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ة،�&%ــــــــــــــتم�بنشــــــــــــــر�!بحــــــــــــــاث�والدراســــــــــــــات�النظريــــــــــــــة�سداســــــــــــــية�ومتخصصــــــــــــــ�مجلــــــــــــــة�أكاديميــــــــــــــة�دوليــــــــــــــة�محكمــــــــــــــة

والتطبيقيـــــــــة�ا>تعلقـــــــــة�بميـــــــــدان�العلـــــــــوم�8قتصـــــــــادية�والتجاريـــــــــة�وعلـــــــــوم�التســـــــــي�12ال0ـــــــــ/�لـــــــــم�يســـــــــبق�نشـــــــــرها�مـــــــــن�

  قبل،�وا>عالجة�بأسلوب�علم/�موثق.

�إRــــــــى�Pســــــــهام�Nــــــــي�تطــــــــوير�ا>عرفــــــــة�ونشــــــــرها،�وذلــــــــك�بنشــــــــر�البحــــــــوث�مجلــــــــة�شــــــــعاع�للدراســــــــات�8قتصــــــــاديةترمــــــــي�

ميـــــــــة�!صـــــــــيلة،�وا>راجعـــــــــات�العلميـــــــــة�Nـــــــــي�مجـــــــــاTت�البحـــــــــوث�والدراســـــــــات�Nـــــــــي�مجـــــــــاTت�8قتصـــــــــاد�والتســـــــــي�12العل

  والتمويل.�والتجارة

  

  

  

  

  أن�تكون�مجلة�علمية�دولية�رائدة�Nي�ميدان�العلوم�8قتصادية�والتجارية�وعلوم�التسي12

  

  

  

��12والتجاريــــــــة�وعلــــــــوم�التســــــــي�تصــــــــادية8قالعلــــــــوم��مجلــــــــة�شــــــــعاع�للدراســــــــات�8قتصــــــــادية��بمعهــــــــدرئــــــــيس�تحريــــــــر�

  ا>ركز�الجام^ي�تيسمسيلت�-

 +)213(�046.57.31.86الهاتف�:�

 :ال1pيد�Pلك1oوني�للمجلة

Revue.shoaa@gmail.com 

 

  



  

  تيسمسيلت��- يrs/�الونشر �الجام^يا>ركز�مدير�لعتيقي�أحمد�����. د.أ      : لرئيس�الشرIي�للمجلةا

  معهد�العلوم�8قتصادية�والتجارية�وعلوم�التسي�12عي�vrsدراuي�مدير�. د��:مدير�ا�جلة

  العقاب�كمال. د:   منسق�الهيئة�العلمية��������������������لجلط�إبراهيم. د�  :مدير�النشر

  عادل�رضواند.�����نائب�رئيس�التحرير:�������������������براضية�حكيم. د�:رئيس�التحرير

  أ.بكاري�سعد�هللا����������معزوز�فتح�هللا�.أ�����أ.�بونعجة�سحنون������أ.�صافة�بن�عيvrs: أعضاء�هيئة�التحرير

  ������أ.�سه�ي�رقية�����أ.زيان�مو��vrمسعود������أ.�زيان�بروجة�ع�ي�������أ.�بن�غالية�فؤاد����� بلحوس2ن�لخضر أ.
  

  
  

  الجامعة�ا�نتسب�إلWXا  اسم�Uستاذ  إلWXاالجامعة�ا�نتسب�  اسم�Uستاذ

  !ردن�- جامعة�عجلون�الوطنية�  محمود�سليم�الشويات. د.أ  الجزائر�-�03الجزائر�جامعة  أ.د.�رابح�شريط

  !ردن�-�الزرقاء�جامعة  أ.د.�زكرياء�عزام  الجزائر�-�03الجزائر�جامعة  ا>جيد�عبد�قدي.د.أ

  جامعة�الزرقاء�8ردن  ع�ي�الزغ�/�.دأ.  الجزائر�-�03الجزائر�جامعة  لخلف�عثمان�.د.أ

  !ردن��-� جامعة�جدارا  محمد�نور�الجداية. دأ.  الجزائر�-�03الجزائر�جامعة  مصيطفى�بش12.د.أ

  مصر�-جامعة�الفيوم  محمد�سليمان�.د  الجزائر�-�03الجزائر�جامعة  يوسف�بومدين.د.أ

  فرنسا�– �Cergy pontoise parisجامعة  ي�عبد�القادرنق. د  الجزائر�-�03الجزائر�جامعة  أ.د�فارس�فوضيل

  بريطانيا�–�King's college Londonجامعة�  أ.�نادية�العقاب  الجزائر�-ا>درسة�العليا�للتجارة�  براق�محمد. د.أ

  نسافر �-�Pierre Mendes Franceجامعة  Dr. Vncent plauchu  الجزائر�-ا>درسة�العليا�للتجارة�  بريش�عبد�القادر. د.أ

  السعودية�-جامعة�ا>لك�فيصل�  قندوز�عبد�الكريم. د  تلمسان��-�بلقايد�ابوبكر�جامعة  كرزابي�عبد�اللطيف�.د.أ

  السعودية�-�الدمامجامعة�  د�معزوز�لقمان�  جامعة�وهران  أ.د�دربال�عبد�القادر

  اسوري�-�جامعة�دمشق محمود�غسان.�د  الشلف�- جامعة�حسيبة�بن�بوع�ي�  راتول�محمد. د.أ

  سوريا�-�جامعة�دمشق  ع�ي�كنعان.�د  بشار�-طاهري�محمد�جامعة� مخلوNي�عبد�الس°م�د.أ

  سوريا�-�دمشق جامعة  الفحل حس2ن.�د  الشلف�- جامعة�حسيبة�بن�بوع�ي� نوري�من�12.د.أ

  تيارت�-جامعة�ابن�خلدون�  د.�سدي�ع�ي  ورقلة�-�جامعة�قاصدي�مرباح�  سليمان�ناصر. د.أ

  �ومرداسب�- جامعة�أحمد�م12ة�  شي³ي�ب°ل���.د  الشلف�- جامعة�حسيبة�بن�بوع�ي�  �يبلعزوز�بن�ع. د.أ

  ا>سيلة�-بوضياف�محمد�جامعة لقواق�عبد�الرزاق.د تيارت�-جامعة�ابن�خلدون�  �أ.د.�شريط�العابد

  الجزائر�-ا>درسة�العليا�للتجارة�  د.حباينة�محمد  الشلف�- جامعة�حسيبة�بن�بوع�ي�  ترقو�محمد.د

  ا>دية�-جامعة�يµي�فارس�  د.�نور�الدين�كشرود  الشلف�- جامعة�حسيبة�بن�بوع�ي�  ف°ق�محمد. د

  ميلة�- عبد�الحفيظ�بوصوف��ا>ركز�الجام^ي  د.�أبو�بكر�بوسالم�  الجلفة�- زيان�عاشور��جامعة  علة�مراد.د

  جامعة�غرداية د.�معراج�هوراي  الجزائر�-��03الجزائر�جامعة  د.غوي·/�العربي

  الوادي-جامعة�الشهيد�حمة�لخضر�  د.�إلياس�شاهد  الجزائر�-ا>درسة�العليا�للتجارة�  نة�محمدد.حباي

  الشلف�- جامعة�حسيبة�بن�بوع�ي�  د.��مداني�أحمد  تيسمسيلت��- الونشريrs/�ا>ركز�الجام^ي�  دراuي�عيvrs. د

  الوادي-امعة�الشهيد�حمة�لخضر�ج  عبد�النعيم�دفرورد.�  تيسمسيلت��- الونشريrs/�ا>ركز�الجام^ي�  د.�لجلط�إبراهيم

  تيسمسيلت��- الونشريrs/�ا>ركز�الجام^ي�  العقاب�كمال�.د  تيسمسيلت��- الونشريrs/�ا>ركز�الجام^ي�  عي�vrsسماعيل. د

  

  



  
 

  

إدارة�ا>جلــــــة�دوريــــــا�Nــــــي�كــــــل�عــــــدد�وتنتقــــــي�مــــــن�أعضــــــاء�الهيئــــــة�تتشــــــكل�هيئــــــة�التحكــــــيم�(لجنــــــة�القــــــراءة)�بإشــــــراف�

  سب�التخصص�والدرجة�العلمية�من�داخل�وخارج�الجزائر.العلمية�أو�من�خارجها�ح
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�:Zقواعد�النشرأو  

العلــــــــوم�8قتصــــــــادية�والتجاريــــــــة��ميــــــــدانتنشــــــــر�!بحــــــــاث�والدراســــــــات�Nــــــــي��دراســــــــات�8قتصــــــــاديةمجلــــــــة�شــــــــعاع�لل

  :العربية�والفرنسية�وPنجل2¾ية�وفقا�للشروط�التالية: وعلوم�التسي�12باللغات

 بــــــأي أخـــــرى  جهـــــات إRــــــى للنشـــــر مقـــــدم وغ2ــــــ1 ا>جلـــــة اختصـــــاص مجــــــال Nـــــي منصـــــبا °،يأصــــــ ا>قـــــدم البحـــــث يكـــــون  أن

  ،�أو�تم�ا>شاركة�به�Nي�تظاهرات�علمية�وطنية�أو�دولية؛!شكال من�شكل

�.)هنــــــــــا�اضــــــــــغط للتحميــــــــــل.… وفــــــــــق�النمــــــــــوذج�ا>عتمــــــــــد�الــــــــــذي�يمكــــــــــن�تحميلــــــــــه( يتعهــــــــــد�الباحــــــــــث�كتابيــــــــــا��������-

  .للنشر�Nي�مجلة�أخرى �بعدم�نشر�ا>قال�ا>رسل�إRى�ا>جلة،�أو�قبوله

   و�أن صــــــــــــفحة�10يجــــــــــــب�أن��Tيقــــــــــــل�البحــــــــــــث�عــــــــــــن�       -
ّ
Tــــــــــــا�صــــــــــــفحة 25يتجــــــــــــاوز�البحــــــــــــث�ا>رســــــــــــل أ%Çبمــــــــــــا�ف�،

 ا>°حق�وا>راجع�؛

�العنوان�الكامل بالضرورة !وRى الصفحة تتضمن        -

مع�إدراج�الكلمات�(خص2ن�مل 8لك1oوني،وكذا وال1pيد 8رتباط مؤسسة العلمية، الرتبة الباحث، اسم للمقال،

  .ا>قال،�وÉخر�بإحدى�اللغت2ن�!خريت2ن بلغة أحدهما للمقال )ا>فتاحية

�وا>قال14 حجم "TraditionalArabic" بخط العربية باللغة ا>كتوب ا>قال يكون         - الفرنسيةأو� باللغة ا>كتوب ،

  ؛ "Simple " سطر!  ب2ن ،�بتباعد 12 حجم P Times New Romanنجل2¾ية�بخط

  تكتب�الهوامش�Nي�قائمة�بÌ%اية�ا>قال�مع�Pشارة�إRى�أرقامها�Nي�ثنايا�البحث�؛       -



حجــــــــــــــــم�الورقــــــــــــــــة�، 1.5يســــــــــــــــار�، 3يمــــــــــــــــ2ن�، 02أســــــــــــــــفل�، 2أع�ــــــــــــــــى� :هــــــــــــــــوامش�الصــــــــــــــــفحة�تكــــــــــــــــون�كمــــــــــــــــا�ي�ــــــــــــــــي       -

  تحميل�ا�قال�النموذ}ي��؛)23.5*516.(

ا>قـــــــــاTت�ال0ـــــــــ/��Tُيحoـــــــــ1م�فÇ%ـــــــــا�قواعـــــــــد�النشـــــــــر�الخاصـــــــــة�با>جلـــــــــة�لـــــــــن�ُتؤخـــــــــذ�بعـــــــــ2ن�Pعتبـــــــــارو�Tيلـــــــــزم�هيئـــــــــة�       -

 .التحرير�بتبليغ�أصحاÎ%ا

  تنشر�؛ لم أو نشرت سواء أصحاÎ%ا إRى ترد T للمجلة ا>قدمة ا>قاTت       -

  .!مر�دون�التغيN�12ي�محتواه لزم إذا ا>قال تقديم شكل تعديل بحق يرالتحر  هيئة تحتفظ       -
  

  ثانيا:�س&%�البحوث

  revue.shoaa@gmail.com:�������للمجلة ترسل�وتوجه�ا>راس°ت�فقط�ع�1pال1pيد�Pلك1oوني -

مته�لقواعد�عد�م°ءتحكيم�بتعرض�ا>قاTت�ع�ى�هيئة�التحرير�فإن�رأت�ص°حيÓ%ا�يتم�تحويل�ا>قال�إRى�لجنة�ال -

 .النشر

  .تحكم�البحوث�والدراسات�ا>قدمة�للنشر�من�قبل�اثن2ن�من�ا>حكم2ن�ع�ى�!قل -

- � �التحكيم �نتيجة � 1pتعت� �حالة �وNي �معÕ%ائية، �البحث �يجري��قبول �أن �عليه �ا>قال �صاحب �فإن التعديل

  .حكيميوم�من�تاريخ�Pع°ن�عن�نتيجة�الت N15ي�أجل��التصحيحات�ا>طلوبة�منه
  

  ثالثا:�لغات�النشر

  اللغة�العربية،�8نجل2¾ية،�والفرنسية.

  

  

  

  

        

        

        

        



        

        

        

        

        

  

  

  

  



  

  

  

باســــــــم�هللا�الــــــــرحمن�الــــــــرحيم،�والصــــــــ°ة�والســــــــ°م�ع�ــــــــى�خ2ــــــــ�1ا>رســــــــل2ن،�الســــــــ°م�علــــــــيكم�ورحمــــــــة�هللا�

 وبركاته،

 

الصـــــــادق�!مـــــــ2ن�نقتـــــــدي،�اللهـــــــم�وفقنـــــــا�إRـــــــى�مـــــــا�باســـــــم�هللا�نبـــــــدأ�وبكتابـــــــه�الكـــــــريم�Õ%تـــــــدي،�وبرســـــــوله� 

تحبــــــــــه�وترضـــــــــــاه،�اللهـــــــــــم�اشــــــــــرح�صـــــــــــدورنا�وألســـــــــــنتنا�إRــــــــــى�أحســـــــــــن�!قـــــــــــوال�وأصــــــــــلح�!عمـــــــــــال،�ومـــــــــــا�

توفيقنـــــــــا�إ�Tبـــــــــك�ومـــــــــا�توكلنـــــــــا�إ�Tعليـــــــــك،�ومـــــــــا�ملجؤنـــــــــا�إ�Tإليـــــــــك،�اللهـــــــــم�افـــــــــتح�علينـــــــــا�فتحـــــــــا�مبينـــــــــا�

 .وتقبل�عملنا�هذا�بقبول�حسن

  

لدراســــــــــات�8قتصــــــــــادية�شــــــــــعاع�لمجلــــــــــة� مــــــــــن�ول ديكم�العــــــــــدد�! بحمــــــــــد�هللا�وعونــــــــــه�نضــــــــــع�بــــــــــ2ن�أيــــــــــ

زيـــــــــــادة�الحصـــــــــــيلة� الدوليـــــــــــة�ا>حكمـــــــــــة،�وال0ـــــــــــ/�&%ـــــــــــتم�بنشـــــــــــر�البحـــــــــــوث�والدراســـــــــــات�!صـــــــــــيلة،�Î%ـــــــــــدف

العلميـــــــــــــة�Nـــــــــــــي�8قتصـــــــــــــاد�،�فÙـــــــــــــ/�رســـــــــــــالة�تســـــــــــــاهم�Nـــــــــــــي�نشـــــــــــــر�ا>عرفـــــــــــــة�وتنـــــــــــــوع�وتبـــــــــــــادل�الخpـــــــــــــ1ات�

 .والدارسات�ب2ن�مختلف�ا>جتمعات

  

احيـــــــــة��Tيســـــــــعنا�إ�Tأن�نشـــــــــكر�البــــــــاري�عـــــــــز�وجـــــــــل�الـــــــــذي�هـــــــــدانا�ويســـــــــر�لنـــــــــا�ختـــــــــام�هـــــــــذه�8فتتوNــــــــي�  

هـــــــــذا�العمـــــــــل،�كمـــــــــا�نشـــــــــكر�الهيئـــــــــة�العلميـــــــــة�ال0ـــــــــ/�آمنـــــــــت�برســـــــــالة�هـــــــــذه�ا>جلـــــــــة�وأهميÓ%ـــــــــا،�والشـــــــــكر�

لجميــــــــع�مـــــــــن�اســـــــــهم�Nـــــــــي�إعـــــــــدادها�وانط°قهـــــــــا�بعـــــــــددها�!ول،�وهللا�نســـــــــأل�أن�يوفقنـــــــــا�>ـــــــــا�فيـــــــــه�نفـــــــــع�

  .وص°ح�!مة
  

  

 هيئة�تحرير�ا�جلة

        
  

  

  

  
        
        
        



        الصفحةالصفحةالصفحةالصفحة        لقب وامس الباحثلقب وامس الباحثلقب وامس الباحثلقب وامس الباحث        عنوان املقالعنوان املقالعنوان املقالعنوان املقال

        د. سـيت محيدد. سـيت محيدد. سـيت محيدد. سـيت محيد/ / / /     د. سدي عيلد. سدي عيلد. سدي عيلد. سدي عيل    حماو# منذجة ظاهرة الهجرة يف اجلزائرحماو# منذجة ظاهرة الهجرة يف اجلزائرحماو# منذجة ظاهرة الهجرة يف اجلزائرحماو# منذجة ظاهرة الهجرة يف اجلزائر
        جامعة ابن خ5ون تيارت، اجلزائر

10101010 - - - -30303030        

        نننند. كروش نور اSيد. كروش نور اSيد. كروش نور اSيد. كروش نور اSي    الصكوك إالسالمية كبديل متوييل للمؤسسات الصغرية واملتوسطةالصكوك إالسالمية كبديل متوييل للمؤسسات الصغرية واملتوسطةالصكوك إالسالمية كبديل متوييل للمؤسسات الصغرية واملتوسطةالصكوك إالسالمية كبديل متوييل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة
  اجلزائر جامعة حيىي فارس، املدية،

33331111 - - - -44444444        

    حومكة مؤسسات الزاكة ٕاكسرتاتيجية Sمع الثقة يف صندوق الزاكةحومكة مؤسسات الزاكة ٕاكسرتاتيجية Sمع الثقة يف صندوق الزاكةحومكة مؤسسات الزاكة ٕاكسرتاتيجية Sمع الثقة يف صندوق الزاكةحومكة مؤسسات الزاكة ٕاكسرتاتيجية Sمع الثقة يف صندوق الزاكة
        د. براضية حمك د. براضية حمك د. براضية حمك د. براضية حمك 

        املركز اجلامعي تيسمسـيلت، اجلزائر
        طالبة دكتوراه : عراب سارةطالبة دكتوراه : عراب سارةطالبة دكتوراه : عراب سارةطالبة دكتوراه : عراب سارة

  اجلزائر جامعة حسيبة بن بوعيل، الشلف،

45454545 - - - -57575757        

تطلبات تطورهياتطلبات تطورهياتطلبات تطورهياتطلبات تطورهياواقع املنتجـات املاليـة إالسالميـة وم واقع املنتجـات املاليـة إالسالميـة وم واقع املنتجـات املاليـة إالسالميـة وم واقع املنتجـات املاليـة إالسالميـة وم      أ. بن سعدية زهرةأ. بن سعدية زهرةأ. بن سعدية زهرةأ. بن سعدية زهرة    
 جامعة حسيبة بن بوعيل، الشلف،اجلزائر

58585858 - - - -77772222        

الرمس عىل النشاط املهين بني حمتية البقاء أو الزوال واثر ذ{ عىل الرمس عىل النشاط املهين بني حمتية البقاء أو الزوال واثر ذ{ عىل الرمس عىل النشاط املهين بني حمتية البقاء أو الزوال واثر ذ{ عىل الرمس عىل النشاط املهين بني حمتية البقاء أو الزوال واثر ذ{ عىل 
    حصي� اجلباية احمللية.حصي� اجلباية احمللية.حصي� اجلباية احمللية.حصي� اجلباية احمللية.

    حا# ب5ية وادي الفضة.حا# ب5ية وادي الفضة.حا# ب5ية وادي الفضة.حا# ب5ية وادي الفضة.

        سوداين �ديةسوداين �ديةسوداين �ديةسوداين �دية  ....    أ أ أ أ 
        املركز اجلامعي تيسمسـيلت، اجلزائر

        
77773333 - - - -88887777        

إالدارة احمللية التقليدية ٕاىل �لكرتونية                  إالدارة احمللية التقليدية ٕاىل �لكرتونية                  إالدارة احمللية التقليدية ٕاىل �لكرتونية                  إالدارة احمللية التقليدية ٕاىل �لكرتونية                      ٔامهية �نتقال منٔامهية �نتقال منٔامهية �نتقال منٔامهية �نتقال من
 

        أ.�صف محمد أ.�صف محمد أ.�صف محمد أ.�صف محمد 
  ، اجلزائر03-جامعة اجلزائر 

    أ.قداوي عبد القادرأ.قداوي عبد القادرأ.قداوي عبد القادرأ.قداوي عبد القادر
اجلزائر جامعة حسيبة بن بوعيل، الشلف،  

88888888 - - - -101010103333        

        ٔامهية النظام الوطين لالبتاكر يف دمع املزية التنافسـيةٔامهية النظام الوطين لالبتاكر يف دمع املزية التنافسـيةٔامهية النظام الوطين لالبتاكر يف دمع املزية التنافسـيةٔامهية النظام الوطين لالبتاكر يف دمع املزية التنافسـية
 ----سـتفادة مهنام وطنياسـتفادة مهنام وطنياسـتفادة مهنام وطنياسـتفادة مهنام وطنياعرض جتربيت ٔاملانيا ومالزي� مع سـبل �عرض جتربيت ٔاملانيا ومالزي� مع سـبل �عرض جتربيت ٔاملانيا ومالزي� مع سـبل �عرض جتربيت ٔاملانيا ومالزي� مع سـبل �----

    

        د. عادل رضوان د. عادل رضوان د. عادل رضوان د. عادل رضوان 
  املركز اجلامعي تيسمسـيلت، اجلزائر

    ط.د مـداين بلقاسـمط.د مـداين بلقاسـمط.د مـداين بلقاسـمط.د مـداين بلقاسـم
  -اجلزائر - مسـتغامن جامعة

101010104444 - - - -111111115555        

إالطار النظري للمديونية اخلارجية يف اSول العربية وعوامل خلق إالطار النظري للمديونية اخلارجية يف اSول العربية وعوامل خلق إالطار النظري للمديونية اخلارجية يف اSول العربية وعوامل خلق إالطار النظري للمديونية اخلارجية يف اSول العربية وعوامل خلق 
    اSين يف ظل أالزمات النفطيةاSين يف ظل أالزمات النفطيةاSين يف ظل أالزمات النفطيةاSين يف ظل أالزمات النفطية

    د. داود سعد هللاد. داود سعد هللاد. داود سعد هللاد. داود سعد هللا
 زائر، اجل-3-اجلزائر  جامعة

111116161616 - - - -111126262626        

مسـتقبل متويل التمنية احمللية يف ظل سـياسة التقشف ونقص املوارد مسـتقبل متويل التمنية احمللية يف ظل سـياسة التقشف ونقص املوارد مسـتقبل متويل التمنية احمللية يف ظل سـياسة التقشف ونقص املوارد مسـتقبل متويل التمنية احمللية يف ظل سـياسة التقشف ونقص املوارد 
    املالية وانتشار الهترب الرضييب والفساد املالـــــياملالية وانتشار الهترب الرضييب والفساد املالـــــياملالية وانتشار الهترب الرضييب والفساد املالـــــياملالية وانتشار الهترب الرضييب والفساد املالـــــي

    د. جدار ر�ض د. جدار ر�ض د. جدار ر�ض د. جدار ر�ض 
 ، اجلزائر-3-اجلزائر  جامعة

111127272727 - - - -141414141111        

    صناديق الرثوة السـيادية ..ٕادارة الرثوة يف زمن أالزماتصناديق الرثوة السـيادية ..ٕادارة الرثوة يف زمن أالزماتصناديق الرثوة السـيادية ..ٕادارة الرثوة يف زمن أالزماتصناديق الرثوة السـيادية ..ٕادارة الرثوة يف زمن أالزمات
 التجربة إالماراتية منوذجاالتجربة إالماراتية منوذجاالتجربة إالماراتية منوذجاالتجربة إالماراتية منوذجا

    

    أ. جعفري عامرأ. جعفري عامرأ. جعفري عامرأ. جعفري عامر
  ، اجلزائرجامعة غرداية

    أ.بع� الطاهرأ.بع� الطاهرأ.بع� الطاهرأ.بع� الطاهر
  ، اجلزائراملركز اجلامعي تيبازة

141414142222 - - - -111154545454        

ٕادماج �ه®مات البيئية يف السـياسة الصناعية لتحقيق التمنية ٕادماج �ه®مات البيئية يف السـياسة الصناعية لتحقيق التمنية ٕادماج �ه®مات البيئية يف السـياسة الصناعية لتحقيق التمنية ٕادماج �ه®مات البيئية يف السـياسة الصناعية لتحقيق التمنية 
    املسـتدامة يف اجلزائر املسـتدامة يف اجلزائر املسـتدامة يف اجلزائر املسـتدامة يف اجلزائر 

        د.شاهد ٕالياس /د.دفرور عبد النعميد.شاهد ٕالياس /د.دفرور عبد النعميد.شاهد ٕالياس /د.دفرور عبد النعميد.شاهد ٕالياس /د.دفرور عبد النعمي

، اجلزائرالوادي- جامعة الشهيد محه خلضر  

        
155155155155 - - - -178178178178        



         ا³اطرا³اطرا³اطرا³اطرقدرة املدقق اSاخيل عىل ٕادارة قدرة املدقق اSاخيل عىل ٕادارة قدرة املدقق اSاخيل عىل ٕادارة قدرة املدقق اSاخيل عىل ٕادارة     مدىمدىمدىمدى
  -البنوك العام� µلشلفالبنوك العام� µلشلفالبنوك العام� µلشلفالبنوك العام� µلشلففروع فروع فروع فروع دراسة حا# دراسة حا# دراسة حا# دراسة حا# - - - - 

    

        بن زيدان فاطمة الزهراءبن زيدان فاطمة الزهراءبن زيدان فاطمة الزهراءبن زيدان فاطمة الزهراءأ. أ. أ. أ. 

    تيارت، اجلزائر خلدون ابن جامعة
        أ. بودية فاطمةأ. بودية فاطمةأ. بودية فاطمةأ. بودية فاطمة

        ، اجلزائر-الشلف– بوعلي بن حسيبة جامعة

179179179179 - - - -191919192222        

ي يف ي يف ي يف ي يف ٔاثر السـياحة الساحلية عىل اسـتزناف النظام إاليكولو· البحر ٔاثر السـياحة الساحلية عىل اسـتزناف النظام إاليكولو· البحر ٔاثر السـياحة الساحلية عىل اسـتزناف النظام إاليكولو· البحر ٔاثر السـياحة الساحلية عىل اسـتزناف النظام إاليكولو· البحر 
        أالقالمي الساحلية اجلزائريةأالقالمي الساحلية اجلزائريةأالقالمي الساحلية اجلزائريةأالقالمي الساحلية اجلزائرية
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  ملخص

أو انتقاال قد يكون من مكان إىل مكان آخر داخل حدود الدولة الواحدة و هذا ما يسمى باهلجرة الداخلية، أو قد يكون من مكان   اهلجرة متثل حركة

وع هذه الورقة اليت سنعمل عربها على اليت تشكل موضهذا ما يعرف باهلجرة الدولية. و  إىل مكان آخر خارج الدولة الواحدة أي من دولة إىل دولة أخرى و

خالل الفرتة املمتدة بني  حتديد خمتلف العوامل و املتغريات احملددة النبعاث اهلجرة اجلزائرية إىل دول أخرى مقتصرين على احملددات االقتصادية وحماولة منذجتها

  قتصادية لتدفقات الهجرة الجزائرية إلى دول أخرى؟ما هي أهم المحددات اال. وسنعاجل أساسا االشكالية التالية: 2009و 1986سنيت 

يقي، األجر االمسي، أي أننا سنعمل على حماولة اقرتاح منوذج يفسر تدفقات اهلجرة الدولية للجزائريني معتمدين على عدة متغريات اقتصادية منها: األجر احلق

ضخم وهذا طبعا بعد التطرق إىل عدة أبعاد نظرية لظاهرة اهلجرة عموما وتطبيقية ختص عدة نصيب الفرد من الناتج احمللي اخلام، معدل البطالة و أخريا معدل الت

 ∗احصائيات لتدفقات اهلجرة من اجلزائر. 

 : اهلجرة، اهلجرة غري الشرعية، احملددات االقتصادية للهجرة.الكلمات المفتاحية

Abstract  
This paper deals with the phenomenon of immigration. Thus, we try to identify the different 
factors determining immigration flows from Algeria to other countries, concentrating on the 
modeling of economic variables. Our main question will be: what are the most important 
economic determinants of Algerian immigration flows towards other countries? 
After a short reminder of some theoretical aspects, literature and presenting some statistics 
about Algerian flows of immigration, we propose a model to explain the Algerian 
immigration flows towards other countries basing on several economic variables including 
real wage, nominal wage, GDP per capita, unemployment rate, and inflation rate. 
Keywords, Immigration, Illicit Immigration, economic determiners of immigration 
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  تمهيد:

التحرك من مكان إىل مكان آخر.  يف أي مكان أو منطقة أو دولة حرية االنتقال ومن املميزات و اخلصائص األساسية للمقيمني 

حرية أن لكل شخص أو فرد حرية التنقل و ترسيخا هلذه املميزات جاء اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي ينص يف مضمونه على و 

لكل فرد احلق يف مغادرة أي دولة مبا يف ذلك الدولة اليت اختيار مكان إقامته داخل الدولة الواحدة أي داخل حدود هذه الدولة. كما 

يقيم فيها و له احلق كذالك يف العودة إليها. هذه احلركة أو هذا االنتقال قد يكون من مكان إىل مكان آخر داخل حدود الدولة الواحدة 

واحدة أي من دولة إىل دولة أخرى و هذا ما و هذا ما يسمى باهلجرة الداخلية، أو قد يكون من مكان إىل مكان آخر خارج الدولة ال

يعرف باهلجرة الدولية. و اليت تشكل موضوع هذه الورقة اليت سنعمل عربها على رصد و حتديد خمتلف العوامل و املتغريات احملددة 

 1986املمتدة بني سنيت  الفرتة النبعاث اهلجرة اجلزائرية إىل دول أخرى مقتصرين على احملددات االقتصادية و حماولة منذجتها خالل

  ما هي أهم المحددات االقتصادية لتدفقات الهجرة الجزائرية إلى دول أخرى؟. وسنعاجل أساسا االشكالية التالية: 2009و

أي أننا سنعمل على حماولة اقرتاح منوذج يفسر تدفقات اهلجرة الدولية للجزائريني معتمدين على عدة متغريات اقتصادية منها: األجر 

قيقي، األجر االمسي، نصيب الفرد من الناتج احمللي اخلام، معدل البطالة و أخريا معدل التضخم وهذا طبعا بعد التطرق إىل عدة أبعاد احل

  نظرية لظاهرة اهلجرة عموما وتطبيقية ختص عدة احصائيات لتدفقات اهلجرة من اجلزائر. 

  مفاهيم عامة حول الهجرة: المحور األول: 

  من ورقة البحث هذه سنتناول تعريف اهلجرة، أنواعها والفرق بينها وبني اهلجرة الداخلية. يف اجلزء األول

تعّرف اهلجرة على أا عملية انتقال أو تغري دائم أو شبه دائم يف مكان إقامة فرد أو مجاعة من جمتمع أو منطقة تعريف الهجرة:  -1

نطقة  املنشأ إىل جمتمع أو منطقة أخرى تعرف مبنطقة أو جمتمع املقصد. إذا كانت اعتادوا على اإلقامة فيها، و اليت تعرف مبجتمع أو مب

املقصد يف املنشأ و  منطقتا املنشأ و املقصد داخل حدود نفس الدولة فتعرف اهلجرة يف هذه احلالة باهلجرة الداخلية. أما إذا كانت منطقتا

  ارجية أو الدولية.دولتني خمتلفتني فتعرف اهلجرة يف هذه احلالة باهلجرة اخل

ظاهرة اهلجرة على أا عملية التحرك سواء عرب احلدود الدولية أو داخل الدولة   IMO كما تعّرف منظمة اهلجرة الدولية

الواحدة، فهي حركة انتقال سكانية تشمل أي نوع من حركات األفراد أّي كان طوهلا أو تكوينها أو أسباا و تشمل هجرة الباحثني، 

  ملشردين، املهاجرون االقتصاديون.  األشخاص ا

تصنف اهلجرة إىل عدة أنواع حبسب املعايري املعتمدة، نذكر منها املعيار اجلغرايف والذي تنقسم وفقه اهلجرة إىل نوعني أنواع الهجرة:  -2

  مها:

للهجرة الداخلية و ي هذه احلدود. تتمثل يف حركة و انتقال األفراد داخل حدود نفس الدولة دون عبور أو ختط: الهجرة الداخلية -2-1

جرة بدورها أنواع عديدة منها: اهلجرة من الريف إىل احلضر، اهلجرة حنو املناطق الزراعية، اهلجرة من منطقة إدارية إىل منطقة إدارية، اهل

ية أشكاال أخرى: كحركة الرحل، املومسية واهلجرة العائدة و هي العودة إىل الريف ملن سبق هلم اهلجرة منه. كما قد تتخذ اهلجرة الداخل

اك تيارين اهلجرة القائمة على عقود العمل، اهلجرة من املناطق التقليدية إىل املناطق احلديثة و اهلجرة املؤقتة أو املومسية. ويف تقسيم آخر هن

  إىل املدن. رئيسيني للهجرة الداخلية مها: اهلجرة الداخلية حنو املناطق الزراعية و اهلجرة الداخلية من الريف
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 تتم اهلجرة الداخلية أساسا من املناطق اليت يزيد فيها الطلب على العمل إىل املناطق اليت تتوفر فيها فرص العمل، أو تتوافر فيها فرص
 األوىل.أفضل للمعيشة، ومن مث فان النمط الغالب للهجرة الداخلية هو من املناطق الريفية إىل املدن، و يكون دافعها اقتصاديا بالدرجة 

تتمثل يف حركة األفراد خارج حدود الدولة أي االنتقال من دولة (منطقة جغرافية) إىل دولة أخرى. يشار إىل الهجرة الدولية: و  -2-2

أن هناك معايري أخرى يتم على أساسها حتديد أنواع اهلجرات نذكر منها كل من معيار بداية اهلجرة، طبيعة اهلجرة و مدة اهلجرة. فوفقا 

ناك معيار األول، منيز بني نوعني من اهلجرة مها هجرة قدمية و هجرة حديثة، أما اعتمادا على املعيار الثاين و املمثل يف طبيعة اهلجرة فهلل

ئمة و دااهلجرة االختيارية و اهلجرة اإلجبارية، أما بالنسبة للمعيار األخري و املتمثل يف مدة اهلجرة، فهناك نوعني من اهلجرة مها اهلجرة ال

  اهلجرة املؤقتة.

يف حالة اهلجرة اخلارجية تكون الدوافع سياسية ك حالة الالجئني واهلاربني واملطاردين من قبل النظم احلاكمة يف دوهلم، أو قد  
يطلق  يكون الدافع علميا، من خالل السعي إىل فرص تعليمية أفضل أو فرص أفضل للبحث من تلك املتوافرة يف الدولة األم.  وغالبا ما

على اهلجرة من هذا النوع األخري لفظ "نزيف العقول". أما عن البعد الزمين للهجرة، فقد تتم اهلجرة بشكل مؤقت وذلك حينما ينوي 
خرى املهاجر اإلقامة يف املهجر ملدة مؤقتة مث العودة مرة أخرى إىل الوطن، أو قد تكون اهلجرة دائمة حينما ال ينوي املهاجر العودة مرة أ

 . بلده األصليإىل
تتميز اهلجرة الداخلية باحلرية، مبعىن أن قرار االنتقال من مكان آلخر داخل حدود الفرق بين الهجرة الدولية و الهجرة الداخلية:  -3

بعض  الدولة يتم مبحض رغبة األفراد،  والذي دائما ما يكون قائما على العوامل االقتصادية اليت سبقت اإلشارة إليها.  وقد حيدث يف
ألف شخص من منطقة أسوان لبناء السد العايل مبصر). و هدا النوع من  250األحيان أن تكون اهلجرة الداخلية إجبارية (حالة جري 

اهلجرة عادة ما يكون خمططا، حيث يتم االستعداد من جانب احلكومات للوفاء حباجات األفراد مقدما، وغالبا ما تتحسن احلياة املعيشية 
  .لذين اجربوا على اهلجرةلألفراد ا

أما يف حالة اهلجرة اخلارجية، فإا ال تكون حرة يف غالب األمر.  و حىت يف حالة كوا حرة فان على الفرد دائما أن يستويف متطلبات 
 الدخول إىل بلد املهجر،  فإذا مل يقم بذلك أعترب مهاجرا غري قانوين.  

  النظريات المفسرة للهجرة المحور الثاني:

 اهلجرة، وديناميكيات تفسري أسباب على قادرة متكاملة نظرية وجود ملوضوع اهلجرة الدولية يالحظ عدمإن املطّلع على األدبيات النظرية 

  .جوانب خمتلفة من اهلجرة من ظاهرة تقرتب جزئية و مناذج نظريات اال متثل هذا يف املقدمة فاإلسهامات

 Arnistويعد  بالعمل، بالعوامل املرتبطة اهلجرة ظاهرة تفسري إىل ظريات االقتصادية اليت تتطرقتعددت النالنظريات االقتصادية:  -1

Raffinistine  قوانني " بعنوان اهلجر عرب مقال لقوانني وضعه خاللو ذلك ،  1885اهلجرة سنة  لتفسري ظاهرة أّول من صاغ نظرية

 الظروف تدفع حيث الدفع و اجلذب، بعوامل حمكومة اهلجرة أن ان إىلالسك تعداد لبيانات حتليله خالل من توصل حيث "اهلجرة

 مع جه  االقتصاديني على من العديد سار جاذبية. وقد أكثر إىل مناطق واالنتقال أوطام ترك األفراد إىل و فقر السّيئة االقتصادية

 عناصر الدفع. على أساسي بشكل الرتكيز مع  ابقةالس  صياغة النظرية 1966سنة  Ivrit leé أعاد حيث اجلزئية االختالفات بعض

 العوائق املسافة، لعوامل بالغة أمهية إعطاء مع ودول املقصد دول املنشأ يف بالوضع أوليهما حمددات للهجرة يرتبط أربع وجود مشريا إىل

 األمر واملقصد دول املنشأ يف العائلية والروابط هجرة،لل املستقبلة بالبالد واملعرفة املهاجرين بتعليم املرتبطة العوامل الشخصية وكذا السياسية

  .اهلجرة يعرقل عملية أو يسّهل الذي
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 العمـل هجـرة تطـور بـني متبادلـة عالقـة وضـع مـع يف إطـار عالقـة العـرض و الطلـب للسـوق اهلجـرة فّسـرت فقد  النيوكالسيكية النظرية أما

 األجور املناطق ذات حنو املنخفضة األجور ذات املناطق من املهاجرين حركة إىل األجور يف االختالفات االقتصادي، حيث تدفع والتطور

 االقتصـادي العـاملي النظـام يف هامشـية دول إىل األخـرية وحتـول واجلنـوب دول الشمال بني الفجوة فازدياد .الدخل األعلى قصد الرفع من

   فضل.أ عن فرص حلياة حبثًا الشمال إىل اجلنوب من اهلجرة معدالت من يزيد

) واضــعي أســس النظريــة الكالســيكية 1970( Harris & Todaro) و Lewis )1954يعتــرب النظريــة الكالســيكية: -1-1

حول ظاهرة اهلجـرة. و مضـمون هـذه النظريـة أن انتقـال العمـال هـو نتيجـة للفقـر يف البلـد األصـل، حيـث أـا تتبـع ـج التيـار االجتمـاعي 

أن اهلجــرة الدوليــة تشــبه اهلجــرة الداخليــة و بالتــايل فــإن االختالفــات اجلغرافيــة هــي حمــدد عــرض و  القــائم علــى " الطــرد و اجلــذب " حيــث

ون طلب اليد العاملة. فالدول الغنية برأس املال البشري تكون لديها األجور يف مستوى أدىن يف حني أن الدول الغنية برأس املال املايل تكـ

رة اليد العاملة من الدول منخفضة األجور إىل الـدول مرتفعـة األجـور. وعليـه ميكـن القـول لديها األجور يف مستوى مرتفع. وهو سبب هج

  أن النظرية الكالسيكية تعترب اهلجرة كظاهرة لعدم التوازن االقتصادي.

ل و لـيس الفـرق تفسر هذه النظرية ظاهرة اهلجرة بالفرق بني معدالت البطالة و التبادالت التجارية مـا بـني الـدو النظرية الكنزية: -1-2

  يف األجور كما يعتقده أنصار النظرية الكالسيكية. 

للهجرة من الريـف إىل املـدن مـن النمـاذج الـيت بينـت دور العامـل االقتصـادي يف  Todaroيعد منوذج النظرية النيوكالسيكية:  -1-3

 مســـتويات األجـــر يف ســـوق العمـــل يف الريـــف قـــرار اهلجـــرة.  إذ يقـــوم النمـــوذج علـــى افـــرتاض أن اهلجـــرة تعتمـــد أساســـا علـــى املقارنـــة بـــني

  ومستويات األجور يف سوق العمل يف املدن.  أي أن:

tru MWWf =






 − 

 حيث أن:

• t  مؤشر الفرتة الزمنية :t. 

• tMنية : عدد املهاجرين من الريف إىل املدن يف الفرتة الزمt. 

• uW  .معدل األجر يف املدينة : 

• rW  .معدل األجر يف الريف :  

ومبا أنه من املمكن أن تكون هناك بطالة يف املدينة، وبالتايل قد ال جيد كل مهاجر وظيفة فيها، فإن النموذج يفرتض أن املهاجر  
 .نة بني األجر يف الريف و األجر املتوقع يف املدينةيقوم باملقار 
  على أنه يساوي احتمال احلصول على وظيفة فيها مضروبا يف األجر الفعلي يف املدينة أي أن: وحيسب األجر املتوقع يف املدينة 

uu WPW ×=*
 

 حيث أن:

• 
*

uW  .معدل األجر املتوقع يف املدينة : 

• P  :املدينة احتمال احلصول على وظيفة يف. 



 
  

�،�ا�ركز�الجام�ي�الونشر���،�تيسمسيلت،�الجزائر �  معهد�العلوم�,قتصادية�والتجارية�وعلوم�التسي

 

  

 د.سدي�ع?ي�/�د.�س;��حميد�����������������������������������������������������������محاولة�نمذجة�ظاهرة�الهجرة�1ي�الجزائر����������

14 

• uW  .معدل األجر الفعلي يف املدينة : 

• rW  .معدل األجر يف الريف : 

  كما يلي:  P و املعرب عنها بـ املدينةاحتمال احلصول على وظيفة يف يتم حساب 

uu

u

UE

E
P

+
= 

 حيث أن:

• uE  .عدد العمال املشتغلني يف املدينة : 

• uU  :عدد العاطلني يف الريف. 
لني يساوي نسبة العمال املشتغلني إىل إمجايل عدد العمال فإذا كانت نسبة العمال املشتغ املدينةأي أن احتمال احلصول على وظيفة يف 

 .املدينة% يف أن حيصل املهاجر على وظيفة يف 90قدره  (P) %، فان ذلك يعين أن هناك احتمال90إىل إمجايل عدد العمال  =  
للحصول على الوظائف املتاحة،  مما يعين أن معدل األجر  املدينةويفرتض وفقا هلذه الصياغة تتكافأ الفرص لدى كل أفراد قوة العمل يف 

uW ينةاملداملتوقع يف  يساوي معدل األجر السائد ا مضروبا يف معدل البطالة وعلى ذلك فان اهلجرة يف أي وقت من األوقات تعتمد  
 .عوامل 3على 

 .و معدل األجر يف الريف املدينةالفرق بني معدل األجر يف  - 

 .املدينةمعدل البطالة يف  - 

 .املدينةللتوظف يف درجة استجابة املهاجرين للفرص املتاحة   - 
  أي أن:

tru MWWPh =






 −× 

 حيث أن:
• t  مؤشر الفرتة الزمنية :t. 

• tM عدد املهاجرين من الريف إىل املدينة يف الفرتة الزمنية :t. 
• h استجابة املهاجرين. : درجة 

• uWP  : معدل األجر املتوقع يف املدينة.×

• rW  .معدل األجر يف الريف : 

*وطاملا أن معدل األجر املتوقع  

uW  يزيد عن معدل األجر الفعلي يف الريف فان تيار اهلجرة سوف يستمر من  املدينةيف
 و املعرب عنه بـ:  املدينةحىت ختفيض معدل األجر ا، أو مبعىن آخر زيادة البطالة فيها مما جيعل معدل األجر املتوقع يف  املدينةإىل الريف 

u

uu

u
u W

UE

E
W ×









+
=*

كذلك من املمكن أن يصبح معدل األجر السائد   rW مساويا ملعدل األجر السائد يف الريف 
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rW فيف الري uW  املدينةأعلى من معدل األجر املتوقع يف   بسبب تيار اهلجرة مما يدفع املهاجرين إىل العودة مرة أخرى إىل موطنهم   
 .األصلي

اجلــذب يف الدولــة عرفــت هــذه النظريــة اهلجــرة الدوليــة اعتمــادا علــى عوامــل  :)Ivrit leé )1966نظريــة الطــرد و الجــذب  -1-4
  املستقبلة و عوامل الطرد يف الدول الباعثة. وميكن تقسيم عوامل الطرد إىل نوعني مها:

 عوامل الطرد القوية: مثل ااعات، احلروب، الكوارث البيئية. و ختص اهلجرة اجلماعية.  - 

  لعزلة االجتماعية.عوامل الطرد البسيطة: ختص اهلجرة الفردية و منها الفقر، البطالة، االضطهاد، و ا - 
  أما عوامل اجلذب فتتمثل يف:  

 وجود فرص عمل أو دخل يف مكان املقصد أفضل مما هو متاح يف مكان املنشأ. - 

 وجود فرص تعليمية أو تدريبية أفضل للمهاجر يف مكان املقصد. - 

 وجود عوامل بيئية مفضلة مثل الطقس املعتدل و عدم تلوث البيئة. - 

 مرافق و خدمات عامة...) يف منطقة املقصد أفضل من منطقة املنشأ. وجود مستوى معيشة (إسكان، - 
الصــادر ســنة  The Dual Labour Market Theoryيف كتابــه  Piorحســب نظريــة ازدواجيــة ســوق العمــل:  -1-5

هــذه النظريــة  ن اهلجــرة ليســت ناجتــة عــن عوامــل الطــرد يف البلــد األصــل و لكــن راجعــة إىل عوامــل اجلــذب يف الــدول املســتقبلة.فــإ 1979
ركــزت علــى مالحظــة تــدفقات اهلجــرة يف مــدة أطــول و الــيت متيــزت بالطلــب علــى العمــل يف الــدول املســتقبلة، هــذا املفهــوم يفســر أن اليــد 
العاملـة املهـاجرة ضـرورية القتصـاد الــدول املسـتقبلة. إن نظريـة ازدواجيـة ســوق العمـل تـربر جتزئـة ســوق العمـل، حيـث أن العمـال املهــاجرين 

لــون بعمــل أدىن مــن الدولــة األصــل و ذلــك حســب التسلســل اهلرمــي لألجــور يف الدولــة املســتقبلة، ممــا جيعــل العمــال احملليــني يتوجهــون يقب
  لوظائف أكثر جاذبية عكس املهاجرين الذين ميارسون وظائف صعبة و أكثر خطورة.   

 :التالية باألبعاد ترتبط عيةالشر  غري اهلجرة ترى هذه النظرية أن ظاهرة: النظرية السوسيولوجية -2
 املهاجرين معيشة يف ميدانًيا االجتماعية، وهو ما ينعكس والروابط االجتماعي الضبط قواعد يف تفكك من يرافقها وما البيئة ضغوط 
 .واالجتماعي االقتصادي املستوى اجتماعية منخفضة بيئات يف الشرعيني غري

 تمـع حـدوث إىل عديـدة حـاالت يف املشـروعة يـؤدي بـالطرق املتاحـة واألهـداف الوسـائل بـني التـوازن اخـتاللممـا االضـطرابات يف ا 
 االجتماعي. إلضعاف التماسك يؤدي
 أنواع :  ثالثة إىل "دوركامي" نظرية وفق اهلجرة تصنيف ميكن وعليه
ضعف  وكذا فيها، يعيش اليت الثقافة الفرد عن فصالاملتطرفة وان الفردية النزعة بسبب السلوك كانتحار أناين: وينتج هذا السرّية اهلجرة - 

 السرّية اهلجرة تصبح وبذلك ملشكلة ما عندما يتعرض يسانده من السّري املهاجر جيد ال حيث داخل اتمع، االجتماعي التضامن درجة
 .حيددها لنفسه حيويةسرتاتيجية ا

 .الشرعية غري اهلجرة بفكرة متشبعني أشخاص أو جبماعات ارتباطًا وثيقا دالفر  وتكون نتيجة ارتباط إيثاري: كانتحار السرّية اهلجرة  -
 و .اتمع يف واألخالقية والثقافية النظم االجتماعية تنحل  :عندما احلالة هذه يف السرّية اهلجرة حتدث :أنومي كانتحار السرّية اهلجرة - 

الشخصـي  الطمـوح بـني الوسـائل و و األهـداف بـني تفصـل ثقافيـة ّوةهـ ممـا يـؤدي حلصـول .فيـه و االقتصـادية السياسـية احليـاة تضـطرب
 والواقع.

إقامة  بواسطة اهلجرة استمرار ظاهرة يفسر ألنه جدا مهم اهلجرة بشبكات املتعلق البعد إن: نظرية الشبكات أو دوام الهجرة -3
 فرًصا مهاجر كل يقّدم الواقع ففي املقصد، املنشأ ودول ولاألقوى بني د الروابط تلك املهاجرين، وغري املهاجرين بني االجتماعية الروابط
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 على أساسا يقوم ال اهلجرة فإن قرار  النطاق هذا ويف .اهلجرة على ومساعدم حميطه ( من عائلته أو جريانه) حلّثهم من ألشخاص
 عن وجود مت مجعها اليت ملعلوماتا على ولكن النيوكالسيكية، النظرية إليه تدعو الذي النحو حبت على حساب اقتصادي وعقالين

 يف خالل تأثرياا من تسمح أن شبكات اهلجرة كما مجيع مراحل انتقاله. خالل ونفسًيا ماديًا املهاجر دعم يستطيعون الذين األشخاص
 اخنفضت كلما متطورة اهلجرة كانت شبكة املستقبليني باالستمرار الذايت لعملية اهلجرة. فكلما املهاجرين عن والتكاليف املخاطر تقليل

 ويف نفس اإلطار دائما .النقدي من رأس املال أمهية االجتماعي للمهاجر دورا أكثر تطورا و يلعب رأس املال و ازدادت اهلجرة التكاليف
 وتنمية قدرات املهاجر.  اهلجرة على يف التحفيز جوهرية األسرية تظل املؤسسة

 مها عاملني يف األساسية للهجرة حددت األسباب وقد للهجرة، املفسرة النظريات أبرز من تعد هذه النظرية: نظرية الطرد و الجذب -4
 .واملستقبلة للمهاجرين املرسلة البلدان بني القائمة العالقات وتعدد االتصال

 تساعد متغريات الناس ليهاإ يهاجر البلدان اليت أو للمهاجرين األصلية البلدان ما تتميز اليت واجلذب الطرد مسيت أن " بوف" اعترب وقد
 .آخر مكان من اجر لكي معينة مجاعات اختيار يف
 احلدود املهاجرون حيث يتخطى اجتماعية، عملية النظرية بصفتها هذه مبوجب اهلجرة وتتحدد : نظرية تخطي الحدود الدولية -5

وسائل  حتسني خالل من واجلذب الطرد بني جمتمعات االجتماعية املسافة تضييق أمهية وتؤكد على والثقافية، اجلغرافية و السياسية
 والتصورات وتشجيع األفكار يتم نقل حيث احلديثة، االتصاالت وسائل وكذلك حتسني السكان حتركات تسهيل أجل من املواصالت

عالقتهم  على حيافظون دينالواف املهاجرين أن حقيقة النظرية هذه بينت وقد .الغنية األقطار إىل األقطار الفقرية من لالنتقال الناس
 اجلذب.  وجمتمع األصلي تمعهم االجتماعي التفاعل يوحدون حيث مبجتمعام األصلية،

  الهجرة وأثارها  محددات المحور الثالث:

سنحاول من خالل هذا اجلزء التطرق إىل مسامهة خمتلف النظريات يف ضبط حمددات اهلجرة و هذا انطالقا من : محددات الهجرة -1
  النظريات التقليدية وصوال للنظريات احلديثة.

  وتضم العديد من النظريات نذكر منها:: النظـريـات التقليـديــة -1-1
أول مسامهة  1969سنة   Harrisو   Toradoكانت مسامهة رواد املدرسة النيوكالسيكية : النظـريـة النيــوكالسيكيــة -1-1-1

جرة،  ومضموا أن اهلجرة تعتمد بالدرجة األوىل على الفروق يف األجور بني كل من البلدان للنظرية التقليدية يف ضبط حمددات اهل
  األصلية و البلدان املستقبلة.

، و مضموا ال خيتلف كثريا عن  Beckerو  Schulisنذكر من رواد هذه النظرية : نظـريـة رأس المـال البشــري-1-1-2
هلجرة استثمار يف الرأس املال البشري و بالتايل فقرار اهلجرة يعتمد على العائد. هذا العائد يرتبط مضمون النظرية السابقة. و تعترب أن ا

بالفرق يف األجور بني الدول األصلية و الدول املستقبلة، كما يعتمد على عمر املهاجر، حيث كلما كان املهاجر أصغر سنا كلما كان 
  تعتمد على املستوى التعليمي و التأهيلي للمهاجر. عائده من اهلجرة أكرب. يضاف إىل ذلك فاهلجرة

تعترب هذه النظرية ظاهرة اهلجرة الدولية كنتيجة لكل من النظام الرأمسايل و العوملة الذين ترتبت : نظـريـة النظــام العالمــي -1-1-3
ى الزراعة و تصدير املواد األولية والذين ال عنهما فجوة بني االقتصاديات املتقدمة و دول العامل الثالث، حيث تعتمد هذه األخرية عل

  يوفران املداخيل الكافية، و هو ما ترتب عنه تدفق املهاجرين من هذه الدول إىل الدول املتقدمة. 
  وتضم بدورها العديد من النظريات نذكر منها:النظرية الحديثة: -1-2

توصل من خالل دراسة أجراها أن حجم اهلجرة يتزايد بارتفاع و الذي  Borjasمن روادها : نظـريـة االختيــار الذاتـي -1-2-1
  الدخل يف البلدان املستقبلة للهجرة.
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التكاليف يزيد حجم اهلجرة حنو الدول اليت تقل ا تكاليف اهلجرة، تضم هذه األخرية : نظـريـة ميــزة تكاليـف الهجــرة -1-2-2
  ملعيشة يف هذه الدول. إضافة إىل التكاليف احلدودية و تكاليف غياب الشبكات االجتماعية. املادية املتعلقة بالتنقل إىل الدول املستقبلة، ا

سواء كانت اهلجرة داخلية أو خارجية فإن هلا آثارا علـى البلـدان األصـلية و البلـدان املسـتقبلة إضـافة إىل : اآلثار المترتبة عن الهجرة -2
ابيـة أو سـلبية، و تتعلـق جبوانـب عديـدة كـالتغري يف التوزيـع اجلغـرايف للسـكان، والتغـري يف املهاجرين يف حـد ذاـم. قـد تكـون هـذه اآلثـار إجي

  اجلوانب االقتصادية واالجتماعية.
ميكن أن حنصر من اآلثار االجيابية: التخفيف من حدة البطالة و حتسني مستوى املعيشة ألقارب املهاجرين يف البلـدان األصـلية، و هـو مـا 

  اين املداخيل بني املناطق و الدول.يقلص من حدة التب
رافـق أما اآلثار السلبية فتتمثل يف زيادة النمو السكاين للمناطق املهاجر إليها مبعدالت سريعة و مرتفعة مما يؤدى إىل زيادة الضـغط علـى امل

  واخلدمات العمومية كالتعليم والنقل و اإلسكان واستهالك الطاقة واملياه.  
مقاربـــة شـــاملة تؤكـــد أن  1968ســـنة  Singerو  1950ســـنة  Prebischقـــدم االقتصـــاديان : ية للهجـــرةاآلثـــار االقتصـــاد -2-1

التفاوت ينتج يف رأيهما عن التدهور يف حدود التبادل  وهذاالبلدان النامية تنتفع أقل من البلدان الغنية من مسامهتها يف االقتصاد الدويل، 
علـى حسـاب البلـدان الناميـة. متثـل التجـارة الدوليـة عـامال مـن عوامـل تنميـة الفـوارق بـني هـذه  الدويل اليت تكـون يف صـاحل البلـدان املتقدمـة

و  البلدان، فإذا كانت اهلجرة من البلدان الفقرية حنو البلدان الغنية ترتبط باختالف الـدخل، فيمكننـا التأكيـد هنـا علـى أن التجـارة تسـاهم
  لو بصفة غري مباشرة يف زيادة اهلجرة الدولية.

 ميكن أن نذكر هنـا بعـض اآلثـار االقتصـادية اإلجيابيـة للبلـدان املرسـلة للمهـاجرين  والـيت تتمثـل يف حتسـني مـوازين املـدفوعات عـرب حتـويالت
العمـال املهـاجرين، احلـد مــن البطالـة، اكتسـاب مهـن و حــرف و تقنيـات جديـدة بواســطة خـربة العمـل باخلـارج مــع إمكانيـة إنشـاء مشــاريع 

 جانب و أخريا إدماج االقتصاديات الوطنية يف االقتصاد العاملي.مشرتكة مع األ
أمـا خبصـوص اآلثــار االقتصـادية السـلبية فنــذكر: تقلـيص حجـم قــوى العمـل اإلنتاجيـة كّمــا و نوعـا يف البلـدان الناميــة، اسـتنزاف الكفــاءات 

  ملتطورة.(هجرة األدمغة) و اليت متثل إحدى معوقات التنمية القائمة على التكنولوجيات ا
تتميز أغلب الدول النامية بكوا دول مصدرة لليد العاملة بنوعيها املؤهلة والغري املؤهلة، : آثار الهجرة على التنمية االقتصادية-2-2

  مما جعل أراء االقتصاديني يف هذا اال ختتلف منذ الستينات، وميكن تصنيف هذه اآلراء إىل تيارات ثالث:
قتصاديني) والذين يعتقدون أن اهلجرة الدولية ذات أثر اجيايب على الدول املصّدرة لليد العاملة. بالنسبة إليهم، التيار األول (تيار اال

  املهاجرون يقومون بتحويل األموال إىل البلد األصلي كما انه يف حالة عودة املهاجرين فأم يعودون خبربات اكتسبوها يف اخلارج.
والذي قال أن اهلجرة الدولية بصفة عامة  Bhagwatiديد ذو نزعة تشاؤمية قاده االقتصادي الكبري مع بداية السبعينات ظهر تيار ج

وهجرة األدمغة بصفة خاصة مضرة باقتصاديات الدول النامية حيث أا تبقيها يف مصيدة الفقر. هلذا السبب قام هذا االقتصادي يف 
ضريبة على املهاجرين تدفع إىل الدولة األصل وذلك لفضلها يف  باقرتاح فرض « Taxing The Brain Drain »مقال امساه 

  نشأة وتعليم هذا املهاجر.
ظهر تيار جديد مع بداية التسعينات يف إطار ما مسي باالقتصاد احلديث هلجرة العمل والذي حاول الرتكيب بني التيارين، بالنسبة ألتباع 

أس املال البشري هي عوامل ميكن هلا تعويض الدول النامية واملصدرة لليد العاملة عن هذا التيار فان حتويل األموال، عودة املهاجرين و ر 
  اخلسائر النامجة عن هجرة الكفاءات.

  من بني أهم العوامل اإلجيابية للهجرة ميكن أن خنص بالذكر: 



 
  

�،�ا�ركز�الجام�ي�الونشر���،�تيسمسيلت،�الجزائر �  معهد�العلوم�,قتصادية�والتجارية�وعلوم�التسي

 

  

 د.سدي�ع?ي�/�د.�س;��حميد�����������������������������������������������������������محاولة�نمذجة�ظاهرة�الهجرة�1ي�الجزائر����������

18 

ول النامية فقد سجلت اإلحصائيات أن يعترب أهم هذه العوامل وذلك ملا له من اثر على الكثري من اقتصاديات الدتحويل األموال:  - أ
 Stark)حتويل رؤوس األموال للدول النامية فاق قيمة اإلعانات املوجهة للتنمية االقتصادية هلذه البلدان، من الناحية النظرية، درس 

1991 , Brown 1997, Poirine 1997, Smith 2003)  ا تنقسم ألربعة  أسباب حتويل األموالو قد امجعوا على أ 
  أقسام :

  تدعم بقية أفراد العائلة يف البلد األصلي، مما ينجم عنه رفع مستوى رفاهيتهم. •
يقوم املهاجر بتحويل أمواله ليضمن على األقل جزءا من أصوله يف مكان آمن وهو البلد األصلي. توجه غالبا هذه التحويالت إىل  •

 ائلة.االستثمار يف العقارات واليت ميكن أن تدار من طرف أفراد الع
إعادة دفع مستحقات العائلة إذ يعقد املهاجر عقدا ضمنيا بينه  وبني أفراد عائلته الذين يبقون يف البلد األصل، على أن يدفع بعد  •

 استقراره مستحقات التعليم وتكاليف اهلجرة عن طريق التحويل.
يع اخلطر من أجل إبقاء العائلة يف مأمن وتأمني وهو ما يسمى بالتامني املتبادل والذي يعترب بدوره عقد عائلي يعتمد على تنو   •

 مداخيل خمتلفة. 
لتحويل األموال أثر كبري وواضح على اقتصاديات الدول النامية، فله أثر على االستهالك، االدخار، االستثمار، النمو، الفقر، وتوزيع 

 لى املدى الطويل. (هامش مشروع البحث الوطين)املداخيل. هذا األثر ينقسم إىل قسمسن: أثر يتم على املدى القصري وأثر يتم ع
درست الكثري من األدبيات هذا املوضوع والذي يعترب قدمي قدم موضوع اهلجرة. بالنسبة ألتباع هذا التيار فان عودة المهاجرين:  - ب

علمهم ملهن خمتلفة أو حصوهلم على عودة املهاجرين بعد العمل لسنوات يف اخلارج وخاصة يف الدول املتطورة واكتسام خلربات مهنية أو ت
 شهادات تعليمية من شأنه تطوير كفاءة رأس املال البشري يف الدول النامية.

 فيما خيص رأس املال البشري و الذي يعترب أحدث تيار يعمل يف جمال اهلجرة، فإن رواد هذا التياررأس المال البشري:  -جـ
Montford ;  Stark ; Vidal ;  رضية أساسية مفادها أن اهلجرة حتفز األفراد يف الدول النامية على الرفع من يرتكزون على ف

مستوى تعليمهم، بعبارة أخرى فإن األفراد يف الدول األصلية، خاصة الشباب منهم، حياولون الرفع من مستواهم التعليمي دف اهلجرة 
(نظرا لسياسات اهلجرة اليت تتبعها الدول املستقبلة) ميكن  بعد حصوهلم على شهادة جامعية، و الذين ال تسمح هلم الفرصة باهلجرة

  اعتبارهم كمكسب للدول النامية. 
يف منوذجهما للهجرة الداخلية من الريف اىل املدينة أن تكلفة اهلجرة ال تقتصر   (Harris & Todaro)يبني :تكلفة الهجرة - 3

هناك تسابقا من جانب املهاجرين على الوظائف اليت يتم خلقها يف  على الفرد، ولكنها أيضا  تشمل اتمع ككل. إذ يفرتضان أن
املدن.  ففي مقابل كل وظيفة يتم خلقها يف املدن من املمكن أن جند أكثر من عامل مهاجر من الريف ، ويف مثل هذه احلالة فان تكلفة 

أو أكثر من املهاجرين سعيا وراء تلك الوظيفة.  وقد ال  الفرصة البديلة لكل وظيفة يتم خلقها يف املدينة ستكون اإلنتاج اخلاص لعاملني
يقتصر األمر على ذلك، فالروابط األسرية املتينة جتعل تكلفة الفرصة البديلة أعلى من ذلك.  فاملهاجر من الريف إذا استدعى زوجته 

قال املهاجر، ولكن أيضا النقص يف اإلنتاج وأبناءه فان تكلفة اهلجرة يف هذه احلالة لن تقتصر على النقص يف اإلنتاج الناجم عن انت
  .الناجم عن هجرة الزوجة واألطفال الذين غالبا ما يعملون يف األرض

باإلضافة إىل النقص يف اإلنتاج، فان اتمع يتحمل تكاليف التوسع احلضري. قد يتحمل املهاجر جانبا منها مثل ارتفاع تكلفة الغذاء 
.  أما باقي التكاليف فيتحملها اتمع ككل، مثل التلوث الناجم عن االزدحام السكاين وارتفاع والسكن وما إىل ذلك من تكاليف..

أسعار أراضي البناء، والضغط على اخلدمات األخرى مثل املواصالت واملياه والصحة والتعليم إىل آخر هذه القائمة الطويلة من اخلدمات 
شأ يف املدن عالية اإلنتاجية فإا من املمكن أن تقوم بتغطية هذه التكاليف.  على أن االجتماعية.  ولكن إذا كانت املشروعات اليت تن
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 اهلجرة من الريف إىل املدينة قد حتمل أيضا بعد الفوائد للمجتمع وللفرد.  فما الشك فيه أن املهاجر سيستفيد من اخلربة اليت سيكتسبها
  .عاتم من خالل العمل والتدريب يف القطاع احلضري من

أما على الصعيد الدويل فان تكاليف اهلجرة اخلارجية ستعتمد على نوعية املهاجرين اىل اخلارج.  فالبد أن نفرق أساسا بني  
ولذلك هجرة العمال املهرة و غري املهرة.  إذ أن النوع األول يعين فقدان دولة األصل ألحد مواردها النادرة وهو رأس املال البشري املاهر.  

، أما اخلسارة الرئيسية فهي أن عملية تعليم وتدريب  "Brain Drain" هجرة العمال املهرة و املتعلمني استنزاف العقول يطلق على
هؤالء العمال أخذت وقتا طويال وقدرا هائال من اإلنفاق التعليمي املدعم بواسطة الدولة األصل، ومن مث تصبح هجرم إىل اخلارج عملية 

جرة هؤالء إىل اخلارج ختسر الدولة األم اخلدمات اليت يؤدوا، وكذا  النقص يف اإلنتاج الناجم عن هجرم مكلفة لدولة األصل.  و 
فضال عن ذلك فان عملية إحالل هؤالء املهاجرين بأفراد جدد ستكون أيضا مكلفة للدولة األم.  وذا الشكل تؤدي اهلجرة اىل سوء يف 

فرض ضريبة على "هجرة   Bhagwatiملصدر لصاحل دول املهجر. لذلك اقرتح االقتصاديتوزيع الدخل بني دول املهجر ودول ا
األدمغة" تفرض على دول املهجر وحتصل بواسطة حكومات دول املهجر مث يعاد توجيه هذه الضريبة اىل الدول االم كنوع من التعويض 

ذلك فان هجرة العمال غري املاهرين أحد املكاسب لدول على العكس من  .عن خسارة املهارات النامجة عن هجرة رأس املال البشري
املصدر، إذ جند أن هذه النوعيات من العمل تكون دائما يف حالة فائض يف دولة األصل، ومن مث ال تشعر الدولة األصل خبسارة نامجة 

أجورهم إىل أسرهم اليت تركوها عند عن هجرة هؤالء العمال.  على العكس من ذلك فان هؤالء العمال عادة ما يقومون بتحويل جزء من 
هجرم يف دولة األصل. كذلك فان هناك احتمال أن يعود هؤالء العمال بعد فرتة وقد ارتفعت مستويات مهارام بسبب أي تدريب 

  .يكونون قد تلقوه يف اخلارج
  التحليل الوصفي لظاهرة الهجرة في الجزائر المحور الرابع:

ناول خمتلف احملددات اليت تفسر ظاهرة اهلجرة يف اجلزائر، و اليت تزايدت منذ األزمة االقتصادية اجلزائرية سنحاول من خالل هذا اجلزء ت
، و ترتب عنها مستويات عالية من البطالة، يضاف إىل ذلك الفرق الشاسع بني مستويات األجور يف اجلزائر و الدول 1986-1988

القدرة الشرائية و تدين مستوى املعيشة. كل هذه العوامل االقتصادية سامهة يف هجرة املستقبلة للمهاجرين اجلزائريني ، وكذا ضعف 
  اجلزائريني كما نشري لعامل آخر نراه مهما يتمثل يف عامل عدم االستقرار األمين.

 - 1990بغرض وصف واقع ظاهرة اهلجرة يف اجلزائر نقوم بعرض بعض اإلحصائيات خالل الفرتة حجم الهجرة الجزائرية:  -1
  . اجلدول أدناه يقدم هذه اإلحصائيات.2009

  2009-1990): تطور حجم الهجرة خالل الفترة 01الجدول رقم (

  عدد املهاجرين  السنة  عدد املهاجرين  السنة        
1990  54790.80 2000  50022.00 
1991  59769.40 2001  48489.20 
1992  59769.40 2002  48489.20 
1993  59769.40 2003  48489.20 
1994  59769.40 2004  48489.20 
1995  59769.40 2005  48489.20 
1996  50022.00 2006  48464.80 
1997  50022.00 2007  48464.80 
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1998  50022.00 2008  48464.80 
1999  50022.00 2009  48464.80 

 المصدر: موقع البنك الدولي

  الشكل أدناه: يقدمهأما املنحىن البياين ملعطيات اجلدول أعاله ف
  ): المنحنى البياني لمعطيات الهجرة01الشكل رقم (
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  Eviews7المصـدر: مستخرج انطالقا من معطيات الجدول أعاله و باستخدام برنامج 

انطالقا من معطيات اجلدول أعاله املتعلق بتطور حجم اهلجرة نالحظ أن هذه األخرية متيل إىل االخنفاض و التناقص، حيث أا بلغت 
. و بلغت أدىن قيمة هلا 1995إىل غاية  1991خالل مخس سنوات، و هذا ابتداء من سنة  59769.40أعظم قيمة هلا 

  و ملدة مخس سنوات. 2001يف سنة  48489.20
  إن حجم اهلجرة أعاله يضم كال اجلنسني و وجهات خمتلفة و مستويات سن خمتلفة مثل ما يوضحه اجلدول التايل:

  وزيع المهاجرين على مختلف البلدان المستقبلة): ت02الجدول رقم (

  %  اإلمجايل  %  االناث %  الذكور  الوجهات
  77.6  551896  42.0  231796  58.0  320100  فرنسا
  3.5  24780  28.4  7040  71.5  17740  اسبانيا
  1.9  13555  25.8  3492  74.2  10063  أملانيا
  2.4  17435  41.4  7225  58.5  10210  كندا

  2.0  14305  44.2  6326  55.7  7979  بلجيكا
  1.6  11406  32.9  3757  67.0  7649  ايطاليا
USA 6619  63.1  3861  36.8  10480  1.5  
  1.4  9933  28.2  2801  71.8  7132  بريطانيا
  0.3  1810  34.3  620  65.7  1190  السويد

OCDE 4941  72.9  1832  27.0  6773  1.0  
    662373    268750    393623 اموع

 ONSالوطني لإلحصائيات المصدر: الديوان 
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انطالقا من معطيات اجلدول أعاله نالحظ أنه من بني الدول املستقبلة للمهاجرين اجلزائريني، فإن فرنسا تستحوذ على القدر األكرب من 
، جند أن كندا %03.50أي ما نسبته  24780، تليها إسبانيا بـ: %77.6ما يعادل  551896إمجايل حجم اهلجرة اجلزائرية بـ: 

، تأيت بعد ذلك بلجيكا بـ:  %02.40وهو ما يعادل  17435حتتل املرتبة الثالثة من حيث استقطاا للمهاجرين اجلزائريني بـ: 
يف حني نالحظ أن كل من ايطاليا، بريطانيا و الواليات املتحدة حتتل املرتبة اخلامسة من حيث عدد  %02.00أي ما نسبته  14305

و هذا ما يعادل ما نسبته  1810تقطبني. حتتل السويد املرتبة األخرية يف استقطاا للمهاجرين اجلزائريني بـ: املهاجرين اجلزائريني املس
00.30%.  

و هذا ما نسبته  393623ما يالحظ كذالك على حجم اهلجرة اجلزائرية من حيث اجلنس أا تتكون من أغلبية الذكور بـ:  
  .%40.58و هذا ما يعادل  268750ية بـ: أما اإلناث فتحتل املرتبة الثان 59.42%

بغرض معرفة الفئة العمرية اليت حتتل الصدارة من حيث عدد املهاجرين يف اجلزائر، نقدم اجلدول أدناه والذي يعرض توزيع عدد املهاجرين 
  حسب العمر أو السن.

  بلة): توزيع المهاجرين حسب الفئة العمرية على مختلف البلدان المستق03الجدول رقم (

  امـوع  -65  55-64  45-54  35-44  25-34  15-24  

  551896  84327  113611  116482  108443  88920  40113  فرنسا

%  7.3  16.1  19.6  21.1  20.6  15.3    

USA 3422  12173  12696  5552  2020  1985  37848  

%  09.0  32.2  33.5  14.7  5.3  5.2    

OCDE 4938  21938  17021  9267  5493  6256  64898  

%  7.6  33.8  26.2  14.3  8.5  9.6    

  ONSالمصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات 

و  25بتفحص معطيات اجلدول أعاله و املتعلق بتوزيع املهاجرين حسب الفئة العمرية يتجلى لنا أن فئة الشباب (اليت يرتاوح عمرها بني 

سنة، أما فئة املهاجرين  44و  35هاجرين الذين يرتاوح سنهم بني سنة) هي الفئة اليت تشكل أكثر املهاجرين اجلزائريني، تليها فئة امل 34

سنة فتحتل املرتبة  24و  15سنة فتحتل املرتبة الثالثة. أما فئة املهاجرين الذين يرتاوح سنهم بني  54و  45الذين يرتاوح سنهم بني 

  األخرية من حيث استحواذها على عدد املهاجرين اجلزائريني.

تعترب هجرة الكفاءات اجلزائرية أو ما يسمى جرة األدمغة اجلزائرية من أخطر صور ظاهرة اهلجرة و الجزائرية: هجرة الكفاءات  -2

هذا بالنسبة للجزائر باعتبارها البلد الباعث أو املصدر للهجرة. فانتقال أو هجرة الكفاءات مثل أصحاب اليد العاملة املؤهلة و أصحاب 

أو احلاملني للشهادات اجلامعية العليا هلا العديد من التأثريات املباشرة على بلدان األصل أو األم، تتمثل هذه املستويات التعليمية العالية 

التأثريات يف ندرة رأس املال البشري الذي يتميز باليد العاملة املؤهلة يضاف إىل ذلك عدم وفرة األشخاص ذوي الشهادات العلمية، وهو 

  النظري من هذه الورقة.ما أشرنا له سابقا يف اجلزء 

  اجلدول أدناه يبني توزيع املهاجرين حسب املستوى التعليمي يف البلدان املستقبلة للمهاجرين اجلزائرين.
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  ): توزيع المهاجرين حسب المستوى التعليمي على مختلف البلدان المستقبلة04الجدول رقم (

  مستوى التعليم العايل  املستوى الثانوي  املستوى االبتدائي  

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  

  04.57  3060  03.15  4300   04.91  17140  فرنسا

  03.09  2072  01.72  2349  02.03  7105  اسبانيا

  02.05  1373  02.37  3236  01.95  6797  بلجيكا

  05.52  3696  01.74  2378  00.79  2770  ايطاليا

  08.35  5591  02.49  3403  00.42  1486  بريطانيا

USA 2295  00.65  4410  03.23  10730  16.03  

  60.37  40405  85.28  116365  89.21  310934  كندا

    66927    136441    348527  اموع

  ONSالمصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات 

قبلة للمهاجرين أعاله و املتعلق توزيع املهاجرين حسب املستوى التعليمي يف خمتلف البلدان املست 4انطالقا من معطيات اجلدول رقم 

  اجلزائريني، نالحظ أن:

أي ما  348527املستوى االبتدائي هو الذي يستحوذ على القدر األكرب من املهاجرين من بني املستويات التعليمية الثالثة بـ:  •
ى و يف املرتبة األخرية مستو  %24.72و هو ما يعادل  136441، مث يليه بعد ذلك املستوى الثانوي بـ:  %63.15نسبته 

 . %12.12ما نسبته   66927التعليم العايل بـ: 
تستحوذ كندا على املرتبة األوىل من حيث استقطاا لعدد املهاجرين يف مجيع املستويات التعليمية حيث تعدت نسبة االستقطاب   •

60 % . 
و الذي  10730تقطاا للمهاجرين بـ: بالنسبة ملستوى التعليم العايل حتتل الواليات املتحدة األمريكية املرتبة الثانية من حيث اس •

  . 08.35%ما نسبته  5591يف حني حتتل بريطانيا املرتبة الثالثة بـ:  16.03%يعادل نسبة 
سوف نتناول من خالل هذا القسم من الورقة ترتيب الدول املستقبلة للمهاجرين ترتيب الدول المستقبلة للهجرة الجزائرية:  -3

تعترب فرنسا الدولة املستقبلة األوىل للمهاجرين اجلزائريني وهذا راجع إىل جمموعة من العوامل نذكر منها العوامل اجلزائريني من حيث العدد. 

مهاجر. بعد فرنسا  28000بلغ إمجايل املهاجرين إىل فرنسا  2006التارخيية، التقارب اجلغرايف، الروابط العائلية، اللغة...إخل. ففي سنة 

وىل للمهاجرين اجلزائريني، تأيت إسبانيا يف املرتبة الثانية من حيث استقباهلا للمهاجرين اجلزائريني فتبعا إلحصائيات و اليت تعترب الوجهة األ

فإن  2008مهاجرا، أما حسب إحصائيات سنة  3266تعدى عدد املهاجرين اجلزائريني الوافدين إىل اسبانيا  2007االسبانية لسنة 

مهاجرا يتوزعون بنسب متفاوتة بني اجلنسني حيث بلغة نسبة الذكور  46995فدين إىل اسبانيا بلغ عدد املهاجرين اجلزائريني الوا

. بعد كل من فرنسا و اسبانيا تأيت كندا يف املرتبة أو املركز الثالث من حيث استقطاا  %27.00أما نسبة اإلناث فبلغت  73.00%
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فخالل الفرتة املمتدة بني  1990ملهاجرين ارتفع بوترية متسارعة ابتداء من سنة للمهاجرين اجلزائريني، فتبعا لإلحصائيات فإن تدفق ا

  مهاجر. 27188بلغ عدد املهاجرين اجلزائريني إىل كندا  2006و  1996سنيت 

ء ما تبعا لإلحصائيات بلغ حجم اهلجرة اجلزائرية خالل العشرية السوداحجم الهجرة الجزائرية مقارنة بحجم الهجرة المغاربية:  -4

مهاجر جزائري، غري أن حجم املهاجرين الوافدين من املغرب األقصى يفوق مبرتني هذا العدد. فخالل املرحلة املمتدة  200000يعادل 

جزائري  161055و تبعا لإلجراءات الفرنسية يف إطار التجمع العائلي استفاد من هذه اإلجراءات حوايل  1999و  1969بني سنيت 

  .1999-1969تونسي. و بالتايل يعترب املغرب األقصى أول بلد مرسل للهجرة خالل هذه الفرتة  100937مغريب و  329864و 

إن الذي يؤكد تصدر املغرب األقصى للدول املغاربية الباعثة للهجرة، اجلدول أدناه و الذي يوضح عدد الطلبة املغاربة الذين هاجروا من 

  .2002و  1990املغرب خالل الفرتة املمتدة بني سنيت 

  ): دخول الطلبة المهاجرين إلى فرنسا05الجدول رقم (

  الطلبة التونسيون  الطلبة املغاربة  الطلبة اجلزائريون    

1990  3225  3116  765  

1991  3662  2418  699  

1992  3647  1283  430  

1993  3726  1488  587  

1994  2477  1047  418  

1995  1420  1055  450  

1996  545  1281  519  

1997  534  1582  630  

1998  497  2515  901  

1999  1004  3163  1107  

2000  1109  5692  1549  

2001  1918  6850  1805  

2002  4797  8787  2340  

  12200  40277  28561  اموع

  ONSالمصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات 

يالحظ أن املغرب األقصى ميثل  2002-1990لفرتة انطالقا من معطيات اجلدول أعاله و املتعلق بتطور هجرة الطلبة املغاربة خالل ا

البلد الباعث للهجرة الذي يتصدر جمموعة الدول املغاربية من حيث عدد الطلبة املهاجرين منه  حيث بلغ حجم اهلجرة خالل الفرتة 
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 28561بة املهاجرين بـ: يف حني حتتل اجلزائر املركز الثاين من حيث تصديرها للطل %49.70و هذا ما يعادل  40277املشار إليها 

  .%15.05أي ما يعادل  12200و حتتل تونس املرتبة األخرية يف تصديرها للطلبة املهاجرين بـ:  %35.24ما نسبته 

   :2009-1986التحليل القياسي لظاهرة الهجرة في الجزائر  المحور الخامس:

ها، أنواعها، أسباا و العوامل املؤثرة فيها و احملددة هلا. سوف مت التطرق من خالل اجلزء النظري إىل التعريف باهلجرة من حيث تعريف

بني حناول من خالل هذا اجلزء و املعنون بدراسة قياسية لظاهرة اهلجرة يف اجلزائر، منذجة ظاهرة  اهلجرة يف اجلزائر خالل الفرتة املمتدة 

النبعاث اهلجرة اجلزائرية إىل دول أخرى مقتصرين على ، حيث حناول ضبط و معرفة خمتلف احملددات األساسية 2009و  1986سنيت 

  احملددات االقتصادية.

  المتغيـر التابـع: -1

  MIيسمى كذالك باملتغري املفسر. يتمثل املتغري التابع يف الظاهرة املراد منذجتها و املمثلة يف ظاهرة اهلجرة  و اليت يرمز هلا بالرمز 

  المتغيـرات المفسـرة: -2

  املتغريات املستقلة أو الشارحة. تتمثل املتغريات املفسرة هلذه الدراسة يف كل من ما يلي:تسمى كذالك ب

 SRاألجر احلقيقي: و الذي يرمز له بالرمز   .1
 SNاألجر االمسي: و الذي يرمز له بالرمز   .2
 PIRنصيب الفرد من الناتج احمللي اخلام: و الذي يرمز له بالرمز  .3
 CHة املئوية و الذي يرمز له بالرمز معدل البطالة: معرب عنه بالنسب .4
 IMFمعدل التضخم: معرب عنه بالنسبة املئوية و الذي يرمز له بالرمز  .5

 :لعمليـة التقديـر النمـوذج المقتـرح -3

، نصيب  tSNاألجر االمسي ،  tSRبغرض معرفة مدى تأثري املتغريات املفسرة املمثلة يف كل من األجر احلقيقي 

على حجم اهلجرة يف اجلزائر ارتأينا اقرتاح  tIMF،  معدل التضخم  tCH،  معدل البطالة  tPPIBالفرد من الناتج احمللي اخلام 

  النموذج أدناه بغرض عملية التقدير:

ttttttt IMFCHPPIBSNSRMI µββββββ ++++++= 543210  

  حيث أن:

• tMI .متثل سلسلة اهلجرة : 

• tSR .متثل سلسلة األجر احلقيقي : 

• tSN .متثل سلسلة األجر االمسي : 

• tX   : متثل سلسلة نصيب الفرد من الناتج احمللي. 3

• tX  ة.: متثل سلسلة معدل البطال 4

• tX  : متثل سلسلة معدل التضخم. 5



 مجلة                                                                                               

 

�،�ا�ركز�الجام�ي�الونشر � ��B،�تيسمسيلت،�الجزائريمعهد�العلوم�,قتصادية�والتجارية�وعلوم�التسي

 

 

 �2017مارس/�01العدد��-لدراسات�,قتصادية�شعاع�لمجلة�

25 

• 
543210 ,,,,, ββββββ.متثل معامالت النموذج الواجب تقديرها : 

• tµ : ميثل احلد العشوائي و الذي يتضمن باقي املتغريات اليت تدخل يف تفسري اهلجرة يف اجلزائر. حيث أن : 

1. tµ :يتبع التوزبع الطبيعي 

2. ( ) 0=tE µ 

3. ( ) 2σµ =tVar 

  لمعامـالت المتغيـرات المفسـرة:اإلشارات المرتقبـة  -4

  ميكن التنبؤ بإشارة معامالت املتغريات املفسرة اليت يتضمنها النموذج املقرتح لعملية التقدير كما يلي:            

فإن  tSRو املتغرية املفسرة املمثلة يف األجر احلقيقي  tMIتربط املتغري التابع املمثل يف حجم اهلجرة  تبعا للعالقة العكسية اليت  •
  اإلشارة املرتقبة ملعامل املتغرية املفسرة سوف تكون سالبة أي:

0ˆ
1 <β 

فإن  tSNو املتغرية املفسرة املمثلة يف األجر االمسي  tMI التابع املمثل يف حجم اهلجرة تبعا للعالقة العكسية اليت تربط املتغري •
  اإلشارة املرتقبة ملعامل املتغرية املفسرة سوف تكون سالبة أي:

0ˆ
2 <β 

و املتغرية املفسرة املمثلة يف نصيب الفرد من الناتج احمللي  tMIثل يف حجم اهلجرة تبعا للعالقة العكسية اليت تربط املتغري التابع املم •
  فإن اإلشارة املرتقبة ملعامل املتغرية املفسرة سوف تكون سالبة أي: tPPIBاخلام 

0ˆ
3 <β 

فإن  tCHو املتغرية املفسرة املمثلة يف معدل البطالة  tMIابع املمثل يف حجم اهلجرة تبعا للعالقة الطردية اليت تربط املتغري الت •
  اإلشارة املرتقبة ملعامل املتغرية املفسرة سوف تكون موجبة أي:

0ˆ
4 >β  

فإن  tIMFو املتغرية املفسرة املمثلة يف معدل التضخم  tMIحجم اهلجرة  تبعا للعالقة الطردية اليت تربط املتغري التابع املمثل يف •
  اإلشارة املرتقبة ملعامل املتغرية املفسرة سوف تكون موجبة أي:

0ˆ
5 >β 

  تقديــر نمــوذج الهجــرة المقترح: -5

 أسفرت على النتائج التالية : Eviews 07باستخدام الربنامج  عملية تقدير النموذج أعاله       

  المقترحهجرة : نتائج عملية تقدير نموذج ال)06(الجدول رقم 

Dependent Variable: MI   

Method: Least Squares   

Date: 09/28/13   Time: 17:45   

Sample: 1986 2009   

Included observations: 24   

MI=C(1)+C(2)*SR+C(3)*SN+C(4)*PPIB+C(5)*CH+C(6)*IMF 

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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C(1) 36616.57 16959.61 2.159046 0.0446 

C(2) -1.435078 0.293563 -4.888475 0.0001 

C(3) 14.57884 5.040959 2.892077 0.0097 

C(4) -7.196001 7.872289 -0.914093 0.3728 

C(5) 263.8291 257.1050 1.026153 0.3184 

C(6) 86.98137 39.22600 2.217442 0.0397 

          
R-squared 0.805746     Mean dependent var 52467.34 

Adjusted R-squared 0.751787     S.D. dependent var 4504.589 

S.E. of regression 2244.233     Akaike info criterion 18.48243 

Sum squared resid 90658443     Schwarz criterion 18.77695 

Log likelihood -215.7892     Hannan-Quinn criter. 18.56057 

F-statistic 14.93243     Durbin-Watson stat 1.130978 

Prob(F-statistic) 0.000007    

          

 .Eviews 07مخرجات البرنامج المصدر: 

  أعاله فإن مقدرات معامل منوذج اهلجرة هي التالية: )02(انطالقا من نتائج عملية التقدير املقدمة من خالل اجلدول رقم 

• 57.36616ˆ
0 =β  

• 435078.1ˆ
1 −=β  

• 57884.14ˆ
2 =β  

• 196001.7ˆ
3 −=β  

• 8291.263ˆ
4 +=β  

• 98137.86ˆ
5 =β  

  و عليه فإن منوذج املقدر هو التايل:

IMFCHPPIBSNSRIM t 981.86829.263196.7578.14435.157.36616ˆ ++−+−=                  

        

        )159.2(     )888.4(−      )892.2(         )914.0(−         )026.1(           )217.2(  

  حيث أن:

  القيم املوجودة أو الظاهرة  بني قوسني متثل إحصائية ستيودنت احملسوبة. •

• 80.02 =R.ميثل معامل التحديد : 

• 75.0
2

=Rميثل معامل التحديد املعدل :. 

• 233.2244.. =RES.االحنراف املعياري لالحندار : 

• 90658443.. =RSSجمموع مربعات األخطاء :. 

• 93.14=Fمتثل إحصائية فيشر احملسوبة :. 

•  13.1=−WD إحصائية :DURBIN-WATSON 

• 24=n.عدد املشاهدات : 
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  تقييـم نمـوذج الهجرة الثاني المقـدر: -6

  من عملية تقدير منوذج اهلجرة الثاين نالحظ أن: انطالقا  من  النتائج  املتحصل عليها       

قيمة إحصائية ستيودنت احملسوبة فإنه مقبول من  الناحية االقتصادية، أما من الناحية اإلحصائية فإن  0β̂بالنسبة للحد الثابت  •
15.2=CALT   دولة72.1أكرب من قيمة ستيودنت ا=TABT  05.0عند مستوى معنوية=α  أي أن
72.115.2 =>= TABCAL TT  0و هذا يعين رفض  فرضية العدمH  1و قبول الفرضية البديلةH 

بسبب اإلشارة السالبة و اليت تتوافق مع اإلشارة اقتصاديا  معنوي tSRاملتغري املفسر املمثل يف األجر احلقيقي و املمثل باملتغرية  •
أقل   CALT=−88.4املتوقعة يضاف إىل ذلك أنه  ليس له معنوية إحصائيا و هذا بسبب أن قيمة إحصائية ستيودنت احملسوبة 

72.188.4أي أن  α=05.0عند مستوى معنوية  TABT=72.1من قيمة ستيودنت ادولة  =<−= TABCAL TT 
و األجر احلقيقي املمثل  tYاليت مضموا أنه ليس هناك عالقة بني حجم اهلجرة املمثلة باملتغري  0Hهذا يعين قبول فرضية العدم و 

ذف هذه املتغرية من منوذج اهلجرة املقرتح ليتم إعادة تقدير النموذج دون هذه لذلك سوف يتم استبعاد و ح  tX1باملتغرية 
 .املتغرية

بسبب اإلشارة املوجبة و اليت تتعارض مع غري معنوي اقتصاديا  tSNاملتغري املفسر املمثل يف األجر االمسي و املمثل باملتغرية  •
حصائية هلا معنوية إحصائيا و هذا بسبب أن قيمة إحصائية ستيودنت احملسوبة اإلشارة املتوقعة. أما من الناحية اإل

89.2=CALT   دولة72.1أكرب من قيمة ستيودنت ا=TABT  05.0عند مستوى معنوية=α  أي أن
72.189.2 =>= TABCAL TT  0و هذا يعين رفض فرضية العدمH  ا أنه ليس هناك عالقة بني حجم اهلجرةاليت مضمو

اليت مضموا أن هناك عالقة بني  1H. و قبول الفرضية البديلة  tSNاألجر االمسي و املمثل باملتغرية و  tMIاملمثلة باملتغري 
 .  tSNاألجر االمسي و املمثل باملتغرية و  tMIتغري حجم اهلجرة املمثلة بامل

 بسبب اإلشارة السالبةمعنوي اقتصاديا  tPPIBاملتغري املفسر املمثل يف نصيب الفرد من الناتج احمللي اخلام و املمثل باملتغرية  •
ة ضف إىل ذلك أنه  ليس له معنوية إحصائيا و هذا بسبب أن قيمة إحصائية ستيودنت احملسوبة اليت تتوافق مع اإلشارة املتوقعو 

91.0−=CALT   دولة72.1أقل من قيمة ستيودنت ا=TABT  05.0عند مستوى معنوية=α  أي أن
72.191.0 =<−= TABCAL TT 0 و هذا يعين قبول فرضية العدمH  ا أنه ليس هناك عالقة بني حجم اهلجرةاليت مضمو

 .  tPPIBنصيب الفرد من الناتج احمللي اخلام و املمثل باملتغرية و  tMIاملمثلة باملتغري 
بسبب اإلشارة املوجبة و اليت تتوافق مع اإلشارة معنوي اقتصاديا  tCHاملتغري املفسر املمثل يف معدل البطالة و املمثل باملتغرية  •

أقل من   CALT=02.1املتوقعة ضف إىل ذلك أنه  ليس له معنوية إحصائيا و هذا بسبب أن قيمة إحصائية ستيودنت احملسوبة 
72.102.1أي أن  α=05.0نوية عند مستوى مع TABT=72.1قيمة ستيودنت ادولة  =<= TABCAL TT  و هذا
معدل البطالة و املمثل و  tMIاليت مضموا أنه ليس هناك عالقة بني حجم اهلجرة املمثلة باملتغري  0Hيعين قبول فرضية العدم 

 .   tCHباملتغرية 
بسبب اإلشارة املوجبة و اليت تتوافق مع اإلشارة معنوي اقتصاديا  tIMFاملتغري املفسر املمثل يف معدل التضخم و املمثل باملتغرية  •

من قيمة أكرب   CALT=21.2املتوقعة ضف إىل ذلك أنه  له معنوية إحصائيا و هذا بسبب أن قيمة إحصائية ستيودنت احملسوبة 
72.121.2أي أن  α=05.0عند مستوى معنوية  TABT=72.1إحصائية ستيودنت ادولة  =>= TABCAL TT  و هذا

املمثل و معدل التضخم و  tMIاليت مضموا أنه ليس هناك عالقة بني حجم اهلجرة املمثلة باملتغري  0Hيعين رفض فرضية العدم 
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معدل و  tMIاليت مضموا أنه ليس هناك عالقة بني حجم اهلجرة املمثلة باملتغري  0Hفرضية العدم و قبول  tIMFباملتغرية 
 .  tIMFالتضخم و املمثل باملتغرية 

و هذا بسبب أن أن قيمة  05%ى ما ذكر أعاله فإن بعض مقدرات معامل النموذج غري معنوية عند مستوى معنوية بناءا عل •
بعض كما هناك   TABT=74.1جلميع النماذج  أقل من قيمة إحصائية ستيودنت ادولة  CALTإحصائية ستيودنت احملسوبة 

 رات املعامل اليت هلا معنوية إحصائية. مقد
أكرب من  CALF=93.14لفيشر تبني أن قيمتها احملسوبة  Fفيما خيص املعنوية اإلمجالية ملقدرات معامل النموذج فإن اإلحصائية  •

)قيمتها ادولة  ) ( ) 96.24

05.0,17

15

05.0,522

1

05.0, === −
−

−
− FFF k

kn  96.2202.0، أي أن 4

05.0,17 =>= FFCAL  و بالتايل
و اليت مضموا أن جمموعة املتغريات املفسرة اليت يتضمنها النموذج ليس هلا تأثري جوهري على املتغري  0Hنرفض فرضية العدم 

ملفسرة اليت يتضمنها النموذج  هلا و اليت مضموا أن جمموعة املتغريات ا 1Hالتابع املمثل يف حجم اهلجرة و نقبل الفرضية البديلة 
 تأثري جوهري على املتغري التابع املمثل يف حجم اهلجرة.

80.02ملعامل التحديد بالنسبة  • =R من  80%، فقد أخذ قيمة مرتفعة أو مقبولة جدا و هذا يعين أن املتغريات املستقلة تفسر
 ني إىل اخلارج. تدفقات املهاجرين اجلزائري

75.02ملعامل التحديد املصحح   بالنسبة  • =R من  75%، فقد أخذ قيمة مقبولة جدا و هذا يعين أن املتغريات املستقلة تفسر
 تدفقات املهاجرين اجلزائريني إىل اخلارج.

احملسوبة  Durbin-Watsonواتسن -أن إحصائية دربن بالنسبة الختبارات الكشف عن االرتباط الذايت لألخطاء نالحظ •

13.1=−WD  تقع داخل املنطقة




=





94.1,83.0,dudl قة أو جمال الشك الرتباط األخطاءو اليت متثل منط .

 وبغرض تفادي هذا الشك نقوم بعرض دالة االرتباط الذايت هلذه األخطاء كما يلي:
  رتباط الذاتي البسيطة والجزئية لألخطاء): دالتي اال07( الشكل رقم

Date: 09/28/13   Time: 21:15    

Sample: 1986 2009      

Included observations: 24     

              
Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

       
       
     .  |***   |      .  |***   | 1 0.432 0.432 5.0741 0.024 

     .  |  .   |      . *|  .   | 2 0.057 -0.160 5.1668 0.076 

     .  |  .   |      .  |  .   | 3 -0.051 -0.014 5.2451 0.155 

     ***|  .   |      ***|  .   | 4 -0.349 -0.390 9.0506 0.060 

     ***|  .   |      . *|  .   | 5 -0.406 -0.128 14.460 0.013 

     .**|  .   |      . *|  .   | 6 -0.242 -0.069 16.488 0.011 

     .**|  .   |      .**|  .   | 7 -0.239 -0.219 18.585 0.010 

     . *|  .   |      . *|  .   | 8 -0.141 -0.129 19.360 0.013 

     .  |  .   |      . *|  .   | 9 0.050 -0.086 19.462 0.022 

     .  |  .   |      . *|  .   | 10 0.055 -0.161 19.598 0.033 

     .  |* .   |      .  |  .   | 11 0.134 -0.027 20.462 0.039 

     .  |* .   |      . *|  .   | 12 0.192 -0.095 22.384 0.033 

              

  .Eviews 07المصدر: مخرجات البرنامج 

 تبعا للتقييم اإلحصائي أعاله فإنه يتم قبول منوذج اهلجرة املقدر أعاله.
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  نتائج الدراسة

من خالل الدراسة النظرية لظاهرة اهلجرة، تبني أنه ال توجد نظرية متكاملة يف تفسري أسباب و حمـددات اهلجـرة، حيـث أن هنـاك نظريـات 

وف حيصـــل عليـــه مـــن عمليـــة اهلجـــرة، ف الـــيت ســـوف يتحملهـــا املهـــاجر و العائـــد الـــذي ســـترجـــع أســـباب اهلجـــرة إىل املفاضـــلة بـــني التكـــالي

نظريـــات أخـــرى ترجـــع أســـباب اهلجـــرة إىل تطـــورات اتمعـــات، حيـــث أن الـــدول الـــيت تعـــرف تطـــورات قـــد تغـــري مـــن الوضـــع االجتمـــاعي و 

ملصـدرة للهجـرة و الـدول املسـتقبلة هلـا. باإلضـافة إىل للمهاجر، كما هنـاك نظريـات ترجـع أسـباب اهلجـرة إىل الفجـوة املوجـودة بـني الـدول ا

  نظريات تربط ظاهرة اهلجرة بعوامل الطرد يف دول املنشأ و عوامل اجلذب يف دول املصب.

أما بالنسبة للجزائر، فما يالحظ عموما أن ظاهرة اهلجرة مست الكثري من األفراد سواء العاطلني عن العمـل أو العـاملني خاصـة بعـد أزمـة 

حيث شهدت اجلزائر ارتفاع نسـبة البطالـة بسـبب تسـريح العمـال مـن املؤسسـات و الشـركات الـيت شـهدت اإلفـالس حيـث ترتـب  1986

   ذلك تدهور األوضاع األمنية خالل مرحلة التسعينات.  ىلعن ذلك تردي األوضاع االجتماعية و تدين املستوى املعيشي. يضاف إ

يف اجلزائـر نـذكر مـا يلـي: البطالـة، الفجـوة يف األجـر بـني الـدول املصـدرة للهجـرة و الـدول املسـتقبلة، فمن أهم العوامل الباعثة علـى اهلجـرة 

تكاليف اهلجرة، الوضعية العائليـة، املـؤهالت العلميـة، الظـروف االجتماعيـة، الظـروف السياسـية و الظـروف األمنيـة، والـيت ميكـن أن تكـون 

 موضوع دراسات قياسية أخرى.

  راجـــعقـائمــة المــ

  باللغة العربية:

 . 1986، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، جغرافية السكانأبو عيانة، فتحي حممد،  -

، كليـــــة العلـــــوم االقتصـــــادية، العلـــــوم التجاريـــــة و علـــــوم التســـــيري، جامعـــــة بحـــــث حـــــول الهجـــــرة و التجـــــارة الدوليـــــةالشـــــارف بـــــن عطيـــــة ســـــفيان،  -
 .2012وهران، اجلزاير، 

، مداخلـــــة يف امللتقـــــى الـــــوطين حـــــول، جامعـــــة املســـــيلة، الهجـــــرة الدوليـــــة، البطالـــــة والتنميـــــة المســـــتدامةمســـــري جلطـــــي،  ،عبـــــد القـــــادر دربـــــال -
 اجلزائر. 

