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  الحوكمة ودورها في رفع أداء األسواق المالية ودعم النمو االقتصادي

  :إعداد

  . 1قحايرية سيف الدين. د

  

  :الملخص

بالعديد من القضايا االقتصادية، فاحلوكمة ومن خالل جمموعة من  اتعترب احلوكمة عامال هاما نظرا الرتباطه      

، بالتايل تعمل على احلد من خمتلف التالعبات واملمارسات املبادئ تسعى لتحقيق الشفافية واجلودة يف اإلفصاح

غري األخالقية بفرض الرقابة على منتجي املعلومات والعمل على حتسني إجراءات تقدميها للمتعاملني، وضمان 

حصوهلم على أكرب قدر ممكن من املعلومات املالية وتوفري السيولة الالزمة، حيث �دف الدراسة لعرض أمهيتها يف 

يف وجه املستثمر األجنيب واالفتقار إىل أدوات مالية  الج مواطن اخللل يف أدائها، وكذا ضعف السيولة واالنغالقع

األمر الذي يعترب دعما حقيقيا يف طريق الوصول . ونقص املعلومات جيدة ومتنوعة، إضافة إىل ضعف الشفافية

راسة حتليلية تبني انتقال تأثري احلوكمة على أداء إىل اقامة أسواق مالية كفأة ذات أداء عايل، ذلك من خالل د

  .هذه االسواق اىل الرفع من أداء االقتصاد وحتقيق النمو

خالل املسامهة  حيث تبني أن سوق األوراق املالية تلعب دورا هاما يف حتريك عجلة النمو االقتصادي، من      

املناسبة، اضافة اىل املساعدة يف جذب رؤوس األموال يف تعبئة املوارد املالية وتوجيهها حنو قنوات االستثمار 

من القطاعات ذات الفائض املايل وحتويلها إىل القطاعات ذات العجز،  األجنبية، ما يعين مجع املدخرات الوطنية

أن يؤدي إىل زيادة كفاءة توزيع املوارد وتراكم رأس املال املادي والبشري وارساء خطى التقدم، فهي  ما من شأنه

  . ذا تعترب دوال أساسية وحمور هام للنمو االقتصادي يف الدول النامية واملتطورةا

 .احلوكمة، السوق املايل، متويل االقتصاد، النمو االقتصادي: الكلمات المفتاحية

Abstract: 

Governance is an important factor due to its relevance to many economic issues; through a set 

of principles that promote transparency and quality in disclosure. It therefore helps to reduce 

various manipulations and unethical practices by controlling information producers, improving 

their procedures for providing clients, As much information as possible, the study aims to 

present its importance limiting its internal trading and its asymmetry, which is considered to be a 

real boost in the direction of achieving high-performance financial markets. Through an 
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analytical study showing the impact of governance on the performance of these markets and 

influence to increase the performance and achieve growth of the economy. 

the stock market plays an important role in moving the economic growth, through collecting of 

financial resources and channeling them to the appropriate investment channels, in addition to 

helping attract foreign capital, which means collecting national savings from sectors with surplus 

financial and transfer them to sectors with disabilities, Which would lead to more efficient 

distribution of resources and the accumulation of physical and human capital and the pace of 

progress, if they are considered essential tool and an important axis of economic growth in any 

countries. 

Keywords : Governance, financial market, financing the economy, economic growth. 

  :مـقدمــة 

ان توفري البدائل التمويلية االزمة ألي اقتصاد تعترب أولوية دائمة، نظرا ملا تلعبه هذه املصادر من دور هام يف حتريك 

عجلة االقتصاد ودفع وترية التنمية، هنا يتضح أن السوق املايل ميثل أحد أهم املصادر اليت جيب العمل على 

اال أن حدوث العديد من األزمات املالية يف دول تلعب هذا الدور اهلام،   تطويرها والرفع من أدائها من أجل أن

شرق آسيا، روسيا والواليات املتحدة األمريكية كانت نتيجة من التداعيات أبرزها أزمات األسواق املالية وما 

ك وانعدام شهدته هذه األخرية من مظاهر عدم استقرار واضطرابات، على إثرها أصبح اجلميع يف حالة من الش

الثقة يف صحة القوائم املالية املنشورة من طرف الشركات واملؤسسات املالية هذا ما ولد أزمة ثقة يف صحة 

إن هذه األزمات هي ترابط الكثري من اإلخفاقات وأمهها عدم احرتام مبادئ أخالقيات . املعلومات املتداولة فيها

  .األعمال والعيوب اهليكلية

خملفات األزمة جند أن االبتكارات املالية اليت أحدثت يف األسواق املالية شجعت كل الفاعلني  بالرجوع إىلو        

فيها على املخاطرة من جهة وعلى تطبيق املمارسات غري األخالقية من جهة أخرى، حبثا عن تعظيم األرباح وبكل 

تطبيق مبادئ احلوكمة يف ضمان األداء الطرق والوسائل مبا فيها تلك غري املشروعة، وهنا تظهر األمهية الكربى ل

  .اجليد والذي يعترب مبثابة القاعدة اليت تضمن السري احلسن لألسواق املالية واالقتصاد عامة

  :تبني لنا اإلشكالية التالية و اليت سنحاول اإلحاطة مبختلف جوانبها و حتليل أبعادهاتو انطالقا مما مت التطرق إليه 

تطوير األسواق المالية والرفع من أدائها؟ وكيف تساهم هذه األسواق في  ما مدى أهمية الحوكمة في

  تحسين معدالت النمو االقتصادي؟

  :لإلجابة على هذه اإلشكالية سنحاول نتطرق إىل النقاط التالية

  لحوكمةاملفاهيمي لاإلطار  -1    

  مقومات ومتطلبات كفاءة األسواق املالية وقوة أدائها -2    
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  سوق األوراق املالية يف زيادة معدالت النمو االقتصاديدور  -3    

 احلوكمة كوسيلة لرفع أداء األسواق املالية -4    

  :أهمية البحث

تنبع أمهية البحث من األمهية البالغة لدور األسواق املالية كأحد أهم مصادر متويل االقتصاد ودفع عجلة التنمية، 

مارسات غري األخالقية يف األسواق املالية من خالل التطبيق السليم وإىل تبيان دور حوكمة يف التقليل من امل

  . ملبادئها بالتايل الرفع من أدائها، ونطرا ألمهيتها يف حتقيق معدالت منو مرتفعة

  :أهداف البحث

  .التطرق إىل اإلطار النظري للحوكمة وخمتلف مبادئها وأمهيتها البالغة - 

أداءها، وتسليط الضوء على سبل وأهم متطلبات تطوير هذه األسواق، اضافة  كفاءة األسواق املالية والرفع من  - 

  .اىل التقليل من املمارسات الغري األخالقية اليت تعيق دورها التمويلي

التطرق اىل العالقة اليت تربط سوق األوراق املالية بالنمو االقتصادي، والدور الذي ميكن أن تلعبه هذه األخرية  - 

  .صاديف متويل االقت

ابراز دور مبادئ وأليات احلوكمة وتأثريها يف الرفع من أداء أسواق األوراق املالية، سعيا اىل تطويرها ودعم اليات  -

 متويل االقتصاد

  :منهج البحث

حيث سنتناول بالتحليل يف اخلطوة األوىل من هذه املداخلة موضوع حوكمة  يعتمد البحث على املنهج التحليلي،

نظري، سبل وأهم متطلبات تطوير هذه األسواق، مث نتعرض بشيء من التفصيل إىل احلوكمة  الشركات من جانب

  .ومدى تأثريها للحد من املمارسات غري األخالقية وتطوير األسواق املالية لتلعب دورها اهلام يف االقتصاد

  :الدراسات السابقة

Ross Levine & Sara Zervos, (1998): "Stock Market Development, Banks, and 

Economic Growth"  

األجل  هدفت الدراسة إىل قياس العالقة بني تنمية أسواق األوراق املالية ومعدالت النمو االقتصادي يف     

، وقد )1993-1976(دولة يف الفرتة  41الطويل، وذلك باستخدام بيانات سلسلة زمنية مقطعية تشمل 

ومعدل النمو االقتصادي  ك عالقة طردية بني تنمية سوق األوراق املاليةخلصت الدراسة إىل نتيجة مفادها أن هنا

  .طويل األجل
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Iskander, M. and N. Chamlou, (2002) : Corporate Governance: A    Framework for 

Implementation.  

عميق دور سوق املال، احلوكمة تؤدي إىل زيادة الثقة يف االقتصاد القومي، وتحيث توصلت هذه الدراسة أن       

وزيادة قدرته على تعبئة املدخرات ورفع معدالت االستثمار، واحلفاظ على حقوق األقلية أو صغار املستثمرين، 

ومن ناحية أخرى تشجع احلوكمة على منو القطاع اخلاص ودعم قدراته التنافسية، وتساعد املشروعات يف احلصول 

  .ق فرص عملعلى التمويل وتوليد األرباح، وأخريا خل

 الجزائر، :مقارنة دراسة - االستثمارات تنشيط في المالية األسواق فعالية): "2004(، مباركي سامي

 "وتونس المغرب

 توضيح كذلك االقتصادية، التنمية يف دورها وحتديد املالية األسواق عمل آلية فهم إىل الدراسة هذه هدفت      

 اليت النقائص على الوقوف مع وتونس، املغرب اجلزائر، :املغاربية الدول القتصادات املالية األسواق ودور مكانة

 دول الثالث مستوى على أنه إىل الدراسة توصلت وقد .�ا الالئقة املكانة تتبوأ مل الدول هذه أسواق جعلت

 املالية واتاألد غياب ظل يف املالية، األوراق تداول وحركة رمسلتها تدين حجمها، بصغر املالية أسواقها تتميز

 التفكري يتم مل أنه إال اآلن، حد إىل الدراسة دول يف والتنظيمية التشريعية سيمراامل وجود من وبالرغم .املستحدثة

 بورصة حداثة بسبب وتونس البيضاء الدار بورصيت بني األقل على أو الثالثة، البورصات بني بتكامل القيام يف

  .اجلزائر

 مة الشركات في التنمية االقتصاديةدور حوك): 2008(مناور حداد، 

جاءت هذه الدراسة لتعرض وحتلل مفهوم وامهية وحمددات ومزايا واهداف احلوكمة وتأثريها على التنمية       

االقتصادية، حيث توصلت ان تطبيق حوكمة الشركات هو املخرج واحلل الفعال لضمان حقوق أصحاب املصاحل 

ن، اضافة اىل بيان وجود تأثري وأمهية ملفهوم حوكمة الشركات لصاحل األفراد يف داخل الشركات وخاصة املستثمري

واملؤسسات وا�تمعات يف العديد من النواحي االقتصادية والقانونية واالجتماعية، كما ان احلوكمة اجليدة تساعد 

  .ل ومكافحة الفسادعلى جذب االستثمارات سواء االجنبية او احمللية وتساعد على احلد من هروب رؤوس االموا

: أخالقيات األعمال واألسواق المالية الكفؤة): 2009(جبار محفوظ، مريمت عديلة وعمر عبده سامية، 

 بعض التطبيقات على السوق المالية الجزائرية

 وسلوكيات ممارسات من �ا يلحق قد وما احلديثة املالية األسواق يف تتم اليت املتنوعة املعامالت على ركزت      

 نظام اختالل إىل ذلك يؤدي. املستثمرين صغار سيما ال باملتدخلني، تضر وبالتايل بكفاء�ا متس قومية غري

 بانتشار تنهار ما سرعان اليت املالية األسواق يف الثقة فقدان إىل الغالب يف يؤدي الذي الشيء والشفافية، املنافسة

 مثل خاصة بصفة األموال رؤوس أسواق وأخالقيات امةع بصفة األعمال أخالقيات تصبح هلذا املمارسات، تلك

 املتدخلني ولكافة املناسب الوقت يف املعلومات ونشر عامليا، عليها املتفق احملاسبية واملعايري اجليد املايل اإلفصاح
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 رقد واحلد ومسئولية، بنزاهة مهامهم أداء يف الدراسات ومكاتب واملدراء الوسطاء وتفاين املساواة، قدم على

 بتحقيق كفيلة كفؤة أسواق إىل التوصل أساسيات من املتعاقدة األطراف بني املصاحل تضارب من اإلمكان

  .املتاحة للموارد الكفء التخصيص

دور حوكمة الشركات في تطوير البيئة ): 2012(خالص حسن يوسف الناصر وعبدالواحد غازي النعيمي، 

 االستثمارية واجتذاب االستثمار األجنبي

يركز البحث على دور حوكمة الشركات يف اإلصالح االقتصادي، من أجل النهوض باالقتصاديات النامية       

وتعزيز االقتصاديات املتقدمة، فضال عن بيان دورها يف جذب االستثمارات ) باإلشارة إىل إقليم كوردستان العراق(

ز اإلفصاح والشفافية وتوفري القوائم املالية ودعم القرارات االستثمارية من خالل حتسني أداء الشركات ، وتعزي

املوثوق �ا واخلالية من الغش واألخطاء، وتوفري املعلومات الالزمة واملناسبة يف الوقت املناسب للمستثمرين 

  .وأصحاب املصاحل وا�تمع، بالتايل النهوض باالستثمارات املختلفة يف خمتلف األسواق وكذا القطاعات

ه من الدراسات السابقة يتبني أن موضوع احلوكمة وعالقته مبختلف املؤشرات االقتصادية، من خالل ما مت عرض

لقي اهتماما بالغا من العديد من الباحثني ويف خمتلف االقتصاديات حول العامل، اال أن هذه الدراسة ستحاول 

سواق املالية اليت توفر الية تسليط الضوء على دور احلوكمة يف دعم النمو االقتصادي من خالل قناة مهمة هي األ

  .متويل مهمة لدعم التنمية االقتصادية

I-  لحوكمة المفاهيمي لاإلطار  

  مفهوم الحوكمة : أوال 

تعرف احلوكمة بأ�ا حالة ، وعملية ، واجتاه ، وتيار كما أ�ا يف الوقت نفسه مزيج من هذا وذاك ، فهي نظام 

فهي مبثابة . سالمة التصرفات ونزاهة السلوكيات داخل الشركات مناعة ومحاية وتفعيل ، يضبط االجتاه وحيمي

  )1(.عملية إدارية متارسها سلطة اإلدارة االشرافية سواء داخل الشركات أو خارجها

  :ويف هذا الصدد عرفها البعض بأ�ا

  ".نظام متكامل للرقابة املالية والغري املالية عن طريقه يتم إدارة الشركة والرقابة عليها"هي 

  )2(.هي جمموعة من الطرق واليت ميكن من خالهلا أن يتأكد املستثمرون من حتقيق رحبية معقولة الستثمارا�م

جمموعة من القوانني والقواعد واملعايري اليت حتدد العالقة بني إدارة الشركة من ناحية، ومحلة األسهم وأصحاب "هي 

  )3(".املصاحل أو األطراف املرتبطة بالشركة من ناحية أخرى

حوكمة : "حوكمة الشركات يف مجلة قصرية وبسيطة كما يلي1992عام  Cadburyكما يصف تقرير 

  )4(".الشركات هي نظام مبقتضاه تدار الشركات وتراقب
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ذلك النظام الذي يتم "تعريفا حلوكمة الشركات بأ�ا  OCDEقد حددت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

ات األعمال، وحيدد هيكل احلكومة، احلقوق واملسؤوليات بني خمتلف األطراف ذات من خالله توجيه وإدارة شرك

الصلة بناشط الشركة مثل جملس اإلدارة، املسامهني، أصحاب املصاحل، كما حيدد قواعد وإجراءات اختاذ القرارات 

حتقيقها والرقابة  املتعلقة بشؤون الشركة، كذلك حيدد اهليكل الذي يتم من خالله وضع أهداف الشركة ووسائل

  )5(".على األداء

  أهمية الحوكمة وأهدافها: ثانيا 

أصبح واضحا أن املستثمرين والشركات االستثمارية يبحثون عن األسواق املالية والشركات اليت تطبق مبادئ 

اد بأن احلوكمة، فأصبحت األسواق اليت تطبق هذه املبادئ حمط أنظار وجذب املستثمرين، أل�م ليسوا على استعد

يتحملوا نتائج سوء اإلدارة والفساد اإلداري واملايل، فأخذوا يطالبون باحلوكمة قبل أن يقوموا باختاذ قرار متويل 

  .ودعم الشركات أو الدخول يف األسواق املالية

أو  ومما سبق يتضح لنا أن مفهوم حوكمة الشركات له العديد من املزايا واملنافع للشركات والدول سواء املتقدمة

  :، ومنها ما يلي)6(الناشئة

  .ختفيض املخاطر املتعلقة بالفساد املايل واإلداري اليت تواجهها الشركات والدول

رفع مستويات األداء للشركات مما يرتتب عليه من دفع عجلة التنمية والتقدم االقتصادي للدول اليت تنتمي إليها 

  .تلك الشركات

سية الشركات يف أسواق املال العاملية، وخاصة يف ظل استحداث أدوات تعظيم قيمة اسهم الشركة وتدعيم تناف

  .وآليات مالية جديدة وحدوث اندماج أو استحواذ أو بيع

جتنب االنزالق يف مشاكل حماسبية ومالية، مبا يعمل على تدعيم استقرار نشاط الشركات العاملة باالقتصاد، ومنع 

  .سواق املال احمللية والعامليةحلدوث اال�يارات باألجهزة املصرفية أو أ

الشفافية والدقة والوضوح يف التقارير املالية اليت تصدرها الشركات وما يرتتب على ذلك من زيادة ثقة املستثمرين 

  .�ا واعتمادهم عليها يف اختاذ القرارات

رجة عالية من ضمان أعلى قدر ممكن من الفاعلية ملراقيب احلسابات اخلارجيني، والتأكد من كو�م على د

  .االستقاللية وعدم خضوعهم ألية ضغوط من جملس اإلدارة أو من املديرين التنفيذيني

  :وتلعب حوكمة الشركات دورا مهما يف حتقيق جمموعة من األهداف اليت ميكن إجيازها كالتايل

كل إدارية ميكن من التأكيد على االلتزام بأحكام القانون والعمل على ضمان مراجعة األداء املايل ووجود هيا 

حماسبة اإلدارة أمام املسامهني مع تكوين جلنة مراجعة من غري أعضاء جملس اإلدارة تكون هلا مهام واختصاصات 

  )7( .وصالحيات عديدة حتقق رقابة مستقلة

  .محاية األقليات من محلة األسهم يؤدي إىل فتح عدد أكرب من أسواق رأس املال ذات سيولة أكرب
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يف االقتصاد القومي وتعميق دور السوق املايل وزيادة قدرته على تنمية املدخرات ورفع معدالت زيادة الثقة 

  )8( .االستثمار ودعم القدرة التنافسية

  .تعظيم مستوى أداء الشركات ووضع األنظمة الكفيلة بتجنب أو تقليل الغش وتضارب املصاحل

  .�اوضع أنظمة الرقابة على أداء الشركة وأعضاء جملس إدار 

  )9( .وضع اإلجراءات والقواعد املتعلقة بسري العمل داخل الشركة واليت تتضمن حتقيق أهداف احلوكمة

  مبادئ الحوكمة واألطراف المعنية بتطبيقها: ثالثا

وضعت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية مبادئ حلوكمة الشركات استجابت لدعوة من اجتماع جملس املنظمة 

للقيام باالشرتاك مع احلكومات الوطنية وغريها من املنظمات  1998أفريل28- 27اري يف على املستوى الوز 

  .)10(الدولية والقطاع اخلاص، وهي معايري وإرشادات عن حوكمة الشركات

وهذه املبادئ تركز بشكل أساسي على الشركات اليت تتداول أسهمها يف البورصة إال أ�ا تعترب مفيدة  إىل حد 

فيه  للشركات اليت ال تتداول أسهمها يف البورصة مثل الشركات اخلاصة واملشروعات اليت متتلكها ميكن تطبيقها 

  :)11(الدولة، وهي كما يلي

  ضمان وجود أساس إلطار فعال للحوكمة: المبدأ األول -1

كون ينبغي على إطار حوكمة الشركات أن يشجع على شفافية وكفاءة األسواق وأن ي"ينص املبدأ األول بأنه 

، )12("متوافقا مع أحكام القانون وأن حيدد بوضوح توزيع املسؤوليات بني خمتلف اجلهات االشرافية والتنظيمية

ولكي يكون هناك ضمان لوجود أساس إلطار فعال حلوكمة الشركات، هناك جمموعة من االرشادات والعوامل 

  :جيب أخذها يف االعتبار وهي

ات يكون ذا تأثري على األداء االقتصادي الشامل ونزاهة األسواق وعلى ينبغي وضع إطار فعال حلوكمة الشرك

  .احلوافز اليت ختلقها للمشاركني يف السوق

ينبغي أن يكون توزيع املسؤوليات بني خمتلف اجلهات يف نطاق اختصاص تشريعي ما يتوافق مع أحكام القانون 

  .وذو شفافية وقابلية للتنفيذ

  ساهمين والوظائف الرئيسية ألصحاب حقوق الملكيةحقوق الم: المبدأ الثاني -2

  ".ينبغي على إطار حوكمة الشركات أن يوفر احلماية للمسامهني وأن يسهل هلم ممارسة حقوقهم"

  :وتشمل احلقوق األساسية للمسامهني على ما يلي - 

  .تأمني أساليب تسجيل امللكية

  .وبصفة منتظمة احلصول على املعلومات اخلاصة بالشركة يف الوقت املناسب
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ينبغي أن يكون للمسامهني احلق يف احلصول على املعلومات الكافية عن القرارات اليت تتعلق بأي تغيريات أساسية 

  .يف الشركة وحصص من أرباح الشركة

ينبغي أن تتاح للمسامهني فرصة املشاركة الفعالة والتصويت يف اجتماعات اجلمعية العامة للمسامهني، كما جيب أن 

  .اط املسامهون علما بالقواعد اليت حتكم االجتماعات العامة مبا يف ذلك إجراءات التصويتحي

ينبغي أن يتمكن املسامهون من التصويت سواء شخصيا أو غيابيا مع إعطاء نفس الوزن للصوت بغض النظر عن  

  .كونه حضوريا أو غيابيا

  :املبدأ علىينص هذا المعاملة المتساوية للمساهمين : المبدأ الثالث -3

ينبغي على إطار حوكمة الشركات أن يضمن معاملة متساوية لكافة املسامهني مبا يف ذلك مسامهي األقلية "

، " واملسامهني األجانب وينبغي أن تتاح الفرصة لكافة املسامهني للحصول على تعويض فعال عن انتهاك حقوقهم

  :وذلك على النحو التايل

  .معاملة متكافئة ولكل منهم نفس حقوق التصويتينبغي أن يعامل املسامهون  - 

جيب أن ال تسفر إجراءات الشركة عن صعوبة أو عن ارتفاع يف تكلفة عملية التصويت ومنع تداول األسهم  - 

  .بصورة ال تتسم باإلفصاح والشفافية

 خاصة �م قد ينبغي أن يطلب من أعضاء جملس اإلدارة أو املديرين التنفيذيني إلفصاح عن وجود أية مصاحل - 

  )13( .تتصل بعمليات أو مبسائل متس الشركة

  :ينص هذا املبدأ علىدور أصحاب المصالح : المبدأ الرابع-4

جيب أن ينطوي إطار حوكمة الشركات على اعرتاف حبقوق أصحاب املصلحة كما يضعها القانون، وأن يعمل " - 

يف جمال خلق الثروة وفرص العمل وحتقيق  أيضا على تشجيع التعاون بني الشركات وبني أصحاب املصاحل

   :، وهو يتضمن"االستدامة للمشروعات القائمة على أسس مالية سليمة

احرتام مصلحة أصحاب املصاحل اليت ينشئها القانون أو تكون نتيجة اتفاقيات متبادلة واحلصول على تعويض  - 

  .فعال مقابل انتهاك حقوقهم

  .لتعزيز األداء من أجل مشاركة العاملني ينبغي السماح بوضع وتطوير آليات - 

   .)14(عندما يشارك أصحاب املصاحل يف عملية احلوكمة ينبغي السماح هلم باحلصول على املعلومات ذات الصلة - 

  اإلفصاح والشفافية: المبدأ الخامس-5

اسب عن كافة ينبغي على إطار حوكمة الشركات أن يضمن القيام باإلفصاح السليم والصحيح يف الوقت املن"

 )15(".املوضوعات اهلامة املتعلقة بالشركة مبا يف ذلك املركز املايل واألداء وحقوق امللكية وحكومة الشركات
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  :جيب أن يشمل اإلفصاح على املعلومات التالية - 

  . النتائج املالية والتشغيلية للشركة وكذا أهداف الشركة

  .حق األغلبية من حيث املسامهة وحقوق التصويت

  .املسائل املادية املتصلة بالعاملني وغريهم من أصحاب املصاحل، وهياكل وسياسات حوكمة الشركات

  .ينبغي القيام بعملية املراجعة السنوية وأن تعد املعلومات ويفصح عنها استنادا إىل معايري حماسبية دولية

 .مام املسامهنيينبغي على املراجعني اخلارجيني أن يكونوا قابلني للمساءلة واحملاسبة أ

  :مسؤوليات مجلس اإلدارة ينص المبدأ األخير على: المبدأ السادس -6

لس اإلدارة �ينبغي أن يشمل إطار حوكمة الشركات دليال اسرتاتيجيات للشركة ومراقبة فعالة لإلدارة التنفيذية "

  ".من خالل مساءلة ا�لس أما الشركة واملسامهني

  :أن يقوم بوظائف رئيسية معينة تتضمنحيث ينبغي على جملس اإلدارة 

  .مراجعة وتوجيه اسرتاتيجية الشركة وخطط العمل وسياسة املخاطرة، واملوازنات السنوية - 

  .االشراف على فعالية ممارسة حوكمة الشركات وإجراء التغيريات إن لزم - 

  )16( .ضمان الشفافية يف عملية ترشيح وانتخاب جملس اإلدارة - 

مالحظة أن هناك أطراف رئيسية تتأثر وتؤثر يف التطبيق السليم ملبادئ حوكمة الشركة، والشكل من هنا ميكننا 

  :التايل يوضح ذلك

  

  .20، ص"مرجع سابق"محمد مصطفى سليمان، : المصدر
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II- مقومات ومتطلبات كفاءة األسواق المالية وقوة أدائها.  

 وتتعامل لألصول املالية العادلة لألسعار نظرية الكفؤة السوق متثل احلاضر الوقت وحىت ناتالستي أواخر منذ      

 فإن وعليه .األوراق املالية يف أسعار واملناسبة اجلديدة املعلومات انعكاس يف واملوضوعية السرعة مع واقعي بشكل

  .واملنشورة املتاحة علوماتبامل يضعها املستثمرين اليت الثقة مقدار اعتمادا على كفء يكون السوق

 المالية األوراق سوق كفاءة مقومات: أوال

 :)17(منها  نذكر الشروط من جمموعة توفر جيب بالكفاءة سوق األوراق املالية يتسم لكي

 سواء الدقيقة، باملعلومات املتعاملني تزويد على املالية األوراق سوق يعمل :المعلومات وصول وسرعة دقة

 املتعاملني لكل فرصة إعطاء هو املعلومات هذه توفري من اهلدف إن .الكلي باملستوى أو اجلزئي باملستوى تعلقت

 هامة استثمارية فرص ولديها بالكفاءة تتمتع اليت املؤسسات إىل التوصل وبالتايل �مهم، اليت املالية األصول لتقييم

  .املستقبلية االستثمارية والفرص للكفاءة تفتقد اليت واألخرى املستقبل، يف

 تنعكس املتاحة املعلومات أن حيث املالية، األوراق سوق كفاءة زيادة يف هاما دورا السيولة تلعب :السيولة

 إىل إضافة عليها، التعامالت كثرة خالل من بالسيولة، تتصف اليت املالية األوراق أسعار على كبرية بسرعة

 صيةالتخص الكفاءة زيادة يف كبرية بدرجة السيولة تساهم مافيها، ك لالستثمار املصاحبة املخاطرة درجة اخنفاض

 .للموارد

 ناحية من سواء املالية، األوراق يف للتعامل املتعاملني لكافة متساوية فرص توفري السوق عدالة تعين :السوق عدالة

 واتاحتها املعلومات ةكاف نشر على عمليات البورصة مبراقبة املعنية اللجنة تقوم حيث .املعلومات توفري أو الوقت

 على تعمل اللجنة هذه فإن معينة مالية لورقة والطلب بني العرض اختالل وجود حالة يف .بالتساوي للمتعاملني

 .املتعاملني جلميع متساوية فرصة إعطاء �دف مؤقتة، زمنية املالية لفرتة الورقة هذه على التعامل إيقاف

 أسعار حيمل بعضها املالية، للورقة مستمرة وبيع شراء أوامر هناك أن السوق بعمق يقصد :واتساعه السوق عمق

 البائعني من كبري عدد وجود أقل، وكذلك أسعار حيمل اآلخر والبعض السوق يف اجلاري السعر من أعلى

 أي حدث إذا بالتايل .املالية للورقة احمللي السوقسعر  من وأدىن أعلى بأسعار للتداول دائما املستعدين واملشرتين

 لتداول فورا السوق إىل احملتملون واملشرتون البائعون هؤالءيدخل  والطلب، العرض بني ما توازن عدم أو تغيري

 حيث السوق، اتساع شرط ذلك إىل باإلضافة .املالية الورقة أسعار يفكبري  تغيري إزالة على يعمل الذي األمر

 .التداول حجم خالل كرب من باالتساع املالية األوراق سوق يتميز
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  المالية األوراق سوق كفاءة متطلبات: ثانيا

 ا�االت إىل تلك املوارد توجيه يضمن مبا املتاحة للموارد كفأ ختصيصا حيقق الذي السوق هو الكفء السوق إن

 التسعري كفاءة :مها أساسيتان مستان تتوفر أن جيب املوارد، هلذه الكفء التخصيص يتحقق وحىت رحبية، األكثر

 .التشغيل كفاءةو 

ويكون  املعلوماتية، الكفاءة املفكرين بعض عليها يطلق كما اخلارجية، بالكفاءة أيضا وتعرف: التسعير كفاءة

 �ا املتعامل األصول املالية لتقييم واملالئمة املتوفرة املعلومات مجيع كانت إذا املستوى هذا عند كفء املايل السوق

 باملاضي متعلقة املعلومات كانت هذه وسواء فيها، تصل اليت ذا�ا اللحظة ويف األسعار، يف منعكسة السوق يف

 سعر فإن وبالتايل املستقبل، يف بتوقعات األحداث تعلقت أو ،)التقييم وقت يف تتوفر( حاضرة معلومات أو

 الفكر جمال يف املفكرين بعض يطلق هنا من انطالقا .لقيمته احلقيقية عادل تقدير هو حلظة أي يف املايل األصل

 يتمكن احلقيقية القيمة من انطالقا ألنه الكفاءة، متطلبات من املطلب التخصيصية هلذا الكفاءة مصطلح املايل

 تعطي املالية للورقة احلقيقية القيمة أن باعتبار رحبية، األكثر للمجاالت املالية املوارد توجيهمن  املالية قار و األ سوق

 .هلا صدرةامل املؤسسة لقيمة عادلة صورة

يطلق على كفاءة التشغيل بالكفاءة الداخلية، ويقصد �ا قدرة السوق على خلق التوازن بني : كفاءة التشغيل

العرض والطلب، دون أن يتكبد املتعاملون فيه تكلفة عالية للسمسرة ودون أن يتاح للتجار واملتخصصني أي 

ا يبدو فإن كفاءة التسعري تعتمد إىل حد كبري وكم. صناع السوق فرصة لتحقيق مدى أو هامش ربح مغال فيه

على كفاءة التشغيل، فلكي تعكس قيمة الورقة املالية املعلومات الواردة، ينبغي أن تكون التكاليف اليت يتكبدها 

املستثمرون إلمتام الصفقة عند حدها األدىن، مبا يشجعهم على بذل اجلهد للحصول على املعلومات اجلديدة 

بالطبع لو كانت . كان حجم التأثري الذي حتدثه تلك املعلومات على السعر الذي تباع به الورقة  وحتليلها مهما

تكلفة املعامالت مرتفعة فقد يكون العائد من وراء البحث عن املعلومات اجلديدة ضئيال وال يكفي لتغطية تلك 

 .ملعامالتومثة أساليب عديدة لتحسني كفاءة التشغيل ومن مث خفض تكاليف ا. التكاليف

 توافر مدى على املالية األوراق سوق كفاءة تتوقف: المالية األوراق سوق في المالية المعلومات دور :ثالثا

 .عليها احلصول وتكاليف �ا االستفادة فرص وعدالة تواجدها سرعة حيث من للمستثمرين والبيانات املعلومات

 قرااألو  وبيع شراء اختاذ قرارات على املستثمرين تساعد حيث املالية األوراق سوق يف مهما دورا املعلومات وتلعب

 مما لنا تبني وقد .املالية للورقة السوقية القيمة على املؤثرة العوامل حتديد على تساعد املعلومات ألن املختلفة، املالية

 عائد جتعل يتال األسعار وهي األسهم توازن أسعار أن يعكس الكفء املالية راقاألو  سوق خصائص أهم أن سبق

 جلميع بالنسبة ومتاثلها املعلومات توافر مدى على ذلك ويتوقف املرتبطة به اخلطر درجة مع يتناسب األسهم

 .املعلومات هذه وتفسري وحتليل فهم على املستثمرين قدرة على وأيضا املستثمرين،
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 والشمولية، والدقة بالتنوع املتعاملني إىل املالية راقاألو  سوق يوفرها أن جيب اليت واملعلومات البيانات تتصف      

 منها االستفادة فرص يف والعدالة السرعة حيث من للمستثمرين واملعلومات البيانات توفر على التأكيد مع

 املطلوب العائد معدل حتديد على السوق يف املتعاملني تساعد فإ�ا ولذلك عليها، احلصول تكاليف واخنفاض

 تلعب املعلومات فإن ككل االقتصاد مستوى وعلى �ا، املرتبطة املخاطر لدرجة وفقا فةاملختل راتاالستثما على

 إىل يؤدي ذلك إن لالستثمارات، التأكد عدم درجة وختفيض واملخاطر العائد بني التوازن حتقيق يف أساسيا دورا

 يتميز الذي املالية وراقاأل سوق ألن االقتصادي، النمو أهداف وحتقيق السوق يف املتعاملني وعدد حجم زيادة

   .والنمو االقتصاد وتنشيط املشاريع كفاءة رفع على يساعد بالكفاءة

 السائدة، املعلومات املالية نظام كفاءة على تتوقف املالية األوراق سوق يف الكفاءة أن القول ميكن بالتايل      

 :)18(التالية عناصرال على ترتكز معلومات على يُبىن املالية األوراق سوق جناح أن حيث

 الذي العام اإلفصاح مبعيار يعرف ما وهو املالية، قرااألو  سوق حركة ضبط يف ودوره املايل اإلعالن أمهية إظهار

 املفاضلة يف استخدامها ميكن واليت واملوضوعية بالدقة تتصف اليت املالئمة املعلومات من كايف قدر توفري إىل يؤدي

 .املختلفة االستثمار فرص بني

 املالية األوراق سوق يف أسهمها تتداول اليت االقتصادية للوحدات املايل املركز تعكس اليت املالية املعلومات توافر

 .ذا�ا للشركات املايل املوقف وتقييم الشركات ألسهم احلقيقية القيمة تقدير يتم حبيث

 املرتبطة اخلطر ودرجة خصائصه منها لكل يكون حبيث للتداول القابلة املالية األوراق من خمتلفة نوعيات توافر

  .املستثمرين احتياجات يليب بينهما

III - دور سوق األوراق المالية في زيادة معدالت النمو االقتصادي 

  دور سوق األوراق المالية في إتاحة المعلومات حول الفرص االستثمارية، مواقعها وتكاليفها

ق املالية يف جتميع ونشر املعلومات من أهم وظائف سوق األوراق املالية، حيث يقوم تعترب وظيفة سوق األورا      

هذا األخري بتجميع وحتليل ونشر املعلومات عن االستثمارات على مستوى واسع مما يساهم يف زيادة معدل 

ل حول قدرة قيام وقد بدأ نقاش وجد. االدخار، وكذلك من كفاءة توزيع املوارد على خمتلف البدائل االستثمارية

 & Levineسوق األوراق املالية بتوفري الباعث للمستثمرين لتجميع املعلومات بأنه كلما اتسع السوق 

Zervos حيث وضح كل من كلما كان باستطاعة املستثمر الذي ميتلك قدرا من . اخلاصة باملشاريع االستثمارية

للجميع، وقبل أن تتغري األسعار لتعكس تلك املعلومات املعلومات بتحقيق أرباح قبل أن تصبح املعلومات متاحة 

  .مما ينشئ احلافز لدى املستثمرين لتجميع املعلومات

أن سوق األوراق املالية يعمل على ختفيض الباعث لدى املستثمرين على  Stiglitzوعلى عكس ذلك يرى       

وميكن القول إن . خالل أسعار التداولاإلنفاق القتناء املعلومات بسبب انعكاس تلك املعلومات بسرعة من 
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جتميع املعلومات وحتليلها ونشرها أصبح من مهام الوسطاء املاليني يف سوق األوراق املالية نظرا ملا تتميز به تلك 

املؤسسات من اقتصاديات احلجم وتوافر اخلربات والقدرة على احلصول على املعلومات من مصادرها املتعددة 

  .)19(ؤسسات يف سوق األوراق املاليةإضافة إىل تعدد امل

  دور سوق األوراق المالية في الرقابة على االستثمارات

تعترب هذه الوظيفة الوجه اآلخر املكمل لوظيفة سوق األوراق املالية يف جتميع البيانات واملعلومات حول       

ثماري دون وجود آليات الرقابة على تلك الفرص االستثمارية، فإن توافر هذه املعلومات من أجل اختاذ القرار االست

  .االستثمارات قد يؤدي إىل إحجام املستثمرين عن االستثمارات وبالتايل يعيق عملية النمو االقتصادي

حىت يتم جتنب ذلك، يقوم سوق األوراق املالية من خالل املؤسسات التابعة له بتوفري آلية الرقابة على       

متابعة التوظيفات املختلفة ألموال أصحاب الفوائد، واختاذ اإلجراءات الالزمة االستثمارات وذلك عن طريق 

أيضا يقوم سوق األوراق املالية بنفس الوظيفة . حلماية أمواهلم يف حالة تعرض أي من تلك التوظيفات للمخاطر

أموال أصحاب من خالل اإلفصاح عن آليات الرقابة ووضع الشروط وااللتزامات والتعهدات اليت تكفل محاية 

الفوائض إضافة إىل وجود جهات رقابية تتابع تنفيذ تلك اآلليات والتعهدات، وتضع معايري اإلفصاح عن ذلك مما 

ويتبني من ذلك أن سوق األوراق املالية من . يساعد أصحاب الفوائض املالية من املتابعة الدورية الستثمارا�م

يف تيسري تدفق األموال إىل خمتلف االستثمارات املختلفة وحتسني خالل وظيفة الرقابة على االستثمارات يساهم 

  .توزيع املوارد مما يعمل على زيادة معدالت النمو االقتصادي

  دور سوق األوراق المالية في تأمين السيولة

درجة عالية يؤمن سوق األوراق املالية سوقا مستمرا حرا لتداول األوراق املالية، األمر الذي يوفر للمستثمرين       

من السيولة، و�ذا تصبح االستثمارات الرأمسالية الثابتة يف حكم األصول املنقولة من حيث قابليتها للتسويق 

ومتتعها بدرجة كافية من السيولة النقدية، وهذا يشجع املستثمرين على خالف أنواعهم على اإلقدام على توظيف 

استثمارا�م أو تنويع حافظة أوراقهم املالية دون أن يرتتب على  مدخرا�م يف شراء أوراق مالية متكنهم من تصفية

إال أنه ليس كافيا جمرد وجود سوق لبيع االستثمارات، بل البد . البيع أو الشراء خفض أو رفع كبري يف األسعار

ولة من تنشيط التعامل بالقدر الذي حيقق رغبات معظم املتعاملني وبالقدر الذي يضمن درجة معقولة من السي

لألوراق املالية املدرجة يف جدول التعامل، ولكن هل من املمكن أن يتيح سوق األوراق املالية السيولة الكاملة يف  

بالتايل ال ميكن ألي سوق مايل إتاحة تلك الدرجة من السيولة، وال ينقص . كل وقت لكل ورقة مالية مدرجة

يهبط مستوى األسعار إىل مستوى ال يغري  -ثالم- ذلك من دورها ومهامها، ففي أوقات الكساد واألزمات 

إن الذي جعل  .مالك األوراق املالية بالبيع فيقل التداول، وقد يؤدي ذلك إىل إتباع سياسة مصرفية انكماشية

  :سوق األوراق املالية مكانا مالئما لبيع وشراء األوراق املالية هو ثقة مجهور املتعاملني فيها، وهي ثقة ناجتة عن
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 إلفصاح املايل واملعلومات الدقيقة عن الشركات املدرجة أسهمها يف السوق؛ توفر ا

الدرجة ونفس املستوى  حتقيق العدالة يف إشهار املعلومات لكافة املتعاملني، إذ أ�ا تشهر يف نفس الوقت بنفس

 من الوضوح؛

وقف تداول أي  وامكانية إمكانية تدخل إدارة السوق لضبط حركة األسعار إذا تولدت عن عوامل غري عادية، 

  .ورقة مالية، أو عقد صفقة إذا هدفت لتالعب أو خداع أو نتجت عنهما

  تعبئة المدخرات السائلة وتوجيهها نحو المشروعات

تساهم سوق األوراق املالية يف تشجيع عمليات االدخار وتنمية الوعي االستثماري يف ا�تمع خاصة بالنسبة       

ال يستطيعون القيام مبشاريع مستقلة بأمواهلم القليلة، وذلك بتعبئة املدخرات السائلة  لصغار املدخرين الذين

إذ إن ميزات السيولة . الصغرية وحتويلها إىل رؤوس أموال توظف يف املشروعات واالستثمارات األكثر إنتاجية

وراق املالية تشجع املستثمرين على والرقابة على األداء واإلفصاح واألمانة يف التداول اليت جيب أن يوفرها سوق األ

اإلقدام على توظيف مدخرا�م يف األوراق املالية اليت تصدرها الشركات املسامهة، مما يوفر هلذه الشركات رأس املال 

  .املطلوب، وخيفض تكاليف التمويل باألسهم

م يف األوراق املالية حيث فيحقق سوق األوراق املالية للمدخرين املزايا اليت تشجعهم على توظيف أمواهل      

يعطيهم احلق يف سهولة التصرف يف الصك يف أي حلظة، كما أن العقالنية املتوافرة يف هذا السوق تساعد املدخر 

يف اختاذ القرار املناسب لتوظيف أمواله وحتويلها إىل الشركات واحلكومات جلمع التمويل الالزم لتمكن مشاريع 

كما ميول سوق األوراق املالية الشركات . السلع واخلدمات اليت حيتاجها األفراد األعمال أو احلكومة من إنتاج

  .)20(باخلدمات اليت تساعدها على التوسع عندما تريد ذلك

  دور سوق األوراق المالية في تلجيم الضغوط التضخمية وتصحيح التشوهات السعرية 

التضخمية وتلجيم معدال�ا وذلك من خالل  إن سوق األوراق املالية يساهم يف ختفيض حدة الضغوط      

مسامهة هذا السوق يف إتاحة السيولة والتمويل طويل األجل الضروريني خللق فرص استثمارية جديدة وللتوسع يف 

االستثمارات القائمة لنشاط األعمال، الشيء الذي يزيد معدالت النمو يف العرض الكلي من السلع واخلدمات 

  .احلقيقي وزيادة قدرته على مواكبة معدالت النمو يف الطلب الكلي إمجايل الناتج احمللي

كذلك يساهم سوق األوراق املالية يف حتفيز الشركات املدرجة يف هذه األسواق على التزامها بقواعد        

إغراء اإلفصاح واحلكومة، األمر الذي يساهم يف ترشيد تكلفة اإلنتاج ومنه حتقيق معدالت رحبية عالية تعمل على 

وحىت يقوم املستثمر باختاذ . عدد كبري من األفراد واملؤسسات على ضخ مزيد من املدخرات يف هذه األسواق

قراراته البد أن تكون يف وجود حسابات دقيقة للتكلفة اليت تعكس الندرة النسبية للموارد واألصول اليت متتلكها 

 .سعار احلقيقية أي بدون وجود تشوهاتتلك الشركات املدرجة ومن مث تعكس أسعار منتجا�ا األ
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  دور سوق األوراق المالية في إحكام الرقابة على إدارة الشركات

يساهم سوق األوراق املالية والذي يكون على درجة من التطور، مبا يوفره من معلومات، يف إحكام الرقابة       

عالوة . املنشآت واملشاريع ورصد استثمارا�ا على إدارة الشركات حيث تقوم أجهزة الوساطة املالية بتقييم أداء

على مسامهته يف التوجيه اإلداري للشركات، والربط بني أداء الشركة واحلوافز اليت حيصل عليها املنظمون لتساعد 

  .على التوفيق بني مصاحل املنظمني ومصاحل املالك

أن يكون القطاع املايل بأسره يعمل  ويتفق عدد من االقتصاديني على أن سوق األوراق املالية يتطلب      

بكفاءة، حبيث يرتتب على ذلك جمموعة من اآلثار اخلارجية االجيابية مثل التحسن يف عمليات الوساطة املالية 

على أن دور سوق األوراق املالية  1996عام  Claessensواحتماالت نقل اخلربة والتكنولوجيا، حيث ويؤكد 

ومن مث فإن الدول اليت حتظى بأسواق أوراق مالية متطورة تتمتع . وليسا بديالن ودور أجهزة الوساطة متكامالن

