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 بالمجلة النشر قواعد

 شروط النشر:

على تنشر مجلة األبحاث االقتصادية مقاالت تهتم باالقتصاد والتجارة والتسيير باللغات العربية والفرنسية واالنجليزية،  .1
 قدم للنشر في مجالت أخرى أو قدم ونشر في ملتقيات؛ أوال يكون البحث المقدم قد نشر  أن

 وأماكندرجاتهم العلمية الباحثين و  أوباسم الباحث  مرفقارئاسة التحرير  إلىيرسل المقال المراد نشره بالمجلة الكترونيا  .2
 صفحة؛ 20البريد االلكتروني، حيث ال يزيد عدد صفحاته عن عملهم مع ذكر عنوان المراسلة و 

للعربية   Simplified Arabicتخدام باس  Microsoft Wordبنظام  A4يكون المقال مطبوعا على ورق حجم  .3
سم لكل أبعاد  2.5على وجه واحد للورقة مع ترك مسافة  12للفرنسية واالنجليزية، وبخط  Times New Romanأو

 الورقة؛
يرفق المقال بملخص بلغة مغايرة لنص البحث ) العربية أو الفرنسية( وبما ال يزيد عن صفحة واحدة مع ذكر أهم  .4

 المفتاحية؛الكلمات 
ال تتضمن هذه الورقة سوى المصادر التي  أنالمصادر العلمية في متن البحث وفي نهايته، مع مراعاة  إلى اإلشارةيتم  .5

،دار النشر، بلد النشر، السنة، »عنوان المصدر«في المتن وفق األصول المعتمدة في ذلك ) المؤلف،  إليها اإلشارةتم 
 صفحات االستدالل المرجعي(؛

 الرسوم التوضيحية وغيرها حسب ورودها في البحث، كما توثق المستعارة منها بالمصادر األصلية؛الجداول و ترقم  .6
 الباحث الكترونيا باستالم بحثه ) بعد تسجيله (؛ إشعاريتم  .7
 لم تقبل؛ أوالمجلة سواء قبلت للنشر  إلىال ترد األوراق المرسلة  .8
التعديالت المقترحة إن الباحث بالتقييم و ويبلغ  المجلة للتقييم العلمي الموضوعي إلىتخضع كافة البحوث المرسلة  .9

 وجدت خالل مدة ال تتجاوز أسبوعين من تاريخ استالم الردود من المقيمين؛
صياغة جزئية للمواد  إعادةأي تعديل أو  إجراءلهيئة تحرير المجلة الحق في قبول أو رفض المقال، ولها الحق في  .10

 للشر بما يتماشى والنسق المعتمد في النشر لديها بعد موافقة الباحث؛المقدمة 
 ؛أخرى أماكننشره في  إعادةمنشور ملكا للمجلة وال يجوز اليصبح البحث  .11
 .أو الجامعة الكليةنظر المجلة أو  بالضرورة وجهةحابها، وال تعكس تعبر المواد المنشورة في المجلة عن آراء أص .12
 البريد االلكتروني الموالي: إلىيرسل المقال  .13

revub2fsecg@yahoo.fr 
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يةـاحـتتـاالف  

، وحدث االقتصاديةلكليتنا على مسايرة األحداث  االقتصادية األبحاثمجلة  اعتادت

تسعى الحكومة إلى البحث عن البديل من خالل . الساعة هو تراجع اإليرادات البترولية

الثروات الطبيعية، وهذا من خالل رفع مستويات اإلنتاج في المجال الصناعي  استغالل

واإلسمنت وغيرها، واالستغالل األمثل أيضا لألراضي الخصبة من أجل  كالحديد

الوصول إلى مستويات أعلى لإلنتاج  الفالحي، مما يؤدي إلى االقتصاد في العملة 

حلي اإلجمالي من جهة أخرى، وال يتأتى هذا كله الصعبة من جهة، والرفع من الناتج الم

 إال من خالل النقاط اآلتية:

 .تطبيق مبادئ الحوكمة 

 .إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة متعددة األنشطة 

 .التمويل المصرفي المجدي 

 .الرقابة على صرف األموال 

لهام  هذا ما تتضمنه مقاالت هذا العدد، والذي نأمل أن تكون مصدر معلومات وا 

 ألساتذة والطلبة على حد سواء.ل

 عميد الكلية:

                 أ.د./ درحمون هالل                                                                                 
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 2005-2013  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمحرك للتنمية في الجزائر

 قاشي خالد./ د
Abstract:  

The objective of this course study is to identify the role of small and 
medium enterprises in the creation of economic development in general and 
Algeria in particular, the small and medium enterprises were able to 
highlight their importance as an engine for economic development in any 
country in the world through its contribution to the development of the 
economy, achievement of the development objectives, job creation and the 
fighting against unemployment. 
Algeria is seeking to achieve development through a variety of economic 
activities along the hydrocarbon sector, in order to increase the importance 
of macroeconomic indicators of the country, and development of 
international competitiveness, as it can be by small and medium enterprises 
to achieve that and gaining competitive advantages to qualify them for 
international competitiveness. 

Key words: Enterprise, development, economic development of small, 
medium enterprises, development mechanism, Algeria 

  :ملخص
إلى التعرف على دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة في  تهدف هاته الدراسة       

إحداث التنمية االقتصادية بصفة عامة والتنمية في الجزائر بصفة خاصة، حيث أن 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استطاعت أن تبرز أهميتها كمحرك للتنمية االقتصادية في 

وذلك من خالل مساهمتها في تنمية أالقتصاد وتحقيق األهداف أي دولة من دول العالم، 
 .  الخ.....اإلنمائية األساسية وخلق مناصب الشغل ومحاربة البطالة في المجتمع

تحقيق تنمية عن طريق تطوير تشكيلة من األنشطة  تسعى الجزائر إلى 
القتصادية الكلية االقتصادية إلى جانب قطاع المحروقات، من أجل زيادة أهمية المؤشرات ا

للبلد، وتنميته للتنافسية الدولية، حيث أنه يمكن عن طريق المؤسسات المتوسطة والصغيرة 
 .أن تحقق ذلك وتكتسب مزايا تنافسية تؤهلها للتنافسية الدولية

 
المؤسسات الصغيرة، المؤسسات  ،المؤسسة، التنمية، التنمية أالقتصادية: يةالكلمات المفتاح

 . ية التنمية، الجزائرالمتوسطة، آل
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 : المقدمة
إّن الهدف األساسي الذي تسعى له دول العالم اليوم، سواء أكانت  متقدمة أو  

: أو النمو، غير أن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو/ متخلفة، هو كيفية إحداث التنمية و
ة واألداة األساسية ماهي الوسيلة إلحداث هاته التنمية وتحقيق النمو تعتبر المؤسسة الوسيل

إلحداث التنمية كونها الخلية األساسية التي يستطيع المسير من خاللها إبراز قدراته 
 . اإلبداعية والتصورية في ميدان إنتاج السلع وتقديم الخدمات

حيث كانت المؤسسات الكبيرة تشّكل الدعامة األساسية في مسيرة التنمية  
قيق معدالت نمو سريعة، غير أّنه في الوقت الحالي االقتصادية من خالل مساهمتها في تح

أصبحت المؤسسات المتوسطة والصغيرة تحظى باهتمام مخططي السياسات االقتصادية 
واالجتماعية في مختلق دول العالم المتقدم منه والنامي على حّد سواء، وذلك من منطلق 

 قتصادية واالجتماعية  الدور الحيوي الذي تلعبه هاته المؤسسات في تحقيق التنمية اال
والجزائر كغيرها من دول العالم الثالث اهتمت بالمؤسسة االقتصادية وأولتها اهتماما  

كبيرا خاصة بعد أالستقالل حيث كان االعتماد الكلي على المؤسسات العمومية كأداة من 
ا كل أجل تحقيق ألتنمية ومع توالي مرحلة المخططات االقتصادية واألفكار التي جاء به

مخطط كان الباعث في سنوات الثمانينات إلى ضرورة تفكيك المؤسسات الكبيرة إلى 
 .  مؤسسات صغيرة ومتوسطه وذلك كنتاج لتجسيد المشاركة الفعالة في التسيير

وتتزايد أهمية هاته المؤسسات في الحياة االقتصادية المعاصرة من خالل الدور  
ها من خالل اشباع حاجات أصحابها من اليد الذي تلعبه ان على مستوى المؤسسة ذات

العاملة، وتوظيف رأس المال، أو على المستوى الكلي من خالل مساهمتها في خلق مناصب 
الشغل ومحاربة البطالة، فمثال في االقتصاد األمريكي ساهمت هاته المؤسسات بحوالي 

ديدة وذلك خالل مليون وظيفة ج 22من إجمالي الوظائف الجديدة والتي بلغ عددها  01%
 . من إحمالي فرص العمل في كل من اليابان وكوريا %2255، وحوالي 2001-2001الفترة 

وانطالقا مما سبق يمكن صياغة السؤال المحوري الذي نود اإلجابة عنه من خالل  
 : هاته الدراسة والمتمثل في

 
تنمية إلى أي مدى يمكن أن تساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إحداث ال

 االقتصادية في الجزائر؟ 
 

 :أهمية الدراسة
تنمية االقتصادية وعالقة تنبثق أهمية هذه الدراسة من أهمية موضوعها وهو ال 

الشغل الشاغل الذي يفرض الذي أصبح  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإحداثها، حيث
ومؤسسات ، والذي يفرض على الدول والهيئات والمنظمات نفسه في ساحة النقاشات 

المجتمع المدني واألفراد مواكبته حتى تحقق التوازن االجتماعي الناتج عن العولمة وتأثيراتها 
 .السلبية

أهم شروط نحاجها، و  االقتصادية وهذه الدراسة تسلط الضوء على قضية التنمية 
وكذا تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واهم المعايير المعتمدة في هذا التعريف ومن 

 .ثمة محاولة الربط بين مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعملية التنمية االقتصادية
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 :منهج الدراسة
في مناقشة األسئلة المنبثقة عن  التحليلي تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي 

ة مشكلتها، وذلك بتوظيف أدبيات التنمية المتعلقة بأسئلة الدراسة واالستفادة منها في اإلجاب
 .عن تلك األسئلة

 
 :خطة الدراسة

 
 :ثالثة محاوراتساقا مع طبيعة المشكلة والهدف من دراستها تنقسم خطة سير الدراسة إلى 

 ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :  المحور األول
 المفهوم وعوامل النجاح  : التنمية االقتصادية: المحور الثاني
 .غيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية في الجزائرمساهمة المؤسسات الص: المحور الثالث
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 ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -1 

أصبحت المؤسسات المتوسطة والصغيرة في اآلونة االخيرة تلقى اهتماما عالميا نظرا لما 
حيث سعت . الخ...تقدمه من فرص عمل وتحسين الدخل والمساهمة في الناتج المحلي الخام

العديد من الجهات الحكومية وعير الحكومية والقطاع الخاص إلى توفير البنية التحتية لها 
حيث يسعى العديد من الباحثين إليجاد مفهوم دقيق للمؤسسات المتوسطة . كي تنمو وتزدهر

تعّدد  والصغيرة إاّل انه تعّدد المعايير حال دون ذلك، فهذا التنوع في المعايير  يؤشر على
 . الخصائص التي تتميز بها المؤسسات المتوسطة والصغيرة

إّن تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  :مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -1-1
يختلف من دولة ألخرى سواء كانت متقدمة أو نامية، كما انه يختلف داخل كل مجموعة من 

وف االقتصادية داخل كل دولة، وكذا هاته الدول، وذلك حسب اختالف الموقع او الظر 
اختالف مراحل التنمية التي تمر بها، فالمؤسسة الصغيرة في أمريكا قد تكون كبيرة في دولة 
ال تزال في المراحل األولى للنمو والتقدم، وعلى الرغم من االختالف في تعريف المؤسسات 

يزات التي تجعل منها وسيلة الصغيرة والمتوسطة إاّل انها تتمتع بمجموعة من الخصائص والم
مهمة للمساهمة في تنمية اقتصاديات معظم الدول، واكتسابها لهاته الخصائص تجعل منها 
تلعب دورا مهما وهاما في اقتصاديات العديد من الدول المتقدمة والنامية من خالل قدرتها 

 . 1على توليد اإلنتاج والدخل وزيادة فرص العمل
إّن صعوبة تحديد إعطاء مفهوم عن المؤسسات : رة والمتوسطةتعريف المؤسسات الصغي -أ

الصغيرة والمتوسطة أدى ببعض الباحثين  إلى االرتكاز على عدة معايير لتعريفها، حيث 
 : 2قسمت تلك المعايير إلى

وتشمل عدد العاملين، رأس المال، حجم اإلنتاج درجة االنتشار، حجم : معايير كمية-
 االستهالك السنوي 

وتشمل المعيار القانوني، المعيار التنظيمي، معيار االستقاللية، معيار : ايير نوعيةمع -
 . حصة السوق

 : وسوف نتعرض ألهم المعايير فقط من خالل النقاط التالية
 يعتبر هذا المعيار من بين أكثر المعايير شيوعا للتفرقة بين : معيار عدد العاملين

ولكن على الرغم من . ولة قيامه عند قياس الحجمالمؤسسات الصغيرة والكبيرة نظرا لسه
ذلك ال يوجد اتفاق عام حول عدد العاملين بالمؤسسات الصغيرة والذي يختلف من دولة 

 011و 01عامل وكحد أقصى بين  01و 9إلى أخرى، حيث يتراوح هذا العدد بين 
األقصى لعدد ولكن في الدول المتقدمة كاليابان وأمريكا وانجليترايتراوح الحد . عامل

عامل، بينا يقل هذا العدد في الدول  999و 211العاملين في المؤسسات الصغيرة بين 
 . النامية كالهند ومصر

 يختلف هذا المعيار من دولة ألخرى ومن قطاع إنتاجي إلى آخر : معيار رأس المال
م رأس حج -الفلبين، الهند، كوريا الجنوبية، باكستان-فعلى مستوى بعض الدول اآلسيوية

ألف دوالر، اما في بعض  211إلى  10مال المؤسسة الصغيرة والمتوسطة يتراوح ما بين 
وفي بعض الدول األخرى ال تكتفي بمعيار . ألف دوالر 011الدول المتقدمة فيصل إلى 

نما تجمع بين عدة معايير، فعلى سبيل المثال أّن فرنسا واليابان يجمعان بين  المال معا، ففي فرنسا تعتبر المؤسسة صغيرة ومتوسطة عندما يبلغ  معيار العمالة ورأسواحد وا 
مليون فرنك أو ما  0عامال ورأسمالها المستثمر أقل من  011عدد عمالها أقل من 

أما في اليابان فتعتبر المؤسسة صغيرة أو متوسطة عندما يكون عدد . يعادلها من األورو
 . مليون ين ياباني 01أقل من  عامال ورأسمالها المستثمر 111عمالها أقل من 
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 وفقا لهذا المعيار تشمل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة شركات  :المعيار القانوني
األفراد والمؤسسات العائلية والتضامنية وشركات التوصية البسيطة باألسهم والمحاصة 

فواكه وشركات المهن الصغيرة االنتاجية والحرفية وصناعات منتجات األلبان والخضر وال
والحبوب والمنتجات الخشبية واألثاث والمنتجات بأنواعها والمحالت التجارية والمطابع 
واألسواق المركزية والمزارع ومكاتب السياحة والسفريات والشحن باإلضافة إلى ورشات 

 . 3الصيانة واإلصالح وكذا أعمال العمارة والبناء
 ة ومتوسطة إذا اتصفت بخاصية يمكن تصنيف المؤسسة إلى صغير  :المعيار التنظيمي

 : 4أو خاصيتين من الخصائص التالية
 الجمع بين الملكية واإلدارة   -
 قلة مالكي رأس المال  -
 ضيق نطاق اإلنتاج وترّكزه في سلعة او خدمة محّددة   -
 صغر حجم الطاقة اإلنتاجية   -
 المحلية إلى حّد كبير  -
   االعتماد وبشكل كبير على المصادر المحلية للتمويل -

  تعتبر المؤسسة متوسطة أو صغيرة إذا كانت على األقل مستقلة ماليا معيار أالستقاللية
 .%01بنسبة 

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مؤسسات تنافسية وليست : معيار الحصة السوقية
 . احتكارية وبالتالي فإّن حصتها في السوق محدودة

حّدد لهذا النوع منذ االستقالل إلى لم يكن هناك أّي تعريف قانوني مأما في الجزائر  
تاريخ صدور القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة  2110ديسمبر  02غاية 

 : والمتوسطة، بالرغم من وجود بعض المحاوالت لتعريفها نوجزها فيما يلي
أعطت وزارة الصناعة والطاقة التعريف  1799-1794خالل المخطط الرباعي الثاني -

على كل وحدة  PMEؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية، يطلق مصطلح التالي للم
 011عامل، تحقق رقم اعمال سنوي أقل من  011إنتاج مستقلة ماليا، توظف أقل من 

 . 5مليون دينار
والمتعلق بالقانون  0988ماي  01المؤرخ في  01-88يضاف إلى ذلك أن القانون  

بين المؤسسات الحرفية والصناعية صغيرة  الخاص الحرفي الذي ال يمّيز بشكل ضمني
الحجم، حيث أّن المادة الرابعة منه تخرج من دائرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كل 

 02المؤسسات الحرفية التي تستخدم اآلالت األوتوماتيكية والتي يزيد عدد عمالها عن 
شركات مختلطة،  وتأخذ شكل مؤسسات والئية أو بلدية، فروع الشركات الوطنية،. عامال

 . تعاونيات، مؤسسات خاصة، مؤسسات فردية أو عائلية
وبالنظر لعدم وجود تعريف قانوني محّدد ودقيق، ومن اجل االنسجام مع المعطيات الجديدة 
وخاصة االنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة فإّن الجزائر وجدت نفسها مضطرة إلى إيجاد 

مؤسسات، حيث أحذ القانون الجزائري بنفس التعريف المطبق تعريف محّدد لهذا النوع من ال
في االتحاد األوروبي، حيث عرفت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مهما كانت طبيعتها 

 : أو خدمات/ القانونية بانها كل مؤسسة إنتاج سلع و
 شخصا   201إلى  0تشغل من -
 011ز مجموع حصيلتها السنوية مليار دينار وال يتجاو  2ال يتجاوز رقم اعمالها السنوي -

 مليون دينار  
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فما فوق أو % 20تستوفي معايير االستقاللية أي كل مؤسسة ال تمتلك رأسمال مقدر ب  -
ويمكن تلخيص . 6مجموعة أخرى ال ينطبق عليها تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 : معايير التعريف في الجدول التالي
 

 
 لصنفا

- الميزانية-الحصيلة السنوية عمالرقم األ عدد األجراء
االتحاد  الجزائر

 األوروبي
االتحاد  الجزائر االتحاد األوروبي الجزائر

 األوروبي
 مؤسسة مصغرة

Micro 
 Entreprise 

مليون  21أقل من   01أقل من  0-9
 دج

-  مليون دج 01أقل من - 

 Petite مؤسسة صغيرة

Entreprise 

ليون م 211أقل من  01أقل من  01-99
 دج

مليون  011أقل من  مليون أورو  0
 دج 

 مليون أورو  0

 مؤسسة متوسطة
Moyenne 

Entreprise 

 2 -مليون 211من  201أقل من  01-201
 مليار دج

مليون  91ال يتجاوز 
 أورو

 20ال تتعدى  مليون دج  011-011
 مليون أورو 

 لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القانون التوجيهي-: من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر
بحث مقدم ضمن أشغال الملتقى العلمي  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الواقع واألفاق، حاكمي بوحفص-

ديسمبر  00و 09الوطني حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المركز الجامعي موالي الطاهر، سعيدة، 
  .200، ص2119

تتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في : توسطةخصائص المؤسسات الصغيرة الم -ب
 : 9الدول العربية بمجموعة من الخصائص اهمها

 محدودية االنتشار الجغرافي إذ اّن معظم هذه المؤسسات تكون محلية او جهوية  -
 ضآلة حجم رأس المال المستثمر  -
 ضآلة حجم التمويل   -
 ت البشرية   مستوى متدني او متوسط من التقنية ومن الكفاءا -
 هيكل تنظيمي بسيط يعتمد على مستوى إشراف محدود   -
 نظام معلوماتي غير معقّد يتالءم مع نظام القرار غير المعقد في هذه المؤسسات   -
يرجع بعض االقتصاديين أسباب  : أسباب تزايد المؤسسات الصغيرة المتوسطة -1-2

 : 8ارتفاع المؤسسات الصغيرة المتوسطة إلى مايلي
ارتفاع حجم الخدمات بسبب ثورة المعلومات واالتصال هذا ما شجع على ظهور -

 المؤسسات الصغيرة ذات الطابع الخدماتي  
 ارتفاع االبتكارات في مجال الخدمات الحديثة في األسواق المحلية والدولية  -
عمل زيادة نمو السكان هذا ما ادى إلى عدم قدرة الدولة على تلبية كل طلبات سوق ال-

 خاصة بعد زيادة التوجه نحو اقتصاد السوق  
ازدياد نشاط األعمال الخاصة بعد اتجاه العديد من الدول نحو خصخصة المؤسسات -

 . العمومية
 
 المفهوم وعوامل النجاح: التنمية االقتصادية-2

سوف نحاول من خالل هذا المحور التعريض إلى مفهوم التنمية االقتصادية، وكذا أهم 
 : حقيقها من خالل النقاط األساسية التاليةشروط ت
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 تعريف التنمية االقتصادية -2-1
أحدهما يمثل الفكر االقتصادي :ينقسم الفكر االقتصادي في تعريفه للتنمية الى تيارين رئيسين

في الغرب، ويستمد مفهومه من تجربة النمو االقتصادي الغربي، وال يميز غالبًا بين النمو 
العملية الهادفة الى خلق طاقة تؤدي : كد تعريف هذا التيار للتنمية على انهاوالتنمية، ويؤ 

 .7الى تزايد دائم في متوسط دخل الفرد الحقيقي بشكل منتظم لفترة طويلة من الزمن
أما التيار اآلخر فيمثله اقتصاديو العالم الثالث، ويؤكد تعريف هذا التيار للتنمية على انها 

اجتماعية يتحقق بموجبها لالغلبية  –احداث تحوالت هيكلية اقتصادية العملية الهادفة الى 
الساحقة من افراد المجتمع مستوى من الحياة الكريمة التي تقل في ظلها ظاهرة عدم المساواة 
وتزول بالتدريج مشكالت البطالة والفقر والجهل والمرض، ويتوفر للمواطن قدر أكبر من 

 . 11توجيه مسار وطنه ومستقبلهفرص المشاركة وحق المساهمة في 
وقد تأثر هذا التيار بنتائج التجارب التنموية في الخمسينات والستينات من القرن الماضي وال 
سيما تجربة أمريكا الجنوبية وبعض الدول اآلسوية، اذ عجز النمو االقتصادي في هذه البالد 

 .عن رفع مستوى معيشة المواطنين وحل مشاكلهم
قي عبد سالم، ان هذين التيارين متفقان على ان القاعدة األساسية للتنمية ويرى الدكتور ت

القادر على رفع متوسط انتاجية الفرد  –المادي والبشري  –تتمثل في ايجاد البناء االنتاجي 
وزيادة كفاءة المجتمع لتحقيق تزايد منتظم في انتاج السلع والخدمات يفوق التزايد في عدد 

من اختالف هذين التيارين حول اهمية التركيز على تقليل ظاهرة عدم  السكان، وعلى الرغم
من  –المساواة وضرورة توزيع أكثر عدالة لثمرات التنمية إال ان مهمة ايجاد الطاقة االنتاجية 

تمثل لدى التيارين المرتكز المادي والبشري  –هيكل مادي وقدرة بشرية ومواقف اجتماعية 
ة اولية الجدال حولها حيث ال يمكن تحقيق زيادة منتظمة في لعملية التنمية، وتعد خطو 

متوسط الدخل الحقيقي للفرد، وال يمكن القضاء على البطالة والفقر والجهل والمرض، دون 
تحقيق قدرة انتاجية ذاتية لدى المجتمع تمكنه من زيادة متوسط انتاجية الفرد من السلع 

 . 11والخدمات
عملية مجتمعية واعية موجهة نحو ايجاد : ة االقتصادية بأنهامما تقدم يمكن تعريف التنمي

االجتماعي، تكون قادرة على تنمية طاقات انتاجية مدعمة  –تحوالت في البناء االقتصادي 
ذاتيًا تؤدي الى تحقيق زيادة منتظمة في متوسط الدخل الحقيقي للفرد وفي الوقت نفسه 

ياسية، تكفل زيادة االرتباط بين المكافأة س –تكون موجهة نحو تنمية عالقات اجتماعية 
وبين كل من الجهد واالنتاجية، كما تستهدف توفير الحاجات األساسية للفرد وضمان حقه 

 .في المشاركة وتعميق متطلباته واستقراره في المدى الطويل
ه يأخذ أن هذا التعريف أكثر تعبيرًا عن واقع البلدان النامية واكثر شمواًل ألهدافها خاصة وان

بالجانب االجتماعي بنفس اهمية الجانب االقتصادي، ولذلك يجب أن تأخذ برامج التنمية في 
البلدان النامية بنظر االعتبار معالجة هذين الجانبين في وقت واحد، اذ ان معالجة واحد 
منهما دون اآلخر أنما يعني قصورًا في معالجة محتوى عملية التنمية بأكملها، وما يترتب 

 .ه من عدم تحقيق اهداف تلك البرامج التنمويةعلي
 
 شروط نجاح التنمية االقتصادية-2-2

يمكن للتنمية االقتصادية أن تنجح إذا تضافرت مجموعة من األدوار فيما بينها، ويمكن 
 :  توضيح هاته األدوار من خالل ما يلي

يمكن ان تنجح بعيدًا  تؤّكد اغلب التجارب ان عملية التنمية ال(: الحكومة)دور الدولة  – 
عن دور الدولة التنظيمي، كما ان التنمية ال تحدث تلقائيًا والبد من التدخل الواعي ألحداثها، 

 لقيادة عملية التنمية وتنظيمها من خالل وضع القواعد  أساسياحيث يصبح دور الدولة هنا 
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اكل والعقبات التي لها والعمل على تحديد طريقها الصحيح ومعالجة المش األساسيةوالخطط 
تقف في طريقها، يتم ذلك ببناء النوع الجيد من المؤسسات وكذلك تطوير البنى التحتية 

 .وتوفير األمن وتطبيق القانون
ال يشكل عقبة امام  وطبقًا للتجارب فأن دور الدولة يجب ان يقف عند هذا الحد وال يتجاوزه وا 

في االقتصاد كمنتج اذ ان الضغوط السياسية عملية التنمية فقد ثبت عدم كفاءة تدخل الدولة 
سياسات اجتماعية ال تتسق مع  إتباع إلى األحيانواالجتماعية تدفع الحكومة في بعض 

 .المنطق االقتصادي
اذًا فالدعوة لتدخل الدولة ال يعني الغاء دور القطاع الخاص واعتماد التخطيط المركزي 

االقتصادي، بل تعني ان يكون دور الدولة الشديد وبالتالي هيمنة الدولة على النشاط 
تصحيحًا تقويميًا دون االبتعاد عن آلية السوق، وتؤكد النظريات الحديثة للتنمية على وجوب 
االبتعاد عن سياسة االنغالق على الذات بل يجب ان تكون الدولة في سياستها االقتصادية 

 .مصالح االقتصاد الوطني منفتحة على العالم الخارجي وتسعى للتكامل معه بما يخدم
إن من الشروط الضرورية لنجاح عملية التنمية هو تعزيز القاعدة : التقدم التكنولوجي -

التكنولوجية والتي تعني اعتماد استراتيجية ترمي الى توفير التكنولوجيا الجيدة المناسبة 
طويرها محليًا وبتكلفة غير باهضة، مع عدم التفريط بالتكنولوجيا التقليدية التي يمكن ت

بكفاءة، ويجب أختيار التكنولوجيا التي تتالئم مع ظروف البلد النامي من حيث مالءمتها مع 
المستوى الفني والخبرات التي يمتلكها العاملين ألن اختيار التكنولوجيا المعقدة وذات المستوى 

 .12العالي سوف يخلق تبعية تكنولوجية للبلدان المصدرة لتلك التكنولوجيا
من أجل االستفادة من التكنولوجيا يجب استخدامها بشكل جيد وكفء، اذ ان مشكلة التنمية و 

في العالم الثالث هي مشكلة كفاءة استخدام التكنولوجيا المتقدمة والمناسبة لتحويل المدخالت 
المحدودة والمتناقضة الى مخرجات متعاظمة ومتزايدة، فعلى سبيل المثال ان التقدم الذي 

ليابان اليوم رغم عدم وجود الموارد المناسبة يرجع بالدرجة األولى الى كفاءة استخدام تشهده ا
التكنولوجيا، في حين ان التخلف الذي تعيشه البرازيل رغم مواردها وامكانيتها الضخمة يرجع 

 .الى قصور استخدام التكنولوجيا المناسبة
كل الوسائل : المتقدمة بانها ومن الجدير بالذكر ان االقتصاديين يعرفون التكنولوجيا

واإلمكانيات التي لها قيمة اقتصادية وتتضمن اساسًا االالت والمعدات واألجهزة، وكل اشكال 
وأنواع المعرفة والعلم والكوادر الفنية المتخصصة وغيرها والتي بدونها ال يمكن احداث التقدم 

 .اطبة وفي العالم الثالث خاصةالمرغوب ورفع مستوى المعيشة وزيادة االنتاجية في العالم ق
وتنبع أهمية االهتمام بالتقدم التكنولوجي كإستراتيجية تنموية من ان هذا التقدم يؤدي الى 
زيادة االنتاج ومن ثم الدخل القومي بنسبة تفوق نسبة نمو السكان حيث ان التقدم التكنولوجي 

اج وزيادة الكفاءة يتطلب استثمار أصول رأسمالية جديدة متضمنة تحسين طرق االنت
كذلك يمكن ان تساهم التكنولوجيا الحديثة بتغير عناصر البنية . االنتاجية للبلد النامي

االجتماعية من خالل احداث نقلة نوعية في مستوى تفكير االفـراد بأخراجهم من حـالة اليأس 
على التنمية  والعجز والتسليم الى حالة من االبداع واالبتكار والتجديد مما ينعكس ايجاباً 

 .االجتماعية واالقتصادية
إن الدول النامية تعاني من مشكلة ارتفاع عدد السكان بنسب : ضبط معدل النمو السكاني -

تفوق نسبة الزيادة في الدخل القومي، وبما أن عملية التنمية تستهدف زيادة الدخل القومي 
مرار الزيادة في حجم السكان ومن ثم زيادة دخل الفرد فأن تلك الزيادة سوف تتآكل مع است

وهذا بدوره يضعف قدرة تلك البلدان على زيادة معدل التراكم الرأسمالي الالزم لتمويل 
االستثمارات مما يؤدي الى اعاقة عملية التنمية، يتطلب األمر اذًا ضبط معدالت الزيادة 

 .السكانية بما يتناسب مع الزيادات التدريجية للدخل القومي
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ذكره أن بعض الدول تحتاج الى زيادة حجم السكان وخصوصًا تلك الدول التي ومما يجدر 
، كذلك قد تحتاج بعض الدول الى ضبط هيكل (كالسويد مثالً )تعاني من قلة االيدي العاملة 

 .السكان
يعتبر التصنيع حجر الزاوية في عملية التنمية االقتصادية، اذ يتوقف عليه : التصنيع -

لهيكلية المرتبطة بظاهرة التخلف، ويعني التصنيع اتساع القاعدة تصحيح األختالالت ا
الصناعية للمجتمع، يؤدي الى رفع مستوى وحجم قوى االنتاج السائدة، ويحتاج التصنيع 
السريع الى زيادة حجم االستثمارات الموجهة الى القطاع الصناعي، ألن زيادة االستثمار في 

الدخل الصناعي، وبالتالي ارتفاع معدالت نمو  الصناعة يؤدي الى ارتفاع معدالت نمو
 . 13الدخل القومي بصورة اكبر من معدالت النمو السكاني

كذلك أن االستثمار في الصناعة يؤدي الى زيادة قدرة هذا القطاع على استيعاب القوى 
العاملة كما انه يستطيع استيعاب اجزاء كبيرة من فائض القوى العاملة الموجودة في 

ات االخرى، بسبب ارتفاع الدخل في القطاع الصناعي وازدياد أهميته النسبية في القطاع
 . المجتمع مقارنة ببقية القطاعات األخرى

ان تحقيق شرط التصنيع يؤدي الى تغير هيكل الميزان التجاري، حيث أن السلع المصنعة 
السلع سوف  سوف تشبع حاجة السوق المحلية مما يقلل الواردات وكذلك فأن جزء من تلك

يوجه للتصدير مما يؤدي الى زيادة حجم الصادرات وتنوعها وبذلك يحدث التصنيع أثرًا 
 . 14ايجابيًا على الميزان التجاري

ومما يجدر ذكره هنا ان نجاح عملية التصنيع تحتاج الى احداث تغيرات في البنيان الثقافي 
يالئم التنمية االقتصادية واالجتماعية وبشكل ( القيم والعادات والتقاليد والنظم االجتماعية)

وفي الوقت الذي تسعى فيه االدارة العليا الى تحقيق التنمية الصناعية عليها . ويدعم اهدافها
ان ال تنسى ان التنمية الزراعية ضرورية ويجب ان تسير جنبًا الى جنب مع التنمية 

راعة لما توفره الزراعة من الصناعية، حيث ان القطاع الصناعي له ترابط قوي مع قطاع الز 
مواد أولية للصناعة وكذلك توفير المواد الغذائية للعاملين والسكان فالقطاع الزراعي يمول 

 .التنمية بصورة عامة والصناعة بصورة خاصة
وهكذا ترى ان التصنيع هو الوسيلة االساسية للقضاء على االختالالت الهيكلية السائدة في 

ترتب على التصنيع تصحيح االختالل بين الموارد البشرية والموارد المجتمعات النامية اذ ي
المادية، فضاًل عن استيعابه لفائض القوة العاملة، وتنويع االقتصاد القومي وتصحيح 

 .االختالل في هيكل الصادرات
ان النجاح بتوفير الشرطين السابقين يتطلب رفع معدل : رفع مستوى التراكم الرأسمالي -

رأسمالي، أي توفير حد أدنى من الموارد االستثمارية التي توجه لعملية التنمية لكي التراكم ال
ينطلق االقتصاد القومي في مسار النمو الذاتي، وكذلك لتوفير قاعدة من راس المال 
أالجتماعي ويقتضي رفع معدل التراكم الرأسمالي تحقيق معدل نمو للدخل القومي أعلى من 

ترتب عليه ارتفاع معدل نمو دخل الفرد بدرجة تسمح بزيادة معدل نمو السكان، مما ي
إال ان . المدخرات واالستثمارات، وبالتالي تحدث اضافة مستمرة للطاقة االنتاجية للمجتمع

الدول النامية التي تتطلع الى تحقيق التنمية االقتصادية تواجه عقبة كبيرة وهي ندرة راس 
قد هذه الدول القدرة على التقدم، وبما ان عملية القيام بأي المال الالزم لتمويل التنمية لذلك تف

مشروع أنمائي يتطلب راس المال، فأن  رأس المال هذا أما يكون محليًا عن طريق تعبئة 
الموارد الداخلية والمتمثلة بالمدخرات المحلية، أو اجنبيًا والمتمثل باالستثمارات األجنبية 

 .روض والمنح والمساعدات األجنبيةالمباشرة وغير المباشرة وكذلك الق
ويالحظ أن اغلب الدول النامية مازالت عاجزة عن تعبئة مدخراتها المحلية رغم أجراءها 
العديد من االصالحات أالقتصادية مما دفعها الى اللجوء لرأس المال األجنبي والذي اقتصر 
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ية االقراض بالفشل على االستثمارات المباشرة وغير المباشرة بعد ان باءت سياس أخيرا
 .وتقلصت المساعدات والمنح

 مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية في الجزائر-3
تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا كبيرا في استراتيجيات التنمية االقتصادية في 

واء المتطورة معظم دول ألعالم وهي تمثل جزاءا كبيرا من قطاع اإلنتاج في مختلف الدول س
او السائرة في طريق النمو، وتولي لها الدول أهمية بالغة فعلى سبيل المثال دولة الهند تعتبر 
أّن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي مفتاح التنمية، ولعل أهم المكاسب التي يمكن أن 

 : 15تحققها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن نوجزها في النقاط التالية
التجديد واالبتكار ورفع الكفاءة اإلنتاجية من أجل تنمية القدرات التصديرية في األسواق -

الخارجية وتدعيم األوضاع التنافسية للدول المتقدمة اتجاه الدول األخرى وخاصة الدول 
 حديثة التصنيع  

 نشر القيم الصناعية اإليجابية في المجتمع من خالل تنمية وتطوير المهارات  -
 مساهمة في تلبية بعض االحتياجات الصناعية الكبيرة خاصة منها المواد األولية  ال-
 استعمال التكنولوجيا المحلية في الغالب  -
توفير فرص عمل وبتكلفة استثمارية منخفضة وذلك لطبيعة الفن االنتاجي المستخدم حيث -

الت العمالة األسلوب اإلنتاجي كثيف العمل خفيف رأس المال، فضال عن تواضع مؤه
 المطلوبة مما يعزز دورها في امتصاص البطالة  

تغطية الطلب المحلي على المنتجات التي يصعب إقامة صناعات كبيرة إلنتاجها لضيق  -
 نطاق السوق المحلية  

توفير وسائل الدفع الخارجي من خالل تعويض االستيراد والمساهمة في التصدير في -
 أحيان كثيرة  

تحقيق استراتيجية التنمية السكانية وتثبيت السكان لكونها تتمتع بالمرونة في المساهمة في -
 التوطين  

 
نقدم من خالل هذا المحور قراءة سريعة على واقع تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 
الجزائر مع اإلشارة إلى الهيئات والبرامج الحكومية التابعة لها والتي ساعدت في إنشائها، 

هذا القطاع تطور وتوسع واضح ينجلي في سعي الجزائر في العشرية األخيرة إلى  حيث شهد
من خالل وضع برامج تعمل  تشجيع االستثمار في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 .بالجزائر على خلق ومرافقة هذه المؤسسات إلنعاش النسيج الصناعي واالقتصادي
 :امج والهيئات المساهمة في ذلكوالبر  2113-2115تطور المؤسسات خالل سنة  -

نمو ملحوظ خالل العشرية  شهد قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
تتنامى وتتطور من سنة إلى أخرى،  هذه المؤسسات أصبحت بذلك مكانتالسابقة، 

 والجدول التالي يوضح تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفترة الممتدة 
 : كما يلي 2101إلى سنة  2110من سنة 

 

 2113-2115تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر خالل الفترة ( : 12)الجدول رقم 

 2113* 2112 2111 2111 2117 2118 2119 2116 2115 السنوات

 عدد 
 م ص م

088 
192 

010 101 909 901 021 009 818 001 290 110 109119 000812 090919 
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Source: Direction des Systèmes d'information et des Statistique, ministère de l'industrie de la PME et de 

la promotion de l'investissement, n23,22. 

 السداسي األول*: 2101

من خالل الجدول السابق نالحظ التطور الذي شهدته الجزائر في مجال إنشاء المؤسسات  
في السداسي  090919إلى  2110مؤسسة في سنة  192088ن الصغيرة والمتوسطة، م

إلى اعتماد سياسة تأهيل هذه المؤسسات التي هذا االرتفاع ، ويعود 2101األول من سنة 
جاءت من أجل الحد من المشاكل التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يعكس 

ف برامج المنشآت القاعدية والتنمية جهود السلطات العمومية عبر مختلهذا التطور والزيادة 
من البرامج  يعد هذا التطور الكبير في عددها راجع إلى انتهاج الجزائر للعديد، حيث المحلية

والسياسات الداعمة لمثل هذه المشاريع والمؤسسات، ومن ضمن أهم هذه البرامج والهيئات 
 :لتمويل نجد ما يليالحكومية التي سعت إلى تقليص المشاكل المتعلقة باإلنشاء وا

أنشئ  (:CGCI)صندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -
 11 ــبرأسمال يقدر ب 09/19/2119المؤرخ في  19/019بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 

يهدف  2111مليار دينار وهو عبارة عن شركة ذات أسهم حيث بدأ نشاطه الفعلي في بداية 
 :إلى تحقيق مايلي

  ضمان تسديد القروض البنكية التي تستفيد منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
لتمويل االستثمارات المنتجة للسلع والخدمات المتعلقة بإنشاء تجهيزات للمؤسسات 

 .و توسيعها 
   ال يستفيد من ضمان الصندوق القروض المنجزة في قطاع الفالحة والقروض

  .القروض الموجهة لالستهالكالخاصة بالنشاطات التجارية وكذا 
  تستفيد من ضمان الصندوق القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من

 .طرف البنوك والمؤسسات المالية المساهمة في الصندوق
وفي مجال الدعم المالي فقد باشر الصندوق اإلسباني لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

س والمغرب للمساعدة في تأهيل ودعم المؤسسات الجزائرية لنشاطه في كل من الجزائر وتون
اللذين أطلقهما اإلتحاد األوربي لدعم المؤسسات  12و ميدا  10على غرار برنامج ميدا 

 .الصغيرة و المتوسطة في منطقة البحر األبيض المتوسط 
  هذه الوسيلةبدأ العمل ب ،بعبارة أخرى عدم التمويل بالبيع بل بالكراء :التمويل التأجيري -

مهمتها  SALEMحيث تم إنشاء شركتين شركة االعتماد اإليجاري  2111في بداية عام 
إلى جانب  CNMAالتمويل التأجيري للمنقوالت في إطار النشاط الفالحي وهي فرع ل 

 ABCمساهمة بنك الفالحة و التنمية الريفية و الصندوق الوطني بتوفير و االحتياط و بنك 
تمويل التأجيري في الومهمتها القيام ب  ALCلتأجيري اكة العربية للتمويل في إنشاء الشر 
 .20مجال العقارات

 
حيث بلغ عدد مشاريع االستثمار المصرح  :(ANDI)االستثمار لتطوير الوطنية الوكالة -

النقل، البناء : مشروع تتوزع على قطاعات 1918إلى  2100بها من قبل الوكالة في جوان 
    .مومية، الصناعة، الخدمات الصحة، السياحة، الفالحةواألشغال الع

أنشئ الصندوق في  :(FGAR)والمتوسطة  الصغيرة المؤسسات قروض ضمان صندوق -
بهدف ضمان القروض الضرورية لالستثمار التي يجب على المؤسسات الصغيرة  2102

 2110-21-21 المؤرخ في 10/08والمتوسطة التي تنجزها كما هو محدد في القانون رقم 
المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث أن كل المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة اإلنتاجية الجزائرية مؤهلة لالستفادة من ضمانات الصندوق، وتعطي 

 : األولوية للمؤسسات التي تعرض المشاريع التالية

www.u
niv

-b
lid

a2
.d

z/e
co

https://web.facebook.com/ecocomges/

www.univ-blida2.dz/eco
https://web.facebook.com/ecocomges/


 ( 2122جوان )  22العدد  – 2 لجامعة البليدة" األبحاث االقتصادية"مجلة 
 

- 20 - 

 

  الجزائرمؤسسات تساهم في اإلنتاج أو الخدمات ال توجد في. 
 مؤسسات تعطي قيمة مضافة معتبرة للمنتوجات المصنعة. 
 مؤسسات تساهم في التخفيض من الواردات والرفع من الصادرات. 
 مشاريع تساهم في استخدام المواد األولية الموجودة في الجزائر. 

 األقصى المبلغ حدد حين في دينار، مليون 4 ب مؤسسة لكل للضمان األدنى المبلغ حدد
 .تقدير أكثر على سنوات 7 ب محددة القروض ضمان دينار، مدة مليون 25 ب نللضما

من مجموع  %81حيث يمنح مبلغ الضمان تغطية  : MEDAضمان القروض برنامج -
مليون دينار مبلغ التغطية، ونستطيع في  01القرض البنكي المحدد للمؤسسة بدون تجاوز 

سنوات لقروض االستثمار  10دة القصوى مليون دينار الم 001بعض الحاالت الوصول إلى 
في السنة  %1611سنوات للقروض عن طريق اإليجار، حيث يسدد المستفيد  01العادي، 

في السنة بالنسبة لقروض  %1611من قيمة القرض المتبقي بالنسبة لقروض االستثمار، و 
 .االستغالل

بموجب المرسوم التنفيذي تم إنشائها : (ANSEJ)الشباب  تشغيل لدعم و الوطنية الوكالة -
المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل  0991سبتمبر  18المؤرخ في  91/291

الشباب، وهي وكالة وطنية ذات طابع خاص تعمل تحت سلطة رئيس الحكومة وتتمتع 
بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، والتي جاءت أساسًا لتشجيع إنشاء المؤسسات 

 إلى موجهة دائمة شغل إنشاء مناصب ، هدفهاعيل دورها وامتصاص البطالةالصغيرة وتف
 مصغرة، كما تشكل مؤسسة شكل في سنة 35و 19 البالغين ما بين البطالين الشباب

عدة  الجهاز هذا يوفر كما الذاتي، لترقية التشغيل الهامة اآلليات إحدى المصغرة المؤسسات
 الشباب فائدة، متابعة بدون الفائدة البنكية، القرض معدل تخفيض خالل من لالستثمار حوافز

 .الجبائية االمتيازات منح إلى باإلضافة المستثمر
باإلضافة لذلك توجد مجموعة أخرى من الهيئات التي ساهمت في تطور عدد المؤسسات 

، (ADS)االجتماعي  للتطوير الوطنية الوكالة :الصغيرة والمتوسطة في الجزائر وهي
 لتأهيل الصناعية التنافسية ترقية صندوق ،(CNAC)البطالة  من للتأمين طنيالو  الصندوق
، صندوق ترقية الصادرات، صندوق تطوير منطقة الجنوب، صندوق الصغيرة المؤسسات

 .التكوين والتدريب المهني
كما يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تبرز كمساهم في تحقيق وتأكيد العديد من 

وتعبئة المدخرات، زيادة التشغيل، تنمية الصادرات، تحقيق التكامل األنشطة كجذب 
 : 16الصناعي، والتوازن الجهوي، ويمكن توضيح ذلك من خالل ما يلي

تساهم المؤسسات الصغيرة : مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التشغيل -أ
عات االقتصادية تعتبر من أهم القطا  والمتوسطة بدور فعال في توفير فرص العمل إذ

 الخالقة لمناصب شغل جديدة، فهي تتجاوز حتى المؤسسات الصناعية الكبيرة في هذا 
 

، ويلقي هذا الدور صدى المجال رغم صغر حجمها واإلمكانيات المتواضعة التي تتوفر عليه
واسعا في الدول المتقدمة والنامية، فمع اضطراد الزيادة في معدالت البطالة تكون المؤسسات 

 .19الصغيرة والمتوسطة هي األقدر على القضاء على جانب كبير من البطالة
فقد أثبتت العديد من الدراسات التي أجريت في هذا المجال أن المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة تميل إلى تكثيف عنصر العمل عن المؤسسات الكبيرة، أي أنها تتطلب 

 . 18ت الكبيرةاستثمارات أقل لكل فرصة في المتوسط عن المؤسسا
OCDE ةوحسب منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادي

المؤسسات الصغيرة  تساهم ، 17
في أوروبا  المستحدثة نصف مناصب الشغل الجديدةفي  اليوم على سبيل المثالوالمتوسطة 

من مناصب العمل الكلية وتختلف هذه  2/1مليون شخص أي ما يمثل  01وهي توظف 
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 أسبانياوالقطاعات االقتصادية فمثال نجدها مرتفعة في كل من  النسبة باختالف البلدان
  .والبرتغال ومنخفضة في السويد وأيرلندا

نصف  أما في الواليات المتحدة األمريكية توظف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر من
، وفي اليابان تصل نسبة عمالة العمال وبأخص العمالة في قطاع الصناعات األولية

وأما . من مجوع عدد العمال فيها% 80إلى قرابة  2112الصغيرة والمتوسطة  عام  المؤسسة
في الدول النامية، ومنها الجزائر  فتبدو أهمية مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 

 :خلق مناصب عمل جديدة، وذلك لعدة عوامل نذكر من أهمها 
ن وزيادة قوة العمل، فضال عن عدم تعاني معظم الدول النامية من النمو السريع للسكا -

وجود مجال يوظف أعداد العمالة الهائلة وغير المدربة في مختلف القطاعات، وبصفة 
 .خاصة بعد أن أصبح القطاع الزراعي في هذه الدول ضعيف القدرة على استيعاب العمالة

ول تساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على حل المشكلة الرئيسية في معظم الد  -
في  -النامية وهي ندرة رأس المال، ومن ثم فهي تخفض التكلفة االستثمارية الالزمة  

لخلق فرص العمل وقد أثبتت إحدى الدراسات أن متوسط تكلفة العمل من  -المتوسط 
مرات عن متوسط تكلفة العمل في المؤسسات  1االستثمار في المؤسسات الصغيرة تقل 

  21الكبيرة
ألف مؤسسة  810عامل، من  011مؤسسات الصغيرة التي تشغل أقل من ففي الهند زادت ال

، مما أدى بدوره لزيادة فرص العمل من 0992ألف مؤسسة عام  0118إلى  0909عام 
مليون فرصة عمل في  02681إلى  0909/0981مليون فرصة عمل في  160

0992/0991 21. 
هذه األرقام هو أنه برغم من صغر إن أهم نتيجة يمكن أن نخرج بها من قراءتنا وتحليلنا ل

مكانياتها المتواضعة بالمقارنة مع إمكانيات المؤسسات الكب إال أنها  ةر يحجم هذه المؤسسات وا 
ويخص مجال التوظيف .استطاعت أن تمتص الجزء األكبر من الطاقة العمالية العاطلة

مل تتوزع من مناصب الع% 90قطاع الخدمات بالدرجة األولى حيث يمتص هذا القطاع 
على قطاعات مختلفة كالبناء وتجارة الجملة والتجزئة، الفندقة، االتصاالت، المطاعم، النقل 

 .الخ... 
لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية  اإلحصائيات األخيرة على ضوءو 

أكثر من ب قدرتيمكن القول بأن عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر الحزائرية 
و   % .00.2مؤسسة وتساهم فـي الناتج الداخلي الخام داخل المحروقات بنسبة  111111

للخروج من أزمة  فإنه القطاع المعني حسب تصريح وزيرو  9116111توظف أكثر من 
البطالة فـي الجزائر ال بد من تشجيع اإلستثمار وخلق الثروات و ذلك بفتح المجال أمام 

عطاء األولوية الخاصة لهذا القطاع بمنحه اإلمتيازات  وتشجيعهم المستثمرين الخواص وا   ،  وتجدر االشارة إلى أن عدد مناصب الشغل الجديدة بين سنة والمزايا القانونية والجبائية
 

منصب جديد وهو ما يمثل نسبة زيادة تقدر بـ  91010قد وصل إلى  2112و  0999
00%   
تعتبر المؤسسات : سطة في جذب وتعبئة المدخراتمساهمة المؤسسات الصغيرة والمتو -ب

الصغيرة والمتوسطة أحد مجاالت جذب المدخرات وتحويلها إلى استثمارات في مختلف 
القطاعات، حيث تساهم في توفير مناصب عمل جديدة، و تعتمد أساسا على محدودية رأس 

ون كافية إلقامة هذه المال مما يعّد عنصرا لجذب صغار المدخرين ألن مدخراتهم القليلة تك
المؤسسات، ومن ناحية أخرى فإنها تتوافق وتفضيل صغار المدخرين الذين ال يملون لنمط 

 .  المشاركة التي ال تمكنهم من اإلشراف المباشر على استثماراتهم
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تحظى المؤسسات :  مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الصادرات-ج
ال في تنمية الصادرات، ويرجع ذبك إلى عدة عوامل تكسب الصغيرة والمتوسطة بدور فع

 :22 السلع والخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات ميزة تصديرية
منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عادة ما يظهر فيها فن ومهارات العمل اليدوي  -

 .الذي يلقى قبوال ورواجا في األسواق الخارجية
والمتوسطة على فنون إنتاجية كثيفة العمل مما يخفض من اعتماد المؤسسات الصغيرة  -

 .تكلفة الوحدة المنتجة وبالتالي تكتسب ميزة تنافسية في أسواق التصدير
تمتعها بقدر أكبر من المرونة في التحول من نشاط ألخر ومن خط إنتاج ألخر ومن  -

 .سوق ألخر النخفاض حجم إنتاجها نسبيا على المدى القصير
ؤسسات الصغيرة والمتوسطة إسهاما كبيرًا في التصدير لمعظم الدول الصناعية وتسهم الم 

في الدانمرك % 91-91في ايطاليا وبين % 01حيث تتجاوز حصتها من الصادرات 
من إجمالي الصادرات %  11و تشكل حوالي  في فرنسا والنرويج وهولندا% 11وسويسرا و

% 01ي كوريا وبلدان شرق آسيا والى ف% 91وتصل إلى  2111الصناعية األلمانية عام 
في الصين وترتفع هذه الحصة إذا تضمنت اإلحصاءات الجزء من صادرات المنشآت الكبيرة 
الذي تم التعاقد عليه من الباطن مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما في حالة الصادرات 

 .من السيارات 
من المؤكد أن : امل الصناعيمساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التك-د

وجود أو تواجد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة معا وتكاملها يعتبر ظاهرة صحية، 
 إلى األمام  ةتدفع عملية التنمي

فالمؤسسات الكبيرة تسود في النشاطات ذات الكثافة الرأسمالية العالية، بينما المؤسسات 
تتعلق  ألسبابفيها أهمية وفورات الحجم  رتظه الصغيرة تسود في تلك النشاطات التي ال

العملية اإلنتاجية، أو بسبب ضيق السوق الكلية للسلعة، وعلى  ةبطبيعة المنتج ذاته أو طبيع
ذلك المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة التي تتواجد جنبا إلى جنب مع المؤسسات الكبيرة ال 

 :تخرج عن كونها 
 .أن يتم على مستوى صغير لألسباب الصغيرةإما أن تكون مؤسسات نشاطها يفضل  -
ما مؤسسات صغيرة تتكامل مع المؤسسات الكبيرة خاصة في النشاط الصناعي -  .وا 

وعالقة التكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جهة والمؤسسات الكبيرة  
 .رالتكامل غير المباشر والتكامل المباش: من جهة أخرى يمكن لها أن تأخذ أحد شكلين 

الكبيرة والمؤسسات ذات اإلنتاج الهائل والنشاط الواسع تحتاج إلى  يةالصناعإن المؤسسات 
إذ ال يوجد مصنع في العالم يزعم أن إنتاجه قد  مؤسسات الصغيرة والمتوسطة،المؤسسات ال

بل ال بد من أن يوجد تكامل وسطي وتداخل مع % 011تم في معامله وورشه بنسبة 
واالستفادة من خدماتها ومنتجاتها لدعم  الصغيرة والمتوسطةمؤسسات المؤسسات ال

 الكبيرة فمثال صناعة السيارات ال بد وأن تأخذ الخراطيم من جهة والبطارية من  المؤسسات
 

جهة أخرى والقطع الصغيرة من جهة ثالثة وبالتالي فهي بحاجة إلى الصناعات المغذية 
 .المتوسطةوالوسيطية التي تقدمها المؤسسات الصغيرة و 

تشير الشواهد اإلحصائية إلى أن : تحقيق التوازن الجهوي الالمركزية في التنمية-هـ
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتصف بانتشارها جغرافيا مقارنة بالمؤسسات الكبيرة التي 
تتركز في بعض المدن أو المناطق كثيفة النشاطات االقتصادية، مما يمكنها من القيام بدور 

 :تحقيق أهداف تنموية نذكر من أهمها  هام في
إن انتشار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين األقاليم يمكن من امتصاص البطالة  -

الكامنة في المدن الداخلية ووقف حركة الهجرة المستمرة من الريف إلى المدن، والتي أدت 
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عان ما ظهرت إلى تكديس المدن أو المناطق التي يتركز بها النشاط االقتصادي، وسر 
السلبيات نتيجة الضغوط على خدمات المرافق المختلفة والتي فاقت الوفورات التي يحققها 

وهذه الظاهرة واضحة في أغلبية الدول النامية كما هو الشأن في . التجمع في منطقة واحدة
الجزائر، فحسب التوزيع الجغرافي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة رأينا أنها تتركز في 

يات المدن خاص الجزائر العاصمة، والبليدة في الوسط ووهران وتلمسان في الغرب كبر 
والية تشكل التقسيم اإلداري، تشغل أكثر من  98وعنابة وقسنطينة في الشرق من مجموع 

ونتيجة لعدم وجود فرص عمل كافية في المدن الرئيسية، . 23نصف العدد الجمالي للعمال
الخدمات الهامشية، وبصفة خاصة في األعمال التجارية  يتحول األفراد للعمل في قطاع

البسيطة، ونجد أن البطالة المقنعة الكامنة في الريف تتحول تدريجيا بفعل تيار الهجرة 
 .المستمر إلى المدن الكبيرة

إن إنعاش المنطق الداخلية باالعتماد على نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فضال  -
صاص البطالة ورفع مستوى معيشة هذه المناطق ونشر وعي النشاط عن أنه قادر على امت

الصناعي من خالل إعطائه فرصة كبيرة لقطاع عريض من أفراد المجتمع لتعليم الكثير في 
المجال الصناعي، فهو يحقق نوعا من التأكيد والدعم للروابط بين الزراعة والصناعة والفوائد 

 .المترتبة على ذلك 
العادل للدخل، فبإنتشار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين مختلف المدن  تحقيق التوزيع -

يمكن من جعل النشاط االقتصادي قريبا من األعداد الهائلة من األفراد والتخفيف من حدة 
الفقر في المناطق النائية والريفية، وتقليل الفروق القائمة بين المناطق الحضرية والمناطق 

التقليدي والقطاع الحديث الذي يؤدي االنفصال بينهما في بعض الداخلية، وبين القطاع 
ويمكن القول أن صفة . الحاالت إلى حد االزدواجية  في بنيان االقتصاد الوطني ككل

االنتشار الجغرافي التي تتميز بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومقدرتها على تحقيق 
تتمتع بمرونة أكبر من غيرها في اختيار  عدالة التنمية الجهوية مرجعها أن هذه المؤسسات

أماكن توطنها فهي تتطلب القليل من خدمات البنية التحتية وعلى األخص في النشاطات 
التقليدية، وقادرة على تصريف إنتاجها في األسواق الصغيرة المجاورة، ومتطلبتها تكون عادة 

تركز فيها كميات محدودة من محدودة، فضال عن أنها قادرة على اإلفادة من المناطق التي ت
 .24المواد الخام والمستلزمات اإلنتاجية األخرى
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 : مةخات
يمثل االنخراط في االقتصاد العالمي الجديد من اهم التحديات التي تواجه العديد  

من الدول وخاصة النامية منها، خاصة وأّن هذه األخيرة تسعى جاهدة إلى إحداث التنمية 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تحقق ذلك إذا ما توافرت شروط  أالقتصادية حيث يمكن

معينة، وتكاملت مجموعة من الجهود، فبقاء واستمرار تلك المؤسسات مرهون بوجود إدارة 
 . متمّيزة واعية ومدربة تهتم بالبحث والتطوير

تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أفضل الوسائل لإلنعاش االقتصادي  
سهولة تكّيفها ومرونتها التي تجعلها قادرة على الجمع بين التنمية االقتصادية وتوفير نظرا ل

مناصب العمل وجلب الثروة، فهي إلى جانب المؤسسات الكبيرة بإمكانها رفع التحديات 
 . التنافسية والتنمية وغزو األسواق الخارجية

التنمية االقتصادية حيث يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المساهمة في عملية  
من خالل خلق مناصب الشغل وتقليل من حدة البطالة، وكذا تنمية صادرات البلد، وجذب 

 . وتنمية المدخرات، وتحقيق التكامل الصناعي، وتحقيق التوازن الجهوي في عملية التنمية
التي يمكن ان تعزز االهتمام  وعليه يمكن أن نورد جملة من التوصيات 

 . يرة والمتوسطة ومساهتمها في تحقيق التنمية االقتصاديةبالمؤسسات الصغ
 ترقية إطار تشريعي وتنظيمي مالئم لنشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -
 تعميم الثقافة التسييرية أي ثقافة المؤسسة لدى المستثمرين  -
   التخفيف من الرسوم الضريبية وهذا حسب نشاط كل مؤسسة لتشجيع قيام هذه المؤسسات-
المساهمة في ربط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمراكز البحث والتطوير وكذا الجامعات -

 ومؤسسات التعليم  
 دعم العالقات التكاملية بين المؤسسات الصغيرة والكبيرة والمتوسطة  -
وضع نظام معلومات وطني من شأنه الربط والتنسيق بين مختلف قطاعات المؤسسات  -

 ة  المتوسطة والصغير 
تعزيز القدرات التصديرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال تسويق منتجاتها -

 والبحث عن آليات حاصة لذلك  
ترقية االبتكار التكنولوجي وتشجيع استعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتكنولوجيا  -

 . الجديدة لإلعالن واالتصال
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  :الهوامش والمراجع
 
التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية ومتطلبات التكّيف «، دي نعميةبرو  - 1

متطلبات تأهيل المؤسسات : ، بحث مقدم ضمن أشغال الملتقى العلمي الدولي حول»مع المستجدات العالمية
ات شمال افريقيا، جامعة ، المنظم من طرف مخبر العولمة واقتصاديالصغيرة والمتوسطة في الدول العربية

 . 2111أفريل  08و 00: الشلف، الجزائر، يومي
، مؤسسة شباب »الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية«، فتحي السّيد  عبده أبو سيد أحمد - 2

 . 98، ص2119الجامعة، القاهرة، 
الصغيرة والمتوسطة في الجزائر  اشكالية تمويل البنوك للمؤسسات«، بريش السعيد، بلغرسة عبد اللطيف - 3

متطلبات : بحث مقدم ضمن أشغال الملتقى العلمي الدولي حول، »بين معوقات المعمول ومتطلبات المأمول
، المنظم من طرف مخبر العولمة واقتصاديات شمال تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية

 . 2111أفريل  08و 00: افريقيا، جامعة الشلف، الجزائر، يومي

معّدل وعوامل انتشار المنسآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة «، خالد عبد العزيز محمد السهالوي - 4
 . 291، ص2110، يوليو 90، اإلدارة العامة، المجلد»العربية السعودية

 . مرجع سابق، بريش السعيد، بلغرسة عبد اللطيف - 5

 . 2110. 02602ات الصغيرة والمتوسطة، القانون التوجيهي لترقية المؤسس - 6
، مجلة العلوم االقتصادية »نظم حاضنات االعمال كألية لدعم التجديد التكنولوجي«، حسين رحيم - 7

 . 91، 92، ص 1/2119والتسيير، سطيف، الجزائر، 
EconomicaL'entreprenaruat«, P.A Julien  et M. Marchesnay ,« ,: أنظر - 8

1996,pp31;32.  
، مركز  »دراسات في التنمية والتعامل االقتصادي العربي. حقيقة التنمية النفطية«، علي خليفة الكواري - 9

 .102-101ص ص . 0980دراسات الوحدة العربية، بيروت 
10  - Raul. Meodows, «the mang faces of change (Cambridge, mass, schenk man». 

1977) p.p. 294-298. 
رؤية في )بحث منشور في كتاب . »البعد العالمي وأثره على مستقبل التنمية في العراق«. سالم تقي عبد - 11

 .01، ص2111مركز العراق للدراسات، بغداد (. مستقبل االقتصاد العراقي

، دراسة منشورة في »استخدام التكنولوجيا المتقدمة في برامج التنمية في العالم الثالث«، محمد عبد الباري - 12
 . 9-8ص ص  0981لحق مجلة النفط والتنمية م

 .220ص 0900، دار النهضة العربية للطباعة والنشر »التخلف والتنمية«، عمرو محيي الدين - 13
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، 0981، دراسة منشورة في مجلة النفط والتنمية ، »العلم والتكنولوجيا والتنمية الصناعية«، جواد هاشم - 14
 .22ص

بعض التجارب الدولية في دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، «، وهيبة محمد راتول، بن داودية - 15
متطلبات تأهيل المؤسسات : بحث مقدم ضمن أشغال الملتقى العلمي الدولي حول، »الدروس المستفادة

، المنظم من طرف مخبر العولمة واقتصاديات شمال افريقيا، جامعة الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية
 .2111أفريل  08و 00: لف، الجزائر، يوميالش

، »واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتها، دراسة حالة الجزائر«، لخلف عثمان - 16
 . 00، ص2111أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر، 

0
0-  XAVIER. GREFFE : «Les PME CREENT–ELLE DES EMPLOS? 

ECONOMICA», PARIS 1984. p9-10 
0
اقتصاديات الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في تحقيق التصنيع «، صفوت عبد السالم عوض اهلل  8

 .90ص 0991، دار النهضة العربية، »والتنمية
1 9 Organisation de coopération et de développement économique, « perspectives de 

l’OCDE de sur les PME » PARIS 2000. 
 92، ص مرجع سبق ذكره، صفوت عبد السالم عوض اهلل  -21
2
دراسة مقارنة مع  –دور الصناعات الصغيرة في تنمية اقتصاديات الدول النامية «، فاطمة جالل محمد 0

، 0999، رسالة ماجستير، كلية التجارة، جامعة عين الشمس، »إشارة خاصة للصناعات الصغيرة في مصر
 .00-01ص

 . 10، صمرجع سابق، عثمان لخلف - 22
23

 FOURCADE. «Colette : Petite entreprise et développement local», éd 

ESKA,1991. 
24

 .00-01.، صمرجع سبق ذكره، صفوت عبد السالم عوض اهلل  
 : الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة، مأخوذ من املوقع -25

http://kanz-redha.blogspot.com/2012/12/normal-0-21-false-false-false.html تاريخ ،

 21096-02-10: االطالع
، مجلة إقتصاديات شمال "آفاق وقيود: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر"آيت  عيسى عيسى،  -26

 .، الجزائر.1إفريقيا، العدد 
، الجزائر، 22، العدد .200سبتمبر  11المؤرخ في  .20/.0المرسوم التنفيذي الجريدة الرسمية،  -27

200.. 
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 الدروس المستفادة من التجربة االوروبية في بناء االتحاد المغاربي
 –دراسة مقارنة لتجربتي التكامل في االتحاد األوروبي واتحاد المغرب العربي -

 
 

 *بهلولي فيصل./ د
 

Abstract:  

 

 

 

 

 

 
 
 
Les mots clés: Union Européenne, Union de Maghreb arabe, 
Expériences d’intégration. 

 :الملخص
 
 
 
 
 

 .االتحاد األوروبي، اتحاد المغرب العربي، تجارب التكامل ية:الكلمات المفتاح
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
*

 ي علي لونيس 2جامعة البليدة - (ب) محاضرأستاذ   

دول المغرب العربي باءت كلها بالفشل  توضح كل المؤشرات أن محاوالت التكامل بين
الذريع، ومن أجل ذلك سوف نحاول من خالل هذه الدراسة االستفادة من التجربة 
التكاملية األوروبية واستخالص بعض الدروس التي يمكن أن تساهم في تفعيل االتحاد 

ية لمختلف المغاربي، باعتبار التجربة األوروبية هي التجربة التكاملية الفريدة والنموذج
 .التجارب التكاملية الدولية

Tous les indicateurs montrent que les tentatives d’intégration  

entre les payes du Maghreb ont échouées, et pour cela nous allons 

essayer a travers cette étude de tirer profil de l’expérience 

intégrative européenne et tirer des leçons qui peuvent contribuer a 

l’activation de l’union du Maghreb arabe, considérant que 

l’expérience européenne est unique et typique pour les diverses 

expériences d’intégration dans le monde. 
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  :ةـدمـقـم
لقد تناول عدد كبير من الباحثين مسألة التكامل بين دول المغرب العربي للتعرف  

 غياب اإلرادة على األسباب التي حالت دون انطالقها وتوصلوا جميعا إلى النتيجة نفسها أن 
السياسية المغاربية هو السبب الرئيسي إن لم يكن الوحيد لتعثر تلك التجربة، إال أن الواقع 
يقول أن اإلرادة الشعبية موجودة وحاضرة، لكنها قصيرة النفس غالبا وتأخذ شكل الموجات 

وتتالشى التي سرعان ما تنكسر بمجرد اصطدامها بالشاطئ ثم ما تلبث أن تفقد قوة اندفاعها 
لتبدأ بعد ذلك حالة من الجزر واالنحسار، ومن وجهة نظر بحثية سنجعل من دراسة التجربة 

الدروس الستخالص  بية دراسة تحليلية ومقارنة التجربة المغاربية بها، محاولة مناو األور 
 .المستفادة من التجربة االوروبية في بناء االتحاد المغاربي

 :اغة إشكالية هذا البحث في شكل التساؤل التاليومن خالل ما سبق ذكره يمكن صي
  

بناء االتحاد األوروبية في التكامل تجربة مدى إمكانية تطبيق الدروس المستفادة من ما 
 المغاربي؟

 في شكل التساؤالت اآلتية:الفرعية  وتتفرع هذه األخيرة إلى عدد من اإلشكاليات
حاد األوروبي واالتحاد المغاربي اليوم ما هي المكانة والموقع الذي يعتليه كل من االت -

 في االقتصاد العالمي والتجارة الدولية؟
االتحاد األوروبي من تأسيس واحد من أكبر التكتالت في العالم  ت دولكيف تمكن -

تجاوز العديد من العقبات  تبالرغم من وجود اختالفات قومية وغيرها؟ وكيف استطاع
 ترك؟وصوال إلى هذه الصيغة من العمل المش

ما هي المعوقات الداخلية والخارجية التي تمنع من تحقيق التكامل المغاربي السياسي  -
 واالقتصادي؟

اختبارها وتحليلها للتأكد من  تم وضع عدة فرضيات سيتملإلجابة على التساؤالت المطروحة 
 صحتها خالل هذه الدراسة:

تطورا ومساهمة في االقتصاد  اإلقليمية التكتالت أكثر من اليوم األوروبي اإلتحاد يعتبر -
 ؛عكس االتحاد المغاربي الذي تبقى مساهمته هامشية وال تكاد تذكرين، والتجارة الدولي

 نشأت تجربة التكامل األوروبي بين دول قومية متبلورة مكتملة النضج مما ساهم في -
المحيطة بها ة إنشاء بنية تنظيمية مميزة وشديدة التعقيد، كما أن العوامل الداخلية واإلقليمي

 ؛ساهمت في إنجاح هذه التجربة
فيما بظروف داخلية وخارجية حالت دون تحقيق التكامل  تإن دول المغرب العربي مر  -

إضافة إلى العوامل الطارئة التي تعرضت ، بالرغم من وجود مقومات الوحدة المغاربية بينها،
 شترك.تجربة والتي عرقلت في مجملها وجود تكتل مغاربي مهذه اللها 

البحث إلى هذا ولإلجابة عن التساؤالت المطروحة واختبار الفرضيات المتبناة تم تقسيم 
 محورين أساسيين كاآلتي:

 ؛مكانة االتحادين األوروبي والمغاربي في االقتصاد العالمي والتجارة الدولية -
 عوامل نجاح التجربة األوروبية وتعثر التجربة المقارنة بين التجربتين واستخالص -

 .المغاربية في التكامل
 
 
 
 
 
 

www.u
niv

-b
lid

a2
.d

z/e
co

https://web.facebook.com/ecocomges/

www.univ-blida2.dz/eco
https://web.facebook.com/ecocomges/


 ( 2015) جوان  12العدد  – 2مجلة "األبحاث االقتصادية" لجامعة البليدة 
  

 - 30 - 

 :مكانة االتحادين األوروبي والمغاربي في االقتصاد العالمي والتجارة الدولية( 1  
وأكثرها اكتماال  العالم فييعتبر االتحاد األوروبي من أكبر التكتالت االقتصادية  

استكمال المسيرة التكاملية، فال  فيمن حيث البني والهياكل التكاملية، ومن حيث االستمرار 
ة يكاد يمر حدث على المستوى األوروبي إال ويؤكد أن المسيرة األوروبية كانت وال تزال مسير 

عدة دول، تجتمع حسب ما تمليه مصالحها المشتركة، وهو ما حول االتحاد األوروبي إلى 
 أكبر مجموعة دولية إقليمية.

 :مكانة االتحاد األوروبي في االقتصاد العالمي والتجارة الدولية( 1-1 
تعتبر التجربة األوروبية النموذج األمثل ومن أهم وأقوى التكتالت اإلقليمية في    

لم، وقد أعطى هذا النجاح التجربة األوروبية ثقال سياسيا واقتصاديا متزايدا، وأهمية بالغة العا
وتأثير كبير على النظام العالمي من حيث امكانية ظهور قطب جديد في العالقات الدولية 

 .  1بعد الهيمنة والتفرد األمريكي، ونقديا نجاحه في تطبيق عملة أوروبية موحدة هي اليورو
 
يعتبر االتحاد األوروبي القوة ة االتحاد األوروبي في االقتصاد العالمي: مكان (1-1-1

من  %28االقتصادية األولى في العالم  في السنوات العشر األخيرة، فقد ساهم بحوالي 
لكل  %8و %25( مقابل 2014-2004الناتج االجمالي العالمي كمتوسط في الفترة )
لى التوالي خالل نفس الفترة، إال أنه شهد من الواليات المتحدة األمريكية والصين ع

عقب األزمة االقتصادية التي عصفت به العديد من اآلثار كان أهمها انخفاض الناتج 
متبوعا بانخفاض الطلب المحلي وخصوصا االستثمار، مع تباين الضرر على 

 .2اقتصاديات المنطقة حسب ما كان لدى كل منها من اختالالت قبل وقوع األزمة
جدول التالي يوضح نمو الناتج المحلي اإلجمالي األوروبي ومساهمته في الناتج وال 

 (:2014-2004اإلجمالي العالمي للفترة )
نمو الناتج المحلي اإلجمالي األوروبي ومساهمته في الناتج اإلجمالي  - 01الجدول رقم 

 (%ة مئوية )الوحدة: نسب                              (2014-2004العالمي للفترة )
 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 السنوات

 1,4 0,2 -0,5 1,7 2,1 -4,4 0,5 3,1 3,4 2,0 2,5 النمو إ.أو
 22,2 23,2 23,2 25,1 25,8 28,2 30,2 30,6 29,9 30,6 31,7 المساهمة

 22,4 21,4 22,6 21,6 23,1 24,3 23,7 27,2 28,2 28,1 28,6  .م,أوال

 12,5 11,6 11,4 10,4 9,3 8,6 7,1 5,9 5,5 4,8 4,5 الصين
 6,7 6,3 8,3 8,7 8,7 8,1 7,0 8,0 9,2 9,8 10,8 اليابان
 2,8 3,2 3,1 3,5 3,3 2,7 2,7 2,4 2,2 1,9 1,5 البرازيل
 2,8 4,0 2,8 2,7 2,3 2,1 2,6 2,4 2,0 1,6 1,4 روسيا
 2,2 2,8 2,6 2,6 2,7 2,2 2.0 2.0 1,8 1,8 1,7 الهند

 ,PIB mondial et PIB de l’union européenne », Document du FMI » در:المص

Washington-USA, 2012, P01, et autres sources. 

   

يعتبر االتحاد األوروبي القوة  مكانة االتحاد األوروبي في التجارة الدولية:(  1-1-2
لدولية، من حجم التجارة ا %17التجارية األولى في العالم، فهو يساهم بأكثر من 

للصين، وقد ساهمت إزالة  %9للواليات المتحدة األمريكية و %15مقارنة بـ 
الحواجز أمام التجارة داخل االتحاد األوروبي بازدهارها وتعزيز التزامها في تطوير 
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http://www.p48bac.com/vb/showthread.php/3867-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB?s=88f8c54b21f94866fc3e74a1cd09098c
http://www.p48bac.com/vb/showthread.php/3867-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB?s=88f8c54b21f94866fc3e74a1cd09098c
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التجارة العالمية، إذ أنه من المالحظ أن السياسية التجارية المشتركة آخذة في 
لبداية على التجارة في السلع، بدأت في التوسع التغيير، فبعدما اقتصرت في ا

 التدريجي لتشمل الخدمات.
-2004والجدول التالي يوضح مساهمة االتحاد األوروبي في التجارة الدولية للفترة ) 

2013): 
 (2013-2004) مساهمة االتحاد األوروبي في التجارة الدولية للفترة - 02الجدول رقم 

 (%نسبة مئوية )، الوحدة: مليون دوالر أمريكي
 

 السنوات
 البينية( )باستثناء التجارة التجارة في الخدمات التجارة في السلع )باستثناء التجارة البينية(

 الواردات الصادرات الواردات الصادرات
 بةمرت همةمسا ةقيم بةمرت همةمسا ةقيم بةمرت همةمسا ةقيم بةمرت همةمسا ةقيم

 األولى 25,1 382 األولى 27,8 427 الثانية 18,3 1281 األولى 18,1 1204 2004
 األولى 24,4 422 األولى 27,1 480 الثانية 18,0 1462 األولى 17,1 1328 2005
 األولى 24,0 471 األولى 27,3 555 الثانية 18,1 1698 األولى 16,4 1482 2006
 األولى 24,0 545 األولى 27,7 667 الثانية 18,4 1952 األولى 16,4 1698 2007
 األولى 23,9 621 األولى 26,9 743 األولى 18,3 2282 األولى 15,9 1925 2008
 األولى 23,0 543 األولى 26,3 652 األولى 17,4 1673 األولى 16,2 1528 2009
 األولى 21,9 590 األولى 24,4 685 األولى 16,5 1991 األولى 15,1 1788 2010
 األولى 21,1 644 األولى 24,7 784 األولى 16,2 2350 األولى 14,9 2133 2011
 األولى 20,1 651 األولى 24,8 831 الثانية 15,4 2301 األولى 14,7 2167 2012
 األولى 19,7 668 األولى 25,2 891 الثانية 14,8 2235 األولى 15,3 2307 2013

 ,« Statistiques du commerce international de la période (2004-2013)»  المصدر:

Documents de l’organisation mondiale du commerce (OMC), Genève-Suisse, (2005-

2014). 

وقد تم التأكيد على أهمية السوق الداخلية لالتحاد األوروبي من حقيقة أن حجم المبادالت 
وهي  التجارية البينية داخل االتحاد األوروبي التي تشكل اليوم ضعف حجم التجارة الخارجية،

، ولقد كان العتماد اليورو كعملة 3تعكس إلى حد ما العالقات التاريخية والموقع الجغرافي
، أين 2008نقدية موحدة األثر اإليجابي عليها، إذ عرفت ارتفاعا متواصال إلى غاية سنة 

عرفت انخفاضا نتيجة التأثر الكبير والواضح باألزمة االقتصادية والعالمية األخيرة، لتعاود 
 .عد ذلك االرتفاعب
 :(2014-2004والجدول التالي يوضح واقع التجارة األوروبية البينية للفترة ) 
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 (2014-2004واقع التجارة األوروبية البينية للفترة ) - 03الجدول رقم 
 الوحدة: مليار أورو

 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 السنوات

رات
صاد

ال
 

2.07 البينية 
3 

2.21
7 

2.49
8 

2.66
2 

2.71
9 

2.19
8 

2.54
1 

2.80
6 

2.82
9 

2.84
2 

2.93
1.05 953 الكلية  5

3 
1.16

0 
1.24

0 
1.31

0 
1.09

7 
1.34

9 
1.56

2 
1.69

1 
1.73

6 
1.70

,217 (%النسبة ) 3
5 

210,
5 

215,
3 

214,
7 

207,
6 

200,
4 

188,
4 

179,
6 

167,
3 

163,
7 

172,
3 

ات
وارد

ال
 

1.99 البينية 
6 

2.14
7 

2.42
0 

2.59
9 

2.64
6 

2.13
3 

2.47
1 

2.74
0 

2.75
7 

2.77
2 

2.85
1.02 الكلية  1

7 
1.18

0 
1.35

3 
1.43

5 
1.56

5 
1.20

7 
1.50

9 
1.72

6 
1.79

5 
1.68

5 
1.68

,194 (%النسبة ) 1
3 

181,
9 

178,
9 

181,
1 

169,
1 

176,
7 

163,
7 

158,
7 

153,
6 

164,
5 

169,
 Commerce intra et extra EU28 par états membre », Données de la» :المصدر 6

commission européenne, www.ec.europa.eu/eurostat, 30/05/2015. 

 

 :مكانة االتحاد المغاربي في االقتصاد العالمي والتجارة الدولية( 1-2 
ي االقتصاد فتعاني دول المغرب العربي من التهميش المتزايد نتيجة عدم اندماجها       

من النمو سنويا وفقا مئوية نقاط  3-2يفوت عليها ما نسبته  والذيالعالمي والتجارة الدولية، 
 .على اقتصادياتها ، ناهيك عن اآلثار غير المباشرة لذلكلبنك الدوليالتقارير 

 
لقد قدر الناتج المحلي : مكانة االتحاد المغاربي في االقتصاد العالمي(  1-2-1

أن هذا األخير ال يساهم  ي، أمليار دوالر 444بـ  لمغاربيةاإلجمالي للدول ا
مليار  73.800في الناتج المحلي اإلجمالي العالمي والمقدر  %0,6سوى بـ 

على من الناتج  %2,6و %2,65، كما أنه ال يمثل سوى 2013دوالر سنة 
 2014، أما سنة 4لكل من الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي على التوالي

           .%0,53تتجاوز نسبة هذه المساهمة  فلم
مساهمة الدول المغاربية في الناتج اإلجمالي العالمي للفترة    والجدول التالي يوضح 

(2004-2014:) 
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                مساهمة الدول المغاربية في الناتج اإلجمالي العالمي للفترة  - 04الجدول رقم 
(2004-2014)   

                                     
     (%الوحدة: نسبة مئوية )

 السنوات
 

 (PIB)المساهمة في الناتج االجمالي العالمي 
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 

 0,27 0,27 0,28 0,28 0,25 0,23 0,27 0,24 0,23 0,22 0,20 الجزائر
 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 تونس
 0,14 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 المغرب
 0,05 0,10 0,11 0,05 0,12 0,11 0,15 0,13 0,11 0,09 0,08 ليبيا

 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 موريتانيا
0,4 د.م.غكل 

9 
0,5
2 

0,5
5 

0,5
8 

0,6
4 

0,5
7 

0,5
9 

0,5
4 

0,5
9 

0,5
7 

0,5
   ,Les données de la banque mondiale :المصدر  3

www.banquemondiale.org, 20/05/2015. 

 
 المغاربية الدول انفتاح رغم مكانة االتحاد المغاربي في التجارة الدولية:(  1-2-2

 ناتجها مجمل من الخارجية تجارةال تمثله بما وذلك الخارجي، العالم على
يلة من إجمالي ئإال أن حجم هذه المبادالت سوى نسبة ض اإلجمالي، المحلي

كمتوسط في  %0,9و %0,7حجم التجارة العالمية، فهي ال تساهم سوى بـ 
 .5الصادرات والواردات الدولية على التوالي

الدولية للسلع في الفترة       مساهمة الدول المغاربية في التجارة والجدول التالي يوضح  
(2004-2013:) 
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-2004) مساهمة الدول المغاربية في التجارة الدولية للسلع للفترة - 05الجدول رقم 
2013) 

 (%الوحدة: نسبة مئوية )

-Statistiques du commerce international de la période        (2004»     المصدر: 

2013) », Documents de l’organisation mondiale du commerce 

(OMC), Genève-Suisse, (2005-2014). 

 العربية تاإلمارا-صندوق النقد العربي، أبوظبي،  » 2014التقرير االقتصادي العربي الموحد لسنة  «
 .427، ص 2014، المتحدة

 في أو ربةالتج بداية في سواء بمحدوديتها، فتتميز البينية التجارية المبادالت يخص فيما أما
 األخرى التكاملية بالتجمعات مقارنة جدا ضعيفة وهي 4% نسبة تتعدى ال إذ الحالي، الوقت

 الستة للدول البينية التجارة نسبة كانت روما معاهدة توقيع )عند األوروبي وخاصة االتحاد
ينية ورغم الزيادة في حجم التجارة المغاربية الب،  6(40%األوروبية حوالي للجماعة المكونة

إال أن مساهمتها في إجمالي التجارة الخارجية المغاربية تبقى ضعيفة  في السنوات األخيرة،
 .7جدا مقارنة بالتجمعات اإلقليمية األخرى

 (:2013-2004تطور مؤشرات التجارة البينية المغاربية في الفترة )والجدول التالي يوضح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

د.م.غ كل  موريتانيا ليبيا المغرب تونس الجزائر السنوات
 مجتمعة

 و ص و ص و ص و ص و ص و ص
2004 0,35 0,19 0,11 0,13 0,11 0,19 0,19 0,10 0,01 0,01 0,62 0,77 

2005 0,44 0,18 0,10 0,12 0,11 0,19 0,28 0,12 0,01 0,01 0,62 0,94 

2006 0,45 0,17 0,10 0,12 0,10 0,19 0,32 0,11 0,01 0,01 0,60 0,98 

2007 0,44 0,19 0,11 0,13 0,11 0,22 0,35 0,14 0,01 0,01 0,69 1,02 

2008 0,49 0,24 0,12 0,15 0,12 0,26 0,39 0,13 0,01 0,01 0,79 1,13 

2009 0,36 0,31 0,11 0,15 0,11 0,26 0,30 0,19 0,01 0,01 0,92 0,89 

2010 0,38 0,26 0,11 0,14 0,12 0,23 0,35 0,19 0,01 0,01 0,83 0,97 

2011 0,40 0,25 0,10 0,13 0,11 0,23 0,08 0,04 0,01 0,01 0,66 0,70 

2012 0,40 0,25 0,09 0,13 0,12 0,24 0,28 0,14 0,01 0,02 0,78 0,90 

2013 0,35 0,29 0,09 0,13 0,12 0,24 0,18 0,13 0,01 0,02 0,81 0,75 
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 (2013-2004نية المغاربية في الفترة )مؤشرات التجارة البي - 06الجدول رقم 

 (%الوحدة: نسبة مئوية )

صندوق النقد (، 2014-2005التقرير االقتصادي العربي الموحد لسنوات الفترة )    المصدر: 
 .ات العربية المتحدةاإلمار -العربي، أبوظبي

عوامل نجاح التجربة األوروبية وتعثر  ( المقارنة بين التجربتين واستخالص2 
 :التجربة المغاربية في التكامل

نما الصدفة، وليد يكن لم األوروبية التجربة نجاح إن   جبارة مجهودات نتاج كان وا 
 التجربة تدعمت هذه قدو  واجهتها، التي والصعاب العقبات تجاوز في الرشيد التعامل مع

في  توفرها، أن المغاربية الدول تستطع لم التي األخيرة هذه السياسية، واإلرادة الرغبة بتوافر
 ومن اإلقليمي، التجمع لصالح التنازالت تقديم وعدم المزعومة الوطنية بالسيادة تشبثها مقابل

 فيما بينها. التكاملية المحاوالت لفشل مباشرا وسببا عائقا كانت اإلرادة السياسية تم
 

دراسة أوجه التشابه واالختالف بين التجربتين األوروبية والمغاربية في ( 2-1 
 :التكامل

 العالمية الحرب نهاية للتكامل مند إقليمية ظاهرة أنجح األوروبية التجربة تعتبر 
بين دول  التكامل عملية في يقتدى به نموذجا تزال وال هذه التجربة كانت ولذلك الثانية،
بالمقابل مازالت تجربة التكامل بين دول المغرب العربي، تراوح مكانها في حين  العالم،

تتسابق بقية دول العالم األخرى إلى التكامل فيما بينها في ظل ما يعرفه العالم اليوم من 
تحوالت في إطار ما يسمى بالعولمة، وهو ما يدفعنا لدراسة هاتين التجربتين من خالل 

براز أوجهمحاول  بينهما. واالختالف التماثل ة إجراء مقارنة وا 
 

تتميز أوجه التشابه بين التجربتين األوروبية والمغاربية في التكامل:(  2-1-1
التجربتين بوجود أوجه تشابه بينهما، إذ يتكون كل منهما من دول ذات سيادة سياسية 

ول في التجربتين تشترك وأحجام متباينة وامكانيات اقتصادية مختلفة، وأن كل الد
بروابط مشتركة ساعدتها على تسريع والتقدم في عملية التكامل، وهو ما يظهر من 
خالل المقارنة السطحية بينها، إال أن التعمق في ذلك يظهر اختالفات من حيث 

 المضمون والجوهر.

 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 السنوات
 التجارة المغاربية

 10536 9880 7077 7210 6229 8169 5798 4587 3898 3118 البينية

 الصادرات المغاربية
 4673 4833 3724 3960 3258 4121 2890 2241 2030 1610 البينية

 واردات المغاربيةال
 5863 5046 3353 3251 2972 4048 2907 2345 1868 1508 البينية

مساهمة تج البينية 
 3,6 3,2 2,8 2,7 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,4 (%)في إجم تج مغ
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شأة : يؤكد الكثير من الباحثين أن نالفكرة األساسية إلقامة التكامل في التجربتين -
التجربة األوروبية في التكامل، كانت مرتكزة في البداية على فكرة أساسية وهي  تجاوز 

 ؛8معضلة سياسية وأمنية رئيسية، وهي مسألة التسلح األلماني واسترجاع هيمنتها على القارة
بالمقابل تمثلت الفكرة التي تأسست من خاللها التجربة المغاربية في التكامل في البداية في 

م كفاح هذه الدول في سبيل حصولها على االستقالل، ومن ثم تبلورت فكرة إنشاء اتحاد دع
 المغرب العربي لتجاوز الخالفات الثنائية وتحقيق األهداف المشتركة.

وبالتالي يمكن التأكيد على أن الفكرة األساسية لقيام التجربتين تتشابه إلى حد ما، والمرتكزة 
وب والصراعات الدموية من جهة، والحاجة لتكثيف وتقوية أساسا إلى تفادي ونبذ الحر 

 الجهود لمواجهة التحديات المستقبلية من جهة أخرى.
لقد ظهرت فكرة التكامل في  اإلطار الزمني لظهور فكرة التكامل في التجربتين: -

الخمسينات بعد  بداية في األوروبية التجربة حيث انطلقت ،التجربتين في نفس الفترة تقريبا
)في إطار  قليلة سنوات بعدفعليا  المغاربية التجربة وتبعتها ،هاية الحرب العالمية الثانيةن

 تناضل في وقت كانت ،(1947بعد مؤتمر القاهرة سنة  1958سنة المنعقد مؤتمر طنجة 
 ؛الزمن من عقود طيلة ثرواتها الذي نهب االستعمار من استقاللها نيل أجل من

تظهر المقارنة بين التجربتين  ول في التجربتين:الروابط المشتركة بين الد -
األوروبية والمغاربية وجود أوجه تشابه بينهما، فكالهما يضم دوال ذات سيادة تتباين في 
أحجامها وقوتها وثرواتها، وترتبط فيما بينها بروابط مشتركة، ولكن من طبيعة مختلفة، 

 ؛9تاريختدفعها للتعاون فيما بينها بروابط الدين واللغة وال
فبالنسبة لدول االتحاد األوروبي نجد أن أنظمتها السياسية تتشابه إلى حد كبير، وهي    

تشترك فيما بينها بروابط المصلحة االقتصادية والسياسية أساسا، وتظلها روابط دينية 
 وحضارية عامة، كما هو الحال بالنسبة لدول المغرب العربي.

 
 كانت إذا :أوجه االختالف بين التجربتين األوروبية والمغاربية في التكامل (2-1-2

الشكل،  حيث من التجربتين بين المشتركة السمات بعض تظهر المقارنة السابقة
تظهر وجود فوراق واختالفات عديدة بينهما من حيث عمقا  أكثر دراسة فإن

في الخصائص الذاتية  الجوهر والمضمون، وكان لهذه العوامل كلها تأثير واضح
 .لكل من التجربتين

: بمقارنة بسيطة نجد أن التجربة األوروبية نشأت السياق الداخلي لقيام التجربتين -
النمو، على عكس التجربة ا أساسيا في عملية التكامل و في ظروف داخلية لعبت دور 

عمار، والتي المغاربية التي نشأت بين دول غير مكتملة النمو والنضج التي أوجدها االست
 ؛التجزئة الذي تعيش فيه هذه الدول  عكست واقع 

 
  :رغم أن التجربة األوروبية نشأت بين دول قومية بالنسبة للتجربة األوروبية

متبلورة ومكتملة النضج ولكل منها خصوصيتها وهويتها الثقافية والقومية، إال أنه 
إضعاف الخصوصيات تشكلت قناعة لدى الجميع أن هدف العملية التكاملية ليس 

زالة ما بينها توحيدها بل دعم هذه الخصوصيات و  الثقافية والقومية أو العمل على من تنافر أو تناقض انطالقا من قناعة تؤكد أن تقوية الكل ال يكون إال بتقوية ا 
 الجزء.

ن انطالق التجربة األوروبية في تحقيق الوحدة السياسية على مراحل وبشكل متدرج،     كما أنعن القفزات السريعة والمفاجئة وانطالقا من مصالح ومنافع متبادلة ومتكافئة،  بعيداوا 
 سلطات اإلتحاد مؤسسات إعطاء على مبني األوروبية التجربة في التكامل إدارة أساس
 الوطنية لألجهزة السيادية الصالحيات من أوسع األعضاء الدول مواجهة في حقيقية
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 المشتركة ودفعها األوروبية السوق تفعيل في حاسما دورا بلعت المتخصصة، وهو ما جعلها
 .10اليوم األوروبي االتحاد إليه وصل والذي للتكامل متقدمة إلى مراحل

 
 :بالمقابل فقد نشأت هذه التجربة بين دول غير مكتملة  بالنسبة للتجربة المغاربية

التي عكست النمو والنضج بسبب الكيانات المصطنعة التي أوجدها االستعمار، و 
أن واقع التجزئة الذي تطلب هدمه وتغييره وبناء دولة واحدة على أنقاضه، كما 

 البناء فكرة حساب على القطرية الدولة بناء  خيار هذه الدول بعد االستقالل
 وجعلها القطرية، الدولة حدود عند المغاربية العالقات أوقف المغاربي الوحدوي
 .11الضيقة الفردية المصالح بمقياس محكومة

وانطالقا من هذا وجدت هذه التجربة نفسها منذ البداية في ظل اختالف الرؤى الوحدوية بين 
 الوحدة تحقيق إلى كمنطلق االندماجية الوحدة إلى يدعوتيارين، أولها تيار وحدوي 

 مختلف في المشترك المغاربي بالعمل البدء األفضل من أنه فكان يرى الثاني أما المغاربية،،
 دول اندماج لتحقيق الطريق تهيئ مراحل عبر يندرج والذي الوظيفي(، جاالت)المدخلالم

 . 12العربي فيما بعد المغرب اتحاد تبناه ما وهذا ووحدته، العربي المغرب
  

هناك فرق واضح بين هذه الظروف  السياق اإلقليمي والدولي لقيام التجربتين: -
جربة األوروبية ترحيبا وتشجيعا اقليميا ودوليا بالنسبة لقيام التجربتين، ففي حين لقيت الت

ساعدها على النمو والترعرع في بيئة حاضنة ومرحب بها، ولدت التجربة المغاربية خاصة 
 ؛في بداياتها في بيئة اقليمية معاكسة بل ومعادية لها مما أدى إلى عرقلتها وتعثرها

 
  :ة والدولية أوروبا على لقد ساعدت الظروف االقليميبالنسبة للتجربة األوروبية

معالجة كافة األمور ذات الصلة بقضايا األمن األوروبي في إطار مؤسسة 
ضفاء طابع  أوروبية تشارك فيها الواليات المتحدة األمريكية أو بالتنسيق معها، وا 
القدسية على الحدود الموروثة عن ترتيبات ما بعد الحرب العالمية الثانية ،إضافة 

ي إقامة ما تراه من أطر مؤسسية وتنظيمية خاصة لتحقيق إلى حرية أوروبا ف
التعاون وتنسيق السياسات في كافة المجاالت، بما في ذلك إمكانية تحقيق 

 . 13التكامل واالندماج االقتصادي والسياسي
كما يعد مجلس أوروبا اإلطار المؤسسي والتنظيمي الذي جسد عملية االندماج الجمالي 

يميين األوربيين الغربي والشرقي في نظام اقليمي أوروبي واحد بمعناه الكامل للنظامين االقل
الشامل، وذلك بعد أن انضمت إليه تباعا جميع دول أوروبا الشرقية، وحصول تنامي للعالقة 
فيما بعد مع روسيا االتحادية يعود له الفضل الكبير في حركة االندماج والتكامل 

 .14األوروبي
 

  لقد حالت الظروف اإلقليمية والسياسية دون اكتمال بيةبالنسبة للتجربة المغار :
التجربة المغاربية، فعلى الرغم من أن البعد القومي الذي تحدده اعتبارات )ثقافية، 
تاريخية، لغوية، حضارية، جغرافية و مصالح اقتصادية(، أحد أبرز خصائص 

رى، غير أن هذا منطقة المغرب العربي التي تميزها عن كافة النظم اإلقليمية األخ
البعد القومي تحول في كثير من األحيان إلى عامل خالف تثيره الحساسيات 

 والصراعات الداخلية.
 التي الرئيسية األسباب أهم االستعماري من عن العهد الموروثة الحدود مشكلة كما تعد  

 ياتواإليديولوج النظم اختالف أن مرة، كما من أكثر المغاربي الوحدوي العمل أعاقت
 األولوية األمنية القضية تبوأ إلى أدى النظام وحدات بين القوى موازين وتباين السياسية
 .المغاربية الشعوب تهم التي والحيوية التنموية القضايا وتجاهل الحاكمة، النظم أمن وخاصة
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أسباب وعوامل نجاح التجربة األوروبية وتعثر التجربة المغاربية في ( 2-2 
 :التكامل

نما الصدفة، وليد يكن لم األوروبية التجربة نجاح إن          مع جبارة مجهودات نتاج كان وا 
 بتوافر التجربة تدعمت هذه وقد واجهتها، التي والصعاب العقبات تجاوز في الرشيد التعامل
 في مقابل توفرها، أن المغاربية الدول تستطع لم التي األخيرة هذه السياسية، واإلرادة الرغبة
 تم ومن اإلقليمي، التجمع لصالح التنازالت تقديم وعدم المزعومة الوطنية بالسيادة اتشبثه

 فيما بينها. التكاملية المحاوالت لفشل مباشرا وسببا عائقا كانت اإلرادة السياسية
 

إن نجاح التجربة : أسباب وعوامل نجاح التجربة األوروبية في التكامل (2-2-1
جموعة من التساؤالت حول العوامل والعناصر التي األوروبية في التكامل يثير م

ساعدتها على تحقيق ذلك، وجعلت من تجربتها نموذجا يحتذى به في مجال التكامل 
 :15والتي تتمثل في

إن بناء أي مشروع حضاري ال يتحقق إال من خالل وحدة العمل ووحدة اإلرادة  -
الشعور القومي لدى الشعوب  السياسية، وهي الركيزة األساسية نحو وحدة الهدف، وتغذية

 ؛األوروبية وتجاوز االختالفات والتناقضات فيما بينها
ارتكزت فكرة االندماج على فكرة جوهرية وهي ضرورة استرجاع أوروبا لمكانتها  -

الدولية وقدرتها على التأثير في األحداث الدولية، وهو ما ال يتأتى إال بتحسين قدراتها 
 ؛روبي واحد قائم على اإلرادة الجماعية لهذه الدولاالقتصادية من خالل عمل أو 

وجود محكمة عدل لحسم الخالفات بين الدول ومؤسساتها اعتمادا على معاهدة  -
 ؛الجماعة، واحترام القرارات الصادرة من المحكمة من كل األطراف المشاركة

وجود مجلس وزاري يضم ممثلي الدول األعضاء وفي كافة التخصصات، كأعلى  -
قرار مختلف التشريعات والتناوب في رئاسة المجلسسلطة ال  ؛تخاذ القرارات في االتحاد، وا 

اعتماد صيغة التصويت عند اتخاذ القرارات بتوزيع عدد األصوات بما يتناسب  -
 والحجم السكاني واالقتصادي والسياسي لكل دولة، واإلجماع اإللزامي في المسائل المهمة.

األوروبي بثالث خصائص رئيسية مقارنة بالتجربة المغاربية، بالمقابل تميزت تجربة التكامل 
خفاق الثانية، أوال مالءمة المنهج المستخدم في  وساهمت بشكل كبير في نجاح األولى وا 
التكامل، وذلك بتطبيق المنهج الوظيفي بمراحله المتعاقبة في الجانب االقتصادي، وذلك قبل 

ا المتعاقبة أيضا، وثانيا القدرة على ابتكار حلول الشروع في بناء الوحدة السياسية بمراحله
غير تقليدية للمشاكل التنظيمية، وثالثا توافر محيط ديمقراطي أحاط بالتجربة التكاملية 

 .16برمتها، ووفر لها الحماية والقدرة على االستمرار
 

إن فشل وتعثر  أسباب وعوامل فشل وتعثر التجربة المغاربية في التكامل: (2-2-2
جربة المغاربية في التكامل، بعود باألساس  إلى ثالثة أنواع من العوائق والعراقيل، الت

عراقيل ذات طابع سياسي، عوائق ذات طابع اقتصادي، وأخرى ذات طابع مؤسساتي 
 وقانوني.