ــــــك ســــــالفتور،  - ــــــي اإلحصــــــاء و االقتصــــــاد القياســــــيدوميني ــــــات و مســــــائل ف ، سلســــــلة ملخصــــــات شــــــوم (ترمجــــــة ســــــعدية حــــــافظ) ، دار  نظري
 .1983ماكجروهيل للنشر، نيويورك ، 

، رســــالة ماجســــتري يف العلــــوم السياســــية، جامعــــة حممــــد واقــــع الهجــــرة غيــــر الشــــرعية فــــي الجزائــــر مــــن منظــــور األمــــن اإلنســــانيســــاعد رشــــيد،  -
 .2012-2011خضري ببسكرة، اجلزائر، 

ـــــة و قياســـــيةشـــــكوري حممـــــد،  - ـــــة تحليلي ـــــر: مقارب ـــــة فـــــي الجزائ ـــــة،  ، مداخلـــــة يف املـــــؤمتر الـــــدويل حـــــول أزمـــــة البطالـــــة يفالبطال -17الـــــدول العربي
 ، القاهرة، مصر.2008مارس  18

 .1999، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، مدخل لنظرية القياس االقتصاديصاحل تومي،  -
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  :ملخص

أوراق ماليـــــة، متســـــاوية القيمـــــة، متثـــــل حصـــــة شـــــائعة يف ملكيـــــة أو أصـــــول معينـــــة، يشـــــرتك محلتهـــــا يف عبـــــارة عـــــن الصـــــكوك اإلســـــالمية 
ــــــة هــــــايتحملــــــون اخلســــــائر الــــــيت تنجــــــر عناألربــــــاح الــــــيت حتققهــــــا املؤسســــــات املصــــــدرة هلــــــا، و  ، تكــــــون عــــــادة قابلــــــة للتــــــداول يف ســــــوق األوراق املالي

وهـــــي أحـــــد األســـــاليب املتبعـــــة يف متويـــــل املؤسســـــات الصـــــغرية  .لـــــذلكاإلســـــالمية مـــــا ميـــــنح حاملهـــــا إمكانيـــــة حتويلهـــــا لســـــيولة نقديـــــة عنـــــد احلاجـــــة 
ـــــل اإلســـــ ـــــة والتموي ـــــرية وبالتـــــايل تســـــتجيب ملختلـــــف واملتوســـــطة يف ظـــــل التوجـــــه احلـــــديث حنـــــو املالي المي، وهـــــي مناســـــبة هلـــــا خاصـــــة أن أنواعهـــــا كث

  احلاجيات املالية هلا ويف خمتلف مراحل نشاطها.

 الصكوك اإلسالمية، التمويل، املؤسسات الصغرية واملتوسطة، السوق املالية اإلسالمية. الكلمات المفتاحية:

Abstract:  

Sukuk is a financial tool that has an equal value. It represents a common share in the 

ownership or certain assets, shareholders are joined on the company profit and losses that own 

the instrument, these instruments are usually negotiable in the Islamic stock market; this case 

gives the holders the possibility to convert it to liquid cash when they need. It is one of the 

methods used in the financing of small and medium enterprises in the modern trend towards 

finance and Islamic finance, it is suitable to have special types and thus respond differently to 

its financial needs at the several stages of activity. 

 Keywords: Sukuk, financing, small and medium enterprises, the Islamic financial market. 
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 تمهيد

تعلقة بتوفري مصادر متويلية تعاين املؤسسات الصغرية واملتوسطة من عدة مشاكل تعيق منوها وتطورها، ولعل من أبرزها تلك امل  
يف االقتصاديات العاملية، سواء من حيث عددها أو مسامهتها على خمتلف  -املؤسسات الصغرية واملتوسطة–مالئمة، ومع تزايد دورها 

ألعمال، توفري املستويات االقتصادية واالجتماعية (اإلنتاج الوطين والقيمة املضافة، فتح مناصب شغل والتقليل من نسب البطالة، رقم ا
متطلبات اتمع،...إخل)، قامت خمتلف الدول باستحداث آليات من شأا املسامهة يف ختفيف حدة هذه املشاكل ومتكني هذه 

دور ريادي يف قيادة قاطرة االقتصاد الوطين، ومن بني هذه اآلليات ب قيامهااملؤسسات من الوصول إىل األموال الالزمة من أجل ضمان 
اإلسالمية، اليت تستجيب لشروط الشريعة اإلسالمية من جهة، ومن جهة أخرى خلصائص وميزات املؤسسات الصغرية  جند الصكوك

  واملتوسطة.
تعترب الصكوك اإلسالمية كأوراق مالية امسية حلاملها، تكون متساوية القيمة، وهي متثل حصة شائعة يف ملكية أو أصول معينة،   

حتققها املؤسسات املصدرة هلا، ويتحملون اخلسائر اليت تنجر عن األصول املمثلة هلا، تكون عادة قابلة يشرتك محلتها يف األرباح اليت 
  .لذلكللتداول يف سوق األوراق املالية اإلسالمية ما مينح حاملها إمكانية حتويلها لسيولة نقدية عند احلاجة 

اإلسالمية واهلندسة املالية اإلسالمية مل تعد الصكوك اإلسالمية  ، ومع تطور املالية2008ويف ظل األزمة املالية العاملية لسنة   
من طرف دول غري إسالمية، ويف هذا وتداوهلا تم إصدارها يمقتصرة فقط على البلدان اإلسالمية فقط، إذ أن أغلب الصكوك اإلسالمية 

  من جمموع الصكوك املتداولة يف العامل.  % 70الصدد تعترب ماليزيا أهم مصدري هذه الصكوك على مستوى العامل، متجاوزة حاجز 
وعليه، سيتم من خالل هذه الورقة البحثية عرض ملاهية الصكوك اإلسالمية، ومدى مسامهتها يف متويل املؤسسات الصغرية   

حماولة اإلجابة  ، وهذا من خاللسالمية على مستوى العاملواملتوسطة، وكذا استعراض لبعض األرقام املتعلقة بإصدار وتداول الصكوك اإل
  كيف تساهم الصكوك اإلسالمية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟على السؤال الرئيسي اآليت: 

  ولإلجابة على هذا السؤال، سيتم تقسيم هذه الورقة البحثية إىل العناصر اآلتية:  
  : ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛المحور األول

  ك اإلسالمية؛: ماهية الصكو المحور الثاني

  : دور الصكوك اإلسالمية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.المحور الثالث
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  المحور األول: ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

سيتم من خالل هذه النقطة عرض املفاهيم النظرية املتعلقة بكل من تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، أمهيتها ودورها يف 
قتصاديات احلديثة من حيث مسامهتها على مستوى الناتج الكلي للدولة، القيمة املضافة ويف قطاع التشغيل. إضافة إىل تقدمي التعريف اال

  املعتمد يف اجلزائر هلذا النوع من املؤسسات.

  صعوبات تحديد تعريف موحد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة -1

والتطبيقية حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة، يالحظ عدم االتفاق على تعريف  من خالل استقصاء خمتلف الدراسات النظرية
موحد هلذه املؤسسات، نتيجة اختالف النظرة اليت يتبناها كل شخص أو دولة أو منظمة دولية هلذه املؤسسات، وكذا اختالف درجات 

  التطور االقتصادي والتكنولوجي.
األطراف واجلهات املهتمة بالبحث يف جمال املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف وضع ميكن إرجاع الصعوبات اليت تواجه وعليه، 

  :تعريف موحد هلا إىل العوامل الرئيسية الثالث اآلتية

  عوامل اقتصادية -1-1

تتمثل العوامل االقتصادية اليت حتول دون وجود تعريف موحد للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اختالف مستويات النمو 
حيث أن كل دولة تعتمد تعريفا خاصا ا يواكب مستوى تطورها االقتصادي، ر االقتصادي والتكنولوجي من دولة ألخرى، والتطو 

  .االجتماعي والتكنولوجي
إضافة إىل تنوع األنشطة االقتصادية، حيث أن تعريف املؤسسة الصغرية واملتوسطة الناشطة يف قطاع الفالحة والزراعة مثال 

تلك الناشطة يف قطاع الصناعة أو اخلدمات، نظرا الختالف حاجات ومتطلبات كل قطاع عن اآلخر من حيث خيتلف عن تعريف 
  العمالة، رأس املال والقدرات التنظيمية.

  عوامل تقنية -1-2

ىل يتلخص العامل التقين يف مستوى االندماج بني املؤسسات، حيث يف حالة تكون هذه األخرية أكثر اندماجا فإن هذا يؤدي إ
ومتركزها يف مصنع واحد، وبالتايل يتجه حجم املؤسسات إىل الكرب، بينما عندما تكون العملية اإلنتاجية جمزأة أو  اإلنتاجتوحد عملية 

  .موزعة إىل عدد كبري من املؤسسات يؤدي ذلك إىل ظهور عدة مؤسسات صغرية ومتوسطة

    عوامل سياسية -1-3

ولة ومؤسساا بقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وحماولة تقدمي املساعدات له تتمثل هذه العوامل يف مدى اهتمام الد
وتذليل الصعوبات اليت تعرتض طريقه من أجل توجيهه وترقيته ودعمه، وعلى ضوء العامل السياسي ميكن حتديد التعريف وتبيان حدوده 

  1رتاتيجيات التنموية واملهتمني بشؤون هذا القطاع.والتمييز بني خمتلف أنواع املؤسسات حسب رؤية واضعي السياسات واالس

  معايير تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -2

بصفة عامة، ال يوجد تعريف موحد للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، حيث أن لكل دولة أو منظمة دولية جمموعة من املعايري 
  2املؤسسات، وميكن حصر هذه املعايري أساسا يف نوعني مها:اليت مت تبنيها بغية إعطاء مفهوم واضح ومعني هلذا النوع من 

  المعايير الكمية -2-1
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تعد من بني أهم املعايري شيوعا واستخداما يف تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة من قبل خمتلف الدول املتقدمة والسائرة يف 
ذه املعايري ما يلي: معيار عدد العمال، معيار رأس املال ومعيار طريق النمو وكذا أهم املنظمات العاملية ذات االختصاص. ومن بني أهم ه

  حجم املبيعات.
ختتلف قيمة كل معيار من هذه املعايري على اختالف اجلهة اليت تستعمله، إذ أن كل دولة أو منظمة تعتمد التعريف الذي 

  3يتماشى ووضعيتها االقتصادية، ومستوى تطورها الفين والتكنولوجي.
ول، ومن أجل ضمان حتديد دقيق للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يتم اللجوء إىل مزيج من هذه املعايري، ومن بني يف بعض الد

ذلك االعتماد على كل من حجم العمال املوظف يف املؤسسة إضافة إىل حجم رأس املال املستثمر. كما أنه ميكن اللجوء إىل معيار 
  4د العمال) الذي ميثل حجم رأس املال الالزم لتوظيف عامل واحد.عد /معامل رأس املال (حجم رأس مال املؤسسة

  المعايير النوعية -2-2

إضافة إىل املعايري الكمية املستخدمة يف حتديد حجم املؤسسات الصغرية واملتوسطة، فإنه مت اعتماد جمموعة من املعايري النوعية، 
  5ي واألساليب اإلنتاجية املستعملة يف املؤسسة.وهي معيار االستقاللية يف اإلدارة، بساطة اهليكل التنظيم

  دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -3

  6ميكن عرض دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف احلياة االقتصادية واالجتماعية للدولة من خالل النقاط اآلتية:
 تعترب النواة األوىل اليت متحورت حوهلا غالبية الصناعات الكربى. -

 ة التأسيس وصغر حجم االستثمار املطلوب مما جيعلها وعاء جيدا جلذب مدخرات صغار املستثمرين.متتاز بسهول -

تساهم يف توزيع الدخل وحتقيق تنمية مكانية متوازنة وذلك من خالل انتشارها اجلغرايف، وبفضل مرونة أسس توطينها، ولعدم  -
 حاجتها ملتطلبات بنية حتتية معقدة.

 من خالل اعتمادها على تكثيف عنصر العمل. تعمل على امتصاص البطالة -

 متثل القاعدة األساسية لنشوء قطاع خاص قوي وقادر على خوض غمار االستثمار واإلنتاج وتطوير احلياة االقتصادية. -

 تعترب مصدرا للتجديد والتطوير واالبتكار، وتسهم يف خلق كوادر إدارية وفنية بإمكاا قيادة املؤسسات الكبرية. -

 قدر كبري يف زيادة الناتج والدخل الوطنيني وبالتايل زيادة رفاهية أفراد اتمع.تسهم ب -

تساعد املؤسسات الكبرية يف بعض األنشطة التسويقية والتوزيع والصيانة وصناعة قطع الغيار األمر الذي ميكن املؤسسات الكبرية  -
 منتجاا. من الرتكيز على األنشطة الرئيسية ما يؤدي إىل ختفيض تكلفة تسويق

  تنتج سلع وخدمات ال تستطيع أو تقبل املؤسسات الكبرية على إنتاجها العتبارات اقتصادية. -

  أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -4

تكمن أمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف قدرة هذا القطاع على اإلسهام الفعال يف عملية التنمية وحتقيق جمموعة من 
  ية واالجتماعية، واليت من أمهها:األهداف االقتصاد

كما أا تؤمن ما بني   7من عمل القطاع اخلاص يف فرنسا، % 61مسامهتها الكبرية يف توفري مناصب الشغل حيث أا تشغل حنو  -
 من الوظائف اجلديدة يف بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية). % 70و 60

من  % 43تساهم يف الواليات املتحدة األمريكية على سبيل املثال يف ما يفوق ية إذ أا تسهم يف حتقيق التطور والتنمية االقتصاد -
8حجم الناتج احمللي اإلمجايل.
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قدرا كبرية على مقاومة االضطرابات االقتصادية من خالل تكيفها السهل مع خمتلف الظروف (حالة الركود أو النتعاش  -
 االقتصادي).

9نويع الصناعات وحتقيق التنمية احمللية املتوازنة، إضافة لتقدمي خدمات ومنتجات جديدة وابتكارية.تكوين اإلطارات احمللية، وت -
 

الت تؤدي املؤسسات الصغرية واملتوسطة دورا هاما يف تعبئة املوارد املالية اخلاصة والكفاءات احمللية، وزيادة االدخار وتوجيهه حنو اا -
10من الدورة االقتصادية يف شكل اكتناز. االستثمارية بدال من جتميده وإخراجه

 

تؤدي دورا اجتماعيا مهما من خالل حتقيق الرفاهية ألفراد اتمع، إشباع احلاجات وحتقيق طموحات وتطلعات األفراد، إضافة إىل  -
  حتقيق نوع من العدالة يف توزيع الدخول املتاحة.

  خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -5

  11يت:ميكن إجيازها يف اآل
 اخنفاض حجم رأس املال الالزم إلنشائها وذلك يف ظل تدىن حجم املدخرات ملالك املؤسسات الصغرية واملتوسطة. -

 االعتماد على املوارد األولية احمللية، مما يساهم يف خفض تكلفة اإلنتاج. -

قتناع بأمهيتها وضرورا على مستوى تدين قدراا الذاتية على التطور والتوسع نظرا إلمهال جوانب البحث والتطوير وعدم اال -
 املؤسسة. 

 االرتقاء مبستوى االدخار واالستثمار على اعتبار أا تعد مصدرا جيدا لالدخارات اخلاصة وتعبئة رؤوس األموال. -

 تعترب كصناعات مكملة للصناعات الكبرية وكذلك مغذية هلا. -

مة ا وبساطة العمل فيها، إضافة إىل افتقارها يف الغالب إىل هياكل تتميز املؤسسات الصغرية بعدم تعقيد التكنولوجيا املستخد -
 إدارية وتنظيمية واضحة.

املرونة والقدرة على االنتشار نظرا لقدرا على التكيف مع خمتلف ظروف البيئة اليت تنشط فيها، إضافة إىل سهولة دخوهلا وخروجها  -
 صصه يف الغالب.من السوق نظرا لعدم كثافة عنصر رأس املال وعدم خت

سهولة وحرية الدخول واخلروج من السوق لنقص نسبة األصول الثابتة إىل األصول الكلية يف أغلب األحيان، وزيادة نسبة رأس املال  -
  12إىل جمموع اخلصوم وحقوق أصحاب املشروع.

  بعض التعاريف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة -6

  سطة يف كل من اجلزائر وماليزيا كاآليت:ميكن توضيح تعريف املؤسسات الصغرية واملتو   

  تعريف الجزائر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة -6-1

تعرف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وفق املشرع اجلزائري، مهما كانت طبيعتها القانونية بأا مؤسسة إنتاج السلع و/ أو 
13 اخلدمات اليت:

 

 شخصا. 250إىل  1تشغل من  -

 ) مليون دينار.  500السنوي ملياري دينار أو ال يتجاوز جمموع حصيلتها السنوية مخسمائة ( رقم أعماهلا زال يتجاو  -

  تستويف معايري االستقاللية.

  تعريف ماليزيا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة -6-2

 ميكن توضيح تعريف ماليزيا للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل اجلدول أدناه:
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  ماليزيا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة): تعريف 01الجدول رقم (

  المؤسسات المتوسطة  المؤسسات الصغيرة  المؤسسات المصغرة  قطاع النشاط

  الصناعة
رقم األعمال أقل من 

رنغت ماليزي،  000 300
أو عدد العمال بالدوام الكلي 

  5أقل من 

رقم األعمال ما بني 

مليون  15و  000 300
رنغت أو عدد العمال بالدوام 

  عامال. 75و 5ما بني الكلي 

 50و 15رقم األعمال ما بني 
مليون رنغت أو عدد العمال 

 75بالدوام الكلي ما بني 

  عامال. 200و

  الخدمات والقطاعات األخرى

رقم األعمال ما بني 

مليون  3و  000 300
رنغت أو عدد العمال بالدوام 

  عامال. 30 5الكلي ما بني 

 20 3رقم األعمال ما بني 
ت أو عدد العمال مليون رنغ

 75 30بالدوام الكلي ما بني 
  عامال.

Source : Circular on New Definition of Small and Medium Enterprises (SMEs), Development 

Finance and Enterprise Department, BNM/RH/CIR 028-1, P : 2. 

ت الصغرية واملتوسطة الناشطة يف قطاع الصناعة واملؤسسات يتضح من خالل اجلدول أعاله أن ماليزيا تفرق بني تلك املؤسسا
الناشطة يف القطاعات األخرى، نظرا الختالف االحتياجات بينها من حيث عدد العمال، حجم االستثمارات ورقم األعمال احملقق. كما 

  14تعريفها هلذه املؤسسات. أا تعتمد على معيار رقم األعمال احملقق من طرف املؤسسة وعدد العمال بالدوام الكامل يف

  ماهية الصكوك اإلسالميةالمحور الثاني: 

مع تطور اهلندسة املالية اإلسالمية، ظهرت عدة منتجات مالية بديلة لألدوات املالية التقليدية، تتوافق والشريعة اإلسالمية، 
األدوات املالية اإلسالمية ميكن ذكر الصكوك  وتتيح فرصا واسعة الستثمار الفوائض املالية وحتقيق عوائد مهمة، ومن بني أهم هذه

  اإلسالمية.
قبل البدء يف تعريف الصكوك اإلسالمية، ينبغي التعريج على تعريف عملية التصكيك اإلسالمي، ذلك أا تعترب مصدر و 

 الصكوك اإلسالمية املتداولة يف خمتلف األسواق املالية اإلسالمية.

  ماهية عملية التصكيك  - 1

طلح التصكيك، التوريق أو التسنيد كمرتادفات ملسمى واحد، إال أنه ينصح باستعمال مصطلح التصكيك يستعمل مص
العتبارين رئيسيني، أوالمها أن عملية التصكيك مشتقة من كلمة صكوك، وهي متثل البديل اإلسالمي لكلمة سندات واليت تعين التعامل 

وثانيهما أن كلمة التوريق مرتبطة أساسا بالديون، إذ أا تعين حتويل الديون إىل أوراق مالية  بأداة مالية قائمة على الديون والفائدة احملرمة.
  15قابلة للتداول يف السوق املالية، وهو ما ينهي عنه الشرع اإلسالمي.

اوية القيمة، وميكن تعريف عملية التصكيك على أا العملية اليت يتم من خالهلا حتويل ملكية أصول أو منافع إىل وحدات متس
  16.وإصدار أوراق مالية قابلة للتداول تعرب عن هذه الوحدات

كما عرف جممع الفقه اإلسالمي الدويل عملية التصكيك بأا "إصدار وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة متثل حصصا 
قائمة فعال، أو سيتم إنشاؤها من حصيلة  شائعة يف ملكية موجودات (أعيان، منافق، حقوق أو خليط من األعيان واملنافع والديون)

  17.االكتتاب، وتصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه
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  18:وتتم عملية التصكيك بتدخل جمموعة من األطراف وهم
: وهو اجلهة املتمولة (فرد، مصرف، حكومة) اليت تتعهد باستخدام حصيلة االكتتاب يف مشروع استثماري معني، وقد منشئ اإلصدار -

 نشئ بإدارة مشروعه بنفسه أو يعهد باإلدارة إىل مدير االستثمار.يقوم امل

: وهو اجلهة املعنية بتنفيذ االستثمار حبسب مقتضى نشرة اإلصدار بتكليف من املنشئ إن مل يكن مستعدا لتنفيذ مدير االستثمار -
 االستثمار بنفسه. 

املنشئ يف عملية اإلصدار وإدارا مقابل أجر، وال يسوغ : يكون عبارة عن مؤسسة مالية متخصصة، تتوكل عن وكيل اإلصدار -
 تصورها على غري هذا النحو كما ورد يف بعض تطبيقات التصكيك وجتاربه يف العامل اإلسالمي.

 : هو مؤسسة وسيطة تتوكل عن محلة الصكوك يف تنفيذ عقد اإلصدار ومراقبته مقابل أجر.مدير اإلصدار  -

ن مؤسسة مالية وسيطة تتوكل عن محلة الصكوك يف حفظ وثائقهم وضمانام ورقابة عملية إدارة االستثمار : عبارة عأمين االستثمار -
  مقابل أجر. 

  :وميكن توضيح عملية التصكيك من خالل الشكل أدناه

  : آلية عملية التصكيك1الشكل رقم 

  

  

، كرسي سابك لدراسات األسواق سواق المالية اإلسالمية: حالة صكوك اإلجارة، التصكيك في األعبد اهللا العمراين وحممد بن إبراهيم السحيباين: المصدر

  .14، ص: 12-6، رقم 2013، املالية اإلسالمية، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

  19:ومن خالل الشكل أعاله، يتضح أن عملية التصكيك متر بثالثة مراحل أساسية هي كاآليت
اجلهة املصدرة يف هذه املرحلة بتحديد األصول املراد تصكيكها وجتميعها يف وعاء إستثماري واحد، تقوم مرحلة إصدار الصكوك:  -

ومن مثة يقوم وكيل اإلصدار الذي غالبا ما يؤخذ صفة مؤسسة مالية متخصصة بتقسيمها إىل وحدات متساوية تليب حاجيات ورغبات 
  املستثمرين، ومن مث حتويلها لصكوك وبيعها للمستثمرين.

: يقوم وكيل اإلصدار بإدارة حمفظة الصكوك نيابة عن املستثمرين طيلة مدة اإلصدار، حيث يقوم مرحلة إدارة محفظة الصكوك -
  بتجميع العوائد ولدخول الدورية الناجتة عن األصول وتوزيعها على املستثمرين، كما يقوم بتوفري كافة اخلدمات.

رحلة إرجاع الصكوك للجهة املصدرة مقابل القيمة االمسية للصكوك، وهذا يف تاريخ حيث يتم يف هذه امل مرحلة إطفاء الصكوك: -
 حمدد مسبقا يف نشرة اإلصدار.

  تعريف الصكوك اإلسالمية -2
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تعترب الصكوك اإلسالمية كأحد أهم نواتج اهلندسة املالية اإلسالمية الرامية إىل إجياد نظام إسالمي بديل عن النظام لتقليدي 
  20.ي عبارة عن أدوات مالية بديلة عن شهادات االستثمار والسندات، وهي إحدى أهم مصادر األموال يف البنوك اإلسالميةالسائد، وه

وميكن تعريفها على أا أوراق مالية ذات مدة حمددة، مصدرة من طرف الشركات واحلكومات، وهي تثبت ملكية حاملها 
  21.األخرى بأا ذات خماطر متدنية وإيرادها قابل للتوقع على عكس األسهم ألصل ذوو دخل دوري، وتتميز عن األوراق املالية

كما ميكن تعريفها أيضا بأا أوراق مالية متساوية القيمة وحمددة املدة، متثل حصصا شائعة يف ملكية موجودات قائمة فعال، أو 
ها االستفادة من منافع دورية، وحتمله مسؤوليات سيتم إنشاؤها من حصيلة االكتتاب يف الصكوك، تصدر وفق عقد شرعي، ختول مالك

  22.مبقدار ملكيته
وقد جاء تعريف الصكوك اإلسالمية من طرف عديد اهليئات واملنظمات اإلسالمية على شاكلة جملس اخلدمات املالية 

، هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )Islamic Financial Services Board IFSBاإلسالمية (

)Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions AAOIFI( جممع ،

 Securities Commissionوهيئة األوراق املالية املاليزية () Islamic Fiqh Academy IFAالفقه اإلسالمي (

Malaysia SC.(   ا وثائق، شهادات، أوراق مالية أو أداة استثمارية، متثل حصة يف قيمة أصل معني، تكون عادة حيثعرفت بأ
احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية قابلة للتداول إال يف حالة كون الصكوك قائمة على أصول مالية (حساب املديونيات) حسب هيئة 

  23.على عكس هيئة األوراق املالية املاليزية اإلسالمية وجملس اخلدمات املالية اإلسالمية

  أنواع الصكوك اإلسالمية - 3- 1

  24:ميكن التمييز بني عدة أنواع للصكوك اإلسالمية بناء على طبيعة العقد الشرعي الذي تصدر على أساسه، وهي كاآليت

دمات اليت تتعلق بعقد اإلجارة إىل الغرض من صكوك اإلجارة هو حتويل األصول العينية، املنافع واخل صكوك اإلجارة: -1-3-1
أوراق مالية قابلة للتداول يف السوق الثانوية، وتنقسم صكوك اإلجارة إىل صكوك ملكية املوجودات، صكوك ملكية املنافع وصكوك 

  ملكية اخلدمات.

يل توسيع املشروع، يتم إصدارها بغية استخدام حصيلة االكتتاب يف إنشاء مشروع استثماري أو متو  صكوك المشاركة: -1-3-2
  ويصبح املشروع ملكا حلملة الصكوك، وتدار الصكوك على أساس عقد املشاركة بتعيني أحد الشركاء إلدارا بصيغة الوكالة باالستثمار.

هي وثائق متساوية القيمة، يتم إصدارها بغية شراء سلعة املراحبة لتصبح ملكا حلملة الصكوك، ويعترب  صكوك المرابحة: -1-3-3
  ذا النوع من الصكوك مناسبا للمستثمرين الذين يطلبون احلصول على عائد مناسبا مع عدم املخاطرة بأمواهلم.ه

هي أوراق مالية تعرض لالكتتاب على أساس قيام الشركة املصدرة بإدارة العمل على أساس املضاربة  صكوك المضاربة: - 4- 3- 1
  هي نوعان: مضاربة مقيدة ومضاربة مقيدة.لصاحل أصحاب رأس املال ممثلني يف محلة الصكوك، و 

هي وثائق متساوية القيمة، يتم إصدارها بغية متويل عملية تصنيع سلعة معينة، لتصبح ملكا حلملة صكوك االستصناع:  - 5- 3- 1
  الصكوك.

قبيل الديون  هي صكوك متثل بيع سلعة مؤجلة التسليم بثمن معجل، والسلعة املؤجلة التسليم من هي منصكوك السلم:  - 6- 3- 1
  25.العينية، وهي غري قابلة للبيع أو التداول، إذ حيتفظ ا إىل غاية تاريخ استحقاقها

هي وثائق متساوية القيمة، يتم إصدارها بغية استخدام حصيلة االكتتاب يف متويل مشروع على أساس  صكوك المزارعة: - 7- 3- 1
  فق ما حدده العقد.املزارعة، ليصبح حلملة الصكوك حصة معينة يف احملصول و 
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  اإلسالمية خصائص الصكوك - 4- 1

متتاز الصكوك اإلسالمية مبجموعة من اخلصائص اليت متيزها عن غريها من األوراق املالية األخرى املتداولة يف األسواق املالية، 
  26:ومن أهم هذه اخلصائص ما يلي

  لها حصة شائعة يف موجودات أو منافع معينة.الصك عبارة عن وثيقة تصدر باسم مالكها، بقيم متساوية، متنح حام -
  تقوم الصكوك على مبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة. -
  تصدر وتتداول الصكوك وفقا للشروط والضوابط الشرعية. -

  اإلسالمية أهمية الصكوك - 5- 1

  27:اتكتسي الصكوك اإلسالمية أمهية كبرية يف النشاط االقتصادي نتيجة العديد من العوامل، أمهه
  جذب شرحية كبرية من أصحاب رؤوس األموال واملستثمرين الراغبني يف التعامل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية. -
  حتسني رحبية املؤسسات املالية والشركات املصدرة هلا لقلة تكلفة إصدارها وإدارا. -
  البنية التحتية. تتيح للحكومات احلصول على متويل ملشروعاا خاصة التنموية منها ومشاريع -
  توفري التمويل املناسب للشركات بغية متويل مشاريعها وتوسعة أنشطتها. -
إدارة السيولة على مستوى االقتصاد الكلي من خالل امتصاص فوائض السيولة وتوفري متويل مستقر للدولة (استخدام الصكوك  -

  مي).اإلسالمية كأداة من أدوات السياسة النقدية وفقا للمنظور اإلسال
 املساعدة يف تطوير وتنشيط السوق املالية من خالل زيادة عمق واتساع السوق. -

  المحور الثالث: دور الصكوك اإلسالمية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

كل تعيق تعاين املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف خمتلف الدول وباألخص العربية منها واجلزائر على وجه التحديد من عدة مشا   
املؤسسات الصغرية –منوها وتطورها، وحتد من مسامهتها االقتصادية واالجتماعية، ومن بني أهم هذه املعوقات مشكلة التمويل، إذ أا 

ا على متتاز بقلة مواردها املالية، إضافة إلحجام البنوك واملؤسسات املالية التقليدية عن متويلها، لقلة استثماراا وعدم قدر -واملتوسطة
    االستجابة للضمانات املفروضة عليها.

ومن هذا املنطلق، أصبح من الضروري البحث عن آليات جديدة تتيح هلذه املؤسسات احلصول على األموال اليت حتتاجها، مبا 
إلسالمي عموما  خيدم منوها وتوسعها خدمة لالقتصاد الوطين بالدرجة األوىل، ومن أهم هذه اآلليات املستحدثة ميكن ذكر التمويل ا

  والصكوك إلسالمية على وجه اخلصوص.
تؤدي الصكوك اإلسالمية على اختالف أنواعها دورا مهما يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وهو ما ميكن توضيحه من 

  خالل العناصر اآلتية:

  خصائص التمويل اإلسالمي - 1

يت جتعله مناسبا أكثر من غريه للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، ومن ميتاز التمويل اإلسالمي عموما مبجموعة من اخلصائص ال  
  28أهم هته اخلصائص ما يلي:

تنوع وتعدد أساليب التمويل اإلسالمي، فهناك أساليب للتمويل قائمة على التربعات والرب واإلحسان كالقرض احلسن والصدقات  -
اركة املنتهية بالتمليك واملضاربة واملساقاة واملزارعة واملغارسة، وأساليب متويل التطوعية والوقف، وأساليب للتمويل قائمة على املشاركة كاملش

أخرى قائمة على االئتمان التجاري، كالبيع اآلجل والسلم واالستصناع والتأجري التشغيلي والتأجري التمويلي، وكل هذا يتيح فرصا 
 وجماالت أكثر لتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة.
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ويل اإلسالمية تقوم على أساس اجلدوى من الناحية االقتصادية، وعلى أساس احلالل من الناحية الشرعية، وهذا يعين أساليب التم -
أن املشروعات عند دراستها ختضع لألولويات اإلسالمية من ضروريات وحاجيات، مبا حيقق التخصيص األمثل للموارد املتاحة وحيقق 

 تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.

ساليب التمويل اإلسالمية ليست نقيضا للضمانات، فهي ال حتول بني مؤسسات التمويل وأخذ الضمانات الكافية اليت تؤمن أ -
 أمواهلا.

أساليب التمويل اإلسالمية تنقل التمويل من أسلوب الضمان والعائد الثابت إىل أسلوب املخاطرة واملشاركة، فال جمال هنا الستفادة  -
 اآلخر. طرف على حساب الطرف

سعر الفائدة كثمن لإلقراض واالقرتاض هو ربا حمرم شرعا، ختضم معه النشاط التمويلي وينكمش معه النشاط اإلنتاجي، على  -
 عكس التمويل اإلسالمي الذي يغلب النشاط اإلنتاجي على النشاط التمويلي.

دية، تم بإدارة االستثمار بدل اإلقراض، وعليه، ميكن القول أن مؤسسات التمويل اإلسالمي على عكس املؤسسات التقلي    
وتركز على اجلدوى االقتصادية بدل الضمانات املقدمة، وتعمل على حتفيز االدخار واالستثمار بدل اشتقاق االئتمان للحصول على 

  فائدة، وتؤدي دور املستثمر واملستشار االقتصادي بدل دور املرايب.

  لصغيرة والمتوسطةالصكوك اإلسالمية وتمويل المؤسسات ا - 2

تعد الصكوك اإلسالمية املصدرة واملتداولة وفق ضوابط الشريعة إلسالمية حال بديال للمؤسسات الصغرية واملتوسطة واملستثمرين     
  املاليني على حد سواء، والذين يرغبون يف توسيع مصادر متويلهم، وتنويع أصول حمافظهم املالية خارج فئات األصول التقليدية.

ح الصكوك اإلسالمية إمكانية متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة طوال فرتة حياا وخالل خمتلف املراحل اليت متر ا، بدءا تتي    
من مرحلة حتضري املشروع وإطالقه ووصوال إىل مرحلة النضج، حيث أن العدد الكبري يف أنواع الصكوك اإلسالمية والذي بلغ ما مقداره 

نح حلول مرنة ومكيفة على حسب متطلبات وخصائص املؤسسة الصغرية واملتوسطة املصدرة هلا، بناءا على ميكن من م 29نوعا، 27
  املرحلة اليت متر ا املؤسسة وكذا القطاع الذي تنشط فيه.

ها من ورغم هذه امليزات اليت متنحها الصكوك اإلسالمية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، إال أنه يالحظ اإلقبال الضعيف علي    
طرف هذه املؤسسات، وهو األمر الذي ميكن إرجاعه إىل إحكام املؤسسات الكبرية واملتعددة اجلنسيات بصفة كبرية على إصدار 
الصكوك اإلسالمية من جهة، ومن جهة أخرى جلهل املؤسسات الصغرية واملتوسطة للصكوك اإلسالمية واآلليات اليت تصدر على 

  متنحها. أساسها وامليزات الكبرية اليت

  تحديات إصدار الصكوك اإلسالمية بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة - 3

مع تعدد األزمات والضربات اليت بات يتلقاها النظام املايل التقليدي، األمر الذي أدى إىل التقليل من عرض االئتمان ومواجهة     

خاصة ما تعلق بتسيري املخاطر وما  2الضوابط اليت وضعتها بازل  املؤسسات وباألخص الصغرية واملتوسطة ملشاكل متويلية عديدة. ومع
صاحبها من آثار وخيمة على استفادة املؤسسات الصغرية واملتوسطة بدرجة أكرب من املؤسسات الكبرية من التمويل ما بات يهدد 

لصغرية واملتوسطة ما أدى إىل البحث أكثر ومنوها. كل هذه العوامل سامهت بشكل كبري يف رفع تكلفة التمويل للمؤسسات ا ااستمراريته
  عن بدائل متويلية تستجيب للحاجيات التمويلية هلذه املؤسسات من جهة، ومن جهة أخرى تراعي خصوصياا وميزاا.

األسباب سالفة الذكر، أدت إىل البحث عن ابتكارات جديدة من شأا أن تتيح بدائل متويلية جيدة للمؤسسات الصغرية      
  توسطة مبا يضمن املعادلة ما بني العائد واملخاطرة، ومن أهم هذه البدائل الصكوك اإلسالمية.وامل
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الصكوك اإلسالمية هي بديل قابل للتطبيق بالنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، نظرا للميزات اليت مينحها هلذه املؤسسات     
اا، املرونة اليت تتيحها والتكيف حسب احتياجاا، هذا من جهة، ومن متمثلة يف مجع األموال اليت حتتاجها خالل خمتلف مراحل حي

جهة أخرى تتيح الصكوك ميزة تقاسم املخاطرة بني خمتلف األطراف الفاعلني يف السوق، وكذلك يتيح إصدار الصكوك اإلسالمية تعزيز 
  30املسؤولية االجتماعية يف القطاع املايل.

طة إصدار أنواع عديدة من الصكوك اإلسالمية كل على حدا، أو إصدار صكوك هجينة ميكن للمؤسسات الصغرية واملتوس   

)Sukuk hybrid أي القيام بعملية إصدار عدة أنواع من الصكوك اإلسالمية يف إصدار واحد (على سبيل املثال يتم مجع وتعبئة ،(
  31وك هجينة يف نفس الوقت وضمن نفس اهليكل).األموال بناء على عقد استصناع، عقد إجارة وعقد مضاربة من خالل إصدار صك

تتيح الصكوك اهلجينة ميزات أكرب للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من أجل تعبئة ومجع األموال اليت حتتاجها النطالق نشاطها،     
املستثمرين هلذا النوع  منوها وتوسعها، ألا تتيح استخدام عدة أنواع للتمويل اإلسالمي دفعة واحدة ما ميكن من جذب أكرب قدر ممكن

  من اإلصدارات.
  

  نتائج الدراسة

لقد مت من خالل هذه الورقة البحثية عرض ملاهية الصكوك اإلسالمية وكذا خمتلف خصائصها وأنواعها، إضافة إىل ماهية     
 دور الصكوك اإلسالمية يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، معايري تعريفها وأمهيتها املتزايدة يف االقتصاديات احلديثة، ويف األخري

املؤسسات الصغرية واملتوسطة وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع خاصة يف ظل سيطرة املؤسسات الكبرية واملتعددة اجلنسيات على هذا 
  النوع من التمويل اإلسالمي املتزايد األمهية يوما بعد يوم.

  اآلتية: ومن خالل هذه الدراسة، أمكن الوصول إىل النتائج    
تزايدت أمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف خمتلف االقتصاديات العاملية، خاصة يف ظل مسامهتها الكبرية يف خلق مناصب شغل  -

جديدة وبالتايل التقليل من حدة البطالة، الرفع من الناتج الوطين والقيمة املضافة، وبالتايل املسامهة يف رفع الدخل الفردي وإعادة 
 لدخول، إضافة إىل مسامهتها على مستوى رقم األعمال وتنويع االقتصاد الوطين.توزيع ا

يف ظل االجتاه احلديث حنو املالية واهلندسة املالية اإلسالمية على مستوى دول العامل اإلسالمي والغريب على حد سواء، تزايدت  -
 العامة واخلاصة، ويف خمتلف القطاعات وااالت. أمهية الصكوك اإلسالمية على اختالف أنواعها يف متويل خمتلف املشاريع،

ميكن أن تسهم الصكوك اإلسالمية يف توفري متويل مناسب للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، خاصة يف ظل العدد الكبري ألنواع  -
 زاا.الصكوك اإلسالمية وإمكانية إصدار صكوك هجينة، ما مينح هذه املؤسسات خيارات عديدة مكيفة حسب خصائصها ومي
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  :ملخص
إىل إجنازات صندوق الزكاة باجلزائر جند أنه مل حيقق األهداف اليت كان ينتظر أن حيققها خاصة يف جمال التحصيل إذا ما مت  بالنظر

  مقارنتها بالنتائج املتوقع حتقيقها، وخلصت الدراسة أن السبب األساسي يعود إىل نقص أو انعدام الثقة يف صندوق الزكاة.
م الثقة وتفعيل دعمة مؤسسات الزكاة بشـكل أعم يف الدور اليت يقدمه عنصر اإلفصاح والشفافية وحوك وعليه حاولت هذه الدراسة تبيان

صندوق الزكاة. حيث ترى هذه الدراسة أن اإلفصاح عن طرق حتصيل ومجع وتوزيع اموال الزكاة يعد أهم اسرتاتيجيات لدعم الثقة يف 
  لتحديد املسؤوليات وللمساءلة سعياً لتحقيق اجلودة يف صناديق الزكاة.مر ضروري أالصندوق، وكذا حوكمة صناديق الزكاة 

 اإلفصاح، الشفافية، املساءلة، صندوق الزكاة، الثقة يف صندوق الزكاة، الفقر واملشكالت االجتماعية... الكلمات المفتاحية:
Abstract:  
This paper concluded that the Zakat Fund Algerian did not achieve the goals that were expected to 
be achieved, especially in the field of achievement if they are compared with the results expected to 
be achieved, the study concluded that the main reason is due to a shortage or lack of confidence in 
the Zakat Fund. 
Therefore, this study tried to demonstrate the role that provided by the disclosure, transparency and 
corporate governance zakat institutions more generally in support of the trust and activation of the 
Zakat Fund element. This study considers that the disclosure of the methods of collection and the 
collection and distribution of Zakat money is the most important strategies to boost confidence in the 
fund, as well as the Zakat funds, corporate governance is essential to determine the responsibilities 
and accountability in pursuit of quality in the Zakat funds. 
Keywords: Disclosure, transparency, accountability, Zakat Fund, confidence in the Zakat Fund, 
poverty and social problems ... 
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  تمهيد:

وطلـب الـرزق دون اللجـوء إىل السـؤال أو التسـول، ولكـن إذا  ، وحث عـن العمـل واالجتهـاداالجتماعيةحارب اإلسالم الفقر واملشكالت 
عجز هذا الفقري عن سد احتياجات والسعي يف األرض حبثاً عن مناكبها، فإن التشريع اإلسالمي أوجب على األغنياء حقاً هلـؤالء الفقـراء 

ملعاجلة املشكالت االجتماعية بالدول اإلسالمية من خالل فريضة الزكاة، هذه األخرية أصبحت تعترب إحدى الوسائل التمويلية املستخدمة 
باعتبارها خصوصيات اتمع اإلسالمي، وتساهم يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية مما استدعى األمر تنظيمها عن طرف الدولـة، 

  ق فيهم بانتظام.حيث مت إنشاء العديد من الصناديق واملؤسسات اليت تتوىل عملية التحصيل وعملية صرفها على من حت
واجلزائــر بــدورها قامــت بتأســيس صــندوق الزكــاة حتــت إشــراف معــايل وزيــر الشــؤون الدينيــة واألوقــاف، وقامــت بتنظيمهــا وتطــوير هيكلهــا 
التنظيمي والتشريعي حىت تتم عملية التحصيل يف أحسن الظروف...إال أا واجهتها بعض التحديات، ومن امثلة التحديات جنـد صـعوبة 

ة عنصر الثقة لـدى النـاس، صـعوبة يف تثمـري أمـوال عصندوق الزكاة يف الوقت من طرف وزارة الشؤون الدينية واألوقاف وحدها، زعز  تسيري
  الزكاة وغريها...

  وعليه جاءت هذه الورقة البحثية لإلجابة عن السؤال الرئيس املوايل:
ثقـة النـاس فـي صـندوق  ئ حوكمـة المؤسسـاتباعتبارهـا مـن مبـاد ات اإلفصـاح والشـفافيةبطلتتدعم مإلى أي مدى  -

  الزكاة؟
  ويندرج حتت السؤال الرئيس األسئلة الفرعية:

 ما هي اإلجنازات اليت حققها صندوق الزكاة باجلزائر؟ وفيما تتمثل حتدياته؟ .1
 كيف يساهم عنصر اإلفصاح والشفافية يف دعم الثقة يف صندوق الزكاة؟ .2
  والشفافية املسامهة يف تفعيل صندوق الزكاة؟فيما تتمثل اسرتاتيجيات اإلفصاح  .3

  محاور الدراسة:
  صندوق الزكاة يف اجلزائر: اإلجنازات والتحديات المحور األول:
  احلوكمة يف املؤسسات املالية اإلسالمية المحور الثاني:
  اسرتاتيجيات اإلفصاح والشفافية املسامهة يف تفعيل صندوق الزكاة المحور الثالث:

  
  ول: صندوق الزكاة في الجزائر: اإلنجازات والتحدياتالمحور األ
  :الزكاة صندوق أوًال: مفهوم

اخلاصـة، فهـي إذن فريضـة متعلقـة  شـروطها تـوفرت مىت حمددين ملستحقني تدفع معينة أموال يف مايل التزام: أا على الفقه يف الزكاة تعرف
، فهــي حــق مــايل مفــروض علــى األغنيــاء 1احملتــاجون إذا حتققــت فــيهم الشــروطباملــال، يؤديهــا املســلم إذا حتققــت شــروطها، ويســتفيد منهــا 

 الشـريعة أحكـام إطـار يف مجعـا وصـرفا، الزكـاة أداء ترشـيد علـى تقـوم اجتماعيـة دينيـة مؤسسـة هـو الزكـاة لصـاحل احملتـاجني. أمـا صـندوق
 وزارة الشـؤون وصـاية حتـت 2003 سـنة اجلزائـر يف تأسيسـه مت وقـد .اإلسـالمية جمـال الشـريعة يف ـا العمـل السـاري والقـوانني اإلسـالمية

 الـرب وذوي األحيـاء وجلـان كاألئمـة اتمـع يف الفاعلـة خـالل القـوى مـن اتمـع تسـيريه علـى ويقـوم رقابتهـا وحتـت واألوقـاف الدينيـة
 هـاتني مسـتوى علـى املسـجد ؤسسـةتـابعني مل جـاريني حسـابني فـتح مت حيـث بلعبـاس وسـيدي عنابـة بـوالييت وكانـت االنطالقـة اإلحسـانو 

 مت 2004 ويف سـنة فقـط، الطريقـة هـذه ووفـق نقدا الزكاة تقبل ال حيث بريدية حواالت يف شكل وتربعام املزكني أموال لتلقي الواليتني
 الوطن. واليات كافة على العملية هذه تعميم
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  ثانيا: أهداف صندوق الزكاة:

  :2 من بني األهداف اليت يصبوا صندوق الزكاة إىل حتقيقها هي 
 م.وتعامال املسلمني يف نفوس وإحياءها اإلسالم، أركان من ركن هي اليت الزكاة فريضة أداء إىل الدعوة -
 .النقدية الصدقات وأموال واهلبات واملساعدات التربعات مجع -
 الشرعية. اجلهات على الزكاة أموال توزيع -
 االنرتنت التلفزيون، كالراديو، املختلفة اإلعالمية توزيعها بالوسائل وكيفية الزكاة مجع بطرق املختصة اجلهات وكل األفراد وإعالم توعية -

  .اخل...واجلرائد
  3 هذا وقد سطر الصندوق لنفسه أهدافا قصرية إىل طويلة األجل تتمثل فيما يلي:

  يف هذا القسم إىل حتقيق ما يأيت:يهدف الصندوق األهداف قصيرة األجل:  -
 إنشاء البطاقة الوطنية؛ •
 ).يري الزكاة (مجعا وتوزيعا وإحصاءتنصيب الربنامج املعلومايت احمللي لتس •
  وتتمثل يف:األهداف متوسطة األجل:  -
 إصدار قانون صندوق الزكاة؛ •
 تدعيم موارد الصندوق جبمع وتوزيع الصدقات والكّفارات والنذور...؛ •
 الشبكة الوطنية اإللكرتونية لصندوق الزكاة؛إنشاء  •
 تنصيب املكاتب القاعدية الدائمة لصندوق الزكاة (يف كل دائرة)؛ •
 اعتماد احلوالة اإللكرتونية الستحقاق الزكاة. •
  وتتمثل يف:األهداف طويلة األجل:  -
 إنشاء الديوان الوطين للزكاة؛ •
 لكرتوين للزكاة، البطالة اإللكرتونية ملستحق الزكاة...)؛التنظيم اإللكرتوين جلمع وتوزيع الزكاة (الدفع اإل •
 اعتماد فكرة "االختيار الطوعي القتطاع الزكاة من املصدر". •
   الجزائر في الزكاة صندوق نجازاتإ: لثاً ثا

  نمو صندوق الزكاة
، وكــذا عــدد العــائالت املســتفيدة منــه 2009- 2003اجلــداول املواليــة تطــور منــو حصــيلة زكــاة األمــوال وزكــاة الفطــر خــالل الفــرتة  تبــني

 واملشاريع املقدمة.

 الحصيلة الوطنية لزكاة األموال .1
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  ): تنامي الحصيلة الوطنية لزكاة األموال1الجدول رقم (
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 www.MARW.dzالمصدر: موقع وزارة الشؤون الدينية واألوقاف 
  م2009إلى  2003): أعمدة بيانية توضح تنامي الحصيلة الوطنية لزكاة األموال من 1الشكل رقم (

  
م، حيـــــث نالحـــــظ تطـــــور 2009إىل  2003خـــــالل اجلـــــدول والشـــــكل نالحـــــظ تطـــــور احلصـــــيلة الوطنيـــــة لزكـــــاة األمـــــوال مـــــن ســـــنة  مـــــن

دج يف 61.400.000.000دج يف الســــــــــنة األوىل مــــــــــن إنشــــــــــاء الصــــــــــندوق، إىل 11.815.826.935مهمــــــــــا إذ انتقلــــــــــت مــــــــــن 
نوات، فبينمـــــا جنـــــد أن احلصـــــيلة تتطـــــور باســـــتمرار مـــــن ، غـــــري أننـــــا نالحـــــظ تذبـــــذبا وعـــــدم اســـــتقرار يف تطـــــور احلصـــــيلة عـــــرب الســـــ2009
ـــــــــنخفض يف الســـــــــنتني املـــــــــواليتني ســـــــــنيت 48.358.493.129حيـــــــــث وصـــــــــلت إىل  2006إىل ســـــــــنة  2003ســـــــــنة  دج، جنـــــــــدها ت

  .4دج61.400.000.000، إذ بلغت احلصيلة فيها 2009، لتعود إىل االرتفاع سنة 2008و 2007
  الحصيلة الوطنية لزكاة الفطر: .2

 
 

11815826935

20052763550

36718749279

48358493129 47892259702 47217989829

61400000000

الحصيلة الوطنية بالدينار الجزائري

م2009إلى  2003الحصيلة الوطنية لزكاة األموال من 

م2003/ه1424ا�ولى  م2004/ه1425الثانية  م2005/ه1426الثالثة 

م2006/ه1427الرابعة  م2007/ه1428الخامسة  م2008/ه1429السادسة 

م2009/ه1430السابعة 

  الجزائريالحصيلة الوطنية بالدينار   السنة
  دج118.158.269.35  م2003ه/1424
  دج200.527.635.50  م2004ه/1425

  دج367.187.942.79  م2005ه/1426

  دج483.584.931.29  م2006ه/1427

  دج478.922.597.02  م2007ه/1428

  دج427.179.898.29  م2008ه/1429
  دج614.000.000.00  م2009ه/1430
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 م2009إلى  2003): تنامي الحصيلة الوطنية لزكاة الفطر من 2دول رقم (الج    

  
 

  
  
  
  
  
  
 

  www.MARW.dzالمصدر: موقع وزارة الشؤون الدينية واألوقاف 
  م2009إلى  2003أعمدة بيانية توضح تنامي الحصيلة الوطنية لزكاة الفطر من  ):2الشكل رقم (

   
مــــــا لـــــدينا مــــــن إحصـــــائيات أعـــــاله نســــــتنتج أن احلصـــــيلة الوطنيــــــة لزكـــــاة الفطـــــر كانــــــت يف ارتفـــــاع مســــــتمر خـــــالل ثــــــالث مـــــن خـــــالل  

إىل غايــــــــة  2003ســــــــنوات، مث بــــــــدأت يف االخنفــــــــاض خــــــــالل الســــــــنوات األخــــــــرى، حيــــــــث أن مســــــــار احلصــــــــيلة قــــــــد بــــــــدأ مــــــــن ســــــــنة 
ـــــــــــــــــــــــت احلصـــــــــــــــــــــــيلة   2003م، ففـــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــنة 2009 إىل  2006نة دج، لتصـــــــــــــــــــــــل احلصـــــــــــــــــــــــيلة يف ســـــــــــــــــــــــ57789028.6كان

دج 262178602.7إىل 2008و 2007دج، مث تراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت احلصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلة يف ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيت 320611684.4
حــــــــــــــدث ارتفــــــــــــــاع طفيــــــــــــــف يف احلصــــــــــــــيلة حيــــــــــــــث وصــــــــــــــل إىل  2009دج علــــــــــــــى التــــــــــــــوايل، أمــــــــــــــا يف ســــــــــــــنة 241944201.5و

 دج.270000000
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114986744

257155895.8
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270000000

الحصيلة الوطنية بالدينار الجزائري

م2009إلى  2003الحصيلة الوطنية لزكاة الفطر من 

م2003/ه1424ا�ولى  م2004/ه1425الثانية  م2005/ه1426الثالثة 

م2006/ه1427الرابعة  م2007/ه1428الخامسة  م2008/ه1429السادسة 

م2009/ه1430السابعة 

  الحصيلة الوطنية بالدينار الجزائري  السنة
  دج57.789.028,60  م2003ه/1424
  دج114.986.744,00  م2004ه/1425
  دج257.155.895,80  م2005ه/1426
  دج320.611.684,36  م2006ه/1427
  دج262.178.602,70  م2007ه/1428
  دج241.944.201,50  م2008ه/1429
  دج270.000.000.00  م2009ه/1430
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 تنامي االستثمار في الصندوق: .3

  م2009إلى  2004 ): تنامي االستثمار في الصندوق من3الجدول رقم (
  
  
  
  
  
  
  
  

  www.MARW.dzالمصدر: موقع وزارة الشؤون الدينية واألوقاف 
  تحديات صندوق الزكاة بالجزائرًا: رابع

رغم الطفرة اليت حققها صندوق الزكاة بـاجلزائر مـن حيـث املـال ومـدى مسـامهته يف حماربـة الفقـر والبطالـة ومـن مث املسـامهة يف التنميـة 
حىت يواصل صندوق  االقتصادية واالجتماعية و...إال انه يف الوقت احلايل تواجهه عدة حتديات مجة يستجوب األخذ ا وإجياد هلا حلول

  الزكاة مسريته وأهدافه املأمولة. 
  ومن التحديات مايلي:

   تحديات تسيير صندوق الزكاة:. 1
مقرا ببلوغ وزارته درجـة مل  للتنظيم العلمي لصندوق الزكاة، ف وزير الشؤون الدينية واألوقاف بأن الوضع وصل إىل ضرورة املروركشحيث  

املـــرور إىل تأســـيس هيئـــة وطنيـــة  تنظيمـــه وفـــق قواعـــد علميـــة وماليـــة مـــن خـــالل  الصـــندوق، ولـــذلك وجـــبتعـــد فيهـــا قـــادرة علـــى تســـيري 
وقـال الـوزير بـأن  .واملقاوالت والذين حتق عليهم الزكـاة  للوزارة بالوصول إىل كافة الشركات للزكاة، تشارك يف تنمية الزكاة وتسمح  مستقلة

 300قيمـة االسـتثمارات حـوايل   فيمـا بلغـت  مليـون للسـنة املاضـية، 864 ون دينـار مقابـلمليـ 41عرفت مجع مليار و  السنة احلالية قد
الـــذي عرفتـــه قيمـــة القـــرض املمنـــوح مـــن  مثمنـــا يف ذات الوقـــت التطـــور الكبـــري  مليـــون الســـنة املاضـــية، 181دينـــار، مقابـــل  مليـــون

  5.املاضية ماليني سنتيم السنة 10و 7  سنتيم، مقابل مليون 30اليوم تصل إىل حوايل  الزكاة، حيث قال بأن قيمة القرض  صندوق
  . تحديات استثمار وتنمية أموال صندوق الزكاة2

استثمار أموال الزكاة يف مشاريع اقتصادية ذات رحبية هي مسألة حديثة، مل تكن معروفة عند الفقهاء يف العصور املاضية، حيث إن األمر 
ى مستحقيها من مصاريف الزكاة. اما يف عصرنا احلاضر فقد ظهر اهتمام كبري مبسألة استثمار السائد عندهم أن جتمع الزكاة مث توزع عل

. وإذا أريد ألموال الزكاة أن تستثمر بناَء على القول الذي جييز ∗الزكاة. خاصة بعد ظهور املشاريع االستثمارية الكربى وما تدره من أرباح
هذا االستثمار بأكثر من شكل وطريقة، ومن ذلك إنشاء مشاريع ذات ربح تكون مملوكة  مشروعة استثمار أموال الزكاة. فيمكن أن يكون

  لصندوق الزكاة..
رية هذا، وبالنظر لواقع استثمار أموال صندوق الزكاة باجلزائر، فنجد أنه جيد صعوبات كبرية يف اآلونة االخرية الستثمار تلك األموال الكب

قنوات استثمارية تستثمر فيها أموال الزكاة يتطلب إجياد أدوات للقياس واإلفصاح والشفافية  به. وحنن نرى يف هذا البحث أن إجياد
  مالئمة، حىت ال تتعثر تلك املشاريع ويكون احتمال النجاح فيها كبري. 

  عدد المشاريع المفتوحة  السنة
  256  م2004ه/1425
  466  م2005ه/1426
  857  م2006ه/1427
  1147  م2007ه/1428
  800  م2008ه/1429
  1200  م2009ه/1430
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  . تحديات نقص اإلعالم بأهمية صندوق الزكاة3
املسلمني واسعة شاسعة، حىت يف القطـر الواحـد، وإن عـدد السـكان  تعترب اإلعالم الوسيلة األكثر أمهية يف هذا اال، ألن بالد   

كبرية جداَ، و ان االموال اليت جتـب فيهـا الزكـاة يعجـز العقـل البشـري عـن االحاطـة ـا، وأن حصـر اصـحاب االمـوال و تـوجيهم بالوسـائل 
اق، وحىت االعالنات اليت تربز أمهية مشـاركة االغنيـاء يف ة لعمل شوءالعادية البدائية دون مشاركة أجهزة االعالم املرئية و املسموحة و املقر 

الفكرة احلقيقة عن  إليصالتقدمي العون و الصدقات تكاد تكون ضعيفة جداَ، فعلى املؤسسات اخلاصة بأمور الزكاة أن تتوجه إىل اإلعالم 
  .6الزكاة إىل الفرد و اتمع

الركن من أركان اإلسـالم وخاصـة وحنـن نعـيش يف عصـر التكنولوجيـا والتطـور فلإلعالم الدور املشهود يف إبراز حماسن تطبيق هذا   
  الكبري يف ميدان اإلعالم. 

  . نقص أو انعدام الثقة في صندوق الزكاة4
تعـاين معظـم مؤسسـات وصــناديق الزكـاة ازمـة نقـص ثقــة نظـراً لتجربتهـا القصـرية وانعــدام الـوعي بأمهيـة دفـع الزكــاة وبـاألخص أمهيـة صــندوق 

اة يف القيام ذه املهمة، حيث يرى الناس ان مؤسسات الزكاة ليس مؤسسات قوية حىت حتفظ هـذه االمـوال، ولـيس هلـا طـرق واضـحة الزك
ومتينــة يف جمــال حتصــيل ومجــع وتوزيــع امــوال الزكــاة نظــراً لكثــرة االختالســات الــيت حتــدث كــل عــام وخصوصــا يف املســاجد مــن طــرف الغــري، 

نوعي الناس بأمهية صندوق الزكاة سـيتوجب األمـر وضـع اسـرتاتيجية واضـحة ورقابـة حمكمـة وجلـان متخصصـة  وعليه فمن الضروري قبل أن
ووعــي وإفصــاح كــاف عــن اعمــال صــندوق الزكــاة...حىت يتأكــد ويطمــئن دافــع الزكــاة يف أن أموالــه يف احلفــظ والصــون وتقــدم دوراً كبــري يف 

  الزكاة أفضل من طريق الدفع التقليدية غري املنظمة.  حماربة الفقر والتنمية االقتصادية عن طريق صندوق
: يقدم صندوق الزكاة قروضاً حسنة يف إطار استثمار أموال الزكاة واهلدف من ذلك هو إخراج املستفيدين منه مخاطر القرض الحسن.5

 من دائرة شعار "نعطيه ليصبح مزكياً" إال أنه جمموعة من املخاطر تتمثل يف:
وكان هذا نتيجة اعتبار الكثري من املستفيدين من األموال املقدمة هلم هي عبارة عن زكاة وليسوا جمربين خطر عدم السداد:  -

على إرجاعها، ولكن األصل أنه فضل طواعية أن يأخذوا قرضاً حسنًا عوض عن انتظار األموال اليت تقدم هلم، أي من منظور الصندوق 
 أنه مادام قادراً على العمل فهذا أفضل.

ضعف التسيري: فاملستفيد قد يكون متمكنا من حرفته أو صناعته، إال أنه قد يكون مسريا سيئًا إذا تعلق األمر  خطر -
  باجلوانب املالية.

  في المؤسسات المالية اإلسالميةالمحور الثاني: الحوكمة 
  المالية أوًال: أهمية حوكمة المؤسسات
املؤسسات إىل العمل على كفاءة استخدام املوارد وتعظيم قيمة الشركة وتدعيم تنافسيتها يف األسواق مبا  ترجع أمهية حوكمة

ميكنها من جذب مصادر متويل خمتلفة، وأيضًا جيعلها قادرة على خلق فرص عمل جديدة، مع احلرص على تدعيم استقرار أسواق املال 
  واألجهزة املصرفية.

  مهية حوكمة املؤسسات يف النقاط اآلتية:باإلضافة إىل سبق، تكمن أ
إن تأكيد مسؤوليات اإلدارة وتعزيز مساءلتها وحتسني املمارسات احملاسبية واملالية واإلدارية، والتأكيد على الشفافية، كل ذلك من  .1

ه وعالج أسبابه وآثاره قبل شأنه املساعدة على سرعة اكتشاف التالعب والغش املايل والفساد اإلداري واختاذ اإلجراءات الواجبة بشأن
  .7تفاقمها وتأثريها على مستقبل املؤسسة
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إن حتسني أداء الشركة وقيمتها االقتصادية وقيمة أسهمها، وكذا حتسني املمارسات احملاسبيـة واملالية واإلدارية ونزاهة تعامـالا   .2
ات الشركـة التنافسية وكذلك قدرا على جذب وعدالتها وشفافية املعلومات الصـادرة عنها، كل ذلك من شأنه أن يقوي قدر 

 .8االستثمارات والنمو

تقييم أداء اإلدارة العليا وتعزيز املساءلة واحملاسبية، ومكافحة الفساد املايل واإلداري والذي كان السبب الرئيسي يف حاالت حالت  .3
، وختفيض األثر السليب لظاهرة عدم متاثل املعلومات من الفشل اليت منيت به الشركـات الكربى، وكذا احلد من التالعب والغش واخلداع

  .9خالل آليات احلوكمة
  المالية ثانياً: أهداف حوكمة المؤسسات

اهلدف الرئيسي حلوكمة املؤسسات هو حتقيق العدالة والشفـافية وحق املساءلة مبا يسمح لكل ذي مصلحة مراجعة اإلدارة، 
كن معها حماسبة إدارة الشركة أمام مسامهيها، وضمان مراجعة األداء املايل وحسن استخدام ويتـحقق ذلك بضمان وجود هياكل إدارية مي

ة ختامية أمـوال الشركة ومدى االلتزام بالقانون، مع ضـمان وجود املراقبة اخلارجية املستقـلة على املديرين واحملاسبني وصوال إىل قـوائم مالي
  11وينتج عن ذلك حتـقيق أهداف أخرى تتمثـل فيما يلي: ،10على أساس مبادئ حماسبية عالـية اجلودة

  الفصل بني امللكية واإلدارة والرقابة على األداء. -
 عدم اخللط بني املهام واملسؤوليات اخلاصة باملديرين التنفيذيني ومهام جملس اإلدارة ومسؤوليات أعضائه. -

 مرين احملليني واألجانب.متكني الشركات من احلصول على متويل من جانب عدد أكرب من املستث -

مهون املراجعة والتعديل للقوانني احلاكمة ألداء الشركات، حبيث تتحول مسؤولية الرقابة إىل كال الطرفني ومها: جملس اإلدارة للشركة واملسا
  ممثلني يف اجلمعية العمومية للشركة.

  المؤسسية؟ هل تحتاج المؤسسات المالية اإلسالمية لتطبيقات ومبادئ الحوكمة ثالثا:
بصيغ التمويل اإلسالمية املختلفة، وهذه امل تلك املؤسسات اليت حتتكم إىل أحكام الشريعة وتتع هي املؤسسات املالية اإلسالمية

بل هي حباجة إليها وإن كانت داخلة حتت مظلة التمويل اإلسالمي ومتعاطية بصيغه املختلفة،  يست مستغنية عن احلوكمةلاملؤسسات 
الدكتور خالفاً لالعتقاد السائد املتمثل يف عدم أو قلة حاجة تلك املؤسسات للحوكمة ملا حتتكم إليه من قواعد أخالقية، وهذا ما يؤكده 

 مشكلة نقائص حمصنة من إسالمية مالية خدمات تقدم اليت املؤسسات أن املسلمني املفكرين بعض ويعتقد"، حيث يقول: جمعة الرقيبي
على حساب مصلحة األطراف األخرى ذات العالقة، إذ يدعون أن هذه املؤسسات  الشخصية املصلحة حب من يصاحبها مبا الوكالة

ة واملالك بأن يتصرفوا بشكل أخالقي، إال أن االلتزام الذي يدفع اإلدار  التزامها بأحكام الشريعة اإلسالمية، أفضل بسبب  لديها إحكام
الديين للمديرين واملالك ال ميكن أن يعترب وحده دون وجود الضوابط املناسبة ضمان كاف حلماية مصاحل األطراف األخرى. واملؤسسات 

 اخرتاق من تعاين ألن األخرى عرضة هي ةاإلسالمي املالية هذا فاملؤسسات من استثناءا ليست إسالمية مالية خدمات املالية اليت تقدم
  .12"املعلومات  متاثل لعدم رضةً وعُ  ستئمانيةاإل املسئوليات

  أهمية الحوكمة في صناديق الزكاة. رابعا:
سعيا لتحقيق اجلودة والتميز يف األداء ينبغي على أعضاء إدارة صناديق الزكاة اختيار األساليب املناسبة والفعالة لتحقيق خططها       

وأهدافها، واليت من بينها نظام احلوكمة الذي يعمل على حتسني إدارة الصندوق وحيد من التصرفات غري السليمة ويكمل النسق يف 
 توفر اليت والقوانني األنظمة من فية على مستوى املعلومات املالية املتعلقة بنشاط الصندوق، وهذا باعتبار احلوكمة جمموعةاإلفصاح والشفا

الفاعلني يف صندوق  مصلحة يف تكون اليت األهداف لتحقيق ودلك والوضوح والشفافية كاإلفصاح ألعضاء اإلدارة سليمة معلومات
 املعلومات أهم ومن وأمانة، وصدق ثقة من األعمال كأخالقيات أخرى عوامل إىل إضافة والنظامية لقانونيةا األنظمة على وتعتمد الزكاة،

و اسرتاتيجيات تسيري أموال الزكاة املودعة يف الصندوق، األمر  قطر  بالكشف عن اخلاصة املالية املعلومات عنها إلفصاح ا جيب اليت
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يف إدارة أموال صناديق الزكاة  مبادئ احلوكمة أهداف تطبيق أهم ولعل صناديق الزكاة، إدارة أعضاء عاتق على كبرية مسؤولية يلقي الذي
  ما يلي:

اإلسالمية ومبا نصت عليه يف  ألحكام للشريعة طبقاة أعضاء إدارة صناديق الزكاة عن توزيع األموال املودعة مسؤولي تعزيز •
 هذا الشأن.

 الشفافية والعدالة يف توزيع أموال الزكاة املودعة لدى الصندوق.  حتقيق •
  ثقة الفاعلني واملستفيدين يف صناديق الزكاة. تعزيز •
 تنمية تدفق التربعات من خالل تعميق ثقة الفاعلني يف صندوق الزكاة واملستفيدين منه. •
اري أو األخالقي من خالل الشفافية يف إجراءات توزيع حماربة التصرفات غري املقبولة سواء كانت يف اجلانب املادي أو اإلد •

 أموال الزكاة لتقليل وضبط الفساد يف الصندوق.
 أي يتعدى مبا إسرتاتيجية توزيع األموال املودعة هناك يف التفصيل صناديق الزكاة حوكمة متطلبات أهم أن ولعل ما ميكن التأكيد عليه    

 فهم يف أساسا تعد لاملا يف تثمري الشرع ومقاصد اإلسالمية النظر وجهة من العمل القياتأخ أن موضحني غرر، أو جهالة أو تدليس
 دعم هو احلوكمة جناح أساس كما وان ،صناديق الزكاة باعتبارها مؤسسات مالية دينية عمليات لضبط معايريها وإعداد احلوكمة

  .والقوانني األنظمة لتلك الدول والرقابية يف والتنظيمية التشريعية املؤسسات
  الحوكمة في صناديق الزكاة ئمبادخامسا: 

 باعتبارها أي صناديق الزكاة مؤسسات مالية دينية فانه ميكن هلا االستفادة من املبادئ اليت اقرها جملس اخلدمات املالية اإلسالمية يف     
 اإلرشادية المبادئ"  بـ يسمى ما حتت 2006 ديسمرب يف اإلسالمية املالية املؤسسات حلوكمة معيارا شأن احلوكمة، أين أصدر

، حيث ميكن لصناديق الزكاة  االستفادة من هذه املبادئ من خالل " إسالمية مالية خدمات تقدم التي المؤسسات إدارة لضوابط
صناديق الزكاة ومن مث  العمل بالبنود اليت تالئم نشاطه وختدم أهدافه، ولعل أهم ما ميكن أخذه من هذه املبادئ لدعم ثقة الفاعلني يف

  تثمري أمواهلا ما يلي:
 مـن عنصـر لكـل االسـرتاتيجية والوظـائف األدوار حتـدد شـاملة إدارة ضـوابط لسياسـة إطـارا تضـع أن صـناديق الزكـاة علـى جيـب •

واجتـاه املسـتفيدين جتـاه املتربعـني وذلـك جبمـع أمـوال الزكـاة  الصـندوق مسـؤوليات ملوازنـة املعتمـدة واآلليات اإلدارة ضوابط عناصر
 .ومبادئها يف هذا الشأن اإلسالمية الشريعة ألحكام وفقا من خالل توزيعها

 الكافيـة الوسـائل ووضـع املتعلقـة ـا واملخـاطر اسـتثمارام أداء متابعـة يف املسـتفيدين يف شـكل اسـتثمار حبقـوق اإلقـرار جيـب •
 بصـفتها هـؤالء املسـتفيدين جتـاه اسـتئمانية مسـؤوليةصـناديق الزكـاة  تتحمـل ينبغـي ان كمـا احلقـوق، هـذه علـى احملافظـة لضـمان
 . املالئم الوقت يف املعلومات عن والشفافية اإلفصاح مع أمواهلم يف مضاربا

للمســـتفيدين يف شـــكل  املناســـب الوقـــت وىف الكـــايف بالقـــدر، واألساســـية اجلوهريـــة املعلومـــات تـــوفري ينبغـــي علـــى صـــناديق الزكـــاة •
 عقــد مقتضــيات حســب الصــندوق واملســتفيد مــن كــل حصــةعــن   األربــاح وأســس توزيــع االســتثمار اســرتاتيجية حــول اســتثمار
 .املضاربة

 للمستفيد. املتوقعة والعوائد املخاطر مع تتالءم سليمة استثمار اسرتاتيجية اعتماد ينبغي على صناديق الزكاة •
 يف الفتـاوى بتطبيـق وااللتـزام ا، املختصني من الشرعية األحكام على للحصول مناسبة آلية تضع أن ينبغي على صناديق الزكاة •

 .ونشاطاا عملياا نواحي مجيع
 على اجلمهور اطالع تتيح يف شأن توزيع أموال الزكاة وأن ومبادئها اإلسالمية الشريعة بأحكام االلتزام صناديق الزكاة على ينبغي •

  .ومبادئها اإلسالمية الشريعة أحكام تطبيق يف الشفافيةاعتمادها على   ذلك ويتطلب واملبادئ، األحكام هذه
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إذن من خالل تطبيق مبادئ احلوكمة أعاله نلمس أهداف اإلفصاح اليت تسعى متطلباته لتحقيقها يف صناديق الزكاة، أين يسعى كل       
األمـر الـذي يؤكـد أن اجلوانـب األخالقيـة يف عمـل صـناديق الــزكاة  من اإلفصاح واحلوكمة يف النهاية إىل حتقيق الشفافية، العدالـة واملصـداقية

  هي األكثر مالءمة لدعم اإلفصاح اجليد واحلوكمة الناجحة.
ولعل أهم ما ميكن التأكيد عليه يف األخري، أن حماولة السـعي لتقـدمي معلومـات شـفافة ومالئمـة وموثـوق منهـا وذات معـىن مـن  هذا       

شأنه أن يدعم ثقة كل مـن الفـاعلني يف صـندوق الزكـاة واملسـتفيدين منـه، وفـوق كـل هـذه االعتبـارات هـو أمـر شـرعي مهـم. هـذا وأي ـج 
زكاة من شأنه أن يؤدي إىل حجم املعلومات أو االحتيال أو التضليل يف توزيـع أمـوال الزكـاة هـو أمـر يـؤدي ينتهجه أعضاء إدارة صندوق ال

مـن  إىل خمالفة املبادئ الشرعية واملتمثلة يف العدل واإلنصاف الـيت ترتكـز عليهـا شـريعتنا الغـراء، كمـا جـاء يف القـرآن الكـرمي يف عـدة مواضـع
بِيَن ِإْن َيُكـْن َغِنيـا َأْو الِذيَن َآَمُنوا ُكونُوا قـَواِميَن بِاْلِقْسـِط ُشـَهَداَء ِللـِه َولَـْو َعلَـى أَنـُْفِسـُكْم َأِو اْلَوالِـَدْيِن َواْألَقْــرَ  يَا أَيـَها "بينها قوله تعاىل 

  سورة النساء." )135تـُْعِرُضوا فَِإن اللَه َكاَن ِبَما تـَْعَمُلوَن َخِبيًرا ( َفِقيًرا فَاللُه َأْوَلى ِبِهَما َفَال تـَتِبُعوا اْلَهَوى َأْن تـَْعِدُلوا َوِإْن تـَْلُووا َأوْ 
   المساهمة في تفعيل صندوق الزكاة والشفافيةاإلفصاح المحور الثالث: استراتيجيات 

  تفعيل صندوق الزكاةوالشفافية كأحد دعائم الحوكمة ودورهما في أوال: اإلفصاح 
  والشفافية لإلفصاحمدى حاجة صندوق الزكاة .1

ألدوات الزكاة من الصيغ اإلسالمية للصدقات اجلارية اليت تعمل يف جمال التنمية بأبعادها االقتصادية والبشرية والثقافية واالجتماعية وأحد ا
اليت يواجه ا اإلسـالم الفقـر بنوعيـه فقـر الـدخل وفقـر القـدرة مـن خـالل مـا تـوفره مـن دخـل ملـن ال ميكـنهم احلصـول علـى دخـل بأنفسـهم 

م، ومما توفره من خدمات عامة جمانا مثل الصحة والتعلـيم ملـن تعجـز مـواردهم مـن احلصـول عليهـا وبالتـايل متكـنهم مـن القـدرة علـى لعجزه
دى املشاركة يف التنمية، وإذا كانـت الزكـاة أدت دورا هامـا يف بنـاء احلضـارة اإلسـالمية قـدميا مازالـت آثارهـا قائمـة حـىت اآلن، وهنـا تظهـر مـ

لزكاة يف حتقيق العدالة االجتماعية وبالتايل ختفيض عدد الفقراء وتقلـيص نطـاق الفقـر يف العـامل، كـل ذلـك يـربز دور املنظمـات احلاجة إىل ا
غري احلكومية لسّد هذه الثغرات من خالل أساليب التطـوع والعمـل األهلـي، والزكـاة مـع نظـم احلمايـة االجتماعيـة اإلسـالمية األخـرى مثـل 

يب لعالج هذه الثغرات ألا تعمل بشكل مباشر على سد حاجات الفقراء واحملتـاجني وتسـهم يف التنميـة بأبعادهـا الوقف من أهم األسال
املختلفة، وإذا كانت الصحوة اإلسالمية املعاصرة قـد أبـرزت دور نظـم احلمايـة االجتماعيـة اإلسـالمية ممـا جعـل بعـض اهليئـات واملؤسسـات 

لزكـاة حققـت مسـاحة أكـرب مـن الوقـف سـواء مـن حيـث االنتشـار أو التنظـيم، والسـبب يف ذلـك أن تعمل علـى تطبيـق هـذه الـنظم إال أن ا
  الزكاة فريضة (إلزامية) والوقف سنة (اختيارية). 

ومن جانب آخر فإن إدارة أموال الزكاة كانت تتم قـدميا إمـا مـن خـالل نظـام احلسـبة الـذي حتـدده يف أحيـان كثـرية بواسـطة الدولـة...وحىت 
  امت الدولة بإدارة أموال الزكاة من خالل ما يعرف بصناديق الزكاة واليت تشرف عليها وزارة الشؤون الدينية واألوقاف.اآلن ق

إن إدارة أمــوال صــندوق الزكــاة وبأســلوب حكــومي جعــل الزكــاة يف نظــر النــاس كأنــه مــن مســئوليات احلكومــة ســواء مــن حيــث ضــخ أمــوال 
عن املشاركة الفعالة يف دفع أموال الزكاة  وإذا كانت  اإلحجامتفادة بعائدها، وكان هذا أحد أسباب جديدة أو إدارة هذه األموال أو االس

ر اإلدارة تقـوم علــى حســن اختـاذ القــرارات وأن اختــاذ القـرارات يعــىن االختيــار بـني البــدائل املتاحــة يف ضـوء املعلومــات اجليــدة، فـإن هــذا يظهــ
  كل اسرتاتيجي وعام إىل توفري املعلومات عن استخدامات األموال.والشفافية اليت دف بش اإلفصاحأمهية 

والشفافية يف صناديق الزكاة توفري كافة املعلومات الضرورية اليت تعرب بصدق عن مستوى األموال اليت مت حتصيلها وإبراز   باإلفصاحواملقصود 
  كافة االستخدامات حىت تصل إىل مستحقيها.

  لثقة الفاعلين في صندوق الزكاة. متطلبات اإلفصاح الداعمة 2
حىت تتدعم أكثر ثقة الفاعلني يف صندوق الزكاة من أن زكام توف ملستحقيها وان الصندوق يعمل دوما على حتقيق التسيري األمثل      

  ألمواله للرفع من نسبة املسامهني فيه أكثر ينبغي عليه القيام بإفصاحات دورية وشفافة، مفصلة وواضحة عما يلي:
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 اإلفصاح عن القيمة احلقيقية لزكاة املال وكذا مبالغ التربعات املودعة لدي صندوق الزكاة. -
اإلفصاح عن القيم غري النقدية للزكاة كل حسب نوعها واليت اقرها القانون املنظم للزكاة يف اجلزائر يف حموره الثاين املعنون  -

 ا:األموال املعنية بالزكاة املمثلة بالعناصر اآليت ذكرهب
  زكاة النقود  ♦
 زكاة الذهب  ♦
 زكاة الفضة  ♦
 زكاة الزرع والثمار ♦
 الزكاة احليوانية ♦
 زكاة عروض التجارة  ♦
 األسهم والسندات وخمتلف األوراق املالية  ♦
 الشركات االقتصادية  ♦

 اإلفصاح عن إسرتاتيجية توزيع أموال الزكاة املودعة لدى الصندوق من خالل: -
 لى أي أساس يتم اختيار العائالت املعوزة اليت يتم تدعيمها.اإلفصاح عن طرق إحصاء الفقراء وع ♦
 اإلفصاح عن عدد العائالت املعوزة املستفيدة من دعم صندوق الزكاة نقدا مع حتديد مبالغ الدعم. ♦
اإلفصاح عن عدد الفقراء املدعمني يف شكل استثمار مع حتديد طبيعة ومبالغ املشاريع اليت أقامها صندوق الزكاة مع  ♦

 تفيدين يف هذا الشأن.املس
ثقتهم أكثر يف تسيري زكام  وعموما قد متثل البنود أعاله أهم واقل ما ميكن لصندوق الزكاة اإلفصاح عنه للفاعلني فيه حىت تتدعم      

وق على أحسن وجه، فاملسلمون يعون جيدا قيمة الزكاة وأمهية وصوهلا ملستحقيها وإال ما كانوا  قاموا بتأديتها، وان كانوا استأمنوا الصند
ملن له كل احلق يف  فعليه أن يؤدي هذه األمانة األداء األمثل فيفصح حقيقة عن كل صغرية وكبرية تتعلق جبمع وتوزيع هذه األموال

االطالع على ذلك أال وهو صاحب تلك األموال أي الفاعلون حىت يشعر باالطمئنان النفسي بينه وبني خالقه يف تأديته هلذا الفرض أي 
    الزكاة أحسن تأدية من خالل نشاط صندوق الزكاة فيكون فاعال وفيا هلذا األخري. 

  المستفيدين من صندوق الزكاة.متطلبات اإلفصاح الداعمة لثقة 3
من املنطقي القول بان املستفيد من دعم صندوق الزكاة سواء نقدا أو يف شكل استثمار مبجرد استفادته يقع على عاتقه تأدية زكاة      

 شراكته مع أمواله مبختلف أنواعها عند توفر شروطها لصندوق الزكاة، ولعل ما يرفع من ثقة املستفيد يف شكل استثمار أن يلمس يف
صندوق الزكاة تلك العدالة يف إدارة املشروع وتسيري خماطره بصفة الصندوق مضاربا يف أموال املستفيد وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية، 

لضوابط هذه األخرية اليت أقرت حقوقا للمستفيد يف هذا الشأن جاء تفصيلها يف املعايري الشرعية الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة وا
  للمؤسسات املالية اإلسالمية واليت ينبغي أن يكون املستفيد على اطالع تام ا من خالل إفصاح صندوق الزكاة عن:

أشكال استثمار الصندوق ألموال الزكاة املودعة لديه وفق الصيغ املباحة شرعا من مضاربة ومشاركة، إجارة، قروض حسنة  - 
 لة وفق كل صيغة واملبالغ املخصصة لكل منها.و...مع اإلفصاح عن عدد املشاريع املمو 

 أسس توزيع العائد واملخاطرة بني صندوق الزكاة واملستفيد يف حالة االستثمار وفق صيغيت املضاربة واملشاركة. - 
 حقوق إدارة املستفيد للمشروع وتسيري خماطره وفق ما تقتضيه الشريعة اإلسالمية من أحكام يف هذا الشأن. - 
املتعلقة بالعقود اليت يربمها صندوق الزكاة مع مستفيديه يف شكل استثمار  كأن يضع الصندوق ملحقا  األحكام الشرعية - 

للمعاير الشرعية الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة والضوابط للمؤسسات املالية اإلسالمية واليت تفصح وبالتفصيل عن أحكام 
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 ط�د.عراب�سارة���براضية�حكيم�د.������������������������������������صندوق�الزكاةبدعم�الثقة�Aي�حوكمة�مؤسسات�الزكاة�دور�

تناول كل من الفاعلني يف صندوق الزكاة واملستفيدين منه حىت حيقق عقود االستثمار الشرعي وأن يكون هذا امللحق يف م
 الصندوق بذلك أعلى مستويات اإلفصاح والشفافية املطلوبة.

  الزكاةصندوق دور اإلفصاح والشفافية في دعم الثقة بين مختلف الفاعلين في . 4
  يف أي معلومة أو إجراء يتصف بالشفافية منها:يتطلب شروط جيب توفرها حتقيق مبدأ اإلفصاح والشفافية يف صندوق الزكاة 

  أن تكون الشفافية يف الوقت املناسب، حيث أن الشفافية املتأخرة تكون عادة ال قيمة هلا ويعلن عنها أحيانا فقط الستيفاء الشكل. -
  أن تتاح الشفافية لكافة اجلهات يف ذات الوقت.  -
 تكون شارحة نفسها بنفسها فما قيمة شفافية غامضة أو غري شفافة؟ أن -
أن يعقب الشفافية مساءلة، فالشفافية يف حد ذاا ليست غاية، بل وسيلة إلظهار األخطاء واالقتصاص من مرتكبيهـا، وذلـك بـالطبع  -

  يف إطار الوسائل القانونية املنظمة لذلك.
ى الفاعلني يف إدارة أمـوال صـناديق الزكـاة سـواء الدولـة أو دافعـو األمـوال العمـل بكفـاءة يف إدارة وإذا ما أمكن حتقيق هذه الشروط فإن عل

  وتنمية موارد الصندوق واستخداماا يف خدمة الصاحل العام.
  النتائج والتوصيات

 احلاجات، ألصحاب تقدمه مبا وذلك والتكافل الرتاحم اتمع لتحقيق وسط وكبريًا هاًما دورًا تلعب الزكاة أن إىل الدراسة هذه من خنلص
 اإليـرادات أن احلاجـات، كمـا هـذه أصـحاب منهـا يرجـوه الـذي بالدور تقوم ال الزكاة جعل اإليرادات مع الفقر قياًسا نسبة ارتفاع أن غري

 ذلك جاء كما والتحديات املرتبطة بذلك للمعوقات إليه الوصول والذي يصعب للزكاة احلقيقي الوعاء من كبرية نسبة متثل للزكاة احملصلة
  وخلصت الدراسة بالنتائج املوالية: .الدراسة يف

  صعوبة تسيري صندوق الزكاة باجلزائر من طرف وزارة الشؤون الدينية واالوقاف يف ظل تزايد حصيلة األموال به ونقص اخلربة. .1
 حاجة صناديق الزكاة إىل طرق ووسائل مشروعة لتثمري أموال الزكاة. .2
 يعترب عنصر الثقة أهم عائق وحتد لصندوق الزكاة باجلزائر. .3
 يعود نقص الثقة يف صناديق الزكاة إىل كثرة االختالسات وعدم وضوح اسرتاتيجية تسيري واضحة ألموال الزكاة وطرق توظيفها. .4
 بينت التجارب أمهية حوكمة الشركات وكذا أمهية اإلفصاح والشفافية يف دعم الثقة يف الشركات. .5

  نوصي بما يلي:بناًء على النتائج السـابقة و 
  التطبيق اجليد حلوكمة املؤسسات مبا يتماشى وصناديق الزكاة. .1
 اإلفصاح التام عن سياسات عمل صندوق الزكاة. .2
 استخدام املزيد من اإلعالم بأمهية صندوق الزكاة والنتائج اإلجيابية املرتتبة على العمل به. .3
 ر حول نتائج صندوق الزكاة وإشراك اتمع يف تسيريه.املزيد من اإليضاحات والتقاري .4
إعادة النظر يف الطرق احلالية املستخدمة لتحصيل أموال الزكاة واستخدام التكنولوجيا احلديثة حىت يطمـئن دافـع الزكـاة أن امـوال  .5

 يف احلفظ والصون وتعطى ألصحاا بتسيري جيد واستخدام أمثل.
 الرقابة.صندوق الزكاة للمساءلة و  عإخضا  .6
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  المراجع والهوامش
 

                                                           
ـــــة االقتصـــــاديةختـــــام عـــــارف حســـــن عمـــــاوي، " 1 ـــــا، جامعـــــة النجـــــاح دور الزكـــــاة فـــــي التنمي "، رســـــالة ماجســـــتري يف الفقـــــه والتشـــــريع، كليـــــة الدراســـــات العلي

  .12، ص2010الوطنية، فلسطني، 
ــــرقريشــــي حممــــد اجلمــــوعي وفروحــــات حــــدة، " 2 ــــة صــــنودق الزكــــاة فــــي الجزائ ــــة فــــي ظــــل االقتصــــاد اإلســــالمي: دراســــة تجرب "، فعاليــــة السياســــة المالي

 .10-09، ص2011امللتقى الدويل األول حول االقتصاد اإلسالمي، الواقع..ورهانات املستقبل، املركز اجلامعي بغرداية، اجلزائري، فيفري 
ـــــر العاصـــــمة"وق، . حمنـــــد عـــــز 3 ـــــة الجزائ ـــــة مـــــن والي ، مـــــذكرة ماجســـــتري، جامعـــــة اجلزائـــــر العوامـــــل المـــــؤثرة علـــــى أداء الزكـــــاة "دراســـــة ميدانيـــــة علـــــى عين

  .82-81، ص2011، اجلزائر 02
ـــــة االقتصـــــادية"بكـــــي فاطمـــــة، " 4 ـــــي تحقيـــــق التنمي لتســـــيري، املركـــــز ، مـــــذكرة ماســـــرت، معهـــــد العلـــــوم االقتصـــــادية والتجاريـــــة وعلـــــوم ادور صـــــندوق الزكـــــاة ف

 .2013/2014اجلامعي تيسمسيلت، 
ـــــــــة ويعتـــــــــرفشـــــــــبكة ومنتـــــــــديات رأس الـــــــــوادي، " 5 ـــــــــوم غـــــــــالم اهللا يكشـــــــــف عـــــــــن تأســـــــــيس هيئـــــــــة وطني ـــــــــايل: 04/12/2011"، ي ، مـــــــــن املوقـــــــــع الت

http://www.raseloued.info/news.php 
ذه اختلـــــف الكثـــــري مـــــن العلمـــــاء املعاصـــــرون يف حكـــــم توظيـــــف امـــــوال الزكـــــاة يف مشـــــاريع اســـــتثمارية مرحبـــــة...وحنن هـــــذا لـــــيس حبثنـــــا، لـــــذا ال نركـــــز علـــــى هـــــ ∗

  النقطة الفقهية فلها أهل االختصاص، وما يهمنا يف هذا البحث هو كيفية تفعيل صندوق الزكاة...
 .16، صمصاريف الزكاة لمعالجة األزمة االقتصادية: دراسة تحليلية تفعيل، جتو محد أمني مسايل اهلورمزياري 6
  .31، ص2007احتاد املصارف العربية،  حوكمة الشركات ودور مجلس اإلدارة"،عدنان بن حيدر بن درويش، "  7
 نفس املرجع الســابق. 8

9 Dewing, I. And Others “Cadbury and beyond، Corporate Governance 
Regulation”.London 2000. 

"،  املـــــؤمتر العلمـــــي األول: حوكمـــــة الشـــــركات ودورهـــــا يف دور مبـــــادئ حوكمـــــة الشـــــركات فـــــي رفـــــع كفـــــاءة البورصـــــة المصـــــريةصـــــالح زيـــــن الـــــدين، "   10
  .09، ص2008أكتوبر  16-15اإلصالح االقتصادي،  مصر، 

  .32مرجع سبق ذكره، ص الشركات ودور مجلس اإلدارة"، حوكمةعدنان بن حيدر بن درويش، "  11
ورقـــــة مقدمـــــة ملـــــؤمتر اخلــــــدمات  حوكمـــــة العالقـــــة بـــــين أطـــــراف التعاقـــــد فـــــي الصـــــيغ اإلســـــالمية  (المرابحـــــة والمضـــــاربة )"،مجعـــــة حممـــــد الـــــرقيىب ، " 12

 .10-9، ص2010املالية اإلسالمية الثاين، ليبيا، أفريل 
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  :ملخص
تعتـــــــرب الصـــــــناعة املاليـــــــة اإلســـــــالمية صـــــــناعة حديثـــــــة النشـــــــأة مقارنـــــــة بنظريـــــــا التقليديـــــــة لـــــــذلك هـــــــي يف أمـــــــس احلاجـــــــة إىل 
ابتكــــار وتطــــوير منتجــــات إســــالمية حتقــــق هلــــا التقــــدم والنمــــو ومنافســــة الصــــناعة املاليــــة التقليديــــة، لــــذا بــــرزت اهلندســــة املاليــــة اإلســــالمية 

يف املؤسســـــات املاليـــــة اإلســـــالمية وخللـــــق وتطـــــوير منتجـــــات تتوافـــــق واألحكـــــام الشـــــرعية للمعـــــامالت املاليـــــة مـــــن جهـــــة  لتحقيـــــق اإلبـــــداع
وحتقــــق الكفـــــاءة االقتصـــــادية مـــــن جهــــة أخـــــرى. لـــــذلك تتنـــــاول هــــذه الورقـــــة البحثيـــــة موضـــــوع املنتجــــات املاليـــــة اإلســـــالمية، خصائصـــــها 

تبارهــــــا منتجــــــات حديثـــــة ارتــــــبط ظهورهــــــا بظهــــــور املصــــــرفية اإلســــــالمية، وملــــــا هلــــــا مــــــن ومبادئهـــــا الــــــيت متيزهــــــا عــــــن نظريــــــا التقليديــــــة باع
  أمهية كربى بالنسبة للمؤسسات املالية اإلسالمية. 

 املالية، الصناعة املالية اإلسالمية، املؤسسات املالية اإلسالمية ةاهلندس الكلمات المفتاحية:
Abstract:  

"Financial engineering" is  a new terminology in the finance world, scientific and academic 
sides, but the concept is as old as financial transactions, it reflect the developmental process that works 
to generate (innovation) new financial instruments and techniques to meet the needs of the users of 
money in terms of the risk and the period of maturity and revenues, this financial art has created 
many products in common use at the level of local and international financial markets, and even 
become occupies the forefront of contemporary financial transactions and these kinds of financial 
derivatives futures and options and other products. In contrast,  the Islamic finance industry is 
regarded as a new industry with the ancient one.  Ther fére, it needs to  progress its Islamic products 
which bing to it development, growth and competetion  with the traditional financial industry. So,  
Islamic financial  engineering appens to achieve innovation in Islamic financial institutions and to 
create and develop products compatible with the provisions of the legitimate financial transactions on 
the one hand and achieve economic efficiency on the other. So this paper deals with the subject of 
Islamic financial products, their characteristics and principles that distinguish them from their 
conventional counterparts as modern products has been associated with the emergence of Islamic 
banking appearance, and because of its great importance for Islamic Financial Institutions. 
Key words: financial engineering, Islamic finance industry, Islamic financial institutions 
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  تمهيد:
ـــــات خمتلـــــف  ـــــأقلم مـــــع احتياجـــــات ومتطلب ـــــة تت ـــــى إجيـــــاد وتطـــــوير منتجـــــات مالي ـــــه عل ـــــى قدرت يعتمـــــد بقـــــاء أي نظـــــام مـــــايل عل
ــــة العامليــــة مــــن جهــــة أخــــرى. وهــــو مــــا حــــدث فعــــال  األعــــوان االقتصــــاديني مــــن جهــــة، وحتقــــق االســــتقرار يف املؤسســــات واألســــواق املالي

كثـــــــر تعقيـــــــداً حـــــــىت تتماشـــــــى مـــــــع التغـــــــريات احلاصـــــــلة يف االقتصـــــــاديات الدوليـــــــة وحـــــــىت حيـــــــث أصـــــــبحت األدوات املاليـــــــة التقليديـــــــة أ
ـــــراد واملؤسســـــات مـــــع ضـــــمان احلقـــــوق  ـــــني خمتلـــــف األف ـــــة ب ـــــة والعيني ـــــل، وتســـــهيل انتقـــــال األصـــــول املالي ـــــوفري فـــــرص التموي تـــــتمكن مـــــن ت

تعقيــــــدا وانتشــــــارا يف املعــــــامالت املاليــــــة احلديثــــــة وتعتــــــرب املشــــــتقات املاليــــــة مــــــن أكثــــــر املنتجــــــات واألدوات املاليــــــة  واحلــــــد مــــــن املخــــــاطر.
ــــار أــــا مبــــادالت صــــفرية تقــــوم  وأكثــــر األســــاليب اســــتخداما لتجنــــب املخــــاطر، ورغــــم ذلــــك فإــــا تتعــــرض لكثــــري مــــن النقــــد علــــى اعتب

الـــــيت  علـــــى أن يـــــربح طـــــرف مقابـــــل خســـــارة الطـــــرف اآلخـــــر، وهـــــو مـــــا يتنـــــاىف ومبـــــادئ عمـــــل املصـــــارف واملؤسســـــات املاليـــــة اإلســـــالمية
ظهـــــرت منـــــذ مـــــا يزيـــــد عـــــن ثالثـــــني ســـــنة بغيـــــة تقـــــدمي خـــــدمات واســـــتثمارات تتوافـــــق وأحكـــــام املعـــــامالت املاليـــــة القائمـــــة علـــــى أســـــس 

  ومبادئ الشريعة اإلسالمية. 
ــــــث ازداد عــــــددها بزيــــــادة عــــــدد املتعــــــاملني    فقــــــد أثبتــــــت املصــــــارف اإلســــــالمية فعاليتهــــــا وأمهيتهــــــا علــــــى الســــــاحة الدوليــــــة حي

ت إىل جانبهــــــا مؤسســــــات ماليــــــة أخــــــرى مثــــــل صــــــناديق االســــــتثمار اإلســــــالمية والســــــوق املاليــــــة اإلســــــالمية، معلنـــــــة معهــــــا كمــــــا ظهــــــر 
إال أن انتقــــــال املنظومــــــة املاليــــــة اإلســــــالمية مــــــن مرحلــــــة التأســــــيس إىل مرحلــــــة إثبــــــات ، بــــــذلك عــــــن بدايــــــة ظهــــــور نظــــــام مــــــايل إســــــالمي

عدالــــــة واالســـــتقرار يقتضــــــي ضـــــرورة ابتكــــــار وتطــــــوير منتجـــــات ماليــــــة إســــــالمية الوجـــــود واملنافســــــة وتبـــــين الــــــدور املنــــــوط ـــــا يف حتقيــــــق ال
  تزيد من كفاءته وتسمح له باالستمرار وحتقيق العدالة واالستقرار املايل واالقتصادي.

ــــــرب املنتجــــــات املاليــــــة اإلســــــالمية بأــــــا   ــــــاع أحكــــــام  -يف الغالــــــب-وتعت مشــــــتقة مــــــن الفقــــــه اإلســــــالمي، فهــــــي إذن ملزمــــــة بإتب
اإلســــــالمية ومبادئهــــــا فيمــــــا يتعلــــــق باملعــــــامالت املاليــــــة، وبنــــــاء علــــــى هــــــذا اســــــتطاع الفقهــــــاء املــــــاليون باملؤسســــــات اإلســــــالمية الشــــــريعة 

ـــــــــيت تراعـــــــــي اعتبـــــــــارات إدارة الســـــــــيولة  وباســـــــــتخدام اهلندســـــــــة املاليـــــــــة اإلســـــــــالمية تطـــــــــوير جمموعـــــــــة مـــــــــن األدوات املاليـــــــــة اإلســـــــــالمية ال
مية، دون أن تتضــــــــمن عالقــــــــة الدائنيــــــــة واملديونيــــــــة أي دون اإلخــــــــالل مببــــــــادئ املعــــــــامالت واملوجــــــــودات يف املؤسســــــــات املاليــــــــة اإلســــــــال

املاليـــــة اإلســـــالمية. وعلـــــى الـــــرغم مـــــن أمهيـــــة املنتجـــــات املاليـــــة يف اســـــتمرار مســـــرية املنظومـــــة املاليـــــة اإلســـــالمية واكتمـــــال بنيتهـــــا وهيكلهـــــا 
تعريـــــف ـــــا أكثـــــر وضـــــبط األســـــس واملعـــــايري الشـــــرعية الـــــيت تســـــند عليهـــــا العـــــام إال أـــــا تفتقـــــر للبحـــــث والتطـــــوير والدراســـــات املعمقـــــة لل

  للخروج من دائرة احليل واخلالف الذي ينعكس سلبا على انتشار وتداول تلك املنتجات على املستوى العاملي.
ا، إضـــــافة إىل وتــــأيت هــــذه الورقــــة البحثيــــة للوقــــوف علــــى ماهيــــة املنتجــــات املاليــــة اإلســــالمية وأهــــم املبــــادئ الــــيت تســــتند عليهــــ  

  االسرتاتيجيات املتبعة يف تطوير تلك املنتجات، وذلك من خالل ثالثة حماور هي:
  .ماهية المنتجات المالية اإلسالمية: المحور األول
  محددات ومعايير شرعية المنتجات المالية اإلسالمية: المحور الثاني

  ميةالمحور الثالث: استراتيجيات ومتطلبات تطوير منتجات مالية إسال
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  المحور األول: ماهية المنتجات المالية اإلسالمية
يعــــــد موضــــــوع املنتجــــــات املاليــــــة اإلســــــالمية مــــــن املوضــــــوعات الــــــيت حتتــــــاج لتنــــــاول عميــــــق، الرتباطــــــه بشــــــكل مباشــــــر بســــــبب 

ويرهـــــا علـــــى وجـــــود املؤسســـــة املصـــــرفية اإلســـــالمية يف حـــــد ذاتـــــه. فبـــــدون وجـــــود حـــــزم متكاملـــــة مـــــن املنتجـــــات واخلـــــدمات الـــــيت يـــــتم تط
 أساس احلاجات الفعلية للسوق، ال ميكن هلذه املؤسسات أن تواصل تقدمي خدماا بفعالية.

