


  

  ا�لةا�لة هيئةهيئة

  ))مدير اجلامعةمدير اجلامعة((موين لطفي  موين لطفي    //دد..أأ            الرئيس الشريف للمجلة  الرئيس الشريف للمجلة                                

  ))مدير املخربمدير املخرب((عالم عثمان عالم عثمان //دد                          لة   لة   ــــــــــــــــــــــــــــــمدير ا�مدير ا�                              

  سفري حممدسفري حممد//دد                    رئيس حترير ا�لة   رئيس حترير ا�لة                                 

  

  هيئة التحريرهيئة التحرير

  --وديةوديةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسعالسع  --االمام عبد الرمحاناالمام عبد الرمحانجامعة جامعة   معزوز لقمانمعزوز لقمان//دد  --اليزيااليزياــــــــــــــــــــــــــــــمم  ––اجلامعة االسالمية العاملية اجلامعة االسالمية العاملية   يوسف ناصريوسف ناصر//دد

  --صرصرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمم  ––جامعة املنصورة جامعة املنصورة   جالل حسنجالل حسن//دد  --جزائرجزائرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالال  ––جامعة مستغامن جامعة مستغامن   عدالة لعجالعدالة لعجال//دد..أأ

  --عراقعراقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالال  ––اجلامعة العراقية اجلامعة العراقية   اهلام العبيدياهلام العبيدي/ / دد..أأ  --مغربمغربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالال  ––جامعة ابن الطفيل جامعة ابن الطفيل   احسنة خليفةاحسنة خليفة//دد

  --جزائرجزائرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالال  ––جامعة مخيس مليانة جامعة مخيس مليانة   عبد املاجدعبد املاجد  بوركايب  حممدبوركايب  حممد//دد  --جزائرجزائرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالال  ––جامعة البويرة جامعة البويرة   عالم عثمانعالم عثمان//دد

  --يبيايبياــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلل  ––جامعة عمر املختار جامعة عمر املختار   جربيل وائل حممدجربيل وائل حممد//دد  --صرصرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمم  ––ات ات ددااجامعة السجامعة الس  الرميدي بسامالرميدي بسام//دد

  --سعوديةسعوديةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالال  ––جامعة طيبة جامعة طيبة   مجال لعمارةمجال لعمارة//دد  --جزائرجزائرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالال  ––جامعة تيزي وزو جامعة تيزي وزو   امقران عبد العزيزامقران عبد العزيز/ / دد..أأ

  الدينالدين  ادادعمعماملصبح املصبح //دد  --مملكة املتحدةمملكة املتحدةــــــــــــــــــــالال––جامعة بول مسوث جامعة بول مسوث   احلسين خالد احلسين خالد / / دد..أأ
––كليات الشرق العريب للدراسات العليا كليات الشرق العريب للدراسات العليا 

  --ةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسعوديالسعودي

  --صرصرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمم  ––معهد العبور العايل معهد العبور العايل   واردواردددإإنشات نشات //دد  --مغربمغربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالال  ––جامعة ابن زهر جامعة ابن زهر   خلريف كمالخلريف كمال//دد

  --جزائرجزائرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالال  ––جامعة املسيلة جامعة املسيلة   حمادحمادعريوة عريوة //دد  --اململكة املتحدةاململكة املتحدة––جامعة واست منيسرت جامعة واست منيسرت   مالكي عصاممالكي عصام//دد

  --ننــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفلسطيفلسطي  ––وزارة التعليم الفلسطينية وزارة التعليم الفلسطينية   عزمي وصفيعزمي وصفي/ / دد..أأ  --مانمانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعع  --السلطان قابوسالسلطان قابوس  جامعةجامعة  اوكيل عمراوكيل عمر//دد

  --جزائرجزائرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالال  ––جامعة البويرة جامعة البويرة   وعيل ميلودوعيل ميلود//دد  --ونسونســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتت  ––جامعة مهدية جامعة مهدية   صدراوي طارقصدراوي طارق/ / دد..أأ

  --جزائرجزائرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالال  ––  33ة اجلزائر ة اجلزائر جامعجامع  امني بن سعيدامني بن سعيد//دد  --زائرزائرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلاجل  ––جامعة البويرة جامعة البويرة   مساعيل قريناتمساعيل قرينات//دد

      --جزائرجزائرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالال  ––جامعة البويرة جامعة البويرة   حيياوي مسريحيياوي مسري//دد

  السعوديةالسعودية  عبد اهللا ناصرعبد اهللا ناصر//دد  --جزائرجزائرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالال  ––جامعة البويرة جامعة البويرة   رسول محيدرسول محيد//دد
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  الصفحةالصفحة  الكاتبالكاتب  المقالةالمقالة  الرقمالرقم
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دراسة قياسية للعالقة بني االستثمار العمومي يف القطاع الصناعي والنمو دراسة قياسية للعالقة بني االستثمار العمومي يف القطاع الصناعي والنمو 
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  اإلسالمیة في تحسین أداء البنوك اإلسالمیة االستثمار صنادیق دور

The role of  Islamic  investment funds in the development of the Islamic financial market  
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   :ملخص

من خالل التطرق ملفهوم  مة وتطوير السوق املايل اإلسالمي،يهدف هذا العمل إىل دراسة دور ومسامهة صناديق االستثمار اإلسالمية يف إقا

  .)اإلجيار، املراحبة، االستطناع(بالصناديق  صناديق االستثمار اإلسالمية واليات الرقابة عليها، باإلضافة إىل دراسة صيغ االستثمار

بعض الضوابط الشرعية  جتاوزمن املخاطر على غرار توصلت نتائج الدراسة إىل أن صناديق االستثمار اإلسالمية الزالت تعاين من جمموعة 

السلبية يف متويل التنمية يف الدول اإلسالمية أل�ا  مسامهتهاضف اىل ذلك  باللجوء إىل التعامل باهلامش الرحبي أو البيع على املكشوف

  االسالمية تتوجه حنو أسواق املال يف الدولة املتقدمة وحترم منها الدول

  .هامش الربح؛  املخاطر؛  السوق املايل اإلسالمي؛  صناديق االستثمار اإلسالمية:  ةيالكلمات المفتاح

  G32؛  JEL :; O16  G23تصنيف 

Abstract:  

This work aims to study the role and contribution of Islamic investment funds in establishing 
and developing the Islamic financial market by examining the concept of Islamic investment 
funds and the mechanisms of their control, in addition to studying investment formulas 
in boxes 
The results of the study found that Islamic investment funds still suffer from a group of risks 
such as bypassing some legal controls by resorting to profit margin trading or short selling, in 
addition to this, their negative contribution to financing development in Islamic countries 
because they are directed towards financial markets in the developed country and are deprived 
of them Islamic countries 
Keywords: Islamic investment funds ; Islamic financial market ; risk ; profit margin  

Jel Classification Codes : ; O16  G23 ؛   G32 
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I-   تمهيد:  

كر�ا على عقد املضاربة، ويكون للمشارك يف صندوق تعّد صناديق االستثمار من األساليب احلديثة لالستثمار اإلسالمي واليت تقوم ف

االستثمار اخليار أما احلصول على الدخل املتحقق من استثماره بصورة منتظمة، بواقع مرة أو مرتني يف العام أو إعادة تدوير هذا الدخل 

أعلى، الن العائد على االستثمار يستخدم يف  واستثماره يف الصندوق، وعادة ما يكون سعر الوحدة يف صناديق االستثمار غري املدّرة للدخل

ثمر شراء وحدات إضافية، وهذا النوع من صناديق االستثمار يالئم املستثمرين الذين ال حيتاجون إىل الدخل املتحقق للنمو يف رأمسالية املست

   .من خالل زيادة سعر الوحدة

  اإلشكالية الرئيسية

  :يسية التاليةمن خالل ما سبق، ميكن طرح اإلشكالية الرئ

  إىل أي مدى تساهم صناديق االستثمار اإلسالمية يف إقامة وتطوير السوق املايل اإلسالمي؟

  فرضيات الدراسة

  :من أجل اإلجابة عن اإلشكالية الرئيسية، ّمت طرح الفرضيات التالية

 رنة بصناديق االستثمار التقليديةتلعب صناديق االستثمار اإلسالمية دور جّد هام يف الرفع من أداء البنوك السالمية مقا. 

 أهم صيغ التمويل اإلسالمي هي صيغ املراحبة واملشاركة  

  الدراسات السابقة حول الموضوع

وهي ، "تقييم أداء جودة االستثمار في البنوك اإلسالمية األردنية دراسة تطبيقية" دراسة منذر عبد اهلادي رجب زيتون بعنوان  

حيث حاول الباحث اإلجابة عن اإلشكالية املتمثلة يف مدى متتع املصارف  2010 دارة األعمال سنةعبارة عن رسالة ماجستري يف إ

 اإلسالمية األردنية باملصداقية عند املتعاملني، ولإلجابة عن هذا التساؤل اعتمد الباحث منهج االستبيان حيث وزع على مستوى املسؤولني

د تّوصلت نتائج الدراسة إىل وجود أثر لوجود وسائل االستثمار يف البنوك اإلسالمية على التزامها والعاملني يف البنوك اإلسالمية األردنية، وق

تثمار مبعايري الضوابط الشرعية، باإلضافة إىل وجود اثر لزيادة جودة األداء االستثماري على زيادة مستوى التزامها بضوابط تقييم وسائل االس

 .يف البنوك اإلسالمية األردنية

وهو عبارة عن مقال ، "دور صناديق االستثمار اإلسالمية في تطوير األسواق المالية" ة مىن حممد احلسيين عمار بعنواندراس 

، تناول فيها الباحث دراسة دور صناديق االستثمار اإلسالمية يف إقامة وتطوير السوق املالية اإلسالمية 2014منشور يف جملة أماراباك سنة 

بني السوق املالية التقليدية والسوق املالية اإلسالمية، ومتت الدراسة التطبيقية على مستوى صناديق استثمارية إسالمية من خالل إجياد الفرق 

يف اململكة العربية السعودية، توصلت نتائج الدراسة إىل أن تلك الصناديق مل تتمكن من حتقيق معايري الكفاءة اليت متكنها من حتقيق 

اديق االستثمار ليست الوحيدة القادرة على تطوير السوق املايل،  وإمنا حتتاج إىل إقامة مؤسسات مالية إسالمية أهدافها، وبالتايل فصن

 .أخرى

دراسة –دور صناديق االستثمار اإلسالمية في تفعيل سوق األوراق المالية الناشئة " دراسة عائشة حيمود وهاجر حيمورة بعنوان 

، توصلت نتائج الدراسة 2016بارة عن مذكرة ماسرت يف العلوم االقتصادية جامعة قاملة، دفعة ، وهي ع"-حالة سوق األسهم السعودي

باإلضافة إىل  .إىل أن أسواق األوراق املالية تعترب إحدى األدوات اهلامة لتجميع وتوجيه املوارد املالية وتوظيفها يف املشروعات االستثمارية

اطا كبرية يف منو قيمة املؤشر العام، كما انه ومن خالل حتليل الفرتة املدروسة ونتائج االختبار ذلك فان سوق األسهم السعودي قد حّقق أشو 

 .لصيغ الكفاءة السوقية، فان سوق األسهم السعودي قد حّقق مستوى من الكفاءة

  

  

 

II -  واألدواتالطريقة   
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  االطار النظري للصناديق اإلستثمارية : المحور االول

  اإلستثمار اإلسالميةمفهوم صناديق : أوال

أول صناديق استثماري كان يف اخلليج وبالضبط يف السعودية ومت إنشائه من طرف البنك األهلي :نشأة صناديق اإلستثمار اإلسالمية .1

كان   م، وكان صندوقا استثماريًا قصري األجل بالدوالر األمريكي، ومل يكن وفق الضوابط الشرعية، ألان البنك آنذاك1979التجاري يف عام

ربوياً، يتعامل وفق تظام الفائدة ولكنه قد حتول اآلن إىل مصرف اسالمي، مث تطور الوضع يف السنوات العشر األخرية حىت بلغت الصناديق 

بليون لایر، وعدد املسثمرين 24صندوقًا استثمارياً، ومبالغ اإلستثمار فيها أكثر من114م يف السعودية فقط1998اإلستثمارية يف �اية عام

تطور عدد صناديق اإلستثمار اإلسالمية يف أحناء العامل بشكل ملحوظ، )164، صفحة 2012شريط، ( .ألف مستثمر70فيها يزيد عن

، وذلك 2010صندوق يف الربع األول من سنة 750ووصل عددها إىل أكثر من،2004صندوق إسالمي سنة 300حيث مل تتجاوز

بليون 19.2بعدما كان 2010بليون دوالر يف بداية52.3ناديق اإلستثمار اإلسالمية إىلبزيادة مستمر، ووصل حجم األصول املدارة قي ص

من اإلمجايل 16(مليار دوالر12وجتدر اإلشارة إىل أن حجم أصول الصناديق اإلستثمارية اإلسالمية يف أوروبا بلغ حوايل.1994دوالر

، صفحة 2017عديلة، (.  2014عام1.161إىل2004عام 285نخالل تلك الفرتة ، كما إرتفع عدد الصناديق اإلسالمية م) العاملي

196( 

لثامن اهتمت البنوك التقليدية الغربية بإقامة صناديق استثمارية إسالمية تدار من قبلها وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية منذ منتصف العقد ا

  ):165-164، الصفحات 2012شريط، ( من القرن العشرين من خالل جتارب التالية

 The Islamic Managemenetتأسس صندوق اإلستثمار اإلسالمي احملدود1988 سنةيف -

FundLimited ؛)جرنسي(يف جزيرة 

 Robert Flemingبإدارة املصرف اإلستثماري الربيطاين املعروفبـ" الواحة اإلسالمي"مت تأسيس صندوق 1995فيعام -

 .هم الشركات الصناعية العامليةفيلوكسمبورج، وكان هذا الصندوق متخصصاً يف االستثمار يف أس

" صندوق املضاربة الدولية األول احملدود" أسس املصرف الربيطاين يف جرنسي صندوقًا إستثماريًا إسالميًا حتت إسم 1996سنة -

ألسهم كصندوق متخصص يف اإلجارة التمويلية وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمة، كما أسس سييت بنك صندوقاً استثمارياً متخصصاً يف ا

 Citi lslamic Port Foliesالعاملية يف لوكسمبورج بإسم

مليار 2وقع بنك باريبا الفرنسي مع بيت التمويل الكوييت مذكرة تفاهم إلنشاء صندوق لسوق مالية إسالمية بقيمة2001أما سنة -

  .دوالر

  :تعاريف صناديق اإلستثمار اإلسالمية .2

  املدير فيه بضوابط شرعية باألسس اليت يتم على أساسها جتميع األموال  ذلك الذي يلتزم:"صندوق اإلستثمار اإلسالمي هو

وتظهر هذه الضوابط يف نشره . واستثمارها، مثل ما يتعلق بتحرمي الفائدة الربوية واإلستثمار يف أصول ممنوعة شرعًا كأسهم شركات اخلمور

لصندوق، ويف األحكام والشروط اليت يوقع عليها الطرفان عند اإلصدار اليت متثل اإلجياب الذي بناء عليه يشرتك املستثمر يف ذلك ا

  )224، صفحة 2017بوطبة، (". اإلكتتاب

 مؤسسات �دف إىل جتميع أموال صغار املدخرين وذلك بغرض استثمارها على ربح : "يقصد بصندوق اإلستثمار اإلسالمية هي

مؤسسة مالية يف شركة مسامهة، تتوىل جتميع املدخرات من اجلماهري مبوجب حالل تراعى فيه أحكام وقواعد الشريعة اإلسالمية، كما اّ�ا 

ن صكوك أو وثائق استثمارية موحدة القيمة، تعهد �ا إىل جهة أخرى إلدار�ا وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، الستثمارها نيابة عن املدخري

، حيث أن البنك يصدر صكوكا متنوعة )95، صفحة 2014ية، مس" (لتحقيق أعلى عائد من الربح بأقل خماطرة وفق شروط متفق عليها

من أجل تنويع حمفظته االستثمارية وتقليل املخاطر، ومن بني أنواع الصكوك املصدرة صكوك اإلجارة، صكوك املشاركة، صكوك املراحبة، 

 )38، صفحة 2017كروش و معوشي، (صكوك السلم، صكوك املضاربة وصكوك االستصناع 
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 أوعية استثمارية مستقلة يف ذمتها املالية عن اجلهات املنشئة هلا، تتكون من مسامهات يف :" ثمارية اإلسالمية هيصناديق اإلست

". صور أسهم أو وحدات متساوية متثل ملكية أصحا�ا يف املوجودات، مع استحقاق الربح أو حتمل اخلسارة، وتدار باملضاربة أو الوكالة

  )297، صفحة 2014شافيةكتاف، (

بناءًا على ماسبق فإن صناديق اإلستثمارية اإلسالمية تتفق مع صناديق اإلستثمار التقليدية من حيث املبدأ، وهو جتميع األموال من و 

املستثمرين يف صور أسهم أو وحدات من استثمارها، وكذلك متيزها بالشخصية املعنوية املستقلة عن أصحاب الوحدات وعن اجلهة املنوطة 

  ):225، صفحة 2017بوطبة، (ها ختتلف عّنها يف النقاط التالية بإدار�ا، لكنّ 

جماالت استثمارها ال ختالف أحكام الشريعة اإلسالمية، فال ميكن أن تكون من بينها جماالت حترم الشريعة اإلسالمية، اإلستثمار  ✵

  فيها كمصانع اخلمور، واملصارف الربوية وأنشطة تبييض األموال؛

تفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، فال ميكن هلذه الصناديق أن تستثمر مدخرات املسامهني فيها من خالل أدوا�ا اإلستثمارية ت ✵

  الفوائد الربوية وإمنا تستثمرها من خالل صيغ التمويل اإلسالمية املختلفة؛

ء يف املسائل واملعامالت املالية تشرف هيئات الفتوى والرقابة الشرعية على األنشطة اإلستثمارية وال يقتصر دورها على جمرد اإلفتا ✵

واالنشطة اإلستثمارية فحسب بل يتعدى ذلك إىل مراقبة هذه األنشطة والتأكد من عدم خمالفتها ألحكام الشريعة اإلسالمية، باإلضافة 

  .إىل تصحيح املخالفات إن وجدتـ وتقوم أسضا بتصميم العقود املتوافقة وأحكام الشريعة الغراء

  :ديق اإلستثمار اإلسالميةخصائص وأهمية صنا .3

لقد تضمنت التعاريف السابقة واملتعلقة بصناديق اإلستثمار اإلسالمية أهم اخلصائص املميزة  :خصائص صناديق اإلستثمار اإلسالمية  . أ

  ):299-298، الصفحات 2014شافيةكتاف، (هلا، واليت ميكن توضيحها يف مايلي 

 نوية مستقلة عن املستثمرين مالكي الوحدات اإلستثمارية وعن اجلهة املكلفة بإدار�ا، تتمتع صناديق  اإلستثمار اإلسالمية بشخصية مع

  وبالتايل فهي مؤسسة هلا صفة قانونية وشكل تنظيمي وإطار مايل وحماسيب مستقل؛

 لصادرة عن جمامع يلتزم الصندوق يف معامالته وتصرفاته بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وكذلك بالفاتوى واملقررات والتوصيات ا

املشرفة الفقه وهيئات الفتوى يف املسائل املعاصرة املتعلقة مبعامالت الصندوق، كما يلتزم بالقوانني والتعليمات الصادرة عن اجلهات احلكومية 

  على هذه الصناديق ما دامت ال ختالف أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، وإن وجد تعارض جيب إزالته؛

 قد املضاربة الشرعية، فاملستثمرون املكتتبون يف أس مال الصندوق ميثلون يف جمموعهرب املال، الذي يوافق على تقوم على أساس ع

تعيني اجلهة املصدرة اليت تقوم بدور املضارب إلدارة الصندوق وفقًا ألحكام املضاربة الشرعية وشروط نشرة اإلكتتاب أو الئحة 

 .الصندوق

 وابط واملعايري اإلسالمية يف جمال اإلستثمار املباشر وغري املباشر، وذلك طبقًا لصيغ اإلستثمار توظف أموال الصندوق وفقًا للض

 . اإلسالمية

 ): 95، صفحة 2014مسية، (تكمن أمهية صناديق اإلستثمار اإلسالمية يف   :أهمية صناديق اإلستثمار اإلسالمية  . ب

لذلك، يف حني أن إنشاء صندوق استثماري يعد أمرًا ممكنا يف ظل القوانني إن إنشاء بنك إسالمي يف بلد ما حيتاج إىل قوانني منظمة  -

املنظمة هلذه الصناديق، ألن هذه الوقانني أخذت بعني اإلعتبار أن الغرض الرئيسي من هذه الصناديق هو تلبية رغبات املستثمرين، وان 

  اهلدف يف النهاية هو التخلث من الربا يف ا�تمعات اإلسالمية؛

  ق اإلستثمار اإلسالمية تعد وسيلة للقضاء على الربا؛صنادي -

يتها تتميز الصناديق اإلستثمارية على النواقذ يف البنوك التقليدية يف ان اخللط الذي يتخوف منه كثري من الناس ال يقع فيها ألن هلا ميزان -

  .وحسابا�ا مستقلة متاماً عن البنك

 ةأنواع الصناديق االستثمارية اإلسالمي: ثانيا

  :توجد عدة أنواع لصناديق اإلستثمار اإلسالمية، وأمهها
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 ،يقوم الصندوق بامتالك أصول مثل املعدات والسيارات والطائرات وغريها من مث تأجريها واإلستفادة من اإليرادات:صناديق التأجير .1

 .)250، صفحة 2018، نورالدين، ليلى، و احلميد( أو التعامل مع هذه األصول كالبيع التأجريي املنتهي بالتمليك

تقوم صناديق املراحبة على التمويل باألجل بطريق املراحبة وخباصة يف أسواق السلع الدولية فيقوم الصندوق بشراء  :صناديق المرابحة .2

اوح بني باألجل، ويكون االجل قصريًا يف الغالب يرت ) غري من اشرتاها منه(كمية من سلعة احلديد مثًال بالنقد، مث بيعها إىل طرف ثالث 

ويستفيد من عمليات التمويل الشركات املتعاملة يف أسواق السلع لتمويل املخزون، ومصايف البرتول لتمويل حصوهلا على . أشهر 6شهر و

 .)07، صفحة 2016علي، ( اخلام وشركات املواد االولية كالسكر وحنوه

ون نشاطها مباحًا لتحقق أرباحًا من زيادة أسعا هذه وتقوم باإلستثمار يف أسهم الشركات اليت يك :صناديق األسهم العادية .3

هلا الشركات، إال أن الفقهاء اختلفوا يف الشركات اليت أصل عملها مباح ولكنها متارس بعض األعمال احملرمة كأن تقرتض بفائدة أو تودع أموا

مار يف أسهمها وعلى مدير الصندوق أن حيسب بفائدة، حيث رأي البعض عدم اإلستثمار يف أسهمها والرأي الثاين يرى إمكانية اإلستث

 الدخل الناتج عن األعمال احملرمة ويتيعده من الدخل الذي حيصل عليه املستثمر يف الصندوق وخماطر اإلستثمار يف هذه الصناديق عالية

 .)9-8، الصفحات 2016بلعيد، (

وق املأمون على اإلستجابة لرغبات كثري من وهو صندوق حديث نسبياً، وتقوم فكرة صند ":المأمون"صناديق رأس المال  .4

لك املستثمرين الذين حيبون اجلمع من األرباح العالية، واملخاطر املتدنية، حيث يقوم على عدة ضوابط وقواعد لتنظيم العمل فيه فيما يلي ت

 :)9-8، الصفحات 2016حمفوظ، ( التعليمات

له يف صندوق استثمار آخر بشرط أال تتجاوز تلك من صايف أصو %10يسمح للصندوق باستثمار ما ال يزيد على

  من صايف أصول الصندوق املراد اإلستثمار فيه؛%15اإلستثمارات

  من رأمسال أيه شركة مسامهة حملية يتم تداول أسهمها يف السوق احمللية؛%1ال حيق للصندوق امتالك أو اإلستثمار فيأكثر

من صايف أصول %15و جمموعة من األطراف ذات العالقة الواردة نسبةجيب أال تتجاوز خماطر اإلستثمار مع طرق مقابل أ

  الصندوق؛

 .عن من صايف األصول%1جيب أال تزيد استثمارات أي صندوق يف أي إصدار لألسهم أو السندات

حاس والبرتول، وتقوم بشراء السلع املباحة بالنقد، مث بيعها بأجل، على أن يكون هلذه السلع بورصة منظمة مثل الن :صناديق السلع .5

نورالدين، ليلى، و احلميد، ( .ويستثىن من ذلك الذهب والفضة، وميكن أن تعمل هذه الصناديق بصيغ البيع اآلجل أو املراحبة، أو السلم

  )135، صفحة 2018

  آلية اإلستثمار في صناديق اإلستثمار اإلسالمية:ثالثا

تلف األدوات اإلستثمارية يف صناديق اإلستثمار اإلسالمية يف أسواق خت:األدوات اإلستثمارية في صناديق اإلستثمار اإلسالمية .1

ت ال األوراق املالية التقليدية، فأدوات صناديق اإلستثمار تلتزم مببادئ الشريعة اإلسالمية فاألسهم اجلائزة يف هذه الصناديق مصدرها شركا

 : )13، صفحة 2016وأخرون، ( لصناديق املعايري اآلتيةتعمل يف احملرمات ومصادر متويله من املال احلالل وحتكم أسهم هذه ا

  أسهم هذه الصناديق قابلة للربح واخلسارة مع عدم وجود قيمة رحبية ثابتة يف أي منّها؛

  تستثمر هذه األسهم يف ما هو مباح وغري مناقض ملبادئ الشريعة اإلسالمية؛

  لومات املتعلقة به؛السهم ال حيمل جهالة أو غرر وإمنا الوضوح التام لكافة املع

  التوجد أسهم ممتازة يف صناديق اإلستثمار اإلسالمية وإّمنا كل األسهم متساوية؛

  .العدالة واملساواة يف تقييم األسهم كما أن معامالت هذه األهم ال حتكمها صمانات وإمنا تتسم بعنصر املخاطرة

كم العالقات السببية بني األطراف صناديق اإلستثمار حت:العقود التي تحكم عالقات أطراف صناديق اإلستثمار اإلسالمية .2

 آليتجمموعة من العقود جيب بيان طبيعتها لدورها املباشر يف حتديد أنواع ونظم وآليات الرقابة الشرعية واملالية، وتتمثل هذه األطراف يف ا

  :)05، صفحة 2016خلضر، (
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و جمموعة من رجال املال واألعمال، ويطلق عليهم املؤسسني أو قد تكون أحد املصارف اإلسالمية أ :الجهة المنشأة للصندوق  . أ

  املسامهني، وتربطهم بالصندوق عقد امللكية وهم ميثلون الصندوق قانوناً أمام الغري؛ 

اإلستثمارية، ويربطهم بالصندوق عقد ) الصكوك اوما يف حكمها( وهم الذين سشرتون الوحدات  :المشتركون في الصندوق  . ب

  املضاربة؛

وهي اجلهة الفنية املنوطة بإدارة معامالت وعمليات الصندوق وبصفة خاصة إدارة حمافظ اإلستثمارات  واألوراق  :ة الصندوقإدار   . ت

  املالية، ويربطها بالصندوق عقد الوكالة؛

وحدات قد تعهد اجلهة املنشاة للصندوق إىل بعض املؤسسات املالية يف غصدار وتسويق ال :جهات تسويق الوحدات اإلستثمارية  . ث

 .مقابل احلصول على عمولة أو أجر وفقاً لعقد الوكالة كأجراإلستثمارية 

عديلة، ( متر النشاط اإلستثماري يف صناديق اإلستثمار اإلسالمية باملراحل التالية: مراحل استثمار في الصناديق اإلسثمارية اإلسالمية .3

  :)197، صفحة 2017

إنشاء صناديق اإلستثمار بالبحث عن مشروعات إقتصادية معينة أو نشاط معني وإعداد دراسة  تقوم املؤسسة املالية اإلسالمية الراغبة يف  . أ

  جدوى إقتصادية لإلستثمار فيها؛

قيام تلك املؤسسة املالية اإلسالمية بتكوين صندوق إستثماري وحتديد أغراضه وإعداد نشرة اإلكتتاب يف الصندوق، إذ تتضمن هذه   . ب

  اط الصندوق وشروطه وحقوقه وإلتزامات خمتلف أطرافه؛النشرة التفاصيل كافة عن نش

تقسيم رأس مال الصندوق اإلستثماري إىل حصص أو أسهم أو وحدات مشاركة متساوية القيمة وطرحها لإلكتتاب فيها، إذ يكون   . ت

  إقتناؤها عبارة عن مشاركة يف ملكية حصة رأس مال الصندوق؛

، )اإلكتتاب( تبني وجتميعها، تبدأ يف إستثمارها يف ا�االت احملددة يف نشرى اإلصدار بعد تلقي اجلهة املصدرة للصندوق أموال املكت  . ث

 .وعند حتقيق األرباح يتم توزيعها على املشاركني بالنسبة والكيفية املتفق عليها، كما تقوم بتصفية الصندوق يف املوعد احملدد لذلك

  ة اإلسالميةآليات الرقابة في الصناديق اإلستثماري: المحور الثاني

ا تلك تتمثل الرقابة على الصناديق اإلستثمارية اإلسالمية يف متابعة ومراجعة وفحص وتقومي كافة املعامالت والتصرفات واألعمال اليت تقوم �

اصرة الصادرة عن الصناديق لإلطمئنان من أ�ا تتم وفقًا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وكذلك طبقًا للفتاوى والقرارات والتوصيات املع

الزمة جمامع الفقه وهيئات وجمالس الفتوى، وبيان املخالفات وحتليل أسبابه مث تقدمي املعاجلات الشرعية هلا مقرونة بالتوصيات واإلرشادات ال

ا بأحكام ومبادئ لتطوير الضبط الشرعي على األفضل، وذلك بتقدمي تقارير دورية تثبت ما إذا كانت إدارة الصندوق قد التزمت يف معامال�

  )08، صفحة 2016علي، ( .الشريعة اإلسالمية

  اآلراء الفقهية المتعلقة بالصناديق اإلستثمارية اإلسالمية: أوال

  :)06-05، الصفحات 2016شاعة، ( تتمثل اآلراء الفقهية حول الصناديق اإلستثمارية اإلسالمية

رعي من تقسيم رأس مال الصندوق اإلستثماري إىل أسهم مشاركة أو ال يوجد مانع ش: تقسيم رأس مال الصندوق إلى أوراق مالية .1

  صكوك مضاربة أو وحدات أو حصص أو أي وثيقة أخرى متثل حصة شائعة يف رأس املال جلواز تعدد الشركاء وأرباب املال شرعاً؛

ستثماري إىل أسهم مشاركة أو ال يوجد مانع شرعي من تقسيم رأس مال الصندوق اإل :تقسيم رأس مال الصندوق إلى أوراق مالية .2

  .صكوك مضاربة أو وحدات أو حصص أو أي وثيقة أخرى متثل حصة شائعة يف رأس املال جلواز تعدد الشركاء وأرباب املال شرعاً 

أجاز الفقهاء تقدمي املضارب  ):اشتراك المضارب في رأس المال(مساهمة جهة اإلصدار في رأس مال الصناديق اإلستثمارية  .3

  .رأس مال املضاربة مبوافقه رب املال، فتجمع هذه الصورة بني الشركة واملضاربة، فيكون املضارب شريكاً لرب املال مبا قدمه جزءاً من

وإطالق يده فيه، وقد اختلف ) رأس املال(من شروط عقد املضاربة تسليم املال للمضارب : دفع رأس مال الصناديق على الدفعات .4

املضارب يف التصرف يف مال املضاربة، حيث ميكن  تقسيط رأس مال الصندوق على دفعات، وهذا حيقق  الفقهاء يف املراد بإطالق يد

  ).دهة املصدرة للصناديق، أرباب األموال(مصلحة كال الطرفني 
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  .وهذا ما يسمى يف املصارف اإلسالمية باإلسرتداد والتخارج ):بيع وشراء أسهم الصندوق(تداول أسهم المشاركة  .5

  االت الرقابة الشرعية على صناديق االستثمار اإلسالميةمج: ثانيا

  :)09، صفحة 2016علي، ( ختضع كافة معامالت وعمليات الصناديق للرقابة الشرعية واليت تتمثل يف اآليت

شرعية اإليرادات والتأكد من أ�ا ال تتضمن أي كسب حرام أو خبيت، وغن وجد فقد جنب يف حساب مستقل متهيداً  التأكد من .1

  للتخلص منه حسب الفتاوى الشرعية الصادرة يف هذا الشأن؛

  التأكد من شرعية النفقات، والتأكد من أ�ا ال تتضمن بنود إسراف أو تبذير أو بنود ال ختص نشاط الصندوق؛ .2

 دقيق الشرعي على عمليات استبدال الوحدات اإلستثمارية واإلطمئنان من أ�ا قد متت وفقاً للمعايري الشرعية الصادرة عن اهليئة؛الت .3

التدقيق الشرعي على عمليات التقييم الدوري لقيمة الوحدات اإلستثمارية، واإلطمئنان من أنه قد اتبعت األسس واملعايري اإلسالمية  .4

 عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية؛ وال سيما الصادرة

التدقيق الشرعي على عمليات شراء األوراق املالية وتكوين حمفظتها والتأكد من ال تتضمن أب أوراق حمرمة شرعاً، وكذلك عمليات  .5

  .ثمار اإلسالمياإلستثمار يف مشروعات استثمارية مباشرة، والتأكد من أ�ا تتم وفقاً لصيغ ومعايري اإلست

  أجهزة الرقابة على الصناديق اإلستثمارية اإلسالمية:ثالثا

  :)111، صفحة 2013بوشالغم، (يف وتتمثل أجهزة الرقابة على الصناديق اإلستثمارية اإلسالمية، 

ي من املخالفات تكمن مهمتهم يف ممارسة الرقابة القانونية ومدى سالمة معامالت الصندوق اإلستثمار : مفتشو الجهات الحكومية .1

  التشريعية  قانونية؛

  ويقوم مبراقبة مدى التزام الصندوق باللوائح والتنظيمات اإلدارية؛: المراقب اإلداري .2

  وهو ميارس الرقابة املصرفية؛: السلطة القانونية .3

  ميارس رقابته على معامالت صندوق اإلستثمار اإلسالمي؛: الخبير اإلستثماري .4

  .رس الرقابة املالية اخلارجيةميا:مدقق الحسابات الخارجي .5

 اإلستثمار في البنوك اإلسالمية بصندوق أساليب اإلستثمار: الثالث المحور

 مراحل إنشاء صناديق اإلستثمارية في البنوك : أوال

  :)133حة ، صف2018نورالدين، ليلى، و احلميد، ( تنشأ الصناديق االستثمارية احلاملة للصكوك من قبل البنوك وفق اخلطوات التالية

  ؛)spv(ينشىء البنك حمفظة أو الشركة ذات غرض خاص  . أ

بيعا متا حبيث خترج هذه الصكوك عن ملك البنك )spv(بعد إصدار البنك للصكوك يبيعها على الشركة ذات الغرض اخلاص  . ب

  ؛)spv(إلىمالك الشركة

اخل، من أموال .. ع املصاريف وراتب املدير وتدف) طرف الثالث(مديرا هلا يكون مستقال يف اإلدارة عن البنك )spv(تعيني الشركة  . ت

 ؛)spv(هذه الشركة

وحدات متثل ملكية كل مشرت يف هذا الصندوق، وكل وحدة متثل امللك الشائع يف مجيع أصول الصندوق، )spv(تبيع الشركة  . ث

ة ذات الغرض وكلحامل وحدة ميلك جزء مشاعا من الصندوق ميثل مجيع الصكوك اململوكة له، ويستحق محلة وحدات الشرك

 مجيع الريع املتحقق من هذه الصكوك اململوكة بعد اخلصم املصاريف؛)spv(اخلاص

بشراء أي صك إذا رغبت الشركة يف بيعه، وميكن أن ينص هذا الوعد على أنسعر spvيقدم البنك وعدا للشركة ذات الغرض اخلاص  . ج

احلالة ليس مضارباً وال وكيال ةإمنا هو طرف الثالث حيث أصبح أجنبيا  الشراء هو بسعر السوق أو بالقيمة اإلمسية وذلك ألن البنك يف هذه

  بعد أن باع الصكوك؛
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حيصل محلة الوحدات على مجيع االرباح املتحققة من الصندوق إىل أن يتم إطفاء الصكوك ويسرتجعون حقوقهم يف الصندوق   . ح

واألرباح وما إىل ذلك من ضوابط قانونية وشرعية مطلوبة يف مثل بالكامل، ويتم يف نشرة اكتئاب الصندوق بيان تفاصيل الدخول واخلروج 

 هذه النشرات؛

وهلذا فال بد من NAVأن يقوموا بالتخارج وذلك ببيع وحدا�م إىل الصندوق بسعر السوق فقط) املستثمرين(حيقق حلملة الوحدات   . خ

على -2%الصندوق توفري السعر السوقي أو السعر السوقيذكر املواعيد اليت يسمح �ا بذلك يف نشرة اإلكتتاب وكذلك جيب على املدير 

  .سبيل املثال يف كل فرتة يسمح فيها بالتخارج

  تطبيق البنوك اإلسالمية لالستثمار بالصناديق اإلستثمارية : ثانيا

 :صناديق اإلستثمار باإليجار .1

 :عقد اإليجار  . أ

ال يستطيع الحصول عليها أو ال يريد ) عقارات أو معدات(ان يقوم شخص أو مؤسسة بإستجار أصل ثابت :"تعرف اإلجارة على أنه

 ".ذلك ألسباب معينة، وتكون ذلك بطريقة أقساط محدد تدفع للمؤجر مع فرصة تملك األصل في نهاية المدة ولكن يعقد مستقبل

 )84، صفحة 2014عادل، (

بحيث تكون محل هذه العمليات هو بيع المنفعة  يقصد باإليجار عمليات تشغيل  األموال خارج نطاق شراء والبيع:"ونعين به كذلك

  )47، صفحة 2014اهللا، ( ".دون التصرف بالعين

  ):62، صفحة 2009نعيمة، (حسب مد�ا إىل  ينقسم التمويل باإلجارة

✵
  ديد؛أن يعيد تأجريها بعد انقضاء مدة اإلجار ملستأجر ج) البنك(عادة ما يكون ملدة قصرية وميكن للمالك  :اإليجار التشغيلي 

✵
  .وهو إجيار طويل األجل عادة ويتميز بأن ملكية األصل املؤجر تؤول للمستأجر يف �اية املدة اإلجيارية :اإليجار المنتهي بالتمليك 

  :)34، صفحة 2010احلي، ( ، كالتايلمراحلمتر عملية اإلجارة سواء أكانت إجارة تشغيلية أم إجارة منتهة بالتمليك بعد 

  .سالمي بشراء املوجودات بناءاً على دراسة وتقيني وضع السوقيقوم املصرف اإل :أوال

يسوق املصرف املوجودات اليت اشرتها جلمهور عمالئه وعندما جيد الشخص املناسب يؤجره هذه املوجودات لقاء بدل يتم اإلتفاق : ثانيا

  .�اية العقد عليه، كما يتم حتديد فرتات سداد األجرة، مع التزام املستأجر بإعادة املوجودات يف

  .بعد أن يستعيد املصرف معداته من املستأجر األول يقوم جمدداً بالبحث عن مستأجر جديد والتعاقد معه :ثالثا

ويعترب صناديق اإلستثمار يف أعمال التأجري من قبيل اإلستثمارات : تطبيق عقد االيجار من خالل صناديق اإلستثمار اإلسالمية  . ب

درجة معينة من املخاطر؛ نظرًا لتأثره بتقلبات أسعار السوق يف األسواق العاملية، ارتفاعها وهبوطها، إضافة ذات األجل املتوسط، ويتضمن 

األمر الذي جيعل قيمة وحدات . إىل املخاطر املتعلقة بالصيانة والتأمني للمعدات املؤجرة وإعادة التأجري للمعدات ذات العقود املنتهية

  )83، صفحة 2006الثويقب، ( .لذلك الصندوق وأرباحها متغرية تبعاً 

  :)54، صفحة 2012لعمش،، ( وتتم خطوات بيع املراحبة يف املصارف اإلسالمية على النحو التايل

  يتقدم العميل للمصرف بطلب شراء سلعة حيدد مواصفا�ا الكاملة؛ -

ة لنفسه إذا مل تكن موجودة لديه يوضح للعميل يقوم املصرف بدارسة الطلب املقدم إليه من عميله، ويف حالة املوافقة على شراء السلع -

  مقدار الثمن الذي سيشرتي به السلعة وما تتكلفه من مصروفات خمتلفة مث يتم اإلتفاق معه على سعر البيع متضمناً الربح؛

  يقوم املصرف بإبرام عقد وعد بالشراء مع العميل؛ -

  بة ويتملكها؛يشرتي املصرف بعد ذلك السلعة لنفسه طبقاً للمواصفات املطلو  -

 -حيث تقع عليه مسؤولية اهلالك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي –بعد متلك املصرف للسلعة واستالمها  -

  .يقوم بتحرير عقد البيع بينه وبني العميل، حيث تسري آثاره طبقاً ألحكام البيوع يف الشريعة اإلسالمية
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إدارة عمليات الصندوق وإمساط الدفاتر، واملراسالت، وطلبات اإلشرتاك، والسحب واإلحنساب ومطابقة وتعد اإلدارة للصندوق هي املخولة ب

احلسابات والرد على استفسارات املستثمرين، وهلذا مطلق احلرية يف حدود هذه اإلتفاقية يف الدخول يف كافة اإلتفاقيات والرتتيبات مع 

 )84، صفحة 2006ويقب، الث( .املؤسسات واألسواق العاملية واحمللية

 :صيغ االستثمار بالصناديق  عن طريق عقد االستصناع .2

  :عقد االستصناع. أ

بتقدميه مصنوعاً مبواد من  عقد يشرتى به يف احلال شيء مما يصنع صنعًا يلتزن البائع: هو سؤال الصنع أو طلبه واإلستصناع: لغةاالستصناع 

  )47، صفحة 2011مشتهي، ( .عنده وبأوصاف معينة متفق عليها وبثمن حمدد

أحد العقود اجلائزة شرعاً، وهو يعين أن يطلب شخص من صانع أن يصنع له سلعة ما مبواد من عنده وذلك نظري مثن " :اإلستصناع هو

  .)57، صفحة 2006ملسلف، ( "معني يتفقان عليه

واصفات مت اإلتفاق بشأ�ا وبسعر وتاريخ تسليم عقد يتعهد مبوجبه أحد األطراف بإنتاج شيء معني وفقًا مل: "كما يعرف على أنه

حمددين، ويشمل هذا التعهد كل خطوات اإلنتاج من تصنيع وإنشاء وجتميع أو تغليف، وال يشرتط يف اإلستصناع أن يقوم الطرف 

 "إشرافه ومسئوليتهاملتعهد بتنفيذ العمل املطلوب بنفسه إذ بإمكانه أن يعد بذلك العمل أو جبزء منه إىل جهات أخرى تنفذه حتت 

  .)51، صفحة 2012لعمش،، (

   )47، صفحة 2011مشتهي، ( :عقد االستصناع فتتمثل فيما يلي أما الشروط

  أن يكون املصنوع معلوماً بأوصاف حمدد بالعقد على أنه ال يلزم دفع الثمن حاالً يف جملس العقد كما يف السلم؛ -

  أن يكون فيما جيري التعامل به استصناعاً؛ -

 .كون مؤجالً إىل أجل يصح معه السلمأال ي -

 :)124، صفحة 2015سعدية، ( يتميز �ا عن باقي العقود وهي كالتايل خصائصليصغة اإلستصناع 

أن العمل على الصانع سواء قام به بنفسه أو كلف به غريه بأجر من عنده، ألن املبيع جيب أن يكون موصوفًا يف الذمة، دون 

  اليت تصنع منها البضاعة؛شرط تعيني العامل أواملادة 

 أنه عقد وليس مواعدة كما يقول البعض؛

أن املادة اخلام اليت يصنع منها املبيع تكون على الصانع سواء كانت من عنده أو يشرتيها، فإن كانت من عند املستصنع فهي 

  إجارة ال استصناعاً؛

 ..أن الثمن قد يدفع حًال أو مؤجًال أو مقسطاً 

يدخل املصرف يف عقود اإلستصناع يف الصناديق وذلك يف حال :ناع من خالل صناديق اإلستثمار اإلسالميةتطبيق عقد االستص. ب

 رغبته بإنشاء ا�معات السكنية أو التجارية وبيعها، أو القيام بتمويل شركات متخصصة يف اإلنشاءات الصناعية إواإللكرتونية وحنوها

  .)175، صفحة 2006الثويقب، (

ميكن أن يكون املصرف مستصنعا أي طاليا ملنتجات صناعية ذات مواصفات خاصة، وقد :كونه مستصنعا  المصرف من حيث -

ميارس املصرف هذه املهمة مموالً هلا من ماله اخلاص أو من أموال املودعني اإلستثمارية، أو يكون يف ذلك وكيًال جلهة أخرى من خالل 

طييب، ( .إخل.... رف يتصرف فيها بالصيغ املتاحة له، من بيع وتأجري أو مشاركةعمولة معينة، وقد تصبح هذه املصنعات ملكاً للمص

  )114، صفحة 2009

ميكن للبنك أن ميثل الصانع أو العامل يف عقد اإلستصناع وذلك بأن تطلب منه بعض الشركات  :المصرف باعتباره صانعاً  -

ل ما ميتلكه من شركات ومصانع بإنتاج تلك املصنوعات، أو منتجات صناعية معينة، فيقوم هو من خال.. واملؤسسات أو األشخاص 

، 2009الناصر، ( وبالتايل فهو ميارس عملية التمويل وتوظيف ما لديه من أموال..يقوم بالتعاقد مع غريه على صنع تلك املصنوعات

 .)43صفحة 



  اإلسالمية في تحسين أداء البنوك اإلسالمية االستثمار مساهمة صناديق

 

 
10 

  

 :صيغ االستثمار بالصناديق  عن طريق المرابحة .3

  :المرابحة. أ

  .)35، صفحة 2009الناصر، ( "فما ربحت تجارتهم" لقول احلق. ة من الربح وهو النماء يف التجارةمفاعل:المرابحة لغة

بيع مبثل الثمن األول مع زيادة ربح معلوم، وهي أحد أنواع بيوع األمانة اليت جيب فيها معلومية الثمن والتكلفة اليت :المرابحة إصطالحا

  .)36، صفحة 2012حممد، ( حتملها املشرتي األول يف احلصول على السلعة

أن يقوم املصرف بشراء سلعة ما ويعرضها للبيع بالثمن الذي اشرتيت به مع زيادة ربح معلوم يدفعه املشرتي حسب اإلتفاق، ": مفهومها هو

  .)38، صفحة 2011مشتهي، ( "على أن يتم بيع السلعة له ألجل ألنه ال يستطيع تسديد قيمتها نقداً 

، 2012زرارقي، ( نواع البيوع حتل مبا حتل به، ويلتزم لصحتها باإلضافةإىل الشروط العامة جمموعة من الشروط هيتعترب املراحبة من أ

  :)31-30الصفحات 

  ؛)كالنقود املوزونات، العدديات(وأن يكون من ذوات األمثال ) مبا يف ذلك املصاريف(علم املشرتي بالثمن األول للسلعة  ✵

  اُ، وأن يكون عقد الشراء األول صحيحاً، ألن املراحبة بيع بالثمن األول مع زيادة الربح؛أن ال يرتتب على املراحبة رب ✵

جيب أن يكون الربح معلوماً، وال جيوز للمصرف أن يغايل يف هامش الربح، مستغًال حاجة العميل للتمويل أو عدم توفر السلعة  ✵

  يف السوق؛

  .والرد بالعيب بعدهتقع على املصرف مسؤولية هالك السلعة قبل تسليمها،  ✵

  :)38، صفحة 2014اهللا، ( إىل قسمني، وهيوتنقسم المرابحة 

  وهي عقد املراحبة عادية تنحصر العالقة بني طرفني؛ :المرابحة البسيطة

وهو طلب العميل من املصرف شراء العميل سلعة موصوفة مع  الوعد يشرائها بعد متلكها من املصرف بصيغة : المرابحة المركبة

 .ددةدفع حم

  :)54، صفحة 2006ملسلف، (وفق اخلطوات التالية  خطوات عقد المرابحةوميكن تلخيص 

  تقدمي العميل للبنك طلب احلصول على خدمة بيع املراحبة؛

  دراسة البنك للطلب وإقرار مناسبته، حبيث جيب أن يستويف العميل شروط البنك؛

  حمل التعاقد؛ توقيع عقد البيع ويتضمن تعهد العميل بالشراء للبضاعة

  قيام البنك بشراء السلعة املتفق عليها؛

  استالم العميل للسلعة املتفق عليها؛

 .حتصيل البنك قيمتها من العميل

متثل الصناديق املتعاملة �ذه العقود نسبة ضئيلة يف جماالت استثمار الصناديق :تطبيق المرابحة من خالل صناديق اإلستثمار اإلسالمية. ب

سالمية وغري مستوعبة غالبًا مجيع عقود الصندوق حىت وإن كان أصل الصندوق ألجل هذا، إال التنظيم النظري لبعض باملصاريف اإل

  .)200، صفحة 2006الثويقب، ( املصارف اإلسالمية ينص على كون هذا العقد شاغًال الستثمارات صناديق كاملة ومسمى �ا

III - النتائج والخالصة  

  ارية اإلسالميةمخاطر الصناديق اإلستثم

  :تتمثل املخاطر اليت تتعرض هلا صناديق اإلستثمار اإلسالمية فيما يلي

  حماولة كثري من صناديق اإلستثمار اإلسالمية جتاوز بعض الضوابط الشرعية باللجوء إىل التعامل باهلامش الرحبي أو البيع على املكشوف؛ .1

  ية أل�ا تتوجه حنو أسواق املال يف الدولة املتقدمة وحترم منها الدول اإلسالمية؛مسامهتها السلبية يف متويل التنمية يف الدول اإلسالم .2

  ا يف هذه الصناديق يف التأثري على جانب املنافسة يف السوق املايل؛هم القيود الشرعية الواجب مراعا�تسا .3

 .ان كثرياً من هذه الصناديق ال يزال غري متوافق مع املتطلبات األساسية الشرعية .4



 ،أوالد�ابرا�يم�لي��دق�ش�جمال الدين�كروش، نور 

 

 
11 

  اتمةالخ

صناديق االستثمار من األساليب احلديثة لالستثمار اإلسالمي الن فكر�ا تستند على عقد املضاربة الفقهي حيث يتم جتميع أموال تعترب 

املستثمرين يف أوعية أو صناديق مث طرحها لالستثمار كأسهم متثل جمموعها حمفظة الصندوق مث توظيفها وتنميتها يف متويل املشاريع 

ية حبسب طبيعة كل صندوق ، وما يتحقق من أرباح تكون مشاعة بني الشركة واملسامهني حبسب النسبة املتفق عليها يف عقد االقتصاد

االكتتاب، ولكل صندوق من هذه الصناديق خصائصه اليت متيزه من حيث احلد األدىن لالشرتاك ومدة االستثمار وتوزيع األرباح املتوقعة 

   .تمويلوجمال االستثمار وأسلوب ال
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دور القرض االیجاري في تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة واثره على التنمیة 

   في الجزائر االقتصادیة

Role of the leasing  in financing small and medium enterprises and its impact on economic 
development in Algeria 

  )  زائرالج( تيبازة –جامعة مرسلي عبد اهللا ، 1جواب حنان 

     )الجزائر( تيبازة –جامعة مرسلي عبد اهللا ، معوشي بوعالم

  

  30/06/2020 :النشرتاريخ  ؛16/06/2020 :القبولتاريخ  ؛14/06/2020 :االستالمتاريخ 

  :ملخص

الصغرية الفردية هي نواة املنافسة يف  فاملشاريع املشاريع اإلنتاجية الصغرية ومشكل متويلها،تأيت هذه الورقة لتعاجل موضوعا هاما حيث تتناول بالدراسة 

عترب من احملركات الرئيسية للنمو االقتصادي املستقبلي ومتثل إحدى ت ويف ظل التحوالت االقتصادية واالجتماعية احلالية. النظرية االقتصادية اجلزئية

كما أسهمت يف تشغيل نسبة كبرية من .ارج قطاع احملروقات دورها يف تنويع الصادرات خ إىل إضافة. دعائم التنمية األساسية يف أي دولة يف العامل

ما دون ذلك يف املستوى حيث ركزت أهدافها اإلسرتاتيجية على ترقية برامج التشغيل وختفيف الضغط  العاطلني عن العمل من خرجيي اجلامعات أو

 كان لطاملا اجلزائر يفاالقتصادية ربة  البطالة وحتقيق التنمية على سوق العمل وخلق برامج وأجهزة ختضع لسلطة الدولة ومتول من طرفها  رميا حملا

 يف اخلارجية التمويل مصادر على للحصول األمريَّن تعاين اليت لتلك بالنسبة وخصوصا احلرب، من الكثري تسيل حساسة نقطة يشكل التمويل موضوع

 أن إال الغرض املعدة هلذا والربامج اهليئات خمتلف خالل من للدولة تمرةاملس التدخالت من وبالرغم الداخلية، التمويلية مصادرها كفاية عدم ظل

 قرض خصائص من فعلية استفادة وجود أمهية هذه الدراسة عدم من يزيد وما باستمرار املؤسسات هذه تواجهه ملموسا واقعا يزال ال التمويلي املشكل

 هلذه املؤسسات حمدودة إمكانية وجود مع خصوصا الزمن، من العقدين حوايل منذ التمويل يف سوق تواجده رغم وفعال مهم متويلي كمصدر اإلجيار

 الغياب جانب احلديثة إىل التمويلية البدائل وبعض أنواعها مبختلف البنكية القروض يف حصرها ميكن واليت املتاحة التمويل مصادر بني للمفاضلة

  .املايل للسوق الفعلي

 .التمية االقتصادية ، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر ، التمويل، اريالقرض االيج :الكلمات المفتاحية 

  . JEL : O1 , G3, E5تصنيفات 

Abstract : 
 En Algérie, la question du financement a toujours été un point sensible, en particulier pour 
les petites et moyennes entreprises (PME), qui luttent pour obtenir des sources de 
financement externes en l’absence de sources de financement internes suffisantes, et malgré 
les interventions continues de l’État par le biais et les différents organismes et programmes 
conçus à cette fin, cependant, le problème de financement reste une réalité tangible que ces 
institutions confrontent constamment. Cette étude est importante car elle se concentre 
l’absence d’utilisation bénéfique du Crédit-bail  qui constitue une source de financement 
importante et efficace, bien qu’elle ait été sur le marché des Finances depuis près de deux 
décennies, en particulier avec la possibilité limitée pour ces institutions de différencier les 
sources de financement disponibles et qui peuvent être limitées aux prêts bancaires dans 
différents Types et quelques alternatives de financement modernes ainsi que l’absence réelle 
du marché financier. 
 Keywords: le leasing ( crédit - bail); Financement, Petite et Moyenne entreprises en 
Algérie ;  Développement Economique . 