أيضا ببنوك متطورة وبأجهزة وساطة غري مصرفية متطورة، حيث يساهم سوق األوراق املالية يف تطوير أعمال 

ما يرى فريق آخر أن بين. البنوك، إذ أنه حيفز البنوك على حتسني كفاء�ا ومستوى خدما�ا واعادة صياغة سياسا�ا

وبالرغم من أنه ال يوجد اتفاق يف . العالقة بني سوق األوراق املالية وأجهزة الوساطة املالية ليست واضحة متاما

الرأي بشأن السرعة اليت ينبغي �ا تطوير هذه األسواق والسيما مبا يتعلق بأن يسبق تطويرها إصالح النظام 

  .املصريف

  في التحوط ضد تقلبات األسعار والمضاربةدور سوق األوراق المالية 

تزداد املخاطر املرتبطة بدرجة السيولة العالية مع تطور تنظيم أسواق األوراق املالية، وخاصة خماطر املضاربة،       

حيث يسمح ارتفاع درجة السيولة للمضاربني بتغيري حمافظهم بسرعة وبتكلفة قليلة استجابة للتغريات يف الشائعات 

مما ينتج عنه حدوث تقلبات مفرطة يف . الة النفسية وليس نتيجة ألي تغيري يف األساسيات االقتصاديةأو احل

وقد . العوائد وبالتايل إضعاف ثقة املتعاملني يف السوق، واثباط حافز مشاركة املستثمرين الذين ال مييلون للمخاطرة

الزائد خبصوص حترير املعامالت املالية واليت تتيح تنشأ ضغوط املضاربة إما عن املعامالت النامجة عن التفاؤل 

الفرصة للمضاربني للحصول على أرباح يف األجل القصري، وهو األمر الذي حيدث ضغوطا تصاعدية على أسعار 

  . الفائدة احلقيقية بسبب ازدياد املخاطر، ويعوق االستثمارات ويؤثر سلبا على معدالت النمو االقتصادي

يف دراسته أن الزيادة امللحوظة يف أسعار األسهم يف أسواق األوراق املالية  Demetriadasويشري        

وتوجد الفقاعة إذا كان سعر األصل مرتفعا بدون . الناشئة قد تكون ناجتة عن الفقاعات املرتتبة عن املضاربات

ملركز املايل للشركة ال يربر هذا سبب غري اعتقاد املستثمرين بأن سعر البيع سيكون أعلى يف اليوم املوايل، أي أن ا

ويبقى هذا السعر مرتفعا لفرتة طويلة نسبيا من الزمن بالنسبة للمستويات اليت تربرها . االرتفاع يف هذا السعر

أساسيات االقتصاد، لكنه ال يلبث أن ينخفض اخنفاضا حادا عند حدوث تغيريات مفاجئة يف الظروف السائدة 

  .يف السوق
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  المالية في خلق رؤوس أموال جديدة دور سوق األوراق 

عندما يودع املساهم أوراقه لدى أحد البنوك ميكنه االقرتاض بضما�ا مبلغا لشراء أوراق جديدة، وذلك نظري       

فائدة معينة تقل غالبا عن الفائدة اليت توفرها تلك األوراق، هذا باإلضافة إىل أنه مبجرد أن يشرتي املستثمر أوراقا 

أسعارها زاد رأمساله احلقيقي مبقدار الزيادة يف القيمة السوقية لألوراق، كما تقوم الشركات الناجحة بإيداع وارتفعت 

جزءا من األرباح السنوية لالحتياطات املختلفة، وعندما حتتاج إىل هذه املبالغ الستثمارها يف أعمال الشركة تزيد 

ه االحتياطات أو بقيمة تقل كثريا عن القيمة السوقية للسهم رأمساهلا بتوزيع أسهم جمانية على مسامهيه مقابل هذ

 .وبذلك يزيد أ رمسال املساهم

  الحوكمة كوسيلة لرفع أداء األسواق المالية

 المالية األوراق سوق بأداء الحوكمة ارتباط أسباب: أوال

 :منها نذكر ألسهم،وأسعار ا الشركات حوكمة بني وثيقا ارتباطا هناك جتعل اليت األسباب من جمموعة هناك

 أهم من يعترب الذي والشفافية اإلفصاح مبدأ أن حيث احلوكمة، جودة تعكس للمستثمرين املتاحة املعلومات نوعية

 :يلي ما يتضمن الشركات، مبادئ

 حمدد؛ موعد ويف مناسب وقت يف السنوية التقارير ونشر املالية األهداف عن اإلفصاح

 حمدد؛ وقت يف سنوية والنصف ةسنوي الربع املالية القوائم نشر

 .دوليا املقبولة العامة احملاسبة ملبادئ طبقا احلسابات تقدمي

 الذي احلوكمة مستوى ارتفاع أن من تتأكد الواعية اإلدارة أن حيث اإلدارة، لنوعية انعكاس الشركات حوكمة تعترب

 .السهم سعر بأداء يربطها الذي املفتاح يعترب

 متاثل عدم من احلد يف يساهم وهذا الداخلية، باملعلومات التالعب متنع الشركات حوكمة رهاتوف اليت الرقابة آليات

 .السهم سعر أداء على ينعكس مما املستثمرين، بني املعلومات

  الحوكمة والوصول إلى أسواق مالية كفأة: ثانيا

جعون مدخلني أساسيني لتربير يتبىن احملاسبون واملرا :تحسين اإلفصاح المالي والمعايير المحاسبية - 1     

احلاجة إىل مراجعة املعلومات احملاسبية املنشورة بالتقارير والقوائم املالية، �دف توفري احلياد والصدق وتعظيم منفعة 

ويتمثل . استخدام املعلومات احملاسبية املستمدة من تلك القوائم والتقارير كأساس الختاذ القرارات االستثمارية

  :)21(ن يفهذان املدخال

ِعدِّي القوائم املالية ومستخدميها، :  مدخل تعارض المصالح - 1-1
ُ
يشري هذا املدخل إىل املصاحل الذاتية مل

يها هذا ما يتطلب وجود مراجع حمايد . حيث أن أهداف مستخدمي املعلومات احملاسبية ختتلف عن أهداف معدِّ
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املركز املايل ونتيجة األعمال والتغيريات اليت حدثت يف املركز يكون كفؤا حىت يؤكد عدالة تعبري القوائم املالية عن 

  .املايل

يف هذا الصدد إن تعارض املصاحل بني معدي القوائم املالية ومستخدميها يؤدي إىل ظهور فجوة زمنية بني      

دفع الشركات إىل أن السبب الرئيسي الذي ي ، واالحتياجات املتغرية للمستخدمني وردود أفعال احملاسبني لتلبيتها

طلب خدمات املراجعة اخلارجية هو املساعدة يف رقابة املصاحل املتعارضة بني كل من اإلدارة واملسامهني ومحلة 

هذا فضال عما تفرضه بعض املنظمات املهنية وغري املهنية من متطلبات، مثل اهليئة العامة للسوق املالية . السندات

.  ة لزيادة اإلفصاح عن األمور غري املؤكدة بالقوائم املالية املنشورة للشركةاليت تطلب خدمات املراجعة اخلارجي

  : أن التعـارض يف املصـاحل داخل الشركـة يتمثل يفحيث 

  التعارض يف املصاحل بني اإلدارة واملسامهني الذي تنشأ عنه تكلفة الوكالة  - 

ذي تنشأ عنه تكلفة الوكالة املتعلقة برأس املال التعارض يف املصاحل بني محلة األسهم والسندات واإلدارة ال - 

  املقرتض

يستخدم االقتصاديون مقياس املنفعة للحكم على   :مدخل تعظيم استخدام المعلومات المحاسبية - 1-2

وتعترب احملاسبة مبختلف فروعها . درجة إشباع رغبات اإلنسان املختلفة واختيار الرغبة اليت تعطيه أكرب منفعة ممكنة

وإذا كانت احلاجة . إلنتاج املعلومات ذات املنفعة النسبية ملستخدميها سواء اتفقت أو تعارضت مصاحلهم نظاما

إىل وجود املراجعة قد اتضحت بسبب وجود مصاحل متعارضة، فإن احلاجة إىل تطوير املراجعة واتساع جمال 

ويظهر الدور األساسي . ومات احملاسبيةتطبيقها ميكن أن جتد مربرها باستخدام مدخل تعظيم منفعة استخدام املعل

للمراجعة يف إمداد وتزويد املستثمرين يف سوق األوراق املالية باملعلومات احملاسبية املوثوق فيها ذات املنفعة، واليت 

يت تعينهم على تقدير املخاطر والفوائد املتعلقة باستثمارا�م، وذلك من خالل ما تعكسه القوائم املالية املنشورة، وال

  .متت مراجعتها من معلومات صادقة حول حقيقة أرباح الشركة واستثمارا�ا ومصادر متويلها

يعمل اإلفصاح املايل على ختفيض عدم متاثل املعلومات بني  :التقليص من عدم تماثل المعلومات - 2      

سعار احلقيقية لألسهم، كذلك زيادة األطراف الداخلية واخلارجية وبالتايل زيادة كفاءة األسواق املالية وصوال إىل األ

هذا من شأنه أن ُخيفِّض تكلفة العمليات وزيادة  ،حجم العمليات وتوفري السيولة اليت تشجع التعامل يف السوق

ففي ظل الكفاءة اليت تتمتع �ا السوق، يسعى كل طرف . العائد منها وحتقيق املنفعة لالقتصاد القومي ككل

  . تية دون اإلخالل بالتوازن القائم يف السوقجاهدا لتحقيق أغراضه الذا

يقصد بالوسيط كل مشارك يف قطاع اخلدمات املالية، والذي  :ميثاق أخالقيات مهنة الوساطة المالية  - 3      

. قد يتعلق األمر بشخص أو شركة أو مؤسسة مالية. يتاجر يف املنتوجات املالية أو يقدم مشورة أو خدمات للزبائن
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عة من املبادئ واإلجراءات جيب أن حترتم من قبل كل الوسطاء ومؤسسات القطاع املايل، وأن تطبق وهناك جممو 

  :على كل املعامالت املالية، وتتمثل يف

جيب على الوسيط أن يعمل على احلفاظ على مصلحة العميل وال جيب التضحية �ا لفائدة  :مصلحة العميل* 

  .اآلخرين

مصلحة العميل، الوسيط ملزم باالستفسار عن كافة املعلومات حول رغبات من أجل حتقيق  :رغبة الوكيل *

  العميل والتأكد بشكل كاف بأن املنتوج أو اخلدمة املقدمة تليب احتياجاته

جيب على الوسيط أن يلم باملعلومات الكافية حول الزبون وحول الصفقة، من أجل  :نزاهة المصالح التجارية *

الصفقة وعليه االمتناع عن العمل حلساب زبون ما إذا كان هناك باعث كاف لالعتقاد  حتديد هوية الزبون وشرعية

  ،أن الصفقة غري شرعية

من متطلبات عمل الوسيط املايل امتالك مستوى مناسب من املعرفة يف جمال نشاطه واحرتام ضوابط  :االحتراف *

  .ية والكفاءة أخالقيات املهنة، خاصة التعامل بنزاهة واستقامة والسرعة الكاف

الوسيط جيب أن يضمن سرية املعلومات الشخصية لزبائنه، وأن يتخذ الرتتيبات الكافية  :السرية في المعامالت *

  من أجل ضمان عدم تسرب املعلومات الشخصية

ذلك بتجنب األوضاع املبنية على ظروف عرضة للشبهة أو تذبذب التوجيهات  :تفادي تضارب المصالح* 

ويف حالة وجود تعارض ال ميكن تفاديه، يصبح الوسيط مطالبا باطالع العميل بصراحة على  ،قدمةواإلرشادات امل

  طبيعة وتأثري التداخل يف املصاحل قبل إمتام الصفقة

جيب على الوسيط ضمان وصول كل املعلومات املتعلقة بالصفقة للعميل قبل اختاذ  :نشر المعلومات العامة* 

 ق العميل معرفة أخطار ومزايا املنتوج املايل املعينفمن ح ،القرار االستثماري

جيب على الوسيط أن يعاجل شخصيا الشكاوى أو النزاعات الرمسية وشبه الرمسية، أو  :معالجة شكاوى الزبائن* 

لذلك جيب أن يكون الوسيط ملما باإلجراءات املرتبطة مبعاجلة  ،إخضاعها لإلجراءات املناسبة يف الوقت املناسب

 .وى وإعالم الزبائن بآليات متابعتها الشكا

مبا أن مفهوم األخالق خيتلف  :مسؤولية مؤسسات التصنيف االئتماني ومكاتب الدراسات المتخصصة* 

إذ . باختالف الثقافة، املعتقدات، الزمان واملكان، فاألخالق يف املنتوجات املالية ال خترج عن نطاق هذه القاعدة 

 . األخالقية تنوع وتعدد كبريين للمعايري املستخدمة يف احلكم على املؤسساتيوجد خلف مصطلح التوظيفات 
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نظرا لالختالف الكبري بني صناديق التوظيف األخالقي نتيجة اختالف طبيعة املعايري  :مسؤولية المساهم* 

ث ويتأكد املتبعة يف اختيار املؤسسات، جيب على املستثمر أال يكتفي بوضع أمواله يف صندوق ما دون أن يبح

 من املعلومات املقدمة عن أصل وأساس أخالقيات املنتوج

تكمن يف وضع تشريعات تسمح بتنظيم وتأطري التوظيفات األخالقية،  :مسؤولية السلطات التشريعية* 

  .)22(باإلضافة إىل تقدمي حتفيزات هلذه التوظيفات يف شكل إعفاء ضرييب ملن يستثمر وفقا ملعايري أخالقية

  :تـمةالخــا   

الثروة للمستثمرين بل ان دورها يف مجع املدخرات  املالية دورا هاما ليس فقط يف حتقيق تلعب أسواق األوراق    

لألوراق املالية  سيولة لذلك نتيجة بالتايل تعطي  وتوجيهها اىل خمتلف الوحدات االقتصادية اليت تعاين من العجز،

اليت  املواضيع أهم من االقتصادي والنمو املالية األوراق سوق بني القةالع فكرة ومتويال لالقتصاد، حيث أن مناقشة

 النظرية والدراسات األدبيات أثرت بدرجة ا�ال، هذا يف والباحثني االقتصاديني طرف من بالغا اهتماما القت

 والنمو ملاليةا سوق األوراق بني العالقة عن احلديث يتم وعندما .احليوي املوضوع هذا تناولت اليت التطبيقية

   .االقتصادي والنمو املايل التطور بني العالقة يعين االقتصادي

إن أحد أهم دوافع االهتمام باحلوكمة وتطبيق مبادئها هو ترسيخ أخالقيات األعمال يف األسواق املالية، من       

نب تعرضهم لعمليات خالل كل ما حتمله من معاين اإلفصاح و الشفافية على ضمان حقوق املتعاملني وكذلك جت

التضليل واالستغالل من قبل األطراف املطلقة للمعلومات، كما تساعد على تفادي مشاكل التداول الداخلي 

. هذا ما يساهم يف تعزيز ثقة املتعاملني والوصول إىل أسواق مالية ذات كفاءة عالية. للمعلومات وعدم متاثلها

ايب على االقتصاد من خالل الدور الذي تلعبه هذه األسواق األمر الذي من دون أدىن شك سينعكس بشكل اجي

 قنوات حنو وتوجيهها املعطلة املالية املوارد تعبئة يف املسامهة من خالل االقتصادي، النمو عجلة يف حتريك

 ضالفائ ذات القطاعات الوطنية من املدخرات جتميع أخرى األجل، وبعبارة املتوسطة والطويلة املناسبة االستثمار

  . املالية املوارد يف العجز ذات القطاعات إىل وحتويلها املايل

  :      نتائج الدراسة

تعترب املعلومات املالية والسيولة والعدالة والرقابة الدائمة من مقومات كفاءة السوق املايل، يف نفس الوقت تعترب 

 . املايل أحد أهم مرتكزات احلوكمة ما يعزز االرتباط بني احلوكمة وكفاءة السوق

آليات الرقابة اليت توفرها حوكمة الشركات متنع التالعب باملعلومات الداخلية، وهذا يساهم يف احلد من عدم متاثل 

 .املعلومات بني املستثمرين، مما ينعكس على أداء سعر السهم
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ل، وأداة لتحقيق إن حوكمة الشركات تعترب أداة فعالة لزيادة ثقافة االلتزام والتمسك بآداب وأخالقيات العم

مستوى عايل من الشفافية واإلفصاح ودقة البيانات واملعلومات واإلفصاح عنها للجمهور بقدر يسمح هلم بتسييل 

 .استثمارا�م عرب سوق األوراق املالية

ه بالرغم من وجود اختالف بني االقتصاديني حول طبيعة العالقة بني سوق األوراق املالية والنمو االقتصادي، واجتا

هذه العالقة، ال ميكن صرف النظر عن الدور اهلام الذي يقوم به سوق األوراق املالية يف حتريك عجلة النمو 

االقتصادي من خالل تعبئة املوارد املالية وتوجيهها حنو االستثمارات األكثر إنتاجية، ختفيض تكاليف رأس املال 

 .ن تسرع تراكم رأس املال وترفع كفاءة توزيع املواردكل هذه الوظائف من شأ�ا أ. بسبب تسهيل إدارة املخاطر

ان احلوكمة تعترب الية ووسيلة هامة وفعالة يف تطوير االقتصاد والرفع من معدالت النمو وكذا حتقيق التنمية 

االقتصادية، من خالل انتقال تأثريها على زيادة الثقة يف االقتصاد وتعميق دور سوق املال، وزيادة قدرته على 

 .ئة املدخرات ورفع معدالت االستثمار، واحلفاظ على حقوق األقلية أو صغار املستثمرين، اىل االقتصاد القوميتعب

أخريا و يف سياق اإلجابة عن التساؤل املطروح فإن احلوكمة من خالل مبادئ اإلفصاح والشفافية وااللتزام       

والتقليل من املمارسات غري األخالقية واألعمال غري باحرتام أخالقيات األعمال ستكون حتما أداة فعالة للحد 

املشروعة يف األسواق املالية كأحد أهم معوقات األداء الفعال، اضافة اىل الدور اهلام للمعلومات وتناسقها على 

اجلو املالئم لالستثمار وجذب رؤوس األموال الداخلية واخلارجية، بالتايل الوصول إىل إقامة أسواق ذات أداء 

فاءة عالية تلعب دور هام يف االقتصادات املتطورة والنامية على حد سواء، من خالل توفري بدائل متويلية وك

  .واملسامهة يف الرفع من معدالت النمو

 :توصيات الدراسة

اقامة سوق مايل فعال والعمل على توفري البيئة املناسبة للمؤسسات واألفراد للدخول من أجل تنويع االقتصاد 

 .بدائل متويل اضافية، هذا اضافة اىل تشجيع االستثمارات األجنبية كأحد أهم املوارد االقتصاديةوتوفري 

االقتصادية، خاصة فيما أو حىت الشركات  بورصةال ختص اليت والتشريعات القوانني يف تغيريات إحداث على العمل

 .يتعلق بشروط اإلدراج

 أمام ماهلا رأس  فتحخالل  من جيد، مايل مبركز تتميز اليت خاصة العمومية املؤسسات خصخصة عملية تسريع

 .البورصة، وهذا باألخص بالنسبة للدول النامية يف املتعاملني

العمل على خلق مبادئ ومعايري لتطبيق احلوكمة تكون خاصة باألسواق املالية، اضافة اىل صياغة هذه املبادئ 

املستثمرين، من أجل الرفع من أداء هذه السوق وتطويرها وفرضها على املؤسسات املدرجة وخمتلف املتعاملني و 

  .لتلعب دورها كأحد أهم أليات متويل االقتصاد
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  :قائــمة المراجــع

مصطفى حسن بسيوين السعدين، الشفافية واالفصاح يف إطار حوكمة الشركات ، ورقة عمل مقدمة يف إطار ) 1(

ح االقتصادي واهليكلي املنعقد يف القاهرة ، مصر ، ندوة حوكمة الشركات العامة واخلاصة من أجل االصال

 .146، ص 2006

، الدار اجلامعية ، مصر " دور حوكمة الشركات يف معاجلة الفساد املايل واالداري"حممد مصطفى سليمان، . د )2(

 ].18- 17[، ص ص 2009، 

 .15ص ، 2008، الدار اجلامعية ، مصر ، " حوكمة الشركات"حممد مصطفى سليمان ، )  3(

، " تطبيقات احلوكمة يف املصارف) التجارب- املبادئ- املفاهيم( حوكمة الشركات"طارق عبد العال محاد،  )4(

 .9، ص 2008- 2007الدار اجلامعية ، مصر ، 

نظام حوكمة الشركات وسيلة النشاء القيمة وحتسني جناعة األداء يف "مهدي شرقي ، بوحفص رواين ،  )5(

، مداخلة مقدمة يف إطار امللتقى الوطين حول تسيري املؤسسات "تحقيق التميز املستمراملؤسسات االقتصادية ل

 .19، ص 2007االقتصادية والتميز ، قاملة ، 

، ورقة عمل " حمددات احلوكمة ومعايريها مع اإلشارة خاصة لنمط تطبيقها يف مصر"حممد حسن يوسف ،  )6( 

 .6، ص 2007مقدمة إىل بنك االستثمار القومي، 

، ورقة عمل مقدمة إىل معهد السياسات " تعزيز حوكمة الشركات يف فلسطني"عدنان قباجة وآخرون ،  )7(

 .5، ص MAS( ،2008) (ماس(االقتصادية الفلسطيين 

عبد الوهاب نصر علي، شحاتة السيد شحاتة ، مراجعة احلسابات وحوكمة الشركات يف بيئة األعمال العربية  )8(

 ].305- 304[، ص ص  2006امعية ، مصر ، املعاصرة ، الدار اجل

 .17، ص" املرجع نفسه" )9(

 ].24- 23[، ص ص " مرجع سابق"حممد مصطفى سليمان ، . د) 10(

 .36، ص"مرجع سابق"طارق عبد العال محاد ، .د) 11(

)12(  OCDE, Principles and Annotations on Corporate Governance, Organization for 

Economic Cooperation and Development Publication Service, Arabic translation, pp 6-11. 

Disponible sur le site web: www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/35032070.pdf 

Consulté le: 10/05/2013. 
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، مداخلة مقدمة يف إطار "ة الشركاتتدقيق احلسابات وأطرافه يف إطار حوكم"أشرف حنا ميخائيل ، . د )13(

، القاهرة ،  2005سبتمرب  26- 24املؤمتر العريب األول بعنوان التدقيق الداخلي يف إطار حوكمة الشركات ، 

 . 8مصر ، ص

 .139، ص 2005، جمموعة النيل العربية ، مصر ، "حوكمة الشركات"حمسن أمحد اخلضري ،  )14(

، " مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يف جمال حوكمة الشركات"اصة ، مركز املشروعات الدولية اخل )15(

  : على املوقع التايل 13/03/2012، أطلع عليه يف  26غرفة التجارة األمريكية، واشنطن ، ص

)http://www.oecd.org/dataoecd/13/63/35032070.pdf( 

  .63، ص" مرجع سابق"حممد مصطفى سليمان ، .د )  16(

 التسيري، وعلوم االقتصادية العلوم جملة املالية، األسواق كفاءة من الرفع يف اإلشارة نظرية دور بورقبة، شوقي )17(

  .142-140ص ص اجلزائر، ، سطيف،10 العدد

-90ص ص  األردن، والتوزيع، عمان، للنشر املسرية دار والنقدية، املالية شبيب، األسواق آل كامل دريد) 18(

91 .  

 اخلارجية، والتجارة االقتصادي النمو تفعيل يف العاملية السوق اسرب، دور وهدى شعبان إمساعيل شرف، مسري) 19( 

 ،1 العدد ، 31 ا�لد والقانونية، االقتصادية العلوم سلسلة العلمية، والدراسات للبحوث تشرين جامعة جملة

  .190-189ص ص سوريا، الالذقية،

 واألحباث لالستشارات السوري املركز سوريا، يف املالية األوراق أسواق يرامليداين، تطو  عزت أمين حممد) 20( 

 :االلكرتوين املوقع عرب متاحة األعمال،  إدارة يف والتدريب

http://www.mafhoum.com/syr/articles02/midani/midani.htm Consulté le: 23/04/2014.   

      ].19ـ18[ ص ، ص" مرجع سابق"د حمفوظ جبار و آخرون ، .أ )21( 

 .20، ص " املرجع نفسه")  22(
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.انعكاسات أخالقيات األعمال المصرفية على المسئولية المجتمعية

::إعدادإعداد

..**نشأت إدوارد ناشد نشأت إدوارد ناشد . . دد

الملخص 
ًجا أخالقًيا وال حتتاج جين األرباح بإعتبارها  متثل إدارة املؤسسات املصرفية على النحو األخالقي 

ا يف التنمية االقتصادية خلدمة مؤسسات جتارية تتصف بتقدمي خدمات خاصة للعمالء فحسب؛بل تساهم 
تمع  توجد آليات عديدة متكن املؤسسات املصرفية يف تقدمي اخلدمات األساسية للعمالء تنعكس بفوائد .ا

تمع والبيئة احمليطة يف الوقت ذاته .عديدة على ا

العمل فقط األخالق االقتصادية  للمؤسسات املصرفية تتنامى بالتبعية املتبادلة فهى ليست من أسباب
إلعادة احليوية إىل خمتلف األخالقيات جيب أن يقوم بإرضائها القائمون على خمتلف .؛لكنها من نتائجه أيًضا 

وكذا املؤسسات املصرفية  املعنية ألن األخالق يف إطار السلوكيات التطبيقية إمنا تشكل ، األنشطة االجتماعية
.كمل اخالقيات املؤسسات خاصة أن األخالقيات الفردية ت.تماعية جحاجة ا

وجيب استغالهلا لتحقق اخالقيات املصلحتني العامة ، املنافسة تعد حجز الزاوية يف االقتصاد احلديث
ا .واخلاصة  من خالل إطار املؤسسة املصرفية االخالقية  فاملؤسسة املصرفية حتدد القيم األخالقية لالستفادة 

تم بالوعي بعواقب وتأثريات القرارات .لتحسني عملية استغالل املوارد املتاحة تمعية للمصارف  املسئولية ا
ا ، اخلاصة بتلك املصارف .إضافة إىل تقبلها وإدار

خالقيات األعمال املصرفية  اليت تساعد على جذب أهدف البحث يكمن يف توضيح للعالقة بني 
تمع بضرورة توفري املوارد م على ا ا متتلك املوارد الالزمة عمالء كثر تنعكس مدخرا لدى املؤسسة املصرفية أل

تمعية  .لتوفري اخلدمات العامة ضمن مسئوليتها ا
Abstract :

Banking foundations management represents represent ethics method .it doesn't need to
profits as trade foundations ،they provide clients special services and contribute in economic
development for society services ،there are rules enables banking foundations to present basic
services for clients that return brevity on society and surrounded environment at the same time .

Banking foundations economic ethics are developed regularly ، they are not of the
reasons of work ، but of its results too ، to survive different ethics ، social activities principles
should satisfy them ، as well as banking foundations concerned ، as ethics are a social need in
practical behaviors especially when individual ethics complete foundation ethics.

nashaat691@yahoo.comمصر–االقتصاد  املساعد مبعهد العبور العايل لإلدارة واحلاسبات ونظم املعلومات استاذ *
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Competition is the basic stone of ethics economic so we should use it to achieve both
public and private aims ، through banking foundation ethics ، it defines ethics values to improve
using available resources ، and social responsibility takes care of awareness and effects of private
decisions in those banks in addition to accepting and management.
The aim of research is in relationship clarification between banking treatments ethics which
attract clients reflects their saving on the society by saving resources inside banking foundation
as they own required resources for public services as it's sociable responsibility.
The studies divided into two chapters: the first Chapter: banking sector ethics treatments
reflections ،the second chapter :banking sector social responsibility .

:المقدمة 
ا ا للمجتمع احمليط  تمعية ، املؤسسات املصرفية هلا دور هام حنو توجيه خدما والتخطيط لالنشطة ا

تطيع من خالهلا يستلزم أن يكون لدى تلك املؤسسات القدرة على إدراك أن القوى اخلارجية هلا قوى تنافسية تس
تمع  احمليط لإلستحواز على األسواق  .تغيري اإلجتاه حنو تعظيم التنمية وتعظيم األرباح وخدمة ا

وتعد القيم واملبادئ األخالقية املتوارثة من األسباب اليت جتعل املؤسسات املصرفية متماسكة لبث 
املتداولة يف تلك املصارف والسيما إذا كانت أنشطة اإلعتقاد لدى األفراد بالشعور باألمان املصريف حيال أمواهلم

ا جغرافًيا تمع احمليط  .املؤسسة ظاهرة للجميع  فيشكل خدمات حمتمعية تقدمها تلك املؤسسات من أجل ا

أن املؤسسات املصرفية تقدم العديد من اخلدمات للعمالء  وعند إتاحتها للناس ترجع إىلأمهية البحث 
سبهم من املؤكد أن يسهم هؤالء بتوفري فرص عمل يف احلرف واملهن الصغرية يف صناعة التنمية على أساس ما ينا

.االقتصادية  تنعكس اجيابًا على جمتمعهم 

أن هناك ثالثة أطراف تنشأ بينهم عالقات متكاملة ومتبادلة وهم املؤسسة تتمثل يفمشكلة البحث 
تمع ، العمالء، املصرفية دف إليها إرتفاع عدد الع.ا مالء لدى املؤسسة املصرفية يزيد من احلركة  التجارية اليت 

تمع  ومن ضمنهم العمالء  تلك املؤسسات وكلما كانت مؤسسة أخالقية يزداد عدد عمالئها لتبدأ خبدمة ا
تمع مما يلزم على تلك املؤسات أن ترسم خططًا خلدمة ا تمع تعتمد بطريقة أكثر اتساًعا مبا يسمى مسئولية ا

م ورضاهم  .على تنفيذها معاير أخالقية تساعدعلى جذب عمالء جدد وتسعى لتحقيق رغبا

:مايلي هااإلجابة عليها ومن أمهعن هناك عدة اسئلة يتطلب البحث تتمحور يف أنتسائوال البحث

.املصارف هل يوجد مسئولية جمتمعية للمؤسسات املصرفية تتناسب مع حجم مدخرات العمالء يف تلك- 
تمع احمليط هل أخالقيات األعمال للمؤسسات املصرفية هلا دور على جذب عمالء وزيادة مسئ-  م جتاه ا وليا

.م
.هل ميكن للمؤسسات املصرفية حتقيق احلاجات والرغبات االجتماعية واالقتصادية  للمجتمع - 
تمعية للمؤسسات ا-  .ملصرفية ما هي العوامل الضرورية لنجاح املسئولية ا
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االستنباطي باعتباره نسب املناهج ملثل هذه –طبيعة املوضوع تقتضي إتباع املنهج االستقرائي :منهجية البحث 
.  الدراسة 

:وتنقسم الدراسة من خالل خطة  موضحة كالتايل

.إنعكاسات أخالقيات األعمال للقطاع المصرفي :المبحث األول 
.للقطاع المصرفي المسئولية المجتمعية:المبحث الثاني

.إنعكاسات أخالقيات األعمال للقطاع المصرفي: المبحث األول
:في النشاط االقتصاديethicsمفهوم القيم واألخالقيات :أوالً 

تمع جبانب مصلحته اخلاصة  األخالق االقتصادية متيز االقتصادى املاهر يف حتديد هدفه الذي خيدم به ا
ا املؤسسة جمموعة القيم واملبادئ اخل. ا االقتصادى املاهر أثناء ممارسة عمله وتلتزم  لقية والسلوكية اليت يلتزم 

فاالخالق تصرف اخالقي عام لالنسان .االقتصادية تعد من القيم العامة  والتقاليد والتصرفات  العامة واخلاصة 
.أ عن ممارسة النشاط االقتصادي على املستوى الشخصي  حتوى جمموعة الواجبات  وااللتزامات اخلاصة اليت تنش

ا  م مبدى ، أخالقيات املهنة املصرفية تنعكس من خالل املوظفون العاملون  فهم املؤثرون على مؤسسا
تمع عن املؤسسات املصرفية واحلكم  التزامهم بالقوانني  واألنظمة واألعراف السائدة لتظهر مدى رضاء أفراد ا

االخالقيات النبيلة للمهنة ومن هنا يظهر مدى اإلنتماء والوالء لكل األطراف ساء من عليها مبدى التزامهم مبعاير
. جانب العمالء للمؤسسات أو من جانب املؤسسات للوطن 

م كايف لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص  تطبيق املعايري األخالقية  والشفافية يف تعيني املوظفني وتنوع فئا
تمع   واحملافظة على تلك العالقة واحرتام العادات والتقاليد و  بالتايل خلق عالقة جيدة بني املؤسسات املصرفية وا

يدفع املؤسسات املصرفية للعطاء الوفري للمجتمع الذي هو املصدر الرئيسي لتمويل تلك املؤسسات  سواء كانت 
.واضح يف هذه الدراسة  شركات سوق املال أو شركات التأمني أو البنوك  وإن كنا تشري إىل  البنوك كمثال 

زيادة رضاء العميل من أهم العوامل اخلاصة بالقيم واألخالق املرتبطة باألنشطة االقتصادية اليت متارس 
دف احلصول على الربح  املرتبط  بتحقيق مستوى عاىل من اإلبداع حىت ولو وصل إىل درجة الثبات ىف حتقق 

ملال املستخدم كبريًا كان أو صغريًا فكالمها خيضعان ملبدأ واحد أثناء املمارسة وهو وال يهتم مبقدار رأس ا، األرباح
وتنعكس عليه ىف ممارسته لعمله ونشاطه ، أخالقيات املهنة اليت يكتسبها الشخص من تنشئته االجتماعية والدينية

العمل غري املشروع كشراء والبعد عن ) املادي والبشري(على إعتباره صمام األمان لالستثمارين ، االقتصادى
، وتصنيع األسلحة واملخدرات أو األفعال غري الالئقة كلعب القمار وممارسة الدعارة وخمالفة النظام العام واآلداب

ا وتعد القيم االقتصادية  املطلوبة هى ، مما يستوجب ضرورة محاية املتعاملني مع أصحاب األعمال الذين يباشرو
افية وإحرتاًما وإرتباطًا بالدراسات الفنية والعلمية ملا هلا من مميزات يسعي هلا رجال األكثر أمانة ونزاهة وشف
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وتعويض )1(األعمال ىف حتقيق السيطرة والشهرة والتعبري عن الذات واإلستقالل واألمن واخلدمة االجتماعية 
نفس الوقت هى أخالقيات وىف .الضحايا عن اخلسائر اليت يتعرض هلا املستهلك نتيجة عيوب الصناعة أو الغش 

تمع للمؤسسات امللتزمة باملبادئ الصحيحة بالتجارة، تكون حمل جذب العمالء فاألخالق، وثقة من أفراد ا
وذلك ، مبجملها هي جمموعة القواعد واملثل العليا اليت حتض اإلنسان على عمل اخلري  وتنهاه عن ارتكاب الشر

).2(لسمو اإلنساين الراقي بقصد الوصول به إىل درجة الكمال  وا

:التطور االخالقي :ثانًيا 
فمن باب  املسلمات ، أو األنظمة  أو األشياء، رغم أن القيم هي مسات فعلية لألشخاص أو األفعال

، أخذنا نكتشف متحيصات خمتلفة يف مضمون كل واحدمنها.وعرب الثقافات املختلفة ، أيضا أنه على مدار التاريخ
كذلك تطور لدى الوعى ، قي يستلزم تطوراً يف طريقة تلقيها  أيًضا لنجعل من حياتنا األفضل دائماً التطور االخال

).3(األخالقي للمجتمعات الكرتونياً او تقليدياً حىت ال يتم وصف األخالق بالتخلف أو الرجعية 

ا ا تمعية  تعكس مدى جناح جناع املؤسسات املصرفية  يف تطبيق املعايري األخالقية وحتديد مسؤليا
تمع ا تلك املؤسسات جتاه ، النظام االقتصادي يف ا وتعكس أيًضا التطور االخالقي يف األنشطة اليت تقوم 

تمع سواء يف التعليم أو الصحة أو  تمع كأهتمام املؤسسات املصرفية جتاه القضايا العامة اليت تصيب ا ا
مراكز حماربة الفساد  وغسيل األموال  ومكافحة اإلرهاب  واإلقالع عن ، اإلسكان أو املراكز البحثية العلمية

أو الوقوف يف حاالت الكوارث الطبيعية  أو دعم الطالب واخلرجيني ومجاية البيئة من ، التدخني أو املخدرات
واملعنوي  وحماربة الدروس اخلصوصية  وتقدمي الدعم املادى، امللوثات وتدوير املخلفات  وتنظيم العشوائيات

لألسر املنتجة لتحسني الدخل القومي من خالل تيسريات مقدمة لعمل املشروعات الصغرية ومتناهية الصغر 
ومحاية للمستهلك   أو اإلهتمام بالنواحي الثقافية  والرياضية كل ما سبق حيتاج االستخدام النقدى  كسيولة نقدية 

تمع   وليس بضائع فقط تدبرها املؤسس ة النقدية من أمواهلا أو بالشراكات مع منتجيها  ومن املؤكد مصدرها ا
.أن يكون ذلك ضمن ما يتطلبه وحيتاجه اإلنسان كحقوق دنيا  هلم 

:في القطاع المصرفيإطار عمل األخالقيات االقتصادية :ثالثًا 
ا يهدد النشاط االقتصادي بالفشل، املبادئ األخالقية هي أساس العمل االقتصادي  العام وغيا

.لذلك جيب أن يكون من الواضح إظهار هذه املبادئ لتحقيق الغرض املرجو منها ، واخلاص

فهى متنوعة –باستثناء بعض املهن الذي يصدر هلا تشريع خاص –القيم االخالقية ال ينص عليها قانون حمدد 
اسب  وعدم إخفاء العناصر املفروض بني االخالقيات العامة واخلاصة  اليت تساعد يف اختاذ القرار االقتصادي املن

ا  أو احرتام احلياة اخلاصة للعمالء   ومجيعها تنبع من السلوكيات الشخصية  كالنزاهة   فيها علم الكافة  
.والصدق واجلرأة  واحرتام العمالء  وااللتزام باحلقيقة وعدم الكذب 



.نشأت إدوارد ناشد: د.انعكاسات أخالقيات األعمال المصرفية على المسئولية المجتمعية

27
2017دیسمبر–03: العددمجلة التنمیة واإلستشراف للبحوث والدراسات   

ومنها فرنسا واململكة املتحدة تعد من األعمال املصرفية األخالقية واالجتماعية يف معظم دول العامل
تمعية شكًال وموضوعاً وكان هلا دور بارز يف الكساد االقتصادي واحلد من مشكلة  األعمال اخلاصة من البنوك ا
دف حتسني دخل الفرد واالسرة  البطالة  وتنشيط العمل التجاري عن طريق االهتمام باملشروعات الصغرية 

ولكي يقوم القطاع املصريف بشكل مشروع يتسم بالذكاء واألخالقيات  يف .واالقل فقراً وخاصة األسر احملرومة 
تمع  جيب عليه أن يدور يف اإلطار اآليت  :ا

واليت تتمثل يف إرضاء احلاجات اإلنسانية اليت حيتاجها ، الغايات االجتماعية اليت تعترب أساس وجود القطاع املصريف- 1
.بشكل جيد للمجموعات املتأثرة بنشاطه الفرد من القطاع املصريف  و 

تمع املعاصريف السوق  - 2 وجود اآلليات املالئمة املشروعة لتحقيق ذلك ويف القطاع املصريف تتمثل تلك اآلليات يف ا
، واملنافسة  والبحث عن العائد مع األخذ يف االعتبار أن هذه اآلليات إمنا تشكل الوسائل املالئمة لبلوغ اهلدف 

.دف نفسه وليس اهل
والذي يتم التعبري عنه يف الدول احلديثة مبا يسمى بامليثاق ، اإلطار القانوين السياسي املرتبط باملصرف حمل النظر- 3

واملتوافقة مع القواعد الدستوريةاليت يريدها ، الذي حيدد فيه احلقوق واإللتزامات حبسب التشريعات القانونية السارية
.وحده اجلميع وليس القطاع املصريف 

تمع وطلبه للوعى األخالقي لتوليد الثقافة والثقة وهو أمر ضروري إعادة احليوية والثقة لكل من - 4 إحتياجات ا
تمع والقطاع املصريف  . ا

:األعمال المصرفية التي تلتزم بالمعايير األخالقية :رابًعا 
:رد هنا اهم األعمال ن نو كمجيع األعمال املصرفية جيب أن تتسم باملعايري األخالقية ول

:اتقان العمل -1
العمل ال ينتج سلًعا فقط بل يعد افراد يعيشون احلياة اليت صمموها بأنفسهم ؛فالعمل هو أساس احلياة 
االقتصادية جيب أال يستعبد من يقومون به حىت ال تدفن املهارات واملواهب اليت تعدان من املنتجات املؤثرة يف 

.ردود االقتصاديالسلع واخلدمات ذاد امل

تمع  ويوضح العالقة احلاكمة بني احلياة االقتصادية  والفضيلة  العمل اجلاد الشريف يعود على الفرد وا
األخالقية ؛فقمع األعنياء للفقراء مثل عدم تعاون الفقراء لألغنياء كالمها مكرهة اقتصادية ألن فرص الفضيلة 

.ة االقتصادية تظهر يف مجيع مناحي احلياة  ومنها احليا

: الحسابات- 2

ويتعني على القطاع املصريف اإللتزام باملعايري ، بنصوص القانون يفرض على البنوك اإللتزام بالسرية
األخالقية لكي تستمر يف عملها ومواجهة املنافسة  حرًصا على مستقبل املصرف وجناحه والسيما املتخصص يف 



.نشأت إدوارد ناشد: د.انعكاسات أخالقيات األعمال المصرفية على المسئولية المجتمعية

28
2017دیسمبر–03: العددمجلة التنمیة واإلستشراف للبحوث والدراسات   

تنعكس جناحات البنك ذات التوجه األخالقي  على قدرته على مجع .. .، جمال خربة معينة كالبناء أو الزراعة
أموال كبرية وسيطرته على السوق بقدر استحوازه على األموال وتوجيهها حنو االستثمار يف القطاع اجلغرايف 

تمعى  أو اإلقليمي  . أوا

لما كان املصرف ملتزم باملعايري ختضع احلسابات للتقييم مقابل السياسة االخالقية املتبعة من قبل املصرف فك
تمع يف شكل تكافل اجتماعي داعما لالقتصاد االجتماعي  .األخالقية يعطى داللة  ينعكس على ا

:القروض -3
، والسلوك االخالقي هو شعور بضرورة الوفاء بالواجبات، القروض  متثل حصة األسد بالنسبة للبنوك

ط لكنه يؤثر يف جناح املقرتض  أيًضا ؛فالعمالء يهتمون جيدا اخالقيات املصرف تنعكس ليس على املقرض فق
قواعد األخالق تلعب دور جوهري يف تنظيم .باملصارف اليت حتافظ على سريتهم وال سيما يف جمال القروض 

م يف البيئة املعاصرة اليت تتسم بالتطور الشديد يف تبادل وختزين املعلومات اإللكرتونية،يلتز .السلوك االجتماعي 
ا حلماية املعلومات  م وتتبع اإلجراءات الالزمة وموصى  املصرف خبصوصية العمالء  ومحاية املعلومات اخلاصة 

فاالفصاح عن معلومات سرية ختص العميل ينال من الثقة .من أجل محاية املعلومات الشخصية اخلاصة بالعمالء
.يانات واملعلومات يف املستقبل يف املهنة  ويعوق املصرف من قدرته على حتصيل مثل هذه الب

.المسئولية المجتمعة للقطاع المصرفي: المبحث الثاني
:اهتمامات القطاع المصرفي بالمسئولية المجتمعية :أوالً 

تمعات اليت يعيشون فيها ولديه برنامج عطاء خريي قوي يشجع  القطاع املصريف كل املوظفني على املشاركة يف ا
تمع بكل عناية من أجل يتم تنسيقه من قبل ا تمعي فيقوم بتقييم فرص املشاركة يف ا لبنك وفريق االستثمار ا

تقييم مالءمتها ألهداف الشركة وموازنة املوارد املتاحة مقابل االمتيازات اليت ميكن احلصول عليها لصاحل عمالئه 
خلريية أثناء أوقات العمل أو من خالل وجيب مناقشة استخدام موارد ومرافق املصرف أو املشاركة يف االجتاهات ا

.استخدام تقنيات االتصال لدى املؤسسات املناظرة

ا ما هو خمصص  التقارير السنوية وامليزانيات اخلتامية  للمؤسسات املصرفية لألسف الشديد ال يوجد 
تمعية ممارسة املؤسسة سبل أخالقية  مما جيعلها من األنشطة الغري مرئية اليت أحيانا تثري الشك بعدم، للمسئولية ا

أو احلكم على املؤسسات املصرفية مبمارسة أنشطة غري شرعية ؛فضال ... عامة على األقل كاألمانة واملصداقية  
ا تأخد دائمًا دون أن تعطي ؛بينما اهلدف من املسؤولية  تمع على أنشطة تلك املؤسسات بأ عن عدم رضاء ا

تمعية من املفرتض أن تعظ .م الناتج وتقلل املضار  من خالل برامج اجتماعية واقتصادية وبيئية متميزة ا

ونأمل  أن يكون هناك جملس أعلى على غرار الشركة القابضة يكون دورها اقتضاع جزء من أرباح تلك 
تمع من خالل برامج  مس تدامة املؤسسات مبوجب قانون يراقب التمييز بني التسويق  وحتديد املسئولية جتاه ا
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طويلة األجل وليس يف شكل تربعات او منح  ليتم القضاء على املشكالت العامة او احلد منها  مقابل منح 
تمع ودعم لالخالق اليت  امتيازات هلا مقابل ما يتم خصمه  وتعلن الربامج لتحدد مدى تأثريها اجيابيا يف ا