  أوال: مفهوم المنتجات المالية اإلسالمية
حلـــــل مشـــــكلة حمــــددة أو الوصـــــول هلـــــدف معــــني بوســـــيلة ماليـــــة. وقـــــد  اريداة املاليـــــة يــــراد بـــــه تصـــــرف اختيــــاملنــــتج املـــــايل أو األ  

د، وقـــــد يتضـــــمن عـــــدة عقـــــود. وهـــــو يشـــــمل أنـــــواع التصـــــرفات املختلفـــــة: املعاوضـــــات واملشـــــاركات والتوثيقـــــات يقتصـــــر علـــــى عقـــــد واحـــــ
(كالســـــلم واإلجـــــارة والشـــــركة)، كمـــــا يشـــــمل التطبيقـــــات املختلفـــــة  والتربعـــــات. فـــــاملنتج املـــــايل مـــــن حيـــــث املبـــــدأ يشـــــمل العقـــــود املســـــماة

حلــــل مشــــكلة أو معاجلــــة قضــــية ماليــــة خاصــــة ويــــرتجم ذلــــك عــــادة يف شــــكل  الــــيت تتفــــرع عنهــــا، كاملراحبــــة لآلمــــر بالشــــراء، والــــيت ــــدف
  1عقد أو منظومة من العقود والشروط والرتتيبات اليت تكفل حتقيق هذا الغرض.

واملقصـــــود باملنتجـــــات املاليـــــة اإلســـــالمية هـــــو مـــــا يتكـــــون مـــــن الصـــــيغ والعقـــــود واآلليـــــات املاليـــــة الـــــيت تلتـــــزم بأحكـــــام الشـــــريعة   
هي يف إمكانيـــــــــة تطبيقهـــــــــا ومرونتهـــــــــا املنتجـــــــــات املاليـــــــــة املعاصـــــــــرة، ولكنهـــــــــا متتـــــــــاز باملبـــــــــادئ واملميـــــــــزات اخلاصـــــــــة اإلســـــــــالمية، وتضـــــــــا

  2باالقتصاد اإلسالمي، من امللكية واملشاركة وأن الغنم بالغرم واخلراج بالضمان.
ــــــة تســــــت ــــــد املنظومــــــة املالي ــــــتج املــــــايل مــــــا هــــــو إال أداة يف ي ــــــق غايــــــات حمــــــددة وجــــــد مــــــن يشــــــري التعــــــريفني أعــــــاله إىل أن املن خدمه لتحقي

أجلهــــا، وأنــــه ميكــــن أن يكــــون عقـــــدا واحــــدا فيكــــون بــــذلك منــــتج بســـــيط، كمــــا ميكــــن أن يضــــم جمموعــــة مـــــن العقــــود وهــــو مــــا يعـــــرف 
باملنتجــــات املركبــــة، ويشــــري التعــــريفني إىل خاصــــية أساســــية وهــــي ارتكــــاز املنــــتج علــــى صــــيغ وعقــــود معينــــة. وينطبــــق هــــذا التعريــــف علــــى 

ســــــواء كــــــان تقليــــــدي أو شــــــرعي، إال أن املنتجــــــات اإلســــــالمية تشــــــرتط إضــــــافة إىل مــــــا تقــــــدم يف التعريــــــف، اخلضــــــوع ملبــــــادئ أي منــــــتج 
ــــــة بوســــــيلة  ــــــذي يهــــــدف إىل حــــــل مشــــــكلة معين ــــــاري ال ــــــك التصــــــرف االختي ــــــاملنتج اإلســــــالمي: "هــــــو ذل ــــــه ف التشــــــريع اإلســــــالمي، وعلي

شـــــرعية مســـــماة والتزامـــــاً مببـــــادئ املعـــــامالت املاليـــــة اإلســـــالمية. فاحليـــــل ماليــــة بغيـــــة حتقيـــــق هـــــدف مـــــايل اقتصـــــادي، انطالقـــــاً مـــــن عقـــــود 
  أيضاً منتجات كوا تصرفات اختيارية حتقق غاية مالية أو اقتصادية إال أا غري مقبولة شرعاً". 

  ثانيا: مبادئ المنتجات المالية اإلسالمية
  ريعة اإلسالمية يف رزمتني مها:ميكن حصر املبادئ الرئيسية اليت حتكم العقود املالية حسب الش  

   3: املبادئ العامة يف التعاقد: وتتضمن:الرزمة األولى -1
  األهلية القانونية للتعاقد كالعقل والبلوغ والتمييز. -
  الرتاضي بني األطراف املتعاقدة. -
  مراعاة القوانني السائدة. -

يف هـــــــذا اإلطـــــــار بـــــــالرغم مـــــــن وجـــــــود بعـــــــض الفـــــــوارق  املالحـــــــظ هنـــــــا أن الشـــــــريعة اإلســـــــالمية تتفـــــــق مـــــــع القـــــــوانني الوضـــــــعية  
  الطفيفة يف هذا اخلصوص كاعتماد السن القانونية املؤهلة للتعاقد.

: املبـــــادئ اخلاصـــــة باملعـــــامالت املاليـــــة اإلســـــالمية: وتشـــــمل: االلتـــــزام األخالقـــــي والقيمـــــي اإلباحـــــة الشـــــرعية التـــــوازن الرزمـــــة الثانيـــــة -2
  مبدأي التكامل واملناسبة.واحلاجة احلقيقية، باإلضافة إىل 

ـــــزام األخالقـــــي والقيمـــــي -2-1 ـــــا وموافقـــــا االلت ـــــوال، مـــــن وجهـــــة النظـــــر الشـــــرعية، جيـــــب أن يكـــــون أخالقي : حـــــىت يكـــــون املنـــــتج مقب
للقــــــيم احلميــــــدة، فكمــــــا أن الشــــــريعة شــــــجعت علــــــى العمــــــل والتجــــــارة والكســــــب احلــــــالل، فإــــــا منعــــــت املنتجــــــات واخلــــــدمات احملرمــــــة 



  

 

�،�ا�ركز�الجام�ي�الونشر � ��D،�تيسمسيلت،�الجزائريمعهد�العلوم�,قتصادية�والتجارية�وعلوم�التسي

 

61 

 �2017مارس/�01العدد��-شعاع�للدراسات�,قتصادية�مجلة��شعاعمجلة�

شـــــأا اإلضـــــرار بـــــالفرد واتمـــــع مثـــــل حتـــــرمي االجتـــــار باملخـــــدرات والكحـــــول... كـــــذلك توزيـــــع وإنتـــــاج أي ســـــلعة أو  أخالقيـــــاً، الـــــيت مـــــن
  4خدمة أو نشاط غري مقبول أخالقياً وتأنفه الطباع البشرية السليمة وهو ما يعرف عاملياً باالستثمار األخالقي.

ررت يف قواعــــــدها وضــــــوابطها الفقهيــــــة القاعــــــدة الشــــــرعية الــــــيت : فالشــــــريعة قــــــاإلباحــــــة الشــــــرعية للمعامالت(مبــــــدأ الحــــــل) -2-2
ـــــت النهـــــي، هـــــذا  ـــــى أن "األصـــــل يف البيـــــوع اإلباحـــــة"، املنبثقـــــة مـــــن األصـــــل العـــــام "األصـــــل يف األشـــــياء اإلباحـــــة"، حـــــىت يثب نصـــــت عل

 يتطـــــرق إليـــــه الفقهـــــاء يف كـــــل شـــــيء. وهـــــذا أصـــــل جليـــــل يعـــــول عليـــــه يف ختـــــريج العقـــــود واملســـــائل املســـــتجدة يف احليـــــاة املعاصـــــرة ممـــــا مل
النـــــاس العامـــــة ومل  مــــن قبـــــل، يكـــــون مقبـــــوًال شـــــرعاً مـــــا مل يتصـــــادم مـــــع دليـــــل شــــرعي مـــــن املصـــــادر األصـــــلية، وكـــــان ممـــــا اقتضـــــته مصـــــاحل

   5يشتمل على مفسدة راجحة. واألمثلة على ذلك كثرية منها: عقد اإلجارتني، عقد املقاولة واالشرتاط ملصلحة الغري.
أن يكـــــــون حمـــــــور الدراســــــة والعنايـــــــة يف املعـــــــامالت املاليــــــة هـــــــو أصــــــول احملرمـــــــات، وهـــــــي الربــــــا والغـــــــرر، ولـــــــيس  وتقتضــــــي قاعـــــــدة احلــــــل

أحكــــام البيــــع وشــــروطه وأركانــــه، كمــــا هــــو شــــائع. فــــإن احملرمــــات إذا مت اجتناــــا فالعقــــد صــــحيح بنــــاء علــــى هــــذه القاعــــدة. ولــــذلك إذا 
خــــر اجلــــواز فــــإن القائــــل بــــاملنع هـــــو الــــذي يلزمــــه بيــــان الــــدليل أمــــا القائـــــل وجــــد رأيــــان خبصــــوص عقــــد معــــني، أحــــدمها خيتـــــار املنــــع واآل

بـــــاجلواز فـــــال يلزمـــــه الـــــدليل ألنـــــه موافـــــق لألصـــــل. وقاعـــــدة احلـــــل هـــــي األســـــاس لالبتكـــــار املـــــايل ألـــــا تـــــدل علـــــى أن دائـــــرة املســـــموح ال 
  6وتطوير املنتجات املالية اإلسالمية. حدود هلا، خبالف احملرم فإنه حمصور وحمدد. ولذلك تعد هذه القاعدة أساسية يف فهم

ــــوازن -2-3 ــــدأ حتقيــــق التــــوازن بــــني خمتلــــف احلــــوافز اإلنســــانية، مــــا يتعلــــق منهــــا باملصــــاحل الشخصــــية ومــــا يتعلــــق الت : يقصــــد ــــذا املب
عـــــاون. فالشـــــريعة باملصـــــاحل االجتماعيـــــة، مـــــا يتعلـــــق بتحقيـــــق الـــــربح ومـــــا يتعلـــــق باألعمـــــال اخلرييـــــة، مـــــا يتعلـــــق باملنافســـــة ومـــــا يتعلـــــق بالت

اإلســــــالمية جنحــــــت يف حتقيــــــق التــــــوازن بــــــني خمتلــــــف الرغبــــــات، وامليــــــول واحلــــــوافز ووضــــــعت لكــــــٍل اإلطــــــار املناســــــب لــــــه دون إفــــــراط أو 
    7تفريط.

ويتطلــــب مبــــدأ التــــوازن وجــــود العدالــــة يف حتمــــل كــــل مــــن طــــريف العقــــد اللتزاماتــــه، مقابــــل احلصــــول علــــى حقوقــــه فــــال ينبغــــي أن يتحمــــل 
مـــــــات الطـــــــرف اآلخـــــــر وال ينـــــــتقص مـــــــن حقوقـــــــه، وجيـــــــب كـــــــذلك مراعـــــــاة االلتـــــــزام بالشـــــــروط فاملســـــــلمون عنـــــــد شـــــــروطهم طـــــــرف التزا

وموجــــــب ذلــــــك كلــــــه إىل حكمــــــة الشــــــريعة ورغبتهــــــا يف قطــــــع الطريــــــق علــــــى النــــــزاع واخلصــــــومة. ومــــــن أمثلــــــة ذلــــــك اشــــــرتاط الزيــــــادة يف 
   8ل، وكل شرط أو عرف من شأنه أن خيالف مقتضى العقد.القرض إىل أجل، أو الغرر واجلهالة يف املبيع أو الثمن أو األج

: فاملبـــــــدأ هنـــــــا هـــــــو الواقعية(الصـــــــالحية)، أي أن احلاجـــــــة وتلبيـــــــة االحتياجـــــــات والتعـــــــامالت االقتصـــــــادية الحاجـــــــة الحقيقيـــــــة -2-4
ـــــتم فيهـــــا تبـــــادل أصـــــول أو حقـــــوق ملموســـــة هلـــــا ق ـــــى التعاقـــــد ولـــــيس جمـــــرد العبـــــث. تـــــدعو للعقـــــد حاجـــــة وي يمـــــة مـــــن هـــــي الباعـــــث عل

ــــة أو ومهيــــة كاملتــــاجرة يف مؤشــــرات األســــهم أو املشــــتقات املاليــــة الــــيت يغلــــب عليهــــا صــــفة  وجهــــة نظــــر الشــــريعة، وليســــت أمــــور احتمالي
   9املبادالت الصفرية.

ــــــل -2-5 ــــــدأ التكام ــــــني التفضــــــيالت الشخصــــــية مــــــع مب ــــــة هــــــو التكامــــــل ب ــــــذي حيكــــــم تطــــــوير املنتجــــــات املالي ــــــدأ األساســــــي ال : املب
املوضــــــوعية، بــــــني تفضــــــيالت الــــــزمن واملخــــــاطرة وبــــــني توليــــــد الثــــــروة احلقيقيــــــة، فالربــــــا عــــــزل لتفضــــــيالت الــــــزمن عــــــن توليــــــد االعتبــــــارات 

الثـــــروة، بينمـــــا الغـــــرر عـــــزل لتلـــــك املتعلقـــــة بـــــاخلطر. وحيـــــث إن الـــــزمن واخلطـــــر وجهـــــان لعملـــــة واحـــــدة مل يكـــــن غريبـــــا أن تـــــأيت الشـــــريعة 
   10اإلسالمية بتحرمي األمرين معاً.

: مصـــــطلح املناســـــبة يســـــتخدم يف أصـــــول الفقـــــه للداللـــــة علـــــى تناســـــب احلكمـــــة مـــــع علـــــة احلكـــــم التكليفـــــي. دأ المناســـــبةمبـــــ -2-6
ــــــى احلكــــــم إذا وجــــــدت العلــــــة املقتضــــــية لــــــه، فعلــــــة حتــــــرمي اخلمــــــر هــــــي اإلســــــكار واحلكمــــــة مــــــن  حبيــــــث ترتتــــــب املصــــــلحة املقصــــــودة عل

وجــــد فيــــه وصــــف اإلســــكار. واملــــراد باملناســــبة هنــــا، هــــو تناســــب  التحــــرمي هــــي حفــــظ العقــــل، وهــــذه احلكمــــة تتحقــــق مــــن حتــــرمي كــــل مــــا
ـــــد مـــــن  ـــــه الب ـــــة. وهـــــذا يعـــــين أن ـــــة مـــــن املعامل ـــــث يكـــــون العقـــــد مناســـــباً ومالئمـــــاً للنتيجـــــة املطلوب ـــــه، حبي العقـــــد مـــــع اهلـــــدف املقصـــــود من

ملــــــايل، كمــــــا أن اهلــــــدف مالئمــــــة الشــــــكل مــــــع املضــــــمون، وتوافــــــق الوســــــائل مــــــع املقاصــــــد. فالصــــــورة ال تكفــــــي وحــــــدها لتقــــــومي املنــــــتج ا
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والغايــــــة ال يكفــــــي وحــــــده أيضــــــاً، فالغايــــــة ال تــــــربر الوســــــيلة، كمــــــا أن الوســــــيلة ال تكفــــــي لتربيــــــر الغايــــــة بــــــل البــــــد مــــــن جــــــواز األمــــــرين 
     11معاً.

  ثالثا: خصائص المنتجات المالية اإلسالمية
ـــــة ـــــة اإلســـــالمية خصـــــائص ختـــــتص ـــــا عـــــن غريهـــــا مـــــن املنتجـــــات التقليدي ـــــى الفائـــــدة أخـــــذاً وعطـــــاء، للمنتجـــــات املالي ـــــيت ترتكـــــز عل ، ال

ويرجــــــع ذلــــــك للخصوصــــــية الـــــــيت تتميــــــز ــــــا هندســــــة املنتجـــــــات اإلســــــالمية املســــــتندة علــــــى أحكـــــــام ومبــــــادئ الشــــــريعة اإلســـــــالمية يف 
   12ضبط املعامالت املالية، ومن هذه اخلصائص ما يلي:

املنتجـــــــات: املضــــــــاربة، املشـــــــاركة، املراحبــــــــة والســــــــلم مرجعيـــــــة هــــــــذه املنتجـــــــات ألحكــــــــام ومبـــــــادئ الشــــــــريعة اإلســــــــالمية وأهـــــــم هــــــــذه  -
  االستصناع، اإلجارة، صناديق االستثمار، التأمني التعاوين اإلسالمي.

ـــــالغرم)، خبـــــالف النظـــــام الربـــــوي  - املشـــــاركة يف املخـــــاطر حيـــــث تقـــــوم علـــــى قاعـــــدة أساســـــية هـــــي املشـــــاركة يف الـــــربح واخلســـــارة(الغنم ب
  مل أحد الطرفني الغنم وحده، ويتحمل الطرف اآلخر الغرم إن وجد. الذي يضمن رأس املال والعائد ويتح

ـــــــث أن األمـــــــوال توجـــــــه بطريقـــــــة مباشـــــــرة إىل مشـــــــروعات اســـــــتثمارية تعمـــــــل يف جمـــــــال  - يقـــــــل تأثرهـــــــا مبخـــــــاطر التضـــــــخم النقـــــــدي حي
  يف املصارف التقليدية. األصول العينية، وبلغة االقتصاد فإن املصارف اإلسالمية تقلل من عملية توليد النقود كما هو احلال

تتســــــم اخلــــــدمات املصــــــرفية اإلســــــالمية بأــــــا تقــــــوم علــــــى قيمــــــة إميانيــــــة وأخالقيــــــة وســــــلوكية وتســــــهم يف التنميــــــة االجتماعيــــــة وحتقيــــــق  -
  التكافل االجتماعي.

  رابعا: مميزات المنتجات المالية اإلسالمية
ادل، لكـــــــل مـــــــن املـــــــدخرين واملســـــــتثمرين فمـــــــن تقـــــــوم املنتجـــــــات املاليـــــــة بصـــــــفة عامـــــــة بـــــــدور مهـــــــم يف خفـــــــض نفقـــــــات التبـــــــ  

املمكـــــن تصـــــميم تلـــــك األدوات لتتناســـــب مـــــع خمتلـــــف التطلعـــــات واألذواق لكـــــال الطـــــرفني، األمـــــر الـــــذي خيفـــــض إىل حـــــد بعيـــــد مـــــن 
تكــــــاليف التفــــــاوض حــــــول الشــــــروط اخلاصــــــة حبجــــــم االســــــتثمارات وآجاهلــــــا، وصــــــيغة اقتســــــام األربــــــاح وغــــــري ذلــــــك مــــــن الشــــــروط الــــــيت 

  خرون واملستثمرون إىل اإلنفاق عليها فيما بينهم.حيتاج املد
ومـــــن أســـــباب فاعليـــــة املنتجـــــات املاليـــــة يف ختفـــــيض تكلفـــــة التبـــــادل أـــــا تزيـــــد مـــــن قـــــدرة املؤسســـــات املاليـــــة علـــــى الوصـــــول إىل مـــــالكي 

ة مـــــن وفـــــور احلجـــــم ومســـــتخدمي املـــــوارد املاليـــــة، مـــــن خـــــالل متكينهـــــا مـــــن التعامـــــل مـــــع أعـــــداد ضـــــخمة مـــــن املتعـــــاملني وبالتـــــايل اإلفـــــاد
الكبـــــري، الـــــيت تـــــنجم عـــــن القـــــدرة علـــــى تبـــــادل األدوات املاليـــــة يف أســـــواق أوليـــــة وثانويـــــة ويف هـــــذا الصـــــدد ميكـــــن التعـــــرف علـــــى ميـــــزتني 

  13تتمتع ما املنتجات املالية اإلسالمية من دون األدوات التقليدية:
ــــــى -1 ــــــزة األول ــــــل اإلســــــالالمي ــــــى معــــــدل : النطــــــاق األوســــــع للتفــــــاوض: ففــــــي ظــــــل التموي مي، يتفــــــاوض املــــــدخرون واملســــــتثمرون عل

ملشــــاركة الــــربح فيمــــا بيــــنهم يقــــع بــــني صــــفر ومائــــة يف املائــــة، وباملقارنــــة فــــإن مصــــدري األدوات املاليــــة التقليديــــة مضــــطرون إىل التســــاوم 
  على تقسيم العائد يف نطاق أضيق بكثري، ال يتجاوز الفرق بني سعري الفائدة على اإلقراض واالقرتاض.

: تناســــــق األهــــــداف: املالحــــــظ يف ظــــــل التمويــــــل التقليــــــدي أنــــــه عنــــــدما يــــــود الوســــــطاء املــــــاليون تعبئــــــة املزيــــــد مــــــن الميــــــزة الثانيــــــة -2
املــــوارد املاليــــة، يقومــــون برفــــع أســــعار الفائــــدة املدفوعــــة للمــــدخرين، ولكــــنهم يضــــطرون يف الوقــــت نفســــه إىل زيــــادة أســــعار الفوائــــد الــــيت 

خـــــــالف ذلـــــــك، فـــــــإن الوســـــــطاء املـــــــاليني يف ظـــــــل التمويـــــــل اإلســـــــالمي ميكـــــــنهم تعبئـــــــة املزيـــــــد مـــــــن تفـــــــرض علـــــــى املســـــــتثمرين. وعلـــــــى 
املــــــدخرات، مـــــــن خـــــــالل تقـــــــدمي نســـــــب أعلـــــــى للمشـــــــاركة يف الــــــربح إىل املـــــــدخرين، ومؤكـــــــد أن هـــــــذا الـــــــربح الـــــــذي يتقامســـــــه املـــــــدخرون 

يــــــع التكــــــاليف مبــــــا يف ذلــــــك تكلفــــــة والوســــــطاء، يتكــــــون مــــــن العائــــــد الــــــذي حصــــــل عليــــــه الوســــــطاء مــــــن املســــــتثمرين، بعــــــد خصــــــم مج
التمويـــــل. ويف الوقـــــت نفســـــه، ميكـــــن للوســـــطاء اجتـــــذاب املزيـــــد مـــــن املســـــتثمرين بـــــأن يقـــــدموا هلـــــم معـــــدال أعلـــــى للمشـــــاركة يف األربـــــاح، 
ممـــــا يعـــــين ضـــــمنا تكلفـــــة أقـــــل للتمويـــــل. وبالتـــــايل فعلـــــى عكـــــس التمويـــــل التقليـــــدي، ال يتنـــــاقص اجتـــــذاب املزيـــــد مـــــن املـــــدخرين يف ظـــــل 
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ــــــذلك ميكــــــن القــــــول إن التمويــــــل اإلســــــالمي يتســــــم باتســــــاق األهــــــداف، الت ــــــذاب املزيــــــد مــــــن املســــــتثمرين ول مويــــــل اإلســــــالمي مــــــع اجت
  وهي صفة ال يتصف ا التمويل التقليدي.

  خامسا: أهمية المنتجات المالية اإلسالمية
ــــــــات الوجــــــــود إىل مرحلــــــــة املمارســــــــ   ــــــــق، وهــــــــذا يعــــــــين أن لقــــــــد جتــــــــاوز االقتصــــــــاد اإلســــــــالمي مرحلــــــــة االعــــــــرتاف وإثب ة والتطبي

االقتصـــــاد اإلســـــالمي انتقـــــل مـــــن مرحلـــــة املبـــــادئ واألســـــس إىل مرحلـــــة األدوات واملنتجـــــات املاليـــــة الـــــيت تـــــرتجم تلـــــك املبـــــادئ إىل واقـــــع 
ملمــــــوس. وقــــــد جنحــــــت املؤسســــــات اإلســــــالمية يف تطــــــوير عــــــدد مــــــن املنتجــــــات املاليــــــة، لكــــــن تنــــــوع االحتياجــــــات املاليــــــة مــــــن جهــــــة، 

ـــــى النمـــــو مـــــع وواقـــــع املن ـــــوفر للمؤسســـــات اإلســـــالمية القـــــدرة عل ـــــدة ت ـــــاء منتجـــــات جدي افســـــة مـــــن جهـــــة أخـــــرى حيـــــتم االســـــتمرار يف بن
إذ ال ميكـــــــن للمصـــــــارف اإلســـــــالمية أن تنـــــــافس علـــــــى املســـــــتوى العـــــــاملي إال بتـــــــوفري  .14احملافظـــــــة علـــــــى هويتهـــــــا وشخصـــــــيتها املســـــــتقلة

وات املاليـــــة الـــــيت تناســـــب العصـــــر وال ختـــــرج عـــــن أحكـــــام الشـــــريعة وال يعـــــين الشـــــروط الالزمـــــة لـــــذلك، ومنهـــــا أن تعمـــــد إىل ابتكـــــار األد
االبتكـــــار التقليــــــد األعمـــــى للمنتجــــــات الغربيــــــة إللباســـــها ثوبــــــاً إســــــالمياً، دون التـــــدقيق يف مضــــــامينها فنحصــــــل بـــــذلك علــــــى منتجــــــات 

  15منزوعة الروح، أو غري مذكاة على طريقة مذبوح على الطريقة اإلسالمية.
ـــــربز أمهي ـــــة، وحتقـــــق يف نفـــــس الوقـــــت مـــــزيتني كمـــــا ت ـــــة التقليدي ـــــديًال للمنتجـــــات الـــــيت تقـــــدمها املؤسســـــات املالي ـــــأن تكـــــون ب تهـــــا أيضـــــاً ب

   16للنظام املايل اإلسالمي مها:
  توسيع قاعدة املخاطرة باشرتاك املمول مع املستثمر يف املغامن واملغارم.  المزية األولى: -
  ترحيلها إىل الغري وهو ما يستفاد من استقراء أحكام املعامالت.إرساء املخاطرة وعدم  المزية الثانية: -

   17باإلضافة إىل حاجة املؤسسات املالية اإلسالمية هلذه املنتجات من أجل حتقيق ما يلي:  
  تنويع مصادر الرحبية للمؤسسة املالية. -
دورة حيــــــاة، ويف مرحلـــــة تشـــــبع الســــــوق  جتنـــــب تقـــــادم املنتجـــــات احلاليــــــة للمحافظـــــة علـــــى النمــــــو وكمـــــا هـــــو معلــــــوم أن لكـــــل منـــــتج -

  يتوقف الطلب على املنتج ويستقر عند أدىن مستوياته.
  تقليل خماطر االستثمار بتنويع صيغه وقطاعاته. -
  دعم املركز التنافسي للمؤسسة املالية يف السوق. -
  ملؤسسة ويبقيها يف حيوية مستمرة.التطوير املستمر للمنتجات يزيد من خربة ا -

  الثاني: محددات ومعايير شرعية المنتجات المالية اإلسالمية المحور 
تســـــــتند الصـــــــناعة املصـــــــرفية اإلســـــــالمية علـــــــى جمموعـــــــة مـــــــن املبـــــــادئ الـــــــيت حتكـــــــم ابتكـــــــار أو تطـــــــوير أي منـــــــتج مـــــــايل وآليـــــــة   

ادئ وإن كـــــان بعيـــــداً التعامـــــل بـــــه، و قـــــد أوجـــــدت جمموعـــــة مـــــن املعـــــايري ملعرفـــــة مـــــدى التـــــزام املنـــــتج جديـــــداً كـــــان أو مطـــــوراً، بتلـــــك املبـــــ
  عن شبهة الربا أم أنه صورة من صور التحايل. 

  أوال: حمددات املنتجات املالية اإلسالمية
ــــــــدف اهلندســـــــــة املاليـــــــــة اإلســـــــــالمية إىل ابتكــــــــار وتطـــــــــوير منتجـــــــــات وأدوات ماليـــــــــة بديلــــــــة للمنتجـــــــــات التقليديـــــــــة وحتقـــــــــق   

ـــــــ ـــــــز عـــــــن نظريـــــــا التقليدي ـــــــة اإلســـــــالمية التمي ة ومتكنهـــــــا مـــــــن منافســـــــتها، لكـــــــن دون اخلـــــــروج عـــــــن ضـــــــوابط الشـــــــرع للمؤسســـــــات املالي
ــــــة اإلســــــالمية ذات طبيعــــــة  اإلســــــالمي، وعليــــــه ال ميكــــــن اعتبــــــار املنتجــــــات الــــــيت يــــــتم ابتكارهــــــا أو تطويرهــــــا مــــــن خــــــالل اهلندســــــة املالي

   18إسالمية إال إذا كانت ختضع للمحددات الثالثة اآلتية:
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كة يف الــــــربح أو اخلســـــارة يف نــــــص واضــــــح كامــــــل ال يقبـــــل التأويــــــل، وذلــــــك علــــــى أســــــاس : االلتـــــزام بشــــــرط املشــــــار المحــــــدد األول -1
القواعـــــد الشـــــرعية املعمـــــول ـــــا يف عقـــــود املضـــــاربة واملشـــــاركات، وهـــــذا الشـــــرط يعتـــــرب ضـــــروريا ولكـــــن غـــــري كـــــاف مبعـــــىن أن االلتـــــزام بـــــه 

  ضرورة إسالمية فعال يف جمال التطبيق.
الـــــيت أصـــــدرت علـــــى أســـــاس التخلـــــي عـــــن -وارد املعبـــــأة عـــــن طريـــــق األوراق واألدوات املاليـــــة: أن ال يعـــــاد دفـــــع املـــــالمحـــــدد الثـــــاني -2

إىل مؤسســــــات وشــــــركات تتعامــــــل بنظــــــام الفائــــــدة يف كــــــل تعامالــــــا، كمــــــا ال جيــــــب اســــــتثمار املــــــوارد النقديــــــة  -شــــــرط الفائــــــدة الربويــــــة
مقــــــدما علــــــى ســــــبيل التأكيــــــد، مــــــع عــــــدم املشــــــاركة يف لــــــألوراق واألدوات املاليــــــة اإلســــــالمية يف مشــــــروعات تــــــدر عوائــــــد متفــــــق عليهــــــا 

  خماطرة النشاط الذي يدر هذه العوائد، فمثل هذه العوائد ال ختتلف عن الفوائد وإن مسيت أرباحاً.
: ضــــــرورة اســــــتثمار املــــــوارد التمويليــــــة لــــــألوراق يف مشــــــروعات هلــــــا أولويــــــات واضــــــحة يف جمــــــال املصــــــلحة العامــــــة المحــــــدد الثالــــــث -3

  المي. للمجتمع اإلس
    ثانيا: معايري شرعية املنتجات املالية اإلسالمية

مـــــن خصـــــائص املنتجـــــات املاليـــــة اإلســـــالمية، املصـــــداقية الشـــــرعية، ومعـــــىن هـــــذه اخلاصـــــية أن تبتعـــــد هـــــذه املنتجـــــات عـــــن احملرمـــــات الـــــيت 
لفائــــــدة يف املصــــــارف التقليديــــــة. حــــــددا الشــــــريعة اإلســــــالمية يف املعــــــامالت املاليــــــة، ومــــــن هــــــذه احملرمــــــات الربــــــا، أو مــــــا يطلــــــق عليــــــه ا

ــــــدوة الربكــــــة املصــــــرفية  ــــــه خــــــالل ن ــــــدكتور ســــــامي الســــــويلم يف ورقــــــة عمــــــل ل ــــــل اإلســــــالمي، ال ــــــري االقتصــــــادي يف التموي وقــــــد حــــــدد اخلب
  19التاسع والعشرون، مخسة معايري ملعرفة مدى سالمة املنتج املايل من آفة الربا وهي:

  معيار المديونية  -1
النتيجـــــة الطبيعيـــــة آلليـــــة الفوائـــــد املســـــبقة هـــــي أن ينمـــــو االقتصـــــاد املـــــايل مبتتاليـــــة هندســـــية، بينمـــــا ينمـــــو االقتصـــــاد يؤكـــــد هـــــذا املعيـــــار أن 

احلقيقـــــي مبتتاليـــــة حســـــابية، ومـــــا يـــــؤدي إىل حـــــدوث األزمـــــات والتقلبـــــات االقتصـــــادية الدوريـــــة ســـــواء مـــــن خـــــالل االيـــــار أو اإلفـــــالس. 
احلقيقــــــي ولــــــذلك فــــــإن نســــــبة الــــــديون إىل الثــــــروة احلقيقيــــــة تكــــــون حمــــــدودة وال ميكــــــن أن  والتمويــــــل اإلســــــالمي مقيــــــد دائمــــــاً باالقتصــــــاد

ــــــذلك فــــــإن صــــــيغ املشــــــاركات املتنوعــــــة تضــــــمن النمــــــو املســــــتدام هلــــــرم التــــــوازن االقتصــــــادي بــــــني االقتصــــــاد  تصــــــبح أضــــــعاف الثــــــروة، وب
  احلقيقي واالقتصاد املايل والنقدي.

  ية الحقيقية معيار ارتباط التمويل بالحركية التجار  -2
يؤكــــــد هــــــذا املعيــــــار أن التمويــــــل يكــــــون تابعــــــاً للحركيــــــة التجاريــــــة ولــــــيس العكــــــس، حيــــــث إن التمويــــــل أيــــــاً كــــــان شــــــكله وصــــــيغته فهــــــو 
وســـــيلة لتحقيـــــق احلركيـــــة التجاريـــــة، ومـــــن مث املنـــــافع الـــــيت تنـــــتج عنهـــــا، وعائـــــد التمويـــــل ســـــواء كـــــان الفائـــــدة الربويـــــة أو هـــــامش الـــــربح يف 

ميكـــــن ســـــداده إال مـــــن خـــــالل التبـــــادل حلقيقـــــي للســـــلع واخلـــــدمات. وهنـــــاك فـــــرق بـــــني الزيـــــادة مقابـــــل األجـــــل يف البيـــــع البيـــــع املؤجـــــل ال 
ـــــــــادة يف القـــــــــرض ـــــــــاجرة يف الســـــــــلع واخلـــــــــدمات كمخرجـــــــــات للنشـــــــــاط ٭والزي ـــــــــث إن األوىل مشـــــــــروعة ألـــــــــا مرتبطـــــــــة بـــــــــالبيوع واملت ، حي
  االقتصادي احلقيقي.

  معيار المصالح الحقيقية  -3
ا املعيــــــار ارتبــــــاط حركيــــــة التمويــــــل حبركيــــــة النشــــــاط االقتصــــــادي احلقيقــــــي يف دائــــــرة األولويــــــات اتمعيــــــة االقتصــــــادية، الــــــيت يتطلــــــب هــــــذ

تضـــــــمن حتقيـــــــق املصـــــــلحة بـــــــدءاً مـــــــن الضـــــــروريات فاحلاجيـــــــات فالتحســـــــينات يف حـــــــني أن التمويـــــــل يف االقتصـــــــاد الوضـــــــعي ال يـــــــرتبط 
قلوبــــــاً أو مضــــــطرباً، حبيــــــث هنــــــاك جمــــــاالت هامــــــة ال تتوســــــع املؤسســــــات املصــــــرفية باألولويــــــات، وقــــــد يكــــــون هــــــرم ترتيــــــب األولويــــــات م

  واملالية يف متويلها، بينما متول نشاطات ترفية كمالية أو مضاربية تسهم يف تطور املديونية ومنو االقتصاد املايل املضاريب.
  معيار القيمة المضافة  -4
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ة للتــــــداول موجبــــــاً وتــــــنعكس يف جممــــــوع األربــــــاح الــــــيت حيققهــــــا البــــــائعون. فقــــــد يقتضــــــي هــــــذا املعيــــــار أن يكــــــون حاصــــــل القيمــــــة املضــــــاف
شــــرع البيــــع ملصــــلحة املتبــــايعني، حيــــث ينتفــــع البــــائع بــــالربح واملشــــرتي بالســــلعة، ويســــعى األخــــري إىل بيــــع الســــلعة بــــثمن أعلــــى مــــن مثــــن 

ــــذلك يصــــبح تــــداول الســــلعة حمققــــاً ملصــــاحل األطــــراف. أمــــا إذا كــــان املشــــرتي ــــثمن  الشــــراء وب ــــع الســــلعة بــــثمن أقــــل مــــن ال يهــــدف إىل بي
  املؤجل الذي اشرتاها به، فإن البيع يف هذه احلالة يولد قيمة سالبة وليست موجبة.

  معيار الوضوح والشفافية  -5
ية يؤكــــد هـــــذا املعيــــار أمهيـــــة الشـــــفافية والوضــــوح الـــــيت حتـــــدد اهلــــدف مـــــن التعاقـــــد واملقصــــود منـــــه، فاألصـــــل يف األمــــوال الوضـــــوح والشـــــفاف

مقصــــد شــــرعي بينمــــا احليــــل الربويــــة تنــــايف هــــذا املقصــــد، ألــــا ــــدف يف النهايــــة إىل نقــــد حاضــــر بــــأكثر منــــه يف الذمــــة، ولــــو صــــرحت 
العقـــــود بـــــذلك لكانـــــت باطلـــــة، كمـــــا إن معظـــــم احليـــــل تلجـــــأ إىل تغييـــــب الشـــــفافية والوضـــــوح يف العقـــــود جتنبـــــاً هلـــــذه النتيجـــــة، فيصـــــبح 

نــــــــه ميحــــــــق بركــــــــة املعاملــــــــة. ويف ظــــــــل األزمــــــــة املاليــــــــة احلاليــــــــة فــــــــإن شــــــــركات التصــــــــنيف العامليــــــــة الكتمــــــــان ضــــــــرورياً لصــــــــحة العقــــــــد لك
، الــــــيت أعطــــــت للســــــندات املرتبطــــــة بالرهونــــــات العقاريــــــة تصــــــنيفاً اســــــتثمارياً SP, FITICH, MOODYSمثــــــل:

 اخلطـــــــوات ) أصـــــــبحت حمـــــــل شـــــــك كبـــــــري خبصـــــــوص مصـــــــداقية التصـــــــنيفات الصـــــــادرة عنهـــــــا. ويوضـــــــح الشـــــــكل املـــــــوايلAAAعاليـــــــاً(
  السابقة لفحص املنتجات املالية:

  ): المعايير الموضوعية للتمييز بين المنتجات المالية اإلسالمية والتقليدية01شكل رقم(ال
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  .10"، مرجع سابق صدور المنتجات المالية اإلسالمية في تحقيق االستقرار االقتصاديصاحل صاحلي، عبد احلليم غريب، " المصدر:
وعليــــــه فــــــإن هــــــذه املعــــــايري اخلمســــــة هــــــي مبثابــــــة اختبــــــارات حقيقيــــــة ملــــــدي التــــــزام املنــــــتج املــــــايل باملبــــــادئ الســــــابقة الــــــذكر. إذ تكشــــــف 
مجيعهــــا عــــن مـــــدى خلــــو املنــــتج مـــــن الربــــا، وبــــذلك يتحقـــــق مبــــدأ احلـــــّل، يف حــــني يكشــــف املعيـــــارين الثــــاين والثالــــث عـــــن قــــدرة املنـــــتج 

كامــــل بــــني النشــــاط املــــايل والنشــــاط احلقيقــــي، هــــذا مــــن جهــــة، ومــــن جهــــة أخــــرى احلفــــاظ علــــى التــــوازن يف إرســــاء هــــرم علــــى حتقيــــق الت
األولويــــــــات بالشــــــــكل الصــــــــحيح والســــــــليم، الضــــــــروريات، فاحلاجيــــــــات فالتحســــــــينات. بينمــــــــا يضــــــــمن معيــــــــار القيمــــــــة املضــــــــافة مبــــــــدأ 

خــــــالل مبصــــــلحة الطــــــرف اآلخــــــر. أمــــــا الشــــــفافية والوضــــــوح فهــــــي املناســــــبة يف املنــــــتج املــــــايل، إذ حيقــــــق لكــــــل طــــــرف مصــــــاحله دون اإل
ـــــزام املنـــــتج  ـــــارات املعـــــايري الســـــابقة، إال بوجـــــود الشـــــفافية واإلفصـــــاح وبالتـــــايل الكشـــــف عـــــن مـــــدى الت أساســـــية جـــــداً إذ ال تتحقـــــق اختب

  فاءا االقتصادية.املايل اإلسالمي مببادئه. كما أن املنتجات اليت ال تتوافر فيها هذه املعايري تتميز مبحدودية ك
  المحور الثالث: استراتيجيات ومتطلبات تطوير منتجات مالية إسالمية 

ــــــة إســــــالمية حتقــــــق الكفــــــاءة االقتصــــــادية واملصــــــداقية    ــــــة اإلســــــالمية فــــــن وابتكــــــار وتطــــــوير منتجــــــات مالي ــــــرب اهلندســــــة املالي تعت
ـــــة للوصـــــول إىل منـــــ ـــــى اســـــرتاتيجيات معين ـــــو يف الشـــــرعية معـــــاً، وهـــــي تعتمـــــد يف ذلـــــك عل ـــــات الشـــــرعية وخيل تج مـــــايل يتـــــوفر علـــــى املتطلب

  نفس الوقت من حماذير معينة ليحقق الغايات املسطرة.

 المنتج المالي

هل نمو 
الديون مرتبط 
 بنمو الثروة؟

 منتج إسالمي

التمويل هل 
تابع للحركية 

 التجارية؟

 منتج تقليدي

هل 
المصلحة 
معتبرة في 

دائرة 

القيمة هل 
المضافة 
للتبادل 

 ؟موجبة

هل تتوافر 
الشفافية 
 ؟والوضوح
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    أوال: استراتيجيات تطوير وابتكار المنتجات المالية اإلسالمية 
ــــــه: ميكــــــن تصــــــنيف   ــــــة اإلســــــالمية أن ــــــد اســــــرتاتيجيات تطــــــوير املنتجــــــات املالي ــــــدكتور ســــــامي الســــــويلم يف إطــــــار حتدي  يقــــــول ال

اســـــرتاتيجيات التطـــــوير بنـــــاء علـــــى نقطـــــة البدايـــــة الـــــيت تنطلـــــق منهـــــا. فالبدايـــــة إمـــــا أن تكـــــون مـــــن منـــــتج مـــــايل(هو جانـــــب العـــــرض). أو 
ــــــب الطلــــــب). واملنــــــتج إمــــــا أن يكــــــون مشــــــروعاً أو غــــــري مشــــــروع. فتكــــــون منــــــاهج التطــــــوير  تكــــــون مــــــن احتياجــــــات العميــــــل(وهو جان

  إمجاًال ثالثة: 
  وع.احملاكاة ملنتج غري مشر  -
  التحوير ملنتج مشروع. -
    20تتبع االحتياجات الفعلية. -

   21أما الدكتور عبد الستار أبو غدة فقد أشار إىل أن ضوابط املنتجات املالية اإلسالمية تشمل كًال من:
  حتويل(أو أسلمة) منتجات تقليدية قائمة. -
  تصحيح.طرح منتجات مبتكرة بصفتها بدائل عن منتجات تقليدية غري قابلة لل -
  اقرتاح صيغ جديدة مستخلصة من املبادئ الشرعية واملدونات الفقهية. -

ــــــى فكــــــرة ابتكــــــار منتجــــــات    املالحــــــظ مــــــن االســــــرتاتيجيات املــــــذكورة أعــــــاله أن األخريتــــــني منهــــــا تشــــــرتك يف كوــــــا تقــــــوم عل
ســــــــرتاتيجيتان يف تطــــــــوير جديــــــــدة ســــــــواء لتعــــــــويض منتجــــــــات تقليديــــــــة أو لتغطيــــــــة احتياجــــــــات العمــــــــالء. خالصــــــــة القــــــــول أن هنــــــــاك إ

  وابتكار منتجات مالية إسالمية وهي: احملاكاة واالبتكار
  المحاكاة  -1

والـــــيت تعـــــين أن يـــــتم ســـــلفاً حتديـــــد النتيجـــــة املطلوبـــــة مـــــن منـــــتج الصـــــناعة املاليـــــة اإلســـــالمية، وهـــــي عـــــادة النتيجـــــة نفســـــها الـــــيت حيققهـــــا 
ـــــدي. وبغـــــض النظـــــر عـــــن احلكـــــم الشـــــرعي هلـــــذه امل ـــــيت تتبعهـــــا املنـــــتج التقلي ـــــة ال ـــــري مـــــن اجلـــــدل، فـــــإن املنهجي ـــــري الكث ـــــث تث نتجـــــات، حي

    22قائمة على احملاكاة والتقليد للمنتجات املالية التقليدية.
وعلــــى الــــرغم ممــــا حتققــــه هــــذه اإلســــرتاتيجية مــــن ســــهولة يف التنفيــــذ وســــرعة يف تطــــوير املنتجــــات اإلســــالمية، إذ ال تتطلــــب الكثــــري مــــن 

لتطـــــوير، فهـــــي تقـــــوم علـــــى متابعـــــة املنتجـــــات الرائجـــــة يف الســـــوق وتقليـــــدها مـــــن خـــــالل توســـــيط الســـــلع. اجلهـــــد والوقـــــت يف البحـــــث وا
   23إال أن هلا سلبيات كثرية منها:

أول هـــــذه الســـــلبيات أن الضـــــوابط الشـــــرعية تصـــــبح جمـــــرد قيـــــود شـــــكلية ال حقيقـــــة حتتهـــــا، وال قيمـــــة اقتصـــــادية مـــــن ورائهـــــا وهـــــذا مـــــا  -
اإلســـــــالمية. كمـــــــا تشكل(الضـــــــوابط الشـــــــرعية) عبئـــــــاً وعائقـــــــاً يف نظـــــــر املؤسســـــــات املاليـــــــة، إذ ال يضـــــــعف قناعـــــــة العمـــــــالء باملنتجـــــــات 

ـــــى  ـــــة هـــــذه التكلفـــــة عل ـــــل املؤسســـــات املالي ـــــة أن حتّم ـــــل جمـــــرد تكلفـــــة إضـــــافية. ومـــــن الطبيعـــــي يف هـــــذه احلال حتقـــــق أي قيمـــــة مضـــــافة، ب
  لربوية، مع أا حتقق يف النهاية النتيجة نفسها.العميل، لتكون املنتجات اإلسالمية املقلدة أكثر كلفة من املنتجات ا

ــــــنجح يف ذلــــــك) فــــــإن  - ــــــة وحتــــــاول معاجلــــــة مشــــــكالا وأمراضــــــها(وإن مل ت ــــــة تناســــــب الصــــــناعة التقليدي ــــــث أن املنتجــــــات التقليدي حي
ت حماكــــــــاة هــــــــذه املنتجــــــــات تســــــــتلزم التعــــــــرض للمشــــــــكالت واألمــــــــراض نفســــــــها، وهــــــــذا بــــــــدوره يســــــــتلزم حماكــــــــاة املزيــــــــد مــــــــن املنتجــــــــا

  التقليدية، حبيث تصبح الصناعة اإلسالمية يف النهاية جمرد صدى وتابع للصناعة التقليدية. 
ــــد جــــوهر هــــذه  - ــــة تقلي ــــة حمــــددة، وحماول ــــوي جــــزء مــــن منظومــــة مرتابطــــة مــــن األدوات واملنتجــــات القائمــــة علــــى فلســــفة ورؤي ــــتج الرب املن

حملاكــــاة ســـــائر أدوات املنظومــــة وعناصـــــرها وهــــو مـــــا جيعــــل الصـــــناعة  املنظومــــة وأساســــها وهـــــو القــــرض بفائـــــدة، جيــــر الصـــــناعة اإلســــالمية
اإلســــــالمية مهــــــددة بــــــأن تفقــــــد شخصــــــيتها وتصــــــبح تابعــــــة باجلملــــــة للصــــــناعة الربويــــــة. وبــــــذلك فــــــإن كــــــل األمــــــراض واملشــــــكالت الــــــيت 
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ســــــــالمي هــــــــو احلــــــــل تعــــــــاين منهــــــــا الصــــــــناعة الربويــــــــة ســــــــتنتقل بــــــــدورها إىل الصــــــــناعة اإلســــــــالمية. وبــــــــدال مــــــــن أن يكــــــــون التمويــــــــل اإل
 لألسف ضحية أخرى هلذه املشكالت. للمشكالت االقتصادية اليت يعاين منها العامل اليوم يصبح
  مستقبل المنتجات المالية اإلسالمية في ظل المحاكاة

اســـــــها يبقــــــى مســــــتقبل املنتجــــــات املاليــــــة اإلســـــــالمية رهــــــني التطــــــور واالبتكــــــار فــــــإن بقـــــــي حمصــــــورا يف هيكلــــــة املنتجــــــات التقليديــــــة وإلب
ــــاس الشــــرعي، وإن بقيــــت املنتجــــات املاليــــة اإلســــالمية علــــى مــــا هــــي عليــــه مــــن حماكــــاة واستنســــاخ، فإــــا ســــتفقد أهــــم خصائصــــها  اللب
وهــــــي املصــــــداقية الشــــــرعية مــــــع مــــــرور الوقــــــت وبــــــذلك ســــــتنحدر مــــــن مســــــتوياا إىل مســــــتوى املنــــــتج التقليــــــدي بــــــدال مــــــن أن تواصــــــل 

قبل املنتجـــــــات الشـــــــرعية يتوقـــــــف حســـــــب رأي الباحـــــــث ناصـــــــر الزيـــــــادات علـــــــى أحـــــــد مســـــــريا حنـــــــو الـــــــذروة. وعلـــــــى هـــــــذا فـــــــإن مســـــــت
   24السيناريوهات الثالثة املوالية:

: أن تتشـــــابه املنتجـــــات املاليـــــة اإلســـــالمية تشـــــاا كبـــــريا مـــــع املنتجـــــات املاليـــــة التقليديـــــة، وهـــــو أمـــــر ســـــيعمل حتمـــــا الســـــيناريو األول -
ســــويتها واســــتدامة صــــناعتها، متامــــا كمــــا يعمــــل علــــى إضــــعاف خصوصــــية ومزايــــا الصــــناعة علــــى دعــــم املنتجــــات املاليــــة التقليديــــة ورفــــع 

  املالية اإلسالمية ومنتجاا.
: وهــــــو األقــــــل ترجيحــــــا، فيتمثــــــل يف انــــــدثار املنتجــــــات املاليــــــة اإلســــــالمية نتيجــــــة لعــــــدم تطــــــوير منتجــــــات أصــــــلية الســــــيناريو الثــــــاني -

جــــــات املاليــــــة التقليديـــــــة مــــــن عمليـــــــات اهليكلــــــة الشــــــرعية ملنتجاـــــــا فتصــــــبح مجيـــــــع تــــــدعم اســــــتدامة الصـــــــناعة، ونتيجــــــة الســـــــتفادة املنت
  املنتجات من نتاج الصناعة التقليدية.

: حــــــىت تســــــتطيع الصــــــناعة املاليــــــة اإلســــــالمية أن تتــــــدارك نفســــــها، وحتــــــافظ علــــــى اســــــتدامتها ال بــــــد هلــــــا مــــــن أن الســــــيناريو الثالــــــث -
ــــــة الشــــــرعية للمنتجــــــات اإلســــــالمية األصــــــلية. تتحــــــول يف املســــــتقبل العاجــــــل، إىل اســــــتغالل امل خــــــزون االســــــرتاتيجي مــــــن الصــــــيغ الفقهي

  ويلخص الشكل املوايل السيناريوهات الثالثة.
  ): سيناريوهات التقارب بين المنتجات المالية اإلسالمية ومثيالتها التقليدية02شكل رقم(ال

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

  "، مرجع سابق.ليد المنتج التقليديحذار المبالغة في تقناصر الزيادات، ": المصدر

  تطوير المنتجات                                                                                                                                           

  

  

  

  

  

  

  

  استمرار الهيكلة الشرعية للمنتجات                                                                                                               

  التقليدية يؤدي حتما للتقارب                                                                                                                  

  

الصــناعة الماليــة اإلســالمية لــم تســتغل مخزونهــا 
االستراتيجي الشرعي الـذي يشـتمل علـى آالف 

 من الصيغ الشرعية للمنتجات األصلية

ــــد ــــارب ومــــن بع ها نقطــــة التق
 سيناريوهات غير منشودة

نقطـــة التحـــول التـــي ســـتؤدي إلـــى رفـــع 
اإلســالمية  مســتوى المنتجــات الماليــة
 وتحقيق السيناريو المنشود

ســيناريو ضــئيل االحتماليــة تأخــذ 
فيه المنتجات الماليـة اإلسـالمية 

 باالندثار

الســـيناريو غـــري املنشود(التشـــابه 
ـــــــي بـــــــني املنتجـــــــات  شـــــــبه الكل

ــــــة) ســــــيتم اإلســــــالمية والتقل يدي
الوصــــــول إليــــــه إذا مــــــا اســـــــتمر 
 الوضــــــــع الــــــــراهن مــــــــن هيكلــــــــة

 شرعية للمنتجات التقليدية

الصــناعة الماليــة التقليديــة 
راســــخة وتطــــور منتجاتهــــا 

 وفقا لمعاييرها

الســيناريو املنشــود يــتم الوصــول 
إليــــــــــــــــه بتطــــــــــــــــوير املنتجــــــــــــــــات 

 اإلسالمية األصيلة

3333    

2222    

1111    
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ــــاس مــــا    ــــز بــــني اقتب ــــه للتميي ــــل اإلســــالمي، وإمنــــا هــــو توجي ــــع املنتجــــات التقليديــــة غــــري مناســــبة للتموي مــــا ســــبق ال يعــــين أن مجي
يـــــتالءم مـــــع مبـــــادئ الشـــــريعة اإلســـــالمية وأحكامهـــــا واألخـــــذ بـــــه، وبـــــني مـــــا هـــــو حماكـــــاة لألســـــس الـــــيت تقـــــوم عليهـــــا املنظومـــــة التقليديـــــة 

  مال مببدأ "احلكمة ضالة املؤمن أىن وجدها فهو أحق ا".ع
   األصالة واالبتكار -2

ــــة للعمــــالء، والعمــــل علــــى تصــــميم املنتجــــات  ــــة اإلســــالمية هــــو البحــــث عــــن االحتياجــــات الفعلي املــــدخل الثــــاين لتطــــوير املنتجــــات املالي
  25يتطلب: املناسبة هلا شرط أن تكون متوافقة ومبادئ الشرع اإلسالمي وهذا املنهج

  دراسة مستمرة الحتياجات العمالء.  -
  العمل على تطوير األساليب التقنية والفنية الالزمة لذلك. -
  ضمان الكفاءة االقتصادية للمنتجات املالية. -
  وضع أسس واضحة لصناعة مالية إسالمية مستقلة عن الصناعة املالية التقليدية.  -

ـــــــك لكـــــــن وتتميـــــــز هـــــــذه اإلســـــــرتاتيجية عـــــــن ســـــــابقتها    ـــــــنخفض بعـــــــد ذل ـــــــق، مث ت ـــــــد بدايـــــــة التطبي يف كوـــــــا أكثـــــــر تكلفـــــــة عن
ــــــنجح يف اســــــتقطاب نســــــبة أكــــــرب مــــــن الســــــوق ومــــــن مث تضــــــمن جــــــدوى طــــــرح  ــــــدة ت ــــــادر أوال بطــــــرح منتجــــــات جدي ــــــيت تب املؤسســــــة ال

   26املنتجات اجلديدة ابتداء. ومن مميزات هذه اإلسرتاتيجية أيضاً:
  أا أكثر إنتاجية عن سابقتها. -
- ا حتافظ على أصالة املؤسسات املالية اإلسالمية.أ  
  تسمح باالستفادة من منتجات الصناعة املالية التقليدية ما دامت تفي مبتطلبات املصداقية الشرعية. -
  تساعد على استكمال املنظومة املعرفية للصناعة املالية اإلسالمية.  -

ـــــة التحتيـــــة مـــــع وجـــــود اســـــرتاتيجيات التطـــــوير واالبتكـــــار للمنتجـــــات امل ـــــا بالبني ـــــة يبقـــــى مرهون ـــــة اإلســـــالمية، إال أن جنـــــاح هـــــذه العملي الي
ـــــرى الباحـــــث  ـــــك املنتجـــــات. وي ـــــى تل ـــــالنفع والفائـــــدة عل ـــــين املشـــــاريع الـــــيت تعـــــود ب ـــــام هـــــذه األخـــــرية بتب ـــــة اإلســـــالمية، وقي للصـــــناعة املالي

   27جديدة ال بد هلا من: الحم الناصر أن استمرار الصناعة املالية اإلسالمية يف ابتكار وتطوير أدوات
: وذلـــــــك داخـــــــل املؤسســـــــات املاليـــــــة للتطـــــــوير واالبتكـــــــار عـــــــرب حتفيـــــــز املـــــــوظفني علـــــــى االبتكـــــــار والتطـــــــوير خلـــــــق البيئـــــــة المناســـــــبة -

  مبكافأة كل من يأيت بفكرة، أو يبتكر أداة تستفيد منها املؤسسة املالية، وحفظ احلقوق األدبية لصاحب الفكرة أو االبتكار.
: تبـــــين املؤسســـــات ملبـــــدأ احلمايـــــة الفكريـــــة ملنتجاـــــا املبتكـــــرة، وذلـــــك حـــــىت تســـــتفيد منهـــــا ماديـــــا ممـــــا دأ الحمايـــــة الفكريـــــةتبنـــــي مبـــــ -

يشـــــــجعها علــــــــى التطـــــــوير واالبتكــــــــار، حيـــــــث أــــــــا تقـــــــوم بتحمــــــــل تكـــــــاليف التطــــــــوير الباهظـــــــة وخمــــــــاطر تطبيـــــــق األداة للتحقــــــــق مــــــــن 
ن هـــــــذه املؤسســـــــة أو تلـــــــك، ستســـــــارع املؤسســـــــات املاليـــــــة األخـــــــرى إىل تطبيقهـــــــا جـــــــدواها، وبعـــــــد جنـــــــاح األداة املطـــــــورة أو املبتكـــــــرة مـــــــ

ــــار وهــــذا ممــــا يثــــبط عــــزائم املؤسســــات املاليــــة عــــن  واالســــتفادة منهــــا دون حتمــــل تكــــاليف التطــــوير، أو خمــــاطر التطبيــــق يف مرحلــــة االختب
  حماولة التطوير واالبتكار إال للحاجة امللحة.

كـــــز لتطـــــوير املنتجـــــات واألدوات املاليـــــة اإلســـــالمية تشـــــرتك يف رأمسالـــــه مجيـــــع املؤسســـــات املاليـــــة : إنشـــــاء مر مركـــــز تطـــــوير المنتجـــــات -
  اإلسالمية والنوافذ اإلسالمية.

  ثانيا: مراحل ومتطلبات تطوير المنتجات المالية اإلسالمية
ـــــد مـــــن مراعاـــــا خـــــالل عمليـــــة تقـــــومي املنتجـــــات املاليـــــة ا   إلســـــالمية وفيمـــــا يلـــــي للمنتجـــــات اإلســـــالمية متطلبـــــات شـــــرعية الب

 مراحل التقومي، واملتطلبات الشرعية الواجب مراعاا يف عملية التقومي لتلك املنتجات.      
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  الية اإلسالميةمراحل تقويم المنتجات الم -1
تقــــــوم املنتجــــــات املاليــــــة اإلســــــالمية علــــــى مبــــــدأ املناســــــبة، أي مناســــــبة املنــــــتج مــــــع اهلــــــدف املقصــــــود منــــــه كمــــــا تقــــــدم ســــــابقاً   

   28وبناء عليه متر عملية تقومي املنتجات مبرحلتني مها:
ــــة والهــــدف مــــن المنــــتج - مل تكــــن مقبولــــة فــــاملنتج ابتــــداء : فــــإن كانــــت مقبولــــة، فينظــــر حينئــــذ يف اإلجــــراءات، وإن النظــــر فــــي الغاي

  غري مقبول. 
  : فإن كانت صحيحة، كان املنتج مقبوًال، وإال لزم مراجعة اإلجراءات.النظر في اإلجراءات التعاقدية -

فـــــاخلطوة األوىل هـــــي مشـــــروعية اهلـــــدف فـــــإذا كـــــان كـــــذلك وجـــــب النظـــــر يف مشـــــروعية الوســـــائل املســـــتخدمة للوصـــــول إليـــــه،   
حتققــــــت مشــــــروعية اهلــــــدف والوســــــيلة، فيكــــــون املنــــــتج صــــــحيحاً شــــــكال ومضــــــموناً. أمــــــا إن كــــــان اهلــــــدف فــــــإذا كانــــــت مشــــــروعة فقــــــد 

ـــــربر الوســـــيلة، أمـــــا إذا كـــــان اهلـــــدف غـــــري  ـــــد مـــــن مراجعـــــة اإلجـــــراءات وتصـــــحيحها فالغايـــــة ال ت مشـــــروعاً والوســـــيلة غـــــري مشـــــروعة، فالب
تصــــــحيح هـــــدف غـــــري مشــــــروع. ويوضـــــح الشــــــكل مشـــــروع فـــــال جــــــدوى مـــــن البحـــــث يف مشــــــروعية اإلجـــــراءات، ألــــــا لـــــن جتـــــدي يف 

  املوايل مراحل تقومي املنتجات املالية اإلسالمية.
  ): مراحل تقويم المنتج المالي اإلسالمي03شكل رقم(ال

  
  

                                                      
  ال نعم                                                            

  
  نعم                                               

    
  ال                                                                                    

                                
  نعم                               

  
  

  .125"، مرجع سابق، صوط في التمويل اإلسالميالتح: سامي بن إبراهيم السويلم، "المصدر
    

تتضـــــح أمهيـــــة تقـــــومي املنتجـــــات املاليـــــة اإلســـــالمية مـــــن قبـــــل مؤسســـــات ماليـــــة متخصصـــــة يف إطـــــار املعـــــايري الشـــــرعية واملوضـــــوعية فيمــــــا 
  29يلي:

املنضـــــبطة مـــــن منافســـــتها تصـــــنيف املنتجـــــات املاليـــــة اإلســـــالمية مـــــن أجـــــل محايـــــة املســـــتثمرين، ومحايـــــة املؤسســـــات املاليـــــة اإلســـــالمية  -
  مبنتجات رديئة تسيء إىل الصريفة اإلسالمية.

  معرفة مدى حتقيق تلك املنتجات لألولويات التنموية، ومدى تلبيتها الحتياجات املتعاملني. -
  معرفة مدي سالمة تطبيق تلك املنتجات بالسوق املصرفية، ومدى متيزها عن التقليدية. -

   30تاجي أن أهم املشاكل اليت تعرتض عملية تقومي املنتجات املالية اإلسالمية هي:هذا وكشف الدكتور حممد البل  

 جـتم المنـتصمي

 المنتـج مقبـول

 هل الشكل مقبول؟

 ؟هل المضمون مقبول

 جـالمنتتقـويم 

  مراجعـة

 المنتـج 
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  عدم وجود هيئة خمتصة بتقومي املنتجات املالية اإلسالمية. -
  عدم وجود معايري لتقومي املنتجات املالية اإلسالمية. -
  عدم توافر البيانات املالية الكافية عن املنتجات املالية اإلسالمية. -
  متطلبات تطوير المنتجات المالية اإلسالمية -2
متــــــر عمليــــــة التقــــــومي للمنتجــــــات اإلســــــالمية مبــــــرحلتني وتقــــــوم علــــــى مراعــــــاة بعــــــض املتطلبــــــات الشــــــرعية الواجــــــب توفرهـــــــا يف     

   31تلك املنتجات واملتمثلة يف:
  : وتشمل:األمور الواجب توفرها في المنتج

  س حمرم وال مكروه.تعلق املنتج بغرض مشروع نافع للمجتمع ولي -
  الذي ليس فيه شوائب لإلرادة. ٭حتقق الرتاضي -
  مشروعية اآللية والعقود املستخدمة يف املنتج. -
  حتمل الضمان وأعباء امللكية، واملشاركة يف الربح واخلسارة. -

  : وتشمل:األمور التي يجب خلو المنتج منها
  اجلهالة والغرر. -
  الربا بأنواعه وصوره. -
  .الضمان أو تداخله أو حتميله للغري، وما يؤدي إليه من صور انتفاء -
  وباالشرتاط دون املبادلة املشروعة. أكل املال بالباطل -

  : وتشمل:األمور اإلجرائية الواجب تحققها في تطوير وابتكار المنتجات المالية اإلسالمية
  قابية واإلشرافية.عدم التعارض مع القوانني، أو النظام العام وتعليمات اجلهات الر  -
  محاية املنتج املطور أو املبتكر. -
  

  نتائج الدراسة
ـــــــرة    ـــــــد املنظومـــــــة املاليـــــــة اإلســـــــالمية تســـــــعى مـــــــن خالهلـــــــا إىل توســـــــيع دائ ـــــــة اإلســـــــالمية مـــــــا هـــــــي إال أداة يف ي املنتجـــــــات املالي

ـــــع با لكفـــــاءة االقتصـــــادية دون خـــــروج تعامالـــــا وانتشـــــارها وجـــــذب خمتلـــــف املتعـــــاملني إليهـــــا، مـــــن خـــــالل طـــــرح منتجـــــات أصـــــيلة تتمت
عـــــن املصـــــداقية الشـــــرعية الـــــيت تتحـــــدد يف االلتـــــزام مببـــــدأ املشـــــاركة يف الـــــربح واخلســـــارة عمـــــال بالقاعـــــدة الفقهيـــــة "الغـــــنم بـــــالغرم"، وعـــــدم 

ام هـــــذه التعامـــــل بالفائـــــدة ألـــــا عـــــني الربـــــا وهـــــو جـــــوهر االخـــــتالف بـــــني املنتجـــــات التقليديـــــة واملنتجـــــات اإلســـــالمية. إضـــــافة إىل التـــــز 
  األخرية بضوابط أخرى تستدعي خلو تلك املنتجات من الغرر واجلهالة وكل ما يفضي إىل أكل أموال الناس بالباطل.

ــــــــدة    ــــــــاس الشــــــــرعي البتكــــــــار وتطــــــــوير منتجــــــــات إســــــــالمية جدي كمــــــــا تبــــــــني أن حماكــــــــاة املنتجــــــــات التقليديــــــــة وإلباســــــــها اللب
الشــــــبهة، ممــــــا يفقــــــدها مصــــــداقيتها الشــــــرعية وهويتهــــــا اإلســــــالمية وأن تتماشــــــى ومقتضــــــيات العصــــــر ســــــيجر تلــــــك املنتجــــــات إىل بــــــاب 

الســــــبيل األمثــــــل واألســــــلم لتطــــــوير منتجــــــات إســــــالمية أصــــــيلة تعكــــــس روح املعــــــامالت اإلســــــالمية، ورســــــالة االقتصــــــاد اإلســــــالمي هــــــو 
الشـــــرعية للمعـــــامالت ابتكـــــار منتجـــــات أصـــــيلة انطالقـــــا مـــــن تتبـــــع احتياجـــــات العمـــــالء بشـــــكل مســـــتمر يف إطـــــار املبـــــادئ والضـــــوابط 

املاليـــــة اإلســــــالمية، وهــــــو مــــــا يســــــتدعي االهتمـــــام أكثــــــر بالبحــــــث والتطــــــوير وختصــــــيص املـــــوارد املاليــــــة الكافيــــــة لــــــذلك، وتكــــــوين املــــــوارد 
  البشرية تكوينا شرعيا إىل جانب التكوين العلمي والعملي يف جمال املعامالت املالية.
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 �2017مارس/�01العدد��-شعاع�للدراسات�,قتصادية�مجلة��شعاعمجلة�

 المراجع والهوامش المعتمدة
                                                           

"، البنـــــــك اإلســـــــالمي -المرحلـــــــة األولـــــــى-لماليـــــــة فـــــــي الفقـــــــه اإلســـــــالميمشـــــــروع المنتجـــــــات واألدوات ااملعهــــــد اإلســـــــالمي للبحـــــــوث والتـــــــدريب، " 1
  .12، ص2008للتنمية، اململكة العربية السعودية، 

ــــات الســــوق والتحــــديات المســــتقبلية أمــــام التطــــوير واالبتكــــارعلــــي حمــــي الــــدين القــــرة داغــــي، " 2 ــــة اإلســــالمية لمتطلب -مــــدى قــــدرة المنتجــــات المالي
-18مقــــــــــدم إىل املــــــــــؤمتر العــــــــــاملي الرابــــــــــع لعلمــــــــــاء الشــــــــــريعة يف التمويــــــــــل اإلســــــــــالمي، كواالملبــــــــــور، ماليزيــــــــــا، أيــــــــــام"، حبــــــــــث -دراســــــــــة فقهيــــــــــة اقتصــــــــــادية

  .7، ص2009نوفمرب20
الواقــــــع.. "، حبــــــث مقــــــدم إىل مـــــؤمتر املصــــــارف اإلســــــالمية اليمنيـــــة املقــــــام حتــــــت عنــــــوان "نحــــــو منتجـــــات ماليــــــة إســــــالمية مبتكــــــرةحممـــــد عمــــــر جاســــــر، " 3

  . 3، ص2010مارس21-20صنعاء، اجلمهورية العربية اليمنية، أيام" وتحديات المستقبل
 .3املرجع، صنفس  4
  .3"، مرجع سابق، صنحو منتجات مالية إسالمية مبتكرةحممد عمر جاسر، " 5
، جـــــدة، اململكـــــة "، املعهـــــد اإلســـــالمي للبحـــــوث والتـــــدريب، البنـــــك  اإلســـــالمي للتنميـــــةالتحـــــوط فـــــي التمويـــــل اإلســـــالميســـــامي بـــــن إبـــــراهيم الســـــويلم، " 6

  .116، ص، 2007العربية السعودية 
  .110املرجع، صنفس  7
  . 3"، مرجع سابق، صنحو منتجات مالية إسالمية مبتكرةحممد عمر جاسر، " 8
 . 3املرجع، صنفس  9

  .120"، مرجع سابق، صالتحوط في التمويل اإلسالميسامي بن إبراهيم السويلم، " 10
 .123املرجع، صنفس  11
 7ص 2008"، مايو-الواقع والتحديات- مسيرة هيئات الرقابة الشرعية في المصارف السودانيةنعم حممد الطيب(باحث مصريف واقتصادي)، "عبد امل 12

، على 18/12/2010تاريخ االطالع:
 .sd/hssb2/up/pic/40fddeb4f6be0353a49051d3a382a658.pdfhttp://www.clickاملوقع:

، علــــــــى 16/12/2010"، تــــــــاريخ اإلطــــــــالع: األدوات الماليــــــــة اإلســــــــالميةمعبــــــــد علــــــــى اجلــــــــارحي(رئيس اجلمعيــــــــة الدوليــــــــة لالقتصــــــــاد اإلســــــــالمي)، " 13
  املوقع:

 ar.htm-://www.kantakji.com/fiqh/Files/Finance/news8http. 
  .8"، مرجع سابق، ص-المرحلة األولى-مشروع المنتجات واألدوات المالية في الفقه اإلسالمياملعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، " 14
 ، على املوقع: 05/12/2010ريخ االطالع: "، تااحتياجات البنوك اإلسالمية على المستوى الدولياهلادي بن حممد املختار النحوي، " 15

http://www.islamselect.com/mat/86828.  
على   05/12/2010هـ، تاريخ اإلطالع: 04/08/1430"، مقال نشر بتاريخ: الهندسة المالية اإلسالمية وصناعة التحوطعبد اجلبار السبهاين، " 16

ملوقع:                                                                                                                ا
http://www.iifef.com/node/1030  

  .5ص "، مرجع سابق،نحو منتجات مالية إسالمية مبتكرةحممد عمر جاسر، " 17
  .2008، 38"، جملة علوم إنسانية، العددالهندسة المالية: مدخل لتطوير الصناعة المالية اإلسالميةعبد السالم زايدي، " 18
ــــــدويل 19 ــــــة اإلســــــالمية يف حتقيــــــق االســــــتقرار االقتصــــــادي"، ورقــــــة عمــــــل مقدمــــــة ضــــــمن امللتقــــــى ال  صــــــاحل صــــــاحلي، عبــــــد احللــــــيم غــــــريب، "دور املنتجــــــات املالي

"، معهـــــــد العلـــــــوم االقتصـــــــادية وعلـــــــوم التســـــــيري، املركـــــــز -النظـــــــام املـــــــايل اإلســـــــالمي منوذجـــــــا-"األزمـــــــة املاليـــــــة الراهنـــــــة والبـــــــدائل املاليـــــــة واملصـــــــرفيةالثـــــــاين حـــــــول 
معــــــايري أساســــــية للتأكــــــد مــــــن خلــــــو املنتجــــــات 5. نقــــــال عــــــن: ســــــامي الســــــويلم، "9-8، ص ص، 2009مــــــاي6-5اجلــــــامعي خبمــــــيس مليانــــــة اجلزائــــــر يــــــومي

  . 20/09/2008، تاريخ النشر: 5458من الربا" صحيفة االقتصاد االلكرتونية، العدداإلسالمية 
  

  .127-126"، مرجع سابق، ص ص،التحوط في التمويل اإلسالميسامي بن إبراهيم السويلم، " 20
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ــــــو غــــــدة، " 21 ــــــل والســــــتثمار األمــــــوالعبــــــد الســــــتار أب ــــــاين للمصــــــارف واملؤسســــــاتالضــــــوابط الشــــــرعية للتموي ــــــة اإلســــــالمية " "، املــــــؤمتر الث الصــــــيرفة املالي
 .3، ص2007مارس13-12"، فندق الفورسيزنز، دمشق، سورية، يومياإلسالمية ........صيرفة استثمارية

"، حبـــــث مقـــــدم إىل امللتقـــــى الـــــدويل الثـــــاين األزمـــــة الماليـــــة واســـــتراتيجيات تطـــــوير المنتجـــــات الماليـــــة اإلســـــالمية، "مدانــــــي أمحـــــدعبـــــد الكـــــرمي قنـــــدوز،  22
معهـــــد العلـــــوم االقتصـــــادية وعلـــــوم التســـــيري، املركـــــز اجلـــــامعي "، -النمـــــوذج املصـــــريف اإلســـــالمي منوذجـــــاً -زمـــــة املاليـــــة الراهنـــــة والبـــــدائل املاليـــــة واملصـــــرفيةحـــــول "األ

  .14، ص2009ماي6-5خبميس مليانة اجلزائر  يومي
  .130-128"، مرجع سابق، ص ص، التحوط في التمويل اإلسالميسامي بن إبراهيم السويلم، " 23
، 2008ينـــــــاير20، 12441"، جريـــــــدة القـــــــبس االقتصـــــــادي، الكويـــــــت، العـــــــددحـــــــذار المبالغـــــــة فـــــــي تقليـــــــد المنـــــــتج التقليـــــــديناصـــــــر الزيـــــــادات، " 24
  .46ص
  .15"، مرجع سابق، صاألزمة المالية واستراتيجيات تطوير المنتجات المالية اإلسالمية، "مدانـي أمحدعبد الكرمي قندوز،  25
  .15، صنفس املرجع 26
 ، على املوقع:04/12/2010"، تاريخ االطالع: الصيرفة اإلسالمية التنوع واإلبداعالحم الناصر، " 27
   t878.htm-f6/topic-forum.net/montada-http://islamfin.go  
  .124"، مرجع سابق، صالتحوط في التمويل اإلسالميسامي بن إبراهيم السويلم، " 28
  .16"، مرجع سابق، صدور المنتجات المالية اإلسالمية في تحقيق االستقرار االقتصادي"صاحل صاحلي، عبد احلليم غريب،  29
: ، اطلع عليه بتاريخ14/01/2009"، مقال نشر بتاريخ ابتعاد المنتجات اإلسالمية عن مقاصد الشرع أفقدها المصداقيةحممد البلتاجي، " 30

                                                          ، على املوقع:18/12/2010
http://www.bltagi.com/portal/news.php?action=show&id=8  

 .29-8"، مرجع سابق، ص ص، الضوابط الشرعية للتمويل والستثمار األموالعبد الستار أبو غدة، " 31
ــــَنُكم بِالَباِطــــِل ِإال َأْن َتُكــــوَن ِتَجــــارًَة َعــــن ﴿مــــن شــــروط صــــحة العقــــود، يقــــول عــــز وجــــل: فالرتاضــــي شــــرط  ٭ ــــَواَلُكْم بـَيـْ ــــْأُكُلوا َأْم ــــوا الَ َت ــــا الــــِذيَن آَمُن يَــــا َأَ◌يـَه

 .29سورة النساء، اآلية  ﴾تـََراٍض مْنُكْم...
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 :ملخص

تعتـــــرب مشـــــكلة متويـــــل اجلماعـــــات احملليـــــة مشـــــكلة كبـــــرية، وذلـــــك راجـــــع لكـــــون هـــــذه االخـــــرية تعتمـــــد علـــــى نفســـــها يف تـــــوفري مواردهـــــا     
  املالية واليت تقوم بدورها بتمويل مشاريعها واداراا وهياكلها من اجل ضمان السري احلسن هلا.

ـــــيت شـــــهدا القـــــوانني ا     ـــــذي   بإلغـــــاءجلبائيـــــة يف املرحلـــــة االخـــــرية وخاصـــــة فيمـــــا يتعلـــــق ونظـــــرا للتغـــــريات ال الرســـــم علـــــى النشـــــاط املهـــــين وال
  البلديات، وهذا ما اثر بصفة كبرية على نشاط هذه االخرية. وباألخصكان ميثل اهم مورد مايل تعتمد عليه اجلماعات احمللية 

اســــــقاط دراســــــتنا علــــــى احــــــدى اكــــــرب  ، ارتأينــــــااط املهــــــينومــــــن اجــــــل اظهــــــار االثــــــر الــــــذي خلفــــــه االلغــــــاء الرمســــــي للرســــــم علــــــى النشــــــ    
ســــــيؤدي اىل تعطـــــل الكثــــــري مــــــن  هوان الغــــــاء، بلـــــديات واليــــــة الشـــــلف وهــــــي بلديــــــة وادي الفضـــــة والــــــيت تعتمـــــد بصــــــفة كبــــــرية علـــــى هــــــذا الرســـــم 

  االنشطة.

 اجلباية احمللية، الضريبة احمللية، الرسم على النشاط املهين. الكلمات المفتاحية:

  تمهيد

يقصد اجلباية احمللية  جمموعة الضرائب والرسوم املستحقة لفائدة اجلماعات احمللية وهيآا بطريقة مباشرة أو غري مباشرة ، أي تلك      
ف اليت يرجع حق استخالصها للجماعات احمللية بواسطة إدارا اجلبائية مباشرة من لدن امللزمني بأدائها، أو تلك احملولة لفائدا من طر 

% من املوارد اإلمجالية للجماعات 90متثل اجلباية احمللية جزءا ال يتجزأ من املالية العامة للدولة، حبيث أا تتمثل أكثر من و  دولة،ال
  .احمللية  

لغي هذا الرسم أيعترب الرسم على النشاط املهين من بني أهم املوارد اجلبائية احمللية اليت تعتمد عليها البلديات يف متويل ميزانيتها، وقد     
  ، وقد تباينت ردود األفعال بني مؤيد إللغائه ومعارض. 2013يف سنة 

جل تبني أمهية الرسم على النشاط املهين يف متويل ميزانية البلديات سنقوم بإسقاط الدراسة على بلدية وادي الفضة، واليت تعترب أومن    
  من بني اكرب البلديات يف والية الشف.

  اإلشكالية:

  : التايل النحو السؤال الرئيسي على صياغة ميكن تقدم ما ضوء على     
  ما ثر إلغاء الرسم على النشاط المهني على حصيلة البلدية من الموارد الجبائية المحلية؟             

  أهدف البحث:

  نطمح من خالل هذه الورقة البحثية:  
 يها اجلماعات احمللية ومبا فيها البلدية.إلقاء الضوء على أهم املوارد اجلبائية اليت تتحصل عل  -
 اثر قرار إلغاء الرسم على النشاط املهين على املوارد احملصلة لدى البلديات، حيث ميثل أهم مورد هلا. -

ذلك�عJى�حصيلة��الرسم�عJى�النشاط�ا�F/�ب�ن�حتمية�البقاء�أو�الزوال�واثر 

 حالة�بلدية�وادي�الفضة. الجباية�ا�حلية.

  سوادني نادية. أ  

  جاريّة وُعلوم الّتسيريالعلوم االقتصادية والُعلوم الت معهد
  تيسمسيلت- املركز اجلامعي الونشرسي

  اجلزائر
soudani.nada@gmail.com  
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 سوداني نادية أ      حالة بلدية وادي الفضة/ الرسم على النشاط المهني بين حتمية البقاء أو الزوال واثر ذلك على حصيلة الجباية المحلية

إلقاء الضوء على أمهية الرسم على النشاط املهين من خالل إسقاط الدراسة على بلدية من بلديات الوطن واليت تتمثل يف  -
  الفضة.بلدية وادي 

  المنهج المتبع:

أما فيما خيص املنهج فقد اتبعنا املنهج االستنباطي بإستخدام أداة الوصف مع حتليل بعض املعلومات والبيانات من أجل الوصول          
  إىل النتائج املرجوة من هذه الورقة البحثية.

  أقسام الدراسة:

حماور ، حيث تناولنا يف احملور األول ثالثة إىل  البحث بتقسيم قمنا ا هذا املوضوعيرتبط  اليت اجلوانب بكافة اإلملام أجل من         
أمهية اجلباية احمللية والصعوبات اليت تواجه من خالل التطرق إىل مفهوم اجلباية احمللية، باإلضافة إىل التطرق إىل ،مدخل إىل اجلباية احمللية، 

أمهية الرسم وسيتم إلقاء الضوء على  واملواقف من قرار إلغائهله إىل الرسم على النشاط املهين ، أما احملور الثاين فتطرقنا من خال حتصيلها
دراسة حالة بلدية وادي ل، أما احملور الثالث فخصصناه على النشاط املهين، مث إىل مواقف املتعاملني االقتصاديني من قرار إلغاء هذا الرسم

الفضة، مث التعريج على تطور إيرادات اجلباية احمللية يف بلدية وادي الفضة، وأخريا الرتكيز  إعطاء نبذة عن بلدية واديالفضة من خالل 
  على حصة الرسم على النشاط املهين من اإليرادات اجلباية احمللية بالنسبة للبلدية.

  المحور األول: مدخل إلى الجباية المحلية:

  مفهوم الجباية المحلية: أوال:

  ية:تعريف الجباية المحل-1

  من بني أهم التعريفات اليت قدمت للجباية احمللية جند:     
هي جمموع الضرائب والرسوم املأذون بتحصيلها من قبل اجلماعات احمللية أو حلساا، ومن خالل هذا التعريف منيز  الجباية المحلية - *

 )1(بني مفهومني مها:
صاحل اجلماعات احمللية، وتفرض على امللزمني سواء كانوا أشخاص طبيعيني أو : وهي اقتطاع نقدي تتم جبايته إلزاما لالضريبة المحلية

معنويني دون مقابل مباشر، أي أن الضريبة هي واجب مايل تفرضه اجلماعات احمللية بصفة إلزامية يف نطاق حدودها اجلغرافية دون مقابل 
  وذلك دف حتقيق منفعة عامة حملية.

حتصله السلطات العامة احمللية أي البلديات على وجه اإللزام، مقابل خدمة يتم تقدميها للملزم اجلبائي  : وهو اقتطاع مايلالرسم المحلي
  احمللي شريطة أن يتناسب مبلغ الرسم مع اخلدمة املقدمة.

متثلها دون مقابل معني بقصد اجلباية احمللية فهي كل فريضة مالية تتقاضاها اهليئات احمللية على سبيل اإللزام يف نطاق الوحدة اإلدارية اليت 
  )2(حتقيق منفعة عامة. 

تمع احمللي اجلباية احمللية هي تلك الضريبة احمللية  اليت تدفع يف نطاق الوحدة احمللية إىل االس احمللية من قبل أفراد الوحدة احمللية أو ا -*
   )3(مجيع مواطين وأفراد الدولة مسامهة يف األعباء العامة. على عكس الضريبة العامة اليت تدفع إىل اهليئات العامة للدولة من قبل

: هي املوارد اجلبائية املفروضة من طرف الدولة، واليت جتب حلساب اجلماعات احمللية، وتتمثل يف املوارد املباشرة (هي الموارد الجبائية- *
  ائية الغري مباشرة (الرسم على القيمة املضافة جزء منها).الرسم العقاري والرسم التطهريي، والرسم على النشاط املهين) واملوارد اجلب

تتمثل يف موارد االستغالل للجماعات واخلدمات اليت ميكن للوحدات احمللية إنتاجها أو تقدميها وموارد ومداخيل الموارد غير الجبائية: 
  )4(تجارية احمللية.املمتلكات، واملوارد املالية املتمثلة يف القروض ومنتوجات اخلدمات الصناعية وال

هي كل فريضة مالية تتقاضاها اهليئات احمللية على سبيل اإللزام يف نطاق الوحدة اإلدارية اليت متثلها دون مقابل بقصد  الضرائب المحلية
  )5(حتقيق منفعة عامة.
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فيدة واملمولة باإلضافة إىل هي مجلة من األحكام الضريبية وأصناف من الضرائب ختتلف باالختالف اجلهة املست الجباية المحلية
  )6(اختالف الوعاء الضرييب.

  التعريف الشامل:

اجلباية احمللية هي جمموع اإليرادات الضريبية اليت حتصل داخل حدود اجلماعات احمللية سواءا كانت الوالية أو البلدية، وتنفرد يف    
  استغالهلا.

  أنواع الجباية المحلية. -2

- 67من األمر رقم  259من إمجايل املوارد املالية فاملادة رقم  %90يف متويل ميزانية البلديات حيث متثل نسبة  للجباية احمللية دورا هاما
نصت على طبيعة اإليرادات اليت توضع حتت تصرف البلدية لتأدية وظائفها واملتمثلة يف الضرائب  1967جوان  18الصادر يف  24

  )7(احمللية والعائدة للبلديات دون سواها.
  الرسم على النشاط المهني.- أ

، أو جتاري أو غري جتاري(مهين)، بغض النظر ه األشخاص املمارسون لنشاط صناعيهو رسم يفرض على رقم األعمال الذي حيقق       
قوانني عن نتيجة املؤسسة، وتوزع حصيلته على البلديات، والواليات والصندوق املشرتك للجماعات احمللية، حبسب نسب معينة حتدد يف 

  )8(املالية السنوية.
  ويتم توزيع حصيلة الرسم على النشاط املهين على كما يبني اجلدول املوايل:

  ):توزيع حصيلة الرسم على النشاط المهني.01الجدول رقم (

احلصة العائدة   احلصة العائدة للوالية  الرسم على النشاط املهين
  للبلدية

احلصة العائدة للصندوق املشرتك 
  احمللية للجماعات

  اموع

 2%  %0.11  %1.30  %0.59  املعدل العام

 .112ص،2012وزارة المالية ، المديرية العامة للضرائب ،قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ،لسنة المصدر:
  .2012 يف سنة TAICوبقي الرسم على النشاط الصناعي والتجاري  كما مت إلغاء الرسم على نشاط املهن غري التجارية.

  الرسم العقاري:- ب

واملتضمن القانون املعدل واملكمل  1967-06-02املؤرخ بتاريخ  67/83الرسم العقاري بصفته احلالية قد تأسس مبوجب األمر 
 :وينقسم هذا الرسم إىل رمسني 1967لقانون املالية لسنة 

 :الرسم العقاري على الملكيات المبنية -*
حيسب على أساس يات املبنية املوجودة فوق الرتاب الوطين باستثناء تلك املعفية من الضريبة صراحة، يؤسس رسم عقاري سنوي على امللك

  )9(القيمة االجيارية اجلبائية للمساحة املتواجدة فيها امللكيات املبنية.
 :كما خيضع للرسم العقاري على امللكيات املبنية التالية

 .واد أو لتخزين املنتوجاتاملنشات املخصصة إليواء األشخاص وامل -     
املنشآت التجارية الكائنة يف حميط املطارات اجلوية واملوانئ وحمطات السكك احلديدية وحمطات الطرقات مبا فيها ملحقات املتكونة من  -

 . مستودعات وورشات للصيانة
األراضي غري املزروعة  - . كن االستغناء عنهاأرضيات البنايات جبميع أنواعها والقطع األرضية اليت تشكل ملحقا مباشرا هلا وال مي -

واملستخدمة الستعمال جتاري أو صناعي كالورشات وأماكن إيداع البضائع وغريها من األماكن من نفس النوع سواء كان يشغلها املالك 
  .أو يشغلها آخرون جمانا أو مبقابل
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% غري أنه بالنسبة 3للضريبة للملكيات املبنية بأمت معىن الكلمة حيسب الرسم بتطبيق املعدلني املبينني أدناه على األساس اخلاضع 
للملكيات املبنية ذات االستعمال السكين اململوكة من طرف األشخاص الطبيعيني والواقعة يف املناطق احملددة عن طريق التنظيم وغري 

 .%10مشغولة سواء بصفة شخصية وعائلية أو عن طريق الكراء ختضع ملعدل مضاعف قدره 
  الرسم العقاري على الملكيات غير المبنية - *

وحيسب على أساس القيمة  يؤسس رسم عقاري سنوي على امللكيات الغري املبنية جبميع أنواعها باستثناء تلك املعفية صراحة من الضريبة،
  )10(االجيارية اجلبائية لألراضي الزراعية (باهلكتار) والغري زراعية (باملرت املربع).

 : على اخلصوص على وتستحق.
 . األراضي الكائنة يف القطاعات العمرانية أو القابلة للتعمري -
 . احملاجر ومواقع استخراج الرمل واملناجم يف اهلواء الطلق -
 . مناجم امللح والسبخات -
 . األراضي الفالحية -

  حيسب الرسم بعد أن يطبق على أساس الضريبة بنسبة
 .املبنية فيما خيص األراضي غري عمرانيةبالنسبة للملكيات غري  - %5

 )11( :وبالنسبة لألراضي العمرانية حتدد نسبة الرسم كما يلي 
 .²م 500عندما تكون مساحة األرض أقل من - 5 %
 .²م1000وتقل أو تساوي    ²م 500عندما تفوق مساحة األرض  - %7

 .²م1000  عندما تفوق مساحة األرض  - %10
 . الفالحيةبالنسبة لألراضي  - %3

  % .100سنوات فإن نسبة الرسم ترتفع إىل  5إال أنه بالنسبة لألراضي الواقعة يف املناطق العمرانية واليت مل تنشأ عليها بنايات خالل 
  وهذه الضريبة تنفرد ا البلدية لوحدها.

  . رسم التطهير أو رسم رفع القمامات المنزلية- ج

وذلك مكان  1981لسنة  املتضمن لقانون املالية  31/12/1980املؤرخ يف  80/12إن رسم التطهري أسس مبوجب القانون رقم
فهو الرسوم الفرعية القدمية وخيصص هذا الرسم الصب يف ااري املائية ورفع القمامات املنزلية ويعترب رسم التطهري ملحقا للرسم العقاري 

 . أن بناء تعرض البناء للهدم أو التحطيم يبقى خاضعا للرسممرتبط باستفادة أصحاب امللكية من رفع القمامات يوميا، كما 
 يؤسس لفائدة البلديات اليت تشتعل فيها مصلحة رفع القمامات املنزلية وذلك على كل امللكيات املبنية

 )12(يؤسس هذا الرسم سنويا باسم املالك أو املنتفع وحيدد مبلغ الرسم.
 . مال سكيندج على كل حمل ذي استع1000دج و500مابني  -
 .دج على كل حمل ذي استعمال مهين أو جتاري أو حريف أو ما شاه10000دج و1000ما بني  -
 .واملقطورات  دج على كل ارض مهيأ للتخيم 20000دج و5000ما بني  -
ت تفوق حمل ذي استعمال صناعي أو جتاري أو حريف أو شاه ينتج كمية من النفايا دج على كل 100000دج و10000ما بني  -

 .األصناف املذكورة أعاله
حتدد الرسوم املطبقة يف كل بلدية من رئيس الس الشعيب البلدي بناءا على مداولة الس الشعيب البلدي وبعد استطالع رأي السلطة 

   . الوصية
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  وهذه الضريبة تنفرد ا البلدية لوحدها.
  الضريبة على األمالك.-د

فلقد كانت  1993املتضمن قانون املالية لسنة  1993جانفي 19املؤرخ يف  01-93رسوم رقم أسست هذه الضريبة مبوجب امل    
والضريبة  (TAIC) والرسم على النشاط الصناعي والتجاري (BIC) ممثلة يف األول يف الضريبة على األرباح الصناعية والتجارية

لضريبة على األمالك هي الضريبة الشرعية يف هذا اال أصبحت ا 1993وبعد صدور قانون املالية  (ICR) التكميلية على الدخل
ألمالكهم املوجودة  وتفرض على األشخاص الطبيعيون الذين يوجد مقرهم اجلبائي يف اجلزائر بالنسبة .وتطبق على األشخاص واألمالك

 .لنسبة ألمالكهم املوجودة باجلزائرباجلزائر أو خارج اجلزائر، وكذا األشخاص الطبيعيون الذين ليس هلم مقر جبائي يف اجلزائر با
 فتتمثل يف::أما بالنسبة لألمالك

 . امللكيات املبنية والغري مبنية-
  احلقوق العينية العقارية.-
غاز اوبل والدراجات النارية ذات سعة حمرك  ³سم22000وبنزين  ³سم2000السيارات اخلاصة ذات سعة حمرك : األموال املنقولة مثل-

  ضافة إىل اخليول وسفن النزهة، طائرات النزهة....اخل.باإل ³سم250يفوق 
بعنوان "الصندوق  302 05توزع حصيلة الضريبة على األمالك بني ميزانية الدولة وميزانية البلديات وحساب التخصص اخلاص رقم و

 :الوطين للسكن "وذلك على الشكل التايل
 . إىل ميزانية الدولة%60 -*
 .إىل ميزانية البلديات%20-*
  لفائدة حساب التخصيص اخلاص بعنوان الصندوق الوطين للسكن. 20%-*
  الضريبة الجزافية الوحيدة:-5

 ،)13(لتعويض النظام اجلزايف للضريبة على الدخل  2007تأسست مبوجب قانون املالية لسنة الضريبة اجلزافية الوحيدة هي ضريبة    
  )14(قيمة املضافة وكذا الرسم على النشاط املهين.وتعوض الضريبة على الدخل اإلمجايل والرسم على ال

  خيضع هلا:
األشخاص الطبيعيون اللذين تتمثل جتارم الرئيسية يف بيع البضائع واألشياء عندما ال يتجاوز رقم أعماهلم السنوي عشرة ماليني -*

  دينار.
ة لفئة األرباح الصناعية والتجارية) عندما  ال يتجاوز رقم األشخاص الطبيعيني اللذين ميارسون األنشطة األخرى (تأدية اخلدمات التابع-*

  أعماهلم السنوي عشرة ماليني دينار.
للضريبة  اجلزافية الوحيدة  2و 1ال خيضع األشخاص الطبيعيون الذين ميارسون يف آن واحد أنشطة تنتمي للفئتني املذكورتني يف البندين -*

  ار.إال إذا مل يتم جتاوز سقف عشرة ماليني دين
  )15(وحددت معدالا على النحو التايل:

  ألنشطة بيع البضائع واألشياء واحلرفيون التقليديون. 5%-*
  ألنشطة تأدية اخلدمات من فئة األرباح الصناعية والتجارية. 12%-*

   وتوزع حصيلتها كما يلي:
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  ):توزيع ناتج الضريبة الجزافية الوحيدة.02الجدول رقم (

  .%الوحدة

ة غرف  الدولة
التجارة 

  والصناعة

الغرفة الوطنية 
للصناعات 

  التقليدية واحلرف

غرفة الصناعة 
  التقليدية واملهن

  

الصندوق املشرتك   الوالية  البلديات
  للجماعات احمللية

48.50  1  0.02  0.48  40  5  5  

  .142ص ،2012لسنة ،ضرائب المباشرة والرسوم المماثلةقانون ال ،المديرية العامة للضرائب ،المصدر: وزارة المالية

  .2009من األول يناير ابتداءيسري العمل ا 
  أهمية الجباية المحلية والصعوبات التي تواجه تحصيلها. ثانيا:

ة املالية للجماعات احمللي باعتبار أن املوارد اجلبائية احمللية متثل عنصرا هاما من عناصر االستقالل املايل احمللي، فان ضعف املوارد احمللية     
لتوفري يؤدي إىل عدم االستقاللية املالية للجماعات احمللية، وقبل أن تكون اجلباية احمللية أداة للتدخل، فهي جمموعة تقنيات يتخذها املشرع 

مردودية مالية قصوى، وهنا نشري إىل أن هذه اجلباية ال تؤثر مباشرة يف ميزانية الدولة من خالل زيادة أو تقليص يف الدعم املمنوح 
  . للجماعات احمللية من ميزانية الدولة

  نها:أاهمية الجباية المحلية في  لتكم أهمية الجباية المحلية:-1

  )16(من املوارد اإلمجالية للجماعات احمللية. %90متثل اجلباية احمللية جزءا ال يتجزأ من املالية العامة، حبيث أا متثل أكثر من -*
  .متويل ميزانية اجلماعات احمللية- *
 حتقيق العدالة واملساواة يف وذا فإن مواصفات الضريبة احمللية تتلخص يف ضرورة أن تتحقق القواعد العامة للضريبة اليت من أمهها-*

التضحية باإلضافة إىل حملية الوعاء وسهولة تقدير الضريبة احمللية لتتمكن االس احمللية من ختطيط مشروعاا ووضع موازناا تبعا 
  )17(يرات املتوقعة حلصيلة املوارد املقدرة هلا.للتقد

املالية للجماعات احمللية يؤدي إىل  تعترب اجلبائية احمللية متثل عنصرا هاما من عناصر االستقالل املايل احمللي، فان ضعف املوارد احمللية -*
  عدم االستقاللية املالية للجماعات احمللية.

  خل، وتتمثل يف جمموعة تقنيات يتخذها املشرع لتوفري مردودية مالية قصوى للجماعات احمللية.اجلباية احمللية تعترب أداة للتد -*
  :صعوبات الجباية المحلية-2

 إن املوارد املالية للجماعات احمللية غري كافية لتغطية نفقات اجلماعات احمللية اليت ازدادت نفقاا بسرعة نتيجة لكثرة تدخالا يف     
وذلك لتوسيع أعباء التسيري بينما نفقات التجهيز واالستثمار فهي متويل من طرف الدولة ومنه فإن الزيادة يف النفقات مل مجيع االت 

  تصاحبها نفس الزيادة يف اإليرادات مما جعلها تتخبط يف صعوبات وعواقب مالية جد حادة.
  ).2009-2000فترة (): مساهمة الجباية المحلية في جباية الدولة خالل ال03الجدول رقم (

  مليون دينار جزائري. الوحدة:
  نسبة اجلباية احمللية من جباية الدولة  اجلباية احمللية  جباية الدولة  السنة/نوع اجلباية

2000  1093.15  89.05  8.15% 
2001  1285.09  91.19  7.1%  
2002  1409.49  93.13  6.61%  
2003  1398.94  94.57  6.76%  
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2004  1465.97  107.96  %7.36  
2005  1563.80  116.71  %7.46  
2006  1661.56  124.41  %7.49  
2007  1759.75  159.24  %9.05  
2008  2699.03  197.66  %7.32  
2009  3099.44  251.87  %8.13  

  المصدر: مديرية اإلدارة المحلية للجماعات المحلية.

ترتاوح ما  2009إىل  2000ولة احملصلة خالل السنوات من نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة اجلباية احمللية من إمجايل جباية الد   
  كأقصى حد وهي نسبة قليلة جدا باملقارنة باجلباية العادية اليت تعود لفائدة الدولة.  %9.05كأدىن حد و  %6بني 
تعاين منها اجلماعات احمللية هي  إن املوارد اجلبائية متثل النسبة الكبرية من إمجايل العائد احمللي فإنه ميكن إرجاع سبب العواقب اليت     

حيث أوضح الوزير يف رده على سؤال شفوي ألحد نواب الس  ضعف املوارد اجلبائية اليت تشكل نسبة كبرية من جمموع العوائد احمللية
ومن  2009ة يف بلدي 417إىل  2006بلدية عاجزة سنة  1138من  انتقلالشعيب الوطين يتعلق بإصالح اجلباية احمللية أن هذا العجز 

  )18(.مليار دينار لنفس الفرتة 3,3مليار دينار إىل  10,5مث اخنفض هذا العجز من 
  )19(و منه فإن تدهور احلالة احلالية للمالية احمللية هي ظاهرة حقيقية ناجتة عن تدهور احلالة اجلبائية لألسباب التالية:

  .الغش والتهرب اجلبائي -
  .كثرة اإلعفاءات -
  .حصيل اجلبائيضعف الت -
  .انعدام التكافؤ بني اإلجراءات و النفقات -
  اهليكل اجلبائي السيئ. -
ضعف املوارد البشرية احمللية " -باملائة من املوارد احمللية للجماعات احمللية". * 7ضعف مردودية األمالك احمللية اليت ال تتجاوز "-*

  )20(.واملوارد املتوفرة بصفة عقالنية وانعكاساا السلبية على عصرنة تسيري املرافق العامة
نقص الوسائل املادية والبشرية: حمدودية الوسائل املادية هلا تأثري كبري على التحصيالت اجلبائية تتمثل هذه احملدودية يف نقص وسائل -*

تمثل يف نقص األعوان اإلداريني ، اخل. أما حمدودية الوسائل البشرية ت…النقل، نقص التأمني الشامل، انعدام األجهزة احلديثة للتسيري
  .اخل…نقص املراقبني املتخصصني ، نقص محالت املتابعة والرقابة، إىل جانب نقص التكوين اخللقي

تعقد اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية: تتمثل يف عدم املساواة يف تطبيق اإلجراءات اإلدارية ، فصعوبة تطبيق اإلجراءات تقضي على -*
إىل جانب صعوبة تقدير وعاء الضريبة، كذلك تعقد إجراءات حتصيل الضريبة والتهاون يف تطبيق اجلزاءات املنصوص عليها مبدأ العدالة، 

  .قانونا
  . *عدم فعالية الرقابة: يتمثل يف عدم إدخال نظام العمل باإلعالم اآليل إىل املصاحل الضريبية-

  قرار إلغائه. المحور الثاني: الرسم على النشاط المهني والمواقف من

، وهذا ما أثار  2013وقد شكل هذا الرسم عبئ كبري على املتعاملني االقتصاديني فطالبو بضرورة إلغائه، و حدث ذلك فعال يف سنة    
   استياء وزارة املالية.
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  أهمية الرسم على النشاط المهني: أوال:

شخاص الطبيعيني واملعنويني الذين ميارسون نشاط صناعي أو جتاري أو لقد رأينا سابقا أن الرسم على النشاط املهين يفرض على األ    
غري جتاري وهو حيسب على أساس رقم األعمال الذي حققه هؤالء األشخاص بغض النظر عن نتيجتهم احملققة. كما حيدد معدله بــ 

2%.)21(  
  وتكمن أهمية هذا الرسم فيما يلي:

  اجلماعات احمللية. الرسم على النشاط املهين تستخدم لتمويل - *
إضافة إىل  مليار دينار جزائري سنويا،1000من بني أهم املوارد األساسية للجماعات احمللية حيث يوفر ما قيمته هذا الرسم  يعترب  -*

  )22(من مداخيل اجلماعات احمللية ومنها البلديات. %80ذلك ميثل هذا الرسم ما قيمته 
  ون بإلغاء الضريبة المفروضة على النشاط المهني المتعاملون االقتصاديون يطالب ثانيا:

طالب املتعاملون االقتصاديون بضرورة إلغاء الضريبة املفروضة على النشاط املهين واليت تستهدف دون متييز املؤسسات االقتصادية،       
ؤسسة، كما طرحوا ختفيض اإلتاوة تتسبب يف زيادة يف التكلفة لدى امل وهي  % 2حيث أا تطبق على رقم أعمال املؤسسات بنسبة 

على منتجي املواد واسعة االستهالك بدال من املستوردين، فهي بذلك متثل عائقا حقيقيا لتطور املؤسسة، يف حني أن الدولة ختفض 
  )23(الضرائب على املستوردين يف حني أن خلق الثروة يأيت عن طريق الشركات املنتجة وليس من املستوردين. 