 Jel Classification Codes : O1 , G3, E5 

                                                           

  tipaza.dz-djouab.hanane@cu    جواب حنان،: المؤلف المرسل1  
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  :  مقدمة الدراسة

أدركت مجيع احلكومات اجلزائرية ان القطاع العام وحده ال يستطيع تلبيه االحتياجات االقتصادية ، 1980منذ �اية السنوات 

التحول من  ويف هذا السياق وجب . وهذا يعين ضمنا ان استخدام القطاع اخلاص هو ضرورة مطلقه، واالجتماعية املتزايدة للبلد

ومرونتها ، من خالل تنوعها، مما جعل الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم تفرض نفسها، االقتصاد املوجه حنو اقتصاد السوق

ومن أجل تطوير هذه املؤسسات . و ككيان ميكن ان تعوض العجز للشركة الكبرية الوطنيه، وقدر�ا علي خلق فرص العمل

وزاره (كامله من املؤسسات والوكاالت لتشجيع استثمار املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم انشات احلكومة سلسله  ، الصغرية

كجزء من ،  وبطارية من الربامج واحلوافز لتطوير هذا اهلامش التجاري بدات...) وصندوق الضمان، الشركات الصغرية واملتوسطة

شاريع ايضا قانون توجيه وتعزيز امل. 1990منذ بداية العام ، سطةسياسة شامله للنهوض بالشركة اجلزائرية للمشاريع الصغرية واملتو 

مليار دج  أو اليت ال   2واليت ال يتجاوز دورا�ا ، موظفا 250الذي يعترب اي شركه تستخدم اقل من ، 2001الصغرية واملتوسطة 

٪ من قبل شركه واحده أو  25سبة تفوق مليون  دج واليت ليست  متتلك بن 500يتجاوز جمموع ميزانيتها السنوية ألجنده التنمية 

، وتشارك يف هذه االسرتاتيجية العامة لتنميه املشاريع الصغرية واملتوسطة، أكثر اليت ال تستويف تعريف املشاريع الصغرية واملتوسطة

وتوجيه برامج الدعم اليت تساعد علي زيادة اتساق ، اجلهات الفاعلة االقتصادية) العامة واخلاصة(وتوفر اطارا جلميع املؤسسات 

لضمان حتسني التنسيق بني خمتلف تدابري دعمها وتيسري توزيع خمتلف املساعدات املالية اليت قد متنحها ، هلذه الفئة من املشاريع

ويل الشراكة و التم( وال سيما برامج املعونة االوروبيه لتعزيز هذا القطاع الصغري واملتوسط ، الدولة اجلزائرية واهليئات الدولية

  ).األجنيب

السيما يف جمايل اإلبداع و االبتكار من خالل عملها على ,ونظرا للمكانة و الدور الذي تقوم به املؤسسات الصغرية و املتوسطة 

تشجيع األفكار املستحدثة و اجلديدة باالعتماد على التكنولوجيا احلديثة و حتويلها على ارض الواقع يف شكل نشاط استثماري 

للتنمية االقتصادية لدول العامل املختلفة عامة و الدول النامية  كاجلزائر خاصة اليت يفتقر العديد منها للرأمسال  يشكل مفتاحا

حيث  يعد مشكل  التمويل هلذا النوع من . بسبب ضعف املدخرات الوطنية الناتج عن ضعف مستوى الناتج احمللى االمجاىل

و من هذا املنطلق فان بقاء املؤسسات .املخاطرة فيها و ارتفاع تكاليف اخلوض فيهااملشاريع اكرب حتديا�ا بسبب ارتفاع نسبة 

استمرارها و دميومتها  يتطلب حتما قدر�ا على االستفادة من حترير األسواق و اخلربة التكنولوجية و التحلي ,الصغرية و املتوسطة 

شاريع للحصول على التمويل عن طريق القرض االجياري وهو باإلبداع و لعل من السبل لتجسيد ذلك هو جلوء هذا النوع من امل

  .ما سنتطرق له يف حتليل دراستنا 

 :أهمية البحث 

و مسامها فعاال يف معاجله  تظهر أمهيه املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف كو�ا رافدا من أهم الروافد يف االقتصاديات املعاصرة        

كما ان هلا تأثريا على االستثمارات و حتريك  العملية اإلنتاجية حنو النمو واالزدهار وصوال . الكثري من مشاكلها يف دول العامل 

  .لالستقرار و األمن االقتصادي من خالل البيئة االجتماعية  اليت توجدها

  خالل هذا البحث إبراز مكانة املؤسسات الصغرية واملتوسطة واآلثار اإلجيابية لتطويرها سنحاول من       

كما أننا سنتعرض إىل واقع االستثمار يف ،  يف ظل التحديات املستقبلية اليت تواجهها البلدان النامية   االقتصادية   التنمية    على

  .اآلفاق املستقبلية لتطوير هذا القطاع بالتطرق لدور متويلها عن طريق القرض االجياري يف ذلك  و  يف اجلزائر    املؤسسات الصغرية

  : إشكالية البحث 

قتصادي واألمين اليت عايشها العامل يف السنوات األخرية، وألقت بضالهلا على سوق النفط إلاستقرار السياسي و اإل بالنظر حلالة الّ 

اخل ...وحرب العراق، سبتمرب 11وحروب اخلليج وأحداث ) 1986وخاصة أزمة (العاملي بدء من األزمات النفطية والدولية 
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هتز سعر النفط بسببها، كان ال بد من تسليط الضوء حول هذه التقلبات اليت غريت إاملناخية  اليت ووصوال حىت إىل التغريات 

املورد كمصدر  هذا تعتمد علىخاصة إذا تعلق األمر بالدول النفطية كاجلزائر اليت اقتصاديات بأكملها نتيجة ظروف خارجية، إ

اتيجي قادر على النهوض باالقتصاد الوطين وفتح جمال االستثمار خارج وحيد ملداخيلها اخلارجية، مما دفعها لبحث عن بديل  اسرت 

إجناح عملية دفع عجلة االستثمارات و التكنولوجيا و اخلربة اليت توفرها الشركات احمللية  لتطوير القدرات قطاع احملروقات  و 

  :لتساؤل التايلاخالل من إشكالية البحث انبثقت و من هنا إ اإلنتاجية احمللية و خوض غمار العاملية 

كيف ميكن للتمويل عن طريق القرض االجياري ان يسهم يف دفع عجلة االستثمار للمؤسسات الصغرية و املتوسطة الىت متثل      

 بديال اسرتاتيجيا متميزا ينهض باالقتصاد الوطين  و التنمية االقتصادية خارج قطاع احملروقات  ؟ 

  :سة لتحقيق ما يلي تسعى هذه الدرا: الهدف من البحث 

  : توضيح المفاهيم ذات الصلة بالدراسة .ا

  .مفهوم التنمية االقتصادية ، مفهوم القرض االجياري, مفهوم املؤسسات الصغرية و املتوسطة 

  . إبراز حاجة اجلزائر لتشجيع وجود املؤسسات الصغرية و املتوسطة و توسيع حيز االستثمار . ب

ملؤسسات الصغرية و املتوسطة يف عملية التنمية االقتصادية من خالل توضيح السياسات االقراضية  يهدف البحث ملعرفة دور ا. ج

  .و اساليبها و انواعها  خاصة التمويل االجياري الذي ميثل  من اآلليات الداعمة تسمح بتوفري األموال الالزمة لتمويل هذه املشاريع

  :فرضيات البحث 

، مشكل التمويل للمشاريع املؤسسات الصغرية و املتوسطة و اليت تعد أرضية خصبة لالستثماريسهم القرض االجياري يف حل / 1

  :اذا 

 اإلجيار؛ بقرض التمويل قرار الختاذ وكيفية كمية دراسة على تعتمد الدراسة حمل واملتوسطة الصغرية املؤسسات -  

 اجلزائر؛ يف اإلجيار بقرض التمويل عملية خصائص أهم الضمانات وطلب الشخصية املسامهة  -

  .ضعيفة بنسبة واملتوسطة الصغرية للمؤسسات التمويلية االحتياجات يغطي اجلزائر يف اإلجيار قرض سوق -

حيث تساهم يف خلق سياسة .للمؤسسات الصغرية و املتوسطة دور هام يف دعم املناخ االستثماري و استقطاب االستثمار/2

  .منتج و قادر على خلق الثروة و حتقيق الرفاهية للمجتمع تنموية متينة مبنية على اقتصاد سوق 

إن دراسة مكانة املؤسسات الصغرية و املتوسطة كبديل  اثبت متيزه يف حتريك عجلة التنمية االقتصادية و الدفع باالستثمار حنو    

  :اإلمام والتقدم تستوجب التطرق لألسئلة التالية 

  الدولة يف سبيل ترقية املناخ االستثماري و دعم مشاريع املؤسسات الصغرية و املتوسطة؟ما هي أهم اإلجراءات اليت قامت �ا -

هل تعترب املؤسسات الصغرية و املتوسطة بديال ناجحا خيلق للثروة خارج نطاق احملروقات و هل أثبتت فعال جدواها يف ذلك و  -

  كيف ؟

  املتوسطة ومساعد�ا يف حتقيق التنمية ؟كيف يساهم  القرض االجياري يف متويل املؤسسات الصغرية و -

  :و حملاولة حل اإلشكالية السابق ذكرها ارتأينا تناول املوضوع وفق اخلطة التالية

التمويل و القرض  االجياري و التنمية االقتصادية مث تطرقنا ملكانة كل ,بداية مبفاهيم حول املؤسسات الصغرية و املتوسطة      

نها و الواقع احملقق و كذا أساليب الدولة ملساعدة املشاريع الناشئة إضافة ملسامهة هذا األخرية يف متويل منها بني ما هو متوقع م

  .هذا النوع من االستثمار حيث يشكل موردا ماليا ينهض االستثمار من جهة و االقتصاد الوطين من جهة أخرى 

  

  



 .الم�معو����بوع..... جواب�حنان�

 
17 

  :ماهية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة /1

  1:ات الصغيرة و المتوسطة وفق القانون الجزائري مفهوم المؤسس:أوال 

 كانت حيث اجلزائر، يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات  لقطاع واضح تعريف غياب نسجل العامل، دول خمتلف غرار على       

 املشرع طريق عن كانت القطاع   �ذا العمومية السلطات اهتمام هامش وعلى رمسية غري الشأن هذا يف متت اليت احملاوالت كل

 م 2001 سنة ديسمرب 12 املوافق و ه 1422 رمضان 27 يف املؤرخ . 01 -18رقم   القانون صدر حيث ( 14 )اجلزائري

 من الرابعة املادة فحسب، للجزائر والرمسي القانوين التعريف وهو، املتوسطة و الصغرية املؤسسات لرتقية التوجيهي القانون املتضمن

 أو / و السلع إنتاج مؤسسة بأ�ا القانونية طبيعتها كانت مهما واملتوسطة الصغرية املؤسسة تعرف سلفا  إليه املشار القانون

 :اليت اخلدمات

 .شخص 250 إىل 1 من تشغل*

 .دج مليون 500 من اقل السنوية إيرادا�ا أن أو دج مليار 2 من أقل السنوي أعماهلا رقم*

 .االستقاللية معايري تستويف*

 :مؤسسة بأ�ا املتوسطة املؤسسة تعريف إىل القانون نفس من الخامسة المادة شارتأ كما      

 100 بني ما إيرادا�ا تكون أن أو دج مليار  2و  مليون 200 بني ما أعماهلا رقم يكون و عامال 250 إىل 50 بني ما تشغل*

 .دج مليون 500 و

  :مؤسسة بأ�ا واملتوسطة لصغريةا املؤسسة فتعرف القانون ذات من السادسة المادة أما    

 إيرادا�ا جمموع يتجاوز ال أو دج مليون مائيت 200 السنوي أعماهلا رقم يتجاوز ال و شخصا 49 إىل 10 بني ما تشغل *

  2:مما تقدم ميكن تلخيص معايري تعريف م ص م يف اجلزائر من خالل اجلدول التايل .   دج مليون 100 السنوية

  معايير التمييز بين حجم المؤسسات في الجزائر) : 01(رقم  الجدول             

المؤسسة                           

  المعايير

  "مليون دينار "الحصيلة السنوية   "مليون دينار"رقم االعمال السنوي     "عمال"العمالة الموظفة 

  10  20  9اىل  1  المؤسسة المصغرة

  100  200  49اىل  10  المؤسسة الصغيرة

  500اىل  100  2000اىل  200  250اىل  50  لمؤسسة المتوسطةا

حاضنات االعمال التكنولوجية و دورها يف تطوير االبداع و االبتكار باملؤسسات الصغرية و املتوسطة ,شريف غياط  :المصدر 

  .48ص . 2009العدد السادس ديسمرب –جملة احباث اقتصادية و ادارية  –جامعة قاملة  –حالة اجلزائر –

 3والمتوسطة الصغيرة المؤسسات خصائص: ثانيا

وبرامج  خطط يف خاصة كبرية اقتصادية مكانة الحتالل تؤهلها اليت املزايا من بعدد واملتوسطة الصغرية املؤسسات ختتص      

  .التنمية االقتصادية 

 املطلوبة الرسوم دفع إال غالبا راألم يتطلب ال إذ التكوين إجراءات وقلة بسهولة تتميز :التكوين إجراءات ناحية من 1-

 نسبيا، إلنشائها املطلوب املال رأس مستلزمات اخنفاض من إنشاءها يف السهولة عنصر كما،  بالعمل القيام رخصة واستخراج

 حملية حاجات بواسطتها تليب فائدة أو منفعة أجل حتقيق من األشخاص مدخرات وتفعيل جذب إىل األساس يف تستند أ�ا حيث

 .النامية والبلدان يتناسب ما وهذا االقتصادي، النشاط من متعددة واعأن يف
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من  تعقيدا وأقل بسيطة �يكلة واملتوسطة الصغرية للمؤسسات التنظيمي اهليكل يتميز :التسيير و التنظيم مجال في 2-

 املؤسسات عكس بسرعة يتخذ القرار األساس هذا وعلى املسري املالك طرف من يتخذ القرار األوىل ففي الكبرية املؤسسات

 فعل ورد النتائج وحتمل القرارات اختاذ يف بالسرعة بل حلجم با تقاس ال فيه واملنافسة الشديد التنافس ميزته اقتصاد ففي.الكبرية

 هذا مالك يكون ما فغالبا حيث التسيري من أما املؤسسة، واستمرارية مسرية تعزز اليت احلادثة واملستجدات التغريات على سريع

 كما الكبرية املؤسسات مسريي بعض من أعلى وبدرجة عمله بنشاط أكثر ومندجما مرتبطا فيكون هلا، مسريا املؤسسات من النوع

 ومتطلبا�م حلاجيا�م اإلصغاء على دائما فيعملون الزبائن مع للعالقات كبرية أمهية واملتوسطة الصغرية املؤسسات مسريو يعطي

 . املتاحة الفرص واستغالل سوقية حصص باكتساب هلم يسمح مما حتقيقها على والعمل

 من جيعل بالعمالء الشخصية واملعرفة نسبيا حمدود واملتوسطة الصغرية املؤسسات سوق :والسوق بالعمالء التفصيلية المعرفة 3-

 وبالتايل املستقبل يف ورهاتط اجتاهات ودراسة االحتياجات هذه وحتليل التفصيلية واحتياجا�م شخصيا�م على التعرف املمكن

 التحديث البيانات  هلذه تضمن املعرفة وهذه التواصل هذا واستمرار والرغبات االحتياجات هذه يف تغري ألي االستجابة سرعة

 . عامة بصفة والظروف واالحتياجات الرغبات يف بالتغريات املؤسسة صاحب يفاجئ ال وهلذا املستمر،

  إدارة بني نزوال و صعودا السريع باالتصال يسمح ما وهو :التعقيد بقلة يتميز اخليد معلومات نظام على تتوفر 4-

 قليلة احلالة هذه مثل يف وهي جغرافيا السوق قرب نتيجة بالبساطة بدوره يتميز املعلومات فنظام خارجيا أما وعماهلا، املؤسسة

 قبل من بسهولة رصدها ميكن الداخلي السوق مستوى على التحوالت ألن املعقدة، السوق دراسات إىل اللجوء إىل احلاجة

 . املسريين

  مث ومن اإلنتاجية العمليات جتزئة إمكانية على التكنولوجي التطور ساعد فقد :اإلنتاج وجودة اإلنتاجية الطاقة انخفاض 5-

 على قاصرة كانت واليت املثال لسبي على الكيميائية الصناعات جمال ومنها إنتاجية جماالت يف الدخول النامية للدول أتاح فقد

 جودة ذو إنتاج بتقدمي هلا يسمح املؤسسات هذه ملثل واحملدد الدقيق التخصيص أن الكبرية كما االستيعابية الطاقة ذات الدول

 توفري يف املفاجئة للتقلبات بذلك تستجيب جيعلها مما ومهنية، حرفية مهارات على فيها اإلنتاجي النمط يعتمد حيث عالية،

 . املنتجات

  أساليب وابتكار أعماهلا يف التجديد على عالية رة قد واملتوسطة الصغرية للمؤسسة تتوفر: واالبتكار للتجديد القابلية 6-

 :يلي مبا �تم فإ�ا مث ومن العمالء رضاء حيقق مبا متفوقة

 .باملؤسسة العمل جماالت يف والتفوق اجلودة على الرتكيز -

 .واملبتكر اجلديد عن البحث على تعتمد التفوق يف الرغبة -

 على مساعدا مناخا خيلق مما عالجها ووسائل العمل مشاكل يف الرأي وإبداء االقرتاح على باملؤسسة العاملني األفراد تشجيع -

 .واالبتكار التجديد

 .واالبتكار التجديد عملية توجيه يف يساعد ورغبا�م العمالء مقرتحات من االستفادة -

 .العمالء خلدمة جديدة أساليب وابتكار النشاط حتديد يف للنجاح املطلوبة األمور من واإلقدام ربةالتج -

 . اآلخرين جتارب من االستفادة -

 األهداف حتقيق على القدرة حيث من سواء والكفاءة بالفاعلية يتميز املؤسسات من النوع هذا :أخرى خصائص 7-

 مواجهة يف للتكيف والقابلية للمرونة باإلضافة العميل، واحتياجات رغبات إشباع على اقدر� حيث من أو ألصحا�ا االقتصادية

   .والعمالقة الكبرية املؤسسات عنه تعجز ما وهذا االقتصادي االنكماش أوقات يف خاصة الطبيعية غري الظروف
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 4:ترقيتها وأساليب اجههاتو  التي والمعوقات الوطني االقتصاد في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات أهمية :ثالثا

 :الوطني االقتصاد في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات أهمية 1-

 االقتصاد حتريك يف البالغة واألمهية الفعال الدور فلها اقتصاد ألي الفقري العمود واملتوسطة الصغرية املؤسسات تعترب

 :خالل من ذلك ويتمثل فيه، والتأثري الوطين

 الشباب، لتشغيل واستمرارية وفرة أكثر عمل فرص خلق :البطالة مشكلة تقليل و العمل رصف توفير في المساهمة 1-1-

 فرص خلق بتكلفة قورنت ما إذا نسبيا منخفضة بتكلفة وذلك الدول، معظم منها تعاين اليت البطالة مشكلة حدة من والتخفيف

 .ا�ال هذا يف ختلفةامل الدول ميزانيات على العبء ختفيف مث ومن الكربى، باملؤسسات العمل

 بني التنقل و التوطن يف باملرونة واملتوسطة الصغرية املؤسسات تتسم حيث :التنمية لعملية الجغرافي التوازن تحقيق 2-1-

 التوزيع وإعادة والريفية، النائية املناطق يف جديدة إنتاجية جمتمعات خلق يف يساهم الذي األمر األقاليم، أو املناطق خمتلف

  .الكربى املدن إىل اهلجرة من واحلد ،السكاين

 االقتصادي النمو يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات به تساهم هام آخر طريق هناك :جديدة خدمات و منتجات تقديم 3-1-

 اجلديدة للمنتجات اجلوهري التطور من % 98 حوايل نسبة أن الوطنية العلوم منظمة وتقدر لالخرتاعات، وتشجيعها تبنيها وهو

  .واملتوسطة الصغرية املؤسسات من انطلقت

 صادرات متثل أملانيا ففي املنهج، هذا جناح الدولية التجارب وتؤكد :الصادرات وقيمة حجم زيادة في المساهمة 4-1-

 ويف.47 %حنو إىل النسبة هذه تصل إيطاليا ويف الصناعية، الصادرات إمجايل من % 66 حوايل واملتوسطة الصغرية الصناعات

 .الكربى صادرات الصناعات من % 20 بنسبة وسيطية سلع إنتاج إىل ،باإلضافة% 30 حوايل إىل تصل اليابان

 واملتوسطة الصغرية املؤسسات بعض تقوم حيث :5الكبرى المؤسسات مع االقتصادي التكامل تحقيق في المساهمة 5-1-

 سبيل وعلى .ية او ما يسمى باملناولةمغذ مؤسسات تعترب أي) الكربى للمؤسسات اإلنتاج ومستلزمات االحتياجات بعض بإنتاج

 الفرنسية "رونو "شركة وتتعامل واملتوسطة، الصغرية املؤسسات من مورد 30000 من أكثر مع" موتورز" جنرال شركة تتعامل املثال

  .املؤسسات هذه من مورد 5000 من أكثر مع

زيادة الصادرات و تنمية ,تعبئة االدخار,كزيادة النتائج الداخلي اخلام كما ان هلا دورا هاما يف حتسني املؤشرات االقتصادية  

  .االستثمار خاصة و ان هلا سوقا ذو جاذبية عالية 

 املؤسسة متكني إىل هو العملية اليت �دف التمويل :والمتوسطة الصغيرة المؤسسات في مصادره تصنيف و التمويل/2

حيث تنبع امهيته ، احتياجا�ا و الدف �ا قدما لتغطية املناسبة املالية املوارد على حلصولا من واملتوسطة الصغرية ومنها االقتصادية

 .من االمهية االقتصادية و االجتماعية هلذه املؤسسة

 العلمية و النظريات اليت �تم بكيفية  األسس من جمموعة على القائم املعرفة جماالت أحد التمويل يعترب :التمويل تعريف

االموال الالزمة و البحث عن مصادرها املختلفة من اجل توفريها للمؤسسات و احلكومات مبا يساعدها  احلصول على

 6.على تغطية احتياجا�ا 

 مصادر التمويل في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة:  

جلانب املايل لكي تقوم املؤسسات الصغرية و املتوسطة بدورها وجب استيفاء بعض االحتياجات و الشروط لذلك و خاصة ا

لتجسيد انشطتها و مشاريعها و يعود الدور يف ذلك لوظيفة التمويل بالدرجة االوىل الىت تقوم باتاحتها امامها بالشكل الكايف 

خيتلف عن ) الرامسال االويل (حيث ختتلف احتياجات هذه االخرية من مرحلة اىل اخرى فاحتياجها املايل عند النشاة و التاسيس 

  .التوسع و النضج و كذا مرحلة االحندار، يف مراحل النمو متويل النشاط
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  تصنيف مصادر التمويل للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة: 

 املصادر هذه أن غري منوها، ومرحلة يتوافق مبا املالية التمويلية املصادر من جمموعة أمام نفسها واملتوسطة الصغرية املؤسسة جتد

 مصدر األموال معيار أو الزمن ملعيار وفقا يصنفها من فهناك الحتياجا، تستجيب واليت متنوعة معايري لعدة وفقا تصنف التمويلية

  :املوايل الشكل خالل من توضيحه ميكن ما وهو حداثتها، معيار وأخريا التمويل من الغرض معيار أو

  

  وسطةمعايير تصنيف مصادر التمويل في المؤسسات الصغيرة و المت): 01(الشكل رقم          

  

  

  

  ر

  

  

  

  

 كلية املاجستري، مذكرة ،"والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمويل مصادر استغالل إشكالية " زاد، شهر برجي :المصدر 

  2011/ 2012، اجلزائر تلمسان، بلقايد، بكر أيب جامعة التسيري، وعلوم والتجارية االقتصادي العلوم

 ثالثة إىل الزمن وفقا ملعيار واملتوسطة الصغرية املؤسسات أمام املتاحة التمويل مصادر بني يزالتمي ميكن الشكل هذا خالل من

 تصنف كما،  املالية للمؤسسة خالل دورة حيا�ا االحتياجات تنوع مع يتناسب تقسيم وهو األجل وطويلة متوسطة قصرية، :أنواع

 إسهامات يف متمثلة خارجية و اىل مصادر املؤسسة نشاط  عن اجتةن داخلية متويل مصادر إىل األموال مصدر ملعيار وفقا أيضا

 االستثمار، لتمويل موجهة وأموال االستغالل دورة لتمويل موجهة إىل أموال الثالث املعيار يقسمها بينما عنها، اخلارجية األطراف

 واللجوء استخدامها على املؤسسة اعتادت ةتقليدي متويل مصادر بني التمويلي املصدر حداثة مبدى اخلاص الرابع املعيار مييز و

 التقليدية التمويل مصادر بعض قدرة وعدم جهة، من واملال األعمال بيئة تعرفه الذي التطور أفرزها حديثة متويل ومصادر إليها

  7.ظهورها يف سببا كانت معينة مالية احتياجات تلبية على

  :)  leasing(  مفهوم  التمويل االيجاري 

اية اساليب التمويل التقليدية و الكالسيكية باالضافة لصعوبة اليت تواجهها املؤسسات الصغرية و املتوسطة اليت هي ان عدم كف

  .حباجة للتمويل يف جمال معدات االنتاج و االستثمارات يكون من اهم خصائصها جتنب عالاقيل طرق التمويل الكالسيكية

و ان كانت هذه الطريقة ال تزال حتتفظ بالقرض فا�ا ، ديثة من طرق التمويلطريقة ح credit bailو يعترب القرض االجياري 

و تستعمل هذه التقنية لتمويل ، ادخلت تبديال جوهريا يف طبيعة العالقة التمويلية بني املؤسسة املقرتضة و املؤسسسة املقرضة

ورها و امهيتها خاصة يف الدول الصناعية و رغم االصول املنقولة و غري املنقولة و امتدادها للتجارة اخلارجية يعكس مدى تط

  .حداثتها فا�ا تسجل توسعا سريعا يف االستعمال نظرا للمزايا العديدة اليت تقدمها للمستثمرين 

يف الواليات   leasingظهرت قكرة االئتمان االجياري او القرض االجياري يف صور�ا االصلية او احلديثة املعروفة مبصطلح  

و مها مالكا ملؤسسة   schefeildو شريكه  boothe juniorالمريكية لدى احد رجال الصناعة االمريكية امسه  املتحدة ا

 8.لتامني املؤونة يف احلرب الكورية للجيش االمريكي 1950كاليفورنيا لصناعة املنتجات الغذائية يف 
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اال  1990افريل  14بتاريخ  10/90لنقد و القرض اما ظهوره يف اجلزائر فكان متاخرا حيث ظهر الول مرة من خالل قانون ا

  .ان استعماله مل يعرف توسعا كبريا 

   من القانون التجاري املوحد  2A-103 )( املادة    يف اإلجيار قرض األمريكي املشرع عرف :األمريكي التعريف-

 بتوريد يلتزم ثالث طرف مع يتعاقد بل لعقد،ا حمل  املنقوالت توريد أو تصنيع أو اختيار للمؤجر يتيح ال إجيار عقد" :أنه على

  9 "املستأجر إىل تأجريها بقصد املؤجر فيتملكها املنقوالت

 بائع أو املورد األصل، مالك املؤجر :أطراف ثالثة بني جتمع التمويل وسائل من وسيلة ) التأجريي التمويل( اإلجيار قرض يعترب  

 حمددة دورية أقساط مقابل مواصفاته حتديد بعد لالستهالك  وليس لإلنتاج املوجه ايلالرأمس األصل من املستفيد واملستأجر األصل،

 املدفوعة األقساط االعتبار بعني األخذ مع األصل شراء إما خيارات؛ ثالث العقد يف املستأجر أمام وتتاح .باألصل االنتفاع نظري

 رد أو املؤجر األصل تقادم كمراعاة األول العقد شروط عن ختتلف أخرى بشروط ومتديده العقد جتديد أو العقد، فرتة خالل

  10.اإلجيار بقرض التمويل عملية عناصر لكل جامعا التعريف هذا جتعل اليت النقاط وهي املؤجرة، الشركة إىل األصل

  :مفهوم التنمية االقتصادية / 3

 واالقتصادية السياسية املؤلفات وحتمل )التطبيقية يةوالعمل لنظرية(املستويات مجيع على اجلدل من كثري التنمية مفهوم أثار      

 العلمية املناهج و امليادين اختالف حسب معينة زاوية من تناوله منها وكل املصطلح، هلذا التعاريف من العديد واالجتماعية

 هذا استعمل من أول ولعل الدراسات، خمتلف يف استخدامه عند املعىن نفس يؤدي ال التنمية، مصطلح يصبح ومنه .�ا اخلاصة

 :مايلي نذكر املصطلح هلذا التعاريف أهم بني ومن.1889  سنة العامل تنمية خطة اقرتح حني "ستيلي بوجني "هو املصطلح

 آخر منط إىل تقليدي منط ومن أفضل، ومستوى حالة إىل أدىن ومستوى حالة من با�تمعات االنتقال عملية هي "التنمية  -

  "واخلدمات ميدان اإلنتاج يف الوطنية املتطلبات مواجهة يف منه البد د حالوتع ونوعا كما متقدم

 التطور إىل الوصول أجل من أدوات واستعمال أطراف تدخل بواسطة ما جمال يف تطور إحداث "بالتنمية يف تعريف اخر يقصد  -

 اخلدمات يف سريعة تراكمية زيادة حتقيق وهي ةالدول قبل من إرادي تدخل هي أو تدخليه عملية عن عبارة هي التنمية إذن والرقي،

و مقصودنا من كل هذه التعاريف هو حوصلة مفهوم  ."أفضل حالة إىل حالة من ا�تمع نقل إىل به يهدف إجيايب تغري وهي

  :التنمية االقتصادية و اليت هي حمور دراستنا وهو وفق مايلي 

 وتعرف تنمية، ألي األساسية الركائز من هي، تنميته على الدولة تعمل الذي املادي اجلانب هي :اإلقتصادية التنمية 

 إحداث يقتضي وذلك التقدم حالة إىل التّخلف حالة من اإلنتقال خالهلا من يتم اليت العملية أ�ا على االقتصادية التنمية

 التنمية تعترب كما االقتصادية، اردللمو  اإلنتاجية الطاقة زيادة إحداث إىل تنصرف فهي وبالتايل االقتصادية، اهلياكل يف تغري

 الفرد، دخل نصيب متوسط يف ارتفاع هذا على تباعا يرتتب حبيث القومي الدخل مستوى لرفع عملية أ�ا على االقتصادية

 املوارد وقطاع الزراعي كالقطاع الثالث العامل دول يف خاصة القائمة اإلنتاج فروع إنتاجية رفع مضامينها من أنه كما

  11.األويل

  :واقع القرض االيجاري في الجزائر / 4

يرتبط اساسا بالتكنولوجيا و تنمية القطاعات االنتاجية على حساب الصناعات االستهالكية و االساس ان التقدم االقتصادي 

النظري هلذا التفضيا العلمي يقوم على اساس انه لتحقيق منو اقتصادي سريع و طويل االمد و يتميز بصفة االستمرارية فان القطاع 

  :فهذه التقنية حتقق مايلي . قطاع الذي ينتج سلعا استهالكية جيب ان ينمو اكثر من ال، الذي يقدم وسائل االنتاج

  دفع عجلة التنمية االقتصادية. 

 سرعة تنفيذ املشروعات ملا يوفره االئتمان االجياري من امكانيات للشركات ما اذا كانت لتوفر هلا يف غياب هذا النظام. 
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 حالل و التجديد للمشروعات مما يساعد على املالحقة التعجيل باقامة صناعات اكثر انتاجية و كذا تسهيل عمليات اال

و من مث رفع جودة االنتاج مع خفض تكلفته و االسهام يف فتح اسواق جديدة حمليا و ، املستمرة للتطور التكنولوجي

 .خارجيا و زيادة مستوى االستثمارات 

 و رفع فرص التصدير و كذا حتسني امليزان  االسهام يف رفع االنتاجية و زيادة االنتاج احمللي ز تقليل حجم االسترياد

 .التجاري و ميزان املدفوعات 

  خلق فرص العمل. 

  زيادة املنافسة بني مصادر التمويل املختلفة مما يؤدي خلفض التكلفة املتحملة من املشاريع. 

 ة و التنمية الريفية فمثال بنك الفالح، تشهد السوق يف اجلزائر اقباال كبريا فيما خيص الطلب على استئجار االالت

(BADR)   يقوم بتمويل االف لفات طلب االالت و معدات فالحية بالقرض االجياري. 

  

 :الجزائر في اإليجار لقرض والتنظيمية القانونية الجوانب

 النصوص من سن جمموعة خالل من وذلك استخدامه تسهيل قصد اإلجيار بقرض التعامل تنظيم عن اجلزائري املشرع يغفل مل

 الرغم علىو، واجلمركي واجلبائي واحملاسيب القانوين التنظيم من كال ذلك ويشمل منه، ومهمة عديدة جوانب غطت اليت لقانونيةا

 بشكل مرتبط اجلزائر يف التأجري نشاط بعث أن إال القانونية املواد بعض خالل من اإلجيار بقرض التمويل لعمليات التعرض من

  .أساسيا مرجعا تعتمده قانونية نصوص من تاله وما 09-96بإصدار االمر رقم  جوهري

  ذه التقنية   التعامل وتطوير لتشجيع احلقيقية البداية مبثابة ويعد: 10/01/1996املؤرخ يف  09-96االمر رقم�

 .أهدافه توضيح ينبغي ذلك قبل ولكن مضمونه سنعرض لذا اجلزائر يف

 12 :يلي فيما إجيازها كنمي أهداف عدة حتقيق إىل القانوين النص هذا يسعى

 العملية هذه يف املشاركة األطراف وحقوق التزامات وحتديد طبيعته توضيح مع قانونا مؤهل كعقد اإلجيار قرض عملية تعريف -

 ذهه وزبائن يف اطار املفاوضات اخلاصة يف مصارف من معهم، واملتعاملني األطراف هذه ملصاحل جيد تسيري بتأمني يسمح ما وهو

  بينهم؛ القائمة النزاعات حالة يف القضاة دور تسهيل إىل باإلضافة يةالعمل

 وأداة الكالسيكية، القروض حمل حتل أو تكمل االقتصادية للتنمية مساعدة أداة تكون ألن نفسها اإلجيار قرض عملية تأهيل -

  .الوطين املستوى على حتياجا�م االستثماريةاليت �دف لالستجابة حلاجيات الزبائن و تغطية ا املصرفية النشاطات وتنويع لتفعيل

 عامة بأحكام مواده استهلت فصلني إىل مقسمة مادة 46 األمر هذا يضم  09- 96 رقم األمر مضمون عرض 

  :ومالية جتارية عملية" :أنه على بتعريفه بداية -النص صلب يف اإلجياري االعتماد- اإلجيار بقرض تتعلق

 املتعاملني مع الصفة�ذه   صراحة ومعتمدة قانونا مؤهلة تأجري شركة أو املالية واملؤسسات وكالبن قبل من حتقيقها يتم -

  13اخلاص؛ أو العام للقانون تابعني معنويني أو كانوا طبيعيني أشخاصا األجانب، أو اجلزائريني االقتصاديني

  سوق القرض االيجاري في الجزائر:  

 منح أن بعد التسعينات بداية يف اإلجيار قرض جمال يف احملتشمة احملاوالت بعض زائريةاجل السوق شهدت متعثرة بداية كأي       

من  116نشاطا�ا الرئيسية كعمليات التاجري و ذلك مبوجب املادة  إىل إضافة مصرفية بأعمال للقيام للبنوك رخصة اجلزائر بنك

 جتري أن املالية واملؤسسات للبنوك ميكن" :أنه على تنص حيث والقرض، بالنقد املتعلق من القانون  10-90القانون رقم 

 واملؤسسات البنوك خيص فيما املنقولة وغري املنقولة لألصول العادي اإلجيار عمليات :التالية كالعمليات لنشاطها تابعة عمليات

 ."الشراء خيار حبق مقرونة إجيار عمليات بإجراء املخولة
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 اخلارجي البنك قبل من حمدودة أخرى حماوالت تلتها مث، 1991 عام اجلزائري الربكة بنك كانت اول مبادرة تلك اليت قام �ا

 لقرض صيغ عدة تلتها مث الفالحي، وصندوق التعاون للتنمية الوطين والبنك االستهالكي، القرض لتقنية باستحداثه اجلزائري

 أنبوب مشروع لتمويل سوناطراك شركة أيضا وطبقته، التفادي التالعب � للعقارات اإلجياري والبيع الرهن مع القرض مثل اإلجيار

  ألوربا العابر الغاز

 اجلبائية الذي ميثل االساس املرجعي املنظم للتعامل �ذه الصيعة املويلية اىل جانب التدابري 09-96رقم  األمر صدور ومع -

 متخصصة تأجري شركات ظهور إىل دىأ ما وهو ووضوحا، تنظيما أكثر اإلجيار قرض سوق أصبحت رافقته اليت واجلمركية

 أكثر وتقريبه التمويلي ت املصدر ذا الوطنية البنوك مستوى على اإلجيار بقرض التمويل بعمليات تتكفل فروع واستحداث

  .متويلية مشاكل تؤجلها أو تعوزها قد استثمارية فرص عن الباحثني االقتصاديني  للمتعاملني

 عدة يف تزاوهلا اليت ألنشطتها الضرورية التجهيزات خمتلف على للحصول اإلجيار قرض إىل واملتوسطة الصغرية املؤسسات تلجأ

 نظرا املؤسسات هلذه مناسبا متويليا بديال اإلجيار قرض ويعد والنقل، الغذائية والصناعات البحري والصيد الزراعة تشمل قطاعات،

 السنوات يف خاصة أنشطتها، يرافق الذي اخلطر درجة ارتفاع تباراالع بعني تأخذ اليت البنوك من االقرتاض على حصوهلا لصعوبة

  14.أنشطتها مييز هاما وعنصرا مرافقا واالبتكار التجديد عامل أينأصبح األخرية

  :الدولة في ترقية المناخ االستثماري و حل اشكالية تمويل المشاريع الصغيرة و المتوسطة مساهمة /5

دًا حثيثة لتشجيع االستثمار كما أصدرت العديد من قوانني تشجيع االستثمار وبرامج بذلت احلكومة اجلزائرية جهو       

لإلصالح االقتصادي و وحترير املعامالت التجارية والرأمسالية، ولكن مع ذلك مل يرافق تلك اجلهود الرتوجيية زيادة ملموسة وجوهرية 

ويعود ذلك إىل عوامل ، ربية واألجنبية املستثمرة يف الشركات اجلزائريةيف تدفق االستثمار األجنيب املباشر وزيادة رؤوس األموال الع

  عدم االستقرار االقتصادي والسياسي يف املنطقة، فال زال حجم السوق اجلزائرية  ضيقاً والسوق املالية صغرياً والناتج احمللي حمدوداً،

عامل األكثر أمهية يف التأثري على االستثمار وتدفق رؤوس كما تظهر  نتائج التحليل القياسي أن الناتج احمللي اإلمجايل هو ال

األموال العربية واألجنبية طيلة فرتة اخلمس سنوات اجلارية  وذلك من بني تسع عوامل مل يثبت أثرها الواضح على االستثمار 

فاء �ا يف الوقت احلايل لكون املذكور وبالتايل فإن زيادة حجم االستثمار  يتطلب توافر ظروف سياسية واقتصادية ال ميكن اإلي

    .بعضها يعترب عوامل خارجية

  15 إشكالية دعم وتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: أوال 

تبدو جليا هيمنة  -من جهة: يتميز االقتصاد اجلزائري يف الوقت الراهن ويف مرحلة التحوالت اليت مير �ا خباصيتني جوهريتني    

يف الناتج الداخلي اخلام خارج قطاع احملروقات، و اغلب املؤسسات االقتصادية عبارة % 80حبوايل  الذي يساهم -القطاع اخلاص

، و من جهة أخرى، فان 59،84%القطاع العام حبوايل    كما ان هذه املؤسسات �يمن على. عن مؤسسات صغرية و متوسطة

هذا املنحى؛ كون النمو و خلق مناصب الشغل يشكالن    و التكثيف يف   اىل التوسع   النسيج االقتصادي الوطين يبقى يف حاجة

وهذا ما يفسر بكل تأكيد أمهية األجهزة و الرتتيبات التنظيمية األخرى اليت قامت �ا . هدفني أساسيني متكاملني بداية و�اية

قطاع، إصدار قانون حول إنشاء وزارة مكلفة بال: لتساهم يف تفعيل تنمية املؤسسات الصغرية و املتوسطة، من خالل   الدولة؛

تنمية املؤسسات الصغرية و املتوسطة، وكذا إنشاء صندوق ضمان للمؤسسات الصغرية و املتوسطة، إنشاء حاضنات األعمال 

  ...للمؤسسات

جوهريا اليت تعترب فيها إشكالية التمويل أمرا  -مسألة تنمية املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر -من هنا، تبدو وبكل مواءمة

املتمثلة ) العقدة الغورية( تأكيد املشكلة العويصة  وحيويا، ومرحلة حازمة يف جتسيد املشاريع االستثمارية؛ فهي إذن توضح بكل
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اليت تتطلب إصالحا عميقا يف املنظومة ) األسواق املالية   املسامهة الشخصية، القروض،(أساسا يف تعومي مصادر التمويل الرئيسية 

  :الية بصفة عامة؛ حىت حتقق بأي شكل من األشكال اآليت ذكرهاملصرفية وامل

عرب حتريك إشراك متزايد وكبري للبنوك يف االستثمار و ) احمللي و من طرف املهاجرين(احلث على تشجيع و مجع االدخار  -1

  تعميم اخلدمات املصرفية عند السكان؛

ملعامالت  و تسريع  اجراءات دراسات اجلدوى ملعرفة  املشاريع تطهري وتنمية نشاط القرض عرب إصالح البنوك؛و تسهيل ا -2

  . (*)املؤهلة من غريها يف احقية التمويل

) املشاركة واملسامهة يف مغامرة أخطار االستثمارات وأرباحها من خالل نتائج ا ملؤسسة( توسيع وتطوير اقتصاد األسواق املالية  -3

ودعم الدولة يظهران و ا�ما مبثابة عناصر ) جو األعمال(فان تطوير اجلو االستثماري لتجاوز حدود اقتصاد االستدانة؛ وأخريا، 

  .تساهم يف تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة كو�ما عنصران فاعالن يف حتريك التنمية   أخرى مهمة؛

  :والمتوسطة الصغيرة المؤسسات دور لتفعيل المتبعة اإلجراءات: ثانيا   

ومل تكتف احلكومة باستحداث وزارة . ر خالل العقد املاضي على تعزيز قاعدة الشركات الصغرية واملتوسطةدأبت اجلزائ      

خاصة بالشركات الصغرية واملتوسطة يلقى على عاتقها مساعدة رواد األعمال على تأسيس أعمال، بل اختذت خطوات كبرية 

من خالل  2004مليون فرصة عمل منذ عام  1.5من وجرى إجياد أكثر . للتشجيع على إقامة مشاريع وخلق فرص عمل

شركة تنشط يف البالد، وتساهم حاليًا مبا يصل إىل  430,000الشركات الصغرية واملتوسطة لوحدها، واليت يقدر عددها حبوايل 

مشروع طموح وليس مفاجئاً، بفضل هذا النجاح، أن ختطط احلكومة لدعم . باملئة من الناتج احمللي اإلمجايل غري النفطي 70

  16.شركة صغرية ومتوسطة جديدة إضافية خالل السنوات اخلمس القادمة 200,00جيري من خالله تأسيس 

 

 دورها وتفعيل واملتوسطة الصغرية املؤسسات تأهيل سبل هو السوق اقتصاد إىل االنتقال عملية تطرحها اليت التساؤالت أهم من إن

 من العديد اجلزائر اختذت املعاصرة، االقتصاديات يف بالغة أمهية من املؤسسات هذه وملا التنمية، يف دورها أداء من تتمكن ّحىت

  :يف اآلليات هذه وتتمثل القطاع هذا تنمية إىل اهلادفة والسياسات اآلليات
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  :مؤسسات دعم و تمويل  الشركات المتوسطة و الصغيرة - 1 

 17:والمتوسطة الصغيرة الجزائرية الشركات دعم برنامج-1-1

 اخلربات تبادل طريق عن التنافسية قدر�ا رفع على واملتوسطة الصغرية الشركات األوروبية، املفوضية من بدعم الربنامج، هذا يساعد

 لشركاتا متويل يف للمساعدة اجلزائر يف قروض ضمان مؤسسات مع شراكة اتفاقات الربنامج ولدى .التمويل على خاص تركيز مع

  .الضمان متويل يف املخاطرة تغطية خالل من واملتوسطة الصغرية

 :18الشباب توظيف لدعم الوطنية الوكالة-1-2

  .الصغر فائقة شركا�م تطوير على الشباب األعمال رواد تساعد إجراءات وضع على الوكالة هذه تعمل

 19:للتنمية الفرنسية الوكالة-1-3

 وتقدم .واملتوسطة الصغرية الشركات على الرتكيز مع اخلاصة اجلزائرية األعمال سوية عورف تطوير على الوكالة هذه تعمل

 تطوير على أيضاً  ا�موعة وتعمل هذا .ضمانات تأمني أو املخاطر تقاسم خالل من املصريف التمويل إىل الوصول

  .صغرية متويل مؤسسات إنشاء وعلى اخلاصة، االستثمارية الكيانات

  األعمال الداعمة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة حاضنات -2      

 :20التكنولوجية والتنمية األبحاث لتطوير الوطنية الوكالة-2-1

 بني اإلبداع ثقافة تطوير إىل أيضاً  و�دف .األعمال وقطاعات األحباث قطاع بني والتبادل التعاون تشجيع إىل الوكالة �دف

  .العمل فرص وخلق الناشئة التكنولوجيا اعتماد خالل من اإلنتاج وحتسني للنمو رئيسياً  مصدراً  تصبح حبيث احمللية الشركات

 21:الشباب األعمال لرواد الوطنية الجمعية-2-2

 دعم أجل من الشباب األعمال رواد أمور وأولياء املهن، وأصحاب األعمال، رواد نشاطات توسيع إىل اجلمعية هذه �دف

  .أيضاً  الشباب توظيف تسهيل هو النهائي وهدفها .لديهم اإلبداع ملكة وتعزيز تطورهم

المستثمرون المالئكة و مؤسسات رأسمال المغامر و مؤسسات األسهم الخاصة لدعم وتميل الشركات الصغيرة و -3

  :المتوسطة 

 22:والمتوسطة الصغيرة للشركات واالستثمار االئتمان ضمان صندوق-3-1

 شركات من التمويل إىل واملتوسطة الصغرية املشاريع وصول تسهيل ىلإ ويهدف، 2006 عام الصندوق هذا تأسيس جرى

  .جزائرية

 Finalep:"23"فيناليب  -3-2

 .ثالث طرف أموال إلدارة أيضاً  استعداد على والشركة .أمريكي دوالر مليون 1.95 باستثمار اآلن حىت قامت خاصة شركة إ�ا

 24:الخاصة المغرب مؤسسة-3-3

 .العريب املغرب دول على، 2000 عام تأسيسه جرى والذي يورو مليون 15.1 إىل رأمساله يصل الذي الصندوق، هذا يركز

 تديره الذي الصندوق، هذا استثمر لقد .املغامر املال برأس واملتوسطة الصغرية الشركات إمداد على موارده من % 38 ويذهب

 هلا التابعة الشركة ) Maghreb Management Ltd ( ماجنمات مغرب خالل من ) Tuninvest ( تونينفيست

 .شركة 13 يف إمجالياً 

 ":  leadership"  ريادة -4

 اليت لألسواق النمو رأمسال توفري مهمته واملتوسطة، الصغرية للشركات استثمارية هو منصة، مشاريع تطوير هو صندوق ريادة إن   

 جناحها، أثبتت اليت األعمال يف ريادة وتستثمر .آسيا جنوبو  أفريقيا ومشال األوسط الشرق منطقة يف اخلدمات يف نقص من تعاين
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 مبكرة، مرحلة يف للشركات رأمساالً  أيضاً  الصندوق ويقدم .أعماهلا توسيع على والقدرة بالرغبة يتحلى أساسي إدارة فريق ولديها

 .واإلعالم التكنولوجيا جماالت يف وخاصة

 :Siparex"25 "سيباريكس  مجموعة-4-1

 يف فرع ولديها .اإلقليمي النمو أموال ورؤوس املغامرة األموال كرؤوس التنويع بعض مع جماهلا يف رائدة مستقلة فرنسية جمموعة إ�ا 

 .احلجم متوسطة الشركات يف االستثمارات على رئيسية بصورة نشاطا�ا وترتكز .أخرى دول ويف اجلزائر

 Swicorp Emerge Invest :"26"لالستثمار  إيمرج سويكورب-4-2

 كالنفط مسبقاً  اختيارها مت تنموية قطاعات يف وتعمل منو، بآفاق تبشر اليت الشركات من خمتلفة أنواع يف املؤسسة هذه تستثمر    

 .التحتية والبنية املالية واخلدمات واالتصاالت، االستهالكية، والسلع والغاز، والبرتوكيماويات،

  :بنوك دعم الشركات المتوسطة و الصغيرة -5

 27:والمتوسطة الصغيرة للشركات القروض ضمان صندوق-5-1

 ضمان املايل الدعم ويشمل .األوىل مراحلها يف زالت ما واليت العاملة واملتوسطة الصغرية الشركات لتمويل حكومي برنامج إنه     

  .واملتوسطة الصغرية للشركات قروضاً  تقدم اليت املالية املؤسسات هلا تتعرض خسارة أي من جزءً  يغطي ائتمان

 28:الصغر فائق التمويل إلدارة الوطنية الوكالة-5-2

 ويعمل اجلزائر، من خمتلفة أحناء يف فروع للسيدات، قروض لتقدمي حكومي قرار مبوجب 2003 عام تأسست اليت الوكالة هلذه

 .شخص 600 من أكثر فيها

 :NATEXIS Banque "29"ناتكسس  بنك-5-3

 الصغرية للشركات االستئجار وخيارات املصرفية، التجزئة تطوير على أيضاً  ويعمل .أكرب وسطةومت صغرية شركات البنك هذا ميول

 .واملتوسطة

  

  :الدور المرتقب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية االقتصاد الوطني  /6

 ظل يف أصبح واالجتماعية االقتصادية التنمية متطلبات حتقيق على يقتصر واملتوسطة الصغرية املؤسسات دور كان بعدما    

 خالهلا من حتقق تكنولوجية، بيئية اجتماعية اقتصادية توليفة خلق على يعمل واملتوازنة الشاملة املستدامة التنمية حتقيق متطلبات

 إىل أضافتها اليت املضافة القيمة وعن سابقا عنها حتدثنا اليت السابقة واألمهية األدوار إىل وباإلضافة جتد حيث املستدامة التنمية

 رفع يف املسامهة يف حموري جد دور وتلعب كبرية حتتل أمهية أصبحت واملتوسطة الصغرية املؤسسات أن اجلزائر يف احمللية التنمية

 متيز اليت امليزة لكون البيئية املسؤوليات على العمال بتدريب تقوم تدريبية برامج إحتواء خالل من اجلزائري للمجتمع البيئي الوعي

 القمامات وتدوير مجع عملية جتعل تركيبها بساطة أن حيث معقد غري أمر البيئة مصادقة يف مهمتها جتعل املؤسسات هذه

 واملتوسطة الصغرية املؤسسات فإن أخرى ناحية ومن ناحية من هذا الكبرية باملؤسسات مقارنة سهل أمر والنفايات واملخلفات

 والفعالية الكفاءة االبتكار، اإلبداع، العالية، اجلودة وقت ال إدارة مكان احلديثة صناعيةال والقيم اإلدارية املفاهيم نشر إىل دف�

 .واالبتكار اإلبداع حمطة جيعلها ما وهذا واألفكار املعلومات ول تدا وسهولة أعضاءها بني التواصل إمكانية بسبب

 تركيبة ضمن املؤسسات هذه تندمج بأن وذلك جيالتكنولو  التطور يف واملتوسطة الصغرية للمؤسسات مهم دور هناك أن كما

 القطاعي التشابك حتقيق :خالل من الذات على االعتماد مدارك على القومي باإلقتصاد االرتقاء على قادرة وطنية تكنولوجية

 التقنية و كنولوجيةالت الناحية من الكبرية واملؤسسة املصغرة املؤسسة بني املتبادل االعتماد عالقات خالل من اإلنتاج مستوى على

 خالل من التكامل عالقة ذلك يف مبا الرأسي املستوى على أي
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 أن الصناعية ومنها واملتوسطة الصغرية للمؤسسات ميكن .الباطن من التعاقد أسلوب العاملية برات اخل يف أبرزها لعل أساليب، عدة

 تكنولوجية علمية دورة خالل من "R&D" ميماتالتص بعملية مرورا الذات على لالعتماد مالئمة تكنولوجيا ضمن تندرج

 الدورة هذه وتتحقق التكنولوجية السلع بتصنيع وانتهاء األولية واهلندسية الصناعية التكنولوجي والتطوير بالبحث تبدأ متكاملة

 وميكن اإلنتاجية املعداتو  لآلالت حملية صناعة بإقامة الصناعي التعميق حتقيق ميكنها وكذلك والتطوير اإلبداع حماور على بارتكاز

  Machine tools"30"الورش  آالت تصنيع خالل من املهمة هذه حتقيق يف تسهم أن الصغرية للصناعات مثال

  

  : خاتمة الدراسة 

 املعيشي املستوى حتسني إىل اليت التنموية إسرتاتيجيتها اجلزائر عليها بنت اليت الركائز أهم أحد واملتوسطة الصغرية املؤسسات تعد

و بعد ان اثبتت عدم ، طيلة عقود تلت االستقالل الوطين لالقتصاد عنوانا الكبرية االقتصادية املؤسسات كانت أن فبعد لألفراد،

 مع تتكيف أن الدولة على لزاما كان الدولية األعمال  وبيئة العاملي االقتصاد يعرفها اليت السريعة التغريات مواكبة قدر�ا على  على

 القطاع احملركات هذه أهم من وكان والتنمية، الوطين االقتصاد عجلة بتحريك الكفيلة السبل كل عن والبحث التغريات هذه

 كل ويف االقتصاديات كل مستوى على هامة مكانة أخذت اليت األخرية هذه واملتوسطة، الصغرية املؤسسات يف ممثال اخلاص

على �يئة بيئة مساعدة هلذه  بالعمل اجلزائر قامت فقد السياق ذات ويف .حتظى �ا اليت الكبرية والعناية املتعددة ملزاياها نظرا الدول

 اليت املالية الصعوبات ظل يف هلا أساسيا عامال يعد الذي التمويلي اجلانب ذلك مشل وقد، املؤسسات للقيام بادوارها املنوطة �ا

 ماا�ال امام  فتحت فقد سنها مت اليت املالية والتدابري هليئاتا من مجلة جانب فإىل املالية، خصوصيتها أمامها نتيجة حاجزا تقف

 على باحتياجا�ا التمويلية املختلفة  و منها قرض االجيار الذي اقيمت له صناعة كاملة تفي قد متويلية مصادر من استحدث

 حصول وتسهيل به التعامل نظيملت وتشريعي تنظيمي إطار وضع إىل باجلزائر دفع ما وهو املتقدمة، االقتصاديات بعض مستوى

 التمويل إىل الدراسة حمل واملتوسطة الصغرية املؤسسات جلوء إن .التمويلي املصدر هذه على واملتوسطة الصغرية املؤسسات هذه

 املالية كوضعيتها عديدة أسباب لتأثري نظرا أخرى متويلية مبصادر تغطيتها عليها تعذر متويلية احتياجات لتلبية كان اإلجيار بقرض

 قرض يعترب اليت األخرية هذه البنكية، القروض أمهها متنوعة مصادر على احلصول صعوبة جانب إىل املمارس نشاطها وطبيعة

 تدعوها أسباب عدة لوجود التمويلي املصدر هذا إىل الدراسة حمل واملتوسطة الصغرية املؤسسات جلأت وقد .عنها كبديل اإلجيار

 كانت اجلبائية املزايا من االستفادة إىل إضافة البنكية القروض على احلصول على القدرة وعدم الذايت لالتموي كفاية فعدم لذلك؛

 اجلزائر يف التمويلي املصدر هلذا العارضة املؤسسات من العديد وجود ظل يف وذلك اإلجيار، بقرض التمويل قرار لتتخذ كافية

  .ومزاياها شروطها وتنوع
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  :راجع اإلحاالت والم  -
                                                           

  . 5.6املواد ,18-01القانون , وزارة املؤسسات الصغرية و املتوسطة .اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية  )1
 –" حالة الجزائر–حاضنات االعمال التكنولوجية و دورها في تطوير االبداع و االبتكار بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ",شريف غياط  )  2

  .48ص . 2009العدد السادس ديسمرب –جملة احباث اقتصادية و ادارية  –جامعة قاملة 
مذكرة مقدمة ضمن نيل شهادة . "واقع و افاق المؤسسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر في ظل الشراكة االوروجزائرية",شعيب اتشي ) 3

  .14. 13ص. 2008دفعة .معة اجلزائرجا.ختصص حتليل اقتصادي .املاجستري يف العلوم االقتصادية 
مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الوطين ".واقع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر و دورها ف تنمية االقتصاد الوطني ."غامل عبد اهللا ) 4

  .06ص .جامعة الوادي.06/05/2013-05واقع وافاق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر  يومي :حول 
5 )karim messeghem.isabelle bories et florence noguera. »GRH-PME-Transmission de 

nouvelle perspectives ». édition EMS . France .2009.p 173. 
  .153، ص 2003امحد صاحل عطية ، حماسبة االستثمار و التمويل يف البنوك التجارية ، الدار اجلامعية ، مصر ، ) 6
 وعلوم والتجارية االقتصادي العلوم ةكلي ، املاجستري مذكرة ،"والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمويل مصادر استغالل إشكالية زاد، شهر برجي)  7

   2011/2012 ، اجلزائر تلمسان، بلقايد، بكر أيب جامعة التسيري،
8 ) benamar zohra ; le credit bail ( leasing) ; projet E.S.B.septembre 2000. Alger.p 05. 
9 )Uniform Commercial Code, Article 2A-103, p 60, disponible le 24/03/2019 à 13 :55 sur le 

site électronique : http://www.mainelegislature.org/legis/statutes/11/title11.pdf 
 األردن،  -عمان واالستشارات، للبحوث الشعلة دار التطوير، ومتطلبات التجربة العربية ولالد يف التمويلي التأجري الفطافطة، حممد حسن)  10

  .104ص  ، 2007
11 )Paul krugman.Maurice Obestfeld et Marc Melitz. »économie  international « .9eme 

édition .pearson .paris .france.2011.p154 
ر يف اجلزائر فرصة جديدة امام املؤسسات الصغرية و املتوسطة ، امللتقى الوطين حول املؤسسات الصغرية و عبد اهللا ابراهيمي ، قرض االجيا)  12

  .03ص . 2002افريل  08/09املتوسطة و دورها يف التنمية ، االغواط 
  .25، ص  10/01/1996، املؤرخ يف   03املتعلق باالعتماد االجياري ، اجلريدة الرمسية ، العدد  09-96االمر رقم )  13

14 )El Djazair Ijar, Le leasing, disponible le 08/04/2019 à 11 :17 sur le site électronique : 

http://www.eldjazairidjar.dz/pages-principales/le-leasing.html 
ن امللتقى الدويل حول متطلبات تأهيل ورقة حبث مقدمة ضم".اشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر."مولود سعدودي)  15

  .6ص. 2006افريل  18-17يومي . جامعة الشلف .املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف الدول العربية 

  :مؤسسـات المـؤهلـة(*)

يت تعرض مشاريع تتجاوب مع إن كل املؤسسات الصغرية واملتوسطة اإلنتاجية اجلزائرية مؤهلة لالستفادة من التمويل وتعطى األولوية إىل املؤسسات ال 

املؤسسات اليت تعطي قيمة مضافة معتربة للمتوجات ,.املؤسسات اليت تساهم باإلنتاج، أو اليت تقدم خدمات غري موجودة يف اجلزائر  :أحد هذه املعايري

 .تساهم يف رفع الصادرات  املؤسسات اليت,.املؤسسات اليت تساهم يف ختفيض الواردات,.املصنعة

املشاريع  .املشاريع اليت حتتاج إىل متويل قليل باملقارنة بعدد مناصب الشغل اليت ستخلقها.ع اليت تسمح باستخدام املواد األولية املوجودة يف اجلزائراملشاري 

 .ديثةاملشاريع اليت تسمح بتطوير التكنولوجية احل.املشاريع اليت تنشأ يف مناطق �ا نسبة بطالة كبرية.اليت توظف يد عاملة مؤهلة

املؤسسات اليت ال ينطبق عليها تعريف املؤسسات الصغرية و املتوسطة حسب :املؤسسات اليت ال ميكنها االستفادة هي  : المؤسسـات الغيـر مـؤهلـة 

 .القانون التوجيهي للمؤسسات الصغرية و املتوسطة

الشركات اليت تنشط يف جمال .الوكاالت العقارية .شركات التأمني.ةاملؤسسات املسعرة يف البورص.املؤسسات اليت استفادت من دعم مايل من الدولة 

  .حتدث تلوث كبري للبيئة   املشاريع اليت .القروض اليت �دف إىل إعادة متويل قروض قدمية .التجارة فقط
16(   center/algeria/funding-/infohttp://ar.wamda.com/country  16.30الساعة 11/05/2019: تاريخ االطالع.  
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17(dz.org-www.pmeart   17.53الساعة 13/05/2019:تاريخ االطالع.  
18(www.ansej.org.dz  18.00ساعةال  15/04/2019تاريخ االطالع.  
19(www.afd.fr   18.30الساعة 14/05/2019: تاريخ االطالع.  

 20(www.anvredet.org.dz  18.45الساعة 04/05/2019: تاريخ االطالع.  
21(e.fr-j-n-www.a  20.00الساعة  04/05/2019:اريخ االطالع ت .  

 22(www.cgci.dz   21.23الساعة   12/04/2019:تاريخ االطالع.  

 23(www.finalep.com.dz  22.30الساعة  22/04/2019:تاريخ االطالع.  
24(www.ifc.org   19.00الساعة  12/05/2019:تاريخ االطالع.  

 25(www.siparex.com  19.30الساعة  12/05/2019:تاريخ االطالع.  

 26(www.swicorp.com  20.20الساعة 03/05/2019: تاريخ االطالع.  
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في القطاع الصناعي والنمو االقتصادي في  العمومي دراسة قیاسیة للعالقة بین االستثمار

  ."2016-2000 خالل الفترة  الجزائر

An Econometric study for the relationship between industrial investment and economic growth 
in Algeria for the period « 2000-2016 ». 

  ).الجزائر( -أم البواقي-جامعة العربي بن مهيدي ، 1ديمهقيطون 

  ).الجزائر( -أم البواقي-، جامعة العربي بن مهيدينورالهناء براهم

  .30/06/2020 :النشرتاريخ  ؛08/06/2020 :القبولتاريخ  ؛15/12/2019 :االستالمتاريخ 

   :ملخص

يف القطاع الصناعي والنمو  السببية بني االستثمار العموميوتقدير منوذج يفسر العالقة  إجياد ا البحثمن خالل هذ نستهدف

،  حيث شكل االستثمار يف القطاع الصناعي حمور اهتمام الدولة من خالل التدابري "2016-2000"االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة 

االستثمار العمومي سنويا، مبعدالت  ايلإمجاملتخذة ضمن سياسة دعم القطاع العمومي ويفسر ذلك بتطور نسبة االستثمار الصناعي إىل 

لتقدير العالقة بني متغريات البحث، ' شعاع االحندار الذايت'وقد اعتمدنا على منهجية  بوترية منو جيدة، %26.8و   %18تراوحت بني 

  ، "2016-2000"ل الفرتة نتيجة مفاده عدم معنوية أثر االستثمار العمومي يف القطاع الصناعي على النمو االقتصادي خال أفرزتواليت 

حتسني جودة  عدم فعالية املنظومة االستثمارية يف توجيه رؤوس األموال حنو القنوات اليت تتضمن إمكانيات هامة من شأ�ا وهو ما يعكس 

  .خمرجات القطاع الصناعي الوطين ورفع مسامهته يف الناتج الداخلي اخلام اجلزائري

  .منوذج االحندار الذايت؛  املشرتك التكامل؛  النمو االقتصادي؛ الصناعة ؛ االستثمار:  يةالكلمات المفتاح 

  .JEL  :C13, C52, E27تصنيف

Abstract: 

 Through this research, we aim to find and estimate a model that explains the causal 
relationship between public investment in the industrial sector and economic growth in 
Algeria during the period "2000-2016", where investment in the industrial sector has been the 
focus of the government's attention through several measures taken within the sector support 
policy. This is explained by the development of the ratio of industrial investment to total 
public investment annually, at rates ranging from 18% to 26.8% with significant growth pace, 
and we have relied on the methodology of the “Vector-Auto-regression” to estimate the 
relationship between the research variables, which resulted the insignificancy of the impact of 
the Public investment in the industrial sector on economic growth in Algeria during the period 
"2000-2016". 

 This reflects the ineffectiveness of the investment system in directing capital towards 
channels that include important possibilities that will improve the quality of output of the 
national industrial sector and increase its contribution to Algeria's gross domestic product. 

Keywords: Investment ; Industry ; Co-integration ; Auto regression model  .   

JEl classification: C13, C52, E27. 

                                                           

  guitounm@gmail.com طون مهدي،قي: المؤلف المرسل 1 
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I.  تمهيد : 

 للمشاريع احلكومي التمويل على تعتمد اقتصاديات فبني االستثمار، منافذ تعدد إىل العوملة مظاهر وتواتر االقتصادية، التحديات تنامي أدى

 االقتصادية؛ منظومتها لتطوير هامة إمكانيات ختتزن قطاعات يف االستثمارية العملية تفعيل يف للمشاركة اخلاص الرأمسال وحتفيز االستثمارية،

 يف بالتحكم هلا تسمح سبل ابتكار إىل االقتصادية القطاعات حيوية ودفع املؤسساتية، املنظومة تفعيل على املالية االسواق اقتصاديات تركز

 واالجتماعي، االقتصادي الرفاه من متقدمة مرحلة إىل لالنتقال الدائم لسعيها باالضافة االقتصادية، السياسة ملكونات الرئيسية املعطيات

 .الدقيق االستشرايف البعد ذات املدى بعيدة اسرتاتيجيات اطار يف الراشد واحلكم االقتصادي الذكاء من متقدمة منظومة على تعتمد واليت

 مبدى البلد تنمية وتقدم درجة تقاسحيث  التنمية، ليةلعم احملرك وهو التخلف، على للقضاء الزاوية حجر التصنيع يعتربمن ناحية اخرى 

 عوض الصناعي لطابعل اقتصاديا�ا اكتساء على العمل إىل استقالهلا على حصوهلا منذ املتخلفة الدول سعت فقد .الصناعي ا�ال يف تطوره

 ملا نظرا وصعبا، شاقا كان الطريق أن إال ،السائرة يف طريق النمو الدول لاللتحاق مبصاف مييزها، أو االستخراجي كان الذي الزراعي

الدول،  هذه من إليه العديد تفتقر الذي اإلستثمار على أساسا ترتكز وبشرية، مادية إمكانياتاحاطة بو  ظروف من توفري التصنيع يستوجبه

من . �تمعاته الثقايف واملستوى دها العامليشه اليت االقتصادية التغريات ظل يف التحويل هذا مسؤولية يتحملون الذين والفنيني للخرباء إضافة

  : التايل اشكالية البحث ضمن التساؤلخالل ما سبق ميكن طرح 

  ؟الجزائريفي القطاع الصناعي في تحقيق النمو االقتصادي في االقتصاد  العمومي االستثمار ةساهمم ما مدى. 

  :التالية ةشكال املطروح ميكن صياغة الفرضيمن خالل اإل  

  . اجلزائر يف اخلام الداخلي الناتج على ومعنوي اجيايب أثر له العمومي الصناعي القطاع يف االستثمار ان .

 واليت متباينة، اقتصاديات ضمن اليت تضمنها حبثنا للمتغريات تطرقها خالل من وحبثنا تتقاطع اليت االقتصادية والدراسات البحوث تعددت

  :يلي ما  يف نوجزها

  املتحدة العربية االمارات يف واالستثمار االقتصادي النمو بني السببية العالقة حول (Salem & Guelil, 2018) 1 لـ دراسة .1.

 خارج اخلام الداخلي الناتج منو على االستثمارية النفقات ألثر دراستهما خالل من الباحثان تطرق حيث ،"2014- 1976" الفرتة خالل

 سببية عالقة وجود إىل وتوصال غراجنر، ألجنل السببية واختبارات املشرتك التكامل طريقة على عتمادباال وذلك الطويل، املدى على احملروقات

  .احملروقات خارج االقتصادي النمو معدل حنو اخلاص لالستثمار (unidirectional causality) االجتاه وحيدة

، )2014-1980( للفرتة قياسية دراسة - االقتصادي النمو على العمومية االستثمارات أثر" عنوانب2 )2017معياش، (  لـ دراسة.2.

 الثالثة السنوات خالل اخلام الداخلي الناتج على الثابتة لالصول اخلام الرتاكم لتغريات سليب بأثر قوية عالقة وجود إىل الباحثة وتوصلت

  . البحث فرتة من الرابعة السنة خالل الداخلي الناتج على العمومية لالستثمارات موجب تأثري ليظهر للدراسة، األوىل

(Bakari, 2018) لـ دراسة .3.
 يف"   احملدود االنفتاح ذات االقتصاديات منو على الصناعي القطاع يف احمللي االستثمار أثر" حول 3 

 جودو  إىل الباحثون توصل "(VECM4) اخلطأ تصحيح شعاع" لنموذج وبتقديرهم ،"2015-1969" الفرتة خالل التونسي االقتصاد

  .الطويل املدى يف االقتصادي والنمو الصناعي القطاع يف احمللي االستثمار بني سلبية عالقة

 الفرتة خالل النيجريي االقتصاد حلالة دراسة يف االقتصادي النمو على التصنيع أثر حول (Gulych jelilov, 2016) 5 لـ دراسة.4.

 النمو معدل على سلبية بصورة يؤثر التصنيع أن استخلصا ،(OLS)  الصغرى املربعات طريق على الباحثان وباعتماد ،"2000-2013"

 .الطويل املدى يف نيجرييا يف االقتصادي

 نيجرييا يف االقتصادي النمو على الصناعية التنمية أثر" حول 6(Obioma, bennett, & Nwokeji, 2015)  لــدراسة .5.

 االجنيب واالستثمار تابع، كمتغري اخلام الداخلي الناتج بني اخلطية العالقة تقدير لىع الباحثون فيها اعتمد ،"2013-1973 الفرتة خالل
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 أثر معنوية عدم إىل وتوصلوا الصغرى؛ املربعات طريقة باعتماد وذلك مستقلة، كمتغريات والتضخم االدخار الصناعي، اإلنتاج الوارد،

  .نيجرييا يف االقتصادي النمو على الصناعي اإلنتاج

 خالل ومن املدروسة، للعالقة تقديرها يف املستخدمة الطرق وتباين) تابعة أو مستقلة( للمتغريات حتليلها ناحية من السابقة الدراسات ختتلف

  .دراستنا يف املتبعة االحصائية والنماذج الطرق إىل نتطرق التايل العنصر

II.  ومصادر بياناتها البحثتحديد  متغيرات.  

اجتاه السببية بني متغري االستثمار يف القطاع الصناعي  ومتغري النمو االقتصادي يف اجلزائر نستخدم سالسل من أجل حتديد العالقة و     

  :كما يلي" 2016-2000"زمنية للمتغريات خالل الفرتة 

 17للمتغري ، ويبلغ عدد املشاهدات "GDP"وميثل منو الناتج الداخلي اخلام، ونرمز له بـ  ):المتغير التابع(النمو االقتصادي . 

السنوية بالعملة احمللية وقد مت اسرتجاع بيانات هذا املتغري من ) الثابتة(، واملعرب عنه بالقيمة "2016-2000"مشاهدة، وذلك خالل الفرتة 

  . )01أنظر امللحق رقم (www.ons.dzموقع الديوان الوطين لإلحصائيات 

يف ) ,ABFF7تراكم رأس املال الثابت(وميثل قيمة النفقات االستثمارية  ):متغير مستقل(في القطاع الصناعي االستثمار العمومي . 

