -3
 التدخالت العمومية. -4
 نفقات االستثمار: 2ـ3ـ1ـ1

فإن نفقات االستثمار الواقعة على عاتق  17ـ84من القانون رقم  35حسب ما جاء يف نص املادة     
 الدولة جُتمع يف ثالثة أبواب هي:

 االستثمارات املنفذة من ِقبل الدولة. -1
 الدولة.إعاانت االستثمار املمنوحة من ِقبل  -2
 النفقات األخرى ابلرأمسال. -3
 دورة امليزانية العامة يف اجلزائر: 2ـ1

متر امليزانية العامة يف اجلزائر أبربعة مراحل تتمثل يف مرحلة التحضري واإلعداد، مرحلة االعتماد     
 واملصادقة، مرحلة التنفيذ مث أخريا مرحلة املراجعة واملراقبة.
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 عداد:مرحلة التحضري واإل 1ـ2ـ1
من  67تسمى هذه املرحلة ابملشروع السنوي لقانون املالية والذي حيتوي حسب ما نصت عليه املادة     

واملتعلق بقوانني املالية على قسمني منفصلني، ينص القسم األول على االقرتاحات  17ـ84القانون رقم 
بضمان التوازانت املالية اليت أقرها  املتعلقة بتحصيل املوارد العمومية وكذا على السبل والوسائل الكفيلة

املخطط اإلمنائي السنوي. أما القسم الثاين فيقرتح من خالله املبلغ اإلمجايل لالعتمادات املطبقة يف إطار 
 امليزانية العامة للدولة بشأن نفقات التسيري واالستثمارات العمومية، كما يقرتح فيه أيضا:

 ططة.املبلغ اإلمجايل لالستثمارات املخ -
 الرتخيصات اإلمجالية لإليرادات والنفقات ابلنسبة لكل ميزانية ملحقة. -
 اإلجراءات ذات الطابع التشريعي املطبقة على احلساابت اخلاصة للميزانية. -
 األحكام املختلفة املطبقة على العمليات املالية للدولة. -

  3ويرفق مشروع قانون املالية للسنة مبا يلي:    
 تفسريي للتوازن االقتصادي واملايل والنتائج احملصل عليها وآفاق املستقبل.تقرير  -1
 ملحقات تفسريية تبني ابألخص مايلي: -2
التقييمات حسب كل صنف من أصناف الضرائب، السيما تلك املتعلقة ابإلجراءات اجلديدة، وبصفة أ. 

 عامة تقديرات احلواصل الناجتة عن موارد أخرى.
لتسيري ملصاحل الدولة حسب كل فصل املرفوقة عند االقتضاء بتقييم حول تطور تكاليف توزيع نفقات اب. 

 اخلدمات.
 توزيع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوي حسب كل قطاع.ج. 
 توزيع رخص متويل االستثمارات املخططة للمؤسسات العمومية حسب كل قطاع.د. 
 مبلغ اإليرادات والنفقات واملكشوفات املقررة هلذه احلساابت. قائمة احلساابت اخلاصة للخزينة تبنيه. 
 القائمة الكاملة للرسوم شبه اجلبائية.ز. 

 مرحلة املصادقة: 2ـ2ـ1
عليه، حيث  املصادقة أجل من للربملان مترره املالية قانون مشروع إعداد من احلكومة تنتهي عندما    

  4يصوت بصفة إمجالية على ما يلي:
 امليزانية العامة للدولة. إيرادات -
 نفقات التسيري املوزعة حسب كل دائرة وزارية. -
 نفقات املخطط السنوي ذات الطابع النهائي املوزعة حسب كل قطاع. -
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 رخص متويل االستثمارات املخططة املوزعة حسب كل قطاع. -
 إيرادات ونفقات كل ميزانية ملحقة. -
سب الشروط احملددة مبوجب هذا القانون ابلنسبة لكل صنف من احلد األقصى للنفقات املرخص هبا، ح -

 أصناف احلساابت اخلاصة للخزينة.
 مرحلة التنفيذ: 3ـ2ـ1

بعد مرور مشروع قانون املالية على الربملان بغرفتيه واملصادقة عليه يعرض على رئيس اجلمهورية ليوقع     
باشرة يف تنفيذه، حيث يشرع وفقا للتوزيع احملدد يشرع م 5عليه مث ينشر يف عدد خاص من اجلريدة الرمسية

يف قانون املالية حسب كل دائرة وزارية يف توزيع نفقات التسيري عن طريق التنظيم وتوزع النفقات ذات 
  .6 من نفس القانون 38الطابع النهائي للمخطط السنوي طبقا ألحكام املادة 

 مرحلة املراقبة: 4ـ2ـ1
بعنوان قانون  17ـ84اة رقابة على تنفيذ امليزانية العامة، حيث بوبت يف القانون رقم تعترب هذه املرحلة أد    

ضبط امليزانية وهو مشروع قانون يقدم ضمن شروط حمددة هلذا الغرض مبوجب األحكام القانونية السارية 
 7على ِمارسة وظيفة املراقبة من طرف جملس احملاسبة، وجيب أن يرفق هذا املشروع مبا يلي:

 تقرير تفسريي يربز شروط تنفيذ امليزانية العامة للدولة للسنة املعتربة.أ. 
 جدول تنفيذ االعتمادات املصوت عليها ورخص متويل االستثمارات املخططة.ب. 

 8يقر قانون ضبط امليزانية حساب نتائج السنة املشتمل على ما يلي:
 ت ونفقات امليزانية العامة للدولة.الفائض أو العجز الناتج عن الفرق الواضح بني إيراداأ. 

 النتائج املثبتة يف تنفيذ احلساابت اخلاصة للخزينة.ب. 
 نتائج تسيري عمليات اخلزينة.ج. 

 وأسباهبا: (2001-2016)تقلبات أسعار النفط خالل الفرتة  ـ2
ضع لتقلبات تتسم سوق النفط ابلديناميكية وعدم االستقرار، األمر الذي جعل أسعار هذا األخري خت    

مستمرة ومتكررة أصبحت تقلق الدول املنتجة واملصدرة للنفط، سيما تلك الدول اليت تعتمد على 
اإليرادات النفطية بشكل كبري يف تسيري شؤوهنا. هذه التقلبات انمجة عن عدة عوامل منها االقتصادية 

االستقرار السياسي، إضافة إىل  وتتعلق بقانون العرض والطلب، اجليوسياسية كاحلروب، الكوارث الطبيعية،
واملتمثلة يف تدخالت األطراف الفاعلة يف السوق   9ذلك هناك عوامل أخرى ميكن وصفها ابلسلوكية

 كاملضاربة.
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 :2000إىل سنة  1973تقلبات أسعار النفط من سنة  1ـ2
ر تصدير النفط العريب )سنة حظ 1973إذا نظران إىل التطور التارخيي ألسعار النفط وجدان أهنا قبل عام     

إىل الوال ت املتحدة األمريكية بسبب دعمها للحرب اإلسرائيلية ضد مصر( كانت مستقرة نوعا ما عند 
دوالر سنة  14لتبدأ بعدها يف االرتفاع تدرجييا لتصل إىل حوايل  10دوالر للربميل، 3,5مستوى قريب من 

دوالر سنة  35مث  1980دوالر سنة  37، 1979دوالر سنة  25، مث قفز السعر ليصل إىل )1978
واندالع احلرب  1979بسبب اخنفاض العرض الناجم عن إعالن الثورة اإلسالمية يف إيران سنة  11(1981

بعها بدأت األسعار يف االخنفاض متأثرة بسياسات الدول املستهلكة الرامية  ،1980اإليرانية العراقية سنة 
قبل أن تنهار األسعار  1985دوالر سنة  25ألسعار ليصل السعر إىل إىل ترشيد االستهالك بسبب ارتفاع ا

، األمر الذي أدى إىل نشوب حرب أسعار بني أعضاء أوبك وعلى رأسهم 1986دوالر سنة  14إىل 
دوالر  10السعودية من أجل الدفاع عن حصصهم يف السوق انتهت ابهنيار األسعار إىل ما دون 

مليون برميل  17بتخفيض اإلنتاج من  1986التفاق للمنظمة يف ديسمرب ، لكن سرعان ما عاد ا12للربميل
دوالر سنة  23مث وصلت إىل  1989دوالر حىت سنة  18و 17مليون برميل لتبقي األسعار بني  15,8إىل 

وواصلت  1991دوالرا سنة  20بسبب الغزو العراقي للكويت، مث تراجعت األسعار قليال حلدود  1990
 1997مث عاودت االرتفاع قليال حىت برزت األزمة اآلسيوية سنة  1994دوالر سنة  15النزول حىت سعر 

لكن بفضل جهود أعضاء منظمة أوبك مت االتفاق مع  1998دوالرا سنة  11لتؤثر على األسعار لتصل 
 27و 1999دوالر سنة  17بعض الدول الغري أعضاء على ختفيض اإلنتاج لرتتفع بعد ذلك األسعار إىل 

 13. 2000ر سنةدوال
 :2016إىل غاية  2001: تقلبات أسعار النفط من سنة 2ـ2
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املتوسط 
 السنوي

2001 25,6   27,5   24,5   25,7   28,3   27,9   24,6   25,7   25,6   20,5   18,8   18,7   24,45   
2002 19,4   20,3   23,7   25,7   25,4   24,1   25,7   26,7   28,4   27,5   24,3   28,3   24,96   
2003 31,2   32,8   30,6   25,0   25,9   27,7   28,4   29,9   27,1   29,6   28,8   29,8   28,88   
2004 31,3   30,9   33,6   33,6   37,6   35,2   38,2   42,7   43,2   49,8   43,1   39,6   38,23   
2005 44,5   45,5   53,1   51,9   48,7   54,4   57,5   64,0   62,9   58,5   55,2   56,9   54,42   
2006 63,0   60,2   62,1   70,3   69,8   68,6   73,7   73,2   62,0   57,8   58,8   62,5   65,15   
2007 53,7   57,6   62,1   67,5   67,2   71,1   76,9   70,8   77,2   82,3   92,4   90,9   72,47   
2008 92,2   95,0   103,6   109,1   122,8   132,3   132,7   113,2   97,2   71,6   52,5   40,0   96,85   
2009 43,4   43,3   46,5   50,2   57,3   68,6   64,4   72,5   67,7   72,8   76,7   74,5   61,49   
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 الوحدة: دوالر         2016إىل غاية  2001(: تطور متوسط سعر النفط السنوي من سنة 01جدول رقم )

                 : من إعداد الباحث اعتمادا على:املصدر
Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel), U.S. Energy information 
administration, 
http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=RBRTE&f=A    

  2016إىل  2001(: تطور املتوسط السنوي ألسعار النفط من 01منحىن رقم )
 الوحدة: دوالر/برميل
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2010 76,2   73,8   78,8   84,8   76,0   74,8   75,6   77,0   77,8   82,7   85,3   91,5   79,51   
2011 96,5   103,7   114,6   123,3   115,0   113,8   117,0   110,2   112,8   109,6   110,8   107,9   111,26   
2012 110,7   119,3   125,5   119,8   110,3   95,2   102,6   113,4   112,9   111,7   109,1   109,5   111,65   
2013 113,0   116,1   108,5   102,3   102,6   102,9   107,9   111,3   111,6   109,1   107,8   110,8   108,64   
2014 108,1   108,9   107,5   107,8   109,5   111,8   106,8   101,6   97,1   87,4   79,4   62,3   99,02   
2015 47,8   58,1   55,9   59,5   64,1   61,5   56,6   46,5   47,6   48,4   44,3   38,0   52,35   
2016 30,7   32,2   38,2   41,6   46,7   48,3   45,0   45,8   46,6         41,67   

ـ إضراب شركة النفط 
 الوطنية الفنزويلية
 ـ تراجع أو ضعف الدوالر
 ـ الغزو األمريكي للعراق

النمو السريع ـ 
 ةلالقتصاديات اآلسيوي

 خاصة الهند والصين
 

ـ الركود 

االقتصادي 

بسبب األزمة 

 المالية

 

ـ تخفيظ أوبك إلمداداتها من 
ميل سنة مليون بر  35,3

سنة  33إلى   2008

2009. 

 ـ عودة االنتعاش االقتصادي
 ـ الثورات العربية.
 

 

ـ تراجع النمو في 
االقتصاد العالمي  

سنة  % 4,35ن م

 % 2,46إلى  2010

 .2015سنة 

ـ فائض في  
 العرض.

غاز ـ بداية استغالل ال
 الصخري.

 
 

http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=RBRTE&f=A
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 (01دا على اجلدول رقم ): من إعداد الباحث اعتمااملصدر
 حتليل املعطيات:

منحا تصاعد  إىل غاية  2001نالحظ من خالل املنحىن السابق أن أسعار النفط عرفت منذ سنة     
دوالر للربميل الواحد، وهذا راجع إىل عدة أسباب  85,96أين وصل متوسط أسعار النفط إىل  2008
 14أمهها:

 يلية.إضراب شركة النفط الوطنية الفنزو  -
 تراجع أو ضعف الدوالر. -
 الغزو األمريكي للعراق. -
 النمو السريع لالقتصاد ت اآلسيوية خاصة اهلند والصني. -

دوالر للربميل  40لتصل إىل  2008غري أن األسعار بدأت يف االخنفاض يف الثلث األخري من سنة     
زمة املالية، وأمام هذا الوضع وخوفا من تدهور شهر ديسمرب متأثرة ابلركود االقتصادي العاملي الناجم عن األ

مليون برميل  2,2وقرروا ختفيض االنتاج مبعدل  2008األسعار اجتمع أعضاء منظمة أوبك هناية سنة 
أين ختطت  2009، األمر الذي ساهم يف استقرار األسعار عند هذا املستوى حىت شهر أفريل 15يوميا
دوالر للربميل شهر أكتوبر  70عاش من جديد حيث ختطت عتبة دوالر لتبدأ بعدها يف االنت 50عتبة 

، 16متأثرة مبوجة من التفاؤل بتحسن االقتصاد العاملي بعد ظهور نتائج مشجعة من طرف البنوك األمريكية
 4,35مث تعززت األسعار بعد ذلك بعودة االنتعاش االقتصادي حيث قفز معدل منو االقتصاد العاملي إىل )

و  73ترتاوح بني  2010، وبقيت األسعار سنة 17 2009( سنة % 1,71عدما كان )ب 2010( سنة %
إىل  2011دوالر شهر ديسمرب. لتقفز بعدها يف شهر مارس  91دوالر للربميل إىل أن وصلت إىل  85

دوالر حىت شهر  100دوالر للربميل بسبب األوضاع الليبية، وبقيت األسعار مستقرة فوق مستوى  114
 تعززة ابلثورات العربية والتوترات بسبب امللف النووي اإليراين. م 2014أوت 

دوالر شهر جانفي  47لكن بعد هذا التاريخ بدأت األسعار يف االخنفاض تدرجييا حىت وصلت إىل سعر 
، مث تعززت األسعار قليال حىت شهر جوان من نفس السنة أين 2008وهو أكرب اهنيار منذ ديسمرب  2015

دوالر للربميل، لتعاود بعدها االخنفاض من جديد ووصلت إىل مرحلة حرجة  60قف جتاوزت حينها س
مث انتعشت قليال وبقيت فوق  2016دوالر للربميل شهري جانفي وفيفري  30جدا حيث نزلت إىل 

 ، هذا االخنفاض الراهن راجع لعدة أسباب أمهها:2016دوالر حىت شهر سبتمرب  40مستوى 
 18 .2014ب بعد منتصف ز دة العرض على الطل -
 19بسبب استغالل الغاز الصخري فقط. 2008ماليني برميل منذ  4ز دة االنتاج األمريكي مبقدار  -
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 20 .2015سنة  % 2,46إىل  2010سنة  % 4,35تراجع النمو يف االقتصاد العاملي من  -
 : 2015 إىل 2001أثر تقلبات أسعار النفط على امليزانية العامة يف اجلزائر من  ـ3
 مكانة احملروقات يف االقتصاد اجلزائري: 1ـ3

يعترب قطاع احملروقات حمركا رئيسيا للتنمية يف االقتصاد اجلزائري، نظرا للمكانة اليت حيتلها سواء يف الناتج     
نسبة ميزانية الدولة. حيث أنه يعترب املورد الرئيسي للعملة الصعبة ألنه يساهم ب الداخلي اخلام، الصادرات أو

يف الصادرات، هذا ورغم احملاوالت الكثرية من أجل تنويع الصادرات الغري نفطية إال أن  % 97تتعدى 
هذه النسبة بقيت عند هذا املستوى منذ سبعينيات القرن املاضي وحىت اليوم، أما فيما خيص الناتج 

لكن وبسبب  1985و 1974يف بني  % 35و 25الداخلي اخلام فإن مسامهة القطاع كانت ترتاوح بني 
، لتعود 1989سنة    % 20مث  1986، سنة % 15اخنفضت النسبة إىل  1986اهنيار األسعار سنة 

، مث اخنفضت بعد هذه املرحلة 2011و  2004بني  % 50بعدها لالرتفاع جمددا إىل أن قاربت مستوى 
ومية املتخذة وهذا بسبب االجراءات احلك % 22إىل حوايل  2014ووصلت سنة  % 30حتت مستوى 

الرامية لرفع مستوى األداء االقتصادي للقطاعات الغري نفطية، أما ابلنسبة ملسامهة القطاع يف اإليرادات 
وانتعاش أسعار النفط  1973اجلبائية فإنه ومنذ االتفاق على وقف تصدير النفط العريب ألمريكا سنة 

 2008سنة  % 80ات الدولة )وصلت إىل من إيراد % 75و  65أصبحت متثل اإليرادات النفطية ما بني 
بسبب اخنفاض  % 45أين نزلت النسبة إىل  2015بسبب االرتفاع القياسي ألسعار النفط( حىت سنة 

 أسعار النفط إضافة إىل رفع مستوى حتصيل اجلباية العادية من طرف احلكومة.
 ئر:أتثري تقلبات أسعار النفط على إيرادات امليزانية العامة يف اجلزا 2ـ3

، هذه % 80متثل اإليرادات النفطية نسبة كبرية من اإليرادات الكلية يف اجلزائر تصل أحياان إىل     
اإليرادات مرتبطة أساسا أبسعار النفط اليت عرفت منذ مطلع األلفية تقلبات هائلة أثرت حتما على حجم 

النفط على إيرادات امليزانية من سنة ( يبني لنا مدى أتثري تقلبات أسعار 02هذه اإليرادات، واجلدول رقم )
 .2015إىل غاية  2001

(: عالقة تطور أسعار النفط ابإليرادات النفطية والكلية احملصلة يف اجلزائر خالل 02جدول رقم )
   الوحدة: مليار دج.          2015ـ  2001الفرتة 

اإلرادات 
النفطية إىل 

إمجايل 
 اإليرادات 

اإليرادات 
احملصلة 
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 ،01دا على: ـ اجلدول رقم : من إعداد الباحث اعتمااملصدر
-ONS : Algérie en Quelques Chiffres 2001-2014 sur : http://www.ons.dz/   
-Solde globale du trésor sur : http://www.mf.gov.dz/article/48/Zoom-sur-les-Chiffres-
/143/Solde-global-du-Tr%C3%A9sor.html  
-Akli Zakia – nature du fonds de régulation des recettes (FRR)et son rôle dans le 
financement de l’économie algérienne- mémoire de magistère en science 
économiques, université Mouloud MAMMERI de TIZI-OUZOU, 2015 , page 155.   
  

(: عالقة تطور أسعار النفط ابإليرادات النفطية والكلية واحملصلة فعليا يف اجلزائر 02املنحىن رقم )
 .2015ـ  2001خالل الفرتة 

 اإليرادات: مليار دج   
 األسعار: دوالر

 
 .02من إعداد الباحث اعتمادا على اجلدول رقم املصدر: 
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النفطية عرفت منحا تصاعد  اتبع ألسعار النفط أن اإليرادات  02نالحظ من خالل املنحىن رقم     
، لتعرف بعد ذلك  2008مليار دينار سنة  4003إىل  2001مليار دينار سنة  956حيث انتقلت من 

مليار دينار بسبب اخنفاض متوسط األسعار من  2237أين وصلت إىل  2009سنة  % 41اخنفاضا بنسبة 
، إال أنه وبفضل عودة انتعاش األسعار فإن 2009نة دوالر س 61إىل  2008دوالر للربميل سنة  96

مليار  4054إىل مستوى قياسي بلغ  2012اإليرادات عادت إىل االرتفاع من جديد حىت وصلت سنة 
دوالر للربميل، مث بدأت االيرادات النفطية يف  111,65دينار مقابل متوسط اسعار قياسي أيضا بلغ 

مقارنة   %44بنسبة   2015، مث اخنفضت سنة 2014و  2013االخنفاض من جديد مبعدل طفيف سنة 
مليار دينار فقط، وهذا راجع على االهنيار الكبري لألسعار  2276أين وصلت إىل حوايل  2012بسنة 

 .2004دوالر للربميل وهو أقل سعر منذ سنة  52الذي وصل إىل متوسط سنوي قدره 
بقني هي نسبة اإليرادات النفطية إىل اإليرادات الكلية واملالحظ أيضا من خالل املنحىن واجلدول السا    

نسبة قياسية بلغت  2008مث سجلت سنة  2007إىل غاية  2001من  % 77و  66اليت كانت متثل بني 
 2009سنة  % 67بسبب ارتفاع األسعار وابلتايل املداخيل النفطية، مث تراجعت إىل نسبة  % 80,57

إال أنه وبعد هذه السنة بدأت النسبة يف الرتاجع من جديد  ،2011و  2010لرتتفع من جديد سنة 
بسبب االجراءات احلكومية املتخذة والرامية إىل رفع مستوى التحصيل اجلبائي العادي، حيث مثلت سنة 

بسبب تدهور   % 45إىل  2015على التوايل، لتنخفض سنة  % 61و  63نسبة  2013و  2012
 األسعار واملداخيل. 

إىل املنحىن السابق ميكننا القول إن حجم اإليرادات النفطية واإليرادات الكلية مرتبط مبستوى وابلنظر     
 أسعار النفط، حيث أهنا ترتفع ابرتفاع األسعار وتنخفض ابخنفاضها.

 أتثري تقلبات أسعار النفط على نفقات امليزانية العامة يف اجلزائر: 3ـ3
زانية على حجم اإليرادات اليت تغطي هذه النفقات، وكما رأينا يعتمد حجم النفقات املعتمدة يف املي    

سابقا أن تقلبات أسعار النفط تؤثر وبشكل مباشر على هذه اإليرادات فإهنا حتما ستؤثر يف حجم 
يبني مدى أتثري تقلبات أسعار النفط على نفقات امليزانية  (03املعتمدة يف امليزانية، واجلدول رقم ) النفقات
 .2016إىل  2001اجلزائر من  العامة يف

 2016ـ  2001(: تطور نفقات امليزانية العامة يف اجلزائر خالل الفرتة 03اجلدول رقم )
 الوحدة: مليار دج                                                                                 
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 السنوات
متوسط أسعار 

لنفقات إمجايل ا التجهيز التسيري النفط
 الفعلية

 
 نسبة التغري 

2001 24,45   963,60   357,40   1 321,00 / 
2002 24,96   1 097,70   452,90   1 550,60 17,38% 
2003 28,88   1 122,80   516,50   1 639,30 5,72% 
2004 38,23   1 250,90   638,00   1 888,90 15,23% 
2005 54,42   1 245,13   806,91   2 052,04 8,64% 
2006 65,15   1 437,90   1 015,10   2 453,00 19,54% 
2007 72,47   1 674,00   1 434,70   3 108,70 26,73% 
2008 96,85   2 217,80   1 973,30   4 191,10 34,82% 
2009 61,49   2 300,02   1 946,31   4 246,33 1,32% 
2010 79,51   2 659,08   1 807,86   4 466,94 5,20% 
2011 111,26   3 797,25   1 934,16   5 731,41 28,31% 
2012 111,65   4 782,63   2 275,54   7 058,17 23,15% 
2013 108,64   4 131,54   1 892,60   6 024,13 -14,65% 
2014 99,02   4 494,33   2 501,44   6 995,77 16,13% 
2015 52,35   4 591,93   3 154,29   7 746,21 10,73% 
*2016 41,67   4 807,33   3 176,85   7 984,18 3,07% 

 النفقات تقديرية وليست هنائية. 2016ابلنسبة لسنة *.02املصدر: نفس مصدر اجلدول رقم 
(: تطور أسعار النفط وحجم نفقات التسيري، التجهيز والنفقات الكلية للميزانية 03املنحىن رقم )

 2016ـ  2001زائر خالل الفرتة العامة للج
النفقات: مليار دج                                                                                                             

 األسعار: دوالر/برميل
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 (.03من إعداد الباحث اعتمادا على اجلدول رقم )املصدر: 

حيث  2016إىل  2001أن النفقات الكلية تضاعفت ست مرات من سنة  نالحظ من خالل املنحىن    
مرات  9مليار دينار، متأثرة ابرتفاع نفقات التجهيز حبوايل  7984مليار دينار إىل  1321انتقلت من 

مرات خالل نفس الفرتة، كما نالحظ من خالل املنحىن واجلدول أن هذه  5ونفقات التسيري حبوايل 
تزداد بشكل شبه مستقر، لكن بعد ذلك تغريت نسبة الز دة من  2005إىل  2001النفقات كانت خالل 

، مث عرفت شبه 2008و  2007سنيت  % 34و  % 26مث  2006سنة  % 19إىل  2005سنة  % 8
 2013على التوايل أما سنة   % 23و  28إىل  2012و  2011لرتتفع سنيت  2010استقرار حىت سنة 

تبعه بعد ذلك ارتفاع حمسوس أيضا سنيت  % 15اضا حمسوسا بلغ حوايل فشهدت النفقات الكلية اخنف
رغم اهنيار أسعار النفط اليت أدت إىل اخنفاض  % 10مث  16، أين بلغت نسبة التغري 2015و  2014

اإليرادات بشكل كبري، وابلتايل اللجوء إىل احتياطات صندوق ضبط املوارد الذي أنشأ خصيصا لتغطية 
مليار دينار فقط سنة  1257مليار دينار مقابل  2713ما يقارب  2015لذي بلغ سنة عجز امليزانية ا

2014. 
 أتثري تقلبات أسعار النفط على مداخيل صندوق ضبط املوارد يف اجلزائر: 4ـ3

من قانون املالية التكميلي لنفس  10مبوجب املادة  2000أنشئ صندوق ضبط املوارد يف اجلزائر سنة     
دخار الفوائض النامجة عن الفرق بني اإليرادات النفطية املعتمدة يف امليزانية وتلك احملصلة السنة لغرض ا

فعليا من أجل مواجهة اخنفاض اإليرادات النامجة عن اخنفاض األسعار، وقد لعب هذا الصندوق دورا مهما 
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ني مدى أتثري تقلبات ( يب04يف تغطية العجز الناتج عن اهنيار أسعار النفط منذ إنشائه، واجلدول رقم )
أسعار النفط على مداخيل هذا الصندوق ودوره يف تغطية عجز املوازنة العامة يف اجلزائر منذ إنشائه إىل 

 يومنا هذا.
 2015ـ  2001(: موارد واستخدامات صندوق ضبط املوارد يف اجلزائر خالل الفرتة 04اجلدول رقم )

 الوحدة: مليار دج
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خلزي

جز ا
ل ع

متوي
 

ات
طاع

القت
وع ا

جمم
 

2001 232 124 356 184 0 0 184 172 
2002 172 27 198 170 0 0 170 28 
2003 28 449 477 156 0 0 156 321 
2004 321 624 944 223 0 0 223 722 
2005 722 1 369 2 091 248 0 0 248 1 843 
2006 1 843 1 798 3 641 618 0 92 710 2 931 

2007 2 931 1 739 4 670 314 608 532 
1 
454 3 216 

2008 3 216 2 288 5 504 465 0 758 
1 
224 4 280 

2009 4 280 401 4 681 0 0 364 364 4 316 
2010 4 316 1 318 5 635 0 0 792 792 4 843 

2011 4 843 2 300 7 143 0 0 
1 
761 

1 
761 5 382 

2012 5 382 2 535 7 917 0 0 
2 
283 

2 
283 5 634 

2013 5 634 2 062 7 696 0 0 
2 
132 

2 
132 5 564 
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2014 5 564 1 811 7 374 0 0 
2 
966 

2 
966 4 408 

2015 4 408 553 4 962 0 0 
2 
887 

2 
887 2 075 

 املصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على:
Situation du Fonds de Régulation des Recettes (FRR) 2000 – 2014 sur: 
http://www.dgpp-mf.gov.dz/images/stories/PDF/retrospective/frr/frr2014.pdf  

   2015إىل  2001( يف اجلزائر من FRR: تطور وضعية صندوق ضبط املوارد )(04املنحىن رقم )
 الوحدة: مليار دوالر

 
 (04من إعداد الباحث اعتمادا على معطيات اجلدول رقم )املصدر: 

قد ساهم وبشكل كبري يف  2000حظ من خالل اجلدول أن ارتفاع أسعار النفط منذ سنة نال
أين تضاعف فائض القيمة  بني اإليرادات  2004متويل مداخيل صندوق ضبط املوارد خاصة بعد سنة 
ن مليار دينار بعدما كا 1369أين وصل إىل  2005النفطية احملصلة فعليا وتلك املعتمدة يف امليزانية سنة 

مليار مث تراجع بعد ذلك بسبب اهنيار  2288حوايل  2008، ليبلغ سنة 2004مليار سنة  624يف حدود 
مليار دينار فقط، ليعود لالرتفاع من جديد بسبب انتعاش  401أين بلغ  2009أسعار النفط خاصة سنة 
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فائض القيمة على الجباية البترولية
مجموع االقتطاعات
رصيد الصندوق بعد االقتطاعات

http://www.dgpp-mf.gov.dz/images/stories/PDF/retrospective/frr/frr2014.pdf
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وبسبب  مليار دينار، إال أنه 2535إىل مستوى قياسي حيث بلغ  2012أسعار النفط ليصل سنة 
 . 2015مليار دينار فقط سنة  553و 2014مليار سنة  1811اخنفاض أسعار النفط تراجع الفائض إىل 

أما عن رصيد الصندوق بعد االقتطاعات أو رصيد آخر السنة فإننا نالحظ من خالل املنحىن رقم     
إىل مستوى  أين وصل 2012إىل غاية  2001( أن هذا الرصيد شهد ارتفاعا سنة بعد سنة من 04)

مليار دينار، لكن سرعان ما بدأ هذا الرصيد يف التآكل بسبب تراجع املداخيل النفطية  5634قياسي بلغ 
 2013من جهة والز دة الكبرية يف النفقات العمومية، حيث أن متويل الصندوق لعجز اخلزينة بلغ سنة 

مليار لينخفض هذا  2062ة قدره مليار دينار مقابل فائض قيمة على اجلباية البرتولي 2132حوايل 
مليار  2966مليار مقابل ز دة يف قيمة متويل عجز اخلزينة الذي بلغ  1811إىل  2014الفائض سنة 

فاشتد الوضع بسبب تدين أسعار النفط حيث بلغ فائض القيمة على اجلباية   2015دينار، أما  سنة 
مليار، هذا الفرق بني مداخيل  2887اخلزينة بقيمة مليار فقط مقابل متويل لعجز  553البرتولية ما يقارب 

 2075إىل  2015الصندوق واستخداماته عجل من استهالك رصيد الصندوق بشكل كبري ليصل سنة 

 مليار دينار فقط.
 اخلامتة:

بعد التطرق ملختلف جوانب املوضوع واملتمثلة يف استعراض خمتلف التقلبات اليت شهدهتا أسعار النفط     
 ومدى أتثريها على امليزانية العامة يف اجلزائر ميكن استخالص النتائج التالية: 2001ة منذ سن

تراجعا بسبب  2009لتعرف سنة  2008حىت  2001شهدت أسعار النفط منحا تصاعد  من سنة -
أين بدأت األسعار يف الرتاجع حىت وصلت  2014األزمة املالية، مث عاودت االرتفاع من جديد حىت أواخر 

 .2016ىل أدىن مستوا هتا بداية إ
يف ارتفاع املداخيل النفطية األمر الذي عزز ايرادات امليزانية العامة  2001ساهم انتعاش أسعار النفط منذ -

 يف اجلزائر بشكل كبري.
يف تعزيز إيرادات صندوق ضبط  2005سامهت الفوائض النامجة عن ارتفاع املداخيل النفطية منذ سنة -

لغرض ادخار هذه الفوائض من أجل استغالهلا يف تغطية العجز  2000انشيء خصيصا سنة  املوارد الذي
 الناجم عن اخنفاض األسعار.

إال أن امليزانية العامة يف اجلزائر مل تتأثر بشكل كبري بسبب استغالل  2014رغم تدهور األسعار بعد -
 صندوق ضبط املوارد.

احتياطات صندوق ضبط املوارد من أجل تغطية العجز  إىل استنزاف 2014أدى تدهور األسعار بعد -
 مليار دج فقط. 840ما يقارب  2016املتواصل يف امليزانية العامة، حيث بلغت هناية 
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 اهلوامش
 يتعلق ابحملاسبة العمومية. 1990غشت  15املوافق  1411حمرم عام  24املؤرخ يف  21ـ90قانون رقم  -1

يتعلق بقوانني املالية 1984يوليو سنة  7املوافق  1404ال عام شو  8املؤرخ يف  17ـ84قانون رقم  - 2 
.17ـ84من القانون رقم  68املادة   -3  
من نفس القانون. 70املادة  - 4 
حلسن دردوري ـ سياسة امليزانية يف عالج عجز املوازنة العامة للدولة، دراسة مقارنة اجلزائرـ تونس ـ أطروحة دكتوراه يف  5-

  .168، ص 2014ـــ  2013ية جامعة حممد خيضر بسكرة. العلوم االقتصاد
17.ـ84من القانون رقم  71املادة  - 6 
من نفس القانون. 76املادة  - 7  
من نفس القانون. 77املادة  - 8 
، 2015أسامة جنوم ـ قراءة يف أسباب اخنفاض أسعار النفط ـ املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، مارس  9-
  .4ص

10- U.S. Crude Oil First Purchase Price (Dollars per Barrel) : 
http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=F000000__3&f=A  
11- Evolution des Prix du Baril de Pétrole :  
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/prix/596-evolution-des-prix-du-baril-
de-petrole.html  

، 2014ديسمرب  10مقال بعنوان: تقلبات أسعار النفط، اتريخ طويل من التجارب، جريدة الشرق األوسط،  -12
 على الرابط:

  http://aawsat.com/home/article/239746/ بالتجار -من-طويل-اتريخ-النفط-أسعار-تقلبات  
نفس املرجع. - 13  

14- Oil Price History and Analysis, http://www.wtrg.com/prices.htm  
ـ جملة جامعة األزهر بغزة، سلسلة العوامل اليت أثرت على تقلبات أسعار النفط العاملية عماد الدين حممد املزيين ـ   15-

 .322، ص 2013العلوم االنسانية، العدد األول 
 :2009ارتفاع قياسي جديد يف أسعار النفط عام   16-

 http://www.bbc.com/arabic/business/2009/10/091019_ae_oilprices_tc2.shtml  
17 - Croissance du PIB (% annuel) :  
http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.MKTP.KD.ZG  

املركز العريب حتدايت اهنيار أسعار النفط والتنويع االقتصادي يف دول جملس التعاون ـ خالد بن راشد اخلاطر ـ  -18
 .5، ص 2015لألحباث ودراسة السياسات، أغسطس 

.6 ص املرجع،نفس   -19 
20- Croissance du PIB (% annuel) :  
http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.MKTP.KD.ZG 

http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=F000000__3&f=A
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/prix/596-evolution-des-prix-du-baril-de-petrole.html
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/prix/596-evolution-des-prix-du-baril-de-petrole.html
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/prix/596-evolution-des-prix-du-baril-de-petrole.html
http://aawsat.com/home/article/239746/تقلبات-أسعار-النفط-تاريخ-طويل-من-التجارب
http://www.wtrg.com/prices.htm
http://www.bbc.com/arabic/business/2009/10/091019_ae_oilprices_tc2.shtml
http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
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 الفقر يف اجلزائر
 -2000/2015دراسة قياسية حتليلية للفرتة  -

 
 .02بن ساسي هجرية، جامعة وهران 

 كفيف حممد بن عودة، املدرسة العليا للمنامجنت
 ملخص: 

ول سواء كانت متقدمة أو انمية يف اطار وضعها للسياسات التنموية  تبحث عن االجتاه العام ملعظم الد
حتقيق مزيد من املعاجلة لقضا  الفقر والبطالة والتعليم وكافة اخلدمات اليت تزيد من رفاهية أفرادها ، واجلزائر  

 موية خمتلفةسياسات تنكباقي الدول شهد اقتصادها تغريات عميقة على مدار العقدين املاضيني وتبنت 
عقب حتسن الوضع املايل جراء االرتفاع املتواتر يف أسعار البرتول لضمان انطالقة فعالة ودائمة للنمو 
 االقتصادي والتنمية االجتماعية من شأهنا القضاء على أسباب افقار السكان وحتسني مستو ت معيشتهم.

ل هذه الدراسة تسليط الضوء و تشخيص واقع الفقر يف اجلزائر والكشف عن مدى هندف من خال
بتتبع تطور الفقر النقدي والبشري  2015-2000فعالية جهود احلكومة للتخفيف منه خالل الفرتة 

ومتعدد األبعاد حسب االحصاءات املتوفرة مع تطبيق دراسة قياسية ألهم املتغريات االقتصادية وغري 
لألسباب املؤدية هلا ابالعتماد على  ية احملددة لسلوك الظاهرة بغرض التحكم يف أصوهلا ومعاجلةاالقتصاد

 . Eviews 9.5ابستخدام برانمج  (VAR)تقنية أشعة االودار الذايت 
 الفقر، الفقر النقدي، الفقر البشري، متعدد األبعاد، سياسة اقتصادية. الكلمات املفتاحية:

Abstract : 
The general trend of most countries, whether advanced or developing, as part of their 
development policies, seeks to achieve greater treatment of the issues of poverty, 
unemployment, education and all services that increase the welfare of their members. 
Algeria, like other countries, has undergone profound changes over the last two decades 
and adopted various development policies As a result of the frequent rise in oil prices to 
ensure an effective and sustainable start to economic growth and social development, will 
eliminate the causes of impoverished populations and improve their living standards. 
The objective of this study is to shed light on the reality of poverty in Algeria and to find 
out the effectiveness of the government's efforts to alleviate it during the period 2000-
2015 by tracking the development of monetary, human and multidimensional poverty 
according to the available statistics with the application of a standard study of the most 



 2017ديسمبر                                    العشرونالعدد                 المعيار                   
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 2017ديسمبر  15تاريخ التحكيم                                                            2017أكتوبر  15تاريخ اإليداع    137

            

  2017ديسمبر  15خ التحكيم                                                                2017أكتوبر  15تاريخ اإليداع 

           

important economic and non-economic variables In its origins and treatment for its causes 
using VAR using Eviews 9.5. 
Keywords: poverty, monetary poverty, human poverty, multidimensional, economic 
policy .  

 

 مقدمة:
املتزايد بقضية الفقر وارتباطها ابلفكر التنموي جعل حقل دراسة الظاهرة يتعدد ،ذلك أن   االهتمام 

لك املسألة ختتلف يف درجات اتساعها ابختالف الزاوية اليت ينظر إليها، فبعدما كانت املعاين اليت جتمعها ت
ظاهرة الفقر مرتبطة ابحلد األدىن الضروري للحياة من أجل البقاء واالستمرار ،هي اليوم أتخذ أبعادا أخرى 

اه التنمية تتماشى وطبيعة الوضع االقتصادي واالجتماعي والسياسي القائم، وأصبحت مرتبطة حسب اجت
البشرية أبوجه متعددة من احلرمان للعيش مبستوى الئق يف إطار هنج اإلمكاانت ،وقد فرضت مشكلة الفقر 
نفسها على اجلزائر بشكل أوسع عقب االصالحات االقتصادية بعد تبين اقتصاد السوق فتعمقت حدة 

ضع املايل اعتمدت اجلزائر الفوارق االجتماعية واتسعت رقعة الفقر ،ومع مطلع األلفية وحتسن الو 
اسرتاتيجية وطنية للتقليل من الفقر واالقصاء ضمن االهداف الرئيسية للربامج التنموية االقتصادية 
والسياسات االجتماعية، ومن أجل رصد التقدم يف حتقيق أهدافها بفاعلية فال بد من قياس ومتابعة ظاهرة 

سياسات مكافحته من حتديد األولو ت والربامج الفقر ومدى استهداف الفقراء  حىت يتمكن واضعو 
للتساؤالت الالزمة لتنفيذ هذه السياسات وابلتايل ضمان وصول االعاانت اىل مستحقيها ما فتح اجملال 

ما مدى تفشي وتطور مستوايت الفقر يف اجملتمع اجلزائري خالل اآلتية واليت نعتربها إشكالية للبحث: 
 ملتغريات األكثر أتثريا يف تفاقمه؟فرتة الدراسة؟  وما هي أهم ا

وملعاجلة هذه اإلشكالية واإلجابة على تساؤالهتا، نعتمد منهج اإلستقراء ابلوصف والتحليل لواقع ظاهرة 
الفقر يف اجلزائر ومنهج اإلستنباط ابلربامج والقياس للوصول إىل نتائج كمية متكننا من معرفة املتغريات اليت 

عالقات اليت تربطها وأتثرياهتا القرتاح احللول املناسبة، وهلذا قسمنا البحث إىل ثالثة حتكم الظاهرة، وتبيان ال
 حماور أساسية:

 اإلطار النظري لظاهرة الفقر -أوال
 2015-2000واقع ظاهرة الفقر يف اجلزائر ومؤشراهتا للفرتة  تشخيص -اثنيا
 2015-2000يف اجلزائر للفرتة قياسية حملددات الفقر  دراسة -اثلثا
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 اإلطار النظري لظاهرة الفقر:-أوال
الفقر من املفاهيم اجملردة النسبية بوصفه ظاهرة اجتماعية واقتصادية معقدة، وهو مفهوم خيتلف 

 .(1)ابختالف اجملتمعات والفرتات وأدوات القياس واخللفية الفكرية واألخالقية لدراسيها
البداية على اجلانب املادي أي فقر الدخل، وقد  لقد اوصر مفهوم الفقر يفحتليل مفاهيم الفقر:  -1

عرف أبنه الدخل الالزم للحصول على احلد األدىن من احلاجات  وردت العديد من التعاريف فقد
، كما عرف أيضا حبالة عدم احلصول على مستوى املعيشة الالئق يف ظل منط احلياة يف اجملتمع  (2)األساسية

أبنه عدم احلصول على ما يكفي من الطعام وعدم متلك أية أصول ميكن ، وعر ف (3)الذي يعيش فيه الفرد
، وبذلك يتجلى الفقر أبنه عدم القدرة على حتقيق مستوى معني من املعيشة (4)هبا مواجهة الصدمات

املادية ميثل احلد األدىن املعقول واملقبول يف جمتمع من اجملتمعات يف مدة زمنية حمددة، ويركز هذا الوصف 
ستوى املعيشة املادي القابل للقياس والذي يرتبط ابلظروف االقتصادية واالجتماعية لكل جمتمع من على م

 .(5)اجملتمعات على حده، وخالل مدة زمنية حمددة
وميكن أن ينظر إىل حالة الفقر بداللة احلرمان الفسيولوجي الذي تنعكس سيماته ابخنفاض احلاجات 

من تدين احلالة الصحية والتعليمية وتدين املتطلبات السكنية عن مستواها األساسية من الغذاء وما يرتبط به 
فباهتماماته املتواصلة حدد تصورا  1994، هذا ما ذهب إليه تقرير البنك الدويل للتنمية سنة (6)املالئم

واضحا للفقر يتضمن خمتلف األوضاع االجتماعية من تعليم وصحة وتغذية إىل جانب املفهوم االقتصادي 
 لدخل. ل

هناك من تطرق إىل الفقر على أنه ظاهرة معقدة متعددة الوجوه تنجم عن االختالالت اهليكلية على 
مستو ت عديدة متداخلة منها الدولة، االقتصاد، اجملتمع، الثقافة والبيئة، ويف معظم األحيان فإن العوامل 

ن الوصول احملدود إىل الفرص املد رة اليت حتدد الواقع الذي يواجه أولئك الذين يعيشون يف الفقر تتضم
 الدخل واخلدمات االجتماعية واألساسية واألصول.

األمم املتحدة هي األخرى قد تبنت مفهوما ضيقا يف البداية إذ عرفت الفقر أبنه العوز املادي والفقر هم 
كانية أشخاص أو أسرة مضطرة للكفاح والتضحية بصورة مستمرة إلنقاذ نفسها من الفقر وتضمن إم

من اإلعالن العاملي  25احلصول على االحتياجات اإلنسانية الضرورية، هذا يتفق وما دعت إليه املادة 
حلقوق اإلنسان، على أنه ملكل إنسان احلق يف مستوى من املعيشة كاف للحفاظ على صحته ورفاهيته 

ما بعد تبنت مفهوما شامال غري أهنا في هو وأسرته، ويشمل الغذاء وامللبس واملسكن والرعاية الصحيةم،
وحسب تقرير الربانمج األمم  عن القدرة االنسانية، Amartya Senللرفاه يستند إىل كتاابت االقتصادي 

، فإن الفقر هو إنكار ورفض للعديد من االختيارات والفرص األساسية لتنمية 1997املتحدة االمنائي سنة 
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لة مبدعة وصحيحة وعلى اكتساب املعرفة ونيل احلرية اإلنسان، ويتضمن ذلك القدرة على عيش حياة طوي
 .(7)والكرامة، واحرتام الذات واحرتام اآلخرين والتوصل إىل املصادر املطلوبة ملستوى املعيشة الكرمية

 املفهوم األمشل للفقر متعدد اجلوانب يتجاوز االخنفاض املستوايت املختلفة للحرمان يف إطار الفقر: -2
إىل قصور القدرة اإلنسانية عن تلبية احلاجات اإلنسانية واختاذ القرارات وِمارسة حرية يف الدخل للوصول 

االختيار والتصرف ابألصول اإلنتاجية ومواجهة الصدمات، وكذلك الشعور ابألمان نتيجة التعرض للعنف 
الدين أو  اجلسدي املتالزم مع تدهور املستوى االجتماعي أو القدرة البدنية أو نتيجة نوع اجلنس أو

، وينتج عن هذا  احلرمان انتشار األوبئة واألمراض وتفشي األمية وتدين فرص التعليم واالتصال، (8)العرق
وعدم توافر السكن املناسب وضعف القدرة على ِمارسة احلقوق اإلنسانية والسياسية املتمثلة يف االستبعاد 

زمات وما يتعرض له الفرد من مرض أو االجتماعي وكذلك عدم توافر الضمان ملواجهة الكوارث واأل
، الشكل املوايل يلخص تشخيصا لظاهرة الفقر، أيخذ بعني االعتبار اجلوانب املتعددة ألوجه (9)إعاقة

 احلرمان يف شكل هرمي متسلسل 

 اهلرم الرتتييب ملستو ت احلرمان :01الشكل رقم 
 

Consommation. 
consommation+services sociaux. 

consommation+services sociaux+ressources. 
consommation+services sociaux+ressources+vulnirabilité. 

consommation+services sociaux+ressources+vulnirabilité+dignité. 
consommation+services 

sociaux+ressources+vulnirabilité+dignité+autonomie. 
 Source :M .Razafindrakoto et al,  revue d’economie et management, 

université de Telemcen, 2003, 

Algérie.  

بلدا  20هذه اجلوانب املادية والنوعية للفقر توصل إليها البنك الدويل يف دراسة حبثية على عينة من 
ابستخدام تقنيات البحث النوعي وقد أتت على تعدد أبعاد الفقر وكانت النتائج أرضية انطالق برامج 

 .وسياسات مكافحته
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 :2015-2000 لفرتةتشخيص واقع ظاهرة الفقر يف اجلزائر ومؤشراهتا ل -اثنيا
قد يكون هناك تباين بني املعطيات اخلاصة بظاهرة الفقر املعتمدة لدى اهليئات الدولية واملتداولة لدى     

اهليئات الوطنية نتيجة اختالف األسس والقواعد املنتجة لقياس الظاهرة ، واستنادا لنتائج حتقيقات الديوان 
 2011-2000نفاق االستهالكي لألسر اجلزائرية لسنيت الوطين لإلحصائيات حول مستوى املعيشة واإل

ودراسة املركز الوطين للدراسات والتحليل من أجل السكن والتنمية لتقييم املستوى املعيشي والفقر يف 
، وابإلضافة إىل استخدام بياانت برانمج األمم املتحدة االمنائي حول التنمية البشرية، سنحاول 2005

ابلتطرق إىل األرقام املتوفرة فيما يتعلق بتطور  2015-2000فقر يف اجلزائر للفرتة تقدمي تشخيص لواقع ال
 الفقر النقدي والبشري ومتعدد األبعاد.

حققت اجلزائر حتسنا يف معدالت  :2015-2000تطور معدالت الفقر ومؤشراته خالل الفرتة  -1
 ملوايل:الفقر خالل فرتة الدراسة من خالل النتائج املدونة يف اجلدول ا

 2015-2000تطور معدالت الفقر يف اجلزائر خالل الفرتة  (:1اجلدول رقم )
 السنة 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 معدل الفقر 12.1 11.7 11.1 9.1 6.2 5.55 5.20 5.03

Source :- Commissariat de planification et la prospective, "la pauvreté en Algérie", Alger, 

2004 P13. 
              -CENEAP, مEtude LSMS 2005م, Alger ,2006 

  http:/slamfin.go -forum.netالفقر يف اجلزائر بني التصرحيات الرمسية وغري الرمسية عن طريق الرابط-

 سنة 5يف بداية الفرتة إىل  12.1يتبني من اجلدول أعاله اخنفاض معدالت الفقر يف اجلزائر من 
وذلك راجع الهتمام الدولة بتسخري اإلمكاانت وخلق الفرص أمام الفئات املختلفة هبدف متكني  2013

الفقراء من سبل العيش املستدام وحتسني أوضاعهم املعيشية ابلشكل الذي حيفظ كرامتهم وذلك إبتباع 
 اشدة ومكافحة الفساد.سياسات منو اقتصادية مناصرة للفقراء واجتماعية وأخرى متعلقة بدعم احلوكمة الر 

 ابالعتماد على التحقيقات امليدانية فقد كانت النتائج موضحة كما يلي: :تطور مؤشرات الفقر -
 2005-2000تقدير مؤشرات الفقر يف اجلزائر حسب نتائج حتقيقي  (:2اجلدول رقم)

LSMS 2005  خط الفقر 2000دراسة اإلنفاق االستهالكي لألسر سنة  

 ل الفقرمعد 1$ 0.8 0.6
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2.7 3.1 SA 

5.7 12.1 SPG 

Source : CENEAP, 2006, op cite, P37                                                                                       
 يظهر من خالل معطيات اجلدول تراجع هام ملعدالت الفقر حيث:

للفرد/اليوم فإن السكان الفقراء قد بلغت نسبتهم $1واحد ابستخدام خط الفقر الدويل املعادل لدوالر  -
0.8  0.6لتنخفض إىل  2000سنة  2005يف سنة.  
( الذي حيتسب على أساس مستوى االنفاق االستهالكي SAأما ابستخدام خط الفقر الغذائي )-

للفرد، فقد قدرت  حريرة 2100الضروري لتلبية احلاجات الغذائية األساسية الدنيا وهو ما يقابل حوايل 
دج/  13905التكلفة املالية لسلة املواد الغذائية اليت متكن الفرد من احلصول على هذا الكم احلريري بـ 

 . 2005سنة   2.7إىل حوايل  2000سنة  3.1واخنفضت نسبة الفقر املدقع من  2000السنة عام 
فقات االستهالكية غري الغذائية مبستواها ( الذي أيخذ بعني االعتبار النSPGأما وفق خط الفقر العام )-

دج/للفرد/السنة  19751األدىن لتضاف اىل خط الفقر الغذائي لنحصل على خط الفقر األدىن املقدر بـ 
إىل  2000يف عام  12.1، فقد حققت نسبة السكان الفقراء هي األخرى تراجعا من (10) 2000عام 
5.7  2005عام 
حملققة يف هذه الفرتة الوجيزة كفيلة بتحقيق اهلدف األول من األهداف اإلمنائية وإمجاال كانت النتائج ا    

فإن نسبة الفقر يف اجلزائر ما تزال مرتفعة ابلنظر إىل  2010لأللفية إال أنه حسب تقرير البنك الدويل سنة 
 .(11)اإلمكانيات االقتصادية للبالد

 ونتائجها املبينة يف 2005يف  CENEAPل دراسة توزيع ظاهرة الفقر يف اجلزائر وخصائصها: من خال -
 اجلدول أدانه ميكن تقييم مستو ت الفقر وتوزيعه يف اجلزائر اضافة لدراسة خصائص ظاهرة الفقر يف اجلزائر

 LSMS 2005: مستوى الفقر يف اجلزائر وتوزيعه حسب املناطق وفق دراسة (3اجلدول رقم)

 (P0)فقرنسبة ال (P1)فجوة الفقر (P2)شدة الفقر
 مؤشر الفقر

 القطاع

 احلضري 8.2 22.7 9.2

 الريفي 15.2 22.3 9.4

 الوطين 11.7 22.5 9.3
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Source :CENEAP, 2006,op cite, P27                                                                                     
وذلك   11.7ساط اجملتمع اجلزائري بنسبة بلغتيظهر املؤشر الرقمي للفقر مدى انتشاره يف أو     

من العائالت املقيمة ابلوسط احلضري هي   8.2حبيث  2005ابستخدام معامل امليزانية الغذائي لسنة 
يف الوسط الريفي ما يثبت أن الفقر ظاهرة ريفية حيث تستفحل   15.2فقرية بينما تقابلها نسبة 

فجوة الفقر احملسوب على أساس معامل امليزانية الغذائي لسنة  أشكال البؤس واحلرمان، كما سجل مؤشر
على املستوى الوطين مع ارتفاع طفيف لنسبة اوراف نفقات األسر   22.5معدال يقدر بـ  2005

إىل وجود  2005الفقرية يف الوسط احلضري مقارنة ابلوسط الريفي، وتشري قيمة مؤشر شدة الفقر لعام 
األسر اجلزائرية وهو متقارب على مستوى الوسطني احلضري والريفي واعتمادا تفاوت كبري بني مداخيل 

 على ما سبق فان أبرز نتائج التحقيق متثلت يف:
ارتفاع عمق الفقر يف األوساط احلضرية أما شدته فهي أكثر ارتفاعا يف األوساط الريفية كما يكتسي  -

اصيل الزراعية والظروف املناخية ما انعكس على الفقر طابعا ريفيا يف اجلزائر لنظرا لالعتماد على احمل
وجد أن مستوى الدخل مرتفع أكثر يف املناطق  2005اخنفاض املداخيل، حيث حسب نتائج حتقيق سنة 

 دج يف املناطق الريفية. 213.561.22دج سنو  مقابل  268.059.74احلضرية حيث بلغ 
يف اجلزائر تفاوات بني خمتلف املناطق حيث بلغت نسبة أظهرت أوجه التباين اإلقليمية على خريطة الفقر  -

 . 13.7ويف اجلنوب الشرقي بنسبة   32.7الفقر أعلى مستو هتا يف بلد ت اهلضاب العليا بقيمة 
تشغل  50أسرة فقرية أكثر من  549من حيث اخلدمات السكنية فقد أبرز التحقيق أن من بني  -

ملياه الصاحلة للشرب لألسر الفقرية فهي تتزود من آابر غري حممية، ، أما عن مصادر ا(12)بيوت تقليدية
منابع املياه واألهنار، أما عن صنف احملروقات املنزلية املستعملة فتعتمد األسر الغنية على غاز املدينة أما 

 الفقرية فتستعمل الفحم وبقا  احلصاد.
جد أن األسر الفقرية تتمتع مبستو ت أدىن كما يرتبط معدل الفقر عكسيا مع مستو ت التعليم حيث و   -

من التعليم أو بدون مستوى، بينما األسر الغنية معنية بكل املستو ت وخصوصا الدراسات العليا، ومن 
حيث حجم األسرة فرتتفع معدالت الفقر ب ز دة عدد أفراد األسرة مع أن الغالبية من األسر الفقرية يبلغ 

 طيف املتوس 7.67عدد أفرادها 
معدالت الفقر البشري يف اجلزائر هي األخرى عرفت تطورا خالل  تطور الفقر البشري يف اجلزائر: -2

 وذلك بتطور مركباته من خالل ما يربزه اجلدول اآليت: 2013-2000الفرتة 
 2011-2000(: تطور مؤشرات الفقر البشري ومكوانته يف اجلزائر خالل الفرتة 4)اجلدول رقم

 السنوات 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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 النسبة املئوية ملؤشر الفقر 22.98 18.50 16.60 18.95 18.23 17.16 15.41 14.72 13.69

6.1 6.3 6.5 5.71 5.83 6.39 6.39 6.39 7.84 
 40نسبة احتمال الوفاة قبل 

 سنة

12.5 21 12 24.60 26.16 27.2 23.70 20.00 32.80 
سنة  15 معدل االمية لفئة

 فما فوق

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.50 1.10 
نسبة السكان احملرومني من 

 املاء الشروب

3.1 3.1 31 3.70 3.70 3.70 3.50 3.50 6.00 

نسبة األطفال الذين يعانون 
 5من نقص الوزن أقل من 

 سنوات

Source : Rapports de CNES) 2000-2012                                                                                

 2011سنة 13.69إىل  2000سنة  22.98من خالل اجلدول أعاله فقد اخنفض الفقر البشري من 
 وذلك راجع لتحسن مؤشراته املتمثلة يف:

 2011إىل  2000من اخنفاض النسبة املئوية الحتمال الوفاة قبل سن األربعني بنقطتني يف الفرتة املمتدة  -
وذلك راجع لتحسن ظروف املعيشية بصفة عامة واخلدمات الصحية بصفة خاصة بتوفري خمتلف سبل 

 الرعاية العالجية والوقائية.
 12.5إىل  2000يف سنة   32.8سنة فما فوق من  15اخنفاض النسبة املئوية ملعدل األمية لفئة  -

ض مؤشر الفقر البشري حيث كثفت الدولة جهودها لرفع والذي يعترب العامل األهم يف خف 2011سنة 
مستوى التحصيل العلمي واملعريف هلذه الفئة من خالل برامج حمو األمية وتعليم الكبار إضافة ملسامهة 

 احلركات اجلمعوية واجملتمع املدين يف دفع وترية ذلك
مث  5.5إىل  2004و 2000 نسبة السكان احملرومون من املياه مأمونة للشرب قد ارتفعت بني سنيت -

وتبقى حمافظة على نفس املستوى وذلك راجع للربامج املكثفة يف  2005يف   0.5سجلت اخنفاضا بـ 
 إطار تطوير التزويد ابملاء الصاحل للشرب خاصة مع التزايد السكاين والتوسع العمراين.

وذلك  3.1إىل  6ت من سنوا 5اخنفاض نسبة األطفال الذين يعانون من نقص الوزن ألقل من  -
 للجهود املبذولة لتحسني ظروف متابعة احلمل والوالدة وتلقي التلقيحات املبكرة واجملانية.
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لقياس عدد األشخاص  2010ابعتباره مؤشرا مت اعتماده منذ سنة تطور مؤشر الفقر متعدد األبعاد:  -3
وهنا ، بذلك يراعي هذا املؤشر منط حياة الذين يعانون أوجه حرمان متداخلة وعدد أوجه احلرمان اليت يعيش

األشخاص ويعترب مكمال للقياس النقدي للفقر ودليال مهما يف جمال حتديد السياسات الرامية إىل احلد من 
  .الفقر 

  : تطور مؤشر الفقر متعدد األبعاد ومكوانته يف اجلزائر5اجلدول رقم 
MICS4 (2012) MICS 3 (2006)  

 املؤشر حضري ريفي وطين حضري ريفي وطين

 شدة الفقر 36.53 47.65 42.09 34.88 38.42 36.7

1.65 2.7 1 1.74 
أوجه  نسبة السكان الذين يعانون
 متعددة للحرمان

 مؤشر الفقر متعدد األبعاد 0.0073 0.003 0.011 0.0060

MICS3(2006) : Troisième enquête à indicateur multiple , 2006. 

MICS4(2012) : Quatrième enquête à indicateur multiple, 202-2013.  

CNES,RNDH 2013-2015, 2016,P 3                                                   

 9من اعداد الباحثة اعتمادا على  :املصدر

لفقراء أوضحت معطيات اجلدول أعاله حتسنا يف مؤشر الفقر متعدد األبعاد الذي ميثل حصة السكان ا    
كما يظهر عند   2012-2006طوال الفرتة   20متعددي األبعاد املعدل بشدة احلرمان حيث اخنفض بـ 

وذلك الخنفاض نسبة   201و  2006مقارنة النتائج املستخلصة من التحقيقات متعددة املؤشرات لسنيت 
األبعاد ذو طابع ريفي السكان الذين يعانون عدة أشكال من احلرمان مع اإلشارة إىل أن الفقر متعدد 

 حيث ترتفع شدته بذات املناطق.
أما عن التوزيع اإلقليمي للفقر متعدد األبعاد على املستوى الوطين فإن النتائج وضحت يف الشكل     

 التايل:
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 2012(MICS4)مؤشر الفقر متعدد األبعاد لألقاليم حسب التحقيق  :(2رقم ) الشكل

 
IMP : Indice de Pauvreté Multidimensionnelle                                                                     
Source :CNES, RNDH 2013-2015 , 2016 ,P39                                                                     

ى سجل مبناطق اهلضاب العليا يليها من خالل الشكل البياين لتقدير مؤشر الفقر يظهر أن أعلى مستو     
يف املرتبة الثانية اجلنوب يف حني أدىن نسبة له سجلت يف املناطق الشمالية الوسطى، وبذلك مثل هذه 

 التقديرات ستسمح بتقييم مدى جدوى اإلجراءات املتبناة يف هذه املناطق.
 دراسة قياسية حملددات الفقر يف اجلزائر -اثلثا
قيقي لظاهرة الفقر ال يتم مبعزل عن تدقيق األسباب لضمان جناح احللول واملعاجلات إن التشخيص احل    

ورسم السياسات الصحيحة لذلك ، فالفقر ظاهرة متعددة األبعاد ومتنوعة املصادر حيث تلعب العديد من 
 ته ختتلف، املتغريات االقتصادية وغري االقتصادية جمتمعة على حتديدها إال أن كيفيات ذلك التأثري ومستو 

واختاذ قرارات رشيدة يف سبيل معاجلة الظاهرة يستوجب االستعانة ابلنماذج اإلحصائية وفعالية ذلك مرهون 
بصحة وجناعة املعلومات اإلحصائية اليت تبىن على أساسها الدراسات، ويف ظل فقر املعلومات الدقيقة يف 

اهات التأثري بني أهم املتغريات املفسرة لظاهرة اجلزائر سنحاول من خالل هذه الدراسة القياسية حتديد اجت
 الفقر اليت نصت النظرية االقتصادية عليها واليت توفرت بياانهتا ابالعتماد على تقنية أشعة االودار الذايت

(VAR)  9.5ابستخدام برانمجEviews . 
ط بني الفقر وعالقته من خالل دراستنا هذه سنقوم ببناء منوذج اقتصادي قياسي يرب تقدمي النموذج: -1

 .2015-2000مبختلف العوامل احملددة لسلوك ظاهرة الفقر يف اجلزائر خالل الفرتة 
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إلدراك أثر خمتلف متغريات الدراسة على الفقر فينبغي أن يكون النموذج املستخدم : منهجية الدراسة -
ية وهذا ما تعكسه حقيقة مناذج ديناميكي احتمايل أيخذ بعني االعتبار الصدمات العشوائية احلالية واملاض

( واليت تعد أداة جتريبية مناسبة لفهم طبيعة أتثري هذه Vector auto regressionمتجهات االودار الذايت)
، ويقرتح يف منوذجه 1980أول من اقرتح هذا النموذج يف عام   Christopher Simsالصدمات، ويعترب 

ون أية شروط مسبقة وإدخال مجيعها يف املعادالت بعدد مدد معاملة املتغريات مجيعها ابلطريقة نفسها د
فإن كل معادلة هي عبارة عن معادلة اودار لعنصر  (VARاالبطاء الزمين نفسها، ووفق النموذج العام )

التابع على ماضيه وماضي املتغريات األخرى، ويف هذا نوع من االنتظام اإلحصائي  من الشعاع املتغري
أثريات الديناميكية املتبادلة بني هذه املتغريات ابحلسبان ، كما أنه إبدراج عنصر وبشكل خاص أخذ الت

الزمن فإن هذه النماذج من شأهنا أن متيز بني االستجابة قصرية األجل واالستجابة طويلة األجل للمتغري 
 غري املستقل لوحدة التغري يف قيمة املتغريات التوضيحية.

أجل حتديد أثر بعض املتغريات االقتصادية واالجتماعية على تطور ظاهرة من  :حتديد متغريات النموذج -
وقد أمكن حصر معطيات الدراسة القياسية يف املتغريات  2015-2000الفقر يف اجلزائر طوال الفرتة 

 التالية:
PAUV: ابالعتماد على معدل الفقر البشري لندرة اإلحصائيات حول معدل الفقر النقدي  مؤشر الفقر  -  

 ابعتباره مؤشرا لقياس التفاوت يف توزيع الدخل. : GINIمؤشر جيين  -
 : االعتماد على معدل النمو السنوي للناتج احمللي اإلمجايل.PIBالنمو االقتصادي  -
 ِمثلة ابملعدل السنوي للبطالة يف اجلزائر.: CHOMالبطالة  -
 لسنوية. ابالعتماد على معدل الز دة السكانية ا :POPالنمو السكاين  -
 من خالل معدله وبذلك يعكس أثر التغري يف املستوى العام لألسعار.: INFLالتضخم  -
من خالل نسبة الز دة يف معدل اإلنفاق العمومي لعدم التمكن من احلصول على  :G اإلنفاق احلكومي -

 سلسلة كاملة من بياانت نفقات التحويالت االجتماعية
-2000مشاهدة حسب البياانت السنوية للفرتة  16سلة زمنية لـوقد اعتمدت هذه الدراسة على سل

مت حتري املعطيات اخلاصة هبا من مصادر متنوعة عن اهليئات الرمسية الوطنية كاجمللس االقتصادي  2015
 واالجتماعي، وزارة املالية، الديوان الوطين لإلحصائيات وهيئات دولية كالبنك الدويل.

مبا أن معظم السالسل الزمنية للمتغريات االقتصادية تتصف خباصية  :النموذج اختبار استقرارية متغريات -
 test Unit rootعدم االستقرار نقوم ابختبار ذلك وحتديد درجة استقرارها ابستخدام اجلذر األحادي 
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-augmented Dickey حيث مت اختبارها على أساس املستوى وعلى أساس الفروقات ابستعمال اختبار

fuller  ،:ويوضح اجلدول املوايل ملخص خمرجاته كما يلي 
 (الستقرارية السالسل الزمنية ملتغريات النموذجADF: نتائج اختبار )6 اجلدول رقم  

 Prob à 5 Pauv GINI PIB Chom POP INFL G االختبار 

 املستوى

level 
ADF 

 القيمة احملسوبة

 القيمة احلرجة

 االحتمال احلرج

-2.354 

-3.759 

0.384 

-4.813 

-3.875 

0.012 

-2.569 

-3.875 

0.296 

-2.360 

-.3875 

0.376 

-0.770 

-3.791 

0.943 

-4.116 

-3.759 

0.027 

-3.131 

-3.759 

0.134 

 الفرق األول

defst1 

ADF 

 القيمة احملسوبة

 القيمة احلرجة

 االحتمال احلرج

-4.268 

-3.791 

0.023 

 

-3.037 

-3.933 

0.167 

-5.415 

-3.875 

0.005 

-0.603 

-3.791 

0.001 

 

-3.406 

-3.875 

0.097 

 الفرق الثاين

defnd2 
ADF 

 القيمة احملسوبة

 القيمة احلرجة

 االحتمال احلرج

  

-6.941 

-3.875 

0.000 

 

-4.677 

-3.875 

0.015 

 

-4.842 

-3.933 

0.014 

  9.5EVIEWS: من اعداد الباحثة اعتمادا على خمرجات املصدر    
ون السالسل الزمنية اخلاصة مبتغريات الدراسة لكل مستو ت املتغريات يتبني من اجلدول أعاله عدم سك

املستخدمة ماعدا مؤشر جيين ومعدل التضخم، أما عند أخذ الفروق األوىل والثانية فقد بينت النتائج بعد 
وىل، مقارنة القيمة احلرجة مع القيمة احملسوبة أن متغريي معدل الفقر ومعدل البطالة ساكنة عند الفروق األ

أما معدل منو الناتج احمللي اخلام ومعدل النمو السكاين ومعدل اإلنفاق العمومي فقد استقرت عند الفروق 
 الثانية. 

حتليل نتائج الدراسة القياسية والتأكد من مدى مطابقتها للتحليل تقدير النموذج وتفسري نتائجه:  -2
 ودة بني خمتلف املتغرياتاإلحصائي واالقتصادي يكون بعد تقدير االرتباطات املوج

على  (VAR)منوذج حتديد درجة أتخري النموذج: ومن أجل اختيار العدد األمثل لفرتات اإلبطاء يف -
 فقد (VAR)وابقي املعايري األخرى يف منوذج  Akaikeو  Schwarzأساس أصغر قيمة أيخذ هبا معيار 

جة التأخري القصوى لنموذج الدراسة بسنة بينت النتائج يف اجلدول أدانه أن معظم املعايري اختارت در 
 واحدة .
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 . (VAR) نتائج اختبار حتديد درجة االبطاء املثلى للمسار :(7اجلدول رقم )

 

  Eviews  9.5 برانمج خمرجات :املصدر                                                                          
يف حتديد منوذج الدراسة حيث يؤيد االقتصاديون استخدام  (VAR)تقنية تقدير النموذج: اعتمادا على  -

مثل هذا النموذج ألنه غري مقيد للمتغريات يف شكل مستو ت، وتظهر أمهية مالئمته كون اهلدف 
األساسي منه هو إبراز وحتديد شبكة العالقات بني املتغريات وليس حتديد قيمة املعامالت، وحسب نتائج 

( حتصلنا على الصيغة القياسية 7) ج ابالستعانة بدرجة اإلبطاء الواردة يف نتائج اجلدول رقمتقدير النموذ 
 للفقر ابلشكل التايل:

PAUV=0.0642 PAUV (-1) +0.2294 GINI (-1)–0.0385PIB (1)+0.1019Chom(-1) 
0.177                     0.294                 -0.131                    0.849 

– 5.569 pop (-1) + 0.0412 INFL (-1) -0.2028G (-1) + 13.8792                                 

0.8035        -1.082             -1.082       -1.025 

R-squard = 0.93        Adjusted r- squard= 0.86            Fstatistic= 14.19        

 إلحصائي ميكن تقدمي املالحظات التالية حول النموذج املقدر:التفسري ا -
بفحص املعامالت املقدرة لشعاع معدل الفقر للنموذج من خالل اختبار ستودنت تبني أن ليس كل -

 .Studentاضافة لعدم معنوية الثابت حسب اختبار  املعامالت هبا معنوية إحصائية،
كما بلغ معامل   ، 2R=0.93درة تفسريية جيدة حيث يدل معامل التحديد على أن النموذج له ق-

بقيمته السابقة إضافة لقيم  86  مبعىن أن معدل الفقر مفسر بنسبة  2Adj R =0.86التحديد املعدل 
 ابقي املتغريات بتأخري قدره سنة واحدة، أما النسبة املتبقية فتعود إىل عوامل أخرى غري مدرجة يف النموذج.

ئيا نظرا لوجود معنوية كلية ملعلمات الشعاع معدل الفقر ألن احتمال إحصائية النموذج مقبول إحصا-
احملسوبة أكرب من القيمة اجملدولة اإلحصائية وهذا يعين أن املتغريات املستقلة مبا فيها قيمة السابقة  Fفشري

 ملعدل الفقر جمتمعة هلا قدرة تفسريية ملعدل الفقر احلايل.
األغلب سلكت املتغريات سلوكا مع الفروض النظرية االقتصادية حبيث العالقة على  :التفسري االقتصادي -

بني معدل الفقر مع أتخره يف السنة السابقة عالقة طردية وهي مقبولة من الناحية االقتصادية، فتعداد 

VAR Lag Order Selection Criteria

Endogenous variables: GINI PIB CHOM POP INFL G 

Exogenous variables: PAUV 

Date: 09/23/17   Time: 18:12

Sample: 2000 2015

Included observations: 15

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

0 -168.1540 NA  490.0273  23.22054  23.50376  23.21752

1 -81.11793   92.83849*   0.867679*   16.41572*   18.39826*   16.39461*

 * indicates lag order selected by the criterion
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قراء الفقراء حيسب جبمع فقراء السنوات السابقة الذين مل يستطيعوا اخلروج من دائرة الفقر يضاف هلم الف
 اجلدد.

توافقا مع املنطق النظري بعالقته املوجبة مع معدل الفقر حيث أن ز دة قيمة هذا  GINIأظهر مؤشر  -
املؤشر وو الواحد الصحيح أي عدم املساواة الكاملة تؤدي إىل تزايد أعداد الناس الفقراء ويتجه اجملتمع وو 

لصاحل الفقراء وحمدودي الدخل تعد مكوان من عدم املساواة فيه والعكس صحيح، وإعادة توزيع الدخل 
مكوانت التنمية املستقلة وشرطا ضرور  لنجاحها، وكما هو معروف فإن منط توزيع الدخل الوطين ال ميكن 
تغيريه إال يف املدى الطويل وإذا ما حصل هذا التغري فإنه ال حيدث إال نتيجة تغريات لسياسية اجتماعية 

 .(13)جذرية
النمو االقتصادي ِمثال مبعدل منو الناتج الداخلي اخلام عالقة سلبية مع معدل الفقر إذ أن  أظهر متغري -

وهذا يعكس حقيقة اقتصادية وإن كانت حمل  0.03ز دته بوحدة واحدة تؤدي إىل تناقص معدل الفقر بـ 
لفقر والتفاوت يف جدل بني الباحثني قد خلص فيه إىل أن النمو االقتصادي يعترب حمابيا للفقراء خبفضه ل

غري أن طبيعة االقتصاد اجلزائري هو أنه ريعي يعتمد على عائدات احملروقات وابلتايل يبقى عرضة  آن واحد،
لتقلبات أسعار سوق النفط ما جيعل الز دة يف الناتج احمللي االمجايل ال ترتبط ابإلنتاجية يف القطاعات غري 

ملنتج للفقراء والبيئة القاصرة على حتقيق منو اقتصادي فعلي النفطية، ومع العجز يف أتمني فرص العمل ا
فضال عن عوامل أخرى جتعل من األرقام احملصلة حول نسب ختفيض حدة الفقر زائفة ومن واقع الوضع 

 االجتماعي متفاقما أكثر.
لبطالة العالقة بني معدل الفقر ومعدل البطالة عالقة طردية توافق النظرية االقتصادية ، حيث تعد ا -

السبب الرئيسي احملدد للفقر إذ تؤدي البطالة بكل أنواعها إىل اخنفاض الدخل أو انعدامه ما ينعكس على 
ز دة حدة الفقر، وقد سعت السياسة التنموية يف اجلزائر للحد من البطالة وختفيض مستو هتا إبطالق 

دريب والتشغيل حيث بلغ املعدل املتوسط برامج متويل املشاريع االستثمارية مبختلف الصيغ وبرامج دعم الت
من خالل ز دة عدد املناصب   2.8نسبة  2014-2005لنمو التشغيل يف اجلزائر خالل فرتة 

املستحدثة للتوظيف يف خمتلف الربامج وإدماج املرأة يف عامل الشغل وكان لالخنفاض يف املعدل العام للبطالة 
تكلفته على عاتق ميزانية الدولة وجمرد  2015سنة 11.2اىل  2000سنة  29.49يف اجلزائر من 

 شراء للسلم االجتماعي وهتدئة للجبهة االجتماعية .
عدم منطقية العالقة اليت تربط بني النمو السكاين ومعدالت الفقر يف النموذج حيث ظهرت أهنا عكسية -

النامية كاجلزائر، وسرعته تؤدي يف حني أنه من املفرتض اعتباره من القوى املضادة للنمو خاصة يف الدول 
إىل ز دة الفقر بز دة مضطردة ِما يسبب تزامنا لكلتا احلالتني فز دة النمو السكاين تؤدي إىل ز دة الفقر 
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ومن أجل التوسع االقتصادي يظل النمو االقتصادي متباطئا اجتاه النمو السكاين املتزايد ِما يساعد يف 
 ز دة عوامل الفقر.

لتضخم مبعدالت الفقر هي عالقة طردية كما يعترب أحد أهم املتغريات املفسرة للفقر حيث عالقة ا -
 ابرتفاعه ميكن أن يسهم يف رفع معدالت الفقر من خالل أتثري التضخم يف معدالت النمو االقتصادي،

مو، كما أن ارتفاع التضخم له انعكاس واضح يف اودار معدالت الن (14)وقد أكد ت الدراسات التجريبية
أنه يعمل على خفض مستو ت املعيشة لألفراد خصوصا ذوي الدخول احملدود فغالبا ما تكون االرتفاعات 
اليت تصيب دخوهلم نتيجة ارتفاع املستوى العام لألسعار مبعدالت أقل من معدالت التضخم ،ويساهم يف 

مل على إعادة توزيع الدخل بني تعميق التفاوت يف توزيع الدخول وارتفاع درجة الالمساواة فيه حيث يع
الفئات االجتماعية وغالبا ما يكون التوزيع يف غري صاحل الضعيفة منها وبذلك يكونوا أقل قدرة على محاية 

 دخوهلم احلقيقة من التآكل من جراء الصدمات التضخمية.
مسامهة  عالقة الفقر ابإلنفاق العمومي هي عالقة عكسية حيث وفق نتائج تقدير النموذج تظهر -

علما أنه قد متت االستعانة يف الدراسة مبعدل منو النفقات  0.20اإلنفاق احلكومي يف ختفيض الفقر بـ 
أبهنا كانت  2015-2000العامة وهي ال توجه أبكملها للفقراء ، وقد متيزت السياسة املالية خالل الفرتة 

ب الشفافية يف سريها أدى إىل تنامي سياسة انفاقية توسعية ترمجت مبخططات تنموية ضخمة  إال أن غيا
ظاهرة اإلسراف مع غياب اسرتاتيجيات قطاعية واضحة وفق ما ميليه الواقع االقتصادي ، أما ابلنسبة 
للنفقات االجتماعية واليت من خالهلا استطاعت الدولة أن تلعب دورا مهما يف تقليل التفاوت بني 

شر إضافة لدورها يف حتقيق التنمية االجتماعية من خالل الطبقات عن طريق الدعم املباشر أو غري املبا
 اإلنفاق على التعليم ، الصحة، السكن والتشغيل.

ميكن  املقدر يف منوذج الدراسة (VAR)ابالعتماد على تقنية جوانب أساسية اضافية للنموذج: -3
وحتديد أثر الصدمات  التأكد من مدى استقراريته معرفة طبيعة عالقات متغريات الدراسة مع معدل الفقر

  اليت حتدث فيه.
إن عدم استقرارية النموذج يؤدي إىل احلصول على نتائج خاطئة وغري  :التأكد من استقرارية النموذج -   

 l’inverse des racines صحيحة لذلك ال بد من إجراء اختيار االستقرارية ابستخدام اختبار

associes ويتبني من الشكل املوايل أن منوذج (VAR)  املقدر حيقق شرط االستقرارية ، إذ أن أغلب
املعامالت أصغر من الواحد ومجيع اجلذور تقع داخل دائرة واحدة ما يعين أن النموذج ال يعاين من مشكلة 

 ارتباط األخطاء أو عدم ثبات التباين.
 املقدر VAR) ) منوذج استقرارية اختبار نتائج: (8) رقم شكل
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  Eviews  9.5 برانمج خمرجات :املصدر                                                                    
بغرض حتديد العالقة بني املتغريات االقتصادية ومن مث رسم سياسات سليمة تتم معرفة : دراسة السببية -

سببية بني  الذي يبني وجود أو عدمGranger causality من خالل اختبار (VAR)السببية يف مناذج 
 املتغري التابع واملتغريات املستقلة منفردة حيث كانت النتائج وفقا هلذا االختبار كما يلي:

 Granger مفهوم حسب السببية اختبار (7) : رقم اجلدول

 
 Eviews  9.5 برانمج خمرجات :املصدر                                                              

ومستو ت املعنوية F ج الواردة يف اجلدول أعاله مبقارنة االحتمال املقابل إلحصائية فيشر فحص النتائ
أوضحت عدم وجود عالقة سببية بني معدل الفقر ومؤشر جيين  10،  5، 1املتعارف عليها وهي 
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Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 09/23/17   Time: 18:55

Sample: 2000 2015

Lags: 1

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. 