لدى سحب أموال املؤسسة. كما طالب  % 10، لكنها مضطرة كذلك لدفع IBS "ؤسسات تدفع "الضريبة على الفوائدكما أن امل
  )24(."السلطات بالعودة عن قرار إلغاء "النسبة املخفضة للفوائد املوجهة إلعادة االستثمار

شهريا عن األعمال، ألن وجودها غري مربر، وأا ليست الطريقة املثلى لتمويل  % 2واملقدر ب  TAP إلغاء الرسم على النشاط املهين
  )25(.اجلماعات احمللية

  أما بالنسبة لتعويض هذا الرسم فان املتعاملني االقتصاديني قد اقرتحوا جمموعة من البدائل واليت نوجزها فيما يلي:    
وقال محياين إن مساعدة املؤسسات "جبائيا"  أكرب خللق الشغل ودعم اإلنتاج املتعاملون االقتصاديون يدعون إىل تسهيالت جبائية-*

  )26(.على إرساء بنية اقتصادية صلبة، ميثل البديل األفضل للجباية البرتولية اآليلة إىل الزوال
ة بالرسم على أرباح حاليا، إضافة إىل إلغاء الضريبة املزدوجة اخلاص % 17عوض  %18رفع الضريبة على القيمة املضافة إىل  - *

  )27(.املؤسسة اليت تضاف إليها ضريبة أرباح املسامهني
توسيع الوعاء اجلبائي وحتديث اإلدارة اجلبائية أفضل وسيلة لتعويض إلغاء الرسم على النشاط املهين، وجيب أن يأخذ بعني االعتبار  - *

  ئب على السكان وجناعة املؤسسة ومصلحة االقتصاد الوطين.ثالثة عناصر هامة تتمثل يف اإلنصاف أي التوزيع العادل ألثر الضرا
  ثالثا: قرار إلغاء الرسم على النشاط المهني وموقف وزارة المالية من هذا القرار:

يشتمل على شقني من  1996إلغاء الرسم على النشاط املهين بعدما كان قبل  سنة  2013لقد تقرر يف طيات قانون املالية لسنة    
لكن هاذين األخريين  TANC والرسم على النشاط غري التجاري TAIC الرسم على النشاط الصناعي والتجاري الرسوم وهي

  . وأصبح رسم واحد و هو الرسم على النشاط املهين 1996من قانون املالية لسنة  21استحدثا مبوجب املادة 
، ليبقى الرسم على النشاط املهين TANC ملهن غري التجاريةالرسم على نشاط امت إلغاء  2012أما يف قانون املالية الصادر يف سنة 

  .2012يف سنة  TAICالرسم على النشاط الصناعي والتجاري يشمل رسم واحد هو 
مت اإللغاء الكلي للرسم على النشاط املهين ، ولكن بعد صدور هذا القرار  2013يف التعديالت اليت مشلت قانون املالية الصادر يف سنة 

واقف واختلفت بني مؤيد هلذا القرار ورافض، وتعترب وزارة املالية من بني أهم األطراف املعارضة إللغاء هذا الرسم وخاصة يف تعددت امل
  )28(الوقت احلايل وذلك لألسباب التالية: 
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  ار جزائري سنويا.مليار دين1000يعترب من بني أهم املوارد األساسية للجماعات احمللية حيث يوفر ما قيمته لكون هذا الرسم  -*
  كما انه ال يوجد رسم بديل عن هذا الرسم وهذا ما جيعل اجلماعات احمللية ال تستطيع االستغناء عنه.-*
  من مداخيل اجلماعات احمللية ومنها البلديات. %80إضافة إىل ذلك ميثل هذا الرسم ما قيمته -*

ل يف الوقت الراهن ، إىل حني إجياد مورد مايل بديل عن هذا الرسم،  وكل هذه األسباب جتعل من قرار االستغناء عن هذا الرسم مستحي
يف حني ال يطبق على اغلب املتعاملني االقتصاديني خصوصا التجار كوم خيضعون للنظام اجلزايف،  %2كما أن هذا الرسم واحملدد ب

  إلغاء أي من تلك الضرائب سيؤثـر على سريها.من املوارد املالية اليت حتققها هذه اجلماعات متأتية من الضرائب، وأن  % 99أن 
شّدد مدير التشريع اجلبائي باملديرية العامة للضرائب، مصطفى زيكارة، على أن مطلب إلغاء الرسم على النشاط املهين مرفوض يف الوقت 

ن هذا الرسم، لن يتم االستغناء عنه، فهو الراهن، كونه موردا ماليا رئيسيا للجماعات احمللية. وما دام مل جتد هذه األخرية متويال بديال ع
  )29( .مليار دينار سنويا 1000يوفر حنو 

من املوارد املالية اليت حتققها هذه اجلماعات  % 99حيث أن األموال اليت يوفرها هذا الرسم بنحو ألف مليار دينار سنويا. وأضاف أن 
ى سريها. ويف انتظار إجياد مورد مايل بديل عن الرسم على النشاط املهين، متأتية من الضرائب، وأن إلغاء أي من تلك الضرائب سيؤثـر عل

 .فإن هذا األخري سيطبق ولن يلغى يف املستقبل املنظور، حسب ما أكده املسؤول، الذي أشار إىل أن هناك تفكريا يف األمر
املني االقتصاديني، خصوصا التجار، كوم خيضعون ، ال يطبق على أغلب املتع% 2وذكر مدير التشريع اجلبائي أن هذا الرسم احملّدد بـ

  )30(.للنظام اجلزايف
كالتسهيالت املمنوحة يف جمال اإلعالن ودفع الضرائب من طرف الشركات   2013وان اإلجراءات اجلبائية الصادرة يف قانون املالية لسنة 

  الضرائب. والضمانات املقدمة لدافعي الضرائب، يف حال وقوع خالف بينهم وبني مصاحل 
  .كما أن هناك تفكريا يف ختفيف اإلجراءات لفائدة الشركات اليت حتقق مبيعات موجهة لقطاعات معفية من الرسم على القيمة املضافة

  الجباية المحلية في بلدية وادي الفضة. المحور الثالث:

  أوال: نبذة عن بلدية وادي الفضة.

يات والية الشلف، ومن حيث موقعها حتدها البلديات التالية  حتدها من الشمال بلدية تعترب بلدية وادي الفضة من بني أهم بلد     
بلدييت  ، وحتدها من اجلهة الغربية تربكاننيو  العطافالشرق حتدها بلدية ، أما من والكرميية حرشوناجلنوب  بلدية ، ومن  أوالد عباس

 2008كلم مربع. وقد بلغ عدد سكان بلدية وادي الفضة حسب إحصائيات سنة   75وتقدر مساحة البلدية بــــ  .أم الذروعو  حرشون
  أما بالنسبة للقرى واملداشر التابعة هلا فتتمثل يف: نسمة. 4171إىل 
  القرى: بئر الصفصاف، الزباجبة، السقاسيق. -1
  بن عربية، حي الربتقال، كوان، الزمول برج الواد، اامعية. املداشر: الدحامنية، أوالد-2

 86متتاز البلدية بالنشاط الفالحي، و بلدية وادي الفضة تطمح كمثيالا أن تكون الفالحة هي القلب النابض حيث متثل         
هكتار تابعة لقطاع الفالحة   6447ار من بينها هكت 7503باملائة من املساحة اإلمجالية للبلدية، حبيث أن املساحة الكلية للبلدية هي 

باملائة ومتيزها املنتوجات التالية: القمح،  78هكتار من املساحة الفالحية للبلدية بنسبة  5003كما متثل املساحة املستعملة حوايل 
مض، زيتون، ..إخل. ودون إغفال الشعري، علف احليوانات، البطاطا، اجلزر، واللفت ( وكل أنواع اخلضر..) ، إضافة إىل األشجار حوا

  هكتار. 350الرتبية احليوانية وتربية النحل. كما أن البلدية حتتوي على مساحة غابية تقدر بـ: 
  ثانيا: تطور إيرادات الجباية المحلية في بلدية وادي الفضة.

لية واليت تتمثل يف  الضرائب املوضحة يف اجلدول نوعية اإليرادات اجلبائية احملتعترب بلدية وادي الفضة كباقي بلديات الوطن من حيث     
  املوايل:
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  ): نوعية الضرائب المحصلة لبلدية وادي الفضة ونسبتها.04الجدول رقم(

  نسبة الضريبة  اسم الضريبة
  .%10  الرسم على القيمة املضافة

  .50%  العائد العقاري
  .%40  الضريبة اجلزافية الوحيدة

  .%65  والتجاري الضريبة على النشاط الصناعي
  .%100  الرسم الوحيد موع اخلدمات املقدمة

  .%100  الرسم العقاري
  .1.30%  الرسم على النشاط املهين

  ).01باالعتماد على معطيات الملحق رقم( ةمن إعداد الباحث المصدر:

يف اجلدول املوايل والذي يبني تطورها خالل  ختتلف اإليرادات اجلبائية احمللية  من حيث حتصيلها من سنة إىل أخرى وتتجلى لنا الصورة
  .2012-2002الفرتة 

  .2012-2002):تطور اإليرادات الجبائية المحلية لبلدية وادي الفضة خالل الفترة 05الجدول رقم(

  الوحدة دج.
  إيرادات اجلباية احمللية لبلدية وادي الفضة  السنوات
2002  92.668.167.55  
2003  22.890.178.42  
2004  15.288.207.28  
2005  15.960.130.80  
2006  17.444.316.67  
2007  19.827.978.65  
2008  20.502.279.99  
2009  31.391.297.90  
2010  24.128.222.43  
2011  32.943.074.84  
2012  29.696.207.04  

  ).01باالعتماد على معطيات الملحق رقم( ةمن إعداد الباحث المصدر:

دول أن قيمة الضرائب احمللية احملصلة يف بلدية وادي الفضة يف تذبذب مستمر من سنة إىل أخرى حيث وصلت نالحظ من خالل اجل    
، وبعدها بدأت هذه القيمة باالخنفاض حيث وصلت هذه 2002دج يف سنة  92.668.167.55قيمتها إىل أعلى قيمة واملقدرة بـــ

  ).01على تطور قيمة كل ضريبة بالتفصيل انظر امللحق رقم(. ولالطالع 2012دج يف مسة 29.696.207.04القيمة إىل 
إن االخنفاض يف حصيلة الضرائب احمللية اخلاصة ببلدية وادي الفضة هو وليد مجلة من األسباب اليت دفعته إىل ذلك وميكن إجيازها      

  فيما يلي:
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  كثرة الغش والتهرب الضرييب من قبل املكلفني بالضريبة.-
  األفراد واألعوان الساهرين على التحصيل الضرييب وذلك راجع لالمباالة. نقص الكفاءة لدى-
  نقص الثقافة اجلبائية بالنسبة للمكلفني بالضريبة.-

  حصة الرسم على النشاط المهني من اإليرادات الجباية المحلية بالنسبة للبلدية. ثالثا:

موع إيرادات اجلبائية األخرى املتعلقة بالبلدية، لذا ميكن إسقاط الضوء على  متثل  اإليرادات  اجلبائية احمللية أمهية بالغة بالنسبة     
الرسم على النشاط املهين ومدى تأثريها على ميزانية البلدية، ولكي نتمكن من التحليل أكثر قمنا مبقارنة حصيلة البلدية من الرسم على 

  باشرة األخرى.النشاط املهين أمام حصيلة اإليرادات اجلبائية احمللية امل
يفرض الرسم على النشاط املهين على األشخاص الطبيعيني واملعنويني الذين ميارسون نشاط صناعي أو جتاري أو غري جتاري وهو حيسب 

  .%2على أساس رقم األعمال الذي حققه هؤالء األشخاص بغض النظر عن نتيجتهم احملققة. وحيدد معدل الضريبة املفروض يف حدود 

  .2012-2002): تطور الرسم على النشاط المهني لبلدية وادي الفضة خالل الفترة 06( الجدول رقم

  الضريبة على النشاط املهين.  السنوات
2002  9.729.640.22  
2003  10.261.544.92  
2004  10.254.025.76  
2005  10.246.506.60  
2006  14.592.466.72  
2007  15.201.622.59  
2008  18.374.378.79  
2009  24.973.706.00  
2010  18.977.545.88  
2011  28.295.698.15  
2012  26.562.973.10  

  ).01باالعتماد على معطيات الملحق رقم( ةمن إعداد الباحث المصدر:

إىل  2002نالحظ من خالل اجلدول أن قيمة الرسم على النشاط املهين هي يف تزايد مستمر حث وصلت قيمتها يف سنة     
دج مث 28.295.698.15بـــ 2011دج، واستمرت يف االرتفاع حيث وصلت إىل أعلى قيمة هلا يف سنة  9.729.640.22
 الرسم على نشاط املهن غري التجاريةإلغاء دج وذلك راجع إىل 26.562.973.10إىل ما قيمته  2012اخنفضت يف سنة 

TANC اط الصناعي والتجاري الرسم على النش، ليبقى الرسم على النشاط املهين يشمل رسم واحد هوTAIC  حسب ما اقره
  . 2012قانون املالية الصادر يف سنة 

  .2012-2002خالل الفترة إيرادات الجباية المحلية لبلدية وادي الفضة): نسبة الضريبة على النشاط المهني إلى إجمالي 07الجدول رقم (

  .%، دج الوحدة:
  

باية احمللية إيرادات اجل  الضريبة على النشاط املهين  السنوات
  لبلدية وادي الفضة

نسبة الضريبة على النشاط املهين إىل جمموع 
  إيرادات اجلباية احمللية .
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2002  9.729.640.22  92.668.167.55  10.49% 
2003  10.261.544.92  22.890.178.42  44.82%  
2004  10.254.025.76  15.288.207.28  67.07%  
2005  10.246.506.60  15.960.130.80  64.20%  
2006  14.592.466.72  17.444.316.67  83.65%  
2007  15.201.622.59  19.827.978.65  76.66%  
2008  18.374.378.79  20.502.279.99  89.62%  
2009  24.973.706.00  31.391.297.90  79.55%  
2010  18.977.545.88  24.128.222.43  78.65%  
2011  28.295.698.15  32.943.074.84  85.89%  
2012  26.562.973.10  29.696.207.04  89.44%  

  ).01باالعتماد على معطيات الملحق رقم( حثةمن إعداد البا المصدر:

نالحظ من اجلدول أن نسبة الرسم على النشاط املهين ميثل اكرب نسبة مسامهة يف حصيلة اجلباية احمللية لبلدية وادي الفضة حيث     
كأقصى نسبة، وهذا ما جيعل هذا الرسم يكتسي أمهية كربى، وان أي قرار غري مدروس   %89كأدىن نسبة إىل   %64ترتاوح نسبتها من 

وفجائي إللغائه قد يؤثر على إيرادات البلدية لذلك جيب أن تتمهل الدولة يف اختاذ هذا القرار، وقبل تنفيذه جيب أن تبحث عن بديل 
  لتعويض عوائد هذا الرسم.

  الخاتمة:

ملوجز ملصادر متويل اجلماعات احمللية وعلى رأسها البلدية ، وخاصة تلك املوارد اليت  تتمثل يف اجلباية احمللية واليت بعد هذا االستعراض ا    
ذا متثل أساس موارد امليزانية، كما مت الرتكيز على الرسم على النشاط املهين والذي ميثل أهم مورد من موارد اجلباية احمللية، وقد عرف ه

  التعديالت ، ويف آخر تعديل مت إلغاء هذا الرسم، وقد كان هلذا القرار تباين يف اآلراء بني مؤيد ورافض له.الرسم جمموعة من 
  .النتائج:1

  ا اجلماعات احمللية مبا فيها البلدية. حتضىيعترب الرسم على النشاط املهين من بني أهم املوارد اجلبائية احمللية اليت  •
، يف حني انه يعترب أهم لكثري من املتعاملني االقتصادينيترب من بني املوارد اجلبائية اليت تقلق اإن الرسم على النشاط املهين يع •

مورد للسيولة بالنسبة للبلديات وان مسالة إلغائه تشكل عائقا كبريا يف متويل ميزانية البلديات، لذلك قبل تطبيق هذا القرار 
  جيب توفري بديل له.

  هين يف تناقص وهذا ما يؤثر على ميزانية البلدية يف تناقص.مسامهة الرسم على النشاط امل •
  التوصيات:.2

  من خالل الدراسة ميكن أن نقدم التوصيات التالية :      
وذلك راجع للتهرب الضرييب الذي تشهده  متثل اإليراد اجلبائية احمللية اخلاصة بالبلدية جزء يسري من اإليرادات اليت تعود إليها، •

 .هذه اإليرادات
جيب على اجلزائر البحث عن البديل املالئم الذي يعوض الرسم على النشاط املهين ويوفر للجماعات احمللية ما يوفره هذا  •

 الرسم.
  العمل على إصالح املنظومة اجلبائية، وخاصة اإلدارة اجلبائية الرشيدة . •



 

 01/،�تيسمسيلت،�الجزائريمعهد�العلوم�%قتصادية�والتجارية�وعلوم�التسي��،�ا�ركز�الجام
ي�الونشر 

 

85 

 �2017مارس/�01العدد��-لدراسات�%قتصادية�شعاع�لمجلة�

  
  المراجع والهوامش المعتمدة

ــــــة المحليــــــة فــــــي موريتانيــــــااإلرهاصــــــات الكبــــــرى للجبا):محــــــزة ولــــــد ســــــالمي، 1( ، 2013، أيــــــة آفــــــاق، جملــــــة الفقــــــه والقــــــانون، العــــــدد الثالــــــث جــــــانفي ي
 .3-2، ص2013جانفي 01تاريخ النشر

 .12.ص1985. األردن: املنظمة العربية للعلوم اإلدارية،  التمويل المحلي للوحدات اإلدارية المحلية):خالد مسارة الزغيب، 2(
، امللتقـــــــى الـــــــدويل حـــــــول تســـــــيري و متويـــــــل اجلماعـــــــات احملليـــــــة يف ضـــــــوء  محلـــــــي و إشـــــــكالية العجـــــــز فـــــــي البلـــــــديات""التمويـــــــل ال): حممـــــــد حـــــــاجي ، 3(

  .06، كلية العلوم االقتصادية جامعة باتنة، ص2004ديسمرب 02-01التحوالت االقتصادية املنظم بتاريخ: 
، مداخلــــة ث عــــن مصــــادر تمويليــــة جديــــدة مكملــــة للجبايــــة المحليــــة، التنميــــة المحليــــة المســــتدامة مربوطــــة بالبحــــ):عبــــد اهللا غــــامل، مــــوراد حطــــاب4(

  .6، املركز اجلامعي بتمناغست، ص2012جانفي  30و 29يف ملتقى وطين اثر التهرب الضرييب على التنمية احمللية يف اجلزائر يومي 
 .63، ص1962، مصر، مطبعة ضة مصر، مالية الهيئات العامة المحلية):مراد حممد حلمي، 5(

  ، على املوقع:2013-03-03،تاريخ االطالع:تقييم الجباية المحلية في الجزائر):عوملي بسمة، 6( 
http://www.aswat-elchamal.com/ar/?p=988a=1614  

  .7عبد اهللا غامل، موراد حطاب، مرجع سبق ذكره، ص):7( 
، مــــــذكرة ماجســــــتري ختصــــــص إدارة أعمــــــال، ل ميزانيــــــة الدولــــــةإشــــــكالية إحــــــالل الجبايــــــة العاديــــــة محــــــل الجبايــــــة البتروليــــــة لتمويــــــ)مســــــري بــــــن عمــــــور،8(

  .55، ص2006جامعة البليدة، فيفري
ـــــــري):يلـــــــس شـــــــاوش بشـــــــري، 9( ـــــــي القـــــــانون الجزائ ـــــــادئ العامـــــــة وتطبيقاتهـــــــا ف ـــــــة المب ، 2008، ديـــــــوان املطبوعـــــــات اجلامعيـــــــة، اجلزائـــــــر،الماليـــــــة العام

 .171ص
  .84، ص2003، منشورات البغدادي، اجلزائر، 2003-1992الفترة اإلصالح الضريبي في الجزائر خالل ):ناصر مراد، 10(

  .128-125ص،2012،لسنة المديرية العامة للضرائب ،قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة):وزارة املالية ، 11( 
  .131-130ص،مرجع سبق ذكره، ، المديرية العامة للضرائب):وزارة املالية 12(

(13) :Saida ben aissa, fiscalité produits domineau parafiscalité, troisiémes édition, 
Alger 2001,p54. 

  .142-141-140صاملديرية العامة للضرائب ،مرجع سبق ذكره ، ):وزارة املالية ،14(
(15) :Saida ben aissa, fiscalité produits domineau parafiscalité, opcit,p54. 

  .55، صق ذكرهمرجع سبمسري بن عمور،):16(
  .06):حممد حاجي ، "التمويل احمللي و إشكالية العجز يف البلديات" ، مرجع سبق ذكره، ص17(
، مت  2010 - 10 - 14يـــــوم  وكالـــــة األنبـــــاء اجلزائريـــــة): ولـــــد قابليـــــة ،إصـــــالح اجلبايـــــة احملليـــــة مســـــح بتخفـــــيض العجـــــز املـــــايل للبلـــــديات ، نشـــــر يف 18(

 على املوقع: 2013-02-20االطالع عليه يف 
http://www.djazairess.com/aps/91034  

ـــــة نفقاـــــا، ):19(  ـــــة ودورهـــــا يف تغطي ـــــة للجماعـــــات احمللي ـــــاريخ االطـــــالع: مـــــن إعـــــداد األســـــتاذة: ايططـــــاحني غانيـــــة ، دراســـــة بعنـــــوان : املـــــوارد اجلبائي -10ت
 على املوقع: ،02-2013

http://www.swmsa.net/articles.php?action=show&id=1792  
  ): ولد قابلية ، مرجع سبق ذكره.20( 
  .55):مسري بن عمور،إشكالية إحالل اجلباية العادية حمل اجلباية البرتولية لتمويل ميزانية الدولة، مرجع سبق ذكره، ص21( 
مليــــــار دينــــــار خمصصــــــة للبلــــــديات وزارة املاليــــــة متمســــــكة بالرســــــم علــــــى النشــــــاط املهــــــين، الثالثــــــاء  1000عبــــــد الرمحــــــان ، حيقــــــق ســــــنويا ):ســــــليم بــــــن 22( 

  ، على املوقع:2013-03-20اجلزائر،تاريخ االطالع:  2013جانفي  08
http://www.elkhabar.com/ar/economie/317657.html  
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 ، علـــــــى املوقـــــــع االلكـــــــرتوين:2013-03-20، تـــــــاريخ االطـــــــالع: 2009 - 06 - 09يـــــــوم  صـــــــوت األحـــــــرارنشـــــــر يف   مقـــــــال):23(
azairess.com/alahrar/9340http://www.dj 

 - 06 - 08يــــوم  األمــــة العربيــــةالضــــريبة علــــى الفوائــــد"، "الرســــم علــــى النشــــاط املهــــين" وضــــرائب أخــــرى حمــــل جــــدل، نشــــر يف  ، حممــــد عــــداب):24( 
 ، على املوقع االلكرتوين:2013-03-15،تاريخ االطالع: 2009

http://www.djazairess.com/eloumma/3205  

  ،مرجع سبق ذكره.حممد عداب):25(
  ):نفس املرجع السابق.26(
 ، مرجع سبق ذكره.  صوت األحرارنشر يف  مقال):27(
  ):سليم بن عبد الرمحان ، مرجع سبق ذكره.28( 
  ):سليم بن عبد الرمحان ، مرجع سبق ذكره.29( 

  ):نفس املرجع السابق.30(
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  المالحق:

  .2012-2002):تطور اإليرادات اجلبائية احمللية لبلدية وادي الفضة خالل الفرتة 01امللحق رقم (
  الوحدة دج.

  

السنوات/الرسم أو 
  الضريبة

 الرسم على القيمة املضافة
TVA  

  RF العائد العقاري  الرسم العقاري
  

 IFU الضريبة اجلزافية الوحيدة
(A+B) 

2002  639.665.60  883.361.65       /       /  

2003  750.834.25  253.052.92       /       /  

2004  1.435.392.25  202.400.27       /       /  
2005  2.536.244.20  151.747.63       /       /  

2006  1.644.174.49  517.513.64       /       /  

2007  2.773.754.40  146.659.26       /  1.095.659.21  
2008  2.450.371.41  155.189.70       /  559.648.15  

2009  4.428.298.53  322.608.00       /  1.423.501.27  

2010  3.406.246.48  181.345.60       /  1.040.976.37  
2011  2.249.606.81  131.715.00  9.000.00  2.023.904.79  

2012  1.424.298.93  199.409.00  50.905.50  1.569.300.41  

  

السنوات/الرسم أو 
  الضريبة

 الضريبة اجلزافية الوحيدة
IFU(C)  

  

الضريبة على النشاط الصناعي 
 والتجاري
TAIC  

الرسم الوحيد موع 
 اخلدمات املقدمة

TUGPS  

  VF الدفع اجلزايف

2002       /  9.729.640.22       /  8.141.550.00  

2003       /  10.261.544.92       /  11.624.746.33  
2004       /  10.254.025.76       /  12.624.989.00  

2005       /  10.246.506.60       /  3.025.632.37  
2006       /  14.592.466.72       /  690.161.82  

2007  236.250.00  15.201.622.59       /  374.033.19  

2008  1.266.695.81  18.374.378.79       /  861.205.39  
2009  196.250.00  24.973.706.00       /  46.934.10  

2010  511.201.00  18.977.545.88       /  10.907.10       

2011  152.150.00  28.295.698.15       /       /  
2012  67.500.00  26.562.973.10  128.010       /  

 إحصائيات من قباضة الضرائب لبلدية وادي الفضة. صدر:امل 
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  :ملخص

ا آلية من تطورت التكنولوجيات احلديثة للمعلوماتية واالتصاالت كثريا، وأصبحت بذلك تلعب دورا فعاال ومهما يف العمل اإلداري املعاصر، باعتباره
تحقق دون التطور احلاصل يف األعمال واألجهزة اآلليات الضرورية اليت ينبغي استغالهلا يف األعمال اإلدارية كوا حتقق العديد من املزايا اليت مل تكن لت

طوابري وتضييع اإللكرتونية، فهي بذلك توفر حفظ املعلومات واستخدامها يف الوقت واملكان والشخص املناسب، دون عناء التنقل التقليدي واالنتظار يف ال
  الوقت واجلهد واملال.

لة للتطور التكنولوجي الذي تنامى بشكل ملفت للغاية، مما أدى إىل رفع مستوى اخلدمة ولقد مس هذا التطور اإلدارة احمللية يف دول كثرية، كمحص
  العمومية والقضاء على مظاهر الروتني والبطء واجلمود اإلداري.

ورة التخلي عن االدارة على امهية ومزايا وفوائد وكيفية تبين االدراة احمللية االلكرتونية وضر   ويف هذا الصدد جاءت هذه الورقة البحثية لتسلط الضوء
  .احمللية التقليدية

 .: اإلدارة احمللية، اإلدارة احمللية االلكرتونية، تكنولوجيا املعلومات واالتصالالكلمات المفتاحية
Abstract:  

            Information and communication technology has become play an active and important role in 
the modern administrative work,  because it is considered a necessary mechanism that should be 
exploited in the administrative work, The fact that it achieves many advantages that were not to be 
realized without the development in electronic devices, it thus provides preservation and use of 
information in the time and place at the right person, without the trouble of traditional and wait 
mobility in queues and waste of time, effort and money. 
            This development touched the local administration in many countries, as a result of   
dramatically development  in technology , which has grown dramatically too,Thus raising the level of 
public service and the elimination of the manifestations of red tape and slow administrative inertia. 
In this regard, this paper came to highlight the importance,  the advantages,  benefits and how to 
adopt the electronic local administration and the need to abandon the traditional local administration. 
Key words: local administration, E local administration, Information and communication technology. 

 

 

ة�أهمية��نتقال�من�;دارة�ا�حلية�التقليدي

  �لك�3ونية�;دارة�ا�حلية�إ6ى
The importance of the transition from traditional local administration to 

electronic local administration 

 

  قداوي عبد القادر  . أ

  جاريّة وُعلوم الّتسيريالعلوم االقتصادية والعلوم الت كلية
  الشلف - حسيبة بن بوعليجامعة 

  اجلزائر
aek.keddaoui@gmail.com 

 

  ناصف محمد  . أ

  الُعلوم االقتصاديّة والُعلوم الّتجاريّة وُعلوم الّتسيري كلية
  - 03 - اجلزائرجامعة 

  اجلزائر
nacef.m@gmail.com  

 



                                                                                        

 

 01/،�تيسمسيلت،�الجزائريمعهد�العلوم��قتصادية�والتجارية�وعلوم�التسي��،�ا�ركز�الجام�ي�الونشر 

89 

 �2017مارس/�01العدد��-لدراسات��قتصادية�لشعاع�مجلة�

 تمهيد

إن التطور احلاصل يف جمال التقنيات واالتصاالت والذي مس خمتلف جوانب حياة الفرد واتمع، كان ذا منافع بالغة جعلته 
يبسط املعامالت ويسرعها وخيتصرها بكل كفاءة وفعالية، ولقد حضي اجلانب اإلداري من هذا التطور اهلائل على قسط كبري من 

  ماتية اليت أدخلت فانتشرت فبسطت.املعلو 
 إن اإلدارة احمللية أو اجلماعات احمللية هي كيانات عمومية إقليمية تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، هلا مهام وسيطية بني

 بناء يف جديدة حلقة اإللكرتونية اإلدارة احلكومة وأفراد اتمع من خالل ما أسند إليها من مهام على رأسها خدمة الصاحل العام. وتعترب
 التعقيدات يف شكل يقضي على للمواطنني، اخلدمات أداء طرق يف جوهريا حتوال عنه مما نتج اإلدارة احمللية، ملفاهيم حديث تصور

 حتسينات يقدم أصبح يف خمتلف اإلدارات كآلية اإللكرتونية اإلدارة مفهوم العمومية، وبالتايل فإن إدخال اخلدمات تعرتض اليت واملعوقات
 التجارب من العديد عمدت وبذلك اإلدارة احمللية، طرف من املقدمة واألنشطة املهام تطوير عنه ينتج مبا اخلدمات تلك شكل هامة على
 رقابة،ال الشفافية، هي الراشد للحكم مرتكزات مضامينها يف متثل مفاهيم حتقيق االلكرتونية العامة دف اخلدمات تطبيق إىل احلكومية
العمومية وحتقيق  اخلدمة ترشيد إىل غاية يصل مبا وغريها العامة للخدمات االستجابة سرعة والقانون، احلق دولة املسؤولية، روح احملاسبة،

  النفع العام.
ا وم؟ ما المقصود باإلدارة المحلية االلكترونية ومن هنا حناول من خالل هذا املقال أن جنيب على اإلشكالية التالية: 

  ؟.مراحل وآثار اعتمادها في إدارات الجماعات المحلية 
  ومن هنا ارتأينا أن نعاجل هذه اإلشكالية من خالل احملاور الثالثة التالية:

  احمللية. احملور األول: عموميات حول اإلدارة
  احملور الثاين: اإلطار املفاهيمي لإلدارة احمللية االلكرتونية.

  اإلدارة احمللية التقليدية إىل اإلدارة احمللية اإللكرتونية.احملور الثالث: االنتقال من 

  المحلية المحور األول: عموميات حول اإلدارة

 دون أهداف، مبادئ، تعاريف، من حوهلا ما قدم خمتلف ضبط وحماولة احمللية، باإلدارة املرتبطة املفاهيم على احملور هذا يركز
  ا ومستوياا.نظامه وكذا أسباب قيامها ووظائفها، إمهال
  المحلية: مفهوم ومرتكزات اإلدارة -أوال

  :المحلية اإلدارة مفهوم .1

 احلديثة، الوطنية الدولة قيام بعد إال النظامية وصفته القانوين شكله يأخذ مل أنه غري بعيد، زمن منذ احمللية اإلدارة نظام عرف
  1ا لتحقيق تنمية حملية.املواطنني رغبة منه جتاه أعباؤها ازدادت احلديثة الدولة أن ذلك
وقد عرفت أيضا أا شكل من أشكال التنظيم احمللي، يتم مبوجبه توزيع املهام اإلدارية بني احلكومة املركزية وهيئات حملية منتخبة  •

 2ومستقلة، تؤدي وظيفتها حتت إشراف احلكومة املركزية ورقابتها. 
اإلداري على أا: توزيع للوظائف اإلدارية بني احلكومة املركزية وبني هيئات فيما يعرفها فؤاد العطار يف كتابه مبادئ يف القانون  •

 3حملية منتخبة تباشر مهامها حتت إشراف احلكومة ورقابتها.
 تتمتع حملي، مفهوم وحدات ذات إىل الدولة إقليم يقسم مبقتضاها اإلدارة اسلوب أا على احمللية لإلدارة الزعيب وينظر •

 4املركزية.  احلكومة ورقابة حتت إشراف مصاحلها إلدارة أبنائها من منتخبة جمالس ميثلهاو  اعتبارية بشخصية
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بينما يذهب دارسون آخرون إىل تعريفها على أا تلك االس املنتخبة اليت ترتكز فيها الوحدات احمللية ،وتكون مسؤولة أمام  •
 5ة. سكان تلك الوحدات وتقوم مبهام مكملة ملهمة احلكومة املركزي

ومن خالل هذه التعاريف ميكن أن ننظر لإلدارة احمللية على أا تنظيم إداري منتخب لوحدة حملية وطنية أسندت إليها مهام 
  احلكومة املركزية. ومسؤولية متعددة، هدفها التقرب من املواطن وخدمة مصاحله حتت إشراف

 : مرتكزات االدارة المحلية .2
  6 سليما وناجحا وجب عليه أن يرتكز على أمور هي: وحىت يكون نظام اإلدارة احمللية

 تقسيم الدولة إىل كيانات جغرافية وإدارية. •
 قيام السكان احملليني باختاذ قرارام ذات الطابع احمللي من خالل انتخاب ممثليهم انتخابا حرا ومباشرا. •
 متكن املواطنني احملليني من إدارة مواردهم واستغالهلا. •

 ة املركزية يف: يتمثل دور احلكوم
 وضع السياسات العامة. -
 رقابة ومتابعة وتوجيه األداء احمللي. -

فيما يلي سنتطرق اىل األسباب الداعية اىل ظهور اإلدارة احمللية مع ذكر خمتلف الوظائف أسباب قيام اإلدارة المحلية ووظائفها:  - ثانيا
 املرجوة من قيام هذه األخرية.

  :ليةأسباب قيام نظام اإلدارة المح .1
  7ميكن أن تكون أهم دواعي وأسباب ظهور اإلدارة احمللية يف النقاط التالية:

انتقال الدولة من الدولة احلارسة إىل دولة الرعايا االجتماعية: مما أدى اىل توسع وظائفها حيث انتقلت من احلفاظ على األمن  •
 ن حتقيقا لألهداف االقتصادية واالجتماعية.ومحاية احلدود وإقامة العدل بني أفرادها إىل التدخل يف كل امليادي

 ختصيص العمل وتقسيمه حيث أصبحت هناك خدمات تتوالها احلكومة املركزية وأخرى تتوالها اإلدارة احمللية. •
 تنوع أساليب اإلدارة تبعا للظروف احمللية: مبا يضمن أداء اخلدمات بطريقة تتالءم مع البيئة احمللية لكل وحدة إدارية. •
 دارة احمللية أكثر إدراكا حلاجات األفراد بسبب قرا منهم وتعاملها املباشر معهم.كون اإل •
 التدريب على أساليب احلكم من خالل انتخاب مسؤولني على رؤوس املقاطعات أو البلديات أو الوحدات اإلدارية. •
 العدالة يف توزيع األعباء املالية حسب حاجات األفراد. •
 إلدارة من املواطن.تبسيط اإلجراءات وتقريب ا •
 التفاوت بني أقاليم الدولة. •
 األخذ بأنظمة احلكم الدميقراطية. •

 وظائف اإلدارة المحلية: .2
 وأقسام مصاحل من يتبعهما وما والية وبلدية من املختلفة مؤسساا يف ممثلة احمللية اإلدارة إىل أسندت وظائف عدة هناك

ختص  اليت وااالت األهداف هلا حتدد اليت والقانونية التنظيمية قوا وبكل البشرية املتاحة،و  املادية إمكانياا بكل باالستعانة وغريها،
  8يلي:  فيما الوظائف هذه حنصر أن وميكننا عملها،

 أن ميكن ما كل وتوفري عملها، وتفعيل املؤسسات صيانة على كذلك هنا كما تعمل :وتأطيرها وتنظيمها المحلية الشؤون تسيير  -  أ
 األشخاص وأمن العام وتقوم كذلك بتفعيل األمن . عمرانية ويئة وصحة وغذاء وغاز كهرباء من املواطنني  راحةيف يساهم

 .حتييدها أو دده اليت كل العوامل على القضاء و العام النظام على واحلفاظ واملمتلكات،
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زجيات  من املدنية احلاالت بكل خاصة تنظيمية وميكانيزمات سجالت على خالل االعتماد من :وتسييرها المدنية الحالة تنظيم  -  ب
 خالهلا فمن ، سواء حد على للمواطن وللدولة الضرورية التنظيمية األقسام أهم من القسم هذا ويعترب وغريها. ووفيات ووالدات
 أوكلت وقد .ختلفةامل االجتماعية وحاالم مواطنيها إحصاء الدولة وكذلك تستطيع املواطنة، حبقوق يتمتع أن املواطن يستطيع

 .مستواه على وكل للبلدية األول الرئيس وعلى رأسهم املدنية، احلالة ضباط إىل املصلحة هذه وتنظيم تسيري على السهر مهمة
 املقدمة اخلدمات اإلداري وتطوير اإلصالح خيص فيما الدولة رمستها اليت فاألهداف :المحلية العامة وتطوير المصلحة تسيير  -  ت

 تعامال وأكثر للدولة متثيال وأكثر املواطن من قربا أكثر باعتبارها باإلدارة احمللية االهتمام أولوياا يف أدرجت سينهاوحت للمواطنني
   .احمللي املستوى على للمجتمع العامة االجتماعية احلياة مع متطلبات وتفاعال
 اليت التغريات لكل املواطنني مع عملها وتعاملها بأسالي بتكييف مضى وقت أي من أكثر اليوم مطالبة اإلدارة هذه أن جند لذلك

 وبشكل باعتماد مطالبة أا حبيث ذلك، إىل ما وثقافيا واقتصاديا سياسيا االجتماعي ككل، ونظامه اتمع مستوى على حدثت
 أفراد سلوكيات حىت بل وسلوكيات املواطن، تصرفات على وانعكاساا االجتماعية العالقات لطبيعة والتفهم املرونة فعال أسلوب

 9 .املؤسسات هذه
 واالجتماعية، الثقافية واألعراف احمللية املنتوجات مبعارض اخلاصة : كاألعرافالوطنية بالشعارات الخاصة التقاليد على الحفاظ  -  ث

 الوطنية األعياد إىل فةباإلضا حياة املواطن، يف رمزية من هلا مبا لصاحلها، وتوظف احمللية اإلدارية السياسة بناء يف تقاليد تراعى
 .القانون يف املدرجة

 جيري مبا وإعالمه احمللية التنظيمية جمريات احلياة يف املواطن باشراك العملية هذه : وتتمللمواطن واالستماع بالمحيط االتصال  -  ج
بني  املعلومات مرور لوتسهي االتصال وتنشيط إجراءاا وتبسيط الزوار استقبال إىل مهمة باإلضافة الوثائق بعض على وإطالعه
  10 وإداراته. املواطن

 متيز اليت اخلصوصيات بعض فقط تبقى وما يتبعها، وبلديات واليات من احمللية اإلدارة مؤسسات بكل املناطة الوظائف هي هذه عموما 
 كل العراقيل إزالة على لوالعم بلوغها إىل السعي فقط ينبغي مرسومة، واألهداف بدقة حمدد جوهر املهام ولكن األخرى عن مؤسسة كل

 التنظيمية االحنرافات من والوقاية هلذه املؤسسات الداخلي االجتماعي التنظيم تفعيل و التنظيم سوء و اإلمكانيات بنقص املتعلقة
  واألفراد. للجماعات

 ثالثا: اإلدارة المحلية: نظامها ومستوياتها

ياسي واالقتصادي القائم ا على أجهزة وإدارات مركزية وأخرى ال مركزية، يبىن التنظيم اإلداري يف أي دولة مهما كان النظام الس
 حىت يتسىن هلا القيام باملهم املنوطة ا.

  اإلدارة احمللية يف إدارا لشؤون البالد واملواطنني على نظامني مها:  تعتمدنظام االدارة المحلية:  -1
  La centralisationالمركزية  •

 بسلطة املركز يستأثر حبيث والوظائف األدىن، الوحدات تصرفات على املركز أي احلكومي، للجهاز العليا القيادة منةهي املركزية تعين وذا
 جتريد تعين فهي قواعد، من يضعه وما قرارات من املركز يتخذه ما على تنفيذ املرؤوسة والوظائف الوحدات مهمة وتقتصر القرارات صنع

  11القرارات. وصنع املستقل لتصرفا من صالحيات والوظائف الوحدات
 اإلداري، التنظيم أساليب األسلوب من هذا يتحقق لكي األقل على توافرمها يتعني حبيث عليهما تقوم أساسيان ركنان اإلدارية وللمركزية

  12:ومها
 كامال حصرا صراحل هذا يكون املركزية وقد احلكومة يد يف اإلدارية الوظيفة : حصرLa concentration الرتكيز اإلداري  -

  .اإلداري الرتكيز يسمى عدم كما أو معتدلة مركزية يكون قد كما املطلقة، املركزية أو اإلداري بالرتكيز عليه يطلق ما مطلقا وهو
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 السلطة يف العامة واإلدارات املصاحل كافة أن يعين : وهوLa déconcentration (عدم الرتكيز اإلداري) اإلداري التدرج -
 هرم على أو متدرج سلم صورة يف وتصنيفه ترتيبه يتم األخري هذا اإلداري، اجلهاز هو واحد جهاز أو بناء واحد هاجيمع اإلدارية

 يف وذلك اإلدارية هذه الدرجات أقل إىل نصل أن إىل العليا اإلدارية الدرجات بعض تليه الدولة يف اإلدارية السلطة رئيس قمته
 مرتبة. ويعلوه األدىن منها األعلى يقيد املستويات، متدرج تتابع
 La décentralisationالالمركزية  •

 الالمركزية نوعني: على والالمركزية املعاصرة، الدولة يف الرشيدة واإلدارة الراشد للحكم واحليوية األساسية املقومات من الالمركزية تعترب
 .واجلوهر الطبيعة يف فارقا وليس واملدى، الدرجة يف فارق هو همابين أن الفارق إىل الفقهاء بعض ذهب وقد السياسية، والالمركزية اإلدارية
 بني بتوزيعها وذلك السلطة يف مراكز تعدد من تعنيه مبا الالمركزية وهي واحدة لفكرة مظهران املفهومني كون هو الرأي هذا وأساس
 بصدد كنا السياسية، السلطة أي احلكم، سلطة إىل امتد وإذا المركزية إدارية، أمام كنا اإلدارية الوظيفة التوزيع تناول فإذا مستقلة، هيئات
 13سياسية. المركزية
 تعمل اإلدارية فالالمركزية احمللية، وهي اجلماعات املفهوم هذا على القائمة واهليئات احمللية، باإلدارة اإلدارية الالمركزية مفهوم ارتبط ولطاملا

    .احمللية شؤون اجلماعات تسيري يف فعالية أكثر احمللية اإلدارة جعل على
 المحلية:  اإلدارة مستويات -2

 من عدد من الوالية تتشكل حيث الدوائر والبلديات، الواليات، :هي رئيسة مستويات ثالثة من اجلزائر يف احمللي النظام يتكون
 جمرد هي بل حملية، إدارية مجاعة أو هيئة لمتث وال والوالية البلدات بني إداري الدائرة وسيط تشكل البلديات، من عدد من والدائرة الدوائر،
 املواطن، وتدار من اإلدارة تقريب هو منتخب جملس فيها يغيب اليت الدائرة وجود من اهلدف للوالية، ومساعد إداري تابع وفرع قسم،
  14الدائرة. رئيس طرف من الدائرة
  : الوالية  -  أ

 بشكل املرتبة املختلفة األدوار والوظائف بني اجتماعية تعالقا عدة أساسا على اجتماعي وكتنظيم كمؤسسة الوالية تقوم
الرتتيب كالتايل:  هذا ويكون عمالية، فئة أدىن أو التنظيم يف عنصر أدىن سلطة إىل أعلى من العكس أو أعلى، إىل أسفل من تصاعدي

15  
 حمدد، وسكاين جغرايف كإقليم هاالوالية كل يف وكذلك كمؤسسة، ذاا حبد الوالية يف تنفيذية سلطة أعلى ويشكل : الوالي •

 ومصاحل أقسام كل على املوزعون األفراد أولئك التنفيذية، أي اهليئة للوالية وكذلك الشعيب الس من كل عمله يف ويساعده
  ومكاتب املؤسسة.

 اإلرادة أساسا ميثل ووه عملها، ويشرف ويراقب اإلدارية، الوالية سياسة بناء يف املسامهة على يعمل : الوالئي الشعبي المجلس •
 .السكان احملليني طرف من منتخبا بوصفه الشعبية

 التنظيمية القوانني تطبيق مهمة إليهم الذين توكل أولئك الوالية، يف التنفيذيني ذكرنا، األفراد أن و سبق كما هم : التنفيذية الهيئة •
 .أهدافه و أبعاده مبختلف للتنظيم حسناأل السري على مكلفون بالسهر أم ،كما الوايل به يأمر وما والقواعد

 من ممكن قدر أكرب لتقدمي ووسائلها كل إمكاناا بتفعيل وحتقيقها املؤسسة ألهداف نظريا تبنيها يف املستويات هذه كل تشرتك و
  .ا اخلاصة التقليدية األهداف و ككل الوطنية إطار السياسة يف أفضله، و االجتماعية اخلدمة

  : البلدية  -  ب
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 وسياسة الدولة سياسة متثل ناحية من ككل، فهي االجتماعي النظام عليها يبىن اليت املؤسسات أهم من اإلدارية املؤسسة هذه تعترب
على  اتمع متثل أخرى ناحية من و اإلقليمي، مستواها على املواطن وبني بينهما وتتوسط مباشرة براجمهما تعكس و عنهما وتعرب الوالية

 .احتياجاته  وأماله تطلعاتهو  احمللي املستوى
 السلطوي اهلرمي والتسلسل تتسم بالتنظيم معينة اجتماعية عالقات ذو اجتماعي تنظيم عمومية، هي إدارة وكأي كالوالية البلدية

 يف اجلزائر تعترب وهي  إدارية وحدة وبأا إقليميا، حمدد جغرايف وفضاء سكاين جتمع بأا: السياسة و القانونية الناحية من تعريفها وميكن
 16االنتخاب. طريق عن السكاين التعبري قاعدة
  : يلي ما على تقوم فإا للدولة العامة باملصلحة املتعلقة التقليدية مهامها خيص وفيما
 .املدنية احلالة -
 .النظام و القوانني تعميم -
 .االنتخابات تنظيم -
 .الوطنية اخلدمة واجب لفائدة اإلحصاء -
 .قالوثائ على املصادقة -
 .اإلقليمي املستوى على اهلدوء و العام النظام األمن على السهر -
 مجاعة وباعتبارها ا، يضطلع اليت املستويات بالنظر إىل الدولة، أعوان من كعون البلدي الشعيب الس رئيس أو البلدية رئيس هنا ويعترب
  17 :يلي ما على تسهر أن فإن عليها حملية إدارية مؤسسة أو إقليمية
 املعنوية الشخصية متلك البلدية أن دام وما .البلدية ساكين املواطنني املقدمة اخلدمات و للمصاحل احمللية اإلدارة سريورة انضم -

تعترب  فإا ما، حد إىل األخرى والتنظيمات باملؤسسات عالقتها ويف الداخلي يف تنظيمها التصرف حق ختوهلا اليت والقانونية
 التالية: التنظيمية واملهام الوظائف بتحقيق يقوم نسبيا، مستقال اجتماعيا تنظيما

 .املواطنني املصاحل و كتنظيم البلدية ملصاحل املالية اإلدارة -
 .أنواعها مبختلف كالعقارات املتحركة غري و املتحركة البلدية األمالك إدارة -
 .االقتصادية العمليات كل و للمحيط العمرانية التهيئة و التعمري -
 .والثقافية واالجتماعية والتعليمية لرتبويةا النشاطات -
  .للبلدية املوكلة للمشاريع أحسن توظيف أجل من العامة االمكانيات تسيري -

 اليت التغريات لكل املواطنني مع عملها وتعاملها أساليب بتكييف مضى وقت أي من أكثر اليوم مطالبة اإلدارة هذه أن جند لذلك
فعال  بشكل و باعتماد مطالبة أا حبيث ذلك، إىل ما وثقافيا واقتصاديا سياسيا االجتماعي ككل، ونظامه اتمع مستوى على حدثت
 هذه أفراد سلوكيات حىت وسلوكيات املواطن، بل تصرفات على وانعكاساا االجتماعية العالقات لطبيعة والتفهم املرونة أسلوب

  املؤسسات.
  محلية االلكترونيةالمحور الثاني: اإلطار المفاهيمي لإلدارة ال

نظرا للمهام اليت تقضي  "e-management" جند الكثري من الكتابات حول موضوع اإلدارة اإللكرتونية والذي يشار إليه بــ
بتحويل اخلدمات اإلدارية من العمل التقليدي إىل اعمال إلكرتونية سهلة ويف متناول اجلميع، حبيث جيد كل من املواطن واإلدارة الراحة 

  مان واألداء السريع واملتميز.واأل
  اإلدارة االلكترونية: المفهوم والخصائص -أوال

  اإللكترونية: مفهوم اإلدارة .1
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 واملستفيدين مستخدميها لتعدد كبرية بصورة هذه التعريفات تتباين حيث اإللكرتونية، للحكومة ومتباينة كثرية تعريفات هناك الواقع يف
  التعاريف:  هذه لبعض عرض يلي اتنفيذها، وفيم عن والقائمني منها

 بتغيري واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا استخدام على مفهوم ينطوي بأا الدويل البنك طرف من اإللكرتونية اإلدارة عرفت
 طرق رار وربطالق صنع عملية يف املواطنني مبشاركة للسماح احلكومة مع التجارية واملؤسسات خالهلا املواطنني، من يتفاعل اليت الطريقة
  18املدين.  اتمع وتعزيز الشفافية، وزيادة املعلومات، إىل الوصول يف أفضل

االلكرتونية  واحلكومة لألعمال، االلكرتونية اإلدارة على للداللة اإللكرتونية األعمال من كل إطار يشمل كما عرفت بأا هي
 املوجهة أو لألعمال، املوجهة أو للمواطنني، املوجهة احلكومة ألعمال رتونيةااللك اإلدارة أو العامة االلكرتونية اإلدارة على للداللة

  19املختلفة.  احلكومة ودوائر ملؤسسات
 أو املؤسسات األفراد من سواء أكثر أو طرفني بني تتم اليت واملعامالت األعمال وقد عرفها ايضا حممد مسري أمحد بأا: تنفيذ

  20االلكرتونية. االتصاالت شبكات استخدام خالل من
اليت ومن املفاهيم اجلديدة أيضا يف نظام اإلدارة احمللية اإللكرتونية ظهر ما يسمى بالبلديات اإللكرتونية واليت تعرف بأا تلك البلدية 

تكون  تستخدم تقنية املعلومات واالتصال يف التعامل مع كل شركائها، سواء كانوا مواطنني أو شركات أو أجهزة حكومية أخرى، حبيث
  اخلدمات املقدمة من طرفها على قدر من السهولة والبساطة والسرعة والشفافية.

ميكن القول بأن اإلدارة االلكرتونية تتميز عن اإلدارة التقليدية مبجموعة من اخلصائص جنملها فيما خصائص اإلدارة اإللكترونية:  .2
 21يلي:

وين، املفكرات اإللكرتونية، الرسائل الصوتية واقراص التخزين اإللكرتونية ألن األرشيف االلكرتوين، الربيد اإللكرت  إدارة بال ورق: •
 وخمتلف التطبيقات اآللية هو ما تعتمد عليه وما مييزها عن اإلدارة التقليدية.

من وتتمثل يف اهلاتف احملمول واهلاتف الدويل اجلديد (التلديسك) واملؤمترات االلكرتونية والعمل عن بعد  إدارة بال مكان: •
 خالل املؤسسات االلكرتونية.

ساعة يف اليوم ففكرة العمل بالدوام التقليدية ال مكان هلا يف اإلدارة  24أيام وعلى مدار  7/7كوا تعمل إدارة بال زمان:  •
 االلكرتونية.

ة املعرفة، مما كوا تعمل من خالل املؤسسات الشبكية واملؤسسات الذكية اليت تعتمد على صناعإدارة بال تنظيمات جامدة:  •
  يتيح هلا جمال التطور والتحديث بسرعة واستمرار وبكل مرونة.

بعد التطرق لإلدارة اإللكرتونية وذكرنا اخلصائص اليت متيزها عن اإلدارة التقليدية، مفهوم اإلدارة المحلية اإللكترونية وأهدافها:  - ثانيا
 ية يف الفقرات املوالية.ال بد أن نتطرق بالتحديد اىل اإلدارة احمللية اإللكرتون

 مفهوم اإلدارة المحلية اإللكترونية: .1

إن مفهوم اإلدارة االلكرتونية احمللية من املفاهيم اليت اختلف فيها الباحثون وذلك بسبب حداثتها وتعدد إبعادها ومضامينها، 
  ويف هذا السياق مت تقدمي العديد من املفاهيم حول هذا املصطلح ومن أمهها ما يلي:

إلدارة احمللية االلكرتونية هي استعمال اإلدارة احمللية مبختلف وحداا لتقنيات اإلعالم واالتصال وخصوصا االنرتنيت واالنرتانت ا -
بغية حتسني وتسريع تدفق املعلومات واخلدمات إىل املواطنني والشركاء التجاريني واملستخدمني وخمتلف اهليئات احلكومية ذات الصلة 

لية، ويكون هذا بشكل يساعدها على بناء عالقات أفضل بسبب ما توفره التقنية من تناسق وسهولة، باإلضافة إىل مع اإلدارة احمل
  22السرعة مما يؤدي إىل زيادة كفاءة وفعالية أعمال اإلدارة احمللية. 
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علومات وتقدمي اخلدمات للمواطنني وقطاع اإلدارة احمللية االلكرتونية هي تلك اجلهود اإلدارية اليت تضمن لإلدارة احمللية تبادل امل -
  .23األعمال بسرعة عالية وتكلفة منخفضة عرب أجهزة احلاسوب وشبكة االنرتنيت، مع ضمان سرية نقل املعلومات

ت واالتصال ومن أمثلة اإلدارة احمللية االلكرتونية البلديات االلكرتونية، وهذه األخرية تعرف بأا البلدية اليت تستخدم تقنية املعلوما -
  يف الرتابط مع كافة املتعاملني معها بشكل يضمن أداء أعمال البلدية بشفافية وكفاءة واقتصاد وسرعة. 

وعليه ميكننا القول أن اإلدارة احمللية االلكرتونية هي عبارة عن استعمال تقنيات االعالم واالتصال دف حتويل العمل 
ة إىل إدارة الكرتونية باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال وذلك باالعتماد على نظم من إدارة يدويالتقليدي لإلدارات احمللية 

 .معلوماتية قوية تساعد يف اختاذ القرار اإلداري يف أسرع وقت ويف أي مكان وزمان وبأقل التكاليف
  أهداف اإلدارة المحلية الكترونية: .2

ع قدمي ما هو إال رغبة منا يف االنتقال إىل الوضع األمثل الذي خيدم ال خيفي علينا أن تبين وضع جديد مقابل التخلي عن وض
يف مصاحلنا بشكل جيد، وعلى هذا فاالنتقال من وضع اإلدارة احمللية التقليدية إىل وضع اإلدارة احمللية االلكرتونية ما هو إال رغبة منا 

ظل اإلدارة احمللية التقليدية. وهذا ما نسميه باألهداف املنشودة  حتقيق جمموعة من األهداف كنا عاجزين عن حتقيقها يف بيئة العمل حتت
 24من وراء تبين إدارة حملية الكرتونية، وهذه األهداف تتمثل فيما يلي: 

 أيام. 7/7ساعة و 24/24خالل تقدمي اخلدمات للمواطنني بطريقة سهلة وسريعة ومنخفضة التكاليف،  -
 ائح للمواطنني على شبكة االنرتنيت لزيادة معرفتهم مبا وفهمهم هلا.إتاحة املعلومات عن كافة القوانني واللو  -
حتديد متطلبات احلصول على اخلدمة والنماذج املطلوبة لتقدميها مبا ميكن من استكماهلا قبل الذهاب ملكان أداء اخلدمة، األمر  -

 الذي يؤدي إىل ختفيض الوقت واجلهد الالزم ألداء اخلدمة.
حيث يتم ختفيض عدد املوظفني، باإلضافة إىل استبدال استخدام املستندات الورقية واملخازن املتكدسة  ترشيد اإلنفاق احمللي  -

 بالوثائق من خالل التحول حنو استخدام الكمبيوتر.
 التخلص من صور البريوقراطية السلبية ومظاهر الفساد وسوء اإلدارة. -
 لكافة املؤسسات واملواطنني. حتقيق الشفافية من خالل إتاحة املعلومات بصورة متكافئة -
 الرتويج للخطط املستقبلية لإلدارات احمللية. -
 رفع كفاءة أداء الوحدات احمللية وإعدادها لالندماج يف النظام العاملي ملواكبة نظم املعلومات احلديثة املتبعة. -
  االرتقاء بثقافة ووعي املواطنني من خالل تشجيعهم على استخدام التكنولوجيا احلديثة. -

  اإللكترونية:  المحلية واإلدارة التقليدية المحلية اإلدارة بين الفرق - ثالثا
 اإلدارة يف ميزة كل فإن واإللكرتوين، وغالباً  التقليدي اإلدارة أسلويب بني مقارنة لعقد عناء طويل إىل الباحث حيتاج لن

 بني أبرز الفوارق على الوقوف وميكن دوائرها، وفعالية أدائها يف فقده بالسلب ويؤثر التقليدية، اإلدارة تفتقده كانت أمر هي اإللكرتونية
  25 :التالية خالل النقاط من اإلدارتني،

 اإللكرتوين امللف الوقت، أصبح مرور مع للتلف يتعرض التقليدي النظام يف الورقية املعامالت من كثري كان حني ففي :الحفظ -1
 اإللكرتونية الشبكة على له املخصص املوضع والتقادم يف التلف من منمأ يف حمفوظاً  حمتوياته ضمن املعاملة يضم الذي

 ختزين وسيط من أكثر باستخدام حمتوياا اإللكرتونية املنظمات من كثري تأمني باإلضافة إىل امللف، لديها يوجد اليت للمنظمة
 .األم للشبكة عارض أي حدوث من إلكرتوين، احرتازاً 

 ضياع وهو حيدث كثرياً، احتمال يف ترتكز كربى، ملشكلة التقليدية للمنظمات املراجعون أو املتعاملون يتعرض :الضياع -2
 قد املشكلة هذه إن باخلطأ، النفايات سلة ألقيت يف أوراق كومة بني ضياعها أو األخرى، املعامالت أكداس بني معامالم
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 ذلك تبعات من وكان احلساسية، من درجة على معاملة ختص الورقة كانت تلك إذا وخباصة املراجع، إىل بالنسبة كارثية تكون
اإلدارات  مراجع إطالقاً  يواجهه ال الذي األمر وهو نفسها، باإلدارة أو املعاملة بصاحب خسائر جسيمة أو الضرر إحلاق

 اإللكرتونية لشبكةا على مت حفظها اليت امللفات من ملف أو معاملة أو بيان أي فقدان إىل سبيل ال أنه إىل نظراً  اإللكرتونية،
 .النادر القليل يف إال

 تكدس إىل نظراً  بالغ الصعوبة، أمر التقليدي للنظام الورقية امللفات أحد من معاملة أو ما معلومة على احلصول إن :االسترجاع -3
 آالف ورمبا تمئا بني تائه ملف عن للبحث إىل األرشيف فاالنتقال أيام، أو ساعات إىل حيتاج قد مما واملعامالت، امللفات

 هذا أو املعاملة هذه عن اإللكرتونية الشبكة أرشيف يف الباحث يكلف ال هذا األمر مثل أن حني يف شاقة، رحلة امللفات،
 تلك املعاملة. فقط وليس كامًال، املراجع معامالت تاريخ ليخرج املفاتيح لوحة يف املعين الزر على من الضغط أكثر امللف

 واألوراق_ من امللفات الركام ذا اإلدارة احتفاظ ضرورة على تأسيساً  _ التقليدية اإلدارة الورقي باألسلو  يكبد :التكاليف -4
 يف هذا حيدث فيه، حتفظ (األرشيف) الذي وصيانة املكان واملعامالت، امللفات تلك حلفظ سعيها سبيل يف النفقات من الكثري
 مت حتميل اليت الشبكة أو التخزين وسائط مثن من أكثر _ كرتونيةاإلدارة اإلل ظل يف _ فيه األمر يكلف ال الذي الوقت

 خسائر أو تكبد دون وأيضاً  جتديد، أو حفظ أو مبانٍ  صيانة عناء محل دون سلفاً، عليها أو املعامالت املعلومات أو البيانات
 .إضافية نفقات

 أكرب من الستة، حاجز األصفار تتخطى أرقاماً  ادهاأعد تتجاوز قد اليت ملفاا وختزين الورقية املعامالت حفظ يعد :المكان -5
 توفري عن فضالً  املعامالت لتلك ضخمة خمازن إىل توفري اإلدارة سيضطر ذلك إن إذ التقليدية، اإلدارات تواجه اليت املشكالت

 تلك يرهق امم طلبه، حني امللفات أحد على واحلصول املخازن هذه إدارة - فقط- مهمتهم وغريهم، وموظفني عمالة طاقم
 ال رمبا األمر هذا اإللكرتونية فإن اإلدارات أما والتخزين، احلفظ يف املهدرة جهودها ويبتلع مواردها، ويعطل اإلدارات التقليدية،

 اليت األجهزة جمموع حيتاج ال قد حني يف مليارات امللفات، بل ملاليني شبكاا تتسع حيث اإلطالق، على حساباا يف يدخل
 غرفة صغرية. حجم الشبكة تلك هاعلي حتمل

 عدم تضمن محاية اإللكرتونية بربامج الشبكات تأمني التقليدية لإلدارات تتوافر ال اليت اإللكرتونية اإلدارات ميزات من :الحماية -6
 يف واردة غري أصبحت أمور كلها فهذه أو اإلضافة، باحلذف ومعامالا ملفاا يف والتالعب إليها الدخول من أحد متكن

 ال اإللكرتونية اإلدارة شبكة على املخزنة احملمية وبياناته معاملته واقع أن الذي يدرك اإللكرتونية اإلدارات مع املتعامل حساب
 عن التدخل بعيداً  بياناته، على بناء فرصته سيمنحه للشبكة الدقيق احلاسويب الربنامج وأن إليها، يف الوصول ألحد سبيل

 .البشري
 أي _تسجيل جديد عند تتوقف ال اليت التقنية برامج وبفعل _ يسر بكل اإللكرتونية اإلدارات تستطيع :بطوالض التوثيق -7

 من مستوى أعلى اإلدارات لتلك مما يضمن فيها، مت اليت والثانية والدقيقة بالساعة لإلدارة اإللكرتونية الشبكة على يتم إجراء
 اإللكرتونية. لإلدارات واألمان واحلماية الدقة فائقة والربامج النظم اليت حتكمها اومعامال ملدخالا وخمرجاا والتوثيق الدقة

 يف املمارسات وإىل طبيعة اإللكرتونية، واإلدارة التقليدية اإلدارة أسلوب من كل طبيعة إىل العميقة النظرة تكشف :اإلجراءات  -8
 أسلوب عليه يعتمد اليت املباشرة بتلك ليست دارة اإللكرتونيةاإل إجراءات أن منها: جوهرية، اختالف أوجه عن اإلدارتني كلتا

 مثلما أمامية، خطوط موظف أو مكتبه على موظفاً  أو مسؤوالً  اإللكرتونية مراجع اإلدارة يلتقي ال حيث التقليدية، اإلدارة
 دقيقة حمددة عمليات خالله نظمت حاسويب برنامج مع يتعاطى قد اإللكرتونية اإلدارة فمراجع النظام التقليدي، يف حيدث
 جهازه. مفاتيح لوحة على بتنفيذها يقوم اليت األوامر من قائمة عرب املراجع ينفذها
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 وممثل (املراجع العملية اإلدارية طرفا خالهلا يلتقي اليت املباشرة الوسائل دور خيتفي اإللكرتونية اإلدارة حال يف :اللقاء طبيعة -9
 يقوم الذي االفرتاضي اللقاء هذا يوفر الذي الوسيط اإللكرتوين ا ويستبدل الفاكسات، أو تاملراسال أو كالتليفونات اجلهة)
 اإللكرتوين بريده أو احلاسويب الربنامج اآلخر ميثل بينما فقط، أحدمها سوى إجرائها يوجد أثناء ال طرفني بني معاملة إجراء على

 إذاً  رفضه، أو قبول األمر حتدد سلفاً  ا ُغذي بيانات على بناء خلدمةا الربنامج يؤدي أو الحقاً، املسؤول عليه الذي سيطلع
 أو لالرتياح خضوعها عدم أو وخضوعها املعامالت الشخصية، عن البعد من مزيداً  أتاح مما أيضاً، التعامل وسائل تبدلت
 .الطرفني أحد قبل من الوساطة أو التعب

 والرد واحد، يف وقت الرسائل أو الطلبات آالف استقبال ميكنها إذ السريع، علبالتفا اإللكرتونية اإلدارات تتميز :التفاعل - 10
 إحدى ترسل كأن األفراد، من هائل عدد إىل حمددة للوصول لرسالة واحد أمر بإعطاء واحد وقت ويف فائقة بسرعة مجيعاً  عليها

 ماليني بل آلالف، التوعية رسائل أو نية،السك الوحدات تسليم أو األراضي، أو منح بالتعيني، إشعاراً  احلكومية اجلهات
 نفسه. وباألمر واحدة حلظة يف الشبكة، على اإللكرتونية احململة عناوينهم املستلمني

 عهود يف ختيلها املمكن حىت من يكن مل ميزة مينحها مما مراجعيها، مع فائقة بسرعة اإللكرتونية اإلدارات تتفاعل :السرعة - 11
 إلجناز _ أشهر ورمبا _ أيام إىل حيتاج قد مما املكاملات اهلاتفية، حىت أو الورقية، املكاتبات على عتمدت اليت التقليدية اإلدارات
 .املشروعات تلك من ما مشروع

 لإلدارات توافرها -املستحيل من ورمبا -الصعب من أخرى، ميزة اإللكرتونية اإلدارة ميزات إىل يضاف :الخدمة مدة  - 12
 عدد يف إال مراجعيها الستقبال الرمسي وقت دوامها يتسع ال اليت التقليدية لإلدارات الدوام اتساع حمدودية هي التقليدية،

 اإللكرتونية اإلدارات خدمات تتوافر حني يف اخلمسة، تتجاوز ال قد يف األسبوع حمددة أيام مدى على الساعات من حمدود
 أو عرب اإلنرتنت، املنازل يف اخلاصة األجهزة من سواء وقت يأ يف شبكاا على األوامر تنفيذ ميكن ساعة، إذ وعشرين أربعاً 
 ذلك إن حيث املعامالت، تلقي اليوم مدار أيضاً على وميكن اخلاصة، اإللكرتونية ونوافذها أجهزا فيها تتاح اليت الكبائن عرب
 .إياها خمالفته أو بياناا مطابقته حسب إليه ترد اليت األوامر على أو اإلجياب بالسلب للرد سلفاً  معد برنامج وفق ينفذ كله

 مما املتداخلة، اإلجراءات الكثرية من لديها مثًال) اجلوازات وإدارة احمللية، (كاإلدارة خاصة مهام ذات إدارات هناك :المهام - 13
 يؤدي إلداراتا من النوع هذا أصبح احلديثة اإلدارات اإللكرتونية ظل لإلدارة، ويف التقليدي النظام ظل يف حتقيقها يصعب
 التقنية. أتاحتها اليت الفارقة اإلمكانات خالل تلك من وسهولة بيسر املتداخلة عملياته

 وختزينها، املوارد املعلوماتية استثمار على تقوم إدارة بأا التقليدية اإلدارة عن اإللكرتونية اإلدارة تتميز :الموارد استثمار - 14
 مشروعاا أو وأهدافها خططها خيدم الذي النحو وإدارا على املعلومات هذه يف حكمالت يف اإلدارة تالئم اليت الربامج ووضع

 أطراف بني ذلك حيدث اإللكرتونية، اإلدارات تلك مال رأس بوصفها اإلنرتنت واملعرفة على معتمدة التنموية، أو اخلدمية
 موقع. كل ويف بسرعة فائقة، التعامل

 واملدارس اإلداري طبيعي للفكر تطور النظري واقعها يف اإللكرتونية اإلدارة أن حثنيوالبا املفكرين من كثري يرى :التطور - 15
 آنذاك - الكالسيكي الفكر وكان اإلدارة، يف املدرسة الكالسيكية فكر بدأ الزمان من عام مئة من أكثر فقبل اإلدارية، الفكرية

ووظائف  ) تايلور لـ(فردريك العلمية واإلدارة ويرب) لـ(ماكس ثايلامل البريوقراطي يف النموذج متثلت ومدنية، حضارية ونقلة طفرة -
 املوقفية، املدرسة مث النظم، مث مدرسة الكمي، املدخل مث مايو) لـ(إلتون اإلنسانية العالقات مدرسة مث فايول)، لـ (هنري اإلدارة

  اإللكرتونية. اإلدارة وأخرياً  املتعلمة، املنظمة مث
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  قال من اإلدارة المحلية التقليدية إلى اإلدارة المحلية اإللكترونيةالمحور الثالث: االنت

مل إن عملية االنتقال من اإلدارة احمللية إىل اإلدارة احمللية اإللكرتونية عملية ليست بالسهلة وال بالسريعة، بل ال تتم إال من خالل ع
جميات وتتسم بالبساطة والوفرة لكل مواطن حىت يتمكن من جاد ومستمر، يراعى يف ذلك الوصول إىل مرحلة يغلب فيها العتاد والرب 
  احلصول على خدماته االدرية إلكرتونيا، يف الوقت واملكان اللذان يفضلهما.

 :اإللكترونية اإلدارة أسلوب إلى التحول أهداف -أوال

 إىل دف فهي ولذلك بكل بساطة، حديثا لتقدمي اخلدمات اإلدارة إلكرتونياً  أسلوباً  بوصفها اإللكرتونية اإلدارة جاءت لقد
 خالل من وذلك اإلدارة، األمثل ملوارد االستغالل إىل إضافة للمستفيدين، اخلدمات أرقى تقدمي حيقق مبا متكاملة عمل توفري منظومة
 26 :النقاط التالية

 اإلجراءات وتبسيط ا، عملال إىل املؤسسات احلكومية تضطر اليت الكثرية اخلطوات واختصار البريوقراطية، حدة من التخلص -1
 .املبذول اجلهد وتقليل املؤسسات، داخل

 شأا من إدارية مشروعات وتنفيذ خدمات اإلدارة، تطوير يف الوقت واستثمار اإلدارية، املعامالت إدارة يف املهدر الوقت رشيدت -2
 اخلدمات املقدمة. وجتويد اخلدمات من املزيد تقدمي

 أكثر العمل أجواء جتعل اليت وسرعته بالدرجة بينها فيما التواصل سهولة تضمن إلكرتونية صالات بوسائل املؤسسة دوائر ربط -3
 باالستفادة يسمح وقت يف اإلدارة، أطراف خمتلف إىل اإلدارية القرارات وتضمن وصول اإلدارات، داخل باألداء وترتقي إجيابية،

 من اإلدارة سيمكن اإللكرتونية اإلدارة أسلوب أن عن فضالً  يتها،فعال يف الزمن عنصر يؤثر اليت والتوصيات تلك القرارات من
 األخرى. املؤسسات يف اإلدارية باجلهات االتصال

 أو احلفظ يف سواء اإلدارية املؤسسات واألجهزة على إدارية أعباء من يتبعه وما واستخدامه، الورق على االعتماد من احلد -4
 التوثيق.

 جزء استنزاف جراء من فادحة خسائر املؤسسات، ويكبدوا على احملسوبني الفاعلني غري ألفرادا بإفراز العاملة األيدي ترشيد -5
 دور وجود دون دوري بشكل ومكافآت حوافز هؤالء يأخذ ورمبا هلم، تصرف الرواتب اليت يف املؤسسات خزانة من كبري

 اجلنود هم أم مع هؤالء، مميزات على  حيصلون ال ينالذ املوظفني من لكثري إحباطاً  يسبب مما يؤدوا، مؤثرة مهمة حقيقي أو
 املؤسسة. إجناز وراء اهولون

 على احلصول كان حني ففي اجلهة املستهدفة، أو للمراجعني أو اإلدارية للجهات وتقدميها استدعائها وسهولة املعلومات توفري -6
 يوم بعد اإلجابة وينتظر الطلب فيقدم أياماً، ورمبا ساعات عاملراج انتظار حيتاج إىل التقليدية اإلدارات ظل يف املعلومات بعض

 على حيصل أن الطلب أو صاحب املراجع خالهلا ميكن دقائق يستغرق ال اإللكرتونية اإلدارات ظل يف ذلك يومني، أصبح أو
 إىل أحدهم فيه اجحيت الذي الوقت يف انتهى قد دوامه يكون موظف قد إىل الرجوع إىل احلاجة دون من بنفسه، املعلومات

 بشكل عاجل مهمة معلومة
 يف للمواطن اخلدمة تقدمي وتيسري منافذها املختلفة، أمام تنتهي ال اليت والطوابري اإلدارات من كثري يعانيها اليت االختناقات فك -7

 يف كانت اليت وإمكاناا جمهوداا ويوفر اجلهات تلك على الواقعة األعباء من خيفف كثرياً  مما اإلنرتنت، شبكة طريق عن منزله
 تعد مل مما اجلماهري، لرغبات اخلدمة تلبية ومنافذ واملقرات املباين من مزيد وتوفري اخلطط وضع يف تضيع التقليدية ظل اإلدارة

 كله. هذا عليها وفر اإللكرتوين الذي احلل ظل يف إليه حاجة يف اجلهات تلك
 والصناعية التجارية وأنظمتها االقتصادية واالستثمارية ومناهجها بقوانينها ،زائريها و الدول مواطين لدى الوعي درجة رفع -8

الدولة،  أنظمة من بكثري معرفتهم عدم ظل يف العقوبة طائلة حتت الوقوع فيه اتمع واملقيمني أفراد من كثرياً  جينب مما واألمنية،
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 فعالة دعائية أداة التقنية تعد كما أمام اجلميع، متاحة غريها أو التوظيف أو السياحة أو االستثمار فرص من كثرياً  جيعل وكذلك
نوافذ  أو نوافذها عرب وخدماا مبنتجاا املستهدفة اجلهة تعريف من متكنها املؤسسات االستثمارية يف اإللكرتونية اإلدارة يد يف

 .تعاون أو شراكة عالقات ا تربطها اليت واملؤسسات الشركات من غريها
 مؤسسات يفيد هذا ولعل األفراد، اإلدارة وعلى على واملعامالت اإلجراءات تكلفة أعباء خفض إىل اإللكرتونية ارةاإلد تسعى -9

 حالً  اإللكرتونية اإلدارة أصبحت كما املؤسسات، هذه هاجس بات اإلنفاق وترشيده توفري أن إىل نظراً  الفت، بشكل الدولة
 على املواطن مقابل إنفاق ففي املواطن، وعلى الدولة على النفقات وترشيد تاإلجراءا الختصار تلك املؤسسات أمام ناجعاً 

 مصروفات من ذلك يستلزمه وما وأبنية أماكن املوظفني وتوفري خدمات على طائلة مبالغ أيضاً  عليها الدولة تنفق املعامالت
 األعمال تلك من االستفادة جيعل عماهلا، مماأل املؤسسات أداء يف ومستقرة ثابتة وترية إىل للوصول اإللكرتونية اإلدارة تسعى - 10

 اخلدمة. جودة عليها تتوقف قد اليت املزاجية أو الصحية أو النفسية تلك اإلدارات منسويب حلالة خاضعة وغري ومستمرة دائمة
 اإللكرتونية داراتاإل إليها اليت تتسابق املعلومات وتقنية االتصاالت ثورة من القصوى لالستفادة اإللكرتونية اإلدارة حماولة - 11

 اإلداري النظام قدرة من ستزيد اليت واإلمكانات القدرات من مزيداً  مما يتيح ألنه فيها، جديد كل الستثمار العامل مستوى على
 ومتيزه وكفاءته.

 ؤسسةامل تلك تعيش ال حىت األسلوب اإللكرتوين، إىل حتولت اليت األخرى املؤسسات بإدارات للحاق لإلدارة الفرصة إتاحة - 12
 مؤسسة كانت إذا خصوصاً  اخلسائر، من كثرياً  ا وتُلحق املؤسسات، غريها من عن ا تتخلف اإلدارية العزلة من حالة

 . أصالً  املنافسة من ا خترج استثمارية، ورمبا
 بيانات دقة نيضم مما موحدة، ألصلية بصورة ا مصادرها من املؤسسة بيانات قاعدة جتميع إىل اإللكرتونية اإلدارة دف - 13

 قراراا. يف الثقة األخري يف املؤسسة ومينح بينها، التضارب فيما عدم يضمن وكذلك وموثوقيتها، املؤسسة
 للقيام الالزمة بالثقة النقاط هذه ودعم إليها املراجع، يلجأ اليت العمل نقاط يف القرار اختاذ تركيز إىل اإللكرتونية اإلدارة تطمح - 14

عني  حتت سيكون كله ذلك أن مالحظة مع اإللكرتونية، اإلدارة نقاط مجيع ا تتمتع املعلوماتية اليت رجعيةامل ظل يف الدور ذا
 مستمر. بشكل والتصويب واملراجعة للتقييم خاضعاً  جيعله مما العامة، اإلدارة

 املعامالت بقاء يف تتسبب يديةاإلدارات التقل ظل يف كانت اليت القرار اختاذ معوقات تقليل إىل اإللكرتونية اإلدارة دف - 15
 توافر ظل يف جتاوزها املمكن من وأصبح البريوقراطية، بفعل معوقات نشأت لوجود نظراً  ، بالسنوات ورمبا باألشهر عالقة

 وسرعة. بسهولة القرار وإصدار ا القرار اختاذ مركز رفد وسهولة باإلدارة اإللكرتونية، البيانات
 - اإلدارات لتلك واملتجددة العالية طريق املعلوماتية عن ورغبام املستهدفني احتياجات معرفة إىل اإللكرتونية اإلدارة تسعى - 16

 – أيضاً  - امليزة هذه من االستفادة احلكومية اإلدارات وتستطيع وأرباحها، هامش مبيعاا، من يعلي مما - االستثمارية وخباصة
 أسباا. وجتاوز جلتهامعا تتم لكي ومشكالم مراجعيها شكاوى يف معرفة

 املستمر بوجودها والعاملية األسواق احمللية غمار وخوض للمؤسسات، التنافسية القدرة زيادة على اإللكرتونية اإلدارة تعمل - 17
 رغبات معرفة من ميكنها مما اإلدارة، تصرف حتت التقنية تضعها العالية اليت املعلوماتية القدرات عرب السوق، فعاليات ضمن
 قدرة أكرب جيعلها بالشكل الذي وجتويدها منتجاا تطوير على ويعينها األخرى، املؤسسات قدرات على لكني، والوقوفاملسته
  السوقية. املنافسة غمار خوض على

  مراحل التحول الى اإلدارة المحلية اإللكترونية: - ثانيا

تتطلب فرتة من الوقت، وذلك بغية االنتقال من اإلدارة التقليدية  إن التدرج يف تطبيق اإلدارة احمللية اإللكرتونية مير مبرحلة انتقالية
  اىل اإلدارة االلكرتونية، هذه املرحلة االنتقالية بدورها تنقسم إىل مراحل متكاملة نربزها يف الشكل التايل:
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  ىل اإلدارة احمللية اإللكرتونية.مراحل التحول إ ):1الشكل رقم (
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

، تجربة بلدية مسقط في تطبيق اإلدارة المحلية اإللكترونية والدروس المستفادة منها: يرقي حسن وجوال حممد السعيد، رالمصد
ماي  18-17لب البليدة، امللتقى العلمي الدويل حول تسيري اجلماعات احمللية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سعد دح

  .5، ص2010
  لشكل أن العمل النهائي باإلدارة احمللية اإللكرتونية مير تدرجييا بثالثة مراحل كما يلي:يتبني من خالل ا

وهي أول مرحلة ويتم العمل فيها على تطوير العمل اإلداري بواسطة استحداث تطبيقات وبرامج معلوماتية  مرحلة الميالد: -1
، حبيث خيلق إحساسا لدى املواطن بالرضا وبذلك متخصصة دف إعانة املوظف احمللي على القيام مبهامه بكفاءة وسرعة

 يتقبل املرحلة االنتقالية رغم بقاء اإلجراءات اإلدارية التقليدية على حاهلا من حيث تعامله مع املوظف على مكتب ثابت.
قضاء حاجاته : وهي مرحلة مهمة من حيث التطبيق، حيث يبدأ املواطن يف تقليل التنقل إىل اإلدارة احمللية لمرحلة التصعيد -2

 اإلدارية، كخدمات االستعالم واستخراج وثائق احلالة املدنية، وذلك من خالل الربامج وانظمة املعلوماتية متخصصة وعن بعد.

 الموظف يعمل على مكتب ثابت

 المواطن يتعامل مع موظف ثابت

دخول الحاسب 

 اآللي الى العمل

�د
مي

 ال
لة

ح
مر

 

 مكتب ثابتالموظف يعمل على 

 عن بعدالمواطن يتعامل 

أنظمة دخول 

الى  المعلومات

 العمل

ة 
حل

مر
يد

صع
لت
ا

 

 عن بعدالموظف يعمل 

 عن بعدالمواطن يتعامل 

 األنترنيتدخول 

 الى العمل

ة 
حل

مر
وة

ذر
ال

 



                                                                                        

 

 01/،�تيسمسيلت،�الجزائريمعهد�العلوم��قتصادية�والتجارية�وعلوم�التسي��،�ا�ركز�الجام�ي�الونشر 

101 

 �2017مارس/�01العدد��-لدراسات��قتصادية�لشعاع�مجلة�

: وهي آخر مرحلة من التطبيق الفعلي والتام لإلدارة احمللية اإللكرتونية، حيث تصبح تقدم هذه األخرية تقدم مرحلة الذروة -3
مل نقل كلها_ للمواطنني دون احلاجة اىل تنقلهم بواسطة استغالل األنرتنيت مما خيلق الشعور بالراحة أغلب خدماا _إن 

 ويربح املواطن عناء التنقل والوقت، وبذلك تتم هذه اخلدمات بالسرعة واملرونة الالزمتني.
نافع والتسهيالت اليت متيزها عن اإلدارة احمللية التقليدية، ومن هنا تتبني أمهية اإلدارة احمللية اإللكرتونية وضرورة االعتماد عليها نظرا للم

  وذلك ما يظهر ويتضح من خالل رضا املواطنني عن مثل هذه التعامالت السهلة والبسيطة.
  آثار التحول الى اإلدارة المحلية االلكترونية:  - ثالثا

  27رتتبة عن تطبيقها، و اليت ميكن تلخيصها يف النقاط التالية:تتجسد أمهية تبين إدارة حملية الكرتونية يف تلك النتائج أو اآلثار امل
 االدارة أساليب الستخدام نتيجة حدوثها املتوقع االنعكاسات اآلثار يف جممل هذه تتمثل واجتماعية: سياسية آثار -1

 تقدمي أو املعلومات حةإتا حيث من خبدماا املعنيني لكافة متكافئة فرصا اإللكرتونية اإلدارة ضمان اإللكرتونية، من خالل
 كثرية أسئلة كما طرحت املواطنني، كافة قبل من السياسية احلياة يف املشاركة مبدأ إضافة إىل كوا تضمن الفعلية، اخلدمات

  عند التحدث على خمتلف نتائج اإلدارة اإللكرتونية. واملؤسسية الشخصية املعلومات أمن حول
 على الثابتة كلفتهات خفض يف يساعد قد واخلدمات املعلومات لشبكات املستخدمني ةقاعد توسيع إن ومالية: اقتصادية آثار -2

 تكون وبذلك اإللكرتونية، اخلدمات شراءل الالزم واملال الثقافة التعليم، املهارات، ميلكون ال من لدعم وحتتاج البعيد، املدى
املسؤولية  فإن وبالتايل التحتية البنية واستكمال املعلومات وأمن التكنولوجيا لشراء باإلضافة القصري املدى على عالية التكلفة

  . الثغرة هذه سد يف املساعدة تتطلب للدولة االجتماعية
 تشمل كما األكادميي البعد أي ونظرياا اإلدارة مفاهيم يف جذرية تغريات اآلثار هذه وتشمل وتنظيمية: إدارية آثار -3

هيكلة  إعادة يتضمن وهذا لإلدارة، العملي البعد أي البشرية، اإلجرائية والتشريعية يمية،التنظ اهليكلية، اجلوانب يف تغريات كبرية
 والفعالية، بالكفاءة، تتميز إلكرتونية إدارة حنو للتوجه تفعيال يكفل وٕانشاء)  مبا ودمج احلكومي (من إلغاء القطاع مؤسسات

  .واملسئولية واملشاركة االستجابة، سرعة
التكنولوجية ببعديها  ؤدي التحول إىل احلكومات اإللكرتونية إىل زيادة الطلب الكلي على املنتجاتي آثار تكنولوجية: -4

 االستثمارات وتوسيع التطوير من املادي واملعريف املتكاملني، كما يشكل ذلك حتديًا إضافيًا ملنتجي التكنولوجيا إلحداث مزيد
 األكادميية يف الربامج التوسع ذلك ويشمل اال، هذا يف املتزايدة نوعيةوال الكمية االحتياجات لتلبية قطاع التكنولوجيا يف

  .العمل سوق وحاجات اإللكرتوين التحول متطلبات مع التعليمية خمرجاا نوعية تتالءم حبيث أنواعها بكافة
 

 

  النتائج والتوصيات

تجدات الثورة والثروة التكنولوجية واإلتصاالتية احلديثة يعكس التحول إىل اإلدارة احمللية اإللكرتونية سعي الدولة إىل األخذ مبس
مبحمل اجلد، والعمل على االلتحاق بالركب احلضاري من حيث تقدمي خدمات ذات ميزات معاصرة للمواطنني وغريهم  وحتقيق 

_ سواء بني اإلدارة واإلدارة متطلبام، وهي بذلك تعيد صياغة عالقة حسنة مبرونة تامة وحتافظ عليها  _بدون التقيد مبكان أو زمان
  أوبني املواطن واإلدارة. ومن هنا كانت أهم النتائج املتوصل إليها يف مداخلتنا هذه ما يلي:

  النتائج: •

حىت يكون نظام اإلدارة احمللية سليما وناجحا لزم عليه أن يرتكز على أمور تتمثل يف تقسيم الدولة إىل كيانات جغرافية وإدارية  -
احملليني باختاذ قرارام ذات الطابع احمللي عن طريق انتخاب ممثليهم انتخابا حرا ومباشرا وكذا متكن املواطنني وقيام السكان 
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إليها سواء كانت الوالية أو الدائرة أو  أسندت احمللية بالوظائف احملليني من إدارة مواردهم واستغالهلا، ال لسبب إال لقيام اإلدارة
 البلدية.

ارة احمللية اإللكرتونية كمحصلة التطورات اهلائلة يف تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت_ باإلضافة إىل عوامل يعترب تطبيق اإلد -
 .(Soft and Hard)أخرى_، كوا البنية التحتية الالزمة هلا كمعدات وبرامج 

للجميع ومبرونة وبدون مجاد إداري، هلا اإلدارة احمللية اإللكرتونية هي إدارة بال ورق وبال مكان أو زمان، تتسم بكوا متاحة  -
 نفس مهام اإلدارة احمللية، لكن بطريقة آلية إلكرتونية.

إن التحول إىل اإلدارة احمللية اإللكرتونية عملية يسبقها ختطيط وصرب، تعتمد على أساليب وتقنيات تكنولوجية تتطلب تقنيني  -
 وخمتصني، كما حتتاج إىل إمكانيات مالية الزمة لذلك.

 تضطر اليت الكثرية اخلطوات واختصار البريوقراطية، حدة منهداف اإلدارة احمللية اإللكرتونية عديدة أمهها: التخلص أ -
 بوسائل املؤسسة دوائر املبذول، ربط اجلهد وتقليل املؤسسات، داخل اإلجراءات وتبسيط ا، العمل إىل املؤسسات احلكومية

 على واملعامالت اإلجراءات تكلفة أعباء والطوابري، خفض اإلدارات من كثري يعانيها اليت االختناقات إلكرتونية، فك اتصال
 وتقنية االتصاالت واستخدامه، ... وغريها من اإلجيابيات اليت توفرها ثورة الورق على االعتماد من األفراد، احلد اإلدارة وعلى

 فيها. جديد كل الستثمار لعاملا مستوى على اإللكرتونية اإلدارات إليها اليت تتسابق املعلومات
تتجسد أمهية تبين إدارة حملية الكرتونية يف تلك النتائج أو اآلثار املتعددة املرتتبة عن تطبيقها كما ذكرناها يف ثنايا هذه الورقة  -

ار أو النتائج البحثية واليت متس اجلوانب السياسية واالجتماعية، االقتصادية واملالية، إدارية وتنظيمية باإلضافة اىل اآلث
 التكنولوجية ببعديها املادي واملعريف.

 التوصيات:  •

األخذ باجلوانب التشريعية والبشرية واإلدارية والفنية واألمنية بعني االعتبار والعمل على أن تكون يف صاحل اإلدارة احمللية  -
 اإللكرتونية إن أرادت تطبيقها بنجاح ودون مشاكل أو عقبات.

بىن التحتية حىت يكون االنتقال اىل اإلدارة احمللية اإللكرتونية سهال وذا معىن، وخنص بالذكر تعميم الرتكيز على تطوير ال -
 استعمال شبكة األنرتنيت وزيادة توصيلها للمواطنني مشاال وجنوبا، مدنا وأريافا.

 ل اىل اإلدارة اإللكرتونية.توفري إطارات ومتخصصني جامعيني يف اإلدارة احمللية، بغية ترقية املوارد البشرية واالنتقا -
العمل على نشر الثقافة اإللكرتونية للموظفني وللمواطنني مسبقا حتظريا هلم لتقبل فكرة اإلدارة احمللية اإللكرتونية، حتفيزا  -

 وتشويقا هلم مبزاياها وفوائدها.
سائل وبرامج وفق ما يتطلبه تكثيف الدورات التكوينية للموظفني دف االستغالل األمثل للتكنولوجيات احلديثة من و  -

 العمل األمثل اإلدارة احمللية اإللكرتونية.
الدعوة إىل العمل اجلاد لالنتقال السريع والشامل لإلدارة احمللية اإللكرتونية حبيث تتيح خدماته مبرونة تدرجيا حىت تكون   -

تقدم حنو تطبيق التقنيات كلها حتت تصرف املواطنني، وبذلك تكون الدولة قد قطعت شوطا مهما وحساسا يف ال
 املعاصرة وإتاحتها للمواطنني.

إدراج املواطنني يف مشروع اإلدارة احمللية اإللكرتونية لكونه طرفا أساسيا يف ذلك، والسماح له بالتفاعل مع هذا التحول  -
 والتغيري اإلجيايب بتقدمي آرائه ومقرتحاته البناءة.

رب الناجحة للدول اليت سبقتنا يف هذا اال بغية تبادل اخلربات وربح ضرورة اإلطالع على اإلجنازات ودراسة التجا -
 الوقت واالستفادة منهم يف هذا اال.
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  ملـــخص:

 وكذا لالبتكار، النظرية املفاهيم إىل التطرق خالل منوذلك التنافسية،  امليزة حتقيق يف ودوره لالبتكار الوطين النظام عرض إىل البحث هذا يهدف
عرض جتربتني دولّيتني ناجحتني يف هذا  عن طريقالتنافسية  امليزة حتقيق يف يساهم أن لالبتكار الوطين للنظام كنمي التنافسية، وكيف مفهوم امليزة

دة منها إلرساء اال، ويتعّلق األمر بكل من التجربة األملانية والتجربة املاليزية، ليخلص البحث يف األخري إىل الدروس اليت ميكن للجزائر االستفا
من هنا طرحنا  ية اليت خّلفها اوي أسعار احملروقات.دعائم لنظام وطين لالبتكار من شأنه النهوض باالقتصاد الوطين يف ظل األزمة االقتصاد

  اإلشكالية التالية: 

   ما مدى أهمية النظام الوطني لالبتكار في دعم الميزة التنافسية، وكيف يمكن للجزائر االستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال؟

 نظام املعلومات. البحث والتطوير، نظام القرار، التنافسية، امليزة لالبتكار، الوطين النظام المفتاحية: الكلمات

  
abstract  

         The aims of this research paper, is to show the role of National Innovation System to 

achieving competitive advantage, by addressing the theoretical concepts of innovation, and the 

concept of competitive advantage, and how the national innovation system can contribute to 

achieving competitive advantage by the showing of two successful experiments in this area, the 

experience of Germany and the experience of Malaysia, in fine this  research paper concludes the 

lessons which can be applied  in Algeria and  foundations of a Algerian national innovation 

system, for assist to advancement of the national economy, in the time of the economic crisis, 

because lower oil prices. For here we raised the following problematic: How important is the 

national innovation system to support of competitive advantage, and how Algeria can benefit from 

international experiences in this area? 

Key words: National Innovation System, Competitive Advantage, Research & 

Development,Decision System, Information System. 
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  تمهيد:

 االبتكار، عنصر بواسطة موجهة تعد عملية املنافسة أصبحت العامل، يشهدها اليت التغريات مع ومتاشيا املعرفة اقتصاد ظل يف
 والدول، املؤسسات نشاط جماالت مجيع يف أكثر التنافسية مالمح ظهور والعلم والتكنولوجيا، وتنامى باملعارف أكثر االهتمام وتزايد

 مؤسسة ألي قويا حافزا ميثل الذي التنافسية، قدرا وحتسني تعزيز على تساعدها اليت االسرتاتيجيات أفضل إجياد حنو امنه كل فتسابقت
 ميكن وبالتايل معتربة، أرباحا حتقيق من غالبا ميكنها جديدة اسرتاتيجيات أو وعمليات جديدة مبنتجات لتبادر ويدفعها والتجديد لالبتكار

 .احمليط على مستوى احملتملةضطرابات اال خمتلف مواجهة يف للمؤسسات ضمانا األكثر االسرتاتيجي اخليار هو االبتكار بأن القول
 للتفاعل إطارا يشكل لالبتكار وطين نظام إجياد الضروري من أصبح للصناعة التنافسية امليزة ترقية يف نوعية قفزة حتقيق ودف

 الداعمة واملؤسسات املعرفية اهلياكل ومع أخرى مؤسسات مع املبتكرة املؤسسات تفاعلو  الصناعي، والقطاع العلمي البحث بني النشط
أسلوبا لقيادة االبتكار واالبداع، وهو  تكاروقد أثبتت العديد من الدول جناح جتارا يف جعل أنظمتها الوطنية لالب .االبتكارية لألنشطة

على األسواق العاملية. على العكس من ذلك، مل تنجح اجلزائر حلد اآلن يف تبين  األمر الذي زاد من قدراا التنافسية يف ظل االنفتاح
ما يلبث أن يتزعزع ألبسط املتغريات احمليطية  لذي يعترب يف جممله اقتصادا ريعينظام وطين لالبتكار من شأنه النهوض باالقتصاد الوطين ا

ه الفرتة األخرية. ألجل هذا ارتأينا أن نستعرض جتربتني من التجارب الرائدة الدولية على غرار الرتاجع الذي عرفته أسعار النفط خالل هذ
نظام وطين وجناح يف هذا اال ويتعّلق األمر بكل من التجربة األملانية والتجربة املاليزية وذلك دف استخالص الدروس منها يف تأسيس 

  لالبتكار بالبالد.
  نا هذه اإلشكالية التالية:من هذا املنطلق، طرحنا من خالل مداخلت   
ما مدى أهمية النظام الوطني لالبتكار في دعم الميزة التنافسية، وكيف يمكن للجزائر االستفادة من التجارب الدولية  

  المجال؟ هذافي 
 :الّدراسة أهّمية
لقطاعية) خصوصا يف ظل عدم استقرار حميط امليزة التنافسية مبختلف مستوياا (الدولية، الوطنية، ا أمهّية من أمهّيته البحث يكتسي     

ؤدي األعمال، وبالتايل البحث دوما عن مصادر وطرق ومداخل للتمّيز عن املنافسني. ولعّل من أبرز املداخل للتمّيز جند االبتكار، إذ أنّه ي
زيادة حدة املزامحة السوقية. ولقد أّكدت بدرجة كبرية إىل إعطاء نفس متجّدد للوحدة االقتصادية، ممّا يساهم يف تعزيز بقاءها مع تنامي و 

العديد من الدراسات األكادميية والتجارب امليدانية على أمهية النظام الوطين لالبتكار يف حتسني حميط األعمال، وباألخص ما أثبتته 
يف خلق املزايا التنافسية للمؤسسات جتارب عديد الدول يف هذا اال، األمر الذي يدفعنا إىل حماولة إبراز أمهية تفعيل دور هذا النظام 

ة االقتصادية باجلزائر، السيما يف ظل الظروف االقتصادية الصعبة اليت متر ا البالد، حيث أضحى إجياد بديل عن اإليرادات الريعية ضرور 
ة برامج التشغيل املنتهجة من طرف البد منها من أجل حماربة العديد من املظاهر السلبية يف اتمع على غرار ظاهرة البطالة مع عدم جناع

 احلكومة.
 :الّدارسة أهداف
  :التالية األهداف ببلوغ الدراسة تضطلع

  إبراز أمهية االبتكار يف منظمات األعمال احلديثة؛ -
  ؛التعريف بالنظام الوطين لالبتكار -
  الوطنية؛  األنظمة مقاربة خالل من االبتكار عرض منوذج -
  ؛ زات النظـــام الوطين لالبتكارمرتك على الّضوء تسليط -
  على املستويني الكلي واجلزئي؛ مفهوم امليزة التنافسيةإبراز  -
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التنافسية، ويتعلق األمر بالتجربة األملانية والتجربة  امليزة حتقيق عرض جتربتني من التجارب الرائدة يف تبين النظام الوطين لالبتكار يف -
  ني التجربتني باجلزائر؛املاليزية، وسبل االستفادة من هات

تقدمي مقرتحات وتوصيات بشأن ضرورة االهتمام بإنشاء وتفعيل نظام وطين لالبتكار للمسامهة يف النهوض باالقتصاد الوطين يف ظل  -
 . 2015حميط متمّيز بدرجة كبرية من عدم التأّكد على غرار بداية اوي أسعار احملروقات اية سنة 

  هيكل الدراسة:

  قمنا بتقسيم البحث إىل احملاور التالية:  اإلشكالية عن لإلجابة
  أساسيات حول النظام الوطين لالبتكارالمحور األّول: 

  مفهــــوم امليزة التنافسيةالمحور الثاني: 

  سيةالتناف امليزة حتقيق يف لالبتكار الوطين النظام عرض التجربة األملانية والتجربة املاليزية يف أمهيةالمحور الثالث: 
  من التجربتنيالدروس املستفادة للجزائر المحور الرابع: 

  

 (NIS)أساسيات حول النظام الوطني لالبتكار  المحور األّول:

 االبتكار حول مدخل نستعرض أن ارتأينا لالبتكار من خالل تعريفه وذكر مرتكزاته األساسية، الوطين إىل النظام التطرق قبل
املصطلحني ، إضافة إىل  بني هذين تقارب لوجود نظرا ّمث تناول التفرقة بينه وبني مصطلح اإلبداع وذلك إيراد تعريف االبتكار، خالل من

  لالبتكار. الوطين النظام منوذج التطّرق إىل 
  مدخل حول االبتكار -1

الشركات  أم مالعا القطاع مؤسسات قادته سواء والتطوير البحث نشاط تشمل املعرفة، مصادر من مجلة على االبتكار يعتمد
 والشركات الزبائن يقّدمها مسامهات االبتكار على يعتمد أن ميكن الشركات، حالة ويف خمتلفة، بوسائل التكنولوجيا وحيازة اخلاّصة،

  . املتوفرة العامة املعلومات من وغريها والتعليمية البحثية واملؤسسات االستشارية
لالبتكار وذلك تبعا للزاوية اليت ينظر منها إىل هذا املصطلح، حيث تتعّدد ميكن إيراد عّدة تعاريف تعريف االبتكار:  -1-1

 (1)، يعّرف االبتكار كما يلي:(Vincent Boly)تلك الزوايا. فحسب فنسنت بويل 

 ." ا املعمول القواعد كسر على القدرة هو االبتكار" :المعرفي المنظور من  •
 ." جديدة خدمة أو عملية أو ملنتج الناجح تسويقال هو االبتكار" :االقتصادي المنظور من  •
 " ... وبشرية وسياسية اسرتاتيجيةو  فنية أبعاد عدة بني ومتداخلة مرتابطة عملية هو االبتكار" :النظم مقاربة منظور من  •
   "جديد منتوج إىل فكرة حتويل عملية هو االبتكار " :الصناعي المنظور من  •

 وواسعة شاملة هي كلمة تنمية وكلمة املؤسسة، يف جديدة أفكار وتطبيق تنمية "عملية بأنه االبتكاروعموما ميكن تعريف 
  )2(تطبيقها." مث املؤسسة إىل وجلبها وتوريدها الفكرة هذه ادراكو  جديدة لفكرة األصلي االخرتاع من بداية شيء كل تغطي فهي النطاق

 Penguin Dictionary of)سيكولوجي ال بنجوين قاموس يعرف عالقة االبداع باالبتكار: -1-2

Psychology)  بالتفرد تتصف ومنتجات ونظريات فنية وأشكال ومفاهيم وأفكار حلول إىل تؤدي عقــلية عملية: " بأنّهاالبداع 
 يف اإلبداع ثليتموعليه،  .باحلداثة تتميز أفكار إجياد على وتعمل العقل مستوى على تتم اإلبداع عملية أن يعين وهذا ، )3(واحلداثة" 

 يساوي االبتكار أن أي هلا، املالئم أو اخلّالق هو التطبيق االبتكار حني أنّ  يف جديدة، فكرة إىل أو ملشكلة خالق حل إىل التوصل
  التطبيق. زائد اإلبداع 
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   ميكن توضيح هذا النموذج من خالل الشكل التايل:الوطنية:  األنظمة مقاربة خالل من االبتكار نموذج -1-3

  لالبتكار الوطني النظام نموذج :01الشكــل رقم 

  
Source: Alejandro Nacelerio, la dimension systémique du système national d'innovation: une application au 

cas de l'Argentine, Thèse de doctorat, UFR de sciences économiques, université Paris13, 2004, P 134. 