، "2016-2000"مشاهدة، ممتدة خالل الفرتة  17، ويبلغ عدد مشاهدات املتغري "Invd"القطاع الصناعي العمومي، ونرمز له بـ 

، www.ons.dzد مت اسرتجاع بيانات هذا املتغري من موقع الديوان الوطين لإلحصائيات ويعرب عنها بالقيمة السنوية بالعملة احمللية، وق

  .)01أنظر امللحق رقم (

II. 1 .تحديد وتقدير النموذج القياسي:  

 ,Box and Jenkins" وكشف وسة،املدر  املتغريات بني العالقة تقدير يف اساسية مرحلة الزمنية للسالسل األمثل النموذج حتديد يشكل

 8 :يلي ما يف تتمثل واليت القياسي، النموذج بناء مراحل عن" 1976

 االقتصادية، النظرية ضمن عالقتها حتديد إىل باالضافة دراستها، املراد للظاهرة املتغريات اختيار املرحلة هذه خالل يتم :النموذج صياغة. 

  :التالية اخلطوات املرحلة هذه وترتكز ،املقدر النموذج إثر قياسها ميكن واليت

 االقتصادية؛ النظرية وفق النموذج متغريات حتديد -

 للنموذج؛ الرياضي الشكل حتديد -

 للمعلمات؛ املتوقعة والقيم االشارات حتديد -

 .العشوائي املتغري يضمن الذي احصائي منوذج إىل الرياضي النموذج حتويل -

ويتم خالل هذه املرحلة معاجلة البيانات املتوفرة عن ا�تمع والعينة رياضيا واحصائيا الستخراج قيم املعلمات : اختيار النموذج المناسب. 

  .واملتغري العشوائي، واليت تتفق منطقيا مع الفروض االقتصادية

 :9على املعايري التالية أي حتليل معلمات النموذج من الناحية االقتصادية واإلحصائية، وترتكز هذه املرحلة :تحليل النموذج -

 تتعلق هذه املعايري حبجم وإشارة املعلمات املقدرة، فالنظرية االقتصادية تفرض قيود مسبقة على إشارة املعلمات؛: معايير اقتصادية -

 بالتقديرات اخلاصة مبعلمات النموذج؛ اإلحصائيةاختبار مدى الثقة  إىل�دف هذه املعايري : إحصائيةمعايير . 

  .منطبقة يف الواقع اإلحصائيةاالفرتاضات اليت تقوم عليها املعايري  أنالتأكد من  إىلواليت �دف : ير قياسيةمعاي. 

II .2 . استقرار السلسلة الزمنية يف كون أن عدم االستقرار ميكن ان يؤدي إىل بروز ظاهرة  أمهيةتتمثل  :دراسة إستقرارية السالسل الزمنية

اختبار جذر  إجراءاي عدم معنوية االحندار، وتتمحور دراسة استقرارية السالسل الزمنية على  (Gujarati, 2011) "االحندار الزائف"

ADF"الوحدة، ولتطبيقه نعتمد إختبار ديكي فولر املوسع 
والذي يسمح بتحديد مدى استقرارية السالسل الزمنية؛ والبد من األخذ  "10

  :بعني اإلعتبار الفرضيتني التاليتني

 ؛)السلسلة ليست مستقرة(السلسلة حتتوي على جذر وحدة :   H°لعدم فرضية ا -

 ).السلسلة مستقرة(السلسلة ال حتتوي على جذر وحدة : H¹فرضية البدل  -
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  :اجلدول التايل ائج نبينها من خاللمت احلصول على نت"  E-views"باعتماد برنامج 

  .ند المستوى والفرق األول بإستخدام النماذج الثالثةعLGDP ،Linvdللسلسلة  ADFيوضح إختبار ): 01(الجدول رقم 

I(d) Linvd  LGDP  Model Type Test ADF  

I (0)  0.9999  0.9993  None P  Value  
0.3967  0.5925  With C 
0.7427  0.8186  With C+T 

I (1)  0.2446  0.0352  None P  Value  
0.0208  0.0285  With C 
0.0456  0.0528  With C+T 

  .E-views 10باالعتماد على برنامج الباحثني   إعدادمن : المصدر. 

عند املستوى والفرق األول، واليت تظهر أنأن  " Linvd"و"  LGDP"للسلسلتني "  ADF"نتائج اختبار ) 01(يبني اجلدول رقم    

وذلك عند املستوى للسلسلتني  ) %10، %05، %01(كل القيم احملسوبة أقل من القيم اجلدولية احلرجة عند مستوى معنوية 

"LGDP "و"Linvd" ومنه نقبل الفرض الصفري°H  والذي يفيد بوجود جذر الوحدة، أي أن السلسلتني ليستا مستقرتني؛وعند تطبيق

، %01(جند أن كل القيم احملسوبة أكرب من القيم احلرجة اجلدولية عند مستوى معنوية " Linvd" و" LGDP" الفروق األوىل للسلسلتني 

ومنه نرفض الفرض  -ىأكرب من املستو  p valueوالذي يظهر قيمة " LGDP"ما عدا النموذج الثالث للسلسلة  –) 10%، 05%

متكاملتان من الدرجة األوىل، وهو ما تؤكده النظرية "Linvd"و" LGDP"أي أن السلسلتني  H¹الصفري، ونقبل الفرض البديل 

  .مستقرة عند الفرق األول القياسية بفرض أن معظم املتغريات تكون

II.3 .يعتمد اختبار التكامل املشرتك جلوهانسن على كشف نتائج اختبار االثر واختبار : اختبار التكامل المشترك بطريقة جوهانسون

  :القيمة العظمى، وقبل تطبيق اختبار جوهانسن للتكامل املشرتك، جيب حتديد فرتات االبطاء، وذلك كما يلي

  ".HQ"و" AIC" ،"SC"نتائج املعايري  ):02(الجدول رقم . 

  HQ  SC  AIC  التأخير

0  0.760371  0.855784  0.761377  

1  -3.366345*  -3.080108*  -3.363329*  

2         -3.290321           -2.813260  -3.285293  

  .Eviews 10باالعتماد على برنامج  الباحثني إعدادمن : المصدر

ونبني يف اجلدولني التاليني نتائج .P=01لتأخري األول هو األبطأ ضمن املعايري الثالثة، وبالتايل نعتمد جند ا) 02(من خالل اجلدول رقم 

  : اختبار احصائية األثر ونتائج اختبار القيمة الذاتية العظمى
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 .نتائج اختبار احصائية األثر): 03(الجدول رقم .

  االحتمال  )0.05(القيمة الحرجة   احصائية األثر  الفرضية الصفرية

  0.0215  15.49  17.86  ال يوجد تكامل مشترك. 

يوجد على األقل تكامل . 

  مشترك واحد

8.14  3.84  0.0043  

  .Eviews 10باالعتماد على برنامج  الباحثني إعدادمن : المصدر. 

حيث أن " يوجد تكامل مشرتك ال"األثر، حيث نرفض الفرضية الصفرية  إحصائيةتتبني نتائج اختبار ) 03(من خالل اجلدول رقم  

؛ كما نرفض %05أقل من مستوى املعنوية ) Prob(إىل أن االحتمال  باإلضافةأكرب من القيمة احلرجة، ) 17.86(األثر  إحصائية

إىل أن  باإلضافةأكرب من القيمة احلرجة، ) 8.14(األثر  إحصائيةحيث أن " يوجد على األقل تكامل مشرتك واحد"الفرضية الصفرية 

  :ونوضح نتائج إختبار القيمة الذاتية العظمى من خالل اجلدول التايل. %05أقل من مستوى املعنوية ) Prob(االحتمال 

 .نتائج اختبار القيمة الذاتية العظمى): 04(الجدول رقم . 

  االحتمال  القيمة الحرجة  احصائية األثر  الفرضية الصفرية

  0.2306  14.26  9.72  ال يوجد تكامل مشترك. 

يوجد على األقل تكامل . 

  مشترك واحد

8.14  3.841  0.0043  

  .Eviews 10باالعتماد على برنامج  الباحثني إعدادمن : المصدر

، ذلك "ال يوجد تكامل مشرتك"نالحظ نتائج اختبار القيمة الذاتية العظمى، حيث نقبل الفرضية الصفرية ) 04(من خالل اجلدول رقم   

؛ كما نرفض  %05اقل من مستوى املعنوية ) Prob(أقل من القيمة احلرجة، باالضافة إىل أن االحتمال  )9.72(بأن احصائية األثر 

إىل أن  باإلضافةأكرب من القيمة احلرجة، ) 8.14(حيث أن احصائية األثر " يوجد على األقل تكامل مشرتك واحد"الفرضية الصفرية 

  . متغريات النموذجنستنتج عدم وجود شعاع للتكامل املشرتك بني ومنه.% 05أقل من مستوى املعنوية ) Prob(االحتمال 

II.4 . تقدير نموذج"VAR
شكل عدم وجود تكامل مشرتك بني سلسليت االستثمار يف القطاع الصناعي  :البحثلمتغيرات  "11

، )p=1( اإلبطاءملسبق لفرتات ونظرا لتحديدنا ا" VAR"العمومي والناتج الداخلي اخلام، منطلق إلعتماد منوذج االحندار الذايت املوجه

  :والذي نبني نتائجه من خالل اجلدول التايل" VAR"نقوم بتقدير منوذج 

  ."VAR"بواسطة  البحثنتائج التقدير ملتغريات ): 04(لجدول رقم ا.

       LGDP LINVD 

      
LGDP(-1)  0.721436  0.520557 

  (0.20566)  (0.20919) 

 [3.50796] [2.48841] 
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LINVD(-1)  0.140059  0.610363 

  (0.13173)  (0.13400) 

 [1.06320] [4.55503] 

C  1.721953 -2.077292 

  (1.07041)  (1.08881) 

 [1.60868] [-1.90785] 

   R-squared  0.964076  0.984501 

Adj. R-squared  0.958549  0.982117 

F-statistic  174.4380  412.8913 

  .02، أنظر امللحق رقم Eviews 10باالعتماد على برنامج  الباحثني إعدادمن : مصدرال

، وقبل التحليل جيدر بنا التأكد من مدى استقرارية "VAR"بواسطة  البحثتتبني نتائج تقدير متغريات ) 05(من خالل اجلدول رقم 

كانت كافة اجلذور أدىن من الواحد   إذا" VAR"ى استقرار نتائج الــالنموذج املقدر، وذلك بتطبيق اختبار اجلذور املتعددة، واليت تدل عل

  :، وذلك من خالل اجلدول التايل)1(صحيح 

  ".VAR"نتائج اختبار استقرارية منوذج ): 06(الجدول رقم . 

Modulus Root 

0.941568 0.941568 

0.390231 0.390231 

  .Eviews 10باالعتماد على برنامج  الباحثني إعدادمن : المصدر

كافة (مجيع اجلذور أقل من الواحد، ومنه نستنج أن منوذج االحندار املوجه حيقق شرط االستقرارية  أنيتبني ) 06(من خالل اجلدول رقم    

  ).اجلذور تقع ضمن حميط الدائرة األحادية انظر الشكل أسفله

  .'VAR'نتائج اختبار استقرارية منوذج ): 01(لشكل رقم ا.
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Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

  

  .Eviews 10باالعتماد على برنامج  الباحثني إعدادمن : المصدر
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، وذلك باختبار استقرارية السالسل الزمنية، واليت كشفت عن البحثتضمن هذا املطلب املراحل األساسية لتقدير العالقة بني متغريات   

، نقوم بتقدير البحثعند الفرق األول، وكنتيجة لعدم وجود تكامل مشرتك بني متغريات " Linvd" و" LGDP"استقرار السلسلتني

  .يف املطلب التايل" OLS"بطريقة املربعات الصغرى  البحثمنوذج 

III.  التحليل االقتصادي واالحصائي لنموذج الـ"VAR".  

12"ماثلة، ويعترب يعتمد تقدير منوذج شعاع االحندار املوجه على معاجلة كل املتغريات بصفة مت
Cristopher Sims , 1980 " أول من

، حيث أثبتت االختالالت "Macroeconomics and Reality"يف مقاله حول " VAR"اقرتح مناذج االحندار املوجه 

الل هذا وخ )2012شيخي، (13 .االقتصادية عدم صالحية النماذج التقليدية بسبب آنية العالقات اليت تربط بني املتغريات االقتصادية

  .باإلضافة إىل ما يتطلبه ذلك من حتليل اقتصادي وإحصائي" OLS"بطريقة املربعات الصغرى  البحثنتطرق لتقدير منوذج  العنصر

III.1 . تقدير نموذج شعاع االنحدار الموجه بطريقة الـ"OLS :" يعتمد التحليل على كشف املعامالت واحتمال�ا، وللقيام بذلك

  :واليت تظهر نتائجها من خالل اجلدول التايل ،"OLS" نعتمد طريقة الـ 

  ".OLS"بواسطة"VAR"نتائج تقدير منوذج الـ): 07(الجدول رقم . 

  

Prob  t-statistic  Std-Error  Coefficients  Variables  

0.0039  3.507956  0.205657  0.721436  

  

0.3070  1.063205  0.131733  0.140059  

  

0.1198  1.608685  1.070410  1.721953  C  

.958  Adjusted R2 .964  R2  

174.4380 F-statistic 0.000000 Prob(F-statistic) 

1.81 . Durbin Watson : 

F (Prob):0.87 (0.44) . Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test :          

J-B (Prob) : 1.05 (0.53) . Jarque- Bira test : 

F (Prob):0.66 (0.44) . Heteroscedasticity Test:Breusch-Pagan-Godfrey 

F (Prob): 0.34 (0.79) . Chow Breakpoint Test: 2010 

  .06- 03 ، أنظر امللحق رقمEviews 10باالعتماد على برنامج  الباحثنيمن إعداد : المصدر

  :النتائج يف مايلي نلخص) 07(من خالل اجلدول رقم  :التحليل االحصائي .أ.

من التغريات اليت %  96.4، ما يدل على أن 0.964انطالقا من نتائج التقدير، فان معامل التحديد قدر بـ ": R2"معامل التحديد . 

تابع واملتغري فان هناك عالقة قوية بني املتغري ال "R2"الناتج الداخلي اخلام مفسرة من قبل املتغريات املستقلة؛ اذن من خالل قيمة  تطرأ على

  .املفسر
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ومنه "  F(prob) = 0.00000.05"يعتمد للكشف عن املعنوية الكلية للنموذج، ومن خالل النتائج جند أن  :احصائية فيشر. 

  .النموذج معنوي احصائيا

، ومن اجلدول جند أن املتغري )اي معنوية املتغريات املستقلة يف تفسري تغريات التابع(تبني املعنوية اجلزئية للنموذج  :احصائية ستودنت. 

  .ليس له معنوية احصائية" "له معنوية احصائية، يف حني أن املتغري "  "

وتتمثل الفرضية الصفرية يف أن للكشف عن طبيعة السالسل الزمنية، " Jarque-Bera"نعتمد على اختبار  :اختبار التوزيع الطبيعي. 

وجدنا أن القيم احملسوبة أقل من القيم اجلدولية، وهو ما " Jarque-Bera"سلسلة البواقي هلا توزيع طبيعي، ومن خالل نتائج اختبار 

  .0.05أكرب من مستوى املعنوية ) Prob= 0.59(تؤكده القيمة االحتمالية لالختبار 

مد يف الكشف عن االرتباط الذايت لالخطاء على العديد من االختبارات، وفضلنا اختبار داربن واتسون يُعت :االرتباط الذاتي لألخطاء. 

منطقة قبول الفرضية الصفرية اليت ) 02(وذلك قريب من "   DW=1.81"لبساطة تطبيقه نظريا وعمليا، ومن خالل اجلدول اعاله جند 

على عدموجود ألي  LM testود الرتباط ذايت بني األخطاء، كما أثبت اختبارتفرتض عدم وجود ارتباط ذايت لألخطاء وبالتايل الوج

  .ارتباط ذايت بني األخطاء

تتضمن عادة البيانات تغريات هيكلية، ويرجع سبب ذلك للتعديالت الطارئة على املنظومة االقتصادية، وللكشف : استقرارية المعلمات. 

 .جلدول أعاله يتبني أن معلمات النموذج مستقرة، ومن خالل ا"ChowTest"عن ذلك نعتمد اختبار 

واالستثمار العمومي يف القطاع الصناعي  ""من خالل النموذج املقدر جند أن معلمات الناتج الداخلي اخلام : التحليل االقتصادي. 

؛  %14يؤدي إىل منو الناتج الداخلي بـ  %01االستثمار العمومي يف القطاع الصناعي  املبطء بفرتة واحدة بــ  موجبة، أي ان زيادة" "

حيث أن " ("وهذا مقبول من الناحية االقتصادية؛ غري أن النتائج االحصائية اظهرت عدم معنوية تأثري املتغري 

للكشف عن التغريات  البحثبالنسبة للناتج الداخلي اخلام، وميكن القول أن التأكد من ذلك يتطلب توسيع فرتة )) (

  .الطارئة على النموذج يف فرتات طويلة نسبيا

III..2. اقرتح : اختبار السببية ألنجل غرانجر"Granger, 1969 "كز على العالقة الديناميكية معيار حتديد العالقة السببية اليت ترت

للتأكد من مدى وجودعالقة تغذية مرتدة أو عالقة تبادلية بني " Granger"املوجودة بني السالسل الزمنية، ويستخدم اختبار السببية لـ

  ".Linvd"و" LGDP"ومن خالل اجلدول التايل نوضح نتائج اختبار السببية بني  متغريين، وذلك يف وجود بيانات سلسلة زمنية

  .نتائج إختبار السببية ألجنل غراجنر): 07(الجدول رقم . 

 VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests  

Dependent variable: LGDP  

Prob. Df Chi-sq. Excluded 

0.2877 1  1.130404  LINVD  
0.2877 1  1.130404  ALL  

  .Eviews 10مج باالعتماد على برنا الباحثنيمن إعداد : المصدر

وبالتايل  0.05أكرب من ) 0.25(، حيث أن احتمال الرفض "Granger"نالحظ من خالل اجلدول أعاله نتائج اختبار السببية لـ  

  .ال يتسبب يف الناتج الداخلي اخلام" Linvd"املتغري املستقل 

III.3 .ال االستجابة النابضة، واليت متثل مدى استجابة من خالل هذه النقطة نقوم بتحليل نتائج دو : تحليل دوال االستجابة النابضة

 : ، ومن خالل الشكل التايل نوضح ذلك"VAR"املتغريات لصدمات ضمن منوذج الـ
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  ". VAR" للصدمات ضمن نموذج الــ" Linvd"و" LGDP"نتائج استجابة السلسلتين ): 02(الشكل رقم . 
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Response to Cholesky One S.D. (d.f. adjusted) Innovations ± 2 S.E.

  

  ".E-views 10"باالعتماد على برنامج  الباحثني دإعدامن  :المصدر

سنوات، وكما هو موضح يف الشكل فإن حدوث صدمة هيكلية ) 05(يظهر الشكل أعاله تقديرات دوال االستجابة املمتدة خلمس    

تنامي بداية من منتصف السنة اجيابية يف االستثمار العمومي يف القطاع الصناعي سيكون له اثر معنوي اجيايب على الناتج الداخلي اخلام م

خالل السنة اخلامسة؛ كما أن النفقات االستثمارية املوجهة للقطاع الصناعي أظهرت منو استقر يف �اية السنوات   %6.5األوىل ليصل إىل 

  .كنتيجة حلدوث صدمة يف الناتج الداخلي اخلام   %1.9اخلمسة عند 

III.3. بتحديد مدى مسامهة املتغريات يف تباين اخلطأ، ومن خالل اجلدول التايل نوضح  يسمح حتليل التباين لألخطاء :تحليل التباين

  .ذلك

  ".LGDP"نتائج جتزئة التباين للسلسلة ): 08(الجدول رقم . 

Variance Decomposition of LGDP 

LINVD  LGDP S E Period 

 0.000000 100.0000 0.094606 1 

 1.321495  98.67850 0.116622 2 

 2.955689  97.04431 0.129871 3 

 4.379197  95.62080 0.139643 4 

 5.508673  94.49133 0.147469 5 

  .،Eviews 10باالعتماد على برنامج  الباحثنيمن اعداد : المصدر

من تباين   %98.6سنوات، أن  ) 05(إلختبار تباين خطأ التنبؤ خالل فرتة مخسة ) 08(جند من خالل النتائج اليت تضمنها اجلدول رقم 

خالل السنة األخرية،   %94.49خطأ التنبؤ للناتج الداخلي اخلام ترجع إىل صدماته اخلاصة خالل السنة الثانية التالية لترتاجع النسبة إىل 

  ).توسطاملدى امل(عند السنة اخلامسة   %5.5من تباين اخلطأ، ليبلغ   %1.32يف حني أن االستثمار العمومي يف القطاع الصناعي يفسر 
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IV -   الخالصة: 

خالل الفرتة  االقتصادية للقطاعات صدمة العامة االستثمارات برامج ضمن القطاعات من العديد لتنمية احلكومة استهداف شكل

 يف ريةاالستثما العملية وفعالية كفاءة تدين يف ساهم املعتربة املالية التدفقات الستيعاب املالئمة البيئة غياب ان حيث ،)2000-2016(

 الصناعي القطاع يف االستثمار ان يةفرض صحة عدم القياسي النموذج خالل من البحث بني، حيث املسطرة األهداف بلوغ سبيل يف اجلزائر

 العمومي الصناعي القطاع يف االستثمار أثر معنوية عدم بدليل وذلك اجلزائر، يف اخلام الداخلي الناتج على ومعنوي اجيايب أثر له العمومي

 على الصناعي واالستثمار عام، بشكل االستثمار ترقيةوهو ما يتطلب  ".2016-2000" الفرتة خالل اجلزائر يف االقتصادي النمو على

 رشيدة وادارة التضخم، معدل يف التحكم خالل من وذلك مكونا�ا، بكامل االقتصادية املنظومة اصالح يرتكز على وهذا اخلصوص، وجه

 بعث على القدرة متلك اليت االقتصادية القطاعات وحتديد العمومية لالدارة الرقمي احملتوى لتفعيل باالضافة اخلارجية، لالحتياطات

 الداخلي الطلب تلبية يف فعال بشكل تساهم ،حيوية صناعية قاعدة وضع انكما .الدولية املنافسة وعلى الوطين االقتصاد يف الديناميكية

 املبادرة روح تنمية على يرتكز معتربة، منو عدالتمل الناتج الداخلي اخلام بتسجيل يسمح مبا اخلارجية، اقاألسو  من الواردة املدخالت وتدنية

 أكثر الناشئة املؤسسات منظومة ودعم لتطوير أرضية تأسيس يشكل وعليه ،وربطه بأسس اقتصاد املعرفة اخلاص للقطاع املقاوالتية وتفعيل

  .يف اجلزائر االقتصادية التنمية ومتطلبات يتوافق مبا وذلك ضرورة، من

الوطنية  االقتصادية التطورات ظل يف القضايا من العديد تثار اجلزائر، يف االقتصادي والنمو الصناعي االستثمار عن احلديث اطار ويف

 الصناعي القطاع يف ات املصغرةات املؤسساستثمار  اشكالية تربز لنا حيث ،والتوسع البحث من املزيد تتطلب نرى أ�ا واليت الراهنة العامليةو 

االستثمار  ومبا أن حبثنا تطرق جلانب ؛لالقتصاد اجلزائري قتصاديات ذات جماميع كلية متشا�ةالمقارنة اقليمة أو دولية مع اجلزائر  يف

  .الوطنية الصناعة يف قتصادياال الذكاء؛ ومدى تفعيل متطلبات اجلزائر يف املناولة يف القطاع الصناعي فعالية العمومي تنبثق لنا اشكالية
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  :مالحق -

 .متغیرات البحث :)01(الملحق رقم . 

  .السالسل الزمنية للمتغيرات بعد ادراج اللوغاريتم.                      .    البحثالسالسل الزمنية لمتغيرات  .

 
 

  

  

  

  

  

  

 

 .ربعات الصغرىبطريقة الم البحث نموذج نتائج تقدير ):02(الملحق رقم . 

Dependent Variable: LGDP   
Method: Least Squares   

Date: 11/14/19   Time: 14:58   

Sample (adjusted): 2001 2016   

Included observations: 16 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.721953 1.070410 1.608685 0.1317 

LGDP(-1) 0.721436 0.205657 3.507956 0.0039 

LINVD(-1) 0.140059 0.131733 1.063205 0.3070 
     
     R-squared 0.964076     Mean dependent var 9.186490 

Adjusted R-squared 0.958549     S.D. dependent var 0.464679 

S.E. of regression 0.094606     Akaike info criterion -1.710830 

Sum squared resid 0.116354     Schwarz criterion -1.565970 

Log likelihood 16.68664     Hannan-Quinn criter. -1.703412 
F-statistic 174.4380     Durbin-Watson stat 1.818451 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 ".Breusch-Godfrey" نتائج اختبار): 03(الملحق رقم .  

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 0.878110     Prob. F(2,11) 0.4428 

Obs*R-squared 2.202810     Prob. Chi-Square(2) 0.3324 

LGDP LINVD 

8.324458 5.074611 

8.349271 5.306186 
8.416887 5.487201 

8.675615 5.739310 

8.724061 6.003640 

8.930891 6.014912 
9.048010 6.165334 

9.143442 6.359262 

9.309615 6.696404 

9.309615 6.929438 
9.207135 7.058922 

9.391962 7.091226 

9.587989 6.986622 

9.693303 7.213297 
9.719793 7.222566 

9.752961 7.481218 

9.723290 7.556794 

 

GDP INVD 

4123.5 159.91 

4227.1 201.58 
4522.8 241.58 

5858.3 310.85 

6149.1 404.9 

7562 409.49 
8501.6 475.96 

9352.9 577.82 

11043.7 809.49 

11043.7 1021.92 
9968 1163.19 

11991.6 1201.38 

14588.5 1082.06 

16208.7 1357.36 
16643.8 1370 

17205.1 1774.4 

16702.1 1913.7 

 



 .م�دي،�برا�م�نور�ال�ناء�قيطون 
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 .التوزيع الطبيعي لالخطاء): 04(الملحق رقم . 

0

1

2

3

4

5

6

-0.25 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15

Series: 

Sample 2000 2016

Observations 16

Mean      -4.60e-16

Median   0.018814

Maximum  0.112883

Minimum -0.201642

Std. Dev.   0.088073

Skewness  -0.603101

Kurtosis   2.653059

Jarque-Bera  1.050193

Probability   0.591498

 

  .نتائج اختبار جتانس األخطاء: )05( رقم الملحق .
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

     
     F-statistic 0.662749     Prob. F(2,13) 0.5320 

Obs*R-squared 1.480434     Prob. Chi-Square(2) 0.4770 

Scaled explained SS 0.807782     Prob. Chi-Square(2) 0.6677 
     
      

 ".Chow " نتائج اختبار :)06( رقم الملحق .
 

Chow Breakpoint Test: 2010   

Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints 

Varying regressors: All equation variables  
Equation Sample: 2001 2016  

     
     F-statistic 0.341478  Prob. F(3,10) 0.7960 

Log likelihood ratio 1.560466  Prob. Chi-Square(3) 0.6684 
Wald Statistic 1.024435  Prob. Chi-Square(3) 0.7953 
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 انعكاسات تطبیق التیسیر الكمي على مستویات التضخم في الجزائر

The implications of applying quantitative easing to inflation levels in Algeria 
  

  ).الجزائر( شارع دريس يحيا، والية البويرةجامعة العقيد أكلي محند اولحاج،   ،1باية وقنوني

   )الجزائر(جامعة الجزائر ، الخروبة   ،محمد دايمي                            
  

  30/06/2020 :القبولتاريخ  ؛30/05/2020 :القبولتاريخ  ؛12/01/2019 :االستالمتاريخ 

  

   :ملخص 

ومن مثة الكمي كآلية نقدية غري تقليدية على املستوى العام لألسعار  الورقة البحثية إىل إبراز انعكاسات تطبيق التيسري�دف هذه       

  .مستويات التضخم يف اجلزائر

الكمي كحل استعجايل إال أ�ا مل تستطيع استعادة  أهم ما مت استخالصه أن اجلزائر وبالرغم من اعتمادها على سياسة التيسريومن       

  .التوازنات املالية، والتحكم يف أسعار االستهالك اليت شهدت ارتفاعا ملحوظا منذ ظهور األزمة البرتولية

  .التيسري الكمي، التضخم، أسعار االستهالك، اجلزائر :الكلمات المفتاحية

 JEL  :E31 E 5تصنیف 
Abstract:  
This research paper aims to highlight the implications of the application of quantitative easing 
as a non-traditional monetary mechanism at the general level of prices and from there 
inflation levels in Algeria. 

      One of the most important conclusions was that Algeria, despite its reliance on 
quantitative easing as an urgent solution, was unable to restore financial balances and control 
consumer prices, which witnessed a significant increase since the emergence of the oil crisis . 
Key words: quantitative easing, inflation, consumer prices, Algeria. 
Jel Classification Codes: E31 E 52 
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I. تمهيد: 

 وتباين انتشارها بسرعة متيزت أزمات مالية حدوث يف تسببت كبرية ا�يارات العشرين القرن خالل العاملية املالية األسواق شهدت     

الكمي كآلية  التيسريالنقدية، فظهر  السياسة ضمن مالئمة حلول البتكار البنوك املركزية أمام حدوثها، وهذا ما شكل حتديا حقيقيا أسباب

 قانون يف وبالضبط ،2014النفطية  األزمة أعقاب يف اجلزائر وطبقت املالية، األزمات آثار الحتواء استثنائية واستعجاليه نقدية تطبق بطريقة

  .11/10/2017والقرض املؤرخ يف  النقد

  :من هنا تنطلق إشكالية حبثنا اليت ميكن صياغتها يف الشكل التايل      

 الكمي المطبقة في الجزائر اثر على مستويات التضخم السائدة؟التيسير هل كانت لسياسة 

  :ولإلجابة على هذا السؤال وضعنا الفرضية التالية     

  .على مستويات التضخم السائدة يف اجلزائر خالل فرتة تطبيقها إطالقامل تساهم سياسة التيسري الكمي 

I.1 .دف هذه الدراسة إىل :أهداف الدراسة�: 

 .التيسري الكمي أداة يف املتمثلة التقليدية غري النقدية للسياسة احلديثة األدوات إحدى فهومم التعرض إىل -

 .الكمي يف اجلزائر،  حتدياته واإلصالحات املصاحبة له التيسريالتعرف على دوافع استخدام  -

  .الكمي التيسريالتعريف بالتضخم، والتعرض إىل مستوياته يف اجلزائر خالل فرتة تطبيق آلية  -

I.2 .الوطين والعاملي االقتصاد يف الساعة موضوعات إحدى تتناول فهي موضوعها، أمهية من الدراسة هذه أمهية تنبع: الدراسة أهمية 

اليت جلأت إليها العديد من الدول منها اجلزائر، وتستمد الدراسة أمهيتها أيضا من حماولة دراسة انعكاسات  الكمي التيسرياملرتبطة بسياسة 

   .هذه السياسة على مستويات التضخم السائدة يف الدولة اجلزائريةتطبيق 

I.3 .لإلجابة على األسئلة املطروحة قسمنا الدراسة إىل أربعة حماور تتمثل يف: محاور الدراسة:  

  .اإلطار املفاهيمي للتيسري الكمي والتضخم -

  .أسباب تطبيق سياسة التيسري الكمي يف اجلزائر واإلصالحات املرافقة هلا -

 . تقييم سياسة التيسري الكمي يف اجلزائر و حتديا�ا -

 .تداعيات سياسة التسيري الكمي على مستويات التضخم وأسعار االستهالك يف اجلزائر -

I.4 .فيمايلي أهم الدراسات السابقة اليت مت االطالع عليها: الدراسات السابقة:  

 ختصص اإلقتصادية، العلوم العلوم يف الدكتوراه شهادة لنيل دمةمق أطروحة ):2018/2019(لعلى  محمد، رمضاني طلحةدراسة  -

بالجزائر  ) االقتصادي النمو ، الصرف سعر(الكلية  االقتصادية المتغيرات بعض على التضخم أثر قياس: كمي، بعنوان اقتصاد:

 على احلقيقي معرفة أثرها يةبغ اجلرائر يف التضخم ظاهرة ، وقد هدفت الدراسة اىل تشخيص1917- 1970الممتدة خالل الفترة

 اإلقتصاد أسس عليهما تبىن حقيقية قاعدة و اهلامة اإلقتصادية من املؤشرات بإعتبارمها الصرف سعر و اإلقتصادي النمو من كل مستوى

 سعر مؤشر من وكذا اخلام، الداخلي الناتج التضخم حنو مؤشر االجتاه من أحادية سببية عالقات الوطين، وتوصلت الدراسة اىل وجود

 النمو إىل التضخم من واحد اجتاه ذات سببية عالقة وجود يثبت مما اخلام، الداخلي الناتج وحنو التضخم مؤشر من كل الصرف حنو

 .اإلقتصادي

 جملة يف املنشورة الجزائر في الكمي التيسير تجربة بعنوان ):2018(احمد  وصديقي وليد العشي دراسة -

 سياسة مع تطابقها ومدى التقليدي، غري التمويل جمال يف للتجربة اجلزائرية تشخيص الدراسة هذه قدمت واألعمال، املال اقتصاديات

 إىل تداعياته باإلضافة تطبيقه وآليات ظروف حتليل خالل من العاملية، املالية األزمة خالل املتقدمة اعتمد�ا الدول اليت الكمي التيسري

 احلديثة، النقدية األداة هلذه آخر وجه عن يف الكشف سامهت اجلزائر يف الكمي التيسري جتربة أن إىل الدراسة خلصت وقد ، االقتصادية

 املالية األزمة خالل االقتصاديات باقي يف املطبق الكمي بالتيسري مقارنة ، اجلزائرية السياسة املالية فعالية يف أكثر يساهم متويلي بطابع وهو

 النقدية السياسة ليةفعا ضمان يف أساسي بشكل الذي ساهم
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II. اإلطار المفاهيمي للتيسير الكمي والتضخم: 

الكمي أسلوب حديث إلدارة األزمات ويتميز بتعدد تعارفه وأهدافه، وسنحاول يف هذا احملور التعرض إىل نشأته،  تعترب آلية التيسري     

 .واهم التعاريف واألهداف املرتبطة به

II  .1 .نشأة التيسير الكمي: 

 من م، 1932 سنة مرة ألول تطبيقها مت حني ،1933 -1929الكبري الكساد أزمة إىل الكمي التيسري سياسة أو أداة نشأة ودتع     

 من الفدرايل، االحتياطي ميزانية يف اخلصوم يف جانب مقابل هلا ليس نقدية كتلة طبع إىل اللجوء مت أنه أي روزفلت، األمريكي الرئيس قبل

 طرف من الودائع سحب يف األمريكية املصارف تشهدها اليت الذعر أزمة حيد من أن شأنه من كإجراء األمريكي االقتصاد يف ضخها أجل

 دون اإلقتصادي، اإلنساين التاريخ يف مرة ألول تطبيقها مت أنه هو هذه الفرتة يف الكمي التيسري ميز عملية ما أن إال االقتصاديني، األعوان

 عن فرتة التخلي يف جاءت وقد فكرية، خلفية حىت أو إقتصادية نظرية هلا تكون أن دون تطبيقها مت أنه أي فكرية، خلفية تكون هلا أن

 له وليس النقدية، للكتلة غطاء الذي يستوجب احلر، اإلصدار نظام حنو والتحول  م 1932 سنة  -بالذهب الصرف - النقدي النظام

  .1الورقي النقدي اإلصدار يف حدود

 االحتياطي الفيدرايل طرف البنك من استخدامها ، ومت2001مارس  19 بتاريخ اليابان يف مرة ة التسيري الكمي ألولوطبقت سياس     

2015 مارس يف األورويب املركزي البنك و 2008 العاملية املالية األزمة بعد
2

. 

II  .2 .تعريف التيسير الكمي وأهدافه: 

 غري النقدية السياسة أدوات من أداة عن عبارة على أ�ا) Quantitative Easing(الكمي  ميكن تعريف سياسة التيسري     

 النقدية التقليدية السياسة أدوات على يتعذر عندما ذلك املالية، و األزمات فرتات يف استثنائي بشكل املركزية البنوك التقليدية، تلجا إليها

 البنوك أو العمومية اخلزينة املالية لدى املوجودات بشراء املركزي البنك وجبهامب يقوم حيث الكلي، االقتصاد تنشيط الكيفية أو منها الكمية

عملية  وتتم األجل، وطويلة جدا عالية املالية هلذه املوجودات االئتمانية املخاطر درجة العموم على وتكون املالية، واملؤسسات التجارية

 وهذا النقدية، الكتلة مقابالت بوجود االلتزام دون النقدي اإلصدار على رورةتعتمد بالض هائلة وبكميات جديدة نقود بطبع الكمي التيسري

 مستويات على احلفاظ هو منها اهلدف يكون املركزية للبنوك مصداقية وجود ومع مدروسة، مدة زمنية خالل النقدي املعروض لزيادة

  .3البطالة معدالت وختفيض ,االقتصادي النمو حتفيز التضخم، معدالت استقرار أمهها االقتصادية من املتغريات �موعة مستهدفة

األهداف أبرزها من جمموعة على الكمي التيسري سياسة استخدام عملية وتنطوي     
4

:  

 قبل من املعروض منها يسبب اخنفاض األجل طويلة األصول بشراء املركزية البنوك قيام إن:األجل طويل الفائدة معدل في التأثير -

 األجل طويلة األصول ارتفاع أسعار يف يساهم مما الكمي، التيسري برامج خالل من عليها املتزايد الطلب ثبات افرتضنا إذا املستثمرين،

 األجل؛ طويلة الفائدة معدالت واخنفاض

 السند، مدة خالل طول وذلك الفائدة سعر يف التغريات خلطر السندات أسعار تتعرض حيث :السندات أسعار مخاطر من التقليل -

 تؤثر اليت السيادية السندات خاصة منها السندات على املخاطر هذه من التقليل هو الكمي التيسري لربامج االعتبارات أهم فمن هلذاو 

 السوق؛ يف مناسبة سيولة وخلق على تداوهلا املستثمرين يشجع ما هذا واالستثمارية، التجارية السندات من العائد على إجيابا

 من املقرضني املالية اجتاه بالتزاما�م الوفاء على املقرتضني قدرة وعدم اإلفالس يعترب: المالية بااللتزامات وفاءال وعدم اإلفالس تحييد -

 للمؤسسات مالية إنقاذ كخطة ما يوفره وفق األثر هذا حتييد على يعمل الكمي التيسري سياسة تبين أن إال املالية، األزمات مظاهر أهم

 مناطق إىل ذلك تداعيات انتقال من واحلد لألسواق املالية، املصرفية الثقة واستعادة اال�يار، من أصوهلا على واحلفاظ لإلفالس القابلة

  .املالية العاملية األسواق وترابط املالية العوملة ظل يف العامل من أخرى

لتجارية من جهة، ما جيعلها قادرة على اإلقراض ، من خالل توفري السيولة املالية للبنوك اإنعاش اإلقتصادالكمي إىل  يهدف التيسريو      

من جديد، كما أنه يقوم بشراء كبري للسندات احلكومية وغري احلكومية، ما جيعل أسعارها ترتفع بشكل كبري ومتسارع، وبالتايل إخنفاض 

تثمار يف السندات، وهو ما يوفر دفعة معدالت الفائدة عليها من جهة أخرى، ما جيعل البنوك التجارية تفضل اللجوء إىل اإلقراض بدل االس

  .لإلقتصاد ذات تغذية ذاتية
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II  .3 .الكمي التيسير سياسة مخاطر: 

 :5 املخاطر منها العديد من إىل الكمي التيسري سياسة تؤدي قد 

 .العام الدين ارتفاع إىل العمومية للسندات املركزي البنك شراء يؤدي  -

 أزمة إىل يؤدي مما عليها، الطلب زيادة خالل من األسهم والسندات أسعار يف فقاعات وثحد إىل الكمي التيسري سياسة تساهم قد -

 .مالية

 إجراء من أسرع بشكل تستجيب أل�ا الوقت لكسب أوقات األزمات يف السلطات إليها تلجأ سهلة وسيلة الكمي التيسري سياسة تعد -

 اختاذ احتمال قل ،كلما لألصول املالية املركزية البنوك شراء مدة ازدادت اكلم لذلك االقتصادية، للسياسة اهليكلية الالزمة اإلصالحات

 .الضرورية اهليكلية لإلصالحات السلطات

 التيسري سياسة من فاخلروج لذلك مرات، بعدة ميزانيته تضاعف حجم إىل يؤدي األجل طويلة املالية لألوراق املركزي البنك شراء إن -

 .  املركزي البنك ميزانية يف خسارة عنها نتجي الفائدة قد أسعار ورفع الكمي

 رؤوس لتدفق نتيجة الناشئة للبلدان املالية األسواق يف إىل تقلبات املتقدمة الدول يف املطبقة الكمي التيسري سياسة تؤدي أن ميكن -

 �اية عند األموال هذه سحب رتفعة مثم عوائد عن حبثا املالية األصول يف املستثمرين طريق عن املتقدمة الدول األخرية من هلذه األموال

 .الفائدة أسعار ورفع الكمي التيسري برامج

 طويلة للسندات �ا تقوم اليت الشراء عمليات أن املركزية، حيث البنوك استقاللية ضعف إىل الكمي التيسري سياسة تؤدي أن ميكن  -

 وتوظيف منو معدالت دون حتقيق التضخم معدالت ارتفاع إىل ؤديي مما فقط العمومية امليزانية عجز منها متويل اهلدف يكون قد األجل

 .حتقيقها على والعمل بدقة حتديد أهدافها املركزية البنوك على جيب لذلك مستهدفة،

II  .4 .تعريف التضخم وأسبابه: 

 احلقيقي الدخل نسبة وزيتجا حيث ،توسع حالة يف النقدي الدخل يكون عندما موجودا يكون أن التضخم"  pigou" بيغو  يرى     

"النقود يف احلكومة تدخل عن الناتج األسعار يف التزايد اجلزء من ذلك أنه أو اإلقتصادي، النشاط عن الناتج
6

.  

  :املختلفة منها احلاالت من عدد لوصف" l'inflation "اصطالح التضخم  ويستخدم     

  لألسعار؛ العام املستوى يف املفرط االرتفاع -

 األرباح؛ أو األجور مثل النقدي الدخل عناصر من عنصر أو النقدية ملداخيلا ارتفاع -

 .واملتغرية الثابتة اإلنتاجية التكاليف ارتفاع -

  .النقود إصدار يف اإلفراط -

 يستند و ،)النظرية الكينزية( التضخم أسباب أهم من تعترب الكلي الطلب زيادة فإن للتضخم، املفسرة االقتصادية النظريات وحسب     

 فإذا منها، املعروض مع السلعة الطلب على يتعادل عندما السوق يف يتحدد السلعة سعر أن حيث والطلب، العرض قانون إىل التفسري هذا

 إىل يؤدي ذلك فإن )الطلب زيادة من أقل زاد بنسبة أو(حاله  على العرض بقاء مع األسباب من لسبب الكلي الطلب يف إفراط حدث

  .السلعة سعر إرتفاع

 منها األكرب اجلزء أو واخلدمات السلع مجيع على الطلب زيادة بأن القول اخلدمات، ميكن و السلع جمموع على القاعدة هذه وبتعميم    

 زيادة :جند الطلب زيادة إىل تؤدي أن ميكن اليت األسباب من و الطلب، بتضخم يسمى ما لألسعار وهذا العام املستوى ارتفاع إىل يؤدي

 وأيضا زيادة استثمارا�ا، تنامي مع باملوازاة املشروعات إنفاق زيادة اإلدخار، حساب على لإلستهالك خيصص ما الذي غالبا األفراد اقإنف

 .املختلفة النفقات مواجهة أو األجور رفع بغرض احلكومي اإلنفاق

جند التضخم حصول إىل أيضا تؤدي أن ميكن اليت األسباب أهم من و     
7

: 

 تطرحها و البنك املركزي من احلكومة تقرتضها اليت بالكمية العامة اإليرادات عن العامة النفقات زيادة أي : العامة الميزانية في عجزال  -

 اإلنتاج احلقيقي؛ ثبات مع الفعلي الكلي الطلب أثرها ازدياد على يرتتب و تغطية، بدون التداول يف
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 الكتلة يف الكبري و التزايد املستمر إىل للنقود الكمية النظرية حسب التضخم يرجع :النقدية تلةالك زيادة أو النقود إصدار في الزيادة  -

 واخلدمات؛ السلع من احلقيقي اإلنتاج يف زيادة يصاحبها أن دون النقدية

 الكميات فتزيد ضفرص اإلقرتا من يزيد مما اإلعتمادات، باب فتح على الفائدة سعر معدل اخنفاض يشجع :الفائدة سعر انخفاض  -

 املتداولة؛ النقدية

 اإلنتاج عوامل أسعار خدمات زيادة احلالة يف هذه التكاليف بزيادة واملقصود األجور، خاصة و :النفقات أو اإلنتاجية التكاليف زيادة  -

 هلا؛ احلدي اإلنتاج من أكرب بنسبة

 احمللية يف األسواق األسعار على األجنبية األسواق يف سعاراأل إرتفاع ينعكس حيث :الخارج من الخدمات و السلع معظم استيراد  -

 .للتضخم إسرتاد أن هناك عملية أي اإلسرتاد، بفعل

II  .5 .أنواع التضخم : 

يتميز التضخم بعدة أنواع أمهها     
8

:  

 أثره ينعكس مما اإلنتاج، يف معدالت زيادة الكلي الطلب يف الزيادة يقابل ال التضخم حني من النوع هذا يتحقق: األصيل التضخم 

 .األسعار ارتفاع على

 أو العرض بينما الطلب عندما يزداد حيصل التضخم من النوع وهذا األسعار، بطيء يف بارتفاع النوع هذا يتسم :الزاحف التضخم 

 .% 10 يصل إىل طبيعي بشكل األسعار يف ارتفاع إىل ، فيؤدي)مستقر( ثابت اإلنتاج

 دون حتول وقيود بوضع ضوابط تتمثل سياسات خالل من االرتفاع من منع األسعار خالهلا يتم ةحال هي: المكبوت التضخم 

  .األسعار وارتفاع كلي إنفاق

 هذا يؤدي وقد السوق، النقد يف تداول يف سرعة معها يرتافق عالية التضخم مبعدالت معدالت ارتفاع حالة وهي :المفرط التضخم 

مجهورية  حكم فرتة إبان م 1923 و 1921 عامي أملانيا بني من كل يف حصل كما الوطنية، لةالعم إىل ا�يار التضخم من النوع

 الواحد الشهر يف %  50األسعار مستوى يف االرتفاع يتجاوز وقد .العاملية الثانية احلرب بعد م، 1945 عام هنغاريا ويف فاميار،

 .خالل العام  % 100من أكثر ، أو)شهر كل(

II  .6 .خم وطريقة قياسهأثار التض: 

 :للتضخم أثار على اجلانب االقتصادي واالجتماعي ميكن إجيازها يف األيت

 االستهالك،  وزيادة االدخار اخنفاض الفائدة، معدل اخنفاض التضخم، بفعل العملة قيمة اخنفاض :وتتمثل يف :االقتصادية اآلثار

 .االستثمارات وحمدودية اإلنتاج، اخنفاض

واحملدودة،  الثابتة الدخول أصحاب على السليب التأثري الفقر، معدل ارتفاع البطالة، نسبة ارتفاع :وتتمثل يف :االجتماعية اآلثار -1

  .االجتماعية اآلفات وظهور

ولكن أكثر الطرق انتشارا وابسطها استخداما هي ما يعرف مبعدل التضخم، وميكن  طرق لقياس التضخم،وعموما هناك عدة       

  :التايلحسابه على النحو 

 
 :نا  ثحي     

Ir  :معدل التضخم.  

P1 :السنة السابقة يف لألسعار العام املستوى.  

P2 :السنة احلالية يف لألسعار العام املستوى.  

 2019يف عام  %133، وأصبح 2016يف عام  % 125ولغرض التوضيح نفرتض أن املستوى العام لألسعار كان      

  :ونيك 2019فان معدل التضخم يف عام 
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 .2016مقارنة بسنة  2019يف عام  % 125ر أي أن املستوى العام لألسعار ارتفع مبقدا

III. أسباب تطبيق سياسة التسيير الكمي في الجزائر واإلصالحات المرافقة لها: 

 الفعل ردود وبعد من جهة، اجلزائر يف العامة املوازنة متويل يف األول املصدر يعترب الذي احملروقات لقطاع املواتية غري الصدمة بعد     

 أخرى، جهة من النفط مداخيل تراجع الضرائب لتعويض زيادة إىل السلطات جلوء حرضتها اليت اإلقتصاديني، األعوان طرف من السلبية

 كتلة بطبع تقتضي واليت اإلقتصاديني، األعوان لدى السلبية الفعل على ردود اإللتفاف من كنوع الكمي التيسري سياسة إىل اجلزائر جلأت

 النقد قانون صدور خالل من وذلك ، 2018 لسنة اجلزائر يف العامة املوازنة متويل أجل املركزي من البنك لدى مقابل هلا ليس نقدية

واملادة  46 املادة تعدل اليت مكرر، 45 املادة وهي ووحيدة واحدة مادة حيتوي ، والذي 11/10/2017املؤرخ يف  17/10 القرض

 بالنقد املتعلق  14/04/1990املؤرخ يف  90/10، الذي بدوره يعدل القانون 26/08/2003املؤرخ يف  03/11من األمر  47

  .والقرض

III .1 .  مكرر من قانون النقد و القرض 45مضمون المادة:  

مخسة سنوات   كزي خالل مدةبشكل استثنائي االقرتاض من بنك اجلزائر املر   يسمح للخزينة العمومية"مكرر إىل انه   45تشري املادة  و   

عرب سندات تصدرها اخلزينة و ذلك للمشاركة خصوصا يف تغطية العجز يف امليزانية و متويل الدين العمومي و كذا متويل الصندوق الوطين 

  .راءحيث سيرتافق هذا مع العديد من اإلصالحات املالية واالقتصادية للحد من االنعكاسات السلبية هلذا اإلج ، 9لالستثمار

 احلكومية العامة املوازنة متويل بإمكانه املركزي البنك أن جيد 90/10 القانون وقبله والقرض بالنقد املتعلق 03/11 لألمر املتصفح إن     

  :10أساسيني مها بندين خالل من

 ال متويال اري لديه،اجل باحلساب املكشوف على سحب طريق عن تسبيقات شكل يف العمومية اخلزينة ميول أن اجلزائر لبنك ميكن  -

 واحدة مرة تكون أن على متتالية، غري أو متتالية يوم  240 مدة تتجاوز أن ميكنها وال الفارطة، السنة إيرادات من % 10 يتجاوز

 ؛السنة يف

 السنة راداتإي من % 20 حدود يف العمومية اخلزينة سندات بشراء يقوم أن ميكنه اكتتاب فقط األوراق املالية عالية اجلودة و كما -

 حماسيب لصاحل املكفولة السندات خيصم أن أو األمانة نظام حتت يأخذ أن ميكنه و أشهر، 06 مد�ا ال تتعدى أن على الفارطة،

   ؛أشهر 03 خالل واملستحقة اخلزينة

ة إضافية إال وفق حسابات وفق قانون النقد والقرض، ويف ظل القوانني االقتصادية السائدة، ال ميكن للبنك املركزي طباعة عملو      

اقتصادية دقيقة حول وضعية االقتصاد، ولكن و وفق التعديل اجلديد ختلص بنك اجلزائر من هذا القيد، وبات بإمكانه طباعة املزيد من 

 .الدينار لتلبية حاجيات اخلزينة العمومية، وهذا يعترب مصدر متويل غري تقليدي لالقتصاد

III .2 . الجزائر في الكمي لتيسيرا سياسة تطبيق أسباب:  

  : هناك عدة أسباب أدت إىل جلوء احلكومة اجلزائرية إىل استخدام آلية التيسري الكمي أمهها     

III .2 .1 . انخفاض أسعار النفط:  

ى مستويا�ا دوالر للربميل بعدما بلغت أقص 50عرفت أسعار النفط تدهورا كبريا خالل السنوات األخرية حيث اخنفضت إىل حوايل      

دوالر للربميل مما أدى إىل خلل على مستوى االقتصاد اجلزائري كون أن قطاع احملروقات أهم  110حيث قدرت  2013و  2014سنيت 

 .مصدر ملداخيل الدولة
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  : وميكن توضيح التطورات  األخرية ألسعار النفط يف اجلدول األيت

  2019إلى سنة  2014تطورات أسعار النفط من سنة ): 01(الجدول رقم 

  

  

  السنوات

الثالثي 

األول لـ 

2014  

الثالثي 

الثالث لـ 

2014  

سبتمبر   2015

2016  

الثالثي األول 

  2017والثاني لـ 

جانفي 

2018  

  

2019  

  

أسعار النفط الجزائري 

  )دوالر(

حوايل   110

50  

حوايل 

40  

  مابني  70حوايل   50حوايل   42

   60إىل  50

  :عتماد على من إعداد الباحثة باال: المصدر

: ، متاح على الرابطأسعار النفط والغاز الطبيعي اليوم في أسواق التداول العالمية: صفحة جنوم مصرية -

ngmisr.com/finance/https://www.،  23/12/2019بتاريخ.  

 :الرابط على متاح ،بالمـــائة 50 نسبتـه بانخفــــاض 2015 تنهـــي الجــزائـــري النفـط أسعـــار: صفحة وقت اجلزائر -

https://www.wakteldjazair.com/،  25/12/2019بتاريخ. 

دوالرا، وهو رقم قياسي كانت عولت عليه احلكومة إلعادة التوازن  70.30وضح اجلدول أن أسعار البرتول اجلزائري ارتفعت إىل ي     

ملداخيل اخلزينة، ومن أسباب هذا االرتفاع العواصف الثلجية اليت شهد�ا أوروبا وأمريكا مما ساهم يف رفع الطلب على الذهب األسود 

هذا االرتفاع إىل تناقص املخزون األمريكي بعد زيادة الطلب عليه، والتخفيض الذي شهدته قيمة العملة األمريكية  بشكل قياسي، كما يرجع

  .11باملائة 10و 5الدوالر، والذي يرتاوح بني 

باملائة من أسهم  5ومن أهم أسباب االرتفاع أيضا هو استمرار النزاع بني اململكة العربية السعودية وإيران، وكذا تأجيل صفقة بيع       

را، أرامكو السعودية، معتربا أن مصلحة اململكة العربية اليوم تكمن يف إمتام الصفقة بنجاح ليبقى سعر برميل النفط فوق عتبة السبعني دوال

  .201912حيث إن ذلك سريفع من قيمة أسهم أرامكو اليت لن يتم التنازل عنها قبل سنة 

III .2 .2 .عدم تنوع الصادرات:  

مما جعل االقتصاد اجلزائري شديد  %97ميثل قطاع احملروقات املصدر األساسي إليرادات الصادرات اجلزائري حيث يساهم فيه بنسبة      

 :احلساسية ألسعار النفط فاخنفاضه أدى إىل عجز امليزان التجاري كما هو موضح يف الشكل األيت

  )2017-2010(ت وباقي القطاعات في الجزائر تطور حجم الصادرات لقطاع المحروقا :)01(الشكل رقم 

  
  

  .349هدى هذباء يونسي وماجدة مدوخ، مرجع سبق ذكره،  ص: المصدر
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نالحظ من خالل الشكل أعاله أن قيمة الصادرات مرتفعة خالل فرتة انتعاش أسعار النفط حيث بلغت أعلى مستويا�ا يف         

لقطاع احملروقات ومع االخنفاض الذي عرفته أسعار النفط اخنفضت  %98ر منها مليار دينا 5548.33أين قدرت ب  2012سنة 

  .لقطاع احملروقات %95مليار دينار منها  3212.77حيث قدرت ب  2016الصادرات وبلغت مستويا�ا يف سنة 

إىل  2016فع يف سنة مليار دينار وارت 2741.76أين بلغ  2015إن اخنفاض الصادرات أدى إىل عجز امليزان التجاري منذ سنة 

  .مليار دينار وذلك العتماد االقتصاد اجلزائري على االسترياد يف ظل مجود جهازه اإلنتاجي 2859.25

III .2 .3 .تآكل احتياطات الصرف:  

ات يشكل املصدر عرفت األلفية اجلديدة من القرن الواحد والعشرين فوائض مالية نامجة عن ارتفاع أسعار النفط ، ومبا أن قطاع احملروق    

مليار دوالر بعد  162.615ب  2010الرئيسي للصادرات اجلزائرية أدى ذلك إىل تراكم احتياطات الصرف األجنيب واليت قدرت يف سنة 

، وواصل احتياطي الصرف األجنيب ارتفاعه مع ارتفاع  %1266.51مليار دوالر أي بارتفاع قدره  11.09حوايل  2000ما بلغت سنة 

غري أن الصدمة النفطية األخرية أدت إىل تآكل احتياطات الصرف األجنيب  2013مليار دوالر سنة  194.297ط وبلغ أسعار النف

ليصل  ،2013مقارنة بسنة  %45أي بنسبة  2017مليار دوالر يف سنة  97.614باعتباره أهم مقابل للكتلة النقدية حيث اخنفض إىل 

 .2019مليار دوالر يف أفريل  72,6إىل 

III .2 .4 .تغطية عجز الميزانية: 

مما جعل اخنفاض ) 2014-2000( من اإليرادات العامة خالل الفرتة  %66.55تعد اجلباية البرتولية أهم موارد الدولة حيث شكلت  

مليار  2128.8مليار بعدما كان  3103.7إىل  2015أسعار النفط يؤدي إىل تفاقم عجز امليزانية العامة للدولة حيث ارتفع يف سنة 

مليار دينار نتيجة لرتشيد النفقات  1234.7مليار دينار و  2285.9إىل  2017و  2016لينخفض يف سنيت  2013دينار يف سنة 

  .2019وجتميد العديد من املشاريع التنموية املقرر تنفيذها قبل 

III .2 .5 .النقود طبع سهولة:  

 واليت النقود طبع جمال يف اجلزائر تطورت حيث للنقود، مطبعة خاصة ميلك الذي العريبو  اإلفريقي الصعيد على األول البلد اجلزائر تعترب إذ

إفريقي  بلد أول اجلزائر تكون أن الغريب من فليس وعليه ، 1962 يف دينار مليار 2 تتعدى ال أن كانت بعد دينار مليار مليون 2 بلغت

 بدأت اليت البرتولية الصدمة تداعيات الوطين واحتواء لالقتصاد املالية توازناتال الستعادة استعجايل كحل الكمي التيسري سياسة يتبىن عريب

 .2014صيف  منذ بوادرها

هذا وباإلضافة إلى أسباب أخرى أهمها     
13

:  

 �اية مع دينار مليار ، 2731 من انتقلت حيث ، 2016 و 2015 سنيت مدار على البنوك يف النقدية للسيولة رهيب اخنفاض -

 مليار 512 لتسجل مث2016 ديسمرب �اية يف دينار مليار 821 لتبلغ ، 2015 ديسمرب �اية يف دينار مليار 1833 إىل 2014

 ؛ 2017 سبتمرب �اية يف دينار

 أهم مقابل تارخيية قيم حنو سعر صرفه وارتفاع إفريقيا، يف العمالت أضعف من يعترب الذي اجلزائري للدينار الشرائية القدرة تدين -

 السوق ضغوطات مع الرمسي السوق يف دينار جزائري 140 حوايل يساوي أورو واحد حيث اليورو، منها خاصة العاملية تالعمال

 اجلزائر بنك على حتم ما هذا جزائري، دينار 220 إىل من اليورو واحدة وحدة قيمة وصلت حيث الوطنية العملة قيمة على املوازية

 إيرادا�ا لرفع سابقا ذلك إىل اللجوء مت وقد املالية، األزمة ختطي أجل أكثر من الوطنية عملةال قيمة ختفيض حل إىل اللجوء عدم على

 الصرف بسعر اخلاصة السياسات هذه مثل فشل الدراسات من العديد إثبات مع العملة الوطنية، إىل حتويلها عند النفط صادرات من

 .الصدمة البرتولية تداعيات الحتواء
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III .3 .حات والتدابير المعتمدة في الجزائر في إطار التيسير الكمياإلصال:  

التدابري   لتحقيق أهداف سياسة التيسري الكمي والتقليل من خماطره على االقتصاد اجلزائري، وضعت احلكومة اجلزائرية جمموعة من     

واإلصالحات تشمل أربع حماور هي
14

:  

III .1.3. ضمن هذا احملور عدة إصالحات أمههاويت:  استعادة توازنات خزينة الدولة:  

  ؛تخدمة يف حتضري وتنفيذ امليزانيةتعزيز قدرات التقدير والتسيري للنفقات العمومية للدولة وعصرنة جمموع األنظمة املس  -

لعمومية اعتماد طريقة تسيري املالية العمومية عن طريق تفويض االختصاصات على مستوى اجلماعات احمللية و املؤسسات ا  -

  ؛املقدمة للخدمة العمومية

حتسني اإليرادات اجلبائية العادية من خالل التعجيل بربنامج اجناز مراكز الضرائب و مكافحة الغش اجلبائي و حتسني التحصيل  -

  ؛لضرائب و مراجعة أدوات التحقيقاتالقواعد اليت حتكم ا  عرب مراجعة و تعزيز

  ؛قات التجهيزتنظيمية املتعلقة بنفتعزيز األحكام ال -

 ؛2019الشروع تدرجييا ابتداء من اجناز إحصاء وطين ملداخيل األسر يف السنة اجلارية حتضريا لرتشيد سياسة اإلعانات العمومية و  -

 .الرتشيد املتزايد خالل السنوات القادمة لسياسة التوظيف يف قطاع الوظيفة العمومية و تنفيذ التشريع يف جمال التقاعد -

III .2.3.يتضمن هذا احملور ترشيد الواردات من السلع واخلدمات وايالء األولوية لإلنتاج احمللي : دة توازنات ميزان المدفوعاتاستعا

للسلع و اخلدمات إضافة إىل ترقية الصادرات خارج احملروقات، وأيضا التقليل من املنح واإلعانات اخلاصة والعامة وتشجيع االستثمارات 

 .املالية وغري  املالية

III .3.3 .تدابري، نذكر منها وضع إطار   يشمل احملور الثالث إصالح املالية واجلباية احملليتني باختاذ عدة: اإلصالحات الهيكلية المالية

لسياسة جباية حملية، كما يتضمن أيضا تدابري حول اإلصالح املايل و املصريف من اجل تنويع العرض يف جمال التمويل  2019تشريعي يف 

 .ركية سوق القرض، السيما من خالل استعمال تعميم و سائل الدفع العصرية ودفع ح

III .4.3. يشمل احملور األخري آليات تطوير االقتصاد الرقمي وتعزيز الالمركزية و إصالح سوق : اإلصالحات الهيكلية االقتصادية

حية، كما يضم ذات احملور،عصرنة القطاع الفالحي مبا يسمح العمل و ترشيد اإلنفاق العمومي يف جمال احلماية االجتماعية و السياسة الص

بتحقيق هدف األمن الغذائي وترقية الصادرات الفالحية و مواصلة تنويع االقتصاد و تفعيل النمو خارج احملروقات و حتسني مناخ العمال 

  .وجاذبية وجهة اجلزائر فيما خيص االستثمارات املباشرة األجنبية

ت املدرجة يف إطار تنفيذ سياسة التيسري الكمي هي مدروسة ومتابعة من قبل جلنة على مستوى بنك اجلزائر تضم إن كل العمليا     

ويل إطارات من وزارة املالية واهليئات ذات الصلة، واليت مكلفة كذلك مبباشرة اإلصالحات االقتصادية واهليكلية األساسية ملرافقة هذا التم

 .ةوإعادة التوازن إىل امليزاني

IV. تقييم سياسة التيسير الكمي في الجزائر، وتحدياتها: 

إىل عدة انتقادات من طرف حمللني  2019 - 2017تعرضت سياسة التيسري الكمي اليت طبقت يف اجلزائر خالل الفرتة املمتدة من      

 .وخرباء اقتصاديني ومن قبل بنك اجلزائر نفسه

IV.1 . ميتقييم بنك الجزائر لسياسة التيسير الك:  

، وقد أشار التقرير إىل 2017اصدر بنك اجلزائر تقريرا لتقييم سياسة التيسري الكمي اليت طبقت يف اجلزائر منذ شهر أكتوبر من سنة      

تحدة أن الوضع املايل يف اجلزائر خيتلف مجلة وتفصيال عن العديد من الدول اليت انتهجت هذا النمط من التمويل املايل للخزينة كالواليات امل

 .األمريكية وأوروبا واليابان

من قانون املالية، وكانت النتائج  53واقرتح بنك اجلزائر يف رده، مناهج بديلة لتمويل اخلزينة العمومية يف املرحلة املتوسطة، بتطبيق املادة      

، ومت 2018مليار دج يف  1000و 2017مليار دينار يف  920، 2016مليارات دينار يف عام  610على اخلزينة العمومية مرضية بـ 
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وحىت  2017ومنذ منتصف نوفمرب . ، هذه السنة اليت كانت فرتة تعبئة األموال فقط2017مكرر يف قانون املالية عام  45إدخال املادة 

  مليار دوالر، 55.17أو ما يعادل  15مليار دينار 6556.2، مت توفري مبلغ �2019اية جانفي 

مليار دينار إلنعاش االقتصاد الوطين حشد�ا اخلزينة من بنك اجلزائر يف  6.556.2يار دينار من جمموع مل 3.114.4وقد مت ضخ      

، أي ما يقارب النصف،حسبما أشارت إليه مذكرة 2019و�اية جانفي  2017التقليدي بني منتصف نوفمرب    إطار تنفيذ التمويل غري

البنك
16

.  