 GINI does not Granger Cause PAUV  15  0.01156 0.9162

 PAUV does not Granger Cause GINI  2.84756 0.1173

 PIB does not Granger Cause PAUV  15  2.16242 0.1672

 PAUV does not Granger Cause PIB  1.69870 0.2169

 CHOM does not Granger Cause PAUV  15  1.31294 0.2742

 PAUV does not Granger Cause CHOM  0.03130 0.8625

 POP does not Granger Cause PAUV  15  4.41604 0.0574

 PAUV does not Granger Cause POP  1.64396 0.2240

 INFL does not Granger Cause PAUV  15  0.47930 0.5019

 PAUV does not Granger Cause INFL  0.68744 0.4232

 G does not Granger Cause PAUV  15  3.45102 0.0879

 PAUV does not Granger Cause G  2.41391 0.1462
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ل الفقر ومؤشر منو النتائج احمللي اإلمجايل ومؤشر البطالة ومؤشر التضخم ، ووجود عالقة سببية بني معد
ومعدل الز دة السكانية حيث الز دة السكانية تسبب الفقر أما الفقر فال يسبب الز دة السكانية، أما بني 
معدل الفقر واإلنفاق احلكومي فهي عالقة سببية ذات اجتاه واحد ذلك أن اإلنفاق احلكومي يسبب الفقر 

، ومبا أن العالقة بينهما سلبية   10 وأن الفقر ال يسبب اإلنفاق احلكومي وذلك عند مستوى معنوية
 فمعىن ذلك أن ز دة فروقات معدل اإلنفاق احلكومي تؤدي إىل اخنفاض معدل الفقر.

أثر الصدمة اليت  : تقيس دوال االستجابةImpluse reponse fonctions  حتليل دوال االستجابة -
قبلية للمتغريات الداخلية األخرى يف على القيم احلالية واملست (VAR)يتعرض هلا متغري داخل منوذج 

النموذج  والكشف عن خمتلف العالقات التفاعلية بني متغريات النموذج ، وتباعا ملوضوع الدراسة سنتناول 
حتليل دور صدمة كل متغري يف تفسري تقلبات املتغري التابع املتمثل يف معدل الفقر يف األجلني القصري 

الل فرتة تنبؤية لعشر سنوات مقبلة واليت أشكال منحنياهتا موضحة  والطويل من خالل مدى استجابته خ
 كما يلي:

(: استجابة معدالت الفقر لصدمات تنبؤية ملتغريات النموذج خالل عشر سنوات 9) الشكل البياين رقم
 مقبلة
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 Eviews  9.5 برانمج خمرجات :املصدر                                                              

 أظهرت النتائج مايلي:
ينتج عنه أثر اجيايب فريتفع معدل  1للتفاوت يف توزيع الدخل بـ Gini مؤشر حدوث الصدمة يف  -

يف السنة الثالثة، مث ينخفض تدرجييا   0.18خالل السنة الثانية يلي ذلك اخنفاض إىل  0.22الفقر بـ 
 يف السنة العاشرة   0.01إىل 
أدت إىل ارتفاع يف معدل الفقر يف السنتني الثانية   1إمجايل الناتج احمللي اخلام بـ حدوث صدمة يف  -

على التوايل ليعرف بعد ذلك اخنفاضا متواليا ، وابتداء من السنة السابعة   0.13و  0.1والثالثة بـ 
 يف السنة العاشرة. 0.04يسجل قيما سلبية وكانت أدىن قيمة قدرت بـ 

 معدالت البطالة أدت إىل معنوية اجيابية ابتداء من السنة الثانية على معدل الفقر وقد صدمة اجيابية يف -
يف السنة   0.16أخذت يف االرتفاع تدرجييا وسجلت أعلى استجابة يف املدى املتوسط قدرت بـ 

 يف السنة العاشرة.  0.11السادسة لتسجل بعد ذلك اخنفاضا متواليا خالل املدى الطويل بنسبة 
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إحداث صدمة يف معدل النمو السكاين أدى إىل حدوث استجابة فورية معنوية وسلبية يف معدل الفقر   -
، وكانت متزايدة خالل املدى   -0.25كانت أدىن قيمة هلا يف السنة الثالثة اليت تلى حدوث الصدمة بـ 

 اشرة.يف السنة الع  -0.02القصري واملتوسط والطويل لكن بقيم دائما سلبية أعالها 
حدوث صدمة يف معدل التضخم أدت إىل استجاابت معنوية بقيم متذبذبة يف معدل الفقر حيث تكون  -

ويبقى هكذا يف   -0.02مث سلبية يف السنة الثالثة بـ   0.09استجابة اجيابية يف السنة الثانية بـ 
 مستقرة بني االرتفاع واالخنفاض السنوات املوالية إىل غاية السنة السادسة فسجل قيما اجيابية إال أهنا غري

 من سنة ألخرى.
حدوث صدمة يف معدل اإلنفاق احلكومي قابلها اخنفاض يف معدل الفقر يف السنة الثانية بلغت  -

0.17-   لتأخذ بعد ذلك يف التزايد يف املدى املتوسط والطويل بقيم سلبية وسجلت أعلى قيمة
 يف السنة العاشرة.  -0.06استجابة بـ 

يقيس األمهية النسبية للمتغري يف تفسري  :Variance Décompositions حتليل مكوانت التباين -  
يعكس مسامهة التغري النسيب ملتغري ما يف تفسري التغريات يف  النموذج فهوتباين أخطاء التنبؤ للمتغريات يف 

سري التقلبات للمتغري التابع وسنكتفي يف دراستنا بدور كل متغري يف تف حدة،املتغريات األخرى كل على 
 آخر تفسري توقع خطأ كل متغري على ضوء ما تعكسه نتائج اجلدول التايل: الفقر مبعىناملتمثل يف معدل 

  باين ملتغري الفقرنتائج حتليل الت :(8) رقم اجلدول

 
 Eviews  9.5 برانمج خمرجات :املصدر                                                                           

يتبني من اجلدول أعاله أن معظم التقلبات الفورية يف بداية املدة ملعدل الفقر ومتغريات الدراسة تتعلق     
من تغريات   88.93بصدمات يف معدل الفقر نفسه حيث أن هذه الصدمات مسحت بتفسري ما قيمته 

 Period S.E. PAUV GINI PIB CHOM POP INFL G

 1  1.035950  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000

 2  1.242739  88.93642  3.234342  0.672837  0.202488  4.318667  0.579689  2.055563

 3  1.344508  86.71549  4.572163  1.580453  0.711563  4.112533  0.526924  1.780869

 4  1.391900  83.70226  5.900592  2.004051  1.388424  4.817416  0.498899  1.688354

 5  1.424166  82.97226  5.660621  2.082290  2.308249  4.883532  0.477661  1.615385

 6  1.451854  81.51200  5.764985  2.035919  3.443694  5.090635  0.473420  1.679344

 7  1.473002  80.58126  5.663342  1.979474  4.487569  5.095034  0.467370  1.725948

 8  1.490442  79.64916  5.567837  1.969429  5.363840  5.104382  0.479942  1.865413

 9  1.504403  78.92242  5.473379  2.009630  6.035868  5.067591  0.492062  1.999049

 10  1.514771  78.32091  5.406984  2.081813  6.507262  5.034835  0.509141  2.139055

 Cholesky Ordering: PAUV GINI PIB CHOM POP INFL G
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وث الصدمة إال أهنا عرفت تراجعا مستمرا إىل غاية السنة معدالت الفقر خالل السنة الثانية اليت تلي حد
العاشرة ، وابملوازاة مع تناقص األمهية النسبية للصدمات الذاتية ملعدل الفقر يف تفسري تقلباته جند أن 
الصدمات الناجتة عن ابقي متغريات النموذج اكتسبت أمهية مع الزمن حيث يساهم معامل الز دة السكانية 

يف السنة العاشرة ، يف حني جند أن   5.03يف السنة الثانية لريتفع إىل   4.3لفقر بنسبة يف تفسري ا
 6.5يف السنة الثانية إىل   0.2معدل البطالة ترتفع نسبة مسامهته يف تفسري تقلبات معدل الفقر  من 

 لصدمة الذاتية ملتغري يف السنة العاشرة  وميثل أعلى نسبة تفسريية يف املدى الطويل هذا املتغري بعد ا
حيث جند مسامهته يف املرتبة الثانية يف تفسري تقلبات معدل الفقر  GINIالفقر ، يلي ذلك متغري مؤشر 

يف السنة الثانية إىل   3.23على مستوى اآلجال الثالث القصري واملتوسط والطويل بنسبة انتقلت من 
5.4  العمومي فسجلت تناقص مسامهتها من بداية الفرتة  يف السنة العاشرة، أما ابلنسبة لصدمة االنفاق

لتستمر يف   2.05التنبؤية إىل غاية السنة الثامنة ، حيث سجلت أعلى نسبة هلا خالل السنة الثانية 
 االخنفاض بقيم متناقصة مث سجلت ارتفاعا يف السنتني األخريتني .

وأخذت يف االخنفاض يف املدى    0.57ـ أما مسامهة معدل التضخم كانت مرتفعة يف بداية الفرتة ب    
املتوسط مث سجلت ارتفاعا إىل ما كانت اليه يف بداية الفرتة مع هنايتها، أما متغري النمو االقتصادي املتمثل 

لتصل إىل مستو ت    0.67مبعدل منو الناتج احمللي اخلام فكانت مسامهته منخفضة يف بداية الفرتة بـ 
 يف السنة العاشرة .  2.08مرتفعة نوعا ما بـ 

 :اخلامتة

ابدراك اجلزائر حلجم مشكلة الفقر وتبنيها لسياسات جد طموحة على كافة األصعدة اقتصاد      
للتخفيف من حدته ،ما استوجب استطالع النمط  2015-2000واجتماعيا وسياسيا طوال الفرتة 

، أما  2013سنة  5ل الفقر النقدي اىلاملعيشي لتقييم مالمح الفقر يف خمتلف أبعاده حيث اخنفض معد
الدراسة القياسية مسامهة أهم املتغريات االقتصادية واالجتماعية ، كما تناولت 2011 سنة11.69البشري اىل 

واليت نصت عليها النظرية االقتصادية يف تفسري سلوك ظاهرة الفقر ابستخدام تقنية أشعة االودار الذايت 
(var) ابالستعانة بربانمجEviews9.5 أسفرت نتائجها على توافق مع املنطق النظري االقتصادي   ، وقد

لعالقة معدل الفقر مع أغلب متغريات الدراسة اليت متثلت يف أتخر معدل الفقر يف السنة السابقة ،مؤشر 
GINI،  متغري النمو االقتصادي ِمثال مبعدل منو الناتج الداخلي اخلام ، معدل البطالة، معدل التضخم

معدل اإلنفاق العمومي وعدم منطقية العالقة اليت تربطه مبعدل النمو السكاين، وهبذا من املفروض أن ،
 تكون االقرتاحات املقدمة ترتكز على معاجلة الظاهرة من خالل: 



 2017ديسمبر                                    العشرونالعدد                 المعيار                   
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 2017ديسمبر  15تاريخ التحكيم                                                            2017أكتوبر  15تاريخ اإليداع    156

            

  2017ديسمبر  15خ التحكيم                                                                2017أكتوبر  15تاريخ اإليداع 

           

والفقراء بشكل خاص بضبط  سياسات التشغيل واألجور: لتخفيض البطالة بني العاطلني بشكل عام-
جرة الوافدة وإحالل العمالة احمللية حملها حيثما أمكن وإعطاء األولوية يف التشغيل سوق العمل بتقييد اهل

ألفراد األسر الفقرية اليت يقل دخلها عن خط الفقر وهذا مبتابعة وكاالت متخصصة للتنمية االجتماعية 
اإلنتاجية مدى وإقرار حد أدىن لألجور ال يقل عن قيمة خط الفقر املطلق، واملراعاة يف متويل املشاريع 

 مالءمتها لطبيعة وإمكانيات املناطق املختلفة لتوفري أكرب مردود اقتصادي ِمكن قابل لالستمرار.
سياسات مالية تتمثل أساسا يف التوسع يف القروض املصغرة وتقدمي تسهيالت ائتمانية لذوي الدخل -

 .املتدين
الكبرية الوطنية واألجنبية العاملة يف ذات  وتنسيق ودمج املؤسسات الصغرية واملتوسطة مع املؤسسات    

قطاع النشاط بصورة حتقق ز دة فعاليتها ورفع جودة إنتاجها، كما حتقق توفري فرص عمل واكتساب 
 خربات علمية وفنية متميزة وز دة وحتسني طرق ووسائل التسويق وتشجيع التصدير.

برامج تنظيم األسر خاصة لدى الفقرية وز دة سياسات متعلقة ابلسكان والتدريب والتعليم منها تبين  -
ومواءمة سياسات التعليم مع  تدريب وأتهيل أفراد األسر الفقرية ِما يتيح هلم فرص أفضل للتشغيل،

احتياجات سوق العمل بغرض االستفادة القوية من عمالة نشطة اقتصادية لتحقيق أكرب توظيف ِمكن، 
 ن العمل هم خرجيو اجلامعات واملعاهد ِمن مل يسبق هلم العمل.خاصة وأن النسبة األكرب من البطالني ع
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 ؤسساتكمدخل من مداخل تفعيل مفهوم حوكمة امل BSCبطاقة األداء املتوازن الـ 
  

 د. العيداين إلياس
 املركز اجلامعي تيسمسيلت

 
  امللخص

تعمل بطاقة األداء املتوازن على تقييم أداء املنظمات على وو متكامل عن طريق ربط األهداف     
املتعددة اليت تسعى لتحقيقها هبدف تدعيم وحتسني نشاطها وابلتايل موقفها التنافسي، ويتم يف البطاقة 

املنظمة واسرتاتيجياهتا إىل أهداف يف أربعة أبعاد تتمثل يف منظور املسامهني والعمالء والعمليات ترمجة رؤية 
 .التشغيلية الداخلية والتعلم والنمو

م يف تطبيق مفهوم احلوكمة وتعزيز الشفافية هوتعمل بذلك على حتسني قدراهتا وآلياهتا اليت تسا    
داخلة إظهار العالقة بني تطبيق مفاهيم ومبادئ بطاقة األداء واإلفصاح وحفظ احلقوق؛ لذا هتدف هذه امل

 املتوازن كآلية ملراقبة التسيري ومفهوم احلوكمة ومتطلباته يف املؤسسات أو املنظمات بشكل عام.
 حوكمة املؤسسات. -احلوكمة -تقييم األداء -مراقبة التسيري -بطاقة األداء املتوازنالكلمات املفتاحية: 

Abstract 
    The Balanced Scorecard works to evaluate the performance of organizations in an 
integrated manner by linking multiple objectives, which seeks to achieve the aim of 
strengthening and improving its activity and thus its competitive position, and also to 
improve and transform the organization's vision and strategies into goals by focusing on 
the four Balanced Scorecard dimensions. 
    That lead to improve their capabilities and mechanisms that helping in the application 
of the concept of governance and enhancing transparency and Secure stakeholder rights, 
so this intervention aims to show the relationship between the application of the concepts 
and principles of the Balanced Scorecard as a mechanism to monitor the management and 
the concept of governance and its requirements in institutions or organizations in general. 

 متهيد
تعترب الرقابة من أهم الوظائف اإلدارية يف املنظمة وذلك ألمهيتها البالغة يف ضمان السري احلسن لكافة     

الوظائف األخرى من التخطيط إىل التنظيم إىل التوجيه، فالرقابة هي عملية أو وظيفة إدارية يف املنظمة واليت 
املنظمة من أجل حتقيق األهداف، وتتمثل املهمة يكون هدفها األساسي توجيه األنشطة واألفراد داخل 
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األساسية لعملية الرقابة يف التقييم ومتابعة األداء، وختتلف مستو ت الرقابة ابختالف املستوى اهلرمي 
 وكذلك تبعا للمنهج اإلداري املتبع من طرف املنظمة.

اإلدارية وتستخدم العديد من  كما متثل عملية مراقبة التسيري مرحلة وخطوة مهمة يف كامل العملية     
 Balance) أو ما تعرف بـ بطاقة األداء املتوازناألساليب والطرق نذكر أمهها يف هذه املداخلة أال وهي 

Scorecard)  فنجاح واستمرار املنظمة وحتقيق التوافق بني كل من رسالتها وأهدافها وبيئتها اخلارجية
فة إىل الرقابة على كل هذه املراحل اليت تتحقق بشكل كبري يتطلب التخطيط اجليد والتنفيذ املتقن إضا

 ابستخدام بطاقة األداء املتوازن.
وعليه سنحاول فيما يلي إلقاء الضوء على مفهوم بطاقة األداء املتوازن وأمهيتها يف عملية الرقابة والتقييم     

 : االسرتاتيجي لكافة نشاطات املنظمة من خالل املباحث األربعة التالية
 املبحث األول: التعريف بوظيفة الرقابة يف املنظمة؛ -
 املبحث الثاين: ماهية التقييم اإلسرتاتيجي  -
 Balance Scorecardاملبحث الثالث: بطاقة األداء املتوازن  -
 بطاقة األداء املتوازن يف تفعيل مفهوم احلوكمة  املبحث الرابع: دور -

 بة يف املنظمةاملبحث األول: التعريف بوظيفة الرقا
تعترب الرقابة اإلدارية من الوظائف املهمة اليت تتكون منها العملية اإلدارية يف املنظمات، إذ أن الرقابة     

وترتيبها ضمن الوظائف اإلدارية األخرى من التخطيط، التنظيم إىل التوجيه، جيعل منها مهمة ابلنسبة هلم 
ل جزءا مهما يكتمل به األداء اإلداري للمنظمة، وعليه سيتم حيث أهنا ليست منفصلة عن الباقي وإمنا متث

 يف هذا املطلب التعرف على وظيفة الرقابة ومستو هتا وكذا أنواعها واستخالص أمهيتها وأهدافها.
تقييم أداء املنظمات طبقا ألهداف ومعايري حمددة  الرقابة مبعناها العلمي هي: مأوال. تعريف الرقابة: 

 .(1)ختاذ اإلجراءات التصحيحية املالئمة، مبا يتضمن تطابق األداء مع ما هو خمطط لهممقدما متهيدا ال
معىن ذلك أن هتدف بشكل أساسي إىل تقييم أداء املنظمة وذلك بناء على األهداف واملعايري     

املوضوعة مسبقا ِما جيعلها مرتبطة بشكل أساسي بعملية التخطيط حيث ال ميكن تصور الرقابة دون 
 ختطيط مسبق لكافة العمليات واألهداف اإلسرتاتيجية. 

وهي كذلك وظيفة إدارية مثل الوظائف األخرى )التخطيط، التنظيم والتوجيه(، وتتمثل يف قياس     
وتصحيح أداء املرؤوسني وذلك لغرض التأكد من أن أهداف املنظمة واخلطط املوضوعة قد مت حتقيقها، 

 التنفيذية(. -الوسطى -ملنظمة )العلياوهي متارس يف كافة مستو ت ا



 2017ديسمبر                                    العشرونالعدد                 المعيار                   
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 2017ديسمبر  15تاريخ التحكيم                                                            2017أكتوبر  15تاريخ اإليداع    160

            

  2017ديسمبر  15خ التحكيم                                                                2017أكتوبر  15تاريخ اإليداع 

           

حيث يقول هنري فايول: م تنطوي الرقابة على التحقق عما إذا كان كل شيء حيدث طبقا للخطة     
املوضوعة، والتعليمات الصادرة واملبادئ احملددة، وإن غرضها هو اإلشارة إىل نقاط الضعف واألخطاء 

 .(2)ق على كل شيء، األشياء، الناس، واألفعـال مبقصد معاجلتها ومنع تـكرار حدوثها، وهي تطب
فهي إذن وظيفة ترتكز أساسا على اخلطط واألهداف واليت على أساسها يتم تقييم األداء املتوقع واألداء     

 الفعلي للمنظمة واكتشاف االورافات وتصحيحها.
اخلطط واألنشطة تنسجم مع كما أن: م الرقابة هي نشاط منتظم هتدف من خالهلا اإلدارة إىل جعل      

التوقعات واملعايري املستهدفة، وإذا ما كان األمر كذلك فإن العملية الرقابية عبارة عن عمليات مستمرة 
لقياس األداء واختاذ اإلجراءات التصحيحية الكفيلة لضمان النتائج املرغوبة ويف حالة وجود اورافات فإن 

 .  (3)طي اإلجراءات الالزمة للتصحيح مالرقايب يؤشر أسباب هذه االورافات ويع
فيما يشري البعض إىل م أن الرقابة هي عملية توجيه األنشطة داخل التنظيم لكي تصل إىل هدف     

حمدد، وتقييم األداء هو جزء من عملية الرقابة يتضمن استقراء دالالت ومؤشرات املعلومات الرقابية واختاذ 
 .(4)القرارات املصححة لألداء م

  (5)من خالل كل التعاريف السابقة جند أن معظمها تتفق على التعميمات التالية:    
أن الرقابة اإلدارية هتتم بقياس األداء ومقارنته بتلك املعايري اليت مت حتديدها للخطة، مث تصحيح  -

 االورافات السلبية وتدعيم االورافات اإلجيابية عن تلك املعايري؛
يفة مستقلة ومنفصلة عن الوظائف اإلدارية األخرى وإمنا هي وظيفة تكتمل هبا أن الرقابة ليست وظ -

 العملية اإلدارية من بدايتها حىت هنايتها؛  
 أن وضع اخلطة وحتديد أهدافها شرطان أساسيان ال ميكن للمدير أن يقوم ابلرقابة من دوهنما؛ -
 ن املستو ت اإلدارية يف التنظيم؛أن الرقابة يف الشركات وظيفة إدارية ضرورية لكل مستوى م -
أن الرقابة واجبة وضرورية جلميع األنشطة يف املؤسسة للتأكد التام من أن العمل يسري بدقة وو حتقيق  -

 تلك األهداف.
 اثنيا. مستوايت الرقابة وأنواعها

ها يف شكل متارس وظيفة الرقابة اإلدارية يف كافة منظمات األعمال على اختالف أنواعها وأحجام    
يضمن التناسق والتوافق بني كافة مستو ت اإلدارية من جهة، كما توجد أنواع وتصنيفات ألنواع الرقابة 

 وذلك من حيث عدة معايري ومن أمهها الرقابة من حيث الزمن واملصدر والنوعية. 
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 :مستوايت الرقابة -1
هذه املستو ت ابختالف حجم أعمال  تطال الرقابة املستو ت اإلدارية وخيتلف أتثرياهتا على    

ومسؤوليات مديري هذه املستو ت اإلدارية، فاإلدارة العليا واليت تشكل املستوى اإلداري األول هتتم 
بقضا  الرقابة اإلسرتاتيجية. واإلدارة الوسطى تركز على مشكالت وقضا  رقابية هيكلية، أما املستو ت 

 (6)للعمليات إضافة إىل الرقابة املالية. اإلشرافية فتحتاج إىل رقابة ضابطة
 وعليه ميكن تصنيف مستو ت الرقابة اإلدارية إىل ثالث مستو ت أساسية منثلها يف الشكل املوايل:    

 (: مستو ت الرقابة01الشكل رقم )
 
  
  
 
 
 
 
 

 .467املصدر: طاهر حممد منصور الغاليب ووائل حممد صبحي إدريس، مرجع سابق، ص 
ن خالل الشكل نالحظ ثالث مستو ت أساسية تتمثل يف الرقابة اإلسرتاتيجية واليت تعىن بشكل م    

أساسي ابلرتكيز على فعالية املنظمة بشكلها العام وكذلك على األعمال والوظائف الرئيسية للتأكد من أن 
يذ فعالة، كما أهنا االسرتاتيجيات املوضوعة ملختلف املستو ت قد حتققت أهدافها من خالل عمليات تنف

أي الرقابة اإلسرتاتيجية تركز على طبيعة العالقة بني املنظمة ومفردات بيئتها اخلارجية واجملتمع الذي تسعى 
 خلدمته. 

وكما تنقسم إىل املستوى اهليكلي أو التكتيكي والذي يهتم بكيفية اجناز خمتلف اجلوانب املرتبطة     
ى، أما التقسيم األخري فهي الرقابة التشغيلية أو رقابة العمليات اليت ابلتخطيط على مستوى اإلدارة الوسط

تكون يف أدىن املستو ت أي املستوى التشغيلي وهو أكثر تفصيال من األنواع األخرى للرقابة، وهتتم 
 إبحكام الرقابة على األنشطة التفصيلية واخلطط القصرية األمد اليت ال تتجاوز السنة ومن ضمن اهتماماهتا

 اجلانب املايل الذي يعد مهما ابلنسبة للمنظمة. 
 

الرقابة 

يةاإلستراتيج  

 الرقابة الهيكلية

 )التكتيكية(

 رقابة العمليات

ةتشغيلي  مالية 

 إدارة عليا

 إدارة وسطى

 اإلدارة الدنيا
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 :أنواع الرقابة -2
هناك العديد من أنواع الرقابة اإلدارية وميكننا تصنيفها إىل أساس ثالث معايري وهي: الزمن، املصدر،     

 التنظيم واجلدول املوايل يظهر خمتلف أنواع الرقابة وفق املعايري املذكورة.
 نيفات أنواع الرقابة اإلدارية(: تص01اجلدول رقم )

 أنواع الرقابة حسب املعيار املعيار

 الزمن
: تعمل على الرقابة الوقائية

أساس التنبؤ حبدوث اخلطأ 
 واكتشافه قبل حدوثه.

: تعمل على مراقبة سري الرقابة املتزامنة
العمل أوال أبول، وقياس األداء احلايل 

 وتقييمه مقارنة ابملعايري املوضوعة. 

: وهي الرقابة اليت أتيت قابة الالحقةالر 
بعد انتهاء العمليات والغرض منها 
تصحيح االورافات ومنع حدوثها 

 مستقبال.  

 املصدر
: وهي اليت تتم داخل املنظمة وعلى كافة الرقابة الداخلية

املستو ت اإلدارية واألفراد على اختالف وظائفهم وهناك يف 
 ية خاصة هبذا النوع. بعض املنظمات الكبرية وحدة إدار 

: وهي اليت تتم من خارج املنظمة الرقابة اخلارجية
وتقوم هبا أجهزة رقابية اتبعة للدولة، مثل البنك 

 اخلارجي، ديوان احملاسبة...

 التنظيم
تتم بصفة مفاجئة رقابة مفاجئة: 

من أجل مراقبة العمل دون اختاذ 
 ترتيبات مسبقة.

توقيت زمين  وتتم بناء علىالرقابة الدورية: 
 معني للرقابة على عمليات املنظمة.

وهي الرقابة اليت الرقابة املستمرة: 
تتم عن طريق املتابعة واإلشراف 

 والتقييم املستمر لألداء.
 املصدر: من إعداد الباحث بناء على أجبد ت املوضوع.

لرقابة على وظيفة معينة كالرقابة كما توجد عدة أنواع للرقابة واليت تتم داخل املنظمة مثل اليت ختتص اب     
على جمال اإلنتاج، الشراء، التسويق...وغريها من الوظائف، وغريها واليت هتدف يف جمملها إىل قياس األداء 

 وتقييم النتائج احملققة مع ما هو خمطط من أجل اختاذ اإلجراءات املناسبة لتصحيحها يف أواهنا.
 تيجياملبحث الثاين: ماهية التقييم اإلسرتا

قبل التعرض ابلدراسة ملاهية التقييم االسرتاتيجي جتدر اإلشارة إىل أنه كثريا ما يتم اخللط بني كل من     
الرقابة اإلسرتاتيجية أو التقييم االسرتاتيجي يف معظم الكتب، وعليه ولغرض توحيد املصطلحات وتبيان 

اليت تقع ضمنها عمليات التقييم أو املراجعة واليت املقصود منها فإن الرقابة تعرب عن الوظيفة األعم واألمشل و 
 أتخذ نفس املعىن، وعليه سيتم فيما يلي أخذ كل منهما بنفس املعىن.         

 أوال. الفرق بني الرقابة التقليدية والرقابة اإلسرتاتيجية
اقبة وتقييم كافة الرقابة اإلسرتاتيجية هي نوع خاص من أنواع الرقابة التنظيمية واليت تركز على مر     

 عمليات اإلدارة اإلسرتاتيجية لغرض التأكد من أن العمليات جتري بشكل سليم ووفقا ملا هو خمطط له.
أن املدخل التقليدي للرقابة والذي ميثل نظاما للتغذية العكسية ال يصلح ألن يكون مدخال مناسبا     

ايري اإلجناز مث قياس اإلجناز الفعلي ومقارنة الفعلي للرقابة اإلسرتاتيجية، لكنه يف إطاره العام، حيث وضع مع
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ابملعايري املوضوعة وتصحيح االورافات إن وجدت ميثل جانبا عمليا للرقابة يف املنظمة يصلح للرقابة 
 التشغيلية والرقابة على العمليات، والشكل التايل يبني عمليا الرقابة التقليدية.

 قليدية( : عمليات الرقابة الت02الشكل رقم)
 
 
 
 
 

 
 

 .469املصدر: طاهر حمسن منصور الغاليب ووائل حممد صبحي إدريس، مرجع سابق، ص 
إن هذا النوع من الرقابة ميثل إطار عاما جلميع أنواع الرقابة على اختالف تقسيماهتا ولكنه ال تصلح     

 (7)للرقابة اإلسرتاتيجية وذلك لألسباب التالية:
اتيجي ال تظهر يف األمد القصري، بل حتتاج إىل فرتات زمنية طويلة، وإن انتظار إن نتائج األداء االسرت  -

حتقيق النتائج لرقابتها جيعل من أمهية الرقابة قليلة بل ليست فاعلة لذلك يتطلب تغري فلسفة وآلية عمل 
 هذا النموذج؛

ئي وعدم التأكد، وكذلك إن النموذج التقليدي للرقابة غري كايف أو ال يصلح للتعامل مع التعقد البي -
 متابعة التغريات اليت تصل يف مراحل عمليات اإلدارة اإلسرتاتيجية؛

إن جناح تطبيق الرقابة التقليدية مرتبط بتوفر معايري دقيقة لالجناز وغالبا ما تكون موضوعية يف حني  -
يعين أن الرقابة تعتمد على يتطلب األمر إجياد معايري أخرى وتفسريات ذاتية يف الرقابة اإلسرتاتيجية، هذا 
 معايري وتصميم هلذه املعايري وفق اعتبارات طبيعة عمل املنظمة واجتاهات تطورها؛ 

إن النموذج التقليدي للرقابة قد ال يصلح ملراقبة املنافسة املتجددة ابالستمرار وكذلك اإلبداع والتحسني  -
نظمة مع مثل هذه اجلوانب وعدم وجود معايري والتطوير املستمر للمنتجات واخلدمات بسبب عدم آتلف امل

 دقيقة ومسبقة وموضوعية هلا؛
متيل عمليات تطبيق الرقابة التقليدية إىل الرتكيز على معيار واحد لقياس األداء أو عدد حمدود جدا من  -

ال  معايري املوضوعية وإن هذه املعايري تصلح لألمد القصري ويف أحسن األحوال لألمد املتوسط، ولكنها
 تصلح للرقابة اإلسرتاتيجية ولألمد البعيد. 

عدم 

مطابقة 

األداء مع 

 المعايير

األداء 

ع بق ميتطا

 المعايير
 قياس األداء

 ومقارنته مع المعايير

 الموضوعة

ال داعي التخاذ إجراءات 

 تصحيحية

 استمرار العمل

 تحديد 

 المعايير

اتخاذ اإلجراءات  بداية جديدة

 التصحيحية
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تعترب عملية التقييم االسرتاتيجي مهمة جدا وذلك نظرا ملا متثله اإلدارة اإلسرتاتيجية كوهنا منهج حديث     
ميكن املنظمة من مسايرة للتحوالت والتغريات السريعة يف بيئة األعمال، واليت تتطلب وفق مراحلها أن 

لومات اليت متكنها من االختيار الصحيح والدقيق إلسرتاتيجيتها اليت تبىن على حتليل عوامل أتخذ كافة املع
البيئة الداخلية واخلارجية واختيار البدائل اإلسرتاتيجية والبدء ابلصياغة والتنفيذ من أجل حتقيق األهداف 

فعال خيتلف عن عملية الرقابة  اإلسرتاتيجية للمنظمة، كما أن اإلدارة اإلسرتاتيجية حتتاج إىل نظام تقييم
 (8)التقليدية املبنية على التغذية العكسية واملتمثل يف التقييم اإلسرتاتيجي وذلك لألسباب التالية:

إن منوذج التغذية العكسية غري كاف للتعامل مع عوامل عدم التأكد أو تعقد بيئة األعمال، أو يف  -
غة اإلسرتاتيجية وتطبيقها وانتظار النتائج للتأكد من فعالية مواكبة التغريات اليت حتصل بني مرحلة الصيا

 وكفاءة التطبيق؛
النموذج التقليدي غري فعال ملراقبة اخلطط اإلسرتاتيجية اخلاصة ابملنافسة أو التحسني املستمر والتجديد  -

غري استجابة يف عمليات تصنيع املنتجات أو اخلدمات بسبب عدم مرونة أدوات املراقبة التقليدية يف الت
 للتغريات اليت حتصل يف اخلطط واالسرتاتيجيات؛

إن جناح يف تطبيق نظام الرقابة التقليدية يعتمد على سالمة تصميم معايري االجناز وموضوعية ودقة قياس  -
االجناز وصحة املعلومات اليت ترافق خطوات تنفيذ عملية الرقابة ابإلضافة إىل اعتماد هذه األنظمة على 

 ات الذاتية للمدراء يف إطار العالقات التنظيمية الرمسية احملددة ابهليكل التنظيمي؛التفسري 
عند تطبيق نظام الرقابة التقليدية يظهر يف معظم األحيان اجتاه وو الرتكيز على معيار موضوعي منفرد  -

يل إىل توخي الدقة لقياس األداء الفعلي بدال من االعتماد على عدة معايري وذلك بسبب سهولة القياس وامل
 وتفضيل معايري كمية تفيد يف حتديد النتائج األعمال لفرتة أعمال قصرية.

 قدمت تعاريف كثرية لعملية التقييم اإلسرتاتيجي وأمهها:اثنيا. تعريف التقييم اإلسرتاتيجي: 
قييم مدى ( على أهنا:م ذلك النظام الذي يساعد اإلداريني على قيامهم بت,Lorange 1986تعريف )    

التقدم الذي حترزه املنشأة يف حتقيق أهدافها، ويف حتديد بعض جماالت التنفيذ اليت حتتاج عناية واهتمام 
 .(9) أكربم
من خالل التعريف يتبني أن التقييم اإلسرتاتيجي عبارة عن نظام ميكن من معرفة مدى تقدم املنظمة يف     

ة عملية التنفيذ واكتشاف اخللل واجلوانب اليت جيب الرتكيز حتقيق أهدافها، كما هتدف العملية إىل مراقب
عليها، وبذلك تظهر هنا العالقة املوجودة بني كل من التنفيذ والتقييم إذ أن كل منهما يكمل اآلخر يف 

 شكل جيعل املنظمة حتقق أهدافها واسرتاتيجياهتا املوضوعة.
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ا: م نوع خاص من الرقابة التنظيمية اليت ( على أهنCetro  Porter, 1995كما يعرفها كل من )     
تركز على مراقبة وتقومي عمليات اإلدارة اإلسرتاتيجية للتأكد من تنفيذها بشكل مناسب، أي أهنا تتضمن 

 (10) التأكد من كون النتائج املخططة جيري تنفيذها بشكل فعلي ومناسبم
م االسرتاتيجي ال هتدف إىل الرقابة على إىل أن عملية التقيي (Cetro  Porter)هنا أشار كل من     

التنفيذ فقط وإمنا مشلت كافة عمليات اإلدارة اإلسرتاتيجية أي من التحليل إىل اإلعداد إىل التنفيذ، وبذلك 
 تظهر أمهية التقييم يف كل مرحلة من مراحل اإلدارة اإلسرتاتيجية.   

دف إىل مراقبة تنفيذ اإلسرتاتيجيات اليت تضعها وعليه ميكن القول أن عملية التقييم االسرتاتيجي هت    
املنظمة بغية الوصول إىل النتائج واألهداف املسطرة، فهي بذلك ال تعين أن تتبع املرحلتني السابقتني آليا، 

 وإمنا تكون عملية التقييم االسرتاتيجي متزامنة مع كل من عمليات اإلدارة اإلسرتاتيجية.   
كالتايل: م أهنا تلك العملية اليت تتضمن حتديد الدرجة أو املدى، واليت   (Wright, 1998)كما عرفها      

تتمكن من خالهلا سرتاتيجيات املنظمة وبنجاح لتحقيق أهدافها وغا هتا، فإذا مل تتمكن من الوصول إىل 
/أو هذه األهداف والغا ت كما خطط هلا وإذا كان القصد من الرقابة هو تعديل سرتاتيجيات املنظمة و

 .(11) لتنفيذها، فإن ذلك يتطلب أن يتم حتسني طاقة أو قابلية املنظمة الجناز أهدافهام
إىل أن عملية التقييم ال تعين الرقابة على عمليات اإلدارة  Wrightابإلضافة إىل ذلك أشار     

ا وغا هتا وكذا اإلسرتاتيجية فقط وإمنا الرقابة كذلك على األهداف اليت تطمح املنظمة بناء على رسالته
إمكانياهتا، حيث جيب إعادة النظر يف أهداف اإلسرتاتيجية للمنظمة وإمكانية تطبيقها وهل حتقق الغرض 

 منها. 
 اثلثا. أمهية التقييم اإلسرتاتيجي 

تكمن أمهية التقييم االسرتاتيجي يف كونه وسيلة فعالة تزيد من قدرة اإلدارة على تعديل خياراهتا     
 ية بصورة مستمرة واليت تتماشى مع التغريات احلاصلة يف البيئة اخلارجية والداخلية للمنظمة.اإلسرتاتيج

فهي عملية مستمرة تعكس حالة التكيف مع البيئة الداخلية واخلارجية للمنظمة، ومؤشرا لدرجة موائمة     
 افها اإلسرتاتيجية.اخلطط واإلجراءات والسياسات اليت تضعها املنظمة من أجل الوصول إىل حتقيق أهد

وتتضمن عملية تقييم اإلسرتاتيجية القيام بفحص األساس الذي تقوم عليه إسرتاتيجية املنشأة، مقارنة     
النتائج املتوقعة ابلنتائج احملققة فعال وأخريا القيام ابإلجراءات التصحيحية الالزمة للتأكد من أن األداء 

    .(12)الفعلي يتماشى مع اخلطط املوضوعة..
كما أن عملية التقييم االسرتاتيجي تزود اإلدارة العليا ابلتغذية العكسية واليت متكن من معرفة درجة      

التوافق التماسك يف كل من مراحل عمليات اإلدارة اإلسرتاتيجية، ومعرفة كذلك السري الصحيح 
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مل أو النشاط احملدد وذلك يف لالسرتاتيجيات املنظمة، فهي عملية مستمرة تستهدف التأكد من القيام ابلع
  (13)حدود الزمن والتكاليف املخططة والنتائج املرجوة وميكن تعداد أمهية التقييم يف النقاط التالية:

إن العمل يقوم بتأديته عنصر بشري، فهو عرضة للخطأ واالوراف ِما يستوجب مراقبته لتفادي اخلطأ  -
 وتصحيح االورافات؛

عملية التخطيط مبا تنطوي عليه يف حتديد لألهداف ووضع مستو ت األداء..اخل وجود فاصل زمين بني  -
وعملية التنفيذ، حيث قد حيدث العديد من التغريات يف بيئة العمل الداخلية واخلارجية أو االثنني معا، 

باب هذه األمر الذي ينتج عنه اختالف بني األداء املستهدف واألداء الفعلي، ِما يتطلب ابلتايل حتديد أس
 االختالفات وكيفية عالجها أو تصحيحها، وهو الذي تقوم به الرقابة؛

اتساع حجم املؤسسة وتنوع أعماهلا وتعدد العاملني فيها، يستوجب مراقبة أنشطتها للتأكد من أهنا تسري  -
 وفقا للخطط املوضوعة ومعرفة مشاكل التنفيذ والتصدي هلا؛

 يف حالة تصور غياهبا وما ميكن أن يرتتب عليه من:ميكن أن نستدل على أمهية الرقابة  -
 إسراف يف استخدام املوارد املادية؛*
 ضياع الوقت أو عدم الكفاءة يف استغالله؛*
 البطء يف إجناز األعمال؛*
 تدين اإلنتاجية؛*
 ظهور العديد من املشكالت وتفاقمها؛*
 ملنظمة.عدم الوصول إىل األهداف، ومن مثة صعوبة احلكم على فعالية ا*

 Balance Scorecard بطاقة األداء املتوازن: املبحث الثالث
تعد بطاقة األداء املتوازن من أحدث املداخل يف قياس األداء االسرتاتيجي للمنظمة ذلك الحتوائها     

على كافة اجملاالت اليت أمهلت يف مداخل السابقة، وعليه سيتم فيما يلي التطرق ابلتعريف لبطاقة األهداف 
 املتوازنة وكيفية ظهورها واجملاالت اليت تركز عليها يف قياسها وتقييمها لألداء.

 أوال. تعريف بطاقة األداء املتوازن
نتيجة لعدة أسباب وعوامل أمهها  Balance Scorecardظهرت بطاقة األداء املتوازن أو ما يعرف بـ     

شتداد املنافسة هبا، واليت جعلت من األنظمة القدمية التطور التكنولوجي واملعلوماتية وتعقد بيئة األعمال وا
يف قياس األداء غري جمدية، حيث مل تتمكن من اإلملام جبميع اجلوانب احمليطة ابملنظمة وإحداث التوازن 
بينها، األمر الذي أدى إىل الرتكيز على جوانب مثل اجلانب املالية على حساب جوانب أخرى ال تقل 
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يل، فإذا ما أرادت املنظمة أن حتقق رسالتها، غا هتا وأهدافها اإلسرتاتيجية اليت وجدت أمهية عن اجلانب املا
 من أجلها ينبغي عليها أن تبىن كافة قراراهتا على معلومات دقيقة تشمل كافة اجملاالت مالية وغري مالية.

ظمة من أن حتديد األهداف وتعترب بطاقة األداء املتوازن من أهم وأحدث الطرق املنهجية اليت متكن املن    
 املطلوبة بدقة وإمكانية قياسها يف شكل متوازن وذلك بناء على الرسالة والغاية واإلسرتاتيجية املتبعة.

عدة مسميات منها: تعاريف بطاقة الدرجات املوزونة، بطاقة  Balance Scorecardوأخذت     
اقة العالمات، بطاقة النتائج وغريها، ويرجع أصلها إىل التقديرات املوزونة، بطاقة التقييم املتوازن لألداء، بط

حيث قدما معا نظام قياس يف  David Norfonو  Robert Kaplanعلى يد كل من  1992عام 
حماولة منهما لعالج حاالت العجز الناجتة عن استخدام املؤشرات املالية مثل العائد على االستثمار والعائد 

م ميكننا وصف بطاقة األهداف املتوازنة على أهنا  ري األخرى، وتعرف كالتايل:على السهم دون األخذ ابملعاي
جمموعة من التدابري القابلة للقياس الكمي املستمدة من إسرتاتيجية املنظمة، حيث متثل هذه التدابري أدوات 

نتائج قياس املنظمة من إعطاء صورة واضحة عن ألصحاب املصاحل املرتبطني ابملنظمة من خالل إعطاء 
 (14) األداء احملققة، ومنه ميكن القول أن بطاقة األهداف املتوازنة عبارة عن أداء هلا ثالث أبعاد مهمة هي:

 أداة االتصال؛-
 نظام قياس؛-
 اإلسرتاتيجية.  نظام اإلدارة-

ة وابلفعل قد استعاضت بعض الشركات واملنظمات ببطاقة التسجيل املتوازنة كبديل للميزانية السنوي    
التقليدية. فبطاقة التسجيل املتوازنة مدخل إداري حديث بدأ يف جامعة هارفارد ابلوال ت املتحدة يف عام 

 حيث أصبح استعماهلا يف أكثر من ستني ابملائة من الشركات الفورتيون األلف يف أمريكا. 1992
 اثنيا. مداخل بطاقة األداء املتوازن:

، أحد األدوات Balanced Scorecardأو كما هو معروف عامليا  تعترب بطاقة التسجيل املتوازنة،    
اإلدارية احلديثة اليت ميكن من خالهلا أن وسن أداء املنظمة العملي بصورة جذرية عن طريق تنفيذ أهداف 

ربعة وإسرتاتيجية املنظمة ابإلضافة إىل تزويد املنظمة بنظام عملي للرقابة والقيادة، ولبطاقة التسجيل املتوازنة أ
أسس أو حماور تركز على العمالء واألنظمة الداخلية واملوارد البشرية والشؤون املالية والشكل التايل يظهر 

 ذلك.
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 بطاقة األداء املتوازن (:03الشكل رقم )

 
 املصدر

Robert S. Kaplan, David P. Norton. The balanced Scorecard: Translating Strategy 
into action, (Library of congress cataloging-in-Publication Data, USA, 1996), p 09. 

 (15)من خالل الشكل نالحظ أن بطاقة األداء املتوازن تتكون من أربع مداخل أساسية هي:    
 :(Financial Perspective)منظور املايل  -1

الية ابلنسبة لكافة األطراف املتعاملني يعد املنظور املايل مهما جدا ذلك أنه يظهر وضعية املنظمة امل    
معها وخاصة أصحاب املصاحل من املسامهني ومحلة األسهم، وميثل نتاج هذا املنظور مقاييس موجهة 
لتحقيق األهداف، والوقوف على مستوى األرابح احملققة إلسرتاتيجية منظمة األعمال وذلك ابلعمل على 

تو ت التكاليف للمنظمات املنافسة، كما يهتم بنمو حجم ختفيض مستو ت التكاليف ومقارنتها مع مس
املبيعات للمنتجات احلالية أو اجلديدة، ابإلضافة إىل النمو الذي يعد من أهم األهداف اإلسرتاتيجية اليت 

 ترمي إليها.
 كما يركز هذا املنظور على العناصر التالية:     
 لعائد على رأس املال املستثمر؛ا -حجم ومستوى الدخل التشغيلي؛                 -
 العائد على إمجايل األصول؛ -العائد على حقوق املالكني؛                     -

 و



 2017ديسمبر                                    العشرونالعدد                 المعيار                   
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 2017ديسمبر  15تاريخ التحكيم                                                            2017أكتوبر  15تاريخ اإليداع    169

            

  2017ديسمبر  15خ التحكيم                                                                2017أكتوبر  15تاريخ اإليداع 

           

يرى بعض النقاد أن اجلانب املايل مهم ابلنسبة للمنظمة ذلك أنه يظهر مركزها ووضعيتها املالية، اليت     
افسة واالستمرار، لكن ال يكفي اجلانب املايل تعترب مهمة ألنه وعلى أساسها تكون هلا القدرة على املن

وحده ذلك أن شروط املنافسة تغريت واملقاييس املالية التقليدية ال متكن حتسني رضا العميل اخلارجي، وال 
النوعية واجلودة يف املنتجات واخلدمات، كما ال حتفيز العميل الداخلي على العمل واإلنتاج ذلك أنه يعترب 

لتشغيلية، من أجل ذلك جيب أن تشتمل على معايري أخرى مثل مقاييس من منظور نتيجة النشاطات ا
  العمالء، والعمليات الداخلية، والتعلم والنمو.

 :(Custumer’s Perspective)منظور العمالء  -2
عمالء فإنه وجهة نظر الحني تريد املنظمة أن ختتار املعايري اليت تعتمدها يف بطاقة األداء املتوازن من     

  (16)عليها أن اإلجابة على األسئلة اجلوهرية التالية:
 من هي فئة العمالء املستهدفة؟  -
 وما هي قيمتنا املضافة ملنتجاتنا اليت نقدمها لعمالئنا؟  -

حيث يشكل العمالء عامال مهما جيب أخذه بعني االعتبار ذلك ملا يعكسه من جناح للمنظمة يف     
واستمرارية نشاطها الذي ينتج من إمكانيتها تقدمي منتجات وخدمات جبودة ونوعية  املنافسة وبقاءها
 وأسعار تنافسية.

من أجل ذلك حتدد املنظمة قطاع العمالء والسوق املستهدف اليت تتنافس فيه، وكذا مقاييس أداء     
أساسية أو عامة  وحدة األعمال يف هذه القطاعات املستهدفة، ويشمل منظور العمالء على عدة مقاييس

  (17)للمحصالت أو النتائج الناجتة عن اإلسرتاتيجية املوضوعة حمل التنفيذ، ومن أهم هذه املقاييس:
 رحبية العميل؛ -رضا العمالء؛                 -
 نصيبنا يف السوق.  -ما يشرتيه العمالء؛           -االحتفاظ ابلعمالء؛          -
 : ( Internal Process Perspective)خليةمنظور العمليات الدا -3

يقصد هبا مجيع األنشطة والفعاليات الداخلية احليوية اليت تتميز هبا املنظمة عن غريها من املنظمات     
املنافسة، واليت عن طريقها يتم توفري حاجات العمالء وحتقيق أهداف أصحاب املصاحل، إن املقاييس 

ن تنبثق من العمليات اليت هلا أثر على رضا العميل، واليت جيب أن تقوم الداخلية لبطاقة األداء تفرتض أ
بتحديد مدى كفاءهتا والعمل على التحسني املستمر هلا هبدف تقدمي املنتجات واخلدمات ابجلودة والسعر 

 املناسبني والتغلب على املنافسني من جهة والتغلب على نفسها من جهة اثنية.
داخلية يكشف عن وجود اختالفني أساسيني ما بني املداخل التقليدية ومدخل إن منظور العمليات ال    

بطاقة األداء املتوازن، حيث حتاول األوىل مراقبة وحتسني العمليات الداخلية القائمة، إال أن مدخل 
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ملتعلقة األهداف املتوازنة فيحدد العمليات اجلديدة كليا واليت متكن املنظمة من التفوق هبا وتلبية أهدافها ا
 ابجلوانب املالية وجوانب العمالء.

كما تتميز إبدخال عمليات اإلبداع يف العمليات الداخلية للمنظمة، فنظرة املداخل التقليدية تكمن يف      
تقدمي املنتجات يف الزمن واملكان املناسبني، هذا يعين أهنا تركز على حتسني العمليات املوجودة أما النظرة 

املنظمة اإلبداع واالبتكار يف املنتجات واخلدمات واليت تليب حاجات ورغبات العمالء  اجلديدة تفرض على
 احلاليني واملستقبليني وليس جمرد توفريها.     

 : (Learning & Growth Perspective)منظور التعلم والنمو -4
نه يركز على حتديد وتشخيص إن منظور التعلم والنمو من أهم االجتاهات يف بطاقة األداء املتوازن ذلك أ    

البنية التحتية للمنظمة واليت من خالهلا تتمكن املنظمة من التطوير والنمو والتحسني املستمر، حيث ترتبط 
ارتباطا وثيقا ابجلوانب السابقة )العمالء، العمليات الداخلية( ذلك أن املنظمة ال تكون قادرة على تنفيذ 

اه العمالء والعمليات الداخلية ابستخدام تقنيات وإمكانيات حالية وحتقيق األهداف الطويلة األجل ابجت
فقط، وإمنا يتطلب األمر يف ظل املنافسة التحسني املستمر وذلك من خالل الثالث موارد أساسية 

  (18)هي:
 األفراد العاملني جبميع مستو هتم؛  -
 النظم؛ -
 اإلجراءات التنظيمية. -

ملنظمة من التطور والتحسني يف خدماهتا املوجهة للعمالء وعملياهتا ذلك أنه من أجل أن تتمكن ا    
الداخلية ال بد أن أتخذ بعني االعتبار العنصر البشري أو العميل الداخلي كعامل أساسي يف التطوير 
والتعلم التنظيمي، من خالل االستثمار يف رأس املال الفكري حيث ال ميكن للمنظمة حتقيق رضا العميل 

إال إذا كانت تويل األمهية للعميل الداخلي والذي ال يكون إال إذا استثمرت يف األفراد ذوي اخلارجي 
 املهارات واملستو ت العالية والقدرة على االبتكار واإلبداع.

  (19)وتتلخص مقاييس األداء ملنظور التعلم والنمو يف اآليت:    
 ة على العاملني؛احملافظ -                          رضا العاملني؛ -
 مهارات العاملني. -تدريب العاملني؛                     -

 بطاقة األداء املتوازن يف تفعيل مفهوم حوكمة املؤسسات دور :املبحث الرابع
بطاقة األداء املتوازن من خالل حماورها األربعة اليت تركز على العمالء واألنظمة الداخلية واملوارد  متتد    

اإلدارة بكافة مراحلها ابلتوازي مع وجود بعد اسرتاتيجي  الشؤون املالية إىل ترمجة عملياتالبشرية و 
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 اإلسرتاتيجية هذه جيعل ابستمرار ديناميكية ومتغرية املنظمة يف بيئة فوجود وإسرتاتيجية خمطط هلا ومدروسة،
القصري، والذي  املدى يف وتعرضها ملشاكل على مستوى التنفيذ األمر الذي تكون له أاثر للتهديد معرضة

قد تكون آاثره كارثية على املنظمة حيث قد يؤدي هبا إىل اخلروج من املنافسة وزواهلا من الوجود يف 
 األسواق بصفة هنائية.

والتقييم املستمر واملتواصل  الذي ميكن من الرقابة BSCالـ  نظام تتبىن أن هلا الضروري من هلذا يكون    
تفعيل مفهوم احلوكمة الذي يعرف على أنه: مالنظام الذي يوجه ويضبط أعمال ويساعد املنظمة على 

املؤسسة، حيث يصف ويوزع احلقوق والواجبات بني خمتلف األطراف يف املؤسسات مثل جملس اإلدارة، 
زمة الختاذ القرارات اخلاصة بشؤو  ن اإلدارة العليا، املسامهني وذوي العالقة ويضع القواعد واإلجراءات الال 

 (20)املؤسسة، كما يضع األهداف واالسرتاتيجيات الالزمة لتحقيقها وأسس املتابعة لتقييم ومراقبة األداءم
والصادرة   (Tone At The Top)كما عرف معهد املدققني الداخليِ ني حوكمة املؤسسات يف جملة      

أصحاب املصاحل من أجل توفري عنه أبهنا: مالعمليات اليت تتم من خالل اإلجراءات املستخدمة من ِمثلي 
إشراف على إدارة املخاطر ومراقبة خماطر املؤسسات والتأكيد على كفاية الضوابط الجناز األهداف 

 .(21)واحملافظة على قيمة املؤسسة من خالل أداء احلوكمة فيهام
 ت وهي:وانطالقا من التعريفني السابقني تظهر لنا املعاين األساسية ملفهوم حوكمة املؤسسا    

 جمموعة من األنظمة والقوانني والقواعد اخلاصة ابلرقابة على أداء املؤسسات. -أ
 تنظم العالقات بني جملس اإلدارة واملديرين واملسامهني وأصحاب املصاحل األخرى. -ب
 التأكيد على أن املؤسسات جيب أن تدار لفائدة أصحاب املصاحل. -ت
ارة املؤسسة والرقابة عليها وفق هيكل معني. يتضمن توزيع احلقوق جمموعة من القواعد يتم مبوجبها إد -ث

 والواجبات فيما بني املشاركني يف إدارة املؤسسة مثل جملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني واملسامهني.
تم ومنه ميكن أن منيز العالقة اليت تربط مفهوم بطاقة األداء املتوازن من خالل حماورها األربعة اليت هت    

بتحقيق األفضل لكل من العمالء واألنظمة الداخلية وكذا املوارد البشرية ابإلضافة إىل الشؤون املالية 
للمنظمة اليت تنعكس مع مبادئ ومفاهيم احلوكمة اليت هتتم بتحقيق أهداف الرقابة والتقييم لنشاط 

فنجاح  املرتبطني ابملنظمة؛ املنظمات ابإلضافة إىل العمل على حتقيق أهداف كافة مصاحل أصحاب املصاحل
نظام احلوكمة يعتمد على وجود معايري تعمل على ضبط التطبيق الفعلي هلا وأن تكون مرتبطة أبهداف 
احلوكمة وأصحاب املصاحل، كما جيب أن تقيس مدى حتقيق تلك األهداف، وعليه ميكن القول أن هناك 

ساسي هلا واملتمثل يف إدارة ومراقبة املؤسسات معيارين أساسيني حلوكمة املؤسسات مرتبطني ابهلدف األ
 ندرجهما على النحو التايل:
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: كتحقيق رقـم أعمـال معـني، ز دة احلصـة السـوقية، حتقيـق جـودة املنتـوج، االلتـزام مبتطلبـات معايري األداء -
 املسؤولية االجتماعية..اخل وترتبط هذه املعاير أبهداف واسرتاتيجيات املؤسسة؛

: كالرقابــــة علــــى مــــدى االلتــــزام بسياســــات إدارة املخــــاطر، الرقابــــة علــــى تطبيــــق اخلــــدمات ابــــةمعــــايري الرق -
االستشــــــارية، الرقابــــــة علــــــى االلتــــــزام أبخالقيــــــات املهنــــــة، الرقابــــــة علــــــى االلتــــــزام مبتطلبــــــات جــــــودة املنتــــــوج، 

 اخلدمة...اخل. 
كمــــا ينــــدرج ضــــمن هــــذين املعيــــارين هنــــاك عالقــــة تكامليــــة بــــني معــــايري األداء ومعــــايري الرقابــــة واحلوكمــــة      

األساسيني معايري فرعية ختتلف ابختالف طبيعة ونـوع املؤسسـة والبيئـة الـيت تعمـل فيهـا، كمـا أن هـذه املعـايري 
 قابلة للتغيري والتطوير. 

كمــا أنــه وابلــرغم مــن تبــاين واخــتالف املنظمــات وأهــدافها إال أنــه ميكــن حــر أهــداف احلوكمــة أو حوكمــة      
 وتقسيمها إىل األهداف التالية واليت تسعى من خالهلا لتحقيق أهدافها واملتمثلة فيما يلي: املؤسسات

 أتكيد مسؤوليات اإلدارة وتعزيز مساءلتها. -
محايــة أصــول املؤسســة، وكــذا محايــة حقــوق املســامهني، وغــريهم مــن أصــحاب املصــاحل، وتعزيــز دورهــم يف  -

 مراقبة أداء املؤسسة.
 سسة، وقيمتها االقتصادية وقيمة أسهمها.حتسني أداء املؤ  -
 . حتسني املمارسات احملاسبية واملالية واإلدارية يف املؤسسة -
 . حتقيق العدالة والنزاهة والشفافية يف مجيع تعامالت املؤسسة وعملياهتا -
هداف وتطبيق كما تتبع عملية ونظام بطاقة األداء املتوازن عملية رقابة وتقييم مستمرة تضمن تنفيذ األ     

 يف مطلواب فالتقييم ليس مبادئ احلوكمة من اإلفصاح والشفافية ومحاية حقوق أصحاب املصاحل وغريها؛ 
 التصحيحية، اإلجراءات اختاذ على تساعد نتائج عن فيما يسفر أمهيته تكمن وإمنا جمردة بصورة ذاته حد

  تنفيذ اسرتاتيجيتها وأهدافها. يف مرارلالست املؤسسة وضع املطلوبة لتحسني التغريات حتدث اليت وتلك
 بتقييم قيامهم على اإلداريني فبطاقة األداء املتوازن تعمل على حتقيق مبادئ احلوكمة كما يساعد إذن    

 إىل عناية حتتاج اليت التنفيذ جماالت بعض ويف إسرتاتيجيتها، تنفيذ يف املؤسسة حترزه الذي مدى التقدم
 كانت اخلارجية سواء البيئة جانب ومها أساسيني جانبني ومتابعة مراجعة اللخ من وذلك أكرب، واهتمام
 التغيري اجتاهات إلسرتاتيجيتها ملعرفة والتنفيذ األداء وجانب املؤسسة بنشاط اخلاصة البيئة أو الكلية البيئة

 ابإلجراءات القيام لتتمكن من ومستقبلها اسرتاتيجياهتا تنفيذ عمليات على كبري أتثري ذات احملتملة
 حسب اإلسرتاتيجية أو تعديل األداء يف القصور عن النامجة االورافات كل لعالج الالزمة التصحيحية
 .اجلديدة املتغريات
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 ة ــــــخامت
إن  مفهوم حوكمة املؤسسات ميثل ذلك النظام اليت تسعى املؤسسات واملنظمات لتحقيق مصاحل     

نظمة من اجملتمع وأصحاب املصاحل واملسامهني والعمالء وغريهم؛ وأهداف خمتلف األطراف احمليطني ابمل
وميثل أيضا مفهوم وأداة للرقابة والتقييم ملستو ت اإلفصاح والشفافية والعدالة إخل... من جهة؛ كما متثل 

حتقيقها  بطاقة األداء املتوازن أحد أهم الطرق ملراقبة واملتابعة لتنفيذ االسرتاتيجيات واألهداف اليت تسعى إىل
 املنظمة.

إن حماور بطاقة األداء املتوازن مبحاورها األربعة العمالء والعمليات الداخلية واملنظور املايل والعمالء     
تسعى للتحسني املستمر والدائم يف احملاور بشكل إمجاعي تسعى من خالهلا إىل املنظمة إىل حتقيق أهدافها 

 ة الذي يساهم يف حتسني صورة املنظمات. من جهة و السعى وو تفعيل مفهوم احلوكم
 اهلوامش:

إدارة املؤسسات من الكتاابت النظرية إىل املمارسات حممد نبيل سعد سامل وحممد حممد جاب هللا عمارة،  -1
 .223(، ص 2005بلد، الطبعة األوىل،    )دار الطباعة احلرة، .بدون  امليدانية،

توزيع، اإلسكندرية، مصر،  -نشر -)الدار اجلامعية طبعل وظيفي، إدارة األعمال مدخمجيل أمحد توفيق،  -2
 .404(، ص 1999

 .465طاهر حممد منصور الغاليب ووائل حممد صبحي إدريس، مرجع سابق، ص  -3
)مكتبة عني مشس، القاهرة، مصر، الطبعة اإلدارة اإلسرتاتيجية يف قطاع األعمال واخلدمات، عايدة سيد خطاب،  -4

  .368(، ص 1997الثالثة، 
(، ص 2001)مكتبة الرائد العلمية، عمان، الطبعة األوىل، الرقابة اإلدارية على املال واألعمال، علي عباس،  -5

23. 
، )دار النهضة العربية، بريوت، لبنان، الطبعة املبادئ واالجتاهات احلديثة يف إدارة املؤسساتحسن إبراهيم بلوط،  -6

 .464(، ص 2005األوىل، 
 .469ر حمسن منصور الغاليب ووائل حممد صبحي إدريس، مرجع سابق، ص طاه -7
(، 1998)دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان، اإلدارة اإلسرتاتيجية، سعد غالب  سني،  -8

 .182ص 
 .220فالح حسن عداى احلسيين، مرجع سابق، ص   -9

 .298 كاظم نزار ألركايب، مرجع سابق، ص  -10
 .220فالح حسن عداى احلسيين، مرجع سابق، ص   -11
 .189(، ص 1994)بدون دار نشر، القاهرة،  اإلدارة اإلسرتاتيجية التنفيذ والتقييم،علي خريي،  -12
 .429اثبت عبد الرمحن إدريس، مجال الدين حممد مرسي، مرجع سابق، ص    -13
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 تنمية املوارد البشرية اسرتاتيجية فاعلة يف جتسيد حوكمة املؤسسات
 

 كسنة احممد، عثماين أمحد
 جامعة زاين عاشور، اجللفة

 

 امللخص:
بدأ االهتمام مؤخرا مبوضوع احلوكمة، حيث توصلت ادارات املنظمات وهيئات البحث ألمهية املوضوع     

كت أن امكانية تطبيقه تعتمد على وجود عدة أدوات وما حيققه من ميزات ملنظمات اليوم، كما أدر 
وأصحاب املصاحل، وترتبط هاته  وتقنيات، وتتعلق بثالث جهات هي جملس االدارة، االدارة التنفيذية

اجلهات والتقنيات ابلعنصر البشري فهواملتحكم فيها وكلما كان كفؤا كان األداء أفضل، هلذا أييت حبثنا  
ية عن كيفية جتسيد حوكمة املؤسسات وتطبيقها اعتمادا على املورد البشري،  كمحاولة إلعطاء فكرة أساس

كما تطرقنا اىل اجلانب اخلاص ابسرتاتيجيات تنمية املوارد البشرية وأتثريها على األداء العام للمؤسسة 
 واخلاص بتحقيق احلوكمة.

لبشرية، اسرتاتيجية تنمية املوارد حوكمة املؤسسات، املوارد البشرية، تنمية املوارد االكلمات املفتاحية: 
 البشرية

Résumé: 
    La gouvernance d’entreprise est devenue récemment importante pour les 
administrations et les centres de recherche pour ses avantages pour les organisations. Ils 
ont compris que La réalisation de ce concept repose sur l'existence de plusieurs outils et 
techniques et dépend de trois côtés: le conseil d'administration, l’exécutif et les parties 
prenantes, notre étude vise à donner une idée fondamentale de la façon dont la 
gouvernance d'entreprise est mise en œuvre et appliquée en fonction des ressources 
humaines. Nous avons également abordé l'aspect des stratégies de développement des 
ressources humaines et de leur impact sur La performance globale de l'institution et la 
réalisation de la bonne gouvernance. 
Mots clés : gouvernance d’entreprise, ressources humaines, développement des 
ressources humaines, stratégies de développement des ressources humaines 

 

 املقدمة:
ملتعد التنمية تلك الفلسفات اليت وضعها املفكرون يف العصور املاضية بل مت جتسيدها إىل عمليات     
هم يف حل املشاكل العالقة اليت تعرفها جل البشرية ولعل ارتباط التنمية ابالقتصاد انبع عن تلك النتائج تسا
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احملققة هلا إال أهنا جتاوزته لكل امليادين، وصارت التنمية األداة اليت ختدم الفرد من أجل االرتقاء به إىل 
من خالهلا على الفرد من جهة وعلى  مستو ت أفضل، هلذا سنركز يف حبثنا على نتائجها وما يتحقق

 املؤسسة من جهة أخرى وما يرتتب عليها من تفعيل وحتسني حلوكمة املؤسسات.
 أتسيسا على ما جاء أعاله نطرح مشكلة حبثنا هذا وهي:مشكلة البحث:

 كيف يسامهتطوير وتنمية املورد البشري يف التجسيد الفعلي حلوكمةاملؤسسات ؟
 عية التالية:ابالضافة لألسئلة الفر 

 ما هودور وأمهية وجود اسرتاتيجية لتنمية وتطوير املورد البشري يف املؤسسة؟
 هل يؤثر فعال املورد البشري يف حتقيق احلوكمة؟

 ماهي األدوات واآلليات الالزمة لتحقيق احلوكمة يف املنظمات؟
 وكمة ضمن النقاط التالية:يهدف البحث اىل تسليط الضوء على عالقة املوارد البشرية ابحلأهداف البحث:

 .تنمية املوارد البشرية ودورها يف اجناح املنظمة -
 .التعرف على اسرتاتيجيات تنمية املوارد البشرية وأثرها على األداء -
 .توضيح العالقة بني تنمية وتدريب املوارد البشرية وتطبيق حوكمة املؤسسات -
 .املؤسساتالتعرف على متطلبات التجسيد السليم حلوكمة  -

تتجلى أمهية البحث يف أنه يعطي فكرة ملوضوع احلوكمة وما حيققه للمنظمات وما يتطلبه  أمهية البحث:
من شروط وعوامل ليتحقق بصفة فعالة، األمر الذي يفيد ادارات املنظمات بصورة خاصة وأصحاب 

ات اليت متكن من تطبيق املصاحل والباحثني بصورة عامة، كما أنه يساعد على حتديد األدوات والتقني
 احلوكمة بنجاح، اضافة اىل أنه يتناول جوانب جديدة يف جمال احلوكمة وادارة املوارد البشرية.

 : تنمية املوارد البشرية -1
 الثانية، العاملية احلرب منذ أساسية بصورة  Développementالتنمية مفهوم برز لقد :ماهيةالتنمية1-1

 من الربع األخري يف " مسيث آدم" البارز الربيطاين االقتصادي عصر يف ظهوره منذ ماملفهو  هذا ُيستعمل مل حيث
 تطوير بعض مسألة اثرت عندما وحىت االستثناء، سبيل على إال الثانية العاملية احلرب وحىت عشر الثامن القرن

 التصنيع وقد أو ديثالتح هي املستخدمة االصطالحات كانت  عشر التاسع القرن يف الشرقية أورواب اقتصاد ت
برز مفهوم التنمية يف علم االقتصاد حيث اسُتخدم للداللة على عملية إحداث جمموعة من التغريات 

 .(1)اجلذرية يف جمتمع معني
التنمية يف اللغة العربية مشتقة من ممنىم كما يف قولنا ممنى املالم أي زاد، ومنى احلديث اىل فالن أسنده     

 له ورفعه.
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ما يعين: يوسع  devlopمن الفعل  devlopmentمية يف اللغة االجنليزية: أييت مصطلح التنمية التن    
 أو يظهر أو يطور أو ينمو أو ينشئ.

: تعرف هيئة االمم املتحدة التنمية على أهنا العملية اليت مبقتضاها توجه اجلهود لكل من التنمية اصطالحا
ية واالقتصادية يف اجملتمعات احمللية ملساعدهتا على االندماج األهايل واحلكومة لتحسني الظروف االجتماع

يف حياة األمم واالسهام يف تقدمها أبفضل ما ميكن. كما جند من يعرف التنمية على أهنا االستثمار األمثل 
تنمية  ملوارد اجملتمع املتاحة البشرية منها والطبيعية، فاذا كان اهلدف هو التنمية االجتماعية فان الرتكيز على

االنسان اجتماعيا وثقافيا يصبح هو األساس وذلك من خالل املؤسسات الرتبوية يف اجملتمع مثل األسرة 
واملدرسة وغريها. أما إذا كان اهلدف هو التنمية االقتصادية فأن القائمني عليها يركزون على صناعة 

ل ومنظم وذلك لتحقيق املنفعة املباشرة االنسان املنتج واستثمار موارد اجملتمع الطبيعية املتاحة بشكل أمث
 للفرد واجملتمع. 

: هناك تداخل بني مفهومي تنمية املوارد البشرية والتنمية البشرية حيث تعريف التنمية البشرية 1-1-1
 -التنمية البشرية–يعترب املفهوم األول مفهوما اقتصاد  قابال للحساب االقتصادي، بينما املفهوم الثاين 

ذلك ابعتبار إن اإلنسان هو مورد مبدع ومتجدد، ال تنضب طاقته، وأنه الغاية واهلدف من  يعرتض على
استثمار وتشغيل تلك املوارد، فال يصح أن تقتصر تنميته ابعتباره موردا اقتصاد  يف عملية اإلنتاج، كما أن 

ن مفهوم التنمية البشرية الطاقات اإلنسانية ال ينبغي اختزاهلا يف مفهوم اإلنسان االقتصادي، ومن مث فا
 .(2)وهدف هلا يف نفس الوقت "إن اإلنسان هو صانع التنمية "يتماشى مع مقولة

 منظم علمي جهد كل "البشرية املوارد لتنمية الشاملة التعاريف تعريف تنمية املوارد البشرية: من 1-1-2
 ابملستوى االرتقاء يضمن ومبا أة،املنش متتلكها اليت البشرية املوارد من االستفادة عظيم أجلت من يبذل

 (3)مستمرةم وبصورة املستهدف الوضع إىل احلايل الوضع من البشري للعنصر واملعريف املهاري
 على القادرة العاملة للقوى والقدرات واملهارات املعرفة عملية ز دةــمب كذلك  البشرية املوارد تنمية وتعرف
 رفع بغية خمتلفة اختبارات من ما أجري ضوء يف واختيارها اؤهاانتق يتم واليت االت،لمجا مجيع يف العمل

 .(4)ِمكنم حد ألقصى اإلنتاجية كفاءهتم  مستوى
 موظفني تعيني على قادرا تكون أن املهم سرتالسر: من ستيفن يقول البشرية: املوارد تنمية أمهية 1-1-3

 قد بل ذلك عن أمهية يقل ال أمر إمكانياهتم أقصى بلوغ على ومساعدهتم قدراهتم استثارة لكن جيدين
وحتسني  املوظفني لتنمية اليوم الشركات كل  يف أساسي جانب املوظفني وتطوير فتدريب ،أمهية أكثر يكون
 :(5)كما حيقق  أدائهم

 ابلشركة البشرية األصول وقدرة قيمة ز دة-1
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 اغرةالش املناصب لشغل احلاليني املوظفني أتهيل طريق عن للتعيني بديل توفري-2
 الشركة ملستقبل حمتملني قادة صنع-3
 ووظائفهم مبناصبهم ومهتمني متحفزين أبفراد االحتفاظ طريق عن العمالة دوران من التقليل يف املساعدة-4
 والتطور التقدم إمكانية مع
ادارة  Hall et Torrington : يعرف كل من هال وتورينتونتعريف ادارة املوارد البشرية 1-2-1

اد على أهنا سلسلة من األنشطة اليت من شأهنا أن تقوم ابآليت: أوال متكن األشخاص العاملني شؤون الفر 
واملؤسسات اليت يعملون هبا من االتفاق على األهداف وطبيعة عالقة العمل اليت تربطهم، واثنيا تضمن 

 .(6)تنفيذ االتفاق
ألنشطة اليت يتم تصميمها لدعم األهداف ميكن تعريفها أيضا: جمموعة من االسرتاتيجيات والعمليات وا    

 املشرتكة عن طريق اجياد نوع من التكامل بني احتياجات املؤسسة واألفراد الذين يعملون هبا.
ختتلف حسب كل مؤسسة وخصائصها لكن على العموم  :(7)أهداف ادارة املوارد البشرية 1-2-2

 هتدف اىل:
اصة ابملوارد البشرية الالزمة لضمان قوة عاملة مبستوى عايل توجيه النصح اىل االدارة بشأن السياسات اخل-

 لضمان حقوقها القانونية اخلاصة ابلعمل.إضافة من الكفاءة والتحفيز، مؤهلة للتكيف مع التغيري، 
 تنفيذ واحلفاظ على استمرارية استخدام كل االجراءات والسياسات الضرورية اخلاصة ابملوارد البشرية-
 ير االسرتاتيجية العامة للمؤسسة وما يتعلق ابملوارد البشريةاملساعدة يف تطو -
 توفري الدعم والظروف اليت تساعد املديرين يف حتقيق أهدافهم-
خمتلف األطراف لضمان عدم اعاقة حتقيق أهداف  التعامل مع األزمات واملواقف الصعبة اخلاصة بني-

 املؤسسة.
 املؤسسة توفري قناة اتصال بني القوى العاملة وادارة-
 القيام بدور املشرف على القيم واملعايري املؤسسية يف ادارة املوارد البشرية -
 :(8)تنمية املوارد البشرية من سياسة اىل اسرتاتيجية 1-3-1

والتنمية  التدريب مجعية اهتنفذ األمريكية، املتحدة الوال ت يف 1995 سنة استكشافية دراسة أظهرت
 البشرية: املوارد تنمية حققتها اليت التالية الفوائد األمريكية، سساتاملؤ  من عدد يف األمريكية

 63%.  مبقدار الزابئن رضا ز دة72%  بنسبة املنتج جودة حتسني77 %.  مبقدار اإلنتاجية الكفاءة ز دة
 55%.  بنسبة واهلدر الفاقد اخنفاض75%.  بنسبة الزابئن خدمة حتسني
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عملية تدريب وتنمية املوارد البشرية يف الوقت املعاصر تعمل يف  لنا أنمن خالل هذه الدراسة يتبني     
خدمة اسرتاتيجية املنظمة الكلية، حيث توضع يف ضوء متطلبات اجنازها من الكفاءات البشرية احلالية 

مع واملستقبلية ويف ظل هذا التوجه استلزم األمر التحول من سياسة للتنمية اىل اسرتاتيجية تتكامل وتتوافق 
احتياجات اسرتاتيجية املنظمة الكلية، أي تغيري يف اهلدف والبعد الزمين واملادة التعليمية وأساليب التدريب 

 والتنمية ويف القواعد واملبادئ اليت تقوم عليها سياسة التنمية سابقا. 
 :تنمية املوارد البشرية املعاصرة خصائص 1-3-2
 معارف بناء إىل ويهدفان التعلم على يعتمدان منتظمة مليةع فهما والتنمية عملية مستمرة: التدريب-أ

 واملستقبلي احلايل أدائها وحتسني تطوير أجل من البشرية، املوارد لدى وسلوكيات واجتاهات ومهارات
 خصائص بني واملواءمة املطابقة ألحداث وجادة حثيثة مساعي ومها الدراماتيكية البيئة تغريات مع والتكيف

 حتسن حالة يف أدائها وجعل اثنية، جهة من واملستقبلية احلالية أعماهلا وخصائص جهة من البشرية املوارد
 .مستمر

 أتخذ اسرتاتيجية، عملية اأهن إليها على احلاضر الوقت يف والتنمية عملية اسرتاتيجية: ينظر التدريب-ب
 إطار ضمن املؤسسة، اتيجيةاسرت  هي أكرب نظام ضمن وتعمل متكاملة، أجزاء من فرعي مكون نظام شكل
 برامج من خمططة جمموعة من البشرية املوارد تنمية اسرتاتيجية وتتكون فيها، البشرية املوارد تسيري ودور

 املستمرة. والتنمية التدريب
 أهداف اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية:  1-3-3
 مساعدة أجل من مستمر، كلبش جديد هكل وتعليم املؤسسة يف يعمل من كل  أداء وحتسني تطوير-

 جيد. وظيفي ومستقبل وظيفية مكاسب حتقيق على اجلميع
واملستقبل لتحسني طرق تسيريها  احلاضر يف املؤسسة حتتاجها اليت البشرية املهارات من حتتية بنية تشكيل-

 زابئنها الدى الرض لتحقيق ابستمرار، التنظيمية وفاعليتها اإلنتاجية كفاءهتا  لرفعوأيضا وأدائها، 
 القصري املدى يف املؤسسة نشاط على أثرها وينعكس البيئة، يف حتدث اليت التغريات مع والتكيف التأقلم-

 الحتوائها واملتنوعة اجلديدة املهارات البشرية مواردها وإكساب تعليم إىل التغريات هذه حتتاج حيث والبعيد،
 معها  والتعايش

رية جتاه أعماهلا واملنظمة معا واكساهبا أمناطا سلوكية اجيابية ختدم خلق اجتاهات مؤيدة لدى املوارد البش-
 مصلحة اجلميع وخلق ثقافة االلتزام.

تقوية القدرة على االبداع واالبتكار والقدرة على أتدية مهام متنوعة ِما خيلق لديها مرونة عالية يف أداء -
 األعمال يف املنظمة
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 املخاطر.ضمان استقرار العمل االنتاجي وتقليل -
 (9):البشرية املوارد تنمية مراحل بناء اسرتاتيجية 1-3-4

 على تركيزهم ضرورة هذا ويعين اسرتاتيجية، توجهاهتم تكون أن البشرية املوارد تنمية على للقائمني البد    
 القرارات على تؤثر اليت الرؤية يوضحوا وأن .احلاضر على ابلرتكيز اهتمامهم درجة بنفس املستقبل

 تنمية اسرتاتيجية بناء عملية ومتر .للمؤسسة البشرية املوارد تنمية إسهام تعظم أن شأهنا من اليت لتصرفاتوا
 التالية: املهمة ابملراحل البشرية املوارد

 وما فرص من للمؤسسة تتيحه وما فيه الفاعلة املتغريات وطبيعة ابملؤسسة احمليط املناخ وحتليل دراسة-أ
 .وأخطار معوقات من هبا هتدده
 مصادر وحتديد والطاقات(، هبا )املوارد القوة مواطن على والتعرف للمؤسسة الداخلي املناخ حتليل-ب

 والتميز(. املنافسة ضرورات من املؤسسة تفتقده وما والقيود منها )املشكالت تعاين اليت الضعف
 النشاط جماالت خمتلف يف الوظيفية واالسرتاتيجيات للمؤسسة العامة االسرتاتيجية وحتليل دراسة-ج

 .تنفيذها ومتطلبات واستثمار( متويل تسويق، )إنتاج،
 القيم وإنتاج املؤسسة اسرتاتيجيات وحتقيق تنفيذ ملتطلبات البشرية املناسب املوارد هيكل حتديد-د

 .املستهدفة
 .النقصان أو ابلز دة منها يعاين اليت الفجوات وحتديد املتاح البشرية املوارد هيكل مراجعة-ه
 استكمال أو الز دات من )التخلص الفجوات سد إىل اهلادفة الربامج وتصميم االسرتاتيجيات رسم-و

 املنشود(. اهليكل مع تناسبي املعرفية واملستو ت واخلربات املهارات هليكل وتعدي النقص
 املوارد لتنمية تيجيةاسرتا متطلبات مع يتناسب مبا فعاليته وتصميم التدريب واسرتاتيجيات نظم بناء-ز

 .البشرية
 حوكمة املؤسسات -2
انتشر مفهوم حوكمة املؤسسات بشكل واضح على املستوى العاملي إال انه مل يتم مفهوم احلوكمة:  2-1

 االتفاق على تعريف حمدد له فيما بني املختصني واملهتمني بتطبيقه، حيث يعرف عن طريق اهلدف منه أو
 :(10)وفيما يلي نورد التعاريف التالية اليت تصدر التعريف، وجهة نظر اجلهة الغرض أو

أورد تقرير جلنة كادبوري التعريف التايل: حوكمة املؤسسات هي نظام متكامل للرقابة  1992يف عام  
 يشمل النواحي املالية وغري املالية من خالله يتم إدارة املؤسسة والسيطرة عليها.