 
لقد اعترض قيام التكامل المغاربي جملة  العوائق والعراقيل ذات الطابع السياسي: -

السياسية منها ما هو ظرفي، وأخرى مزمنة كانت والزالت تعرقل قيام من العراقيل والمعوقات 
 :17اتحاد المغرب العربي

 ؛اختالف األنظمة السياسية بين الدول المغاربية -
 ؛18ضعف أو غياب اإلرادة السياسية في الدول المغاربية -
 ؛قضية لوكاربي والحظر المفروض على ليبيا -
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 ؛19األزمة السياسية واألمنية في الجزائر -
 .20قضية الصحراء الغربية كعامل أساسي في عرقلة مسيرة االتحاد -
 

 المشاكل السياسية باإلضافة إلىالعوامل والعراقيل ذات الطابع االقتصادي:  -
بما في  العراقيل والمعوقات االقتصادية من يعاني من عدد قيام تكامل مغاربي السابقة، فإن

 21:ذلك
 ؛غاربيةحجم التجارة البينية بين الدول الم ضعف -
 ؛ضعف التعاون االقتصادي متعدد األطراف -
 ؛التبعية االقتصادية والتجارية للخارج -
 ؛التباين واالختالف في السياسات والنظم االقتصادية وتخلفها -
 .22تفضيل التكامل عن طريق آلية السوق على الترتيب الهيكلي -
 

في ثالثة لواقع في اتتمثل معوقات والعراقيل ذات الطابع المؤسساتي والقانوني: ال -
ومحتواها من خالل ما تتميز به من مراكش مسائل أساسية هي جوانب النقص في معاهدة 

مادة فقط، في حين نجد  19)فهي تحتوي على  خصائص االقتضاب والتعميم وعدم الوضوح
مادة بها  248تحتوي على  1957أن معاهدة روما المنشئة للسوق األوروبية المشتركة سنة 

الصادرة منذ تحيين النصوص القانونية  باإلضافة إلى عدم، تصريحات( 9مالحق و 4
التي تعتبرا شرطا قاعدة اإلجماع وكذا اعتماد ، سنوات تماشيا مع التطورات الحاصلة اليوم

نعكس سلبا على عطل اإلنجازات، وهذا ما اما عرقل المشاريع و وهو في اتخاذ القرارات، 
 .23د المغاربيتحقيق األهداف المرجوة من االتحا
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 :الصةخ
في ختام البحث ومن خالل ما سبق تم التأكيد على صحة الفرضيات التي وضعت        

كإجابات على التساؤالت المطروحة في هذا البحث، حيث تبين من خالل تحليل هذه 
ؤالت الفرضيات في إطار ظروفها الداخلية و الخارجية أنها اإلجابات الضرورية عن تسا

البحث المهمة، والتي من خاللها يمكن استخالص أهم النتائج والدروس المستفادة من هذه 
 .التجربة األوروبية في التكامل ومحاولة تطبيقها على التجربة المغاربية

 
 من النتائج المتوصل إليها:و 

لقد عرف العالم تجارب عديدة في مجال التكامل، غير أن التجربة األوروبية   .1
 ؛عت أن تفرض نفسها وأن تحتل موقعا فريدا ومتميزا بين جميع هذه التجارباستطا

يعود هذا التميز إلى أسباب كثيرة ربما كان أهمها حجم اإلنجازات المحققة من  .2
 ؛ ناحية، وخصوصية المنهج المستخدم في بناء العملية التكاملية ذاتها من ناحية أخرى

لقاطع المستمد من الممارسة العملية، على لقد أكدت التجربة األوروبية وبالدليل ا .3
أن نقل نمط العالقة بين مجموعة من الدول المتجاورة إقليميا وغير المتجانسة ثقافيا، من 
حالة التشتت والصراع إلى حالة التعاون والتكامل، وصوال إلى الوحدة هو أمر ممكن، 

قليمية ومحلية خاصة  ؛شريطة توافر عوامل دولية وا 
التجربة األوروبية أن تبتكر من األدوات والتقنيات واآلليات ما مكنها  لقد استطاعت .4

من التغلب بالفعل على أوضاع التنافر وعدم التجانس، وهي األوضاع التي كثيرا ما تسببت 
 ؛في إفشال العديد من محاوالت التكامل اإلقليمي، ومنها المحاولة المغاربية

امن تقريبا، فقد توقع الكثيرون أن تحقق إن كل من التجربتين انطلقتا في وقت متز  .5
األولى إنجازات أكبر وأسرع مما حققته الثانية بسبب تفوق ما تملكه من مقومات وعناصر 

 ؛الوحدة، غير أن الواقع جاء مخالفا لكل الطموحات والتوقعات
لقد حققت التجربة األوروبية نتائج بدت حينئذ صغيرة أو بطيئة، لكنها استطاعت   .6
م أن تحدث نقلة نوعية هائلة في اتجاه تحقيق الهدف األسمى وهو الوحدة، أما التجربة بالتراك

المغاربية التي حققت في بدايتها بعض الخطوات والمراحل، فكانت سرعان ما تنتكس وتعود 
 لتدخل من جديد في طريق مسدود.

 
الدول  بهاوبناء على نتائج التحليل، هناك مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تأخذ 

 عادة إحياء تجربة التكامل فيما بينها:إلالمغاربية 
حييد الخالفات السياسية بين الدول األعضاء، وهو ما يمكن من إطالق وتقدم ت .1

العملية التكاملية إلى األمام، والحيلولة دون تجمدها الكامل والعودة دائما إلى نقطة الصفر 
 ؛اربيةكما حدث ويحدث دائما بالنسبة للتجربة المغ

التعامل مع االختالالت الهيكلية التي تحدث فجوة كبيرة بين النظرة القطرية والنظرة  .2
 ؛التي تتزايد أهميتها مع تقدم مسيرة التكامل اإلقليمية )القومية(

بناء مؤسسات وأجهزة فعالة، إذ أن إدارة العملية التكاملية تحتاج إلى مؤسسات قوية  .3
 ؛رض تنظيم العالقة بين دول مستقلة ذات سيادةقادرة على حل المشاكل التي تعت

معالجة مسألة تعدد األجهزة والمؤسسات والتضارب الذي ينشأ بين عمليتي التعاون  .4
 ؛اإلقليمي البسيط والتكامل الذي يفضي إلى الوحدة السياسية واالقتصادية

تفصيل مراحل العمل التكاملي خاصة بالنسبة لمراحل العمل األولى، من خالل  .5
تزامات الدول األعضاء وكيفية اتخاذ قرارات مشمولة بالتنفيذ، وبالتالي وضع بجانب ذلك ال

 ؛إطارا عاما لباقي مراحل الوحدة السياسية واالقتصادية
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االستمرارية في العمل التكاملي، وتعتبر الديمقراطية شرطا أساسيا لتوفر االستمرارية  .6
ي حمى التجربة األوروبية من خطر التوقف في أي تجربة تكاملية، فتوفر هذا الشرط هو الذ

 أو التراجع أو االنهيار، مثلما حدث مع التجربة المغاربية التي غاب عنها هذا الشرط تماما.
وفي األخير يمكن القول إن تطبيق التجربة األوروبية على الواقع المغاربي الراهن      

بالرغم من أهمية تطبيق المعايير  للوصول إلى التكامل المغاربي ينقصه الكثير من اإلنصاف
المنهجية في التجربة األوروبية واالستفادة منها في التجربة المغاربية، لكن األخذ بحذافير هذه 

 التجربة لن يوصل إلى تحقيق التكامل المغاربي.
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  :الهوامش والمراجع
                                                 

، »بلية فـي االقتصـاد العربـي آليات العولمة االقتصادية وآثارهـا المسـتق « ،هيفاء عبد الرحمن ياسين التكريتي - 1
 .474، ص 2010، دار الجامع للنشر والتوزيع، عمان، 1ط 

دراســــة استقصــــائية لألوضــــاع االقتصــــادية والماليــــة  ،»آفــــاق االقتصــــاد العــــالمي: الحفــــاظ علــــى التعــــافي  « - 2
 .75، ص 2009واشنطن، صندوق النقد الدولي، العالمية، 

3 - Commission européenne, « commerce international-production »,28/05/2015 

www.ec.europa.eu.    
4

 -  Mebtoul Abderrahmene, « Tous les pays du Maghreb représentent 0,60% du PIB 

mondial », journal le Matin Algérie, 31/05/2015, 

http://www.lematindz.net/news/14881-tous-les-pays-du-maghreb-represente-060-

du-pib-mondial.html.   
مجلـــة  ،»معوقـــات التكامـــل فـــي إطـــار االتحـــاد المغـــاربي وســـبل تجـــاوز ذلـــك « ،لعجـــال أعجـــال محمـــد أمـــين - 5

 .30، ص 2010الفكر، جامعة بسكرة، العدد الخامس، سبتمبر 
6

 -  Rahal Ali &Tahar Haroun, « le partenariat Maghreb arabe-union européenne : 

quel avenir ? », revue des sciences économiques et de gestion, publiée par 

l’université de Batna, N°2, 2003, P02. 
المغــاربي فــي األســواق رؤيــة مســتقبلية لبنــاء القـدرة التنافســية لقطــاع الزراعــة  « ،طـارق عبــد اح أحمــد منقــوش - 7

 .65-64، ص ص 2013مصر، -، المكتبة العصرية، المنصورة »الدولية
، الطبعـــة األولـــى، مركـــز دراســـات الوحـــدة »االتحـــاد األوروبـــي والـــدروس المســـتفادة عربيـــا  «حســـن نافعـــة،  - 8

 .28، ص 2004العربية، بيروت، جوان 
 ،15/03/2015 ،»ةلحسن نافعالدروس المستفادة عربيا االتحاد األوروبي و  «عرض كتاب  ،ابراهيم غرايبة - 9

http;//www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2005/3/14/. 
، دراسـات اقتصـادية، »مقارنة السوق الخليجيـة المشـتركة والسـوق األوروبيـة المشـتركة « ،جمال الدين زروق - 10

 .18، ص 2011، صندوق النقد العربي، اإلمارات العربية المتحدةتصدر عن 
، مجلــة بحــوث اقتصــادية عربيــة، »وحــدة المغــرب العربــي والتكــتالت اإلقليميــة األخــري  « ،محمــد بوبــوش - 11

 .89، ص 2008، ربيع 42مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، العدد تصدر عن 
 .21مرجع سبق ذكره، ص  ،لعجال أعجال محمد أمين - 12
 .569 حسن نافعة، مرجع سبق ذكره، ص - 13
، مركــز 1، ط »سياســات دول االتحــاد األوروبــي فــي المنطقــة العربيــة بعــد الحــرب البــاردة  « ،علــي الحــاج - 14

 .571، ص 2005دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
 .482-481مرجع سبق ذكره، ص ص  ،هيفاء عبد الرحمن ياسين التكريتي - 15
 .585-581حسن نافعة، مرجع سبق ذكره، ص ص  - 16
 الواقـع بـين العربـي المغـرب لـدول االقتصـادي التكامـل وتحـديات فـرص « ،بن مكرلوف خالد  & رزيق كمال - 17

المسـتقبل،  وخيـارات العربـي االقتصـادي الوضـع التاسـع الـدولي العلمـي المـؤتمرمداخلـة مقدمـة فـي ، »واألفـاق 
 .10، ص 2013أفريل  25 - 24جامعة الزرقاء، األردن، 

ـــدوي - 18 ـــي فـــي عصـــر العولمـــة  « ،محســـن الن ـــي ، 1ط، »تحـــديات التكامـــل االقتصـــادي العرب منشـــورات الحلب
 .318، ص 2011لبنان، -الحقوقية، بيروت

تصــدر عــن ، مجلــة المســتقبل العربــي، »اتحــاد المغــرب العربــي: الطمــوح والواقــع  « ،زايــد عبيــد اح مصــباح - 19
 .36، ص 1998أكتوبر ، 23مركز دراسات الوحدة العربية،، بيروت، العدد 

، مجلــة المســتقبل العربــي، »اتحــاد المغــرب العربــي: أســباب التعثــر ومــداخل التفعيــل  « ،ديــدي ولــد الســالك - 20
 .60-59، ص ص 2005فيفري  ،312مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، العدد تصدر عن 
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21

 -  Kharbachi Hamid & autres, « Analyse synthétique et critique du partenariat 

euromaghrébin », Revue des sciences économiques, publiée par l’université de Sétif, 

N°04, 2005, P37. 
، مركـــز 1 ط، »المغــرب العربـــي فـــي مفتــرق الطـــرق فـــي ظــل التحـــوالت العالميـــة  « ،عبــد الحميـــد براهيمـــي - 22

 .361، ص 1996دراسات الوحدة العربية، بيروت، ديسمبر 
23

 -  Abdennour Bananter, « comment expliquer un dispositif de blocage au 

Maghreb ? », Séminaire international sur la sécurité et défense dans le méditerranée-

les conflits régionaux et les stratégies de sécurité, Barcelone, 01-02 décembre 2008, 

P109. 
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 العربي الوطن في المعلومات مجتمع نحو التوجه 
Vers une société de l’information dans les pays arabe  

 
 **محمد يدو ./د & *بشير عامر /.د

  :ملخص

 توجهاتبسبب  التغير سرعةو  بالديناميكية يمتاز جديدا متغيرا واقعا اليوم العالم يعيش
 الذي الماضي ترك نرجح مما، المعلوماتية الثروةو  عالماإل قوةو  الكبيرة االقتصادية التكتالت

 مستقبل المستقبل نحو التحركو  العملو  المال رأسو  األرض على إنتاجه عوامل في يعتمد
، ملموسات ال نحو يتجهو  الملموسات عن يبتعد عالم إنه االنترنتو  الرقمياتو  البرمجيات

 أبرز أصبحت بل، فقط سلطة عرفةالم تعد فلم، المعرفي التطورو  المعرفة تحكمه عالم
 يصبح بحيث االجتماعيةو  االقتصادية التنمية في هاما دورا يمنحها مما القوة مظاهر
نتاجهاو  المعرفة نشر على أساسا يقوم معرفيا مجتمعا المجتمع  جميع في بكفاءة توظيفهاو  ا 
 .المجتمعي النشاط مجاالت

 ، تكنولوجيا المعلومات و االتصالالمعرفة، مجتمع المعلومات :المفتاحية الكلمات
 

Résumé:  

La révolution des technologies de l’information et de la 
communication et du dynamisme accéléré , a contribué au 
changement de la vie économique actuelle , gouverné par les unions 
économiques qui se dirige de plus en plus vers  l’immatériel basé 
sur la connaissance et le développement du capital humain . 
De ce fait la force économique de nos jours caractérise par la 
révolution des technologies de l’information  et de la connaissance , 
lui permettant de jouer un rôle important dans le développement 
économique et social, générant une société de l’information basé sur 
la collecte de la connaissance et son emploi dans le domaine 
sociaux économique  . 

Les Mots  clé :la Connaissance ,la Technologie de L’information et de la 

Communication , Societé d’Information .  

  

                                                 
 2جامعة البليدة  -أستاذ محاضر )أ(   * 

 2جامعة البليدة  -أستاذ محاضر )أ( ** 
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  :ةـدمـقـم
 من فاليوم األخرى، الموارد عن أهمية يقل ال حيوي استراتيجي كمورد أهمية للمعلومات إن

 األقوى، يصبح متطورة معلومات نظم يمتلك ومن أفضل بشكل ويستثمرها المعلومات يمتلك
 واالقتصادية السياسية القرارات تكن ولم ن،اإلنسا يتخذه قرار كل أساس هي فالمعلومات

 المناسب الوقت في والدقيقة الوافية المعلومات توفرت ما فإذا للمعلومات، نتيجة إال والعلمية
  والطموحات. اآلمال عن ومعبرة ناجحة القرارات تكون ما بقدر المناسب، وبالشكل

 
 قبل، من كان عما كثيرا يختلف معال متغير، عالم في اليوم نعيش أصبحنا المنطلق هذا ومن
 والفائقة، المتقدمة المعلومات تكنولوجيا عالم إنه واالتصاالت، المعلومات بغلبة يتسم عالم
 تقدم التي المدى بعيدة االتصال شبكات ونحو المعلوماتية التكتالت نحو يتجه الذي العالم

 مجتمع إلى الوصول اليوبالت االرضية، الكرة سطح هم الذين األفراد لجميع المعلومات
  المعلومات.

 
 وماهي المعلومات؟ بمجتمع المقصود ما وعليه، تتبادر الى اذهاننا االسئلة التالية:

 هوآفاق العربي عالمنا في هو واقع مجتمع المعلوماتوما اليه؟ التوجه لماذاو ، مؤشراته؟
  ؟يةالمستقبل

 
 تم صياغة الفرضيات التالية: بناء على ما سبق، و 

بر انتقال المعلومات في اقتصاد المعرفة كانتقال السلع و الخدمات في نعت -
 ؛  االقتصاد المادي

ان مجتمع المعلومات غاية على جميع االطراف المساهمة لالنتقال اليه ، و هو  -
 . نظام جديد للتنمية
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 أهدافه ومبائه ، مفهومه :المعلومات مجتمع ( 1
 تقييمو  انشاءو  تصميم على يحرص الذي المجتمع ذلك "انه على تالمعلوما مجتمع عرف

 Hardware معدات من عليه تشتمل لما المعلومات معالجة منظومات وصيانة استخدامو 
 تلك على المترتبة االجتماعيةو  السياسةو  االدارةو  تنظيمية وجوانب Software برمجياتو 

 .1 المنظومات.
 لتكنولوجيا االمثل االستخدام تطبق التي االجتماعيةو  اديةاالقتص البيئة " بانه اعتبر كما

 يعم عادال نشرا ـ المعلومات ـ لنشرها االنترنت ذلك في بما الجديدة واالتصاالت المعلومات
 2."المهنيةو  الشخصية حياتهم نواحي جميع في االفراد على بالنفع
 الممارساتو  التدابيرو  ةاالنشط جميع يتضمن الذي المجتمع بانه االخر البعض وصفه كما

  3واستثمارا. تنظيماو  نشراو  انتاجا بالمعلومات المرتبطة
 أشكال من شكل إلى يشير المعلومات مجتمع مصطلح فإن ،التعريفات هذه ضوء وعلى
 المعلومات ونشر وتقييم وتشغيل وتخزين امتالك فيه يؤدي واالقتصادية االجتماعية التنمية
 مجتمع حول المفاهيم تعدد ورغم وعموما، المعرفة من تطورةوم جديدة أفكار توليد الى

 إنتاج على أساسيا اعتمادا يعتمد المعلومات مجتمع أن استشفاف يمكن انه إال المعلومات،
 للدخل وكمصدر وكخدمة استراتيجية، وكسلعة استثماري كمورد الوفيرة المعلومات واستهالك

 النشطة حركته المجتمع يفقد المعلومة( )أي نهابدو  والتي العاملة، للقوى وكمجال ،وطنيال
 كل حوله من تدور أساسيا محورا أصبحت معرفة باعتبارها فالمعلومة المرغوب، وتناغمه
  المعلومات. مجتمع وأنشطة أفعال
 : المعلومات مجتمع ظهور دوافع (1.1

 مرتبطين تطورين في تلخيصها يمكن المعلومات مجتمع ظهور إلى أدت التي األسباب انو 
  :4وهما ببعضهما

 :األجل طويل االقتصادي التطور أ.
 األمر بدأ فقد الزمن، امتداد على كبيرة تغيرات االقتصاد بنية شهدت التطور هذا في

 والماء الريح مثل الطبيعية والطاقة األولية، المواد على الزراعي المجتمع في باالعتماد
 االعتماد أصبح الصناعي المجتمع مرحلة لثانيةا المرحلة وفي البشري، والجهد والحيوانات

 فإنه الصناعي بعد ما المجتمع أما النووية، والطاقة والغاز الكهرباء مثل المولدة الطاقة على
  البيانات. ونقل الحاسبات وشبكات المعلومات على أساسية بصفة تطوره في يعتمد

  التكنولوجي: التغير ب.
 المعلومات لتكنولوجيات إذ واضح، بشكل االقتصادية التنمية عملية في التطور هذا ساهم لقد

 منظمة أجرتها التي الدراسة بينته ما وهو االقتصادي، النمو في الواضح تأثيرها واالتصاالت
 المعلومات تكنولوجيا مساهمة أن، 2002و 2000 عامين بين التنميةو  اإلقتصادي التعاون

 إلى 1997و 1980 بين ما الفترة في 0.1 من إرتفعت قد اإلقتصادي النمو في واإلتصال
يطاليا وألمانيا فرنسا البلدان في نقطة 0.3 لى وا   األمريكية، المتحدة الواليات في نقطة 0.9 وا 

 وفي واسع نطاق على تطبيقها واإلتصال المعلومات لتكنولوجيا يمكن أنه كذلك ويالحظ
 نحو تتجه تكاليفها فإن هذا عن وفضال مستمر، تزايد في إمكانياتها وأن مختلفة، ظروف

 واضحة. بصورة االنخفاض
 المعلومات مجتمع بناء اهداف (2.1
 التنظيميةو  القانونية البيئة تطوير في اإلستمرار في علوماتالم مجتمع بناء أهداف تتمثل
 ونظم تقنيات إستخدام مجال في المستجدات مع يتالئم بما والتعامل العمل وحماية لضبط
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كو  البشرية الموارد وتأهيل تكوين إلى يهدف كما 5إللكترونية،ا المعلومات  على القدرة سابهاتا 
 هذا اإلتصاالتو  المعلومات لتكنولوجيا األمثل اإلستخدامو  والتشغيل واإلدارة التخطيط
 أهداف إعطاء يمكن كما الحاسوبية، األمية ومحو المعلوماتية ثقافة تعميم إلى باإلضافة

  يلي: فيما اتالمعلوم لمجتمع أخرى
 الشاملة، التنمية أغراض لخدمة وتسخيرها الحديثة للتقنيات األمثل التوظيف -

 الحكومية الخدمات وتقديم المعيشة، مستوى ورفع والبطالة، الفقر ومحاربة
 6وآمن؛ وسريع أسهل، بشكل للمواطنين

 المعلومات تكنولوجياو  المعرفة إمكانيات ووضع جامع معلومات مجتمع بناء -
 بالنفاذ العالم سكان نصف من أكثر تمتع تأمين مع التنمية خدمة في تصاالتواإل

 7والمعلومات؛ اإلتصاالت بشبكات
 وآمن سريع بشكل األنترنت باستخدام المعرفةو  المعلومات إلى الوصول تسهيل -

  .المجتمع شرائح لجميع
  المعلومات مجتمع االنتقال الى آليات (3.1
 اآلخر، على منها كل يؤثر ببعضها ومتفاعلة متداخلة لوماتعالم مجتمع إقامة آليات إن

 .به ويتأثر
  الراشد: الحكمو  السياسية اإلرادة أ.

 وملئ اإلقليمي المعلومات مجتمع تنمية في األعظم المسؤولية العربية الدول حكومات تتحمل
 الخاصة السياسات صنع آليات خالل من وذلك، الرقمية الفجوة وسبب ظهرت التي الفراغات

 الريف بين التوازن وعدم الدخل، ومستوى التعليم أساس على الفجوات هذه تتفاوت حيث بها،
 التشريعات وتعديل بدراسة العربية ومنها النامية الدول حكومات وتسعى الحضر...إلخ،و 
 على القدرة تملك بأنها إقرار والتكنولوجيات واإلتصاالت بالمعلومات الصلة ذات القوانينو 

 المحلي المستويين من كال على اإلستثمارات وجذب عمل فرص وخلق النمو عملية ثارةاست
 تسمح كبيرة مؤهالت ذات هائلة بشرية قدرات تكوين إلى كذلك تسعى كما 8األجنبي.و 

  التكنولوجيات. لهذه أمثل باستغالل
 لذيا الجسر بوصفه أهمية ذو الراهن عصرنا في المعلومات مجتمع إقامة أن واعترافا
 الدول سيمكن أنه على فضال المتقدمة، الدولو  النامية الدول بين الفجوة تضييق على سيعمل
 من اإلستفادة يضمن مما والعولمة الجديد الدولي النظام مع اإليجابي التفاعل من النامية

  سلبياتها. وتفادي إيجابياتها،
  المجتمعية: اإلرادة ب.
 قدم قديمة إنها بل المعاصرة الغربية الحضارة أفرزته حديثا مفهوما المعرفة مفهوم يعد ال

 من بد ال المجتمع أفراد بين الوسيلةو  الهدف مقاربة أجل ومن األرض، وجه على اإلنسان
 تبدع أن اإلسالمية الحضارة حق فمن اإلسالمية، حضارتنا من مستمد معرفي نموذج تأسيس
 تأتي أن شأنها من األفكار وتضارب ئيةالعشوا ألن المعرفي، نظامها وفق المستقلة رؤيتها
 األفكارو  األراء لتبادل المجال تتيح مجتمعية تنظيمات وجود من البد ولذلك عكسية، بنتائج
 يعني المجال هذا في اآلراء واختالف اآلخر، واحترام العدالةو  المساواةو  الحرية من مناخ في

 يسمح مما وتطورا رقيا حضاريةال المستويات أعلى إلى لإلرتقاء السبل أفضل عن البحث
  9سلوكها. وترشيد ومحاسبتها الخاطئة السياسية الممارسات ربط من المجتمعات لتلك
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  الخاص: القطاع دور ج.
 فالشركات الطويل، المدى على المعلومات مجتمع قلب في فعال دور له الخاص القطاع إن

 الجهات أو الحكومات تستطيعه مما كبرأ تأثير وبلوغ باألنشطة اإلرتقاء على قادرة الخاصة
  منفردة. المانحة
 من عائد أكبر تحقيق في أمال الخاصو  العام القطاعين بين الشراكة دعم يجب ولذلك

 اإلدارةو  الجديدة اإلستثمارات ومن إنشائها سيتم التي وتلك القائمة التحتية البنية استخدام
 .  الكفئة التنافسية

  التنظيمية: يكليةاله التحوالت إيجاد د. 
 المنظمة لهياكل جذري تغيير على العمل من بد ال المعرفة، مجتمع إقامة لنا يتسنى لكي
 متطورة تحتية بنية لديها تتوفر أن فعليها المعرفة، مجتمع لمتطلبات وفقا بالتخلف تتسم التي
10 التالية لنقاطا في األمور هذه تلخيص ويمكن، المعرفة إدارة عليها يطلق البيانات قواعد من
:  

 التنمية، في واإلتصال المعلومات تكنولوجيا واستغالل استخدام بضرورة القناعة خلق -
 الرشيدة؛ واإلدارة واإلنفتاح التحديث إلى التحول في األساسي العامل فهي

 القطاعات؛ متعددة اإلستجابة سريعة مواتية بيئة خلق -
 ؛أمن بشأن العربية الحكومات قبل من وتشريعات سياسات وضع -

  المتاحة: الجهاتو  الدولي المجتمع دور هـ.
 توفير شكل يأخذ كان المعلوماتي المجتمع مجال في القطبية الثنائي النظام أثناء التنمية إن

 في مختلفا شكال التنمية هذه تأخذ أن يجب أنه إال، المجهزة الفنيةو  المالية المساعدات
  القطبية. متعدد مجتمع
 الدولي، البنكو  المتحدة األمم هيئة وخاصة الدولي المجتمع سيساهم الجديد مالنظا هذا ففي

 أن المتاحة الجهات ساعد الذي الشيء الجديدة، التكنولوجيات تنفيذ في جوهريا إسهاما
  منفردة. مشروعات نحو توجهها من أكثر للتنمية شاملة استراتيجيات تنفيذ إلى اليوم تتحول
 وماتالمعل مجتمع مبادئ (4.1
 الفعالة والمشاركة واسع نطاق على وتبادلها المعلومات نشر على المعلومات مجتمع يرتكز
 هذه مساهمة وتنطوي المدني، والمجتمع الخاص القطاع الحكومات، المعنية األطراف لجميع

 مزايا بمختلف اإلنتفاع من الجميع لتمكين المبذولة الجهود في حيوية قيمة على األطراف
 الرئيسية التوجهات تحديد إلى التالية األساسية المبادئ وترمي، المعلومات جتمعم وفوائد

  11في: المتمثلةو  المعلومات مجتمع لبناء اإللكترونية لإلستراتيجيات
  المعرفة:و  المعلومات إلى النفاذ تأمين أ.

 يجب كما األفكار،و  والمعرفة المعلومات إلى النفاذ من المنظماتو  األفراد يستفيد أن ينبغي
 تستند الذي األساس هي والمعلومات وّميسرة، متاحة العام المجال في المعلومات تكون أن
 نظام ألي مسبقا شرطا تعتبر كما الشفافية،و  الجيد باألداء تتميز القرار صنع عملية إليه

 العالمي مجتمعنا وتطوير تحويل في الرئيسي العامل هي المعرفة أن وباعتبار ديمقراطي.
 لتوفير المتاحة الفرص نطاق من توسع أن العامة للسياسة فينبغي المحلية, تمعاتناومج

 على يساعد مما المحتوى استحداث طريق عن وذلك المعوقون فيهم بمن للجميع المعلومات
 على فقط تنطوي ال اإلتصاالتو  المعلومات تكنولوجيا أن كما الالمساواة، أوجه إصالح

نما العمومية الخدمة أداء عاليةف لدعم الالزمة اإلمكانات  صوغ في األفراد إلشراك أيضا وا 
 .الحكومية السياسات
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  مختلفة: بتكلفة الشامل النفاذ تعزيز ب.
 األطراف جميع لتمكين مسبقا شرطا األنترنت في متمثلة المالئمة التحتية البنى تطوير يعتبر
 بالخدمات ولإلرتقاء معتدلة، وبأسعار وموثوقة آمنة بطريقة المعلومات إلى النفاذ من المعنية
 فالتنمية سويا، المهمة بهذه والخاص العام القطاعان يضطلع التوصيل وتحسين الصلة ذات
 إلى الرامية اإلستراتيجية في األهمية فائق عنصرا تشكل المحلية المجتمعات تقودها التي

 اعتداال، أكثر أسعار احةإت يتسنى ولكي، والمعرفة، المعلومات إلى الشامل النفاذ تحقيق
 وقائمة ومفتوحة مالئمة بيئة تهيئة إلى ترمي أن المجال هذا في المطبقة للسياسات ينبغي
  التنافس. على
  الثقافية: الهويةو  اللغوي التنوع تعزيز ج.

 المعلومات لتكنولوجيا فينبغي به. التمتعو  الثقافي التنوع احترام على المعلومات مجتمع يرتكز
 سياسات وضع على الحكومات قدرة تدعم وأن واللغوي الثقافي التنوع تحفز أن االتواإلتص
 . الجنسين بين المساواة مبدأ على الغرض لهذا فعالة

  التدريب:و  التعليم خالل من البشرية القدرات تنمية د.
 اليبالتو  التعليم لتطوير تقدمية شاملة استراتيجيات تضع أن للحكومات بمكان األهمية من إن

 وفهمه المعلومات مجتمع في الفعالة للمشاركة الضرورية المهارات اكتساب من األفراد تمكين
 احتياجاتهم تحديد في األفراد إشراك كذلك يجب كما إمكانيات. من يتيحه ما بكل اإلنتفاعو 
  اإلحتياجات. هذه بتلبية الكفيلة البرامج صنع فيو 

  السياسية:و  التنظيميةو  القانونية طراأل ذلك في بما تمكينية، بيئة إنشاء هـ.
 أن المعلومات لمجتمع واإلجتماعية اإلقتصادية، المزايا تعظيم أرادت إذا الحكومات على إن

 على قادرة بالشفافية، تتسمو  بالثقة جديرة وسياسية وتنظيمية قانونية بيئة تهيئة على تعمل
 من الضرورية، اإلستثمارات اجتذاب على يساعد مما التنافس،و  التكنولوجي اإلبتكار تشجيع
 المقام في جديدة خدمات واستحداث التحتية البنى وتطوير األول، المقام في الخاص القطاع
  الثاني.

  اإلتصاالت:و  المعلومات تكنولوجيا استعمال في واألمن الثقة بناء و.
 وأنظمة تالشبكا تكون أن اإلتصاالتو  المعلومات بتكنولوجيا الكامل اإلنتفاع يتطلب

 وكشفها األمنية الحوادث منع من تتمكن بحيث المتانةو  القوة من كافية درجة على المعلومات
 يعتبر ال المعلومات ألنظمة الفعال األمن فإن ذلك، ومع مالئمة. بصورة لها اإلستجابةو 

 عوض يتطلب فاألمر التكنولوجيات. أو القانون إنفاذ ممارسات أو بالحكومة فقط تتعلق مسألة
 أنحاء مختلف في ودعمه الوقاية، منظور من األمن تناول من بد وال لألمن شاملة ثقافة

 ولكي، المعلومات تداول حرية على الحفاظ ضرورة مع متماشيا يكون أن على المجتمع،
 أن للحكومات ينبغي اإلتصاالتو  المعلومات تكنولوجيا استعمال في األمنو  الثقة بناء يتسنى
  المعلوماتي األمن تهدد التي بالمخاطر مجتمعاتها وعيّ  تعزيز على تعمل

  اإلقليمي:و  الدولي التعاون .ز
 الحوار إقامة يلزم عنه، ننفصل أن يمكن ال عالمي طابع له المعلومات مجتمع ألن نظرا
  توفير: أو تسهيل أجل من اإلقليميةو  العالمية المستويات على السياسات بشأن

 التقنية؛ المساعدات -
 الدوليو  اإلقليمي التعاون على لإلبقاء الالزمة اإلقليميةو  الوطنية القدرات بناء -

 وتوطيده؛
 المعارف؛و  الخبرات وتقاسم التكنولوجيا نقل -
  .الوطنية المصالحو  الخصائص تحترم متوافقة ومعايير قواعد وضع -
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  المعلومات مجتمع مؤشرات(  5.1
 قياسا تكون أن يمكن معينة ومعايير راتمؤش على بعد الرأي يستقر لم أنه بالذكر يجدر
 للتغير وقابلة ثابتة، ليست المؤشرات هذه أن باعتبار المعلومات، مجتمع نحو التحول لمدى
 التكنولوجيا تطور استمرار مع أنه كما المعلومات، مجتمع مؤشرات أهداف بتغير الزمن مع

 المرجعية المعايير تحديد في تستخدم جديدة مؤشرات إلى عموما الحاجة تنشأ واستخدامها
 مترابطة مراحل أربع امتداد على تتطور المعلومات مجتمع مؤشرات فإن وعموما، المالئمة

  12هي:
 وهي ترتبط بالبنى األساسية الفنية والتكنولوجية واالجتماعية؛ الجاهزية: -
استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في  كثافةوهي تبرز  الكثافة: -

 من المجتمعات؛ أي
ويقصد به النتائج التي تترتب على استخدام تكنولوجيا المعلومات  األثر: -

واالتصاالت، من حيث إعادة هندسة اإلدارة وخلق قيمة مضافة لموارد الثروة 
الجديدة والقدرة على الحركة بين المجتمعات والتنافس واخيرا الوصول الى االبتكار 

 ساس المستقبل؛ والبحث والتطوير باعتبارهما ا
وهي المحصلة النهائية لما يجري على صعيد المنظمات، فيما يتصل النتيجة: و -

  .باإلنتاجية واألثر االجتماعي
 مستوى النشاط  :األتي المخطط في كما الزمن بتابعية تداخلهاو  المراحل هده تمثيل ويمكن
 المعلومات مجتمع قياس مؤشرات(: 01) رقم الشكل
 

 
 
 
 
 
 

Source: www.journal.cybravians.info/index.php 

 
 المعلومات: لمجتمع عربي مؤشر .أ

 مع (ISI) المعلومات مجتمع لمؤشر المشكلة المقاييس على باالعتماد المؤشريرتكز هذا 
 اإلنساني، الجانب على التأكيد مع العربيين، والوضع المحيط االعتبار بعين باألخذ إثرائها

 مجمعة مقياسا 34 خالل من أنه يرى التكنولوجي.وهو الجانب من أكثر المحتوى وموضوع
 أجلن م إنجازه تم لما الحقيقي المستوى على التعرف من متكاملة،يمكن مجموعات أربع في

  13فيمايلي: األربعة األقسام هذه تتمثل المعلومات،و مجتمع إنشاء
  التحتية: البنية ـ

  :مقياسا 13 تحتوي
 ؛نسمة فأل 100 لكل الحواسيب عدد .1

 

 الجاهزية

 كثافة اإلستخدام كثافة اإلستخدام

 أثر اإلستخدام

 المحصلة

 الزمن 
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 أسرة؛ ألف 100 لكل الحواسيب عدد .2
 األسري؛ المحيط خارج المجتمع داخل بالشبكات المرتبطة الحواسيب نسبة .3
 العتاد؛ بنفقات مقارنة البرمجيات نفقات نسبة .4
 االنترنت؛ لوصلة المحلية التدفق سعة .5
 الزراعية؛ غير العاملة اليد ضمن االنترنت مستعملي عدد .6
 أسرة؛ كلل االنترنت مستعملي عدد .7
 ؛نسمة 1000 لكل الثابت الهاتف مشتركي عدد .8
 نسمة؛ 1000 لكل الجوال الهاتف مشتركي عدد .9

  )متوسط(؛ تليفون خط لكل الخلل نسبة .10
 أسرة؛ لكل الهاتفية الخطوط عدد متوسط .11
 نسمة؛ 1000 لكل تلفزيون جهاز مالكي عدد .12
 لمنظماتا ضمن مستعمليها وعدد المحلية، والشبكات الكبيرة الشبكات عدد .13

  .الزراعية غير اإلنتاجية
  البشرية: الموارد ـ

  :هي مقاييس خمسة على وتحتوي
 فوق؛ فما سنة 15 من الكبار عند األمية نسبة .1
 العالي؛ التعليم إلى االبتدائي التعليم من الثالثة للمستويات اإلجمالية التمدرس نسبة .2
 الغين؛الب لألفراد اإلجمالي التراكمي المعرفي المستوى متوسط .3
  المليون(؛ أو األلف ) السكان عدد إلى والباحثين والمهندسين المعلمين نسبة .4
 العلميين عدد جملة من الصلة ذات والميادين المعلوماتية في المختصين نسبة .5

  .والمهندسين
  والمعرفية: التربوية األبعاد ـ

  :و هي مقاييس سبعة على يحتوي
 المحتوى؛ لغة حسب اإلجمالية الصفحات وعدد الواب، لمواقع اإلجمالي العدد .1
 الضوئية؛ األقراص على أو الواب على والمتوفرة المنتجة التربوية البرمجيات عدد .2
 باالنترنت؛ المرتبطة والثقافية والتربوية والخدمية الصناعية المنظمات نسبة .3
 طالب؛ 10000 لكل االنترنت مستعملي عدد .4
 ؛أستاذ 1000 لكل االنترنت مستعملي عدد .5
 الحاسوبية؛ والتطبيقات والخبرات البرمجيات بصناعة الخاصة الصادرات نسبة .6
 واألعمال التجارة التعليم، حوسبة اإللكترونية، لتطبيقات:الحكومة النفقات جملة .7

  .اإلجمالي المحلي الناتج من ونسبتها اإللكترونية الخدمات اإللكترونية،
  االجتماعي: و الثقافي المحيط ـ

  هي : اييسمق تسعة ويضم
 لكل فيها العناوين وعدد ساكن، 100 لكل العامة المكتبات مستعملي المكتبات:عدد عدد1

 ساكن؛ 100
 المترجمة؛ الكتب وعدد سنويا، المنتجة الكتب عدد2
  والمعتقد... السفر المراسلة، التنظيم، التعبير، الفردية:حرية الحريات3
 نسمة؛ ألف 100 لكل الصحف قراء عدد4
 اإلعالم؛ وسائل حرية5

 ؛الجنس حسب الثانوي التعليم مستوى على التمدرس نسبة
 ؛الجنس حسب الجامعي التعليم مستوى على التمدرس نسبة
 والهندسية؛ والرياضية العلمية الحقول في الطلبة نسبة
  .والدكتوراه الماجستير مرحلتي في المسجلين الطلبة نسبة
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 قياس أن الذكر السابقة المعلومات مجتمع مؤشرات نع حديثنا ختام في إليه ننوه أن يجب ما
 على المقاييس هذه تطبيق أن كما بلد، أي تطور لرصد ضروري أمر المجتمع هذا إلى النفاذ

 من يمكن وطني إحصائي نظام إنشاء في المسؤولة األجهزة من وعيا يتطلب الميدان أرضية
 إضافة المجتمع، لذلك المالئمة القياس مؤشرات إبراز ثم ومن وبدقة الالزمة البيانات تقديم
 أنماط من نمطا يعتبر المعلومات مجتمع إلى العرب ولوج بأن الجهات هذه إدراك إلى

 محطته، يصل حتى يتوقف ولن السير بدأ المعلومات عصر قطار أن بما التاريخية، الحتمية
  مودعين. ال ركابا فيه نكون أن وطموحنا

 
 ل العربية لالنتقال الى مجتمع المعلومات: جاهزية الدو 2الشكل رقم 
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G7 Dev. 

Oceania  

مصر               
 لبنان

األردن           
 الكويت

البحرين                      
 السعودية

اإلمارات العربية المتحدة   
 قطر

 

 تونس          المغرب 
 إفريقيا الجنوبية

East Asia 

 ا االتيننية      أمريك

 

سوريا       
 الجزائر 

 اليمن      
 

   

Class 1-- Class 2- Class 3 Average 

 متوسط

Class4

+ 

Class 

5++ 

 
المصدر : اإلتحاد الدولي لإلتصاالت، تقرير حول تكنولوجيا المعلومات و اإلتصاالت في المنطقة العربية، 

 16، ص  2012الواقع و اآلفاق ، سنة 
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 : مؤشرات الجاهزية لبعض الدول العربية  1الجدول رقم  
 المؤشرات       
 الدول 

نسبة الهاتف 
 الثابت 

نسبة الهاتف 
 النقال 

مشتركي 
 األنترنت 

االسر التي لها 
حاسوب موصل 

 باألنترنت 
 %2.5 %12.5 %94.4 %8.4 الجزائر 
 %1.8 %27 %96.6 %12 مصر

 %1.7 %38.3 %160.8 %20.7 الكويت 
 %4.7 %31 %72.2 %21 لبنان

 %4.6 %36.8 %109 %11.5 تونس 
 %1.6 %49 %109 %11.4 المغرب

 20المصدر :اإلتحاد الدولي لإلتصاالت ، مرجع سابق ، ص 
يشير إلى تخلفها  والدول العربية الجدول يتبين لنا أن واقع حال الجزائر الشكل ومن خالل 

خدم مسيرتها ، فالفجوة الرقمية الواضحة بين الجزائر والدول في المجاالت الرقمية ، مما ال ي
العربية  مثل تونس ومصر  ترجع إلى أن هذه األخيرة تفطنت لألهمية القصوى  

 .لتكنولوجيات اإلعالم و اإلتصال لبناء إقتصاد المستقبل
 
 المعلومات لمجتمع العربية اإلقليمية الرؤية( 2
 على فقط يقتصر لم العربية الدول في المعلومات معمجت مستقبلو  بواقع االهتمام إن 

 إقليميا الناشطة الهيئات ومختلف العربية المنظمات من العديد إلى تعداه بل العرب الباحثين
 للتبني العربي المجتمع وتهيئة لتطوير عربية إستراتيجية رسم في الدور لها كان التي

جاءت الجهود في إطار  حيث ،مختلفةال الحياة أوجه جميع في المعرفة لمجتمع الصحيح
إرتبطت هذه الرؤية إلى حد كبير  كمامية العربية لمجتمع المعلومات،الرؤية اإلقلي

بالتحضيرات والمشاركات في القمة العالمية لمجتمع المعلومات من خالل األجهزة 
إنبثق عنها  ،والتي 2000العربية،حيث كانت البداية بإنعقاد القمة العربية بعمان األردن سنة 

قرار تكليف مجلس وزراء العرب بكافة النشاطات المتعلقة بالمعلوماتية على مستوى الجامعة 
العربية، وعلى ضوء هذا القرار قام المكتب التنفيذي لوزراء اإلتصاالت العرب في نوفمبر 

بقرار بإصدار قرارًا بشأن التحضير للقمة العالمية لمجتمع المعلومات،ليتم تدعيم ذلك  2001
و القاضي بعقد اإلجتماع  2001آخر صدر عن مجلس وزراء اإلتصاالت العرب في يونيو 

 2002ديسمبر  13-12التحضيري العربي األول للقمة العالمية والذي عقد في دمشق يومي 
،حيث كان هذا اإلجتماع بمثابة نقطة التحول في الجهد العربي الجماعي للتحضير للقمة، 

 14ه األداء العربي في قمة المعلومات في مسارين هامين هما :ليتم بعد ذلك توجي
المسار األول يتعلق باألعمال التحضيرية التي جرت على المستوى القطري والقومي • 

ستراتيجيات محددة لكيفية بناء مجتمع  والعربي ككل،حيث إستهدفت تكوين خطط وا 
ع المعلومات العربي ككل وآفاق المعلومات سواًء داخل الدول العربية كل على حدى أو مجتم

التعاون العربي البيني في هذا الصدد والمشاركة في القمة، حيث أهم  ما ميز هذا المسار 
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 2003يونيو  18إنعقاد المؤتمر التحضيري رفيع المستوى للقمة العالمية بالقاهرة بتاريخ 
اهرة ووثيقة القطاع ،والذي إنبثق عنه ثالث وثائق تمثلت في إعالن القاهرة وخطة عمل الق

الخاص، وتعد هذه الوثائق بمثابة تتويج لإلجتماعات التحضيرية واألعمال القطرية و جهود 
، حيث أكدت وثيقة إعالن القاهرة   2002فريق العمل العربي للتحضير للقمة منذ ديسمبر 

 على أهمية العمل على مجموعة من المحاور منها مايلي :
إقامة العصب المحوري اإلقليمي لشبكة إتصاالت عربية ذات سعات تنمية البنية األساسية ب-

  .عالية لتبادل المعلومات بنظام السعات الفائقة 
  .تنمية الثروة البشرية -
الحكومة االلكترونية وذلك من خالل مساندة الحكومات العربية للجهود الرامية لإلرتقاء -

  .باألداء الحكومي إلكترونيا 
 .محتوى العربي  إقامة صناعة لل-
 .توفير البنية المناسبة لنشر التجارة اإللكترونية  -
ربط مراكز البحوث العربية بشبكة فائقة السرعة وجعلها مراكز تميز لصناعة المحتوى -

 .ومنتجات المعلوماتية األخرى 
تشجيع أنماط الشراكة المختلفة بين مؤسسات القطاع الخاص وبينها وبين القطاع العام -
  .نها وبين الشركات متعددة الجنسيات وبي
تفعيل دور المنظمات العربية المتخصصة تحت إشراف الجامعة العربية لتنمية التعاون  -

 العربي في مجال تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت .
أما المسار الثاني فتمثل في مشاركة وفود وممثلي الدول والحكومات العربية في جلسات •  

سواًء في الجلسات التحضيرية الرسمية لدورتي القمة أو التفاوض الرسمية الخاصة بالقمة ،
الجلسات المنعقدة أثناء دورتي القمة بجنيف وتونس حيث قدم العرب في هذا المسار 

بقضايا مجتمع المعلومات عالميًا ومدى تأثيرها على المصالح تصوراتهم المتصلة 
والمجتمعات العربية ، حيث تم تقديم في هذا الشأن وثائق بشكل جماعي بإسم المجموعة 
العربية والجامعة العربية لجلسات التفاوض الرسمية للقمة قبل وأثناء إنعقادها ،تتضمن 

ات ومصالح الدول والشعوب العربية فيما اإلقتراحات والمطالب المحددة التي تعكس رغب
 يتعلق بمجتمع المعلومات .

وفي نفس المضمار بذلت العديد من الجهود للتحضير للقمة الثانية لمجتمع المعلومات        
أسفرت عن العديد من الوثائق، كنداء دمشق لبناء مجتمع المعلومات العربي الصادر عن 

ي للقمة العالمية لمجتمع المعلومات ،الذي عقد تحت المؤتمر  اإلقليمي التحضيري الثان
حيث  2004نوفمبر  24-23شعار " الشراكة في بناء مجتمع المعلومات العربي يومي 

تضمن هذا النداء المطالبة بتوفير البيئة التمكينية المناسبة لتشجيع اإلستثمارات المباشرة من 
الخطط المناسبة وآليات تنفيذها ،وسن داخل وخارج المنطقة عن طريق وضع اإلستراتيجيات و 

التشريعات والقوانين المتوافقة وتسهيل اإلجراءات المحفزة لهذا اإلستثمار على المستوى 
 اإلقليمي .

كما تم إنعقاد المؤتمر التحضيري رفيع المستوى الذي ركز فيه على قضية اإلستعداد      
لوثائق التحضيرية كوثيقة اإلستراتيجية لدورة تونس،إذ توج هذا األخير بإصدار مجموعة من ا

العربية لمجتمع اإلتصاالت وتقنية المعلومات حيث تضمن العديد من القضايا الهامة كالفجوة 
التكنولوجية والعلمية بين الدول العربية وبعض البلدان التي لها نفس البدايات التنموية،إضافة 

برة أن الهدف اإلستراتيجي هو تحويل إلى تناولها إنطالقة مجتمع المعلومات العربي معت
المنطقة العربية إلى منطقة منتجة ومستخدمة ومصدرة للتقنية المتطورة لإلتصاالت 
والمعلومات لإلسراع بالتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية،من خالل خلق قاعدة إنتاجية عريضة 

بالتبعية بتطوير تعتمد في المقام األول على القطاع الخاص تعمل في هذا المجال وتقوم 
المجتمع بكامل مكوناته للوصول به إلى مجتمع يعتمد على تقنية اإلتصاالت والمعلوماتية 
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،حيث 15 2020متناغمًا في ذلك مع اإلتجاه المستقبلي للعالم المتقدم وذلك بحلول سنة 
ركزت هذه الوثيقة على سبعة محاور أساسية لإلنطالقة هي : تهيئة المناخ العام وتشجيع 

إلستثمار ، تهيئة البنية التحتية لإلتصاالت وتقنية المعلومات ، تنمية الموارد البشرية ، ا
توسيع قطاع أعمال تكنولوجيا اإلتصاالت والمعلومات ، تنمية السوق المحلي والتصدير ، 
إستخدام تقنية اإلتصاالت والمعلوماتية لدعم تطبيقات التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية 

 .16الت البحث التطبيقي والتطوير ونقل التقنية وتوسيع مجا
ومن الجهود المبذولة في الوطن العربي لتنمية قطاع المعلومات الوثيقة الصادرة             

عن جامعة الدول العربية "نحو تفعيل خطة عمل جنيف :رؤية إقليمية لدفع وتطوير 
على تحقيق التنمية اإلقتصادية ، حيث ركزت في بدايتها 17المعلومات في المنطقة العربية" 

واإلجتماعية والثقافية كغرض رئيسي من وضع خطة عمل تضمن النفاذ إلى تكنولوجيا 
ستخداماتها ،بما  بفعالية في  يمكن المجتمع العربي من المشاركةالمعلومات واالتصاالت وا 

خطة في مجتمع عالمي للمعلومات يتمتع فيه جميع أعضائه بفرص متساوية، وتستند هذه ال
بوضع آلية  ،لتنتهي  2003في إعالن المبادئ لجنيف  11عملها أساسًا على البنود 

 .  2005المتابعة والتقييم لما بعد مرحلة تونس 
  :نذكر الهيئات هذه بين ومن
 والعلوم والثقافة للتربية العربية المنظمة (1.2
 مركز قام أن بعد لمعلوماتيةل العربية اإلستراتيجية مكونات على تحتوي وثيقة أصدرت والتي

 في الخبراء من مجموعة مع بالتعاون المصري، الوزراء بمجلس القرار اتخاذ ودعم المعلومات
 الوثيقة وتحدد العربي بالواقع لحقت التي التغيرات مع يتوافق بما بتحديثها المعلومات مجال
  18التالي: النحو على اإلستراتيجية أهداف
 المساندة المبادرات بعض خالل من المجتمع داخل وماتالمعل تدفق على الحفاظ -

 قطاعات مختلف في المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت خدمات وخلق لتحسين
 المجتمع؛

 االتصاالت؛ تكلفة بخفض تسمح ومعلومات اتصاالت بشبكات العربي المجتمع ربط -
 المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت تتيحها التي المنافع من ممكن قدر أكبر تحقيق -

 النمو؛ معدالت زيادة خالل من
 لتحقيق واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا تطبيقات وينتج يستخدم جديد جيل خلق -

  .واالجتماعية االقتصادية التنمية
 

 2003 لسنة العربية اإلنسانية التنمية تقرير (2.2
 إستراتيجية لتحقيق نقاط خمسة2003 لسنة العربية اإلنسانية التنمية تقرير حدد جهته ومن
  19:المعلومات مجتمع إقامة

 الصالح؛ بالحكم وضمانها والتنظيم والتعبير الحريات إطالق -
 النوعية؛ راقي للتعليم الكامل النشر -
 المجتمعية،من النشاطات جميع في التقني والتطوير البحث قدرة وبناء العلم توطين -

قامة البحث تشجيع خالل  ار؛لالبتك عربي نسق األساسي،وا 
 العربية؛ واالقتصادية االجتماعية البيئة في المعرفة إنتاج نحو الحقيقي التحول -
 ؛ومستنير منفتح أصيل عربي معرفي نموذج تأسيس -
 مقدرتها لتطوير هائلة إمكانيات العربية البالد لدى أن التقرير هذا من ويتبين -

 ثري؛ وفكري يولغو  ثقافي وتراث بعد يستغل لم بشري مال رأس في تتمثل المعرفية
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  :2004 المعلوماتية وتقنية االتصاالت لمجتمع العربية اإلستراتيجية وثيقة (3.2
 انطالقة وكذلك العربية الدول بين واالقتصادية والعلمية التكنولوجية الفجوة الوثيقة هذه تناولت
 يلتحو  هو االستراتيجي الهدف أن معتبرة العربي، المعلومات وتقنية االتصاالت لمجتمع
 والمعلومات لالتصاالت المتطورة للتقنية ومصدرة ومستخدمة منتجة منطقة إلى المنطقة
 في تعتمد عريضة إنتاجية قاعدة خلق خالل من واالجتماعية، االقتصادية بالتنمية لإلسراع
 المجتمع بتطوير بالتبعية وتقوم المجال، هذا في تعمل الخاص القطاع على األول المقام
 في متناغما والمعلوماتية، االتصاالت تقنية على يعتمد مجتمع إلى للوصول مكوناته بكامل
 سبعة الوثيقة حددت وقد، 2020 عام بحلول وذلك المتقدم، للعالم المستقبلي االتجاه مع ذلك

  20وهي: لالنطالقة محاور
 االستثمار؛ وتشجيع العام المناخ تهيئة -
 ومات؛المعل وتقنية لالتصاالت التحتية البنية تهيئة -
 البشرية؛ الموارد تنمية -
 والمعلومات؛ االتصاالت تكنولوجيا أعمال قطاع قاعدة توسيع -
 والتصدير؛ المحلي السوق تنمية -
 االقتصادية التنمية تطبيقات لدعم والمعلوماتية االتصاالت تقنية استخدام -

 واالجتماعية؛
  .التقنية ونقل والتطوير التطبيقي البحث مجاالت توسيع -
 عربي معلوماتي مجتمع لخلق طبيعية بصورةو  محالة ال ستؤدي والمقترحات اءاتاإلجر  هذه
 التنفيذ موضع وضعها عند االستراتيجيات هذه إحدى تطبيق نجاح فرص توفير أن بيد

 عن إال هذا يتأتي يكن ولم وتشكيلها إعدادها لخطوات الواعي العلمي بالتخطيط مرهون
 على اعتمادا العربية البلدان واقع عليها يرتكز التي البديهية المسلمات من االنطالق طريق
  العالج. قبل التشخيص منطقية

 قمة في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا مجال في االستثمار فرص الدوحة، قمة (4.2
  2012 العربي العالم توصيل

 الفترة في العربي العالم توصيل قمة في المشاركون الحكومات ورؤساء الصناعة قادة حدد 
 دوالر بليون 46 من بأكثر قيمتها تقدر سوقية فرصاً  2012 مارس 7و 5 بين الممتدة
 المعلومات تكنولوجيا إلى النفاذ لتعزيز صممت المنطقة على تركز جديدة لمشروعات أمريكي

 القمة حددتها التي االستثمار فرص تمحورت، و المنطقة في وخدماتها وتطبيقاتها واالتصاالت
 لتكنولوجيا سريع عربي إقليمي طريق إنشاء ذلك في بما للمنطقة، الرئيسية وياتاألول حول

 خالل من المحليين السكان وتمكين اإللكترونية الخدمات وتطوير واالتصاالت المعلومات
 المعلومات تكنولوجيا من االستفادة التقنيةو  الماليةو  البشرية القدرات وبناء التدريب

 والثقافة العربي التراث وحماية األمن وتعزيز للشباب وظائف توفير أجل من واالتصاالت
  .21.العربية

 إلى الرامية الجديدة االستراتيجيات بشأن إقليمي توافق إلى التوصل أجل من القمة ُعقدت وقد
 العمل فرص وتوفير االبتكار وتحفيز المهمشة للشرائح النفاذ وتوفير التحتية البنى نشر تعزيز
  .عربيةال المنطقة عبر
 المنطقة بلدان جميع من المشاركة الحكومات جميع عليه صّدقت ببيان القمة اختُتمت وقد

 والمحتوى التحتية؛ والبنية النفاذ بشأن للتنمية رئيسية غايات أربع البيان حدد وقد العربية،
  22.واالبتكار؛ واألمن الرقمي؛
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 كبرى وقوة للتكنولوجيا رئيسي محور إلى العربي العالم تحول ىعل المنطقة هذه فيكما يشهد 
 أن يقين، وعلى وأتوقع العالمي. الصعيد على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا صناعة في

 تكنولوجيا مجال في بروزاً  األكثر الجديدة العالم شركات من للعديد موطناً  المنطقة تكون
 تكنولوجيا قطاع يصبح وأن، المقبلة سنوات عشر خالل وذلك واالتصاالت المعلومات
 23الشاب للمواهب العمل فرص لتوفير الوحيد األكبر المصدر واالتصاالت المعلومات
  :24بالتوصيلية والشراكات التي ُأعلن عنها أثناء القمة ما يلي المتعلقة االلتزامات وتضمنت

مشروع بين االتحاد الدولي لالتصاالت وجامعة الدول العربية إلنشاء اسم  -
هدفه توصيل الوطن العربي وأعلنت اإلمارات العربية المتحدة  "Arab dot"ميدان

 عن استضافتها لهذا الميدان الجديد الهام. 
مشروع لمحو أمية المرأة العربية يضم االتحاد الدولي لالتصاالت والمنظمة العربية  -

  (ALESCO)للتربية والثقافة والعلوم 
للنهوض  Linuxمهني لشركة مشروع بين االتحاد الدولي لالتصاالت والمعهد ال -

  .بالتدريب على البرمجيات مفتوحة المصدر ومنح الشهادات الخاصة بها
مجموعة أدوات للنطاق العريض يقوم بإعدادها البنك الدولي إلى جانب دراسة بشأن  -

توصيلية النطاق العريض على المستوى اإلقليمي لدعم ضخ استثمارات إضافية في 
  .ن توفير فرص العمل تركز على الضفة الغربية/غزةالبنية التحتية ودراسة ع

اني منه الدول وهذا التأخير الذي تعوفي صدد محاولتنا لمعرفة أسباب التخلف   
العوائق األساسية التي تؤثر سلبا على وجدنا أن  المعلومات تكنولوجياالعربية في مجال 

ولة ما هي : ضعف دور الحكومة الجاهزية الرقمية و التجارة ودرجة تقدمها أو تراجعها في د
وانتشار الفقر، وعدم اإلستقرار اإلقتصادي، عدم ثقة المستهلكين في التسوق اإللكتروني،عدم 
وجود جهود تسويق توضح فوائد التجارة اإللكترونية، عدم وجود قوانين تنظم الحماية الفكرية 

تكلفتها، ضعف درجة تحرير  واألعمال اإللكترونية، ضعف تطبيق خدمات األنترنت وارتفاع
حاسوب قطاع اإلتصاالت، عدم توافر التدريب الكافي للموظفين خاصة مستخدمي ال

  البرمجيات وعدم وجود مبادرات حكومية لدعم األنترنت و التجارة اإللكترونية".و 
لجزائر بتشجيع إال أنه في الوقت ذاته ال بد أن ال ننكر المجهودات التي تقوم بها ا  

ن كان ما زال  اإلستثمارات في فتح فضاءات األنترنت، عالوة على نفاذ األنترنت  للبيوت وا 
محتشما نوعا ما، كما أن تطور تكنولوجيا الهاتف النقال  والتحكم في تكاليفه جعل استعماله 

ؤهالت في متناول الجميع، وهذه المؤشرات تجعل من المحيط المعلوماتي الجزائري يكتسب م
 مقبولة بها يجدر التفكير الجدي لتوظيفها لنهضة إقتصادية رقمية أصبحت ضرورية بإلحاح.

 نظام المعلومات الصناعية العربية : (2-5 
يعد اإلهتمام  بإيجاد نواة إلنشاء نظام المعلومات الصناعية العربية أحد أبرز الجهود     

ء بقطاع المعلومات إلى مستوى تطلعات التنمية المبذولة في الوطن العربي الرامية إلى اإلرتقا
العربية، وهو نظام مرتبط مباشرة بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية ويهدف هذا النظام إلى 

 25مايلي :
 . إيجاد نظام معلومات صناعي عربي متكامل•
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بنظم  نظام المعلومات الصناعية العربيةتسهيل التدفق الحر للمعلومات وذلك بربط •
 .معلومات الصناعية األصغر منها سواًء الموجودة منها أو التي تنشأ بالمستقبلال
وضع اإلجراءات التي تؤدي إلى وجود بنية أساسية للمعلومات الصناعية في المنطقة • 

 .العربية 
إنشاء بنك معلومات يعتمد على نظام حاسب مناسب والتسييرات اإلتصالية المناسبة ونظم •

ك لتوفير خدمة بحث مباشر وبحث على الخط غير المباشر متصلة تجهيز النصوص وذل
 . نظام المعلومات الصناعية العربية بمراصد معلومات

تنشيط التعاون والتنسيق بين الهيئات المسؤولة عن اعداد ونشر المعلومات الصناعية من •
 جانب ومراكز المعلومات الصناعية من جانب آخر .

لباحثين المهتمين بشبكة المعلومات الصناعية العربية إلى تطور وفي هذا الشأن أشار أحد ا 
و نمو هذه الشبكة،وخطوات إنشائها والعناصر األساسية الالزمة لتكوين ونجاح الشبكة، وأهم 
أنشطة شبكة المعلومات وأشكالها كما أشار إلى إعادة بناء المركز الرئيسي لشبكة المعلومات 

لمنظمة العربية للتنمية الصناعة إلى بغداد ،حيث حصلت الصناعية العربية مع إنتقال ا
المنظمة على النظام الدولي للمعلومات العلمية المعدل من مركز التنمية والبحوث الدولي في 
عتمدت إستمارة إدخال البيانات الببليوغرافية  كندا ومدى تحميل النظام حاسب المنظمة ،وا 

ة كأول خطوة في سبيل تحقيق إنشاء شبكة التي صممه مركز التوثيق بالجامعة العربي
 , المعلومات العربية

 والمركز االقليمي للمعلومات العلمية أو الشبكة العربية للمعلومات كاستعرب(  2-6    
بين الجهود المبذولة في سبيل تنميه قطاع المعلومات تنظيم مؤتمر الدول العربية  من

ى التنمية )كاستأرب ( ، المنعقد بالرباط بالمغرب المسؤولين عن تطبيق العلم والتكنولوجيا عل
والمنظم من قبل هيئة اليونيسكو بالتعاون مع المنظمة 1986اغسطس  25-16في الفترة 

العربية للتربية والثقافة والعلوم واللجنة االقتصادية لغربي آسيا، والذي توج بتوصيات 
على الحكومات العربية  ر أنكاستأرب، حيث جاء في التوصية الخامسة لهذا المؤتم

 26:مايلي
دراج • التخطيط لخدمات المعلومات والمكتبات وتطويرها في إطار خطط التنمية الوطنية وا 

 .المخصصات المالية لهذه الخدمات في ميزانية العلوم والتكنولوجيا 
 ،قطر وتدعيم الموجود منها وتطويرهإنشاء مركز وطني لإلعالم العلمي والتوثيق بكل • 

يصبح المركز الرئيسي لشبكة مراكز المعلومات والمكتبات المتخصصة ،ويتولى مهمة  بحيث
جمع وتنظيم مصادر المعلومات العلمية والتقنية والتعريف بها واإلفادة منها في تقديم 
الخدمات وتبادل المعلومات على النطاق الوطني واإلقليمي، وكذلك إعداد القوائم الببليوغرافية 

صدار الفهارس والمستخلصات العلمية المتخصصة لتسيير المحددة لدوري ات التكنولوجيا وا 
 .خدمات البحث ونقل المعلومات وتبادلها 

إنشاء مركز إقليمي يرتبط بشبكات اإلعالم الوطنية ،ريثما يتم ذلك يعهد إلى أي واحد من • 
ليمي بين المراكز أكثر المراكز العربية تطورًا واستعدادًا بمهمة التنسيق على الصعيد اإلق
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اإلفادة من إتحادات الهيئات • .الوطنية وربطها بشبكة إتصاالت لتبادل الوثائق والمطبوعات
 التعاون مع البرامج اإلعالمية الدولية .•.العربية واإلقليمية مثل اللجنة لغرب آسيا

 2012اإلستراتيجية العربية العامة لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات حتى  (2-7
تستند اإلستراتيجية، التي أخذت في اإلعتبار عند وضعها الواقع العربي والمتطلبات          

على  ت،ذات الصلة بمالحقة التطور المستمر والمتسارع لتكنولوجيا اإلتصاالت والمعلوما
 27المبادئ التالية:

التوسع في  تحرير الخدمات من أجل خلق سوق عربي تنافسي يندمج في االقتصاد •
 .عالميال
 .الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية•
التكامل في تقديم خدمات تكنولوجيا اإلتصاالت والمعلومات واإلعالم من أجل إتاحة أفضل •

 .الخدمات للمواطن العربي
 .تعظيم التعاون العربي على أسس اقتصادية من أجل خلق كيانات فاعلة في هذا المجال•
التفاعل مع المجتمع الدولي وآلياته من أجل نقل وتطوير التكنولوجيا وجذب اإلستثمارات •

 .وخلق فرص العمل
تفعيل االتصال والتوعية لضمان نجاح اإلستراتيجيـة من حيث تعريف مختلـف األطراف من •

م بمكوناتها وغاياتها ومقاصدها ، وباألدوار الملقاة على عاتق كل منه  أصحاب المصلحة
 .وتطويرهانحو إنجاحها 

آليات لمتابعة التنفيذ باعتبار ذلك من األمور الضرورية لنجاح إستحداث وتفعيل •
 .اإلستراتيجية

 .إستخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات لتحسين حياة اإلنسان العربي •
ت مواصلة كافة الجهود التي بذلت في تعظيم اإلستفادة من نظم تكنولوجيا االتصاال•

 وتهدف اإلستراتجية إلى :والمعلومات 
   خلق سوق تنافسي لمجتمع المعلومات العربي  كجزء من مجتمع المعلومات العالمي. •
تحقيق النفاذ الشامل وتحسين جودة الخدمات للمواطن العربي بإستخدام تكنولوجيا •

 اإلتصاالت والمعلومات.
هدف خلق فرص عمل جديدة وتأهيل تنمية صناعة تكنولوجيا اإلتصاالت والمعلومات ب•

 منتجاتها وخدماتها للتصدير في السوق العالمي.
ويتطلب تحقيق هذه األهداف وضع سياسات وتشريعات متجانسة لخلق بيئة            

تمكينية مالئمة، تم تحديدها لكل هدف،كما تتضمن اإلستراتيجية ثالثة عشر محورًا تمثل 
 هداف ويضم كل محور الخطوط الرئيسية لتنفيذه.منهجًا للعمل على تنفيذ تلك األ

ومن أجل متابعة تطوير وتنفيذ اإلستراتجية العربية العامة لتكنولوجيا اإلتصاالت            
والمعلومات، تم إعداد قائمة من المؤشرات الخاصة باإلستراتجية العربية العامة تأخذ 

ي مجال تكنولوجيا المعلومات باإلعتبار خصوصية المنطقة العربية، ووضع دولها ف
واإلتصاالت، كما تعتمد جزئيًا المؤشرات الناتجة عن الشراكة العالمية لقياس مجتمع 
المعلومات وتتضمن قائمة المؤشرات مجموعة من المؤشرات لكل محور من محاور 

 .اإلستراتجية تمكن من قياس تطوره
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 الخاتمة:
 األساس حجر هي التي العربي الوطن في ولوجيةوالتكن العلمية النهضة أن، القول وخالصة
 الصبر إلى وتحتاج عديدة، جوانب ولها وشاقة، طويلة المعلومات مجتمع إلى لإلنتقال
 العزيمة، وجدية وصدق اإلنفاق مستوى كان مهما وليلة يوم بين تتم ولن الطويل، والنفس
 وعدم مراعاتها يجب نيةزم آفاق فللعملية األطراف، كل عند والرسمي اإلداري والتوجيه
 بعض في عصرية بدايات أو جذرية تغيرات إلى نحتاج وقد تخطيها أو أهميتها من التقليل

سقاط نفي إلى نحتاج ال أننا إال الحاالت،  بل الحالية، واألساليب والمشاريع البرامج جميع وا 
 يقلتحق الضغوط كثرة من حذرين نكون أن ويجب وحديثة، معاصرة قوالب في وضعها
  للمستقبل. وتخطيط تطلع دون من وجيزة، فترات في محددة ونجاحات أهداف

 ألن طويل، لوقت مفتوحا يستمر لن المعلومات مجتمع في المشاركة باب أن وبتقديرنا
 سوف بالركب اللحاق تستطيع التي فالدول للغاية، سريع بإيقاع يكون المجال هذا في التغيير
 في تبقى فسوف المعرفة من كافيا قدرا تمتلك لم من التي أما ،المستقبل في مكانة لها تكون

  تشارك. وال تستقبل الكثير، تدفع متفرجا، غريبا المؤخرة
 المتوصل اليها نجد : النتائج  من
يمثل مجتمع المعلومات مجتمعا معرفيا ، ففي الوقت الذي كنا نتحدث فيه عن سرعة دوران -

 نا نتكلم عن سرعة دوران المعلومات انتاجا و توزيعاالنقود في المجتمع الصناعي أصبح
ان المبدأ االساسي لمجتمع المعلومات هو ايصال المعلومة لجميع أفراد المجتمع دون -

 تمييز
ان بناء مجتمع المعلومات يتطلب اشراك جميع أطراف المجتمع للتركيز حول مستوى -

 تصالجاهزية و كثافة استخدام تكنولوجيا المعلومات و اال
قيام شراكة بين الدول العربية في بناء البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات و االتصال ،  -

  من أجل تقليص الفجوة الرقمية العربية العربية و تقليص الفجوة الرقمية العربية الغربية
ان االنتقال الى مجتمع المعلومات هدفه االنتقال الى مجتمع قائم على المعرفة و  -
  كنولوجيا اللذان يصبحان هما الموردان االساسيان للنمو تحسبا لنفاذ موارد النفط و الغازالت
 : بها نأخذهناك مجموعة من التوصيات التي يمكن أن ، بناء على نتائج التحليلو  

 ان التحول الى مجتمع المعلومات هو نموذج مؤسس القتصاد ما بعد البترول -
 تبادل المعلومات االتصال لتسهيل عمليةمعلومات و ية تحتية لتكنولوجيا الهيكلة بن -
ما فيها سياسة نقل التكنولوجيا االعتماد على سياسة وطنية للعلم و التكنولوجيا ب -

 توطينهاو 
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  :والمراجع الهوامش
                                                 

، دار الجامعة االسكندرية، »نظم المعلومات االدارية في المنظمات المعاصرة «ثابت عبد الرحيم ادريس،  1
 . 90، ص 2005 دون طبعة،

، المؤتمر العربي رفيع المستوى »مشروع وثيقة نحو مجتمع معلومات عربي، اطار خطة العمل المشترك« 2
 . 2003يونيو  18 - 16للتحضير للقمة العالمية لمجتمع المعلومات،القاهرة،

بية لمستقبل مجتمع التقنية الحديثة في المعلومات والمكتبات، نحو استراتيجية عر  «الهوش محمد ابوبكر،   3
 . 13، ص 2002، دار الشروق للنشر والتوزيع القاهرة، »المعلومات

، » مشروع الجزائر إلكترونيبة«لكترونية،وزارة البريد وتكنولوجيا المعلومات واإلتصال الجزائرية، اللجنة اإل4
 . 2008ديسمبر، 

5 www.mtit.gov.Ps/docs/ict-strategy-final/doc.  
، خطة العمل، »القمة العالمية لمجتمع المعلومات«الجتماعية لغربي آسيا ) األسكوا(، قتصادية وااللجنة اال 6 

 . 02، ص 2005تونس 
إدارة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ـ ورقة حول مؤشرات الفجوة  «األمانة العامة لجامعة الدول العربيةـ 7

ربي للتحضير للقمة العالمية حول مجتمع المعلومات ،مقدمة لإلجتماع الرابع عشر للتعريف الع»الرقمية
17/18/01/2005 . 

اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ـ ورقة حول إدارة «األمانة العامة لجامعة الدول العربيةـ المرجع السابق لـ  8
 . 05، ص »مؤشرات الفجوة الرقمية 

ية حضارية، التنمية العربية الواقع الراهن نحو فهم أفضل للتنمية باعتبارها عمل «علي خليفة الكواري، 9
 . 74،بيروت، لبنان، ص 1985، مركز الدراسات الوحدة العربية 6، سلسلة كتب المستقبل العربي »والمستقبل

، مجلة الثوابت، »األهمية اإلقتصادية المتزايدة إدارة المعرفة في المنشآت الحديثة «محمد عبد اهلل السياني، 10
 . 21، ص2003، صنعاء، ديسمبر أكتوبر 34العدد 

نحو مجتمع معلومات: المبادئ  «إعالن بوخارست، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ) اسكوا(، 11
، الصادر عن المؤتمر اإلقليمي األوروبي للتحضير للقمتين العالميتين لمجتمع »واإلستراتيجية وأولويات العمل

 . 2002بوخارست 2005وتونس  2003المعلومات، جونيف 
، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، »مجتمع المعلومات بين النظرية والتطبيق«محمد فتحي عبد الهادي،  12
 . 65، ص 2007، 1ط
، 05، المجلة العربية للعلوم والمعلومات، العدد »حول بعض مؤشرات مجتمع المعلومات «محمد بن أحمد، 13

  .88-87،،ص ص 2005جوان 
، »قيدات التعامل مع الفجوة الرقميةالعرب والقمة العالمية لمجتمع المعلومات : تع«محمد غياس ،   جمال- 14

 .46،ص2006ية ،االهرام ،القاهرة ،مركز الدراسات السياسية واالستراتيج
 .139،ص»المعلومات بين النظرية والتطبيقمجتمع  «محمد فتحي عبد الهادي ، المرجع السابق لـ  15
 .20،ص »اعالن االستراتيجية العربية لمجتمع االتصاالت وتقنية المعلوماتيةوثيقة «- 16
رؤيـــة اقليميـــة لـــدفع وتطـــوير المعلومـــات فـــي المنطقـــة العربيـــة، ادارة « نحـــو تفعيـــل خطـــة عمـــل جنيـــف : - 17

 .85،ص2005، الجامعة العربية ، القاهرة ،يناير  »االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في  ، المنظمة العربية18

  . 2002، » االجتماع العربي بشأن االستراتيجية العربية للمعلومات  «مصر، 
ربية نحو إقامة مجتمع المعرفة، المكتب اإلقليمي للدول الع «،2003تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام  19

  .202ص 2003، نيويورك، الواليات المتحدة، »البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة
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وثيقة إعالن االستراتيجية العربية لمجتمع االتصاالت وتقنية المعلوماتية، خالل فعاليات المؤتمر التحضيري 20

في بناء مجتمع شراكة ال «ومات بتونس، الذي عقد تحت شعار: الثاني للقمة العالمية الثانية لمجتمع المعل
 . 20، ص 2004نوفمبر  24و 23يومي  »المعلومات العربي 

21 www.ameinfo.com/ar-227762  04/04/2012 بتاريخ 
22 www.ameinfo.com/ar-227762  04/04/2012 بتاريخ 
 
 

 ،  »واقع االقتصاد الجديد في العالم العربي و الجزائر«بوشول فايزة ، قطاف ليلي، عماري عمار ،  23
http://www. ouargla- 

univ.dz%2Fpagesweb%2FPressUniversitaire%2Fdoc%2F03%2520ELBAHITH%2F

R05%2FART%2FR0511.pdf&ei=ZzKsT7SqJemu0QXCiZThAw&usg=AFQjCNHs

AWn6MDujeMiNx8OjR3ZIzI0wsg&cad=rja 

 واقع االقتصاد الجديد في العالم العربي«لـ ، بوشول فايزة ، قطاف ليلي، عماري عمار ،  المرجع  السابق 24
 ،  »و الجزائر 

http://www. ouargla- 

univ.dz%2Fpagesweb%2FPressUniversitaire%2Fdoc%2F03%2520ELBAHITH%2F

R05%2FART%2FR0511.pdf&ei=ZzKsT7SqJemu0QXCiZThAw&usg=AFQjCNHs

AWn6MDujeMiNx8OjR3ZIzI0wsg&cad=rja 
ــــوطني للمعلومــــات :- 25 ــــدر ، التنظــــيم ال ــــة  « أحمــــد ب دارة مراكــــز المعلومــــات العلمي ــــي تخطــــيط وا  دراســــة ف

 .125،ص1988،دار المريخ للنشر ،الرياض ، »والتكنولوجية
دراسة في تخطيط وادارة مراكز المعلومات  «علومات ،بدر ، التنظيم الوطني للمأحمد  المرجع السابق لـ - 26
 .137،ص »علمية والتكنولوجية ال

 www.aticm.org.eg لمجس الوزراء العربلمزيد من التفاصيل انظر الموقع االلكتروني - 27
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لمؤسسة االقتصاديةلميزة تنافسية في خلق  و دورها  العالمة التجارية  

 
*أ./ دراج عفيفة  

Abstract: 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Key words : Trade mark, concurrential advantage , distinction, 
consumers , concurrents. 

concurrents.  

  :ملخص
من  إن حدة المنافسة و كثافتها في السوق دفعت بالمؤسسة االقتصادية للبحث عن كل ما

و قد أكدت الدراسات و الممارسات التسويقية على  شأنه ان يميزها عن الغير لمدة طويلة .
تعزيز الميزة التنافسية  الدور الذي يلعبة  بناء و تطوير عالمة تجارية في إيجاد و 

وبإعتبار العالمة التجارية أداة بيد المؤسسة للتميز عن منافسيها ووسيلة لربطها  .للمؤسسة
هلك بعالقة تجارية جيدة . جاء هذا البحث  لتوضيح  كيفية الوصول بالمؤسسة إلى بالمست

 عالمة تجارية قوية، و تنمية درجة التميز الخاص بها بصفة مستمرة و دائمة.
 

 ين.المنافسالزبائن، العالمة التجارية،الميزة التنافسية ، التميز ، :الكلمات المفتاحية
 
  
 
 
                                                                 

 2البليدةجامعة  -)أ(  ساعدةم ةأستاذ* 

The intensity of the concurrence on the market has pushed the 

economical enterprise for the search of all, that distinguish it to the 

others for a long term. 

Both studies and marketing practices confirmed the role that the 

development and the elaboration of the trade mark in acquisition 

and the support of concurrential advantage. 

If to consider that the trade mark is an aid of an enterprise in order 

to differ, it  from its concurrents and it is also a mean to bind it 

withe the consumers by a good trade relationship, this study has 

come to  clarify the. way to lead the enterprise for the trade mark 

power and develop it to their proper distinction degrees to a 

permanent and continued way. 
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   :مقدمة
يسلط عليها الضوء   تصادية الحديثة ، التي بدأالعالمة التجارية من المواضيع اإلقتعد      

ة هذه بعد ان أظهرت العولمة اإلقتصادية أهمي ،اإلقتصادية و البحوث من خالل الدراسات
 ،التعريف بالمؤسسة اإلقتصادية و بمنتجاتهاإختراق السوق و  الفعال فيورها و د العالمة

قيمة تقديمها ل تمييزها عن ما يقدمه المنافسون. ذلك من خاللو  التجاريةتأكيد سمعتها و 
 .مستوى التميز والجودة الفرق في من خاللها الزبون مضافة يدرك

البقاء فيه مرهون بإيجاد ميزة  ،نفسها في محيط تنافسياإلقتصادية  بالمقابل وجدت المؤسسة 
طلبين، ماشيا و طموحات  الزبائن  المتتنافسية يمكن ان تستمر و أن تتطور عبر الزمن  ت

كالتخفيضات و الحسومات  السابقالطرق التقليدية التي إعتمدتها في و ذلك بعد ان فشلت 
في جذب ، مقابل تقليص هامش الربح...إلخ  األسعارالتجارية ،برامج الوالء، تخفيض 

البحث و اإلستثمار في كل  و  ولهذا بدأت  التفكير .الزبائن و االحتفاظ بهم لمدة طويلة 
و الحصول  و البقاء و التميز تتيح لها اإلستمرار ،كميزة تنافسية إعتمادها  البدائل الممكن

بإعتبارها قيمة  القوية ، و على رأس هذه البدائل وجدت العالمة التجارية على والء الزبائن . 
 ه زبائنها المستهدفين .المتميزة إتجاالمؤسسة تعبر عن طموحات  صعبة التقليد  حصرية 

 تم صياغة االشكالية التالية:  في هذا اإلطار 
 

عالمتها التجارية ميزة تنافسية تمكنها من المنافسة و جعل من ت للمؤسسة أنكيف يمكن 
 ؟ البقاء في السوق

 
 قمنا بإعتماد الفرضية الرئيسية التالية :عن السؤال المطروح ولإلجابة 

 
، قيمة تبنيها المؤسسة و تطورها عبر الزمن لتصبح ميزة تنافسية إن العالمة التجارية هي

  .قادرة على الصمود في وجه المنافسين غير قابلة للتقليد و 
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 العالمة التجارية و اهميتها بالنسبة للمؤسسة  (1
ظهرت العالمة التجارية منذ القديم و تطورت و إزدهرت عبر عدة مراحل وفقا للعصور      

المؤرخ لها )العصر القديم ،العصور الوسطى و العصر الحديث(،لتصل إلى ما هي عليه 
 .فماهي العالمة التجارية ؟ اآلن

 : التعريف بالعالمة التجارية (1-1
 في هذا اإلطار سنقدم مجموعة من التعاريف:و عرفت العالمة التجارية وفق جهات مختلفة 

 لغتا و إصطالحا:أ(  
العالمة  لغتا تعني كل اثر  في الشيء للداللة عليه و تمييزه عن غيره ،وهي مشتقة      

   .علم الدولة للداللة عن الدولة و تمييزهل من العلم بمعنى المعرفة، فمثال يقا
اسم أو مصطلح أو إشارة أو رمز أما اصطالحا فقد عرفت العالمة  على أنها عبارة عن 

مزيج من هذه العناصر ،لتحديد السلع و الخدمات التي يقدمها بائع واحد أو مجموعة من أو 
 iالباعة و التمييز بينها وبين تلك التي يقدمها بائعون آخرون.

 وفقا للمشرع الجزائري:ب(   
جاء تعريف المشرع الجزائري للعالمة التجارية في الفقرة األولى من المادة الثانية من      

قانون العالمة التجارية على انها " كل الرموز القابلة للتمثيل الخطي ال سيما الكلمات  بما 
، ألشكال المميزة للسلع و لتوضيبهافيها أسماء األشخاص ، الحروف ،األرقام ،الصور ، ا

لوان بمفردها أو مركبة،و التي  تستخدم كلها لتمييز سلع او خدمات شخص طبيعي األ
 .iiأومعنوي عن سلع و خدمات غيره"

 من وجهة نظر المختصين:ج(            
وفقا للمنظمة العالمية للملكية الصناعية العالمة التجارية هي كل إشارة تسمح بتمييز      

 iiiمنتجات أو خدمات مؤسسة ما عن المنتجات و الخدمات التي يقدمها اآلخرون.
 االتفاقية الدولية المتعلقة بالجوانب المتصلة بالتجارة و بحقوق الملكية التجارية أما      

 (TRIPS  ) على أن  أي إشارة يمكن أن تشكل   1-15نصت  في المادة   فقد
عالمة تجارية  بشرط أن تكون قادرة على تمييز السلع و الخدمات مثل اإلمضاءات 
،الكلمات، الحروف،األرقام، الرسوم،الرموز، الصور، النقوش البارزة،مجموعة األلوان  

إذا كانت تستخدم او  يراد  التي تأخذ شكال مميزا، و كذلك اي خليط من هذه العناصر
 بها أن تستخدم  في تمييز السلع و الخدمات

وعرفت الجمعية األمريكية للتسويق العالمة التجارية على أنها أي اسم أو مصطلح           
أو رمز أو تصميم أو مزيج مما سبق، يهدف إلى تعريف المنتجات المقدمة من طرف 

iv  www.uمختلف المنظمات لتمييز المنتجات و الخدمات المماثلة و الخاضعة للمنافسة.
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 قوانين  المنافسة : وفق  (  د
ما، يعمل على  تنافسي الختالفتعتبر العالمة التجارية بمثابة  ناقل لهوية معينة ، و       

إثارة المستهلك .فأي منتج مهما كان حجمه أو نوعيته إذا كان بال عالمة تجارية سيصبح 
 .،5سلعة عادية  ال يمثلها إال سعرها 

التجارية إال أنه يوجد إتفاق و تطابق الحظ انه رغم  إختالف مصادر تعريف العالمة ن      
 في النقاط التالية :

 عدم التدقيق في المفاهيم، فكل التعاريف جاءت بمفاهيم عامة و واسع،  -
لم يتم تحديد وحصر ما يجب أن تكون علية العالمة التجارية من صور و أشكال  -

 و إشارات و غيرها بصفة دقيقة، 
عالمة و هي التعريف بالسلع و الخدمات، اإلشتراك في وضع األهداف المنوطة بال -

 و التمييز بينها و بين ما يقدمه المنافسين . 
 
 أهمية العالمة التجارية بالنسبة للمؤسسة :  (1-2

سيطرت العالمة التجارية على إهتمام المؤسسات االقتصادية عبر مختلف دول العالم       
ها .إضافة إلى إعتبارها أداة لتنظيم نظرا  ألهميتها ودورها الفعال في تنمية  و تطوير أدائ

طرفين به و هما المنتج و المستهلك،و كذا إستخدامها كوسيلة منافسة  أهمالسوق و حماية 
 .الفرص و تفتح المجال أمام كل من له رغبة في إبراز التفوق و التميز  تؤمن

 أهمية العالمة التجارية بالنسبة للمؤسسة االقتصادية: نوجزس  ومن خالل النقاط التالية
 

 المالية: األهمية ( أ
تعتبر العالمة التجارية  مصدرا إلستقطاب رؤوس األموال ، حيث أن العالمة التجارية   -

أنهم  باعتبارالقوية و المشهورة تجذب أصحاب رؤوس االموال الراغبين في االستثمار ، 
 حجم المخاطرة . من تضمن لهم الربح  و تقلص  الهمأمو يبحثون عن فرص إلستثمار 

و مضمونه في سوق ال ،تسمح العالمة التجارية بإنتاج و تسويق المنتجات بصفة منظمة -
  . األرباحيبقى فيه إال صاحب العالمة القوية و الموثوقة.مما يحقق مستوى مضمون من 

و زيادة حصة المؤسسة في سوق تسوده  األرباحتسمح العالمة التجارية  بزيادة نسبة  -
المنافسة الحرة ،و ذلك من  خالل تميز المنتجات الحالية لهذه المؤسسة،و طرح منتجات 

 المناسبة. األوقاتجديدة في 
التي تمنحها  رة من خالل برامج تراخيص العالمةتحصيل المؤسسة  لعوائد مالية كبي -

 إتاواتكثر شهرة و عالمية كلما زادت ،  فكلما كانت العالمة أ األخرىللمؤسسات 
 الكبرى. التسويقيةالتراخيص، باإلضافة إلى التحالفات 
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 التسويقية : األهميةب(  
التعريف بالمؤسسة  العالمة التجارية أداة تسويقية بالدرجة األولى ،فهي تستخدم في -
بتذكر بسهولة، و  بتذكرهاالترويج لمنتجاتها لدى الزبائن، فهي صورة مرئية في الغالب تسمح و 

 الصورة الذهنية المرتبطة بها. 
كما تساهم العالمة التجارية في ربط العالقات مع الزبائن ، و توطيد هذه العالقات من  -

مجموعة من الدراسات  أكدتاجل الحفاظ على الزبائن الحاليين و جذب زبائن جدد ،فقد 
التي قامت بها المنظمة العالمية للملكية الفكرية  ان دور الحفاظ على الزبائن في تحقيق 

حاالت فقدان الزبائن  انخفاضزبائن جدد ، فمثال قد ساهم  استقطابيعادل دور  األرباح
 ،بمصر اإلضافية في فرع أحد المصارف األرباحمن  % 85فقط من  توليد  % 05بنسبة 

من أرباح إضافية في شركة  % 30اإلضافية في شركة للتأمينات و  األرباحمن  % 50و 
  6لسيارات.امحطات صيانة 

الملكية  وقمن خالل قوانين حق ؤسسة المنتجة تعمل العالمة التجارية على حماية الم -
و وضعها على كل  امن االنتفاع  بكل مزايا عالمته هاالفكرية و الصناعية، والتي تمكن

 و بالتالي غلق الطريق أمام قناصي الفرص من مقلدين و منافسين غير شرعيين. ، امنتجاته
يلتصق بذهن الزبائن فيميزها عن غيرها ،وهذا ما  انطباعتعتبر العالمة التجارية بمثابة  -

تعمل جاهدة  من أجل جعل مستوى منتجاتها يتماشى مع مستوى  أنيفرض على المؤسسات 
العالمة التجارية التي يحملها ،و بالتالي يصبح االتصال مع الزبون أقوى و أكثر فعالية 

طيبة عن  استجابةيبدي  األخير،ألن هذا  7خاصة  في جذب االنتباه إلى المنتجات الجديدة،
العالمة التجارية  التي ستتحول مع الوقت إلى والء ،و بالتالي سيرحب بكل ما سيوضع 

 ة .تحت نفس العالم
 

المقدمة فيها  اإلحصائياتالعالمة التجارية في حجم الدراسات و  أهميةكما تتجلى      
المخصص لها ،حيث ترصد الشركات العالمية مبالغ كبيرة جدا من أجل  اإلنفاقفي حجم ،و 

و بالخصوص إذا ما كانت تواجه   ، األقلإبقاء عالمتها التجارية في مستوى ثابت على 
   مؤسسات ند لها تنشط في نفس القطاع .فقد أثبتت دراسة حديثة أجرتها مجلةمنافسة من 

عالمة  100األمريكية و مؤسسة  " أندر برند " أن إجمالي القيمة ألفضل  بيزنس ويك""
تريليون دوالر، و أن مستوى اإلنفاق على تدعيم و تقوية العالمة  2تجارية عبر العالم بلغت 
ركات العالمية كشركة " ابل" و شركة " ميكروسوفت "وشركة " التجارية لدى كبريات الش

 مليار دوالر سنويا. 1.5كوكاكوال" ......قد بلغ أكثر من 
 :ميزة تنافسية للمؤسسةكالعالمة التجارية (  2

موقع تنافسي مناسب في السوق، يؤهل المؤسسة إلى التنافس و التفوق  إمتالك يعد     
من خالل ميزة تنافسية على منافسيها رهانا كبيرا ، مرتبط بتقديم منافع يدركها الزبون 

 ؟ ،  فما هي الميزة التنافسيةتصنعها المؤسسة 
 
 : شروطها أنواعها و معايير الحكم على جودتهاالميزة التنافسية ( 2-1

بدخول اليابانيون لألسواق العالمية في السبعينات من مفهوم الميزة التنافسية ظهور  بدأ      
،و قد تطور هذا المفهوم و إزدهر عبر الزمن لتستفيد منه المؤسسة عشرينالقرن ال

 اإلقتصادية في إظهار تميزها عن باقي المؤسسات.
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 ظهور الميزة التنافسية و تطورها:  ( أ
السبعينات من القرن الماضي ، من خالل النجاح  أواخربرز مفهوم الميزة التنافسية ، مع   

سواق العالمية ،على الرغم من االختالفات الشاسعة في لألالذي حققه اليابانيون  في غزوهم 
من خالل أنشطة الحظوا أنهم متميزون  ها، ذلك بتوصلهم إلى الدخول في 8الظروف البيئية 

 منافسيهم  )نقاط قوتهم(.فيها عن 
وقد إنتشر  مفهوم  الميزة التنافسية و أهميتها كوسيلة  بيد المؤسسة  من أجل إظهار       

( في MICHAEL PORTERتميزها و تفوقها  على المنافسين بعد  كتابات مايكل بورتر )
 دارة .    بداية الثمانينات من القرن  مما أعطاها  مكانة و أهمية في مجال األعمال واإل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 : و شروطها مفهوم الميزة التنافسية  ( ب
إن  توصل المؤسسة إلى اكتشاف طرق جديدة  مبتكرة ،ذات فعالية أكبر من الطرق       

المستعملة حاليا من قبل المنافسين تعتبر ميزة تنافسية، شرط أن يكون بمقدور المؤسسة 
قيمة مضافة جديدة . وبمعنى إستعمال  هذا االكتشاف فعال .و بما يسمح لها من تحقيق 

 .  9آخر هي كل  عملية إبداع بمفهومه الواسع يسمح للمؤسسة بالتميز عن الغير.
كما يطلق مصطلح الميزة التنافسية على الخصائص أو المواصفات التي يكتسبها منتج      

التفوق و التميز على منافسيها  من أو عالمة خاصة بمؤسسة ما، والتي تعطيها بعض
على أي ميزة أو عنصر تفوق للمؤسسة يتم تحقيقه في حالة  أو. 10اليين و المباشرينالح

 .  11إتباعها إلستراتيجية معينة للتنافس
فالميزة التنافسية تمس جوانب كثيرة متعلقة بالمؤسسة و بالمنتج  على حد سواء       

تقوية عالمة  أور جذري في المنتج ، إبتكا أو،كطرق التسيير المتبعة ،كل تغيير تحسيني 
وقد تكون الميزة  كل تحديث و تطوير في أشكال اإلنتاج، التوزيع و التسويق. تجارية ،

التنافسية مرتبطة أيضا باألسعار المطبقة  حيث قد تتمكن المؤسسة من التحكم في التكاليف 
  .لكن بسعر اقلبنفس الجودة  بطريقة تسمح لها من بيع نفس منتجات المنافسين 

 :12يتّم االستناد إلى الّشروط اآلتية  يجبأن  تنافسية فعالةالكون الميزة حتى ت
 تعطي هذه الميزة األسبقية والتفوق على المنافس؛ أن*    
 تدوم هذه الميزة و تتمكن من االستمرار عبر الزمن؛ أن*  
 المحاكاةتتمكن من الدفاع على نفسها بنفسها ، أي ان تكون صعبة التقليد و  أن*  

 . المنافسينمن قبل 
إن توفر الشروط الثالث للميزة التنافسية في نفس الوقت و بصورة متكاملة  يعد  

 في تحقق فعالية الميزة  المطبقة في المؤسسة ،و بغياب احد هذه الشروط ال  أساسياعامال 
 . حقيقيةميزة تنافسية   أمامنكون 

 
 

 : و زيادة التميز التكاليفالميزة التنافسية بين تخفيض  ( ج
إن اختيار ميادين التنافس يعتبر من النقاط الهامة في تحقيق الميزة التنافسية، وفي 

 ميزة تنافسية ناتجة عن تخفيض التكاليف،خيارين هما  أمامهذا النوع تجد المؤسسة نفسها 
 .ميزة تنافسية ناتجة عن زيادة  التميز مقارنة بالمنافسينو 

 
 ميزة زيادة التميز: -

على خصائص  من أهم مظاهر زيادة تميز المؤسسة عن منافسيها، نجد حيازتها       
.وينتج زيادة تميز المؤسسة عن منافسيها من 13فريدة تجعل الزبون يتعلق بها دون غيرها
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خالل تفاعل عدة محددات ،حيث يساهم كل منها في إعطاء المؤسسة قيمة مضافة تجعلها  
  :14ه المحددات نجدأهم هذ متميزة في سوقها، ومن

، يعتبر أحد القوى األساسية في تشكيل المحيط  : التطور التكنولوجي األولالمحدد 
التنافسي ،حيث يمكن أن يؤدي إلى تعجيل أو تعطيل نمو الطلب ،وذلك بإحداث ظواهر 

وذلك بعرض عدة  ،ضافة إلى دمج و إيجاد عدة قطاعاتتجديد المنتجات .إ أوإحاللية  
جمع العديد من الوظائف في نفس المنتج.و  أو،للمنتجبدائل من خالل إحداث وظائف جديدة 

 كذا التقليل من حواجز دخول السوق و البقاء فيه واالحتفاظ بحصة منه.
عليه فإن اكتساب المعرفة التكنولوجية و التحكم فيها أكثر من المنافسين يمكن المؤسسة      

 ميزة األساسية التي تخلق لها الميزة التنافسية.من تحقيق ال
،حيث أن التسويق أصبح المفتاح األساسي لجلب الزبون  المحدد الثاني :المعرفة التسويقية

 بامتالكو إقناعه ومن ثم إرضاءه واالحتفاظ به.فإن اكتساب المعرفة التسويقية مرهون 
، سواء كانت هذه  15ية فعالةالمؤسسة للمؤهالت الضرورية إلعداد إستراتيجية تسويق

فيما بينها سينتج عنه تطوير المنتجات  التفاعلمادية، فإن  أومعرفية  أوالمؤهالت بشرية 
الموجودة وتحديثها بصفة مستمرة ، إيجاد منتجات جديدة ، تحسين الخدمات و تنويعها،القيام 

 .بأعمال ترويجية،دراسة حاجات الزبون وتطوراتها، دراسة السوق....إلخ
 ميزة تخفيض التكاليف -
لديها  أنإن تخفيض التكاليف هو نتاج عمل دائم و مستمر،فالحكم على مؤسسة ما      

المنتجة للقيمة أقل من  ميزة الّتكلفة األقل، ال يكون إال إذا كانت تكاليفها المتراكمة لألنشطة
 اإلنتاجعوامل  استغاللبحسن .و تخفيض التكاليف مرتبط 16لدى  المنافسين  تلك الموجودة

الناتج  اإلنتاجيةوكذا بزيادة .و التحكم بها مما يمكن المؤسسة  من إقتصاد الجهد و الوقت 
 اختيارحسن باإلضافة إلى و التطورات الحاصلة على مستواها ، عن التحكم في التقنية
الكفاءة في التسيير على كل مستويات  و و توفير المناخ المناسب المواد األولية المناسبة ،

 المؤسسة .
اإلدارة  أوإن إيجاد ميزة تنافسية على مستوى التكاليف ليست فقط مهمة اإلدارة العامة      

المالية للمؤسسة بل تتخذ توجها كبيرا نحو الالمركزية، حيث تتكاتف جهود كل من متخذي 
المالك...،فكلهم يتفقون على لغة واحدة  و نالقرار ،العمال و الموظفين ،المدراء،المستثمري

،و اتجاه واحد هو خلق القيمة عن طريق إيجاد ميزة تنافسية على مستوى التكاليف، فتحقيق 
   17هذه الميزة يعني قيمة مضافة ،ويعني أيضا ربحية و نجاح للمؤسسة.

  
 معايير الحكم على جودة الميزة التنافسية  : ( د

الميزة التنافسية التي توصلت إليها المؤسسة مقارنة بما يمكن أن نحكم على جودة 
 توصل إليه المنافسين من خالل ثالث معايير أساسية

 18هناك درجتين للميزة التنافسية :مصدر الميزة التنافسية -
وهو التميز الذي يسهل تقليده و محاكاته من طرف المنافسين  *تميز من الدرجة المنخفضة:

لكل من  األقلو يدخل في هذا االيطار عموما  التكلفة  ة قصيرة فقط،هو يتسم بالبقاء لفتر  و
 المستخدمة. األوليةقوة العمل و المواد 

يصعب محاكاته  لذاتبذل مجهودات معتبرة لتحقيق هذا التميز  * تميز من الدرجة المرتفعة :
لمبنية على من قبل المنافسين لمدة زمنية طويلة، و من أمثلة هذا النوع نجد شهرة المحل ا

أساس السمعة الطيبة لدى الموردين و الزبائن ،نوعية المنتج ، إنشاء و تطوير عالمة تجارية 
 مبتكرة ،تراكم الخبرة التسويقية و اإلدارية.

 

www.u
niv

-b
lid

a2
.d

z/e
co

https://web.facebook.com/ecocomges/

www.univ-blida2.dz/eco
https://web.facebook.com/ecocomges/


 (2015)جوان  12العدد  -2مجلة "األبحاث االقتصادية" لجامعة البليدة 
 

70 
 

 عدد مصادر التميز التي تكتسبها المؤسسة : -
كلما زاد عدد مصادر الميزة التنافسية التي تمتلكها المؤسسة و تنوع كلما زادت قوة      

و صعب على المنافسين تقليدها . عكس المؤسسات التي تعتمد     المؤسسة في السوق،
على ميزة تنافسية واحدة ،مما يجعل منها مؤسسة سهلة االختراق من خالل تقليد مصدرها 

 .19الوحيد للتميز
 ة التجديد و التطور المستمر في الميزة :درج -
ما يميزها عن المؤسسات  األخرى و في  عنتعمل المؤسسة على البحث المستمر      

لهذا  .عادي في المستقبل القريب شيئ جميع اإلتجاهات ،ألن ما يميزها اليوم سيصبح 
على إيجاد ميزة تخدمها للمدى الطويل، كما يترتب عليها أيضا  دائمايترتب عليها أن تعمل 
و أن تستغني عنها و تستبدلها في الوقت  باستمرار هذه الميزة  أن تجتهد في تطوير

 المناسب.
 