.متارسها تلك املؤسسات بشكل معلن وليس خفي 

:سات القطاع المصرفي في المسئولية  المجتمعية ممار :ثانًيا 
:تسهيل الحصول على اإلتمان المصرفى - 1

يتعذر على األفراد احلصول على قروض مصرفية كبرية لعدم وجود ضمانات كافية لدى املؤسسة البنكية 
ولتفادي اإلجراءات . بسيطة وتكثر اإلجراءات املتشددة ملنح هوالء القروض حيت ولو كانت) . احمللية والدولية(

واحلصول على ) 4(تكون قابلة لإلقرتاض)أشخاص أو أموال (التعسفية واملعقدة يلجأ األفراد إىل تكوين شركات 
م الشخصي ولكن بضمان الشخص اإلعتباري الذى تكون   له صالحية كاملة ىف - أية أموال ليس بضما

يفوق حصص التأسيس وهنا يكتسب حقوق ويتحمل باإللتزمات اإلقرتاض حيت لو كان املبلغ املطلوب إقرتاضه
.بعيًدا عن األشخاص الطبيعية املكونة للشركة 

لذا علي البنوك وهي بصدد إصدار قرار اإلئتمان مبنح القرض هلا أن تشرتط شروط معينة لإلعتبارات املالية 
لوجود ضمان رأمسإىل متتلكه الشخصية اإلعتبارية وذلك، واالجتماعية واالقتصادية والبيئية لضمان منح القروض

ويعد أيًضا شكل جديد ضمنًيا ىف صورة شراكة بني املؤسسة البنكية واملؤسسة التجارية ويسامهان مًعا ىف خدمة .
تمع ومها ىف نظر املشرع يقدم أحدمها  على تقليل نسبة ) املؤسسة التجارية(تيسريات ويتفاوض اآلخر) البنك(ا

للنفع العام ىف شكل خدمة جمتمعية ما مل يلزم البنك بنص )5(ة املطلوبه منه على إعتبار أن املال خمصص الفائد
.خاص ملثل تلك احلاالت ىف تقليل نسبة الفائدة احملصله من العمالء

تمع ا جتاه ا يقل أمهية عن بل عليها هى أيًضا التزام ال، وهذا ال يعىن أن البنوك نفسها تتحلل من إلتزاما
ونقصد بذلك البنوك اخلاصة مبا يتناسب مع موضوع البحث حيث نستبعد املؤسسات . املؤسسات التجارية

.التجارية اخلاضعة للقطاع العام وكذلك البنوك احلكومية 

تمعية ميكن أن تظهر ىف صور متعددة منها توفري خدمة خا) 6(املنافسة بني البنوك صة ىف جمال اخلدمة ا
، للمعاقني سواء من ناحية التعينات والتوظيف أو خدمات منزليه هلم أو البنية اهلندسية داخل البنك أو خارجه

والبعض تقدم تيسريات للزواج  أو برامج اجتماعية لألحياء القدمية وترميم املنازل وشراء مواشى للرتبية والقروض 
والوفاة وهدفها بذلك تقدمي خدمة للمجتمع وىف نفس امليسرة للشباب للقضاء على البطالة وحاالت العجز 

.الوقت كسب والء األفراد املستفيدين من تلك اخلدمات وهى تعد من اجلانب التسويقى للبنوك 
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:تحقيق الميزة التنافسية -2
تمعية يزداد من خالل السمعة اجليدة والعالمة التنافس االقتصادى بني املؤسسات املصرفية  ىف التنمية ا

، التجارية املميزة هلا ملا حتققه اخلدمات املقدمة  بطبيعتها  للتنافس مع بعضها البعض على دخل املستهلك احملدود
بسبب حمدودية الدخل ومن مث على )7(وبالتإىل فإن اخلدمات اجلديدة هلا آثار على الطلب على هذه اخلدمات

خرية ىف مواجهة خطر املنافسة من البدائل الىت تبدأ من حتديد خدمة وتقع األ. املؤسسات املصرفية  اليت تقدمها  
متميزة  إىل أن تصل إىل اإلنسحاب من السوق وبالطبع ال تسعى املؤسسات املصرفية للوصول إىل تلك املرحلة 

تمع هلا بصورة أخالقية للحفاظ على بل عليها أن تتدخل لإلستحواز على السوق عن طريق جذب إنتباه أفراد ا
أو ، عمالئها  وقد يكون عن طريق توفري اخلدمات اإلضافية هلم وتتحقق اإلستفادة غري املباشرة للمؤسسة املصرفية

مع األخذ ىف اإلعتبار قوة املشروع  أو اخلدمة  املسيطرة وعدد املنافسني –تعزيز اإلتصال بالبنوك األخرى املنافسة 
تمع لزيادة توعيته ووعيه –قة اإلنتاجية والطا، والعرض والطلب، وتكلفة اإلنشاء أو اإلتصال املباشر بأفراد ا

تمع الذى  االقتصادي باملنتج  واخلدمة املقدمة أو توافر اخلدمات العامة الىت تنشئها املصارف  اخلاصة خلدمة ا
.يستفيد منها ىف األجل الطويل 

فامليزة التنافسية ، يزة التنافسية للمؤسسة املصرفية تشكل امليزة التنافسية الفريدة  الناجتة عن حمور امل
الداعمة  هي تلك اليت تدفع بعجلة التقدم لألمام ليس حبسب رغبة العمالء حسب بل عليهم حتليل السمات 
م  مثل  األموال املنفقة على البحوث  والتنمية والوقت املنقضي يف تطوير فريق مقدم اخلدمة  األساسية ملؤسسا

.)8(لكي تساعد هذه النفقات بقوة على زيادة فرص النجاح على املدى الطويل بشكل جيد

:زيادة السلع وتطويرها فى السوق -3
وينتج عن ذلك منوع ىف عدد ، تتعدد األنشطة االقتصادية بني املؤسسات املصرفية  لتتحقق املنافسة فيما بينها

تمع وتكلفة اخلدمة  واإلستغالل األمثل للموارد اخلدمات  اليت هي يف األساس متاحة حبسب إحتياجات  أفراد ا
.)9(واإلمكانات املتاحة واحملدودة إلنتاجها ىف ظل قواعد املنافسة املشروعة املتعارف عليها 

أما من جهة التطوير فتسعي املؤسسات املصرفية  إىل الدخول لألسواق بأكرب عدد ممكن من  اخلدمات 
ىف تعديل قواعد )10(يس الومهى يف تقدميها  مع إستخدام  قوة التكنولوجيا والعلوم احلديثة مع التمايز احلقيقى ول

تقدمي اخلدمة أو توفري  السلعة أوالتعبئة أوالتغليف أو ذوق املستهلك أواملاركات املسجلة أوإستخدام بدائل  لعناصر 
.)11(اإلنتاج ويرتك كل مشروع ىف السوق حبسب قدراته وكفاءته 

عطى االقتصاد اإلبداعى دورًا بالغ األمهية سواء على املستوى القومى الشامل أو على املستوى احمللى دورًا ىف أ
تمع والقطاع املصريف  ىف نطاق احلركة الدافعة ملستقبل  ا كل أفراد ا حتديد املهام والواجبات والوظائف اليت يقوم 

.أفضل 
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قطاعات االقتصادية مسامهة ىف الناتج احمللى اإلمجايل وىف التجارة تعد الصناعات اإلبداعية من أكثر ال
ا املتصاعدة خاصة أن املسامهات  ا املؤسسات املصرفية بشكل اخالقي  وقد أظهرت تطورا العاملية اليت اهتمت 

ا سواء بالسلع أو اليت تشارك فيها بطبيعتها خالقة ودافعة إيل املزيد من الفرص االقتصادية اليت حتقق فيها إبداعا
تمع حىت ولو  اخلدمات أو إستخدام التكنولوجيا واألحباث والتدريب للوصول إىل درجة اإلشباع لكافة أفراد ا

. )12(إندجمت املؤسسات املصرفية  مع بعضها البعض 

:تحقيق إنتعاش اقتصادى دائم ومستمر -4
تمع  لكىي جتعله مستهلك جيد للسلع إهتمام املؤسسات املصرفيىة  بالنشاط االقتصادى لتنم ية ا

تمعي وترصد  . واخلدمات اليت تكون متاحة له  وتسعى املؤسسات  املصرفية يف الوقت احلاضر لزيادة نشاطها ا
ا بشكل مباشر وموجه للعميل لتؤدي نفس الدور التسويقي بناء  كثريًا من األموال للرتويج والتسويق عن خدما

وتعدد املؤسسات املصرفية  من هذا .وتلبية رغبات املستهلك )13(عتمد على قوة السوق املصريف على اسرتاتيجية ت
وال يتم ذلك بصورة مؤقتة لكن بصورة مستمرة حيت يتم . النوع يؤدي إىل اإلنتعاش ىف كافة األنشطة االقتصادية 

تمعية وهو من أهم شروطها أن يوجد مص در دورى متجدد يدر دخًال التمويل الذاتى إلحداث التنمية ا
فعلى سبيل املثال عند قيام املؤسسة البنكية  بإنشاء مدرسة تعليمية ، إلمكانية الصرف على كافة عناصر املشروع

يف مكان ما فعن طريق حتصيل الرسوم املدرسية احملددة مبعرفة الدولة يتم تشغيلها ومن أرباحها يتم الصرف منها 
ا الن املست هلك الدائم للسلع واخلدمات املنتجة موجود وهو ىف نفس الوقت يقوم بإستهالك على العاملني 

.)14(السلع املتنافس عليها لرغبته ىف ذلك 

ويظهر اإلنتعاش االقتصادي عن طريق نسبة حتقيق األرباح حيت يصبح من أهم شعارات املؤسسة املصرفية  
، وتوفري ظروف العمل املالئم واآلمن للعاملني ومحاية املستهلكأن تعلن عن إهتمامها باحلفاظ على املوارد الطبيعية 

دف جتنبها ألية ظروف سياسية أو أمنية للمقاطعة رغم الرتابط الشديد بني النشاط السياسى والنشاط  وذلك 
دف جذب العمالء .االقتصادى 

:زيادة التنمية االقتصادية -5
تمع املختلفة وضرورة الوصول إىل إىل مساندة)15(حتتاج التنمية االقتصادية  القطاع اخلاص لفئات ا

ويقع عبء زيادة . أنسب السبل لتوزيع األعباء املرتتبة عليها وضرورة التخلى عن العادات والتقاليد اليت تعوقها 
إلهتمام ذلك  ملا تقوم به من زيادة ا، التنمية االقتصادية على املؤسسات املصرفية  االستثمارية بزيادة عددها

حيت ميكن إحداث ، باألفراد وحثهم على العمل كقيمة اجتماعية  بطريقة أخالقية وليس كوسيلة للرزق فقط
وتعد من املنافع االقتصادية اليت متيز القطاع املصريف  عن .)16(التقدم االقتصادى عن طريق زيادة الدخل القومى 
تمع ا جتاه ا وختفيض ، وقدرة املؤسسة على النفاذ ىف األسواق اخلارجية،املؤسسات األخرى والوفاء بإلتزاما

.وزيادة كفاءة املؤسسة املصرفية  ، تكلفة إنتاج اخلدمة 
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ونأمل من املؤسسات املصرفية واليت هدفها العناية الفائقة باملستثمرون يف مصر أن يهتموا ببناء مدارس 
كك احلديدية خلدمة العاملني باملصانع ضمن أنشطتهم يف خمتلفة يف املناطق العمرانية اجلديدة وإنشاء خطوط للس

تمعية ومن املؤكد أن النفع سيعود عليهم اوًال  يف توفري املبالغ املخصصة لوسائل نقل العاملني  ضوء اخلدمة ا
هذه والوقود املستخدم وراحة للعاملني  وحًال ملشكالت املرور ونظافة للبيئة  وفتح جمال االقراض من أجل انشاء 

.  اخلدمة 

:ونقل التكنولوجيا تطوير فرص التعلىم والتدريب -6
وقوة العمل تعتمد ، التعليم والتدريب من أهم احملاور األساسية لتحسني العنصر البشرى لرفع اإلنتاجية

تقدمي وعن طريقه تطور املؤسسات املصرفية يف، لذلك هو ىف حد ذاته استثمار وليس إستهالك)17(على التدريب 
ا بطريقة أخالقية  ىف ظل ما حيصل عليه العاملني من برامج وتدريب ليستفيد منها مجيع األطراف  خدما

تنعكس )التدريب / التعليم (وهناك سلسلة من األهداف ىف كل مرحلة .والنصيب األكرب يعود على البنك 
تمع ودور التعليم يظهر ىف رفع مستوى األداء وقلة تكاليف املشروع وزيادة اإلنتاجية ، اقتصاديا على الفرد وا

للسلع واخلدمات  بإستخدام األسإلىب اجلديدة لتحسني بيئة األعمال التجارية تنفيًذا إلسرتاتيجة االستثمار 
.تمع وينعكس ذلك كله على الدخل القومى وىف حالة الزيادة تتحقق الرفاهة لكل أفراد ا.)18(

التعليم والتدريب له تأثريه على كسب الثقة وإكتشاف القدرات وقياسها مما يؤدى إىل حل املشكالت 
تمع عن طريق منح دورات تدريبية )19(واإلبتكار وزيادة اإلنتاج  لذا تسعى املؤسسات املصرفية  إىل تطوير أفراد ا

االت املتخصصة حبسب النشاط الرئسي للمؤسسة وحماضرات وعقد مؤمترات وندوات وحلقات حبث  ىف . ا
ا تنقل ثقافة جديدة للمجتمع وخاصة ىف الدول  وعن طريق إستخدام الوسائل التكنولوجية احلديثة ىف حد ذا

تمعات الريفية يف شكل مبادرات لتحسني وإنشاء املؤسسات الرتبوية ومؤسسات البحث العلمي  . )20(النامية وا
تم املؤسسات املصرفية  باألنشطةاليت تتخصص فيها وىف نفس منطقتها واملالحظ يف معظم الدول النامية أن 

اجلغرافية أو املناطق الفقرية  حىت تستفيد ىف األجل الطويل من خرجيني هذا املشروع ومن والئهم للمؤسسة 
وقد . تصاد بشكل غري مباشر املصرفية  والتعامل معها وهو ىف نفس الوقت يعد من االستثمار ىف حتسني االق

. ختدم مؤسسات أخرى ىف نفس نشاطها االقتصادي وليس لديها إمكانات فن تنفيذ هذه اخلدمة

وحتسني التعليم والتدريب لتأهيل الشباب حديث التخرج  يف املشروعات الصغرية من أهم التحديات الىت 
حيث يفتقر الكثري منها إىل ، يب ىف مصر والدول العربيةوأنظمة التعليم والتدر ، تواجه املؤسسات املصرفية 

االت اليت حيتاجها السوق مما يساعد على سد الفجوة بني العرض والطلب على العمالة  العمالة املتخصصة ىف ا
وال ميكن أن نتجاهل أن التعليم والتدريب يؤديان إىل خلق مهارات وطنية تعد من العناصر األساسية للدولة.)21(

تمع وخباصة ، لتيسري عملية التنمية االقتصادية ىف كافة القطاعات رغم وجود مشكلة تواجه بعض أفراد ا
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إن املؤسسات تطلب للتعيني فيها من لديهم اخلربة العملية  وال يكتفى بالتأهيل والتدريب الذى حصل ، الشباب
.والتطبيقىعليه الشباب بإعتبارها دراسة نظرية فقط تفتقر للجانب العملى 

دف  إىل تعزيز وجود الكوادر املدربة اليت توفرها  خطط التدريب حتتاج إىل اسرتاتيجة  طويلة املدى  
تنعكس .املؤسسات املصرفية للمجتمع احمليط وخاصة أن لتلك املؤسسات فروع كثرية منتشرة يف كافة أحناء البالد

خصوصية املؤسسات تتميز بوجود عنصر املنافسة  يف .داجيابا على  وبالتايل ترفع من مستوى الدخول لألفرا
االت االقتصادية والبيئية والبشرية  ومن الضروري أن تكون املنافسة حبسب القوانني واألنظمة والىت تؤكدها تعزيز  ا

.اجلهات الرقابية إلعالن أخالقيات اجلهة املصرفية 

تو  تمعية بثقل مايل كبري يصعب أو يكاد يكون من تتمتع املؤسسات املصرفية الكربى الىت  م باخلدمة ا
ا املالية الضخمة تسعى إىل نقل التكنولوجيا من الدول املتقدمة ، املستحيل على األفراد إمتالكه ونتيجة إمكانيا

وقد تأخذ ، فةونقل اخلرباء واخلربات واملعر ، إىل الدول النامية عن طريق توفري اآلالت واملعدات احلديثة املالئمة
.)22(صور متعددة منها براءات اإلخرتاع أو تكنولوجيا كثيفة العمل أو رأس املال 

تمعية ختلق ميزة تنافسية من صنع اإلنسان  . إن تبين نقل التكنولوجيا عرب املؤسسات املصرفية  للخدمة ا
حيث تستطيع توليد ، التنافسية الوحيدة املستدامةواأليدى العاملة املاهرة هى األداة الرئيسية للتنافس وهى امليزة

وهى الىت حترك سريًعا املوارد الطبيعية ورأس املال على نطاق الدولة بل ، التكنولوجيا اجلديدة للمنتجات والعمليات
وىف حالة املؤسسات املصرفية املتعدية واملتعددة اجلنسيات تسعى للسيطرة على التكنولوجيا بسطوة)23(العامل 

االت الىت ختدم التكنولوجيا بكثافة عن طريق نقل التكنولوجيا وميكن للمؤسسات ، إحتكارية وخباصة ىف ا
، املصرفية  إنتاج خدمات جديدة والسيما االلكرتونية كأسلوب جديد  ختليقي بديًال تاًما  للموارد األولية الطبيعية

إلثبات كفاءة املؤسسة املصرفية  على تقدمي  وتوفري السلعة أو مما خيفض الطلب على املوارد األولية ىف الوقت ذاته 
بدون أن تتجاهل التكنولوجيا احلديثة ىف .اخلدمة ىف شكل جديد وأعلى جودة وأقل سعرًا ىف ظل خدمة جمتمعية 

االت الرئيسية ىف أى نشاط اقتصادي .)24(االستثمار واالنتاج والتسويق على إعتبار أن هذه ا

: تثمارات للمناطق الفقيرة توجيه االس-7
املناطق احلضرية والصحراوية ىف األجل اقتصادية يف)25(إن من الطبيعى أن فرص االستثمار ختلق قيمة 

القصري واملتوسط والطويل  بينما ىف املناطق الريفية والقرى تكون ضعيفة لعدم إهتمام الدولة باخلدمات األساسية 
بفرص العمل املتاحة ألفرادها وإخنفاض الدخل ومستوى املعيشة وزيادة الفقر وتتأثر تلك املناطق سلًبا ، فيها

تمع يعمل على جذب االستثمارات لتلك  واملرض واألمية  ومن مث نشاط املؤسسات املصرفية االقتصادى جتاه ا
دف تنميتها وإتاحة فرص عمل جديدة إضافية فيها وإستغالل كافة املوارد الطبيعية امل ا لرفع املناطق  تاحة 

تمع حبسب البيئة التشريعية  وإنشاء أسواق خمتلفة ىف جماالت ، )26(مستوى معيشتهم وتوظيف كافة فئات ا
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واألسواق الزراعية حسب طبيعة املنطقة املوجه هلا االستثمار واألقاليم اجلغرافية وإشباع احلاجات –الصناعة 
تمع  .األساسية ألفراد ا

ار املقصود هو توجيه نشاط املؤسسات املصرفية عن طريق إستغالل جزء من رأس املال إن االستثم
تمع ذاته  تمع واحلصول على ربح يعود على فئات ا دف خدمة ا وتوجيهه للعمل ىف املناطق األقل فقرًا 

تمعية تمع واملنطقة املستثمر فيها أموال املؤسسة لضمان  مورد ماىل دوري متجدد خلدمتهم ا وخباصة أن أفراد ا
تمع احلضرى ىف ظل ثورة املعلومات  الريفى بدأ يتحدث عن االستثمار املايل ىف شكل ممتلئ غرية من ا

تمعية  واحلوارات املتبادلة بني الشباب على صفحات التواصل )27(االستثمارية املعتمد عليها ىف احلوارات ا
الكفاءة االقتصادية على املستوى القومي أو )28(ماعية هى مقياس وأن الرحبية االجتfacebookاالجتماعي 

تمع الذي )29(من وجهة النظر االجتماعية أى قياس اآلثار االجتماعية واالقتصادية لالستثمار على مستوى ا
. )30(حيتوى تلك املشروعات 

بتوظيف كل ونأمل أن تتكاتف املؤسسات املصرفية  اخلاصة وتقدم خدمة للمجتمع بأن تتعهد
من يلتزم بالربنامج الذي تعلن عنه املؤسسات املصرفية جمتمعة يف شكل برامج وليس تربعات  خالل مدة ال 
تتجاوز تسعة أشهر لإلرتقاء باملستوي الثقايف واحلضاري والتعليمي واحلد من  البطالة واألمية وخاصة ان 

.ذلك يساهم بنسبة كبرية يف رفع اإلنتاجية املؤسسات املصرفية حتتاج  لعمالة مؤهلني ومن املؤكد أن

:إنفاق األجور والمرتبات -8
تمعية إىل إنفاق أجور ومرتبات  وتربعات وضرائب )31(تقوم املؤسسات املصرفية  من خالل ممارستها ا

.ومجيعها تساهم ىف تنشيط كافة العمليات االقتصادية املرتبطة بأعماهلا 

تمع املستفيد من ، د يكون إنتاجى أو إستهالكى أو استثمارىاإلنفاق ق وخيصص لكل فئات ا
–وبالنسبة للضرائب اليت يدفعها املمولون نتيجة عملهم مع املؤسسات ، اخلدمات الىت تقدمها  املؤسسة املصرفية

ا تعفى ضريبًيا مبقدار ما تقوم به من ختصيص للموارد أو تمعية حيث يفرتض أن املؤسسة ذا أمواهلا للخدمات ا
على الرغم من أن قانون الضرائب املصري  وكذلك قانون االستثمار حيددان نسبة معينة .أو على األقل جزء منها 

تمعية رب ضريىب بشكل مباشر ، من األرباح وليس كل ما يتم صرفه على اخلدمات ا رب "حىت ال يؤدى إىل 
زيادة اإليرادات العامة للدولة وحتسني األوضاع املالية للميزانية العامة ومن مث حيث أن الضريبة تؤدى إىل " مقنن

تمع أو ختفيض الديون أو سداد نسبة من القروض العامة وكل ذلك ، ميكن حتسني األوضاع املالية ألفراد ا
تمع  .ينعكس على رفاهة ا
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: إتاحة فرص العمل والحد من البطالة من خالل التشغيل -9
ا ين تمعات الىت  عكس األثر اإلجياىب على قطاع التشغيل والتدريب بتوظيف القوى العاملة وخباصة ىف ا

اليت تقضي على البطالة مما يؤدى إىل املسامهة ىف حتقيق )  املاهرة أو غري املاهرة(قوى بشرية كثيفة ومتعددة 
.اإلستقرار االقتصادي واالجتماعي والسياسي 

بتخصيص إعانات وتعويضات " الشبكة االجتماعىة "املقرتحة ملعاجلة مشكلة البطالة برنامج من احللول
دف ىف جمملها إىل محاية وتدعيم الفئات األكثر فقًرا  واألكثر تضررًا نتيجة القيود الىت فرضتها طبيعة )32(مالية 

ية موعًدا حمدًدا سنويًا إلمكان اإلعالن ونأمل أن حتدد املؤسسات املصرف.)33(التوجه اإلنكماشى لالقتصاد الوطىن
عن الوظائف الشاغرة حىت ميكن حتديد أعداد البطالة بسهولة من خالل املتقدمني لإلعالن بالنسبة للقطاعات 

.)34(املصرفية العامة واخلاصة

:حركة ميزان المدفوعات-10
ىف )املقيمني وغري املقيمني(الطرفني كافة العمليات االقتصادية تسجل قيمتها ىف ميزان املدفوعات بني

وتعتمد املشروعات التجارية  واملصرفية أثناء إستقالهلا ىف ممارسة نشاطها على .خالل مدة معينة غالًبا سنة 
لذا فهي تنعش اقتصاد الدولة اليت متارس فيها النشاط من تدفق لرأس املال والبضائع سواء  ، اإلسترياد والتصدير

وترتب حقوقًا والتزامات قبل ، أو مواد نصف مصنعة  أو تامة  الصنع حبسب األحوال أواإلحتياجكانت مواد أولية
.الغري وتغطية املدخرات احمللية 

وتطورت وسائل الشراكة ) دولية النشاط(زادت سيطرة املؤسسات املصرفية  املتعدية واملتعددة اجلنسيات 
الدول مما أدى إىل اإلهتمام باالستثمار املباشر وغري املباشر نظرًا لصعوبة وجود وبني املشروعات العمالقة و ، بينهم

اإلكتفاء الذايت بني الدول األمر الذى غري من  صورة املشروعات  ووصلت إىل العوملة وتطورت املشروعات 
تمع. التجارية واإلنتاجية  ىف نفس الوقت زيادة حتدث ، وعن طريق إنتاج السلع واخلدمات اليت تشبع رغبات ا

درجة الرضا لدى أصحاب املصاحل ويتحقق التماسك االجتماعى والرتابط بني األفراد واجلمعيات لوجود اخلدمات 
.املبنية على ترسيخ ملبادئ االخالق بني كافة األفراد

من اإللتزام برد املال يعد إنتقال رأس املال من جانب واحد أوضح مثال على عدم التزام الدولة أو األفراد 
حيث يلعب هذا النوع دورًا رئيسًيا بإتساع جماله وكرب حجمه ىف أهم صورة من صوره ، وال بدفع فوائد أو أقساط

وهى املنح واإلعانات والتعويضات اليت توسعت فيها املنظمات  املصرفية اخلاصة ىف الدول املتقدمة ملنحها للدول 
دف إعتبارات سي اسية واقتصادية واجتماعية وإنسانية حىت ولو كانت هذه اإلعتبارات اإلخرية األكثر فقرًا 

. )35(هامشًيا
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وهذا الرصيد اإلجياىب احملقق من جانب واحد يستخدم ىف سد العجز ىف امليزان التجارى وقد تتنوع أشكاهلا 
ملختلفة كالتعليم أو الصحة أو اإلعانات مثل األموال النقدية أو األموال العينية أو املساعدات الفنية ىف الربامج ا

للفقراء واحملتاجني وهى ىف جمملها أموال ال ترد تعطي خلدمة التدهور احلاد ملستوى اخلدمات االجتماعىة األساسية  
.واالقتصادية 

:بناء عالقات اقتصادية قوية مع الحكومات -11
دف تب فالبنوك  تساهم ، ادل املنفعة بني الطرفنيتسعى املؤسسات املصرفية  للتقرب من احلكومات 

تمع ماديًا ومعنويًا وسلوكًيا ويتحقق هلا ىف األجل الطويل منافع كثرية كتحقيق التقارب  تمعية وتنمية ا باخلدمة ا
ي الذى بني البنك والعمالء وخباصة املسامهني ىف تكوينها ودعم الثقة املتبادلة بني الطرفني  والثقل الرحبي واإلنتاج

يعود على الطرفىن وحتسني السمعة ىف األوساط املنافسة وكذلك اإلحتفاظ باملوظفني األكفاء الذين يرتمجون 
.والئهم  وحتسني اجلودة وجذب املستثمرين 

عن ، وىف الوقت ذاته تنتفع احلكومات ىف حل مشكالت املواطنني أو التقليل من وجود تلك املشكالت
اع اخلاص الذى يقف جبانبها ويساعدها على توفري حلول مبتكرة بأحدث التكنولوجيا الىت ال طريق وجود القط

ا ىف اخلطط الىت تضعها لنفسها  وىف املقابل لذلك ، )36(تقدر احلكومات على حتمل تكلفتها وحبسب أولويا
مما يؤدى إىل أن ، بهتتنازل احلكومات عن بعض حقوقها بشكل غري معلن للمؤسسات املصرفية  نظري ما تقوم 

الس النيابية ملا تقوم به من خدمات لصاحل الوطن ا على ا وحتصل على التشريعات اليت ، األخرية تفرض سيطر
تمعى  ا .تساعدها للحصول على إمتيازات تشريعية مل حتصل عليها لو مل تقم بنشاطها ا وتيسري حل نزاعا

.نفوذ ملا تعرضه من خدمات مقدًمابإعتبارها صاحبة مركز قوة و ، احملتملة

ا على التدخل التشريعي بشكل مباشر أو غري املباشر –وكلما ذادت قوة املؤسسة  بفرض عدم قدر
ا  املالية والفنية واإلدارية تتيح هلا الفرصة إلنشاء وتكوين عالقات وإتفاقات داخلية قوية تنتج  عنها –ألصحا

رفني حىت ولو وصل األمر إىل حدوث تكتالت أو إندماج بني املؤسسات املصرفية  من جوانب إجيابية لصاحل الط
.طرف واحلكومة من طرف آخر

أخالقيات املهنة  يف القطاع املصريف  يستلزم من املؤسسات عدم التالعب باالسواق  واالستيالء على 
قانونية كغسيل األموال أو متويل عمليات أموال العمالء  أو حسابات املعاشات أو ممارسة أنشطة اقتصادية غري 

ا يف شكل مسؤولية جمتمعية   .ارهابية وإنعكاسا
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:نموذج تطبيقي على البنوك المصرية :ثالثًا

:المجتمعية  لبنك مصر المسؤلية -أ
عية تعترب مواطنة الشركات أو املسئولية االجتما).37(إقامة املشاريع الىت حتقق التكافل االجتماعى ىف مصر

للشركات يف بنك مصر جزءاً ال يتجزأ من نظام عمل البنك فهى مبثابة مفتاح النجاح لتحقيق االستدامة واحلفاظ 
يضع بنك مصر منذ .عليها فمن خالل العمل املسئول نسعى جاهدين إىل خلق قيم اجتماعية وإجنازات اقتصادية

ا أحد أهداف ه الرئيسية، فلقد تأسست مؤسسة بنك مصر لتنمية بداياته املسئولية االجتماعية نصب عيناه لكو
تمع حديثًا كجهة قانونية مستقلة تديرها جمموعة من أعضاء جملس اإلدارة من األمناء إلجراء تنمية  وخدمة ا

.ونفذت املؤسسة عدداً من األنشطة الىت تتماشي مع أهدافها. اجتماعية جذرية

تمع من خالل مشاريع تقوم املؤسسة بتنفيذها بنفسها أو املسامهة االجيرسالة البنك تتبلور يف  ابية ىف تنمية ا
تمع املدىن املعنية بالتنمية، وتوجه خاصة  من خالل شركاء متخصصني من اجلمعيات األهلية ومؤسسات ا

شاركة للشباب واملرأة ىف جماالت التعليم، خلق فرص العمل، إضافة إىل املشروعات ىف قطاع الصحة مع تشجيع م
العاملني ببنك مصر ىف أنشطة املؤسسة

أهداف المؤسسة
الرتكيز على جماالت التعليم، خلق فرص العمل، التنمية االقتصادية، الصحة ومحاية البيئة.

تمع والبيئة .مساندة ودعم األنشطة التنموية ذات التأثري الفعال ىف خدمة ا

 ،اجلامعات واملستشفيات العامةتقدمي الدعم ملراكز البحث العلمى، املدارس.

:البنك التجاري الدوليالمسؤولية االجتماعية -ب
دورا أساسيا يف بسبب التزامنا جتاه كل من جمتمعنا وبيئة العمل لدينا، تلعب املسؤولية االجتماعية للشركات

اليني من الناس يف مجيع أحناء تؤثر أعمالنا على بيئتنا احمللية ومتس حياة امل.عملياتنا يف البنك التجاري الدويل
واليت " املسؤولية االجتماعية للشركات"ومن خالل هذا التوجه الفريد أصبح البنك التجاري أحد الرواد يف . مصر

.تقوم على سبعة جماالت رئيسية

، "دةمسبوزمي القاهرة لنحت حديد اخلر "في رعاية التجاري الدولييف بداية العام، شارك البنك : رعاية المواهب
تعاون 2012يف عام . وذلك تشجيعاً من البنك للمواهب الفنية الىت تستلهم املعادن مصدراً هلا خللق أعمال فنية

البنك مع إدارة الفنون اجلميلة بوزارة الثقافة املصرية كي حيتضن جيل جديد من الفنانني الصغار املوهوبني، ويف 
الشباب لعرض أعماهلم الفنية حتت رعاية البنك التجارى إطار هذا التعاون، أقيمت مسابقة ومعرض هلؤالء

، والذى مت تصميمه ونشره من قبل البنك )اإلصدار الثاىن- الوعد: مصر(قام البنك بإصدار كتاب باسم . الدوىل
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في عامل الفنون الرفيعة عرب رعايته التجاري الدوليكما أتى إسهام آخر من البنك . مصاحبًا لفعاليات املعرض
.عية املصرية الفلهرمونية، والىت تقدم أعماًال موسيقية كالسيكيةللجم

Enactus : بمواصلة شراكته املمتدة مع التجاري الدوليللعام السابع على التواىل، قام البنكEnactus
كي تقوم برتويج حلول مهنية وعملية بني الشباب ملعاونتهم على الوصول إىل ) واملعروفة سابقًا باسم سايف(

تمعات الفقرية واحملتاجةحل .ول مستدامة لتحسني أوضاع ا

يقود هذه املبادة طالب، أكادمييون، وعاملون يف جمال األعمال، حيث تطبق املعايري املهنية واالحرتافية حلل 
تمعات الفقرية سواء احلاجات االقتصادية أو االجتماعية كن وهي عملية ال تفيد فقط احملتاجني ول. مشاكل ا

م القيادية، تعليمهم روح الفريق، مهارات العروض التقدميية، االتصال،  أيضًا تساعد الطالب على تطوير قدرا
م، كما حيصل الطالب  والتواصل بشكل عام، وذلك بالتزامن مع تطوير شعورهم باالنتماء واملسئولية جتاه جمتمعا

م العم Enactusهذا العام برعاية مسابقة الدويلينك التجار قام الب. لية والقياديةعلى فرصة لتطوير قدرا
جترى على مدار يوم كامل، برعاية املسابقة الوطنية، واليتكما قام البنك أيضاً ) أخالقيات العمل(اخلاصة حول 

ل على فرصة لتمثيل مصر يف حيث تقوم جمموعة من الفرق املشاركة من أهم اجلامعات املصرية بالتنافس للحصو 
ويسعدنا هنا أن نشري إىل أن الفريق املصرى املشارك من اجلامعة الفرنسية يف مصر . العامليةEnactusمسابقة

العاملية واليت عقدت بالعاصمة األمريكية واشنطن Enactusقد جنح يف احلصول على املركز الثاين يف مسابقة 
.2012عام 

والسفارة الكندية مبصر، شارك متطوعون من 57357بالتعاون مع مستشفى سرطان األطفال :  صحة المجتمع
كم، وذلك حول سور اجلامعة األمريكية بالقاهرة، وذهبت 4في سباق تريي فوكس بطول التجاري الدوليالبنك 

.57357مجيع عوائد هذه االحتفالية إىل مركز األحباث مبستشفى 

تربع بالدم لعدة سنوات، وذلك كي نساهم دوراً يف محالت الالتجاري الدوليوعلى صعيد مماثل، لعب البنك 
بتنظيم محلة للتربع بالدم -حتت رعاية وزارة الصحة-يف مواجهة االحتياج الدائم لنقل الدم يف مصر، وقام البنك 

استمرت على مدار ثالثة أيام يف عدد من فروع البنك يف خمتلف أحناء اجلمهورية، وذلك تشجيعًا للموظفني على 
.التربع

التجاري البنك "يف التأكد من تطبيق برنامج 2012على صعيد البيئة، احنصر هدفنا لعام :  ة البيئيةالتوعي
يهدف الربنامج إىل تشجيع السلوكيات صديقة البيئة من قبل . يف مجيع مراكزنا الرئيسية" يحافظ على البيئةالدولي

وقد .املاء، الكهرباء، ومواد استهالكية أخرىاملوظفني، وذلك عرب الرتويج للتوعية بأمهية احلفاظ على الورق، 
كما قمنا بتطبيق برناجمنا للحفاظ .تضمنت هذه اإلجراءات التحفظية استخدام أدوات موفرة للماء والكهرباء

يف مركزنا الرئيسى بالقرية الذكية، وذلك كي نضمن أن كافة مواد الدعاية اخلاصة بنا 2012على البيئة عام 
.مواد صديقة للبيئة، وكذلك يف خمتلف فروع البنكمطبوعة ومصنعة من
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على إطالق العديد من مبادرات االستدامة بناًء على التزامه املستمر بتطبيق املزيد من التجاري الدولييعمل البنك 
.املمارسات صديقة البيئة

ت اإلدارية جلميع مستويات يف جمال تطوير وتدريب العاملني، قمنا بالرتكيز على حتسني املهارا: تطوير العاملين
:اإلدارة، وقد تضمن ذلك إطالق برناجمني جديدين

والذي مت تصميمه ليواكب احتياجات املديرين الذين متت ترقيتهم حديثاً ) مشرف ألول مرة(برنامج .1
م مديرين م على إدارة فريق العمل بفاعلية كو م األساسية وقدر .وتقوية قدرا

على إدارة التغيري، وتقوية مهارات القيادة لدى املديرين املتوسطني " دارة املتوسطةتطوير اإل"يركز برنامج .2
م بشكل اسرتاتيجي لتتسق مع رؤية البنك التجارى الدوىل م على تطويع فكرهم وقدرا .ومساعد

تجزئة، والذى مت برنامج قيادة بنوك ال: تعمل هذه الربامج املطورة حديثًا جنبًا إىل جنب مع برناجمي إدارة آخرين
تصميمه خصيصًا ليخلق مواهب جديدة يف قطاع بنوك التجزئة املصرفية، وبرنامج اإلدارة والقيادة والذى يهدف 

.إىل تطوير قدرات القيادة واإلدارة للمديرين التنفيذيني

ينعكس بضرورة منح فرص متساوية جلميع موظفي البنك، وهو ما التجاري الدولييؤمن البنك : ميثاق الشرف
باإلضافة إىل تشجيع كافة املمارسات املناهضة للتمييز، متنع سياساتنا أي . بوضوح يف ميثاق الشرف اخلاص بنا

نوع من التحرش أو الرتهيب، وهو ما نراه بوضوح يف تبين سياسة اإلفصاح اليت توفر أعلى درجات السرية واحلماية 
.لكل من يريدون أن يفصحوا بوضوح عن أخطاء مؤسسية

نقوم بإدارة ومراقبة مستوى جودة اخلدمة املقدمة للعمالء وقياس مدى رضائهم وقد تطلب : إدارة تجربة العمالء
:منا الوصول إىل النجاح الذي حققناه استخدام طريقة إدارة شاملة ضمت

حتقيق االمتياز يف العمليات.

الرتكيز على رضاء العميل.

بناء الكوادر املصرفية.

وإدارة هيكل تنظيمي خمصص كي نتمكن من حتقيق االمتياز يف العمليات، وذلك عرب مراقبة قمنا خبلق
وحتسني العمليات األساسية، كما قمنا بتوجيه كامل انتباهنا حنو العاملني باهليكل املؤسسي باإلضافة إىل خلق بيئة 

.ترعى وتتبىن رضاء العميل

خدمة العمالء على جودة اخلدمة على ثالث مراحل، وقد انعكس مت تدريب املوظفني العاملني باإلدارات و 
التدريب إجيابيًا على جتربة العمالء بالبنك، كما مت تبىن عدة وسائل لقياس آراء العمالء وتسجيلها عرب خمتلف 

.اإلدارات بالبنك
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اوى بأقصى اهتمام يتم التحقيق يف الشك. حيث يعد رضاء العمالء ذو أولوية قصوى لدى البنك التجارى الدوىل
مجيع أوجه القصور يتم التعرف . عرب وحدة رعاية العمالء ووحدة الشكاوى، واليت تديرها جمموعة التوافق بالبنك

.عليها وحلها لضمان رضاء العميل

مثاين أعضاء غري عاملني و مدير عامل التجاري الدويليضم جملس إدارة البنك :  مالقاة توقعات المساهمين
.عكس التنوع يف خربات واخللفيات الذي ميتلكه أعضاء جملس اإلدارة ثقافة البنكبالبنك، ي

يتم إعالم جملس اإلدارة بكل ما جيد من أنشطة البنك، ويتم تقييم أداءه ومقارنته باألهداف اإلسرتاتيجية 
ًا اللتزام البنك للبنك، إن اإلفصاح السريع عن أي معلومات مالية أو غري مالية يتم بشكل دوري وذلك تدعيم

.بإطالع املسامهني على كل ما يستجدالتجاري الدويل

:خاتمة
يف النهاية، فإنه من اجلدير بالذكر أن سياسات احلوكمة اليت يتبعها البنك، واليت تضمن استقاللية أداءه يف 

اخلاصة بالبنك املركزى جماالت التوافق واملخاطر، يتم إظهارها يف أعلى مستويات التوافق مع هياكل احلوكمة 
.املصرى للبنوك املصر
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.حقق القيادة اإلدارية وعالقتها بالرضا الوظيفي

:إعداد
.*د جميل أحمد.أ

.**حجار مرهون إيمان: د.ط

:  ملخص

يف العصر الذي يشهد عوملة األسواق ووفرة املعلومات من حيث السرعة واحلجم وسرعة التغيري يف بيئة 
نة والقدرة على االستجابة األمر الذي يساهم يف تغيري الطريقة األعمال وزيادة التنافسية تزايدت احلاجة إىل املرو 

ا املنظمات وكل ذلك يتطلب أن تكون هناك قيادة واعية تدرك أن النجاح والتميز حيتاج  اليت تعمل وتستجيب 
.  إىل عملية تكييف مستمرة مع املتغريات اخلارجية مع وجود رؤية واضحة

الضوء على مفهوم القيادة اإلدارية وكذا الرضا الوظيفي لألفراد الذي يعد اليوم يهدف هذا املقال إىل تسليط 
يف ظل اشتداد املنافسة واالنفجار املعريف الوسيلة اليت متكن من خالهلا حتقيق النتائج بأكرب فعالية، فمن خالل 

وكذا حتديد العالقة بينهما من "القيادة اإلدارية والرضا الوظيفي"هذا املقال ميكن التأكيد على أمهية كل منهما 
.خالل التأكيد على األسلوب القيادي املتبع والذي حيقق رضا األفراد

Résumé:

À l'ère de la mondialisation des marchés et l'abondance de l'information en termes de vitesse,
la taille et la vitesse du changement dans l'environnement des entreprises et accroître la
compétitivité a augmenté le besoin de flexibilité et de réactivité qui contribue à changer la façon
dont ils fonctionnent et répondre à leurs organisations, qui exige qu'il y ait un leadership
conscient que les besoins de réussite et d'excellence le processus d'adaptation à poursuivre avec
les variables externes avec une vision claire.