أبهنا: تشمل األنشطة اليت يقوم هبا جملس اإلدارة  POBف احملاسيب عرفها جملس اإلشرا 1993ويف عام  
 وجلنة املراجعة لضمان نزاهة عملية إعداد التقارير املالية.
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وأضافت منظمـة التعـاون االقتصـادي والتنمية تعريف آخـر دقيق وواضح للحوكمة وعرفتهـا علـى أهنا:م     
ارة مؤسسات األعمال، وحيدد هيكل احلوكمة احلقوق ذلك النظام الـذي يتم من خالله توجيه وإد

واملسؤوليـات بني خمتلف األطـراف ذات الصلة بنشـاط املؤسسة مثـل: جملس اإلدارة، املسامهني، أصحاب 
املصاحل، كمـا حيدد قواعد وإجراءات اختاذ القرارات املتعلقـة بشؤون املؤسسة، كذلك حيدد اهليكل الذي يتم 

 .(11)اف املؤسسة ووسائل حتقيقها ووسائل الرقابة عليهاممن خالله وضع أهد
 سنستعرض مبادئ احلوكمة حسب ثالث منظماتمبادئ حوكمة املؤسسات:  2-2
 :(12)يف وتتمثلمبادئ حوكمة الشركات حسب منظمة التعاون والتنمية االقتصادية:  2-2-1
حوكمة الشركات كال من  : جيب أن يتضمن إطارضمان وجود أساس إلطار فعال حلوكمة الشركات -1

تعزيز شفافية األسواق وكفاءهتا، كما جيب أن يكون متناسقا مع أحكام القانون، وأن يصيغ بوضوح 
 تقسيم املسؤوليات فيما بني السلطات اإلشراقية والتنظيمية والتنفيذية املختلفة.

ة واحلصول على عائد حفظ حقوق مجيع املسامهني: وتشمل نقل ملكية األسهم واختيار جملس اإلدار  -2
 يف األرابح ومراجعة القوائم املالية واحلق يف املشاركة الفعالة يف اجتماعات اجلمعية العامة.

املعاملة املتساوية بني مجيع املسامهني: وتعىن املساواة بني محلة األسهم داخل كل فئة، وحقهم يف الدفاع  -3
 أي محايتهم من ة على القرارات األساسية، وكذلكعن حقوقهم القانونية، والتصويت يف اجلمعية العام

يف  حقهم وكذلك املعلومات الداخلية، يف االجتار من أو فيها، مشكوك دمج أو استحواذ عمليات
 املديرين التنفيذيني. االطالع على كافة املعامالت مع أعضاء جملس اإلدارة أو

لشركة: وتشمل احرتام حقوقهم القانونية، دور أصحاب املصاحل يف أساليب ِمارسة سلطات اإلدارة اب -4
 والتعويض عن أي انتهاك لتلك احلقوق، وكذلك آليات مشاركتهم الفعالة يف الرقابة على الشركة، وحصوهلم

 املطلوبة. ويقصد أبصحاب املصاحل البنوك والعاملني ومحلة السندات واملوردين والعمالء. على املعلومات
اول اإلفصاح عن املعلومات اهلامة ودور مراقب احلساابت، واإلفصاح عن اإلفصاح والشفافية: وتتن -5

ملكية النسبة العظمى من األسهم، واإلفصاح املتعلق أبعضاء جملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني. ويتم 
اإلفصاح عن كل تلك املعلومات بطريقة عادلة بني مجيع املسامهني وأصحاب املصاحل يف الوقت املناسب 

 أتخري. ودون
مسؤوليات جملس اإلدارة: وتشمل هيكل جملس اإلدارة وواجباته القانونية، وكيفية اختيار أعضائه  -6

 ومهامه األساسية، ودوره يف اإلشراف على اإلدارة التنفيذية.
 :(13)ركزت على النقاط التاليةجلنة ابزل للرقابة املصرفية العاملية: مبادئ ومعايري  2-2-2
 لتصرفات السليمة وغريها من املعايري والنظم اليت يتحقق ابستخدامها تطبيق احلوكمة.قيم ومواثيق الشرف ل*
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 اسرتاتيجية للشركة معدة جيدا، واليت مبوجبها ميكن قياس جناحها الكلي ومسامهة األفراد يف ذلك.*
من األفراد  التوزيع السليم للمسئوليات ومراكز اختاذ القرار متضمنا تسلسال وظيفيا للموافقات املطلوبة*

 للمجلس.
 وضع آلية للتعاون الفعال بني جملس اإلدارة ومدققي احلساابت واإلدارة العليا.*
توافر نظام ضبط داخلي قوي يتضمن مهام التدقيق الداخلي واخلارجي وإدارة مستقلة للمخاطر عن *

 (.Checks & Balancesتناسب السلطات مع املسؤوليات ) لعمل مع مراعاةخطوط ا
قبة خاصة ملراكز املخاطر يف املواقع اليت يتصاعد فيها تضارب املصاحل، مبا يف ذلك عالقات العمل مع مرا*

 متخذي القرارات الرئيسية يف املؤسسة. املقرتضني املرتبطني ابملصرف وكبار املسامهني واإلدارة العليا، أو
املوظفني  قة سليمة، وأيضا ابلنسبة للمديرين أواحلوافز املالية واإلدارية لإلدارة العليا اليت حتقق العمل بطري*

 عناصر أخرى ترقيات أو سواء كانت يف شكل تعويضات أو
 إىل اخلارج. تدفق املعلومات بشكل مناسب داخليا أو*
وضعت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدويل يف عام  معايري مؤسسة التمويل الدولية: 2-2-3

ايري عامة تراها أساسية لدعم احلوكمة يف املؤسسات على تنوعها، سواء كانت موجهات وقواعد ومع 2003
 (14)مالية أوغري مالية، وذلك على مستو ت أربعة كالتايل:

 املمارسات املقبولة للحكم اجليد.*
 خطوات إضافية لضمان احلكم اجليد اجلديد.*
 إسهامات أساسية لتحسني احلكم اجليد حمليا.*
 القيادة.*
 يتوقف عدمه من الشركات حلوكمة اجليد التطبيق أن على اتفاق هناكطلبات تطبيق احلوكمة: مت 2-3

ونعرض فيما يلي  ددات: احملددات اخلارجية والداخليةاحمل من جمموعتني ومستوى جودة توافر مدى على
 :(15)هلاتني اجملموعتني من احملددات بشيء من التفصيل كما يلي

يف الدولة، والذي يشمل على سبيل املثال:  شري إىل املناخ العام لالستثمارتو احملددات اخلارجية:  -أ
ع املمارسات مثل قوانني سوق املال والشركات وتنظيم املنافسة ومنانني املنظمة للنشاط االقتصادي )القو 

شروعات، ( يف توفري التمويل الالزم للمالبنوك وسوق املال(، وكفاءة القطاع املايل )االحتكارية واإلفالس
(  هيئة سوق املال والبورصةودرجة تنافسية أسواق السلع وعناصر اإلنتاج، وكفاءة األجهزة واهليئات الرقابية )

يف إحكام الرقابة على الشركات، وذلك فضال عن بعض املؤسسات ذاتية التنظيم اليت تضمن عمل 
ع ميثاق شرف للعاملني يف السوق، مثل األسواق بكفاءة )ومنها على سبيل املثال اجلمعيات املهنية اليت تض
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املراجعني واحملاسبني واحملامني والشركات العاملة يف سوق األوراق املالية وغريها(، ابإلضافة إىل املؤسسات 
اخلاصة للمهن احلرة مثل مكاتب احملاماة واملراجعة والتصنيف االئتماين واالستشارات املالية واالستثمارية. 

ات اخلارجية إىل أن وجودها يضمن تنفيذ القوانني والقواعد اليت تضمن حسن إدارة وترجع أمهية احملدد
 الشركة، واليت تقلل من التعارض بني العائد االجتماعي والعائد اخلاص.

وتشري إىل القواعد واألسس اليت حتدد كيفية اختاذ القرارات وتوزيع السلطات  احملددات الداخلية: -ب
ة العامة وجملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني، واليت يؤدى توافرها من انحية وتطبيقها داخل الشركة بني اجلمعي

 من انحية أخرى إىل تقليل التعارض بني مصاحل هذه األطراف الثالثة.
: من أجل القيام بعملية إسقاط ملا جاء يف القسم النظري قمنا ابلدراسة امليدانية كما اجلزء التطبيقي -3

 :يلي
قبل التطرق اىل املؤسسات حمل الدراسة جتدر االشارة اىل أن أسلوب اختيار ع وعينة الدراسة: جمتم 3-1

أن ينتقي الباحث أفراد عينته مبا خيدم أهداف دراسته واملقصود منه هو  (16)العينة القصدية العرضية العينة هو
سبة وهذه عينة غري ِمثلة لكافة منا شروط غري اليت يراها هو وبناء على معرفته دون أن يكون هناك قيود أو

وجهات النظر ولكنها تعترب أساس متني للتحليل العلمي ومصدر ثري للمعلومات اليت تشكل قاعدة 
والعينة مخسة املؤسسات االقتصادية مناسبة للباحث حول موضوع الدراسة، أما جمتمع الدراسة هو

وكمة  ولديها جمالس ادارية، وهي: مؤسسة مؤسسات اقتصادية بوالية اجللفة واليت تعمل على تطبيق احل
، مؤسسة نفطال ابجللفة، ملبنة النايلي والصندوق فرع اجللفةمطاحن اجللفة، مؤسسة اتصاالت اجلزائر 

 ابجللفة.اجلهوي للتعاون الفالحي 
 متغريات الدراسة: 3-2

 تعاون االقتصاديأما أبعاده فهي مبادئ منظمة التنمية وال املؤسسات: حوكمة املتغري التابع وهو
 ويقاس من خالل التدريب، تبسيط العمل، كفاءة وسرعة االجناز، البشرية املواردتنمية  املتغري املستقل وهو
 نوعية وحجم األداء.

 وهي مخس فرضيات كما يليفرضيات الدراسة:  3-3
H1 :ة ضمان وجود أساس إلطار فعال حلوكمتطبيق مبدأ مداللة إحصائية بين ذو أثر يوجد ال

≥∝مستوى املعنوية عند وتنمية املوارد البشريةالشركاتم 0,05)) 
H2: تطبيق مبدأ محفظ حقوق مجيع املسامهني واملعاملة املتساوية هلمم داللة إحصائية بين ذو أثر يوجد ال

≥∝عند مستوى املعنوية وتنمية املوارد البشرية  0,05)) 



 2017ديسمبر                                    العشرونالعدد                 المعيار                   
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 2017ديسمبر  15تاريخ التحكيم                                                            2017أكتوبر  15تاريخ اإليداع    185

            

  2017ديسمبر  15خ التحكيم                                                                2017أكتوبر  15تاريخ اإليداع 

           

H3: عند دور أصحاب املصاحلم وتنمية املوارد البشرية تطبيق مبدأ مذو داللة إحصائية بين ال يوجد أثر
≥∝مستوى املعنوية  0,05)) 

H4: عند تطبيق مبدأ ماإلفصاح والشفافيةم وتنمية املوارد البشرية ذو داللة إحصائية بين ال يوجد أثر
≥∝مستوى املعنوية  0,05)) 

H5: عند ةم وتنمية املوارد البشرية تطبيق مبدأ ممسؤوليات جملس اإلدار داللة إحصائية بين ذو أثر يوجد ال
≥∝مستوى املعنوية  0,05)) 

قمنا يف هذه الدراسة ابستخدام االستبيان يف مجع البياانت األولية  :أسلوب مجع البياانت األولية -3-4
منها  70استبيان واسرتجاع  100مؤسسات اقتصادية، مت توزيع  5لعينة من املوظفني العاملني يف 

 صميم االستبيان وتقسيمه اىل أربعة أقسام كالتايل:وقد مت ت ومعاجلتها.
تضمنت مخسة أسئلة حول: اجلنس، الفئة العمرية، املستوى  قسم متعلق ابملعلومات شخصيةأوال: 

 املنصب املشغول. الد راسي، اخلربة العامة يف العمل، نوع
 قسم متعلق بتطبيق مبادئ احلوكمة تضمن األبعاد التالية:اثنيا: 

اىل  1من خالل ستة فقرات من  يقاسمضمان وجود أساس إلطار فعال حلوكمة الشركاتم  ول:البعد األ
6. 

اىل  7من خالل مخسة فقرات من الثاين: محفظ حقوق مجيع املسامهني واملعاملة املتساوية هلمم يقاس  البعد
11. 

 .13اىل  12من خالل فقرتني من  مدور أصحاب املصاحلم يقاس البعد الثالث:
 .20اىل  14من خالل سبعة فقرات من  يقاس : ماإلفصاح والشفافيةمالرابع البعد

 .24اىل  21من خالل أربعة فقرات من  يقاس "مسؤوليات جملس اإلدارةالبعد اخلامس:م
 .38اىل  25أربعة عشر فقرة من قسم متعلق بتنمية املوارد البشرية تضمن اثلثا: 

مخس درجات لتقييم إجاابت املوظفني، حبيث مت اعطاء  مت استخدام مقياس ليكرت ذو املقياس: 3-5
 كاآليت:وزن لكل درجة من املقياس من أجل تسهيل معاجلتها  

 
1 2 3 4 5 

 اتفق بشدة اتفق حمايد ال اتفق ال اتفق بشدة
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يف  SPSS 19يف الرسومات البيانية وبرانمج  Excel 2007: مت االستعانة بربانمج حتليل البياانت 3-6
التفريغ والتحليل اإلحصائي للبياانت واختبار فرضيات الدراسة حيث اشتملت على األساليب عملية 

 اإلحصائية التالية:
 من أجل اختبار ثبات أداة الدراسة . ((Cronbach's Alpha  معامل آلفا كرونباخ3-6-1

تناقضها مع نفسها  التأكد من مدى ثبات أداة الدراسة)االستبيان( والذي يعين استقرار هذه األداة وعدم
على نفس العينة بتوفر نفس أي قدرهتا على احلصول على نفس النتائج يف حالة ما إذا أعيد توزيعها 

لقياس ثبات أداة القياس  SPSS 19وقد مت استخدام معامل ألفا كرونباخ ابالستعانة بربانمج الظروف. 
 والنتائج يعرضها اجلدول التايل:

 بار ألفا كرومباخ ملتغريات الدراسةنتائج اخت :(1اجلدول رقم )
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
2,97 38 

 19SPSSاملصدر: اعداد الباحثني من خمرجات  
ومنه فأداة القياس تتمتع  (،20,97يالحظ من خالل اجلدول جند أن معامل مآلفا كرونباخم الكلي هو)

( وابلتايل 0,986يساوي جذر الثبات ومنه ) ، فيما خيص الصدق فهوابلثبات فيما خيص عينة الدراسة
فأداة القياس تتمتع ابلصدق اخلارجي، ابلنسبة للصدق الداخلي لالستبيان فقد مت عرضه على جمموعة من 

 األساتذة للتحكيم، والقيام ابلتعديالت عليه وتصحيحه قبل عرضه على املبحوثني. 
ما يتعلق ابلقسم األول من االستبيان أي بياانت  عرض وحتليلخيص عرض خصائص العينة:  3-6-2

 ابلعاملني.
 تركيبة عينة الدراسة حسب السن 2الشكل رقم    ة الدراسة حسب اجلنس  تركيبة عين 1الشكل رقم
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 على ضوء نتائج االستبيان. Excel 2007املصدر: من اعداد الباحثني اعتمادا على خمرجات 
 تركيبة العينة حسب الرتبة الوظيفية 4الشكل رقم ة العينة حسب املستوى التعليمي   تركيب 3الشكل رقم 
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 على ضوء نتائج االستبيان. Excel 2007املصدر: من اعداد الباحثني اعتمادا على خمرجات 

 
 تركيبة عينة الدراسة حسب سنوات اخلربة: 5الشكل رقم 

 
 على ضوء نتائج االستبيان. Excel 2007جات املصدر: من اعداد الباحثني اعتمادا على خمر 
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 ملعرفة اجتاهات إجاابت أفراد العينة. املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 3-6-3
الختبار مدى موافقة املوظفني يف املؤسسات املعنية على حماور االستبيان، مت استخراج التكرارات والنسب 

راته كل على حدا حسب مقياس ليكرت اخلماسي املعتمد كما مت املئوية إلجاابت عينة الدراسة على عبا
وهذا ما توضحه اجلداول  spssاستخراج املتوسطات احلسابية واالورافات املعيارية اعتمادا على خمرجات 

 التالية:
 : اجتاهات أفراد العينة اإلحصائية املدروسة فيما خيصعبارات البعد األول2اجلدول رقم 

سط املتو  التكرارات 
 احلسايب

املتوسط 
 النسيب

االوراف 
 املعياري

 االجتاه

يضم اجمللس ثالثة أعضاء على األقل يتمتعون ابلتأهيل  1
العلمي واخلربة يف جمال العمل املصريف واإلدارة املالية أو 

 احملاسبة

 غري موافق27
 موافق36

 موافق 1.42 61,4% 3.07

 غري موافق 23 اإلدارةيوجد حتديد واضح هليكل اإلدارة ودور جملس  2
 موافق 38

 موافق 1.32 65,4% 3.27

يتم تقييم كفاءة وأداء اجمللس لتحقيقه لألهداف  3
 االسرتاتيجية

 غري موافق 21
 موافق 38

 موافق 1.37 66% 3.30

يتم اتباع قواعد لإلفصاح عن املعامالت الداخلية  4
 للمديرين وجملس االدارة.

 غري موافق 22
 موافق 36

 موافق 1.32 63,4% 3.17

يتضمن النظام الداخلي وضع السياسات واإلجراءات  5
 اليت من شأهنا حتقيق مصلحة الشركة وأهدافها

 غري موافق 22
 موافق 40

 موافق 1.29 69,4% 3.47

يتم وضع سياسة اإلفصاح والشفافية اخلاصة ابلشركة  6
 ومتابعة تطبيقها وفقا ملتطلبات اجلهات الرقابية والتشريعات

 النافذة

 غري موافق 16
 موافق 42

 موافق 1.20 70,2% 3.51

ضمان وجود أساس إلطار فعال حلوكمة البعد األول 
 الشركات

 موافق 1.15 66% 3.30 

 : اجتاهات أفراد العينة اإلحصائية املدروسة فيما خيص عبارات البعد الثاين3اجلدول رقم 
املتوسط  التكرارات 

 احلسايب
املتوسط 
 النسيب

وراف اال
 املعياري

 االجتاه

تتمتع جلنة التدقيق ابالستقاللية عن  7
 اإلدارة

 غري موافق15
 موافق37

 موافق 1.17 70,6% 3.53
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تقوم جلنة التدقيق الداخلي مبراجعة نظام  8
 الرقابة مع املدقق اخلارجي للتأكد من دقته.

 غري موافق11
 موافق 42

 موافق 1.11 71,2% 3.56

تقييم عمل جلنة التدقيق يتم بشكل دوري  9
 الداخلي

 غري موافق 9
 موافق 38

 موافق 0.97 70% 3.50

تتماشى معايري التدقيق املطبقة مع  10
 املعايري املعتمدة

 غري موافق 8
 موافق 45

 موافق 1.01 74,8% 3.74

 غري موافق 10 تكفل الشركة حقوق امللكية للمسامهني 11
 موافق 43

 موافق 1.13 70,8% 3.54

حفظ حقوق مجيع املسامهني بعد الثاين ال
 واملعاملة املتساوية هلم

 موافق 0.88 71,4% 3.57 

 : اجتاهات أفراد العينة اإلحصائية املدروسة فيما خيص عبارات البعد الثالث4ا اجلدول رقم 
املتوسط  التكرارات 

 احلسايب
املتوسط 
 النسيب

االوراف 
 املعياري

 االجتاه

الشركات  تستفيد الشركة من 12
 األخرى يف اسرتاتيجياهتا املالية

 غري موافق27
 موافق29

 موافق 1.17 61,4% 3.07

حترتم الشركة اجلوانب البيئية ولديها  13
 حس ابملسؤولية جتاه اجملتمع

 غري موافق20
 موافق 41

 موافق 1.23 71,2% 3.56

 موافق 1.04 %66,2 3.31  دور أصحاب املصاحلالبعد الثالث 
 : اجتاهات أفراد العينة اإلحصائية املدروسة فيما خيص عبارات البعد الرابع5 رقماجلدول 

املتوسط  التكرارات 
احلسا

 يب

املتوسط 
 النسيب

االوراف 
 املعياري

 االجتاه

 عمل لإلفصاح عن إجراءات الشركة تضع 14
 اجلهات حسب تطبيقها ومتابعة املعلومات

 النافذة والتشريعات الرقابية

 فقغري موا14
 موافق44

 موافق 1.01 71,4% 3.57

 غري موافق22 تقوم الشركة بنشر تقارير مرحلية 15
 موافق 37

 موافق 1.22 66,2% 3.31

تفصح الشركة عن التغريات اجلوهرية يف  16
 امللكية

 غري موافق19
 موافق 34

 موافق 1.09 66% 3.30

غري  1.15 %57,4 2.87 غري موافق28التقارير املالية وغري املالية متوفرة جماان  17
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 موافق موافق 23 نللمستثمري

 تتوفر الشركة على موقع إلكرتوين لتوفري 18
 املعلومات

 غري موافق26
 موافق 40

 موافق 1.51 64,6% 3.23

 اليت املعلومات مجيع عن اإلفصاح يتم 19
 يضمن ومبا املناسب الوقت يف القانون حددها
 املصاحل أصحاب جلميع وصوهلا

 موافق غري19
 موافق 39

 موافق 1.28 67,4% 3.37

 غري موافق28 يتم اإلفصاح عن مكافآت جملس اإلدارة 20
 موافق 33

 موافق 1.41 60,2% 3.01

 موافق 0.99 %64,8 3.24  اإلفصاح والشفافيةمالبعد الرابع م

 امس: اجتاهات أفراد العينة اإلحصائية املدروسة فيما خيص عبارات البعد اخل6اجلدول رقم 

 : اجتاهات أفراد العينة اإلحصائية املدروسة فيما خيص عبارات بعد تنمية املوارد البشرية7اجلدول رقم 

املتوس التكرارات 
ط 

احلسا
 يب

املتوسط 
 النسيب

االوراف 
 املعياري

 االجتاه

يوجد فصل بني منصب رئيس جملس  21
 اإلدارة والرئيس التنفيذي

 غري موافق25
 موافق28

غري  1.17 59,8% 2.99
 موافق

يوجد قواعد وتوجيهات حتدد دور رئيس  22
 جملس اإلدارة

 غري موافق 17
 موافق 38

 موافق 1.32 66% 3.30

يشارك رئيس جملس اإلدارة بفاعلية يف  23
 رسم اسرتاتيجية الشركة.

 غري موافق23
 موافق 25

 موافق 1.32 64% 3.20

 لرقابة الشركة إبدارة فعال نظام يوجد 24
 املنتوجات جودة ومتابعة

 غري موافق 23
 موافق 34

 موافق 1.18 66,6% 3.33

 موافق 1.03 %64 3.20  ارةممسؤوليات جملس اإلدالبعد اخلامس م

املتوسط  التكرارات 
 احلسايب

املتوسط 
 النسيب

االوراف 
 املعياري

 االجتاه
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 من اإلدارة جملس أعضاء ترشيح يتم  25
 اإلدارية خرباهتم خالل

 موافقغري 34
 موافق 34

غري  1.48 55,8% 2.79
 موافق

يتم تدريب املدراء بشكل كاف للتعامل  26
 مع أصحاب املصلحة

 غري موافق 30
 موافق 34

غري  1.38 59,8% 2.99
 موافق

 غري موافق 7 تقدم الشركة خدمات التأمني للموظفني 27
 موافق 58

 موافق 1.04 81,4% 4.07

ملعلومات تقوم الشركة ابإلفصاح عن ا 28
 املتعلقة ابملوظفني

 غري موافق 2
 موافق 25

غري  1.26 58,2% 2.91
 موافق

تراقب اإلدارة الصراعات بني األطراف  29
 املختلفة

 غري موافق 25
 موافق 29

 موافق  1.25 61,2% 3.06

تشجع اإلدارة ثقافة احلوار داخل  30
 االجتماعات

 غري موافق 21
 موافق 37

 قمواف 1.36 65,4% 3.27

 شكاوى الستقبال آلية تضع اإلدارة  31
 .واقرتاحات املوظفني

 غري موافق 23
 موافق 34

 موافق 1.43 63,4% 3.17

 من الشركة اإلدارة احتياجات حتدد   32
 اختيارهم وأسس الكفاءات

 غري موافق 25
 موافق 34

 موافق 1.27 61,4% 3.07

تعمل الشركة على تطوير طرق جديدة  33
 ة.وتقنيات جديد

 غري موافق 28
 موافق 40

 موافق 1.36 65,8% 3.29

 غري موافق 12 معدل الغياابت عند العمال منخفض 34
 موافق 49

 موافق 1.01 71,4% 3.57

يوجد ارتفاع يف كمية السلع املنتجة  35
 واخنفاض يف مدة انتاجها

 غري موافق 23
 موافق 29

 موافق 1.09 62,2% 3.11

كفاءة وانتاجية  يتم استغالل املوارد ب 36
 كبرية

 غري موافق 27
 موافق 29

 موافق 1.26 61,8% 3.09

يوجد ارتفاع يف كفاءة العمال نتيجة  37
الظروف احلسنة للعمل: تكوين، مكافآت، 

 أتمني، عدالة

 غري موافق 25
 موافق 33

 موافق 1.29 64% 3.20

 لإلدارة ساعد سليمة اسرتاتيجية وجود 38
 ؤسسة.أداء امل كفاءة  حتسني على

 غري موافق 12
 موافق 42

 موافق 1.12 70% 3.50

 موافق 0.84 %64,4 3.22  بعد متنمية املوارد البشريةم
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( حسب املتوسط احلسايب  3,4اىل  2,6نالحظ ان الفقرات يف بعض األبعاد كانت ابجتاه حمايد )من     
نرجع اىل التكرارات حيث أن كما ان تشتت االجاابت قليل حسب االوراف املعياري ويف هذه احلالة 

 العينة، ايل أين متيل أراء وسب عدد من يوافقون على العبارات ونقارنه بعدد غري املوافقني وابلتايل نستنتج
ميكن القول إن العينة موافقة على الفقرة  % 60ابإلضافة ايل مالحظة املتوسط النسيب حيث عندما يفوق 

 البعد. أو
 تبار العالقة بني املتغريات املستقلة والتابعة.منوذج االحندار الخ 3-6-4

ومت نفيها  أوالبد من إدخال الفرضيات الفرعية وإثبات صحتها لإلجابة عن االشكالية الرئيسية     
استخدام منوذج االودار اخلطي البسيط الختبار الفرضيات بني كل من املتغري املستقل اليت ميثل واملتغريات 

 املؤسسات، واجلدول التايل يوضح النتائج اختبار فرضيات الدراسة: وكمةالتابعة اليت متثل ح
 : اختبار الفرضيات8اجلدول رقم 

 SPSS19من إعداد الباحثني على ضوء خمرجات  املصدر:
 النتائج: 3-6-5

( والذي )مبادئ احلوكمة جتدر االشارة اىل أن معامل التحديد يعرب عن مقدار التغري يف املتغري التابع    
( إذا كانت أقل من sigيسببه املتغري املستقل، أي القوة التفسريية للنموذج. كما أن القيمة االحتمالية )

( ميكن القول أبن نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة واذا كانت أكرب من %5مستوى معنوية )
 ( نقبل الفرضية الصفرية.5%)

 املتغريات التابعة
 5اىل بعد1بعد

املتغري املستقل          
  6البعد

معامل 
 التحديد

القيمة 
 االحتمالية

 منوذج العالقة

أساس إلطار  ضمان وجود
 فعال حلوكمة الشركات

وارد  تنمية امل
 البشرية

 6ب0.615+1.190=1ب 0.000 0.699

حقوق املسامهني واملعاملة 
 املتساوية هلم

تنمية املوارد  
 البشرية

 6ب 0.722+0.640=2ب 0.000 0.567

 دور أصحاب املصاحل
 

تنمية املوارد  
 البشرية

 6ب0.557+1.374=3ب 0.000 0.473

 اإلفصاح والشفافية
 

تنمية املوارد  
 البشرية

 6ب0.711+0.919=4ب 0.000 0.704

 مسؤوليات جملس اإلدارة
 

تنمية املوارد  
 البشرية

 6ب0.706+0.959=5ب 0.000 0.745
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 من خالل اجلدول نستنتج ما يلي:
( وابلتايل نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة sig=0.000<0,05) نالحظ أن   الفرضية األوىل:

ضمان وجود أساس إلطار فعال مبدأ مداللة إحصائية لتنمية املوارد البشرية على جتسيد  ذو أثر أي يوجد
 معامل التحديد يساوي (.كما أن%5كمقياس حلوكمة املؤسسات عند مستوى معنوية )حلوكمة الشركاتم

 .%69,9أي أن املتغري املستقل يفسر املتغري التابع ب:  0.699
ونقبل الفرضية  0H ( وابلتايل نرفض الفرضية الصفريةsig=0.000<0,05) نالحظ أن   الفرضية الثانية:
مهني واملعاملة حقوق املسامبدأ مداللة إحصائية لتنمية املوارد البشرية على جتسيد  ذو أثر البديلة أي يوجد

(.كما أن معامل التحديد %5حلوكمة املؤسسات عند مستوى معنوية ) كمقياسم املتساوية هلم
 .%56,7أي أن املتغري املستقل يفسر املتغري التابع ب:  0.567يساوي

ونقبل الفرضية البديلة أي  0H ( وابلتايل نرفض الفرضيةsig=0.000<0,05) نالحظ أن   الفرضية: الثالثة:
كمقياس مدور أصحاب املصاحلمبدأ مداللة إحصائية لتنمية املوارد البشرية على جتسيد  ذو أثر جديو 

أي أن املتغري  0.473 كما أن معامل التحديد يساوي  (.%5حلوكمة املؤسسات عند مستوى معنوية )
 .%47,3املستقل يفسر املتغري التابع ب: 

ونقبل الفرضية البديلة أي  0Hابلتايل نرفض الفرضية ( و sig=0.015<0,05) نالحظ أن  : الفرضية الرابعة
حلوكمة  مكمقياساإلفصاح والشفافيةمبدأ مداللة إحصائية لتنمية املوارد البشرية على جتسيد ذو أثر يوجد

أي أن املتغري املستقل  0.704 كما أن معامل التحديد يساوي  (.%5املؤسسات عند مستوى معنوية )
 .%70,4يفسر املتغري التابع ب: 

ونقبل الفرضية البديلة  0H( وابلتايل نرفض الفرضية sig=0.000<0,05) نالحظ أن   الفرضية اخلامسة:
 مسؤوليات جملس اإلدارةبدأ مم داللة إحصائية لتنمية املوارد البشرية على جتسيد ذو أثر أي يوجد

أي أن  0.745 وي(.كما أن معامل التحديد يسا%5حلوكمة املؤسسات عند مستوى معنوية ) كمقياسم
 .%74,5املتغري املستقل يفسر املتغري التابع ب: 

 اخلامتة: 
داللة إحصائية لتنمية املوارد البشرية على حوكمة  ذو أثر من خالل ما سبق ميكن أن القول إن هناك    

يب املؤسسات ِما جي املؤسسات أي أنه هناك دور السرتاتيجية تنمية املوارد البشرية على جتسيد حوكمة
على االشكالية املطروحة، وابإلضافة لذلك من خالل حتليل االستبيان ميكن استخالص جمموعة من النقاط 

 األخرى:
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جملس اإلدارة والقواعد اليت حتدد دور رئيس جملس هناك عدم وضوح الرؤية لدى غالبية املوظفني عن دور  -
 .اإلدارة

 اف للتعامل مع أصحاب املصلحة كاملوظفني واملسامهنيتم تدريب املدراء بشكل ككما أنه ابملقابل ال ي   -
 وجود حتسن يف املمارسات احملاسبية واملالية واإلدارية.اضافة اىل  -

 التوصيات:
 تدريب املوظفني واملدراء خاصة فيما تعلق مبمارسات االدارة احلديثة  ز دة -
 ت لتحسني أداء املوارد البشريةضرورة تفعيل حوكمة املوارد البشرية كوظيفة جديدة يف املنظما -
 نشر ثقافات جديدة يف املنظمة عن موضوعات املوارد البشرية ودورها يف ِمارسات احلوكمة -
متكني املوارد البشرية املدربة من املشاركة يف اختاذ القرارات التنفيذية حول اجلوانب الرئيسية ألعمال املوارد  -

 البشرية.
 لة هلذه املوضوعات لالستفادة منها للمنظمات والدارسني.ضرورة اعداد دراسات متكام -

 اهلوامش: 
، مذكرة ماجستري، ادارة فعالية نظام التدريب يف تنمية املوارد البشرية دراسة حالة مؤسسة نفطالحممد ملني مراكشي،  -1

 .76، ص 2005أعمال، جامعة البليدة، 
 104، ص 2003، 02، مقال منشور يف جملة الباحث، العدد يموقع التنمية ضمن االصالح اهليكلعلي عبد هللا،  -2
 .133، ص1994، القاهرة، مركز اخلربات املهنية االدارية، التدريب األصول واملبادئ العلميةعبد الرمحن توفيق،   -3
رة أعمال، ، مذكرة ماجستري، اداتنمية املوارد البشرية مدخل اسرتاتيجي لتحقيق امليزة التنافسيةر ض بن صوشة،  -4

 .50، ص 2007جامعة اجلزائر، 
 .51، صنفس املرجع ر ض بن صوشة،  -5
 12، ص 2006، 2، دار الفاروق للنشر، القاهرة، مصر، ط املوارد البشرية ابري كشواي، ادارة -6
 13، ص املرجع ابري كشواي، نفس  -7
، ص ص 2005دار وائل للنشر، حلب،  ،ادارة املوارد البشرية املعاصرة بعد اسرتاتيجي عمر وصفي عقيلي، -8

438 440. 
، مذكرة ماجستري، ادارة فعالية نظام التدريب يف تنمية املوارد البشرية دراسة حالة مؤسسة نفطالحممد ملني مراكشي،   -9

 .96 94، ص ص 2005أعمال، جامعة البليدة، 
وكمة وأثره على األداء وخفض فجوة التوقعات التكامل بني اآلليات احملاسبية لنظم احلأمحد سعيد قطب حسانني، م -10

م، دراسة ميدانية على سو ق األسهم السعودي، جملة كلية التجارة للبحوث العلمية، كلية عن القيمة العادلة للمنشأة
 .2009، 46التجارة، جامعة اإلسكندرية العدد واحد، اجمللد رقم 
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م، جملة  املنظومة املصرفية مع اإلشارة إىل حالة اجلزائرقواعد تطبيق مبادئ احلوكمة يفعبد القادر بريش،م  -11
 .3، ص2006اإلصالحات االقتصادية واالندماج يف االقتصاد العاملي، املدرسة العليا للتجارة، اجلزائر، العدد األول، 

12- OECD, OECD Principles of Corporate Governance,Arabic translation, 2004, pp 
(01-69), p17. Internet: www.OECD.com 

فؤاد شاكر، احلكم اجليد يف املصارف واملؤسسات املالية العربية حسب املعايري العاملية، ورقة مقدمة إىل املؤمتر  -13
،منشورة يف املوقع 13م الشراكة بني العمل املصريف واالستثمار من أجل التنمية م، ص  2005املصريف العريب لعام 

 www.Egyptian Banking Institute.comالرمسي: 
 .17فؤاد شاكر، احلكم اجليد يف املصارف واملؤسسات املالية العربية حسب املعايري العاملية، مرجع سابق، ص -14
، مارس 40، مقالة يف جملة احتاد املصارف الكويتية، العدد ، البعد املصريف يف حوكمة الشركاتأمحد منري النجار  -15

 .47، ص 2007

 ،1985االوىل،  الطبعة الشرق، هنضة مكتبة مصر، القاهرة، االجتماعي، البحث أسس إبراهيم، لوهابا عبد -16
 . 42ص
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 فعالية اجلباية يف متويل امليزانية العامة للدولة
 

 ساجي فاطمة
 جامعة بن خلدون تيارت

 امللخص:
عمومية، لفرتة زمنية مستقبلية عادة ما تكون امليزانية العامة للدولة هي برانمج يوضع من طرف السلطة ال    

سنة، وهي متر مبراحل أساسية متتابعة ومتجددة تشرح طبيعة األنشطة والعمليات املكونة للميزانية العامة، 
حيث يتم فيها مقابلة النفقات العامة ابإليرادات العامة، ونتيجة للتطورات العاملية احلاصلة قامت اجلزائر 

 يزاين وذلك من أجل عصرنته ومواكبته مع نظام الدول املتطورة.إبصالح النظام امل
فاإليرادات العامة للميزانية تتكون من مصدرين رئيسيني يف اجلزائر مها: اجلباية العادية واجلباية البرتولية،     

ا أداة إذ تعترب اجلباية مشتقا اقتصاد  هاما يعكس اهليكل االقتصادي واالجتماعي لتطور الدولة، لكوهن
تدخلية هلا آاثرها املتعددة على املستوى الكلي واجلزئي. ولتفعيل دور اجلباية ورفع مردوديتها وحتسني اهليكل 

 الضرييب جند أن اجلزائر قد قامت بعدة اصالحات اقتصادية.
 ويهدف حبثنا هذا إىل توضيح الدور الذي تلعبه االيرادات اجلبائية يف متويل النفقات العمومية،    

معتمدين يف ذلك على مزيج من املنهج الوصفي واملنهج التحليلي من خالل التطرق ملختلف املفاهيم 
املتعلقة ابمليزانية واجلباية وحتليل املعطيات واالحصائيات املتعلقة بتطور حصيلة االيرادات ومدى مسامهة 

 اجلباية يف متويل النفقات العامة.  
 عامة، اجلباية العادية، اجلباية البرتولية، الضرائب.امليزانية ال الكلمات املفتاحية:

 

Résumé 
     Le budget général de l'Etat est un programme placé par l'autorité publique, pour une 
période de temps futur en général une année, et passent par des étapes de base qui 
expliquent la nature séquentielle et renouvelable des activités et des opérations budgétaires 
générales constitutives, où les dépenses publiques sont couvertes par les recettes publiques, 
et en raison de l'évolution mondiale, l'Algérie a réformé son système budgétaire afin de le 
moderniser et de suivre le rythme du système des pays développés. 
Les recettes du budget général sont constituées de deux sources principales en Algérie, à 
savoir: la collecte régulière et la collecte de pétrole, de même que la fiscalité est un dérivé 
économique important qui reflète la structure économique et sociale du développement 
de l'État, étant l'outil intrusif a de multiples effets sur le niveau macro et micro. Afin 
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d'activer le rôle de la collecte et d'augmenter ses revenus et d'améliorer la structure fiscale, 
nous constatons que l'Algérie a procédé à plusieurs réformes économiques. 
Le but de cette recherche est de clarifier le rôle des recettes fiscales dans le financement des 
dépenses publiques en s'appuyant sur une approche descriptive et une approche analytique 
en abordant les différents concepts liés au budget, à la fiscalité, à l'analyse des données et 
des statistiques relatives à l'évolution des revenus et de l'étendue de la contribution de la 
fiscalité au financement des dépenses publiques. 
Les mots clés : le budget général, la fiscalité régulière, fiscalité pétrolière, les taxes. 

 

 املقدمة:
من املعروف أن أي علم من العلوم يكون مرتبطا ارتباطا مباشرا مبدى أتثري ذلك العلم يف حياة اجملتمع،     

خاصة، األمر الذي  ه احلاجات عامة أوفاإلنسان حيتاج إىل إشباع حاجات عديدة ومتنوعة قد تكون هذ
 يستدعي تدخل الدولة لتلبية هذه احلاجات، وهنا يكمن دور املالية العامة.

فاملالية العامة ذات أمهية ابلغة يف حياة الدولة ألهنا احملرك األساسي ملختلف نشاطاهتا، وركيزة من ركائز     
 حلذر والرشد والفعالية يف االيراد واالنفاق.بعث االستقرار االقتصادي واالجتماعي، ِما يتطلب ا

ولقد تطور علم املالية العامة يف سنوات األخرية وتغري مفهوم الدولة ودورها يف احلياة االقتصادية     
واالجتماعية، فبعدما كان يهتم بكيفية قيام احلكومة بوظائفها العامة كالدفاع واألمن وإشباع احلاجات 

اجياد التكامل بني حتليل كل برامج النفقات  فية متويل هذه الربامج، حتول االهتمام وواجلديرة ابإلشباع، وكي
العامة والضرائب والنظرية االقتصادية وذلك من أجل رفع الكفاءة االقتصادية يف برامج االنفاق العام 

ملة تتضمن ما تعتزم وحتصيل الضرائب، وكيفية ترمجة هذه الربامج املختلفة ماليا من خالل ميزانية عامة وشا
الدولة تنفيذه خالل السنوات املقبلة، حيث تسعى من خالهلا إىل البحث عن موارد مالية لتمويل النفقات 
العامة والعجز احملتمل ظهوره يف امليزانية العامة، والعمل على حتقيق التنمية االقتصادية والرفاهية واالزدهار 

 يرادات العامة للدولة.للمجتمع، حيث يطلق على هذه املوارد ابإل
إن إيرادات الدولة مل تعد تقتصر على اجلباية البرتولية اليت متثل حصة األسد يف متويل ميزانية الدولة     

فحسب بل امتدت وتنوعت مصادرها ليضاف اليها الضرائب والرسوم والغرامات وغريها من االقتطاعات 
 وهذا ما يعرف ابجلباية العادية.

االقتصادية العاملية خاصة التدهور واالخنفاضات املتتالية يف أسعار البرتول، كلها أسباب  فالتغريات    
اجلباية العادية من خالل عدة إجراءات واصالحات تتضمن تفعيل اجلباية العادية  جديرة الجتاه األنظار وو
 يف متويل امليزانية العامة.
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 تالية:ِما سبق يندرج موضوع حبثنا ضمن االشكالية ال    
دور اجلباية يف متويل امليزانية العامة يف اجلزائر خاصة بعد االصالحات املطبقة على النظام  ما هو    

 الضرييب؟
 وسنتناول هذا البحث من خالل احملاور التالية:
 احملور األول: اإلطار النظري للميزانية العامة؛

 يف اجلزائر احملور الثاين: مفاهيم حول اجلباية واالصالحات اجلبائية
 احملور الثالث: مسامهة اجلباية العادية والبرتولية يف متويل امليزانية العامة.

 أوال: اإلطار النظري للميزانية العامة
تعترب امليزانية العامة املرآة العاكسة ملختلف السياسات املالية واالقتصادية للدولة املتبعة لتحقيق أهداف     

ماعية والسياسية. ولقد تطورت امليزانية العامة للدولة واتسعت عناصرها مع تطور اجملتمع االقتصادية واالجت
 إىل حتقيقها. دور الدولة واألهداف اليت تصبو

هناك عدة تعاريف للميزانية العامة للدولة، تناولتها عدة دراسات يف املالية  مفهوم امليزانية العامة: – 1
 يلي: العامة، ومن أهم هذه التعاريف ما

امليزانية العامة هي تقدير مفصل ومعتمد من السلطة التشريعية، يقدر اإليرادات والنفقات النهائية     
 .(1)للدولة، احملددة لفرتة زمنية مقبلة عادة ما تكون سنة، مبا حيقق أداة السياسة االقتصادية واالجتماعية

ه األهداف واألرقام، أما األهداف فتعرب امليزانية العامة هي عبارة عن وثيقة تصب يف قالب مايل قوام    
 .(2)عما تعتزم الدولة القيام به من برامج ومشروعات عن فرتة زمنية حمددة

 .(3)امليزانية العامة هي توقع وإجازة للنفقات العامة وااليرادات العامة عن مدة مقبلة غالبا ما تكون سنة    
ج العمل املعتمد الذي تعتزم احلكومة تنفيذه يف السنة القادمة امليزانية العامة هي التعبري املايل لربانم    
 :(4)قيقا ألهداف اجملتمع، ومن هذا التعريف يتضح لنا ما يليحت

فامليزانية ما هي إال انعكاس لدور الدولة يف النشاط أهنا التعبري املايل لربانمج العمل احلكومي: 
ايل للخطة السنوية اليت متثل خطة العمل الفعلية للسنة االقتصادي، وهنا تصبح امليزانية هي التعبري امل

 القادمة.
 يف السنة املقبلة؛ أهنا برانمج العمل الذي تعتزم احلكومة تنفيذه:

: ال بد من حتديد واضح لألهداف اليت يعد الربانمج من أجلها واليت أهنا برانمج لتحقيق أهداف اجملتمع
 يسعى لتحقيقها؛
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فميزانية الدولة ال تكتسب هذا االسم إال بعد اعتمادها من قبل السلطة  تمد:أهنا برانمج العمل املع
 التشريعية؛

أهنا برانمج عمل للسنة القادمة: تعد امليزانية غالبا ملدة سنة وهي الفرتة الطبيعية إلعدادها، وذلك يف     
 الظروف العادية.

 انية تعكس لنا تطور امليزانية ميكن توضيحها فيما: هناك أربعة أنواع أساسية للميز أنواع امليزانية العامة -2
 يلي:

ومتثل أقدم صور امليزانية ومتتاز ابلسهولة والبساطة يف إعدادها وتنفيذها ميزانية االعتماد والبنود:    1 – 2
والرقابة عليها، ابإلضافة إىل ذلك يسهل فهمها من غري املتخصصني، وترتكز امليزانية التقليدية على حتقيق 

لرقابة املالية والقانونية على عناصر املصروفات واإليرادات وقد كان اهلدف يتالءم مع الظروف السائدة يف ا
كتواضع اهليكل االقتصادي واالجتماعي للدولة، واقتصار الدولة على أداء الوظائف السيادية  19القرن 

املشروعات اخلاصة عن القيام هبا مبا  )الدفاع، األمن، القضاء (، والوظائف األخرى اليت حيجم  األفراد أو
 يتفق مع فلسفة االقتصاد احلر اليت اندى هبا آدم مسيث واالقتصاديون التقليديون من بعده.

وقد كان االهتمام االكرب للحكومات يف ذلك الوقت يرتكز على إحداث التوازن احلسايب بني االيرادات     
 . (5)ة اليت ميكن أن ترتتب على العجز يف امليزانيةواملصروفات لتفادي األاثر االقتصادية الضار 

يقصد مبيزانية االعتمادات اجلمع يف تقسيمات امليزانية بني التقسيم االداري والنوعي، حيث يتم تقسيم     
 النفقات العامة وكذا االيرادات العامة:

 تقوم ابإلنفاق وحتصيل التنظيمي للدولة م، اليت إدار  حسب اجلهات احلكومية م اهليكل االداري أو*
 االيرادات م أي حتديد مراكز املسؤولية م؛

ونوعيا حسب السلع واخلدمات اليت يتم اقتناءها م جانب النفقات م، وحسب أنواع االيرادات اليت يتم *
 .(6)حتصيلها

 ميزانية األداء:  2 – 2
البنود. وميكن تعريفها على اهنا ظهرت هذه امليزانية لتفادي أوجه القصور يف ميزانية االعتمادات و     

جمموعة األساليب اليت بواسطتها يتمكن مدراء الربامج من الرتكيز على تنفيذ األهداف اليت تقع ضمن 
مسؤولياهتم بصورة دقيقة ومقارنة تنفيذ هذه األهداف حسب الوقت، ساعات العمل واملواد، إذ يساعد 

 .(7)اعدة أفضل إلختاذ القراراتهذا النظام يف احلصول على نتائج أساسية وهي ق
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وتعرف على أهنا أصغر الوحدات التنفيذية اليت تقوم بعدد من األنشطة ميثل كل منها جزءا من     
الربانمج، وتعد هبدف حتقيق الكفاءة وليس الفعالية يف ختصيص املوارد. ومتر خطوات تطبيق ميزانية األداء 

 فيما يلي:
 مج وأنشطة؛تقسيم عمليات احلكومة إىل برا-
 حتديد مقاييس األداء؛-
 .(8)إحداث تقارير األداء-

وتتلخص فكرة ميزانية األداء يف إعادة تقسيم جانب النفقات العامة للميزانية حبيث تظهر ما ستنجزه     
الدولة من اعمال وليس ما ستشرتيه الدولة من سلع وخدمات، وابلتايل فإن االهتمام يف تقسيم ميزانية 

يوجه يف املقام األول إىل حتديد عناصر االنتاج املستخدمة بكل وحدة إدارية بل إىل املنتج النهائي  األداء ال
 .(9)نفسه

 ميزانية التخطيط والربجمة:   3 – 2
نظرا للصعوابت اليت واجهت تطبيق فكرة ميزانية األداء على كافة املصاحل واالدارات احلكومية، فقد     

رحلة سابقة على وحدة األداء والوقوف مرحليا عند ميزانية الربامج، ومن هنا اندى البعض ابالكتفاء مب
ظهرت الدعوة إىل تطبيق ميزانية التخطيط والربجمة، وبدأت ادارة امليزانية يف الوال ت املتحدة االمريكية يف 

 .(10)بوضع برانمج خاص لتطبيق ميزانية التخطيط والربجمة 1965سنة 
ية التخطيط والربجمة على أهنا األسلوب الذي يوجه اهتمام املخططني ابلوحدات ميكن تعريف ميزان    

االدارية العليا إىل اختاذ قرارات حتديد األهداف القومية وأولو هتا، واالختيار بني الربامج البديلة لتحقيق 
ندرة النسبية األهداف، يف ضوء املنافع والتكاليف املتوقعة لكل بديل، مع األخذ يف احلسبان قيود ال

لإليرادات العامة وكافة االعتبارات االقتصادية واالجتماعية والسياسية اليت حتكم عملية ختصيص املوارد بني 
الدولة والقطاع اخلاص، وداخل قطاعات الدولة، على أن يتم ذلك من خالل امليزانية العامة، وحبيث يكون 

 .     (11)يد بنية امليزانية وهيكلهااألولوية يف حتد موليس اهليكل االداري  مللربامج 
كما ميكن تعريفها على اهنا أداة للتخطيط ووسيلة الختاذ القرارات اليت تتعلق ابملفاضلة بني الربامج      

لتعديل تلك األهداف، وهتدف إىل حماولة تبديد قرارات املخطط  البديلة الالزمة لتحقيق أهداف معينة أو
عوامل االنتاج  احلكومية على أهنا جمرد وسائل هتدف إىل حتويل املوارد العامة أو وتنظر إىل الربامج واالنشطة

 .(12)إىل منتجات هنائية هي األهداف املطلوب حتقيقها
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 ميزانية األساس الصفري:   4 – 2
تعترب هذه امليزاينة أحدث تقسيمات امليزانية، بدأت فكرة هذه امليزانية يف أوائل السبعينات، لكي     

، مث بدأ peter A.Phyrrتستخدم يف امليزانيات التقديرية للشركات اخلاصة، ويرجع الفضل يف شأهنا اىل 
جيمي كارتر عندما كان حمافظا لوالية جورجيا استخدام فكرة امليزانية ذات األساس الصفري يف ميزانية 

ت األخرى وعندما أصبح ، مث اقتبست الفكرة العديد من الوال 1973والية جورجيا اعتبارا من سنة 
لنقل فكرة  02/1977/ 14جيمي كارتر بعد ذلك رئيسا للوال ت املتحدة األمريكية أصدر أوامره يف 

 .(13)1979امليزانية ذات األساس الصفري إىل امليزانية العامة للوال ت املتحدة األمريكية اعتبارا من سنة 
نفقات يف البداية،  يفرتض عدم وجود أية خدمات أو تعرف ميزانية األساس الصفري على أهنا نظامو    

املخرجات مع األخذ يف االعتبار احلد األدىن للتكلفة  ويعمل من اجل احلصول على جمموعة من النتائج أو
 .(14)وتقييم مدى فعالية االنفاق وفقا هلذا االعتبار

ة حيث ينظر إىل الربامج واملشروعات  كما تعرف على أهنا أسلوب يتم مبقتضاه إعداد امليزانية التخطيطي     
كافة اجلديد منها والقدمي على أهنا جديدة حيث يفرتض أهنا تبدأ من نقطة الصفر حىت تقاس فاعلية كل 

 . (15)لرية يتم انفاقها
وميكن تعريفها أيضا على أهنا أسلوب متطور لعمل نظام امليزانية يتمثل منطقه يف رفض افرتاض مجود     

يعمد إىل استمرار تقييم كل من الربامج اجلديدة، وبعض  ذ قرارات ختصيص املوارد، ومن مث فهوحمددات اختا
الربامج القائمة على فرتات وعند مستو ت معينة من االنفاق ليس من الضروري أن تصل إىل الصفر، وفقا 

ن تغريات مبا يضمن ملا يطرأ على حمددات اختاذ قرارات ختصيص املوارد وخطط التشغيل ومعايري األداء م
 .  (16)استمرار الفاعلية يف ختصيص املوارد وليس الكفاءة يف استخدامها

 خطوات تطبيق ميزانية األساس الصفري: 
 :  (17)متر ابملراحل التالية

تقسيم املشروع إىل وحدات تنظيمية صغرية يطلق عليها مراكز املسؤولية، لذلك من الضروري وجود  -أ
 توضح فيه خطوط السلطة واملسئولية.هيكل تنظيمي سليم 

العمليات  الوظائف أو احلزم القرارية: وترتبط بتحديد األنشطة أو حتديد اجملموعات القرارية أو -ب
 وتصنيفها وتوزيعها طبقا للمستو ت االدارية املختلفة.

تها ابستخدام الرتتيب التفاضلي للمجموعات القرارية بعد حتليلها وتقييمها: يتم ذلك طبقا ألمهي -ج
 حتليالت التكلفة والعائد حىت تتمكن االدارة من حتقيق أفضل توزيع ِمكن للموارد املتاحة لديها.
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احلد األقصى لإلنفاق  إعداد امليزانية وتنفيذها: بعد ترتيب حزم القرارات ويف ظل حتديد حد القطع، أو -د
وأنشطة حتقيق األهداف كذلك فإن جمموع  ميكن حتديد احلجم االمجايل لإلنفاق العام موزعا على برامج

تكاليف حزم القرارات من االستخدامات املختلفة ميكن من إعداد امليزانية يف صورة التقسيم النوعي 
نوعي  –لإلنفاق موزعا على وحدات القرارات، وهلذا فإن ميزانية األساس الصفري تتضمن تقسيم إداري 

 .(18)ئية يف مرحلة إعداد هذه امليزانيةلألنفاق ولكن كتقسيم اثنوي وكمرحلة هنا
 دورة امليزانية العامة:  - 3

مراحل: مرحلة التحضري واإلعداد أي صياغة امليزانية،  4متر عمليات امليزانية يف دورة مستمرة فيها     
 مرحلة اعتماد امليزانية أي إصدار قانون امليزانية، تنفيذ امليزانية، املراجعة والتقييم.

 رحلة التحضري واإلعداد:م  1 – 3
مالئم للظروف  تتم الصياغة األولية للميزانية بصفة خاصة من قبل السلطة التنفيذية على وو    

 .  (19)االقتصادية اليت متر هبا كل دولة
 مرحلة اعتماد امليزانية " اإلقرار ":  2 – 3

مليزانية اليت قامت السلطة التنفيذية إبعدادها من وأتيت املرحلة الثانية من دورة امليزانية عندما تتم مناقشة ا    
 .    (20)قبل السلطة التشريعية، مث إصدار قانون يتبناها

 تنفيذ امليزانية:  3 – 3
تعترب مرحلة تنفيذ امليزانية العامة للدولة أهم مرحلة وأكثرها خطورة حيث تباشر اجلهات املعنية بعقد     

يها يف احلدود القانونية وفقا لالعتماد املخصص يف امليزانية العامة، النفقة وصرفها ودفعها إىل مستحق
وكذلك تبدأ عملية حتصيل اإليرادات، وتتم هذه اإلجراءات وفق معايري وقواعد قانونية سواء حددها قانون 

لتنفيذية مهمة قوانني املالية األخرى، وتتوىل وزارة املالية ابعتبارها عضوا من أعضاء السلطة ا امليزانية نفسه أو
 . (21)التنفيذ

 الرقابة على تنفيذ امليزانية: 4 – 3
تعترب الرقابة إحدى الوظائف األساسية اليت تقوم هبا أجهزة متعددة بغية التأكد من حتقيق النشاط املايل     

إخالل حفاظا على حسن سري اإلدارة  للدولة غا ته، حسبما حتدد يف امليزانية العامة دون إسراف أو
 .(22) احلكومية ماليا، وحفاظا على األموال العامة
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 اثنيا: اجلباية واالصالح اجلبائي يف اجلزائر
تعترب اجلباية من أهم مواضيع علم املالية العامة، حيث مرت اجلباية بعدة مراحل حيث كانت يف بداية     

ها وأصبحت أداة لتحقيق األمر اختيارية مث حتولت إىل رسوم مقابل خدمات مث تطور مفهومها وهدف
 أهداف اجملتمع.

تعرف اجلباية على اهنا جمموع االقتطاعات االجبارية املفروضة من طرف الدولة واليت  مفهوم اجلباية: – 1
 .(23) تضم الضرائب والرسوم

 وميكننا ان نعرف كل من الضرائب والرسوم كما يلي:
دي بشكل اجباري يدفعه املمول للدولة وبدون الضرائب: تعرف الضرائب على اهنا اقتطاع مبلغ نق    

 .(24)حصوله على مقابل خاص مباشر لتحقيق نفع عام يتماشى مع أهداف الدولة ويسهم يف حتقيقها
الرسوم: هي فريضة مالية يؤديها الفرد جربا للدولة مقابل انتفاعه خبدمة معينة يرتتب عليها نفع خاص     

 .(25)أداء هذه اخلدمةإىل جانب النفع العام الناشئ عن 
 :(26)تتمثل أهداف اجلباية فيما يلي أهداف اجلباية: – 2
: وتعترب من أهم األهداف األساسية والرئيسية للدولة ويتضمن دائما حاجة الدولة األهداف املالية 1 – 2

 إىل توفري أكرب حصيلة من الضرائب لتغطية النفقات العامة وتطوير القطاعات املختلفة.
 تعترب الضريبة وسيلة هامة يف حتقيق جمموعة من الغا ت االجتماعية ومنها: األهداف االجتماعية: 2 – 2
 إعادة توزيع الدخل بني أفراد اجملتمع: أي عدم متركز الثروات يف أيدي عدد قليل من أفراد اجملتمع؛-
تم فرض ضريبة لكل طفل تنظيم النسل: وهذا يتمركز يف اجملتمعات اليت تعاين األزمة السكانية حبيث ي-

 يولد بعد عدد معني من األطفال على مستوى املكلف الواحد؛
حتقيق لقاعدة العدالة واملساواة يف فرض الضريبة: وذلك من خالل مسامهة كل فرد يف األعباء والتكاليف -

ا لز دة العامة وذلك حسب مقدرته املالية، ومن خالل فرض الضريبة على الطبقات الغنية وختصيص موارده
 دخول الطبقات الفقرية؛

إجياد احللول املمكنة لكثري من الظواهر االجتماعية والعادات السيئة: أي هناك الكثري من الظواهر -
االجتماعية السيئة السائدة يف اجملتمع واليت جيب أن تفرض عليها ضرائب مرتفعة بقصد التخلص اجلزئي أو 

 ا.الكلي منها مثل: اخلمر، السجائر وغريه
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 : وتتمثل فيما يلي:األهداف االقتصادية 3 – 2
العمل على محاية الصناعات الوطنية وتشجيعها على التطور والتقدم، وذلك من خالل فرض ضرائب *

مجركية على السلع اليت تقوم الدولة ابستريادها، ليقابلها ارتفاع ألسعار تلك السلع وذلك من أجل احلد من 
 استهالكها؛

 حالة االستقرار االقتصادي؛ الوصول إىل*
 التشجيع االستثماري للمشاريع االقتصادية املختلفة.*
 :(27)ميكن اختصار طرق تقدير الوعاء الضرييب فيما يلي طرق تقدير الوعاء الضرييب: – 3
: تقوم هذه الطريقة على تقدير املقدرة التكليفية للممول وأيضا يسره طريقة املظاهر اخلارجية 1 – 3

ملؤشرات والقرائن الظاهرة واليت تدل على دخله احلقيقي أو مقدار ثروته احلقيقية وعلى هذا حسب ا
األساس ميكن اعتبار هذه الطريقة استنتاجية حيث تقوم على مظاهر افرتاضية تكون ابلنسبة لإلدارة 

 الضريبية كعالمات ِميزة للداللة على واقع تقرييب.
به هذه الطريقة مع طريقة املظاهر اخلارجية يف أن كل منهما يقوم على تتشا طريقة التقدير اجلزايف: 2 – 3

أساس تقرييب، إال أن طريقة التقدير اجلزايف تعتمد يف حتديدها للوعاء الضرييب على القرائن اليت ترتبط 
ئن مبؤشرات حقيقية يف حتديد املادة اخلاضعة للضريبة وهي بذلك جتمع بني طريقة املظاهر اخلارجية والقرا

اليت تراها االدارة الضريبية واليت قد تبعد عن الواقع، وابلرغم من أن هذه الطريقة أكثر أتكيدا من املظاهر 
اخلارجية، إال أنه يقل استخدامها أيضا إمعاان يف حتقيق العدالة، وقد يكون هلا نفس عيوب الطريقة 

 السابقة. 
 أنواع اجلباية: – 4

 تها العامة على نوعني من اجلباية مها اجلباية العادية واجلباية البرتولية.تعتمد الدولة لتمويل ميزاني    
ميكن تعريف اجلباية العادية على أهنا تلك االيرادات اليت حتصل عليها الدولة سنو  اجلباية العادية:  1 – 4

 .(28)بصورة دورية، كالضرائب والرسوم
 رتولية على أهنا:ميكن تعريف اجلباية الب اجلباية البرتولية: 2 – 4

إن الضرائب البرتولية تدفع على أساس أهنا مقابل الرتخيص من قبل الدولة الستغالل ابطن األراضي     
 اليت هي ملك الدولة؛

أن الضرائب البرتولية ميكن تكييفها على أساس أهنا مقابل الرتخيص من قبل الدولة، الستغالل ابطن     
 األرض، واألرض اململوكة للدولة.

 لية إىل:وميكن تقسيم الضرائب البرتو 
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الربح، لكن هناك العديد  الضرائب املفروضة يف مرحلة البحث: يف هذه املرحلة ال وجود ألثر االنتاج أو*
من الدول اليت تقوم بفرض الضرائب على الشركات، من اجل السماح هلا من االستفادة من رقعة للتنقيب 

 ني: ضريبة حق الدخول، وضريبة حق االجيار.فيها، ومنيز يف هذه املرحلة ضريبت
 الضرائب املفروضة يف مرحلة االستغالل: يف هذه املرحلة جند الضرائب التالية: -
 . (29)ضريبة حق الدخول يف اإلنتاج اإلاتوة الضريبة على الدخل حق االجيار يف مرحلة االستغالل -
 النظام اجلبائي وإصالحه: - 5

جمموعة القواعد الفنية والقانونية اليت متكن من االستقطاع الضرييب يف مراحله  النظام الضرييب هو     
 .(30) املتتالية من التشريع إىل الربط والتحصيل

ميكن تعريف االصالح الضرييب على انه جمموع التغريات املتعلقة  تعريف اإلصالح الضرييب: 1 – 5
ين االصالح أبي حال من األحوال جمرد إدخال ابلضرائب احلكومية واحمللية هبدف حتسينها، وال يع

خالصة مسار معقد من العمليات واالجراءات يتم التخطيط هلا  تعديالت على النظام الضرييب، فهو
 .(31) وتنفيذها عرب فرتة زمنية طويلة

يتم تطبيق االصالح الضرييب يف أي بلد من البلدان ابحرتام جمموعة مراحل االصالح الضرييب:  2 – 5
 :(32) التايل ن اخلطوات واالجراءات املمكن تقييمها يف جمموعة من املراحل على النحوم
 وهذا بـــــ: القيام ابلتشخيص الضرييب: -أ 
 حتليل الوضعية القائمة على االصالحات؛*
 حتليل االمكانيات والقدرات الضريبية من خالل:*
 لتمييز بني خمتلف األعوان املكونة لكل قطاع؛تقدير هوامش الربح احلقيقية ابلنسبة لكل قطاع وهذا اب*
 حتديد الضغط الضرييب احلايل؛*
أخذا بعني االعتبار األمهية النسبية للهوامش،  تقدير املالئمة بني الضغط الضرييب احلايل والضغط املرجو*

 تنافسية القطاع ومسامهته يف الناتج احمللي اخلام؛
 صيل الضرييب املستهدف.تقييم مدى قدرة الدولة على ضمان التح*

 ويكون ذلك بــــ: اقرتاح االصالح الضرييب: -ب 
 حتديد التدابري القابلة للتنفيذ، وال بد ان تكون هذه التدابري واضحة وقابلة للتنفيذ؛ -
وضع قيد التنفيذ وحدة للسياسة الضريبية، حبيث تكون االصالحات الضريبية متوافقة مع الربامج أو  -

ي للبالد، وهذا لضمان انسجام األهداف االقتصادية والوطنية، وهلذا ال بد من تكوين املخطط التنمو 
 جمموعة م فريق أشخاص م، مكلفني إبعداد السياسة الضريبية للبالد؛
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 مراجعة اإلدارة الضريبية للوقوف على مكامن اخللل فيها. -
 وهذا بــــ:تطبيق اإلصالح الضرييب:  -ج 
 ري املقرتحة؛إقرار واعتماد التداب -
 نشر وإعالن آاثر االصالح؛ -
 تكوين املوارد البشرية املعنية ابلتطبيق. -

 اثلثا: مسامهة اجلباية العادية واجلباية البرتولية يف متويل امليزانية العامة يف اجلزائر
لعادية واجلباية متثل اجلباية عنصرا مهما يف االيرادات العامة يف اجلزائر، واملتمثلة أساسا يف اجلباية ا    

 البرتولية، لذا سنحاول يف هذا احملور معرفة مسامهة كل منهما يف متويل امليزانية العامة.
 مسامهة اجلباية البرتولية يف متويل امليزانية العامة للدولة: – 1

ل امليزانية العامة لقد تزايد اهتمام اجلزائر ابجلباية البرتولية يف اآلونة األخرية ابعتبارها مصدرا مهما لتموي    
ومن مث متويل التنمية االقتصادية. وميكن توضح مدى مسامهة اجلباية البرتولية يف تكوين االيرادات العامة يف 

 من خالل اجلدول التايل: 2015إىل غاية  2005اجلزائر خالل الفرتة املمتدة من 
 : مسامهة اجلباية البرتولية يف االيرادات العمومية:1اجلدول رقم 

 الوحدة: مليار دج

 
 نسبة جباية برتولية من امجايل ايرادات اجلباية البرتولية جمموع االيرادات

2005 1635830 899000 54,95 
2006 1667920 916000 54,91 
2007 1802616 973000 53,97 
2008 1924000 971200 50,42 

2009 2786600 1628500 58,44 
2010 3081500 1835800 59,58 

2011 2992400 1472400 49,2 

2012 3455650 1561600 45,18 
2013 3820000 1615900 42,3 

2014 4218180 1577730 37,4 

2015 4684650 1722940 36,77 
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، 2011، 2010، 2009، 2008، 2007 – 2006 – 2005املصدر: قوانني املالية للسنوات م 

2012 ،2013 ،2014 ،2015. 
 اجلباية البرتولية : تطور 01الشكل رقم 

 

 
 

 املصدر: من إعداد الطالبة ابالعتماد على معطيات اجلدول السابق.
من خالل معطيات اجلدول السابق واملنحىن نالحظ أنه اجلباية البرتولية يف تزايد مستمر خالل هذه     

حدوث أزمة  لك هوالفرتة وهذا راجع الرتفاع أسعار البرتول لكن هذه النسبة كانت متذبذبة والسبب يف ذ
اليت أثرت على أسعار البرتول واخنفضت ِما أدى إىل اخنفاض نسبة متويل اجلباية البرتولية للميزانية  2008

ونة األخرية اليت اآل، ويلي ذلك اخنفاضات يف أسعار البرتول يف %50إىل نسبة  %54العامة من نسبة 
 .2015يف سنة  %36ل اجلباية البرتولية إىل أثرت على نسبة اجلباية البرتولية حيث وصلت نسبة متوي

 : نسبة اجلباية البرتولية من إمجايل االيرادات:02الشكل رقم 

الجباية البترولية

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014
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 املصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على ما سبق.

 مسامهة اجلباية العادية يف متويل امليزانية العامة للدولة: – 2
ر البرتول جند ان مسامهة اجلباية العادية يف متويل امليزانية العامة نظرا لألزمات املالية املتتالية واهنيار أسعا    

 ترتفع من سنة ألخرى وهذا ما نلمسه من خالل اجلدول التايل:
 : مسامهة اجلباية العادية يف متويل امليزانية العامة:2اجلدول رقم  

 الوحدة مليار دج
 من امجايل ايراداتنسبة جباية العادية  عاديةاجلباية ال جمموع االيرادات  

2005 1635830 736830 45,04 
2006 1667920 751920 45,08 
2007 1802616 829616 46,02 
2008 1924000 953800 49,57 

2009 2786600 1158100 41,55 
2010 3081500 1245700 40,42 

2011 2992400 1520000 50,79 

2012 3455650 1894050 54,81 
2013 3820000 2204100 57,69 

2014 4218180 2640450 62,59 

مجموع االيرادات

الجباية البترولية

نسبة جباية بترولية من اجمالي
ايرادات
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2015 4684650 2961710 63,22 
 ، 2010، 2009، 2008، 2007 – 2006 – 2005املصدر: قوانني املالية للسنوات م 

2011 ،2012 ،2013 ،2014 ،2015. 
 : تطور اجلباية العادية 03الشكل رقم 

 

 .02على معطيات اجلدول رقم ابالعتمادمن إعداد الباحثة  املصدر:             
نالحظ أن نسبة تغطية اجلباية العادية إليرادات امليزانية  03والشكل رقم  02من خالل اجلدول رقم    

لرتتفع سنة  %45مل تكن متثل سوى  2005ترتفع من سنة ألخرى بنسب متفاوتة حيث جند أهنا يف سنة 
الخنفاضات املتتالية اليت شهدهتا أسعار البرتول وهذا راجع إىل االهنيارات وا %64إىل ما يقارب  2015

أسعار البرتول اليت شهدهتا منظمة األوبيك  اهنيارإىل غاية أزمة  2008إبتداءا من أزمة الرهن العقاري لسنة 
، وهذا ما يوجب على الدولة البحث عن مصادر لاليرادات ما عدا اجلباية البرتولية 2014مع أواخر سنة 

. وهذا االرتفاع يف اجلباية العادية راجع للسياسة املنتهجة من طرف 1986قوع يف أزمة من اجل تفادي الو 
 الدولة الرامية لتشجيع اجلباية العادية ابعتبارها أكثر استقرار وأقل تذبذاب من اجلباية البرتولية.

 : مقارنة بني اجلباية العادية واجلباية البرتولية04الشكل رقم 

الجباية العادية
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011
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ة اجلباية العادية واجلباية البرتولية تتفاوت من سنة ألخرى، إذ جند دائما اجلباية نالحظ أن مسامه    
البرتولية هي اليت متثل أكرب حصة هلا من جممل إيرادات امليزانية، رغم التذبذابت امللحوظة، لكنها مل تبقى  

ت منخفضة كذلك فقد اخنفضت خاصة يف السنوات األخرية، لتحل حملها اجلباية العادية اليت كان
وارتفعت بفعل اخنفاض اجلباية البرتولية، إذ نالحظ عليها تطور حمسوس على ما كانت عليه يف السنوات 

 املاضية. 
 خالصة:

إن مراحل دورة امليزانية العامة للدولة تساعد على تقدير خمتلف إيراداهتا من اجلباية العادية واجلباية     
رك الفعال لالقتصاد الوطين اجلزائري، ونقطة انطالق لكل برانمج البرتولية، حيث تعترب هذه األخرية احمل

حكومي، وهي تساهم بنسبة كبرية يف متويل امليزانية العامة، فقد شهدت تطور ملحوظ يف اآلونة األخرية 
وذلك نظرا لتطور  2009سنة  %58، حيث وصلت إىل 1986بعد التدهور الذي شهدته خالل أزمة 

، إال أننا نالحظ يف السنوات األخرية بعض االخنفاض 2008ول الذي شهدته سنة وارتفاع أسعار البرت 
،   %36 إىل 2015ويف سنة  ،%45أين وصلت إىل  2012عليها التدرجيي واملستمر خاصة يف سنة 

 ولكن رغم ذلك ما تزال اجلباية البرتولية حتتل الصدارة يف قائمة امليزانية العامة .
باية العادية يف متويل امليزانية بنسبة كبرية خاصة بعد اإلصالحات املطبقة على كما ال ننسى مسامهة اجل

النظام اجلبائي، اليت سامهت يف ز دة حصيلة اإليرادات اجلبائية من الضرائب، فقد تطورت وارتفعت نسبتها 
ادات يف من جممل اإلير  %63على ما كانت عليه، وفاقت اجلباية البرتولية يف بعض السنوات لتصل إىل 

 .2015سنة 

الجباية العادية

الجباية البترولية
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حيث تسعى احلكومة إىل العمل على إحالل اجلباية العادية حمل اجلباية البرتولية، وذلك نظرا لتذبذب     
والتذبذابت اليت تعرفها العملة الوطنية، كما أنه مورد غري دائم وقابل للنفاذ يف أي حلظة، ِما  أسعار البرتول،

وعلى االقتصاد اجلزائري عامة، إال أن ذلك لن يتم إال عن طريق  ينعكس سلبا على امليزانية العامة خاصة
دعم الطاقة الضريبية مبكافحة أوسع للتهرب الضرييب وترشيد اإلنفاق العام عن طريق حماربة أشكال الفساد 

 من هدر للمال العام، الرشوة وتبييض األموال.
 اإلحـاالت واهلوامش:

، التوزيعنة العامة يف االقتصاد االسالمي م، الطبعة األوىل، الدار اخللدونية للنشر و كردودي صربينة، م متويل عجز املواز   -1
 .75، ص 2007اجلزائر، 

التحليل املايل االقتصادي م، الطبعة األوىل، دار كنوز املعرفة العلمية  –حممد أمحد الكايد، م اإلدارة املالية والدولية  -2
 .28، ص 2010للنشر والتوزيع، عمان، 

 .86، ص 2003حممد صغري بعلي ويسري ابو العال، املالية العامة م، دار العلوم للنشر والتوزيع، اجلزائر،  -3
، ص 2004حامد عبد اجمليد دراز واملرسي السيد حجازي، م مبادئ املالية العامة م، الدار اجلامعية االسكندرية،  -4

 .65 – 57ص 
يثة للموازنة العامة للدولة جتارب عربية مقارنة م، منشورات املنظمة العربية حممد خالد املهايين، م االجتاهات احلد - 5

 .36، ص 2012للتنمية االدارية، جامعة الدول العربية، مصر، 
 .117حممد عمر أبو دوح، م ترشيد االنفاق العام وعالج عجز ميزانية الدولة م، مرجع سبق ذكره، ص  -6
 .346ة، م أسس املالية العامة م، مرجع سبق ذكره، ص خالد شحادة خطيب، أمحد زهري شامي -7
 .128 – 127حممد عمر أبو دوح، م ترشيد االنفاق العام وعالج عجز امليزانية الدولة م، ص ص -8
حامد عبد اجمليد دراز، مسرية ابراهيم أيوب، م مبادئ املالية العامة ' القسم األول' م، الدار اجلامعية، االسكندرية،  -9

 .147دون ذكر سنة النشر، ص مصر، ب
حامد عبد اجمليد دراز ، مسرية ابراهيم أيوب ، م مبادئ املالية العامة ' القسم األول'  م ، الدار اجلامعية ،  -10

 .155االسكندرية، مصر، بدون ذكر سنة النشر، ص 
 .133جع سبق ذكره، ص حممد عمر أبو دوح ، م ترشيد االنفاق العام و عالج عجز امليزانية الدولة م، مر  -11
 .355خالد شحادة خطيب ، أمحد زهري شامية ، م أسس املالية العامة م ، مرجع سبق ذكره، ص  -12
حامد عبد اجمليد دراز ، مسرية ابراهيم أيوب ، م مبادئ املالية العامة ' القسم األول'  م ، مرجع سبق ذكره، ص ص   -13

160 – 161. 
 .362زهري شامية ، م أسس املالية العامة م ، مرجع سبق ذكره، ص خالد شحادة خطيب ، أمحد  -14
حممد خالد املهايين ، م االجتاهات احلديثة للموازنة العامة للدولة جتارب عربية مقارنة م ، مرجع سبق ذكره، ص   -15
54. 
 .146ق ذكره، ص حممد عمر أبو دوح ، م ترشيد االنفاق العام و عالج عجز امليزانية الدولة م، مرجع سب -16
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حممد خالد املهايين ، م االجتاهات احلديثة للموازنة العامة للدولة جتارب عربية مقارنة م ، مرجع سبق ذكره، ص   -17
 .56 – 55ص  
 .159حممد عمر أبو دوح ، م ترشيد االنفاق العام و عالج عجز امليزانية الدولة م، مرجع سبق ذكره، ص  -18
املوازانت العامة يف الدول العربية م، دراسة مقارنة إلعداد وإقرار وتنفيذ املوازنة يف الدول  عدانن حمسن ظاهر، م -19

 .46العربية، دون سنة النشر، ص 
 .26، ص2001الدليل اإلرشادي ألعمال املوازنة للمنظمات غري احلكومية، م املشروع الدويل للموازنة م، ديسمرب  -20
 .129نفس املرجع، ص  -21
 .319خالد شحاذة اخلطيب، د. أمحد زهري شامية، م أسس املالية العامة م، مرجع سبق ذكره، ص د.  -22
حممد عباس حمرزي، م اقتصاد ت اجلباية والضرائب م، الطبعة الرابعة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر،  -23

 .217، ص 2008
، ص 2008ألوىل، عامل الكتاب احلديث للنشر والتوزيع، عمان، فليح حسن خلف، م املالية العامة م، الطبعة ا -24
 .171 – 170ص 
إبراهيم على عبد هللا وأنور العجارمة، م مبادئ املالية العامة م، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، بدون سنة نشر،  -25
 .137ص 
، 2009دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان،  سر صاحل الفرجيات، م احملاسبة يف علم الضرائب م، الطبعة األوىل،  -26

 .19 – 18ص ص 
حممد عبد املنعم عفر وأمحد فريد مصطفى، م االقتصاد املايل الوضعي واالسالمي بني النظرية والتطبيق م، مؤسسة  -27

 .125، ص 1989شباب اجلامعة، االسكندرية، 
 .117، ص 1999يدة للنشر، االسكندرية، جمدي حممد شهاب، م االقتصاد املايل م، دار اجلامعة اجلد -28
مسري بن عمور، م اشكالية إحالل اجلباية العادية حمل اجلباية البرتولية لتمويل ميزانية الدولة م، مذكرة مقدمة لنيل  -29

 .63 – 60، ص ص 2006شهادة املاجستري، ختصص إدارة أعمال، جامعة سعد دحلب البليدة، فيفري 
مان وشكري رجب العشماوي، م النظم الضريبية م، مكتبة ومطبعة االشعاع الفنية، سعيد عبد العزيز عث -30

 .13االسكندرية، بدون سنة نشر، ص 
، 2011عبد اجمليد قدي، م دراسات يف علم الضرائب م، الطبعة األوىل، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان،  -31
 .249ص
 .254 – 253مرجع سبق ذكره، ص ص  عبد اجمليد قدي، م دراسات يف علم الضرائب م، -32
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 -اإلطار النظري–نظام اإلدارة املتكامل للجودة والبيئة والصحة والسالمة املهنية 
 

 داعش عز الدين 
 جامعة الشاذيل بن جديد، الطارف

 امللخص:
ا، قامت العديد من املنظمات يف السنوات األخرية بتطبيق أنظمة إدارية جديدة لتحسني طرق تسيريه    

 ISO، نظام اإلدارة البيئية ISO 9001ومن بني هذه األنظمة األكثر استعماال جند نظام إدارة اجلودة 

، إال أنه مع غياب مواصفة لنظام اإلدارة OHSAS 18001، نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية 14001
من األحباث النظرية والتطبيقية  املتكامل للجودة والبيئة والصحة والسالمة املهنية، فإنه مت إجراء العديد

لتسهيل تكامل أنظمة اإلدارة السابقة يف نظام واحد. وعليه فإن هذا البحث يهدف إىل التعرف على 
مفهوم نظام اإلدارة املتكامل وخطوات تطبيقه، ابإلضافة إىل إبراز أمهيته يف تلبية توقعات واحتياجات 

لى أهم الفوائد اليت تتحقق للمنظمة من تطبيق هذا أصحاب املصلحة، كما يهدف أيضا إىل التعرف ع
 النظام.