 كيف نجعل من العالمة التجارية ميزة تنافسية حقيقية: (  2-2

األصول التي  أهمأحد  أنهاينظر االكادميين و الممارسين اليوم للعالمة التجارية على      
تمتلكها المؤسسة ،فهي بمثابة الكيان المعنوي الذي يعبر عن ذات المؤسسة  فيميزها عن 
الغير .و هذا ما فرض و بقوة إدراج العالمة  التجارية في إستراتيجية المؤسسة التي تطمح  

عامل مهم لزيادة التميز لدى العالمة إلى تحقيق مركز تنافسي مميز .حيث تعتبر للوصول 
حتى  على  أوالمؤسسات التي برهنت عبر الزمن عن تميزها  من خالل  جودة  منتجاتها 

  .المطبقة األسعارمستوى 
 ،المستمر و الدائم ولهذا فإن البحث عن العالمة التجارية القوية المتميزة  يتطلب البحث

 20: التاليتين ساسيتيناألمرحلتين الذلك خالل و 
 

 المرحلة األولى، بناء العالمة التجارية :  أ( 
 يتم بناء عالمة تجارية من خالل عناصر ثالث هي :     
من الخصائص  ب ان تتوفر فيه مجموعةهذا االسم الذي يج: إختيار إسم العالمة -

يكون االسم قصيرا ، مميزا  أنميز ، تيكون إسم جيد و م أنبالتي تسمح له 
 ومتفرد، واصفا للمنتج و مميزاته، قادرا على التواصل االيجابي مع المستهلك ،و 
 المحلية و الدولية.   األسواقيكون محميا قانونيا في  أن

: حيث يجب أن تربط  العالمة اختيارهتنمية روابط ذهنية مع االسم الذي تم  -
،قيمة المواصفات المميزة تتمثل فياد خمس التجارية في أذهان المستهلكين بابع

المؤسسة و ثقافتها،المنافع المقدمة،الشخصية ،و اإلنعكاس.فال يمكن ان تسجل 
العالمة التجارية في عقل المستهلك او الزبون مالم تثبت إمتالكها لدرجة عالية من 

تملكها كما يجب أن تشير العالمة ولو ضمنيا إلى قيم ثمينة المواصفات المميزة.
منافع للمسبق ال إضافة إلى قدرتها على التحديد ،المؤسسة كالكفاءة و الفعالية مثال

حيث تعبر العالمة عن كل الخبرات و القيم الثمينة التي تتصف بها  ،التي ستوفرها
 وهي شخصية يمتلك عاطفي شيء التجارية العالمة. و و التي ينتفع بهاالمستهلك

 الشراء قرار فهم في كبيرا   أثرا   لهذه الشخصية و ،وقلوبهم مستهلكيها عقول تأسر
 يكون بالحسبان العالمة لجودة عند أخذه الزبون أن الحقيقةو.21تحقيق التميزفي و 

 أنهم إال الخصائص ذاتها، وتقديم تقليدها، على قادرون المنافسين بأن مدركا  
 أخير نجد اإلنعكاسو .وشخصيتها العالمة هذه هوية تقليد عن عاجزين ونبقسي
في ذهن  أيضا،كما تنعكس ها أنماط الناس الذين يقومون بشراءتعكس العالمة ف
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معايشته لآلخرين الذين يمتلكون منتجات ذات عالمات و  المستهلك من خالل رؤيته
 .تجارية متميزة

ال يمكن أن ننكر أهمية االسم و :و تسيير عمليات التواصل مع العالمة إدارة -
 الروابط الذهنية في بناء العالمة،إال انها تبقى غير كافية و محدودة إذا لم يتم 

،وهنا ها بالزبائن المستهدفينالمجاالت التي تربط التحكم في تسيير كل العالقات  و
ن ستركز المؤسسة على التنسيق ما بين الصورة الذهنية التي يتم السعي إليها م

  التي تساعدهم على اإلدراك. خبرات و تجارب المستهلكين خالل تلك العناصر، و 
 

 المرحلة الثانية: تنمية درجة التمايز:   ( ب
هي المرحلة التي  هذه المرحلة التي تعرف بالتمايز او بتنمية العرض المقترح للقيمة ،       

يتحول هذا التميز إلى ميزة تبدأ فيها العالمة التجارية بالتميز عن باقي العالمات،وحتى 
   22:تنافسية دائمة بيد المؤسسة البد من  تحقق ما يلي

 :( سباقة)تكون العالمة في البداية دائما أن -
تكون المنتجات التي تحمل العالمة ، سباقة للتميز في المجال  الذي يجب أن  يثح 

التسويق في  أو اإلنتاجتنشط فيه المؤسسة،وأحيانا يساهم نجاح فكرة معينة في مجال 
النشاط أيا كانت العالمة التي  أوالعالمة التجارية مصاحبا  للمنتج  اسميصبح  أن

"  في الجزائر للداللة على مسحوق الغسيل او عالمة OMOكإستخدان عالمة " تقدمه.
 "سعيدة" للداللة على المياه المعدنية

 العالمة صفة تميزها:تملك  أن -
مالمح تتمتع بها العالمة ،ومن اجل إستخدام الصفة كعامل  أوهي خاصية  الصفةإن  

صفة واحدة مميزة بعيدة كل البد عن ما يميز  األقلتكون للعالمة على  أنللتميز يجب 
 .  أخرىمعهم في صفات  اشتركتالمنافسين،حتى و إن 

 :األفضلو  األكبرتكون العالمة  أن -
يتم تركيز  العالمة  في فئة معينة من المنتجات مما يمنحها سمة  أنهذه الفكرة مفادها 

 أووفي نفس السياق مصطلح العالمة الرئيسية  أيضاالبعض  عليها القيادة.يطلق
المسيطرة ،و هي التي تطرأ في عقل المستهلكين عند  التكلم او التفكير في منتج 

 " عند التفكير في اإلعالم األلي .APPLEكعالمة  "ما.
  تتخصص العالمة التجارية: أن -

فالعالمات القوية عبر العالم  تتخصص في مجال ما ، أنحتى تتميز العالمة ال بد من 
مما اكسبها صورة ذهنية مغروسة في عقول  هي العالمات التي تخصصت في مجالها ،

 منتجها.ل أوهو إشارة حتمية لنوع نشاطها  اسمها أوالناس  ، فذكر العالمة 
 تفضيال: األكثرالعالمة التجارية  ن تكونأ -
العالمة كل المستهلكين بحيث تبحث عن كل ما من شأنه ان يجعلها  هنا تستهدفو 

 المفضلة و النموذجية لكل الناس محليا و حتى دوليا دونا عن غيرها من العالمات.
 :أن تكون العالمة متفردة  -

 عن مختلفة العالمة بأن المستهلك معها  يشعر التي الدرجة بأنها الفرادة تعرف
من المنافسين و سيتقبله  ىاعلو بالتالي ستتمكن من وضع سعر المنافسة، العالمات

عالية فرادة فكما ان  .23، ألن فرادة العالمة سترفع من القيمة المعنوية لهازبائن ال
 من بين مجموعة االختيار قرارالعالمة كجانب جوهري لتمييز العالمة يجعلها تسهل 

 بعضا ، بعضها ستلغي العالمات بين المشتركة الخصائص ألن ،العالمات المتنافسة
 .العالمة تميز على تعمل الفريدة تبقى الخصائص حين في
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تقنية تعد  التجارية تمييز المؤسسة من خالل عالمتها  أنفي األخير  القولبهذا يمكن     

تبرز  ،يعملون على إيجاد ميزة تنافسية من خالل عالمة قوية حديثة بيد المسيرين  الذين 
تشمل مجموعة من المنافع التي تعرف بالمؤسسة و   ،فيها نقاط االختالف و التميز عن الغير

تميز الميزة التنافسية التي أن العالمة  التجارية هي فعال نجد  بالتالي و .زبائن و يدركها ال
 تحويل الزبائن نحوهم.  المؤسسة وتشكل حاجزا يمنع المنافسين من 
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 :  خاتمة

 
تعتبر العالمة التجارية ميزة تنافسية من الدرجة االولى ألنها دونا عن غيرها يمكنها ان    

أن واحد.فبناء عالمة  وزيادة التميز  فيكل من ميزتي تخفيض التكاليف  تحقق للمؤسسة 
مع اإلحتفاظ بمستوى الجودة المعتاد  العمل على تخفيض التكاليف  من جهة  قوية  يتطلب

و هذا حتى تستطيع المؤسسة أن تتنافس على مستوى االسعار.ومن جهة أخرى العمل على  
زيادة التميز  وذلك  بالبحث الدائم على كل الخصائص الفريدة التي تثير طموحات  الزبائن 

  و لم يتوصل إليها المنافسون بعد.   
حصول المؤسسة على عالمة تجارية متميزة و فريدة  أن نقول بهذا يمكن أن       

ستخدامها كميزة تنافسية ال يأتي محض صدفة ،بل نتيجة  و   ،فنية،الكرية الف  مجهوداتللا 
فنجاح بعض العالمات  ، ضخمةو مادية  ةباإلضافة إلى نفقات مالي ،اإلدارية تقنية و ال

 NIVEA" " GELETTE  "  "COCAمثل عالمة "التجارية و إستمرارها دون غيرها 
COLA  " لها تضمن  إيجاد ميزة تنافسية المؤسسات في  هذهالقوية ل رادة اإلجاء من 
إحتفظت  عبر سنين نشاطها  بمستوي  جودة مختلف و متميز عن  ولهذاو  ،الريادة 

 .منافسيها مراعيتا في ذلك كل تغير في أذواق الزبائن و كل تطور في حاجاتهم  
 

 النتائج التي توصلنا إليها من خالل هذا البحث نجد:ومن أهم 
وسيلة إدارية حديثة، يستخدمها أصبح إستخدام العالمة التجارية  كميزة تنافسية  أن -   

 المسيرين من أجل رفع قيمة المؤسسة لدى المتعاملين معها ،
قيمة العالمة تركيز المؤسسة عل تقديم مستوى مرتفع و متفرد من الجودة  يزيد من  -   

 التجارية كميزة تنافسية .
الزبون للتفريق بين  هايلجأ إلي ة التييدالوح الميزة التنافسيةن العالمة التجارية هي ا -   

 المؤسسات و المنتجات المتشابهة فزيائيا . 
في إطار الوصول بالمؤسسة إلى  عالمة تجارية يدخل و تقوية  االهتمام بإنشاء إن -   

 .فتطور العالمة التجارية يدعم القدرة التنافسية للمؤسسة  التميز .
ضرورة مستدامة.و ال تنافسيةالميزة ال مصدر من مصادر تحقيقهي  العالمة التجارية -   

 . من أداء منافسيها أفضلقصوى لكل مؤسسة تسعى لتطوير أدائها بشكل 
 : فهي نقدمها للمؤسسات في هذا الشأن أنالتوصيات التي يمكن  أهمعن  أما
بأهمية إيجاد ميزة تنافسية ،غير قابلة  من طرف المؤسسة  زيادة الوعيضرورة  -   

 .لإلختراق او التقليد قي المدى القريب و المتوسط 
على المؤسسة أن ال تجعلل من العالمة التجارية هدفا تسعى إليه بل وسيلة تمكنها من  -  

 تنافسية .إمتالك ميزة 
بإعتبارها الميزة  ،ضرورة اإلنفاق و اإلستثمار في التطوير الدائم للعالمة التجارية -  

  .لهاتدفعه للوالء عن المؤسسة ف التنافسية التي يدركها الزبون  
إنشاء ،تطوير، تقوية او  مواكبة كل التغيرات المحلية و الدولية في مجالعلى العمل  -  

 .التجارية حتى إحالل بعض العالمات 
اإلستفادة من تجارب  المؤسسات الرائدة و التي إستطاعت أن تجعل من التميز من  -  

 خالل العالمة التجارية مصدرا للثروة .
نحو تخطي األطر المعرفية و التسويقية التقليدية في معالجة موضوع العالمة  االتجاه - 

 ،من خالل بحوث و دراسات جديدة.كميزة تنافسية 
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فذي علذوم التسذير )فذرع إدارة  ماجسذتيرمذذكرة » خلق المؤسسة للقيمة لدى الزبون لتحقيق والءه «،دراج نبيلة - 15
 .93، ص 2006االعمال(، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 

16 - M.PORTER. l’Avantage concurrentiel  1986 . op cit. p 85 
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 :الجزائر في الصناعية للمؤسسات البيئي األداء تقييم
 اآلبار في لألشغال الوطنية المؤسسة حالة دراسة

 2012 –2008 الفترة خالل
 *حسام زايــدة الطالب/ 

 

Abstract:  

Cet article démontre clairement la réalité de la performance 
environnementale dans les enterprises industrielles en Algérie, en 
conclusion, cette etude nous a permis de constater que la 
performance environnementale dans l’entreprise objet d’étude 
(Entreprise Nationale des Travaux aux Puits) est en amélioration 
progréssive, les resultants de notre evaluation sont dans l’ensemble 
positifs prouvant l’intéressement de cette enterprise pour la 
protection de l’environnement ainsi que l’intégration du volet 
environnemental dans leurs objectifs stratégiques en couverture des 
different risques pouvant infecter l’environnement.    
 
Les mots clés: système comptable environnemental, Performance 
environnementale, coûts environnementaux, information environnementale.  

 
  :ملخص

يعتبر النظام المحاسبي البيئي أداة هامة، تمد المستفيدين بما فيهم متخذي القرارات، 
التي  قة بالتكاليف البيئية، إلعطاء صورة كاملة عن أداء المؤسسةبالمعلومات المتعل

. من هذا تسعى جاهدة للتقليل من التأثيرات السلبية الناتجة عن مزاولتها أنشطتها المختلفة
المنطلق، جاء موضوع بحثنا، تقييم األداء البيئي للمؤسسات الصناعية في الجزائر دراسة 

، بحيث تهدف 2012 - 2008في اآلبار خالل الفترة حالة المؤسسة الوطنية لألشغال 
واقع األداء البيئي في المؤسسات الصناعية بالجزائر، وخلصت  هذه الدراسة إلى بيان

الدراسة إلى أن األداء البيئي للمؤسسة محل الدراسة في تحسن مستمر، حيث كانت نتائج 
سة الوطنية لألشغال في التقييم إيجابية في مجملها، األمر الذي يعكس اهتمام المؤس

اآلبار بحماية البيئة، ودمج البعد البيئي ضمن أهدافها اإلستراتيجية تحسبا ألي أضرار 
 ممكن أن تلحق بالبيئة.

 
 المعلوماااات البيئياااة، التكااااليف البيئاااي، األداء البيئاااي، المحاسااابي النظاااام :المفتاحيـــة الكلمـــات
  البيئية.

 
                                                 

 2جامعة البليدة  -طالب دكتوراه ل.م.د.  *
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  :مقدمة 
 

أساسيا الستخراج العديد من السلع الصناعية في العالم، وبذلك  يعد النفط مصدرا       
يعتبر سلعة إستراتيجية تتحكم في اقتصاد العالم ككل، لكن الصناعة النفطية لها آثار سلبية 

وفي هذا السياق ومن أجل حماية  عديدة على البيئة بعناصرها المختلفة من ماء وهواء وتربة.
العديد من المبادرات الدولية، خاصة من الدول الصناعية  البيئة والمحافظة عليها، ظهرت

، الذي 1972التي كانت واعية ومدركة لخطورة التلوث البيئي، في مؤتمر ستوكهولم سنة 
 اهتم بقضايا البيئة وتأثيرها على صحة اإلنسان. 

الذي  وفي إطار تطبيق العديد من الدول للمعايير البيئية، ظهر مفهوم األداء البيئي       
يسمح بقياس مدى فعالية تأثير تطبيق هذه المعايير على البيئة، حيث أصبحت عملية قياسه 
وتقييمه من العمليات اإلدارية الرئيسية، ال تقل أهمية عن العمليات اإلدارية األخرى بما فيها 

ها دور اتخاذ القرار، لذا تتم عملية قياس وتقييم األداء البيئي بمجموعة من المؤشرات التي ل
عطاء صورة حقيقية عن  مهم وفعال في فهم الوضعية البيئية للمؤسسات النفطية، وا 
إستراتيجية هذا النوع من المؤسسات حتى يتسنى إدراك األخطاء ومن ثم تصحيحها في 

 الوقت المناسب.
 بالغ أمر أصبح للمؤسسات، البيئي األداء تقييم إلى الحاجة أن رىن سبق، مما انطالقا     

 البيئة، يهدد خطر أي مواجهة أجل من الضرورية المعلومات كل بتوفير يقضي همية،األ
  :هادراست على نعمل يتالية اإلشكال مثلتت، و المقال هذا خالل من تحقيقه سنحاول ما وهذا
 
 ؟(ENTP) اآلبار في لألشغال الوطنية المؤسسة في البيئي األداء واقع هو ما
 
 :ينالفرضيت نقترح السابق اإلشكال على اإلجابة أجل من

 البيئي؛ األداء تقييم بعملية تهتم ال الجزائر في الصناعية المؤسسات -
وتحسين صورتها اتجاه  المؤسسة أرباح زيادة في البيئي األداء تقييم عملية تساهم -

  .زبائنها
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 :لمحة عامة حول األداء البيئي في المؤسسة( 1
صدار العديد من القوانين مع االتجاه المتزايد ل المساهمة في حماية  ،والتشريعات البيئية، أصبح لزاما على المؤسسات الصناعية الملوثةالهتمام بالمسائل البيئية، وا 

البيئة من أخطار التلوث الناتجة عن مزاولتها لمختلف أنشطتها االعتيادية، وهذا بغرض 
 المحافظة على صورتها وتحسين أدائها البيئي.

  :مفهوم البيئة واألداء البيئي( 1-1 
يعد األداء البيئي أداة هامة تعكس الوضعية البيئية للمؤسسة الصناعية المهتمة  

 بالبيئة، ويعتمد في ذلك على جملة من المؤشرات البيئية نتطرق إليها خالل البحث.
 :البيئة تعريف 

 وعناصر ،-وهواء أرض ماء، – حيوية عناصر من اإلنسان يحيط ما هي البيئة
 وفقا لتوازنات العناصر هذه وتخضع النباتية. البيئة عناصر إلى باإلضافة الحيوانية، البيئة
 الكون استمرار مع العناصر هذه تواجد استمرارية ضمان على تعمل محددة حياة لدورة

 في خلل حدوث يؤدي فطرية لدورة وفقا وتعالى سبحانه اهلل خلقه الذي واإلنساني، الطبيعي
 من يحدث ما على عالوة والطبيعي، الفطري أدائها جودة على التأثير إلى عناصرها دأح

 البعض بعضها مع تتفاعل حيوي كنظام والبيئة .1العناصر هذه من المتاح للرصيد اندثار
 توفر فالمياه الطبيعية، األصول أو بالموجودات لالستمتاع البشرية لالحتياجات مصدرا لتكون

 باحتياجاته البشري الجسم ولتزويد العامة، وللحياة له الالزمة الطبيعية المائية الموارد لإلنسان
 .2الشرب مياه من

 
 في تحدث التي التغيرات عن وينتج والخدمية، الزراعية الصناعية، باألنشطة البيئة تتأثر

 اضانخف إلى تؤدي والتي الخطيرة، البيئية التأثيرات من مجموعة السابقة، البيئية العناصر
نتاجية كفاءة  العوامل من الخسائر هذه وصارت واألحيائي. البيولوجي التنوع عناصر وا 
 على بالبيئة الضارة العناصر هذه تؤثر الوطني.كما والدخل الناتج على واضح بشكل المؤثرة
 معدالت النتشار نتيجة باألفراد تلحق التي الصحية لألضرار نتيجة وذلك البشرية، الموارد
  .3األمراض من العديد عنها ينشأ التي بيئيال التلوث

 
 تعريفها يمكن وعليه بيولوجية، والثانية مادية األولى أساسيتين، لبيئتين مزيج هي البيئة نإ

 األرض سطح على الحية الكائنات وجود على ويؤثر باإلنسان يحيط ما كل أنها على
 بقاء تحدد التي وهي نفسها، توالكائنا المناخ المعادن، التربة، الهواء، الماء، متضمنة
  .4األرض وجه على اإلنسان

 :البيئي األداء تعريف 
من أجل الوقوف على الوضعية البيئية للمؤسسة الصناعية، البد من معرفة مدى  

مساهمة هذه األخيرة في الحد من أخطار التلوث الناتج عن مزاولتها لمختلف أنشطتها 
بيئية التي تتحصل عليها هذه المؤسسة، باالعتماد الصناعية، من خالل تقييم النتائج ال

على جملة من المؤشرات البيئية. نشير هنا إلى وجود تعاريف مختلفة لألداء البيئي 
 نوجزها كما يلي:

)وفقا  البيئة مع تعاملها خالل من المنظمة عليها تتحصلالتي  نتائجهو جملة ال -
 ؛5(14013لمعيار اآليزو 
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 ذات منظمة في البيئية اإلدارة لنظام للقياس القابلة النتائج" أنه علىيعرف على أنه  -
)وفقا  البيئية والساياسات األهداف عن الناتجة البيئية الجوانب في بالتحكم االرتباط

 ؛6(14001لمعيار اآليزو 
 بكفاءة واستغاللها والبشرية، المالية للموارد المؤسسة استخدام لكيفية انعكاسهو  -

 جملة هو البيئي األداءف .اوحمايته البيئية خدمة على قادرة هاتجعل بصورة وفعالية
  ؛7بالبيئة العالقة ذات أنشطة مزاولتها نتيجة مؤسساتال إليها تخلص التي النتائج

 اتخاذ لعميلة مالزمة عملية أنها على التقييم عملية إلى الباحثين بعض ينظر 
 جهة، من معين تاريخ في للمنظمة يواالقتصاد المالي المركز فحص منها الغرض القرارات،
 أنشطتها لمختلف مزاولتها عن الناجمة األضرار من البيئة لحماية الالزمة القرارات واتخاذ

 .8أخرى جهة من االعتيادية
 في األخيرة الحلقة تمثل أنها على البيئي األداء تقييم عملية إلى الباحثين بعض نظر كما

 الذي المستوى عن النظر وبغض عادة، اإلدارية العملية تبدأ حيث اإلدارية، العملية سلسلة
 نتيجة تحقيقها المرجو األهداف بتحديد للمجتمع، االقتصادي التنظيم أو عليه تمارس

 المعالم محدد زمني برنامج أو خطة توضع ثم اإلدارية، للوحدة المتاحة الموارد استغالل
 لتنفيذ ومواردها اإلدارية للوحدة يمتنظ إجراء ويتم الموضوعة، األهداف تحقيق إلى يرمي
 انحرافات تحديد بهدف التنفيذ على الرقابة عملية خطة تنفيذ ويصطحب الموضوعة، الخطة
 على الرقابة عملية وتقود متوقعة، نتائج من واألهداف الخطة حددته عما الفعلية النتائج
 .9األداء تقييم مرحلة وهي اإلدارية للعملية التسلسل هذا في األخيرة المرحلة إلى التنفيذ
 قرارات لتسهيل "منهج أنه على البيئي األداء تقييم 14013 اآليزو معيار يعرف كذلك،
 وتقييم بيانات وتحليل وجمع مؤشرات باختيار للمؤسسة البيئي األداء بخصوص اإلدارة

عداد البيئي، األداء لمقاييس وفقا المعلومات  الدوري، والفحص المعلومات وتوصيل تقارير وا 
 ".10المنهج تطوير السنة نهاية وفي

 كفاء مدى إظهار منها الهدف مؤشرات على تعتمد آلية البيئي األداء تقييم يعتبر وعليه،
 العالجية البيئية التدابير اتخاذ على القدرة اإلدارة منح بغرض بيئيا المؤسسة أداء وفعالية

 المناسب. الوقت في الالزمة والقرارات
  :النظام المحاسبي البيئيمفهوم ( 1-2 

تعد نظم المعلومات المصدر األساسي لتزويد اإلدارة بالمعلومات المناسبة لعمليات 
اتخاذ القرار اإلداري الرشيد، حيث تعكس المعلومات، التفاعل الذي يحدث في بيئة المؤسسة 

ومات بذلك في الداخلية، وبين المؤسسة وبيئتها الخارجية بما فيها من مؤثرات. وتساهم المعل
يجاد التنسيق المتكامل بين  زيادة قدرة اإلدارة على رسم الخطط والسياسات الصحيحة، وا 

 .11العوامل البيئية الداخلية والخارجية، واحتياجات المؤسسة ومواردها
يهدف النظام المحاسبي بالدرجة األولى إلى توصيل تلك المعلومات بشكل مناسب 

ب، وبدقة متناهية وبأقل تكلفة ممكنة. وقد ساعد التطور للمستخدمين وفي الوقت المناس
التكنولوجي واستعمال الحاسوب في معالجة المعلومات إلى تصميم أنظمة محاسبية راقية، 

 في مستوى تحقيق أهداف التقارير المالية وطموحات المستخدمين.
مما سبق، يتضح لنا ضرورة وجود نظام محاسبي على مستوى كافة المؤسسات،  

يزود متخذي القرارات فيها بالمعلومات الضرورية والالزمة التخاذ القرارات المالية واإلدارية 
التي  -بالشكل المالئم وفي الوقت المناسب، كذلك الحال بالنسبة للمؤسسات الصناعية 

، هي األخرى بحاجة -تسعى لحماية البيئة من أخطار التلوث الناتج عن أنشطتها التشغيلية
د نظام محاسبي بيئي، يعمل على تزويد متخذي القرارات فيها بكافة المعلومات ماسة لوجو 

المتعلقة بالبيئة والتلوث البيئي، من أجل اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية هذه األخيرة من أي 
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ضرر محقق أو متوقع حدوثه في المستقبل، وله أثر سلبي على حياة اإلنسان، الحيوان 
 . 12والنبات

 :ظام المحاسبي البيئيتعريف الن 
تناول العديد من الكتاب والمختصين النظام المحاسبي بالدراسة والتحليل، وأعطوا 

 هذا النظام عدة مفاهيم نتطرق إلى بعض منها فيما يلي:
يعرف النظام المحاسبي على أنه "نظام معلومات جزئي من نظام  المفهوم األول: -

ع. والواقع أن نظام المعلومات معلومات كلي في أي وحدة، مؤسسة، أو مجتم
المحاسبي هو أهم جزئيات أي نظام معلومات في أي وحدة أو مؤسسة اقتصادية 

 ؛"13عاملة على تحقيق أهداف معينة بموارد اقتصادية محددة
لقد أعطت اللجنة التي شكلتها جمعية المحاسبين األمريكية أهمية لمفهوم الثاني: ا -

سسة، حيث جاء في تقريرها " يعتبر إنتاج البيانات بالغة لعملية االتصال داخل المؤ 
المحاسبية جزءا من وظيفة نظام المعلومات المحاسبي، غير أن المظهر األساسي 
للوظيفة يتمثل في عملية االتصال التي تشمل توزيع البيانات المحاسبية، وتفسير 

فعال  متخذي القرارات للمعلومات التي تحويها هذه البيانات. لذا فهناك دور
للمحاسب في المشاركة في تفسير البيانات المعلن عنها في القوائم أو في التقارير 
المالية، حيث أن ذلك من اختصاصاته بل من واجباته لمساعدة الغير في تفهم 
األمور المعقدة في هذه البيانات". في نفس السياق، يعرف البعض النظام 

التي تنتج تلقائيا المعلومات المفيدة المحاسبي على أنه "شبكة االتصال الرسمية 
التي تساعد المنفذين في تحقيق األهداف األساسية والفرعية المحددة مقدما من 

 ؛"14خالل التنظيم
يظهر لنا هذا المفهوم أهمية العناصر التي يتكون منها النظام  المفهوم الثالث: -

ذا االتجاه أن المحاسبي واإلجراءات التي تحكم عمل هذا النظام، ويرى أنصار ه
النظام المحاسبي"يتكون من مجموعة من المستندات التي تعد المصدر الرئيسي 
للبيانات المحاسبية، ومجموعة من السجالت التي تستخدم لتسجيل هذه البيانات 
تسجيال تاريخيا وفقا لترتيب حدوثها ثم تبويبها في مجموعات متجانسة من حيث 

اإلضافة إلى مجموعة القواعد التي تحدد أسس طبيعتها وآثارها المالية، وذلك ب
 ؛"15إعداد تلك المستندات والسجالت وفقا للمبادئ المحاسبية المقررة

في ظل غياب مفهوم محدد للنظام المحاسبي البيئي، يمكن أن نستخلص من جملة 
ة التعاريف السابقة أن النظام المحاسبي البيئي هو مجموعة الوسائل التي تمكن إدارة المؤسس

من جمع، معالجة وتقرير البيانات البيئية الضرورية عن نتيجة األعمال التي قامت بها من 
أجل حماية البيئة من أضرار التلوث البيئي الناتج عن أنشطتها الصناعية المختلفة، والتي 
شرافها. ويشمل النظام المحاسبي البيئي مجموعة من النماذج، السجالت،  تمت بتوجيهها وا 

والوسائل المستخدمة في تسجيل وتلخيص األحداث المالية، تقرير البيانات المالية  اإلجراءات
، وعرضها في شكل تقارير معبرة عن البيانات المطلوبة -ذات العالقة بأنشطة حماية البيئة-

من قبل اإلدارة لتحقيق الرقابة على األنشطة، ولتقديمها إلى الجهات الخارجية المهتمة 
 غراض اتخاذ القرارات المختلفة.بأعمال المؤسسة أل

  :مؤشرات قياس األداء البيئي في القطاع النفطي( 1-3 
يعد تقييم األداء البيئي بالنسبة للمؤسسات الصناعية أمر غاية في التعقيد، نظرا  

لصعوبة الوصول للمعلومات الالزمة لصياغة المعايير والمقاييس البيئية المناسبة، نشير هنا 
سات المهتمة بعملية تقييم األداء البيئي تسعى جاهدة لتطوير مقاييس تعتمدها إلى أن المؤس

. فباإلضافة 16افي هذه العملية بهدف إعداد تقارير تعكس الوضعية المالية الحقيقية له
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لمعيار اآليزو، هناك محاوالت أخرى لتحديد مؤشرات تقييم األداء البيئي للمؤسسات، 
لس األعمال العالمي للتنمية المستدامة، والتي تقسم مؤشرات كإرشادات الكفاءة البيئية لمج

 :17التقييم البيئي إلى ثالث مؤشرات رئيسية نوجزها فيما يلي
تشتمل على مجهودات اإلدارة للتأثير على األداء البيئي  مؤشرات اإلدارة البيئية: -

ذا الهيكل التنظيمي للمؤسسة، من خالل اإلستراتيجية والسياسة البيئية المتبعة من طرفها وك
لإلدارة البيئية، واإللتزام اإلداري الخاص بقضايا البيئة واالتصاالت باألطراف الداخلية 

 والخارجية ذات المصلحة؛
ليمية أو توفر بدورها معلومات عن الحالة المحلية أو اإلقمؤشرات الحالة البيئية:  -

 لهواء، الماء والتربة؛متوسط الحرارة العالمية، وتركيز تلوث ا العالمية، مثل
المقاييس بتتعلق  إلى مؤشرات تشغيلية بيئيةوالتي بدورها تنقسم  مؤشرات األداء البيئي: -

مؤشرات األثر البيئي و  الفنية ومقاييس استعمال المنتج وكذا مقاييس تصريف المخلفات،
 بعاث الغازات؛والمياه والطاقة وانبالمخرجات مثل إجمالي المخلفات، استهالك المواد تتعلق 

تقييم األداء البيئي منهج يساعد على اتخاذ القرارات المتعلقة باألداء البيئي يعتبر  
للمؤسسة، من خالل اختيار المؤشرات المالئمة للتقييم وجمع المعلومات والبيانات وتحليلها 

 يتسنى حتىو  .18ومن ثم إعداد تقارير تعكس وبصورة صادقة الوضعية الحقيقية للمؤسسة
 مؤشرات وجود من البد البيئية، أهدافها تحقيق من تمكنت إذا ما معرفة من لمؤسسةل

 التالي: الجدول في نستعرضها البيئي، أدائها تقييم على تساعدها
 

 النفطي للقطاع البيئي األداء قياس مؤشرات :01 الجدول
 المؤشر األثر

 النفط إنتاج مليةع عن الناتجة الغازية االنبعاثات نسبة الغازية االنبعاثات
 CO2 مثل

 والطاقة للموارد اإلجمالي االستهالك  والموارد الطاقة استعمال
 بالمياه الخطرة المواد تسربات
 والتربة

 الكميائية )المواد بالقانون مقارنة الخطرة الموارد نسبة
 الحفر( سوائل مع المرفقة

 بالطن للنفايات اإلجمالية الكميات الخطرة والمخلفات النفايات
 منظمات دور لتفعيل المتوازن األداء بطاقة في البيئي األداء مؤشرات )دمج الحميد، عبد راضي نادية المصدر:
األزهر  جامعة ،2005 الثاني، العدد واإلدارية، االقتصادية العلوم مجلة المستدامة(، التنمية في األعمال

 .10ص
 التشريعات البيئية في الجزائر: (1-3
 من الحد إلى تهدف التي البيئية والقوانين التشريعات من العديد بإصدار ئريالجزا المشرع قام

  :منها نذكر سنها تم التي القوانين جملة ومن وأنواعه، أشكاله بمختلف البيئي التلوث
ها  1404رمضان  26م الموافق ل 1984 جوان 26 في المؤرخ 12\84 القانون -

الجريدة  26/1984، )العدد متمموال المعدل للغابات العام النظام المتضمنو 
 ؛الرسمية الجزائرية(

جمادى األولى  27م الموافق ل  1985 فيفري 17 في المؤرخ 05\85 القانون -
 8/1985، )العدد والمتمم المعدل وترقيتها الصحة بحماية المتعلقو  ها  1405

  ؛الجريدة الرسمية الجزائرية(
جمادى األولى  1لموافق ل م ا 1990 نوفمبر 18 في المؤرخ 25\90 القانون -

الجريدة  49/1990)العدد  والمتمم والمعدل العقاري التوجيه المتضمنو  ها 1411
 ؛الرسمية الجزائرية(
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جمادى األولى  15م الموافق ل  1990 ديسمبر 02 في المؤرخ 29\90 القانون -
 الجريدة 52/1990، )العدد والمتمم المعدل والتعمير بالتهيئة المتعلقو  ها 1411

 ؛الرسمية الجزائرية(
جمادى األولى  20م الموافق  2003 جويلية 20 في المؤرخ 10\03 القانون -

 42/2003، )العدد المستدامة التنمية إطار في البيئة بحماية المتعلقو  ه 1424
 ؛الجريدة الرسمية الجزائرية(

ل ربيع األو  17م الموافق  2006 أفريل 17 في المؤرخ 138\06 التنفيدي المرسوم -
 أو السائلة والجزيئيات والبخار والدخان الغاز انبعاث بتنظيم المتعلقو  ه 1427
الجريدة  24/2006)العدد  مراقبتها فيها تتم التي الشروط وكذا الجو في الصلبة

 ؛الرسمية الجزائرية(
شوال  05م الموافق  2008 أكتوبر 05 في المؤرخ 312\08 التنفيدي المرسوم  -

 التابعة لألنشطة البيئة في التأثير دراسات على الموافقة طلشرو  المحددو  ه 1429
 ؛، الجريدة الرسمية الجزائرية(57/2008، )العدد المحروقات لقطاع

محرم  23م الموافق  2010 ديسمبر 29 في المؤرخ 331\08 التنفيدي المرسومو  -
 لنقل األساسية والهياكل المنشآت حول الحماية محيط لحدود المحددو  ه 1432

، الجريدة الرسمية 79/2010، )العدد والغاز والكهرباء المحروقات وزيعوت
  .الجزائرية(

 
 :الدراسة العملية )التطبيقية(( 2

 سوناطراك، شركة فروع إحدى هي (ENTP) اآلبار في لألشغال الوطنية المؤسسة
 سلبي يرتأث عنه ينتج الذي اآلبار، حفر الرئيسي نشاطها وكون البيئية، سياستها نفس وتسلك
–ISO البيئية اإلدارة لنظام االعتماد شهادة على حصولها إلى باإلضافة البيئة، على

 قامت التي والعمليات اإلجراءات نتيجة المجمع، فروع من فرع كأول 2005 سنة 14001
 مؤسسة فهي االعتماد. هذا على للحصول سنتين، ودامت 2003 منذ البيئة، اتجاه بها

 .19المستدامة التنمية لتحقيق البيئية والمتطلبات القانونية للتشريعات ةومستجيب للبيئة حامية
 

  :تقديم المؤسسة الوطنية لألشغال في اآلبار( 2-1 
 01في  81/171تأسست المؤسسة الوطنية لألشغال في اآلبار بمقتضى المرسوم  

اك إلى ، عن عملية إعادة هيكلة القطاع الصناعي للمحروقات، وتقسيم سوناطر 1981أوت 
عدة مؤسسات، بحيث أسندت كل مرحلة من مراحل االستخراج إلى شركة معينة، فالدراسات 
األولية ودراسات طبقات األرض ومعرفة عمق الخزان النفطي أوكلت إلى المؤسسة الوطنية 
للجيوفيزياء، أما بالنسبة للمرحلة األكثر أهمية والمتمثلة في التنقيب والحفر فتتكفل بها كل 

 المؤسسة تعدمؤسسة الوطنية لألشغال في اآلبار والمؤسسة الوطنية للتنقيب. هذا و من ال
 تسيطر إذ الجزائر، في اآلبار حفر في مختص متعامل أول اآلبار، في لألشغال الوطنية
 بالمؤسسة: مختصر تعريف يوضح التالي جدولوال ،20السوق من % 50 على
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  اآلبار في لألشغال وطنيةال المؤسسة حول عامة معلومات :02 الجدول
  اآلبار في لألشغال الوطنية المؤسسة

 1981 جانفي 21 بتاريخ أسهم ذات شركة اقتصادية عمومية مؤسسة القانوني والشكل النوع
 1981 أوت 01 التأسيس تاريخ
 الجزائر المالك
  مسعود حاسي ،1955 أوت 20 الصناعية القاعدة 207206 ب ص الرئيسي المقر
 دينار 14 800 000 000 االجتماعي مالال رأس
 2013 سنة عامل 7110 الموظفين عدد

 :12/10/2015وثيقة هوية المؤسسة،  المصدر:
http://www.entp-dz.com/index.php/entreprise/fiche-d-identite  

 

 الجيولوجية طبقات مختلف يخترق الذي اآلبار حفر في للمؤسسة الرئيسي نشاطاليتمثل 
 أجل من اآلبار، لتهيئة الكيماوية المواد من وخليط الوسائل من مجموعة بإستخدام ض،لألر 

 يوجد الحفر، سوائل تخترقها التي الجيولوجية الطبقات بين ومن المحروقات. إستخراج
 لنفاياتا طريق عن السطح من إنطالقا السوائل تسرب لخطر تتعرض التي المائية، الطبقات
 أن يمكن الذي الكيمائي التفاعل طريق عن الحفر أو التربة، في ترمى التي والصلبة السائلة
 تتمثل والتي الحفر عملية عن الناتجة النفايات إلى إضافة الجيولوجية. الطبقات في يتسرب
 من مجموعة على تحتوي التي األرض، باطن من المستخرجة والبقايا الوحل في أساسا

 إلخ.كيمياوية.. مواد مبيدات، حركات،الم وزيوت نفطية، نفايات مثل الملوثات
 
 من البد كان البيئية، أهدافها تجسيد اآلبار في لألشغال الوطنية للمؤسسة يتسنى حتىو 

 :21يلي فيما نوجزها والتي البيئة، تجاها سياسة تحديد
 لمختلف مزاولتها وأثناء ،للمؤسسات اآلبار حفر هو للمؤسسة الرئيسي النشاط -

 (،Bourbier) تدعى عميقة حفرة في الحفر مخلفات ضخت التشغيلية، أنشطتها
 قامت للمخلفات، تسريب ألي وتفاديا سوناطراك. مؤسسة حفرها عن والمسؤولة
 التسربات لحماية بالستيكية طبقة بوضع اآلبار في لألشغال الوطنية المؤسسة
 البدة امنه الحية الكائنات لسقوط تفاديا بسياج الحفرة إحاطة على تعمل كما للتربة،
 والجمال؛ الرحل

 الزيت؛ من الماء لتصفية أجهزة تركيب -
 الخطيرة السوائل تسرب نتيجة التسليح، خفيفة خرسان من بالطة بإنجاز قامت -

 صيانة إلى باإلضافة النقائص، بعض عن الناجمة زيوت(، شحوم، )بنزين،
 والمركبات؛ المحركات

 على كبير بشكل يؤثر الذي بونالكلورفلوركار  لغاز الحاوية الثالجات عن التخلي -
 بغاز واستبداله الحراري، االحتباس ظاهرة تفاقم في ويساهم األزون طبقة

 خطورة؛ األقل هايدروكلورفلوركاربون
 على يؤثر الذي الخطير، السام أسكارال بزيت المصنوعة المولدات عن التخلي -

 غابمبل اتدامول أربعة دلاتستب ةاسن كل معدني، بزيت واستبداله اإلنسان،
  أسكارال؛ محلول تخزين مع دينار 5950000
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 الحرائق؛ ضد شبكة إنشاء -
برامو  -   النفايات: بعض بشأن عقود ا 

 التصفية؛ أجهزة من والمستخرجة المستعملة الزيوت بشأن نفطال مع 
 مؤسسة مع ERC السامة؛ الخطيرة النفايات بشأن 
  مؤسسة معو SPS الصلبة؛ المنزلية النفايات بشأن 

 
  :الوطنية لألشغال في اآلبار على البيئة تأثيرات النشاط النفطي للمؤسسة( 2-2 
تعتبر األنشطة الصناعية مصدرا مؤثرا على السالمة البيئية، من خالل إفراز  

ملوثات صناعية غازية، سائلة أو صلبة، وتعتبر صناعة النفط أكثر الصناعات إصدارا لهذه 
ضافية التي تؤدي بالضرورة لزيادة أو إضافة مواد أو فالتلوث هو النشاطات اإل الملوثات.

حيث تعمل على تعريض حياة اإلنسان أو صحته أو مصادر الطبيعة طاقة جديدة إلى البيئة 
. هذا ويعرف المشرع الجزائري التلوث 22للخطر سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر

يحدث أو قد يحدث وضعية فعل البيئي على أنه كل تغير مباشر للبيئة يتسبب فيه كل 
مضرة بصحة وسالمة اإلنسان، والنبات والحيوان والهواء، والجو والماء واألرض والممتلكات 

 لعملية السلبية التأثيرات من العديد مما سبق نستنتج أن هناك سبق. مما 23الجماعية والفردية
  .وتربة وهواء ماء من المختلفة، البيئة عناصر على النفط إنتاج

 :الهواء لوثت 
يصبح الهواء ملوث نتيجة األعمال النفطية، وتحديدا أثناء مرحلة تكرير النفط الخام 
وتحويله إلى منتجات نفطية، وهذا من خالل تلوث الهواء الجوي بالحرارة الزائدة الناتجة عن 
صرف غازات االحتراق، باإلضافة إلى تلوث الهواء نتيجة الصناعات البتروكيماوية مثل 

  .24ثاني أوكسيد الكربون وأكسيد الهيدروجين غاز
 :كما يلي الكربون أوكسيد ثاني وضياع الغاز حرق مؤشراتوالجدول التالي يلخص 

 
 2012 – 2008 الفترة خالل الهواء معالجة تكاليف تحليل قائمة :03 الجدول

 (دينار) المحروق الغاز تكلفة الهواء تلوث معالجة 
    المتسرب (CO2) كمية (m3) المحروق الغاز كمية 

 103) المتوسطة القيمة متوسطة قيمة إجمالية قيمة الفترة
g) 

 الكلية الجزئية

2008 43.873,00 120,20 318.307,75 961.608,21 350.987.000 
2009 42.150,20 115,48 305.808,47 923.898,90 337.223.100 
2010 30.426,40 83,36 220.749,86 666.926,02 243.428.000 
2011 30.419,10 83,34 220.696,98 666.772,93 243.372.120 
2012 28.875,15 79,11 209.495,22 632.931,75 231.020.090 

175.743,8 المجموع
5 

481,49 1.275.058,28 3.852.137,8
1 

1.406.030.310 

لتقارير المالية السنوية ا في دةقيم االنبعاثات الغازية الوار  على باالعتماد ،الباحث إعداد من المصدر:
 للمؤسسة، قسم المالية وخلية البيئة.

 الجدول في ملخصة المتسرب الكربون أوكسيد ثاني كمية حساب طريقة أن إلى هنا، نشير
 التالي:
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 المتسرب الكربون أوكسيد ثاني كمية تقدير طريقة :04 الجدول

التقارير المالية السنوية  في ، باالعتماد على قيم االنبعاثات الغازية الواردةالباحثمن إعداد  المصدر:
 للمؤسسة، قسم المالية وخلية البيئة.

 
 (m3) 43.873,00 حوالي بلغت 2008 سنة خالل الغاز حرق كمية أن حظنال
 دراقات ةاقليل ةابنسب 2009 سنة خالل الكمية هذه لتنخفض ا،ايومي (m3) 120,20 طابمتوس

 الغاز كمية انخفاض نسبة بلغت بحيث لها، الموالية سنوات بالثالث مقارنة (3,92% -) با
 (،30,6% -) (،30,64% -) واليااح 2012 ،2011 ،2010 اواتاالسن اللاخ ةاالمحروق

 استخدام في وفعاليتها، المؤسسة كفاء يعكس الذي األمر التوالي. على (34,18% -و)
 الكربون أوكسيد ثاني حجم تقليص على وقدرتها البيئة، حماية أجل من المتاحة، مواردها

(CO2) سنة. كل معتبرة بنسب المتسرب  
 

 المياه: معالجة عملية 
صل الملوثات النفطية إلى مصادر المياه سواء المياه الجوفية أو السطحية عن ت

طريق التربة، مما يؤدي إلى تلوث هذه المصادر بالمواد الذائبة، والسامة والمواد التي تفرز 
 التي األساسية المراحل حدىإ المياه، معالجة تعتبر. و 26األكسجين الذائب في الماء كالزيوت

 معالجة تكاليف انيلخص ينالتالي ينوالجدول اآلبار، في لألشغال الوطنية ةالمؤسس هاب تقوم
  الدراسة. عينة المؤسسة في المياه،

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المتسرب الكربون أوكسيد ثاني كمية حساب طريقة
 2008 2009 2010 2011 2012 
 الغاز كمية حساب .1

       وكالوريبالكيل المحروق
Q 25  = QGaz (nm3 /j) x 

11.500 (Kcal/nm3) 1.823.30
0 

1.328.02
0 

958.640 958.410 909.765 

 الغاز كمية حساب .2
       المحروق

1Kcal = 0,001163 Kwh 1.607,61 1.544,48 1.114,9 1.114,63 1.058,05 
 CO2 الـ كمية حساب .3

 يوميا المتسرب
     

1Kwh = 198 CO2 
dégagée Gramme/jour 318.307,

7 
305.808,

4 
220.74

9 
220.697 209.495 
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 2009 – 2008 الفترة خالل المياه معالجة تكاليف تحليل :05 الجدول
 

 المجموع 4 الثالثي 3 الثالثي 2 الثالثي 1 الثالثي البيان 
 

2008 
 جةالمعال المياه كمية

(m3) 
145.844 99.045 111.023 126.693 482.605 

 المستعملة مواد تكلفة
 (دينار) 27المخبر في

23.750.000 23.750.00
0 

23.750.000 23.750.000 95.000.000 

 المعالجة تكلفة 
 (دينار) 28الفزيائية

29.532.928 20.180.83
4 

22.641.910 26.087.418 98.443.090 

 ليةلعم الكلية التكلفة
 (دينار) المعالجة

53.282.928 43.930.83
4 

46.391.910 49.837.418 193.443.090 

 
2009 

 
 
 
 
 
 

 المعالجة المياه كمية
(m3) 

78.105 168.810 172.844 172.365 592.124 

 المستعملة مواد تكلفة
 (دينار) المخبر في

26.250.000 26.250.00
0 

26.250.000 26.250.000 105.000.000 

 المعالجة لفةتك
 (دينار) الفزيائية

12.695.385 27.832.19
1 

21.484.498 20.507.930 97.656.810 

 لعملية الكلية التكلفة
 (دينار) المعالجة

38.945.385 54.082.19
1 

47.734.498 46.757.930 202.656.810 

مواد المعالجة المستخدمة ، باالعتماد على جدول حسابات النتائج للمؤسسة وقيم الباحثمن إعداد  المصدر:
 الواردة في التقرير المالي للمؤسسة، قسم المالية وخلية البيئة.
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 2012 – 2010: تحليل تكاليف معالجة المياه خالل الفترة 06الجدول 
 

 المجموع 4الثالثي  3الثالثي  2الثالثي  1الثالثي  البيان 
 

2010 
كمية المياه المعالجة 

(m3) 
106.537 106.384 82.421 77.922 373.264 

تكلفة مواد المستعملة 
 في المخبر )دينار(

30.750.000 30.750.00
0 

30.750.000 30.750.000 123.000.000 

تكلفة المعالجة 
 الفزيائية )دينار(

43.554.111 43.554.11
1 

33.620.717 32.092.503 152.821.442 

التكلفة الكلية لعملية 
 ة )دينار(المعالج

74.304.111 74.304.11
1 

64.370.717 62.842.503 275.821.442 

 
2011 

كمية المياه المعالجة 
(m3) 

78.149 99.124 112.570 205.041 494.884 

تكلفة مواد المستعملة 
 في المخبر )دينار(

30.750.000 30.750.00
0 

30.750.000 30.750.000 123.000.000 

تكلفة المعالجة 
 ائية )دينار(الفزي

37.759.164 47.198.95
5 

54.278.799 96.757.858 235.994.777 

التكلفة الكلية لعملية 
 المعالجة )دينار(

68.509.164 77.948.95
5 

85.028.799 127.507.858 358.994.777 

 
2012 

كمية المياه المعالجة 
(m3) 

131.520 51.223 35.098 101.010 318.851 

عملة تكلفة مواد المست
 في المخبر )دينار(

30.750.000 30.750.00
0 

30.750.000 30.750.000 123.000.000 

تكلفة المعالجة 
 الفزيائية )دينار(

131.692.102 51.392.04
0 

35.332.027 102.784.079 321.200.249 

التكلفة الكلية لعملية 
 المعالجة )دينار(

162.442.102 82.142.04
0 

66.082.027 133.534.079 444.200.249 

وقيم مواد المعالجة المستخدمة  ، باالعتماد على جدول حسابات النتائج للمؤسسةالباحثمن إعداد  المصدر:
 ، قسم المالية وخلية البيئة.الواردة في التقرير المالي للمؤسسة

 
 عملية تكاليفمن تحليلنا للمعلومات الواردة في الجدولين أعاله، نالحظ أن 

 خالل لترتفع ،دينار 193.443.090 حوالي 2008 المالية السنة خالل ه بلغتمعالجة الميا
 علىبالمائة  129,62 ،85,58 ،42,5 ،4,76 با تقدر متفاوتة بنسب الموالية سنوات األربع

 زيادة إلى أدى الذي األمر النفطية، المواد إنتاج حجم ارتفاع إلى الزيادة هذه وتعود التوالي،
 المعالجة في المستعملة الكيماوية المواد تكاليف زيادة ثم ومن سنويا، جةالمعال المياه كمية

 المخبرية.
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 عملية معالجة التربة: 
ينتج عن النشاط النفطي للمؤسسة الوطنية لألشغال في اآلبار، مجموعة من  

تم النفايات التي تؤثر سلبا على البيئة، بمختلف العناصر المكونة لها، هذه النفايات عادة ما ي
التخلص منها في أماكن خاصة عن طريق حفر أحواض النفايات، وتكون إما مبطنة بغالف 

هذه النفايات كانت ترمى في أحواض أمام اآلبار، لكن أدى و بالستيكي وأخرى بدون غالف.
ذلك لظهور مشكل تلوث التربة بهذه النفايات الخطرة، مما أدى بالمؤسسة اليجاد حلول لهذه 

 ها آثار سلبية معتبرة على البيئة، نوجزها في:المشاكل التي ل
 إنشاء خزانات يتم فيها تخزين النفايات؛ -
 تبطين بعض النفايات التي ال تخزن بواسطة االسمنت؛ -
 بيع بعض النفايات إلى مؤسسات تستخدمها في إنشاء مركبات أخرى؛ -
 معالجة األحواض الخاصة بتصفية النفايات؛ -

  :بيئي للمؤسسة الوطية لألشغال في اآلبارمؤشرات تقييم األداء ال( 2-3 
تعتبر مؤشرات قياس األداء البيئي أداة هامة لقياس مدى قدرة المؤسسة على  

تحقيق أهدافها البيئية من عدمه، وانطالقا من أن المخاطر البيئية الناجمة عن مزاولة 
، تم وضع بةتشمل الماء والهواء والتر المؤسسات النفطية لمختلف أنشطتها الصناعية، 

ى المؤسسة عل إمكانيةمؤشرات خاصة بكل أثر على البيئة، من أجل الوقوف على مدى 
 .م وضعية أدائها البيئي بصورة عامةومن ثم تقيي معالجة كل أثر على حدا

 :الغازية االنبعاثات مؤشر 
نا اآلبار، لديمن بين المخاطر البيئية الناتجة عن مزاولة المؤسسة الوطنية لألشغال في 

والتي تكون أساسا ناتجة عن عمليات االحتراق لغرض توليد الطاقة  ،االنبعاثات الغازية
والحرارة، واستخدام الضواغط والمضخات والمحركات الترددية وكذا الملوثات التي تنبعث 

 ومقارنتها الفعلية لمعاييروالجدول التالي يلخص ا. 29نتيجة إشعال وتنفيس النفط والغاز
 .للمؤسسة الوطنية لألشغال في اآلبار الغازية لالنبعاثات القصوى تشريعيةال بالمعايير

 
 الغازية لالنبعاثات والقصوى الفعلية المعايير :07 الجدول

 الفعلية القيم الوحدة المعايير
 للمؤسسة

 القصوى القيم
 المرسوم حسب

 06/138 التنفيذي

 غير التلوث قيم
 به المسموح

 93 800 893 3م ط/مغ الكبريت أكسيد
 75 200 275 3م ط/مغ اآلزوت أكسيد
 50 150 200 3م ط/مغ  الكربون أكسيد

 149 150 299 3م ط/مغ متطايرة عضوية مركبات
 12 5 17 3م ط/مغ سلفورية أحماض

 43 30 73 3م ط/مغ الجزيئيات
رير المالية السنوية التقا في ، باالعتماد على قيم االنبعاثات الغازية الواردةالباحثمن إعداد  المصدر:

 للمؤسسة، قسم المالية وخلية البيئة.
 

 والسبب غازية، إنبعاثات عنها ينتج النفط استخراج بهدف اآلبار حفر عملية أن نالحظ
 الوطنية للمؤسسة الغازية االنبعاثات نسبف اإلنتاج، أثناء الغازات حرق ذلك في الرئيسي
  قانونا. بها المسموح ةالفعلي القيم تفوق كانت اآلبار في لألشغال
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 :والطاقة المياه استهالك مؤشر 
تختلف نوعية الموارد المستهلكة من طرف المؤسسة الوطنية لألشغال في اآلبار 

الذين يتم استهالكهما  الوقودن بين هذه الموارد نجد الكهرباء و من مرحلة نفطية ألخرى، م
والنواتج السلبية لهذه العملية ينجم  فطي،واالستكشاف واإلنتاج النأثناء عملية الحفر والتنقيب 

عنها سوائل ملوثة للبيئة تختلط بالتربة التي تنقلها بدورها للمياه الجوفية مما يؤدي إلى تلوث 
 والطاقة المياه استهالك تطور عرضعليه، نحاول من خالل الجدول التالي و . تلك األخيرة

 يلي: كما 2012 – 2008 رةالفت خالل اآلبار في لألشغال الوطنية المؤسسة في
 الدراسة محل المؤسسة في والطاقة المياه استهالك تطور عرض :08 الجدول

 2008 2009 2010 2011 2012 
 الماء استهالك تطور

 (3م 103)
155 000 125 000 115 000 113 000 106 000 

 الطاقة استهالك تطور
 ساعي( كيلواط 103)

42 500 37 500 35 000 30 000 27 500 

التقارير المالية السنوية في ، باالعتماد على قيم استهالك الماء والطاقة الواردة الباحثمن إعداد  المصدر:
 للمؤسسة، قسم المالية وخلية البيئة.

 
 واضحة ةببنس االنخفاض هذا يعكس بحيث والطاقة، المياه استهالك في ترشيد وجود نالحظ
 أن نستنتج وعليه ،2012-2008 الفترة لخال التوالي على %35و % 32 بحوالي قدرت

 بحيث المؤسسة، طرف من المسطرة الرئيسية األهداف بين من يعد المياه استهالك تخفيض
 في الستعمالها الصناعية المياه معالجة محطات تخصيص خالل من استرجاعها على تعمل

 هذا فيعود ةالطاق جانب يخص فيما أما المستدامة. التنمية أهداف مع تماشيا السقي،
  الطاقة. من قدر أقل تستهلك تكنولوجيا متقدمة وآالت وسائل استخدام إلى االنخفاض

 
 :النفايات مؤشر 

تحتوي النفايات الصناعية على العديد من المركبات الكيميائية التي تشكل خطر 
على سالمة الكائنات الحية، كما تحتوي على مواد سامة منها ما هي سائلة، غازية أو 

قيام المؤسسات الصناعية برميها  حال بة. وتظهر تأثيرات هذه المواد على البيئة منصل
يعمل بذلك على تشويه المظهر الحضري وانتشار الروائح الكريهة  ،بشكل عشوائي

الوطنية لألشغال في  المؤسسة في المخزنة الخطرة النفايات كمية تلخيص يمكنو  واألمراض.
  التالي: الجدول في 2012-2008 الفترة خاللاآلبار 

 
 2012 – 2008 الفترة خالل المخزنة الخطرة النفايات كمية تطور :09 الجدول

 2008 2009 2010 2011 2012 
 الخطرة النفايات كمية تطور

 )طن( المخزنة
2 200 1 900 1 500 1 100 1 050 

ي المؤسسة والواردة في التقارير باالعتماد على قيم النفايات الخطرة المخزنة ف الباحث،من إعداد  المصدر:
 المالية السنوية للمؤسسة، قسم المالية وخلية البيئة.

 الفترة خالل الدراسة محل سسةالمؤ  في المخزنة الخطرة النفايات كمية على باالطالع
 وهذا ،% 47 بنسبة المخزنة، الخطرة النفايات كميات في تناقص نالحظ 2008-2012
 بهدف الخطرة النفايات تخفيض إلى ترمي والتي المؤسسة طرف من المنتهجة للسياسة راجع
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 أولية مواد تعتبر التي النفايات هذه من البعض بيع إعادة طريق عن التلوث، من التقليل
  أخرى. منتجات تركيب في تدخل

 :المالية البيئي األداء تقييم مؤشرات 
ارستها لمختلف إن ما يترتب عن المؤسسات الصناعية من آثار بيئية نتيجة مم 

قول أنشطتها التشغيلية، ربما تحمل تأثيرا أكبر من اآلثار االقتصادية، األمر الذي يدفعنا لل
ولة عن القياس والتقييم واإلفصاح عن نتائج األداء بأن المحاسبة يجب أن تكون مسئ

لة ، ومن ثم إيجاد السبل والوسائل الكفيلهذا النوع من المؤسسات االقتصادي والبيئي معا
بتحقيق هذه األهداف اإلضافية الملقاة على عاتقها، كأن يتم ذلك من خالل القوائم المالية 
ذاتها أو بقوائم إضافية تابعة مع العلم أن ما يحتاجه تقييم األداء البيئي واإلفصاح عنه قد ال 
يقتصر على بيانات النظم المحاسبية فحسب، بل ربما يتعداه إلى بيانات إضافية كنسب 

 ،البيئية واالستثمارات البيئية والرسوم البيئية التكاليف من كل تتبعو المحقق، نواع التلوث وأ
  .أدناه الجدول في مبين هو كما

 
  2012-2008 الفترة خالل للمؤسسة البيئية التكاليف تحليل قائمة :10 الجدول

 الوحدة: دينار جزائري

 ، باالعتماد على جدول حسابات النتائج للمؤسسة، قسم المالية وخلية البيئة.الباحثمن إعداد  المصدر:
 

في المؤسسة الوطنية  من تحليلنا لنتائج الجدول نالحظ أن التكاليف المخصصة لحماية البيئة
تكاليف  % 46,5منها دج  68.782.580با  2008قدرت خالل سنة  لألشغال في اآلبار

منها خصص للحصر والقياس، أما الجزء المتبقي والمقدر بحوالي  % 8منع التلوث، وحوالي 
مع  2008حماية البيئة لسنة  تم تخصيصه لألنشطة الرقابية، وبمقارنة تكاليف % 45,5
( %1,22 -انخفاض نسبة إجمالي تكاليف حماية البيئة با )نالحظ  نوات فترة الدراسةباقي س

 2008 2009 2010 2011 2012 
 الصافي الصافي الصافي الصافي افيالص التكلفة البيئية

تكاليف حماية  .1
 البيئة

68.782.580 67.937.067 72.642.076 74.266.510 81.755.271 

.تكاليف التقييم 2
 البيئي

2.102.769.288,
4 

2.427.308.690,9 5.472.998.898,
9 

4.582.267.716,
8 

4.438.996.708 

.تكاليف الفشل 3
 البيئي

590.496.990 586.195.710 563.799.642 644.281.775 725.789.409 

. تكاليف الرقابة 4
 البيئية

14.798.498 4.725.903 4.478.480 4.706.783 5.631.620 

.تكاليف البحث 5
 680.350 610.900 510.860 506.304 421.920 10والتطوير

. تكاليف بيئية 6
 11.932.759 20.415.807 22.368.584 26.830.724 15.997.002 11أخرى

 المجموع
2.792.844.358,

4 
3.113.506.398,9 6.136.798.540,

9 
5.326.549.491,

8 
5.264.786.117 
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خالل  % 18و  % 8و % 5,62، لتعاود االرتفاع بنسب متفواتة تقدر با 2009خالل سنة 
 .على التوالي 2012 – 2011 – 2010السنوات 

دج لترتفع  2.102.769.288,4بحوالي  2008قدرت تكاليف التقييم البيئي خالل سنة 
 % 117و  % 160و  % 15,43خالل السنوات األربع الموالية بنسب متفاوتة بلغت 

 على التوالي. % 111و
دج بما  590.496.990حوالي  2008قدرت تكاليف الفشل البيئي للمؤسسة خالل سنة 

خصصت لمعالجة المياه،  % 32,75خصصت لمعالجة تلوث الهواء،  % 59,43فيها 
بمقارنة  خصص لمعالجة الضوضاء. % 2,59الجة التربة، و خصصت لمع % 5,20

انخفاض إجمالي تكاليف الفشل البيئي مع السنوات األربع الموالية نالحظ  2008نتائج سنة 
( على التوالي ليعاود االرتفاع % 4,5 -( و)% 0,76 -بحوالي ) 2010و  2009خالل 

 .2012خالل سنة  % 23و  % 9,10بحوالي  2011خالل سنة 
 90,29بما فيها  دج 14.798.498بحوالي  2008قدرت تكاليف الرقابة البيئية خالل سنة 

تمثل مصاريف  % 9,71تمثل المصاريف الضريبية التي تحملتها المؤسسة، وحوالي  %
مع السنوات األربع الموالية نالحظ  2008المعالجة والتعويضات، بمقارنة نتائج سنة 

( %68-(،  )% 69,71 -)(، % 68 -ي )ااة بحوالااة البيئياانخفاض إجمالي تكاليف الرقاب
على التوالي، األمر الذي يعكس  2008( خالل األربع السنوات الموالية سنة % 62 -و)

المؤسسة الوطنية لألشغال في اآلبار اتجاه مصالح الضرائب من جهة، واهتمامها  التزام
األخرى، األمر الذي بدى واضحا في الشديد بتخفيض آثارها السلبية على البيئة من جهة 

 االنخفاض الكبير لمصاريف الضريبة البيئية التي تدفعها المؤسسة.
 ،%88 بنسبة 2012 إلى 2008 سنة من البيئية التكاليف ارتفاع نلمسانطالقا مما سبق، 

 الناتج التلوث أخطار من البيئة حماية بمجال للمؤسسة الكبير االهتمام يعكس الذي األمر
  األنظف. اإلنتاج تقنيات استخدام طريق عن المختلفة، ألنشطتها مزاولتها عن
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 :اتمةخ
 بالمجال مرتبطة بيئية مشاكل تواجه التي الدول بين من واحدة الجزائر تعتبر 
 على المحلية الصناعات خطورة بمدى واعية والزالت كانت أنها إال عام، بشكل الصناعي

 في ترمي والتي أصدرتها التي القوانين خالل من الوعي هذا هروظ خاصة. بصفة البيئة
 المؤسسات على لزاما أصبح وعليه عليها. والمحافظة البيئة حماية أهمية إلى محتواها

 عن الناتج للتلوث حد وضع في المساهمة البيئي، للتلوث األول المصدر باعتبارها الصناعية
 أجل من البيئي أدائها تقييم أخرى جهة ومن جهة، من االعتيادية أنشطتها لمختلف مزاولتها
خالل الدراسة الميدانية . ومن لها الحقيقيتين والتسييرية المالية الوضعية على الوقوف

للمؤسسة الوطنية لألشغال في اآلبار تم التوصل إلى أن المؤسسة تسعى جاهدة لحماية 
من خالل الجهد الكبير الذي تقوم البيئة ضمن متطلبات التنمية المستدامة، وبدا ذلك واضحا 

  السلبية الناتجة عن مزاولتها لمختلف أنشطتها التشغيلية.به المؤسسة لتخفيض اآلثار 
 
 جملة إلى خلصن اآلبار في لألشغال الوطنية للمؤسسة البيئي األداء لنتائج تحليلنا من

  التالية: النتائج
شهد تحسن مستمر خالل فترة  الوضع البيئي للمؤسسة الوطنية لألشغال في اآلبار -

الدراسة، األمر الذي تم إثباته عن طريق مؤشرات قياس األداء البيئي التي كانت 
 إيجابية في مجملها؛

قياس األداء البيئي للمؤسسة الوطنية لألشغال في اآلبار يتم باستخدام مؤشرات  -
 بيئية ومالية؛

عد البيئي ضمن أهدافها تعمل المؤسسة الوطنية لألشغال في اآلبار على دمج الب -
 اإلستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة؛

 دراسة حسن من واقع أدائها البيئي.تقليل آثار النشاط النفطي للمؤسسة محل ال -
 

 نوجزها االعتبار، بعين األخذ واجبة التوصيات من جملة هناك التحليل، نتائج على بناءا
  في:

 للمؤسسات؛ إلستراتيجيةا السياسة ضمن البيئي البعد دمج ضرورة -
 المؤسسات و الدولة طرف من المستويات، جميع على البيئي الوعي نشر ضرورة -

 السواء؛ حد على
 من البيئية، المحاسبة آليات تطبيق في متخصص محاسبي نظام بوجود االهتمامو  -

 البيئي، التلوث أخطار من للتقليل الالزمة التكاليف كافة تحديد في المساهمة شأنه
  .األخرى التكاليف باقي عن البيئية التكاليف هذه فصل وكذا
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  :والمراجع الهوامش
                                                 

 .23 ، ص2007دار المسيرة للنشر، عمان، ط. ، «البيئة الداء والدواء»أحمد الفرج العطيات،  1

دار النهضة العربية، القاهرة، . ، ط«تلويث البيئة وموارد المياه من منظور قانوني»أحمد بابكر الشيخ أحمد،  2

 .14 ، ص2005

 ، مرجع سبق ذكره.14 لشيخ أحمد، صأحمد بابكر ا 3

دون طبعاة،  ،» رؤياة إساالمية – البيئاة: مشااكلها وقضااياها وحمايتهاا مان التلاوث«، محماد عباد القاادر الفقاي 4
 .10، صدون سنة نشر، بيروت، مكتلة ابن سينا للنشر والتوزيع والتصدير

تجربة شركة  –ة في تفعيل األداء البيئي مساهمة المنشأة الصناعية لدى الدول النامي»، محمد العربي ساكر 5

، ورقة بحثية مقدمة في الملتقى الدولي الثاني حول األداء المتميز للمنظمات والحكومات، جامعة «-النفط عمان 

 .727،ص2011نوفمبر  23-22قلة، الجزائر، ور

على  ISO14001يئية أثر تطبيق إدارة الجدودة الشاملة ونظم اإلدارة الب»رحيم حسين، مناصرية رشيد،  6

، ورقة بحثية مقدمة في الملتقى الدولي الثاني حول األداء المتميز «تحسين األداء البيئي للمؤسسة االقتصادية

 .620،ص2011نوفمبر  23-22قلة، الجزائر، للمنظمات والحكومات، جامعة ور

، 2009، عمان،  دار وائل للنشر ط. ،الطبعة الثانية، «أساسيات اإلدارة اإلستراتيجية»مؤيد سعيد السالم،  7

  .182 ص

أساسيات األداء وبطاقة  -سلسلة إدارة األداء اإلستراتيجي »طاهر محسن الغالبي،  & ائل محمد إدريسو 8

 .24 ، ص2009 دار وائل للنشر، عمان،ط. ، «التقييم المتوازن

 ، مرجع سبق ذكره.25 ص طاهر محسن الغالبي، & وائل محمد إدريس 9

 ، مرجع سبق ذكره.621ص  حسين، مناصرية رشيد،رحيم  10

ثقافة مكتبة دار ال الطبعة األولى، ،«تحليل وتصميم نظم المعلومات المحاسبية»عبد الرزاق محمد قاسم،  11
 .14، ص2004، عمان ر،للنش

12   Marc CHERNET, »Mieux informatiser pour mieux gérer : Améliorez Votre 
Système d’Information«, Editions Hommes et Techniques, Paris, 1985, PP : 12-13  

نماذج المحاسبة اإلدارية وبحوث العمليات في اتخاذ »إسماعيل إبراهيم جمعة، عبد الحي مرعي،  13
 .09، ص1992، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، دون طبعة، «القرارات

معهد اإلدارة العامة للبحوث، المملكة العربية  دون طبعة، ،«التقارير المالية المصرفية»غسان القباني،  14
 .43، ص1988السعودية، 

جامعة  دون طبعة، ،«النظم المحاسبية: اإلطار العملي»شكري حنا صليب، مقداد أحمد الحليلي،  15
 .11، ص1984الموصل، العراق، 

لتفعيل دور منظمات دمج مؤشرات األداء البيئي في بطاقة األداء المتوازن »نادية راضي عبد الحميد،  16

األزهر ، جامعة 2005، مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية، العدد الثاني، «األعمال في التنمية المستدامة

 .09ص

 ، مرجع سبق ذكره.10ص نادية راضي عبد الحميد، 17

 ، مرجع سبق ذكره.10نادية راضي عبد الحميد، ص 18

19 ENTP, Système de management QHSE, 12/10/2015: 
 http://www.entp-dz.com/index.php/qhse/systeme-de-management-qhse 

 .06، ص2008، حاسي مسعود، جانفي 71المؤسسة الوطنية لألشغال في اآلبار، الجريدة رقم  20

 .2015الوثائق الداخلية للمؤسسة،  21

، ورقة بحثية «اجة والضرورةالتأهيل البيئي للمؤسسة االقتصادية الجزائرية بين الح»، عائشة بن عطاهلل 22

، جامعة التأهيل البيئي للمؤسسة في اقتصاديات دول شمال افريقياحول  األولمقدمة في الملتقى الدولي 

 .05،ص2012نوفمبر  07-06، الجزائر، األغواط
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المتعلااق بحمايااة و  ه 1424جمااادى األولااى  20م الموافااق  2003جويليااة  20 المااؤرخ فااي 10\03القااانون  23
 .10، صالجريدة الرسمية الجزائرية( 42/2003، )العدد ة في إطار التنمية المستدامةالبيئ
24
، مااذكرة ماجسااتير فااي »التقياايم البيئااي للتلااوث بااالنفط فااي ميناااء البريقااة«، محمااود الصااابر محمااودعااز الاادين  

، 2008مصاار، ، كندريةساا، جامعااة اإلالنقاال البااري والتكنولوجيااا، كليااة العلااوم التجاريااة )فاارع الجااودة واإلنتاجيااة(
 .18ص

25   Nm3/j : Normo mètre Cube par jour 
      Kcal : Kilocalorie 
      Kwh : Kilowatt heure 

 .19مرجع سابق، ص ،عز الدين محمود الصابر محمود 26

برية تتمثل في المواد الكيمياوية المستخدمة خالل مراحل عملية المعالجة المخالمواد المستعملة في المخبر  27
 للمياه.

الفزيائية للمياه تتم على مرحلتين، األولى يتم فيها الفصل بين الماء والزيت، ليتم في المرحلة المعالجة  28
الثانية )المرحلة الفزيوكيماوية( إضافة المواد الكيماوية للمياه من أجل ترسيب العوالق الثقيلة، وسحب العوالق 

 الخفيفة التي تطفو بدورها على السطح.
 .2013المؤسسة الوطنية لألشغال في اآلبار، التقرير المالي السنوي  29
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 التسيير الفعال لنفايات خدمات الرعاية الصحية
 في المؤسسات العمومية االستشفائية الجزائرية 

 
 

 **سراي أم السعد ./أ & *زاير وافية /.د 
 
Abstract:  
The inappropriate management of heath care services wastes, inside 
the health institution or outside has been the biggest and the most 
dangerous problem that affected the environment and the public 
health, our research topic deals with this problem, its growing 
impact, its harmful consequences, and how to limit the latter via 
choosing the permanently management method, which goes with the 
legal system and the international criteria by an efficient health 
administration that deal with its wastes starting from its source of 
production ending with its treatment processing and its destruction. 
 
Key words: Healthcare , loss of health care, the environment, health 
management , sustainable development , the Algerian public hospital 
institution . 

  :ملخص
شكل التسيير غير المناسب لنفايات خدمات الرعاية الصحية سواء على مستوى المؤسسة الصحية 

ئة والصحة العامة. وموضوع بحثنا يتناول هذه أو خارجها، أخطر وأكثر المشاكل التي مست البي
المشكلة وتفاقم آثارها ومخاطرها وكيفية الحد من هذه األخيرة، من خالل تبني أسلوب التسيير 
المستدام الذي يتماشى واألطر القانونية والمعايير الدولية، من قبل إدارة صحية فاعلة تتعامل مع 

  .معالجتها والتخلص النهائي منها نفاياتها بدء من مصدر إنتاجها إلى غاية
المؤسسةةةة الصةةةحية، نفايةةةات خةةةدمات الرعايةةةة الصةةةحية، البيئةةةة، ا دارة :مالكلماااالمالمحيا  ااا 

ممالصحية، التنمية المستدامة، المؤسسة العمومية االستشفائية الجزائرية

 
 
 
 
 

                                                 

 2 البليدة جامعة -ة )ب( أستاذة محاضر  *
 المسيلة جامعة -طالبة دكتوراه ** 
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  :ةـدمـقـم 
وأهم األسئلة تشكل البيئة اليوم أحد أهم موضوعات العصر الحديث، فمن أكثر  

التي تتبادر إلى أذهان الكثير من الباحثين واالقتصاديين تلك التي تتعلق بطبيعة العالقة بين 
ا نسان والطبيعة. فالمحافظة على الموارد الطبيعية وكيفية تلبية الحاجات األساسية من ماء 

على وغذاء ورعاية صحية ومأوى أصبحت تشكل تحدي عالمي، با ضافة إلى المحافظة 
مشكلة تلوث البيئة ترتبط ارتباطًا وثيقا بوسائل الحد سالمة الهواء والماء والتربة من التلوث، و 

من هذا األخير وبالذات بوسائل التنمية، فمن وسائل التنمية الحديثة التقدم الطبي في جميع 
المجاالت، والذي من أهدافه المحافظة على صحة ا نسان ومحاربة األمراض المختلفة 
جراءاته وهو تلوث البيئة  وا سعافات األولية وغيرها، ولكن هناك جوانب سلبية لهذا لتقدم وا 
بمختلف الملوثات الطبية، فنفايات خدمات الرعاية الصحية بمختلف أنواعها مثال تمثل اليوم 
أحد أهم المشاكل الخطيرة والتحديات الصعبة التي تعيشها وتواجهها البيئة المعاصرة بصفة 

ة والمؤسسات الصحية بصفة خاصة، وذلك لما يترتب عليها من آثار وأضرار بيئية عام
  وصحية خطيرة ومميتة تصاحبها حتى بعد التخلص منها بطرق مختلفة.

إدارة نفايات خدمات الرعاية الصحية تعد اآلن من أكثر المشكالت التي تواجهها 
ابكًا، بل وأصبحت ضمن قضية مجتمعاتنا خاصة في المدن الحضرية األكثر تعقيدًا وتش

عامة وكبيرة هي التنمية المستدامة، ولذلك فإن إدارة النفايات بطريقة صحية وسليمة 
اجتماعيًا وبيئيًا واقتصاديًا أصبحت اآلن من األهداف التي تسعى إلى تحقيقها جميع دول 

الجزائر  تدامة.العالم، وتعتبر من المؤشرات التي تتخذها لمعرفة مدى تحقيقها للتنمية المس
كغيرها من الدول تعاني من مشاكل التلوث خاصة التلوث الناتج عن مؤسساتها الصحية 
بمختلف أنواعها وتصنيفاتها، والمتمثل في نفايات أنشطتها وخدماتها الصحية. ونتيجة لما 
فرضته التحديات االقتصادية، الثقافية، االجتماعية والصحية على المنظومة العمومية 

بالجزائر في اللجوء إلى استراتيجيات التغيير والتطوير الفعال، لجعل األهداف والبناء  للصحة
التنظيمي وأساليب ا دارة والتشغيل والعاملين فيها في حالة انسجام وتقبل لعوامل التغيير 
المتسارعة، عملت السلطات المعنية على البحث عن الحل المناسب كبديل لتنظيم القطاع 

يتمثل في الخريطة الصحية الجديدة التي جاءت وفقا للمرسوم التنفيذي رقم  الصحي والذي
المتعلق بإنشاء وتنظيم وتسيير المؤسسة العمومية  2007ماي  19المؤرخ في  07-140

االستشفائية، فهل لهذا التغيير أثر في إدارة النفايات على مستوى هذه المؤسسات الصحية ، 
 ايد مستمر. خاصة وأن كمية النفايات في تز 

 مما تقدم يمكن حصر إشكالية البحث في التساؤل التالي:
كيف يتم التعامل مع نفايات خدمات الرعاية الصحية في المؤسسة االستشفائية  

 الجزائرية؟ هل لهذا التعامل أثر على التنمية المستدامة؟ 
  حتها وهي:على ضوء اشكالية الدراسة يمكن طرح الفرضية األساسية التالية واختبار ص

توجد فعالية في التعامل مع نفايات خدمات الرعاية الصحية بالمؤسسات االستشفائية  -
  مما يساهم بشكل معتبر في تحقيق التنمية المستدامة.العمومية الجزائرية، 

 
 المستدام  هاتسيير و  الدراسة النظرية لنفايات خدمات الرعاية الصحية( 1

 
الطةبي خةالل العقةود األخةيرة في ظهةور  لمجالفي ا سةاهمت التطةورات تكنولوجيةة 

أنةواع مختلفةة مةن الخدمات الصحية وكةذا المؤسسةات المقدمةة لتلةك الخةدمات أدت إلى زيةادة 
متطلبةات ا نسةان وتنويعهةا، ورافةق هذا التطور تزايد وتنوع كمية النفايات التي تخلفها 

 .مؤسسات هذه الخدمات الصحية
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 الدراسة النظرية لنفايات خدمات الرعاية الصحية (1-1
 

األصعدة، اكتسبت خدمات الرعاية الصحية أهمية بالغةة ومتزايةدة علةى مختلةف  
ذلك من جراء بةروز معطيةات وتفعيةل تةأثيرات سةببها أساسةا التقةدم العلمةي والتكنولةوجي و 

يئة المعاصرة من جهة أخرى، فالخدمات الهائةل من جهة، وكذا جملة التحوالت المثيرة في الب
الصحية تحتل دورا مهما في حيةاة الفةرد وتسةاهم في رفاهيتةه واسةتقراره. مةن خةالل مؤسسةات 
معةدة لهةذا الغةرض تضةم جميةع متطلبةات الخدمةة الماديةة والبشةرية، وتتبةاين هةذه المؤسسةات 

 .و طبيعةة الخدمةحسةب مسةتو ى التعقيةد والبنيةة التنظيميةة 
 

 خدمات الرعاية الصحية مفهوم 
يمكن االشارة الى التعريف التالي لخدمات الرعاية الصحية: "هي عبارة عن 
مجموعة من التخصصات والمهارات والمهن الطبية وغير الطبية، ومجموعة من الخدمات 

مرضى الحاليين واألدوية والمواد التي تنظم أسلوب تقديم الخدمات العالجية والوقائية لل
شباع حاجاتهم"   .1والمرتقبين وا 

بأنها "اآللية المجتمعية  Mark Fieldمن وجهة نظر نظرية النظم؛ يعرفها 
(sociétal mécanisme )  التي يتم بها تحويل الموارد أو المدخالت إلى مخرجات

 .2متخصصة، في صورة خدمات صحية تستهدف مواجهة المشكالت الصحية في المجتمع"
لك ومن خالل نموذج "تقييم جودة الرعاية الصحية" للعالم األمريكي أفيديس دونابيديان كذ
(Avedis Donabedian  والذي له الفضل لمحاولة قياس األداء في المؤسسات الصحية )

خالل سنوات الستينات، فإن المؤسسات الصحية عبارة عن وحدات منتجة للرعاية الصحية 
  :4ثالثة مستويات وهي، وذلك من خالل 3والخدمات

: وهي مختلف الوسائل التي تسمح للمؤسسة الصحية بإنجاز مهمتها الموارد أو المدخالت -
وتقديم الرعاية الصحية للمرضى والمتمثلة في : الموارد المالية، الموارد المادية، الموارد 

 ؛ البشرية، أنظمة المعلومات...
صحية المقدمة للمرضى والتي يمكن النظر إليها : وهي الرعاية العمليات الرعاية الصحية -

 من خالل األنشطة التالية: 
 ؛* أنشطة عيادية مباشرة: التي تستوجب وجود المريض/ المستفيد كالمعالجة الجراحية
 ؛* أنشطة عيادية غير مباشرة: التي تقوم ألجل المريض وفي غيابه كالتحاليل الطبية

بالرعاية الصحية ولكن تتعلق بالمؤسسة وتسمح  ال ترتبط التي * أنشطة غير عيادية:
 ؛ التجهيزات، واألنشطة ا دارية.. للرعاية الصحية با نجاز في أفضل الشروط كصيانة

: تتمثل في مختلف نتائج الرعاية الصحية على الحالة الصحية للمريض أو السكان النتائج -
ل أيضا في النتائج المالية كمعدل الوفيات ومعدل الشفاء، والرضى والراحة، كما تتمث

 ؛والمحاسبية للمؤسسة الصحية
 الرعاية نظم تقدمها التي الوقائية وا جراءات الخدمات مجموع كما يمكن تعريفها على أنها"

 الصحي المستوى رفع بهدف عامة، المجتمع أفراد لجميع لها التابعة والمؤسسات الصحية
العامة  الصحة ترقية على دائما والعمل، ارهاوانتش األمراض حدوث دون والحيلولة للمجتمع
  .5ا"عليه والحفاظ

 
 نفايات خدمات الرعاية الصحيةماهية  

 
تسعى لتحقيق أهدافها.  ن خــدمات الرعايــة الصــحية علــى اخــتالف أنواعهــا،إ 

 صـحة سواء تعلق األمر بتقليل المشاكل الصـحية أو الـتخلص مـن المخـاطر المحتملـة علـى
اإلنسـان و معالجتـه مـن األمـراض و الوقايـة منهـا. وذلـك بـأجود الطـرق وبأقـل التكـاليف 
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تحقيـق ول .وهـذا ال يكون إال من خالل إدارة هذه الخدمات والتركيز على مختلف جوانبها
ومخرجـات  جـا لم يراعـى فيـه نـواتجنههـذه األهـداف انتهجـت المؤسسـات الصـحية 

خطرعلى الصحة ال ذاتهاالتي من بينها نفايات هذه األخيرة، والتي تشكل في حد الخدمات و
 العامة و البيئة. 

 نفايات خدمات الرعاية الصحية:تعريف  -أ
شأنها شأن الموضوعات البيئية الحديثة  نفايات خدمات الرعاية الصحيةنالت 

  العديد من التعاريف نستعرض منها:
حيث عرفت نفايات الرعاية الصحية على أنها  تعريف منظمة الصحة العالمية

 .والمختبرات البحث ومراكز الصحية، الرعاية مؤسسات عن الناتجة النفايات جميع "تشمل
 ينتج ما مثل المتفرقة أو الثانوية المصادر عن الناشئة النفايات تشمل ذلك، إلى با ضافة

 وحقن ()الديال لىالك غسيل )عمليات المنزل الصحية لألشخاص في الرعاية عن
 .6("...ا نسولين

عرفت وكالة حماية البيئة في الواليات المتحدة األمريكية نفايات الرعاية الصحية 
United states environmental protection agency  بأنها" أي مخلفات تنتج عن

جراء مؤسسة معالجة طبية، ويشمل ذلك المستشفيات والمختبرات الطبية ومراكز أو وحدات إ
  .7" التجارب على الحيوانات، والعيادات الصحية

كما وتعرف على أنها" مادة تتألف بشكل رئيسي من مخلفات صلبة أو سائلة أو 
غازية، تتوالد من مصادر مختلفة كأن تنتج من حاالت تشخيص أمراض ا نسان أو 

جراء البحوث عليها  .8الحيوان، والوقاية منها ومعالجتها وا 
 19 -01وم نفايات الخدمات الصحية في القانون الجزائري رقم مفهكما جاء 

والمتعلق بتسيير  2001ديسمبر من سنة  12الموافق لة  1422رمضان عام  27المؤرخ في 
العالجية هي  النشاطات نفايات" منه الثالثة المادة وذلك ضمن ومراقبتها ومعالجتهاالنفايات 

 مجال في العالج أو الوقائي والعالج لمتابعةا الفحص نشاطات عن الناتجة النفايات كل
 .9والبيطري" البشري الطب

 
 مخاطر نفايات خدمات الرعاية الصحية-ب

العامة وهي  النفايات من كبير جزء على الصحية الرعاية نفايات خدمات تحتوي
تلك الخطرة، إال أنه ورغم قلة  النفايات من أقل وعلى نسبة تلك المماثلة للنفايات المنزلية،

النسبة من النفايات الخطرة فإنها تحتوي على مخاطر عديدة قد تكون في بعض األحيان 
 :10مميتة وهي

 :الحادة واألدوات المعدية النفايات من المخاطر -
 الميكروبات العديدة األصناف من أي على المعدية النفايات تحتوي أن يمكن

 إلى تدخل أن المعدية النفايات في ةالموجود الممرضة الكائنات لهذه ويمكن. للمرض المسببة
طرق، أهمها الوخز با بر أو الخدش أو القطع باآلالت الحادة أو  عدة بواسطة ا نسان جسم
  .االستنشاق المخاطية أو بواسطة األغشية خالل من

( ألف 22-17حسب التقرير األمريكي لوكالة حماية البيئة أظهر أن هناك حوالي )
لوخز با بر أو الخدش باآلالت الحادة، ويزداد العدد بالنسبة ممرضة تتعرض كل سنة ل

 ( ألف إصابة. ويمكن48-28للممرضات اللواتي يعملن خارج المستشفيات إذ يصل إلى )
 الجروح هذه تلوث ولكنها فحسب، والثقوب القطع إحداث في سبباً  تكون أال الحادة لألدوات

 ونقل لإلصابة -المضاعف الخطر ذاه الممرضة. وبسبب بالكائنات ملوثة كانت إذا
 هو رئيسي بشكل النفايات، وما يقلق من جدا خطيرا صنفا الحادة األدوات تعتبر -المرض
الفيروسية.  الدم إصابات مثل الجلد، تحت المسبب العامل بإدخال تنتقل قد التي العدوى
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 على الحادة وهي األدوات نفايات فئة من هاماً  جزءاً  الجلد تحت المستخدمة ا بر وتمثل
  المرضى. بدم ملوثة تكون ما غالباً  ألنها خطرة األخص

 والصيدالنية: الكيميائية النفايات من المخاطر -
 الرعاية مؤسسات في المستخدمة الصيدالنية والمواد الكيماويات من كثير تعتبر

 يتم ن قدولك الصحية، الرعاية في نفايات صغيرة بكميات ةً عاد موجودة وهي خطرة، الصحية
غير  الصيدالنية والمواد الكيماويات من التخلص يتم عندما أكبر كميات على العثور

 أو بالتعرض الحاد إما التسمم المواد قد تسبب الصالحية. وهذه المنتهية أو فيها المرغوب
 الكيميائية المادة امتصاص نتيجة التسمم ويكون الحروق. ذلك في بما وا صابات المزمن،

 أو االستنشاق خالل من أو المخاطية األغشية أو الجلد خالل من أو الصيدالنية دةالما أو
 تستخدم المجموعة، فهي هذه أعضاء أهم خاص من بشكل المطهرة المواد االبتالع. وتعتبر

 تشكيل إمكانية ولديها التفاعل شديدة الكيماويات التآكل، وهذه تسبب ما وغالباً  كبيرة بكميات
 حريق حدوث كإمكانية أخرى مخاطر تشتمل أن الّسمية. كما يمكن عالية ثانوية مركبات
  .والدفن الحرق مثل الكافي غير للتخلص نتيجة والتلوث

 للجينات: السامة النفايات من المخاطر -
 التخلص أو مناولة عن المسؤولين الصحية الرعاية عمال على المخاطر شدة إن

 وزمن ومدى نفسها المادة بسمة تتعلق عوامل عدةب تتأثر للجينات، السامة النفايات من
 الصحية الرعاية مجال في للجينات السامة للمواد التعرض يحدث أن لها. ويمكن التعرض

 هي للتعرض الرئيسية والطرق خاصة، وكيماويات بعقاقير المعالجة أو ا عداد أثناء
 صدفة ملوث لطعام عواالبتال الجلد، خالل من واالمتصاص الرذاذ أو الغبار استنشاق
 خالل من التعرض يحدث أن يمكن كما النفايات، أو الكيماويات أو للخاليا السامة بالعقاقير
  .الكيميائي للعالج الخاضعين للمرضى وا فرازات الجسدية بالسوائل المباشر االتصال

 المشعة: النفايات من المخاطر -
التعرض  ومدى المشعة المادة عبنو  المشعة النفايات تسببه المرض الذي نوع يحدد

 تؤثر قد فإنها للجينات سامة الصيدالنية ببعض النفايات أسوة المشعة النفايات وألن لها.
 المغلفة بعض المصادر مثل ا شعاعي، النشاط عالية المصادر الجينية. فتداول المادة على
 يحتم مما ة،األنسج تدمير مثل جدا شديدة إصابات يسبب قد التشخيصية، األجهزة من

 أن يمكن ا شعاعي النشاط قليلة النفايات لمخاطر أما بالنسبة .الجسم من أجزاء ضرورة بتر
 هذه لتخزين المناسبتين غير المدة أو الطريقة أو للعبوات الخارجية األسطح تلوث عن تنشأ

 عمالأ أو النفايات مناولة أو الصحية الرعاية مجال في العاملين جميع ويعتبر ،النفايات
  .خطر في ا شعاعي النشاط هذا لمثل المعرضين التنظيف

 الجمهور: حساسية -
الصحية الناجمة عن النفايات  المخاطر من الخوف عن تماماً  وبعيد منفصل بشكل

 النفايات منظر لتأثير بالنسبة جداً  حساس الشعب عامة فإن الصحية بجميع أنواعها،
 التشريحية النفايات من المالئم غير التخلص فكرة قبول ظرف أي تحت يمكن وال ،التشريحية

مثال، وكل الحضارات ا نسانية ترفض رفضا باتا رمي أعضاء وبقايا  النفايات مكبات في
 المعتقدات تفرض آسيا، في الثقافات خصوصاً  بعض بشرية من العمليات مع النفايات، ففي

 في لتدفن جداً  صغيرة توابيت في المريض أسرة إلى البشري الجسم أعضاء تعاد بأن الدينية
  .المقابر في الجسم أجزاء دفن ا سالمية أيضاً  تفرض ثقافتنا عام المقابر. وبشكل

 
 تصنيف نفايات خدمات الرعاية الصحية 

تم وضع العديد من التصنيفات لنفايات خدمات الرعاية الصحية فهناك تصنيف 
صالح الصحة وزارةكل من المشرع الجزائري و   ا قليم وتهيئة البيئة ستشفيات ووزارةالم وا 
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خدمات الرعاية العالمية، فرغم تعدد الجهات المصنفة لنفايات  الصحة منظمة تصنيفو 
  الصحية اال أنها تتفق في المجمل على وجود خمسة أنواع هي:

 النفايات غير الخطيرة وهي نفايات عامة وشبيهة بالمنزلية؛
 النفايات المعدية؛
 ة؛النفايات السام

 النفايات الجارحة أو الحادة ؛
  األعضاء الجسدية. من المتكونة النفايات

 
من خالل ما ورد ذكره سابقا ووفقا  حصائيات منظمة الصحة العالمية، فإننا 
نستخلص أن النفايات الطبية على نوعين النفايات الطبية غير الخطرة والنفايات الطبية 

 النفايات % من90 إلى 75نسبته  لخطرة فهي تشكل ماالخطرة. فأما النفايات الطبية غير ا
 غالباً  وتنتج .المنزلية بالنفايات الشبه قريبة عامة نفاياتوهي  الصحية الرعاية عن الناتجة

 وربما الصحية، الرعاية لمؤسسات العامة النظافة ا دارية وأعمال الوظائف عن األقسام و
 الصحية. وتعتبر الرعاية مباني صيانة ملياتع أثناء الناتجة النفايات على أيضاً  تحتوي
وهي كل المخلفات التي  خطرة، الصحية الرعاية نفايات من الباقية %25 إلى 10 ةال نسبة

لها خواص طبيعية أو كيماوية أو بيولوجية تتطلب تداوال وطرقا خاصة للتخلص منها لتجنب 
  .11 مخاطرها على الصحة العامة والبيئة

 
 ستدام لنفايات خدمات الرعاية الصحيةالتسيير الم( 2.1

ةةن هةةةواء ومةةةاء ميشةمل الحفةاظ علةى منةاخ مسةتقر وديمومةة المصةادر البيئيةة األساسةية 
وتربةةةة، وكةةةذا اسةةةتمرارية العنايةةةة باألنظمةةةة الطبيعيةةةة المسةةةتقبلة للمخلفةةةات الناتجةةةة مةةةن 

مةةع لمخةةاطر هةةذه المجتبةةةاألخص الطبيةةةة منهةةةا، دون تعةةةريض اانية و ستمعةةات ا نلمجا
وهذا مةا يقودنةا إلى مفهةوم مهةم أال وهةو الصةحة البيئيةة والةتي "تشةمل كةل جوانةب  المخلفةةات.

صةحة ا نسةان بمةا في ذلك نوعية الحيةاة، والةتي تتحةدد بالعوامةل الفيزيائيةة والحيويةة 
ماعيةة والنفسةية في البيئةة، كمةا تنسةب إلى النظريةة والممارسةة في تقيةيم وتصةحيح هةذه واالجت

والتي يمكن أن تؤثر   ةك العوامةل الموجةودة في البيئةة."الممارسةات والسةيطرة عليهةا، ومنةع تل
 .الية والمستقبليةشكل متناقض على صحة األجيال الحب

 تعريف التنمية المستدامة: 
نمية المستدامة ليست فكرة جديدة، فقد حدث تطور سريع في أطرها وسبل الت

تنفيذها منذ أواخر القرن الماضي، نتيجة لبداية اصطدام مطالب حماية البيئة بمطالب التنمية 
  االقتصادية التي لم تأخذ بعين االعتبار حاجات األجيال المستقبلية وال االعتبارات البيئية.

وذلك لتعدد الجهات الدارسة لهذا المفهوم من علماء  التنمية المستدامة،وقد تعددت تعريفات 
اقتصاد وعلماء البيئة و حتى الفالسفة، وبشكل عام ورد مفهوم التنمية المستدامة ألول مرة 

لرئيسة وزراء النرويج  1987وبشكل مؤسس في تقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية عام 
Brundtland هي التنمية التي تلبي حاجات الحاضر رنا المشترك كالتالي: في تقرير مصي"

 .12دون المساومة على قدرة األجيال المقبلة في تلبية حاجياتهم"
 

 19المؤرخ في  10-03ن القانو  من 03 المادة في المستدامة التنمية كما عرفت
 في ئةالبي بحماية المتعلق 2003يوليو سنة  19الموافق  1424جمادى األولى من عام 

 قابلة واالقتصادية االجتماعية التنمية بين التوفيق يعني مفهوم " بأنها المستدامة التنمية إطار
 األجيال حاجات تلبية تضمن تنمية إطار في البيئي البعد إدراج أي البيئة، وحماية لالستمرار
 .13"المستقبلية واألجيال الحاضرة
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 معالم وضع مجال في العالمي المستوى على خاصة بذلت التي األعمال بين من
  :نجد خاصة الرعاية الصحية ونفايات عامة النفايات تسيير في المستدامة التنمية وأبعاد

 مؤتمر تقرير تضمنه وما ،1992جوان  بالبرازيل جانيرو بريودي األرض قمة أعمال -
 نم فصل في النفايات خصت وتوجيهات أهداف من والتنمية البيئة حول المتحدة األمم

 أجندته؛ فصول
 المنعقد بال اتفاقية في األعضاء مؤتمر خالل من للبيئة المخصص المتحدة األمم برنامج -

 التخلص وطرق الخطرة للنفايات الحدودية الحركة بمراقبة والمتعلق ، 2002 ديسمبرفي 
 السليم البيئي للتسيير تقنية توجيهات للمؤتمر السادس االجتماع في وضعت أين منها،

 الطبية؛ العالجات ونفايات البيوطبية فاياتللن
 بالتسيير المعنون بإفريقيا العالمية الصحة منظمة لمكتب المرجعية الخطوط مشروع -

 نظام وضع سبل في تبحث فصول من عليه احتوى وما ا ستشفائية، للنفايات المستدام
 أو الصحية( المنشآت) الوحدوي المستوى على سواء ا ستشفائية للنفايات المستدام التسيير
 حاليا تعتمد التي والركيزة الدعامة بمثابة األعمال هذه وتعتبر. الوطني المستوى على التنفيذ
 ومدى النامية البلدان فيها بما البلدان خصوصيات بمراعاة وضعت كونها الدول، جميع لدى
 النفايات. رتسيي مجال في رائدة دول إشراف وتحت والمادية، البشرية ا مكانيات توفر

 
 خطوات ومراحل التسيير المستدام لنفايات الرعاية الصحية 

 ينجم لما نظًرا الملحة المواضيع أهم من نفايات خدمات الرعاية الصحية تسيير إن
 معها والمتعاملين المحليين السكان على تنعكس وبيئية صحية مخاطر منتها إدار  سوء عن

 سليمة بطريقة النفايات مع التعامل لضرورة عينوا يكونوا أن يتوجب والذين مباشر بشكل
  المناسبة. الطرق من بأي ومعالجتها منها التخلص وحتى تولدها لحظة من ابتداءً  وآمنة

 الرعاية الصحية:خدمات فرز وتوظيب نفايات  -
 والمرحلة خدمات الرعاية الصحية لنفايات الفعال التسيير مفتاح بمثابة الفرز عملية

 عملية منها، وتتم والتخلص لمعالجتها المناسب النفايات الطريق تتبع ضمانل أهمية األكثر
 أشخاص جميع وبممارسة ا نتاج منبع عند وبالضبط النفايات منتج مسؤولية تحت الفرز

 تكرار تفادي مع لها المخصص محيطها في النفايات يضعون حيث لها، الصحية المؤسسة
  .الخطرة رعاية الصحيةخدمات ال لنفايات بالنسبة خاصة الفرز

 ويتم فرز نفايات خدمات الرعاية الصحية بحسب نوعها، مع مراعاة خصوصية مختلف
 والتخلص المعالجة نوع وكذا به، المعمول والقانون التشريع تصنيف عن المنبثقة األصناف

 عليها. ويمكن العمل في البداية بنظام الفصل الثالثي كطريقة سهلة تعمل بها سيطبق الذي
أي مؤسسة صحية حتى ولو كانت إمكانياتها بسيطة، حيث من المفيد أن يتم تقسيم النفايات 

  لثالث أقسام وهي:
 نفايات خدمات الرعاية الصحية االعتيادية والشبيهة بالمنزلية؛

نفايات خدمات الرعاية الصحية الخطرة وتظم كل من النفايات المعدية والنفايات الكيميائية 
 ؛السامة وغيرها

 النفايات الجارحة والحادة والقاطعة. 
بعد أن تم العمل بنظام الفصل الثالثي لنفايات خدمات الرعاية الصحية وهي 

 توظيب عملية تأتينفايات اعتيادية شبه منزلية ونفايات خطرة والنفايات الجارحة الحادة 
 إلى إضافة ،لها المستدام التسيير ونظام للقوانين موافقة بمعدات األصناف تلك مختلف
 التوظيب يعتبر حيث التوظيبات، تلك على دوليا عليها المتعارف والعنونة الترميز عملية
 الجراثيم ومختلف خدمات الرعاية الصحية نفايات أصناف بين الفيزيائي الحاجز

  به. تتواجد الذي ومحيطها النفايات أصناف باختالف وتختلف والميكروبات،
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 الرعاية الصحية:خدمات جمع وتخزين ونقل نفايات  -
تعد عملية جمع نفايات خدمات الرعاية الصحية هامة وضرورية وذلك ألنها تضمن 
عدم تكدس وتراكم النفايات في مواقع وأماكن إنتاجها، وتساعد على تفادي حدوث مخاطر 
وآثار غير مرغوب فيها، كالتفاعالت السلبية التي تضر بالصحة العامة، لذلك من األهمية 

ن أن تضع ا دارة الصحية جدوال ثابتا لجمع النفايات من األقسام و الردهات. مع إجراء بمكا
 يجب األقل فعلىتنسيق فعال بين الطاقم الطبي والشبه طبي والخدمي في هذا الخصوص، 

 عمل، مناوبة كل خالل إزالتها ويفضل يوميًا، واحدة مرة بمعدل قسم كل من النفايات إزالة
 واألكياس السوداء األكياس لجمع مختلفة وبأوقات منفصلين امجينبرن وضع يجب كما

يفضل عند و  مع عدم خلط النفايات سوية عند الجمع. .الحادة األدوات وحاويات الصفراء
 :14الجمع مراعاة ما يلي

 التخزين موقع إلى ونقلها )الحاجة حسب متكرر بشكل أو (يومياً  النفايات جمع يجب -
 المعين؛ المركزي

 أو المستشفى( تولدها مكان تحدد بيان بطاقة عليها يكون لم ما األكياس تنقل أال يجب -
 والمحتويات؛ )القسم أو الجناح

 النوع؛ نفس من جديدة بأخرى فوراً  األكياس أو الحاويات تستبدل أن يجب -
  النفايات. تنتج التي المواقع كل في جديدة حاويات أو أكياس إمدادات توفير يجب -

 في بها االحتفاظ يتعين خدمات الرعاية الصحية، نفايات جمع من االنتهاء بعد
بالشكل الصحيح، من حيث  بشكل يتناسب مع أسلوب معالجتها فيما بعد التخزين مناطق

 مناطق وأماكن أبعاد تحديد ينبغيتحديد األماكن المناسبة وطرق التخزين الصحيحة، ف
 المتحققة النفايات لكميات وفقا مبنى، وأ غرفة أو منفصلة منطقة أكانت سواء هذه، التخزين
 العالج بوحدات األوليتين المرحلتين فعند مراحل بثالث التخزين عملية وتمر جمعها، ووتيرة

 نفايات  يداع فقط يخصص فهو وسيط، أما التخزين المركزي تخزين بها التخزين وطوابق
  عالجتها.لم رفع عملية أي قبل والخطرة خدمات الرعاية الصحية المعدية

عملية نقل النفايات فهي مرحلة حساسة ألنها تتمثل في مجموع عمليات شحن النفايات أما 
الخاصة الخطرة سواًء المعدية والسامة منها أو الحادة والجارحة، وتتم داخل المؤسسة 
الصحية إذا ما توفرت على وسيلة المعالجة على مستواها وفي حالة عدم توفرها فإن عملية 

  نفايات تتم خارج المؤسسة الصحية.نقل ال
 المركزية التخزين منطقة من النفايات لنقل مناسبة وشاحنات عرباتتوفير  لذلك يجب
  خارجه. أو الموقع داخل سواء منها التخلص أو لمعالجتها

 تقنيات معالجة نفايات خدمات الرعاية الصحية: -
ر ميزات وخواص المواد الخطيرة معالجة النفايات ويقصد بها الطرق التي تمكن من تغيي

لجعلها أقل خطورة ويمكن التعامل معها بأكثر أمان، كما يمكن نقلها أو جمعها أو تخزينها 
، وطرق المعالجة متعددة ومختلفة 15أو التخلص منها بدون أن تسبب أضرار لألفراد والبيئة

 تتوافق طريقة معينة مع جدا في المحصلة والناتج النهائي ولكل طريقة ميزاتها وعيوبها وقد ال
نوع النفايات المراد معالجتها، فلكل صنف من النفايات طريقة للمعالجة تتالءم وخاصية 
وطبيعة المواد المكونة لها. على العموم مختلف أساليب المعالجة تنصب في أربع طرق 

  كبري وهي:
 الطريقة اآللية؛

 الطريقة الحرارية؛
 الطريقة الكيميائية؛

  شعاعية.الطريقة ا 
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 اإلدارة الفاعلة لنفايات الخدمات الصحية في المؤسسة الصحية: 
لتتم كل المراحل السابقة الذكر على أكمل وجه يجب توفر إدارة فاعلة على مستوى 

تقوم "بتخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة وتنسيق و  المؤسسة الصحية تتحمل المسؤولية كاملة
واسطتها يتم تلبية الحاجات والطلبات على خدمات الرعاية الموارد وا جراءات والطرق، التي ب

الصحية والطبية، وتوفير البيئة الصحية وذلك من خالل تقديم خدمات الرعاية الصحية 
با ضافة إلى وظائف ا دارة ا دارية للتميز  .16للمستهلكين كأفراد وجماعات وللمجتمع ككل

من خالل العمل على  ونفايات هذه األخيرة في أداء الخدمة، يجب التميز في إدارة مخلفات
بدأ من نقطة توليدها إلى مكانها النهائي بما ال يقلل  تطوير خطة للتسيير المستدام للنفايات

فقط من إجمالي عدد الحوادث وا صابات المهنية فحسب، بل أيضا يمنح الفرص الكافية 
والتنفيذ والرقابة والمالية للعاملين و المدراء معا لتحسين وظائف التخطيط والتنظيم 

والمعلوماتية والبشرية والزمنية المستخدمة في إدارتها، وألن التعامل الناجح مع نفايات 
خدمات الرعاية الصحية يعتمد بشكل كبير على وجود إدارة كفوءة للمؤسسة الصحية لديها 

جراءات عمل منظمة، وموازنة مالية كافية، وطاقم وظيفي مدرب أحس   ن تدريب.لوائح وا 
 المسؤوليات الكبرى للمدراء تجاه التسيير السليم لنفايات الخدمات الصحية:  -

 :17من أهم مسؤوليات مدير المؤسسة الصحية 
تشكيل فريق إدارة النفايات على مستوى المؤسسة الصحية بموجب قرارات وأوامر  -

من مكتوبة ومحددة فيها صالحيات ومسؤوليات أدوار كل عضو فيها، سواء كان 
الطاقم الطبي والهيئة التمريضية والعاملين في الصيدلة أو المختبر وعمال الخدمة 

 والنقل؛ 
تعيين الموظف المسؤول عن إدارة النفايات في المؤسسة الصحية والعاملين الذين  -

يعملون معه في مجال الجمع والنقل والتخزين والتخلص، على أن يتم توصيف 
التنصل الوظيفي أو التقصير في التعامل مع أخطر جميع وظائفهم كتابيا منعا من 

 شيء وهو النفايات؛
بالتعاون مع اآلخرين، وخصوصا مع األطباء وشعبة الهندسة والصيانة تقع عليه  -

مسؤولية وضع المخطط العام للمؤسسة وتحديثه باستمرار وتحديدا بمخطط تدفق 
 للعاملين؛ النفايات والتخلص منها على أساس المكان والزمان والحركة

مراعاة وضع موازنة تخطيطية كافية من األموال  نجاح برنامج إدارة النفايات  -
بالمؤسسة، فضال عن إعداد خطط الموارد البشرية والمادية الداعمة لتنفيذ البرنامج 

 بكفاءة عالية؛
باستمرار ولتفادي االنحرافات أول بأول التي قد تنجم عن العمل والقيام بتعديلها  -

جراء المعالجات سريعة، يتطلب تعيين عاملين مؤقتين على وجه السرعة وتكييف والتنسيق مع الجهات الخارجية لمواجهة الموقف مع وزارة الصحة أو وزارة البيئة أو ها وا 
 األمانة أو البلديات؛

التأكد من تطوير وتأهيل العاملين بفريق النفايات على احدث المستجدات فضال  -
مدير للمؤسسة لتلك البرامج المتقدمة بهدف زيادة معارفه عن سعي إدخال نفسه ك

 ومواكبته للتطورات العلمية والبيئية؛
مراقبة وحماية العاملين من ا صابة باألمراض والحوادث وا صابات، وكذلك  -

مراقبة أنظمة الصرف الصحي في المؤسسة فضال عن التركيز على فرض القانون 
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رق قواعد عدم التطبيق الصحيح لبرنامجه في وأنظمة العقوبات القاسية لمن يخ
 مجال النفايات؛ 

 تطوير التوثيق والحفظ والتسجيل الذي يفضل أن يكون الكترونيا؛ -
يفترض أن يتوقع المدير حاالت الطوارئ والنكبات واألزمات الكارثية لما تحدثه  -

رئة أثناء النفايات أحيانا، والتي تتطلب مراعاة وضع برنامج لمواجهة الحاالت الطا
  العمل .