Cet article vise à faire la lumière sur le concept de leadership administratif, ainsi que la
satisfaction au travail pour les personnes, qui est aujourd'hui à la lumière de la concurrence
accrue et l'explosion des connaissances des moyens par lesquels par lequel pour atteindre les
résultats le plus efficacement possible, il est à travers cet article peut souligner l'importance de
l'autre «le leadership et la satisfaction au travail administratif," ainsi que la déterminer la relation
entre eux en mettant l'accent sur le leadership et la méthode qui permet d'obtenir la satisfaction
des individus

صادیةامعة البورة، لكیة العلوم جبأستاذ* سیريق لوم ال اریة و .والت
** امعة البورة، لكیة العلوم  صادیةجحار مرهون ٕاميان، طالبة دكتوراء من  ٔعامل ق سیري، ختص ٕادارة ا لوم ال اریة و .إالسرتاتیجیةوالت 1
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:مقدمة

تمعاتحتققهمابنيالفارقأواألساسيعترب فيهااألساسالفرقيعتربمجودأوومنوفشلأوجناحمنا
تمعاتتلكحتققهماهو تلعبهالذيالتأثريوهذاوالناجعةالصحيحةوالقيادةاإلداريةاألساليبإتباعيفا

وبصورةاإلدارة

محيثاإلدارةيتوىلمنيةفعالعنناجمالقيادةأخص وصنعاختاذيفاملباشرالتأثريميلكونالذينهمأ
االيتواملنظماتاملؤسساتاختالفوعلىالقرارات منهذالتحقيقهايسعوناليتاألهدافإىلوصوالً يديرو

نتبناهااليتالرؤىثلتحدياملاسةاحلاجةأصبحتلذااملتسارعوالتغيريالتطورعجلةيفنسريإنناأخرىجهة
ااملتبعةالقيادةأساليبعلىانعكسبدورهوهو االنجاحيفاألساسسلفاً قلناوكماالقيادةأيأل املؤثروأ

األسلوبهوماوالقيادةأمناطعلىاألضواءتسليطإىلامللحةاحلاجةبرزتهناومنإجياباً أوسلباً األبرز
خلفهايقفاليتالقائدعقليةيعكسوالذيالفعالاألسلوبأنهعليهنقولأنميكنالذيالناجحالقيادي
إنإىلاإلشارةمنالبدذلكإىلإضافةللنجاحاملناسبةالبيئةحتقيقإىلالعاملني وصوالً احتياجاتمعوتالؤمه

وحماولةوالتجارباخلرباتمنللماضيصلحمابنيالربطوحماولةجماهلاكانومهماوالتجربةاملرتاكمةاخلربة
.للمستقبلأواحلاضريفمنهايصلحمباربطها

تستمد القيادة أمهيتها من العنصر البشري والذي أصبح حمور االهتمام يف املنظمة واهم مورد من وبذلك
التحكم فيه مواردها اليت تساهم يف حتقيق أهدافها، وعلى عكس املتغريات األخرى، فسلوك الفرد من الصعب 

والسيطرة عليه بسبب التغريات والتقلبات املستمرة يف مشاعره وعواطفه، ولكي تضمن االستفادة القصوى من 
الكفاءات البشرية اليت لديها لتحقيق أهدافها، ومن مت ضمان دميومتها واستمراريتها، كان لزاماً عليها توفري قيادات 

م بكفاءة وفعالية، هلذا إدارية فعالة قادرة على التأثري يف سلوكيا ت األفراد ومن مت دفعهم ألداء اإلعمال املنوط 
فاحلاجة ماسة إىل تصميم برامج تدريبية للرفع من املستوى القيادي للمديرين، فالقائد اإلداري الناجح هو الذي 

، ملا للقائد من تأثري يستطيع إشاعة جواً عام من القيم واالجتاهات املؤيدة للرضا الوظيفي وهو جوهر عمل القيادة
.على سلوك األفراد واجلماعات

: اإلشكالية
دف إشكالية الدراسة إىل اإلجابة على السؤال اجلوهري  

ما هي عالقة القيادة اإلدارية بالرضا الوظيفي؟
:األسئلة الفرعية

ما مفهوم القيادة اإلدارية وما هي أمهيتها؟- 

أمهيته بالنسبة للفرد واملنظمة؟ما املقصود بالرضا الوظيفي وما هي- 
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ما عالقة القيادة اإلدارية بالرضا الوظيفي؟- 

:تكمن أمهية الدراسة يف: أهمية البحث 
أمهية القيادة اإلدارية يف املنظمة يف دفع وحتفيز املرؤوسني وتشجيعهم ألداء أعماهلم بشكل أفضل؛-

ل املنظمة،وألمهية املوضوع بشكل خاص مليديري و موضوع الرضا الوظيفي يف استمرارية وتطور عمأمهية-
مسؤويل املوارد البشرية؛

ا اإلدارية على األساليب القيادية املؤثرة على الرضا الوظيفي - أمهية توعية الشركات بضرورة تدريب قياد
للعاملني؛

الهلا تشجيع القيادة اإلدارية أحد املوضوعات املهمة اليت حتضى باهتمام بالغ، حيث ميكن من خ-
.القدرات و رسم السياسات واخلطط 

:هيكل البحث

لإلحاطة مبوضوع البحث وللتعرف على متغرياته من الناحية النظرية وكذا العالقة وكيفية التأثري بينهما مت 
:تقسيم البحث إىل

ماهية القيادة اإلدارية؛: أوال- 

ماهية الرضا الوظيفي؛: ثانيا- 

.ة اإلدارية بالرضا الوظيفي من خالل األساليب القيادية اليت يتبعها القائدعالقة القياد: ثالثا- 

مفهوم القيادة اإلدارية : أوال
تعترب القيادة اإلدارية من أهم أدوات التوجيه فاعلية فهي الوسيلة األساسية اليت عن طريقها يستطيع القائد 

.من أجل حتقيق أهدافهم وأهداف املنظمةبث روح التالف والتعارف بني العاملني يف املنظمة 

تعريف القيادة اإلدارية-1
على الرغم من اهتمام الكثري من العلماء والكتاب والباحثني والفالسفة بدراسة موضوع القيادة اإلدارية، فال 

موحد ملفهوم تزال لغزا حمريا وموضوعا غامضا فلم يتمكن العلماء والكتاب والباحثني من االتفاق على تعريف 
.القيادة اإلدارية وسنتطرق من خالل ما يلي إىل بعض التعاريف فقط ألنه ال ميكن حصرها مجيعها

ا النشاط الذي ميارسه القائد يف جمال اختاذ القرار وإصدار األوامر  - تعرف القيادة اإلدارية على أ
1.واإلشراف على   اآلخرين باستخدام السلطة الرمسية
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ا جمموعة من اخلصائص الشخصية اليت جتعل التوجيه والتحكم يف اآلخرين أمرا وتعرف أيضا ع- لى أ
2ناجحا

ا قدرة القائد على التأثري يف اآلخرين وتوجيههم وإرشادهم Rensis Likertكما عرفها - على أ
م وحتفيزهم للعمل بأعلى درجة من الكفاءة من أجل حتقيق األهداف املرسومة 3.لنيل تعاو

األخري ميكن إعطاء تعريف شامل للقيادة اإلدارية والذي بدوره يشمل خمتلف العناصر املكونة للعملية ويف
:القيادية

.هي عملية التأثري يف سلوك اآلخرين من أجل حتقيق األهداف املسطرة -

. الهدف+ الموقف+ التأثير+ المرؤوسين+ القائد = القيادة اإلدارية

ة  أهمية القيادة اإلداري-2
4:تتجلى أمهية القيادة اإلدارية فيمايلي

ا؛- حلقة الوصل بني املرؤوسني وخطط املنظمة وتصورا
تدعيم املركز التنافسي للمنظمة من خال تقليص اجلوانب السلبية قدر اإلمكان وتدعيم القوى اإلجيابية؛-
م وتوظيفها لتحقيق ا- لنتائج املسطرة؛متكني األفراد وتنميتهم ملواكبة التغريات احمليطة 
.السيطرة على خمتلف املشكالت اليت تواجهها املنظمة ومن أمهها خمتلف الصراعات التنظيمية-

مهارات القيادة اإلدارية -3
إن العديد من األفراد الذين ميتلكون املراكز القيادية يف التنظيم يواصلون اكتساب املعارف واملهارات اليت 

ز القيادية هلم بكفاءة وجدارة، إذ أن تلك املهارات واملعارف املرتاكمة حتقق هلم  القبول تؤهلهم إىل احتالل املراك
:من قبل اآلخرين ومن هذه املهارات جند واليت يكمن متثيلها من خالل الشكل املوايل

المهارات القيادية  : 01الشكل رقم

تنمية المهارات اإلبداعية لقادة   املنظمة العربية للتنمية اإلدارية،: د الطالبة باالعتماد علىمن إعدا: المصدر
.6،ص2010، مصر، المنظمات
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5:وميكن إعطاء تعريف خمتصر لكل من هذه املهارات

متثل القابليات الذهنية والفكرية اليت تسمح للقائد conceptual skills: المهارات الفكرية-
ا وخططهابتبصر أهدا .ف املنظمة وسياسا

متثل قدرة القائد يف التعامل مع اآلخرين وتوجيه جهودهم Human skills:المهارات اإلنسانية-
. حنو حتقيق األهداف املراد اجنازها

متثل القدرات الفنية املتخصصة يف أحد حقول املعارف أو technical skills:المهارات الفنية- 
.الذي يقوم بأدائه األفراد العاملنيالعلمية لطبيعة  العمل

أساليب القيادة اإلدارية -4
قبل التطرق إىل خمتلف األساليب القيادية أو األمناط كما يطلق عليها البعض األخر من الباحثني اليت يتبعها 

.القائد  وجب أوال تعريف األسلوب القيادي

يتبناها القائد يف تعامله مع أتباعه ويتخذ منها يعرف على أنه خمتلف األنشطة اليت: األسلوب القيادي-
.منهجا مييز طريقته يف التعامل معهم وهي بالتايل تشكل يف جمملها أسلوبا أو منطا عاما مييز طريقة التعامل

:ميكن التمييز بني عدة أنواع من األساليب القيادية وهذا حسب عدة معايري معتمدة يف التصنيف نذكر منها

6:وميكن التميز بني نوعني مها:التنظيمحسب معيار -

.    وهي القيادة اليت متارس وفقا ملنهج التنظيم أي اللوائح والقوانني: القيادة الرسمية

م ومواهبهم وليس من : القيادة الغير رسمية وهي القيادة اليت ميارسها بعض األفراد يف التنظيم وفقا لقدرا
مركزهم ووضعهم الوظيفي

7:فيمكن التمييز بني:يار السلوكحسب مع- 

ويطلق عليه يف بعض األحيان األسلوب الديكتاتوري ): املركزية يف اإلدارة(األسلوب القيادي األوتوقراطي 
.والذي يتسم بإعطاء األوامر  من اجلهة اإلدارية إىل األفراد دون إبداء الرأي عند التنفيذ

يقوم القائد عند إتباعه هلذا األسلوب مبناقشة األفراد يف القرار قبل ):دارةاملشاركة يف اإل(األسلوب الديمقراطي
.اختاذه واملشاركة أثناء التنفيذ وتقييم النتائج املرتتبة عنه

يقوم القائد عند إتباعه هلذا األسلوب برتك مساحة كبرية من ): احلرية يف اإلدارة(األسلوب القيادي الحر
معهم دون إرشادهم أو إبداء رأيهم اجتاه أي قرار يتخذ سواء كان ذلك يف صاحل املنظمة أو احلرية لألفراد العاملني

.يف غري صاحلها
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العوامل المؤثرة على فعالية القيادة اإلدارية -5
ادي هناك مجلة من العوامل املؤثرة على فعالية القيادة اإلدارية واليت على ضوئها ميكن للقائد إتباعه ألسلوبه القي

8:وهذه العوامل متعلقة مبجموعة من املتغريات واليت ميكن توضيحها من خالل الشكل املوايل

يوضح العوامل المؤثرة على األسلوب القيادي : 02الشكل رقم 

الباحثنيمن إعداد : املصدر

ا الوظيفيالرض: ثانيا
تعريف الرضا الوظيفي-1

:    يعرف الرضا الوظيفي لغة على أنه

.راض عن الشيء اختاره وقنع به والرضا هو السرور الناتج عن إجناز ما كنا ننتظره ونرغب فيه

.كما يعرف الرضا الوظيفي من قبل جمموعة من الباحثني كل حسب اجتاهه

وظيفي تعين التجاوب املوجود بني العامل والعمل الذي يشغله على أن مدلول كلمة الرضا الSmithعرفه 
والرضا عن العمل ينتج عندما يتجاوب العمل مع احتياجات العامل ويرى أن الرضا يتحقق إال إذا كان العمل 

9.حيقق إشباعات  الحتياجات العامل

األسلوب القيادي

سق التنظميي :ويشملال

واهليكل التنظيمي؛الثقافة -

.حجم املنظمة  -
خصائص املرؤوسني 

:ويشمل

املستوى التعليمي؛-

استعدادهم لتحمل املسؤولية -

.سلوكهم مع القائد-

:ويشملخصائص املهمة 

.املهمة مؤقتة أو دائمة-

مدى وضوحها وتكرارها أم ال-

خصائص القائد 
:ملويش

.السمات القيادية -

.األفكار والدافعية-

ة احملیطة   الب
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يفي ميكن القول أن الرضا الوظيفي فبالرغم من تعدد التعاريف واختالف الكتاب يف حتديد مفهوم للرضا الوظ
ينظر إليه على أنه عبارة عن مستوى درجة إشباع حاجات الفرد ويتحقق هذا اإلشباع من عوامل متعددة وهذه 
العوامل جتعل الفرد راضيا عن عمله حمققا لطموحاته ورغباته ويتناسب ذلك مع ما يريده وما حيصل عليه يف الواقع 

. أو يفوق توقعاته

الرضا الوظيفيأهمية -2
يعد الرضا الوظيفي من املوضوعات اليت ينبغي أن تظل موضوعا للبحث والدراسة بني فرتة وأخرى عند القادة 
واملسريين واملهتمني بالتطوير اإلداري يف العمل ملا له من أمهية للفرد من جهة وللمنظمة من جهة أخرى وتتمثل 

10:هذه األمهية يف

أهمية الرضا الوظيفي بالنسبة للفرد : 03الشكل رقم 

الباحثنيمن إعداد :المصدر

.أهمية الرضا الوظيفي بالنسبة للمنظمة: 04الشكل رقم 

من إعداد الباحثني :المصدر

لفردٔمهیة الرضا الوظیفي 

التقلیل من حوادث العمل 
سانیة يف دة املشاعر إال وز

ٔعامل .خمتلف ا
دیدإالبداع ستقراروالت ٔمن و ق ا حتق

النفيس والفكري 

اح يف  ق الن حتق
العمل

لمنظمةٔمهیة الرضا الوظیفي 

ء  ن ة الوالء و دة در ز
لمنظمة

ات  حتسني جودة املنت
واخلدمات املقدمة

دة روح الثقة والتعاون  ز
ٔداء .رؤوسني بني القائد وامل رفع إالنتاج و

.املنظمة
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املهمة يف حتقيق األمن واالستقرار النفسي ويف األخري ميكن القول أن الرضا الوظيفي يعد أحد العناصر 
والوظيفي لألفراد العاملني ملختلف املستويات اإلدارية لذا ينبغي أن يظل موضوعا للبحث والدراسة بني فرتة 

.وأخرى عند القادة واملديرين ملا له من أمهية سواء بالنسبة للفرد أو املنظمة

:وهيوالرضا الوظيفي هو حمصلة جمموعة من العناصر 

خصائص الرضا الوظيفي -3
أشار العديد من الباحثني يف جمال الرضا الوظيفي إىل تعدد التعاريف وتباينها وذلك من خالل وجهات نظرهم 

11وهذا ما يؤكد على وجود جمموعة من اخلصائص املتعلقة مبفهوم الرضا الوظيفي وهي

تعدد املفاهيم وطرق القياس؛- 

ردي؛الرضا الوظيفي موضوع ف- 

متعلق باجلوانب املتداخلة للسلوك اإلنساين؛- 

حالة من القناعة والقبول؛- 

.ارتباطه بسياق تنظيم العمل والنظام االجتماعي- 

أنواع الرضا الوظيفي-4
ميكن التمييز بني عدة أنواع للرضا الوظيفي وختتلف باختالف املعيار املعتمد يف التصنيف الذي تنتمي إليه 

12:تمييز بني األنواع التاليةوميكن ال

أنواع الرضا الوظيفي: 05الشكل رقم 

.باالعتماد على مرجع سبق ذكرهالباحثنيمن إعداد : املصدر

عتبار مشولیته الرضا الوظیفي 

يل ا الرضا الوظیفي ا

الرضا الوظیفي اخلار

 الرضا الوظیفي اللكي

ه عتبار زم الرضا الوظیفي 

الرضا الوظیفي املتوقع

الرضا الوظیفي الفعيل
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عالقة القيادة اإلدارية بالرضا الوظيفي:ثالثا
ة يف حتقيق الرضا الوظيفي مبا أن القيادة اإلدارية هي عملية التأثري يف املرؤوسني فهي تعد من العوامل الرئيسي

تجسد من خالل إذ أن هلا أثر كبري يف حركية اجلماعة ونشاطها ويف خلق التفاعل بني الفرد وغريه من األفراد وت
أبعاد التأثري إمكانية كسب الرضا واالنتماء للعاملني وحتقيق األهداف املراد اجنازها ويكمن جوهر العملية القيادية 
يف قدرات الفرد اليت ختلق من خالل التأثري يف سلوك األفراد اآلخرين، حيث ميتلك القادة من خالل ممارستهم 

ى املرؤوسني وتوجيه سلوكهم حنو حتقيق األهداف والعمل على حتقيق الرضا لدورهم القيادي القدرة التأثريية عل
13:الوظيفي هلم وميكن إيضاح هذا التأثري من خالل املخطط التايل

نموذج التأثير القيادي   : 06الشكل رقم  

التزامتحقيق

.باحثنيمن إعداد ال:المصدر

والتأثري القيادي يتحقق مبجموعة من اخلصائص املتوفرة لدى القائد واليت ميكن إدراجها ضمن الكلمة 
.واليت هلا درجة أثر كبرية على الرضا الوظيفي للفردInfluenceاالجنليزية 

Iالدمج - :Integrate people
Nالرعاية- :Nurture people
Fالثقة - : faith to people
Lاالستماع - :Listen to people
Uلفهم - :Understand people
Eالتقدير- :Enlarge people
Nالتنقل- :Navigate for people
Cالتواصل- :Connect with people
Eالتمكين - :Empower people

Person الفرد      People ٔفراد ا

Influence
اديال  ٔثري الق ت

Purpose الغرض
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ا القائد  يستطيع هذا األخري أن يؤثر على تابعيه فمن خالل عملية التأثري وخمتلف اخلصائص اليت  يتمتع 
:وأن حيقق رضاهم الوظيفي وميكن توضيح هذا من خالل الشكل التايل

عناصر التأثير الداعم للرضا الوظيفي07: الشكل رقم

الباحثنيمن إعداد : المصدر

من اخلصائص واملميزات منها ما هو داعم وحمقق للرضا الوظيفي كما أن ألساليب القيادة لكل منها جمموعة 
.ومنها ما يعرقل ذلك

.وميكن التمييز بني األساليب املعتمدة حسب معيار السلوك على النحو التايل وعالقة كل منها بالرضا الوظيفي

درته على إدارة الصراع التنظيمي إن فعالية القيادة اإلدارية ميكن احلكم عليها من خالل فعالية القائد يف ق
والعمل على احلد منه بأي طريقة كانت الن له نتائج تنعكس على رضا املرؤوسني حنو أداء عايل وثقة كبرية بالقائد 
وبالتايل ميكن القول أن هناك عالقة بني القيادة اإلدارية والرضا الوظيفي وهذا من خالل األسلوب القيادي املتبع 

فقد يكون األسلوب املتبع من طرف القائد يف بعض األحيان هو السبب يف وجود رضا وظيفي من طرف القائد 
ويف مواقف أخرى هو املسؤول عن غيابه وبالتايل هناك عالقة بني القيادة اإلدارية الرضا الوظيفي تكمن يف إتباع 

.القائد ألسلوب عن األخر 

يتبعها القائد واليت تؤثر عليها عدة عوامل ومن بني هذه مت التطرق سابقا إىل خمتلف األساليب القيادية اليت
األساليب اليت يتم اعتمادها يف دراسة العالقة بني املتغريين نأخذ معيار السلوك الذي حيوي ثالث أساليب 

).الدميقراطي، األوتوقراطي، املتسيب (

الرضا الوظیفي

ایة  الر
مج ا

الثقة 

التواصل 
لفهم   ا

متكني  ا
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:يليدميقراطي ماما مييز األسلوب ال: عالقة األسلوب الديمقراطي بالرضا الوظيفي-

االهتمام بالعالقات اإلنسانية والعمل على حتقيق العدالة االجتماعية بني العاملني واالعرتاف بالفروق الفردية 
ا عند توزيع  الواجبات والعمل على تأكيد املصلحة العامة للجماعة واالهتمام مببدأ التفويض يف العمل  ومراعا

يئة املناخ السليم واملالئم وتوثيق الصلة بني املنظمة والبيئة احمليطة وبالتايل كل ما اإلداري واالهتمام باالتصاالت و
مييز هذا النمط من خصائص إجيابية فهو بذلك يؤثر إجيابا على األفراد وما يزيد من رضاهم الوظيفي ووالئهم 

يف حتقيق الرضا الوظيفي داخل للمنظمة وينعكس بذلك على أدائهم وأداء املنظمة وهذا ما يساهم بدرجة كبرية
املنظمات، وبالتايل النتيجة املتوصل إليها من خالل هذه العالقة أن النمط الدميقراطي يرفع درجة الرضا الوظيفي 

.داخل املنظمات

أما فيما خيص النمط الديكتاتوري ما مييزه عن النمط :عالقة األسلوب األوتوقراطي بالرضا الوظيفي-
ن هذا النمط السلطة متمركزة يف يد القائد واالنفرادية يف اختاذ القرار وعدم االهتمام مبشاركة العاملني السابق كون أ

يف عملية اختاذ القرارات ، فمن خالل هذا األسلوب يسعى القائد لرفع اإلنتاجية واألداء دون مراعاة العوامل 
الفروق الفردية والتطبيق احلريف للوائح والقوانني، مع اإلنسانية وعدم االهتمام باالتصاالت اإلدارية وعدم مراعاة 

عدم تقبل النقد حىت ولو كانت القرارات غري سليمة وكذلك عنصر التفرقة يف املعاملة، كل هذه اخلصائص تشعر 
م على التعامل مع  الفرد بعدم الرضا عن العمل وختلق لديهم الرغبة يف خلق املشاكل داخل املنظمة وعدم قدر

د، وهذا ما ينعكس سلبا على املنظمة ككل وبالتايل سوف يؤدي إىل نشأة صراعات سواء بني األفراد يف القائ
املستوى الواحد أو على املستوى الذايت للفرد حبيث يصبح غري قادر على العمل وتتعارض مصاحله مع مصاحل 

.د داخل املنظمةاملنظمة وبالتايل كل ما مييز هذا النمط قد يكون سببا يف عدم رضا األفرا

وبالتايل فان فعالية القائد يف حتقيق الرضا الوظيفي داخل املنظمة متعلقة بأسلوبه القيادي املتبع، إما أن يكون 
.   هو سببا يف حد ذاته للرضا أو يكون مصدرا لعدم حتقيقه

عالقة األسلوب الحر بالرضا الوظيفي  -
على الرضا الوظيفي من خالل خمتلف الكفاءات واملهارات اليت تتوفر لدى ميكن توضيح عالقة القيادة احلرة 

: الفرد، فإن هلذه الكفاءات واملهارات دورا أساسيا يف حتقيق رضاه الوظيفي حبيث جند

فهذا يؤدي إىل الرضا الوظيفي في حالة الكفاءات والمهارات عالية والنمط القيادي السائد هو النمط الحر - 
.ه اخلربة واملعرفة الكافية ألداء وظيفته على أحسن وجهللفرد ألن لدي

فهذا ال ميكنه من التأقلم في حالة الكفاءات والمهارات غير كافية والنمط القيادي السائد هو النمط الحر- 
.وال يعطي له الرغبة  يف العمل وبالتايل عدم الرضا عنه
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:الخاتمة
ا املادية من خالل كل ما سبق نستنتج أن سر تنمية املنظ ا على إدارة ثروا مات مل يعد فقط يف مقدر

ا يف توجيه القوى العاملة،ودفعها إىل اكتشاف و تفجري الطاقات اخلالقة  .فقط،وإمنا أيضا يف كيفية استخدام قاد

ؤالء القادة و الرفع من مستواهم القيادي حىت  لذلك فإن املنظمات خصوصا اليوم حباجة إىل االهتمام 
نوا من مواجهة املخاطر و االستفادة من الفرص من خالل التأثري على اآلخرين للوصول إىل األداء املرضي يتمك

ا التنافسية .للمنظمة وزيادة قدر

وبذلك تعد القيادة من العوامل املهمة ذات األثر الكبري يف حركية اجلماعة ونشاط املنظمة،ويف خلق 
داف،سواء كانت هذه األخرية ختص الفرد أو املنظمة ،وإن فعالية القيادة ال التفاعل اإلنساين الالزم لتحقيق األه

تظهر يف املواقف غري املتكررة أو ذات األجل القصري،أو املواقف احملددة،فالقائد يرتبط مع اآلخرين بعالقات 
فراد وشعورهم باالنتماء تفاعلية، متبادلة ومتكررة تتميز باالستقرار واالستمرار وهذا بدوره حيقق الرضا الوظيفي لأل

.للمنظمة

:االقتراحات
ضرورة تنمية مهارات القيادة يف املنظمة من خالل عقد دورات تدريبية متكنها من إتباع أساليب إدارية -

وقيادية فعالة، خاصة فيما خيص القيادة الدميقراطية مع ضرورة ابتعادهم عن التعسفية والتسلطية يف التسيري، ملا يف 
.مصلحة لألفراد و املنظمة ذلك من 

ضرورة تبين طرق ومفاهيم إدارية حديثة متكن املنظمات من مواكبة التطورات التكنولوجية وتساعدها على -
.حتقيق التميز، مع ضمان األداء العايل

ضرورة االهتمام بتحقيق الرضا الوظيفي لألفراد وذلك ملا له من أمهية يف حتقيق مستوى عايل لإلنتاجية يف -
.ملنظمةا

ضرورة عدم متسك القائد بأسلوب قيادي واحد والنظر إليه على أنه األسلوب الناجح يف كل احلاالت، بل -
.جيب أن يتميز باملرونة يف تعامالته مع مرؤوسيه واختياره لألسلوب القيادي وفقا للظرف املناسب

القائد وهذا بعد أن أوضحت أن يكون الرضا الوظيفي من بني املوضوعات الرئيسية اليت حتظى باهتمام-
.الدراسات عن وجود عالقة بينه وبني اإلنتاجية واألداء يف املنظمة 

.ضرورة وضع نظام للحوافز واملكافآت املادية واملعنوية حيث ينعكس إجيابا على سلوك األفراد-
.ضرورة بناء الثقة بني القائد واملرؤوسني -
.اذ القرارات العمل على مشاركة القائد ملرؤوسيه يف اخت-
.ضرورة تبين القائد لنظام اتصال يسمح بتحقيق التفاعل املتبادل بينهما-
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م واكتشاف - السماح لألفراد بإحداث التغيري يف املؤسسة ملا له من أثار، والعمل على تفجري طاقا
.مواهبهم

افة احلوار حث القيادات على دعم وتشجيع أسلوب العمل اجلماعي يف حل املشكالت من خالل نشر ثق-
.االجيايب يف تبادل األفكار وتقبل اآلراء املختلفة

العمل على التوفيق بني أهداف املؤسسة وأهداف العاملني عن طريق االهتمام باملورد البشري والوقوف على -
.احتياجاته الوظيفية ومراعاة الفروق الفردية يف القدرات واملهارات عند توزيع املهام

:قائمة المراجع

..14، ص 2011) د، ب، ن(دار املعمورة للنشر والتوزيع، القيادة البشرية،املوارد البشرية، املعهد التطويري لتنمية1
.    22، ص2010، دار الصفاء للنشر والتوزيع، األردن، 20، القيادة اإلدارية في القرن جنم جنم عبود 2

3 Rensis Likert ,The new patten of Managment,New york, 1961, p03
:عد إىل4
.18، ص 2013، دار البداية ناشرون وموزعون، األردن، القيادة اإلدارية الحديثةعدي عطا محادي، -
.21، ص2013، دار الراية للنشر والتوزيع، األردن، القيادة اإلداريةأسامة خريي، -
:عد إىل5
.23، ص 1999يب للنشر والتوزيع، مصر، ، دار غر المهارات اإلدارية والقيادية لدى المدير المتفوقعلي حممد السلمي، -
15، ص2010، دار اليازوري للنشر والتوزيع، األردن، القيادة اإلداريةبشري العالق، -

تمع العريب للنشر والتوزيع، اجلزائر، ، إدارة الموارد البشريةمنري نوري 1056، ص 2011، مكتبة ا

:عد إىل7
.232، ص 2005، دار املسرية للنشر والتوزيع، األردن، إدارة المؤسسات التعليميةالسلوك التنظيمي فيفاروق فلي عبدو، -
.105، ص 2011، مؤسسة شباب اجلامعة، مصر، القيادةحسني عبد احلميد أمحد رشوان،-
.282، ص 2008دار املنهل اللبناين، لبنان، االتجاهات الحديثة  في اإلدارة،كامل بربر، -

271، ص 2006دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، ، السلوك التنظيمي، حممد قاسم القريويت 8

. 62ص )د، س، ن(، الدار اجلامعية للنشر والتوزيع، مصر، السلوك التنظيميإبراهيم احلموي، 9

يد، 10 ، ص ص 2005يع، األردن، ، دار املسرية للنشر والتوز السلوك التنظيمي في إدارة المؤسسات التعليميةفاروق عبد فليه حممد عبد ا
259-260.

، 2007، مذكرة ماجيستري، جامعة نايف للعلوم األمنية، قسم العلوم اإلدارية، التحفيز ودوره في تحقيق الرضا الوظيفيعارف بن ماطل اجلريد، 11
.48-47ص ص 

.45، ص 2011، دار املسرية للنشر والتوزيع، األردن، السلوك التنظيميزاهد حممد ديري،  12

.باالعتماد على ما سبق ذكرهالباحثةمن إعداد  13
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دراسة كمية تحليلية للعالقة بين البطالة وبعض المؤشرات االقتصادية في الجزائر

.2014-1970: خالل الفترة 
:إعداد

.*موالي بوعالم. د

.**محمد سفير.د
:ملخص

من خالل الدراسة الوصفية والتحليلية تبني أن املتغريات هلا عالقة ارتباط فيما بينها، وهذا ما يدل على 
اجليد للمتغريات املفسرة، وذلك من خالل أن معامل ارتباط النمو االقتصادي مبؤشر البطالة جاء ضعيفا االختيار

وسالبا، وهو ما يعكس من جهة طبيعة العالقة العضوية بني املؤشرين اليت تتميز باألثر العكسي لتغري أحد 
حدمها على اآلخر وذلك مرده إىل املؤشرين على اآلخر، لكن من جهة أخرى املستوى الضعيف لدرجة تأثري أ

التفاوت الكبري يف حجم وديناميكية تغري املؤشرين، حيث يتجاوز معدل تغري حجم البطالة بكثري معدل تغري 
النمو االقتصادي، نتيجة الضغط الكبري للنمو الدميوغرايف وباخلصوص تركيبته العمرية، ومنه نستنتج أن منو الناتج 

خالل العقد األخري هو الذي ساهم يف الرفع من معدالت التشغيل احلالية وخفض معدالت احمللي اإلمجايل احملقق 
البطالة، كما أن هناك  ارتباط قوي جدا وموجب بني النمو االقتصادي وإمجايل القوة العاملة، وهذا يتماشى مع 

ىل زيادة االستثمار والعمالة، طبيعة متطلبات النظرية االقتصادية، اليت مفادها أن زيادة النمو االقتصادي تؤدي إ
هود  أما قوة العالقة االرتباطية بينهما فتعين أن جزاء كبريا من الزيادة يف الناتج الوطين تذهب إىل تدعيم ا
هود غري كاف المتصاص املعدالت املرتفعة من  االستثماري الذي جير وراءه زيادة العمالة، لكن يظهر أن هذا ا

تمع واليت تتغذى باخلصوص من الضغط الدميوغرايفالبطالة املوجودة يف  .ا

:مقدمة 
ا بعـــــض التجـــــارب  ـــــة الـــــيت تقـــــود إىل نتيجـــــة أكـــــد يعـــــاين االقتصـــــاد اجلزائـــــري مـــــن تفـــــاقم مشـــــكلة البطال
الدوليــــــــة الناجحــــــــة ويؤكــــــــدها الواقــــــــع االقتصــــــــادي اجلزائــــــــري حيــــــــث ال ميكــــــــن مكافحــــــــة وإجيــــــــاد حــــــــل ملشــــــــكلة 

واجــــــراءات مســــــتقلة، إذ البــــــد مــــــن وضــــــع سياســــــة معاجلــــــة البطالــــــة يف إطــــــار الــــــرتابط الوثيــــــق البطالــــــة بسياســــــات 
ـــــل  ـــــة تتمث ـــــة، فخطـــــورة مشـــــكلة البطال ـــــة االقتصـــــادية واالجتماعي ـــــوطين، واســـــرتاتيجية التنمي مـــــع جممـــــل االقتصـــــاد ال

تمــــــع، ومــــــن جهــــــة أخــــــرى تعــــــد مؤشــــــرا ودلــــــيال علــــــى فشــــــل النظــــــا ــــــا مــــــن جهــــــة تشــــــكل هــــــدرا ملــــــوارد ا م يف أ
ويتــــــــأثر تقــــــــدير حجــــــــم البطالــــــــة يف اجلزائــــــــر باملشــــــــاكل املفاهيميــــــــة . االقتصــــــــادي يف إشــــــــباع حاجــــــــات الســــــــكان

.رالتجاریة وعلوم التسیی، كلیة العلوم االقتصادیةالبویرةأكلي محند أولحاج بجامعة أستاذ محاضر ب*
.رالتجاریة وعلوم التسیی، لعلوم االقتصادیةكلیة االبویرةأكلي محند أولحاج بجامعة أستاذ محاضر ب**
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والعجـــــز اإلحصـــــائي، حيـــــث إن أول مـــــا يواجهنـــــا مـــــن عقبـــــات عنـــــد التصـــــدي لقضـــــية البطالـــــة هـــــو قلـــــة البيانـــــات 
ـــــــة موجـــــــودة وقائمـــــــ ة بأنواعهـــــــا وعـــــــدم دقتهـــــــا بشـــــــكل يقـــــــود إىل تصـــــــور إجـــــــراءات التصـــــــحيح والعـــــــالج، فالبطال

املتعــــــــــددة  مــــــــــع مالحظــــــــــة أن االســــــــــتثمارات اجلديــــــــــدة والتوســــــــــعات يف االســــــــــتثمارات القائمــــــــــة  هــــــــــي العامــــــــــل 
الرئيســــــــي يف حتديــــــــد حركــــــــة التشــــــــغيل ومســــــــتوى البطالــــــــة يف أي اقتصــــــــاد، وأنــــــــه مــــــــن األمهيــــــــة مبكــــــــان يف هــــــــذه 

لتنميـــــة االقتصــــادية واالجتماعيـــــة املرحلــــة امللحــــة دراســـــة هــــذه الظـــــاهرة ملــــا هلـــــا مــــن تـــــأثريات ســــلبية مباشـــــرة علــــى ا
.يف الدول

ـــــات ،  ـــــا مـــــن األولوي ـــــة يف تشـــــخيص الظـــــواهر املختلفـــــة، أصـــــبح االهتمـــــام  ـــــاهج الكمي ـــــة املن نظـــــرا ألمهي
خاصـــــــة عنـــــــدما يتعلـــــــق األمـــــــر بعمليـــــــة اختـــــــاذ القـــــــرار، فتحليـــــــل املعطيـــــــات كجـــــــزء مـــــــن هـــــــذه املنـــــــاهج ، تســـــــاهم 

ــــــري يف إعطــــــاء تفســــــريات ملوضــــــوع البحــــــث ــــــايل بشــــــكل كب وهــــــذا باســــــتخدام األدوات اإلحصــــــائية املختلفــــــة وبالت
.تعترب وسيلة لتحقيق غاية ما 

أخــــــــذت تقنيــــــــات حتليــــــــل العوامــــــــل أمهيــــــــة كبــــــــرية يف شــــــــىت امليــــــــادين، إذا مــــــــا يــــــــزال جمموعــــــــة مــــــــن البــــــــاحثني 
ال يباشرون يف ترقيتها واستعماهلا حلل كثري من املسائل .واألخصائيني يف هذا ا

ـــــة وبعـــــض املتغـــــريات االقتصـــــادية األخـــــرى يف و  ـــــني البطال ـــــة ب ـــــد طبيعـــــة  العالق يهـــــدف هـــــذا البحـــــث إىل حتدي
اجلزائر؟

لتحليل SPSSباستخدام الربنامج اإلحصائي ACPوسوف حناول عرب هذا العمل، أن نطبق طريقة 
:اور التاليةالعالقة بني بعض املؤشرات االقتصادية الكلية يف اجلزائر، وذلك وفق احمل

مفاهيم عامة حول ظاهرة البطالة : المحور األول
دراسة كمية وتحليلية لعالقة البطالة ببعض المتغيرات االقتصادية الكلية: المحور الثاني
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.مفاهيم عامة حول ظاهرة البطالة  : المحور األول 
فعلى الرغم من سهولة إدراك الناس حلالة العاطل إن حتديد مفهوم البطالة حتديدا شامال ودقيقا أمر معقد، 

ا،  ا وحتديد أسبا عن العمل، إال أن حماولة التحديد العلمي ملفهومها يواجه صعوبات تظهر عند التعريف 
.واسلوب حصرها أو أنواعها

مفهوم البطالة : أوال

 البطالة لّغة
فقد جاء يف لسان العرب َبَطل الشيُء، يـَْبُطل بُْطًال وبُطُوالً تعين البطالة التعطل، الضياع، اهلدر واخلسارة، 

: وَبِطل يف حديثه َبطَالة وأَبطل. ذهب َدُمه بُْطًال أي َهَدرًا: ويقال. ذهب ضَياًعا وُخْسرًا، فهو باطل: وبُْطالنًا
يبطل، بطالة، : فهو َبطَّال  وبطلوَبَطل اَألجُري، بالفتح، يـَْبُطل َبطالة وِبطالة أي تـََعطَّل. َهَزل، واالسم الَبطل

.1العامل تعطل مل جيد عمًال، جعله بال عمل 

 المعنى االصطالحي للبطالة
:2تطلق البطالة على ثالثة معاين

عدم تناسب فرص العمل مع املتاح من قوة العمل أو قلة فرص العمل املعروضة مع كثرة الطلب عليها؛- 1

لطاليب العمل ؛عدم توفر فرص العمل أيا كان نوعها - 2

. أو قيام الشخص بعمل ما ال يتناسب مع رغبته يف العمل- 3

 البطالة كظاهرة
ا هي حالة وجود أفراد قادرين على العمل وراغبني فيه وباحثني عنه، ولكن ال تتوفر هلم : "هناك من عرفها بأ

.سن العمل، ونعتقد أن هذا التعريف مل يأخذ بعني االعتبار حدود 3" فرصة احلصول عليه

ا هي ظاهرة تؤثر بانتظام يف قوة العمل باملدى طويل األجل وخاصة يف الدول الصناعية : "ومنهم من عرفها بأ
، ونالحظ أن هذا التعريف غامض، حيث مل يوضح نوع هذه الظاهرة، وملاذا تؤثر 4" أثناء فرتات الكساد األعظم

فقط على الدول الصناعية ؟ 

منظمة العمل الدوليةالبطالة وفقا لتعريف
كل من هو قادر على العمل وراغب فيه يبحث عنه ويقبله عند مستوى األجر السائد، ولكن دون 

:6ينطوي هذا التعريف على ثالثة شروط أساسية. 5جدوى
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أي ال توجد وظيفة أصال سواء مدفوعة األجر أو بدون أجر كمن يعمل لنفسه يف األعمال : عدم وجود عمل- 1
ى رب األسرة؛احلرة أو لد

مبعىن اختاذ إجراءات للحصول على وظيفة مدفوعة األجر، مثل التسجيل باملكاتب اخلاصة : البحث عن العمل- 2
الت أو إجراء مقابالت من أجل العمل أو الوظيفة؛ والعامة للتشغيل ومتابعة اإلعالنات يف الصحف وا

العاطلنيوعلىمرةألولالعملسوقيدخلونالذينالعاطلنيعلىالتعريفهذاوينطبق: الرغبة يف قبول الوظيفة- 3
.األسبابمنسببأليلرتكهواضطرواالعملهلمسبقالذين

التعريف الشامل للبطالة
تلك احلالة اليت يكون عليها األفراد " أكثر التعريفات شيوعا وعمومية ملفهوم البطالة هو الذي يعرفه بأنه 

من حيث السن، الصحة، احلالة االجتماعية، اخلربة ( يف العمل والقادرون عليه احلاملني لقوة العمل والراغبون
ولعل هذا التعريف يكاد يعكس كل الشروط املوضوعية اليت . 7"والباحثون عنه ولكنهم ال جيدونه) والتأهيل املهين 

.حتقق مبقتضاها حالة البطالة، غري أنه ال يتطرق ألشكاهلا أو دوافعها و نتائجها

ا هي تلك احلالة اليت يكون : نتفق مع بعض النقاط يف التعاريف السابقة، فنستنتج تعريفا شامال للبطالة بأ
فيها قسم من أفراد القوة العاملة قادرين على العمل وراغبني فيه وباحثني عنه وقابلني مبعدل األجر القائم ويصنفون 

.  دد ساعات العمل وربطها بظروف النشاط املراد القيام بهضمن حدود سن العمل، لكنهم مل جيدوه مع مراعاة ع

أنواع البطالة : ثانيا
تتفاوت كتلة البطالة من حيث اجلنس، العمر واملهنة، وقطاع النشاط، وكذلك من حيث املدة اليت تعانيها 

عدة من البطالة اليت عرفتها فهناك أنواع. وإن ذلك كله يتفاوت أيضا حبسب نوع البطالة السائدة. الفئات العاطلة
تمعات يف خمتلف مراحل تطورها سواء الصناعية منها أو تلك اليت عرفتها البلدان النامية  ومنها الدول العربية .ا

ائية، بل  ا ليست ثابتة و وتشري معظم الدراسات اليت تناولت مشكلة البطالة إىل أشكاهلا أو صورها وبأ
ا من قبل الباحث، فضال عن املعيار أو املعايري اليت يتبعها الباحث يف متغرية ومتجددة تب عا لزاوية االهتمام 
:ونعرض يف ما يلي أهم أشكال البطالة وأنواعها األكثر شيوعا. دراسته هلذه الظاهرة

البطالة الدورية:
ة، بل تنتابه فرتات صعود وهبوط من املعلوم أن النشاط اإلقتصادي ال يسري عرب الزمن بوترية واحدة منتظم

( يطلق على حركة التقلبات الصاعدة  واهلابطة للنشاط اإلقتصادي مصطلح الدورة اإلقتصادية             . دورية
Business Cycles (وتتكون هذه الدورة من مرحلتني ومن نقطيت حتول، . اليت هلا خاصية التكرار والدورية

رواج أو التوسع، فيها يتجه الدخل والناتج والتوظف حنو التزايد  إىل أن يصل إىل تسمى املرحلة األوىل مرحلة ال
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ليتجه بعدها حجم النشاط االقتصادي جبميع مكوناته . نقطة الذروة أو قمة الرواج، عندها حتدث نقطة التحول 
إىل أن يبلغ اهلبوط . حنو اهلبوط الدوري ويدخل اإلقتصاد الوطين مرحلة االنكماش) التوظيف- الناتج- الدخل(

منتهاه بالوصول إىل نقطة قاع االنكماش، وبعدها يبدأ االنتعاش ليتجه حجم النشاط االقتصادي حنو التوسع مرة 
. 8أخرى

نتيجة من نتائج فشل الطلب االقتصادي بسبب : "  البطالة الدورية يف تعريف هيئات األمم املتحدة، هي
.9"فرتة معينة تغريات يف مستويات النشاط خالل

البطالة االحتكاكية :
هي ظاهرة مؤقتة حتدث إما نتيجة ألن الباحثني عن العمل مل جيدوا بعد الفرصة املناسبة أو ألن أصحاب 

التوقف : العمل مل جيدوا بعد العمالة املناسبة للوظائف الشاغرة لديهم، بعبارة أخرى تعين البطالة االحتكاكية
وذلك بسبب االنتقال من وظيفة إىل أخرى، التوقف املؤقت للبحث عن وظيفة أخرى، يف املؤقت عن العمل 

، بسبب إحالل اآلالت حمل العمال يف بعض الصناعات أو لصعوبة تدريب العمال على األعمال 10سبيل الدراسة
أو التغريات يف اجلديدة اليت  مل يسبق هلم التدرب عليها ، نتيجة للتحسينات التكنولوجية يف وسائل اإلنتاج

الطلب على الطراز احلديث، هذا يدعو أحيانا إىل تغيري وظيفة العامل أو إعادة تدريبه، ولكن طاملا كان الطلب 
ا ليست باخلطرية بل  اإلمجايل مل يتأثر، فإنه من احملتمل ظهور فرص عمل جديدة يف الزمن القصري، لذلك تعترب أ

ا أقرب ألن تكون مؤقتة  ما يستغرق هذا النوع من البطالة وقتا قصريا لذا تصنف ضمن البطالة وعادة . 11أ
.املؤقتة

وينتشر هذا النوع يف الدول املتقدمة أكثر منها يف الدول النامية، يرجع ذلك إىل متاسك وترابط العالقات 
ويتوقف معدل . بأهله وجمتمعهاإلنسانية واالجتماعية واليت تعترب اكثر متاسكا يف الدول النامية، حيث يرتبط الفرد 

زيادة أو نقصان هذا النوع من البطالة على شفافية احلصول على املعلومات حول الوظائف املختلفة يف سوق 
ا . 12العمل، فكلما زادت املعلومات قلت هذه البطالة ا أن ترفع من معدال كما أن إعانات البطالة من شأ

. اإلعفاء الضرييب على ضريبة الدخل: ستفيدون مثلبسبب االمتيازات اليت يتحصل عليها امل

البطالة الهيكلية :
ا البطالة اليت تنشأ بسبب االختالف والتباين القائم بني هيكل وتركيب  ميكن تعريف البطالة اهليكلية على أ

. 13لى األيدي العاملةوبني هيكل الطلب ع) من حيث املهارة، التوزيع الوظيفي والتوزيع اإلقليمي(القوى العاملة 
م اليت ال تتوافق مع متطلبات  نعين كذلك بالبطالة اهليكلية وجود عدد من األفراد العاطلني بسبب مؤهال
الوظائف الشاغرة املوجودة، أي أن البطالة اهليكلية تشري إىل ذلك النوع من البطالة الناجتة عن تغريات هيكلية يف 

. 14ؤهالت األفراد مع متطلبات الوظائف الشاغرة االقتصاد الوطين حبيث ال تتوافق م
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:وتوجد أسباب عديدة للبطالة اهليكلية من أمهها

مبعىن أنه مع حدوث التطور اإلقتصادي حتدث تغريات يف أذواق األفراد : التغريات يف الطلب واألذواق
م حبيث تؤثر على طلبهم من السلع واخلدمات املختلفة، بالتايل يقل ال طلب على منتجات الصناعات واحتياجا

التقليدية السائدة ويزداد الطلب على املنتجات اجلديدة مما يؤدي إىل زيادة البطالة يف الصناعات األوىل؛

حيث يؤدي التطور التكنولوجي إىل استحداث فنون إنتاجية جديدة ونوعيات جديدة من : التطورات التكنولوجية
والسلع القدمية، يرتتب على ذلك االستغناء عن خدمات العديد من العمال السلع واليت حتل حمل الفنون اإلنتاجية

ميكن القول أنه . الذين كانوا يعملون يف جمال الفنون القدمية ويف انتاج السلع التقليدية، فتزداد البطالة اهليكلية
توجد عالقة طردية بني التطور التكنولوجي وبني معدل البطالة اهليكلية؛

 حيث ( فكلما زادت النسبة اليت حيتلها الشباب صغار السن إىل قوة العمل : كيب العمري لقوة العملالتغري يف الرت
م باألعمال والوظائف املختلفة  كلما زاد معدل البطالة اهليكلية ؛) تقل خرب

على  ألن زيادة فرص التوظيف املخصصة لإلناث سيؤدي إىل مزامحة الرجال: زيادة نسبة اإلناث يف قوة العمل
. كثري من مناصب العمل، مما يؤدي إىل زيادة معدل البطالة اهليكلية

البطالة المقنعة أو المستترة:
ال يعين هذا النوع من البطالة وجود قوة عاملة عاطلة بل هي احلالة اليت ميكن فيها االستغناء عن حجم 

د هناك نوع من تكدس القوة العاملة يف قطاع معني معني من العمالة دون التأثري على العملية اإلنتاجية حيث يوج
وغالبًا ما تتقاضى هذه العمالة أجورًا أعلى من حجم مسامهتها يف العملية اإلنتاجية يساعد االستغناء عنها على 

:، من مث فإن مفهوم البطالة هنا يتضمن عدة عناصر من أمهها15حتسني ظروف العمل وإنتاجيته 

 ،وعدم عملهم يف نفس الوقت فيرتتب على ذلك اخنفاض معدالت األداء وعدم احلماس يف قيام العاملني بالعمل
القيام بالعمل؛

 يزداد ظهور املعدالت العالية هلذه النوعية من البطالة كنتيجة لعدم وجود اإلدارة اجليدة اليت متلك سلطة توجيه
أجهزة اإلنتاج واخلدمات؛

 16تكافؤ وظيفيت اإلشراف  والرقابة يف إدارة العمليظهر هذا النوع من البطالة كناتج لعدم.