، نظام إدارة الصحة ISO 14001، نظام اإلدارة البيئية ISO 9001جلودة ا إدارة نظامالكلمات املفتاحية: 
 ، نظام اإلدارة املتكامل.OHSAS 18001والسالمة املهنية 

Résumé : 

    Ces dernières années, plusieurs organisations ont appliqué de nouveaux systèmes 

administratifs pour améliorer leurs méthodes de gestion. Parmi ceux-ci, les systèmes les 

plus utilisés, on trouve le système de management de la qualité ISO 9001, le système de 

management environnemental ISO 14001 et le système de management de la santé et la 

sécurité au travail OHSAS 18001. Cependant, l'absence de norme du système de 

management intégrée de la qualité, l'environnement, la santé et la sécurité au travail, 

beaucoup de recherches théoriques et appliquées ont été réalisées pour faciliter 

l'intégration des systèmes de management précédents en un seul système. En 

conséquence, cette recherche vise à identifier le concept du système de management 

intégrée et ces étapes d'application, en plus de souligner son importance pour répondre 

aux attentes et aux besoins des parties prenantes, Il vise également à identifier les 

avantages les plus importants revenants à l’organisation après application de ce système. 

Mots-clés: système de management de la qualité ISO 9001, système de management 

environnemental ISO 14001, système de management de la santé et la sécurité au travail 

OHSAS 18001, système de management intégrée. 

 املقدمة:
اخلاصـة بنظـام ضـمان اجلـودة، أحـد أهـم  1987عام   9000ISOشكل ظهور سلسلة املواصفات الدولية     
ســتجاابت الدوليــة الــيت جــاءت لتجمــع كافــة املمارســات املنفــذة يف جمــال اجلــودة علــى الصــعيد العــاملي يف اال
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مواصفات هذه السلسلة. وأصبحت شهادة املطابقة مع هذه املواصفة مطلبا جتـار  وشـرطا للمنافسـة يف ظـل 
، 2000، 1996 سـنواتالخـالل اتفاقيات منظمة التجارة العاملية وملحقاهتـا. ولقـد مت تطـوير هـذه املواصـفة 

أن جـــودة املنتجـــات مل تكـــن القضـــية  اخلاصـــة بنظـــام إدارة اجلـــودة. إال ISO 9001لتصـــبح  2015، 2008
الوحيدة املثرية لالهتمام يف أواخر القرن املاضي بل كانت قضية البيئـة أيضـا، فالتحـد ت البيئيـة الـيت واجههـا 

التغـــري املنـــاخي، وغريهـــا قـــد جعلـــت الشـــركات الصـــناعية تـــويل  العـــامل كـــالتلوث، آتكـــل طبقـــة األوزون، ظـــاهرة
اهتمامــا كبــريا ابلبيئــة وحتــاول حتســني مســتو ت أدائهــا البيئــي ملــا ألنشــطتها ومنتجاهتــا مــن دور أساســي فيمــا 

( وابلتعـاون مـع العديـد مـن اجلهـات ISOواجهته البيئة من مشاكل، وكانت مبادرة املنظمة الدولية للتقيـيس )
أحـد أهـم االسـتجاابت الدوليـة لـذلك التحـدي البيئـي،  14000ر سلسـلة املواصـفات الدوليـة االيـزو يف إصدا

مت تطويرهـا خـالل سـنيت و اخلاصة بنظام اإلدارة البيئية،   14001ISOاملواصفة الدولية  1996إذ أصدرت عام 
 .  2015و 2004
سبب الز دة يف التصنيع ز دة عرضة  ابإلضافة إىل االهتمام كذلك ابلصحة والسالمة املهنية، حيث    

الطاقة البشرية للحوادث واألخطار واألمراض، واليت تعود لبيئة العمل بشكل رئيسي وأصبح يطلق عليها 
اسم األمراض املهنية. ِما أدى إىل ز دة نشاط اهليئات واملؤسسات اليت هتتم بصحة وسالمة العاملني يف 

اخلاصة بنظام  18001مت املنظمة الدولية للتقييس إبصدار مواصفة خمتلف النشاطات واجملاالت. حيث قا
الصحة والسالمة املهنية، إال أنه مل يتم التصويت عليها ابألغلبية حىت اآلن يف كل اإلصدارات، ومتنح 

 OHSAS 18001:1999شهادة املطابقة لنظام الصحة والسالمة املهنية ابالعتماد على املواصفة الربيطانية 

BS: ومن خالل حماولة الربط والتكامل بني هذه األنظمة الثالثة لإلدارة: 2007ليت مت تعديلها سنة وا .
اجلودة، البيئة والصحة والسالمة املهنية ينشأ نظام اإلدارة املتكامل الذي بتطبيقه حتقق املنظمات العديد من 

ام اإلدارة املتكامل للجودة والبيئة ما هو نظالفوائد، وللتعرف على هذا النظام نطرح اإلشكالية التالية: 
 والصحة والسالمة املهنية؟

 وملعاجلة هذه اإلشكالية نتناول العناصر التالية:    
 .SMIمفهوم نظام اإلدارة املتكامل للجودة والبيئة والصحة  أوال.
 أصحاب املصلحة وعالقتهم بنظام اإلدارة املتكامل. اثنيا.
 كامل وواثئقه.إنشاء نظام اإلدارة املت اثلثا.
 مهام املسؤول عن نظام اإلدارة املتكامل. رابعا.

 خامسا. فوائد تطبيق نظام اإلدارة املتكامل.
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 :SMIمفهوم نظام اإلدارة املتكامل للجودة والبيئة والصحة  أوال.
 تعريف نظام اإلدارة املتكامل: -1

 لبيئة والصحة نذكر منها ما يلي:هناك جمموعة من التعاريف لنظام اإلدارة املتكامل للجودة وا    
يعرف أبنه: النظام الذي يسمح إبنشاء ونشر األهداف عن اجلودة والبيئة والصحة ويتضمن هذه     

األجزاء الثالثة املفصولة )اجلودة، البيئة، الصحة(. وهو كذلك النظام الوحيد املتماسك الذي يسمح إبنشاء 
 .1والسالمة املهنية بطريقة منسقةونشر األهداف عن اجلودة والبيئة والصحة 

ويعرف كذلك أبنه: هنج منطقي ومقاربة لإلدارة النظمية اليت تسمح ابختاذ القرارات االسرتاتيجية     
والتشغيلية املثلى ابألخذ يف االعتبار مجيع اجلوانب الرئيسية اليت تؤدي إىل فعالية عمل املنظمة سواء من 

 .2لصحة والسالمة املهنية من جهة أخرىحيث اجلودة والبيئة من جهة أو ا
ويعرف أيضا أبنه: جمموعة من العمليات املرتبطة اليت تشرتك يف نفس املوارد )املوارد البشرية واملعلومات،     

املواد، البنية التحتية واملوارد املالية( إلجناز جمموعة من األهداف ذات الصلة إبرضاء جمموعة متنوعة من 
 .3أصحاب املصلحة

ويعرف نظام اإلدارة املتكامل أبنه: يدمج مجيع مكوانت الشركة كاجلودة، البيئة، الصحة والسالمة     
 .4املهنية يف نظام متماسك يسمح بتحقيق أهدافها ورسالتها

نظام اإلدارة املتكامل هو: اسرتاتيجية تركز على النظم: اجلودة، البيئة، السالمة ويستند هذا التكامل     
ة أن هناك أوجه تشابه مفاهيمية بني األنظمة الثالثة مثل: التوافق املوجود بني املواصفات على حقيق

أو القضاء على املشاكل من مصدرها،  PDCAالثالثة، والتحسني املستمر املبين على مقاربة دميينج 
 .5واثئق والسجالتومساءلة مجيع األفراد، التزام اإلدارة العليا، تنفيذ عملية التدقيق ومتطلبات إدارة ال

بناء على ما سبق ميكن تعريف نظام اإلدارة املتكامل أبنه: وضع وتنفيذ واحلفاظ على نظام إدارة     
 ,ISO9001,ISO14001متكامل للجودة والبيئة والصحة مبا يتوافق مع متطلبات مواصفات األنظمة:

OHSAS 18001 طريقة متناسقة ومكملة لبعضها حبيث يتم تنفيذ املتطلبات املشرتكة والغري مشرتكة ب
 البعض يف مجيع إجراءاته.

 املتطلبات املشرتكة بني األنظمة الثالثة: -2
 ISOونظام اإلدارة البيئية  ISO 9001 :2000املتطلبات املشرتكة أو املتشاهبة بني نظام إدارة اجلودة     

 :      6تتمثل يف العناصر التالية OHSAS 18001 07:20ونظام إدارة الصحة والسالمة املهنية  14001 2004:
 مشاركة اإلدارة )السياسة واألهداف(؛ -
 تعريف املنظمة واملسؤوليات؛ -
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 نشاطات التخطيط؛ -
 التنفيذ والتشغيل: وصف النشاطات واإلجراءات؛ -
 تقييم األداء والنتائج )القياسات، الرقابة(؛ -
 ت، اإلجراءات التصحيحية والوقائية، مراجعة اإلدارة.نظام التحسني املستمر الذي يعتمد على التدقيقا -

 واجلدول التايل يبني منوذج لنظام اإلدارة املتكامل من خالل املتطلبات املشرتكة لألنظمة الثالثة: 
 SMI: منوذج لنظام اإلدارة املتكامل 1اجلدول رقم 

 العمليات لرقما
األساسية 

لنظام 
اإلدارة 
 املتكامل

 العمليات الفرعية

 نظام إدارة اجلودة

ISO9001 :20
08 

 اإلدارة البيئية نظام

ISO14001 :2004 

نظام إدارة الصحة والسالمة 
 املهنية

OHSAS18001 :2007 

بناء رؤية  1
 املؤسسة

 سياسة الصحة والسالمة املهنية السياسة البيئية سياسة اجلودة

ختطيط  2
SMI 

.حتليل عمليات 1
 نظام إدارة اجلودة.

مليات .تفاعل ع2
 نظام إدارة اجلودة.

 .التشريع.3

 .غا ت اجلودة.4

 .خطط اجلودة.5

.حتليل اجلوانب واآلاثر 1
 البيئية.

.تسجيل املتطلبات 2
واملتطلبات  القانونية
 األخرى.

 .تقييم املخاطر3

.األهداف والغا ت 4
 البيئية.

 .الربانمج البيئي.5

 .حتديد املخاطر والتهديدات.1

لقانونية .تسجيل املتطلبات ا2
 واملتطلبات األخرى.

 .تقييم املخاطر3

.أهداف وغا ت الصحة 4
 والسالمة املهنية.

 .برانمج الصحة والسالمة املهنية.5

تنفيذ  3
 وتشغيل 

 .املوارد، األدوار، املسؤولية والسلطة للعاملني.1
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SMI 2.الكفاءة، تدريب وتوعية العاملني. 

 .االتصال3

 .التوثيق4

 .مراقبة الواثئق5

 .مراقبة التشغيل )البناء(6

 .االستعداد حلاالت الطوارئ واالستجابة هلا7

الفحص،  4
اإلجراء 
الوقائي 

 والتصحيحي

 .الرصد والقياس1

 .تقييم االمتثال2

 .عدم املطابقة، اإلجراء الوقائي واإلجراء التصحيحي3

 .مراقبة السجالت4

 .التدقيق الداخلي لنظام اإلدارة املتكامل5

مراجعة  5
 إلدارةا

 مراجعة اإلدارة لنظام اإلدارة املتكامل

حتسني  6
SMI 

 التحسني املستمر لنظام اإلدارة املتكامل بناءا على نتائج حتليله

 املصدر: 
Jozef Gasparik, Integrated management system in construction company-effective tool 

of quality, environment and safety level improving, Slavak University of Techonlogy, 

Faculty of civil engineering, p 17.  

قامت إبعداد مواصفة نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية يف  ISOمع العلم أن منظمة التقييس الدولية     
توقع أن تصدر إال أن هذا املشروع رفض، واليت كان من امل (ISO 45001) 2016أول نسخة هلا يف فيفري 

أو ديسمرب  2017إال انه مل يتم ذلك حىت اآلن ومن املتوقع أن تكون يف سبتمرب  2017مرة اثنية يف جانفي 
 ISOونظام اإلدارة البيئية  ISO 9001 :2015واليت سوف تكون أكثر تكامال مع نظام إدارة اجلودة  2017
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وى العايل من خالل إضافة املتطلبني اجلديدين يف البنية اجلديدة اليت تسمى ببنية املست 2015: 14001
 سياق املنظمة والقيادة.

 أصحاب املصلحة وعالقتهم بنظام اإلدارة املتكامل: اثنيا.
جيب تعبئة كل أصحاب املصلحة ذات الصلة ابملنظمة لبناء نظام اإلدارة املتكامل وإجناحه، من خالل     

 واالستماع هلم لتلبية مطالبهم املتمثلة فيما يلي: إجياد أرضية مشرتكة بينهم. لذا جيب معرفتهم
 الزابئن: -1

الزابئن هم من بني الفاعليني الرئيسيني للشركة ألن اهلدف األول لنظام اإلدارة هو تلبية احتياجاهتم     
 واليت تسعى أساسا ISO 9000 :2000وتوقعاهتم، وابلنسبة للجودة جند هنج العملية ملواصفات إدارة اجلودة 

إلرضاء الزابئن ابالمتثال للمتطلبات اخلاصة هبم، إال أنه مع تطور توقعات كل األفراد يف جمال السالمة 
  7ومحاية البيئة أصبح من الواجب حتديد متطلبات الزابئن ليس فقط حول اجلودة وإمنا حول السالمة والبيئة.

ات زابئنها، فإنه جيب عليها أوال القيام مبا وفيما خيص اجلودة إذا أرادت املنظمة التقدم يف تلبية توقع    
 يلي:
 حتديد الزابئن؛ -
 دمج مصلحة الزابئن يف القيم والسياسة والتخطيط االسرتاتيجي للمنظمة؛ -
 دمج احتياجات الزابئن يف تصميم املنتجات واخلدمات. -

 وجيب عليها أيضا ابستمرار القيام مبا يلي:    
 االتصال ابلزابئن؛ -
 العمليات وفقا ملعايري تلبية احتياجات الزابئن؛ قيادة -
 استقبال املعلومات حول مستوى رضا الزابئن؛ -
 .8القيام ابإلجراءات التصحيحية املتعلقة ابحتياجات الزابئن -

 أما فيما خيص جمال احتياجات الزابئن املتعلقة ابألمن واألداء البيئي للمنتج فيجب ما يلي:    
 املنتج املقتىن من طرف الزبون؛ احرتام درجة أمن -
 توفري الصحة واألمن يف جمال ظروف العمل؛ -
 .9احرتام البيئة كإنتاج املنتجات اليت تتماشى واجلانب االيكولوجي -
 :أفراد العمل -2

يلعب أفراد املنظمة دورا مهما يف جناح أو فشل عملية اجلودة والبيئة. ويف جمال الصحة املهنية فباإلضافة     
، ويتمثل أفراد العمل يف األجراء الدائمني للمنظمة 10إىل دورهم فيها هناك دور ألصحاب املصلحة
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ابإلضافة للمؤقتني واملرتبصني والزائرين )املوردين، العمالء( واملؤسسات اليت تعمل على مستوى املنظمة 
 11)مؤسسات الصيانة(

 املسامهني: -3
اب املزيد من األرابح الناجتة عن االستجابة لطلبات الزابئن تسمح إدارة اجلودة للمسامهني ابكتس    

ابحرتام أفضل عالقة بني السعر واجلودة وابلتايل احلصول على صورة جيدة، أما ابلنسبة إلدارة السالمة فإهنا 
تسمح بسالمة التجهيزات الصناعية والتشغيل اجليد هلا، وعلى مستوى البيئة فان البحث عن إشراك كل 

 .12ملنظمة يعطي هلا الصورة اجليدة عن االمتثال للمتطلباتأعضاء ا

 املوردون: -4
يعد املوردون من أهم شركاء املنظمة ألن جناحها مرتبط ابلتزام مورديها بتوفري املدخالت األساسية     

ن يوفر )املواد األولية، اخلدمات، عوامل( اليت تتماشى مع مقتضيات أنظمة اإلدارة املتكاملة. وعليه جيب أ
املوردون املواد األولية اليت تتماشى وطبيعة جودة املنتوج أو اخلدمة املراد إنتاجها، كما جيب أن تتماشى مع 

 .13األمن والسالمة املهنية، كما أنه جيب أن تكون هذه املواد غري مؤثرة على البيئة

 اجملتمع: -5
حة والسالمة املهنية للشركة وهناك أكثر من سبب اجملتمع املدين مهم كثريا إلدارة اجلودة والبيئة والص    

يوضح هذه األمهية، ألنه يؤدي إىل فرز منتجات وخدمات ذات مستوى عايل للمستهلكني، ويعزز من 
 :14مصداقية هذه املنتجات واخلدمات من انحية الصحة والبيئة. ويتمثل اجملتمع املدين يف العناصر التالية

اية املستهلك ابلنسبة للجودة، مجعيات محاية البيئة وغريها من مثل مجعيات مح اجلمعيات:. 1.5
 كما تقوم هذه اجلمعيات بتوعية أفراد اجملتمع كال يف ختصصها.  اجلمعيات،

الذين يكتشفون بعض املشاكل اليت يصعب حلها بتحليل الفكرة العامة املتعلقة  املفكرين:. 2.5
 راري.ابملنتجات والتجهيزات مثل ظاهرة االحتباس احل

مثل وسائل اإلعالم املتخصصة اليت تقدم معلومات عن املنتجات والتجهيزات اليت  وسائل اإلعالم:. 3.5
 تنجم عنها املشاكل األمنية والبيئية.

البلد ت، اجملالس العامة واجلهوية، وحساسيتهم ابخلوف من منتخبيهم وذلك  املنتخبني احملليني:. 4.5
 هيزات جديدة، ابإلضافة إىل املسامهة يف األسواق العامة.بتدخلهم يف قرارات توسيع جت

شركات التأمني املعنية بتغطية أقساط املخاطر واليت تكون أغلى كثريا عندما يكرب  :15شركات التأمني. 5.5
 اخلطر، حبيث أن كل جهد من طرف املنظمة للتحكم يف املخاطر يؤدي إىل خفض أقساط التأمني.

 ق يف اجلدول التايل:وميكن تلخيص ما سب    
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 : احتياجات وتوقعات أصحاب املصلحة2اجلدول رقم 
 االحتياجات والتوقعات أصحاب املصلحة

 اجلودة، السعر، أداء يف تسليم املنتجات الزابئن

 الرحبية املستدامة، الشفافية املالكني/املسامهني

 افأةبيئة عمل جيدة، وظيفة آمنة، االعرتاف واملك األفراد يف املنظمة

 الفوائد املتبادلة واالستمرارية املوردين والشركاء

 محاية البيئة، التصرف األخالقي، االمتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية اجملتمع

 التصرف األخالقي، املنافسة العادلة، صفر أخطاء أخالقية املنافسني

 تثال للمتطلبات القانونية والتنظيميةصاحب عمل جذاب، استمرارية األعمال، االم النقاابت العمالية

 كفاءة الطاقة، املنافع املتبادلة، دفع الضرائب والرسوم األخرى يف الوقت احملدد احلكومة 

 إدارة املخاطر، الرحبية املستدامة، الشفافية املنظمني

 املصدر:
Ferreira Rebelo and al, A Methodology to develop the integration of the 

environmental management system with other standardized management systems, 2014, 

p 172. 

 على املوقع التايل:  01/05/2017مت االطالع عليه بتاريخ 
 http: // www scrip.org/journal 

 إنشاء نظام اإلدارة املتكامل وواثئقه: اثلثا.
 إنشاء نظام اإلدارة املتكامل:   -1
 :16مير إنشاء نظام اإلدارة املتكامل ابخلطوات التالية    
تبدأ عملية اإلنشاء مبدخالت التدقيق للنظام املوجود يف املنظمة، وهذا التدقيق ميكن تنفيذه من طرف     

عمال مدربني يف أنظمة اإلدارة الثالثة أو خبري خارجي مؤهل وتكون نتيجة مدخالت التدقيق حول 
. ISO 9001, ISO14001, OHSAS 18001مة لألنظمة املتواجدة مع املتطلبات مصداقية بناء املنظ
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والشخص الرئيسي يف عمليات إنشاء وتنفيذ نظام اإلدارة املتكامل هو مدير الشركة. هذا الشخص مسؤول 
 عن وجهة املنظمة احملددة يف نظام اإلدارة املتكامل يف:

 سياسة اجلودة؛ -
 السياسة البيئية؛ -
 لصحة والسالمة املهنية.سياسة ا -

جيب على مجيع العاملني يف الشركة أن يكونوا على علم هبذه السياسات وحيافظوا عليها يف املمارسة     
 .العملية
، وهذا الشخص SMIيعني مدير املنظمة شخص من اإلدارة العليا لتشغيل وإدارة نظام اإلدارة املتكامل     

هذا النظام، وجيب تكوينه يف أنظمة اإلدارة الثالثة قبل أن يبدأ  يكون مسؤول عن إنشاء وتنفيذ وحتسني
 عمله يف هذه الوظيفة املهمة جدا.

 ISOخالل عملية التخطيط لنظام اإلدارة املتكامل من الضروري البدا بنظام إدارة اجلودة ابلتوافق مع     
ستقبل. وتتمثل أهم خطوات خبلق تفاعل للعمليات وضبط واثئق اجلودة وأشكال السجالت يف امل 9001

 تطوير نظام اإلدارة البيئية فيما يلي:
تصميم سجل للجوانب البيئية وآاثرها يف كل املناطق املهمة ابملنظمة: البناية اإلدارية، منطقة اآلالت،  -

 (؛البنا ت )كمثال عن اجلوانب البيئية االنبعااثت للجو، املخلفات يف املاء واألرض، النفا ت واملنتجات
 حتديد اجلوانب البيئية وآاثرها مع املستوى العايل واملتوسط للخطر؛ -
 إنشاء الغا ت البيئية للجوانب مع املستوى العايل واملتوسط للخطر؛ -
 حتديد برانمج لكيفية تنفيذ الغا ت البيئة. -

 ابلنسبة لعمليات نظام الصحة والسالمة املهنية ميكن حتديدها كما يلي:    
سجل للمخاطر والتهديدات يف كل املناطق املهمة ابملنظمة: البناية اإلدارية، منطقة اآلالت،  تصميم -

 البنا ت )مثال عن األخطار والتهديدات الصناعية، الفيز ئية، الكميائية، احليوية(
 حتديد املخاطر والتهديدات مع املستوى العايل واملتوسط للخطر -
 ملهنية مع املستوى العايل واملتوسط للخطرإنشاء غا ت الصحة والسالمة ا -
 حتديد برانمج لكيفية حتقيق غا ت الصحة والسالمة املهنية. -
 واثئق نظام اإلدارة املتكامل: -2

 :17الوثيقة األساسية لنظام اإلدارة املتكامل هو الدليل الذي يصف املعلومات التالية    
 إنشاء املنظمة؛ البياانت الشخصية واملعلومات األساسية حول -
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 رؤية املنظمة مبا يف ذلك سياسة اجلودة والبيئة والصحة والسالمة املهنية؛ -
 اهليكل التنظيمي للشركة مع تقدمي مجيع املوظفني الرئيسيني مبا يف ذلك ِمثل نظام اإلدارة املتكامل؛ -
علقة ب: )اإلجراءات، وصف خمتصر لتفاعل عمليات نظام إدارة اجلودة مع اإلشارة إىل الواثئق املت -

 التعليمات الداخلية، واثئق وسجالت نظام إدارة اجلودة(؛
وصف خمتصر لعناصر وعمليات نظام اإلدارة البيئية ونظام إدارة الصحة والسالمة املهنية مع اإلشارة إىل  -

ونظام إدارة الواثئق املتعلقة ب )اإلجراءات، التعليمات الداخلية، واثئق وسجالت نظام اإلدارة البيئية 
 الصحة والسالمة املهنية(؛

الواثئق األساسية املتعلقة ابجلودة والبيئة والصحة والسالمة املهنية اليت ترصد يف هذا النظام للتفتيش     
 واختبار اخلطة تصف املعلومات التالية:

 وصف خمتصر الختبارات اجلودة والبيئة والصحة والسالمة املهنية؛ -
بيئة، الصحة والسالمة املهنية )التشريع، القانون، اإلشعارات، املعايري األوروبية معيار اجلودة، ال -

 واألمريكية(؛
 نتيجة االختبارات )املطابقة أو عدم املطابقة للمعيار(؛ -
 .االسم، املسند والتوقيع، األفراد املسؤولني واألكفاء لتحقيق االختبار والتقييم -

 دارة املتكامل:مهام املسؤول عن نظام اإل رابعا.
إذا كانت وظيفة اجلودة مرتبطة مباشرة ابإلدارة سيكون نفس الشيء ابلنسبة لوظيفة نظام اإلدارة     

املتكامل للجودة والبيئة والصحة. مسؤول هذا النظام يعتمد بشكل مباشر على اإلدارة العليا ومهامه 
 :18ما يليستكون متنوعة حسب حجم ونشاط املؤسسة، وتتمثل هذه املهام في

 مهام مرتبطة بتحديد األهداف اخلاصة بنظام اإلدارة املتكامل ابلتنسيق مع اإلدارة العليا: -1
 تتمثل يف:    
 األخذ بعني االعتبار يف النظام كل توقعات أصحاب املصلحة؛ -
 ة؛التأكد من التحديث املنتظم لعملية االستماع للزبون وحتليل األخطار الصحية واآلاثر البيئي -
 ضمان املراقبة التنظيمية؛ -
 يكون حماورا ألصحاب املصلحة؛ -
 القيام ابلدراسات املقارنة للمنافسني؛ -
 ضمان املتابعة التكنولوجية عرب اخلط مع أهداف نظام اإلدارة املتكامل. -
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 مهام مرتبطة ابلقيادة واإلشراف على أهداف نظام اإلدارة املتكامل يف العمليات:  -2
 ل يف:تتمث    
 ضمان قيادة نظام اإلدارة املتكامل؛ -
 تقدمي تقرير حول النتائج لإلدارة العليا؛ -
 تنبيه اإلدارة يف حالة احلاجة؛ -
 تنظيم التدقيقات الداخلية واخلارجية لنظام اإلدارة املتكامل؛ -
 إعادة تركيب لوحة حتكم موحدة لنظام اإلدارة املتكامل والتعليق عليها. -
 املرتبطة ببناء وإنشاء نظام اإلدارة املتكامل:املهام  -3
 إنشاء وقيادة نظام اإلدارة املتكامل ابلتوافق مع املتطلبات التشريعية واملتطلبات القانونية السارية؛ -
 تنفيذ سياسة نظام اإلدارة املتكامل مع قادة العمليات؛ -
 إنشاء إجراءات اجلودة والبيئة والصحة للنظام والدليل؛ -
 ساعدة يف حترير الواثئق األخرى لنظام اإلدارة املتكامل )مناذج التعليمات واإلرشادات(.امل -

يقدم املسؤول عن نظام اإلدارة املتكامل لإلدارة العليا ضمان أبن هذا النظام املطبق يف املنظمة يضمن     
اإلدارة املتكامل  مستوى من التحكم يف األخطار جد مقبول، ويساعد اإلدارة على توضيح سياسة نظام

بتقدمي بياانت ومعطيات هامة حول االستماع للزابئن، حتليل األخطار، السهر على تطبيق القوانني 
 ملوحة التحكمموالتشريعات مع احلرص على متابعة اجلديد يف هذا اجملال، مث يقوم بتقدمي أدوات اإلثبات 

م كذلك بتنبيه وحتذير اإلدارة عند وجود بعض أبن السياسة املطبقة مسحت بتحقيق األهداف املسطرة. ويقو 
االورافات الختاذ اإلجراءات التصحيحية وتقييم األخطار، ويتموضع كمورد رئيسي وذلك مبساعدته لقادة 
العمليات على أن يدجموا يف إدارهتم اجلودة والبيئة والصحة واليت أساسها التحسني املستمر وتسيري 

 .19ات، الطرق، قيادة العمليات وتنشيط سياسة نظام اإلدارة املتكاملاألخطار، ويوفر املسؤول األدو 

 خامسا. فوائد تطبيق نظام اإلدارة املتكامل: 
 :20تتمثل فوائد تطبيق نظام اإلدارة املتكامل يف النقاط التالية    

 الذي ينتج عنه ما يلي: االتساق -1
 رؤية شاملة لنشاطات املنظمة؛ -
 إدارة أفضل للنظام؛ -
 وضوح يف قراءة األهداف الشاملة وأولو ت كل منها؛ -
 وضوح يف سياسة واسرتاتيجية املنظمة؛ -
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 التفكري واملراعاة األوسع جلميع املوظفني. -
ألن وجود العديد من النظم ينتج عنها التكرار والتناقضات احملتملة والتداخالت بني خمتلف  التبسيط: -2

تسمح ابلتبسيط، ختفيض الواثئق، جتانس املمارسات، االتصال بطريقة اجملاالت. عكس إدارة نظام واحد 
 واضحة داخليا وخارجيا.

 من حيث الوقت والتنسيق وتبادل املنافع وقيمة األدوات واملمارسات اجليدة. كفاءة:ال -3
مشروع إنشاء النظام املتكامل يؤدي إىل إتباع هنج تعبئة مجيع  مشاركة وإشراك مجيع األفراد: -4
 لفاعلني.ا

ابلرغم من حداثة نظام اإلدارة املتكامل فإن بعض املنظمات عرفت  حتسني األداء يف كل اجملاالت: -5
 ابلفعل اخنفاض كبري يف احلوادث واآلاثر البيئية بسبب تكامل النظم املختلفة. 

 إال أنه هناك من يقسم هذه الفوائد إىل فوائد داخلية وفوائد خارجية كما يلي:   
واليت تقسم بدورها إىل الفوائد التنظيمية، املالية، البشرية كما يوضحها اجلدول فوائد الداخلية: ال -1

 التايل:
 : الفوائد الداخلية لنظام اإلدارة املتكامل3اجلدول رقم 

 البشرية املالية لتنظيميةا

حتسني جودة اإلدارة بتخفيض  -
ثالث أقسام وظيفية إىل قسم 

الغامضة  واحد واحلد من احلواجز
 لإلدارة بني األنظمة الفرعية؛

ز دة الكفاءة التشغيلية بتوحيد  -
اهلياكل التنظيمية مع العناصر 
املماثلة وتبادل املعلومات بتجاوز 
احلدود التقليدية للمنظمة وحتسني 

 اجلهود؛

القضاء على االزدواجية والتكرار  -
والتناقضات بني إجراءات النظام 

ختفيض التكاليف ابلتخفيض من  -
 تكرار التدقيقات؛

ختفيض تكاليف الشهادة اخلارجية  -
بتجنب عمليات التدقيق من خالل 
احلصول على شهادة نظام واحد 

 )حتسني التوليفة: التكاليف/العائد(؛

 الز دة من هوامش الربح؛ -

ستخدام عدد إب فيض التكاليفخت -
 .نظمةاأل نسقني إلدارةامل أقل من

ز دة حتفيز وإشراك العمال  -
وتوعيتهم واالهتمام بتدريبهم، 
االتصال وأتهيل العمال حول 

 املصطلحات املشرتكة؛ 

خلق أحسن صورة للمنظمة  -
 بني العمال.
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 والتخفيف من الواثئق؛

املواءمة بني الواثئق املطبوعة -
 االتصاالت. 

 املصدر:
Éric Brunelle, L’élaboration d’un système de management intégré : qualité et 

environnement, Essai présenté au Centre Universitaire de Formation en Environnement 

en vue de l'obtention du grade de maître en environnement, Université de Sherbrooke, 

Québec, Canada, février 2005, pp.14-15. 

 ا اجلدول التايل:واليت يوضحهالفوائد اخلارجية:  -2
 : الفوائد اخلارجية لنظام اإلدارة املتكامل4اجلدول رقم 

 التجارية االتصال اجلودة، البيئة والصحة

حتسني اجلودة والبيئة والصحة  -
 من خالل األداء املستدام؛

 ختفيض إنتاج النفا ت اخلطرية؛ -

 ختفيض الضرر املهدد لألجهزة  -

 وعدم تعطيل اإلنتاج. 

 صورة املنظمة؛ حتسني -

حتسني العالقة مع أصحاب  -
 املصلحة؛

دليل عن االمتثال للمتطلبات  -
 التنظيمية والتشريعية.

 ميزة تنافسية؛ -

حتسني وضعية املؤسسة يف  -
 السوق؛

اكتساب زابئن جدد وتلبية  -
 حاجات زابئن املؤسسة.

 املصدر:
Éric Brunelle, op.cit, p. 15.  

 اخلامتة:
سبق أن نظام اإلدارة املتكامل هو إنشاء أهداف مشرتكة للجودة والبيئة والصحة ونشرها  يتضح ِما    

على مستوى املنظمة )سياسة نظام اإلدارة املتكامل(، وتوعية العمال هبا وااللتزام بتنفيذها والتحسني 
ة )اجلودة، البيئة، املستمر هلا من خالل تطبيق اإلجراءات املشرتكة والغري املشرتكة هلذه األنظمة الثالث

الصحة والسالمة املهنية(. وبتطبيق هذا النظام تتمكن املنظمة من تلبية احتياجات وتوقعات جمموعة متنوعة 
 Pمن أصحاب املصلحة ذات الصلة هبا، ومير تطبيقه مبجموعة من اخلطوات املبنية على عجلة دميينج )

نتج عن تطبيقه فوائد تتمثل يف االتساق، تصرف( كما يبينها منوذجه، وي Aافحص،  Cنفذ،  Dخطط، 
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التبسيط، الكفاءة، مشاركة وإشراك مجيع األفراد، حتسني األداء يف كل اجملاالت، وهناك من يقسم فوائد 
 تطبيق نظام اإلدارة املتكامل إىل فوائد داخلية وأخرى خارجية.

 التوصيات: 
 ي: إلجناح تطبيق نظام اإلدارة املتكامل جيب توفر ما يل    
 التزام قوي من طرف اإلدارة العليا؛ -
 توعية مجيع األفراد؛  -
 ختصيص الوقت الالزم لتطبيقه؛ -
 توفر اإلرادة واالستمرارية يف تطبيقه؛  -
 دجمه يف الوظائف األساسية.     -

 املصادر واملراجع:
1. Florence Gillet-Goinard, Bâtir un système intégré qualité-sécurité, 

Environnement, Edition d’organisation Groupe Eyralles, Paris, France, 2006, pp 

16-18. 

2. Adela Mariana and al, quality, environment and health integrated Management 

Systems, A literature review, journal of Investment and Management, 2015, p 

353. 

3. Mohamed El Khachab et autres, Proposition d’un modèle d’intégration des 

systèmes de Management Qualité, Sécurité et Environnement, International 

Journal of Innovation and Applied Studies, vol 9 No, 1/11/2014, p 336. 

4. www.pecb.com : 28/04/2017 مت االطالع عليه بتاريخ   

5. Badr Dakkak et autres, Diagnostic du système de management intégré Qualité, Sécurité, Environnement des PME/PMI 

Marocaines, HAL archives ouvertes, 16/05/2013, p 2. 

6. Solange Faucher, Système intégré de management, Afnor, France, 2006, p 3. 

7. Bernard Forman et autres, Qualité, Sécurité, Environnement-construire un 

système de mangement intégré, Afnor, France, 2002 , p 159. 

8. - Naima Chouali, 2015, Normalisation et performance de l’entreprise publique 

algérienne : cas de l’Entreprise Portuaire de Bejaia (EPB), Mémoire de Magister Option :Management 

des entreprises, Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, Alger , pp 84-85. 

عمر بن خلضر خلفاوي، التنمية املستدامة للمنظمات جودة، بيئة وصحة وسالمة مهنية، دار  .9
 .98،  ص 2016،  1األ م، عمان، األردن، ط

10. Bernard Forman et autres, op.cit, p 161. 

11. Florence Gillet-Goinard, op.cit, p 23.  

12. Badr Dakkak et autres, op.cit, p 3. 

 .99عمر بن خلضر خلفاوي، مرجع سبق ذكره، ص  .13
14. Bernard Forman et autres, op.cit, pp 169-181.    

15. Naima Chouali, op.cit, p 89.  
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16. Jozef Gasparik , Integrated management system in construction company-

effective tool of quality, environment and safety level improving, Slavak 

University of Techonlogy, Faculty of civil engineering , p 16 

17. Jozef Gasparik, op.cit, pp 17-18. 

18. Florence Gillet-Goinard, op.cit, pp.157-158. 

 .112ع سبق ذكره، ص. عمر بن خلضر خلفاوي، مرج .19

20. Solange Faucher, op.cit, pp 184-188. 
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 االبتكار يف املؤسسات اجلزائريةو اإلبداع و اقع القيادة و 
 

 بلعيد حياة
 جامعة حممد الطاهري، بشار

  :ملخص
تمام جلب اهو فرص العمل و ة و سطة هي مصدر خللق الثر و املتو عات األعمال الصغرية و إن مشر     

تؤهلها إىل سرعة التكيف مع و للنجاح  وظاصيات تشكل حظو من خص وهذا مبا تتميز بهاملستثمرين، 
أمامها خيار إال تنمية  دو يع واملنافسة الشديدة، مل إال انه يف ظل التغريات السريعةاجلديدة.  احمليط التو حت

 ميزة وخدماهتا مبا يكسبهامنتجاهتا  ودلك بتجديد وقيف الس مركزها التنافسي التنافسية وحتسني قدراهتا
لديها  حىت تتكون وتشجيع اإلبداعتثمني األفكار اجلدية و جه وو الت تنافسية، إال أن ذلك يفرض عليها

األداء و النجاح  ولة املبدعة تعترب أحدى مفاتيحاملقاو التميز على املنافسني. و من التفرد  قدرة إبداعية متكنها
 واليات حديثة ولة مدعمة بكفاءاتاملقا ونيشرتط أن تك دلك جديد وحتقيقالتو ير و مصدر للتطو اجليد 

امل اليت تساعد على و العو  وففري كل الظر و تو اإلبداعية و الفكرية  والقدراتعلى املعارف  ون متفتحةان تكو 
 ى التفوق الر دي.و إىل مست ويرها لرتتقيتط

 .سطةو املتو لية، املؤسسات الصغرية و اءة املقااإلبداع، الكفو لة، االبتكار و املقا الكلمات املفتاحية:
 

Résumé : 
    Les petites et moyennes entreprises sont les sources de la création des richesses, d’emploi 
et d’attraction des investissements. Les spécificités qui les caractérisent, représentent des 
atouts de succès. Elles les adaptent facilement à la vitesse des changements de 
l’environnement. Toutefois, à la lumière des nouveaux défis des changements rapides et 
face à la concurrence intense, ces entreprises n’ont pas d’autres choix que de développer 
leur compétitive et d’améliorer leurs positions concurrentielles, sur le marché, à partir de 
la rénovation de leurs produits et leurs services, dans le sens de les permettre d’obtenir un 
avantage concurrentiel. Mais ceci leur impose de s’orienter à faire valoriser les idées au 
sérieux et d’encourager toutes les initiatives d’innovation pour constituer des capacités 
créatrices qui les différencient de leurs concurrents et d’atteindre l’excellence. 
L’entreprenariat innovante est l’une des clés de la réussite, des bonnes performances, une 
source de développement et de rénovation. Pour les concrétiser, l’entreprenariat est tenue 
d’être renforcer par des compétences, des mécanismes modernes, d’être ouverte au savoir 
et aux connaissances intellectuelles, des idées innovatrices, d’offrir toutes les conditions et 
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les facteurs qui contribuent à leurs développement et à la promotion au talent 
d’entreprenariat. 
Mots clés : entreprenariat, création et innovation, compétence entrepreneuriale, PME 

 قدمةامل
ل النامية اليت تعاين الكثري من و لية يف تنمية اقتصاد ت الدو به املشاريع املقار املهم الذي تلعو نظرا للد    

ضع آليات للمساعدة على إنشاء و مت القيام ب العجز االقتصادي،و من أبرزها ارتفاع نسبة البطالة و املشاكل 
ه املشاريع حيتاج ير مثل هذو سطة. إال أن تطو املتو يف جمال الصناعات الصغرية  وترقية املشاريع االستثمارية

تؤدي و ارد بشرية مؤهلة قادرة على إدارهتا بكفاءة وفعالية يف مأمن من للمؤثرات اليت تعرقل جناحها و إىل م
 هبا إىل الفشل 

ف ابملخاطر إذا مل و االستمرار هلذه املشاريع االستثمارية يف عامل حمفو هلذا، فانه من الصعب اتمني البقاء    
 قنية، التخصصية ...اليت متكنه مناليت متتلك القدرات اإلدارية، التو زمة لتسيريها فر هلا الكفاءات الالو تت

هذه و التغلب على املخاطر و اخلالق للقيمة  االبتكارو ق عن طريق اإلبداع و حتقيق التفو لية و حتمل املسؤ 
هنية. التجربة املو ين و ن حمصلة للتكو مؤهالت مهنية اليت تكو الكفاءات هي مركبة من قدرات شخصية، 

كفاءة و لية لتعزيز فعالية و رة الكفاءة املقاو رقة إظهار ضر و ل ضمن هده الو ف واو ضمن هذا السياق سو 
حتقيق التنمية، و اجهة البطالة و االجتماعية الفعلية يف مو لية املبتكرة للمسامهة االقتصادية و املؤسسة املقا

ساط خرجيي و ر يف أو اجي اليت أخذت تتطاجه ظاهرة بطالة الشباب يف العمر اإلنتو ان اجلزائر تو خاصة 
 التقين. و ين املهين و مراكز التكو اجلامعات 

ف نتطرق إىل اختالف و ضمن هذا املدخل س: سطةو املتو ي للمؤسسات الصغرية و ر التنمو الد -1
رها، مث و درجة تطو جهاهتا االقتصادية و النامية حسب تو مفاهيم ال م.ص.م يف كل من البلدان املتقدمة 

 االجتماعية:و أخريا آاثرها االقتصادية و إىل خصائصها التعرض 
م دقيق ل م.ص.م أمر صعب و : إن حتديد مفه(1)سطةو املتو ل املؤسسات الصغرية و مفاهيم ح -1.1

طبيعة النظرة اليت تتبنها اجلهات املهتمة هبا، إضافة إىل اختالف و حميطها و للغاية نظرا لرتكيبة هذه األخرية 
االجتماعي  رها االقتصادي، السياسي،و ى تطو صياهتا، مستو يث خصل من حو اقتصاد ت الد

 جي. و لو التكنو 
 مها: و املتعايشة معا و عني من ال م.ص.م املتعاكسة و جد نو ابلبلدان الصناعية املتقدمة ي -أ

ال، املتمثلة يف املستغالت الفالحية العائلية و ر الز و ال م.ص.م التقليدية اليت تتضمن أنشطة يف ط--
 جية. و لو ى ضعيف من التكنو التجارة الصغرية اليت فيها مستو الصناعة التقليدية أو  الصغرية
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 Maxرة األكثر حداثة اليت كانت انطالقتها منذ مسامهة و املتمثلة يف الصو ىل و ال م.ص.م املعاكسة لأل--
Weber  ل م.ص.م، احلديثة و رغم املفاهيم التقليدية  م الرأمسالية.و أصبحت تشكل قاعدة على أساسها تقو

يشكل العنصر  -لو املقا -ن فيها رب العملو فإهنا تركز بشكل كبري على نفس الثقافة الفردية اليت يك
جد ميزة أخرى ترتبط ابلثقافة الغربية يف الياابن ترتكز بشكل أقل على الفرد من انتمائه إىل و املركزي. كما ت

   اليت ترتبط املؤسسات الكربى.  sous-traitanceالت ابطنية و ن يف أغلبيتها مقاو تكو  مجاعة.
راء و ل كمركز قرار مستقل خيتفي و ية للجماعة على الفرد، حيث أن املقاو لو م أكثر أو آبسيا تتميز مبفهو    
ان املراقبة متارس عن و اجلماعة اليت تشكل اخللية األساسية يف اإلدارة، و حدات األكثر اتساعا كالعائلة أو ال

 قيم املؤسسة. و ل انضمامهم إىل معايري طريق إشراك األفراد من خال
كانت تشكل جزء من اهليكل و ق و اعد السو جه، فإن ال م.ص.م اشتغلت خارج قو ببلدان االقتصاد امل -ب

جة اإلصالحات، أما بعد و الصناعي االحتكاري شديد املركزية الذي ميز اقتصاد  هذه البلدان قبل م
ع شكل املؤسسات، و تنو لى ز دة مكانة القطاع اخلاص لية عملت عو املراجعة مت إنشاء مؤسسات مقا

لني الذي قامت به الصني ساعد على إنشاء طبقة خاصة من و مية ملقاو حيث أن نظام إجيار مؤسسات عم
جه و ل التدرجيي من االقتصاد املو لة مت إتباعه هبدف التحو صاية الدو لني املستأجرين. إن هذا النظام لو املقا

 ن التخلي عن أصالة النظام. و ذلك بدو ق و لساملركزي إىل اقتصاد ا
جد كذلك طريق آخر للتحرر االقتصادي هبذه البلدان، يتعلق ابلسماح لتنمية قطاع غري رمسي، و كما      

 اب أيضا من خالل إصالحاهتا. و جه أخذت به كو هذا التو يتناسب مع شكل ال م.ص.م. 
صياهتا املشرتكة و قافات السائدة فيها لكن خصالثو ل و أن سياسات إعادة اهليكلة اختلفت حسب الد    
ضمن إقامة عالقات جديدة و يل ل م.ص.م ضمن عملية االنتقال االقتصادي و ر األو ن يف ختصيص الدو تك

 للملكية. 
يتميز مبا يلي: ملكية عائلية و جد قطاع غري رمسي يعمل جبانب القطاع الرمسي، و ابلبلدان النامية ي -ج

ق غري و ة، تقنيات ذات عمالة كثيفة، أتهيل مكتسب عن طريق التدريب، سدو للمؤسسات، عمليات حمد
تشكل و مة لألزمة و ارد احمللية كما أن مؤسساته تعترب أفضل مقاو ء إىل املو ح على املنافسة، اللجو ين مفتو قان

ضمن هذا السياق، فان ال م.ص.م هبذه البلدان، مل تكن هلا عالقة مبثيلتها و مصدرا رئيسيا للتشغيل. 
ية لالقتصاد و جد هبا، عدم رمسية قو دة ابلبلدان املتقدمة، فيما إذا ُأخذ مثال على القارة اإلفريقية اليت تو جو امل
ثيق ابخللية و حدة اإلنتاج فيها ترتبط بشكل و أن و مؤسسات صغرية تتميز قبل كل شيء ابملظهر اجلماعي، و 

لة اجلماعية، حيث أن املؤسسة و رتك املكان للمقالة الفردية يو م الغريب للمقاو من مت فإن، املفهو العائلية. 
يف أغلب احلاالت فإن و الديين، و الصغرية اإلفريقية مرت ابلعديد من التضامن األسري، العرقي، اجلغرايف أ
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أن  . كماضع اسرتاتيجية خمططةو مية لإلنفاق العائلي أكثر من التفكري يف و اإلنتاج تتحكم فيه احلاجيات الي
ل على الدخل لكل فئات و حيدة للحصو سيلة الو ة غري الرمسية تشكل يف غالب األحيان الاملؤسسة الصغري 

 السكان اليت ال يستطيع القطاع احلديث امتصاصها. 
الثقافية و بني القيم االجتماعية  فيق ماو اقفها للتو حدات الصغرية تكمن يف مو استمرارية هذه الو إن تنمية     

ابلتايل فإن ال م.ص.م غري الرمسية تدخل ضمن شبكة و ة االقتصادية، رة حتقيق الفعاليو ضر و اإلفريقية 
امل غلق على و عو د و ن مرارا مصدرا لقيو هذا يكو العرقي، و حدة االنتماء اجلغرايف أو العالقات االجتماعية ل

احملدد، لكن هذه التقاليد و ر العرف هو العادات اليت يصبح فيها دو عات و عة من املمنو ل ضمن جممو املقا
لد عنها من تضامن حيث أن فقدان األمن و كل من جهة أخرى أتمينا من املخاطر بفضل ما يتتش

شبكات و ل إىل إنشاء مجاعة متجانسة عرفيا، و القضائي ضمن البلدان النامية، يلزم املقاو ين و التعاقدي، القان
ملميزات اخلاصة ابل د. هلذا، فإن كل هذه او تبادل شخصية من أجل تقليص التكلفة املرتبطة ابحرتام العق

ال و صيات ألساليب تسيريها، كذلك فإن األمو م.ص.م غري الرمسية هبده البلدان تعطي العديد من اخلص
االدخار و دي أو الرتابط الو حميطه العائلي أو ل نفسه و ما من املقاو املستعملة ضمن هذه املؤسسات أتيت عم

قليل هبذه و ض الرمسية هو أن االلتجاء إىل القر و  ،يل غري الرمسيو يسمى ابلتمو اجلماعي فيما بني األفراد 
اجهة و مي ميكن من مو ليد دخل يو املؤسسات حيث أن الكفاءة املالية للمؤسسة تقاس ابلقدرة على ت

ارد البشرية مبؤسسات البلدان النامية تنشئ هي األخرى و مي كذلك فإن تسيري املو نفقات االستهالك الي
و قية أو ن عالقة سو حيث أن عالقة التشغيل هي اندرا ما تك هيم الغربية،افق مع املفاو شكال أصيال ال يت

أن عدد كبري من و قبل كل شيء رئيس عائلة، و ل هو أن املقاو ابط عائلية، و تعاقدية لكنها تنتج مرارا عن ر 
ات ن عالقو تكو سعة، و ظيفهم ضمن دائرة العائلة املو يف غالب األحيان يتم تو ن متدربني، و املستخدمني يعترب 

عماهلم من و التبعية ما بني أرابب العمل من األبناء الكبار و العمل فيها تسيطر عليها عالقات الرتابط 
ن له ميزة تقديرية و ع للمستخدمني تكو فياء مدينني لشغلهم، إن األجر املدفو ن أو نو ة الصغار الذين يكو اإلخ

 ال يف تلك اللحظة. و ما حيضر من أمو أي خيضع إلرادة رب العمل 
هي تتأرجح ما بني و إن ال م.ص.م ليست هلا نفس املفاهيم ابلنسبة للمناطق نتيجة الختالفها الكبري،     

هي رمز و التقليدي، و جه الليربايل أو التقليدية، منها ال م.ص.م للتو ما بني العصرنة و الفردية و اجلماعية 
و اجمللبة للتقدم، أو هي املبدعة أو ، جه االجتماعيو املؤسسة ذات التو حرية العمل، االستقاللية و لليربالية 

 ازانت االجتماعية أمام املستلزمات االقتصادية. و املؤسسة ذات البعد البشري املهتمة ابحلفاظ على الت
 سطةو املتو جناح املؤسسات الصغرية و جهات احلديثة لرايدة و الت -2.1
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رات و عمقه. أصبح من الضر و لتغري سرعة او يف عصر االقتصاد املعريف الذي يتسم ابملنافسة الشديدة     
االسرتاتيجية و ى املهام اإلدارية و حمتو ن القادرين على إدراك طبيعة و املهمة ألصحاب ال م.ص.م. أن بك

التميز يف أداء و صية و اخلصو التفرد و إن املنطلق األساسي للنجاح هو هنا يف إطار هذه املؤسسات و اليت يؤذ
ي تتطلب و ر احليو حماربتها. إن االنطالقة الصحيحة للقيام هبذا الد نو هذه املهام بطرق ال يستطيع املنافس

األساليب املناسبة جلعل هذه و املؤسسات ابلتايل استخدام اآلليات  ع منو املعرفة للخصائص املميزة هلذا الن
د كفاءات ِميزة و جو هكذا يصبح أمر  يف اسرتاتيجية هذه املؤسسات. ويةاص مفردات حيو اخلو اخلصائص 

تركيز و رة حتمية هبذه املؤسسات. حيث أن هذه القدرات املميزة متثل حقيقة اختالف و هرية ضر و ت جقدراو 
الدائم. فالقدرات و بة يف املنافسة لغرض النجاح املستمر و ة حقيقية مطلو انب قو هذه املؤسسات على ج

 ملؤسسات األخرى،قد ال حيصل عليها إال عدد قليل من او ة معينة متتلكها املؤسسة و املميزة يف نقاط ق
ن غريها من املؤسسات املنافسة. أن مسيريي و ن من املفضل انفراد املؤسسة هبذه القدرات املميزة دو يكو 

انب عملها و ن ترمجة هذه القدرات املميزة بصيغ عملية يف خمتلف جو سطة يستطيعو املتو املؤسسات الصغرية 
إن الر دة أتخذ أبعاد اص للزابئن. تقدمي شيء ِميز خ ن من خالل ذلكو نشاطاهتا حبيث يستطيعو 

يف هذه النظرة و سطة. و متو صغرية  انشاء مؤسساتاجتماعية، إذ أن قيمة جديدة تنتج عن و اقتصادية 
جيعل  االقتصادية الذيامل و افق األفضل للعو االقتصادية ينظر إىل أن القدرة على اإلبداع متكن من حتقيق الت

اق و التمكن من اخرتاق األسو إرضاء الزابئن، و خدمات و مي منتجات ر ر دي يف تقدو ن هلا دو املؤسسات يك
 أخد مكانة تنافسية فيها.و 

 سطةو املتو قدراته عامل أساسي جللب ميزة تنافسية للمؤسسات الصغرية و ــ اإلبداع 2
متطلبات كثرية ينبغي على و اليت تعيشها املنظمات، تفرض حتد ت  التغريات البيئية السريعةإن     
هذا ابلتايل يتطلب من املنظمات مقدرة إبداعية، أي و . لكن فـاعليةو اجهتها بسرعة و مات املختلفة ماملنظ
االزدهار و  والبقاء بل النمو اكبة هذه التغريات و آراء جديدة لتتمكن املنظمات من مو  ولحلو ير أفكار و تط
ليا. و دو يدة بني املنظمات حمليا ز دة املنافسة الشدو  ملة،و قد ازداد االهتمام ابإلبداع يف ظل ظاهرة العو 
 عالقته بتحقيق امليزة التنافسية للمنظماتو عه، خصائصه و أن اإلبداع، على مفهومء و سيتم تسليط الضو 

(: إن كلمة إبداع هي مشتقة من فعل أبدع، أي اخرتعت INNOVATION) م اإلبداعو مفه -1.2
و تطبيق أفكار جديدة يف املنظمة أو عين تنمية اسع يو اإلبداع ابملعىن الو  (2)أحدثتهو استخرجته و شيئا، أ

و  كل حتسني صغري أو جد من قبل، كما قد يعين اإلبداع كل جديد على اإلطالق أو ير شيء جديد مل يو تط
الدي يثبت جناحه من الناحية و مجاعي و د فردي أو أساليب الصنع الذي حيصل مبجهو كبري يف املنتجات 

ر اهلامة ابلنسبة جلميع و اإلبداع من األمو . (3)ته من الناحية االقتصاديةكذا فعاليو جية، و لو التكنو الفنية أ
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يتم من  (4)تنافسية و املنظمات اليت تسعى لتحقيق االزدهار يف ظل بيئات معقدة، مضطربة، غري مستقرة 
اضع و مو خالل عملية ذات مراحل خمتلفة، تبدأ من خلق الفكرة إىل تنفيذها، مث انتشارها إىل أماكن 

 .(5)أخرى
 م اإلبداع يتداخل مع كل من املفاهيم التالية:و رغم أن مفه    

 جيا. و لو صل اىل فكرة جديدة ابلكامل ترتبط ابلتكنو ( الذي يشري إىل التINVENTION) *االخرتاع
 تؤثر على املؤسسات اجملتمعية.و 

الت يف و إحداث حتو ية أير و عملية تطو الذي يعين االنفتاح على األفكار الرباقة، أrénovation *التجديد  
حتسني متدرج يف املهام، أي التطبيق ألفضل األفكار )سلع، خدمات جديدة، طرق عمل  والعمل، أ

 .(6)جديدة ......اخل(
تغيري عملها لتأيت و إعادة تشكيلها أو تقدمي أفكار جديدة أ والذي يعين خلق أ création *االبتكار
إعادة تركيب األمناط املعرفية من املعرفة يف  وأي جتميع أ (7)جديد بغض النظر عن التطبيق بشيء ما

 (8)أشكال فريدة 
 .(9)صل حلل خالق ملشكالت مـاو التو أ

اإلتيان و هو احد و ية تصب كلها يف معىن و جد لكل من هذه املفاهيم املختلفة دالالت لغو إال أنه ي    
ضع األفكار و ب لإلبداع يتعلقم و فهضمن ذلك ميكن متييز مو ف. و غري مألو بشيء جديد مبتكر، مبتدع 

املتعاملني معها. أي  ومنتج تقدمة املنظمة لزابئنها أو التنفيذ على شكل عملية أ املبتكرات موضعو اجلديدة 
 (10)اقع العملي و العمل على نقل األفكار اجلديدة إىل ال

سيلة إلحداث التغيري يف و  ويرى إن اإلبداع يعترب استجابة للتغريات البيئية. أWilliam Evan.N إن     
 من خارجمَتت استعارهتا و رت داخل املنظمة أو ان اإلبداع التنظيمي يعرف أبنه: تطبيق فكرة طو املنظمة. 

اخلدمة(  والربامج أ والسياسة أ والعملية أ والنظام أ وسيلة أو ال وم كانت تتعلق ابملنتج أ اءو املنظمة )س
 ظمة حينما طبقتها.اليت هي الفكرة اجلديدة ابلنسبة للمنو 

ب جديد يف اإلنتاج، و أسل وأبنه النتيجة النامجة عن إنشاء طريقة أ (11)((SCHUMPETERعرفه ))و     
 هي:و قد حدد مخسة أشكال لإلبداع و كيفية تصميمه.....   وانت املنتج أو كذا التغيري يف مجيع مكو 

 ــ إنتاج منتج جديد 
 يقو التس وــ إدماج طريقة جديدة يف اإلنتاج أ

 ليةو اد األو جديد للم استعمال مصدرــ 
 ق جديدة و سو غز و ــ فتح 
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 ــ حتقيق تنظيم جديد للصناعة
عالقات جديدة و ر و املشكالت مبنظو اهر و من خالل ما تقدم ميكن اعتبار اإلبداع أبنه النظر إىل الظ    

الربط بني و احلدس، و االستقصاء و م الفرد ابلبحث و يقو بيئة املنظمة، و العمل و الفرد  يتفاعل فيهافة و غري مأل
أن يعين اإلبداع تطبيق  كما ميكناجملتمع.  و ذي قيمة للفرد و أصيل و األشياء..... مبا يؤدي إىل إنتاج جديد 

اته، و أدو ، أساليب العمل طرائق اإلنتاجظ على املنتجات، و أفكار جديدة اليت تؤدي إىل حتسني ملح
 نتائج املؤسسة.و انجح على أداء و دف إىل إحداث أثر اجيايب بكيفية هت داخل املنظمةيق و التسو التنظيم 

 سطة و املتو ر اإلبداع يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسات الصغرية و د  -4.2
هتا على و ن بقو بقاء هذه األخرية مرهو يعد اإلبداع احملدد الرئيسي لنجاح املؤسسات ألن استمرارية     
نة و م احلديث الذي يستند على السرعة، املر و ابملفهو هبا قدرة تنافسية. مبدى اكتساو جه املنافسة و د يف و الصم

ب. إن املزا  التنافسية تعتمد و ابلشكل املطلو قت املناسب و التمكن من تلبية الطلب يف الو دة العالية و اجلو 
ن يقية فريدة مو تسو التفرد خبصائص إنتاجية و ن و ل إىل ما مل يصل إليه اآلخر و صو على اكتشاف الفرص لل

 د.و أجو به ليصبح أفضل  االرتقاءو قائم و ير ملا هو التطو أكثر إاتحة و عها أبقل تكلفة و ن
 : (12)من أهم آاثر اإلبداع اليت تنعكس على القدرة التنافسية للمؤسسة و     
خالل التأثري على التكاليف حسب طبيعتها: تكاليف  اقتصادها منإمكانية و التعديل يف بنية التكاليف -

استهالك الطاقة، حتسني و املة إبحالل التسيري اآليل لسالسل اإلنتاج، تعديل حصة املشرت ت اليد الع
من مثة و ج و كما يؤدي اإلبداع يف املنتج إىل تعديل طبيعة املدخالت يف صنع املنت  ودية طرائق اإلنتاج، أو مرد

ذلك من خالل اإلبداع يف و  تةالثابن التعديل يف التكاليف و التعديل يف التكلفة املتغرية كما ميكن أن يك
 التعديل يف التكلفتني معا.و . ألإلنتاجرية و ل الضر و افق معها من األصو الطرائق مبا يت

دية النشاط من خالل التحسينات املدخلة و مردو و ليد قيمة للنشاط، حيث أن اإلبداع اجلزئي يدعم منو ت-
 .مضاعفة الربحابلتايل و اج، ميكن من ختفيض تكاليف اإلنتو طرائق اإلنتاج  وعلى املنتج أ

هذا من خالل و  مهدد ابلزوالو أكما إبمكان اإلبداعات اجلدرية أن تؤدي إىل بعث نشاط كان مستقر 
 أمهية نشاط آخر.و ض فقدان قيمة و العمل على تقدمي بديل يع وعملية جتديده. أ

ق من و اجدة سلفا يف السو اجز حتمي املؤسسات املتو احلماية من أثر املنافسة، ألن اإلبداع مبثابة ح-
جية، املعرفة،  و لو ل )التكنو اجز الدخو املنافسني الداخلني احملتملني. كما ميكن لإلبداع أن يساهم يف ختطي ح

 احتالل مكانة هبا.و اق و ل إىل أسو صو ميكن من الو احليازة على براءة اخرتاع( و كيفية العمل أ
ابلتايل و ه و من والرفع من قدرات النشاط أو التقليص أأيضا، فان اإلبداع يعدل من حدة املنافسة من خالل 

 تضاؤل عدد املنافسني. ويؤثر هذا بز دة أ
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 ضمان سالمة املستهلك. و دة اإلنتاج و االستعمال من خالل حتسني جو التأثري على االستهالك -
 زعني آبخرين جدد.و املو ردين و تبديل املنافسني، املو يعمل على تغيري بين النشاط -
اليت ميكن و جدت من قبل و ر أجزاء مل يسبق هلا أن و للمنتجات من خالل ظه االسرتاتيجيةالتجزئة  يرو تط-

قد ينتج انقسام جزء من و ان تؤدي إىل إنشاء نشاط جديد ابلكامل متضمن لعدة أجزاء من املنتجات. أ
إدماج و داع يف املنتج أاإلبو املنتجات إىل عدة أجزاء فرعية خمتلفة كما يف حالة اإلبداع يف طرائق اإلنتاج 

عدة أجزاء اليت قد تؤدي إىل اختفاء نشاط كامل كما يف حالة  واختفاء جزء أ واحد أو عدة أجزاء يف جزء 
 اإلبداع اجلذري.

 التية :و التية حتمية لتحسني تسيري املشاريع املقاو الكفاءات املقا -3
 امل املؤثرة فيها:و العو كفاءهتم و لني و ملقالة، خصائص او م املقاو ف يتم التعرض إىل مفهو فيما يلي سو     
 : لنيو خصائص املقاو لة و ماهية املقا -1.3

جه التقارب فيما بينها من حيث و د الكثري من أو جو لة رغم و تعددت تعاريف املقالة:  و م املقاو مفه -أ
، ابإلضافة ة هباالصل إدارة األعمال ذاتو الرغبة يف تنظيم و لة هي القدرة و املعىن العام الذي يشري إىل أن املقا

 القدرة على حتمل املخاطرة.و هلا على بعض املفاهيم اجلديدة مثل: االبتكار و إىل مش
ن املدين اجلزائري أبهنا: معقد يتعهد و من القان 549لة يف املادة و قد عرف املشرع اجلزائري عقد املقاو     

 .(13)أجر يتعهد به املتعاقد اآلخرمأن يؤدي عمال مقابل  ومبقتضاه أحد املتعاقدين أن يصنع شيئا أ
املال و اجلهد و قت و ختصيص الو ، قيمة وعملية إنشاء شيء جديد ذ (14)لة على أهنا و كما ينظر إىل املقا     

أي إهنا عملية ديناميكية لتامني تراكم  استقبال املكافئة الناجتة.و حتمل املخاطر املصاحبة و ع، و الالزم للمشر 
االلتزام ابلتطبيق لكي و اهلم و س أمو ن املخاطر يف رؤ و دم عن طريق األفراد الذين يتخـذة تقو هذه الثر و ة، و الثر 

 ون جديدة أو ال تكو ن أو اخلدمات قد تك وهذه املنتجات أو اخلدمات ، وا قيمة إىل بعض املنتجات أو يضيف
انطالقا من و رية، و املهارات الضر و ارد و ل هلا قيمة من خالل ختصيص املو فريدة، لكن جيب أن يضيف املقا

 -قيمة. وعملية إنشاء شيئا جديد ذ-لة احلديثة : و م عليها املقاو ذلك ميكن حتديد أربعة عناصر رئيسية تق
 استقبال املكافآت الناجتة. -تقبل املخاطر املختلفة. -املال.و قت، اجلهد و ختصيص ال

سائل السعي وو د جهداً منظماً، عة من األفراو جمم ولة هي العملية اليت من خالهلا يستخدم فرد أو فاملقا    
ال و التميز، و احلاجات من خالل اإلبداع و ب مع الرغبات و ع ابلتجاو للمشر  والنمو راء الفرص لتأمني قيمة، و 

إدراك و ين لألعمال و ل الشكل القانو يتضمن اختيار املقاو عه و ل من أن ينظر إىل تنظيم مشر و بد للمقا
ن و جه، ألنه بدو من أن يسري العمل يف التنفيذ على خري تصميم هيكل التنظيم املناسب لعمله حىت يض

ع سيؤدي إىل و املشر  وضى ألن منو عه يف حالة فو ل قد جيد مشر و اختيار اهليكل التنظيمي املناسب فإن املقا
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اجه  و هي من أصعب األشياء اليت تو ، لذلك البد من تسليم بعض األعمال إىل اآلخرين، وظائفهتعدد 
 .(15)لو املقا
فر فيه و ع استثماري  ال بد أن تتو ميتلك مشر  واًل أو ن مقاو إن من يريد أن يك لني :و ص املقاخصائ -ب

الرغبة يف أن يبدأ و البد أن ميتلك الشجاعة و العديد من اخلصائص الشخصية اليت متيزه عن غريه من األفراد، 
ابت اليت و على الرغم من الصعالثقة يف االستمرار فيه متفائاًل ابلنجاح و ن لديه االندفاع و يكو ذلك العمل، 

 من أهم تلك اخلصائص ما يلي:و اجهه مستقباًل، و ميكن أن ت
ل أعطت له شخصية غري عادية و إن التعاريف املختلفة اليت قدمت للمقا اخلصائص الشخصيـة : -الو أ

اخلصائص التالية:  David.C.Mcclelland (16)قد قدم و ، ولتتميز خبصائص تؤدي إىل جناح املقا
 املخاطرة.و لية، الشخصية، الطاقة، االبتكار و سؤ امل

لية حيث تعرض هلا و مات  األساسية يف املهنة املقاو املخاطرة يعتربان من املقو إال أن خاصييت االبتكار 
 الذي ركز على أمهية خاصية  االبتكار، Chumpterجهات نظر متعددة، مثل و العديد من الباحثني ب

    Longeneckerـالقدرة على املخاطرة. يف حني قسم كل من رة و كد على ضر أ الذي Timmonsو

اليت تتمثل يف الذكاء، و هلما اخلصائص التسيريية و ل إىل قسمني: أو اخلصائص الشخصية للمقا Brownو
لية، و التحدي، املسؤ و التية تتمثل يف حب املخاطرة و اثنيهما خصائص مقاو القيادة، و النزاهة، االستقامة 

 لى تقبل التغريات.القدرة عو احلماسة 
                               ل هي:و أهم اخلصائص الشخصية للمقا فإن ماً و عمو     

غ و لية بلو حتمل مسؤ و قف تنافسي معني، و ز يف مو الفو هي الرغبة يف تقدمي أفضل إجناز أ احلاجة لإلجناز:
 .اجهة الصعابو ماهلدف جبدارة مع القدرة على 

 الصدفة.و م على احلظ و خاطرة أي ال تقامل وامليل وو االستعداد 
 اء.و عدم التأثر ابألهو ية و التشبث ابهلو فر اإلرادة، املثابرة و أي تالرغبة يف النجاح: 

عدم و ر و احلرية للتمكن من السيطرة على زمام األمو اإلحساس ابألمان و ق و ر ابلتفو أي الشعالثقة ابلنفس: 
 اإلرادة املستقلة.و زء من ضريبة العمل احلر ف من ارتكاب األخطاء بقناعة أهنا تشكل جو اخل

 التحد ت.اجهة و م التألق يفو فر احلماس للعمل و أي تاالندفاع للعمل: 
اإلحساس ابلنشاط يف استمرارية و ية و أي امتالك اإلرادة القيلة: و عي للعمل ساعات طو االستعداد الط

 مة العمل.و مداو 
  السعي لتحقيق األهداف. الرتاجع يف وعدم التخلي أو أي التمسك  االلتزام

 للنجاح.فرصة  أن اخلسارةأي التحلي ابلتفكري االجيايب الذي يعترب التفاؤل: 
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 . غ األهدافو أي عدم االعتمادية يف بلاالستقاللية: 
 التفكري ابلفرص.و املستقبل  وأي التطلع والنظرة املستقبلية: 

 د.و حتقيق النجاح املنشو تقدم يف األعمال أي التنازل عن إشباع حاجات معينة يف سبيل ال التضحية:
 لني الناجحني ما يلي:و كية للمقاو السل أهم اخلصائصمن  لني:و كية للمقاو اثنيا: اخلصائص السل

 هنا لصاحل أعماهلم.و ن بقدرات تقنية عالية يسخر و لة يتمتعو أصحاب أعمال املقاالقدرات التقنية:  
د فعل، مناقشة القرارات و مات، استالم ردو ، نقل معلتصالعلى االتتمثل يف القدرة  القدرات التفاعلية:

 غريها. و قبل إصدارها، 
 تتمثل هذه القدرات فيما يلي:و القدرات اإلدارية: 

املنظمة و ع و زمالئه خلدمة املشر و سيه و عالقات إنسانية مع مرؤ ير و افق االجتماعي أي تطو قدرات الت -
ع و الدعم املستمر للعنصر البشري داخل املشر و الثقة و هذه العالقات تبىن على االحرتام و بشكل عام، 

 ع.و االهتمام مبشكالته خارج املشر و 
حتليل و احملاكمة املنطقية و اختاذ القرارات و مبادئ علمية يف ميدان اإلدارة و أبسس  تتعلققدرات فكرية:  -

 هلا..إخل.و حلو أسباهبا و إجياد العالقات بني املشكالت و املشكالت 
التخزين و الشراء و البيع و ل ابملسائل الفنية املتعلقة ابإلنتاج و دراية املقاو تتمثل يف خربة و قدرات فنية:  -
 عاهتم.و يل تلك املسائل املتعلقة ابألنشطة الفنية ملشر و التمو 

 امل املؤثرة فيها:و العو لية و الكفاءة املقا
ألي مؤسسة تعتمد قبل كل شيء  ة احلقيقيةو ر الزمن يشعر أبن الثر و أصبح العامل كله مبر  هية الكفاءة: أ.ما

املادية لكن الشيء و سائل املالية و فري الو ة يتحتم على كل مؤسسة تو من أجل خلق هذه الثر و على األفراد ،
رأس  وهنا يتدخل العامل البشري أو سائل و االستعمال اجليد هلذه الو التنسيق، التنظيم،  واألكثر أمهية ه
 املال البشري.

إن فعالية املؤسسة تنتج عن الكفاءات اليت جيب على املؤسسة أن تركز  J.B.Quinn(17)حسب     
 استثماراهتا فيها. 

 «. الكفاءة هي القدرة على حل املشاكل املهنية يف نطاق معني» :أنفريى  Michel Ledru (18)أما     
من الباحثني يف لني يف جناح أداء مؤسساهتم جذب اهتمام العديد و إن مسامهة املقااع الكفاءات: و أن ب ـ

جب و اع من الكفاءات و جهات نظر متشعبة اجتمعت كلها يف ثالث أنو ا و الذين قدمو جمال إدارة األعمال 
 هي: و ل اكتساهبا و على املقا
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 ل.و ك اخلاص للمقاو السلو هي اليت تتعلق ابخلصائص الشخصية التية: و الكفاءة املقا
 ائف األساسية للمؤسسة.ظو هي اليت تتمثل يف التحكم يف الالكفاءة املهنية: 

 اإلسرتاتيجية.هي اليت تتعلق ابالختيارات الكفاءة التسيريية: 
اخلصائص و من بعض املهارات اليت تظهر من خالل الصفات النفسية  و: تبدالتيةو ال: الكفاءة املقاو أ

 خاصة النفسانيني.و هي اليت لقيت اهتماما من طرف االقتصاديني و ل، و الشخصية للمقا
 اليت. و هي قاعدة لنجاح النشاط املقاو ل شخصية ِميزة و اءة للمقاتعطي الكف

لكنها أظهرت و ل و ذجي للمقاو صف منو إن العديد من الدراسات أجريت يف هذا اجملال إال أهنا مل تعطي 
 منها:و ن يف جمال األعمال، و بعض اخلصائص اليت جندها غالبا لدى األشخاص الذين ينجح

طريق هذا يتعلق بكفاءته اإلدارية عن و ك إىل حد أقصى و على تقليل الشك القدرةالقدرة على املخاطرة: 
 قدراته.و كفاءته   ابلنجاح بفضلضعيات تعده و يف  التصرف

 داته الشخصية فرصة التأثري على النتائج.و ن جملهو أي تك قيادة نشاطات مهمة:
حيد و ل الو املسؤ  وحده. هو لية اختاذ القرار الذي قام به لو يتحمل مسؤ لية الشخصية: و املسؤ و حدة و ال

حيد على نتائج و ل الو املسؤ و التغريات اليت تطرأ على املؤسسة و ع النشاطات و   على جممو معنو ماد  
 ر للمؤسسة.و التطو حيد الذي يضمن األمان و الو هو ق و داته يف السو جمه

 الثقة ابلنفس. 
 سية.األساحتديد احلاجيات و القدرة على احلكم  القدرة على إصدار األحكام:

ل إىل األهداف و صو اليت حيب مراعاهتا لل سع اخليال من خالل األفكارو فر و أي تر: و القدرة على التص
 ة.و املرج

ل ترتكز و ل، فخاصية املقاو املقاو الشخص املبتكر ه Schumpeter (19)عند  القدرة على التجديد: 
 خلق شكل اقتصادي جديد.و على حتمله لألخطار حمققا بذلك ابتكارات أ

فإن الكفاءات املهنية هي املهارات اليت تنتج  Benusiglio Dany (20)حسب  املهنية:نيا: الكفاءة اث
 فة مسبقاً.و اليت ترتكز على إجراءات معر و لكن أيضا عن الثقافة املهنية و عن القدرات الشخصية 

لى حتقيق ن الشخص قادرًا يف حاالت العمل عو على طرق التنظيم، حيث تتطلب هذه الكفاءات أن يكو 
 ظائف األساسية للمؤسسة.و النتائج املطابقة للمعايري املهنية من خالل التحكم يف ال

قدر من  له حبل أكربل امتالك ثقافة شاملة تسمح و أنه جيب على املقا Viquerat.T(21)يشري و     
التعدد يف  وأ ى األدىن من املعرفةو على األقل فهم اخلرباء الذين يتعامل معهم، هذا املستو املشاكل أ
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ن، يف و القانو يف جمال اإلدارة  املالية،و : احملاسبة اجملاالت التاليةن خالصة للمعارف و املعارف ميكن أن يك
 اجملال البنكي، يف اجملال التجاري.

ل و يصبح املقاو املهنية، و التية و تعترب الكفاءات التسيريية كنتيجة للكفائتني املقا اثلثا: الكفاءات التسيريية:
يتطلب دلك و التقنية. و قدرته يف التحكم يف األعمال اإلدارية و فيق بني ميزاته الشخصية و ري جيد ابلتمس

 املراقبة .و التحكم و التنظيم  القدرة على التنبؤ،
و قع التصرفات أو أهم عامل حيدد مو البعد الثقايف هر الكفاءات: و تطو امل املؤثرة يف اكتساب و الع  -هـ

ين عامل مهم يؤثر يف و اعترب التك Schultz (22)ل يف بيئته االجتماعية. أما و للمقاكيات االقتصادية و السل
 لية.و الكفاءة املقا

ين و أن التك Gary Becker (23)يؤكد  وين على النمو بتحليل أثر التكو « الرأمسال البشري»إن نظرية     
 ينمي اإلنتاجية عند الفرد.