اخلزينة لدى بنك اجلزائر لكنه مل ُيضخ بعد   مليار دينار قد دخل حساب 945.1، فإن مبلغ وحسب املذكرة حول تطبيق هذا التمويل    

  .يف االقتصاد الوطين

اخلزينة بغية استعماله وفقا لالحتياجات املؤكدة، يف   مليار دينار يف حساب الصندوق الوطين لالستثمار لدى 656.7ومت وضع مبلغ    

  .يعد حمل تعقيم من قبل بنك اجلزائر من خالل آلياته املختلفةدينار   مليار 1.830حني إن مبلغ 

دينار يف متويل عجز اخلزينة خالل السنتني   مليار 2.470، استخدم مبلغ )مليار دينار 6.556.2(ومن جممل املبلغ الذي ُحشد     

  .ي، حسبما أوضحه البنك املركز 2019السنة املالية   وجزئيا بعنوان 2018و 2017املاليتني 

الوطنية سوناطراك وسونلغاز، وكذا يف متويل    مليار دينار يف تسديد الديون العمومية للمؤسسات 1.813من جهة أخرى، ساهم مبلغ      

جتاه الصندوق   مليار دينار للصندوق الوطين للتقاعد من أجل إعادة متويل دينه 500كما ُوّجهت .عملية تسديد القرض السندي للنمو

  .ينات االجتماعيةالوطين للتأم

مليار دينار، وجهت  1.773.2لالستثمار مببلغ   وحسب نفس املصدر، فإن هذا التمويل قد مسح كذلك بتمويل الصندوق الوطين     

   .17ةوعجز الصندوق الوطين للتقاعد ومشاريع مهيكل  "عدل"لعمليات متويل برامج سكنات 

أيام، ما جعل احلكومة تلجأ  7باملائة يف  2.5سري الكمي نتج عنها ارتفاع يف سعر السوق بـ وأشار التقرير إىل أّن استخدام سياسة التي     

 2018وخالل سنة . يف املائة 10إىل  8نقطة، وبذلك وصل سعر السوق من  200إىل زيادة يف معدل االحتياطي اإللزامي لسنتني بـ

  .18مليار دينار 2000فيفري بـ  6سجل شهر جانفي، أكرب زيادة، وبلغت الذروة يف 

 مباشرة املتخذة التدابري تنفيذ وجتدر اإلشارة إىل أن صندوق النقد الدويل عارض هذه السياسة قبل تطبيقها يف اجلزائر وأوصى مبواصلة      

 على احلفاظ عم اخل،...االجتماعي للدعم التدرجيي والتخلي ومرتفعة جديدة ضريبية معدالت وفرض كرتشيد النفقات البرتولية الصدمة بعد

   اجلزائر، استقاللية بنك

IV.2 . واجهت سياسة التيسري الكمي يف اجلزائر عدة حتديات يف تطبيقها  :التحديات المصاحبة لسياسة التيسير الكمي في الجزائر

أمهها
19:  

 أنه كما ،التيسري الكمي آلية  يلتفع ليتم كفاية، كبريا يكون أن جيب ،)والبنوك املالية، األوراق سوق(بشقيه  التمويلي السوق عمق إن 

 ال ما وهذا السندات، طريق عن املالية سوق األوراق ومن األوىل، بالدرجة التجارية البنوك من نفسها متول املؤسسات تكون أن جيب

 برمته، املصريف ازاجله البنوك و يف اجلمهور ثقة وعدم املالية سوق األوراق ضعف أن إذ اجلزائر، يف اإلقتصادية املشاريع على ينطبق

 بنوك هي اجلزائر يف املشاريع متول واليت العايل املصريف الرتكيز ذات التجارية البنوك كما أن أساسها، من اآللية هذه تطبيق فكرة ينسف

 اإلقتصاد أن عن ناهيك ،)اخل....وسوناطراك سونلغاز،( الكربى اإلقتصادية للمجمعات مصريف توطني متأتية من أمواهلا معظم عمومية،

 ي؛لتيسري الكملاجلانبية  اآلثار تفادي على قادرا يكون حىت جذرية، هيكلية إصالحات حباجة إىل

 املشاريع حيفز ما أقل، الفائدة سعر كان كلما اإلقتصادي، النظام يف األموال مزيد من هناك كان كلما أنه إقتصاديا به املسلم من 

 يف اإلقتصاديني األعوان يف تؤثر ال سعر الفائدة قناة اجلزائر، يف أنه إال اإلقرتاض، على) منها والصغرية املتوسطة خاصة( اإلقتصادية

املصريف،  اجلهاز يف اإلدخار على املدخرين حترك ال الودائع على الفائدة معدالت فإن أخرى جهة من قراراته اإلستثمارية، تعديل

 سيولة مصيدة حالة يف اإلقتصاد جيعل ما برمته، املصريف اجلهاز خارج تتم إلقتصاديةاملشاريع ا بني املالية املعامالت كل أن إىل باإلضافة

 ؛احلالة هذه يف جدوى بال تكونالتيسري الكمي  آلية فإن وعليه فقط، اجلزائري اإلقتصاد ختص إستثنائية حالة يف ال �ائية،
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 هذه تطبيق إىل عدم يؤدي التمويل، ناحية من نفسها على وإنغالقها اإلقتصادية، والشركات للمؤسسات األموال رؤوس فتح عدم 

 اجلهاز مرونة عدم فإن أخرى من جهة جهة، من هذا جدا، طويلة التجارية البنوك من التمويل قرار اختاذ فرتة أن إىل باإلضافة اآللية،

 كبرية حصة فيه اإلسترياد يشكل ريعي، إقتصاد أنه على إعتبار فعاليتها، نقدية أو مالية سياسة كل إفقاد إىل تؤدي اجلزائر، يف اإلنتاجي

 زيادة على قادر غري اإلنتاجي اجلهاز ألن الفعالية، عدمية تكونالتيسري الكمي آلية  تطبيق إمكانية فإن وهنا اإلمجايل، احمللي الناتج من

 ؛ختفيضه أو اإلنتاج

 يكون أن بشرط اإلقتصادي، النمو �دف تعزيز فقط، قتصادياإل اإلنكماش حالة يف فعالية ذات هو أ�ا تكون األداة، هذه مييز ما إن 

 تضخم، تشكل فهي وبالتايل املركزية، البنوك لدى هلا مقابالت ليس املطروحة النقدية الكتلة أن إعتبار على ،%2 دون التضخم معدل

 تذهب وال واإلستهالك، اإلستثمار حتفيز أجل من اإلقتصاديني، لألعوان موجهة الكتلة النقدية تكون أن يشرتطالتيسري الكمي  أن كما

 عن ناهيك لإلقتصاد،  حمركا باعتبارها إنقاذها احلكومة على جتب اليت الكبرية املالية واملؤسسات التجارية، ملسريي البنوك أرباح شكل يف

 سياسات أو عمالت، حرب يف دخولال يتم ال حىت لديهم، اإلقتصاد ووضعية هلذه األداة، إستعماهلم ومدى التجاريني، الشركاء مراعاة

 التجاريني، الشركاء قبل من مماثل خفض يستدعي العملة، لقيمة خفض إال هيالتيسري الكمي  عملية إعتبار أن على تدمريية، محائية

 ؛العملية هذه نتيجة اإلقتصاد النمو منهم ُيْسَرقْ  ال حىت

 إىل املزدهر القطاع حتويل مداخيل عند العامة املوازنة متويل ورائها من فتستهد السلطات فإن العملة، قيمة ختفيض عملية إىل بالنسبة 

 اإلسترياد قطاع حفزت قد هنا تكون بل العكس مرن، غري اإلنتاجي اجلهاز أن إعتبار على الصادرات حتفيز وليس اجلزائري، الدينار

 ميزة اجلزائري اإلقتصاد تكسب كانت وإن املتتالية الدينار ختفيض قيمة فإن أخرى جهة من مستورد، تضخم إىل يؤدي بدوره والذي

 الشركاء ومها اليورو، أو الدوالر قيمة ختفيض لعملية اآلخر الوجه إال هي ماالتيسري الكمي  عملية فإن ،)النظرية الناحية من( تنافسية

 .العملية هذه من املرغوبة املكتسبات إلغاء إىل يؤدي وأرويب أمريكي كمي تيسري يتبعه الدينار، قيمة فإن ختفيض وبالتايل التجاريني،

  :تتمثل يف أخرىويمكن إضافة تحديات      

  ؛تمويل العجز احلكومي اجلزائريعدم توجيه األموال إىل الدورة التشغيلية والدورة التنموية، وتوجيه أكثر من نصفها ل  -

كما حدث يف ،  احتياطي كبري من الذهب لى اإلنتاج والتصدير أوحيتاج إىل شروط ال تتوفرها اجلزائر مثل القدرة عالتيسري الكمي جناح  -

  .اليابان و الوم أ والصني لتعويض قيمة النقود اليت سيتم ضخها مبا يقابلها

V. تداعيات سياسة التسيير الكمي على مستويات التضخم وأسعار االستهالك في الجزائر:  

 فهي االقتصادية، لتحقيق األهداف استخدامها ميكن اليت االقتصادية اسةالسي منظومة عناصر أهم أحد النقدية السياسة تعترب     

  . ككل االقتصادي األداء مستوى على بدورها تنعكس واليت الفائدة وأسعار النقدي العرض على التأثري األوىل بالدرجة تستهدف

 ومل الرواج والكساد، تقلبات وقوع أزمات كبرية بسبب و�دف السياسة النقدية ألي دولة إىل حتقيق استقرار يف األسعار من اجل جتنب     

 اليت والتشريعات القوانني بإصدار االقتصادية، الشؤون يف الدولة تدخل طريق عن إال الدول الرأمسالية يف حىت األسعار استقرار معاجلة تتم

   .سياسات عديدة شّكلت

 والقرض، النقد قانون صدور منذ إىل حتقيقه النقدية اجلزائرية السلطة سعت اطامل اليت األهداف أهم بني من األسعار استقرار و يعد      

 الذي بعد االرتفاع والعشرين، الواحد القرن من اجلديدة األلفية من اجلزائري بداية االقتصاد اليت عرفها املالية الفوائض فرتة خالل خاصة

 ارتفاع يف ساهم مما النقدية، للكتلة مقابل أهم تعترب اليت دات اخلارجيةاملوجو  لصايف هائل منو من عنها اجنر وما النفط أسعار سجلته

 .العام لألسعار املستوى

 تقليدية أدوات استخدام خالل من النقدية يف الكتلة التحكم اجلزائر بنك مرة كل يف حياول األسعار استقرار على احملافظة و�دف     

 .بالفائدة املغلة الوديعة وتسهيل السيولة اسرتجاع كأداة جديدة واستحداث أدوات القانوين كاالحتياطي

 بني وتضارب نقاش حمل كان والذي قانوين مبوجب دون تغطية نقدي بإصدار اجلزائر بنك قام 2017 أكتوبر ومنذ األخرية الفرتة يف أن إال

 أرقام إىل لألسعار العام وصل املستوى أين حمتمل، ويلفينز  سيناريو من االقتصاديني اخلرباء حذر حيث االقتصاديني والسياسيني اخلرباء أراء

املتقدمة،   الدول يف طبق األسلوب هذا أن اعتبار خالل من لسياستها مربرات احلكومة أعطت أن حني يف فيها، التحكم ميكن ال قياسية
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 يف التقليدي غري التمويل برامج بني ريكب اختالف هناك االستثمار، ويبقى حنو موجهة للتيسري الكمي املخصصة املبالغ أن اعتربت كما

 عدمية الفائدة أسعار أصبحت االقتصادي بعدما النشاط لتحفيز األسلوب هذا استخدمت األخرية هذه أن هو الدول املتقدمة ويف اجلزائر

 الدول أن النفط كما أسعار ضاخنفا بعد امليزانية عجز لتغطية األسلوب هذا استخدمت أن اجلزائر حني يف السيولة مصيدة حالة أي الفعالة

 من للرفع ضعيفة إمكانيات هلا اجلزائر بينما الكينزي النموذج النقدية وفق الكتلة لتغريات تستجيب نشطة إنتاجية بأجهزة تتميز املتقدمة

 تطور يوضح االيت ، والشكل20لألسعار العامة املستويات على مباشرة تنعكس النقدي اإلصدار هذا آثار جيعل االقتصادي، مما أدائها

  .يتطبيق سياسة التيسري الكم فرتة خالل اجلزائر يف لألسعار العام املستوى

  2018ونوفمبر  2017بين نوفمبر  التطور الشهري لمؤشر أسعار االستهالك في الجزائر العاصمة):  02(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .03، ص 2018، ديسمرب 276م ، رقمؤشر أسعار االستهالك: الديوان الوطين لإلحصائيات: المصدر

  

  2019إلى نوفمبر  2018بين نوفمبر   التطور الشهري لمؤشر أسعار االستهالك في الجزائر العاصمة):  03(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .03، ص 2019، ديسمرب 288، رقم مؤشر أسعار االستهالك: الديوان الوطين لإلحصائيات: المصدر

تطور أسعار االستهالك ملدينة اجلزائر العاصمة للمنتجات الطازجة املعدلة مومسيا، وذلك خالل  03رقم والشكل  02يبني الشكل رقم     

، ويوضح اجلدولني أن نسب أسعار االستهالك ومن مثة نسب التضخم معقولة وغري 2019إىل نوفمرب  2017الفرتة املمتدة من نوفمرب 

  .قد الدويلمرتفعة كثريا مقارنة بتوقعات اخلرباء وصندوق الن

حسب بعض اخلرباء واحملليني االقتصاديني يف اجلزائر، فاعتمادها هذه السياسة من خالل القيام بإصدارات جديدة سيؤدي إىل توفر  و      

ار وهو كمية كبرية من النقود الومهية، وهذا سيؤدي إىل زيادة الطلب على السلع، مما يؤدي إىل تضخم أسعار البضائع ومنه ا�يار قيمة الدين

قليلة  ما يعاين منه االقتصاد اجلزائري يف الوقت احلايل، مما سينتج عنه أزمة لدى األفراد حيث تصبح كمية كبرية من النقود ال توفر إال كمية
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ير من السلع والبضائع، مث تنتقل األزمة إىل املؤسسات بسبب التضخم فتعجز عن حتمل أعباء األجور، خاصة عند الرجوع لتصرحيات الوز 

 .، مما يؤدي إىل ارتفاع نسبة البطالة وتنتقل األزمة من اقتصادية إىل اجتماعية2018األول عند حديثه عن تسديد األجور لشهر جانفي 

  : وميكن توضيح معدالت التضخم منذ ا�يار أسعار النفط يف اجلدول األيت     

  

  2019إلى  2014الممتدة من   الفترة خالل الجزائر في التضخم معدالت تطور): 02(الجدول رقم 

ديسمرب   السنوات

2014  

ديسمرب 

2015  

ديسمرب 

2016  

سبتمرب 

2017  

نوفمرب 

2018  

ماي 

2019  

ديسمرب 

2019  

  2.0  3.6  4.5  5.9  6.4  4.8  2.9  )%(نسبة التضخم 

  .من إعداد الباحثني باالعتماد على وثائق داخلية للديوان الوطين لإلحصائيات: المصدر

     

، وهي السنة اليت مت فيها تطبيق سياسة التيسري الكمي يف اجلزائر، ولكنه 2017اجلدول ارتفاع معدل التضخم ابتداءا من سنة  يالحظ من  

   .حسب مؤشرات أسعار االستهالك للديوان الوطين لإلحصائيات %2سرعان ما اخنفض إىل معد 

 االقتصاديني من العديد أن غري سياسة التيسري الكمي، خدامبعد است معدالته اخنفاض على تؤكد احلكومة تصرحيات أن ورغم     

 فاق فقد النقد الدويل، لصندوق تصريح ويف سياسية، تصرحيات العديد يعتربها حيث احلكومة طرف من �ا املعدالت املصرح يف يشككون

 إضافة الشرائية لألفراد القدرة وضعف منها خاصة االستهالكية السلع أسعار ارتفاع يف التضخم نلمس أن وميكن % 10 التضخم معدل

والصحة  الوطنية الرتبية غرار على القطاعات، معظم تشنها اليت االحتجاجية واحلركات يف التوتر ذلك إسقاطات يالحظ املتتبع أنّ  إىل

 يف مقابل دون النقدية الكتلة فاعفارت ، 21''يف املستقبل لألسعار أكرب ارتفاعا تسجيل يتوقع حيث األجور، يف النظر بإعادة للمطالبة وغريمها

  .الشرائية لألفراد القدرة اخنفاض ومنه لألسعار العام املستوى ارتفاع إىل يؤدي بالضرورة االقتصاد مستوى على اخلدمات و السلع

 تضخمية دوامة إىل القتصادا بدفع خياطر والبعيد، إذ املتوسط املديني على للغاية مضر اخليار هذا أن التيسري الكمي معارضو يرى وفيما     

 إىل اقتصادية من األزمة حتول أي البطالة، نسب ارتفاع الوقت ومع القدرة الشرائية ا�يار يف يتسبب ما الوطنية العملة لقيمة حر وسقوط

 يف بالتحكم مسحت اليت الفائضة السيولة وتعقيم بفضل آليات امتصاص تطبيقه يف جنحوا وأ�م األمثل أنه احلل مؤيدوه يرى اجتماعية،

  .اآلن حىت التضخم معدل
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VI. الخالصة: 

 التيسري لسياسة مقاربة لصيغة اجلزائر تبنيها أعلنت العمومية، اخلزينة على ضغوطا�ا وتزايد النفط أسعار ا�يار أزمة تفاقم ظل يف     

 املديونية العامة، وقد كانت هلذه السياسة أثارا على ارتفاع نةاخلزي أزمة عجز وجتاوز االقتصادية التنمية متويل الستكمال ضمانا الكمي

  .الداخلية، واخنفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدالت التضخم خالل فرتة تطبيقها العمومية

VI .1 .توصلنا من خالل هذه الورقة البحثية إىل مجلة من النتائج نلخصها يف األيت :نتائج الدراسة:  

 من التقليل، األجل طويل الفائدة معدل يف التأثري: األهداف أمهها من جمموعة على الكمي التيسري سياسة خداماست عملية تنطوي -

  املالية؛ بااللتزامات الوفاء وعدم اإلفالس السندات، حتييد أسعار خماطر

ينة العمومية باالستدانة مباشرة ، مبقتضى تعديل قانون النقد والقرض الذي يسمح للخز 2017سنة  جلأت احلكومة إىل التيسري الكمي -

 2019تغطية حاجيات متويل اخلزينة العمومية، ومتويل تسديد الدين العمومي الداخلي، و يف جوان  من بنك اجلزائر، وذلك �دف

، ويف شهر سبتمرب 2022فقط،على أن يبقى كآلية متويل إىل غاية سنة  2019قررت الدولة جتميد التيسري الكمي خالل سنة 

 تقرر رمسيا التخلي عنها؛ 9201

 املفرط؛ املكبوت والتضخم الزاحف، التضخم األصيل،  التضخم التضخم: يتميز التضخم بعدة أنواع أمهها -

لتحقيق أهداف سياسة التيسري الكمي والتقليل من خماطره على االقتصاد اجلزائري، وضعت احلكومة اجلزائرية جمموعة من التدابري  -

استعادة توازنات خزينة الدولة، استعادة توازنات ميزان املدفوعات، اإلصالحات اهليكلية املالية،  : حماور هي واإلصالحات تشمل أربع

 اإلصالحات اهليكلية االقتصادية؛

يف اجلزائر هو عدم توجيه األموال إىل الدورة التشغيلية والدورة التنموية، وتوجيه أكثر من نصفها  التيسري الكميمن أسباب فشل  -

 ويل العجز احلكومي اجلزائري؛لتم

) التضخم(لألسعار  العام املستوى على خطرية تداعيات هلا واليت كانت الكمي التيسري سياسة اجلزائر بنك اتبع النفط أسعار باخنفاض -

 الشرائية للمواطن اجلزائري؛ القوة وتدهور

 .ارتفاع معدل التضخم بشكل نسيبالكمي يف اجلزائر إىل اخنفاض قيمة العملة الوطنية و  التيسري سياسة أدت -

VI .2.بناءا على ما سبق توصي دراستنا بــ  :التوصيات:  

يف أحسن األحوال،    %3ال جتاوز  بالدنا يف الضرائب تسديد فنسبة اقتصادنا، يف نعانيه الذي الكبري الضرييب التهربضرورة حماربة  -

 يف االقتصاديات املتقدمة؛   %80 بينما تصل إىل 

  احلقيقي؛ حجمها تقدير يف حىت اآلن حلد احلكومة جهود تنجح مل واليت املوازية السوق أموال الستقطاب اجلهود كل بذل -

 تقليل القيود على دخول رؤوس األموال من اخلارج، خاصة بالنسبة للمهاجرين الذين يعانون إلدخال أمواهلم؛ -

 السياحة؛ وقطاع) الفالحة، الصناعة( االهتمام أكثر بالقطاعات املنتجة  -

مليار دوالر  50إعادة ضبط دور الدولة وحتويلها لدولة ضابطة مراقبة للسوق، والتحكم يف السوق غري املنظم، ألجل اسرتجاع مايفوق -

 املتواجدة خارج اجلهاز املصريف، واليت سيتسبب توجهها إىل سوق العملة غري املنظم إىل ا�يار تارخيي للعملة؛

 املستهلكة لألموال، كقطاع السكن واإلشغال العمومية؛ مراجعة السياسات القطاعية -

عقلنة استعمال االحتياطي النقدي الذي يبقى أمل اجلزائريني يف احملافظة على التوازنات االقتصادية الكربى للجزائر خالل السنتني  -

 الر مع �اية السنة؛مليار دو  50القادمتني، والذي إن استمرت وترية استغالله كما هي عليه، سيتدىن إىل اقل من 

  إعادة النظر يف النظام املصريف اجلزائري الذي يعاين من الثقل والبطء وغياب الديناميكية احلديثة يف جمال الدفع االلكرتوين؛ -

 االبتعاد الذهنية الريعية ورد االعتبار للحوكمة والعمل والذكاء والدينار اجلزائري؛ -

 مستوى على االختالالت لتفادي وهذا العمومية، يد اخلزينة يف كهيئة وليس مستقلة كهيئة ياملركز  للبنك االعتبار إعادة على العمل  -

 النقدية؛ التوازنات
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 الصرف؛ وسعر بالتضخم والنمو اخلاصة احلسابات حتيني يف دوري وبشكل يهتم للمعلومات بنك إنشاء -

 .ملةتنظيم االقتصاد الوطين وإعادة ترتيب أوراقه، ووضع خطة اقتصادية متكا  -

VI .3.ظهرت انعكاسات تطبيق التيسير الكمي على مستويات التضخم في الجزائرأثناء دراستنا ملوضوع حبثنا حول  :أفاق الدراسة ،

  :لنا العديد من اجلوانب واإلشكاليات اجلديدة ملواصلة البحث فيها منها

 وتبعاته؛ التيسري الكمي خماطر ظل يف العمومية املالية استدامة حتديات -

 عن التيسري الكمي ؛ بديلة جديدة متويل كآلية اخلاص القطاع العام والقطاع بني لشراكةا -

 األزمة البيرتولية يف اجلزائر، بني الواقع واملأمول؛ -

 قياسية؛ حتليلية دراسة اجلزائر يف التضخم على املؤثرة العوامل -

 ).2019- 2000(حمددات التضخم يف اجلزائر خالل الفرتة  -

  

  

 

VII.  المراجعاإلحاالت و:  

                                                           
 سياسة آلفاق تطبيق نظرية حتليلية دراسة –النقدية السياسة لتطبيق حديثة كآلية الكمي التيسري سياسة" ، )2018( ميلود،  هاين حممد، وعيل  1

 .253، ص 2018  جوان ،04رقم   العدد رقم، 03 والدراسات، ا�لد للبحوث واإلستشراف التنمية ، جملة"اجلزائر يف الكمي التيسري
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  لتحقیق التنمیة المستدامة في مصر وطرق استغاللها الطاقة الشمسیة

Solar energy and ways to exploit it to achieve sustainable development in Egypt  

  
  .مصر –جامعة القاهرة ، استاذ االقتصاد، كلية االفتصاد والعلوم السياسية .1 يوسفمحمد عبد الرازق  عبير

  .مصر –جامعة القاهرة ، استاذ االقتصاد، كلية االفتصاد والعلوم السياسية  ،السيد يامس              

  

 30/06/2020 :القبولتاريخ  ؛08/06/2020 :القبولتاريخ  ؛20/05/2020 :االستالمتاريخ 

  :ملخص

 فقد املناخي التدهور وايقاف البيئة على احملافظة ومن اجل 2050 عام حبلول يتضاعف سوف الطاقة استخدام ان املتوقع من

 الطاقة من 30% توفر حبيث مشتقا�م وكافة وغاز وفحم نفط من االحفوري الوقود على اد االعتم تقليل على العامل الصناعي دول تعهدت

 البحوث جتري العامل لدو  كافة جند وحاليا باملائة الباقية السبعني ستوفر البدائل وهذه املناخ او البيئة تؤذي ال نظيفة واجياد بدائل املطلوبة

 العرب بالد يف يهمنا وما الشمسية والطاقة الرياح الطبيعة كهبوب من طاقتها تستمد املصادر وهذه املستقبلية للطاقة الجياد مصادر واالبتكارات

 باملصادر غين العريب فالعامل واملنة الفضل هذا على علينا شكره وجيب تعاىل للة والفضل العربية البالد كافة يف بغزارة طاقة الشمس توفر هو

 تساوي واحدة سنة العربية خالل األراضي علي الساقطة الشمسية الطاقة بان علما الشمسية مبصادر الطاقة ايضا وغين (النفط) االحفورية

  .من النفط العريب املخزون أمجايل من ضعف 27.5

  مصر ، العربية الدول، تكاليفال، الخاليا الكهروضوئية، الطاقة الشمسية: الكلمات االفتتاحية 

 M43 ،M42 ؛ JEL  :M41تصنيف 

Abstrat :  
 Globally, the world's energy consumption will double by 2050, and even if substantial 
improvements in fossil fuel use as well as a continuous shift from coal to natural gas can still be 
made, it will still be necessary to make the contribution of fossil fuels to energy production no 
more than 30% of total energy in 2050 so that it is possible to achieve what is required to reduce 
the emissions of gases that cause global warming, which leads to warming of the earth, and 
increase the amount of ULTRAVIOLET radiation reaching the Earth. 
Energy use is expected to double by 2050 and in order to preserve the environment and stop 
climate change, the industrialized world has pledged to reduce the risk of fossil fuels from oil, 
gas, coal and all their derivatives to provide 30% of the required energy and find clean 
alternatives that do not hurt Environment or climate and these alternatives will provide the 
remaining 70 percent and currently we find all the countries of the world conducting research 
and innovations to find sources of future energy and these sources derive their energy from 
nature such as wind and solar energy and what we care about in the Arab countries is the 
availability of the sun energy abundantly in all The Arab countries and we must thank him for 
this credit and mana, the Arab world is rich in fossil sources (oil) and also rich in solar energy 
sources, knowing that solar energy falling on Arab lands in one year is equal to 27.5 times the 
total Arab oil reserves. 
Jel Classification Codes : M41; M42, M43 
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  :مقدمة

 جوهرية حتسينات إدخال أمكن إذا وحىت ،2050 عام حبلول يتضاعف سوف الطاقة من العامل فاستهالك مشرقة تبدو عاملياً  الصورة

 االحفوري الوقود مسامهة جعل الضروري من فسيبقى الطبيعي الغاز إىل الفحم من مستمر حتول إىل باإلضافة االحفوري الوقود استخدامات يف

 الغازات انبعاثات من احلد من مطلوب هو ما بلوغ املمكن من يصبح حىت 2050 عام يف الطاقة إمجايل من 30% عن يزيد ال لطاقةا إنتاج يف

  .األرض إىل تصل اليت البنفسجية الفوق األشعة كميات وزيادة األرض، حرارة درجة ارتفاع إىل تؤدى واليت احلراري، االحتباس ظاهرة تسبب اليت

  : بحث اإلشكالية ال

نظرا لكون مصر تعتمد على تلبية الطلب املتزايد يف استهالك الطاقة على املصادر التقليدية كان لزاما عليها البحث عن مصدر جديد 

وهو ما يقودنا إىل طرح االسئلة  لطاقة يف ظل الزيادة السكانية املعتربة وخاصة لكو�ا منطقة صحراوية  فالشمس مطلة �ا على مدار السنة 

 :لتاليةا

  ما مدى تأثري استخدام الطاقة الشمسية على تلبية احلاجات املتزايدة من الطاقة يف ظل الزيادة السكانية الكبرية يف مصر؟    - أ

  استخدام الطاقة الشمسية يف حتقيق التنمية املستدامة يف مصر؟ امهية مدى وما  - ب

  : الهدف من الدراسة

 زيادة معدل استهالك الطاقة .1

  استخدام الطاقة الشمسية وارتفاع كفاء�ا مع اخنفاض تكلفتها حتسن تكنولوجيات  .2

  :اهمية الدراسة 

 انبعاث من تقيد اليت الدولية باالتفاقيات للتقيد رئيسية خيارات أربع سوى العامل أمام ليس التشاؤم على تبعث اليت الصورة هذه وأمام

 :هي احلراري لالحتباس املسببة الغازات

 .األسعار برفع ذاته املستوى على إبقاؤه األقل على أو تقليصه يتم مث الطاقة على للطلب رمهوصا واضحة معايري وضع -1

 .البحر مياه ملوحة وإزالة الكهرباء لتوليد الشمسية الطاقة استخدام إىل اللجوء -2

 .الطاقة من اً كبري  كماً  تتطلب ال اليت الصناعات وبعض والزراعة املنازل يف سيما ال املتجددة الطاقات استخدام تطوير -3

 .احلراري لالحتباس الرئيسية األسباب من باعتباره االحفوري الوقود استخدام من الناتج باعتباره الكربون أكسيد ثاين غاز فصل -4

  

  .الشمسية الخاليا عن مقدمة: أوال

 أفضل وھو، الثانية واأللفية رينالعش القرن يف الكربى العلمية املنجزات أحد وھ ربائيةھك طاقة إىل املباشرة الشمس أشعة حتويل إن

 عند الفعلي االستغالل مرحلة دخلت اھلكن عديدة عقود منذ التقنية ذهھ بدأت لقد . املتجددة يف جمال الطاقة حالياً  املستخدمة التقنيات

 وھ الناس عموم ِقبل ومن واسع نطاق على اھيف استخدام العائق ولكن . القرن ذاھ من اخلمسينات ايةھن يف الفضاء برامج يف اھاستخدام

 بداية يف ھعلی كان عما احلاضر الوقت يف املرات مئات) (Photovoltaic Cells الشمسية اخلاليا سعر اخنفض ولقد . العالية اھكلفت

 فمدى . نظوماتامل ذهھ انتشار توسيع متنع تقنية صعوبات أية وجود عدم يھ واحلقيقة . اآلن حد إىل نسبياً  مكلفة تزال ال اھولكن، الستينات

، معقولة بكلفة  اخلاليا إنتاج يف واسع تقدم حدث املنصرمة األعوام وخالل . الكفاءة وزيادة اإلنتاج على كلفة يعتمد اھاستخدام انتشار

  1. املخربية الظروف يف 30 % حوايل وصلت أن إىل ء�اكفا وازدادت

 الكلفة من الرغم وعلى . التسعينات بداية وحىت السبعينات ايةھن منذ اھكفاءت وزيادة اخلاليا إنتاج سعر تناقص الشكل ويبني

 اخلاليا سوق فإن التقليدية بالطرق ربائيةھالك الطاقة إنتاج بأسعار اھمقارنت عند الشمسية الطاقة من املنتجة ربائيةھالك للطاقة العالية

، البطاريات وشحن، املياه وضخ، واالتصاالت كاإلنارة خمتلفة تتطبيقا يف املنظومات من اآلالف عشرات نصبت وقد . ينمو فتئ ما الشمسية

 اخلاليا تبقى حيث النائية املناطق يف اھتطبيق يتم  الشمسية اخلاليا تقنيات ومعظم . االستخدامات من اھوغري األدوية ثالجات وتشغيل

  .البيئة تلوث يف تهامھمسا وعدم مستمرة صيانة إىل هاحاجت ا وعدمھنصب ولةھلس وذلك استخداماً  األفضل يھ الشمسية

  

  1992 ولغاية 1978 من للفترة اھكفاءت وزيادة الشمسية الخاليا إنتاج تناقص سعر: 01الشكل رقم 



  ..السيدالسيد  ييسامسام  ،،عبري حممد عبد الرازق يوسفعبري حممد عبد الرازق يوسف
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 كبرية بصورة الشمسية اخلاليا سوق وسينمو . الطبيعة يف دائماً  متوفر وھو، السليكون يھ اخلاليا اھمن تصنع اليت األولية املادة

 اللوح سعر اخنفاض اآلن حد إىل مت وقد . األخرى املصادر من الناجتة اھمثيلت كلفة إىل اھمن ربائيةھالك الطاقة إنتاج كلفة تصل عندما

 منافسة الشمسية الطاقة منظومات فستصبح النقصان ذاھ وإذا استمر . دوالر 2.5 إىل دوالر 4.5 من للواط بالنسبة الفولطاضوئي الشمسي

 واط لكل دوالر 3.0 إىل 2.5بسعر الشمسية اخلاليا منظومة سعر أو للواط دوالر 1.5 إىل اللوح سعر يصل دماوعن الديزل، مولدات لسعر

 رباءھك إنتاج وھ احملدد احلايل دفھال بأن علماً ، ساعة كيلوواط لكل أمريكي سنت 12 بكلفة ربائيةھك طاقة إنتاج ميكن بذلك  ھفإن

  )1.(طويلة زمنية فرتة ذلك يتطلبو  ساعة – كيلوواط لكل سنت 9 إىل 6 بكلفة

  

  :تعريف الخاليا الشمسية ومبدأ عملها  - أ

اخلاليا الشمسية حموالت تأخذ طاقة من أشعة الشمس وحتوهلا إىل نوع آخر من الطاقة حيث حتول اخلاليا الشمسية نور الشمس إىل  

  . . ). إشعاع أو صيانة ضوضاء أو تلوث أو( كهرباء وتطرد كمية كبرية من احلرارة بدون أي أجزاء مؤثرة 

  : مميزات استخدام هذه املنظومات

وبالتايل ال ، ال تتطلب مولدات القدرة الشمسية أي صيانة تكنولوجية -2 . هذه اخلاليا الشمسية بسيطة وال تتضمن أي أجزاء متحركة -1

قادرة على العمل  -5 . أية عوادم تلوث للهواء ال تنتج -4 . ال تتطلب إعادة حك بالوقود - 3 . توجد تكلفة عملية للصيانة أو التشغيل

ال تتأثر باألحوال اجلوية أو تغريات  -7 . ميكن استخدامها ملدة طويلة غري حمدودة -6 . بكفاءة وجودة عالية يف كثري من االستخدامات

  .الطقس أو األحوال احمليطة

إن السبب الرئيسي لعدم انتشار اخلاليا الكهروضوئية .  يف املستقبل القريبوتعترب اخلاليا الشمسية أحد أهم األساليب املعروفة واألكثر تفضيالً 

م كانت الكلفة النوعية إلنتاج واحد واط من  1970حيث أنه عام ، املصنعة من أنصاف النواقل يف احلياة العملية األخرى هو ارتفاع أسعارها

دم تكنولوجيا إنتاج اخلاليا الكهروضوئية وحتسني نوعية العمل فقد اخنفضت وبفضل تق 1988أما يف عام ) $  50( االستطاعة املركبة تساوي 

  . ويف الوقت احلايل فإن مثن اخلاليا الكهروضوئية ينخفض باستمرار، )$  5( هذه الكلفة حىت 

/ $  0.10( أقل من  وتشري أحدث التوقعات إىل أن تكلفة الطاقة الكهربائية املولدة بواسطة اخلاليا الكهروضوئية ستصل قريبًا إىل

Kwh ( ،2.    وبذلك ستصبح منافسة بشكل كبري للكهرباء املولدة بالطرق التقليدية  

وتقوم اخلاليا بتحويل الطاقة الشمسية  )P-N Junction ،)1سالبة  –واخلاليا الشمسية عبارة عن وصلة كهربية موجبة  

وات عند  1لشمسية هي الوحدة األساسية يف النظام الفوتوفلطي وتنتج اخللية حوايل مباشرة إيل طاقة كهربية ذات تيار مستمر، و تعترب اخللية ا

وتستخدم اخلاليا الشمسية بدون   Moduleويتم جتميع عدد من هذه اخلاليا للحصول علي النموذج املتكرر أو املوديول, فولت 0.5جهد  

   .أي انبعاثات ضارة أو تأثريات خطرية علي البيئة

مبصادر هائلة من الطاقة الشمسية من حيث شدة اإلشعاع الشمسي وساعات السطوع السنوية لوقوعها داخل احلزام الشمسي  وتتمتع مصر   

ق للكرة األرضية، األمر الذي جيعل استخدامات تكنولوجيا اخلاليا الشمسية هو البديل املناسب يف العديد من الظروف لتنمية وتطوير املناط

  .كهربية الصغرية البعيدة عن الشبكةالنائية ذات األمحال ال
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ميجاوات موزعة ألغراض اإلنارة بأنواعها وضخ املياه  3.5 – 3يصل إمجايل حجم استخدامات اخلاليا الشمسية حاليا يف مصر حوايل من   

ا ألن هناك بعض اجلهات وتشغيل وحدات االتصاالت الالسلكية والتربيد وغريها من االستخدامات الصغرية ويعترب هذا احلجم تقديري، نظر 

  :هذا ومل يتطور السوق احمللي أكثر من ذلك لألسباب التالية ، العسكرية واليت قطعت شوطا كبريا يف استخدام نظم اخلاليا الفوتوفلطية

  . ارتفاع التكلفة األولية ألنظمة اخلاليا الشمسية -

  عدم توافر قطع الغيار -

  . فس سياسة الدعم املطبق علي املصادر التقليديةعدم معاملة أنظمة اخلاليا الشمسية بن -

  3.ارتفاع الضرائب والرسوم اجلمركية علي املهمات املستوردة -

  المركزة الفولطاضوئية الخاليا منظومات. 2

 باستخدام الشمسي اإلشعاع تركيز وھ الفوتوضوئية الشمسية اخلاليا من أكثر طاقة على للحصول املستخدمة األخرى الطرق من

 على يعتمد ذاھو املركزات، استخدام عند الطاقة كمية نفس على للحصول الشمسية اخلاليا من أقل استخدام عدد ميكن أذ عدسات أو رايام

  . املرات آالف أو مئات إىل مرات عدة من ترتاوح اليت الرتكيز نسبة

 وزاوية االرتفاع(حمورين  على الشمس حركة لتعقب يطرةس زةھوأج وحمركات وغالية معقدة متحسسات تستخدم العايل الرتكيز ذات واألنظمة

 واحد حمور على الشمس تتعقب القليلة الرتكيز نسبة ذات املنظومات إن . ممكن مشسي إشعاع أعلى استقبال من اخللية تتمكن حبيث، )السمت

  . تعقيداً  أقل بذلك وتكون

  : تطبيقات الخاليا الشمسية  - ب

ووسائل االستخدام يف  وئيات كمصدر للطاقة املتجددة يف التطبيقات األرضية بقصد تطوير التقنيةتركز االهتمام على إدخال الفولتض

عزولة قطاع السكن والصحة والتعليم والصناعة والزراعة والنفط وغريها من االستخدامات الفولتضوئيات اجلذابة اقتصاديًا وخصوصا يف املناطق امل

  :ومن التطبيقات أيضا امة و بذلك تساعد يف اإلمناء االقتصادي والتطويراالجتماعي احملليوالنائية حيث تنقص شبكات الكهرباء الع

 - 3... . تغذي بعض االحتياجات املنزلية كمضخة املاء والنيون والتلفزيون -2 . تأمني الطاقة الكهربائية لقوارب املالحة واليخوت البحرية -1

يف عملية التكييف  -5 . رصفة على سواحل امليناء واملنشآت البحرية على الشاطىء وداخل البحرإضاءة األ -4 . اإلمداد بالقدرة إلنارة املنازل

تشغيل طلمبات  -7الراديو ومستقبالت الراديو  ( يف االتصاالت  -6 . والتدفئة باستخدام مباشر هلذه اخلاليا من الطاقة احلرارية املطرودة منها

  . ريعة والسكك احلديدية يف الطرق الصحراويةعالمات الطرق الس -8 . الري وماء الشرب

  ذات قدرة منخفضة تطبيقات  - ت

  4احلاسبات واأللعاب اإللكرتونية والساعات وأجهزة اإلذاعة املسموعة وشاحنات وسائط القدرة املنخفض

  ذات قدرة متوسطة وعالية تطبيقات  - ث

الوقاية املهبطية حلماية أنابيب النفط  –ــــاعية األرضية حمطات األقمارالصنـ –حمطات اتصاالت املوجات السنتيمرتية  –ضخ املياه 

   . تغذية شبكة الكهرباء العامة –والغازواملنشآت املعدنية من التآكل 

حيث أنه خالل فرتة النهار متر الشمس عرب اخلاليا الشمسية يف ، وقد مت مؤخرًا صنع خاليا مشسية بقاعدة متحركة تدعى التابعات الشمسية

لذلك فإن الزاوية بني الشمس واخلاليا ختتلف بشكل كبري علمًا أن أفضل زاوية ، دائري متجهة من الشرق إىل الغرب عرب األفقمسار شبه 

  .أشعة الشمس عمودية على اخلاليا موجودة هي عندما تسقط

  :   تطبيقات الخاليا الكهروضوئية في بعض البلدان النامية. 3

ن الشبكة الكهربائية موزعة بصورة كاملة والطاقة الكهربائية املولدة من الطاقة التقليدية ذات كلفة قليلة يف معظم البلدان املتقدمة تكو      

وهلذا فإنه من الصعب على الطاقة املتجددة خصوصًا اخلاليا الكهروضوئية التنافس مع ، مقارنة بكلفة إنتاج الطاقة من منظومات الطاقة املتجددة

  . 5املصادر التقليدية 

  الدول النامية وباألخص يف املناطق القروية والنائية جند أن الطاقة الكهربائية غري متوفرة، وهلذا فإن توليد الطاقة الكهربائية منويف

ن وإ. اخلاليا الشمسية يكون منافسًا قويًا لتوليد الطاقة من الوسائل األخرى كاستخدام الديزل، خاصة يف البلدان اليت تنعم بإشعاع مشسي عالٍ 

ومنظومات مياه ، ومنظومات الري، استخدام اخلاليا الشمسية يتوّسع باستمرار وبصورة سريعة يف خمتلف التطبيقات خاصة يف جماالت ضخ املياه
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وإنارة ، ويف األعمال املنزلية والعامة كاإلنارة وتشغيل الراديو والتلفزيون والفيديو وغريها من وسائل الراحة، الشرب، وتشغيل ثالجات األدوية

  . الشوارع ومنظومات االتصاالت

  النائية  المناطق في الشمسية الخاليا تطبيقات. 4

 وترتاوح. يزداد استخدام اخلاليا الشمسية الكهروضوئية حاليا ىف الكثري من التطبيقات ىف مناطق بعيدة عن مناطق وجود الشبكة الكهربائية     

  6 .اھوغري الشوارع إنارة أو اجلبال أحد على راديوية تقوية حمطة بني التطبيقات ذهھ

 كمية اخلارجية وملعرفة السياجات ربةھك أو والكرفانات القوارب لبعض بطاريات شاحنات أو اخلارجية التلفونية الوحدات تزويد أو

 الشمسية اخلاليا ظوماتمن مصمم تزويد يتم أن جيب ربائيةھالك بالطاقة ما منطقة لتزويد الالزمة البطاريات سعة أو الشمسية األلواح

  : التالية باملعلومات

 ربائيةھالك للطاقة والسنوي واألسبوعي اليومي الكھاالست .  

 املنظومة اھفی توجد اليت املنطقة إىل الواصل والسنوي ريھوالش واألسبوعي اليومي الشمسي اإلشعاع كمية . 

 احلمل زويدبت اھب البطارية تقوم أن جيب اليت املتكررة الغائمة األيام عدد . 

ذا فإن معظم الشركات املنتجة للخاليا الشمسية ھول، فمعرفة مكونات منظومة اخلاليا الشمسية الالزمة لتزويد محل ما معقدة

ا بدقة كافية لتغطية متطلبات ھندسني املصممني حلساب مساحات وسعات مكونات املنظومة وأسعارھأنتجت برامج حاسوبّية ملساعدة امل

  . ملناطق املختلفةاألمحال يف ا

 

  : استخدام الخاليا الشمسية في مجال الفضاء. 5

القمر ( حني أطلق  1958آذار عام )  17( استخدمت اخلاليا الكهروضوئية يف جمال الفضاء منذ فرتة طويلة جدًا وذلك يف 

ا يف هذا ا�ال فهي ما زالت تعمل على ولقد أثبتت اخلاليا فعاليته، خاليا كهروضوئية)  6( وكان على سطحه )  van gard 1الصناعي 

ومنذ ذلك احلني واخلاليا ، إرسال اإلشارات دون توقف يف حني أن البطاريات األخرى توقفت عن العمل بعد فرتة وجيزة من انطالق السفينة

فلقد أثبتت ، رحالت الفضائيةتستعمل على نطاق واسع يف جمال الفضاء حيث ساعد استعماهلا على زيادة طول ال) الشمسية ( الكهروضوئية 

  . قدر�ا على تأمني التغذية الكهربائية بشكل مستمر ودائم لرحالت السفن الفضائية وبوثوقية عالية ومردود عاٍل نسبياً 

 على تنصب) واط910  = واطاميغ  =1000  جيغاواط( جيغاواط عدة بسعة ربائيةھالك الطاقة لتوليد فضائية حمطة نصب اقرتاح مت 

 اھمقدار بذبذبة ويف مايكرو إشعاع إىل اخلاليا تنتجه  الذي املستمر التيار حتويل ويتم . مربع مرت كيلو 30 تعادل األرض ومبساحة حول مدار

 على وائيھ مربع مرت كيلو 100 إىل الفضاء يف وائيھ قطر مرت كيلو 1 من2 م/وات 250 اھمقدار قدرة بكثافة ھوتوج يتزھ جيغا 2.45

  .األرض سطح

 الفضاء يف الشمسي اإلشعاع أن املنظومة ذهھ نصب مزايا ومن الشبكة مع وتربط، متناوب تيار إىل املستلمة الطاقة حتويل اھبعد يتمو 

  وميكن، دائماً  متوفرة الطاقة ذهھو .األرض سطح على مربع مرت لكل واط 1000 من  بدال مربع مرت لكل واط 1367 إىل يصل اخلارجي

 يھ احملطة ذهھ نصب ھتواج اليت الرئيسية املشكلة ولكن . األخرى اجلو ومشاكل الرياح النعدام قليلة متانة وذات واسعة ياكلھ اختيار كذلك

 املبلغ ذاھو, دوالر بليون 15 حبوايل درقت ميغاواط 5 تنتج حمطة نصب كلفة أن اھمن تبني املتحدة الواليات يف دراسة أجريت لقد . الكلفة

  .األسلحة على العسكري اإلنفاق ميزانيات من جزء عن التخلي آثرت إذا إالَّ  العامل دول أغىن ھنفقت أن ميكن وال مرتفع

 في المستخدم وتوليد البخار والتبريد والتدفئة المياه تسخين مجاالت في الشمسية الطاقة استخدام حالياً  يتمنشير هنا أنه  

  .ربائيةھالك الطاقة أغراض توليد

  الشمسية المجمعات. 6

بامتصاص  وتقوم امتصاص عالية قابلية ذات اللون سوداء خفيفة صفيحة شكل ماص  على لوح من الشمسية ا�معات تتكون

 طةسبوا أو الطبيعي الدوران بطريقة إما تدويره ويتم، الصفيحة مع متاس حبالة يكون واءھ أو ماء عادة يكون الذي فاملائع . الشمسية األشعة

 . واإلشعاع احلمل بواسطة احلرارية اخلسائر لتقليل الزجاج من طبقتني أو املاص بطبقة اللوح تغطية يتم . احلرارة ستخراجال واءھ دافعة أو مضخة



  الطاقة الشمسية وطرق استغالهلا لتحقيق التنمية املستدامة يف مصرالطاقة الشمسية وطرق استغالهلا لتحقيق التنمية املستدامة يف مصر
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 الزجاج ويسمح . احلمل بواسطة اخلسائراحلرارية حدوث املاص ومنع اللوح من املنعكس اإلشعاع خروج منع ماھ ا�مع يف بعملني الزجاج ويقوم

 األشعة(الطويلة املوجة ذي اإلشعاع خروج مينع املاص بينما اللوح إىل بالدخول القصرية املوجات ذات الشمسية األشعة من 90 % حلوايل

  .التصاميم ذهھاملاص بعض  اللوح من املنعكس)املاء تسخني عن املسئولة احلرارية

  : يلي بما الشمسية المجمعات كفاءة تعرف

  X 100%)   الساقط الشمسي اإلشعاع ميةك   ⁄ املفيدة احلرارة كمية= ( الكفاءة

 مرايا بواسطة معينة نقطة يف الشمسية األشعة جتميع يتم إذ املركزة الشمسية ا�معات استخدام جيب عالية حرارية درجات على وللحصول

 اللوح وضع عادة ويتم, ) (Tracking The Sun الشمس حلركة متعقبة املنظومة تكون أن جيب احلالة ذهھ ويف الشكل االتى عدسات أو

 يف وتستخدم مكلفة الشمسية واملركزات . واحلمل التوصيل بواسطة اخلسائر  لتقليل واءھال من مفرغة منطقة داخل املنظومات ذهھ املاص يف

 ومولد)توربني( فةعن بتدوير البخار يقوم إذ ربائيةھالك الطاقة ألغراض إنتاج البخار توليد يف األحيان معظم يف تستخدم أو التدفئة أغراض

   ربائيھك

  .الشمسية بالطاقة والتبريد التدفئة. 7

 واليت الفعالة التدفئة منظومة ماھأوال : رئيسيتني بطريقتني املباين داخل مناسبة حرارية ظروف لتوفري الشمسية الطاقة استخدام ميكن

 التدفئة منظومة ماھوثانيت مروحة، أو مضخة سطةبوا )غاز أو سائل( الساخن املائع (Active Solar Heating) تدوير اھمن يتم

  7 .طبيعية بطرق املبىن إىل بالسريان للحرارة Passive Solar Heating) تسمح اھولكن خارجية طاقة تستخدم ال اليت التمريرية أو السلبية

 اھفی تستخدم اليت الفعالة لتربيدا منظومات األوىل :رئيسيتني بطريقتني أيضاً  املباين تربيد يف الشمسية الطاقة استخدام ميكن

 تقنيات وكافة . السليب التربيد ومنظومات الشمسية، الطاقة مصادر من الطاقة من ا ھحاجت تستمد إذ االمتصاصية التربيد منظومات

 واسع نطاق على اھاستخدام من حتدّ  الفعالة للمنظومات العالية األولية الكلفة ولكنّ ، احلاضر الوقت يف ميسرة والفعالة السلبية التربيد منظومات

  . احلاضر الوقت يف

  المياه تحلية في الشمسية الطاقة استخدام. 8

 الطاقة وتستخدم . املفرطة املياه ملوحة من تشكو اليت واملناطق ا�تمعات وض مبستوىھللن امليسرة الوسائل إحدى املياه حتلية تعد

 اإلشعاع تستغل املباشرة التحلية فطرق . مباشر غري أو رمباش بشكل إما الشمسية الطاقة تخداماس الطريقة وفق بطريقتني املياه لتحلية الشمسية

 بالستيكية أو حديدية قاعدة من عادة تتألف واليت البسيطة املقطرات باستخدام ذلك ويتم . تكثيفه مث امللحي احمللول من جزء لتبخري الشمسي

 مائل زجاجي وغطاء اھعلی الساقط الشمسي اإلشعاع من كمية امتصاص أكرب على القابلية اھل داكنة سوداء بصبغة مطلية تكون ما غالبا

 ميرّ  : يلي كما الشمسية املقطرات عمل طريقة شرح باختصار نكومي. االتى بالشكل موضح وھ كما مثلث شكلى عل ينھاجتا أو واحد باجتاه

 الداخلي السطح على اھوتكثف جزيئاته تبخر على يساعد مما القاعدة يف وجودامل املاحل املاء إىل الزجاجي السطح خالل الشمسي اإلشعاع

 يف لرتات 4 احملالة املياه كمية متوسط ويبلغ . التجميع وعاء يف للحوض  لتصب اجلانبية القنوات يف املتكثفة املاء قطرات وتتجمع، للزجاج

  .الشمسي املقطر من مربع مرت لكل اليوم

  الزراعة في مسيةالش الطاقة استخدام. 9

 املوجود واملاء الكربون أكسيد وثاين الشمس ضوء النبات ويستخدم .الريفية املناطق وتنمية للزراعة الرئيسية املتطلبات أحد الطاقة تعترب

 معاكسة عملية يھو ،النتح عملية فتتم الليل يف أما . للنبات الغذاء اخلضراء األوراق تنتج وبذلك، أوكسجني و يدراتھكربو إلنتاج البيئة يف

 بعض مشاكل حبل املتجددة الطاقة مصادر تقوم أن ميكن . والطاقة واملاء الكربون أكسيد ثاين بإطالق النبات يقوم إذ ارھالن يف حيدث ملا متاما

 الطاقة استخدام يلقى كما،  التقليدية شيوعاً  غري التدابري أكثر من واحداً  حيوي غاز إىل الزراعية املخلفات حتويل يعترب حيث الريفية املناطق

 وجتفيف، الرتبة وتعقيم، املياه وضخ، احملمية الزراعة بيوت خالل من وذلك الزراعية لألغراض احلاضر الوقت يف  متزايداً  متاماً ھا الشمسية

  . احليوي الغاز وإنتاج، احملاصيل

  

  

  المحمية الزراعة بيوت. 10



  ..السيدالسيد  ييسامسام  ،،عبري حممد عبد الرازق يوسفعبري حممد عبد الرازق يوسف

 

 

65 

 ذات الساقطة الشمس أشعة حبس نظرية على يعتمد ) زجاج أو بالستيك ( افشف بغالف حماط حيز وھ احملمي الزراعي البيت

، والنباتات، واءھال جزيئات قبل من اھامتصاص يتم واليت الشفاف الغالف خالل من تنفذ اليت) نانومرت 700 إىل300 (القصرية املوجه

 ذهھ ومتتاز . اھحرارت درجة ارتفاع إىل تؤدي اھفی كامنة حرارية طاقة إىل املباشرة األشعة تتحول ذاھوب . البيت داخل املوجودة واحملتويات

 مواصفات أنّ  إىل باإلضافة اھطاقت لضعف الشفاف الغالف خالل من اخلارجي احمليط إىل اھفقدان ميكن ال حبيث اھموجت بطول احلرارة

 أشعة من الناجتة احلرارة كمية مادامت باالرتفاع لبيتا داخل احلرارة درجة تستمر ذاھوب، املوجة الطويلة األشعة خروج منع وھ الغالف ذاھ

 من البالستيكية والصناعات الزراعي اإلنتاج تطور إىل الزراعة من النوع ذاھ وأدى .البيت من احلراري الفقد من أكثر ھإلی الداخلة الشمس

 فرص عمل خلق عن يكھنا املوافقة التكميلية اعاتالصن تطور إىل وكذلك، احملاصيل وتسويق تغليف ووسائل، بالتنقيط ري ومنظومات، أغطية

 باإلضافة لبعض الدول القومي الدخل ملكونات األساسية الدعامات إحدى تشكل احملمية للزراعة االقتصادية املردودات وأصبحت . للمواطنني

  .نوعيتة وحتسني الزراعي اإلنتاج كمية ومضاعفة الغذائية احلاجة ىتأمني إل

  الشمسية الطاقة من ربائيةھالك الطاقة توليد. 11

 اإلشعاع تركيز مت إذا ولكن . املنخفضة احلرارة درجات ذات التطبيقات ضمن تدخل املياه وتسخني، والتربيد، التدفئة تطبيقات إن

 ألغراض خمتلفة دمتستخ ميكانيكية طاقة على بواسطته احلصول ميكن خبار إلنتاج تكفي عالية حرارة درجات على احلصول فسيتم مرايا بواسطة

  . ربائيةھالك الطاقة إلنتاج ومولد ) توربني( عنفة تدوير أو املياه كضخ

 الساقطة الشمسية األشعة وكل . مكافئ قطع ذات مرايا تستخدم الشمسي اإلشعاع تركيز يف املستخدمة االعتيادية الطريقة إن

 ضغط ذي خبار إىل املاء حتويل إىل ذلك ويؤدي، احلرارة درجات يف كبرياً  عاً ارتفا فتسبب واحدة نقطة إىل تنعكس املرآة إلحداثيات واملوازية

 الشمسية األشعة تركيز ولضمان بالشكل مبني وھ كما خط أو نقطة على اإلشعاع بعكس تقوم أن ميكن املرايا ذهھو . عاليني حرارة ودرجة

 الشمسية األشعة تسقط لكي األوقات كل يف الشمس باجتاه راياامل حمور ھتوجی يتم أن جيب عالية كفاءة على واحلصول خط أو نقطة عند

 مكافئ قطع ذي مشسي �مع وميكن. الرتكيز ونسبة املنظومة تصميم تعقيد بني توافق نالكھو . املرايا من املكافئ القطع سطح على عمودياً 

  . مئوية درجة 2500 من اكثر إىل تصل حرارة درجة وينتج 1000 من أكثر إىل ھفی الرتكيز نسبة تصل أن جيدة بصورة مصمم

 درجة وتنتج 50 % من أكثر إىل تصل اھفی الرتكيز نسبة فإن صغرية مساحة على الشعاع تعكس اليت الشمسية املرايا لواقط أما

 الساقطة لطاقةا من أكثر طاقة يوفر أن مشسي مركز ألي ميكن ال بأنه نتذكر أن ناھ املناسب ومن . مئوية درجة 200-400 بني ما حرارة

  .العالية احلرارية الدرجات ذهھ تنتج اليت يھ صغرية مساحة على الطاقة ذهھ تركيز ولكن، عليه

 

 .الشمسية المركزات من مختلفة أنواع:  02الشكل رقم

  
   : توليد الطاقة باستخدام الخاليا الشمسية: ثانيا

سية األوىل من السليكون ومنذ ذلك الوقت وحىت اآلن أدخلت بدأت صناعة هذه اخلاليا يف اخلمسينات وقد صنعت اخللية الشم

  . تعديالت عديدة يف كيفية صناعة هذه اخلاليا وكذلك توسيع قاعدة املواد اليت تصلح هلذه اخلاليا
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بحث عن ويتم حاليًا ال، وال زالت األحباث جارية يف هذا املضمار وذلك لتخفيض تكلفة هذه اخلاليا اليت ال زالت عالية حىت اآلن

  كربيتيد كادميوم  -كربيتيد النحاس   -كادميوم سيلينيوم   -:  مناذج خالف اخلاليا السيليكونية مثل

  : فهي، فهذه الطاقة تتميز مبواصفات جتعلها األفضل بدون منازع جلميع أنواع الطاقات األخرى

  .طاقة هائلة ميكن استغالهلا يف أي مكان )1(

  . ينضب تشكل مصدراً جمانياً للوقود الذي ال )2(

  . طاقة نظيفة ال تنتج أي نوع من أنواع التلوث البيئي )3(

  8. حمدودية مصادر الطاقة التقليدية )4(

إال أن أزمة الطاقة احلالية والتهديدات املطروحة أمام احلضارة احلديثة يف حال ، ورمبا كان لضوء الشمس الزائد دور كبري يف إمهال الناس هلا ونسيا�ا

حيث نرى أن األحباث اليوم جادة لتطوير هذا املصدر الطاقي ، عاد األذهان للتفكري باستغالل الطاقة الشمسيةنضوب الوقود األحفوري أ

  . إذ أن العامل اآلن بدأ يدرك أمهية هذه الطاقة وإمكانا�ا الكبرية يف حل أزمة الطاقة املقبلة، ووضعه قيد االستثمار الفعلي على نطاق واسع

  

 فى توليد الكهرباء استغالل الطاقة الشمسية .1

إىل طاقة كهربائية من خالل حتويل اإلشعاع الشمسي أو الضوئي مباشرة إىل طاقة كهربائية بواسطة  الطاقة الشمسيةميكن حتويل 

، باستخدام بعض املواد اليت تقوم بعملية التحويل الكهروضوئي وتعرف باشباه املوصالت كالسيليكون واجلرمانيوم )الفوتوفولتية(  اخلاليا الشمسية

وقد مت اكتشاف هذه الظاهرة من قبل بعض علماء الفيزياء فيأواخر القرن التاسع عشر امليالدي حيث وجدوا أن الضوء يستطيع  . وغريها

وقد نال العامل  . بعض املعادن كما عرفوا أن الضوء األزرق له قدرة أكرب من الضوءاألصفر على حترير اإللكرتونات وهكذا حتريراإللكرتونات من

   .م الستطاعته تفسري هذه الظاهرة1921 اينشتاين جائزة نوبل يف عام

أجزاء أو  تستطيع إنتاج الكهرباء بصورة علمية وتتميز اخلاليا الشمسية بأ�ا ال تشمل الشمسيةاليااخلوقد مت تصنيع مناذج كثرية من 

وحيا�ا طويلة وال تتطلب إال القليل من  . قطع متحركة،وهي ال تستهلك وقودًا وال تلوث اجلو وحيا�ا طويلة وال تتطلبإال القليل من الصيانة

  .الصيانة

 أي بدون مركزات أو عدسات ضوئية ولذا)وحدة مشسية(ويتحقق أفضل استخدام هلذه التقنية تطبيقات وحدة اإلشعاع الشمسي

أما الباقي فيمكن االستفادة منه يف توفري احلرارة % 20ميكن تثبيتها على أسطح املباين ليستفاد منه يف إنتاج الكهرباء وتقدر عادة كفاء�ا حبوايل 

  . يف تشغيل نظام االتصاالت املختلفة ويف إنارة الطرق واملنشآت ويف ضخ املياه وغريهاالشمسية اخلالياكما تستخدم   . للتدفئة وتسخني املياه

حيث يعترب التحويل احلراري املباشر لإلشعاعات الشمسية إيل طاقة كهربائية  طاقة الشمسإن أفضل التقنيات الواعدة هي اليت تسخر 

حملافظة عرب اخلاليا الشمسية تقنية جديدة ومتطورة وهو صناعة إسرتاتيجية باعتبارها مصدرًا للطاقة ىف املستقبل و سيكون له األثر األكرب يف ا

  . ونظيف للطاقة وال ينتج منه أى خملفات أو أخطار وال ينضب  أنه مصدر جماينعلى مصادر الطاقة التقليدية باالضافة اىل