البطالة الموسمية:
وهي البطالة النامجة عن توقف العمل الذي يؤديه اإلنسان توقفا تعرتضه طبيعة ذلك العمل وظروفه يف بعض 

تمع لكنها ال تقو .القطاعات االقتصادية م به إال يف مواسم وتعين أن هناك قوى بشرية مؤهلة للقيام بعملها يف ا
حمددة من العام، ومثل هذه البطالة، البطالة اليت خيضع هلا عمال املواسم الزراعية وأعمال بعض املهن أو احلرف 
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اليت هلا مواسم معينة يف فصل الشتاء أو الصيف، حيث يزداد الطلب على العمالة يف بداية وخالل املوسم، مث 
مثل موسم . وينتظر األفراد العاملون املوسم القادم وهكذااية املوسمينخفض الطلب على العمال وينعدم يف 

.إخل...جين القطن أو املواسم السياحية والفنية واملهرجانات 

عند مالحظة حدوث البطالة املومسية يف نشاط ما أو صناعة ما، ال يعين بالضرورة حدوث بطالة مومسية يف 
ال الذين تعرضوا للبطالة نتيجة االستغناء عنهم يف نشاط ما، يستطيعون أن جيدوا بقية األنشطة، هذا يعين أن العم

.عمال يف نشاط أخر أو صناعة أخرى 

ويندرج أيضا حتت البطالة املومسية ختفيض ساعات العمل أو عدد األيام اليت يشتغلها العامل وذلك دون 
أن العامل يعمل لفرتة أقل مما كان، بالتايل يكون يف حالة وهذا يعين. االستغناء الكامل عن خدمات العامل كلية

. بطالة جزئية

 المكشوفة(البطالة الواضحة:(
ا حالة التعطل الظاهر اليت  م، ويقصد  وتعين حالة األفراد الذين ال جيدون عمال أصال يكتسبون منه قو

فراد القادرين على العمل والراغبني فيه والباحثني عنه يعاين منها جزء من قوة العمل املتاحة، أي وجود عدد من األ
عند مستوى األجر السائد دون جدوى، وهلذا فهم يف حالة تعطل كامل ال ميارسون أي عمل لفرتة قد تطول أو 
تقصر حسب ظروف االقتصاد الوطين، مثل بطالة اخلرجيني والباحثني اجلدد عن العمل ألول مرة واليت متثل بطالة 

والبطالة املكشوفة ميكن أن تكون احتكاكية أو هيكلية  أو دورية، يف البلدان . 17ني النسبة الكبرية منهااملتعلم
الصناعية، يتزايد حجم ومعدل هذه البطالة يف مرحلة االنكماش و الكساد الدوري، عادة ما حيصل العاطل عن 

ن النامية فتكون البطالة املكشوفة أكثر العمل يف هذه الدول على إعانات أو مساعدات حكومية، أما يف البلدا
.إيالما وقسوة، لعدم وجود مثل هذه اإلعانات

البطالة الشاملة والجزئية:
ا شاملة أو عامة، إذا كان فائض القوة العاملة العاطلة شامال لكل القطاعات  توصف البطالة الشاملة بأ

. اقتصادي عام أو يف حاالت األزمات واحلروبواألنشطة االقتصادية دون استثناء كما يف حالة ركود

ا شاملة لقطاع معني إذا كانت مقتصرة على فئة حمددة من قوة العمل وهلذا القطاع خاصة . كما توصف بأ

ا تشمل كل  ا جزئية إذا كانت القوى العاملة املتاحة غري مستخدمة استخداما تاما، أي أ وتصف البطالة بأ
م اخلاص، سواء كانوا يف العمل أو ليسوا فيه، ويعملون ألسباب خارجة عن األفراد ال ذين يعملون بأجر أو حلسا

م لساعات أقل من ساعات العمل العادية وهم يبحثون عن عمل إضايف أو مستعدون هلذا العمل أثناء فرتة  إراد
.الكساد
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البطالة السلوكية:
جزء من القوة العاملة عن املشاركة يف بعض النشاطات واالخنراط  هي البطالة النامجة عن إحجام ورفض

تمع، فترتك العديد من املهن اليت صنفت  للعمل يف الوظائف ذات القيمة االجتماعية الدنيا خوفا من نظرة ا
.ضمن الوظائف الدنيا، كالعمل يف تنظيف الشوارع ومجع القمامة وأعمال البناء الشاقة وغريها

لمستوردةالبطالة ا :
وهي البطالة اليت يتعرض هلا جزء من القوة العاملة احمللية يف قطاع معني بسبب إنفراد أو إحالل العمالة غري 

وقد يواجه النشاط االقتصادي هذا النوع من البطالة يف حال اخنفاض الطلب على سلعة . 18احمللية يف هذا القطاع
.توردةحملية مقابل ارتفاع الطلب على سلعة مس

البطالة اإلنكماشية:
متثل أولئك العاطلون عن العمل نتيجة انكماش بعض األنشطة وقلة الطلب على العمل فيها بالنسبة 

.للمعروض منها وهي بطالة اختيارية

البطالة العالقة أو القاعية:
.19ستوى التشغيل الكاملوهي البطالة املتبقية عندما يكون النشاط االقتصادي يف حالة توازن دون م

البطالة الطبقية:
وهي ترتبط مبنظور اجتماعي، حيث توجد يف أي جمتمع من القوى البشرية العاملة فيه، حتتل مرتبة إجتماعية 

. 20عليا ال تتناسب بالضرورة مع إنتاجها ومع ما تقوم به من أعمال

وهذا التنوع يف أشكال البطالة هو أحد العناصر املفسرة ونلخص أخريا إىل أنه للبطالة املعاصرة عدة وجوه، 
. لتعدد حتليل البطالة، حيث ترتبط البطالة بعدم توازن الطلب الكلي والعرض الكلي

ومهما كان نوع أو شكل البطالة، فهي عبارة عن كمية من طاقة ووقت العمل غري املستخدم خالل فرتة زمنية 
.معينة

البطالة اإلقليمية :
أو آخر، لطبيعية اليت تصيب إقليمًا هي البطالة اليت قد تصيب إقليمًا معينًا دون آخر، وتنتج عن الكوارث ا

.21أو نفاذ املوارد من هذا اإلقليم دون اآلخر، وغري ذلك من األسباب
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دراسة كمية وتحليلية لعالقة البطالة ببعض المتغيرات االقتصادية الكلية: المحور الثاني

متغيرات الدراسة : أوال
 النمو االقتصادي(GDP) :  إن العديد من الدراسات االقتصادية تستخدم الناتج احمللي اإلمجايل

باألسعار الثابتة (إمجايل الناتج احمللي ويف دراستنا هذه سوف نستخدم كمتغري معرب عن النمو االقتصادي،
الناتج احمللي بأسعار املشرتين ، ويعرب عن جمموع إمجايل وهو عبارة إمجايل ،)2000للدوالر األمريكي يف عام 

القيمة املضافة من جانب مجيع املنتجني املقيمني يف البلد مضافًا إليه الضرائب على املنتجات وخمصومًا منه 
إعانات الدعم غري املشمولة يف قيمة املنتجات، ويتم حسابه بدون اقتطاع قيمة إهالك األصول املصنعة أو إجراء

أية خصوم بسبب نضوب وتدهور املوارد الطبيعية، وهذه البيانات معرب عنها بالقيمة الثابتة للدوالر األمريكي يف 
واألرقام بالدوالر إلمجايل الناتج احمللي حمولة من العمالت احمللية باستخدام أسعار الصرف الرمسية لعام 2000عام 

لصرف الرمسي السعر الذي يطبق فعال على معامالت ، وبالنسبة لبضع دول ال يعكس فيها سعر ا2000
.بديل الصرف األجنيب الفعلية، فإنه يتم استخدام عامل حتويل

 معدل البطالة(UNEM): تمع القادرين على العمل والذين يشري مصطلح البطالة إىل نسبة أفراد ا
ريف القوى العاملة والبطالة تبعاً ليس لديهم عمل ولكنهم متاحني للعمل ويبحثون عن الوظائف ، وخيتلف تع

.للتشريعات كل بلد 
 نسبة تراكم رأس المال اإلجمالي إلى الناتج المحلي اإلجمـالي(GDI): نستخدم يف دراستنا

إمجايل االستثمار (وهو يتكون من إمجايل تكوين رأس املال ) من إمجايل الناتج احمللي(% إمجايل تكوين رأس املال 
نسبة من جممل النفقات على زيادة األصول الثابتة لالقتصاد مضافا إليه صايف التغريات يف مستوى ك) احمللي سابقا

يئة األراضي، ومشرتيات اآلالت والتجهيزات واملعدات، إنشاء الطرق،  املخزونات، وتشمل األصول الثابتة 
ساكن اخلاصة، واملباين التجارية السكك احلديدية، وما شابه ذلك، مبا فيه املدارس، املكاتب، املستشفيات، امل

أما املخزونات فهي خمزون البضائع اليت يف حوزة الشركات ملواجهة التقلبات املؤقتة أو غري املتوقعة يف . والصناعية
" . العمل اجلاري تنفيذه"اإلنتاج أو املبيعات، و

ــــــة إجمــــــالي القــــــ ــــــة األ: (LF)وة العامل عامــــــاً 15شــــــخاص مــــــن عمــــــر يشــــــمل إمجــــــايل القــــــوى العامل
مجيـــــع األشـــــخاص الـــــذين : فـــــأكرب الـــــذين يســـــتوفون تعريـــــف منظمـــــة العمـــــل الدوليـــــة للســـــكان النشـــــطني اقتصـــــادياً 

ـــــك   ـــــاج الســـــلع واخلـــــدمات خـــــالل فـــــرتة حمـــــددة ويشـــــمل ذل ـــــى املشـــــاركة يف إنت ميثلـــــون األيـــــدي العاملـــــة القـــــادرة عل
عاجلــــــة املمارســــــات الوطنيــــــة لفئــــــات مثــــــل القــــــوات كــــــالً مــــــن العــــــاملني والعــــــاطلني عــــــن العمــــــل، بينمــــــا تتفــــــاوت م
ـــــبعض الوقـــــت ـــــذين يعملـــــون ل تشـــــمل إحصـــــائيات القـــــوى العاملـــــة بوجـــــه عـــــام  . املســـــلحة والعمـــــال املـــــومسيني أو ال

كــــــل مــــــن أفــــــراد القــــــوات املســــــلحة وأســــــالك األمــــــن، العــــــاطلني عــــــن العمــــــل، البــــــاحثني عــــــن العمــــــل ألول مــــــرة، 
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الرعايــــــة غــــــري مدفوعـــــــة األجــــــر لآلخــــــرين، عمالـــــــة القطــــــاع غـــــــري ولكــــــن ُيســــــتثين منهـــــــا ربــــــات البيــــــوت ومقـــــــدمي
الرمسي مبا فيها العاملني يف النشاطات االقتصادية العائلية؛

 ــــــــدل التضــــــــخم يعكــــــــس التضــــــــخم كمــــــــا يقيســــــــه مؤشــــــــر أســــــــعار املســــــــتهلكني التغــــــــّري ) : CPI(مع
ســــلع واخلــــدمات الـــــيت الســــنوي للنســــبة املئويــــة يف التكلفـــــة علــــى املســــتهلك املتوســـــط للحصــــول علــــى ســــلة مـــــن ال

ميكـــــن أن تثبـــــت أو تتغـــــري علـــــى فـــــرتات زمنيـــــة حمـــــددة، ككـــــل ســـــنة مـــــثالً ومـــــن بـــــني الصـــــيغ الشـــــائعة االســـــتخدام  
.بوجه عام صيغة السبريز

حدود الدراسـة : ثانيا
:تنقسم حدود الدراسة إىل حدود جغرافية وحدود زمنية على النحو التالـي 

 حتديـــــد املتغـــــريات األساســـــية للنمـــــوذج البـــــد مـــــن حتديـــــد احلـــــدود املكانيـــــة بعـــــد :الحــــــدود الجغرافيـــــة للدراســــــة
لإلحصــــــائيات املســــــتعملة يف التقــــــدير ، ويــــــتم إختيــــــار هــــــذه العينــــــة يف ضــــــوء اهلــــــدف مــــــن الدراســــــة  واملتمثــــــل يف 

. حماولة التوصل إىل حتليل العالقة بني  املؤشرات االقتصادية الكلية يف اجلزائر

1970(تشــــــمل الدراســــــة علــــــى بيانــــــات سلســــــلة زمنيــــــة ســــــنوية تغطــــــي الفــــــرتة :ـة الحـــــــدود الزمنيــــــة للدراســــــ-
، وقـــــــد مت إختيـــــــار هـــــــذه الفـــــــرتة طبقـــــــاً ملعيـــــــار مـــــــدى تـــــــوافر البيانـــــــات للمتغـــــــريات حمـــــــل الدراســـــــة لكـــــــل )2014

ســـــــنوات فـــــــرتة الدراســـــــة، وقـــــــد مت احلصـــــــول علـــــــى البيانـــــــات اخلاصـــــــة مبتغـــــــريات الدراســـــــة مـــــــن جـــــــدول مؤشـــــــرات 
ــــــــــك الــــــــــدويل بإعــــــــــدادها التنميــــــــــة يف العــــــــــا ــــــــــدويل )WDI(مل الــــــــــيت يقــــــــــوم البن ، مؤشــــــــــرات صــــــــــندوق النقــــــــــد ال

)IMF( ـــــذا ، لإلشـــــارة أنـــــه مـــــن أصـــــعب املهـــــام الـــــيت تواجـــــه القيـــــاس اإلقتصـــــادي هـــــي مهمـــــة مجـــــع املعطيـــــات، ل
. ال ميكن اجلزم عن صحتها بالرغم من إقتنائها من جهات رمسية

دراسة تطبيقية : ثالثا
راسة على جمموعة املتغريات اإلقتصادية وجمموعة من املفردات املتعلقة بالعينة، خالل الفرتة وسوف تقوم الد

باملركباتالتحليلطريقةبتطبيقسنقوم، وذلك قصد حتليل العالقة بني املتغريات واملفردات، و )1970-2014(
يل العالقة بني املتغريات ، وذلك قصد حتل)سنوات(مفردة 45متغريات و05من يتكونجدولعلىاألساسية

.واملفردات ومن مث املقارنة بينها

حتصلنا ) SPSS.Statistics.v22( بعد إعداد املعطيات طبقنا خلطوات الطريقة باالستعانة بربنامج  
:على النتائج اليت سنعلق عليها وهي كالتايل 

F2اإلحداثيات والتمثيل البياني للمتغيرات على المعلم .1 , F1:
:اجلدول املوايل يوضح إحداثيات املتغريات على احملاور 
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F2إحداثيات املتغريات على احملورين : 01اجلدول رقم  , F1:
المركبات

F2F1
0,108-0,188LCPI
0,510-0,210LGDI
0,1310,399LGDP
-0,629-0,111LUNEM
0,0330,405LLF

.SPSS.Statistics.v22عتماد على  خمرجات برنامج من إعداد الباحث باال: املصدر

 بالنسبة للمحور األولF1 نالحظ ما يلي:

 متغرية النمو اإلقتصادي و متغرية إمجايل القوة العاملة اليت تظهر : يبني هذا احملور وجود تعارض بني املتغريات
تراكم رأس املال اإلمجايل اللذان يظهران بإحداثيات موجبة من جهة ، ومتغريات معدل البطالة ، معدل التضخم  و 

( بإحداثيات سالبة من جهة أخرى ،  وهذا ما يفسر بأن هذا احملور له نسبة كبرية يف تفسري هذه املتغريات 
؛% ) 48,18

أغلب املتغريات مرتبطة ارتباط ضعيف مع هذا احملور ، وأقواها ارتباطا مها متغرية النمو االقتصادي و إمجايل القوة
العمالة ، إذن متغرييت النمو االقتصادي و إمجايل القوة العاملة ممثالن أحسن متثيل على احملور األول ، وهذا ما 

يعطي تقاربا كبريا يف نسبة مسامهة املتغريتني يف تكوين هذا احملور ؛

 أو سالب مع هذا عدم جتمع كل املتغريات يف جهة واحدة للمحور األول ، أي عدم ارتباطها كلها ارتباط موجب
.احملور يدل على أن املتغريات بشكل عام ال تتطور يف نفس االجتاه 

 بالنسبة للمحور الثاينF2 نالحظ ما يلي:

 29,19( ميثل هذا احملور ( % من قيمة اجلمود الكليVariabilité)( وهو بذلك أقل أمهية من احملور األول
؛

وجبة ما عدى متغري معدل البطالة ، وأغلب املتغريات مرتبطة ارتباط كل املتغريات تقريبا ممثلة بإحداثيات م
ضعيف مع هذا احملور ، وأقواها ارتباطا مها متغرية معدل البطالة و تراكم رأس املال اإلمجايل ، إذن فاملتغريتني 

عطي تقاربا كبريا يف معدل البطالة و تراكم رأس املال اإلمجايل ممثالن أحسن متثيل على احملور الثاين ، وهذا ما ي
نسبة مسامهة املتغريتني يف تكوين هذا احملور؛

 بالنسبة للمعلمF1 وF2 ميكننا استخالص ما يلي:
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 موع يقرتب أغلب املتغريات ممثلة جيدا على املعلم ، حيث نالحظ عند مجع القيمتني يف احملورين جتد قيمة هذا ا
مثيل للمتغريات ؛من الواحد وهذا ما يدل على جودة نوعية الت

 كل املتغريات قريبة جدا من دائرة االرتباط ، كما نالحظ أن هذه املتغريات تساهم يف تكوين احملورين ، وأن
Fو F1احملورين  من اجلمود الكلي ، وهذه النسبة جيدة وكافية إلعطاء صورة واضحة % 77,38يفسران 2

.لسحابة النقط على هذا املخطط 

:كل التايل التمثيل البياين للمتغريات يوضح الشو 

:التمثيل البياين ملتغريات الدراسة : 01الشكل رقم 

.SPSS.Statistics.v22خمرجات برنامج : املصدر

:من خالل الشكل أعاله نستنتج أن هناك ثالث سحابات من املتغريات وهي مقسمة إىل جمموعات كما يلي

فهي تتمركز يف اجلهة (LLF)و إمجايل القوى العاملة (LGDP)قتصادي النمو اإل:المجموعة األولى 
.، وهذا ما يوضح عالقة االرتباط القوية واملوجبة ما بني هذين املتغريتني F1القصوى املوجبة للمحور 

فهي تتمركز على (LGDI)وتراكم رأس املال اإلمجايل (LCPI)معدل التضخم :المجموعة الثانية 
.، وهذا ما يوضح عالقة االرتباط املتوسطة والسالبة بني هذين املتغريتني F1توسطة السالبة للمحور اجلهة امل

، ومبا أن هذه F2متغرية معدل البطالة ، فهو يتمركز يف اجلهة السالبة للمحور تتكون من :المجموعة الثالثة 
موعتني السا بقتني ، فهذا يدل على العالقة العكسية بني معدل املتغرية تتواجد يف اجلهة املعاكسة لكل من ا

.البطالة واملتغريات األخرى 
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:تحليل االرتباط بين متغيـرات الدراسة.2
ــــــــني    ــــــــني املتغــــــــريات إىل توضــــــــيح العالقــــــــة املوجــــــــودة ب ــــــــاط ب ــــــــدف الدراســــــــة مــــــــن خــــــــالل حتليلهــــــــا لإلرتب

مــــــــــو االقتصــــــــــادي ، واملتغــــــــــريات األخــــــــــرى املســــــــــتقلة املتغــــــــــريات وخاصــــــــــة املتغريتــــــــــني األساســــــــــيتني البطالــــــــــة و الن
وميكــــــن تلخــــــيص النتــــــائج . املوضــــــحة ســــــابقاَ ، وهــــــذا قصــــــد الوقــــــوف علــــــى املتغــــــريات األكثــــــر تــــــأثرياً يف الدراســــــة

: اخلاصة باإلرتباط يف اجلدول املوالـي

:مصفوفة االرتباط ملتغريات الدراسة : 02اجلدول رقم 
/المتغیرات

درجة المعنویة
LCPILGDILGDPLUNEMLLF

1,1750-0,252-0,015-0,327(LCPI)التضخم 
(0,125)(0,047)**(0,462)(0,014)*

 ƟỸƧƣỷ ұ ừң ƥƝỷңǔ ƟқƌƧ
ǒǎỸǘƣỷ(LGDI)1-0,361-0,451-0,451

(0,007)***(0,001)***(0,001)***

 ƳƧƫƣỷ ƟқƌƧ
ƷқỸө ǔƙǁỷ(LGDP)1-0,3640,973

(0,007)***(0,000)***

 ǑƣỸƁǎƣỷ ƟқƌƧ
(LUNEM)1-0,227

(0,067)**

ǑƣỸƧƌƣỷ ƥǜ(LLF)1

.SPSS.Statistics.v22من إعداد الباحث باالعتماد على  خمرجات برنامج : املصدر

.فأكثر%99تعين أن العالقة معنوية عند درجة ثقة ): ***(-1:مالحظات 

.%95تعين أن العالقة معنوية عند درجة ثقة أقل من ): **(- 2

. %90تعين أن العالقة معنوية عند درجة ثقة أقل من ): *(- 3

:وعليه أظهرت نتائج اإلرتباط ما يلـي

من خالل املالحظة العامة ملصفوفة االرتباط اخلطي نالحظ أن هناك معامالت ارتباط موجبة وأخرى سالبة 
: حيث أنّ 

 وهذا راجع إىل أن زيادة معدل ) معامل ارتباط موجب( طبيعة العالقة بني مؤشر التضخم وتراكم رأس املال موجبة
الدخل  والطلب ، لكن إذا مل تصاحب زيادة الطلب زيادة تراكم رأس املال جير وراءه زيادة التوظيف ، زيادة
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نالحظ من التجربة التنموية اجلزائرية أن . مماثلة على األقل يف العرض فهذا يؤدي إىل ارتفاع معدل التضخم 
التوسع يف الرتاكم الرأمسايل غالبا ما يصاحبه ضعف استغالل الطاقات اإلنتاجية اجلديدة ، مما يرتتب عنه عدم 

نشري أيضا إىل ضعف مستوى العالقة اإلرتباطية بني املؤشرين . اكبة العرض الكلي لدينامكية الطلب الكلي مو 
وذلك ألن اآلثار الناجتة عن تغري مؤشر الرتاكم الرأمسايل ليست هي املسبب الرئيسي الوحيد لتغريات مؤشر 

، حتسن مستوى املعيشة وغريها ؛التضخم ، فهناك أيضا تأثري معدل النمو السكاين ، معدالت األجور 

 من الناحية النظرية ميكن ملؤشر التضخم أن يكون ذو عالقة ارتباطية موجبة أو سالبة مع مؤشر النمو االقتصادي
وذلك حسب نتائج وآثار السياسة اإلقتصادية املتبعة ، فزيادة معدل النمو االقتصادي إذا كان مصدره زيادة 

عات النشاط اإلقتصادي فهذا يؤدي إىل زيادة العرض مبعدل يعادل أو يفوق معدالت اإلنتاج يف أغلب قطا
الزيادة يف الطلب الناتج عن النمو وبالتايل ينتج عن زيادة معدل النمو اإلقتصادي استقرار أو حىت اخنفاض يف 

ادة يف زي( معدل التضخم أما إذا كانت درجة استجابة العرض أقل من زيادة الطلب فالنتيجة تكون عكسية 
يف حالة اإلقتصاد اجلزائري ، فإن التغريات يف معدل النمو االقتصادي غالبا ما تكون ناجتة عن ) . معدل التضخم 

ديناميكية منو قطاع احملروقات املرتبطة خاصة بتطورات السوق العاملية ، لذلك فإن التطور اإلجيايب للبيئة املؤثرة على 
زيادة يف األجور وخمصصات االستثمار يف قطاعات النشاط األخرى ، تقابلها قطاع احملروقات يرتتب عليها غالبا 
لقد ظهر . ملقابلة الزيادة يف الطلب ) التعويض النقص يف العرض  احمللي ( من جهة أخرى زيادة يف الواردات 

هو أكرب من تغري معدل االرتباط بني املؤشرين سالبا داللة على أن تغري العرض الكلي املصاحب للزيادة يف النمو 
الطلب وأن تأثري مؤشر النمو على التضخم ضعيف على العموم ؛

 وذلك )قيمة معامل االرتباط سالبة( طبيعة العالقة بني مؤشر معدل البطالة و معدل التضخم ظهرت عكسية ،
شرائية وبالتايل ألن زيادة معدل البطالة يعين احنسار يف جانب التوظيف مما يعين اخنفاض يف املداخيل والقوة ال

أما ضعف العالقة االرتباطية . انكماش يف الطلب مما يساهم يف كبح معدل التضخم ، والعكس أيضا صحيح 
بني هذين املؤشرين فسببها على األرجح أن معدل البطالة ليس له تأثري قوي ومباشر على معدل التضخم يف 

عدل التضخم ؛اجلزائر ، وهناك أسباب أخرى هي اليت تساهم يف تغريات م

 نالحظ أن قيمة معامل إرتباط مؤشر معدل الرتاكم الرأمسايل مبعدل البطالة هي عكسية ولكنها ضعيفة، فطبيعة
هذه العالقة العكسية تتوافق مع متطلبات النظرية االقتصادية يف كون أن زيادة االستثمار يف رأس املال الثابت 

القطاعات االقتصادية املختلفة وبالتايل اخنفاض معدل البطالة ، لكن تؤدي إىل زيادة العمالة بدرجات متفاوتة يف
ضعف العالقة بينهما راجع باألساس إىل أن زيادة الرتاكم  يف رأس املال الثابت هو مركز باخلصوص يف قطاع 

دمات ؛الصناعة ذات املعامل التقين العايل ، وضعيف يف القطاعات املستوعبة للعمالة مثل قطاع الفالحة واخل

 ظهر معامل ارتباط النمو االقتصادي مبؤشر البطالة ضعيفا وسالبا ، وهو يعكس من جهة طبيعة العالقة العضوية
بني املؤشرين اليت تتميز باألثر العكسي لتغري أحد املؤشرين على اآلخر ، لكن من جهة أخرى املستوى الضعيف 
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بري يف حجم وديناميكية تغري املؤشرين ، حيث يتجاوز لدرجة تأثري أحدمها على اآلخر يرجع إىل التفاوت الك
معدل تغري حجم البطالة بكثري معدل تغري النمو االقتصادي، ويرجع ذلك إىل الضغط الكبري للنمو الدميوغرايف 

وباخلصوص تركيبته العمرية ؛

 ا طردية ظهر يف اجلدول السابق أن طبيعة العالقة االرتباطية بني مؤشري النمو االقتصادي والقو ة العاملة تتميز بأ
وقوية جدا ، وهذا يتماشى مع طبيعة متطلبات النظرية االقتصادية ، اليت مفادها أن زيادة النمو االقتصادي تؤدي 
إىل زيادة االستثمار والعمالة ، أما قوة العالقة االرتباطية بينهما فتعين أن جزاء كبريا من الزيادة يف الناتج الوطين 

هود غري كاف تذهب إىل تد هود االستثماري الذي جير وراءه زيادة العمالة، لكن يظهر أن هذا ا عيم ا
تمع واليت تتغذى باخلصوص من الضغط الدميوغرايف ؛ المتصاص املعدالت املرتفعة من البطالة املوجودة يف ا

م توافق بني مدلول النظرية أما بالنسبة لطبيعة العالقة االرتباطية بني بعض املؤشرات األخرى فأظهرت عد
:االقتصادية والنتائج احملصل عليها وهذا راجع إىل األسباب التالية 

 ،عدم وجود عالقة عضوية مباشرة بني بعض املؤشرات وبالتايل عدم وجود تأثري مباشر ذو داللة اقتصادية بينهما
ر معدل تراكم رأس املال ؛وذلك مثل مؤشر القوة العاملة من جهة ومؤشرات مثل معدل التضخم ، مؤش

 وجود عالقة تأثري طويلة املدى ال تظهر يف الفرتة القصرية واملتوسطة، مثل العالقة االرتباطية ملؤشر القوة العاملة
ومعدل البطالة اليت ظهرت سالبة وضعيفة ويعزى ذلك إىل وجود فرتة إبطاء تتعلق بأثر القوة العاملة على معدل 

تكون آنية وإمنا يكون تأثريها خالل الفرتة الطويلة األجل ؛البطالة واليت غالبا ال

 عالقة مؤشر معدل الرتاكم يف رأس املال مبؤشر النمو اإلقتصادي من الناحية النظرية هي عالقة عضوية مباشرة
ظهرت ذات طبيعة طردية تؤدي فيها زيادة األول إىل زيادة الثاين و العكس، لكن يف احلالة اجلزائرية املدروسة 

العالقة االرتباطية عكسية وضعيفة، وميكن إرجاع سبب ذلك إىل أن زيادة معدل الرتاكم يف األصول الثابتة هو 
غالبا ما يكون حمصورا يف قطاع الصناعة وخاصة يف قطاع احملروقات وأن مستوى استغالل الطاقات اإلنتاجية 

النمو االقتصادي ليس مصدره تغري معدل الرتاكم اجلديدة فيها عادة ما يكون ضعيفا وبالتايل فإن تغري معدل
الرأمسال بقدر ما هو ناتج عن ديناميكية مداخيل صادرات احملروقات الناجتة بدرها عن تغريات األسعار يف السوق 

.الدولية 

 كما نالحظ يف األخري أن أكرب االرتباطات املوجبة هي بني معدل النمو االقتصادي و إمجايل القوى العاملة
، بينما أكرب االرتباطات السالبة فهي بني تراكم رأس املال اإلمجايل ومعدل البطالة و إمجايل القوة (97,30%)

. العاملة 
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يتضح أن املتغريات املستخدمة يف الدراسة الكمية هلا عالقة ارتباط فيما بينها، وهذا ما يدل على االختيار 

أن معدل التضخم يرتبط ارتباط سالب مع كل من النمو االقتصادي وإمجايل : اجليد للمتغريات املفسرة، حيث جند
القوة العاملة ، ألن التغريات يف معدل النمو االقتصادي غالبا ما تكون ناجتة عن ديناميكية منو قطاع احملروقات 

ع احملروقات يرتتب عليها املرتبطة خاصة بتطورات السوق العاملية، لذلك فإن التطور اإلجيايب للبيئة املؤثرة على قطا 
غالبا زيادة يف األجور وخمصصات االستثمار يف قطاعات النشاط األخرى، تقابلها من جهة أخرى زيادة يف 

ملقابلة الزيادة يف الطلب، قد ظهر معدل االرتباط بني املؤشرين سالبا ) تعويض النقص يف العرض احمللي(الواردات 
صاحب للزيادة يف النمو هو أكرب من تغري الطلب وأن تأثري مؤشر النمو على داللة على أن تغري العرض الكلي امل

التضخم ضعيف على العموم ، وبالنسبة ملتغرية تراكم رأس املال اإلمجايل فهي مرتبطة ارتباط سالب مع كل من 
اكم الرأمسايل متغريات معدل البطالة والنمو االقتصادي  وإمجايل القوة العاملة، معامل إرتباط مؤشر معدل الرت 

مبعدل البطالة هو عكسي، فطبيعة هذه العالقة العكسية تتوافق مع متطلبات النظرية االقتصادية يف كون أن زيادة 
االستثمار يف رأس املال الثابت تؤدي إىل زيادة العمالة بدرجات متفاوتة يف القطاعات االقتصادية املختلفة وبالتايل 

العالقة بينهما راجع باألساس إىل أن زيادة الرتاكم  يف رأس املال الثابت هو اخنفاض معدل البطالة، لكن ضعف 
مركز باخلصوص يف قطاع الصناعة ذات املعامل التقين العايل، وضعيف يف القطاعات املستوعبة للعمالة مثل قطاع 

ة معدل البطالة، الفالحة واخلدمات، أما متغرية النمو االقتصادي فهي مرتبطة ارتباط ضعيف وسالب مع متغري 
وهو يعكس من جهة طبيعة العالقة العضوية بني املؤشرين اليت تتميز باألثر العكسي لتغري أحد املؤشرين على 
اآلخر، لكن من جهة أخرى املستوى الضعيف لدرجة تأثري أحدمها على اآلخر يرجع إىل التفاوت الكبري يف 

غري حجم البطالة بكثري معدل تغري النمو االقتصادي، حجم وديناميكية تغري املؤشرين، حيث يتجاوز معدل ت
ويرجع ذلك إىل الضغط الكبري للنمو الدميوغرايف وباخلصوص تركيبته العمرية، كما أن هناك  ارتباط قوي جدا 
وموجب بني النمو االقتصادي وإمجايل القوة العاملة، وهذا يتماشى مع طبيعة متطلبات النظرية االقتصادية، اليت 

ا أن زيادة النمو االقتصادي تؤدي إىل زيادة االستثمار والعمالة، أما قوة العالقة االرتباطية بينهما فتعين أن مفاده
هود االستثماري الذي جير وراءه زيادة العمالة، لكن  جزاء كبريا من الزيادة يف الناتج الوطين تذهب إىل تدعيم ا

هود غري كاف المتصاص املعدالت تمع واليت تتغذى يظهر أن هذا ا املرتفعة من البطالة املوجودة يف ا
.باخلصوص من الضغط الدميوغرايف
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المجاالت التنموية للوقف

:إعداد
.*عزوز أحمد. د

الملخص
استثمار أموال الوقف يؤدي إىل تنميتها و احلفاظ عليها حىت ال تأكلها النفقات واملصاريف، مما يساهم يف 

، توفري توفري احلاجات األساسية للفقراء، توفري التعليم(حتقيق أهداف الوقف االجتماعية واالقتصادية والتعليمية 
إضافة إىل ذلك فإن الوقف الذي يراد له االستمرار، ال ميكن ) اخل...الصحة و الرعاية الطبية، توفري املنافع العامة

.ضوابط مستنبطة من الشريعة اإلسالميةأن يتحقق ذلك إالّ من خالل االستثمارات الناجحة، اليت حتكما

لالستثماراملوجهاملالطبيعةحسببينهامنوقف خيتارالأموالالستثمارشىتجماالتوعليه هناك
االستثمارية واملعايريالشرعيةالضوابطضوءويفاالستثماريالقراراختاذوقتالسائدةالظروف واألحوالوحسب

االتهذهتقسيماملتعارف عليها، وميكن ال العقاري، انشاء املشروعات اإلنتاجية،: إىلا انشاء االستثمار يف ا
.اخل...املشروعات اخلدمية، االستثمار يف األنشطة الزراعية، االستثمار يف األوراق املالية

.أموال الوقف،  جماالت استثمار أموال الوقف،  الدور التنموي للوقف:الكلمات المفتاحية
Abstract

Investment of Waqf funds leads to their own development and maintenance so as not to
be consumed by expenditure and expenses. This particular investment contributes to the
achievement of the Waqf social, economic and educational objectives (providing the basic
needs, education, health and medical care, public goods,... for the poor). In addition to this if
Waqf is to be sustained, it can only be achieved through successful investments, which are
governed by rules derived from the Islamic Law.

Accordingly, there are various areas for investing Waqf funds, which are chosen according
to the nature of the money directed to the investment, the circumstances prevailing at the time
of the investment decision and in light of the regulations and the accepted investment criteria.
These areas can be divided into: investment in real estate, construction of projects, investment
in agricultural activities, investment in securities etc.

Keywords: Waqf funds, areas of investment of Waqf funds, the developmental role of the
Waqf.

.أستاذ حماضر أ، كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري، جامعة البويرة*
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:تمهيد
استطاعت األوقاف اإلسالمية أن تستخلص لنفسها قطاعات رئيسية من النشاط االجتماعي التنموي، 

.تديرها براً وإحساناً، حمافظة على هذه األنشطة بعيدا عن تسلط القطاع العام

ا األوقاف اإلسالمية منذ أن بدأ التعليم يتخذ فالتعليم والثقافة والبحث العلمي قطاعات ختصصت 
منوذج املدرسة املستقلة عن دور العبادة، فقد جتاوز عدد املدارس العشرات واملئات يف القدس ودمشق وبغداد 
والقاهرة، وقد مشلت هذه املدارس مجيع املستويات االبتدائية، واملتقدمة، واجلامعية املتخصصة، فقامت جامعات 

واجلامعات النظامية واملستنصرية يف بغداد جامعة األزهر يف القاهرة معروفة عريقة منها جامعة القرويني يف فاس و 
اليت كان حيوي وغريها كثري يف سائر األمصار اإلسالمية، يضاف إىل ذلك العديد من املكتبات العلمية العامة 
لدات العلمية، وقد أنشئت هذه املكتبات كلها بأوقاف إسالمية .البعض منها مئات اآلالف من ا

أما بالنسبة للخدمات الصحية، فقد تولت األوقاف اإلسالمية تقدميها يف طول البالد اإلسالمية وعرضها، 
ا، ورواتب األطباء .فقدمت مباين املستشفيات وجتهيزا

أبرز (أما يف جمال الرعاية االجتماعية، فقد قدمت األوقاف اإلسالمية الرعاية ألماكن العبادة من مساجد 
ال، وقف احلرمني الشريفني مبكة املكرمة واملدينة املنورة، واجلامع األزهر بالقاهرة، شوا ذا ا هد اهتمام املسلمني 

.               ، وزوايا، إضافة إىل املقابر وأمكنة غسل املوتى)واملسجد األموي بدمشق، والقرويني باملغرب، والزيتونة بتونس

عا خاصة من ذوي احلاجة كاألرامل والشباب احملتاجني للزواج، والفتيات الفقريات ولقد مشلت األوقاف أنوا
يف جتهيزهن لبيت الزوجية عند الزواج، واألمهات املرضعات، والنساء اللوايت يتنازعن مع أزواجهن فيطردن أو يرتكن 

ن، ومشلت األوقاف أيضا الفنادق على طرقات األسفار، والينابيع لسقيا عابري . تلك الطرقاتبيو

كل هذه القطاعات اخلدمية كانت مما ختصصت األوقاف اإلسالمية به خالل قرون طويلة، وهي تستطيع 
االت، إذا ما أتيحت لألوقاف الظروف املالئمة الستثمار  اليوم تقدمي مقدار هائل من اإلنتاج اخلدمي يف هذه ا

لية الرتاكم الرأمسايل لألوقاف، فمن املعروف أن هذه العملية ما هو موجود منها وتنميته، ولتشجيع استئناف عم
تمعات اإلسالمية، وإذا ما أتيحت كذلك الفرصة  قد تضاءلت خالل القرنني املاضيني يف معظم البلدان وا
السرتداد األمالك الوقفية اليت مت حتويلها إىل استعماالت أخرى خاصة أو عامة، بطرق وأساليب هي يف جمموعها 

ري مشروعة، لدرجة أن بعض القوانني احلديثة أدركت هذه اخلسارة الكبرية يف األمالك الوقفية، فقررت العمل غ
على اسرتدادها، مهما كانت اليد احلاضرة اليت تسيطر عليها، كما فعل قانون األوقاف اجلزائري الصادر يف العام 

.1م1991

االت املناسب: اإلشكالية ة الستثمار أموال الوقف من أجل حتقيق الدور التنموي املنوط ما هي خمتلف الصيغ وا
ا؟



.أحمد عزوز. د.المجاالت التنموية للوقف

74
2017دیسمبر–03: العددوالدراسات   مجلة التنمیة واإلستشراف للبحوث

:أهداف البحث
.إعطاء نظرة عامة حول األنواع املختلفة ألموال األوقاف باعتبارها ركيزة من ركائز التنمية املستدامة- 
.توضيح ضوابط وطرق استثمار أموال الوقف، من أجل تنميتها واالستفادة منها يف دعم التنمية- 
. التعرف على خمتلف جماالت وأبعاد و جوانب االستثمار الوقفي- 
... إبراز أوجه الصرف التنموي للوقف على خمتلف جوانب احلياة االقتصادية واالجتماعية و الثقافية والدينية -

:من أجل اإلجابة على اإلشكالية وجب تقسييم البحث إىل حمورين أساسيني: تقسيم البحث

تثمار الوقفاس:  المحور األول
مشروعية الوقف  أنواعه: أوال

طرق استثمار الوقف: ثانيا

ضوابط استثمار الوقف: ثالثا

مجاالت استثمار أموال الوقف: المحور الثاني
تنمية أموال الوقف: أوال

أوجه الصرف التنموي للوقف: ثانيا

:استثمار الوقف: المحور األول
عليها حىت ال تأكلها النفقات واملصاريف، مما يساهم يف حتقيق أهداف استثمار أموال الوقف يؤدي للحفاظ

الوقف االجتماعية واالقتصادية والتعليمية، إضافة إىل ذلك فإن الوقف الذي يراد له االستمرار والتأبيد، ال ميكن 
.سالميةضوابط مستنبطة من الشريعة اإلأن يتحقق ذلك إالّ من خالل االستثمارات الناجحة، اليت حتكما

:مشروعية الوقف وأنواعه: أوال
الوقف نظام جاء به القرآن الكرمي ودعت إليه السنة النبوية قوال وعمال وأمجعت عليه األمة : مشروعية الوقف/أ

. 2تستند مشروعية الوقف إىل الكتاب والسنة واإلمجاعوعمل به املسلمون، و

َلْن تـََناُلوا اْلِربَّ َحىتَّ تـُْنِفُقوا ِممَّا :"ل يف وجوه الرب واخلري منهاكثري من اآليات حتث على بذل املا:من الكتاب-1
َمَثُل الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن أَْمَواَهلُْم ِيف َسِبيِل اللَِّه َكَمَثِل َحبٍَّة "وقوله تعاىل . 3"حتُِبُّوَن َوَما تـُْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء فَِإنَّ اللََّه بِِه َعِليمٌ 

الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن أَْمَواَهلُْم ِيف . َع َسَناِبَل ِيف ُكلِّ ُسْنبـَُلٍة ِمَئُة َحبٍَّة َواللَُّه ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم أَنـَْبَتْت َسبْ 
إىل غري . 4"ْم َوَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َحيَْزنُونَ َسِبيِل اللَِّه ُمثَّ َال يـُْتِبُعوَن َما أَنـَْفُقوا َمنا َوَال أًَذى َهلُْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َرِِّ 

ذلك من اآليات اليت حتث على اإلنفاق يف وجوه اخلري والرب، ويدخل حتتها الوقف باعتباره إنفاقاً للمال يف جهات 
.الرب
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رواه أبو هريرة أما السنة النبوية فقد وردت أحاديث كثرية تدل على مشروعية الوقف منها، ما:من السنة-2
إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالثة إال : "صلى اهللا عليه وآله و سلم، قالرضي اهللا عنه، أن النيب

.والوقف صدقة جارية.5"من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صاحل يدعو له

خبيرب أرضًا ، فأتى النيب صلى اهللا أصاب عمر : وما يؤكد مشروعية الوقف حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما قال
إن شئت حبست أصلها : "أصبت أرضا مل ُأصب ماال قّط أنفَس منه، فكيف تأمرين به؟ قال: عليه وسلم فقال

ا ، فتصدق عمر أنه ال يباع أصلها، وال يوهب، وال يورث يف الفقراء، والقرىب، والرّقاب، ويف سبيل "وتصدقت 
.6ال جناح على من ولَِيها أن يأكل منها باملعروف، أو يطعم صديقا غري متموٍِّل فيهاهللا، والّضيف، وابن السبيل،

أما اإلمجاع ، فقد اشتهر الوقف بني الصحابة وانتشر وال نعلم بني أحد من املتقدمني منهم يف :من اإلجماع-3
ابن عبد اهللا رضي اهللا عنه ذلك اختالفًا فقد أمجع اخللفاء وسائر الصحابة على مشروعية الوقف حىت قال جابر