 فريق إدارة النفايات في المؤسسة الصحية -
عادة ما يتكون الفريق من مدير المستشفى رئيسا وعضوية رؤساء األقسام في 

ة التمريض، على العدوى، رئيس الصيادلة، مسؤول األشعة، رئيس المؤسسة، مسؤول السيطرة
، المشرف على الحسابات، والمعاون ا داري، مهندس الصيانة مدير إدارة المستشفى،

  .ول إدارة النفاياتومسؤ 
 هيكل تنظيمي أقرته منظمة الصحة العالمية وهو كالتالي:  يبين (01رقم )والشكل 
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 (: الشكل التنظيمي إلدارة النفايات في المؤسسة الصحية بحسب01الشكل رقم )
 منظور منظمة الصحة العالمية

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

معهد الصحة "دراسة في الوضع القائم"،  المصدر: عصام أحمد الخطيب: إدارة النفايات الطبية في فلسطين
  .)2003)، جامعة بيرزيت، فلسطينالعامة والمجتمعية، وحدة الصحة البيئية

 
لصةحية النمةوذجي، مةع خةط ( يتبةين هيكةل إدارة نفايةات المؤسسةة ا01من الشكل رقةم)

مسةار مسةؤوليات ا دارة ومسةارات االرتبةاط واالتصةال بةين المةوظفين الرئيسةيين المعنيةين بتسةيير 
نفايةات الرعايةة الصحية، و لكن يمكن لهذا الهيكل أن  يعدل حسب االحتياجات الخاصةة لكةل 

 .مؤسسةة صةحية
 
 

 مــدير المستشفى

مسؤول 

إدارة 

 النفايات

 المستشارون

مسؤول السيطرة  -

 على العدوى

 صيدلي أقدم -

 مسؤول األشعة -

 مـهندس المستشفى -   

ت رئيس الخدما -

 البيئية

رئيسة التمريض  -

المعاون اإلداري  –

أو مدير إدارة 

 المؤسسة

ت الممرضا -

 والممرضون

المعاونون  -

 الطبيون

 و المناولة و الخدمة و النظافة في التشغيليون العمال

  ؤسسةالم في للنفايات المعالجة و الخزن

 

 المالكات الداعمة والمساندة

 ؤسسةبالم األقسام رؤساء

  واألسنان الطبي -

  الهندسة -

  المذاخر و الصيدلة -

  األشعة -

  الدم مصرف -

  واإلعاشة التغذية -

  اإلدارة -

 المالية -

 ...الخ المختبرات-

 

www.u
niv

-b
lid

a2
.d

z/e
co

https://web.facebook.com/ecocomges/

www.univ-blida2.dz/eco
https://web.facebook.com/ecocomges/


  ( 2015) جوان  12العدد  – 2مجلة "األبحاث االقتصادية" لجامعة البليدة 
 

 - 106 - 

  الجزائريةالعمومية االستشفائية  صحية في المؤسسةنفايات خدمات الرعاية ال تسيير (2
بـالوقوف علـى واقـع تسـيير نفايـات خـدمات الرعايـة الصـحية  العنصرنعمـل في هـذا 

التي يخصـص لهـا الكثـير مـن أمـوال عمومية االستشفائية الجزائرية، وعلـى مسـتوى المؤسسـات ال
تطـابق األساليب والطرق المنتهجة لمعالجة الكميات التسـيير، ومـن ثمـة الوقـوف علـي مـدي 

المنتجة للمعايير الدولية، والمبادئ األساسية التي يعتمد عليها إلدارة نفايات خدمات الرعاية 
 .الصحية

 تعريف المؤسسة العمومية االستشفائية -(1.2
جمادى األولى  2المؤرخ في  140 -07المرسوم التنفيذي رقممن  2وفقا للمادة 

، فإن المؤسسة العمومية االستشفائية 2007ماي من سنة  19الموافق ل  1428من عام 
هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي وتوضع 

  .18تحت وصاية الوالي
  والشكل التالي يبين الهيكل التنظيمي للمؤسسة العمومية االستشفائية

 
 .الهيكل التنظيمي للمؤسسة العمومية االستشفائية: (02الشكل رقم )

 
 

--------------------- 
 
 
 
 

  
 

 Application de la nouvelle carte sanitaire, élaboré par le ministère de la المصدر:

population et de la réforme hospitalière(2008). 
 

ما نالحظه من خالل الشكل أن الهيكل التنظيمي في المؤسسة العمومية 
االستشفائية الجزائرية هو هيكل تنظيمي وظيفي، الذي يتميز بالبساطة والسهولة كما يتم فيه 

في قمة الهيكل التنظيمي مجلس ا دارة  تقسيم العمل على أساس التخصص الوظيفي. فيأتي
ران المؤسسة العمومية االستشفائية، ويزودان بهيئة استشارية ثم المدير التنفيذي اللذان يسي
مدير ثم يأتي بعد ذلك مدراء المصالح متمثلين في  .19 (10تدعى المجلس الطبي)المادة 

المالية والوسائل، مدير الموارد البشرية، مدير المصالح الصحية، ومدير صيانة التجهيزات 
  الطبية.

 سة الميدانية:عينة البحث وأدوات الدرا -(2.2
( مؤسسة 193تمثل المؤسسة العمومية االستشفائية الجزائرية مجتمعا للبحث قدرت بـ )

 بالمؤسسات الواقعة خدمات الرعاية الصحية نفايات تسيير وتحليل التي تم اإلختيار منها، و لدراسة

 مجلس اإلدارة

 المــــدير

 المجلس الطبي

مدير صيانة 

 التجهيزات الطبية

 مدير المصالح

 الصحية
 مدير المالية

 والوسائل

 مدير الموارد
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البحث  االستشفائية قمنا بإستعمال أدوات لجمع المعلومات، وفيما يلي سنعرض كل من عينة
 .واألدوات المستعملة

 عينة البحث: - 
اختيرت مجموعة من المؤسسات االستشفائية العمومية في عدة واليات من الوطن 

( مؤسسة استشفائية 20لتمثل العينة المختارة  جراء البحث، ووقع االختيار على عشرين )
الستشفائية ( التي هي مجمل المجتمع، وتم إجراء مسح لكل المؤسسات ا193من بين )

  العمومية على مستوى والية المسيلة، سطيف، برج بوعريريج، والجزائر العاصمة.
سواء مدراء وفي ضوء ذلك اختير مدراء المؤسسات االستشفائية أو معاونيهم 

المالية والوسائل، مدراء الموارد البشرية، مدراء المصالح الصحية، مدراء صيانة التجهيزات 
ليكونوا عينة البحث، ألنهم المشرفون أو المسؤولين المباشرين عن لمرافقة الطبية والتجهيزات ا

  تنفيذ ورقابة برنامج تسيير نفايات خدمات الرعاية الصحية.
 أدوات جمع المعلومات: -

المقابلة والمالحظات الشخصية والبيانات  بأداة ستعانة ا ميدانية دراسة منا تطلب
 انات الرئيسة للدراسة عن طريق إجابات العينة المختارة،والوثائق الرسمية كأدوات لجمع البي

 أكبر تغطية من تمكن والتي العملي، العلمي الميدان في استعماال األكثر األدوات كونها ذلك
 بمجاالت المرتبطين البحث، المتمثلين في األشخاص مجتمع وشرائح فئات من ممكن قدر

 من المقابلة بواسطة دراستنا في انطلقنا وقد المؤسسات االستشفائية، داخل النفايات تسيير
ثباتها إليها الوصول يراد وأهداف فرضيات  وظفت ومادية زمنية تكلفة وفق وتجسيدها، وا 
 لمختلف المدروس الواقع تحليل في تفيد معلومات لتحصيل استهدفت عينة على ذلك لتحقيق
  .خدمات الرعاية الصحية نفايات مجاالت

 ب قدرت معتبرة نسبة بأخذ قمنا الجزئية، وعيناتها ا جمالية العينة حجم ولتحديد
 نظرا الكلي)على مستوى الوطن(، المؤسسات االستشفائية العمومية مجتمع من 10,36%

 الجزئية. العينة قبل من المعتبر للتمثيل ا مكانية ولتوفر العينة مجتمع حجم لكبر
 .حسب كل واليةب من مجمل العينةشفائية نسبة المؤسسات االستوالجدول التالي يبين 

 
نسبة المؤسسات االستشفائية العمومية من مجمل العينة بحسب كل  -01رقم الجدول 

 والية
 

عدد المؤسسات العمومية  الوالية
 االستشفائية لكل والية

 النسبة"
(%) 

 النسبة العينة
(%) 

 23,53 4 20 4 المسيلة
 17,65 3 15 3 برج بوعريريج

 29,41 5 25 5 سطيف
 29,41 *5 40 8 الجزائر
 100 17 100 20 المجموع

 
 .)من إعداد الباحثتين(المصدر: 

  * ثالثة من المؤسسات العمومية االستشفائية بوالية الجزائر لم تتعاون.
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والجداول التالية ستبين عدد المؤسسات االستشفائية العمومية لكل والية من واليات العينة 
 المختارة.
 الستشفائية العمومية بوالية المسيلة:المؤسسات ا -

 
 عدد المؤسسات االستشفائية العمومية بوالية المسيلة. - 02 الجدول رقم

 المصدر: مديرية الصحة والسكان لوالية المسيلة.
  

 المؤسسات االستشفائية العمومية بوالية برج بوعريريج: -
 برج بوعريريج. عدد المؤسسات االستشفائية العمومية بوالية - 03لجدول رقم ا

 اسم المؤسسة المؤسسة
ببرج  المؤسسة العمومية االستشفائية

 بوعريريج
المؤسسة العمومية االستشفائية بوزيدي 

 لخضر
االخوان  المؤسسة العمومية االستشفائية المؤسسة العمومية االستشفائية بمجانة

 الشهيدان سقان
 المؤسسة العمومية االستشفائية محمد بناني المؤسسة العمومية االستشفائية برأس الوادي

 3 المجموع
 حة والسكان لوالية برج بوعريريج.المصدر: مديرية الص

 
 
 

 المالحظة اسم المؤسسة المؤسسة
 

االستشفائية  المؤسسة العمومية
 المسيلة 

 

المؤسسة العمومية االستشفائية 
 بالمسيلة

 ) الزهراوي(

مصلحة االستعجاالت 
توجد  الجراحيةالطبية 

 بمقر المؤسسة 
 و بنفس العنوان

 
ستشفائية  المؤسسة العمومية اال

 بوسعادة 
 

المؤسسة العمومية االستشفائية  
 بوسعادة

 ) رزيق البشير(

مصلحة االستعجاالت 
توجد الجراحية الطبية 

 بمقر المؤسسة 
 و بنفس العنوان

 
 المؤسسة العمومية االستشفائية  

 سيدي عيسى 
 
 

ومية االستشفائية  المؤسسة العم
 سيدي عيسى

 ) كويسي بلعيش (

الت مصلحة االستعجا
الطبية الجراحية يوجد 

 بطريق الجزائرمقرها 
 )المدخل الشرقي

 للمدينة(
 

 المؤسسة العمومية االستشفائية 
 عين الملح 
 

المؤسسة العمومية االستشفائية  
 عين الملح

مصلحة االستعجاالت 
توجد الجراحية الطبية 
 لمؤسسة بمقر ا

 و بنفس العنوان
 4  المجموع
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 المؤسسات االستشفائية العمومية بوالية سطيف:-
 عدد المؤسسات االستشفائية العمومية بوالية سطيف. - 04 الجدول رقم

 اسم المؤسسة المؤسسة
المؤسسة العمومية االستشفائية صروب  المؤسسة العمومية االستشفائية بالعلمة

 الخثير
المؤسسة العمومية االستشفائية يوسف  ية االستشفائية بعين آزالالمؤسسة العموم

 يعالوي
المؤسسة العمومية االستشفائية محمد  المؤسسة العمومية االستشفائية بعين ولمان

 بوضياف
 المؤسسة العمومية االستشفائية عين الكبيرة المؤسسة العمومية االستشفائية بالعين الكبيرة

 المؤسسة العمومية االستشفائية بوقاعة تشفائية ببوقاعةالمؤسسة العمومية االس
 5 المجموع

 سطيف.المصدر: مديرية الصحة والسكان لوالية 
 
 المؤسسات االستشفائية العمومية بوالية الجزائر: -

 عدد المؤسسات االستشفائية العمومية بوالية الجزائر. - 05الجدول رقم 
 اسم المؤسسة المؤسسة

 المؤسسة العمومية االستشفائية الرويبة ية االستشفائية بالرويبةالمؤسسة العموم
 المؤسسة العمومية االستشفائية عين طاية المؤسسة العمومية االستشفائية بعين طاية

المؤسسة العمومية االستشفائية بوقاسمي  المؤسسة العمومية االستشفائية زرالدة
 الطيب

المؤسسة العمومية االستشفائية جياللي  ةالمؤسسة العمومية االستشفائية المرادي
 رحموني

 المؤسسة العمومية االستشفائية بشير منتوري المؤسسة العمومية االستشفائية القبة
المؤسسة العمومية االستشفائية جياللي  المؤسسة العمومية االستشفائية األبيار

 بلخنشر
 ة االستشفائية ابن زيريالمؤسسة العمومي المؤسسة العمومية االستشفائية بولوغين
 المؤسسة العمومية االستشفائية حسان بادي المؤسسة العمومية االستشفائية الحراش

 8 المجموع
 الجزائر المصدر: مديرية الصحة والسكان لوالية

 
 تحليل بيانات الدراسة الميدانية  -(3.2

ت ومية وجمع البيانابعد استكمال إجراء المقابالت مع مدراء المؤسسات االستشفائية العم
  تحليلها وفق كل مؤسسة.الالزمة للبحث، سوف يتم 

 
 تحليل بيانات الدراسة الميدانية الخاصة بوالية المسيلة 

 
 236سـرير تقـني و262المؤسسـة العموميـة االستشـفائية الزهـراوي تحتـوي علـى 

وبالمقابـل عـدد مـريض يوميـا،  30سـرير مـنظم، ويقـدر عـدد المرضـى الـداخلين ب 
األسرة ب  1مـريض يوميـا، كمـا ويقـدر معـدل شـغل  30المرضـى الخـارجين ب

كمـا وتحتـوي المؤسسـة االستشـفائية  .تسعة أقسام استشفاء 19%، وتحتوي على 53.29
العموميـة الزهـراوي علـى إمكانيـات بشـرية معتـبرة، تتـوزع بـين مختلـف فئـات 
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جدين بالهياكل التنظيمية اإلدارية والتقنية وبمختلف المصالح المستخدمين المتوا
.سنقوم بعرض جميع الجوانب موضوع دراستنا من خالل التطرق إلى النقاط االستشفائية

 التالية:
 
 فيما يخص تحليل الفرز والتوظيب:-

أنه يوجد  اء المؤسسات على مستوى المؤسسات االستشفائية لوالية المسيلةر مديؤكد 
ين النفايات الخطرة وغير الخطرة الشبيهة بالمنزلية، وأن فرز نفايات خدمات الرعاية فرز ب

يتم وفق تصنيف التشريع المرتبط بنفايات خدمات الرعاية  ياتهمالصحية على مستوى مستشف
الصحية وهي نفايات معدية، سامة، جسدية، وأن كل نوع من هذه النفايات يوضع في أكياس 

سب نوع النفايات ووفق ما أقره التشريع، فالنفايات المعدية توضع في بالستيكية ولونها ح
أكياس لونها أصفر، والنفايات السامة توضع في أكياس لونها أحمر، أما النفايات الجسدية 
فتوضع في أكياس لونها أخضر، إال أنه ولالعتبارات الدينية فالنفايات الجسدية في كثير من 

 و المتوفى من أجل الدفن.األحيان تسلم ألهل المريض أ
أما النفايات العادية الشبه منزلية فتوضع في أكياس لونها أسود. وكما علمنا سابقا 

 األكثر والمرحلة خدمات الرعاية الصحية لنفايات الفعال التسيير مفتاح بمثابة الفرز فعملية
ة إذا تم العمل منها، خاص والتخلص لمعالجتها المناسب النفايات الطريق تتبع لضمان أهمية

بنظام الفصل الثالثي كطريقة سهلة تعمل بها أي مؤسسة صحية حتى ولو كانت إمكانياتها 
 بسيطة. 

تعمل بنظام الفرز الثالثي ولكن صنف النفايات  وما يالحظ أن جل المؤسسات
الحادة والجارحة يصنف ضمن النفايات المعدية وتوضع في حاويات بعد أن يتم فصل 

ة والواغزة عن هيكل ا برة ويوضع في الحاوية والجزء اآلخر في حاويات األشياء الحاد
 . أخرى، وهذه الحاويات ذات لون أصفر وعليها عالمة النفاية المعدية

نفايات خدمات الرعاية الصحية تتم بحسب نوعها، مع مراعاة  أن عملية فرزما نستخلصه 
طريقة  به. وكذا المعمول القانونو  التشريع تصنيف عن المنبثقة األصناف خصوصية مختلف

 أو بالستيكية أكياس على وتوزيعها الصحية الرعاية نفايات فئات بتعريف التوظيب تتم
 لونيا. مرّمزة حاويات

 تحليل الجمع والتخزين والنقل:  -
أن معدل إزالة النفايات من كل قسم يكون يوميا،  اء المؤسسات االستشفائيةر أكد مد

لوسيط لها على مستوى كل قسم، بعدها تنقل مباشرة عن طريق عامل وذلك بعد التخزين ا
المعالجة أين مكلف متواجد في كل قسم، يقوم بجمع كافة النفايات في عربات إلى موقع 

ساعة كحد أدنى  24عملية التخلص منها، في مدة ال تتجاوز تخزن النفايات حتى 
توى المؤسسة فانه ال يتم االعتماد ساعة كحد أقصى، وألن عملية المعالجة تتم على مس48و

على شخص طبيعي أو معنوي يتكفل بعملية النقل، لذا فوسائل النقل على مستوى المؤسسة 
والمخصصة لنقل النفايات تتمثل في عربات مشتركة تنقل كافة النفايات معا أي الخطرة 

 .الى مكان المعالجة داخل المؤسسة وغير الخطرة
ان للتخزين المركزي أصال والذي تتوفر فيه الشروط الالزمة لمنع ما يالحظ هنا هو غياب مك

حدوث أي خطر غير مرغوب فيه، با ضافة إلى غياب عربات نقل خاصة بالنفايات 
 الخطرة. 

 تحليل المعالجة وأسلوب التخلص من النفايات: -
 وأساليب المعالجة، تعتمد جل المؤسسات االستشفائية من بين العديد من وسائل

، وهو مرمد ليس رمد واحد على األكثرلم هو الترميد، نظرا المتالكهاى أسلوب واحد أال و عل
من النوع المزود بمصفيات للغاز أو له أجهزة لتقليل الغبار ، ويتم على مستواه التخلص من 

ية فيتم التخلص منها النفايات المعدية والسامة، أما بالنسبة للنفايات غير المعدية أي العاد
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، والمسؤول عن نقلها هي مصالح البلدية ويتم التخلص منها ومعالجتها المؤسسات خارج
 بنفس طريقة معالجة النفايات البلدية.

 األشخاص المرتبطون بإدارة النفايات: -
دارة فرز  اء المؤسساتر ما يؤكده مد فيما يتعلق باألشخاص المسؤولين عن تنظيم وا 
هو وجود شخص مؤهل على  مستوى المؤسساتلص من النفايات على وجمع وتخزين والتخ

مستوى كل قسم، يقوم بمراقبة األشخاص الذين لهم عالقة مباشرة بفرز وجمع وتخزين 
ومعالجة النفايات. بدءا من الممرضين والممرضات الذين يقومون بعملية الفرز وذلك بوضع 

افة الذين يقومون كل نوع نفاية في الكيس أو الحاوية المخصصة لها وصوال إلى عمال النظ
بالجمع والنقل إلى أماكن المعالجة، أين يقوم عامالن يعمالن بالمناوبة مسؤوالن عن تشغيل 

 المرمد وحرق النفايات. 
 سياسة إدارة نفايات المؤسسة: -

أهمية تطبيق التشريعات في مجال إدارة النفايات، وأن وزارة على  اءر أكد المد
عن إدارة النفايات، لكن رغم ذلك فال وجود لخطة واضحة  الصحة توفر وثيقة دالئل إرشادية

عن إدارة النفايات وذلك  بصفة مباشرة منتهجة لتسيير النفايات أو هناك فريق عمل مسؤول
بالتنسيق مع ا دارة الصحية، ولكن هناك لجنتين على مستوى المؤسسة هما لجنة النظافة 

ين اهتماماتها هو تسيير النفايات، وما ولجنة محاربة األمراض االستشفائية والتي من ب
 . تسيير النفايات على مستوى المؤسساتيالحظ هو غياب مصلحة خاصة ب

 أهم المشاكل الرئيسة المتعلقة بالتخلص من النفايات على مستوى المؤسسة:-
يما ف اتهمبخصوص أهم المشاكل التي تصادف مؤسس اء المؤسساتر أجاب مد

 :ب يتعلق بالتخلص من النفايات
  تعطل المرمد مما يؤدي إلى زيادة الوقت الفاصل بين إنتاج النفايات وعملية

 التخلص منها؛
  نوعية الحرق والتخلص من النفايات، والدخان والغازات المنبعثة أثناء عملية الحرق

 والتي تشكل خطرا على المواطن والصحة العامة؛
 ذا القطاع الخاص ضغط المؤسسات كالمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وك

 التي تقوم بحرق نفاياتها على مستوى المؤسسة بموجب اتفاقية مبرمة بين الطرفين؛
  ضعف المؤهالت العامة ومستوى التعليم لألشخاص المرتبطين بمناولة النفايات

مما يساهم في حدوث الكثير من األخطاء التي قد تسبب ا صابة بالعدوى أو 
 مشاكل أخرى. 

 
 الدراسة الميدانية الخاصة بوالية برج بوعريريجتحليل بيانات  

 
 245سرير تقني و240المؤسسة العمومية االستشفائية بوزيدي لخضر تحتوي على 

مـريض يوميـا، وبالمقابـل عـدد  48سرير منظم، ويقدر عدد المرضـى الـداخلين ب 
ا و تحتـوي كمـ، مـريض يوميـا، وتحتـوي علـى عشـر ة أقسـام 44المرضـى الخـارجين ب

المؤسسـة االستشـفائية العموميـة علـى مـوارد بشـرية تتـوزع بـين مختلـف فئـات 
. المسـتخدمين المتواجـدين بالهياكل التنظيمية اإلدارية والتقنية وبمختلف المصالح االستشفائية

 سنقوم بعرض جميع الجوانب موضوع دراستنا من خالل التطرق إلى النقاط التالية:
 يخص تحليل الفرز والتوظيب:فيما -

نفايات خدمات الرعاية الصحية على مستوى المؤسسات االستشفائية  عملية فرز
 األصناف الثالثة لوالية برج بوعريريج تتم بحسب نوعها، مع مراعاة خصوصية مختلف

 حاويات أو بالستيكية أكياس على وتوزع به، المعمول والقانون التشريع تصنيف عن المنبثقة
 لونيا. زةمرمّ 
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 تحليل الجمع والتخزين والنقل: -
مرتين  بين مرة الى أن معدل إزالة النفايات من كل قسم يكون أكد المدراء على

يوميا، خاصة في قسم االستعجالت وذلك بعد التخزين الوسيط لها على مستوى كل قسم، 
فة النفايات في بعدها تنقل مباشرة عن طريق عامل مكلف متواجد في كل قسم، يقوم بجمع كا

أين تخزن النفايات حتى  عملية التخلص منها، وألن عملية  بات إلى موقع تواجد المرمدعر 
فإنها تنقل في شاحنة  بوزيدي لخضر والشهيدان سقان مؤسسةكل من  تتم خارج المعالجة

تتم على مستوى المؤسسة  في مؤسسة محمد بناني عملية المعالجة، أما مؤسسةتابعة لكل 
ال يتم االعتماد على شخص طبيعي أو معنوي يتكفل بعملية النقل، لذا فوسائل النقل فانه 

المؤسسة والمخصصة لنقل النفايات تتمثل في حاويات مشتركة تنقل كافة هذه على مستوى 
 النفايات معا أي الخطرة وغير الخطرة.

 تحليل المعالجة وأسلوب التخلص من النفايات:-
على أسلوب الترميد، ولكن الحرق يتم بوزيدي لخضر  يةمؤسسة االستشفائتعتمد ال

المعالجة والتخلص  فالمؤسسة تتعامل مع مؤسسة خارج المؤسسة نظرا لتعطل مرمدها، 
النهائي المرخصة والمعتمدة وفق التنظيم، هي مركز حرق النفايات االستشفائية وحدة تابعة 

أما  خلص من النفايات المعدية والسامة،لمديرية البيئة ببرج بوعريريج ويتم على مستواها الت
ال تمتلك أي وسيلة لمعالجة النفايات المعدية والسامة وال يوجد على مؤسسة الشهيدان سقان ف

مع مؤسسات المعالجة والتخلص النهائي المرخصة والمعتمدة وفق  ، وال تتعاملمستواها مرمد
لوب واحد أال وهو الترميد، نظرا على أس فتعتمد ، أما مؤسسة محمد بنانيالتنظيم والقانون

 . كغ/سا250المتالك المؤسسة لمرمد واحد  بسعة 
تخلص منها فكل المؤسسات ت لنفايات غير المعدية أي العاديةلمعالجة اأما بالنسبة 

، والمسؤول عن نقلها هي مصالح البلدية ويتم التخلص منها ومعالجتها بنفس طريقة هاخارج
 معالجة النفايات البلدية.

 األشخاص المرتبطون بإدارة النفايات: -
دارة فرز وجمع  ما يؤكده المدراء فيما يتعلق باألشخاص المسؤولين عن تنظيم وا 

 شخص مؤهل قد يكون هو وجود ى مستوى المؤسساتوتخزين والتخلص من النفايات عل
 على مستوى كل قسم، يقوم بمراقبة األشخاص الذين لهم عالقة او ممرض رئيس المصلحة

مباشرة بفرز وجمع وتخزين ومعالجة النفايات. بدءا بعملية الفرز وذلك بوضع كل نوع نفاية 
في الكيس أو الحاوية المخصصة لها وصوال إلى عون النظافة المخصص لكل قسم  الذي 

 يقوم بالجمع والنقل إلى المكان أين تنقل النفايات فيما بعد نحو مركز الترميد الخارجي. 
 نفايات المؤسسة:سياسة إدارة -

على مستوى  خطة واضحة منتهجة لتسيير النفاياتما الحظناه هو عدم وجود 
فريق عمل مسؤول عن إدارتها بالتنسيق مع ا دارة الصحية، أو هناك  المؤسسات الثالثة

 . تسيير النفايات على مستوى كل المؤسساتغياب مصلحة خاصة بنا الحظوكذا 
 قة بالتخلص من النفايات على مستوى المؤسسة:أهم المشاكل الرئيسة المتعل-

أجاب مدير المؤسسة بخصوص أهم المشاكل التي تصادف مؤسسته فيما يتعلق 
 بالتخلص من النفايات هي:

  تعطل المرمد مما يؤدي لمعالجة النفايات خارج المؤسسة، وبالتالي زيادة تكاليف
 المعالجة؛

  بوضع نوع من النفايات في أكياس حدوث الكثير من األخطاء أثناء عملية الفرز
 أخرى مخصصة لنوع آخر.

 تحليل بيانات الدراسة الميدانية الخاصة بوالية سطيف 
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سـرير مـنظم، 200المؤسسة العمومية االستشفائية صروب الخثير تحتوي علـى 
مـريض يوميـا، وبالمقابـل عـدد المرضـى  30ويقـدر عـدد المرضـى الـداخلين ب 

وتحتوي  26، %53مـريض يوميـا، كمـا ويقـدر معـدل شـغل األسـرة ب  24الخـارجين ب
تحتوي المؤسسة االستشفائية العمومية صروب الخثير على ، أقسام استشفاء ثمانية على

. سنقوم بعرض جميع الجوانب موضوع دراستنا من خالل التطرق إلى إمكانيات بشرية
 النقاط التالية:

 تحليل الفرز والتوظيب: -
فرز بين النفايات الخطرة وغير الخطرة الشبيهة بالمنزلية،  ك تأكيد على وجودهنا

يتم وفق تصنيف التشريع المرتبط بنفايات خدمات  الرعاية الصحيةوأن فرز نفايات خدمات 
الرعاية الصحية وهي نفايات معدية، سامة، جسدية، وأن كل نوع من هذه النفايات يوضع 

 ونيا ولونها حسب نوع النفايات ووفق ترميز التشريع. في أكياس بالستيكية مرمزة ل
 تحليل الجمع والتخزين والنقل:  -

وذلك بعد التخزين الوسيط لها على  ،معدل إزالة النفايات من كل قسم يكون يوميا
المخصصة لنقل النفايات تتمثل في عربات مشتركة تنقل وسائل النقل و  مستوى كل قسم،

 طرة وغير الخطرة.كافة النفايات معا أي الخ
 :معالجةتحليل ال -

وذلك  في معالجة نفاياتها هو األسلوب التقليدي تعتمده المؤسساتاألسلوب الذي 
أو  والذي يتم عن طريق الحرق بواسطة مرمد من بين العديد من وسائل واساليب المعالجة

 ما المؤسسات.تمتلكه مرمدين
 :تعيين لمؤسسات االستشفائية علىأجمعت ااألشخاص المرتبطون بإدارة النفايات: -

  شخص مؤهل وهو ممرض حاصل على شهادة دولة ومختص في الصحة
 .العمومية، وهو يعمل بالتنسيق مع لجنة مكافحة األمراض االستشفائية

  أو فريق يتكون من طبيب مختص في علم األوبئة والطب الوقائي بمساعدة
يين وعامالت النظافة، وهو ممرضة والمراقب العام ورؤساء المصالح شبه الطب

 يجتمع عند الضرورة لبحث المسائل المتعلقة بتسيير النفايات.
  أو ممرض يشرف على النفايات بالتنسيق مع مصلحة علم األوبئة  ورؤساء

 المصالح االستشفائية .
  أو لجنة النظافة االستشفائية تحت سلطة المدير والمقتصد  تعمل بالتنسيق مع

، حيث يعينون ممرض يشرف على متابعة الفرز خاصة من مصلحة علم األوبئة
 طرف المستخدمين الطبيين والشبه طبيين،

  أو لجنة تدعى لجنة مكافحة األمراض االستشفائية، من بين المهام المنوطة لها
هي ا شراف على األشخاص المرتبطين مباشرة بمناولة النفايات، وهم المستخدمين 

 عملية الفرز، وعمال النظافة.الشبه الطبيين عند القيام ب
 سياسة إدارة نفايات المؤسسة: -

خطة واضحة منتهجة لتسيير النفايات أو هناك فريق معظم المؤسسات ال تمتلك 
 .عمل مسؤول بصفة مباشرة عن إدارة النفايات

 أهم المشاكل الرئيسة المتعلقة بالتخلص من النفايات على مستوى المؤسسة:-
 في كثير من األحيان؛ قدم المرامد وتعطلها 
  يعتبر الحرق من الطرق التقليدية وله العديد من اآلثار الصحية الخطيرة على

 الصحة؛
  نقص الوعي بمخاطر النفايات لدى األشخاص المرتبطين بمناولة النفايات خاصة

 عمال النظافة؛
 .عدم وجود مقر للتخزين المركزي للنفايات 
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 ة الخاصة بوالية الجزائر العاصمةعرض وتحليل بيانات الدراسة الميداني 
 

سـرير، ويقـدر معـدل 170المؤسسة العمومية االستشفائية حسن بادي تحتـوي علـى 
و تحتوي المؤسسة ، مصالح االستشفاءثمانية ، و تحتوي على  %75,48شـغل األسـرة ب 

ت المسـتخدمين االستشفائية العمومية على اإلمكانيات البشرية التالية، تتوزع بين مختلـف فئـا
. سنقوم المتواجدين بالهياكل التنظيمية اإلدارية والتقنية وبمختلف المصالح االستشفائية

 بعرض جميع الجوانب موضوع دراستنا من خالل التطرق إلى النقاط التالية:
 تحليل الفرز والتوظيب:  -

نفايات خدمات الرعاية الصحية تتم بحسب نوعها، مع مراعاة  عملية فرز
 على وتوزع به، المعمول والقانون التشريع تصنيف عن المنبثقة األصناف صية مختلفخصو 
 لونيا. مرّمزة حاويات أو بالستيكية أكياس

 تحليل الجمع والتخزين والنقل:  -
عند امتالء األكياس البالستكية بالنفايات والحاويات المتواجدة على مستوى كل 

ها، يتم بعد ذلك جمعها عن طريق عمال قسم وهو مكان التخزين الوسيط المخصص ل
مباشرة إلى مكان في عربات ، لتنقل يوميا المصالح االستشفائية المكلفين بعملية الجمع

 المعالجة نظرا لعدم وجود مكان مركزي مخصص لتخزينها.
 :المعالجة-

تعتمد كل المؤسسات االستشفائية بوالية الجزائر العاصمة على وسيلة الحرق 
لنفايات الخطيرة نظرا المتالك معظمها مرامد، أما النفايات العادية والشبيهة للتخلص من ا

 خلص منها عن طريق المؤسسة الخاصةيتم التبالمنزلية فتتكفل اما مصالح البلدية بنقلها، أو 
بموجب اتفاقية مبرمة بينها وبين وذلك لنقل النفايات،  (société net-comنات كوم)

 .المؤسسة الصحية
 ص المرتبطون بإدارة النفايات: األشخا-

دارة فرز وجمع وتخزين والتخلص  ال يوجد شخص أو مصلحة مسؤولة عن تنظيم وا 
من النفايات بشكل مباشر على مستوى كل المؤسسات، ولكن هناك على مستوى كل 
مصلحة رؤساء المصالح يقومون بمراقبة األشخاص الذين لهم عالقة مباشرة بفرز وجمع 

ة النفايات وهم الممرضون وعمال المصالح االستشفائية، ولكن رئيس وتخزين ومعالج
 المصلحة غير مكلف بمتابعة تسيير النفايات بشكل مباشر.

 سياسة إدارة نفايات المؤسسة: -
تشرف  تسيير النفايات على مستوى المؤسساتال وجود لمصلحة مختصة في 

وتسير وفق خطة محددة تنبثق  بصفة مباشرة عن األشخاص المرتبطين بمناولة النفايات،
 .سياساتها من التشريع، وتسترشد بوثائق ودالئل وزارة الصحة فيما يخص تسيير النفايات

 :المشاكل الرئيسة المتعلقة بالتخلص من النفايات على مستوى المؤسسة -
  ول مباشر مختص في تسيير النفايات؛عدم وجود مصلحة أو مسؤ 
 الخاص المتعاقدين مع المؤسسة لحرق  ضغط المؤسسات والمصحات والقطاع

 نفاياتهم على مستوى المؤسسة؛
  تأخر معالجة النفايات بسبب تعطل المرمد وقد يصل الوقت الفاصل بين إنتاج

 ساعة؛  78النفايات وعملية التخلص منها إلى اكثر من 
  عدم وجود أساليب بديلة تحل محل الترميد تكون ذات آثار سلبية أقل على البيئة

 لصحة؛وا
 تعطل المرامد.و  الكثير من األخطاء تحدث أثناء عملية الفرز 
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 خاتمة
التي  الفرضية سلبية نتيجة إلى للموضوع توصلنا والتطبيقية النظرية الدراسة خالل من     

البحث، فالتعامل مع نفايات خدمات الرعاية الصحية بالمؤسسات  بداية في طرحناها
خدمات الرعاية  نفايات تسيير أساليب ية غير فعال، ألناالستشفائية العمومية الجزائر 

 المعايير ومواصفات القانوني النظام امالءات وفق والتجسيد التطابق بعيدة الصحية ال تزال
 خاصة وأن مستوى الدولية، مما ال يساهم بشكل معتبر في تحقيق التنمية المستدامة،

 مجاالتها على يعملون التي النفايات جاهات االستشفائية المجموعة لدى والكفاءات المعارف
 الدنيا. هسالميات في

 من تستمد ومعايير مبادئ على قائم أسلوب خدمات الرعاية الصحية فالتسيير الفعال لنفايات
 نظام نضم وسياسات باستراتيجيات ويجسد عليها، المتعارف الدولية واألطر القانونية النظم

 الصحية، المؤسسات تنتجها التي النفايات بها تمر يالت المراحل جميع على يطبق متكامل
 تنفيذه. في والكفاءات القدرات وتطوير مراجعته في االستمرارية على ا دارة الصحية فتعمل

 ومن النتائج المتوصل اليها: 
نفايات الرعاية الصحية التي تنتجها المؤسسات الصحية على نوعين النفايات غير  .1

 %75نسبته  . فأما النفايات غير الخطرة فهي تشكل ماالخطرة والنفايات الخطرة
 الصحية الرعاية نفايات من الباقية %25 إلى 10 ألة نسبة %، وتعتبر90 إلى

 خطرة؛
 حيث الفرز، عملية هو خدمات الرعاية الصحية لنفايات الفعال التسيير مفتاح .2

 مرورا هال المناسب الطريق النفاية تتبع لضمانأهمية األكثر  المرحلة تعتبر
 والتخلص؛ للمعالجة النقل ثم بالتخزين

 غير تسيير نفاياته في المؤسسات االستشفائية توظفها التي الوسائل والمعدات   .3
 عليها؛ المتعارف والدولية القانونية المعايير من لكثير مطابقة

 األساليب بمختلف خدمات الرعاية الصحية نفايات معالجةووسائل  طرق رغم تعدد .4
لوجيات الحديثة، إال أن المؤسسات االستشفائية العمومية تتبع أسلوب الحرق والتكنو 

  عن طريق المرامد والتي ينتج عنها الكثير من المشاكل واآلثار السلبية.
  بها:وبناء على نتائج التحليل، هناك مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تأخذ 

 نفايات معالجة طرق نبجا يخص فيما الجزائري القانون نصوص تفعيل ضرورة .1
 تنفيذه؛ وكيفيات ومؤسساتها معداتها حيث من خدمات الرعاية الصحية

خدمات الرعاية  نفايات تسيير أسلوب بمتابعة ا دارة الصحية باالهتمام قيام .2
 تنتج على مستوى كل قسم وكذا بطرق المعالجة؛ الصحية التي

 النفايات ييرلتس العام المدير سلطة تحت يعمل مسؤول تنصيب ضرورة .3
 نظام وسياسات استراتيجيات وضع على العمل مهمته بالمؤسسات االستشفائية،

عداد لنفاياتهاة تسيير المؤسس  وضعية النفايات بكل عن والتقارير المخططات وا 
 مراحلها؛

 الحرق طريقة التلوث أو استبدال من البيئة لحماية عالية تقنية ذات محارق إنشاء  .4
 للبيئة؛ ةصديق معالجة بطرائق

المؤسسة الصحية  إدارة قبل من النفايات من التخلص لعملية المباشرة المراقبة  .5
 ؛ الواقية المالبس على ارتداء العاملين حثو 

واستبدال وسائل نقل النفايات خاصة العربات العادية بوسائل نقل مناسبة تستوفي   .6
  المعايير الدولية.
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 جزائريةال للمصارفالمصرفية في تعزيز السالمة المصرفية  دور الرقابة
 لجنة بازل  وفق مقررات 

 
 **أ.د عالش أحمد&  خروبي وهيبة

      
: Abstract 

Le comité Bâle créé pour contrôler les banques a bien réussi à 
légaliser le progrès qu’a connu le secteur bancaire au cours des trois 
dernières décennies du siècle passé. Bâle 1 –comme première étape- a 
formé une plate forme d’appui et de soutien pour les institutions de 
régulation responsables de l’évaluation des banques et cela en optant 
pour la limitation minimale du taux des capitaux en 1988, et c’est 
devenu une norme fiable de la sécurité bancaire. Mais le progrès et les 
changements succincts dans le secteur bancaire international 
imposaient des efforts supplémentaires pour essayer d’envisager et de 
trouver des mesures et des mécanismes de contrôle plus appropriés qui 
protègeraient contre les crises financières, ce qui a donné naissance à 
une nouvelle convention pour la solvabilité de la banque en 2001 
(Bâle 2). La crise financière internationale et ses complexités ont 
poussé vers la révision de la convention Bâle du moment qu’elle n’a 
pas pu empêcher la catastrophe, alors ladite commission a lancé – en 
Novembre 2008- une stratégie pour remédier aux faiblesses 
fondamentales révélées après la crise des marchés financiers liés à la 
réglementation, la supervision et la gestion des risques dans les 
banques internationales. La2 banque d’Algérie a fait, dans le contexte 
du renforcement de la supervision et le contrôle des banques, 
beaucoup d’efforts par le biais du conseil de la monnaie et du crédit et 
la commission bancaire à travers la conception d’un cadre de 
régulation et de législation qui a été fortifié - pour le contrôle préventif 
ou interne des banques- par une panoplie de lois et de réglementations 
afin de se conformer aux règles de la commission Bâle.  
 
Mots clé : la supervision bancaire, Basel 1, Basel 2, Basel 3, les règles 
prudentielles, banque d’Algérie.  

 
                                                           


 2البليدة  -جامعة لونيسي على –أستاذة مساعدة )أ(   

 2البليدة  -جامعة لونيسي على –** أستاذ التعليم العالي 
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     : ملخص
   

لعبالت لجنالة الربال  اخخيالر مالل ال الرل الماوالي  و عرفت الصناعة المصرفية تطورا كبيرا خالل  
كانت البداية مال  ت نيل العديد مل هذه التطورات. و باز  للرقابة على المصارف دورا مهما في 

ذلال  بووال  الوالدود   و لمصارفالتي خل ت ن طة ارتكاز للسلطات الرقابية في ت ييمها ل باز 
أصبح معيارا للسلمة المصرفية. ولكل م  التطالورات   الذي 1988الدنيا لكفاية رأسما  سنة 

التغيالالرات المتلو الالة علالالى السالالاوة المصالالرفية العالميالالة  تطلالالم اخمالالر المزيالالد مالالل المجهالالودات و 
اقيالة الجديالدة زمالات ماليالة  فكانالت ا تفاخإليجاد معايير رقابية أكثر ملئمة لتفادي الوقالو  فالي 

هتمامالات   وم  تشعم اخزمالة الماليالة العالميالة بالدأت ا 2001في   للملءة المصرفية باز 
أعلنالت  2008معاييرها كونها لم تستط  من  الكارثة  ففي نالوفمبر تنصم على اتفاقية باز  و 

فالي اللجنة عل إستراتيجية شاملة لمعالجة مواطل الوعف اخساسية التي كشفت عنها اخزمالة 
دارتها في المصارف الدوليةسواق المالية المتصلة بالتنظيم واإلشراف على المخاطر و اخ  .ا 
جملالة مالل ب قالام  المصالارف علالى الرقابالة و اإلشالراف تالدعيمل رالجزائال بنال  سالعي  إطالار فاليو 

 مالل  هالذا المجالا  فالي المصالرفية واللجنالة وال الر  الن الد مجلال  عالل طريالقالجهالود المعتبالرة 
 والرقابالة ا وترازيالة الرقابالة شال ي  فالي تدعيمال  تالم هالام  تشالريعيتنظيمالي و  إطالار إقامالة خالل 

الوكومة الجزائرية للتوافق م  متطلبالات  ا ملسعي  تنظيماتبعدة قوانيل و  بالمصارف الداخلية
 لجنة باز .

 
  ال واعالد  بنال  الجزائالر     بالاز بالاز    الرقابالة المصالرفية  بالاز  : ياةالكلماات المتتاح

 ا وترازية.
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 : مقدمة
شهد ال طا  المالي على مستوى العالم العديد مل التطورات خل  الع د اخخير   

  الذي يخدم الصناعة المصرفية  مل ال رل العشريل  تمثلت في الت دم التكنولوجي الهائ
البع  في مختلف  انفتاح اخسواق المالية على بعوهاواستوداث أدوات مالية جديدة  و 

الدو  بصورة غير مسب ة  تزامنت هذه التطورات ا يجابية م  بع  اخزمات التي شهدها 
لملوظ و  ال طا  المالي  سواء في الدو  النامية أو المت دمة  هزت اقتصاديات تل  الدو .

هذا و  التي شهدت اخزمات المالية  و كانت عنصرا مشتركا بيل الد المصارفأل مشاك  
مل هنا المصرفية الناتجة عل ا ئتمال  و وسم بع  ا قتصادييل راج  إلى تزايد المخاطر 

 16/01/2001الذي تم اإلعلل عن  في  المصارف على جاء اقتراح لجنة باز  للرقابة
بهدف تدعيم الملءة المالية للجهاز  1988بتعدي  معايير كفاية رأسما  السارية منذ عام 

العالم  و إيجاد مناخ مناسم للئتمال لومال تفعي  الرقابة على المصرفي على مستوى 
مل هذا المنطلق تكمل أهمية الرقابة المصرفية مل أج  استمرارية و  مخاطر هذا اإلئتمال.

ما هو دور الرقابة  و المؤسسات المالية  لذل  ارتأينا طرح ا شكالية اآلتية: المصارف
 .التجارية؟ مصارفلل في تعزيز السالمة المصرفيةالمصرفية 
ة مصرفية المركزي رقاب مصرفكما يمكننا صياغة الفروية التالية: يمار  ال 

مخاطرها عل التجارية على التوكم في  المصارفتدابير توث بويث ي وم بفر  قواعد و 
  طريق إدارة جيدة للمخاطر.

 لمعالجة هت  ا شكالية تطرقنا الى المواور التالية:و  
 انعكاساتها على الجهاز المصرفيو  و م ررات لجنة باز وفق  المصرفيةالرقابة  أو :
 ا: الرقابة المصرفية في الجهاز المصرفي الجزائري وفق متطلبات لجنة باز  نيثا
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 انعكاساتها على الجهاز المصرفيو  و مقررات لجنة بازلوفق  الرقابة المصرفية (1
المركالزي مالل أهالم أشالكا  الرقابالة المصالرفية  خنال   مصالرفالرقابة التالي ي الوم بهالا التعتبر  

دراكا  سلمة النظام المصرفي للدولة  و المسؤولة عل ومال استمرارية و يمث  الجهة الرئيسية   ا 
 وخاصة المالي  ال طا  وخطورة خهمية( العشر  الدو  مجموعة)الكبرى الصناعية الدو  مل

 علالى للرقابالة الدوليالة التسالويات مصالرفتابعالة ل لجنالة تشالكي سالعت إلالى   المصالارفقطالا  
 .19741في المصارف

متجددة يتم مستمرة و  2عموما الرقابة هي وظيفة إداريةمتهوم الرقابة المصرفية:  (1-1
بم تواها التو ق مل أل اخداء يتم على النوو الذي يو ق اخهداف وفق المعايير 

على رقابة الالرقابة المصرفية هي و  درجة نجاح اخداء الفعلي.الموووعة عل طريق قيا  
التو ق و  للمصارف  دراسة ال وائم المالية زمنية معينة مل خل فترةفي  مصرفوو  ال

الرقابة الداخلية. ثم توس  مدى التزام  بالووابط الرقابية وسلمة نظام  المواسبي و مل 
بهدف  للمصارفمفهوم الرقابة المصرفية ليستوعم التغيرات الواصلة في اخووا  المالية 

  ليتطور بعد ذل  هذا المفهوم ويص  إلى نظام رقابة اكتشاف تدهورها في وقت مبكر
في  (السلطة الن دية)المركزي  مصرفتتصدر الرقابة المصرفية وظائف ال .3المخاطر

النظر إلى أهداف الرقابة المصرفية نرى بوووح مبدأ التوفيق بيل فب معظم دو  العالم 
ي توي إيجاد توازل مما   المصارفمراقبة  مهمة   و هذا ما يصعمالمصالح المتعاروة

 .هادقيق بين
 الرقابة هما خسلوبيل مل المصارفتخو   الرقابة المصرفية: ووسائلأساليب (  1-1-1

تولي  البيانات المالية التي تتومل الرقابة المكتبية مراجعة و   الرقابة الميدانيةو  المكتبيةرقابة 
مسؤولة عل التو ق هي أما الرقابة الميدانية ف  المصارفتّ دم إلى السلطات الرقابية مل قب  

 ة إدارةءالوقوف على مدى كفاالرقابية  و  مل صوة البيانات الدورية التي ترد إلى السلطات
 .الوقوف على مدى جودة اخصو و لمة نظم الرقابة الداخلية  س  و مصرفالمخاطر بال
  نلخصها المصارفمركزي قواعد عامة لإلشراف و متابعة  مصرفيو  ك  كما  

 :4في
  ت ديم  مصرفيتوجم على مجموعة المساهميل الذيل يعتزمول إنشاء  :المصارفتسجيل

دراسة الجدوى بالنظام اخساسي وع د التأسي  و مدعما  طلبهم إلى السلطة الن دية
 ؛مصرفا قتصادية لل

  :ت ديم بيانات دورية بصورة منتظمة للسلطات  المصارفيتوجم على البيانات الدورية
 ؛التعليماتوسم ال وانيل و الن دية 

  التو ق مل صوة  هدفب المصارفهنا ي وم بالتفتيش مباشرة على  :المصارفتتتيش
لألنظمة  مصرفا طل  على مدى تنفيذ الو ّقدمت للسلطات الرقابية  لتيالمعلومات ا

التعليمات الصادرة إلي  سواء مل السلطة الن دية أو مل اخجهزة الوكومية أو مجل  إدارة و 
 ؛نفس  مصرفال
 :المركزي بتوديد أسعار الخدمات التي  مصرفي وم ال الرقابة على أسعار الخدمات

 ؛لمتعامليها المصارفت دمها 
 :دا  م  عت  بتعييل مراقم خارجي لوسابات   م   مصرفي وم ال دراسة تقارير مراقبي الحسابات

المعلومات المركزي بالت ارير و  مصرفالذي ي وم بدوره بتزويد اللمركزي  و ا مصرفمل ال
 اإلوافية التي قام بالبوث فيها و توليلها.

تستند الرقابة المصرفية الفعالة إلى ثلث ركائز  أسس الرقابة المصرفية التعالة(  1-1-2
 هي:5هامة

www.u
niv

-b
lid

a2
.d

z/e
co

https://web.facebook.com/ecocomges/

www.univ-blida2.dz/eco
https://web.facebook.com/ecocomges/


 ( 2015) جوان  12العدد  - 2مجلة "األبحاث االقتصادية" لجامعة البليدة 
 

- 121 - 

 

  :مصرفيجم أل تكف  التشريعات المصرفية أو  توديد مفهوم الالتشريعات المصرفية 
   يجم أل تكف كذل  في إطاره العام قبو  الودائ  ومنح التسهيلت  و الذي يشمو 

توديد معايير ترخيص  المتمثلة في:و  المصارفسلطة الرقابة على صلويات و  أيوا  
 المصارفوفاظ السلطات الرقابية على سرية المعلومات الخاصة ب ؛المصارف

أل تكول صلويات الجهات الرقابية معززة ب وانيل  ؛اإلفصاح عنها يكول وف ا لل انولو 
توديد النشاطات و  مصرفقابية  مث  إلغاء رخصة المل أج  فر  قرار السلطة الر 

أوكام تووح عملية الرقابة المجمعة على نشاطات  ؛ممارستها للمصارفالتي يمكل 
 .التي تعم  بأكثر مل دولة المصارف

  :وتى ت وم السلطة الرقابية بدورها على أكم  وج  يجم أل تتمت  السلطة الرقابية
با ست للية  كما يجم أل تكول خاوعة للمساءلة أمام جهة معينة تكول عادة 

 .و البرلمال في كثير مل الد
  ال انوني مهم جدا مل أج  الرقابة اإلطار المواسبي و القانونية: البيئة المحاسبية و

فاإلطار ال انوني  مل أج  تو يق اخهدافها ا قتصادية. للمصارفمفيد أيوا و  الفاعلة
مل ويث تشكيل   الملكية  الو وق و ا لتزامات  مصرفال يعالج اخمور اآلتية:

مل  مصرفو على وج  الخصوص الرسائ  التي تمّكل الو وق الملكية  ؛للمالكيل
في والة العسر المالي: الظروف  ؛ويازة الومانات التي لدي  م اب  ال رو  الممنووة

أما النظام المواسبي  .مصرفالكيفية التي يوق فيها للدائنيل أل يطالبوا بتصفية الو 
 ؛المصارفا يتم الت يد بها مل كافة معايير مواسبية متفق عليه فيجم أل يشتم  على:

 .6اإلفصاح عل البيانات المالية المدق ة ؛عة مست لة مل قب  مدق يل خارجييلمراج
خل  ع د  المصارفشهدت : (بازل اتتاقيةجنة بازل للرقابة المصرفية)ل(  1-2

 ي  في الشبكة المصرفيةالسبعينات مل ال رل العشريل تطورات مهمة شملت التوس  السر 
فروعها خارج الدولة اخم  كما شهدت توسعا ملووظا في عمليات و  المصارفانتشار الدولية و 

وعلى ووء هذه  عل تراكم الفوائ  المالية للدو  النفطية. نجمتي التي مصرفاإلقرا  ال
 مصرف" و 1974" بألمانيا الشرقية سنة  herstatt مصرفبعد إفل  " التغيرات و 

franclin national مل مجموعة " لجنة باز  "    تأسستاخمريكية " بالو يات المتودة
م ره بباز    BRIالتسويات الدولية  مصرفتوت إشراف  10G الدو  الصناعية العشرة

تالفادي تكرار مث   إنجلترا  للبوث في كيفالية مصرفبسويسرا برئاسة وليام بيتر كو  موافظ 
العالم  ومل هنا جاءت تسمية لجنة باز  نسبة إلى  ية فيمصرفت وية البنية الهذه الوادثة و 

الرقابة توسيل الفعالية و تشاور يهدف إلى و  فواء تأم  جنةللاتمث   مكال انع ادها.
التآك  الم لق لألموا  لي بهدف مواجهة ارتفا  المخاطر و تطوير التعاول الدو ية و مصرفال

ع دت هذه  فترات ال رل العشريل.الذي لووظ في معظم الدولية الكبرى  للمصارفالخاصة 
ويث  1987توالت ا جتماعات إلى غاية و   1975أو  اجتما  لها في فيفري  اللجنة

تموورت وو  كيفية التنسيق بيل متطلبات كفاية رأ  الما  في الدو  المختلفة لمساواتها 
عات أدت اجتما 1988في جويلية رف العاملة على الصعيد الدولي. و بالنسبة لك  المصا

" التي منوت فترة لتطبي ها  اتتاقية بازل لرأس المال"لجنة باز " ومشاوراتها إلى إقرار " 
وددت هذه ا تفاقية معد  كفاية رأ  الما  بنسبة ثمانية في  .1992تنتهي في أواخر عام 

كود أدنى مل بنود الموجودات وبع  بنود الوسابات الجانبية)بنود خارج  )  %8 (المائة
غير و رغم طبيعة هذه ا تفاقية اإلرشادية . و ل مخاطرها بنسم موددة( مرّجوة بأوزايةالميزان

( دولة وو  العالم  100اإللزامية  إ  أنها أصبوت مرجعا عاما مطب ا في أكثر مل مائة )
النامية بما الدو  الناشئة و  مصارف معظم في ب   الدولية الكبرى ف ط المصارفلي  لدى 

لتدعيم مركزها  مل أج  عاملة على المستوى المولي ف ط ال المصارففيها العديد مل 

www.u
niv

-b
lid

a2
.d

z/e
co

https://web.facebook.com/ecocomges/

www.univ-blida2.dz/eco
https://web.facebook.com/ecocomges/


 ( 2015) جوان  12العدد  - 2مجلة "األبحاث االقتصادية" لجامعة البليدة 
 

- 122 - 

 

استهدفت جهود " لجنة باز  " كما  ا ست رار خجهزتها المصرفية.التنافسي وومال النمو و 
 : 7أساسية أهدافمل الت رير الذي أصدرت  تو يق ثلثة 

 ؛ي الدوليمصرفالمساعدة على ت وية النظام ال -1
نتيجة لتبايل في المتطلبات  المصارفإزالة مصدر مهم للمنافسة غير العادلة بيل  -2

معايير كفايت   فل د رأى بع  المراقبيل أل زوف ي و مصرفالرقابية بشأل رأ  الما  ال
استطاعتها اإلقرا  بهوامش و   الغربية للمصارفاليابانية إلى اخسواق الت ليدية  المصارف

هو ما جع  "    نخفا  الكبير في رؤو  أموالها نسبة إلى اخصو متدنية جدا نتيجة ا
  وهذا ما أوووت  في م دمة للمصارفلجنة باز  " ترّكز على قوية اخموا  الخاصة 

التناسق في مجا  وو  الجديد " إطارا مل العدالة و ت ريرها بأل الهدف هو أل يمنح ال
 ؛"الدولية المصارفير المتكافئة بيل المنافسة غالتطبيق بيل الدو  المختلفة بغية تخفي  

 هدتها العمليات المصرفية الدوليةمسألة الرقابة المصرفية: نظرا للتطورات التي ش -3
إعادة النظر في النظم الرقابية (  كال  بد مل  Déréglementation)وتوررها مل ال يود

بدأ الرقابة المجمعة على كافة اإلشرافية. لذل  صدرت م ررات " لجنة باز  "  عتماد مو 
 الوودات المصرفية العالمية وتنظيم نشاط هذه اخخيرة.

وقد قامت لجنة باز  بت سيم دو  العالم إلى مجموعتيل وذل  مل ويث أوزال المخاطرة  
المجموعة اخولى وتوم  وتومُّ مجموعتيل فرعيتيل هما: دول متدنِّية المخاطرا ئتمانية: 

  يواف إلى ذل  دولتال OECDالدو  اخعواء في منظَّمة التعاول ا قتصادي والتنمية 
والمجموعة الفرعية الثانية هي الدو  التي قامت  هما: سويسرا والمملكة العربيَّة السعوديَّة 

ا  النرويج  تراوية خاصة م  صندوق الن د الدولي وهي: أستراليقبع  الترتيبات ا  بع د
سلندا  الدانمار   اليونال وتركيا  وقد قامت اللجنة يالنمسا  البرتغا   نيوزيلندا  فلندا  إ

 5وذل  باستبعاد أي دولة مل هذه المجموعة لمدة  1994بتعدي  ذل  المفهوم خل  جويلية 
 عة المخاطرللدول مرتتأما بالنسبة   .إعادة جدولة دينها العام الخارجيسنوات إذا ما قامت ب

 فهي تشم  ك  دو  العالم ما عدا الدو  التي أشير إليها في المجموعة الساب ة.
: و ويث قامت لجنة باز  كذل  بوو  أوزال ترجيوية مختلفة لدرجة مخاطر اخص 

فالوزل الترجيوي يختلف باختلف اخص  مل جهة وكذا باختلف الملتزم باخص  أي 
ا نجد أل اخصو  تندرج عند وسام معيار كفاية رأ  الما  المديل مل جهة أخرى  ومل هن

 .8%100  %50  %20  %10صفر  هي:  مل خل  أوزال خمسة و
 : 9تم ت سيم رأ  الما  إلى مجموعتيل أو شريوتيل  وسم معيار باز ف
 و الالالالالوق العناصالالالالالر اآلتيالالالالالة خولالالالالالى ويشالالالالالم  : ويمثالالالالال  الشالالالالالريوة ارأس الماااااال األساساااااي :

ا وتياطات المعلنة )ا وتياطات العامَّة و  ا وتياطياتو  المدفو ( رأ  الما ل)المساهمي
 ؛الموتجزة( اخرباح غير الموزَّعة أويَّة و ال انون

 ويمثال  الشالريوة الثانيالة وتشالم  العناصالر التاليالة : اوتياطيالات إعالادة  :رأس المال المسااند
أدوات رأ  المالالا    ا وتياطيالالات غيالالر المعلنالالة  المخصصالالات العامالالة  ت يالاليم الموجالالودات

الهجينالالة  ) ديالالل   والالق ملكيالالة ( و الالالديول طويلالالة اخجالال  مالالل الدرجالالة الثانيالالة  وتشالالترط 
مالالل مبلالالر رأ   %100مبلالالر رأ  المالالا  المسالالاند عالالل  توصالاليات لجنالالة بالالاز  أل   يزيالالد

   الما  اخساسي.
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رات باز  يوسمو   : كما يلي  معدَّ  كفاية رأ  الما  وسم م رَّ
 (2+الشريحة1المال)الشريحةرأس 

قامالالالت لجنالالالة بالالالاز  لإلشالالالراف المصالالالرفي بالالالاقتراح إدخالالالا   1995فالالالي أفريالالال     مجموعة التعهدات وااللتزامات بطريقة مرجحة الخطر  8اااااااااااااااااااااااااااااااا 
ولالالالالى ت عنالالالالى بمخالالالالاطر بعالالالالد أل كانالالالالت ا تفاقيالالالالة اخ  المصالالالالارفمخالالالالاطر السالالالالوق التالالالالي تتوملهالالالالا  دخالالا  التعالالديلت عليهالالا و ا ئتمالالال ف الالط   عروالالتها كالالاقتراح للن الالاش  ومالال  تل الالي الملوظالالات وا 

تتمثالال  فالالي شالالريوة ثالثالالة لالالرأ  المالالا    كالالا أوالاليفت 1998أصالالبوت جالالاهزة للتطبيالالق فالالي سالالنة 
ال رو  المساندة خج  سنتيل وف ا لموددات معينة إوافة إلى الشريوتيل المعمو  بهما مل 

  .قب 
صاللة  إيجالاد يالتم مصالرفلل اإلجمالية الما  رأ  نسبة وسام فإن  عند التعدي  وفق هذا 
 السالوقية المخالاطرة م يالا  والرم طريالق عالل السالوق ومخالاطر ا ئتمالال مخالاطر باليل رقميالة
 المخالاطرة بالأوزال المرجوالة اخصالو  مجمالو  إلالى النالاتج إوالافة ثالم( % 8)م لالوم  12.5فالي

 رأ  مجمو  هو الكسر بسط يكول سوف وبالتالي ا ئتمال  م ابلة مخاطر لغر  والمجمعة
 إلالى   باإلوالافة1988 عالام توديالده تالم والالذي والثانيالة الشالريوة اخولالى مالل مصالرفال مالا 

 وبالتالالي المخالاطر  لمواجهالة اسالتخدامها يمكالل والتالي الشريوة الثالثة مل الما  رأ  عناصر
 يلي: كما الما  رأ  كفاية لوسام المعدلة العلقة إذل تصبح

 (  3+ شريحة  2+ شريحة   1إجمالي رأس المال ) شريحة 
    % 8 ≤ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 12,5× األصول المرّجحة بأوزان المخاطرة + مقياس المخاطرة السوقيَّة 
 
 و انعكاساتها على الجهاز المصرفي و  مقررات لجنة بازل(  1-3
 

كال المعيار العالمي  1988إل اتفاق باز  بشأل رؤو  اخموا  منذ أل طرح في  
  غير أل اإلطار الجديد  لكفاية رأ  10للمصارفالذي قّدرت على أساس  السلمة المالية 

ما  كال مرهول بدرجة تماشي  م  التطورات الواصلة في السوق المصرفية العالمية  لهذا 
إطار جديد شام  لكفاية رأ  ما  يركز على اخهداف الرقابية سعت لجنة باز  إلى وو  

 :11التالية
 ؛ا ستمرار في تعزيز أمال و سلمة النظام المالي -
 ؛ا ستمرار في دعم المساواة و التنافسية -
 ؛تكويل وسيلة شاملة للتعام  م  المخاطر -
  النشطة عالميا. المصارفالتركيز على  -

ليست مجرد إعادة النظر في  إل اتفاقية باز : التتاقية بازلالدعائم الثالث (  1-3-1
طر المتجددة  ب در ما هو تبني لنظرة جديدة مل أج  التعام  م  المخا ا تفاق السابق باز 

  باإلوافة إلى مواولة الرقابة عليهاو  المصارفيم إدارة مل تغيير في أسال ما يستوجمو 
 .المصارفتي تعم  فيها التغيير في البيئة ا قتصادية ال

اعتمدت لجنة باز  في ا تفاقية الجديدة  :الحد األدنى لمتطلبات رأس المال الدعامة األولى: ا وتى اآلل  منهجية أكثر شمو  و المعمو  به 1988م ارنة م  اتفاقية الملءة للعام 12
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 وصو  إلىم اربة أكثر مرونة في قيا  المخاطر و  توسعا في توديد المخاطر الفعلية و 
ذا كانت ت رير وجم اخموا  الخاصة. و  ا  مفهوم اخمو  نف تب ي ا تفاقية الجديدة على ا 
%( ف د عّدلت جذريا نظام اخوزال  8معد  الملءة )  نف الخاصة )اخساسية والمساندة( و 

(  ب  تعطى وسم هوية الم تر  ) الدولة  المؤسسات  المصارف اخخرى فلم تعد اخوزال
ما فيها مرتبطة بدرجة التصنيف الممنووة للديول مل قب  مؤسسات التصنيف العالمية بباتت 

يترتم على هذا موددة فصلتها لجنة باز . و وسم معايير و   وكا ت تموي  الصادرات
خرى يمكل أل توظى بتصنيف المصارف اخنظام اخوزال أل قرو  المؤسسات و التعدي  ل
المعطاة للدولة. بمعنى آخر  لم تعد مخاطر بوزل مخاطر أفو  مل تل  أفو  و 

ل  في ناويتيل: جديدا كذ أدخلت ا تفاقيةيادية. و المؤسسات وكما توت س ف المخاطر الس
  ورية أكبر للمصارف في قيا  مخاطرها ذاتيا بد  نظام المخاطر أعطت مل جهة أولى

رسملة خاصة  مل جهة ثانية ب  واليا مل قب  ك  المصارف  وفروت الوويد المعمو 
ة لمخاطر اإلقرا  و مخاطر بمخاطر التشغي  إوافة إلى الرسملة التي كانت مطلوب

 :السوق
 :ستلزمات تغطيتها باخموا  الخاصةتوديد م 13 بالنسبة إلى قياس مخاطر اإلقراض  

  ويث يتم المقاربة المعياريةل م اربتيل : تتيح ا تفاقية الجديدة للمصارف أل تختار بي
على نظام اخوزال  و المخاطر مل قب  مؤسسات التصنيف ا عتماد على تصنيف 

ي در والمتطورة. و  سيةالتأسي بصيغتيها المصارفمل قب   الداخليمقاربة التقويم و
يعود في و  السلطة الرقابية أوزال المخاطر.درجة ائتمال العمي  و  ىفي اخول مصرفال

السلطة  قيا  للمخاطر موافق عليها ملووده ال رار وفق أنظمة  مصرفالثانية لل
 درات العالمية الكبرى ذات ال للمصارفمنح ح أل الخيار اخخير سي  اخرجو   الرقابية

مخاطر اإلقرا  البام أمام أخذ  بخصوص تفتح ا تفاقية الجديدة. و الذاتية الكبيرة
عل طريق المشت ات أو  ت نيات الوماية مل ما فيهات نيات تخفي  المخاطر با عتبار 

 . المستثمر و الوسيطو  تمييز بيل المنشئت نيات تسنيد الموجودات م  ال
 ة : اقتروت ا تفاقية في مرولة أولى أل يخصص لها نسببالنسبة إلى مخاطر التشغيل

استنادا إلى ما توفر للجنة باز  مل معطيات نتيجة  % مل إجمالي اخموا  الخاصة 20
. وومنت اللجنة   عدد كبير مل المصارف في العالمالمشاورات الموسعة التي أجرتها م

ا تفاقية ثلث م اربات يمكل للمصارف أل تلجأ إليها في مرولة ثانية لت دير مستلزمات 
 مؤشر أساسية اخولى في اعتماد الرسملة لتغطية هذا النو  مل المخاطر. تتمث  الم ارب

 تطبيق نسبة مخاطر علي التشغيلية و  تكاليفكالناتج المصرفي اإلجمالي للتعبير عل ال
فيعتمد المصرف فيها  بالمعيارية. أما الم اربة الثانية الموصوفة ودده السلطة الرقابيةت

يطبق علي  نسم مخاطر توددها أيوا السلطة مختلفا لك  نو  مل أنوا  نشاط  و مؤشرا 
للمخاطر  التقدير الذاتيالرقابية. أما الم اربة الثالثة فت وم كما في مخاطر اإلقرا  على 

المعطيات التاريخية لديها  استنادا إلى تجربتها و ل قب  إدارات المصارف  التشغيلية م
ى توق  ودوث خسائر مدنشاط مل أنشطتها مؤشرا أساسيا و  تستخلص منها وسم ك و 

يطبق على الوصيلة نسبة مخاطر ومل وجم هذه الخسائر عند ودوثها   و  تشغيلية و
  ئوة توصي بها لجنة باز  وسم نو  النشاط . 

: إل وو  ا تفاقية الجديدة للملءة المصرفية الدعامة الثانية: منهاج الرقابة االحترازية
ففي م اب  توسي  وتنوي    ت الرقابية الوطنيةدورا متزايدا للسلطاموو  التنفيذ يتطلم 
المرونة الكبيرة المتروكة لزمات اخموا  الخاصة  و توديد مستو  مناهج قيا  المخاطر

وسائ  لرقابة ا وترازية و ليصبح ملوا تطوير مناهج   للت دير الذاتي إلدارات المصارف
هذا ما أدى بلجنة باز  إلى جع  الرقابة  عم  السلطات الرقابية وقدرات المراقبيل.
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قد تومنت . و المصارفاء الجديد لكفاية رسامي  ا وترازية الركيزة الثانية في البن
عمل  المصارفبة ا وترازية. يتوجم على ا تفاقية الجديدة أربعة مبادئ ت وم عليها الرقا

لوبة م ارنة بمستوى بهذه المبادئ أل يكول لديها نظام لت دير مستوى الرسملة المط
لمستوى المتوجم إذا رأسما  عند اة إلى إستراتيجية واووة إلب اء مخاطرها باإلواف

أل تفر  واإلستراتيجية  و  تتأكد السلطة الرقابية مل توفر النظام أل. و زادت المخاطر
لى الت لي  إ المصارفاخدنى المتوجم نظرا لمي  دوما تكويل رأسما  أعلى مل الود 

ى جاهزة للتدخ  المبكر لتفادي أي تدل للرسامي . و أل تب  ل وجم مخاطرها دوما م
عملهم أل يكول المراقبيل أل يتمتعوا بالكفاية والخبرة و بالم اب   تفر  ا تفاقية على و 

 . 14أل يكونوا خاوعيل بدورهم للمساءلةشفافا و 
جعلت لجنة باز  مل مستلزمات اإلفصاح الركيزة الثالثة  الدعامة الثالثة: انضباط السوق:

شددت في توصياتها بشأنها على ورورة إعلم و   م عليها صرح الملءة المصرفيةالتي ي و 
ب   مصرفاخموا  الخاصة م  مخاطر ال ملئمةالمشاركيل في السوق  لي  ف ط بمدى 

أكثر مل . و اوتسام كفاية الرسامي و  راخنظمة المعتمدة لت ويم المخاطكذل  بالمناهج و و 
باللجوء إلى مناهج الت ويم  للمصارفالشفافية شرطا للسماح ح و ذل   جعلت ا تفاقية اإلفصا

م ررة مل إفصاح واووة و  سياسة مصرفتطالم ا تفاقية بأل تكول للالداخلي أو الذاتي. و 
توفرها إلى تغيير قرار لمعلومات اخساسية التي يؤدي عدم ا  خاصة مجل  اإلدارة قب 

تبطا بال واعد طبعا   تشدد لجنة باز  أخيرا على أل يكول اإلفصاح مر و . مستعمليها
. (IAS 30  ويث تعاد واليا دراسة و صياغة المعايير المواسبية الدولية )المواسبية الدولية

 المصارفة انعكاسات هامة على إدار  هاتنفيذ قية باز  الجديدة عند  سيترتم على اتفاهكذاو 
از  الفترة لعلمها بمدى الجهود واإلمكانات المطلوبة مل لم تودد لجنة بو  .أدائهانظم عملها و و 

ة  والتي يمكل   تو ي ا لألهداف المتوخاالرقابية على ود سواء  المصارف والسلطات الن دية و 
 .  معالجة أفو  للمخاطر المصرفيةو  مراقبةتلخيصها بورورة وعي وقيا  و 

 
 على النظام المصرفي  انعكاسات مقررات بازل (  1-3-2

 :15في لهذه ا تفاقية ا يجابية ا نعكاسات أهم تتمث   :االيجابية االنعكاسات
 والمالي؛ يمصرفال النظام است رار على الوفاظ ومن  المصارف سلمة ومال 
 البلدال مختلف بيل متكافئة أنظمةو تشريعات  توفيرب المصارف بيل العادلة المنافسة ومال 

 فيها؛ تنشط التي
 توملها؛ التي المخاطر على ف ط واقتصارها الدو  بيل ما تمييز ك  إلغاء 
 الداخلي؛ طرق الت ييم تطبق التي للمصارف الما  رأ  تخفي  مل ا ستفادة إمكانية 
  منها المستودثة للت لي  اخدوات بع  الوسبال في واخخذ المخاطر قاعدة توسي. 

 :ا تفاقية هذه ن ائص تتمث   :السلبية االنعكاسات
  مل تمكنها وت نيات خبرات لديها والتي الكبيرة المصارف م  تتواكمهذه الم ررات 

 تطبي ها؛
 البيئة لعدم توفر نظرا المتخلف  العالم في تتواجد التي للمصارف و ي ي تود تعتبر 

 لتطبي ها؛ المناسبة
 مفعولها؛ مل يود مما التطبيق إلزامية غير 
 تكاليف  مل يواعف مما  المصارف ممارسات لبع  ائتماني تصنيف تعط لم

 لديها؛ التموي 
 ؛المصارف تراج  ربوية إلى يؤدي مخصصات لتكويل اخرباح مل أكبر نسم اوتجاز 
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 المصارف ونخص بالذكر  المصارف لبع  أنشطة الخاصة الوا ت ترا  لم 
 .اإلسلمية

مل الوغوط ا ئتمانية التي  المصارففي وماية  فش  م ررات باز  إل  
  جع  بع  ا قتصادييل يشككول في 2008تعروت لها بسبم اخزمة المالية العالمية 

 .ا فتراوات الومنية التي ي وم عليها إطار باز  
 المصارف موافظي اجتما  ع م "بازل  "اتفاقية صدرت: اتتاقية بازل  1-3-3

 في وذل  توسيعها  بعد باز  للجنة  27ا  لألعواء الممثليل المالييل والمسؤوليل المركزية
 12 في السويسرية باز  مدينة ( BIS)الدولية التسويات مصرف في اللجنة م ر

 سيو " في" اجتماعهم في العشريل مجموعة زعماء مل عليها المصادقة وبعد  2010سبتمبر
عبارة عل مجموعة مل التدابير   . فباز 2010نوفمبر 12 في الجنوبية اكوري عاصمة

  لتعزيز المصارفعلى الجوانم ا صلوية المصرفية التي طورتها لجنة باز  للرقابة و 
 :16تهدف هذه التدابير إلى رة المخاطر في ال طا  المصرفي  و داإو ا شراف 

وغوط  زمات الناتجة عللمصرفي على استيعام الصدمات واختوسيل قدرة ال طا  ا -
 ؛اقتصادية  أيا كال مصدرهامالية و 

 ؛المصارفووكمة يل إدارة المخاطر و توس -
 على مستوى العالم. المصارفيز الشفافية و ا فصاح في تعز  -

 :17على خمسة مواور أساسية هي وتشتم  اتفاقية باز   
  ويث قامت بتوييق المصارفتوسيل نوعية و بنية و شفافية قاعدة رؤو  أموا   .1

الجديدة و المطلوبة  المصارفمفهوم رأ  الما   يمكل توويح تركيبة رؤو  أموا  
 التالي: 01رقم  في الجدو  في ظ  باز 

 
 ( %و اإلحتياطات) ب (: المتطلبات الجديدة لرأس المال1جدول رقم )

و وق الملكية  
 العادية لألسهم

 ) بعد ا قتطاعات(
الشريوة اخولى 

 لرأ  الما 
رأ  الما  
 ا جمالي

 8.0 6.0 4.5 الود اخدنى
   2.5 اوتياطي الوفاظ
الود اخدنى  
 اوتياطي الوفاظ

7.0 8.5 10.5 
ا وتياطي الموج   

 متصاص الخسائر 
 أو مواجهة اخزمات

0-2.5   

 .29  ص  مرجع سابقالمصدر: سليمال ناصر  
دنى لنسبة برف  الود اخ المصارفلجديدة تلزم مل الجدو  يتوح لنا أل ا تفاقية ا  

  كما 2015ابتداء  مل أو  جانفي  %4.5الى  %2الما  ا وتياطي أو اخولي مل  رأ 
مل اخصو   % 2.5تلزمها بإوافة  اوتياطي آخر يتكول مل أسهم عادية بنسبة 
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التعهدات المصرفية  ستخدام  في مواجهة أزمات مختلفة و موتملة مست بل بولو  ا و  و 
 .% 7ليص  المجمو  إلى   2019مل جانفي 

ي تنشأ عل عمليات على المشت ات تغطية مخاطر الجهات الم تروة الم ابلة الت .2
إوافية للمخاطر التي تم تموي  سندات الديل  مل خل  فر  متطلبات رسملة و 

أيوا لتغطية الخسائر التي تنتج عل إعادة ت ييم اخصو  المالية في ووء ذكرها  و 
 .18ت لبات أسعارها في السوق

 Leverageى شك  رافعة ت ي  مواعف الرسامي أدخلت لجنة باز  نسبة جديدة عل .3
Ratio  ( إلى رأسما    والتي توسم بنسبة إجمالي المخاطر)داخ  الميزانية وخارجها
 .19الويق الذي ورد في الموور ا و بالمفهوم 

 

على عدم ربط عمليات ا قرا  التي ت وم بها بشك   المصارفنظام يهدف الى وث  .4
على  يفتر  الم ترح الجديد باز ربط نشاطها بها. و م  بالدورة ا قتصادية  لكا

ذل  أثناء السنيل الّجيدة متوقعة  و الخطار لألمل جهة  تكويل مؤونات  المصارف
توسبا لسنوات الركود عندما تتدهور نوعية ال رو . كما يفر  مل جهة أخرى  

وزي  اخرباح  عدم تسما  مل خل  زيادة ا وتياطات و ل منط ة عازلة إوافية لرأيتكو 
على  مصرفقدرة ال  نموالأثناء ا زدهار و   امي  المكونةمل الرس يواعف هذاو 

 .20استيعام الصدمات أثناء فترات الركود أو ا زمات
يتناو  هذا الموور مسألة السيولة التي اتووت أهميتها لعم  النظام المالي خاصة  .5

و في سبي  وو  معيار عالمي لها  ة العالمية  ويث ال لجنة باز   بعد اخزمة المالي
 ت ترح نسبتيل:

 :نسبة تغطية السيولة تطلق عليها خاصة بالمدى ال صير و  األولىLCR  توسم و
يوما  30إلى وجم  مصرفالتي يوتفظ بها الو  اخصو  ذات السيولة المرتفعةبنسبة 

يلبي اوتياجات  مل  مصرفتهدف هذه النسبة الى جع  الو مل التدف ات الن دية لدي   
  .21السيولة ذاتيا في والة أزمة طارئة

 

 
 :بنسبة تسمى أو الهيكلية في المدى المتوسط والطوي   ل يا  السيولة البنيوية الثانية

الهدف منها أل يتوفر للمصرف مصادر تموي  و     NSFRصافي التمويل المستقر 
  .22مست رة خنشطت 

 
يصعم توق  تأثيرات لجنة باز   على النظام المصرفي:  تأثير اتتاقية بازل (1-3-4
 23  لكل ينتظر مل تطبي ها توسيل نوعية رأ  الما  الخاص الوقت المبكر  و في هذا
 باإلوافةا وتفاظ ب    المصارفرف  مستوى رأ  الما  الخاص الواجم على   و المصارفب

 .الى توكم أفو  في المخاطر النظامية
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على توسيل نوعية  تعم  اتفاقية باز  : المصارفتحسين نوعية رأس المال الخاص ب*
لخاصة توويح مكوناتها  مل أج  وو  تعريف واوح لألموا  او  المصارفاخموا  في 

على  تركز المتطلبات الجديدة لرأ  الما  وف ا لباز  وتوديد المستوى الجديد لها. و 
  ويث يجم أل المصارفاخسهم العادية  بصفتها المكول اخكثر متانة لألموا  الخاصة ب

يوة اخولى( ) الشر  سهم العادية على اخق  مساوية لنصف رأ  الما  اخساسيختكول ا
بإعطاء لنصف مكونات رأ  الما  الخاص.  ل يكول على اخق  مساو  أالذي بدوره يتوجم و 

تهدف باخسا  إلى توسيل نوعية الود اخدنى    باز فإل   العادية لألسهمأهمية أكبر 
  كما يتوجم على هذه المؤسسات الماليةو  المصارفمل رأ  الما  الواجم توفره لدى 

 اخخيرة الرف  مل مستوى مكونات اخسهم العادية مل أج  التطبيق السليم للتفاقية.
توسيل نوعية رأ  الما   إل االحتتاظ به: المصارفس المال الواجب على توى رأرفع مس*

المؤسسات المالية لمختلف المخاطر التي قد و  المصارفمل أج  مواجهة لووده   يكفي 
علي  فإل اتفاقية مة المالية اخخيرة  و ز أزمات مالية وادة  كما ودث في اختؤدي إلى وقو  

ركزت على ورورة  الرف  مل الود اخدنى لرأ  الما  الواجم توفره لدى   باز 
م م  الموافظة على مستويات كفاية رأ  الما  بما يتلئوالمؤسسات المالية  و  المصارف

أمال سلمة و مل اخمر الذي سيعزز  عما  المصرفية وتع دها.تغير اخالمخاطر الموتملة و 
ذات رؤو  أموا   مصارفجود نظام مصرفي قائم على ذل  مل خل  و و   النظام المصرفي

 متينة.
فعت المتطلبات الدنيا ر  ف د فيما يخص كفاية رأ  الما     متطلبات باز وسم  

مل أصولها ذات  (1مل الجدو  رقم على اخق ) % 4.5لرأ  الما  الخاص إلى ما يعاد  
على تكويل اوتياطي جديد . كما تنص ا تفاقية باز و فق  %2م  م رنةالمخاطر 

يجم أل  المصارفمل اخصو   أي أل  %2.5منفص  يتألف مل أسهم عادية و يعاد  
إلى ثلث  تزيد كمية رأ  الما  الممتاز الذي توتفظ ب  لمواجهة الصدمات المست بلية

يمكل  %7نسبة اخموا  ا وتياطية عل  انخفا في والة و  %7أوعاف ليبلر نسبة 
أو منح المساهميل  لألرباح على المصارفتوزي   ية أل تفر  قيودا علىللسلطات المال

  الما  أل د قامت ا تفاقية الجديدة بإوافة تكلفة إوافية لر  المكفآت المالية لموظفيهم.
نتجات ا ئتمانية ممخاطر تغير التصنيف بالنسبة للتغطية ك  مل مخاطر عدم التسديد و ل

لغاء المعاملة غير المورقة  و  التي كانت خعباء رأ  الما  المخصصة لمواجهة  التفويليةا 
تي تتميز بدرجة عالية مل السيولة لا المالية خوراق المخاطر الموددة لألسهم ومل موافظ

خعباء رأ   %8وفق الوثائق الجديدة تطبق نسبة   و %8بد  مل  %4التي كانت التنو  و 
كما  أكثر تووطا.في جمي  الوا ت و  لألسهمالما  اللزمة لمواجهة المخاطر الموددة 

اختبارات التوم ( ة المعروة للمخاطر في ظروف واغطة)طالبت اللجنة باوتسام ال يم
 .رة مراقبة زمنية تص  إلى عامفت اعتمادا  على

مترابطة فيما بينها وتو ق  يةمصرفال المخاطرل إ التقليل و التحكم في الخطر النظامي:*
عدم  المصارفولذل  يتوجم على  خرى إلى تو ق العديد مل المخاطر اخأودهما قد يؤدي 

 مصرفإل لم يتوكم في  ال نا هي   ي مهما كالمصرففالخطر ال هما  أي نو  مل المخاطر إ
مؤسسات و  المصارفلى إا ختل   انت ا قد يص  اخمر إلى ود   قد يسبم ل  اإلفل 

هذا ما يعرف بالخطر النظامي  الذي يمكل تعريف  على أن  ظاهرة عدم   ملية ا خرىال
قد تنت   العدوى و  لمؤسسات المالية للساوة المصرفية او  المصارفملءة عامة تشم  ك  

فيما  المصارفهذه  خرى بسبم العلقات التي تنشئهاالدو  اخجنبية و اخ المصارفلى إ
هكذا يتجاوز الخطر وتى ودود و   العالمية المشتركةنف  اخسواق بسبم تعاملها في بينها  و 

يؤدي إلى ودوث أزمة  قدللدو   الدولة الواودة ليصبح خطرا عالميا يم  بالنظم المصرفية 
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ل د   زمة ديول الرهل الع اري(.أزمة المالية العالمية اخخيرة )عالمية كما هو الوا  في اخ
  كونها ترى بأن  مل الوروري يخطر النظاملبتخصيص جزء مل اهتمامها ل قامت باز 

بالتوكم اخمث  في المخاطر  مصرفاإلواطة الجيدة بهذا الخطر  ويث أن  إذا قام ك  
لكل هذا ووده و  المصاوبة لعمل  فهذا سيؤدي بالورورة إلى وماية النظام المصرفي كك . 
ل مجمو  المخاطر   يكفي  كول أل الخطر الذي يتعر  ل  النظام المصرفي هو أكبر م

هذا فيما بينها  و  تتأثرمجتمعة  نظرا خل المخاطر المصرفية  المصارفالتي تتعر  لها 
 لذل  ترى باز   لذي يتعر  ل  النظام المصرفي كك التأثير مل شأن  مواعفة الخطر ا

ووتى  المصارفأن  مل الوروري دراسة التأثيرات البينية  للمخاطر التي تتعر  لها 
  للمصارفالدولي  النشاطالناجمة عل و للساوات المصرفية فيما بينها  المتبادلةثيرات التأ

داخ  النظام المصرفي مل أج  دراسة تأثيره على  مصرفباإلوافة إلى دراسة وزل ك  
 يصعم التوكم فيها  والتي قد تسبم ل  اإلفل . النظام في والة تعرو  لمخاطر مصرفية

ا وتفاظ  المصارفلزمت أللود مل الدورات ا قتصادية  و  تسعى كما أل اتفاقية باز 
ى وركة الدورة ا قتصادية بنسبة بة علثار السلبية المترتبنو  مل ا وتياطي لمواجهة اآل

) و وق المساهميل(  م  توفر ود  مل رأ  الما  اخساسي %2.5تتراوح بيل صفر و 
ذل  لومال عدم تأثرها بأداء دورها في و  المصارفدنى مل مصادر التموي  المست رة لدى أ

 منح ا ئتمال . 
ونظم عملها  المصارفعلى إدارة  سينعك  تطبيق اتفاقية باز فإل هكذا  و  
    أدائها.ورسملتها و 

 الرقابة المصرفية في الجهاز المصرفي الجزائري وفق متطلبات لجنة بازل (2
 أعما  على مستمرة بمراقبة ال يام يستوجم المصرفية الوساطة فعالية ومال إل 
 ا وترازية  بالمعايير ت يدها يخص فيما سيما   المالية والمؤسسات المصارف ونشاطات
 مل الغاية وتب ى المخاطر  ومتابعة بالتسيير الخاصة اتهإجراءا و  والمالية الن دية مجاميعها

 Risques) المخاطر التنظيميةذل   في بما الموتملة المخاطر آثار تفادي ذل 
Systémiques)  وماية طبعا و المعتبرة ا لتزامات أو/و التسيير سوء عل المترتبة 

 وصو  المصرفية للمؤسسات المالية الصوة على والموافظة المستثمريل و المودعيل مصالح
 يتطلم المصرفي و المالي النظام باست رار ا هتمام سليم. ويث أل مصرفي جهاز إيجاد إلى

 المالية والمؤسسات المصارف بدف  تسمح خاصة أجهزة ووو  المصرفية الرقابة نشاط ت وية
 اإلطار هذا في تندرج منها. و ا وترازية خصوصا المصرفية المعايير و ال واعد اوترام لىإ

 النشاطعلى  ورقابة التنظيمي ا لمجا في الجزائر بن  يبذلها التي المتواصلة الجهود
 ال انونية اخوكام وو  الذي اخخير هذا  وال ر  الن د قانول صدور منذ المصرفي
 إيجاد على وعم  بالجزائر المصرفي واإلشراف الرقابة بنشاط الخاصة التنظيمية والترتيبات

 ةللرقاب خاصة هيئات و آليات
شراف اإل إجما   االطار القانوني و التنظيمي للرقابة المصرفية في الجزائر:(  2-1

  المصرفي في الجزائر يتموور أساسا وو  إجراء العمليات التالية:
 ؛الرقابة ا وتياطية على المستندات  -
 ؛الرقابة العامة للجهاز المصرفي  -
 ؛المصارفإجراء العمليات التفتيشية على مستوى ك   -
الرقابة على عمليات التجارة الخارجية و توويلت العملة مل و إلى  -

  ؛الخارج
 .الرقابة على أنظمة مكافوة تبيي  اخموا  و تموي  اإلرهام  -
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غي  ال طا  المالى تغييرات جذرية في طري ة تش 10-90ل د أدخ  قانول الن د و ال ر  ف
 المصارفتأطير نشاط و فر  تنظيم المهنة المصرفية   و المصرفي خاصةعامة و 

خاوعا للرقابة مل طرف هيئة ذات سلطة إدارية و  او جعله اعملياتهوالمؤسسات المالية و 
  نستعروها فيما يلي: هيآت  الجزائر و  بن قوائية تتمث  في 

اللجنة المصرفية هي اللجنة المصرفية كسلطة رقابية على النشاط المصرفي: (  2-1-1
على المؤسسات المالية في الجزائر بناء ا و  المصارفالسلطة المكلفة بالرقابة على أعما  

  14/04/1990ي المؤرخ ف ال ر المتعلق بالن د و  10-90ال انول  النص الذي جاء ب 
اخمر رقم و  26/08/2003المؤرخ في  المتعلق بالن د و ال ر  11-03اخمر  وهذا ما أكده

مل قانول الن د  143المادة كانت و  يتمم .الذي يعدل  و  26/08/2010المؤرخ في  10-04
:" تنشأ لجنة مصرفية مكلفة بمراقبة وسل تطبيق عرفت اللجنة م  10-90و ال ر  

فات بمعاقبة المخالوالمؤسسات المالية  و  المصارفال وانيل و اخنظمة التي تخو  لها 
المتمم المعد  و  26/08/2010في  المؤرخ 04-10مل اخمر  106للمادة  اطب المثبتة"  و 

ف لجنة تتكول مل أعواء يعينول مل طر   فإل الال ر المتعلق بالن د و  11-03مر ألل
  هم:سنوات و  5رئي  الجمهورية لمدة 

 ؛رئيسا الموافظ  -
 ؛والمواسبي والمالي المصرفي المجا  في كفاءتهم بوكم يختارول أعواء (3 ) ثلثة -
 الثاني وينتدم اخو  رئيسها ويختاره العليا الموكمة مل اخو  ينتدم ( 2 ) قاوييل  -

 ؛لل واء اخعلى المجل  استشارة بعد المجل   رئي  ويختاره الدولة مل مجل 
 ؛ اخوليل ل المستشاري بيل مل المجل  هذا رئي  يختاره المواسبة مجل  عل ممث   -
 .بالمالية المكلف الوزير عل ممث  -

 المادة في عليها المنصوص المهام بمجموعة تأسيسها منذ المصرفية اللجنة كلفت 
  التالية: الرقابة والمتعل ة بجوانم 04-10 اخمر مل 105

 المصارف اوترام مدى بمراقبة اللجنة ت وم ويث :اخنظمةو  ال وانيل اوترام على الرقابة -
قواعد )تا  آخذ التطبيق ويز الموووعة التنظيميةو  التشريعية لألوكام المالية والمؤسسات

 ؛(يالتجار  ال انول أوكام  المصرفي التشري 
 ؛اإلخل ت التي تتم معاينتهاالمعاقبة على  -
 المصارف استغل  شروط اللجنة تفوص ويث :ا ستغل  شروط على الرقابة -

 الوثائق مختلف على بناء المالية اتهووعيا نوعية على وتسهر المالية والمؤسسات
 ؛الوسابات التفتيش وموافظي فرق طرف مل المعدة والت ارير

  ؛المهنة سير وسل قواعد اوترام على السهر -
 المصارف نشاطات يمارسول أشخاص يرتكبها التي المخالفات ا قتواء عند تعايل -

 دول التأديبية الع وبات عليهم وتطبق اعتمادهم  يتم أل دول المالية والمؤسسات
 .و المدنية الجزائية اخخرى بالملو ات المسا 

 :صنفيل إلى واسعة ت سم صلويات المصرفية للجنةأوكلت  
 الرقابالة  وتطبيالق تنظاليم بساللطة اللجنالة تتمتال   :إدارياة صالحيات اللجنة المصرفية  كسلطة*

 المصالارف مالل تطلالم أل لهالا يخالو  فإنال  11-03مالل اخمالر  109 المالادة بم توالى
 كمالا  امهمتهال لممارسالة اللزمالة واإلثباتالات اإليوالاواتو  المالية جمي  المعلومات والمؤسسات

 أمامهالا جتَّ وال  ي   و .معلومالة أي و مسالتند بالأي تبليغهالا معنيشخص  أي مل تطلم أل يمكل
 مكلالف الجزائالر بنال  فالإل اخمالر  نفال  مالل108المالادة  فالي جالاء مالا وسالمف  .المهنالي بالسالر
 فالي أو والمسالتندات الوثالائق علالى بنالاء أعوانال  بواسالطة اللجنالة لوسالام المراقبالة هالذه بتنظاليم
 بمهمة تّكلف أل للجنة يمكلو  . (المكال عيل في رقابة) المالية والمؤسسات المصارف مراكز
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 إلالى  110 للمالادة طب الا ا تهتوريالا اللجنالة توسال  أل ويمكالل .اختيارهالا عليال  ي ال  شالخص أي
 أو مباشالرة بصالفة يساليطرول الالذيل المعنالوييل اخشالخاص باليل الماليالة والعلقالات المسالاهمات

لالى ماليالة  مؤسسالة أو مصالرف على مباشرة غير  اتفاقيالات إطالار وفالي .لهمالا التابعالة الفالرو  وا 
 الجزائريالة الشالركات فالرو  إلالى المصالرفية اللجنالة مراقبالة أعمالا  تتوسال  أل الممكالل مالل دوليالة 
 مسالتوى علالى تجريهالا التالي الميدانيالة المراقبالة نتالائجتبلالر  أخيالرا  و .الخالارج فالي الم يمالة

 الجزائالري لل الانول الخاوالعة الشركات فرو  إدارة ال لمجا إلى المالية والمؤسسات المصارف
لى  .الوسابات موافظيلر تبل كما الجزائر في اخجنبية الشركات فرو  ممثلي وا 

مالل اخمالر  114  112  111وددت المالواد  صالحيات اللجنة المصرفية كسلطة قضائية:*
 أخلالت فالإذا  قوالائية كهيئالة اللجنالة تتخالذها التالي والع وبالات التالدابير مجموعالة مالل  03-11

 لها توج  أل ّللجنة يمكل المهنة  سير وسل ب واعد اللجنة الخاوعة لرقابة المؤسسات إودى
 أي تالدعو أل يمكالل و متهتفساليرات الديم  ب المؤسسالة هالذه لمساليري الفرصالة إتاوالة بعالد توالذيرا 
 مل التي التدابير ك  معيل أج  في ليتخذ ووعيت   يبررل اهعند (مالية مؤسسة أو) مصرف

ذا ه.تساليير  أسالاليم تصالوح أو المالالي توازنال  تالدعم أو تعيالد أل انهشالأ  أو) مصالرف أخال  وا 
 لالم أو خمالر يالذعل ولالم بنشالاط  المتعل الة التنظيميالة أو التشريعية اخوكام بأود (مالية مؤسسة
 : اآلتية الع وبات بإودى ت وي أل للجنة يمكل التوذير  الوسبال في يأخذ

 ؛اإلنذار -
 ؛خالتوبي  -
 ؛النشاط ممارسة مل الود أنوا  مل غيرها و العمليات بع  ممارسة مل المن  -
 عالدم أو مؤقتالا اإلدارة علالى قالائم تعياليل مال  أكثالر أو لمسالير المؤقالت التوقيالف -

 ؛تعيين 
 علالى قالائم تعياليل مال  أنفسالهم اخشالخاص هالؤ ء مالل أكثر أو شخص مهام اءنهإ -

 ؛تعيين  عدم أو مؤقتا اإلدارة
 .ا عتماد سوم -
 إوافة أو المذكورة الع وبات هذه عل بد ت وي  أل اللجنة يمكل ذل   عل فول 

 المؤسسة أو مصرفال يلزم الذي اخدنى ا لرأسم اخكثر على مساوية تكول مالية بع وبة إليها
 مؤقتالا قائمالا تعاليل أل لهالا ويخالو . المواف الةالمبالالر  بتوصالي  الخزينالة وت الوم بتالوفيره الماليالة

 الجزائر في فروعها أو المعنية المؤسسة أعما  إدارة اللزمة) السلطات ك  ل  تن   باإلدارة 
 التصالفية قيالد توال  أل اللجنالة يمكل وأخيرا  .الدف  عل التوقف إعلل ل  قيوو  تسييرها(  و

 مصالرف كال  أوية مصالرفال العمليالات قانونيالة غيالر بطري الة تمار  مؤسسة لك  مصف وتعيل
 التي الجزائر  في العاملة اخجنبية فرو ال فيها بما الجزائري لل انول خاوعة مالية مؤسسة أو

 . منها ا عتماد سوم وت رر التصفية قيد تصبح
 Direction Générale deالعامااة : للمتتشااية العامااة المديريااة(  2-1-2

l’inspection Générale : مراجعالة فالي 24العامالة للمفتشالية العامالة المديريالة مهمالة تتمثال 
 وبالعمليالات جهالة  مالل اإلداري والتساليير بالالتنظيم المرتبطالة مصالرفال أنشالطة كال  ومراقبالة

 وتساليير ال الرو  بتوزيال  يتعلالق فيمالا الماليالة والمؤسسالات للمصالارف والماليالة يةمصالرفال
.  أخالرى جهالة مالل الخالارج مال  اخمالوا  رؤو  ووركالة الصالرف وسالوق الماليالة ا لتزامالات

 :وهما مديريتيل العامة للمفتشية العامة المديرية توم مهاما  لممارسةو 
 المكلالف الجزائالر بنال  هيكال  الخارجيالة المفتشالية مديريالة تمثال  :الخارجياة المتتشاية مديرياة
 أهالم ومالل المصالرفية  اللجنالة لوسالام الميدانيالة والرقابالة المستندات أسا  على الرقابة بتنظيم
 :مهامها
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 اخووالا  وملو هالا  الماليالة ال الوائم فالي الموجالودة المعلومالات كال  وتوليال  معالجالة  -
 اخخرى؛ المالية البيانات وك  وا ستخدامات الموارد والة الشهرية 

 واإلجالراءات المسالائ  ومعالجالة ا وترازيالة للمعالايير بالنسالبة الموجالودة الفروقالات إثبالات -
 بذل ؛ المرتبطة المواسبية

 الالرأي إبالداء أو بال طالا  المرتبطالة التطبي يالة واخنظمالة النصالوص توريالر في المساهمة -
 .وولها

 مراجعالة فالي الداخليالة المفتشالية لمديريالة اخساسالية المهمة تتمث  :الداخلية المتتشية مديرية
 :خل  مل وذل  بن  الجزائر هياك  وعمليات أنشطة ك  ومراقبة

 ؛مصرفال هياك  لك  الجيد التنظيم وومال مراقبة -
 ونوعية لوجم دوري وت دير ت ييم بإجراء وذل  الهياك   عم  وسل على والسهر المراقبة -

 م؛نهوصلويا أهدافهم وسم الهياك  مختلف طرف مل المو  ة العمليات نتائج
  .مصرفلل المباشر بالتسيير المرتبطة العمليات أمل وومال مراقبة -

 والمؤسسات المصارف اوترام مدى بمراقبة العامة للمفتشية العامة المديرية ت وم كما 
 أسالا  علالى الرقابالة عمليالات بتنظاليم وذلال  المصالرفية اللجنالة لصالح ال انونية لألوكام المالية

  .الميدانية الرقابة وكذا المستندات
 على مستمرة لرقابة ةالمالي والمؤسسات المصارف تخو  :الرقابة على أساس المستندات* 

 الماليالة الووالعية تباليل والتالي المصالرفية اللجنالة إلالى بانتظالام ترسال  التالي والمسالتندات الوثالائق
الصالرف   التصالريح  ووالعية السالنوية  الوسالابات الماليالة  المؤسسالة أو مصالرفلل الشالهرية

 تدقيقو   والمراجعة الداخلية والمراجعة الرقابة ت ارير فوص إلى باإلوافة  ا وترازي ... إلخ
علالى  الرقابالة بتالدعيم التكفال  قصالد المالية والمؤسسات المصارف شبكة لكثافة نظرا .الوسابات
 العامالة المديريالة مسالتوى علالى مختصالة هيئالة أو مصاللوة إنشالاء تالم ف الد  والمسالتندات الوثالائق
 ومكلفالة الوثالائق علالى الرقابالة مهمالة عات هالا علالى تأخالذ  2001 سالنة فالي  (DGIG)للتفتاليش
 والمؤسسالات المصالارف طالرف مالل الم دمالة والبيانالات الماليالة المعلومالات صالوة مالل بالتأكالد
 علالى السارية  وتسالهر المصرفية باخنظمة والتزامها ا وترازية لل واعد اوترامها ومدى المالية
 الت الديم وصاليغ  نمالاذج مال  يتناسالم  بمالا وعروالها والوثالائق المعلومالاتتبليالر  آجالا  اوتالرام

 اللجنالة إلالى الوثالائق علالى الرقابالة ت الارير ترسال   ... إخبنال  الجزائالر طالرف مالل الموالددة
  .المكال عيل في رقابة والمستندات الوثائق على الرقابة على ينجر وقد لمتابعتها  المصرفية

 على تتم التي الرقابة على وزيادة التنظيمية اإلجراءات إطار في الرقابة في عين المكان:* 
 تالنظم اللجنالة فالإل  بن  الجزائر إلى المرسلة المالية المؤسساتو  المصارف واتيتصر  أسا 

 إلالى سالواء للتفتاليش العامالة للمديريالة التابعالة التفتاليش فالرق إرسالا  طريالق عالل ميدانيالة خرجالات
 اللجنة توع  سنوي برنامج إطار في سواء الرقابة هذه وتندرج  فروعها أو المصارف م رات

 مختلف على  (Contrôle intégral sur place)الشاملة الميدانية الرقابة يخص المصرفية
بي المواسال والتنظاليم الخارجيالة والتجالارة ال الرو  بتساليير أساسالا والمتعل الة النشالاط جوانالم

 ا لتزامالات ووالعية المخالاطر  تساليير نظالام ت ياليم) الماليالة الهيكلالة ت ياليم وكالذا المعلومالاتيو 
التفتيشالالية و قالالد تكالالول هالالذه المهالالام الرقابيالالة و أ  المالاللءة و السالاليولة ... إلالالخ( نسالالم والصالالرف 

 تخالص أو تجالاوزات  أو مخالفالات والدوث والالة فالي ظرفية أو دوريالة وسالم مالا يتطلالم اخمالر
 ت الوم التالي المكالال عاليل فالي الشالاملة الرقابالة عمليالات تسمح .المصرفي النشاط مل معيل فر 
 وج  على -المدى طويلة مهام هي و -اعتيادية بصفة بن  الجزائرل المختصة المصالح ابه

 وا وتالرام التساليير ووسالل المنجالزة المصالرفية العمليالات شالرعية مالل التو الق مالل الخصالوص
 مطاب الة مالل والتأكالد الماليالة والمؤسسالات المصالارف طالرف مالل المهنيالة لل واعالد الصالارم

 فالي مراقبتهالا تمالت والتالي عليهالا الموصال  المعطيات م  بن  الجزائرل ابه المصرح المعطيات

www.u
niv

-b
lid

a2
.d

z/e
co

https://web.facebook.com/ecocomges/

www.univ-blida2.dz/eco
https://web.facebook.com/ecocomges/


 ( 2015) جوان  12العدد  - 2مجلة "األبحاث االقتصادية" لجامعة البليدة 
 

- 133 - 

 

 بالإبل  موالمول بالدورها ت الوم التالي المصالرفية اللجنالة إلالى التفتاليش ت ارير وترف ل. المكا عيل
 الماليالة والمؤسسالات المصالارف وسالابات موالافظي إلالى  والالتفوص الدراسالة بعد  الت ارير هذه

 وعنالد اللزمالة التصالويوية اإلجالراءات اتخالاذ أو المطلوبالة التوواليواتيم وت الد عليهالا للتعليالق
 .والع وبات اخوامر صدارإ ا قتواء 

 25المخالاطر مركزيالة أنظمالة دفته :Centrale des risques""مركزية المخاطر 2-1-3
 اتخالاذ فالي الماليالة المؤسسالاتو  المصالارف مسالاعدة إلالى الن الد ومؤسسالات المركزية المصارفب

. المصالرفي الجهاز اتجاه عملئها مل أيّ  التزامات بمجمو  تزويدهاب  الملئم ا ئتماني ال رار
 أنالوا  مختلالف عالام بوجال  تخالص التالي معالةلمجا البيانالات المركزيالة المصالارف تالوفر ويالث

 تلتالزم أل منهالا  يجالم الغالر  الخدمالة هذه تؤدي وتىء. و العمل وهوية ا ئتمانية التسهيلت
 النمالاذج وفالق ا ئتمانيالة والتسالهيلت العماللء ويالةبه المتعل الة البيانالات بت الديم المصالارف
 . دورية بصفة وذل  الغر  لهذا  المصممة
 الن الد قالانول أقالر ف الد  المصالارف علالى الرقابالة فالي النظالام هالذا خهميالة بالالنظر 
 المخالاطر مركزيالة" تالدعى المخالاطر لمركالزة مصاللوة إنشالاء (160المالادة فالي )وال الر 

"Centrale des risques بجمال  أسالماء  تكلالفو  بنال  الجزائالر طالرف مالل وتسالير تالنظم
 الوالماناتو  المسالووبة والمبالالر وسال فها الممنووالة ال الرو  وطبيعالة ال الرو  مالل المستفيديل
 مخالاطر كال  توديالد وبالتالالي الماليالة والمؤسسالات المصالارف جميال  قالر  مالل لكال  المعطالاة
 وتزويالدها المصاللوة هالذه فالي ا نخالراط المصالرفية المؤسسالات كال  علالى أوجالمو  .ال الرو 

مالار   22المالؤرخ فالي  01-92رقالم  النظالام بنال  الجزائالر ووال  وقالد .المالذكورة بالمعلومالات
 التي المالية والمؤسسات المصارف قب  مل تمويلهاالمخاطر  مركزية سير الذي ينظم 1992

 2012فبرايالر  20المالؤرخ فالي  01-12عززه بالنظالام رقالم   و المباشرة تكاليفها سوى تتوم   
ويالالالالث تن سالالالالم مركزيالالالالة   عملهالالالالال تنظالالالاليم مركزيالالالالة مخالالالالاطر المؤسسالالالالات واخسالالالالر و الالالالالذي يتوالالالالم

" مركزية مخالاطر المؤسسالات" التالي تسالج  مل النظام:   3وسم المادة إلى قسميل  المخاطر
اخشخاص الطبيعياليل الالذيل و  الممنووة لألشخاص المعنوييل و المتعل ة بال ر فيها العمليات 

لمعطيالالالات "مركزيالالالة مخالالالاطر اخسالالالر" التالالالي تسالالالج  فيهالالالا ايمارسالالالول نشالالالاطا مهنيالالالا بالالالدول أجالالالر  و
 التجالاري مصالرفال طالرف مالل ال الرو  تمنح   وعلي   .ة لألفرادالمتعل ة بال رو  الممنوو

 مركزيالة مالل ال الر  مالل بالمسالتفيد الخاصالة المعلومات ك  على اخخير هذا وصو  بعد إ 
 المصلوة  لهذه اإلعلمية الوظيفة إلى وباإلوافة .خزينت  تموي  إعادة مل ليتمكل المخاطر

 :منها نذكر متعددة غايات بتو يق يسمح وجودها فإل
 مسالتوى علالى واوالدة خليالة فالي المخالاطر ذات بالال رو  المرتبطالة المعلومالات تركيالز -

 ؛أنج  و أفو  بطرقة ال ر  سياسة بتسيير يسمح المركزي مصرفال
 خوالو  مالدى معرفالة خالل  مالل الماليالة والمؤسسات المصارف نشاطات ومتابعة مراقبة -

  ؛بن  الجزائر ددهايو الوذر وقواعد لمعايير اخخيرة هذه
المؤسسات المالية فرصة ال يام بمفاولت بيل ال رو  المتاوة بناء و  المصارفمنح  -

 معطيات سليمة نسبيا.على 
اخهداف و لها نف  آليات العم   بن  الجزائرمركزية المخاطر المطب ة على مستوى  

إليهالالالا ليسالالالت بالنجاعالالالة  المتوصالالال النتالالالائج  لكالالالل  ألمانيالالالاا مثيلتهالالالا فالالالي فرنسالالالا و التالالالي تعمالالال  بهالالال
عالالالدم أخالالالذها بعالاليل ا عتبالالالار ال الالالرو  الممنووالالالة  هاسالالاللبيات مالاللو   بنالالال  الجزائالالالرالمسالالتهدفة مالالالل 

 الخطر.المملوكة لنف  المساهميل( في ت دير ) تموعات المشكلة مل عدة مؤسساللمج
بالالالرغم مالالل أل  مركزيااة عااوارض الاادفع و جهاااز إصاادار الشاايكات باادون رصاايد:(  2-1-4

الزبائل  و عطي مسب ا معلومات خاصة بال رو  ت بن  الجزائرمركزية المخاطر على مستوى 
إ  أل هذا   يلغي بشالك  تالام المخالاطر المرتبطالة بهالذه ال الرو  إذ قالد توالدث مشالاك  متعل الة 
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-92بموجالم النظالام رقالم:  بنال  الجزائالرولالذل  ف الد قالام  بعدم إمكانية اسالترجا  تلال  ال الرو .
بإنشاء مركزية لعوار  الالدف   وفالر  علالى كال  الوسالاطة  1992مار   22المؤرخ في  02

  كمالا جالاءت المالادة ا نوالمام إلالى هالذه المركزيالة وت الديم كال  المعلومالات الوالرورية لهالاالمالية 
لتكر  قانونية هذه الهيئة ويالث نصالت الف الرة اخخيالرة علالى "أل يالنظم  11-03مل اخمر  98

وت الالوم مركزيالالة عالالوار   مركزيالالة للمسالالتو ات غيالالر المدفوعالالة"مركزيالالة للمخالالاطر و  بنالال  الجزائالالر
المرتبطة بك  الووادث والمشاك  التي تظهر عنالد اسالترجا  ال الرو  الدف  بتنظيم المعلومات 

وتتلخص مهام مركزية لعوار  الدف   أو تل  التي لها علقة باستعما  مختلف وسائ  الدف .
 في:
تنظيم بطاقت  مركزية لعوار  الدف  وما قد ينجم عنها وتسييرها  وتتومل هالذه البطاقالة  -

 ؛دف  أو تسديد ال رو ك  الووادث المسجلة بشأل مشاك  ال
وذلالال  بطري الالة دوريالالة  تنشالالر قائمالالة عالالوار  الالالدف   ومالالا يمكالالل أل يالالنجم عنهالالا مالالل تبعالالا -

لى أية سلطة أخرى معنية  ؛وتبليغها إلى الوسطاء المالييل وا 
  وم على أسا  الث ة ومواربة الغش.تقواعد للتعام  المالي  إنشاء -

وقد تم إنشاء جهاز مكافوة إصدار الشيكات بدول رصيد في هذه المركزيالة بموجالم  
لتجميالالال  المعلومالالالات المرتبطالالالة بعالالالوار  دفالالال  الشالالاليكات لعالالالدم كفايالالالة الرصالالاليد   03-92النظالالالام 
أهالم  ل د جاء هذا النظام ليساهم في إعالادة الث الة خوالد والمؤسسات المالية. للمصارفوتبليغها 

ت الديم باريالة ا نوالمام إلالى هالذا الجهالاز و هي الشي  عل طريق اجعا و وسائ  الدف  اخكثر شيو 
هالالذا الجهالالاز عبالالارة عالالل نظالالام مركالالزي للمعلومالالات الخاصالالة و  المعلومالالات لكالال  الوسالالاطة الماليالالة.