  تعريف بمحطات الطاقة الشمسية الحرارية  .2

 احملطات الشمسية احلرارية تستخدم املرايا املقعرة أو املستوية لرتكيز أشعة الشمس املباشرة فرتتفع درجه احلرارة ىف أنبوب خمصص لذلك

وىف نفس الوقت يستفاد من هذة احملطات الىت تنتج الكهرباء من احلرارة .ن ينتج منه خبار يكفى ألدرارة توربينات خباريةوضع ىف البؤرة اىل ا

وامكانيات التخزين احلرارى املتاحة حاليا تسمح بتخزين  . الفائضة منها لتحلية مياة البحر وانتاج كميات كبرية من املياة الصاحلة للشرب

وىف حاالت الضرورة ميكن اشعال غاز بكمية حمدودة الجتياز الذروة فتكون ,ساعه مما يوفر تشغيال مستمرا للمحطة  14-10اقتصادى ملدة 

  9.بذلك خواص تشغيلها مماثلة خلواص تشغيل احملطات احلرارية الغازية

سنه وكذلك جارى تنفيذ حمطة 15 ميجاوات وتعمل بكفاءة منذ أكثر من354وقد نفذت حمطة باملرايا املقعرة ىف كاليفورنيا قدر�ا 

باستعمال املرايا املستوية حيث أ�ا أرخص وتصنيعها ىف مصر متاح -بعد فرتة انتقال قصرية  -ونوصى .الكرميات الشمسية ىف مصر بنفس النظام

  .بعكس املرايا املقعرة الىت ينتجها مصنع واحد ىف العامل

 ة املركز الشمسية الطاقة تقنية" تسمى والىت املركزة احلرارية الشمسية الالقطات تستخدم الىت الشمسية الطاقة حمطات تقنية تعترب

CSP احملطات أكثر من)( Technology Concentrating Solar Power  حمطات تسعة بنيت وقد . اعتمادية وأعالها كفاءة 



  ..السيدالسيد  ييسامسام  ،،عبري حممد عبد الرازق يوسفعبري حممد عبد الرازق يوسف
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 الشمسية للطاقة استخدام أكرب احملطات هذه ومتثل .ميجاوات 354 حواىل مقدارها إمجالية بقدرة املتحده بالواليات كليفورنيا ىف النوع هذا من

 القطع نوع من مشسية القطات احملطات هذه وتستخدم، (SEGS) منها حمطة كل وطاقة الكهرباء إلنتاج الشمسية بالنظم وتسمى العامل ىف

 األشعة بتوجيه تقوم كما ,مره 10 -85من  عليها الساقطة الشمسية األشعة برتكيز الالقطات هذه وتقوم الشكل التاىل  ىف واملبني املكافئ

 بنقل السطح هذا ويقوم . عليه الساقطة الشمسية الطاقة معظم بامتصاص ويقوم الالقط بؤرة ىف يقع اللون أسود امتصاص سطح إىل املركزة

من  الشمسية الالقطات ويتكون حقل  .االمتصاص سطح إىل مثبتة معدنية أنابيب خالل مير الذى احلرارة نقل سائل إىل الطاقة هذه معظم

  .للمحطة الشمسية اإلنتاجية الطاقة على  الكلية مساحتها تعتمد الالقطات هذه من مصفوفات

 تتكون احملطة ,حبر ال مياه وحتلية للكهرباء املزدوجة احملطات نوع من تكون أن املتوقع من العرىب للوطن تصلح الىت الشمسية احملطات

 بإمداد املزدوجة احملطة وتقوم .البحر وخزان الشمسية مياه حتلية ووحدة واحلرارة للكهرباء مزدوجة وحمطة الشمسية ات للطاقةالالقط من حقل من

   .احلرارية بالطاقة التحلية وحدة

  الشمسية الطاقة مركزات .3

 .امليجاوات مئات إىل الكيلووات من جبزء  تبدأ بقدرات الفنية الناحتة من ممكنة املركزة الشمسية الطاقة تكنولوجيا تطبيقات أصبحت وقد

املركزات  تكنولوجيا تستغل أن وميكن .موزعة أو الكهربائية بالشبكة متصلة الكهربائية حمطات للطاقة إنشاء احلاىل الوقت ىف املمكن ومن هذا

 املركزة الشمسية الطاقة تكنولوجيات مجيع عتمدوت .الطاقة وأبراج املكافئى القطع ذو ّوالطبق ا�رى تشمل خمتلفة أنظمة ٣ خالل من الشمسية

 وتركيز املركزات بإلتقاط تقوم حيث املركزات الطاقة حرارية ومبادالت وختزين نقل وحده، مركزات،مستقبالت :وهى أساسية عناصر ٤ على

 إىل احلرارية الطاقة بنقل وتقوم كيزهتر  يتم الذي ضوء الشمس بإستقبال تقوم حيث املستقبالت إىل بثه يتم الذي املباشر الشمسي اإلشعاع

  .احلرارية املبادالت

 وتستخدم .الشمس غروب بعد فيما إستخدامه يتم حىت خيزن احلرارية الطاقة من جزء هناك فإن الشمسية حمطات املركزات بعض يف

 سرتلنج مبحرك مزودة أطباق شكل على الشمس أشعة تعكس لكي مكافئ شكل قطع على مرايا املكافئى القطع مركزات ذات الشمسية املزارع

  10.الكهربائى املولد بتشغيل ويقوم مكافئ قطع شكل على مشسي جممع خالل من الشمسية بتجميع الطاقة يقوم وهو

 تقوم لكي ) الربج إجتاه يف أشعة الشمس تعكس متحركة مرآه( اهلليوستات من كبرية يستخدم جمموعة النظام وهذا  :الطاقة أبراج

  .االستقبال املركزي برج على مثبت مستقبل على الشمس شعةأ برتكيز

 املتحدة الواليات أن جند لذلك .من املكونات مكون كل يف التكاليف تقليل إىل التكنولوجيا أنواع من نوع أي يف التطوير يهدف

يف   تستخدم اليت وخصوًصا املركزة الشمسية للمجمعات األوروبية الصناعة أن جند املركزة كما الشمسية ا�معات لتطوير قوية برامج لديها

 واهلليوستات الشمسية األشعة مستقبالت وخصوًصا  لتطوير والتطوير بالبحث كبري إهتماًما تويل وإيطاليا وأملانيا أسبانيا يف العامة التطبيقات

املتوقعة   التكاليف التايل الشكل خالل من نستعرض فإننا والتطوير والبحوث األسواق إلختالف  توجهات ونتيجة سرتلنج حمرك وتكنولوجيا

  . املركزة الشمسية ا�معات لتكنولوجيا
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 املكافئى القطع ذو ا�رى نظم أن املالحظ ومن هذ،الكهربائية الطاقة وتكاليف املركزة الشمسية ا�معات بإستثمارات التنبؤ شكل

 لتطوير تكنولوجيا واإلبتكار والتطوير البحث يف اجلهود من املزيد حتتاج ولكن الناضجة من التكنولوجيات تعترب أ�ا مع تتطور أن املمكن من

 وتقليل اإلنتاج حجم زيادة وبالتايل للمصنع الطاقة  األنتاجية زيادة خالل من التكلفة خفض وميكن .التكلفة تنخفض لكي واألطباق األبراج

  .الكفاءة زيادة طريق عن أداء  املصنع حتسني خالل من وأيًضا النفقات

  

  :استخدام الطاقة الشمسية في محطات التوليد

  :البد من توفر املتطلبات األتية يف املنظومة الشمسية لتوليد الطاقة

  .الشعاع الشمسي على سطح االرضامكانية التوليد القدرة بصفه مستمرة بغض النظر عن تغري معدل سقوط ا -1

ما امكانية توليد الطاقة يف الفرتة اليت ينعدم فيها االشعاع لفرتات طويلة نسبيا مثل االيام اليت تكون السماء ملبدة بالغيوم او اوقات  -2

 .بعد غروب الشمس

 .ات طارئه يف شدة االشعاع الشمسيامكانية توليد الطاقة والتحكم يف معدهلا يف اوقات الطوارئ واالوقات اليت حتدث فيها تغري  -3

 :ولتحقيق هذه االهداف ميكن استخدام احد الطريقتني التاليتني 

  .استخدام مصدر اضايف للطاقة احلرارية حبرق الوقود العادي -1

  11 . ختزين الطاقة احلرارية -2

  CSP -إمكانات مصر في الطاقة الشمسية : ثالثا

 كثراال  الشمسى احلزام منطقة دول إحدى مصرحيث أن ,ى مصادر بديلة للطاقة متتلك مصر مقومات طبيعية تؤهلها للحصول عل

ويوضح األطلس الشمسي ملصر أ�ا تقع ىف نطاق احلزام الشمسي حيث ترتاوح شدة اإلشعاع الشمسي . )1( الشمسية الطاقةت لتطبيقا مناسبة

ساعة  11 – 9وترتاوح ساعات السطوع الشمسي بني , اً سنة جنوب/ 2م/ س.و.ك 3600 –سنة مشاًال / 2م/ س.و.ك 2000املباشر بني 

  12.يومياً مع أيام غيام حمدودة على مدار العام، األمر الذي يشجع على استغالل هذا املصدر ىف توليد الكهرباء
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 يستعرض مصر أطلس

 مكاناتيف شكل اإل لتوليد احلالية

 مت واليت الكهربية الطاقة فيما دراستها

 .(حمققة إمكانات اقتصادية) سنة/ساعة .وات تريليون ٧٣,٦٥٦ ب اإلمكانات هذه تقدير ومت الفضاء لعلوم املركز األملاين بواسطة بعد

 طريق يف هامة نقطة يعد الصناعة قطاع يف أو السكنية سواء للوحدات التسخني عمليات يف الشمسية الطاقة استخدام فإن ذلك إىل وباإلضافة

  .الشمسية الطاقة تواجه استخدام اليت العقبات إزالة

  .للعرب مشرق لمستقبل الفرصة تتيح الشمسية الطاقة : رابعا

 احلزام  يف قعت صحاري % 87 ومنها مربع مرت كيلو مليون 14 من يقاربما اخلليج إىل احمليط من مساحتها البالغة العرب أرض أن

 منها شرب كل يف موردا هلم يشكل مما األرضية، الكرة على الساقطة املتجددة الطاقة من قدر بأعلى الشمس تتوهج حيث املداري الشمسي

 دالعربيةللبال جمموعة ما حرارية ساعة كيلووات بليون 2.35  سنوي منها الواحد املربع مرت الكيلو على الساقطة الشمسية الطاقة متوسط يعادل

 البرتول من بليون برميل17889الطاقةاالحفورية يف تعادل، حرارية ساعة)  كيلووات ( 1012 = مليون مليون = الرتيليون(تريليون 28623

 ألف = البليون(ن بليو 650 العربية للدول البرتول احتياطي اعتربنا وإذا ,)ساعة حرارية كيلووات 1600 يعادل البرتول برميل بأن علما(سنويا

  .2006 االوابك احصائيات حسب ) برميل = 109 مليون

هلذه  وميكن العربية للبالد البرتول احتياطي ضعف 27.5 تعادل العربية سنويا االراضي علي الساقطة احلرارية الطاقة ان يعين وهذا   

طاقة  من ساعة كيلوات تريليون 4293 تنتج نأ كهربائية طاقة حولت إىل لو العربية الدول مساحة من % 87 علي الساقطة احلرارية الطاقة

 و كهربائية ساعة كيلووات تريليون 18 كان 2006 عام يف استهالك العامل ان اعتربنا واذا (فقط 15% حتويل بكفاءة ) السنة يف الكهرباء

ورد  كما 2030 عام يف تكون ان املتوقع من ساعة كيلووات تريليون32و 2015 عام يف تكون ان املتوقع من ساعة كيلووات تريليون 23.2

  . EIA-international Energy   outlook ( 2009) ) ىف

 واستخدام باسره العامل استهالك اضعاف اضعاف تنتج ان قادرة العربية الصحراء علي الساقطة الشمسية الطاقة ان نستنتج هذا من

داخل  ايل العربية البالد حدود خارج من تتدفق ا�ر هناك ان واحلقيقة .الطاقة من البشرية متطلبات لسد الصحراء كافية هذه من قليلة مساحة

 يف السنة مكعب مرت كيلو 21.2 دجلة و�ر مكعب كيلومرت 30 مكعب و�رالفرات كيلومرت 84 منه يتدفق والذي النيل �ر : مثل حدودها

 .يف السنة ساعة كيلووات بليون 675 بطاقة نتاجهاا وميكن) m3  109* 135(و ا ة السن يف مكعب كيلومرت 135 يساوي كلي مبجموع

 ان  تنتج قررت العربية البالد هذه ان ولنفرتض احلاضر الوقت يف البالد العربية بعض حاجة لسد كافية غري املياه من الكمية هذه ان واحلقيقة

تكون  فكم النظيفة الشمسية الطاقة طريق عن املياه حتلية تقنية انتاجها باستخدام تستطيع الكمية هذه وأن البحر مياه من الكمية هذه نفس

 املاء املقطر من املكعب املرت ان العلم مع السنة يف ترياوات 675 ايل طاقة حيتاجون املياه؟ من الكمية هذه النتاج اليها حيتاجون اليت الطاقة

  .ساعة كيلووات 5 كهربائية طاقة استهالك متوسط ايل حيتاج
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 النظيفة املتجددة الطاقة من احلقيقية الثروة هي العرب على أرض الساقطة الشمسية الطاقة أن ويؤكد يبني ليهإ اإلشارة سبق ما كل  

 الرتكيز عليهم يوجب كما أرضهم، يف املخزونني والغاز من البرتول بكثري أكرب وهي العامل يف اجلديد املستدامة الطاقة هيكل سيقوم عليها اليت

  .ذلك أرادوا إن العظيم الرائد االسرتاتيجي دورهم سبق على ما يؤكد و . ذلك عن صرفهم يريد من كل إىل واالنتباه على استغالهلا

 17,22 السنة يف ساعة كيلوات مليون 2334 العربية الصحارى من املربع مرت الكيلو على الساقطة الشمسية الطاقة متوسطة ويبلغ

 من التحويل كفاءة وتبلغ .مربع مرت كيلو مليون 14 العربية الصحاري مساحة وتبلغ . لالبرتو  خام من برميل مليون 1.5 تكافئ كمية وهى 

 كهربائية طاقة إىل املربع مرت الكيلو على الساقطة الشمسية الطاقة بتحويل أنه يعين وهذا )1(حاليا  15%الكهربائية  الطاقة إىل الشمسية الطاقة

   .السنة يف الكهرباء من ساعة كيلوات مليون 350 العربية الصحارى من عاملرب مرت الكيلو ينتج فقط 15% حتويل بكفاءة

 ذلك إىل أضفنا ولو .بائية كهر ساعة كيلووات تريليون3  تقريبا 2008 عام األوربية البالد يف الكهربائية الطاقة من الطلب بلغ

 تلبيته ميكن ساعة كيلووات بليون 3655 البالغ الطلب مجلة فإن تقريبا، ساعة كيلووات بليون 655 والبالغ العام لنفس العربية البالد استهالك

 كيلو مليون 14 البالغة مساحتها من  0.07 %العربية الصحاري من فقط مربع مرت كيلو 10400 مساحة باستغالل العربية الصحارى من

  13 .مربع مرت

 من بسيط جزء من الكهربائية الطاقة من طلبها توفر أن ميكن جمتمعة العربية والبالد األوربية البالد يف استهالك أن نرى هذا من

 الذي املياه شح حتدي �ا�ة 15 البحر مياه حتليه حمطات لتشغيل الساقطة الشمسية الطاقة استغالل ا أيض ميكن كما  .العربية الصحارى

  .العريب العامل يواجهه

 إىل املتوسط يف سيحتاج النقى املاء من املكعب املرت إنتاج فإن البحر هميا من للشرب الصاحلة املياه إنتاج املثال سبيل على أخذنا ولو

 على الساقطة الشمسية الطاقة فإن ذلك وعلى) 1(.)العكسى التناضح تقنية باستخدام( الكهرباء من ساعة كيلوات 5 مقدارها الطاقة من كمية

 مليون (42  اليوم يف مكعب مرت 192000 مبعدل العام يف للشرب احلالص املاء من مكعب مرت مليون 70 تنتج أن ميكنها املربع مرت الكيلو

 إىل وحتتاج املناخ وتغري التلوث بسبب الدول كغريها من تعاىن العربية والبالد  . كبرية حتلية حملطة اإلنتاجية الطاقة متثل وهى  )جالون يوميا

 ميكن DESERTEC  كمشروع األوربية البلدان بدراستها قامت ةمقرتح مشاريع وتوجد . النظيفة املتجددة الشمسية الطاقة استغالل

 أو ليال واستغالهلا �ارا الساقطة الشمس حرارة بتخزين متقطعة وغري مستمرة بصفة االحتياجات تغطية تضمن وهي الشأن هذا يف استغالهلا

 التيار نقل خبطوط العرب صحارى من البعيدة، املسافات ربع نقلها ميكن أيضا . االنتقالية الفرتة خالل التقليدي األحفوري الوقود باستغالل

  )2((800KV HVDC). الفولتية عايل املستمر الكهربائي

 Solar االنتاجية الواحدت حجم بلغ فقد) هالشمسي الطاقة حموالت(ه الشمسي الطاقة من املولدة الفولتوضوئية بالطاقة يتعلق وفيما

Photovoltaic األوروبية الدول شكلت وقد، 2007 بعام مقارنة  110 %منو بلغ ومبعدل 2008 عام جيجاوات 5.95 العامل يف 

 مث املانيا تليها عاملياً  األول املركز لتحتل  285% مبعدل األسباين الطلب منو معدل تزايد االحصاءات وأظهرت العاملي الطلب من  82 %نسبة

 حجم بلغ فقد العرض جبانب يتعلق وفيما، دولة 81 بلغ العامل يف املستهلكة الدول عدد أن تبني وبالتحليل، اليابان مث ايطاليا مث كوريا مث أمريكا

 يتعلق وفيما 99 %بلغ منو مبعدل أي 2007 عام جيجاوات 3.44 بلغ حبجم مقارنة 2008 عام خالل ،  جيجاوات 6.85 االنتاج

  . دوالر مليار 37.1 حنو 2008 عام بلغت فقد النشاط هذا يف االستثمار عن نتجت اليت باألرباح

 )العربية الدول في الشمسية الطاقة واقع(مدى توفر  الطاقة الشمسية فى الدول العربية : خامسا

 ال اليت - املباشرة        الشمس أشعة : ألن األفضل هي احلرارية الشمس طاقة أن جند العريب العامل يف املتاحة املتجددة الطاقات من       

 املتزايد الطلب تليب أن تستطيع اليت الوحيدة   الطبيعية الطاقة فهي لذلك . العريب الوطن أحناء يف كل بوفرة متاحة– نادراً  إال السحب تعوقها

 يرفع بوفرة احلرارية الشمسية الطاقة وجود بل جبانبها، األخرى املتجددة   الطاقات إستخدام من إطالقا مينع ال ذلك و املنطقة يف الكهرباء على

  ). الفوتوفلطية(الضوئية الطاقة و الرياح    مثل املتقلبة الطبيعية الطاقات إقتصاديات

 فقط كيلوواط 1000 تعطي بينما ,سورية يف الواحد املربع الكيلومرت يف الساعة يف كيلوواط 2300 الشمسية الطاقة تعطي فمثالً 

  .العربية الدول بني مستوى ىأعل ثاين هو سورية يف، الشمسية االشعة مستوى ويعد أملانيا، يف

  يوم يف السنة فإن معدل اإلشعاع الشمسي يقع حبدود 300ومبا أن الشمس تسطع يف سوريا مبعدل * 

 )(2000- 700 Kwatt/ m 14. سنويا  
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 الشمسية للطاقة 28 عرض خط على املواقع أفضل كأحد الدولية التقارير حدد�ا اليت املناطق ضمن الكويت مثل اخلليج دول بعض تقع*

 الكهربائية الطاقة ضعفي من أكثر إنتاج بإمكا�ا الكويت مساحة من 5% تقريبا أي, مربع كيلومرت 863 مساحتها تبلغ واليت بوبيان فجزيرة

 =1000  وات جيجا1(وات ميجا 100 بسعة الكويت يف احلرارية الشمسية للطاقة حمطة لبناء التقديرية املبدئية التكلفة وتقدر، الكويت لدولة

 إحتياج إلنتاج الشمسية الطاقة تكنولوجيا إىل لإلنتقال املالية التكلفة تقدير ميكن عليه وبناءاً  دينار مليون 150-100 حوايل تبلغ )وات ميجا

 طاتاحمل هذه بناء ويستغرق .دينار مليار15 -10 حبوايل العذبة واملياه )وات جيجا 10 (الكهربائية الطاقة من احلايل اإلمجايل الكويت

 الطاقة حمطات يف احلال هو كما طويل  وقت الشمسية املعدات صنع يستغرق ال حيث التقليدية الكهرباء حمطات ءلبنا مساوية مدة الشمسية

  .الذرية

 يف ماأ .الرقيقة الطبقة مصنع مشروع وكذلك دوالر، مليار ١٥ حوايل تكلفته تبلغ الذي)مصدر(مشروع يف االستثمار مت حيث اإلمارات دولة*

  .الشمسية الطاقة لتوليد حمطة إنشاء مت فقد مصر

 ليبيا :مثل األخرى الدول من عدد الدول هذه حذو حذا وقد ميجاوات ) ٢٠٠ (بقوة الشمسية الطاقة لتوليد حمطة إنشاء مت املغرب ويف*

  .وغريمها واجلزائر،

 بسبب.العيينة يف الشمسية القرية بنت حيث الشمسية الطاقة من تفادتاس اليت العربية الدول أوائل من السعودية العربية اململكة كانت وقد*

 12 (ملدة وذلك الطاقة من واط 7000 بنحو مربع مرت كل الشمس متد أشعة ان كما السنة أيام أغلب املشمسة الصحراوية األراضي وفرة

 أطول زمنية لفرتة الشمس إىل يعرضها مما اجلنوب إىل الالشم من وليس الغرب إىل الشرق من اململكة اراضي كما ان إمتداد, ) يومياً  ساعة

 مرت لكل وات كيلو وحدة 2200 يساوي اململكة على الساقطة الضوئية الطاقة وحدات متوسط أن أكثرحيث الطاقة إنتاج تستطيع وبالتايل

  15.السنة يف مربع

 وتطوير وإنتاج وتصنيع الشمسية الطاقة استخدام تفعيل يف األوسط الشرق منطقة دول أهم من اهلامشية األردنية اململكة تعد 

 جهاز 15.000 من يقارب سنوياً ما فيها ويركب السكنية، البيوت جمموع من % 40 إىل استخدامها نسبة واليت تصل الشمسية، السخانات

 التطبيقات من العديد ويف السباحة، ركب وتدفئة والفنادق واملدارس املستشفيات يف استخدامها إىل باإلضافة هذا الرمسية، لإلحصاءات طبقاً 

 مستقل كنظام أحجامها إختالف على التطبيقات مجيع مع يتناسب والذي السخان الشمسي تركيب يتم حيث والزراعية، واخلدمية الصناعية

 16.املياه تسخني وأنظمة املركزية التدفئة ألنظمة مساعد كنظام أو ودائم

وقد مت اصدار  ) جبانب طاقة الرياح( أهم مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددة مبصراحد ة الشمسية متثل الطاق: الطاقة الشمسية  فى مصر

إىل  2300يرتاوح عدد ساعات السطوع ىف املناطق املثالية الستخدام الطاقة الشمسية بني حواىل و  .1991االطلس الشمسى ملصر عام 

  . ساعة سنويا 4000

    لتسخني الشمسى لتوليد البخار باالرتباط مع نظام ترشيد الطاقة بشركة النصر للكيماويات الدوائية ويقدر مشروع ريادى لنظم اوقد مت تنفيذ

 . طن ثاىن اكسيد الكربون سنويا 3500طن برتول مكافئ سنويا كما يؤدى اىل خفض االنبعاثات حبواىل  1300الوفر السنوى حبواىل 

مت ىف مصر تنفيذ كل التطبيقات اخلاصة باخلاليا الشمسية اما من خالل مشروعات  وىف جمال استخدام اخلاليا الفوتوفولطية فقد   

كما ان التطبيقات اخلاصة ،  انارة التجمعات البعيدة عن العمران، ريادية او تطبيقية مثل ضخ املياه، التحلية، صناعة الثلج، ثالجات االمصال

ية االرسال الالسلكى، املساعدات املالحية، احلماية الكاثودية النابيب البرتول فقد بانارة اللوحات االعالنية ىف الطرق السريعة وحمطات تقو 

  .انتشرت بشكل جتارى

وىف جمال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية احلرارية ىف املناطق ذات االشعاع الشمسى العاىل، فقد تقرر انشاء احملطة الشمسية  

ميجاوات  150املكافئ ارتباطا مع نظام الدورة املركبة باستخدام التوربينات الغازية بقدرة امجالية حواىل احلرارية االوىل باستخدام مركزات القطع 

  .2008ىف منطقة الكرميات جنوب القاهرة، ومن املخطط االنتهاء من تنفيذ املشروع ىف �اية عام 

 هلذه التشغيل يتم أن وخمطط القاهرة كيلومرتجنوب ٩٠ بعد على تميجاوا ) ١٥٠ (بقدرة الشمسية للطاقة حمطة إنشاء املقرر من هناك إن     

 شدته تبلغ املنطقة هذه يف املباشر الشمسي اإلشعاع ألن وذلك املشروع إلقامة بالتحديد املوقع  هذا اختيار مت وقد ٢٠٠٩ عام حبلول احملطة



  الطاقة الشمسية وطرق استغالهلا لتحقيق التنمية املستدامة يف مصرالطاقة الشمسية وطرق استغالهلا لتحقيق التنمية املستدامة يف مصر
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 املياه ومصادر الغاز أنابيب وخطوط املوحدة للكهرباء الشبكة نم وقريبة بالسكان مأهولة غري منطقة أ�ا كما سنه/٢ م/ ساعة.كيلووات ٤٠٠

  17.للتربيد حتتاجها اليت

 الشمسية الطاقة تصدير إمكانية 

 يقدر ومبا الشهر يف وات جيجا 732 ومبا يقدر اليوم يف جيجاوات 24 يعين الساعةومبا يف الكهرباء من وات جيجا واحد تصدير مت إذا  

 سوء األحوال منها عديدة لعوامل سنوياً  الطاقة هذه من85 %سوى إنتاج ميكن لن أنه مت إفرتاض ما وإذا لسنة،ا يف وات جيجا 8784 بنحو

 الطاقة هذه وتوصيل إنتاج تكاليف كل حذف بعد فقط سنت أمريكي 2 هي الواحد الكيلووات ىف الرحبية أن إفرتاض أيضاً  والصيانةومت اجلوية

 العديد أثبتت. دوالر أمريكي 149.328.000هي  توا كيلو مليون يعادل ما) وات جيجا (لواحد اخلالصة تكون الرحبية فعليه العمالء إىل

 اجلهة بعدها سنوات تتمكن ومخس ثالث بني ترتاوح فرتة خالل الشمسية الطاقة يف املال املستثمر رأس استعادة ميكن أنه اجلدوى دراسات من

   .نظيفة منخفضة التكلفةة طاق على  لاحلصو  من الشمسية الطاقة ملشاريع املنفذة

  

  : الخالصة 

 رغم .مستخدمة غري املساحة من 96 %تشكل اليت الصحراء تبقى مصر مساحة من 4% على املصرين فيه يعيش الذي الوقت يف

 السنة، مدار على يوميا اعاتس عشر بواقع الشمس سطوع ومع وسيناء، الغربية الصحراء يف خصوصا �ا اجلوفية املياه توافر تؤكد اليت الدراسات

 .سنويا ساعة 3600 مصر حتقق

 اجلوفية، املياه الستخراج األعماق طلمبات تشغيل خالهلا من يتم اليت الكهرباء  توليد خالله من ميكن الساعات من اهلائل الرقم هذا

 والتعمري، للحياة الالزمان العنصران ومها املياه، و الكهرباء لديهم يتوفر حيث تدرجيياً، مصر صحارى يف املصريني ماليني توطني ميكن وبذلك

   .النيل �ر حول السكاين التكَدس يقل وبالتايل

  

 :االستنتاجات 

 زيادة أسعار البرتول وأنواع الوقوداملختلفة . 

 مصادر البرتول والغاز الطبيعى ليست متجددة ومهددة بالنضوب. 

 برتول والغاز الطبيعىزيادة التأثريات البيئية الضارة الناجتة من ال. 

  ارتفاع ومناسبة شدة االشعاع الشمسى على صحراء مصر 

 وجود الصحراء مبساحات شاسعة دون االنتفاع �ا . 

 الطاقة الشمسية دائمة وال تستورد وخالية من اإلخطار . 

 الالزم لتشغيل ) اليورانيوم(لوقود النووي استخدام الطاقة الشمسية يعين عدم االعتماد على الدول االخري وهيمنتها من اجل احلصول علي ا

  .  املفاعالت النووية

 استخدام الطاقة الشمسية ال حيتاج إيل تقنيني ذو خربات عالية بينما الطاقة النووية حتتاج لذلك. 

 صعوبة التخلص من املياه امللوثة من اإلشعاع اليت مت استخدامها للتربيد بينما الطاقة الشمسية ال تلوث املياه.  
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   :اإلحاالت والمراجع
                                                           

1 )http://www.terracuranda.net/Altaka_Almia/Summary_of_Arab_World_Future_Energy.htm بعنوان وناصر ناصر األستاذان:  

  .اخلليجي التعاون لسجم لدول املتجددة الطاقة خليار ممتازة خلطة تشكالن الرياح وطاقة الشمسية الطاقة
 ، 2000تونس  ، حقيبة تعليمية تدريبية ىف جمال الطاقات املتجددة ، سلسلة احلقائب التعليمية التدريبية ىف جمال الطاقات املتجددة 2

 .21الفولطاضوئّية ص  الشمسية اخلاليا، الثالث الفصل
 فإن املستخدمة الطاقة وھ الوقود كان فإذا . الطاقة حتويل يف يةمتتال عمليات إىل ربائيةھالك الطاقة توليد حمطات حتتاج :ملحوظه 3

 بتدويرالتوربينات سيقوم الغاز أو البخار ذاھو، ساخن غاز أو خبار إلنتاج ھعن الناجتة احلرارة واستخدامھ حرق ستكون األوىل اخلطوة

   .ربائيةھالك املولدات بتدوير تقوم اھبدور اليت)العنفات(
 ، 2000تونس  ، حقيبة تعليمية تدريبية ىف جمال الطاقات املتجددة ، لتعليمية التدريبية ىف جمال الطاقات املتجددةسلسلة احلقائب ا 4

  66ص، الفولطاضوئّية الشمسية اخلاليا، الثالث الفصل
املوجودة على الشواطئ السليكون هو نفس مادة الرمل (  تصنع اخلاليا الكهروضوئية عادة من السليكون املعاجل كيميائي�ا :ملحوظه 5

، وهي تعمل على حتويل ضوء الشمس مباشرة إىل طاقة كهربائية، فعندما يقع الضوء الشمسي على )والصحاري يف مجيع أحناء العامل

  .شكل بامللحقانظر ، اخللية الكهروضوئية يتحرر منها الكرتون، وُجتَْمع االلكرتونات احملررة يف أسالك موصلة باخللية فتنتج تيارًا كهربي�اً 
  .2009/2010هيئه الطاقة اجلديدة واملتجددة التقرير السنوى  6

  .واط 1000 يساوي و الكهربائية القدرة مقياس: ملحوظة الكيلوواط 

  .ساعة واحدة يف واحد كيلواط مقدارها قدرة استهالك ويكافئ الطاقة مقياس: ساعة / الكيلواط
 الدكتور العقيد حممد القوصي  ندوة استخدام اخلاليا الشمسية من اعداد 7
 .3حبث منشور ص ، توليد الطاقة باستخدام اخلاليا الشمسية، حممد البيلى 8
  ٢٠٠٦ النهائى ديسمرب التقرير (IMC/ PS 217) رقم العربية مشروع مصر مجهورية املتجددة يف الطاقة قطاع 9

  MED-CSP/TRANS-CSP)سه درا(من 2006مهندس هاىن النقراشى ىف اكتوبر .مذكرة مقدمه من د 10
11 Adel Ismahi ،  Mosa Alian ،Technicl And Vocational Training Corporation ،Riyadh College Of 

Technology ،Department Of Electrical Technology ، "Bachelor" ، Project-1 ،Use Of Solar Energy  Pag34.                                        
  2011-2010هيئه الطاقة اجلديدة واملتجددة التقرير السنوى  12
  ملحوظة 13

 مساوية تكون ال سوف الناجتة واملفيدة الطاقة ني فإنعم لسبب خرآ إىل شكل من الطاقة حتويل يتم عندما: الطاقة  حتويل كفاءة)1(

 إىل تصل عالية حىت الكفاءة تكون أن وميكن . الكفاءة تدعى املتوفرة والطاقة الناجتة ني الطاقةبوالنسبة ، زةھاملج أو املتوفرة طاقةلل

  .%20إىل  10 % من  فترتاوح بكثري ذلك من أقل تكون، 90 % من أكثر
 سلطان بن عمران، القبيسي فريح مخيس حممد درويشالذرية  بالطاقة الشمسية الطاقة مقارنة - العريب للعامل املستقبل طاقة 14

  .2010املتحدة  العربية االمارات والطاقة أبوظيب دولة املياه النظمة الدويل املركز  ، مكاوي بشاره ، احلالمي
 املركز املصرى الحباث الطاقة الشمسية   ، هاىن النقراشى/الصحار العربيه مصدر ال �ائى للطاقة واملياه د  15

y.comwww.nokrasch  
  .الشرقية غرفة-والبحوث الدراسات إعداد مركز ، اقتصاديات الطاقة الشمسية ىف اململكه العربية السعودية 16
 .2006قطاع الطاقة ىف مصر  17
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  وسیلة  مبتكرة لتدنیة تكالیف النقل الدوري لخالیا النحل: البرمجة الخطیة

  -دراسة حالة مؤسسة ضیف اهللا وٕاخوانه لتربیة النحل ببوفاریك -

Linear programming: an innovative way to minimize the costs of periodic transfer of 
hives 

-  case study: the Deif Allah and Brothers Beekeeping Foundation in Boufarik – 

 

 .الجزائر ، مخبر  التنمية االقتصادية والبشرية في الجزائر ، -لونيسي علي -02جامعة البليدةطالب دكتوراه، ، 1فريد أحمد خالد  

 .ية ودورها في تحقيق التنمية، الجزائرمخبر تسيير الجماعات المح ، -لونيسي علي -02جامعة البليدة أستاذ التعليم العالي، ،حمزة العرابي 

 

  30/06/2020 :القبولتاريخ  ؛15/06/2020 :القبولتاريخ  ؛16/05/2019 :االستالمتاريخ 

  : ملخص

�دف هذه الدراسة لوضع اطار تصوري ملشكل النقل الدوري خلاليا النحل من مقرات التخزين اىل املراعي على مستوى مؤسسة ضيف     

  .نحل، وختتلف  املراعي باختالف النباتات واألعشاب اليت تنمو يف هذا املرعى، وهذا �دف احلصول على نوع معني من العسلاهللا لرتبية ال

وقد خلصت بالوصول اىل تقدير تكاليف النقل بني املراعي و مقرات التخزين بناءا على بعد املسافة بينهما، وتشكيل منوذج خطي     

يقة التكاليف الدنيا حلل الربنامج، وهو ما أثبت اخنفاض يف التكاليف مقارنة مبا ميكن أن تتبعه املؤسسة من ملشكل النقل، مع اعتماد طر 

  .دون هذا احلل

  .حنل، نقل، برجمة خطية، تكاليف، فالحة: كلمات مفتاحية

  .JEL  :B23 ،C44 ،D23 ،D61تصنيف 

Abstract:  

This study aimed to develop a conceptual framework for the peri- odic transport 
problem of bee boxes from storage headquarters to pastures at the level of the Deif Allah 
Foundation for beek- eeping, and rangelands differ according to the different plants and herbs 
that grow in this pasture, and this is to obtain a specific honey. 

It concluded by arriving at an estimate of the transportation costs between the 
rangelands and storage headquarters based on the distance between them, with the adoption of 
the method of minimum costs for solving the program, which proved a decrease in costs 
compared to what the institution can follow.  

Keywords: bees, transport, linear programming, costs, agricultural. 

Jel Classification Codes: B23, C44, D23, D61. 

                                                           

 
   , blida2.dz-@univkhaled-f.ahmedفريد أمحد خالد :املؤلف املرسل1
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  :تمهيد

قد عرف تطورا متفاوتا من فرتة ألخرى، وقد مس هذا التطور كل من فصائل يعترب نشاط تربية النحل من أقدم األنشطة عرب التاريخ، و    

النحل واختالف أنواعه، وكذا طريقة الرتبية خاصة األدوات املستعملة، واختالف نوعية العسل حسب املنطقة اليت يتواجد �ا املربون، 

د يف اجلزائر عسل السدرة، عسل اجلبل، عسل اللبانة وعسل فالغذاء الذي تتغذى عليه النحلة يكون له أثر مباشر على تسمية العسل فنج

الكليل، هذا التنوع فرض على بعض املربني الذين ينتجون نوع واحد من العسل نقل جزء من صناديقهم ملراعي أخرى �دف احلصول على 

صبح لدى املؤسسة عدة مقرات تتواجد �ا تنويع يف منتجا�م، هذا التنقل يتشعب بتنوع املراعي ومكان تواجد الصناديق لنقلها هلا، فت

صناديق حنل وعدة مراعي يتوجب نقل صناديق هلا حسب ما هو متاح يف كل مقر، غري أن هذا النقل ختتلف تكلفته باختالف بعد املسافة 

  :بني املقر واملرعى، ومبحاولة تطبيق الربجمة اخلطية على هذا املشكل تتجلى لنا اإلشكالية التالية

ن أن نبني برنامج خطي لمشكل نقل الخاليا على مستوى مؤسسة خاصة بتربية النحل؟كيف يمك  

:ومنه ميكن أن نطرح األسئلة الفرعية التالية  

.كيف ميكن أن نالئم نشاط تربية النحل مع الربجمة اخلطية -  

.ما هي الطريقة املثلى حلل برنامج خطي من هذا الشكل -  

.ف املؤسسة حمل الدراسةهل ميكن اعتماد هذا احلل من طر  -  

:وسوف نطرح الفرضية التالية �دف اثبات صحتها أو نفيها على موضوع هذه الدراسة  

.االعتماد على حلول الربجمة اخلطية يدين تكاليف النقل الدوري لطوائف النحل -  

:أهمية الدراسة  

ه الضوء كثريا، فبإطالعنا املسبق على مؤسسة ضيف اهللا تعترب هذه الدراسة مبثابة دراسة استشرافية لنشاط جد مهم ال يسلط علي    

اضنا ونشاطها املوزع على املستوى الوطين، وهذا بتنوع املراعي اليت تعتمدها املؤسسة لتنويع منتوجا�ا وأحيانا لتقوية طوائف النحل، فبافرت 

ال من أجل حل مشكل النقل الدوري للصناديق لبعض املعلومات سوف يؤدي بنا لوضع منوذج قابل للتطبيق على معطيات دقيقة مستقب

  . وبأقل تكلفة ممكنة

:أهداف الدراسة  

:تتمحور أهداف دراستنا فيما يلي  

.تطبيق الربجمة اخلطية يف القطاع الفالحي  -  

.وضع تصور لنموذج خاص بالنقل الدوري لصناديق النحل  -  

.الوصول حلل يضمن تدنية تكاليف النقل ألدىن مستوى ممكن  -  

.طرح النموذج على املؤسسة حمل الدراسة �دف تطبيقه  -  

:المنهج المتبع  



  -دراسة استشرافية مؤسسة ضيف اهللا وإخوانه لتربية النحل ببوفاريك- وسيلة مبتكرة لتدنية تكاليف النقل الدوري لخاليا النحل: البرمجة الخطية
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من أجل حتقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن اإلشكالية املطروحة مت اختيار املنهج االستقرائي املبين على األسلوب الوصفي التحليلي من    

نية تكاليف النقل الدوري خلاليا النحل، واستعملنا منهج دراسة حالة خالل وصف وحتليل كل من تربية النحل واستعمال الربجمة اخلطية لتد

  .يف اسقاط هذه النظرية على مؤسسة ضيف اهللا وإخوانه لرتبية النحل ببوفاريك

:وسوف نقوم بتقسيم هذه الدراسة للمحاور التالية  

.عموميات حول خلية النحل :المحور األول  

  .تدنية تكاليف النقلتطبيق الربجمة اخلطية ل: المحور الثاني

ببوفاريك -تطبيق الربجمة اخلطية لتدنية تكاليف النقل على مستوى مؤسسة ضيف اهللا وإخوانه لرتبية النحل :المحور الثالث -  

I-  النحل خليةعموميات حول:  

.سنتطرق لبعض النقاط من أجل التعريف مبجال تربية النحل  

I - 1 النحل منتجات خلية :  

  :لعديد من املنتجات اليت يستخدمها النحل يف تلبية حاجاته اخلاصة به وجند منها ما يليينتج حنل العسل ا

   )99 -96، الصفحات 2018كذلك، ( 

  :ROYAL JELLYالغذاء امللكي  -أ

بعض الصغار ملدة يستخدم هذا الغذاء امللكي يف تغذية ...الغذاء امللكي هو مادة لبنة بيضاء تفرز من غدد يف رؤوس االناث الشابة البالغة  

يعترب الغذاء امللكي مضادا حيويا ...الثالثة أيام األوىل من عمر النحلة، لكي جيرى تطورها بشكل خاص جيعل منها يف النهاية ملكة النحل

طبيعيا يضبط ضغط الدم يقلل مستوى السكر يف الدم لدى مرضى السكري يقلل من سوء التغذية لدى الشباب حيسن اهلضم، يساعد 

  .سم على حتمل االجهاد، يقوي الوظائف اجلنسية يريح النساء من االم احليض، خيفف من الغثيان، يقوي الوظائف العقليةاجل

  :HONEYالعسل  -ب

  .وهو املنتج االساس للصندوق، خيتلف باختالف املراعي

  :POLLENحبوب اللقاح  -ج

صر الغذائية املعروفة للبشر، وحتتوي على كل أنواع الربوتني املعروفة حبوب لقاح النحل، هي غذاء كامل فهي حتتوي تقريبا على كل العنا

لقد كان الرياضيون األوملبيني األوائل يستعملون حبوب اللقاح ...والضرورية للصحة اجليدة، الطاقة والعافية، وهي أيضا مضادة للعدوى

  .للحصول على الطاقة واحليوية

  :WAXالشمع  -د
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مستعمرات حنل العسل األساسية، وهو مادة دهنية تفرزها الغدد الشمعية لصغار شغاالت حنل مشع النحل، أحد منتجات    

يدخل ...والشمع هو املكان الطبيعي الذي تضع به امللكة البيض، وتريب فيه احلضنة وختزن فيه الشغاالت الرحيق وحبوب اللقاح...العسل

  .جميل بأنواعها املختلفة كأمحر الشفاه، الكرميات، ويف صناعة املراهم، الشموعصناعة أدوات الت: مشع النحل يف العديد من الصناعات مثل

  : BEE VENOMسم النحل  -ه

يفرز سم النحل من غدد خاصة متمحورة عن الغدد الزائدة ومرتبطة بالة اللسع اليت حتورت هي األخرى عن الة وضع البيض يف كل من     

ة يستخدم النحل يف لدغ املنطقة املصابة من جسم املريض لعدة مرات وعلى فرتات فاصلة، حيث يزداد من الناحية التطبيقي...الشغالة وامللكة

عدد اللدغات تدرجييا اىل ان يكتسب املريض مناعة ضد لدغ حنل العسل، بعدها يظهر تأثري السم يف عالج االمراض الروماتيزمية، اما االن 

  .ية لسم النحل بعيدا عن استخدام اللدغ املؤمل للمريضفهناك طرق جديدة لالستفادة من الفوائد الصح

  :PRODUCTION OF BEE NUCLEIانتاج الطرود  -و

عسل وحبوب (الطرد هو عبارة عن صندوق حيتوي على مخسة أقراص، ثالثة منها حتتوي حضنة، وقرصان حيتويان على غذاء النحل     

  .كة ملقحة، أما احلضنة فهي أطوار النحل غري الكاملة، ويغطي اخلمسة أقراص حنل من الوجهني ومعهم مل)لقاح

يعترب انتاج الطرود يف بعض املناطق أكثر ادرارا للربح من انتاج العسل، لكن هذا املنتج يتطلب الكثري من اخلربة اخلاصة من النحال،    

  .دة او اتباع طرق تغذية مكثفةوبرناجما معينا يتبع يف املنحل لزيادة اعداد احلضنة سواء كان ذلك بإنتاج ملكات جدي

  :QUEEN REARING انتاج امللكات -ز

ميكن تربية امللكات ما دامت الظروف اجلوية مناسبة والذكور متوافرة للتلقيح، وتتم تربية امللكات يف عدد حمدود من الطوائف تبعا         

 .نتاجها من العسلللعدد املطلوب، مع العلم أن املستعمرات اليت ترىب فيها امللكات يقل ا

I - 2 النحل خالياالعوامل المؤثرة في اإلنتاج الموسمي ل:  

   )82خنبش و املداين، بدون سنة، صفحة ( :يتأثر اإلنتاج املومسي للعسل مبجموعة من العوامل نذكرها فيما يلي  

  .قوة الطائفة، حيث يزيد انتاج العسل بزيادة قوة الطائفة  -

  .البارع يستطيع حتديد بداية موسم الفيض و�ايته وبالتايل يقوم بالعمليات املناسبة لطوائفهخربة النحال، فالنحال   -

  ...وجود املراعي النحلية املناسبة حيث يزيد اإلنتاج بتوفر الغطاء الواسع من املراعي النحلية العسلية مثل أشجار السلم والسدر  -

  .دة عدد الطوائف عن احلد املناسب يف منطقة الرعياحلمولة النحلية، حيث يقل انتاج الطائفة بزيا  -

  .الظروف اجلوية، فالرياح الشديدة واالمطار والرطوبة الزائدة تؤثر على كمية العسل املنتج من الطائفة  -

I - 3 دور النحل في المحافظة على التنوع الحيوي وزيادة اإلنتاج الزراعي:  

خللطي بني األزهار، وقد سعت جمموعة من الدراسات لقياس مدى مسامهة النحل ومنها من خالل قيام النحل بإجراء التأبري ا     

اليت توصلت اىل ان النحل يسهم اىل جنب امللقحات األخرى باحلفاظ على التنوع ) HENDRIKX(و دراسة )CHISEL(دراسة

ن احملاصيل الزراعية يف االحتاد األورويب على م% 80البيولوجي من خالل ضمان جودة عالية من املنتجات الزراعية اذ يعتمد اكثر من 
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انه  2012مليار يورو سنويا على املستوى األورويب، كما ذكرت املفوضية األوروبية سنة  15التلقيح احلركي، وقدرت قيمة هذه اخلدمة ب

االيكولوجية ولزيادة دور الزراعة يف  قد يكون لالخنفاض املستمر لتعداد النحل وامللقحات األخرى عواقب خطرية على قطاع األغذية والنظم

 )85، صفحة 2018علي، (. تعزيز التنوع البيولوجي

II - تطبيق البرمجة الخطية لتدنية تكاليف النقل:  

 .سنتطرق لكل من مشكل النقل والربجمة اخلطية كإحدى حلول هلذا املشكل

II - 1 معايير اختيار وسائل النقل:  

  )18، صفحة 2018خضور و شريط، ( :يلي من بني هذه املعايري  جند ما  

  :الكلفة -أ

تعد الكلفة من املعايري املهمة اليت جيب أخذها بعني االعتبار عند اختيار وسيلة النقل، وعادة تكون خدمة النقل السريعة ترتتب عليها  

على حساب الزمن أو وفق إجراءات أمان  ارتفاع يف التكلفة، كذلك ترتفع تكاليف النقل عندما يتعلق األمر بإيصال املادة أو السلعة

  ).خمازن مربدة، درجات حرارة عالية(وظروف نقل خاصة 

  : مدة االستالم المطلوبة -ب

ل حيث أن التاريخ احملدد الستالم املواد والسلع يفرض نفسه يف حتديد نوعية واسطة النقل املطلوبة، فاذا كان املطلوب تامني سريع ومستعج

  ... ما يسمى باجلسر اجلوي، الذي عادة له تكاليف عالية جدامن بلد بعيد ينظم 

  : كلفة خدمة النقل -ج

ذلك  خيتار املشرتي طريقة النقل ووسيلة النقل املناسبة والناقل اجليد وكذلك املسار الذي يضمن األمان حلركة النقل للسلع ورمبا يرتتب على  

  ...ويتطلب األمر هنا معرفة عن تصنيف الشحنات والتعريفة اخلاصة مبسارات النقل مزيدا من الوقت وهذا يؤدي اىل ارتفاع أجور النقل،

II - 2 النقل والقطاع الفالحي:  

هناك تناسب طردي بني قطاع النقل ومساحة األراضي الزراعية، فالنقل يساهم يف التوسع الزراعي مبا يقدمه من تسهيالت تصب يف         

ستصلحة من جهة، وتوفري مستلزمات احلياة للعاملني يف هذه األراضي على اعتبار أن املناطق اجلديدة اطار زيادة مساحة األراضي امل

لنقل املستصلحة أغلبها كانت مناطق نائية أو بعيدة عن املدن وطرق النقل، وهو ما يزيد من أمهية فك العزلة عنها بتوفري الوسائل املناسبة ل

واد والتجهيزات الضرورية للعمليات الزراعية من بذور وأمسدة ومبيدات ومعدات وآالت وجتهيزات وغريها يف االجتاهني، وبتوفري وسائل نقل امل

ولة من مستلزمات اإلنتاج وكذا نقل اليد العاملة، وبالعكس أي باجتاه املدن واألسواق لنقل املنتجات والسلع الزراعية وتسويقها بسرعة وبسه

 )67، صفحة 2014حبيطة، ( ...وبتكاليف منخفضة قدر اإلمكان
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II - 3 ميكانيزمات البرمجة الخطية لمشكل النقل:  

املثلى واليت حتقق أكرب منفعة ممكنة ملتخذ القرار ) xi(ان أسلوب الربجمة اخلطية يعاجل املشاكل املختلفة ببناء منوذج حيث يقوم بإجياد قيم    

،  -Minimization cost -أو تقليل التكاليف - Maximization profit -سواء كانت دالة اهلدف من نوع تعظيم األرباح

  )56 -55، الصفحات 2012حسني و أخرون، (  :وان الصيغة الرياضية للربجمة اخلطية هي كاآليت

Min Z=C1X1+C2X2…………+CNXN 

Xiحيث أن  هي عدد الوحدات املنتجة من املنتج   i وأن   Ci احدة من املنتج هي معامل رقمي ميثل تكلفة أو ربح الوحدة الو   Xi حيث  

 .i=1………..nأن 

:أما القيود اخلطية فهي تعرف كما يلي  

a11X1+a12X2………….a1nXn   b1 

a21X1+a22X2………….a2nXn   b2 

am1X1+am2X2………….amnXn   bm 

 Xi>=0 (i=1,2,………..n)شرط عدم السلبية 

nحيث أن  وهي عدد املتغريات   m  متثل عدد القيود  

Bj قيمة املتاح من املوارد،   aij متثل احتياجات املنتج   i من املوردj :حيث أن   

J=1,2,…………………..n 

I=1,2,…………….……m 

II –  4طرق حل مصفوفة مشكل النقل:  

  )489، صفحة 2017وادي و مكيد، ( :هناك عدة طرق مستخدمة إلجياد احلل للربنامج اخلطي

 : طريقة الزاوية الشمالية الغربية -أ 

تعترب هذه الطريقة من أقدم الطرق املستعملة يف هذه املرحلة من أجل احلل، وهي من أسهلهم وأكثرهم شيوعا وخاصة عندما ال تكون     

م عمود وصف حسب عدد هناك أمهية لتكلفة النقل، اذ تبدأ عملية إجياد احلل األساسي األول من اخلانة الشمالية الغربية يف جدول يض

 .املخازن وعدد املستعملني ولذلك مسيت هذه الطريقة بذلك االسم
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 : طريقة التكاليف الصغرى -ب

تعترب هذه الطريقة أفضل من الطريقة السابقة، حيث يتم توزيع الكميات املعروضة على الزبائن وفق كميا�م املطلوبة حسب أقل تكاليف     

يث يتطلب هذا استعراض جدول التكاليف وحتديد اخللية اليت �ا أصغر تكلفة نقل ممكنة، وختصص قيمة هلذه نقل ممكنة يف اجلدول، ح

قل اخللية على ضوء الكمية املعروضة يف العمود والكمية املطلوبة يف الصف املقابالن هلذه اخللية، بعد ذلك حندد طريق النقل ذو تكلفة الن

ولة بنفس املنهج السابق، ونستمر �ذه اخلطوات اىل أن يتم توزيع كافة الكميات املعروضة يف اجلدول،  األصغر املوايل وخنصص له كمية منق

  . كما وجب اإلشارة أنه عندما تتساوى أصغر تكلفتني يف اجلدول فان االختيار عادة ما يكون عشوائي

 : طريقة الفروقات الكبرى -ج

حيث تتميز بأ�ا تعطينا حلوال قريبة جدا من احلل األمثل، وتتلخص خطوات إجياد احلل تعترب هذه الطريقة من أهم الطرق الثالثة،     

  :األساسي األول فيما يلي

  .حنسب تكاليف األجزاء لكل صف وكل عمود يف اجلدول، وهي حاصل الفرق بني أقل تكلفتني يف كل صف وعمود -    

خنصص أصغر كمية من بني الكميات أو اىل اخللية اليت حتتوي على اقل تكلفة حندد الصف الذي يقابله أكرب فرق نبدأ منه احلل، و  -    

  .يف السطر أو العمود الذي مت اختياره

  .   نقص العرض يف العمود أو الطلب يف الصف بنفس عدد الوحدات املخصصة للخلية املختارة -   

به، أما اذا أصبح كالمها مساوي للصفر نلغي الصف والعمود اذا اصبح العرض يف العمود أو الطلب يف الصف مساويا للصفر فنشط -   

  .معا

 . نكرر اخلطوات األربعة أعاله، ونستمر اىل أن يتم توزيع  مجيع الوحدات املعروضة على املستعملني حسب احتياجا�م -  

 

III -  ببوفاريك -ة النحلتطبيق البرمجة الخطية لتدنية تكاليف النقل على مستوى مؤسسة ضيف اهللا وإخوانه لتربي- : 

سوف �تم يف هذه الدراسة مبحاولة وضع تصور ملشكل تكاليف نقل صناديق النحل من املقرات اليت تكون خمزنة �ا بعد اجلين اىل    

يل بعض املراعي اليت توضع فيها ملوسم جديد، واليت بدورها ختتلف باختالف نوع العسل املراد احلصول عليه، وسوف نعرض يف اجلدول التا

  .املراعي ونوع العسل الذي تنتجه
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III - 1 توزيع المراعي التي تستغلها المؤسسة في نشاطها:  

  :سنعرضها من خالل اجلدول التايل

.منطقة املراعي ونوعية العسل املنتج فيها: 01الجدول رقم  

 نوع العسل منطقة املرعى الرقم

 عسل الربتقال مناطق متيجة 01

لسدرةعسل ا اجللفة 02  

 عسل اللباينة البيض 03

 عسل االكليل سيدي بلعباس 04

.من اعداد الباحثان اعتمادا على معطيات املؤسسة: المصدر  

من خالل اجلدول يظهر بأن كل منطقة معينة هلا نوعية العسل اليت تنتج عنها، اال أن للمؤسسة مرعى على مستوى والية سكيكدة نادرا   

ذا ليس �دف انتاج العسل، وإمنا �دف تقوية طوائف النحل كون هذا املرعى حيتوي على أنواع متعددة من ما تنقل له الصناديق وه

  .األزهار

أما بالنسبة للمقرات اليت توضع فيها صناديق النحل فان كل مرعى يعترب مقر يف نفس الوقت اىل أن هناك ثالث مقرات رئيسية تتمثل يف  

  :كل من

  .مقر بوالية سكيكدة -

  .مقر بوالية البليدة ويوجد به املقر الرئيسي للمؤسسة -

  .مقر األغواط -

وبالتايل فان املشكلة اليت سوف حناول معاجلتها على مستوى مؤسسة ضيف اهللا لرتبية النحل هي ختفيض تكاليف نقل صناديق النحل من 

على املسافة املقطوعة بني كل من املقر املوجود به الصندوق  املقرات للمراعي وهذا بالقيام بدراسة افرتاضية لتكاليف النقل وذلك اعتمادا

  . واملرعى املتوجه اليه، حبسب احتياج كل مرعى من صناديق النحل وعدد الصناديق املتوفرة يف كل مرعى

III - 2 تشكيل مصفوفة تكاليف نقل الصناديق:  

  :من أجل صياغة هذه املصفوفة البد من صياغة املتغريات التالية

I :رمز للمقر املتواجد به صناديق النحلوت ....i  

J :وترمز للمرعى املراد نقل الصناديق له......j  

Xij :عدد الصناديق املطلوب نقلها من املقرi اىل املرعىj.  

Cij :تكلفة نقل الصندوق من املقرi  اىل املرعىj.  



  -دراسة استشرافية مؤسسة ضيف اهللا وإخوانه لتربية النحل ببوفاريك- وسيلة مبتكرة لتدنية تكاليف النقل الدوري لخاليا النحل: البرمجة الخطية

 

 
82 

ai :عدد الصناديق املتوفرة يف املقرi.  

bj :ى عدد الصناديق املوجهة للمرعj.  

:ميكن التعبري عن مشكلة النقل بالصورة  

 

 

ومن أجل صياغة مصفوفة تكاليف النقل بتكلفة مقدرة مبنية على أساس عدد الكيلومرتات الفاصلة بني املقرات املتواجدة �ا الصناديق  

.واملراعي املراد استغالهلا  

.املسافات بني املقرات واملراعي: 02اجلدول رقم   

 املراعي

 املقرات

 سيدي بلعباس البيض اجللفة

كم  499 سكيكدة كم  786  كم  881   

كم  271 البليدة كم  455  كم  410   

كم  112 األغواط كم  245  كم  467   

:27/01/2020من اعداد الباحثان اعتمادا على رابط حلساب املسافات، مت االطالع عليه يوم : المصدر  

https://www.مسافة.com/ 

كم بني كل من مقر األغواط ومرعى اجللفة،   112من خالل اجلدول يظهر بان هناك تباين يف بعد املسافات حيث أن أق مسافة تساوي 

  .كم بني كل من مقر سكيكدة ومرعى سيدي بلعباس  881بينما جند أطول مسافة تقدر ب

وأن عدد الصناديق املتاحة يساوي عدد الصناديق املطلوب توجيهها  دج،01على افرتاض أن تكلفة النقل لكل كيلومرت مقطوع تساوي 

  :للمراعي، وتوزيع الصناديق املتاحة يف املقرات كما يلي

  .صندوق حنل متاح 600: مقر سكيدة -

  .صندوق حنل متاح 800: مقر البليدة -

  .صندوق حنل متاح 100: مقر األغواط -

  :طلوبة كما يليأما بالنسبة للمراعي فتتوزع الصناديق امل

.صندوق حنل 700: مرعى اجللفة -  

  .صندوق حنل 300: مرعى البيض -
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 .صندوق حنل 500: مرعى سيدي بلعباس -

  :يلي وبالتايل فان قيود الربنامج تتكل كما

x11+x12+x13<=600 

x21+x22+x23<=800 

x31+x32+x33<=100  

  :شرط عدم السلبية

Xi>=0 (i=1,2,3)  

 .توزيع تكاليف النقل خلاليا النحلمصفوفة  :03الجدول رقم

  

  

  

  

  

  

 

  .من اعداد الباحثان اعتمادا على املعطيات السابقة :لمصدرا

  :نشكل مصفوفة توزيع تكاليف النقل كما يلي

 وبافرتاض أن املؤسسة تقوم حاليا بنقل الصناديق للمراعي بطريقة عشوائية �دف تلبية احتياجات املراعي وفقط، وبوضعنا يف اجلدول أعاله

ملقرات للمراعي مع مراعاة عدد الصناديق املتاحة، وتظهر لنا املصفوفة التالية واليت ميكن حل هذا الربنامج لقيم افرتاضية للصناديق احملولة من ا

  .simplexبطرق أخرى مثل طريقة 

  

 

 :فنتجت لدينا معادة التكاليف االمجالية للنقل كما يلي

 jاملراعي

  iاملقرات         

 -سيدي بلعباس   -2 -البيض   -1 -اجللفة

3-   

عدد الصناديق 

  املتاحة

  600  500  100     -1 -سكيكدة

  800    100  700   -2 -البليدة

  100    100     -3 -األغواط

  1500  500  300  700  عدد الصناديق املطلوبة

499 786 881 

271 455 410 

112 245 467 
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IV -  نتائج الحل والمناقشة:  

نامج سوف نعتمد على طريقة التكاليف، حبيث نشبع اخلانة اليت �ا أقل تكلفة اىل غاية تلبية ومن أجل الوصول حلل أمثل هلذا الرب       

 C3.1 احتياج املرعى، وهكذا اىل غاية استنفاذ مجيع صناديق النحل املتاحة، وبالتايل فان أول خانة نتجه اليها هي اخلانة اليت �ا التكلفة 

 700تاحة يف مقر األغواط كاملة لتلبية جزء من احتياج مرعى اجللفة املقدر بصندوق امل 100نأخذ ال، دج كأقل تكلفة112ب

صندوق، بعد ذلك نتجه للخانة اليت �ا أقل تكلفة من األوىل مع توفر صناديق متاحة يف املقر فنجد 600صندوق، أي يتبقى لنا احتياج ب

صندوق أخرى �ائية بصناديق مقر البليدة الذي حيتوي على 600تاج لبالتايل نشبع مرعى اجللفة احمل C2.1دج 271اخلانة اليت �ا التكلفة 

صندوق متاح على مستوى هذا األخري، اخلانة املوالية هي اخلانة اليت �ا أقل تكلفة مع توفر صناديق  200صندوق وبالتايل يتبقى  800

صندوق املتبقية من مقر البليدة ليبقى  200يدي بلعباس ب،بالتايل نشبع مرعى سC2.3دج 410حنل يف املقر فنجد اخلانة اليت �ا التكلفة 

، بتلبية احتياج مرعى البيض C1.2دج 786صندوق حنل أخرى، اخلانة املوالية هي اخلانة ذات التكلفة  300هذا املرعى حمتاج ل

صندوق متاح على  300 صندوق حنل متاح، وأخري يظهر لنا بأنه تبقى لنا 600صندوق حنل من مقر سكيكدة الذي اليزال به 300ل

صندوق حنل  500صندوق أخرى من أصل  300مستوى مقر سكيكدة لتليب االحتياج األخري ملرعى سيدي بلعباس الذي بقي حيتاج ل

  .مطلوبة

  :وعليه نعرض احلل وفق اجلدول التايل

.احلل األمثل ملصفوفة النقل :04الجدول رقم  

املراعي  j 

املقرات          i 

1 -اجللفة 2 -بيضال  -  -سيدي بلعباس  -

3-  

عدد الصناديق 

 املتاحة

1 -سكيكدة -   300  600 

2 -البليدة -  600  200 800 

3 -األغواط -  100   100 

 1500 500 300 700 عدد الصناديق املطلوبة

)ج.د(تكلفة النقل للمراعي  173.800 235.800 82.000 491.600 

.دا عل املصفوفة السابقةمن اعداد الباحث اعتما :المصدر  

 

499 786 881 

271 455 410 

112 245 467 
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  :صندوق تساوي اىل 1500وبالتايل فان تكلفة النقل االمجالية ل 

 

 

من خالل هذه النتيجة يظهر لنا بأن احلل الذي توصلنا اليه يعطينا أقل تكلفة مقارنة مع ما افرتضنا بأنه مطبق على مستوى مؤسسة ضيف 

  .اهللا لرتبية النحل

V-  الخالصة:  

دراستنا هذه تبني لنا مدى أمهية نشاط تربية النحل سواء باملنتجات اليت تقمها النحلة أو من خالل الدور الذي تلعبه يف من خالل     

التنوع البيئي عن طريق تلقيح األزهار، اىل جانب تنوع العسل املمكن جنيه جراء تنوع أماكن رعي خاليا النحل، فعمليات النقل الدوري 

 .راعي تكلف املؤسسة مبالغ مالية متباينة حسب بعد املسافة بني املرعى ومقر تواجد الصناديقلصناديق النحل هلذه امل

  :فمن خالل دراستنا هذه توصلنا �موعة من النتائج نذكرها كما يلي

  .اعتماد بعد املسافة بني املقر واملرعى لتقدير تكاليف النقل الدوري للخاليا -

  .ص بالنقل الدوري خلاليا النحلالتمكن من صياغة برنامج خطي خا -

  .ميكن تدنية تكاليف النقل باعتماد طريقة التكاليف الصغرى حلل الربنامج -

، "االعتماد على حلول الربجمة اخلطية يدين تكاليف النقل الدوري لطوائف النحل:" وعليه نؤكد صحة فرضية الدراسة واليت صغناها على حنو

ي توصلنا إليه وهذا مقارنة مبا ميكن اعتماده من طرف املؤسسة يف توزيع خاليا النحل ونقلها من حيث تدنت تكاليف النقل باحلل الذ

  :مرعى آلخر، وكما ميكن أن نقدم بعض االقرتاحات كمايلي

  .عاجراء ملتقيات وطنية باجلامعة بالتعاون مع تعاونيات تربية النحل لنقل نتائج مثل هذه األحباث الستغالهلا على أرض الواق -

حث مريب النحل على االهتمام بالتحكم يف تكاليف الرتبية بصفة عامة وتكاليف النقل بصفة خاصة، وهذا من خالل اشراك التعاونيات  -

  .اليت ينتمون اليها

صورة شاملة اعداد بطاقية جغرافية خاصة مبريب النحل تربط بني املراعي ومقرات ختزين الصناديق لتنظيم عملية النقل الدوري للطوائف ب -

 .وسريعة
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 .األسس الجدیدة لفرض الضرائب دراسة إستشرافیة لنظریة بدیلة عن نظریة التضامن االجتماعي

NNeeww  ffoouunnddaattiioonnss  ooff  ttaaxxaattiioonn::  aa  pprroossppeeccttiivvee  ssttuuddyy  ooff  aann  aalltteerrnnaattiivvee  tthheeoorryy  ooff  ssoocciiaall  
ssoolliiddaarriittyy  tthheeoorryy  

 

 ،،11احمد خلف حسين الدخّيلاحمد خلف حسين الدخّيل
  جمهورية العراق ،جامعة تكريت  

  

  30/06/2020 :النشرتاريخ  ؛27/06/2020 :القبولتاريخ  ؛09/06/2020 :ماالستالتاريخ 

 :الملخص

 بقيادة الرأمسايل املعسكر وانفراد االشرتاكي املعسكر ا�يار عقب واقتصادياً  سياسياً  بالعامل عصفت اليت الكبرية التطورات بعد

 قضت ، نقل مل ان ، كبري حد اىل قلصت مالية دولية ماتملنظ النظري منقطع ونشاط وعوملة خصخصة سياسات من صاحبه وما العامل

 الظروف مع يتوافق الضرائب لفرض جديد اساس اجياد ضرورة اىل دفعتنا ، معني ضرييب نظام اعتماد الدول على وفرضت السيادة مبدأ على

 فهي املايل الدويل القانون بقواعد املدعمة لوجيةاأليديو  نظرية وهي اال االجتماعي التضامن نظرية عن بديلة نظرية استشرفنا فقد ، املستجدة

 الدولية املنظمات ضغط حتت اخرى ضرائب من االعفاء او والغاء معينة لضرائب الدول فرض سبب لنا تفسر ان على اليوم القادرة الوحيدة

 اخلصخصة سياسات باستخدام مباشرة غري بطريقة السياسات تلك تبين اىل فتدفعها الضريبية سياسا�ا للدول ترسم راحت اليت املالية

 العامل مستوى على متعددة اثار من جرته وما كورونا جائحة بعد خاصة السياسات تلك عن بالرتاجع اجتاه عن يقال ما كل رغم والعوملة

  .بأسره

 .الضريبة، نظرية التضامن االجتماعي، النظرية البديلة: الكلمات المفتاحية

 jel :M32, M11, M34تصنيف 

Summary 
After the great developments that stormed the world politically and 

economically after the collapse of the socialist camp and the uniqueness of the 
capitalist camp led by the world and the accompanying policies of privatization, 
globalization and unparalleled activity of international financial organizations that 
greatly reduced, if not transferred, eliminated the principle of sovereignty and imposed 
on countries the adoption of a specific tax system, It pushed us to the need to find a 
new basis for taxation that is compatible with new circumstances. We have explored 
an alternative theory of social solidarity theory, which is the theory of ideology 
supported by the rules of international financial law, as it is the only one that is able 
today to explain to us the reason why countries impose certain taxes and abolish or 
exempt from other taxes under The pressure of the international financial 
organizations that have been drawing countries ’tax policies and pushing them to adopt 
those policies indirectly using privatization and globalization policies, despite all that 
is said about a trend to back away from these policies, especially after the Corona 
pandemic and the multiple effects that it has caused worldwide. 