ما أعلم أحدًا كان له مال من املهاجرين واألنصار إال حبس ماًال من ماله صدقة مؤبدة، ال تشرتى أبداً، : 7قال
وعلى . وأخذت األوقاف اإلسالمية بعد ذلك تتكاثر وتزدهر يف شىت أحناء العامل اإلسالمي. وال توهب، وال تورث

اهذا فالراجح هو القول باست .حباب الوقف، ألنه صدقة جارية ميتد نفعها وثوا

:أنواع الوقف/ ب
:(*)ختتلف أنواع الوقف باختالف االعتبارات

:8يقسم الفقهاء الوقف من حيث الغرض إىل ثالثة أقسام: حسب الغرض-1

ساكني وقف خريي، يقصد به التصدق على وجوه الرب، سواء أكان على أشخاص معينني كالفقراء وامل: األول
كان على جهة من جهات الرب العامة، كاملساجد واملستشفيات واملدارس وغريها، مما ينعكس نفعه أو  والعجزة، 

تمع .على ا

إخل، مث جلهة بر ··· وقف أهلي أو ذري، وهو ما جعل استحقاق الريع فيه أوًال إىل الواقف مثًال مث أوالده: والثاين
.ال تنقطع، حسب إرادة الواقف

.وهو ما خص الواقف جزءا من منافعه وخرياته بذريته، وترك جزءا آخر لوجوه الرب العامة: الوقف املشرتك: الثوالث

:9أما من حيث احملل فيقسم الفقهاء الوقف إىل ثالثة أقسام:حسب المحل-2

.وقد اتفق الفقهاء على جواز وقف العقار مثل املباين واألراضي: وقف العقار

فق أغلب العلماء على جواز وقف املنقول، باستثناء بعض متقدمي األحناف الذين اشرتطوا أن ات: وقف املنقول
.يكون متصال بالعقار اتصال قرار وثبات،كالبناء والشجر، أو أن يكون خمصصا خلدمة العقار كاحملاريث والبقر
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بصيغة املضاربة والشركة وغري وقال جبوازه غري واحد من أهل العلم، وهو وقف نقدي تستثمر أمواله: وقف النقود
ذلك، وما حتقق من أرباح وعوائد صرف حبسب شروط الواقفني، حتت رقابة حكومية وضبط حماسيب ونظارة 

.واعية

فقراء، طالب، جماهدين، علماء، قراء،  أبناء سبيل، مرضى، أيتام، عجزة، :حسب الفئة المستفيدة-3
.10اخل...مقعدين، صم بكم، عميان، مساجني، لقطاء، 

مساجد، مدارس، معاهد، جامعات، مكتبات، مصلحات، مستشفيات، سقايات، : حسب األنشطة-4
قناطر، جسور، مساكن، فنادق، مقابر، مالجئ، آبار، وسائل نقل، حدائق، ألبسة، حلي، أسلحة، بذور 

.11اخل...فالحني، أدوات زراعية،

الوقف هو االستمرار والتأبيد، حىت يتضاعف فيه الوقف املؤبد فال شك أن األصل يف : حسب استمراره-5
.األجر أضعافا كثرية طيلة فرتة وجوده، مثل وقف األرض

ميكن أن يكون الوقف مؤقتا بسبب طبيعة املال املوقوف وتعرضه لإلهتالك واالندثار جراء : الوقف املؤقت
.12االستعمال، وميكن أن يكون توقيتياً بإرادة الواقف

واليت تقدم خدمات : حسب املضمون االقتصادي هناك األوقاف املباشرة:القتصاديحسب المضمون ا-6
أما . مباشرة للموقوف عليهم، مثل وقف املسجد للمصلني أو وقف املدرسة للطالب، أو وقف مستشفى للمرضى

فالقصد منها إنتاج النوع الثاين فيتمثل يف األموال املوقوفة على استثمارات صناعية أو زراعية أو جتارية أو خدمية،
.13عائد إيرادي يتم صرفه على أغراض الوقف

:سنوضح أهم الطرق القدمية واحلديثة الستثمار الوقف:طرق استثمار الوقف: ثانيا

:الصيغ التقليدية/ أ
:وهي ال خترج يف أساسها عن عقد اإلجارة بصفة أو أخرى، وميكن إجيازها يف اآليت

وضة على متليك منفعة بعوض، وأحكامها التفصيلية معروفة يف كتب الفقه، وهي عقد معا: عقد اإلجارة-1
وهي من الصيغ التمويلية الشائعة االستخدام يف متويل األوقاف، ولعل أهم ما خيص أحكامها الفقهية املتعلقة 

ن ذلك راجع باستعماهلا لتنمية الوقف، اإلجارة ملدة طويلة فقد أجازها الفقهاء وحددوها بالسنة أو السنتني أل
ملصلحة الوقف واألنفع للموقوف عليهم، سواء مت ذلك بعقد واحد أم بعقود مرتادفة، أما فيما يتعلق باألجر فهو 

واإلجارة أسلوب متويلي مرن، ميكن أن حيل معضلة السيولة اليت قد يعاين منها الوقف، من خالل ما . أجر املثل
وقاف، أو تعمري أرض الوقف اخلربة مبباين جديدة تدّر له دخوًال جتنيه من عوائد تستعمل لتجديد ما بلي من األ

.14جمزية
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ابتكر الفقهاء هذه الطريقة لعالج مشكلة حدثت للعقارات املوقوفة يف إسطنبول عام :اإلجارة بُأجرتين-2
إدارة هـ، عندما نشبت حرائق كبرية التهمت معظم العقارات الوقفية أو ُشّوهت مناظرها، ومل يكن لدى1020

النظارة الوقفية أموال لتعمري تلك العقارات فاقرتح العلماء أن يتم عقد اإلجارة حتت إشراف القاضي الشرعي على 
أجرة كبرية معجلة تقارب قيمته فيتسلمها الناظر ويعّمر به العقار املوقوف، وأجرة سنوية : العقار املتدهور بأجرتني

الطبيعي أن هذا العقد طويل األجل يالحظ فيه أن املستأجر يسرتد  مؤجلة ضئيلة ويتجدد العقد كل سنة، ومن 
كل مبالغه من خالل الزمن الطويل، فهذه الصيغة التمويلية تعاجل مشكلة عدم جواز بيع العقار فتحقق نفس 

ا حتقق منافع للمستأجر يف البقاء فرتة ط ويلة يف الغرض املنشود من البيع من خالل األجرة الكبرية املعجلة، كما أ
العقار املؤجر سواء كان منـزًال أو دكانًا أو حانوتاً، أو حنو ذلك، كما أن وجود األجرة حيمي العقار املوقوف من 
ادعاء املستأجر أنه قد متلكه بالشراء مثًال، كما أن ما بين على هذه األرض املوقوفة يظل ملكًا للوقف دون 

.15املستأجر

سيلة اهتدى إليها الفقهاء لعالج مشكلة تتعلق باألراضي والعقارات املوقوفة احلكر يف باب الوقف و :الحكر-3
ا مبنية لكن ريعها قليل إذا قسنا ) أو الناظر(اليت ال تستطيع إدارة الوقف  أن تقوم بالبناء عليها أو زراعتها، أو أ

ا، مث البناء عليها، ففي هذه احلالة أجاز الفقهاء احلكر، وحق القرار وهو عقد يتم مبقتضاه إجارة حبالة هدم بنيا
أرض للمحتكر ملدة طويلة، وإعطاؤه حق القرار فيها ليبين، أو يغرس مع إعطائه حق االستمرار فيها ما دام يدفع 
أجرة املثل بالنسبة لألرض اليت تسلمها دون مالحظة البناء والغراس، وهذا النوع قريب من اإلجارة بأجرتني اليت 

أجرة كبرية معجلة قريبة من قيمة األرض، : ول املدة، ومن حيث تسلم نوعني من األجرةذكرناها من حيث ط
) املستأجر(وأجرة ضئيلة سنوية أو شهرية، لكنه خمتلف عنها من حيث إن البناء والغراس يف احلكر ملك للمحتكر 

قد صرفت األجرة ) الناظرأو (ألنه أنشأمها مباله اخلاص ويف اإلجارة بأجرتني ملك للوقف، ألن إدارة الواقف 
.16الكبرية املقدمة يف التعمري، والبناء أو الغراس

ا وتكون ) أو الناظر(وهو اتفاق بني إدارة الوقف :المرصــد-4 وبني املستأجر ليقوم بإصالح األرض وعمار
ا دينًا مرصداً على الوقف يأخذه املستأجر من الناتج، مث يعطى للوقف بعد ذلك األجرة  املتفق عليها، وهذا نفقا

إمنا يكون عندما تكون األرض خربة ال توجد غلة إلصالحها، وال يرغب أحد يف استئجارها مدة طويلة يؤخذ منه 
أجرة معجلة إلصالحها، وحينئٍذ ال تبقى إّال هذه الطريقة اليت تأيت يف آخر املراتب من الطرق املمكنة إلجارة 

.17الوقف

ومن الصيغ اجلديدة ما يسمى باإلجارة املنـتهية بالتمليك، وهلا صور كثرية، :كاإلجارة المنتهية بالتملي-5
مع ) فردًا أو شركة(األرض املوقوفة ملستثمر ) أو الناظر(والذي يصلح يف باب الوقف هو أن تؤجر إدارة الوقف 

لزمن، مث يعود كل ما بناه السماح بالبناء عليها من املباين واحملالت والعمارات حسب االتفاق ويستغلها فرتة من ا
.18املستثمر بعد انتهاء الزمن املتفق عليه إىل الوقف عن طريق البيع أو اهلبة
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هذه الصيغة من أجنع الوسائل اليت استفاد منها الوقف حينما استعملها بقصد تعترب:االستبدال والمناقلة-6
ت صيغة االستبدال جسرا ومعربا لالستيالء على انتفاع الوقف واملستفيدين منه، ولكن حينما تغري القصد واختذ

ويقع االستبدال إما باملناقلة أي معاوضة . الوقف واالستحواذ على مثرته فقد كانت سببا لضياع كثري من األوقاف
عقار الوقف بعقار آخر أجود أو أكثر سعة ، أو باستبدال عقار الوقف بعقار حيقق نفعًا أكرب من األصل يف 

.19ثر منه ريعاً ودخالً اجلملة، أو أك

مع طرف آخر ليقوم بغرس األرض ) أو الناظر(فاملزارعة هي أن تتفق إدارة الوقف :المزارعة و المساقاة-7
املوقوفة، أو زرعها على أن يكون الناتج بينهما حسب االتفاق إما بالنصف، أو حنوه، أما املساقاة فهي خاصة 

مع طرف آخر ليقوم برعايتها ) أو الناظر(ملثمرة حيث تـتفق إدارة الوقف بالبساتني، واألرض اليت فيها األشجار ا
وال ختتلف املزارعة أو املساقاة يف باب الوقف عنهما يف . وسقيها على أن يكون الثمر بينهما حسب االتفاق

.20غريه

:الصيغ الحديثة/ ب
:وهي مجلة صيغ التمويل اإلسالمي، وميكن إمجاهلا يف اآليت

ميكن إلدارة الوقف أن تستفيد منه لبناء مشروعات ضخمة ونافعة حيث تستطيع أن تـتفق مع :عاإلستصنا -1
على متويل املشاريع العقارية على أرض وقفية، مع تقسيط مثن املستصنع على ) أو املستثمرين(البنوك اإلسالمية 

بل جيوز تأجيله، وتقسيطه وهو عدة سنوات، إذ أن من مميزات عقد اإلستصناع أنه ال يشرتط فيه تعجيل الثمن،
وغالباً ما يتم اإلستصناع يف البنوك اإلسالمية عن طريق اإلستصناع . ما أعطى مرونة كبرية ال توجد يف عقد السلم

املوازي حيث ال تبين هي وال تستصنع، وإمنا تـتفق مع املقاولني لتـنفيذ املشروع بنفس املواصفات اليت مت االتفاق 
. 21إدارة الوقفعليها بينها وبني

وهي املشاركة بني املال واخلربة والعمل، بأن يقدم رّب املال املال إىل اآلخر ليستثمره ):القراض(المضاربة-2
واملضاربة إمنا تـتحقق يف باب . استثمارًا مطلقًا أو مقيداً، على أن يكون الربح بالنسبة بينهما حسب االتفاق

عن نقود، حالة الوقف عبارة عن أدوات أو حيوانات موقوفة، ويف كالمها الوقف يف حالتني حالة الوقف عبارة
.22تعطي إدارة الوقف للمضارب احلق يف استثمار النقود أو األدوات ويكون الناتج بني الطرفني

جبزء من أمواهلا ) أو الناظر(املشاركة العادية هي أن تتفق إدارة الوقف :المشاركة والمشاركة المتناقصة-3
مث يشرتك الطرفان  اصة لالستثمار مع شريك ناجح يف مشروع مشرتك سواء كان صناعياً، أو زراعياً، أو جتارياً،اخل

مصنًعا، (أما املشاركة املتناقصة لصاحل الوقف فمعناها أن تطرح إدارة الوقف مشروًعا ناجًحا . كل حبسب ما دفعه
املستثمرين، حيث يتم بينهما املشاركة العادية كل على أحد البنوك اإلسالمية، أو ) أو عقارات أو حنو ذلك

حبسب ما قدمه، مث خيرج البنك، أو املستثمر تدرجييًا من خالل بيع أسهمه أو حصصه يف الزمن املتفق عليه 
.23باملبالغ املتفق عليها
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ويل لشراء اآلالت إذا كان لدى إدارة األوقاف أرضا زراعية، وهلا خربة ودراية بالزراعة وينقصها التم:الّسلم-4
واملستلزمات األخرى فتلجأ إىل جهة متويلية تعقد معها عقد سلم، تتسلم يف احلال رأس املال املتفق عليه، مث تويف 
املبلغ يف األجل احملدد، وهكذا تستفيد إدارة األوقاف من سيولة عاجلة متكنها من قضاء مصاحلها، مث ما يفيض 

.24على املستفيدين من الوقفمن املنتج ميكن أن تبيعه، أو يوزع

ميكن إلدارة الوقف أن تستثمر أمواهلا عن طريق املراحبة لشراء ما حتتاج إليه عن طريق املراحبة :المرابحة-5
وعد بالشراء من إدارة : العادية، واملراحبة لألمر بالشراء كما جتريها البنوك اإلسالمية، وهي اليت تتم باخلطوات التالية

يضم إىل أصل % 10البنك املبيع وتسلمه وحيازته، مث بيعه إلدارة الوقف بربح متفق عليه مثل الوقف، شراء 
وميكن إلدارة الوقف . الثمن، ويؤجل، أو يقسط على أشهر أو حنوها مع أخذ كافة الضمانات اليت حتمي البنك

ذه ا أو أن تـتفق . لطريقة بنسبة مضمونةأن تقوم هي باملراحبة بالطريقة السابقة، فتكون هي اليت تستثمر أمواهلا 
.25إدارة الوقف مع بنك، أو مستثمر، أو شركة على أن يدير هلا أمواهلا عن طريق املراحبة

إدارة الوقف تستطيع أن تساهم يف هذه السندات املشروعة، : سندات المقارضة وسندات االستثمار-6
يف هذه احلالة تكون إدارة الوقف هي املضارب، ومحلة باالكتتاب فيها، أو شرائها، أو أن تقوم هي بإصدارها، و 

الصكوك هم أرباب املال، ويكون الربح بينهما بالنسبة حسب االتفاق، وإدارة الوقف ال تضمن إّال عند التعدي، 
ومن هنا تأيت مشكلة عملية يف مسألة عدم ضمان السندات، ولذلك مت - كما هو مقرر فقهياً - أو التقصري 

جواز ضمان طرف ثالث مثل الدولة تضمن هذه الصكوك تشجيًعا منها على جتميع رؤوس : اللمعاجلتها من خ
ا يئة عدد من الوظائف، وحتريك رؤوس األموال وإدار أو اقتطاع نسبة معينة من عائدات . األموال، وتثمريها، و

إضافة إىل ضرورة . حتققتاملشروع ووضعها يف صندوق احتياطي خاص ملواجهة خماطر خسارة رأس املال فيما لو 
توخي أقصى درجات احلذر من االستثمارات حبيث ال تقدم اإلدارة إّال على االستثمارات شبه املضمونة مثل 
االستثمارات يف العقارات املؤجرة يف بالد مستقرة، أو االتفاق مع أصحاب اخلربات الواسعة إلدارة األموال ودراسة 

.26اجلدوى االقتصادية وحنوها

ظهرت هذه الصكوك بفعل التطورات املالية وتكنولوجيا املعلومات، وملا كانت املؤسسة :لصكوك الوقفيةا-7
الوقفية متلك أصول متنوعة ميكن تصكيكها، أمكنها إصدار وثائق أو شهادات خطية متساوية القيمة قابلة 

مل األصول الوقفية الثابتة  للتداول يف السوق الثانوية، متثل املال املوقوف على أساس عقد الوقف، وتش
.27اخل...كالعقارات، واملنقولة كالنقود وكافة وسائل النقل

:الوقفأموالضوابط استثمار: ثالثا
تتلخصواليتاإلسالمية،الشريعةمصادرمناملستنبطةالعامةالضوابطمنجمموعةالوقفيةاألموالاستثمارحيكم

: 28اآليتيف
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الشريعة اإلسالميةومبادئألحكاممطابقةالوقفأموالاستثمارعملياتتكونأنويقصد:املشروعيةأساس/أ
االتيفالوقفيةاألموالاستثمارجتنبيتمحيثالنشاط،هذايفاألوىلاملرجعيةتعتربواليت .احملرمةا

لدرجةالوقفيةالاألمو تعريضاملتاحة، وعدمالشرعيةالضماناتكلعنوالبحثباحليطة واحلذر،األخذ/ب
.منهاللتقليلاملشروعةالالزمةالضماناتعلىواحلصولاملخاطرمنعالية

.واخلربةاالختصاصاجلدوى، واالسرتشاد بأهلودراساتاحلديثةوالوسائلالفنيةالطرقعلىاالعتماد/ج

.االستثماريةوالشركاتالبنوكمعالتعاملوفقهاالستثمارات،يفاملخاطرمراتبوفقهاألولوياتفقهمراعاة/د

.العقاريةاالستثماراتوهيخطرًاوأقلأمانًاأكثرتزالالاليتاالستثماراتإىلتتجهأنعليهااملنطلقهذاومن

الوسائلاختاذبذلكويقصد:عليهااملوقوفاجلهاتعلىمنهلينفقاملرضياالقتصاديالعائدحتقيقأساس/ه
الوقفية،األصولوصيانةتعمريأوعليهااملوقوفاجلهاتعلىمنهاإلنفاقميكنمناسبئدعالتحقيقاملمكنة
.الوقفيةاملؤسساتيفشرعيةضرورةاالقتصاديةوالتنميةاالجتماعيةالتنميةبنيفالتوازن

عليهلحيصسوفمامقداراالستثماريةالعمليةأطرافمنطرفكليعلمأنبذلكويقصد: العقودتوثيق/و
الحىتموثقةعقوديفذلكيكتبوأنحدثت،إذاخسارةمنيتحملسوفماومقداركسب،أوعائدمن

.ونزاعوريبةشكإىليؤديأوغررًاأوجهالةحيدث

أوناظرًاكانسواءاملالاستثمارعناملسؤوليقومأنبذلكويقصد:األداءوتقوميواملراقبةالتخطيط واملتابعة/ز
اعلىلالطمئناناالستثمارعملياتمبتابعةأخرىصفةأيأوهيئةأومؤسسةأورًامدي للخططوفًقاتسريأ

اوبياناالحنرافات،أهموبيانمسبًقا،احملددةوالربامجوالسياسات .وعالجهاأسبا

:مجاالت استثمار أموال الوقف: المحور الثاني
به يريد أن يقف ماله يف سبيل أن حيصد نتاجه يوم القيامة، ومن حيث الوقف يف حقيقته استثمار، حيث إن صاح

احلفاظ على األصل فاألعيان املوقوفة إّما أن تنـتج منها الثمار كما هو احلال يف وقف األشجار والبساتني املثمرة، 
ريع كما هو احلال بالنسبة أو تنـتج منها منفعة وأجرة كما هو احلال بالنسبة لألعيان املستأجرة، أو ينـتج منها ربح و 

. لوقف النقود

:الوقفأموالتنمية: أوال

الظروف وحسبلالستثماراملوجهاملالطبيعةحسببينهامنالوقف خيتارأموالالستثمارشىتجماالتهناك
اابقالساالستثماريةواملعايريالشرعيةالضوابطضوءويفاالستثماريالقراراختاذوقتالسائدةواألحوال .بيا

االتهذهتقسيموميكن موعاتإىلا :29اآلتيةا

:يليمااملثالسبيلعلىذلكنطاقيفويدخل:العقارياالستثماري/أ
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· .وعوائدهامنافعهامنالناسليستفيدوتأجريهاالعقاراتشراء- 

الفنيةالدراساتعنهسفرتأماحسباهلالكعلىأشرفتاليتالقدميةالعقاراتوجتديدوصيانةتعمري- 
.ذلكجبدوىواالجتماعية·واالقتصادية

.اقتضت احلاجة إىل ذلكمىتجديدةبأخرىالقدميةالعقاراتاستبدال- 

أيأواحلكرأوبالتمليكاملنتهيةاملشاركةأواملشاركةأواالستصناعبنظامالوقفأراضيعلىمباينإنشاء- 
.االستثمارصيغصيغة من

الضرورياتجماليفتعملواليتالصغريةواحلرفيةاملهنية:اإلنتاجيةالمشروعاتإنشاءفيستثماراال/ ب
يفويدخلواالقتصاديةاالجتماعيةالتنميةيفتسهمواليتعليهمللموقوفممكننفعأكربحيققومباواحلاجيات

:ذلكنطاق

.الصغريةاحلرفيةاملشروعات- 

.غريةالصاملهنيةاملشروعات- 

.الفقريةاألسرمواردتنميةمشروعات- 

سبيلعلىذلكنطاقيفويدخلواالجتماعية،والطبيةالتعليمية:الخدميةالمشروعاتفياالستثمار/ ج
:املثال

.اإلسالميةواملدارسالدينيةواملعاهدالقرآنحتفيظمكاتب- 

.ذلكحكميفوماالصحيةواملراكزاملستوصفات- 

.السبيلوابنواملساكنيللفقراءضيافةالدور- 

.واملرضىواملسننياليتامىدور- 

:املثالسبيلعلىمنها:الزراعيةاألنشطةفياالستثمار/د

.املوقوفةالزراعيةاألراضيتأجري- 

.املوقوفةالزراعيةاألراضيبعضاستغالليفاملشاركة- 

.املوقوفةالزراعيةاألراضيبعضاستغالليفاملساقاة- 

.املوقوفةالزراعيةاألراضيبعضاستغالليفاملغارسة- 

ومعايريوضوابطبشروطنسبًيااملستقرةاحلاللالعوائدعلىاحلصولدف:الماليةاألوراقفياالستثمار/ه
ا،سبقمعينة :أمههامنبيا
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.قليلةاطرخمذاتالطيباحلاللجمااليفتعملمستقرةلشركاتالعاديةاألسهم- 

.اإلسالميةاملاليةاملؤسساتعنالصادرةاإلسالميةالصكوك- 

.ومستقرةآمنةطبيعةذاتواخلسارةالربحيفاملشاركةسندات- 

.اإلسالميةاالستثمارصناديقصكوك- 

.الشقيقةالبالديفالوقفصناديقسندات- 

.ميةاإلسالاملاليةاملؤسساتتصدرهااليتاملقارضةسندات- 

سبيلعلىومنهاألجل،االستثماريةاحلساباتخاللمن:اإلسالميةالماليةالمؤسساتفياالستثمار/ و
:املثال

.الطلبحتتاالستثماريالتوفريدفاتر- 

. ألجلاالستثماريةالودائع- 

.املطلقةاحملدداألجلذاتاالستثماريةالشهادات- 

.املقيدةاحملدداألجلذاتاالستثماريةالشهادات- 

.شرًعااجلائزةاملستجداتمنذلكحكميفما- 

:أوجه الصرف التنموي للوقف: ثانيا
:تتمثل أهم القضايا التنموية اليت ميكن للوقف املسامهة فيها فيما يلي

:توفير الحاجات األساسية للفقراء/ أ
م تنحصر احلاجات األساسية للفقراء يف املأكل وامللبس واملسكن، وك ثريا ما يهتم أهل اخلري بوقف جزء من ثروا

للمشاركة يف توفري احلاجات األساسية للفقراء، واليت ال ميكن لإلنسان االستغناء عنها، فريفعوا بذلك عنهم الكثري 
من احلرج و الشدة، مع توفري العزة والكرامة هلم، ومحايتهم من التشرد و األمراض املزمنة، واستغالل ضعاف 

م حتت طائلة ضغط احلاجات املاسة األساسية، وال شك أن النفوس  هلم وتسخريهم فيما يضر جمتمعهم وأوطا
اية املطاف حتويل املزيد من املوارد إليهم، ويتوسع مفهوم  املسامهة يف توفري هذه احلاجات للفقراء يعين يف 

إلضافة إىل توفري فرص العمل للفقراء احلاجات األساسية إىل توفري اخلدمات الصحية واألمنية و التعليمية با
تمع . 30لالرتقاء مبستواهم االجتماعي وحتويلهم إىل أفراد منتجني منخرطني يف ا

يعد الوقف من أهم املؤسسات اليت كان هلا الدور الفعال يف تنمية التعليم، فلقد مشلت األموال : التعليم/ ب
التعليم والتعلم، ومن أهم هذه اجلوانب إنشاء املدارس وجتهيزها املوقوفة على التعليم جوانب خمتلفة ختدم عملية 
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وتوفري العاملني فيها من معلمني وغريهم، وتشجيع طالب العلم على االخنراط يف عملية التعليم من خالل 
يف التسهيالت اليت وفرت هلم، باإلضافة إىل إنشاء املكتبات وجتهيزها، وتوفري املساكن للطلبة، كما ساعد الوقف 

جمال التعليم على استقالل العلماء يف الفكر والرأي بسبب استقالهلم يف أرزاقهم عن سلطة الدولة اعتمادا على 
هذه األوقاف اخلريية، فإن ذلك قد أعطاهم  مساحة كبرية من االستقالل واحلرية وقول كلمة احلق مهما كان 

.31وقعها على آذان السلطات احلاكمة

ا الوقف يف جمال اخلدمات الصحية، واليت : بيةالصحة والرعاية الط/ ج االت اليت ميكن أن يسهم  من  ا
:32سوف ختفف من أعباء ميزانية الدولة وحتل الكثري من املشكالت القائمة يف جمال الرعاية الصحية مايلي

قدمي املنشآت وقف املستشفيات واملستوصفات الكبرية والصغرية، سواء العامة منها أو املتخصصة، إما بت- 1
ا، أو جتهيزها باملعدات، مث تتوىل الدولة تشغيلها وصيانتها كما هو احلال يف وقف الكثري من  واألراضي اخلاصة 

.املساجد

وقف األجهزة الطبية اليت حتتاجها املستشفيات واملراكز الصحية مثل جهاز غسيل الكلى وأجهزة األشعة - 2
يف كثري من املستشفيات رغم احلاجة املتزايدة إليها، وكذا وقف سيارات اإلسعاف املتطورة وغريها، مما قد ال يتوفر 

.وغريها من الوسائل املساعدة اليت حتتاجها املستشفيات واملراكز الطبية

حيث ميكن ختصيص بعض األوقاف لتوفري األدوية وخاصة أدوية األمراض املزمنة واليت حيتاجها : وقف األدوية- 3
.ويلة أو مدى احلياة مثل أدوية الضغط الدموي والسكر والقلب وغريهااملريض فرتات ط

الوقف على كليات الطب واملعاهد الصحية، سواء وقف املنشآت أو ختصيص بعض األوقاف للصرف على - 4
ا من الكتب واألجهزة وغري ذلك ا وأساتذ .تلك الكليات واملعاهد ودعمها، وتوفري احتياجات طال

مراكز البحوث وهيئات البحث العلمي وختصيص أوقاف للصرف على املنح الدراسية يف جمال الوقف على - 5
.الطب والصيدلة و التمريض

تتعدد صور هذا الوقف املخصص لتحقيق النفع العام لألفراد، مثل إقامة اجلسور وتعبيد : توفير المنافع العامة/ د
ا و وضع العالمات عليها دلي ال للمسافرين، إنشاء احلدائق واملنتزهات لعابري السبيل الطرق وإصالحها وإنار

وراغيب االستجمام، ووقف وسائل النقل للمسافرين، وحفر اآلبار والعيون والسواقي لألفراد والزروع واملواشي، إعانة 
.33اخل...الفقراء على تأدية العبادات وذلك من خالل بناء املساجد وإقامة موائد اإلفطار

: وجه الصرف التنموي للوقف يف اجلدول اآليتو ميكن إمجال أ
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أغراض وأوجه الصرف التنموي  للوقف اإلسالمي):  1(جدول رقم
الخدمات التعليميةالخدمات الصحيةالخدمات الدينية

إنشاء املساجد وتعمريها والقيام -
خبدمتها

طباعة املصاحف وحتفيظ القرآن-
تيسري احلج والعمرة-

اإقامة املستشفي- ات والقيام خبدما
توفري األدوية-
مدارس الطب والتمريض-
عالج املرضى-
البحوث الطبية وتأليف كتب الطب-

ا- إقامة املدارس والقيام خبدما
إنشاء املكتبات وتطويرها-
نشر الكتب-
رعاية العلماء والبحث العلمي-
رعاية الطالب والقيام مبا يلزمهم-

البطالةالمرافق العامةةالخدمات اإلنساني
توفري دخل للفقراء واحملتاجني-
توفري الطعام للجائعني-
رعاية األطفال والرضع و النساء-
رعاية املشردين-
رعاية املعوقني و املسنني-
اإلغاثة يف حالة الكوارث-
تزويج احملتاجني-
رعاية املساجني-
التكفل بتجهيز املوتى ودفنهم-

وصيانة الطرقإنشاء -
حفر آبار املياه لتوفريها للمحتاجني-
ار وجماري املياه- صيانة األ
توفري وسائل النقل-
إنشاء احلمامات العامة-
إنشاء األفران-
وقف السكن ملن ال مأوى هلم-
إنشاء إقامة ألبناء السبيل-

واملتوسطةإقامة املؤسسات الصغرية-
دء تقدمي القروض احلسنة للب-

باملشروعات
توفري أدوات العمل-
تشغيل الفقراء يف مؤسسة الوقف-
التدريب والتأهيل-

الفئات المستهدفةحقوق اإلنسانالجوانب السياسية و حماية البيئة
الرفق باحليوانات ورعايتها-
نشر اخلضرة وغرس األشجار-
تنظيف الطرقات والشوارع-

رعاية الالجئني-
وننيرعاية املسج-
فكاك األسرى-
اهدين- رعاية ا

الفقراء واملساكني، األيتام، األرامل، 
العجزة، املرضى، أبناء السبيل، 
املساجني، املتشردين، األطفال، 
النساء، الطالب، العلماء، 

اخل...األطباء
ة يف العامل الغريب ، حبث-:المصدر  الصيغ التنموية و الرؤى ( مقدم إىل املؤمتر الثاين لألوقاف حممد عبد احلليم عمر، نظام الوقف و النظم املشا
. 13م ، ص2009، مكة املكرمة ، ) املستقبلية 

تمع، حبث مقدم إىل امللتقى الثاين لتنظيم األوقاف، الغرفة ال- تجارية عبد اهللا بناصر السدحان، كيف نوجه مصارف األوقاف لتلبية احتياجات ا
.8م، ص 2013سبتمرب 22- 21ملكة العربية السعودية، خالل الفرتة والصناعية بالرياض، امل

تمع، سلسلة دراسات وحبوث اقتصادية إسالمية، مركز صاحل كامل لالقتصاد اإلسالمي، - نعمت عبد اللطيف مشهور، اثر الوقف يف تنمية ا
.96م، ص 1997
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:خاتمـــــــــــــــــة
:ر الوقف يف التنمية االقتصادية جيبمما سبق ميكن القول أنه لتفعيل دو 

الجانب اإلداري:
محاية أموال األوقاف املوجودة، من عقارات ومباين وأموال منقولة، واحملافظة عليها من الغصب والضياع - 

ا .والتعطيل، وحفظ سجال

اجعة السجالت العمل على اسرتداد أمالك األوقاف اليت حّولت إىل استعماالت أخرى بطرق غري مشروعة، ومر - 
ا  ا إىل ميدا القدمية لألوقاف يف احملاكم والدوائر العقارية وغريها لتحديد األمالك الوقفية والبدء بإجراءات إعاد

.الوقفي 

تقدمي املعونات املادية والفنية والتمويلية واإلدارية لألوقاف، إضافة إىل املعاملة الضريبية املتميزة، كما فعلت كثرية - 
.34تمعات الغربية بعد أن أدركت أمهية األوقاف بنوعيها اخلريي واألهليمن ا

الجانب االستثماري:
القصوىالزيادةتتحققحىتاألمثلاالستغاللواستغالهلاالواقف،أموالاستثماريفاحلديثةباألساليباألخذ- 

.الوقفنظامتطبيقمناملرجوةللمنافع

وضوابطاملوقوفةاألصولبطبيعةاملتصلةاملسائليفاملوسعةالفقهيةهاداتاالجتمناالستفادةإىلالسعي- 
أوقافاستدراجمثومنذلك،إىلوماالوقف،واستبدالاملشاعووقفالنقودبوقفاملتعلقةكاملسائلتثمريها،
تضماليتلوقفية،اواملشاريعللصناديقإنشائهايفالكويتيةكالتجربةالسيولة،منعاليةبدرجةتتسمجديدة

ذلك،غريأوالصحةأوالتعليمجماليفواحدغرضعلىاجتمعتمتعددة،جلهاتنقديةوقفيةمسامهات
يفالرغبةهلمممنالواقفونفيهايكتتباليتالوقفية،باألسهمعرفمااستحدثتاليتالسودانيةالتجربةوكذلك
.35املشرع احملددغرضعلىالوقف،

أوالقائمة،األوقافمتويلكوسيلةالعام،لالكتتابوطرحهاوقفيةأسهمالتمويل احلديثة كإصداراعتماد صيغ - 
.االستثماروصكوكاملسامهة،الشركاتيفاألسهمغرارجديدة، علىأوقافإنشاء

معنيردفحىتأووغريها،الوقفأمانةأواألوقافكوزارةحكومية،إدارةأوخرييةمؤسسةأوجهةتتبىنأن-
تمع،خيدمعامأوخاصخرييوقفيمشروعإنشاءفكرة .اخلدماتمننوعبأيا
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:اإلحاالت والمراجع

تمع اإلسالمي املعاص1 ر، منشورات البنك اإلسالمي للتنمية، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، اململكة العربية منذر قحف، الوقف يف ا
.6م، ص 2001السعودية، 

كلية العلوم عزوز أمحد، آلية الزكاة و الوقف ملكافحة مشكلة الفقر يف اجلزائر، أطروحة دكتوراه، يف العلوم االقتصادية، ختصص نقود مالية و بنوك،  2
.18م، ص 2015، 2و التجارية و علوم التسيري، جامعة البليدة االقتصادية

.92سورة آل عمران، اآلية 3
.262، 261سورة البقرة، اآليتان 4
.606، ص 2008، شركة القدس للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، القاهرة، 14/1631مسلم، صحيح مسلم، ، كتاب الوصية، حديث رقم5
م، ص 2009، دار األفاق العربية، الطبعة الثانية،القاهرة، 2772وخاري، صحيح البوخاري، كتاب الوصايا، حديث رقم حممد ابن إمساعيل الب6

561.
.187ص ، 1981اململكة العربية السعودية، اجلزء السادس،مكتبة الرياض احلديثة،ابن قدامة، املغىن، 7

لوقف هو أن املال أصل التربع ممكن أن يهلك وينتهي، بينما يف الوقف فإنه دائم ال ينقطع وهذا يتضح من التعاريف السابقة أن الفرق بني التربع وا(*)
الك األصل،كما أن الوقف يعترب صورة من صور التربع، فالتربع  يشمل الوقف يؤدي بنا إىل أن منفعة الوقف مؤبدة بينما منفعة التربع ممكن أن تزول 

.ة، والوصية، والقرض، والكفالةوغريه من الصور مثل الصدقة، واهلب
.35، ص م2006تطوره ، إدارته، تنميته، الطبعة األوىل، دار الفكر، دمشق، : منذر قحف، الوقف اإلسالمي8
.42تطوره ، إدارته، تنميته، مرجع سابق،  ص: منذر قحف، الوقف اإلسالمي9
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.28نفس املرجع، ص 11
.36تطوره ، إدارته، تنميته، مرجع سابق،  ص: منذر قحف، الوقف اإلسالمي12
.34نفس املرجع، ص13

، جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية، حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي الثاين حول الوقفاستثمار أموال الوقف،العّياشـي الصادق فـّداد،14
. 4م، ص2009

:، على املوقع8استثمار الوقف وطرقه القدمية واحلديثة، مكتبة مشكاة اإلسالمية، ص علي حميي الدين القرة داغي،15
http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2003/03/article01.shtml 12/10/2013

.9علي حميي الدين القرة داغي، مرجع سابق، ص 16
.10علي حميي الدين القرة داغي، نفس املرجع، ص 17
.10نفس املرجع، ص 18
.5مرجع سابق، صالعّياشـي الصادق فـّداد،19

.10مرجع سابق، ص داغي،علي حميي الدين القرة 20
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.11نفس املرجع، ص 22
.12نفس املرجع، ص 23
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.12علي حميي الدين القرة داغي، مرجع سابق، ص 25
.12نفس املرجع، ص 26
القطاع الوقفي يف الوطن العريب وسبل االستفادة منها يف اجلزائر، حبث مقدم إىل امللتقى الوطين حول الوقف إمساعيل مومين، جتارب تطوير27

.184م، ص 2013اإلسالمي يف اجلزائر الواقع والرهانات، مديرية الشؤون الدينية واألوقاف لوالية املسيلة، نشرية خاصة بامللتقى، 
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بكليةاملنعقداإلسالميالثالث لالقتصادالعاملياملؤمتراالقتصادية،التنميةأغراضخيدممباالوقفيةؤسسةاملحتديثإىلاحلاجةبوجالل،حممد28
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.واقع القطاع السياحي في الجزائر وأثره على االقتصاد الوطني

:إعداد
.خنوش صليحة. د.ط

الملخص
دف هذه الدراسة إىل التعرف على واقع القطاع السياحي يف اجلزائر ومدى تأثريه على االقتصاد الوطين، 

ا اجلزائ ر وكذا الرتكيز على بعض مؤشرات أداء  وذلك من خالل  استعراض خمتلف املقومات السياحية اليت تزخر 
القطاع السياحي يف اجلزائر، حيث مت التوصل إىل أن السياحة يف اجلزائر ال تزال من القطاعات اليت تعاين التهميش 
ا، إال أن هذه اجلهود مل ترقى إىل مستوى  و الرتاجع، رغم اجلهود املبذولة من قبل الدولة اجلزائرية للنهوض 

ا اجلزائر، باإلضافة إىل مسامهتها الضعيفة يف االقتصاد الوطيناإلمكانات و  .الطاقات اليت تتمتع 

.السياحة، مقومات السياحة، مؤشرات السياحة، االقتصاد الوطني، الجزائر: الكلمات المفتاحية
Abstract

The object of this study is to identify the reality of the tourism sector in Algeria and its impact
on the national economy, by reviewing the various tourism components that are rich in Algeria
as well as focusing on some indicators of the performance of the tourism sector in Algeria.
where it was concluded that tourism in Algeria is still from The sectors that suffer from
marginalization and going backtracks as well  despite the efforts made by the Algerian state to
promote them, However, these efforts did not live up to the potential of Algeria, As well as its
weak contribution to the national economy.

Keywords: tourism, tourism components, tourism indicators, national economy,
Algeria.