ر  و امل االخرى، بل هناك دو مستقلة عن العو امل االقتصادية و لعلة ال ترتبط فقط ابو ابلتايل فان املقاو     
 النفسية...و امل االجتماعية و كذلك للع

 ب الغريب: و اص مبنطقة اجلنو لني اخلو دراسة تطبيقية لبعض املقا -4
قة لني مبنطو قدرهتا اإلبداعية بعينة من املقاو لية و اقع الكفاءة املقاو ل هذه الدراسة أن تبني و ستحا         

قدراهتم و صا من حيث كفاءات أصحاهبا و خصو لة اجلزائرية و اقع املقاو للتقرب من و ب الغريب اجلزائري، و اجلن
ب الغريب اجلزائري و اجدة مؤسساهتم مبنطقة اجلنو اص املتو لني اخلو على اإلبداع مت القيام بدراسة لعينة من املقا

ان كان يغلب عليها احلجم املصغر، و جم، سطة احلو متو عات األعمال صغرية و ابعتبارها تصنف ضمن مشر 
 لية للنشاط اإلنتاجي.و فإهنا متثل كلها مؤسسات مقا

ه من و لني استبيان الذي ملئو جيه هلؤالء املقاو حيث مت تات املستخدمة يف مجع البياانت: و األد -4-1
 ر التالية:و ل احملاو ر حو تتضمن أسئلة تدو خالل املقابلة املباشرة معهم، 

 سة.و املدر أصحاهبا ابملؤسسات و لة و اخصائص املق-
 سة.و املدر لية املميزة ألصحاب املؤسسات و الكفاءات املقا-
 سة.و الت املدر و اإلدارية ألصحاب املقا والكفاءات التسيريية أ-
 سة.و املدر الت و األساليب التسيريية املعتمدة ابملقا-
رة يف اكتساهبا حسب رأي أصحاب املؤسسات امل املؤثو العو لة و بة إلجناح املقاو املهارات املطلو الكفاءات -

 سة.و املدر 
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أنخذ كعينة بعض وب الغريب، و لني مبنطقة اجلنو املقا وجمتمع الدراسة ه عينة الدراسة:و جمتمع  -4-2
عات و ب الغريب اجلزائري ابعتبارها تصنف ضمن مشر و اجدة مؤسساهتم مبنطقة اجلنو املتو اص، و لني اخلو املقا

لية و ان كان يغلب عليها احلجم املصغر، فإهنا متثل كلها مؤسسات مقاو احلجم، سطة و متو األعمال صغرية 
قائمة إستبيان على املؤسسات، بني  30زيع و ائيا، حيث مت تو قد مت إختيارهم عشو للنشاط اإلنتاجي، 

 .2016أفريل و شهري مارس 
يلها من و اجعتها، مت حتمر و مات و أساليب التحليل املستخدمة: بعد االنتهاء من عملية اجلمع للمعل -4-3

 .Excel2007عية إىل الصيغة الكمية من خالل برانمج و الصيغة الن
 ل على النتائج التالية:و بعد عملية متحيص اإلجاابت مت احلصمناقشة نتائج الدراسة: و حتليل  -4-4
ة ر بنسبو الت ذكو : إن أغلبية أصحاب هذه املقاسةو لية املدر و اخلصائص املميزة للمؤسسات املقا*

سنة مبا يعرف ابلسن اإلنتاجي بنسبة  30ز أعمارهم و ن ضمن فئة الشباب الذين تتجاو يركز  83.33%
ى التعليم و ر الثاين من التعليم أي مبستو ا الدراسة يف الطو الذين أغلبيتهم تركو من الرتكيبة العمرية  50%
ينا مهنيا يف و ا تكو ن تلقفقط من الذي %33.33جد من هؤالء نسبة و يف حني، ي،  %55.56سط بنسبة و املت

 اجملال التقين .
تتضمن يف  مبؤسسات %61.11ن نشاطا إنتاجيا بنسبة و لني حمل الدراسة ميارسو إن أغلبية املقا    
حيث كان اختيارهم للنشاط على أساس رحبي  سط.و املتعات ذات احلجم و عها نسبة صغرية من املشر و جمم
  . %83.33ات بنسبة و ق مخس سنو يتهم خربة مهنية تفإن ألغلبو .  %50ن مراعاة للتخصص بنسبة و د
لني ليس هلم استعداد لتحمل املخاطر بنسبة و لية: ابلنسبة للمخاطرة جند أن أغلبية املقاو الكفاءات املقا*

ل تتخذ بصفة و إن قرارات املقا بة.و حمسو ن فقط احلاالت اليت فيها املخاطر قليلة أو بل حيب % 46.67
، إن أغلبية %44.44يف بعض حاالت يتم االستعانة آبراء املساعدين بنسبة و   %50انفرادية بنسبة 

األساليب احلديثة ضمن املنتج و الت حمل الدراسة متفتحة، تعمل كثريا على إدخال األفكار اجلديدة و املقا
من  %50ب السلطة القيادية املركزية بنسبة و تعتمد يف أغلبيتها على أسلهي بذلك مبدعة، و طرائق اإلنتاج و 

 ع احلاالت األخرى للقيادة.و جمم
ن ذلك عن طريق و اجهو لني حمل الدراسة يو فيما يتعلق ابلتغلب على تراكم العمل تبني أن أغلبية املقا    

ن ز دة ساعات العمل بنفس عدد العمال بنسبة و البعض األخر يفضلو  %55.55ظيف بنسبة و ز دة الت
38.89%. 
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ن اهتماما كبريا و لو لني يو فان أغلبية املقا لة هلذا،و املقا اسرتاتيجيةن عنصر مهم ضم وض هو ان التفا    
ض و ن التفاو فان معظمهم يفضل ن ابن لديهم قدرة كبرية على ذلك، هلذا السبب،و ض ألهنم يؤمنو للتفا

 كيل .و اندرا ما يتم التو ع احلاالت االخرى و من جمم %50املباشر يف بعض احلاالت كأقل تفضيل بنسبة 
سطة يف جمال احملاسبة و ماهتم متو لني حمل الدراسة معلو إن أغلبية املقا اإلدارية:و ءات التسيريية أالكفا*
ن يف طرق حساب التكاليف، و مبا جيعلهم يتحكمو مبا ميكنهم من الفهم العام هلا،  %55.56املالية بنسبة و 

نفس الشيء ابلنسبة و هو ع احلاالت. و من جمم %44.44اجلباية بنسبة  هامش الربح،و أسعار البيع 
يف و ع احلاالت. و من جمم %50سطة مبا ميثل نسبة و انت اليت معرفتهم هلا متو ماهتم يف جمال تسيري املخز و ملعل

إال أن إعداد  ع احلاالت.و من جمم % 50سطة مبا ميثلو جمال إدارة العمليات اإلنتاجية اليت معرفتهم هلا مت
ن بشكل و يف حني يعرف ع احلاالت.و من جمم %55.56 برانمج العمل لديهم يتم بشكل إنفرادي بنسبة

 يلة يف التسيري.و نتيجة للتجربة الط %61.11ارد البشرية بنسبة و جيد طرق تسيري امل
صا التأكد من مدى تطابق و خصو رة مستمرة و سة تتم بصو الت املدر و إن مراقبة اإلنتاج ضمن املقا    

 61.11 ذلك بنسبةو يب األخطاء و تصو ا قصد تصحيح النتائج املتحصل عليها مع األهداف احملددة مسبق
ع و من جمم %83.33 ذلك بنسبةو رة فقط و يتم تغيري اهلياكل التنظيمية عند الضر و ع احلاالت، و من جمم %

ع و من جمم %55.56بنسبة و سطة يف معظمها و لني يف حتليل النتائج هي متو احلاالت، كما إن كفاءات املقا
 احلاالت.

يتم ذلك بكل و ن بشكل عادي مع التغريات احمليطة و لني حمل الدراسة يتأقلمو قاإن نصف عدد املو     
 ع احلاالت.و من جمم %44.44لة مبا ميثل نسبة و سه
 وهذا يعكس جناحهم يف خلق جو  %66.67ن ثقة كبرية من شركائهم بنسبة و لني يكتسبو ان أغلبية املقاو 

 التقرب الكبري منهم.و مالئم 
رية لنجاح األعمال و ن أن املهارات الضر و لني ير و لعوامل املؤثرة فيها: إن أغلبية املقالية واو الكفاءات املقا*

لية مبا ميثل نسبة و لية هي املهارات التقنية يف التخصص إضافة إىل املهارات املتعلقة ابملمارسة املقاو املقا
 امل املمكنة.و ع العو من جمم 55.56%

املثابرة يف و يل تتمثل أساسا يف اإلستمرارية و اح النشاط املقامات جنو ن أن مقو لني ير و إن أغلبية املقا    
بعدها القدرة على إدارة و  % 33.33مث تليها الرغبة يف إدارة األعمال بنسبة  %38.89العمل بنسبة 
اخلربة و فر املالحظة الشخصية و ن أن تقييم الفرص يتطلب تو كما أن معظمهم ير  %22.22املخاطر بنسبة 
لة و ظائف املرتبطة ابملقاو ق لطبيعة الو ، مث حاجة الس %61.11ىل مبا ميثل نسبة و ة األاملكتسبة ابلدرج
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افر و ن يف معظمهم ان اكتساب مهارة أخد املخاطرة يتطلب تو كذلك ير و . %27.78ابلدرجة الثانية مبا ميثل 
 ع املتطلبات.و من جمم %50ىل مبا ميثل نسبة و الرؤية لتقييم األهداف ابلدرجة األو قت و ال
ق الذي يسمح له ابلنجاح ضمن و فر على بعض التفو ل اجلزائري اخلاص يتو كخالصة للنتائج، فان املقاو 

، ويلفر على صفات شخصية اليت هي يف أساس العمل املقاو لية هذا من جهة، كما أنه يتو األعمال املقا
 :واصفاتحيث جند لديه م

ن و يفضل تلك اليت يك كثرية، بل حتمل خماطر  عدم االنطالقة يف األعمال اليتو بة و *اخد املخاطرة احملس
 متأكد من النتائج. وفيها قادر علي التنبؤ أ

طرائق االنتاج و *لديه فكر االبداع مبا ميتلك من أفكار كثرية يريد جتسيدها إبدخال تغيريات على املنتج 
 ح.ل على األرابو م بعمله بدافع الرغبة للنجاح يف النشاط من أجل احلصو يقو يق، و التسو 

حده و د له لو لكن القرار النهائي يعو انه، و ان أيخذ أحياان آبراء أعو  حده، حىتو لم ابختاذ قرارات و يق    
 مؤسسته.الذي يعرف كل ما يتالءم مع مصلحة  أبنه الوحيديؤمن و فقط الن لديه ثقة كبرية ابلنفس 

يبحث و ض و مهية كبرية للتفاكما أنه يعطي أ  الئهم.و ضمان و سيه و يعرف جيدا كيف ينال احرتام مرؤ     
 مرارا عن اقتناع املتعاملني معه.  

نية اليت متكنه يف التحكم يف و القانو ر اإلدارية، التقنية و لة تتعلق بتدابري األمو لذيه معرفة ميدانية مقب    
 لية اليت جتعل منهو ظائف يقرتن بكفاءاته املقاو حيث ان هذا التحكم يف ال للمؤسسة.ظائف االساسية و ال

حيب عمله و مع التغريات  النتائج، يتكيف خيطط، ينظم، يراقب، حيللل املسري الذي و على االقل املقا
 عماله.و 

اص و لني اخلو ير كفاءات املقاو تطو سامهت يف اكتساب  وامل مكنت أو هناك بعض الع من جهة أخرى،    
ل  و شخصية املقاو عا ما و يلة نو نية الطالتجربة املهو اجلزائريني لكن بدرجات خمتلفة منها ما تؤثر فيها اخلربة 

 الكفاءات اإلدارية.و لية و كالكفاءات املقا
يرها مبا و تط ول اجلزائري مل يستطيع حقيقة اكتساهبا او يف حني، فيما خيص الكفاءات املهنية، فان املقا    

 غري كايف. واملهين الذي اتبعه يبدو ين الدراسي و فيه الكفاية الن التك
بة للنجاح ضمن و ير الكفاءات األساسية املطلو تطو ل اجلزائري استطاع اكتساب و فان املقا يف األخري،و     

 .ابملمارسة املقاوليةمهارات تتعلق و عامل األعمال من مهارات تقنية 
مثابرته يف العمل و يلة تؤكد استمراريته و خربة مهنية طو بة، متميز بذكاء و املبدع، متخذ املخاطر احملسو فه    
ير معارف، تطبيقات عملية و مات النجاح اليت متكنه من تطو إدارة املخاطر من مقو  تدبري األعمال رغبته يفو 
 فعال.و ل كفء و ن مقاو أن يكو 
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لية اجلزائرية، رغم أهنا تعطي و اقع االبداع يف عينة من املؤسسات املقاو ضيح و ان هذه الدراسة اخلاصة بت    
لة اجلزائرية، مع و قدراهتا اإلبداعية للمقاو لية و  للكفاءات املقااقع امليداينو رة إمجالية غري شاملة عن الو ص

سطة و املتو اإلبداع يف املؤسسات الصغرية و ير األفكار و استعدادها لتطو ذلك حتدد بقدر ما معامل تفتحها 
على تفعيل القدرات االبداعية يف ظل اقتصاد يتسم ابالنفتاح و لية لتنمية و رة الكفاءة املقاو ضر و من مت أمهية و 

خاصة و امتصاص البطالة و بذلك تستطيع يف املستقبل أن تساهم يف التنمية االقتصادية و اخلارج أكثر فأكثر 
 .واجلامعيين املهين و معاهد التكو ابلنسبة حلاملي شهادات مراكز 

 اخلامتة:
لة  و ر املقاو بشكل أساسي على مدى تطو امل: و قف جناح املشاريع االستثمارية على عدد من العو يت    
ة و هي عنصر من عناصر الثر و اإلبداع يف ميادين األعمال، و االبتكار و ظيفة تعمل على االستحداث و ك
من جهة أخرى تعتمد على قيادة و االقتصادية يف اجملتمعات، و امل التنمية االجتماعية و عامل مهم من عو 

كفاءات خاصة و جية و لو يتميز ابستعدادات سيك وهو يل، و ل الذي يعترب أهم عنصر يف العمل املقاو املقا
لة مبظاهر ال و ن املقاو جتعله شخصية أساسية يف حميط اقتصادي اجتماعي معقد. يف كثري من األحيان تك

ليات اجتماعية نتيجة لبقائها يف و هبا من مسؤ  ع وما يناطو املشر جد و ر احلقيقي الذي من اجله و تعكس الد
 ع لتشمل الفائدة العامة للمجتمع.سو ال تتو دة و احملدو الشكل الكالسيكي للمصلحة الضيقة 

ق املهين و يل جلعله يرقى أكثر إىل معايري التفو ري إعادة النظر يف اعتماد العمل املقاو ن من الضر و هلذا يك    
فر الكفاءات و ن بتو ن مرهو هذا يكو بة لتحقيق التنمية املستدامة و دة الشاملة املطلو ى اجلو التأهيل مبستو 
جعل و فشلها  وعدم تراجعها أو ر املشاريع و للتأثري بشكل كبري على فعالية تطبة لذلك، و املؤهالت املطلو 

من القيام  كفاءات متكنهو األفعال ابمتالك قدرات و  ت القرار و ل قادر على التحكم يف خمتلف مستو املقا
رة من و املطو مهارته املكتسبة و ن من شخصيته و هذه الكفاءة تتكو جه. و لية على أحسن و ظيفة املقاو ابل

لية و ل حتمل املسؤ و بذلك يستطيع املقاو ك املهين و اعد السلو ين إىل جانب االنضباط لقو التكو خالل اخلربة 
قة داخل اجملتمع لتشكل احملرك احلقيقي يف النشاط االقتصادي. رغم أمهية و إعطاء مؤسسته مكانة مرمو 

ب من الكفاءة و ى املطلو  ترق إىل املستمسامهتها يف االقتصاد اجلزائري، إال أهنا الزالت ملو لية و املشاريع املقا
 اجملتمع.رها احلقيقية يف و صو رها امليداين و هذا ما تؤكده دراسة تطو طها و شر و املهنية 
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 واقع ودور البورصة اجلزائرية يف متويل التنمية االقتصادية ابجلزائر
 املعوقـات واحللول

Réalité et rôle de la bourse algérienne dans le financement du développement 
économique en Algérie Obstacles et solutions 

 

 دغموم هشام، قبايل عبد النور، جدار رايض
 .3جامعة اجلزائر 

 

 ملخص: 
يهدف هذا البحث إىل الوقوف على واقع ودور بورصة اجلزائر يف متويل التنمية االقتصادية، من خالل     

لموارد االقتصادية احملدودة التخصيص األمثل لمدى قدرهتا على لعب الدور املنتظر منها يف عملية تقييم 
 .على الشركات واملشروعات االستثمارية اليت تسهم يف حتقيق التنمية واالزدهار

ولقد وقفنا من خالل هذا البحث على حقيقة موجعة، مفادها أن بورصة اجلزائر بعيدة كل البعد عن     
العديد من النقائص والعراقيل، اليت أييت  فعالي ة سوق رأس املال يف حتقيق التنمية االقتصادية، وهذا راجع إىل

 يف مقدمتها قلة عدد الشركات املدرجة، التذبذب يف املعامالت، ضعف التشريعات وقلة احلوافز.
 سوق رأس املال، التنمية االقتصادية.وتطور  البورصة )سوق رأس املال(، منو الكلمات املفتاحية:

 
Résumé: 
    L’objectif de cet article et d’expliciter la réalité et le rôle de la bourse algérienne dans la 
contribution au financement et au développement économique, en évaluant sa capacité à jouer le 
rôle qui lui est attendu dans l'allocation optimale des ressources économiques des entreprises et des 
projets d'investissement, ce qui contribue à l’épanouissement et à la prospérité du processus de 
développement. 
    Nous avons constaté à travers cette étude l’amère réalité, qui se traduit par une 
défaillance totale de la bourse de l’Algérie qui demeure loin de l'efficacité attendue du 
marché des capitaux dans le développement économique, cela est dû à de nombreuses 
lacunes et obstacles, à leur tête le nombre très réduit de sociétés cotées, l’instabilité des 
transactions, la faiblesse des lois et des législations et en fin le manque des motivations.  
Mots clés: La bourse (marché des capitaux), la croissance et le développement du marché des 
capitaux, le développement économique. 

  متهيد:
عاظما لتطوير بورصاهتا )أسواق رأس املال( لقد أبدت معظم دول العامل املتقدمة منها والنامية اهتماما مت    

منذ العقود املاضية، وذلك نتيجة للقناعة املتزايدة أبمهية الدور الذي ميكن للبورصة أن تلعبه يف مسرية 
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وأييت هذا االهتمام أيضا يف إطار التوجيهات احلديثة اليت تقودها املنظمات الدولية  .التنمية االقتصادية
زيز دور مثل هذه األسواق يف النظام املايل للدولة، فالبورصة توفر أحد أهم قنوات واإلقليمية خبصوص تع
كما تعمل البورصة على جذب   .القطاعات االقتصادية األكثر كفاءة ورحبية تعبئة املدخرات وو

قرتاض االستثمارات األجنبية لتوفري موارد مالية إضافية تساهم يف التنمية احمللية ِما يقلص احلاجة إىل اإل
اخلارجي، هذا إىل جانب قيامها بتقدمي العديد من اخلدمات املالية األخرى، واليت تساعد على ز دة الوعي 
والرشد االدخاري واالستثماري لدى املواطنني، وعلى تقليل تكاليف التبادالت االقتصادية واملخاطر املتصلة 

 .هبا
على لعب الدور املنتظر منها يف  بورصة اجلزائر مدى قدرتوسنعمل من خالل هذا البحث على تقييم     

التخصيص األمثل للموارد االقتصادية احملدودة على الشركات واملشروعات االستثمارية اليت تسهم يف عملية 
 ، وذلك انطالقا من البحث عن اإلجابة املالئمة لإلشكالية التالية:حتقيق التنمية واالزدهار

التخصيص األمثل للموارد االقتصادية عملية  يفلعب الدور املنتظر منها ن م هل متكنت بورصة اجلزائر    
 ؟احملدودة على الشركات واملشروعات االستثمارية اليت تسهم يف حتقيق التنمية واالزدهار

وقصد التمكن من اإلجابة على اإلشكالية املطروحة، قمنا بتحديد نطاق اإلجابة عليها من خالل طرح     
 تاليتني:الفرضيتني ال

متتاز بورصة اجلزائر بقلة عدد الشركات املدرجة هبا، وابلتايل فهي بعيدة كل البعد عن  الفرضية األوىل:
 فعالي ة سوق رأس املال يف حتقيق التنمية االقتصادية.

مبعدل بطيء جدا، ومتتاز ابلتذبذب يف  : تشهد بورصة اجلزائر ركودا كبريا يف نشاطها وتنموالفرضية الثانية
 معامالهتا، األمر الذي يعكس اخنفاض سيولتها بشكل كبري.

 العرض:
إلجناز هذا البحث واإلجابة على اإلشكالية املطروحة يف ظل الفرضيتني املوضوعتني، ارأتينا تناول     

 احملاور التالية:
 احملور األول: األمهية االقتصادية للبورصة )سوق رأس املال(

 يف اجلزائر احملور الثاين: واقع البورصة
 احملور الثالث: معوقات البورصة يف اجلزائر 

 احملور الرابع: آفاق تطوير البورصة يف اجلزائر 
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-I األمهية االقتصادية للبورصة 
 االقتصادية، التنمية عجلة دفع شأهنا من خدمات تقدم البورصة أن إىل الدالئل من العديد تشري    

البورصة يف دفع عجلة التنمية من خالل قيامها بعدد من اخلدمات، واليت يلي إىل إبراز أمهية  وسنتطرق فيما
 :1نلخصها فيما يلي

-1-I هتتم البورصات يف  االجنيب(: )االستثمار األجنبية األموال رؤوس املسامهة يف جذب واستقطاب
األجنبية ايل االقتصادي، من خالل االعتماد علي جذب االستثمارات  الدول النامية بز دة معدالت النمو

 .املستهدفة هلذه الدول جانب املدخرات احمللية اليت ال تكفي وحدها لتحقيق معدالت النمو
املستهدف، وتسعي إيل  وتواجه احلكومات فجوة يف املدخرات احمللية الالزمة لتغطية معدل النمو    

 .ر املباشرتغطيتها من خالل جذب واستقطاب رؤوس األموال األجنبية الالزمة لالستثما
  والذي تصدره منظمة األمم املتحدة للتجارة والتنمية 2002 ويشري تقرير االستثمار العاملي لعام    

املستثمرين  اهتمامإىل  (،الصادر بعنوان الشركات عرب الوطنية والقدرة التنافسية التصديرية)و ()االونكتاد
الستحواذ علي شركات قائمة )موجودة(، وليس عن طريق األجانب بدخول البورصات الناشئة عن طريق ا

وقد بلغت حجم عمليات  .أتسيس وإنشاء شركات جديدة واليت تطول إجراءات أتسيسها وتشغيلها
 .مليار دوالر 1188 حيث وصلت اىل 2000 االستحواذ حول العامل أعلى معدالهتا يف عام

االستثمار األجنيب، البد من التنويه إىل أن األساس األول وقبل أي حديث عن دور البورصة يف جذب     
تشجيع القطاع اخلاص وحترير مبادرات إنشاء  الذي تقوم عليه عملية جذب االستثمارات األجنبية، هو

الشركات، وترقية روح املقاولة واملخاطرة. فعمليات اخلوصصة اليت لعبت البورصات دورا هاما يف تنفيذها، 
 الداللة على منو تنتهي مهما طال أمدها. أما إنشاء الشركات فال ينتهي، بل وهوتظل مرحلة سوف 

 املعرب احلقيقي على الرغبة يف جذب االستثمارات األجنبية. االقتصاد، وهو
فجذب االستثمارات يبدأ يف نظران إبعادة االعتبار للقطاع اخلاص وهتيئة املناخ املناسب له، حىت يصبح     

. فاحلرية واألمان واإلزدهار اإلقتصادي هي املتغريات اليت تتحكم يف أي قرار 2يف االقتصاد الفاعل الرئيسي
  استثماري. ومن بني أهم أدوات حتقيق اإلزدهار االقتصادي جند البورصة.

وعليه فإن تواجد بورصة فعالة وكفئة يساعد املستثمرين يف تدبري شأن التمويل بيسر، إذ أهنا تتيح هلم     
ات أخرى لتمويل مشروعاهتم بدال من اللجوء إىل البنوك، اليت تفرض تكاليف وضماانت يستحيل خيار 

 .الوفاء هبا يف الغالب
 متوسط ائتماان للمقرتض تؤمن فهي االستثماري، النشاط يف كبرية  للبورصة أمهية إن عامة، وبصفة    

 لالستثمار خصبة بيئة توفر وبذلك الربح، قوحتقي أمواله الستثمار اخليارات له وتوفر األجل، وطويل األجل
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 دعم يف تساهم وبذلك واملختلطة اخلاصة املشروعات لنشاط قوية دفعة وتعطي املال، رأس ركةحل ومالئمة
 .االقتصادي النشاط
-2-I املسامهة يف  املسامهة يف حتقيق االستخدام األمثل واالستغالل األفضل للطاقات اإلنتاجية(

البورصة تسمح ابالستخدام األمثل (:  توجيه املوارد إىل اجملاالت األكثر رحبية ة يفحتقيق كفاءة عالي
واالستغالل األفضل لكافة الطاقات اإلنتاجية املتاحة يف الدولة، وذلك من خالل املسامهة يف توجيه رؤوس 

إلدارية، األموال إىل الوحدات االقتصادية اليت تتمتع ابلكفاءة العالية على كافة املستو ت )ا
األمر يتطلب توفر عدة مسات يف البورصة،  وازدهار اقتصادي. وهذا ما يصاحبه منو وهو اإلنتاجية،...(،

 :ميكن إجيازها فيما يلي
 .كفاءة التسعري: مبعىن أن تعكس األسعار كافة املعلومات املتاحة -
ميكن أن  لعائد الذيكفاءة التشغيل: مبعىن أن تتضاءل تكلفة املعامالت إىل أقصى حد، مقارنة اب -

 .تسفر عنه تلك املعامالت
 .متساوية لكل من يرغب يف إبرام الصفقات عدالة السوق: مبعىن أن تتيح البورصة فرصة -
للحماية ضد املخاطر اليت تنجم عن العالقات بني  األمان: ويقصد به ضرورة توافر وسائل -

ها من املمارسات الالأخالقية اليت يعمد إليها خماطر الغش والتدليس وغري  األطراف ملتعاملة يف السوق، مثل
 .بعض األطراف

 -3-I:إن البورصة تفيد االقتصاد الوطين من خالل الدور اإلجيايب  املسامهة يف زايدة الناتج الداخلي
الذي تقوم به لز دة الناتج الداخلي، حيث تسهم يف إنشاء شركات جديدة وتوسيع شركات قائمة، وهذا 

 مارات جديدة لالقتصاد الوطين ِما يرتتب عليه ز دة يف اإلنتاج توجه:معناه جذب استث
  إما إىل األسواق احمللية، ِما يؤدي إىل التقليل من حدة التضخم بسبب اخنفاض األسعار املتأثرة بز دة

 املعروض من السلع، وهواألمر الذي يؤدي إىل حتقيق مستوى أفضل للمعيشة. 
 ا يرتتب عليه منوا يف امليزان التجاري يدل على وجود اقتصاد قوي، وهوما أوتوجه لألسواق اخلارجية، ِم

يساعد على جذب االستثمارات األجنبية، وابلتايل ز دة املشروعات اإلنتاجية اليت بصحبها املزيد من 
 فرص العمل.

-4-I مل حيث تع االستثمار يف االقتصاد الوطين: وزايدة معدل منو االدخار زايدة املسامهة يف
البورصة على تشجيع االدخار االستثماري بشكل عام، وتشجيع صغار املدخرين على االدخار بوجه 
خاص، وكذلك تشجيع الذين ال يستطيعون إقامة املشاريع االستثمارية لعدة أسباب، منها ما يتعلق بصغر 

وابلتايل فإن األفراد  حجم مدخراهتم، فضال على عدم معرفتهم بفرص االستثمار احلقيقي املتاحة واجملدية،
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الذين ال يستطيعون إقامة مشاريع استثمارية يفضلون شراء أوراق مالية على قدر أمواهلم، األمر الذي 
 ز دة رؤوس األموال للشركات واملؤسسات االستثمارية، وابلتايل ز دة معدل منو ينعكس يف تكوين أو

دة يف حتسن مستو ت املعيشة، وابلتايل ز دة معدل االستثمار وز دة معدالت التشغيل، اليت يقابلها ز 
االقتصادي وهوما يؤدي إىل حتقيق التنمية يف مجيع اجملاالت. كما تلعب البورصات كذلك دورا كبريا  النمو

األمر الذي يسمح بتوفري التمويل الالزم لتحقيق  يف استقطاب ادخارات األفراد املقيمني ابخلارج، وهو
 .3نموية املسطرةأهداف الربامج الت

-5-I املصدرة األسهم يف لالستثمار األجنبية للمدخرات جذهبا خالل فمن: املديونية عالج املسامهة يف 
 ز دة يف أساسا املتمثلة اخلارجي، اإلقرتاض عن تنتج اليت املشاكل تفادي يف البورصة تساهم حمليا،

 توريق تقنية خالل من اخلارجية ديونيةامل عبء فيفخت يف البورصة تساهم كما.الدين خدمة مدفوعات
 وتسمى، الدولية البورصات يف للتداول قابلة مالية ورقة إىل الدين حتويل، هذه األخرية اليت تعين الدين

 القروض حتويل الدائنة للمصارف ميكن إذ، التخارج بسندات التقنية هذه يف تستخدم اليت املالية األدوات
 . للتداول بلةقا مالية أوراق إىل التجارية
-6-I  تشري جتارب اخلوصصة يف دول العامل أبن الربامج الناجحة  يف تسهيل عملية اخلوصصة: املسامهة

كانت مرتبطة بوجود بورصة منظمة وكبرية، ِما مسح ابستيعاب األوراق املالية للمؤسسات املراد خوصصتها، 
سية لديها، تؤدي إىل إعاقة عملية يف حني أن البورصات اليت تعاين من ضعف وعدم توفر بنية أسا

اخلوصصة. ومن هنا تلعب أسواق رأس املال دورا هاما يف إمتام عملية اخلوصصة بنجاح، حيث أن العالقة 
بينهما هي عالقة وطيدة، فالبورصة تزدهر وتتوسع وتتعمق بوجود عمليات اخلوصصة، وكذا اخلوصصة 

صة. ومن أبرز مزا  اللجوء إىل البورصة يف عملية حباجة إىل بورصة قادرة على تسهيل عمليات اخلوص
 اخلوصصة ما يلي:

 توسيع حجم البورصة وتشجيع صغار املدخرين.  -
 إبعاد الشبهة يف عملية بيع وحدات القطاع العام وعدم متييز فئة دون أخرى عند إجراء البيع. -
 يم املنفعة. إحالل هدف تعظيم الربح لدى املستثمرين من القطاع اخلاص حمل تعظ -

-7-I حيث حتتاج عمليات التنمية إىل رؤوس أموال كبرية قد ال تتوفر  التنمية: خطط متويل املسامهة يف
لدى الدولة، ويف هذه احلالة بدال من اللجوء إىل عمليات االقرتاض اخلارجي اليت غالبا ما يرتتب عليها 

ى هذه الديون من عواقب، تقوم بطرح مشاريعها أعباء كثرية، تثقل كاهل الدولة ابلديون وما قد يرتتب عل
 .4بغية متويلها بواسطة القطاع اخلاص -التنموية يف البورصة على شكل أسهم معروضة لالكتتاب العام
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-8-I  إن البورصة تعترب أداة هامة لتقييم الشركات يف تقييم الشركات واملشروعات: املسامهة
ستثمرين وتبصريهم بواقع الشركات واملشروعات، ويتم احلكم واملشروعات، حيث تساهم يف ز دة وعي امل

الفشل. فاخنفاض أسعار األسهم ابلنسبة لشركة ما هودليل قاطع على عدم جناحها  عليها ابلنجاح أو
أوعلى ضعف مركزها املايل؛ وهوما قد يؤدي إىل إجراء بعض التعديالت يف قيادهتا أويف سياستها أمال يف 

 حتسني مركزها.
-9-I  التضخم  تلعب البورصة دورا فعاال يف احلد من معدالت منويف جتنب اآلاثر التضخمية: املسامهة

يف هيكل االقتصاد الوطين، وذلك من خالل عملها على جذب املدخرات من األفراد واملؤسسات، وابلتايل 
هالك، األمر الذي االستثمار بدال من االست امتصاص فائض السيولة النقدية، وتوجيه هذه املدخرات وو

ينعكس بصورة إجيابية على االقتصاد الوطين من خالل املسامهة يف تقليل معدالت البطالة وحتسني 
 مستو ت املعيشة.

-10-I :تقوم البورصة بنقل املوارد املالية من  املسامهة يف زايدة مناصب العمل وحتسني مستوى املعيشة
ئات اليت حتتاج إىل هذه األموال )املستثمرين(، إلقامة مشاريعها الفئات اليت هلا فائض )املدخرين( إىل الف

 االستثمارية، األمر الذي ينعكس يف ز دة مناصب العمل وحتسني مستو ت املعيشة يف اجملتمع.
-II واقع البورصة يف اجلزائر 

لة سنعتمد يف تقييم درجة منو وتطور بورصة اجلزائر على كل من معيار حجم السوق ومعيار سيو 
 السوق وذلك وفقا ملاهوموضح فيما يلي: 

-1-II عن طريق مؤشر عدد الشركات اجلزائر )سوق رأس املال اجلزائرية(  بورصةقياس حجم
 حجم بورصة اجلزائر ابستخدام مؤشر عدد الشركات املدرجة، والذي يقيس مدى اتساع سنقيس :املدرجة

ل على ز دة االستثمارات، وهواألمر الذي حجم البورصة، حيث أن ز دة عدد الشركات املدرجة يد
يساهم يف ز دة كفاءة وفعالي ة البورصة، يف حني أن  اخنفاض عدد الشركات املسجلة أومعدل النموالسليب يف 

 13عدد الشركات املسجلة يعين العكس. وجتدر اإلشارة إىل أن التداول يف بورصة اجلزائر بدأ بتاريخ 
)متخصصة يف حتويل وتسويق احلبوب  شركة رايض سطيفامهة هي: بثالث شركات مس 1999سبتمرب 

)متخصصة يف البحث والتنقيب وشركة سوانطراك )إنتاج املواد الصيدالنية(  جممع صيدالومشتقاهتا(، 
، الشيء الذي جعل بورصة اجلزائر ضيقة وصغرية وقليلة النشاط مقارنة مع بقية 5واستخراج احملروقات(
جممع صيدال: الناشط ربية. ويتم حاليا كذلك تداول سندات خاصة ابلشركات التالية: أسواق رأس املال الع

يف القطاع الصيدالين، مؤسسة التسيري الفندقي األوراسي: الناشطة يف قطاع السياحة، أليانس للتأمينات: 
سامهة شركة مرويبة: الناشطة يف قطاع الصناعات الغذائية، -سي ا–الناشطة يف قطاع التأمينات، أن 
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واجلدول التايل يوضح تطور عدد الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر للقيم املنقولة خالل الفرتة . الدهلي
 .2015إىل غاية ماي  1999املمتدة من 

 2015ماي  – 1999: تطور عدد الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر خالل الفرتة 6(01جدول رقم ) 
معدل منو عدد  ق رأس املال اجلزائريةعدد الشركات املدرجة يف سو  السنة

 الشركات %
 - )ر ض سطيف، صيدال، سوانطراك( 03 1999
 0.33 )ر ض سطيف، صيدال، سوانطراك، مؤسسة تسيري فندق األوراسي( 04 2000
 0 )ر ض سطيف، صيدال، سوانطراك، مؤسسة تسيري فندق األوراسي( 04 2001
 0 اك، مؤسسة تسيري فندق األوراسي()ر ض سطيف، صيدال، سوانطر  04 2002
 0.33- )ر ض سطيف، صيدال، مؤسسة تسيري فندق األوراسي( 03 2003
 0 )ر ض سطيف، صيدال، مؤسسة تسيري فندق األوراسي( 03 2004
 0.33- )صيدال، مؤسسة تسيري فندق األوراسي( 02 2005
 0.66 اجلزائرية لالتصاالت، سونلغاز()ر ض سطيف، صيدال، مؤسسة تسيري فندق األوراسي،  05 2006
 0 )صيدال، مؤسسة تسيري فندق األوراسي، اجلزائرية لالتصاالت، سونلغاز، اخلطوط اجلوية اجلزائرية( 05 2007
 0 )صيدال، مؤسسة تسيري فندق األوراسي، اجلزائرية لالتصاالت، سونلغاز، اخلطوط اجلوية اجلزائرية( 05 2008
سسة تسيري فندق األوراسي، اجلزائرية لالتصاالت، سونلغاز، اخلطوط اجلوية اجلزائرية، شركة )صيدال، مؤ  06 2009

 مسامهة الدهلي(
0.2 

)صيدال، مؤسسة تسيري فندق األوراسي، اجلزائرية لالتصاالت، سونلغاز، اخلطوط اجلوية اجلزائرية، شركة  06 2010
 مسامهة الدهلي(

0 

دق األوراسي، اجلزائرية لالتصاالت، سونلغاز، شركة مسامهة الدهلي، أليانس )صيدال، مؤسسة تسيري فن 06 2011
 للتأمينات(

0 

 0.2- )صيدال، مؤسسة تسيري فندق األوراسي، سونلغاز، شركة مسامهة الدهلي، أليانس للتأمينات ( 05 2012
-سي ا–أن انس للتأمينات، )صيدال، مؤسسة تسيري فندق األوراسي، سونلغاز، شركة مسامهة الدهلي، ألي 06 2013

 (رويبة
0.2 

-سي ا–أن )صيدال، مؤسسة تسيري فندق األوراسي، سونلغاز، شركة مسامهة الدهلي، أليانس للتأمينات،  06 2014
 (رويبة

0 

ماي 
2015 

 0.2- (رويبة-سي ا–أن )صيدال، مؤسسة تسيري فندق األوراسي، شركة مسامهة الدهلي، أليانس للتأمينات،  05

 

نالحظ من خالل اجلدول أعاله االخنفاض الكبري يف عدد الشركات املقيدة يف بورصة اجلزائر، إذ مل     
التسع شركات، فقد بدأت هذه  2015إىل غاية ماي  1999يتجاوز جمموعها طيلة الفرتة املمتدة من 

اك، مت بتداول أسهم ثالث شركات وهي ر ض سطيف، صيدال وسوانطر  1999البورصة نشاطها يف عام 
أين  2003إبدراج أسهم فندق األوراسي، وبقي هذا العدد مستقرا إىل غاية  2000توسع نشاطها يف عام 

اسرتجعت هذه البورصة نفس  2011و 2006انسحبت شركة سوانطراك. وخالل الفرتة املمتدة مابني 
شركة مسامهة زائرية، جديد بفضل انضمام سند دين كل من اتصاالت اجلزائر، سونلغاز، اخلطوط اجلوية اجل
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 30، مع تسجيل خالل نفس الفرتة انسحاب ر ض سطيف وذلك بتاريخ الدهلي وأليانس للتأمينات
، ليبلغ بذلك عدد الشركات املدرجة ببورصة اجلزائر 2011، واجلزائرية لالتصاالت يف عام 2006جويلية 

وذلك بعد انسحاب شركة  2012خالل هذه الفرتة ستة شركات، مت اخنفض إىل مخس شركات يف عام 
وذلك  إىل ستة شركات 2014و 2013اخلطوط اجلوية، مث عاد وارتفع عدد الشركات املدرجة يف عامي 

وذلك  2015، مت عاد واخنفض إىل مخس شركات إىل غاية ماي من سنة رويبة-سي ا–بدخول شركة أن 
 بعد انسحاب شركة سونلغاز. 

 على أساس املعطيات املتعلقة بتطور عدد الشركات املدرجة يف بورصة استنادا إىل التحليل أعاله املبين    
واليت هي موضحة يف اجلدول أعاله، يتبني أبن  2015إىل غاية ماي  1999اجلزائر طيلة الفرتة املمتدة من 

هذه البورصة تعد من أصغر أسواق رأس املال من حيث عدد الشركات سواء على املستوى الدويل أوعلى 
حتتل املرتبة األخرية من بني البورصات العربية والشكل التايل يوضح لنا لعامل العريب، حيث جند أهنا مستوى ا

 :7ذلك

 
-2-IIنسبة رأس مال السوق السوق ) رمسلة معدل قياس حجم بورصة اجلزائر )سوق رأس املال اجلزائرية( من خالل تتبع تطورMarket 

capitalization:) 

 Market نسبة رأس مال السوق)السوق  رمسلة معدلاجلزائر ابستخدام مؤشر سنقيس حجم بورصة     

capitalization) رؤوس تعبئة على سوق رأس املال قدرة، والذي كما سبق وأشران إليه فإنه يقيس مدى 
خالل الفرتة  تطور نسبة رأس مال السوق يف بورصة اجلزائرواجلدول التايل يوضح املخاطر،  األموال وتنويع

 .2015إىل غاية ماي  1999متدة من امل
 [2015 – 1999: تطور نسبة رأس مال السوق يف بورصة اجلزائر خالل الفرتة ]8( 02اجلدول رقم )
 %(  PIB)رأس مال السوق /  )مليار دج( PIB %التغري  رأس مال السوق )مليار دج( السنوات

;  عدد الشركات المدرجة

236; بورصة عمان

;  عدد الشركات المدرجة

سوق أبو ظبي لألوراق 

67; المالية  ;  عدد الشركات المدرجة

59; سوق دبي المالي ;  عدد الشركات المدرجة

47; بورصة البحرين

;  عدد الشركات المدرجة

72; بورصة تونس

;  عدد الشركات المدرجة

;  السوق المالية السعودية

169

;  عدد الشركات المدرجة

سوق دمشق لألوراق 

24; المالية

;  عدد الشركات المدرجة

سوق مسقط لألوراق 

131; المالية

;  عدد الشركات المدرجة

43; بورصة قطر

;  عدد الشركات المدرجة

49; بورصة فلسطين

;  عدد الشركات المدرجة

207; سوق الكويت

;  عدد الشركات المدرجة

10; بورصة بيروت

;  عدد الشركات المدرجة

214; البورصة المصرية

;  عدد الشركات المدرجة

77; بورصة الدار البيضاء

;  عدد الشركات المدرجة

6; بورصة الجزائر

2014عدد الشركات املدرجة يف أسواق رأس املال العربية خالل سنة(:02)شكل رقم 



 2017ديسمبر                                    العشرونالعدد                 المعيار                   
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 2017ديسمبر  15تاريخ التحكيم                                                            2017أكتوبر  15تاريخ اإليداع    255

            

  2017ديسمبر  15خ التحكيم                                                                2017أكتوبر  15تاريخ اإليداع 

           

1999 19.175 - 3238.2 0.59 
2000 21.495  +12.10 4123.5 0.52 
2001 14.720 - 31.52 4227.11 0.35 
2002 10.990 - 25.34 4522.8 0.24 
2003 11.100  +01.00 5247.5 0.21 
2004 10.100 -9 6150.4 0.16 
2005 10.400 +12.87 7563.6 0.14 
2006 6.710 -35.83 8520.6 0.08 
2007 6.460 -3.72 9306.2 0.07 
2008 6.500 +0.62 11043.7 0.06 
2009 6.550 +0.77 9968.0 0.065 
2010 7.900 +20.61 11991.6 0.066 
2011 14.967744130 +89.46 14526.1 0.1 
2012 13.028721575 -12.95 16115.5 0.08 
2013 13.819991460 +6.07 16569.2 0.08 
2014 14.793245795 +7.04 17094.8 0.09 
2015 15.429078190 +4.3 17235.6 0.09 

دور بورصة اجلزائر يف متويل االقتصاد يعترب دورا حمتشما من خالل نسبة  من خالل اجلدول أعاله جند أن    
مث أخذت يف  1999 عام % 0.59رأس مال السوق إىل الناتج احمللي اإلمجايل، حيث بلغت هذه النسبة 

إىل  2011 سنة، رغم أن رأس مال السوق ارتفع يف 2014 عام % 0.09 االخنفاض إىل أن وصلت
 89.46 مليار دينار جزائري أي بز دة قدرها 7.900 مليار دينار جزائري بعد أن كان 14.967744130

. غري أن هذه الز دة سرعان ما أخذت يف الرتاجع أليانس للتأميناتوهذا راجع إىل إدراج أسهم شركة  %
لرتاجع إىل انسحاب شركة ويعزى هذا ا 2012 مليار دينار عام 13.028721575 إذ تراجعت إىل

وذلك بدخول  2015و 2014و 2013 اخلطوط اجلوية، مث عاد رأس مال السوق وارتفع خالل سنوات
دور بورصة اجلزائر يف متويل االقتصاد يعترب دورا حمتشما  ، لكن ابلرغم من هذا بقيرويبة-سي ا–شركة أن 

وهذا مرده إىل  ، %0.09 ايل يف الفرتات األخريةإذ مل تتجاوز نسبة رأس مال السوق إىل الناتج احمللي اإلمج
اجلمود الذي ساد حصص التداول ِما أدى إىل اخنفاض أسعار أسهم الشركات املدرجة إذا ما أخذان يف 

 قلة عدد الشركات املدرجة هبا، سعر السهم، وكذلك  عني االعتبار أن رأس مال السوق = عدد األسهم
ار، وهبذه املعطيات جند أن بورصة اجلزائر حتتل املرتبة األخرية من بني وابلتايل عدم تنوع فرص االستثم

 : 9البورصات العربية والشكل التايل يوضح لنا ذلك
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-3-II يقصد بسيولة البورصة : دراسة سيولة بورصة اجلزائر من خالل تتبع تطور قيمة التداول ومعدهلا

عة، وكلما كانت البورصة تتمتع ابلسيولة كلما دل ذلك على إمكاني ة شراء وبيع األوراق املالي ة بسهولة وبسر 
فعاليتها وكفاءهتا. وسيتم دراسة سيولة بورصة اجلزائر من خالل تتبع قيمة التداول ومعدل قيمتها، خالل 

 موضح يف اجلدول التايل: ، وذلك وفقا ملا هو2014إىل  1999الفرتة املمتدة من 
 2014-1999اول يف بورصة اجلزائر خالل الفرتة : تطور قيمة التد10(03اجلدول رقم )

 السنوات
 البيان

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

قيمة التداول 
 )دينار جزائري(

108079690 720039160 533217905 112060345 17257700 8432615 4188200 149391910 

الناتج الداخلي 
اإلمجايل )مليار 
 دينار جزائري(

3248.20 4123.5 4227.11 4522.8 5247.5 6150.4 7563.6 8520.6 

معدل قيمة 
 التداول%

3.32 1.74 1.26 2.47 3.28 1.37 5.54 1.75 

 السنوات      
 البيان

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

قيمة التداول 
 )دينار جزائري(

960417115 121851150
5 

896650625 670069575 321222985 673186960 101027990 148946340 

الناتج الداخلي 
اإلمجايل )مليار 
 دينار جزائري(

 9306.2 11043.7 9968.0 11991.6 14526.1 16115.5 16569.2 17094.8 

معدل قيمة 
 التداول%

 1.03 1.1 8.99 5.59 2.21 4.17 6.09 8.71 

 

 الضعف تظهر توى بورصة اجلزائر،على مس التداول قيمة من خالل معطيات اجلدول أعاله يتضح أن    
هذه  نشاط تقصي خالل فمن التداول. حجم وهذا بسبب صغر سيولة االقتصاد اجلزائري يف املسجل

نسبة رأس مال السوق 
; بورصة عمان; %

69.8

نسبة رأس مال السوق 
سوق أبو ظبي ; %

26.5; لألوراق المالية 

نسبة رأس مال السوق 
;  سوق دبي المالي; %

21.1

نسبة رأس مال السوق 
;  بورصة البحرين; %

65

نسبة رأس مال السوق 
;  بورصة تونس; %

20.8

نسبة رأس مال السوق 
السوق المالية ; %

نسبة رأس مال السوق 62.1; السعودية
سوق مسقط ; %

47; لألوراق المالية

نسبة رأس مال السوق 
;  بورصة قطر; %

87.7

نسبة رأس مال السوق 
;  بورصة فلسطين; %

26.7

نسبة رأس مال السوق 
59; سوق الكويت; %

نسبة رأس مال السوق 
;  بورصة بيروت; %

23.5

نسبة رأس مال السوق 
;  البورصة المصرية; %

25.1

نسبة رأس مال السوق 
بورصة الدار ; %

53.2; البيضاء

نسبة رأس مال السوق 
;  بورصة الجزائر; %

0.09

2014يف الدول العربية لعام)%( مقارنة نسبة رأس مال السوق (: 03)شكل رقم 
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النشاط( مل تتجاوز  حيز البورصة دخول سنة )وهي  1999سنة  أن يتبني التداول، قيمة اىل ابلنظر البورصة
 2000التداول عام  قيمة ارتفعت اجلدول أعاله، مث يف هومبني كما دينار مليون 11قيمة التداول فيها 

سوانطراك  يف سندات التعامل حجم بفضل ز دة وذلك دج 670069575إىل  لتصل % 65.62ب
التداول  قيمة أصبحت ساحة السوق، مث إىل األوراسي أسهم دخول وأيضا وصيدال، سطيف ر ض وأسهم
عام  دج 112060345اىل 2001 عام دج533217905 من  لتمر اآلخر، تلو االخنفاض تسجل
 ما يعادل التداول حجم أصبح ،2003جانفي  يف سوانطراك سندات استحقاق اتريخ حلول ، ومع2002
 حيث بلغت ما مت تسجيل أدىن مستوى يف قيمة التداول، 2005مث يف عام  دج،17257700 قيمته 
 على مستوى بورصة اجلزائر، إىل  دج وقد نسب هذا االخنفاض احلاد يف قيمة التداول4188200قيمته 
 سطيف، هذه ر ض مؤسسة أسهم خبصوص أية معاملة تسجيل وعدم بصفة عامة األسهم سوق ضعف
 على دفعها كافية كانت مالية مشاكل تواجه السوق على مستوى املنافسة بفعل أصبحت اليت املؤسسة

 إدراج سندات كل من ،2006 عام اجلزائر خالل بورصة شهدت وقد .2007عام  لالنسحاب يف
وهوما أدى إىل حتسن يف  دج، 125634960بلغت  تداول قيمة معا ليجمعا اجلزائر وسونلغاز اتصاالت

دج، وقد استمر هذا التحسن بشكل  149391910، حيث بلغت 2005قيمة التداول مقارنة بعام 
، إذ مث 2012، 2011، 2010، 2009، 2008، 2007خالل أعوام:  2006حمسوس مقارنة مع عام 

دج، 1218511505دج، 960417115تسجيل خالل هده األعوام على التوايل قيمة تداول ب 
دج، حيث مت خالل هذه 673186960دج، 321222985دج، 670069575دج، 896650625

واليت بلغت قيمتها  2007السنوات إدراج سندات كل من شركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية يف عام 
دج، 3000000واليت بلغت قيمتها  2009ات شركة مسامهة الدهلي يف عام دج، وسند133396000

 قيمة عادت دج. مث 161414250واليت بلعت قيمتها  2011وسندات أليانس للتأمينات يف عام 
 249974330أقل من  إىل 2012 عام دج 673186960 من لتمر تلواآلخر، االخنفاض التداول لتسجل

 عني.جمتم 2014و 2013خالل عامي  دج
وإذا رجعنا إىل معدل قيمة التداول فهوكذلك يعد منخفضا جدا، حيث أنه مل يتجاوز يف أحسن     

وهويف حالة اجلزائر اليصلح لتقييم درجة منووتطور سوق رأس ماهلا، وهذا مرده ابلدرجة ، %9حاالته ال
داخلي اإلمجايل للجزائر، هذا األوىل إىل عدم أمهية حجم مسامهة الشركات املدرجة يف البورصة يف الناتج ال

 األخري الذي يعتمد ابلدرجة األوىل على الصناعة االستخراجية اليت حتتكرها الدولة.
-4-II  بياانت التداول يف تطور لتتبع بياانت التداول: من خالل تتبع تطور اجلزائر  بورصةقياس حجم

 ، ندرج اجلدول التايل:2016بورصة اجلزائر خالل عام 
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 ) الوحدة دج( 21/12/2016: بياانت التداول يف بورصة اجلزائر بتاريخ 11(04)جدول رقم 
 عدد الصفقات  القيمة املتداولة دج احلجم املتداول حجم األوامر عدد األوامر الشركة

ALLIANCE 
ASSURANCES 427 977 731 229 549 111 972 100,00  118 

BIOPHARM 355 1 176 516 473 148 659 186 960,00  63 
EGH EL AURASSI 240 142 168 3 491 1 670 980,00  22 

NCA-ROUIBA 670 558 077 63 405 21 004 785,00  77 
SAIDAL 293 151 244 17 698 10 933 185,00  53 

 333  804 768 010,00  787 291 3 005 736 1 985 :اجملموع
 

يف جمملها ضعيفة، وتعود حصة األسد منه لشركة  من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن القيم املتدولة    
 2013الشركة بني  ةاألدوية بيوفارم وهذا راجع للحضر اليت قامت به الدولة لالدوية املستوردة مسجل

عدة إستثمارات وعقود مع شركات أدوية عاملية لرتخيص لصناعة أدوية يف مصانعها، ِما زاد  2016و
فقط أمام شركة التأمينات واليت  77ف مسجل يف عدد الصفقات ب قيمتها املتداولة إال أنه هناك ضع

لكن بقيمة متداولة أقل اليت تليها مباشرة شركة رويبة بقيمة متداولة أقل لكن تسجل عدد  118سجلت 
 ، ونسب متفاوتة وضعيفة نسبيا بني صيدال وفندق األوراسي .77الصفقات ب 

-III  معوقات بورصة اجلزائر 
بورصة اجلزائر غري قادرة على لعب الدور املنتظر منها يف  أنسبق عرضه سابقا، يتضح  من خالل ما    

التخصيص األمثل للموارد االقتصادية احملدودة، على الشركات واملشروعات االستثمارية اليت تسهم عملية 
على النحو  وهذا بسبب وجود جمموعة من العراقيل والعقبات اليت نلخصها يف حتقيق التنمية واالزدهار،

 التايل:
 -1-III املعوقات االقتصادية: وأييت على رأسها 

-1-1-III  التضخم: وذلك من خالل أتثريه على االدخار، إذ يؤدي إىل التقليل من امليل إىل االدخار
املنخفضة  بل وتقليل حجم املدخرات املوجودة فعال. حيث يدفع التضخم األفراد ذوي الدخول الثابتة أو

وء إىل مدخراهتم القتطاع جزء منها إلنفاقها على السلع االستهالكية رغبة منهم يف احملافظة على إىل اللج
مستو ت استهالكهم عندما ال تكفي دخوهلم النقدية اجلارية يف حتقيق مستو ت االستهالك اليت اعتادوا 

 عليها.

معدل االدخار الوطين إىل وإذا استمر الوضع على هذه احلالة فمن املمكن أن يؤدي إىل هبوط     
وقد شوهد يف بداية التسعينات ارتفاعا كبريا ملعدالت التضخم ابجلزائر،  مستو ت غري مرغوب فيها.

 ترمجت ابرتفاع مستوى أسعار السلع وز دة تداول الكتلة النقدية.



 2017ديسمبر                                    العشرونالعدد                 المعيار                   
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 2017ديسمبر  15تاريخ التحكيم                                                            2017أكتوبر  15تاريخ اإليداع    259

            

  2017ديسمبر  15خ التحكيم                                                                2017أكتوبر  15تاريخ اإليداع 

           

والعائد على أساس كما أن املستثمر عندما يتخذ قراراته االستثمارية، البد أن تكون حساابت التكلفة      
األرقام احلقيقية وليست االمسية، ذلك ألن العائد يفقد جزءا من قيمته نتيجة االخنفاض يف قوته الشرائية 

 خالل فرتة االستثمار تبعا ملعدل التضخم السائد خالل هذه الفرتة 
نتاجية، فعند ظهور إضافة إىل أنه يؤدي إىل توجيه رؤوس األموال إىل فروع النشاط االقتصادي األقل إ    

احلالة التضخمية تلجأ الدولة إىل رفع سعر الفائدة للحد من التضخم، األمر الذي يؤدي ابألفراد إىل إيداع 
ما لديهم من أموال يف البنوك للحصول على  فائدة عالية ومضمونة، ومبا أن التضخم يعرب عن احلالة السيئة 

 ،12األسواق األجنبية اليت تتميز ابالستقرار ل رؤوس األموال وواليت مير هبا االقتصاد فإنه يشجع على انتقا
وهكذا فإن التضخم ميثل عائقا ابلنسبة لنشاط البورصة يف اجلزائر من خالل توجيه رؤوس األموال يف 

 ميادين أخرى غري البورصة
-2-1-III من األمهية لذا بقدر كبري  ققة يف هذه السوق أصبحت تتزايدالسوق املوازية: إن األرابح احمل

االستثمار يف  فإن وجود هذه السوق ال يشجع إطالقا العائالت واملؤسسات على توجيه ادخاراهتا وو
 األوراق املالية بعكس تشجعها لتعامل مع هذه السوق.

-3-1-III أنه أخضع األعوان االقتصاديني  ضعف احلوافز الضريبية: ما مييز النظام اجلبائي اجلزائري هو
ئب مرتفعة على الدخل، فمثال نسبة الضريبة على أرابح الشركات، حيث  تؤدي إىل ختفيض نسبة إىل ضرا

األرابح القابلة للتوزيع على املسامهني، ز دة عن الضريبة على الدخل اإلمجايل اليت ختضع هلا مرة أخرى 
األموال املستثمرة  التوزيعات عند حتويلها إيل حساابت املسامهني، كل هذه الضرائب تضعف من مردودية

 يف األوراق املالية. لذا فإن هذا الضغط اجلبائي أدى هبم إىل تغيري سلوكهم االدخاري واالستثماري. 
-4-1-III  من  %80ضعف اجلهاز اإلنتاجي: ميثل القطاع العمومي للمؤسسات االقتصادية قرابة

 جمموع االستثمارات اجلزائرية وأهم ما مييز هذا القطاع:
 ع عدد العمال وضعف مردودية العمل ويد عاملة غري مؤهلة.إرتفا  -
 مؤسسات عمومية غري متوازنة ماليا. -
تعيني مسريي املؤسسات غالبا ما يكون إىل اعتبارات غري اقتصادية ِما ينعكس سلبا على أداء هذه  -

مسئويل املؤسسات. ابإلضافة إىل ذلك أن أغلبية املؤسسات اخلاصة مكونة على شكل شركات ذات 
 . شركة تضامن ليس لدى مالكها استعداد لفتح رأس ماهلا للغري حمدودة أو

-2-III املعوقات السياسية والتشريعية: ونلخصها فيما يلي 

-1-2-III  املعوقات السياسية: من املعروف أن بورصة اجلزائر أهنا افتتحت يف ظروف سياسية غري
النشاط الفعلي لبورصة األوراق املالية. حبكم أن املستثمر مستقرة وهذا ما أسهم يف ِما ساهم يف عرقلة 
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يبحث دائما على عامل األمان واملردودية ابلدرجة األوىل، وهذان العامالن ال يتحققان إال يف حميط يتميز 
ابالستقرار السياسي، إذ عادة ما تنفر رؤوس األموال من البلدان أين تسود احلروب، االنقالابت السياسية، 

 ريات املستمرة للسياسات والقوانني املتعامل هبا. والتغ

-2-2-III  املعوقات التشريعية: طبقا للقانون املتضمن شروط القيد ببورصة اجلزائر جند أنه يشرتط
، إال أن أغلب مؤسسات القطاع اخلاص 13وجوب إصدار األوراق املالية من الشركات ذات األسهم

ضف إىل ذلك اإلطار  شركات ذات شخص وحيد، ة أويف اجلزائر شركات ذات مسؤولية حمدود
التشريعي البطيء حيث أن أتسيس بورصة اجلزائر كان يف التاريخ الذي مت فيه إنشاء جلنة تنظيم 

، أما التنصيب 1995 -12 -27ومراقبة عمليات البورصة، إال أن تعيني أعضائها مل يكن إال بتاريخ 
. كما أن شركة إدارة بورصة القيم انعقدت مجعيتها 1996م الرمسي فلم يتم إال يف شهر فيفري من عا

ماي  23املؤرخ يف  10 -93رغم أن املرسوم التشريعي رقم  1997 -05 -21التأسيسية بتاريخ 
. نفس الشيء ميكن ذكره عند التطرق للوسطاء يف عمليات 14قد نص صراحة على إنشائها 1993

، 15املتعلق هبم 1996جوان  03املؤرخ يف  30-96رقم  COSOBالبورصة حيث جند صدور نظام 
. وكذلك عدم إكرتاث مجع احلكومات 1999إال أن أتسيس معظم شركات الوساطة كان يف سنة 

املتعاقبة لتشيع املستثمرين والشركات اإلقتصادية الوطنية لدخول إىل البورصة إال بعض الشركات 
يوما بعد يوما حيث وصلت الكتلة  حت تنمووعدم اإلكرتاث للقضاء على السوق املوازية اليت أصب

 . 2016مليار دينار جزائري وهذا حىت هناية  5500النقدية اليت تدور خارج البنوك يف حوايل 
-3-III يلي املعوقات االجتماعية والثقافية والدينية: ونوضحها من خالل ما: 

III-3-1- جلزائر جعل العائالت منشغلة العائق االجتماعي والثقايف: إان العامل الدميغرايف يف ا
البنوك  حباجياهتا من غذاء ولباس إضافة إىل هذا فإن العائالت متيل إىل توجيه ادخارها أساسا حنو

العمومية ابعتبارها متثل أكرب قدر ممكن من الثقة واألمان وهذا مما يؤدي إىل إعاقة عمل البورصة يف 
فراد اجملتمع وذلك جلهل الفئات العريضة من اجملتمع اجلزائر. كما جند غياب الثقافة البورصية لدى أ

مباهية البورصة وأمهيتها، اليت متثل عائقا حقيقيا ابلنسبة ملعظم الناس غري الواعني من أجل استثمار 
 أمواهلم يف القيم املتداولة.

-2-3-III من الديين: ال خيفى على أحد أن اللجوء إىل عملية التمويل عن طريق البورصة  العامل
خالل إصدار أسهم وسندات هي من إحدى طرق التمويل العصرية غري أن التعامل هبا من طرف 
اجملتمعات العربية واإلسالمية يعرتيها بعض احلرج من الناحية الدينية خاصة السندات ابعتبارها قرض 
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دة ، الذي أقر ربوي، وإذا ما نظران إىل قرار جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره السابع جب
أبن األصل حرمة اإلسهام يف شركات تتعامل أحياان ابحملرمات كالراب وحنوه ابلرغم من أن أنشطتها 

. كل هذا من شأنه أن يؤثر على القرارات االستثمارية للمدخرين اليت ال بد أن 16األساسية مشروعة
 تصب يف خانة الكسب احلالل.

III-4- يلي   يمااملعوقات التنظيمية: وتتمثل ف 
-1-4-III  قلة املؤسسات املدرجة: إن املؤسسات هي احملرك األساسي للبورصة، فهي العامل الذي

يؤدي إىل منوها حيث كلما زاد عدد املؤسسات املدرجة يف البورصة كلما زادت فعالية البورصة والعكس 
ؤسسات املدرجة، ذلك أن هناك عدد حمدود جدا من امل صحيح. وما يالحظ اآلن يف بورصة اجلزائر هو

ألن عدد املؤسسات املؤهلة والقادرة على أن تدرج يف البورصة حمدود جدا وهذا بسبب الوضعية املالية 
 البورصة. املتدهورة اليت متيز املؤسسات، وهذا ما يعيق منو

-2-4-III  املالية يف تنوع األوراق املالية: يعد التنويع أحد أهم الركائز اليت تقوم عليها األسواق عدم
الدول املتقدمة إذ تعرض أمام املستثمرين تشكيلة متنوعة ومتعددة من األوراق املالية، تفسح هلم 
اجملال واسعا الختيار منها ما يالءم إمكانياهتم، أهدافهم وميوالهتم الشخصية، والتنويع من هذا 

ثة النشأة وال نتداول فيها املنطلق يعمل على ختفيض حجم املخاطر. أما البورصة اجلزائرية فهي حدي
إال ثالثة أصناف من األوراق املالية، مما جيعلها بذلك تفتقر للكفاءة التقنية كما وسبق اإلشارة إليه، 

 املالية.األمر الذي يرفع من حجم املخاطر، وحيد من رغبة املستثمرين على االستثمار يف األوراق 
III-4-3- ابلنسبة ملصداقية املعلومات  ل يف القيم املتداولة أوغياب الشفافية: سواء ابلنسبة للتعام

اليت جيب أن تقدمها املؤسسات املقيدة يف البورصة للجمهور، حبيث جيب أن تكون هذه املعلومات 
ذات طابع اقتصادي مايل، حماسيب... وذلك بغرض معاجلة الوضعية السابقة واحلالية واملستقبلية 

د نظام معلومات يضمن الشفافية ملستعمليها يضاف إليه صعوبة للمؤسسة. ويف حالة اجلزائر ال جن
احلصول على هذه املعلومات اليت تسمح للمتعاملني القيام ابلعمليات اليت يريدوهنا يف الوقت املناسب 

 دون الوقوع يف خطر.
-4-4-III  سري عمل البورصة: نالحظ أن شركة إدارة بورصة القيم كانت تنظم حصص التفاوض مرة

ضف إىل ذلك أن  صباحا. 10:30إىل الساعة  09:30دة يف األسبوع وذلك كل اثنني من الساعة واح
عملية التسوية تتم خالل أسبوعا كامال ِما يعرقل السري احلسن للتعامالت فإذا كان أمر املساهم غري منفذ  
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 القيام أبمر بيع أوكليا وهناك مدة طويلة ليستلم شهادة السهم، فهذا الوقت الطويل سيحط من رغبته يف 
 شراء آخر.

كما نالحظ نقص الوسطاء خاصة اخلواص منهم إذ أن هناك بعض املؤسسات فقط تعمل كوسيط يف      
 عمليات البورصة.

-5-4-III  بروز سوق غري منظمة )غري رمسية(: هي تلك األسواق اليت ال ختضع للمحددات واألساليب
تص بتداول األوراق املالية لكل الشركات اليت تعمل خارج جمال    حيث خت النظامية لنشاط  البورصة الرمسية،

البورصة )أي خارج السوق الرمسية(، وتلك األوراق غري مستوفاة لشروط البورصة، فأسعارها غري     رمسية، 
 وغري مقيدة بتسعرية البورصة. 

-IV  احللول املقرتحة لتنشيط وتطوير بورصة اجلزائر 
ق رأس املال( يف أي دولة من دول العامل يعتمد على ما توفره احلكومة من رعاية هلذه إن جناح البورصة )سو 

بورصة اجلزائر، حىت تصبح قادرة وتنشيط املعامالت يف ميكن بلورة عدد من املقرتحات لتطوير السوق، و 
الشركات التخصيص األمثل للموارد االقتصادية احملدودة، على على لعب الدور املنتظر منها يف عملية 

كما يلى: )حسني عبد املطلب األسرج،   واملشروعات االستثمارية اليت تسهم يف حتقيق التنمية واالزدهار،
 (:43 ،36، ص ص 2005

معاجلة أوجه القصور اليت تعاين منها البورصة وحتد من إمكاانت تطويرها وربطها مع أسواق رأس مال *
ناصر الشفافية واإلفصاح املايل، وأساليب ونظم اإلدارة خارجية، وهذا سواء يف جمال نقص املعلومات وع

 املالية املتعامل هبا يف أسواق رأس املال.
العمل على تطوير واستكمال تنظيم األطر القانونية واملؤسسية للبورصة، وأيضا دراسة إمكانية تقدمي بعض *

إلزام شركات الوساطة بضمان الصفقات املزا  واإلعفاءات الضريبية ألدوات االستثمار املايل، ابإلضافة إىل 
 عمالؤها. أخفق اليت تتم من خالهلا حىت لو

عمل خطة إعالمية للتعريف بفرص ومزا  االستثمار املايل يف البورصة، من خالل الرتويج لشركات *
 ما املسامهة من خالل تصميم موقع الكرتوين لنشر بياانت كافية وسهلة االستقراء بعدة لغات، ابإلضافة إىل

 يتم نشره عند الدعوة لالكتتاب يف إصدارات جديدة من األسهم. 
توفري البياانت الدورية عن أنشطة الشركات وبصفة خاصة امليزانية السنوية وقائمة حساب النتيجة *

 والتوزيعات وتقارير جمالس اإلدارة.
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الستثمار بشركات املسامهة من أماكن التجمعات املختلفة، للتعريف أبمهية ا يفإقامة الندوات واللقاءات *
 ما خالل البورصة، وجدوى االستثمار فيها من جانب املدخرين، سواء ابلنسبة ملا يعود عليهم مباشرة أو

 يعود على جمتمعهم.
تشجيع إنشاء نوادي االستثمار اليت تساهم يف ز دة الوعي االستثماري يف األوراق املالية، وبناء جيل من *

 ني ميكن االعتماد عليه.املستثمرين املثقف
 ز دة الوعي االدخاري والتوظيفي لدى أفراد اجملتمع من خالل وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية. *
 التحكم يف احمليط االقتصادي الكلي: ويتم هذا عن طريق: *

جلبائي يعمل على حماربة اإلقتصاد املوازي: وهذا من خالل العمل على إعداد مشروع قانون لإلصالح ا -
تبسيط اجلباية والرفــع من مردوديتها دون املساس مببدأ العدل اجلبائي، وكذا تسهيل اإلجراءات اإلدارية 

 املتعلقة بتنظيم وتسيري النشاط االقتصادي. 
تفعيل دور البنك املركزي واجلهاز املصريف يف تنمية البورصة: يلعب البنك املركزي دورا هاما يف إنعاش  -
 فعيل دور البورصة وذلك عن طريق: وت
السماح إبنشاء بنوك استثمار خاصة للرتويج واالكتتاب يف اإلصدارات اجلديدة من األسهم والسندات *

 وضمان اإلكتتاب هبا. 
 ضمان البنك املركزي للسندات الصادرة عن املؤسسات العمومية األمر الذي سيوسع من سوق السندات.*
 الفائدة ملا هلا من عالقة عكسية مع أسعار األوراق املالية. العمل على حترير أسعار*

 كما تساهم البنوك التجارية يف تطوير البورصة عن طريق:      
 املسامهة املباشرة يف أتسيس الشركات اجلديدة هبدف تنشيط سوق اإلصدار ومن مث سوق التداول.*
 تسويق وترويج أسهم الشركات اجلديدة أوالقائمة.*
يف منح القروض لضمان األوراق املالية ِما يشجع األفراد واملؤسسات على االستثمار يف األوراق التوسع *

 املالية، وإضافة متعاملني جدد يف سوق األوراق املالية. 
جتزئة البورصة: ميكن تقسيم بورصة اجلزائر إىل قسمني: سوق رمسية وسوق اثنية ففي السوق الرمسية يتم *

املالية للشركات اليت توفرت فيها كامل الشروط، أما السوق الثانية فيتم فيها تداول فيها تداول األوراق 
األوراق املالية للشركات اليت مل تكتمل شروط إدراجها يف السوق الرمسية، مع العلم أن كال السوقني 

شروط  ينقسمان إىل سوق أويل وسوق اثنوي، وابلتايل فإن شروط الدخول إىل السوق الرمسية ختتلف عن
الدخول إىل السوق الثانية. والعربة من هذه الشروط هي السماح للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من متويل 
نفسها. فالبورصة على الشكل احلايل هتدف إىل التخلص من الشركات اليت لديها أمهية ضئيلة يف السوق، 
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ألموال الالزمة لتمويل االستثمارات بسبب الوضعية املالية، فبالرغم من وصف البورصة من أهنا سوق جللب ا
إال أهنا تبعد املؤسسات الصغرية واملتوسطة من االستفادة منها، ومن أجل هذا جيب إعادة هيكلتها حىت 

 تستفيد منها الشركات الكبرية واملتوسطة على حد السواء.
 يف للمتعاملني لفرصا وتوفري تكافؤ جانب، من للسوق الرقايب الدور واإلفصاح: تعزيز الشفافية تعزيز*

على  اليت يتوجب والبياانت نطاق املعلومات السوق، يتعني توسيع جانب فمن آخر، جانب من السوق
 املالية لألوراق املصدرة اجلهات أبمساء املتعلقة عنها سواء تلك املعلومات اإلفصاح جلنة تنظيم البورصة

 الرئيسية. ويف املالية التداول واملؤشرات حلركة تضمنةامل الدورية البياانت إىل ابإلضافة السوق وأمساء أعضاء
 معلومات تتضمن وسنوية وشهرية وأسبوعية يومية نشرات اجلانب، على شركة إدارة بورصة إصدار هذا
األسعار، مع إبرام  ومؤشرات التداول أحجام عن ومعلومات اإلدارة جملس السوق وقرارات عن عامة

 وبلومبريج. رويرتز كشركيت  بصورة آنية، ابلتداول اخلاصة املعلومات لنشر عاملية شركات مع اتفاقيات
العمل على ضمان االستقرار السياسي: إنه من غري املمكن وضع سياسة رشيدة وحقيقية لتجنيد االدخار *

بغية ضمان انطالقة حتقق لنا التنمية اإلقتصادية دون وجود استقرار سياسي يف البالد ويف هذا الصدد فإن 
ستثمرين يطرحون مجلة من األسئلة قبل البدء يف عملية االستثمار، لذا جيب أن تكون هناك إسرتاتيجية امل

واضحة يف وضع القوانني حىت ال تزول هذه األخرية بزوال الفريق احلكومي وذلك من أجل إقناع املستثمرين 
يف البورصة وخاصة املتعلقة السلطة فإن القوانني السارية  أبنه مهما كانت جمموعة أعضاء احلكومة أو

بضمان األموال مضمونة. إذا فالعمل على حتقيق االستقرار السياسي يعترب مبثابة حجر الزاوية لكل سياسة 
 هتدف إىل حتقيق انطالقة اقتصادية.

مراجعة اإلطار التشريعي: إن القدرة على التكيف مع احمليط الداخلي واخلارجي يعترب عامال حمددا يف جناح *
مؤسسة، وعليه فإن جناح سوق األوراق املالية يف اجلزائر يقتضي التكيف مع املستجدات واملعطيات  أي

ذات الطابع السياسي، االقتصادي، االجتماعي والثقايف. وال يتم ذلك إال بوضع التشريعات والتنظيمات 
وك املتدخلني، ضف إىل ذلك الفعالة لتنظيم عملية التبادل يف سوق األوراق املالية خاصة تلك املتعلقة بسل

على أن تتماشى هذه التشريعات مع  جيب أن تكون هذه التشريعات واضحة ومرنة ومرتبطة ابملستثمر.
 خصائص وطبيعة اجملتمع من الناحية اإلقتصادية حلماية املستثمرين واالقتصاد الوطين.

 اخلــامتـة:
دها أن بورصة اجلزائر بعيدة كل البعد عن لقد وقفنا من خالل هذا البحث على حقيقة مؤملة، مفا    

فعالي ة سوق رأس املال يف حتقيق التنمية االقتصادية، وهذا راجع إىل العديد من النقائص والعراقيل، وابلتايل 
التخصيص األمثل للموارد االقتصادية احملدودة على فهي مل تتمكن من لعب الدور املنتظر منها يف عملية 
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وفيما يلي عرض ألهم النتائج . االستثمارية اليت تسهم يف حتقيق التنمية واالزدهارالشركات واملشروعات 
 :اليت مت استخالصها من خالل هذا البحث

  أن عدد الشركات املقيدة يف بورصة اجلزائر قليلة جدا، إذ مل يتجاوز جمموعها طيلة الفرتة املمتدة من
من أصغر أسواق رأس املال من هذه البورصة  جيعل ما التسع شركات، وهو 2015إىل غاية ماي  1999

على مستوى العامل العريب، وابلتايل فهي بعيدة   حيث عدد الشركات املدرجة سواء على املستوى الدويل أو
 كل البعد عن فعالي ة سوق رأس املال يف حتقيق التنمية االقتصادية.

 الدخل تدين فمشكلة الفردية، راتاملدخ قلة وابلتايل املواطنني مجهور لدي الشرائية القدرة ضعف 
 .املالية األوراق على الطلب حجم من حتد حتققه اليت الفئات أوضاع استقرار وعدم الفردي

 وو متيل املالية يف اجملتمع اجلزائري لدى أصحاب األموال، فهذه الفئة األوراق يف االستثمار ثقافة غياب 
 أتثري بفعل وذلك املضمون والعائد ودرجة األمان السيولة تتضمن اليت تلك أو كالعقارات املوجودات حيازة
 مراقبة من واخلوف االستثمار عن طريق البورصة يف الثقة وعدم اخل،...دينية، اجتماعية وثقافية عوامل

 مصاحل اجلباية.
 وهذا  سيولة االقتصاد اجلزائري يف املسجل الضعف تظهر بورصة اجلزائر، على مستوى التداول قيمة أن

 التداول. حجم ب صغربسب
 مبعدل بطيء جدا، ومتتاز ابلتذبذب يف معامالهتا،  أن بورصة اجلزائر تعرف ركودا كبريا يف نشاطها وتنمو

األمر الثاين الذي جيعلها بعيدة جدا عن فعالية  األمر الذي يعكس اخنفاض سيولتها بشكل كبري، وهو
 وكفاءة سوق رأس املال يف حتقيق ما وجدت من أجله.

 املؤسسات اليت دخلت البورصة مل يكن لديها احلجم املايل الكايف لتدعيم هذه املؤسسة املالية أن. 
 نقص اخلربة يف جمال املعامالت املالية.  أن بورصة اجلزائر حديثة النشأة، وهو األمر الذي ترتب عنه 
 .أنه ال توجد دعامة حقيقية لتمويل بورصة اجلزائر 

 املراجع واإلحاالت:
من بلد آلخر تبعا للتباين يف مستوى النضوج الرأمسايل وخصائص  يختلف المال رأس أسواقفادة من ن االستإ -1

فمثال ليس من  .معوقة االقتصاد واجلاهزية املؤسساتية ومالئمة املرجعية القانونية وغري ذلك من عوامل إجيابية مواتية أو
 ول الصناعية املتقدمة كالوال ت املتحدة وبريطانيا والياابن هواملتوقع أن يكون الدور الذي تلعبه أسواق رأس املال يف الد

 .نفس الدور الذي تؤديه هذه األسواق يف الدول األقل تطورا كالدول العربية واإلفريقية وغريها
مبرحلة  ففي الوقت الذي تعترب فيه البورصات املالية من أهم ركائز اهليكل االقتصادي للدول املتقدمة ال تزال البورصات متر

فاالهتمام يف أتسيس وتطوير أسواق األوراق املالية يف الدول األقل تطورا مل  .من النشوء والتطور يف معظم الدول النامية
 .يبدأ إال يف العقد املاضي نتيجة التفاعل بني عدد من العوامل واملتغريات االقتصادية الداخلية واخلارجية
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 معاملة احلكومية واملؤسسات اهليئات طرف من تعامل ما غالبا اخلاص القطاع شركات ومؤسسات أن املالحظ من -2
 القطاع مؤسساتشركات و  نشاط أن كما.  األولوية مبدأ وفق العام القطاع مؤسساتشركات و  تعامل بينما الربيب،
 ما جند حني يف اخلفيفة، الصناعات وبعض (sous-trairance) واملناوالت اخلدمات قطاع يف ينحصر ما غالبا اخلاص
 .عمومية مؤسساتشركات و  قبل من حمتكرا االسرتاتيجية ابلقطاعات يسمى

 .125(، ص 1993حسن أمحد حمي الدين، عمل شركات االستثمار يف السوق العاملية، )جدة، الدار السعودية،  -3
 .12 ص ،(والتوزيع للنشر املعتز دار عمان،) والنقدية، املالية األسواق أبوموسى، أمحد رمسية -4
 (108-105، ص ص 2007، ضياف عبري)بو  -5
 من إعداد الباحثني ابإلعتماد على معطيات مأخودة من -6

Bourse d’alger, Société de Gestion de la Bourse des Valeurs, 2016/03/01 , 
http://www.sgbv.dz/?page=bilan_boc&lang=fr 

 إعداد الباحثني بناء على معطيات مأخوذة منمن  -7
Bourse d’alger, Société de Gestion de la Bourse des Valeurs, 2016/03/01 , http://www.sgbv.dz 

 .20، 16، 15، ص ص 2015مارس  -بنك اجلزائر، النشرة اإلحصائية الثالثية
 .471، ص 2015م، صندوق النقد العريب، التقرير االقتصادي العريب املوحد لعا 
 على ابالعتمادمن إعداد الباحثني  -8

Bourse d’alger, Société de Gestion de la Bourse des Valeurs, 2016/03/01 , http://www.sgbv.dz 
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 االستثمار السياحي يف اإلمارات العربية املتحدة كآلية
 (2016-2007لدعم االقتصاد الوطين )

 
 عمر بن سليمان طالب دكتوراه

 جلزائراملدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية ا
 :امللخص

يعترب منوذج اإلمارات العربية املتحدة لالستثمار السياحي منوذج حضاري، ساعد يف جعلها دولة     
مرشحة لالنتماء إىل الدول ذات االقتصاد ت الصاعدة. إذ انه يف إطار اجلهود املبذولة يف االستثمار 

ق التنمية املستدامة، ودعم القطاعات السياحي، يعترب تطوير قطاع السياحة احلل االسرتاتيجي لتحقي
األخرى. لذلك فإن هذه الدراسة هتدف إىل التعرف على مكانة قطاع السياحة يف اإلمارات العربية 
املتحدة، وحتديد طبيعة مناخ االستثمار السياحي فيها )سواء الدويل، أو احمللي(، والوقوف على مكانتها 

ؤشرات املختلفة، خاصة يف الفرتة ما قبل األزمة املالية العاملية سنة السياحية الدولية والعربية من خالل امل
 ، وما بعدها، وذلك نظرا للتداعيات اليت ولدهتا على خمتلف قطاعات االقتصاد اإلمارايت.2008

 القطاع السياحي، األثر االقتصادي للسياحة. االستثمار السياحي، السياحة،الكلمات املفتاحية: 
Abstract: 
    A model of tourism investment in the United Arab Emirates Is considered as a civilized 
model, helped make them a candidate state belong to countries with emerging economies 
. In the framework of the efforts made in investment in tourism, the development of the 
tourism sector is considered as strategic solution to achieve sustainable development, and 
support for other sectors. Therefore, this study aims to identify the status of the tourism 
sector in the United Arab Emirates, and determine the nature of the tourist investment 
climate in UAE , and stand on UAE tourist status through the various indicators, 
especially in the period before and after the global financial crisis in 2008, in view of its 
repercussions to the various sectors of the UAE economy. 
 Keywords: Tourism Investment, Tourism, Tourism Sector, Tourism Economic Impact. 

 متهيد:
تعترب اإلمارات العربية املتحدة من الدول اليت تسعى إىل تنويع االقتصاد، من خالل التوجه إىل تثمني     

عاملية نظرا للتطور القطاعات غري النفطية، وخاصة يف جمال السياحة. إذ أصبحت هذه الدولة حتتل مكانة 
الكبري الذي شهده القطاع يف فرتة زمنية وجيزة، من خالل انتهاج جمموعة من اآلليات والسياسات اليت 
سامهت يف حتسني مؤشرات القطاع السياحي، مبا حيقق التنمية املستدامة، خاصة يف ظل التداعيات اليت 
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نفط، على االقتصاد ت اليت تعتمد بشكل كبري على ختلفها األزمات االقتصادية النامجة عن اهنيار أسعار ال
 اإليرادات النفطية.