Key words: tax, social solidarity theory, alternative theory. 
Jel Classification Codes jel :M32, M11, M34 
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  :المقدمة

منذ منتصف القرن الثامن عشر توجهت انظار الفقه القانوين صوب البحث عن اساس لفرض الضرائب انطالقًا من القيم 

ر البالغ الدميقراطية اليت بدأت بذورها يف دول الغرب تنتشر انتشار النار يف اهلشيم، اذ ان ظروف الدول وا�تمع الدويل كان هلا وال زال االث

االساس، فطاملا كان القانون انعكاسًا للوضع االجتماعي سواء على املستوى الداخلي او على املستوى الدويل، لذا فقد  يف وضع هذا

انطلقت الشرارة االوىل للنظريات بنظريات العقد واملنفعة اليت سايرت حقبة تارخيية متيزت بسيادة املذهب الفردي وتكريس الدور احلارس 

الوضاع الدولية والداخلية يف دول العامل من ازمة اقتصادية دفعت الدول اىل التخفيف من وطأة املذهب الفردي للدولة، وحاملا تغريت ا

وحتول دور الدولة اىل التدخل بدأ التفكري يف اساس جديد لفرض الضرائب وكان ان ظهرت نظرية التضامن االجتماعي املدعمة بنظرية 

رية اليت عصفت بالعامل سياسيًا واقتصاديًا بعد ا�يار املعسكر االشرتاكي وانفراد املعسكر الرأمسايل السيادة، واآلن وحنن نرى التطورات الكب

بقيادة العامل وما صاحبه من سياسات خصخصة وعوملة ونشاط منقطع النظري ملنظمات مالية دولية قلصت اىل حد كبري ان مل نقل قضت 

م ضرييب معني، دفعتنا اىل ضرورة اجياد اساس جديد لفرض الضرائب يتوافق مع الظروف على مبدأ السيادة وفرضت على الدول اعتماد نظا

  املستجدة

  ـ :ويف سبيل دراسة هذا املوضوع البد من التعرف على النقاط اآلتية 

ة والسياسية واملالية، فضًال تنبع امهية الدراسة من امهية الضرائب ذا�ا على مجيع املستويات االقتصادية واالجتماعيـ :اهمية الدراسة -:أوالً 

  .عن تعلقها بالبحث يف اساس قانوين سليم يتفق واالوضاع اجلديدة يف العامل ويقلص الفجوة بني االساس القدمي والواقع املستحدث

السس اليت تتجلى فرضية الدراسة يف ان تغري ظروف الدولة وظروف ا�تمع الدويل يقضي حتمًا اىل قصور ا ـ:فرضية الدراسة - :ثانياً 

  .وضعت لتالئم الظروف السابقة مما يتطلب البحث عن اسس جديدة تتناسب معها

ان بقاء االطر القانونية ألساس فرض الضرائب مبنيًة على نظرية التضامن االجتماعي والسيادة مل يعد يتناسب مع  ـ:مشكلة الدراسة - :ثالثاً 

كل البعد عن مقتضيات التضامن االجتماعي وسيادة الدولة اليت اضحت اقرب اىل الواقع الذي جعل فرض الضرائب واالعفاء منها بعيدًا  

  .االحنالل منها اىل املرونة اليت اتسمت �ا خالل احلرب الباردة، يتطلب البحث عن اسس قانونية صحيحة توافق املتغريات الدولية

قي املقارن للواقع العملي واجلانب النظري يف اوىل النظريات السابقة سنعتمد يف دراستنا املنهج التحليلي التطبي ـ:منهجية الدراسة - :رابعاً 

  .وتصورات النظرية اجلديدة

سيتم تقسيم الدراسة على ثالثة مباحث نتحدث يف االول عن نظريات العقد واملنفعة لنتعرف على الظروف  ـ:هيكلية الدراسة -:خامساً 

باب ظهورها ويف الثاين عن نظرية التضامن االجتماعي والسيادة لنبحث يف التطورات واملالبسات اليت رافقت ظهورها وما هي حماسنها واس

اليت ادت اىل بروزها ومقتضيات البحث عن بديل هلا ويف الثالث واالخري عن النظرية اليت نعتقد ا�ا االفضل لتفسري اساس فرض الضرائب 

  .املايل لنختم باهم االستنتاجات والتوصيات اال وهي نظرية االيديولوجية املدعمة بقواعد القانون الدويل

-I :نظريات العقد والمنفعة.  

برزت نظرية العقد االجتماعي يف القرن السابع عشر والثامن عشر لتفسري اصل نشأة الدولة وسلطتها على االفراد، اذ ذهب 

ا مل تكن االرادة احلرة للجماعة هي اليت حتكمها، انصارها اىل ان الشعب اصل الدولة ومصدر السلطة فيها، فال شرعية للدولة وسلطتها م

ب العقد وقد اتفق انصار هذه النظرية على ان االفراد انتقلوا من احلياة القدمية اليت ال يرغبون العيش فيها اىل احلياة اجلديدة املنظمة مبوج

  )1( .تائج املرتتبة عليهوانشأوا الدولة، رغم اختالفهم يف حالة ا�تمع قبل العقد واطراف هذا العقد والن

وقد استعار بعض فقهاء املالية العامة يف منتصف القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر هذه النظرية ليفسروا �ا سلطة 

الفراد والدولة الدولة يف فرض الضرائب على مواطنيها مؤكدين ان عالقة الدولة باملكلفني بالضريبة عالقة تعاقدية قوامها العقد الذي مت بني ا

على اساس قيام االخرية بتوفري اخلدمات للمواطنني يف مقابل قيامهم بدفع الضريبة اليت حتتاج الدولة اليها يف تغطية نفقات تلك 

قال  ، على ان كلمة فقهاء هذه النظرية مل تتفق حول طبيعة هذا العقد واملنافع املرجوة منه بل تفرقوا يف مذاهب ثالثة بني من)2(اخلدمات

  -:بانه عقد بيع خدمات واخر ادعى انه عقد تأمني وثالث وصفه بعقد الشركة وهو ما سنحاول تفصيله يف املطالب الثالثة اآلتية
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  .عقد بيع خدمات: المطلب االول

م ، اذا تبيع الدولة اخلدمات لألفراد مقابل قيامه)عقد اجيار اعمال(ذهب ادم مسث اىل وصف العقد بانه عقد بيع خدمات 

بدفع مثن ذلك يف صورة ضرائب، ومبا ان اخلدمات اليت كانت تقدمها الدولة يف حينها ال خترج عن خدمات االمن والدفاع والقضاء يف ظل 

دور الدولة احلارسة فقد اقتصر البيع على هذه االنواع من اخلدمات فحسب والقول بوجود عقد بيع ينتهي اىل ان الثمن ينبغي ان يكون 

  )3( .مة البيع او يقرتب منها على االقلمساوياً لقي

ومن حماسن هذه النظرية ا�ا بسيطة وسهلة التطبيق، فضًال عن تطلبها التناسب بني قيمة اخلدمات املقدمة وبني الضريبة حتقيقاً 

والتزام الدولة بانفاق احلصيلة  للمساواة والعدالة وعدم جواز خضوع الفرد للضريبة ما مل يكن من املستفيدين من اخلدمات اليت تقدمها الدولة

  )4( .الضريبية يف توفري اخلدمات للمواطنني

ولكن يعاب عليها صعوبة تقدير قيمة اخلدمات املقدمة للمواطن، خاصة وان تلك اخلدمات االمنية غري قابلة لالنقسام وهو ما 

�ا ال تستطيع تفسري التزام االجيال املقبلة بدفع الضرائب يعقد سبل معرفة نصيب كل فرد منها، ومن مث مقدار الضريبة على ذلك الفرد، وا

لتسديد اقساط القروض العامة وفوائدها اليت استفاد منها اجليل احلاضر او السابق، فضًال عن كون تطبيقها يفضي اىل حتميل ذوي الدخل 

تتناسب مع طبيعة الرسم الذي يكون مبقابل خاص  احملدود العبء االكرب منها كو�م االكثر استفادة من خدمات الدولة، ناهيك عن ا�ا

، واعتمادها االسعار النسبية اليت تبتعد عن جوهر العدالة الضريبية وال حتقق سوى املساواة )5(وليس مع الضريبة اليت تدفع دون مقابل حمدد

تثمارات االجنبية با�ا سوف تكون طارده او منفرة النظرية املؤدية اىل العدل الضرييب فحسب، وأخرياً ميكن انتقادها بقدر تعلق االمر باالس

  .هلذه االستثمارات اذا ما علمنا مدى اخلدمات اليت تقدم هلذه االستثمارات من قبل الدولة املستقطبة هلا

  .عقد تأمين: المطلب الثاني

اد عن االخطار اليت ميكن ان ذهب جريار اىل ان العقد هو عقد تأمني فيه تكون الدولة شركة تأمني كربى ويؤمن لديها االفر 

مبالغ كأقساط تأمني تتمثل يف الضرائب اليت يدفعو�ا للدولة ) الدولة(يتعرض هلا هم وامواهلم فيدفعون من هذه االموال لشركة التأمني 

بالضرائب  وبالنظر الختالف اقساط التأمني حسب مبلغ املال املؤمن عليه وحسب اخلطورة اليت يتعرض هلا ذلك املال وجب االخذ

  )6( .التصاعدية املتدرجة االسعار

ومما حيسب هلذه النظرية اخذها باالسعار التصاعدية فضًال عن تطلبها حصول املكلف على خدمات التأمني يف مقابل دفع 

طاعت تفسري التزام االجيال الضريبة وتوجيه األنظار حنو التزام الدولة بتقدمي خدمات للمواطنني يف مقابل الضرائب املدفوعة هلا، كما ا�ا است

  .الالحقة بدفع اقساط القروض العامة وفوائدها اليت يستفاد منها اجليل احلاضر 

ويف الوقت ذاته يؤخذ عليها ا�ا جعلت من الدولة شركة تأمني مع الفرق الشاسع بني كل منهما، وان عقد التأمني يتطلب قيام 

دون انتظار حتقق ) اخلدمات(لتأمني فيما نالحظ ان الواقع يثبت قيام الدولة بدفع مبلغ التأمني اخلطر املؤمن ضده اللزام املؤمن بدفع مبلغ ا

اي خطر بل ان الكثري من اخلدمات هي وقائية بطبيعتها وليست عالجية كما هو حال مبالغ التأمني اليت تدفعها شركات التأمني كما ا�ا  

عام والقروض العامة اليت  تكون مبقابل منها اىل الضريبة اليت تدفع دون مقابل حمدد ،كما كسابقها اقرب اىل تفسري طبيعة الرسم والثمن ال

، فضًال عن اثرها )7(ا�ا تقصر مهمة الدولة ووظيفتها على اجلانب االمين الذي يتوافق مع الدور احلارس للدولة الذي كان سائدًا آنذاك

عليها ان تتحمل العبء االكرب من الضرائب يف البالد اذا ما علمنا االموال الطائلة اليت  السليب الكبري يف االستثمارات االجنبية اليت يكون

  .متلكها هذه االستثمارات نقدية كانت او عينية

  .عقد شركة: المطلب الثالث

حمدودة ذهب تييه اىل ان العقد هو عقد شركة فيه الدولة شركة مسامهة كربى لالنتاج يكون االفراد مسامهني فيها باعمال 

يع ويتحملون نفقات مالية يف سبيل ذلك، فضًال عن النفقات العامة اليت يقوم �ا جملس ادارة الشركة املتمثل باحلكومة واليت حتقق منفعة مج

   )8(.ولذا كان عليهم ان يسامهوا يف متويلها عن طريق الضرائب) االفراد(املسامهني 
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دية حيث يدفع االغنياء اكثر من الفقراء على اساس اختالف مسامهة كل منهم وحيسب هلذه النظرية اعتمادها االسعار التصاع

يف رأس مال هذه الشركة واليت تتحدد مبقدار الثروة اليت ميلكها املكلف، وعدم خضوع الفرد للضريبة ما مل يكن يستفيد من اخلدمات اليت 

واملسامهة العامة اليت متثلت يف الضرائب، مما يعين ا�ا ذهبت ) االفراد(كاء ، ناهيك عن كو�ا فرقت بني املسامهة اخلاصة للشر )9(تقدمها الدولة

  .انه ليس كل ما يدفعه املكلف للدولة يعد ضريبة

ولكن يؤخذ على هذه النظرية ا�ا شبهت الدولة بشركة املسامهة مع الفارق الكبري من حيث املهام والواجبات والوظائف 

ا جمموعة من املصاحل املعنوية وليس املادية فقط، وا�ا حترم الفقراء او ذوي الدخول احملدودة من والسلطات ومن حيث املضمون وكو�

اخلدمات اليت تقدمها الدولة بسبب قلة مسامهتهم يف النفقات العامة عن طريق الضرائب وحصر االستفادة من تلك اخلدمات باالغنياء او 

وا�ا اقرب اىل طبيعة الرسم العام والثمن العام والقرض العام اليت  )10(ع العملي وخيالف العدالةذوي الدخول املرتفعة وهو ما يتناىف مع الواق

تكون مبقابل خاص، فضًال عن ان االخذ �ا ينتهي اىل جعل الدولة طارده لالستثمارات االجنبية كو�ا حتملها العبء االكرب من الضرائب 

دمات اوًال، وبسبب حجم ثروا�ا الطائلة ثانياً، وا�ا مل تستطيع تفسري حتميل االجيال الالحقة يف البالد باعتبارها املستفيد االول من اخل

  .باقساط القروض العامة اليت استفادت منها االجيال السابقة واحلالية عن طريق الضرائب

التماشي مع املذهب  واذا كانت نظريات العقد واملنفعة قد وجهت االنظار حنو البحث عن اساس لفرض الضرائب وحاولت

الفردي الذي كان سائدًا يف حينها بعدم فرض الضرائب على ذوي الدخول املرتفعة والزام ذوي الدخول املنخفضة بتحمل العبء االكرب 

لى افرتاض منها، اال ا�ا قامت على اساس فكرة العقد االجتماعي اخليالية بطبيعتها واليت ثبت عدم صحتها من الناحية الواقعية، وقيامها ع

، فضًال عن ان مجيع )11(خاطيء هو ان الفرد كان حييا حياة عزلة وفوضى قبل الدولة يف الوقت الذي وجد فيه ا�تمع قبل وجود الدولة 

االراء اليت طرحت فيها حول طبيعة هذا العقد كانت افرتاض ال اساس له من الواقع ناهيك عن ان الرأي الراجح يف الفقه يذهب اىل تفسري 

وا�ا اذا  )12(عالقة الدولة باملكلف با�ا عالقة تنظيمية تقوم على املركز القانوين للمكلف وليست عالقة عقدية كما تفسرها هذه النظرية

  .صحت رمبا لتفسري اساس االيرادات االخرى غري الضرائب فا�ا ال ميكن ان تكون اساساً صحيحاً للضرائب اليت تكون دون مقابل حمدد

كل ذلك انه ومع ا�ا قامت على اسس من املذهب الفردي اال ا�ا مثلت مرحلة من مراحل تطور هذا املذهب حني    واالهم من

ول كان دور الدولة دوراً حارساً، اما وقد تشعبت وتعددت وظائف الدولة يف ظل املرحلة اجلديدة اليت مير �ا املذهب الفردي اليوم وهو حيا

ملة ان يسود العامل، فلم تعد هذه النظرية متوافقة حىت مع املذهب الفردي والنظام الرأمسايل اذا ان من خالل سياسات اخلصخصة والعو 

 .تطبيقها سيقوض تلك السياسات وسيقلص من فرص حصول االستثمارات االجنبية على االمتيازات الضريبية املطلوبة

-II :نظرية التضامن االجتماعي والسيادة.  

رضت هلا نظريات العقد واملنفعة جبميع صورها وعجزها عن ابراز تفسري صحيح الساس فرض الضرائب بعد االنتقادات اليت تع

ظهرت نظرية جديدة تتكون من شقني االول يتعلق بالتضامن االجتماعي والثاين بسيادة الدولة على اقليمها ومواطنيها وسنحاول يف مطلبني 

  -:وكما يأتيان نبني مضمون هذه النظرية 

  .نظرية التضامن االجتماعي: االولالمطلب 

الذي ) ليون دوكي(يعود الفضل يف ارساء نظرية التضامن االجتماعي وتطبيقها يف جمال القانون الدستوري اىل الفقيه الفرنسي 

عه ال ميكن ان فسر �ا اساسي نشأة الدولة والقانون، حني ذهب اىل ان ا�تمع البشري ظاهرة طبيعية فطرية فاالنسان كائن اجتماعي بطب

يعيش مبعزل عن اجلماعة البشرية صغرت هذه اجلماعة ام كربت، ويف ظل هذه  اجلماعة ال بد ان تظهر متطلبات عامة ال يستطيع كل فرد 

ولة والقانون يف اجلماعة اشباعها مبفرده فيتطلع اىل التعاون مع باقي افراد اجلماعة مدفوعاً بتضامن التشابه وتضامن تقسيم العمل اىل اجياد الد

، فالقانون ليس الدولة الن وجوده سابق عليها وامنا هو املعرب عن ضرورات التضامن االجتماعي وهذه االخرية هي اساس القوة )13(واحلرية

ف اجلماعة اليت امللزمه له، ومن مث فالقانون كالتضامن االجتماعي ال يكون ابديًا وال ثابتًا بل مرنًا قابًال للتعديل والتبديل يتماشى مع ظرو 

  )14( .حيكمها كما يذهب انصار هذه النظرية
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وقد استعريت هذه النظرية لتفسري اساس القانون يف بعض فروع القانون كالقانون الدويل العام، وهو ما دفع بعض فقهاء القانون 

مببدأ القانونية ال يكون اال بقانون صادر  املايل اىل االستعانة �ا أيضًا لتفسري اساس فرض الضريبة خاصة وان فرض الضريبة وبسبب حكمه

ده ان عن السلطة التشريعية، فالدولة باعتبارها ضرورة اجتماعية ويف سبيل محاية ا�تمع واشباع احلاجات العامة اليت ال يستطيع كل فرد مبفر 

فراد فيها من اجل حتمل تكاليف تقدمي تلك يقوم باشباعها وحىت لو استطاع ذلك فانه سيكون مكلفاً جدا مما يتطلب تظافر جهود مجيع اال

اخلدمات ويكون ذلك عن طريق دفع مبالغ يساهم فيها االفراد يف حتمل تكاليف تلك اخلدمات وال تعاد تلك املبالغ كو�ا ضرائب يدفعها 

  )15( .االفراد طوعاً واختياراً 

ريات العقد واملنفعة بتطبيقها ملبدأ عمومية الضرائب ومما حيسب هلذه النظرية ا�ا ختطت الكثري من اوجه النقد اليت طالت نظ

باخضاعها اجلميع هلذه الفريضة دون ان خيل ذلك باعفاء غري القادرين على الدفع اعتمادًا على فكرة شخصية الضريبة اليت تأخذ بنظر 

بدأ املقدرة التكليفية يف حتمل عبء الضريبة اذ يعتمد االعتبار االسعار التصاعدية اليت تعد اكثر قرباً اىل العدالة الضريبية، فضًال عن اخذها مب

تقدير الضريبة على قدرة املكلف على الدفع دون االلتفات اىل مدى استفادته من اخلدمات اليت قدمتها الدولة وهو ما يتوافق وضرورات 

املقبل بدفع الضرائب اليت تستخدم يف وفاء  التضامن االجتماعي النابعة من تقسيم العمل، ناهيك عن ا�ا استطاعت تفسري التزام اجليل

  )16( .القروض العامة اليت استفاد منها اجليل السابق او احلاضر

واليت ) دوكي(ومع ذلك فقد تعرضت هذه النظرية للنقد من حيث اعتمادها على نظرية التضامن االجتماعي واليت قال �ا

ياسي ينشأ دولة متضامنة وانه يتعارض مع ما ذهب اليه الفقه التقليدي من كون تعرضت بدورها لالنتقاد من ناحية انه ليس كل اختالف س

فضًال عن اعتمادها على الدفع االختياري للضريبة ، )17(الدولة خليط من امة واقليم وحكومة وليس الشعب فقط وتضامنه االجتماعي

لوقت الذي كانت فيه صفة اجلربية وال تزال تشكل خصيصة مسامهة من االفراد يف حتمل االعباء العامة وتكاليف اخلدمات العامة يف ا

اساسية من خصائص الضريبة، ناهيك عن حتميلها االستثمارات االجنبية للكثري من االعباء الضريبية وهو ما ال يتوافق مع واقع االقتصاد 

  .لوحدها على تفسري اساس فرض الضريبةالدويل والداخلي الذي يشجع استقطاب هذه االستثمارات، مما يعين عدم قدرة هذه النظرية 

  .نظرية السيادة: المطلب الثاني

بدأت فكرة السيادة مبفهومها احلديث منذ القرن السادس عشر، اال ان اصوهلا نشأت مع النظام االقطاعي يف حماولة من امللوك 

حملكومني كو�م ميثلون احلكم املطلق يف الداخل واخلارج، يف صراعهم ضد اإلقطاع والباباً لتجسيد سلطتهم غري املشروطة وغري احملدودة جتاه ا

نظرية السيادة يف الفقه القانوين عندما وصف ملك فرنسا بالسيادة اليت عرفها با�ا السلطة العليا على ) جان بودان(وقد تبىن الفقيه الفرنسي

الطبيعي، وقد اعتمد هوبز يف القرن السابع عشر نظرية السيادة يف تربير املواطنني والرعايا واليت ال ختضع للقوانني وال يقيدها اال اهللا والقانون 

  )18( .السلطة املطلقة للملك، واستمرت نظرية السيادة منذ ذلك احلني متسلطة على نظريات القانون العام

املايل ليدعموا نظريتهم  وقد حاول انصار نظرية التضامن االجتماعي ان يسحبوا نظرية السيادة من القانون الدستوري اىل التشريع

يف تفسري اساس حق الدولة يف فرض الضريبة ويردوا على بعض االنتقادات املوجهه اليها من ناحية ان الضريبة فريضة اجبارية وال ميكن ان 

اجبار من مل يقم بواجباته يرتك امر دفعها من عدمه لالفراد وامنا ينبغي ان جيربوا على ذلك وال يكون ذلك اال باستخدام  الدولة لسياد�ا يف 

  )19( .اليت تفرضها عليه ضرورات التضامن االجتماعي

اذ عدت السيادة احدى اهم خصائص السلطة فعندما توصف السلطة با�ا ذات سيادة فهذا يعين ا�ا سلطة سيادية عليا نابعة 

 داخليًا وال خارجياً، وتقوم سيادة الدولة على من ذات الدولة وقادرة على تنظيم نفسها وعلى فرض توجها�ا دون اخلضوع لغريها ال

ا خصائص هي ا�ا شاملة تنسحب على مجيع مواطين الدولة وعلى مجيع املقيمني فيها فيما عدا املتمتعني منهم باالمتيازات الدبلماسية، وا�

بني اكثر من سلطة بصرف النظر عن التنظيم تتجاوز اعمار القائمني عليها والنظام الدستوري الذي يتضمنها، وا�ا غري قابلة للتجزئة 

عد الدستوري واالداري يف البالد، وا�ا ختامًا مطلقة متثل فيها الدولة يف الداخل أعلى سلطة عامة ال ختضع اال للقانون ويف اخلارج لقوا

  )20( .القانون الدويل العام، وللسيادة مظاهر متعددة اجيايب وسليب وخارجي وداخلي وشخصي واقليمي
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ومع ذلك ميكن انتقاد نظرية السيادة يف جمال الضرائب على اساس ا�ا استندت اىل نظرية السيادة يف القانون الدستوري واليت 

تعرضت بدورها جلملة انتقادات وصلت لدى البعض من الفقه اىل حد انكارها، منها ان الدولة ليست غاية يف ذا�ا بل وسيلة لتحقيق غاية 

اطنيها، وعليه فان مجيع تصرفا�ا ينبغي أن �دف إىل إدراك ذلك الغرض، وان فكرة السيادة تتناىف مع خضوع الدولة معينة هي اسعاد مو 

للقانون عن مجيع تلك التصرفات وبالتايل خضوعها للرقابة الداخلية فضًال عن خضوعها لقواعد القانون الدويل العام ورقابة مؤسساته 

  )21( .الدولية

السيادة سلطة ارادية آمرة ينطوي على خطر كبري ففيه علو ومسو الدولة وعدم خضوعها الي قانون يف مواجهة  كما ان القول بان

سري ارادات االفراد العاديني واالشخاص املعنوية فيما تربمه معهم من عقود، والقول با�ا سلطة ارادية موحدة  ومركزية جيعلها عاجزة عن تف

لك با�ا سلطة ارادية ال تقبل االنقسام يتناقض مع مبدأ الفصل بني السلطات اليت تتوزع فيه االختصاصات احلال يف الدول االحتادية، وكذ

ن بني السلطات الثالث، اما ا�ا سلطة ارادية ال تقبل النزول عنها فيؤدي اىل احلكم ببطالن النظام النيايب الذي يقوم اصًال على اساس ا

جورج (اىل ممثليه يف الربملان، وحىت لو مت التسليم بكل ذلك يبقى التساؤول من صاحب السيادة؟ ويعززالشعب  يتنازل عن حقه يف السيادة 

ين االنتقادات السابقة بتأكيده على ان السيادة تعين حكم االقوى وا�ا فكرة متناقضة ال تستقيم مع الفن القانوين ،كما ا�ا تارخييًا تع) سل

يف السيادة على اساس نظرية التحديد الذايت وكذلك حتديد ) جيلينك( نفسها قاعدة القانون، ورفضه فكرةالتسليم حبق الدولة يف ان تقرر ب

القانون  السيادة باالرادة العامة للدول الن جمرد تالقي االرادات ال ميكن ان خيلق ارادة عليا، ويرفض ايضًا القول بان السيادة متعددة بقواعد

  )22( .اما ان تكون حرة مطلقة واما ان ال تكونالدويل فاالرادة ذات السيادة 

ناهيك عن امكانية انتقاد نظرية السيادة على اساس ان القول بان فرض الضرائب عمًال سياديًا خيرج هذا العمل جبميع تفاصيله 

الدارة السيادية، فما بالك اذا  من اخلضوع لرقابة القضاء ذلك ان القضاء العادي منه واالداري وحىت الضرييب ال ميكن له ان يراقب اعمال ا

ل كان العمل تشريعياً سيادياً فهل يستطيع القضاء الدستوري فرض رقابته عليه؟ وهو ما ينتهي اىل ما خيالف الواقع الذي فرض يف مجيع الدو 

ة القضاء هذا من ناحية، ومن خضوع التشريعات الضريبية للرقابة على دستورية القوانني وخضوع اعمال االدارة املتعلقة بالضريبة اىل رقاب

ناحية اخرى فان االخذ �ذه النظرية سيجعل الدول حرة يف التعامل مع االستثمارات االجنبية الوافدة ويف اخضاعها ملا تشاء من القيود 

ارات باراد�ا السيادية وحرما�ا من االمتيازات الضريبية، فضًال عن قدر�ا على تعديل او الغاء اية اتفاقات قد ابرمتها مع هذه االستثم

ية املنفردة وهو ما ال يتوافق مع الواقع العملي الذي يفرض على الدول توفري البيئة املشجعة لالستثمار ال من حيث منح االمتيازات الضريب

الكفيل مبنح احلرية هلذه فحسب  بل من حيث توفري االجواء االقتصادية املالئمة هلا وبالتحديد االجتاه باالقتصاد حنو اقتصاد السوق فوحده 

  .االستثمارات بالعمل واالنتاج والربح

ومع ان نظرية التضامن االجتماعي املدعمة بنظرية السيادة سادت حقبة طويلة من الزمن وال زال اغلب الفقه املايل ينظر إليها 

  -:ثري من املالحظات منهاعلى ا�ا الوحيدة القادرة على تفسري حق الدولة يف فرض الضرائب اال ان لنا عليها الك

) السيادة(على اساس االرادة الطوعية لالفراد والشعور باملسؤولية، والثانية) التضامن االجتماعي(ان دمج نظريتني متناقضتني تقوم االوىل  -1

  .كن ان توجه اليهاعلى اساس استخدام القوة يف سبيل اجبار االفراد على القيام بدفع الضريبة هلو من اهم اسباب االنتقاد اليت مي

اذا كانت هذه النظرية استطاعت ان تفسر حق الدولة يف فرض الضرائب على مواطنيها والقاطنني على اقليمها عندما كان فرض الضرائب  -2

ا قواعد حقًا للدولة، فهي مل تعد قادرة اليوم على تفسري واجب الدولة يف فرض الضريبة ويف االعفاء منها يف بعض االحيان اليت فرضته

ات القانون الدويل املايل، اليت بدأت قواعدها تستقل عن كل من قواعد القانون الدويل العام والقانون املايل واليت بدت فيما تضعه املنظم

تنمية املالية الدولية على الدول من التزامات ظهرت على شكل معايري دولية، وخاصة تلك املتعلقة بصندوق النقد الدويل والبنك الدويل لل

  .والتعمري ومنظمة التجارة العاملية

اذا كانت هذه النظرية قد استطاعت تفسري سلطة الدولة يف فرض الضرائب لتحقيق اهلدف املايل من الضريبة وفق مربر التضامن بني  -3

ولة باالموال الالزمة لالنفاق على اشباع االفراد الذي يفرض عليهم املسامهة يف حتمل االعباء العامة وامهها الضرائب بتمويل اخلزينة العامة للد

ا اذا احلاجات العامة بتقدمي اخلدمات العامة للجميع، فا�ا تبقى عاجزة عن تفسري وتربير سلطة الدولة يف فرض الضريبة وحتميل االفراد بعبئه

 .كان اهلدف منها اقتصادياً او اجتماعياً او سياسياً 
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-III :واعد القانون الدولي المالينظرية االيديولوجية المدعمة بق.  

بعد االنتقادات اليت وجهناها لنظرية التضامن االجتماعي املعززة بنظرية السيادة فرادى وجمتمعة كان ال بد من البحث عن بديل 

ا العامل بعد يصلح حلكم اساس فرض الضرائب واالعفاء منها، ويبدو لنا ان هذا االساس يكمن يف الفكر االقتصادي الذي يسود الدولة ورمب

مة سياسات العوملة اليت طغت اليوم واملدعومة بقواعد القانون الدويل املايل وميكننا ان نطلق على هذا االساس بنظرية االيديولوجية املدع

  -:وكما يأتيبقواعد القانون الدويل املايل، ولتوضيح مضمون هذه النظرية سنقسم مبحثنا هذا على مطلبني 

  .يولوجيةااليد: المطلب االول

تتأثر وظيفة القانون بشكل عام والقانون املايل بشكل خاص ونطاقه بالتيار الفكري املتسلط على ا�تمع، فهذا التيار هو الذي 

يرسم للدولة وللقانون وظيفتهما وحيدد نطاق كل منهما، وبالنظر لتنازع موضوع التيار الفكري ثالث ايديولوجيات رئيسية هي املذهب 

ذهب االشرتاكي واملذهب االسالمي كان البد لنا من دراسة كل مذهب منها واثره يف وظيفة القانون الضرييب ونطاقه وذلك يف الفردي وامل

  -:وكما يأتيفروع ثالثة 

  .المذهب الفردي: الفرع االول

طر اال بانتعاش فكرة احلق ترجع اصول هذا الفكر الفردي اىل العصر الروماين حيث نشأت النزعة الفردية، اال ا�ا مل تربز وتسي

الفردي يف القرن السابع عشر والثامن عشر وعلى ايدي رجال الثورة الفرنسية بدعو�م اىل حترير الفرد من ظلم الدولة، وقد سادت القرن 

يت ضربت الدول الغربية وتعرضت لالنتكاسة االوىل حبصول االزمة املالية ال )23(التاسع عشر وبلغت ذرو�ا يف الربع االول من القرن العشرين 

واليت تغلبت عليها واستطاعت ان تقف على قدميها من جديد بل وتتفوق على النزعة االشرتاكية يف تسعينيات القرن  1929يف عام 

  .وها هي اليوم تتعاىف منها شيئاً فشيئاً لتعود هلا سيادة عامل اليوم 2008العشرين ولكنها تعرضت لالنتكاسة الثانية يف عام 

قوم هذا املذهب على جمموعة من االسس منها االميان بان الفرد غاية التنظيم االجتماعي وقمة التنظيم القانوين وانه النواة لقيام وي

ة ا�تمع وحقيقته االوىل وهدفه وعماده، واالميان بان هلذا الفرد حقوقاً طبيعية تلتصق بشخصه يكسبها مبجرد وجوده وليست منحة من الدول

لقانون بكو�ا اسبق من وجود االخري، واالميان بان القانون حدث اجتماعي فرضته ضرورات استقرار ا�تمع وتنظيمه واحملافظة على يقدمها ا

ذي يقوم على حقوق االفراد والتوفيق بني املصاحل الفردية دون املصلحة العامة والعدالة االجتماعية، واالميان بالعدل التباديل او عدل املبادلة ال

اساس وجود واجبات متقابلة تقع على عاتق كل فرد ملصلحة االخرين دون ان تتدخل الدولة بالقانون لتوزع العدل بينهم، فضًال عن االميان 

  )24( .بان جمموع املصاحل الفردية يساوي ويؤدي اىل ادراك املصلحة العامة

لينحسر دور الدولة حبراسة مصاحل االفراد ومحايتها من وبناء على هذه االسس تنكمش القاعدة القانونية ويضيق نطاق القانون 

االعتداء، كما يضيق مفهوم املصلحة العامة ليقتصر على جمموعة املصاحل الفردية اليت تتغلب على مصلحة اجلماعة عند التعارض ويتضائل 

خاص، وخاصة تلك الداخلة يف نطاق مبدأ قانونية عدد القواعد اآلمرة وهي السمة املميزة لقواعد القانون املايل بشكل عام والضرييب بشكل 

ضريبة الضريبة، ويستقر مبدأ سلطان اإلرادة حلكم العالقات العقدية واحرتام بل وتقديس امللكية الفردية وحياديتها وعدم جواز تقييدها ال بال

لتقليل ما امكن من فرض الضرائب بشكل عام ، ومن مث ا)25(وال بغريها واالبتعاد عن التدخل القانوين يف الشؤون االقتصادية عمومًا 

ا والضرائب املباشرة بشكل خاص واليت يتحمل عبئها ذوي الدخول املرتفعة، اذ متثل ثروا�م عصب احلياة االقتصادية واليت ينبغي ان ترتك هل

  .ء العامة لذوي الدخول احملدودةاحلرية وان ال يستقطع منها اي مبلغ على شكل ضريبة اال يف احوال نادرة حبيث جيري حتميل االعبا

  .المذهب االشتراكي: الفرع الثاني

تعود اصول النزعة االشرتاكية اىل ا�تمعات القدمية اذ متثلت يف افكار بعض الفالسفة كافالطون يف دعوته اىل تكوين ا�تمع 

ظهور املذهب االشرتاكي وبروزه كايديولوجية واضحة الفاضل الذي تذوب فيه وتنصهر املصاحل الفردية يف بوتقة املصلحة العامة، على ان 

الفردي املعامل كان يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر بعد االوضاع االقتصادية اليت رافقت قيام الثورة الصناعية وما افرزه تبىن املذهب 

تمع ونشوء النقابات املهنية واالنتقادات اليت وجهت اىل من تركيز لرأس املال و�وض روح االستغالل املادي واختالل التوازن بني طبقات ا�
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وانتهاء احلرب العاملية الثانية واستقالل الكثري من الدول اليت عانت من االستعمار  1929املذهب الفردي واالزمة املالية اليت ضربته عام 

ولكن هذا  )26(ا كون معسكراً مناهضاً للفكر واملعسكر الرأمسايلالرأمسايل، اذ مثل املذهب االشرتاكي بديًال وامنوذجاً حيتذى به هلذه الدول مم

ل املعسكر سرعان ما ا�ار وا�ارت على اثره افكار املذهب االشرتاكي بعد تفكك االحتاد السوفييت يف بداية تسعينيات القرن العشرين وحتو 

  .ايلالكثري من دول هذا املعسكر اىل تبين املذهب الفردي باعتماد النظام الرأمس

ويقوم املذهب االشرتاكي على جمموعة من االسس امهها االميان بان ا�تمع هو النواة االساسية يف احلياة وان كيانه هو قمة 

وان  التنظيم القانوين وضرورة ذوبان واندماج االفراد يف ا�تمع وتعاو�م وتضامنهم االجتماعي، ويف املقابل انكار الي حقوق طبيعية للفرد

حلقوق هي وظائف اجتماعية متنحها الدولة عن طريق القانون وميارسها الفرد لتحقيق مصلحة عامة ويلتزم غريه بعدم التعرض له يف مجيع ا

من خالل امللكية الفردية وعدها وظيفة ممارستها، وكذلك االميان بان املصلحة العامة ال تتحقق اال اذا تفاىن كل فرد يف السعي لتحقيقها 

ىت اجتماعية ميكن تقييدها جبميع القيود مبا فيها الضرائب، وان القانون يعد اداة للخدمة العامة وطريق للتوجيه االجتماعي واالقتصادي وح

زايا عن طريق اعتماد الطاقة االجتماعية السياسي، وان العدالة ال تتحقق اال باعتماد عدالة التوزيع اليت تقوم على اساس توزيع االعباء وامل

  )27( .واملقدرة االقتصادية لكل فرد ومدى حاجته، وان كل القيود املفروضة على االفراد يف النهاية خلدمة مصاحلهم

سع وبناء على هذه االسس تتكاثر القواعد القانونية ويتسع نطاق القانون وتتدخل الدولة عن طريقه يف مجيع جماالت احلياة ويت

مرة مفهوم املصلحة العامة ليدخل ضمنها حتقيق العدالة االجتماعية والتضحية باملصاحل الفردية الدراك املصلحة العامة وازدياد القواعد اآل

تماعية وتناقص دور االرادة يف دائرة العالقات القانونية عموما والروابط العقدية بشكل خاص واعتبار امللكية الفردية وبقية احلقوق وظيفة اج

مع امكان تقييدها جبمع القيود من تأمني ونزع ملكيته ومصادره وحىت بالضريبة بل ) 28(متارس وفق القانون الذي حيدد مصاحل ا�تمع 

ية، وهو ما فردوالزيادة ما امكن من الضرائب سرياً حنو التقليل من امللكيات الفردية باجتاه امللكية العامة جلميع وسائل االنتاج والغاء امللكية ال

ها يتطلب املزيد من الضرائب املباشرة اليت يتحمل وقعها ذوي الدخول املرتفعة والتقليل ما امكن من الضرائب غري املباشرة اليت يتحمل عبئ

  ).من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته(ذوي الدخول املنخفضة على اساس حتقيق شعار 

  .المذهب االسالمي: الفرع الثالث

وبرزت ) صلى اهللا عليه وسلم(قواعد الشريعة االسالمية بالظهور منذ نزول الوحي على الرسول الكرمي حممد بدأت احكام و 

م واستكملت قواعدها كتشريع اهلي يف حجة الوداع يف السنة 622بالسنة االوىل للهجرة وتكوين الدولة االسالمية يف املدينة املنورة عام 

هد اخلالفة الراشدة مث االموية مث العباسية وحىت يف ظل حكم الدولة العثمانية بل وال زالت مطبقة م ولكن تطبيق الشريعة استمر يف ع633

  )29( .يف الكثري من البلدان االسالمية ولو بصورة غري رمسية

والعدالة املطلقة  ويقوم الفكر االسالمي على اسس امهها انه حمكوم بالقران الكرمي مث السنة النبوية الشريفة مث االمجاع مث االجتهاد،

وان حكمت فاحكم ((اليت احتلت فيه قيمة مقدسة ينبغي دائمًا الوصول اليها بصرف النظر عن الضرر الذي ميكن حتققه منها قال تعاىل

قسمة وقد اخذ النظام االسالمي بنوعي العدالة التوزيعية اليت تتمثل يف اعطاء كل ذي حق حقه يف ) . 42املائدة اآلية ))(بينهم بالقسط

احكامه املال العام والعدالة التبادلية واليت تتمثل يف اعطاء عوض معادل العوض االخر املراد مبادلته يف عقود املعاوضات معًا ،كما يقوم يف 

مة على املصلحة يف جلب نفع للناس او دفع الضرر عنهم فرادى ومجاعات، فالشارع االسالمي حيمي ويصون املصاحل الفردية واملصلحة العا

  .ويغلب الثانية عند التعارض وهو ما يتضح يف محاية امللكية الفردية مع جواز تقييدها بالقيود للمصلحة العامة مبا فيها الضريبة

ومن خصائص النظام االسالمي الصالحية لكل زمان ومكان والسمو على مستوى الناس مهما بلغوا من التقدم والرقي، 

  )30( .لالجتهاد والبساطة يف كونه وضع على اليسر سواء يف الواجبات او املستحباتباالضافة اىل املرونة والقابلية 

وميتاز االقتصاد االسالمي بانه ينطلق من العقيدة فاالميان والتقوى اهم اسباب االزدهار االقتصادي وهي سبب حتقيق جمتمع 

ية حتتمل اخلطأ والصواب وامنا هو نظام مستقل قائم بذاته، الرفاهية، وانه كذلك ذو مصدر اهلي وليس حصيلة افكار بشرية شرقية او غرب

فاملعيار فيه هو املوافقة للوحي فقط، والواقع هو موضع احلكم وليس مصدره على العكس من االقتصادين الرأمسايل واالشرتاكي اللذان 

اليت تقول االصل يف االشياء االباحة وذلك استناداً يقومان على اسس مادية نفعية حبتة، كما يقول االقتصاد االسالمي على القاعدة الفقهية 
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، فضًال عن ان االسالم ال حيرم وال يبيح اال درًء ملفسدة او جلبًا ملصلحة عامة او ))ما جعل عليكم يف الدين من حرج((اىل قوله تعاىل

  )31( .عخاصة، كون االموال وكل ما يف االرض هو مما استخلف اهللا فيه العباد واستغرق فيه ا�تم

وبناًء على هذه االسس واخلصائص فان القاعدة القانونية يكون هلا نطاقًا متوسطًا اذا ما قورن بنطاقيها يف املذهبني الفردي 

ن واالشرتاكي حبيث يتم التدخل يف تنظيم مجيع امور احلياة كلما كان ذلك ضروريًا حلماية مصاحل االفراد واملصلحة العامة وضرورات التضام

ناء ا�تمع مع االعرتاف باحلقوق الفردية وعدم تقييدها اال حلماية بقية حقوق االفراد وحقوق اجلماعة وتقارب ان مل نقل تساوي عدد بني اب

  .مع اء ا�تالقواعد اآلمرة والقواعد املكملة واملوازنة بني الفرائض املالية والضرائب املباشرة وغري املباشرة حبيث يتوزع التكافل بني مجيع ابن

اذًا فااليديولوجية او املذهب هو من يتحكم يف فرض الضريبة فيدفع الدولة اىل تبين نظام ضرييب معني واالبتعاد عن آخر، واذا  

كان اعتناق ايديولوجية او مذهب معني امر مرتوك للقابضني على السلطة يف كل دولة وتوجها�م يف ذلك قبل ا�يار املعسكر االشرتاكي 

د السوفيايت السابق يف تسعينيات القرن العشرين فان االمر مل يعد كذلك يف ظل سياسات العوملة واخلصخصة اليت تبنتها بتفكك االحتا

ملية، فلم الواليات املتحدة االمريكية زعيمة املعسكر الرأمسايل اذ شكلت هذه السياسات بذور التحول من الرأمسالية القومية اىل الرأمسالية العا

حمكومًا مببدأ الدولة القومية وحدها، ومل تعد الرأمسالية العاملية تكتفي بان تكون كل دول العامل متبنية للنهج الرأمسايل وان كان  يعد االقتصاد

ذلك يفي بان تكون تلك االيدلوجية هي من تدفع اىل اعتماد نظام ضرييب معني وتدفع تلك الدول اىل فرض الضريبة مبا يتفق ومتطلبات 

  .النهج ال مبا تفرضه ضرورات التضامن االجتماعي والسيادة كما يدعي انصار النظرية الثانيةالسري �ذا 

واذا كان فشل املذهب االشرتاكي قد وضح من خالل كون سبب ا�يار االحتاد السوفيايت السابق يف اساسه اقتصادي حبت 

وحدة وبروز دول اسالمية تبتعد عن النهج االسالمي وتتخبط بني وليس عسكري او سياسي بالدرجة االوىل فان ا�يار الدولة االسالمية امل

الرأمسالية االشرتاكية كان ألسباب عسكرية وسياسية حبتة ومل يكن هناك اي خلل يف املذهب االقتصادي االسالمي وهو ما ينتهي باملتتبع 

ر السباب اقتصادية ومما يدعم ذلك االزمات املالية اليت حتمًا اىل جناعة هذا املذهب لكل زمان ومكان فلو كان فيه اي خلل لكان اال�يا

نتيجة لتبين املذهب الفردي والنظام الرأمسايل واالبتعاد عن النهج  2008و 1929ضربت الدول الرأمسالية خصوصاً ودول العامل عموماً عام 

االسالمية وغريهم اىل الدعوة اىل العودة اىل ذلك النظام االقتصادي االسالمي القومي وهو ما دفع الكثري من علماء االقتصاد وفقهاء الشريعة 

  )32( .او اعتماد الكثري من احكامه

  .القانون الدولي المالي: المطلب الثاني

لو ترك االمر للدول يف تبين مذهب او ايدلوجية معينة كما كان الوضع قبل بداية التسعينيات من القرن املنصرم عندما كان العامل 

كرين رأمسايل واشرتاكي، الصبح للدول ان ختتار االيديولوجية اليت تناسبها وتتوافق مع رؤى القابضني على السلطة وتوجها�م يتوزع بني معس

يف ومن مث تفرض من الضرائب وتعفى منها مبا يتفق مع تلك االيدلوجية، بيد ان انفراد الواليات املتحدة االمريكية بزعامة العامل والرغبة 

ة ايديولوجيات ختالف املذهب الفردي يف مجيع الدول بل وعلى مستوى االقتصاد العاملي ايضًا جعلها تبحث عن الوسائل القضاء على اي

منظمة اليت تساعدها وكان هلا ذلك باالستعانة باملنظمات املالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدويل والبنك الدويل للتنمية والتعمري و 

اتفاقيات اجلات القدمية منها واجلديدة تلك املنظمات اليت كان هلا الدور البارز يف وضع حجر االساس لفرع جديد من فروع التجارة العاملية و 

جمموعة القواعد (( بالقانون الدويل االقتصادي ليعرفه بانه فرع من فروع القانون الدويل العام يتمثل يف  )33(القانون العام اطلق عليه البعض 

اشخاص (دولية ذات املصادر االتفاقية او االتفاقية االذعانية اليت تعين بتنظيم العالقات الدولية االقتصادية يف اطار ا�تمع الدويلالقانونية ال

ولكننا نفضل تسميته بالقانون الدويل املايل كونه يضم )).واليت تشمل تنظيم التجارة الدولية والسياسية النقدية الدولية)) القانون الدويل 

ولكن على نطاق دويل وكان لقواعد هذا القانون االثر البالغ يف الزام الدول بتبين ) التشريع املايل(واعد تشبه كثرياً تلك اخلاصة بالقانون املايلق

ما القى املذهب الفردي والنظام الرأمسايل عرب سياسات اخلصخصة على املستوى الداخلي وحترير التجارة العاملية على املستوى اخلارجي وهو 

بظالله الثقيلة على سلطة الدولة يف فرض الضرائب واالعفاء منها فجعل من الدول بصرف النظر عن موقعها يف نصف الكرة الشمايل او يف 

م انصفها اجلنويب وبغض النظر عن غناها وسواء كانت فقرية او غنية، ونظامها السياسي سواء كانت برملانية او رئاسية او نظام اجلمعية، ونظ

الفردي  احلكم فيها سواء كان مجهوريًا او ملكياً، دميقراطيًا او دكتاتورياً، فالزمها باعتماد النظام الضرييب الذي يتوافق مع تصورات املذهب
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ل يف والنظام الرأمسايل الذي فصلنا عالقته بقواعد فرض الضريبة واالعفاء منها بالشكل الذي يزيد من فرض الضرائب غري املباشرة، وسنحاو 

  .الفروع االربعة اآلتية ان حنلل فحوى قواعد هذا القانون وعالقتها بفرض الضريبة واالعفاء منها

  .المساواة الشكلية بين الدول: الفرع االول

كان من نتائج العوملة واهم اثارها تكريس الفجوة بني الدول املتقدمة والدول النامية وتعميق الالمساواة لتشكال الصورة املميزة 

، اذ ان قواعد هذا القانون تعرب عن مصاحل الرأمسالية الغربية ورغبتها باخضاع )34(للعالقات الدولية احملكومة بقواعد القانون الدويل املايل

لالتينية جمتمعات العامل الثالث ملقتضيات تكريس التطور الرأمسايل واالجتاه به حنو العاملية فعلى الرغم من موجات التحرير اليت سادت أمريكا ا

رن خالل النصف الثاين من القرن التاسع عشر وروسيا القيصرية يف الربع االول من القرن العشرين واسيا وافريقيا خالل النصف الثاين من الق

الدويل التقليدي  العشرين اال ان هذه املوجات مل تغري كثرياً من تبعية الدول املتحررة للدول الغربية نتيجة لرفض األخرية لتطوير قواعد القانون

املعرب عن مقتضيات احلضارة الغربية ومصاحلها، فضًال عن ان دول العامل الثالث وجدت نفسها ال متلك اال استقالًال منقوصًا موصوما 

مساواة شكلية ختفي بالتبعية االقتصادية للدول الرأمسالية الغربية لتكون املساواة والسيادة اليت اقر�ا قواعد القانون الدويل العام ليست اال 

عد ورائها عدم التكافوء بني الدول الرأمسالية الغربية ودول العامل الثالث، وحسبنا دليًال على ذلك ما كرسته قاعديت وزن االصوات واملقا

ول هي الدعامة ، فاذا كانت السيادة النظرية بني الد1944الدائمة يف مواثيق املنظمات املالية الدولية يف اتفاقيات بريتون وودز عام 

ية االساسية لقواعد القانون الدويل التقليدية فان التفاوت وعدم التساوي الواقعي يف العديد من القابليات االقتصادية والسياسية والعسكر 

ة تراعي هذه والفنية جتسد حقيقة عدم املساواة بني الدول يف التعامالت الدولية وخاصة االقتصادية منها، مما يتطلب قواعد ومباديء جديد

ومبدأ الدولة  احلقيقة يف تطبيق املباديء الرامسالية العاملية كمبدأ عدم التمييز بني الدول يف التعامالت التجارية والتبادل الدويل ومبدأ التكافؤ

الرأمسالية الضريبة  االكثر رعاية ومبدأ كفالة احلقوق املكتتسبة لالجانب واليت تصب يف جمموعها يف خدمة مصاحل ذاتية للدول الصناعية

  )35( .وتكريسها للتقسيم الدويل غري املتكايفء يف العمل بني الدول

وهذه التبعية لدول العامل الثالث اىل دول الغرب الرأمسالية جتعل االخرية تفرض على االوىل مستخدمة وسائل الرتغيب 

ية كاحلضر على الواردات واالنذار واحلواجز الكمركية واملقاطعة فرض عقوبات اقتصاد( والرتهيب ) املساعدات املالية واالعانات الدولية(

لدفعها اىل تبين ايدلوجية املذهب الفردي واعتماد النظام الرأمسايل مبا جيعلها ) االقتصادية والقرصنة البحرية واالندماجات واالحتكار وغريها 

 .تعتمد نظام ضرييب يتوافق معه

  .الدولي المالي ذاتية قواعد القانون: الفرع الثاني

اذا كان القانون الدويل املايل فرعًا من فروع القانون الدويل العام خيضع يف نطاق سريانه وتطويره وموضوعاته ملناهج التحليل للفرع 

لقانونية االخرى االم فان له ذاتيته اخلاصة اذ ادت اىل قيامه وتطوره عوامل اقتصادية وتارخيية متعددة فرضت وجود عالقات وثيقة له بالفروع ا

لشركات وخاصة القانون املايل وتأثره باملباديء العامة للقانون الدويل اخلاص فيما يتعلق بالعقود اليت تربمها الدول مع اهليئات االجنبية وا

ىل تأثره باملباديء الكلية متعددة اجلنسيات، فضًال عن تفاعله مع املدونات السلوكية اليت تفرضها املؤسسات الرأمسالية غري الدولية باالضافة ا

 لالقتصاد العاملي ومباديء االقتصاد احلر واملوجه يف ظل التبادالت االقتصادية الدولية بني الدول واملنظمات الدولية والشركات متعددة

ومبادئه ويف  ، كل ذلك اوجب له خصوصية وذاتية خاصة جعلته يأخذ من الفروع االخرى ما يتناسب مع قواعده)36(اجلنسيات واالفراد،

 ظهور املقابل يستبعد تلك اليت ال تتوافق مع مبادئه وقواعده مبا فيها قواعد القانون الدويل العام وقواعد القانون املايل، وهو ما افضى اىل

االرادة الشارعة جلملة  مباديء وقواعد خاصة �ذا الفرع من القانون كالزامية القواعد االتفاقية االذعانية اي القواعد القانونية اليت ارتضتها

وفقاً اشخاص القانون الدويل والقوى املهيمنة على ا�تمع الدويل، ومبدأ زيادة عدد اصوات الدولة يف التصويت يف املنظمات املالية الدولية 

الدولية جلميع الدول االعضاء يف هذه لنسبة مسامهتها يف ميزانية هذه املنظمات، والزامية املعايري املالية الدولية اليت تضعها املنظمات املالية 

جعة املنظمات الذين وافقوا على هذه املعايري والذين مل يوافقوا عليها بل وحىت غري االعضاء يف هذه املنظمات، فمثًال معايري البيئة املش

  .عن عضويتها يف هذه املنظمةلالستثمار ومعايري التنمية اليت وضعتها منظمة التجارة العاملية تسري على مجيع الدول بصرف النظر 

ولكن قد يقول قائل بان الدولة تستطيع ان ال تطبق تلك املعايري خاصة اذا ما اختلفت االيدلوجية اليت ختتلف عن االيدلوجية 

ريًا ليس اال، وهي املذهب الفردي، لكن هكذا رأي ال يعدو ان يكون رأيًا نظ )37(املسيطرة يف منظمة التجارة العاملية باتفاقيتها املتعددة
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جتاريًا مع فالتطبيق يقرر الزامية هذه املعايري والقواعد اليت تضعها املنظمات املالية الدولية فتطبيقها هو السبيل الوحيد للتعامل اقتصاديًا و 

  .الدول االخرى واملنظمات املالية الدولية والشركات متعددة اجلنسيات

تكوين النظام الضرييب مع الدول من خالل اعتماد نظام ضرييب يتواءم مع معايري التنمية  وبالنظر لكون تلك املعايري هلا اثر كبري يف

معينة  وتشجيع االستثمار اليت تضعها املنظمات املالية الدولية كان لقواعد القانون الدويل املايل بالغ االثر يف قدرة الدولة على فرض ضرائب

  .واالعفاء من ضرائب اخرى

 

  .د اشخاص القانون الدولي الماليتعد: الفرع الثالث

اذا كان اشخاص القانون الدويل العام يتمثلون يف الدول واملنظمات الدولية وبصفة استثنائية يف بعض طوائف الشعوب واالفراد 

قانون الدويل العام، فان قواعد القانون الدويل املايل تسمح باملزيد من املرونة يف زيادة عدد اشخاص هذا القانون عن االشخاص التقليدية لل

ايل وبني  وهو ما كرسه الرأي لدى فقه القانون الدويل املايل والعمل الدويل على جدلية االعتماد والتبادل بني فاعلية قواعد القانون الدويل امل

جلنسيات ليس بصورة واملؤسسات اخلاصة االجنبية والشركات متعددة ا) االفراد(كفالة الشخصية القانونية الدولية لالشخاص الطبيعيني

متطلبات استثنائية وامنا باعتبارهم اشخاص رئيسية هلذا القانون، لتشمل االلتزام مبباديء القانون الدويل العام ومنها مبدأ حسن النية وارساء 

  )38( .التوازن العقدي بني االطراف حىت وان مل يكن البعض منهم دوالً او منظماتاً دولية

لدولية لالفراد واملؤسسات اخلاصة االجنبية جتعلها على قدم املساواة مع الدول يف احلقوق والواجبات هذه الشخصية القانونية ا

 اليت يقرها القانون الدويل املايل فيلقي ذلك بأثره على القوانني الداخلية يف فرض الضرائب واالعفاء منها بالشكل الذي يدفع الدول اىل

ثرية هلذه االشخاص اجلديدة مبا يتفق ونظام االقتصاد احلر وبالشكل الذي يسمح بتشجيع تضمني هذه القوانني اعفاءات كبرية وك

ب االستثمارات وتوفري البيئة املشجعة لالستثمار، وهو ما يضيق نطاق سلطة الدولة يف فرض الضرائب واالعفاء منها وجيعلها اقرب اىل اجلان

  .النظري منها اىل اجلانب التطبيقي

  .ام القانون الدولي المالي على اساس تحطيم اسوار السيادةقي: الفرع الرابع

ان اعتماد سياسات اخلصخصة والعوملة فرض وجود قوى رأمسالية غايتها الربح واهليمنة على املستويني الداخلي واخلارجي وفرض 

على ) قات بني الدول على اساس السيادة على العكس من القانون الدويل العام الذي يقوم على تنظيم العال(قيام القانون الدويل املايل 

ئة اساس حتطيم اسوار هذه السيادة، وجعل العامل باسره جماًال جغرافياً واحداً متارس فيه مجيع اشخاص هذا القانون يف ظل اوضاع غري متكاف

لسيادة ومنها حق الدولة يف فرض الضريبة منكراً على االقل املظاهر االساسية ل )39(عمليات االعتماد املتبادل والضرورات االقتصادية امللحة

واالعفاء منها وحتويله اىل واجب يلزم الدول يف فرض ضرائب معينة كما يلزمها يف اعفاء بعض االشخاص الطبيعية والشركات االجنبية 

على تسديد اقساط ديون  والشركات متعددة اجلنسيات من بعض الضرائب بذريعة التنمية والتقدم ومعاجلة التقلبات االقتصادية والقدرة

مستوى صندوق النقد الدويل والبنك الدويل للتنمية والتعمري ومراعاة املعايري املالية الدولية سريًا باجتاه اعتماد نظام اقتصاد السوق على 

  .االقتصاد العاملي ككل وليس فقط على مستوى مجيع دول العامل وعلى نطاقها الداخلي فحسب

كيف ميكن لنظرية االيديولوجية املدعمة بقواعد القانون الدويل املايل أن تفسر لنا أساس فرض   ولكن وقد يتساءل البعض

زمة الضرائب احمللية ؟ ويف اإلجابة على ذلك نرى أن رسم السياسات املالية يف الدولة يكون من االختصاصات احلصرية للسلطة االحتادية امللت