مقدمة
تعترب السياحة يف العصر احلايل من أهم جمالت التنويع االقتصادي للدول سواء املتقدمة أو املتخلفة، وذلك ملا هلا 

ضع االقتصادي وكذلك حتقيق التنمية الثقافية والبيئة واالجتماعية فيها، حيث من دور كبري يف تطوير وحتسني الو 
تلعب اإلمكانيات املادية والطبيعية و التارخيية دورا كبريا لنهوض بالقطاع السياحي ألي دولة لذا البد  من تكثيف 

ستغالل األمثل هلذه اجلهود لتطوير هذا القطاع  وذلك من خالل وضع السياسات و اإلجراءات اليت تكفل اال
تم باجلانب السياحي وتدعيمها  املوارد وتوجيهاها حنوى اهلدف املطلوب، باإلضافة إىل زيادة االستثمارات اليت 
ا، وبذلك تعترب  االت األخرى املرتبطة  من قبل الدولة،وهذا بدوره يؤدي إىل زيادة حجم املشروعات يف ا

. السياحة كمورد أساسي لالستثمار

: لى ضوء ما سبق نطرح اإلشكالية التاليةوع
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إلى أي مدى تساهم السياحة في االقتصاد الوطني؟ 
:سيتم التطرق يف هذه الورقة البحثية إىل ثالث حماورو هيولإلجابة على هذه اإلشكالية 

. مفاهيم أساسية حول السياحة: حمور األول

.واقع قطاع السياحة يف اجلزائر: احملور الثاين

. مسامهة السياحة يف االقتصاد الوطين: ور الثالثاحمل

أهداف الدراسة
.معرفة دور القطاع السياحي يف االقتصاد الوطين- 

.التعرف على إمكانيات ومقومات السياحة يف اجلزائر- 

.تقييم أداء القطاع السياحي باالعتماد على املؤشرات املتوفرة- 

.رية بالقطاع السياحيالتعرف على مدى اهتمام الدولة اجلزائ- 

.وضع التوصيات على ضوء النتائج املتحصل عليها من الدراسة- 

أهمية الدراسة
نظرا تتجلى أمهية دراسة القطاع السياحي يف كونه من القطاعات اليت حظيت باهتمام كبري يف اآلونة األخرية،

شغيل والناتج اإلمجايل باإلضافة إىل أنه من لدوره الكبري يف االقتصاد الوطين من خالل مسامهته اإلجيابية يف الت
ا الدولة  القطاعات اليت توفر اإليرادات من العملة الصعبة، وتربز أمهية الدراسة أيضا من خالل اجلهود اليت تقوم 

ذا القطاع .اجلزائرية للنهوض 

مفاهيم أساسية حول السياحة: محور األول
تعريف السياحة: أوال

ا ظاهرة طبيعية من ظواهر العصر احلديث واألساس فيها احلاجة املتزايدة للحصول على عملية تعرف السياحة بأ
.1االستجمام وتغيري اجلو و الوعي الثقايف املنبثق لتذوق مجال املشاهد الطبيعة

ا جمموعة من العالقات املتبادلة اليت تنشأ بني الشخص الذي يتواجد بصفة مؤقتة يف مكان  ما وتعرف أيضا بأ
.2وبني األشخاص الذين يقيمون يف هذا املكان

وتعين أيضا جمموعة من الظواهر النامجة عن سفر وإقامة األفراد حبيث ال يشكل مكان مكوثهم إقامة رئيسية 
. 3ودائمة أو مقر اعتياديا للعمل
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:أهمية السياحة: ثانيا
فري قدر من العمالت األجنبية الالزمة تعترب السياحة أحد مصادر الدخل الوطين من خالل مشاركتها بتو - 

لعمليات التنمية وذلك من خالل مسامهة رؤوس األموال األجنبية يف االستثمارات اخلاصة بقطاع السياحة 
املدفوعات اليت حتصل عليها الدول مقابل منح تأشريات الدخول، فروق حتويل العملة لإلنفاق اليومي للسياح على 

.بقطاع السياحةالسلع واخلدمات املتعلقة 

تؤدي السياحة من خالل تنمية املناطق السياحية إىل تطوير وتنمية املناطق العمرانية اجلديدة األقل حظا يف - 
التنمية مما حيقق قدرا من التوازن اإلقليمي يف التنمية و يرتتب عليه إعادة توزيع الدخول بني املدن السياحية 

.اجلديدة والتقليدية

على نقل التقنية، خاصة يف حالة السماح للشركات األجنبية باالستثمار يف املشاريع السياحية تعمل السياحة - 
يف نقل التقنية سواء كانت يف صورة معارف ومهارات أو بصورة اآلالت واملعدات، كما تساهم يف تطوير طرق 

دمات والسلع السياحيالعمل احلالية يف األنشطة السياحية وحتسينها وإجياد نوع جديد من طرق تقدمي اخل
.وبيعها

تؤدي السياحة دورا مهما يف تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتعد من القطاعات املهمة اليت توفر عائدات - 
. سريعة على االستثمار مع تكلفة أقل

تكون هذه التأثري على ميزان املدفوعات من خالل احلركة السياحية الصادرة والواردة وتسعى كل الدول ألن- 
.األخرية أكرب حىت يكون هذا التأثري إجيابيا

ا وبالتايل القضاء -  تؤدي السياحة إىل تنمية عدد كبري من اخلدمات املتكاملة وكثيفة العمالة مبختلف مستويا
.4على البطالة وما ينجر عنها من آفات اجتماعية خطرية

خصائص السياحة:ثالثا
اليت تساهم يف حتقيق النمو االقتصادي وهي تنطوي على عدد من اخلصائص تعترب السياحة من أهم القطاعات

: 5هي

.تشعب وتعدد مكونات النشاط السياحي وارتباطها بالكثري من األنشطة االقتصادية األخرى- 

الطلب السياحي ال يتوقف فقط على مدى توافر املوارد وتنوع املقومات واخلدمات والتجهيزات السياحية، بل - 
.ى غريها من العوامل كأسعار اخلدمات السياحية األساسية والتكميليةعل

إن مدى مالئمة املناخ السياحي مبفهومه الشامل من العوامل املؤثرة على الطلب على املنتج السياحي حمليا -
. ودوليا
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احي يف مجلته ال إن الطلب السياحي يتوقف وإىل حد كبري على القدرة املالية للسائح خاصة أن الطلب السي- 
.يرتبط بإشباع حاجة ضرورية بل يرتبط غالبا بإشباع حاجة كمالية

يتأثر الطلب السياحي مبستوى الرفاهية االقتصادية يف الدولة والتقدم التكنولوجي يف وسائل املواصالت - 
. أثري فيهاواالتصال والتقلبات االقتصادية باإلضافة إىل عوامل ثقافية وسياسية يصعب على الدولة الت

واقع قطاع السياحة في الجزائر: المحور الثاني

مقومات ومؤهالت السياحة في الجزائر: أوال
:المقومات الطبيعية-أ

كلم يطل على البحر األبيض املتوسط تتخلله شواطئ 1200والذي ميتد على مسافة : الشريط الساحلي-
:هذا اإلطار إنشاء عدد من احلظائر الوطنية ومنهاوخلجان فضال عن الثروة البحرية اهلائلة وقد مت يف

احلظرية الوطنية لقورايا- احلظرية الوطنية بالشريعة-احلظرية الوطنية بثنية احلد–احلظرية الوطنية جبرجرة - 

.6احلظرية الوطنية للقالة- 

:7ازي وهيتنقسم اجلزائر إىل أقاليم طبيعية متتد من الشرق إىل الغرب بشكل متو : األقاليم-

والذي ميتد على شكل شريط ضيق مبحاذاة الساحل وتتكون أراضي هذا اإلقليم من سالسل : إقليم الساحل-
.صخرية عالية وعدد من الشواطئ الرملية و اخللجان

ويتكون من عدد من السهول الساحلية املنخفضة والسهول الداخلية املرتفعة وتنحصر هذه : إقليم التل-2
االسهول بني ا .ملرتفعات اجلبلية، وتوجد معظم األراضي الصاحلة للزراعة يف منطقة الوديان الوفرية املوجودة 

من األراضي %80ويشكل أكرب مساحة من األراضي اجلزائرية حيث حتتل حوايل: اإلقليم الصحراوي-3
.اجلزائرية وتقع يف الشمال الشرقي منه، منطقة تتجمع فيها أكرب الواحات

تقع اجلزائر يف الضفة اجلنوبية الغربية حلوض املتوسط، حتتل مركزا حموريا يف املغرب العريب وإفريقيا و : قعالمو - 
ا من  البحر األبيض املتوسط، وملوقع اجلزائر أمهية إسرتاتيجية وخصائص حيوية جتمع بني مميزات نادرة استمد

تقاء بني أمريكا وإفريقيا وبني املغرب العريب والشرق موقعها املتوسط يف خريطة العامل فهي جسر اتصال وحمور ال
وحيدها 2كلم2.381741األوسط وممرا حيويا للعديد من الطرق االتصال العاملية برا وحبرا وجوا، تبلغ مساحتها 

من الشمال البحر األبيض املتوسط ومن الشرق تونس وليبيا ومن الغرب املغرب األقصى ومن اجلنوب الغريب 
. 8ا و اجلمهورية العربية الصحراوية وحيدها من اجلنوب مايل والنيجرموريتاني

:9تعرف اجلزائر بتنوع املناخ فيها حيث منيز ثالثة أنواع وهي:المناخ-
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.درجة مئوية18سائد على الشريط الساحلي ومتوسط درجة احلرارة السنوية وهو : املناخ املتوسطي- 1

.ارد ورطبيسوده فصل ب: مناخ اهلضاب العليا- 2

.درجة مئوية40يسود اجلنوب اجلزائري وتصل فيه درجة احلرارة إىل : املناخ الصحراوي- 3

حمطات محامات 7منبع للمياه احلموية اجلوفية و 200تتوفر اجلزائر على ما يفوت : الحمامات المعدنية-
حمطة محوية ذات طابع حملي 50ب معدنية ذات طابع وطين ومركز واحد للعالج مبياه البحر، كما يوجد ما يقار 

كلم غرب العاصمة محام 500تشتغل بطريقة تقليدية، وبالنسبة للحمامات املعدنية فهي محام بوغراة بتلمسان 
بوحنيفة مبنطقة معسكر محام ريغة بعني الدفلى، ويف الشرق يوجد محام الشاللة بوالية قاملة، محام قرقور بسطيف، 

من %60املنابع احلموية غري املستغلة اليت ال تزال على حالتها الطبيعية ما يفوقمحام الصاحلني ببسكرة، أما
.10املنابع احملماة

المقومات األثرية و التاريخية للجزائر-2
تنفرد اجلزائر مبعامل تارخيية وحضارية متنوعة وتعترب من الدول اليت تتوفر على املناطق األثرية وتظهر هذه الثروة يف 

وادي ميزاب، منطقة الطاسيلي، حي القصبة، : نسكو لسبع مناطق أثرية ضمن الرتاث العاملي وهيتصنيف اليو 
تبازة، مجيلة، تيمقاد، قلعة بين محاد، وهلذا وجب تركيز اجلهود ورد االعتبار وترقية الرتاث الثقايف خاصة يف املناطق 

. 11األكثر تضررا

المقومات المادية-3

كلم وتتميز برتكزها يف املنطقة الشمالية للبالد 109452الطرقات يف اجلزائر إىل تصل شبكة: شبكة الطرقات-
: وهي مقسمة كاآليت

.كلم57251الطرق البلدية –كلم 23926الطرق الوالئية - كلم 28275الطرق الوطنية - 

ا وجتدر اإلشارة إىل مشروع القرن يف اجلزائر وهو الطريق السيار شرق غرب الذي ميتد من شرق البالد إىل غر
.12كلم1216على مسافة 

ميناء للعديد من اخلدمات كالتجارة و الصيد 13إن العمل البحري يف اجلزائر يعتمد على : النقل البحري-
البحري إضافة إىل ميناءين متخصصني يف احملروقات باإلضافة إىل العديد من املوانئ الصغرية اليت تستعمل للصيد 

ا حتتوي على حجرات حبرية ألمن املالحة وحمصنات الدفاع الساحلي ومن أهم املوانئ جند البحري والرتفيه كم
.13نسبة حركة املالحة%75عنابة واليت تضمن ميناء وهران، اجلزائر،
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مطارا موزع عرب كامل الرتاب الوطين، 31عرف النقل اجلوي يف اجلزائر تطورا ملحوظا إذ جند : النقل الجوي-
حمطة عرب أوروبا، إفريقيا والشرق األوسط كما 35دولية وتغطي شركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية أغلبها مطارات

.14تغطي هذه الشركة أهم املدن الداخلية واملناطق الساحلية

أنواع السياحة في الجزائر:ثانيا

تزاوله مجاعات كبرية وهي السياحة اليت تعقد أثناء أشهر الصيف، وهذا النوع من السياحة : السياحة الصيفية-أ
وميكن أن ميارس هذا النمط من السياحة باعثا على تنشيط السياحة الداخلية واالهتمام باملظاهر العمرانية املنتشرة 

.15على امتداد الساحل ووقف لالنتهاكات واالعتداءات على شواطئ البحر

2014وفيما يلي جدول يوضح موسم االصطياف يف اجلزائر لسنة 

)2014- 2013( موسم االصطياف لسنة : 1الجدول رقم
2014موسم االصطياف 2013موسم االصطياف 

576576العدد اإلمجايل للشواطئ
370381عدد الشواطئ املرخصة للسباحة

206194عدد الشواطئ غري املرخصة للسباحة
76740701107987394الرتدد على الشواطئ

8740596076564866طئإرادات االمتيازات اخلاصة بالشوا
.13ص2014، إحصائيات السياحة لسنة )اجلزائر ( موقع وزارة السياحة والصناعة التقليدية : المصدر

نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن اجلزائر متتلك إمكانيات طبيعية هائلة من ناحية السياحة الشاطئية، حيث 
شاطئ غري مرخص للسباحة، وهذا يف 194احة  وشاطئ مرخص للسب381شاطئ منها 576تتوفر على 

206والغري مرخصة ب370حيث بلغ عدد الشواطئ املرخصة للسباحة ب 2013، مقارنة بسنة 2014سنة 
شاطئ، لذا جيب على الدولة اجلزائرية أن تتخذ إجراءات من أجل االهتمام بشواطئها خاصة الغري مرخصة وذلك 

يئتها من  امن خالل استصالحها و . أجل تنشيط السياحة 

هي سياحة متعلقة بالعالج اجلسمي والنفسي وأمراض أخرى، ومتارس من أجل الشفاء : السياحة الحموية-ب
أو ختفيف من اآلالم واألوجاع وتستخدم فيها الينابيع املعدنية كوسيط أساسي للعالج عن طريق االستحمام أو 

منبع مائي وهذه 202يف السياحة الداخلية، حيث تتوفر اجلزائر على الشرب وتلعب املياه املعدنية أمهية بالغة 
. 16املنابع خمتلفة اخلصائص الفيزيائية و الكيميائية من حيث نسبة املعادن والفوائد العالجية
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2014إحصائيات المعالجين بالمياه المعدنية نهاية : 2الجدول رقم 
المؤمن نوع العالجالفترة

اجتماعیا
مجموع األجانباألحرارالمتعاقدین

التردد
مجموع حمام عادي

التردد 
الحموي

سنة 
2014

1601641289373854381157868611732017143887831العدد

23.3418.8056.201.70نسبة التردد

سنة 
2013

986519046430155586049153022224232713953العدد
20.1018.4061.300.20نسبة التردد

615133847383883107181945879792911173878العددالتطور
62.3542.5227.811246.3039.6044.1043.25نسبة التطور

.29، مرجع سبق ذكره، ص )اجلزائر (موقع وزارة السياحة والصناعة التقليدية :المصدر

محام تقليدي25ة باإلضافة إىل مؤسسة محوية ناشط17هذه اإلحصائيات ختص : مالحظة

نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن عدد املعاجلني باملياه املعدنية يف اجلزائر عرف حتسن ملحوظ، حيث وصل 
2713953حيث بلغ عددهم إىل 2013معاجل، مقارنة بسنة 3887831إىل 2014عددهم يف سنة 

جانب عرف ارتفاعا ملحوظا حيث وصل عددهم ، كما أن عدد السواح األ%43.25معاجل بنسبة تطور بلغت 
سائح، وهذا التحسن راجع 860حيث بلغ عددهم 2013سائح مقارنة بسنة 11578إىل 2014يف سنة 

ذا النوع من السياحة أو لتحسن األوضاع األمنية يف جلزائر، إال أن هذه املعطيات ال  تم  إما لزيادة املشاريع اليت 
ي لسياحة احلموية يف اجلزائر وتبقى بعيدة كل البعد إذا ما قورنت بطاقات واإلمكانيات اليت تعرب عن الواقع احلقيق
ا هذه األخرية .تزخر 

موزعة على مخس مناطق  2مليون كلم2تبلغ مساحة املناطق الصحراوية يف اجلزائر: السياحة الصحراوية-ج
ميزاب، وهذه املواقع واملناظر رائعة لالكتشاف لذا كربى يف اجلنوب هي أدرا ر، إيليزي، متنراست، تندوف، وادي

أصبحت السياحة الصحراوية تكتسي أمهية بالغة، ومتيزت يف السنوات األخرية بتزايد عدد السياح املتجهني حنوى 
.17اجلنوب لالستمتاع بالسياحة الصحراوية

)2014إلى غاية نوفمبر ( عدد السواح في الموسم السياحي الصحراوي : 3جدول رقم 
المجموعاألجانبالمقیمینالفترة

20131200956618126713سنة 
201422473021508246238سنة 

.15، مرجع سبق ذكره، ص)اجلزائر( موقع وزارة السياحة والصناعة التقليدية : المصدر

سواء كانوا مقيمني أو أجانب حيث تبني معطيات اجلدول أعاله عدد السواح املرتددين على املناطق الصحراوية 
سائح أجنيب 6618سائح مقيم و120095سائح منهم 126713إىل 2013بلغ عددهم اإلمجايل سنة 

سائح منهم 246238حيث بلغ عددهم اإلمجايل 2014إال أنه مت تسجيل ارتفاع كبري يف عددهم سنة 
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تج أنه البد على الدولة اجلزائرية أن سائح أجنيب، من خالل اجلدول نستن21508سائح مقيم و224730
. تقوم بتنمية السياحة الصحراوية احمللية كأساس لتطوير القطاع السياحي بسب ارتفاع عدد السواح املقيمني

ترتبع اجلزائر على أربع أنواع من التضاريس املتباينة من ناحية االمتداد ففي الشمال متتد : السياحة الجبلية-د
ري مثل سهول متيجة وهران وعنابه ويأيت بعدها حزام جبلي حيتوي على سالسل جبلية منها سهول التل اجلزائ

جبال شيليا باألوراس بالشرق وقمة الال خدجية جببال جرجرة مبنطقة القبائل الكربى وغريها من اجلبال اليت تتميز 
.18ا تضاريس اجلزائر اليت ميكن استغالهلا يف تطوير السياحة اجلبلية

ويف الواقع ال حتتاج السياحة اجلبلية إىل استثمارات ضخمة وهياكل مكلفة، وإمنا يكفي أن حتدد املواقع اليت هلا 
ومن غري . جاذبيتها للسياح باالعتماد على اإلشهار وتقدمي األشرطة حول هذه املواقع وضمان سالمة السياح

ت البريو وجبال األلب وقمم اهلماليا، بينما جندهم املعقول أن جند السياح احملليني يعرفون الكثري عن مرتفعا
. 19جيهلون ما يف جبال األوراس وجرجرة والونشريس واهلقار

مؤشرات السياحة في الجزائر: ثالثا

يتمثل يف جمموع ما ينفق يف قطاع السياحة وما تستقطبه الدولة من استثمارات أجنبية : االستثمار السياحي-أ
عترب االستثمار السياحي من األنشطة الواعدة ملا تتيحه من فرص كبرية للنجاح وحتقيق موجهة هلذا القطاع، وي

عوائد مالية معتربة، كما تطور االستثمار السياحي يتوقف على مدى توفر رؤوس األموال احمللية واألجنبية 
.  20لالستثمار يف جمال السياحة

لقطاع نظرا لألمهية اليت حيتلها يف الوقت احلايل من خالل وتعترب اجلزائر من بني الدول اليت تسعى لتطوير هذا ا
تم بتطوير وتنمية القطاع السياحي يف اجلزائر .تشجيع املشاريع اليت 

2014وضعية المشاريع السياحية في الجزائر نهاية : 4الجدول رقم 
2014سنة 2013سنة 

مجمو
ع 

المشار
یع

عدد 
األسر

عدد 
مناصب 

الشغل

المجموع 
مالي للكلفة اإلج

دج109

مجمو
ع 

المشار
یع

عدد 
األسر

عدد 
مناصب 

الشغل

المجموع 
اإلجمالي للكلفة 

دج109

مشروع في طور 
االنجاز

3775157028083173.8933855488425526190.344

12914017685023.581049123379727.70مشاریع متوقفة
21917263809365.42296338601300693.84مشاریع غیر منطلقة
2117935762.56766377297130.38مشاریع تم انجازھا

7468464343602265.45186110424445300342.26المجموع

.27، مرجع سبق ذكره، ص)اجلزائر( موقع وزارة السياحة والصناعة التقليدية : المصدر

وضعية املشاريع السياحية يف اجلزائر تشهد تطور ولكن مبعدل من خالل معطيات اجلدول أعاله نالحظ أن
حيث 2014مشروع مقارنة بسنة 746ب 2013ضعيف حيث بلغ عدد املشاريع السياحية يف اجلزائر سنة 
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مشروع، وتساهم هذه املشاريع إذا مت اجنازها دون حدوث أي مشاكل كالتوقف عن االجناز أو 861ارتفعت إىل 
45300حيث يتم توظيف 2014منصب مقارنة بسنة 43602زها يف توظيف ما يقارب التأخر يف اجنا

2013منصب، وهذا ما يسمح بتخفيف ظاهرة البطالة يف اجلزائر، أما إمجايل طاقة االستيعاب املنتظرة يف سنة 
ا ، هلذا نستنج أن اجلزائر متتلك قدرات إذا مت استغالهل104244، 84643ستكون على التوايل 2014و

.بالشكل املناسب ستساهم يف دفع عجلة التنمية يف  اجلزائر

من املعروف أن اجلزائر عانت خالل تسعينات القرن املاضي من عدة مشكالت : التدفقات السياحية-ب
يار مؤشرات السياحة وذلك ما ميكن  اقتصادية وأمنية أثرت بشكل كبري يف القطاع السياحي، حبيث أدت إىل ا

الل العدد الضئيل من السياح املتدفقني إىل اجلزائر خالل تلك الفرتة، إال أنه مع بداية األلفية اجلديدة قراءته من خ
: 5الجدول رقم : وهذا ما يوضحه اجلدول التايل21مت تسجيل تطور الفت يف عدد السياح املتدفقني إىل اجلزائر،

2014دخول السواح عبر الحدود الجزائرية لسنة 
المجموع

2014940125انباألج
2013964153

-2.49معدل النمو
20141361248الجزائریون المقیمین بالخارج

20131768578
-23.03معدل النمو

20142301373المجموع العام
20132732731

-15.78معدل النمو

.3، ص2014لسياحة لسنةمن إعداد الباحثة باالعتماد على معطيات مأخوذة من إحصائيات ا: المصدر

من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن تدفقات السواح إىل اجلزائر سواء أجانب أو مقيمني يف اخلارج اخنفضت 
سائح، أي مبعدل منو 2732731اليت بلغ عدد السواح فيها 2013مقارنة 2014سنة 2301373إىل

لتنمية هذا القطاع إال أننا نالحظ أن عدد ، هلذا نستنتج أن اجلزائر رغم اجلهود املبذولة%- 15.78سالب 
ا السياحية لتمكني السواح من  السواح يف تدهور وهذا راجع رمبا لعدم اعتمادها على سياسة تسويقية ملنتجا

. التعرف على مقومات اجلزائر السياحية

مدى تقدم القطاع تعد الطاقة الفندقية أحد املؤشرات اليت بواسطتها ميكن  قياس : الطاقة الفندقية-ج
ا تعرب عن القدرة االستيعابية ملختلف املؤسسات املعدة الستقبال السياح  السياحي يف بلد معني وذلك أل
ا متثل قدرة املنظمة على امتصاص السياح و التطورات  القادمني إىل الدولة السياحية املضيفة، وكذلك لكو

.السياحية املصاحبة هلا
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طور قطاع الفنادق كان بطيئا جدا وهذا لعدم إعطائه أمهيته املستحقة وذلك بسبب سيطرة وجتدر اإلشارة إىل أن ت
القطاع العام مقابل القطاع اخلاص وبعد التخلي على النظام االشرتاكي  ودخول اجلزائر مرحلة اقتصاد السوق قد 

ال للقطاع اخلاص الوطين واألجنيب لالستثمار بشكل واسع يف   كل القطاعات األخرى ومن فسح هذا التغري ا
. 22ضمنها قطاع السياحة مبا فيها اجلانب الفندقي

.2014- 2013وفيما يلي جدول يوضح تطو الطاقة الفندقية يف اجلزائر خالل الفرتة 

2014وضعية الحظيرة الفندقية الوطنية نهاية : 6الجدول رقم 
2014سنة2013سنة الطابع

عدد األسرةنادقعدد الفعدد األسرةعدد الفنادق

7985598887261012حضري
2192988620927962ساحلي

946058604547صحراوي
465467264259حموي
191405181825مناخي

117698804118599605المجموع

.8ه، ص، مرجع سبق ذكر )اجلزائر( موقع وزارة السياحة والصناعة التقليدية: المصدر

من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن الفنادق يف اجلزائر متنوعة وذلك بتنوع املنتوج السياحي، حيث جنذ أن املنتوج 
سرير حيث 61019وبطاقة استيعاب 2014فندق سنة 872السياحي احلضري أخذ النصيب األكرب ب 

ستيعاب بالنسبة للمنتجات السياحية ، إال أن عدد الفنادق و طاقة اال2013جند أن هناك حتسن مقارنة بسنة 
، وهذا ما يدل على أن القطاع السياحي يف اجلزائر يف تدهور رغم 2014األخرى عرفت اخنفاض وتراجع سنة 

.اجلهود املبذولة

عدد الوافدين والليالي في المؤسسات الفندقية: 7الجدول رقم 
تطور 20132014

2013/2014
تطور 20132014

2013/2014 اللیاليلوافدینا

مجموع الغیر 
مقیمین

4020284010730.24-99426683781215.74-

371734337725111.48592696862159324.88مجموع المقیمین
411937141735841.32692123470537441.91المجموع

.6موقع وزارة السياحة والصناعة التقليدية، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر

مقارنة بسنة 2014ن خالل اجلدول أعاله نالحظ أن عدد السواح الوافدين إىل اجلزائر عرف اخنفاضا يف سنة م
مما انعكس سلبا على الليايل الفندقية حيث مت تسجيل معدل %-0.24مبعدل تطور سالب قدر ب 2013

يث مت تسجيل معدل تطور ، يف حني نالحظ حتسن يف السياحة احمللية يف اجلزائر ح%-15.75تطور قدر ب 
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، وهذا ما أدى إىل حتسن يف الليايل الفندقية مبعدل تطور قدر ب 2014سنة %1.48فيها قدر ب 
4.88%.

وعليه من خالل املؤشرات السابقة جيب على اجلزائر أن تقوم بالرتكيز على السياحة احمللية كخيار للنهوض 
.بالقطاع السياحي

احة في االقتصاد الوطني مساهمة السي: المحور الثالث

ا توفري :مساهمة السياحة في التشغيل: أوال يعترب القطاع السياحي من بني أهم القطاعات اليت من شأ
مناصب شغل والتقليل من حدة البطالة، حيث تشري اإلحصائيات يف هذا القطاع تزايد عدد العاملني يف هذا 

، ورغم 2015ألف عامل سنة 628300إىل ليصل2000ألف عامل سنة 392400حيث بلغ عددهم 
ا اجلزائر  ).1امللحق( ذلك تبقى نتيجة احملققة بعيدة كل البعد عن املؤهالت السياحية اليت تزخر 

) 2015-2000( تطور عدد العاملين في القطاع السياحي خالل الفترة : 1الشكل رقم 

1ة باالعتماد على امللحقمن إعداد الباحث: المصدر

لقد عرفت إيرادات القطاع السياحي اجلزائري ارتفاع ملحوظ خالل الفرتة املمتدة من :اإليرادات السياحية:ثانيا
367لتصل إىل 2000دوالر سنة 102وذلك بسب زيادة عدد السواح، حيث بلغت ) 2000-2014( 

ا عرفت اخنفاض سنة 2013دوالر سنة  .  دوالر347يث بلغت ح2014، إال أ

.إال أن هذه اإليرادات تعترب ضعيفة مقارنة باإلمكانيات ومؤهالت القطاع السياحي اجلزائري
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)2014-2000(تطور اإليرادات السياحة خالل الفترة : 2الشكل رقم

1من إعداد الباحثة باالعتماد على امللحق : المصدر

نالحظ من خالل الشكل أدناه أن مسامهة القطاع السياحي يف : مساهمة السياحة في الناتج اإلجمالي: ثالثا
- 2000(خالل الفرتة املمتدة مابني (خالل الفرتة املمتدة مابني %3.9- 3.1الناتج اإلمجايل تراوحت مابني 

.وهي نسبة ضعيفة جدا إذا ما قورنت بالطاقات املتاحة و اجلهود املبذولة من قبل الدولة) 2015

مساهمة السياحة في الناتج اإلجماليتطور: 3الشكل رقم

1من إعداد الباحثة باالعتماد على امللحق :المصدر

:النتائج والتوصيات
النتائج: أوال
يتضح من خالل ما سبق أن القطاع السياحي يف اجلزائر يعترب من اخليارات اإلسرتاتيجية اليت جيب على الدولة - 

بعني االعتبار، خاصة وأن السياحة يف الوقت احلايل أصبحت صناعة جتارية وقطاع اقتصادي واعد أن تأخذها
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ومتفاوت األمهية من بلد آلخر، وبالرغم من هذه األمهية املتزايدة للقطاع السياحي يف العديد من الدول، إال أننا 
يات متكنها من أن تكون مقصدا سياحيا جنده يف اجلزائر مل يرقى إىل املستوى املطلوب رغم امتالكها إلمكان

.عامليا

متتلك اجلزائر العديد من الشواطئ  متكنها من ترقية السياحة الشاطئية، إال أن هذا النوع من السياحة مل يرقى - 
.إىل املستوى املطلوب بسبب وجود الكثري من الشواطئ الغري مستغلة

ى السياحة الصحراوية من قبل السواح احملليني مقارنة من خالل املعطيات السابقة نالحظ وجود إقبال عل- 
.باألجانب

ا ال تكفي يف ظل 2014- 2013يوجد تطور ملحوظ يف عدد املشاريع السياحية خالل الفرتة مابني -  ، إال أ
افة غياب إرادة يف التنفيذ من قبل اجلهات املسئولة، حيث تشري املعطيات إىل وجود تأخر يف اجناز املشاريع باإلض

.إىل توقف بعضها

.تدفق ضعيف للسواح حنو اجلزائر سواء أجانب أو اجلزائريني املقيمني باخلارج- 

مسامهة السياحة يف االقتصاد الوطين ضعيفة ومل ترق إىل املستوى املطلوب، حيث نالحظ أن مسامهتها سواء - 
.يف التشغيل و اإليرادات والناتج اإلمجايل ضعيفة

التوصيات : ثانيا
:وبناءا على ما سبق ميكننا إدراج بعض التوصيات لرتقية السياحة يف اجلزائر

.الرتكيز على السياحة احمللية كخطوة أساسية لنهوض بالقطاع السياحي ككل- 

يئة الشواطئ الغري مستغلة من أجل النهوض بالسياحة الساحلية-  .ضرورة 

راوية، باإلضافة إىل انتهاج سياسية تروجيية فعالة لتعريف ضرورة تشجيع االستثمار السياحي يف املناطق الصح- 
.باملنتوج الصحراوي سواء على املستوى احمللي أو الدويل

ضرورة تشكيل جهاز رقايب متخصص من قبل الوزارة الوصية من أجل مراقبة إجراءات  تنفيذ املشاريع - 
.السياحية

معارض ومؤمترات دولية لتعريف باملعامل واملناطق السياحية يف حماولة الرتويج لسياحة اجلزائرية من خالل إقامة- 
.اجلزائر

ضرورة تنسيق اجلهود من قبل اجلهات املسئولة على السياحة يف اجلزائر، والسري وفق إسرتاتيجية سياحية واضحة - 
. املعامل جلعل السياحة من القطاعات املنتجة يف االقتصاد اجلزائري
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الهوامش

دية، شبوطي حكيم، الدور االقتصادي للسياحة مع اإلشارة حلالة اجلزائر، جملة البحوث والدراسات العلمية، العدد اخلامس، جامعة حيي فارس، امل1
. 68: ، ص2011

.23: ،عمان، ص2008ماهر عبد العزيز، صناعة السياحة ، زهران للنشر،  2

ا بالنسبة للجزائر، رسالة ماجستري، ختصص تسويق خدمات، جامعة أيب بكر بلقايد، اجلزائر، : امةوزاين حممد، السياحة املستد3 واقعها وحتديا
.8، ص 2011

.74: ، ص2013ماين نوال ، تنافسية القطاع السياحي الدول العربية، جملة الباحث،العدد الثالث عشر، ورقلة،4
على سلوك املستهلك، رسالة لنيل شهادة املاجستري، فرع الغدارة التسويقية، جامعة امحد بوقره، بومرداس، برجني أمين، اخلدمات السياحية وأثرها5

.47، ص2009
نة، مسكني عبد احلفيظ، دور التسويق يف تطوير النشاط السياحي يف اجلزائر، رسالة لنيل شهادة املاجستري، ختصص تسويق، جامعة منتوري، قسنطي6

.117: ، ص2010
دويل و محيدة بوعموشة، دور القطاع السياحي يف متويل االقتصاد الوطين لتحقيق التنمية املستدامة، رسالة لنيل شهادة املاجستري، ختصص اقتصاد 7

.107: ، ص2012تنمية املستدامة، جامعة فرحات عباس، سطيف، 
يف ظل اإلسرتاتيجية السياحية اجلديدة للمخطط التوجيهي ) 2025-2000(عوينات عبد القادر، السياحة يف اجلزائر اإلمكانيات و املعوقات 8

.141: ،ص2013، 3للتهيئة السياحية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، ختصص نقود ومالية، جامعة اجلزائر
، 2004، جملة الباحث، العدد األول، هواري معراج وحممد سليمان جردات، السياحة وأثرها يف التنمية االقتصادية العاملية حالة االقتصاد اجلزائري9

.  24: ص
.108: محيدة بوعموشة، مرجع سبق ذكره ، ص10
، 66بوبكر بداش، صناعة السياحة يف اجلزائر بني املؤهالت و السياسات رؤية استكشافية و إحصائية، حبوث اقتصادية عربية، العدد 11

.12: ،ص2014اجلزائر،
التنمية االقتصادية و االجتماعية يف اجلزائر، رسالة لنيل شهادة املاجستري، ختصص إسرتاتيجية،جامعة وهران مساعيين نسيمة، دور السياحة يف12

.56: ،ص2014
.56: مساعيين نسيمة، مرجع سبق ذكره، ص 13

: ،ص2006ية و بنوك، جامعة اجلزائر،هدير عبد القادر، واقع السياحة يف اجلزائر وآفاق تطورها ، رسالة لنيل  شهادة املاجستري ،ختصص نقود،مال14
142.

ية واإلدارية، حممد إبراهيم مقداد وآخرون، واقع السياحة بقطاع غزة وآفاق تنميتها الفنادق كدراسة حالة، جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات االقتصاد15
لد الثالث والعشرون، العدد األول، غزة،  . 53: ، ص2015ا

منصف، ترقية تسويق املنتوج السياحي يف اجلزائر الواقع والتحديات، ورقة حبثية مقدمة ضمن امللتقى الوطين األول  حول بوفاس شريف و خدجية16
.5: ، ص2014أفريل 23-22املقاوالتية وتفعيل التسويق السياحي يف اجلزائر، جامعة حممد الشريف مساعدية سوق هراس، يومي 

. 5: رجع سبق ذكرهبوفاس شريف و بن خدجية منصف، م17
.6: بوفليح نبيل و توقروت حممد، مرجع سبق ذكره، ص 18

حنو تنمية سياحية مستدامة، ورقة حبثية مقدمة ضمن امللتقى الدويل الثاين : دليلة طالب وعبد الكرمي وهراين، السياحة أحد حمركات التنمية املستدامة19
. 14: ، ص2011نوفمرب، 23-22ورقلة، يومي حول األداء املتميز للمنظمات و احلكومات، جامعة 

.6:بوفليح نبيل و توقروت حممد، مرجع سبق ذكره، ص 20

.15: بوبكر بداش، مرجع سبق ذكره، ص 21

ا املالية، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، العدد احلادي عشر22 : ، ص2011،مسرية عميش، أثر تطور الطاقة الفندقية يف اجلزائر على إيرادا
206.
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)2015-2000( بعض مؤشرات السياحة في الجزائر من الفترة : 1الملحق رقم
مسامهة يف التشغيل املسامهة يف الناتج اإلمجايل

%
اإليرادات السياحية مليون دوالر عدد السياح السنوات

إمجايل العاملني العاملني املباشرين
392.4 154.7 3.1 102 866000 2000
338.3 166.3 3.2 100 901000 2001
379.3 180.5 3.3 111 988000 2002
402.8 180.4 3.4 112 1166000 2003
518.1 227.5 3.6 178 1234000 2004
528 258.9 3.9 184 1443000 2005

576.3 239 3.3 220 1638000 2006
546.2 225.4 3.2 219 1743000 2007
515 227.7 3.1 323 1772000 2008

593.2 269.2 3.7 246 1912000 2009
539.4 254.1 3.4 246 2070000 2010
535.4 266.6 3.3 209 2395000 2011
583 292.2 3.3 217 2634000 2012

634.5 321.4 3.6 367 2733000 2013
604.4 305.9 3.3 347 2301000 2014
628.3 327.3 3.5 - - 2015

الي خلضر و وخالد بورحلي، متطلبات تنمية القطاع السياحي يف االقتصاد اجلزائري، جملة اجلزائرية للتنمية عبد الرزاق مو : المصدر
.79، ص 2016االقتصادية، 



2014- 2010دراسة حالة بلدية المدية أثر الجباية المحلية على ميزانيةالجماعات المحلية في الجزائر
.رشيد سالمي. د
رقي نذيرة: د.ط

103
2017دیسمبر–03: العددمجلة التنمیة واإلستشراف للبحوث والدراسات   

2014-2010دراسة حالة بلدية المدية الجماعات المحلية في الجزائرأثر الجباية المحلية على ميزانية

:إعداد
.*رشيد سالمي. د
.**رقي نذيرة: د.ط

:ملخص
وهدفت مداخلتنا يعترب كل من الرسم العقاري ورسم التطهري من بني الضرائب اليت حتًصل كليًا لصاحل البلديات،

قمنا بدراسة حالة بلدية املدية من الفرتة على ميزانية اجلماعات احمللية، حيث هذين الرمسنيعرفة أثر اىل حماولة م
.EXCEL، معتمدين يف ذلك على املنهج الوصفي التحليلي وعلى برنامج 2014-2010املمتدة من سنة 

مل يكن هناك 2014وكذا سنة2011و2010كل من سنة  وقد توصلنا من خالل هذه املداخلة إىل أن  
أما على ميزانية اجلماعات احمللية، مما يؤثر سلباً حتصيل كامل للضرائب اخلاصة بالرسم العقاري ورسم التطهري 

فالحظنا بأنه كان هناك حتصيل كامل حيث فاقت اإلجنازات التقديرات املتوقعة 2013و 2012بالنسبة لسنة 
.وهذا يعود باإلجياب على امليزانية

الرسم العقاري،رسم التطهري،اجلماعات احمللية:المفتاحيةالكلمات 
Résume

La taxe foncière et la taxe d’assainissement sont considérer parmi les impôts qui obtiennent
totalement  faveur des municipalités, nous avons essayé dans cette intervention de connaître
l’impact de ces deux taxes sur le budget des collectivités locales. Pour cela nous avons étudié le
cas de la municipalité de Médéa de la période des années 2010- 2014, et nous avons utilisé
l’approche descriptive analytique et le programme d’EXCEL.Nous avons atteint grâce à cet
article que chacune des années 2010 et 2011, ainsi qu'en 2014,il n'y avait aucunecollection
complète des deux  taxes  qui affectent négativement le budget des collectivités locales, mais
pour les années 2012 et 2013 nous avons remarqué qu'il y avait une collection totale où les
réalisations fiscale ont dépassé les prévisions  et cela remonte positivement sur le budget.

Les mots clés : La taxe foncière, la taxe d’assainissement, collectivités locales.

.profsalmi@yahoo.frجامعة املدية–كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلم التسيري –" أ"أستاذ حماضر *
nadi_doctorat@yahoo.frجامعة املدية–ية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلم التسيري كل–طالبة دكتوراه يف علوم التسيري**
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:مقدمة
تطهري من بني الضرائب اليت حتًصل كليًا لصاحل البلديات وتتميز هذه األخرية يعترب كل من الرسم العقاري ورسم ال

.بضيق أوعيتها وتواضع مردوديتها وصعوبة حتصيلها و عدم ارتباطها بالنشاط االقتصادي

اإلصالح اجلبائي لكن يبقى دون الفعاليةاملطلوبة وهذا يرجع لعدة بالرغم ما تبذله اهليئات احلكومية من أجل 
ب منها عدم دفع الضرائب من قبل املكلفني ملصلحة الضرائب سواء بالطرق املشروعة أو غري املشروعة وكذا أسبا

كل هذا أثر سلبا على حصيلة اجلباية احمللية وبالتايل على ميزانية اجلماعات .نقص املوارد البشرية واملالية
.لتطهري يف بلديات والية املديةاحمللية،وسنقوم يف دراستنا بتناول كل من الرسم العقاري ورسم ا

:على ضوء هذا نطرح تساؤلنا الرئيسي واملتمثل يف

؟)البلدية،الوالية(ما مدى تأثرياجلباية احمللية على ميزانية اجلماعات احمللية -
:يندرج حتت هاته اإلشكالية األسئلة الفرعية التالية

كيف يتم حساب كل منهما؟ من هم األشخاص اخلاضعني للرسم العقاري ورسم التطهري و- 

؟2014إىل سنة 2010ما أثر التطورات يف املوارد اجلبائية على ميزانية بلدية املديةمن سنة - 

ما هي الصعوبات والعوائق اليت تواجه اجلماعات احمللية يف جمال اقتطاع هذه اجلباية؟- 

I.الرسم العقاري
1967جوان 02املؤرخ يف 83- 67وجب األمر رقم مت تأسيس الرسم العقاري مب: مفهوم الرسم العقاري.1

املؤرخ 25- 91، والذي عدل مبوجب القانون رقم 1967واملتضمن القانون املعدل واملكمل لقانون املالية لسنة 
موعة من الرسوم ختص العقار1992املتضمن لقانون املالية لسنة 1991ديسمرب 18يف  .، وهذا تعويضا 

ري ضريبة سنوية تصرحيية ختص العقارات املبنية ،وغري املبنية املوجودة يف الرتاب الوطين ،وتعد يعترب الرسم العقا
باملائة باجلزائر ، وهذا 1.76، 1998حصيلة هذا الرسم ضعيفة إذ بلغت نسبته باإلضافة إىل رسم التطهري سنة 

ة الرسم العقاري بفرنسا عن نفس السنة نتيجة للنقص الفادح يف التسيري اجلبائي للعقارات ، وباملقابل جند نسب
.باملائة الرسم على امللكيات غري املبنية1.7باملائة الرسم على امللكيات املبنية ، و 26.6باملائة منها 28.3

:األشخاص الخاضعين للضريبة. 2

1:كل منيخضع للرسم العقاري على األمالك المبنية- أ

واملواد أو لتخزين املنتجات ؛املنشآت املخصصة إليواء األشخاص . 1
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املنشآت التجارية الكائنة يف حميط املطارات اجلوية و املوانئ وحمطات السكك احلديدية وحمطات الطرقات، مبا . 2
ا املتكونة من مستودعات وورشات للصيانة ؛ فيها ملحقا

ا وال ميكن االستغناء عنها؛أرضيات البنايات جبميع أنواعها والقطع األرضية اليت تشكل ملحقا مباشرا هل.3

األراضي غري املزروعة واملستخدمة الستعمال جتاري أو صناعي مثل الورشات وأماكن إيداع البضائع وغريها . 4
.من األماكن من نفس النوع، سواء كان يشغلها املالك أو يشغله  آخرون جمانا أو مبقابل 

:يخضع للرسم العقاري على الملكيات غير المبنية-ب
األراضي الكائنة يف القطاعات العمرانية أو القابلة للتعمري؛.1

احملاجر ومواقع استخراج الرمل واملناجم يف اهلواء الطلق؛.2

مناجم امللح و السبخات؛.3

.األراضي الفالحية.4

وعاء الرسم العقاري. 3

املبنية على اختالف أنواعها بغض واملفروض على مجيع العقارات الرسم العقاري على الملكيات المبنية–أ 
النظر على املواد اليت استعملت يف بنائها وعن مكان وجودها، حبيث ال يهم أن تكون هذه املباين قد أقيمت حتت 

.األرض أو فوقها، أو على املاء، وكذلك يفرض على أراضي اليت حتيط باألبنية اليت تشكل مرفقات

لكل مرت valeur locative fiscaleلقيمة اإلجيارية اجلبائية يتمثل أساس حساب هذا الرسم يف جداء ا
عن كل سنة أقدمية  % 2مربع للملكية املبنية يف املساحة اخلاضعة للضريبة، وهذا بعد طرح مبلغ ختفيض مبعدل 

، وفيما خيص املصانع يقدر احلد األقصى %40كتعويض قدم املبىن بشرط أن ال يتعدى التخفيض معدل 
%.50للتخفيض ب 

2:فنميز بني ثالثة معدالت) األراضي احمليطة باملبىن(، وفيما خيص املرفقات %3معدل هذا الرسم 

.²م500إذا كانت مساحة املرفقات أقل أو يساوي % 5- 
.²م1000وتقل أو تساوي ²م500إذا كانت مساحة املرفقات تزيد عن % 7- 
.²م1000إذا كانت مساحة املرفقات تزيد عن % 10- 

يطبق على األراضي املتواجدة يف القطاعالعمراين، أو القابلة :الرسم العقاري على الملكيات غير المبنية- ب
للتعمري، وكذلك احملاجر ومواقع استخراج الرمل واملناجم ومناجم امللحوالسبخات واألراضي الفالحيةحيسب هذا 

ربع الواحد فياملساحة غري املبنية اخلاضعة الرسم على أساس حاصل ضرب القيمة اإلجيارية اجلبائية للمرت امل
.للضريبة، دون تطبيق التخفيض
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حدد القانون الضرييب القيمة اإلجيارية اجلبائية للمرت املربع الواحد حسب مناطق رئيسية،على عكس احلال بالنسبة 
.للملكيات املبنية أن تكون القيمة اإلجيارية اجلبائية حسب املناطق الرئيسيةوالفرعية

:يقدر معدل الرسم ب
5 % .بالنسبة لألراضي غري العمرانية- 
²م500عندما تكون املساحة ال تزيد عن 5 %- 
.²م 1000وال تتعدى ²م 500عندما تفوق املساحة % 7- 
.²م1000عندما تفوق املساحة 10%- 
.3بالنسبة لألراضي الفالحية % 3- 

اإلعفاءات . 4
4:عقاري على األمالك المبنيةبالنسبة للرسم ال1.4

:إلعفاءات الدائمةا-أ
العقارات التابعة للدولة والواليات و البلديات وكذلك تلك التابعة للمؤسسات العمومية ذات الطابع. 1

ويف ميدان الثقافة اإلداري اليت متارس نشاطا يف ميدان التعليم والبحث العلمي، و احلماية الصحية واالجتماعية
ة ؛والرياض

البنايات املخصصة للقيام بشعائر دينية؛. 2
األمالك العمومية التابعة للوقف واملتكونة من ملكيات مبنية؛. 3
م الدبلوماسية والقنصلية املعتمدة لدى .4 العقارات التابعة للدول األجنبية واملخصصة لإلقامة الرمسية لبعثا

وذلك مع مراعاة قاعدة املعاملة ليات الدولية املعتمدة باجلزائراحلكومة اجلزائرية، وكذلك العقارات التابعة للممث
.باملثل

.جتهيزات املستثمرات الفالحية السيما مثل احلظائر واملرابط و املطامر. 5
اإلعفاءات المؤقتة-ب
يار. 1 ا غري صحية أو اليت هي على وشك اال .هاواليت أبطل ختصيصالعقارات أو أجزاء العقارات املصرح بأ
:اآلتينيامللكيات املبنية اليت تشكل امللكية الوحيدة أو السكن الرئيسي ملالكيها، شريطة توفر الشرطني. 2
دج ؛800أال يتجاوز املبلغ السنوي للضريبة -
.أال يتجاوز الدخل الشهري للخاضعني للضريبة املعنيني، مرتني األجر األدىن الوطين املضمون- 

دج ؛100عفيني يدفعون مسامهة سنوية قدرها غري أن األشخاص امل
سنوات ابتداء من أول جانفي من السنة) 7( ة البناءات وإضافات البنايات ملدة البنايات اجلديدة، وإعاد. 3

.اليت تلي سنة إجنازها أو إشغاهلا



2014- 2010دراسة حالة بلدية المدية أثر الجباية المحلية على ميزانيةالجماعات المحلية في الجزائر
.رشيد سالمي. د
رقي نذيرة: د.ط

107
2017دیسمبر–03: العددمجلة التنمیة واإلستشراف للبحوث والدراسات   

)  سنوات3( صاه ثالثة تعترب البناءات منجزة يف أجل أق. إذ ا مل يتمكن املالك من إثبات مدة اإلجناز أو الشغل
.ابتداء من تاريخ منح رخصة البناء األوىل

من إعانة البنايات وإضافة البنايات املستعملة يف النشاطات احملققة من قبل الشباب املستثمر الذي يستفيد. 4
.سنوات ، ابتداء من تاريخ إجنازها) 3( ملدة ثالثة " الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب "

.ترقيتهاسنوات، إذ ا ما أقيمت هذه البنايات وإضافة البنايات يف منطقة جيب) 6( دة اإلعفاء ستة تكون م
.السكن االجتماعي التابع للقطاع العام املخصص للكراء. 5

5:اإلعفاءات بالنسبة للرسم العقاري على الملكيات غير المبنية2.4

اإلسعافية عندما أوت واملؤسسات العمومية أو العلمية أو التعليميةامللكيات التابعة للدولة والواليات والبلديا. 1
.تكون خمصصة لنشاط ذي منفعة عامة وغري مدرة لألرباح 

صناعيا أوال يطبق هذا اإلعفاء على امللكيات التابعة هليئات الدولة والواليات والبلديات اليت تكتسي طابعا
.جتاريا

.احلديدية األراضي اليت تشغلها السكك .  2
.األمالك التابعة لألوقاف العمومية واملتكونة من ملكيات غري مبنية.  3
.األراضي والقطع األرضية اخلاضعة للرسم العقاري على امللكيات املبنية.  4

II.رسم التطهير:
.اريو املتعلق بصب املياه يف ا) تسعرية املاء(و يشمل هذا الرسم يف رسم رفع القمامات و رسم التطهري

:رسم رفع القمامات المنزلية. 1

يؤسس لفائدة البلديات اليت تشتغل فيها مصلحة رفع القمامات املنزلية رسم سنوي لرفع القمامات املنزلية وذلك 
6.على كل امللكيات املبنية

:وحيدد مبلغ هذا الرسم كما يلي

ا عن375- .ن50.000دج عن كل أسرة يف البلديات اليت يقل عدد سكا

ا عن 500-  .نسمة50.000دج عن كل أسرة يف البلديات اليت يفوق عدد سكا

ا عن 1000- ه يقع يف بلدية يقل عدد سكا دج عن كل حمل جتاري، حريف، غري جتاري أو ما شا
. نسمة50.000

ها اليت تفرز كميات أكرب من الق مامة بالنسبة للفئات وخبصوص احملالت الصناعية والتجارية واحلرفية وما شا
لس الشعيب مببلغ يرتاوح بني  دج، 50.000و2500املذكورة أعاله حيدد مبلغ الرسم بقرار يصدره رئيس ا

.7ويدفع حمصول هذا الرسم كلية إىل البلديات
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اإلعفاءات
.8ى من الرسم على رفع القمامات املنزلية امللكيات املبنية اليت ال تستفيد من خدمات رفع القماماتاملنزليةتعف

):تسعيرة الماء(رسم التطهير.2
اري و حيسب هذا الرسم على 1994أسس هذا الرسم مبوجب قانون املالية لسنة  ، و يتعلق بصب املياه يف ا

ك املياه خارج الرسم و تقوم مؤسسة توزيع املياه أو البلدية يف حالة قيامها من مبلغ فاتورة استهال%20أساس 
بنفسها بتسيري هذه املصلحة بدمج هذا الرسم يف فواتري استهالك املياه و حتصيله من املواطنني و دفعه إىل أمني 

.خزينة البلدية املعنية

III.دراسة حالة بلديات والية المدية
.2014-2010ثر قمنا بدراسة حالة بلدية املدية من سنة بغية التحليل يف املوضوع أك

:موضحة يف اجلدول التايل: القيمة اإليجارية المطبقة على العقارات في بلدية المدية. 1
01/01/2016يبني القيمة اإلجيارية للعقارات قبل :08الجدول رقم 

النسب املطبقةالقيمة اإلجياريةالعقار
%23م/دج891احملالت التجارية

%23م/دج445احملالت السكنية 
%10-7%- %25م/دج150األراضي املخصصة للبناء

%10-7%-%25م/دج22امللحقات
%3هكتار/دج2981األراضي الفالحية املسقية
%3هكتار/دج497األراضي الفالحية اليابسة

.مديرية الضرائب لوالية املدية:المصدر
01/01/2016يمة اإلجيارية للعقارات إبتداءاً يبني الق:09الجدول رقم 

النسب املطبقةالقيمة اإلجياريةالعقار
%23م/دج1782احملالت التجارية
%23م/دج890احملالت السكنية

%10-7%- %25م/دج300األراضي املخصصة للبناء
%10-7%-%25م/دج44امللحقات

%3هكتار/دج5962األراضي الفالحية املسقية
%3هكتار/دج994األراضي الفالحية اليابسة

.مديرية الضرائب لوالية املدية:المصدر
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تفسير اإلحصائيات. 2
من خالل اإلحصائيات اليت حتصلنا عليها من مديرية الضرائب لوالية املدية قمنا بتلخيصها يف اجلدول التايل 

مع التقديرات اجلبائيىة للرسم العقاري ،حيث قمنا جب2014- 2010والذي يبني سنوات الدراسة من سنة 
ورسم التطهري واالجنازات اجلبائية لكال الرمسني للوالية وعدد من بلديات والية املدية وقمنا حبساب باقي التحصيل 

.الذي يعرب عن الفرق بني التقديرات اجلبائية واالجنازات اجلبائية لكل سنة كما هو موضح يف اجلدول

-2010التقديرات اجلبائية واإلجنازات للرسم العقاري ورسم التطهري وباقي التحصيل من يبني :10الجدول رقم 
2014.