  
 واملتمثل القرار نظام وهو األول النظام أنظمة. ثالثة لالبتكار يتضمن الوطين ن خالل حتليل هذا الشكل جند أّن  النظامم

 االبتكار لدعم وبرامج ومؤسسات هياكل بإنشاء اخلاصة القرارات وإصدار السياسات رسم مهمة يتوىل الذي السياسي النظام يف
 من القاعدة هذه تتوسع أن وميكن بالقاعدة المعرفية هنا حتديده وميكن المعلومات نظام وهو لثانيا النظام يأيت مث والتعلم. والبحث

 النتيجة يعطي الذي اجلزء وهو النظام الثالثتراكمية. ّمث  قاعدة واالبتكار وهي والبحث التعلم دعم يف الدولة جهود تكثيف خالل
 وتراكم التعلم عمليات وكل العلمي البحث خمرجات أي املعرفية، القاعدة ربط وىليت ألنه جّد هام جزءا  وميثل العمليات نظام ويسمى
موجودة  .تكنولوجيات حتسني أو جديدة إّما تكنولوجيا على للحصول الدولة يف وامليدانية التطبيقية امليادين كل ومع الصناعة مع املعرفة

  من قبل.
 هذا خالل ومن الرتاكمية التعلم قدرات كذلك يظهر لكن البتكارل وطين نظام وجود فقط يبني ال النموذج هذاوعليه، ف

  )4(النظام. يتحرك املعرفة قاعدة يف الرتاكم
 (National Innovation System)النظـــام الوطني لالبتكار  -2

 ما (OECD)والتنمية  االقتصادي التعاون منظمة: جاء في تعريف (NIS)تعريف النظـــام الوطني لالبتكار -2-1
 املعارف وحتول تراكم أنشطتها، تفاعل عرب ختلق اليت واخلاصة، العمومية اهليئات من عبارة عن شبكة النظـــام الوطني لالبتكارنّصه: " 
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 العمومية البحث معاهد اجلامعات، االقتصادية، املؤسسات على: تشتمل اهليئات هذه احلديثة، التكنولوجيا أصل تعد اليت والكفاءات
  )5("...امللكية الفكرية، معاهد واملختلطة،

 مرتكزات النظـــام الوطني لالبتكار: -2-2

 عملية تأيت مث التكنولوجي، والتطوير العلمي البحث أساسي بشكل تضم مدخالت على لالبتكار الوطين النظام يرتكز
 حبوث من أي خمرجات إىل املدخالت حتويل دف املؤسسات بني والروابط االقتصادية املؤسسات يتضمن الذي اجلزء وهو املعاجلة

 :العملية هذه يوضح التايل والشكل ابتكارات، إىل اخرتاعات و  وإبداعات
 : مرتكزات النظام الوطني لالبتكار02الشكــل رقم 

  
 .بتصرف ، 15ص ، 1995،اإلدارية المعلومات نظام غالب، السيد حممد :المصدر

  

  :مفهوم الميزة التنافسية المحور الثاني

يعترب امتدادا وتطورا لفكـرة امليزة  (competitive advantage)تتفق خمتلف الدراسـات على أن مفهوم امليزة التنافســية          
واليت أرجع مبوجبها التخصص والتبادل  1817املقدمة يف أعمـاله سنة  (D. Ricardo)النسبية   يف التجارة الدولية لريكاردو 

ىل التفــاوت يف مستويات اإلنتاجية ، أي أن الوفرة النسبية لعوامل اإلنتاج املوروثة هي اليت حتدد طبيعة التعامل التجاري ما بني الدول إ
اً التجاري بني الدول القائم على اختالف ميزا النسبية ؛ غري أننا ال نكاد جند حلد اآلن تعريفا موحدًا وشامال هلذا املفهوم وذلك نظر 

  ينظر منها كل باحث للموضوع( جزئية أو قطاعية أو كلية )، وعليه ميكن استعراض هذه الّرؤى وفق ما يلي :  الختالف الزاوية اليت
  المفهوم على المستوى الكلي: – 1          

أي على مستوى الدولة وقد ظهر االهتمام ذا املستوى يف أوائل الثمانينات من قبل االقتصاديني على إثر العجز الذي شهده  
ومن  )6(يزان التجاري للواليات املتحدة األمريكية وما صاحب ذلك من تزايد ملديونيتها اخلارجية واحتدام املنافسة األجنبية يف أسواقهاامل

  هذا املنظور ميكن االقتصار على التعاريف التالية :
حتقيق معدل مرتفع لنمو حصة الفرد من الدخل  يعرف تقرير التنافسية العاملية تنافسية الدولة على أا تعين مدى مقدرة دولة ما على �

ويؤكد هذا التقرير الصادر عن املنتدى العاملي على أن القدرة التنافسية هي اليت تعكس الصفات اهليكلية لكل اقتصاد  )7(احمللي 
 )8(وطين. 
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يف احلقيقة الدرجة اليت ميكن وفقها ليبني أن تنافسية دولة ما تعكس  (OECD)ويأيت تعريف املنظمة االقتصادية للتعاون والتنمية  �
إنتاج السلع واخلدمات املوجهة لألسواق الدولية حبيث حتافظ فيه على املداخيل احلقيقية ملواطنيها وتوسع فيها على املدى الطويل، 

 )9(على أن يكون ذلك وفق سوق حرة وعادلة. 
يف يف هذا اال فهو ترى أن تنافسية الدولة من أشهر التعار  ( Laura Andréa Tyson )ويعد التعريف الذي قدمته  �

تعكس القدرة على إنتاج السلع واخلدمات اليت تواجه اختبار املنافسة بشكل يتمتع فيه مواطنو الدولة املعنية مبستوى معيشة يتطور 
 ) 10(بشكل مستمر.

انقسمت يف معظمها إىل اجتاهني ، رّكز االجتاه األول وجتدر اإلشارة عموما إىل أن التعاريف اليت تناولت التنافسية على املستوى الكلي 
على تعريف التنافسية باالستناد إىل متغريات اقتصادية قصرية األجل ؛ يف حني كان االجتاه الثاين أكثر اتساعا  -وهو االجتاه الضّيق-منها 

  . )11(والذي اعتمد يف تعريفه للتنافس على املتغريات اهليكلية متوسطة وطويلة األجل 
  المفهوم من المنظور الجزئي : – 2    

وفقا هلذا املنظور جند أن أغلب الباحثني يتفقون على أن مستوى املؤسسة هو األنسب لتطبيق مفهوم التنافسية ألم ، كما           
س الدول يتوّقف على ، يرون بأّن املؤسسات وليست الّدول هي اليت تتنافس فيما بينها، فتناف Krugmanو   Porterيقول كل من 

  القدرات التنافسية اليت متتلكها املؤسسات العاملة ا.
  ووفقا لذلك ميكن استعراض التعاريف التالية :         

أن امليزة التنافسية ملؤسسة ما ميكن أن تتحقق إذا ما كان مبقدورها االحتفاظ مبستوى مرتفع من اإلنتاجية  ( Mc Fetridge )يرى 
   )12(ل اخنفاض يف التكاليف وارتفاع يف احلصة السوقية دون أن يكون ذلك على حساب األرباح. واألرباح مقاب

ويعرّفها علي السّلمي على أا " جمموعة املهارات والتكنولوجيات والقدرات اليت تستطيع اإلدارة تنسيقها واستثمارها لتحقيق         
 أمرين أساسيني :

  حيققه املنافسون ؛ إنتاج قيم ومنافع أعلى مما –أ 
   )13(تأكيد حالة من الّتمّيز واالختالف بني املنظمة ومنافسيها ".  –ب       

فريى أن " امليزة التنافسية تنشأ أساسا من القيمة اليت باستطاعة مؤسسة ما أن ختلقها لزبائنها حبيث ميكن   M.Porterأما 
نافع مساوية ، أو بتقدمي منافع متفّردة يف املنتج تعّوض بشكل واسع الزّيادة يف أن تأخذ شكل أسعار أقل بالنسبة ألسعار املنافسني مب

   )14(السعر". 
إّن املالحظ على العديد من الدراسات اليت جاءت لتفّسر تنافسية املؤسسة االقتصادية أا أتت لتعكس أربعة معايري أساسية 

صل وكذا مدى مسامهتها يف التجارة الدولية حبسب احلصة السوقية احملصلة ؛ وعلى هي الرحبية  والتمّيز ومسامهة املؤسسة يف النمو املتوا
   )15(هذا األساس جاءت التعاريف لتعكس واحدا أو اثنني من هذه املعايري األربعة. 

لى امليزة أو بعبارة أخرى فان هذه التعاريف ال ختتلف يف عمومها إال من حيث ذكرها أو إغفاهلا لبعض االنعكاسات املرتتبة ع
التنافسية واليت ميكن أن نعّرفها على أا "ذلك املفهوم االسرتاتيجي الديناميكي الذي يعكس الوضع التنافسي النسيب املريح واملستمر 
ملؤسسة ما إزاء منافسيها من خالل ما ختلقه من قيمة لعمالئها حبيث ميكن أن يتجلى يف شكل تقدمي منتجات اقل تكلفة أو أكثر متيزا 

  أو حصة سوقية مرتفعة " .
  التنافسية الميزة تحقيق في لالبتكار الوطني النظام عرض التجربة األلمانية والتجربة الماليزية في أهمية المحور الثالث:

 ذاه أن اعتبار على التنافسية، امليزة ترقية يف فعال دور لالبتكار الوطين أثبتت العديد من التجارب الدولية الناجحة أّن للنظام
 االبتكارية املؤسسات بني الروابط وحيقق الفاعلني، املتدخلني مجيع يضم املعريف، والرتاكم االبتكار لدعم مالئمة بيئة يشكل األخري
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 ومحاية والدعم التمويل لتوفري باإلضافة اال، نفس يف تعمل اليت املؤسسات بني ابتكارية أنشطة يف والتعاون البحث، ومراكز واجلامعات
نستعرض  سوف السياق هذا ويف .الصناعية للمؤسسة تنافسية ميزة وخلق االبتكار دعم يف يساهم ما فهذا الصناعية، امللكية قحقو 

امها جتربتني لدولتني رائدتني يف هذا اال، حيث عرفتا قفزة نوعية يف دعم ميزاما التنافسية اعتمادا على النظام الوطين لالبتكار. إحد
لدول املتقّدمة واليت يعرف نظامها الوطين لالبتكار تطّورا جّد هام، ويتعّلق األمر بدولة أملانيا. والثانية من ضمن الدول تصّنف من ضمن ا

             الناشئة يف تبّين هذا النظام واحلديثة يف اعتماده كقرار اسرتاتيجي يف سبيل تعزيز تنافسيّتها، ويتعّلق األمر بدولة ماليزيا.       
  التجربة األلمانية: -1

 أهم ما سوف نتطّرق إليه يف هذا العنصر حالة البحث العلمي يف البالد، إضافة إىل اجلهود املبذولة يف سبيل االبتكار، وكذا مكونات     
  لالبتكار.   الوطين األملاين النظام

 :ألمانيا في العلمي البحث -1-1

 إعالن قبل أملانيا يف العلمي البحث مؤسسات أكرب تأسيس هو املتقدم العامل دول مقدمة يف أملانيا وضع إىل أّدت اليت املفاتيح أهم   
 (ماكس البحثية املؤسسة تأسيس مت 1948 فيفري ففي كامل، بعام االحتادية مجهورية أملانيا تأسيس إعالن وقبل اجلديد أملانيا دستور

 البحثية املؤسسات تأسيس مت 1949 مارس ويف ، )17(فراووفر) البحثية ( املؤسسة تأسيس مت 1948 أفريل ويف ، )16(بالنك) 
 البحث األملان وضع . وقد1949ماي  23 يف االحتادية أملانيا مجهورية تأسيس وٕاعالن األملاين إعالن الدستور مت بينما ، (ليبنتس)

 مصادر توفري على وعملوا والدمار اجلوع خضم يف نيةالثا العاملية احلرب اية بعد فورا بدأت واليت التنمية مشروعات مقدمة يف العلمي
 رفاهية هو العلمي البحث أن ترى مل الوقت هذا يف أملانيا يف السياسية النخبة أن يف تكمن احلدث هذا داللة ، عاجل بشكل التمويل
 األزمات من للخروج فعالة وسيلة هو بل واالرتقاء للنهوض الوحيد السبيل فقط ليس العلمي البحث بأن تؤمن بل الغنية بالدول خاصة
 )18(ككل. اتمع منها يعاين اليت املشاكل مجيع وحل

 :ألمانيا في االبتكار تشجيع -1-2
 البحثية الربامج تقييم كما أن .االبتكاري األداء حتسني دف القطاعات، معظم مع والتعاون باالشرتاك أملانيا يف البحث ينجز   

 حتديد على والقدرة الشبكات وقدرات الشركة يف قدرة االبتكار على اإلجيايب التأثري ذات واملهارات الكفاءات دةزيا مبدى يقاس التعاونية
 (19)املفيدة.  التكنولوجيا وتكييف

 مالئم جوّ  بغية خلق 1995 سنة يف (INSTI)  االبتكار لتشجيع األملانية املؤسسة أملانيا، أنشئت االبتكار، ولتشجيع
 يدوم أن البداية يف املقرر من وكان .جتارية منتجات إىل والتطوير البحث نتائج حتويل إمكانيات وحتسني أملانيا يف ملبتكرينوا للمخرتعني

 .اية بال فرتته متديد ومت فقط سنوات مخس املشروع
 بنظام باالنتفاع النهوض إىل أساسا املشروع ويرمي والبحث. التعليم وزارة من بتمويل املشروع إدارة األملاين املعهد ويتوىل

 أكثر أو شركتان كانت إذا اجلهود ازدواج أو االستثمارات هدر بتفادي يسمح مما والتقنية العلمية البيانات قواعد واستخدام الرباءات
 من شركاتال متكني إىل رءات ا الب بنظام االنتفاع تشجيع خالل من املشروع يسعى ذلك، إىل وباإلضافة واحد. منتج على تعمالن

 واكتساب جديدة أسواق ولوج على قدرا تعزيز من املطاف اية يف سيمكنها مما صنعها رئق ا وط ملنتجاا القانونية احلماية تعزيز
   )20(ذلك.  إىل وما جديدة شركات لتأسيس تنافسية أدوات

  بألمانيا: لالبتكار الوطني النظام مكونات -1-3

 الوطين، الصعيد على املؤسسات االقتصادية شركاء تضم شبكة أنشئت اخلدمات، من متنوعة تشكيلة إتاحة إىل سعيا
  التكنولوجيا. نقل ومراكز التجاريني واخلرباء املعلومات ووسطاء بالرباءات املتعلقة للمعلومات اإلقليمية واملراكز الرباءات وكالء هم والشركاء
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  بألمانيا لالبتكار الوطني النظام مكونات :03الشكــل رقم 

 االقتصادية ، كلية العلومهدكتورا أطروحةالتنافسية في الصناعة بالجزائر،  الميزة تحقيق في لالبتكار الوطني النظام دورعادل رضوان،  المصدر:     
  .111، ص 2016اجلزائر،  ،3اجلزائر  التسيري، جامعة وعلوم والتجارية

  التجربة الماليـــزية -2

 املاليزية التجربة حيث متثل ، اخلامس عشر املركز يف ماليزيا تأيت عامليا االبتكار يف لالستثمار جاذبة دولة 35 أكرب بني من
 الدروس من الكثري يقدم ماليزيا فنموذج مبتكرة، دولة إىل مستهلكة دولة من الدولة هذه حتول من واالستفادة متابعته يتعني مهما منوذجا
 اتسم لالبتكار وطين نظام تطوير يف املاليزية الدولة جناح هو االبتكار يف املاليزي الدرس حمور اإلشارة إىل أنّ باجلزائر. وجتدر  للتنفيذ القابلة

  . التنفيذ يف النفس وطول واجلدية الثقة من الالزم القدر وامتالك األهداف وواقعية واملوارد واألدوات املؤسسات وتكامل الرؤية بوضوح
  لالبتكار الماليزي وطنيال النظام وأسس مالمح -2-1

 واملؤسسات والربامج التنفيذية والسياسات الرؤى من متكاملة حزمة أا يف تلك األسس املاليزية الدولة قيادة حّددت
  )21(لبلوغ ثالثة أهداف هي:  تسعي اليت اإلدارية والكيانات واألدوات

 التعليمية واملؤسسات واجلامعات والشركات اجلمعيات بني واملعرفة واملعلومات التكنولوجيا تدفق ضمان الهدف األّول:
 والتطوير؛ البحث ومراكز احلكومية واملؤسسات

 يف الثقة زيادة وبالتايل الوطين املنتج يف الثقة وزيادة الشك تقليل أجل من الوطين االبتكار نظام يعمل أن الهدف الثاني:
  ككل؛ االقتصاد

 شكل هذه العالقات تأخذ وانسيابية، وسليمة صحية عالقات يف البعض ببعضها الكيانات هذه ربط الهدف الثالث:
 االتصال وقنوات الوسائل من خمتلفة وجمموعة وشراء املعدات املشرتكة االخرتاع وبراءات والبعثات العمالة وتبادل املشرتكة البحوث
  .تستخدمها اليت بالتقنيات كذلك وارتباطها وتوطينها املعرفة إلنتاج جمتمعيا نظاما النهاية يف لتشكل األخرى،

  آليات النظام الوطني لالبتكار بماليزيا -2-2

 طور إىل األفكار طور من االبتكار لنقل الالزم التمويل يف مشكالت تصادف اإلبتكارية واجلهود الشركات معظم إنّ 
 املشكلة، هذه حلل آليات لالبتكار الوطين لنظاما تضمن فقد واالستمرار للتوسع القابلة والكيانات التجاري للتسويق القابلة املنتجات

  )22( :اآلليات جند هذه بني ومن
 لتعزيز الرتاخيص خالل من التقنيات على للحصول للشركات جزئية منح يوفر وهو :التكنولوجيا على االستحواذ برنامج -

 .موجودة أو جديدة وعمليات منتجات وٕانتاج تصميم
 تقنيات إنشاء أو موجودة تقنيات وتبين استخدام لدعم منح ويوفر :الصناعي القطاع في والتطوير البحوث منح برنامج -

 املتقدمة واملواد املتقدم والتصنيع احليوية التكنولوجيا مثل أساسية ولوجية تكن جماالت يف احمللية الشركات قبل من جديدة
 .والسيارات
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 منتجات الوسائط يف والتطوير البحوث لتشجيع منح يوفر :المتعددة الوسائط لقسم والتطوير البحوث منح برنامج -
 51 فيها املاليزية ملكية احلكومة تشكل واليت املتعددة الوسائط قسم رعاية حتت الواقعة الشركات بني وخدماا املتعددة

 .األقل على %
 ثقافة فرًصا ات تعطيمشروع وهي الربنامج هذا إطار يف تصنف ملشروعات منح ويوفر :التجريبية التطبيقات منح برنامج -

 .ا ذات الصلة أو عليها القائمة واألعمال األنشطة يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا ومفاهيم
 تسويقها يتم لكي املؤهلة والتطوير البحوث ملشروعات منًحا ويوفر :والتطوير للبحوث التجاري التسويق تمويل برنامج-

  .جتاريًا
  لالبتكار ليزيالوطني الما النظام هيكل -1-3

 لالبتكار، العريضة واألهداف الرؤية ووضعت واقتنعت وخمتلف قطاعاا الوزارية وعت العليا وقيادا املاليزية إّن الدولة
  هو من يعمل الوطني لالبتكار النظامكما أّا أدركت أّن   .الوطن منتجا جيعل الذي هو االبتكار بأن العام االسرتاتيجي قرارها  اّختذتو 

 اجلهات بني ونسقت التمويل وخّصصت ملدين. ولذا خّططتا واتمع والتطوير واجلامعات البحوث مراكز مع أساسية ربط كحلقات
  )23(املختلفة يف سبيل بلوغ ذلك. وقد متثّلت مكّونات ذلك النظام يف كّل من:  التنفيذية واملؤسسات

  واالبتكار؛   والتكنولوجيا العلوم وزارة •
                  والبيئة؛ العلوم وجياوزارة تكنول •
                                 املعلومات؛ وزارة •
  الوطين؛ املعلومات تكنولوجيا جملس •
  الوطين؛  االبتكار جملس •
  املاليزية.   التنمية مؤسسة •

  الدروس المستفادة للجزائر من التجربتين المحور الرابع:

 من التجربتني السابق ذكرمها يف جمال إنشاء ومتتني نظام وطين لالبتكار يسمح ميكن للجزائر بدورها أن تأخذ عّدة عرب
بتحسني الوضع االقتصادي واالجتماعي يف البالد، من خالل تنمية ودعم املزايا التنافسية للمؤسسات االقتصادية. حيث أّن السعي يف 

وجاّدة يف بناء هكذا نظام، إذ أّن الّرؤية اإلسرتاتيجية من طرف  هذا األمر يتطّلب بالدرجة األوىل وجود إرادة سياسية قويّة وصادقة
صاد احلكومة يف هذا اال تعّد أساسا للتطبيق الفعلي للنظام الوطين لالبتكار وجتاوز مرحلة بقائه حربا على ورق، ومن ّمث النهوض باالقت

  أسعار احملروقات.   الوطين و التخّلص من االعتماد املطلق على الرّيع، خصوصا يف ظل اوي
  الدروس المستفادة من التجربة األلمانية -1
  انطالقا من استعراضنا هلذه التجربة جند أنّه ميكن للجزائر تبّين مقاربة شبيهة بتلك املتبنّاة من قبل األملان من خالل ما يلي :  

 يف اتمع على ناجته يعود سوف آمن استثمار هو العلمي البحث على اإلنفاق وأنّ  األزمة وقت يف العلمي البحث بأمهية اإلميان •
 ة؛ جديد وتطبيقات بأفكار واالقتصاد اإلنتاج دفع ومثل التعليم تطوير وحتفيز البشرية املوارد تنمية مثل أشكال عدة

 اإلمجايل؛ احمللي الناتج جمموع من والتنمية األحباث جمايل يف والعام اخلاص االنفاق زيادة •
 التقليل دون األحباث ألنواع طبقا يوم أول من الكربى أحباثها مؤسسات أملانيا قسمت فلقد ، العلمي البحث روعف جبميع االهتمام •

 األساسية؛ دون التطبيقية لألحباث باحلاجة الزعم ودون أحدها شأن من
األدمغة احمللّية  قطابواست جذب على قدرة وجعلها ذات واإلدارة التمويل يف مستقلة الوطنية هيئات البحثية املؤسسات جعل •

 وتفادي هجرا حنو اخلارج؛
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 وقنوات من خالل مثال إنشاء برامج احلديثة التقنيات و االخرتاعات بأخبار يهتمّ  علميا جمتمعا العمل على جعل اتمع اجلزائري •
 االخرتاعات؛ و اجلديدة األحباث عرض يف متخصصة تليفزيونية

 واتمع والدولة رئيسية هي الشركات جهات ثالث أملانيا يف العلمي البحث متويل يتوىل حيث عةوالصنا املدين اتمع ودور التمويل •
 على الباقي. الثلث الدولة وتقدم والتطوير األحباث نفقات) 2/3ثلثي ( املدين اتمع و الصناعية الشركات تتوىل حيث املدين.
ذلك، هذا  يف الصناعي القطاع مشاركة دون العلمي والبحث العايل عليمعلى الت اإلنفاق لوحدها الدولة تتولى حيث اجلزائر عكس

  .والتوكيالت االسترياد على بل االبتكار على تعتمد ال احمللية الصناعة من جهة، ومن جهة أخرى جند أنّ 
  الدروس المستفادة من التجربة الماليزية -2

 ظروف يف تطّورت أخرى مناذج هناك إمنا رار النموذج األملاين)،االبتكار( على غ جمال يف الغريب هو الوحيد النموذج يعد مل
 جمال يف الغنية التجارب من املاليزية التجربة وذلك على غرار النموذج املاليزي، حيث تعد التارخيية والعزلة املوارد ندرة حيث من أصعب

ألعمال. وعموما ميكننا من خالل هذه التجربة استخالص ا حاضنات جمال إىل باإلضافة واملتوسطة الصغرية واألعمال الريادية األعمال
  الدروس التالية: 

 األهداف وواقعية واملوارد املؤسسات واألدوات وتكامل الرؤية كان نتيجة لوضوح لالبتكار وطين نظام تطوير يف املاليزية الدولة جناح •
  ما ينقص التجربة اجلزائرية؛ التنفيذ، وهذا  يف النفس وطول واجلدية الثقة من الالزم القدر وامتالك

  ناجحة؛ إىل مشاريع وحتويلها واملتوسطة الصغرية باألعمال بالنهوض الكفيلة األسس لبناء األجل الطويل تبّين التخطيط •
  مستقبلية؛ ورؤى خطة ضمن العلمية والتجارب واإلبداع البحث على والتشجيع املايل الدعم وتقدمي التحتية البىن توفري •
 الدعم أنواع كافة تقدمي من خالل املعرفة، جمتمع وحتقيق املتقدمة الدول مصاف إىل بالبالد للوصول والتطور التنمية ورةاإلميان بضر  •

 أهدافها لتحقيق األعمال حلاضنات خمتلفة صيغ وتطوير واملتوسطة الصغرية للمشاريع والبحثي والتكنولوجي واإلداري املايل
  والتطور؛ التنمية يف االسرتاتيجية

 مشاريع إىل املشاريع هذه حتويل إىل تستمر بل األعمال، منظمات تشغيل حدود عند احلكومي املقّدم الدعم ال جيب أن يقف •
  حملّيا ودوليّا؛ وتسويقيا جتاريا ناجحة

 الذكية، احلاضنة ياالتكنولوج كمركز الريادية على غرار ما هو موجود يف ماليزيا، األعمال حلضانة املّتبعة النماذج تعدد االعتماد على •
 واحملاوالت العلمية والتجارب البحثية األنشطة كافة الحتواء اال يتيح التنوع فتبّين هذا التكنولوجي، اإلبداع مركز التكنولوجية،

  الريادية.  باملبادرات النهوض يف مباشر بشكل تساهم اليت اإلبداعية،
  

  خــاتــــــمة

ليط الضوء على مفهوم النظام الوطين لالبتكار وأمهّيّته يف دعم امليزة التنافسية لقد حاولنا من خالل هذا البحث تس 
للمؤسسات االقتصادية، وذلك من خالل استعراض جتربتني لدولتني رائدتني يف هذا اال، إحدامها تصّنف من ضمن الدول املتقّدمة 

مر بدولة أملانيا. والثانية من ضمن الدول الناشئة يف تبّين هذا النظام واليت يعرف نظامها الوطين لالبتكار تطّورا جّد هام، ويتعّلق األ
  واحلديثة يف اعتماده كقرار اسرتاتيجي يف سبيل تعزيز تنافسّيتها، ويتعّلق األمر بدولة ماليزيا.                          

  :أمهها ما يلي النتائج من مجلة إىل حبثنا هذا خلص وقد
 باإلضافة العلمي والبحث العايل التعليم ومنظومة االقتصادية املؤسسات بني وتفاعل روابط لالبتكار شبكة الوطين يعترب النظام •

 حدود ضمن املعرفة ونشر التكنولوجيا اكتساب دف االبتكار على تساعد وتكنولوجية ومالية قانونية قاعدية بنية لتوفّر
  الوطن؛
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 وربطه والتكنولوجيا، العلم لتفعيل أساسية كوسيلة لالبتكار وطين نظام بناء قيادة االبتكار، تدعيم اسرتاتيجيات أهم من •
 جديدة معرفة واستعمال ونشر دف توليد واالبتكار لإلبداع مناسبة بيئة بتوفري تسمح بينها فيما تتفاعل متكاملة مبنظومة
  الوطن؛ حدود ضمن اجتماعياً  و اقتصادياً  تستثمر

 ذه احمليطة والبيئة املؤسساتية املركبات هذه بني تصل اليت والروابط للنظام األساسية املرّكباتلالبتكار  الوطين النظام يضم •
 :أساسية أنظمة ثالث من تتكون األداء) للنظام (مركبات األساسية املركبات أن املخطط خالل من نالحظ كما املركبات،

  ؛العمليات نظام إلىملعرفية) إضافة ا (القاعدة المعلومات نظام – السياسي) (النظام القرار نظام
 من والصناعة البحث العلمي بني وروابط بيئة خلق يف دوره خالل من التنافسية امليزة دعم يف لالبتكار الوطين النظام يساهم •

 والتنافسية؛ االبتكار دعم أجل
 ال االبتكار، على ومؤهالا اخلالقّة امقّدرا مث ومن التكنولوجية، التطورات مع تكيفها بدرجات تقاس واملؤسسات الدول قوة •

  املالية؛ وثرواا مبمتلكاا
 والتنمية اإلعمار عملية يف ، فاجلزائر سبقت هذه األخريةالتجربة الماليزيةاالستفادة من هاتني التجربتني السيما  للجزائر ميكن •

 خالل يزيا اليت عرفت كيف تقوم بتلك العملية منالصناعية، غري أنّه كان ينقصها النجاعة يف هذا اال، على العكس من مال
حتقيقه، معتمدة بشكل كبري  حنو الكبري الوطين بالتحفيز القيام و اإلمكانات له  كل مع تعبئة املعامل واضح وطين هدف وضع

  املنشودة؛ على إنشاء نظام وطين لالبتكار والعمل على دعمه وتكريس خمتلف اإلمكانيات لنجاحه يف سبيل حتقيق الغايات 
 استغالل خالل النجاح يف تأسيس نظام وطين لالبتكار من حتقيق و بسرعة من التقدم متّكنها مؤهالت الجزائر متتلك •

يف  األسعار ولو مع تراجعها بعد اخنفاض – البرتولية املداخيل نتيجة موارد مالية معتربة وجود إىل املتاحة. فباإلضافة إمكاناا
 على تشجع بيئة هلا توفرت إذا للتنمية حمركة هائلة بشرية ثروة هناك فإضافة إىل ذلك، -ل اآلونة األخريةالعاملية خال األسواق

  لالبتكار؛ متميز منوذج عنه ينتج أن ميكن ما والتارخيي الثقايف املوروث حىت و املوارد تنوع إىل باإلضافة االبتكار،
 وواقعية واملوارد املؤسسات واألدوات وتكامل الرؤى يتطّلب وضوح يف   رلالبتكا وطين نظام تطوير يف اجلزائرية الدولة جناح •

  التنفيذ؛ يف النفس وطول واجلدية الثقة من الالزم القدر وامتالك األهداف
 وقت يف العلمي البحث بأمهية مع سياسة التقّشف اليت تنتهجها احلكومة اجلزائرية مؤّخرا، جيب على هذه األخرية أن توقن •

 املوارد تنمية مثل أشكال عدة يف اتمع على ناجته يعود سوف آمن استثمار هو العلمي البحث على اإلنفاق أنّ و  األزمة،
  .ة جديد وتطبيقات بأفكار واالقتصاد اإلنتاج دفع و التعليم تطوير وحتفيز البشرية
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  الملخص :

جراءات نعلم أن نظام السوق احلر بين على عدد من املبادئ املستمدة أصال من النظام الرأمسايل، حيث تنادي يف معظمها بتحرير االقتصاد ورفع اإل
نها ما يتعلق باألسواق املالية احلمائية اليت تنتهجها احلكومات عادة حلماية قطاعات بعينها. ويرى بعض االقتصاديني أن حترير األسواق ومن ضم

ديات والنقدية عادة ما يساهم بدرجة كبرية يف تكوين وتراكم الديون اخلارجية يف الدول النامية بسبب تنامي مشاركة أطراف أجنبية يف االقتصا
دية سينتج عنه حتما ظهور مديونية خارجية احمللية. ومن مث فإن التعامل مع أطراف خارجية يف ظل رفع السياسات احلمائية عن األسواق املالية والنق

قدرا يتحمل عبئها االقتصاد احمللي. وتتفاوت حالة الدين بني الدول العربية حبسب طبيعة إقتصادها، فبعض الدول مثال تستورد العمالة ومتتلك 
 ولكن سكانه املوارد من دول أخرى متتلك الكثري ناكمقبوال من املوارد بسبب إرتفاع عائدات تصدير النفط بالنسبة للكثافة السكانية. يف املقابل ه

جيب لتمويل التنمية االقتصادية. وأخريا هناك دول ذات موارد ضعيفة ومعدالت متدنية من املدخرات اخلاصة مقارنة  جمهزة كما كثريون وهي ليست
  باالحتياجات االستثمارية.

  رة املديونية، اإلستقرار اإلقصادي الكلي، التوازن اإلقتصادي، التنمية اإلقتصادية.الديون اخلارجية، األسواق املالية، إدا كلمات المفتاح :

  
Abstract : 

Gross external debt at a given point of time is the amount of disbursed and outstanding liabilities of 

residents of a country to non-residents. Countries use external debt in order to fill the gap between desired 

expenditure levels and domestically available resources. Governments also issue foreign currency debt in 

order to signal their commitment to stable exchange rates and prices. A key incentive for governments to use 

foreign debt heavily is to minimize current interest costs, but doing so leaves the country vulnerable to 

certain risks. 

Keywords: external debts, economic development, financial markets, debt management, macroeconomic 

stability, economic equilibrium. 
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  : تمهيد

إن التعرض لدراسة جوانب وحاالت املديونية اخلارجية للدول النامية يقتضي أوال دراسة اإلطار النظري وعوامل خلق الدين 
اخلارجي يف مثل هذه بلدان. حيث خيتلف الدين اخلارجي يف خصائصه عن نظريه الداخلي فمثال، معظم الديون الداخلية تتكون من 

ال حتتاج احلكومات لتسديد التزاماا توفري احتياطات من النقد األجنيب، عكس الدين اخلارجي الذي ينبغي أن يدفع العمالت احمللية و 
بالعملة الصعبة ومن مث فهو يستنزف حصيلة الصادرات من العملة األجنبية، كما حتكمه عدة ضوابط تشرف على تطبيقها مؤسسات 

  الدويل ونادي باريس.  وهيئات مالية ونقدية دولية كصندوق النقد
من جهة أخرى نعلم أن لكل اقتصاد خصائصه وظروف يعمل فيها ختتلف عن االقتصاديات األخرى، فاالقتصاد الذي يعتمد 
بشكل مفرط يف دخله على قطاعات بعينها دون األخرى كاالقتصاد اجلزائري واللبناين الذي يعتمد األول على قطاع احملروقات والثاين 

خلدمات ستكون استجابتهما للدين اخلارجي خمتلفة، مبعىن أنه حىت يف ظل اختالل اهليكل االقتصادي لبلدين ستكون آثار على قطاع ا
ونتائج وطريقة تعامل كل اقتصاد مع الدين اخلارجي ليست نفسها. ومن مث تستوجب احلاجة إىل دراسة تشخيصية لرتكيبة االقتصاد حمل 

  الدراسة. 
  الخارجي في البلدان النامية :إشكاليات الدين   -1

لفهم الطبيعة املتغرية ملشاكل الديون من املهم أن نكون واضحني حول أسباا. حيث يعترب اقرتاض األموال اخلارجية لتمويل 
  كلة يف حد ذاته وال ظاهرة حديثة.التنمية االقتصادية ليست مش

  أسباب الدين العام الخارجي : 1-1

ما يصبح االقرتاض اخلارجي املرتاكم يفوق قدرة البلد على تسديد الديون أي قدرا على خدمة تنشأ صعوبات الدين العام عند
. كما أن 1وهذا ميكن أن حيدث إما من خالل اقرتاض بلد ما يزيد من طاقته بسبب الظروف املتغرية أو احلد من هذه القدرات الديون.

ض احلكومات أموال خارجية لتمويل استرياد السلع االستهالكية الفاخرة سوء اإلدارة هو سبب آخر، ففي بعض البلدان النامية تقرت 
إن الدين اخلارجي يف بعض األحيان   ألصحاب الدخل املرتفع أو املعدات العسكرية بدال من استرياد املعدات الرأمسالية من أجل التنمية.

سعر الصرف الوطين، ومنه السماح لألثرياء واألفراد من  يسيء التعامل معه إىل درجة االستخدام املبالغ فيه للحفاظ على إستقرار
 دف احلصول على عوائد مالية. اخنفاضهاأصحاب النفوذ بشراء العمالت األجنبية عند 

إن اللجوء إىل االقرتاض ذي التكاليف املنخفضة نسبيا ينطوي على شروط أسعار الفائدة احلقيقية باإلضافة إىل مستويات التضخم 
إن بعض البلدان النامية قررت ليس فقط االقرتاض لتمويل العجز يف احلساب اجلاري، وإمنا أيضا  سعار الفائدة االمسية.وليس على أ

    االقرتاض أكثر مما تتطلبه احلاجة إلعادة التوازن إىل موازين مدفوعاا.

  الدين الخارجي والسياسات النقدية : 1-2

وما نتج عنها من تعديل يف السياسات النقدية واملالية اليت انتهجها  1974-1973بعد األزمة السعرية يف سوق النفط يف 
انتقلت لتتحول  1980-1979فإن األولوية بعد أزمة الطاقة الثانية يف   البلدان املتقدمة دف تنشيط التنمية االقتصادية يف تلك الفرتة.

فيز النمو االقتصادي ليس أولوية فورية، ومنه فإن التعديل يف . حيث أصبح حت2إىل العمل على احتواء واحلد من الفجوات التضخمية
ة السياسة النقدية نتج عنه زيادات يف أسعار الفائدة االمسية واحلقيقية على حد سواء. حيث أدت هذه الزيادات يف أسعار الفائدة إىل زياد

الدولية ذات الصلة باألسواق املالية وأسعار الفائدة عبء خدمة الدين للعديد من البلدان النامية. ومن مث أصبحت القروض املصرفية 
   العائمة عرضة للتغيري يف االقتصاد العاملي.
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، مث حتولت 1970خالل تلك الفرتة خاصة مع الوضع املايل اجلديد أصبحت مصادر اإلقراض الرمسية مهيمنة حىت منتصف 
قبل أن تعود إىل املصادر الرمسية جمددا.  1980حىت حوايل منتصف إىل القطاع اخلاص "البنوك التجارية" الذي توىل قيادة اإلقراض 

خالل هذا التحول يف املوارد املالية تدهورت حالة الدين اخلارجي للبلدان النامية بشكل واضح خالل تلك الفرتة حيث أظهرت استمرارا 
ديون يف إرتفاع مستمر ومن مث نتج عنه عجز يف واضحا يف اإلخنفاض يف التدفقات الصافية إليها. وفضال على ذلك بقي عبء خدمة ال

    .3صايف التحويالت للخارج
من خالل اللمحة التارخيية أعاله أصبح من املمكن القول أن أسباب الديون اخلارجية نتجت من مسألتني خمتلفتني األوىل 

 السياسات االقتصادية الكلية وعدم كفاءة أداء داخلية والثانية خارجية. حيث تتمثل األسباب الداخلية يف منط التنمية واالختالالت يف
قدمة ضد القطاع العام مبا يف ذلك التبذير والفساد املايل. أما املسألة اخلارجية فتشتمل على اإلجراءات احلمائية اليت انتهجتها البلدان املت

قتصاديات النامية وإخنفاض أسعار السلع التصديرية، صادرات البلدان النامية وآثار السياسات االقتصادية الكلية للدول املتقدمة على اال
  وأخريا تراجع معدالت التبادل التجاري بني البلدان النامية وإرتفاع أسعار الفائدة.

  خصائص الدين السيادي الخارجي : 1-3

طرح احلكومات السيادي هو "الدين الذي يتكون اجلزء األكرب منه من خالل  اخلارجي الدراسة نشري إىل أن الدين ألغراض
سندات حكومية مضمونة من بنوكها املركزية يف األسواق املالية الدولية باالتفاق مع أطراف دولية كصندوق النقد الدويل مثال ومنظمات 

 الداخلي البلد بعكس الدين خارج جلهة املفوضة. فالدين املستحق ومؤسساا مالية ونقدية دويل أخرى" أي الدين الصادر من احلكومات
احلكومة ومواطنيها لقيود خمتلفة على أنواع الديون األخرى أمهها، خماطر عدم القدرة عن اإليفاء بالدين يف األسواق املالية الدولية  يعرض

بالتايل تستنفذ حصيلة  دفعها بالعملة األجنبية، وهي من اخلارجي البد الدين خدمة على ذلك فإن . وعالوة4يف آجال استحقاقه
احتياطيات العملة األجنبية. أما الدين السيادي الثنائي "متعدد األطراف" فريتبط باحلكومات املدينة منفردة أو مؤسساا الصادرات من 
الدويل  النقد وحاملي السندات واملؤسسات املالية الدولية كصندوق نادي باريس واملصادر اخلاصة، مثل املصارف التجارية املفوضة ودائين

 يف استحقاق الدين اخلارجي مؤشرا مهما العريب. ويعترب النقد صندوق لك املقرضني اإلقليميني متعددي األطراف مثلوالبنك الدويل، وكذ
  الدفع أثناء األزمات االقتصادية احمللية أو العاملية.  عن التوقف دون احليلولة قدرة اقتصاد ما على حتديد

 السورية العربية واجلمهورية األردن واإلمارات العربية املتحدة البحرين من فكلالدول العربية  كبريا بني تفاوتا الدين حالة وتتفاوت
 .خمتلفة سكانية خمتلفة وميزات موارد لديه واليمن السعودية العربية واجلزائر ولبنان ومصر واململكة وقطر والكويت وفلسطني وعمان والعراق

املتحدة  العربية جملس التعاون اخلليجي اإلمارات دول ا مقبوال من املوارد وهيقدر  ومتتلك العمالة العربية، مثال تستورد فبعض البلدان
 السكانية، يعين النفط بالنسبة للكثافة عائدات تصدير السعودية واجلزائر، بسبب إرتفاع العربية واململكة والبحرين وعمان وقطر والكويت

العربية ما  من البلدان . وهناك5ريع التنموية دون احلاجة إىل االئتمان الدويلحملية كافية لتمويل املشا لديها رؤوس أموال البلدان هذه أن
التنمية  لتمويل جيب كما جمهزة العربية السورية واليمن وهي ليست كثريون، مثل اجلمهورية ولكن سكانه املوارد من الكثري ميتلك

كبري  باالحتياجات االستثمارية، وعدد مقارنة املدخرات اخلاصة من ومعدالت متدنية موارد ضعيفة بلدان ذات االقتصادية. وأخريا هناك
 واعتمدت رمبا بشكل متويل تنميتها االقتصادية، كافحت هذه البلدان من أجل وقد ومصر، ولبنان بالتحديد األردن من السكان، وهي
  . 6الديون اخلارجية من مفرط على متويلها

  اإلطار النظري وحالة الدين العام : -2

 فرض الضرائب وإصدار النقود واالقرتاض. قد مصادر رئيسية لتكوين إيرادات مالية هي ثالثة ما يتوفر للحكوماتعادت 
للبلدان النامية، وذلك  بالنسبة حمدودا للدخل مصدرا الدخل واملبيعات وضرائب خالل رسوم االسترياد من حصيلة الضرائب املباشرة تكون

دودية حجم القطاع الرمسي لالقتصاد "ما عدى النشاطات غري مصرح ا ألا غالبا ما ال تدفع االقتصادي أو حم النشاط نتيجة ضعف
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يكون  ميكن أن أنه مبعىن يوفر إيرادات أن فيمكن النقود ضرائب لفائدة خزانة الدولة وبالتايل تأثر سلبا على اقتصاد الدول". أما طبع
ىل تضخم بعد فرتة وبالتايل يظهر أثره الحقا يف الزيادات يف املستويات العامة لتحصيل الضرائب "ألنه سوف يتحول إ مباشر شكل غري

  . 7ترتتب عليها نتائج سلبية أخرى دد استقرار االقتصادي يف املدى البعيد زيادة اإليرادات بغرض النقود طبع لألسعار"، ومع ذلك فإن
  الخلفية النظرية للدين وإدارة المديونية الخارجية : 2-1

مزايا،  خدمة الدين فإن العجز الضرييب له عدة رغم من أن عمليات االقرتاض عادة ما يرفقها تكاليف عالية وبالذات عبءبال
  . 8اإلنفاق اجلاري والتدفقات اجلارية من الضرائب حسب نظرية التوازن إىل التوفيق بني تدفقات احلكومات حاجة فالعجز يلغي

 للمداخيل احلكومية، مبعىن أنه خالل حالة الكساد على الدورية الطبيعة معادلة يف فيدي الضرييب العجز ذلك فإن على عالوة
احلكومة مقيدة باستخدام  كون حالة على اخلدمات احلكومية. ويف الضريبية طبيعيا مقابل زيادة يف الطلب املثال تنخفض اإليرادات سبيل

مستوى  فإن األوروبية اليت تعاين من األزمة املالية كاليونان وإيطاليا وإسبانبا، ألغراض اإلنفاق كما هو حاصل مع الدول احلالية اإليرادات
الكساد يتم تسديد العجز أثناء انتعاشة  أثناء عجز . وبإحداث9احلاجة إليها فيه ذات الوقت الذي تكون يف اخلدمات احلكومية يتدىن

املدى  النفقات العامة قصرية اجتماعية بصفة أفضل، وبالتايل متويل خدمات توفري احلكومة قادرة على تكون قد اقتصادية الحقا عندها
 نشاطا مهما أصبح متويل النفقات العامة باالقرتاض أن الواقع سليم، بل مفرطة على اقتصاد باالقرتاض الذي ال خيلق بالضرورة أعباء دين
  . 10اإليرادات الضريبية واق حتصيلاخلاص واألس من منو القطاع بالنسبة للعديد من البلدان، حيث مينع الركود

 إىل أن يؤدي االستثمار احلكومي يف األصول اإلنتاجية ميكن إن متويل العجز باالقرتاض املوجه لالستهالك اجلاري بعكس
قرارات  تتطلب للدين املستدامة تسديد هذه الديون يف آجال استحقاقها. لذلك فاإلدارة  عن ختلف وإىل الدين خدمة يف مشاكل

  املقرتضة.  لسداد األموال كافيا املستقبلي يكون الدخل أن ستثمارية سليمة لضمانا
األجيال، واملقصود هنا هو اإلستثمار الرأمسايل، أي  بني فيما اجلاري االستثمار متويل هي العام للدين أخرى كما توجد وظيفة

 يسمح باإلقراض سوف التمويل ى األجيال املقبلة، ومن مث فإنعل بالفائدة رأس املال سيعود يف الضرائب من دافعي جيل يستثمر عندما
استخدام القروض  املثال فإن املقبلة. وعلى سبيل املكاسب مبزايا ستتمتع أا أساس يف تكلفة االستثمار، على لألجيال املقبلة باملشاركة

املستقبلي. واحلقيقة أنه  الناتج زيادة أن يتيح شأنهاحلقيقي سعر الفائدة احلقيقي من  مردودها معدل يفوق لتمويل مشروعات املصرفية
. ومع 11يف استخدامات التنمية املستدامة حبكمة يف حالة استغالل األموال االقرتاض احلكومي تستفيد من أن باستطاعة البلدان النامية

عر الفائدة احلقيقي غالبا ما يؤدي إىل نتائج من س أقل اليت حتقق عائدات املشاريع االستثمارية أو االستهالك لتمويل فإن االقرتاض ذلك
 الدين العام من حصيلة الصادرات واالحتياطات النقدية.  سلبية، أمهها حتمل احلكومات عبء خدمة

  حالة الدين في االقتصاد الدولي : 2-2

دولية يف تقدمي القروض بدأت مشاكل الدين اخلارجي احلالية على مستوى العامل أثناء السبعينيات، حينما شرعت املصارف ال
  للبلدان النامية، انطالقا من اعتقاد خاطئ بأن احلكومات ذات السيادة تفي دائما بديوا، بينما جتاهلت فيما يبدو حقيقة أن عدة بلدان

  لفت عن سداد ديوا يف املاضي. كانت قد خت
 نشأت المديونية الخارجية : 2-2-1

عقـد الثمانينيـات.  دوليـة تتكشـف مالحمهـا يف ديـن أزمـة وبـدأت الـدين، خبدمة تتعلق كلمشا  النامية البلدان من عدد لقد واجه
 يف مفـاجئ شـديد كانت حالة من إرتفاع يف السبعينيات والثمانينيات، حينما يف الزيادة من حدة أزمة الدين دولية عوامل عدة وسامهت

يف أسـعار السـلع األساسـية. ولقـد سـامهت الصـدمات  وإخنفـاض ائـدة،أسـعار الف يف يف البلـدان الصـناعية، وإرتفـاع أسـعار الـنفط وكسـاد
أداء املشـاريع االسـتثمارية  وسـوء يف املوازنـة، البلدان الناميـة متثلـت مالحمهـا يف زيـادة العجـز يف أزمة دين الداخلية اليت رافقت هذه الظروف

 مبتطلبـات الوفـاء عن البلدان ل للخارج باإلضافة إىل عجز بعضاألموا املدخرات وزيادة انتقال لرؤوس معدالت املمولة بالدين، وإخنفاض
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دوليـة. فعلـى  إىل أزمـة مصـرفية املصريف يف هذه الدول، األمر الذي كان باإلمكـان أن يتحـول ضغوطا على القطاع خدمة ديوا، مما فرض
  . 12 1972يف  القروض سداد مدفوعات عن بلدا متخلفا 42سبيل املثال كانت يف تلك الفرتة 

 جدولة إعادة اليت تضمنت 1975بينها خطة "بيكر" لسنة  ومن املشكلة، ملكافحة ذلك حاولت احلكومات إجياد خطط ومع
قـادرا علـى  كـان الـدويل املصـريف القطـاع أن وعلـى الـرغم مـن أنـه . إال13األزمـة املصـرفية الدوليـة وقـوع ملنـع جديـدة قـروض وتقـدمي الـديون

تنمويـة إثـر  املدينة صعوبة يف اإليفاء بالتزاماا املتزايدة الناجتة على خدمة الدين، فضال عن حدوث أزمـة لداناالنتعاش جمددا، واجهت الب
  خدمة الدين.  غرض اإليرادات احلكومية وعائدات الصادرات حنو حتول

 حالة الدين العام في المنطقة العربية : 2-2-2

 اخلارجيـة . أمـا إمجـايل الـديون2016سـنة  مليـار دوالر 23370حـوايل  العـامل مسـتوى علـى اخلارجيـة الـديون جممـل لقـد بلـغ
دوالر. وأكـرب حصـة  مليـار 78.4 بلـغ واألردن وسـوريا ولبنـان والبحـرين واملغـرب فقـد الديون هي مصـر بأعباء املثقلة للبلدان العربية الستة

 اخلـارجي . وكـان متوسـط حصـة الـدين14لـى التـوايلدوالر ع مليـار 21.5و 30.7 مصر وسوريا حيث بلغـت ا هذا املبلغ اختصت من
احتفـاظ أمريكـا  مـع 2016يف عـام  العـامل منـاطق جلميـع املائـة بالنسـبة يف 80 أكثـر مـن طويلـة األجـل إىل ـا كقـروض متوسـطة احملـتفظ
يف املنطقة العربيـة  اخلارجية . وكان متوسط نسبة الديون1 اجلدول بأعلى نسب انظر آسيا جنوب ومنطقة البحر الكارييب وكذلك الالتينية
واحملـيط  آسـيا املنـاطق الـثالث: شـرق طويلـة األجـل. واختصـت احلكومـات السـيادية يف متوسـطة إىل قـروض شـكل يف  % 73 حـوايل

 يف 60مـن  أقـل كانـت اخلارجيـة حيـث حصـة مـن الـديون الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب بـأدىن وأمريكـا ووسـط آسـيا، وأوروبـا اهلـادئ،
. وكانـت النسـبة 15متويـل خـارجي علـى يف احلصـول ناجحـة كانـت املنـاطق تلـك يف بـأن القطاعـات اخلاصـة املائـة. حيـث يـوحي هـذا الـرقم

 وأفريقيـا آسـيا جنـوب القطاع اخلاص هي األعلى بالنسبة ملنطقيت مقارنة مبقرضي للمؤسسات العامة املستحق اخلارجي الدين املئوية مل
   .ىجنوب الصحراء الكرب 

 ميكن ال 1 يف اجلدول املنطقة العربية، حيث أن املتوسطات اإلقليمية يف وآخر بلد بني اخلارجي بالدين التمويل ظروف ختتلف
 مـن املالحظـات عـدد اسـتخالص ميكـن عكسية للمتوسـطات اإلقليميـة. إال أنـه للديون يف اجتاهات تدفقات شهد البلدان أي توضح أن

   .الصافية الداخلة للمنطقة الدين ة بتدفقاتاخلاص املعلومات على أساس
 مليـار 42.9 الـدين اخلـارجي إذ بلغـت مـن داخلـة تـدفقات أكـرب 2016عـام  آسـيا يف ووسـط أوروبـا منطقـة شـهدت أوال،

الدويل  قدالن وصندوق الدويل البنك مثل من الدائنني اخلواص مقارنة بدائنني رمسيني املنطقة استفادت هذه فإن ذلك عن ، وفضال16دوالر
 انتقالية مبرحلة بلدانا متر اقتصادياا ووسط آسيا تتضمن أوروبا منطقة أن إىل حقيقة الوضع وميكن رد هذا أكثر مما فعلته املناطق األخرى.

اخلـواص. وعلـى النقـيض مـن  املقرضـني ومسـات أخـرى تسـاعد علـى جـذب سياسـي أساسـية ومسـتويات تعليميـة واسـتقرار حتتيـة ولـديها بـىن
 رمسية. وهذه املؤسسات كثافة على مصادر إقراض تعتمد اعتمادا أكثر بينها املنطقة العربية، نامية أخرى من مناطق يف البلدان ك فإنذل

   .17القطاع اخلاص أفضل مقارنة بدائين بشروط قروضا تنازلية تقدم واملتعددة األطراف احلكومية
  تدفقات الدين الخارجي : 2-2-3

 سـنة يف للـدين الكـارييب تـدفقات خارجـة صـافية والبحـر الالتينيـة أمريكـا ومنطقـة اهلـادئ واحملـيط ياآسـ شـرق منطقـة شـهدت
. إن 2 اجلـدول جديـدة انظـر قـروض إنشاء تركيزهم على أكثر من السابقة أن الرتكيز كان على تسديد الديون األمر الذي يوضح 2016

 على ، وعالوة18دين أزمات أو دين صافية إىل الداخل تدفقات تشهد ذه املناطق ملالبلدان يف ه يعين ضمنيا أن اإلقليمي ال هذا املتوسط
قـدرات اقتصـاديات الـدول علـى دفـع  عـامال مهمـا يف حتليـل األجل تعـد طويلة الديون قصرية األجل بعكس الديون متوسطة إىل ذلك فإن

 قصـرية القـروض أسـهل يف إدارـا مـن أن تكـون تتجـه إىل األجـل طويلـة أن املديونيـة حيـث الـدين، خدمـة عـبء مـديونيتها ومـن مث حتمـل
   األجل.
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 إىل تـدفقا صـافيا إىل اخلـارج مـن الـديون اخلارجيـة املتوسـطة 2016عـام  اهلـادئ فقـد شـهدت يف واحملـيط آسـيا أما منطقة شرق
  .19املنطقة تلك داخل مالية أزمة من احتمال حدوث صعد األجل مما الديون قصرية التدفقات الداخلة من زادت بينما األجل، طويلة

تـدفقا  مصـر مظللـة يف حتليلنـا، فبالنسـبة ملنطقـة اإلسـكوا، مـثال شـهدت تكون أن ميكن الدين لتدفقات اإلقليمية إن املتوسطات
ر، حيـث  دوال مليـارات 4.4مقـداره  الـداخل صـافيا إىل تـدفقا لبنـان بينمـا تلقـى ،2016يف عـام  دوالر مليار 0.6 بلغ اخلارج إىل صافيا

 يف كل حالة الدين . ومن مث ونظرا ألن20كان اجلزء األكرب منه حتويل ديون حملية إىل سندات يف األسواق الدولية مقيمة بالدوالر واألورو
 اخلارجي وفحص الدين بد من تشخيص دقيق حلالة اقتصاد البلد املعين لتفسري املتوسطات اإلقليمية إلحصاءات فال نوعها، يف بلد فريدة

  الدين على أساس فردي كما سوف نقوم به يف دراستنا إلدارة الدين العام يف لبنان. بأعباء املثقلة البلدان ظروف
  للدين العام : المستدامة اإلدارة لحقيق الدولية الجهود -3

 ثنائية خمتلفة خالل هيئات املديونية منللبلدان النامية املثقلة بأعباء  بالنسبة للدين املستدامة واإلدارة الدين عبء ختفيف إىل أدت احلاجة
 املديونية، وبرنامج البلدان الشديدة ومبادرة "DMFAS" ونادي لندن، مؤمتر األمم املتحدة األطراف، وبالتحديد نادي باريس ومتعددة

  حتقيق إدارة مستدامة للدين.ة يف املايل للتجارة والتنمية، إىل إجياد طرق فعالة قد تساعد الدول النامي إدارة الدين والتحليل نظام
  ولندن لتسوية المديونية: باريس ناديا 3-1

 ملساعدة اجلهود تقوم بتنسيق اليت احلكوميني ومؤسسام من الدائنني 19 من مؤلفة مؤسسية غري جمموعة هو باريس نادي
يت عجزة عن الوفاء بإللتزاماا مع البنك الدويل وصندوق باريس وال نادي أعضاء جتاه املالية اخلارجية بالتزاماا على الوفاء املدينة البلدان

 .21النقد الدويل
 مع باريس، السبعينيات وله أهداف مماثلة ألهداف نادي عقد يف تأسس فقد جتارية، مصارف من يتألف الذي لندن نادي أما

اليت  . إن املساعدة22 من إعادة اهليكلةعن املدينني الذين جيدون صعوبات يف السداد بدال الدين تفضيل صفة ختفيف جزئي ألعباء
 وتسوية الدين، هيكلة أن تتضمن ختفيض الدين وإعادة وميكن عليها، حملاضرها املتفق التوجيهية املبادئ تتبع يقدمها نادي باريس

يف املعاملة  املقارنة ةإمكاني منها األحكام نادي باريس على عدد من الدائنة واملدينة. حيث حتتوي اتفاقات البلدان بني املنازعات
 والسحب املنتظم وشرط حسن النية، النفاذ، وحرية التحويل، حيز يف والدخول امعة، غري املبالغ دفع ومقايضات الدين وتاريخ

  .23اخلاص واحلساب
  المديونية : الشديدة الفقيرة البلدان مبادرة 3-2

 املتنامية الدين خدمة ملشكلة أعباء املديونية للتصدي الشديدة الفقرية البلدان مبادرة الدويل النقد وصندوق الدويل البنك أطلق
السياسة  وإصالحات الدين ختفيف العبء بني للجمع 1999 عام يف الصادرات، ومت تعديل املبادرة وعائدات الدخل منو إىل كنسبة

. ولكي 24للدين املستدامة وتشجيع اإلدارة الطويل األجل االقتصادي دعم النمو وذلك دف حدا، قطر على العامة املخصصة لكل
من  أعبائه ولديه تاريخ يعجز عن حتمل دينا يواجه أن الفقرية الشديدة املديونية جيب يف مبادرة البلدان للمشاركة مؤهال البلد يكون

 كان إمجايل  2015درة. يف سنة والبنك الدويل للسماح له باملشاركة يف املبا الدويل النقد صندوق يرعاها اليت اإلصالحات االقتصادية
 دائنني ثنائيني من دوالر نصفها مقدم مليار 39 الشديدة املديونية الفقرية مبادرة البلدان إطار يف بلدا 34املقدمة إىل  املساعدة تكلفة

  .25األطراف متعددي مقرضني من والنصف اآلخر
مؤهال  يكون ،%150على عائدات الصادرات أعلى من  ارجياخل الدين نسبة فيه تزيد الذي البلد املبادرة فإن لشروط ووفقا

 وطنية لتخفيض اسرتاتيجية . حيث يتعني على احلكومات يف هذه احلالة أن تعد ورقة26الفقرية الشديدة املديونية البلدان ملعاملة مبادرة
حترز  أا تقدم الدليل على أن ذلك بعد وعليها ية،واملؤسسات الدول اتمع املدين واملنظمات غري احلكومية واملاحنني مع الفقر بالتعاون

الفقرية الشديدة  البلدان إطار مبادرة هذه الورقة يف سنة. إن دور تقل عن ال أهداف ورقة اإلسرتاتيجية لفرتة فيما يتعلق بتنفيذ تقدما
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 إىل ديوا ختفيض املستقبل مبجرد يف قابال للسداد الدين يبقى تكفل أن نفذت سياسات قد البلدان تكون أن املديونية هو ضمان
  .مستويات تستطيع حتملها

  والتنمية : للتجارة المتحدة األمم المالية لمؤتمر والمساعدة الدين إدارة نظام برنامج 3-3

 واملتوسطة، واليت ذات الدخول املنخفضة النامية البلدان من بلدا 62الدين  إدارة بقدرات النهوض الربنامج هذا يستهدف
من  املضمونة ومنها احلكومية األجل منها طويلة من الديون القائمة دوالر مليار 500من  أكثر وجود عن مسؤولة اقتصادياا تكان

 إنتاج إحصاءات وطنية كيفية الديون ويعلم املسؤولني احلكوميني إلدارة املؤسسية يف تطوير األطر يساعد البلدان الربنامج . هذا27احلكومة
كما يوفر برنامج مؤمتر   .الدين بيانات وحتليل لتسجيل ورصد تستخدم اليت احلاسوبية من الربامج ن ويساعد يف تركيب رزمةعن الدي دقيقة

  للدين.  العامة على اإلدارة يف التدريب تقنية األمم املتحدة للتجارة والتنمية للحكومات مساعدة
  أهمية إدارة الدين العام في االستقرار االقتصادي : -4

وختفيض الفقر أن مينع الوصول إىل حالة تعثر أو   األساسية مشاريع البنية على إنتاجي ينفق بأسلوب الذي العام كن للدينمي
 حتتفظ باألهلية أن النامية للبلدان املهم ، فضال عن ذلك من28منتجة كما يسمى بأزمة دين يف املستقبل ألنه يستهدف استثمارات

 على النحو النمو فيها اليت ال يتحقق احلاالت . ويف29متويل التنمية االقتصادية أجل من القروض علىحصوهلا  االئتمانية اليت تسهل
 بالدين الوفاء تعثر احلكومات يف أن القائم. كما الدين متويل إلعادة على إئتمانات احلصول املتوقع، ينبغي أن يتاح للحكومات إمكانية

النامية، حيث ميكن أن  العامة يف البلدان اخلزانة ودين اخلاص القطاع املتاحة ملقرتضي تماناتاالئ على سليب أثر له أن يكون ميكن أيضا
 من اخلارجة الدين وعلى التدفقات أعباء خدمة يف تراكم إدارته، وذلك من خالل تسببه إساءة نام عند اقتصاد ثقيال على يكون عبئا

تواجه  البلدان اليت تلجأ حكومات القرض. وقد أداء التزامات عن تتخلف أن أيضا إن احلكومات ميكن العملة األجنبية، بل إيرادات
 تراجع النمو إىل الدين احلكومي يؤدي حيوية، وهكذا ميكن أن خدمات حكومية أزمة دين إىل تقليص أو دين كبرية أعباء خدمة

  الفقر.  إىل زيادة وحىت االقتصادي والتنمية االقتصادية بل
  ة :النتائج والمناقش -5

 أسعار السلع مثال ميكن أن تتضمن ما، فاملتغريات اخلارجية خلق املديونية يف بلد على تؤثر أن عوامل خارجية عديدة ميكن هناك -1
تؤثر  أن ميكن اليت واعية باملتغريات تظل على البلدان املدينة أن والصراعات اإلقليمية واألزمات االقتصادية الدولية. حيث جيب األساسية

 ا وموظفني تتطلب اجلمع املنهجي لبيانات موثوق للدين السليمة نفوذ حكوماا. إن اإلدارة نطاق حالة مديونيتها اليت تتجاوز على
 اليت ينتجها االقتصاد العاملي.  السياسة املالية واملؤثرات اخلارجية تأثريات مدربني قادرين على حتليل

دف  الدويل، والبنك امليدان االقتصادي يف والتنمية التعاون سويات الدولية ومنظمةمصرف الت بني مشرتك مشروع إنشاء لقد مت -2
األسواق املالية  الديون وحمللو إدارة على صانعو السياسات والقائمون ا اخلارجية ليستعني الديون السيادية عن ونشر إحصاءات جتميع

 إدارة الدين. حيث ميثل هذا املشروع املشرتك هدفا ذا أولوية ملؤسسات إحصاءات الدين ودعم تطبيقات وممارسات على احلصول لتسهيل
دولية كاألزمة  أزمة مالية من خماطر خلق ومنو الديون السيادي وحدوث احلد على قادرة عوامل ألا ومتعددة األطراف اإلقراض الثنائية

  .2016املالية لسنة 
 تزايد ضوء بالنسبة للمقرتضني يف واسرتاتيجيات إدارة الدين للدائنني بالنسبة اإلقراض قرارات األخرية لقد تعقدت يف السنوات -3

احلكومي تعقيدا مع تعدد الشروط  االقرتاض طبيعة وأنواع الدائنني. كما زادة يتعلق بأدوات إدارة الدين فيما للمقرتضني املتاحة اخليارات
  الدين.  عن دفع التخلف والقيود أثناء

الدين السيادي وبالتايل  دفع التخلف عن تقليص الضرر الناجم عن أو ملنع سبل خاصة بإجياد بصفة ويل واملقرضونالد اتمع يهتم -4
 املتعثرة واآلثار الديون السيادية مع للتعامل إطار صياغة حاليا على تعمل الدولية منع حدوث األزمات املالية الدولية. إن املؤسسات املالية
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هو  فاهلدف خاصة. أو متعددة األطراف أو ثنائي كان الدين إذا عما النظر للدائنني، بغض الدفع بالنسبة عن التوقف على احملتملة املرتتبة
  السيادية املتعثرة.  الديون مع به دوليا للتعامل معرتف مرتب صياغة نظام

 مسودته، يعاجل حاليا بوضع نقد الدويلصندوق ال يقوم السيادي الذي الدين هيكلة إلعادة آلية إنشاء إىل إن االقرتاح الداعي -5
والبحث اليونيتار  للتدريب املتحدة األمم ذلك أنشأ معهد عن املتعثرة وإعادة هيكلة الدين. وفضال للديون واملؤسسية القانونية اجلوانب

يتعلق   احلكوميني فيماتوفري التدريب للمسؤولني اليونيتار والبحث. حيث استهدف يف التدريب املتحدة بغرض زيادة مسامهة األمم
الدين  جوانب التعامل بفعالية مع يف القائمة القدرات الوطنية لدعم مواصلة تطوير وتعزيز وذلك للدين واإلدارة املالية، القانونية باجلوانب

 بلدا.  35دورة يف 100من  اليونيتار منذ إنشاءه أكثر القانونية حيث قدم
  ملحق الجداول : 

  

 2016المنطقة  حسب الخارجي الدين ل: مجم1الجدول رقم 

  الدين السيادي  الدين المتوسط وطويل األجل الدين العام اإلجمالي تصنيفات البنك الدولي

 المستحق

 مستحق لدائني القطاع العام

 %نسبة مئوية  مليار دوالر أمريكي
 37 56 80 479.4 آسيا والمحيط الهادئ

 30 67 86 545.8 أوروبا ووسط آسيا

 25 58 90 727.9 ريكا الالتينية ومنطقة بحر الكاريبيأم

 47 77 90 179 الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 - - 70 87.4 منطقة اإلسكوا

 63 88 84 168.3 جنوب آسيا

 68 80 92 210.3 إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

  ”Global Development Finance 2016-Harnessing Cyclical Gains for Development“الدويل،  البنكاملصدر: 
  .124 ملخصة، ص جداول إحصائية

  

  2016: تدفقات الدين الخارجي الداخلة الصافية حسب المنطقة 2جدول رقم 

  الوحدة مليار دوالر أمريكي

التدفق الصافي  المنطقة

 الداخل للدين

من دائنين 

 رسميين

من دائني القطاع 

 الخاص

التدفقات الداخلة الصافية 

 األجلم.ط 

التدفقات الداخلة الصافية 

 ق.األجل

 1.4 1.8 3.2 4.1 7.3 جميع البلدان النامية

شرق آسيا والمحيط 

 الهادئ

-10.9 -8.7 -3.1 -10.8 7.7 

 1.4 21.2 22.7 2.2 24.9 أوروبا ووسط آسيا

أمريكا الالتينية ومنطقو 

 بحر الكاريبي

-9.7 12.7 -20.6 -11.6 -0.9 

ل الشرق األوسط وشما

 إفريقيا

0.9 -2.8 3.8 3.0 0.8 
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إفريقيا جنوب الصحراء 

 الكبرى

-0.1 2.2 -2.2 -0.5 -1.8 

، ”Global Development Finance 2016 – Harnessing Cyclical Gains for Development“الـدويل،  البنـكاملصـدر: 
  .126ملخصة، ص  جداول إحصائية

  

  

  عبء وتخفيف الرسمية اإلنمائية : المساعدة3الجدول رقم 

  العالم نطاق على الدين

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 نوع المساعدة

 58.3 52.3 53.7 564 52.1 48.5 55.6 المساعدات اإلنمائية الرسمية

 5.3 2.5 2 2.3 3 3.1 3.4 تخفيض عبء الدين

  .59، ص Global Development Finance 2015 –Harnessing Cyclical Gainsالدويل،  املصدر: البنك

  

  اإلحاالت والمراجع :

  

1. Survey of Economic and Social Developments in the Arab Region, 2000 – 2015, 

E/ESCWA/DPD, 2001, p.8. 
2. The external debt problems of the former socialist countries of Eastern Europe began earlier, 
namely in 1981, when for example, Poland could not meet its debt service payments and 
international financial markets started assessing their lending to that group of countries. 
3. Financial Markets and Investment Promotion in the ESCWA Region. February 1990 
E/ESCWA/DPD, 2014, p.2. 
4. World Debt Tables. External Debt of Developing Countries 2005 – 2015. Washington D. C, 
2007. 
5. Middle East Capital Group. Weekly Update. April 23, 2012. 
6. Central Bank of Jordan. Monthly Statistical Bulletin. Vol. 37. No. 1. January 2012, p.33. 

االقتصادية  للدراسات املصري املركز مؤمتر يف قدمت ورقة ”Debt Management and macroeconomic stability“مونتيل ، ج بيرت . 7
  .5، ص 2013أكتوبر  20 – 19هرة، مصر، القا يف العامة والنفقات املالية االستدامة بشأن

  .15ص  نفسه، املرجع .8
  .104، ص Prentice Hall 2000نيويورك،  ، ”Diverse Paths of Economic Development”بومفريت،  ريتشارد .9

  .110ص  نفسه، املرجع .10
  .111ص  نفسه، املرجع .11



                                                                                        

 

 01/،�تيسمسيلت،�الجزائريمعهد�العلوم�%قتصادية�والتجارية�وعلوم�التسي��،�ا�ركز�الجام
ي�الونشر 

125 

 �2017مارس/�01العدد��-دراسات�%قتصادية�لشعاع�لمجلة�

12. World Debt Tables. External Debt of Developing Countries 2000-2010. Washington D. C., 
2010. 

 تتبين أن شريطة النامية، البلدان يف إقراض االستمرار إىل املصارف دعت بيكر. وقد جيمس املتحدة، بالواليات السابق اخلزانة وزير باسم بيكر خطة مسيت .13
  .436نفسه، ص  املرجع بالكامل، اخلارجية ديوا بسداد هلا تسمح هيكلي إصالح برامج املدينة البلدان

14. United Nations. United Nations Conference on Trade and Development. Trade and 
Development Report, p.14, New York and Geneva 2012. 

  .32نفسه، ص   . املرجع15
16. United Nations. United Nations Conference on Trade and Development. Trade and 
Development Report, p.35, New York and Geneva 2011. 

  .36. املرجع نفسه، ص 17
18. Global Development Finance 2014 – Harnessing Cyclical Gains for Development p. 137. 

  .138. املرجع نفسه، ص 19
  .139. املرجع نفسه، ص 20
 والدامنرك وبلجيكا وإيطاليا وأملانيا وإيرلندا وأسرتاليا وأسبانيا الروسي االحتاد الدائمون أعضاؤه ويتضمن ابيع،أس ستة كل مرة باريس نادي أعضاء . جيتمع21

بان. واليا األمريكية املتحدة والواليات وهولندا والنرويج والنمسا الشمالية، وإيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة واململكة وكندا وفنلندا وفرنسا وسويسرا والسويد
 وتركيا والربتغال والربازيل املتحدة العربية واإلمارات وإسرائيل تتضمن األرجنتني وهي حدة، على حالة كل أساس على األعضاء غري الدائنة البلدان وتدعى

  اإللكرتوين. املوقع على متاح باريس، نادي انظر .ونيوزيلندا واملكسيك والكويت واملغرب وكوريا أفريقيا وجنوب وتوباغو وترينيداد
 ، متاح على املوقع اإللكرتوين: 2013مايو  What is Paris Club?” 5“كويرنر ، .إ . برندان22

http://www.slate.com/id/2082575  
  http://www.clubdeparis.org/enنادي باريس، متاح على املوقع اإللكرتوين:  .23
  .36املرجع نفسه، ص  .24

، أفريـل  ”Debt relief under the heavily indebted poor countries (HIPC) initiative“الـدويل،  النقـد . صـندوق25
  http://www.imf.org/external/np/exr/facts/hipc.htmاإللكرتوين:  املوقع على ، متاح9، ص 2003

  .11. املرجع نفسه، ص 26
 اإللكــرتوين: علــى املوقــع املــايل، متــاح والتحليــل الــدين إدارة نظــام برنــامج - الــدين والتنميــة، األونكتــاد. إدارة للتجــارة املتحــدة األمــم . مــؤمتر27

http://www.unctad.org/dmfas/  
 التنميـة. متـوفر علـى املوقـع اإللكـرتوين: لتمويـل الـدويل املـؤمتر متابعـة عمليـة ،"مـونتريي آراء توافـق"واالجتماعيـة،  االقتصـادية الشـؤون إدارة املتحـدة، . األمـم28

/esa/ffdhttp://www.un.org  
، 4 ، الـرقم40، الـد رقـم ”Using fiscal policy to spur growth“غوبتـا،  سـاجنيف و كليمنـتس وبنـديكت بالداتشـي . اميانويـل29

“Finance and Development”31، ص 2013الدويل، ديسمرب  النقد ، صندوق.  
  قــائمة المراجع : 

 للدراسات املصري املركز مؤمتر يف قدمت ورقة ”Debt Management and macroeconomic stability“مونتيل ، ج بيرت .1
 .مصر، القاهرة يف العامة والنفقات املالية االستدامة االقتصادية بشأن

 .Prentice Hall 2012نيويورك،  ، ”Diverse Paths of Economic Development”بومفريت،  ريتشارد .2
  .املايل والتحليل الدين إدارة نظام برنامج - الدين كتاد. إدارةوالتنمية، األون للتجارة املتحدة األمم مؤمتر .3

  
4. Survey of Economic and Social Developments in the Arab Region, 2000 - 2016, E/ESCWA. 



  

  01/،�تيسمسيلت،�الجزائريمعهد�العلوم�%قتصادية�والتجارية�وعلوم�التسي��،�ا�ركز�الجام
ي�الونشر 

126 

 داود�سعد�هللا�د.�������������������������������������������������>طار�النظري�للمديونية�الخارجية�4ي�الدول�العربية

5. World Debt Tables. External Debt of Developing Countries 2015 - 2016. Washington D. C, 
2016. 

6. Middle East Capital Group. Weekly Update. April 23, 2015. 
7. Central Bank of Jordan. Monthly Statistical Bulletin. Vol. 37. No. 1. January 2016. 
8. United Nations. United Nations Conference on Trade and Development. Trade and 

Development Report, p.14, New York and Geneva 2011. 
9. Global Development Finance 2014 - Harnessing Cyclical Gains for Development. 
10. Debt relief under the heavily indebted poor countries (HIPC) initiative, 2015. 
 



                                                                                        

 

 01/،�تيسمسيلت،�الجزائريمعهد�العلوم�%قتصادية�والتجارية�وعلوم�التسي��،�ا�ركز�الجام
ي�الونشر 

127 

 �2017مارس/�01العدد��-%قتصادية�دراسات�لشعاع�لمجلة�

  
  
  
 
 
  
  
  

  الملخص :
يئات غالبا إن جناح اهليئات احمللية يف حتقيق أكرب معدالت للتنمية احمللية املمكنة يتوقف إىل حد كبري على حجم مواردها املالية، غري أن هذه اهلمن 

يها تنفيذ كافة أو بعض براجمها الضرورية لسكان ما تعاين ضعفا أو عجزا يف توفري املوارد املالية الضرورية لتمويل برامج التنمية احمللية، مما يصعب عل
ى املوارد الوحدات احمللية، وقد تنتج مثل هذه املشاكل أساسا لعدة أسباب منها تقيد اجلماعات احمللية بالسلطة املركزية يف ما يتعلق باحلصول عل

ة، باإلضافة إىل عدم كفاءا يف إدارة مواردها، هذا إىل جانب االنتشار املالية، أو بالرقابة على ميزانيتها وعلى أوجه الصرف اخلاصة بإيراداا املختلف
لذي الكبري للتهرب الضرييب ومظاهر الفساد، كل هذه العوامل تقف كحائط صد يف وجه كل برامج التنمية اليت تعمل احلكومة على وضعها، األمر ا

  ل استغالل لإلنفاق العام.  يستدعي أخذ التدابري الالزمة للحد من نزيف األموال وحتقيق أفض

  التنمية احمللية، مصادر متويل اجلماعات احمللية، التهرب الضرييب، الفساد املايل واإلداري. الكلمات المفتاحية:
  

 

Résumé :  
 Le succès des organismes locaux dans la réalisation des taux élevés pour le développement local 

dépend dans une large mesure sur leurs ressources financières, mais ces organismes souffrent souvent une 

faiblesse ou un déficit dans ces ressources nécessaires pour financer les programmes de développement 

local, ce qui rend difficile pour eux de mettre en œuvre tout ou partie des programmes nécessaires pour les 

citoyens ,ces problèmes de financement se produisent principalement en raison de plusieurs facteurs, 

notamment restreindre  les groupes locaux avec l'autorité centrale en ce qui concerne l'accès aux ressources 

financières ,en plus il y'a le manque d'efficacité des autorités locales dans la gestion de leurs ressources 

,ainsi que la forte prévalence de la fraude fiscale et la corruption. Tous ces facteurs se tiennent comme une 

barrière contre les objectifs du développement que le gouvernement cherche à atteindre, ce qui nécessite de 

prendre les mesures nécessaires pour éliminer ou minimiser ces problèmes et parvenir à la meilleure 

utilisation des dépenses publiques. 

 

Mots clés : Le développement local, Les sources de financement pour les autorités locaux, La fraude fiscale,  

La corruption financière et administrative. 
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. جدار رياض د����������������������������������������������������������������             في ظل سياسة التقشف  المحلية�مستقبل تمويل التنمية  

  : تمهيد

يتطلب تعبئة أكرب قدر ممكن من املوارد أن تتحقق التنمية احمللية مبا تتضمنه من أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية   من اجل    
 توفري قدر كاف من احليوية املالية أحد املتطلبات الضرورية لتقوية وتدعيم دور اجلماعات احمللية يف التنمية وحمددا أساسيا ، لذا يعترباملالية

لى مستوى وحداا مشكلة التمويل، وضعف املوارد املالية احمللية تواجه خاصة يف الوقت الراهن ع الوحدات احمللية لتكوين الثروة، غري أن
، وبذلك يصعب على هذه الوحدات تنفيذ كافة أو بعض الربامج التنموية الضرورية بالرغم من تعدد مصادرها راض التنميةاملخصصة ألغ

وقد تنتج مثل هذه املشاكل نتيجة عدة عوامل منها انعدام االستقالل الفعلي واحلقيقي للجماعات احمللية يف  احمللية، املناطقلسكان 
وخضوعها لرقابة السلطة املركزية، وصغر حجمها وعدم كفاءا يف تسيري مواردها األمر الذي حيد من قدرا احلصول على املوارد املالية 

على توفري أو استغالل مواردها املالية، هذا إىل جانب ظاهرة التهرب الضرييب الذي يعد أحد أهم مسببات العجز املايل يف ميزانية 
ملايل واإلداري الظاهرة اليت تنخر قلب اتمع احمللي وتستنزف عن طريق الرشوة واالختالس واحملاباة الوحدات احمللية، باإلضافة إىل الفساد ا

أموال اجلماعات احمللية وتشل قدرا على التنمية، وعلى هذا األساس سنحاول من خالل هذه الورقة البحثية اإلجابة على اإلشكالية 
  التالية

ويل التنمية احمللية؟ وما هي أهم حتديات توفريها يف ظل تناقصها وانتشار ظاهرة التهرب الضرييب " ما هي مصادر مت  إشكالية البحث :
  والفساد اإلداري واملايل؟

تظهر أمهية البحث من حيث أمهية العنوان  مستقبل متويل التنمية احمللية يف ظل سياسة التقشف ونقص املوارد املالية  : أهمية البحث
ييب والفساد املالـــــي كونه موضوع مهم جدا للباحثني، وفضال عن أمهية البحث ميدانيا إذا يتم التعرف على مدى وانتشار التهرب الضر 

  قدرة املنظمات واملسؤولني عنها يف امتالكهم  طرق ترشيد النفقات وكشف املتهربني ضريبيا وكيفية اإلستفادة من اهلفوات مستقبال .
لتعريف بالتنمية احمللية وأهدافها وخمتلف مصادر متويلها، إىل جانب تسليط الضوء على الصعوبات ودف الدراسة إىل ا :بحثهدف ال

اليت تواجهها اجلماعات احمللية يف توفري هذه املصادر، وذلك من خالل عرض أهم األسباب اليت حتول دون توفري القدر الكايف من املوارد 
 التهرب الضرييب والفساد املايل وأسباما وتأثريمها على متويل التنمية احمللية، وتقدمي بعض املالية، باإلضافة إىل التعريف بكل من ظاهريت

  املقرتحات واآلليات اليت من شأا العمل على جتاوز هذه العقبات.
ليت تتطلب حتليل تطلب التمهيد لإلطار النظري منهج وصفي حتليلي وهذا  لعرض حالة التنمية احمللية يف اجلزائر  ا منهجية البحث :

  خلروج بنتائج وهذا يف قالب يسعى لإلجابة على أهم متطلبات اإلشكالية.  
  التنمية المحلية في الجزائر مفهومها ومكوناتها: -1

إن كثرة الكتابة واملؤلفات حول التنمية إمنا يؤكد على أن هناك حبث دائم ومستمر للتوصل إىل مفهوم دقيق للتنمية وحتديد 
أن الوصول إىل تعريف مقبول لدى كافة املهتمني واملشتغلني بقضايا التنمية يعترب واحدا من التحديات اليت تواجه أبعادها، إال 

  الباحثني. 
التنمية لغة هي "النماء" أو االزدياد التدرجيي، ويستخدم اصطالح التنمية عادة يف املستويات االقتصادية  مفهوم التنمية: -1-1

مصطلح التنمية فيعرب عن التطور البنياين أو التغري البنياين للمجتمع بأبعده االقتصادية واالجتماعية والفكرية  واالجتماعية وغريها، أم
 1والتنظيمية من أجل توفري احلياة الكرمية إىل كافة أفراد اتمع.

قيق التعاون الفعال بني اجلهود : تعرف يف أبسط صيغها على أا " العملية اليت بواسطتها ميكن حتمفهوم التنمية المحلية -1-2
 الشعبية واجلهود احلكومية لالرتفاع مبستويات التجمعات احمللية والوحدات احمللية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وحضاريا من منظور حتسني

 2كاملة".نوعية احلياة لسكان تلك التجمعات احمللية يف أي مستوى من مستويات اإلدارة احمللية يف منظومة شاملة ومت
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كما تعرف على أا جمموعة السياسات والربامج واملشروعات اليت تتم وفق توجهات عامة إلحداث تغيريات مقصودة ومرغوبة  
فيها يف اتمعات احمللية دف رفع مستوى املعيشة يف تلك اتمعات وذلك بتحسني نظام الدخول، وهي عملية شاملة فهي وإن كانت 

  3ية إال أن هدفها يف اية املطاف هدف اجتماعي.تبدو عملية اقتصاد
وميكن تعريف التنمية احمللية بأا العملية اليت بواسطتها ميكن حتقيق التعاون الفعال بني اهودين الشعيب واحلكومي، لالرتقاء   

لسكان تلك اجلماعات احمللية يف أي  مبستوى اجلماعات احمللية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وحضاريا، من منظور حتسني نوعية احلياة
  4مستوى من مستويات اإلدارة احمللية يف منظومة شاملة ومتكاملة.

وتعرف على أا مفهوم حديث ألسلوب العمل االجتماعي واالقتصادي يف مناطق حمددة يقوم على أسس ومناهج من العلوم   
ي يف طريقة التفكري والعمل واحلياة، عن طريق إثارة وعي البيئة احمللية وأن االقتصادية واالجتماعية، وهذا األسلوب يقوم على تغيري حضار 

  5ا.يكون ذلك الوعي قائما على أساس املشاركة يف التفكري واإلعداد والتنفيذ من مجيع أطراف البيئة احمللية يف كل املستويات عمليا وإداري
ها، فاملالحظ حول مفهوم التنمية هو أنه يقوم على عدة عناصر إنه وبالرغم من تعدد التعاريف سواء اليت مت ذكرها أو غري   

 أساسية كالتنسيق والتعاون والشمولية حبيث تشمل برامج التنمية احمللية كافة احتياجات اتمع وكل فئاته، وكذا مراعاة حتقيق التوازن
  والتالحم بني التصورات واجلهود احلكومية والشعبية.

  ية: مكونات التنمية المحل 1-3

اقتصادي، حيث يرتبط اجلزء األول  - تقوم التنمية احمللية على اعتبار مكونني أساسيني أحدمها هيكلي واآلخر سوسيو حيث  
اقتصادي - يكلة إدارة التنمية ومتويلها، من خالل اعتماد هياكل غري مركزية، وهو اجلزء امللموس من التنمية احمللية، أما عن اجلزء السوسيو

فراد والتفاعل بني خمتلف العوامل املسامهة يف التنمية احمللية، إن أخذ املكونني معا بعني االعتبار ال يعترب ضروريا فحسب بل فيتعلق باأل
  .6أساسيا للغاية يف أي عملية تنمية حملية

  أهداف التنمية المحلية في الجزائر: -2

  الية :حبيث تسعى التنمية احمللية يف اجلزائر إىل حتقيق األهداف الت  
  مشول مناطق الدولة املختلفة باملشاريع التنموية مبا يضمن حتقيق العدالة فيها.  -
  عدم اإلخالل بالرتكيبة السكانية وتوزيعها بني أقاليم الدولة واحلد من اهلجرة الداخلية. -
  ي من حالة الالمباالة إىل املشاركة الفاعلة. زيادة التعاون واملشاركة بني السكان وجمالسهم احمللية، مما يساهم يف نقل اتمع احملل -
  تسريع عملية التنمية الشاملة وازدياد حرص املواطن على املشروعات اليت ساهم يف ختطيطها وإجنازها.  -
  الرفع من القدرات املالية للجماعات احمللية.  -
  تطوير اخلدمات العامة والنشاطات واملشروعات االقتصادية واالجتماعية.  -
جذب الصناعات والنشاطات االقتصادية املختلفة ملناطق اتمعات احمللية بتوفري التسهيالت املمكنة مما يتيح العديد من الفرص  -

  لسكان تلك املناطق.
 7توفري املناخ املالئم الذي ميكن السكان احملليني من اإلبداع واالعتماد على الذات. -
  : ل التنمية المحليةأهمية توفر الموارد المالية لتموي -  3

ترتبط التنمية احمللية كهدف رئيسي لنشاط اجلماعات احمللية بضرورة حتقيق جمموعة من األهداف االقتصادية واالجتماعية   
م والسياسية واإلدارية، وهذه األهداف بدورها ترتبط مبجموعة احلاجات الواجب إشباعها وحتقيقها، ومع استمرار عملية التنمية ذا املفهو 

افها فإن هناك حاجة دائمة ومتجددة ومتزايدة للموارد املالية وذا يتضح الرتابط القوي والعالقة الطردية بني حتقيق التنمية احمللية بأهد
ة وإزالة املختلفة ومدى توافر املوارد املالية، فاألهداف االقتصادية مبا تتضمنه من السعي إىل رفع مستوى معيشة األفراد يف اتمعات احمللي
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ق الفوارق االقتصادية واالجتماعية فإن كل ذلك يتطلب املزيد من املوارد املالية خاصة مع تزايد حجم اجتاه احلكومات إىل إلقاء عبء حتقي
ية احمللية معظم تلك األهداف على عاتق اتمعات احمللية، مبا يوافق ويساير أهداف التنمية الوطنية الشاملة، كذلك فإن توفر املوارد املال

يؤدي إىل حتقيق األهداف االجتماعية والسياسية واإلدارية بكفاءة أكرب مما يعمق ويزيد من معدالت التنمية الفعلية، ومن خالل كل هذا 
لية يف حتقيق جند أن العنصر املايل يعد عنصرا هاما يف اختاذ القرارات الالزمة للتنمية اخلاصة باتمعات احمللية، حيث أن جناح اهليئات احمل

إمنا أكرب معدالت التنمية احمللية املمكنة يتوقف إىل حد كبري على حجم مواردها املالية بل إن قوة اهليئات والتنظيمات احمللية يف الدولة 
نمية احمللية وأهدافها تقاس بنسبة مالية اهليئات احمللية إىل املالية العامة للدولة اليت تستفيد منها تلك اهليئات أي مبدى إمكانية حتقيق الت

 8اعتمادا على التمويل احمللي الذايت بأكرب درجة ممكنة.

هنا تعرب مصادر التمويل عن كل املصادر املالية املتاحة اليت ميكن توفريها على مستوى اجلماعات  مصادر تمويل التنمية المحلية: -4
  ىل:احمللية من عدة جهات لتمويل التنمية احمللية، وميكن تقسيمها إ

متثل اجلباية احمللية اجلزء األكرب من اإليرادات املالية للجماعات احمللية،   موارد مالية توفرها الجماعات المحلية ذاتيا: -  4-1
أضف إىل ذلك بعض املداخيل اخلاص بأمالكها واخلدمات اليت تقدمها، وميكن تقسيم اإليرادات املالية الداخلية للجماعات احمللية على 

  تايل:النحو ال
  : وتنقسم بدورها حسب اجلهة املستفيدة منها إىل:اإليرادات الجبائية -4-1-1

  يضم هذا الفرع األنواع التالية من الضرائب:الضرائب المحصلة لصالح البلديات دون سواها:  - 4-1-1-1

وىل ينتج أساس فرض الضريبة من ناتج القيمة : يتم فرض هذا الرسم على امللكيات املبنية أو غري املبنية، ففي احلالة األالرسم العقاري - أ
اإلجيارية اجلبائية لكل مرت مربع للملكية املبنية، يف املساحة اخلاضعة للضريبة، وحيدد أساس فرض الضريبة بعد تطبيق معدبل ختفيض 

  %.   40ه % سنويا، مراعاة لقدم امللكية املبنية، غري أنه ال ميكن أن يتجاوز هذا التخفيض حدا أقصا 2يساوي 
% بالنسبة للملكيات املبنية مبعىن الكلمة، غري أنه بالنسبة للملكيات املبنية ذات االستعمال السكين 3وحيسب الرسم بتطبيق معدل قدره 

اململوكة من طرف أفراد طبيعيني وغري مشغولة سواء بصفة شخصية أو عائلية أو عن طريق الكراء، فهي ختضع ملعدل مضاعف قدره 
  أن األراضي اليت تشكل ملحقات للملكيات املبنية ختضع هي األخرى هلذا الرسم مبعدل: %. كما10
  2م 500% عندما تقل مساحتها أو تساوي 5. 

  2م 1000م وتقل أو تساوي  500% عندما تفوق مساحتها 7. 
  2م 1000% عندما تفوق مساحتها 10. 

نتج األساس الضرييب من حاصل القيمة اإلجيارية اجلبائية للملكيات كما ختضع هلذا الرسم أيضا امللكيات غري املبنية، حيث ي  
  غري املبنية املعرب عنها باملرت املربع أو باهلكتار الواحد حسب احلالة تبعا للمساحة اخلاضعة للضريبة.

ة لألراضي العمرانية فإن املعدل %، أما بالنسب5وحيسب الرسم بالنسبة للملكيات غري املبنية املتواجدة يف املناطق غري العمرانية مبعدل 
  يطبق على النحو التايل: 

  2م 500% عندما تقل مساحتها أو تساوي 5. 

  2م 1000م وتقل أو تساوي  500% عندما تفوق مساحتها 7. 
  2م 1000% عندما تفوق مساحتها 10. 

  % بالنسبة لألراضي الفالحية.3. باإلضافة إىل 
 املناطق العمرانية أو الواجب تعمريها واليت تنشأ عليها بنايات خالل مدة مخسة سنوات، فإن احلقوق كما أنه بالنسبة لألراضي الواقعة يف

 2002.9% ابتداءا من أول جانفي 100املستحقة بصدد الرسم العقاري ترتفع بنسبة 
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اثلة وهو خاص برفع القمامات من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املم 263: تستفيد منه البلديات حسب املادة رسم التطهير - ب
  املنزلية باسم املالك أو املنتفع كما يلي: 

  دج على كل حمل ذو استعمال سكين. 1000إىل  500ما بني  -
  دج على كل حمل ذو استعمال مهين أو جتاري أو حريف أو ما شابه. 10000و 1000ما بني  -
  قطورات.دج على كل أرض مهيئة للتخييم وامل 20000و  5000ما بني  -
دج على كل حمل ذو استعمال صناعي أو جتاري أو حريف أو ما شابه  ينتج كميات من النفايات  100000و  10000ما بني  -

 وبعد البلدي   الشعيب  الس مداولة  على   بناء البلدية   رئيس من  بقرار   بلدية كل    يف  املطبقة  الرسوم  تفوق األصناف املذكورة أعاله، وحتدد
10الوصية.  السلطة  رأي استطالع 

                                                        
) سنوات إبتداء من أول جانفي سنة 3وبغض النظر عن كل حكم خمالف، تكلف االس الشعبية البلدية يف أجل أقصاه ثالث (

  .11قمامات املنزلية، بعملية التصفية والتحصيل واملنازعات املتعلقة برسم رفع ال2002
من مبلغ الرسم املطبق على رفع القمامات املنزلية املنصوص عليه يف  %15كما يتم تعويض البلديات اليت متارس عملية الفرز يف حدود 

سرتجاع من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة بالنسبة لكل منزل يقوم بتسليم قمامات التسميد أو القابلة لال 2مكرر 263املادة 
12املعاجلة.  ملنشأة 

     
: على عكس الرسم العقاري ورسم التطهري اليت تعترب ضرائب مباشرة حتصل لفائدة البلديات كليا هناك الضرائب غير المباشرة - ج

  بعض األنواع األخرى من الضرائب غري املباشرة نوجزها فيما يلي:
  ة إما خيص البناء، التهدمي، تقسيم األراضي املطابقة، أو شهادة التجزئة.* الرسم على الرخص العقارية: خيتلف حسب طبيعة العملي

* الرسم على الذبح: هو ضريبة وحيدة تفرض على مالك احليوان عند الذبح أو استرياد اللحم من اخلارج، تعترب من أضعف مصادر 
  ستهالك.اجلباية احمللية، وال يدفع الرسم إال على اجلزء من اللحم الذي يكون صاحلا لال

  * رسم اإلقامة: تدخل فيه البلديات املصنفة حمطات سياحية أو محامات معدنية، يطبق على األشخاص غري املقيمني يف البلدية.
  13* الرسم اخلاص باإلعالنات وامللصقات املهنية: يفرض حسب طبيعة اإلعالن وامللصقات.

  :ندوق المشترك للجماعات المحليةالضرائب المحصلة لصالح البلديات، الواليات والص - 4-1-1-2
يقصد ا تلك الضرائب اليت يقسم عائدها على كل من البلديات، الواليات والصندوق املشرتك للجماعات احمللية، وهي بعد   

بالضريبة اقتصرت على الرسم على النشاط املهين، والذي يستحق على اإليرادات اإلمجالية اليت حيققها املكلفون  14إلغاء الدفع اجلزايف
ة، ما الذين لديهم يف اجلزائر حمّال مهنًيا دائًما وميارسون نشاطًا ختضع أرباحه للضريبة على الدخل اإلمجايل، يف صنف األرباح غري التجاري

عدا مداخيل األشخاص الطبيعيني الناجتة عن استغالل األشخاص املعنويني أو الشركات اليت ختضع كذلك للرسم مبوجب هذه املادة، 
باإلضافة إىل أي رقم أعمال حيققه املكلفون بالضريبة الذين ميارسون نشاطًا ختضع أرباحه للضريبة على الدخل اإلمجايل صنف األرباح 

 الصناعية والتجارية  أو الضريبة على أرباح الشركات.
ا اليت تدخل يف إطار النشاط املذكور أعاله، و يقصد برقم األعمال، مبلغ اإليرادات احملققة على مجيع عمليات البيع أو اخلدمات أو غريه

  15غري أنه تستثىن العمليات اليت تنجزها وحدات من نفس املؤسسة فيما بينها من جمال تطبيق الرسم املذكور يف هذه املادة.
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  16       :يلي كما المهني النشاط على الرسم معدل يحدد 222 وحسب المادة 

  الرسم على النشاط املهين
  العائدةاحلصة 
  للوالية

  احلصة العائدة
  للبلدية

  الصندوق املشرتك
  للجماعات احمللية

  اموع

  % 2  % 0,11  % 1,30  % 0,59  املعدل العام 

وتضم تلك الضرائب اليت يقسم عائدها على الضرائب المحصلة جزئيا لصالح الدولة والجماعات المحلية:  - 4-1-1-3
  عض الصناديق األخرى، وتضم:اجلماعات احمللية وميزانية الدولة وب

  املوجودة ألمالكهم  بالنسبة  باجلزائر،   اجلبائي  مقرهم  يوجد الذين   الطبيعيون األشخاص    : خيضع هلذه الضريبةالضريبة على األمالك - أ
شروط  باجلزائر، وتقدر املوجودة  الكهم ألم بالنسبة  باجلزائر  جبائي  مقر  هلم  ليس  الذين  الطبيعيون  األشخاص  أوخارجها، وكذا  باجلزائر 

17سنة. كل  من  جانفي  أول  يف  للضريبة  اخلضوع  
                                                                                                              

                           : يلي كما االمالك على الضريبة توزيع حيدد و
               .الدولة إىل ميزانية  60%  -
           لديات.الب ميزانية   إىل 20%  -
18".للسكن الوطين الصندوق بعنوان"   302  - 050  رقم اخلاص التخصيص  حساب إىل  20%  -

                                         
من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة  تؤسس ضريبة جزافية وحيدة  مكرر 282حسب املادة  الضريبة الجزافية الوحيدة: - ب

حتل حمل النظام اجلزايف للضريبة على الدخل وتعوض الضريبة على الدخل اإلمجايل والرسم على القيمة املضافة وكذا الرسم على النشاط 
  املهين.