: إىل أي مدى ساهم االستثمار السياحي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة يف التساؤل التايلوهنا يربز     
  حتسني مؤشرات قطاع السياحة؟  

 ولتحديد أبعاد التأثري هلذه املتغريات، سنتبع النقاط التالية:
 أمهية االستثمار السياحي يف اإلمارات العربية املتحدة ومقوماته.وال: أ

 اإلطار التشريعي والتنظيمي لالستثمار السياحي يف دولة اإلمارات.اثنيا: 
 االستثمار السياحي يف اإلمارات العربية املتحدة وأثره على االقتصاد الوطين.اثلثا: 
 ت العربية املتحدة ومقوماته.أمهية االستثمار السياحي يف اإلمارا أوال:

 أمهية االستثمار السياحي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة:
يتمتع القطاع السياحي يف اهليكل االقتصادي لإلمارات العربية املتحدة أبولوية قصوى عن القطاعات   

للقطاعني العام حيث تعمل احلكومة االحتادية على تطوير وإدارة ورعاية مبادرات االستثمار  األخرى،
مبا يساهم يف ز دة كفاءة وجاذبية  إلجناز فعاليات تراثية وثقافية ور ضية وترفيهية عالية املستوى، واخلاص،

 (1)االستثمار يف القطاع السياحي.
 الشارقة، هجمان، ديب، )العاصمة(، أبو ظيب وتتألف دولة اإلمارات العربية املتحدة من سبع إمارات هي:

 (2)الفجرية. رأس اخليمة، أم القيوين،
وعلى الرغم من تعدد دول اإلمارات ومتيزها مبقومات سياحية متنوعة ومتعددة، إال أن اقتصاد الدولة     

 66و ابملائة من الناتج احمللي، 90حبيث تشكالن معا ما نسبته  ظيب وديب، اإلماراتية تسودها إماريت أبو
اسرتاتيجية حيوية ترتكز على التنويع االقتصادي يف جماالت ابملائة من عدد السكان. حبيث تتبىن ديب 

فقد جنحت ديب يف استقطاب   وكتقييم هلذه االسرتاتيجية، رئيسية وهي السياحة واخلدمات والتجارة واملال.
فعلى الرغم من سيطرة  أما أبو ظيب، وأحدثت طفرة عقارية طويلة. كميات متزايدة من االستثمار األجنيب،

 من خالل تطوير مشاريع عقارية ضخمة، فقد اختذت مؤخرا نفس مسار إمارة ديب، اقتصادها،النفط على 
 (3)وابلرتكيز على السياحة الثقافية. مع االهتمام بقطاع السياحة،

فهي كذلك تؤمن  الشارقة ورأس اخليمة وعجمان وأم القوين والفجرية(،أما ابلنسبة لإلمارات األخرى )    
وتنشيط  لذلك فهي بصدد إعداد خطط اقتصادية ترتكز على تقوية البنية التحتية، ة،أبمهية قطاع السياح

وتقوم ابلرتويح لقطاعات السياحة هبا من خالل محلة قوية جلذب مزيد من  (4)اجملال العقاري والسياحي.
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ومنشآت عقد  والر ضة، والرتفيه، واملناظر الطبيعية، والعمارة، الرتاث، ومن بني عناصر اجلذب: السائحني.
وما يؤكد على تباين أمهية قطاع السياحة لدى دول اإلمارات يف اهليكل االقتصادي  (5)املؤمترات واملعارض.

 املتعلق مبراجعة السياسة التجارية لإلمارات املتحدة، 2012لالحتاد، هو تقرير منظمة التجارة العاملية لسنة 
إذ تساهم إمارة ديب بثلثي  ية لدولة اإلمارات املتحدة،حول نسبة مسامهة كل إمارة يف اإليرادات السياح
 ابملائة، 16 مث تليها إمارة أبو ظيب بنسبة مسامهة تبلغ اإليرادات السياحية يف اإلمارات العربية املتحدة،

 (6)ابملائة، أما الفجرية و رأس اخليمة فتحصالن على ابقي النسبة. 10والشارقة 
 إلمارات العربية املتحدة:مقومات االستثمار السياحي يف ا

إذ تتميز  هلا دور كبري يف حتفيز االستثمار السياحي هبا. تتمتع اإلمارات العربية املتحدة بعدة مقومات،    
واليت  فضال عن احلدود الدنيا للقيود والضرائب اجلمركية، مبركز مزدهر للتجارة ابلتجزئة يف منطقة اخلليج،

 أسعار السلع متدنية، حبيث أن مستوى يناء ومدينة جتارية يف املنطقة.سامهت يف جعل إمارة ديب أبرز م
ِما أدى إىل حتفيز الطلب على اإلقامة يف  وهو ما ساهم يف جذب جتار التجزئة واجلملة من خمتلف املناطق،

دق من خالل اجناز فنا وابلتايل ساهم يف توفري دفعة قوية لالستثمار السياحي، الفنادق والشقق الفندقية،
 (7)ألجل االستجابة للطلب املتزايد. وشقق فندقية جديدة،

فضال  وموقع جغرايف متميز، وبيئة تشريعية اقتصادية متطورة، وتتمتع اإلمارات كذلك ابالستقرار السياسي،
األمر الذي  وختلصها من األساليب اإلدارية الروتينية، عن اعتمادها للخدمات اإلدارية االلكرتونية والذكية،

واالستثمار  واليت تدفع املستثمر إىل اختاذ قرار اإلقامة، هل بدوره ويسرع من اإلجراءات على املستثمرين،يس
 (8)يف الدولة.

خاصة  حبيث حتفز الطلب على سياحة التسوق، كما أصبحت اإلمارات وجهة مفضلة لدى السياح،     
ى هبا إىل إزالة القيود املتعلقة ما أد خالل شهر مارس من كل سنة. مهرجان التسوق يف مدينة ديب،

وتسهيل احلصول  ابحلصول على التأشريات السياحية من أجل امتصاص طلب السياح على التأشريات،
 (9)عليها يف املوانئ اجلوية والبحرية والربية.

ومن أجل جعل البلد ليصبح وجهة سياحية كبرية، فقد قامت اإلمارات العربية املتحدة كذلك إبنشاء     
من خالل تنسيق اجلهود بني و  تتمتع جبودة عالية وبتنوع متعدد يف اخلدمات املقدمة، طوط جوية،خ

والذي أدى إىل استقطاب كبريا للسياح، من اجل قضاء العطل يف  احلكومة ووكاالت السفر يف اخلارج،
 (10)دولة اإلمارات.
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إذ  ربية املتحدة هي إقامة املناطق احلرة،كما أن من أهم عوامل حتسني البيئة االستثمارية يف اإلمارات الع
ومن أهم تلك املناطق واليت تتصل ابلقطاع  منطقة حرة ختتص يف جماالت خمتلفة. 36يبلغ عددها 

ويف هذا  (11)هي املناطق احلرة اخلدمية، اليت ختتص يف األنشطة اخلدمية مثل املالية واالتصاالت. السياحي،
واليت تعترب أول  يف مدينة ديب، شركة سياحية يف صناعة املعلومات، 450السياق مثال ،توجد أكثر من 

واليت حتظى فيها الشركات السياحية العاملة يف هذه املدينة  ،امل لالتصاالت وتقنيات املعلوماتمركز ك
حبيث مت اختاذ القرار املتعلق إبنشاء منطقة جتارة  مبعاملة خاصة ،وهذا من أجل حتفيز االستثمار السياحي.

 (12).2002حرة للتجارة االلكرتونية والتقنيات يف شهر فرباير 
وتستهدف إنشاء املناطق احلرة يف اإلمارات العربية استقطاب املستثمرين العاملني يف عدة جماالت من     

 (13)خالل املزا  التالية:
 ابملائة لألجانب. 100حق ملكية املشروع  -1
 ال قيود على تصاريح العمل. -2
 كامل األرابح إىل اخلارج.جواز حتويل   -3
 عاما. 50إذ تصل يف بعضها ملدة  اإلعفاء من ضريبة األعمال أو الشركات، حبسب املنطقة احلرة، -4
 كاإلعفاء من ضريبة الدخل الشخصي.  ابإلضافة إىل امتيازات أخرى، اإلعفاء من الرسوم اجلمركية، -5
جسور وأنفاق ومطارات وموانئ ومرافق توفر مرافق البنية األساسية املادية واالجتماعية، من طرق و  -6

 وجاهزية البنية التحتية للنقل واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات. عامة،
 (14) تتميز اإلمارات كذلك بـــ: ابإلضافة إىل هذه العوامل،

 خيارات إقامة واسعة تالئم خمتلف الطلبات وامليزانيات. -
 جنسية من خمتلف اخللفيات الدينية والثقافية. 200حيث حتتضن اإلمارات  التسامح الديين والثقايف: -
مليا يف البلدان ذات أدىن معدالت املرتبة السابعة عا 2015حبيث حققت يف  اخنفاض معدل اجلرمية، -

 واملرتبة الرابعة فيما يتعلق جبرائم االعتداء بشكل عام. اجلرمية،
األجنيب إىل دولة اإلمارات العربية  إن كل هذه العوامل قد سامهت بشكل كبري يف تدفق االستثمار    

نظرا لتبين حكومة اإلمارات رؤية واقعية حول  املتحدة يف شىت اجملاالت الصناعية والتجارية واخلدماتية،
واختاذ السياسات الكفيلة بتحقيق ذلك من خالل توفري  ضرورة تشجيع االستثمار السياحي األجنيب،

 خمتلف اآلليات الضرورية. 
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 السياحي يف دولة اإلمارات. والتنظيمي لالستثمارار التشريعي اإلط اثنيا:
I. على املستوى االحتادي 

يتم على مستوى كل  ،2008 كان تنظيم قطاع السياحة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة قبل سنة      
كهيئة   مت أتسيس اجمللس الوطين للسياحة واآلاثر 2008لسنة  6القانون رقم لكن مبوجب  إمارة فحسب،

حبيث خولت له الدولة تنظيم إدارات السياحة يف مجيع إمارات الدولة،  (15)تعمل على املستوى االحتادي.
بشكل يضمن التنسيق التام والفعال مع ابقي اهليئات والدوائر احمللية املعنية بتخطيط وتنمية املشروعات 

لتشجيع  جية متناسقة ومتماسكة،وذلك هبدف ضمان االتفاق والتنفيذ الناجح السرتاتي السياحية،
وتتمثل أهم اختصاصات اجمللس فيما  السياحة وتثمني اآلاثر يف مجيع أواء اإلمارات العربية املتحدة.

 (16)يلي:
 تنشيط وترويج وتنمية السياحة داخليا وخارجيا. -
افظة عليها وتسجيلها، واحمل واختاذ التدابري الالزمة لتأشريها ومحايتها، احلفاظ على اآلاثر والتنقيب عنها، -

 وعرضها يف الداخل واخلارج.
واقرتاح االنضمام إىل املعاهدات الدولية املتعلقة  متثيل الدولة خارجيا يف كل ما يتعلق ابلسياحة واآلاثر، -

 بشؤون السياحة واآلاثر.
أهداف ِماثلة واجلهات العامة واخلاصة اليت هلا  التعاون مع املنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية، -

 من اجل تطبيق خططه وتنفيذ مشروعاته. ألهداف اجمللس،
II. :على مستوى كل إمارة 
ابلرغم من الصالحيات املخولة إىل اجمللس الوطين للسياحة واآلاثر، إال أن وضع السياسات واخلطط،  

لذلك سنخص  .وإصدار الرتاخيص السياحية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، يتم على مستوى كل إمارة
ابلذكر أهم اهليئات يف إمارة أبو ظيب وإمارة ديب، نظرا لتشابه اختصاصاهتا مع اجملالس والدوائر يف اإلمارات 

 حبيث تتمثل يف: األخرى،
حبيث تقوم بعملية التخطيط واإلشراف وتطوير قطاع  :دائرة السياحة والتسويق التجاري يف ديب -1

أيضا إصدار الرتاخيص وتصنيف الفنادق والشقق الفندقية وشركات السياحة يف ديب. وتتضمن مهامها 
 (17)تنظيم الربامج السياحة، ووكالء السفر، وكافة اخلدمات السياحية األخرى.

ينظم إجراءات الرتاخيص يف قطاع السياحة. حبيث  2008لسنة  6القانون رقم وابلرغم من ذلك، فإن  
ية يف ديب يتطلب كل منها احلصول على تصريح: وكالء املبيعات أن هناك أربعة أنواع من األنشطة السياح
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العامة، ووكيل السفر، وشركة تنظيم الربامج السياحية اخلارجية، وشركات تنظيم الربامج السياحية 
 .(18)الداخلية

لسنة  15القانون رقم مت أتسيس هذه اهليئة مبوجب  :مؤسسة ديب للتسويق السياحي والتجاري -2
لق إبنشاء مؤسسة ديب للتسويق السياحي و التجاري ،حبيث تقوم هذه اهليئة احلكومية بتسويق املتع 2013

 (19)وتتمثل مهامها يف: ابلتنسيق مع اجلهات املعنية بنفس اجملال، اإلمارة سياحيا وجتار ،
 ة وإقام ومزاولة األعمال والرتفيه، للسياحة مثالية كوجهة العامل دول خمتلف يف اإلمارة تسويق

 .الفعاليات
 اإلمارة يف والتجارة السياحة بشؤون املعني ة اجلهات مع بناء شراكات فاعلة. 
 لإلمارة  السفر معدالت ز دة بغرض واحمللية واإلقليمية الدولية الشركات مع جتارية عالقات بناء

 .والتجارية السياحية لألغراض
 وإقامة  األعمال األساسية ملمارسة قوماتامل فيه تتوفر عاملي جتاري كمركز اإلمارة مبكانة التعريف

 .احتياجاهتم وتوفري رغباهتم وحتقيق اإلمارة إىل األعمال ورجال السياح وجذب الفعاليات،
 اإلمارة يف املختصة اجلهات مع ابلتنسيق واعتمادها إعدادها يتم اليت ديب هبوية التعريف. 
 يف العاملني كفاءة مجيع لتعزيز متكاملة ةمنهجي طريق عن لإلمارة التسويقي اإلنفاق كفاءة ز دة 

 القطاع مسامهة وز دة اإلنفاق السياحي، وز دة أطول، لفرتات اإلقامة وتشجيع السياحة، قطاع
 .لإلمارة اإلمجايل احمللي الناتج يف السياحي

 جتار و  سياحياً  اإلمارة لتسويق الشراكة بينهما وز دة واخلاص العام القطاعني بني التكامل حتقيق. 
 هلا إقليمياً  مركزا اإلمارة من لتتخذ والدولية اإلقليمية األعمال شركات جلذب اإلمارة تسويق. 
 أبنشطتها الصلة ذات املشروعات يف واالستثمار الشركات، أتسيس. 
 بينها االتصال قنوات فتح لضمان املختلفة العامل دول يف املعني ة وللجهات هلا متثيل مكاتب إنشاء 

 .والدولية اإلقليمية سواقاأل وبني
 ابخلدمات اإلمارة، وتعريفهم لزو ار األوىل االتصال نقطة مبثابة ليكون السياحية للمعلومات مركز إنشاء 

 .فيها والتجارية السياحية واألنشطة والعروض والفعاليات هلم املقدمة
تطوير صناعة السياحة  : وتعد هيئة السياحة يف أبو ظيب مسؤولة عنللسياحة والثقافةأبو ظيب  هيئة -1

 (20). وتتضمن أنشطة اهليئة ما يلي:2004يف أبو ظيب والرتويج هلا منذ عام 
 تنظيم ومراقبة صناعة السياحة.  -
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 حتديث البنية التحية وتطوير املنتجات.  -
 تسويق املقاصد السياحية.   -
 إصدار الرتاخيص السياحية، ووضع معايري التصنيف.  -

والذي يتطلب من مقدمي اخلدمات السياحية  2006لسنة  13قانون رقم  ظيب وينظم السياحة يف أبو    
 احلصول على ترخيص من هيئة السياحة يف أبو ظيب من أجل إنشاء أي شركة تعمل مبجال السياحة.

 وتقوم هيئة السياحة يف أبو ظيب بز دة أمهية السياحة الرتفيهية وحتويل أبو ظيب إىل مركز ثقايف إقليمي.    
)جزيرة السعادة( وهي عبارة عن مشروع ترفيهي وجتاري وسكين  جزيرة سعدايتركز ثقافة اإلمارة على وت

مليار درهم إمارايت. وقامت شركة التطوير واالستثمار السياحي بتنفيذ  99.3أمام ساحل أبو ظيب بتكلفة 
يف أبو ظيب. حبيث  املشروع، وهي من الشركات الكربى اليت قامت إبنشاء املقاصد السياحية الكربى

متحف الشيخ زايد ، وجوجينهاميخارج ابريس، ومتحف  اللوفريتضمن املشروع اجناز أول فرع ملتحف 
وسيقطنها  2018مليون زائر سنو  عند استكماهلا يف عام  1.5. ومن املتوقع أن جتتذب اجلزيرة الوطين
 (21)ألف نسمة. 160حوايل 

 إىل حتقيق تنمية سياحية مستدامة يف اإلمارة. عى اهليئة كذلك،أما يف موضوع التنمية املستدامة، تس
 (22)ويشمل ذلك:

 إعداد تقرير االستدامة السياحية السنوي. -
 إطالق وتفعيل مبادرات السياحة اخلضراء والفنادق اخلضراء. -
 إقامة وتنظيم املعارض واملؤمترات البيئية. -
ة إبطالق محلة الدعاية السياحية اخلاصة هبا. وقد بدأت أما يف جمال محلة الدعاية السياحية تقوم كل إمار  

حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة برفع الوعي يف البالد للرتويج للمقاصد السياحية التكميلية يف 
اإلمارات املختلفة من خالل محلة مسبع إمارات وجهة واحدةم. وأييت زائرو دولة اإلمارات العربية املتحدة 

من الدول التقليدية يف أورواب الغربية ودول جملس التعاون اخلليجي بينما يتم استكشاف أسواق بصفة رئيسة 
جديدة يف أمريكا الشمالية، والصني، وشبه القارة اآلسيوية. وهتدف دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل 

ىل جانب الفنادق توسيع قاعدة السائحني من خالل إنشاء فنادق منخفضة التكلفة ومتوسطة التكلفة إ
 (23)الفخمة. 
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 اثلثا: االستثمار السياحي يف اإلمارات العربية املتحدة وأثره على االقتصاد الوطين.
I. .واقع االستثمار السياحي يف اإلمارات العربية املتحدة 

ى املشروعات الكرب  حبيث تشمل عدة ميادين أمهها: تتنوع جماالت االستثمار السياحي وتعدد أشكاهلا،    
ابإلضافة إىل املشروعات األساسية الداعمة لقطاع  واملدن العاملية، مثل ختطيط املدن السياحية الكربى،

 السياحة مثل: بناء وتطوير الفنادق واملطاعم واملالهي، واملراكز االستشفائية، واملراكز الرتفيهية والر ضية،
مار يف الوسطاء السياحيني كشركات ووكاالت ابإلضافة إىل االستث والقرى السياحية والبواخر السياحية،

 (24)السياحة واألسفار وغريها.
فإيل جانب  كما يعترب قطاع السياحة من أكثر القطاعات االقتصادية تشابكا مع القطاعات األخرى،     

وقطاع املؤسسات  األنشطة الرئيسية، فإن هناك قطاعات أخرى مرتبطة به مثل قطاع النقل واالتصاالت،
 (25)وخدمات النظافة ومحاية البيئة. واألنشطة الثقافية والصناعات اليدوية، وقطاع التجارة، املالية،

وفيما يلي أهم اجملاالت االستثمارية اليت تبنتها اإلمارات العربية املتحدة من أجل دعم وتطوير القطاع 
 السياحي:

املتحدة   خلدمة اإلمارات العربية نظرا الرتباط قطاع النقل كجزء من اجلهود االستثمار يف قطاع النقل: -1
فقد جنحت إمارة ديب مثال، يف إنشاء العديد من املؤسسات  كمقصد سياحي رئيسي ومركز أعمال عاملي،

وما يدل على قوة  ومشروعات النقل، ومن األمثلة على ذلك مطار ديب الدويل وطريان اإلمارات ومرتو ديب.
 يةم يف املرتبة الرابعة عامليا يف جمال نقل الركاب والبضائع،مديب العامل فقد احتلت مؤسسة هذا القطاع،

وأصبحت  وتعترب شركة طريان اإلمارات أكرب انقل جوي يف العامل من حيث العائد للكيلومرت/الراكب.
 1.27حيث بلغت عوائدها  السوق احلرة يف مطار ديب من أكرب مراكز التجارة ابلتجزئة بني مطارات العامل،

وابإلضافة إىل ذلك فان شركة مفالي ديبم تعترب أسرع خطوط الطريان منوا  .2010يف عام  مليار دوالر
 (26)على املستوى العاملي.

يرتبط كذلك قطاع اإلنشاءات والعقارات يف دولة  االستثمار يف قطاع اإلنشاءات والعقارات: -2
مت فتح  كآلية لتقوية هذا القطاع،و  نظرا ألنه احملرك األساسي ملشاريع اإلعمار. اإلمارات بقطاع السياحة،

 ،2002سوق العقارات يف ديب لالستثمارات األجنبية من خالل السماح لألجانب حبق امللكية يف عام 
 من خالل تشييد الفنادق، وهو ما ساعد على ظهور طفرة يف مشاريع اإلعمار على الشواطئ واجلزر،

كما شهد إنشاء   إىل ز دة االستثمار السياحي. والذي بدوره أدى والوحدات السكنية، ومراكز التسوق،
 (27)مباين املكاتب انتعاشا كبريا مع ارتفاع الطلب بسبب تزايد النشاط االقتصادي واالستثمارات األجنبية.
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تعترب مشاريع البنية التحتية من أهم  االستثمار يف مشاريع البنية التحتية وتطوير الواجهة السياحية: -3
وتعترب اإلمارات العربية املتحدة من الدول  ليت تدعم املشروعات االستثمارية السياحية.الركائز األساسية ا

نظرا لعالقتها  اليت أعطت أولوية قصوى إلنشاء املشاريع املتعلقة ابلبنية التحتية والرتكيز على جودهتا،
االقتصادي العاملي املتعلق  إذ أكد التقرير الصادر عن املنتدى املباشرة الداعمة لنمو االستثمارات السياحية.

على جهود دولة اإلمارات العربية املتحدة اليت أفضت إىل تصدرها املرتبة  2012بتمكني التجارة سنة 
إذ تفوقت على العديد  وخاصة يف قطاع النقل، واحلادية عشر عامليا يف جودة بنيتها التحتية، األوىل إقليميا،

فتحصلت على املرتبة الرابعة عامليا يف جودة  وبلجيكا وفنلندا، كية،من الدول مثل الوال ت املتحدة األمري
واملرتبة السابعة من حيث توفر  واملرتبة السادسة يف بنية املوانئ البحرية، البنية التحتية لقطاع النقل اجلوي،

 (28)شبكة طرق ذات جودة عالية.
 البينية التحتية وتطوير الوجهات أهم مسات جتربة اإلمارات يف جمال توفري (،01يبني اجلدول رقم )و 

 السياحية:
أفضل التطبيقات يف جمال تطوير الوجهات السياحية وتوفري البنية األساسية يف  (:01اجلدول رقم )

 اإلمارات العربية املتحدة.
 السمات عناصر التجربة

ويف األوقات املناسبة،  توافر خمتلف أشكال البىن التحتية، واخلدمات الضرورية بصفة منظمة،  جماالت التميز
 بصورة تدعم منو االستثمارات السياحية يف خمتلف إمارات الدولة. 

  استثمارات حكومية كبرية يف املرافق احليوية مثل املياه والكهرابء والصرف الصحي والطرق
منة ما أسهم يف توفري بيئة آ واجلسور والنقل العام والرعاية الصحية والتعليم واملرافق الرتفيهية،

 تشجع على العيش والعمل واالستثمار.
 ،موجهة ابألساس إىل تنمية البنية األساسية، توجه احلكومة االحتادية إىل ضخ استثمارات ضخمة 

وشركات  وعلى األخص تطوير الطرق واملطارات، اليت ختدم القطاع السياحي يف اإلمارات،
 وبنية االتصاالت املتطورة. الطريان،

اسم اآللية 
 رةاملطو 

 بنية حتتية فائقة احلداثة وجذابة ومستدامة

فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية وفق مبادئ  تبين خطة إسرتاتيجية حمددة الربامج واملشروعات،  أسلوب العمل
 وخدمة االحتياجات املستقبلية للدولة. التطوير املستدام،

 ،تطوير وتنمية الوجهات السياحية.واجملتمعات احمللية يف العمل وفق مبدأ مشاركة القطاع اخلاص  
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  اعتماد م النماذج االستثماريةم لالستثمار يف مشروعات البنية التحتية اليت تراعي الشراكة بني
 احلكومة والقطاع اخلاص واجملتمع احمللي.

ة تطوير األداء املؤسسي املتميز يف تنظيم وختطيط وتشييد وصيانة مشروعات البنية التحتي  جماالت النشاط
 السياحية.

 .إجياد أعلى املعايري واملواصفات العاملية يف استثمارات البىن التحتية السياحية 
 ،وابلشراكة  االستثمار األمثل للموارد التقنية واملالية اليت تدعم مشروعات البىن التحتية السياحية

 مع القطاع اخلاص واجملتمع احمللي.
 الستثمارات البنية األساسية اليت ختدم القطاع السياحي.الدعم احلكومي غري احملدود   عوامل النجاح

 ،ملطوري البنية التحتية من القطاع اخلاص، واليت ختدم  تقدم الدولة الكثري من التسهيالت واحلوافز
 القطاع السياحي.

  السعي الدائم للحكومة االحتادية إىل توفري متطلبات حتقيق أعلى مستو ت اجلودة يف البنية
 فقا للمعايري العاملية.و  التحتية،

ما ميكن تطبيقه 
 يف الدول العربية

لتطوير البنية التحتية اليت ختدم  خطة إسرتاتيجية موحدة وفقا جملموعة من الربامج واملشروعات احملددة،
 استثمارات القطاع السياحي بصورة مستدامة.

)األمهية  ول العربيةاالستثمار السياحي يف مصر والدم : مصطفى امحد السيد مكاوي،املصدر
 .40-39ص ص  ،2014 ،193 (، جملة دراسات إسرتاتيجية، العددورؤية التطويروالتحدايت 

أما عن أهم السمات اليت تتميز هبا جتربة اإلمارات العربية املتحدة، يف جمال معاجلة التحد ت املتعلقة     
 فري البنية األساسية للمشروعات االستثمارية،وتو  بتطوير الوجهات السياحية يف املناطق اجلديدة والنائية،

 فقد متيزت مبا يلي:
توافر اإلرادة السياسية للحكومة االحتادية، ـواقتناعها أبمهية تفعيل مجيع املقومات الداعمة لنمو  -

إذ حرصت اإلمارات املتحدة على حتقيق مبدأ التميز يف تنظيم  واستدامتها، مشروعات القطاع السياحي،
مبا يساهم يف تطور  تشييد وصيانة مشروعات البنية التحتية على مستوى كل إمارات االحتاد،وختطيط، و 

 (29)وهو ما أسهم يف جذب و توطني االستثمارات السياحية الوطنية، ومنو االستثمارات يف مجيع املناطق.
يف خمتلف مليار درهم إلقامة حتسينات جوهرية يف البنية التحتية  230حبيث خصصت الدولة حوايل 

واستثمارات كربى يف مبادرة اخلليفة يف إمارات  منها شبكات الطرق واملباين االحتادية، إمارات االحتاد،
 (30)والفجرية. ورأس اخليمة، وأم القوين، وعجمان، الشارقة،

تستهدف تطوير بنية أساسية قوية  صياغة إسرتاتيجية وطنية متكاملة تتضمن برامج مبتكرة مستحدثة، -
من خالل ضخ االستثمارات احلكومية الضخمة يف  ة على حتقيق الدعم لنمو املشروعات االستثمارية.وقادر 
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وهو ما ساهم يف اخنفاض التكلفة االستثمارية الكلية للمشاريع السياحية، وأدى إىل  مرافق البنية التحتية،
 (31)احف والرتاث.جذب وتوطني العديد من الشركات العاملة يف قطاعات السياحة والفنادق واملت

 تتميز جتربة اإلمارات يف جمال التسويق االلكرتوين، االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال: -1
ففي عام  وحتديدا يف مدينة ديب السياحية، ابلر دة والتقدم يف جماالت تطبيق مفهوم احلكومة االلكرتونية.

مدينة رقمية يف  20كما جاءت ضمن أفضل   صنفت ديب ضمن أفضل عشر مدن رقمية يف العامل. ،2010
عامليا يف جمال  11واحتلت املرتبة  من حيث إاتحة خدمة دفع رسوم اخلدمات السياحية الكرتونيا. العامل،

 (32)توفري املعلومات االلكرتونية.
على  فإمارة ديب مثال من خالل دائرة السياحة والتسويق التجاري هبا، اعتمدت تقدمي جمموعة من اخلدمات

ومن بني هذه  من أجل جذب السياح واملستثمرين السياحيني األجانب. موقعها يف شبكة االنرتنت،
 (33)اخلدمات:

 حبيث ميكن للمتصفح االطالع الكرتونيا على الصور السياحية القدمية واحلديثة. :خدمة الصور -1
 قع يف مدينة ديب.حبيث ميكن من خالهلا املشاهدة اآلنية ألهم املوا :خدمة الكامريا احلية -2
 تتضمن عرضا مباشرا لعامل السياحة واألعمال يف ديب. :خدمة الفيديو -3
وهي توفر نسخا الكرتونية ملختلف املنشورات الصادرة عن دائرة السياحة  :خدمة الكتيبات االلكرتونية -4

 والتسويق التجاري بديب.
إضافة إىل التعريف ابملواقع  وميكن من خالهلا التعرف على الطرق الرئيسية يف ديب، خريطة ديب: -5

واملدارس واجلامعات  ومراكز التسوق، واملشروعات قيد اإلنشاء، السياحية والتجارية والصناعية،
 والشقق الفندقية واملستشفيات. والفنادق،

ِما يساهم يف  بواسطتها ميكن اختيار صورة لديب وإرساهلا لصديق الكرتونيا، :البطاقة االلكرتونية -6
 سياحي.الرتويج ال

حيث ميكن للزوار القادمني إىل ديب احلجز الكرتونيا ابلضغط على املنطقة املقدمة  :حجوزات الفنادق -7
 للخدمة، والقيام بز رة افرتاضية ثالثية األبعاد داخل الفنادق ومرافقها املختلفة.

واليت تعترب أول  شركة سياحية يف صناعة املعلومات، يف مدينة ديب، 450أكثر من  وتعمل يف هذا اجملال،
اليت يعفى فيها الشركات من ضرائب  مركز كامل لالتصاالت وتقنيات املعلومات يقام داخل املنطقة احلرة،

وهذا من اجل حتفيز  كما حتظى الشركات السياحية العاملة يف هذه املدينة مبعاملة خاصة،  األرابح.
 (34)االستثمار السياحي.
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قامت حكومة ديب ابستحداث  تسعى إىل حتفيز االستثمار السياحي، اليت وابإلضافة إىل هذه اجلوانب،
من اجل تعزيز مفهوم االبتكار  دبلوم للسياحة االلكرتونية ابلتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري،

يف  االجتماعي، خاصةمهاراهتم يف جمال العالقات العامة والتواصل  الدائرة، وتطويرواإلبداع لدى موظفي 
 (35)الت العمل السياحي.جما

II.  ألزمات.االقطاع السياحي اإلمارايت كداعم لالقتصاد يف حالة 
إال أن التعايف كان بوترية  وتبعاهتا على السياحة اإلماراتية، 2008رغم األزمة املالية العاملية سنة    

 لسياحة والضيافة،وز دة توسع قطاعي ا خاصة مع   استمرار تدفق رؤوس األموال إىل الداخل، متسارعة،
وذلك بسبب افتتاح عدد من  ،(36)وخصوصا يف سوق املساكن يف ديب  وتعايف القطاع العقاري،

ففي عام  وز دة عدد الزوار لديب من املناطق املختلفة. مشروعات اإلسكان ومناطق اجلذب السياحي،
 عامليا كأكثر املدن ز رة.وبذلك حققت املرتبة السابعة  ماليني زائر، 9استقطبت ديب أكثر من  2011

 (37)وقد حققت جناحا سريعا للتخلص من تداعيات األزمة االقتصادية العاملية على حركة السياحة لديها،
إال  وجاء ذلك على عكس التوقعات اليت كانت تشري إىل أن األزمة سوف تؤثر على منو قطاع السياحة،

نتيجة الز دة يف عدد الزوار ومتوسط طول مدة  والية،أن القطاع استمر يف النمو خالل الثالث سنوات امل
مستوى  2010فقد سامهت يف ختطي عوائد السياحة عام  إضافة إىل مؤشرات السياحة األخرى، اإلقامة،
 (38)مليار درهم (. 15.3) 2008مليار درهم( اليت وصلت إليه سنة  16الذروة )

ئح مسجلة ارتفاعا قدره مليون زائر على سنة مليون سا 11فقد استقبلت فنادق ديب  2013أما يف      
وقادرة على حتقيق هدفها املتمثل  ويعترب هذا مؤشر اجيايب يثبت أن إمارة ديب متشي خبطى سريعة، ،2012

معرض وهو نفس العام اليت تستضيف فيه ديب  ،2020مليون زائر سنو  مع حلول عام  20ابستقطاب 
 ألف غرفة، 120 ألف غرفة متوفرة إىل  68الغرف الفندقية من وتعتزم ديب مضاعفة عدد  (39). اكسبو

وحرصا على ذلك قامت اإلمارة بتشجيع املستثمرين يف قطاع الفنادق على إنشاء املزيد منها من فئة 
وأعلنت دائرة السياحة يف ديب عن إعفاء املستثمرين من رسوم البلدية املفروضة بواقع  الثالث واألربع جنوم،

 (40).ابملائة 10
احلجم الكلي لتدفقات االستثمارات اخلارجية املباشرة اجتاه اإلمارات العربية  (02ويبني اجلدول رقم )    

 :2015-2008املتحدة للفرتة 
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احلجم الكلي لتدفقات االستثمارات اخلارجية املباشرة اجتاه اإلمارات العربية  (:02اجلدول رقم )
 :2015-2008املتحدة للفرتة 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

تدفقات االستثمارات اخلارجية 
 )مليار دوالر(املباشرة.

14 4.0 5.5 7.7 9.6 10.5 10.1 11 

 تقرير االستثمار السنوي اخلامس، االحتاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية، -1:املصدر
 .19ص ،2014متوز  الفرص والتحد ت، عاملية والعربية:التحوالت اجلديدة يف خارطة االستثمار ال

التقارير اإلحصائية السنوية الصادرة عن إدارة التخطيط ودعم القرار بوزارة االقتصاد اإلماراتية)من  -2 
 (.2015إىل  2010

 يالحظ من خالل اجلدول، أن هناك تعايف لالقتصاد اإلمارايت من انحية مستوى االستثمارات األجنبية  
 5إال أن املستوى الذي وصلت إليه يف مدى  حبيث عرفت تصاعد تدرجيي، الوافدة إليها من اخلارج،

مل يصل إىل املستوى اليت كانت عليه يف  ،2009 وجتاوز أزمة الدين 2008سنوات بعد األزمة املالية العاملية 
سواء النفطية  كل القطاعات،. ويرجع هذا االرتفاع إىل منو النشاطات االقتصادية يف  2008بدا ت سنة 

حيث شهد قطاع الصناعات التحويلية توسعا ملحوظا بفعل الصناعات الثقيلة كاألملونيوم  أو غري النفطية،
 (41)والبرت وكيمياو ت.

فقد قامت شركتني للنقل اجلوي يف اإلمارات بتدعيم مشروعات  أما ابلنسبة لقطاع السياحة والنقل،    
كما استعاد القطاع العقاري توازنه بفضل عودة املصارف لتوفري   طوط والطاقات.التطوير ابلنسبة للخ

والذي كان القطاع األكثر تضررا من  ِما أعاد احليوية لقطاع اإلنشاءات، القروض للمشروعات العقارية،
ائة يف ابمل 5.2والذي انعكس بدوره على النمو االقتصادي ككل ،حبيث وصل النمو إىل  (42)األزمة املالية.

وهو ما يدل على دعم قطاعي السياحة  وذلك على الرغم من تراجع منو اإلنتاج النفطي، ،2013عام 
والنمو  من خالل منو املشروعات العامة يف أبو ظيب، والقطاع العقاري ،يف دفع عجلة التنمية، والضيافة،

غري النفطية يف الناتج احلقيقي إذ تبلغ نسبة مسامهات القطاعات  (43)القوي يف قطاعات اخلدمات يف ديب.
 (:03كما هو مبني يف اجلدول رقم)  2015إىل  2011للفرتة من 
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مسامهات القطاعات غري النفطية يف اإلمارات العربية املتحدة يف الناتج احلقيقي  (:03اجلدول رقم)
 2015-2011للفرتة 

 2011 2012 2013 2014 2015 

 %68.8 %68.6 %68.4 %67.3 % 67.9 ناتج احلقيقيمسامهة القطاعات غري النفطية يف ال

)من  التقارير اإلحصائية السنوية الصادرة عن إدارة التخطيط ودعم القرار بوزارة االقتصاد اإلماراتية املصدر:
 (2015إىل  2011

تج من خالل اجلدول يتبني أن هناك ارتفاع يف نسبة مسامهة القطاعات غري النفطية املختلفة يف النا     
توجه اإلمارات العربية املتحدة وو تثمني القطاعات اخلارجة عن نطاق قطاع  وهو ما يدل على احلقيقي،
هذه القطاعات غري النفطية كتحصينات دائمة  إذ تعمل نظرا ألمهيتها الكبرية يف دعم االقتصاد، احملروقات،

 ضد األزمات االقتصادية املختلفة. 
III. لقطاع السياحي يف اإلمارات العربية املتحدة:األثر االقتصادي الستثمارات ا 

واملتعلق برصد األثر االقتصادي  ،2013-2010فيما يتعلق مبؤشرات منو احلركة السياحية يف الفرتة     
ابملائة  9.7مليار درهم إمارايت، مبا ميثل  121.1فقد بلغت اإليرادات السياحية  لقطاع السياحة والسفر،
 (44).2012ة يف عام من إمجايل صادرات الدول

أما عن نسبة املسامهة املباشرة الستثمارات القطاع السياحي يف الناتج احمللي اإلمجايل، ويف قطاع     
 :(04)فقد صنفت اإلمارات العربية املتحدة وفقا ملا هو موضح يف اجلدول رقم  التوظيف،

سياحي يف دولة اإلمارات العربية األثر االقتصادي املباشر الستثمارات القطاع ال :(04)اجلدول رقم 
  2016-2007املتحدة للفرتة 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

اإلسهام املباشر لقطاع السياحة يف 

 الناتج احمللي اإلمجايل )النسبة املئوية(

3.9 3.4 3.6 3.5 3.4 3.5 3.8 4.1 4.9 5.2 

 اإلسهام املباشر للقطاع يف التوظيف

(%) 

4 3.9 3.9 4.8 4.5 4.5 5 5.2 5.4 5.4 

 26.2 26.1 24 21.5 20.1 19 18.9 16.6 16.8 15.7االستثمار السياحي )مليار درهم 
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 ابألسعار احلقيقية(

 :املصدر

world travel and tourism council, travel and tourism économico impact 2017 united 
arab emirates,london,march 2017, p p3-5. 

 5.2فقد بلغت املسامهة املباشرة لقطاع السياحة والسفر يف الناتج احمللي اإلمجايل  من خالل اجلدول،    
ومن املتوقع أن يرتفع هذا املعدل بنسبة  مليار درهم. 68.5وهو ما يعادل قيمته  ،2016يف عام  ابملائة،
أن تنمو نسبة  ومن التوقع كذلك، .2017سنة مليار درهم يف  70.7ابملائة ليصل إىل ما يقارب  3.2

ابملائة من الناتج احمللي  5.4درهم ) مليار 116.1 سنو  لتصل إىل ابملائة 5.1إىل  املسامهة املباشرة للقطاع،
 (45).2027اإلمجايل( حبلول عام 

الت ويعكس هذا االرتفاع بشكل أساسي النشاط االقتصادي الذي تولده مسامهات الفنادق ووكا    
كما يشمل أيضا أنشطة املطاعم   وغريها. وخدمات نقل الركاب األخرى، وشركات الطريان، السفر،

 (46)والنشاطات الرتفيهية املدعومة بصفة مباشرة من السياح.
مليار  9.6بعدما كان  ،2015مليار درهم عام  35.6 حبيث بلغ انتج قطاع املطاعم والفنادق مثال،    

وتطورت نسبة مسامهة  ابملائة يف تلك الفرتة. 9.8ا يعين معدل منو سنوي قدره وهو م ،2001درهم يف 
ابملائة  2بعدما كانت  ،2015ابملائة عام  2.6هذا القطاع يف الناتج اإلمجايل غري النفطي يف الدولة إىل 

 (47).2005سنة 
من  ٪5.4) 2016فرصة عمل مباشرة يف عام  317،500كما أن قطاع السياحة والسفر قد ولد      

وظيفة  324500ليصل إىل  2017يف عام  ٪2.3إمجايل العمالة(، ومن املتوقع أن ينمو هذا املعدل بنسبة 
ألف وظيفة مباشرة، أي  410، ستشكل السياحة والسفر 2027من إمجايل العمالة(. وحبلول عام  5.4٪)

تفاع نسبة التوظيف إىل استقطاب ويرجع ار  .سنو  على مدى السنوات العشر القادمة ٪2.4بز دة قدرها 
 (48)واملطاعم وغريها. مؤسسات النقل، العمالة من قبل الفنادق ووكالء السفر وشركات الطريان،

ومن  ، 2016مليار درهم يف عام 26.2كما بلغت االستثمارات الرأمسالية يف قطاع السياحة قيمة      
سنو  خالل السنوات  ٪11.0، وترتفع بنسبة 2017يف عام  ٪0.2املتوقع أن تنخفض هذه النسبة بنسبة 

ابملائة  6.7أي أن حصة السياحة سرتتفع من  .2027مليار درهم يف عام  74.5العشر القادمة لتصل إىل 
 ( 49). 2027يف عام  ٪11.2، إىل 2017من إمجايل االستثمارات الوطنية يف عام 

 2009قد كشف تقرير االستثمار العاملي لسنة ف ،2009أما عن اخنفاض نسبة االستثمار السياحي يف     
ابملائة،  3.4عن تراجع تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافدة إىل اإلمارات العربية املتحدة بنسبة 
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ويعود ذلك إىل اآلاثر السلبية اليت خلفتها األزمة املالية العاملية على النشاط السياحي والعقاري واملصريف، 
 (50)ديب.خاصة يف إمارة 

و يرجع ذلك إىل فاعلية  حجم استثمارات القطاع السياحي ارتفاعا ملحوظا،شهد  ،2009بعد سنة     
 ،2008السياسة العامة السياحية اليت انتهجتها الدولة بعد أتسيس اجمللس الوطين للسياحة واآلاثر عام 

رات إلعطاء دفعة قوية حلجم حيث اعتمد اجمللس عدة برامج ومباد ،2009والذي بدأ عمله فعليا سنة 
لتصبح بيئة منافسة  من خالل العمل على هتيئة البيئة االستثمارية السياحية، االستثمارات السياحية،

 ( 51)وحاضنة للتعاون بني القطاع العام واخلاص. ومواتية لنمو القطاع السياحي واستثماراته، صاحلة،
إذ  بية املتحدة، قد ختطى أتثريات األزمة املالية العاملية،كما يتبني أن القطاع السياحي يف اإلمارات العر 

يف أثناء بدا ت  40يشري تقارير تنافسية قطاع السياحة والسفر أن اإلمارات العربية املتحدة احتلت املرتبة 
ومن بني العوامل اليت سامهت يف  .2015عامليا يف سنة  24لتنتقل إىل املرتبة  ،2008ظهور األزمة سنة 

ز تنافسية القطاع السياحي لإلمارات العربية املتحدة مقارنة ابلدول األخرى هو ز دة نسبة االستثمار تعزي
إذ يشري تقرير البنك الدويل ملمارسة أنشطة  الذي ترتب عن سهولة ِمارسة األعمال يف الدولة. السياحي،

من حيث سهولة ِمارسة  عامليا 26ة واملرتب أن اإلمارات احتلت املرتبة األوىل عربيا، ،2017األعمال لعام 
وجاء ترتيب الدولة متقدما يف العديد من املؤشرات الفرعية واليت تلعب دورا أساسيا يف حتسني  االعمال.

 (52):مناخ االستثمار السياحي، أمهها ما يلي
 املرتبة األوىل عامليا من حيث سهولة دفع الضرائب.-
 ستخراج تراخيص البناء.املركز الرابع عامليا يف حمور سهولة ا-
 املركز الرابع عامليا يف حمور سهولة توصيل الكهرابء.-
 املركز التاسع عامليا يف حمور محاية األقلية من املستثمرين.-
 املركز احلادي عشر عامليا يف سهولة تسجيل امللكية.-

 اخلامتة:
 من خالل ما سبق ميكن استخالص النتائج التالية:

 بل هو عامل قوة نظرا ملا  داخل اإلمارات العربية املتحدة ال يعترب عامل ضعف، إن تعدد دول االحتاد
واليت جعلت من عملية توحيد اجلهود على املستوى  تتميز به كل دولة يف االحتاد من مقومات،

ويتم فيها مراعاة التنوع  االحتادي، مطلب أساسي يتم من خالل إطار إسرتاتيجية متكاملة ومتناسقة،
ما دامت هتدف  ، واحرتام توجهات االستثمار السياحي يف كل إمارة يف ظل مقوماهتا احمللية،السياحي

 يف النهاية إىل تقوية وتطوير الدولة االحتادية سياحيا.
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  كما أن إانطة مهمة إدارة القطاع السياحي يف اإلمارات العربية املتحدة إىل اهليئات احلكومية املتخصصة
يعترب آلية مهمة يف تفعيل وجذب االستثمارات  ادي أو على املستوى احمللي،سواء على املستوى االحت

السياحية، من خالل عدة طرق، كالتسويق السياحي لإلمارات وإبراز مكانتها وبيئتها االستثمارية، من 
اجل جذب شركات األعمال الدولية واإلقليمية هلا، وبناء الشراكات مع املؤسسات الرائدة يف جمال 

 ة.السياح
 ،واحتالهلا املراتب املتقدمة  االهتمام الكبري لإلمارات العربية املتحدة ابلقطاعات الداعمة لقطاع السياحة

ويف  كاالستثمارات الضخمة يف مشاريع البنية التحتية،  ساهم يف منو االستثمارات السياحية، عامليا،
كلها عوامل   نشاءات والعقارات،ويف قطاع اإل قطاع النقل، واالستثمار يف التكنولوجيات املتطورة،

وسامهت يف جذب املزيد من  ساعدت يف حتسني بيئة األعمال يف اإلمارات العربية املتحدة،
 االستثمارات وو القطاع السياحي.

  أن تقوية القطاع السياحي يف اإلمارات العربية املتحدة، من خالل ضخ املزيد من االستثمارات
، وهو ما يؤكد على أن االستثمار 2008حدة األزمة املالية العاملية سنة  السياحية ساهم يف التقليل من

إذ يعترب القطاع  السياحي يعترب من أهم اآلليات اليت تتميز مبرونة عالية اجتاه األزمات االقتصادية،
 :السياحي من أهم البدائل اليت ميكن االعتماد عليها بدل القطاعات النفطية.  

ميكن اقرتاح التوصيات التالية  اإلمارات العربية املتحدة يف جمال االستثمار السياحي، من خالل جتربة وعليه،
 واليت تسعى إىل هتيئة البيئة االستثمارية للقطاع السياحي: على دول مثل اجلزائر،

 ،نظرا  ضرورة إعطاء أولوية لالستثمار يف القطاع السياحي ابملقارنة مع املشاريع االقتصادية األخرى
 ر الذي يلعبه القطاع يف حتقيق التنمية املستدامة.للدو 

 ،كتقوية البىن التحتية األساسية، كالطرق   الرتكيز على االستثمار يف القطاعات الداعمة لقطاع السياحة
ابإلضافة إىل االستثمار يف تطوير وتنمية قطاعات النقل  واملطارات واملوانئ وشبكة االتصاالت،

 ملؤسسات اخلدمية املرتبطة بقطاع السياحة.وإقامة وتوفري ا املختلفة،
 ،ويف بعض  مبا يسمح بتحقيق التنمية املتوازنة، تنمية وتثمني املقومات السياحية يف املناطق املختلفة

احلاالت إقامة مدن وقرى جديدة مبواصفات خاصة، إذا كانت ضرورة تثمني املقومات السياحية 
 تستدعي ذلك.

 من خالل توفري اآلليات الضرورية املساعدة على ذلك كاآلليات  لسياحي،خلق مناخ مالئم لالستثمار ا
 مثل صناديق اإلقراض والتمويل، واليت حتمي املستثمرين يف اجملال السياحي، التشريعية والتنظيمية،

 واالعرتاف حبق امللكية .
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 ،احلوافز واملزا  من خالل توفري إاثرة رغبة املستثمرين األجانب من اجل االستثمار اجملال السياحي 
 واإلعفاءات اجلمركية. وحق حتويل األموال إىل اخلارج، كاحلوافز الضريبية،  املختلفة،

 املصادر واملراجع:
مصطفى امحد السيد مكاوي، ماالستثمار السياحي يف مصر والدول العربية )االمهية والتحد ت و رؤية التطوير(م،  -(1)

 .62ص ،2014، 193 جملة دراسات إسرتاتيجية، العدد
م،اجمللة اجلزائرية -دراسة حالة ديب-حلمر هيبة،م سياسات التسويق السياحي ودورها يف تطوير احلركة السياحي -(2)

 .135ص ،2014سبتمرب  ،2العدد لالقتصاد واملالية،
ة ركود عاملي خطري، اقتصاد  مستدام يف مواجه تقرير حول دولة اإلمارات العربية املتحدة: جمموعة سامبا املالية، -(3)

 .8ص ،2009فيفري  اململكة العربية السعودية، الر ض، الدائرة االقتصادية،
 .8املرجع االنف الذكر، ص  (4)
ماي  جنيف، ،2012مراجعة السياسة التجارية لدولة اإلمارات العربية املتحدة لسنة  منظمة التجارة العاملية، -(5)

 .139ص ،2012
 .139ص راملرجع االنف الذك( 6)
ماي  املعهد العريب للتخطيط، الكويت، مدور وافاق القطاع السياحي يف اقتصادات األقطار العربيةم. انجي التوين، (7)

 .35، ص 2001
-08-10اتريخ االطالع: البوابة االستثمارية. املوقع االلكرتوين الرمسي لوزارة االقتصاد ابإلمارات العربية املتحدة،( 8)

 ،متاح يفh20: 22،الساعة 2017
 www.economy.gov.ae/english/investment-gate/investor-center/pages/default.aspx 

 .36ص  ،املرجع السابق انجي التوين، -(9)
 .36ص املرجع االنف الذكر، -(10)
دفق االستثمار مزوري الطيب،م التفاعل الدينامي بني الصادرات اإلمجالية للمناطق احلرة وت تراري جماوي حسني، -(11)

 اجمللة اجلزائرية للعوملة والسياسات االقتصادية، (م،2013-1990األجنيب املباشر يف دولة االمارات العربية املتحدة )
 .118، ص 2016 ، 07 العدد

جملة  مالتسويق االلكرتوين كآلية لتفعيل وترقية خدمات املؤسسات السياحيم، بوراوي عيسى، عيساين عامر، -(12)
 .17ص ،2014افريل  ،18العدد  والعلوم اإلنسانية، اجمللد االول، احلقوق

 .118ص  املرجع السابق، مزوري الطيب، تراري جماوي حسني، -(13)
-08-10اخلصائص املميزة يف الدولة. اتريخ االطالع: املوقع االلكرتوين الرمسي حلكومة اإلمارات، -(14)

2017،:h1021متاح يف، 
 https://www.government.ae/ar-AE/information-and-services/visiting-and-exploring-
the-uae/uae-an-ideal-tourist-destination 

 .139ص منظمة التجارة العاملية، املرجع السابق، -(15)
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 64-63ص ص  ،املرجع السابق مصطفى امحد السيد مكاوي، -(16)
 .140ص املرجع السابق، منظمة التجارة العاملية، -(17)
 .140ص ،املرجع االنف الذكر -(18)
 1435ربيع األول  29الصادرة بتاريخ  ،375العدد  اجلريدة الرمسية، حكومة ديب، دولة االمارات العربية املتحدة،(19)

 .18ص ،2014يناير  30املوافق لـ
 .141ص ،املرجع االنف الذكر -(20)
 ، نفس الصفحة.املرجع االنف الذكر -(21)
-08-10دور قطاع السفر والسياحة يف االقتصاد. اتريخ االطالع: اللكرتوين الرمسي حلكومة اإلمارات،املوقع ا -(22)

2017،52 :10hمتاح يف 
https://www.government.ae/ar-AE/information-and-services/visiting-and-exploring-
the-uae/travel-and-tourism 

 .141ص لسابق،املرجع ا منظمة التجارة العاملية، -(23)
 220ص ،2007 صندوق النقد العريب، التعاون العريب يف قطاع السياحة، -(24)
تقرير التطورات االقتصادية واالجتماعية بدولة اإلمارات العربية املتحدة  وزارة االقتصاد، اإلمارات العربية املتحدة، -(25)

 .73ص ،2005-2010
 .58،ص2012اقتصاد ديب  قتصاد،وزارة اال اإلمارات العربية املتحدة، -(26)
 .13ص املرجع السابق، جمموعة سامبا املالية، -(27)
 .38ص مصطفى امحد السيد مكاوي، املرجع السابق، -(28) 
 41ص املرجع اآلنف الذكر، -(29)
-08-11الشركات واألعمال. اتريخ االطالع: املوقع االلكرتوين الرمسي حلكومة اإلمارات، -(30)

2017،33 :10h، متاح يف 
  https://www.government.ae/ar-AE/information-and-services/business/why-invest-in-
the-uae 

 41ص املرجع السابق، مصطفى امحد السيد مكاوي، -(31)
 .17ص بوراوي عيسى، املرجع السابق، عيساين عامر، -(32)
جملة  علومات واالتصال يف تنمية قطاع السياحة والفندقةم،مدور تكنولوجيا امل شعويب حممود فوزي، خبيت إبراهيم، -(33)

 .282ص  ،2009/2010، 07عدد  الباحث،
 .18ص املرجع السابق، بوراوي عيسى، عيساين عامر، -(34)
 .18املرجع االنف الذكر، ص -(35)
 .4،ص2014يوليو  واشنطن، اإلمارات العربية املتحدة، 187/14التقرير القطري رقم  صندوق النقد الدويل، -(36)
 .59،ص2012اقتصاد ديب  وزارة االقتصاد، اإلمارات العربية املتحدة، -(37)
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 .63ص املرجع اآلنف الذكر، -(38)
جلنة منظمة السياحة العاملية للشرق األوسط، تقرير موجز حول اجتاهات السياحة يف املنطقة وحتديد التحد ت  -(39)

 .8ص ،2014سبتمرب  14 القاهرة، ع والثالثون،االجتماع التاس ،2015الرئيسية لعام 
 .9ص جلنة منظمة السياحة العاملية للشرق االوسط، نفس املرجع، -(40)
التحوالت اجلديدة  تقرير االستثمار السنوي اخلامس: االحتاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية، -(41)

 .22ص ،2014متوز  ،-الفرص والتحد ت- ةيف خارطة االستثمار العاملية والعربي
 .22ص املرجع االنف الذكر، -(42)
 .5املرجع السابق،ص صندوق النقد الدويل، -(43)
 63ص مصطفى امحد السيد مكاوي، املرجع السابق ، -(44)

(45) - world travel and tourism council, travel and tourism economic impact 2017 united 
arab emirates, london, march 2017, p 3. 
)46( -Ibid, p 3. 

 ،2016اإلمارات العربية املتحدة وزارة االقتصاد دراسة اقتصاد اإلمارات مؤشرات اجيابية ور دة عاملية أغسطس  -(47)
 .21ص

)48(  -world travel and tourism council, Op.cit, p3. 
(49)  -Ibid, p 3 

 .76ص ،2013، 13عدد  ية القطاع السياحي يف الدول العربيةم، جملة الباحث،هاين نوال، متنافس -(50)
 65مصطفى امحد السيد مكاوي، نفس املرجع، ص -(51)
-08-11املوقع االلكرتوين الرمسي حلكومة اإلمارات، اخلصائص املميزة يف الدولة. اتريخ االطالع: -(52)

2017،45 :h20متاح يف ،  
https://www.government.ae/ar-AE/information-and- services/business/why-invest-in-
the-uae 
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 كأداة لتقليل أثر البيئة اخلارجية للمؤسسة املراجعة التسويقية
 

 األستاذ حيياوي عبـــدالرمحان
 

 ملخص
يقي أصبحت اسرتاتيجية التسويق أكثر من أي وقت مضى هي األداة األساسية لنجاح األداء التسو     

للمؤسسة، ويرتبط التطور اإلجيايب هلذا األداء مبدى معرفة املؤسسات للبيئة اليت حتيط هبا، ولكن يف ظل 
التغريات احلاصلة والتطورات السريعة اليت يعرفها العامل اليوم جيعل هذا األداء يتميز بعدم االستقرار 

تها التسويقية بشكل جيد وجب عليها والتذبذب املستمر، وحىت تضمن املؤسسة جتسيد وتنفيذ اسرتاتيجي
مراجعة بيئتها التسويقية بشكل مستمر حىت يتسىن هلا معرفة كل التغريات سواء  كانت متثل فرصا هلا أو 
هتديد، لذا هدف هذا املقال لتبيني أمهية املراجعة التسويقية للبيئة اخلارجية، انطالقا من أن االسرتاتيجية 

 م بتغري البيئة.املوضوعة يف زمن معني تتقاد
 الكلمات الدالة: املراجعة التسويقية، مراجعة البيئة التسويقية

 

Abstract 
Marketing strategy is more than ever the main tool for the success of the 

organization's marketing performance. The development of this performance is related to 
the extent to which institutions are aware of the environment surrounding it. However, 
around all of this changes taking place and the developments that the world knows today, 
this performance is characterized by instability and constant fluctuation . 
In order for the organization to ensure that its marketing strategy is well implemented, it 
must constantly review its marketing environment so that it can know all the changes, 
whether they represent of organization an opportunities or a threats, based on the fact that 
the strategy is always in constant changement 
Key words: marketing audit, audit of marketing environment. 

     متهيد:
، ابألخص 1929لقد عرف العامل تطورا كبريا يف اجملال االقتصادي خاصة بعد األزمة الكساد سنة      

الت آاثر مباشرة على احمليط االقتصادي واالجتماعي، ِما بعد احلرب العاملية الثانية، فكانت هلذه التحو 
أدى إىل تطور وكرب حجم املؤسسات االقتصادية ،وتعقد الوظائف املكونة هلا  وتشابكها ِما كرس سياسة 
فصل امللكية عن التسيري وأوجد الوكالة فيه، وأدى هذا إىل وجوب االهتمام أكثر بوظيفة الرقابة للحفاظ 
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قد ساير هذا التطور تطور مفهوم املراجعة وأهدافها حيث اتسع هذا املفهوم من املراجعة على املؤسسة، و 
 احملاسبية إىل مراجعة العمليات اليت هتتم مبختلف الوظائف األخرى للمؤسسة.

وتعترب وظيفة التسويق هي املركز الرئيسي الذي تدور حوله مجيع الوظائف األخرى، فهي املسؤولة على     
سسة ببيئتها اخلارجية، كما أهنا مسؤولة عن إجياد الزابئن واالحتفاظ هبم، وز دة عددهم، وهي اليت ربط املؤ 

حتفظ  للمؤسسة منوها وحتدد مستقبلها، فمن أجل هذا فإن تبين هذه األخرية ملفهوم التسويق يتطلب منها 
ولكن حىت ولو أعدت هذه صياغة اسرتاتيجية تسويقية تعتمد على دراسة السوق وتفهم سلوك املستهلك، 

االسرتاتيجية جيدا ونسقت مث نفذت فال يزال هنالك احتمال حلدوث املشاكل والعقبات اليت تعيق جهود 
املؤسسة يف الوصول إىل أهدافها، والسبب اجلوهري وراء ذلك يكمن يف وجود عناصر يف البيئة التسويقية ال 

 كعناصر ال ميكن التأكد من آاثرها كما يصعب التنبؤ تستطيع املؤسسة السيطرة عليها وهي ال تزال تعترب
هبا، وبسبب هذه املعوقات فإن مشروع جناح االسرتاتيجية التسويقية يستوجب وجود مرحلة أخرية من 

 الرقابة التسويقية وهي املراجعة التسويقية، اليت هتتم بتحليل عناصر البيئة اخلارجية الكلية واجلزئية.
ورقة سنقوم بتحليل أمهية املراجعة التسويقية للبيئة اخلارجية من خالل حمورين ومن خالل هذه ال    

 أساسيني مها
يتناول األول: حتليل عملية املراجعة التسويقية، يف حني يتناول الثاين: املؤسسة واملراجعة التسويقية      

 حمليطها اخلارجي.  
الباحثون يف حقل االقتصادي اهتماما كبريا مبوضوع  أوىل احملور األول: حتليل عملية املراجعة التسويقية:

التسويق، وذلك ابعتباره من القضا  املهمة يف العصر احلديث، حيث أصبح متغلغال يف كافة حياتنا اليومية 
سواء على مستوى الفرد أو املؤسسة، فهو يلعب دورا هاما وأساسيا يف حتقيق النمو والتطور االقتصادي 

تمع ككل، كما يعترب التسويق من الوظائف احلساسة والفعالة يف املؤسسة على اختالف وحتقيق رفاهية اجمل
طبيعة نشاطها، هذا ما استدعى إىل مراجعة دورية ألنشطته، وذلك ابعتبار أن خططه تتعرض لتقادم نتيجة 

  التغري البيئي.
 بدوره إىل ظهور املراجعة إن اهتمام مراجعة العمليات بكل وظائف أدى مفهوم املراجعة التسويقية: -1

 التسويقية، وذلك ابعتبار أن التسويق أحد الوظائف اليت هتتم بربط املؤسسة مبحيطها. 
لقد اختلفت وتعددت التعاريف اليت توضح مفهوم املراجعة  التعاريف املختلفة للمراجعة التسويقية: 1.1

 فهناك من ينظر:التسويقية ابختالف أفكار الباحثـني، ونظرهتم هلذا املصطلح، 
تعرف املـراجعة التسويقية أبهنا: م تقييم متقن ومتكامل ألهـداف املؤسسة، من حيث أهنا تقييم:  1.1.1

كما هناك من يرى أنم املراجعة التسويقية هي اليت تسمح ابكتشاف   ،1"نتائجها، وسياستها ِمارستـها
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ابقني نالحظ أن املراجعة التسويقية تعترب كأداة ، من خالل التعريفني الس2وتقييم مجيع الربامج التسويقية م
 للتقييم، كما أهنا أتيت بعد تطبيق الربامج التسويقية.

هناك من يعرف املراجعة التسويقية على أهنا:م فحص انتقادي،  من حيث أهنا فحص انتقادي: 2.1.1
اليت وضعتها ملتابعة  معمق، منظم ودوري لكل التوجهات التسويقية للمؤسسة يف بيئتها، وكذا الوسائل

تطورات هذه األخرية )التوجهات التسويقية(، حيث يسمح هذا الفحص للمؤسسة إبجياد حلول للمشاكل 
، كما تعترب املراجعة 3احلالية، لتدعيم قدراهتا التنافسية، وحتسني فعالية ومردودية األنشطة التسويقيةم

سيات الوظيفة التسويقية، الطرق واإلجراءات، التسويقية مفحص منظم وانتقادي، وحيادي لألهداف وسيا
   .4وكذا املستخدمني لتنفيذ هذه السياساتم

 ميكن من خالل التعريفني السابقني أن نستخلص جمموعة من النقاط واليت تتمثل يف أن:    
 املراجعة التسويقية هي فحص انتقادي للسياسات والتوجهات التسويقية. -
 حللول للمشاكل احلالية، تنفذ املراجعة التسويقية من طرف شخص حمايد.يسمح هذا الفحص إبجياد ا -

م هتدف املراجعة التسويقية إىل استقصاء وتلمس اجتاه املؤسسة، وحركتها وو من حيث اهلدف: 3.1.1
حتقيق أهدافها املعلنة والضمنية، وحتقيق اسرتاتيجيتها وقدرهتا على اإلجناز وعلى األداء يف ظل البيئة ويف 

مهتدف املراجعة التسويقية إىل تقييم أهداف وسياسات وإجراءات، ومناذج التنبؤ  ،5."ظل املنافسة الشديدة
يركز التعريفني السابقني ، 6"املتعلقة ابلوظيفة التسويقية وكذا مصلحة مستخدميها بصفة موضوعية وانتقادية 

من مدى مضي املؤسسات وو حتقيق على إبراز اهلدف من املراجعة التسويقية والذي يكمن يف التأكد 
 أهدافها واسرتاتيجياهتا. 

تعريف أكثر مشولية  B.Duboisو P.Kotlerلقد أعطى كل من من حيث أهنا فحص شامل:  4.1.1
للمراجعة التسويقية حيث عرفها على أهنا: مفحص شامل، مستقل ودوري للبيئة واالسرتاتيجيات واألنشطة 

، من أجل كشف ميادين اليت تطرح مشاكل واقرتاح اإلجراءات التصحيحية التسويقية املؤداة يف املؤسسة
كما عرفها الدكتور أسامة أمحد عبد القادر: ماملراجعة ،7املوجهة لتحسني األداء التسويقي للمؤسسة.م

التسويقية هي فحص دوري وشامل ومستقل ومنتظم لكل من البيئة التسويقية، اهليكل التنظيمي والنظم 
، من خالل خربات تسويقية مناسبة ومستقلة من داخل أومن خارج املؤسسة لتقدمي التقييم التسويقية

، من خالل التعاريف 8والتطوير املقرتح  لألداء التسويقي ولتحقيق املكانة األفضل للمؤسسة ابلسوقم
يئة التسويقية السابقة ميكننا القول أبن املراجعة التسويقية هي فحص شامل منظم وحمايد ودوري لكل من الب

اخلاصة والعامة وكذا الداخلية املباشرة والغري مباشرة ،كما يركز على األهداف واالسرتاتيجيات التسويقية، 
 املردودية واإلنتاجية التسويقية.
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هبدف الكشف عن نقاط القوة والضعف يف امليادين اليت تطرح مشاكل، واقرتاح خطط وتوصيات اليت 
 والفعالية التسويقية للمؤسسة.تساعد على ز دة الكفاءة 

 :9تتميز املراجعة التسويقية أبربع خصائص أساسية هي خصائص املراجعة التسويقية: 2.1
: مبعىن الفحص التسويقي جيب أن يشمل كافة األنشطة والعمليات التسويقية، وليس فقط اليت الشمولية-

من مث البحث عن احللول الكفيلة تعرف مشاكل، وهذا من أجل حتديد األسباب احلقيقية للمشكلة و 
 مبعاجلتها.

: مبعىن أن املراجعة التسويقية تتم وفقا ملنهج معني وحمدد، حيث يتم حتديد ما هو مطلوب املنهجية -
مراجعته، وأين وكيف ومىت، وذلك مبا يضمن التحليل السليم للنتائج ومن مث ينتهي التشخيص إبعداد 

 برانمج عمل تصحيحي.
ال تنتظر املؤسسة وقوع املشكلة مث القيام بعملية الفحص، ولكن يفضل أن يتم ذلك  : أيالدورية -

 الفحص بشكل دوري ومستمر.
: مبعىن أن اجلهة اليت تقوم بعملية املراجعة جيب أن تتسم ابحليادية، سواء كانت تلك اجلهة من احليادية -

رجية لضمان توفر حيادية واستقاللية داخل املؤسسة أومن خارجها، وعادة ما يفضل اللجوء إىل جهة خا
 املراجع.

أي من أجل القيام هبذه العملية ميكن للمؤسسة تعيني فريق عمل من داخل املؤسسة اليت من مزا ها     
معرفة جيدة للمؤسسة، كما أن  تكاليفها منخفضة، إال أن عيوهبا تكمن يف إعزال الضعف إىل عوامل 

وانشقاقات داخل املؤسسة، أو االستعانة مبراجع خارجي الذي  خارجية، ِما يسبب حدوث اصطدامات
يكون أكثر حيادية وموضوعية، ومن عيوب هذا النوع من املراجعة هو تكاليفها الباهظة وخطر تسرب 

 املعلومات عن اخلطط واالسرتاتيجيات التسويقية. 
ن فريق عمل داخلي مع ومن أجل االستفادة من مزا  كال من املراجعتني ميكن للمؤسسة تكوي    

 االستعانة مبراجع تسويقي خارجي.
أن اختالف نظرة املختصني يف تعريف املراجعة التسويقية لدليل  أمهية املراجعة التسويقية وأهدافها:. 3.1

 على مـدى أمهيتها، لذا سنتطرق من خالل هذا العنصر إىل أمهية املراجعة وأهدافها.
 :10: تكمن أمهية املراجعة التسويقية يفأمهية املراجعة التسويقية 1.3.1

 أن املراجعة التسويقية حتقق للمؤسسة رؤية واسعة وشاملة داخليا وخارجيا.- 
تساعد املراجعة التسويقية املؤسسات يف تعزيز تنسيق أنشطتها التسويقية وحتديث اسرتاتيجيتها قبل أن - 

 حيطم التقادم جناحها.
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 قدمي املقرتحات الالزمة لرسم اخلطط التسويقية املقبلة.تساعد املراجعة التسويقية يف ت-
مكن املراجعة التسويقية من التعرف على عوامل الضعف اليت قد تعاين منها املؤسسة، وذلك من خالل -

القيام مبراجعة اسرتاتيجيتها التسويقية ومقارنتها ابسرتاتيجيات املنافسني، وحتليل درجة االتساق والتطابق 
 األنشطة، وبني وظيفة التسويق والوظائف األخرى. الداخلي بني

متكن املراجعة التسويقية يف تقييم السلوك واملمارسات السابقة واحلالية لألنشطة التسويقية، وحتديد الفرص -
 والتهديدات املتوقعة مستقبال.

يقي، كما أهنا األداة متكن املراجعة التسويقية من حتديد التصرفات الالزمة ملواجهة اورافات األداء التسو -
 املناسبة لرصد الفرص والتهديدات التسويقية.

 :11إن أهم أهداف املراجعة التسويقية تتمثل يف. أهداف املراجعة التسويقية: 2. 3.1
حتديد املكانة السوقية للمؤسسة ومنافسيها بطريقة علمية وتقدمي التوجيهات والتوصيات بتصحيح أداء -

 عناصر املزيج.
لى االلتزام العام ابلتوجه التسويقي للمؤسسة، واملسامهة بصورة أساسية يف عملية التخطيط احلكم ع-

 التسويقي.
التعرف على مدى حتقق األهداف التسويقية املوضوعية، ومدى تناسب االجتاهات التسويقية والتفاصيل -

 لفرص التسويقية للمؤسسة.التكتيكية للمؤسسة، حىت يتم التوصية مبا يف شأنه تصحيح األخطاء، واغتنام ا
تطوير احللول التسويقية ذات الفعالية يف التكلفة والقابلة للتطبيق، من خالل املكانة السوقية للمؤسسة، -

 واملركز املايل واإلمكاانت البشرية واملالية املتاحة.
 ظم التسويقية، ورسالة املؤسسة، وأهدافها واسرتاتيجياهتا التسويقية.اختبار فعالية عناصر األداء التسويقي، واليت تتضمن املزيج التسويقي واإلنتاجية والن-
 فحص البيئة التسويقية اخلارجية والداخلية للمؤسسة، ومدى تناسبها مع عناصر األداء التسويقي.-
 تقدمي خطة مقرتحة لتطوير األداء التسويقي للمؤسسة، ووضع آلية منهجية للرقابة التسويقية.-
 جعة التسويقية مابملساعدة على التنبؤ ابألعمال املستقبلية وتنظيم وظيفة التسويق بطريقة حمكمة، وتقدمي تقرير حول الوضعية التسويقيةكما تسمح املرا  -

 .('11)للمؤسسة يسمح ابالستفادة من قروض املؤسسات املاليةم
ا مثل املراجعات األخرى، وال ميكن التطرق إىل هذه املراجعة دون معرفة متر املراجعة التسويقية بعدة مراحل مثله . مراحل وأنواع املراجعة التسويقية:2

 أنواعها، وهذا التنوع يرجع للزاوية اليت ينظر من خالهلا إىل عملية املراجعة التسويقية.
ية، وعموما فأن إجراءات أجل حتقيق األهداف املسطرة جيب أن تتم عملية املراجعة يف ظروف تضمن املوضوع مراحل املراجعة التسويقية: من 1.2

 املراجعة تتضمن أربع مراحل كما يبنه الشكل التايل:  

 : مراحل عملية املراجعة التسويقية(9الشكل رقم )
 

 
 

 التخطيط للمراجعة التسويقية

موعد بدايتها ونهايتها -                 

لمراجعالطرف ا -                 

مجاالت المراجعة -                 

 

 

 أنشطة ما قبل المراجعة
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 .311حممد الصرييف، نفس املرجع السابق، ص :املصدر             
 ة إىل:من خالل الشكل ميكن تقسيم مراحل املراجع

: يتم فيها ختطيط وحتديد جمال املراجعة، أهدافها، بدايتها وهنايتها وكذا الطرف مرحلة التحضري -1.1.2
 املراجع، كما جيب:

: على مسؤويل املؤسسة إعالم، شرح وتوضيح أهداف املراجعة لكل املصاحل اليت أ. حتضري عمال املؤسسة
اليت قد يسببها سوء فهم اهلدف احلقيقي من هذه العملية،  ستخضع هلذه العملية، من أجل جتنب كل العراقيل

 وكذا حتقيق التعاون من أجل إعطاء مصداقية أكرب للنتائج املتحصل عليها.

 

 جمع البيانات

 حتليل البياانت

التلخيص -  

التقييم -  

 

 تنفـيذ املقرتحات

تنفيذ اخلطة -  

توقيتات التنفيذ -  

 صياغة املقرتحات

 

 

 عملية المراجعة

 أنشطة ما بعد املراجعة
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: تتم هذه العملية من طرف املراجع جبمعه لكل املعلومات مجع املعلومات حول املؤسسة وبيئتها. ب
 القوائم املالية واحملاسبية، تقارير النشاط...(. والواثئق الالزمة واملتعلقة ابملؤسسة وحميطها )

بعد التعرف على املؤسسة وخمتلف مصاحلها، أتيت مرحلة مجع البـياانت اليت  مرحلة مجـع البـياانت: -2.1.2
 تتـم ابستخدام عدة طرق منها:

 استغالل الواثئق املوجودة. -
 مالحظة مهام املصاحل.-
 ق املقابلة أو االستبيان.التحاور مع أفراد املؤسسة عن طري-
 حماورة األشخاص الذين هلم عالقة مع املؤسسـة كالزابئن، املورديـن، وكذا املنافسـني إن أمكن ذلك...-

يف هذه املرحلة يـتم فيها حتليل البياانت الـيت مت مجعها مرحـلة حتليل البيـاانت والبحث عن احللول:  -3.1.2
راج نقاط القوة والضعف فـي خمتلف األنشطة اليت مت مراجعتها، وال يكتفي يف املرحـلة السابقة، من أجل استخ

 املراجع بتحديد نقاط القـوة والضعف بل يـقوم بتـقدمي احللول واإلجراءات الواجب اختاذها من طرف املـؤسسة.
تلف طريقة تنظيمه يعترب التقرير الناتج النهائي لعملية املراجعة، وخت مرحلة العرض وإعـداد التقاريـر: -4.1.2

 : 12تبعا ألهداف املراجعة، وبصفة عامة حيتوي التقرير على العناصر التالية
 التذكري أبهداف املراجعة.-
 اإلجراءات املتبعة لتنفيذ املراجعة.-
 .عرض نقاط القوة والضعف واقرتاح التحسينات-

 :13املراجـعة التسويقية ميكن أن منيز بني أربعة أنواع من  أنواع املراجـعة التسويقية: -2.2
هي دراسة معمقة بشكل وقائي، لنقاط القوة والضعف  (:Check-upاملراجعة الشاملة ) -1.2.2

للوظيـفة التسويقية والتجارية، اليت تؤدي إىل اختاذ إجراءات تصحيحية على املدى القصري واملتوسط والطويل 
ل أن تظهر عوارض األزمـة، ميزهتا الوقائـية تسمح األجل، هذا النوع من التشخيص هو نوع اندر، ويـبدأ قب

 بتـحاشي وجتنب التقديرات االستعجالية اليت ميكن أن تكلف املؤسسة غاليا، نتيجة عدم التأكد من الفعاليـة.
من مزا  هذا النوع من املراجعة أنه يتم يف جو مساعد ومالئم، جمرد من قيود أفراد املؤسسة ويسهل تعاوهنم     

 راجع.مع امل
هذا النوع من املراجعة هو األكثر   (:l'audit de criseاملراجعة يف حالة وجود أزمة ) -2.2.2

استعماال، وهو حتليل خاص يكون عادة حمدد يف جمال تطبيقه، كما أنه من النوع التصحيحي والعالجي 
ة السابقة )الشاملة(، يستعمل يف حالة ظهور عجز أو نقص يف نتائج أو مهام املؤسسة، على عكس املراجع
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هذا النوع من املراجعة يتم عادة يف جو يغلب عليه طابع ختوف أفراد املؤسسة وعدم مساعدهتم للمراجع، 
 حيث تكون هلم ردود أفعال تربيرية وتسرتية، ِما يؤثر على التحليل واختاذ القرارات.

ستعراض، وحسم األسباب اليت أضاعها هلذه املراجعة ميزة حقيقية هي إعطاء نظرة جديدة اليت تسمح اب    
 مسؤويل املؤسسة ِما أدت إىل هذه الوضعية.

هي حتليل معمق، مسبق يسمح ابلتنبؤ  (:l'audit d'anticipationاملراجـعة املسبـقة ) -3.2.2
 ابلنتائج وأثر القرارات التسويقية االسرتاتيجية على الوضعية التسويقية للمؤسسة، إن إعداد هذا النوع من
املراجعة يسمح للمؤسسة بقبول أو رفض االسرتاتيجية بدرجة كبرية من الوعي، وإن كان القرار إجيايب فهذا 
 يساعد على التحضري اجليد للحالة اجلديدة، وتلجأ املؤسسة إىل هذا النوع من املراجعات يف احلاالت التالية:

 قرارات التنويع يف األنشطة.*
 قرارات التنويع يف األسواق.*
 قرارات التخلي عن بعض األنشطة .*

 ومردودية هذا النوع من املراجعة تقاس مبدى إمكانية التخفيف من درجة اخلطر على مثل هذه القرارات.
يستعمل هذا النوع من املراجعة يف حتديد  (:l'audit d'évaluationاملراجـعة التقييـمية ) -4.2.2

ن وضعية أو مرحلة إىل أخرى، ويتعلق األمر بتحديد القيمة املالية القيمة املالية للمؤسسة، يف حالة االنتقال م
 لألصول التسويقية اليت غالبا ما تكون غري مادية مثل: التموقع يف السوق، الصورة والعالمة التجارية...

يقضي املراجع التسويقي معظم وقته عند قيامه مبهمته يف  وجمال تطبيقها: . أدوات املراجعة التسويقية3
سنتطرق من خالل هذا املطلب إىل أدوات ميع األدلة واإلثبااتت خالل فحصه للوظيفة التسويقية، و جت

 املراجعة، وجمال تطبيقها.
حىت يتمكن املراجع من أداء عمله بطريقة سليمة عليه أن جيد الوسيلة  أدوات املراجعة التسويقية: -1.3

ز عليها من أجل إدالء برأيه حول فعالية النشاط املالئمة للوصول إىل املعلومات الصحيحة، اليت يرتك
التسويقي من عدمه، لذا فإن متابـعة سـري وتطور األداء النشاط التسويقي، يلـزم املراجع امتـالك أدوات متكنه 
مـن مجع املعلومات، وأدلة إثبات اليت يستطيع بواسطتها فهـم الوضعية احلقيقية للمؤسسة ويبـرر بـها رأيـه، 

 :14املراجع بشكل كبري على األدوات التاليةويرتكز 
: نعين ابلواثئق كل حامل للمعلومات سواءما كان مسعي أو بصري أو مسعي بصري، اليت الواثئق -1.1.3

يعتمد عليها املراجع من أجل مجع املعلومات ذات الصلة ابلنشاط التسويقي، هذه الواثئق ميكن أن تكون 
يع املراجع قياس الكميات املسوقة وتطورها مع الوقت، وهي متكن املراجع : هبا يستطمعلومات كمية -ذات: أ

 من اإلجابة على األسئلة اليت تبدأ ب : من؟، ماذا؟، مىت ؟، كم ؟ .
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: كما ميكن أن تكون هذه الواثئق ذات املعلومات نوعية، اليت تسمح للمراجع ابإلجابة معلومات نوعية -ب
 ملاذا ؟، كيف؟، كمعلومات عن جتزئة السوق.على األسئلة اليت تبدأ ب: ملن؟، 

 ومن أهم الواثئق اليت يستعملها املراجع هي:    
 

 واثئق احملاسبة                        -                     
 اجلريدة الرمسية  -اخلطط الدورية للتسويق                                        -                     

 اإلدارات -بطاقة الزبون                                 الواثئق العامة    -      الواثئق الداخلية     
املنظمات  -                  الواثئق اخلارجية:بطاقة املورد                  -                   

 العاملية  
مكتب  -الواثئق اخلاصة                      تقارير رجال البيع            -                   

 اإلرشادات   
 املنظمات املهنية -تقارير الرتويج                                                     -                   

إن مل توجد الواثئق أو موجودة لكن ال حتمل إجاابت كافية وغري موثوق فيها، من االستقصاء:  -2.1.3
مهية مبكان أن يقوم املراجع ابلتحقيقات والدراسات امليدانية، والتعمق يف السياسات التسويقية املاضية األ

 واحلاضرة واملستقبلية للمؤسسة.
 يف هذه احلالة جيد املراجع نفسه أمام جمموعة من الصعوابت نذكر منها:     
 اختيار اجملتمع املستهدف. -
 اختيار طريقة ألخذ العينة. -
 اختيار طريقة مجع املعلومات. -

إن اهلدف األساسي من االستقصاء هو قيام املراجع إبجياد إجابة ملشكلة ما يف مدة زمنية معينة، حىت     
يتسىن للمؤسسة استعمال نتائجه دون أي خطر، وذلك من منطلق أن طول فرتة الدراسة جتعل هذه 

 حل مشكلة. األخرية عبارة عن حتليل اترخيي عوض دراسة من أجل 
 : هناك حالتني:معاجلة املعلومات -3.1.3

حالة الواثئق: قبل قيام املراجع إبصدار أي رأي فين حمايد، عليه أن يرتكز على معلومات وأدلة ذات  -
 مصداقية، لذا فهو ملزم أن يكون ملما ومتأكدا من كل الواثئق املستعملة. 