ريالالالق الشالالالي  ل لالالالة المئونالالالة أو عالالالدمها  يووالالال  توالالالت تصالالالرف الوسالالالطاء بوالالالوادث الالالالدف  عالالالل ط
تسالالالليم أو  دفتالالالر للصالالالكو  ف  قبالالال  المالالالالييل الالالالذيل يجالالالم ا طالالالل  علالالالى سالالالج  عالالالوار  الالالالد

يالالتم تبليالالر الجهالالاز مالالل طالالرف الوسالاليط المالالالي عالالل كالال  والالوادث الالالدف   بعالالد نفالالاذ كالال  للزبالالول. و 
 الوسائ  المنصوص عليها في النظام. 

 تتميالالالز المنظومالالالة: واقاااع تطبياااق اتتاقياااات باااازل للرقاباااة المصااارفية فاااي الجزائااار(  2-2
 المصالارف مالل مجموعالة رئالالجزا ورثالتف الد   خصالائصال بمجموعالة مالل الجزائريالة المصالرفية
 مكانهالا وأقاليم الماوالي ال الرل مالل السالتينات منتصالففالي  اتأميمهال تالم ا سالت ل  بعالد اخجنبيالة
 مل بدء   اإلصلوات مل لمجموعة خوعت عمومية  أموا  برؤو  وطنية مصرفية منظومة
 أل غيالر .للتنميالة التمويال  لتالوفير الخزينالة يالد فالي أداة إلالى وولهالا الالذي 1971 سالنة إصاللح
 الموال   علالى ريالجزائال المصالرفي النظالام ووال  1986 سالنة الالنفط خسالعار الخطيالر التراج 
 اقتصالاد إلالى التوالو  ومال  .1988 و 1986 سالنة يالةجزئ إصاللوات فالي الشالرو  تالم ويالث
ز   الالذي  1990 سالنة وال الر  الن الد قالانول إصالدار تالم السالوق  النظالام اسالت للية مالل عالز 

-10و اخمالر رقالم  2003سالنة  تعالدي أهمهالا  عالدة لتعالديلت خو  وقد ي الجزائر  المصرفي
 بمالا الواليالة الفتالرة فالي ريالجزائال المصالرفي النظالام يتميالز عمومالا و .الذي يعدلال  و يتممال  04
 :يلي

 عشالرة وأربعالة عموميالة تجاريالة مصالارف سالتة مالل ريجزائالال المصرفي النظام يتكول 
بن   عل الصادرة ياتاإلوصائآخر  وسم وهذا  26خاصا و مختلطا أجنبيا امصرف
 نتيجالة والتمويال  الودائال  مالل نسالبة كبيالرة علالى العموميالة المصارف تسيطر .الجزائر
 وقلة المصارف الخاصة في الث ة ون ص العامة ا قتصادية المؤسسات م  تعاملها

  التالي: 02و هذا ما يبين  الجدو  رقم  إمكانياتها.
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و القروض الكلية و نصيب المصارف العمومية  (: تطور حجم الودائع02الجدول رقم )
 منها)الوحدة: مليار دج(

حصة المصارف  الودائع الكلية السنة
 %العمومية 

القروض 
 الكلية

حصة المصارف 
 %العمومية 

2002 2.127.359 87.5 1.266.042 85.7 

2003 2.442.948 94.4 1.379.474 92.8 

2004 2.705.372 93.5 1.534.388 92.9 

2005 2.960.567 93.3 1.778.916 92.58 

2006 3.516.537 92.9 1.904.102 90.68 
2007 451.730 93.1 2203.7 84.46 
2008 516.180 92.2 2614.10 87.48 
2009 514.640 90 3085.10 87.91 
2010 57.121 89.8 3266.7 86.8 
2011 6.733 89.1 3724.7 85.8 
2012 72.380 87.1 4285.6 86.7 
2013 7 7.874 86,6 5 154,5 86,5 
2014 91.175 87,7 6502,9 87,8 

 
 .2014-2002 بنك الجزائرالتقارير السنوية ل*:اعتمادا على الباوثةعداد إمل المصدر: 

*Banque d’Algérie, « rapport sur la stabilité du système bancaire algérien 
2009-2011», juin 2013, p34.  

 والعف نتيجالة النشالاط موليالة مصالارف زالالت مالا أنهالا إ  العموميالة المصارف سيطرة رغم 
 أنال  كمالا  اخخيالرة الماليالة باخزمالة المباشالر التالأثر الجزائالر جنالم ا نغلق وهذا إمكانياتها 

 ؛المالي  سوق تخلفل اخجنبية للموارد جاذم غير نظام
 تتميالز تجاريالة مصالارف فهالي الشالاملة  المصالارف نمالط عالل بعيالدة ريالةالجزائ المصالارف 

 وهالو التوريق و كالمشت ات المبتكرة المالية المنتجات في وقلة تعاملها منتجاتها بمودودية
 فيهالا  الم دمالة الخالدمات مسالتوى فالإل لهالذا إوافة .المالية اخزمة عل منأى في جعلها ما
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 ث الة لكسالم إوالافية جهالود بالذ  يتطلالم منهالا مالا وهو بالوعف  يتميز العمومية  وخاصة
 ؛المصرفي العم  جوانم وتطوير العملء

   بعال  بهالا ت الوم التالي الترتيبالات أهم في الوالية الفترة في الجزائرية للمصارف أثرا نجد 
 .الخ... ئالودا أو اخصو  كوجم متغيرات على اعتمادا العالمي  على المستوى الهيئات

 بنال  الجزائالرك م بولالة  مراتالم توتال  الجزائرية العمومية المصارفبع   فنجد إقليميا أما
 ؛الجزائري الوطني مصرفوال الخارجي

  يبينال  كمالا رالجزائال فالي ككال  المالالي والسالوق المصالرفي النظالام تنافسالية مسالتويات تراجال 
و لكنالال  بالالدأ فالالي التوسالالل فالالي السالالنوات اخخيالالرة فبعالالد أل اوتلالالت الجزائالالر   03رقالالم  الجالالدو 
   دولالة 144مالل أصال   79دولة  اصبوت توت  المرتبالة  144مل أص   100المرتبة 

 للتطالور المعرقلالة العوامال  أهالم مالل تعتبالر ريالةالجزائ المصالرفية المنظومالة أل يؤكالد مالا وهالو
 جالدارتها ت ياليم مالل مكنهالالت موليالة تن اليط هيئالة لغيالام إوالافة الجزائالر  فالي ا قتصالاد
 .عملئها وجدارة ا تتمانية

 
 الجزائر في المالي السوق تطور تنافسية مؤشر (:03الجدول رقم )

مؤشالالالالالالالالالر تنافسالالالالالالالالالة تطالالالالالالالالالالور  مؤشر التنافسة الكلية السنة 
 السوق المالية

العالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدد 
ا جمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي 

التن الالالالالالالالالالاليط مالالالالالالالالالالالل  المرتبة المرتبة للدو 
(1-7) 

التن الالالالالالاليط مالالالالالالالل  المرتبة
(1-7) 

2014-2015 79 4.1 137 3.1 144 
2013-2014 100 3.8 143 2.6 148 

2013-2012 110 3.7 142 2.4 144 
2012-2011 87 4.0 137 2.6 142 
2011-2010 86 4.0 135 2.8 139 
2010-2009 83 3.9 132 2.8 133 
2009-2008 99 3.7 132 2.9 134 

Source : World Economic Forum, The Global Competitiveness Reports: 2008-
2015,06/11/2014, http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness. 

مالل أعمالا  لجنالة بالاز  للرقابالة المصالرفية   ل د استخلصت الجزائر كغيرهالا مالل الالدو  
 لهالالالا والسالالاللطة الن ديالالالة المخالالالو  و المؤسسالالالات الماليالالالة المصالالالارفمعالالالايير اوترازيالالالة تطبالالالق علالالالى 

يودد  .11-03مل اخمر  62المادة  وسمالن د و ال ر   مجل  هيإصدار هذه المعايير 
    و المؤسسالات الماليالالة المصالالارفمجلال  الن الد و ال الالر  م الايي  النسالالم التالي تطبالالق علالى 

المخالالاطر بوجالال  سالاليما فيمالالا يخالالص تغطيالالة المخالالاطر وتوزيعهالالا  السالاليولة وال الالدرة علالالى الوفالالاء  و 
ف الالالد كيفالالالت السالالاللطات   خصوصالالاليات النظالالالام المصالالالرفي الجزائالالالريعالالالام  آخالالالذا بعالالاليل ا عتبالالالار 

رق باليل الن دية في الجزائر التنظيمات م  أعما  لجنة بالاز  والو  الرقابالة المصالرفية رغالم الفالوا
 .المعايير التي أوصت بها لجنة باز و  المعمو  ب  في الجزائرالتنظيم ا وترازي 
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 الجزائريالة  المصالرفية المنظومالة فالي بالاز   تفاقيالة مسالايرة أو  :اتتاقياة باازل  2-2-1
 لرأسالما  اخدنالى بالوالد والمتعلالق 04/07/1990بتالاريخ  01-90 رقم التنظيم بصدور كانت

 ينبغي"مايلي:  الرابعة مادت  في جاءث وي الجزائر  في العاملة المالية والمؤسسات المصارف
  )السالاب ة المالواد فالي توديالدها بعالد أي( النوالو هالذا علالى الموالددة الخاصالة اخمالوا  تمثال  أل

 جالاءت التالي والوالذر الويطالة قواعالد تطبيالق فالي سالبي  .%8عل ت     اخخطار تغطية نسبة
 1991 أوت 14 فالي المالؤرخ 09-91 رقالم النظام الجزاتر مصرف أصدر  باز  اتفاقية بها

 فالي الشالرو  تالم و  و المؤسسالات الماليالة المصالارفالوالذر فالي تساليير  قواعالد توالدد الالذي
 أصالدر سالبق لمالا تكملالة و .1992جالانفي  الفالاتح مالل ابتالداء   والوالذر الويطالة قواعالد تطبيالق
المتعل الة بتوديالد قواعالد الويطالة و  29/11/1994في  74-94 رقم التعليمة الجزاتر مصرف

 وكيفيالة المخالاطر أوزال تبيالال تولالت التالي و المؤسسالات الماليالة  المصالارفالوالذر لتساليير 
 Les règlesو معظالم المعالد ت المتعل الة ب واعالد الويطالة و الوالذر الماللءة نسالبة وسالام

prudentielles  الالد فروالالت المعروفالالة عالميالالا  و أهمهالالا تلالال  المتعل الالة بكفايالالة رأ  المالالا . ف 
تطبالالق  % 8ا لتالالزام بنسالالبة مالاللءة لالالرأ  المالالا  أكبالالر أو تسالالاوي  المصالالارفهالالذه التعليمالالة علالالى 

    و ذل  وفق المراو  اختية: 1999نهاية ديسمبر  بشك  تدريجي  و وددت آخر أج 
 

في الجزائر  (: رزنامة التحديد التدريجي للحد األدنى لكتاية رأس المال04الجدول رقم )
 1994سنة 

 (%النسبة م ) التاريخ أو اخج 
 4 1995نهاية شهر جوال 

 5 1996 ديسمبرنهاية شهر 
 6 1997نهاية شهر ديسمبر 
 7 1998نهاية شهر ديسمبر 
 8 1999نهاية شهر ديسمبر 

و  للمصالالارفو المتعل الالة بتوديالالد ال واعالالد ا وترازيالالة  29/11/1994المؤرخالالة فالالي  74-94االتعليمالالة  :المصاادر
 .المؤسسات المالية

لتطبيالالق اتفاقيالالة  1999  فالنظالالام المصالالرفي الجزائالالري تالالأخر إلالالى غايالالة نهايالالة عمومالالا 
 اللجنالة هالذه أل كمالا .1992 سالنة بنهايالة لتطبي هالا أجال  آخر باز  لجنة   بينما وّددت باز 

 التعليمالة منوالت بينمالا بمعيارهالا  لللتالزام سالنوات ثاللث مالدتها انت اليالة فتالرة للمصالارف منوالت
 أل بعالد المعيالار  هالذا لتطبيالق سالنوات خمال  إلالى تصال  فتالرة الجزائريالة للمصالارف السالاب ة
 هالذا أل ويبالدو  ذلال  فالي وفشاللت ونصالف سالنوات ثاللث فتالرة والملغالاة الساب ة التعليمة منوتها
 اقتصالاد نوو الجزائري ا قتصاد بها يمر التي ا نت الية الفترة بسبم كال التطبيق في التأخر
 التسالعينيات. بداية منذ ا قتصادية لإلصلوات المتدرج والتطبيق الفترة  تل  في الور السوق

 الموالدد الموعالد فالي الجزائالر فالي ا وتالرازي التنظاليم يسالايرها فلالم    بالاز  لتعالديلت وبالنسالبة
 بسالط فالي المالا  لالرأ  ثالثالة شالريوة إوالافة ويالث مالل   ب ليال   بعالدها أو 1998 سالنة وهالو

 تلال  م الام فالي السالوق مخالاطر إدراج ويالث مالل و  الما   رأ  كفاية بوسام الخاصة النسبة
 .ا ئتمال مخاطر م  النسبة
بتالالاريخ  03-02 رقالم التنظاليم أصالالدر بنال  الجزائالر أل إلالى هنالالا  اإلشالارة تجالدر لكالل
 يجبالر والالذي الماليالة  والمؤسسالات للمصالارف الداخليالة المراقبالة المتوالمل و 14/11/2002

 مواجهالة علالى تسالاعدها الداخليالة  للمراقبالة أنظمالة تأسي  على المالية والمؤسسات المصارف
 وبالنسالبة .بالعملياتيالة يسالميها اخخيالرة هالذه والتشالغيلية  السالوقية ا ئتمانيالة  المخالاطر  مختلف
 هالذا لطبيعالة توواليح دول( معالد  خطالر" م الثانيالة مادتال  فالي يعرفهالا فهالو السالوق لمخالاطر
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 و   "الصالرف وخطالر بم ابال  -تسالوية خطالر الملكيالة  سالندات أسالعار ت لالم خطالر  )المعالد 
 كنالو  الفائالدة معالد  خطالر إلالى يشالير بينمالا السالل   أسالعار ت لبالات خطالر إلالى بووالوح يشالير
مالل  الجزائالر فالي ا وتالرازي التنظاليم فالإل بالتالالي و. باإلجمالالي ويصالف  المخالاطر مالل مسالت  
 الما  رأ  كفاية وسام في يدرجها أل دول ولكل السوق  مخاطر يعترف التنظيم هذا خل 
 .تفصيلية تعليمة خل  مل
و المؤسسات المالية  المصارففي  ل د تم إدخا  نظام باز  :اتتاقية بازل(  2- 2-2

ئزه الثلث. افي السوق و ذل  بتطبيق رك طوا نوبا تسيير المخاطر و تعزيز الرقابة  بغية
منس ة م  اخوساط المصرفية   تدريجية  تدابير الجزائربن  هذا المشرو  اعتمد تنفيذا لو 
مردوديت  و توسيل و  ال طا   تعزيز است رارلاصلوات  عدة دخ  على ال طا  المصرفيفأ

عصرنة الهياك  ال اعدية و الت نية و المادية و توسيل نوعية الخدمات بتوسيل إدارة 
توسيل ظروف  نة و إعداد ميثاق للمسؤوليات اإلدارية  و مدونة أخلق المه المصارف

 .27لتنفيذ النظام المواسبي المالي الجديد المصارفو إعداد  ا ستغل  المصرفي
و المتضمن المراقبة الداخلية  14/11/2002الصادر بتاريخ  03-02 رقم التنظيم أوال:

 كما العملياتي الخطر( التشغي  مخاطر إلى يشير : الذي المالية والمؤسسات للمصارف
 تصميم ن ائص عل ناجم خطر" م الثانية مادت  في ويعرف  )العربية النسخة في يسمي 
 الخاصة اإلعلم أنظمة في عام وبشك  المواسبي النظام في ال يد إجراءات وتنفيذ وتنظيم

 على وي لو ظ المعنية  المالية المؤسسة أو مصرفال بعمليات المتعل ة اخوداث بمجموعة
 :28و أهم ما جاء في .مصرفلل الخارجية اخوداث إلى بوووح يشير   أن  التعريف هذا
 خطر ا عتماد  خطر :وهي ا عتبار بعيل المصارف تأخذها التي المخاطر تعريف -

 خطر السوق  خطر الصرف  عمليات عل الناشئ التسوية - خطر الفاتدة  معد 
 .قانوني وخطر عملياتي

 ما بإنشاء والمؤسسات المصارف قيام هي النظام هذا في الم صودة الداخلية المراقبة -
  :يلي

  عمليات تطابق مدى معرفة إلى يهدف :الداخلية واإلجراءات العمليات مراقبة نظام 
 مدى مراقبة وكذا بها  المعمو  والتنظيمية التشريعية اخوكام مختلف م  مصرفال

 بمعايير الت يد و للمخاطر بالتعر  المتعلق ال رار اتخاذ في المتبعة باإلجراءات ت يدها
 الخ. ...مصرفال في التنفيذي الجهاز قب  مل الموددة التسيير

  اخعما  مطاب ة مدى مل التأكد إلى ويهدف :المعلومات ومعالجة محاسبي تنظيم 
 بها. المعمو  التنظيمات م  المالية المؤسسة أو مصرفال في المواسبية

  وتولي  بت دير خاصة أنظمة إقامة المصارف على :والنتائج المخاطر تقييم أنظمة 
 المخاطر  توخي بغر  عملياتها ووجم طبيعة م  اخخيرة هذه وتكييف المخاطر
 انتظار في والصرف الفائدة معد  ومخاطر السوق مخاطر وت ييم لت دير نظام ووو 
 وسابها. كيفية تودد التي التنظيمية ال وانيل صدور

  أو مصرفال داخ  بنائها يتم أنظمة وهي :المخاطر في والتحكم الرقابة أنظمة 
 مل وذل  الصرف و الفائدة ومعد  ال رو  أخطار رصد بهدف المالية المؤسسة

 الخ....لها وقصوى دنيا ودود ووو  ت ديرها خل 
  لمختلف ونشرها وتوثي ها الداخلية الرقابة نتائج رصد مهمت  :واإلعالم التوثيق نظام 

 .بها المهتمة اخطراف
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 عانت وقد تطبي    على عملت مل ريةالجزائ المصارف مل قلة النظام هذا أل غير 
 و.اتواجهه التي المخاطر ومتابعة ت ييم بجانم تعلق ما خاصة كبيرة  وصعوبات ن اتص مل
 جيدا نظاما تتبنى أل يجم سليمة  بطري ة الثاني الموور تطبق أل المصارف تستطي  وتى
 في ا تفاق وددها التي المخاطر بأساليم وثي ا ارتباطا و مرتبطا المصرفية المخاطر إلدارة

 والمادية البشرية والموارد ظروف و   يتناسم ما مصرفال منها يختار والتي اخو  الموور
 .ل  المتاوة
 إلى سعي  إطار في و المؤسسات المالية: المصارفالرفع من الحد االدنى لرأسمال ثانيا:
بتاريخ  01-04تنظيم ال وال ر  الن د مجل  أصدر يةالجزائر  المصارف ووعية تمتيل
 مل المصارف : 2وسم المادة  ما  لرأ  اخدنى الود برف  ي وي الذي 04/03/2004

 500 إلى دج مليول 100 مل المالية والمؤسسات دج  مليار 2.5إلى دج مليول 500
 دج بالنسبة للمؤسسات مليار 3.5و للمصارفبالنسبة مليار دج  10رف  إلى ثم   دج مليول
 الدولة ت وم ويث  23/12/2008بتاريخ  04-08التنظيم مل  2وسم المادة    المالية
 اللزمة اخموا  توفر اخم المصارفو  العمومية للمصارف اإلوافي الما  رأ  بتوفير
 الخاصة. للمصارف بالنسبة رالجزائ في لفروعها

المؤرخة في  09-07صدار التعليمة بإ بن  الجزائرفي نف  السياق قام :ثالثا
المتعل ة بتوديد  29/11/1994في  74-94رقم  تعد  و تتمم التعليمة 25/10/2007

و المؤسسات المالية  ويث كانت أوزال المخاطر  المصارفتسيير قواعد الويطة و الوذر ل
  %100  %20 % 5% %0الجزائرية تتراوح بيل  المصارفلترجيح عناصر الميزانية في 

بن   أصدر كما لبع  العناصر. %50م  الترجيح ي در م اأوافت التعليمة الجديدة معو 
 مخاطر و المتعلق بمراقبة  24/05/2011بتاريخ  03-11رقم  التنظيم ذل   بعد الجزائر

 ال رو  لمنح داخلية مراقبة نظام إنشاء على المصارف يوث والذي  المصارف بيل ما
 ود توديد يتم بويث الن دية  السوق في تتم التي تل  خاصة المصارف مل وا قترا 

 يمّكل الذي بالشك  عملية  ك  وشروط عليها  المتوص  وال رو  الم دمة لل رو  أقصى
السيولة.  وتسيير المخاطر إدارة إجراءات مراعاة م  عليها المتوص  التمويلت توظيف مل

 والذي ساب ا   إلي  المشار 03-02في التنظيم  ورد لما تكملة التنظيم هذا اعتبار ويمكل
 اخركال مكونات ومل يعتبر والذي الداخلية  للمراقبة أنظمة إنشاء على المصارف يجبر
 . باز   تفاقية الثلثة

 الداخلية بالمراقبة المتعلق 08-11 رقم التنظيم بن  الجزائر أصدر 28/11/2011و بتاريخ 
  2002لسنة  03-02 رقم التنظيم عل كثيرا   يختلف   المالية  وهو والمؤسسات للمصارف

 وأل السوق  مخاطر مل جزء الفائدة سعر مخاطر أل إلى بوووح المرة هذه يشير أن  إ 
 النوعيل كل قيا  طرق أكبر بشك  ويوّوح التشغي    مخاطر مل جزء الخارجية اخوداث

 رأ  كفاية نسبة وسام ومل تدرجهما تفصيلية تعليمة صدور دول ولكل المخاطر  مل
 الصادر 03-02رقم  التنظيم أوكام يلغي أن  إلى اخخير في التنظيم هذا يشير كما .الما 
 .المالية المؤسساتو   للمصارف الداخلية المراقبة والمتومل 14/11/2002 بتاريخ

 كفاية معد  وسام تبّيل تعليمة أو تنظيم أي اآلل لود يرد لم :اتتاقية بازل (  2-2-3
 المعالد  أل مالادام ذلال  ي تصالور   و  بالاز  اتفاقيالة فالي ورد لمالا مشالابهة بطري ة الما  رأ 

باز  م  وتى تويين  يتم لم الجزائرية المصرفية المنظومة في واليا   المستعم 
 م  لكل . 29 

 و 24/05/2011بتاريخ  04-11 رقم التنظيم أصدر بن  الجزائر أل إلى اإلشارة تجم ذل 
 ووال  المصالارف علالى فيال  أوجالم و الساليولة  خطر ورقابة وتسيير وقيا  تعريف المتومل

  و ة تعليمة توّوح أل على( ال صير اخج  في اخق  على %100   مساوية سيولة نسبة
 الساليولة  ومراقبالة وتساليير ب يالا  تسالمح مؤشالرات ووال  عليهالا أوجالم كمالا  )النسالبة مكونالات
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 ملزمالة المصالارفف منال  الرابعالة المالادة ووسالم الوالذر  و الويطالة مؤشالرات والمل واعتبرهالا
 جالاء كمالا 2012 جالانفي 31 مالل ابتداء   ثلثي  ك  نهاية في بن  الجزائرل النسبة هذه بتبلير
 كيفية تشرح التي   2011 ديسمبر 21 في الصادرة 07-11 التعليمة مل الثامنة المادة في

 درجالة تعكال  التالي ترجيوهالا ومعالاملت مكوناتهالا  وسالام نمالاذج وبينالت النسالبة  هالذه وسام
مكانية اخصو   سيولة  السيولة نسبة استعم  بن  الجزائر أل الملوظ و  .الخصوم سوم وا 

 مال  تماشيا اخص    سيولة درجة م  طرديا تتناسم معاملت على واعتمد اخج   ال صيرة
 ووال  إلالى المصالارف تالدعو   بالاز  اتفاقيالة أل المعلالوم مالل و.  بالاز  بال  جالاءت مالا

 .الطويال  المالدى علالى والثانيالة ال صالير  المالدى علالى اخولالى ومراقبتهالا  الساليولة ل يالا  نسبتيل
 ورد لمالا طب الا   يكالول المالذكورة المؤشالرات تكالويل أل إلالى يشير ما التنظيميل هذيل في يرد ولم
 .ا تفاقية لتل  النهائية الصيغة نشر بعد همار و صد رغم   باز  اتفاقية في

هنا  إجراءات ا وترازية سيتم اتخاذها مل أج   30بن  الجزائرو وسم موافظ  
الذي يتومل أيوا رف  نسبة قابلية تسديد ديول   للمصارفومال ا ست رار المالي 

ويث أل ال واعد ا وترازية  و تشكي  "واقية أمنية" لمواجهة اخخطار المعتدلة. المصارف
   كماالجديدة ينبغي أل تركز على توسيل المؤشرات المالية لل طا  المصرفي في الجزائر

كل مل الوفاء بالتزاماتها في ك  أل تتمت  بصلبة مالية كبرى لتتم المصارفينبغي على 
ستنت   نسبة  2014هنا  ارتفا  في نسبة الملءة المالية  و ابتداء مل أكتوبر و  وقت.

التي يتم اوتسابها على أسا  نسبة أموالها الخاصة   المصارفال ابلية على تسديد ديول 
 % 9.5 ي   عللعملية و السوق  إلى ما   بالم ارنة م  اخخطار المتعل ة بال رو  ا

أعلى مل  ستكول المصارفو نسبة الملءة المالية الفعلية على مستوى  واليا. % 8م اب  
 .ذل 
التجارية لمعايير  المصارففي تتعيل تطبيق  بنك الجزائردور الرقابة المصرفية ل (2-3

جملة مل الجهود  المصارف على الرقابة و اإلشراف تدعيم إطار في تندرج لجنة بازل:
 في المصرفية اللجنة و ال ر  و الن د مجل  و بن  الجزائر المعتبرة التي ي وم بها ك  مل

 الرقابة ش ي  في تدعيم  تم  هام و تشريعي تنظيمي إطار إقامة خل  مل المجا  هذا
 -ساب اطرقنا لها كما ت – قوانيل و تنظيمات بعدة المصارفب الداخلية الرقابة و ا وترازية

 الجزائر جهود تّوجت و .توافق م  متطلبات لجنة باز لسعي الوكومة الجزائرية لإطار في 
 طلم ب بو   30/06/2003دولي  ف د وويت في  باعتراف المصرفي جهازها تنظيم في

 العربية المملكة بعد عربية دولة ثاني لتكول الدولية التسويات  مصرف إلى انومامها
 الطويلة الخبرة مل با ستفادة لها يسمح مما إفري يا  جنوم بعد إفري ية دولة ثاني و السعودية

 المؤسسات و المصارف على اإلشراف و الرقابة مجا  في الدولية التسويات مصرفل
 المصارفالجزائر و هيآت  في توسيل أداء   مصرفل د ساهمت الرقابة المصرفية ل .المالية

ترازية و طريق الزامها باخخذ بعيل ا عتبار التدابير ا و علالتجارية ال ائمة في الجزائر 
 أل المالية  والمؤسسات المصارف برقابة المكلفيل المشرفيل علىف .تطبيق الرقابة الداخلية

 :ويث مل للرقابة الخاوعة المؤسسة ي ّيموا
 وساباتها؛ موثوقية  -
 للمخاطر؛ تسييرها نوعية  -
 الرقابة؛ هيئة إلى أو/و بن  الجزائر إلى المرسلة الدورية تصريواتها نوعية  -
 تبيي  ود المكافوة وبجهاز الصرف على بالرقابة المتعل ةلتنظيمات  وا ال وانيل تطبيق  -

 اإلرهام؛ وتموي  اخموا 
  .الدف  أنظمة أمل لومال المتخذة ا جراءات وكذا الداخلية الرقابة نوعية  -
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التنظيم ا وترازي الجزائري وفق البنود ويمكل توديد العمليات التي تجرى في ووء  
 التالية:

  زيالالةاا وتر  الرقابالالة ت مالالار والمؤسسااات الماليااة:  المصااارفعمليااات الرقابااة علااى 
 بنال  الجزائالرل العامالة للمفتشالية العامة المديرية طرف مل المالية والمؤسسات للمصارف

 بالاز   لجنالة عليهالا تالنص التالي اخساسالية للمبالادئ طب الا .المصالرفية اللجنالة ساللطة توالت
 زيالةاوا وتر  المواسالبية الوثالائق علالى أساسالا وال ائمة دائمة رقابة على ةالرقاب هذه تعتمد

 الرقابة مهمات وعلى الخاوعة  المالية والمؤسسات المصارف طرف مل دوريا المرسلة
  :201331لسنة  بنك الجزائرتقرير ويث وسم آخر  .المكال بعيل

يمالالالار  هالالالذا الشالالالك  مالالالل الرقابالالالة بشالالالك  دائالالالم علالالالى :  علاااى أسااااس المساااتندات لرقاباااةا -
  و فالي هالذا الشالأل مل ويث امتثالها لألوكام ال انونية و اللوائح المعمو  بها المصارف
 منهالالالا تخالالالص اوالالدى عشالالالر مؤسسالالالة  والالالالة عالالالدم امتثالالا  للمعالالالايير التنظيميالالالة 65سالالجلت 
  الخاصة المصارفلدى  % 6.2  و نسبة العمومية المصارفسجلت لدى  % 29.2

لمؤسسالالالات لالالدى ا % 18.5  و موميالالالةلمؤسسالالالات الماليالالة العسالالجلت لالالدى ا % 46.2و 
 18  في ويل بلر عدد المؤسسات التي اوترمت ك  التالدابير التنظيميالة المالية الخاصة

كما قامت بع  المؤسسات بتكييف و عصرنة أنظمتها للمعلومات تماشيا مال  مؤسسة. 
المتعلالالق بالرقابالالة  2011 نالالوفمبر 28المالالؤرخ فالالي  11-08الجديالالد رقالالم النظالالام  متطلبالالات
 التي تسمح بمراقبة فعالة و دائمة للمخاطر المتعر  لها. الداخلية

ت الالالوم السالالاللطات اإلشالالالرافية  و فالالالي هالالالذه الوالالالالة هالالالي اللجنالالالة  :عاااين المكاااانفاااي  لرقاباااةا -
المصالالرفية  بمهمالالات موالالددة و دوريالالات وفالالق برنالالامج تعالالده اللجنالالة  بويالالث توالالمل مالالدى 

 و الوقالوف علالى نشالاطات التساليير للمؤسسالات و بن  الجزائرصوة المعلومات الم دمة ل
 التطبيق إطار في .المستندات على أسا ت ييمها  كلمو  الرقابة التي   يم المصارف
 علالى علالى المخالاطر الذي يركز  المصرفي باإلشراف المتعلق الجديد للمنهج التدريجي
الماليالة المتواجالدة اعالد برنالامج سالنوي للرقابالة بعاليل المكالال  والمؤسسالات المصارف مجم 

لل يالالالام بمهمالالالات الرقابالالالة الكاملالالالة التالالالي ينالالالتج عنهالالالا تن الالاليط المؤسسالالالة المعنيالالالة يوالالالدد وتيالالالرة 
 إلى المتابعة المرتبطة بالمخاطر المتعر  لها مل طرف ك  مؤسسة. إوافةومستوى 
 العامة للمفتشية العامة المديرية قامت المو  ة  ( 05 ) الخمسة الكاملة الرقابة مهمات
( 05عموميالة) مصالارف خمال  لالدى معينالة بمواوالي  خاصالة رقابالة نالو  مالل بمهمالات
 ( 04 ) بالأرب    2013 سالنة خالل  ال يالام كمالا تالمّ  ال الرو . موفظالة ت ياليم خصالت

  ؛الخارجية التجارة عمليات رقابة إطار في مهمات تدخ 
  :قصالالد ت ويالالة سالالاللمة وصالاللبة النظالالالام الحصااول علاااى اإلعتماااد و التااارخيص بالنشااااط

المعالالد  و  المتعلالالق بالن الالد و ال الالر ( 03-11ال الالانوني )النظالالام  المصالالرفي  فالالإل الم الالرر
عالالزز الشالالروط المطلوبالالة   26/08/2010الصالالادر فالالي  10-04المالالتمم م اخمالالر رقالالم 

ل طالالا  المصالالرفي و والالدد قواعالالد صالالارمة لممارسالالة العمالال  المصالالرفي تواف الالا مالال  لدخو  لالالل
  20المعتمالدة  المصالارف  ويالث وصال  عالدد معايير باز  وو  الرقابة المصالرفية الفعالالة

 ؛ مالية  مؤسسات 10عمومية و مصارف 6مل بينهم  مصرف
  :يالالأتي توديالالد رأ  المالالا  اخدنالالى الواجالالم توريالالره عنالالد تأسالالي  قاعاادة رأس المااال األدنااى

أو مؤسسالالالة ماليالالالة فالالالي الجزائالالالر علالالالى قمالالالة ال واعالالالد ا وترازيالالالة المطب الالالة فالالالي  مصالالالرفأي 
 المصالالالارفالمتعلالالالق بالوالالالد اخدنالالالى لالالالرأ  مالالالا   90-01الجزائالالالر. وبموجالالالم النظالالالام رقالالالم 

 والمؤسسات المالية؛
  :الجزائالالر اسالالتلهمت مالالل معالالايير لجنالالة يبالالدو أل قاعاادة كتايااة األمااوال الخاصااة الصااافية

صالرفي لخدمالة ا قتصالاد الالوطني متعزيالز كفالاءة الجهالاز المالا يعكال  ( باز  )م رر باز 
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بم توالالى تعليمالالالات إلالالالى  بنالالال  الجزائالالالرصالالاللبت   و قالالالد أصالالدر و علالالالى اسالالت راره  الوفالالاظو 
وترازيالالة  و خالالو  اللجنالالة المصالالرفية مهمالالة متابعالالة والمؤسسالالات الماليالالة قواعالالد  إ المصالالارف

 امتثا  المنظومة لهذه اخوكام؛
 جالزء ا  المصالارفتعتبالر الرقابالة الداخليالة فالي : المصاارفتدعيم أنظمة الرقاباة الداخلياة ب والمالالالدق يل  المصالالالارفأساسالاليا مالالالل الرقابالالالة الشالالاملة  وخهميتهالالالا أصالالالبوت كالال  مالالالل إدارات 

الرقابيالالة توليهالالا عنايالة بالغالالة باعتبارهالالا خالالط الالالدفا  اخو  السالاللطات الن ديالالة و الخالارجييل و 
 ؛في من  وتوجيم المخاطر

  :اتخالالالاذالصالالاللويات التالالالي تمكالالالل السالالاللطات الرقابيالالالة مالالالل السااالطات الرسااامية للماااراقبين 
 اإلجراءات التصويوية الكافية 
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 خاتمة:ال
م ا طار العام للرقابة بن  الجزائر دعّ مل خل  هذه الدراسة توصلنا إلى أل  
 هالزامأو   المصارف أعما  توكم التي والتنظيمية ال انونية اخطر زعزّ و  ا وترازيةالمصرفية 

 ووو  ا به المعمو  الدولية والممارسات يتوافق بما ا وترازية المعايير مل مجموعة باوترام
 والمؤسسات المصارف مستوى على دائمة وتفتيش رقابة عمليات بتنظيم مكلفة مصرفية لجنة

 المعتبرة الجهود مجموعة المصرفية والرقابة اإلشراف آليات تدعيم إطار في وتندرج .المالية
 اإلنذار نظام وتعزيز الميدانية الرقابة نشاطات تكثيف يخص فيما بن  الجزائر يبذلها التي

-03 اخمر صدور بعد خاصة المصرفية  المهنة وممارسة المصارفاعتماد  شروط وتوطيد
 على التأكيد إلى باإلوافة  يتمم يعدل  و الذي  04-10اخمر و  ال ر  بالن د المتعلق 11

في  الجزائري المصرفي ال طا  ت ييم مل واق لكل . المصارفب الداخلية الرقابة أنظمة تطوير
 الدولية  للمعايير ملءمتهمامدى و  ل  ا وترازي والتسيير الرقابي التنظيم فعالية مجا 
 الفعالة  المصرفية للرقابة اخساسية باز  مبادئ بتطبيق ا لتزام جانم مل ن صا لنايظهر 

 .المصارفب المخاطر تسيير و قيا  مستوى في وعفا أيوا ويعك 
 بعد هذه الدراسة يمكل عر  بع  ا قتراوات و التوصيات: 

 يدعم قانوني إطار وجود: أساسية مصرفية لبنية الحاسمة الثالثة العناصر توفير -
 وجود و لإلقرا  سليمة ممارسات تدعم ائتمانية ث افة وجود  المصرفية الممارسات

 .المالية الشفافية بي يدعممواس إطار
 يكف  بما االحترازية الطرق و الرقابية التوجيهات و السياسات و التشريعات مراجعة -

 .المصارف لها تتعر  التي التشغيلية المخاطر على الفّعا  اإلشراف
 نوو ا تجاه و  الجديدة المقررات و المعايير لتبني الالزمة الخبرات و الكتاءات توفير -

 التي بالطرق المخاطر قيا  مل الرقابية السلطات تمكل التي الت نية ال درات امتل 
 تمكل التي المعلومات و البيانات توفير جانم إلى الدولية  باز  معايير عليها تنص
 . المصارف ب  ت وم ما بدقة ت ييم مل
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 والمراجع : هوامشال
                                                           


 سويسرا  السويد  إسبانيا  هولندا  إيطاليا  لوكسمبورج  ألمانيا  فرنسا  كندا  بلجيكا مجموعة الدو  العشرة:  

 ( المتودة الو يات المتودة  المملكة
 .11   ص 2004 أبو وبي  »والدول النامية 2المالمح األساسية التتاقية بازل «صندوق الن د العربي   1
  ص 2010  طبعة أولى  دار النشر زمزم  عمال  اخردل  »الرقابة المصرفية«مومد أومد عبد النبي  2

35.  
  الندوة العلمية الدولية : »التقليديةلرقابة المصرفية بين البنوك اإلسالمية و البنوك «افار  مسدور  3

 .2010الخدمات المالية و إدارة المخاطر في المصارف اإلسلمية  جامعة فروات عبا   سطيف  افري  
تطور المؤسسات المالية غير «جفري كارمايك & مايك  بومر ليانو  ترجمة مومد سعيد النابلسي   4

منشورات المصرف الدولي  اخكاديمية العربية للعلوم المالية و السلسلة المالية  مل ، »المصرفية ومراقبتها
 .57  ص2004المصرفية  

  صندوق الن د »أطر أساسية و معاصرة في الرقابة على البنوك و إدارة المخاطر «إبراهيم الكراسنة   5
 .16  ص 2006العربي  

 .62  ص  مرجع سابقجفري كارمايك & مايك  بومر ليانول    6
 مداخلة  » في تتعيل الوساطة المالية لدى البنوكقواعد الحذر دور « بي وهيبة & كركار مليكة خرو   7 

 العلوم   بكلية "جديدة( قواعد -جديدة الجزائر )م اربات في المالية الوساطة " وو : الوطني م دمة في الملت ى
 افري  30 و  29مستغانم   يومي – بادي  بل الوميد عبد التسيير   بجامعة وعلوم التجارية ا قتصادية 

 .8  ص 2013
  مداخلة »على النظام المصرفي االسالمي IIIمقررات لجنة بازل  تأثير«مفتاح صالح & روا  فاطمة    8

م دمة في المؤتمر العالمي التاس  للقتصاد و التموي  ا سلمي: النمو و العدالة و ا ست رار مل منظور 
 .       4  اسطنبو   تركيا  ص2013ر سبتمب 10-09اسلمي   أيام 

بازل و أهم انعكاسات العولمة ) مع  لجنة معايير الجزائري مع المصرفي النظام تكييف مدى«فائزة   لعراف 9
  2013دار الجامعة الجديدة  ا سكندرية  مصر   ،» (2008االشارة الى األزمة االقتصادية العالمية لسنة 

 . 82ص 
  مجلة التموي  و »نحو معيار مصرفي عالمي جديد، مقترحات لجنة بازل«مايك  تيلور   سيم كراكاداج & 10

 .50  ص2000التنمية   ديسمبر 
  مجلة »2الصناعة المصرفية العربية و تحديات اتتاقية بازل  «أولم بوعبدلي  &عبد الرزاق خلي   11

 121  ص 2006  ديسمبر 15العلوم ا جتماعية و اإلنسانية   باتنة   العدد 
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  ص 2012  طبعة أولى  دار المسيرة  عمال  اخردل  »إدارة البنوك المعاصرة«دريد كام  آ  شبيم   12

312. 
 .543  ص 2010  دار النهوة العربية  ال اهرة  »العولمة المصرفية«عصام الديل أومد أباظة    13
 .314  ص مرجع سابقدريد  كام  آ  شبيم   14
 .8ص  مرجع سابق،روا  فاطمة   صالح مفتاح &  15
ل 2013  الدار الجامعية  ا سكندرية  »3االصالح المصرفي و مقررات بازل «، عبد المطلم عبد الوميد 16
 .314ص 
  مجلالالة الدراسالالات الماليالالة و »، المزايااا و التحااديات 3البنااوك االسااالمية و اتتاقيااة بااازل «سالالليمال ناصالالر   17

 .29ص   2012المصرفية   العدد اخو  
و متطلبااات تحقيااق االسااتقرار  IIIوIIالمخاااطر المصاارفية وفقااا لمقااررات بااازل إدارة «بالالريش عبالالد ال الالادر    18

  مجلالالة العلالالوم ا نسالالانية  جامعالالة مومالالد خيوالالر بسالالكرة  »المااالي و المصاارفي العااالمي مااا بعااد األزمااة العالميااة
 .39  ص 2013العدد التاس  و العشرول  فيفري 

   السلساللة والاءاتإ توعويالة:  نشالرة» Basel IIIاتتاقياة باازل الثالثاة «المصالرفية    معهالد الدراسالات  19
 .3 ص 2012 ديسمبر الكويت   5 العدد الخامسة 

مجلالالة العلالالوم ا نسالالانية  ،»كاسااتجابة لمتطلبااات النظااام المصاارفي العااالمي 3اتتاقيااة بااازل «زبيالالر عيالالاش    20
 .456  ص2013  ماي 30/31 جامعة مومد خيور بسكرة  العدد 

 .10  ص مرجع سابقروا  فاطمة   &صالح مفتاح   21
البناااوك االساااالمية و الااانظم و المعاااايير «عبالالالد الوالالالق بالالالل عمالالالر    &بالالالل والالالدو فالالالؤاد  &مومالالالد بالالالل بوزيالالالال  22

  المالالؤتمر العالالالمي الثالالامل للقتصالالاد و التمويالالال  »3باااازل االحترازيااة الجدياادة: واقااع و طفااااق تطبيااق لمقااررات 
   2011ديسالالالمبر  21-19اإلسالالاللمي   النمالالالو المسالالالتدام و التنميالالالة ا سالالاللمية الشالالالاملة مالالالل منظالالالور إسالالاللمي   

 الدووة  قطر.
 
23

Jaime caruana, « bale III : vers un système plus sûr», Banque Des Règlements 

Internationaux, septembre 2010, p 2.          
24

 ،»-حالة الجزائر –طليات رقابة المصرف المركزي على البنوك التجارية و فعالياتها «وورية ومني    
مذكرة ماجستير في العلوم ا قتصادية )فر  بنو  و تأمينات(  كلية العلوم ا قتصادية و علوم التسير   جامعة 

 .115  ص  2006-2005قسنطينة   –منتوري 
   28/10/2014  صندوق الن د العربي  »مركزية المخاطر«اللونة العربية المصرفية    25

con/amdb/Committee%20%20Publicationhttp://www.amf.org.ae/sites/default/files/e

2.pdf-8-s/ACBS%20Publications/ar/Paper. 
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26

 «BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS, AGRÉES AU 02 

JANVIER 2013», 06/12/2014, http://www.bank-of-algeria.dz/html/banque.htm  
مجلة المفكر  العدد  ،»الرقابة االحترازية و أثرها على العمل المصرفي بالجزائر«، بووفص جلم نعناعة  27
 .138  كلية الو وق و العلوم السياسية  جامعة مومد خيور   بسكرة. ص 11
مجلة العلوم ا قتصادية  ،»وطثارها المحتملة على النظام المصرفي الجزائري اتتاقية بازل «وياة نجار   28

 .288  ص 2013  13والتسيير  العدد 
  »كتاية رأس المال للبنوك االسالمية الجزائرية تشخيص الواقع و مقترحات للتطور«ناصر سليمال    29

 9-8د الصناعة المالية اإلسلمية  يومي الملت ى الدولي الثاني للصناعة المالية اإلسلمية   آليات ترشي
 .12  المدرسة العليا للتجارة  الجزائر  ص  2013ديسمبر 

  07/11/2014   »إجراءات اوترازية جديدة تتخذها البنو  مل أج  است رارها المالي«لكصاسي   30
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20140922/14309.html  
31

 Rapport de banque d’Algérie 2013   
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 .في الدول العربية و واقع تطبيقها المصرفيالمؤسسية في القطاع آليات الحوكمة 
 

 *كركار مليكة أ./
 
 

Résume: 
 

Après les crises bancaires et financières enregistrées au niveau 
international et national, plusieurs organisations internationals ont mis 
en place un ensemble de critères et de règles visant l’amélioration de la 
performance et promouvoir au contrôle solide dans un cadre intitulé 
« la bonne gouvernance », L'OCDE en particulier a publiéé un 
ensemble de normes et de règles directives dans ce domaine, de sa part 
le comité de Bâle sur le contrôle bancaire à formuler des 
recommandations visant à promouvoir des pratiques bancaires sure et 
saines, En effet la banque perde de son efficacité en absence d’une 
saine gouvernance d’entreprise. 
Le present article a pour objectives d’etudier  l’importance pour les 
banques arabes d’engager dans l’application  des normes des 
organisations internationals en visant la bonne gouvernance d’elles. 
 
Les mots clés: gouvernance d’entreprise‚ gouvernance bancaire, 
efficience bancaire, crises bancaires. 

  ملخص:
 

بعد تنامي األزمات المصرفية والمالية على المستوى المحلي والعالمي، بادرت العديد من 
المنظمات والمؤسسات المالية الدولية بوضع مجموعة من المعايير والقواعد التي تكفل األداء 

"، ومن أهم الهيئات، منظمة التعاون حوكمة المؤساتوتوفر الرقابة القوية تحت عنوان " 
قتصاد  والتنمية التي نررت مجموعة من المعايير والقواعد التوجيهية في هاا المجال، اال

ومن جهتها وضعت لجنة بازل للرقابة واالرراف على المصارف إررادات تهدف إلى ترجيع 
التعامالت المصرفية المضمونة والرفافة، ففي غياب حوكمة مؤسسات سليمة يفقد المصرف 

و لمقال دراسة اهمية تطبيق مصارف الدول العربية لمعايير ايهدف هاا  من فعاليته.
   .لديها اررادات الهيئات الدولية بهدف تحقيق حوكمة جيدة

 
حوكمة المؤسسات، حوكمة المصارف، الفاعلية المصرفية، األزمات  المفتاحية: الكلمات

 المصرفية.
 
 
 
 

                                                 

 2 البليدة جامعة - )أ( مساعدة أستاذة *
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 مقدمة:       
ت امؤسستي تعاني منه الكثير من المصارف والمع تصاعد حاالت الفرل الاريع ال         

على مستوى العالم في اآلونة األخيرة، فقد أرجع المحللون السبب الرئيسي لهاا الفرل إلى 
إلى القواعد الجيدة إلدارتها مما ساهم في سهولة التالعب في الحسابات  المؤسساتافتقار 

  ن قبل المساهمين وأصحاب المصالح،واتخاا قرارات غير رريدة، وغياب الرقابة والمتابعة م
مكاتب التدقيق خالق إدارة المؤسسات و المصارف و فضال عن تدني أخالق المهنة و أ

األمر الا  حد بالمؤسسات المالية الدولية أن تضع مجموعة من المعايير والقواعد  العالمية،
وقد  ،"المؤسسات ة التي تكفل حسن األداء وتوفير الرقابة القوية، والك تحت عنوان "حوكم

أصبحت هاه األوراق بمثابة قواعد دولية متفق عليها بحيث أن معظم الدول باتت تركز 
 عليها وتعمل بمقتضاها حفاظا على سالمتها المالية.

فنظام الحوكمة الجيد يعتبر أحد الدعائم األساسية إلنعاش أ  مؤسسة واستمرار نجاحها  
النظام بصورة كبيرة على مهارات وخبرات ومعرفة  على المدى الطويل، ويعتمد نجاح هاا

ركل العنصر ت حوكمة المؤسساتالقائمين على إدارة الرركة، فلقد أثبتت التجارب أن 
األساسي للنمو الصحي والقو  في االقتصاديات الوطنية وقطاع الرركات والمصارف 

مل واالستقرار فحوكمة المؤسسات لها أهمية متنامية في ضمان حسن سير الع ،المحلية
 وتجنب األزمات في المؤسسات المالية وغير المالية.

 
وفي القطاع المصرفي فإن كان نظام حوكمة المؤسسات يعتبر أحد الدعائم األساسية 
إلنعاش المؤسسة المصرفية واستمرار نجاحها على المدى الطويل، فنجاحه بصورة كبيرة 

لمصارف من إفصاحات مادية وجوهرية يعتمد على الممارسات الجيدة ومدى ما تقدمه ا
اضافية للمتعاملين واألسواق، والتي تتوقف إلى حد كبير على المهارات وخبرات ومعرفة 

 القائمين على إدارة المؤسسة المصرفية.
هدف الدراسة في تبيين مدى التزام الدول العربية عامة و الجزائر خاصة من تطبيق  يتمثل

رفها، حيث أن المؤسسات تختلف في تطبيق الحوكمة وفقا آليات حوكمة المؤسسات في مصا
 لخصوصياتها و خصوصيات المحيط الا  تعمل فيه. 
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 حوكمة المؤسسات وآليات تطبيقها في المصارف:( 1
 

ال يختلف مفهوم الحوكمة في المؤسسات باختالف نراط المؤسسات، فمفهوم حوكمة        
المالية والمصارف هو اات مفهومها في باقي األركال األخرى  المؤسسات في المؤسسات

 من المؤسسات التجارية باعتبار أن المصارف هي ركل من أركال المؤسسات. 
       
 : ( مفهوم حوكمة المؤسسات1-1      

 
يعد مصطلح الحوكمة من المصطلحات التي انتررت على المستوى العالمي            

واختلفت صيغ الترجمة من رخص آلخر، حيث تم ترجمته إلى أسلوب  واإلقليمي والمحلي
ممارسة سلطات اإلدارة الرريدة أو اإلدارة الحكيمة أو حوكمة المؤسسات، كما أن لفظ 

ات التي تنفصل ؤسسالحوكمة مرابه لكلمة الرقابة "السيطرة"، فالحوكمة مطلوبة في جميع الم
صحاب المصالح وهو ما يعني أن الحوكمة مطلوبة فيها الملكية عن اإلدارة ويتعدد فيها أ

بالنسبة للمؤسسات المساهمة ومؤسسات القطاع العام والمؤسسات والمنظمات الحكومية 
 وغير الحكومية. 

وقد تعددت اآلراء بين مختلف الكتاب والباحثين في التعبير عن مفهوم حوكمة المؤسسات، 
القوانين والقواعد والمعايير التي تحدد العالقة فلقد عرفها بعض الخبراء على " أنها مجموعة 

بين إدارة المؤسسة من ناحية والمساهمين وأصحاب المصالح من ناحية أخرى، من أجل 
ضمان تطوير األداء واإلفصاح والرفافية وتعظيم ربحية وقيمة أسهم المؤسسة في األجل 

 1.الطويل، وتحقيق الرقابة الفعالة على اإلدارة"
الك النظام " هو المؤسسات  ظمة التعاون االقتصاد  والتنمية تعريفا لحوكمةوقد حددت من

دارة منظمات األعمال، ويحدد هيكل الحوكمة الحقوق  والمسؤوليات بين مختلف األطراف اات الصلة بنراط المؤسسة مثل مجلس اإلدارة الا  يتم من خالله توجيه وا 
جراءات اتخاا القرارات المتعلقة برؤون والمساهمين وأصحاب المصالح، كما يحدد قواعد  المؤسسة، كالك يحدد الهيكل الا  يتم من خالله وضع أهداف المؤسسة ووسائل تحقيقها وا 

 2.ووسائل الرقابة على األداء"
ونجد أنه لم يتم التوصل إلى تعريف قاطع وجامع لمفهوم حوكمة المؤسسات الا  يمكن 

 3 النظر إليه من نواحي عدة كالتالي:
من الناحية االقتصادية يمكن اعتباره اآللية التي تؤد  إلى تعظيم قيمة أسهم المؤسسة  -

 واستمرارها في األجل الطويل. 
 من الناحية السياسية ينظر إليه على أنه مؤرر على ديموقراطية اإلدارة.  -
ن جهة من الناحية القانونية يرير إلى طبيعة العالقة التعاقدية بين أصحاب المصالح م -

 والمديرين من جهة أخرى. 
 من الناحية االجتماعية يعبر عن التركيز عن المسؤولية االجتماعية للمؤسسة.  -
 

تعني حوكمة المؤسسات بركل أساسي إيجاد هيكل لصنع القرارات على مستوى مجلس 
خواة اإلدارة بل وتطبيق تلك القرارات، ومن ثم يمكن النظر إليها على ااتها باإلنجليزية مأ

" أ  أنها الكيان الموجه للمؤسسة، باإلضافة إلى الك فإن حوكمة governanceعن كلمة "
المؤسسات تعني بتحقيق القيم الجوهرية المتمثلة في الرفافية، المسئولية، اإلنصاف 
والمحاسبة. إن حوكمة المؤسسات تتناول بناء الهياكل التي يمكن من خاللها بلوغ تلك 

 4القيم.
ب األخرى التي تدفع بتنمية مفهوم حوكمة المؤسسات هي فكرة المسؤولية من الجوان

االجتماعية أو "مواطنة المؤسسات" وهو التعبير المفضل في مجتمع األعمال وتنطو  
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مواطنة المؤسسات على بناء نظام لصنع القرارات ال يأخا في االعتبار اجراءات الترغيل 
المؤسسات على او  الرأن والموظفين الداخلية فحسب، ولكن أيضا تأثير سلوك 

 والمستثمرين والمجتمعات. 
 

 أهمية تطبيق حوكمة المؤسسات: (1-2       
 

إن االعتماد على معايير اإلفصاح والرفافية في التعامل مع المستثمرين والمقرضين        
ت في إطار التطبيق السليم لمبادئ الحوكمة من رأنه المساعدة في منع حدوث األزما

المصرفية ألنه في حالة تعرض هاه المؤسسات ألزمة معينة، فالتزامها بتطبيق معايير 
اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بديونها والتزاماتها يساعد على إتباع اإلجراءات الصحيحة 
والقانونية في حالة اإلفالس أو نزع الملكية ومن ثم مراعاة العدالة للدائنين وغيرهم من 

 لحة. أصحاب المص
 
إن المستثمرين يضعون في اعتبارهم مدى التزام ف فعند القيام باتخاا قرارات االستثمار 

المؤسسات بتطبيق مبادئ الحوكمة التي تعد أحد المعايير األساسية المؤثرة على قراراتهم، 
هاا ما يجعل المؤسسات التي تطبق هاه المبادئ ترفع من قدرتها التنافسية على المدى 

نظرا لتمتعها بالرفافية في معامالتها وفي إجراءات المحاسبة والمراجعة المالية وفي الطويل 
جميع العمليات التي تقوم بها، الريء الا  سيدعم حتما رصيد الثقة من جانب المستثمرين 
المحليين واألجانب على حد سواء، ومن ثم االستثمار في هاه المؤسسات مما يؤد  إلى 

 5ويسمح بتحقيق المزيد من االستقرار لمصادر التمويل. خفض تكلفة رأس المال
 

يدة عن كيفية دبالكثير إلى اتخاا نظرة عملية ج 2008العالمية لسنة  وقد أدت األزمة المالية
استخدام حوكمة المؤسسات الجيدة لمنع األزمات المالية القادمة، يرجع هاا إلى أن حوكمة 

قوم بعمله فقط، بل إنها مفيدة لمنرآت األعمال، المؤسسات ليست مجرد ريء أخالقي جيد ن
ومن ثم فإن المؤسسات ال ينبغي أن تنتظر حتى تفرض عليها الحكومات معايير معينة 
لحوكمة المؤسسات، إال بقدر ما يمكن لهاه المؤسسات أن تنتظر حتى تفرض عليها 

 6 .الحكومات أساليب اإلدارة الجيدة التي ينبغي عليها اتباعها في عملها
 

 مبادئ حوكمة المؤسسات والمبادرات الدولية: (1-3       
 

نال موضوع حوكمة المؤسسات اهتماما كبيرا في أدبيات الفكر المحاسبي والمالي        
واإلدار  واالقتصاد  خالل السنوات الماضية، وكان لمنظمة التعاون االقتصاد  والتنمية 

واإلررادات غير الملزمة لمنظمات األعمال حول  دورا بارزا في إرساء مجموعة من المبادئ
حوكمة المؤسسات، فضال عن إسهامات كل من بنك التسويات الدولية ممثال في لجنة بازل، 

وفي ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي وكاا صندوق النقد الدولي في هاا الصدد. 
مة المؤسسات، فقد اختلفت كالك المبادئ الواقع، نجد أنه كما اختلفت التعريفات لمفهوم حوك

 التي تحكم عملية الحوكمة، والك على النحو التالي: 
 

 * مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية:       
 

إلى إصدار خمسة  1999توصلت منظمة التعاون االقتصاد  والتنمية في عام         
 التعاون منظمة إدراك تزايد الستمرارمبادئ والتي يتم وفقها تطبيق حوكمة المؤسسات، و 

العناصر  أحد هي المؤسسات حوكمة بان األعضاء الدول وحكومات والتنمية االقتصاد 
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 هاه صياغة إعادة تم فقد االقتصاد ، والنمو االقتصادية الكفاءة تحسين في الرئيسية
 7 :هي عناوين رئيسية ستة على مرتملة حداثة أكثر بركل 2004المبادئ في عام 

 ،المؤسسات لحوكمة فعال إلطار أساس وجود ضمان مبدأ .1      
 ،الملكية  حقوق ألصحاب الرئيسية والوظائف المساهمين حقوق مبدأ .2      
 ،للمساهمين المتساوية المعاملة مبدأ .3      
 ،المؤسسات حوكمة في المصالح أصحاب دور مبدأ .4      

 ،. مبدأ اإلفصاح والرفافية5      
 .اإلدارة مجلس مسؤوليات . مبدأ6      

 إلى أيضا سعت بل فقط المبادئ هاه االقتصاد  والتنمية بتقديم التعاون منظمة تكتف ولم
 الهدف تحقيق يضمن بما أفضل بركل تطبيق الحوكمة بغية لها الرروحات من العديد طرح

  .األطراف كافة مصالح حماية في المتمثل الرئيسي
ادئ مرجعية باإلمكان استخدامها من قبل صانعي السياسة عند إعدادهم تعتبر هاه المب

للحوكمة في المؤسسات، والك بما يتفق مع الظروف االقتصادية  لألطر القانونية والتنظيمية
واالجتماعية المحيطة بهم، حيث تعد هاه المبادئ دائمة التطور بطبيعتها، وينبغي على 

تمرة على أساليب ممارسة الحوكمة. كما أنه يقع على المؤسسات أن تدخل التجديدات المس
عاتق الحكومات مسئولية هامة لتركيل إطار ترريعي فعال يوفر المرونة الكافية التي تكفل 
بدورها لألسواق إمكانية العمل بكفاءة واالستجابة لتوقعات المساهمين وغيرهم من األطراف 

ن في السوق حرية تقرير كيفية تطبيق أصحاب المصلحة، كما يترك للحكومات والمتعاملي
هاه المبادئ عند تطور األطر الخاصة بالحوكمة مع وضع تكاليف ومنافع التطبيق في 

  8.الحسبان
 9المؤسسات منها: و نرير في األخير على أنه تتدخل عدة عوامل في تحديد مبادئ حوكمة

 ،قوانين المؤسسات -        
 ،ق األوراق الماليةالقوانين التي تحكم سو  -        
  ،قواعد القيد بالبورصات -        
 ،قانون منع االحتكار وقانون اإلفالس وقانون االندماج وقانون االستحواا -        
 ،الهيئات الرقابية مثل الهيئة العامة لسوق المال -       
 .المحاكم التي تررف على تطبيق تلك القوانين -       

 
  زل للرقابة واإلشراف الدولية:* مبادئ لجنة با  
 

إررادات خاصة بالحوكمة في المؤسسات المالية  1999وضعت لجنة بازل سنة        
 10والمصرفية، مركزة على النقاط التالية:

 ،بهاه المعاييرتوافر دليل عمل ومعايير للسلوك المالئم، ونظام لقياس مدى االلتزام 
ومدى  م على ضوئها قياس نجاح المنرأة ككل،توافر استراتيجية واضحة للمؤسسة، يت

 ،مساهمة األفراد في هاا النجاح
التوزيع السليم للمسؤوليات ومراكز اتخاا القرار، متضمنا نظام هرمي لسلطات االعتماد 

 ،المتدرجة بداية من األفراد وحتى مجلس اإلدارة
 ،راجعة الحساباتوضع آلية للتعاون والتفاعل بين مجلس اإلدارة واإلدارة العليا وم

نظم قوية للرقابة الداخلية، تتضمن وظائف المراجعة الداخلية والخارجية، ووظائف إدارة توافر 
 ،المخاطر

راكز المخاطر في المواقع التي يتصاعد فيها احتمال تضارب المصالح، بما لمرقابة خاصة 
ين واإلدارة العليا في الك عالقات العمل مع المقترضين المرتبطين بالمصرف وكبار المساهم

 ،ومتخا  القرارات الرئيسية في المؤسسة
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الحوافز المالية واإلدارية لإلدارة العليا والتي تحقق العمل بطريقة مالئمة، وأيضا بالنسبة 
 ،للموظفين سواء كانت في ركل مكافآت أو ترقيات أو أ  ركل آخر

 تدفق مناسب للمعلومات سواء إلى داخل المصرف أو خارجه. 
 
( على ما 2004ما أرارت ورقة أخرى صادرة عن لجنة بازل خاصة بالحوكمة واالرراف )ك

 11يلي: 
يجب الحصول على موافقة من مجلس إدارة البنك أو إحدى اللجان المختصة وكالك من 
اإلدارة العليا على كافة النواحي المادية لعمليات التصنيف والتقدير ويجب أن يكون لدى تلك 

ام عن نظام المصرف لتصنيف المخاطر ومفهوم تفصيلي عن التقارير األطراف فهم ع
اإلدارية المصاحبة. ويجب على اإلدارات العليا أن تقدم إخطارا لمجلس اإلدارة أو اللجنة 
المختصة له عن أ  تغييرات مادية أو استثناءات من السياسات المقررة قد تؤثر ماديا على 

  ،فعمليات نظام التصنيف الخاص بالمصر 
يجب أن يكون لدى اإلدارة العليا مفهوم جيد عن تصميم نظام التصنيف وكيفية عمله، كما 
يجب عليها أن توافق على االختالفات المادية بين اإلجراءات الموضوعة والممارسة الفعلية، 

  ،ويجب على اإلدارة أيضا أن تتأكد باستمرار من سالمة عمل النظام
ويجب أن  ،ي جزءا أساسيا من عملية التقارير لتلك األطرافيجب أن يكون التصنيف الداخل

تضم التقارير ركل المخاطر وفقا للدرجة، والتغير فيما بين درجات التعرض، وتقدير 
المعايير اات الصلة بالنسبة لكل درجة، ومقارنة معدالت التعثر في مقابل التوقعات، وقد 

وع المعلومات ومستوى الجهة التي تقدم إليها يختلف عدد مرات تقديم التقارير طبقا ألهمية ون
 .التقارير

  
  * مبادئ مؤسسة التمويل الدولية وصندوق النقد الدولي:  
 

أصدر صندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي سنة         
نوعها، سواء مبادئ ومعايير عامة تراها أساسية لدعم الحوكمة في المؤسسات على ت 2003

 كانت مالية أو غير مالية، والك على أربعة مستويات كالتالي: 
 ،الممارسات المقبولة للحكم الجيد

 ،خطوات إضافية لضمان الحكم الجيد الجديد
 ،همات أساسية لتحسين الحكم الجيد محليااسم

 .القيادة
تقييم ممارسات كما بدأ البنك الدولي وصندوق النقد الدولي برنامجا مرتركا يهدف إلى 

 التعاون حوكمة المؤسسات على مستوى الدولة قياسا على المبادئ الصا درة عن منظمة
االقتصاد  والتنمية ويطلق عليه اسم "تقارير حول احترام المواصفات والقوانين" وتم تطبيق 

 12.الك على دولتين هما مصر وتركيا
كمة المؤسسات، فإنه بمجرد ظهور أما فيما يتعلق بجهود الدول في سبيل تفعيل مفهوم حو 

تقرير كادبر  البريطاني قامت العديد من الدول بإصدار تقاريرها إلصالح ممارسة 
 المؤسسات وتضمين التقارير بأفضل الممارسات. 

،  Crédit Lyonnaisلقد تم تدعيم هاه المبادئ من قبل منظمة الرفافية الدولية ومصرف 
لحوكمة المؤسسات المقبولة دوليا هي الرفافية، طريقة وأصبحت تضم سبعة محددات رئيسية 

اإلفصاح المحاسبي، المحتوى المعلوماتي لإلفصاح المحاسبي، المراجعة، االستقالل، العدالة 
واالنضباط. ومن المالحظ أنه يصعب تقييم مدى التزام هاه المؤسسات بهاه المحددات نظرا 

لعدم القدرة على إعداد رقم قياسي أو نمواج  لغياب الوزن النسبي لمفردات كل محدد، وأيضا
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هاا الصدد تناولت العديد من الدراسات أهم المفردات التي  بدرجة الحوكمة المقبولة، وفي
 13يتضمنها كل محدد من محددات حوكمة المؤسسات السابقة كما يلي: 

يب المعلومات مبدأ الرفافية والا  يضم تماثل المعلومات المالية وغير المالية،عدم تسر  -1
قبل اإلعالن، النرر اإللكتروني للمعلومات، تحليل االنحرافات عن الخطط، تطابق التقارير 
مع النمط الدولي، تقييم األداء مع أفضل الممارسات الدولية، تطابق الممارسة مع معايير 

حية التنبؤ برب المحاسبة والمراجعة الدولية، المساءلة المحاسبية ألعضاء مجلس اإلدارة،
المؤسسة مستقباًل، تحليل مخالفات مجلس اإلدارة، تحليل ملكية تركز األسهم، تحليل ملكية 
أعضاء مجلس اإلدارة، تحليل حقوق األقلية، تحليل حقوق األطراف او المصالح، انتظام 
االجتماع العاد  لمجلس اإلدارة، انتظام اجتماعات اللجان الفنية، وتحليل مكافآت ومعامالت 

 إلدارة. مجلس ا
مبدأ طريقة اإلفصاح المحاسبي والا  يضم مفردات التقارير المالية وغير المالية،  -2

التقارير القطاعية، التقارير البينية، التقارير البيئية، تقرير مجلس اإلدارة، التقارير اإلحصائية، 
 ودستور أخالقيات العمل. 

يضم مفردات المعلومات الدفترية،  مبدأ المحتوى المعلوماتي لإلفصاح المحاسبي والا  -3
المعلومات السوقية، المعلومات المعرفية، المعلومات العامة عن المؤسسة، المعلومات العامة 
عن مجلس اإلدارة، معلومات قيد المؤسسة بالبورصة، معلومات تداول األسهم، معلومات 

 سية، معلومات األداءاالستراتيجيات، معلومات البرامج واألنرطة، معلومات الميزة التناف
المالي، معلومات األداء الترغيلي، معلومات األداء النقد ، معلومات األداء االستثمار ، 
معلومات المخاطر المالية، معلومات هيكلي االستثمار والتمويل، معلومات مخاطر الترغيل، 

 معلومات األصول البررية، ومعلومات رأس المال المعرفي. 
الا  يضم مفردات المراجعة المالية واإلدارية والداخلية، المراجعة مبدأ المراجعة و  -4

التحليلية، المراجعة ألغراض خاصة، نظم الرقابة الداخلية، المراجعة الخارجية، ولجان 
 المراجعة. 

مبدأ االستقالل والا  يضم مفردات استقالل مجلس اإلدارة، واستقالل لجان المراجعة،  -5
 لمخاطر، واستقالل لجان المكافآت. واستقالل لجان إدارة ا

مبدأ العـدالة والا  يضم مفردات تمثيل األقلية في مجلس اإلدارة، حرية تسجيل ونقل  -6
ملكية األسهم، الدفاع عن حقوق األقلية واألطراف او العالقة، حرية مقاضاة مجلس اإلدارة، 

قرار المساهم  ين لمكافآت اإلدارة العليا. إتاحة التصويت بالتوكيل وبالبريد وباإلنترنت، وا 
مبدأ االنضباط والا  يضم مفردات االلتزام بقوانين البيئة الداخلية للمؤسسة )نقاط القوة  -7
 –نقاط الضعف( وأيضًا قوانين البيئة الخارجية التى تعمل في إطارها المؤسسة )الفرص  –

 التهديدات(. 
بنرر مجموعة من اإلررادات  (IFC) مؤسسة التمويل الدولية إضافة إلى هاا قامت

واإلجراءات فيما يتعلق بالممارسات الجيدة لحوكمة المؤسسات لتكون في متناول مؤسسات 
األعمال والمؤسسات التي ترغب في تطبيق قواعد الحوكمة الجيدة للمؤسسات، وتتضمن تلك 

 14اإلررادات ما يلي:
صحيفة تعليمات لحوكمة المؤسسات المقيدة بالبورصة،  للمؤسسات المقيدة بالبورصة: بالنسبة

قائمة طلب المعلومات لحوكمة المؤسسات المقيدة بالبورصة، جدول الخطوات المتوالية 
لحوكمة المؤسسات المقيدة بالبورصة، مثاال لبرنامج تحسين حوكمة المؤسسات قامت 

يه مع إحدى المؤسسات الصناعية الكبرى المقيدة بوضعه والتفاوض عل (IFC) مؤسسة
  ،بالبورصة في أمريكا الالتينية

صحيفة تعليمات لحوكمة المؤسسات  بالنسبة للمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية:
المالية؛ قائمة طلب المعلومات لحوكمة المؤسسات المالية، جدول الخطوات المتوالية لحوكمة 

 ،المؤسسات المالية
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صحيفة تعليمات لحوكمة المؤسسات  النسبة للمؤسسات العائلية غير المقيدة بالبورصة:ب
العائلية غير المقيدة بالبورصة، قائمة طلب المعلومات لحوكمة المؤسسات العائلية غير 
المقيدة بالبورصة، جدول الخطوات المتوالية لحوكمة المؤسسات العائلية غير المقيدة 

( بوضعه والتفاوض IFCمج تحسين حوكمة المؤسسات قامت مؤسسة )بالبورصة، مثاال لبرنا
  ،العائلية في أمريكا الالتينية عليه مع إحدى المؤسسات

 ،تعريف استرراد  لعضو مجلس اإلدارة المستقل
 .قائمة مراجعة للمررفين

 
 تطبيق حوكمة المؤسسات في المصارف: (2      

  
عنصرا رئيسيا في تحسين الكفاءة االقتصادية،  يعد االهتمام بالحوكمة المصرفية       

وسوء هاه الحوكمة يمكن أن يؤثر على االستقرار االقتصاد  والمالي، وخير دليل على الك 
 ما حصل في األزمة اآلسيوية.

  
دور المصارف في تعزيز وتطبيق مبادئ حوكمة المؤسسات باعتبارها  (2-1      

 الممول الرئيسي للمؤسسات:
 

إن اهتمام المصارف بقضايا حوكمة المؤسسات وتوفر الممارسات السليمة لها عند        
اتخاا القرار بمنح االئتمان للزبائن هو المدخل األساسي لتحفيز المؤسسات على تطبيق 
وتبني مفاهيم الحوكمة، بحيث يكون توفر ممارسات سليمة للحوكمة عامل فعال باتجاهين، 

ر الحوكمة إحدى أركان القرار االئتماني األمر الا  يدفع يتمثل االتجاه األول باعتبا
المقترضين إلى االهتمام بتبني الممارسات السليمة للحوكمة لتسهيل الحصول على االئتمان، 
أما االتجاه الثاني فهو أن تتضمن أسعار الفوائد الممنوحة للزبائن مرونة ملموسة اتجاه التزام 

وكمة بحيث يقتنع الزبائن بجدوى الحوكمة ودورها في تسهيل الزبائن بالممارسات السليمة للح
 الحصول على االئتمان بأسعار فائدة منخفضة.

  
و رغم اهتمام المصارف بقضايا الحوكمة عند اتخاا القرار بمنح االئتمان، إال أن هاا 
 االهتمام لم يرق بعد إلى اعتباره أحد الركائز األساسية لمنح االئتمان ويعزى الك إلى
اعتبارات عديدة، أهمها أن المصارف نفسها قد تنقصها الحوكمة ولم يتوفر بعد الوعي 
الكامل بأهميتها لدى مجالس اإلدارة واإلدارة التنفياية العليا، كما أن المنافسة بين المصارف 
ااتها تدفع إلى التخلي عن مبادئ الحوكمة بهدف المحافظة على الحصة السوقية وتحقيق 

 األرباح. 
 

إن مراجعة السياسات االئتمانية لدى المصارف يظهر مدى الحاجة إلى أن تتضمن هاه 
السياسات فصال خاصا يعنى بمبادئ حوكمة المؤسسات ضمن رؤية وأهداف المصرف 
نفسه، كما يجب أن يرمل تعريف المصرف لمفهوم أفضل الزبائن الاين يتم منحهم سعر 

هم ممارسات سليمة لحوكمة المؤسسات. إضافة إلى الفائدة الفضلى، أولئك الاين تتوفر لدي
ن كانت تعنى جزئيا بقضايا الحوكمة، إال أن تفعيلها أكثر  يعتبر أحد األدوات التي تستطيع المصارف من خاللها تعزيز مبادئ حوكمة المؤسسات التي الك فإن عملية تقييم الزبائن وا 

لها وضمان عدم حدوث متغيرات يضمن لها في النهاية تخفيض المخاطر التي قد تتعرض 
 . 15 مفاجئة
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 مفهوم حوكمة المصارف وأهميتها: (2-2       
 

تتمثل الحوكمة من المنظور المصرفي في الطريقة التي تدار بها رؤون المصرف،        
من خالل الدور المنوط به كل من اإلدارة ومجلس اإلدارة، بما يؤثر في تحديد أهداف 

 قوق المستفيدين من التمويل وحماية حقوق المودعين(. المصرف )ومراعاة ح
                                           

و في هاا  السياق تعطي لجنة بازل للرقابة المصرفية تعريفا لمفهوم حوكمة المصارف في  
 وهو:" تعني حوكمة المصارف بصفة عامة اإلدارة الرريدة وتحديد العالقة بين 2اتفاق بازل 

رركاء المصرف )مساهمين، مودعين، دائنين، زبائن، مجلس اإلدارة، الحكومة،...الخ(، 
ومحاولة تالفي تعارض المصالح والك من خالل هيكل تنظيمي محكم يحقق مصالح 
الجميع، ويضمن ادارة المصرف وخصوصا المحافظة على استقرار النظام المصرفي". 

النظام المصرفي أصبحت مسؤولية مرتركة بين  وتجدر اإلرارة أن مسؤولية المحافظة على
بعض الالعبين الرئيسيين الاين يديرون ابعادا مختلفة من المخاطر المالية، ويطلق على الك 

 16رراكة إدارة المخاطر.
 

إركالية الحوكمة أكثر تعقيدًا في القطاع المصرفي من القطاعات األخرى، تعتبر         
لى مجموعة من العناصر ال توجد في القطاعات األخرى باعتبار أن المصارف تحتو  ع

دارة المخاطر النظامية والنوعية وتقدير رأس المال المخصص  عموما بنسبة كبيرة يتركل للمقترضين ونظام الرقابة الداخلية وكالك هيكل رأس المال الا  مثل التأمين على الودائع وا 
أن مصادر األموال في المصرف تكون  من الديون ونسبة قليلة من األموال الخاصة، كما

أغلبها على ركل ودائع يرترط أن تكون متوفرة عند الطلب من طرف المودعين، في حين 
 17 أن أصول المصرف تكون في أغلبها قروض متوسطة وطويلة األجل.

 
 : مدى استفادة المصارف من تطبيق الحوكمة01الشكل رقم 

 
 
 لمثلى،الفعالية المالية و الترغيلية ا -
 زيادة قيمة المساهمين و الرفع              ،تحسين عملية دخول رأس المال الخارجي -
 من التنافسية.     تحسين تقييم المصرف و تخفيض تكلفة رأس المال، -
 بناء و تحسين سمعة المصرف. -
 
 
 

 Sebastian Molineus, international and MENA wide trends and developmentsالمصدر:

in bank and corporate governance, the institute of banking-IFC: corporate  

governance for banks in Saoudi Arabia forum, Riadh, 22-23 may 2007, p06.              

                                                                           

 عناصر األساسية للتطبيق السليم للحوكمة في المصارف:ال (2-3       
 

إن التطبيق السليم للحوكمة في الجهاز المصرفي يتطلب توفر عدة عناصر أساسية        
 18نلخصها فيما يلي: 

 مراعاة الرفافية عند تطبيق الحوكمة، 
 توفر نظام معلومات فعال،
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 وضع أهداف استراتيجية للمصرف،
 مجلس اإلدارة،ضمان كفاءة أعضاء 

 ضمان توافر مراقبة مالئمة ألنرطة المصرف بواسطة اإلدارة العليا،
 االستفادة الفعلية من تقارير المراجعون الداخليون والخارجيون،

 ضمان توافق نظم الحوافز مع أنظمة المصرف،
 .تطبيق المعايير المحاسبية الدولية

 
 الحوكمة المصرفية وهما: و نرير إلى أن هناك مجموعتين فاعلتين في تطبيق 

المجموعة األولى: وتضم الفاعلين الداخليين وهم حملة األسهم، مجلس اإلدارة، اإلدارة 
 التنفياية، والمراجعون الداخليون. 

ن، صندوق تأمين الودائع، يالمودع :وهم ،المجموعة الثانية: وتضم الفاعلين الخارجيين
التنظيمي  و االئتماني، واإلطار القانونيوسائل اإلعالم، مؤسسات التصنيف والتقييم 

 والرقابي. 
 

 دور البنك المركزي في تعزيز الحوكمة المصرفية:  (2-4       
 

المركزية ثالث وظائف مهمة من أجل ضمان استقرار النظام  مصارفتمارس ال       
 المصرفي وهي: 

ولة التي تواجهها ممارسة وظيفة المقرض األخير لإلسهام في معالجة مركلة نقص السي
  ،المصارف على المدى القصير والمتوسط، وبهاا يساهم في تخفيف مخاطرة المصرف

  ،تطوير وتطبيق نظام رقابي جيد، ومتابعة تنفياه بصورة كفؤة
ترريع قانون " أفضل الممارسات" لحوكمة المصارف يؤسس آلليات الضبط الااتي في إدارة 

 رف.المصارف وتخفيض مخاطرة فرل المصا
  

إن تعزيز مبادئ الممارسات السليمة لحوكمة المؤسسات لدى الجهاز المصرفي يجب أن يمر 
عبر طريقين، األول يقوده البنك المركز  باعتباره مسؤول عن تنظيم ورقابة الجهاز المصرفي 

 19والثاني هو من خالل المصارف ااتها ألن غياب الحوكمة يعني الفوضى واإلنهيار.
 

حا أن االهتمام الكبير والمتنامي على الساحة العالمية يعود إلى االرتباط الوثيق لقد بات واض
بين تفعيل إرراف السلطات الرقابية على المؤسسات المصرفية والمالية لديها وبين وجود إدارة 
عليا وتنفياية جيدة على رأس هاه المؤسسات بحيث تحكم وتدير أدائها وتعمل في إطار 

م وفي إطار مجموعة من األهداف والسياسات واإلجراءات التنفياية هيكل تنظيمي مالئ
والرقابية التي تحكم وتقويم أداء المؤسسات وتنظيم المسؤوليات والصالحيات المتداخلة بين 
جميع األطراف داخل وخارج هاه المؤسسات، وهاا يساعد السلطات اإلررافية والرقابية على 

حيث يؤد  في نهاية المطاف إلى تحقيق أهداف أداء مهامها على النحو المنرود ب
المؤسسات المالية والمصرفية من جهة، وأهداف السلطات اإلررافية والرقابية من جهة أخرى، 
وضمان النمو والتطور الصحي للقطاع المصرفي وحماية او  المصالح والعالقة بهاا 

 القطاع. 
ر في تركيبة مجالس اإلدارة إن اإلصالحات المطلوبة على هاا الصعيد تتضمن التأثي

والفصل قدر اإلمكان بين الملكية والتسيير وتقوية عمل هاه المجالس من خالل التحديد 
الواضح للمهام والمسؤوليات التي يضطلع بها من خالل تعيين المدراء المستقلين حتى تكون 

 القرارات المتخاة على أسس مهنية وسليمة. 
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دورا أساسيا في تعزيز الحوكمة الجيدة في المصارف والك ولهاا فإن البنك المركز  يلعب 
 20لألسباب التالية: 

 
 أن تطبيق الحوكمة الجيدة يقع ضمن المسؤوليات اإلررافية للبنك المركز ،

تختلف المصارف عن المؤسسات المساهمة ألن طبيعة عملها تحمل المخاطر، إضافة إلى 
 أموال الغير،كون هاه المصارف مسؤولة على المحافظة على 

نتيجة لتعرض المصارف لهاه المخاطر وبسبب تداول اسهمها في بورصة األوراق المالية، 
 فإن وجود الحوكمة ضرورة لهاه المصارف،

يحتاج أعضاء مجلس اإلدارة في المصارف ضمان أن المخاطر التي تتعرض لها طبيعة 
دار بركل سليم، وأن لدى البنك المركز  المسؤولية القانونية للتأكد من أعمال المصارف ت

 الك. 
 
 واقع الحوكمة المصرفية في بعض الدول العريبة: ( 3
 

في تطبيقها مفهوم الحوكمة حيث تختلف من دولة  الدول العربيةتختلف تجارب           
رائدة في هاا المجال وأخرى إلى أخرى وفي هاا نجد دول مثل دول مجلس التعاون الخليجي 

 مصر، تونس، المغرب، األردن، ليبيا.  ،بدأت تولى االهتمام لهاا المفهوم كالجزائر
 

 الجهود المبذولة لتفعيل مفهوم حوكمة المؤسسات في بعض الدول العربية:(3-1       
 

بالك  لتفعيل مفهوم حوكمة المؤسسات ونقصدالمباولة بالنسبة للجهود اإلقليمية        
المنطقة العربية فهناك محاوالت في بعض هاه الدول في هاا االتجاه والتي يمكن تلخيصها 

 في أهم وأحدث التقارير على مستوى بعض هاه الدول:
 

 الجدول: أحدث التقارير الصادرة على مستوى الدول العربية
 سنة اإلصدار الدولة عنوان التقرير

 2000 تونس كمة الرركاتاإلررادات الخاصة بأفضل ممارسات حو 
 2005 مصر دليل الممارسات الجيدة للحوكمة

 الدليل العام للحوكمة الجيدة -
 دليل الحوكمة الجيدة لمؤسسات القرض -

 2005 المغرب
 2010أفريل 

 2007 اإلمارات مدونة حوكمة الرركات
 31/12/2007 األردن دليل الحاكمية المؤسسية للبنوك

 11/03/2009 الجزائر حوكمة الرركاتالمدونة الجزائرية ل
 2010 ليبيا دليل الحوكمة بالقطاع المصرفي الليبي

  المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على 
Nadia Dhahri Sellami,convérgence entre les institutions de Gouvérnance publique et 

privée:rôle des systémes nationaux de gouvérnance cas des pays du Maghreb: 

Tunisie-Algerie-Maroc, thése en cotutelle, 14 septembre 2012, doctorat en sciences 

économiques, institut supérieur de gestion de Tunis, école doctorale 

entreprise,économie, sociéte,Univérsite Montsquieu-Bordeaux IV, Paris, pp 

176,177. 
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تجدر اإلرارة إلى أن هناك جهودا ومحاوالت مماثلة في بعض الدول العربية األخرى كلبنان 
والمملكة العربية السعودية، حيث تم إنراء معهد لحوكمة الرركات في مدينة دبي بواسطة 
مركز دبي المالي العالمي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، وهو مرابه للمنظمات الدولية في 

المجال، ويهدف معهد حوكمة الرركات "حوكمة" إلى تطوير أفضل الممارسات في هاا هاا 
، والا  يعمل 2006المجال في منطقة الررق األوسط ورمال افريقيان الا  تأسس عام 

صالح  على ترسيخ نظام رريد للحوكمة يدعو إلى بناء المؤسسات على أسس سليمة، وا 
دة األنرطة االستثمارية ومعدالت النمو في كافة قطاع المؤسسات، وتطوير األسواق، وزيا

أنحاء المنطقة، ويسعى المعهد إلى تعزيز ثقة المستثمرين من خالل رفع كفاءة األسواق 
المالية واألنظمة المصرفية، فضال عن المساهمة بركل فاعل برسم معالم مستقبل حوكمة 

 المؤسسات بالمنطقة. 
بي من بين الدول العربية التي تتسم بتفاوت متباين في بالرغم من هاا تبقى دول المغرب العر 

التطور مقارنة بباقي دول العالم، والك يعود، حسب الهيئات الدولية إلى ضعف مستوى 
  21الحوكمة الا  ال يوفر الجو المالئم لقطاع األعمال. 

لخلق تعتمد حوكمة المؤسسات في نهاية المطاف على التعاون بين القطاعين العام والخاص 
نظام لسوق تنافسية في مجتمع ديمقراطي يقوم على أساس القانون، وتتناول حوكمة 
المؤسسات موضوع تحديث العالم العربي عن طريق النظر في الهياكل االقتصادية وهياكل 
األعمال التي تعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وتجعل المنطقة أكثر جابا لالستثمار 

  كما تحقق تكامال للمنطقة في األسواق المالية.األجنبي المبارر، 
 

 22:ةالعربي بعض الدولعلى مستوى  المصرفية الحوكمة (3-2        
 

 المؤسسية الحوكمة تحسين فإن المجال، هاا في مؤخرا تقدم من تحقق ما على بناء        
تركل  أن مكنالم فمن .المالي القطاع إصالح برنامج في أساسيا عنصرا يمثل في المصارف

 تهدد المصارف مخاطر نظامية في المؤسسية الحوكمة ترتيبات في الضعف مواطن
 مجال في ملموسا تقدما حققت قدبعض الدول العربية  مصارف وكانت االقتصاد العيني،

 مجالس عن منبثقة لجان إنراء ومنها الماضي، العقد امتداد على حوكمة المؤسسات
دارة والمحاسبة للتدقيق(إداراتها المدير  الرئيسي( التنفيا  المسؤول مركز ، وفصل)المخاطر وا 
رساء اإلدارة، مجالس تكوين وتنويع اإلدارة، مجلس رئيس مركز عن العام  قواعد للحوكمة وا 

 بوضع األجهزة الرقابية وقيام ،)واليمن والمغرب مصر) المصرفي للقطاع محددة المؤسسية
دارة إدارتها، مجالس تركيل تحكم تنظيمية وقواعد توجيهية مبادئ  المخاطر، واإلفصاح، وا 

قراض  الصلة. او  وا 
 أمام تنرأ كبيرة تحديات هناك تزال ال التحسينات، من لمزيد يتسع المجال يزال ال وبينما

الحوكمة  برأن وقواعد تنظيمية ترريعات العربية البلدان معظم في ويوجد تنفيا اإلصالحات،
 المصارف لجان الرقابية، وتركل السلطات ضعف بسبب قهاتطبي تأخر المؤسسية، ولكن

 معنية لجان وهناك .المستقلين اإلدارة مجلس أعضاء من كافية نسبة ال تضم ولكنها تدقيق،
  .العليا اإلدارة مستوى على تعمل لكنها قائمة بوجه عام، بالمخاطر
الخبرة في  او  نوأعضاء م مستقلين مديرين لتضم المصارف إدارة مجالس تعزيز وينبغي
 الميدان في والتنمية التعاون مسح منظمة نتائج وترير والتمويل، المصارف قضايا

ينبغي أن تضم غالبية من المديرين  المصارف مجالس إدارة أن إلى الحوكمة االقتصاد  عن
 المستقلين أو غير مسؤولي اإلدارة من او  المؤهالت العالية، ويتعاين أن تحدد أجهزة الرقابة
المصرفية مهام المديرين بوضوح والتأكد من أدائهم لوظائفهم كما ينبغي، ويتعين تقييم أداء 

 اإلدارة بالمعلومات مجالس عن المنبثقة اللجان تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بانتظام وينبغي
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 بمهام محددة مكلفون مستقلون مديرون أعمالها يتولى تسيير وأن المصرف داخل الكافية
  .بوضوح
 لتحسين إدارة قائمة فالحاجة ،واإلفصاح المخاطر إدارة على التحسينات إدخال ويتعين

 مسؤول «مركز  استحداث يقتضي ما ، وهوالدول العربية مصارف معظم في المخاطر
 وينبهه اإلدارة مباررة مجلس إرراف تحت كافية، يعمل صالحيات ومنحه ،»رئيسي مخاطر

 لرواتب هيكال لجانًا تضع اإلدارة مجالس تركل أن وينبغي ،النارئة أو القائمة المخاطر إلى
 في المالي مستوى اإلفصاح جودة ورغم إدارتها، مجالس وأعضاء موظفي المصارف جميع

 في سيما ال تحسينه، ويتعين المالي ضعيفا غير يزال اإلفصاح كبير، فال حد إلىهاته الدول 
 مجالس وحضورهم اجتماعات المجالس أعضاء ومؤهالت األساسي، الملكية هيكل مجاالت
  .بها المرتبطة مع األطراف والمعامالت عنها، المنبثقة واللجان اإلدارة
قيام  ورغم .للدولة المملوكة المصارف في للحوكمة استراتيجية إلى الدول العربية وتحتاج
، المصارف ضمت راملة خصخصة برامج بتنفيا العقدين الماضيين خاللهاه الدول  بلدان
  في المصرفية مجموع األصول كبيرة من بنسبة محتفظة للدولة المملوكة المصارف تزال فال
 المصارف العامة وتخفيض لدور رؤية البلدان تضع أن وتونس، وينبغي ليبيا، مصرك

 السياق، ينبغي هاا وفي، الحكومة لمراركة ومبرر واضح هدف هناك يكون ال عندما الملكية
أن  وينبغي للدولة، المملوكة المصارف إلصالح الوحيد الخيار الخصخصة هي تكون أال

المملوكة للدولة،  مصارفها في المؤسسات معايير حوكمة وتنفيا وضع في هاته البلدان تنظر
واضحة  أداء ومعايير أهدافا للدولة المملوكة المصارف تضع أن ينبغي الك، من واألهم
اإلدارة  مجالس تضم أن وينبغي الرقابة، عزيزوت السياسية االستقاللية من بمزيد للسماح
االستراتيجية  القرارات على واإلرراف للموافقة المطلوبة المهارات من او  مستقلين أعضاء
 ينبغي المنافسة، تعزيز ومن أجل المصرف، وأخيرا، في التنفيايين المسؤولين كبار واختيار

 على عليها والرقابة للدولة لمملوكةا المصارف بتنظيم المصرفية الرقابة أجهزة أن تضطلع
 .الخاصة المصارف على ورقابتها غرار تنظيمها

  
 واقع حوكمة القطاع المصرفي في الجزائر: (3-3        

 
واجه النظام المصرفي الجزائر  الكثير من الهزات خاصة بعد صدور القانون رقم        

صارف الخاصة واألجنبية لممارسة والخاص بالنقد والقرض الا  فتح المجال للم 10 -90
نراطها في الجزائر، ولعل أهم ما ميز هاه الفترة ضعف رقابة بنك الجزائر لهاه األخيرة قبل 
وبعد نراطها، مما أدى بها إلى الوقوع في أزمات هزت النظام المصرفي الجزائر ، باإلضافة 

، وهو ما أثر على إلى فقدان الثقة من قبل المواطن في المصارف الخاصة بصفة عامة
المصارف الخاصة واألجنبية التي دخلت السوق الجزائرية بعد تصفية بنك الخليفة والبنك 
الصناعي والتجار ، وقد أرارت اللجنة المصرفية )إحدى هيئات الرقابة لبنك الجزائر( في 

تي إحدى ماكراتها الخاصة بالرقابة والتفتيش، أن من بين أهم أسباب األزمات المالية ال
واجهها المصرفين هو سوء الحوكمة، باإلضافة إلى الك فقد تم سحب االعتماد من عدة 
مصارف خاصة من قبل اللجنة المصرفية ومجلس النقد والقرض كالرركة الجزائرية للبنك، 

  البنك الدولي الجزائر ، بنك الريان الجزائر ... إلخ.
تعاني من سوء الحوكمة، ويظهر في ما يخص المصارف العمومية في الجزائر فهي كالك 

الك من خالل االختالسات التي عرفتها بعض المصارف العمومية وبمبالغ ضخمة، كما 
  تعاني أيضا من ضعف الرقابة الداخلية والخارجية.
ة ااتها يحد من إمكانية االبتكار مؤسسإن غياب تطبيق حوكمة المؤسسات في نطاق ال

و الرركاء أو المستثمرين باالستثمار في مرروعات والتطور، ولن يقوم رجال المصارف أ
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ضعيفة الحوكمة، لاا فإن االلتزام بمدونة حوكمة المؤسسات لبناء الثقة المتبادلة مع القطاع 
  23المصرفي، سيخلق موارد أكبر ويساعد على تنمية األعمال.