رم الرئيسية يف بيع البضائع عندما ال يتجاوز رقم أعماهلم السنوي ثالثة وخيضع لنظام هذه الضريبة األشخاص الطبيعيون الذين تتمثل جتا
دج)وكذا األشخاص الطبيعيون الذين ميارسون األنشطة األخرى (تأدية اخلدمات التابعة لفئة األرباح الصناعية  3.000.000ماليني دينار(

  19دج). 3.000.000(والتجارية) عندما اليتجاوز رقم أعماهلم السنوي ثالثة ماليني دينار
  ويوزع ناتج الضريبة الوحيدة اجلزافية كمايلي :

 %48.50ميزانية الدولة  - 
  %1غرف التجارة والصناعة -
 0,02 %الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية و احلرف  -
   0,48 % غرف الصناعة التقليدية و املهن -
 % 40البلديات  -
 % 5الوالية  -
  20%. 5ات احمللية الصندوق املشرتك للجماع -

يعترب الرسم على القيمة املضافة ضريبة عامة على االستهالك ختص العمليات ذات الطابع الصناعي  الرسم على القيمة المضافة: - ج
  21والتجاري واحلريف واحلر، ويقصى من جمال تطبيق هذا الرسم العمليات ذات الطابع الفالحي أو اخلدمات العامة غري التجارية.

  ا يتعلق مبعدالت هذا الرسم فهو حمدد حاليا بـ:أما فيم
  % ( معدل خمفض ) يطبق على املنتجات واخلدمات اليت متثل فائدة خاصة حسب املخطط الوطين االقتصادي االجتماعي والثقايف.7 -
  . 22% ( معدل عادي ) يطبق على باقي العمليات اخلدمات واملنتجات 17 -

  :وتوزع عوائد هذه الضريبة كما يلي
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  % من إمجايل احلصيلة لصاحل البلديات. 5 -
  % لصاحل الصندوق املشرتك. 10 -
 23% لصاحل ميزانية الدولة. 85 -
خيضع هلا كل من ميلك سيارة سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، ويتغري فرض الرسوم حسب  الدمغة الجبائية على السيارات: -د

% والصندوق املشرتك للجماعات احمللية بنسبة  20اتج هذه الضريبة إىل الدولة بنسبة نوعية السيارة وسنة بدء استعماهلا، ويعود ن
80.%24  

  %  لصاحل اجلماعات احمللية.3: ختضع له كل املؤسسات اليت تشغل املناجم املعدنية، ويرجع ما نسبته الرسم على أرباح المناجم -ه

  اجلماعات احمللية وتتمثل فيما يلي: : وهي عوائد األمالك اخلاصة باإليرادات العقارية -4-1-2
  تأجري العقارات. -
  حقوق شبكة الطرق واملساحات كاملقاهي واألكشاك. -
  حقوق البيع يف األسواق. -
  و تتمثل يف:اإليرادات المالية:  -4-1-3
  فوائد رؤوس األموال يف البنوك. -
  فوائد الديون. -
  25جماعات احمللية.نواتج املصاحل الصناعية والتجارية التابعة لل -
  الموارد المالية المحلية الخارجية وغير الجبائية: -4-2

  قد تلجأ اإلدارات احمللية إىل موارد أخرى خارجية تساعدها على جتاوز مشكلة قلة مواردها الذاتية، وتتجلى أهم هذه املوارد يف ما يلي:

ن طريق اللجوء إىل البنوك أو املؤسسات املالية املتخصصة مقابل : وهي األموال اليت حتصل عليها اإلدارة احمللية عالقروض -4-2-1
تعهد البلدية برد قيمة القرض وفق الشروط احملددة يف عقد القرض، على أن تستخدم هذه القروض يف تنمية املشاريع االستثمارية احمللية، 

  26اليت تعجز امليزانية العادية عن تغطية نفقاا.
نح الدولة إعانات للبلدية قصد إجناز برامج أو مشاريع اقتصادية واجتماعية ومدرسية خمتلفة ، من خالل : متإعانات الدولة -4-2-2

خمتلف برامج وخمططات التنمية مثل: املخطط البلدي للتنمية وبرامج صندوق اجلنوب وبرنامج دعم اإلنعاش االقتصادي والصندوق 
  27الطبيعية...إخل، مع مراعاة عدم كفاية مداخيل اجلماعات احمللية.الوطين للضبط والتنمية الفالحية، وصندوق الكوارث 

  إشكالية تمويل التنمية المحلية في ظل تناقص الموارد المالية، التهرب الضريبي والفساد اإلداري: -5

دة مشاكل تطرحها إن تنمية املوارد املالية للجماعات احمللية يقتضي وضع اآلليات واختيار األساليب الضرورية  للتعامل مع ع  
الظروف الراهنة، واليت تعمل على احلد من قدرة احملليات على توفري ما هو ضروري من أموال للقيام بدورها بكفاءة وفعالية، وفيما يلي 

  عرض ألهم هذه اإلشكاليات وبعض احللول املقرتحة لتجاوزها: 

  :تمويل التنمية المحلية وإشكالية تناقص الموارد المالية -5-1
هنا تواجه الوحدات احمللية يف حتقيق برامج التنمية احمللية على مستوى وحداا مشكلة التمويل وضعف املوارد املالية احمللية   

املخصصة ألغراض التنمية وبذلك يصعب على هذه الوحدات تنفيذ كافة أو بعض الربامج التنموية الضرورية لسكان الوحدات احمللية، 
اكل أساسا بسبب انعدام االستقالل الفعلي واحلقيقي للوحدات احمللية يف احلصول على املوارد املالية، حيث تتقيد وقد تنتج مثل هذه املش

أوجه  حريتها برقابة السلطة املركزية يف فرض الضرائب والرسوم احمللية وعلى االقرتاض، كما تتقيد كذلك حريتها بالرقابة على ميزانيتها وعلى
ا املختلفة، غري أن عدم كفاية املوارد املالية احمللية ال يعود فقط إىل القيود اليت متارسها السلطة املركزية وإمنا يعود  الصرف اخلاصة بإيرادا
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كذلك إىل صغر حجم الوحدات احمللية اليت ال ميكنها احلصول على املوارد الذاتية الكافية وذلك لوجود عالقة قوية بني مساحة الوحدة 
  28السكانية ودرجة تقدمها احلضاري من جهة ومواردها املالية من جهة أخرى. احمللية وكثافتها

ة مل كما أن املسؤولية املوكلة للجماعات احمللية يف تسيري وسائلها املادية من أجل حتقيق الصالحيات املخولة هلا يف ميدان التنمية احمللي
  جم العجز املايل لعل أمهها:تكن عند املستوى املطلوب نتيجة لعدة عوامل سامهت يف زيادة ح

إجيار املمتلكات مببالغ رمزية أو شبه رمزية وثابتة على فرتات طويلة دون مراجعة سعر اإلجيار ملمتلكات البلدية أو الوالية كاحملالت  -
  واألسواق والسكنات.

  ية واليت تعود هلا مببالغ لإلجيار.انعدام ختطيط اإليرادات والبحث عن مصادر جديدة لإليرادات كبناء احملالت وسكنات للبلد -
تصفية املؤسسات العمومية وخوصصتها كان سببا يف عجز البلديات والواليات نتيجة اعتمادها على مداخيل الضرائب هلذه  -

  املؤسسات.
  غرب الذي عزل عددا من البلديات والواليات.-من بني األسباب كذلك هو الطريق السيار شرق -
  انفاق املال العام وانتشار التبذير بشىت أنواعه وتضخيم مبالغ فواتري الشراء. انعدام االقتصاد يف-
  29نقص الكفاءات يف التسيري وجتاهل ملعىن املسؤولية وأبعادها. -

إن تكرر األسباب سالفة الذكر سيجعل من الوحدات احمللية بعيدة كل البعد عن حتقيق مستوى التنمية املطلوب، كما أن األمر   
  ملزيد من العراقيل يف وجهها واليت نذكر منها:سيطرح ا

  تدهور احلالة االقتصادية واالجتماعية والثقافية للجماعات احمللية. -
  نقص تدرجيي يف مستوى اخلدمات واملرافق العامة. -
  زيع السكاين.زيادة معدالت النزوح السكين واالكتظاظ داخل البلديات والواليات الغنية وخلق حالة من عدم التوازن للتو  -
  ارتفاع مستويات العزلة. -
  ظهور أزمات ومشاكل اجتماعية كاألمية والبطالة مثال. -
  تراجع مستويات االستثمار واالستهالك. -
  اخنفاض مستوى الدخل احمللي. -

احثني رصد البدائل وملواجهة تناقص املوارد املالية للجماعات احمللية الناتج عن األسباب سالفة الذكر، يقرتح العديد من الب  
  واآلليات التالية:

حمللية تدعيم االستقاللية املالية للجماعات احمللية يف كل ما يتعلق باجلوانب املالية والبشرية وتطوير اإلدارة املالية اخلاصة باجلماعات ا -
  والتقليل من االعتماد على اإلعانات املركزية واالعتماد أكثر على املوارد الذاتية احمللية.

العام ترشيد االنفاق العام للجماعات احمللية وحماربة هدر املال العام وذلك بتعزيز آليات الرقابة واحملاسبة واملساءلة، حىت يتسم االنفاق  -
  بالدقة واملوضوعية ويساهم بفعالية يف حتقيق خطط التنمية احمللية.

ة وخدمية باحملليات يساهم فيها املواطنون مع الوحدات احمللية،  تفعيل آليات املشاركة الشعبية من خالل تشجيع مشروعات إنتاجي -
  كإنشاء املرافق العامة على أن تدار هذه املشروعات بأسلوب اقتصادي.

إشراك القطاع اخلاص يف تقدمي بعض اخلدمات ومتويل املشروعات احمللية عن طريق تقرير مزايا حمفزة وذلك لتخفيف العبء على كاهل  -
  30لية.اجلماعات احمل

  تطوير القدرات الفنية واالقتصادية وإعداد الدراسات الضرورية للمشروعات احمللية. -
  التخلص من املخزونات الراكدة أو إفادة وحدات حملية أخرى ا. -
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  31يئة املناخ املناسب لالستثمار. -
منطقة واحدة األمر الذي ينعكس على التوزيع  إقامة مؤسسات اقتصادية وتوزيعها عرب خمتلف املناطق مبا ال يسمح بتمركزها يف -

  السكاين.
  إقامة أسواق أسبوعية أو مراكز للرتفيه كاحلدائق واملالعب يف البلديات ضعيفة الدخل حىت يتسىن مجع مبالغ إجيار تلك املساحات. -
  مراجعة أسعار اإلجيار سنويا أو كل ثالث سنوات أو تطبيق األسعار السوقية. -
  غالل موارد وطاقات كل منطقة إقليمية.دراسة واست -
  مسامهة اجلماعات احمللية يف رأس املال للمؤسسات االقتصادية حىت يسمح بتحصيل حصة من األرباح السنوية. -
  32غرب بالقرب من البلديات النائية ملساعدا يف تعزيز مداخيلها.-إقامة حمطات متعددة اخلدمات على مستوى الطريق السيار شرق -
:  هنا يظهر لنا أن  التهرب الضرييب أحد أهم مسببات العجز املايل يف تمويل التنمية المحلية وإشكالية التهرب الضريبي -5-2

ية، ميزانية الوحدات احمللية، ويقصد به أن يسعى املكلف بالضريبة إىل التخلص من دفع ما عليه من ضريبة كليا أو جزئيا إىل اخلزينة العموم
هما، أوهلما يكون دون خمالفة التشريعات اجلبائية من خالل استفادة املكلف من ريق اتباع أحد األسلوبني أو املزج بينويكون ذلك عن ط

الفراغات القانونية املوجدة ا، هذه الفراغات والنقائص ترجع إىل ضعف التشريع وعدم إحكام صياغته، وال ميكن تسليط أي عقوبة على 
ئي، ويسمى هذا األسلوب بالتهرب الضرييب املشروع. أم األسلوب الثاين املكلف فال يبقى أمام املشرع إال حماولة سد ثغرات القانون اجلبا

وعلى خالف األول فإن املكلف يف هذه احلالة يلجأ إىل استعمال طرق ووسائل االحتيال والغش قصد التهرب من دفع الضريبة، وبالتايل 
الضريبة أصال بكتم املكلف وإخفائه لنشاطه التجاري هناك انتهاك ألحكام التشريعات اجلبائية، ومن أمثلة ذلك عدم االلتزام بدفع 

  33واالمتناع عن تقدمي أي تصريح بأرباحه أو رقم أعماله، وهو بطبيعة احلال رب ضرييب غري شرعي .
وعند البحث يف مشكلة التهرب الضرييب وما ينتج عنها من آثار سلبية جند أن هناك العديد من األسباب اليت أدت إىل   
  كر أمهها فيما يل:ظهورها، نذ 

الزيادت املتفاقمة  يف معدالت الضرائب أحيانا مما يؤدي إىل اشتداد وطأا على املكلفني مما يدفع الكثري منهم إىل التهرب من أداء  -
  الضريبة.

صة هلا، ويصاحب الفساد اإلداري واحملسوبية، حيث أن الكثري من املكلفني يشعرون أن نفقات الدولة تذهب يف غري األغراض املخص -
ذلك أيضا اإلسراف والتبذير، وأن كثريا من املوظفني يسيؤون استخدام هذه النفقات ملصاحلهم الشخصية، وهذا يولد شعورا لدى 

  املكلفني بأن التزامهم بالضريبة لن يكون للصاحل العام.
دما تكون هذه النصوص العقابية مرنة وغري رادعة، العقوبات املفروضة على جرائم التهرب الضرييب قد تكون سببا يف هذا التهرب عن -

  فيتهرب املكلفون بالضريبة مع حتملهم هذه العقوبات اليت تقل التزاماا عن عبء دفع الضريبة.
سوء توزيع العبء الضرييب بني خمتلف القطاعات االقتصادية، حيث أن تفاوت معدالت الضريبة بني قطاع وآخر وازدواجيتها يف بعض  -

  يان، يشعر املكلفني بالظلم فيلجؤون إىل وسائل التهرب.األح
ضعف كفاءة اإلدارة الضريبية، ويتمثل ذلك يف عدم قدرة أجهزة التدقيق والرقابة واإلدارة الضريبية على ضبط عمليات التهرب الضرييب  -

  .   34لفنية الضرورية للكشف عن هذه الظاهرةومنعه، لعدة أسباب أمهها قلة عدد املوظفني الذين لديهم الدراية والكفاءة العلمية وا
راقبة انعدام الفعالية يف تطبيق التشريعات اجلبائية، والذي يرجع إىل غياب التنسيق بني اجلماعات احمللية واإلدارة اجلبائية فيما يتعلق مب -

  األنشطة غري الرمسية واتساع رقعة االقتصاد املوازي.
  35بائية اليت تشكل األساس اخلاضع للضريبة والنشاط احلقيق لألفراد.زيادة االحنراف بني األوعية اجل -
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ومما ال شك يف أن للتهرب الضرييب آثار سلبية متس مباشرة قدرة اجلماعات احمللية على حتقيق التنمية، ذلك كونه يؤدي إىل اإلضرار 
رة اجلماعات احمللية على القيام بوظائفها التنموية على باخلزينة العمومية حيث يؤدي إىل اخنفاض احلصيلة اجلبائية ومن مث احلد من قد

أكمل وجه نتيجة اخنفاض االنفاق العمومي، كما يؤدي التهرب الضرييب إىل املساس مببدأ العدالة اجلبائية نظرا ألن البعض يدفع الضرائب 
فيها التهرب حىت ولو كانت هذه األنشطة  بينما يتهرب منها آخرون، ويعمل كذلك على جذب عناصر االنتاج إىل األنشطة اليت يكثر

ة ذات انتاجية ضعيفة، وبالتايل فإن منوها يؤدي إىل بقاء واستمرار املشروعات األقل كفاءة، كما أن عدم حتصيل الضرائب يف آجاهلا احملدد
قتصاد الوطين وضعف قوته واتساع دائرة ال يسمح بتمويل النفقات املربجمة واحملددة هلا، وبالتايل يؤدي التهرب إىل اإلضرار بإنتاجية اال

  36وهذا ما ينعكس على موارد التنمية احمللية حبيث تقل يف مقابل املتطلبات الالمتناهية من اتمع احمللي. الفقر.
ن وحسب املختصني يف جمال الضرائب فإن مكافحة الضرائب تكون إما بوسائل وقائية تسبق الوقوع يف التهرب باحليلولة دو   

  أسبابه، والتقليل منه قدر اإلمكان أو بوسائل عالجية، ويكون ذلك من خالل:
تنمية الوعي األخالقي: إذا كان ضعف املستوى األخالقي لألفراد اجتاه االلتزام الضرييب هو أحد أسباب التهرب فينبغي أن تتم معاجلة  -

ب هو التزام أخالقي قبل أن يكون التزاما قانونيا ألن يف مضمونه ذلك عن طريق تنمية الوعي واإلحساس لدى األفراد بأن دفع الضرائ
  التعبري احلقيقي عن التضامن االجتماعي.

ضرورة توفر اجلزاءات الضريبية املناسبة للتهرب الضرييب: حيث أنه من العوامل اليت تشجع على عملية التهرب الضرييب هو عدم وجود  -
  ات تكون رادعة ملرتكيب هذه اجلرمية.عقوبات كافية، لذلك ينبغي تقرير عقوب

ينبغي صياغة القوانني الضريبية على حنو سليم بطريقة حمكمة حبيث ال ترتك ثغرات قانونية تفتح الباب أمام التهرب الضرييب، وجيب  -
ب والوسائل الفنية تدريب العناصر البشرية تدريبا كافيا للعمل يف اال الضرييب على حنو يكفل هلا الوقوف على أحدث األسالي

املستخدمة يف احلقل الضرييب، كذلك ينبغي متكني موظفي مصلحة الضرائب على اإلطالع على كل ما يرغبون يف اإلطالع عليه من 
  وثائق اليت تساعد على ضبط الضريبة على الوجه الصحيح.

الوطأة على بعض الطبقات وسهال وميسورا على  ينبغي أن حترص احلكومة على تطبيق النظام الضرييب على حنو حبيث ال يكون شديد -
طبقات أخرى، كذلك جيب ضمان االستقرار السياسي والعمل على عدم كثرة التعديالت الضريبية وذلك حىت يتحقق االستقرار يف النظام 

  الضرييب وكذلك للعاملني فيه.
املفيدة للمجتمع، وجيب أن يشعر أفراد اتمع بأن قيامهم ينبغي أن تعمل احلكومة جاهدة على توجيه احلصيلة الضريبية على األوجه  -

  37بدفع الضريبة له فوائده احملسوسة.

اجلماعات احمللية املنتخبة باجلزائر ركنا مهما  تعترب :تمويل التنمية المحلية وإشكالية الفساد في المجالس المحلية المنتخبة -5-3
برناجما بلديا  150000على  2009و  1999، فقد أشرفت اهليئات احمللية يف الفرتة ما بني من أركان اإلدارة احمللية والتنمية يف اجلزائر

مليار دينار جزائري، كما مت إشراكها بقوة يف عدة برامج مكافحة السكن اهلش الذي استفادة منه  6000وغري مركزي بقيمة 
اريا موجها لتشغيل الشباب العاطل عن العمل، ورغم أنه حمال جت 103000أسرة، وبرنامج مكافحة البطالة من خالل إجناز  145000

، وارتفع 2008بلدية يف سنة  500بلدية تعاين عجزا ماليا، إال أن هذا العدد تقلص إىل  1200كانت هناك حوايل   2000يف سنة 
مليا دينار يف سنة  15بلدية بفضل ضخ الصندوق املشرتك لضمان البلديات  12مث تقلص إىل حده األدىن  1207إىل  2009يف سنة 
، وهو ما يعكس اجلهود املبذولة لتحسني وضعية ميزانيات اجلماعات احمللية، إضافة إىل مسح اخلزينة العمومية للديون املرتتبة على 2010

اليت حتظى ا اجلماعات  البلديات واملسامهة اهلامة مليزانية الدولة يف ميزانية البلديات عرب الربامج البلدية للتنمية، كل هذا يعكس األمهية
ذين ميثلون احمللية خاصة يف اجلانب املايل، وبفعل الدور احملوري الذي تلعبه اهليئات احمللية يف عملية التنمية فقد أصبح املنتخبون احملليون ال

  .38جزءا مهما من سريورة التنمية عرضة للقيام مبختلف مظاهر الفساد وممارساته
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ك السلوك الذي يسلكه صاحب اخلدمة العامة أو اخلاصة والذي يفضي إىل إحداث ضرر يف البناء ويعرف الفساد على أنه ذل  
زيع االقتصادي للبلد من خالل هدر املوارد االقتصادية، أو زيادة األعباء على املوازنة العامة، أو خفض كفاءة األداء االقتصادي أو سوء تو 

  39 مادية، عينية كانت أو نقدية على حساب املصلحة العامة.املوارد بقصد حتقيق منافع شخصية، مادية أو غري
ومما يدل على انتشار الفساد بشكل كبري يف اجلماعات احمللية باجلزائر أن العشرات من رؤساء البلديات  يواجهون العديد من   

لة املشاريع التنموية احمللية، اليت توقف العديد املتابعات القضائية بتهم الفساد والتزوير وإبرام صفقات خمالفة للتشريع، تسببت كلها يف عرق
منها بسبب الصراعات الداخلية بني املنتخبني واإلنسدادات، اليت ال تزال تعرفها بعض البلديات، وتشري اإلحصائيات حسب مقال نشرته 

يواجهون متاعب قضائية بتهم والية من الوطن،  22رئيس بلدية عرب  65، إىل أن ما اليقل عن 2009فيفري  14جريدة النهار يوم 
الفساد من سوء تسيري، التزوير، تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات خمالفة للتشريع، وتتمركز أغلب البلديات اليت يواجه رؤساؤها ما 

، تعاين من بالفساد يف الواليات الداخلية، إىل جانب بعض الواليات الكربى، كما ال تزال العديد من البلديات على مستوى الوطن
، أو بسبب 2007انسدادات سواء تعلق األمر بعدم الفصل يف حتديد الرئيس من بني املنتخبني منذ اإلنتخابات التشريعية سنة 

إلختالف إنتماءام، وهو ماجعل اإلنسداد السياسي يتحول ذه البلديات إىل انسداد تنموي، عطل سري املشاريع التنموية   الصراعات
  40ا.

أسباب الفساد يف اجلماعات احمللية فباإلضافة إىل البيئة االقتصادية والسياسية واالجتماعية باجلزائر اليت تشجع على  أما عن  
تورط املسؤول واملواطن معا يف ممارسات الفساد، هناك بعض العوامل األخرى اليت تشجع املنتخبني احملليني خصوصا على القيام 

  بسلوكيات فاسدة أمهها:
  وتعدد وتعقد االختصاصات املوكلة للمنتخبني احملليني.ضخامة  -
 إمكانية الرتشح لعضوية االس احمللية املنتخبة جلميع املواطنني دون شروط تتعلق باملعرفة بقواعد التسيري ونظمه، باإلضافة إىل نقص -

  نتخام للمرة الثانية على التوايل.خربة املنتخبني احملليني، فعلى سبيل املثال القليل جدا من رؤساء البلديات يعاد ا
  نقص الرقابة السياسية من طرف األحزاب السياسية اليت ينتمي إليها املنتخبون احملليون. -
  ضعف املستوى التعليمي للمنتخبني احملليني، وهو ما يؤدي إىل تورطهم يف قضايا الفساد بفعل اجلهل بالقوانني املنظمة. -
  تخبني احملليني مع ضخامة املبالغ املالية اليت يشرفون عليها.ضعف األجور املوجهة للمن -
ن غياب احلماية القانونية، فاملنتخبون احملليون عادة ما يطالبون حبصانة قانونية كتلك اليت يتمتع ا نواب الربملان حتميهم ومتكنهم م -

  41ي للمنتخب احمللي حيدد حقوق وواجبات هذه الفئة.مواجهة شبكات اإلجرام املنظم، وقد طالب منتدى أميار اجلزائر بنظام أساس
والنتشار مظاهر الفساد أثر كبري ومباشر يف تعطيل عجلة التنمية واحلد من قدرة اجلماعات احمللية عل توفري ما هو ضروري من   

  موارد للقيام بواجبها على أمت وجه، وفيما يلي أهم هذه االنعكاسات:
االستثمار العام وإضعاف مستوى اجلودة يف البنية التحتية العامة، وذلك بسبب الرشاوى اليت حتد من يعمل الفساد على تدين كفاءة  -

 املوارد املخصصة لالستثمار وتسيء توجيهها أو تزيد من تكلفتها.
ملهارات ثر مباشر يف حجم ونوعية موارد االستثمار األجنيب ملا تنطوي عليه هذه االستثمارات من إمكانات نقل األلفساد  -

والتكنولوجيا، فقد أثبتت الدراسات أن الفساد يضعف هذه التدفقات االستثمارية وقد يعطلها، وبالتايل يساهم يف تدين حجم الضرائب 
  ومن مث تراجع مؤشرات التنمية البشرية خاصة فيما يتعلق مبؤشرات التعليم والصحة.

االقتصاد الريعي، ويطرد النقود إىل خارج دائرة اإلنتاج، واحلقيقة العملية تأكد إن تزايد ظاهرة االختالس يؤدي إىل اتساع وتكريس رقعة -
ذلك ألن كل جهود التنمية واألموال اليت يتم  ،أن جل دول العامل النامي تعاين من مشكلة عدم قدرا على التخلص من االقتصاد الريعي

  ه. ضخها، إما أا بت عن طريق مشاريع ومهيه أو أا غري جمدي
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. جدار رياض د����������������������������������������������������������������             في ظل سياسة التقشف  المحلية�مستقبل تمويل التنمية  

 يرتبط الفساد برتدي حالة توزيع الدخل والثروة، من خالل استغالل أصحاب النفوذ ملواقعهم املميزة يف اتمع ويف النظام السياسي، مما -
فراد يتيح هلم االستئثار باجلانب األكرب من املنافع االقتصادية اليت يقدمها النظام، مما يؤدي إىل توسيع الفجوة بني هذه النخبة وبقية أ

  اتمع.
يقف الفساد بأشكاله كحجرة عثرة تعيق تطور املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت أصبحت أداة فاعلة يف حتقيق النمو وامتصاص  -

ا البطالة، خصوصا أن كل الرباهني تأكد قدرت املؤسسات الصغرية واملتوسطة على املسامهة الفعالة يف التنمية احمللية، وبالتايل أخذت حيز 
   يستهان به يف كل السياسات واالسرتاجتيات التنموية يف الدول املعاصرة رغم اختالف توجهاا و مواردها إمكانياته.ال
 يؤدي الفساد إىل ايار شديد يف البيئة االجتماعية والثقافية، فعندما تتقبل أجيال املواطنني الفساد كأسلوب يف العمل وطريقة للحصول -

يار، ويؤكد علماء االجتماع يف هذا الصدد أن الفساد ينشر روح اليأس بني على املزايا يف اتمعي يف االتمع يبدأ النسيج األخالقي ا
أبناء اتمع، مما سيؤثر سلبا على روح املبادرة ويقل جهد االجناز، وعليه يصبح اتمع يعيش يف دائرة من اليأس واإلحباط جيال بعد 

  جيل.
جتماعية اهلامة للفساد هو تزايد التفاوت يف توزيع الدخل وتوسع الفجوة بني األغنياء والفقراء والشعور باحلرمان لدى ومن اآلثار اال -

  42فئات عريضة من اتمع.
كما تؤثر مظاهر الفساد على أداء املؤسسات االقتصادية اليت ال تستطيع استغالل مواردها املالية والبشرية بشكل فعال، بسبب   -

افها عن طريق الرشوة واالختالس، وغياب نظم احلوافز اليت تشجع االنتاجية، أو عن طريق التحاق موظفني غري أكفاء بطرق غري استنز 
مشروعة بوظائف ال تتناسب مع قدرام، ويف نفس االجتاه تؤدي الطرق غري املشروعة يف احلصول على املناصب إىل هروب الكفاءات 

  تستطيع العمل يف بيئة فاسدة.احلقيقية والنزيهة اليت ال 
إن دفع العموالت للحصول على الصفقات العمومية يعد من أكثر أوجه الفساد املنتشرة على املستوى احمللي، وهو يهدد املنافسة  -

يكون املستفيد العادلة بني الشركات واملقاوالت ويولد عدم الكفاءة من خالل السماح للمقاول األقل كفاءة واألعلى قدرة على الرشوة أن 
  من العقود املطروحة.

كما يؤدي االختالس إىل هدر املوارد املالية للدولة وعجز املوازنة العامة وسحب مبالغ ورؤوس أموال ضخمة من السوق احمللية، ألن   -
  43املتورطني يف ذلك يلجؤون إىل ريبها للخارج.

العمل على وضع قانون صارم ملعاقبة الفساد، ويقرتح بعض  ومن أجل مكافحة خمتلف مظاهر الفساد يرى البعض أنه يتوجب    
اخلرباء رفع أجور املوظفني وإصالح اخلدمة املدنية، ويعتقد البعض اآلخر بأن إي إصالح يزيد من القدرة التنافسية لالقتصاد يساعد على 

يف احلد من الفساد، مع إضفاء قدر أكرب من  تقليل حوافز الفساد، وأن إصالح اإلدارة العامة للوظائف احلكومية سيكون له دور مهم
الشفافية يف التسيري العمومي. غري أن مشكلة الفساد أكرب من أن تتم مواجهتها ببعض اإلجراءات اخلاصة، فمن اخلطأ االفرتاض بأن جمرد 

ر توزيع الوظائف على أساس تغيري مستوى األجور بدون تغيري أي شيء آخر كاف لتقليل الفساد، فإذا ما مت رفع األجور ولكن استم
  احملاباة واحملسوبية، وبقي األمن الوظيفي قائما مهما كانت الظروف، فإن رفع مستوى األجور لن يفعل شيئا لتقليل الفساد.

عمودية إن بناء اسرتاتيجيات ملواجهة الفساد يقتضي خلق بيئة تتحقق فيها الشفافية واملساءلة، كما يتطلب األمر تعزيز أسس احملاسبة ال
  واألفقية، وتتمثل أهم مرتكزات حماربة الفساد يف النقاط التالية:

تعزيز مفهوم الشفافية والذي يتعلق بوضوح األنظمة واإلجراءات داخل مؤسسات الدولة ويف العالقة بينها وبني املواطنني املنتفعني من  -
 امة. خدماا، وعلنية اإلجراءات والغايات واألهداف يف عمل املؤسسة الع
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توسيع قاعدة احملاسبة األفقية إىل احلد الذي ال تعود القوة يف يد سلطة واحدة، ويصبح كل من يشغل منصبا عاما مسؤوال عن عمله  -
على حنو منفصل يف حلقة متصلة، حبيث يقوم كل طرف من أطرافها بدور احلارس واحملروس واملراقب والرقيب، ويعين ذلك وضع نظام 

  عدد هيئات الرقابة واحملاسبة اليت حتول دون إساءة استعمال السلطة. جديد يقوم على ت
اإلفصاح عن املعلومات وتعزيز حق املواطن يف احلصول على املعلومات الالزمة عن أعمال اإلدارات العامة وعن اإلجراءات وآليات  -

  غالل هلؤالء املواطنني.تقدمي اخلدمة إىل املواطن، حىت ال تبقى هذه املعلومات وسيلة من وسائل االست
رة خلق الوعي العام مبواجهة الفساد وتوعية املواطنني مبخاطر الفساد ونتائجه املدمرة، وتلعب مجعيات اتمع املدين ووسائل اإلعالم احل -

  دورا كبريا للقيام ذه املهمة.
حلسابات وهيئات مكافحة الكسب غري املشروع ركائز مهمة يف متثل هيئات الرقابة اإلدارية واملالية أو دواوين احملاسبة وهيئات تدقيق ا -

نظام حماربة الفساد، لذا جيب أن تتمتع باالستقاللية واملصداقية، وأن تعمل وفق صالحيات واضحة وحمددة بالقانون، وأن تبين 
  اسرتاتيجيات وطنية شاملة ودائمة ملكافحة الفساد.

 تنفيذ الصفقات العمومية، كعلنية فتح العروض وتقييم هذه األخرية بصورة عادلة. وضع إجراءات شفافة وسهلة وواضحة يف جمال -
االحتفاظ بقائمة سوداء تضم الشركات اليت هنالك دليل كاف على اخنراطها بأفعال فساد ومنعها من تقدمي مناقصات للمشاريع  -

 44العمومية ملدة معينة.

  خاتمــــــــة:

  النتائج : -1

اقتصادية واجتماعية وسياسية مبنية على حاجات ال متناهية يفرضها تطور ة احمللية مباشرة بتحقيق أهداف نظرا الرتباط التنمي  
توفري املوارد املالية الضرورية لتمويل برامج التنمية يعترب من أعظم التحديات اليت تواجه اجلماعات احمللية، حيث اتمع باستمرار، فإن 

ألسباب الرئيسية اليت ينسب إليها عجز الوحدات احمللية يف اجلزائرعن القيام مبهامها األساسية على أكمل تعترب األسباب املالية من أهم ا
اب وجه، غري أن نقص املوارد املالية ال يعترب سببا يف العجز املايل الذي تعانيه هذه الوحدات بالقدر الذي يعترب نتيجة يف حد ذاته ألسب

االستقالل الفعلي واحلقيقي للوحدات احمللية يف احلصول على املوارد املالية، أو حريتها بالرقابة على انعدام أخرى، سواء تعلق األمر ب
النتشار ميزانيتها وعلى أوجه الصرف اخلاصة بإيراداا املختلفة، باإلضافة إىل عدم كفاءة اهليئات احمللية يف إدارة مواردها، هذا إىل جانب ا

ر الفساد واالختالس والرشوة، كل هذه العوامل تقف كحائط صد يف وجه كل برامج التنمية اليت تعمل الكبري للتهرب الضرييب ومظاه
  احلكومة على وضعها.

 : التوصيات  -2
لذلك جيب على الدولة السيما يف ظل الظروف الراهنة ترشيد االنفاق العام للجماعات احمللية، وحماربة هدر املال العام بتعزيز 

اسبة واملساءلة، وحماربة التهرب الضرييب بكل أشكاله مشروعا كان أم ال، من خالل تدعيم اإلدارة اجلبائية بالوسائل آليات الرقابة واحمل
مات احلديثة واملوارد الضرورية البشرية منها واملادية، وإحكام التدابري التشريعية وسد الثغرات القانونية واحلزم يف تكييف وتطبيق الغرا

كافحة الفساد شرط أساسي لوقف نزيف األموال العمومية ولسالمة وفعالية األنشطة التنموية، كما أنه شرط لرتسيخ م اجلبائية، كما أن
ة ثقافة املساواة والعدالة يف توفري فرص االستثمار. إن مثل هذه احللول هي الكفيلة بتعزيز القدرات املالية للجماعات احمللية ودفع عجل

  ازدهار اتمع وبناء دولة القانون.التنمية حنو األمام وحتقيق 
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  أ. جعفري عمار/ أ.بعلة الطاهر                                          نموذجا  التجربة اإلماراتية -  ..إدارة الثروة في زمن األزمات صناديق الثروة السيادية

 
  
  
 
 
  
  
  

  : الملخص

اليت تشهدها الدول النفطية عموما والدول العربية على وجه اخلصوص أصبح التنويع  يف ظل التطورات االقتصادية الدولية           
ة االقتصادي ضرورة حتمية ملواجهة ما قد حيدث من أزمات اقتصادية طارئة والوصول إىل معدالت أعلى للنمو االقتصادي وحتقيق تنمي

 مستدامة ، إن حتقيق هذه األهداف يتطلب مجلة من البدائل واآلليات لعل أمهها صناديق الثروة السيادية اليت متتلكها الدول ذات الفوائض
املالية املعتربة، لذلك سنحاول من خالل هذه الورقة إبراز مدى مسامهة هذه الصناديق يف مواجهة أزمة اخنفاض أسعار النفط وحتقيق تنوع 

  صادي مستدام.اقت
  الصناديق السيادية ، أزمة اخنفاض أسعار النفط ، صندوق أبو ظيب لالستثمار، صندوق ضبط املوارد اجلزائري. الكلمات المفتاحية:

  
Abstract: 

In light of the international economic developments in the oil-producing countries in general 

and the Arab countries, in particular, economic diversification has become inevitable to face what 

might happen from the economic crises of emergency and access to higher rates of economic 

growth and sustainable development, said that the achievement of these objectives requires a 

number of alternatives and mechanisms most important wealth funds need sovereign possessed 

with prestigious financial surplus nations, will try through this paper is to highlight the contribution 

of these funds to the achievement of sustainable economic diversification. We will try through this 

paper is to highlight the contribution of these funds in the face of declining oil price crises to the 

achievement of sustainable economic diversification. 
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  : تمهيد
تواجه املنطقة العربية العديد من التحديات اليت أثرت بشكل كبري على بنيتها االقتصادية وشكلت عائقا أمام فرص النمو املتاحة 
هلذه االقتصاديات نتيجة عدد من االختالالت اليت طالت هيكلها االقتصادي ، وأهم مشكلة أوصلت هذه االقتصاديات هلذه احلال هي 

 %90عية خصوصا يف الدول النفطية اليت تعتمد على النفط بشكل أساسي يف بناء اقتصاداا ومصادر دخلها بنسبة جاوزت تركيبتها الري
  ما جعل هذه البلدان عرضة لألزمات االقتصادية وتراجع يف اإليرادات وبالتايل غياب التنمية.

األخرية جلأت الدول العربية النفطية خصوصا منها الدول اخلليجية ويف خطوة جادة ملواجهة مثل هذه األزمات ويف أعقاب الطفرة النفطية 
إىل إنشاء صناديق للثروة السيادية من أجل تنويع مصادر الدخل وحتقيق تنوع اقتصادي مستدام ، ومع أن االستثمار يف هذه الصناديق 

النفط على البلدان املعنية كان البد من التأكيد على قد ساعد هذه الدول يف احلد من وطأة األزمة االقتصادية العاملية وتقلبات اسعار 
  ضرورة التنويع االقتصادي املستدام يف هذه الدول .من أجل ذلك جاءت هذه الورقة البحثية لتجيب عن اإلشكالية التالية: 

وبدولة  ،ما مدى مساهمة صناديق الثروة السيادية في مواجهة أزمة انخفاض أسعار النفط في الدول النفطية عموما

  ؟ومحاولة االستفادة منها في الجزائر ،اإلمارات العربية على وجه الخصوص

  لإلجابة على هذا اإلشكال الرئيس جاءت هذه الورقة على شكل احملاور التالية:
 ؛ صناديق الثروة السيادية كبديل استراتيجيالمحور األول :  - 

 النفط؛الصناديق السيادية وأزمة انخفاض أسعار المحور الثاني :  - 

 المحور الثالث: عرض التجربة اإلماراتية ومحاولة االستفادة منها في الجزائر. - 

  

  المحور األول: صناديق الثروة السيادية كبديل استراتيجي :

عندما أنشأت دولة الكويت هيئة  1953الصناديق السيادية ليست بالظاهرة املالية اجلديدة بل يعود تاريخ بعضها إىل عام 
الكويتية ليتواىل على إثرها ظهور صناديق أخرى يف كل من سنغافورة واإلمارات العربية املتحدة خالل فرتة السبعينات من القرن االستثمار 

تتبع مخسني دولة وهو ما أشارت  2016صندوقا يف فرباير  78وبلغت  2008صندوقا يف منتصف سنة  53املاضي حني وصلت إىل 
  (1) معهد صناديق الثروة السيادية إليه أحدث اإلحصائيات الصادرة عن

ال يوجد اتفاق عاملي على ما ميكن اعتباره صندوقا سياديا لذلك اختلفت تقديرات أصول تلك  تعريف الصناديق السيادية: -1
ديق أو ترتيبات الصناديق جمتمعة سواء آنيا أو مستقبال ، وعلى سبيل املثال يعرف صندوق النقد الدويل صناديق الثروة السيادية بأا صنا

استثمار عامة ذات أغراض حمددة مملوكة للحكومة ، وحتت سيطرا مهمتها االحتفاظ وإدارة األصول ألهداف اقتصادية كلية متوسطة 
وطويلة األجل وتلك الصناديق يتم بناؤها من عمليات الصرف األجنيب أو عوائد عمليات التخصيص أو فوائض املالية العامة أو عوائد 

ت السلع وتطبق تلك الصناديق اسرتاتيجيات استثمار تشتمل على استثمارات يف أصول مالية أجنبية ويضم صندوق النقد الدويل صادرا
كومية اليت ليست لديها يف تعريفه هذا صناديق استقرار العائدات وصناديق االدخار وصناديق متويل التنمية وصناديق التقاعد احل

  (2).التزامات
صناديق السيادية بأا آلية أو أداة ينشأها بلد لديه فائض مايل حتقق نتيجة فائض امليزان التجاري أو بسبب وميكن تعريف ال

البنوك ارتفاع اإليرادات العامة للدولة وهذا من أجل ادخار أو استثمار هذا الفائض يف الداخل أو يف اخلارج يف األسواق املالية العاملية أو 
  ية.واملؤسسات املالية الدول

  تصنف الصناديق السيادية تبعا لعدة معايري ميكن تفصيلها كما يلي:تصنيفات وأنواع الصناديق السيادية :-2
  (3):حسب مصادر الدخل - أ
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الصناديق املمولة عن طريق املواد األولية: هي صناديق تكوا الدول املصدرة للمواد األولية وأساسا النفطية ذلك أنه تطرح أمام هذه -
إشكالية وترية استغالل هذه املواد اليت يتسم معظمها بقابلية النضوب ، وما إذا كان من الواجب إبقاء جزء منها يف مكامنها كحق الدول 

لألجيال الالحقة . ولقد وجدت هذه الدول يف فكرة الصناديق حال للمحافظة على نصيب األجيال يف هذه الثروات حبيث يتم إحالل 
  آخر من األصول.املوارد الطبيعية بشكل 

 الصناديق املمولة بفائض املدفوعات اجلارية :ذلك أن احلجم اإلمجايل العاملي من احتياطات العمالت األجنبية للبنوك املركزية ما فتئ يف -
ية تريليون دوالر ومتلك الدول النام1لوحدها ب 2007ولقد تزايد حجمها يف سنة  2008تريليون دوالر سنة 7التعاظم حبيث جتاوز 

هذا املبلغ، ولقد استطاعت الكثري من الدول غري النفطية حتقيق فوائض مالية هامة ، كالصني مثال ودوال يف أمريكا الالتينية بفضل  4/5
تنافسيتها التصديرية على مستوى األسواق العاملية مبا يفيض عن احتياجات االستثمار احمللي مما دفعها إىل حتويل جزء من هذه الفوائض 

  صناديق سيادية بعد أن وازنت بني االحتفاظ ا كاحتياطات نقدية أو استثمارها مبا حيقق هلا عوائد.إىل 
واسعة خلوصصة القطاع العمومي أدت إىل حصوهلا على عوائد  ل يف برامجالصناديق املمولة بعوائد اخلوصصة :دخلت الكثري من الدو  -

مليار دوالر ويف اجلزائر بلغت هذه العوائد خالل أربع سنوات إىل غاية  24خلوصصة مالية ضخمة ففي فرنسا مثال بلغت عوائد برنامج ا
مليار دوالر، وتتباين استعماالت الدول هلذه العوائد فمنها من يوجهها مباشرة لتمويل امليزانية العمومية ، ويف بعض 16حجم  2008

لضخامة هذه العوائد وختوفا من أن تقود إىل توسع كبري يف اإلنفاق  األحيان لتمويل برامج إعادة هيكلة االقتصاد وسداد الديون ونظرا
العمومي يكون أكرب من الطاقة االستيعابية لالقتصاد والذي ميكن أن يؤدي إىل حالة من التضخم غري املقدور على التحكم فيها ، 

  زء من عوائد اخلوصصة إىل صناديق سيادية.وانطالقا من كون املؤسسات املخوصصة هي ملك عام جلميع األجيال يتم حتويل كل أو ج
الصناديق املمولة بفائض امليزانية : تلجأ بعض احلكومات مباشرة ملا حتقق فائضا يف امليزانية العامة للدولة إىل حتويل هذا الفائض -

، وملا يالحظ توايل حتقيق هذه  الستثماره يف األصول املالية قصد حتقيق عوائد من جهة ، ولتوجيه املعطيات االقتصادية من جهة ثانية
  الفوائض وارتفاع مستواها يتم اللجوء إىل تكوين صناديق سيادية قصد استثمارها وتنميتها بشكل أفضل.

دية وتعترب عوائد املواد األولية خاصة البرتول والغاز املصدر األساسي ألصول أكرب الصناديق السيادية يف العامل حيث متثل الصناديق السيا
  % من األصول اليت تديرها هذه الصناديق.25أصول هذه الصناديق فهيئة أبو ظيب تدير وحدها  2/3ولة بعوائد املواد األولية نسبة املم
  وفقا لوظيفة الصندوق: - ب

اشرة من صناديق استثمار :من خالل توظيف أصوهلا بطريقة مباشرة يف األسواق املالية العاملية يف شكل قيم منقولة أو بطريقة غري مب-
  خالل شراء عقارات.

  صناديق ادخار :تقوم بادخار أصوهلا لدى البنك املركزي أو يف املنظمات واملؤسسات املالية الدولية. -
  صناديق خمتلطة : تقوم بكال الوظيفتني االستثمارية واالدخارية معا. -
  (4)وفقا لمجال عمل الصندوق: وتصنف إلى : - ج

  ناديق يرتكز نشاطها االستثماري و االدخاري داخل البلد .صناديق سيادية حملية :هي ص- 
  صناديق سيادية دولية : يرتكز نشاطها االستثماري واالدخاري خارج البلد.-
  صناديق خمتلطة: تقوم بأنشطة استثمارية وادخارية داخل البلد وخارجه يف نفس الوقت.-
  وفقا لدرجة استقاللية الصندوق تصنف إلى: -د

ية غري مستقلة : هي صناديق مدارة بصفة مباشرة من قبل احلكومة وال تتمتع باستقاللية  القرار وتتميز معظم هذه صناديق سياد-
  الصناديق بعدم خضوعها للرقابة املستقلة واملساءلة واإلفصاح.
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ات أخرى على غرار البنك صناديق سيادية مستقلة نسبيا :هي صناديق مدارة بطريقة غري مباشرة من قبل احلكومة حيث يتم إشراك جه-
قلة واملساءلة املركزي واهليئات املستقلة يف إدارا ، أهم ما مييزها أا تتمتع باستقاللية نسبية يف اختاذ القرار، كما أا ختضع للرقابة املست

  واإلفصاح.
  أكبر عشرة صناديق ثروة سيادية على مستوى العالم:):01الجدول رقم(

  قيمة الصندوق باملليار دوالر  اسم صندوق الثروة السيادي  الدولة  لعاملالرتتيب على مستوى    ا
 824 9,  صندوق التقاعد احلكومي  النرويج  1
  792  جهاز أبوظيب لالستثمار  اإلمارات (أبوظيب)  2
  764 7,  شركة االستثمار الصينية  الصني  3
األصول األجنبية ملؤسسة النقد   اململكة العربية السعودية  4

  السعوديالعريب 
,3 632  

5  
6  

  الكويت
  الصني

  هيئة االستثمار الكويتية
SAFEشركة سيف لالستثمار 

592  
474  

حمفظة االستثمار التابعة ملؤسسة   هونج كونج –الصني   7
  النقد ونج كونج

,4 442  

شركة حكومة سنغافورة   سنغافورة  8
  لالستثمار

344  

  256  هيئة االستثمار القطرية  قطر  9
صندوق الوطين للضمان ال  الصني  10

  االجتماعي
236  

Source : Sovereign Wealth Fund rank, Sovereign Wealth Fund Institute, last updated February 2016, Available on: 
http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings 

  : تحوالت إدارة الصناديق السيادية-3

%، واستمر يف 60، والذي تراجع بنسبة 2014تصاعدت حدة التحوالت االقتصادية عامليا مع بداية موجة تراجع أسعار النفط يف عام 
 2016الدويل، فإنه من املتوقع أن يشهد عام  وطبًقا لتقديرات جمموعة البنك .2015دوالرًا/برميل يف عام  40تراجعه ليكسر حاجز ال

ارتفاع عجز  2015%. ألقت هذه األزمة بظالهلا على اإليرادات العامة للدول النفطية، فشهد عام 27تراجًعا لسعر النفط مبتوسط 
الصناديق السيادية، ومتثلت موازنات بعض دول جملس التعاون اخلليجي، وهو ما دفع دول جملس التعاون اخلليجي ملراجعة سياساا جتاه 

  (5) :أهم التحوالت يف إدارة الفوائض املالية يف اآليت
اجتهت بعض الدول النفطية للسحب من االحتياطيات دف تغطية عجز املوازنة العامة، فقامت  :السحب من االحتياطات-1

اخلارجية، لدعم االقتصاد الوطين وتغطية عجز  مليار دوالر من إدارا 70بسحب  2015مؤسسة النقد العريب السعودي، خالل عام 
، وهو ما ميثل اجتاًها لتعزيز االستقرار االقتصادي يف مقابل تقليص حجم Financial Times املوازنة، وفًقا ملا نشرته فاينشال تاميز

  االحتياطات املالية.

دفها احلفاظ على الفوائض املالية، حيث رصدت اتبعت بعض الدول النفطية سياساٍت حذرًة ه :تقليص االستثمارات الخارجية -2
بعض التقارير االقتصادية اجتاه بعض دول جملس التعاون اخلليجي لتقليص حجم استثماراا اخلارجية، حيث قامت الصناديق السيادية 

فاينشال تاميز يف ديسمرب  ، ويف تقرير نشرته2015مليار دوالر أمريكي من استثماراا يف الربع الثالث من عام  19اخلليجية بسحب 
، أشارت مصادر اقتصادية أن هناك حجًما من االستثمارات املسحوبة مل ُيكشف عنه بعُد؛ بسبب أن بعض الشركات مل تعلن 2015
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، حيث خفضت 2014عن تعامالا مع الصناديق السيادية اخلليجية. كما شهد قطاع العقارات أكرب االنسحابات خالل العام 
  .يب.آر.اي.% من استثماراا العقارية خارج اإلقليم، طبًقا لشركة سي 31ليجية حوايل الصناديق اخل

وهو االجتاه الذي اختذته السعودية، كاجتاه خمتلف عن مماثليه، ومغاير للتوقعات، فقد أعلنت يف أبريل   :مضاعفة األصول المالية 3-
دوالر، وبذلك يتفوق على جهاز أبو ظيب لالستثمار، ويضاهي  تريليون 2عن مضاعفة حجم صندوقها السيادي ليصل إىل  2016

صندوق النرويج للمعاشات، والصندوق األمريكي أكرب الصناديق السيادية يف العامل، ويأيت هذا االجتاه متوازيًا مع إعالن السعودية   
شي بتوجه الدولة ملبادلة األصول النفطية خلصخصة شركة أرامكو، أكرب شركة نفط يف العامل، وطرح أسهمها للقطاع اخلاص، وهو ما ي

  .الوطنية بأصول غري نفطية أجنبية؛ والسيما يف قطاع تكنولوجيا املعلومات
فرض تراجع أسعار النفط االجتاَه الستثمارات أقل خماطرة؛ حيث أكد بعض اخلرباء االقتصاديني أن اململكة  :تنويع االستثمارات4 -

تثمارات متوسطة املخاطر، كما اجتهت إىل تنويع االستثمارات على مستوى القطاعات، لتتوسع بقطاعات العربية السعودية تتجه الس
  .الكيماويات، والنقل البحري، واجلوي، أما دوليت اإلمارات وقطر فاجتهتا لالستثمار يف قطاعات السياحة، والطريان املدين، واملتاجر

الصندوق القطري إىل إجراءات إعادة هيكلة لعملية صنع القرار، وأعلن أنه سيضع حيث اجته  :إعادة الهيكلة وتصاعد الرقابة5 -
مستويات مستهدفة لتخصيص األصول ومراجعة قطاعات االستثمار والعوائد، واجته جهاز أبو ظيب لالستثمار لبعض التغيريات املؤسسية، 

اإلجراءات الرقابية فتصاعدت يف الكويت؛ حيث شكل الربملان أمهها إغالق مكتبه يف لندن مع إبقاء أنشطته بربيطانيا مستمرة. أما 
  .الكوييت جلنًة للتحقيق يف تعامالت هليئة االستثمار الكويتية

  المحور الثاني : صناديق الثروة السيادية و أزمة انخفاض أسعار النفط:

نتيجة اهلبوط احلاد يف أسعار النفط. وتتباطأ  تشهد كربى البلدان املصدرة للنفط حاليا عجوزات يف موازناا ألول مرة منذ سنوات
معدالت النمو يف أصول صناديقها للثروة السيادية اليت كانت حىت وقت قريب آخذة يف االرتفاع بسرعة كبرية؛ حىت أن بعضها بدأ 

صدرة للنفط لديها وعلى املدى القصري ال متثل هذه الظاهرة مصدرا للقلق. فمعظم البلدان امل.يسحب من االحتياطيات الوقائية
  احتياطيات وقائية كافية لتحمل هبوط مؤقت يف أسعار النفط. ولكن ماذا حيدث لو استمرت أسعار النفط املنخفضة، وكيف سيكون رد 

  فعل صناع السياسات؟
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ط وخنلص إىل أن تداعيات أسعار النفط املنخفضة على صناديق الثروة السيادية يف البلدان املصدرة للنفعن أسباب و ونبحث هنا 
أسعار األصول العاملية مرهونا مبقدار ما سيتعذر تعويضه من أرصدة صناديق الثروة  هلا انعكاسات داخلية كبرية. وسيكون األثر على

  .السيادية للبلدان املصدرة للنفط من خالل تعديالت احملافظ االستثمارية يف أحناء العامل األخرى
مرة  دوالرا، وسرعان ما يعاود ارتفاعه 30أسعار النفط، لتهبط يف بعض األحيان اىل ما دون  هناك عدة عوامل ساعدت على الك

 20دوالرا للربميل منذ بداية العام احلايل. وتراهن بعض البيوت املالية على أن سعر الربميل سيصل اىل ما دون  30اخرى اىل ما دون 
تعّلقة بالنفط مباشرة أكثر اجيابية من اي وقت مضى، ولكن اصرار املضاربني من دون دوالرا يف الفرتة املقبلة، بالرغم من ان العوامل امل
 .أسباب عملية حتاول ان تضعف من سعر النفط

 األسباب اليت أدت اىل ايار أسعار النفط أصبحت معروفة ومعلومة، وأمهها الفائض النفطي املوجود يف مجيع املراكز النفطية من املخزون
ماليني برميل يف اليوم حاليا. مع استمرار مجيع الدول املنتجة للنفط يف مواصلة زيادة انتاجها قدر  3سرتاتيجي، وقد يفوق التجاري واال

االمكان، وبأي سعر. املهم اجياد منافذ قابلة تستقبل لالستهالك. ومنها كذلك تضاعف انتاج النفط األمريكي وبقوة، لدرجة اا أغلقت 
   .خلفيف من دول غرب أفريقيا، مما ادى اىل فقدان دول اوبك طلب األسواق األمريكية هلذا النوع من النفطباب استرياد النفط ا

إضافة إىل ظهور إنتاج الغاز الصخري الذي أتاحته تكنولوجيا التكسري اهليدروليكي واحلفر األفقي ، وقد أضاف هذا املصدر اجلديد 
 م مما ساهم يف حدوث ختمة يف املعروض النقديبرميل يوميا إىل سق النفط اخلا  4.2حوايل 

ماليني برميل، واململكة العربية السعودية عند 10.7هذا، باالضافة اىل زيادة انتاج النفط من بقية الدول، مثل روسيا، لتصل اىل أكثر من 
لعاملي، خصوصا من الدول ، وكندا والعراق، مما خلق ختمة يف األسواق النفطية من دون مقابل من زيادة يف الطلب ا10.300

ومما أضعف  .االقتصادية النامية، مثل الصني واهلند والربازيل وبقية دول العامل مع اداء اقتصادي ضئيل، عدا الواليات املتحدة األمريكية
يل، مما أدى اىل اخنفاض ايضا األسواق النفطية التهديد االيراين بغزو األسواق بكميات تفوق املليون برميل من النفط مع اية العام احلا

  .يومي يف أسعار النفط. بالرغم من التصرحيات املطمئنة من اجلانب االيراين بأنه لن يربك األسواق بانتظام ضخ كميات
 : على أسواق األصول العالميةتداعيات االنخفاض  -1
على أسعار األصول، من بني مجلة أمور، على ما إذا كانت البلدان املستوردة للنفط لديها ميل  األثر الكلي الخنفاض أسعار النفطيتوقف 

ن حدي لالدخار أقل من البلدان املصدرة للنفط. فهبوط أسعار النفط غالبا ما يؤدي إىل انتقال الثروة من البلدان املصدرة للنفط إىل بلدا
وكذلك إىل العديد من البلدان األخرى، ومنها االقتصادات املتقدمة الكبرية، وبعضها  –آسيا الصاعدة ذات معدالت االدخار املرتفعة 

لديه ميل حدي منخفض لالدخار. ومن منظور عاملي، جند أن هذا األمر يوحي باخنفاض معدالت االدخار العاملية وارتفاع أسعار 
 .الفائدة

حجم الرتاجع على وجه الدقة يف وفورات صناديق الثروة السيادية للبلدان املنتجة للنفط يتوقف على التغيريات اليت ستقوم  ومن املؤكد أن
ا يف أرصدة حسابات املالية العامة واحلسابات اجلارية اخلارجية. وسوف تعتمد عمليات سوق صناديق الثروة السيادية على مقدار ما 

احتياطياا املالية الوقائية، مبا يف ذلك االحتياطيات يف صناديق الثروة السيادية. وقامت اململكة العربية السعودية تقرتضه أو ما تسحبه من 
 .للبنوك احمللية من أجل متويل عجز ماليتها العامة 2007بإصدار أول سنداا للديون السيادية منذ عام 

 امعات املهمة احلائزة لسندات دين اخلزانة األمريكيةلدان املصدرة للنفط هي من وباإلضافة إىل ذلك، فإن صناديق الثروة السيادية للب
ملتوقع أن تسجل دول وأسهم الصناديق اخلاصة. ويتضح من حساباتنا التقريبية أنه يف الفرتة اليت سبقت اخنفاض أسعر النفط كان من ا

مليار دوالر  200وحوايل  2015مليار دوالر يف  100جملس التعاون اخلليجي وحدها فائضا جممعا يف حسابات املالية العامة يبلغ حنو 
 750وأكثر من  2015مليار دوالر يف  145، لكن من املرجح حاليا أن تسجل عجزا جممعا قدره 2020و 20150بني عامي 
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  أ. جعفري عمار/ أ.بعلة الطاهر                                          نموذجا  التجربة اإلماراتية -  ..إدارة الثروة في زمن األزمات صناديق الثروة السيادية

. وتشري هذه التوقعات إىل تغري صايف األصول املتاحة لصناديق الثروة السيادية يف دول جملس 2020و 2015 عامي مليار دوالر بني
 .2020و 2015مليار دوالر بني عامي  950و 2015مليار دوالر يف  250التعاون اخلليجي وحدها قدره 

وخاصة إزاء خلفية املخاوف احمليطة بسيولة السوق، وزيادة  – كيةوإذا أخذنا يف االعتبار التشديد املتوقع يف السياسة النقدية األمري
فمن املرجح أن تتأثر األسواق املالية مباشرة  –العزوف عن املخاطر، واستمرار تراجع حيازات االحتياطيات لدى بعض األسواق الصاعدة 

 .بالتغري الكبري يف مسار مراكمة األصول يف صناديق الثروة السيادية
أنه يف حالة اخنفاض التدفقات الرمسية األجنبية إىل سندات  دراسة أجراها خرباء اقتصاديون يف بنك االحتياطي الفيدرايلوقد أوضحت 

 40، سوف ترتفع أسعار الفائدة على سندات اخلزانة ملدة مخسة أعوام بنحو مليار دوالر 100اخلزانة األمريكية يف أي شهر مببلغ قدره 
 .نقطة أساس 20نقطة أساس يف األجل القصري، بينما يصل األثر على املدى الطويل إىل قرابة  60إىل 

 االنخفاض على الدول النفطية تداعيات  -2

 ملصدرة للنفط، على األقل يف األجل املتوسط؟ماذا يعين كل ذلك بالنسبة ملراكمة الثروة السيادية يف البلدان ا
ون من املرجح أن ختترب بيئة أسعار النفط املنخفضة قوة العالقة بني احلكومات يف البلدان املصدرة للنفط وصناديقها للثروة السيادية. فبد

فيضات يف النفقات العامة سوف تكون حتويالت احلكومات على األرجح إىل هذه الصناديق أقل من سابق احلال. ويف الوقت تنفيذ خت
ووفقا لتقديراتنا لن تدوم االحتياطيات املالية الوقائية يف ، نفسه، من احملتمل أن تزداد ضغوط السحب من أصول صناديق الثروة السيادية

عاما يف ظل خطط املالية  25يف الشرق األوسط، باستثناء اإلمارات العربية املتحدة وقطر والكويت، ألكثر من البلدان املصدرة للنفط 
العامة احلالية والتوقعات بالنسبة ألسعار النفط. فسوف تنفد هذه االحتياطيات يف البحرين واليمن يف غضون العامني القادمني، بينما 

 .م البلدان األخرى خالل أربعة إىل سبعة أعوامستنفد االحتياطيات الوقائية يف معظ
وحىت رغم استمرار قدرة احلكومات يف هذه البلدان املصدرة للنفط على االقرتاض لتمويل إنفاقها فمن األفضل هلا على األرجح شد 

لقادمة وحتقيق االستقرار األحزمة إذا ما أرادت أن حتقق اهلدف املزدوج من توخي العدالة يف تقاسم الثروة النفطية مع األجيال ا
   .االقتصادي

  :تداعيات انخفاض أسعار النفط على الدول الخليجية -3

، إذ أصبح من املتعذر للعديد منها 2016أعلنت غالبية الدول األعضاء يف جملس التعاون اخلليجي عن عجز يف موازناا يف العام 
دوالرًا للربميل. وعلى هذا املنوال أعلنت اململكة العربية  36ىل حوايل االستمرار يف معدالت اإلنفاق السابقة يف ظل تدين األسعار إ

دوالرًا للربميل، وهي األكثر حتفظًا منذ ما  37عن ميزانية متحفظة على أساس سعر  –صاحبة أكرب اقتصاد عريب وخليجي  –السعودية 
مليار دوالر ميكنها استيعاب هذا الرتاجع  640الًيا سنوات ، بيد أا مبا حتتفظ به من احتياطيات أجنبية تبلغ ح 10ال يقل عن 

ولسنوات عديدة شأا شأن دول خليجية أخرى تتمتع بأرصدة نقدية كبرية يف صناديق الثروة السيادية لديها.واليت وصلت يف اإلمارات 
مليار  220ثروة السيادية فيها عند مليار دوالر، ويف الكويت تقدر صناديق ال 450العربية املتحدة (جهاز أبو ظيب لالستثمار) عند 

 .مليار دوالر 6مليار دوالر، يف حني تعد األدىن يف مملكة البحرين (ممتلكات) عند  66دوالر، بينما وصلت يف قطر إىل 
من موازناا إن انكماش األسعار وتراجع اإليرادات دفع بالدول اخلليجية إىل إعادة النظر يف سياسات دعم احملروقات اليت تستنزف الكثري 

مبا يؤدي إىل الرتشيد العقالين لالستهالك الذي يغلب عليه مسة التبذير املسرف. إذ أعلنت اململكة العربية السعودية عن رفع أسعار 
، وحذت مملكة البحرين حذوها بإعالا رفع أسعار الديزل والكريوسني بدءًا من العام 2015املشتقات النفطية يف اية ديسمرب عام 

  .جلديد وكذلك رفع أسعار الكهرباء واملاءا
وكانت اإلمارات العربية املتحدة السباقة بني دول الس، إذ أعلنت يف أغسطس من العام املاضي عن تعومي أسعار املشتقات 

 0.31كحد أدىن إىل دوالر /لرت يف السعودية   0.20النفطية ليتم حتديدها وفًقا لقوى السوق. بيد أن أسعار البنزين اليت ترتاوح بني 
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دوالر  1.84دوالر /لرت يف سلطنة عمان كحد أعلى تظل األرخص يف العامل، حيث يصل سعر لرت البنزين على سبيل املثال إىل أكثر من 
  .دوالر /لرت يف تركيا 1.77لرت يف بريطانيا يف حني تصل إىل /

  الجزائر:التجربة اإلماراتية وإمكانية االستفادة منها في  المحور الثالث:

يعترب االقتصاد اإلمارايت أكثر االقتصادات العربية واخلليجية تنوعا فهو األكثر جرأة يف االستثمار وتوظيف املوارد املالية ورغم 
تصنيفه ضمن الدول النفطية إال أن تأثري النفط يف االقتصاد أقل مما هو عليه يف دول املنطقة ، حيث متتلك اإلمارات سبع صناديق 

الذي حيتل املرتبة الثانية من أكرب صناديق الثروة السيادية يف العامل بأصول بلغت  ADIAعلى رأسها جهاز أبو ظيب لالستثمار   سيادية
  مليار دوالر بعد صندوق التقاعد احلكومي النروجيي  طبقا ألحدث بيانات معهد الصناديق السيادية. 792

  :ADIA لمحة عن جهاز أبو ظبي لالستثمار -1

دف االستثمار يف أصول إمارة ظيب من خالل اسرتاتيجية  1976جهاز أبو ظيب لالستثمار يف عام  أنشئ نشأة والتأسيس:ال- أ
االستثمار اليت تركز على حتقيق العوائد على املدى الطويل وهو مؤسسة استثمارية عاملية متنوعة ، مهمتها استثمار األموال نيابة عن 

ري املوارد املالية الالزمة للتأمني واحلفاظ على الرفاه املستقبلي لإلمارة ، ومنذ نشأته قام جهاز أبو ظيب حكومة إمارة أبو ظيب ، وتوف
  لالستثمار ببناء مسعة قوية يف األسواق العاملية .

ارة أبوظيب ينفذ هذا اجلهاز برناجمه االستثماري بصفة مستقلة عن حكومة إم عالقة جهاز أبوظبي لالستثمار مع حكومة أبوظبي: - ب
أو اهليئات االستثمارية األخرى اليت تنوب احلكومة يف االستثمار ، وتسند للعضو املنتدب مبوجب القانون مسؤولية تنفيذ سياسة جهاز 

هد وجهاز أبوظيب لالستثمار مؤسسة مستقلة عن احلكومة تع ،(11)أبوظيب لالستثمار وإدارته ، مبا يف ذلك القرارت املتعلقة باالستثمارات 
إليها مهمة إدارة واستثمار فوائض املوازنة العامة للحكومة ومحايتها من الصدمات اخلارجية ، وأهداف مستقبلية تتمثل يف حتويل موارد 

  الثروة النفطية الناضبة إىل موارد مالية مستدامة تضمن احلفاظ على رفاهية األجيال القادمة ، وهو ما يوضحه الشكل املوايل :
  

  بحكومة إمارة أبوظبي ADIA) : عالقة جهاز أبوظبي 1الشكل رقم (

  

  

  استراتيجية تنويع االستثمارات في جهاز أبو ظبي وتقييم أدائه:-2

   استراتيجية تنويع االستثمارات في جهاز أبو ظبي :- أ
يئة تركز على االستثمار متنع اللوائح املنظمة لعمل اهليئة من االستثمار داخل البلد ، لذلك فإن اسرتاتيجية االستثمار يف اهل

اخلارجي يف أصول متنوعة ويف قطاعات اقتصادية متنوعة بغرض تدنية املخاطر املصاحبة لعملية االستثمار إضافة إىل تنويع املناطق 
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وهي احملفظة اليت  اجلغرافية اليت تتم فيها عمليات االستثمار ، علما أن أهم مبدأ ترتكز عليه هذه االسرتاتيجية يتمثل يف احملفظة املرجعية
لظروف تستند عليها اهليئة يف تكوين حمفظة االستثمار الفعلية ، كما تتميز اسرتاتيجية املطبقة يف اهليئة باملرونة وإمكانية التعديل وفقا ل

ع أهداف اهليئة علما االقتصادية السائدة ،ويتم إعداد اسرتاتيجية االستثمار من قبل جلنة االستثمار واليت تكون حمفظة مرجعية متناسبة م
  (12). أن مراجعة وتعديل هذه احملفظة تتم من قبل قسم االسرتاتيجيات التابع للهيئة

تتضمن احملفظة املرجعية االستثمار يف أصول متنوعة ويف أماكن متعددة وضمن جماالت حمددة يتعني على اهليئة أن ال تتجاوزها وميكن 
   ار يف اجلدول املوايل :توضيح مكونات احملفظة املرجعية لالستثم

  

  2012) : التوزيع القطاعي الستثمارات محفظة جهاز أبوظبي لالستثمار سنة 2الجدول رقم (

  احلد األعلى  احلد األدىن  األصول
  42  32  أسهم أسواق متقدمة
  20  10  أسهم أسواق ناشئة

  5  1  أسهم الشركات حمدودة رأس املال
  20  10  سندات حكومية
  10  5  أدوات االئتمان
  10  5  استثمارات بديلة
  10  5  أصول عقارية
  8  2  أسهم خاصة
  5  1  هياكل قاعدية
  10  0  سيولة نقدية

  .2012املصدر: جهاز أبو ظيب لالستثمار ، التقرير السنوي 
كيزه حيث كان تر  2012ارتفاع استثمارات جهاز أبو ظيب لالستثمار لسنة  02نالحظ من خالل قراءتنا لبيانات اجلدول رقم 

على األسواق املتقدمة مقارنة باألسواق الناشئة ، لكن رغم ذلك نالحظ أن مستوى االستثمار اخنفض إىل ما يرتاوح بني حد أدىن 
  . 2011يف  %45و 35مقابل ما يرتاوح بني  %42وأقصاه  32%

من  %10إىل  5هاز حصة بني ووجه اجل % 20إىل  10إىل مابني  2012ووصلت حصة االستثمار يف أسواق األسهم الناشئة يف 
  استثماراته واملقدرة مبئات املليارات أدوات االئتمان مع حصص موازية يف االستثمارات البديلة وقطاع العقارات.

، يف حني بلغت حصة  2012من استثمارات اجلهاز يف عام  %8إىل  2ووصلت حصة قطاع االستثمار يف امللكية اخلاصة إىل مابني 
  . 2012من استثمارات " أديا" يف  %10ووصلت حصة السيولة النقدية  إىل مابني الصفر و %5إىل  1ة ما بني اهلياكل القاعدي

  كما ميكن تقسيم احملفظة املرجعية جلهاز أبو ظيب لالستثمار حسب املناطق اجلغرافية من خالل اجلدول التايل:
  2012بو ظبي لالستثمار سنة ) : التوزيع الجغرافي الستثمارات محفظة جهاز أ03الجدول رقم (

  الحد األعلى  الحد األدنى  المناطق

  50  35  أمريكا الشمالية
  35  25  أوروبا

  20  10  دول آسيا املتقدمة
  25  15  األسواق الناشة

  .2012املصدر: جهاز أبو ظيب لالستثمار ، التقرير السنوي                                  
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من استثمارات  %50إىل  35لصعيد اجلغرايف يضع أمريكا الشمالية يف املركز األول حبصة من إن توزيع االستثمارات على ا
.  2011يف  %25بعد خفض احلد األدىن من  2012يف  %35إىل  % 20، ويف املقابل وصلت حصة أوروبا إىل مابني "أديا"

  . %20و  %10وبلغت حصة أسواق دول آسيا املتقدمة ما يرتاوح بني 
ل قراءتنا لألرقام السابقة يتبني لنا كيف سامهت الصناديق السيادية يف تنويع االستثمارات يف دولة اإلمارات من خالل جهاز إذن من خال

  أبو ظيب لالستثمار كنموذج على غرار صندوق " مبادلة " بإمارة أبو ظيب .
يف العامل ، وانطالقا من هذه التجربة الرائدة يف تسيري  ) يتبوء املرتبة الثانية ضمن أكرب عشرة صناديقADIAوهو ما جعل هذا اجلهاز ( 

  صناديق الثروة السيادية سنحاول االستفادة منها يف اجلزائر وهذا لتطوير صندوق ضبط اإليرادات وجعله أداة لتنويع االقتصاد اجلزائري.
  عرض التجربة الجزائرية في إدارة الصناديق السيادية من خالل صندوق ضبط الموارد:- ب

بسبب االرتفاع اهلام يف أسعار النفط خالل هذه السنة حيث حقق رصيد  2000نظرا ملا حققته اجلزائر من فوائض مالية معتربة سنة 
مليار دينار ومن أجل االستغالل  1213 2,مليار دينار جزائري نتيجة ارتفاع حصيلة اجلباية البرتولية إىل 400امليزانية العامة فائضا قدره 

ذه الفوائض قررت احلكومة اجلزائرية إنشاء صندوق سيادي يعمل على امتصاص إيرادات اجلباية البرتولية الذي يفوق تقديرات األمثل هل
مع  2000جوان  27قانون املالية الذي يتم إعداده سنويا ، وقد مت تأسيس هذا الصندوق مبوجب قانون املالية التكميلي الذي صدر يف 

  (13)واليت حتدد نوع وأهداف وجمال عمل الصندوق: 2006و 2004لت عليه تعديالت مهمة يف سنيت العلم أن هذا القانون أدخ
: هو صندوق ينتمي إىل احلسابات اخلاصة للخزينة ، وبالضبط إىل حسابات التخصيص اخلاص ،  _ تعريف صندوق ضبط اإليرادات

ة أي أا ال ختضع لقواعد ومبادئ إعداد وتنفيذ املوازنة العامة ، كما أا أهم ما مييز هذه احلسابات أا مستقلة عن املوازنة العامة للدول
  ختضع لرقابة السلطة التشريعية " الربملان ". ال
تتمثل يف فائض قيمة اجلباية البرتولية الناتج عن جتاوز هذه األخرية لتقديرات قانون املالية ، باإلضافة إىل   مصادر تمويل الصندوق : -

  ت األخرى املتعلقة بتسيري الصندوق.كل اإليرادا
تتمثل يف متويل عجز امليزانية العامة للدولة الناتج عن اخنفاض إيرادات اجلباية البرتولية ملستوى أقل من تقديرات  أهداف الصندوق: -

  قانون املالية، وختفيض حجم املديونية العمومية.
بتسيري الصندوق حيث نص قانون املالية على أن وزير املالية هو اآلمر بالصرف  إن وزارة املالية هي اهليئة املكلفة :تسيير الصندوق -

  الرئيسي هلذا الصندوق.
إن جمال عمل الصندوق يرتكز أساسا داخل البلد باعتبار أن الوظيفة الرئيسية تتمثل يف امتصاص فوائض  مجال عمل الصندوق: -

دث مستقبال على مستوى املوازنة العامة للدولة نتيجة ايار أسعار احملروقات ، مع العلم ة البرتولية واستعماهلا لتمويل أي عجز قد حيياجلبا
  أن جمال عمل الصندوق ميتد  خارج البلد من خالل مسامهته بالتنسيق مع البنك املركزي يف سداد وختفيض املديونية العمومية اخلارجية .

ط اإليرادات تعديالت هامة يف مساره حيث مت تعديل بعض القواعد عرف صندوق ضب التعديالت التي أدخلت على الصندوق: -
  (14) واليت متثلت يف مايلي: 2006و 2004املسرية للصندوق خالل سنيت :

تسبيقات بنك اجلزائر املوجهة للتسيري النشط للمديونية اخلارجية  2004: أضاف قانون املالية لسنة  مصادر تمويل الصندوق �
متويل الصندوق ، مع العلم أن هذا التعديل تزامن مع شروع احلكومة يف تنفيذ سياسة الدفع املسبق  لتكون مصدرا من مصادر

للمديونية العمومية اخلارجية يف نفس السنة حيث تتم هذه العملية على االعتماد على موارد الصندوق باإلضافة إىل التسبيقات 
  من البنك املركزي إىل الصندوق.املقدمة  

متويل "اهلدف الرئيسي للصندوق ليصبح على النحو التايل :  2006عدل قانون املالية التكميلي لسنة وق :أهداف الصند �
" إن هذا التعديل يبني بأن متويل عجز املوازنة العامة مليار دينار جزائري 740عجز اخلزينة دون أن يقل رصيد الصندوق عن 
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بب العجز مل حيدد باعتبار أن السبب السابق يتمثل يف اخنفاض اجلباية قد وسع ليشمل متويل عجز اخلزينة العمومية كما أن س
يعين أن هدف الصندوق يتمثل يف متويل عجز اخلزينة العمومية  البرتولية إىل مستوى أقل من تقديرات قانون املالية ، وهو ما

 740الصندوق جيب أن ال يقل على عن  وبالتايل املوازنة العامة للدولة مهما كان سبب هذا العجز ، باإلضافة إىل أن رصيد
مليار دينار مما يعين حتديد سقف لنفقات الصندوق ال ميكن جتاوزه ، وهو ما يؤكد رغبة احلكومة على جعل صندوق ضبط 

 املوارد أداة مستدامة لتعديل وضبط املوازنة العامة للدولة على املدى البعيد.
  

  و ظبي لالستثمار وصندوق ضبط الموارد الجزائري:): دراسة مقارنة بين جهاز أب04الجدول رقم (

  صندوق ضبط الموارد  جهاز أبوظبي لالستثمار  عناصر المقارنة

  معلومات عامة عن الصندوق: -1
  التسمية وتاريخ التأسيس:-

  نوع الصندوق وجمال عمله:
  أهداف الصندوق وجمال عمله:

                1976جهاز أبو ظيب لالستثمار ، 
  روة سيادي ، نفطي ،خارجي.صندوق ث

  يف املوازنة العامة للحكومة ضمان االستقرار
  احلفاظ على الثروة لألجيال القادمة يف أبو ظيب

تنويع استثمارات احملفظة داخل اإلمارة -
  وخارجها.

  إىل ثروة مالية مستدامة. حتويل الثروة النفطية-

                     2000صندوق ضبط املوارد ، 
  ثروة سيادي ، نفطي ، داخلي.صندوق 

متويل عجز اخلزينة العمومية مع ختفيض املديونية -
  العمومية.

فائض قيمة اجلباية البرتولية احملول من طرف -
  احلكومة.

  حوكمة الصندوق: -2
  ملكية الصندوق:
  إدارة الصندوق:

  اهليكل التنظيمي: -3

  إمارة أبوظيب
  العضو املنتدب من جملس إدارة الصندوق

  ود هيكل تنظيميوج

  وزارة املالية
ال يوجد هيكل تنظيمي باعتبار أن الصندوق 

  حساب من حسابات اخلزينة.

اعتماد نظام الرقابة املستمرة يكلف ا مدير   الرقابة واملساءلة: -4
  أجنيب حملفظة االستثمارات

عدم وجود رقابة مستقلة على الصندوق باعتباره 
 ال ختضع من احلسابات اخلاصة للخزينة اليت

  لرقابة الربملان.
وجود مستوى عال من الشفافية من خالل   الشفافية واإلفصاح: -5

  نشرتقاير فصلية وسنوية حول عمل الصندوق
  وجود موقع الكرتوين للصندوق

نشر املعلومات يتم بصورة سنوية وإمجالية عن 
  موارد واستخدامات الصندوق

  عدم توفر موقع الكرتوين للصندوق
  من إعداد الباحثني املصدر:
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  الخاتمة:

يف ظل التطورات االقتصادية الدولية الراهنة اليت تشهدها الدول النفطية اخلليجية منها واملغاربية تطفو على السطح أمهية  
للنمو االقتصادي وضرورة التنويع االقتصادي يف هيكل هذه البلدان ويف كل القطاعات االقتصادية من أجل الوصول إىل مستويات عالية 

ولتحقيق تنمية مستدامة ، وال يتسىن هلا ذلك إال بتجميع كافة الوسائل واآلليات اليت استعرضناها يف هذا البحث واستغالهلا استغالال 
  أمثل و بكفاءة عالية وعلى رأسها صناديق الثروة السيادية اليت متتلكها الدول ذات الفوائض املالية املعتربة.

  ئج اليت مت التوصل من خالل هذا البحث :ومن أهم النتا
الصناديق السيادية فرصة ساحنة أمام الدول اليت متتلك فوائض مالية معتربة لتحقيق التنوع االقتصادي ومواجهة األزمات  -1

 االقتصادية الطارئة كأزمة اخنفاض أسعار النفط احلالية؛
م يف دوهلا األم، إذ هي مسؤولة عن إدارة ثروة بالدها املالية، جيب أن ختضع الصناديق إىل مساءلة أكرب من جانب الرأي العا -2

 ؛هذا إضافة إىل أن بعضها تعّرض إىل خسائر فادحة
يتعّني على صناديق الثروة السيادية أن تطّبق جبرأة "مبادئ سانتياغو"، اهلادفة إىل زيادة مستوى الشفافية واملساءلة، واليت جرى  -3

 2008لعمل الدولية لصناديق الثروة السيادية يف تشرين األول/أكتوبر التوافق عليها من قبل جمموعة ا
أثرت أزمة اخنفاض أسعار النفط على هيكل النفقات العمومية للدول النفطية واليت ختتلف باختالف نسب مسامهة قطاع النفط  -4

 يف متويل املوازنة العامة؛
إىل هزات اقتصادية مفاجئة  وتبقى حمافظة على مالءا املالية  البد من تنويع موارد هذه الصناديق حىت ال تتعرض هي األخرى -5

 ، كما حدث لبعض الدول النفطية كاجلزائر مثال؛
 إعداد الكوادر املؤهلة إلدارة مثل هذه الصناديق من أجل تنويع استثماراا على خمتلف القطاعات؛ -6
لقطاعات احليوية وكذا مواجهة أزمة اخنفاض أسعار استطاعت حكومة أبو ظيب  حتقيق تنوع اقتصادي هام مشل العديد من ا -7

 النفط وهذا بفضل اإلدارة الكفؤة جلهاز أبو ظيب لالستثمار؛
سامهت الصناديق السيادية يف حتقيق التنويع االقتصادي يف دولة اإلمارات العربية وعلى رأسها إمارة أبو ظيب من خالل جهاز  -8

 أبو ظيب لالستثمار؛
ة جتربة رائدة يف إدارة الصناديق السيادية وذلك من خالل احتالله املركز الثاين ضمن أكرب عشرة صناديق تعد التجربة اإلماراتي -9

 سيادية يف العامل وبذلك مل تتأثر بشكل كبري باالخنفاض احلاد ألسعار النفط مقارنة بالدول النفطية األخرى؛
ري بواسطة صندوق ضبط املوارد رغم البحبوحة املالية اليت نظرا حلداثة التجربة مل تستطع اجلزائر تنويع االقتصاد اجلزائ -10

 توفرت لديها؛
على اجلزائر أن حتاكي التجربة اإلماراتية يف إدارة الصناديق السيادية من خالل االستثمار يف كافة القطاعات احليوية  -11

  أخرى حتد من وطأة أي أزمة اقتصادية طارئة.      اسرتاتيجيةوخلق بدائل 
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  :والمراجع امشالهو 
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تعترب الصناعة من الدعامات األساسية إلحداث التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة، ذلك ملا ميكن أن تقوم به من خلق فرص  :ملخص

الصناعة قطاع ديناميكي جديدة للعمل وتنويع مصادر الدخل وزيادة الدخل القومي يف أي جمتمع من اتمعات، إضافة لذلك يعترب قطاع 

وث سريع التطور وهو القطاع الرئيسي املستهلك لعدد كبري من املواد األولية، كما أنه القطاع الرئيسي الذي حيدث تلويثا للبيئة ، وألن تل

ليل إدماج البيئة يكلف الدولة اقتصاديا وهذا من أجل مواجهة الضرر الذي يلحق مبختلف القطاعات، ودف يف هذه الورقة إىل حت

  االهتمامات البيئية يف السياسة الصناعية ودره يف حتقيق التنمية املستدامة يف اجلزائر.

 تنمية مستدامة، تلوث صناعي، محاية البيئة، إنتاج أنظف.: الكلمات المفتاحية

  

Abstract: 

Industry is one of the cores to make a comprehensive economic and social 

development of stents, so what can be done to create new jobs and diversify sources of 

income and increase national income in any society. In addition, the industry is rapidly 

evolving dynamic sector which is the main sector of consumer large number of raw 

materials, as it is the main sector in which polluting happen, because the 

environmental pollution cost the country economically, and this in order to cope with 

damage to the various sectors, in this paper aim to analyze the integration of 

environmental concerns in industrial policy and Dora in achieving sustainable 

development in Algeria. 

Key words: sustainable development, industrial pollution, environmental protection, 

cleaner production. 
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  مقدمة:

لقد دفعت المشكالت البيئية التي كان سببها التنمية على حساب البيئة إلى بحث عالقة األنشطة 

اإلنسانية بالبيئة، والمتمثلة في التلوث وتدهور الموارد ، وضمن هذا السياق أنعقد مؤتمر باريس سنة 

مرحلة حرجة، الخاص بالمجال الحيوي، حيث وجه األنظار إلى التدمير البيئي الذي وصل إلى  1968

وأوصى بإجراء المزيد من الدراسات على األنساق اإليكولوجية والتلوث والموارد، إضافة إلى مؤتمر 

بمدينة ستوكهولم ، عاصمة السويد، والذي اهتم بالجوانب االقتصادية واالجتماعية  1972ستوكهولم عام 

توصية كل  109تضمنت والسياسية للمشكالت البيئية وحث من خالل خطة العمل الدولي التي 

الحكومات والمنظمات الدولية ووكاالت األمم المتحدة إلى التعاون في اتخاذ تدابير من أجل حماية الحياة 

  ومواجهة مشكالت البيئة .

شهد نهاية القرن الماضي تنامي الوعي لدى جميع الدول بقضايا  البيئة وهذا بسبب ظهور عدة 

، و انفجار 1984ديسمبر  02ل تسرب الغاز في بوبال بالهند في أحداث أو مشكالت كان لها وقعها مث

، زيادة إلى ذلك تغير المناخ وثقب األوزون، األمطار 1986أفريل  25في  *المفاعل النووي في تشرنوبيل

) الذي استعمل 1987الحمضية ... الخ، هذا الوعي واالهتمام تجسد من خالل تقرير لجنة برنتالند (سنة 

لح التنمية المستدامة، هذا التقرير كان أساس عمل مؤتمر ريودي جانيرو في جوان ألول مرة مصط

دولة، والذي اهتم بشكل رسمي بهذا الموضوع من خالل ما صدر عنه  178الذي شاركت فيه   1992

) 21(جدول أعمال القرن  21من وثائق رئيسية : إعالن ريو أو ما يسمى ميثاق األرض، األجندة 

مة حول الغابات، هذا المؤتمر من الناحية النظرية أسس مفهوم التنمية المستدامة التي تأخذ والمبادئ العا

بعين االعتبار الجانب البيئي، اإلنساني والتنموي وتأكيد صلة التكافل القائمة بين حماية البيئة واإلصالح 

  البيئي من جهة وبين التنمية والقضاء على الفقر من جهة أخرى .

  : مفاهيم حول التنمية المستدامة .األول حورالم

: إن أحد التعريفات األكثر شهرة لالستدامة هو الذي تقدمت به لجنة  مفهوم التنمية المستدامة .1

، بأنها " التنمية التي تلبي احتياجات الجيل 1987برنتالند وهي اللجنة الدولية للبيئة والتنمية، سنة 

  . 1تقبلية على تلبية احتياجاتها " الحاضر دون المساس بمقدرة األجيال المس

وفي تعريف آخر يمثل محاولة الربط  ما بين البيئة والتنمية االقتصادية، نجد أن التنمية المستدامة تم 

تعريفها على أنها : " محاولة الحد من التعارض الذي يؤدي إلى تدهور البيئة عن طريق إيجاد وسيلة 

  د " .إلحداث تكامل ما بين البيئة واالقتصا
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ووفقا للمبدأ الثالث فقد  1992أما مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية الذي أنعقد في ريودي جانيرو عام 

عرف التنمية المستدامة بأنها: " ضرورة إنجاز الحق في التنمية " ، بحيث تتحقق على نحو متساو 

  المبدأ الرابع الذي أقره المؤتمر إلى أنه :الحاجات التنموية والبيئية ألجيال الحاضر والمستقبل، وأشار 

" لكي تتحقق التنمية  المستدامة ينبغي أن تمثل حماية البيئة جزءا ال يتجزأ من عملية التنمية وال يمكن 

  . 2التفكير بمعزل عنها " 

  من خالل هذه التعاريف نستنتج القضايا الهامة التالية :

شري موصول في أماكن قليلة ولسنوات معدودات، بل للبشرية إن التنمية المطلوبة  ال تسعى لتقدم ب - 

  جمعاء وعلى امتداد المستقبل البعيد .

أن هذه التنمية هي تنمية تعني باحتياجات الحاضر دون المساس بقدرة األجيال القادمة على توفير  - 

  احتياجاتها .

ار وتمتلك عوامل االستمرار إذن فالتنمية المستدامة هي تعبير عن التنمية التي تتصف باالستقر  - 

  والتواصل .

  : تتألف التنمية المستدامة من ثالث أبعاد رئيسية هي :أبعاد التنمية المستدامة   .2

: ويستند إلى المبدأ الذي يقضي بزيادة رفاه المجتمع إلى أقصى حد والقضاء على * البعد االقتصادي 

و األمثل وبكفاءة، إذن فالبعد االقتصادي يتمحور الفقر من خالل استغالل الموارد الطبيعية على النم

في استغالل تحسين مستوى الدخل الوطني  *أساسا على عنصرين مهمين هما : تحقيق النمو والكفاءة 

  والفردي وبالتالي تحسين مستوى المعينة .

وتحسين سبل : ويشير إلى العالقة بين الطبيعة والبشر، وٕالى النهوض برفاه الناس،  * البعد االجتماعي

الحصول على الخدمات الصحية األساسية، كذلك السعي إلى تحقيق العدالة االجتماعية بين أفراد المجتمع 

فيما يتعلق بتوزيع الموارد واالستفادة من الخدمات والمنافع، إتاحة القرص بشكل متساو ودون تمييز بين 

وتنفيذها، الوفاء بالحد األدنى من معايير األمن،  أفراد المجتمع، مشاركة األفراد في إعداد البرامج التنموية

احترام حقوق اإلنسان، كما يشير إلى تنمية الثقافات المختلفة والتنوع والتعددية والمشاركة الفعلية للقواعد 

  الشعبية في صنع القرار .

إليكولوجية : ويتعلق بالحفاظ على قاعدة الموارد المادية والبيولوجية وعلى النظم ا * البعد البيئي

والنهوض بها، إضافة إلى منع التلوث والحد منه، رفع مستوى إدارة الموارد البيئية وحسن استغاللها  
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واالهتمام بالقضايا البيئية على المستوى العالمي، وعلى رأسها ثقب األوزون، األمطار الحمضية 

  واالحتباس الحراري ... الخ .

  :3أهداف التنمية المستدامة من خالل األتي: تتجسد  أهداف التنمية  المستدامة .3

: حيث يعتبر من بين األهداف المهمة التي يجب الوصول  إليها بتحسين الهدف االقتصادي  - 1- 3

جميع الظروف االقتصادية، وهذا لن يتم إال باالستخدام العقالني والرشيد للموارد المتاحة من اجل 

  . الوصول إلى رفاهية متزايدة ألفراد المجتمع

: تهدف التنمية المستدامة إلى المساواة بين أفراد المجتمع في الحصول على الهدف االجتماعي  - 2- 3

الرفاهية وهذا من خالل التوزيع العادل للدخل القومي والمساواة بين األجيال الحالية والمستقبلية، إضافة 

  إلى عدم وجود فورقات بين طبقات المجتمع .

: تهدف التنمية المستدامة إلى المحافظة على قاعدة الموارد الطبيعية واستغاللها الهدف البيئي - 3- 3

استغالال رشيدا وأمثل، إضافة إلى الحفاظ على النظم االيكولوجية والنهوض بها، ومحاولة تقليل نسب 

  التلوث... وهذا من أجل الحفاظ على التوازن البيئي وضمان بيئة مستديمة لألجيال المستقبلية.

ن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب إتباع سياسات عميقة األثر وٕاجراء إصالحات مؤسسية وانخراط جميع إ

القطاعات فيها على مستوياتها كافة، وال تتحقق التنمية المستدامة إال حينها تكون أهداف اإلدارة 

االقتصادية ومرغوبة  وٕاجراءاتها قابلة للتطبيق من الناحية االيكولوجية وأن تكون عملية من الناحية

  اجتماعيا، مما يشير إلى الكمال البيئي وتقبلها سياسيا.

  : العناصر األساسية لتحقيق التنمية المستدامة. 1شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

 قابلة للتحقيق ايكولوجيا

  حلول

 مستدامة
  معقولة

 اقتصاديا

  مرغوبا

 اجتماعيا
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  .73سبق ذكره، ص : دوجالس موسشيت، مرجع المصدر      

  .. مستويات ومؤشرات التنمية المستدامة 4

: يمكن تقسيم االستدامة إلى ثالثة مستويات، ضيفة، منطقية، قوية، وهذا  مستويات االستدامة - 1- 4

  اعتمادا على الدرجة التي تلتزم بها في التعامل مع الحفاظ على رأس المال بأنواعه.

قبل التطرق إلى مستويات االستدامة، سوف نعرج على أنواع رأس المال التي يتحدد على أساسها مستوى 

  االستدامة.

  : أنواع رأس المال -

* رأس المال من صنع اإلنسان: وهي أصول عادة ما يتم إدراجها في الحسابات المالية واالقتصادية 

  من مدن، مباني، منشآت صناعية،  طرق...الخ.وتتمثل هذه األصول في كل ما قام اإلنسان بصنعه 

* رأس مال طبيعي: يتضمن البيئة بما تحتويه من موارد طبيعية والتي تستخدم إلنتاج السلع والخدمات 

المختلفة، بالنسبة لهذا األصل يجب األخذ بعين االعتبار عنصر إهالكه ( أهالك األصول الطبيعية )، 

راعي أن هناك حدود قصوى ال يمكن تعديها للمحافظة على استدامة باإلضافة إلى ذلك يجب علينا أن ن

  رأس المال الطبيعي.

* رأس المال البشري: يتضمن رأس المال البشري األفراد ومستويات تعليمهم وصحتهم ومهاراتهم، وقد 

استحوذ رأس المال البشري على اهتمام كبير خالل الثالثة عقود الماضية، حيث أصبح من المتعارف 

عليه أن االستثمار في العنصر البشري يعطي أعلى عائد مقارنة برأس المال المادي وهذا ما جعل 

  االستثمار في العنصر البشري أحد ركائز إستراتيجية التنمية.

*رأس المال االجتماعي : يتمثل في المؤسسات والثقافة والمعرفة، حيث أن غياب نمط من الحكم أيا كان 

  لسلوكيات االجتماعية التي تربط األفراد يعني عدم وجود نظام اجتماعي .والتعبير الثقافي وا

: تتمثل في الحفاظ على رأس المال الكلي عند مستواه األصلي دون األخذ في االستدامة الضعيفة  -

االعتبار التغيرات في مكونات رأس المال (الطبيعية، البشرية، ...)، وبالتالي فان االستدامة الضعيفة تقوم 

  . 4على افتراض أن هذه األنماط من رأس المال تعد بدائل لبعضها البعض 

:  يتطلب هذا النمط من االستدامة، باإلضافة إلى الحفاظ على رأس المال الكلي  االستدامة المنطقية -

عند مستواه األصلي ، االهتمام بكل مكون من مكونات رأس المال من طبيعية وبشرية واجتماعية ومن 
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اإلنسان.كذلك يجب العمل على تحديد المستويات الحرجة لكل مكون من مكونات رأس المال، والتي صنع 

  يمكن أن يؤدي تعديها إلى ظهور مشكلة عدم القدرة على اإلحالل.

: تتمثل في الحفاظ على المكونات المختلفة لرأس المال في مستواها األصلي كل  االستدامة القوية -

. 5المفهوم فإن مكونات رأس المال المختلفة تعد مكملة لبعضها البعض وليست بدائلعلى حده، ووفقا لهذا 

إذن ففكرة االستدامة القوية ترفض فكرة اإلحالل بين مختلف أشكال رأس المال ،وتدعم ضرورة بقاء على 

  األقل جزء من مخزون رأس المال الطبيعي ثابتا.

نمية المستدامة تشير إلى مجموعة واسعة من القضايا : لما كانت الت مؤشرات التنمية المستدامة - 2- 4

وتستلزم نهجا متعدد الجوانب إلدارة االقتصاد والبيئة واالهتمامات البشرية والقدرة المؤسسية ويحتاج 

المخططون إلى معلومات لتحديد اإلجراءات المطلوب اتخاذها إلحراز تقدم التنمية المستدامة ،وهذه 

  .6راهن لألمور واالتجاهات ونقاط الضغط، وأثر التدخالت المعلومات تشمل الوضع ال

وتتيح المؤشرات لمتخذي القرارات  وواضعي السياسات أن يعرفوا ما إذا كانوا في الطريق الصحيح أم ال، 

  كما تساعد على رصد التقدم المحرز نحو التنمية المستدامة .

ة (قمة األرض) بأهمية وجود مؤشرات التنمية وقد اعترف مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمي

  المستدامة وذلك لتوفير أسس راسخة القرار على المستويات كافة.

) كتابا حول 1992وقد أصدرت لجنة التنمية المستدامة المنبثقة على قمة األرض (ريودي جانيرو 

ية، اقتصادية، ) مؤشرا مصنفا إلى أربع فئات رئيس130مؤشرات التنمية المستدامة تضمن نحو (

اجتماعية، بيئية ومؤسسية . وقد أعتمد إطار تحليلي تم في سياقه تصنيف المؤشرات إلى ثالث أنواع 

  :7رئيسية هي 

: وتمثل مجموع األنشطة والعمليات التي تنجم عن اإلنسان مثل : اإلنبعاثات  * مؤشرات الضغط البيئية

  ة أي التلوث بأشكاله.الناتجة عن الصناعة كنفايات سائلة، صلبة أو غازي

: وهي تقدم لمحة عن الحالة الراهنة، مثل : نوعية الهواء، المياه والتربة  * مؤشرات الحالة الراهنة

  وغيرها.

: وهي تلخص التدابير المتخذة ، وتتمثل في مجموعة المؤشرات التي تعكس  * مؤشرات االستجابة

  ة، ماليا، تقنيا وماديا  لتحقيق التنمية المستدامة.استجابة أصحاب القرار والمواطنين والهيئات العالمي

  وفيما يلي مجموعة من المؤشرات االقتصادية واالجتماعية والبيئية والمؤسسية .
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  .المحور الثاني: االتفاقيات والقوانين الرامية لحماية البيئة في الجزائر

  . أهم االتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر1

الكل ال يجهل أن نقطة االنطالق في التفكير والتكفل بحماية البيئة كانت منذ مؤتمر األمم المتحدة للبيئة 

، وقد صدر في ختام هذا المؤتمر عدد من 1972جوان  5الذي أنعقد في ستوكهولم، عاصمة السويد في 

من المبادئ التي تحكم التوصيات واإلعالنات أهمها: هو إعالن عن البيئة اإلنسانية يتضمن مجموعة 

العالقات بين الدول فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالبيئة وكيفية التعامل معها، والمسؤولية عما يصيبها 

  من أضرار . 

ولعل أهم مبدأ جاء به إعالن ستوكهولم هو ذلك الذي ينص أن لإلنسان حقا أساسيا في الحرية والمساواة 

ات نوعية تتيح معيشة كريمة مرفهة، كما نص أيضا أن مسؤولية جسيمة وظروف الحياة الالئقة في بيئة ذ

  تقع على عاتق الحكومات لحماية البيئة و تحسينها لألجيال في الحاضر والمستقبل .

مادة وتهدف بشكل  26* اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشان تغير المناخ : تتكون هذه االتفاقية من 

ام االتفاقية ذات الصلة إلى تثبيت تركيزات غازات الدفيئة  في الغالف رئيسي إلى وصول وفقا ألحك

الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من جانب اإلنسان في النظام المناخي وينبغي بلوغ هذا 

المستوى في إطار فترة زمنية كافية تتيح للنظم اإليكولوجية أن تتكيف بصورة طبيعية مع تغير المناخ 

  . 1قدما في التنمية االقتصادية على نحو مستدام  وتسمح بالمضي

تعد االتفاقية اإلطارية لتغير المناخ ذات أهمية بالغة لإلنسانية جمعاء أكثر من مجرد اتفاقية دولية تعالج 

ظاهرة بيئية ذات صبغة عالمية وهي إنجاز دولي تضافرت فيه الجهود العالمية للتصدي لظاهرة تمثل 

رية كما أنها التزام يقع ضمن مفهوم التنمية المستدامة، ويقوم على وجوب التنسيق اهتماما مشتركا للبش

  المتكامل بين االستجابات لتغير المناخ والتنمية االجتماعية واالقتصادية .

  * ماذا عن الجزائر؟

ة من االتفاقي 12وهي ملتزمة كباقي الدول النامية لتطبيق المادة  1993صادقت الجزائر على اتفاقية 

  ...) . ∗وهذا ما جعلها تشارك في كل المؤتمرات المتعلقة بهذا الشأن (كيوتو، بيونس إيرس

  وعلى هذا يتضمن االلتزام الوطني ما يلي :

  . ∗إنجاز جرد وطني للغازات الدفيئة - 

  إنجاز إستراتيجية وطنية للتقليل من الغازات الدفيئة وهذا بمشاركة عدة قطاعات . - 
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  حول اآلثار المحتملة الناتجة عند التغيرات المناخية .القيام بدراسات  - 

)، حيث يسمح من رفع معرفتها وخبرتها RAB/ 94وفي هذا اإلطار استفادت الجزائر بمشروع جهوي (

وهذا من أجل التماشي واألحكام الواردة في االتفاقية عن طريق إجراء وتنفيذ سلسلة من الورشات 

  والملتقيات الوطنية .