ة القيم النوعية إىل نسب مئوية، حىت يتمكن املراجع حالة االستقصاء: اهلدف منه هو حتويل أو ترمج -
 ويسهل عليه القيام ابملقارانت الالزمة، وإجياد العالقات السببية اليت تؤثر يف سلوكيات اجملتمع املدروس.
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يعترب التقرير كأداة وسيطة بني املراجع واملؤسسة، اهلدف من هذه الوثيقة هو أن تكون  :التقرير -4.1.3
 ة لالستعمال، وجيب أن يتصف التقرير ابلعناصر التالية:انفعة وقابل

: يعترب التقرير صورة املراجع، لذا وجب أن يكون له شكل يدفع أطراف املؤسسة   من حيث الشكل -أ
 إىل فتحه وقراءته، فمن حيث :

 الغالف اخلارجي جيب أن يكون جذاب. -
 يف حني أوراق الكتابة تكون ذات جودة عالية. -
 ة تكون واضحة.الكتاب -

جيب أن حيتوي التقرير على خطة العمل لكيال جيد القارئ نفسه ملزم إىل إعادة القراءة ليستخلص     
 تكامل الوثيقة.

: ختتلف تقارير املراجعة من حيث احملتوى حسب املنهجية املستعملة إال أن معظمها . من حيث احملتوىب
 تشرتك يف النقاط التالية: 

 رتة املهمة.موضوع، إطار وف -
 املنهجية املستعملة. -
 التحليل والشرح. -
 النتيجة النهائية. -

من أهداف املراجعة ميكن القول أن  عمل املراجع يكون يف  جمال املراجعة التسويقية: انطالقا -2.3
 :15ثالث جماالت

النتائج كحجم  يبدأ املراجع بتحليل أداء املؤسسة وذلك مبعرفة مؤشرات حتليل أداء املؤسسة: -1.2.3
 املبيعات، رقم األعمال، احلصص السوقية وكذا صورة املؤسسة، رضا ووفاء الزابئن...

إال أن  هناك صعوبة يف احلكم على أداء املؤسسة لعدم وجود معايري عامة معرتف هبـا ميكن املقارنة     
مقارنة النتائج مع متوسط نتائج  معها، ويستعمل املراجع يف حتليله على مقارنة نتائج املؤسسة أبهدافها، أو

 املنافسني يف نفس القطاع.
 . حتليل هيكل التنظيمي للمؤسسة:2.2.3

يقوم املراجع يف حتليله على معرفة ما إذا كان اهليكل التنظيمي يسهل التعاون بني وظيفة التسويق     
مل على معرفة ما إذا كانت وخمتلف الوظائف األخـرى، وكذا وظيفة التسـويق والوظيفة التجارية، كما يع

املؤسسة مهيأة من أجل التكفل بكل مراحل املسار التسويقي )املعلومات على الطلب، اليقظة التنافسية، 
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وهل وسائل املؤسسة ومواردها مستعملة بطريقة صحيحة من أجل حتقيق  الرتويج، االتصاالت...( 
 األهداف.

يقوم املراجع يف هذه احلالة بتحليل وفحص فعالية ية: حتليل عمل الوظيفة التسويقية والتجار   -3.2.3
اإلجراءات املوضوعة، واحلكم على جودة خمتلف مراحل النشاط التسويقي كتحليل جودة: االختيارات 
االسرتاتيجية، املعلومات عن السوق، سياسيات التسعري، الوظيفة التجارية )تنظيمها، إنتاجيتها، قوة 

 عملية الرتويج واالتصال... البيع...(، قنوات التوزيع،
لقد مسح لنا هذا احملور بتسليط الضوء على خمتلف جوانب املراجعة التسويقية، وذلك بوصف أهم     

خصائصها وكذا خمتلف أنواعها وحتديد مسارها، إذ جاءت املراجعة التسويقية إلمتام خمطط التسويق من 
ضعف عن طريق نظرة انتقادية وشاملـة لـكل من هيكل خالل ما حتمله من متابعة لألداء وتدعيما لنقاط ال

وأفراد املؤسسة وكذا وظائفها، االسرتاتيجية املعدة هبا، وبعد التطرق إىل خمتلف جوانب املراجعة التسويقية، 
 من املهم معرفة، كيف ميكن للمراجعة التسويقية من مراجعة البيئة اخلارجية للمؤسسة؟.

 راجعة التسويقية حمليطها اخلارجي:احملور الثاين: املؤسسة وامل
إن حتقيق أهداف املراجعة التسويقية تفرض على املراجع إتباع منهجية وخطة حمكمة، ومالئمة حىت     

يتمكن من حصوله على أدلة كافية إلبداء رأيه حول األنشطة التسويقية، وسوف نتعرض يف اجلانب األول: 
انب الثاين على املراجعة التسويقية للمحيط الكلي، وسنتناول يف املؤسسة واملعرفة العامة هلا، أما يف اجل
 اجلانب الثالث مراجعة احمليط اجلزئي.

 املعرفة العامة للمؤسسة: -1
م تبدأ املراجعة التسويقية مبقابلة بني املراجع واإلدارة العامة، أين يتم فيها حتديد: األهداف، حمتوى املراجعة، 

تقرير، مث يقوم املراجع بتحضري خطة الدراسة، حيدد فيها األسئلة واألشخاص مصادر املعلومات، وشكل ال
 .16املراد استجواهبم سواء من داخل املؤسسة أومن خارجها م

 وحىت يتمكن املراجع من أداء مهامه حيتاج إىل مجع أكرب كم من املعلومات حول:
اطها ووحداهتا، حجمها وهيكلها، يتعرف املراجع من خالهلا على أماكن تواجدها، نشاملؤسسة:  1.1

حالتها املالية، طرق تسيريها، حصصها السوقية وغريها من املعلومات اليت تساعده يف وضع برانمج عمله، 
 :17وحلصر املعلومات اليت حيتاجها املراجع واليت يستعملها فعال حياول اإلجابة على األسئلة التالية

 ما هي خمتلف أنشطة املؤسسة؟-
 سئولون عن خمتلف األنشطة العملية والتنظيمية للمؤسسة؟.من هم امل-
 ما هو التطور التارخيي للمؤسسة؟.-
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 ما هي الوسائل التقنية املستعملة على املستوي العملي والتنظيمي؟.-
من خالل هذه األسئلة يستطيع املراجع معرفة خربة املؤسسة يف سوقها وأقدميتها فيه، ومعرفة مدى     

 ة مع سوقها.تقارب املؤسس
يقوم املراجع ابلتعرف على مسئويل ومسريي خمتلف املصاحل وجيري حوار معهم قبل أفراد املؤسسة:  2.1

البدء يف تنفيذ عملية املراجعة، أي االتصال هبم ومعرفة مدى تقبلهم هلذه العملية، حىت ال يشكل أحد 
اده ببعض الواثئق اليت قد تفيده يف اإلطارات عائقا للمراجع يف أداء مهامه، من خالل مثال عدم إمد

 عمله.
فيحصل املراجع من خالل التعرف على املؤسسة وأفرادها على نظرة عامة، شاملة وكاملة هلا، كما تسمح 

 له أبخذ نظرة على الذهنية التسويقية لدى املسئولني واملسريين.
كافة القوى البيئية اليت تزاول فيها   تضم البيئة التسويقية الكلية . املراجعة التسويقية للبيئة الكلية:2

املؤسسة أعماهلا واليت تؤثر على كافة املؤسسات االقتصادية األخرى، وتتمثل هذه البيئة يف العوامل: 
االقتصادية، االجتماعية والثقافية، السياسية والقانونية، التكنولوجية، وكذا الطبيعية، كما يبينه الشكل 

 التايل:
 (: عناصر البيئة  الكلية10شكل رقم )ال                 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

، 2005الدار اجلامعية اإلسكندرية،  ،1، طبعة التسويق املعاصر: اثبت عبدا لرمحان إدريس: املصدر
 .125ص
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وتؤثر هذه العوامل على املؤسسة من خالل ما تصيغه من فرص، وما تفرضه من هتديدات، م لذا فإن 
ذا احمليط، ويبحث بعدها فيما إذا كان هذا األخري ميثل هتديد أو فرصة املراجع يقوم بدراسة معمقة هل

  18للمؤسسة م
ال شك أن كل املؤسسات تنشط يف ظل بيئة سياسية ذات قوى خمتلفة،  مراجعة البيئة السياسية: 1.2

العالقة بني ويتجلى دور القوى السياسية أكثر يف حالة املؤسسات الكبرية، ومتثل املتغريات السياسية طبيعة 
ويعرف بشري عباس العالق البيئة السياسية أبهنا مالعوامل السياسية أو النظام السياسي  املؤسسة واحلكومة،

 .19ابعتباره مصطلحا واسعا يشمل التنظيمات واملؤسسات اليت تنظم أمور البلد م
سات يف أي بلد من بلدان العامل أما البيئة القانونية فتمثل جممل القوانني املوجودة يف اجملتمع مفاملؤس    

تعمل يف ظل جمموعة من القوانني، فهناك القوانني اليت حتكم إنشائها وتكوينها، وهناك القوانني اليت حتدد 
، كما ميكن أن 20عالقتها ابلدولة وهناك القوانني املنظمة للنشاط واألفراد من جشع هذه املؤسسات م

املزيج التسويقي، فإذا أخذان املنتج فهي هتتم مبكوانته وتعريفه، أما  تتدخل القوانني بصفة مباشرة يف عناصر
ابلنسبة للرتويج فنجدها تفرض ضوابط على اإلعالن مثل عدم اإلساءة للمنتجات املنافسة، وإذا نظران إىل 
ع األسعار فهناك بعض الدول حتدد أسعار بعض املنتجات مثل سعر اخلبز واحلليب يف اجلزائر،م على املراج

التسويقي العمل على معرفة كل القرارات الصادرة واليت ميكن أن تصدر من طرف أجهزة الدولة، وأثرها 
على اسرتاتيجية التسويق، إضافة إىل مراجعة التطورات اخلاصة مبراقبة اجلودة، النظم اخلاصة ابملنتجات، 

مة هلذه البيئة وعلى كل التطورات ، كما يعمل علـى أن يكون على دراية ات21األسعار، اإلشهار والرتويج م
اليت حدثت فيها، ألن هذه األخرية قد ختلق فرصا اسرتاتيجية، كما ميكنها أن ختلق هتديدات متس املؤسسة 
يف نشاطها، وذلك من خالل القوانني اليت تسنها احلكومة وترى فيه محاية للمستهلكني ابلدرجة األوىل 

 ى فيه املؤسسة عرقلة لنشاطها.واقتصادها ابلدرجة الثانية، بينما تر 
تتكون البيئة االقتصادية من كافة العوامل واملتغريات اليت تؤثر على  مراجعة البيئة االقتصادية: 2.2

مستوى القوى الشرائية للمستهلكني، ومن املهم أن م يقدر املراجع أثر هذه العوامل على االستهالك، 
، أمناط اإلنفاق، مستو ت األسعار، التضخم، البطالة... من وتعترب املتغريات التالية: مستو ت الدخول

، اليت تؤثر مباشرة على االستهالك وعملية الشراء، كما 22أهم هذه العوامل اليت جيب متابعتها ودراستها م
تكمن مهمته أيضا يف متابعة ورصد تطورات هذه العوامل موالتعرف بتأثرياهتا على املؤسسة، وأهم األنشطة 

 .  23امت هبا هذه األخرية للتأقلم مع هذه التطورات ماليت ق
متتكون البيئة االجتماعية والثقافية من املؤسسات والقوى  مراجعة البيئة االجتماعية والثقافية: 3.2

األخرى اليت تؤثر يف القيم واإلدراكات والتفضيالت واألمناط السلوكية األساسية يف جمتمع معني، والذي 
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ل معتقداهتم وقيمهم األساسية، وتنصب دراسة القوى االجتماعية والثقافية على الناس تقوم بتشكيل هيك
أنفسهم، من هم؟ أين يتواجدون؟، كيف ميارسون حياهتم؟،ما هي عاداهتم وتقاليدهم وقيمهم اليت تؤثر يف 

 . 24أمناطهم السلوكية؟م
التغري، وعلى املراجع أن يكون على إطالع  وتتميز البيئة االجتماعية والثقافية ابلديناميكية فهي دائمة    

على كل هذه التطورات والتغريات وفهم دالالهتا التسويقية، ومدى أتثريها على أنشطة املؤسسة، ِما 
يساعدها على جتنب هتديدات هذا احمليط، واقتناص الفرص املوجودة فيه، كما م يعمل على معرفة مدى 

 .25ة، وهل هذه األخرية تقوم بتطويرها حىت تتالءم مع ثقافة اجملتمعمإدراك اجملتمع ملنتجات وأنشطة املؤسس
م تتمثل يف كافة املتغريات املرتبطة ابالبتكارات العلمية والتطوير التقين يف إنتاج البيئة التكنولوجية:  -4.2

ا ، وميثل استخدام تكنولوجيا جديدة وتطبيقها يف املؤسسات فرص26وحتسني مستوى السلع واخلدماتم
تسويقية حقيقية، كما أنه ميثل هتديدا شديدا لبعضها اآلخر، فمثال عوض الربيد اإللكرتوين وقلل من 
استخدام الفاكس، كما قلل اهلاتف النقال من استخدام اهلاتف الثابت، ِما سبق ميكن القول أن 

 للتكنولوجيا آاثر كبرية على مستقبل املؤسسة خاصة يف:
طلب أي ظهور منتجات جديدة قد يزيد الطلب على سلعة معينة وخيفض *أتثري التكنولوجيا على ال
 الطلب على سلع أخرى.

 *أتثري التكنولوجيا على العمليات اإلنتاجية عن طريق الز دة يف الكمية املنتجة.
مويرتكز عمل املراجع يف هذه البيئة على دراسة أهم التطورات التكنولوجية اليت تؤثر على القطاع الذي 

 27.فيه املؤسسة، واليت ميكن أن تقودها إىل التغيري أو حتسني عرضها يف السوقم تعمل
مهي جمموعة من العوامل املهمة املتعلقة حبياة اإلنسان على هذه األرض  مرجعة البيئة الطبيعية: -5.2

ضمن خمتلف املوارد ، أي أن البيئة الطبيعية تت28مثل اهلواء، واملاء، والطاقة، واملصادر األولية للمواد اخلامم
اليت تستعملها املؤسسة كمدخالت يف عملياهتا اإلنتاجية، وعلى رجل التسويق أن يهتم ابلنقص احلاصل يف 
هذه املوارد واألضرار الكبرية اليت ميكن أن حتدثه العملية الصناعية، وتتمثل العوامل األساسية للبيئة الطبيعية 

 يف: 
لطاقة: حيث أن النقص يف كميات املواد األولية أو ارتفاع يف أسعار *النقص يف املواد وارتفاع أسعار ا

 الطاقة يؤدي إىل ارتفاع أسعار املنتجات وابلتايل التقليل من القدرة التنافسية للمؤسسة.
*التدخل احلكومي يف مصادر الطاقة: وذلك من أجل محاية املصادر الطبيعية وترشيد استخدامها بشكل 

 ة سليمة واستغالل عقالين للموارد.يساعد على حتقيق بيئ
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*التلوث البيئي: أدى ارتفاع عدد املؤسسات يف العامل إىل ز دة مشاكل التلوث البيئي، ِما أثر على احلياة 
اليومية لإلنسان، حيث أثر التلوث الصناعي على مياه الشرب وعلى الفضاء النبايت، وألجل هذا ظهرت 

 البيئة. العديد من اجلمعيات اليت تدافع عن
ميقوم املراجع يف هذه البيئة بتحليل مدى وفرت ومالئمة أسعار املوارد الطبيعية والطاقوية اليت حتتاجها 
املؤسسة، وكذا حتليل اإلجراءات املتخذة من طرف املؤسسة يف جمال التلوث ومحاية البيئة وابالحتفاظ 

 . 29ابلفضالت الناجتة عن عملية اإلنتاجم
ال يكتفي بدراسة احمليط الكلي فحسب ألن هذا األخري يؤثر على كافة املؤسسات، بل على املراجع أ    

 يتوجب عليه التعمق أكثر يف بيئة املؤسسة وخاصة اليت هلا أتثري مباشر عليها.
البيئة اجلزئية هي عبارة عن املتغريات األكثر التصاقا بعمل املؤسسة  مراجعة التسويقية للبيئة اجلزئية: .3

ها، وتشمل هذه املتغريات كافة العوامل اليت تؤثر بشكل مباشر على قدرة املؤسسة يف خدمة وأهداف
أسواقها، مواملراجعة التسويقية للبيئة اجلزئية متثل دورا مهما أكثر ِما متثله البيئة الكلية، حيث يستطيع 

املصاحل األخرى أمام املراجع املسامهة بشكل كبري يف وضع أفكار وتصورات وحاجات املستهلك ومجاعات 
 .    30اإلدارة، وتوجيه انتباهها وسلوكها ابالجتاه الذي حيقق األهداف املشرتكة م

يعد الزابئن أكثر عوامل هذه البيئة أمهية وهم يشكلون احلجر األساسي للنشاط  مراجعة الزابئن: 1.3
من مدى رضاهم عن منتجات  التسويقي وأساس جناحه، لذا م يقوم املراجع بدراستهم ملعرفتهم والتأكد

، والعمل على  احملافظة عليهم، كما 32، مالكيفية اليت يستعملوهنا يف اختاذ قراراهتم الشرائيةم31املؤسسة م
يقوم ابلبحث عن كيفية جلب احملتملني منهم من أجل ز دة املبيعات ورفع من احلصة السوقية للمؤسسة 

يل الطلب وحتديد خصائص املستهلكني وذلك بدراسة مقارنة ابملنافسني، ويتم ذلك عن طريق حتل
حاجاهتم، طريقة شرائهم، مكان الشراء...إخل، هذه الطريقة )حتليل الطلب( ميكن أن تساعد املراجع على 

 اكتشاف جتزئة سوق جديدة.
: إن بيئة املنافسني هلا أتثريها على االسرتاتيجيات والسياسات التسويقية، مراجعة املنافسون 2.3

الربانمج التسويقي الفعال ليس هو الذي يتناسب مع احتياجات الزابئن فحسب، بل ويقدم ميزة تنافسية مف
 ،33تفوق ما تقدمه برامج املؤسسات املنافسة يف جمال الصناعةم

وعليه فإن املسئولني عن النشاط التسويق جيب عليهم عمل ما هو أكرب من جمرد حتقيق التوافق مع     
ت الزابئن، إذ جيب على املؤسسة حتقيق ميزة تنافسية عن طريق بناء وضعية أقوى ملنتجاهتم احتياجات ورغبا

يف أذهان الزابئن قياسا على عروض املنافسني، ميهتم املراجع يف هذا اجلانب بدراسة ومعرفة املنافسني، 
سوقية، كما يعمل أهدافهم واسرتاتيجياهتم، حتليل نقاط قوهتم وضعفهم، وكذا فحص كيفية تطور حصصهم ال
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وجتدر اإلشارة إىل أنه ليس من السهل احلصول  ،34على معرفة كيف ستكون عليه املنافسة يف املستقبلم
 على كل هذه املعلومات.

هم األفراد واملؤسسات الذين يقومون بتزويد املؤسسة مبستلزمات أعماهلا  املوردونمراجعة املوردون:    3.3
د من اإلشارة إىل ضرورة أن تكون عالقة املؤسسة مبورديها عالقة صحيحة مبا من موارد وجتهيزات، وهنا الب

يضمن انسيابية املواد املتعاقد عليها وتدفقها، يف الوقت نفسه البد على املؤسسة من إتباع املرونة يف موضوع 
تتعاقد مع  اختيار املوردين، وعدم االعتماد على جمهزين أو موردين حمددين، وهذا يعين على املؤسسة أن

أعداد متنوعة منهم مع حتديد السقف الزمين الالزم لوصول املواد املطلوبة، وكذلك لضماهنا يف حالة 
الطوارئ، م وعلى املراجع أن يدرس عددهـم ويعرف على أي أساس مت اختيارهم، وأن وصول املواد يـتم يف 

سائل واملواد الضرورية لإلنتاج، وهل توجد ، وكذا كل التطورات احلاصلة يف شراء الو 35املدة الالزمة لذلكم
 .36تغريات طرأت يف شروط بيع املوردينم

تتكون هذه اجملموعة من كافة األفراد واملؤسسات اليت ميكن أن يساعدوا املؤسسة  مراجعة الوسطاء: 4.3
ة توزيعية يف بيع وتوزيع ما تنتجه من سلع وخدمات إىل املستهلكني النهائيني، أي مهم حلقة وصل أو قنا

، وبشكل عام يكون الوسيط غري اتبع للمؤسسة، وإمنا له وكالة خاصة 37غري مباشرة بني املؤسسة وسوقهام
به تقوم بتقدمي خدمة لقاء عمولة معينة، ويهتم املراجع م بفحص أهم قنوات التوزيع املستخدمة من طرف 

    .38لكل قناة ماملؤسسة، والتعرف على فعاليتها وإمكانياهتا، والنمو املتوقع 
 اخلامتة:

على ضوء ما تقدم يف هذه الورقة البحثية من عرض ملفهوم ومنهجية املراجعة التسويقية للبيئة اخلارجية     
 للمؤسسة خنلص مبا يلي:

للمراجعة التسويقية أمهية ابلغة وحساسة يف املؤسسة من خالل ما تفرزه من معلومات، فهي تظهر مدى -
 التسيريية للوظيفة التسويقية.  الكفاءة والفعالية

جاءت املراجعة التسويقية إلمتام املخطط التسويقي من خالل ما حتمله من متابعة لألداء وتدعيما لنقاط -
 الضعف عن طريق نظرة إنتقادية وشاملة لكل من هيكل وأفراد ووظائف املؤسسة.

ة كل املتغريات اليت حدثت يف من أجل حتقيق املؤسسة لنجاحها ينبغي عليها مراجعة وفحص ودراس-
حميطها الكلي واجلزئي، وذلك من أجل إكتشاف التغريات اجلديدة والعمل على التأقلم معها هبدف إحداث 

 التغريات الالزمة داخل املؤسسة وابلتايل فهي تعطي رؤية شاملة على واقع املؤسسة يف بيئتها.
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دراسة قياسية لكفاءة السياسة النقدية واملالية على النشاط االقتصادي يف اجلزائر بواسطة منوذج 
 .2015- 1990للفرتة  St-Luis سانت لويس

 الرمحن يسعد عبد                                              
 أستاذ دائم جبامعة عبد احلميد بن ابديس مستغامن 

 ملخص:
هتدف هذه الورقة البحثية إىل دراسة أثر السياسة النقدية واملالية على النشاط االقتصادي بواسطة منوذج     

قياسي معروف مبعادلة سانت لويس. يشرح حتليل أثر كل من السياسة النقدية واملالية على النشاط 
الفرتة املعروفة ابلتحول التدرجيي للجزائر إىل اقتصاد السوق واالنفتاح  2015إىل  1990ادي للفرتة االقتص

 على العامل اخلارجي.
حيث توصلنا من خالل هذه الدراسة أن هناك عالقة إجيابية بني السياسة النقدية والنشاط االقتصادي 

ينما أثر السياسة املالية فكان ضئيل يف السنة يف املدى القصري وينخفض هذا األثر على املدى البعيد، ب
 األوىل مث يصبح سليب يف السنة الثانية ِما ينب عدم جناعة السياسة املالية يف اجلزائر.

 سياسة نقدية، سياسة مالية، نشاط اقتصادي، منوذج قياسي. الكلمات املفتاحية: 
Abstract: 
This paper aims to examine the impact of monetary and fiscal policy on economic activity 
by using an econometric model known as St. Louis equation that explains the impact of 
both monetary and fiscal policy in economic activity in Algeria for the period from 1990 
to 2015 ,a transition  period to a market economy and opening up to the outside world. 
We find that there is a positive relationship between monetary policy and economic 
activity in the short and long term but a become weaker in the latter, while the impact of 
fiscal policy was weak in the first year and then becomes negative in the second year, 
which means the inefficiency of fiscal policy in Algeria. 
Key words: monetary policy, fiscal policy, economic activity, econometric model. 

 مقدمة:
التابعة واملسايرة  ابلسياسة صفتو  10-90النقدية قبل قانون النقد والقرض رقم  السياسة كانت
 العامة االجتاهات املالية، يتبع ويساير وزارة لدى مبوظف أشبه كان اجلزائري املركزي فالبنك املالية. للسياسة
 سوى النقدية السياسة تكن هيكلي، ومل املتسم ابختالل االقتصاد وضع ليواكب التوسعية املالية للسياسة

النقدي  ز دة منو املعروض إىل أدى ِما العامة. املوازنة لتمويل زيد من النقدبيد احلكومة إلصدار امل أداة
 العمالت األجنبية. إزاء اجلزائري اهنيار قيمة الدينار إىل وأدى االقتصاد تشوهات من زاد مرتفعة مبعدالت
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 ت ابجتاهبداية من سنوات التسعينا اجلزائر يف جرت اليت واالقتصادية السياسية التحوالت حتمية لكن
عجلة النشاط  وو حتريك مهمة كأدوات اخلارجي العامل على واالنفتاح السوق اقتصاد آليات تبين

قانون  أهدافه مبوجب النقدية ولتحقيق أدواته تسيري يف استقاللية املركزي اجلزائري البنك ٌمنح االقتصادي،
 النقدية وو األدوات والتحول تطوراتال مبواكبة هذا األخري قيام الذي اقتضى 10-90والقرض رقم  النقد
 يف تركزت واملالية، النقدية السياستني بني العالقة أخرى لطبيعة مسات أظهرت التحوالت املباشرة. هذه غري

 االقتصادي. النشاط على لكل منهما واآلاثر املرتبة واألهداف املهام
ة نتيجة ضعف اإليرادات املتأتية من يف حني مير االقتصاد اجلزائري يف السنوات األخرية مبرحلة صعب

تبسط  2014االقتصاد النفطي. ِما جعل السلطات احلكومية منذ اخنفاض أسعار احملروقات يف منتصف 
يدها على السياسة املالية بواسطة الرفع التدرجيي للدعم املوجه للسلع كثرية االستهالك وإحداث رسوم 

راسة حتليل أثر السياستني على النشاط االقتصاد اجلزائري جديدة على القطاعات. وعليه نود يف هذه الد
 بواسطة منوذج قياسي متبع يف كثري من البلدان.

: ما هو أثر السياسة النقدية واملالية على النشاط االقتصادي اجلزائري يف الفرتة اإلشكالية املطروحة
 . ؟ 2015إىل  1990

 Milton)سياسة النقدية بزعامة ملتون فريدمان هذا السؤال الذي أحدث نقاشا طويال بني أنصار ال
Friedman) وأنصار السياسة املالية بزعامة والرت هيلر ،(Walter Heller)  قسيم هذه الورقة البحثية تو

 إىل ثالث حماور على النحو التايل:
 مفاهيم حول للسياسة النقدية واملالية. احملور األول: -
 السياسة النقدية واملالية.: الكفاءة النسبية احملور الثاين -
  خامتة وتوصيات. -

 هدف الدراسة:
هتدف الدراسة إىل اختبار أثر السياسة النقدية واملالية على النشاط االقتصادي اجلزائري يف فرتة ما بني 

، اليت متيزت بظروف غري عادية متثلت يف إصالحات جذرية يف النظام النقدي واملايل ابتداء 2015و1990
اتريخ صدور قانون النقد والقرض، وختللت فرتة الدراسة أتثري أزمات مالية ونقدية حملية  1990من سنة 

وعاملية ابإلضافة إىل اهنيار أسعار احملروقات الذي كان منعرج لكثري من البلدان وسبب إحراج اقتصادي 
 لدى احلكومات.

 فرضيات الدراسة: -1-4
 يات كما يلي:نعتمد يف هذه الدراسة على جمموعة من الفرض
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هناك عالقة طردية بني السياسة النقدية ِمثلة ابملعروض النقدي ابملعىن الواسع ومستوى النشاط  .1
 االقتصادي.

 هناك عالقة طردية بني السياسة املالية ِمثلة إبمجايل اإلنفاق احلكومي ومستوى النشاط االقتصادي. .2
 سياسة املالية. هناك عالقة سببية ذات اجتاهني بني السياسة النقدية وال .3

 احملور األول: مفاهيم حول السياسة النقدية واملالية.
يعترب مصطلح السياسة النقدية واملالية من املصطلحات احلديثة نسبيا حيث ظهرت يف األدبيات 
االقتصاد يف القرن التاسع عشر، مث تزايد االهتمام هبا أثناء األزمات النقدية وعدم االستقرار االقتصادي 

شهده القرن املاضي. كما أن تطور مفهوم السياسة النقدية واملالية ارتبط بتطور األفكار والنظر ت الذي 
قبل التوغل يف أتثري عمل السياسة النقدية  .(1) االقتصادية خاصة النقدية منها عرب املراحل الزمنية السابقة

دوات املستعملة يف بناء اسرتاتيجيتها يف النشاط االقتصادي، علينا فهم ما يقصد هبذه السياسة وما هي األ
 حىت يتسىن لنا فهم أساليب عمل السياسة النقدية.

 السياسة النقدية وأساليبها:  -1
تطور مفهوم السياسة النقدية عرب خمتلف األدبيات االقتصادية وميكن  مفهوم السياسة النقدية: -1-1

 فهم السياسة النقدية من اخلالل التعاريف اآلتية:
رف السياسة النقدية على أهنا مجمموعة الوسائل اليت تطبقها السلطات املهيمنة، إما إبحداث أتثريات تع -أ

 (2)يف كمية النقود أو من أجل مالئمة الظروف االقتصادية احمليطة.م
تبحث السياسة النقدية فيما جيب أن يتخذ من إجراءات وتدابري، بغرض حل املشكلة القائمة بكل  -ب

هتتم بتوفري السيولة الالزمة للسري احلسن لالقتصاد ومنوه، مع احملافظة على  ˝بوجه التحديدو  (3)ظروفها
 .(4)استقرار النقد )أو العملة(م

عرفت من طرفت مجورج بواتن معلى أهنا جمموعة التدابري املتخذة من طرف السلطات النقدية  -ج
 الصرفم قصد إحداث أثر على االقتصاد ومن أجل ضمان استقرار أسعار 

ضياء جميد على أهنا: متنظيم كمية النقود املتوفرة يف اجملتمع بغرض حتقيق أهداف عرفت من طرف  -د
 .(5)السياسة االقتصادية املتمثلة يف حتقيق التنمية االقتصاديةم

كما عرفت من طرف مصطفى امحد فريد على أهنا: م هتتم ابلعرض النقدي وكيفية تنظيمه من أجل 
الستقرار االقتصادي وذلك ابستعمال أدوات حمددة تستخدمها أثناء فرتات األزمات احلفاظ على ا

 .(6) استخداما صحيحا وفعاال م
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مالعمل الذي يستخدم ملراقبة عرض النقود من البنك املركزي وذلك   PIERRE pattatكما عرفها 
 . (7)م كأداة لتحقيق أهداف السياسة االقتصادية

خيتلف تطبيق أساليب السياسة النقدية اعتمادا لعدة اعتبارات منها  دية:أساليب السياسة النق -1-2
حجم السوق النقدي واملايل ابلبلد ودرجة استقاللية البنك املركزي إىل جانب مرونة املتغريات االقتصادية 

 ذكر:وتنقسم إىل أساليب مباشرة وأخرى غري مباشرة أما املباشرة منها فن على متغريات السياسة النقدية.
قد تقوم السلطة النقدية بتحديد سقف معني حبجم القروض  أتطري القروض )السوق النوعية لالئتمان(:-

  .(8)اليت ميكن منحها للزابئن من طرف البنوك التجارية، ِما جيعلها ملزمة ابحرتام هذا السقف
من القروض أو مراقبة تؤدي هذه السياسة إىل تقدمي تسهيل ألنواع خاصة التنظيم االنتقائي للقروض: -

  .(9)توزيعها فعادة ما أتخذ هذه القروض شكل سقوف ختصص أهداف معينة
تسعى البنوك أال تكون الفوائد اليت حتصل عليها خالل منح القروض، أقل من  تنظيم معدالت الفائدة:-

من اجل إمتام  التكلفة اليت يتحملها البنك عند تسيريه للقرض وخاصة عندما يقرتض يف شكل نقود مركزية
وهناك أساليب ذات أتثري غري مباشرة من طرف السلطات القائمة على السياسة النقدية  .(10)هذه القروض
 (11)ونذكر منها:

 سياسة االحتياطي اإلجباري؛-
 سياسة سعر إعادة اخلصم؛-
 سياسة عملية السوق املفتوحة؛-
 مفهوم السياسة املالية وأساليبها: -2
ا جمموعة األهداف والتوجهات واإلجراءات والنشاطات اليت تتبناها السياسة املالية:  -2-1 تعرف أبهنَّ

الدولة للتأثري يف االقتصاد الوطين واجملتمع هبدف احملافظة على استقراره العام وتنميته ومعاجلة مشاكله 
 ومواجهة كافة الظروف املتغرية.

ا جمموعة السياسات املتعل قة ابإليرادات والنفقات العامة بقصد حتقيق كما تعرف السياسة املالية أبهنَّ
أما من جهة احلكومة فتعترب اجلزء من سياسة احلكومة الذي يتعلق بتحقيق إيرادات  (12)أهداف حمددة

 .(13) الدولة عن طريق الضرائب وغريها من الوسائل وذلك بتقرير مستوى ومنط إنفاق هذه اإليرادات
ك السياسات واإلجراءات املدروسة واملتعمدة املتصلة مبستوى ومنط وهي ميكن اعتبار السياسة املالية تل

 اإلنفاق الذي تقوم به احلكومة من انحية ومبستوى وهيكل اإليرادات اليت حتصل عليها من انحية أخرى.
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متثل تلك األدوات اليت تستخدمها الدولة من خالل استخدام أدوات  أدوات السياسة املالية: -2-2
جل دفع عجلة النشاط االقتصادي وحتقيق أهداف السياسة املالية، بطريقة مباشرة أو غري املالية العامة من أ
 املباشرة ومنها:

واملقصود هنا هو نظام الضرائب التصاعدية وهي الضرائب  تغريات تصاعدية يف حصيلة الضرائب:-
دي االخنفاض يف اليت تتناسب طرد  مع الز دة يف الدخل إىل ز دة يف حصيلة هذه الضرائب كما يؤ 

 الدخل إىل اخنفاض يف حصيلة الضرائب.
نمط االستهالكي للفرد جيعل التغيري يف مستوى إنفاقه بطيئا ففي حالة الإن  تغري يف مستوى اإلنفاق:-

االنكماش وتدين الدخول يستمر اإلنفاق يف مستواه فرتة ال أبس هبا من الزمن ختدم السياسة املالية اليت 
 ء على اإلنفاق حيو .هتدف إىل اإلبقا

من املعروف أن الشركات ال تعمد إىل تغيري مستوى األرابح القابلة على للتوزيع  توزيع األرابح الرأمسالية:-
  على املسامهني يف املدى القصري.

: هي عبارة عن حتويالت من احلكومة إىل القطاع العائلي يف شكل إعاانت اإلعاانت احلكومية-
 . (14)مات للقطاعاتومساعدات دعم احلكو 

تدعى هذه األدوات هبذا االسم ألهنا تتطلب تدخال مباشرا وفاعال من قبل الدولة ب/ األدوات املباشرة: 
وذلك عن طريق دخول احلكومة بشكل مباشر يف نشاطات معينة من اجل حتقيق أهداف السياسة املالية 

  :(15)ن تلخيصها فيما يليسعار أ والنم و وميكسواء كان ذلك يف جمال التوظيف أ واأل
: مثل ز دة التوظيف وإبقامة مرافق اخلدمة شغال العامةزايدة نفقات احلكومة من خالل برامج األ-

 العامة مثل بناء الدور وشق الطرق وبناء املدارس واالستثمار يف جمال النقل. 
ن الدخل ومنه التأثري وذلك ابلز دة النقصان للتأثري على الدخل نقصا تغيري معادالت الضرائب:-

 على استقرار األسعار.
وهذه عبارة عن وظائف مؤقتة ختلقها احلكومة إلجياد حل مؤقت ملشكلة  مشروعات التوظيف العام:-

 .(16)من توفري فرص العمل الدائمة أو املناسبة للعاطلني عن العمل االقتصاد البطالة إىل أن يتمكن
للتمييز بني السياسة املالية والنقدية هناك ثالث معايري  قدية:التمييز بني السياسة املالية والن -3

 للتفرقة بني السياستني: 
: معيار السوق، حسب هذا املعيار فإن السياسة النقدية تتكون من كل اإلجراءات اليت املعيار األول

ي تضم كل هلا عالقة مباشرة ابلصفقات احلكومية األخرى يف سوق االئتمان، أما السياسة املالية فه
اإلجراءات اليت ترتبط بكل الصفقات احلكومية األخرى، إن هذا املعيار للتمييز يبد ومن الناحية النظرية 
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إال أنه حيتوي على عيب هو أن جزءا من املدفوعات اليت يتم حتصيلها يف ميزانيات السلطات ، واضحا
 احمللية سوف تعترب مبثابة سياسة نقدية ولكنها ليست كذلك.

: فهو يتعلق جبهاز واضع السياسة، فاجلهاز الذي يوضع السياسة النقدية( السلطات ملعيار الثاينا    
ليس هو نفس اجلهاز ابلنسبة للسياسة املالية، ويقف الربملان كعامل حمدد يف النهاية فهو الذي  )النقدية

 حيدد ميزانية الدولة واجتاه نشاط الدولة االقتصادي واالجتماعي.
حسب طبيعة التنفيذ وبصفة عامة فإنه ميكن التمييز بينهما نظرا الختالف طبيعة كل  ثالث:املعيار ال

  (17)منها:
تنحصر العمليات النقدية يف القطاع البنكي واملايل، بينما تكون العمليات املالية واسعة النطاق من حيث -أ

 حجمها ومداها.
ديلها يف وقت قصري جدا مثل التغيريات يف أسعار إن اإلجراءات النقدية سريعة ومرنة نسبيا، وميكن تع-ب

الفائدة أو اخلصم أو نسبة االحتياطي النقدي القانوين، أما التدابري املالية فتكون بطيئة ومقيدة ألسباب 
 دستورية وقانونية عموما.

يف   تكون التدابري املالية ذات أتثري فعال يف تشجيع التوسع االقتصادي، ولكنها تكون أقل من ذلك-ج
كبح التضخم، أما اإلجراءات النقدية فهي حتد بشكل فعال من التيارات التضخمية عندما تتخذ إجراءات 

 انكماشية بواسطة أدوات السياسة النقدية، يف حني تكون ذات أثر أقل يف تشجيع التوسع.
بني السياستني النقدية ابلرغم من وجود أتثريات متبادلة  نقاط االلتقاء بني السياستني النقدية واملالية: -4

  (18):واملالية إال انه توجد نقاط التقاء بينهما وهي
: وتتعلق ابلقرض العام حيث عقد القرض يتضمن حجمه وتوقيته وصرف حصيلته ويعترب النقطة األوىل

قرض، أي موردا من املوارد املالية يف ميزانية الدولة، وكل هذه االعتبارات حتددها السياسة املالية أما شكل ال
 شكل سنداته، من حيث األجل القصري أم الطويل، وسعر الفائدة وفئاته، فتتعلق ابلسياسة النقدية. 

: فهي متويل عجز امليزانية عن طريق اإلصدار النقدي، واللجوء إىل هذا اإلصدار من حيث النقطة الثانية
لية، ألهنا تعترب متويل تضخمي ولكنه حجمه وتوقيته وكيفية التصرف يف حصيلته يتقرر يف جمال السياسة املا

مورد مايل من املوارد العامة للدولة، أما الطريقة الفنية اليت تتعلق ابإلصدار النقدي ومقابله وحجمه وطريقة 
 سداده فهذه االعتبارات تتعلق ابلسياسة النقدية.

ها ز دة إيرادات يف حالة التضخم ميكن ختفيض الطلب الفعلي عن طريق أدوات السياسة املالية، من
الدولة عن نفقاهتا أي عن طريق إحداث فائض يف ميزانيتها، وبواسطة عقد القروض العامة المتصاص 

 السيولة الفائضة لالقتصاد. 
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إن التنسيق بني السياستني من حيث االجتاه والتوقيت يصبح من األمور الضرورية وال ميكن للدولة أن 
 . (19) تفويت الفرصة على الدولة لتحقيق ما تنشده من أهدافهتمل ذلك، ألن التغاضي عن ذلك يعين

عدم  (إن التوازن االقتصادي  اجلدل القائم بني أنصار السياسة النقدية وأنصار السياسة املالية: -5
، ميكن أن يتم بسياسة نقدية مضادة أ وحمايدة للسياسة املالية، فيمكن للحكومة )وجود انكماش أ وتضخم

التوسع يف االئتمان أن يقوم البنك املركزي بتخفيض معدل إعادة اخلصم، وابلعكس أيضا إذا إذا رغبت يف 
أرادت تقييد االئتمان فيمكن أن يرفع معدل إعادة اخلصم، إال أن سياسة امليزانية بطيئة وثقيلة فهي تنتظر 

جتاه السياسة املالية التصويت عليها ملدة طويلة، ومن األفضل أن تكون السياسة النقدية تسري يف نفس ا
  :وتكملها، وتدعمها وال تعوقها واألسباب اليت تدع ولذلك هي

يوجه االنتقاد إىل البنوك عندما تبالغ يف متويل نفقات القطاع العام عن طريق االقرتاض من اجلهاز  .أ
، وهذا يعين أنه البنكي، كما يوجه اللوم إىل احلكومة عندما تلجأ إىل متويل نفقاهتا من خالل النظام الضرييب

 مت توجيه اللوم إىل السياسة النقدية يف احلالة األوىل وإىل السياسة املالية يف احلالة الثانية.
جيب استخدام السياسة النقدية للتحكم يف الكتلة النقدية املتداولة، ولكنها غري كافية لتحقيق ذلك إذ  .ب

سعار والدخل طاملا أنه يشرتط لفعالية السياسة البد أن يتم استخدام السياسة املالية وسياسة األجور واأل
النقدية يف إجياد املوارد املالية الضرورية لالستثمارات عن طريق االقرتاض، أن يكون األفراد على استعداد 
لقبول مستو ت أسعار الفائدة املختلفة ودرجة منافسة االستثمار اخلاص، ونفس املالحظة عندما تستخدم 

حدها لتنشيط االستثمار اخلاص بتخفيض اإلنفاق احلكومي أو العام وميكن أن يؤدي هذا السياسة املالية و 
إىل اخنفاض هذا النوع من االستثمار عوضا من حماولة ز دته خاصة يف الدول النامية اليت تعاين من تبعية 

ستثمار القتصاد ت الدول الصناعية، وهذا يعين وجوب االعتماد على السياسة النقدية لتشجيع اال
 والتحكم يف معدل الصرف وحتقيق االستقرار االقتصادي.

عندما ال يكون العمل للسياستني واحدا ويف نفس االجتاه فإن النتيجة هي حدوث انقسامات  .ت
واضطراابت اقتصادية إذا ما قامت السياسة املالية على حدا وسلكت السياسة النقدية طريقا خمالفا 

عاقب حكومات متعددة يف دولة واحدة وتتضاد كل حكومة بسياسة ومستقال، وهذا حيدث عندما تت
 خمالفة حلكومة أخرى.

ال ميكن للسياسة النقدية مبفردها أن تتحمل األضرار والصدمات يف مكافحة التضخم والبد من  .ث
تكامل مع السياسة املالية يف هذه األمور إذ يتطلب األمر استخدام أدوات للتأثري على جانب الطلب، 

 ح هلذه املهمة السياسة املالية.ويصل
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بينت التجارب العملية أنه عندما سادت حالة الكساد يف فرتة السبعينات يف الدول الصناعية الكربى  .ج
 جلأت السلطات االقتصادية يف هذه الدول إىل استخدام كل من السياستني معا للخروج من هذه األزمة. 

ية وحدها ميكن أن تؤدي إىل حتقيق نوع من االنتعاش كما بينت التجارب أن السياسة النقدية التوسع
يف االقتصاد، غري أهنا تصل إىل درجة عدم القدرة يف احلاالت األخرى وهبذا أدركت احلكومات ضرورة 

 إتباع مزيج من السياسات النقدية واملالية. 
 ي.احملور الثاين: الكفاءة النسبية للسياسة املالية والنقدية على النشاط االقتصاد

( يف St Louisلقياس الكفاءة النسبية بني السياسة النقدية واملالية نعتمد على معادلة سانت لويس )    
حتديد النموذج، واليت توضح عالقة أساسية بسيطة من خالل النموذج ذو الصيغة املختزلة لتحديد فعالية  

ة املختزلة ألنه يربط اإلنفاق والناتج كل من السياسة النقدية والسياسة املالية. وقد مسي بنموذج ذو الصيغ
مباشرة بتغريات السياسة النقدية والسياسة املالية، وأن فعالية السياسة املالية يف االقتصاد تعتمد على 

 (20)( من خالل الصيغة اآلتية:St Louisاستمرار السياسة النقدية، وميكن كتابة معادلة سانت لويس )

 
y: ايل.ميثل الناتج احمللي اإلمج 

M: .ميثل عرض النقود ابملفهوم الواسع 
E: .ميثل اإلنفاق احلكومي 

( عدد احلدود املتخلفة زمنيا املتضمنة يف التحليل، حيث أن فعالية السياسة املالية متتد مدة أطول k,jو)    
 من السياسة النقدية. ولذلك يتضمن النموذج الفرتة احلالية والقيم املتخلفة زمنيا )املبطئة(.

 تطور اللوغاريتم الطبيعي ملتغريات النموذج. -1-1
بداية اإلصالحات النقدية واملالية وسنة  1990تعرب متغريات النموذج عن بياانت سنوية للفرتة املمتدة من 

سع والناتج اجمللي لفرتة الدراسة صادرة عن البنك العاملي وهي املعروض النقدي ابملعىن الوا كنهاية   2015
نفاقاإلمجايل واإل  

احلكومي اإلمجايل ومت أخذ القيم مبليارات الدينارات ابلقيم الثابتة من أجل عزل أثر التضخم، ومت     
 االعتماد املتغريات بشكل لوغاريتمي لتقريب القيم والستخالص املروانت بصفة مباشرة. 

د الدولية هو التحكم يف منو كان برانمج التثبيت والتعديل اهليكلي الذي أبرمته اجلزائر مع مؤسسات النق     
التوسع النقدي واحلفاظ على التوازانت االقتصادية الكلية، ولكن رغم ذلك استمر االرتفاع السريع للكتلة 

كون هذه الفرتات   (.01بعد انتهاء هذه الربامج بوترية تصاعدية، حسب ما يبينه الشكل رقم ) النقدية
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وأزمة اخلليج اليت أظهرت ارتفاعًا يف أسعار  قدي الدويل،ابلذات شهدت توقيت التعاقد مع الصندوق الن
البرتول. كما عرفت اجلزائر حالة اقتصادية صعبة نتيجة بعض التحديثات يف النظام املايل منها: تطهري 
املؤسسات العمومية التابعة هلذه احلافظة واليت انعكس على مستوى السياسة النقدية واملالية، كما مت إدراج 

دوات غري املباشرة للسياسة النقدية واليت تتمثل يف عمليات اسرتجاع بنك اجلزائر للسيولة على إحدى األ
مستوى السوق النقدية ابإلضافة إىل اسرتجاع القروض البنكية املوجهة لالقتصاد وعليه نالحظ أن كل من 

متالزم ابتداء من سنة واملعروض النقدي ابملفهوم الواسع واإلنفاق احلكومي اإلمجايل يف تزايد مستمر و 
نتيجة اإلصالحات املالية والنقدية اليت عرفها االقتصاد اجلزائري، بينما عرف متغري  2015إىل  1990

ة بصورة مباشرة الناتج احمللي اإلمجايل عدة منعرجات انجتة عن تذبب اإليرادات النفطية هذه األخرية املتأثر 
 .أبسعار احملروقات

 .2015إىل  1990التارخيي ملتغريات النموذج للفرتة : التطور (01الشكل رقم )

 
 

 :Stationnarity Testاختبار استقرار متغريات النموذج  -1-2
 (21)يتم اختبار درجة تكامل السالسل الزمنية كل على حدى بوسطة إختبار ديكي فوللر املوسع

(ADF(وفيليبس فري و )Phillip-Perron (PP). تائج اختبار االستقرارية ( يوضح ن01) رقم واجلدول
 عند املستوى وعند الفروقات.

 .اختبار سكون املتغريات النموذج عند املستوايت والفروقات( 01: )اجلدول
نوع 
االختبار 

5% 

عند T القيمة اإلحصائية  
 املستوايت 

عند  T القيمة اإلحصائية
 الفرق األوىل

عند الفرق  T القيمة اإلحصائية
 الثاين

 

ADF PP ADF PP ADF PP 
LO
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 .n°7 Eviews : من إعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات برانمجاملصدر
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P 
LO
GM2 0.73 0.62 2.46 4.64 4.51 8.43 

LO
GGEX 078 1.13 5.90 5.97   

  Eviews N° 07املصدر: من إعداد الباحث استنادا ملخرجات برانمج 
 %10  ،%5،%1القيمة التجريبية أما القيمة اجملدولة عند املستو ت وعند درجة ثقة  T حيث متثل:

وعند  3.24-، 3.61-، 4.39-، أما عند الفروق األوىل فهي على التوايل3.23-، 3.60-،4.37-هي 
 .3.24-،3.62-، 4.41-الفرق الثاين كانت 

 Dickey- Fuller Augmentedاختبار  تطبيق من الناجتة التجريبية القيمة t-valueحيث متثل 
 القيمة أن وطاملا احلرجة فتمثل القيمة Critical valueاملقابلة لــ  أما القيمة Phillips- Perronأو

 ن واليت تفرض أ العدم فرضية نقبل احلرجة القيمة من ابلقيم املطلقة أصغر  االختبار عن الناجتة التجريبية
 مستقرة. غري أهنا مبعىن وحدة جذر هلا السلسلة الزمنية

السالسل الزمنية ملتغريات النموذج حتتوي  ( أن01أما يف حبثنا هذا نالحظ من خالل اجلدول رقم )    
على جذر الوحدة عند املستو ت ِما يبني أهنا غري مستقرة وال تتصف ابلسكون، لكن عند أخذ الفروق 
األوىل هلا ميكن رفض فرضية العدم أي أن السالسل الزمنية للمتغريات مستقرة عند الفروق األوىل ِما يبني 

من الدرجة األوىل، عدا متغرية املعروض النقدي ابملعىن الواسع اليت كانت أن السالسل الزمنية متكاملة 
 .(22)متكاملة من الدرجة الثانية وعليه ميكن قبول فرضية البديلة عن الفرق الثاين

 
 
 

 .Granger Causality testاختبار السببية  -1
 القيم يف التغري أن على قتصاداال يف املتغريات بني السببية العالقة يعرف غراجنر تقدير العالقة: -2-1

واملاضيةم  احلالية مثالم Xtقيم  يف التغري أن آخر، أي متغري يف التغري ملتغري ما يسبب واملاضية احلالية
 :ذايت كما يلي اودار منوذج تقدير للسببية غراجنر ويتضمن اختبار Ytقيم  يف التغري يسبب
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 ومتوسط اثبت بتباين عشوائني حدينt,VtU رهاتقدي يراد معلمات i)  , , i,أن حيث    
 اختبار ويتطلب OLSالصغرى  املربعات طريقة ابستخدام املعادلتني تقدير ويتم يساوي صفر. حسايب
( fكانت ) والسابقة اجملموعة، فإذا احلالية القيم معلمات معنوية على ( للتعرفfاختبار ) إجراء السببية
 سببية. عالقة بوجود القائلة العدم فرضية رفض إىل يؤدي ذلك ( فأنfلـ ) القيمة احلرجة من اصغر احملسوبة

يستخدم هذا االختبار من أجل معرفة وحتديد اجتاه السببية بني املتغريات حمل الدراسة، حيث يظهر 
ا ، ويبني هذ(23)أحاد ، أم تبادليا، أي أن كل متغري يسبب املتغري األخر، وقد ال يكون هناك عالقة بينهما

له طاقة تنبؤية إضافية أكرب من الطاقة التنبؤية  xإذا كان التباطؤ الزمين للمتغري  yيسبب  xاالختبار أن 
املعطاة من اختبار  ،Fنفسه، ويتم حتديد العالقة من عدمها ابلنظر إىل قيمة  yاإلضافية للتباطؤ الزمين ل

ابلقيمة اجملدولة املقابلة هلا. وترفض الفرضية  Fغراجنر للسببية، من خالل مقارنة القيمة احملسوبة املطلقة 
موزعا توزيعا عاد  بدرجة  Fاحملسوبة أكرب من تلك اجملدولة. ويكون اختبار  Fالصفرية إذا كانت قيمة 

  (24)(NKF,حرية )
( 02اجلدول رقم ) Eviews 7من خالل النتائج املتحصل عليها بواسطة برانمج حتليل النتائج:  -2-2

يف اإلنفاق احلكومي يسبب التغري يف الناتج احمللي اإلمجايل من خالل اختبار غراجنر للسببية  أن التغري
 % 10عند قيمة معنوية متثل  =2.74fوهي أكرب القيمة اجملدولة اليت بلغت  f= 2.87حيث كانت قيمة 

وال يسبب التغري يف أي أن السياسة املالية كان هلا أثر على النشاط االقتصادي يف الفرتة حمل الدراسة، 
وهي أقل القيمة  f= 2.25اإلنفاق احلكومي التغري يف املعروض النقدي ابملفهوم الواسع حيث كانت قيمة 

 اجملدولة،.
أما اجتاه السببية ابلنسبة للسياسة النقدية املمثلة ابملعروض النقدي ابملفهوم الواسع فكان التأثري ذو اجتاه 

وهي أكرب من القيمة اجملدولة عند قيمة معنوية  f  =4.42ث كانت قيم وحيد على النشاط االقتصادي حي
وعليه ميكن رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة أي هناك سببية تتجه من املعروض ، % 05متثل 

النقدي إىل الناتج. يف حني وال جند أي عالقة سببية يف االجتاهات األخرى لعدم معنوية املعلمات حيث  
أقل من القيمة اجملدولة املقابلة هلا وعليه ميكن قبول الفرضية العدمية أي املتغري األول ال  fة كانت قيم

 .(25)يسبب يف املتغري الثاين يف نفس االجتاه
 إختبار السببية. (:02اجلدول رقم )

 
Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 02/11/17 Time: 10:36 
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Sample: 1990 2015  
Lags: 2   
        

Null Hypothesis: Obs 
F-

Statistic Prob. 
            

LOGGEX does not 
Granger Cause 

LOGM2 24 2.25145 0.1326 
LOGM2 does not Granger 

Cause LOGGEX 2.29286 0.1282 
        LOGPIB does not 

Granger Cause 
LOGM2 24 4.42514 0.0264 

LOGM2 does not Granger 
Cause LOGPIB 0.01011 0.9899 

        LOGPIB does not 
Granger Cause 

LOGGEX 24 2.87841 0.0809 
LOGGEX does not Granger 

Cause LOGPIB 1.03622 0.3740 
         

 .VAR (Vector Auto Régressionحتديد متجهات االحندار الذايت ) -3
لفهم أداء االقتصاد الكلي بواسطة منوذج ديناميكي  VAR االودار الذايتمت االعتماد على متجه     

احتمايل، أيخذ بنظر االعتبار الصدمات العشوائية احلالية واملاضية، وهذا ما تعكسه مناذج متجهات 
( واليت تعد أداة جتريبية مناسبة جدا لفهم طبيعة أتثري Vector Auto Régressionاالودار الذايت )

تعد مشاهبة لنمذجة املعادالت املتزامنة )اآلنية(، أي أن هناك  VARصدمات. وأن منهجية منوذج هذه ال
العديد من املتغريات الداخلية معا، غري أن كل متغري داخلي يكون موضحا بقيمته املختلفة وابلقيم املتخلفة 
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ة يف النموذج وأن البناء لكل املتغريات الداخلية األخرى يف النموذج. وال توجد هناك متغريات خارجي
اهليكلي لنموذج املعادالت اآلنية يستخدم يف النظرية االقتصادية يف وصف العالقة بني العديد من املتغريات 

 املهمة، ويكون نتائج النموذج هي املقدرات، تستخدم هذه النتائج التجريبية يف اختبار العالقات النظرية.
فإن هذه النماذج من شأهنا أن متيز بني االستجابة القصرية األجل  ومن خالل )الزمن( بنظر االعتبار    

واالستجابة طويلة األجل للمتغري غري املستقل لوحدة التغري يف قيمة املتغريات التوضيحية، وبسبب اعتماد 
هذه النماذج على حاالت التخلف فهذا يتطلب االعتماد معيار لتحديد مدة التخلف املثلى يف االختبار، 

 ديد النموذج األمثل وأفضل اختباروحت
يف برجميات  VAR( اليت تتضمنها نتائج اختبارات AIC( ومعيار)schwarsلذلك هو معيار )    
(7Eviews:ويكون الشكل الر ضي ملعادلة متجهة االودار الذايت ابلشكل التايل .) 

 
(، n×1االقتصادية الكلية يف النموذج): متجه املتغريات الداخلية اليت متثل عدد املتغريات ytحيث أن     

n: ،عدد متغريات النموذجα0(متجه احلد الثابت :n×1 ،)t عدد املشاهدات املستخدمة يف معادلة:
متجه حدود اخلطأ  U(، n×n: مصفوفة املعامالت اليت متثل املتغريات يف األجل القصري )Γاالودار، 

 ب أوال حتديد عدد مدد التباطؤ الزمين.العشوائي. وقبل حتديد متجه االودار الذايت جي
  (selection the lag-length)اختبار عدد مدد التباطؤ الزمين  -3-1

وتظهر  (lags( إلجاد العدد األمثل ملدد التباطؤ )SC( وشوارتز )AICاعتمدان على اختبار أكايك )    
 (.03نتائج هاتني الطريقتني أ واملعيارين كما يف اجلدول رقم )

( واليت يقابلها التباطؤ SC( و)AICولتحديد العدد األمثل ملدد التباطؤ الزمين خنتار أقل قيمة لكل من )    
الزمين األمثل، من خالل هذا البحث يتبني أهنما قد حققا أدىن قيمة عند مدد تباطؤ زمين تساوي واحد يف 

على االختبارات اإلحصائية تبني الوقت نفسه، ولدى تطبيق هذا العدد األمثل من مدد التباطؤ الزمين، 
 وجود داللة إحصائية هلذه املتغريات، ومت احلصول على نتائج معنوية. 

وبعد حتديد العدد األمثل لفرتات اإلبطاء الذي كان سنة واحدة أي متغريات السياسة النقدية واملالية     
مين للسياستني. ومت تقدير النموذج تكون هلا أتثريات مهمة بعد سنة واحدة ويسمى أيضا عامل الرتاخي الز 

بواسطة متجه االودار الذايت حيث كانت النتائج مطابقة للنظرية االقتصادية بفرتة إبطاء سنة واحدة هي 
مدة مقبولة اقتصاد  حيث تشري معظم الدراسات أن صدمات السياسة النقدية أ واملالية تصل من تسعة 

 . (26)شهر (18أشهر مثانية عشر )
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 اختبار عدد مدد التباطؤ الزمين. (:03ل رقم )اجلدو 
 
VAR Lag Order Selection Criteria     
Endogenous variables: LOGPIB LOGM2 
LOGGEX     
Exogenous variables: C      
Date: 02/06/17 Time: 15:22     
Sample: 1990 2015      
Included observations: 24     

        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
              0 -1908.203 NA   2.96e+65  159.2670  159.4142  159.3060 
1 -1798.488  182.8587*  6.77e+61*  150.8740*  151.4630*  151.0303* 
2 -1789.895  12.17394  7.31e+61  150.9079  151.9387  151.1814 
               * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   
 FPE: Final prediction error     
 AIC: Akaike information criterion     
 SC: Schwarz information criterion     
 HQ: Hannan-Quinn information criterion    

 
 :VARتقدير متجه االحندار الذايت  - 3-2

بعد حتديد العدد األمثل لفرتات اإلبطاء بقوم بتقدير النموذج بواسطة متجه االودار الذايت، وكانت     
النتائج مطابقة للنظرية االقتصادية من حيث إشارة املعامالت والقوة التفسريية اليت ختتلف من بلد ألخر 

 والنتائج موضحة املعادالت التالية.  (27)ألخرىومن فرتة 
VAR Model - Substituted Coefficients: 
=============================== 
LOGPIB2 = 1.14707786144*LOGPIB2(-1) - 0.0530058181104*LOGPIB2(-2) + 
0.00292707587057*LOGM2(-1) + 0.00143690053267*LOGM2(-2) + 
0.0803269107608*LOGGEX2(-1) - 0.395256004501*LOGGEX2(-2) + 32131951567.2 
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LOGM2 = - 9.83567265896*LOGPIB2(-1) + 22.5821795859*LOGPIB2(-2) + 
0.623632616058*LOGM2(-1) + 0.216063978284*LOGM2(-2) + 
8.4045763344*LOGGEX2(-1) - 5.94350279878*LOGGEX2(-2) - 2.83932805379e+12 
LOGGEX2 = - 0.0712430139067*LOGPIB2(-1) + 0.393918975598*LOGPIB2(-2) + 
0.0072770020251*LOGM2(-1) + 0.00418308071854*LOGM2(-2) + 
0.414910437515*LOGGEX2(-1) - 0.202028939993*LOGGEX2(-2) + 51345792648.2 

إذ أن مجيع املعامالت أصغر من  Stability Conditionحيقق النموذج املقدر شرط االستقرارية     
الواحد ومعظم اجلذور تقع داخل دائرة واحدة، ِما يعين أن النموذج ال يعاين من مشكلة يف ارتباط 

 ( بواقي النموذج املقدر.02) األخطاء، أ وعدم ثبات التباين، ويوضح الشكل رقم
بواقي النموذج املقدر(: 02الشكل رقم)  

 
 

 
 ة والنقدية ودوال االستجابة الفورية.حتليل الصدمات املالي -4

أثر الصدمة اليت يتعرض هلا متغري  Impulse Réponse Fonctionsتقيس دوال االستجابة الفورية     
وعلى القيم احلالية واملستقبلية للمتغريات الداخلية األخرى يف  VECMو VARداخلي ما داخل منوذج 

فإنه يقيس األمهية النسبية للمتغري  Variance Décompositionالنموذج. وأما حتليل مكوانت التباين
يف تفسري تباين خطأ التنبؤ للمتغريات يف النموذج. مبعىن آخر فهو يعكس مسامهة التغري النسيب ملتغري ما يف 
تفسري التغريات يف املتغريات األخرى كل على حدة، ويتم تقدير دوال االستجابة الفورية وحتليل التباين من 

 منوذج متجه املتوسط املتحرك كما يلي:خالل 
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 n°7 Eviews : من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمجاملصدر
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أ  االقتصادية اهليكلية الصدمات متجهة U =األساس،  النموذج معامالت مصفوفة A j=حيث أن:     

 العشوائي. اخلطأ حدود ومتجه
)املتغري  هلا يتعرض اليت الصدمات بواسطة التنبؤ خطأ تباين مكوانت وحيسب     j )   :كاأليت 

 
خمتلفة   زمنية مدد عند (i) املتغري يف التغيريات تفسري يف (j) للمتغري النسبية األمهية بحسا ويتم    

 :كالتايل

 
 عدد الصدماتn =الكلية،  اهليكلية االقتصادية الصدمة u =و u =1,………..,n حيث أن:    

 النموذج. يف املتغريات عدد) اهليكلية الكلية االقتصادية
 على النشاط االقتصادي اجلزائري. حتليل الصدمات النقدية -4-1

مدد )سنوات(، وكما يوضحها الشكل  10املبحوثة  املدة وخالل الفورية االستجابة دالة تقديرات تبني    
  % 1النقدية( مبقدرة  الواسع )السياسة النقود عرض يف واحدة اجيابية صدمة هيكلية حدوث ( ان03رقم )
 يقدر جدا صغري نقدي القصري، ومضاعف يف األجل اإلمجايل تجمنو النا على اجيايب معنوي أثر له كان

 اجيابية ومن جهة أخرى ستولد صدمة هيكلية. %0.0014وينخفض يف السنة الثانية بـ  %0.0029حبوايل 
 يف األجل اجيايب معنوي أثر هلا سيكون % 1الواسع السياسة النقدية آاثر مبقدرة  النقود عرض يف واحدة

وبينما يعطي أاثر إجيابية  % 0.0072سة املالية مبا يسمى أثر املزامحة أبثر ضئيل يقدر بـ القصري على السيا
أما أاثر السياسة النقدية على املعروض . %0.0041يف السنة املوالية مبضاعف نقدي موجب يقدر بـ 

قدية يؤدي أثر الواسع السياسة الن النقود عرض يف واحدة اجيابية النقدي ابملفهوم الواسع فصدمة هيكلية
. % 0.21يف السنة األوىل مث ينخفض يف السنة الثانية مبضاعف نقدي يقدر بـ  %0.62إجيايب يقدر بـ

 % 1.14بينما يكون أتثري الناتج احمللي اإلمجايل على نفس املتغري مبضاعف موجب يف السنة األوىل يقدر بــ
 .%0.05-يف السنة األوىل مث يؤثر سلبا يف السنة الثانية مبقدار

 (.دوال االستجابة الفوريةآاثر السياسة النقدية ) (:03الشكل رقم )
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 حتليل الصدمات املالية على النشاط االقتصادي: -4-2
مدد )سنوات(، وكما يوضحها الشكل  10املبحوثة  املدة وخالل الفورية االستجابة دالة تقديرات تبني    
 كان  % 1املالية( مبقدرة  اإلنفاق احلكومي )السياسة يف واحدة اجيابية صدمة هيكلية حدوث ( أن04رقم )

حبوايل  يقدر القصري، ومضاعف مايل يف األجل اإلمجايل منو الناتج احمللي على اجيايب معنوي أثر له
 اجيابية ومن جهة أخرى ستولد صدمة هيكلية. %-0.39مث يصبح سليب يف السنة الثانية بـ  0.08%
 يف األجل اجيايب معنوي أثر هلا سيكون% 1املالية( آاثر مبقدرة  كومي )السياسةاإلنفاق احل يف واحدة

وبينما يعطي أاثر سلبية يف السنة املوالية  %8.40القصري على السياسة النقدية أبثر إجيايب يقدر بـ 
حلكومي يف السنة الثانية. أما أاثر السياسة املالية على اإلنفاق ا %5.94-مبضاعف نقدي موجب يقدر بـ 

يف السنة األوىل مث  %0.41السياسة املالية يؤدي إىل أثر إجيايب يقدر بـ يف واحدة اجيابية فصدمة هيكلية
 . %0.20-ينخفض يف السنة الثانية مبضاعف نقدي سليب يقدر بـ 

 (.دوال االستجابة الفورية(:آاثر السياسة النقدية ) 04الشكل رقم )
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 ..variance décompositionحتليل مكوانت التباين  -5
من أجل التعرف على مقدار التباين يف التنبؤ حلجم الناتج احمللي اإلمجايل الذي يعود إىل خطأ التنبؤ يف     

حجم الناتج احمللي اإلمجايل ذاته، واملقدار الذي يعود إىل خطأ التنبؤ يف املتغريات التوضيحية األخر يف 
 موذج، وكانت النتائج كالتايل: حللنا مكوانت التباين للن VARمنوذج 

 حتليل مكوانت التباين الناتج احمللي اإلمجايل: -5-1
 

 
 Variance Decomposition of LOGPIB: 
 Period S.E. LOGPIB2 LOGM2 LOGGEX 

      1  5.04E+09  100.0000  0.000000  0.000000 
 2  7.91E+09  97.96784  1.936402  0.095761 
 3  1.02E+10  90.83572  8.565545  0.598731 
 4  1.24E+10  85.11067  13.37874  1.510594 
 5  1.46E+10  82.90831  15.04339  2.048301 
 6  1.68E+10  82.13354  15.44201  2.424449 
 7  1.89E+10  81.90513  15.34074  2.754136 
 8  2.11E+10  81.99241  14.95749  3.050107 
 9  2.32E+10  82.27167  14.41061  3.317719 
 10  2.53E+10  82.65648  13.77880  3.564718 

تبني نتائج جدول حتليل مكوانت التباين الناتج احمللي اإلمجايل أن القوة التفسريية هلذه املتغريات قد      
من  % 97.96جلدول أن كانت متفاوتة يف تفسري خطأ التباين حجم النشاط االقتصادي، ويظهر يف ا
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خطأ التباين يف حجم الناتج احمللي اإلمجايل يف املدة الثانية أي يف املدى القصري يعزى للمتغري نفسه 
للسياسة املالية، مث تنخفض حيث تسجل مثال يف املدة السادسة  % 0.09للسياسة النقدية و %1.93و

للسياسة املالية، وتستمر هذه  %2.42ية وللسياسة النقد %15.44للناتج احمللي اإلمجايل و % 82.13
 %13.77( للناتج احمللي اإلمجايل و% 82.65النسبة يف انفس املستوى لتصل بعد عشر مدد إىل )

للسياسة املالية. وتشري النتائج إىل أن مكوانت التباين حلجم النشاط  % 3.65للسياسة النقدية و
د يف املدى القصري فقط مث يبقى اثبت هذا التأثري على املدى االقتصادي تتأثر مبتغري السياسة النقدية بتزاي

البعيد وهذا يدعم فرضية الدراسة، بينما أثر السياسة املالية ميتد إىل السنة الثامنة كما هو مبني يف اجلدول مث 
 يبقى اثبت يف األمد البعيد.

 حتليل مكوانت التباين السياسة النقدية: -5-2
 

 Variance Decomposition of LOGM2: 
Period S.E. LOGPIB LOGM2 LOGGEX 

     
      1  3.79E+11  0.026541  99.97346  0.000000 

 2  4.48E+11  0.385724  99.28767  0.326609 
 3  5.10E+11  0.677041  99.05667  0.266293 
 4  5.64E+11  3.645364  96.06330  0.291332 
 5  6.27E+11  8.717645  91.03350  0.248850 
 6  7.02E+11  15.15294  84.63389  0.213167 
 7  7.91E+11  22.35733  77.38790  0.254767 
 8  8.92E+11  29.65736  69.96335  0.379292 
 9  1.01E+12  36.55672  62.86831  0.574965 
 10  1.13E+12  42.81002  56.36840  0.821582 

           
 

يبني جدول حتليل مكوانت التباين السياسة النقدية أن متغري السياسة النقدية املتمثل يف املعروض 
حجم الناتج  %0.38من خطأ التنبؤ يف تباين يف املتغري نفسه و %99.28النقدي يف املدة الثانية يفسر 

ين يف املعروض النقدي إىل لألنفاق احلكومي ويف املدة السادسة يعزى خطأ التبا %0.32احمللي اإلمجايل و
 %0.21يف خطأ التباين الناتج احمللي اإلمجايل و %15.15و %84.63خطأ التباين يف املتغري نفسه بـ 

من خطأ  %56.36لألنفاق احلكومي، أما يف العشر مدد تستمر هذه النسبة يف التغري حيث تصبح 
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لألنفاق احلكومي.  % 0.82ي اإلمجايل وحجم الناتج احملل %42.81التنبؤ يف تباين يف املتغري نفسه و
وهذا يبني أتثري معروض النقد ابملعىن الواسع يف السياسة يتناقص عرب الزمن أما أتثري اإلنفاق احلكومي 
اإلمجايل بتأثري متزايد مستمر عرب الزمن يف السياسة النقدية أما أتثري الناتج احمللي اإلمجايل يف تناقص عرب 

 الكتناز اليت أتثر على خمزون املعروض النقدي لدى البنوك.الزمن نتيجة ظاهرة ا
 حتليل مكوانت التباين السياسة املالية: -5-3

 
 Variance Decomposition of LOGGEX: 

 Period S.E. LOGPIB LOGM2 LOGGEX 
     
      1  3.77E+09  34.61073  0.101996  65.28727 

 2  4.85E+09  22.47589  31.27838  46.24573 
 3  6.63E+09  15.23172  60.06035  24.70793 
 4  8.24E+09  18.60739  65.38314  16.00947 
 5  9.92E+09  24.79419  64.15458  11.05123 
 6  1.18E+10  31.29091  60.80326  7.905835 
 7  1.39E+10  37.65002  56.42547  5.924511 
 8  1.61E+10  43.57315  51.73624  4.690607 
 9  1.85E+10  48.87670  47.18149  3.941814 
 10  2.11E+10  53.53321  42.95594  3.510849 

     
      Cholesky Ordering: LOGPIB LOGM2 LOGGEX2 
ثل ابإلنفاق احلكومي يبني جدول حتليل مكوانت التباين السياسة املالية أن متغري السياسة املالية املم              

للناتج احمللي اإلمجايل  %22.47يف املتغري نفسه، و % 46.24اإلمجايل أنه يفسر يف املدة الثانية بـ 
للناتج احمللي  %31.29يف املتغري نفسه، و % 07.90للسياسة النقدية ويف املدة السادسة  %31.27و

يف االخنفاض تدرجييا حىت املدة العاشرة وابلنسبة للسياسة النقدية مث تبدأ هذه النسبة  % 60.80اإلمجايل و
وهذا يبني طبيعة االقتصاد ، % 03.51لإلنفاق احلكومي تنخفض بنسبة التأثري يف املدة العاشرة إىل 

اجلزائري وبرامج اإلنعاش االقتصادي وبرانمج دعم النم وخاصة بعد ارتفاع أسعار احملروقات وتراكم الفائض 
ز اإلنفاق احلكومي وهذا ما يبني أن السياسة املالية غري منتجة وغري مدعمة لإلنفاق يف امليزانية الذي عز 
أما خطا التباين يف اإلنفاق احلكومي الذي يعزى إىل السياسة النقدية يبقى يف تزايد  احلكومي عرب الزمن.

 اإلصدارات النقدية.  وهذا ما يبني أن اإلنفاق احلكومي يف اجلزائر انتج % 42.95حىت املدة العاشرة بنسبة 
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 :خامتة
إىل  1990اجلزائري للفرتة  االقتصاد الدراسة أتثري كل من السياسة النقدية واملالية على هذه لقد بينت

، وهي الفرتة اليت شهدت عدة إصالحات هيكلية كما شهدت كذلك أزمات داخلية وأتثرت 2015
النشاط االقتصادي ابالعتماد على منوذج  تغرياهتامل حتديد القوة التفسريية خالل من وذلك أبزمات خارجية،

متمثلة ابلكتلة النقدية مبفهومها الواسع كهدف  النقدية السياسة متغريات فاعلية مدى ودراسة قياسي،
أجل الوصول لتفعيل النشاط االقتصادي   واإلنفاق احلكومي اإلمجايل كمتغري للسياسة املالية من وسيط

  ادية،للسياسة االقتص هنائي كهدف
 إختبار الفرضيات:

 من خال هذه الدراسة ميكن اختبار الفرضيات كما يلي:    
ميكن قبول فرضية العدم أبن هناك عالقة إجيابية بني السياسة النقدية ِمثلة ابملعروض  الفرضية األوىل:

لضعف  النقدي ابملعىن الواسع ومستوى النشاط االقتصادي لكنها ضعيفة ال تتعدى ثالثة سنوات وذلك
 السوق النقدي يف اجلزائر ويرجع بعض احملللني السبب إىل التعامل الربوي للبنوك التجارية.

ميكن قبول فرضية العدم أبن هناك عالقة طردية بني السياسة املالية ِمثلة إبمجايل اإلنفاق  الفرضية الثانية:
واحدة حىت يصبح األثر سليب  احلكومي على مستوى النشاط االقتصادي لكن ضعيفة ال يتعدى األثر سنة

 وهذا رمبا عدم التمثيل اجليد للمتغري للسياسة املالية.
: عدم صحة الفرضية الثالثة أبن هناك عالقة سببية ذات اجتاهني بني السياسة النقدية الفرضية الثالثة

 االجتاهني وهذا والسياسة املالية حيث أثبت اختبار السببية جلراجنر عدم وجود أي عالقة بني املتغريين يف
راجع لعدم التنسيق بني السياسة النقدية واملالية من جهة وتداخل األهداف السياستني املسطرة من طرف 

 السياسة االقتصادية من جهة أخرى. 
 من النتائج املتوصل إليها ميكن طرح بعض التوصيات كما يلي: :التوصيات

السياسة النقدية واملالية مثل: إحصائيات  وجوب توفر إحصائيات حمَينة مع مؤشرات لقياس جناح -1
 دقيقة وموثوق فيها ومتوفرة بسرعة لدى السلطات.

 ضرورة إيالء االهتمام املبكر بتصحيح االختالالت االقتصادية الكلية قبل فرتة من اندالع األزمات.  -2
ج لكل ضرورة التنسيق بني السياسات األخرى: حيث أن السياسة النقدية واملالية ال ختضع كعال -3

األمراض اليت متس التقلبات يف النشاط االقتصادي. ومن املسلم به أن عدم االستقرار يف االقتصاد قد ينتج 
من مصادر أخرى غري التسيري السيئ لعرض النقود أ واملالية العامة، لكن نعتقد أن االعتماد على قاعدة 

 رض النقود.نقدية يلغي أكرب مصدر لالضطراب أي التغريات العشوائية يف ع
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من اخلطأ أن ترتك السياسة النقدية واملالية بدون دراسة وحتليل عميقني، وخاصة يف البلدان اليت متر  -4
 بفرتة انتقال وو اقتصاد السوق لالستفادة منها وتصحيح االورافات اليت حدثت.

يل من منح الرتخيص للمؤسسات العامة واخلاصة إبصدار سندات كطريقة للتمويل عوضا عن التمو  -5
 البنوك..

إنشاء أشكال وصيغ جديدة من األوراق املالية كشهادات املشاركة يف املشاريع، وإصدار سندات قابلة  -6
 للتحويل إىل أسهم.

اقرتاح ز دة رأس مال املؤسسات املالية عن طريق أسهم يشرتيها العمال وهذا يوفر هلا السيولة الالزمة  -7
العمال للمؤسسات من انحية أخرى، ابإلضافة إىل ز دة عدد من انحية، ويزيد من غرس ثقافة انتماء 

 األسهم املتداولة يف البورصة.
جيب أن يكون متويل املشاريع مبنيا على أساس أولو ت االقتصاد الوطين، فال متنح البنوك التجارية  -8

 متويالت بدون ضماانت وملشاريع ال ختدم االقتصاد الوطين، فاألولوية للضرور ت.
 إبدخال تقنيات جديدة للتمويل كاملشاركة واملضاربة ونظام التأجري التمويلي للمعدات واآلالت. القيام -9

االعتماد على معايري اقتصادية لدراسة اجلدوى املالية للمشاريع، كما ميكن أن تتجه البنوك يف  -10
 املصريف. عمليات التمويل إىل االشرتاك مع أكثر من بنك يف عملية التمويل وه وما يعرف ابلتجمع

ال بد من التميز يف التمويل بني املشاريع اإلنتاجية اليت تؤدي إىل إجياد فرص عمل أ واسترياد السلع  -11
الوسيطة واآلالت والتجهيزات الضرورية لإلنتاج الفالحي والصناعي واخلدمي وبني مشاريع ليست ضمن 

 أولو ت اجملتمع عند رسم أي سياسة نقدية صارمة ومتشددة.
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 اختالالت التوازن املايل يف النظام الرأمسايل
    

 مكاوي حممد األمني
 جامعة الشلف  - طالب دكتوراه                                                                 

 أ.د شريط عابد          
 امعة تيارتج -أستاذ التعليم العايل                                            

 ملخص 
الواقع العملي لالقتصاد الرأمسايل يظهر عدم التوافق بني الدائرة احلقيقية والدائرة النقدية، ومل حيقق التوزيع    

نتيجة االختالالت اهليكلية يف ، ومتيز بتكرار ودورية أزماته املالية واالقتصادية، األمثل وال التخصيص الفعال
مليكانزمات عمله ومهما تعددت األسباب لوجود هذه االختالالت، فإن آاثرها  الدورة االقتصادية املالزمة

حمدثة أزمات مالية واقتصادية ، السلبية تنعكس ابلدرجة األوىل على اقتصاد ت البلدان الرأمسالية املتقدمة
  أبكثر حدة ِما حتدثه يف اقتصاد ت البلدان النامية.