د القانون الدويل املايل وال ميكن بالتايل للسلطات احمللية ان تفرض ضرائب وان تعفي منها اال مبا مسبقا بااليديولوجية السائدة دوليا وقواع

  .يتوافق مع ما رمسته هلا السلطة االحتادية ومن مث لن خترج عن نظرية اإليديولوجية املدعمة بقواعد القانون الدويل املايل

إدراك هدف وجود الدولة وغايتها األساسية أال وهي إسعاد مواطنيها،  ورمبا يطرح تساؤل آخر حول مدى إمكانية هذه النظرية

خمتلفة ورمبا تكون اإلجابة األفضل على ذلك بالقول بان عدم قيام الدولة بتنفيذ التزاما�ا الدولية املالية سوف جيعلها عرضة جلزاءات دولية 

إىل صعوبات اقتصادية تنعكس بشكل مباشر على أوضاع مواطنيها،  جتعل وضعها االقتصادي صعب جدا ورمبا تسبب هلا العزلة اليت تؤدي

واقع والعكس صحيح إذ أن التطبيق السليم والسريع لاليديولوجية السائدة دوليا وتنفيذ االلتزامات الدولية املالية سوف يقابل باحلصول على م
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اعدات الدولية اليت تساهم يف التخلص من املشاكل االقتصادية مرموقة يف املنظمات املالية الدولية فضال عن احلصول على الكثري من املس

 للوصول إىل غاية إسعاد املواطن، ويف أسوء األحوال فان هذه النظرية ان مل حتقق تلك الغاية فا�ا لن تساهم يف تفاقم الوضع االقتصادي

  .للمواطن كما لو بقيت نظرية التضامن االجتماعي هي السائدة

آلخر هذه النظرية على أساس أن البحث عن أساس لفرض الضرائب هو إلقناع املكلف بضرورة تقبل هذا وقد ينتقد البعض ا

الفرض وليس يف هذه النظرية ما يقنع املكلف بذلك بل على العكس قد يكون فيها حبثا يف اآلثار املالية للعالقات الدولية ودعما للرأي 

على ان رأيًا كهذا . داخلي وان نظرية التضامن االجتماعي وحدها اليت تستطيع حتقيق ذلك الذي يقر بعلو القانون الدويل على القانون ال

يتناسى ان البحث يف أساس فرض الضرائب هو للوصول إىل التفسري السليم لسبب فرض الضريبة واإلعفاء منها وليس البحث عن أسس 

لضرييب إذ أن القيام بذلك يقوض فرص الوصول الوعي الضرييب املنشود خاطئة وغري واقعية �رد غش املكلف ودفعه إىل تنفيذ االلتزام ا

ة والذي يتطلب الشفافية جتاه املواطن ومعرفته األسباب احلقيقية لفرض الضريبة واإلعفاء منها، كما أن يف ذلك إقرار ضمين بعدم صحة نظري

وحىت لو سلمنا جدال بصحة هذا النقد . د إقناع املكلف بالدفع التضامن االجتماعي وقيامها على أساس غري سليم وان الغاية منها هي جمر 

وان أساس فرض الضريبة جيب أن يقنع املكلف بضرورة دفع الضريبة فان يف هذه النظرية سبل إقناع أقوى وأعظم من نظرية العقد واملنفعة 

ًا بان تفرض عليه الضريبة وتعفى آخر منها فانه سيتقبل ونظرية التضامن االجتماعي والسيادة، فإذا ما علم املكلف بان الدولة ملزمة دولي

األمر ويرتفع وعيه الضرييب، خاصة وان الشعوب تعي اليوم جيدًا مدى الضغوط الدولية اليت متارس على الدول لتنفيذ التزاما�ا بقواعد 

  .القانون الدويل بفروعه املختلفة وخاصة يف الشؤون املالية

 

 

 

  الخاتمة

  -:اية هذه الدراسة من ان ندرج اهم االستنتاجات والتوصيات وذلك يف نقطتني وكما يأيتالبد لنا يف �

  -:خلص الباحث اىل عدة استنتاجات امههاـ :االستنتاجات -:أوالً 

لة ان البحث يف تأصيل حق الدولة يف فرض الضريبة ينبغي ان ال يكون مبعزل عن الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية للدو  -1

  .والعامل بأسرة

كانت نظريات العقد واملنفعة أوىل النظريات اليت حاولت تأصيل حق الدول يف فرض الضرائب متأثرة بنظرية العقد االجتماعي يف الفقه   -2

امها على الدستوري ومدعومة بالدور احلارس للدولة واعتماد النظام الرأمسايل، ولكن هذه النظريات سرعان ما سقطت فريسة انتقادها بقي

  .افرتاضات ال اساس هلا من الواقع، فضالً عن تغري الواقع االقتصادي الذي كانت تتفق معه

على الرغم من ان نظرية التضامن االجتماعي والسيادة قد سادت ملا يقارب قرنني من الزمان متأثرة بنظرييت التضامن االجتماعي  -3

ر االوضاع االقتصادية والسياسية يف العامل طيلة تلك املدة، على ان التغري الذي اصاب هذه والسيادة يف الفقه الدستوري ومستندة اىل استقرا

  .االوضاع جعلها غري قادرة على تفسري التأصيل السليم لفرض الضرائب اليوم

ان احنالل السيادة ان نظرية التضامن االجتماعي ال تصلح لتأصيل فرض الضريبة لتحقيق اهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية، كما  -4

وتدخالت املنظمات املالية الدولية يف شؤون فرض الضرائب واالعفاء منها كانت اهم االسباب اليت قصمت ظهر نظرية التضامن 

  .االجتماعي والسيادة

  .يل املايل ان النظرية اليت تستطيع ان تفسر اليوم اساس فرض الضرائب هي نظرية االيديولوجية املدعمة بقواعد القانون الدو  -5

اليت كانت ختتلف من دولة اىل اخرى عندما كانت السيادة هي الصفة املميزة للدولة  ) رأمسالية، اشرتاكية، اسالمية ( االيديولوجية   -6

كشخص من اشخاص للقانون الدويل مل تعد اليوم كذلك بسبب سياسات العوملة اليت تفرض على مجيع الدول تبين ايديولوجية املعسكر 

  . أمسايل الذي انفرد بالعامل  مبا تتضمنه من اعتماد نظام ضرييب معني الر 
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تطلبت سياسات العوملة لدعم االيديولوجية الرأمسالية تدخل املنظمات املالية الدولية وفرضها معايري للتنمية والتطور وتوفري البيئة  -7

  .يل والبنك الدويل للتنمية والتعمري ومنظمة التجارة العامليةاملستقطبة لالستثمار وكان على رأس هذه املنظمات صندوق النقد الدو 

وكان البد لتنظيم عمل هذه املنظمات وادراكها الهدافها من وجود فرع جديد من فروع القانون تكون له ذاتيته اخلاصة وتتعدد  -8

سوار السيادة ويستند اىل املساواة الشكلية بني أشخاصه لتتجاوز االشخاص التقليدية يف القانون الدويل العامل ويقوم على اساس حتطيم ا

  .الدول والالمساواة الواقعية بينها اال وهو القانون الدويل املايل

  -:انتهى الباحث اىل توصيات امههاـ :التوصيات - :ثانياً 

لية لكي ال تكون عرضة حلروب اقتصادية قيام الدول صغريها وكبريها باعتماد معايري التنمية االقتصادية اليت تضعها املنظمات املالية الدو  -1

  .ال حتمد عواقبها

االستفادة من تلك املعايري بالشكل الذي يضمن مصاحل الدول النامية يف مواجهة الدول الصناعية الكربى من خالل الرتكيز على  -2

  .الثغرات القانونية يف االتفاقيات الدولية اليت تقرها تلك املنظمات

افضل املواقع يف هذه املنظمات واحلصول على اكرب عدد ممكن من االصوات فيها من خالل املسامهة يف رأمسال هذه  حماولة الوصول اىل -3

  .املنظمات

ضع االسهام يف وضع قواعد القانون الدويل املايل مبا يتوافق مع مصاحل البلد عن طريق املشاركة يف كل انشطة املنظمات املالية الدولية وو  -4

  .اقيات الدولية اليت تنظمها هذه املنظماتمشاريع االتف

السري وفق اخلطط اليت تضعها املنظمات املالية الدولة للنهوض باالقتصاد الوطين ولكن بالشكل الذي حيفظ يف الوقت ذاته املصاحل  -5

  .االقتصادية للبلد 

ة االمريكية لبناء عالقات اقتصادية وطيدة تنتشل االقصاد استغالل العالقات السياسية املتينة مع الدول الغربية وخاصة الواليات املتحد -6

  .العراقي من مشاكل االقتصادية اليت مير �ا اليوم 
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  استراتیجیات التسویق السیاحي، حتمیة لتطویر القطاع السیاحي بالجزائر

Tourism Marketing Strategies : obligation for the developement the tourism sector in Algeria 

  )الجزائر(طالب دكتوراه جامعة  قاصدي مرباح ورقلة ،  1عبد العزيز ماضوي

   )الجزائر(امعة قاصدي مرباح ورقلة أستاذ محاضر بج ،حكيم بن جروة 

    متطلبات تأهيل وتنمية االقتصاديات النامية في ظل االنفتاح االقتصادي العالمي: المخبر العلمي 

  

  30/06/2020 :النشرتاريخ  ؛30/05/2020 :القبولتاريخ  ؛13/04/2020 :االستالمتاريخ 

  

   لملخصا
عريف واملفاهيم العلمية و االكادميية املتعلقة باسرتاتيجيات التسويق السياحي ، وحماولة منا �دف من خالل هذه الدراسة إىل إبراز أهم الت

تهيئة إسقاط هذه املفاهيم على الواقع السياحي باجلزائر، واإلسرتاتيجية املتبعة أو املطبقة لتطوير هذا القطاع من خالل املخطط التوجيهي لل

مبنية على أسس علمية كبحوث التسويق ، االمر الذي انعكس سلبا على الواقع السياحي يف  السياحية ، لكن تبدو االسرتاتيجية ليست

بالدنا ، وأصبحت متخلفة عن باقي القطاعات االقتصادية املسامهة يف التنمية احمللية ، وغري قادرة على التنافس سواء على املستوى 

النسبة للدول املستقطبة للسياح أو االستثمارات السياحية أو مسامهتها يف الناتج االقليمي أو الدويل ، مما جعلها تتذيل الرتتيب العاملي ب

  .احمللي اخلام

  .  سياحة سوق سياحي،اسرتاتيجية ، تسويق سياحي ،:  الكلمات المفتاحية

  jel  :M31 ,L10,L83تصنيف 
Abstract:  

We aim by this study, showing the important scientific and acadimic conceptions of 

marketing tourism strategies. As a trying to focus on the reality of tourism in Algeria , and 

strategies which are applied for developement of  ths sector by tourist developement mastre 

plan , but this strategy is not built on scientific base for example research marketing which 

refelected negatively on tourism in our country , and becomes underdeveloped from the other 

economic sectors which participates in local developement and it is not competitve on the 

international level Which makes it to the bottom of the global ranking with regard to 

countries attracting tourists or tourism investments or their contributions to the  local out 

come . 

Key words : strategy, marketing tourim , tourist market,tourism 

Jel Classification Codes: M31 ,L10,L83 
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  :  مقدمة

سياحية تعرف السياحة يف اجلزائر مفارقة كبرية بني االمكانيات الطبيعية اهلائلة واملناظر اجلميلة اخلالبة واملتنوعة ، وفرص االستثمارات ال

ا�اورة ففي الوقت الذي يعرف هذا القطاع تطورا كبريا     و متسارعا على مستوى الدول . املتاحة ، وبني الواقع املزري الذي تعيشه 

ية  ، رغم والشقيقة ، ال تزال يف اجلزائر تسري بوترية جد بطيئة ، بعيدة كل البعد عن املنافسة االقليمية ، ناهيك عن املنافسة الدولية و العامل

، االمر  2030سنوات على تنفيذها وهو ما يعرف باملخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آفاق ) 10(اعتماد اجلزائر خلطة جتاوزت عشرة 

   . الذي يطرح عدة استفهامات وتساؤالت على مدى جناح هذه االسرتاتيجية يف النهوض بالقطاع السياحي باجلزائر

  إشكالية الدراسة 

  إىل أي حد ميكن ان تساهم االسرتاتيجية التسويقية السياحية يف اجلزائر يف تطوير هذا القطاع ؟

  : االشكاليات الفرعية 

 النظرية حول التسويق السياحي؟ما هي أهم املفاهيم  -

 ما هي أهم االسرتاتيجيات التسويقية السياحية ؟ -

  ما هو واقع السوق السياحي يف اجلزائر ؟ -

  هيكلة البحث 

  :لإلجابة على جمموعة التساؤالت املطروحة سواء الرئيسية او الفرعية أرتأينا تقسيم البحث إىل احملاور اآلتية 

  و أهدافه مفاهيم حول التسويق السياحي. 

 االسرتاتيجيات التسويقية السياحية و مقومات جناحها. 

 واقع التسويق السياحي يف اجلزائر. 

I.  مفاهيم حول التسويق السياحي و أهدافه: المحور األول.  

 .مفاهيم حول التسويق السياحي .1

لسائحني أو الدول املستوردة هلم، املقصود بالتسويق هو مكان التقاء الطلب السياحي بالعرض السياحي سواء بالدول املصدرة ل -

ومعىن ذلك أن التقاء الطلب السياحي بالعرض السياحي يتم يف مكانني خمتلفني ، ففي الدول املصدرة للسائحني ، حيث يلتقي 

ية املشرتون للسلعة أو اخلدمة السياحية مع بائعي هذه اخلدمة أو وكالئهم من الدول املستقلة هلم من خالل العمليات التسويق

والتنشيطية السياحية اليت يقومون �ا أو عمليات التعاقدات السياحية اليت تتم بني رجال املبيعات السياحية والسائحني أنفسهم 

أو الشركات و الوكالت السياحية بالدول االخرى ، ويف الدول املستوردة للسائحني ، حيث يلتقي أيضا السائحون املشرتون 

احية املختلفة اليت متثل العرض السياحي من خالل اخلدمات السياحية اليت تقدم للمستهلكني للسائحني مع املنظمات السي

السياحيني يف خمتلف املناطق واملزارات السياحية ويسمى السوق �ذا الشكل السوق السياحي الداخلي ويضم عددا كبريا من 

  .1الدول النامية اليت تعتمد على السياحة اعتمادا رئيسا

لسياحي هو نشاط شامل ومتكامل يضم مجيع اجلهود املبذولة جلذب السائح الدويل واحمللي لزيارة املناطق السياحية التسويق ا -

 . 2الدولية ، وتبدأ هذه اجلهود بشكل مباشر من إعداد الربامج السياحية حىت التعاقد مع السائحني إىل امتام الربنامج

 :3سويق السياحي أمهها هناك عدة أهداف للت:  أهداف التسويق السياحي .2

خالل فرتة قصرية ترتاوح من ستة إىل ) ايرادات سياحية–ليال سياحية –عدد السائحني (حتقيق نسبة معينة من التدفق السياحي  -

 .سنتني

 .حتقيق الرضا و إشباع احلاجات عند السائحني من خالل حتسني مستوى اخلدمات السياحية -
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 .ةزيادة الدخل السياحي واحلركة السياحي -

 .التوسع و فتح أسواق سياحية جديدة -

 .حتقيق مسعة طيبة وتوفري خدمات سياحية ذات جودة عالية و متطورة -

 .احتكار سوق سياحي معني ، تقدمي خدمات سياحية ممتازة وبسعر معتدل: أهداف خاصة منها  -

ناصر املزيج التسويقي الكالسيكي تتكون عناصر املزيج التسويق السياحي اضافة إىل ع:  عناصر المزيج التسويقي السياحي .3

 : 4العناصر اآلتية العنصر البشري ، السوق السياحي ، و حبوث التسويق ، ونستعرض هذه العناصر على النحو اآليت

هو العنصر األول من عناصر املزيج التسويقي السياحي وهو خليط من الظروف الطبيعية واجلغرافية والبيئية :  المنتج السياحي  . أ

ة والدينية واالجتماعية واحلضارية باإلضافة إىل اخلدمات والتسهيالت السياحية مثل املرافق العامة األساسية وهو جمموعة واملناخي

 . من العناصر املتوفرة يف الدولة وتكون مبثابة مصادر جذب سياحية هامة وتثري الطلب السياحي اخلارجي

السياحي و من العناصر املهمة يف املزيج التسويقي اخلدمايت السياحي ألنه  هو من االنشطة اهلامة يف العمل: التسعري السياحي    . ب

مؤثر على احلركة السياحية وعلى قرارات السائحني اليت يتأثر بالكلفة املادية للربنامج السياحي وما يتوفر من خدمات وتسهيالت 

 .حيةسياحية وعليه فإن قرار و سلوك السائح دائما مرتبط بتسعري اخلدمات السيا

ويقصد به اجلهود اليت تبذل من خمتلف وسائل اإلعالم و االتصاالت الشخصية والسمعية لتوضيح الصورة : الرتويج السياحي   . ت

السياحية أمام السائحني وجذب انتباههم و إثارة اهتمامهم لشراء املنتج السياحي وذلك باستخدام عناصر املزيج الرتوجيي 

 : السياحي واليت تشمل 

 ).ملصقات ، نشرات دعائية(دعاية املختلفة فيها وسائل ال -

 )إذاعة ، تلفزيون ، جملة ، صحيفة ، سينما(وسائل اإلعالن ومنها  -

 .العالقات العامة -

 .رجال التسويق السياحي -

ان قنوات توزيع اخلدمات السياحية هي أغلبها مباشرة و مزود اخلدمة يعطي اهتماما قليال جدا بوظائف :  التوزيع السياحي  . ث

اخلزن والنقل و التحميل ، وقد يكون هناك وسطاء وهذا يظهر يف عمليات االنرتنت وأجهزة الصراف اآليل والبطاقات املالية 

)master card( 

هو احملور األساسي يف كل أنشطة السياحة من ختطيط وتسويق وبيع و إدارة وغريها وهو الذي يقوم بكل  :العنصر البشري  . ج

دق وشركات سياحية و شركات سفر وشركات نقل ، فهو العنصر االنتاجي اهلام وعليه ال بد من اخلدمات السياحية من فنا

اإلشراف عليه وتدريبه وحسن اختياره مع الرتكيز على املهارات والقدرات واخلربات اليت جيب أن تؤثر يف العاملني يف قطاع 

النشاط السياحي يف كل مراحله املختلفة التخطيطية والتسويقية ويعترب العنصر البشري احملور االساسي الذي يدور حوله . السياحة

فالعنصر البشري يقوم بكافة اخلدمات السياحية كالفنادق والشركات السياحية و السفر و شركات . اخل...و البيعية و االدارية

تمام �ذا العنصر اإلنتاجي اهلام  النقل السياحي  ، مما يتطلب  من القائمني على النشاط السياحي أن يركزوا جهودهم على االه

واإلشراف عليه وتنميته و تدريبه بصفة دائما ومستمرة فان اجتهت إىل تنظيم عملية اختيار أمهية االختيار يف هذا النشاط على 

 .وجه اخلصوص ملا يتطلبه من مهارات و قدرات و خربات معينة ال تتوافر لعدد كبري من العاملني يف ا�ال السياحي

ميثل الدولة املصدرة و هو احد منافذ التوزيع اليت تعتمد عليها الدول يف بيع براجمها وخدما�ا السياحية ، :  سوق السياحيال  . ح

وعليه فإن إدارة التسويق السياحي تقوم بدراسة السوق ملعرفة حجمه وقدرته على تنمية الطلب السياحي وموقعه اجلغرايف 

الدميغرافية هلم من اجل وضع خطط تسويقية وبرامج سياحية تالئم كل شرائح السائحني  وحاجات ورغبات سكانه وكل النواحي 

كما يتضمن دراسة السوق معرفة املهام و االدوار اليت تقوم �ا شركات املكاتب السياحية يف اخلارج و العمل على التوسع يف هذا 
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هذا السوق وحتديد منافذ البيع والتوزيع فيها للربامج  السوق ووضع اخلطط اليت تناسب هذا التوسع وحتديد ونصيب الدولة من

السياحية مثل النقابات العمالية و املهنية واجلمعيات املختلة من اجل االتصال �او تفعيل ادوارها من خالل عقد الندوات 

 .واملؤمترات

السياحي وهناك حبوث السوق وميثل العنصر املشرتك مع باقي عناصر املزيج التسويقي خلدمات السوق :  بحوث التسويق  . خ

الكتشاف طبيعة و امكانيات السوق السياحي ، وهناك حبوث للمستهلكني الكتشاف الدوافع وامليول والرغبات واملؤثرات 

 .واملشكالت والعقبات ومعاجلتها من اجل الدخول إىل سياسة تسويق سياحي فعال

II.  مات نجاحهااالستراتيجيات التسويقية السياحية و مقو : المحور الثاني. 

يعترب التخطيط السياحي من اهم ادوات التنمية السياحية املعاصرة ، اليت �دف إىل زيادة :  استراتيجيات التسويق السياحي .1

ومن هنا . الدخل الفردي احلقيقي والقومي ، و إىل تنمية حضارية شاملة لكافة املقومات الطبيعية واالنسانية و املادية يف البالد

سياحي يعترب ضرورة من ضرورات التنمية الرشيدة الذي ميّكن الدول خصوصا النامية منها من ان تواجه املنافسة يف فالتخطيط ال

السوق السياحية الدولية ، و بالتايل فإن ختطيط التنمية السياحية يعتربا جزءا ال يتجزء من خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية 

و االقاليم و االجهزة و اإلدارات احلكومية وغري احلكومية بتنفيذ السياسة التنموية السياحية الذي يقتضي إلزام كافة الوزارات 

 .5)برنامج عمل مشرتك(

سنتطرق خالل هذا العنصر إىل مفهوم االسرتاتيجية التسويقية السياحية وكذا متطلبا�ا من وضوح للرؤية وحتديد لألهداف  

دولة يف تطوير القطاعات السياحة وباملقابل التهديدات اليت تواجهها على غرار املنافسة ، وحتديد الفرص اليت ميكن ان تستغلها ال

مث إىل أهم النقاط القوة اليت تتميز �ا و نقاط الضعف اليت جيب عليها تقويتها او تفاديها ، مث تناول انواع االسرتاتيجيات 

 .  اهلجومية ، الدفاعية ، و االسرتاتيجية التسويقية العامةالتسويقية السياحية وهي االسرتاتيجية التسويقية السياحية 

ميكن تعريف االسرتاتيجية بأ�ا املنهج العام احملدد ألي نشاط من االنشطة الذي :  مفهوم االستراتيجية التسويقية السياحية. 1.1

ة عامة يف ضوء السياسة العامة للدولة او يتضمن االهداف العامة له و األساليب املختلفة لتحقيقها ، وتتحدد االسرتاتيجية بصور 

، وتعترب العلوم العسكرية األساس الذي اشتق منه مفهوم االسرتاتيجية اإلدارية يف جمال ) Beirman,2000(القطاع أو املنشاة 

طة بتنفيذ اهداف االعمال و الدراسات املدنية ، لذلك فإن وضع االسرتاتيجيات تتطلب حتديدا واضحا للسلطات و املسؤوليات املرتب

  .  6هذه االسرتاتيجيات

كم عرفت االسرتاتيجية على ا�ا جمموعة الطرق املوصلة إىل اهداف املنظمة ، فإذا كانت االهداف هي ما نسعى للوصول إليه 

 االعتبار والسياسات هي ذلك املرشد املوصل إىل االهداف فان االسرتاتيجيات تصف لنا طرق حتقيق املنظمة ألهدافها مع االخذ يف

   .7التهديدات والفرص البيئية واملوارد و االمكانيات احلالية هلذه املنظمة

الطريقة اليت من خالهلا تسعى املنظمة إىل '' و يف ضوء تعريف االسرتاتيجية بوجه عام ميكن تعريف االسرتاتيجية التسويقية على ا�ا 

إطار حتديدها لنقاط القوة والضعف ويف بيئتها الداخلية ، وحتديد الفرص  حتقيق اهدافها التسويقية طويلة االجل واليت وضعتها يف

  .'8'والتهديدات يف بيئتها اخلارجية اليت تعمل فيها

وكافة اإلجراءات املؤدية إىل وضع أهداف ممكنة التنفيذ من الناحية البيئية للوضع السياحي وعلى ضوء : كما مت تعريفها على أ�ا 

  .9ادية املتاحة وبالنظر لألولويات املقررةاملوارد البشرية وامل

إن وضع االسرتاتيجية التسويقية السياحية يتطلب توافر جمموعة من العوامل :  متطلبات االستراتيجية التسويقية السياحية. 2.1

  : 10الالزمة لنجاحها ، وتتمثل فيما يلي

السياحي واليت ستتبىن وضع االسرتاتيجية التسويقية أن يكون لديها حيث جيب على إدارة املنظمة العاملة يف ا�ال :  وضوح الرؤية. أ

، ويف إطار ما توفره البيئة من فرص وما متثله من ) اخل...املادية ، البشرية ، التكنولوجية (رؤية مستقبلية واضحة يف إطار إمكانا�ا

  .�ديدات ، إن إدارة املنظمة جيب ان تعرف بوضوح أين هي ممن حوهلا
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من وضع اهداف حمددة قابلة  –خصوصا املسؤولة عن إدارة التسويق �ا  –فوضوح الرؤية ميكن إدارة املنظمة : اف محددة اهد. ب

  .للقياس يف االجل الطويل

فمن الطبيعي ان املنظمة السياحية اليت �تم بوضع اسرتاتيجية تسويقية جيب أن تكون قادرة على املنافسة :  القدرة على المنافسة.ج

  .صا يف ظل البيئة املتغرية يف العصر احلديثخصو 

مما الشك فيه ان جناح االسرتاتيجية التسويقية يتوقف إىل حد كبري على معرفة اإلدارة بنواحي القوة :  معرفة نقاط القوة والضعف .د

  .ونواحي الضعف �ا

مة اليت تعمل يف ا�ال السياحي يتوقف إىل حد  حيث أن صياغة وجناح اسرتاتيجية تسويقية يف املنظ: معرفة الفرص و التهديدات. ه

  .كبري على مدى إدراك إدارة املنظمة للفرص والتهديدات اليت تتوافر يف البيئة اخلارجية اليت تعمل �ا

جية هناك ثالثة اسرتاتيجيات تسويقية سياحية على أصحاب القرار اختيار االسرتاتي: أنواع االستراتيجيات التسويقية السياحية. 3.1

  .اليت ميكن ان حتقق االهداف املسطرة ، سواء كانت هذه االسرتاتيجية دفاعية او هجومية او االسرتاتيجية التسويقية السياحية العامة 

�دف االسرتاتيجية اهلجومية إىل تقوية مركز ووضع الشركة السياحية يف السوق السياحي بشكل : االسرتاتيجية التسويقية اهلجومية . أ

الستفادة الكاملة من خمتلف الفرص التسويقية املتاحة يف السوق ، كما �دف أيضا إىل زيادة قوة املنشأة السياحية والتوسع يف حيقق ا

نصيبها يف السوق وزيادة حجم الطلب السياحي منه ،ويعتمد تطبيق هذه االسرتاتيجية على املبادرة اليت تقوم �ا الشركات السياحية 

وق مبا متتلكه من إمكانيات مادية وتنظيمية وبشرية كبرية واليت تساعد على تطبيق هذه االسرتاتيجية وما يرتتب عنها وقوة تأثريها يف الس

من اسرتاتيجيات تسويقية مضادة من طرف الشركات السياحية االخرى ، وميكن ان منيز بني عدة انواع من االسرتاتيجيات التسويقية 

  :  11اهلجومية وهي 

و هي العمل على التوسع يف خمتلف االنشطة اليت تقوم �ا الشركة السياحية وقد يكون هذا التوسع :  يجية التوسعيةاالسترات. 1.أ

  :يت هلذه الشركات باخلارج لتحقيق اآل خارجيا أي باالجتاه حنو إنشاء فروع

  .التوسع يف إجراء التعاقدات السياحية -

  .رجيةإثارة دوافع الطلب السياحي يف االسواق اخلا -

  .اخرتاق أسواق سياحية جديدة و زيادة احلركة السياحية الدولية -

كما ميكن أن يكون التوسع داخليا بإنشاء فروع ومكاتب جديدة تابعة للشركة السياحية مبناطق خمتلفة داخل الدولة لتنمية السياحة 

  .الداخلية وتقليل السياحة املتجهة إىل اخلارج

يتم من خالل تطبيق هذه االسرتاتيجية فرض السيطرة على السوق السياحي بواسطة شركة :  ى السوقاستراتيجية السيطرة عل. 2.أ

او جمموعة من الشركات السياحية ذات االمكانيات السياحية الكبرية حبيث حتتكر السوق السياحي لصاحلها وال تستطيع الشركات 

  :ذلك بإتباع األساليب التالية  معلى السوق ويت االخرى أن تستمر يف العمل السياحي مع هذه السيطرة احملكمة

  .تقدمي الربامج السياحية املتميزة اليت يزداد الطلب السياحي عليها بشكل مكثف -

التوسع يف إجراء تعاقدات طويلة االجل مع خمتلف اجلمعيات والنقابات املهنية املختلفة و بالتايل تسيطر على السوق لفرتة طويلة  -

  .لتعاقداتعن طريق هذه ا

  .ختفيض اسعار الربامج السياحة إىل اقل قدر ممكن تستطيع معه الشركات السياحية االخرى أن ختفض أسعارها إىل هذا احلد -

و يقصد �ا ابتكار وسائل تنشيطية جديدة مل تكن مستخدمة من قبل بواسطة الشركات السياحية :  االستراتيجية االبتكارية .3.أ

نفسية السائحني و إيقاظ الدوافع الكامنة فيهم ، وهذا سوف يؤدي إىل جلب أكرب عدد ممكن من السائحني من   االخرى ، للتأثري يف

  . كافة أحناء العامل ولكن هذا يتطلب بدوره قدرات مالية و إدارية عالية ومهارة فنية يف توجيه وقيادة النشاط التسويقي السياحي
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االسرتاتيجية على املنافسة الشديدة بني الشركات السياحية حيث تتكافأ تلك الشركات مع  تقوم هذه:  االستراتيجية التنافسية .4.أ

بعضها من حيث االمكانيات املالية والتسويقية بشكل جيعل املنافسة بينهم تزداد حدة وقوة ، وكل شركة تريد ان حتصل على اكرب 

  :م ذلك من خالل نصيب يف السوق السياحي وحتقق جناح كبري يف أسرع وقت ممكن ويت

  .تقدمي الربامج السياحية اجليدة اليت حتقق أعلى درجة من االشباع -

  .حسن استغالل الفرص التسويقية املتاحة يف السوق السياحي -

  .استغالل نقاط الضعف يف اخلطط التسويقية يف الشركات السياحية املنافسة -

رتاتيجية إىل احملافظة على املركز التنافسي للمنشاة السياحية بني املنشآت �دف هذه االس:  االستراتيجية التسويقية الدفاعية. ب

األخرى ، مبعىن عدم تعرض مركز املنشأة ووضعها السوقي لال�يار أو الضعف أو اخلروج من السوق يف مواجهة املشروعات السياحية 

السياحية االخرى يف منافسات قوية أو صراعات تسويقية  االخرى ، ومتيل هذه االسرتاتيجية إىل املهادنة وجتنب الدخول مع الشركات

خصوصا مع الشركات الكربى اليت تتمتع بسمعة  وشهرة كبرية و قدرات مادية وبشرية عالية، و تتجه إىل إنشاء عالقات طيبة بينها 

ىت ال تتعرض ملخاطر املنافسة وبني هذه الشركات للمحافظة على نصيبها السوقي الذي حصلت عليه يف األسواق السياحية املصدرة ح

     :12القوية واخلروج من السوق السياحي ، وتشتمل هذه االسرتاتيجية على عدة انواع امهها 

تلجأ بعض الشركات السياحية إىل ختفيض أسعار براجمها السياحية عن األسعار اليت تقدمها إحدى :  االستراتيجية السِّعرية.1.ب

كن مع ختفيض يف مستوى جودة اخلدمات اليت تشتمل عليها وذلك �دف حتقيق أكرب حجم من الشركات السياحية الكربى ، ول

احلركة السياحية ، خصوصا من األسواق السياحية اليت �تم كثريا بأسعار الربامج السياحية ، وهذه االسرتاتيجية السعرية ال تؤثر بشكل  

ة من عمالئها، اما الشركات السياحية اليت سوف تستخدم هذه كبري على الشركات الكربى ، أل�ا تتمتع بسمعة وثقة كبري 

  .االسرتاتيجية بأسلوب علمي مدروس وختطيط سليم فإ�ا حتقق جناحا كبريا يف جذب احلركة السياحية

ة ، واآلخر تعتمد هذه االسرتاتيجية على متغريين ، احدمها مستقل ومتثله الشركات السياحية العمالق:  االستراتيجية الّتابعة .2.ب

ذلك فإن الشركات السياحية اليت تتبع هذه االسرتاتيجية تكون يف موقف التابع للشركات . تابع ومتثله الشركات السياحية الصغرية 

السياحية الكربى حسب ما تسمح به هذه الشركات هلا من حصة أو نصيب يف السوق السياحي ، وال تلجأ الشركات الصغرى إىل 

قوية مع الشركات الكربى حىت ال �دد وجودها وجناحها، ولكنها متيل إىل املهادنة والرضا مبا وصلت إليه من الدخول يف منافسة 

مستوى يف نشاطها البيعي ، ويتحدد هذا النصيب يف شكل شرائح سوقية او طبقات اجتماعية معينة ، او منطقة جغرافية او مدنية 

  .وذلك وفق االتفاق الذي يتم بني الطرفني

يقصد �ذه االسرتاتيجية قيام بعض الشركات السياحية ذات اإلمكانيات املادية والبشرية :  استراتيجية القدوة والمحاكاة .3.ب

املتواضعة بتقليد بعض الشركات السياحية اليت حققت جناحا كبريا يف هذا ا�ال ، من حيث أنشطتها و اعماهلا املختلة والربامج 

سياسات التسويقية اليت تتبعه كسياسة التسعري وسياسة التنشيط إىل غري ذلك بتصميم وعرض نفس هذه السياحية اليت تقدمها و ال

الربامج اليت القت إقباال كبريا من السائحني، دون ان تتكلف مشقة وتكلفة الدراسات السوقية وحبوث الدوافع اليت قامت �ا الشركات 

  .االخرى

وفر عامل املرونة يف وضع االسرتاتيجيات التسويقية السياحية والتحول احملتمل يف تطبيق نتيجة لت:  االستراتيجية المضادة .4.ب

االسرتاتيجيات املختلفة الدفاعية واهلجومية ، فقد تلجأ بعض الشركات السياحية إىل اتباع اسرتاتيجية هجومية يرتتب عليها التأثري يف 

إىل استخدام اسرتاتيجية مضادة للشركة االخرى دفاعا عن نفسها وحفاظا نصيب شركة أخرى بالسوق السياحي ، فتضطر هذه الشركة 

  .على مسعتها وكيا�ا وجودها يف السوق

  :13وتشمل هذه االسرتاتيجية على أربعة انواع أو أشكال وهي :  االستراتيجية التسويقية السياحية العامة. ج

يجية على تسويق برنامج سياحي واحد و إىل مجيع السائحني تعتمد هذه االسرتات:  االستراتيجية التسويقية المغلقة. 1.ج

 ومتطلبا�ا واحتياجا�ا ورغبا�ا املستهدفني يف االسواق السياحية املختلفة دون االهتمام خبصائص كل شرحية من شرائح السائحني

  .املتعددة ، وتتناسب هذه االسرتاتيجية الشركات السياحية ذات القدرات املادية والبشرية احملدودة
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هذه االسرتاتيجية تعتمد على تصميم و إعداد برامج سياحية متنوعة تبعا لرغبات :  االستراتيجية التسويقية المفتوحة. 2.ج

  .وق املختلفة مع االعتماد على اكثر من أسلوب يف توزيعهاواجتاهات شرائح الس

هي االسرتاتيجية اليت تقوم على خفض تكلفة اجلهود التسويقية إىل أقل حد ممكن وعدم التوسع يف :  استراتيجية الكلفة .3.ج

االسرتاتيجية عند حدوث أزمات التكلفة اليت ال يرتتب عليها أي عائد مادي كبري ، وتلجأ بعض الشركات السياحية إىل اتباع هذه 

  .طارئة �ا مما يساعدها على احتواء هذه االزمة والتغلب عليها

تلجا بعض الشركات السياحية إىل تقليل حجم نشاطها يف السوق السياحي نظرا لتعرضها لبعض :  استراتيجية االنكماش. 4.ج

فتدخل نتيجة لذلك يف مرحلة االنكماش . اخل...قوى العاملة الظروف املؤثرة مثل اخنفاض السيولة النقدية أو وجود كبري يف ال

  :باالنسحاب اجلزئي من السوق بصور خمتلفة أمهها 

إعادة النظر يف الربامج السياحية اليت تقدمها الشركة ودراسة جدواها و ذلك باالكتفاء واالقتصار على الربامج السياحية اليت يقبل  -

  .ة من الرحبية ، ويسمى ذلك باالنكماش النوعيعليها السائحون ، وحتقق درجة كبري 

إغالق بعض فروع الشركة املنتشرة يف السوق الداخلي أو اخلارجي اليت ال حتقق اهدافها التسويقية و البيعية، ويسمى ذلك  -

  .باالنكماش اجلغرايف

منها احلركة السياحية ، ويسمى ذلك باالنكماش تركيز النشاط الرئيسي على بعض االمناط و املناطق السياحية دون غريها اليت تزداد  -

  .   السوقي

III.  في الجزائر واقع التسويق السياحي: المحور الثالث 

من أجل الرفع من وترية التنمية السياحية و إبراز اجلزائر كوجهة سياحية على املستوى : واقع التسويق السياحي في الجزائر .1

السياحية أطلقت عليها مبا يعرف باملخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آفاق  الدويل والعاملي ، وضعت الدولة خطة للتنمية

، مما يؤكد ظاهريا أن الدولة قد  2008، حيث بدأ العمل �ذا املخطط بداية من العام 2030مث مدد إىل غاية  2025

ظهر أن هذا القطاع ال يزال بعيدا لكن الواقع الذي تعيشه السياحة يف اجلزائر ي. سنة 20وضعت خطة طويلة األجل تفوق مد�ا 

كل البعد عن املنافسة العربية واإلقليمية ناهيك عن السوق الدويل للسياحة،  مما يقودنا إىل حتليل هذه االسرتاتيجية ، وهل يكمن 

بأمهية التسويق اخللل يف تطبيقها ؟ أم أن اخللل يكمن يف االسرتاتيجية نفسها ؟ وهل للمسؤول اجلزائري يف القطاع السياحي وعي 

 السياحي كعلم ومنهج يف تطوير القطاع الذي يشرف عليه؟

هلذا الغرض أردنا ان حنلل واقع التسويق السياحي من خالل العناصر املكونة هلا  واليت ذكرناها سابقا يف احملور االول من هذه 

  .الدراسة

طبيعية وجغرافية وحضارية هائلة ومتنوعة ، فبالنسبة لإلمكانيات تتوفر اجلزائر على مقومات :  واقع المنتج السياحي في الجزائر. 1.1

كم وتتوفر على مناظر خالبة على طول الشريط   1200الطبيعية فإن اجلزائر تعرف بتنوعها البيئي بداية من الشواطئ اليت يتجاوز طوهلا 

اليت مييل فيها السائح إىل هذا النوع من السياحة على غرار الساحلي ، والذي بإمكان اجلزائر ان تستثمر يف هذا املنتج خاصة بالنسبة للدول 

  .أوريا الشرقية وغرب آسيا

وج ، كما تتوفر اجلزائر على اجلبال واليت ميكن استغالهلا يف السياحة الشتوية احسن استغالل يف السياحة الرياضية كرياضة التزحلق على الثل

رط توفر االمن ، رياضة املشي ورياضة صعود اجلبال ، كما ميكن استغالهلا يف بناء سياحة التخييم الذي يستهوي العديد من الشباب بش

عها مركبات رياضية لتسمح للفرق الرياضية وفرق النخبة للتحضريات يف هذه املناطق اليت يفضلها العديد من الرياضيني العامليني نظرا الرتفا

  .ها عن املصانع واملدنالكبري عن مستوى سطح البحر و كذا البيئة النظيفة لبعد

عضها كما تتمتع اجلزائر بالعشرات من احلمامات املعدنية واليت يعود البعض منها إىل احلقبة الرومانية على غرار محام الصاحلني خبنشلة ، وب

حرارته جد املرتفعة  يعود للعهد العثماين كحمام الصاحلني ببسكرة ، محام دباغ أو مبا يعرف حبمام املسخوطني بقاملة الذي يعرف بدرجة

العديد  واليت ميكنك معاينتها بالعني ا�ردة مما جعله يشكل ألوان رائعة على اهلضبة اليت يسيل عليها ، محام قرقور بربج بوعريريج الذي يشفي



 ي،��حكيم�بن�جروة�عبد�العز�ز�ماضو 

 
109 

شيقر مبغنية الذي يعرف من األمراض وغريها من احلمامات كحمام اكسانة بالبويرة ، محام زلفانة بغرداية ، محام بوحنيفية مبعسكر ومحام 

بشفاءه ألمراض الكلى ، كل هذه احلمامات كان ميكن أن تستغل ضمن السياحة احلموية والعالجية سواء بالنسبة للسياحة الداخلية أو 

املطاعم اخلارجية إال انه تكفي زيارة ألحد احلمامات أن تكتشف العديد من النقائص كالفنادق، الطرقات ، شبكات اهلاتف النقال ، نقص 

  .وغريها من البىن التحتية الالزمة إلقامة سياحة عصرية 

نطقة نظرا كما أن السياحة الصحراوية كانت ستكون مبثابة القاطرة اليت تقود السياحة اجلزائرية و الولوج �ا إىل بر االمان وجعلها مميزة يف امل

يعرب عن تاريخ االنسان االول ، وأحسن دليل على ذلك تصنيف حظرية  جلماهلا الطبيعي اخلالب وتارخيها الضارب يف اعماق التاريخ الذي

، ناهيك عن حظرية اهلقار اليت تستهوي العديد من السياح 1982الطاسيلي كرتاث حممي من طرف منظمة اليونيسكو وهذا ابتداء من سنة 

ليد املنطقة كلها عوامل جاذبة ، بدون أن نغفل عن يف العامل ، كما أن القصور املوجودة يف تاغيت وبين عباس و تيميمون وعادات وتقا

 وادي ميزاب بغرداية وتراث اهل املنطقة ، لكن لألسف ولعديد من العوامل وعلى رأسها العامل االمين ، نقص املرافق  وهياكل االستقبال ،

إال أن االقبال ال يزال ضعيفا وبعيدا عن كل  ، % 50ارتفاع تذاكر النقل اجلوي رغم اعتماد اخلطوط اجلوية اجلزائرية لتخفيضات تصل إىل 

  .اآلمال املعلقة على هذا النوع من السياحة

بة وبالنسبة للمنتج الثقايف واحلضاري ، فإن مرور العديد من احلضارات على اجلزائر قد خلَّف العديد من اآلثار والشواهد على غرار ، القص

اتنة ، اآلثار الرومانية مدارورش بسوق أهراس ،آثار مجيلة بسطيف ،واآلثار الرومانية بتيبازة بالعاصمة ، اآلثار الرومانية بكل من تيمقاد بب

ار هذه االخرية طاهلا كثري من االمهال ، اضافة إىل حديقة احلامة بالعاصمة اليت تعترب من اعرق احلدائق يف العامل نظرا لوجود بعض األشج

  .لبعض منها إىل اكثر من مئة سنة والنباتات النادرة يف العامل واليت يعود ا

حيث يف الوقت  أما من ناحية االمكانيات املادية واملرافق العمومية والبىن التحتية ، فإن السياحة يف اجلزائر ال تزال بعيدة عن املعايري الدولية ،

ط التوجيهي للتهيئة السياحية ، رغم أن املخط 14سرير 120.000سرير ، مل تتجاوز اجلزائر  220.000الذي تتوفر فيه تونس على 

أقطاب سياحية موزعة على كامل الرتاب مل تنجز منها إال بعض املشاريع ، يف حني مل تنطلق أصال القرى السياحية ) 07(على سبعة 

  .املوجودة يف ذات املخطط االمر الذي يفسر بقاء اجلزائر كأضعف وجهة على مستوى البحر االبيض املتوسط

ُيسجل ميزان املدفوعات السياحية منذ سنوات عديدة نتائج سلبية ، وهذا لكون عدد : ر السياحي في الجزائرواقع التسعي. 2.1

اجلزائريني الذين يُغادرون أرض الوطن بغرض السياحة أكرب بكثري من عدد السياح الذين يقصدون الوجهة السياحية اجلزائرية سواء كانوا 

ولعل من اهم األسباب ارتفاع األسعار يف النقل اجلوي الذي يعد من أغلى اخلطوط اجلوية يف . اجانب أو جزائريون مقيمون يف اخلارج 

أورو للفرد االمر الذي دفع العديد من االجانب  800، 2019العامل ، حيث جتاوز سعر تذكرة طريان من فرنسا حنو اجلزائر صيف 

  .نس واملغربواجلزائريني انفسهم تغيري الوجهة حنو البلدان ا�اورة كتو 

ا هو أما بالنسبة ألسعار الفنادق و اإلقامات فإن مشكل األسعار الباهضة واليت ال تتماشى مع اخلدمات املقدمة واليت تعترب متدنية مقارنة مب

ثابتة طوال السنة  معمول به يف دول اجلوار ال تزال ترهق السياحة يف اجلزائر ، اضافة إىل عدم وجود املرونة السعرية ، حيث ان االسعار تبقى

، يف حني ان املتعارف عليه اقتصاديا ان االسعار ختضع لعاملي الطلب والعرض ، حيث كلما زاد الطلب ارتفعت االسعار والعكس صحيح  

كلما اخنفض الطلب اخنفضت األسعار ، إال ان هذه القاعدة تبدو مغيبة لدى املسري السياحي يف اجلزائر ، حيث من املفروض ان تكون 

ج األسعار مرنة ، تنافسية ، تراعي املومسية السياحية ، إىل جانب غياب اإلبداع واالبتكار السعري جلذب السياح خاصة بالنسبة ألوقات خار 

ة الذروة كاملتقاعدين وطاليب الشفاء والراحة كما حيدث يف العديد من الدول االوربية اليت شجعت هذا النوع من السياحة واليت تعرف بسياح

  .  قامة واليت متتد حىت شهر كاملاإل

، مهمة الرتويج للوجهة السياحية  2030أسند املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آفاق : واقع الترويج السياحي في الجزائر. 3.1

كذا املمثليات الدبلوماسية اجلزائرية للديوان الوطين للسياحة ، إىل جانب الدواوين احمللية للسياحة واجلمعيات ذات الصلة بالنشاط السياحي و 

واملتعلق بالتنمية السياحية  2003فرباير  17املؤرخ يف  01-03والقنصلية والتجارية اجلزائرية املوجودة باخلارج وهذا طبقا للقانون رقم 

  . املستدامة ال سيما املادة السادسة والعشرون منه
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وان الوطين للسياحة الذي يشارك يف العديد من الصالونات الدولية وحىت ورغم هذا إىل ان املسؤولية الكربى قد ألقيت على عاتق الدي

عرفت  2015الوطنية و هذا للتعريف بالوجهة السياحية اجلزائرية على خمتلف قارات العامل ، إال ان االزمة املالية اليت ضربت اجلزائر منذ 

، األمر 15ماليني دينار جزائري  6مليون دينار جزائري إىل  32، حيث تقلصت من ) 1/5(ميزانية الديوان تقليص كبري بنسبة اخلمس 

مشاركات يف االعوام  04إىل  2011مشاركة عام  11الذي جعل الديوان يواجه مصاعب مجة وعلى رأسها تقليص املشاركات الدولية من 

ون الدويل للسياحة بروما بايطاليا ، الصالون الدويل األربعة األخرية ،وتتمثل يف املشاركة يف الصالون الدويل للسياحة مبدريد باسبانيا ، الصال

اليت ) spot publicitaire(للسياحة بربلني املانيا ن والصالون الدويل للسياحة بباريس بفرنسا ، إضافة إىل بعض الومضات االشهارية 

  .تعرض على القنوات العامة واخلاصة ، وبعض املطويات والكتيبات

ويج من خالل الشبكات االجتماعية كالفيسبوك والتويرت وانستغرام والصفحة اخلاصة بالديون على موقع االنرتنيت ورغم ان الديوان حياول الرت 

، إال ا�ا تبقى غري كافية وهذا بنظرة بسيطة ومقارنة مع الدول اجلوار كتونس واملغرب ومصر وامليزانيات املخصصة للرتويج إىل جانب 

وجود عدة متثيليات يف العديد من دول العامل ، االمر  ت عاملية للرتويج لبلدا�م ولوجها�م السياحية ، وعقدهم لعديد االتفاقيات مع قنوا

  .الذي يبقى بعيدا نسبيا عن اجلزائر

يعتمد التوزيع السياحي على قنوات حديثة تعتمد على التكنولوجيا على شاكلة االنرتنيت : واقع التوزيع السياحي في الجزائر. 4.1

اقع االلكرتونية والشبكات االجتماعية إال ان واقع احلال ُيظهر ان اجلزائر مازال متخلفة عن هذا الركب ، حيث أن موقع اكتشف اجلزائر واملو 

''visite Algeria  '' ال يزال يف مراحله االوىل ، أما عن دور الوكاالت السياحية يف هذا ا�ال من خالل بيع الربامج السياحية ، فال

و احلجز للفنادق عرب االنرتنيت أو استعمال بطاقات ار بيع املنتوج عرب االنرتنيت ، ألغالبية منها تسري بطرق غري احرتافية على غر تزال ا

  .الدفع ، كلها ال تزال غائبة متاما

َكون احملرك األساسي :واقع العنصر البشري في السياحة الجزائرية . 5.1
ُ
َدرب وامل

ُ
ألية مؤسسة او منظومة ، يعترب العنصر البشري امل

ويعترب العامل الرئيسي لفشل أو جناح أية اسرتاتيجية أو خطة ، هلذا الغرض حدد املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية عدة أهداف يف جمال 

  :16تطوير العنصر البشري املتخصص يف السياحة نذكر منها 

  .ضمان االحتياجات احلقيقة يف التكوين للقطاع السياحي -

  .مان التوزيع اجلغرايف عرب األقطاب السياحية للتكوينات املقدمة يف خمتلف مهين السياحةض -

  .ضمان تغطية كامل الرتاب الوطين عن طريق جهاز تكوين تقين ومهين مفتوح للجميع -

  .امليدانعصرنة جهاز التكوين يف السياحة وتطوير نوعيته و مردوديته من أجل إستجابته للمعايري الدولية يف هذا  -

  .ضمان تسيري جّيد للموارد البشرية واملادية املخصصة للتكوين -

و رغم اعتماد الدولة على ثالث هيئات رمسية مكلفة بالتكوين وهي املدرسة الوطنية العليا للسياحة ، املعهد الوطين للضيافة والسياحة 

سات انشأت منذ السبعينات وبالتايل عدم اعتماد الدولة على مؤسسات ببوسعادة ، املعهد الوطين للضيافة والسياحة بتيزي وزو ، هذه املؤس

 أخرى يف التكوين ، رغم ادارج املخطط ابرام اتفاقية مع الوزارة املكلفة بالتعليم العايل وهذا لتنمية البحث يف السياحة و إدماج شعبة

يت سطرت بقيت حربا على ورق على غرار التجهيزات البيداغوجية ، السياحة يف املنظومة اجلامعية ، إال انه مل يتحقق شيئا و كل الربامج ال

دان تكوين املؤطرين ، تعليم اللغات االجنبية ، والتعاون الدويل يف جمال التكوين ، االمر الذي جعل العنصر البشري املتخصص ناقصا يف املي

  .السياحي

حصائيات السياحية املتعلقة بتدفق السياح حنو الوجهة السياحية من خالل اطالعنا على اال:  واقع السوق السياحي في الجزائر. 6.1

اجلزائرية ، وعدد السياح اجلزائريني الذين غادروا حنو وجهات سياحية خارجية يظهر لنا الفرق واضحا بني العرض والطلب السياحيني يف 

  .اجلزائر

مليون سائح  2.6عدد السياح الذين قصدوا الوجهة اجلزائرية بـ  فقد بلغ 2018فحسب احصائيات وزارة السياحة والصناعة التقليدية لسنة 

يف الناتج احمللي  % 1.7مليون دوالر ،و مبسامهة ضئيلة قدرت بـ  250مليون سائح جزائري مغرتب ، مبداخيل قدرت بـ  0.6من بينهم 
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غراض سياحية حنو وجهات سياحية أخرى بــ اخلام خارج قطاع احملروقات ، يف حني بلغ عدد اجلزائريني الذين غادروا اجلزائري أل

  .مليون سائح ، مما يوضح الوضعية احلالية للسياحة اجلزائرية 5.5، أي أكثر من 5.609.947

  :واجلدول املوايل يوضح عدد الّسواح االجانب حسب بلد وفودهم 

  يمثل عدد السواح الوفدين إلى الجزائر) 01(الجدول رقم 

  نسبة النمو   المئويةالنسبة   عدد الّسواح  البلد

  21.56  62.48  1.261.411  تونس

  11.49  10.98  221.707  فرنسا

  9.87  3.98  80.317  املغرب

  13.84  2.65  53.589  اسبانيا

  2.91  2.04  41.091  الصني

  3.20  1.86  37.578  تركيا

  9.94  1.53  30.987  ايطاليا 

  17.57  0.91  18.395  مصر

  28.23  0.85  17.061  موريتانيا

  11.01  0.79  15.951  ملانياا

  4.33  0.49  9969  بريطانيا

  18.09  88.57  1.788.056  ا�موع الفرعي

    100  2.018.753  ا�موع العام للسياح االجانب

  www.mta.gov.dzوزارة السياحة والصناعة التقليدية ، : المصدر  

  .2018زائريني إىل اخلارج حسب املقصد لسنة واجلدول اآليت يبني خروج اجل

  .المغادرين للجزائرعدد السياح الجزائريين ) 02(الجدول رقم 

  نسبة النمو   النسبة المئوية  العدد   البلد

  17.02  52.52  2.946.100  تونس

  3.83-  21.94  1.230.844  فرنسا

  19.42  6.13  344.073  العربية السعودية

  15.07  5.26  294.990  تركيا

  3.64  5.08  284.988  اسبانيا

  21.41  1.47  82.377  االمارات

  8.29  1.39  77.986  املغرب

  16.41  1.07  60.237  قطر

  1.70  0.70  39.388  مصر

  20.88  0.69  38.968  كندا

  14.06  0.61  34.102  بريطانيا

  3.86  0.52  29.216  املانيا

  3.18-  0.40  22.500  بلجيكا

  53.57-  0.36  20.076  ايطاليا
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      5.505.844  ا�موع الفرعي

  10.90  100  5.609.947  ا�موع العام

  www.mta.gov.dzوزارة السياحة والصناعة التقليدية ، : المصدر 

  

ي يف اجلزائر ، وظهر ذلك جليا يعترب علم حبوث التسويق من العلوم الغائبة عن الفكر السياح:  واقع بحوث التسويق في الجزائر. 7.1

فرنسا ، : من خالل تقسيم املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لألسواق السياحية املصدرة للسياحة  ، حيث صنف االسواق الوفية وهي 

 اخلليجدول : سواق البعيدة فهي ما االأالدول األسيوية ، امريكا الشمالية ، وروسيا ، : ايطاليا ، اسبانيا ، املانيا ، اما االسواق البعيدة فهي 

  .،مشال اوربا ، ايرلندا ، النمسا ، بريطانيا العظمى

حصائيات واملتعلقة بعام الن آخر ايات قدمية منذ السبعينيات ، حيث أهذه التصنيفات مل تقم أساس على دراسة االسواق بل على احصائ

سياح الوافدين إىل اجلزائر، إىل جانب مصر ،املغرب، وموريتانيا اليت تشكل يف يظهر ان دولة مثل تونس حتتل املرتبة االوىل يف عدد ال 2018

من السياح الوافدين يف اجلزائر ، يف حني تشكل األسواق الوفية حسب  %77سائح أي مبعدل أكثر من  1.377.184جمموعها 

سواق وترتيبها حسب االمهية مل يكن مبنيا ن وضع االأسائح، مما يظهر  326.234من السياح بعدد يقدر بـ  %18املخطط التوجيهي 

  .على أسس علمية وال اكادميية وال حىت استشرافية

  : الخالصة

من خالل ما استعرضنا من واقع التسويق السياحي يف السياحة اجلزائرية ومدى تطبيق هذا املفهوم يف تطوير هذا القطاع ، و نظرا للمرتبة  

يف الناتج احمللي اخلام ، جيب االسراع يف تطبيق هذه املفاهيم ، ألن العشوائية يف التسيري لن توصل إىل  املتدنية اليت حتتلها و ضعف مسامهتها

  :أية نتيجة وعليه  ومن خالل هذه الدراسة ارتأينا وضع جمموعة من التوصيات والنتائج وهي 

مييون ، وممارسون تسويقيون سياحيون سواء لنجاح أية اسرتاتيجية تسويقية سياحية يف أي بلد ال بد و أن يتوىل وضعها اكاد -

بسواء ، دون إقصاء ألي طرف، سواء االكادميي باعتماده على املناهج العلمية و البحوث االكادميية أو املتعامل السياحي 

 .باعتباره الطرف الذي يواجه الصعوبات والعراقيل يف امليدان

خاصة ما يتعلق ببناء االقطاب السياحية والقرى السياحية  2030آفاق  االسراع يف تطبيق املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية -

 .لزيادة عدد األسرة مبا يتناسب واملعايري الدولية

 .تطبيق اجلودة يف املنتوج السياحي  تطبيق الرقابة الصارمة على الفنادق العامة واخلاصة -

 . فرصة للتكوين يف هذه املناطق لتشجيع السياحة الصحراويةفتح مدارس ومعاهد للتكوين يف املناطق اجلنوبية للبالد إلعطاء ال -

 .مواكبة التكنولوجيا من خالل فتح مواقع للحجز للفنادق ، مواقع للوكاالت السياحية ، وتوزيع املنتوج السياحي الكرتونيا -

 .ئريةفتح املنافسة بالنسبة للنقل اجلوي والرتخيص للشركات االجنبية واخلاصة من دخول األسواق اجلزا -

 .خاص–ازالة كل العراقيل البنكية امام االستثمار االجنيب واخلاص ، وتفعيل الشراكة الثنائية عمومي  -

إعادة دراسة األسواق املستهدفة و إعادة ترتيبها حسب االولوية مع اقتحام اسواق جديدة على غرار أسواق اوربا الشرقية، الصني،  -

 .وروسيا، مع االهتمام بالسوق العريب

  

  

  

  

  

  



 ي،��حكيم�بن�جروة�عبد�العز�ز�ماضو 

 
113 

  

    

  

  :قائمة الهوامش والمراجع 
                                                           

 .90،ص2013األردن ، ،1ط علي فالح الزعبي ،التسویق السیاحي والفندقي ،دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة،. د 1
 .30، ص 2006صبري عبد السمیع ، التسویق السیاحي والفندقي ، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة ، القاهرة ، 2
 .100الح الزعبي ، مرجع سابق ، صعلي ف  3
 117-116علي فالح الزعبي ، مرجع سابق ، ص 4
، 1، دار امجد للنشر والتوزیع ، ط)المهددات- المخاطر - التاریخ(عالء ابراهیم العسالي ، السیاحة في الوطن العربي  5

 .143، ص 2016االردن ،
 .260صبري عبد السمیع ،مرجع سابق ، ص.  6

 .107ص، 2007، ، مصر 1، التخطیط السیاحي ، دار الفكر الجامعي ، طمحمد الصیرفي  .7
اإلدارة العامة لتصمیم وتطویر المناهج ، سفر وسیاحة ، االستراتیجیة التسویقیة ، المؤسسة العامیة للتعلیم الفني   8

 95والتدریب المهني للشر ، المملكة العربیة السعودیة ، بدون ذكر سنة النشر ، ص
 114صیرفي ، مرجع سابق ، صمحمد ال 9

اإلدارة العامة لتصمیم وتطویر المناهج ، سفر وسیاحة، االستراتیجیات التسویقیة، المؤسسة العامة للتعلیم الفني والتدریب  10

 95المهني للنشر، المملكة العربیة السعودیة ، بدون ذكر سنة النشر ، ص
، مذكرة مقدمة ضمن  -دراسة حالة الجزائر–طاع السیاحة زهیر بوعكریف ، التسویق السیاحي ودوره في تفعیل ق 11

متطلبات نیل شهادة الماجیستر في العلوم التجاریة ، جامعة منتوري قسنطینة ، كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة 

 .110، ص 2011/2012وعلوم التسییر ، السنة الجامعیة 
 .263صبري عبد السمیع ،مرجع سابق ، ص 12
 146الح الزعبي ، مرجع سابق ، صعلي ف 13

14
  www.mta.gov.dz، احصائیات وزارة السیاحة والصناعة التقلیدیة 

15
 .2019میزانیة الدیوان الوطني للسیاحة  
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 في تطبیق النظام المحاسبي المالي تهمدى مساهمو التدقیق المبني على المخاطر 

The extent to which risk-based auditing contributes to activating the application of the financial 
accounting system   

  

  ئرالجزا ، مستغانم، جامعة عبد الحميد بن باديس   ، 1قادري عبد القادر 

  

  30/06/2020 :النشرتاريخ  ؛10/06/2020 :القبولتاريخ  ؛04/06/2020 :االستالمتاريخ 

   :ملخص 

اهلدف األساسي للتدقيق احملاسيب إبداء رأي فين حمايد حول صدق وعدالة القوائم املالية مما جيعل املؤسسات اإلقتصادية تلتزم 

 جتنبا ألي رأي سليب يؤثر على عالقا�ا ومصاحلها مع األطراف اخلارجية اليت تتعامل معها، بإعداد قوائمها املالية وفقا للنظام احملاسيب املايل

 فضمان جودة عملية التدقيق احملاسيب هي ضمان غري مباشر لإللتزام بتطبيق النظام احملاسيب املايل من قبل املؤسسات يف إعداد معلوما�ا

النظام سة إىل معرفة مدى مسامهة إجراءات التدقيق املبين على املخاطر يف تفعيل تطبيق املالية لألطراف اخلارجية، حيث �دف هذه الدرا

يساهم بشكل هام يف إلتزام  باإلجراءات السابقةاحملاسيب املايل، حيث توصلت هذه الدراسة إىل نتيجة مفادها أن إلتزام املدقق اخلارجي 

  .املؤسسات اإلقتصادية بتطبيق النظام احملاسيب املايل

 .خماطر؛ رقابة حماسبة؛  تدقيق؛ :  الكلمات المفتاح

 M42 ؛ JEL  :M41تصنيف 

Abstract: 

The main purport of the accounting audit is to express a neutral technical opinion about 
the sincerity of the financial statements, which makes the economic institutions committed to 
preparing their financial statements in accordance with the financial accounting system in 
order to avoid any negative opinion that affects their relationships and interests with the 
external parties that deal with them, so ensuring the quality of the accounting audit process is 
an indirect guarantee of commitment to apply The financial accounting system by institutions 
in preparing their financial information for external parties, where this study aims to know the 
extent of the risk-based audit procedures in activating the application of the financial 
accounting system, Where the findings of this study concluded that the commitment of the 
external auditor to the previous procedures contributes significantly to the commitment of 
economic institutions to apply the financial accounting system. 

Keywords: Auditing; accounting; risk; control. 