) سمح بإنشاء مراكز لإلعالم في مجال الطاقة المستديمة والبيئة ، التي تشجع RAB(إن مشروع 

  .1االستعمال الفعال للطاقة المتجددة في القطاع التجاري والسكني 

 16اعتبار يوم  1994قررت الجمعية العامة لألمم المتحدة في ديسمبر :  * حماية طبقة األوزون

ا لحماية طبقة األوزون، وهذا هو التاريخ الذي وقع فيه بروتوكول من كل عام يوما عالمي 1995سبتمبر 

، ويصادف اليوم كذلك 1987حماية طبقة األوزون بمدينة مونت في السادس عشر من سبتمبر عام 

التي قررت المبادئ العامة  1985مرور عشرة سنوات على توقيع اتفاقية فينا لحماية طبقة األوزون عام 

  مجتمع الدول لصون هذه الطبقة الهامة من الغالف الجوي . التي أتفق عليها

إن اليوم العالمي لحماية األوزون يعتبر مناسبة لشرح حقيقة حجم المشكلة التي تواجه الكوكب األرضي 

  على اتساعه و ال تخص بلدا دون بلد، وفي نفس الوقت شرح الجهود الدولية التي بذلت .

ل مونت يعد نموذجا للتعاون العالمي في مجـال حماية البيئة، تم : إن بروتوكو بروتوكول مونتريل *

ويعتبر بروتوكوال يلحق بمعاهدة فينا ويحدد خطوات ومراحل الحد  1987سبتمبر عام  16إصـــداره في 

من الملوثات الضارة لطبقة األوزون  عن طريق تبني سياسات حازمة للحد من إنتاج الكيماويات الغازية 

، باإلضافة إلى إنشاء صندوق متعدد األطراف، دوره إيقاف استخدام المواد المستنفذة 2لهذه الطبقة المدمرة 

لألوزون، بحيث يجب على الدول التي تتلقى مساعدات من الصندوق االلتزام بمتطلبات تقرير البيانات 

ة أن ال يتجاوز وتنفيذ المشروعات بأسرع وقت ممكن، يعم تقديم هذه المساعدات لكل بلد نامي شريط

كلغ للشخص الواحد في السنة (المادة الخامسة من  0.3استهالكه للمواد المستنزفة لطبقة األوزون 

  البروتوكول ) .

، لتصبح بذلك طرفا 1992أكتوبر  20: صادقت الجزائر على بروتوكول مونت يوم  * حالة الجزائر

 SAOوقد وصلت كمية استهالك الجزائر للمواد المدمرة لطبقة األوزون  1993 جانفي 18متعاقدا يوم 

كلغ لكل  0.09مليون نسمة، أي بنسبة  21.5طن لعدد سكان يقدر بـ  2144حوالي  1991سنة 

  .8ساكن

وقد صنفت الجزائر بسبب هذا االستهالك ضمن الدول التي يمكن تخصيصها بإعانات مالية من 

اف الكائن مقره بمدينة مونت بكندا والذي أنشئ بهدف تنفيذ بروتوكول مونت الصندوق متعدد األطر 
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طبقا للمادة الخامسة منه، إن الجزائر التي صادقت على االتفاقية المتعلقة بحماية طبقة األوزون، قد وفت 

.  19939نذ بالتزاماتها من خالل وضع إستراتيجية وطنية للتخلص من المواد المفقرة لطبقة األوزون م

ويشمل البرنامج الوطني الخاص بالقضاء على هذه المواد جانبا تأسيسيا وجانبا استثماريا ضم قائمة 

تمهيدية لبرنامج موجة للقضاء على قدر كبير من هذه المواد المتواجدة في مجاالت وأنشطة عديدة مثل: 

ـصلت الجزائر في إطار تمويـل صناعة التبريد، التكييف، تجهيزات األمن الصناعي...الخ، وهكذا تح

مشروعا  14مشروعا لدعم المؤسسات و  15الخارجي ( من طــرف اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد )، 

لالستثمار وقد استفادت الجزائر من قرض لتمويل عمل مكتب األوزون في الجزائر الذي أنشئ من أجل 

.ضمان سير السلم الوطني لتطبيق بروتوكول مونت  

: إن هذا المكتب مكلف بالسهر على سريان ومتابعة بروتوكول مونت * مكتب األوزون الجزائري

  : 10وتتلخص مهامه في

تشخيص مستعملي المواد المضرة بطبقة األوزون من أجل مساعدتهم لتطوير مشاريع تستعمل  - 

  التكنولوجيا البديلة .

حول المشاكل البيئية المرتبطة باستعمال المواد تحقيق حمالت إعالمية من أجل تحسين الرأي العام  - 

  المضرة بطبقة األوزون.

 - .اقتراح إجراءات تنظيمية تمس تطوير وانطالق عمل بروتوكول مونت  

  خلق االحتكاك بين الهيئات الوطنية والدولية المعنية ببرنامج األوزون . - 

  اقتراح الرسوم الجمركية وٕاجراءات تشجع اإلقالل من استعمال المواد المضرة بطبقة األوزون.  - 

  تشجيع استعمال إشهار" ال تسيء لطبقة األوزون وال تستعمل المواد المضرة بطبقة األوزون " . - 

  : . اإلطار القانوني2

باشر على ميدان البيئة، وهذا العدد كفيل نصا قانونيا، تركت أثرا مباشرا أو غير م 300في الجزائر قرابة 

  بإعطاء نظرة على األهمية التي حظيت بها المسائل البيئية.

المؤرخ  83- 03لقد تجلى االهتمام المتزايد بأثر البيئة على مسار التنمية من خالل إصدار القانون رقم 

ئة والهادف أساسا إلى توجيه والمتعلق بحماية البي 1983فبراير  05الموافق لـ 1403ربيع الثاني  22في

  . 11وتمهيد مشاريع الدولة الخاصة بها 
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من أهم أهداف هذا القانون توجيه مختلف برامج الدولة في هذا المجال، لذا ركز على محاور كبرى هي : 

  حماية الطبيعة والمحافظة على الفصائل الحيوانية والنباتية. - 

  ، المياه القارية والمحيطات ).حماية األوساط المستقبلية ( المحيط الجوي - 

  الوقاية من ظواهر التلوث المضرة بالحياة والناجمة عن المنشآت المصنفة. - 

  إجبارية تقييم مدى تأثير حوادث المشاريع على المحيط وذلك بإجراء دراسة التأثير . - 

. يتعلق 2003يوليو سنة  19الموافق لـ  1424جمادي األول عام  19المؤرخ في  10-03قانون رقم 

بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، من خالل المادة األولى يحدد هذا القانون قواعد حماية البيئة 

  .  3في إطار التنمية المستدامة 

  وفيما يلي بعض المراسيم والقوانين الراهنة لحماية البيئة واالستغالل العقالني للطاقة :

  الخاص بدراسة التأثير على البيئة. 1990فيفري  27المؤرخ في  78- 90المرسوم التنفيذي رقم  - 

  المتعلق بالمنشآت المصنفة. 1998ديسمبر  03المؤرخ في  339- 98المرسوم التنفيذي رقم  - 

والمتعلق  2001ديسمبر  12الموافق لـ  1422رمضان عام  27المؤرخ في  19- 01القانون رقم  - 

  النفايات ومراقبتها وٕازالتها. بتسيير

والذي ينص على فرض ضريبة على األنشطة  1991ديسمبر  18المؤرخ في  25-91القانون رقم  - 

  الملوثة والخطيرة .

المتضمن كيفيات تطبيق الضريبة على  1993مارس  01المؤرخ في  68- 93المرسوم التنفيذي رقم  - 

  األنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة .

والمتعلق  1999جويلية  28الموافق لـ  1420ربيع الثاني عام  15المؤرخ في  09- 99القانون رقم  - 

  بالتحكم في الطاقة ( اقتصاد الطاقة ).

 1980يناير سنة  26الموافق لـ  1400ربيع األول عام  08المؤرخ في  14- 80المرسوم رقم  - 

ألبيض المتوسط من التلوث المبرمة ببرشلونة في والمتضمن انضمام الجزائر إلى اتفاقية حماية البحر ا

  .1976فبراير سنة  16
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 1981يناير سنة  17الموافق لـ  1401ربيع األول عام  11المؤرخ في  02- 81المرسوم رقم  - 

والمتضمن المصادقة على البروتوكول الخاص بحماية البحر األبيض المتوسط من التلوث الناشئ عن 

  .1976فبراير سنة  16الطائرات، الموقع في برشلونة بتاريخ رمي النفايات من السفن و 

 1992سبتمبر  23الموافق لـ  1413ربيع األول عام  25المؤرخ في  354- 92المرسوم رقم  - 

مارس سنة  22والمتضمن االنضمام إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون، المبرمة في فيينا يوم 

1985.  

والمتضمن  1992سبتمبر  23الموافق لـ  1413رخ في ربيع األول المؤ  355- 92المرسوم رقم  - 

 16االنضمام إلى بروتوكول مونت بشأن المواد المستنفذة لطبقة األوزون الذي أبرم في مونت يوم 

  .1987سبتمبر 

والمتضمن  1993أبريل سنة  10الموافق لـ  1413شوال عام  18المؤرخ في  99- 93المرسوم رقم  - 

دقة على اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيير المناخ، الموافق عليها من طرف الجمعية المصا

  .1992مايو سنة  9) بتاريخ  ONUالعامة لمنظمة األمم المتحدة ( 

والمتضمن  1995يونيو سنة  6الموافق لـ  1416محرم  07المؤرخ في  163- 95المرسوم رقم  - 

  .1992يونيو  05التنوع البيولوجي، الموقع عليها في ريودي جانيرو في المصادقة على االتفاقية بشأن 

والمتضمن  1998مايو سنة  16الموافق لـ  1419محرم عام  19المؤرخ في  158-98المرسوم رقم  - 

انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة 

  منها عبر الحدود . والتخلص

  .المحور الثالث: التنمية النظيفة من أجل التنمية المستدامة 

  .. فكرة عامة عن آلية التنمية النظيفة 1

برز التغير المناخي على جدول األعمال السياسي في منتصف الثمانينيات مع الدالئل خلفية :  - 1- 1

اخي العالمي، ومع االهتمام الجماهيري المتنامي العلمية المتزايدة على التداخل البشري في النظام المن

مع المنظمة العالمية لإلرصاد الجوية  UNDPحول البيئة، ولذا بادر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

WMO  بتأسيس الهيئة الحكومية الدولية المعينة بتغير المناخIPCC  لتمد صانعي   1988عام

السياسات بالمعلومات العلمية الجازمة، كذلك تقدير حالة المعرفة العلمية فيما يختص بالتغير المناخي، 

  وتقييم تأثيراتها البيئية واالقتصادية واالجتماعية، وبلورة نصح ومشورة سياستيه واقعية.
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إلى أن التراكم ، منتهيا 1990تقريرها األول عام  ولقد نشرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

المتنامي لغازات الدفيئة، بشرية المنشأ في الجو قد يعزز تأثير الصوب الزجاجية، متسببا في المتوسط في 

  دفيئة مضافة لسطح األرض بحلول القرن الحادي والعشرين ما لم يتم تبني إجراءات تحد من اإلنبعاثات.

غير المناخي كان بمثابة التهديد الذي تطلب اتفاقا دوليا لمعالجة المشكلة. وقد استجابت وأكد التقرير أن الت

الجمعية العامة لألمم المتحدة باإلعالن رسميا عن مفاوضات حول اتفاقية إطارية بشأن التغيرات المناخية 

  وتأسيس" لجنة التفاوض الحكومية الدولية " لتطوير االتفاقية .

د افتتحت للتوقيع إثناء انعقاد مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية (قمة األرض) وكانت االتفاقية ق

  .12 1994ودخلت حيز النفاذ في مارس  1992في ريودي جانيرو بالبرازيل في يونيو 

يؤسس البروتوكول ثالث آليات تعاونية صممت لتساعد بروتوكول كيوتو وآلية التنمية النظيفة :  - 2- 1

ف على تقليل تكاليف الوفاء بمستهدفاتها لإلنبعاثات عن طريق إحراز خفوضات اإلنبعاثات في األطرا

  دول أخرى بتكاليف أقل مما هو باستطاعتها محليا، وهذه اآلليات على النمو التالي:

معينة تجيز التجارة الدولية لإلنبعاثات للدول أن تحول جزءا من" إنبعاثاتها المجازة " (وحدات الكميات ال - 

  بمقتضى البروتوكول).

يتيح التنفيذ المتشارك للدول أن تطالب باعتماد (شهادة أو سند) لخفض اإلنبعاثات الناشئ عند استثمار  - 

  يتحقق في دول صناعية أخرى ويسفر عن تحويل وحدات خفض اإلنبعاثات بين الدول .

د الدول النامية على إدراك التنمية تجيز آلية التنمية النظيفة مشروعات خفض اإلنبعاثات التي تساع - 

 .13 المستدامة

وأن توفر  بإمكان اآلليات أن تستحث االستثمارات الدولية وتدفعها من خالل مشروعات خفض اإلنبعاثات

الموارد الجوهرية للنمو االقتصادي األنظف في كل أنحاء العالم. وتهدف آلية التنمية النظيفة إلى إحراز 

التنمية المستدامة وذلك بتعزيز االستثمارات الصديقة بيئيا من حكومات الدول الصناعية وقطاعات 

  األعمال فيها .

تاج األنظف شرطا أساسيا للتوفيق بين األهداف البيئية يعتبر اإلن. اإلنتاج األنظف مستقبل الصناعة : 2

واالقتصادية على المستوى العالمي والوطني والمحلي وباتت المنظمات الدولية والحكومات الوطنية 

  والجمعيات الصناعية والهيئات البيئية تبذل جهودا أكبر لترسيخ الوعي بأهمية اإلنتاج األنظف . 

ملية إنتاجية حكيمة تقوم باستبعاد الملوثات قبل حدوثها. وهذا بدال من : هو ع اإلنتاج النظيف - 2- 2

  المقاربة التقليدية الباهظة التكاليف والقائمة على معالجة التلوث بعد حدوثه .
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كذلك هو تطبيق مستمر إلستراتيجية وقائية تشمل عمليات التصنيع والتسويق والخدمات، وتهدف إلى 

األخطار التي تلحق بصحة اإلنسان والبيئة. وهو عملية تتطلب تغييرا في مواقف زيادة الكفاءة والتقليل من 

                     . 14وسلوكيات وسياسات الحكومة والصناعة على حد سواء 

لإلشارة فإن فكرة اإلنتاج األنظف نشأت في القطاع الصناعي خالل ثمانينيات القرن العشرين، حيث كانت 

التقليدية السائدة خاصة في الدول النامية، تتكون من عدد من المدخالت   مثل : المنظومة الصناعية 

طاقة، مواد أولية (خامات، مواد وسيطة ...الخ) وقوى عاملة، لتتم عملية التصنيع التي تؤدي إلى 

  مخرجات رئيسية هي المنتجات والمخلفات، كما في الشكل التالي :

  ليدية .: المنظومة الصناعية التق 2شكل رقم 

  

  طاقة  منتجات                  

  مخلفات                                       مواد أولية               

  عمالة   

  . باحث:من إعداد ال المصدر

  

ولكن هذا الموقف بدأ في التغير تدريجيا، وهذا التغير أدى إلى التحول من النموذج التقليدي للنشاط 

الصناعي إلى نموذج أكثر تكامال وتوافقا مع البيئة، حيث يطلق عليها عملية "تخضير الصناعة"، وهذا 

  باالعتماد على اإلنتاج النظيف  والذي يعتمد بدرجة كبيرة على خفض أو استبعاد الملوثات قبل حدوثها.

  : منظومة صناعية بها تدوير للمخلفات . 3شكل رقم 

  

  طاقة           منتجات                           

  مخلفات تستطيع البيئة استيعابها                                         مواد أولية   

  عمالة           

  . باحث: من إعداد ال المصدر

  

 المنشأة

  

 تدوير المخلفات
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                     : 15 يمكن تصنيف أساليب اإلنتاج األنظف إلى ثالث فئاتاتجاهات اإلنتاج األنظف :  - 2- 2

* تقليل النفايات في المصدر ويشمل الترتيب والتنظيم، وتعديل عملية التصنيع، وتعديل المنتجات وتغيير 

  المواد .

  * إعادة تدوير النفايات وتشمل إعادة التدوير الداخلي وٕاعادة التدوير الخارجي .

مضرة بالبيئة، والمهم في الطاقة المتجددة أن * استعمال موارد الطاقة المتجددة لكونها طاقات غير 

  تأثيراتها البيئية ضئيلة، مما يجعلها أحد أهم عوامل الحد من انبعاث غازات االحتباس الحراري .

  المبادئ الرئيسية لإلنتاج األنظف : - 3- 2

  * المحافظة على المواد األولية والطاقة والماء من خالل تحسين كفاءة التصنيع .

  إنتاج نفايات في كل مرحلة من عملية التصنيع أو الخدمة .* اجتناب 

  * االستعاضة عن المواد السامة والخطرة بمواد بديلة .

  * خفض مستوى السمية في جميع اإلنبعاثات والتصريفات في مواقع اإلنتاج .

  . 16* إعادة تدوير واستعمال واسترداد المنتجات الثانوية والمخلفات إلى أقصى حد ممكن 

خالل ما سبق نرى أن آلية التنمية النظيفة تساهم في تحسين جودة الحياة و تقليص إنبعاثات غازات  من

  الدفيئة إضافة إلى توفير عائدات مالية، لذا فهي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة  .     

  . المحور الرابع : إدماج االهتمامات البيئية في السياسة الصناعية في الجزائر

سياسة التخطيط المنتهجة في القطاع الصناعي تسمح بالوصول إلى وعي كبير بالعوامل الصناعية ذات 

المشاكل البيئية وضرورة االلتزام باألنشطة من أجل تقليص النفايات المتعلقة بالناشطات الصناعية، وفي 

اكل البيئية، إن متابعة هذا اإلطار هناك العديد من المؤسسات أخذت على عاتقها ضرورة االهتمام بالمش

التخطيط لهذا القطاع تترجم بالتحسن الملحوظ للوضعية الحالية ورغم مشاكل التلوث الصناعي الكبرى 

نالحظ أنه هناك تقدم ملحوظ في خفض نسبة التلوث الصناعي وهذا مسجل في الثالث سنوات األخيرة، 

  مد على :بفضل سياسة الحوار الخاصة بخفض التلوث الصناعي والتي تعت
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: من بين المقاييس الملحوظة في خفض التلوث الصناعي نالحظ سلسلة من وسائل التسيير البيئي . 1

) كذلك  EIEالوسائل والتي تتعلق بالتسيير البيئي وخصوصا الدليل المتعلق بدراسات التأثير على البيئة (

  نظام التسيير البيئي، جلسات بيئية، عقود اإلتقان...الخ.

  ). Les études d’impact sur l’environnement( دراسات التأثير على البيئة - 1- 1

المتعلق بدراسات  1990فيفري  27المؤرخ في  78-90بهدف تسهيل فهم وتطبيق المرسوم التنفيذي رقم 

، هذا الدليل يشتمل على 2001التأثير على البيئة، هناك دليل لدراسات التأثير على البيئة أعد في سنة 

وسيلة المرجعية من أجل التحكم في األساليب والمنهجيات والتقسيمات المتعلقة بدراسات التأثير على ال

البيئة هذا الدليل يهدف إلى توحيد المؤسسات الخاصة بدراسة التأثير على البيئة وكذلك يقدم المعلومات 

  . 17الضرورية إلى مختلف المتدخلين في هذا اإلجراء 

) : في إطار مشروع مراقبة التلوث Les audits environnementaux(ةالمراجعة البيئي - 2- 1

الصناعي المراجعات البيئية لبعض الوحدات الصناعية قد أنجزت، إن المراجعة البيئية تعلمنا عن 

  الوضعية االيكولوجية والبيئية لحالة الوحدات الصناعية بالرجـوع إلى مقايـيس التسيير البــــيئي 

1400 ISO فإن المراجعة البيئية لمؤسسة صناعية هي بمثابة أداة تقييم من فترة إلى أخرى للنظام  وعليه

البيئي، تحديد خط السير واألهداف وٕاعطاء فكرة ونظرة صحيحة عن الوضع البيئي الحقيقي للمؤسسة وما 

  مدى تأثيرها على البيئة .

: المؤسسات  )Le système de management environnement( نظام التسيير البيئي - 3- 1

ى وسائل نجاح كبرى لهذه الصناعية شجعت في االلتزام بوضع نظام تسيير بيئي و الذي يشتمل عل

في طريق هيكلة الدراسات الوطنية من أجل  2002المؤسسات ،القيام بتكوين المكونين أنجز في عام 

  .كذلك تحسين الصحة واألمن للعمالمرافقة الصناعات الصغرى والمتوسطة في وضع نظام تسيير بيئي، 

: هي الوسيلة التي تسمح بتحديد االلتزامات الخاصة بحماية البيئة ما بين وزارة العقود المحصلة - 4- 1

تهيئة اإلقليم والبيئة والمؤسسات الصناعة، اإلدارة تحدد القاعدة والمساعدة من أجل ضمان ومرافقة 

  نتاجية االسترتيجية واستغالل مخططاتها البيئية.المؤسسات الصناعية في انجاز أهدافها اإل

في خالل السنوات الثالثة األخيرة هناك عقود كثيرة وقعت مع المؤسسات الصناعية، هذه العقود تهدف 

إلى تنشيط مقاييس عدم التلوث وحماية البيئة في إطار شراكة ما بين إدارة البيئة والمؤسسات الصناعية، 

ؤسسة وهناك عقود أخرى في طور اإلعداد وهناك عقود أخرى ما زالت في م 21هذه العقود وقعت مع 

  مؤسسة )  . 56التفاوض ( 
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مؤسسة  La charte de l’entreprise industrielle : (265( ميثاق المؤسسة الصناعية- 5- 1

لى صناعية انضمت إلى السياسة البيئة الصناعية الجديدة ووقعت قانون المؤسسة، هذا القانون يشتمل ع

خطوة مشتركة ليثبت تكامل التنمية المستدامة في عمق استراتيجيات المؤسسة، المؤسسات الموقعة على 

هذا القانون هي اليوم مقتنعة أن حماية البيئة هي العامل الذي يحدد التنمية المستدامة، بهدف المساهمة 

سسات الصناعية تلتزم باحتواء في التنمية المستدامة والتعمق في الواقع االقتصادي واالجتماعي، المؤ 

التسيير البيئي ضمن خصائصها األساسية وكذلك دعم إنشاء إطار للمشاورة (عمال الصناعة، مواطنين، 

  . 18سلطات عمومية )، وهذا ما يدل أنه هناك روح الحوار

في : بهدف تطبيق القانون المتعلق بحماية البيئة مندوبين البيئة لدى المؤسسات ذات األخطار - 6- 1

مؤسسة وضعت مندوبين على البيئة التي مهمتهم تشتمل على الفهم  92إطار التنمية المستدامة، هناك 

والتنبيه إلى استغالل مخطط نزع أو خفض التلوث الناجم عن المؤسسات الصناعية من أجل حماية 

  البيئة.

  )Le cadastre national des déchets dangereux( المساحة الوطنية للنفايات الخطرة  .2

) تسمح بتحديد كمية النفايات المتولدة والمخزنة والمعالجة، CNDSالمساحة الوطنية للنفايات الخطرة (

  كذلك تحديد مولدات النفايات الخاصة وٕانشاء توزيع جغرافي للنفايات الخاصة بالواليات والمناطق .

السنة مع حجم التخزين  طن في 2.600.000اإلنتاج الشامل للنفايات الصناعية يقيم بحوالي 

  طن في السنة. 325.000طن . النفايات الخاصة تولد بتقريب حوالي  4500.000

 PCBمن جهة أخرى المساحة الوطنية للنفايات الخطرة توضح النفايات الخاصة، خصوصا نفايات 

نفايات الناتجة الكميات المتولدة عبر الوحدات الصناعية ومنتجات الصحة الغذائية المنتهية الصالحية وال

  .                    19من أنشطة المعالجة الحرارية للمواد 

 Le plan national de gestion des déchets(المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة .3

spéciaux  : ( ) يسمح هذا المخططPNAGDS " بتحديد مختلف النقاط الساخنة (Points chauds  "

  هته النقاط درست حلول خفض التلوث، واليوم أصبحت نسب التلوث في االنخفاض."  Hot Spotsأو " 

اإلحصاء الوطني لألجهزة الكهربائية والنفايات المحتوية على  : PCBثنائي الفنيل متعدد الكلور  - 1- 3

PCB  جهاز كهربائي موزع كالتالي  6.770والمنجز في إطار المساحة الوطنية للنفايات الخاصة أحصى

  قاطعات . 72مكثفات،  1.992محوالت من بينها محوالت في حالة خدمة،  4.706: 
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جهاز  1477طن من الزيوت بصدد اإلزالة من بينها الزيوت المحتواة في األجهزة المستغلة،  2994

  .20واألخرى نفايات معدية ( كمخزون )  PCBطن من زيوت  1080يات، كهربائي كنفا

محرمة في الجزائر من طرف  PCBالصنع والشراء واالستيراد والبيع للمنتجات المحتوية أساسا على 

   . 1987المؤرخ في أوت  87/182المرسوم 

: المسح الوطني للنفايات  إعادة استعمال الزيوت المستعملة لتعطي فرصة مالئمة لالستثمار - 2- 3

طن جمعت من طرف الشعب  44.200طن من الزيوت المستعملة من بينها  59.000الخاصة قدربـ 

جمعت من طرف نفطال . الدراسة المتعلقة بالزيوت وضحت  8.500(رجال خواص مثال...الخ)، و 

  ثمين الطاقوي . الكفاءات التقنية والبيئية  إلزالة هته الزيوت ويتعلق األمر بأساليب الت

: أنشئ الصندوق الوطني للبيئة ونزع (إزالة) التلوث في قانون المالية  صندوق البيئة ونزع التلوث -

% ومن الرسم  75ويتم تمويله من الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطرة بنسبة  2001التكميلي لسنة 

ومن الرسم التحفيزي على عدم تخزين %  75التكميلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي بنسبة 

  % . 50% والرسم على الوقود بـ  75النفايات المرتبطة بأنشطة العالج بـ 

هذا الصندوق مهمته مساعدة المؤسسات على تجسيد مشاريعها الرامية إلى خفض التلوث وتشجيعها على 

  .  21تحسين أدائها البيئي واالقتصادي 

) : قامت وزارة Le système d'information environnementale( نظام اإلعالم البيئي - 3- 3

) الذي SIEتهيئة اإلقليم والبيئة بتوجيه السياسة البيئية الصناعية من خالل هذا النظام اإلعالمي البيئي (

) على شكل قاعدة معطيات مهيكلة DPEIيسمح بجمع جميع المعطيات إلدارة السياسة البيئية الصناعية (

هوية كل وحدة صناعية (استهالك، إنتاج ...) وأيضا مراجعة خرائط جغرافية مختلفة ،  ، خاصة بتحديد

  . 22إضافة إلى إدخال أساليب من أجل البحوث الرياضية في هذا النظام اإلعالمي 

) : إن وزارة تهيئة اإلقليم Le prévention de risques majeurs( الوقاية من األخطار العظمى .4

والبيئة أنشأت مساحات للمركبات الصناعية الخاصة باألخطار العظمى وهذا من أجل  الحد من حدوث  

بعض الحوادث أو الكوارث، بالنسبة للتوزيع الجغرافي لهته المساحة بينت أن المركبات الخاصة باألخطار 

و. هناك دراستين لألخطار الشاملة خاصة بالمواقع تتمركز في منطقتين صناعتين هما : سكيكدة و أرزي

البتروكيميائية لسكيكدة و أرزيو، الهدف من هذه الدراسات هو تحديد انعكاسات الحادث األعظمي لكل 

منها، هته الدراسات تسمح بإعداد مخطط فعلي الغاية منه تحسين التحكم باألخطار على كل وحدة وأيضا 

  ضل للتدخل .اختيار الوسائل األنجع واألف
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: المؤسسات الصناعية ذات األخطار العظمى بصدد المتابعة،  الوقاية من األخطار الصناعية- 1- 4

المؤسسات المصنفة تمثل خطرا على السكان والبيئة وهي بحكم األهمية اإلستراتيجية ال يمكن تغير 

تقييم األخطار التي يمكن أن مواقعها، لذا فقد قامت الدولة بدراسات على األخطار، هته الدراسات تسمح ب

يمثلها هذا النوع من المؤسسات عند حدوث حادث وكذلك تسمح بتحديد المقاييس التقنية النظيفة للتقليص 

من احتمال حدوث الحوادث العظمى وآثارها وأيضا تحديد مقاييس التنظيم والتسيير من أجل الوقاية من 

الصناعية أرزيو (مركبات الغاز الطبيعي المميع)، المنطقة هذه الحوادث، هذه الدراسة تهتم بـ : المنطقة 

الصناعية سكيكدة (مصنع التكرير، مركب الغاز الطبيعي المميع، المراكز الكهربائية ومركب المواد 

 ISPATالبالستيكية)، منطقة الجزائر العاصمة (مركب التكرير الكهربائية بالحامة...)، عنابة (مركب 

إلنتاج الغاز الصناعي)، منطقة وهران (المراكز الكهربائية)، منطقة  ENGIومركب أسميدال ومركز 

  . 2تلمسان (مركب التحليل الكهربائي للزنك بالغزوات) والمراكز الكهربائية بجيجل

مؤسسات مصنفة  9: هناك  المؤسسات الصناعية ذات األخطار العظمى بصدد تغير موقعها - 2- 4

قل إلى أماكن جديدة) ويتعلق األمر بالمؤسسات الواقعة بالمجمعات ذات أخطار عظمى ستحول أماكنها (ن

السكانية ذات الكثافة العالية مثل وحدتي إنتاج  الكلور لبابا علي ومستغانم ومركز التعبئة بكروبي، المركز 

 الكهربائي بباب الزوار، مركز التخزين والتوزيع للهيدروكربير بعنابة، وحدتي اإلنتاج للتبغ والكبريت

)SNTAببرج بوعريرج . ∗23) بباب الواد وبلكور ووحدة اإلسمنت األميونتي  

 في منظور تغيير الوحدات  الصناعية الخطيرة وزارة تهيئة اإلقليم والبيئة أعدت وثيقة تحتوي على التهيئات

العقارية لكل والية (العقار الصناعي) وكذلك تحتوي على قاعدة تحقيقات على األرضية على مستوى 

  . 1مناطق السهول  العليا والجنوب 

) : القانون المتعلق بحماية البيئة هي إطار Les plans de prévention(  مخططات الوقاية - 3- 4

البيئية للمشاريع وأساليب تقييم األخطار على مستوى المناطق التنمية المستدامة يتنبأ بنظام التقييم لآلثار 

الصناعية واألقطاب الصناعية، حسب هذا القانون فإن  ترخيص استغالل المؤسسات الصناعية ال يوافق 

عليه إال إذا كانت هذه األخطار محمية من طرف مقاييس خاصة في إطار ترخيص، إضافة إلى إعالم 

واطنين لديهم الحق في اإلعالم بالنسبة لألخطار العظمى المعرضين لها في المواطنين، حيث أن " الم

  بعض مناطق اإلقليم وكذلك مقاييس الحماية التي تهمهم " .

: هناك وحدات صناعية كثيرة ملوثة قد التزمت  اإلنجازات العظمى لنزع التلوث الصناعي - 4- 4

التنموية من أجل نزع التلوث و يتعلق األمر  بإجراءات إدماج الضروريات وحماية البيئة في مشاريعها

  : 24بـ
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* خفض التلوث من مركب التحليل الكهربائي للزنك بالغزوات : تخفيض إنبعاثات ثاني أكسيد الكبريت 

)SO2 وٕانجاز مركب طمر تقني مخصص الستقبال النفايات، ومركب لتجنب االقتطاعات الكهربائية (

مليون دج، التمويل لهته األعمال مضمون من  1147جوية، تكلفة االستثمار تقدر بـ  التي تولد إنبعاثات

  طرف الصندوق الخاص بالمؤسسة، هذه األعمال ستسمح بتخفيض اإلنبعاثات على سكان الغزوات. 

بعنابة : على مستوى هذا المركب وحدة الحمض  ASMIDAL* خفض التلوث في مركب إنتاج األسمدة 

طن من البقايا قد أعيدت، فهته الوحدة قد حولت إلى  1267قفت نهائيا، بعد أعمال الهدم الكبريتي قد و 

(نتروجين، فوسفاط بوتاسيوم)  NPKوحدة إنتاج بسيط للفوسفاط الممتاز، إن عتاد نزع الغبار من وحدة 

ل ) لتحليcapteursهي في إطار الخدمة، في إطار المراقبة الذاتية، المؤسسة استخدمت رواصد (

اإلنبعاثات الغازية والغبار عند مخارج المداخن لكل ورشة من هذا المركب . حاليا النفايات الغازية 

مليون  دوالر أمريكي حيث أن جزء  17تستجيب للمقاييس النوعية، تكلفة االستثمار المنجزة ترتفع إلى 

  (مراقبة التلوث الصناعي ) . CPIمنها مول ذاتيا واآلخر في إطار 

بعنابة : سلسلة من المقاييس المضادة للتلوث قد   ISPATلتلوث في مركب صناعة الحديد* خفض ا

أخذت في هذا المركب ويتعلق األمر بتركيب أنظمة نزع الغبار بالنسبة إلى مصنع الحديد الكهربائي، 

ياه مصنع الفحم الحجري واألفران العالية وكذلك استخدام مرشحات كهربائية وتركيب محطات تصفية الم

المستعملة، إضافة إلى ذلك فإن المركب زود بمخبر بيئي مجهز بأجهزة للعينات وتحليل النفايات السائلة 

  والجوية . 

ماليين دوالر أمريكي، بفضل هته المقاييس المختلفة فإن التكون  4تكلفة االستثمار المنجزة تبلغ حوالي 

  نى إلى العشر) .(أي تد 10الهوائي على مستوى مدينة عنابة قد قسم على 

بالرويبة : هذه الوحدة قد حققت إنجاز محطة تصفية مكيفة مع  TAMEG* خفض التلوث في مدبغة 

  طبيعة نفاياتها على حسابها الخاص .

* خفض التلوث في مصانع اإلسمنت (بمفتاح، زهانة وحمة بوزيان): هته المصانع قد وافقت على 

مليون دج لمصنع اإلسمنت بمفتاح و  616تلوث وتحسينه، استثمارات هامة لتحديث عتادها المضاد لل

مليون دج لمصنع اإلسمنت حمة بوزيان، عموما وظيفة  220مليون دج لمصنع اإلسمنت بزهانة و  100

  المرشحات الكهربائية لمصانع اإلسمنت متحكم فيها جيدا .

  ساعة .ولإلشارة فإن مصنع اإلسمنت ال يسمح له باالشتغال دون مرشحات أكثر من 

* خفض التلوث في مؤسسات الهيدروكبور(سوناطراك): من أجل االهتمام بالمظاهر البيئية وخصوصا 

مشاكل التلوث المتولدة فإن سوناطراك أسست في إطار إستراتيجيتها البيئية مجموعة من المشاريع 
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طبيعي المميع المخصصة لخفض التلوث، وقد بدأت ببرنامج واسع لتجديد تركيبتها الخاصة بالغاز ال

  وانجاز وحدات جديدة لمعالجة الغازات المشتعلة واستعادتها وٕاعادة ضخها .

في  3م 8250" ذات سعة CISمحطات الستخالص الزيوت بدأت في االشتغال وهي : وحدة "  3هناك 

/ اليوم، إن  3م340" ذات سعة  El gassiفي اليوم ووحدة "  3م 6040"ذات سعة  CINAاليوم ، وحدة "

" و CINA/ اليوم لوحدة " 3م 308/ اليوم و  3م 430" هي  CISمية الزيت المستعادة بالنسبة لوحدة "ك

  " . El Gassi/ اليوم لوحدة "  3م 81,84

المياه المستعادة بعد المعالجة يعاد ضخها عند إجراء إنتاج (اقتصاد الماء) وكذلك الزيوت تستعاد عند  - 

لوث) سمح ليس فقط لحماية البيئة لكن أيضا بإنجاز اقتصاديات مادية اإلنتاج، هذا البرنامج (خفض الت

  مليون دوالر سنويا . 34مقدرة بحوالي 

فيفري، المياه المستعادة  24" بقاعدة  STEPبالنسبة للنفايات السائلة فقد تم إنجاز محطة تصفية "  - 

  يعاد استعمالها من أجل حاجيات السقي الخاصة بالشركة .

/ اليوم ووحدة  3م 7000على مستوى حقل " قاللة " فإن مركز اإلنتاج مزود بوحدة فصل الزيوت بسعة  

/  3مليون م 2,4/ اليوم، هته المحطة مزودة أيضا بوحدة غاز بسعة حوالـي 3م 15000تخزين بسعة 

طن  90) و (غاز البترول المميع GPLطن في اليوم بالنسبة لـ  500اليوم، سعة استعادها تقدر بـ 

 1.660.000بار، بسعة  75بالنسبة للمميعات، هته الوحدة (وحدة المعالجة) ترفق بوحدة ضغط الغاز بـ 

بار بالنسبة للحاجيات من الغاز آلبار  140في اليوم منها تضغط بـ  3ألف م 560/ اليوم حيث أن  3م

  المنطقة، إن الحجوم الباقية ترسل نحو حاسي الرمل .

في  3م5000" بن كحلة " فإن مركز اإلنتاج يتركب من وحدة فصل للزيوت ذات سعة  على مستوى حقل 

/ اليوم، كل إنتاج الزيوت لحقل بن كحلة ترسل نحو مركز  3ألف م 560بـ  boosting gazاليوم ووحدة 

  اإلنتاج بحوض بركاوي .

البيئة فإن اإلدارة  على مستوى حوض بركاوي طبقا لإلستراتيجية المتطورة من طرف سوناطراك لحماية

محطات الستخالص الزيوت بالنسبة للمراكز األساسية لإلنتاج :  3الجهوية لحوض بركاوي أنجزت 

  حوض بركاوي، قاللة وبن كحلة .

  هذا النوع من المشروع المنجز له هدفين وهما : حماية البيئة واستعادة الزيوت .
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من مراكز اإلنتاج ومراكز الفصل، قد تمت بمساعدة  معالجة المياه المختلطة بالفضالت الصناعية اآلتية

طريقة فيزيوكيميائية هدفها ضمان نسبة منخفضة من الهيدروكربور في المياه المختلطة بالنفايات (أقل من 

  ملغ / ل . 30ملغ/ل بمقياس سوناطراك) وٕازالة المواد العالقة بنسبة أقل من  10

الجة النفايات السائلة الصناعية الخاصة بالمؤسسة، تقدر تقريبا بـ المبلغ اإلجمالي لالستثمارات بالنسبة لمع

مليار دج، سونا طراك استعملت أيضا برنامج تأسيس أو إنشاء تركيبات وشبكة قنوات نقل  2,3

الهيدروكربير السائل وتحويل قنوات نقل البترول في كل مرة من أجل الحد من أخطار التلوث للطبقات 

  الجوفية المائية .

: حسب بروتوكول مونت المتعلق بالمواد المؤثرة على طبقة األوزون برنامج حماية طبقة األوزون .5

(المواد المدمرة لطبقة األوزون) وٕازالة  SAOوالتعديالت المتتالية فإن بالدنا التزمت أو تعهدت بعدم إنتاج 

لمواد المقننة من طرف بروتوكول فإن إنتاج وتصدير ا 2002استهالكها تدريجيا وبالفعل منذ أول أفريل 

  ).2000المؤرخ في أول أفريل  2000- 73مونت قد منعت من اآلن وصاعدا (المرسوم رقم 

إن هته المواد المؤثرة على طبقة األوزون والتي هي مستعملة أو متولدة قد منعت أيضا في االستيراد 

وأيضا منع بناء  SAOجات المحتوية على والتصدير، المرسوم قد منع كذلك استيراد وتصدير هته المنت

منشآت مخصصة إلنتاج هته المواد وعتاد يحتوي على هذه المواد، استيراد المواد المقننة بالبروتوكول 

وأيضا خالئطها بقي مرخص إلشباع حاجيات الطلب الوطني وخصوصا  بتشغيل بعض التركيبات، 

ى االستهالك المرخص من طرف البروتوكول مهما الكميات المرخصة لالستيراد ال يجب أن تتجاوز مستو 

  تكن الحالة .

و  Aذات الملحق  CFC5مادة :  27المواد الكيميائية التي طبق عليها هذا المرسوم التنفيذي تصل إلى 

CFC10  ذات الملحقB  خالئط من  7وميثيل الكلورفوم وتتراكلورير الكربون وأيضاSAO 

)R500...R506. (  وأصناف المنتجات التي طبق عليها هذا المرسوم التنفيذي هي : صناعة التبريد

والتكييف، تجهيزات األمن الصناعي، مضخات ذات االستعمال المنزلي والتجاري والمنتجات الطبية 

  ولمطافي المحمولة و الصفائح العازلة وصفائح حماية األنابيب ... الخ .

، هذه المواد تستعمل 25فقط خاصة بالجزائر 12رف البروتوكول، مادة كيميائية مقننة من ط 95إن 

كموائع تبريدية في قطاع التبريد والتكييف وعامل نفخ في قطاع الرغوات وعامل تنظيف في قطاع 

  .26الصابون وعامل إطفاء للقضاء على الحرائق 

ج تحويل المؤسسات المستعمل في بالدنا قد أزيل بفضل إنجاز برنام SAOاليوم المادة األساسية من 

  .SAOمؤسسة تستعمل من اآلن فصاعدا تقنيات دون  36المستعملة لهته المواد، هته المؤسسات عددها 
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  خاتمة:

إدمــاج االهتمامـات البيئيــة فـي السياســة الصـناعية فــي تـم التعـرض فــي هـذه الورقــة البحثيـة إلــى أهميـة 

، فقمنا بعرض اهم المفاهيم حول التنمية المستدامة، كما قمنا بتحديد اآلثـار  تحقيق التنية المستدامة الجزائر

  االقتصادية للتلوث من جهة وأهم اإلجراءات االقتصادية لمواجهة هذا التلوث من جهة أخرى .

إن من أهم أسباب ظهور المشـكالت البيئيـة عمليـة التصـنيع التـي لـم تـتم فـي إطـار التنميـة المسـتدامة 

  الل تموقع المؤسسات الصناعية بغير محلها إضافة إلى أنها تمت بدون دراسة مسبقة .وهذا من خ

تتمركز أكبر حركة ملوثة على الشريط السـاحلي وبمقربـة مـن المـدن الكبـرى، حيـث يتموقـع أكثـر مـن نصـف 

يــع الوحــدات الصــناعية للــبالد فــي هــذه المنطقــة، كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن بعــض وحــدات  التخــزين والتوز 

والنقـل واإلنتــاج تتواجـد بــالقرب مــن المنـاطق الحساســة ممـا يجعلهــا تشــكل خطـرا محــتمال للتلـوث، حيــث تولــد 

  من المياه القذرة . 3مليون م 220وحداتنا ومركباتنا سنويا أكثر من 

هــــذه المشــــاكل أدت إلــــى تــــدهور نوعيــــة الهــــواء والمــــاء، هــــذا التــــدهور انعكــــس ســــلبا علــــى صــــحة 

مــن   %1,98بـــ  2000رت التكلفــة االقتصــادية المرتبطــة بتــدهور الصــحة فــي ســنة المجتمعــات، حيــث قــد

  الناتج المحلي اإلجمالي. 

كان لتفطن الدولة على أن هذه األخطار لها تأثيرات كبيرة سوى بيئيا أو اقتصاديا، سعي في 

المنع ومبدأ  الوصول إلى حلول تكون أنجع، فاتخذت عدة إجراءات اقتصادية، معتمدة بذلك على سياسات

الملوث الدافع وٕاتباع السياسات الجبائية التحفيزية والتعويضية، إضافة إلى ذلك دورها المشرف في عدة 

  اتفاقيات دولية هدفها حماية البيئية إضافة إلى القوانين التي شرعتها .

يق العدالة بكل هذه التظاهرات الجزائر تكرس مفهوم ومسعى التنمية المستدامة والذي يهدف إلى تحق 

 االجتماعية وتحقيق التنمية مع الحفاظ على البيئة .

 الهوامش واإلحاالت: - 
 

                                                           

حتى يعتبر الحادث الذي وقع للمفاعل النووي في تشرنوبيل باإلتحاد السوفيتي سابقا، من أكبر الحوادث وأخطرها في تاريخ المفاعالت النووية  -∗

 اآلن (تشرنوبيل تقع في شمال غرب أوكرانيا)
  .60، ص 2005لمطابع، الرياض، ، ترجمة أحمد يوسف عبد الخير، النشر العلمي وااالقتصاد البيئيشارلس كولستاد،  -1

  أنظر :  -1

   17، ص2000، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، مصر، 1، ترجمة بهاء الدين، ط مبادئ التنمية المستدامةدوجالس موسثيت،  -

  . 07، ص 2003، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة ، االطراد والبيئة ومداواة البطالةزينب صالح األشوح،  -
- TABET-AOUL MAHI , Développement durable et stratégie de l'environnement  , OPU,1998,p17 . 

  الكفاءة : تعني حسن استغالل الموارد المتاحة، وذلك بتحقيق أكبر قدر ممكن من اإلنتاج و المنافع بأقل الموارد والتكاليف . -∗
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أحــد أنــواع الصــخور ذات األليــاف  اإلســمنت األميــونتي : هــو اإلســمنت المحتــوي علــى مــادة األميونــت، وهــذه األخيــرة عبــارة علــى مــادة توجــد فــي -∗
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  :ملخص

 األمهيـة تلـك وازدادت العـاملي، املسـتوى علـى املـايل اتمـع ـا يهـتم الـيت املوضـوعات أهـم مـن املصـرفية املخـاطر إدارة تعترب        
 املستغرب من ليس فإنه التغريات هذه ظل ويف األعمال، بيئة تعرفها اليت التغريات إىل باإلضافة واملصرفية، املالية األزمات توايل بعد
 جتعله ومهارات معارف من ميتلكه ملا املخاطر؛ إدارة يف للمساعدة تأهيال األكثر أنه على الداخلي املدقق إىل املايل اتمع ينظر أن

  . لذلك مؤهالً 
 مـن الـداخلي التـدقيق دور يـأيت وهنـا جتنبهـا، ولـيس املخـاطر إدارة كيفيـة هـي املصـارف نشـاط حتكـم الـيت األساسية السمة أن كما

 قــدرة مــدى علــى احلكــم مــن املاليــة القــوائم مســتخدمي ميّكــن الــذي بالشــكل عنهــا واإلفصــاح وقياســها املخــاطر تلــك حتديــد خــالل
 واختاذ البنك مستقبال هلا يتعرض أن ميكن اليت والنوعية الكمية باملخاطر التنبؤ مث ومن عليها، والسيطرة املخاطر إدارة على املصرف

  مع البنك. مبعامالم املتعلقة والقرارات األخرى القرارات االستثمارية
  المخاطر إدارة المخاطر، على المبني التدقيق البنكي، التدقيق: الكلمات المفتاحية

  

Abstract:  
The risk management bank of the most important topics of interest to the financial community 

at the global level, and increased that importance after the succession of financial crises and 

banking, in addition to the changes that you know the business environment, and in light of 

these changes it is not surprising to consider the financial community to the internal auditor as 

a the most qualified to assist in risk management; the attributes of the knowledge and skills 

make him qualified to do so،The key feature governing the activity of banks is how to manage 

risk, not avoid them, and here comes the role of internal audit by identifying those risks, 

measured and disclosed in a manner that can be users of financial statements to judge the 

bank's ability to manage risk and control, and then predict the risk quantity and quality that 

can be exposed to the bank and future investment decisions and other decisions relating to 

their transactions with the bank 

Key words: Bank Audit , Risk Based Auditing, The risk management 
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  تمهيد

اإللكرتونية واألموال اإللكرتونية من  املطرد يف الصناعة املصرفية من ناحية، والتطور يف استخدام الوسائلإن التطور التقين 
 املقدمـة مـن قبـل البنـوك وتنوعهـا، وزيـادة تعقيـد العمليـات املصـرفية يف سـوق مستـه ناحية أخـرى، أدى إىل زيـادة اخلـدمات املصـرفية

مراقبـة مسـتوى املخـاطر الـيت حتـيط بالعمـل ووضـع  أصـبح مـن الضـروريبه،املخـاطر املرتبطـة املنافسة الشديدة. وملقابلـة هـذا التطـور و 
  .على اآلثار السلبية هلذه املخاطر وإدارا بطريقة سليمة اإلجراءات الرقابية الالزمة للسيطرة

 خلاصـة، حيــثهـذه التطـورات واالحتياجــات ا املؤسســات البنكيـة لــيعكسالتـدقيق الـداخلي يف  إذ جـاء تطـور مفــاهيم
 مقبولـة،املخـاطر، وتقليـل املخـاطر إىل حـدود  أصبح التدقيق الداخلي مصدرا استشاريا وتوجيهيا يساعد يف حتمـل مسـؤوليات إدارة

خــربات و  معــارف إذ ينظــر اتمــع املــايل إىل املــدقق الــداخلي علــى أنــه األكثــر تــأهيال للمســاعدة يف إدارة املخــاطر، ملــا ميتلكــه مــن 
  لذلك.له مؤهًال ومهارات جتع

بواليـة البنكيـة املتواجـدة   يف الفـروع  إدارة املخـاطر يف الـداخلي املـدقق دور ومناقشـة لتحليـل الدارسـة هـذه تـأيت سـبق ما على وبناء
مـا مـدى قـدرة المـدقق الـداخلي علـى إدارة  :التـايل التسـاؤل شـكل يف الدراسـة مشـكلة حتديـد ميكـن ذلـك ضـوء ، وعلـىالشـلف

  الشلف؟ المتواجدة بواليةالمخاطر التشغيلية في البنوك 

  الفرعية: األسئلة

  املخاطر ؟ إدارة يف مدى إدراك املدقق الداخلي لدوره  ما  -1    
  ؟ املخاطر إدارة تفعيل على يعمل التدقيق ألعمال حمكم نظام هل يوجد  تطبيق -2    

  الداخلي  على حتديد  املخاطر  التشغيلية من مث العمل على إدارا؟ يستطيع املدققهل   -3
  فرضيات الدراسة : 

  دارة  املخاطر   . الفرضية  األوىل :  ال يعي املدقق الداخلي دوره يف
  املخاطر. إدارة تفعيل على يعمل التدقيق ألعمال حمكم نظام الفرضية الثانية :ال يوجد  تطبيق

  املدقق الداخلي  على حتديد  املخاطر التشغيلية .  عال يستطيالفرضية الثالثة : 
  أهداف الدراسة :

 أمهية تنبع املخاطر، إدارة عليها تقوم والركائز اليت املتطلبات تفعيل يف الداخلي املدقق ودور املخاطر إدارة موضوع ألمهيةنظرا 
 سـيرتتب ومـا .املخـاطر إدارةمرتكـزات  ومراجعـة متابعـة يف املـدقق أداء الـيت حتكـم والضـوابط األسـسإبـراز  خالل من الدراسة هذه
  على املنافسة. قدرته وزيادة أداء البنك ومنوه تطوير على اإلجيايب انعكاسها وبالتايل ،لإلدارة البنكية فائدة من عليه

 :الدراسة إىل هذه دف :الدراسة أهداف

 .املخاطر إدارة ألمهية الداخلي املدقق إدراك   مدى على التعرف -1
 .املخاطر إدارة تفعيل يف التدقيق ألعمال حمكم نظام تطبيق مدى على الوقوف -2
  .املخاطر إدارة تفعيل يف ودورها هلا االستجابة ومراقبة إجراءات  املخاطر ومتابعة بتقييم الداخلي املدقق دور على الوقوف -3

  الدراسات السابقة :

 دراسة األردنية  التجارية البنوك في  المخاطر إدارة في الداخلي المدقق دور،"ســمري الربغـوثي و  أمحد حلمي مجع

كلية االقتصاد والعلوم  إدارة املخاطر واقتصاد املعرفة حول  املؤمتر العلمي السنوي الدويل السابع مداخلة ضمن  ميدانية"

18:16/4/2007األردن   -عمان جامعة الزيتونة األردنية -اإلدارية   
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  اســتهدفت الدراســة احلاليــة قيــاس مــدى قيــام املــدققني الــداخليني بــدورهم يف إدارة املخــاطر يف البنــوك التجاريــة األردنيــة،
%)،  91فقد أوضحت النتائج أن املدققني الداخليني يقومون بـدورهم يف إدارة املخـاطر يف البنـوك التجاريـة األردنيـة مبسـتوى بلـغ (

%)، مث التعرف 96التعرف على أنشطة الرقابة حيث بلغت مستوي (كما أن أفضل النتائج ملتغريات الدراسة كانت تلك املتعلقة ب
%)، مث أجـــراء االتصـــاالت 91%)، مث حتديـــد وتقيـــيم املخـــاطر وإجـــراءات االســـتجابة هلـــا مبســـتوى(92علـــى بيئـــة الرقابـــة مبســـتوى(

  %).88%)، وأخريا اإلجراءات الالزمة ملراقبة فعالية إدارة املخاطر مبستوى(89الفعالة وجتميع املعلومات مبستوى(

  :الدراسة منهج
 أمـا احملكمـة، املتـوفرة، مـن كتـب و الـدوريات النظريـة الدراسـات علـى باالعتماد النظري اجلزء يف التحليلي املنهج الدراسة انتهجت
  مـن لعـدد موجـه اسـتبيان بإعـداد الدراسة، عينة من واملعلومات مجع البيانات يف الوصفي املنهج على اعتمد فقد التطبيقي اجلانب

وظفي البنـوك الـذي هلـم عالقـة مباشـرة مـع عمـل مـعـدد مـن  املدققني الداخلني ، ونظرا للعدد القليل فلقـد مت  توزيـع االسـتبانة علـى
 األسـاليب بعـض خـالل مـن (SPSS) اإلحصـائي  الربنـامج فرضـياا واختبـار بياناـا حتليـل يف اسـتخدم الـداخلي كمـااملـدقق 

  .النتائج لتدعيم الدراسة طبيعة تفتضيها اليت اإلحصائية

  الدراسة:حدود 

مقسمة إىل أربع أقسام يتضمن القسم األول املعلومات العامة بينمـا بـاقي األقسـام تتضـمن  املعلومـات لقد مت أعداد قائمة استبيان 
) عبارة، وقد روعي عند إعداد القائمة أن يتم استخدام مقياس ليكـارت اخلماسـي بـدرجات تـرتاوح 31اخلاصة بالدراسة وعددها (

االسـتبيان بواسـطة جمموعـة مـن الـزمالء األكـادمييني ، وأخـذت كافـة املالحظـات لقياس النتائج، وقـد مت تقيـيم قائمـة  5 -1ما بني 
عادة  نوع من التحيز يف اإلجابات  عند التصميم النهائي للقائمة، مع األخذ بعني االعتبار إن استخدام قائمة االستبيان يصاحبها

  املتواجدة ببلدية الشلف.    من قبل املستجوبني، كما أن هذه الدراسة تقتصر فقط على البنوك التجارية
  اإلطار النظري للدراسة المحور األول:

وعلى حـد سـواء، كونـه  يعترب التدقيق الداخلي أحد االجتاهات احلديثة والركائز املهمة لكل من السلطات الرقابية والبنوك
هتمــام بالتــدقيق الــداخلي يف الســنوات يســاعد اإلدارات علــى حتقيــق أهــدافها والنهــوض مبســؤولياا بكفــاءة وفعاليــة، وقــد تزايــد اال

األخرية خاصة بعد اهلزات املالية اليت عصفت بالكثري من البنوك واملؤسسات املالية يف العديد مـن دول العـامل، نتيجـة عـدم التزامهـا 
 اسبية الدولية.بتطبيق الضوابط الرقابية املناسبة لعملها، وعدم تقيدها بشكل كامل مبعايري التدقيق الداخلي واملعايري احمل

العديـد مـن القواعـد  وضـعيف إطار هذا السياق ومتاشياً مع االجتاهات العاملية الـيت فرضـت علـى صـانعي السياسـة املصـرفية          
  واملعايري الرامية إىل زيادة فعالية التدقيق الداخلي وتفعيل أنظمة إدارة املخاطــر.

  البنكي)التدقيق الداخلي في البنوك (التدقيق -1
 تعقيـدات وزيـادة لتشعب الدول ،ونظرا مجيع يف االقتصاد عليه يرتكز الذي الفقري العمود مبثابة التجارية املصارف تعد

 التـدقيق عمليـة فـإن لـذلك األداء، مراقبـة ومتابعـة ومسـؤوليات مهـام تتـوىل داخليـة جهـة وجـود يتطلـب األمـر فـإن املصـريف العمـل
يُعـد الـداخلي، إذ  التـدقيق لعمليـة املصـرف وأنشـطة دوائـر مجيـع إخضـاع جيـب حيـث يف املصـارف كبـرية أمهيـة تكتسـب الـداخلي

جمموعــة مــن األنظمــة أو أوجــه نشــاط مســتقل " التــدقيق الــداخلي مــن أهــم الوظــائف الــيت ترتكــز عليهــا املؤسســات، فقــد ُعــرف بأنــه
، والتأكـــد مــــن كفايــــة االحتياطيــــات 1احملاســــبية واإلحصــــائيةالبيانـــات  داخـــل املؤسســــة تنشــــئه اإلدارة بشـــكل مســــتمر لضــــمان دقــــة

هلــم، وقيــاس  وممتلكــات املشــروع، والتحقــق مــن إتبــاع املــوظفني للسياســات واإلجــراءات اإلداريــة املرســومة املســتخدمة حلمايــة أصــول
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خاهلـا عليهـا وذلـك حـىت تصـل صالحية تلك السياسات ومجيع وسائل الرقابة األخرى يف أداء مهامها واقرتاح التحسـينات الـالزم إد
  2ضوء القدرات احلالية". املؤسسة إىل درجة الكفاءة اإلنتاجية القصوى يف

 الداخليـة الرقابـة نظـام وتطـوير تصـميم يف أثـر مـن هلـا ملـا املصـارف يف املهمـة الوظـائف من الداخلي التدقيق وظيفة تعترب
 فـرص يعـزز ممـا املخـاطر، وإدارة تقييم يف املسامهة وكذلك املؤسسية احلوكمة وتدعيم املتاحة، املوارد استخدام كفاءة وتقييم وقياس

  3للموارد. األمثل االستغالل
) Assurance(توكيــــــــــــــــــــدي نشـــــــــــــــــــاط ســـــــــــــــــــبق ميكـــــــــــــــــــن تعريـــــــــــــــــــف التـــــــــــــــــــدقيق املصـــــــــــــــــــريف بأنـــــــــــــــــــه"خـــــــــــــــــــالل مـــــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــــن 

 )AddingValueمصــمم إلضــافة قيمــة للبنــك ()Objectiveوموضــوعي()Independentمســتقل()Consulting(استشــاري
)إدارة املخــاطر Effectivenessفعاليــة( لتقيـيم وحتســنيلتحسـني عملياــا، وهــو يسـاعد البنــك علــى حتقيــق أهدافـه بإجيــاد منهجيــة 

)Managemen Risk( والرقابة)Controls(  واحلوكمة)gouvernance.(4  

مستقل ملدى كفاية  وإجراء تقييمالضوابط الداخلية  كذلك يعرف التدقيق الداخلي البنكي "الرصد املستمر لنظام البنك من حيث
جمــل اإلدارة يف االضــطالع بكفــاءة للسياســات وإجــراءات الــيت وضــعها، أي أن وظيفــة املراجعــة الداخليــة ويســاعد واالمتثــال البنــك 

 5.املسؤولياتمن وفعالية 
  من وجهة نظر عامة يشمل نطاق التدقيق الداخلي:  البنكي:وظيفة التدقيق الداخلي  طاقن 1-1 
  نظم الرقابة الداخلية.  فحص وتقييم مدى كفاية وفعالية - 
  ومنهجيات تقييم املخاطر. إعادة النظر يف تطبيق وفعالية إدارة املخاطر - 
 اإللكرتونيــــةوالعمليــــات املصــــرفية  اإللكرتونيــــةمبــــا يف ذلــــك نظــــام املعلومــــات  إعــــادة النظــــر يف نظــــم املعلومــــات اإلداريــــة واملاليــــة،- 

  . واخلدمات
يف إعـادة النظـر يف نظـام البنـك لتقيـيم رأس املـال يف مـا يتعلـق والتقـارير املاليـة و إعـادة النظـر يف دقـة وموثوقيـة السـجالت احملاسـبية -

  6تقدير املخاطر.
 إجراءات الرقابة الداخلية. تقييم -
 املنشـآت مـن غريهـا عـن املصـارف يف الـداخلي التـدقيق عمليـة تتميـز المصـرفي: بالعمـل الخاصـة التدقيقية االعتبارات -1-2

 7املصريف.  للعمل اخلاصة الطبيعة ضوء يف باعتبارات معينة األخرى
 املصرفية. باملعامالت املرتبطة املخاطر طبيعة -
  .املعامالت ملعاجلة احلاسوب أنظمة على الكبري االعتماد -
  .ضمنها تعمل اليت والتشريعات التعليمات تأثري -
 احملاسـبية املبـادئ يف التطـورات مستوى مع أحيانا تتناسب ال قد واليت املصرفية، واملمارسات اجلديدة للخدمات املستمر التطور -

  8تتطلبها. اليت التدقيقية واملمارسات
  المخاطر  .التدقيق الداخلي المبني على  -2

  تعريف التدقيق المبني على المخاطر  -2-1

 األكثـر املنـاطق حنـو لتوجيـه جهـود التـدقيق الـداخلي التـدقيق إدارة لـدى املتبعـة بأـا اإلجـراءاتيعرف التـدقيق املبـين علـى املخـاطر 
وتوجـد  9الواحـد.  العمـل مركـز ضـمن األنشـطة مسـتوى أو علـى دوائـر مـن العمـل مراكـز مسـتوى علـى سـواء يف البنـك، خطـورة

 ، منوذج الداخلي التدقيق إلدارة السنوية اخلطة جمموعة من النماذج تستعمل يف حالة التدقيق املبين على املخاطر تتمثل يف: منوذج
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 الداخلي التدقيق تقرير مالحظات تصنيف،ومنوذج  Working Program التدقيق برنامج منوذج الواحدة،  مهمة التدقيق خطة
  10املخاطر. وفق
 المخاطر: بإدارة يتعلق فيما الداخلي المدقق دور 2-2

 املخاطر. أثر وقياس حتديد يف اإلدارة مساعدة -
 البنك. يف املخاطر إدارة وتطوير حتسني يف املساعدة -
 البنك.يف  املخاطر إدارة كفاءة تقييم -
  11املخاطر. أثر وقياس حتديد عند السابقة اخلربة من االستفادة -
  12الرئيسة. املخاطر عن اإلبالغ املخاطر وعملية إدارة عمليات تقييم -
 مـع كبـري بشـكل تتصـل الـيت التخصصـات إحـدى املخـاطر إدارة تعـد المخـاطر: وإدارة الـداخلي التـدقيق بـين العالقـة -2-3

 التـدقيق، عمليـة مـن جـزء املخـاطر إدارة وظيفة كانت فقدميا البنوك   إدارة ومرتابطة يف مهمة أدوات وتشكالن الداخلي، التدقيق
 عـن منفصـلة وحـدة هـي املخـاطر فـإدارة التنظيمـي، والتكامـل املهـام حيث من البعض بعضهما عن الوظيفتني فصل مت اليوم ولكن

  ،   و تظهر هذه العالقة من خالل :  13الوظيفتني  مرتابطتان ارتباطا وثيقا أن من الرغم على الداخلي، التدقيق

 مـع املتبادل التكامل لكال الطرفني يضمن بشكل عملياما مناذج توحيد على املخاطر وإدارة الداخلي التدقيق بني توافق هناك -
 كـال بـني واملعلومـات البيانـات تـدفق لضـمان سياسـة وضـع يتطلـب وهـذا منهمـا لكـل واالسـتقاللية الذاتيـة الصـورة علـى احلفـاظ
 14.الطرفني

 إلدارةاسرتاتيجية  وضع إىل دف اليت اإلدارة مع اجتماعاا يف باملشاركة الداخلي للمدقق تسمح أن املخاطر إدارة على جيب -
 نظـام إلعـداد املشـورة وتقـدمي املشـاركة لتحقيـق ا اخلاصة البيانات قاعدة إىل بالدخول له تسمح أن وينبغي املصرف، يف املخاطر

 15البنك. يف املخاطر إلدارة حمكم
 لعمليـة األساسـية املالمـح حتـدد طريـق خارطـة مبثابة أي لعملياا، خاص منوذج هلا يكون أن املتطورة املخاطر إدارة على ينبغي  -

 املخـاطر إدارة فعمليـة الـداخلي، التـدقيق وبـني بينهـا املالئـم التعـاون إطـار ميثـل النموذج وهذا املختلفة، رحلها ا م يف املخاطر إدارة
 اخلمسـة التشـغيلية املراحـل   فهـذه و املراقبـة ،  ، والضبط والتحليل، والتحديد، التخطيط، :هي تشغيلية مراحل مخس من تتألف
 األخـر أنشـطة يعكـس فكالمهـا املراحـل ،  هـذه مجيـع يف الـداخلي باملـدقق االسـتعانة يـتم حيـث املخـاطر، إلدارة عمـل إطـار تـوفر

  16بينهما . التنسيق يتطلب الذي تداخل األمر حيدث قد لذلك
 اإلدارة على بعرضها يقوم بدوره الذي البنك،يف  املخاطر مدير مع مناقشتها يتم املختصة اجلهات قبل من املخاطر حتديد بعد -

 مدير بني التنسيق يتم حيث البنك،أهداف  حتقيق يضمن بشكل وإدارا منها للحد الالزمةاإلجراءات  الختاذ للمصرف التنفيذية
 املخاطر، وإدارة الداخلي التدقيق بني مشرتكة مسؤولية املخاطر إدارة فتعد .املخاطر بشأن توصياته ألخذ الداخلي واملدقق املخاطر
 املـدقق أمـا املصـرف، هلـا يتعـرض الـيت للمخـاطر شـاملة إدارة تـوفري شـأا مـن الـيت العمليـات جبميع القيام هي إدارة املخاطر فمهام

 إدارة علـى احلصـول ميكـن التعـاون وبـذلك املخـاطر إدارة بشـأن وضـعها مت الـيتالتوصـيات  مـن التحقـق يف وظيفته فتتمثل الداخلي
  17للمخاطر. جيدة

  التدقيق المبنى على المخاطر : ةاستراتيجيشروط نجاح  -2-4

 واضح حتليل توفري إىل فيهدف املخاطر، إدارة أنظمة تعرتي اليت الضعف نقاط على القضاء ضمان يفمهم الداخلي دور  للتدقيق
  التدقيق املبين على املخاطر ذات فاعلية جيب توفر مايلي :  اسرتاتيجيةالرقابة، ولكي تكون  نظام فعالية ملدى وشامل

  .القانونية املتطلبات مع املخاطر إلدارة العام اإلطار توافق ضمان -
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  .املصرف يف االئتمان سياسة وحتديث الدورية باملراجعة القيام -
 .االختصاص جلهات وتوجيهها وتبويبها حتديدها حسن وضمانالبنك أنشطة  من نشاط كل خماطر حتديد -
  .معينة خلدمات املخاطر باالعتبار إمجايل األخذ مع املخاطر هذه تركز حبدود والتوصية االئتمان خماطر تطورات مراقبة -
 18 .املخاطر قبول معايري أساس على املستحدثة املصرفية مراجعة اخلدمات -
 .املطروحة السيناريوهات وحتليل عليهاواإلشراف  املخاطر حتديد يفالبنك  يعتمدها اليت النماذج تطبيق -
 .املعلومات تدفق وعملية املختلفة األنظمة على التحسيناتالبنك واقرتاح يف  باملخاطر التحكم لعمليات املستمرة املراجعة -
  19.ككلالبنك  مستوى  على عام بوجه باملخاطر الوعي نشر -

  المخاطر:التدقيق الداخلي المبني على  مراحل-2-5

 اخلطـوات عـام بوجـه تشـمل العمليـة وهـذه الـداخلي، التـدقيق قسـم طـرف مـن املخـاطر إدارة برنـامج وتـدقيق تقيـيم يـتم
  التالية:

البنـك  تنتهجهـا الـيت املخـاطر إدارة سياسـاتتـدقيق  يف األوىل اخلطـوة لتتمثـ :المخـاطر إدارة وسياسـات أهـداففـي التـدقيق  -
 ميكن احلماية اإلجراءات ومنط حتليل فان مكتوبة رمسية املخاطر إدارة سياسةالبنك لدى  يكن مل لو وحىت الربنامج، أهداف ومعرفة

 مناسبته  مدى لتقرير تقييمه يتم مث الربنامج أهداف على التعرف يتم وبعدها .فعال قائمة سياسة وجود إىل يشري أن
 احتماليـة علـى التعـرف هي التالية اخلطوة تكون األهداف وتقييم حتديد من االنتهاء بعد:   للخسارةالتعرض  وتقييم التعرف -

 التقنيـات نفـس جوهرهـا يف هـي املخـاطر إدارة تـدقيق   تقنيـات وتكون ذلك، يف املستخدمة والتقنيات للمخاطر، البنك   تعرض
 علـى يتعـرف أن الـداخلي املدقق على ينبغي رئيسة تعرضات وجتاهل إغفال حالة ويف املخاطر، على التعرف مرحلة يف املستخدمة

 هلـذه للتصـدي املسـتخدمة الوسـائل كفايـة عـدم حالـة يف أمـا البـدائل بأنسـب هلـا للتصـدي اسـتخدامها املمكـن واملقـاييس الوسائل
  .الالزمة التصحيحية التدابري باختاذ التوصية الداخلي املدقق على فينبغي، التعرضات

 الـداخلي املـدقق يـدرس وقياسـهاالبنـك تواجـه  الـيت املخـاطر علـى التعـرف يـتم أن بعـد :تعـرض كـل مـع قرارات التعامـل تقييم -
 املخـاطر مـعالبنـك  مراجعـة تعامـل اخلطـوة هـذه تشـمل أن وينبغـي خمـاطرة، كـل مـع للتعامـل اسـتخدامها املمكـن املختلفـة املـداخل
 20.منها التقليل أو لتفاديها

 لكـل التصـدي كيفيـة حـول املاضـية القـرارات تقيـيم وهـي التاليـة اخلطـوة تـأيت :المختارة المخاطر معالجة تقنيات تنفيذ تقييم -
 وجه. أكمل على تنفيذه مت قدالقرار  أن من والتحقق للمخاطر تعرض

 ما على املخاطر بإدارة اخلاص 2120 رقم املعيار يف الصدد هذا يف الداخلي للتدقيق املهنية للممارسة الدولية املعايري نصت وقد
  يلي: 

 .املخاطر إدارةإجراءات  تطوير يف املسامهة وكذا املخاطر إدارة فعالية تقييم الداخلي التدقيق وحدة على جيب -
البنـك  ـا تقـوم الـيت العمليـات كافـة وتشـمل البنـك، حبوكمـة املتعلقـة للمخـاطر التعـرض تقيـيم الداخلي التدقيق عاتق على يقع  -

 :اآليت خالل من املعلومات ونظم
 .والتشغيلية املالية املعلومات وسالمة موثوقية تقييم  -
 .العمليات وكفاءة فعالية تقييم  -
 .األصول محاية مدى تقييم -
 .والعقود األنظمة للقوانني، االمتثال مدى تقييم -
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 املخـاطر هلـذه املؤسسـة إدارة وكيفيـة والغـش، االحتيـال حـدوث احتمـاالت تقيـيم املنشـأة يف الـداخلي التـدقيق علـى ينبغـي كمـا
 :وتشمل

 .العالية املخاطر إىل االنتباه جيب كما املهمة، أهداف مع يتفق مبا املخاطر عن اإلبالغ -
 اخلاصـة املخـاطر إجـراءات إدارة تقيـيم يف االستشـارية بالعمليات القيام أثناء املخاطر إدارة حول اكتساا مت اليت املعارفإدراج  -

 بالبنك .
 متضـمناً  التحليـل نتـائج حـول ومفصـل مكتـوب تقريـر إعـداد يـتم :البرنـامج لتحسـينتغييـرات  بإدخـال والتوصـية التقريـر -

 وجلنـة اإلدارة، وجملـس العليـا اإلدارة إىل ويرفـع املخـاطر، إدارة برنـامج لتحسـني بـإجراء تغيـريات وتعـديالت الالزمـة التوصـيات
 21التدقيق.

 هـي الـداخلي التـدقيق فوظيفـة املصـارف، يف املخـاطر إدارة يف الـداخلي للتـدقيق فعـاال رً  ا دو هنـاك أن يتضـح سـبق ممـا
 الوظيفتني فكلتا املخاطر وإدارة الداخلي التدقيق بني اً تنسيق هناك أن كما املخاطر، وإدارة التنفيذية اإلدارة من لكل املشورة تقدمي

 عملهـا حـل مـرا يف الـداخلي التـدقيق بـإدارة تسـتعني املخـاطر فـإدارة مـنهم، كـل اسـتقاللية علـى احلفـاظ مـع بعضـا ً  بعضـها يكّمـل
 املتعلقة العمليات من كثري يف املخاطر بإدارة يستعني الداخلي املدقق وكذلك وحتديدها، املخاطر تقييم يف خربة من هلا ملا املختلفة
  والشكل التايل يوضح املراحل السابقة للمراحل التدقيق املبين على املخاطر : بأدائه.

  ) : مراحل التدقيق المبني على المخاطر 1-1الشكل رقم (

  

 الدوليـة املعـايري ملتطلبـات فقـاً و  مصـارفيف  الـداخلي للتـدقيق اجلديـد الـدور منتـدى"،   المفهـوم الحـديث للتـدقيق الـداخلي" حسـن،أميـن املصـدر: 
  8، األردن ، ص  2011السلطات لرقابية"، جوان  عن الصادرة التشريعات ( IIA)الداخلي للتدقيق

 اإلطار التطبيقي للدراسة الثاني: المحور

متثلت هذه البنوك يف ( و الشلف  العاملة بواليةاملدققني الداخلني العاملني يف البنوك  يف الدراسة جمتمع يتمثل :الدراسة مجتمع-1
 3(  BADRفرع ) ،  بنك التنمية الريفية  2( BEAالبنك اخلارجي اجلزائري  ، فروع )BNA(  )3 الوطين اجلزائريالبنك  

 مـن البيانـات مجـع يف الشـامل امليداين املسح أسلوب باعتماد الباحث قام حيث،  فروع ) 3(BDLفروع) و بنك التنمية احمللية 



 

  

  معهد�العلوم�%قتصادية�والتجارية�وعلوم�التسي��،�ا�ركز�الجام
ي�الونشر?0/،�تيسمسيلت،�الجزائر

 

 بن زيدان فاطمة الزهرة / بودية فاطمة    -دراسة حالة فروع البنوك العاملة  بالشلف  - مدى قدرة المدقق الداخلي على إدارة المخاطر��

186 

 اتاستبان) 8(  اسرتجاع مت ) استبانه وقد11االستبيانات( عدد بلغ حيث .عليهم االستبانات توزيع خالل من الدراسة عينة أفراد
 .%  72.72 بلغت اسرتجاع وبنسبة للتحليل، صاحلة

 األسـاليب اسـتخدام مت فقـد البيانـات حتليـل ولغايـات الدراسـة تسـاؤالت علـى لإلجابـة :اإلحصـائية المعالجـة أسـاليب- 2
 :التالية اإلحصائية

 .استجابام وحتديد الدراسة جمتمع لوصف املئوية والنسب التكرارات-أ
  .الدراسة أداة ثبات معامل لتحديد كرونباخ ألفا معامل-ب
  التايل: النحو على أجزاءأربع  من النهائية االستبانة تكونت وقد جلمع االستبانة أداة دراسته يف الباحث طبق :الدراسة أداة-3

 ،  التخصـص العلمـيالعمـر،  (اجلـنس، وهـي 5وعـددها  الدراسـة ألفـراد والوظيفيـة الشخصـية املتغريات تضمن :األولالقسم   -
  اخلربة ،عدد الدورات التدربية ). سنوات

  فقارات  9 واحتوى على املخاطر إدارة ألمهية الداخلي املدقق مدى إدراك :الثانيالقسم  -
  .فقارات  9املخاطر و احتوى على  إدارة تفعيل على يعمل التدقيق ألعمال حمكم نظام مدى تطبيق :الثالثالقسم  -
  جزأين: واحتوى علىالعمل على إدارا التشغيلية و  حتديد املخاطرمدى قيام املدقق الداخلي من  الرابع:القسم  -

  فقارات  5حبيث احتوى على  التشغيلية، واكتشاف املخاطرقدرة املدقق الداخلي على حتديد  خيص مدىاجلزء األول  - 
  فقارات. 9مدى قدرة املدقق الداخلي على إدارة املخاطر التشغيلية ن حبيث احتوى على  اجلزء الثاين: - 

 :الدراسة عينة خصائص-4

العينـة   أفراد معظم أن اجلدول من لوحظ كما ، )%100ذكور بنسبة (  كلهم العينة أفراد معظم أن (01) رقم اجلدول من يتبني
) ويرجــع ذلـك لطبيعـة وظيفـة التـدقيق الـداخلي الـيت تتطلـب انقضــاء  %62.5سـنة بنسـبة ( 45أكثـر مـن  اخلـربة لـديهم سـنوات

  سنوات خربة طويلة يف العمل قبل تكليفهم مبهام التدقيق الداخلي

 : المتغيرات الشخصية و الوظيفية 1الجدول رقم 

النســـــــــــــــــبة   التكرار  التحليل اإلحصائي  الوصف

  المئوية

  100  8  ذكر  الجنس

  /  /  أنثى

  

  الفئة العمرية

  /  /  سنة 25أقل من 

  12.5  1  سنة 35سنة إىل  25من 

  37.5  3  سنة 45سنة إىل أقل من  35من 

  50  4  سنة 45أكثر من 

  50  4  حماسبة   التخصص العلمي

  37.5  3  مالية 

  12.5  1  تدقيق 

  /  /  سنوات 5أقل من   
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  37.5  3  سنوات 9 –سنوات  5من   عدد سنوات الخبرة

  62.5  5  سنوات 10-14

عدد الدورات التدريبية 

التي تم االلتحاق بها فيما 

يخص إدارة المخاطر 

  البنكية

  37.5  3  مل يتم االلتحاق بأي دورة تدربيه

  50  4  دورة تدربيه واحدة

  أكثر من دورة واحدة 
1  12.5  

 

 يف و املاليـة احملاسـبية االختصاصـات ذوي نسـبة ارتفـاع علـى يـدلل ممـاختصصـهم حماسـبة  )%50كـذلك يبـني اجلـدول أن نسـبة (
 وأيضـا العلميـة، التخصصـات هـذه ملثـل وحاجتـه املصـريف العمـل لطبيعة االرتفاع هذا ويرجع )%87.5بلغت( اليتالدراسة  جمتمع
   .حماسبية طبيعة من هلا ملا الداخلي التدقيق وظيفة لطبيعة
 مبهامهم القيام من ميكنهم مبا املخاطر إدارة يف الداخلي املدقق دورإدراك و  الدراسة موضوع فهم على قدرم مدى يعكس وهذا
واحـدة  يف إدارة املخـاطر وهــذه  تدربيـه) تلقـوا دورة  %50نسـبة (أن  للتـدريب املــدققني فـنالحظ، أمـا بالنسـبة وجـه أكمـل علـى

 الداخلي. التدقيق دائرة أداء لدعم اجلانب هذا يف اإلدارة املصرفية من املتزايد  االهتمام إىل تشريالنسبة 
 :وتحليلها الدراسة نتائج عرض -5

   بالشلف العاملةالبنوك  في المخاطر إدارة ألهمية الداخلي المدقق مدى إدراك الثاني:القسم 

احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد جمتمع الدراسة حول مدى إدراك املدقق الداخلي ألمهية إدارة  مت استخدام املتوسطات
  املخاطر يف البنوك.

 :مدى إدراك المدقق الداخلي ألهمية إدارة المخاطر في  البنوك (الشلف) 2الجدول رقم 

  الوسط  العبارة

الحســـــــــا

  بي

االنحـــراف 

  المعياري
  الترتيب

  4  0.484  4.63  .الفحص حمل بالنشاط ذات العالقة للمخاطر أويل تقييم يقوم -1

  3  0.473  4.66 يف البنك. املخاطر إجراءات إدارة نظم بوضع الداخلي املدقق إدارة  -2

ومـديري  اإلدارة جملـس بـآراء  وتقـارير املخـاطر لدراسـة نظـم وضـع يف سـتعان -3
 البنك 

4.63  0.484  5  

  1  0.303  4.89 دوري  يف البنك . بشكل املخاطر وتقييم ومتابعة حتديث يتم -4

  6  )0.653  4.52 .التدقيق الداخلي نشاط إدارة عند املخاطر اخلطط اخلاصة بوضع مدير يلتزم -5

 حتسـني يف اإلسـهام والرقابـة ـدف األداء تقيـيم الـداخلي التـدقيق نشاط يشمل -6
 إدارة املخاطر.

4.34  0.478  7  

  2  0.413  4.78 .دوري بشكل تقييم املخاطر على الداخلي التدقيق نشاط خطة تستند -7

  9  0.900  4.12  املخاطر بالبنك . إدارة فعالية نظام وتقييم مراقبة   الداخلي التدقيق نشاط يتوىل -8
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 املـدقق ) املتوسـطات واالحنرافـات املعياريـة اخلاصـة بوجهـات نظـر أفـراد جمتمـع الدراسـة حـول مـدى إدراك2يوضـح اجلـدول رقـم ( 
  4.12إىل  4.89العاملة بالشلف ، وقد تراوحت املتوسطات من    يف البنوك املخاطر إدارة ألمهية الداخلي

املخــاطر يف البنــوك يظهــر مــن خــالل  تطبيــق إدارةإدراك املــدقق الــداخلي ألمهيــة  4مــن الفقــرة رقــم  2نالحــظ مــن اجلــدول رقــم و 
و الـيت تـنص علـى أن املـدقق الـداخلي يهـتم  8البنـك، بينمـا حصـلت الفقـرة رقـم  دوري يف بشـكل املخـاطر وتقيـيم ومتابعـة حتديث

  . 4.02حسايب بلغ  بالبنك مبتوسطاملخاطر  إدارة امفعالية نظ وتقييممبراقبة بنسبة أقل 
   المخاطر إدارة تفعيل على يعمل التدقيق ألعمال محكم نظام القسم الثالث : مدى تطبيق

 ألعمـال حمكـم نظـام مت اسـتخدام املتوسـطات احلسـابية واالحنرافـات املعياريـة إلجابـات أفـراد جمتمـع الدراسـة حـول مـدى تطبيـق 
  .املخاطر إدارة تفعيل على يعمل التدقيق

  رإدارة المخاط تفعيل على يعمل التدقيق ألعمال محكم نظام : مدى تطبيق3الجدول رقم 

 مـدى تطبيـق البنـوك) املتوسـطات واالحنرافـات املعياريـة اخلاصـة بوجهـات نظـر أفـراد جمتمـع الدراسـة حـول 3يوضح اجلدول رقم ( 

  .4.49إىل  4.71، وقد تراوحت املتوسطات من    المخاطر إدارة تفعيل على يعمل التدقيق ألعمال محكم لنظام
 اخلـارجي املـدقق مـع الرقابـة الداخليـة نظـام يقـوم مبناقشـةاملـدقق الـداخلي  أن قيـام 6مـن الفقـرة رقـم  3نالحـظ مـن اجلـدول رقـم و 

و اليت تنص على أن  البنك يهتم بنسبة أقل  8،بينما حصلت الفقرة رقم  4.71دقته ومناسبته مبتوسط حسايب بلغ   مدى ملعرفة
  .  4.49ودقيق  مبتوسط حسايب بلغ  واضح بشكل املخاطر إدارة الداخلي جتاه التدقيق وواجبات مسؤوليات بتحديد

 قرارا  الختاذ العليا إلدارة دقيق ومنظم بشكل املعلومات الداخلي التدقيق يوفر -9
  املخاطر إدارة نظام سالمة وتقومي يف فحص ومساعدا

4.20  0.843  8  

  الوسط   العبارة
  احلسايب

االحنـــراف 
  املعياري

  الرتتيب  

  6  0.49  4.63  املخاطر. إدارة تفعيل يف البنك  يساهم  لدى الداخلي للتدقيق حمكم نظام يوجد -1

  7  0.51  4.61 .الداخلية الرقابة نظام يف وضع البنك   مديري مع اإلدارة جملس يتعاون -2

  3  0.43  4.68 الداخلية. الرقابة نظام يف وضع البنك  مديري مع اإلدارة جملس يتعاون -3

  2  0.41  4.70 البنك   يف الرقابة الداخلية على باإلشراف الداخلي التدقيق إدارة تقوم -4 

  8  0.58  4.59 املخاطر إدارة مبادئ ملتابعة تطبيق الالزمة باإلجراءات   الداخلي املدقق يقوم -5

 ملعرفة اخلارجي املدقق مع الرقابة الداخلية نظام مبناقشة الداخلي التدقيق إدارة تقوم -6
 .دقته ومناسبته مدى

4.71  0.39  1  

 للسياسـات مطابقتها من الداخلي للتأكد املدقق قبل من فحص اإلجراءات  يتم -7
 املخاطر مبادئ إدارة تفعيل يف مسامهتها ومدى واللوائح والنظم والقوانني واخلطط

4.66  0.48  5  

 واضح بشكل املخاطر إدارة الداخلي جتاه التدقيق وواجبات مسؤوليات حتديد يتم -8
 ودقيق

4.49  0.61  9  

 جملـس أو التـدقيق جلنـة عوائـق إىل بـدون ريـه أ إيصـال الـداخلي املـدقق يسـتطيع -9
  اإلدارة

4.67  0.44  4  



 مجلة                                                                                               

 

 01/،�تيسمسيلت،�الجزائريمعهد�العلوم�%قتصادية�والتجارية�وعلوم�التسي��،�ا�ركز�الجام
ي�الونشر 

 

 2017مارس�/�8ول العدد��-لدراسات�%قتصادية�شعاع�لمجلة�

189 

  

  : مدى قيام المدقق الداخلي من تحديد المخاطر التشغيلية والعمل على إدارتها.  عالقسم الرب

مدى قيام املدقق الداخلي مـن مت استخدام املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد جمتمع الدراسة حول 
  .إدارا والعمل علىالتشغيلية  حتديد املخاطر

  : مدى قيام المدقق الداخلي من تحديد  المخاطر التشغيلية و العمل على إدارتها 4الجدول رقم 

  الوسط   الفقرة

الحســـــــــا

  بي

  االنحراف

  المعياري 

  الترتيب 

  التشغيلية .دور المدقق الداخلي في تحديد و اكتشاف المخاطر   -  أ

يقوم بالتأكد مـن مـدى توافـق األهـداف الـيت وضـعتها اإلدارة لألقسـام املختلفـة مـع أهـداف  -1
 البنك واخلطط اإلسرتاتيجية 

4.47

1  
0.500  5  

  2  0.495  4.58  يقوم بالتأكد من مدى حتديد األهداف بشكل رمسي ومراقبتها على أساس دوري. -2

  4  0.500  4.52 األهداف جلميع املوظفني. يقوم بالتأكد من مدى توصيل-3

يقـــوم بالتأكـــد مـــن أن أداء اإلدارة واملســـتندات يـــتم حتليلهمـــا دوريـــا لتحديـــد واألخـــذ بعـــني  -4
 االعتبار النتائج واملخاطر ذات العالقة لكل من البنك ومستوى األنشطة

4.66  0.478  1  

بالتأكــــد مـــن أن املــــوارد، األدوات كافيــــة والوقـــت متــــاح إلجنــــاز أهـــداف وحــــدة عمــــل  يقـــوم -5
 املوظف يف البنك.

4.57  0.495  3  

  4  0.333  4.55  الوسط الحسابي العام 

  مدى قدرة المدقق الداخلي على إدارة المخاطر التشغيلية - ب

  9  0.85  4.07 املبالغ و املدة اليت تناسب خطوط القرض املمنوحة  يقوم املدقق الداخلي بتحديد نوع -1

  7  0.79  4.18 يقوم بالتدقيق يف الضمانات املمنوحة للبنك مقابل القروض املمنوحة للعمالء  -2

  6  0.74  4.28 يقوم بالتحقق من مدى إتاحة الكلمات السرية للدخول يف الربامج املعلوماتية . -3

  2  0.59  4.4 يقوم مبراجعة التقارير السابقة لتقيم املخاطر من قبل البنك . -4

  5  0.71  4.35 يقوم باقرتاح و إدخال حتسينات من أجل إدارة املخاطر التشغيلية .-5

  1  0.5  4.5 يقوم بالكشف اليومي للتجاوزات اليت حتدث على مستوى البنك .-6

  8  0.81  4.15 املطبقة يف البنك دف تقليل املخاطر التشغيلية.يقوم مبراجعة نظم املعلومات  -7

  3  0.61  4.39  يقوم بإعداد تقارير دورية خاصة بأداء العاملني و تقيمها دف حتسني األداء و سري العمل  -8

  4  0.67  4.38  يقوم بالتحقيق االبتدائي يف املخالفات و الشكاوي الواردة من عمالء البنك . -9

  
مـــدى قيـــام املـــدقق  ) املتوســـطات واالحنرافــات املعياريـــة اخلاصـــة بوجهـــات نظــر أفـــراد جمتمـــع الدراســـة حــول4اجلـــدول رقـــم ( يوضــح 

فيما خيص قدرة  4.47إىل  4.66، وقد تراوحت املتوسطات من     الداخلي من حتديد  املخاطر التشغيلية و العمل على إدارا
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غيلية من خالل التأكد من أن أداء اإلدارة واملستندات يتم حتليلهما دوريا لتحديد واألخذ املدقق الداخلي على حتديد املخاطر التش
  بعني االعتبار النتائج واملخاطر ذات العالقة لكل من البنك ومستوى األنشطة .

لــيت حتــدث علــى املــدقق الــداخلي بالكشــف اليــومي للتجــاوزات ا علــى قيــام والــيت تــنصمــن اجلــزء الثــاين  6بنمــا احتلــت الفقــرة رقــم 
  .4.5مستوى البنك يعترب كإسرتاجتية إلدارة املخاطر التشغيلية مبتوسط حسايب بلغ 

 والتوصيات النتائج -

 أوال: النتائج  

  البنوك يف الداخليني املدققني على أجريت واليت للدراسة والعملية النظرية التحليالت ضوء يف
 :التالية النتائج إىل التوصل مت الشلف والية يف العاملة

 املخاطر احلسبان يف تأخذ وضع إجراءات تدقيق وأمهية املصرف، يف املخاطر إدارة بأمهية الداخلي التدقيق إدارة لدى وعي هناك-
 البنك. هلا يتعرض اليت
 يف الداخليـة والرقابـة املعلومـات ومالئمـة موثوقية حول تأكيد توفري على املخاطر إدارة بشأن عملهم يف الداخليون املدققون يركز-

 .عامة بصفة املنظمات
  .املصارف يف املخاطر إدارة لتفعيل التنفيذية واإلدارة اإلدارة جملس بني تعاون وهناك الداخلي، التدقيق ألعمال حمكم نظام يوجد-
 .الداخلية للرقابة فعال نظام لتطبيق املصرف إدارة وبني الداخلي املدقق بني تعاون يوجد -
 .املخاطر إدارة عمليات مبادئ تطبيق يف التحليل بإجراءات قيامه عند الواجبة املهنية العناية الداخلي املدقق يبذل-
  .احملتملة اخلسائر وتقليلالبنك  أهداف لتحقيق وذلكالبنك  يف القائم املخاطر إدارة نظام وتقييممبراقبة  الداخلي املدقق يقوم -
 .يف البنك الداخلية والرقابة الداخلي الضبط أنظمة يف القصور أوجه لكشف عملية آليات الداخلي املدقق يطبق -
 املؤسسات عن خمتلفة طبيعة من له ملاالبنك  هلا يتعرض اليت املخاطر من العديد هناك-

 التشغيلية. واملخاطر املالية املخاطر يف املخاطر هذه وتتمثل األخرى، املالية
 .املخاطر إدارة بعملية القيام مهامه من وليس املخاطر إلدارةاستشارات  الداخلي املدقق يقدم-
 بالوالية. العاملة البنوك التجارية يف املخاطر إدارة تفعيل يف دوره بأمهية الداخلي املدقق لدى وعي هناك -
  البنك. يف املخاطر إدارة نظام وتقومي سالمة فحص يف ومساعدا قراراا الختاذ العليا لإلدارة املعلومات الداخلي التدقيق يوفر -

 التوصيات  ثانيا:

 :التالية بالتوصياتالبنوك يف  الداخليني املدققني يوصي الباحث فإن الدراسة، هذه يف نتائج من إليه التوصل مت ما على بناء
 البنوك. يف الداخلي والتدقيق املخاطر إدارة دائريت بني والتنسيق املتابعة لتحقيق والدعم االهتمام من املزيد بذل ضرورة-
 .املخاطر إدارة جمال يف فعالة بصورة أعماهلم أداء من لتمكنهم الداخليني املدققني لدى واملعرفة املهارة تعزيز حنو العملاستمرارية -
 على الرقابة وإحكام املخاطر إدارة دعم يف إجيايب أثر من هلا ملا دورها وتفعيل الداخلي التدقيق بوظيفة االهتمام زيادة على العمل-

 البنكي.األداء  جوانب خمتلف
 املصارف يف املخاطر بإدارة املتعلقة والنشرات الدورات وتنويع تكثيف خالل من الداخليني املدققني قدرات تنمية يفاالستمرارية  -

 .املوضوعات هذه يف املتجددة املصرفية املهارات إلكسام
 .وجه أكمل على مهامه بأداء القيام من يتمكن لكي الداخلي املدقق استقاللية مقومات تدعيماستمرارية  على العمل-
 السـاحة علـى والتطـورات املسـتجدات ضـوء يف املصـارف، هلـا تتعـرض الـيت املخـاطر إلدارة حمـدث دليل وجود من التحقق ضرورة-

  .املصرفية
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  ملـــخص:

السياحة؛  قطاع تتميز األقاليم الساحلية اجلزائرية خبصائص مورفولوجية مميزة جدا، األمر الذي ساعد على تطور عدة أنشطة فيها، وعلى رأسها
فيها، إال أن ذلك ساهم يف إفراز  وبقدر ما لعب انتماء هذه األقاليم إىل الرب والبحر دورا مهما يف خلق جمموعة من التفاعالت بني البشر والطبيعة

 مجلة من االختالالت اليت جعلت هذه األقاليم تتسم باهلشاشة؛ حيث جند النظام االيكولوجي البحري، ميثل أكرب املتضررين من هذه العملية
 ظل غياب املقاربة املدجمة وعدم مراعاة التنموية، خاصة التنمية السياحية؛ يف هذا اإلطار حتاول هذه الدراسة تقييم التنمية السياحية الساحلية يف

  التوجه االقتصادي واالجتماعي هلذا األقاليم.

  السياحة الساحلية، الصيد البحري، املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية، اجلزائر. الكلمات المفتاحية:

  
Résumé:  
Les régions côtières en Algérie sont d’une grande importance. En plus de leur teneur en ressources 
naturelles biologiques marines, elles fournissent des possibilités de développement économique reposant sur 
plusieurs autres activités tel que le tourisme et la pêche. Le présent article vise une analyse tendant à orienter 
les décideurs, à travers une approche analytique et empirique en l’absence d’une approche intégrée et non en 
tenant compte de l'orientation socio-économique de ces régions. 
Mots clés: tourisme balnéaire, pêche, Schéma Directeur d’aménagement touristique, Algérie. 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أثر�السياحة�الساحلية�عFى�استCDاف�النظام�?يكولو=ي�

  البحري�Lي�Kقاليم�الساحلية�الجزائرية

قدري صالح الديند.   

الُعلوم االقتصاديّة والُعلوم الّتجاريّة وُعلوم الّتسيري كلية  

-اجلزائر -  جامعة جيجل  

 

بوسالم أبوبكر د  

 الُعلوم االقتصاديّة والُعلوم الّتجاريّة وُعلوم الّتسيري كلية

 - اجلزائر - املركز اجلامعي ميلة

 

بن ذهيبة محمدد.   

وُعلوم الّتسيريالُعلوم االقتصاديّة والُعلوم الّتجاريّة  كلية  

-اجلزائر -  جامعة جيجل  
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 الساحلية�الجزائرية السياحة�الساحلية�عFى�استCDاف�النظام�?يكولو=ي�البحري�Lي�Kقاليم�أثر 

  المقدمة:

تعترب األقاليم الساحلية ذات أمهية بالغة ملعظم الدول، فضال على ما حتتويه من موارد طبيعية ويف مقدمتها املوارد البحرية احلية 
ة، كما (أمساك، قشريات، صدفيات، أعشاب، طحالب وغريها)، هذه األخرية اليت تعترب مصدر احلياة ملعظم سكان اتمعات الساحلي

أا توفر فرص التنمية االقتصادية القائمة على أنشطة أخرى متعددة خاصة السياحة والرتفيه، وهذا بسبب تراثها البيئي البحري الغين 
  (شعاب مرجانية، أشجار مانغروف، احلشائش البحرية وغريها)، والذي مييزها عن باقي األقاليم. 

ات معقدة وهشة، فهي ختضع موعة من الضغوط وعلى شكل متزايد لعدد كبري إضافة إىل ذلك، فاألقاليم الساحلية كفضاء
من األنشطة غري املتكاملة مع بعضها البعض، خاصة قطاعي السياحة والصيد، مما يسبب العديد من املشاكل وتعارض املصاحل بني 

يكولوجي البحري الذي ميثل أكرب املتضررين من هذه مستخدمي املوارد الساحلية سواء يف البحر أو األرض، ويف املقابل جند النظام اال
  العملية التنموية. 

إضافة إىل ذلك فإن حتليل العالقة بني السياحة الساحلية والتنمية االقتصادية واالجتماعية يف األقاليم الساحلية، يبني لنا مدى   
السياحة  الكبرية اليت تزخر ا هذه األقاليم، وإنعاش هذا النوع من السياحة، خاصة يف ظل اإلمكانيات واملقومات السياحية أمهية

الساحلية وجعلها أحد حمركات التنمية فيها يتطلب مقاربة خاصة تراعي خصوصيات هذه األقاليم من جهة، إضافة إىل مراعاة التوجه 
ت وجتنب حتسني رفاهية فئة االقتصادي واالجتماعي هلذه األقاليم من جهة أخرى، وهذا لتجنب خلق صراعات بني خمتلف القطاعا

 les externalitésمعينة من اتمع على حساب فئة أخرى؛ يف هذا اإلطار حياول حبثنا تسليط الضوء على اآلثار اخلارجية السلبية "

négatives املقال حياول " اليت ميكن أن تسببها السياحة الساحلية وأثر ذلك على التنمية احمللية املستدامة لألقاليم الساحلية، وهذا
ك اإلجابة على التساؤل الرئيسي التايل: ما هي اآلثار اخلارجية السلبية اليت ميكن ان تسببها السياحة الساحلية يف اجلزائر؟ وما أثر ذل

  على دميومة التنمية احمللية يف األقاليم الساحلية اجلزائرية؟

  منهجية وأدوات البحث.

معطيات املتاحة على املستوى الوطين (وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعات اعتمدنا يف دراستنا على حتليل كمي لل  
التقليدية، وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري)، إضافة إىل حتليل نوعي على أساس املعلومات املتاحة (إجراء مقابالت مع 

قا من حساب اقتصادي قمنا بتحديد جمموعة من املؤشرات اليت تساهم يف وانطال .خمتلف الفاعلني يف قطاعي السياحة والصيد البحري)
ة التحليل االقتصادي للقطاعني. ودراستنا هذه تدخل إطار مشروع إنشاء احملمية البحرية لتازة بالشراكة مع الصندوق الوطين حلماية الطبيع

WWF Med PO [SEA Med]بإنشاء احملمية البحرية لتازة، واملتمثلني يف  ، حيث مت استهداف الفاعلني األساسيني املتأثرين
قارب صيد حريف) يف إقليم جيجل  40الصيادين احلرفيني، وقد مت إعداد هذه الدراسة بتوزيع استبيان على عينة من الصيادين احلرفيني (

وكالة  588على أكثر من سائح. إضافة إىل توزيع استمارة  1500الساحلي، خالل شهر أوت، وتوزيع استبيان أخر على أكثر من 
  استمارة قابلة للتحليل. 45سياحة وأسفار، ومت اسرتجاع 

  نتائج ومناقشة.