مة املالية، املرحلة االخنفاضية، الرتاجع، الركود االقتصادي، اإلفالس، األز  الرأمسالية،الكلمات املفتاحية: 
 املشتقات املالية، .

-Abstract- 
 The aim of this research is to find out the real causes that led to the emergence of 
financial crises on a regular basis, which is one of the structural imbalances in the capitalist 
system as well as taking advantage of the mistakes that led to the emergence of financial 
crises and to try to avoid future crises that may be more severe and violent.The research 
found that during the last decade, the capitalist countries were the only ones that were 
severely affected by the economic crises. These countries are the cause of these crises due 
to their free economic policy and the lack of state control over this economic system.  
Key Words: Capitalism, Financial crisis, The recessionary phase, Recession, Depression, 
Financial derivatives, Bankruptcy. 

 : مقدمـة
األزمة االقتصادية هي تعبري عن وجود اختالالت يف التوازانت االقتصادية وتفاواتت حادة يف املتغريات     

أية أزمة اقتصادية تنشأ غالبا من وجود  خاصة تلك املرتبطة ابجلانب املايل. لذلك، فإن، االقتصادية الكلية
يتبعها اهنيار يف ، أزمة مالية نتيجة وجود اختالالت عميقة وحادة ومفاجئة يف بعض التوازانت املالية

أزمة إئتمان...( أو لدى ، سواء لدى املؤسسات املصرفية )أزمة سيولة، املؤسسات املالية ومؤشرات أداءها
 أو لدى املؤسسات النقدية )أزمة العمالت وسعر صرفها(.أسواق املال )حالة الفقاعات( 
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شكل تكرار األزمات املالية يف العامل ظاهرة جتعل من التعامل معها ضرورة البد منها ملا تضمنته من     
أحداث قادت إىل حتوالت جذرية أسهمت يف تغيري مفاهيم وأسس وأنظمة دولية، غريت مسار ومصري 

هذه األزمات حمور اهتمام العامل كوهنا مصاحبة لالختالالت يف السياسات العديد من الدول، وتبقى 
واعتربت كنتائج ، االقتصادية املتبعة واليت مييزها التباعد وعدم التوافق بني الدائرة احلقيقية والدائرة النقدية

والقيود لتصل  منطقية جعلت من هذه األزمات اختالالت بنيوية مالزمة للنظام الرأمسايل ،متجاوزة احلدود
ويف هذا  إىل كل جماالت وقطاعات الدول والعامل عامة، حىت أصبحت تلقب ابألزمات املالية العاملية.

ما مدى مالزمة وارتباط اإلطار، سنحاول اإلجابة على السؤال التايل الذي نعتربه إشكالية البحث: 
 ة آاثره؟اختالل التوازن املايل ابلنظام الرأمسايل؟ وما هي سبل ختفيف حد

 أمهية البحث:
تستمد هذه الدراسة أمهيتها من عنوان البحث ومن أمهية املتغريات اليت يتطرق هلا املوضوع يف كوهنا     

تدرس أتثري األزمات املالية، إذ يعاجل قضية مهمة من املواضيع اليت يتزايد االهتمام هبا يف الوقت احلاضر ملا 
األزمات املالية نتيجة وجود إختالالت التوازانت املالية يف املنظومة ثبت من أمهية دور األنظمة يف حدوث 

 املالية واالقتصادية للنظام الرأمسايل.
 هيكل البحث:

لإلجابة على إشكالية البحث واإلحاطة ابملتغريات اليت حتكمه وحتقيق األهداف املرجوة منه، قمنا     
 بتقسيم الدراسة إىل ثالثة حماور أساسية: 

 األول: مفاهيم عامة حول األزمة املالية احملور
 احملور الثاين: مراحل وأنواع الدورات االقتصادية

 احملور الثالث: آليات التصدي لألزمات املالية يف الدول النامية
 احملور األول: مفاهيم عامة حول األزمة املالية

 تعريف األزمة املالية: -1
ي يطرأ على التوازن يف أحد األنشطة االقتصادية يف بلد أبهنا اضطراب فجائ -Crise -تعرف األزمة    

ما أو عدة بلدان، وتطلق بصورة عامة على اخللل الناشئ من اختالل التوازن بني العرض والطلب )اإلنتاج 
 Cycleواالستهالك(، ويستعمل االقتصاديون الغربيون يف بعض األحيان اصطالح الدورة االقتصادية  

Economique لمة بدال من كCrise  اليت تدل على األزمة. ميثل الفرق بني االصطالحني، أن األزمة
على  Cycleتدل على االختالل أو االضطراب يف مرحلة زمنية أو مكانية معينة، يف حني تدل الدورة 
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انتظام حصوهلا بصورة متعاقبة ضمن الظواهر الطبيعية هلا، ِما يعين ذلك أن حصول األزمات متثل حالة 
 .(1)احلصول يف النظام الرأمسايل ومتثل أحد مظاهره الطبيعية متوقعة

 مفهوم األزمة املالية: -1-1
م األزمة املالية هي م عجز األسواق املالية على توفري رؤوس األموال الالزمة Mishkinحسب م

للمستثمرين، أصحاب املشاريع األكثر مردودية ويعزى هذا العجز مبا يسمى ابالنتقاء 
 . (3)مaléa moralواخلطر اخللقي م  (2)مon adversesélectiالعكسيم

وميكن تعريف األزمة املالية على أهنا تلك التذبذابت اليت تؤثر كليا أو جزئيا على جممل املتغريات املالية،   
حجم اإلصدار، أسعار األسهم والسندات، وكذلك اعتمادات الودائع املصرفية، ومعدل الصرف، هذا 

 .(4)الظواهر اخلاصة ابالرتفاع واالخنفاض يستلزم فرتة طويلة لتفسريهااالختالف يف تقدير 
 كيفية حدوث األزمة املالية: -2
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ضخم يف عجز 
 امليزان التجاري

اخنفاض حجم 
د االحتياطي من نق

 األجنيب

أسباب وكيفية حدوث  :01الشكل رقم 
 اخنفاض كبري يف األزمة

 اإلنتاجية

ضعف رقابة 
ي نك املركز الب

على أسواق 
 الصرف األجنيب

انت كتشجيع املضاربة على العملة وذلك إذا  
قيمة العملة ال تعرب عن حقيقة الوضع 

 االقتصادي

 يمةإجبار الدولة على خفض ق

 العملة

ائدة عار الفارتفاع حاد يف أس
ةللحفاظ على قيمة العمل  

ضعف رقابة 
 البنك املركزي
 وعدم تلقيه أي
معلومات عن 
ية القروض األجنب
قصرية األجل 
 للقطاع اخلاص

ضخامة الدين 
 اخلارجي قصري

 جل للقطاعاأل
اخلاص والذي 

نوكتضمنته الب  

ة ارتفاع نسب
االستثمارات 
ل األجنبية داخ
 البورصة

اخنفاض أداء 
 اجلهاز املصريف

خروج مجاعي كبري 
 ومفاجئ لالستثمارات
  األجنبية من البورصة

 ضعف رقابة
ي البنك املركز 

على اجلهاز 
 املصريف

ز دة عبء الدين 
اخلارجي على القطاع 

 اخلاص

طر رتفاع خماا
إعادة 
 التمويل

ورصة حتول كبري من الب
ةللودائع املصرفي  

اتفالس عدد كبري من الشركا فالس عدد كبري من ا 
 اهنيار البورصة البنوك

مة اخنفاض حاد يف القي
ق السوقية لصايف حقو 

 امللكية
مانيةاخنفاض اجلدارة االئت اخنفاض حجم الوساطة  

 انخفاض حاد في حجم املالية

 األموال
انخفاض حاد في 

 معدالت االستثمار

 انكماش حاد في النشاط

Source : Robert Boyer, Mario Dehove, Dominique Plihon, « les Crises Financières 
rapport », la Documentation française, Paris, 2004, p86. 
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 ( يف النقاط التالية:1وعموما ميكن حتديد أهم أسباب حدوث األزمات املالية كما هو مبني يف الشكل )
 عجز ضخم يف امليزان التجاري.

 اخنفاض كبري يف اإلنتاجية. -
 اخنفاض حجم االحتياطي من النقد األجنيب. -
 ضعف رقابة البنك املركزي على كل من أسواق أسعار الصرف واجلهاز املصريف. -

إن هذه األسباب وغريها متثل عوامل رئيسية من أجل حتفيز وتشجيع املضاربة اليت هلا دور كبري يف 
 تلك األسباب نذكر ما يلي: حدوث األزمة املالية، وإضافة إىل

 ضخامة حجم الدين اخلارجي قصري األجل املمنوح للقطاع اخلاص. -
 ارتفاع نسبة االستثمارات األجنبية غري املباشرة داخل البورصة. -
 اخنفاض أداء اجلهاز املصريف. -
 ضعف رقابة البنك املركزي وعدم تلقيه أية معلومات عن االقرتاض اخلارجي للقطاع اخلاص. -
خل السياسي يف عمليات تنظيم القطاع املايل واالشراف عليه، الذي أسهم يف تعميق كافة التد -

 األزمات املالية.
 مناذج األزمات املالية: -3

 التحليل النظري لألزمات يتمثل يف ثالثة أجيال من النماذج.
 النماذج من اجليل األول: -3-1

ات ميزان ( تفسري أزم1984) Foodو Krugman (1979 ،)Garberحاول كل من 
وأزمة  1982-1973، مثل أزمة املكسيك 1980-1970املدفوعات اليت حدثت خالل سنوات 

، ووفقا هلذه النماذج، األزمات ميكن أن تفسر من خالل عاملني 1981-1978األرجنتني يف عام 
 أساسيني:

 التأثري السليب لتدهور أساسيات االقتصاد الكلي.-
 وعات.العجز املستمر يف املوازين املدف-

هذان العامالن ميكن أن يسببا خلال يف سوق النقود أو على خمطط امليزانية، ابإلضافة إىل اخنفاض     
خمزون احتياطي الصرف، ففي نظام سعر الصرف الثابت ينتج عن االرتفاع املفرط للتضخم تدهور قيمة 

ىل شراء عملتها ابالعتماد على ، وابلتايل تضطر السلطات النقدية مالبنك املركزيم إ (5)العملة احمللية
احتياطي الصرف، الذي يتمخض عنه تراجع تدرجيي حلجم هذا األخري حىت الوصول إىل أدىن مستوى، 

 .(6)ونتيجة هجمات املضاربة ختفض قيمة العملة
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كما تشري هذه النماذج إىل أن اندالع األزمات املالية ال يرجع إىل ظواهر عشوائية حمضة، بل نتيجة      
سياسات االقتصادية الكلية املتبعة من طرف الدولة، واليت ينتج عنها فقدان ثقة األعوان االقتصاديني ال

 .(7))أصحاب األصول(، األمر الذي يؤدي إىل حدوث أزمة أكيدة
 النماذج من اجليل الثاين: -3-2

 Eichengreen etظهرت هذه النماذج يف سنوات التسعينات، وفقا للدراسة اليت قام هبا     
Wyplosz (1993 حول التجارب األوىل للعوملة املالية يف الدول املتقدمة، وتبعوا فيما بعد ب ،)
Obstfeld (1994-1996( الذي قام بتحليل أزمة ألية سعر الصرف األوروبية يف الفرتة )1992-

1993.) 
القتصادية والسوق من فحسب هذه النماذج األزمة تتسم ابلنفوذ ما بني احلكومة املمثلة يف السياسات ا    

خالل حتقيق الطابع الذايت حتسبا للمستثمرين، وميكن أن تندلع بدون تفاقم أساسيات االقتصاد الكلي، 
ابعتبار أن السياسات االقتصادية ليست حمددة سلفا، ولكن هي استجابة للصدمات اليت تؤثر على 

نبية، لذا يواجه تكوين توازانت متعددة االقتصاد، مبا يف ذلك التطورات احلاصلة يف سوق العمالت األج
وأزمات ميكن أن تندلع أو تنتقل بفعل العدوى، أما سلوك السلطات النقدية فهو يتوسط ما بني تفضيله 

 .(8)سعر الصرف الثابت وأهدافه األساسية طويلة األجل
 النماذج من اجليل الثالث: -3-3

( من 1998-1997ب شرق أسيا خالل الفرتة )ظهرت هذه النماذج من األزمات املالية بعد أزمة جنو     
، واليت بدأت ابخنفاض الباهت التايلندي يف جويلية Tille 2000 ،Krugman 2001و Pesentiقبل 

، مث امتدت إىل الدول الناشئة يف املنطقة األسيوية. هذه النماذج يف بعض األحيان تسمى بنماذج 1997
جتمع بني مناذج أزمات اجليلني األول والثاين، إال أهنا  ( ألهناMarin 1999و Floodما بني األجيال )

 تتسم بنقص املعلومات يف األسواق املالية وهبشاشة النظام املصريف. 
 قنوات انتشار األزمات املالية: -4

تؤكد التعاريف السابقة لألزمة املالية أن هذه األخرية تنطلق بداية من أحد عناصر النظام املايل، مث     
ما تنتشر لتشمل النظام أبكمله ما يهدد االستقرار املايل وحىت االستقرار االقتصادي، وتنتشر األاثر سرعان 

 السلبية لالزمات املالية وفق القنوات اليت يوضحها الشكل االيت:
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تلف األسواق، سوق خمتلف القنوات احملتملة النتشار األزمات املالية بني خم 2يوضح الشكل رقم     
 (9)القروض والسوق املالية، سوق الودائع )البنوك( وأسواق الصرف، وفيما يلي شرح هلده القنوات:

ومتثل انتقال أزمة املديونية من سوق القروض والسندات وو اجلهاز املصريف، فالنقطاع : 01القناة رقم -
ا على البنوك ويزيد من احتمال إفالسها عن دفع خدمة الديون اخلاصة من طرف بعض الدول قد يؤثر سلب

 .1982وهو ما حدث يف أزمة املديونية سنة 
تبني احلالة العكسية للقناة األوىل، حيث أن ظهور حاالت إفالس لدى البنوك سيؤدي : 02القناة رقم -

دث إىل اخنفاض تقدمي القروض إىل املدينني وابلتايل احتماالت إفالسهم كذلك والشاهد على ذلك ما ح
 .1929يف األزمة البنكية ابلوال ت املتحدة األمريكية سنة 

، رسالة رق أسيا"منها والتخفيف من أاثرها، حالة أزمة جنوب ش"األزمات املالية وإمكانية التوقي نسيمة أوكيل، املصدر: 
 ، ص2008اجلزائر،  مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، كلية علوم اقتصادية وعلوم تسيري، جامعة بن خدة،

.62-61ص   

قنوات انتشار األزمات  :02الشكل رقم
 املالية

 أسعار األصولاخنفاض 
ة(املالي )األسواقاملالية   

اضطراابت يف أسواق 
 الصرف

 إفالس البنوك
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أزمة يف سعر الصرف من شأهنا أن تؤدي إىل اضطراابت يف أسعار سعر السندات نتيجة : 03القناة رقم -
 ختلي املستثمرين عنها والتحول إىل سندات بعملة أخرى.

املستثمرين )األجانب خاصة(، فيقومون  إفالس املدينني من شأنه أن حيدث هلعا لدى :04القناة رقم -
ابلتخلي عن تلك السندات فيحدث هناك اضطراب يف سعر صرف عملتها نتيجة كميات البيع الكبرية 

 املعروضة.
قد يؤدي ختفيض قيمة العملة أو جمرد توقعات بذلك، إىل ظهور موجة من سحب  :05القناة رقم -

أجنبية لتفادي خسائر الصرف، وهو ما يسبب أزمة مصرفية الودائع لدى البنوك قصد حتويلها إىل عمالت 
 لدى البنوك.

إذا مت إفالس العديد من البنوك ذات التزامات مع اخلارج خاصة، سيؤدي ذلك إىل  :06القناة رقم -
 تسجيل خسائر الصرف من طرف األعوان الذين يقومون بعمليات مع اخلارج.

األزمة يف أسواق األسهم إىل أزمة يف أسواق السندات، وهي متثالن االنتقال من  :08و 07القناة رقم -
 غالبة احلدوث ابلنظر إىل أن االستثمار يف السندات هو بديل عن االستثمار يف األسهم.

تعرب عن انتقال األزمة من أسواق الودائع إىل أسواق املال والعكس، حيث عدد  : 10و 09القناة رقم -
يف السوق املالية، سواء كوسطاء ماليني أو جتار أوراق مالية كما أن البنوك كبري من البنوك تعترب كمتعاملني 

 خاصة يف الدول املتقدمة متتلك حصة كبرية من رمسلة السوق املالية.
تصف كيف ميكن ألزمة يف أسواق الصرف أن تتحول إىل أزمة يف أسواق املال  :12و 11القناة رقم -

حيدث هلعا لدى املستثمرين األجانب ويقبلون على التخلي عن  والعكس، فمثال عند ختفيض قيمة العملة
 أصوهلم املالية واملقيمة بتلك العملة.

 احملور الثاين: مراحل وأنواع الدورات االقتصادية
 الدورات االقتصادية: -1

 واول أن نبني أثر الدورة االقتصادية يف صنع األزمات.
 تعريف الدورة االقتصادية:  -1-1

ت االقتصادية جانبا مهما من الدراسات االقتصادية لطبيعة أاثرها الواسعة على النشاط متثل الدورا    
 Samuelsonاالقتصادي، وبغية استجالء طبيعة الدورات االقتصادية ال بد من إدراك مفهومها، فقد ذكر 

كبريين يف   )أبهنا متأرجحات يف الناتج القومي اإلمجايل والدخل واالستخدام من معامله توسع واالنكماش
 .العديد من الفعاليات االقتصادية(
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أو هي مصطلح يستعمل لوصف التقلبات اليت حتصل يف الناتج الكلي واملتمثلة ابرتفاع واخنفاض الناتج 
 . (10)احمللي اإلمجايل

وأشار أخر أبهنا التغريات اليت حتصل يف مستوى النشاط االقتصادي العام واالستخدام بصورة متعاقبة 
إىل تعريف الدورة االقتصادية أبهنا )أمنوذج لتقلب  Mitchellو Burns. وذهب كل من (11) ةومنتظم

موجود يف النشاط االقتصادي الكلي للدول اليت يكون فيها العمل منفذا بشكل رئيسي يف املؤسسات 
 .(12)اخلاصة(

أو التقلبات املتواترة يف أبن الدورة االقتصادية متثل التأرجح شبه املنتظم  Paul M. Johnsonوذكر     
معدل النمو االقتصادي يف بلد ما، ويكون هذا التأرجح أدىن أو أعلى بدرجة كبرية من االجتاه العام طويل 
األجل ألغلب املتغريات االقتصادية الكلية )الناتج احمللي اإلمجايل، معدالت البطالة، املستوى العام 

  .(13)د، االنتعاش(لألسعار(، مسبب )االزدهار، الركود، الكسا
فيما أكد أخر على صفة االنتظام ابلدورة االقتصادية إذ أشار إىل أن الدورة االقتصادية عبارة عن تقلبات 

 .(14)منتظمة بصورة دورية يف مستوى النشاط االقتصادي عرب الزمن
عنها أبهنا كل  وذهب )جابر عبد الرمحن( إىل ربط الدورة االقتصادية ابلتوازن االقتصادي، إذ عرب    

اضطراب مفاجئ يطرأ على التوازن االقتصادي، خصوصا االضطراب الناشئ عن اختالل التوازن بني 
 .(15)اإلنتاج واالستهالك

نالحظ من خالل التعاريف األنفة الذكر، أبهنا متفقة على وجود أترجحات أو تغريات أو تقلبات     
استقراره، لذا ميكن تعريف الدورة االقتصادية أبهنا حتصل يف النشاط االقتصادي الكلي، مسببه عدم 

 موجات من عدم االستقرار تنتاب النشاط وتضم مرحلتني أساسيتني مها االنتعاش والكساد.
 مراحل الدورة االقتصادية:  -1-2

 (16)قسم االقتصاديون الدورة االقتصادية إىل مراحل أربع هي:
ذه املرحلة ابلز دة املتمثلة ابإلنتاج وتنخفض يبدأ النشاط االقتصادي خالل همرحلة االنتعاش:  -أ

البطالة، وترتفع األجور، وحيصل توسع يف تسهيالت االئتمانية ويتناقص املخزون من السلع ومن مث ز دة 
 يف الدخول.

متثل هناية مرحلة االنتعاش وأعلى نقطة يف الدورة االقتصادية وكما هو مبني يف مرحلة الرواج:  -ب
هذه املرحلة حصول ارتفاع يف األسعار واخنفاض كبري يف معدالت البطالة وتوسع يف (، ومن مسات 6)شكل

 االستثمار مث يبدأ النشاط االقتصادي ابلرتاجع ويدخل مرحلة االنكماش.
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خالل هذه املرحلة حيصل تدهور يف كل املؤشرات االقتصادية فيتقلص النشاط مرحلة االنكماش: -د
ت البطالة وتتناقص مستو ت األجور، وحيصل تراكم يف املخزون نتيجة االقتصادي والدخول وترتفع معدال

لرتاجع الطلب، وظهور عجز املقرتضني عن سداد القروض إىل البنوك ما يدفعها لتقليص حجم االئتمان، 
 ِما يؤدي إىل تراجع الدخل على مستوى االقتصاد القومي.

االقتصادي إىل أدىن مستوى، فينخفض معدل  تتميز هذه املرحلة ابخنفاض النشاط مرحلة الكساد:-هـ
النمو وترتفع معدالت البطالة وينصرف رجال األعمال عن االستثمار، وترتاجع معدالت الفائدة ويكون 

، وإذا طال أمد هذه املرحلة وازداد عمقها يطلق عليها مرحلة Recession  االقتصاد قد مرحلة الركود
قطة جلميع املتغريات االقتصادية وهي قعر الدورة االقتصادية ، وهي متثل أوطأ نDepressionالكساد 

Trough . 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

مراحل الدورة االقتصادية :03الشكل رقم  

Economy 

Time 

prosperity recovery 

Trough 

peak 

Expansion Contraction 

Source: Paul A.Samuelson, Willm D. Nordhaus, « Economics”, Twelfth Edition, 
MCGRAW-HILL international Edition, USA, 1985, p194. 
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 أنواع الدورات االقتصادية:  -1-3
 الدورات القصرية األجل: -أ

. حددها (17) بدورات االخرتاعات التكنولوجية وقد أطلق عليها: Kitchen Cycleدورة كجن   -ب
شهرا، حصلت يف الوال ت املتحدة  40، وهي متثل دورة قصرية متوسط طوهلا سنوات 4-3شوم بيرت ب 
 .1937-1807خالل املدة 

 شهرا. 50-40متثل دورات قصرية األجل مدهتا بني : Mitchell Cycleدورة ميتشل   -ج
 11-6وهي من الدورات قصرية األجل واليت ترتاوح مدهتا بني : juglar Cycleدورة جوك الر   -د

، إذ قام جوك الر برسم اإلطار العام للدورة االقتصادية من خالل 1929-1820خالل املدة سنة، وقعت 
مراقبته تكرار العودة الدورية لألزمات وحتليل تعاقب االزدهار )االنتعاش( والركود )الكساد(، لذا فألزمة 

ظروف االقتصادية بني االنتعاش وفقا لرؤيته فرتة انتقالية يف الدورة االقتصادية، واليت متثل فرتة التغري يف ال
والكساد ابنتظار النهوض جمددا، وقد انصرف حتليله أساسا على احلركة الدورية لالقتصاد وليس على 

 .(18)األزمة
 Kuznets Cycles دورات متوسطة األجل : -

يني سنة، وقد عرفت من قبل بعض االقتصاد 25-15وقد أطلق عليها دورة كوزنتس واليت ترتاوح مدهتا بني 
 .Building Kuznets Cycles (19)بدورات كوزنتس يف البناء 

 :Nikolai Kondratieffدورات طويلة األجل  -
، أول من أشار إىل الدورات االقتصادية طويلة Nikolai Kondratieffيعد االقتصاد الروسي     

املاضي، وقد حدد شوم األجل، اليت تنتاب االقتصاد الرأمسايل، وذلك خالل دراساته يف عشرينات القرن 
 سنة. 60-48بيرت مدة الدورة الطويلة األجل حبدود 

واليت ارتبطت مبوجة النسيج واآلالت  1789وطبقا لكوندراتيف فقد بدأت أول دورة لألعمال عام     
وامتدت إىل سبع وأربعني سنة  1849والسفن التجارية وامتدت وو سنتني، فيما حصلت الثانية عام 

يف قطاعات  1896جة السكك احلديدية وإنتاج الصلب، فيما ابتدأت املوجة الثالثة يف عام وارتبطت مبو 
 . (20)النفط والسيارات والكهرابء والكيمياء

فيما ارتبطت الدورة الرابعة ومند الثالثينات من القرن املاضي بز دة سرعة التسلح وأمهية النفط ومعاجلة 
 . (21)الذرية املعلومات واآلالت املربجمة والطاقة

 كرونولوجيا دورات األعمال: -2
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دورة أعمال تقريبا يف الوال ت املتحدة  11توجد بعد احلرب العاملية الثانية اىل وقتنا احلاضر حوايل 
وهذا حسب ماملركز الوطين األمريكي للبحث االقتصاديم  2010حىت  1945األمريكية من 

(N.B.E.R:وهذا ما يوضحه اجلول االيت ،) 
 (2007 -1945دورات األعمال القتصاد الوالايت املتحدة األمريكية )  : 01ل رقم اجلدو 

  الركود  األزمة    التوسع  الرقم
املدة  التواريخ 

 ابألشهر
 %املدى 

من الناتج 
الوطين اخلام 

 احلقيقي

أسباب 
ازدهار 
 حمتمل

اتريخ قمة 
 الدورة

أسباب 
خارجية 
 كربى

املدة  التواريخ
 ابألشهر

 %املدى
ن م

الناتج 
الوطين 
اخلام 

 احلقيقي 
1 10-

1945 
-7إىل 
1953 

ز دة   37
استهالك 
السلع 
 املعمرة

هناية  11-1948
االقتصاد 

احلر 
)إعادة 
تنظيم 
املوازنة 

 الفدرالية(

11-
1948 
-10إىل 

1949 

11 %-
1.40 

2 10-
إىل 1949

7-
1953 

-7  1953-7 حرب كور  %+27.2 45
1953 
-5إىل 
1954 

10 %-
2.60 

3 5-
إىل 1954

8-
1957 

ز دة  %+13.2 40
االستثمارات 
واستهالك 
 السيارات

8-1957  8-
1957 
-4إىل 
1958 

8 %-
2.70 

4 4-
إىل 1958

4-
1960 

حماولة  4-1960  %+10.2 24
إجياد 

توازن يف 
امليزانية 
 الفدرالية

4-
1960 
-2إىل 
1961 

10 %-
0.10 

5 2-
1961 
-12إىل 

حرب  %+47.2 106
الفيتنام 

هار )ازد

إضراب  12-1969
يف قطاع 

صناعة 

12-
1969 
-11إىل 

11 %-
0.10 
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1969 1964-
1966) 

 1970 السيارات

6 11-
إىل 1970

11-
1973 

ز دة الطلب  %+16.7 36
العاملي 
سياسة 
عاملية 

 متساهلة

أول  11-1973
صدمة 
نفطية 

حمصول 
 سيئ جدا

11-
1973 
-3إىل 
1975 

16 %-
4.90 

7 3-
إىل 1975

1-
1980 

 ز دة %+24.3 58
استهالك 
السلع 
 املعمرة 

اثين  1-1980
صدمة 
نفطية 
سياسة 
جديدة 
)قمعية( 

ل 
FED 

1-
1980 
-7إىل 
1980 

6 %-
2.20 

8 7-
1980 
-7إىل 
1981 

سياسة  7-1981  %+4.2 12
نقدية 

وضريبية 
 قمعية

7-
إىل 1981

11-
1982 

16 %-3 

9 11-
1982 
-7إىل 
1990  

ز دة   92
السياسة 
 اإلسكانية

7-1990  7-
1990 

-3ىل إ
1991 

8  

10 3-
1991 
-3إىل 
2001 

120   3-2001  3-
2001 
-11إىل 

2001 

8  

11 11-
2001 
-12إىل 

2007 

سياسة   73
نقدية 
توسعية 
وسياسة 
إسكان 
 متساهلة

تعثر  12-2007
عملية 
دفع 

أقساط 
القروض 
العقارية 

بعد رفع 
أسعار 
الفائدة 

12-
2007 

إىل بداية 
2009 

25  



 2017ديسمبر                                    العشرونالعدد                 المعيار                   
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 2017ديسمبر  15تاريخ التحكيم                                                            2017أكتوبر  15تاريخ اإليداع    343

            

  2017ديسمبر  15خ التحكيم                                                                2017أكتوبر  15تاريخ اإليداع 

           

من طرف 
FED 

نييل أرنولد' ترمجة عبد االمري مشس الدين' حتليل األزمات االقتصادية لألمس واليوم' دا : املصدر
 118املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع' لبنان' ص 

من خالل اجلدول السابق الذي يوضح املسار التارخيي لألزمات املالية نتيجة لالختالالت يف التوازانت     
ادية يف االقتصاد األمريكي، جند السبب الرئيسي لوجود هذه االختالالت هو التوسع املالية للدورات االقتص

يف اإلقراض والديون املبالغ فيها اليت ال يربرها النشاط احلقيقي بقدر ما تستند اىل نشاطات اخرى مساعدة 
وارتفاع معدالت  على منو هذه الديون اليت تؤدي يف النهاية اىل وجود ركود اقتصادي، واخنفاض يف االنتاج

فاجملتمع األمريكي قائم يف جوهره على االقرتاض، فإذا أراد أي مواطن أمريكي أن يشرتي منزال، أو البطالة. 
جهاز تلفزيون، أو سيارة، فليس هناك أدىن صعوبة يف احلصول على هذه األشياء، حىت ولو مل يتوفر له 

االئتمان اليت لديه، لكي يشرتي ما يريد. إن جوهر األزمة املال الالزم لشرائها، ويكفي يف هذه احلالة بطاقة 
يف الوال ت املتحدة األمريكية، هو الدين )االقرتاض( أو ما يسمى مالرافعة املاليةم،  2009-2007املالية 

هكذا وهبذه السهولة، حيمل االقتصاد القائم على املديونية بصفة دائمة، عوامل سقوطه، خاصة إذا أسيئ 
لديون. وما زاد األمر تعقيدا هو التوريق، ِما أدى إىل موجات متتالية من الديون، انتهت ابنفجار استخدام ا
 الفقاعة.

 احللول أو اإلجراءات املتبعة للخروج من األزمة: -3
يتم اتباع السياسة املالية التوسعية بز دة االنفاق احلكومي وختفيض الضرائب، حيث يؤد ن إىل ز دة     

ئية لألفراد ِما يؤدي إىل ز دة االنفاق االستهالكي ما يؤدي إىل ز دة االنفاق الكلي العام القوة الشرا
 وابلتايل التخلص من االنكماش، أي الفجوة االنكماشية.

يف ألية أتثري السياسة النقدية على  (22)كما يتم يف نفس الوقت تطبيق سياسة نقدية توسعية وتتلخص     
االقرتاض على املستثمرين )تقليل سعر الفائدة(، وختفيض حافز االدخار للقطاع  االقتصاد يف تقليل كلفة

اخلاص. لذلك يتوقع أن يتأثر كل من االستهالك واالستثمار إجيااب، األمر الذي يدفع االقتصاد إىل 
الدخول يف مرحلة التحليق من جديد واالبتعاد عن شبح الركود أو الكساد. وهو ما حدث، فقد سارعت 

ول االقتصادية الكربى ويف مقدمتها الوال ت املتحدة األمريكية واالحتاد األوريب إىل اختاذ إجراءات الد
اقتصادية، حيث استوعبت درس الكساد الكبري وقامت بتنسيق سياستها واجراءاهتا إىل حد جيد، فكانت 

البنوك املركزية، وميكنن والدول الصناعية الكربى وحمافظي العشرين  ةهناك اجتماعات دورية لدول جمموع
 تلخيص السياستني وأتثريمها يف الشكل املوايل: 
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 أليات التصدي لألزمة املالية يف الدول النامية احملور الثالث:
 يتوجب علينا إبراز بعض الوسائل واآلليات اليت ميكن االعتماد عليها للتصدي لألزمة العاملية احلالية.    

 ي لألزمة على مستوى السياسة املالية:أليات التصد -1
 األسواق القوية إعادة االعتبار لدور الدولة االقتصادي من خالل املراقبة والتنظيم واالشراف:  1-1

تولد يف أحضان الدول القوية، وهي حباجة إىل من ينظمها ألهنا غري قادرة على تنظيم نفسها بنفسها، 
 حباجة إىل يد مرئية بدال من اليد اخلفية.

يف قطاعات اإلنتاج الرتكيز على زايدة األصول اإلنتاجية والرتكيز على دعم املنظومة اإلنتاجية:  1-2
املادي، وربط معدل اإلصدار النقدي مع معدل النمو االقتصادي، وتدخل املصرف املركزي للتحكم حبجم 

س التدفقات املالية اليت ميكن السيولة النقدية مبعناها الضيق والواسع، وحمدد لذلك هو القدرة اإلنتاجية، ولي
 أن تتأثر ابملضارابت الدولية.

مراعاة معاانة الناس وأوضاع الشركات اليت أتثرت ابألزمة من خالل مكافحة الركود االقتصادي:  1-3
إجراء ختفيضات ضريبية لألفراد والشركات كضريبة الدخل والضرائب املستوفاة على أرابح رأس املال، حيث 

الضريبية على الشركات واملواطنني السيما الفئات االجتماعية غري ميسورة وذوي  أن ختفيض األعباء

اديةالسياسات االقتصادية املتبعة للخروج من األزمة االقتص :04الشكل رقم   

 سياسة نقدية توسعية

ق )ز دة عرض النقود، سياسات السو 
ائدةاملفتوح وختفيض معدالت الف  

 سياسة مالية توسعية

)ز دة االنفاق العمومي 
 وختفيض الضرائب(

املصدر: ضياء جميد املوسوي، مالنظرية االقتصادية )التحليل االقتصادي الكلي(م، ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة الثالثة، اجلزائر، 
.368، ص2005  

 

 

ديتدعيم النشاط االقتصا  

 ز دة االستهالك وابلتايل ز دة اإلنتاج
 الطلب فعال

 ز دة الدخول املوزعة
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الدخول املتدنية سوف يساعدهم وبال شك على جتاوز الصعوابت اليومية اليت أفرزهتا األزمة املالية العاملية 
القتصاد، معلنا ومضاعفاهتا على احلالة العامة لالقتصاد، األمر الذي أدى إىل إعاقة النمو وتوقف عجلة ا

 بذلك بداية مرحلة جديدة من االنكماش والركود.
تكريس اإلنفاق احلكومي الرأمسايل وضخ األموال املخصصة يف املوازنة العامة يف قطاعات اإلنتاج  1-4

كالصناعة والزراعة والتجارة وإقامة مشاريع تنموية حيوية متنوعة، من أجل خلق فرص عمل، املادي: 
اطلة عن العمل، األمر الذي نستطيع معه توليد الدخل، وابلتايل حماربة الفقر، وحتسني وتشغيل العمالة الع

األوضاع املالية واالجتماعية للمواطنني، واحلد من منو البطالة مرتفعة النسب أصال، كذلك ال بد من إنشاء 
طالة وذلك ملساعدة مشاريع إنتاجية، زراعية وجتارية )صغرية ومتوسطة احلجم( يف مناطق جيوب الفقر والب

سكان هذه املناطق على حتسني ظروفهم املعيشية، أحواهلم املادية، وإعطاء هذه الشرحية املهمشة من اجملتمع 
 فرصة حقيقية للمسامهة يف النهوض ابالقتصاد الوطين احمللي.

افة، البد من إجراء ختفيضات على الضرائب أو ضريبة القيمة املضاحتواء التضخم وغالء األسعار:  1-5
غري مباشرة كضريبة املبيعات على املنتجات أو الرسوم أو اجلمارك األساسية، واملواد األولية، مدخالت 
اإلنتاج، مستلزمات اإلنتاج، من أجل ختفيض األسعار، ودفع معدالت التضخم إىل اهلبوط وابلتايل حتفيز 

فيض األسعار هو احملرك األساسي اإلنفاق، وتنشيط األسواق والوصول إىل زخم اقتصادي أكثر منو. إن خت
 الطلب على السلع واخلدمات.النمو املتباطئ بسبب ازد د وترية لعجلة 

البد من االهتمام بز دة املخزون االسرتاتيجي من املواد الغذائية زايدة املخزون االسرتاتيجي:  1-6
لصابون واألدوية واملواد األساسية كاألرز والقمح والذرة والسكر والعدس والزيوت والسلع الضرورية كا

 التموينية واحملروقات والغاز.
ابعتماد حزمة من اإلجراءات التقشفية الوقائية وترشيد اإلنفاق وشد  إجراء تدابري بسياسة تقشفية: 1-7

احلزام، فاالقتصاد والتقشف الغذائي وادخار بعض املال للضرورات القصوى، وحاالت الطوارئ وإعادة 
 دا ابلشكل السليم. توزيع موارد توزيعا رشي

 أليات التصدي لألزمة على مستوى سياسات البنك املركزي: -2
املصرف املركزي ميثل مصرف املصارف والتعامل ابعتبار أن ضرورة الرتكيز على دور البنك املركزي:  2-1

وليس مع عشوائية السوق، أي مع معدالت هوامش أرابح بشكل يتناسب مع التطورات االقتصادية، 
ى دراسات االقتصادية املوضوعية، السيما وأننا يف دولة تسعى إىل تطبيق االقتصاد اإلسالمي االعتماد عل

 يف مناحي احلياة.
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وذلك بتسهيل شروط منح التمويل حث البنك املركزي على اعتماد إجراءات نقدية أكثر مرونة:  2-2
ياطات اإللزامية من خالل خفض هوامش األرابح، تقليل تكاليف التمويل وتقليص حجم أو نسب االحت

املودعة لديها، هبدف رفع مستوى السيولة املالية لدى البنوك التجارية، فمن خالل هاتني السياستني املالية 
والنقدية نستطيع حتسني نشاط متويل وز دة املعروض النقدي يف األسواق، إلاتحة السيولة ليس فقط 

و التوسع يف مشاريعها أو االستمرار يف ِمارسة للشركات كي تتمكن من متويل احتياجاهتا االستثمارية أ
أعماهلا، بل أيضا لز دة قدرة املستهلكني على الشراء، وابلتايل التخفيف من حدة عزوفهم عن شراء السلع 
واستخدام اخلدمات، خصوصا فيما يتعلق بشراء املنازل والسيارات والسلع املعمرة كاألاثث والتلفزيون 

مبيوتر وغريها وذلك أمال يف حتريك مياه الطلب الراكدة، وز دة معدالت اإلنفاق والثالجة والغسالة والك
 االستهالكي واإلنتاجي.

وتشجيع البنوك على تنفيذ استثمارات كبرية الرقابة الرشيدة على استثمار أموال البنوك يف اخلارج:  2-3
اإلعالانت اليت قد تورط األفراد يف يف الصناعة والزراعة، ووجود الرقابة الفعالة على الرهن العقاري، ومنع 

ز دة االستدانة اليت قد تؤدي إىل حدوث أزمة، ابإلضافة إىل معاجلة قضية اإلسكان، ومنع املضاربة على 
 ز دة قيمة العقارات، ومداخيل احلكومة يف جمال االستثمار الصناعي والزراعي.

ي ألزمة السيولة وحمدودية النقد ومعاجلة البد من حترك حازم ابجتاه التصدتوفري السيولة املالية:  2-4
 األزمة التمويلية وندرة القروض الشخصية واالستثمارية.

سواء على الصعيد الداخلي أو اخلارجي، وأن يكون اهلدف زايدة التنسيق بني املؤسسات املالية:  2-5
قدار اإلنتاج من هو مواجهة االختالالت املالية النامجة عن التفاوت بني قيمة االقتصاد احلقيقي أي م

 السلع واخلدمات واالقتصاد املايل.
 أليات التصدي لألزمة على مستوى سياسات االستثمار واملنافسة: 3
البد من منح تسهيالت وحوافز استثمارية، من أجل توفري مناخ جاذب تسهيل شروط االستثمار:  3-1

ت األفقية )االستثمارات يف استخراج البرتول لتوليد استثمارات عربية بينية وأجنبية مباشرة، وحترير االستثمارا
ومشتقاته(، وإجاد فرص عمل للمواطنني من شأهنا أن تساهم يف ز دة دخول األفراد، ورفع مستوى اخلزينة 
العامة من اإليرادات الضريبية اليت يتم استيفاؤها من اجلهات املستثمرة، وابلتايل حتفيز الطلب االستهالكي 

لعام على السلع واخلدمات، وز دة معدالت استثمارات األعمال، األمر الذي سيؤدي واإلنفاق احلكومي ا
 إىل تنشيط الدورات االقتصادية البطيئة.

ال سيما يف ظل مناخ األعمال املرتاجع حاليا إذا  ما أردان تدفق رؤوس أموال ختفيف قواعد املنافسة:  3-2
ص وحتسني ثقتهم على تعزيز نشاطاهتم االستثمارية القطاع اخلاص وتشجيع املستثمرين عماد االقتصاد اخلا
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يف خمتلف القطاعات االقتصادية كالطاقة والنقل والتعدين واالتصاالت والتكنولوجيا واإلسكان والعقارات 
والسياحة...إخل، ولكي تؤيت االستثمارات املرجوة مثارها ال بد لنا أيضا من العمل على حترير حركة 

الدول أذا ما رغبنا يف ز دة معدالت التدفق التجاري من اسرتاد وتصدير، وصوال  املبادالت التجارية بني
 إىل حتقيق املنفعة املشرتكة جلميع األطراف املعنية.

 أليات التصدي لألزمة على مستوى ديوان الزكاة: -4
تمع ألسر الطبقات الدنيا واملتوسطة من اجملتفعيل دور ديوان الزكاة يف منح الدعم النقدي والعيين:  4-1

والعمل على تفعيل أكرب لالستقطاعات االجتماعية املالية كفريضة الزكاة مثال واليت هي من أركان اإلسالم 
من أجل مساعدة الفقراء واحملتاجني واأليتام وذوي االحتياجات اخلاصة الذين ال حول هلم وال قوة يف هذه 

نعقد األمل على ز دة مداخيل األفراد ورفع الظروف الصعبة، فمن خالل هذه السياسات املالية الضريبية، 
هوامش األرابح الصافية للشركات املتصرف هبا من أجل تشجيع الطلب االستهالكي واالنفاق االستثماري 

 اإلنتاجي وابلتايل حتريك عجلة االقتصاد وإنعاش النمو املرتاخي.
ملستهدفني يف جمال الزراعة إىل اتوجيه توزيع مصريف للفقراء واملساكني )املشروعات الصغرية(:  4-2

 بشقيها النبايت واحليواين، حىت يتم تنمية اجلباية من الزروع واألنعام.
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 اخلامتـــة:
كانت خمتلف األزمات املالية اليت عصفت ابألسواق املالية قد عصفت ابلدول املتقدمة إال أهنا أثرت      

ول النامية، وابلتايل فإن الدول النامية ليست يف منأى عما حيدث يف وبشكل كبري على اقتصاد ت الد
األسواق املالية العاملية وخاصة الدول اليت تعتمد اقتصاداهتا على املواد األولية والبرتولية، ولذلك فإن 

تحكم يف استيعاب الدروس ميكننا جد  إىل االنتقال بواقعية وجبدية إىل برامج تنويع االقتصاد للتمكن من ال
اخلسائر املنجرة عن تواتر حدوث األزمات يف العامل. فلقد خلقت العوملة املالية حتد ت كربى يف النظام 
املايل الدويل وأصبح يكشف أوجه الضعف االقتصادية للبلدان بسرعة كما أنه ييسر نقل االضطراابت املالية 

بسياسات اقتصادية مناسبة ومتسقة وانتهاج على الصعيد العاملي، لذلك فمن الضروري أن حتتفظ البلدان 
اقتصاد ي كلي سليم مع وجود مركز مايل قوي وتوازن اس تدابري مناسبة لتقليل املخاطر وأن تكون ألس

 خارجي، وأنه من املهم خباصة حتسني االشراف على النظم املالية ولوائحها وشفافيتها.
 نتائج البحث:

بحث من خمتلف اجلوانب وفقا لإلشكالية املطروحة توصلنا إىل النتائج بعد الدراسة والتحليل ملوضوع ال    
 التالية:

يف الدول النامية اخللفية النظرية لإلجراءات املتخذة ملواجهة األزمة املالية :05الشكل رقم   

 إنفاق عمومي + قروض
 االستهالك

عدم وجود قاعدة 
صناعية قادرة على 
قاستيعاب هذا اإلنفا  

رجي لب اخلاتنشيط الط
وز دة نزيف العملة 

اتورة الصعبة وارتفاع ف
 الواردات

ناء واليت تستوعب توجيه اإلنفاق على قطاعات األشغال العامة والبىن التحتية والب
اعف أي حتقيق يد عاملة كبرية تساهم يف القضاء على البطالة وحتقق مبدأ املض

(النمو االقتصاديهداف السياسة املالية التوسعية )أ  

فشل ألية 
مضاعف 
 االستثمار

ارتصحيح املس  

من اعداد الباحثنياملصدر:   
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إن التطورات األخرية ألسواق املال مل تكشف النقاب عن خماطر األسواق العاملية فحسب، بل يف كيفية -1
التعامل معها بصورة مسؤولة من خالل إتباع سياسات اقتصادية تقوم على أسس متينة من اإلصالحات 

 هليكلية اليت ميكن أن تقود إىل جتديد الثقة، وابلتايل تساعد على ختصيص املوارد بصورة كفؤة.ا
يتضح أن األزمات املالية العاملية قد أثرت بشدة على اقتصاد ت خمتلف الدول واليت أظهرت الرتابط -2

 .الوثيق بني االقتصاد ت ككل ومدى التحسس بني قطاعات ومكوانت االقتصاد العاملي
إن الصدمات املتأتية من اخلارج من جراء األزمات املالية واالقتصادية أو غريها هلا أتثريها الواضح -3
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 إشكالية البيئة واالقتصاد بني التناغم والتنافر
 

 بن عثمان جهاد                                                            
 ، كلية العلوم االقتصادية والتجاريةطالبة دكتوراه

 وعلوم التسيري، جامعة تلمسان، اجلزائر
 زرواط فاطمة الزهراء
 أستاذة تعليم عايل، كلية العلوم االقتصادية والتجارية
                                                        وعلوم التسيري،جامعة مستغامن، اجلزائر

 امللخص
لية البيئة واحدة من أهم املعضالت اليت تؤرق اجملتمع العاملي يف ظل تنامي الضغوط على أضحت إشكا    

البيئة الطبيعية، حيث ميكن القول أن البيئة كوسيلة الستقبال امللواثت تعترب عامل إنتاج وهي بذلك تكون 
ن بلد اقل توافرا عامال حامسا على الصعيد الدويل، فبلد غين ابخلدمات البيئية يكون له اثر خمتلف ع

 للخدمات البيئية.
وما هو مالحظ على الساحة الدولية انه كلما كان الوضع االقتصادي لبلد ما منخفض كلما زاد إمهال     

الوضع البيئي والعكس صحيح، وعلى هذا األساس جاءت هذه الدراسة من اجل إبراز تطور اقتصادي 
لذي يركز على خفض الضغوط البيئية من خالل حتقيق مراعي للجانب البيئي، أي منو مستدام بيئيا، ا

 الكفاءة البيئية لإلنتاج واالستهالك وخلق نظام تكاملي بني البيئة واالقتصاد.
 البيئة، الضغوط البيئية، النمو االقتصادي، البلدان املتقدمة، البلدان النامية. الكلمات املفتاحية : 

Abstract 
    The environmental problem has become one of the most important dilemmas faced by 
the global community in the face of increasing pressures on the natural environment. It 
can be said that the environment as a means of receiving pollutants is a factor of 
production and therefore a crucial factor at the international level. A country rich in 
environmental services has a different impact than a country with less environmental 
services. 
    What is striking on the international scene is that the lower the economic situation of 
the country, the more neglected the environmental situation and vice versa, and on this   
basis, this study was prepared to highlight environmentally sound economic development, 
and any environmentally sustainable growth, which focuses on reducing environmental 
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pressures through Achieving environmental efficiency of production and consumption 
and establishing an integrated system between environment and economy. 
Keywords: environment, environmental pressures, economic growth, developed 
countries, developing countries. 

 مقدمة
البيئة مبختلف مكوانهتا ابتت تعاين من مشكالت متفاقمة يصارعها العامل اليوم، فملواثت دولة ما ال     

تقف عند حدودها وال ختص دولة دون غريها من الدول، فغالبية االجتاهات التنموية احلالية 
ديثة وهو ما يؤدي تتطلب استغالل مكثف للموارد الطبيعية واستخدام التقنيات والكيماو ت احل

بدوره إىل مشاكل بيئية يف جماالت وأشكال متنوعة ترجع بصفة أساسية إىل إفراط الدول 
 وخصوصا الصناعية يف االستهالك املتزايد للموارد الطبيعية املختلفة.

صاال فما حيدث من تفاقم على املستوى العاملي للمشاكل البيئية هو نتيجة التحوالت اجلذرية املتصلة ات    
مباشرا خبصائص اجملتمع االقتصادية، السياسية، التكنولوجية، االجتماعية والثقافية، وبناءا على ما سبق       

كيف ميكن التكيف وختفيف ذكره، ستتناول إشكالية هذه الدراسة اإلجابة على سؤال رئيسي متثل يف: 
أن هناك عالقة تداخل بني االقتصاد  وانطلق هذا البحث من فرضية األثر البيئي على املستوى العاملي؟

 والبيئة وأن التطور االقتصادي ال يراعي اجلانب البيئي يف نشاطه.
تكمن أمهية هذه الدراسة يف حتديد إطار جيمع بني التطور االقتصادي والبيئة، أي إبراز منو  أمهية البحث:

 مراعي وحمافظ على التوازن البيئي.
الدراسة إىل حماولة تركيب وتفسري اثر التطور االقتصادي على  هندف من خالل هذه أهداف البحث:

 .البيئة وذلك للخروج بتوصيات تراعي التوازن البيئي
من اجل اإلجابة على إشكالية البحث مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي لتحديد  منهج البحث:

ى دراسات، حبوث ومنشورات تطرقت إىل املفاهيم والعالقات اليت تقتضيها الدراسة، وذلك ابالعتماد عل
 املوضوع، وعليه من اجل تناول الدراسة تناوال علميا مت تقسيم البحث إىل العناصر التالية:
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 العوامل البيئية اخلارجية يف االقتصاد. أوال:
 حتليل الوضع البيئي مع الرتكيز على البلدان النامية. اثنيا:
 وى العاملي.حتليل الوضع البيئي على املست اثلثا:
 استكشاف مساحة احلل الكامل. رابعا:

 أوال: العوامل البيئية اخلارجية يف االقتصاد
تصنف العمليات اليت تربط العوامل البيئية اخلارجية بكل من األضرار النامجة عنها وتكاليف        

 :(1)ختفيضها إىل أربع حاالت
ات سوق للتوسط يف معامالت السلع يف الوقت الذي جند فيه عدة آلي العمليات املؤسسية: .أ

اخلاصة، قد ال يكون هناك سوق خاص ابجلودة البيئية ويف غياب سوق أو سياسات تصحيحية فان 
 امللوثون ال يدفعون مثن م استخدام م املوارد البيئية.

ينتج عن النشاط البشري انبعااثت تقلل من جودة البيئة، وميكن ختفيض  العمليات التكنولوجية: .ب
بعااثت عن طريق التحول إىل تكنولوجيا أنظف أو تنظيف التكنولوجيا القائمة، فكما أن هناك عمليات االن

 فنية خمتلفة لإلنتاج هناك عمليات بديلة لتخفيف االنبعااثت وامللواثت.
اثر امللواثت على جودة البيئة خيتلف ابختالف املناطق تبعا لطبيعة  العمليات الطبيعية واجلغرافية: .ت
 وعلى القدرة االستيعابية للبيئة. )حملية، غري حملية، عاملية(عااثت االنب
تتوقف القيمة اليت يستثمرها املستهلكون على نوعية البيئة على تفضيالهتم،  العمليات الذاتية: .ث

وهناك افرتاض قوي بني االقتصاديني ابن رغبة الدفع مقابل اجلودة البيئية يرتبط ارتباطا اجيابيا مع ثروة مدى 
 احلياة.

 ( : الروابط بني االقتصاد والبيئة1الشكل رقم )

 
دوانتو رومانو، االقتصاد البيئي والتنمية املستدامة، ورقة مقدمة ضمن املواد التدريبية، وزارة الزراعة  :املصدر

 .45، ص 2003، املرحلة الثانية، دمشق، NAPCواإلصالح الزراعي 
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والروابط بني االقتصاد والبيئة، ومنه نستنتج أننا ال منلك الشكل أعاله عبارة عن ملخص للصالت     
نظام مغلقا، فنواتج النشاط البشري تظهر يف النهاية يف البيئة بشكل أو أبخر وعند جتاوز سعة االستيعاب 

 ختفض هذه املخرجات من اخلدمات البيئة.
و أعلى يف البلدان املتقدمة منه يف فعلى سبيل املثال قد نالحظ أن تقييم اآلاثر البيئية اخلارجية يبد    

البلدان النامية، غري انه من الصعب معرفة إذا كان األثر يرجع أساسا إىل االختالف يف القدرة االستيعابية 
أو االختالفات يف مستوى الدخل، كما أن التمييز بني العمليات التكنولوجية والفيز ئية تقليدي إىل حد  

د امللواثت املنبعثة ومن مث فانه ما مل تتوافر معلومات مفصلة عن خمتلف كبري ويعتمد على كيفية حتدي
جوانب العوامل اخلارجية املتاحة ميكن امليل إىل التخلي عن بعض الفروق املذكورة أعاله ومع ذلك نرى أن 
احلفاظ على هذه الفروق هام، واحلفاظ عليها ضروري إلتباع هنج متعدد التخصصات ملشكالت العناصر 

 .(2)بيئيةال
 اثنيا: حتليل الوضع البيئي مع الرتكيز على البلدان النامية

 تكوين الثروة يف البلدان النامية .1
املورد الطبيعي دعامة أساسية للنشاط االقتصادي أبشكال خمتلفة، حيث متثل املوارد اإلستخراجية مثل     

البلدان، يف حني أن مورد الرتبة واملياه املعادن واخلشب احلصة األكرب من الناتج االقتصادي يف كثري من 
أساسية لألنشطة الزراعية وجزء أساسي من اقتصاد كثري من البلدان النامية، وجند أن رأس املال الطبيعي 

من إمجايل الثروة يف البلدان  %26يكتسي أمهية خاصة يف البلدان النامية، فالتقديرات تشري إىل أنه ميثل 
فقط من ثروة البلدان  %2من الثروة يف البلدان ذات الدخل املتوسط و  %13ذات الدخل  املنخفض، 

، وهذه النسب موضحه يف اجلدول أدانه ابإلضافة إىل حصة رأس املال املنتج وحصة رأس (3)الصناعية 
 املال غري املادي.

 2000إمجايل الثروة لسنة  (:1اجلدول رقم )

 
 
Source: World Bank, Where is the Wealth of Nations? Measuring Capital for the 21st 
Century, World Bank, Washington D.C, 2006b, p: 04 
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ومن خالل الشكل املوايل نسلط الضوء على تكوين إمجايل الثروة يف البلدان منخفضة الدخل بوضوح     
 أكثر وهو كالتايل:

 الدخلتكوين إمجايل الثروة يف البلدان منخفضة  (:2الشكل رقم )

 
Source: World Bank, Op.Cit, p: 04 

جند ازدواجية العالقة بني الفقر والبيئة، فالفقر يعترب من بني مسببات التدهور البيئي وهذا راجع إىل      
كون معيشة الفقراء تعين يف الغالب انتهاج ِمارسات مدمرة للبيئة، وحيدث هذا يف أنظمة بيئية تشمل 

،كما أن االستهالك الزائد يف الدول الغنية (4)صورة أساسية على املوارد الطبيعية جمتمعات فقرية تعتمد ب
 %80من سكان العامل يستهلكون ما يقارب  %20يهدد ابستنزاف املرياث الطبيعي للمعمورة فنجد أن 

تدين ، ف(5)من املوارد الطبيعية يف نفس الوقت الذي يستمر الفقراء يف تدمري بيئتهم من اجل البقاء فقط
من األمراض اليت تصيب الفقراء ترجع إىل  %20نوعية البيئة يعرض الفقراء        للخطر، حيث حوايل 

أطفال ميوتون سنو  بسبب  %80ماليني شخص منهم  3عوامل بيئية، وأكثر األمثلة مأساوية جند حوايل 
من  %33املالر  يتطلب حوايل اإلسهال الناتج عن تلوث املياه السطحية، وتشري الدراسات إىل أن معاجلة 

 .  (6)فقط من دخلهم %4 دخل الفقراء يف إفريقيا بينما تستنزف يف الدول الغنية
 أاثر تغري املناخ على البلدان النامية .2

انطالقا من اعتبار الدول النامية تعتمد بشكل رئيسي على رأس املال الطبيعي، فان أاثر تغري املناخ يف     
عنه عواقب اقتصادية وخيمة، كما ذكر سابقا رأس املال الطبيعي يف البلدان النامية ميثل هذه البلدان ينتج 

فمعظم البلدان النامية يف نشاطها االقتصادي تستخدم  OECD (7)فقط يف بلدان  %2مقارنة ب  26%
، ومن دون استحداث GHGمصادر طاقة تنبعث منها مستو ت عالية من التلوث وغازات الدفيئة 

املرتبطة ابلطاقة حبلول عام  2co طاقة على نطاق يعادل الثورة الصناعية، فاملتوقع تضاعف انبعااثت مصادر
  وهو ما سيتم توضيحه يف الشكل املوايل: 2050
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  e2Gt co الوحدة :              2050ـ  2010انبعااثت غازات الدفيئة  (:3الشكل رقم )

 
 
Source: OECD, Environmental Outlook to 2050: The Consequences of Inaction, 
OECD, Paris, 2012, p: 72. 

وتشكل االنبعااثت  2co  فاحرتاق الوقود األحفوري )الفحم، النفط، والغاز( أهم مصدر النبعاث    
من  %41واصدر قطاع الطاقة وحده  GHGمن مجيع انبعااثت غازات الدفيئة  %61املتصلة ابلطاقة 
،واجلدول املوايل يوضح القطاعات الرئيسية لالستخدام النهائي اليت ( 8) 2006لعام  2coإمجايل انبعااثت 

 واليت هي الصناعة، األسر، اخلدمات والنقل. 2coتساهم بصورة مباشرة وغري مباشرة يف انبعااثت 
ت حصص أنشطة االستخدام النهائي يف االستهالك النهائي العاملي للطاقة وانبعااث :(2رقم )اجلدول 

2co  2005لسنة (%) 

 
 * تشمل البناء، الزراعة ومصائد األمساك.

Source: Rene Vossenaar, Energy Efficiency: Turning Challenges Into Opportunities for 
Developing Countries, Trade and Environment Review, Promoting poles of clean 
growth to foster the transition to a more sustainable economy, United Nations, New 
York and Geneva, 2009/2010, p : 49. 

ابلنسبة  2coوانبعااثت  PC GDPالعالقة بني مستو ت  يف حني أن الشكل أدانه هو األخر يوضح    
 .2009و  1990والبلدان النامية يف سنيت  OECD ،BRIICSلبلدان 

 حسب جمموعات البلدان 2009و  1990يف عامي  2coت انبعااث (:4الشكل رقم )
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Source : Consultation Draft, Green Growth and Developing Countries, OECD, 2012, P 
: 25. 

بشكل ملحوظ حيث زاد إمجايل  2coإن مسار النمو يف اجملموعات الثالث خيتلف حسب كثافة     
ووصل            1990سنو  خالل هذه الفرتة أي سنة  %37نسبة ب BRIICSابلنسبة لبلدان  2coإنبعااثت 

يف               OECDلبلدان   2coمن إمجايل  %92، وكانت هذه القيمة تعادل 2009يف سنة  11Gtإىل 
 ، واجلدول املوايل يوضح أمثلة عن اآلاثر اإلقليمية املتوقعة لتغري املناخ يف بلدان خمتارة. (9)2009عام 

 اآلاثر اإلقليمية املتوقعة لتغري املناخ (:3رقم ) اجلدول

 
Source: Rajendra K. Pachauri, Andy Reisinger, Climate Change 2007: Synthesis 
Report. Published by the Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC, First 
published Geneva, 2008, p: 11. 
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 البيئي العاملي اثلثا: حتليل الوضع
 املسؤولية العاملية عن املشاكل البيئية .1

الثورة الصناعية، تزايد النمو السكاين، اختالف مستو ت الرفاه االجتماعي وما صاحب التقدم العلمي     
كان هلا اثر ابرز يف التدهور البيين، وعليه احتلت املشكلة حيزا بعد ازد د   من ز دة يف الطاقة اإلنتاجية،

 در التلوث اليت بدورها أثرت على البشرية والثروات احليوانية والطبيعية.مصا
فاملشكالت البيئية عاملية األثر، غري أن حدهتا ختتلف ابختالف البلدان، فالدول املتقدمة هي الرائد يف     

اإلنتاج العاملي من إمجايل  %70الصناعة والتجارة العاملية، تستهلك اغلب املوارد العاملية بنسبة إنتاج تصل 
 %85من إمجايل الطاقة املستخدمة يف العامل، وتعترب املسئول األول عن انبعاث  %75وتستهلك ما يقارب 

يف العامل، وقد أثبتت الدراسات مسؤولية هذه الدول عن انبعااثت املواد والغازات املهددة  2coمن غاز 
من منتجات البرتول  %80حم العاملي، من إنتاج الف %90لسالمة البيئة، حيث تستهلك ما نسبته 

من الغاز الطبيعي، فعلى سبيل املثال مواطن سويسري يستهلك كمية من املصادر الطبيعية  %91العاملية، 
 . (10)مواطنا من الصومـال 40تعادل ما يستهلكه 

ال ت املتحدة فتزايد األضرار البيئية العاملية فرض حتمية ضبط أخطار العبث ابلبيئة، فظهرت يف الو     
   ، ويف السياق ذاته 1946األمريكية سلسلة من القوانني والتشريعات كان أمهها قانون اهلواء النظيف سنة 

، 1932، فرنسا سنة 1912، ايطاليا سنة 1920و 1909، أملانيا 1811برزت قوانني يف النمسا سنة 
تقلل بشكل مباشر من خماطر  ورغم هذه التشريعات فإهنا مل حتد من حدوث الكوارث البيئية أو

 :(12) ، واستنادا إىل ما سبق دوافع االهتمام العاملي ابملشكالت البيئية وصرها يف النقاط التالية(11)التلوث
  املشكالت البيئية عاملية األثر، مبعىن الغازات الكربونية واإلشعاعات الذرية وامللواثت األخرى اليت تنطلق

لرضية يكون هلا أثر يف بيئية املناطق األخرى اليت ال صلة هلا ابملصدر من مكان ما من سطح الكرة ا
 األصلي للتلوث؛

  بعض األضرار البيئية ترتبط مباشرة بعناصر بيئية عاملية كاحمليطات وقيعان البحار والغالف اجلوي
 والفضاء اخلارجي ما يتطلب وضع تشريعات ونظم عاملية حلمايتها؛

  طابع حملي أو إقليمي من حيث مصدرها غري أن أثرها جيعل منها مشكلة كما جند بعض األضرار ذات
 عاملية؛

 القضااي البيئية العاملية  .2
 سنتناول فيما يلي بعض املشكالت البيئية العاملية:

 االحنباس احلراري  .1. 2
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تفاع حرارة عرف بعدة تسميات االوباس احلراري، الدفء الكوين، التغري املناخي، البيت الزجاجي أو ار     
، وكانت الدراسة واختبار الظاهرة 1824سنة   J.Fourierاألرض، وفضل اكتشافه يعود للعامل الفرنسي

إذ درس ظاهرة امتصاص الغازات يف اجلو لألشعة  1896سنة Savante Arrhenius للعامل السفيايت 
جتة عن احرتاق الوقود حتت احلمراء وإعادة ابتعاثها إىل األرض من جديد وبصفة خاصة الغازات النا

 .(13)املؤدي إىل ارتفاع درجة حرارة األرض 2coوابلضبط 
ومن خالل عرض الشكل املوايل سنوضح نسبة مسامهة الغازات يف االوباس احلراري، واليت متكننا من     

 البشري املنشأ. 2coإعطاء صورة توضيحية عن مدى مسامهة كل منها، ابإلضافة إىل مصدر 
 غازات الدفيئة (:5)الشكل رقم 

 
 مصدر غاز اثين أكسيد الكربون )ب (                        نسبة غازات الدفيئة يف اجلو            )أ(

عبد القادر عابد، غازي سفاريين، أساسيات علم البيئة، دار وائل للطباعة والنشر                املصدر:
 .178 ، ص:2004والتوزيع، عمان، الطبعة الثانية، 

  
 150منذ الثورة الصناعية، قرابة األنشطة االقتصادية، خاصة التصنيع سبب ارتفاع درجة حرارة العامل، ف    

سنة انبعاث الغازات متواصل حيث الز دات والرتاكم داخل الغالف اجلوي يعمل على كتم النواتج 
اصطدامها بسطح األرض والنتيجة اإلشعاعية للطاقة الشمسية وعدم ارتدادها إىل الفضاء اخلارجي بعد 

خلصت إىل  2075، وعن الدراسات اليت تطرقت  للتنبؤ ابلوضع عام (14)ارتفاع تدرجيي يف حرارة األرض
الذي يتوقع  2co، والعامل املباشر لذلك غاز 4,5%و 1,5نتيجة مفادها ابن حرارة اجلو سرتتفع بني 

  .(15)ليةتضاعفه إذا استمر انبعاثه بنسبة اإلنبعااثت احلا
فالدفء الكوين خلق تداعيات سلبية على البيئة هنيك عن ذوابن القمم اجلليدية، ارتفاع مستو ت     

البحار، انداثر آالف اجلزر، هتديد املدن واملوانئ واملنشأة الساحلية ابإلضافة إىل تعرض مناطق للجفاف 
  .(16)األراضي الزراعيةوأخرى للفيضاانت وسيول ما يؤدي إىل اختفاء مساحات واسعة من 

 أتكل طبقة األوزون .2. 2
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غاز األوزون انتج عدة تفاعالت مركبة أبرزها أكسيد النرتوجني، أول أكسيد الكربون، األكسجني     
،واألوزون املوجود يف الطبقة العليا من اجلو مفيدا للحياة فهو حيمي الكرة  (17)اهلدروكربوانت وغاز امليثان

 Henri Bwsson، وللعاملني الفرنسيني (18)ة فوق البنفسجية اليت تبعثها الشمساألرضية من األشع
،Charles Fabry   مث قام العامل االجنليزي 1913فضل اكتشاف طبقة األوزون سنةG. Dabson  

لدراسة ومراقبة هذه الظاهرة، فأهم املركبات املساعدة يف  1958 -1928إبنشاء مركز للرصد بني سنة 
قة األوزون هي مركبة الكلوروفلوروكربون الصلبة بصورة أساسية، حيث تساهم يف امتصاص اضمحالل طب

األشعة حتت احلمراء الصادرة من الشمس وصدها فرتتفع درجة حرارة األرض لتتفاقم ظاهرة االوباس 
علمية بينت وغاز امليثان وغريه من غازات الدفيئة يف اجلو، فاألحباث ال 2coاحلراري إىل جانب تزايد نسبة 

من سكان األرض خاصة الدول املتقدمة يف  %20من املواد املسببة لثقب األوزون يستهلكها  %90أن 
املكيفات والثالجات وصناعة اإلسفنج الرخو والصلب املستخدم يف األاثث والعوازل احلرارية واستخدامه يف 

، واكتشاف أتكل طبقة األوزون (19)اإلطفاء كمادة اهلالون إىل جانب استخدامات الصناعات األخرى
إال أن آتكله بدا منذ ستينات القرن العشرين، وخالل سنوات  1985فوق القطب اجلنويب كان سنة 

، وقد لوحظ أتكله أيضا فوق 1990سنة  %70وأصبح قرابة  %50وصلة نسبة أتكله  1987-1989
ومنه تراجع التأكل بعد عقد  ،(20)القطب الشمايل ِما أدى إلخطار مجيع دول العامل إلنقاص هذا التآكل

، غري أن الوضع حيتاج إىل زمن بسبب أن هذه املركبة تبقى يف CFCSمن اختاذ قرارات حامسة بشأن مركبة 
سنة، لذلك فان ضررها سيستمر طوال القرن احلادي والعشرين على اقل  100اجلو لعقود تصل وو 

  .(21)تقدير
 األمطار احلمضية .3. 2

حلمضي ينتج عن تلوث البيئة بسبب تزايد عمليات إحراق الوقود العضوي الذي حيتوي على املطر ا    
عناصر كيميائية منها الكربون والكربيت والنرتوجني الذي عند احرتاقه يف وجود أكسجني اهلواء ينتج كما 

مثل املركبات هائال من غاز اثين أكسيد الكربيت وكربيتيد اهلدروجني وأكسيد النرتوجني ومركبات أخرى 
 1967، واكتشفه العامل السويدي عام (22)العضوية املتطايرة واألمونيا اليت تسبب تشكل املطر احلمضي

مبالحظة أن األمطار املتساقطة يف بعض املناطق السويدية محوضتها تزداد مع الوقت بسبب ز دة تصاعد 
عالف اجلوي بتنظيف نفسه، وانتشاره فهو عبارة عن قيام ال ،(23)الغازات احلمضية من داخل املصانع

متصل ابلعوامل املناخية السائدة اجتاه الر ح اليت تنقل أكسيد الكربيت، النرتوجني وغريها من املركبات إىل 
مسافات تكون غالبا خارج حدود الدولة املنتج فيها، فعلى سبيل املثال األمطار احلمضية اهلاطلة يف جنوب 

 ت املتحدة األمريكية  واألمطار اهلاطلة يف البلدان اإلسكندانفية مصدرها شرق كندا كان مصدرها الوال
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وينتج عنها أثر سليب يصل إىل مكوانت البيئة احلية وغري احلية كما  ،(24)دول أورواب الغربية الصناعية
ساتشوستس ، فوالية ما(25)يتسبب يف أتكل املباين وله أاثر على املعادن لدرجة أهنا متثل مشكلة اقتصادية

األمريكية من خالل استمرار سقوط األمطار احلمضية فيها أصبح احد خزاانهتا مياه محضية، وأدت هذه 
املياه احلمضية إىل حدوث أتكل يف قنوات املياه ومعدات التخزين وأصبحت هذه املياه غري صاحلة 

  .(26)لالستخدام
 التلوث ابستخدام الطاقة النووية .4. 2

كيلواط  300اقة النووية منذ أول مفاعل نووي ابلوال ت املتحدة األمريكية العامل بقوة استخدمت الط    
يف اخلمسينات، وكان استخدمه إلغراض سلمية هدفها توليد الطاقة الكهرابئية، أما الغرض الثاين عسكري   

وقنبلة  1945 حبت، وعرفت البشرية أاثره املدمرة بعد قنبلة هريوشيما يف الياابن بشهر أوت من سنة
انجازاكي بعد أ م فقط ما خرب جزء كبري من هاتني املدينتني ووفاة ما يقارب مئة ألف فرد وإصابة عدد  

  .(27)كبري حبروق ووفاة عدد آخر يف وقت الحق نتيجة اإلصابة ابإلشعاعات
يكية، اسبانيا موقع نووي يف بريطانيا، فرنسا، الوال ت املتحدة األمر  136وأوسع دراسة متت حول     

، أما احدث (28)%20إىل  14سنوات ترتاوح بني  9الياابن وكندا أقرت أبن نسبة إصابة األطفال دون 
دراسة الرتباط اثر املفاعالت النووية من حيث املسافة على السكان فقد متت يف أملانيا ونشرت سنة 

االكتشاف األخطر متثل يف أن األثر  ، وصلت إىل ز دة األثر طرد  مع االقرتاب من املفاعل، ولكن2008
 70على السكان املقيمني يف املنطقة قد امتد ليصل إىل سبعني كيلومرت، فإذا رمسنا دائرة نصف قطرها 

، وهو جيعلنا (29)كيلومرت حول منطقة مفاعل ما فانه ميكننا حصر املناطق اليت سوف تصيبها األضرار
 داخل املنشأة النووية، والتخلص من النفا ت النووية بذاته نتساءل عن األضرار املتوقعة لدى العاملني

ألف سنة، والوصول إىل مرحلة عدم  24مشكل إذا عرفنا أهنا حتتوي عنصر البلومونيوم الذي فرتة حياته 
أتثريه تستلزم حوايل ربع مليون سنة، لذلك دفن الدول املتقدمة لنفا هتا النووية يف أراضي الدول املتخلفة 

 . (30)ة يف حد ذاهتاجرمي
 اثلثا: استكشاف مساحة احلل الكامل

بعض أكثر األسئلة ذات الصلة ابلسياسات والتحد ت اليت طرحت على الفريق احلكومي الدويل املعين     
- °2تتعلق ابخليارات املتاحة للتكيف والتخفيف مع ز دة درجة احلرارة العاملية مبقدار  IPCCبتغري املناخ 

ز دة  (افآت وتكاليف وخماطر كل من هذه اخليارات، ومشلت خيارات التخفيف والتخفيض ومك 4°-3°
ويتوقف  )، إدارة اإلشعاع الشمسي2co ، إزالة2co كفاءة استخدام الطاقة، التخفيف من انبعااثت

 .(31) مقدار التكيف الضروري على جناح ومستو ت نشر اسرتاتيجيات التكيف املختلفة
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 التصور التخطيطي ملساحة احللول املتعلقة ابلتخفيف من تغري املناخ والتكيف معه ( :6الشكل رقم )

 
 
Source: Jason F Shogren ,Editor-in-Chief, Encyclopedia of Resource, Energy, and 
Environmental Economics, O Edenhofer, K Seyboth,Climate Change and Policy/ 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Printed and bound in the United 
States of America, Volume 1, 2013, p: 53. 

فاختاذ خيار على حدى وابلتنسيق واالقرتان مع متطلبات التكيف ذات الصلة تشكل مفضاء احلل     
تسمح بتفسري واضح الكاملم ويتمثل التحدي يف اكتشاف مساحة احلل أبكملها بطريقة تكاملية 

للمقايضات والفوائد املرتتبة على اختيار خيار على األخر، مبا يف ذلك االعتبارات التكنولوجيا، 
 .(32)املؤسسات، السياسات

وعلى سبيل املثال، فان االنبعااثت اجلديدة اليت نشرها برانمج بشان النفا ت واملوارد                    
n ProgrammeWaste and Resource Actio  حتقق يف بعض العوامل الدافعة وراء التغري يف

، وتتلخص الدراسة يف انه يف حني أدت 2004 -1992يف اململكة املتحدة بني عامي  2coانبعااثت 
إىل ز دة كبرية يف  )ارتفاع عدد السكان واخنفاض حجم األسر إىل حد اقل( الز دات يف االستهالك

أدت التحوالت القطاعية يف اقتصاد اململكة  GHGكفاءة املوارد ِمثلة   مزيج حتسني، و 2coانبعااثت 
سلة االستهالك ( إىل االخنفاض العام يف (كما ميثلها هيكل اإلنتاج وشراء املستهلك م اخضرم (املتحدة 
 انظر الشكل أدانه  2co(33)انبعااثت 

 (2004 -1992تحدة )يف اململكة امل  2coعوامل التغريات يف انبعااثت  :(7رقم )الشكل 
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Source: Kaatsch P, Spix C, Schulze-Rath R, Schmiedel S, Blettner M: Leukemias in 
young children living in the vicinity of German nuclear power plants. International 
Journal of Cancer 2008, p: 19. 
 
 

ز دة االستهالك واملزيد من السكان واخنفاض حجم (تحدة األمريكية أتثريات املقياس يف الوال ت امل    
 2coمن إنتاج اقل كثافة من (والتأثري التقين  )التحول يف هيكل اإلنتاج (يفوقه أتثري الرتكيبة  )األسر

ضرار البيئية، ومع ذلك فان هذا ال يعين ابلضرورة ختفيضات عاملية يف األ )واستهالك م أكثر اخضرارا م
إىل وقف معدل فقدان التنوع  GHGوابلنظر إىل حجم التحد ت البيئية اليت تواجهها من خفض انبعااثت 

 البيولوجي، من الواضح انه يتعني إدخال حتسينات كبرية على األداء البيئي.
الستهالك مع األضرار ويعين ارتفاع االستهالك والثروة يف مجيع أواء العامل الربط املطلق لإلنتاج وا     

البيئية، وحتويل أمناط االستهالك وو خيارات مستدامة بيئيا أمر ضروري إذا أردان أن نصل إىل مسار منو 
ويف اجلدول املوايل نقوم ابستعراض بعض األمثلة عن ِمارسات التكيف واليت تغطي جمموعة    (34)مستدام 

التكنولوجية اليت ميكن للحكومات اعتمادها وتشكل من خيارات اإلدارة، السياسة فضال عن اخليارات 
 تدابري للتكيف املستمر ميتد من احلاضر إىل املستقبل.
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 أمثلة ملمارسات وتكنولوجيات التكيف يف بعض القطاعات (:4اجلدول رقم )

 
Source : Ludivine Tamiotti, Robert Teh, Vesile Kulaçoğlu, Anne Olhoff, Benjamin 
Simmons, Hussein Abaza, Trade and Climate Change, WTO-UNEP Report, Printed by 
WTO Secretariat, Switzerland, 2009, p : 40. 

 ةــخامت
الوضع البيئي يف دولة ما ال خيتلف عن نظريهتا من الدول األخرى، فإىل جانب املشاكل البيئية العاملية     

غري العقالين للموارد البيئية، جند اآلاثر البيئية ذات الضرر احمللي اليت ال متنعها حدود بسبب االستخدام 
واليت تربز يف جماالت وأشكال متعددة واليت تتنوع وتتعدد بتنوع الضرر البيئي واليت تساهم بقسط كبري يف 

 تدهور املوارد الطبيعية وإطار احلياة بصفة عامة.
ة األمر ما هي إال انتج النشاط البشري الذي يركز على تنمية فاملأساة اليت يعيشها العامل اليوم يف حقيق    

حجم االقتصاد واعتباره هدفا امسا واعتبار البيئة خمزون للموارد الطبيعية متناسيا وغري مراعي للضرر الذي 
 سيلحق البيئة ومواردها على املدى البعيد.

روط تتغلب على االهتمام ابجلانب     فاملسار االقتصادي املنتهج يف جل البلدان يتم تنفيذه يف ش    
البيئي، وكلما منا حجم االقتصاد فان العبء البيئي هو األخر يزداد نظرا لألولوية املمنوحة  للنشاط 
االقتصادي على حساب البيئة، فتدهور األنظمة البيئة كلها أصبحت حقائق مقلقة، فعقود التنمية مل تكن 

يتم البحث عن هدفني متناقضني، وهو ما يتطلب إجراء فحص وتقييم متناغمة مع محاية     البيئة، حيث 
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حلالة البيئة من اجل حتقيق سياسة  تضمن التوازن بني محاية البيئة واألهداف االقتصادية للعامل، وعلى هذا 
 األساس تبقى أهم اإلجراءات خلفض مستو ت التدهور البيئي:

ة القدرة على إدارة الطاقة االستيعابية أو خفض الطلب خلق االستثمارات العامة واخلاصة من اجل ز د -
 على اخلدمات االستيعابية للبيئة؛

 الرتكيز على استثمارات البحث والتطوير يف التكنولوجيا املوفرة للطاقة يف خمتلف النظم املناخية؛ -
 وضع برامج حبثية جادة تعمل يف تطوير التكنولوجيا النظيفة؛ -
 ية إىل محاية البيئة؛دعم األحباث العلمية الرام -
 العمل على وضع منظومة عاملية تعمل يف جمال محاية البيئة تقوم بتوفري أفكار استثمارات ومتويلها؛ -
  وضع سياسات وبرامج للموارد البيئية والطبيعية متكن من ختفيف أاثر االستنزاف على املدى البعيد. -
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