لجنة سميت  تبني مبادئ الحوكمة يطرح بإلحاح، األمر الا  دفع بالدولة إلى تكوين أصبح
تأسيس هاه اللجنة موجه إلرضاء أطراف خارجية، إال أن  "لجنة الحكم الرارد" وحتى إن كان

أصبحت من المعايير العالمية في  الك يعتبر بداية اإلحساس بأهمية تبني هاه المبادئ التي
 تقييم اقتصاديات الدول ومناخ االستثمار فيها، وأمام إفالس المصارف الخاصة التي كان
سببها نقص الرقابة وضعف اإلدارة فيها، كان الزاما على بنك الجزائر اتخاا عدة إجراءات 

( 14من أجل تطبيق مبادئ لجنة بازل بخصوص الحوكمة المؤسسية في المصارف)المبدأ 
فالجهاز المصرفي الجزائر   ،والك لتدارك األوضاع في القطاع المصرفي وضمان سالمته

ظمة الترريعية والتنظيمية، خاصة المتعلقة بالرقابة المصرفية التي يتوفر على قاعدة من األن
تعمل على دعم وتعزيز إدارة العمليات المصرفية التي ، وهي أصال مستوحاة من توصيات 

-94، حيث يظهر التوافق الكبير بين القواعد االحترازية في إطار التعليمة رقم 1لجنة بازل 
متعلقة بتحديد قواعد الحار في إدارة المصارف و ال 1994 -11 -29الصادرة في  74

والمؤسسات المالية غير المصرفية، وقد أصدرت لجنة بازل عدة أوراق عمل فيما يخص 
الحد األدنى لرأس المال الا  يعتبر من أهم قواعد الحار، كما تم وضع نظام للرقابة 

ر عن بنك الجزائر الصاد 03-02الداخلية للمصارف والمؤسسات المالية الجزائرية رقم 
ينسجم مع اإلطار الخاص بنظم الرقابة الداخلية الا   2002نوفمبر  14والمؤرخ في 

يتضمن وظائف المراجعة الداخلية والخارجية،  1998أصدرته لجنة بازل في سبتمبر 
  24ووظائف إدارة المخاطر، يهدف هاا اإللزام القانوني إلى ضمان: 

 ؤسسات المالية واالستعمال الفعال لمواردها،التحكم في نراطات المصارف والم
السير الجيد للعمليات الداخلية، خاصة تلك التي تساهم في الحفاظ على أصولها والضامنة 

 للرفافية والمتابعة للعمليات المصرفية،
 موثوقية المعلومات المالية،

 تية. األخا بعين االعتبار بركل مالئم جميع المخاطر بما فيها المخاطر العمليا
 

 2004 -04 -03إلى جانب آخر صدور نظام ضمان الودائع المصرفية الصادر في 
 25والا  يتمارى أيضا مع مقررات لجنة بازل الدولية للرقابة واإلرراف على المصارف.

و دائما وفي المجال المصرفي، وباإلضافة إلى ما سبق فقد بالت السلطات الجزائرية جهودا 
  للحوكمة المصرفية، ومن بينها: من أجل التطبيق السليم

 سن قوانين معززة لتطبيق مبادئ الحوكمة المصرفية من أهمها:
جويلية  09المؤرخ في  22-96قوانين محاربة الفساد المالي واإلدار  كإصدار األمر رقم 

بالصرف األجنبي وحركة رؤوس  ينقمع مخالفة الترريع والتنظيم الخاصبوالمتعلق  1996
لى الخارجاألموال من و   2003-02-19المؤرخ في  01-03باألمر رقم  ، المتمم و المعدلا 

و الا  بموجبه تم إلغاء جريمة الصرف من قانون العقوبات، و بعده تعديل بموجب األمر 
  .2010-08-26المؤرخ في  11-03رقم 

  ،والخاص بالوقاية من الفساد ومحاربته 2006-02-20الصادر في  01-06القانون رقم 
و المتعلقة بتفعيل مكافحة الفساد  2009ديسمبر  13المؤرخة في  03تعليمة الرئاسية رقم ال

و باتخاا إجراءات من أجل التصد  للمخاطر الجمة للفساد على االقتصاد الوطني. و تقوم 
والخاص بالوقاية من الفساد  01-06هاه اإلجراءات أساسا على مراجعة القانون رقم 

المتعلق بالنقد و  11-03نون الصفقات العمومية و تعديل األمر ومحاربته و مراجعة قا
والمتعلق بقمع مخالفة  1996جويلية  09المؤرخ في  22-96القرض، و تعديل األمر

لى الخارج،  الترريع والتنظيم الخاصين بالصرف األجنبي وحركة رؤوس األموال من وا 
  

www.u
niv

-b
lid

a2
.d

z/e
co

https://web.facebook.com/ecocomges/

www.univ-blida2.dz/eco
https://web.facebook.com/ecocomges/


 (2015وان ) ج 12العدد – 2مجلة "األبحاث االقتصادية" لجامعة البليدة 
 

 - 161 - 

مع معايير المحاسبة الدولية و  إصدار مرروع النظام المالي المحاسبي  و الا  يتوافق
، حيث صدرت 2010( و الا  تم تطبيقه في مطلع IAS/IFRSمعايير اإلبالغ المالي )

في الجريدة الرسمية قواعد التقييم و المحاسبة و محتوى الكروف المالية و عرضها على 
 مدونة الحسابات و قواعد تسييرها، و هاا كدعامة لتطبيق حوكمة المؤسسات.

مركزية عصرية لمخاطر القروض و التي ستدخل حيز الخدمة المقرر ابتداء من إطالق 
، من رأنها أن تساعد المصارف على تطبيق القواعد االحترازية 2015السداسي الثاني لسنة 

 .2الجديدة لبازل 
 

 برنامج العمل الوطني في مجال الحوكمة: 
تم تحديث أنظمة الدفع بفضل  تنفياا لهاا البرنامج وعلى مستوى القطاع المصرفي، فقد

تم  2006إدخال وسائل دفع وربكات تبادل تضمن سرعة وتأمين العمليات المصرفية، ففي 
وضع نظامين للدفع بين المصارف يتصفان بالعصرنة، الضمانة، الفعالية والرفافية 

ة خالل يستجيبان للمعايير المعدة من طرف لجنة أنظمة الدفع والتسوية لبنك التسويات الدولي
(، يتعلق األمر في البداية بنظام الدفع اإلجمالي الفور  للمبالغ الكبيرة 2006نفس السنة )

كقاعدة لعصرنة أنظمة  2006والدفع المستعجل )آرتس( الا  دخل في اإلنتاج رهر فيفر  
الدفع، والنظام الثاني للدفع وهو المقاصة اإللكترونية للمدفوعات الخاصة بالجمهور العريض 

، كما تمكن ربط التسليم مقابل 2006لمسمى )أتكي(، الا  دخل في اإلنتاج رهر ما  ا
  26تسوية السندات مع نظام )آرتس( منا الرروع في ترغيل هاا األخير.

إطالق المدونة الجزائرية لحوكمة الرركات: عقب إطالق مدونة المؤسسات الصغيرة  -3
ادات الخاصة بأفضل الممارسات لحوكمة ، واإلرر2008والمتوسطة في المغرب في جانفي 

، انضمت الجزائر إلى جيرانها في تبني حوكمة 2000الرركات في تونس بجوان 
 26في الوقت المناسب. 2009 -03 -11المؤسسات، وقد جاء صدور المدونة بتاريخ 

وفي األخير تبقى اإلرارة إلى أنه بالرغم من وجود الرغبة في التجسيد الفعلي لمبادئ  
كمة المؤسسات من خالل مختلف القوانين المسنة والماكورة آنفا إال أننا نالحظ وبوضوح حو 

ضعف تجسيد هاه المبادئ على صعيد المنظومة المصرفية الجزائرية والا  يظهر من 
  خالل:

  ضعف الرفافية واإلفصاح المحاسبي من طرف المصارف الجزائرية. -
 10-90الرهرية طبقا لما ينص عليه القانون رقم  عدم التزام بنك الجزائر بنرر وضعيته -

 10-90الملغي و المستبدل للقانون رقم  11-03والخاص بالنقد والقرض وكاا األمر 
  .الخاص بالنقد و القرض

عدم التقيد بنرر المعلومات في وقتها والتأخر المالحظ في إعداد التقارير الخاصة  -
  بالنراطات السنوية.
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 : خاتمة
بناء على ما تحقق من تقدم مؤخرا في مجال الحوكمة المؤسسية في المصارف، فإن         

تحسين هاته األخيرة يمثل عنصرا أساسيا في برنامج إصالح القطاع المالي، فمن الممكن أن 
تركل مواطن الضعف في ترتيبات الحوكمة المؤسسية في المصارف مخاطر نظامية تهدد 

فاإلدارة السليمة، والبيئة الرقابية الفاعلة، ررطان أساسيان وضروريان لقيام االقتصاد العيني، 
نظام مصرفي ومالي سليم، ومتطلبان رئيسيان لتحقيق مستهدفات القطاع المصرفي وتطوير 
أدائه، وتكفل معايير الحوكمة بناء األسس الالزمة لإلدارة السليمة و البيئة الرقابية الفاعلة 

لح كافة األطراف المعنية بالمصرف والمساهمون، المودعون وأصحاب للمحافظة على مصا
الحقوق األخرى، فضال عن مصالح المتعاملين معه، من المستثمرين وغيرهم، وتعزيز ثقة 

 الجمهور في القطاع المصرفي، وعلى األخص المهتمين برؤونه والمتابعين ألدائه.
  

ميا، فإن ارتباط المصارف العربية بنظام ففي ضوء التغيرات في الوضع الراهن محليا وعال
التجارة الدولية نتيجة لطبيعة عمل المصارف وكالك التزامات المصارف الخاصة باالمتثال، 
مكنت اإلدارة العليا للمصارف من االطالع على االتجاهات الحديثة باألسواق والتعرف على 

د حوكمة المؤسسات، فيمكن أفضل الممارسات في اإلدارة الرريدة للمؤسسات وتطبيق قواع
القول أن وجود بعض قواعد حوكمة المؤسسات في نصوص الترريعات الحاكمة للمصارف 
بصفة عامة في الوطن العربي وخاصة بالجزائر، وكالك نمااجها قد ال تحقق بوضعها 
الحالي الدعم الالزم لدفع األطراف المختلفة نحو تطبيق أفضل الممارسات في مجال 

ى النحو المنرود، حيث أثبتت األزمة المالية العالمية األخيرة أن العبرة ليست في الحوكمة عل
وجود نظام قانوني، أو وجود مدونات لتنفيا الحوكمة، ولكن العبرة دائما هي جدية الرقابة 
على تنفيا قواعد حوكمة المؤسسات واالمتثال لها، فالمركلة التي تواجه حوكمة المؤسسات 

قواعد والقوانين والمدونات بصورة إلزامية أو إررادية في القوانين ليست في وجود ال
والمؤسسات، فيوجد بالفعل العديد من الك، ولكن المركلة تكمن في الرفافية في تطبيق 

 وتقييم تلك الممارسات وعدم التحايل على القوانين والمدونات.
  

 من خالل هاا العمل تمكنا من رصد مجموعة من النتائج أهمها:
  

اهتمت العديد من الدراسات السابقة بالتحليل الوصفي لألبعاد القانونية واإلدارية واالقتصادية 
والبيئية واالجتماعية المرتبطة بمفهوم حوكمة المؤسسات، كما اهتمت دراسات أخرى بتحليل 

  ،البعد المحاسبي لحوكمة المؤسسات بركل وصفي دون اختباره كميًا على واقع المؤسسات
تفصح أية دراسة عن كيفية إعداد رقم قياسي أو نمواج لدرجة الحوكمة المقبولة والا  لم 

  ،على أساسه يتم تقييم مستوى ودرجة التزام المؤسسات بمحددات الحوكمة
إن تطبيق مبادئ الممارسات السليمة للحوكمة في المصارف يجب أن يمر عبر مسارين، 

ا المسؤولة عن تنظيم ورقابة المنظومة المصرفية، األول تقوية المصارف المركزية باعتباره
واآلخر هو المصارف األخرى على مختلف أنواعها ألنها تلعيب دورا مزدوجا في تبني 
وتطبيق مبادئ الحوكمة كونها مؤسسات مساهمة من الضرور  أن تكون رائدة في تطبيق 

باتجاه إرساء وتعزيز  الحوكمة من جهة، وأن تركل المصارف إحدى أدوات التغيير األساسية
  ،مبادئ الحوكمة من قبل المؤسسات باعتبارها الممول الرئيسي لها باألموال

الحوكمة المصرفية ضرورة إدارية ومالية في كل المؤسسات المالية والتجارية، ومتطلب 
 ،للعمل في المؤسسات المساهمة وفق القانون

بئة الموارد ورؤوس األموال والتمكن تمنح الحوكمة في المؤسسات المصرفية فرصة أفضل لتع
  ،بالتالي من تخفيف تكلفة رأس المال وفي نفس الوقت تسريع تكوينه وتحقيق النمو واإلنتاجية
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يعد تطبيق مبادئ حوكمة المؤسسات في المؤسسات المالية أمرا ضروريا إليجاد نظام رقابي 
عملية إدارة المخاطر  محكم وموحد يمكن أن يساهم في تحسين أداء المصارف، من خالل

بتحديده للجهات وتوزيعه للمسؤوليات والصالحيات بين مختلف األطراف المراركة للحد من 
  ،هاه المخاطر

إن للقطاع المصرفي المنظم أهمية كبيرة، خاصة في اقتصاديات الدول النامية، حيث يعتمد 
وجود آليات تضمن معظم التمويل الخارجي للمؤسسات على المصارف، ومن ثم فال بد من 

إدارة المصارف لرؤوس األموال بكفاءة وحكمة حتى تظل ناجحة ماليا، وتتضمن هاه اآلليات 
لزام المصارف باإلفصاح عن المخاطر  خفض متطلبات اإلقراض إلى أقصى حد ممكن، وا 
التي قد تتعرض لها، وعن عالقاتها، ويعتبر نظام الحوكمة الجيد إحدى الدعائم األساسية 

 ش أ  مؤسسة واستمرار نجاحها على المدى الطويل. إلنعا
 

و بناءا على ما تم رصده فإن نجاح تطبيق الحوكمة في المصارف في الدول العربية عموما 
 وفي الجزائر خصوصا يستوجب النقاط التالية التي ندرجها كتوصيات للبحث:

  
سات حوكمة تنمية البحث العلمي في حوكمة المؤسسات، وانراء مركز متخصص لدرا

  ،المؤسسات في الجزائر والوطن العربي
يما يخص حوكمة المؤسسات ضرورة عقد دورات تدريبية، ندوات متخصصة و كاا مؤتمرات 

 و دور أطرافها، يحضرها كل من المهنيين و األكاديميين.
يجب أن تكون هناك منهجية في الجزائر والوطن العربي لنرر مفهوم حوكمة المؤسسات 

  ،ع البيئة المحليةتتوافق م
  ،وضع هيئات لتقييم دور  مستقل لتطبيق وممارسات حوكمة المؤسسات

ضرورة وجود عالقة ارتباط بين الحوكمة والترريعات المالية الحكومية بحيث تكون الحوكمة 
  ،جزء من الترريع المالي وليست بعيدة عنه

ئرية بتطبيق مبادئ الحوكمة والعمل ضرورة اإلسراع بااللتزام القانوني للؤسسات المالية الجزا
  ،على توفير االطار المؤسسي والقانوني وبيئة مناسبة لالك

 «،ضرورة إصدار دليل للحوكمة في المصارف الجزائرية
يتعين أن تخضع التعامالت الااتية وعمليات اإلقراض اات الصلة إلى المعايير المصرفية 

إدارة المصرف مؤهلين وقادرين على   ومعايير الحوكمة، ويجب أن يكون أعضاء مجلس
دارة المخاطر والرقابة، بما يؤد  إلى الحوكمة الرريدة  ضمان سالمة ممارسات اإلقراض وا 
في حوكمة المؤسسات، إال أن مسألة التوفيق في وجود أعضاء مجلس إدارة غير تنفيايين 

ها حوكمة المؤسسات اات خبرة ومستقلين في اات الوقت تعتبر من أهم التحديات التي تقابل
  .في الجزائر والوطن العربي في المجال المصرفي
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www.u
niv

-b
lid

a2
.d

z/e
co

https://web.facebook.com/ecocomges/

www.univ-blida2.dz/eco
https://web.facebook.com/ecocomges/


 ( 2015) جوان  12العدد  – 2مجلة "األبحاث االقتصادية" لجامعة البليدة  
 

- 166 - 
 

شكالية تطور الصناعةتجربة الجزائر في االنتقال إلى ا  قتصاد السوق وا 
 

 عبد القادر مشدال
Résumé : 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Mots clés : économie de marché, accords de Washington, dépense 
publique, dette publique, intervention de l’Etat, restructuration 
industrielle, investissement, privatisation, compétitivité, marché 
parallèle.         

  

                                                           
  "جامعة التكوين المتواصل –أستاذ مساعد "أ 

 

L’Algérie a adopté le passage vers l’économie de marché, comme 

solution au manque d’efficacité économique engendré par la gestion 

administrative de l’ère socialiste, et ce en alignement avec la tendance 

mondiale d’instaurer le système de marché comme solution fiable, aux 

problèmes économiques. Dans les faits, l’Algérie est passée par 3 

phases. La 1
ère

 consistait à revenir vers la vérité des prix, et gérer le 

problème de la dette externe. La 2
ème

 a connu une tentative d’aller vers 

plus de marché, et plus d’ouverture pour mieux positionner l’Etat dans 

son intervention, dans le but de promouvoir la libre initiative et la 

concurrence. La 3
ème

 est celle ou les pouvoirs publics prônent le retour 

au nationalisme économique, en réponse à la dégradation des secteurs 

productifs, et la dominance des produits d’importation. Dans ce 

contexte, le secteur industriel, après des décennies de régression, se 

retrouve dans une situation de relever les défis de la compétitivité, de 

création de la richesse et d’emplois, ce qui mène les pouvoirs publics à 

justifier une nouvelle tentative d’aide au renouveau du secteur, ce qui 

pose toute une  problématique, quant à l’efficacité de sa nouvelle 

intervention. 
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 :ملخص
 
 
 
 
 
 
 

اقتصاد السوق، اتفاق واشنطن، اإلنفاق العمومي، الدين العمومي، تدخل  الكلمات المفتاحية:
      إعادة الهيكلة الصناعية، االستثمار، الخوصصة، التنافسية، السوق الموازية. الدولة، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ية المفقودة تبنت الجزائر االنتقال إلى اقتصاد السوق، كإطار للبحث عن الفعالية االقتصاد
خالل مرحلة التسيير االشتراكي، وذلك بالتوافق مع االتجاه عالميا نحو تطبيق نظام 
السوق في صورة حل للمشاكل االقتصادية. عمليا، مرت الجزائر بثالث مراحل. األولى، 
تعلق األمر فيها بالعودة إلى حقيقة األسعار، وتسيير مشكلة الدين الخارجي. الثانية، 

ة الذهاب إلى المزيد من السوق، والمزيد من االنفتاح من أجل تنظيم تدخل عرفت محاول
الدولة بهدف ترقية حرية المبادرة والمنافسة. الثالثة، هي تلك التي تشهد العودة لمبادئ 
الوطنية االقتصادية، في رد فعل على التدهور الذي تعرفه القطاعات المنتجة، وللسيطرة 

توردة. في هذه الظروف، يجد القطاع الصناعي نفسه، وبعد التي تفرضها المنتجات المس
نشاء الثروة ومناصب العمل،  عشريات من التراجع، في مواجهة تحديات التنافسية، وا 
الشيء الذي يدفع السلطات العمومية إلى تبرير االتجاه مجددا نحو تقديم المساعدة الالزمة 

 فعالية مثل هذا التدخل الجديد. لتحديث القطاع، وهو ما يطرح إشكاال متعلقا بمدى
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 مقدمة
التطورات التي عرفتها دول العالم بمناسبة انهيار األنظمة االشتراكية في االتحاد بسبب 
وأوروبا الشرقية، إضافة إلى موجة التحرير االقتصادي المتعاظم في دول أوروبا  السوفيتي

لغاء  واصل العديد من التنظيمات في أمريكا الشمالية، وكذا التدخل المتالعمل بالغربية وا 
للهيئات المالية الدولية لفرض سياسات تعديل هيكلي في باقي دول العالم، بمناسبة معالجة 

باالتجاه عالميا نحو تغليب قواعد السوق في ون واإلصالح االقتصادي، كلها تدفع مسائل الدي
 التنظيم االقتصادي.
صاعب في التأقلم تظهر تجربة الجزائر في االنتقال إلى اقتصاد السوق، مفي هذا السياق، 

مع معطيات السوق الحرة، إذ في الوقت الذي خاضت فيه بداية االنتقال بإشراف الهيئات 
، أو ما يعرف بهيئات توافق واشنطن المالية الدولية )صندوق النقد الدولي والبنك العالمي(

من دية تتأرجح بين الذهاب نحو المزيد تها االقتصااواجهت حقائق في الميدان جعلت سياس
، وفي بعض األحيان العودة إلى، قواعد التدخل المباشر للدولة على تحرير السوق واإلبقاء
 في تسيير االقتصاد.  

محورا أساسيا  تكما أن هذه التجربة، ارتبطت ارتباطا وثيقا بتطور الصناعة التي شكل
صالح القطاع العام، وبالتالي، البحث الدائم عن  الزمة لدفع الشروط الللتعديل الهيكلي وا 

 من خالل ما سبق تبرز االشكالية الموالية:. المرجوة منهداء األفعالية االقتصاد الوطني نحو 
 

هي المصاعب التي تحول دون  ماو ؟ هي خصائص انتقال الجزائر نحو اقتصاد السوقما 
 ؟التطور المرجو من قطاع الصناعة
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 طبيقتطور مفهوم اقتصاد السوق: بين النظري والت -1
السوق باعتباره مكان تالقي وتفاعل قوى العرض والطلب، لعب دورا محوريا في التغييرات 

سلسلة من التدخالت  التبادالت،عبر العالم. لقد واجهت  ،التي عرفتها األنظمة االقتصادية
منع المعامالت بالفائدة من قبل الكنيسة  التي حدت من تطورها، وذلك في صور مختلفة مثل

ووضع القيود أمام التجارة الداخلية والخارجية بفعل التوصيات  ،في أوروبا يكيةالكاثول
 الميركانتيلية، وهو ما عمل على تأخير بروز اقتصاد السوق كنظام.

 طروحات نظرية 1-1
 التفريق بين اقتصاد السوق والرأسمالية.. ضرورات منهجية - أ

، ترتبط  (Karl Polanyi 1944) نظام اقتصاد السوقنقطة االنطالق الفعلي في العمل ب
، وكان آخر سوق يتم تحريره حسب هذه اإلنتاجتكوين والتحرير الكامل ألسواق عوامل الب

الصيغة، هو سوق العمالة وذلك بإلغاء العمل بالقانون المطبق في بريطانيا المعروف بـ"قانون 
-Speenhamland Law 1795)الفقراء" والذي أخذ تسمية "قانون سبينهامالند" 

، إذ يصبح العمال يتلقون أجورهم فقط، وتوقف بذلك الدولة تقديم المساعدات المالية (1834
لهم، والتي كانت تحسب على أساس سعر رغيف الخبز أو سعر القمح، وتقدم لهم من أجل 
دعم قدرتهم االستهالكية. وهكذا، يتم تخطي جانب التضامن االجتماعي ليصبح العمل سلعة 

ليتحرر بذلك آخر سوق لعوامل اإلنتاج، أال وهو  1السوق أساسا. تخضع ألساسيات تطور
حيث يتحرر السوق، كهيئة في حد ذاتها، لها  2سوق العمل، وبذلك تكتمل النظم الرأسمالية.

 قوانينها الخاصة بها.
هنا، فالتجربة التاريخية تظهر  3ولكن، هل يمكن الفصل بين حرية السوق وحرية األفراد؟

ين العنصرين، ما دفع كارل ماركس إلى الحديث عن أزمة العالقات حالة التالزم ب
االجتماعية الناجمة عن بحث الفرد ونزعته الشخصية، عن بناء مصالحه الخاصة 
"وبحسابات أنانية". وهكذا، فبمجرد التركيز على حرية التملك والبحث عن الربح، إضافة إلى 

كلة منهجية تتمثل في ضرورة التفريق بين التعديل عن طريق آلية مرونة األسعار، تبرز مش
اقتصاد السوق والرأسمالية، وهو ما يدفع ماركس إلى اعتبار أن الرأسمالية هي صورة من 
صور االقتصاد السوقي، تتميز بقانونين أساسيين وهما: االستغالل والتراكم، حيث يصبح 

تراكم رأس المال  العمل سلعة مثل السلع األخرى، ويتجه أصحاب المشاريع نحو تغليب
بغرض السيطرة على المزيد من األنصبة في السوق. ومن هنا، يعتبر ماركس أن االقتصاد 
السوقي الصغير ال عالقة له بالرأسمالية، بمعنى أنه ليس بمجرد وجود عالقات سوقية نكون 

 في نظام رأسمالي.
نظام الرأسمالي، بداية ومهما يكن من أمر، فاقتصاد السوق قد وجد إمكانية للتطور في ظل ال

من القرن التاسع عشر. بداية من صيغة "دعوا الناس يعملون، دعوا البضائع تتنقل" 
للفيزيوقراطيين، تنطلق أولى الدعوات لتحرير النشاط االقتصادي من مخلفات تدخل الدولة، 

نسي الناجمة عن توصيات الميركانتيليين. في هذا الصدد، يلح رجل االقتصاد والدولة الفر 
على عدم فعالية تدخل  (A. R. Jacques Turgot 1727-1781)"جاك تيرقو"  

في تسيير االقتصاد وأهمية التدخل الفردي )الشخصي( في بلوغ اإلشباع العام، وهو  الدولة
، من خالل طرحه لفكرة اليد (Adam Smith 1776)ما يتأكد مع أفكار آدم سميث 
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امة والتوازن العام في السوق، انطالقا من البحث عن الخفية التي تسمح ببلوغ المصلحة الع
المصلحة الفردية، باالعتماد على آلية األسعار. وبذلك، تطرح فكرة حرية االختيارات الفردية 

  كمنطلق لبناء نظام لالقتصاد.  
وأكثر من ذلك، فبلوغ المصلحة العامة صحيح على المستوى العالمي، حيث أن حرية 

تسمح  (David Ricardo 1817)حها "أ. سميث" و"دافيد ريكاردو" التبادالت كما يطر 
بترقية العالقات التجارية الدولية، التي تبنى بدورها على المزايا النسبية والتخصص لكل 
دولة. ويركز "جان باتيست ساي" من جهته، على كون أن اقتصاد السوق يعتمد على مسألة 

قق بصورة عامة ودائمة إال بواسطة االعتماد على انسيابية األسواق، والتي ال يمكن أن تتح
االختيارات الفردية في ظل أسعار سوق حرة، مما يدفع إلى استخدام أمثل لعوامل اإلنتاج، 

 عند االستجابة لطلب المستهلكين. 
 أطر عمل األسواق الحرة - ب

عشر، وهكذا، عرفت الفترة بين صدور كتاب آدم سميث "ثروة األمم" ومنتصف القرن التاسع 
تكوين وتطوير نظرية السوق الحرة ذات التعديل الذاتي. وفي نفس السياق، يركز رواد مدرسة 

و"ولفريدو باريتو"  ( Léon Walras)لوزان السويسرية، وعلى رأسهم كل من "ليون والراس" 
(Vilfredo Pareto)  على التحليل الرياضي لحركية األسواق، مع تأكيدهم على أهمية

أنواع هذه األسواق وعلى التعديل عن طريق آلية السعر والتوازن العام وبلوغ حالة الترابط بين 
 األمثلية.

       من جهتهم، يدافع منظرو المدرسة النمساوية وعلى رأسهم كل من "ل. فون ميزس"
(L. Von Mises)  "و"فريدريك حايك(Friedrich Hayek )  ،على أهمية آليات السوق

حيث أن أي  تقول أن النشاط االقتصادي يتميز باالختالالت أساسا،لكن بطرح فكرة جديدة 
تغييرات تقنية تحديثية يقوم بها المقاولون )المنتجون(، أو أي تحول يطرأ على اختيارات 
المستهلكين، تؤدي إلى االختالل. وبالتالي فإن السوق ال ينظر إليها على أساس أنها تدفع 

نما هي عبارة عن عملية لتسيير المعلومات آخذة في االعتبار  االقتصاد إلى توازن مستقر، وا 
التحكيم الحاصل بين المتعاملين في األزمنة المختلفة. ومن هذا المنطلق، فإنه في حال 
غياب آلية السوق، مثل ما يحصل في النظام االشتراكي، فإنه يصبح من غير المجدي 

اب االقتصادي، ليتم بذلك التأكيد على محاولة تسيير المعلومات بصورة مركزية والقيام بالحس
أن اقتصاد السوق يعمل حسب مجموعة من القواعد والهيئات الناجمة عن تنظيم عفوي 

 وليس عن تنظيم مبني سلفا.     
ثم إن كل القرارات لتي يسترشد بها األعوان االقتصاديون، هي مبنية على المعطيات 

ال بـ"حسابات عقلية" لتقسيم العمل فيما المحصلة من السوق، من ذلك قيام رجال األعم
بينهم، انطالقا من المنافسة من أجل االستحواذ على عوامل اإلنتاج، باالعتماد على 

. فيتعلق األمر، 4معطيات السوق، المتمثلة أساسا في تحديد أسعارها بما فيها أجور العمال
، 5ظر االقتصادية"بتقرير رجال األعمال "ما هي أكثر المشاريع نجاعة من وجهة الن

واق السلع، وأسواق عناصر وبالتالي، فالقرار االقتصادي يستند للمعطيات المحصلة من أس
 .اإلنتاج
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 انسيابية السوق البحث عن  - ج
ولكن، إلى أي مدى يمكن الحفاظ على حرية السوق؟ هنا يرى دعاة الليبرالية، أن اإلجابة 

به في اقتصاد السوق هو ذلك الذي يعمل  تكون بالمطلق بمعنى أن التدخل الوحيد المسموح
على حماية "االنسياب الطبيعي لقوى السوق، في وجه أعمال التزوير أو العنف، من داخل 
البالد وخارجها". أما في حال تدخل الدولة في عمل السوق فإن ذلك سينجر عنه آثار سلبية 

)وهنا مساس باآللية على أداء االقتصاد، مثل الندرة والتضخم في حال تسقيف األسعار
 .6األساسية لحرية السوق(، والبيروقراطية والحمائية الضارة بانسيابية السوق واالقتصاد معا

إن تعريف اقتصاد السوق هنا، ال يخرج في الحقيقة عن إطار توصيات آدم سميث، من 
لخفية حيث الحرية الفردية، وخدمة المصالح الفردية التي تعطي مفعوال بواسطة آلية اليد ا

للسوق، حيث يتم خدمة المصالح الجماعية، كنتيجة. ثم إن المنافسة التامة، هي سمة 
اقتصاد السوق في هذا الطرح، إال أن الوقائع تبرهن على صعوبة بلوغ هذا الوضع المثالي، 

 مثلما يقره االقتصاديون.
 مبدأ عدم التدخل وفشل السوق  1-2

ل القرن التاسع العشر، التي اقتربت من مبدأ الحرية وقد أدت تجربة الرأسمالية األولى، خال
المطلقة للسوق، إلى إعادة النظر في مبدأ "دعه يعمل" في صالح تدخل أكبر للدولة لتعديل 

أن  "بول أ. سامويلسون"االختالالت التي عرفتها األسواق الحرة. في هذا الصدد، الحظ 
الحرية الفردية المطلقة، لما بعد تأسيس الممارسات خالل قرن من التطور المادي المتسارع و 

الرأسمالية، قد أدت إلى نتائج معاكسة تماما لتوصيات سميث. لقد عرفت السوق الحرة في 
أمريكا، حالة من الفوضى، ظهرت في شكل "أزمات اقتصادية دورية، وتبذير للموارد النادرة، 

الغنى الفاحش، ورشوة السياسيين والتفرقة العنصرية والجنسية، والتناقض بين الفقر المدقع و 
وموظفي اإلدارة من قبل مجموعات الضغط، وأخيرا، تعويض المنافسة ذات الطابع ذاتي 

. هذه الوضعية ال تخرج عن إطار صفة الفشل التي طبعت عمل 7"التعديل باالحتكار
 األسواق الحرة.

الكاملة، والمؤثرات  حالة الفشل في ثالثة أشكال: المنافسة غير بول أ. سامويلسونويلخص 
حالة السيطرة من قبل بعض المؤسسات على ي . وهنا، ف8الخارجية وعدم اكتمال المعلومات

مجاالت إنتاج بعينها، يؤدي إلى االبتعاد عن حقيقة األسعار، حيث ترتفع هذه األخيرة بإرادة 
وضعية  المحتكر، مما يقلص من مستوى االستهالك وبالتالي اإلشباع لدى المستهلك، وهي

معاكسة لما ينتظر من السوق التنافسية. بالنسبة للمؤثرات الخارجية، فترتبط باآلثار الجانبية 
لإلنتاج أو االستهالك والتي ال يتم تغطيتها عن طريق األسعار، مثل التلوث الناجم عن 
بعض النشاطات، مما يؤثر على كفاءة السوق من حيث التأثير السلبي على رفاهية 

 المستهلك.
أما عن عدم توفر المعلومات، فإنها من النقائص التي تمس أحد أعمدة حرية اتخاذ القرار، 
سواء بالنسبة لالستهالك أو اإلنتاج، وهو ما يحد من كفاءة أداء السوق، في توفير ظروف 
تعظيم المنافع بالنسبة للبائعين والمشترين على حد سواء. ولكن، وحتى إن تم اإلقرار أن "آلية 

)بما يعني أنها وضعية وهمية(، إال أن  9سية كفؤة ومطلقة، وكاملة لم توجد قط ولن توجد"تناف
ذلك ال يمنع من االعتبار أن الوضعية التنافسية يمكن اعتمادها كمرجعية خاصة في المدى 
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الطويل، حيث يمكن االعتماد على التطور التكنولوجي المنافس من أجل الحد من االحتكار 
 .10مثال

تعلق بعمل اليد الخفية، في ميدان توزيع الدخل وتكافؤ الفرص بين األفراد، فإن  أما ما
اقتصاد السوق يكرس حاالت التفاوت نظرا للفوارق من حيث "الحصول على هبات أولية من 
ثروات ومواهب موروثة مع تشكيلة من عوامل أخرى مثل العرق، والجنس، ومكان اإلقامة، 

بذلك، فلم يكن "لسميث وال ألي عالم اقتصاد آخر" منذ العام والجهود، والصحة والحظ". و 
 . 11، إثبات أن خدمة المصلحة الفردية بإمكانها أن تؤدي إلى خدمة المصلحة العامة1776

صالح نظام السوقمبدأ التدخل و   1-3  ا 
 األزمات وأهمية تدخل الدولة - أ

مجاال لبقاء  1896حتى  1873لم تترك أولى األزمات االقتصادية الكبرى، التي امتدت من 
الدولة في الحياد لما يجري على مستوى األسواق، خاصة في الواليات المتحدة األمريكية. 
فعلى خالف دول أوروبية، مثل ألمانيا وفرنسا اللتان شجعتا تكوينهما، قامت السلطات 
األمريكية بمحاربة موجة التركيز التي ظهرت في مجموعات احتكارية في شكل ترست 

( الذي استهدف حماية 1890)Sherman Actارتل، وذلك بإصدار قانون "شرمان"   وك
 المنافسة باألساس.

في الجانب االقتصادي البحت، ظهرت أهمية تدخل الدولة، عندما طرحت مسألة النمو 
االقتصادي خالل األزمات المتتالية التي عرفها االقتصاد الرأسمالي، وكذا عند مواجهة 

عن التخلي على قاعدة  1914نظام النقدي، خاصة مع اإلعالن عام مصاعب تسيير ال
الذهب. وفي الجانب االجتماعي، طرحت مسألة الحماية االجتماعية للعمال، في صيغة رد 

 من طرف الدولة على النزاعات والمطالب العمالية. 
قة للسوق، مجاال لإلبقاء على الحرية المطل 1929وهكذا، لم يترك الكساد الكبير بداية من 

التي تم العمل بها تطبيقا للطرح الكالسيكي، حيث شهدت عددا من الدول، تحوال الفتا في 
سياساتها االقتصادية، إذ اعتمدت ألمانيا خطة إنفاق عمومي أدت إلى دعم الطلب وتشغيل 

. نفس 193612العمالة. وسمح التمويل بالعجز، بالقضاء على البطالة بالكامل بحلول العام 
هة عرفتها السويد، حيث لوحظ أن اآلليات النقدية المتمثلة في خفض معدالت الفائدة، لم الوج

تسمح بالتوسع المنتظر في االستثمار والطلب، وهنا تم اإلقرار بأن توازن الميزانية يكون 
ممكنا في األوقات العادية، أما في زمن الكساد فيجب تعمد زيادة اإلنفاق العمومي من أجل 

. نفس 13وتشغيل العمالة، وبالتالي القبول بمبدأ عجز الميزانية كحل لألزمة دعم الطلب
 3الخطة تم العمل بها في الواليات المتحدة في إطار سياسة "نيو ديل"، والتي نجم عنها بعد 

بالمائة من  4,2، تسجيل عجز في الميزانية بـ 1936سنوات من التطبيق، أي بحدود عام 
 . 14بالمائة من مصاريف الميزانية 59يث لم تغطي اإليرادات سوى الناتج الداخلي الخام، ح

 بدائل كينزية - ب
، التفت مجموع هذه التدخالت حول إجراءات مناقضة للطرح الكالسيكي، ومتبنية وبذلك

، 1936" عام النظرية العامة للعمالة والفائدة والنقودللطرح الكينزي الذي جاء في كتاب " 
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أن االقتصاد بإمكانه أن يصل إلى التوازن مع وجود البطالة،  زجون مينارد كينحيث يعتبر 
" لم يعد ساريا، باعتبار إمكانية قانون سايأي ما يعرف بـ "توازن العمالة الناقصة"، وأن "

حدوث عجز في الطلب، وهنا، فينبغي تدخل الحكومة بإجراءات إنفاق بالعجز من أجل 
ومة أن تتدخل أيضا حسب المنطق إنعاش االستثمار والطلب. ولكن، يمكن للحك

النيوكالسيكي، لعدة أسباب: وجود اآلثار الخارجية الناجمة عن العمل االقتصادي غير 
المؤطر من طرف السوق، ولوجود نشاطات ذات المردودية المتزايدة بما يعمل على تكوين 

ر القلة االحتكارات الطبيعية، وكذا لوجود وضعيات للمنافسة غير الكاملة نتيجة احتكا
والتفاهم بين األعوان والمنافسة االحتكارية. وبذلك، يدفع عدم تحكم السوق في الظواهر 
االقتصادية على المدى الطويل، وتسبب آلياته في الالعدالة وعدم المساواة في توزيع الدخل، 
إضافة إلى عدم قدرتها في ضمان االستعمال األمثل لعوامل اإلنتاج، إلى تدخل الدولة في 

 وجيه االقتصاد.ت
وهكذا، تجد صيغة جديدة القتصاد السوق )ما يعرف باالقتصاد المختلط( إمكانية للتطبيق، 
حيث يلعب نظام األسعار المرن وتدخل الدولة بواسطة ما يعرف بـ "السياسات الظرفية" 
 و"السياسات الهيكلية"، دورا تعديليا مشتركا، حيث أن آليات السوق تضمن النمو االقتصادي
بواسطة تدخل القطاع الخاص، في حين أن تدخل الدولة يعمل على ضمان االستقرار 

 والتشغيل الكامل. 
 التعديل والحوكمة لمواجهة اختالل األسواق -ج 

وال يتوقف الجدل عند هذا الحد، حيث بمجرد ظهور ما يعرف بـ "الصدمة البترولية" وتباطؤ 
ى تنقسم آراء االقتصاديين إلى اتجاهين: النمو مع منتصف سبعينات القرن الماضي، حت

األول يدافع عن تطبيق المزيد من السياسات الهيكلية، والثاني بالعكس ينادي إلى العودة إلى 
 Milton"ميلتون فريدمان" في هذا الصدد، يرى ممثل المدرسة النقدية  حرية آليات السوق.

Friedmanمال األمثل لتدفقات رأس المال، ، أن حرية األسواق كفيلة بأن تدفع إلى االستع
مما يؤدي إلى رفض أي تدخل مؤسساتي في عمل آليات السوق، بما في ذلك رفض 
توجيهات مؤسسات بروتون وودز، الداعية إلى زيادة الضرائب لمحاربة عجز الميزانية عوض 
البحث عن التحكم في النفقات العمومية، وفي ذلك ضرر بالنمو االقتصادي في الدول 

 . 15اضعة لسياسات التعديل الهيكليالخ
المدافعون عن العودة إلى الليبرالية من "اقتصاديي العرض"، يطرحون من جهتهم حججا 
تتمثل في إطارين. األول يعتبر أن التدخل المفرط للدولة، عن طريق التنظيمات 

جب إعادة واالقتطاعات اإلجبارية المفرطة، قد حد من الديناميكية االقتصادية، وهو ما يستو 
النظر في تدخل الدولة، وتبني سياسات الخوصصة، والتقليل من حجم التنظيمات مع التخلي 
عن السياسات االقتصادية التسلطية. الثاني ، يعتبر أنه يجب التخلي عن سياسات دعم 
الطلب، في صالح قواعد نقدية وموازنية أرثوذوكسية. وقد برزت هذه التوجهات بقوة خالل 

من القرن الماضي، ودفع سقوط النظام االشتراكي في االتحاد السوفييتي وأوروبا  الثمانينات
 الشرقية، إلى اعتبار آليات اقتصاد السوق هي األكثر تالؤما مع تطور االقتصاد.

إن تعميم آليات اقتصاد السوق عبر العالم، بفعل العولمة، قد أدى إلى طرح مسائل تتعلق 
وارق والتهميش وطنيا وعالميا، مما يفرض تدخال تعديليا من طرف بالبيئة والثقافة وزيادة الف
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الدول، وأطرا للحوكمة على المستوى العالمي. أما الحدث الذي قلب األوضاع جذريا، فيرتبط 
......(، التي ضربت اقتصادات -2008باألزمة المالية واالقتصادية العالمية الجديدة )

طلق لألزمة، إلى تطبيق خطط تدخل عن طريق السوق، مما دفع الواليات المتحدة كمن
نفاق عمومي إضافة إلى سياسة نقدية ومالية توسعية، استهدفت التخفيف من  عمليات تأميم وا 
تبعات األزمة، من انهيارات مالية واقتصادية وعلى مستوى الطلب. وهنا، وبعد االعتقاد 

كي نهاية الثمانينات، عاد الشك الجازم بنجاح نموذج اقتصاد السوق إثر سقوط النظام االشترا
في قدرة األسواق على التعديل الذاتي لقواها، ليبرز من جديد، حيث يتم التركيز على أهمية 
مراقبة األسواق وتنظيمها، كأسلوب للخروج من األزمة الجديدة واتقاء لتكرارها مستقبال، وهو 

 ما أنعش مبدأ التدخل من جديد عبر كثير من دول العالم.
هذه الظروف، عرفت الجزائر تطورا خاصا باتجاه اقتصاد السوق، منذ إقرارها بداية وفي 

 التسعينات خطة للتعديل الهيكلي. 
 التجربة الجزائرية -2

على خالف الطرح الليبرالي البحت، تبنت الجزائر مقاربة تدمج بين تحرير السوق )بعد 
لدولة، في إطار نظام مختلط يسمح تجربة التسيير االشتراكي واإلداري لالقتصاد( وتدخل ا

من جهة باشتغال نظام األسعار، ومن جهة أخرى، بتطبيق سياسات ظرفية وهيكلية من أجل 
توجيه مسار تطور االقتصاد، وذلك في إطار خطة تستهدف دعم النمو وبلوغ استقرار 

اقتصاد السوق، التوازنات المالية واالقتصادية الكبرى. وبذلك فقد تبنت الجزائر االتجاه نحو 
باالعتماد على نوعين من اإلجراءات: تلك المتعلقة بتحرير السوق، وتلك المتعلقة بإنشاء 

 هيئات عمومية تشرف على عملية االنتقال.
 اإلجراءات المتعلقة بتحرير السوق  2-1

ويتعلق األمر بالبحث عن إعادة التوازن لألسعار النسبية، بهدف تقليص االختالالت المالية 
لداخلية. فاإلجراءات المتخذة تستهدف الضغط على االستهالك وبالتالي الطلب الداخلي، ا

على أن يتم توفير الشروط المالية الالزمة لتحريك العرض. هذا بالنسبة لإلجراءات في 
المدى القصير)المدى الزمني يصل إلى السنة(. اإلجراءات المكملة، تتطلب تطبيق برنامج 

سنوات(، تستهدف من جهتها إعادة بناء هياكل  4إلى  3متوسط ) تعديل هيكلي في مدى
 االقتصاد، وذلك بغرض تهيئة الظروف الشتغال اقتصاد السوق.

 اإلطار التنظيمي والقانوني:  - أ
ارتبطت اإلجراءات األولى لتحرير االقتصاد بسلسلة من القوانين، يتم إقرارها بداية من جانفي 

 ر، ويتعلق األمر بـ:وذلك بعد سنتين من التحضي 1988
وقد سمح بالتفريق القانوني بين مختلف قانون توجيه المؤسسات العمومية:  1ـأ      

 المؤسسات، في أربعة أصناف:
أوال، المؤسسات العمومية االقتصادية: وتأخذ استقالليتها ويتم إخضاعها لقواعد التجارة 

مكونة لرأسمالها يضمن من طرف والسوق، رغم أن رأسمالها ملك للدولة. تسيير األسهم ال
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صناديق المساهمة، التي تأخذ صفة متعامل مالي تقوم بتسيير محفظة األسهم ألكثر من 
 مؤسسة، في صالح الدولة. 900

ثانيا، المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري: مثل سونلغاز والشركة الوطنية 
به عمومي، وتعمل حسب عالقات تعاقدية مع للسكك الحديدية والتي تأخذ نشاطاتها طابعا ش

 الدولة.
ثالثا، المؤسسات العمومية المحلية: تم توجيهها لالستقاللية هي أيضا، ودلك بعد إخضاعها 

 1250مؤسسة من إجمالي  827للتطهير خاصة في ميدان البناء واألشغال العمومية، أي 
 مؤسسة.

ؤسسات استراتيجيه يتم توجيهها إلعادة رابعا، المؤسسات العمومية غير المستقلة: وهي م
 الهيكلة أساسا.

بعدما كان التخطيط هو مركز القرار االقتصادي فيما يخص التسويات  التخطيط: 2ـأ      
 في: 1988اقتصادية للبالد، أصبحت اآللية ينحصر عملها في إطار قانون -الماكرو

ات السنوية في إطار الميزانية أوال، التقديرات المتوسطة والطويلة األجل، ووضع المخطط
 االقتصادية التي تأخذ طابعا إلزاميا عموميا فيما يخص نفقات الدولة وأولوياتها االقتصادية؛

 ثانيا، تحضير ومتابعة ميزانية التجهيز، بالنسبة للدولة؛
ثالثا، تحديد النشاطات ذات األولوية والمناطق التي يتم ترقيتها في إطار تطبيق قانون 

 ثمار الجديد؛االست
 22رابعا، برمجة استثمارات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، وكذا لـ 

 مؤسسة الموجهة إلعادة الهيكلة.
إن إصالح المؤسسة االقتصادية ونظام التعديل، لم يسمحا ببروز السوق كآلية للتعديل 

أن تظهر التوجهات الليبرالية  الذاتي. كان يجب انتظار صدور قانون النقد والقرض، من أجل
 لإلصالحات االقتصادية للبالد.

: يمنح القانون لبنك الجزائر استقالليته في إدارة السياسة قانون النقد والقرض 3ـأ      
النقدية، ويضعه في مركز النظام البنكي ومعدال لنشاطه وضامنا لعالقاته داخليا وخارجيا. 

لعمل االستثمارات األجنبية، ويشكل بذلك أساسا لقانون  ويمنح القانون، الضمانات الالزمة
 . 1993االستثمار الجديد لـ 

وهكذا، فإن تحرير الميكانزمات االقتصادية الداخلية المتمثلة في األسعار ومعدالت الفائدة 
والقروض، تبعها تحرير للميكانزمات الخارجية، من حيث حركة رؤوس األموال والتجارة 

، 1991فالتعليمات الصادرة من قبل بنك الجزائر، خالل الثالثي األول من  الخارجية. وهنا،
سمحت بوضع حد للتسيير اإلداري للموارد بالعملة الصعبة وكرست حرية التدخل في 

 .16األسواق الخارجية
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فيما يتعلق باالستثمار، لم تسمح إجراءات قانون النقد والقرض بأن تحل بشكل واضح 
خاصة منهم األجانب، فيما يتعلق بـ: الضمانات التي يتم منحها،  انشغاالت المستثمرين،

واالمتيازات، وكذا في ميدان تبسيط إجراءات منح االعتماد. وبذلك، فإن اآلثار لم تصل إلى 
مستوى الطموح، حيث أن االنفتاح لم يؤدي إلى تحريك إيجابي لالقتصاد، الشيء الذي دفع 

عتبرت هيكلية، حيث ال يخرج ذلك عن اعتبار أنه إلى البحث عن حلول هيكلية ألزمة ا
يجب تعميق االتجاه نحو اقتصاد السوق، وهو ما يتعمق بمناسبة طرح قانوني التجارة 

 واالستثمار الجديدين.
: التغييرات التي طرأت على قانون التجارة، في صيغة اإلصالح قانون التجارة 4ـأ      
عادة النظر في قانون الشركات، ، مست التسوية القانونية و 1993للعام  فالس الشركات وا  دخال وسائل تسوية تجارية جديدة كاستعمال وصول ا   . 17ونشاطات جديدة مثل الفاكتورينغ le warrantاألمان مع العمل على حماية المقرضين وا 

التغيير األكثر داللة، هو ما تعلق بملكية المؤسسات العمومية االقتصادية التي أصبحت 
قواعد القانون الخاص، مما يؤدي إلى نتيجتين: أمالك المؤسسات تصبح قابلة تخضع ل

للتنازل، ومفتوحة من الناحية القانونية ألي شخص يملك صفة التاجر، ثم أن المؤسسة 
 العمومية االقتصادية، يمكن أن تحال على االفالس.

مية تشجيع االستثمار، على أه 1993: ركز القانون الجديد للعام قانون االستثمار 5ـأ      
من خالل وضع قواعد تتسم بالشفافية والتسهيالت وفي منح الضمانات واالمتيازات المختلفة، 
كإطار لتدخل المستثمرين في السوق الوطنية. ثم، يحدد القانون أطرا واسعة للشراكة بين 

 مختلف أنواع رؤوس األموال الوطنية العمومية والخاصة واألجنبية.
مل مع قانون التجارة، يسمح قانون االستثمار للمستثمرين الخواص، الوطنيون وبتوافق كا

واألجانب، بأن يحلوا محل الدولة أو أن يشتركوا معها في المجاالت المفتوحة للشراكة، وذلك 
عادة هيكلة بواسطة  في شكل خلق مشاريع جديدة، أو توسيع القدرات، أو إعادة تنظيم وا 

بالتجهيزات. كما يلح القانون على عدم التفريق بين المستثمر  مساهمات في رأس المال أو
 المقيم والمستثمر غير المقيم.

التي  1994ويتم تعميق ما جاء في قانون االستثمار، بإجراءات قانون المالية التكميلي للعام 
تسمح بإمكانية التنازل عن أسهم شركات القطاع العام، مما ينهي التغيير المؤسساتي، الذي 
يمنح الحرية لالستثمار األجنبي، ويسمح بالشراكة بين مختلف أنواع رأس المال، مما يعني 

 .18أن السوق أصبحت مفتوحة وال تميز بين المتعاملين
: اعتمدت قواعد الجباية الجديدة، على إعادة بناء النظام الجبائي حسب الجباية 6ـأ      

في الرسم على القيمة المضافة والضريبة قاعدتي الشفافية والبساطة. لقد أصبحت مختصرة 
 على أرباح الشركات والضريبة على الدخل االجمالي.

. شكل احتكار الدولة للتجارة الخارجية، مبدءا دستوريا تحرير التجارة الخارجية 7-أ      
وأساسا للنظام االشتراكي. وقد ارتبط االحتكار العمومي بالنظام الوطني للتخطيط، واالحتكار 

توزيعه على المؤسسات العمومية االقتصادية، في صورة رخص للتصرف في عمليات  تم
  االستيراد أساسا، وذلك حسب دفتر شروط.
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 16-90الرغبة في االنتقال إلى اقتصاد السوق، دفع السلطات العمومية، من خالل القانون 
ائر، إلى القبول لبنك الجز  04-90لوزارة التجارة والتسوية  1990أوت  20لـ  63والمنشور 

بإنشاء شركات وطنية أو أجنبية لالستيراد والتصدير في صيغتي التمثيل وتجارة الجملة.  هذا 
اإلجراء واجه ثالثة مشاكل. األول، يتعلق بمصاعب تمويل التجارة الخارجية، مما دفع 

ئمة مسبقة المتعاملين نحو التزود بالعملة الصعبة من السوق الحرة الموازية. الثاني، وجود قا
للمواد المسموح استيرادها. الثالث، الربط بين حصول األجانب على االعتماد لالستيراد 
والتصدير والتزامهم باالستثمار في اإلنتاج بالجزائر، وهو اإلجراء الذي انتقد من قبل صندوق 

  .19النقد الدولي
 1991د الدولي في الجزائر تلتحق رسميا بالتبادل الحر أثناء مفاوضاتها مع صندوق النق

 37-91إلبرام االتفاق الثاني )اتفاق التثبيت(، وذلك من خالل إصدار المرسوم التنفيذي 
الذي يضع حدا نهائيا الحتكار الدولة للتجارة الخارجية. ولكن، وفي ظرف اتسم بعدم كفاية 

لمنافسة التمويل بالعملة الصعبة، فالتخلي عن االحتكار العمومي لم يسمح باالنتقال إلى ا
لى تحريك التبادل الدولي.   وا 

يتم إقرار نظام جديد لألسعار يأخذ باالعتبار قوى السوق، من تحرير األسعار.  8-أ        
، في أعقاب اتفاق "ستاند باي" مع صندوق 1989لجويلية  12-89خالل إصدار القانون 

لمنظمة )اإلدارية( ، حيث يتم العمل بنظامين: األسعار ا1989ماي  30النقد الدولي لـ 
واألسعار الحرة. من خالل هذا النظام، يتم استهداف توجيه أحسن للموارد، وتوسيع العالقات 

 السوقية واالتجاه نحو المنافسة.  
بالنسبة لألسعار اإلدارية، فتأخذ ثالث صيغ. األسعار المضمونة، وتطبق على أسعار 

إلنتاج الوطني وبالتالي إحالل الواردات اإلنتاج لعدد من الفروع الصناعية، بهدف تشجيع ا
)في الصناعة الغذائية مثال(. ثم هناك األسعار المسقفة، وتستهدف دعم القدرة الشرائية 
للمواطنين )الخبز، الحليب، الزيوت الغذائية ..( وكذا النشاط اإلنتاجي، على أن آليات للدعم 

ل المنتجين. كما يتم العمل بهوامش يتم إقرارها في حال تأثر سلبي من هذه القرارات من قب
مسقفة، على أن عدد المنتجات المعنية قد تقلص إلى أدنى حد ممكن، وذلك بطلب من 
صندوق النقد الدولي. ويتم تطبيق اإلجراء، على أنواع من المنتجات والخدمات )كالمنتجات 

 الصيدالنية مثال(.
لشروط الهيئات المالية الدولية.  اطبيقبالنسبة لألسعار الحرة، فقد أخذت درجة من االتساع ت

وهنا، يتعين على المؤسسات التي تتعامل باألسعار الحرة، أن تصرح فقط بأسعارها عند 
اإلنتاج أو االستيراد، وكذا التصريح بأي تغيير يطرأ عليها. في حين أن الموزعين المتعاملين 

ارهم تكون كاملة الحرية، باألسعار الحرة فهم غير ملزمين بأي تصريح كان، إذ أن أسع
والسلطات العمومية تحتفظ بحقها في التدخل عن طريق التنظيم في حال التعسف في رفع 
األسعار. لكن المالحظ، في بداية التطبيق، أن الدولة لم تقرر أي تدخل كان لتنظيم 

 .20السوق
ملية : يشكل تقنين عالقات العمل، صورة هامة في عتقنين عالقات العمل 9-أ       

بتغليب الطابع التعاقدي بين  90-11االنتقال إلى اقتصاد السوق، حيث يسمح القانون 
العمال والمستخدمين، وهو ما يفتح المجال أمام إمكانية التسريح، ألول مرة، وذلك ألسباب 
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اقتصادية. يسمح التوجه الجديد، بطمأنة المستثمرين الوطنيين واألجانب من حيث مراعاة 
مكانية البحث عن تقليص تكاليف اليد العاملة، بما يتطابق مع شروط ظروف السوق  المنافسة في السوق. هذه الوضعية، تسمح ببلوغ مرونة العمل كشرط للنشاط في إطار حرية وا 

. ويسمح اإلطار 21السوق، وكخطوة لالندماج في مرحلة ثانية، في التقسيم الدولي للعمل
نتقال إلى اقتصاد السوق، وذلك بمناسبة تطبيق سياسة القانوني الجديد، بتوسيع إمكانية اال
 إعادة الهيكلة الصناعية والخوصصة.

 إعادة الهيكلة الصناعية والخوصصة   - ب
: بمناسبة توقيع اتفاق إعادة جدولة الدين الخارجي، إعادة هيكلة القطاع العام 1-ب     

وذلك من خالل االتجاه نحو مع هيئات "اتفاق واشنطن"، تلتزم الجزائر بتعميق دور السوق، 
تخلي الدولة عن التسيير واالحتفاظ بصفتها المالكة لمؤسسات القطاع العام، حيث يتم إعادة 
هيكلة هذه األخيرة وتهيئتها لتطبيق سياسة الخوصصة. مؤسسات القطاع العام، تم تنظيمها 

مالها بحيث تأخذ صفة شركات أسهم تتجمع في إطار فروع صناعية، ويتم تسيير رأس
عند التحول إلى االستقاللية(، وذلك بعد أن تم  8العمومي من قبل صناديق المساهمة )بعدد 

 إقرار تطهير مالي في صالحها، يسمح لها بإعادة تكوين رأسمالها االجتماعي. 
وتطور التأطير المالي للقطاع العام بمناسبة إنشاء شركات الهولدينغ التي عوضت صناديق 
المساهمة، وتطبيق قانون تسيير رؤوس األموال المتداولة للدولة، مع وضع إطار للعالقة بين 
البنوك والمؤسسات، يستهدف تطهير الوضعية المالية للمؤسسات التي عانت من المزيد من 

الي كنتيجة لتطبيق اإلصالحات، حيث يتم إقرار التخلي عن المؤسسات ذات االختالل الم
االختالل العميق )عن طريق الحل(، ودفع األخرى إلى تقليص عدد العمال مع مساندتها في 

دماجها في خطط الفروع التي تنتمي إليها.  إطار تعامالتها الخارجية وا 
وزارة الصناعة والمناجم خطة جديدة  وفي محاولة أخرى للتالؤم مع معطيات السوق، أقرت

أقطاب صناعية عمومية  10إلعادة هيكلة النسيج الصناعي الوطني، ويتعلق األمر بإنشاء 
كبرى عن طريق الدمج، انطالقا من مؤسسات تسيير مساهمات الدولة )يصل عددها إلى 

تشجيع ، لتشكل أسسا للنمو عن طريق 2014غير ملحقة(، وذلك مع نهاية  5وطنية و 18
إقامة شبكة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول هذه األقطاب تشتغل في إطار 
المناولة، مما سيدفع إلى تحرير ديناميكية لخلق الثروة ومناصب العمل. كما ينتظر من 
الحجم االقتصادي الجديد لألقطاب الصناعية، أن يسمح لها بمفاوضة تنافسية لعمليات 

 التواجد والمحافظة على مكانتها في السوق. الشراكة، بما يسمح لها ب
: في مرحلة ثانية، تم إقرار خطة للخوصصة، تستهدف دمج الخوصصة 2-ب      

المؤسسات العمومية بالكامل في منطق اقتصاد السوق. فالخوصصة، تظهر على أنها صورة 
قبل السلطات  من صور إعادة الهيكلة الصناعية وامتدادا إلصالح القطاع العام، والتزام من

العمومية أمام الهيئات المالية الدولية في الذهاب فعليا نحو نظام يغلب المبادرة الخاصة 
 وعمل قوى السوق.

، الذي نص 1994أول خطوة لتطبيق الخوصصة جاءت في نص قانون المالية التكميلي 
لقطاع على إمكانية التخلي عن أسهم المؤسسات العمومية في صالح ا 25و 24في مادتيه 

يقر  22-95الخاص، ولكن دون ذكر أو استخدام مصطلح "الخوصصة". األمر رقم 
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للتخفيف من اإلجراءات  1997بخوصصة المؤسسات، ليتبع باألمر الصادر في مارس 
مع  1998ودمج التحفيزات، على أن االنطالق الفعلي للخوصصة ال يحدث سوى عام 

ة المعنية بالتنازل والبيع. ويسمح األمر رقم اإلعالن الرسمي عن قائمة المؤسسات العمومي
المتعلق برؤوس األموال الدائرة للدولة، باستبدال صناديق المساهمة بمجمعات  95-25

الهولدينغ، التي يتم تكليفها بتسيير محفظة أسهم المؤسسات العمومية، مع إمكانية أن تصدر 
نون التجارة. وهكذا، تصبح أمالك أو تقتني أو تبيع أية قيم منقولة اعتمادا على محتوى قا

المؤسسات المرتبطة بمجمعات الهولدينغ قابلة للبيع، ويسمح لهذه األخيرة بالخوض في 
 عملية الخوصصة.  

 22-95وتتولى عدة هيئات عمومية مرافقة عملية بيع األصول، يتم تحديدها في األمر 
جنة مراقبة عملية الخوصصة. وهي: الحكومة، والهيئة المعنية بالبيع، ومجلس الخوصصة ول

الحكومة تحدد المؤسسات التي تخوصص، الهيئة تحدد اإلجراءات، والمجلس يطبق عملية 
جراءات البيع والخوصصة يمكن أن  .22البيع، واللجنة تراقب مدى احترام قواعد الشفافية وا 

. 24، في صالح المستثمرين الوطنيين واألجانب على حد سواء23تكون كاملة أو جزئية
 الخوصصة الكلية يتوالها مجلس الخوصصة والخوصصة الجزئية تسند لمجمعات الهولدينغ.

 الجيل الجديد من اإلصالحات 2-2
 الذهاب نحو المزيد من التنافسية والسوق - أ

بعد تجربة مرحلة التسعينيات، التي عرفت خروجا مؤقتا من  تسيير المديونية: 1-أ         
الخارجي، تشجعت السلطات العمومي، على المرور إلى الضائقة المالية المرتبطة بالدين 

العقالنية في تسيير الشأن العام االقتصادي، بما يعني المرور إلى المزيد من  المزيد من
 السوق، ومحاولة التحكم في االلتزامات المالية للدولة.

رفها وهنا، يرجع األستاذ ووزير المالية السابق عبد اللطيف بن أشنهو، المصاعب التي ع
، إلى "عدم 1999مليار دوالر عام  37.6االقتصاد الوطني الذي بلغ ديونا عمومية بمستوى 

الشيء الذي أثر سلبيا على التخصيص  .25انضباط اقتصاد الدولة وسخاء الدولة الحامية"
األحسن للموارد، مما كبح النمو االقتصادي الذي تأثر بدوره سلبيا من التصرفات الموروثة 

 ك والمؤسسات من حيث تغطية الدين العام بصورة أولوية.لدى البنو 
وهكذا، تظهر العودة إلى السوق، كأولوية في ظل شح الموارد، وهو ما يفسر اتجاه السلطات 
العمومية بداية األلفية الحالية، نحو تعميق اإلصالحات بمحاولة تخليص الدولة من تبعات 

 . 26وث عن حقبة سبعينيات القرن الماضيتسيير الشأن العام االقتصادي والمالي المور 
مشكلة الدين العام، والدين الخارجي بصورة خاصة، تطرح على السلطات العمومية تحديان 
مكانية مواصلة  أساسيان: كيفية التعامل مع المؤسسات العمومية التي تعاني ثقل الديون، وا 

مل مع اآلثار السلبية للديون عملية تطهيرها المالي. والتحدي الثاني، يتمثل في كيفية التعا
المقومة بالعملة الصعبة، التي يرتبط حجمها بقيمة صرف الدينار الذي عرف تقهقرا، مما 
يعني مواجهة المؤسسات العمومية والخاصة على حد سواء، لمشكلة عويصة تتمثل في 

 خسائر الصرف.
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السلطات العمومية الحل الذي اتبعته  التطهير المالي وتأهيل المؤسسات: 2-أ         
تمثل في التطهير المالي للمؤسسات العمومية، في حين طرح مسألة التأهيل ليشمل القطاع 
الخاص أيضا. التطهير المالي للمؤسسات العمومية اعتمد أوال، على موارد صندوق التطهير 

عادة جدولة الدين الخارجي ) ألول مليار دوالر ل 3.8الذي استفاد من أموال إعادة هيكلة وا 
(، وذلك خالل كامل الفترة 1995و 1994مليار دوالر للثاني بين  14.7و 1992في 

مليار دينار، منها  712، وبلغ حجم التطهير في صالح المؤسسات العمومية 1991-1997
،  27بالمائة لتغطية خسائر صرف البنوك 25بالمائة في صالح المؤسسات و 38أكثر من 

 ن.وجزء فقط استخدم لتسديد الديو 
ونظرا لتراجع تسبيقات بنك الجزائر، جراء العمل بقانون النقد والقرض، فقد اعتمدت الخزينة 

. 1998-1994العمومية في تغطية عجزها، على موارد صندوق التطهير خالل الفترة 
فالخزينة العمومية استدانت أمام الخارج من أجل دعم المؤسسات والبنوك، كما أن االستدانة 

ك وليس االستثمار، وهو ما يفسر ضعف معدل النمو االقتصادي في خدمت االستهال
 . 28البالد

إلى االستدانة  1997وبعد استخدام أموال صندوق التطهير، لجأت الدولة مع السنة  
الداخلية، وذلك عن طريق إصدار سندات الخزينة في صالح البنوك. وقد شملت عملية 

راء ديون المؤسسات العمومية االقتصادية، التطهير المالي عن طريق الخزينة إعادة ش
عادة رسملة البنوك الشيء الذي ضخم من حجم الدين العمومي  وللمستثمرات الفالحية وا 

 31مليار دينار في  1023إلى  1995مليار دينار نهاية  438.7الداخلي الذي انتقل من 
 .2003مليار دينار نهاية  982ليتراجع إلى  2000ديسمبر 

بلغت تكلفة التطهير المالي للمؤسسات العمومية،  2004-1990ل كامل الفترة وهكذا، خال
مليار دوالر أي مقابل  1049.475الحصيلة التالية: سندات إعادة شراء الديون تصل إلى 

مليار  286.017مليار دوالر كمبلغ رئيسي، والفوائد الناجمة عنها تصل إلى  21.763
مليار  1317.492الر، ليصل مجموع التغطية إلى مليار دو  3.536دينار أي ما يقابل 
 مليار دوالر. 25.299دينار أي ما يقابل 

مليون دوالر بالنسبة  844مليار دينار أي ما يقابل  38.9عمليات إعادة الرسملة استهلكت 
مليون  169مليار دينار أي ما يقابل  10.734للمبلغ األساسي، أما الفوائد المترتبة فبلغت 

مليار دوالر. إجمالي التطهير  1.012مليار دينار أي  49.634جمالي يصل إلى دوالر، بإ
مليار  26.311مليار دينار ما يقابل  1367.126المالي للمؤسسات العمومية يصل إلى 

 . 29دوالر
ولكن، إلى أي مدى يمكن االستمرار في  في اقتصاد الموارد العمومية:البحث  3-أ         

فاق المكلف لالقتصاد الوطني؟ هنا، رأت السلطات العمومية أن على هذا االتجاه في اإلن
الدولة االنسحاب من صيغ التمويل السابقة، في صالح العمل بصيغ تمويل االستثمار 
العمومي بأحسن التكاليف، والعمل على تحديد تكلفة الدين واالقتصاد في الموارد من أجل 

االنسحاب من ضمان القروض الممنوحة من تخصيصها ألهداف اجتماعية أكثر نفعا. ثم، 
 قبل البنوك، حيث يكون على هذه األخيرة مسؤولية تغطية مخاطر القرض.
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وهكذا، رأت السلطات العمومية ضرورة دعم االتجاه نحو اقتصاد السوق، بواسطة تنشيط 
، والتي عرفت: العمل بإعادة تجديد سندات الخزينة، 1995اإلصالح المعمول به منذ 

نش اء السوق االبتدائية والسوق الثانوية لقيم الدولة وبروز مختصين في قيم الخزينة. إضافة وا 
 إلى العمل بقيم السوق فيما يتعلق بمكافئة سندات الخزينة.

، مما 30مليار دينار 150وقد سمحت هذه العملية للخزينة العمومية باقتصاد ما يصل إلى 
صرف الموارد، ويشجع على المرور إلى يعد نجاحا في العودة إلى آليات السوق في 

إجراءات جديدة داعمة لالتجاه إلى المزيد من السوق خالل النصف األول من سنوات 
 ، ويتعلق األمر بـ:2000
العمل على تقييد آلية تمويل إعادة رسملة المؤسسات العمومية بواسطة الديون، في  -

 ية، مثلما حصل في السابق؛نفقات الميزانية، وأن ال تتكفل بها الخزينة بصورة آل
إضافة إلى العمل على التسديد المسبق للديون العمومية الداخلية والخارجية، مما  -

 يستهدف تخفيف عبء خدمة الديون؛
وكذا، اللجوء إلى صيغة القروض السندية التي توفرها السوق المالية، والعمل على  -

السوق المالية من  الحد من االقتراض لدى األجانب، وهي العملية التي نشطت
جهة، ووفرت ظروف إقراض جديدة تستعمل ألول مرة في الجزائر، من خالل 
اللجوء إلى االدخار العام عوض طلب القروض البنكية. العملية استفادت منها 
العديد من المؤسسات العمومية الكبرى، على غرار سوناطراك، واتصاالت الجزائر، 

مرحلة ثانية استفادت منها شركات كبرى من وصيدال، وسونلغاز .. إلخ، ثم في 
القطاع الخاص، مثل سيفيتال، ورويبة وأليانس للتأمينات. وكل هذه التمويالت، 
سمحت بتعبئة االدخار العام الوطني، في صالح تمويل برامج التطوير للمؤسسات 

 الكبرى، وهي وسيلة ناجعة لتمويل االقتصاد عن طريق البورصة.  
األداء التمويلي في صالح االقتصاد، يرى بن أشنهو أنه يجب العمل وفي صيغة تحديث 

بطريقتين: رسم الحدود بين ما يتم تمويله عن طريق الميزانية وما يتم تمويله عن طريق 
السوق. إضافة إلى تحسين أداءات القطاع المالي، الذي تولى مهمة توجيه الموارد لمن 

 يستحقها فعال.
وهنا، أصبح المطلوب هو توجيه الموارد  لمزيد من التنافسية:البحث عن ا 4-أ         

للمؤسسات األكثر كفاءة، وحيث يمكن تحسين مستويات خلق الثروة ودعم اتجاهات النمو. 
هذه المعطيات تؤخذ من السوق مباشرة، وتسمح بدفع المتعاملين نحو المزيد من التنافسية، 

 السوق.وهو الهدف األسمى من االنتقال إلى اقتصاد 
. الشرط األول: الخروج من 31شروط الذهاب نحو التحديث يصنفها بن أشنهو في أربعة

النموذج التمويلي الموازني كأسلوب وحيد لتمويل حاجيات المصالح العمومية والعائالت 
 والمؤسسات على حد سواء. 

ي الشرط الثاني: وجوب أن يعود للسوق ما وجب تمويله عن طريق السوق. وهو ما يعن
انسحاب الدولة من تمويل برامج السكن مثال إال ما تعلق بالبرامج الموجهة للمعوزين فقط، 
ويتعلق األمر أيضا بالذهاب نحو صيغة لتمويل النمو وذلك باعتماد خطة إلعادة تمركز 
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األصول العمومية. كما يتعلق األمر أيضا، بتحريك عناصر سوق أخرى، كاالستثمار الدولي 
 ير أسواق رؤوس األموال.المباشر، وتطو 

الشرط الثالث: التسيير األحسن للحدود بين التمويل العمومي والتمويل الخاص. وذلك في 
المشاريع التي تتطلب تمويال مختلطا، مثل مشاريع التجهيز العمومي: مترو الجزائر، وتحلية 

باالعتناء  غرب والمسجد األعظم. ويتعلق األمر أيضا،-مياه البحر، والطريق السيار شرق
بالمساعدات العمومية الموجهة لتجهيز المؤسسات: الصناعية، الزراعية، للصيد... هذا النوع 
من التدخل في صالح االستثمار والتشغيل يتطلب وسائل جديدة، تسمح بانتشار المؤسسات 

 عبر المجال الوطني.
ا. خاصة تلك التي الشرط الرابع: يجب التدخل في صالح المؤسسات والبنوك لتستعيد موارده

تخضع ألسعار إدارية، مثل في قطاع الطاقة )نفطال، سونلغاز...( ونفس الشيء مع البنوك 
التي تضطلع بمهمة القوة العمومية في تطهير المؤسسات، وهو ما دفع السلطات العمومية 

، إلى تسجيل تمويل عجز المؤسسات العمومية في الميزانية 2005بداية من قانون المالية 
 العامة للدولة، مما يحرر موارد البنوك التي تعود إلى البنوك.

ويتعلق األمر أيضا، بضرورة تطوير القطاع المالي: البنوك، والبورصة، والمؤسسات الرهنية، 
والمؤسسات غير البنكية )التأمينات(. وذلك من خالل تطوير أداءاتها وكذا األداء التعديلي 

اف البنكي في جو انفتاح القطاع، باإلضافة إلى هيئات للدولة، من خالل هيئات االستشر 
التعديل األخرى، كلجنة متابعة نشاط البورصة، والمديرية العامة للخزينة. وعلى مستوى بنك 
الجزائر، مركزية عدم الدفع ومركزية المخاطر. كل هذه الهيئات ينتظر منها، العمل معا على 

 ، بهدف بلوغ المقاييس العالمية.مستوى كل األسواق وبالنسبة لكل المنتجات
ويعد قطاعي الطاقة  :والتدخل التعديلي للدولة تطبيق مقاييس السوق 5-أ         

واالتصاالت السلكية والالسلكية، مثاال في االنفتاح وفي تكريس مقاييس السوق. فقانون 
في ميدان جلب  المحروقات الجديد حاول التكيف مع التنافسية الكبيرة التي تواجهها الجزائر

االستثمارات والخبرة األجنبية الالزمة لتطوير القطاع، الذي يبدو وأنه متجه أساسا نحو 
الخارج. ومن حيث تنظيم السوق، يتسم القطاع باالحتكار العمومي داخليا واالنفتاح الكبير 

عديليا نحو الخارج، وقد تدعم بتأسيس سلطة الضبط للطاقة والمناجم التي أسند إليها دورا ت
 من حيث فرض المقاييس الوطنية على المتعاملين ورعاية التنافسية بينهم.

وفي جانب آخر من تطبيق قواعد السوق والقدرة التعديلية للدولة، تم فرض ما يعرف 
، وذلك على كل برميل نفط 2006أوت  1بالضريبة على األرباح االستثنائية  بداية من 

را للبرميل، وهو ما جاء تكيفا مع التطور السريع دوال 30يتعدى متوسط سعره الشهري 
واالستثنائي الذي عرفته األسعار على المستوى الدولي، الشيء الذي رفع من قيمة إنتاج 

 الشركات العالمية العاملة بالجزائر. 
نفس الوجهة التعديلية عرفها قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية، الذي يعرف انفتاحا 

لرغم من ذلك فقد سمح بتغير كبير في السوق من حيث عدد ونوعية جزئيا، وعلى ا
المتعاملين وكذا في طبيعة االستهالك. ويالحظ أن قواعد العمل تغيرت بسرعة، واتجهت 
نحو تطبيق المقاييس الدولية لتعديل األسواق، فيما يتعلق باألسعار، والنوعية، ووفرة 

رية على أنها تمتلك مقدرات نمو هائلة في المنتجات والخدمات. وقد ظهرت السوق الجزائ
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 03-2000، مع صدور القانون 2000القطاع عرف بداية االنفتاح عام   البحر المتوسط.
سنوات من فتح  السوق، وهي خطوة جديدة ال بد منها نحو  10، وذلك 2000لـ أوت 

عادة اقتصاد السوق. وقد صاحب فتح السوق للمنافسة، التفريق بين البريد واالتصا الت وا 
صياغة النصوص القانونية وتنصيب سلطة الضبط للبريد واالتصاالت، وقد تم استهداف 

 التقليص من التأخر المتراكم وضمان التنافسية وتنوع االقتصاد.
إضافة إلى ما سبق، يمكن مالحظة أنه على العموم، من حيث توجيهات السياسة 

توجها نحو المزيد من التحرير لعمليات  تشهد 2005االقتصادية، فإن الفترة حتى نهاية 
السوق وذلك من خالل تبني القوانين الجديدة لالستثمار، والخوصصة وللكهرباء ونقل الغاز 
عبر القنوات. إضافة إلى التوقيع على اتفاقية التبادل الحر مع االتحاد األوروبي، التي دخلت 

ورات الالحقة عرفت تغيرا واضحا . ولكن، التط2005حيز التطبيق بداية من األول سبتمبر 
وتراجعا عن الوجهة الليبرالية، من خالل إعادة النظر في القوانين التي تم اعتمادها، مما 

 . 32يظهر حالة من عدم التجانس في توجيهات السياسة االقتصادية للدولة
 العودة إلى مبادئ "الوطنية االقتصادية"  - ب

ى اليوم، وقد شهدت العودة إلى مبادئ "الوطنية إل 2006ويتعلق األمر بالمرحلة من العام 
عدة  االقتصادية" أو ما أطلقت عليه السلطات العمومية بـ"إصالح نظام السوق" من خالل

 عناصر.
حيث يمنح الحق  :إعادة النظر في إصالح تحرير قطاع المحروقات  1-ب      

المشاريع التي يستثمر  لسوناطراك أن تمارس احتكارها الطبيعي في صالح الدولة، على كل
 بالمائة منها؛ 51فيها األجانب، باكتسابها 

الذي يكرس مبدأ األفضلية الوطنية، حيث  :2009قانون المالية التكميلي   2-ب      
 51بالمائة لألجانب في المشاريع التجارية، و 30بالمائة للمتعاملين الوطنييين و 70يمنح 

المائة لألجانب في المشاريع االستثمارية للقطاعات ب 49بالمائة للمتعاملين الوطنيين و
 .2010ويتم توسيع القاعدة إلى البنوك بداية من  األخرى.
 :حول تنظيم الصفقات العمومية 2010جويلية  11المرسوم الرئاسي لـ   3-ب      

سنوات، حيث انتقل هامش األفضلية الوطنية من  10الذي راجع جذريا التنظيم الساري منذ 
بالمائة في عروض إنجاز المشاريع العمومية. كما يجبر النص أيضا  25بالمائة إلى  15

المطلوبة يمكن إنجازها بمنتوج -اللجوء حصريا إلى المناقصات الوطنية في حال أن الخدمة 
 33.أو مؤسسة جزائرية

ية كما انتهجت السلطات العمومية، استراتيج انتهاج استراتيجية تصنيعية جديدة: 4-ب     
تصنيعية جديدة ترتكز على قواعد السوق، وذلك انطالقا من مبدأين أساسيين. األول يعتمد 
على فكرة أن حجم المؤسسة الصناعية العمومية يجب أن يتوسع إلى مستوى األقطاب 
الصناعية الكبرى، في ميادين تم اختيارها مسبقا، بحيث يصل إلى قدرة تغطية أحسن للطلب 

نتاج الوطني، بما يعني العمل بمستوى إنتاجي وتكنولوجي أعلى. هذه الداخلي عن طريق اإل
األقطاب، بإمكانها أن تدفع إلى تكوين شبكة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تعمل 
في اندماج معها. المبدأ الثاني، يرتبط بتوسيع الشراكة مع الخارج، وذلك لجلب التكنولوجيا 
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ق منتجات الشركات األجنبية، من أجل الرفع من قدرات من جهة، واالستفادة من أسوا
 التصدير نحو الخارج، من جهة أخرى. 

األمثلة بدأت تتجسد في الواقع. فقطب الميكانيك الجديد بوهران المقام بشراكة مع شركة 
بالمائة مع نهاية  20بالمائة ليصل إلى  12"رونو" الفرنسية، انطلق بمستوى اندماج وطني بـ

ثم إن تطوير االندماج الوطني، سيدفع إلى استثمارات جديدة، وطنية وبالشراكة. . 34 2015
في نفس هذا المنطق تم إطالق إنشاء عدد من األقطاب الصناعية األخرى، على غرار 

 األسمدة واألمونياك، والنسيج، والغاز المسال.
خوصصة، خامسا: عمدت السلطات العمومية على استرجاع بعض الوحدات الصناعية الم

في صالح  51/49على غرار مصنع الحجار للحديد والصلب في إطار تطبيق قاعدة 
الطرف الجزائري. وهو ما يعني تأميم الشركات الهامة التي بإمكانها المساهمة في تخفيض 

 االستيراد المفرط لمدخالت قطاعات استراتيجية مثل البناء.  
 الصناعة في مواجهة مصاعب السوق 2-3

م من البحث عن الفعالية من خالل التدخالت العمومية أثناء اإلصالح، بالذهاب على الرغ
، إال أن النتائج االقتصادية واألثر على أداء الصناعة، كان دون ما  إلى المزيد من السوق

 هو منتظر.
فالسوق الوطنية ما زالت بعيدة عن قدراتها، وذلك  :فيما يتعلق بالنمومصاعب  -أ       

ى ما تم ضخه من استثمارات عمومية، خالل أكثر من عشرية من زمن التعافي بالنظر إل
. المشكلة بالنسبة لصندوق النقد الدولي، ترتبط بمسألتين: 35من آثار أزمة التسعينيات

االستعمال الفعلي لموارد القطاع العام، ثم وضع أسس إصالح تخدم تطوير القطاع الخاص 
 وتحسين المردودية في االقتصاد. 

مليار دوالر باألسعار الثابتة، ساهم فيه  160مثال، بلغ الناتج الداخلي الخام  2009في سنة 
مليار دوالر، وباقي  35مليار دوالر، وقطاع المؤسسات بـ  72قطاع المحروقات بـ 

. وهو ما يعني أن مستوى خلق الثروة من قبل المؤسسات، ال 36مليار دوالر 53القطاعات بـ 
 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. 22يتعدى حوالي 

بالنسبة لمستوى اإلنفاق العام، فقد  مصاعب في تجديد القدرات المالية للدولة:  -ب      
مليار  50(، وهو ما يقارب 2014-2004سنوات ) 10مليار دوالر في  500بلغ حوالي 

ذا أخذنا مستوى خلق الثروة لعام  دوالر  1إن إنفاق ف 2009دوالر سنويا في كامل الفترة. وا 
دوالر كمردودية، أي أن الوضعية هي حالة تبذير للموارد. وحسب دراسات  0.7قد نتج عنه 

. وفي مثل هذه 37دوالر فقط 0.3أكثر تشاؤما فإن كل دوالر منفق، ال يتم استرجاع سوى 
الظروف، يصبح من الصعب على االقتصاد تجديد قدراته في وقت تحتاج الدولة إلى ذلك 

ح، بما يضمن الحفاظ على مستوى من اإلنفاق الرأسمالي العمومي خالل السنوات بإلحا
 القادمة. وهو أكبر تحدي مستقبلي تواجهه البالد.

التحدي الثاني الذي يواجهه االقتصاد يتمثل في  مصاعب في بناء التنافسية: –ج       
ستوى االستقرار في بناء قواعد التنافسية، خارج قطاع المحروقات. فبالرغم من بلوغ م
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التوازنات المالية الكبرى، إال أن االقتصاد يبقى غير متنوع ويخضع لصدمات سعر البترول 
كما أنه يسجل مستويات عالية نسبيا للبطالة. وعلى الرغم من أسعار الطاقة المنخفضة 

مما يساهم داخليا، وتراجع قيمة الدينار، إال أن  ذلك لم يغير من واقع عدم تنافسية االقتصاد 
 في تخلف القطاع االنتاجي.

صفة أخرى تميز السوق الجزائرية، كون أن  مصاعب في التحكم في التكاليف: –د       
إنجاز االستثمارات الجديدة، يتطلب وقتا طويال وكذا تكاليف عالية إضافة إلى ضرائب على 

مي إليها. من بين أهم االستثمارات وتكاليف إدارية أخرى تعد األسوأ في المنطقة التي تنت
-2005بالمائة خالل الفترة  50عناصر التكلفة، يالحظ أن تكاليف وحدة العمل ارتفعت بـ 

بما يتعدى ما تم تسجيله في المتوسط، من أرباح كمردودية إضافية على الوحدة من  2010
فزيادة اليد العاملة في مجموع دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، في نفس الفترة. 

يضاف إلى ذلك، ارتفاع التكاليف عند االستيراد  .38األجور فاقت زيادة المردودية في الجزائر
والتصدير، وكذا تكاليف قطاع تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وتخلفه، وارتفاع تكاليف 

وهكذا، يظهر أن الجزائر ما زالت في حاجة إلى إعادة بناء قاعدتها االقتصادية النقل.
 ة لسوقها الداخلية.التنافسي
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 خاتمة
ببروز عدد من  أدى االتجاه نحو اقتصاد السوق، إلى هيكلة هشة للسوق الوطنيةلقد 

 المشاكل.
بالمائة منها، هي صغيرة  95حيث أن أكثر من  المؤسسات:مشكلة اختالل هيكلة  -1

ى المسجلة في مختلف الحجم، مما يجعل أن القدرة االستيعابية الوطنية للمشاريع الكبر 
المخططات، ضئيلة، ذلك أن تلك المؤسسات مقصاة من إمكانية المشاركة في االنجاز، لعدم 

 كفاية قدراتها جراء ضعف حجمها.
وذلك للمصاعب التي  ت الوطنية المنتجة إلى االستيراد:مشكلة تحول المؤسسا -2

يلعبه تحقيق األرباح الفورية  لالستقطاب الذيكذا ، و تحقيق الربحية من نشاطها تواجهها في
 .ة )االستيراد أساسا(من ممارسة التجار 

الذي تعاني منه السوق الوطنية، نتيجة شراء منتجات رديئة، ذات  :مشكلة اإلغراق -3
منشأ غير رسمي يجعلها ذات تنافسية حصرية، أدت إلى توسيع قدرات االقتصاد الموازي، 

 ية الوطنية. وبالتالي إلى انحصار القدرات اإلنتاج
فمن جهة، بقيت السوق في أجزاء هامة  لة االحتكار ونشوء مجموعات الضغط:مشك -4

منها، تحت سيطرة االحتكارات الطبيعية للدولة، من مثل شركات قطاع الطاقة، وما ينجم 
عن ذلك من سوء تغطية حاجيات األفراد والمؤسسات، حيث يمس نقص المنتوج الوطني 

ت مثل الوقود والمشتقات النفطية مثل الزيوت، مما يدفع إلى تعميق بصورة دورية، منتجا
التبعية لالستيراد أمام منتجات شركات دولية كبرى، سيطرت مع الوقت على المزيد من 

 األنصبة في السوق.
صيغ للسيطرة، أصبحت تضر بإمكانية  عرفت السوق بروزكما  مشكلة السيطرة: -5

جاه أسعار المنتجات المستوردة نحو التماشي مع اتجاهاتها ، فغالبا ما يالحظ اتهااستقرار 
عندما تسير نحو االرتفاع، في حين أنها ال تأخذ نفس االتجاه إذا ما تراجعت في األسواق 

 .ليةالدو 
وهنا، تطرح مشكلة وظيفة التنظيم التي يجب أن  مشكلة نقص كفاءة تدخل الدولة: -6

لسوق، الشيء الذي يمثل نقصا واضحا في األداء تضطلع بها الدولة بكفاءة، في اقتصاد ا
نتيجة عمل مجموعات الضغط كذا و  ديثة لتدخل الدولة في اقتصاد حر،نتيجة التجربة الح

ت المتعددة الجنسيات التي المدافعة عن حصتها في السوق، ومن خاللها عن حصة الشركا
 .تمثلها

تطور الصناعة الوطنية،  أمام أداء السوق، يجعل منمجموع المصاعب المطروحة  إن
كل من السلطات العمومية والمتعاملين االقتصاديين على حد سواء. كما  مإشكالية حقيقية أما

أن اختيارات المستهلكين، المتجهة في صالح المنتجات المستوردة، تخلق مصاعب إضافية 
ل أنصبة لمنتجات صناعية وطنية تنافسية، وقادرة على احتال ،بروز جديدأي محاولة أمام 

لها في السوق الوطنية، وذلك قبل البحث عن أي طموح لها في كسب موقع في األسواق 
 .األجنبية
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 لجزائرالتنمية المستدامة في اعلى العالمية انعكاسات األزمة المالية 

 
 
 

 د. تواتي مريم 
 

Abstract: 
 
 
 
 
 
 
 
 

keys words: 
relationship between the financial and sustainable development. 

 
 :ملخص  

 
 
 
 
 

  
 

 الكلمات المفتاحية :  
 .زمة المالية االتنمية المستدامةعالقة األاألزمة المالية العالمية الراهنة، التنمية المستدامة، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  . 02جامعة البليدة   ،أستاذة محاضرة  ب   

تأّثر الدول المتقدمة  وهي ناتجة عن ،ى الجزائرعل لألزمة المالية هناك تأثيرات غير مااشرة
في طريق النمو مثل الجزائر  واذا كانت التنمية المستدامة االنساة للدول السائرة .ااألزمة

تكريسها ألغراض التحسين المستمر في مستويات تعني: " توظيف الموارد الطايعية و 
ر اصورة اآلثار ستعيق عملية استغالل موارد الجزائهذه ، فان كل والحد من الفقر" المعيشة

  .راجع مستوى المعيشة وزيادة الفقرمتوازنة وتؤدي الى ت

 

There are indirect effects of the financial crisis on Algeria. It is 
caused by the developed countries affected by the crisis. If the 
sustainable development for the countries as Algeria means : " the 
employment of natural resources to reduce poverty", these effects 
will hamper the exploitation of resources in Algeria, it’s decline in 
the standard of living and increasing poverty . 
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 مقدمة :
تلاية احتياجات الحاضر دون أن تؤدي إلى تدمير قدرة  يهالتنمية المستدامة ا يقصد

، ويمكن أن ينقسم هذا التعريف من الناحية الة على تلاية احتياجاتها الخاصةاألجيال المق
إجراء خفض في استهالك ، وهو : األول ينطاق على الدول المتقدمة االقتصادية الى جزئين

: تعني توظيف الموارد من أجل رفع مستوى ة فهيأما االنساة للدول المتخلف الطاقة والموارد ،
ن الدول التي مستها واراطها مع األزمة المالية التي حدثت نجد أ المعيشة والحد من الفقر.

أجل تدارك الخسائر التي لحقت اها، تحاول ومن هذه األزمة )االقتصاديات العظمى( 
، وهذا ما يؤثر على نجاح عملية استغالل موارد وامكانيات الدول الضعيفة واستنزاف ثرواتها

 تحقيق التوازن فيها .لتنمية المستدامة في هذه الدول و ا
االنساة للجزائر أدت األزمة المالية العالمية الى تراجع حجم االستثمارات األجناية اساب و 

الى تراجع عملية توظيف الموارد ، وهذا ما أدى ي عانت منه الدول المستثمرة فيهاالركود الذ
.  وازن في عملية التنمية المستدامة، وكذا انخفاض مستوى المعيشة اهالتالي اخالل التااو 

 الموالية :  اإلشكالية وعلى ضوء ما تقدم يمكن طرح
 

 ؟في الجزائر التنمية المستدامةعلى المالية العالمية ما هي انعكاسات األزمة 
 

 قمنا اطرح الفرضيتين المواليتين : هذه االشكاليةو لالجااة على 
هناك تأثير كاير لألزمة المالية العالمية على االقتصاد الجزائري احكم ارتااطه  -

 ااقتصاد الدول التي مستها هذه األزمة؛
ان تأثير األزمة على االقتصاد الجزائري أدى الى حدوث اختالل في التنمية  -

 المستدامة فيها، وهذا متعلق اعدة جوانب. 
 

 :معالجة النقاط الموالية في محاولة وتكمن أهمية هذه الدراسة
 ؛هاسل الزمني لالتسلالجذور و  ،تعريف األزمة المالية الراهنة -
 مفهوم التنمية المستدامة وواقعها في الجزائر؛ -
 اعض اآلراء حول تأثير األزمة المالية العالمية الراهنة على الجزائر؛ -
 .التنمية المستدامة في الجزائرلعالمية الراهنة على تأثير األزمة المالية ا -
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 مفهوم األزمة المالية الراهنة والتنمية المستدامة، وواقعهما في الجزائر: ( 1
  :مفهوم األزمة المالية الراهنة (  1-1

ذلك هيم المتعلقة ااألزمة المالية، و سنحاول من خالل هذا الجزء التعرض إلى المفا
تعريف األزمة المالية، تعريف األزمة المالية الراهنة،  خالل الوقوف على النقاط الموالية : من

 التسلسل الزمني لألزمة المالية الراهنة.الجذور و 
: في الواقع ليس هناك تعريف واحد لألزمة المالية، ال هناك عدة تعريف األزمة المالية -أ

 :سنعرض منها التعريفين المواليين تعاريف
في " االضطراب الذي يحدث في األوراق المالية، األزمة المالية تتمثل  : 01تعريف 

عسار المدينين و الوسطاء، و و يتميز هذا األ هذا خير اانخفاض في أسعار األصول، وا 
يعمل على إتالف طاقة السوق، كما ر عن طريق تشعب النظام المالي، و االضطراب ينتش

 .1 "األموال في االقتصاد يؤثر على فعالية رؤوس 
هناك تعريف آخر يعرف األزمة المالية اأنها : " انهيار في األسواق المالية مصحواا 
افشل عدد كاير من المنظمات المالية و غير المالية، مع انكماش حاد في النشاط 

 .2االقتصادي الكلي و هكذا " 
مع الرأي الذي يرى أن كل نحن يفات المطروحة لألزمة المالية، و يالحظ تعدد التعر  

هذه التعاريف جميعا هي في مجموعها تكاد تكون المكونات األساسية لتعريف واحد جامع 
 لألزمة المالية.

هي أزمة الرهن العقاري وتتلخص في أن عددا من  :تعريف األزمة المالية الراهنة -ب 
الانوك العقارية الشاملة أخذت تتوسع اشكل كاير في تقديم القروض والتسهيالت االئتمانية 
للمواطنين دون دراسة دقيقة إلمكانية وقدرة العميل على الدفع ،فتم تقديم العديد من القروض 

لعواقب، ولكن الذي حصل في الاداية هو العقارية وهذا اضمان العقار دون التفكير في ا
كساد في قيمة العقار فأصاحت أسعارها تتدهور، فأصاح الشخص المقترض غير قادر على 
الدفع، واالتالي أصاحت هذه المؤسسات المالية المقرضة غير قادرة على مواجهة طلاات 

 . 3المودعين، وفي األخير أعلنت إفالسها 

 :لألزمة المالية الراهنةل الزمني الجذور والتسلس -ج 

 جذور األزمة المالية العالمية الراهنة :  .1

" أزمة  ـنشوب ما يسمى ا، و م 2006تعود أسااب األزمة المالية العالمية الراهنة الى عام 
في دوامة  الانكي األمريكيالقروض العالية المخاطر"، والتي أدخلت القطاع المصرفي و 

 . 4ذهب ضحيتها اآلالف من المواطنين األمريكيين الخسائر واالضطرااات و 
 التسلسل الزمني لألزمة المالية الراهنة :. 2

 :5 منذ فترة و اقتصاد أمريكا المالي في تدهور وهذا يتضح لنا في النقاط الموالية
: الواليات المتحدة تشهد ارتفاعا كايرا في عدم قُـدرة المقترضين على 2007*فيفري 
قروض الرهن العقاري، ما أّدى إلى أولى عمليات إفالس مؤسسات مصرفية دفع مستحقات 

 متخصصة؛
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، هو أول انك كاير Bear Stearns: مصرف االستثمار األمريكي 2007*جوان 
 ُيـعاني من خسائر قروض الرهن العقاري؛

مليار يورو من السيولة،  94،8: الانك المركزي األورواي يضّخ 2007*أوت 
مليار دوالر، كما تدّخـلت العديد من الانوك  24الية األمريكية تضّخ من جاناها والخزينة الفدر 

 األخرى، مثل انك اليااان والانك الوطني السويسري؛
 Nothern Rock: انك إنجلترا يمنح قرضا استعجاليا إلى مصرف 2007*ساتمار 

 لتجنيه اإلفالس، وقد تم اعد ذلك تأميمه؛
س السويسري ُيـعلن عن انخفاض قيمة موجوداته : مصرف يو اي إ2007*أكتوار 

 مليار فرنك؛ 4اـ 
: الخزينة الفدرالية األمريكية تُـخفِّـض نساة الفائدة الرئيسية اثالثة 2008* جانفي 

 %، وهو إجراء وصفه الخاراء اأنه ذو ُاـعٍد استثنائي؛3،50أرااع النقطة، لتصل إلى 
األمريكية تقول إنها مستعّدة لتقديم مالغ يصل إلى : الخزينة الفدرالية 2008*مارس 

 مليار دوالر إلى مجموعة محدودة من الانوك الُكـارى؛ 200
ُيـعلن شراءه  JP Morgan Chase: العمالق المصرفي األمريكي 2008*مارس 

، الذي يعاني من صعواات، وهي العملية التي حظيت ادعم مالي Bear Stearnsلمصرف 
 الفدرالية األمريكية؛ من طرف الخزينة
 Fannie Maeو Freddie Mac: الضغط يشتّد على مؤسستي 2008*جويلية 

األمريكيتين المتخصصتين في إعادة تمويل القروض العقارية، والخزينة األمريكية تُـعلن عن 
  خّطـة إلنقاذ القطاع العقاري.