  أداء القطاع السياحي في األقاليم الساحلية الجزائرية. .1

من النشاطات  تعترب األقاليم الساحلية اجلزائرية من بني أهم األقاليم الغنية باملوارد الطبيعية املهمة، إضافة إىل ذلك فإن نسبة كبرية
؛ ورغم اإلمكانيات واملقومات السياحية الكبرية اليت تتمتع 1االقتصادية تتمركز فيها، زيادة على أن أكثر من ثلث السكان يعيشون فيها

بية ؛ إال أن السياحة الشاطئية تستقطب غال2ا األقاليم الساحلية اجلزائرية واليت تسمح بتطوير عدة منتجات سياحية على مدار السنة
األمر الذي جعل من تلوث مياه البحر وخمتلف أشكال التلوث الناجم عن السياحة (نفايات صلبة،   السياح الذين يزورون هذه األقاليم،

؛ فضال عن التأثري 3استغالل مفرط للمياه، تلوث اجلو والضوضاء..)، من بني األسباب اليت سامهت يف القضاء على األمساك وهجرا
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عية االقتصادية واالجتماعية للصيادين من جهة، خاصة احلرفيني منهم، ومن جهة أخرى أثر ذلك سلبا على القطاع سلبا على الوض
وما مييز األقاليم الساحلية هو مناخها املتوسطي، حيث يقدر  .45السياحي، عن طريق اخنفاض نسبة تواجد السياح يف هذه املناطق امللوثة

م؛ إضافة إىل ذلك ° 30بر إىل شهر ماي، وتبلغ ذروا خالل جوان، جويلية وأوت مبتوسط م يف املتوسط من شهر أكتو ° 18بــ
فاألقاليم الساحلية حتتوي على سهول التل "سهل متيجة، وهران وعنابة". ورغم اإلمكانيات واملقومات السياحية الكبرية اليت تتمتع ا 

تستقطب غالبية السياح الذين يزورون هذه األقاليم، وذلك قصد التمتع بأشعة  األقاليم الساحلية اجلزائرية، إال أن السياحة الشاطئية
(وزارة التهيئة العمرانية  2014زائر سنة  107987394الشمس، إضافة إىل املناظر اجلميلة للشواطئ، حيث وصل عدد الزوار إىل 

تتعرض له النظام اإليكولوجي البحري اجلزائري، )؛ األمر الذي يبني الضغط الكبري الذي 2015والسياحة والصناعات التقليدية، 
  والشكل املوايل يبني نسبة السياح الوافدين إىل األقاليم الساحلية مقارنة بإمجايل السياح الوافدين إىل اجلزائر.

 .2014-2004: عدد السياح الوافدين إلى األقاليم الساحلية الجزائرية 01الشكل 

  

  .2015من إعدادنا، باالعتماد على بيانات من وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعات التقليدية،  صدر:الم

%، 44.44نالحظ من خالل الشكل أعاله أن نسبة السياح الوافدين إىل األقاليم الساحلية مرتفعة، حيث جند أا تتغري يف اال [
إىل اجلزائر؛ األمر الذي يبني الرتكز املكاين الكبري الذي تعاين منه الشواطئ اجلزائرية؛  %] من إمجايل عدد السياح الوافدين53.36

بيئة فبالرغم من اآلثار االجيابية للسياحة الساحلية (زيادة املداخيل وخلق مناصب عمل)، إال أا تعترب أحد أهم عوامل التدهور بالنسبة لل
ياحية يف املناطق احلساسة واهلشة يؤدي إىل التدهور املادي لألراضي، وإىل اإلضرار باملوائل ، حيث أن إقامة مرافق س6واملوارد الطبيعية

ي وفقدان التنوع البيولوجي، وتدمري املناظر الطبيعية، كما ميكن لألضرار أن حتدث من جراء عملية التشييد ومن جراء التغيريات اليت تعرت 
الساحلية الطبيعية أشد خطورة من بني نتائج النمو السياحي، والناتج عن تشغيل املرافق  استخدامات األراضي أيضا، ويعد فقدان البيئات

؛ وعليه 78السياحية، مما يؤدي إىل استخدام املوارد غري املتجددة والثمينة كاملياه العذبة وأنواع الوقود األحفوري، وتوليد امللوثات والنفايات
ة يف االقتصاد السياحي اجلزائري. ويف ضل خصائص األقاليم الساحلية، كأقاليم هشة فللسياحة  الشاطئية "الساحلية" مكانة خاص

وحساسة، وكأقاليم حتتاج إىل مقاربة خاصة وإىل اعتبارات خاصة بشأن التنمية احمللية املستدامة، يصبح التوجه حنو األيكوسياحة كمحرك 
يكولوجي من جهة، وعلى استدامة التنمية االقتصادية واالجتماعية فيها من للتنمية االقتصادية أمر ضروري للحفاظ على سالمة النظام اال

و جهة أخرى.  وباإلضافة إىل الزيادة يف عدد السياح، فإنه هناك أيضا منو لعدد الليايل السياحية يف هذه األقاليم وبنسبة متزايدة كما ه
  موضح يف الشكل املوايل. 
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  .2014-2003األقاليم الساحلية الجزائرية للفترة : عدد الليالي السياحية في 02الشكل 

   

  .2015من إعدادنا، باالعتماد على بيانات من وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعات التقليدية،  المصدر:     

  
]، وهنا جتدر 56.8-44.7بذب يف اال [يوضح الشكل أعاله أن تطور الليايل السياحية يف األقاليم الساحلية شهدت تذ

ين اإلشارة إىل أن هناك عامالن يؤثران بصورة مباشرة على العدد اإلمجايل لليايل اليت يقضيها السياح ومها العدد اإلمجايل للسياح الوافد
يف ظل اقتصاد السياحة،كعلم والثاين هو متوسط إقامة السائح. هذه النتائج تبني الضغط الذي تتعرض له هذه األقاليم احلساسة، و 

اخليارات الناجعة يف جمال السياحة، يصبح البحث عن السياحة اليت تناسب هذه األقاليم أمر ضروري، خاصة يف ظل اخلصائص اليت 
  تتميز ا األقاليم الساحلية كأقاليم حساسة وهشة اقتصاديا واجتماعيا.

  والبحر على قطاع الصيد البحري في الجزائر.محاولة تقييم أثر أنشطة السياحة ذات الصلة بالصيد  .2

تعترب إجازة الصيد السياحي يف اجلزائر شخصية وال ميكن التنازل عنها وتسلم لكل طالب مـن طـرف إدارة الصـيد املختصـة إقليميـا بطلـب 
، الشـكل املـوايل 9سـياحي يف اجلزائـرمن وكالة السياحة واألسفار املعنية، هذه األخرية اليت تعترب املسؤول األول عن تنظيم رحالت الصيد ال

  يبني مدى ممارسة نشاط الصيد السياحي والسياحة ذات الصلة بالبحر املنظمة من طرف الوكاالت السياحية يف اجلزائر.
  : عدد وكاالت السياحة واألسفار المنظمة ألنشطة السياحة ذات الصلة بالصيد والبحر في األقاليم الساحلية الجزائرية.03الشكل 

  
  .2015من إعدادنا، نتائج الدراسة امليدانية المصدر: 

  
وكالــة" ال تــنظم رحــالت صــيد  588وكالــة ســياحية مــن  45مــن الشــكل أعــاله يتبــني لنــا أن أغلبيــة وكــاالت الســياحة واألســفار "

ني الوكاالت وممتهين الصيد احلريف من جهة، وعدم التأثري سياحي، األمر الذي يسمح بعدم خلق صراعات على املوارد الصيدية والفضاء ب
  سلبا على الوضعية السوسيواقتصادية للصيادين احلرفيني عن طريق عدم التأثري سلبا على مردودية قوارم من جهة أخرى. 
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  محاولة تقييم التنمية السياحية ذات الصلة بالبحر وموارده في األقاليم الساحلية.   .3

القتصــادي لألقــاليم الســاحلية اجلزائريــة، حيــث جنــد أن التنميــة فيهــا تقــوم علــى جمموعــة مــن احملركــات الرئيســية، خاصــة قطــاع نظــر للتوجــه ا
الســياحة والصــيد، وعليــه، فــإن التنميــة الســياحية مــن منظــور ســياحي حمــض، إضــافة إىل العمــل يف إطــار مقاربــة أحاديــة، ســيؤدي إىل خلــق 

ا اإلطـار جنـد نشـاط الصـيد السـياحي الـذي يعتـرب مـن األنشـطة املعـول عليهـا للمسـامهة يف زيـادة جاذبيـة صراعات يف هذه األقاليم. يف هـذ
األقــاليم الســاحلية وتنميــة القطــاع الســياحي فيهــا. األمــر الــذي ســيؤدي إىل خلــق صــراعات وتضــارب يف املصــاحل بــني القطــاعني كمــا هــو 

  موضح يف الشكل املوايل:
  حة الساحلية ذات الصلة بالبحر وموارده على التنمية المحلية المستدامة : أثر تنمية السيا04الشكل 

  في األقاليم الساحلية الجزائرية.

  
  من إعدادنا، نتائج حبثنا. المصدر:

  
ن املوارد الصيدية والفضاء وعليه فإن التنمية السياحية يف األقاليم الساحلية اجلزائرية ستؤدي إىل خلق صراعات جديدة على كل م

البحري، األمر الذي يؤثر سلبا على الوضعية السوسيواقتصادية للصيادين احلرفيني من جهة، إضافة إىل التأثري سلبا على التضامن احمللي 
ثري سلبا على استدامة التنمية احمللية يف هذه األقاليم. بني الفاعلني احملليني "خاصة السياحة والصيد البحري" من جهة أخرى، وبالتايل التأ

  كأداة تنمية مدجمة لقطاعي السياحة والصيد البحري، كما هو موضح بالشكل املوايل:  10من هنا تأيت أمهية املقاربة املدجمة
  
  
  
  
  
  

 السائح البحر في

موارد صيدية وفضاء 
 بحري

الوكا�ت  –مقدم الخدمة 
  -السياحية

 من يستفيد؟

 أين تمارس؟ من يمارس؟

 من يقبض؟ ماذا يستغل؟

تنمية السياحة ذات الصلة 
بالبحر والصيد في ا�قاليم 

 الساحلية

 الموارد الصيدية والفضاء البحري يستخدمجديد  جھدخلق 
، -عادة من الطبقة المتوسطة والغنية- ينة من الناس لصالح فئة مع

 -من الطبقة الفقيرة غالبا -الصيادين الحرفيين حسابعلى 

صراع على الفضاء "في 

 البر والبحر"
 صراع على الموارد الصيدية

التأثير سلبا على التسيير المستدام للموارد 
 الصيدية وديمومة نشاط الصيد.

تھديد التضامن المحلي 
 ن مختلف الفاعلينبي

 

 التأثير سلبا على استدامة التنمية المحلية ل5قليم.
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  زائرية.: أثر المقاربة المدمجة على استدامة التنمية المحلية في األقاليم الساحلية الج05الشكل 

  
  : من إعدادنا، نتائج حبثنا.المصدر

وعليه، فإنه يف إطار ممارسة أنشطة سياحية مدجمة مع الصيد، وختدم قطاع الصيد بالدرجة االوىل، حيث يتم تدعيم الوحدات القدمية 
د الصيدية ودميومة نشاط الصيد احلريف، إضافة إىل احلد من اخلاصة بالصيادين احلرفيني، سيساهم إجيابا يف التسيري املستدام للموار 

 الصراعات احملتملة يف حال األنشطة السياحية اليت مت تطويرها يف إطار مقاربة أحادية، وبالتايل املسامهة يف حتقيق تنمية مدجمة حملية
  مستدامة.

 أثر غياب ثقافة االستهالك البيئية لدى السائح الجزائري: .4

أثر أنشطة السياحة ذات الصـلة بـاملوارد الصـيدية علـى النظـام اإليكولـوجي البحـري، سـنحاول يف هـذا العنصـر التطـرق إىل  بعد أن وضحنا
 أثر غياب ثقافة اإلستهالك البيئية على هذا النظـام.  ويبـني اجلـدول املـوايل التحليـل الوصـفي لفقـرات تعـرب عـن اجتاهـات السـياح حنـو ثقافـة

ك الســـائح الـــذي يأخـــذ يف احلســـبان متطلبـــات األيكوســـياحة، والـــذي يشـــمل التوزيـــع التكـــراري والوســـط احلســـايب االســـتهالك البيئيـــة وســـلو 
  واالحنراف املعياري ملستوى موافقة أفراد عينة الدراسة على هذه الفقرات، حيث أظهر التحليل أن لدى السائح اجتاهات اجيابية قوية:

  
  
  

 سياحة مدمجة مع الصيد

تطوير النشاط من منظور 
 مقاربة أحادية سياحي محض.

خلق مؤسسات جديدة 
لصالح أشخاص خارجين 

 عن القطاع

خلق صراع جديد 
 "الفضاء والثروة"

زيادة تدھور الوضعية 
جتماعية ا�قتصادية وا�

 لمجتمع الصيادين

تطوير نشاط سياحي يخدم 
قطاع الصيد البحري 

 والسياحة على حد سواء 

تدھور 
 البيئة

التنمية  إشكالية استدامة
 لBقاليم الساحلية ؟ المحلية 

 مقاربة مدمجة

تدعيم المؤسسات القديمة 
 التابعة لمجتمع الصيادين.

 سياحة الصيد

نقص الصراع  "خاصة 
 ثروة"على ال

تحسن الوضعية 
ا�قتصادية وا�جتماعية 

 لمجتمع الصيادين

 التنمية المحليةاستدامة 
 .لBقاليم الساحلية 

الحفاظ 
 على البيئة

دالة بين ع� 
 الجيل الواحد

دالة بين ع
 الجيل الواحد

عدالة بين 
اDجيال وبين 
 الجيل الواحد

عدالة بين � 
اDجيال وبين 
 الجيل الواحد
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  سلوك السائح الذي يأخذ في الحسبان متطلبات األيكوسياحة. : ثقافة االستهالك البيئية و01الجدول 

  

  

الوسط   التكرارات "نسبة مئوية"

  الحسابي

االنحراف 

  دائما  غالبا  محايد  أحيانا  أبدا  المعياري

  1.01331  2.32267  1.3  13.3  24.7  38.0  22.7 لرتشيد استهالك الوقود،  أقود(وأنصح بقيادة) السيارة بسرعة متدنية.

  0.88257  2.1400  2.7  9.3  2.7  70.0  15.3 ار املنتجات غري امللوثة للبيئة.أخت

  1.05007  1.8933  3.3  9.3  2.0  44.4  41.3  أختار املنتجات القابلة إلعادة التدوير.

  1.10755  3.1467  6.7  47.3  2.0  42.0  2.0  أعمل على إقناع اآلخرين باختاذ سلوكيات صديقة للبيئة

  1.18998  2.3267  4.0  22.0  2.0  46.7  25.3  لمنتج الصديق للبيئة.أقوم بدفع سعر أعلى ل

  0.76571  2.2400  1.3  10.0  6.0  76.7  6.0  أقوم بدفع سعر أعلى للمنتج احمللي.

  0.81981  2.1800  2.0  9.3  4.0  74.0  10.7  أسعى دائما للتعامل مع الباعة الذين يتعاملون باملنتجات الصديقة للبيئة.

  1.07683  3.1867  6.0  50.0  1.3  42.0  0.7  كرب مقابل االستمتاع ببيئة نظيفة.نقوم بدفع مبلغ أ

  0.67094  4.1133  28.7  54.0  17.3  0  0  أقدر واحرتم عادات السكان احملليني   وخصوصيام.

  0.9529  2.6165  -  -  -  -  -  ثقافة استهالك السائح البيئية التي تأخذ في الحسبان متطلبات األيكوسياحة.

  .2015من إعدادنا، نتائج الدراسة امليدانية، أوت : المصدر

يتبني لنا من اجلدول أعاله أن معظم عبارات هذا املتغري حصلت على متوسطات حسابية منخفضة، وباحنرافات معيارية مرتفعة نوعا ما، 
أخذ يف احلسبان متطلبات األمر الذي يشري إىل عدم جتانس اجتاهات السياح حول ثقافة استهالكهم البيئية وسلوكهم الذي ي

ق األيكوسياحة، ماعدا العبارة األخرية املتعلقة باحرتام عادات وتقاليد السكان احملليني فإن متوسطها كان "قوي موافق" وكانت نتيجة متف
  ). 0.67094عليها بني خمتلف السياح نتيجة لالحنراف املعياري املنخفض (

)، لكنه حياد غري متفق عليه نظرا إىل التشتت يف اإلجابات، 2.6165ملتغري كان "حمايد" (وعموما فإن متوسط اجتاه السياح حنو هذا ا
). األمر الذي يبني أن ثقافة استهالك السائح ال تأخذ يف 0.9529هذا األخري الذي يظهر لنا من خالل االحنراف املعياري املرتفع (
وانب اإلجيابية ميكن استثمارها يف املستقبل جلعلها تتجسد يف السلوك احلسبان خمتلف قضايا األيكوسياحة. لكن تبقى هناك بعض اجل

اليومي للسياح وتتماشى مع مقاربة األيكوسياحة والتنمية املستدامة، وكذلك يف هذا اإلطار جيب البحث عن األساليب الرتوجيية األكثر 
  ن تصبح هذه الثقافة متجذرة يف السلوك االستهالكي اليومي. إقناعا لتشجيع السائح على تبين قيم وثقافة استهالك صديقة للبيئة، على أ
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  الخاتمة:

هذا النوع من  أمهيةإن حتليل العالقة بني السياحة الساحلية والتنمية االقتصادية واالجتماعية يف األقاليم الساحلية، يبني لنا مدى 
السياحة الساحلية وجعلها أحد  ة اليت تزخر ا هذه األقاليم، وإنعاشالسياحة، خاصة يف ظل اإلمكانيات واملقومات السياحية الكبري 

حمركات التنمية فيها يتطلب مقاربة خاصة تراعي خصوصيات هذه األقاليم من جهة، إضافة إىل مراعاة التوجه االقتصادي واالجتماعي 
حتسني رفاهية فئة معينة من اتمع على  هلذه األقاليم من جهة أخرى، وهذا لتجنب خلق صراعات بني خمتلف القطاعات وجتنب

  حساب فئة أخرى. 

 ولقد تبنت اجلزائر إسرتاجتية لتنمية السياحة دف إىل حتسني صورة اجلزائر السياحية باخلارج وجذب االستثمارات من أجل تسويق املنتوج
التارخيي والثقايف اليت تزخر به اجلزائر من جهة أخرى،  من جهة، إضافة إىل التوفيق بني ترقية السياحة والبيئة وتثمني الرتاث  السياحي

  خاصة يف األقاليم الساحلية.
لكن، وبالرغم من كل اإلجيابيات اليت جاء ا خمتلف املخططات، إال أن املقاربة األحادية والتفكري من منظور سياحي حمض، أفضى إىل  

البحري وتؤدي إىل خلق صراعات جمتمع الصيادين، وهذه األنشطة وضع منتجات سياحية، أثرت "وستؤثر" سلبا على قطاع الصيد 
  تتمثل يف الصيد السياحي وسياحة الغوص، إضافة إىل األنشطة األخرى غري املؤطرة.

اربة أعاله، فإن اجلزائر اليوم حباجة إىل االستثمار يف أنشطة سياحية جديدة يف إطار األيكوسياحة ويف إطار مق وبناءا على التحليل املقدم
جتمع خمتلف القطاعات، وهذا من أجل  تثمني الرتاث الغين الذي تزخر به بالطريقة اليت تتماشى وخصائصها من جهة، إضافة إىل كسب 

  أسواق جديدة وتعظيم سوقها السياحي احملتمل من جهة أخرى، خاصة أمام ضعف حصتها من السياحة الدولية مقارنة بالدول ااورة.
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  ملخص:

وذلك لتوضيح اإلطار  حوكمة الشركات يف اجلزائر، وذلك باستعمال املنهج الوصفي تطبيقدف هذه الدراسة إىل إبراز 

، فرغبة اجلزائر يف زيادة التكامل مع اتمع الشركات وتوضيح مساعي اجلزائر يف تبنيها واملعيقات اليت تواجهها النظري حلوكمة

الشركات، حيث عملت على حتسني مناخ األعمال ا  االقتصادي العاملي أدى ا إىل بذل جهود حنو بناء إطار مؤسسي حلوكمة

كمسعى يهدف إىل   2009وانفتاح اقتصادها، فضال عن قيام احلكومة بتنفيذ إصالحات هيكلية وكذا ميثاق احلكم الراشد سنة 

يف ظل قزمية دور تطبيق مبادئ احلوكمة على أرض الواقع، وقد توصلت الدراسة إىل نتائج أمهها: أن كل هذه اهودات غري كافية 

ري البورصة وحمدودية دور املنظمات املهنية وعدم فعالية النظام الضرييب والقضائي، وانعدام معايري املراجعة واحملاسبة تتالئم مع املعاي

الدولية، وكذا إطار مؤسسي متني وأنظمة وقوانني داعمة لذلك، فهي حباجة إىل بذل جهود من أجل وضع إطار وطين حلوكمة 

  كات يف اجلزائر مع تفعيل أطرافها مما جيعل تسيري املؤسسات ومراقبتها يرقي للمستوى الذي يضمن حقوق أصحاب املصاحل.الشر 

 .2009 ، حوكمة الشركات، ميثاق احلكم الراشد: احلوكمةالكلمات المفتاحية

Abstract: 

This study aims to highlight the application of corporate governance in Algeria, and by 

using descriptive method in order to clarify the theoretical framework for corporate 

governance and clarifying the efforts of Algeria in the adoption and the obstacles they face، 
Algeria’ s desire for greater integration with the world economic community led them to 

make efforts towards building an institutional framework for corporate governance, so it 

worked to improve the business climate and the openness of its economy. In addition to that, 

the government’ s implementation of structural reforms as well as the version of the charter of 

good governance in 2009 endeavor aims to apply the principles of corporate governance on 

the ground. However, this is not enough in the light of the role of the dwarf of the stock 

market and the limited role of professional organizations and the ineffectiveness of the taxes 

system and judiciary, and the absence of standards for auditing conformity with international 

standards, as well as strong institutional framework, regulations and laws in support of it. 

They need to make efforts to develop a national framework for corporate governance in 

Algeria with the activation of its edges, which makes the functioning of institutions and 

control beyond the level that guarantees the rights of stakeholders. 
Keywords: Governance, Corporate Governance, Governance Charter 2009 

 

  

 تطبيق�حوكمة�الشركات�2ي�الجزائر
Implementing corporate governance in Algeria 
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  مقدمة

لقد ظهر موضوع حوكمة الشركات على املستوى الدويل عندما شهد العامل ايارات عديدة من الشركات واليت من أبرازها 

وبنك بريش" واليت ارتبط ايارهم بالفساد املايل واإلداري واحملاسيب وضعف آليات الرقابة على األنشطة  شركة "إنرون وورلدكوم

  املالية للمؤسسات.

وقد أدى ايار أداء الشركات إىل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدويل لدراسة 

للحوكمة، وذلك جند أن إجراءات ومعايري احلوكمة ستظل موجهة بالدرجة األوىل لسد آلية احلوكمة وحددت مبادئ خاصة 

الثغرات والفجوات يف القوانني والتشريعات التجارية املعمول ا، وذلك دف ضمان جودة التقارير املالية ومنح حدوث حاالت 

يوي الذي يلعبه جملس اإلدارة واجلان املراجعة يف عملية الغش والتدليس، وقد دفعت هذه االيارات أيضا إىل البحث عن الدور احل

احلوكمة، حيث تعترب كل هذه األطراف وسيلة إشرافية على جودة التقارير املالية والوصول إىل قرارات مالية ذات رشادة وفعالية، 

اجات عالية وتربز األمهية هنا وقد عظمة احلوكمة القيمة التنافسية للشركات يف ظل استحداث أدوات واليات السوق وحدوث اندم

 جتنب االنزالق يف مشاكل احملاسبة واملالية وسوء القرارات املالية اليت مت بناؤها على النتائج املالية واحملاسبية خاطئ، وكشف حاالت

 التالعب والفساد وسوء اإلدارة.

ن العامل، فرغبة منها يف زيادة التكامل لقد أصبح تطبيق احلوكمة اجتاها دوليا، واجلزائر ليست مبعزل عمشكلة البحث: 

مؤسسي حلوكمة الشركات حيث عملت على حتسني  إطاراالقتصادي العاملي كغريها من الدول النامية، بذلت جمهودات لبناء 

 مناخ األعمال ا وانفتاح اقتصادها.

  ت في الجزائر؟ ما هو واقع حوكمة الشركا ومن هنا ميكن طرح إشكالية الدراسة واملتمثلة فيما يلي:

 وتتفرع هذه اإلشكالية لألسئلة الفرعية التالية:

 ما هو مفهوم حوكمة الشركات؟ وما املبادئ اليت تقوم عليها؟ -

  اليت قامت ا اجلزائر لتبين حوكمة الشركات؟  اإلجراءاتما هي أهم  -

  التالية:كإجابات قبلية لألسئلة الفرعية قمنا بصياغة الفرضيات  :فرضيات الدراسة

على أا وضع نظام أمثل الذي يتم من خالله إستغالل موارد حلوكمة الشركات عدة مفاهيم منها: أا تعرف   -

 الشركات وحسن توجيهها ومراقبتها من أجل حتقيق أهداف الشركة والوفاء مبعايري اإلفصاح والشفافية؛

 ات إصدار ميثاق يعرف بـ "ميثاق احلكم الراشد"إن أهم اإلجراءات اليت قامت ا اجلزائر لتبين حوكمة الشرك  -

  دف الدراسة إىل ما يلي: :أهداف الدراسة

 إبراز اجلانب النظري حلوكمة الشركات؛ -

 الوقوف على واقع حوكمة الشركات يف اجلزائر. -
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الشركات وتوضيح مساعي اجلزائر يف  لقد مت االعتماد على املنهج الوصفي وذلك لتوضيح االطار النظري حلوكمة منهج الدراسة:

 تبنيها واملعيقات اليت تواجهها. 

  أوال: مفهوم حوكمة الشركات 

 تعريف وخصائص حوكمة الشركات .1

 تعريف حوكمة الشركات 1.1

  هناك عدة تعاريف حلوكمة الشركات نذكر منها:

تستخدم بواسطة ممثلي عرف جممع املدققني الداخليني األمريكي على أا: عمليات تتم من خالل إجراءات  - 

أصحاب املصاحل بتوفري إشراف على املخاطر وإدارا بواسطة اإلدارة، ومراقبة خماطر الشركة والتأكيد على كفاية 

الضوابط الرقابية لتجنب هذه املخاطر، مما يؤدي إىل املسامهة املباشرة يف إجناز أهداف وخطط قيمة للشركة مع 

  1شطة احلوكمة تكون مسؤولية أصحاب املصاحل يف الشركةاألخذ بعني االعتبار أن أداء أن

كما تعرف على أا وضع نظام أمثل الذي يتم من خالله إستغالل موارد الشركات وحسن توجيهها ومراقبتها من  - 

  2أجل حتقيق أهداف الشركة والوفاء مبعايري اإلفصاح والشفافية؛

على أا: نظم يتم بواسطة توجيه منظمات األعمال  OCDEمة التعاون االقتصادي والتنمية ظوتعرفها من - 

والرقابة عليها، حيث حتدد هيكل وإطار توزيع الواجبات واملسؤوليات بني املشاركني يف شركة املسامهة، مثل جملس 

  3اإلدارة واملديرية وغريهم من ذوي املصاحل.

 خصائص حوكمة الشركات 2.1

   4حلوكمة الشركات عدة خصائص وهي:

 االنضباط:   . أ

 وهو حرص املؤسسة على إتباع سلوك أخالقي يف كل العمليات واألنشطة والقرارات اليت تتخذها.

 الشفافية:   . ب

 وهي املصداقية والوضوح واإلفصاح واملشاركة وتقدمي صور حقيقية لكل ما حيصل داخل املؤسسة.

 االستقاللية:  . ت

 التنفيذ ويتحقق ذلك عن طريق: وتعين الفصل بني امللكية واإلدارة وأيضا استقاللية الرقابة عن  

 وجود رئيس جملس اإلدارة مستقل عن اإلدارة العليا؛ - 

 وجود جملس إدارة إشرايف مستقل عن جملس اإلدارة التنفيذي؛ - 

 وجود جلنة مراجعة يرأسها عضو جملس إدارة مستقل. - 

 المساءلة:  . ث

 تعين أن كل مسؤول يف املؤسسة معرض للمساءلة عن عمله أمام املسامهني. 
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 لمسؤولية: ا  . ج

  تنبع هذه املسؤولية عن إدراك املؤسسة حلقوق مجيع األطراف املهتمة باملؤسسة واليت تتضمنها اللوائح والقوانني التنظيمية.

 

 العدالة:   . ح

 وهي أن يعمل خمتلف األطراف بالتساوي وخاصة مسامهي األقلية.

 المسؤولية االجتماعية:   . خ

ة اجته جمتمعها الداخلي ( عمال، مسريون، مسامهون..........) من جهة، أي أن تتحمل املؤسسة مسؤوليتها االجتماعي

 واجتاه جمتمعها اخلارجي ( زبائن، مجعيات، مجاعات حملية.......) من جهة أخرى. 

 مبادئ حوكمة الشركات 3

   5وتتمثل هذه املبادئ يف:

الشركات، ينبغي توافر  لضمان فاعلية وقواعد أو دستور حوكمةضمان وجود إطار فعال لحوكمة الشركات:  1.3

 متطلبات معينة كلها تصب يف مصلحة املستثمرين من مالك ومقرضني، من أمهها:

توفري الشفافية واإلفصاح الصادق الذي يف ظله تصل املعلومات إىل مجيع املتعاملني بسرعة كافية، ورفع كفاءة السوق مبا  - 

عن أداء الشركة، ويضمن أيضا احلماية حلملة األسهم خاصة يظمن أن تعكس أسعار األوراق املالية املعلومات املتاحة 

 يف احلاالت االندماج واالستحواذ؛

أن تتوافر النزاهة واملوارد والسلطة الكافية ملن سيقع عليهم مسؤولية وضع القواعد املنظمة للحوكمة، واملشرتكني يف متابعة  - 

 املخالفة؛التنفيذ، واملسؤولني عن اختاذ اإلجراءات احلازمة يف حالة 

أن تكون األدوار حمدودة وواضحة لكل من اإلدارة واللجان املنبثقة عنه واجلمعية العمومية، وأن ال يكوناك تضارب يف  - 

 املصاحل، وأن يكون اهلدف دائما هو محاية مصاحل األطراف اليت يهمها أمر الشركة.

الشركة، ومن الطبيعي أن تتاح هلم فرصة محلة األسهم هم مالك التيسير على حملة األسهم لمباشرة مهامهم:  2.3

 مباشرة حقوقهم مبا ميكنهم من محاية مصاحلهم، ويف مقدمة تلك احلقوق:

احلصول بانتظام ويف التوقيت املناسب على معلومات مكتوبة عن كل ما يهمهم معرفته عن الشركة، وعلى األخص  - 

 قوائمها املالية؛

ب مبا يسمح مبشاركتهم يف اختاذ قرارات جوهرية تتعلق بنظام الشركة، أو تزويدهم مبعلومات كافية ويف الوقت املناس - 

 بإصدار أسهم أو سندات جديدة، أو بيع أصول أو اندماج....

أن تتاح هلم الفرصة والظروف للتصويت يف اجلمعية العامة سواء شخصيا أو باإلنابة، النتخاب أو تغيري جملس اإلدارة أو  - 

 نفيذية وأعضاء الس؛لتقرير مكافآت لإلدارة الت
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إتاحة الفرصة لتوجيه أسئلة لس اإلدارة، فيما يتعلق بتقرير املراجع اخلارجي، وإضافة موضوعات إىل أجندة اجتماع  - 

 اجلمعية العامة؛

 اإلفصاح عن حقوق التصويت املمنوحة لفئة من محلة األسهم، تفوق قيمة مسامهتها يف رأس املال الشركة؛ - 

ق االستحواذ والسيطرة على منشآت األعمال يعمل بكفاءة وشفافية، حبيث تكون قواعد العمل على جعل سو  - 

وإجراءات االندماج واالستحواذ وبيع األصول حمكمة وواضحة ويسهل على محلة األسهم فهمها، وأن تتوافر للعملية 

 شفافية يف التسعري وظروف عادلة حلماية محلة األسهم؛

 الكشف عن كيفية التعامل مع تعارض املصاحل، على حنو ما قد حيدث مع البنوك ينبغي على املستثمرين املؤسسني - 

 التجارية اليت قد تكون مقرضة للشركة ومسامهة يف نفس الوقت يف رأس ماهلا؛

 أن يتاح للمستثمرين مبا فيهم املستثمرين املؤسسني التشاور فيما خيص حقوقهم كمالك الشركة. - 

جيب أن يضمن إطار حوكمة الشركات حتقيق املساواة وحتقيق املعاملة العادلة بني  المعاملة المتساوية للمساهمين:  3.3

كافة املسامهني سواء كبار املسامهني أو صغار املسامهني (حقوق األقلية)، وكذلك املساواة بني املسامهني احملليني 

ستثمرين دون متييز ضد خماطر استخدام البعض ملعلومات داخلية واملسامهني األجانب، فضال عن توفري احلماية للم

غري متاحة لباقي املسامهني، إىل جانب حقهم يف اإلطالع على العقود أو األعمال اليت تربم بني الشركة وأي أعضاء 

 جملس اإلدارة أو اإلداريني بصفة شخصية أو نيابة عن طرف ثالث.

ملصاحل كل من محلة األسهم، ومحلة السندات والبنوك وغريهم من يقصد بأصحاب ا مشاركة أصحاب المصالح: 4.3

املقرضني واملوظفني والعمال وأعضاء اإلدارة والعمالء واملوردين واتمع ككل، ومن املفرتض أن تكون حقوق هؤالء 

عويضات يف منصوص عليها يف القانون، ومن مث ال يتبقى إال أن تتيح هلم قواعد احلوكمة الفرصة يف احلصول على ت

حالة انتهاك تلك احلقوق، وان كان من األفضل أن يشاركوا بشكل أو بآخر يف صياغة تلك القواعد، كما ينبغي  

كذلك أن تنطوي تلك القواعد على ما يشجع على إتاحة الفرصة للعاملني أو ممثليهم لالتصال حبرية مبجلس 

 أو غري مناسبة، مع عدم تعرضهم للعقاب من جراء ذلك. اإلدارة للتنبيه عن ممارسات غري قانونية أو غري أخالقية

من ضروريات احلوكمة الفعالة التأكيد على اإلفصاح الصادق يف الوقت املناسب عن النواحي اإلفصاح والشفافية:  5.3

التشغيلية واملالية، وعن أولئك الذين ميتلكون حصة كبرية من رأس مال الشركة، وحقوق التصويت املقررة للفئات 

ختلفة، وكيفية اختيار أعضاء جملس اإلدارة ومؤهالم، وما إذا كانوا يعملون كأعضاء جمالس إدارة يف شركات امل

أخرى، واملكافآت اليت حيصل عليها حيصل عليها أعضاء الس وكبار املديرين التنفيذيني وخاصة خيارات األسهم 

 أظهرته املمارسة كما حدث يف شركة إنرون األمريكية. واملخاطر اليت ميكن أن تتعرض هلا الشركة، على النحو الذي

تتضمن قواعد احلوكمة حتديد هليكل جملس اإلدارة، ومسؤولياته وواجباته، هيكل ومسؤوليات مجلس اإلدارة:  6.3

وكيفية اختيار أعضاءه ومهامهم األساسية ودوره يف اإلشراف على اإلدارة التنفيذية، ويف هذا الصدد يتعني على 

 لقيام مبجموعة من الوظائف األساسية واليت من بينها:الس ا
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مراجعة وتوجيه اسرتاتيجية الشركة وخطط العمل، وأسس إدارة املخاطر، واملوازنات السنوية، ووضع أهداف  - 

لألداء، ومتابعة التنفيذ، كما تقع على الس مسؤولية اإلشراف على اإلنفاق الرأمسايل وعلى عمليات 

 صول؛االستحواذ وبيع األ

اختيار املسؤولني التنفيذيني الرئيسيني، وتقرير املرتبات واملزايا املمنوحة هلم ومتابعتهم وأيضا إحالهلم بغريهم  - 

 إذا لزم األمر؛

مراجعة املرتبات املزايا اليت حيصل عليها املسؤولون التنفيذيني، وضمان الطابع الرمسي والشفافية لعملية ترشيح  - 

 أعضاء جملس اإلدارة؛

 متابعة وإدارة صور تعارض املصاحل بالنسبة لإلدارة التنفيذية وجملس اإلدارة واملسامهني؛ - 

إجياد نظم مالئمة للرقابة واملتابعة وبصفة خاصة نظم متابعة اخلطر والرقابة املالية وااللتزام بأحكام القوانني،  - 

 دوره مراجع خارجي مستقل. مما يضمن سالمة التقارير احملاسبية واملالية للشركة، وهو ما يتطلب ب

 األطراف المعنية بتطبيق حوكمة الشركات 2

هنالك أربعة أطراف رئيسية تؤثر وتتأثر يف تطبيق السليم لقواعد حوكمة الشركات وحتدد إىل درجة كبرية مدى النجاح أو  

  6الفشل يف تطبيق هذه القواعد وهي:

  المساهمون:   1.2

إن املسامهني هم من يقومون بتقدمي رأس املال الشركة عن طريق ملكيتهم لألسهم وتعظيم قيمة الشركة على املدى البعيد 

مما حيدد مدى إستمراريتها مقابل احلصول على األرباح والعوائد من استثمارام، وميلكون احلق يف اختيار أعضاء جملس اإلدارة 

ابل إن عدم حتقيق األرباح ادية يقلص رغبة املسامهني يف زيادة أنشطة الشركة مما يؤثر على املناسبني حلماية حقوقهم، باملق

مستقبل الشركة، وميكن حتقيق أهداف املسامهني من خالل حسن اختيار أعضاء اإلدارة العليا إلدارة الشركة ضمن القوانني 

  والسياسات املطلوبة.

  مجلس اإلدارة:   2.2

من ممثلي املسامهني وأطراف أخرى مثل أصحاب املصاحل، وجملس اإلدارة يقوم باختيار املديرين  يتكون جملس اإلدارة

التنفيذيني والذين يوكل هلم سلطة اإلدارة اليومية ألعمال الشركة، برسم السياسات العامة والكيفية أو التخطيط املناسب للمحافظة 

ئهم، وقد بينت املبادئ العاملية املذكورة للحوكمة بان أعضاء جملس اإلدارة على حقوق املسامهني، باإلضافة إىل الرقابة على أدا

  ملتزمني بنوعني من الوجبات عند قيامهم بعملهم ومها: 

 واجب العناية الالزمة:   . أ

يتطلب من جملس اإلدارة أن يكون يقظا وحذرا وأن يبذل اجلهد واحلرص والعناية الالزمة يف اختاذ القرار، وان يتوفر يف 

 الشركة إجراءات وأنظمة كافية وسليمة، وان تكون الشركة ملتزمة بالقوانني واألنظمة والتعليمات املوضوعة.
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 واجب اإلخالص في العمل:   . ب

ويتضمن ذلك العمل املتساوي للمسامهني واملعامالت مع األطراف ذات صيلة ووضع سياسات مالئمة للرواتب 

  واملكافآت وغري ذلك.

  اإلدارة:   3.2

 اإلدارة هي املسؤولية الفعلية عن الشركة، أي تقوم بتقدمي التقارير اخلاصة باألداء الفعلي إىل الس، كما أا هي تعترب

املسؤولة عن تعظيم األرباح حبسن كيفية باإلضافة إىل مسؤوليتها اجتاه اإلفصاح والشفافية يف املعلومات اليت تنشرها وقدمها إىل 

  مصلحة يف هاته املعلومات. الس واألطراف اليت هلا

  أصحاب المصالح  4.2

هم جمموعة من األطراف لديهم مصلحة داخل الشركة مثل الدائنني، املوردين، العمال، املوظفني وقد تكون مصاحلهم يف 

  رية.بعض األحيان متعارضة فمثال: الدائنون مهم قدرة الشركة على السداد، أما املوظفون فتهمهم قدرا على االستمرا

  نشأة وتطور حوكمة  الشركات ،أهميتها وأهدافها: ثانيا

 نشأة وتطور حوكمة  الشركات  .1

لقد مر مفهوم حوكمة الشركات بعدة تطورات يل تبنه، وميكن رصد أهم التطورات يف ما يلي:    

 Corporate Governanceبدأ االهتمام مبوضوع حوكمة الشركات  )1976- 1932أوال: في الفترة مبين ( 

من أوائل من تناول موضوع فصل امللكية   Brle means، حيث1932يأخذ حيزا مهما يف األدبيات االقتصادية منذ عام 

وتأيت آليات حوكمة الشركات لتغطية الثغرات اليت ميكن أن حتدث بني املالكي ومديري الشركة  1932عن اإلدارة، وذلك يف عام 

  7كن أن تضر بالشركة. من جراء املمارسات السلبية اليت من املم

 1976يف عام  Jemsonand end mecklngلقد قام كل من   ) 1992-1976ثانيا: وفي الفترة مبين ( 

أما  باالهتمام مبفهوم حوكمة الشركات لظهور فعاليتها يف احلد أو التقليل من املشاكل اليت قد تنشأ من فصل امللكية عن اإلدارة،

بتشكيل جلنة محاية التنظيمات اإلدارية ومعروفة باسم   AICPAقام املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني  1987يف عام 

، اليت أصدرت تقريرها املتضمن جمموعة من التوصيات اخلاصة بتطبيق قواعد حوكمة الشركات وما tresdeuayجلنة تريدواي 

ب يف إعداد القوائم املالية، وذلك عن طريق االهتمام مبفهوم نظام الرقابة الداخلية وتعزيز يرتبط ا من منع حدوث الغش والتالع

   8مهمة املراجعة اخلارجية أمام جمالس إدارة الشركات.

 Cadburyقامت هيئة بورصة لندن بتكوين جلنة  1992يف عام  ) 1997-1992ثالثا: وفي الفترة مبين ( 

Committee  يار لبعض الشركات ما بني الثمانينات والتسعينات يف اجنلرتا وامتزجت اللجنة نظام املراقبة الداخليةعلى أثر ا

  9من اجل منع أو خفض حدوث مثل هذه اخلسائر.

أن إصدار التشريعات والقوانني  Laporta etalأوضح البورتا وآخرون  ) 1998-1997رابعا: وفي الفترة مبين ( 

حبوكمة الشركات هلا تأثري ملموس على كفاءة ممارسة حوكمة الشركات، ويرجع تسارع انتشار مصطلح احلوكمة، إىل  ذات الصلة



     

 

 

01/،�تيسمسيلت،�الجزائريالونشر معهد�العلوم�%قتصادية�والتجارية�وعلوم�التسي��،�ا�ركز�الجام
ي�   

 

209 209 

�2017مارس/�01العدد��-دراسات�%قتصادية�لشعاع�لمجلة�  

)، ومسلسل  1997االنتهازيات املالية يف بعض الدول والشركات، وأبرزها الكارثة املالية اليت أصابت دول جنوب شرق آسيا ( 

ها شركة " انرون " وشركة " وورلدكم " وغريها، تلك األسباب وغريها دفع سقوط وايار العديد من الشركات الكربى، من

املؤسسات الدولية االقتصادية واملالية إىل اعتناق مفهوم أوسع للحوكمة ال يقتصر على حوكمة الشركات حتديدا، بل ليمتد إىل 

   10حوكمة االقتصاديات القومية بصفة خاصة، االقتصاد العاملي بصفة عامة.

وعلى املستوى الدويل أصدرت منظمة التعاون  1999يف عام  ) 1999-1998وفي الفترة مبين ( خامسا: 

 Governance Principle ofتقريرها بعنوان مبادئ حوكمة الشركات  ( OECD )االقتصادي والتنمية 

Corporate  .11 وهو أول اعرتاف رمسي دويل هلذا املفهوم 

  أهمية حوكمة الشركات .2

  12احلوكمة يف االدوار اليت تؤديها واملتمثلة يف اآليت:تتمثل أمهية 

 حماربة الفساد الداخلي يف الشركات وعدم السماح بوجوده وال باستمراره؛ - 

 حتقيق وضمان النزاهة واالستقامة لكافة العاملني بالشركة؛ - 

 حتقيق السالمة والصحة وعدم وجود أي أخطاء متعمدة؛ - 

 -  ديدا ملصاحل خمتلف األطراف؛حماربة االحنرافات خاصة تلك تشكل 

 حتقيق االستفادة القصوى والفعلية من نظم املعلومات والرقابة الداخلية؛ - 

 حتقيق أعلى قدر من الفاعلية من املراجعني اخلارجيني الذين هم على أكرب درجة من االستقاللية؛ - 

 يساعد نظام احلوكمة على محاية مصاحل كل األطراف؛ - 

 إدارة الشركة وجملس إدارا وجلنة التدقيق فيها؛ ينظم العالقات القائمة بني - 

تظهر أمهية احلوكمة أيضا من خالل تقويتها وحتسينها لفعالية جلان التدقيق لكي تكون أكثر حرصا واالشرافية واحلذر  - 

 من عمليات إعداد التقارير املالية احملرفة؛

 ائها لواجباا على درجة كبرية من الكمال.تقوية جلان التدقيق ومتتعها باالستقاللية واخلربة املالية وأد - 

  أهداف حوكمة الشركات .3

   13دف حوكمة الشركات إىل عدة أهداف نذكر أمهها:

 حتقيق أهداف أصحاب املسامهات املالية "الشركاء" اخلاصة بالرحبية زيادة العوائد املالية؛ - 

 وباقي أفراد الشركة من جهة أخرى؛جعل إدارة الشركة ذات مسؤولية أكرب اجتاه أصحاب رأس املال من جهة  - 
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 حماربة الفساد وحتقيق اإلستقرار للقطاعات املالية على املستوى احمللي والدويل؛ - 

حتسني وتطوير إدارة الشركات ومساعدة املديرين وجملس اإلدارة على بناء اسرتاتيجية سليمة وضمان اختاذ قرار السيطرة  - 

 يؤدي لرفع كفاءة العمل؛

املنافسة يف األجل الطويل وهذا يؤدي خللق حوافز للتطوير وتبين تكنولوجيا حديثة لزيادة درجة جودة حتقيق إمكانية  - 

 املنتجات وختفيض التكاليف اإلنتاجية وزيادة القابلية لتسويق املنتجات للصمود أمام املنافسة األجنبية؛

مصلحة مراجعة اإلدارة حيث أن احلوكمة تقف العدالة والشفافية يف معامالت الشركة وحق املساءلة مبا يسمح لكل ذي  - 

 يف مواجهة الفساد؛

 منع املتاجرة بالسلطة يف الشركة وذلك من خالل ضمان وجود هيكل إداري ميكن معها حماسبة اإلدارة أمام املسامهني؛ - 

 ضمان مراجعة األداء املايل وحسن استخدام أنوال الشركة من تكامل نظم احملاسبة واملراجعة؛ - 

 على املسؤولية اإلجتماعية للشركة يف ضوء قواعد احلوكمة الرشيدة؛ اإلشراف - 

  14توزيع السلطة واملسؤولية على األطراف اليت تتكون منها الشركة وحماولة منع التجاوزات اليت تتم من أي طرف. - 

  حوكمة الشركات في الجزائر واقعثالثا: 

  للحكم الراشد للمؤسسات في الجزائر إعداد الميثاق الجزائري .1

إن رغبة اجلزائر يف التكامل مع االقتصاد العاملي بذلت احلكومة اجلزائرية جهود كبرية إلجياد إطار مؤسسي حلوكمة 

املؤسسات، وهذا من خالل سعيها إىل تشجيع عمليات اخلوصصة والسماح بقدر أكرب من احلرية وإتاحة الفرصة للقطاع اخلاص 

على النمو، وكذلك تسهيل املعامالت الدولية، فحاولت اجلزائر يف السنوات األخرية تبين نظام حماسيب جديد يتوافق  وحتفيزه

- 11) وذلك مبوجب القانون رقم IAS/IFRSواملستجدات الدولية الراهنة ومع معايري احملاسبة الدولية ومعايري اإلبالغ املايل (

)، كما SCFاملتضمن النظام احملاسيب املايل ( 2007نوفمرب سنة  25ه املوافق لــ  1428ذي القعدة سنة  15املؤرخ يف  07

تسعى من خالل هذا النظام إىل تطوير نظام احلوكمة احملاسبية، من نظام كان يعتمد على أساليب تقليدية مبنية على أسس وطنية 

واملصداقية للمعلومات املالية واحملاسبية املقدمة من طرف  تتوافق والنظام املوجه إىل أسس ومعايري دولية متكن من حتقيق الشفافية

الشركات اجلزائرية، واملوجهة خاصة لألطراف اخلارجية وأمهها األسواق املالية اليت تعترب املعلومات احملاسبية الصادقة والشفافة من 

ام املستثمرين سواء احملليني أو األجانب. بني املدخالت االساسية وعلى مدى صحتها وسالمتها تتوقف مصداقية السوق املالية أم

ونظرا إلدراك مجعيات واحتادات األعمال حقيقة وأمهية حوكمة الشركات ودورها يف جذب االستثمار األجنيب املباشر قام أصحاب 

العاملي بإنشاء جمموعة عمل حلوكمة الشركات تعمل جنبا إىل جنب مع املنتدى  2007املصاحل يف القطاع العام واخلاص سنة 

) لوضع دليل حلوكمة الشركات يف اجلزائر. ففي شهر جويلية IFC) ومؤسسة التمويل الدولية (GCGFحلوكمة الشركات (

وكان هذا فرصة لتالقي األطراف الفاعلة يف عامل املؤسسة "الحكم الراشد للمؤسسات" إنعقد أول ملتقى دويل حول  2007

ي يتمثل يف حتسيس املشاركني قصد فهم مصطلح وإشكالية حوكمة املؤسسات من زاوية وإثراء اهلدف اجلوهري هلذا امللتقى والذ

املمارسة العلمية، وكذلك تطوير األداء من خالل التوعية بأمهية حوكمة املؤسسات يف تعزيز التنافسية للمؤسسات اجلزائرية 
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حكم الراشد للمؤسسة" وقد تفاعلت مع هذه واالستفادة من التجارب الدولية، حيث تبلورت فكرة إعداد "ميثاق جزائري لل

الفكرة كل من مجعية حلقة العمل والتفكري حول املؤسسة ومنتدى رؤساء املؤسسات وكذلك السلطات العمومية ممثلة يف وزارة 

ما شارك يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعة التقليدية من خالل رعايتها للمشروع ودعمه ماليا والتكفل بتحرير امليثاق، ك

)، برامج لتطوير املؤسسات IFCاملبادرة جمموعة من اهليئات واملؤسسات الدولية املقيمة يف اجلزائر مثل: مؤسسة التمويل الدولية (

)، ويف هذا السياق تشكل "فريق العمل للحكم الراشد GCGFالصغرية واملتوسطة، وكذا املنتدى العاملي حلوكمة املؤسسات (

أجرى فريق العمل سلسلة من  2008إىل نوفمرب  2007"، ويف الفرتة نوفمرب GOAL08ت تسمية "" حت2008باجلزائر 

املشاورات مع األطراف الفاعلة وباإلعتماد على مبادئ منظمة التعاون والتنمية االقتصادية مع األخذ بعني اإلعتبار خصوصيات 

  15ؤسسات يف اجلزائر.املؤسسة اجلزائرية فيما يتعلق بإعداد ميثاق احلكم الراشد للم

مت عقد مؤمتر وطين، أعلنت فيه كل دائرة العمل والتفكري اخلاصة باملشروعات، مجعية كري  2009مارس  11ويف  

CARE واللجنة الوطنية حلوكمة الشركات يف اجلزائر عن إصدار دليل حوكمة املؤسسات اجلزائري، وقد مت إعداده مبساعدة كل ،

الشركات ومؤسسة التمويل الدولية، بينما يقوم مركز املشروعات الدولية اخلاصة حاليا بدعم التنفيذ،  من املنتدى العاملي حلوكمة

حيث جاء يف هذا امليثاق أنه يستوجب على الشركات اجلزائرية أن تثق بأن مصلحتها تكون يف تبين ميثاق احلكم الراشد، وأن 

ل حلماية نفسها من الصعوبات اليت تعرتضها، بواسطة تبنيها لقواعد املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة حتتاج أكثر من قب

التسيري الشفاف واالستقرار واالنضباط والصورة احلسنة، حيث عَرف هذا امليثاق على أنه "عبارة عن فلسفة تسيريية وجمموعة من 

يف حقوق وواجبات األطراف الفاعلة فيها، التدابري العملية الكفيلة يف آن واحد لضمان استدامة وتنافسية املؤسسة، بواسطة تعر 

وتقاسم الصالحيات واملسؤوليات املرتتبة عن ذلك"، كما يندرج هذا امليثاق يف سياق القوانني والنصوص التنظيمية السارية 

رى، ويعترب املفعول، موجه أساسا للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة وترتك احلرية للشركات يف استعماله أو اللجوء ملصادر أخ

االنضمام إىل ميثاق احلكم الراشد للمؤسسة مسعى حر وتطوعي، وهو مرتبط بدرجة الوعي، وضرورة استغالل الفرصة من طرق 

  16املالكني بالدرجة األوىل وعزمهم لبعث مبادئ احلكم الراشد على املستوى الداخلي للمؤسسة ودعمها.

على قوة الدافع اليت خلقها دليل حوكمة الشركات، قامت جمموعة عمل حوكمة الشركات  إطالق مركز حوكمة اجلزائر بناءامت 

باجلزائر العاصمة، تأسس مركز حوكمة اجلزائر ليكون مبثابة منرب ملساعدة  2010اجلزائرية بإطالق مركز حوكمة اجلزائر يف أكتوبر 

رسات حوكمة الشركات الدولية، ورفع الوعي اجلماهريي حبوكمة الشركات جلزائرية على االلتزام مبواد الدليل، واعتماد أفضل مما

الشركات، ويعترب إطالق املركز فرصة جديدة تمع األعمال إلظهار التزامه بتحسني البيئة االقتصادية يف البالد، وحتسني قيم 

   17احلوكمة الدميقراطية، مبا فيها الشفافية واملساءلة واملسؤولية.

ماليني يورو لدعم احلوكمة يف اجلزائر يف إطار برنامج دعم الشراكة  10األوريب لتعزيز احلوكمة يف اجلزائر مببلغ تبين برنامج االحتاد 

(الربيع)، ويرمي الربنامج اجلديد إىل تعزيز مؤسسات احلكم يف االني االقتصادي والسياسي، ويهدف واالصالح والنمو الشامل 

لوصول إىل العدالة وتعزيز مكافحة الفساد وتشجيع مشاركة مجيع املواطنني يف التنمية وحتسني  إىل تعزيز سيادة القانون مبا يف ذلك

   18متابعة إدارة املالية العامة.

 تحديات تطبيق حوكمة الشركات في الجزائر:  .2

  19يواجه تطبيق احلوكمة على أرض الواقع جمموعة من التحديات ميكن تلخيص أمها يف ما يلي:
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  أ. الفساد:

ما يرتبط ظهور الفساد بغياب احلوكمة، وينتج عنه العديد من اآلثار السلبية واخلطرية، فانتشار الفساد الناتج عن  عادة 

غياب احلوكمة يعمل على هروب االستثمارات األجنبية، اىل جانب لك فان للفساد تكاليف اقتصادية أخرى، منها اخنفاض 

الجتماعية، ةزيادة سوء ختصيص املوارد، والتحدي األكرب الذي يواجه مطبيق االنفاق احلكومي على املشاريع ذات التوجهات ا

احلوكمة هو اتساع نطاق الفساد ليشمل األجهزة احلكومية املسؤولة أساسا عن حماربة الفساد، ألن احلكومات الفاسدة دائما ما 

  ذي مينحهم مكاسب كبرية.تقف يف وجه االصالحات التشريعية، وذلك حلرصهم على استمرار املناخ الفاسد ال

  ب. الممارسة العملية والديموقراطية:

اذا كانت االقتصاديات النامية والصاعدة حتاول أن تطبق احلوكمة بشكل سليم وفعال، فاا يف اطار هذا السعي أصبح من 

  الواجب عليها أن تعمل على ارساء قواعد الدميوقراطية واليت من آثارها االجيابية:

ميوقراطية آلية تلقائية لعملية تداول السلطة، وذلك لقيامها على مبادئ التعددية واحلرية، واليت تقف حائال أمام سعي تعترب الد - 

  أي طرف أو أية قوى سياسية لالنفراد بالسلطة، وذلك يعمل على على تضييق نطاق الفساد واآلثار السلبية النامجة عنه.

  نيابية والتشريعية للقيام بواجباا الرقابية والتشريعية باستقاللية تامة، ودون أية ضغوط.تتيح الدميوقراطية الفرصة للمجالس ال - 

  جـ. احترام سلطة القانون:

ال ميكن ألي شيئ أن يكون فعاال اال اذا تقيد بالقانون وهكذا هو حال احلوكمة، فلن تكون هناك حوكمة فعالة ورشيدة 

ا، وتأيت أمهية سلطة القانون كوا احدى األدوات املهمة اليت تساعد على جذب اال اذا كان هناك قوانني تدعمها وحتميه

االستثمارات األجنبية، وقد يكون هناك تناقض بني النصوص القانونية، لذا جيب الرتكيز على بعض العناصر املهمة، حىت ال حيدث 

  التحديد، االلتزام بالتطبيق، الثواب والعقاب....اخل.فصل بني القانون وتطبيقه من الناحية العملية ومن هذه العناصر الوضوح، 

  د. انشاء عالقة سليمة بين أصحاب المصالح :

ان عمليات التواطؤ والفساد اليت تتم بني جمالس االدارة وكبار املديرين التنفيذيني ال تضر فقط حبقوق أصحاب املصاحل،  

يكون هناك حزمة من االجراءات والسياسات اليت تعين حبماية حقوق ولكنها تضر أيضا بالشركة ومستقبلها لذا من الضروري أن 

  أصحاب املصلحة بالشركة.

  الخاتمة

أصبح قضية حوكمة الشركات قضية رئيسية تمعات األعمال يف إي اقتصاد من االقتصاديات األخذة يف العوملة بصورة     

متزايدة، وذلك نتيجة للفضائح املالية اليت باتت تتعرض هلا كرب خمتلف الشركات العاملية وخاصة بعد كرب حجم الشركات واتساع 

  على مراقبتها.حجم معامالا وعدم قدرة املالك 
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فحوكمة الشركات عبارة عن الكيفية اليت تدار ا الشركات وتراقب من طرف مجيع األطراف ذات العالقة بالشركة،        

وبالتايل فهي تعترب مبثابة األداة اليت تضمن كفاءة إدارة الشركة يف استغالهلا ملواردها ودراستها للمخاطر، وهو ما يعترب كمؤشر عن 

  ركة ألهدافها بالدرجة األوىل وأهداف األطراف ذات العالقة ا.حتقيق الش

ان تبين مبادئ احلوكمة يف أي بلد ال ميكن أن يتحقق اال اذا كان هناك مناخ وبيئة تضمن تطبيق تلك املبادئ، وهذا 

البيئة الداخلية وضعف ضمن األطر القانونية والتنظيمية، واجلزائر ويف ظل العوملة جتد نفسها أمام اختبار صعب من خالل 

 مؤسساا، والبيئة اخلارجية اليت ستفرض عليها التكيف مع املتطلبات واملستجدات احلديثة.

وميكن القول أن عمليات وضع أي من التشريعات متثل احدى حتديات الشركات يف االقتصاديات النامية، وبدوا ال 

مد مستقبل اقتصادياا على مواجهة تلك التحديات، ويتطلب النجاح ميكن لألسواق  وحوكمة الشركات أن تثبت جذورها، ويعت

  قيام القطاعني اخلاص والعام معا، انشاء ووضع أطر قانونية وتنظيمية وخلق جو من الثقة من خالل السلوك األخالقي واالشرايف.

إىل تفعيل دور أطراف حوكمة البد األخذ بعني االعتبار ضرورة ترسيخ الركائز األساسية حلوكمة الشركات، باإلضافة 

الشركات، وميكن ادراج اقرتاحات اليت من شأا املسامهة يف إرساء مبادئ حوكمة الشركات يف اجلزائر وكذا تفعيل أطرافها، إذ البد 

  من:

 ضرورة اإلسراع بااللتزام القانوين للمؤسسات اجلزائرية بتطبيق مبادئ احلوكمة، والعمل على توفري اإلطار املؤسسي - 

 والقانوين كبيئة مناسبة لذلك؛

ضرورة عقد دورات تدريبية، ندوات متخصصة وكذا مؤمترات علمية بصفة مستمرة وهذا فيما خيص حوكمة الشركات  - 

 ودور أطرافها، حيضرها كل من املهنيني واألكادمييني؛

سات اجلزائرية مبا يضمن استقالليتها، ضرورة إعادة تنظيم وظيفة املراجعة الداخلية، اخلارجية وكذا جلنة املراجعة يف املؤس - 

 موضوعيتها وكفاءة وفعالية عملياا؛

العمل على مواكبة التطورات احلاصلة يف بيئة األعمال ضمن مناهج التعليم العايل للجامعات اجلزائرية واالعرتاف  - 

اليت حدثت بالنسبة ألطرافها، بالتطورات احلديثة يف بيئة األعمال واملتمثلة أساسا يف حوكمة الشركات وكذا التطورات 

 وهذا بتطويرها؛

ضرورة إنشاء منظمات مهنية تعمل على تنظيم آليات مزاولة مهنة املراجعة يف اجلزائر مع إصدار معايري املراجعة الداخلية  - 

بيئة األعمال واخلارجية مبا يتوافق مع املعايري الدولية، باإلضافة إىل وضع ميثاق أخالقيات املهنة آخذة بعني االعتبار 

 اجلزائرية؛

إنشاء معهد متخصص لتدريب وتكوين املراجعني الداخليني واخلارجيني مع إعطاء شهادات معرتف ا دوليا، باإلضافة  - 

 إىل حث املراجعني الداخليني واخلارجيني لالخنراط يف املعاهد الدولية لتبادل واكتساب اخلربات.
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Abstract:  
This research paper focuses on the impact of monetary policy on GDP. GDP definitely is affected by 
the state's monetary policy. Research papers by various authors have been studied in this context to 
prove the hypothesis and after a thorough analysis using regression analysis technique, it was observed 
that the relationship between the two exists. The data of Algeria from 1990 to 2012 have been used to 
get the conclusion. The study proved that monetary policy significantly affects the GDP of an 
economy obviously various unknown factors also affect GDP. The growth of the money supply has a 
huge impact on GDP. The research study can also be used for development projects for the growth of 
the economy, improving the quality of household production, the underground economy, health and 
life expectancy, environmental, political immunity. 
key words: 
Monetary policy, Gross Domestic Product, Inflation, Money supply, Oil, Algeria . 
 

 Résumé: 
Cet article de recherche se concentre essentiellement sur la relation empirique entre la croissance et 
l’inflation. Ce dernier sans aucun doute est affecté par la politique monétaire de l'État. Les documents 
de recherche de divers auteurs ont été étudiés à cet égard à prouver l'hypothèse et après une analyse 
approfondie en appliquant la technique d'analyse de régression, on a observé que la relation entre les 
deux existe mais négative. Les données de l'Algérie à partir de 1990 au 2012 ont été utilisées pour 
entraîner la conclusion. L'étude prouve que l’inflation affecte considérablement le PIB d'une 
économie, évidemment divers facteurs inconnus affecte également le PIB. La croissance de la masse 
monétaire a un impact énorme sur le PIB. L'étude de recherche peut en outre être utilisé pour des 
projets de développement pour la croissance de l'économie, l'amélioration de la qualité, de la 
production des ménages, l'économie souterraine, la santé et l'espérance de vie, l'environnement, 
l'immunité politique et de la justice ethnique. 
 
MOTS CLÉS: politique monétaire, le produit intérieur brut, l'inflation, la masse monétaire. 
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Introduction: 

Monetary policy is to regulate the development of the money supply according to objectives 

such as price stability, or the revival of economic activity (Faugère 1994). In practice, some 

central banks monetary policy revolve around a single final objective (price stability) of 

intermediate objectives ( rules of change in the money supply) and instruments (rates interest 

and reserve requirements). 

Monetary policy can affect production, employment and the general level of prices through 

the overall expense. 

The review of the economic literature highlights not only theoretically but also empirically, a 

debate on the relative effectiveness of these policies, as regulation of economic activity 

instruments. 

Theoretically, outside the most recent contributions of the current rational expectations and 

theories of endogenous growth, the debate has long opposed and especially the so-called 

Keynesian and monetarist those called. 

According to the theory of rational expectations, developed in the United States from the 

1970's, no action of economic policy (monetary and fiscal) is able to act effectively on 

economic activity, unless contains an element of surprise. The premise of this school are as: 

* Expectations are rational. 

* The markets for goods and assets are continuous and simultaneous balance. 

 

The theory of rational expectations implies that economic agents correctly anticipate all 

relevant variables and they are fully aware the functioning of the economy, particularly the 

effects of economic policy decisions. However, this school of thought conceives through 

recent theories of endogenous growth, the possibility of state intervention when the economy 

is in a situation of suboptimal equilibria (the accumulation of human capital, implementation 

public infrastructure and services, research and innovation diffusion). 

The debate between the Keynesian and monetarist was mainly located in the context of the 

analytical framework of the Keynesian general equilibrium income determination (output) 

and the interest rate ensuring the simultaneous equilibrium in the market for goods and 

services and the money market in closed economy. 

Keynesian analysis, by challenging the assumptions of the quantity theory of its classic 

predecessors, relating to full employment and the constancy of the velocity of circulation of 

money, shows the balances of under-employment, using a fiscal stimulus action and / or 
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money. The monetarist approach, whose holding Milton Friedman, 3 supports the short term, 

changes in the quantity of money can have temporary real effects because of the initial price 

rigidity. Moreover, fiscal policy is ineffective mainly due to its risk of eviction. However, 

long-term, under the assumption of price flexibility and labor market, changes in the money 

supply have no effect on the general price level. Production and employment are not affected. 

 

This analytical closed economy framework has been enriched by the work of Mundell (1962) 

and Fleming (1962) who built the external constraint and the international mobility of capital. 

Under the assumption of sticky prices and wages, they have shown that in an open economy, 

the fiscal multiplier effect is reduced and fiscal policy can not be effective in the fixed 

exchange rate regime, with some capital mobility. By cons, monetary action is ineffective 

except in flexible exchange rate regime, regardless of the degree of capital mobility. 

 

Beyond the theoretical side, Keynesian and monetarist theories have mostly fueled many 

empirical studies, particularly in the Federal Reserve Bank of St. Louis (Andersen and Jordan, 

1968; Keran, 1969; Andersen and Carlson, 1970). In particular, Andersen and Carlson (1970) 

developed and estimated a model known as the St. Louis model name which expresses the 

change in the total current expenditure based on changes in the money supply and public 

expenditure . 

 

On the basis of econometric studies, some authors have achieved results that validate rather 

Keynesian theory of the superiority of the effects of fiscal policy over monetary policy. Of 

these studies, together include the model developed by the Federal Reserve and the 

Massachusetts Institute of Technology. Simulations from FR / MIT model show that not only 

the impact of monetary policy on economic activity is much lower than that suggested by the 

studies of Andersen- Jordan, but also that the effects of the policy money are much slower 

than those of fiscal policy. 

Chowdhury (1988) applied the St. Louis equation to six European countries: Austria, 

Belgium, Denmark, Holland, Norway and Sweden. The results show that the impact of 

monetary policy on economic activity was higher in three countries (Denmark, Norway and 

Sweden), while fiscal policy was more efficient in Belgium and Holland. The results for 

Austria were not satisfactory. 

Except for studies such as that of Darrat (1984) and Chowdhury (1986), including for most 

Latin American countries, most recently that of Bynoe (1994) on African countries, little 
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work concerned developing countries. These studies used a modified version of the St. Louis 

equation, incorporating nominal exports, to reflect the degree of openness and the high 

dependence of these countries in international trade. Darrat (1984) and Chowdhury (1986) 

found that fiscal policy had larger effects that monetary policy in the countries studied. 

 

Empirical studies: 

This article Consists test econometrically the effectiveness of monetary policy in Algeria, to 

see what kind of relationship between economic growth, monetary policy and incomes of oils. 

The methodology for this test is the model Cointegration . 

By analyzing the behavior of variables, we see that they are non-stationary, but they all have 

an upward trend over the whole period. That leaves point to a possible cointegration between 

variables. It is therefore essential to focus on the order of integration of the series. For this, we 

will apply the Augmented Dickey Fuller test on each series, that is to say, GDP, MASS, OIL, 

INF. 

1. Econometrically, the first step in the estimation of a model is to study the stochastic 

characteristics of the component variables. If these characteristics (that is to say, its 

expectation and variance) are changing over time, the series is considered non-stationary 

forcing to work with the model of cointegration (Granger [1986], Johannsen [1988 ]) to avoid 

falling into the trap of spurious regressions. 

 

 

Table 1: Results of the stationarity tests 

1ST DIFF N°  Delay   

t-
Statistic 

 

 

1% level 
 

 

5% level 
 

 

10% level 
 

GDP       0 -5,006323 -3,788030 

 

-3,012363 -2,646119 

MASS       0 -4,547036 -3,788030 -3,012363 -2,646119 

INF       0 -4,504081 -3,788030 -3,788030 -2,646119 

OIL       0 -4,528171 -3,788030 -3,788030 -2,646119 
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The results of stationarity, t-static is below critical values 1%, 5%, 10% for all variables in our 

study so they are integrated of order 1, so there is a risk of cointegration; and since the first 

condition of coitegration is reached by going to the second step. 

 

2. Cointegration test:  According to Granger, the cointegration test is used to test the long 

equilibrium relationships between several variables. So we will test the equilibrium 

relationship between GDP, INF, MASS, OIL. This presence equilibrium relationship between 

these variables is often verified through statistical procedures, the most used are those which 

Engle and Granger (1987) and Johansen (1988, 1991). 

According to the Dickey Fuller stationarity test performed on our various pre-selected 

variables, they are all integrated of order 1 that's mean, they are all I (1). This justifies the use 

of cointegration test Engle and Granger. This order of integration justifies the presence of a 

long-term relationship that relates a common stochastic trend. Check this through two 

approaches: the approach of Engle and Granger and the Johansen. 

 

Cointegration test of Engle and Granger: 
The cointegration hypothesis will be tested on the variables GDP, INF, MASS, OIL, in 

Algeria which are integrated of order 1. A linear combination of these variables is: 

GDPt = α0 + α1INF1t + α2MASS2t + α3OIL3t + εt 

The α = vector (α1, α2, α3) is called cointegration vector. This test contains two stages, the 

first is an estimate by the method of ordinary least squares long-term model. The second 

consists of an ADF test on the residuals εt. 

1. First Step: Estimation by ordinary least squares method of long-term model: 

The estimates are presented in the tables below: 
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Table 2: OLS Estimation 

Dependent Variable: PIB   

Method: Least Squares   

Date: 01/31/15   Time: 11:06   

Sample: 1990 2012   

Included observations: 23   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -2076.103 959.4333 -2.163884 0.0434 

MASS 46.85287 18.62591 2.515467 0.0210 

OIL 158.0310 37.71772 4.189833 0.0005 

INF 13.00749 18.45574 0.704794 0.4895 

     
     R-squared 0.732313     Mean dependent var 2628.220 

Adjusted R-squared 0.690047     S.D. dependent var 1320.610 

S.E. of regression 735.2292     Akaike info criterion 16.19501 

Sum squared resid 10270677     Schwarz criterion 16.39249 

Log likelihood -182.2426     Hannan-Quinn criter. 16.24468 

F-statistic 17.32613     Durbin-Watson stat 0.274691 

Prob(F-statistic) 0.000011    

          
 

The table above shows us that the model is globally significant with: 

R2 = 0,732313 

The income variable coefficients of hydrocarbons, the money supply are significant, while 

those for inflation are not. 

2. Second step: Testing Augmented Dickey Fuller residue 
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For the cointegration relationship is accepted, residues (εt) arising from the previous 

regression to be stationary. We make the test Augmented Dickey Fuller under the following 

assumptions: 

      A1. Unit roots on εt residues (Not cointegration). 

      A2 . No Root Unit on εt residues (cointegration). 

The equation εt residues, is represented as follows: 

εt = GDPt - α0 – α1 MASS 1t – α2OIL2t – α3INF3t 

Null Hypothesis: D(RESID) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=4) 

             t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.450909  0.0205 

Test critical values: 1% level  -3.788030  

 5% level  -3.012363  

 10% level  -2.646119  

          *MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

  

According to Table: The value calculated in absolute value is greater than the critical value at 

the 5%: 

Calculated value  =│ -3,450909│ ˃   Value critical (threshold 5%) =│-3,788030│ 

Then the assumption residue stationarity is accepted. So we can conclude that there is a long-

term equilibrium relationship between GDP, money supply, OIL revenues and the index of 

consumer prices. These variables generate DS type of process (differency Stationnary) that 

involve a clash at a given time is reflected to infinity on future values of the series; the effect 

of shocks is permanant. 
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3. Johansen Cointegration Test: 

In 1991 and 1995, Johansen has proposed a multivariate approach based on the maximum 

likelihood method. It is used to check a series cointegration rank test cointegration. 

Hypothesis testing is as follows: 

A1: No cointegration (cointegrating rank is zero) 

 
A2: Cointegration (rank greater than or equal to 1 cointegration) 

 
LR:likelihood ratio (Likelihood Ratio) 

 
CV: Critical Value (critical value) 

The assumptions of cointegration is accepted if IT is greater than CV. It is rejected otherwise. 

   

Sample (adjusted): 1993 2012   

Included observations: 20 after adjustments  

Trend assumption: Linear deterministic trend  

Series: PIB MASS OIL INF    

Lags interval (in first differences): 1 to 2  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None *  0.948143  104.0172  47.85613  0.0000 

At most 1 *  0.768839  44.83205  29.79707  0.0005 

At most 2 *  0.382912  15.53923  15.49471  0.0492 

At most 3 *  0.254886  5.884370  3.841466  0.0153 

     
      Trace test indicates 4 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
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The test results, we show that variables GDP, OIL, MASS, INF, are cointegrated at the 5% 

level. The null hypothesis of no cointegration is rejected because the trace test indicates four 

(4)cointegration  equation. 

The existence of cointegration relationship justifies the adoption of an error correction model 

(Engle and Granger 1987). Thus, we infer that the gross domestic product, the money supply, 

Oil income and consumer price indices follow parallel developments in the study period. 

4. Error correction model: 

The use of the error correction model shows the common cointegrating relationship (the 

common trend) and deduce the interactions between variables. Estimate the error correction 

model according to the representation of Hendry model, following by the least squares 

method in one step: 

D(GDPt) = β0 + β1D(MASSt) + β2D(OILt) + β3D(INFt) + β4D(GDPt-1) + 

β5(MASSt-1) + β6(OILt-1) + β7(INFt-1) + εt 

D: is the first difference operator defined by D (X) = Xt - Xt-1 

The coefficients β1, β2 and β3, are the short-term dynamics and β5 coefficients β6 and β7 

characterize the long-term equilibrium. The coefficient β4 is the error correction coefficient, it 

should be lower than unity and negative. Error correction coefficient indicates the speed of 

adjustment of the endogenous variable of gross domestic product (GDP) to return to the long-

term equilibrium following a shock. The coefficient β0 represents the constant of the model. 

Short-term elasticities are: β1, β2, β3 

 

Long-term elasticities are: : -
4
5

β

β , -
4
6

β

β , -
4
7

β

β  

The results of the estimation of the error correction model using ordinary least squares, are 
shown in Table: 

 

 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  
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Dependent Variable: D(PIB)   

Method: Least Squares   

Date: 02/01/15   Time: 19:42   

Sample (adjusted): 1991 2011   

Included observations: 21 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -128.2365 530.8275 -0.241578 0.8129 

D(MASS) 42.57659 21.02285 2.025253 0.0639 

D(OIL) 160.8232 41.48891 3.876293 0.0019 

D(INF) -14.25202 14.23218 -1.001394 0.3349 

PIB(1) 0.273316 0.111538 2.450439 0.0292 

MASS(1) -6.071999 11.22449 -0.540960 0.5977 

OIL(1) -21.46025 26.22041 -0.818456 0.4278 

INF(1) 6.125023 11.69928 0.523538 0.6094 

     
     R-squared 0.710012     Mean dependent var 137.7596 

Adjusted R-squared 0.553865     S.D. dependent var 450.0060 

S.E. of regression 300.5740     Akaike info criterion 14.53160 

Sum squared resid 1174482.     Schwarz criterion 14.92951 

Log likelihood -144.5818     Hannan-Quinn criter. 14.61795 

F-statistic 4.547069     Durbin-Watson stat 2.589112 

Prob(F-statistic) 0.009098    

     
      

Analysis of the results shows that the term error correction associated with the restoring force 

β4 respects the starting condition, that is to say negative and less than unity. 

Coefficient GDP-1 B4= 0.273316 
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So there is a catch to the equilibrium value, that is to say, an error correction mechanism: The 

long-term imbalances between the gross domestic product, the money supply, hydrocarbon 

revenues, the index of consumer prices compensate so that the series have similar 

developments. The value of R2, show a good explanatory power of the model. 

R2= 71% 

The β4 represents the rate at which any imbalance between the desired and actual levels of 

gross domestic product is resorbed in the year following any shock. It corresponds to the 

automatic stabilizers of the economy. This means, an automatic increase in resources (money 

supply and government spending), an automatic reduction of taxes when economic conditions 

deteriorate. 

In Algeria, the adjustment of the imbalance between the actual and desired level of gross 

domestic product is 27%. Although this value is too low to fully stabilize imbalances but in 

case of shocks on macroeconomic variables, the stabilization process continues and tends 

towards the long term. Which is explained by the volatility of key macroeconomic aggregates. 
5. Analysis of short and long-term elasticities: 

Short and long-term elasticities for analyzing the impact of cyclical fluctuations on variable 

behavior. 

- Short-term elasticities: 

Money supply, income hydrocarbon and the index of consumer prices generate short-run 

elasticities that are interpreted as follows: 

* The short-run elasticity of GDP with respect to the money supply is β1 = 42.57, this implies 

that in the short term, if the money supply increased by 0.1 points, while the gross domestic 

product increases 42.57 points. Gross domestic product is sensitive to changes in the money 

supply. 

* The short-term elasticity of gross domestic product compared to revenues of hydrocarbons 

is β2 = 160.8232, this implies that in the short term, if oil revenues were up 0.1 points, gross 

domestic product fell by 160.82 points. Hydrocarbon revenues have a positive impact on 

GDP. So hydrocarbon revenues have no negative impact on the economy. 

* The short-run elasticity of GDP with respect to inflation β3 = -14.25, this means that if 

inflation increases by 0.1, GDP fell by 14.25 pionts Use of Seigniorage, was not a carrier 
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policy good solution, because inflation has reached unprecedented proportions, which had a 

negative effect on GDP. 

- Long-term elacticities:  

* The long-run elasticity of GDP with respect to the money supply 
4
5

β

β = -( 
0.273316
6.071999- ) = 

22.216039, this implies that in the long term, if the money supply increased by 0.1point, while 

gross domestic product increased by 22.21 points. The effects of revenue increases on 

economic growth in the long term. 

 * The long-run elasticity of GDP to total expenditure –
4
6

β

β = - (
0.273316
21.46025- ) = 78.518088, 

this implies that in the long run, if oil revenues increased 0.1point, while GDP increased by 

78.51 unit. 

* The long-run elasticity of GDP with respect to inflation 

-
4
7

β

β = -(
0.273316
6.125023 ) = -22.41004, This implies that in the long term, if inflation increases by 

0.1 points, while GDP fell by 22.41 points. 

Conclusion: 

Monetary policy for all countries plays a key role in the overall economic growth. Monetary 

policy in Algeria was largely favorable to the goal of promoting economic growth and price 

stability. To achieve this objective, target monetary aggregates (the growth of broad money as 

an intermediate target and reserve money as an operational target) in accordance with the 

objectives of growth and inflation Real GDP set by the government. 
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Résumé:  

Le Supply Chain Management est un concept qui a commencé à trouver l’écho dans le monde 

entier à partir des deux dernières décennies. Aujourd’hui, le SCM représente l’une des 

disciplines les plus critiques dans le domaine des affaires des entreprises. Plusieurs recherches 

ont tenté de comprendre la relation directe et indirecte existant entre le Supply Chain 

Management et la performance. Dans cet article, nous allons emboiter le pas de ces 

chercheurs en essayant de comprendre la manière dont la Supply Chain peut jouer un rôle 

primordiale dans l’amélioration de la performance de l’entreprise, et ce à partir d’une 

proposition d’une vision globale permettant tant aux chercheurs qu’aux professionnels  de 

comprendre l’importance d'aligner les capacités SC avec le niveau d’incertitude en amont et 

en aval de segment de clients ciblé par la stratégie concurrentielle de l’entreprise. En d’autres 

termes, cet article montre que l’entreprise ne peut être performante que si les capacités SC 

développées par la stratégie SC sont alignées avec le niveau d’incertitude en amont et en aval 

de segment de clients ciblé par la stratégie de compétitivité de l’entreprise. 

Mots clés :Stratégies SCM, Stratégies Concurrentielles, Congruence Stratégique, 

Performance de l’entreprise. 

ادارة سلسلة اللوجستية من بني اكثر املفاهيم تعقدا يف عامل االعمال يف الوقت احلايل باعتباره مفهـوم حيـاول االسـتغالل :  ملخص

االمثـل ملــوارد وقـدرات كــل الشـركاء اللوجســتيني، سـواء املــوردين او املـوزعني او الزبــائن، مـن اجــل حتسـني االداء الكلــي جلميـع هــؤالء 

ن الدراسـات العلميـة السـابقة حاولـت دراسـة العالقـة السـببية بـني ادارة السلسـلة اللوجسـتية  وأداء املؤسسـة سـواء الكثري مـالشركاء. 

ي واخلـارجي ملســارات العمـل او ادارة املعرفــة، اخل. لبطريقـة مباشـرة او غــري مباشـرة بإدخــال بعـض املتغــريات املفسـرة كالتكامـل الــداخ

ة السلســلة اللوجســتية ار دإهتمــام الكثــري مــن البــاحثني واملســؤولني علــى حــد ســواء باعتبــار أن حاليــا، هــذه اإلشــكالية الزالــت حمــل ا

متعامليها يف السلسلة اللوجستية. يف هذا املقال، سنتناول اول شرط جيب توفره لتحسني االداء، اال وهو  مفهوم يتعلق بأداء جمموع

لسلســـلة اللوجســـتية و االســـرتاتيجية التنافســـية الكليـــة للمؤسســـة، الـــيت هـــي ضـــرورة حتقيـــق املالئمـــة بـــني اســـرتاتيجية الوظيفيـــة إلدارة ا

بــدورها تكــون مالئمــة لتوقعــات الزبــائن الــذين ترغــب املؤسســة يف خــدمتهم. مــن اجــل ضــمان هــذه املالئمــة االســرتاتيجية، مت تقــدمي 

ائص السـوق الـذي تعمـل فيـه هـذه ثالثة مراحل اساسية تسمح للمؤسسات من تطوير قدرات لوجستية تتوافق مع متطلبات وخصـ

 املؤسسات، مما يسمح يف النهاية بتحسني االداء الكلي للمتعاملني اللوجستيني.

  .املوائمة االسرتاتيجية، اداء املؤسسةإدارة السلسلة اللوجستية، االسرتاتيجيات التنافسية، اسرتاتيجيات الكلمات المفتاح : 



 

  

  ?<=،�تيسمسيلت،�الجزائريمعهد�العلوم��قتصادية�والتجارية�وعلوم�التسي.-،�ا+ركز�الجام&ي�الونشر  

 

  

2 

 2017/�جانفي�01العدد��-�قتصادية�لدراسات�شعاع�لمجلة�

1. Introduction  

Le SCM est un concept qui a commencé à trouver l’écho dans le monde entier, à partir des années 

1990. Aujourd’hui, le SCM représente l’une des disciplines les plus critiques dans le domaine des 

affaires des entreprises. Le SCM permet aussi aux pays de bien gérer les crises qui les frappent tels 

que les tempêtes, les inondations, etc. Concernant l’importance du SCM pour les entreprises, nous 

pouvons dénombrer plusieurs manières dont le SCM améliore la compétitivité et la performance 

des entreprises. D’un côté, le premier objectif du SCM est d’améliorer les services clients à travers 

la mise à disposition des clients le bon produit, au bon endroit, au bon moment, en bonne qualité, 

au bon prix, avec un service après-vente de qualité. D’un autre côté, le SCM influence aussi les 

processus opérationnels à travers une meilleure exploitation des ateliers de production, les 

entrepôts, les moyens de transports, etc. cette amélioration des flux physiques ainsi que la livraison 

rapide aux clients permettent d’améliorer les flux de trésorerie, d’où une meilleure utilisation du 

fond de roulement. 

Parmi les avantages du SCM qui laisse ce dernier jouer un rôle vital dans les activités des 

entreprises, à l’instar de son rôle comme un domaine qui traite les problématiques liées à 

l’extension de l’entreprise à travers des partenariats, de structure de réseau SC, et affectation des 

responsabilités aux partenaires de l’entreprise, nous trouvons sa capacité à réduire les coûts liés à la 

gestion des stocks, améliorer le partage d’information entre les partenaires de manière à les laisser 

agir au son du même tambour, créer une confiance qui permet de rendre les processus souples entre 

les partenaires, augmenter les cash-flows, exploiter efficacement les actifs des partenaires, etc. Le 

SCM propose aussi une panoplie d’outils qui facilitent la détection, la localisation et la résolution 

des perturbations qui peuvent empêcher les produits et les services d’atteindre au client final de 

manière effective.  

Afin que le Supply Chain Management puisse jouer ce rôle primordial qui permet de créer un 

avantage concurrentiel, un élément très important doit être présent, cet élément est la congruence 

ou l’alignement entre la stratégie SC et les autres stratégies fonctionnelles telles que la stratégie de 

marketing et la stratégie de développement de nouveaux produits, d’un côté, ainsi que l’alignement 

de ces stratégies fonctionnelles avec la stratégie de compétitivité de l’entreprise d’un autre côté. 

Selon la littérature sur ce sujet, l’entreprise qui se caractérise par un mis-alignement entre sa 

stratégie SCM et sa stratégie de compétitivité est une entreprise qui va être condamnée à l’échec. A 

partir de ces éléments, nous avons opté, dans cet article, pour traiter de la problématique suivante : 

Comment la congruence entre la stratégie Supply Chain et la stratégie concurrentielle peut-

elle être assuré ? 

Cet article est structuré de la manière suivante : Premièrement, avant de rentrer dans le vif 

d’alignement stratégique, il convient de se rapprocher de plus près de ce mode organisationnel, à 

savoir, le Supply Chain Management en tant que concept qui fait l’écho dans le monde des affaires 

ces jours-ci. Ceci nous permettrait d’avoir une vision plus claire sur les éléments du SCM, et plus 

particulièrement sur les caractéristiques relatives de l’ensemble des stratégies SC. Par la suite, nous 

allons présenter le concept d’alignement ainsi que les différentes étapes à suivre afin d’assurer la 

congruence entre les Stratégies SC et les stratégies concurrentielles de l’entreprise. Finalement, 

nous allons en conclure par une synthèse de l’ensemble des idées évoquées dans cet article. 
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2. Supply Chain Management (SCM) : Déterminants du concept 

Selon (Sanders, 2012, p.03), le concept du SCM peut apparaître simple mais il ne l’est pas en 

réalité car il s'agit d'un concept d'affaires très complexe du fait de la nature et du type de décisions 

impliquées. Ainsi, le SCM a fait l’objet d’autant de définitions que le concept de la SC, tant dans la 

littérature que dans les organismes professionnels et du consulting, d’où la définition de ce concept 

et de ce qu’elle peut englober reste relativement vague (Quayle, 2006). Le SCM peut être perçu 

comme le design et le management des flux des produits, d’informations, et les flux financiers à 

travers la SC. Cela implique la coordination et le management de toutes les activités de la SC (Reid 

& Sanders, 2010; Russell & Taylor, 2010; Sanders, 2012). Selon (Stadtler, 2005) « Le SCM a pour 

mission l’intégration des unités organisationnelles le long du réseau de la SC et la coordination des 

flux physiques, informationnels et financiers afin d’accomplir les demandes des consommateurs 

finaux avec l’objectif d’améliorer la compétitivité de la SC dans son ensemble » La Figure (1) 

montre les deux principales missions du SCM. 

 

Figure Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.. Principales missions 

du SCM selon Stadtler (2005, p.576) 

Partant des définitions citées en haut, nous pouvons constater que le SCM met l’accent sur les 

relations entre les acteurs de la SC. Ces relations inter-organisationnelles peuvent éventuellement 

subsister sans pour autant être gérées. Donc, le SCM consiste à gérer ces relations en coordonnant 

et en intégrant les activités et les processus intra et inter-organisationnels à travers l’ensemble des 

acteurs de la SC. Cette intégration et coordination permettent une meilleure satisfaction des 

exigences des clients en produits et services à une valeur supérieure et au moindre coût. 

3. Congruence entre stratégie SCMetStratégie concurrentielle 

Dans ce point, nous allons parler de l’importance de la mise en cohérence de la stratégie de 

compétitivité globale et la stratégie SC de l’entreprise. Il est important d’aligner la stratégie SCM 

avec la stratégie de compétitivité globale de l’entreprise (S. M. Qrunfleh, 2010, p. 04). La stratégie 

de compétitivité correspond à un ensemble de décisions et d’actions guidant l’entreprise vers 

l’atteinte de sa mission. Ces décisions et actions régissent la relation de l’entreprise avec son 
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environnement, sa structure et ses processus(Croteau et al., 2000). Ainsi,Aldrich (1979) stipule 

quela stratégie a pour but de déterminer comment l’entreprise utilisera ses ressources par rapport à 

son environnement afin d’atteindre ses objectifs sur le long terme, et comment devra être organisée 

pour une meilleure déclinaison de la stratégie. Selon (Markides, 2004), l’essence de la stratégie est 

la sélection d’une positionà laquelle l’entreprise peut prétendre. Ce positionnement stratégique se 

réalise en répondant aux trois questions majeures suivantes : Quel segment des clients l’entreprise 

doit cibler ? Quels produits et services l’entreprise doit offrir dans ce segment des clients ? 

Comment l’entreprise peut faire cela avec efficacité ? Selon (M. Schnetzler et al., 2004; M. J. 

Schnetzler et al., 2007), une stratégie guide les gestionnaires d'une entreprise pour décider 

comment mettre en place et utiliser les ressources et établir des priorités. 

Afin d’identifier les stratégies de compétitivité de l’entreprise, on peut se baser sur une approche 

textuelle, multivariée, ou typologique (Hambrick, 1980). L’approche typologique semble plus 

pertinente afin de comprendre la réalité stratégique de l’entreprise. En effet, on peut recenser 

plusieurs typologies dans la recherche, celle d’Ansoff et Stewart (1967) qui identifie 4 types de 

stratégies, à savoir, la pénétration du marché, le développement demarché, le développement de 

produit et la diversification. Cette typologie se base principalement sur deux 

facteurs :Produit(nouveau/existant) – Marché(nouveau/existant). On trouve aussi la typologie de 

Miles et Snow (1978) identifiant, eux aussi, quatre principales stratégies, à savoir, la stratégie de 

prospection, d’analyse, de défense et de réaction. Parmi les typologies les plus récentes, il y a celle 

proposée par Porter (1980), ce dernier dénombre trois principales stratégies que l’entreprise peut 

adopter pour ses domaines d’activités stratégiques, ces stratégies sont : la domination par les coûts, 

la différenciation et la stratégie de concentration. Pour notre recherche, nous allons mobiliser cette 

dernière typologie qui comprend une logique correspondant à celle adoptée dans la définition des 

stratégies SC.   

Afin d’avoir un avantage concurrentiel et une meilleure performance, la stratégie SC (SSCM) doit 

permettre la déclinaison de la stratégie globale de l’entreprise. En d’autres termes, la stratégie SCM 

doit être alignée avec la stratégie globale (Evans & Danks, 1998, p.20; S. M. Qrunfleh, 2010, p.03). 

Une fois la stratégie globale définie, toutes les stratégies fonctionnelles doivent être définies et 

arrêtées de manière cohérente les unes avec les autresd’un côté, et avec la stratégie globale d’un 

autre côté.  

Afin de comprendre l’importance de l’alignement entre la stratégie SC avec la stratégie 

concurrentielle, il est utile de revenir sur la chaine de valeur.Cette dernière comprend plusieurs 

fonctions facilitant son fonctionnement. Elle commence par la fonction «Développement des 

produits» dont la stratégie comprends des décisions sur les spécifications du portefeuille des 

produits et services que l’entreprise va mettre sur le marché afin de satisfaire les clients, elle 

comprend aussi des décisions sur si les taches de conception doivent être exécutés en interne ou 

confiées à un prestataire externe (sous-traitance). La stratégie fonctionnelle du Marketing permet 

de segmenter le marché des clients ainsi que le positionnement du produit en termes de prix, 

promotion dans chaque segment. La stratégie Supply Chain détermine la nature 

d’approvisionnement de la matière première, le transport, la production ainsi que la distribution des 

produits et services aux consommateurs. De même, la stratégie SC permet de décider sur les 
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processus et les taches qui doivent rester sous la responsabilité de l’entreprise ainsi que ceux qui 

peuvent être sous-traités ou externalisés. Ainsi, comme certaines tâches sont exécutés par des 

organisations externes, et donc indépendantes de l’entreprise, et que la valeur de produit final 

perçue par le client est générée chez l’ensemble des acteurs de réseau de l’entreprise (fournisseurs, 

producteur, distributeur, etc.), il devient important, pour la stratégie SC, de définir et répartir les 

tâcheset les rôles de chaque acteur dans le réseau SC. En d’autres termes, la stratégie SC définit les 

spécifications de la structure large du réseau SC, à savoir, la stratégie du fournisseur, la stratégie 

des opérations (internes), et la stratégie logistique (déplacement et distribution) (Chopra & Meindl, 

2007, p. 23).Donc, quand une entreprise, telle que Gateway, décide de vendre ses PCs à travers des 

revendeurs au lieu de faire ses propres points de vente, la stratégie SC, dans ce cas, définit le rôle et 

les tâches à accomplir par Gateway, elle-même, et celles à accomplir par les revendeurs. La 

stratégie SC inclut également des décisions relatives au design de la SC, telles la mise en place des 

entrepôts, des ateliers de production, etc. 

La chaine de valeur nécessite que la relation entre les stratégies fonctionnelles soit très étroite. En 

d’autres termes, le succès d’entreprise est conditionné par l’alignement de toutes les stratégies 

fonctionnelles les unes avec les autres afin de satisfaire le client final et d’augmenter la 

profitabilité. L’alignement entre la stratégie concurrentielle et la stratégie SC signifie que les 

objectifs de la SC sont inspirés de ceux de la stratégie concurrentielle globale. Cela signifie aussi 

qu’il y a une cohérence entre les priorités des clients ciblés par la stratégie concurrentielle et les 

capacités (les ressources) Supply Chain que la stratégie SC cherche à développer. En effet, la 

problématique d’atteindre cet alignement se pose lors de la phase de design ou la conception de la 

stratégie SC. Cette phaseconsiste à déterminer la structure de la SC pour quelques années à venir. 

La stratégie SC répond aux questions suivantes : quelle configuration pour la SC ? Comment les 

ressources seront allouées ? Quel processus chaque maillon SC (acteur SC) va accomplir ? Quelle 

fonction à externaliser ? Ou à accomplir à l’intérieur de l’entreprise (faire ou faire faire) ? Où 

localiser la production et les entrepôts ? Les produits à produire ? Quel mode de transport à adopter 

sur les différentes bornes d’approvisionnement ? Et quel type de système d’information à utiliser ? 

(Chopra & Meindl, 2007, p. 19). Ainsi, le design de la SC et le rôle de chaque acteur doivent être 

alignés afin de supporter la stratégie SC qui, elle aussi, doit être alignée avec les autres stratégies 

fonctionnelles. 

A partir de ce que nous avons mentionné en haut, il est clair que le succès de l’entreprise est 

conditionné par cet alignement stratégique faute de quoi des conflits entre les différentes fonctions 

de l’entreprise ou à travers les acteurs de réseau SC peuvent arriver. Cela va surement perturber la 

bonne exécution des opérations de la SC. Si la stratégie fonctionnelle du Marketing met en valeur 

la réactivité de l’entreprise avec une livraison très rapide des produits aux clients alors que la 

stratégie fonctionnelle de distribution est basée sur la minimisation des coûts, une divergence des 

buts se présente, et cela ne pourrait jamais servir les objectifs de l’entreprise.  

L’entreprise a le choix d’adopter entre deux stratégies SC différentes, mais elle doit choisir celle 

qui supporte convenablement ses objectifs stratégiques. Dell, par exemple, a pour objectif de 

satisfaire ses clients à travers une large variété d’ordinateurs personnalisés à un prix raisonnable. 

La fonction « Développement des produits » contribue à cet objectif en concevant des ordinateurs 
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facilement personnalisables en utilisant des composantes standards. Ceci donc facilite l’exécution 

de la stratégie SC en lui permettant d’assembler des ordinateurs très rapidement. En d’autres 

termes, la conception des ordinateurs supportent la capacité de la SC à assembler et distribuer des 

ordinateurs auprès des clients dans un court délai, ce qui supporte, de sa part, la stratégie 

concurrentielle consistant à offrir des ordinateurs personnalisés.   

La stratégie de compétitivité consiste à spécifier, explicitement ou implicitement, les segments des 

clients à satisfaire. Pour assurer l’alignement de la Stratégie SC avec la Stratégie concurrentielle, 

une entreprise doit assurer que les capacités de sa SC soutiennent sa capacité à satisfaire les 

segments de clientèle ciblés(Chopra & Meindl, 2007, p. 26). Les deux auteurs dénombrent 3 étapes 

pour arriver à cet alignement stratégique :  

1. Comprendre l’incertitude en amont (fournisseurs) et en aval (clients) relative à la SC : 

Tout d’abord, l’entreprise doit comprendre et déterminer les besoins des clients dans chaque 

segment ciblé ainsi que l’incertitude à laquelle va faire face la SC pour satisfaire ces 

besoins. Cette compréhension de l’incertitude relative à la SC permet de déterminer 

l’ampleur ou l'étendue de l'imprévisibilité de la demande, des perturbations et des retards en 

face desquels la SC doit être prête. 

2. Comprendre les capacités de la Supply Chain : En effet, il y a plusieurs types de Supply 

Chain, chacune est conçue pour accomplir certaines taches de manière efficace. Par 

conséquent, il est important de comprendre ce que la SC est capable de mener de manière 

efficace.  

3. Atteindre l’alignement stratégique : Dans le cas où les capacités SC ne sont pas 

conformes à ce que nécessitent les besoins des clients, l’entreprise doit restructurer la SC 

d’une manière qui supporte sa stratégie concurrentielle globale. 

Dans ce qui suit, nous allons expliquer ces trois étapes, qui ont été bien détaillés par (Chopra & 

Meindl, 2007, pp.06-19).  

D’après ce qui a été mentionné en haut, afin d’atteindre l’alignement stratégique entre la stratégie 

Supply Chain et la stratégie concurrentielle, il est important de comprendre l’incertitude amont et 

aval afin de savoir de quelles capacités doit disposer la SC afin de répondre au mieux aux attentes 

des clients.  

En effet, la demande des clients peut varier en fonction de plusieurs attributs. Les besoins des 

clients pourraient être traduits par la mesure de « l’incertitude de la demande impliquée ». Cette 

dernière représente l’incertitude de la demande due à la portion de la demande que la SC cible, et 

non pas à la demande entière. En fait, il faut faire la distinction entre l’incertitude de la demande 

« Demanduncertainty » qui reflète l’incertitude de la demande des clients pour un produit donné, et 

l’incertitude de la demande impliquée « Implieddemanduncertainty », qui, par contre, représente 

l’incertitude résultant de la portion de la demande que la SC cherche à satisfaire et les attributs que 
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le client cherche. Une entreprise qui répond seulement aux commandes urgentes est exposée 

logiquement à une incertitude de la demande impliquée plus forte que celle qui vend le même 

produit avec un délai de livraison relativement suffisant. La première doit faire face à un risque 

plus élevé par rapport à la deuxième. Nous pouvons remarquer que chaque besoin des clients 

influence l’incertitude de la demande impliquée, d’où il est utile d’utiliser cette dernière comme 

facteur de distinction entre les types de demande des clients. Autre part,(Lee, 2002)met l’accent sur 

l’incertitude relative aux flux amont « Supplyuncertainty ». L’intégration d’une nouvelle 

composante dans la production peut provoquer des perturbations au niveau de la production, et qui, 

de sa part, peut déprogrammer les dates de livraison des produits. Cetteincertitude augmente 

également quand l’entreprise dispose d’une capacité d’approvisionnement limitée ou inflexible ou 

lorsque la matière première n’est pas d’une bonne qualité.  

Concernant la deuxième étape de l’alignement stratégique, une fois le niveau d’incertitude auquel 

va faire face la SC est évalué, il convient d’avoir des capacités SC correspondant à ce niveau. En 

d’autres termes, la SC doit, à travers ses capacités en termes de transport, de production, etc., 

pouvoir maîtriser les imprévues qui peuvent survenir le long du cycle d’exploitation. Le niveau 

d’incertitude ou d’imprévisibilité influence le niveau de réactivité ou d’efficience qu’elle doit 

envisager la stratégie SC.Il est important d’évaluer la SC à travers des lunettes de réactivité et 

d’efficience.    

Concernant la troisième étape, dans le cas où les capacités SC ne permettent pas de répondre au 

mieux aux caractéristiques de la demande des clients dans chaque segment, il convient de revoir 

ses capacités. Ainsi, la stratégie SC doit s’adapter aux changements dans le contexte 

concurrentielle long du cycle de vie de produit. En fait, il y a une relation très étroite entre le design 

et le management des flux SC (Physiques, informationnels et financiers) et le succès de la SC 

(Chopra & Meindl, 2007, p. 06). 

4. Conclusion :  

Cet article avait pour but principal de nous faire une idée sur la manièredont le Supply Chain 

Management puisse créer un avantage concurrentiel à travers  la congruence ou l’alignement entre 

la stratégie SC et les autres stratégies fonctionnelles telles que la stratégie de marketing et la 

stratégie de développement de nouveaux produits, d’un côté, ainsi que l’alignement de ces 

stratégies fonctionnelles avec la stratégie de compétitivité de l’entreprise d’un autre côté. Des 

études théoriques et empiriques sur ce sujet montrent que l’entreprise qui se caractérise par un mis-

alignement entre sa stratégie SCM et sa stratégie de compétitivité est une entreprise condamnée à 

l’échec. 
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