Jel Classification Codes : M41; M42 
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I-   تمهيد :  

جاء اإلصالح احملاسيب يف اجلزائر كضرورة نشأت باألساس عن حاجة اجلزائر إىل منظومة حماسبية ذات تطلعات دولية يف نفس 

مستوى التطلعات اإلقتصاديات للجزائر يف ظل اإلنفتاح اإلقتصادي، وعلى رأس تلك التطلعات اسقطاب أكرب حجم من اإلستثمارات 

دية اإلقتصادية والتكنولوجية على اإلقتصاد احمللي، حيث بين على هذا األساس نظام حماسيب مايل جديد يضم جمموع من األجنبية ذات املردو 

املالية يف  املعايري احملاسبية الدولية ذات صبغة دولية جتعل طريقة إعداد القوائم املالية للمؤسسات اإلقتصادية تتوافق مع طريقة إعداد التقارير

املؤسسات األجنبية الدولية، وهذا ما يساهم إىل جانب حزمة اإلصالحات اإلقتصادية األخرى يف حتسني املناخ اإلستثماري يف املعتمدة يف 

  .اجلزائر الذي يعترب احملفز األساسي إلستقطاب رؤوس األموال والتكنولوجية األجنبية

اإلقتصادية اجلزائرية، خلقت  حتدي كبري جيب أن متر به البيئة إن املنافع املرتقبة من تطبيق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات 

قيق احملاسبية اجلزائرية أال وهو ضرورة ضمان التطبيق اجليد هلذا النظام احملاسيب املايل حبيث يسمح بإنتاج معلومات مالية صادقة تضمن حت

معرفة تأثري اإلراءات املتبعة من قبل املهن احملاسبية يف تفعيل  مصاحل مجيع األطراف بدون حتيز، وهذا ما تسعى دراستنا للبحث فيه أال وهو

ن وضمان التطبيق املناسب للنظام احملاسيب املايل يف املؤسسة اإلقتصادية، وعلى رأس تلك املهن التدقيق احملاسيب اخلارجي الذي يستطيع م

املالية واملعرب عنها يف شكل رأي فين حمايد من قبل مهين  خالل جمموعة من اإلجراءات واألدوات التأكد من مصداقية وعدالة التقارير

  :مستقل، ومن خالل ما سبق ميكن طرح اإلشكالية التالية

ما هو رأي املهنيني واملختصني يف مدى مسامهة إجراءات التدقيق املبين على املخاطر يف تفعيل تطبيق النظام احملاسيب املايل يف 

  املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية؟ 

  :فرضيات البحث

  :كإجابة حمتملة عن السؤال الذي متثله مشكلة البحث نضع الفرضيات التالية     

تساهم إجراءات التدقيق املبين على املخاطر على األقل بشكل معترب يف تفعيل تطبيق النظام احملاسيب املايل  ) :H0(الفرضية الصفرية -

  .يف املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية

ال تساهم إجراءات التدقيق املبين على املخاطر على األقل بشكل معترب يف تفعيل تطبيق النظام احملاسيب املايل  ) :H1(يلةالفرضية البد -

  يف املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية

  :الدراسات السابقة

  :)2017األمني حممد و ياسر تاج السر، (  السر محمد سند جدراسة األمين محمد عبد الباري توتو، ياسر تا 

املالية باملصارف، هدفت هذه الدراسة إىل تناولت هذه الدراسة مشكلة حتديد دور املراجعة املبنية على املخاطر يف التنبؤ باملخاطر 

 التعرف على املراجعة املبنية على املخاطر وحتديد األساليب اليت تستخدمها لتفعيل إدارة املخاطر من خالل اإلعتماد على مراجعني خمتصني

  نبؤ باألزمات املاليةومؤهلني يف جمال املراجعة وأنظمة الرقابة وكيفية إدارة املخاطر للحصول على مؤشرات تفيد يف الت

من خالل ماسبق يتضح أن هذه الدراسة ختتلف وتكمل يف نفس الوقت دراستنا، حيث تتناول دور غري مباشر للتدقيق املبين على 

املخاطر وهو التنبؤ باملخاطر املالية يف حني أن الدور الرئيسي للتدقيق املبين على املخاطر هو احلصول على رأي فين مناسب حول صدق 

وعدالة القوائم املالية وهو ما �دف إليه يف دراستنا، كما أن الدراسة تستهدف باألساس املصارف يف حني نستهدف من خالل البحث 

  .املؤسسات اإلقتصادية
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   :)2016قادري، ( دراسة قادري عبد القادر

، وتعترب دراستنا استكمال هلذه الدراسة حيث سيتم الرتكيز تطرقنا يف هذه الدراسة إىل مجيع اجلوانب النظرية اخلاصة بأخالقيات مهنة التدقيق

  . على الدراسة التطبيقة إلعطاء الدراسة نتائج أكثر مصداقية

  Koutoupis, A.G., Tsamis, A (Koutoupis & Tsamis, 2009)دراسة 

املبين على املخاطر، وفقا ما توصي به معايري  يهدف هذا البحث إىل معرفة مدى إلتزام املصارف اليونانية بتطبيق إجراءات التدقيق الداخلي

، حيث خلصت الدراسة إىل أن معظم البنوك تعتمد على )IIA(، وكذلك معايري املعهد الدويل املدقيق الداخلينيcosoجلنة بازل، معايري 

ها، كما تشري الدراسة أن هناك منهج التدقيق الداخلي التقليدي الذي الميكن من خالله تغطية مجيع املخاطر وبالتايل صعوبة مواجهت

  .لكجمموعة من البنوك يف اليونان تشري إىل أ�ا تتبىن املنهج املبين على املخاطر يف عملية التدقيق الداخلي إال أ�ا مل تقدم ما يثبت ذ

اخلارجي الذي نستهدفه يف فهذه الدراسة تكمل الدراسة اليت حنن بصددها حبيث تتناول التدقيق الداخلي الذي اليقل أمهية عن التدقيق 

  .دراستنا، كما أن هذه الدراسة تستهدف باألساس املصارف يف حني تستهدف دراستنا املؤسسات اإلقتصادية

I.1-  مفهوم التدقيق :  

 -الطرف املسؤول -تعين عملية التدقيق، عملية يعرب فيها املمارس عن استنتاج مصمم لرفع درجة ثقة املستخدمني املقصودين عدا 

 International Federation of) حول نتيجة تقييم أو قياس موضوع العملية استنادا إىل مقاييس

Accountants(IFAC), 2010, p. 6)   

  :من خالل املفهوم السابق ميكن مناقشة أهم ما جاء فيه من خالل ما يلي   

بيق املقاييس على موضوع العملية، فعلى سبيل هي املعلومات اليت حنصل عليها من تط: نتيجة تقييم أو قياس موضوع العملية -

ينتج من تطبيق إطار إعداد القوائم املالية يف اإلعرتاف ، القياس، العرض ) النتيجة(املثال، اإلعرتاف والقياس والعرض واإلفصاح

 ).موضوع العملية(على املركز املايل، األداء املايل والتدفقات النقدية للمؤسسة) مقاييس(واإلفصاح

ميكن أن يأخذ موضوع العملية عدة أشكال على غرار األداء املايل واملركز املايل والتدفقات املالية، نظم الرقابة : وع العمليةموض -

 International Federation of): إخل، ومن أهم خصائص موضوع العملية املناسب ما يلي...الداخلية

Accountants(IFAC), 2010, p. 13)  

  .من املمكن تقييمه أو قياسه استنادا إىل مقاييس حمددةقابال للتحديد، و   -أ 

 .إمكانية إخضاع املعلومات اخلاصة به إلجراءات جلمع األدلة املناسبة والكافية لدعم استنتاج املدقق املمارس  -ب 

الطرف  الشخص أو األشخاص، أو فئة من األشخاص الذين يعد هلم املدقق تقرير التدقيق، وقد يكون: املستخدمون املقصودين -

 Saudi Organization for Certified Public) املسؤول أحد املستخدمني املقصودين، ولكنه ليس الوحيد

Accountants(SOCPA), 2009, p. 16) وميكن اعتبار املستثمرين احلاليني واحملتملني واملقرضني واملوردين ،

 .، كمستخدمني مقصودين)6، صفحة 2004لبحيصي، ا( واملوظفني والعمالء واحلكومات ووكاال�ا واإلدارة واجلمهور

 .)5، صفحة 2009القانونيني، ( يقصد به الشخص أو األشخاص القائمون: املمارس -

، النقاط املرجعية )حيثما يكون مالئما( هي النقاط املرجعية اليت تستخدم لتقييم، أو قياس موضوع ما، متضمنة،: املقاييس -

ملقاييس رمسية، أو أقل من مستوى الرمسية، كما ميكن أن تكون املقاييس مناسبة من أجل للعرض واإلفصاح، وميكن أن تكون ا

التقييم، أو القياس املتسق ملوضوع ما يف سياق احلكم املهين، وحىت تكون املقاييس مناسبة جيب أن تتوفر على جمموعة من 
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 Saudi Organization for Certified) .لية للفهمالسمات املتمثلة يف املالءمة، اإلكتمال، املوثوقية، احليادية، القاب

Public Accountants(SOCPA), 2009, p. 8) 

هو الشخص أو األشخاص الذي يكون مسؤوال عن موضوع العملية واملعلومات اخلاصة مبوضوع العملية، : الطرف املسؤول -

بتقرير أعدته حول ممارسا�ا اخلاصة وحيدث ذلك مثال عندما تستخدم مؤسسة مدقق إلجراء عملية تدقيق فيما يتعلق 

، كما قد يكون الطرف املسؤول مسؤوال عن موضوع العملية دون املعلومات )11، صفحة IFAC( ،2010(( باستمراريتها

 .اخلاصة مبوضوع العملية كما قد  يكون العكس

ساسي للتدقيق احلديث هو تضييق فجوة يشري املفهوم السابق للتدقيق إىل أن اهلدف األ: رفع درجة ثقة املستخدمني املقصودين -

التوقعات، وميكن تعريف فجوة التوقعات يف التدقيق بأ�ا التباين بني توقعات ا�تمع أو مستخدمي القوائم املالية من املدققني ، 

، 2003يال، جورج دان( :، وهذا التباين يتكون من املستويان  التاليان)7، صفحة 2003جورج دانيال، ( واألداء الفعلي هلم

 )8، 7صفحة 

  الفجوة املعقولة، اليت تتمثل يف التباين بني توقعات ا�تمع أو مستخدمي القوائم املالية من املدقق، وما يستطيع املدقق أداءه

  .بصورة معقولة

 معقول من املدقق، وبني  فجوة األداء، اليت تتمثل يف التباين بني الواجبات اليت يتوقعها ا�تمع أو مستخدمي القوائم املالية بشكل

 :األداء الفعلي له، وميكن تقسيم تلك الفجوة إىل مكونني مها

الفجوة بني الواجبات اليت ميكن توقعها من املدقق، وبني واجبات املدقق وفقا ملعايري التدقيق، ويطلق على تلك الفجوة   -أ 

 .عدم كفاية أو قصور يف معايري التدقيق

ملعايري التدقيق، وبني األداء الفعلي له، ويطلق على تلك الفجوة عدم كفاية أو قصور  الفجوة بني واجبات املدقق وفقا  -ب 

  .يف األداء

I.2- أخالقيات مهنة التدقيق الخارجي:  

: من أجل حتقيق أهداف التدقيق، جيب على أعضاء مهنة التدقيق أن يلتزموا بعدد من املبادئ األخالقية ، هذه املبادئ تتمثل يف 

  .وضوعيــة، الكفاءة املهنية والعناية الواجبة، السريــة، السلوك املهينالنـزاهة، امل

 يفرض مبدأ النزاهة إلتزاما على كافة املدققني بأن يتصفوا باإلستقامة واألمانة يف كافة عالقا�م العملية واملهنية، : النـزاهة-1

يتعني على املدقق عدم االشرتاك يف أي تقارير إقرارات أو مكاتبات  وتعين النـزاهة ضمنا التعامل العادل والصدق، وتطبيقا هلذا املبدأ،

أو غريها من املعلومات إذا كانت هذه املعلومات تتضمن بيانات كاذبة أو مضللة بصورة جوهرية، أو  تتضمن بيانات مت تقدميها بصورة 

قادري، ( .تعني إدراجها إذا كان هذا احلذف يؤدى إىل التضليلتتسم باإلمهال و الالمباالة، باإلضافة إىل التقارير احملذوف منها معلومات ي

جملة . أخالقيات املهنة عامل أساسي لنجاح مهمة مدقق احلسابات يف تدقيق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية

  )109صفحة ، 2015اإلسرتاتيجية والتنمية، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، 

الطرايرة، ( .املهين حكمه اآلخرين لتجاوز تأثري أو املصاحل تعارض أو بالتحيز يسمح ال عادالً  املدقق يكون أن جيب :الموضوعية-2

  )7، صفحة 2013

قات قد يفهم من مصطلح اإلستقاللية يف حد ذاته أن يتنـزه املدقق للحكم الشخصي عن كل املنافع اإلقتصادية واملالية وأية عال

أخرى، وبالطبع فإن هذا غري واقعي حيث أن كل فرد يف ا�تمع له عالقات ترتبط باألطراف األخرى، ولذلك جيب تقييم مدى جوهرية هذه 

موضوعي وعلى دراية بكل املعلومات  ذات -املنافع اإلقتصادية أو املالية أو العالقات األخرى وذلك يف ضوء ما قد يعتقد طرف خارجي

  .نه غري مقبولبأ-العالقة



 في تطبیق النظام المحاسبي المالي تهمدى مساهمو التدقیق المبني على المخاطر 

 

 
118 

يتعني على املدقق أن يقوم باخلدمات املهنية بالعناية الواجبة والكفاءة والدقة واملثابرة ، كما يتعني : الكفاءة المهنية والعناية الواجبة -3

أن العميل يتلقى  عليه أن يلتزم باإلستمرار يف اكتساب املعلومات واملهارات املهنية واحملافظة عليها على املستوى املطلوب للتأكد من

خدمات مهنية بكفاءة متميزة تواكب أحدث التطورات والتشريعات و أساليب املمارسة املهنية ، و يتعني على املدقق التصرف بالعناية 

 املايل يف قادري، خماطر التدقيق يف ظل تطبيق النظام احملاسيب( .الواجبة وفقًا للمعايري املهنية و الفنية املعمول �ا عند تقدمي اخلدمات

  )39، صفحة 2016املؤسسات االقتصادية اجلزائرية، 

 بدون املعلومات هذه من أي يفصح عن ال وأن املهنية، واجباته أداء أثناء تصله اليت املعلومات سرية املدقق حيرتم أن جيب: السرية -4

 منفعة لتحقيق يستخدمها ال أن ذلك ويتضمن عنها، باإلفصاح أو مهين قانوين واجب أو حق هناك كان إذا إال وصحيح حمدد تفويض

    )7، صفحة 2013الطرايرة، ( .للغري عنها اإلفصاح خالل مباشرة من غري أو مباشرة شخصية

يفرض مبدأ السلوك املهين إلتزاما على املدققني للتقيد بالقوانني و األنظمة ذات الصلة وجتنب أي عمل يعرف املدقق  :السلوك المهني -5

أن يعرف أنه قد يسئ إىل مسعة املهنة، وهذا يتضمن األعمال اليت يعتربها طرف ثالث عاقل ومطلع بعد تقييم كافة احلقائق أو ينبغي 

  (2015, p. 14 ,(CIMA)) .والظروف احملددة املتوفرة للمدقق يف ذلك الوقت، أنه تؤثر بشكل سليب على السمعة اجليدة

I.3- إجراءات التدقيق المبني على المخاطر:  

يعترب أسلوب التدقيق املبين على املخاطر أحدث أساليب التدقيق اليت جتمع بني الفعالية من جهة وختفيض والوقت  والتكلفة اليت 

عليها حيرص املدققني على مراعا�ما، ويقوم هذا األسلوب على حتديد خماطر التالعب والتحريف اليت تؤثر على القوائم املالية ومن مث الرتكيز 

حيث اختبارات التدقيق جلمع األدلة الكافية اليت تدعم رأي املدقق يف تقرير التدقيق املوجه لإلدارة واألطراف احلارجية، وأهم خطوة  يف من

  :يف من اجراءات التدقيق املبين على املخاطر هي عملية حتديد وتقييم املخاطر اليت تقوم على ثالث مراحل أساسية

ن املخاطر املتأصلة هي تلك املخاطر اليت يتم حتديدها وتقييمها من قبل املدقق قبل النظر يف أي عناصر إ: تقييم المخاطر المتأصلة -1

  .رقابة داخلية قد ختفف من هذه املخاطر

أكرب قدر من املعلومات ذات العالقة باملؤسسة، وتوفر هذه ) أو حتديث(اخلطوة األوىل يف عملية حتديد املخاطر املتأصلة هي مجع

جلنة املمارسات الصغرية واملتوسطة، ( :مات إطارا مرجعيا لتحديد عوامل املخاطرة احملتملة، ومن أهم مصادر املخاطر املتأصلة ما يلياملعلو 

  )88، صفحة 2011

 منتجات أو خدمات جديدة، أو اإلنتقال إىل خطوط عمل جديدة؛ -

 إعادة هيكلة الشركة؛ -

  وضع اإلقتصاد والتغريات يف األنظمة احلكومية؛ -

 موظفني غري أكفاء يف مناصب رئيسية؛ -

  تطبيق غري متناسق يف السياسات احملاسبية؛ -

 :ينطوي تقييم املخاطر املتأصلة على النظر يف سؤالني هامني متعلقتني باملخاطر   

  ما هي احتمالية حدوث األخطاء نتيجة للمخاطر؟ -

 إذا حدثت املخاطر؟) األثر النقدي(ماذا سيكون احلجم -

  :نتائج عملية تقييم املخاطر املتأصلة يف الشكل التايلوميكن توضيح 
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  نتائج عملية تقييم المخاطر المتأصلة): 1(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

Comité des Cabinets d’Expertise Comptable de Petite et Moyenne Taille « SMPC » IFAC(2013). 
Guide pour l’utilisation des Normes Internationales d’Audit dans l’audit des Petites et Moyennes 

Entreprises. Tome 2 – Les Directives Pratiquestroisième édition. New York : IFAC, ,p110. 

تستدعي بوضوح من اإلدارة اختاذ » عايل، إحتمالية عالية) حجم(أثر«فإن املخاطر اليت تقع يف خانة 1ومن خالل الشكل رقم 

  .ا، وباإلضافة إىل ذلك، من احملتمل أن حتدد هذه املخاطر على أ�ا كبرية، وهو ما سيتطلب اعتبار تدقيق خاصإجراءات لتخفيفه

  :تقييم مخاطر الرقابة الداخلية -2

الرقابة الداخلية هي عملية صممها وطبقها وحافظ عليها املسؤولون عن احلوكمة واإلدارة واملوظفون اآلخرون لتوفري ضمان معقول 

اإلحتاد الدويل ( جناز أهداف املنشأة فيما يتعلق مبوثوقية إعداد التقارير وفاعلية كفاءة العمليات واإللتزام بالقوانني واللوائح املطبقةحول ا

، كما ميكن تعريف الرقابة الداخلية بأ�ا جمموعة اإلجراءات املصممة بفعالية ملنع، أو  كشف وتصحيح )22، صفحة 2010للمحاسبني، 

  .ات اهلامة اليت ميكن أن تنتج عن املخاطر املتأصلةالتحريف

فالغرض الوحيد للرقابة الداخلية هو التخلص من املخاطر املتأصلة أو التخفيف منها إىل حد معقول، و ال يتسىن للمدقق معرفة 

  .ذلك إال من خالل حتديد وتقييم خماطر الرقابة الداخلية

  :ونظام الرقابة الداخلية من خالل الشكل التايل ميكن توضيح العالقة بني املخاطر املتأصلة

  عالقة الرقابة الداخلية بالمخاطر المتأصلة): 2(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  من إعداد الباحث: املصدر

عالي ثرأ  

 إحتمالية منخفضة

 أثر عالي

 إحتمالية عالية

 أثر منخفض 

 إحتمالية عالية

 أثر منخفض

 إحتمالية منخفضة

ر�
أث

)
�م

�
 (

رة
ط

خا
امل

 

 إحتمالية�ظ�ور�املخاطرة

أنظمة الرقابة المصممة للتخفيف من المخاطر (مخاطر الرقابة

)المتأصلة  

)عوامل المخاطر التي قد ينجم عنها تحريفات هامة(مخاطر متأصلة  

 المخاطر المتبقية

 منخفض التعرض للمخاطرة عــالي
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قبل األخذ بعني اإلعتبار أي دور (ميثل شريط املخاطر املتأصلة عوامل اخلطر اليت ميكن أن تؤدي إىل حتريفات هامة يف القوائم املالية

حيث يرتبط (، أما شريط خماطر الرقابة فيعكس إجراءات الرقابة اليت تطبقها اإلدارة للتخفيف من املخاطر املتأصلة)نظام الرقابة الداخليةل

، واملدى الذي ال خيفف فيه شريط خماطر الرقابة من املخاطر املتأصلة بشكل تام يطلق عليه )طول الشريط بعالقة عكسية مع خماطر الرقابة

  .اطر املتبقية اليت جيب اإلستجابة هلااملخ

 :اختتام مرحلة تقييم المخاطر -3

أو إذا كان التقييم قد (اخلطوة النهائية يف مرحلة تقييم املخاطر يف التدقيق هي مراجعة نتائج إجراءات تقييم املخاطر اليت مت تنفيذها

املتبقية بني عوامل املخاطر املتأصلة اليت مت حتديدها، والتقييم املتعلق خماطر التحريف املتبقية، وجيمع تلخيص املخاطر ) مت بالفعل، تلخيص

  :بأي أنظمة الرقابة الداخلية مصممة للتخفيف من تلك املخاطر، كما هو موضح يف اجلدول أدناه

  ملخص تقييم المخاطر): 1(الجدول رقم

  مخاطر التحريف الهام المتبقية  مخاطر الرقابة  المخاطر المتأصلة

  عالية  عالية  عالية

  معتدلة  معتدلة  عالية

  معتدلة أو منخفضة  منخفضة  عالية

  معتدلة  عالية  معتدلة

  معتدلة  معتدلة  معتدلة

  منخفضة  منخفضة  معتدلة

  معتدلة أو منخفضة  عالية  منخفضة

  منخفضة  معتدلة  منخفضة

  منخفضة  منخفضة  منخفضة
Source: Comité des Cabinets d’Expertise Comptable de Petite et Moyenne Taille « SMPC » IFAC. Tome 2, 

op.cit. p189. 

II -   الطريقة واألدوات : 

II.1 - نموذج الدراسة الميدانية  

يف ضوء مشكلة البحث، والدراسة النظرية ذات العالقة، استطاع الباحث حتديد املتغريات اليت سوف يقوم باختبارها، كما هي 

  ).3(مدونة يف الشكل رقم

  نموذج الدراسة الميدانية): 3(الشكل رقم

  

  

  

  

  

 المتغير التابـع
 المتغير المستقل

عيل تطبيق النظام احملاسيب تف

املايل يف املؤسسات اإلقتصادية 

 اجلزائرية

بإجراءات التدقيق املبين إلتزام املدقق 

 على املخاطر
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 .من إعداد البـاحث: املصدر

  

II.2 - طريقة و إجراءات تحديد واختيار مجتمع الدراسة والعينة  

  :مجتمع الدراسة.1

وامللزمة إن ا�تمع الذي يتم إسقاط نتائج الدراسة عليه يتضمن مجيع املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية اخلاضعة للقانون التجاري 

 بتطبيق النظام احملاسيب املايل، أما جمتمع الدراسة الذي سيتم سحب عينة ممثلة له لغرض دراسة آرائها ومن مث إسقاط نتائج الدراسة على

واملعاهد جمتمع املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية، يتمثل يف الباحثني و األساتذة الباحثني املنتمني إىل خمتلف اجلامعات واملراكز اجلامعية 

تدقيق يف اجلزائر واملدارس اجلامعية اجلزائرية التابعني لكليات العلوم اإلقتصادية، التجارية وعلوم التسيري، إضافة إىل املمارسني ملهنة احملاسبة وال

احثني وممارسني شخص من أساتذة وب 350من خرباء حماسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين، حيث مت اختيار جمتمع يتكون من 

ة مهنيني، و مت إختيار جمتمع الدراسة بشكل عشوائي بعيد عن التحيز، والطريقة املستخدمة يف اختيار مفردات ا�تمع هي الطريقة العشوائي

  :ومت اختيار هذا ا�تمع للعوامل التالية

  من العلوم اإلقتصادية، التجارية وعلوم التسيري؛ تعترب متغريات الدراسة سواء التدقيق احملاسيب أو النظام احملاسيب املايل، جزء -

مجيع مفردات ا�تمع مكونة من أساتذة وباحثني وممارسني مهنيني يف جمال التدقيق احملاسيب والنظام احملاسيب املايل أو جماالت ذات  -

 عالقة مثل اإلقتصاد، تسيري، إدارة أعمال؛

 توافر جمتمع الدراسة على كفاءة عالية سوف تساهم بشكل كبري يف جودة الدراسة؛ -

توافر اإلستقاللية يف مجيع مفردات الدراسة عن متغريات الدراسة بنسبة جيدة، وبالتايل سوف يساهم ذلك يف احلصول على آراء  -

  .موضوعية وذات مصداقية عالية

 :عينة الدراسة. 2

لتمثل عدد املفردات أو املشاهدات املناسبة اليت ) فرد 70أي (%20فرد، مت اختيار نسبة  350يتعدى مبا أن جمتمع الدراسة ال 

  .سيتم اختيارها لتمثل جمتمع الدراسة ويتم مجع بيانات البحث منها

نسبة اإلستجابة  )2(رقم  ، ويوضح اجلدولانات على جمتمع الدراسةي، قام الباحث بتوزيع االستبفرد 70املقدرة بـعينة الدراسة  مجعوبقصد 

  .املتحصل عليها والقابلة للدراسة

  نسبة اإلستجابة: )2(الجدول رقم

  350  ا�تمع

  70  املستهدفة العينة

  %20  النسبة

  82  ستجاباتاإل

  15  اإلستجابات املرفوضة

  67  اإلستجابات املقبولة

  %95.7  نسبة اإلستجابة

  من إعداد الباحث: املصدر
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فردا وهو حجم العينة  70من أصل  %95.7فردا وبنسبة  67 املقبولني السابق بلغ عدد املستجيبني وكما يبني اجلدول

  .  ستجابة نسبة جيدة، وبذلك تعد نسبة اإلاملستهدف

 :أدوات جمع البيانات.3

  .الغرضمت احلصول على املعلومات الالزمة للدراسة عن طريق توزيع استبيان  لكل فرد من أفراد ا�تمع مصمم هلذا 

أما نوع األسئلة اليت حيتويها اإلستبيان فكانت من النوع املغلق، حبيث خيتار املستجيب أحد البدائل اخلمسة اليت تتضمنها اإلجابة 

  .يساهم بشكل كبري ، يساهم بشكل معترب، يساهم بشكل متوسط، يساهم بشكل ضعيف، ال يساهم: على األسئلة املطروحة وهي

تتضمن عوامل تتعلق بإجراءات التدقيق املبين على املخاطر يف التدقيق احملاسيب اخلارجي،  علقة مبوضوع الدراسة،أما أسئلة البحث املت

  .سؤال يتعلق باحملور 13وحيتوي على 

ومن أجل احلصول على البيانات املطلوبة من املشاركني، مت إيصال اإلستبيان للمشاركني عن طريق الباحث شخصيا، كما مت 

  .ببعض الزمالء، أما خبصوص اسرتجاع اإلستبيان فتم استخدام نفس الطريقة اإلستعانة

  :أسلوب التحليل اإلحصائي المستخدم.4

إن أسلوب التحليل اإلحصائي املستخدم يف حتليل إجابات عينة البحث على أسئلة اإلستبيان اليت مت توزيعها على العينة، مها 

  .ستداليلأسلوب اإلحصاء الوصفي، وأسلوب اإلحصاء اإل

 .مت استخدام اإلحصاء الوصفي إلستخراج املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية لفقرات اإلستبيان: اإلحصاء الوصفي  )أ 

مت استخدام اإلحصاء اإلستداليل للقيام باإلختبارات اإلحصائية اليت حنتاجها يف الدراسة و من أهم تلك : اإلحصاء اإلستداليل  )ب 

 :اإلختبارات ما يلي

 ).Cronbach's Alpha( كرونباخ-ختبار صدق وثبات اإلستبيان باستخدام معامل ألفاا -

 ).One‐Sample T‐test( مبتوسط جمتمع معروف وهو ما يعرف بـ) عينة واحدة(ملقارنة متوسطة عينة ما Tاختبار  -

 (اإلحصائية للدراسات اإلجتماعية إن األسلوبني السابقني للتحليل اإلحصائي لإلستبيان يتم تنفيذها باستخدام برنامج احلزمة

IBM SPSS Statistics .( 

III -  ومناقشتها  النتائج :  

III.1- اختبار صدق وثبات اإلستبيان: 

،و من أشهر األدوات )الشخصية(يتم اختبار ثبات وصدق اإلستبيان على أسئلة الدراسة فقط وال يطبق على األسئلة الدميوغرافية

  .Cronbach's Alpha كرونباخ ستخدام معامل ألفاإلختبار ثبات اإلستبيان، ا

، حيث SPSSلثبات اإلستبيان باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي  Cronbach's Alphaكرونباخ-و نتحصل على معامل ألفا   

  :نشاهد يف نافذة خمرجات الربنامج اجلدولني التاليني

 Cronbach's Alphaكرونباخ-معامل ألفا): 3(الجدول رقم

Cronbach's Alpha N of Items 

0.849  13 
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  Spss خمرجات برنامج: املصدر

كرونباخ، ونالحظ فيه عمودين العمود األول يظهر عدد األسئلة أو املتغريات اليت -هو جدول معامل الثبات أللفا) 3(اجلدول رقم 

، وبالتايل نقول بأن اإلستبيان 0.849أ�ا تساويدخلت يف حساب معامل ألفا، والعمود الثاين يعطينا قيمة معامل الثبات ونالحظ هنا 

مما يدل  0.921الصدق الذي وجد أنه يساوي  حنصل على معامل) 0.849(بأخذ اجلذر الرتبيعي ملعامل الثباتو  .ثابت بدرجة عالية

  .على أن اإلستبيان صادق، أي أنه ميثل ا�تمع الذي سحبت منه العينة

III.2- راسة عينة الد معرفة اتجاه آراء  

يف تفعيل تطبيق النظام احملاسيب  إجراءات التدقيق املبين على املخاطرلكي نتمكن من معرفة اجتاه آراء عينة الدراسة حول مدى 

سوف نقوم حبساب املتوسط املرجح إلجابات العينة على األسئلة الواردة يف شكل مشابه ملقياس يف املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية، املايل 

  .ليكارت

  توضيح مقياس ليكارت الخماسي.1

الغرض من حساب املتوسط املرجح إلجابات العينة على األسئلة الواردة يف شكل مشابه ملقياس ليكارت هو معرفة اجتاه آراء 

  .املستجبني، حيث يعترب مقياس ليكارت من أفضل أساليب قياس اإلجتاهات

بشكل ضعيف، يساهم بشكل متوسط،  يساهم بشكل معترب،يساهم بري، بشكل كيساهم ( مبا أن املتغري الذي يعرب عن اخليارات

بشكل يساهم ، 4=بشكل معتربيساهم ، 5=بشكل كبرييساهم (مقياس ترتييب، واألرقام اليت تقابلها تعرب عن األوزان وهي) ال يساهم

ك حبساب طول الفرتة أوال وهي ، مث حنسب بعد ذلك املتوسط احلسايب ويتم  ذل)1=ال يساهم ، 2=بشكل ضعيفيساهم ، 3=متوسط

 3مسافة ثانية، ومن  3إىل  2مسافة أوىل، من  2إىل  1من( متثل عدد املسافات 4، حيث 5على  4يف دراستنا عبارة عن حاصل قسمة 

ويصبح  0.8ينتج طول الفرتة ويساوي  5على  4متثل عدد اإلختيارات، وعند قسمة  5، )مسافة رابعة 5إىل  4مسافة ثالثة، ومن  4إىل 

  :التوزيع حسب اجلدول التايل

  توزيع آراء المستجبين حسب المتوسط الحسابي وفقا لمقياس ليكارت: )4(الجدول رقم

  المستوى  المتوسط الحسابي

  ال يساهم  1.8إىل  1من 

  يساهم بشكل ضعيف  2.6إىل  1.8أكرب 

  يساهم بشكل متوسط  3.4إىل  2.6أكرب 

  تربيساهم بشكل مع  4.2إىل  3.4أكرب 

  يساهم بشكل كبري  5إىل  4.2أكرب 

  من إعداد الباحث: املصدر

حساب المتوسط المرجح إلجابات العينة على األسئلة الواردة في شكل مشابه لمقياس ليكارت بغرض معرفة اتجاه آراء .2

  نالمستجيبي
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 ئلة الواردة في الدراسةالمتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري إلجابات العينة على األس): 5(الجدول رقم

يف رأيك ما مدى مسامهة عوامل التدقيق التالية يف :السؤال

تفعيل تطبيق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسة اإلقتصادية 

  اجلزائرية؟

المتوسط 

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري
  النتيجة

إدراك املدقق بأن يف املدى القصري وحىت املتوسط هناك  .1

داد القوائم املالية يف املؤسسة خماطر حتريف يف إع

اإلقتصادية اجلزائرية بسبب التغيري يف املعايري احملاسبية من 

خالل اإلنتقال من املخطط احملاسيب الوطين إىل النظام 

  .احملاسيب املايل

3,90 0,970 
يساهم بشكل 

  معترب

تشتمل عملية التدقيق على القيام بإجراءات لتقييم مدى  .2

طبيق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسة توافر الكفاءة يف ت

حمل التدقيق مع الرتكيز على األفراد املكلفني بإعداد 

  .القوائم املالية

4,30 0,710 
يساهم بشكل 

  كبري

تشتمل عملية التدقيق على القيام بإجراءات لتقييم مدى  .3

  .توافر النزاهة يف جملس إدارة املؤسسة حمل التدقيق
3,79 1,13 

يساهم بشكل 

  معترب

تشتمل عملية التدقيق على فحص نظام الرقابة الداخلية  .4

للمؤسسة حمل التدقيق لتقييم مدى قدرته على منع أو 

اكتشاف وتصحيح التحريفات اليت ميكن أن تتعرض هلا 

  .القوائم املالية

4,49 0,780 
يساهم بشكل 

  كبري

تشتمل عملية التدقيق على قيام املدقق بإبالغ اإلدارة  .5

يف نظام الرقابة الداخلية ذو العالقة بإعداد  بأي قصور

  .القوائم املالية

4,42 0,740 
يساهم بشكل 

  كبري

تشتمل عملية التدقيق على إمكانية تقدمي املدقق  .6

اقرتاحات ميكن أن تستفيد منها إدارة املؤسسة يف معاجلة 

القصور يف نظام الرقابة الداخلية ذو العالقة بإعداد 

  .القوائم املالية

4,12 1,05 
يساهم بشكل 

  معترب

تشتمل عملية التدقيق على حتديد وتقييم خماطر  .7

التحريف يف تطبيق النظام احملاسيب املايل يف إعداد 

  .القوائم املالية للمؤسسة حمل التدقيق

4,25 0,760 
يساهم بشكل 

  كبري

يسعى املدقق إىل احلصول على أدلة تدقيق كافية  .8

رأيه احملايد حول صدق ومالئمة يستند عليها يف إبداء 

  .وعدالة القوائم املالية املعدة وفقا للنظام احملاسيب املايل

4,37 0,850 
يساهم بشكل 

  كبري

يسعى املدقق إىل احلصول على كمية من أدلة تدقيق  .9

تتناسب مع خماطر التحريف يف تطبيق النظام احملاسيب 

املايل، فكلما زادت خماطر التحريف زادت احلاجة إىل  

  . أكرب من أدلة التدقيق كمية

4,24 0,720 
يساهم بشكل 

  كبري

يساهم بشكل  0,900 4,13يسعى املدقق دائما إىل جتنب اإلعتماد على أدلة التدقيق  .10
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  معترب  .الرديئة

ختتتم عملية التدقيق بإعداد تقرير موجه باألساس إىل   .11

كل من الدائنني واملالك واملستثمرين املرتقبني وأجهزة 

  . قي املتعاملنيالدولة و با

3,72 1,08 
يساهم بشكل 

  معترب

يتضمن تقرير التدقيق رأي املدقق الواضح حول مدى  .12

إلتزام املؤسسة حمل التدقيق بإعداد قوائم مالية صادقة 

وعادلة يف مجيع جوانبها اهلامة وفقا للنظام احملاسيب 

  .املايل

4,43 0,890 
يساهم بشكل 

  كبري

سبق لكل مرحلة من يعتمد املدقق على التخطيط امل .13

  مراحل عملية التدقيق
4,21 1,03 

يساهم بشكل 

  كبري

 0,540 4,18  نتيجة ال
يساهم بشكل 

  معترب

  SPSSمن إعداد الباحث وفقا ملخرجات برنامج: املصدر

اسيب املايل يف تضمنت هذه الدراسة أسئلة حول مدى مسامهة عوامل تتعلق بالتدقيق املبين على املخاطر يف تفعيل تطبيق النظام احمل

سؤال، كل سؤال يتعلق بعامل واحد من عوامل عملية التدقيق، و يتضح  13املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية، حيث بلغ عدد أسئلة احملور 

وهي متوسطات مرتفعة جدا، وهذا يدل على أن آراء ) 4.49-3.72(أن املتوسطات احلسابية تراوحت بني) 5(لنا من خالل اجلدول رقم

على األقل يف تفعيل تطبيق النظام  تساهم بشكل معتبرعينة الدراسة تتجه حنو اعتبار أن العوامل اليت تتعلق بعملية التدقيق احملاسيب  أفراد

  .احملاسيب املايل يف املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية

كل من الدائنني واملالك واملستثمرين ختتتم عملية التدقيق بإعداد تقرير موجه باألساس إىل  « ):11(كما نالحظ أن العبارة رقم

، بينما مت احلصول على أعلى قيمة للمتوسط )3.72(حصلت على أدىن متوسط حسايب بقيمة »املرتقبني وأجهزة الدولة و باقي املتعاملني

ؤسسة حمل التدقيق تشتمل عملية التدقيق على فحص نظام الرقابة الداخلية للم« ): 4(من خالل العبارة رقم) 4.49(احلسايب أال وهي

  .»لتقييم مدى قدرته على منع أو اكتشاف وتصحيح التحريفات اليت ميكن أن تتعرض هلا القوائم املالية

وهي قيم متدنية مما يدل على عدم وجود تشتت كبري يف إجابات ) 1.14 – 0.72(وبالنسبة لإلحنرافات املعيارية فرتاوحت بني

  .أفراد العينة

وهو يؤكد ما توصلنا له سابقا  4.18، أن املتوسط احلسايب إلمجايل عبارات احملور األول بلغ )5(ول رقمكما نالحظ يف آخر اجلد

على األقل يف تفعيل تطبيق  تساهم بشكل معتبربأن آراء أفراد عينة الدراسة تتجه حنو اعتبار أن العوامل اليت تتعلق بعملية التدقيق احملاسيب 

  .ؤسسات اإلقتصادية اجلزائريةالنظام احملاسيب املايل يف امل

وهي قيمة جيدة تدل على انسجام كبري يف إجابات أفراد عينة  0.54كما بلغ اإلحنراف املعياري اإلمجايل للمحور األول قيمة 

  .الدراسة

التدقيق احملاسيب  كما ننوه يف األخري أن النتيجة املتوصل إليها حول اجتاه آراء أفراد عينة الدراسة حول مدى مسامهة أخالقيات مهنة

اخلارجي يف تفعيل تطبيق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات اإلقتصادية تتوقف على مدى جتاوزها اإلختبارات اإلحصائية ويتعلق األمر 

 ).One‐Sample T‐test( مبتوسط جمتمع معروف وهو ما يعرف بـ) عينة واحدة(ملقارنة متوسطة عينة ما Tاختبار ب

  :يات الدراسةاختبار فرض. 3

التدقيق احملاسيب يف تفعيل تطبيق أخالقيات مهنة  ةمسامهاجتاه آراء عينة الدراسة حول مدى  حنتاج إىل القيام باختبار إحصائي حول

ابات إلج احلسايبحساب املتوسط يف املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية، هذا اإلجتاه متكنا من الوصول إليه من خالل النظام احملاسيب املايل 

أخالقيات مهنة  تتجه إىل أنعينة الدراسة  ، حيث توصلنا إىل أن آراء أفرادالعينة على األسئلة الواردة يف شكل مشابه ملقياس ليكارت
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ه يف املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية، وسوف يتم فحص هذا اإلجتايف تفعيل تطبيق النظام احملاسيب املايل تساهم بشكل كبري التدقيق احملاسيب 

  ).One‐Sample T‐test(لعينة واحدة T من خالل اختبار فرضيات الدراسة باستخدام اختبار

تساهم إجراءات التدقيق املبين على املخاطر على األقل بشكل معترب يف تفعيل تطبيق النظام احملاسيب املايل يف ) : H0(الفرضية الصفرية -

  .املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية

ال تساهم إجراءات التدقيق املبين على املخاطر على األقل بشكل معترب يف تفعيل تطبيق النظام احملاسيب املايل ) : H1(الفرضية البديلة -

  يف املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية

  :ميكن صياغة الفروض السابقة بشكل آخر

H0 : μ = 4.18 

H1 : μ ≠ 4.18 

  لعينة واحدة T اراملتعلقة باختب SPSSخمرجات برنامج) 6(ويوضح اجلدول رقم

   :التالية البيانات اجلدول هذا يتضمن

  0.039= احملسوبة)t(قيمة -

 .66=  1-67=  1-عدد املشاهدات الكلية) = df(درجات احلرية -

  sig = (0.969(اإلحتمال -

  لعينة واحدة tنتائج اختبار): 6(الجدول رقم

  4.18= قيمة اإلختبار 

  )Sig(الاإلحتم  )df(درجات احلرية  احملسوبة) t(قيمة

0.039  66  0.969  

  SPSSخمرجات برنامج : املصدر

، وبالتايل فإننا %5وهي أكرب من مستوى املعنوية ) %96.9أي(0.969تساوي sigنالحظ أن قيمة ) 6(من خالل اجلدول رقم

النظام احملاسيب املايل يف  تساهم بشكل معترب على األقل يف تفعيل تطبيقإجراءات التدقيق املبين على املخاطر  نقبل الفرض الصفري بأن

  .، ونرفض الفرض البديلاملؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية

IV - الخالصة: 

تناولت دراستنا مدى مسامهة إجراءات التدقيق املبين على املخاطر يف تفعيل تطبيق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات اإلقتصادية 

جراءات التدقيق املبين على املخاطر لضمان حتقيق رأي فين سليم حول صدق وعدالة القوائم اجلزائرية، حيث تناولت الدراسة النظرية عرض إ

 املالية، ولقد ارتكزت الدراسة امليدانية على جمموعة من األدوات اإلحصائية وذلك بغرض إعطاء أساس علمي لنتائج الدراسة اليت �دف إىل

اطر يف تفعيل تطبيق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية، حيث معرفة مدى مسامهة إجراءات التدقيق املبين على املخ

حاولنا يف هذه الدراسة امليدانية اإلجابة على فرضيات البحث سواء من خالل النفي أو القبول، وبعد مجع البيانات الالزمة واختبارها 

 على املخاطر تساهم بشكل معترب على األقل يف تفعيل تطبيق النظام احملاسيب إحصائيا مت تأكيد فرضية البحث أن إجراءات التدقيق املبين

  .املايل
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  :كما توصلنا يف �اية هذه الدراسة إىل جمموعة من النتائج والتوصيات

 

 :النتائج

 إن النظام احملاسيب املايل اجلزائري يعكس سعي اجلزائر للتقارب مع معايري احملاسبة الدولية؛ -

 التدقيق املبين على املخاطر بشكل معنرب يف تفعيل تطبيق النظام احملاسيب املايل داخل املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية؛ تساهم إجراءات -

 مشول« أهم إجراءات التدقيق املبين على املخاطر اليت يتوقع أن تساهم بشكل كبري يف تفعيل تطبيق النظام احملاسيب املايل تتجسد يف   -

حص نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة حمل التدقيق لتقييم مدى قدرته على منع أو اكتشاف وتصحيح التحريفات عملية التدقيق على ف

  .»اليت ميكن أن تتعرض هلا القوائم املالية

  :التوصيات

 ؛ضرورة وضع معايري تدقيق مبنية على أداء عملية التدقيق باستخدام منهج املخاطر  ووضع اآلليات الالزمة لإللتزام �ا -

 ضرورة وضع معايري جلودة التدقيق ترتكز على ضمان إلتزام املدقق بإجراءات التدقيق املبين على املخاطر؛ -

العمل على تفعيل دور كل من املصف الوطين للخرباء احملاسبني واملنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين والغرفة الوطنية حملافظي  -

اخلارجيني، وذلك قصد دعم دورهم يف تفعيل تطبيق النظام احملاسيب واحملاسبني احلسابات املباشر مبدققي  ماحلسابات، نظرا التصاهل

 ؛املايل يف املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية

اطر ضرورة إبراز أثر تفعيل تطبيق النظام احملاسيب املايل على النشاط اإلقتصادي وتوعية حمافظي احلسابات بأمهية التدقيق املبين على املخ -

 عيل تطبيق النظام احملاسيب املايل؛يف تف

ضرورة تعزيز إلتزام حمافظي احلسابات بالعوامل اليت أظهرت نتائج الدراسة أ�ا تساهم بشكل معترب يف تفعيل تطبيق النظام احملاسيب  -

 املايل ؛

تطلبات النظام احملاسيب ضرورة حث حمافظي احلسابات على عدم التساهل يف تقاريرهم خبصوص عدم إلتزام املؤسسات اإلقتصادية مب -

 املايل يف إعداد قوائمها املالية؛

ري دعوة الباحثني لتناول موضوع التدقيق املبين على املخاطر والنظام احملاسيب املايل سواء يف دراسا�م وأحباثهم أو من خالل مهام التأط -

 إلثراء األساس العلمي هلذا ا�ال؛

ملبين على املخاطر والنظام احملاسيب املايل ضمن املقررات والتخصصات اإلقتصادية لطلبة ضرورة زيادة اإلهتمام جبوانب التدقيق ا -

  .اجلامعات

  :المراجع  -
1. IFAC إصدارات املعايري الدولية لرقابة اجلودة والتدقيق واملراجعة وعمليات التأكيد األخرى واخلدمات ذات ). 2010. (اإلحتاد الدويل للمحاسبني

 .IFACنيويورك، ) ترمجة ا�مع العريب للمحاسبني القانونيني، املرتمجون( ).1ا�لد (العالقة 

إصدارات املعايري الدولية لرقابة اجلودة والتدقيق واملراجعة وعمليات التأكيد األخرى واخلدمات ذات ). IFAC) .(2010(اإلحتاد الدويل للمحاسبني  .2

 .IFAC. العالقة
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Résumé  
Dans toutes les formes de développement, la ville constitue un noyau central d’intérêt 

économique et social, culturel, urbanistique et environnemental. 
La ville étant un élément sociétal dynamique et complexe (BOURDEAU-LEPAGE, 2012) ; 
elle a toujours suscité un intérêt d’études pluridisciplinaires liées à la vie collective et ses 
implications pluridimensionnelles également. La ville constitue l’acte initial à toute 
civilisation qui est liée essentiellement aux modes urbanistiques de construction et de 
viabilité.  

C’est pourquoi, la ville a toujours fait l’objet d’étude et de politiques publiques de sa 
gestion, compte tenu, justement, de sa complexité multi formes et de son aspect hétéroclite. 
Ainsi, la nécessité de sa bonne gouvernance s’impose comme un segment irréversible 
guidant les politiques publiques urbaines (Chenane, 2016). 

En Algérie, la ville est définie comme « toute agglomération urbaine ayant une taille de 
population et disposant de fonctions administratives, économiques, sociales et culturelles ». 

Eu égard aux évolutions qu’a connue la ville algérienne depuis 2006, il est plus que 
nécessaire, aujourd’hui, de réexaminer les implications de l’urbanisation accélérée dans un 
contexte de ces transformations. Dans cette communication, nous tenterons de dresser les 
différentes problématiques auxquelles sont confrontées les villes algériennes pour adopter 
une stratégie en mesure de relever les défis du développement durable urbain (Section 1). 
Nous mettons en relief l’exemple de la Wilaya de Tizi-Ouzou à travers le pôle d’excellence 
sis à Oued Falli (Est de la Wilaya) (Section 2). Les résultats de notre étude sont théoriques et 
empiriques. Les résultats théoriques sont liés au concept de la ville intelligente ou la smart 
ville et son adaptabilité dans le contexte algérien en schématisant l’exemple de la Wilaya de 
Tizi-Ouzou. 
Mots clés : Ville intelligente, gouvernance urbaine, développement durable, pôle 
d’excellence de Tizi-Ouzou, transition énergétique. 
Codes de classification Jel : R11 ; R51 ; R58 
 
Abstract: 

In all forms of development, the city forms a central essence of economic, social, 
cultural, civil and environmental interests. 

The city is a dynamic and complex social element (BOURDEAU-LEPAGE, 2012);it 
has always aroused the interest of interdisciplinary studies on collective life and its 
multidimensional effects as well. The city is the primaryact of any civilization primarily 
associated with urban patterns of construction and viability. 

This iswhy the city has always been the subject of study and the general policies of its 
administration, taking into account, in particular, its polymorphic complexity and 
heterogeneous appearance. Thus, good governance is needed as an irreversible sector guiding 
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urban public policies (Chenane, 2016). 
In Algeria, the city isdefined as "any urban conglomerate of a population size with 

administrative, economic, social and cultural functions." 
Given the developments in the Algerian city since 2006, it is now necessary to 

reconsider the implications of accelerated urbanization in the context of these 
transformations. In thispaper, wewilltry to identify the different issues facing Algerian cities 
to adopt a strategy that is capable of meeting the challenges of sustainable urban 
development (Section 1). We high light the example of the Tizi Ouzou Province through the 
Column of Excellence located in the Valley of the Valley (East Wilaya) (Section 2). The 
results of our theoretical and experimental study. The theoretical findings relate to the 
concept of smart city or smart city and itsability to adapt in the Algerian context by planning 
the example of Tizi Ouzou Province. 
 Keywords : Smart City, Urban Management, Sustainable Development, Tizi Ouzou, Pole of 
Excellence, Energy Transmission. 
Jel classification Codes: R11 ; R51 ; R58 
 
 
 
I- Introduction : 

Eu égard aux évolutions qu’a connue la ville algérienne depuis 2006, il est plus que 
nécessaire, aujourd’hui, de réexaminer les implications de l’urbanisation accélérée dans un 
contexte de ces transformations. Dans cette réflexion, nous tenterons de dresser les différentes 
problématiques auxquelles sont confrontées les villes pour adopter une stratégie en mesure de 
relever les défis du développement durable urbain. Nous mettons en relief l’exemple de la 
Wilaya de Tizi-Ouzou. 
 
I .1.Méthodes 

Pour réaliser cette étude, nous avons adopté une démarche analytique et descriptive eu 
égard aux évolutions qu’a connues la ville algérienne en mettant en relief le volet juridique 
qui n’est pas adapté à ces transformations depuis 2006. De même, notre investigation de 
terrain via les entretiens semi-directifs effectués auprès des acteurs publics et privés chargés 
de gérer la ville dans ses dimensions fait partie des instruments de recherche mobilisés. Ce qui 
nous a permis de dresser un regard critique sur la gestion de la ville.  
 
I .2.Résultats et discussion 

Notre étude a porté sur l’analyse des enjeux actuels et défis de la ville algérienne dans 
l’optique du développement durable. Les résultats de l’enquête ont révélé la nécessité 
d’adopter les structures et les acteurs à l’effet de définir une politique de la ville durable. C’est 
dans ce contexte qu’il est nécessaire de développer les mécanismes d’une bonne gouvernance 
urbaine en mesure de réaliser les défis du développement durable pour espérer à une meilleure 
articulation des agglomérations urbaines aux différentes agglomérations périphériques. 
L’exemple retenu à travers le pôle d’excellence de la Wilaya de Tizi-Ouzou, peut être une 
illustration d’une ville intelligente en mesure d’atteindre les objectifs d’une gestion urbaine 
durable si l’on pense à mettre en place les acteurs en mesure de réguler tous les flux.  
 
I .3.Conclusion  

Toute réflexion allant vers la gestion des villes dans le cadre du développement 
durable nécessite l’identification des défis à relever à court, moyen et long terme dont la 
finalité est de répondre aux différentes problématiques complexes de la ville. C’est dans ce 
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sens, que la coordination des acteurs doit être de mise pour enclencher une dynamique de 
développement urbain innovant et durable. 

La formation dans les métiers liés à la ville est quasi urgente pour rendre la ville objet 
d’étude empirique adapté à nos spécificités culturelles et territoriales. 
Enfin, cette nouvelle approche est le fruit d’un constat réel qui renseigne de la mauvaise prise 
en charge des réalités et une mauvaise réponse aux aspirations des citoyens. C’est pourquoi, 
l’adhésion à cette nouvelle approche managériale permettra, sans doute, l’élévation du niveau 
de gouvernance et de bonne gestion des territoires notamment urbains, afin de répondre aux 
attentes des citoyens et réduire les coûts de gestion en assurant des prestations de  service 
public de qualité. Ce qui rendra la ville qualitativement attrayante pour l’ensemble des 
acteurs. 
 
II .1.La requalification des tailles et des fonctions des villes : vers une véritable politique 
de la ville moderne 

La prise en charge de la problématique du logement contenue dans les différents 
programmes du gouvernement, a certes résorbé, en grande partie, cette préoccupation sociale, 
mais elle a induit des effets négatifs sur la structure de la trame urbaine. Nous avons, réalisé 
des centres urbains qui ne remplissent pas les fonctions d’ordre culturelle, économique et 
environnemental. 

L’extension urbaine sous différentes formes, d’ailleurs non maitrisée, exige un 
encadrement et une gestion qui permettrait le redimensionnement de la taille de la ville par la 
définition des micros centres urbains. La taille de la ville n’est pas uniquement liée à la 
population et la densité urbanistique mais doit prendre aussi en charge les différentes 
problématiques qui s’y articulent.  (Bouimaza, 2005) 

De ce fait, il est impératif de reprendre l’arsenal juridique de manière à l’adapter à ces 
exigences pour redonner à la ville sa véritable vocation en tenant compte des spécificités 
territoriales de la ville.  
 
II .2.De la nécessité d’aller vers une véritable politique de la ville  

A priori, la mise en place d’une véritable politique de la ville s’appuie essentiellement 
sur ses données territoriales à l’effet de pouvoir l’identifier en tant que telle et la qualifier 
c’est-à-dire lui donner un sens ; soit ville touristique, commerciale, sociale et économique….  
Ainsi, la ville en tant qu’entité dynamique multi forme doit constituer, à elle seule, un 
segment devant constituer un intérêt spécifique de la gouvernance. A titre indicatif, il est 
urgent d’aller vers l’institution d’un département chargé de la ville et du développement du 
territoire urbain. Bien entendu, cette vision exige des instruments et dispositifs d’urbanisation 
adaptés aux contraintes liées aux spécificités de la ville algérienne. (CHENANE, 2016) 
 
II .3.De la nécessité de fixation des critères de dimensionnement de l’agglomération-
ville : 

Passer des principes quantitatifs de dimensionnement de la ville aux principes 
qualitatifs à l’effet de la rendre viable et opérationnelle, constitue à l’heure actuelle une 
exigence de modernisation de l’agglomération- ville.  
La réussite de cette vision dépend essentiellement, de l’implication effective de tous les 
acteurs institutionnels et professionnels à l’effet d’aller vers l’excellence dans la gouvernance 
urbaine. (Haëntjens.J, 2008) 
 
III .1. La gouvernance urbaine  

A l’effet de garantir la cohérence et l’efficacité de l’utilisation des différents 
instruments de planification urbaine, il y a lieu de refonder l’approche en tenant compte des 
spécificités territoriales de la ville. Il s’agit en fait, de prendre en charge les besoins exprimés 
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localement en impliquant les différents acteurs et exigences citoyennes de manière 
complémentaire  et logique de la gouvernance participative effective basée sur les approches 
latérales (partenariales) en garantissant une meilleure coordination de tous les acteurs au 
niveau local (les pouvoirs publics : les collectivités locales, les professionnels et les citoyens). 
Concrètement, la mise en œuvre d’une bonne gouvernance locale passe par la définition de 
stratégies urbaines locales intégrant les problématiques liées au quotidien du citoyen, à l’effet 
d’améliorer son cadre de vie et bien-être aux plans de services publics basiques en facilitant la 
mobilité.  

De même, le développement du tissu urbain du territoire de la Wilaya de Tizi-Ouzou, 
à titre illustratif, interpelle les acteurs à tous les niveaux de décision en vue de prendre en 
charge les évolutions des problématiques liées à l’articulation des fonctions de la ville-grande 
agglomération centre avec les agglomérations périphériques émergentes. Ces dernières, 
permettrait de reconfigurer le marketing urbain et identifier les niveaux de compétitivité et 
attractivité des villes périphériques. 

En sus de ce qui est développé précédemment, le développement de la ville devient un 
objectif stratégique dans la maitrise de la gestion des espaces. Dans ce contexte, les défis à 
relever dorénavant trouvent leur prise en charge dans les grandes orientations contenues dans 
le développement durable ou soutenu.  (Lefèvre & Sabard, 2012) 
 
III .2. Le développement durable urbain 

La ville ne peut, aujourd’hui, être conçu comme un élément figé mais plutôt 
dynamique du fait que les besoins ne cessent de croitre de façon qualitative et complexe. Le 
développement durable dans ses multiples facettes : social, économique, environnemental et 
culturel (gouvernance), doit être mis en œuvre en passant par l’élaboration des diagnostics sur 
les villes pour identifier l’ensemble des atouts, potentialités, forces, faiblesses et menaces de 
l’agglomération du périmètre de la ville. 

En effet, la communauté urbaine par la coordination des pouvoirs publics, doivent 
élaborer une stratégie pour la prise en charge des problématiques liées, en particulier, au 
service public dans tous ses volets, comme par exemple la gestion des déchets, la création des 
espaces de détente pour personnes âgées et des espaces de loisirs pour enfants. L’utilisation de 
ces espaces doit être faite de façon optimale à même de réduire l’ampleur des fléaux sociaux 
qui guettent les franges juvéniles. 
 
III .3.Vers l’intégration du concept de ville intelligente ? 

La communication territoriale et urbaine doit être développée par la mise en place des 
supports des innovations introduites par les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication telles que les télésurveillances, les cartes électroniques des réseaux divers de 
la ville par des applications internet, la géolocalisation (GPS), les lignes vertes des services de 
sécurité et de secours, la généralisation de la signalisation électronique de la ville. 

Ceci aboutira à une meilleure gouvernance par anticipation aux événements et une 
meilleure orientation à la prise de décision. Il serait également stratégique, dans ce cadre, de 
réfléchir à la une veille permanente des risques auxquels est confrontée la ville.  (Theys, 
2002) 
 
III .4.De la nécessité d’une maitrise des enjeux économiques de la gestion du 
développement durable de la ville : 

Le développement durable dans son acception économique, doit être orienté vers 
l’utilisation rationnelle des ressources disponibles au niveau de la ville. La maitrise des 
techniques urbanistiques répondant aux exigences du financement du développement durable 
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de la ville, doit être mis en pratique par la réalisation des projets pilotes appelés « quartier 
écologique » dont la teneur et les objectifs est la répartition rationnelle des moyens matériels 
et financiers et créer un cadre de vie écologiquement sain, économiquement opulent et 
socialement épanoui. 

 
III .5.De la nécessaire interconnexion de la « ville-mère » aux « agglomérations- villes 
périphériques » dans la prise en charge de l’urbanisation du territoire : 

Il s’agit, ici, de l’identification d’une conditionnalité d’approche managériale globale 
de la gestion dynamique des espaces urbains devant permettre la synergie des vies urbaines. A 
ce titre, la ville centrale « la ville-mère » doit aller au-delà de son emprise au sol pour 
influencer, voire, agir sur les niveaux d’urbanisation des « agglomérations-villes 
périphériques » implantées sur l’étendue du territoire. Elle constituera, ainsi, la locomotive de 
l’organisation urbaine de l’ensemble du maillage urbain du territoire. 

De ce fait, « la ville-mère » se verra confier une tâche supplémentaire qui ne cadre pas 
avec les fonctions de la ville classique pour contribuer concrètement par son rayonnement, à 
l’élévation du niveau du développement urbain de « l’agglomération de la ville-périphérique » 
sans que cela n’ait une quelconque incidence sur ses capacités financières. En un mot, « la 
ville-mère » constituera un véritable tableau de bord référentiel aux initiatives qui y seront 
suscitées au niveau des « agglomérations-villes périphériques ». Elles formeraient ensemble 
une grappe urbaine homogène et dynamique.  (Vieillard.H-Baron) 
« L’agglomération ville-périphérique», quant à elle, se verra également confier la mission 
d’alimentation de l’intelligence et forces innovatrices que renferme « la ville-mère ». 

 
III .6.De quelques perspectives du développement urbanistique durable : Exemple de la 
Wilaya de Tizi-Ouzou 

L’exemplarité pour schématiser la réflexion avancée peut être illustrée à travers la 
réalisation du pôle urbain d’excellence (ville nouvelle Oued-Falli de Tizi-Ouzou sise au sud-
ouest de la ville de Tizi-Ouzou).  

La projection étant faite sur la base des insuffisances constatées dans le noyau urbain 
(centre-ville de Tizi-Ouzou) et celui de la nouvelle ville de Tizi-Ouzou. Ainsi, les besoins du 
territoire sont pris en compte notamment en ce qui concerne les infrastructures principales et 
nécessaires à l’accompagnement du programme de logement en cours de réalisation tels que 
le nouveau CHU, le volet transport, le volet loisirs et espaces de détente, la sécurité ainsi que 
les exigences  liées à la naissance d’une ville moderne et intelligente.  (la loi 06-06, 20 février 
2006 portant orientation de la ville) 
 
IV. Conclusion : 

En guise de conclusion, toute réflexion allant vers la gestion des villes dans le cadre du 
développement durable nécessite l’identification des défis à relever à court, moyen et long 
terme dont la finalité est de répondre aux différentes problématiques complexes de la ville. 
C’est dans ce sens, que la coordination des acteurs doit être de mise pour enclencher une 
dynamique de développement urbain innovant et durable. 

La formation dans les métiers liés à la ville est quasi urgente pour rendre la ville objet 
d’étude empirique adapté à nos spécificités culturelles et territoriales. 

Enfin, cette nouvelle approche est le fruit d’un constat réel qui renseigne de la 
mauvaise prise en charge des réalités et une mauvaise réponse aux aspirations des citoyens. 
C’est pourquoi, l’adhésion à cette nouvelle approche managériale permettra, sans doute, 
l’élévation du niveau de gouvernance et de bonne gestion des territoires notamment urbains, 
afin de répondre aux attentes des citoyens et réduire les coûts de gestion en assurant des 
prestations de  service public de qualité. Ce qui rendra la ville qualitativement attrayante pour 
l’ensemble des acteurs. 



Réflexion sur la ville moderne et intelligente face aux enjeux actuels et futurs du 
développement durable en Algérie 

  

 
134 

Bibliographie: 
1-la loi 06-06, Du 20 février 2006 portant orientation de la ville. 2006. 
2-Bouimaza, N. (2005). Villes réelles, villes projetées : villes maghrébines en fabrication. 
Maisonneuve-Larose. 
3-CHENANE, A. (2016). réflexion sur les alliances stratégiques intercommunales et les 
reconfigurations territoriales dans l’optique du développement durable local en Algérie. Thèse 
de Doctorat en sciences économiques . UMMTO, Tizi-Ouzou/Algerie. 
4-Haëntjens.J. (2008). Le pouvoir des villes: Métropolisation et développement durable . 
Aube. 
5-Lefèvre, P., & Sabard, M. (2012). Les éco-quartiers, Apogée 2009 BOURDEAU-LEPAGE 
Lise, Regards sur la ville. Economica –Anthropos. 
6-Theys. (2002 ). L’approche territoriale du développement durable, in Développement 
durable et territoires.  
7-Vieillard.H-Baron. Le zonage en questions (Vol. Projet n° 312). 
8- Loi 06-06 du 20 février 2006 portant orientation de la ville. 
 
 