 :ة المستدامة وواقعها في الجزائرمفهوم التنمي ( 1-2
 : التنمية المستدامة مفهوم  -أ

  :تعريف التنمية المستدامة  .1
ال تقتصر التنمية المستدامة على الوعي الايئي، و لكن تهدف إلى إقامة أفضل توازن اين 

تضمن التقرير الصادر عن معهد الموارد ، احيث القتصادية، االجتماعية و الايئيةاألاعاد ا
للتنمية المستدامة حيث قسم التقرير هذه العالمية حصر عشرين تعريفا واسعة التداول 

 :  6، احيث، ايئية ، اجتماعية وتكنولوجية( التعريفات إلى أراع مجموعات )اقتصادية
خفض في استهالك الطاقة  : " التنمية المستدامة للدول المتقدمة إجراءتعني اقتصاديا

السائرة في طريق النمو فهي تعني توظيف الموارد من والموارد، أما االنساة للدول المتخلفة و 
اإلدارة المثلى للموارد : "أجل رفع مستوى المعيشة والحد من الفقر " كما تعرف على أنها 

ذلك االتركيز على الحصول على الحد األقصى من منافع التنمية اإلقتصادية الطايعية، و 
 .يتها "ات الموارد الطايعية و نوعاشرط المحافظة على خدم

السعي من أجل استقرار النمو السكاني فتعني : "االجتماعي واإلنساني أما على الصعيد 
 . صحية والتعليمية خاصة في الريف "ورفع مستوى الخدمات ال

رض الزراعية : " حماية الموارد الطايعية واالستخدام األمثل لألتعني الايئيوعلى الصعيد 
 .والموارد المائية "

" نقل المجتمع إلى عصر الصناعات النظيفة التي  التكنولوجي حيث يقاالها على الصعيد 
تستخدم تكنولوجيا منظفة للايئة للحد األدنى من الغازات الملوثة والحااسة للحرارة والضارة 

 ااألوزون " .
متطلاات : تنمية تسمح اتلاية احتياجات و  األمم المتحدة للتنمية والايئةكما يعرفها ارنامج 

 .ال المقالة على تلاية احتياجاتهااألجيال الحاضرة دون اإلخالل اقدرة األجي
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 تطور مفهوم التنمية المستدامة: .2
ت المتاادلة اين كان من محصالت العمل الدولي في الساعينات والثمانينات اشأن العالقا

من خالل تقرير اللجنة ، هي اروز مفهوم التنمية المستديمة اشكل صريح، الايئة والتنمية
ار الجمعية العامة لألمم المتحدة، وتطور مع مرور وقر  1987العالمية للايئة والتنمية لسنة 

" ريودو ر األمم المتحدة للايئة والتنمية، ليحضى اعد ذلك ااعتراف رسمي أثناء مؤتمالزمن
 م. 1992جينيرو " في سنة  

إغناسي ساكس "  "  يق اين الايئة والتنميةويرجع هذا المفهوم أساسا إلى أحد دعاة التوف
"Ignacy sachs "  الذي عمل في سنوات الساعينات على النهوض االتنمية االيكولوجية

الدولي م اااريس المركز  1973اشكل محسوس خاصة في دول الجنوب، حيث أسس سنة 
االيكولوجية كما قام م ادأ انشر مجالت التنمية  1977ومنذ سنة ، للاحث في التنمية والايئة

م تحت عنوان " إستراتجية التنمية األيكولوجية " اتناول السال الكفيلة للتوفيق  1980في سنة 
اين األيكولوجيا واالقتصاد مع اقتراح استراتجيات إلخضاع القرارات االقتصادية للمتطلاات 

 المستعجلة في الحفاظ على الايئة.
ى واسع خصوصا في الدول ولوجية لم يجد صدوالواقع أن مفهوم التنمية األيك   

 سكسونية اخالف مفهوم التنمية المستديمة الذي القى رواجا أكار.األنجلو 
 :أبعاد التنمية المستدامة  .3

إن التنمية المستدامة تتضمن أاعادا متعددة تتداخل فيما اينها من شأن التركيز على 
عة المستهدفة، ويمكن اإلشارة هنا إلى أرامعالجتها إحراز تقدم ملموس في تحقيق التنمية 

  :7، هي كل من األاعاد االقتصادية والاشرية والايئية والتكنولوجية أاعاد
 : وهي :  ألبعاد االقتصاديةاأ.  
: فاالنساة لألاعاد اإلقتصادية للتنمية حصة االستهالك الفردي من الموارد الطبيعية – 1

قياسا على مستوى نصيب الفرد من   الصناعية يستغلونالمستدامة نالحظ أن سكان الالدان 
أضعاف ما يستخدمه سكان الالدان النامية. ومن ذلك مثال أن   الموارد الطايعية في العالم،

استهالك الطاقة الناجمة عن النفط والغاز والفحم هو في الواليات المتحدة أعلى منه في الهند 
" أعلى اعشر OCDE" ـوالتنمية االقتصادية المرة، وهو في الدان منظمة التعاون  33ب 

 مرات في المتوسط منه في الالدان النامية مجتمعة.

فالتنمية المستدامة االنساة للالدان الغنية تتلخص في  : إيقاف تبديد الموارد الطبيعية – 2
 إجراء تخفيضات متواصلة من مستويات االستهالك الماددة للطاقة والموارد الطايعية ، وذلك

حداث تغيير جذري في أسلوب الحياة. وال اد في هذه العملية   عار تحسين مستوى الكفاءة وا 
من التأكد من عدم تصدير الضغوط الايئية إلى الالدان النامية. وتعني التنمية المستدامة 
أيضا تغيير أنماط االستهالك التي تهدد التنوع الايولوجي في الالدان األخرى دون ضرورة، 

 ك الدول المتقدمة للمنتجات الحيوانية المهددة ااالنقراض.كاستهال

: وتقع على الالدان الصناعية  مسؤولية البلدان المتقدمة عن التلوث وعن معالجته – 3
مسؤولية خاصة في قيادة التنمية المستدامة، ألن استهالكها المتراكم في الماضي من الموارد 

كان كايرا  -امها في مشكالت التلوث العالميواالتالي إسه –الطايعية مثل المحروقات 
ادرجة غير متناساة. يضاف إلى هذا أن الالدان الغنية لديها الموارد المالية والتقنية والاشرية 
 الكفيلة اأن تضطلع االصدارة في استخدام تكنولوجيات أنظف وتستخدم الموارد اكثافة أقل .

االقدر الذي ينخفض اه استهالك الموارد ذلك أنه : و تقليص تبعية البلدان النامية – 4
الطايعية في الالدان الصناعية، يتااطأ نمو صادرات هذه المنتجات من الالدان النامية 
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وتنخفض أسعار السلع األساسية ادرجة أكار، مما يحرم الالدان النامية من إيرادات تحتاج 
نطالق من نمط تنموي يقوم إليها احتياجا ماسا. ومما يساعد على تعويض هذه الخسائر، اال

على االعتماد على الذات لتنمية القدرات الذاتية وتأمين االكتفاء الذاتي واالتالي التوسع في 
التعاون اإلقليمي، وفي التجارة فيما اين الالدان النامية، وتحقيق استثمارات ضخمة في رأس 

 المال الاشري، والتوسع في األخذ االتكنولوجيات المحسنة.

: وتتمثل في جعل فرص الحصول على الموارد والمنتجات لمساواة في توزيع المواردا – 5
المساواة تساعد   ، فهذهأقرب إلى المساواةوالخدمات فيما اين جميع األفراد داخل المجتمع 

 على تنشيط التنمية والنمو االقتصادي الضروريين لتحسين مستويات المعيشة.

: فالتنمية المستدامة تعني إذن الحد من التفاوت لالحد من التفاوت في المداخي – 6
 المتنامي في الدخل وفي فرص الحصول على الرعاية الصحية في الالدان الصناعية .

: كما أن التنمية المستدامة يجب أن تعني في جميع الالدان تقليص االنفاق العسكري – 8
لة إلى اإلنفاق على احتياجات تحويل األموال من اإلنفاق على األغراض العسكرية وأمن الدو 

التنمية. ومن شأن إعادة تخصيص ولو جزء صغير من الموارد المكرسة اآلن لألغراض 
 العسكرية اإلسراع االتنمية اشكل ملحوظ.

 : األبعاد البشريةب . 

: وتعني التنمية المستدامة فيما ااألاعاد الاشرية العمل على تثبيت النمو الديموغرافي – 1
ذلك ألن النمو السريع يحدث ضغوطا حادة اير في سايل تثايت نمو السكان، و م كتحقيق تقد

 على الموارد الطايعية وعلى قدرة الحكومات على توفير الخدمات. 

: وللحجم النهائي الذي يصل إليه السكان في الكرة مكانة الحجم النهائي للسكان – 2
 لة الحياة الاشرية غير معروفة ادقة. األرضية أهميته أيضا، ألن حدود قدرة األرض على إعا

: إن التنمية المستدامة تعني النهوض االتنمية القروية النشيطة أهمية توزيع السكان – 3
للمساعدة على إاطاء حركة الهجرة إلى المدن، وتعني اتخاذ تدااير سياسية خاصة من قايل 

التقليص إلى الحد األدنى من اعتماد اإلصالح الزراعي واعتماد تكنولوجيات تؤدي إلى 
 اآلثار الايئية للتحضر.

: التنمية المستدامة تعني هنا إعادة توجيه الموارد أو االستخدام الكامل للموارد البشرية – 4
إعادة تخصيصها لضمان الوفاء أوال ااالحتياجات الاشرية األساسية مثل تعلم القراءة 

فيما –والمياه النظيفة. والتنمية المستدامة تعني  والكتااة، وتوفير الرعاية الصحية األولية،
تحسين الرفاه االجتماعي، وحماية التنوع الثقافي، واالستثمار في  -وراء االحتياجات األساسية

اتدريب المراين والعاملين في الرعاية الصحية والفنيين والعلماء وغيرهم  -رأس المال الاشري
 ة الستمرار التنمية. من المتخصصين الذين تدعو إليهم الحاج

: ثم إن التنمية المستدامة على المستوى األسلوب الديموقراطي االشتراكي في الحكم – 5
السياسي تحتاج إلى مشاركة من تمسهم القرارات، في التخطيط لهذه القرارات وتنفيذها، وذلك 
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اها لساب عملي هو أن جهود التنمية التي ال تشرك الجماعات المحلية كثيرا ما يصي
  اإلخفاق.

 :األبعاد البيئيةج . 
: االنساة لألاعاد إتالف التربة، استعمال المبيدات، تدمير الغطاء النباتي والمصايد – 1

الايئية نالحظ أن تعرية التراة وفقدان إنتاجيتها يؤديان إلى التقليص من غلتها، ويخرجان 
الزراعية. كما أن اإلفراط في استخدام سنويا من دائرة اإلنتاج مساحات كايرة من األراضي 

األسمدة ومايدات الحشرات يؤدي إلى تلويث المياه السطحية والمياه الجوفية. أما الضغوط 
الاشرية والحيوانية، فإنها تضر االغطاء النااتي والغااات أو تدمرهما. وهناك مصايد كثيرة 

لها فعال امستويات غير مستدامة، لألسماك في المياه العذاة أو المياه الاحرية يجري استغال
 أو أنها توشك أن تصاح كذلك.

: التنمية المستدامة تعني صيانة المياه اوضع حد لالستخدامات الماددة صيانة المياه - 2
وتحسين كفاءة شاكات المياه. وهي تعني أيضا تحسين نوعية المياه وقصر المسحواات من 

اا في النظم اإليكولوجية التي تعتمد على هذه المياه السطحية على معدل ال يحدث اضطرا
 المياه، وقصر المسحواات من المياه الجوفية على معدل تجددها. 

: التنمية المستدامة في هذا المجال تعني أن يتم تقليص مالجئ األنواع البيولوجية – 3
النقراض صيانة ثراء األرض في التنوع الايولوجي لألجيال المقالة، وذلك اإاطاء عمليات ا

ن أمكن وقفها. –وتدمير المالجئ والنظم اإليكولوجية ادرجة كايرة   وا 

: والتنمية المستدامة تعني كذلك عدم المخاطرة حماية المناخ من االحتباس الحراري – 4
ازيادة مستوى سطح الاحر، أو تغيير أنماط سقوط  –اإجراء تغييرات كايرة في الايئة العالمية 

يكون من شأنها إحداث تغيير  –نااتي، أو زيادة األشعة فوق الانفسجية األمطار والغطاء ال
  في الفرص المتاحة لألجيال المقالة.

 : األبعاد التكنولوجيةد . 
            .لوجيات أنظف في المرافق الصناعيةاستعمال تكنو  – 1

يات المستخدمة : والتكنولوجاألخذ بالتكنولوجيات المحسنة وبالنصوص القانونية الزاجرة – 2
اآلن في الالدان النامية كثيرا ما تكون أقل كفاءة وأكثر تسااا في التلوث من التكنولوجيات 
المتاحة في الالدان الصناعية. والتنمية المستدامة تعني اإلسراع ااألخذ االتكنولوجيات 

 ها. المحسنة، وكذلك االنصوص القانونية الخاصة افرض العقواات في هذا المجال وتطايق

: إن استخدام المحروقات يستدعي اهتماما خاصا ألنه المحروقات واإلحتباس الحراري – 3
حراقها  مثال واضح على العمليات الصناعية غير المغلقة. فالمحروقات يجري استخراجها وا 
وطرح نفاياتها داخل الايئة، فتصاح اساب ذلك مصدرا رئيسيا لتلوت الهواء في المناطق 

 ألمطار الحمضية التي تصيب مناطق كايرة .العمرانية، ول

: وترمي التنمية المستدامة في هذا المجال إلى الحد من الحد من انبعاث الغازات – 4
الحد اصورة كايرة من استخدام   المعدل العالمي لزيادة اناعاث الغازات الحرارية. وذلك عار

يجاد مصادر أخرى للطاقة إلمداد المجتمعات ا  لصناعية. المحروقات، وا 
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: والتنمية المستدامة تعني أيضا الحيلولة دون الحيلولة دون تدهور طبقة األزون – 5
لمعالجة هذه المشكلة تدهور طاقة األوزون الحامية لألرض. وتمثل اإلجراءات التي اتخذت 

فاتفاقية كيوتو جاءت للمطالاة االتخلص تدريجيا من المواد الكيميائية المهددة  ،سااقة مشجعة
لألزون، وتوضح اأن التعاون الدولي لمعالجة مخاطر الايئة العالمية هو أمر مستطاع. لكن 
تعنت الواليات المتحدة األمريكية واعتدادها اأن قوتها أصاحت فوق إرادة المجتمع الدولي 

 يع على هذه االتفاقية ما دام أن ال أحدا يستطيع إجاارها على ذلك.جعلها ترفض التوق

 واقع التنمية المستدامة في الجزائر:  -ب

آليات مؤسسية وقانونية ومالية وداخلية لضمان  األخيرة وضعت الجزائر خالل السنوات
للايئة لى الخصوص كتااة الدولة القرار، منها ع إدماج الايئة والتنمية في عملية اتخاذ

ألعلى للايئة والتنمية المالي والسلطة العامة، والمجلس ا مديرية عامة تتمتع ااالستقاللو 
المتعدد القطاعات ويرأسه رئيس الحكومة، والمجلس  وهو جهاز للتشاور ،المستدامة

  .مؤسسة ذات صاغة استشارية االقتصادي واالجتماعي الوطني، وهو

السنوات األخيرة  خالل مجهودات التنمية لمهمة في إطاروقد تم إنجاز العديد من األعمال ا
ااالعتاار في العديد  ، أعطت نتائج جديرة21ضمن تطايق جدول أعمال القرن   والتي تدخل

التحوالت الديموغرافية،  من الميادين، منها على الخصوص محاراة الفقر، السيطرة على
ة اتخاذ الاشرية واإلدماج في عملي وطناتوالحماية واالرتقاء االوقاية الصحية وتحسين المست

معوقات كايرة منها على الخصوص صعواات  . وقد لوحظ مع ذلك، أنالقرار المتعلقة االايئة
التكنولوجيا وغياب أنظمة اإلعالم الناجعة، قد أدت  تمويلية ومشاكل ذات صلة االتمكن من

  .21رن أعمال الق من أجل تطايق جدول إلى الحد من مجهودات الجزائر

التحوالت الديمغرافية  التالي أن الايانات والمعلومات المتوفرة اشأنويتضح من الجدول 
 :8، احيثالمتعلقة االصحة واالستدامة تعتار جيدة جدا في الجزائر، وكذلك تلك
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 وغرافية و االستدامة في الجزائر: المعلومات الخاصة بالتحوالت الديم01جدول رقم ال

 هزيلة البيانات الجيدة ولكنها ناقصة بعض جيدة
  محاراة الفقر ▪

 االستهالك أنماطتغيير  ▪

 مستوطنات اشرية ▪

التخطيط واإلدارة المتكاملة  ▪
 األرضية للموارد

 محاراة إزالة الغااات ▪

 محاراة التصحر والجفاف ▪

 اإلستغالل المستدام للجاال ▪

 الزراعية التنمية  دعم ▪
  المستدامة.والريفية 

 الايوتكنولوجيا ▪

المحيطات، الاحار،  ▪
 ومواردها المناطق الساحلية

 نفايات خطرة

 التراية والتوعية العامة ▪
 والتدريب

 في عملية اتخاذ إدماج اإلشكالية الايئية والتنمية ▪
  القرار

 حماية الجو ▪

 الحفاظ على التنوع الايولوجي ▪

 الموارد المائية ▪

  الكيماوية السامةالمواد  ▪

 المزارعون ▪

 الموارد و اآلليات المالية ▪

  التكنولوجيا والتعاون واناء القدرات ▪

 العلم في خدمة التنمية المستدامة ▪

 القدرات التعاون الدولي من أجل اناء ▪

 الصكوك القانونية الدولية ▪

 اإلعالم من أجل اتخاذ القرارات ▪

  التعاون والتجارة الدوليان ▪

  الحفاظ على التنوع الايولوجي ▪

 المزارعون ▪

  الدولية الترتياات المؤسسية ▪

التنمية المستدامة في الجزائر اين حتمية التطور وواقع «، زيان الرحماني هاجر و اكدي فطيمةاو المصدر : 
-www.uneca ، 14/02/2014تاريخ الموضوع  ،»التسيير

na.org/arabe/un/documents%20et%20etudes/indicateurs-AR(8).doc 
   
 :اآلراء حول تأثير األزمة المالية العالمية الراهنة على الجزائر بعض (1-3

العالمية عالمات استفهام متزايدة حول مدى تأثر االقتصاديات في  األزمة المالية تركت
العديد من الدول النامية، حيث تااينت اآلراء اشأن مستوى الضرر الذي يمكن أن يصيب 
تلك الالدان. وفي الجزائر تكشف قراءات متخصصين للواقع المحلي أن االقتصاد والتنمية 

 لاا ااألزمة المالية.ليسا امأمن عن التأثر س
، كما أن الاعض يرون أن ذا التأثيرغير أن هناك العديد من اآلراء حول ايجااية أو سلاية ه

 : ا في النقاط المواليةالجزائر اعيدة تماما عن هذه األزمة و يمكن ذكر هذ
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على هامش مناقشات مجلس األمة الجزائري حول قانون المالية لسنة  تم التوضيح - 
أن الجزائر غير موجودة فى السوق المالية الدولية وال تتوفر على صناديق سيادية ما  2009

يجعلها حقيقة فى منأى من التاعات السلاية لهذه األزمة. وأضاف " لو كانت لدينا صناديق 
 ؛9 ت أرصدتنا افعل األزمة الحالية"لضاعت أموالنا ولتراجع سيادية 

الانك المركزي الجزائري، أن احتياطي الجزائر األجناي الذي تعزز  والي كما أعلن -
مليار دوالر انهاية جويلية  وهو ما يمثل زيادة عن  136.7امايعات المحروقات، قد الغ 

 ؛10  2007مليار دوالر انهاية  110.18

نحو ساعة مليارات دوالر وهي  2008قطاع الخدمات في عام أنفقت الجزائر على و  -
مرشحة الستقاال استثمارات غراية تاحث عن فرص اديلة في دول تشهد عمليات إعمار 

 ضخمة. 

فقد  عاد الرحمن ماتولأما الخاير االقتصادي ورئيس مجلس الخوصصة السااق االجزائر  -
 .داعيات األزمة المالية العالميةتتوقع عواقب سلاية على الجزائر نتيجة تأثيرات 

وأرجع ذلك إلى قرار المصرف المركزي منذ نحو أساوع تخفيض قيمة الدينار، فأصاح 
دوالر(، وأما  0.89دينارا ) 63دوالر( اعدما كانت قيمته  1.04دينارا ) 73الدوالر يعادل 

 ؛11دوالر( 1.42دينار ) 100دوالر( إلى  1.14دينارا ) 80سعر اليورو فقد ارتفع من 

ب مما ستحمله لهم األيام كما يعيش اآلالف من العمال الجزائريين أجواء خوف و ترق -
المصانع التي عارت عن نيتها األنااء السيئة من اعض الشركات و ، حيث تواترت القادمة

المية التي تهدد اقتصاديات تخفيض عدد من موظفيها نتيجة ارتدادات األزمة المالية الع
ي اضاللها على االقتصاد اعد األحداث المتوالية ادأت األزمة المالية تلقأنه و الدول، اال 
موجة الغالء أصاحت الجاهة االجتماعية مهددة ااالنفجار في أية لحظة نتيجة الجزائري، و 

االهمال الذي طال العديد من المناطق التي لم تستفد من أي ارامج التي تجتاح الاالد و 
 تنموية؛

س كافة المواد الموجهة اأن ارتفاع األسعار لن يم االقتصادي مصيطفىير الخا ويؤكد  - 
، ال إن األمر سيقتصر على قائمة محددة فحسب، من اينها المواد الغذائية لالستهالك

خل في ، قطع الغيار التي تدكاملة التصنيع مثل اودرة الحليب واألدوية، والسلع الوسيطة غير
، كالثالجات والماردات وحتى السيارات. وهذا ما نشهده اليوم في صناعة األدوات الكهرمنزلية

     .12الجزائر حيث ارتفعت أسعار العديد من المنتجات 

 

                                                 
  وتستخدم األموال العامة في  صناديق الثروة السيادية هي مؤسسات تااعة للحكومات: صناديق سيادية

دورا اارزا على الساحة وتلعب هذه الصناديق  .عمليات االستثمار ذات األمد الطويل خارج دول المنشأ
 العالمية، كما تثير أيضا عدة مشاكل . االقتصادية
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على التنمية المستدامة في آفاق التنمية المستدامة وأثر األزمة المالية العالمية (2
 الجزائر:

  المستدامة في الجزائر:التنمية تأثير األزمة المالية العالمية على  ( 2-1

تقدمة تقرياا لم تحدث في الجزائر، ال قد ان اآلثار المااشرة لألزمة المالية على الدول الم
تأّثر  ، غير أننا نجد أن هناك تأثيرات غير مااشرة على الجزائر وهي ناتجة عننجدها تنعدم

األثر أيضا على اختالل ، ومنه كان الدول المتقدمة ااألزمة والتي لنا معها عالقة اقتصادية
نظر الى هذه التأثيرات من جاناين، هما: يمكن الو ، وازن في احداث التنمية المستدامةالت

أسااب عدم التأثر في اعض ، وتتمثل اعض النظام المالي الجزائري والقطاع االقتصادي
 : الجوانب، والتأثيرات األخرى فيما يلي

، كلم شرق العاصمة الجزائرية 600تاعد  اداية األزمة كانت من مدينة عنااة التي -
حيث تفاجئ آالف العمال الجزائريين اقرار غير متوقع صادر من مجلس ادارة 

يقضي اتسريح حوالي تسعة آالف حديد و الصلب " أرسيلور ميتال " مجمع ال
من عديد من الدول من اينها الجزائر، و عامل من وحدات االنتاج المنتشرة في ال

الرتدادية زمة لن تقف عند حدود مدينة عنااة  فقد ادأت هزاتها االمؤكد أن األ
، فقد خرج عشرات الشااب في العاصمة الجزائرية تصل لمناطق عديدة أخرى

مطالاين اتحسين ظروفهم مال الذي طالهم من قال السلطات و منددين اااله
 ؛13المعيشية و ايجاد فرص عمل لهم 

 اساب العالمية المالية لألزمة السلاية لالنعكاساتالجزائري  االقتصاد يستجب لم -
، العالمي النقدي االنظام عالقته في الجزائري المالي و المصرفي طايعة النظام

 ليست حيث العالمي النظام في قوي اشكل مندمج غير الجزائري المالي فالنظام
 تخضع االتالي لم  العالم في الكارى التجارية الانوك في محفظات توظيفات للجزائر
 في لالستثمار سيادية صناديق تملك الدول التي لها خضعت التي المخاطر لنفس

 على " منفتحةمال " اورصة سوق الجزائر تملك كما ال .الخارجية المالية األوراق
 الجزائر ال تملك  ااالضافة اال أنالعالمية، و  الاورصات في المدرجة الشركات

 حد في ال يشكلون الذين الجزائريين األفراد دائرة خارج األجناية في المصارف أسهم
 الجزائري؛ الخاص القطاع نسيج ضمن اورجوازية طاقة ذاتهم 

انغالق االقتصاد الجزائري اشكل نساي على االقتصاد العالمي، ذالك أن اإلنتاج  -
ذلك ما يجعله في مأمن من لى التصدير ااستثناء المحروقات و يعتمد ع الجزائري ال

كساد قد يصيب االقتصاد العالمي والكثير من الدول التي تعتمد على  أي
 الصادرات قد تتأثر االركود والكساد في الدول المستهلكة لمنتجاتها؛

 على العالمية المالية األزمة تأثير حيث من قوية وتاقى كانت االستجااة ولكن -
 ارتااطه االسوقفي  الوطني االقتصاد لانية راجع ، وهذاقطاعات  االقتصاد

 النفطية الجااية على تعتمد الجزائر ، فموازنةخاص النفط اشكل وسوق العالمية
  % 97انساة  المحروقات على مداخيل تعتمد الجزائر وصادرات % 60انساة 

، 2008دوالر في عام  مليار1.8من  أكثر والغاز النفط خارج الجزائر تصدر الو 
 نصف حجم يساوي ما دوالر مليار 38إلى  مالعا نفس في الجزائر واردات ووصلت

 الوطني االقتصاد في الهشاشة حالة األساسية المصطلحات هذه . وتعنيالصادرات
 في الطلب ولحالة التذاذب لعامل يخضع النفط الذي اسعر االرتااط وحالة

 العالمي؛ االقتصاد
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في ارتفاع  وااعتاار أن الجزائر من الدول العراية المصدرة للاترول والذي ساهم -
حسب تقرير الانك العالمي الذي  2008المداخيل خالل النصف األول من سنة 

سنة  3,1مقاال %  4,9أشار إلى أن الجزائر حققت نساة نمو هذه السنة ب % 
وهي نتاج النفقات العمومية  6وقدرت نساة النمو خارج المحروقات ب %  2007

الانى التحتية والهياكل القاعدية، الاناء والخدمات المتعلقة ا :في قطاعات مثل
وأشار تقرير الانك العالمي أن الجزائر تتمتع اوضع مالي مريح إذ قدر احتياطي 

 30مليار دوالر ازيادة قيمتها  130ب  2007الصرف نهاية ساتمار من سنة 
، إال أن تراجع األسعار ادأ يشكل االنساة للدول 2007اية مليار دوالر مقارنة انه

هي آخر   2009ر وهو ما يتوقع حساه إلى أن سنةعامل ضغط مستمالنفطية 
مليار  160إلى  150سنة لمخطط دعم النمو االقتصادي الذي، جند له أكثر من 

ومع تراجع أسعار الاترول إلى  3,8ستنتهي انساة نمو متواضعة تقدر ب  دوالر
األجناي على دوالر للارميل واستمرار تدني األسعار وعزوف الرأسمال  50أقل من 

االستثمار في الجزائر فمن المتوقع أن تتأثر المشاريع الخاصة االهياكل القاعدية 
والانى التحتية التي تمول من قال الدولة تدريجيا فضال عن تأثر المداخيل الجاائية 

 ؛14 أيضا وهو ما من شأنه أن يؤثر على اإلقتصاد الجزائري
اساب  الوطنية االستثمارات على للسكان الداخلي االستهالكي الطلب وراما سيؤثر -

 اتراجع تأثرا القطاعات أكثر والطاقة الصناعة قطاع ، ويعتارالسيولة نقص
 االستثمارات؛

 انكماش ضغط تحت الجزائر في المخططة األجناية االستثمارات وستتأثر اعض -
 شركات نشاط وتراجع الخارج، نشاط " موانئ داي " في تراجع مخطط مثل النشاط

 الدينار صرف سعر وهذا و ااالضافة الى تراجع .الطاقة قطاع في االستكشاف
 ؛15السيولة  شح اساب الجزائري

 إستراتيجيتها في انعكاسات األزمة المالية الراهنة على االستثمار فالجزائرأما عن   -
ية من أجل جذب طيلة العشرية الحال جاارة مجهودات اذلت النمو أجل من

، فقد مة الحالية وانخصار رؤوس األموال، اال أنه مع انتشار األز االستثمار األجناي
االتالي ستعرف معظم الكاار من انتشارهم في الخارج و  جمد معظم المستثمرين

، كما أن الجزء األكار من شتركة جمودا لم تعرف مدته من قالالمشاريع الم
ن مع االنخفاض ، لكللتنمية تتأتى من قطاع المحروقاتمداخيل الجزائر الموجهة 

الطويل طات التنمية على المدى المتوسط و الشديد في أسعار الاترول ستتعثر مخط
 .16 ا طالت مدة األزمةذخاصة ا

: في طريق النمو مثل الجزائر تعني واذا كانت التنمية المستدامة االنساة للدول السائرة
والحد  مستويات المعيشةتكريسها ألغراض التحسين المستمر في توظيف الموارد الطايعية و "

: ارتفاع معدالت المالية العالمية على الجزائر منفان اآلثار غير مااشرة لألزمة  من الفقر "
( لها فروع في الجزائر  الاطالة اتسريح العمال نتيجة توقف مؤسسات عالمية ) مستها األزمة

لتالي تراجع االستثمارات عزوف الرأسمال األجناي على االستثمار في الجزائر واا، عن العمل
تراجع عمليات دفع األموال الخاصة المسجل أحيانا في أسعار الاترول، و  ، واالنخفاضفيها
، كل ما ساق سيعيق يعات الجزائر من النفط واالتالي تراجع مداخيل الجزائر،  ... الخاما

شة وزيادة الفقر، عملية استغالل موارد الجزائر اصورة متوازنة ويؤدي الى تراجع مستوى المعي
 .في نجاح التنمية المستدامة فيها ومنه حدوث اختالل

مدت على زيادة لتدارك المشاكل التي نتجت عن ارتفاع األسعار اعتونجد أن الجزائر و 
لفئات التي أثرت سلاا على االزيادة مست اعض القطاعات فقط و  هذهاألجور وتقديم منح، و 
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 ما لم تجد حال اقتصاديا الحل غير مناسب مستقاال، غير أن هذا لم تستفذ من الزيادات
المحروقات وهي ثروة زائلة، والحل ، وهذا الن الجزائر تعتمد في مصادر أموالها على مناساا

الذي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة هو توظيف تلك األموال في زيادة حسب رأيي و 
االستثمار د و خلق منتجات جديدة ، و الموار  حجم المشاريع ومنه تخفيض الاطالة و استخدام

 .تخص المنتجات التي يتم استورادهاخاصة في المشاريع التي 

 :آفاق التنمية المستدامة في الجزائر (2-2

مليار  36.5تهيئة اإلقليم اتخصيص ة في اإلطار الموجه لدعم النمو و اادرت وزارة المالي
 : 17خالل المشاريع التاليةدينار كغالف مالي لدعم التنمية المستدامة من 

 مشروع حماية الساحل؛ 
 مشروع حماية التنوع الايولوجي؛ 
 إنجاز مشروع خاص االايئة؛ 
 وضع دراسة خاصة االايئة و تهيئة اإلقليم؛ 
 مشروع خاص اتوفير الماء الشروب؛ 
 عمليات تحسين المحيط الحضري؛ 
 مشروع إلعادة تصريف الفضالت المنزلية . 

ألف مؤسسة على آفاق  600المتوسطة قررت الوزارة إنشاء الصغيرة و وفي اطار المؤسسات 
خد اعين اإلعتاار ماليين منصب شغل مع األ 6اإمكانها استقطاب ما ال يقل عن  2020

، وتحديد اعض الفروع اإلنتاجية ذات الميزة النساية اغرض اعدادها عامل النوعية واإلنتاجية
 . لعالميةلدخول السوق ا
مراكز  10، تم انجاز عمليات تخص انهاء أشغال اكار من نعاش اإلقتصاديوفي اطار اإل

أعمال ضافة الى هذا هناك اعمال أنجزت و دفن النافايات في أهم المراكز الحضرية للاالد إ
 : في قيد اإلنجاز ندكر منها

 تشخيص الوحدات الملوثة قصد تحويلها من أماكنها؛ 
 وضع جهاز مراقاة الهواء؛ 
 هكتار  200حة تفوق التي تمتد على مساالحضيرة الوطنية " دنيا " و نجاز مشروع ا

 المدينة الجديدة اسيدي عاد اهلل؛اين الجزائر و 
  مل تهيئة الاحر األايض إعداد مخطط تهيئة الشاطىء في اطار مخطط ع

الدائم لموارد الشواطىء ي يهدف إلى الحماية واإلستعمال العقالني و ذالمتوسط وال
  ائر العاصمة؛في منطقة الجز 

   فاقية "رام سار " في ات أهمية دولية اعنوان اتذموقع للمناطق الرطاة  26تسجيل
 ، و طونقا اوالية الطارف؛مالح ، العصافيرأحواض أايرة

صر ، قري فيتعلق األمر ب: قصاة الجزائرأما العمليات الموجهة لحماية التراث الثقافي األث
اسيلي واألهقار، منطقة ميزاب، قلعة اني حماد، قصور الداي اوهران وقسنطينة، حضيرة الط

 .تمنطيط وتاليلي
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 خاتمة :

الدراسات حول هذه األزمة استخلصنا الل أهم اآلراء التي تناولناها و من خمن كل ما ساق و 
مستقاال على االقتصاد الجزائري ومنه التنمية اعض الادائل لتفادي األثر السلاي الكاير لها 

سيظهر ان لم يظهر تأثيرها على اقتصادنا اشكل كاير في الوقت الحالي ألنه و المستدامة، 
 :ة عدم التحكم جيدا في هذه األزمة. وهذه الادائل هيهذا في حالمستقاال و 

 سحب دول الجنوب الحتياطاتها من الصرف المودعة في الانوك األمريكية؛ -
العالمية وتقوية تنمية جنوب للخروج من التاعية للسوق  -تقوية االندماج جنوب  -

 مندمجة هدفها االستجااة للحاجيات األساسية للمواطنين؛
استخدام الموارد الخاصة التركيز على خلق اقتصاد محلي وانشاء مشاريع جديدة ا -

ات شراء سندات الخزينة وقف عملي، مراقاة حركة رؤوس األموال ،االجزائر
 يين، يجب إنقاذ القروض الشعاية.ادل إنقاذ أرااب الانوك والرأسمالو  ،األمريكية

 ادل تقديم دعم للانوك والمؤسسات الخاصة المفلسة، يجب تأميمها اشكل نهائي؛  -
على دول الجنوب إعالن انسحااها من صندوق النقد الدولي والانك العالمي وخلق  -

هيكلة مؤسساتية مالية جديدة، أو دعم مشروع انك الجنوب لتمويل المشاريع 
 .واالستجااة للحقوق األساسية للمواطنينالعمومية 

نتيجة عن كل ما ساق أن األزمة المالية العالمية ال تؤثر في المنظومة يمكن اعطاء وأخيرا 
المالية الوطنية الجزائرية، ال ستؤثر االتأكيد في حالة فقر اإلنسان الجزائري وتحقيق التوازن 

د غالؤها ااطراد كلما عالجت الدول في التنمية المستدامة في الجزائر، فالسلع سيزدا
الرأسمالية الغراية أزمتها اأن سدت الثغرات الموجودة في مؤسساتها المالية، اضخ ماالغ 
أموال في خزائنها العمومية أو في تدعيم مؤسساتها المالية المفلسة أو المشرفة على 

استطاعت أن تحقق  اإلفالس، ولن يكون ذلك إال من مدخرات الدول النفطية كالجزائر التي
فوائض ضخمة ال تستطيع استعمالها، أو ال تعرف كيف تفعل ذلك، فتأخذ تلك  االحتياطات 

 كقرض ألجل غير مسمى.

 

 

 

 

 

 

 

www.u
niv

-b
lid

a2
.d

z/e
co

https://web.facebook.com/ecocomges/

www.univ-blida2.dz/eco
https://web.facebook.com/ecocomges/


 ( 2015) جوان  12العدد  -2 مجلة "األبحاث االقتصادية" لجامعة البليدة
 

 - 203 - 

 
 المراجع:الهوامش و 

 
 
 

                                                 
1
 Girardin Eric, «Finance internationale l’état actuel de la théorie », édition 

économica, paris, France, 1992, p 409.  
2
، دار الفكر العراي للنشر  »إدارة األسواق و المؤسسات المالية نظرة معاصرة  «عاد الحافظ السيد الادوي،  

 . 37، ص 1999القاهرة، مصر، 
3

، » المالية العالمية ندوة حول األزمة « رضوان العمار،  
02/05/2009،http://etudiantdz.com/vb/t20035.html   

4
، 01/01/2014،»األسااب و التداعيات …األزمة المالية العالمية  « 

http://etudiantdz.com/vb/t18631.html   
5
، ضمن  » األزمة المالية العالمية وأثرها على خطط المتدرب المستقالية « هاه محمد عااس عاد المطلب ، 

 .2، ص   2009متطلاات الحصول على شهادة حضور الارنامج التدرياي 
6
، مؤسسة »أفاق التنمية والتكامل االقتصادي اين دول شاه الجزيرة العراية  «القاسمي خالد ان محمد،   

 .36، ص 2000شااب الجامعة، اإلسكندرية، 
7
، 14/02/2014، »أاعاد التنمية المستدامة  «عاد السالم أديب ،  

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=4305   
8
التنمية المستدامة في الجزائر اين حتمية التطور وواقع «اوزيان الرحماني هاجر و اكدي فطيمة ،  

-www.uneca 14/02/2014 ،»التسيير
na.org/arabe/un/documents%20et%20etudes/indicateurs-AR(8).doc    

9
   ،01/02/2014 ،»الجزائر: األزمة المالية تحمل جوانب ايجااية لالقتصاد الجزائري  «كريم جودي ،  
 http://www.moheet.com/show_news.aspx ?nid=182894&pg=38  

 ،09/05/2009 ،»مسؤولون ماليون يقولون إن الجزائر محمية من األزمة المالية العالمية  « 10
http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ar/features/awi/newsbri

efs/genera    l/2008/10/06/newsbrief-03 
11
  05/01/2014 ،»أسواق الجزائر تستجيب ااطء لتراجع أسعار السلع عالميا  « عاد الرحمن ماتول، 
   http://www.aljazeera.net/NR/exeres/71CDEE6A-92FD-44FA-AA02-

3B54B732D729.htm   
12

، يوم دراسي حول " أثر األزمة  »األزمة االقتصادية العالمية و موقع الجزائر منها  «مصيطفى ،اشير   
 .  28/01/2014المالية العالمية على االقتصاد الجزائري " ، 

13
 ،9/01/2014، »تسونامي األزمة المالية يهدد الشواطئ الجزائرية «سليمان حاج ااراهيم ،  
 http://www.aljazeeratalk.net/forum/showthread.php?t=172801        

www.u
niv

-b
lid

a2
.d

z/e
co

https://web.facebook.com/ecocomges/

www.univ-blida2.dz/eco
https://web.facebook.com/ecocomges/


 ( 2015) جوان  12العدد  -2 مجلة "األبحاث االقتصادية" لجامعة البليدة
 

 - 204 - 

                                                                                                                   
14
  ،14/02/2014 ،»األزمة المالية الراهنة و أثرها على االقتصاد الجزائري«طالب دليلة وآخرون،  

http://almorabitat.ahlamoontada.com/t31-topic   
15

 ، 16ص  ،2014/ 02/ 23،»األزمة المالية العالمية : انعكاساتها و حلولها « الداوي الشيخ ،  
http://www.jinan.edu.lb/Conf/Money/3/drdaouicheikh.pdf   

16
، رسالة ماجستير في القانون  »التنمية المستديمة في ضوء القانون الدولي للايئة  «محمد فائز اوشدوب ،  

 . 15، ص  2002، جامعة الجزائر ، الولي والعالقات الدولية 
17
، الجزائر ،  »تقرير حول حالة و مستقال الايئة في الجزائر «وزارة تهيئة االقليم و الايئة و السياحة ،  

2005 . 

www.u
niv

-b
lid

a2
.d

z/e
co

https://web.facebook.com/ecocomges/

www.univ-blida2.dz/eco
https://web.facebook.com/ecocomges/


 مجلة "األبحاث االقتصادية" لجامعة البليدة 5 –العدد 05 ) جوان 5102(
 

- 205 - 
 

مقارنة بين الميثاق االخالقي لمهنة مراجعة الحسابات لدى كل من هيئة المحاسبة  دراسة
 والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية والهيئة الدولية للمراجعة

 (دراسة نظرية)
 

 كداتــسة عائشة

Résume: 

   La recherche vise à montrer les similitudes et les points de 
différence  entre les règles de comportement éthique pour la 
profession de l'audit à la fois dans  l'Organisation de comptabilité et 
d'audit pour les institutions financières islamiques   et l' Organisme  
international pour audit ,   où à respecter n'est pas une nouvelle 
approche, mais avait droit islamique déjà travaillé établir dans 
l'éthique de tous ceux qui travaillent dans cette profession. 

 
Les mots clés: Le comportement de l’auditeur, règles d'éthique , code 
de déontologie. 

 
 :ملخص

يهدف البحث إلى إظهار نقاط التشابه ونقاط االختالف بين قواعد السلوك  األخالقي لمهنة 
مراجعة الحسابات لدى كل من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية 
لزامية تقيد مراجعي الحسابات بالقواعد والسلوكيات االخالقية  نما سبق وأن عملت الشريعة صة بالمهنة   الخاوالهيئة الدولية للمراجعة ، وا  ، حيث أن االلتزام بها ليس أسلوبا جديدا وا 

 .اإلسالمية على تأصيلها في أخالقيات كل من يعمل في هذه المهنة

 
 خالقيات ، الميااق األخالقياألسلوك المراجع ، قواعد  :يةالكلمات المفتاح

 
 
 
 
 
 

                                                             
  2البليدة جامعة   -( ب)مساعدة  ةأستاذ 
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 :ةـدمـقـم 
. إضفاء الاقة على المعلومات المتضمنة في القوائم المالية  إن الهدف األساسي للمراجعة هو

وتعتبر هذه المعلومات مهمة لمتخذي القرار واألمر الذي يساهم في تعزيز االستامارات ، 
حيث يعتبر التزام مراجعي الحسابات بقواعد سلوك وآداب المهنة اعترافا منهم بمسؤولية 

تكارا جديدا بل قد سبق اإلسالم في وضع تلك المهنة ، وهذه المبادئ واألخالق ليست اب
المبادئ وتأصيلها منذ ظهور ديننا الحنيف، فمبادئ الشهادة الصادقة واجتناب شهادة الزور 
وعدم كتمان الحق واالستقامة والصدق واألمانة والتمسك بالحق والعدل وعدم الخيانة 

واألمانة واالستقامة . سالمواإلخالص في أداء العمل من مكارم األخالق التي جاء بها اإل
هما من الخصائص الرئيسية المميزة للعمل المهني ، وهما أيضا من الخصائص التي يأخذ 

 .منها المجتمع اقته في المهنة وتقضي األمانة من المراجع أن يكون نزيها صادقا ( يستمد)
باهتمام كبير  كذلك تعتبر استقاللية المراجع  من أهم المواضيع التي حظيت بها المراجعة

منذ البداية لتكوين مهنة المراجعة ، كما أن استقالل المراجع هو سبب الاقة التي يوليها 
مستخدموا القوائم المالية ويعتمدون عليها في استخدامهم المعلومات التي تشتمل عليها هذه 

 .القوائم في اتخاذ قراراتهم 
في القوائم المالية وصعب االعتماد حيث كلما تعرض استقالل المراجع للشك اهتزت الاقة 

عليها في اتخاذ القرارات االقتصادية السليمة ، لذلك جاءت هذه الدراسة لمحاولة معرفة مدى 
 .التزام مراجعي الحسابات بالميااق األخالقي للمهنة عند أداء مهامهم 

فة مدى وانطالقا مما سبق ، تهدف هذه الدراسة إلى التحقق من هدف رئيسي يتمال في معر 
التزام مراجعي الحسابات بالميااق األخالقي المنباق عن هيئة المحاسبة و المراجعة 

وعلى هذا األساس فإن التساؤل الجوهري الذي نحاول . للمؤسسات المالية اإلسالمية 
 : اإلجابة عليه من خالل هذه الورقة البحاية يمكن صياغته على النحو التالي

 عن  aaoifiيات مهنة مراجعة الحسابات المنبثق عن هيئة ميثاق أخالقاختالف ما مدى 
 ؟الميثاق الصادر عن الهيئة الدولية للمراجعة

 :فرضيات الدراسة 
تقوم الدراسة على أساس اختبار صحة الفرضيات المتعلقة بمدى التزام مراجعي الحسابات 

 .بالميااق األخالقي للمؤسسات المالية اإلسالمية 
لميااق األخالقي على مهنة المراجعة حيث يتم تحسينها إلى المستوى أار ا:10الفرضية _ 

 .  الذي ينبغي أن تكون عليه وخاصة انتهاجها متطلبات الميااق
ال يتوافق ميااق أخالقيات مهنة مراجعة الحسابات المنباق عن هيئة   : 10الفرضية _ 

aaoifi  مع الميااق الصادر عن الهيئة الدولية للمراجعة 
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 :مراجعة الحسابات وميثاقها األخالقي مضمون  (1
قبل كل يجب بيان أساسيات المراجعة من حيث الجانب األخالقي لمراجعي الحسابات حيث 
أوضحت ان مسؤولية المراجع المهني التنحصر فقط في تلبية احتياجاته بل يجب على 

اعي ويمتال المتطلبات المراجع المهني أاناء عمله في سبيل تحقيق المصلحة العامة أن ير 
 .األخالقية لهدف القواعد

سيتم التطرق ألهم أساسيات مراجعة الحسابات من  :مراجعة الحسابات ماهية( 1-1
إظهار الصورة الصادقة والعادلة عن القوائم المفهوم واألهداف واألهمية ودورها الفعال حول 

 :على النحو التالي المالية
 :اجعة عدة تعاريف نذكر منها ما يليللمر : مفهوم مراجعة الحسابات  
هي تلك المراجعة التي تدخل في إطار مهمة ذلك الشخص المحترف  حساباتمراجعة ال

المحايد أي الخارجي عن المؤسسة ، قصد إبداء الرأي والمصادقة عن مدى شرعية وصدق 
 1.الحسابات 
عن المؤسسة  عبارة عن عملية منهجية يقوم بها شخص مهني مستقل حساباتمراجعة ال

يتولى مهمة التأكد من دقة الحسابات والنتائج والقوائم المالية ، قصد إظهار الصورة الصادقة 
 0.والعادلة عن القوائم المالية 

 : الحسابات أهداف وأهمية مراجعة 
 حساباتنظرا لتطور مفهوم المراجعة عبر السنين تطور بدوره الهدف من مراجعة ال

رأيه  حول مدى عن ر ف األساسي للمراجع الحيادي في التعبييتمال الهد  :لذلك نجد 
، ولغرض تكوين رأي المراجع فإنه يجب تحقيق األهداف  3صدق وشرعية الحسابات

 :التالية
 الوجود المادي والفعلي للعمليات المسجلة: الوجود والتحقيق  -
المحاسبية  التأكد من تقييم كل العمليات واألحداث المحاسبية وفقا للطرق:التقييم  -

  المعمول بها
يعمل المراجع على التأكد من أن كل األصول هي ملك للمؤسسة : الملكية والمديونية -

 .، وكل الخصوم هي التزام عليها
كل ما حدث أاناء السنة المالية موضوع الفحص مسجل بصفة  أن:الشمولية والكمال -

 .كاملة
 

نفسه أمام أوضاع اانوية ، مما يؤدي به يجد المراجع  سعيا وراء تحقيق األهداف الرئيسية ،
 . 4اكتشاف أعمال الغش والتزوير  ، وتحسين التسيير :إلى إنجاز أهداف خاصة مال

 
غاية ، وتهدف هذه الوسيلة إلى خدمة ليست أهمية المراجعة تعود إلى كونها وسيلة أما 

ه األطراف هي وهذ.مراجع المستقلالعدة أطراف تستخدم القوائم المالية التي يعتمدها 
 : 5كما يلي

تعتمد اإلدارة على البيانات المحاسبية التي يتم اعتمادها من قبل : اإلدارة والمسيرين  -
، مما يزيد الاقة في هذه البيانات ، في وضع الخطط  المراجع المحايد والمستقل 

 ومراقبة األداء وتقييمه
سة ، حيث يعتمد الذين لديهم الرغبة في االستامار في المؤس: المستامرين  -

المستامرين القوائم المالية المراجعة عند اتخاذ أي قرار في توجيه المدخالت 
 واالستامارات ، بحيث تحقق لهم أكبر عائد 

  الموردون -
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 ؛البنوك  -
 الجهات الحكومية  -
  نقابة العمال -
  :المنبثق عن الهيئة الدولية للمراجعة حساباتميثاق أخالقيات مراجع ال(  2 - 1

ما جاءت به المعايير الدولية للمراجعة يجب على المراجع أن يراعي ويمتال حسب 
حيث بينت هذه األخيرة القواعد األساسية االخالقية الواجبة على . المتطلبات األخالقية

 :6مراجعي الحسابات االمتاال بها وهي كالتالي
امة واالمانة يفرض هذا المبدأ على كافة المراجعين بأن يتصفوا باالستق: النزاهة  

في عالقاتهم المهنية ويجب أن ال يكون للمراجع عالقة مع التقارير أو القوائم أو 
تحتوي على عبارات خاطئة  -:  المعلومات األخرى،حيث يعتقد أن هذه المعلومات

 أو مضللة بشكل كبير 
 تحتوي على عبارات أو معلومات مقدمة بطريقة غير مسؤولة -             

يفرض هذا المبدأ على كافة المراجعين بأن ال يضللوا في حكمهم :  الموضوعية 
حيث يمكن أن يتعرض . المهني بسبب التحيز الشخصي أو تضارب المصالح 

المراجع لحاالت قد تضعف من موضوعيته،لذا ينبغي تجنب العالقات التي تؤار 
 .على حكمه المهني

بدأ على المراجعين االلتزامات يفرض هذا الم: الكفاءة المهنية والعناية الالزمة 
 :التالية

المحافظة على المعرفة والمهارات المهنية بالمستوى المطلوب لضمان حصول  -            
 .مستخدمي المعلومات على الخدمة المهنية الكفؤة

تأدية المهام بكل اجتهاد وعناية وفقا للمعايير الفنية والمعمول بها عند تقديم  -         
وتتطلب الخدمة المهنية الكفؤة ممارسة الحكم الصائب في تطبيق المعرفة . ت المهنية الخدما

 .والمهارات المهنية في أداء تلك الخدمة
 :يقوم هذا المبدأ على إمتناع المراجعين عن : السرية 

الكشف عن معلومات سرية خارج المؤسسة والتي يتم الحصول عليها نتيجة العالقات  -    
 .ال إذا كان هنالك حق أو واجب قانوني أو مهني بالكشف عنهاالمهنية ، إ

استعمال المعلومات السرية التي يتم الحصول عليها لمصلحتهم الشخصية أو مصلحة  -   
أطراف االاة، وينبغي أن يحافظ المراجع المهني على السرية حيث يجب أن يكون يقظا 

 .إلمكانية الكشف غير المقصود
ض مبدأ السلوك المهني إلتزاما على المراجعين للتقيد بالقوانين يفر : السلوك المهني 

 .واألنظمة ذات الصلة وتجنب أي عمل قد يسيء إلى سمعة المهنة
يجب على المراجع أن ينفذ خدماته المهنية ذات العالقة،وأن ينفذ : 7المعايير الفنية  

عمله بكل حرص بما يتفق مع متطلبات النزاهة والموضوعية وكذلك 
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ستقاللية،باالضافة إلى ذلك يجب أن يتم التنفيذ بما يتفق مع المعايير الفنية اال
 .والمهنية

 :للمؤسسات المالية اإلسالمية  حساباتميثاق أخالقيات مراجع ال(  2
مصدر أخالقيات المراجع في المنظور اإلسالمي يعتمد على مبادئ و أحكام العقيدة إن 

و مبادئها تعطي هذه األخالقيات قوة إلزامية تتركز على اإلسالمية، كما أن أحكام الشريعة 
كذلك فان استمداد . بواعث دينية دائمة و اابتة تفوق في مقاصدها البواعث األخرى

األخالقيات من الشريعة اإلسالمية يكسبها خصائصها المتمالة في الشمولية و العالمية 
ة تتأار بقيم و أخالقيات المجتمع فان والجمع بين الابات و المرونة، وبما أن المراجعة كمهن

التأاير ينبغي أن يكون لقيم و أخالقيات المجتمع اإلسالمي وان يظهر ذلك في التكوين 
،هذا الميااق منباق عن هيئة المحاسبة الشخصي و التأهيل العلمي والمزاولة المهنية للمراجع

 :والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية
 (AAOIFI)ة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية هيئة المحاسب ( 2-1
صدار معايير المحاسبة المالية  غير هادفة للربح منظمة دولية هي  تضطلع بإعداد وا 

اإلسالمية خاصة  المالية للمؤسسات والمراجعة والضبط وأخالقيات العمل والمعايير الشرعية
كما تنظم الهيئة عددًا من برامج . والصناعة المصرفية والمالية اإلسالمية على وجه العموم

وخاصة برنامج المحاسب القانوني اإلسالمي وبرنامج المراقب والمدقق )التطوير المهني 
 .6الحوكمة  ضوابط تطوير هياكلو ( الشرعي

وبصفتها منظمة دولية . البحرين في م1991 مارس  72 الموافق وقد تم تسجيل الهيئة في
مستقلة ، تحظى الهيئة بدعم عدد كبير من المؤسسات ذات الصفة االعتبارية حول العالم 

والمؤسسات  المصارف المركزية ومنها( بلدًا ، حتى اآلن 54عضو من أكار من  722)
صرفية اإلسالمية المالية اإلسالمية وغيرها من األطراف العاملة في الصناعة المالية والم

 .7الدولية

تهدف هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية إلى ما   :أهداف الهيئة +
 :8يلي

تطوير فكر المحاسبة والمراجعة والمجاالت المصرفية ذات العالقة بأنشطة المؤسسات  -
 .المالية اإلسالمية

لمؤسسات المالية اإلسالمية وتطبيقاته عن نشر فكر المحاسبة والمراجعة المتعلقة بأنشطة ا - 
عداد األبحاث والتقارير وغير ذلك  صدار النشرات الدورية وا  طريق التدريب وعقد الندوات وا 

 .من الوسائل

صدار معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية وتفسيرها للتوفيق  -  ها المؤسسات المالية اإلسالمية في إعداد قوائمها ما بين الممارسات المحاسبية التي تتبعإعداد وا 
المالية وكذلك التوفيق بين إجراءات المراجعة التي تتبع في مراجعة القوائم المالية التي تعدها 

 .المؤسسات المالية اإلسالمية
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صدار ومراجعة وتعديل البيانات واإلرشادات الخاصة بأنشطة المؤسسات المالية  -  .فيما يتعلق بالممارسات المصرفية واالستامارية وأعمال التأميناإلسالمية إعداد وا 

السعي الستخدام وتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والبيانات واإلرشادات المتعلقة  -
بالممارسات المصرفية واالستامارية وأعمال التأمين، التي تصدرها الهيئة، من قبل كل مـن 

ات المالية اإلسالمية وغيرها ممن يباشر نشاطا ماليا الجهات الرقابية ذات الصلة والمؤسس
 .إسالميا ومكاتب المحاسبة والمراجعة

وصل عدد المعايير التي أصدرتها  :حتى اآلن المعايير التالية AAOIFIأصدرت الـ 
معايير 6  - معايير مراجعة 5 -معيارا محاسبيا 62- :معيارا ، حيث تشمل  87الهيئة 

 معيارا شرعيا 48 -عايير أخالقيات العملم 6- .(الحوكمة)وابط ض
 :في تتمال المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة:  معايير المحاسبة

المالية  العام في القوائم المالية للمصارف والمؤسسات العرض واإلفصاح -1المعيار رقم --
 .اإلسالمية

 (6رقم).المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء -
 .(3رقم)بةالتمويل بالمضار  -
 (4رقم) .التمويل بالمشاركة -
 .اإلفصاح عن أسس توزيع األرباح بين أصحاب حقوق الملكية وأصحاب حسابات االستامار -
 (5رقم)
 (2رقم) .حقوق أصحاب حسابات االستامار وما في حكمها -
 (7رقم) .السلم والسلم الموازي -
 (8رقم) اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك المعدل -
 (9رقم) .الزكاة -
 (11رقم) .االستصناع واالستصناع الموازي -
 (11رقم) .المخصصات واالحتياطيات -
 (16رقم) .العرض واإلفصاح العام في القوائم المالية لشركات التأمين اإلسالمية -
 (13رقم) .اإلفصاح عن أسس تحديد وتوزيع الفائض في شركات التأمين اإلسالمية -
 (14رقم) .ارصناديق االستام -
 (15رقم) .المخصصات واالحتياطيات في شركات التأمين اإلسالمية -
  (12رقم) .المعامالت بالعمالت األجنبية والعمليات بالعمالت األجنبية -
 (17رقم) .االستامارات -
  (18رقم) .الخدمات المالية اإلسالمية التي تقدمها المؤسسات المالية التقليدية -
 (19رقم) .شركات التأمين اإلسالميةاالشتراكات في  -
 (06رقم) .البيع اآلجل -
 (16رقم) .اإلفصاح عن تحويل الموجودات -
 (62رقم) .التقرير عن القطاعات -
 (36رقم) .توحيد القوائم المالية -
 (46رقم) .االستامارات في الشركات الزميلة -
 .(56رقم)االستامار في الصكوك والحصص واألدوات المشابهة -
 (66رقم)استامارات في العقارات -
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 : و التي تتمال في: معايير المراجعة

 .هدف المراجعة و مبادئها. 1

 تقرير المراجع الخارجي . 6

 .شروط االرتباط لعملية المراجعة . 3

 .فحص المراجع الخارجي االلتزام بأحكام و مبادئ الشريعة اإلسالمية . 4

 .التحري عن التزوير و الخطأ عند مراجعة القوائم الماليةمسؤولية المراجع الخارجي بشأن . 5

 : وابطمعايير الض

 .اتعيين هيئة الرقابة الشرعية و تكوينها و تقريره. 1

 .الرقابة الشرعية. 6

 .الرقابة الشرعية الداخلية. 3

 .لجنة المراجعة و الضوابط للمؤسسات المالية اإلسالمية . 4

 .رعية استقاللية هيئة الرقابة الش. 5

 .بيان مبادئ الضبط في المؤسسات المالية اإلسالمية . 2

 :أخالقيات العمل 

 .ميااق أخالقيات المحاسب و المراجع الخارجي للمؤسسات المالية اإلسالمية . 1

 .ميااق أخالقيات العاملين في المؤسسات المالية اإلسالمية. 6

  :أهداف الميثاق األخالقي(  2-2
طار األخالقيات المراجع مستمدا أساسا من أحكام ومبادئ الشريعة يقدم هذا الميااق إ

اإلسالمية ، ليلتزم المراجع به بدافع من عقيدته وامتااال ألوامر اهلل واجتنابا لنواهيه ، ام من 
ية التي اشتملت عليها المواايق األخالقية لمهنة المحاسبة والمراجعة مما ال المبادئ األخالق
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يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ومن المأمول أن يؤدي التزام المراجع  
 : 9بالمبادئ األخالقية الواردة في هذا الميااق في أاناء مزاولته المهنة إلى تحقيق ما يلي

ى تنمية الوعي األخالقي لدى المراجع ومع التسليم بتوافر االلتزام المساعدة عل -        
األخالقي لديه فان هذا الميااق يوجه انتباه إلى القضايا األخالقية المحيطة بمزاولته المهنة 

 ويبصره بما يعتبر وما ال يعتبر سلوكا أخالقيا مقبوال على أسس شرعية ومهنية ؛
علومات المحاسبية التي تحتويها القوائم المالية مما يضفي تحقيق دقة ومواوقية الم -       

عليها المصداقية لتأكيد الاقة في خدمات المحاسب المهنية ، ويقوي الحماية للمؤسسة 
 والمتعاملين معها ؛

 :هيكل الميثاق األخالقي ( 3 -2
،  األسس الشرعية ألخالقيات المراجع : 01يتكون هيكل هذا الميااق من االاة أقسام 

 .والمبادئ األخالقية للمراجع ، وقواعد السلوك األخالقي للمراجع 
. ويبين القسم األول األسس الشرعية واألصول العقدية التي تبنى عليها المبادئ األخالقية 

ويحتوي القسم الااني على المبادئ العامة ألخالقيات المحاسب المستمدة من األسس الشرعية 
خالقية المستمدة من األسس المهنية التي ال تتعارض مع أحكام ، مضافة إليها المبادئ األ
فيشمل قواعد السلوك  -وهو القسم اإلجرائي -أما القسم الاالث. ومبادئ الشريعة اإلسالمية 

األخالقي المنباقة عن مبادئ األخالقية العامة المبنية في القسم الااني و هذه القواعد هي 
ء أدائه لواجباته وخدماته الوظيفية والمهنية ، التي يستطيع المرشدة والموجهة للمحاسب أانا

فيما يعرض له من مواقف ومشكالت  -شرعيا و مهنيا -بالرجوع اليها تلمس السلوك المقبول
 .تتضمن قضايا أخالقية 

 :األسس الشرعية ألخالقيات المراجع  
ها واعتبرها من إن األخالق جزء أساسي من الشريعة اإلسالمية وقد رفع اإلسالم مكانت

ومن أهم األسس " إنما بعات ألتمم مكارم األخالق"مقاصد التشريع فقد جاء في الحديث 
 :كما يلي 00الشرعية ألخالقيات المراجع 

 -التقوى؛  -اإلخالص؛   -مبدأ االستخالف للبشرية في األرض؛  -األمانة؛  -
  تعالى للعباد محاسبة اهلل -مراقبة اهلل تعالى؛  -اإلحسان و إتقان العمل؛ 

 : المبادئ األخالقية للمراجع 
استنادا إلى األسس الشرعية ألخالقيات المراجع والى المبادئ التي وردت في مواايق 
أخالقيات المراجع األخرى التي ال تخالف أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية تستخلص 

، وهذه المبادئ هي  01الوظيفية  المبادئ التالية ألخالقيات المراجع التي تحكم أدائه ومزاولته
 : كما يلي
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السلوك -الكفاية المهنية و إتقان العمل ؛ -الموضوعية ؛ -المشروعية ؛ -الاقة ؛ -
   السلوك المهني والمعايير الفنية؛-اإليماني ؛ 

 :قواعد السلوك األخالقي للمراجع  
أعاله ، وتعتبر هذه  تتلخص قواعد السلوك األخالقي للمراجع من المبادئ األخالقية التي

القواعد الحد األدنى للسلوك األخالقي للمراجع في أاناء أدائه لواجباته وخدماته الوظيفية 
والمهنية وفيما يلي قواعد السلوك األخالقي للمراجع مبوبة طبقا للمبادئ األخالقية التي 

 : كما يلي 01انباقت القواعد عنها 
على المراجع أن يؤدي واجباته و : مبدأ الاقة  قواعد السلوك األخالقي المنباقة عن -

. خدماته الوظيفية والمهنية بأعلى مستوى من الاقة والنزاهة والصدق واألمانة واالستقامة
عرض وتقديم المعلومات واألحكام واآلراء :ولكي يتحقق ذلك فان المراجع مسؤول عن

بيا أم سلبيا ، وكذلك المهنية بأمانة وصدق وشفافية كافية سواء كان المضمون ايجا
المحافظة على سرية المعلومات التي يتاح له االطالع عليها وعدم الكشف عن هذه 
المعلومات إال في حدود متطلبات اإلفصاح وفق المعايير المحاسبية والمراجعة 

 للمؤسسات المالية اإلسالمية أو تنفيذا لمتطلبات قانونية؛
المراجع مسؤول عن التحقق : عن مبدأ المشروعية قواعد السلوك األخالقي المنباقة  -   

من مشروعية كل ما يتعلق بأداء واجباته وخدماته ، وأن يتذكر دائما أاناء أدائه لهذه 
الواجبات والخدمات أنه مسؤول أمام اهلل تعالى ، ام أمام مجتمعه ونفسه ، ويشتق من هذا 

سؤوليته أمام اهلل تعالى على الوجه المبدأ قواعد السلوك المتمحورة في أن المراجع يفي بم
األكمل مقدما ذلك على أية مسؤوليات موقفا أن الوفاء بمسؤوليته أمام اهلل تعالى كفيل 
بتحقيق مسؤولياته األخرى في الوقت ذاته ، وكذلك المراجع مسؤول عن اإللمام بأحكام 

 ومبادئ الشريعة اإلسالمية التي تتعلق بفقه المعامالت المالية؛
المراجع مسؤول عن حماية : عد السلوك األخالقي المنباقة عن مبدأ الموضوعية قوا -

استقالليته في الظاهر والباطن فال يضع نفسه في مواقف قد تؤار على حياده أو قد 
تدفعه إلى التحيز أو البعد عن العدل أو الوقوع تحت تأاير الغير مما يهدد 

 معلومات على غير حقيقتها؛موضوعية حكمه المهني ، وعليه أال يقدم أي 
المراجع : قواعد السلوك األخالقي المنباقة عن مبدأ الكفاية المهنية و إتقان العمل  -

ملتزم بأن يؤدي واجباته وخدماته الوظيفية والمهنية بأعلى مستويات الكفاية واإلتقان 
ولكي يتحقق ذلك فان على المراجع اكتساب مستوى رفيع من التأهيل العلمي 

لي والتفقه الديني في المعامالت المالية والخبرة المهنية والمحافظة على ذلك والعم
المستوى من خالل التأهيل والتدريب الجيد ، والتنمية المتواصلة لمعارفه الفنية ، 
والمتابعة الواعية للتطورات الفنية التي تطرأ على المهنة والمتابعة لمعايير المحاسبة 

تأدية الواجبات والخدمات الوظيفية والمهنية بإتقان ا ، و والمراجعة التي تصدر حديا
بما يتفق والقوانين الوضعية المحلية منها والدولية التي ال تخالف أحكام ومبادئ 

 الشريعة اإلسالمية؛
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ينبغي للمراجع مراعاة : قواعد السلوك األخالقي المنباقة عن مبدأ السلوك اإليماني  -
م اإليمانية المستمدة من أحكام ومبادئ الشريعة توافق سلوكه وتصرفاته  مع القي

 . اإلسالمية 
يتطلب : قواعد السلوك األخالقي المنباقة عن مبدأ السلوك المهني والمعايير الفنية -

السلوك المهني االلتزام بمعايير أخالقية عالية وبالمعايير الفنية وبخاصة معايير 
ة عند تأدية المراجع لواجباته المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمي

وخدماته ، وفي هذا الصدد فإنه ينبغي على المراجع االلتزام بتطبيق معايير 
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ، وعدم القيام بأية أعمال أو 
أنشطة قد تنقص من أمانته أو موضوعيته أو إستقالليته ، وعدم القيام بأي تصرف 

  .صي يسئ إلى سمعة مهنته أو يهدد الاقة بهاأو سلوك شخ

 
  aaoifiمقارنة بين الميثاق االخالقي لمهنة مراجعة الحسابات الصادر عن  (3

 :وبين الميثاق الصادر عن الهيئة الدولية للمراجعة
 
هناك اختالفات جوهرية بين الميااقين من  :نقاط االختالف بين الميثاقين ( 3-1

 :، من أهمها مايليحيث المنهجية وااللتزام 
القرآن الكريم والسنة النبوية : إن المصادر األساسية للقيم الواردة في الميااق اإلسالمي هي -

واالجماع والقياس ،وهذا يعطي لها سمعة القبول والابات ، وعلى العكس فإن مصدر ميااق 
عام وقابلة للتغير إذا الهيئة الدولية للمراجعة هو ما اتفقت عنه عقول البشر وال تتم بالقبول ال

 .تغيرت الظروف المحيطة
يعتبر االلتزام بالقيم االيمانية واالخالقية والسلوكية االسالمية عبادة اهلل وطاعته، وتحقق  -

عند المسلم إشباعا ذاتيا روحيا ، وهذا ال يتوافر في الميااق األخالقي للهيئة الدولية 
 .للمراجعة

اردة في الميااق االسالمي الخشية من اهلل عز وجل والتي تتمال من دوافع االلتزام بالقيم الو  -
 .في المراقبة والمحاسبة الذاتية وهذا غير وارد في ميااق الهيئة الدولية للمراجعة

تمتد مسؤولية المراجع في الفكر االسالمي إلى المسؤولية الدينية،وتكون أمام األمر  -
المهنية أو النقابة أو المؤسسة التي ينتمي إليها بالمعروف والنهي عن المنكر وأمام الهيئة 

وأمام اهلل عز وجل،بينما تقتصر المسؤولية في الفكر الوضعي على المسؤولية الجنائية 
 .والمدنية والتأديبية

إن الاواب والعقاب في المنهج االسالمي يكون في الحياة الدنيا وفي اآلخرة بينما يكون  -
في الحياة الدنيا من قبل ( حسب الهيئة الدولية للمراجعة)لوضعي الاواب والعقاب في المنهج ا

 الهيئات المهنية التي ينتمي إليها المراجع
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إن تطبيق القيم االسالمية يعتمد على التربية وعلى مناهج تعليمية تجمع بين العلوم  -
ة الشرعية والعلوم غير الشرعية،فال يمكن الفصل بينهما،وهذا يحقق التوازن في شخصي

 وهذا ما النجده في الميااق اآلخر. المراجع
حيث أولى الميااق االخالقي الصادر عن الهيئة الدولية للمراجعة اإلهتمام بالنواحي التعليمية 
للمراجعين سواء قبل اإللتحاق أو التعليم المستمر بعد االلتحاق ، وذلك بإدراج موضوع 

ن أهملت تماما التربية الدينية للمراجع األخالق والسلوكيات ضمن المقررات التعليمية،ولك
 .والتنشئة على القيم االيمانية منذ بداية تعليمه

 :  01باإلضافة إلى النقطتين التاليتين
الميااق االخالقي الصادر عن الهيئة الدولية للمراجعة لم يتضمن أي قواعد أو معايير  -

ي للمراجع وأساس انضباطه في تتعلق بالقيم االيمانية والتي تعتبر قوام التكوين الشخص
 .عمله

لم يعطي الميااق االخالقي الصادر عن الهيئة الدولية للمراجعة إهتماما كبيرا لبواعث  -
اإللتزام بالقواعد والمعايير ، ولقد أشار بعضها إلى اإللتزام الذاتي ولكن لم يوضح مفهومه 

 .وكيفية تكوينه
قاط تشابه بين الميااقين وسندرج بعضها يما هناك ن:  بين الميثاقين نقاط التشابه( 3-2

 :يلي
 كالهما يهدفان إلى توحيد نمط ومرجعية سلوك وآداب مهنة مراجعة الحسابات -
 كالهما يهدفان إلى إضافة الاقة على المعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية -
الميااقين إعترافا منهم  إن إلتزام مراجعي الحسابات بقواعد سلوك وآداب المهنة في كل من -

 .بمسؤولية مهنة المراجعة تجاه كل االطراف
إن المبادئ والقواعد األخالقية تمال مبادئ الشهادة الصادقة واجتناب شهادة الزور وعدم  -

كتمان الحق واالستقامة والصدق واألمانة ، واإلخالص في أداء العمل هي من مكونات 
لمتطلبات والخصائص األساسية المميزة للعمل المهني الميااق اإلسالمي ، وهي أيضا من ا

 (.الوضعي)حسب الميااق الااني 
 .كالهما يناديان بالموضوعية وعدم التحيز  -
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 :خاتمة       

مجموعة من المبادئ والقواعد األخالقية واآلداب العامة  لمراجعةتمال االلتزامات لمهنة ا
، المختصة والتي  المهنية هيئاتي تحددها الالمتعارف عليها بين أعضاء المهنة والت

معينًا يقوم على االلتزام به لضمان مستوى  اسلوك مراجعةتستلزم من الممارس لمهنة ال
أداء مرتفع وبما يرفع من كرامة المهنة وشرفها ألن اإلخالل بها خروج عليها وعلى 

 .شرفها
 :نتائج اختبار الفرضيات

توصلنا إلى إابات محتوى هذه الفرضية  المتناولةر عناص من خالل:الفرضية األولى  -
خاصة انتهاجها حكمها و يغطي كل جوانبها ،و ،حيث ترتكز المراجعة على اطار عام ي

 .متطلبات الميااق
المرجعية من ناحية ( االسالمي والوضعي)الميااقين هناك اختالف بين : ةنيالفرضية الاا -

 .ئ السلوك األخالقيالمستند عليها في انتهاج قواعد ومباد
 :من النتائج المتوصل إليها

بالقيم اإليمانية و األخالقية انعكاسا لما أكدت عليه السنة  يعتبر التزام مراجع الحسابات -0
 .النبوية الشريفة و القران الكريم

مراجعي الحسابات بالمواايق األخالقية والتي أكدت  تقيد يتبين أنالدراسة من خالل  -0
األسس الشرعية وبمبادئ بير المراجعة الخاصة بها وذلك من حيث االلتزام عليها معاي

 للمهنة  الميااق األخالقيالتي تعكس بالضرورة انتهاج األخالق والقواعد السلوكية األخالقية 
 .لمؤسسات المالية اإلسالميةل
   
 :بهااألخذ هناك مجموعة من التوصيات التي يمكن ، سابقة بناء على نتائج الو 

تطبيق الميااق االخالقي لمراجعي الحسابات الصادر عن اآليوفي يتطلب وجود جملة  بغية
 :من العناصر المتمالة في 

وجود كيان قانوني له سلطة اإللزام ، ويستمد تلك السلطة من الجهات الحكومية ، ويتولى  -
 .ذلك الكيان إصداره ومتابعة تنفيذه وتوقيع العقويات على من ال يلتزم به 

التزام المؤسسات وكذلك مراجعي حساباتها بما ورد بالميااق من أسس ومبادئ وقواعد في  -
 .ضوء تشريع يصدر من الدولة ويكون له اإللزام 

نشر الميااق وتعريفه للمحاسبين والمراجعين وبيان منافعه لهم والتي تحقق الحماية لهم  -
 .ة في أعمالهم وللمهنة وللمجتمع المالي ورفع أدائهم وتقوية الاق

جراءات تنفيذه -  عقد ندوات ودورات تدريبية للمحاسبين والمراجعين حول بنود الميااق وا 
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التعـــــاون مع الكيانات األخرى ذات اإلهتمام لإللتزام بالميااق على المســـتوى المحلي  -
 .والدولي

ــة حصول الطلبة على تدريـــــس متطلبات الميااق في المعاهد والجامعات المختلفة بغيــ -
 .أساسيـــــــاته  وهذا يساعد في التطبيـــق
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 :الهوامش والمراجع
 

 1 - Mokhtar belaiboud , «pratique de l’audit» , Berti éditions ,Alger ,2005, 
p 04 . 

7-Jacques renard , «théorie et pratique de l’audit interne » , troisième 
édition, éditions d’organisation , sans date , p 65 . 

3 - REDA KHELASSI , «l’audit interne-audit opérationnel» , Houma, 
Alger , 2005 , p 71. 

،  »المراجعة بين النظرية والتطبيق«وليم توماس وأمرسون هنكي ، تعريب أحمد حامد حجاج ،  -1
 . 16، ص  1116، دار المريخ للنشر والتوزيع ، السعودية ، الكتاب األول 

المراجعة مدخل «ألفين أرينز و جيمس لوبك ، ترجمة محمد محمد عبد القادر الديسطي ،  -5
 . 112، ص  1119، دار المريخ للنشر ، السعودية ،  »متكامل

، ديوان  1، ط »المراجعة وتدقيق الحسابات«مسعود صديقي ،  &محمد التهامي طواهر  -6
 .07، ص 1116المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

، ديوان  1، ط »المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق«محمد بوتين ،  - 7
 10، ص 1115المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

ائل للنشر ، ، دار و  1،  ط »الناحية النظرية –علم تدقيق الحسابات «خالد أمين عبد اهلل ،  - 2
  06، ص 1111عمان ، 

، مؤسسة الوراق للنشر  »مراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيق«يوسف محمود جربوع ،  - 9
  2، ص  1117والتوزيع ، عمان ، األردن ،  

المعايير  –اإلطار النظري  –التدقيق الشامل –أصول وقواعد المراجعة «محمد السيد سرايا ،  – 01
 . 590، ص  1117، المكتب الجامعي الحديث ، مصر ،  »مشاكل التطبيق العملي –والقواعد   

،      18/27/7215،  »الموقع الرسمي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية« - 11
http //www.aaoifi.com  

 11/11/1101،  »الهيكل التنظيمي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية« - 17
  ،http //www.aaoifi.com 
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للهيئة ،  الموقع الرسمي ، »أهداف هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية« - 13
73/23/7215   ،http //www.aaoifi.com 

ميااق  –النص الكامل لمعايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية اإلسالمية « - 15
،  »أخالقيات المحاسب والمراجع الخارجي ، هيئة  المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية

 .  15 ، ص 1117المنامة، البحرين ، 

 6نفس المرجع السابق ، ص  - 05

 9نفس المرجع السابق ، ص   -06

 05 - 00نفس المرجع السابق ، ص ص   -07
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 الدور التمويلي للزكاة بصيغة القرض الحسن وأثره على التنمية
 دراسة مقارنة مع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر" "

 -  لوالية البليدة -
  ةـــــم راويـــــــــــدغمي                                                                     

 
Abstract : 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Les Mots clés : Fonds de la zakat – l’assiette de la zakat – projets 
financés - les bons prêts  – fonds investis. 

 
  ملخص:ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
القروض  –المشاريع الممولة   –الوعاء الزكوي   –األموال الزكوية  كلمات مفتاحية:ال

 .األموال المستثمرة – الحسنة
 
 
 

                                                           
   2 ، جامعة البليــــدةل م د( -دراسات عليا )دكتوراهطالبة. 

ترمي المشاريع المصغرة الممولة من طرف صندوق الزكاة على المستوى 
بعاد الشباب عن اآلفات االجتماعية  .االجتماعي إلى محاربة الفقر والبطالة وا 

تثمير أموال الزكاة القروض الحسنة في إطار وتشهد عملية التمويل عن طريق  
تطورا ملحوظا خالل السنوات األخيرة إلى درجة تضاهي غيرها من أجهزة التمويل 
األخرى، إذا ما تم التحكم في التسيير الجيد على مستوى الصندوق، والمتابعة 

السياسة االستثمارية انتعاش ألداء، و الميدانية لتجسيد المشاريع، مما ينمي مستوى ا
 لألموال الزكوية. 

 

Les  mini-projets financés par le Fond de la Zakat ont pour but 

sur le plan social de lutter contre la pauvreté, le chômage et 

garder les jeunes loin des fléaux sociaux, et dans le processus 

de financement par l’investissement des fonds de la zakat à 

travers les bons prêts, constatant un développement 

remarquable ces dernières années dans la mesure comparable 

à d'autres organes de financement, si le contrôle de la bonne 

gouvernance au niveau du Fond, et le champ de suivi des  

projets à concrétiser, ce qui influe le niveau de la performance, 

et le succès de la politique d'investissement de la zakat. 
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 :مقدمة
تعد تجربة صندوق الزكاة والتي اعتمدتها الجزائر منذ ما يقارب العشرية تجربة فتية، 
إذ أنها ورغم حمالت التوعية والتحسيس بالرسالة المبتغاة لصندوق الزكاة ال تزال متواضعة 

 .لهاوهذا ما يتجلى في وتيرة عمل الصندوق مقارنة بالتقديرات التي رصدت 
بصيغة  ألموال الزكاة لجانب االستثماريفي ا زكاة الجزائريإلى مسعى صندوق ال وبالنظر

تطوير فكرة التمويل فمن خالل  ،هاما اخيري اتمويلي اأصبح يمثل جهاز فقد القرض الحسن، 
 التي تتعامل مع البنوك التقليدية،األخرى التمويل  أجهزةعن طريق االقتداء بنمط التسيير في 

واالنتعاش،ناهيك عن اآلثار الطيبة التي يجنيها من سياسة يحقق إمكانية التطور فهو 
 القرض الحسن.

 
صيغة القرض ب لزكاة للمقال تقييم أثر الدور التمويلي لذلك ومما سبق نحاول من خالل هذا ا

راسة وكذا إطار زماني يمثل فترة كاني يخص والية البليدة كعينة دمالحسن، وذلك في إطار 
في الوكالة  ةومقارنتها بأحد األجهزة التمويلية المتمثل 2013 إلى 2005  ممتدة من سنة

 .نفس حدود الدراسة في   ANGEMالوطنية لتسيير القرض المصغر
 

  إشكالية الدراسة: -
 من خالل ما سبق يمكن بلورة التساؤل الجوهري على النحو التالي:

ة بأجهزة مقارنويلي في شقه االستثماري اة دورها التمرزت الزكى أي مدى أبإل 
 ؟ رىيل األخو التم

 شكال إلى األسئلة الفرعية التالية:هذا اإل ويتجزأ
كيف يتم  تسيير أموال الزكاة الموجهة لالستثمار على مستوى صندوق الزكاة  -

 لوالية البليدة؟
الوكالة الوطنية لتسيير القرض ماهو مستوى فعالية التمويل عن طريق  -

 ؟ANGEMالمصغر
 
 فرضيات الدراسة: -

 من خالل األسئلة الفرعية السابقة يمكن صياغة الفرضيات التالية:
يتم تسيير أموال الزكاة الموجهة لالستثمار على مستوى صندوق الزكاة لوالية  -

تحديد األولويات االقتصادية واالجتماعية للفئات المستفيدة البليدة عن طريق نظام 
 من القروض الحسنة؛

الوكالة الوطنية لتسيير القرض  عن طريقتتجلى فعالية التمويل  -
 في النتائج المحققة للمشاريع الممولة منذ بداية نشاط الوكالة. ANGEMالمصغر
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 لوالية البليدة. وتيرة تسيير القرض الحسن على مستوى صندوق الزكاة   (1
كيان يتولى تحصيل وتوزيع فيها  التي أنشئإحدى البلدان العربية  الجزائرتعد 

سنحاول . األخرىارنة بالبلدان العربية بصندوق الزكاة، وهو حديث النشأة مق سميالزكاة 
مبحث التعريف ولو بإيجاز بصندوق الزكاة، مع إبراز وتيرة تسيير من خالل هذا ال

 على مستوى صندوق الزكاة لوالية البليدة.  القرض الحسن
 
 

 .التعريف بصندوق الزكاة الجزائري (1-1
والتي   تعمل تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، اجتماعيةمؤسسة دينية  هو

دأ في النشاط سنة ب 1.المنشئ لهالتنفيذي تضمن له التغطية القانونية بموجب المرسوم 
، ليشمل كافة واليات الجمهورية الجزائرية التي يبلغ 2004وعمم نشاطه سنة  ،2003
بثالث لجان مختلفة كانت النواة  باالستعانةوالية، كما بدأ الصندوق نشاطه  48عددها 

 2األساسية لكافة نشاطاته عبر الواليات وهي كاآلتي:
: تأسست لجنة وزارية بسبعة أعضاء تشرف على تأطير عملية جمع اللجنة الوطنية -أ

 وتوزيع الزكاة على المستوى الوطني، وبالتالي فعملها تنظيري بالدرجة األولى.
(، مهامها األساسية تتمثل في 48وعددها بعدد واليات الجزائر ) :اللجان الوالئية -ب

اإلشراف على جمع وتوزيع الزكاة وفق التوجيهات العامة للجنة الوزارية، باإلضافة إلى  
من ممثل األغنياء والمجتمع  ساسااللجان أالنشاط التحسيسي المستمر، وتتشكل هذه 

مع الصندوق كالوكالة الوطنية لدعم  المدني باإلضافة إلى بعض الهيئات المتعاملة
 وتشغيل الشباب ويترأسها مدير الشؤون الدينية واألوقاف بالوالية.

( دائرة، وهي التي تنفذ 500: وعددها بعدد الدوائر التي تتجاوز )القاعديةان اللج -ج
حصاؤهم  مختلف عمليات الجمع والتوزيع والبحث عن المستحقين الحقيقيين للزكاة وا 

التوجيهات العامة، كما تتكفل بالنشاط التحسيسي والتوجيهي على مستوى الدوائر وفق 
والبلديات، وهي تتشكل أيضا من األغنياء ولجان األحياء والمساجد ويترأسها اإلمام 

 المعتمد في الدائرة.
 تعريف القرض الحسن من صندوق الزكاة:   (1-2

دج، يمنح  300.000ودج  50.000هو قرض بدون فائدة، بمبلغ محدود بين 
شريطة أن  ويسدد في أجل ال يتعدى خمس سنوات. 3للقادرين على العمل من الجنسين،

  .مليون سنتيم 500تتعدى حصيلة الزكاة في الوالية الواحدة 
 4،الغارمينعلى  للمستقرضينقياسا  كلة، وذكازلال اومأ نحسنة موض رق دميتق يجوزإذ 

اذن فاستثمار  ية.وبرلا  دئاولفاعلى ء لقضاوابا رلابة راحم يفة عملية مهمساة كازلا ملكي تساه
أموال الزكاة هو كأي استثمار هدفه العمل على تنمية االموال وتحقيق األرباح فيها، بشرط 
                                                           

   المقصود بالقرض الحسن هو منح مبالغ مالية في شكل قروض حسنة وهذا من أموال الزكاة بهدف تنشيط
 المال في األوجه الشرعية وفي المشاريع التي تعود بالنفع وتحقق التكافل االجتماعي بين أفراد المجتمع.
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من جهة وأن يكون ذلك لصالح المستحقين للزكاة الغير  في حدود األحكام الشرعية أن يكون
  5من جهة أخرى.

 : حسنالمتدخلون في القرض ال  (1-3
 يشرف على القرض الحسن األطراف التالية:

 ؛ اللجنة القاعدية لصندوق الزكاة - أ
 ؛ اللجنة الوالئية لصندوق الزكاة  - ب
 .بنك البركة الجزائري  - ج

الجيد لهم  االنتقاءحيث تحصي اللجنة القاعدية المستحقون للقرض الحسن وتجري عملية 
على أساس الدراسة األولية لالستحقاق ثم عملية القرعة بين من تكون ملفاتهم مقبولة وترسل 
القائمة والملفات بعد القرعة إلى اللجنة الوالئية لصندوق الزكاة للمصادقة النهائية على مبلغ 

البركة من طرف بنك  القرض الحسن، لتصل المرحلة النهائية المتمثلة في دراسة الملف
الجزائري الذي يمنح المستفيد المقبول مشروعه صكا بمبلغ القرض ليسلمه إلى الممون مباشرة 

  ليقدم له هذا األخير األدوات واآلالت التي يحتاجها إلقامة مشروعه.
أما اللجنة الوطنية لصندوق الزكاة فليس لها أي دخل في الواقع العملي لتجسيد القرض 

في كونها الهيئة المنظمة و المشرفة لعمل  تنحصرألساسية الحسن سوى أن مهامها ا
 صندوق الزكاة في الجزائر.

 
 الزكاة صندوق من الحسن بالقرض المعنيون  (1-4

يستفيد من القرض الحسن كل قادر على العمل لم يجد إمكانية لتمويل مشروعه 
 6الصغير، وقد شمل صندوق الزكاة الفئات التالية:

 ؛في مختلف التخصصات المتخرجون من الجامعة -أ
 ؛المتخرجون من مراكز التكوين المهني، -ب
 ؛الحرفيون -ج
 ؛األسر المنتجة - ح
 ؛كالة الوطنية لدعم وتشغيل الشبابأصحا ب المشاريع الممولة من الو  - خ
 ؛ى البطالةأصحاب المشاريع الممولة من الصندوق الوطني للتأمين عل - د
 .سسات الغارمة )الصغيرة والمصغرة(المؤ  - ذ

الشرط األساسي لتمويل المشاريع المعتمدة لدى الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل  علما أن
يقدم المستفيد حصة من رأس المال الشباب، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة أن 

غير أن هناك من  القيمة اإلجمالية للقرض،من شخصيا، وذلك يكون بنسبة ضئيلة 
الذين يتعذر عليهم تقديم تلك النسبة من رأس المال، مما المستفيدين هم من فئة المحتاجين 

  .يدفعهم إلى طلب قرض حسن يغطي ذلك التمويل لبداية مشروعهم
 الزكاة حصيلة من 12.5% حوالي تخصيص تم :الزكاة لصندوق الموجهة األموال  (1-5

 :يلي ما وفق المصاريف هذه نطاق تحديد تم وقد الزكاة، لمصاريف صندوق

 .   4780 -10وهو:  الزكاة لصندوق الوطني الحساب إلى تحول النسبة من % 2 -
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 والية بكل الخاصة الوالئية الحسابات في تبقى النسبة هذه من الباقية%10.5  -
 7 :كمايلي هاصرف ويتم

 ؛للصندوق الوالئية اللجنة تسيير باتللمتط %4.5 -
 النفقات هذه تبرير ويتم ،للصندوق القاعدية اللجنة تسيير لمتطلبات %6  -
 .ذلك متابعة المحاسب ويتولى الثبوتية وثائقب

 الحسنة للقروض الموجهة األموال مبلغ (1-6
لوالية البليدة تحديدا من  واألوقافمن خالل المعلومات الواردة من مديرية الشؤون الدينية 

، وما تم تخصيصه لزكاة 2013-2005حصيلة الزكاة للفترة  تسجيلصندوق الزكاة، تم 
 والجدول اآلتي يوضح هتهالقوت والمبالغ المستثمرة لكل سنة بصيغة القرض الحسن، 

 اإلحصائيات كمايلي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           


وصوال إلى  2004/2005من الحملة الثالثة التي توافق  تبدأ اإلحصائيات جدولفي  المعطيات  
 ، وذلك تبعا لحدود الدراسة وكذا المعطيات المتوفرة.2012/2013الحملة العاشرة الموافقة لـ 
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 2013إلى  2005صندوق الزكاة من سنة نشاط ب ةخاص إحصائيات : 01 جدولال
 عدد الحصيلة الحمالت

المستفيدين    
 من زكاة القوت

عدد 
المستفيدين 
من القرض 

 الحسن 

لكل  مبلغ االستفادة
 فرد

 180.000.00 11 590 4.800.000.00 الثالثة
 285.000.00 10 937 7.628.679.00 الرابعة

 200.000.00 16 1077 8.763.841.50 الخامسة
 200.000.00 15 1100 8.957.739.63 السادسة
 220.000.00 16 1324 12.045.000.00 السابعة
 280.000.00 16 1480 14.370.000.00 الثامنة
 295.000.00 21 2056 17.137.090.32 التاسعة
 350.000.00 27 3192 25.985.237.00 العاشرة

 087,45 847 88 المجموع
 

11 756,00 
 

 
132,00 

 
 

2 010 000.00 
 

 الدينية واألوقاف لوالية البليدةالمصدر: وثائق من مديرية الشؤون 
 

من خالل هته المعطيات يمكن تمثيل تطور حصيلة زكاة المال والقروض الحسنة كما هو        
 موضح في المنحنى التالي:  
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 2013-2005تطور حصيلة أموال الزكاة ما بين: -01الشكل رقم

 
 اعتمادا على معطيات الجدول أعاله باحثةمن إعداد ال

أن هته األخيرة عرفت مستوى متقارب ونمو يتضح من التمثيل البياني لتطور حصيلة الزكاة 
بطيء في الحمالت األولى من تجربة الصندوق حتى الحملة السادسة، ثم شهدت قفزة نوعية 

ثم واصل مبلغ الحصيلة في التزايد إلى أن ، مليون سنتيم 400بحوالي  في الحملة السابعة
إنما يدل مليون سنتيم، وهذا إن دل عن شيء  590و مليار 2العاشرة  تجاوز في الحملة

 . الثقة المتزايدة في صندوق الزكاة من طرف المزكيينعلى التوعية والتحسيس و 
 فقد كان تطورها كما يبينه الشكل التالي: أما فيما يخص القروض الحسنة،

 2013 -2005بين:  تطور مبالغ القروض الحسنة للفترة الممتدة ما -02الشكل رقم

 
 اعتمادا على معطيات الجدول أعاله باحثةمن إعداد ال

 
المبالغ التي وجهت للقروض الحسنة شهدت تزايد يتضح من خالل التمثيل البياني أن 

راجع  دج لكل مستفيد، وذلك 200000ابعة، ثم تراجعت لتستقر في حدود حتى الحملة  الر 
إلى زيادة عدد المستحقين لزكاة القوت بزيادة طفيفة في حصيلة الزكاة العامة، وابتداءا من 
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دج في الحملة  350000مبالغ القروض الحسنة باالرتفاع لتبلغ  تميزتالحملة السابعة، 
وما يوافقه من انتعاش سياسة القرض العاشرة، وذلك يعود إلى تضاعف حصيلة الزكاة 

 الحسن.
 

  المصغر القرض لتسيير الوطنية الوكالة مستوى على المصغر القرض يرس ةوتير   (2
حول  2002في ديسمبر عقب التوصيات المقدمة خالل الملتقى الدولي المنعقد 

القرض المصغر في الجزائر" والذي ضم عددا معتبرا من الخبراء في مجال  موضوع "تجربة
، تم إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بموجب المرسوم رالتمويل المصغ
 ، المعدل. 2004جانفي  22المؤرخ في  14-04التنفيذي رقم 

 :المصغر القرض لتسيير الوطنية للوكالة العامة األهداف (2-1
 8تنحصر مجمل أهداف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر فيمايلي:

الحضرية والريفية عن طريق تشجيع العمل الذاتي محاربة البطالة في المناطق  -
 ؛يدية والحرف خاصة لدى فئة النسوةوالمنزلي إضافة إلى الصناعات التقل

استقرار سكان األرياف في مناطقهم األصلية بعد خلق نشاطات اقتصادية ،ثقافية،  -
 ؛للسلع والخدمات المدرة للمداخيل منتجة

عوضا عن االتكالية التي تساعد االفراد في اندماجهم  إدارة المشروعتنمية روح  -
يجاد ضالتهم.  االجتماعي وا 

تشكل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر أداة لتجسيد سياسة الحكومة فيما يخص 
 محاربة الفقر وتتمثل مهامها األساسية في:

 ؛ق التشريع والقانون المعمول بهماتسيير جهاز القرض المصغر وف 
 ؛ض المصغر في إطار ّإنجاز أنشطتهمصح ومرافقة المستفيدين من القر دعم، ن 
  بمختلف المساعدات التي لإلنجازإبالغ المستفيدين، ذوي المشاريع المؤهلة ،

 ؛هاسيحظون ب
  ضمان متابعة االنشطة التي ينجزها المستفيدون مع الحرص على احترام بنود

 دفاتر الشروط التي تربطهم بالوكالة؛
  المستفيدين، عند الحاجة، لدى المؤسسات والهيئات المعنية بتنفيذ مساعدة

 مشاريعهم.
 :  شروط التأهيل للحصول على القرض المصغر  (2-2

 9يشترط في المستفيد من القرض المصغر توفر العناصر اآلتية:
  سنة فما فوق؛ 18بلوغ سن 
 عدم امتالك دخل أو امتالك مداخيل غير ثابتة وغير منتظمة؛ 
 مقر اإلقامة؛  إثبات 
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 التمتع بمهارة ية أووثيقة معادلة معترف بها أو امتالك شهادة تثبت الكفاءة المهن
 مع النشاط المرغوب إنجازه؛مهنية مؤكدة تتوافق 

 عدم االستفادة من مساعدة أخرى إلنشاء النشاطات؛ 
  من الكلفة اإلجمالية للنشاط،ألجل  %1صية نسبتها شخالقدرة على دفع مساهمة

 شراء عتاد صغير ومواد أولية لالنطالق في النشاط؛
  صاحب االشتراك في صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة في حالة طلب

 لقرض بنكي؛ المشروع
 االلتزام بتسديد القرض ونسبة الفوائد للبنك حسب جدول زمني محدد؛ 
 ون فوائد للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر االلتزام بتسديد مبلغ السلفة بد

 حسب جدول زمني محدد.
 :المصغر القرض من للمستفيدين الممنوحة المساعدات بعض  (2-3

 المستفيدين مايلي: ألصحاب المشاريعتضمن الوكالة 
 التكوين، الدعم، النصح، المساعدة التقنية والمرافقة أثناء تنفيذ نشاطاتهم؛ 
  5بنسبة فائدة مخفضة تقع على عاتق المستفيد )بنسبة يمنح القرض البنكي- 

من نسبة الفائدة المحددة من طرف البنك أو المؤسسات المالية(. وتتحمل  20%
 الخزينة العمومية فارق نسبة الفائدة التجارية؛

  اإلجمالية للمشروع بعنوان إنشاء النشاطات. ألجل  الكلفةمن  %29يمكن منح
ولية لالنطالق في النشاط والتي التتجاوز كلفتها شراء عتاد صغير ومواد أ

 دج؛ 1000000
  من الكلفة اإلجمالية  %100لشراء مواد أولية، تمنح الوكالة سلفة مقدرة ب

 دج. 100000للمشروع والتي ال يمكن ان تفوق 
تقوم الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر على مستوى والية البليدة بتمويل 

، إضافة إلى بعض األنشطة ذات الطابع الحرفيينأساسا فئة قروض مصغرة، تخص 
 10التجاري. إذ يتم األخذ باالعتبار عدد من المعايير أهمها: 

 عنصر مردودية المشروع؛  -
 مدى االحتياج للنشاط الممول في السوق؛  -
 دراسة خطر عدم التسديد.  -

للمستفيدين، خاصة وأن معظمهم هذا وتقوم الوكالة بتقديم استشارات ونصائح إلقامة مشاريع 
 chambreمن فئة البطالين )دون شهادات(، وذلك بتوجيههم إلى غرفة الحرفيين )

d’artisanat)   .لدعم درايتهم بالحرفة المراد تجسيدها 
 وتعتمد الوكالة على تمويلين: 

ماليين سنتيم( موجهة خاصة لشراء مواد أولية ،أو  10و 4تمويل ثنائي )بقيمة   -
 مشروع ساري اإلنجاز؛ لدعم

مليون سنتيم( موجهة إلنشاء مشاريع، بحيث  100إلى  11تمويل ثالثي )من  -
 %29من مبلغ المشروع، وتسدد الوكالة ما قيمته  % 1يسدد المستفيد ما قيمته 

من مبلغ المشروع بقرض  %70من مبلغ المشروع دون فوائد، على أن يتم  تسديد 
 بنكي بفوائد.
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 :المصغرة للقروض موجهةال األموال مبلغ (2-4
 يحدد مبلغ السلف التي يمنحها جهاز القرض المصغر بقيمة مائة ألف دينار جزائري

 1000.000دج( كحد أدنى وال يمكنه أن يتجاوز قيمة مليون دينار جزائري )100.000)
دج(، وتتباين القروض المصغرة بين تلك الموجهة لشراء المواد األولية الالزمة إلنشاء 

 صغير النطالق نشاط تجاري.مشروع، أو دعم بمواد أولية أو عتاد 
 
 
 : 2013-2005للفترة  مبالغ القروض المصغرة حسب حجم المشروع   . أ

 وهي موضحة كاآلتي:
                         2005المصغرة حسب حجم المشروع للفترة مبالغ القروض  إحصائيات :02الجدول 

-2013 
 المجموع

قروض بتمويل ثالثي 
(ANGEM،البنك ، )المستفيد 

قروض موجهة لشراء مواد 
 البرنامج أولية

 العدد 10241 721 10962
 النسبة 93% 7% 100%

 
 2013إلى مارس 2005من  المصدر: معطيات من الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر

موجهة لتمويل شراء المواد هي يبين الجدول أعاله أن الغالب على طبيعة القروض المصغرة 
 ، ويتضح ذلك من خالل الشكل التالي:األولية

 تمثيل نسبي للتمويل عن طريق القروض المصغرة -03الشكل رقم 

 
 .لى معطيات الجدول أعالهإ استنادا الباحثةمن إعداد 

 
 مبالغ القروض المصغرة حسب قطاع النشاط:   . ب

من خالل المعطيات الواردة من الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والخاصة بوالية 
وفق معيار  (2013-2005) في الفترة قيد الدراسةالبليدة، تم توزيع القروض المصغرة 

  كاآلتي: قطاع النشاط
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-2005حسب قطاع النشاط للفترة : إحصائيات مبالغ القروض المصغرة 03الجدول 
2013 

 الخدمات الحرف التجارة المجموع
األشغال 
 العمومية

الصناعات 
 الفالحة المصغرة

قطاع 
 النشاط

 المجموع 592 378 3 887 1 892 3 212 1 1 962 10
 النسبة 5,40% 30,82% 17,21% 35,50% 11,06% 0,01% 100%

 2013إلى مارس 2005لتسيير القرض المصغر من المصدر: معطيات من الوكالة الوطنية 

يتضح من معطيات الجدول أن القروض المصغرة المستغلة في قطاع الخدمات تحتل 
 très petiteليها الصناعات المصغرة )تالصدارة في مختلف النشاطات االقتصادية، 

industries وتتقارب نسب  القروض المستغلة  في قطاعي الحرف ، %30.82( بنسبة
، ذلك ألن %5.40واألشغال العمومية، بينما تتضاءل تلك النسبة في قطاع الفالحة لتصل 

التمويل في هذا القطاع يقتصر على الدعم فقط نظرا لمتطلبات إنشاء مشروع في قطاع 
الفالحة، أما فيما يخص قطاع التجارة فمتواضعة هي القروض المصغرة المستغلة فيه، 

ويمكن توضيح التمويل  ف، والتي تستند إلى أجهزة تمويل أخرى.خاصة تلك المرتفعة التكالي
 بالقروض المصغرة على اختالف النشاط بالتمثيل البياني في الشكل التالي:

 التمويل بالقروض المصغرة على اختالف النشاط -04الشكل رقم 

 
 .معطيات الجدول أعالهلى إ استنادا الباحثةمن إعداد 
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 ANGEM الوطنية لتسيير القرض المصغر وكالةال التي وفرتهامناصب الشغل    ج. 
 : لبليدة في كل قطاعوالية ال

وكالة تسيير خالل سياسة التمويل عن طريق القروض المصغرة التي اتبعتها  من
تم خلق مناصب شغل بنسب متباينة على اختالف نوع كل  ،البليدة القرض المصغر لوالية

 الجدول اآلتي: نشاط اقتصادي كما هو موضح في
 

: إحصائيات مبالغ القروض المصغرة حسب مناصب الشغل الموفرة للفترة 04الجدول 
2005-2013 

 الخدمات  الحرف التجارة المجموع
األشغال 
 العمومية

الصناعات 
 الفالحة المصغرة

قطاع 
 النشاط

 المجموع 888 067 5 831 2 838 5 818 1 1 443 16
 2013إلى مارس 2005الوطنية لتسيير القرض المصغر من المصدر: معطيات من الوكالة 

أن  قطاعلكل  ،يتضح جليا من خالل المعطيات والتمثيل البياني للمناصب الموفرة 
توافق مع حجم المشاريع المدعمة والقروض المستغلة في كل نشاط كما سبق إيضاحه، هناك 

والصناعات المصغرة، وكذا حيث تم تشغيل أكبر عدد من اليد العاملة في قطاع الخدمات 
على الترتيب، بينما ال يشغل قطاع  %11و 17بنسبة والحرف  األشغال العمومية قطاعي
من مجموع المناصب المتوفرة ويرجع ذلك أساسا لقلة الكفاءة  %5إال ما نسبته  الفالحة

المهنية في هذا القطاع بين المستفيدين على مستوى الوالية. واقتصر التمويل في قطاع 
 التجارة على منصب شغل وحيد.

 مناصب الشغل الموفرة عن طريق التمويل بالقروض المصغرة  -05الشكل رقم 

 
 .لى معطيات الجدول أعالهإ استنادا الباحثةمن إعداد المصدر: 
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 خاتمة: 
ن القرض الحسن بتثمير أموال الزكاة، جواز على المسلمون أجمع  تزال ال األمة وا 

لى11وسلم اهلل صلى اهلل عليه  رسول عهد منذ به تتعامل  ُيقرونه والعلماء هذا عصرنا ، وا 
بعدما تم عرضه وبيانه عن و منهم، هذا نظريا.أما من الجانب العملي  أحد إنكار غير من

فمن المؤكد أن تدارك النقائص ليس  تجربة صندوق الزكاة الجزائري في شقه االستثماري،
 صعبا وال مستحيال على صندوق الزكاة، خصوصا إن أعاد النظر في كثير من سياساته. 

السابقة، نتوصل إلى خطأ الفرضية األولى حيث أن ومن خالل اختبار الفرضيات 
على  يقتصر أموال الزكاة الموجهة لالستثمار على مستوى صندوق الزكاة لوالية البليدةتسيير 

ملفات تضم مجموعة وثائق ترد إلى اللجنة القاعدية على مستوى كل دائرة، هاته األخيرة 
التي تقوم فيما بعد بتوزيع الحصيلة المجمعة في مساجدها عن طريق اختيار المستفيدين 

على الصندوق وال ينصف جميع المستحقين، إذ يمكن أن يستفيد من هو  بالقرعة، وهذا يعاب
 .أيسر حاال من غيره

كما نتوصل إلى صحة القرضية الثانية، ويتجلى ذلك من خالل المشاريع التي تم تمويلها 
ومتابعتها والنتائج المحققة لها حسب ما تم استعراضه من إحصائيات وما ذلك إال دليل على 

القرض األداء الجيد لوكالة تسير كذا المحكم و ير العشوائي و غأثر التسيير 
 .ANGEMالمصغر

 : النتائج -
مع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر لصندوق الزكاة الدراسة المقارنة  خاللمن 

ANGEM ،تتجلى النتائجإلى جملة من تم التوصل  من حيث التسيير والنتائج المحققة 
 مايلي:في

  :من حيث الدقة في التحري عن المستحقين والمستفيدين 
الطريقة المتبعة في كيفية االستفادة من القروض الزكوية على مستوى صندوق  تتسم

ن المستوى المعيشي للمستفيد، الزكاة بالضعف عموما، ألنها ال تعكس صورة حقيقية ع
اء المعوزين لذلك كان األجدر أن تكلف لجنة مختصة ناشئة عن الصندوق بإحص

المستحقين مع اشتراط وثائق كشف المداخيل أوعدم االنتساب للضمان االجتماعي 
جراء تصفية حسب األولوية من أجل تحري جيد  إضافة لوثائق اثبات الهوية، وا 

 للمستفيدين.
  :جدوى المشروع  

لغرض وضع إطار منهجي لألموال الزكوية المستثمرة في صورة مشاريع كفائية، ُمدرة 
الدخل والتنمية على حد سواء، من األجدر أن يقدم طالب القرض الحسن، دراسة ب

اقتصادية لمشروعه، وذلك باألرقام والتقديرات لمجموع التكاليف،إلى جانب  -تقنية 
عدد مناصب الشغل المرتقبة التي يوفرها المشروع. وذلك مع مراعاة معيار التضخم، 

 كون تجسيده أمر تعجيزي، وغير مجدي.والقدرة التنافسية للمشروع، حتى ال ي
   :مبلغ األموال المرصودة للقروض 

لوالية البليدة تشهد مبالغ القروض الحسنة على مستوى  ANGEMبالمقارنة مع وكالة 
صندوق الزكاة الوالئي تطور ملحوظ ينافس القرض المصغر، لذلك فاعتبار عامل 
التوعية والتحسيس والتذكير حول فريضة الزكاة، سيعزز الحصيلة مما ينمي نسبة 

القرض الحسن االستثمار فيها، إضافة إلى تنظيم إجراءات متابعة المشروع الممول ب
 .كما سبق التنويــه

 :خطر عدم التسديد  

www.u
niv

-b
lid

a2
.d

z/e
co

https://web.facebook.com/ecocomges/

www.univ-blida2.dz/eco
https://web.facebook.com/ecocomges/


 ( 2015) جوان  12العدد  – 2 مجلة "األبحاث االقتصادية" لجامعة البليدة
 

- 233 - 
 

لغرض االرتقاء بالدور االستثماري لصندوق الزكاة لوالية البليدة، كان من الضروري 
األخذ بعين االعتبار خطر عدم التسديد لألموال الزكوية المستثمرة في آجال 

لية تغطية استحقاقها، لذلك وجب تخصيص مصرف الغارمين لهذا الغرض، تتواله خ
من حصيلة الزكاة بمثابة تأمين تكافلي  المخاطر، تتولى تسير حصة مصرف الغارمين

للمشروعات الكفائية، وهذا نتيجة ظن الكثير من المستفيدين أن هذه القروض هي 
  12عبارة عن زكاة أعطيت لهم، وليسوا معنيين بإرجاعها.

  :التحايل على أموال الصندوق 
الخطر الناتج عن سهولة اختالس وتناول الحصيلة النقدية يتجلى هذا العنصر في 

للزكاة، إذ يقترح تقديم حصص عينية تستغل مباشرة في المشروع ألكثر ضمان لسيره، 
وتفادي تبديد المبلغ نقدا، سواء من طرف المستفيدين أوالمسيرين لتلك النقود، وذلك 

 نية الصندوق.جراء الخلط وعدم التمييز بين ميزانية المشاريع  وميزا
  :التكوين والتأهيل 

من أجل قيادة المشاريع الممولة عن طريق القروض الحسنة، نرى أنه من الضروري 
تخصيص لجنة مخولة بتأهيل المستفيدين من القروض الحسنة، وذلك بإعداد دورات 
سابقة والحقة لمشاريع القروض، خاصة ذوي المشاريع الحرفية والصناعات الصغيرة ، 

وتحقيق المردودية كما هو الحال في وذلك بهدف ضمان أكثر الستمرارية النشاط 
وذلك لتفادي ( Chambres d’artisanat)الوكالة فيما يعرف بـ "غرف الحرف 

 التأجيل والمماطلة والتحايل.
   :المتابعة الميدانية للمشاريع 

وذلك من خالل إجراء زيارات ميدانية لمقرات أنشطة المستفيدين لالطالع على حيثيات 
ات االنجاز، مما يحفز تطورها وازدهارها بالتوازي مع تجسيد تقدم المشاريع ومستوي

الدفع بعجلة التنمية، إضافة إلى تشخيص نقاط القوة والضعف في التنفيذ، والتقليص 
 من ظاهرة هدر األموال الزكوية المستثمرة. 

 
  :التوصيات واالقتراحات 

 بها: نأخذهناك مجموعة من التوصيات التي يمكن أن ، بناء على نتائج التحليل 
التحسيس والتوعية بثقافة تثمير أموال الزكاة بين فئات المجتمع، مع ضرورة  -

التركيز على ضمان استمرارية المشاريع الممولة عن طريق القرض الحسن، ألن 
 هته الصيغة ال تركز على الحاجات اآلنية فقط.

وال الزكاة المستثمرة رأس مال وقفي في خدمة ضرورة التأكيد على اعتبار أم -
المستفيدين المحتاجين النطالق مشاريعهم، على أن يستحق رأس المال هذا بعد 

 مدة زمنية معينة.
وضع شرط التكوين وحسن التسيير ضمن شروط انتقاء المستفيدين من المشاريع،  -

 وذلك لضمان استمرارية المشروع، والتقليل من خطر عدم التسديد.
ضرورة تدخل اللجنة الوطنية للزكاة للتدقيق في أموال الزكاة، وذلك من خالل توفير  -

كفاءات بشرية وكذا وثائق أكثر ثبوتية لإليرادات والمصاريف الزكوية، ٌتظهر 
معلومات قانونية خاصة بالمزكين وكذا معلومات قانونية خاصة بالمستفيدين ، 

 وكشوف ٌتظهر نفقات تسيير الصندوق.
 ء لجنة من قبل صندوق الزكاة مختصة في متابعة تجسيد المشاريع ميدانيا.إنشا -
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 :والمراجع الهوامش
                                                           

إحداث يتضمن  1991مارس 23هـ الموافق لـ:1411رمضان 7المؤرخ في:  82-91مرسوم تنفيذي رقم  -1
 .539ص:، ،16/1991العدد: من الجريدة الرسمية، 1991أفريل  10 .مؤسسة المسجد

 "، على الموقع: صندوق الزكاةالموقع االلكتروني لوزارة الشؤون الدينية واألوقاف، " - 2
http://www.marw.dz/index.php/2010-01-12-11-49-39 

مقدمة ، مداخلة الحسن ودورهما في مكافحة الفقر، دراسة مقارنة يبن القرض قبة فاطمة، فارس مسدور - 3
 .15:، ص2004في الملتقى الوطني : مؤسسات الزكاة تجارب مكافحة الفقر، جويلية 

،بحث تجربة الجزائر في تمويل المشاريع المصغرة بصيغة القرض الحسن"سليمان ناصر،عواطف محسن،" - 4
الخدمات المالية اإلسالمية للمؤسسات المتناهية الصغر"  المنعقد مقدم إل المؤتمر العالمي الثاني حول:"تعزيز 

 السودان. -الخرطوم  2011أكتوبر  9/10/11أيام 
مذكرة ماجستير،جامعة استثمار أموال الزكاة وتطبيقاته في صندوق الزكاة الجزائري"، فتيحة خنخار،" - 5

 .11، ص:2010األمير عبد القادر، قسنطينة، 
 .501:ص ،مرجع سابق، فارس مسدورقبة فاطمة،  - 6
مجلة دراسات وأبحاث،  دور صندوق الزكاة في تمويل المشاريع االستثمارية المحلية"،معزوز لقمان، " - 7

 .234، ص:2012، 07العدد: الجلفة، تصدرها كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير لجامعة
 .2012نشورات تعريفية صادرة عن الوكالة،الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، وثائق وم - 8
 نفس المرجع السابق. - 9

الوطنية لتسيير القرض المصغر لوالية البليدة،  الوكالة ،كيفية تسيير المشاريع على مستوى الوكالة" - 10
2013. 

النجاح ،  مذكرة  ماجستير، جامعة القرض الحسن وأحكامه في الفقه اإلسالمي"محمد نور الدين أردنية، " - 11
  /http://iefpedia.com/arab على الموقع: .25،ص:2010الوطنية، فلسطين،

 28، جريدة البصائر،العدد:مخاطر القرض الحسن من صندوق الزكاة وسبل تغطيتها"فارس مسدور، " - 12
 .09:ص ،2013نوفمبر 03 المؤرخ في
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L’intégration horizontale suggérée par les réformes économiques en 
cours ,par delà les exigences de rentabilité ,donc l’optimisation des 
ressources disponibles ,qu’elles imposent ,introduiront nécessairement 
une nouvelle mentalité dans le cercle des gestionnaires de l’économie 
nationale .En effet ,les règles de commercialité ,de 
concurrence ;introduites par les dites réformes devraient inciter  les 
gestionnaires à adopter  cet outil qui est la normalisation et qui a fait 
ses preuves universellement ,à l’adopter à leur environnement en 
fonction de stratégies arrêtés (L’introduction du système « d’économie 
mixte » imposera au partenaire Algérien de travailler selon des normes 
même si ces dernières sont le fait de son partenaire étranger.)  
Toutefois, la conjugaison de cette obligation avec celle, plus 
stratégique, de la cohérence du système économique national, 
imposent à l’activité de normalisation un rythme beaucoup plus 
accéléré qu’auparavant .D’où la nécessité d’une approche planifiée de 
l’activité de normalisation nationale et dans laquelle l’intervention des 
professionnels des  
différentes filières des différentes industries  doit être  effective et 
prépondérante  . Car cette approche planifiée ne peut en aucun cas 
sous-entendre « approche bureaucratique ».   
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CONCLUSION 

La norme constitue un outil de management important dans 
l’amélioration de la rentabilité des activités des entreprises, leur 
offrant les capacités de soutenir la concurrence de plus en plus 
mondialisée .Dans la guerre economique mondiale actuelle, la 
normalisation est projeté sur le devant de la scène. Cet outil de gestion 
indistruelle est devenu une arme commerciale redoutable, qui 
contribue à « faire la difference » entre les pays indistrualisés et à 
emporter les marchés, tant à l’interieur qu’à l’étranger, dans la mesure 
ou elle améliore la compétitivité des entreprises. Ces dernieres sont 
confrontées aux lois du marchés, dans la mesure ou la conformité aux 
normes est une condition d’accès aux marchés et que pour conserver 
un marché, en gagner de nouveaux, il faudrait en permanance offrir 
des produits compétitifs en terme de performance, de technicité, de 
prix, et de délai, bref des produits ayant la qualité requise. Cependant, 
les entreprises algériennes ne croient pas aux normes  . Cette  réalité   
est la  conséquence de  l’ emprise du phénomène de l « Informel » sur 
l économie algérienne et dont l’enrichissement et  la   pérennité sont 
intimement liés au désordre qui caractérise cette dernière. D’autre part 
, ce phénomène est  consubstantiel à celui de la primauté des activités 
de commerce , par rapport à celles de productives , et tournées 
exclusivement vers le marché local algérien via l’importation de biens 
et services  . Les quelques entreprises manufacturières algériennes  qui 
ont tenté l’aventure de l’exportation , après avoir appréhendé le 
marché local caractérisé par une demande supérieure à l’offre générale 
et, surtout  marqué par le désordre sus cité , redécouvrent  les règles de 
la concurrence loyale et sévèrement encadrée .  Et dans ces condition l 
échec  est naturellement patent . C est  ce qui explique  que les seuls 
produits ayant trouvé , a ce jour , une ouverture sur les marchés 
internationaux sont  quasi exclusivement des  dérivés des 
hydrocarbures  ( soumis à des normes précises )  ou des matières 
premières .  
Les effets négatifs résultant d’une telle situation sont assez évidentes, 
tant au niveau de l’entreprise, de la branche d’industrie, et par 
conséquent, de l’économie nationale.  
Car, il faut le rappeler,  la normalisation constitue un « maillon » 
sensible dans tout processus de développement, que ce soit au niveau 
de l’entreprise en tant que productrice de biens ou à celui ’un pays en 
tant qu’entité homogène a même de préserver ses intérêts dans le 
cadre de la division internationale du travail.  
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PAYS  Nombres de participation aux 
Comités Techniques de I S O 

AFRIQUE DU SUD       441 
IRAN      479 
BRESIL     317 
ARGENTINE     370 
ALGERIE        64 

Source;   I S O Membres 2013 

Ce  tableau ne fait que refléter la réalité  de la Place qu’ occupent 
dorénavant  les entreprises de ces pays  sur les marchés mondiaux,  de 
par la maitrise des différentes technologies  et donc , par delà , de la 
qualité des produits et services qu’ elles offrent tant sur leur marché 
local que sur l’international . L’exemple des véhicules Iraniens  
circulant actuellement sur les routes algériennes  nous fait oublier que 
les Renault 16  étaient fabriquées en partie en Algérie dans les années 
1970. Ceci pour dire que l’activité de normalisation doit être  la 
traduction d’une démarche Volontariste de la part  de l’Entreprise  et 
accompagnée par des structures spécialisées relevant autant des 
autorités publiques que  des Associations professionnelles ..  
Or, sur les 7500 normes éditées par l’IANOR (Institut Algérien de 
Normalisation) seuls 10% sont adoptées par les entreprises

14
 .  Plus, 

de 1998 à 2012, l’IANOR   n’a délivré que 21 certifications de 
conformité aux Normes a des entreprises manufacturières 
demanderesses et activant dans des branches diverses (robinetterie, 
plasturgie, cimenterie, ingrédient  alimentaire  etc……).  
C’est dire que le Management, en général, n’intègre absolument pas 
l’activité de Normalisation comme élément constitutif de la stratégie 
d’entreprise pour activer dans un champ concurrentiel de plus en plus 
mondialisé. 
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interindustriels nationaux en générale ,et les échanges technologiques 
en particulier ,avec en prime un gaspillage des moyens acquis au prix 
fort ( la multiplication dans les différents complexes ,  d’ateliers 
d’entretien ,de réparation ,d’usinage ,nécessairement sous utilisés et 
l’absence d’une sous-traitante locale dans la production industrielle,  
représentant les éléments de surcouts évidents) , la démarche ,  
consistant en une libéralisation brutale de l’activité économique ,  a 
ouvert des opportunités d’investissement  a une catégorie 
d’entrepreneurs ,  pour lesquels la notion de norme ou le concept de 
normalisation étaient  a mille lieues des préoccupations immédiates,  
et , de ce fait , perpétué cet handicap avec  , en prime , une absence 
quasi-totale des  moyens de contrôle sur des produits pouvant  
touchant à la santé du citoyen (  Plus de 30 000 chaudières ont été 
saisies par les services de Douanes

11
  

Les raisons profondes d’une telle situation sont complexes et relèvent 
des facteurs aussi bien internationaux que locaux qui peuvent faire 
l’objet d’une autre étude.  
Néanmoins, le résultat en est l’accentuation du cloisonnement suscité 
rendant  aléatoire toute tentative d’intégration  d’un véritable tissus 
industriel national ,comme reconnu finalement  par  les représentants  
du patronat algérien  :  «….. Résultat, aujourd’hui, l’économie est 
livrée à toutes sortes de dysfonctionnements qui se traduisent par des 
importations tous azimuts et une production nationale asphyxiée

12
  

C’est dire si la normalisation ne peut être considérée comme un luxe 
ou « comme  un  ingrédient qu’on ajoute à un mets »

13
   . Au contraire, 

elle est partie intégrante  et  processus intégrateur  et de maitrise de  la 
technologie  aux fins de compétitions  avec les concurrents nationaux 
et internationaux .  
C’est ce postulat qui a stimulé les pays  qui ont  cherché et réussi  à  se 
placer dans la compétition mondiale  dans les domaines de production 
des Biens et des Services et qui sont identifiés pour l’instant comme 
des «  Pays Emergents » . Pour illustrer la connection forte entre la 
conquête des marchés des Biens et Services par les entreprises de ces 
pays et leurs efforts dans le domaine de la Normalisation , le tableau ci 
après donne une image de leurs implications  et celle de l’Algérie dans 
les travaux des Comités techniques de l’Organisation Internationale de 
Normalisation -  ISO :  
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reproduction de l’outil de production, mais aussi entre ces industries et 
les systèmes de formation et de recherche

9
 

Or , avec 0,10%du PIB consacré à la recherche /développement en 
2005  , en comparaison au 0,90 %   de la Tunisie pour la même 
période (  Banque Mondiale ),  l ’Algérie  ou plutôt les operateurs 
économiques algériens ne peuvent prétendre se placer honorablement 
dans un marché national et encore moins international , si ce n’est que 
confines dans des rôles d’intermédiaires sans aucun pouvoir de 
décisions stratégiques

10
 

b)  La qualité : 

Dans un système de commerce international caractérisé de plus en 
plus par une féroce concurrence et ou l’intérêt de l’operateur se 
confond avec celui de son pays ou région d’origine  ,la notion de 
qualité est arriver a supplanter celle du prix . Nous avons tous en 
mémoire ,les déboires des exportations de produits agricoles 
nationaux notamment des fruits (oranges dattes ,…)réexpédiés par les 
clients étrangers pour non-conformité aux normes en vigueur. 
Situation d’autant plus affligeante dans la mesure ou, d’une part  ,ces 
mêmes produits ont connus par le passé ,de par leurs qualité 
intrinsèque (saveur etc..)un succès extraordinaire auprès des mêmes 
clients ,assurant ainsi des revenus appréciables au pays ,et d’autre part 
,ces produits constituent les seules exportations ou la main de 
« l’homme » algérien s’est investie en amont et en aval du processus 
d’exportation ,contrairement à ceux exportés à l’état brut  
(hydrocarbures et minerai, etc..) .Des pays voisins ont su supplanter 
les opérateurs algériens de par les efforts consentis en matière de 
qualité .Ces deux piliers ci- devant présentés ne peuvent se rejoindre 
que grâce a la normalisation nationale (englobant la normalisation 
d’entreprise)  

     c)   Le « liant »  Normalisation 

Si l ’expérience Algérienne en matière de développement , connue 
sous le libellé de « l’Industrie Industrialisante »   , a démontré que la 
recherche de l’intégration verticale a accentué le cloisonnement  entre 
les  branches d’industries, les reformes économiques ,connues sous le 
libellé de « Libéralisation »,  n’ont pas remédié  de manière raisonnée 
à cet handicap majeur à une véritable intégration  de l’activité 
économique du pays en général et celle de l’industrie en particulier  . 
En effet , si l’intégration verticale  a limité les échanges 
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Mais c’est justement qu’elle constitue un relais ,parmi d’autres 
,que la normalisation, en Algérie ,devrait ,en principe occuper la 
place qui lui a été attribuée à travers la création de l’INAPI 
(Institut Algérien de Normalisation et de Propriété Industrielle)  
dès les premières années de l’Indépendance   devenue IANOR 
dans les années 1990 ( – Institut Algérien de Normalisation ) ,  car 
« l’exportation est la fin et non le commencement d’un sentier 
d’expansion typique du marché. Le marché international n’est rien 
d’autre qu’une extension au delà des frontières nationales  de la 
propre activité économique d’un pays » 

7
Et cette expansion ne 

peut reposer que sur deux piliers essentiels :  
 
 

a) La recherche /développement 
 La recherche /développement est le seul véhicule de véritables 
innovations technologiques a même de combler l’écart du 
même nom dont souffre le pays et de lui permettre de contenir 
les situations de monopole « temporaires « (chaque technique 
ou produit a une durée de vie relative ) des différents 
partenaires internationaux.  

R.Vermon,dans son analyse du cycle de vie d’un produit
8
,a bien 

démontré pourquoi les innovations  apparaissent dans les pays les plus 
développés ,comment et pourquoi elles se diffusent dans d’autres pays 
et comment ce processus influence les flux d’échange internationaux. 
Il demeure évident que l’action de recherche /développement se doit 
de répondre a une politique et a des objectifs arrêtés en toute 
connaissance de cause  
En effet ,la tendance a une décentralisation de la décision  
d’investissement, confère aux entreprises une plus grande autonomie 
dans leurs politique technologique. Néanmoins ,cette même 
décentralisation peut engendrer des résultats tout à fait contraires à 
ceux attendus dans le sens d’une intégration optimale de l’industrie 
nationale .Car en adoptant des pratiques spécifiques en matière 
d’importation des techniques ,les sociétés locales restreignent 
l’horizon de leur développement technologique à leur industrie 
d’origine ,c'est-à-dire chacune fabrique selon des normes spécifiques 
imposées par son ou ses fournisseurs  ,en ignorant les autres secteurs . 
Or ,une telle situation ,dans les conditions d’un pays du tiers monde 
,devient très vite incompatible avec l’émergence et l’expansion de 
capacités d’engineering national . L’engineering est en effet par 
nature, une activité de liaisons non seulement entre les diverses 
industries fournissant les input nécessaires à la mise en place et à la 
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économiques intègrent les trois paramètres, à savoir, l’adoption des 
normes, la qualité et l’évaluation de la conformité dans leur stratégie 
globale.  
Dans cette partie nous allons essayer de dégager les difficultés et les 
insuffisances du système de normalisation algérien, de montrer les 
difficultés d’adhésion des entreprises algériennes aux travaux de 
normalisation alliées a « l’absence »de besoin en information 
technologique ont constitué les principales entraves au développement 
de cette activité 
1-  L’IMPACT DES REFORMES ECONOMIQUES  SUR 
LACTIVITE DE NORMALISATION  

- Par delà la diversité des positions exprimées sur les méthodes 
de mise en œuvre des reformes économiques, il demeure que 
celles-ci imposent d’ores et déjà ;aussi bien aux  autorités  

politiques qu’ aux operateurs industriels et commerciaux ,deux 
conditions essentiels :  

- Optimiser les ressources humaines, financières et matérielles 
nationales 

-S’inscrire dans la nouvelle division internationale du travail avec le 
maximum d’atouts.  

Car, de par les bouleversements internationaux entamés dans les 
années 1990 ,il est vital pour l’Algérie de se départir de son rôle de 
pourvoyeur de matière première tous genre confondus et, en même 
temps ,de grand « glouton » , avalant à tour de bras ,sans pour 
autant digérer sainement, les recettes qu’elle peut mobiliser  grâce 
aux recettes des Hydrocarbures .  

 
2-DISPONIBILITES ET PERSPECTIVES DE 
DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE DE 
NORMALISATION  

 
Il est clair que ,ce n’est pas l’activité de normalisation ,à elle 
seule, qui constitue l’outil « miracle »permettant de répondre à 
ces deux contraintes ,loin s’en faut .En effet ,par-delà les 
avantages  qu’elle est en mesure d’offrir ou d’engendrer autant 
pour l’intérêt particulier que pour celui général ,elle n’en 
constitue pas moins qu’un relais ou « point d’appui »,au même 
titre que d’autre relais ,comme la recherche /développement 
notamment, pour imprimer l’efficacité dans l’effort collectif 
d’un développement harmonieux, et  s’inscrivant 
inexorablement dans une division internationale du travail 
évolutive 

6
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commerce » ,encourage l’usage des normes internationales  et la 
reconnaissance des procédures d’évaluation de la conformité .  
Ces évolutions vont toutes dans le sens d’un plus grand recours à la 
norme volontaire ,c'est-à-dire a l’établissement de règles élaborées en 
commun par les acteurs eux-mêmes ,leur permettant d’échanger et 
d’assurer que la concurrence peut s’exercer sur des bases connues et 
acceptées ,garantes d’un marché ouvert.  
La mondialisation des échanges, la construction européenne 
,l’interpénétration des technologies et la globalisation des questions 
d’environnement et de sécurité rendent plus que jamais utile le 
développement de normes .La normalisation apparait en effet comme 
un outil particulièrement adapté pour accompagner  ces évolutions . 
D’autant que  les nouvelles industries émergentes à fort potentiel de 
croissance (santé, biotechnologies, nanotechnologies, environnement) 
et  ou foisonnent les interactions entre différents vecteurs 
technologiques alimentant  le processus d'innovation ,   sont fortes 
demanderesses de normes et de procédures de conformité  .  
 
III  L’ ACTIVITE NORMALISATION EN ALGERIE  
Dans le contexte imposé de la Mondialisation avec ses conséquences 
sur la reconfiguration des systèmes de production fondés sur les 
externalisations,  par une firme « Pivot » donneur d’ordre  ,   de la 
fabrication modulaire  repartie entre des PME /TPE de par le monde , 
nul doute que pour pouvoir  trouver sa place dans ce système de 
production internationalisé l’entreprise algérienne ,  dans une 
conquête des marchés de sous traitante ,   doit impérativement  se 
soumettre à des exigences  techniques et de qualité .  .Une chose qui 
ne pourrait se faire sans passer par l’adoption des normes.  
En effet , il est maintenant évident que les réseaux de production sont 
plus globalisés qu'ils ne l'étaient il y a une décennie et le 
développement industriel moderne a donné lieu à la production en 
masse et,  à  la nécessité de définir précisément les caractéristiques des 
produits manufacturés. Les produits électroniques grand public par 
exemple, sont "made in the world" dans le sens où ils contiennent des 
pièces qui sont fabriquées par des sociétés différentes dans différentes 
parties du monde. Mais ce qui est leur dénominateur commun c'est les 
normes qu'ils sont tenus de respecter. Leur montage n'est possible que 
parce que leurs composants sont fabriqués selon des normes ( ONU - 
Commission économique pour l’Afrique-  Nov 2013 –LIMA °  )  .  
Alors ?  « Qu’est-ce qui empêche de rendre le produit algérien 
compétitif, si ce n’est qu’il faut juste une bonne dose de volonté de la 
part des entreprises ?”,

5
. Il est grand temps que les entités 
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II -LES NORMES, UN OUTIL ADAPTE AUX EVOLUTIONS 
ET A LA COMPLEXITE DU 21EME SIECLE 
L’histoire des normes est aussi ancienne que celle des sociétés 
humaines organisées .Nous avons d’autant plus besoin de normes 
partagées par tous que croit la complexité de notre société ,qu’il faut y 
régler des problèmes récurrents d’interopérabilité et d’échange et que 
la performance globale du produit technologique est un impératif pour 
rester dans la compétition mondiale. C’est pour cela que les normes  
interviennent parfois très en amont et sont souvent qualifiés d’« 
intelligence économique » de la mondialisation, car elles  participent 
de manière essentielle à la création de valeur et à la dynamique des 
réseaux et des modèles de croissance économique.  
Or, une norme n'est jamais neutre. C'est en réalité le résultat d'un jeu 
économique, réglementaire, parfois politique, impliquant de très 
nombreux acteurs aux intérêts hétérogènes et souvent conflictuels :  « 
…….aujourd'hui, la Chine avec sa population et les Etats-Unis forts 
de leurs capacités technologiques et financières pèsent de tout leur 
poids pour orienter à l'avantage de leurs entreprises les différents 
processus de normalisation »

4
 .  A titre d exemple  alors que les 

producteurs de technologies sans fil des États-Unis, d’Europe et 
d’Asie, se sont 
accordés sur un standard d’encodage commun nommé WI-FI, la Chine 
impose, sur son territoire, pour tous les produits électroniques et les 
microprocesseurs, un standard spécifique d’encodage pour lequel 
seuls 24 distributeurs chinois sont certifiés. De cette façon, la Chine 
espère stimuler les joint-ventures entre entreprises étrangères et 
chinoises et favoriser, à terme, les transferts de compétence en faveur 
de ses producteurs, sur ces nouveaux produits. En imposant son 
standard de production, ce pays veut tirer le maximum de bénéfices de 
la mondialisation sans en subir les inconvénients.  
Par ailleurs , depuis les années 80 ,la création du grand marché 
intérieur européen utilise largement la « nouvelle approche »selon 
laquelle les directives se concentrent sur les exigences essentielles et 
les modes  de preuve de conformité ,la norme étant chargée 
d’organiser la concertation et le consensus entre acteurs concernés 
pour établir les documents (normes harmonisées )qui deviennent les 
règles de l’art  reconnues comme apportant  une présomption de 
conformité à ces exigences.  
Dans le même esprit, l’organisation des marchés mondiaux a connu un 
tournant avec la création de l’organisation mondiale du commerce 
(OMC), dont un volet , «  l’Accord sur les obstacles techniques au 
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normes leur permettent de se placer dans le système des échanges 
internationaux. 
c)Le facteur organisation des consommateurs : 
Aujourd’hui, ces derniers sont représentés au niveau national et , de  
plus en plus,  à l’échelon international , par des organisations aussi 
influentes qu’exigeantes.  
3 - NORMES ET TRANSFERT DE TECHNOLOGIES   
La réflexion menée par de nombreux chercheurs sur la technologie et 
plus précisément sur la notion de transfert de technologie a 
grandement aidé les décideurs des pays en voie de développement 
dans leurs quête d’une maitrise du processus de transmission –
acquisition de cette même technologie .Toutefois ,la complexité du 
processus ,du fait des motivations spécifiques du donneur et du 
receveur de technologie a eu pour résultat ,dans la quasi-totalité des 
cas ,a la pérennisation d’un état  de dépendance .  
Ceci parce que si la technologie a été transmise, comme tout produit 
ayant une valeur d’échange , son contenu a été imposé par le donneur 
à l’insu du receveur. A son insu car la technologie est dans sa 
définition la plus simple « la connaissance organisée , formalisée des 
techniques »

3
  

Et cette connaissance organisée se fonde sur des : 
-dessins de conception d’ensembles et sous ensembles  
-dessins détaillés d’exécution 
-spécifications de construction et de montage  
-et surtout sur des normes de conception, de construction et 
d’exploitation.  
 
Les normes constituent ,en fait , le pivot autour duquel se fait et se 
défait chacun des éléments sus- cités dans un effort d’intégration ,et de 
synchronisation maximum jusqu'à la concrétisation d’un produit 
technologique fini et fin prêt à être présenté sur le marché.  
Le produit technologique ainsi transmis ,crée sa propre sphère 
d’influence ,son propre marché ,tant que le receveur n’aura pas fourni 
l’effort nécessaire de l’assimiler : que de fois n’a-t-on vu des ateliers 
de  production a l’arrêt parce que le filetage « normalisé »de 
l’équipement acquis ne permettait pas l’utilisation d’écrou quelconque 
acheté par ailleurs Ceci pour dire que la norme , résultante d’une 
activité de normalisation , est un élément  si important pour le 
détenteur de technologie ,qu’elle a fini par en devenir un levier de 
premier ordre dans la conquête des marchés ;  le cas très médiatisé du 
marché de la télévision haute définition est en ce sens révélateur .  
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Management moderne, à l’aune des tentatives déclamées de diversifier 
les recettes d’Exportations du pays afin de sortir de la dépendance des 
Hydrocarbures comme source de financement de l’économie 
nationale ?  
 
 
I : NORME : VEHICULE DE TRANSFERT 
TECHNOLOGIQUE 
 
Dans cette partie, nous allons montrer que la norme peut constituer un 
mode de transfert des techniques le plus simple et le plus direct.  
1-DEFINITION D’UNE NORME : 
« Une norme est une spécification technique ou autre document  
accessible au public ,établi avec la coopération et le consensus ou 
l’approbation générale de toutes les parties intéressées,(les opérateurs 
industriels ,chercheurs ,consommateurs ,associations professionnelles 
, etc…) fondé sur les résultats conjugués de la science ,de la 
technologie et de l’expérience ,et approuvée par une autorité 
reconnue »

1
 

 
2-LES FACTEURS STIMULANTS : 
On peut dire qu’il existe trois facteurs importants qui ont contribué à 
créer cette nécessité de normaliser.  

a) L’influence de la croissance du commerce mondial : 

Dans de nombreux cas, la disparité des réglementations et normes 
nationales a obligé les différents opérateurs économiques à fabriquer 
des produits en variantes couteuses et superflues. Grace à l’élaboration 
des normes internationales, le problème de ces entraves techniques  
aux échanges est en voie d’être résolue .En Suisse, les normes 
internationales favorisent la compétitivité des fabricants suisses dans 
l’accès à de nouveaux marchés

2
  

 
b) L’entrée en scène des pays émergents  

De nouveaux acteurs d’importance sont apparus sur la scène du 
commerce international appelés communément « pays émergents », a 
l’image de l’Inde , Chine , Brésil ; Malaisie etc…., ces pays étaient 
dans le passé  limités à un rôle de pourvoyeurs de matière premières 
dans les échanges commerciaux internationaux . La  volonté de ces 
pays d’édifier une industrie nationale , qui soit à la fois autonome et 
compétitive, a nécessairement stimulé une activité de normalisation à 
laquelle ont fortement contribué  les opérateurs économiques .  Les 
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 Introduction: 
 Le processus de création de normes est intimement intégré 
à celui de la création de la technologie (dans son acception large). 
Avec le développement accéléré des technologies dans la deuxième 
moitié du xx siècle et surtout leurs imbrication de plus en plus poussée 
repoussant ainsi les frontières ou domaines spécifiques auxquels se 
confine chacune d’elles, les entreprises ,dans tous les pays ,ont pris 
conscience de la nécessite de s’intéresser a la qualité de leur produit 
.Ce n’est pas tant la qualité en elle-même le but a atteindre ,c’est ce 
qui la motive :le marché le plus grand possible .Viser le marché 
mondial signifie regarder au-delà du marché local ,s’informer sur les 
spécificités des pays étrangers (qu’il s’agisse des besoins des clients 
potentiels ou des contraintes a respecter) et y trouver des débouchés 
pour ses produits d’une qualité réellement adaptée. Ceci est, somme 
toute, un comportement tout à fait logique dans la tentative de se 
réserver une « place » dans le marché mondial    .  Cette intégration 
est matérialisée dès que l’objectif et la configuration de toute 
technologie sont définis par son promoteur .En effet qu’est-ce le 
produit « technologie »si ce n’est la résultante d’une action de 
recherche, dans l’utilisation optimale de « sous-
produits »technologiques disponibles.  
Cette utilisation optimale n’est atteinte que grâce à la recherche et la 
mise en œuvre de normes autorisant la parfaite symbiose entre des 
matériaux, entre des matériaux et des machines, ou plus encore entre  
des machines et des hommes, dans un contexte de dynamique de la 
mondialisation.  
Car, pour progresser, il ne faut pas réduire la mondialisation aux seuls 
facteurs facilitant les échanges : réduction des coûts des transports, de 
communication, des tarifs douaniers, réseaux d'information 
mondiaux... C'est sur le terrain plus caché et très spécialisé des normes 
et des standards que l'on découvrira les instruments essentiels de cette 
dynamique de mondialisation.  
Cette position de domination traduit une réalité tout à fait nouvelle ,en 
ce sens que la norme, fruit de l’activité de normalisation ,  est devenue 
une information technologique  à part  entière et fait l’objet dans les 
pays industrialisés ,d’élaboration et de diffusion 
« soigneusement »étudiés et très demandées par les opérateurs 
industriels de ces pays  
. Quelle est la réalité, en la matière, dans un pays comme l’Algérie ? 
Quelle est la position d’un pays comme l’Algérie par rapport a cet 
outil de développement ?  Comment est appréhendé cet outil du 
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LA NORME COMME OUTIL DE CONQUETE DE  MARCHES 
ET TRANSFERT TECHNOLOGIQUE 

 
 

Dr./ AZZI Hassina 
*
 
 

 ممخص:
من خالل مقالنا ىذا سنعالج أوال المعيار كأداة الحتواء السوق, ثم اثره عمى التحكم في 

ومكانة  التكنولوجيا.ففي ايطارالعولمة وفي مجال تتزايد وتتسع فيو المنافسة ماىو موقع
المعايير ؟و ماىو واقع التقييس في ممارسات المنظمات الجزائرية كأداة ادارية حديثة 

  وعالمية ؟ 
 

  .التحكم  في التكنولوجيا؛المقاييس؛المنظمات؛السوق :المفتاحية الكممات
 
Résume:  

 
Cet article traite avant tout de la norme comme outil de conquête de 
marché, et son impact sur la maitrise technologique .Dans le 
contexte de la mondialisation, quelle est la place de la norme dans 
un champ de plus en plus concurrentiel .Et enfin la réalité de la 
normalisation en Algérie et l'intégration de cet outil universel du 
management moderne dans les pratiques des entreprises.  

 
Mots clés: Maitrise technologique ; norme ; entreprise ; marché. 
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Jean-Marie : rapport sur : « Les effets d’un prix du pétrole élevé et volatil », in 

www.cae.gouv.fr. 
19
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20
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21
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présentation du World Energy Outlook », Complément D in Prix du pétrole, Rapport 

du Conseil d’Analyse Économique, n° 52, La Documentation Française, 2001pp124-

142. 
22
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24

Le cas de l’industrie automobile illustre bien cet aspect : pour un seul véhicule, 

plusieurs dizaines de versions sont actuellement offertes pour un délai de livraison 

d’environ un mois (70 versions sont proposées pour la Mégane de Renault et 

Peugeot propose 92 versions pour la 307) contre une dizaine il y a 20 ans. Il est donc 

aisé de comprendre qu’avec ce type d’évolution, la lenteur de la voie de l’eau, les 

contraintes horaires du ferroviaire, mode par ailleurs approprié aux flux massifs, 

font du transport routier le mode le plus compétitif au regard des contraintes 

industrielles et de distribution. 
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ou d’ailleurs sont considérables et leur exploitation est concurrentielle 
tant que les prix du pétrole restent supérieurs à 40 dollars le baril. 
Mais l’exploitation de ces réserves (de leur extraction à leur utilisation 
dans le secteur des transports) engendre deux fois plus d’émissions de 
Co2 que l’utilisation du pétrole conventionnel. 

La puissance de marché des pays de l’OPEP s’accroît à mesure 
que la production de pétrole conventionnel  hors  OPEP atteint  un  
plateau.   La réponse  au  renforcement  de  la  position  de  force de 
l’OPEP  pourrait  s’exprimer  sous  la forme d’un  développement  de  
la  production d’hydrocarbures  non -conventionnels dans les pays non 
membres de l’OPEP  ou d’une  diminution  de  la  consommation  de  
pétrole. La promotion  des  carburants  alternatifs  peut  aussi  jouer  
un  rôle,  mais  son  potentiel  reste  limité  à  court  terme.   
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Conclusion 
 

La consommation de pétrole se concentre de plus en plus dans le 
secteur des transports.  Ainsi, des variations relativement limitées de 
la demande dans ce secteur peuvent avoir des effets de plus en plus 
sensibles sur les cours du pétrole, qui ont atteint un sommet historique 
début 2008, franchissant la barre des 100 dollars le baril pour la 
première fois depuis le choc pétrolier de 1979.  Le facteur sous-jacent 
de cette flambée des prix a été la demande émanant des économies en 
développement rapide, au premier rang desquels la Chine, où le 
secteur des transports est le plus gros consommateur de pétrole. 

Des branches industrielles les plus caractérisées par une intensité 
pétrolière (consommation/production) supérieure, il  s’agit, bien 
entendu, du secteur de transport.  En ce sens, le secteur des transports 
classiques (air, route, mer) présente de loin la dépendance la plus forte 
vis-à-vis d’un marché du pétrole par essence instable et incontrôlable. 
C’est en effet le domaine pour lequel la dépendance pétrolière des 
pays OCDE, mais aussi de la planète, est plus importante qu’à 
l’époque du premier choc pétrolier.  

Certes, l’efficacité énergétique des moyens de transport utilisés 
s’est nettement améliorée, mais un avion continue à voler avec du 
kérosène, un navire à tourner avec du fioul et les camions toujours 
plus nombreux à rouler au gazole. Force est de constater, qu’il y a peu 
de secteurs pour lesquels l’après pétrole a été aussi peu préparé que les 
transports. Ainsi, le secteur des transports ne dispose guère de 
stratégies alternatives à court terme face à un choc pétrolier. Il est 
frappant de constater une assez faible élasticité tant en termes de 
consommation que de concurrence entre différentes formes de 
transport. 

Une étude de Broyer et Brunner (2009)
39

, évalue le poids de 
l’automobile dans l’économie allemande et l’impact de la crise sur ce 
secteur qui satisfait 17 % de la demande mondiale d’automobiles. Les 
emplois directs du secteur automobile représentent 2,1 % de l’emploi 
total, mais ce chiffre s’élève à 6,6 %  lorsque l’on prend en compte les 
emplois indirects dans les autres secteurs productifs ou les services 
liés à la vente. L’étude estime aussi que le tiers de la contraction de 
l’économie allemande au dernier trimestre 2008, soit 0,7 sur 2,1 %, est 
imputable au secteur automobile, alors même que la prime à la casse a 
soutenu la demande interne. 

Les  carburants  non  conventionnels  pourraient  à  plus long  
terme  satisfaire   une  part   importante  de  la  demande  de pétrole. 
Les réserves de pétrole que recèlent les sables bitumineux du Canada 
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consommation peuvent  justifier  la  fixation  de telles  normes, même  
si  les taxes  couvrent  les  coûts  externes

38
.   

À l’heure actuelle, les  sources énergétiques de substitution ne 
peuvent pas  concurrencer  les  sources  conventionnelles et non 
conventionnelles d’hydrocarbures  liquides  à  l’échelle   qu’exigent 
les opérations de transport liées à l’activité économique mondiale. La   
contribution  potentielle des carburants dérivés de  la  biomasse  est  
importante,  mais limitée.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.u
niv

-b
lid

a2
.d

z/e
co

https://web.facebook.com/ecocomges/

www.univ-blida2.dz/eco
https://web.facebook.com/ecocomges/


  (3122) جوان  23 العدد – 3 مجلة "األبحاث االقتصادية" لجامعة البليدة
 

 - 22 - 

permettant de favoriser l’emploi des transports en commun est long à 
mettre en place aussi.  

En ce sens, plusieurs actions à effet plus rapide peuvent  être 
envisagées 

37
:   

     – L’utilisation de carburants alternatifs d’origine végétale 
(comme l’éthanol sous forme d’éther, les esters d’huile végétale, ou 
encore le gazole issu de la gazéification de la biomasse) qui jusqu’à un 
certain pourcentage en mélange avec les carburants conventionnels ne 
nécessitent pas de modifications technologiques du véhicule. Cette 
initiative a déjà  été entreprise principalement au Brésil, en Europe et 
aux  États-Unis. 

   – Des mesures fiscales permettant soit de limiter l’acquisition de 
nouveaux véhicules (comme au Danemark), soit de limiter les usages 
(taxes sur les carburants). 

Mais ces mesures à effet rapide sont limitées et ne peuvent à elles 
seules freiner de façon véritablement significative l’évolution à venir 
de la consommation de produits pétroliers et d’émissions de gaz à 
effet de serre. Certains véhicules ou technologies alternatifs, reconnus 
pour leurs performances environnementales, sont déjà  disponibles à 
l’heure actuelle comme les véhicules hybrides ou GNV, mais leur 
introduction sur le marché reste faible, par manque de compétitivité 
ou/et d’absence de réseau de distribution suffisant. 

Quant au secteur du transport de marchandises, responsable à près 
de 40 % des émissions de CO2 du transport routier, les marges de 
manœuvre sont plus limitées du fait de son lien étroit avec la 
croissance économique. Le secteur pourra certes bénéficier des 
progrès technologiques du véhicule particulier. 

Mais dans cette attente, il paraît nécessaire de redynamiser la 
croissance des autres modes de transport moins consommateur 
d’énergie en les rendant plus compétitifs par rapport aux besoins des 
industries.  

L’internalisation  du  coût  des  émissions  de  CO2  produites par  
les  transports vise  tout à la fois à atténuer  le  changement climatique  
et  à  réduire  la  consommation. Les  taxes   sur  le  carbone  sont  
l’instrument que  les   économistes  préfèrent pour  arriver à  ce 
résultat, parce  qu’elles incitent  à atteindre l’objectif environnemental  
au moindre coût. Les normes de consommation ou d’émission  de  
CO2  présentent  toutefois  aussi  certains avantages, ne  fût-ce qu’en 
termes d’acceptabilité politique. Elles permettent en outre de corriger 
la différence entre les taux social et privé d’actualisation au lieu 
d’achat du véhicule. La différence entre ces taux et  les imperfections  
qui  entachent  les  décisions  prises  par l’acheteur  en  matière de  
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envisageables sur le court et le moyen terme pour le secteur de 
l’électricité, celles du secteur du transport sont plus limitées et longues 
à mettre en œuvre. 
 

Graphique 4 : Répartition sectorielle des émissions mondiales de 

CO2- 2002 Total : 23,7 GtCO2 

 
 
Source : Agence internationale de l’énergie (AIE).: «World Energy Outlook», 

2004 

 

En effet, tout d’abord, le transport est une source mobile et 

dispersée d’émissions de gaz  à effet de serre et de polluants. La voie 

de la capture et la séquestration du CO2, souvent envisagées pour les 

centrales électriques, n’est pas applicable au transport sans la 

généralisation d’un carburant sans contenu en carbone (électricité ou 

hydrogène) et donc d’une nouvelle technologie de véhicule pour le 

secteur routier (véhicule  électrique avec ou sans pile  à 

combustible)
36

. 
Un deuxième point important est la lenteur de l’impact de 

l’introduction dans un parc de véhicules d’une nouvelle technologie 
qui permettrait de réduire la consommation d’énergie et les émissions 
de CO2. À titre indicatif, l’introduction naturelle à 50 ou à 95 % d’une 
nouvelle technologie dans un parc d’automobiles prend 
respectivement 13 ans et 24 ans.  

En dehors des mesures incitatives permettant l’introduction de 
nouvelles technologies dans le parc de véhicules particuliers, l’impact 
environnemental est long et un changement radical des infrastructures 
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L’exploitation des  ressources  canadiennes  non  conventionnelles  
en  sables  pétrolifères  est bien engagée. Le Venezuela dispose de 
vastes réserves de pétrole extra-lourd qui  commencent juste à être  
exploitées  et l’Afrique du Sud démontre depuis plusieurs  décennies 
que  le charbon  peut être  transformé  en essence  ou  en gazole  
d’excellente qualité. Puis il y a les schistes  bitumineux, dont les  
États-Unis  possèdent de très  importantes quantités.  

Non seulement ces carburants peuvent être produits à des prix  
que les marchés  mondiaux peuvent accepter de payer, mais ils sont en 
outre parfaitement compatibles avec   l’infrastructure existante de 
distribution de carburants et de production de véhicules

33
.   

L’autre problème lié à la production des carburants liquides 
courants à partir  des  sources non-conventionnelles est celui relatif à 
une consommation  accrue de capital. De surcroit, ce carburant cause 
de graves atteintes à l’environnement comparativement aux autres 
carburants issus de la production et de raffinage de pétrole brut 
conventionnel

34
.  

Pour d’autres, les ressources  fossiles  non  conventionnelles  qui 
peuvent être  exploitées  aux  prix  courants constituent  une  menace  
encore  plus grande  pour  le  climat  planétaire. Car à  long  terme, le 
véritable problème  et délicat  pour  la demande  de pétrole  émanant 
du  secteur  des  transports se pose en termes des émissions  de  gaz  à  
effet  de  serre  et non  pas en termes de la  pénurie de  pétrole ;En 
effet, les sources fossiles non conventionnelles sont à l’origine de 
beaucoup plus  d’émissions de dioxyde de carbone  que  l’essence  et  
les  distillats  issus   du  raffinage   de   pétrole  conventionnel :  l’écart  
est  d’environ 20 %  pour   les  sables  pétrolifères canadiens,  et il  
atteint 100 %  pour l’essence  produite à partir  de charbon

35
,.  

En  tout  état  de cause,  la  lutte  contre   ces  émissions  
supplémentaires  alourdira  les coûts et  accroîtra  les  risques  associés  
à l’élaboration  de carburants à partir de  ressources  fossiles  non 
conventionnelles. 

 
 Au-delà de cette dépendance accrue au pétrole, le rôle 

du secteur du transport dans le changement climatique 
est tout aussi préoccupant : 

 
Dans le bilan d’émissions mondiales de CO2, deux principaux 

secteurs sont en cause : la production d’électricité et le transport avec 
des parts respectives de 41 et 21 %. À l’horizon 2030, le bilan CO2 du 
transport augmenterait de 78 % selon le scénario de référence du 
WEO. Si de nombreuses voies de réduction de ces émissions sont 
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véhicules à essence  pourrait être  réduite  de 40%  à  faible  coût à  
l’horizon  2050

29
. 

Ces gains  d’efficacité  énergétique, bien qu’extrêmement  
appréciables, ne  sont  pas  suffisants  pour compenser  l’augmentation   
prévue  de l’activité  de  transport  assurée par  ces  types  de  
véhicules,  qui  se  chiffrera   respectivement  à  123%,  241 %  et  
400%.  En  2050,  la  consommation  mondiale  annuelle  de carburant  
pour  les  transports devrait  atteindre   5000  milliards  de  litres  
d’équivalent  essence, soit pratiquement  180 exajoules. 

 
2-2) Évolution  future  des  prix et de  la disponibilité des  

carburants  pour les  transports:  
 
La hausse du  prix des  carburants  influe sur la demande par deux 

voies différentes :   les conducteurs  roulent   moins, d’une  part,  et  
investissent  davantage   dans  les  économies  de carburant en se 
tournant vers des véhicules qui consomment moins, d’autre part.  Des  
chiffres américains  récents indiquent  que  l’importance  relative  de 
ces  deux  effets s’est  modifiée avec l’augmentation  des  revenus :  la  
diminution  de  la mobilité  se fait  nettement  moindre et  la réduction 
de la consommation  prend  le  dessus

30
. 

Il est  évident  que  les  prix  des  énergies  utilisées  pour  le  
transport  seront  déterminés  par  le  jeu  de  l’offre  et  de  la  
demande.  En  ce  qui  concerne  les  carburants,  les forces du marché 
sont entrées dans une phase de perturbation cruciale due pour 
l’essentielle à la montée des prix du pétrole ces derniers années.  Il  est 
évident  que  la  forte  hausse  imprévue  de la demande,  notamment  
de la Chine  et de  l’Inde,  a  contribué  à  la  flambée actuelle  des  
cours. Du côté de l’offre, il faut dire que l’OPEP a su renforcer sa 
position de force en maintenant les prix élevés par sa politique de 
gestion de son offre de pétrole (système de quotas). Ajouté à cela, la  
production  hors  OPEP est déjà entrée dans une phase de déclin  
irréversible

31
. 

Outre  le poids du cartel de  l’OPEP,  deux  facteurs  sont  
déterminants   pour  l’évolution  future  des prix  des  carburants :  le  
pic  de production et  le  changement  climatique. 

En  effet, la question du pic pétrolier ne se pose pas en termes de 
fin  de  la civilisation  industrielle telle que  nous la connaissons. Il 
existe  de vastes  réserves  de ressources  fossiles qui peuvent être 
transformées en carburants classiques en utilisant  des  techniques  
développées  et à  des  prix  inférieurs au cours mondial  actuel du  
pétrole 

32
.  
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de barils par  jour  et  émettront  2-3  milliards  de  tonnes de  CO2 par 

an 
28

. 

Graphique 3 : Évolution de la consommation d’énergie dans le 

secteur du transport entre 1971 et 2030 

 

 
Source : Agence internationale de l’énergie (AIE).: «World Energy 

Outlook»2004 

 

Le Conseil  mondial des  entreprises  pour  le  développement 
durable prévoit  une croissance  du  même  ordre  de  la demande  de  
transport  de personnes  et  de  marchandises.  D’ici  à  2050, le  
nombre annuel  de  voyageurs-kilomètres devrait plus  que  doubler,  
passant d’un chiffre légèrement supérieur à 30000 milliards  en 2000  
à  plus  de 70000 milliards  en 2050 (soit  une  hausse annuelle de 
1.7%).  Le  trafic de marchandises  devrait  plus que tripler au cours 
de la même période,  son  taux  de  croissance annuel  moyen étant de 
2.3%. Selon   l’étude  du  WBCSD,  la répartition  mondiale des 
activités de transport  ne devrait pas énormément changer. Le mode 
routier  demeurera  probablement prépondérant, malgré la croissance 
un peu plus rapide du transport aérien et du fret ferroviaire.  

 La consommation  mondiale  de carburants  devrait doubler,  d’ici  
à  2050,  en  dépit  de grands progrès en efficacité énergétique. Le 
rapport Mobilité 2030 prévoit que la  consommation  d’énergie  des  
véhicules  légers, des  poids  lourds  et  des  avions   diminuera  
respectivement de 18 %,  de 29 %  et  de 29 % d ’ici à  2050.  L’AIE 
affirme que  la  consommation  spécifique  de  carburant  des  
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croissance de la demande de carburants pour les transports observée 
ces trente dernières années dans les pays de l’OCDE, risque de se 
reproduire sur le moyen terme dans les pays en voie de 
développement, notamment en Chine, en Inde et en Indonésie. Cette 
croissance se confirme déjà  en Chine depuis ces six dernières années 
avec une production de véhicules qui a été pratiquement multipliée par 
9. Leur production a atteint, en 2003, 4,4 millions de véhicules, soit 
plus de 20 % de la production européenne. Avec un taux 
d’équipement actuel de seulement 10 véhicules pour 1000 habitants en 
Chine, cette croissance n’en est qu’à  ses prémices. La demande  
énergétique du secteur du transport croît de la même façon et  
s’élèverait  en 2030 à  3,2 Gtep, dont 95 % sont issus du pétrole. Le 
secteur du transport représenterait une part de 54 % de la demande 
globale de pétrole en 2030 contre 47 % aujourd’hui et 33 % en 1971

25
. 

la demande mondiale de pétrole augmente  principalement en 
raison de  l’essor  lent  mais ininterrompu des activités de transport 
dans  les pays développés  et de la  progression  rapide  du transport 
motorisé  dans  les économies en développement. L’AIE  prévoit que  
la demande  primaire  de pétrole  augmentera  de 1.3%  par  an,  pour  
passer  de 84 millions  de barils  par  jour  (Mb/j)  en 2005 à  99  Mb/j  
en 2015,  et  à  116  Mb/j  en 2030.  Plus de 70  %  de cette  hausse 
devrait être imputable aux pays en développement. D’après  les  
estimations  de   l’AIE, les transports seront responsables  de 63 % de  
l’augmentation  de  la  consommation  de  pétrole  d’ici à  2030 

26
.   

Dans  les  pays  en  développement,  la  demande  de   pétrole  
augmentera   sous  l’effet  de la motorisation  du  transport de  
personnes  et  de  l’expansion  continue  du  commerce  international.  
D’autres études prévoient, que, compte tenu  de  la  probabilité  que,  
dans les  économies en développement,  le taux de motorisation 
atteindra la saturation à  un  niveau très  inférieur  à celui  enregistré 
aux  États-Unis ou  au Canada, le   parc  automobile  mondial  passera  
d’environ  800  millions  de   véhicules actuellement  à  plus  de 2  
milliards en 2030,

27
.   

Le  parc des  pays non  membres  de  l’OCDE  devrait représenter  

largement  plus de  la  moitié  de  ce  total, selon les  prévisions, en 

2030,  contre  à  peu  près un quart  aujourd’hui.  Le parc chinois  

devrait atteindre  390  millions  de véhicules en 2030, soit  20 fois  

plus  qu’il  y a  tout  juste  cinq  ans . En  fonction des  résultats  

qu’obtiendra  la  Chine  en matière de maîtrise  de la  consommation 

de carburant, des économistes  prévoient  qu’à  l’horizon  2050,  les  

véhicules à  moteur consommeront en Chine  entre  12 et 21  millions 

www.u
niv

-b
lid

a2
.d

z/e
co

https://web.facebook.com/ecocomges/

www.univ-blida2.dz/eco
https://web.facebook.com/ecocomges/


  (3122) جوان  23 العدد – 3 مجلة "األبحاث االقتصادية" لجامعة البليدة
 

 - 22 - 

Graphique 2 : Répartition de la consommation d’énergie dans 

le secteur du transport en  2001 

 
Source : Agence internationale de l’énergie (AIE).: «World Energy 

Outlook»2004  

Les principaux facteurs de cette évolution des besoins actuels de 
l’économie en matière de transports sont

23
: 

– Les formes actuelles de l’occupation de l’espace : éloignement 
progressif des résidences et des activités des gares et moindre 
centralité des destinations. 

– Un coût du carburant par véhicule.km en nette diminution 
depuis le dernier contre-choc pétrolier  qui favorise le taux 
d’équipement de véhicules particuliers. 

– Une politique générale de gestion industrielle en flux tendu et 
des consommateurs de plus en plus demandeurs de produits 
spécialisés et faits sur mesure, imposent des délais de réponse rapides 
et des flux de transport de moins en moins massifs. 

24
 

 
 Un secteur qui risque d’évoluer à un rythme soutenu 

au cours du XXIe siècle avec l’arrivée des pays  
émergents  comme  la Chine  et  l’Inde : 

 
Le rythme auquel le monde consomme aujourd’hui du pétrole 

conventionnel est  proprement alarmant. En 1995, la consommation 
mondiale cumulée  s’élevait à 710  milliards  de barils. Dix ans plus 
tard seulement, en 2005,  le chiffre était passé à  979 milliards de 
barils. Plus du quart de la totalité du pétrole consommé dans l’histoire 
de l’humanité  l’a été durant  la  dernière décennie  écoulée. La 
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mondial de véhicules particuliers compte près de 600 millions de 
véhicules, dont 64 % se situent dans les trois régions précitées. 

 
 

 L’évolution du transport de marchandises est 
principalement liée  à  celles du PIB et du commerce 
mondial :  

 
Dans un contexte de globalisation accrue des marchés, le 

commerce mondial a évolué  très rapidement (+ 170 %) par rapport au 
PIB (+ 50 %) sur les deux dernières décennies. Cette forte croissance 
du commerce mondial a entraîné  également une augmentation des 
distances parcourues plus rapide que celle du tonnage transporté.En 
termes de tonne  kilomètres  parcourus  au cours  d’une année, ce sont 
les voies routière et aérienne qui ont connu, au niveau mondial, la plus 
forte croissance au cours de ces 20 dernières années : + 120 %. Pour 
les autres modes de transport (par pipe, ferroviaire, maritime 
international et national) les taux de croissance sont plus modérés et 
varient entre + 50 et + 80 %. Cependant, le transport maritime reste 
aujourd’hui le mode dominant dans les échanges internationaux de 
marchandises

22
. 

Le poids du transport routier en termes de consommation 

énergétique est encore plus imposant : il représente 81 % de la 

demande d’énergie liée au transport. Il reste en effet, malgré  les 

progrès récents effectués en matière d’efficacité  énergétique, le mode 

de transport le plus consommateur d’énergie rapporté à la tonne de 

produit et/ou de passager transporté par kilomètre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.u
niv

-b
lid

a2
.d

z/e
co

https://web.facebook.com/ecocomges/

www.univ-blida2.dz/eco
https://web.facebook.com/ecocomges/


  (3122) جوان  23 العدد – 3 مجلة "األبحاث االقتصادية" لجامعة البليدة
 

 - 23 - 

émergents et face aux défis du changement climatique, ce secteur 
représente un enjeu stratégique majeur à long terme. 
2-1) Bilan énergétique : 

Le secteur du transport apparaît clairement comme le secteur 
d’activité principal en matière d’utilisation de produits pétroliers avec 
une part actuelle de 50 %  contre 42 % en 1973. Ce sont 
principalement les pays de l’OCDE, notamment les États-Unis, 
l’Europe des 15 et le Japon qui jouent un rôle déterminant dans le 
secteur du transport. En effet, sur les 1,75 Gtep de produits pétroliers 
consommés par les transports, ces trois régions représentent à elles 
seules une part de 55 %, l’ensemble des pays de l’OCDE représentant 
une part de 75 %. Les autres énergies utilisées dans le secteur du 
transport à l’heure actuelle n’occupent qu’une place marginale : 1,9 % 
au total répartis par ordre décroissant entre l’électricité (1 %), la 
biomasse (0,5 %), le charbon (0,3 %) et le gaz (0,2 %). 

 
Mode dominant de mobilité, le transport routier représente 90 % 

des trajets effectués par les passagers et 75 % des biens transportés. 
Ce type de transport a connu une réelle explosion ces dernières 
décennies. En 25 ans, le parc de véhicules a plus que doublé  dans les 
pays de l’OCDE (80 % du parc mondial actuel). Aujourd’hui, sont 
recensés près de 600 millions de véhicules particuliers et 209 millions 
de véhicules utilitaires dans le monde.  

La demande en matière de transport de passagers est étroitement 
liée au niveau de revenu des foyers, à la distance entre le domicile et 
le lieu de travail et aux services éducatifs.C’est le transport routier qui 
domine largement le bilan avec une part d’utilisation de 96 % sur les 
13760 milliards de passager.km parcourus en 2000 dans les trois 
principales régions de l’OCDE : États-Unis, Japon et Europe des 15

20
. 

Les autres transports utilisés sont l’avion, le train, le 
tramway/métro et les voies fluviales. Seul le Japon, où  l’infrastructure 
le permet, possède une part plus importante de transport en commun. 
Avec une part du budget des foyers à peu près constante au cours du 
temps d’environ 13 % consacrée au transport, la croissance du PIB, 
mais aussi les améliorations considérables en matière d’infrastructure 
et de technologie, ont induit un accroissement du taux d’équipement 
de véhicule par habitant

21
.  

Cependant, ce niveau d’équipement semble aujourd’hui se 
stabiliser aux Etats-Unis et se converger vers 500 véhicules pour 1000 
habitants au Japon et en Europe. Le parc mondial de véhicules 
particuliers a ainsi plus que triplé en trente ans. Ainsi en 2003, le parc 

www.u
niv

-b
lid

a2
.d

z/e
co

https://web.facebook.com/ecocomges/

www.univ-blida2.dz/eco
https://web.facebook.com/ecocomges/


  (3122) جوان  23 العدد – 3 مجلة "األبحاث االقتصادية" لجامعة البليدة
 

 - 23 - 

baisse importante et mieux que les ménages. Ce sont les secteurs 
transports

13
 et résidentiel tertiaire qui font le moins de progrès

14
.  

Le secteur automobile est l’exemple typique d’un secteur très 
sensible au prix du pétrole et à la conjoncture. C’est en effet le 
domaine pour lequel la dépendance pétrolière des pays OCDE, mais 
aussi de la planète, est plus importante qu’à l’époque du premier choc 
pétrolier. 

Certes, l’efficacité énergétique des moyens de transport utilisés 
s’est nettement améliorée, mais un avion continue à voler avec du 
kérosène, un navire à tourner avec du fioul et les camions toujours 
plus nombreux à rouler au gazole. Force est de constater, qu’il y a peu 
de secteurs pour lesquels l’après pétrole a été aussi peu préparé que les 
transports. 

 
 Les utilisations du pétrole 

 
Trois grands secteurs d’activités se partagent cette forte 

consommation d’énergie finale : 29 % pour l’industrie
15

, 44 % pour le 
secteur résidentiel-tertiaire

16
 et agriculture, et 27 % pour les 

transports
17

. Cette structure moyenne recouvre des situations 
nettement différentes, même parmi les pays riches industrialisés: aux 
Etats-Unis, la part de l’industrie est de 21% seulement, contre 33% au 
Japon. Elle est de 55% en Chine et de 34% en Russie. 

En Europe, le transport absorbe 33 % en moyenne de sa demande 
d’énergie. Vient en deuxième position les résidences avec 26.5 %, 
suivi par l’industrie (24.2%) et les services (11%), et enfin 
l’agriculture (2%)

18
.  

 
Globalement, le secteur industriel représente 60 % des projections 

de croissance de la demande finale d’énergie d’ici 2030. Les 
prévisions montrent que la demande pour le transport dans les pays de 
l’OCDE devrait diminuer. Les biocarburants représentent 23 % de la 
croissance de la demande d’énergie pour le transport, le gaz se situant 
à 13 % et l’électricité à 2 %

19
. 

 
2) La consommation du pétrole dans le secteur des 

transports :  
 
La demande du secteur du transport a connu une réelle explosion 

au cours du XXe siècle notamment dans les pays de l’OCDE. Cette 
croissance est principalement attribuée au transport routier, et plus 
récemment au transport aérien. Avec le développement des pays 
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L’intensité énergétique dépend aussi de d’autres facteurs comme 
le climat (plus il fait froid, plus on consomme d’énergie pour se 
chauffer, à niveau économique égal) et la structure de l’économie. Si 
un pays a beaucoup d’industries lourdes, fortes consommatrices 
d’énergie, son intensité énergétique sera plus élevée. Mais, lorsque 
l'on compare des pays à structures économiques voisines, le facteur 
essentiel est l’efficacité  avec  laquelle  l’énergie est produite et 
consommée. On peut dire alors, que plus l’intensité énergétique est 
basse, plus l’efficacité est grande. 

 
Tableau 1 : Intensités pétrolières du PIB      

 
 
Année  

 
200

7 
Allemagne 0.3

2 
Etats-Unis 0.5

5 
France  0.3

5 
Italie   0.3

4 
Japon  0.4

3 
Royaume-
Uni 

0.2
9 

 
Lecture : barils de pétrole pour 1000 dollars de PIB, avec correction de PPA. 

Source : AEI, Artus Patrick, Antoine d’Autume, Chalmin Philippe et Chevalier 

Jean-Marie : rapport sur : « Les effets d’un prix du pétrole élevé et volatil », in 

www.cae.gouv.fr 

 

 
Autre facteur dont dépend la croissance économique est la 

démographie. Les hypothèses de croissance de la population sont de 
l'ordre de 1 % par an. Là encore avec des disparités importantes, la 
croissance serait beaucoup plus importante dans les pays en 
développement que dans celle de l'OCDE.L’intensité énergétique 
continue à baisser, mais varie aussi beaucoup selon les secteurs. C’est 
dans l’industrie et l’agriculture que l’intensité énergique connaît une 
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soit atteint son niveau maximum et commence à diminuer, soit ne va 
plus augmenter dans un avenir prévisible. L’OPEP  sera  donc  bien 
placée  pour  maintenir  les  prix  à  un  niveau élevé  face  à  
l’augmentation  de la  demande, des  économies émergentes en 
particulier

10
 

 
1-2)Une  demande  tirée  par  l’intensité pétrolière : 
Plus un pays se développe, plus il consomme d'énergie. Cela 

explique en bonne partie le rang des pays. L’ordre des pays en termes 
de consommation énergétique est tout à fait similaire à celui en termes 
de revenus bruts par habitant. Cela explique également pourquoi les 
pays émergents, en se développant et en rattrapant lentement un 
niveau de vie qui tend à se rapprocher des pays de l’OCDE, 
connaissent une plus forte croissance de leur consommation 
énergétique.  

 
 

 L’intensité pétrolière comme indicateur de la 
croissance de la demande de pétrole : 

Il  existe  une  forte corrélation  entre le PIB et la consommation 
de pétrole.  Aucun pays n’a atteint un PIB similaire à celui des  pays 
européens membres de l’OCDE  sans voir sa consommation de pétrole 
augmenter  de manière  substantielle. Ce  constat vaut probablement  
pour tous les  pays cherchant à  améliorer  leur PIB. Historiquement, 
les  pays qui  arrivent  en tête  du  classement, comme les  États-Unis, 
affichent une corrélation  de plus de un à un entre  la consommation 
de pétrole et la croissance économique. Dans  les  pays dont  
l’économie  est  aujourd’hui en expansion, comme la Chine et  l’Inde, 
la corrélation est de un à  un. 

On peut mentionner aussi quatre observations: 1/ L’intensité 
pétrolière des  différents pays tend à évoluer vers un même niveau. 2/ 
L’intensité pétrolière a chuté de manière spectaculaire dans les pays 
où elle était à  l’origine  élevée, comme les  États-Unis,  la Russie, le 
Japon, la France, la Chine  et la Suède. 3/  La majeure partie de la 
baisse de l’intensité  pétrolière a eu lieu durant  la première  moitié de 
la période considérée, soit entre 1980 et 1990

11
, et par la suite,  la 

baisse  a  été  nettement moins marquée  (sauf en Russie). 4/ Dans les  
pays de l’OCDE, l’intensité pétrolière est en baisse,  mais reste plus  
élevée  qu’en  pays non-OCDE pour l’ensemble de la période. 
L’intensité pétrolière est  relativement faible en Afrique subsaharienne  
par  rapport au reste du  monde

12
. 
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Graphique 1. Une dépendance croissante 

 

 
 
Source : Agence internationale de l’énergie (AIE).: «World Energy Outlook», 2006, 

AIE/OCDE, Paris, in http://www.iea.org/pdf 

 

Les échanges de pétrole d’une région à l’autre vont plus que 

doubler d’ici 2030, pour atteindre 65 mbj. Ceci aura  pour  

conséquences  une augmentation  non  seulement  du  prix  du pétrole 

mais aussi des risques de perturbations de l’approvisionnement au 

niveau des principaux goulets d’étranglement du  flux  commercial 

maritime pétrolier
8
. 

Ce qui explique  l’envolée des cours du pétrole  jusqu’à des  
niveaux élevés ces  dernières années, c’est bien cette augmentation de 
la demande énergétique chinoise et indienne,  combinée avec une 
élasticité limitée de l’offre. Les perspectives d’évolution de l’offre et 
de la demande annoncent que les prix risquent de rester élevés au 
cours  des  cinq  années  à  venir,  mais  aussi  qu’une  contraction  des 
échanges  mondiaux et un fléchissement de la  croissance  
économique pourraient se traduire par  une  baisse, si ce  n’est  une  
chute,  des  cours du  pétrole. Les prix continueront en tout état de 
cause,  qu’ils  baissent  ou  augmentent, à  passer  par  des  pics  et  
des  creux  accusés

9
 .  

Dans cette atmosphère de nervosité des marchés énergétiques, 
l’OPEP va certainement  renforcer  sa position de  force qu’elle  
occupe  sur  le  marché. Les  pays  de l’OPEP,  ceux du Moyen-Orient 
en particulier, verront leur  part de  l’offre  mondiale  de pétrole  
augmenter, parce  que  la  production  de  pétrole des  autres  pays a 
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possèdent chacun une capacité  de  raffinage  de  10 %.  L’Afrique  
abrite  seulement  4 %  de  la capacité mondiale.

6
  

 
 Les tendances mondiales de la croissance économique 

et de la demande en pétrole : 
 

L’édition 2004 du World Energy Outlook publié par l’Agence 
Internationale de l’Energie (AIE)  analyse  la  corrélation  entre 
croissance  du  PIB  et hausse  de  la  consommation  de pétrole. Il  
parvient  à  la  conclusion  qu’une  croissance du PIB  de 3 %, calculée 
en moyenne sur 20 ans, entraînerait  une augmentation  de la  
consommation  mondiale  de pétrole de 1.6 % par an.  En  partant  
d’une consommation  de 77.0  mbpj (84 mbpj  pour d’autres) en 2002,  
le  rapport prévoit  une  demande de 121.3  mbpj en  2030,  ce  qui, en 
28 ans, représente une  hausse  exponentielle.  Les  combustibles  
fossiles resteront les sources d’énergie majoritaires (35 % pour le 
pétrole et 25 % pour le gaz en 2030).  

La croissance de la demande sera la plus rapide dans  les pays  en  
développement,  passant  de moins de 30 %  en 2002 à 40 % en 2030. 
L’AIE estime que l’Afrique connaîtra la plus forte croissance de 
consommation pétrolière (3,4 % par an). La part du continent  
demeurant cependant  modeste  (5 %  de  la  consommation  
mondiale).  La  consommation pétrolière de la Chine augmentera 
également de 3,4 % par an et atteindra 13,3  mbj, soit 11  % de la 
consommation mondiale totale. Les pays de l’OCDE demeureront les 
plus gros consommateurs de pétrole, avec 47  % du total de la 
consommation en 2030, contre 59 % en 2002

7
. 

L’augmentation de la demande sera principalement satisfaite par 
les hausses de  production  au  Moyen-Orient, où  se  trouve  la  moitié  
des réserves  prouvées  mondiales  de  pétrole  et  de gaz. Le Moyen-
Orient  contribuera  à  hauteur de 70  %  à  l’augmentation  totale  de  
la  production mondiale et représentera 43 % de celle-ci en 2030. Les 
30 % restants  proviendront  des  autres  régions  productrices :  ex-
URSS,  Afrique  et  Amérique  latine.   
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1) Le marché mondial du pétrole : 
 
Schématiquement, le marché mondial du pétrole est divisé en 
deux   blocs : Le  premier  est caractérisé  par  une  
consommation  importante  et  des  importations nettes. Il est 
composé de l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie et le 
Pacifique.Le second est marqué par une faible consommation 
et des exportations nettes. Il regroupe le Moyen-Orient, l’ex-
URSS, l’Afrique et l’Amérique latine.Cette  configuration  ne  
connaît  que  deux  modifications  majeures  au cours  des  
vingt  dernières  années.  La  première  voit  l’émergence  de  
la Russie et des autres pays de l’ex-URSS devenus de grands 
exportateurs de pétrole  brut  (suite  à  d’importants  
investissements  d’exploration  et à  une  baisse  de  la  
consommation  intérieure).  La  seconde  concerne  la hausse 
des besoins en pétrole, surtout en Chine et en Inde.Les  États-
Unis  représentent 25 % de la consommation mondiale 
d’énergie et 28 % des importations mondiales

2
. 

1-1) Un monde assoiffé d’or noir :  
 
L’augmentation annuelle moyenne de 7,2 % de la  consommation 

chinoise de pétrole au cours des dix  dernières  années  place ce  pays  
troisième  importateur mondial.  Dix  ans  auparavant,  la Chine  était  
exportatrice  nette. Les importations chinoises augmentent à un taux 
annuel de 23  % sur cette période.La consommation de  pétrole en 
Europe  reste  relativement  stable depuis  1980,  en  raison  de 
stratégies  de  diversification  et  d’économie d’énergie, et d’une 
croissance démographique plus lente. Dans l’ensemble des  pays  de  
l’OCDE,  l’intensité  de  la  consommation  pétrolière

3
 s’est stabilisée 

au cours des dernières décennies
4
. 

Représentant quasiment un tiers de la production et la moitié  des 
exportations internationales, le Moyen-Orient est la « station-essence 
» du monde. Bien que l’Afrique ne représente que 12 % de la 
production mondiale,  elle  est  le  deuxième  exportateur  mondial  
avec 16% du total des exportations. Aujourd’hui, l’Afrique fournit  un  
quart  des importations européennes et 20 % de celles des États-Unis 
et de la Chine. L’ensemble  des  pays  de  l’ex-URSS

5
 représente 15 %  

de  la  production mondiale et 14 % des exportations.  
La  capacité  mondiale  de  raffinage  reste  majoritairement  

concentrée dans  les  régions  importatrices :  Etats-Unis  et  Canada,  
Europe  et  Asie Pacifique, qui représentent chacune environ 20 % de 
la capacité totale. L’ex-URSS, l’Amérique latine et le Moyen-Orient 
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Introduction: 
 Au cours  du  siècle écoulé,  la  civilisation moderne  a  vu  
s’accroître  sa dépendance vis-à-vis du pétrole, désormais considéré 
comme le premier produit de base échangé dans le  monde

1
. Le  

secteur  gazier  et  pétrolier  est  devenu  le  premier secteur d’activité 
du  monde, devançant  même  l’agriculture.  Le prix  du  pétrole  brut  
a franchi  la barre de  100 USD le  baril et  le  marché  mondial du  
pétrole  brut  représente  à  lui   seul  plus  de 2000   milliards USD  
par  an. Toutefois, le pétrole brut  est  bien  loin  d’être  uniformément  
réparti   sur   l’ensemble  de  la planète,  de  sorte que   seuls   
quelques pays  sont  des producteurs  importants.  Cette  réalité  divise 
le  monde  en deux : les pays  importateurs de pétrole  d’un côté et les 
pays exportateurs de l’autre.  La  majorité  des membres  de l’OCDE 
appartiennent  à la  première  catégorie et  ne peuvent fonctionner sans  
une  sécurité mondiale  au  niveau  du  marché exportateur  de pétrole? 
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Pétrole et transport : Dépendance et conséquences 
 

 
Dr./ SAADAOUI Moussa

*
 &  Pr./  BOUDJEMIL Ahmed

**
 

 
 ملخص: 

ردود فعل معرفة ييدف ىذا العمل إلى تحميل أثر ارتفاع أسعار الطاقة عمى النقل ومحاولة 
سي عمى نقل الناقمين اتجاه التغيرات في أسعار الوقود. ويركز عممنا ىذا بشكل أسا

الركاب،ألنو يمثل ذلك النوع من النقل الذي يستيمك كميات كبيرة من الطاقة و ال يزال 
يتأثر بكثير بالتغيرات في أسعار النفط.كما يمثل أيضا تحديا رئيسيا لموقود األحفوري 
 بالنسبة لموسيمة األكثر استعماال في الحياة الحديثة )السيارة( من حيث أن الوقود االحفوري
ييدد التوازن البيئي.ىذا ما يقودنا إلى التساؤل عن الدوافع الرئيسية لمطمب عمى الطاقة في 

 قطاع نقل الركاب.

 الكلمات المفتاحية:

 النقل ، البترول ، السعر، الطمب الطاقوي
Abstract: 

Ce travail a pour objectif d’analyser l’impact de la hausse des prix de 
l’énergie sur la demande  énergétique  du  transport  et  les  réactions 
des transporteurs routiers à l’évolution du prix des  carburants. Nous 
ferons également le point sur les perspectives d’évolution de l’offre 
de pétrole ainsi  que  sur les retombées climatiques de la mise en 
exploitation des bruts lourds, des sables et des schistes bitumineux et 
de la transformation du charbon en combustibles liquides sur la 
politique  climatique. Notre travail se focalise surtout sur le transport 
routier des voyageurs, car c’est un mode très gros consommateur 
d’énergie qui est souvent visé par les politiques  énergétiques, d’où 
l’enjeu capital des énergies fossiles pour cet élément distinctif de la 
vie moderne (voiture). Cela nous amène à s’interroger sur les  
principaux  moteurs de la demande  énergétique du  transport   
routier  de  voyageurs.   
Mots clés transport, pétrole, prix et demande énergétique.  
 
 
 
  
 

                                                 
* Maître de Conférences A - Université de Médéa                                                             
** Professeur - Centre Universitaire  de Tipaza 
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Conclusion: 
 Face aux difficultés des secteurs économiques à créer des 
emplois, les pouvoirs publics algériens ont eu recours à des solutions 
alternatives permettant de réduire la pression sur le marché du travail. 
De fait, les dispositifs de promotion  d’emploi des jeunes initiés 
depuis ces dernières années ont relancé la dynamique du marché du 
travail (baisse du taux de chômage et encouragement de 
l’entreprenariat).  
Dans ce papier on a essayé d’étudier l’évolution des nombres 
d’emplois crées par le dispositif CNAC pour voir les capacités présent 
et future de ces politiques à absorber le chômage en Algérie. Les 
résultats de prévision et de comparaison ont permet de ressortir  des 
écarts important  (entre 15% et 63%) ces écarts ont été  justifiés par la 
nouvelle politique établie en 2011 qui stipule de fixer le taux des 
projets déposés par les chômeurs promoteurs à 25% pour le secteur du 
transport.  
Enfin, on voit que  la concentration des projets déposés par les 
chômeurs promoteurs vert certain secteur(le transport par exemple)  
au détriment d’autre secteur est le résultat direct du manque de 
l’orientation de ces jeunes promoteurs c'est-à-dire qu’il faut relier les 
capacités de ces jeunes avec des projets vacants ;  
 c'est ce qui nous conduit à remettre sur le devant de la scène la courbe 
de Beveridge 

4
. Cette courbe a une forme similaire à celle de Philips. 

Elle établit une relation inverse entre l'évolution du nombre de 
chômeurs et celle du nombre d'emplois vacants. La grande force de la 
courbe de Beveridge dans notre cas, en effet, réside dans sa capacité à 
se déplacer dans son cadran. Si elle bascule «au Nord-Est» cela traduit 
un dysfonctionnement structurel dans le marché du travail : malgré un 
nombre élevé d'emplois vacants, le taux de chômage reste fort, signe 
que les chômeurs sont inadaptés aux besoins des entreprises. Mais elle 
peut aussi descendre au «sud-ouest» du cadran, montrant au contraire 
que s’il y a des politiques structurelles menées par un gouvernement, 
le marché de l'emploi devient plus efficient. 
 
 
 
 

 

                                                 
4
 sociologue - et homme politique - Lord William Henry Beveridge en 1944 
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C)Prévision et interprétation des résultats 

En utilisant le modèle estimé et en reconstituant le modèle par le 
rajout des composantes saisonnières, on a formulé le modèle de 
prévision suivant :  

 

Tableau N°1 : les valeurs  prévisionnelles du nombre d’emplois 
crée par le CNAC pour le premier semestre de l’année 2013. 

Année et mois  Prévision  Réalisation  Erreurs de 
prévision  

Ecart-type 
en % 

Janvier 2013 3000 1836 - 1164 - 63.33 

Février 2013  4143 3758 - 583 - 15.51 

Mars 2013 4391 3273 - 1118 - 34.15 

Avril 2013 4649 3494 - 1155 - 26.28 

Mai  2013 4750    
Juin  2013  4943    

Nous constatons d’après les résultats prévisionnels obtenus et les 
résultats réalisés des écarts important (entre 15% et 63%) ces écarts 
sont justifiés par la nouvelle politique établie en 2011 concernant les 
activités financières dans le cadre du dispositif de  soutien à la 
création d’activités.  
En effet, en 2011 la CNAC a enregistré un taux près de 80% des 
projets déposés auprès des agences sont concentrées dans le domaine 
du transport (transport de voyageurs, transport du personnel, taxi, 
location de voitures). Ces activités ne génèrent pas la valeur ajoutée de 
la création d’emploi. Pour faire face à cette situation, le dispositif 
CNAC a mis en place une nouvelle politique adoptée le 19 juin 2011 
qui stipule de fixer le taux des projets déposés par les chômeurs 
promoteurs à 25% pour le secteur du transport. Aussi en juin 2012, le 
dispositif CNAC a déclaré le rejet des dossiers des chômeurs 
promoteurs relatifs au domaine de location d’engin pour ne pas 
atteindre le niveau de saturation risquant de générer une forte 
concurrence d’un des difficultés de rentabilité.  
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H0  :  ρ1= ρ2  = ….= ρk  = 0 (les résidus forment un bruit blanc) 
H1 :  il  existe au moins un ρ ,  qui est différent de 0. 

Pour h =19  
              1 9  =  n (n+2) 

 

19

1

2

k

k

kn

p
            

             = 15.90 <  =  
2

05,019 
On accepte H0, l’hypothèse de bruit blanc est  confirmée  

ii)  Test de normalité   
En uti lisant la statistique (S) dite  : Skwness qui suit  une 

loi normale de paramètres (0,6/n) et la statistique (K) 

Kurtosis  qui suit la loi normale de paramètres (3,2 4/n),  

ces deux statistiques nous servent à tester la normalité  

d’une série, la première pour tester l’asymétrie de la 

distribution et la deuxième pour tester l’aplatissement de 

la distribution. 

nc on Do 1.960,84 =  =

N

6

021

1
1





: Test de Skewness 

accepte l’hypothèse la symétrie des résidus 

 Test de Kurtossis : 

N

24

32
2





 = =0.46  1.96 Donc 

on accepte l’hypothèse de l’aplatissement normal. 

On peut confirmer ces résultats par un autre test dit:  

 

 Test de Jarque-Bera :  

 
Si  on rejette l’hypothèse nulle de normalité des résidus 

au seuil . 
  

. Donc, on accepte l’hypothèse 
de normalité des résidus(les résidus sont gaussiens). 
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   Graphe n°5 : la série résiduelle du modèle estimé : AR (1) et sa 

fonction d’autocorrélation simple et partielle    

    
  

      (a)   (b) 

ii)  Normalité 

L’histogramme des résidus nous semble proche d’une distribution 

normale 

Graphe N°5 : L’histogramme des résidus du modèle 

estimée  AR (1) 

 
 Tests statist iques  

i)   Test de bruit blanc : « le test global de 

Ljuing-Box»  
Il  s’agit  de tester l’hypothèse suivante  :   
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Graphe n°5 :Résultats de l’estimation du  modèle de prévision 

 
    

Donc le modèle estimé est comme suit : 
     dlempsat= -0.353967dlempsat-1  +   ;   

      représente les résidus (erreurs de l’estimation) 
Le coefficient du modèle est significativement différent de zéro, la 
statistique de Durbin-Watson est 1,94 signe d’un bon ajustement et de 
non autocorrélation des erreurs.   

b) Validation du modèle   

Pour valider le modèle, il faut que ses résidus (erreurs) forment un 
bruit blanc gaussien, et pour le faire on a d’abord vérifié 9  

 Test Graphique 
i) Bruit blanc 

   D’après le test visuel du graphe n°5 on peut remarquer que les 
termes des coefficients d’autocorrélation simple sont à l’intérieur de 
l’intervalle de confiance et leurs probabilités de significativité  sont 
tous supérieur à 0,05, ce qui nous amène à penser que la  série 
constitue un bruit blanc 
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Graph n°4 : Fonctions d’autocorrélation simple 
et partielle de la série dlempsa. 

Dans la partie simple du graph, les termes sont significativement 
différents de zéro au 
retard . Dans sa partie 
partielle, les termes sont 
significativement différents de 
zéro au retard  , ce qui 
nous amène à tester les 
processus :  MA(1) ;  AR(1) ;  
ARMA(1,1) 

 
On retient le modèle qui possède 
des coefficients significativement  
différents de zéro et qui 
minimise les critères d’Akaike et 
Schwartz.  
Dans notre cas, le modèle le plus 
adéquat est le modèle AR (1) de 

la série dlempsat .  
 

 
Tableau N°2 : Choix du meilleur modèle 

Critère MA(1) AR(1) ARMA(1,1) 

Akaike 0,43 0,41 0,42 

Schwartz 0,46 0,44 0,47 

 
a) l’estimation du modèle choisi 

L’estimation du modèle par les moindres carrés ordinaires nous donne 
les résultats suivants :  
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Le test a révélé que la série lempsat est non stationnaire et la  
méthode  adéquate pour la rendre stationnaire, serait d’appliquer un 
filtrage de différentiation d’ordre 1 :  
    dlempsat = lempsat– lempsat-1 

Graphe n°3 : la représentation graphique  
             de la série dlempsat 

Le graphe de la nouvelle 
série(Graphe n°3), dlempsa, 
montre que la  série varie autour 
d’une moyenne constante et nulle, 
ce qui éliminerait la présence 
d’une tendance et ce  nous laisse 
supposer qu’elle est stationnaire.  
 Le test Adf confirme notre 
supposition (voir annexe), donc la 
série dlempsat est stationnaire, ce 

qui nous permet de l’utiliser pour construire un modèle de  prévision.  
 

a) Identification du modèle de prévision  

Notre  série dlempsa est une série stationnaire,  elle n’est affectée ni 
de saisonnalité ni de tendance, donc elle peut être représentée par son 
passé : modèle autorégressif noté AR,  ou par le passé de ses résidus : 
modèle moyennes mobiles noté MA ou par les deux en même temps : 
autorégressif-moyennes mobile noté ARMA.  Le  graphe de la 
fonction d’autocorrélation simple et partielle de la série dlempsa nous 
permet d’identifier les différents modèles possibles qui peuvent la 
représenter, et l’application de certains critères de choix statistique 
nous aiderons à choisir le meilleur modèle.  
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Tableau n°1 : les coefficients saisonniers estimés 

 
Ces coefficients saisonniers sont l’estimation de l’impact de chaque 

mois sur la création des emplois, et on les utilise pour enlever l’effet 

du mois sur notre série lemp. Donc en enlevant la composante 

saisonnière de lemp, on aura la nouvelle série lempsa dite série 

dessaisonalisée.    L’analyse de cette nouvelle série en utilisant le 

graphe de sa fonction d’autocorrélation simple
2
, graphe 2, nous laisse 

en déduire qu’elle est non stationnaire, c'est-à-dire qu’elle est affectée 

par une tendance : déterministe ou aléatoire.  
 

Graphe 2 : la fonction d’autocorrélation simple de lempsa 
 

 
 
 
 

. 
 
 
 
 

Pour 
confirmer l’hypothèse de non stationnarité, on a appliqué le test de 
Dickey Fuller Augmenté (ADF)

3
 qui sert à déterminer si une série est 

stationnaire ou non et par quelle méthode peut-on la rendre 
stationnaire.  

                                                 
2
 La fonction d’autocorrélation simple 

3
 Il existe plusieurs tests de racine unitaire tel que : le test de Phillips Perron  et le 

test KPSS, voir Régis Bourbonnais(2015) :PP 249- 251. 
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Graphe n°1 : Evolution du nombre d’emplois 

mensuel(a)et le logarithme du nombre 

d’emplois(b) crée par le CNAC de 2005 à 2012     

                                                    

           
            (a)  (b) 

On a essayé de modéliser cette série tout en suivant la  
méthodologie de Box & Jenkins

1
 qui vise à formuler un modèle 

permettant de représenter une chronique avec comme finalité de 
prévoir des valeurs futures. De ce fait, l'objet de cette méthodologie 
est de modéliser une série temporelle en fonction de ses valeurs 
passées et présentes afin de déterminer le processus ARIMA adéquat 
par principe de parcimonie.  
Le graphe n°1(a), montre l’existence d’observations aberrantes. La 
distribution de la série peut être ajustée par la forme exponentielle. Sa 
linéarisation se fait l’introduction du logarithme (graphe n°1(b)), soit 
lemp = log(emp), le graphe de la série laisse apparaître une tendance 
(  et les fluctuations  régulières traduisent la présence d’une  
saisonnalité( . 

 
D’où : = , avec  qui représente la 
composante résiduelle.  
Après le filtrage par moyennes mobiles, les coefficients saisonniers 
sont présentés dans le tableau n°1 
 
 

 

 

 

 

                                                 
1
 Voir : Régis Bourbonnais « Econométrie : cours et exercices corrigés »9

ème
 édition 

Dunod 2015 ; PP : 260-263. 
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d’activités, par les chômeurs de la catégorie d’âge concernée. Il 
consiste en des prêts non rémunérés, une bonification des taux 
d’intérêt pour les taux bancaires obtenus et une prise en charge des 
dépenses éventuelles liées aux études et expertises réalisées ou 
sollicitées par la CNAC. Elle a étendu ses activités à l’aide à la 
création d’activités économiques. Depuis 2003, à l’instar de l’ANSEJ, 
elle aide les travailleurs licenciés, âgés de 35 à 50 ans, à créer des 
activités dans le domaine des biens et des services.  
 Depuis le Printemps arabe, le programme est ouvert à tous les 
chômeurs âgés de 30 à 50 ans. Il ne se limite plus exclusivement aux 
personnes ayant perdu leur emploi et se retrouvant au chômage. 
Auparavant, l’agence n’était accessible qu’à ses bénéficiaires qui 
étaient des travailleurs licenciés pour des raisons économiques. 
Depuis 2011, le programme d’aide à la microentreprise de la CNAC 
est ouvert à tous les chômeurs d’Algérie.Concernant l’exécution, la 
CNAC a financé 18 490 projets en 2011 et 34 801 projets, soit près du 
double, à la fin 2012. Le nombre d’emplois générés par ces projets en 
2012,  est estimé 87 000, ce qui donne un ratio de 2,5 emplois par 
projet financé. Tant la CNAC que l’ANSEJ déclarent que seules 1,5 % 
des microentreprises ont éprouvé des difficultés à rembourser les prêts 
bancaires. 
Malgré les hauts et les bas enregistrés dans la mise en œuvre des deux 
programmes (ANSEJ et CNAC) et l’évolution des microentreprises et 
des emplois créés depuis 1998, nous observons une tendance positive 
après 2008 qui montre qu’un nombre croissant d’entreprises a été 
financé et un nombre croissant d’emplois a été créé au cours des 
dernières années.  
 
2)- contribution de la CNAC dans la création d’emploi sur le 
marché national 
Nous proposons pour cette partie d’étudier une série 
mensuelle, notée emp, portant sur l’évolution du nombre d’emplois 
crées par la CNAC et qui couvre la période d’Octobre 2004 
jusqu’à Décembre 2012, afin de faire des prévisions et les comparer 
par ce qu’il a été réalisé et ce en utilisant les techniques de séries 
temporelles pour l’étude des séries uni-variées.  
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- d’assurer le suivi des investissements réalisés par les jeunes.  
L’ANSEJ a enregistré des hauts et des bas depuis sa création. En 
1998, l’ANSEJ n’a financé que 7 279 projets. Elle a ensuite enregistré 
une hausse en 2000, portant à 10 000 le nombre de projets, mais elle a 
régressé ensuite pour passer à 6 700 projets en 2004. De 12 000 
projets en 2005, le nombre a doublé en 2009 pour atteindre 24 869 
projets et a dépassé les 30000 projets à partir de 2010. 
Grâce aux dispositifs offerts après le Printemps arabe, le nombre de 
projets financés est passé à 42 621 en 2011 et a encore augmenté en 
2012 pour atteindre 62812 projets. Le nombre réel d’emplois créés par 
ces microentreprises n’est pas encore connu. Selon les estimations, il 
devrait être de 2,5 emplois par projet, soit un total estimé de 164 530 
nouveaux emplois créés en 2012.  
  
 Agence Nationale Pour La Gestion Du Microcrédit ANGEM 

L’ANGEM a été créée en 2004. Sa principale mission consiste à 
réduire la pauvreté en mettant un microcrédit à la disposition des 
pauvres. Le microcrédit a été introduit par l’État à la fin des années 
1990. Le système réglementaire du microcrédit, établi et mis en œuvre 
par le gouvernement en 1999, concorde à première vue avec l’idée de 
promouvoir les petites activités économiques, à savoir «le travail 
indépendant, le travail à domicile, la petite entreprise, l’artisanat et les 
services jusqu’à la limite de la microentreprise ». En participant 
activement à la promotion de l’emploi, «le microcrédit est conçu 
comme un instrument pour combattre le chômage et la pauvreté». 
Concernant la création d’activités et d’emplois, le microcrédit aurait 
pour effet de réduire le chômage, de combattre la pauvreté et 
l’exclusion sociale et d’éliminer progressivement l’économie 
informelle.Commençant avec moins de 4 000 crédits en 2005, 
l’ANGEM a connu une évolution très positive après 2008 dans le 
nombre d’entreprises financées. Elle a atteint le seuil de 451 608 
projets à la fin 2012, dont près de 423 000 étaient destinés à l’achat de 
matières premières pour des activités domestiques. En ce qui concerne 
l’emploi, il n’existe pas d’évaluation précise. Selon les estimations, le 
multiplicateur serait de 1,5 emploi/ crédit. Depuis sa création jusqu’à 
ce jour, l’agence aurait généré près de 680 000 emplois. Plus de la 
moitié (56 %) de ce chiffre a été réalisée après le Printemps arabe.  

 
 La Caisse Nationale d’Assurance Chômage CNAC  

La CNAC a été créée en 1994, c’est un dispositif de soutien aux 
chômeurs âgés de 35 à 50 ans, qui vise à favoriser la création 
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 1) les différents services publics d’aide à la création 
d’emploi 
  A partir de 1986, le chômage commença à se manifester de manière 
sensible en concernant particulièrement la frange jeune de la 
population. Les pouvoirs publics initièrent alors une politique de 
promotion de l’emploi avec le soutien financier de  l’Etat et ciblant les 
jeunes demandeurs d’emploi. Cette politique allait se développer dans 
le cadre d’un dispositif de promotion et de préservation de l’emploi de 
plus en plus diversifié et dont la mise en œuvre et le développement se 
poursuit à ce jour.  
Trois agences (ANSEJ, CNAC et ANGEM) sont associées à l’aide à 
la création d’activités en encourageant l’esprit d’entreprise, non 
seulement parmi les jeunes, mais aussi parmi d’autres groupes 
sociaux. Ces agences sont à présent configurées avec un siège à Alger, 
quelques agences régionales et au minimum 48 agences locales 
couvrant l’ensemble de l’Algérie. Depuis 2011, ces trois agences 
fonctionnent suivant un même mode opératoire afin d’octroyer des 
fonds pour la création d’activités, la génération d’emplois et une 
distinction en fonction du montant des crédits et des groupes d’âge. 
Les crédits peuvent être passés de deux façons:  

 
- un financement mixte: apport personnel (70 %) et aide sans 

intérêt de l’agence (30 %);  
- et un financement triangulaire: apport personnel (1 % ou 2 %), 

aide sans intérêt de l’agence (28 % ou 29 %) et prêt bancaire 
avec taux d’intérêt (70 %). Le prêt bancaire est garanti par un 
fonds créé par l’État et la contribution personnelle des 
bénéficiaires au fonds est fixée dans ce cas à 1 % des crédits 
octroyés. Chaque agence développe également d’autres 
programmes spécifiques attrayants. Les prêts sans intérêt de 
l’agence constituent un avantage, mais ils doivent être 
remboursés après les prêts avec intérêts des banques.  
 

Agence Nationale de Soutien à L’Emploi des Jeunes ANSEJ  a été 
créée en 1996. Elle soutient l’emploi des jeunes et vise à encourager la 
création et l’expansion des activités de production de biens et de 
services par les jeunes entrepreneurs à travers le programme de 
microentreprise. L’ANSEJ a pour missions principales:  

- de soutenir, de conseiller et d’accompagner les jeunes 
promoteurs dans le cadre de la mise en œuvre de leurs projets 
d’investissement; 

- de financer des projets initiés par des jeunes entrepreneurs; 
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Introduction: 
 Le chômage demeure une réalité préoccupante et revêt un 
caractère structurel sur le marché du travail en Algérie. Ce marché est 
caractérisé par une forte croissance de la population active (transition 
démographique et arrivée massive des femmes dans l’emploi), un 
faible taux d’activité féminine, un déficit d’emplois décents et une 
inadéquation entre l’offre et la demande de travail; ce qui contribue à 
maintenir le chômage à des niveaux élevés, notamment chez les 
jeunes actifs, avec de fortes disparités liées au genre et au niveau 
d’instruction.  
Afin de lutter contre le chômage et créer de l’emploi, les pouvoirs 
publics ont mis en œuvre d’autres dispositifs d’emploi, s’articulant 
autour de l’idée d’aider les chômeurs à créer leurs propres entrepris 
d’un côté et le soutien et la promotion de l’investissement d’un autre 
côté. Ces dispositifs sont représentés par l’agence nationale de soutien 
à l’emploi de jeunes (ANSEJ), la caisse nationale d’assurance 
chômage (CNAC), l’agence nationale de gestion de micro crédits 
(ANGEM) et l’agence nationale de développement de 
l’investissement (ANDI).  
L’objet de cette étude est d’analyser l’apport  présent et futur (court 
terme) du dispositif CNAC sur le marché de l’emploi.  

 
Quelle est la contribution de la CNAC sur le marché du travail en 
Algérie ? 
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L’impact des services publics d’aide à la création de micro 
entreprises sur l’absorbtion du chomage en algerie  

Etude économétrique sur la contribution de  la caisse nationale 
d’assurance chômage (CNAC) 

 
Aicha HAMADOUCHE

 *
 

  :ملخص
ارتفاع ممحوظ في معدالت البطالة، في الجزائر، حيث ب 6888-6891تميزت الفترة   

أين لوحظ  9002من اجمالي السكان النشيطين، و هذا الى غاية سنة  98%بمغ أكثر من 
انخفاض محسوس. هذا االنخفاض كان نتيجة االصالحات االقتصادية و السياسية التي 

لسكان. من بين انتهجتها الحكومة الجزائرية من أجل  امتصاص البطالة من بين ا
االصالحات تم وضع عدة أجهزة لدعم االستثمار الخاص لدى الشباب و الكهول ذوي 

والصندوق الوطني  ANSEJ القدرة المالية المحدودة ك:الوكالة الوطنية لدعم الشباب 
. تهتم هذه الدراسة بقياس األثر المباشر و المستقبمي CNAC لمتأمين عمى البطالة 

وطني لمتأمين عمى البطالة عمى سوق العمل في الجزائر و هذا بتحميل لمشروع الصندوق ال
 .9069-9002عدد الوظائف المحققة بواسطة هذا المشروع خالل الفترة 

 النمذجة األحادية المتغير،  االصالحات االقتصادية،  سوف العمل،   :المفتاحية الكلمات
 التنبؤ.

Abstract: 

La période 1986-1999 était marqué par un taux de chômage assez 
élevé atteignant plus de 29% de la population active, c’est depuis 
2004 une baisse sensible a été enregistré. Cette baisse est un résultat 
direct d’un ensemble de réformes économique et politique qui ont 
accéléré l’opération d’emplois. Parmi ces réformes la mise en place 
de plusieurs dispositifs (tel que l’ANSEJ, la CNAC…..) 
encourageant l’investissement privé. Cette étude s’intéresse à 
mesurer l’impact présent et futur du dispositif CNAC (la caisse 
nationale d’assurance chômage), une des politiques de l’Etat face au 
chômage, sur le marché du travail algérien, et ce  par le biais de 
l’analyse du nombre d’emplois crée par le CNAC de 2005 à 
2012.  

 
Mots clés: Marché de travail, Réformes économique, Modélisation 
univariée, Prévisi 

                                                 

Maitre Assistante, école supérieur de commerce.. 
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Préface 
La revue des recherches économiques de notre faculté s’est habituée à 

s’actualiser aux évènements économiques. L’évènement  actuel qui vit notre pays est 

la régression des recettes pétrolières. 

C’est la raison qui pousse le gouvernement a recherché des alternatives en 

exploitant aux mieux les ressources naturelles, à travers l’augmentation des niveaux 

de production dans le domaine industriel tel que l’acier, le ciment…etc, ainsi que 

l’exploitation optimale des terres fertiles et ce, dans le but de maximiser la production 

agricole ce qui permettra l’économie de la devise d’une part et la croissance du PIB 

d’autre part, tout cela ne peut se concrétiser qu’à travers les points suivants : 

 Application des principes de la gouvernance. 

 Création des PME/PMI multi disciplinaire. 

 Financement bancaire utile. 

 Contrôle bancaire des encours. 

Ce ci fait l’objet du contenu des articles de ce numéro, que nous espérons qu’il 

présentera une source d’information  et d’inspiration autant pour les enseignants que 

pour les étudiants. 

 

  
Le Doyen de l a faculté                                                    

Pr. DERAHMOUNE HILAL 
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