االجنازات اجلبائيةباقي التحصيل 
TF+TA

التقديرات 
) TF+TA(اجلبائية

السنوات 

648081432110025385908392010
1289327339745604526388772011
-492101727346376224253592012
-777635642235857344595012013
1870741734716894534243112014

.من إعداد الباحثني إعتماداً على اإلحصائيات املقدمة:المصدر

.2010يبني التقديرات اجلبائية واإلجنازات وباقي التحصيل لسنة : 01الشكل رقم 

Excelمن إعداد الباحثني إعتماداً على برنامج :المصدر
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.2011يبني التقديرات اجلبائية واإلجنازات وباقي التحصيل لسنة :02الشكل 

EXCELمن إعداد الباحثني إعتماداً على برنامج : المصدر

.2012يبني التقديرات اجلبائية واإلجنازات وباقي التحصيل لسنة:03الشكل 

EXCELمن إعداد الباحثني إعتماداً على برنامج :المصدر

2013يبني التقديرات اجلبائية واإلجنازات وباقي التحصيل لسنة :04شكل رقمال

EXCELمن إعداد الباحثينإعتماداً على برنامج :المصدر



2014- 2010دراسة حالة بلدية المدية أثر الجباية المحلية على ميزانيةالجماعات المحلية في الجزائر
.رشيد سالمي. د
رقي نذيرة: د.ط

111
2017دیسمبر–03: العددمجلة التنمیة واإلستشراف للبحوث والدراسات   

2014يبني التقديرات اجلبائية واإلجنازات وباقي التحصيل لسنة :05الشكل رقم 

EXCEمن إعداد الباحثينإعتماداً على برنامج :المصدر

2014- 2010يبني التغريات يف التقديرات واإلجنازات اجلبائية من سنة :06قم الشكل ر 

EXCELمن إعداد الباحثني اعتمادا على نتائج : المصدر

:التفسير
نالحظ بأن 2010،2011،2014واليت ختص السنوات الثالث وهي  1،2،5من خالل الشكل رقم . 1

هو ناتج عن الفرق بني التقديرات اجلبائية واالجنازات و 6480814ـب2010باقي التحصيل قدر يف  سنة 
أي أن هناك زيادة قدرت 12893273فقد قدر باقي التحصيل بـ 2011اجلبائيةأما بالنسبة لسنة 

.18707417قدر باقي التحصيل بـ2014،وفيما خيص سنة 2010باملقارنة مع سنة 6412459بـ

:إىل األسباب التاليةويعود أسباب عدم التحصيل يف هذه السنوات 
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. التهرب الضرييب، نتيجة ضعف املراقبة والكفاءة والنزاهة لدى أجهزة التحقيق- 
ا على رأس كل سنةعدم توفر -  .إدارة الضرائب على الوسائل املادية الالزمة للقيام بعملية اإلحصاء اليت تناط 
بأنه ال حيصل على أي شيء مقابل ما يؤديه  إحساس امللزم بالضعف جتاه الدولة ماسكة وسائل اإلكراه وشعوره - 

.كضريبة
انعدام الثقة بسياسة اإلنفاق العام، فالشك أن لطريقة إنفاق حصيلة الضرائب تأثريا على نفسية ممويل التكاليف - 

العامة، حيث إذا كانت األموال تصرف يف وجوه يستفيد منها امللزم فإنه يشعر بالراحة واالطمئنان فيدفع الضريبة 
.طيب خاطر والعكسعن
فنالحظ بأن نسبة اإلجنازات كانت أكثر من 2013و2012بالنسبة لسنة 3،5من خالل الشكل رقم . 2

أي 2734637واالجنازات قدرت بـ  22425359بـ2012نسبة التقديرات ،حيث بلغت التقديراتفي سنة 
.4921017أن اإلجنازات فاقت التقديرات بـ 

ويف هذه السنة أيضاً 42235857واالجنازات بـ34459501د بلغت التقديرات بـفق2013فيما خيص سنة 
متيزت بالتحصيل الكامل للضرائب 2013و 2012،أي أن سنة 7776356فاقت اإلجنازات التقديرات بـ

وهذا دليل على ما تقوم به مصلحة التحصيل من جمهودات مثل التحصيل اإلجباري وتطبيق القوانني الصارمة يف 
ال ورمبا يرجع إرتفاع االجنازات عن التقديرات إىل حتصيل السنوات السابقة اليت مل تكن حمصلةه .ذا ا
وقد شهدت 32110025بـ2010نالحظ أن اإلجنازات اجلبائية قدرت سنة 06من خالل الشكل رقم . 3

املقارنة مع ب12399228فنالحظ إخنفاض بـ2012،أما عن سنة 7635579: ارتفاع قدر ب2011سنة 
2014وهي تفوق مجيع السنوات املذكورة وبالنسبة لسنة 42235857فقدر بـ2013وسنة 2011سنة 

البلدية ( ، وهذا يعين أن إيرادات اجلماعات احمللية2013بالنسبة لسنة 7518963هناك اخنفاض قدر بـ
ة إىل أخرى مما يؤثر على امليزانية اخلاصة من الرسم العقاري ورسم التطهري تشهد تزايدًا وتناقصًا من سن) والوالية

.ما
ويف سنة 12893273بـ2011ويف سنة 6480814بـ2010أما عن باقي التحصيل فقدر يف سنة 

، وهذا ما يدل على أن التقديرات اجلبائية كانت  أكرب من اإلجنازات وهذا ما يؤثر 18707417بـ2014
و 4921017كانت اإلجنازات أكثر من التقديرات بـ 2012النسبة لسنة وب. سلبًا على ميزانية البلدية والوالية

. وهذه عبارة عن زيادات يف أصول امليزانية7776356فاقت االجنازات التقديرات بـ2013بالنسبة لسنة 
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الخاتمة
:من النتائج املتوصل إليها ما يلي

من الرسم العقاري ورسم التطهري تشهد تزايداً ) ة والواليةالبلدي( استخلصنا من حبثنا أن إيرادات اجلماعات احمللية- 
ما2014-2010وتناقصًا من سنة  التقديرات اجلبائية كانت  أكرب حيث أن . مما يؤثر على امليزانية اخلاصة 

ن كانت اإلجنازات أكثر م2012من اإلجنازات وهذا ما يؤثر سلبًا على ميزانية البلدية والوالية، وبالنسبة لسنة 
وهذه عبارة عن 7776356فاقت االجنازات التقديرات بـ2013و بالنسبة لسنة 4921017التقديرات بـ 

.زيادات يف أصول امليزانية
من بني صعوبات اليت تعوق التحصيل الضرييب للجماعات احمللية جند التهرب الضرييب للمكلفني والغش الضرييب - 

. وكذا نقص املوارد املالية والبشرية

وصياتالت
ال-  .  احلد من ظاهرة التهرب والغش الضريبيني عن طريق تطبيق القوانني يف هذا ا

الواقع على اجلماعات احمللية أن تتوفر على موارد ويفاجلبائيةاإليراداتمصريوحتديداإلنفاقسياسةترشيد- 
.إليرادات املتخذة لتغطيتهاخاصة وكافية حىت متكنها من أداء مهامها وحتقيق التكافؤ بني النفقات وا

.الوعي بالدور الذي تلعبه الضرائب يف متويل املشاريع التنموية-

:اإلحاالت والمراجع

ة حنان شلغوم، أثر اإلصالح الضرييب يف اجلزائر وانعكاساته على املؤسسة اإلقتصادية،دراسة حالة الشركة اجلزائرية للمياه بقسنطينة،مذكر 1
.144،  ص2012لية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،جامعة قسنطينة،ماجيستري،ك

صعوبات االقتطاع وأفاق التحصيل،جملة الندوة للدراسات / بن صغري عبد املومن،واقع إشكالية تطبيق اجلباية احمللية يف اجلزائر2
. 100،ص 1،2013القانونية،العدد

،أطروحة دكتوراه،كلية العلوم االقتصادية وعلوم 2004)-1992( ات اإلصالح االقتصادي يف الفرتة بوزيدة محيد، النظام الضرييب اجلزائري وحتدي3
.232،ص 2006التسيري،جامعة اجلزائر،

4 le système fiscale Algérien, ministère  des finances, direction générale des impôts, Alger,
2014sur :www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/.../systeme%20fiscal%202014

5 Guide pratique de contribuable, ministère de finances, direction générales des impôts, 2015
www.mfdgi.gov.dz/.../pdf/.../Guide%20du%20contribuable%202015:sur

6 Art.263,  code des impôts directs et taxes assimilées, 2013.
تقى الدويل حو سياسات التمويل و أثرها على حياة بن امساعني، وسيلة السبيت، التمويل احمللي للتنمية احمللية مناذج من اقتصاديات الدول النامية املل7

.13، ص2006نوفمرب22و 21يومي -االقتصاديات و املؤسسات دراسة حالة اجلزائر و الدول النامية
8Le système fiscal algérien, ministères des finances, direction centrale des impôts, 2011.
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.2014-2001أثر االستثمارات العمومية على معدالت البطالة في الجزائر خالل الفترة 

:إعداد
.*قادري محمد.د

:الملخص
بانتهاج سياسة تنموية توسعية، من خالل ختصيص اعتمادات مالية كبرية 2001قامت اجلزائر منذ سنة 

تلف الربامج واملخططات، تزامن ذلك مع الوفرة املالية جدا مل يسبق هلا مثيل يف تاريخ االقتصاد اجلزائري عرب خم
اليت عرفتها اجلزائر والعوائد اخلارجية وانتعاش اخلزينة العمومية نتيجة ارتفاع أسعار البرتول يف األسواق العاملية يف 

جلاري هذه الفرتة، وارتفاع احتياطي الصرف، جتسد ذلك من خالل برامج االستثمارات العمومية املنفذة أو ا
تسعى هذه الورقة البحثية لدراسة مدى مسامهة االستثمارات . 2014إىل 2001تنفيذها على طول الفرتة من 

العمومية يف تفعيل سياسات التشغيل وخفض معدالت البطالة يف اجلزائر عرب خمتلف الربامج خالل الفرتة 
ونسب البطالة والتشغيل على طول ، من خالل حتليل خمتلف النتائج احملققة، من استثمارات 2014- 2001

.هذه الفرتة

.البطالة، التشغيل، اإلنفاق، برامج االستثمارات، املشاريع:الكلمات المفتاحية
Résumé :

Depuis l’année 2001, l’Algérie a entrepris une politique développementale élargie à travers les
grandes allocations et des soutiens financières sans précédent dans l’histoire de la planification des
programme économique Algérien coïncident  l’abondance financiers qui connait l’Algérie, les
rendements extérieurs et à la récupération du trésor publique suite à l’augmentation des prix du
pétrole dans les marché internationaux, et de la prévoyance d’échange ceci apparaît à travers les
programmes d’investissement publique entrepris ou en cours durant cette période. Cette
recherche vise l’étude de la contribution des investissements publique dans l’actualisation des
politiques d’emploi et la réduction des moyennes du chômage en Algérie à travers l’ensemble
des programmes allant du 2001 à 2014 par une analyse des différents résultats réalisés dans les
investissements, les moyens de chômage durant cette période.
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:مقدمة
لقد أصبح موضوع البطالة والتشغيل من أهم املواضيع االقتصادية واالجتماعية اليت تواجه صناع القرار يف مجيع 
دول العامل، وحمور اهتمام املفكرين االقتصاديني والباحثني على اختالف املدارس اليت ينتمون إليها، واليت اختلفت 

منة، وامتد هذا االهتمام إىل املنظمات الدولية واخلرباء االقتصاديني الرؤى من خالله باختالف املبادئ واألز 
وخمتلف األجهزة احلكومية، حماولة لتفسري اخللل القائم يف سوق العمل، وطرح احللول والبدائل املمكنة ملعاجلة هذا 

ئق للفرد، لذا نص والتزمت األنظمة والتشريعات الدولية بالنص على ضرورة وأمهية توفري العمل الال. اإلشكال
، ...لكل إنسان حق العمل وحرية اختياره"من الفقرة األوىل على أن 23اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف البند 

. 1"وحق احلماية من التعطل

ا ترتكز يف أوساط  إن مشكل البطالة من أكرب التحديات التنموية اليت تواجهها اجلزائر، خاصة وأ
فالتجربة اجلزائرية . ن العمل ألول مرة، وما قد يرتتب عن ذلك من تداعيات اجتماعية معقدةالشباب والباحثني ع

يف جمال التشغيل قامت يف املاضي على أساس التخطيط املركزي، فالدولة كانت هي املشغل الرئيسي للعمالة 
شتها اجلزائر عندما اخنفضت أسعار فالبطالة يف اجلزائر هي نتاج األزمة االقتصادية اليت عا.والضامن لعملية التشغيل

، واليت بدأت تشكل قلقا متزايدا مما أدى بالبحث عن حلول لألزمة فكانت اإلصالحات 1986البرتول سنة 
االقتصادية اليت سامهت فيها أطراف خارجية كصندوق النقد الدويل والبنك العاملي، وما تبع ذلك من جدولة 

ا واليت اضطرها لتسريع العمال وحل العديد من املصانع لتحرير سوق العمل تكيفا مع متطلبات اقتصاد لديو
.السوق

يف انتهاج سياسة تنموية توسعية تزامنا مع ارتفاع 2001ومع مطلع القرن احلايل شرعت اجلزائر ومنذ سنة 
بغية دفع عجلة التنمية أسعار البرتول وما نتج عن ذلك يف وفرة املداخيل اخلارجية وانتعاش اخلزينة العمومية، وذلك 

بالبالد وتدارك التأخر الذي شهدته اجلزائر خالل تسعينيات القرن املاضي أين شهدت املؤشرات االقتصادية 
. 1998سنة %30تراجعا واضحا، ويتجلى ذلك يف ارتفاع معدل البطالة الذي بلغ ذروته أين سجل ما نسبته 

إىل 2001نفذة أو اجلاري تنفيذها على طول الفرتة من وجتسد ذلك عرب برامج االستثمارات العمومية امل
2014 .

والذي 2004- 2001ومتثلت هذه الربامج يف برنامج اإلنعاش االقتصادي من خالل املخطط الثالثي 
- 2005مليار دينار، تاله الربنامج التكميلي لدم النمو االقتصادي 525خصص له غالف مايل أويل مببلغ 

مليار دينار، واستمرت احلكومة يف سياستها اإلنفاقية بتبين 4203له غالف مايل قدره والذي خصص 2009
والذي خصص له مبلغ مايل ضخم 2014-2010برنامج توطيد النمو االقتصادي أو املخطط اخلماسي الثاين 

أجل هذا وتعتمد الدولة على اإلنفاق احلكومي من.مليار دوالر286دج ما يعادل حوايل 21214قدر ب 
رفع معدالت التشغيل، حيث الزيادة يف معدالت منو الناتج احمللي يرتتب عنها زيادة يف مستوى التشغيل من 
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إن ختصيص هذه االستثمارات العمومية بغية .خالل خلق مشاريع استثمارية تتطلب تشغيل املزيد من اليد العاملة
لنمو االقتصادي والتنمية االقتصادية لتحسني حتقيق األهداف العامة لسياسة اإلنعاش، السيما ما تعلق با

ال التشغيل حصة معتربة ملا له من أمهية كبرية يف تركيبة االقتصاد  املؤشرات االقتصادية واالجتماعية، أين كان 
وعليه فتسعى هذه الورقة البحثية لدراسة مدى مسامهة االستثمارات العمومية يف احلد من البطالة من . الوطين

من خالل .2014- 2001فري مناصب شغل يف خمتلف الصيغ واملشاريع املتنوعة وذلك من الفرتةخالل تو 
:اإلشكالية التالية

-2001ما مدى تأثير برامج االستثمارات العمومية على خفض معدالت البطالة في الجزائر خالل الفترة 
؟2014

:فرضية الدراسة
مومية باجلزائر فيتقليص معدالت البطالة بنسبة كبريةخالل الفرتة سامهت خمتلف املشاريع والربامج االستثمارية الع

.2014- 2001املمتدة من 

:أهداف الدراسة
دف هذه الدراسة إىل إبراز وتبيان مدى تأثري خمتلف برامج االستثمارات العمومية من خالل خمتلف املشاريع 

سدة أو اجلاري تنفيذها، ع لى خفض معدالت البطالة يف اجلزائر خالل الفرتة والربامج االستثمارية احلكومية ا
.، وتقييم نتائج هذه الربامج يف خلق مناصب الشغل واحلد من البطالة2014- 2001

:أهمية الدراسة
إن مشكل البطالة من أكرب التحديات التنموية اليت تواجهها خمتلف بلدان العامل واجلزائر باخلصوص، فتخصيصها 

مية عرب خمتلف الربامج املوضوعة سواء املنفذة أو اجلاري تنفيذها وجتسيدها، بغية حتقيق هلذه االستثمارات العمو 
األهداف العامة لسياسة اإلنعاش، السيما ما تعلق بالنمو االقتصادي والتنمية االقتصادية لتحسني املؤشرات 

ال التشغيل حصة معتربة ملا له من أمهية ك برية يف تركيبة االقتصاد الوطين االقتصادية واالجتماعية، أين كان 
.2014- 2001اجلزائري، وما حققته هذه االستثمارات من خفض ملعدالت البطالة يف اجلزائر على طول الفرتة 

:منهج البحث
إلجناز هذا البحث مت االستعانة باملنهج الوصفي، من خالل االطالع على خمتلف املراجع من البحوث العلمية 

ملختلفة واملتنوعة حول املوضوع، وكذا املنهج االستقرائي، باإلضافة إىل األسلوب التحليلي من والرسائل اجلامعية ا
.خالل حتليل البيانات واألرقام، الصادرة عن خمتلف اهليئات الرمسية، والدراسات االقتصادية املتعددة
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:واقع البطالة في الجزائر
ول النامية والعربية من مشكلة البطالة عرب عقود من الزمن، فلم تعاين اجلزائر كغريها من دول العامل وباخلصوص الد

تستطع برامج وأساليب التشغيل والتوظيف االجتماعي املتبعة منذ السبعينات والثمانينات من احلد من تفاقم هذه 
ا االقتصاد الوطين . املشكلة إال أن الدولة ففي سنوات السبعينات وبداية الثمانينات وبالرغم من املشاكل اليت مر 

استطاعت إىل حد ما احلد من البطالة ويرجع ذلك إىل استغالل العوائد البرتولية يف التنمية من خالل إتباع 
.إسرتاتيجية الصناعات الثقيلة واليت حتتاج إىل يد عاملة كبرية

ة عشرية ومنذ منتصف الثمانينات بدأت معدالت البطالة تتزايد بشكل الفت، وبلغت مستويات كبرية طيل
، فاألزمة االقتصادية احلادة اليت عاشتها اجلزائر يف تلك الفرتة %30التسعينات وصلت يف بعض األحيان إىل 

واليت اتسمت باخنفاض رهيب ألسعار النفط وتراجع كبري يف االستثمارات، أدى إىل بروز اختالالت يف سوق 
يل تزايد كبري يف طلبات العمل، إضافة إىل ذلك ما العمل من خالل تقلص فرص العمل املتاحة يف املقابل مت تسج

ا اجلزائر من خالل شروعها يف تطبيق خمطط إعادة اهليكلة الذي   ترتب عن اإلصالحات االقتصادية اليت باشر
ميكن حتديد االجتاهات العامة للبطالة .كانت أوىل نتائجه غلق املئات من املؤسسات وتسريح اآلالف من العمال

:2إىل يومنا احلايل، وميكن التمييز بني ثالث فرتات كربى1970خالل العقود األربعة املاضية من سنة يف اجلزائر 

، حيث يعود 1985حىت سنة 1970متيزت برتاجع معدالت البطالة بشكل كبري من سنة : الفترة األولى
الصناعات املصنعة واليت تتميز الفضل يف ذلك إىل تبين إقامة إسرتاتيجية الصناعات الثقيلة، انطالقا من منوذج 

وعرفت هذه الفرتة بتطور العمالة بفضل االستثمارات الكبرية والظروف اجليدة اليت  . بكثافة اليد العاملة املشغلة
.كانت متيز إمكانيات متويل النشاطات االقتصادية

البرتولية واليت كانت ، تزامنت هذه املرحلة مع الصدمة 2000إىل سنة 1986متتد من سنة : الفترة الثانية
إن هذه الوضعية اليت عرفها االقتصاد . نتيجتها الرتاجع الكبري يف املوارد اخلارجية نتيجة تراجع أسعار النفط

االت والقطاعات وخاصة 1986اجلزائري بداية من سنة  ، كانت نتائجها وخيمة على خمتلف األصعدة ومجيع ا
سنة %18.1، مث إىل 1986سنة %16.14إىل 1985نة س%9.7البطالة، حيث ارتفعت النسبة من 

هذا االرتفاع مل يكن فقط كنتيجة ألزمة . 2000سنة %28.89، لتصل مستويات قياسية بنسبة 1989
ا االقتصاد اجلزائري يف سنوات التسعينات والذي كان سببه 1986 ، بل إىل حالة الركود االقتصادي اليت مر 

االت، باإلضافة إىل ارتفاع املديونية الرئيسي تردي الوضع األمين الذي شل احلركية االقتصادية للبالد يف مجيع ا
، وكذلك لتزامن تلك الفرتة مع تطبيق برامج اإلصالحات 1996مليار دوالر سنة 33.6اخلارجية واليت بلغت 

د من املؤسسات وتسريح االقتصادية وعلى رأسها اخلوصصة مع بداية التسعينات والذي كانت نتائجها غلق العدي
.اآلالف من العمال
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إىل يومنا احلايل، متيزت هذه املرحلة بتعزيز الوضعية املالية اخلارجية بفضل ارتفاع 2001من سنة : الفترة الثالثة
مداخيل اجلزائر من عائدات البرتول نتيجة الطفرة يف أسعار البرتول والذي عرف أسعارا قياسية يف األسواق 

هذا التحسن يف الوضعية مسح بتحسني مؤشرات العمل، وخاصة معدالت البطالة اليت تراجعت من العاملية، ف
. 20133سنة %9.8إىل 2001سنة 27.30%

ا تبقى مرتفعة خاصة بني فئة الشباب وفئة حاملي الشهادات  إن معدالت البطالة يف اجلزائر رغم اخنفاضها، إال أ
.%5.7األخرى مع املتوسط العاملي البالغ اجلامعية باملقارنة مع دول العامل

إن اخنفاض معدالت البطالة الذي شهدته اجلزائر خالل السنوات األخرية كان الفتا، خاصة يف ظل تزايد مسامهة 
وساهم يف حتسن أوضاع سوق العمل تراجع معدالت اخلصوبة ومعدالت منو عدد . القطاع اخلاص يف التشغيل
كما ساهم ارتفاع معدل . أن هذا الرتاجع قابله زيادة يف معدل املشاركة يف قوة العملالسكان يف سن العمل، إال

.4مشاركة النساء يف القوى العاملة إىل ارتفاع معدل منو قوة العمل النسائية

.)1985-1966(خالل الفترة بين ) %(يبين معدالت البطالة في الجزائر ): 1(الجدول رقم 
196619771982198319841985السنوات

32.922,016.313.18.79.7نسبة البطالة

.ONSالديوان الوطين لإلحصائيات : املرجع

)2000-1987(خالل الفترة بين ) %(يبين معدالت البطالة في الجزائر ): 2(الجدول رقم 
198719891990199119921995199619972000السنوات

21.418.119.721.223.828.1025.926.4128.89البطالةنسبة   

.ONSالديوان الوطين لإلحصائيات : املرجع

)2016سبتمرب-2001(خالل الفرتة بني ) %(يبني معدالت البطالة يف اجلزائر ): 3(اجلدول رقم 
200120032004200520062007200820092010السنوات

27.3023.717.715.312.313.811.310.210.0نسبة البطالة

2016سبتمبر 20112012201320142015السنوات
10.011.09.89.811.5810.5نسبة البطالة

.ONSالديوان الوطين لإلحصائيات : املرجع
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:السياسة العامة للتشغيل في الجزائر
ألولويات للسياسات االقتصادية املتبعة من حتظى قضايا التشغيل وحماربة البطالة بأمهية كربى وتعد إحدى أكرب ا

طرف احلكومات عرب العامل، إذ أصبح جناح أي حكومة مرتبط على مدى حتقيق األهداف املسطرة واملرجوة من 
سياسات التشغيل واليت هي جزء من االقتصادية للدولة، من خالل وضع وطرح احللول والبدائل للحد من البطالة، 

ذه القضية اختذ جماال واسعا يرتبط مبفهوم التنمية االقتصادية، لذلك فمحاربة البطالة تعد اليوم أحد فاالهتمام 
فسياسة التشغيل تتمثل يف . اهلداف األساسية والرهانات السياسية الكربى للحكومات يف خمتلف دول العامل
.لزيادة يف نسبة الشغلجمموعة اإلجراءات والتدابري املتخذة من طرف احلكومة لتخفيض معدالت البطالة وا

هناك نوعان من سياسات التشغيل، السياسات الفاعلة اليت تعمل على رفع مستوى التشغيل يف االقتصاد، 
بواسطة خمتلف التحويالت االجتماعية املخصصة 5والسياسات السلبية اليت تكتفي باملعاجلة االجتماعية للبطالة

ليه فمفهوم سياسات التشغيل هي الطريقة اليت تتبناها كل حكومة للبطالني أي ختفيض معدل البطالة الرمسي، وع
.يف حماربة البطالة، أي الكيفيات العملية املستعملة خللق أكرب عدد ممكن من مناصب الشغل املناسبة للبطالني

لربنامج وتعد حماربة البطالة يف اجلزائر ضمن التحديات اليت تواجهها السلطات العمومية وأحد األولويات الكربى
عمل احلكومة، وجعل حماربتها أحد األهداف الرئيسية لسياسة اإلنفاق املنتهجة من طرف الدولة واملتمثلة يف 

.2014إىل 2001خمتلف برامج االستثمار العمومي املنفذة أو اجلاري تنفيذها على طول الفرتة من 

حور أساسا حول اختاذ جمموعة من التدابري ضمن وملواجهة هذه املشكلة تبنت احلكومة اجلزائرية سياسة تشغيل تتم
أطر مؤسساتية ختضع ألحكام تشريعية من خالل إنشاء جمموعة من األجهزة اخلاصة بعملية التشغيل، سواء 
املسرية من طرف وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي، أو املسرية من طرف وكالة التنمية االجتماعية، أو 

أمني على البطالة، وخمتلف أجهزة دعم وتشغيل الشباب، الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، الصندوق الوطين للت
وغريها من الوسائل واإلجراءات، من خالل توفري مناصب شغل مؤقتة للبطالني بصيغ خمتلفة ومتعددة من عقود 

دخل يف إطار الشبكة ، إضافة إىل املنح املخصصة لألشخاص احملرومني و عدميي ال)ANEM(اإلدماج املهين 
، وخمتلف وكاالت تشغيل الشباب، القرض )ADS(االجتماعية من خالل جهاز وكالة التنمية االجتماعية 

املصغر، صندوق التأمني على البطالة، يف إطار دعم وتنمية املبادرات املقاوالتية للشباب، باإلضافة آلليات غري 
ات الصغرية واملتوسطة، الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات، مباشرة مثل صندوق ضمان القروض املوجهة للمؤسس

ومن . صندوق الزكاة، وغريها من اآلليات املستحدثة واليت مت تعزيزها يف إطار آليات وضعت سابقا، هذا من جهة
.جهة أخرى وضع وتبين برامج لالستثمارات العمومية السالفة الذكر من خالل اعتمادات مالية ضخمة
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). 2009-2001(خالل الفترة بين يبين تطور نسبة النشاط) 4(الجدول 
20012003200420052006200720082009السنوات   

41.039.842.141.042.540.941.741.4النسبة 

20102011201220132014السنوات

41.740.042.043.241.5النسبة

.الديوان الوطين لإلحصائيات: املصدر

).سنة فما فوق15(نسبة النشاط متثل عدد السكان النشطني بالنسبة إىل السكان يف سن الشغل 

تشري بيانات اجلدول باالستقرار إىل حد كبري يف معدل النشاط، وبني االرتفاع الطفيف واالخنفاض الطفيف يف 
.2014- 2001الفرتة بني 

)2009-2001(بين يبين تطور نسبة الشغل في الجزائرالفترة ) 5(الجدول 
20012003200420052006200720082009السنوات

29.830.434.734.737.235.337.037.2نسبة الشغل

20102011201220132014السنوات

37.636.037.439.037.5نسبة الشغل

.الديوان الوطين لإلحصائيات: املصدر

%29.8اليت كانت 2001رت يف اجلزائر بصورة تدرجيية بني سنوات نالحظ من اجلدول أن نسبة الشغل تطو 
وهو ما ساهم يف ) 2004- 2110(واليت تزامنت مع مرحلة اإلنعاش االقتصادي 2006عام %37.2لتصبح 

%17.7إىل 2001سنة %27.30خلق مناصب شغل جديدة وخفض معدالت البطالة يف تلك احلقبة من 
على التوايل 2010–2009-2008لتعاود يف االرتفاع سنوات ، 2007، لتنخفض سنة 2004سنة 

من . 2013- 2012، لتعاود يف االرتفاع من جديد سنيت 2011سنويا، لتنخفض سنة 36.5مبتوسط 
من 2010- 2005نالحظ أن هناك تضارب بني تطور معدل البطالة خالل الفرتة ) 3(و) 2(، )1(اجلداول 

لشغل من جهة ثانية، حيث اخنفاض معدالت البطالة من سنة ألخرى، جهة وتطور معديل كل من النشاط وا
قابله ذلك استقرار يف معديل النشاط والشغل، يفسر ذلك على ركود التطور يف الشغل والنشاط خالل هاته 

.الفرتة

رف إن معدالت الشغل يف اجلزائر من أضعف املعدالت يف العامل، مقارنة مبعدل الشغل العاملي الذي قدر من ط
قدر ب حوايل 2008، ويف بلدان االحتاد األوريب سنة %61.1ب 2010املنظمة الدولية للعمل سنة 

إن تدين معدل الشغل يف اجلزائر تعين . %45ب 2008، ويف بلدان مشال إفريقيا والشرق األوسط سنة 66%
ملة، وال سيما الوافدين اجلدد عدم قدرة االقتصاد الوطين على توفري العدد الكايف من مناصب الشغل للقوى العا
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على سوق العمل من الشباب، إضافة إىل العامل الدميغرايف املتمثل يف الزيادة يف القوى العاملة يف بداية العشرية، 
.إضافة إىل عوامل أخرى أكثر تفسريا لعجز سوق العمل يف اجلزائر على توفري العدد الكايف من مناصب العمل

:2014-2001البرامج االستثمارية خالل الفترة 
لقد انتهجت اجلزائر يف إطار دفع عجلة التنمية االقتصادية الشاملة، عدة برامج وخمططات خالل الفرتة املمتدة 

، الربنامج التكميلي لدعم النمو )2004- 2001(برنامج اإلنعاش االقتصادي : 2014-2001بني 
، ساعدها يف ذلك انتعاش أسعار )2014- 2010(مو االقتصادي ، برنامج توطيد الن)2005-2009(

.البرتول يف األسواق العاملية، وارتفاع احتياطي الصرف

): 2004-2001(برنامج اإلنعاش االقتصادي : أوال
مليارات 7مليار دينار أي ما يعادل 525، رصد له غالف مايل قدره 2001مت اعتماد هذا الربنامج يف أبريل 

، من الدوافع اليت أدت إىل تبين هذا الربنامج من طرف 2004- 2001لى امتداد أربع سنوات من دوالر، ع
، وكذا 1986احلكومة ضعف معدالت النمو االقتصادي اليت عرفتها اجلزائر حتت تأثري األزمة االقتصادية سنة 

دالت البطالة واليت بدأت يف اإلصالحات اليت طبقتها مبساعدة البنك العاملي وصندوق النقد الدويل، ارتفاع مع
وتزايدت من سنة ألخرى واليت وصلت مستويات قياسية حيث بلغت 1986االرتفاع مع األزمة االقتصادية لسنة 

ويرتكز برنامج اإلنعاش . ، ارتفاع نسبة الفقر واخنفاض املستوى املعيشي للمواطنني2000سنة %28.89نسبة 
:االقتصادي على احملاور التالية

من الفقر وحتسني اإلطار املعيشي للمواطنني؛احلد .1

خلق مناصب الشغل واحلد من البطالة؛.2

.دعم التوازن اجلهوي، وإعادة إحياء بعض املناطق خاصة الريفية.3

):4(وتوزعت حصص الربنامج على النحو التايل حسب اجلدول 

مليار دج: لوحدة، ا)2004-2001(المخصصات المالية لبرنامج اإلنعاش االقتصادي ) 6(الجدول 

دعم القطاعات
اإلصالحات

الفالحة 
والصید 
البحري

التنمیة 
المحلیة

األشغال 
الموارد البشریةالكبرى

المخصصات 
4565.411.4210.590.2المالیة

8.612.421.740.117.2%النسبة 
لس الوطين االقتصادي واالج2001قانون املالية التكميلي لسنة : املصدر تماعي، تقرير الظرف االقتصادي ، ا

.139، ص 20، الدورة العامة 2001واالجتماعي للسداسي الثاين من سنة 
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لقد كان هلذا الربنامج أثرا إجيابيا على سوق الشغل، حيث ساهم يف ختفيض معدل البطالة خالل هذه الفرتة، 
يقدر ب 2001كان عدد البطالني سنة فبعد أن  . واستطاع أن حيقق بعض النتائج اإلجيابية على مستوى التشغيل

، لينخفض إىل 2003سنة %23.7بطال نسبة 2078270، اخنفض إىل %27.3مليون بطال بنسبة 2.3
منصب 230000منصب عمل جديد منها 720000، حيث مت استحداث حوايل 2004سنة 17.7%

ن بقاؤها مرهون باالستمرار يف جتدر اإلشارة أن هذه املناصب تبقى كحلول مؤقتة للعمل، كو . 6عمل مؤقت
ا ناجتة عن السياسة اإلنفاقية للحكومة ألجل  سياسة اإلنفاق العمومي على تلك القطاعات وبنفس الوترية، أل

.حتفيز النمو االقتصادي

).2004-2001(المساهمة القطاعية في خلق مناصب الشغل خالل الفترة ) 7(الجدول رقم 
2001200220032004

21.621.721.1320.74%ع الفالحيالقطا
13.8113.0112.0313.6%القطاع الصناعي

قطاع البناء واألشغال 
10.4411.0811.9712.41%العمومیة

54.6754.7154.8753.25%الخدمات والتجارة
27.3/23.717.7%معدل البطالة

.الديوان الوطين لإلحصاء: املصدر

):2009-2005(كميلي لدعم النمو البرنامج الت: ثانيا
جاء هذا الربنامج استكماال لربنامج اإلنعاش االقتصادي، ليتم ويرفع النقائص اليت نتجت عن الربنامج السالف 

وأقرت احلكومة الربنامج . الذكر، وهو من بني أكرب وأضخم الربامج واملخططات يف تاريخ االقتصاد اجلزائري
مليار 4203، بغالف مايل قدر يف شكله األصلي ب )2009-2005(فرتة التكميلي لدعم النمو خالل ال

مليار دوالر، زيادة إىل ذلك املخصصات املتبقية من برنامج اإلنعاش االقتصادي املقدرة ب 55دج أي ما يعادل 
مليار دج، وبرنامج تنمية مناطق 377مليار دج، باإلضافة إىل برنامج تنمية مناطق اجلنوب مببلغ 1216

مليار دج، 800مليار دج، وبرنامج تكميلي المتصاص السكن اهلش بقيمة 693اهلضاب العليا بقيمة 
ويهدف هذا الربنامج إىل إعادة إنعاش االقتصاد الوطين، وحتسني املستوى . باإلضافة إىل الربامج التكميلية احمللية

على أزمة السكن، دعم التنمية االقتصادية، املعيشي للسكان، تطوير البىن التحتية واهلياكل القاعدية، القضاء
كما هو موضح يف اجلدول . وتطوير اخلدمة العمومية وعصرنتها، تطوير التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال

:التايل
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، )2009-2005(المخصصات المالية البرنامج التكميلي لدعم النمو خالل الفترة ) 8(الجدول 
مليار دج: الوحدة

عاتالقطا

تحسین 
ظروف 
معیشة 
السكان

تطویر 
المنشآت 
األساسیة

دعم التنمیة 
االقتصادیة

تطویر 
الخدمة 

العمومیة

تطویر 
تكنولوجیا 

اإلعالم 
واالتصال

المجموع

المخصصات 
1908.51703.1337.2203.9504202.7المالیة

45.540.584.81.1100%النسب 
.2005الوطنية لدعم االستثمار، أبريل نشرية صادرة عن الوكالة : املصدر

لقد ساهم هذا الربنامج من خالل املشاريع االستثمارية الكبرية واالعتمادات املالية الضخمة اليت مت ضخها، يف 
خفض معدالت البطالة يف هاته الفرتة والزيادة يف خلق مناصب الشغل، حيث اخنفض معدل البطالة من 

.2010سنة %10إىل 2009سنة%10.2إىل 2005سنة 15.3%

.2009-2005المساهمة القطاعية في خلق مناصب الشغل خالل الفترة ) 9(الجدول رقم 
20052006200720082009

17.218.113.613.713.1%القطاع الفالحي
13.114.212.0012.512.6%القطاع الصناعي

15.114.217.717.218.1%قطاع البناء واألشغال العمومیة
54.653.557.756.656.2%الخدمات والتجارة

15.312.313.811.310.2%معدل البطالة
.الديوان الوطين لإلحصاء: املصدر

2009-2005يبين تطور معدالت التشغيل، البطالة خالل الفترة ) 10(الجدول 
20052006200720082009السنوات

94925081010964599689061031500010544000السكان النشطون
80442208868804859424391460009472000السكان المشغلون

34.737.235.337.037.2%نسبة التشغیل
14482881240841137466311690001072000البطالون

15.312.313.811.310.2%نسبة البطالة
.الديوان الوطين لإلحصاء: املصدر

لتبلغ 2005منصب عمل سنة 8044220حظ من اجلدول أن حجم العمالة ارتفعت من نال
، فقد كان هذا االرتفاع متناسبا مع ازدياد حجم العمالة النشطة اليت ارتفعت 2009منصب سنة 9472000

إن حجم العمالة اليت . 2009منصب عمل سنة 10544000لتصل إىل 2005سنة 9492508من 
ا الدولة يف . 1427780هذه الفرتة بلغت وفر
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إن الزيادة يف قيمة االستثمار العمومي اليت مت إنفاقها يف هذا الربنامج، رافقته زيادة يف حجم التشغيل من خالل 
أي بتخفيض قدره 2009سنة 10.2لتصل 2005سنة %15.3تناقص معدل البطالة، حيث اخنفض من 

وفريها كانت مزيج بني مناصب عمل دائمة ومؤقتة، ومبسامهة وباملقابل فإن مناصب الشغل اليت مت ت. 5.1%
.الدولة مع القطاع اخلاص والشركات األجنبية

خالل هذه الفرتة، من %5.1هذا واستطاع هذا الربنامج أن يساهم يف خفض معدالت البطالة مبقدار 
.منصب شغل1427780خالل الرفع من حجم العمالة بتوفري حوايل 

):2014- 2010(توطيد النمو االقتصادي برنامج : ثالثا
جاء هذا الربنامج مكمال للسياسة التنموية التوسعية  اليت تبنتها اجلزائر واليت شرعت يف تطبيقها منذ سنة 

، يسعى هذا الربنامج لتكملة املشاريع السابقة اليت هي يف طور اإلجناز من الربنامج السابق من جهة، 2001
مليار دوالر وذلك خالل 286مليار دينار أي ما يعادل 21214قدر ب حيث خصص له غالف مايل ي

مليار دج ما يعادل 9680مبا يف ذلك الغالف اإلمجايل للربنامج السابق املقدر ب ، )2014-2010(الفرتة  
مليار 156مليار دوالر، ومن جهة أخرى االنطالق يف مشاريع جديدة خصص هلا غالف مايل يقدر ب 130

السعي من أجل خلق حركة تنموية متوازنة بني خمتلف مناطق البالد، وذلك ل حتقيق جمموعة من دوالر، و 
:7األهداف

حتسني املستوى املعيشي للسكان والتنمية البشرية عن طريق حتسني معدالت التمدرس والرعاية الصحية؛

لعمومية؛مواصلة تطوير املنشآت القاعدية األساسية والبىن التحتية وحتسني اخلدمات ا

دعم تنمية االقتصاد الوطين عن طريق حتقيق التنمية الصناعية وتوسيع وتنويع النسيج االقتصادي خارج قطاع 
احملروقات؛

العمل على ختفيض معدالت البطالة، من خالل خلق مناصب ووظائف عمل جديدة دائمة ومؤقتة؛

.تنمية اقتصاد املعرفة

هذا الربنامج لتشجيع خلق مناصب الشغل، من خالل العمل على مليار دج يف إطار350ومت ختصيص مبلغ 
، ودعم إنشاء املؤسسات املصغرة، مما يسمح بالوصول إىل 8اإلدماج املهين خلرجيي اجلامعات ومراكز التكوين املهين

.ماليني منصب شغل خالل هاته الفرتة3اهلدف املسطر املتمثل يف إنشاء 

:9سيةتضمن هذا املخطط ثالث حماور رئي

؛%40يئة اإلقليم وتنمية البنية األساسية بنسبة 

؛%47.7دعم التنمية البشرية بنسبة 
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.%12.3تعزيز وتطوير التنمية االقتصادية والصناعية بنسبة 

2014-2010يبين تطور معدالت التشغيل، البطالة خالل الفترة ) 11(الجدول 
20102011201220132014السنوات

1081200010661000114230001196400011716000ونالسكان النشط
السكان 
97360009599000101700001078800010566000المشغلون

37.636.037.439.037.5%نسبة التشغیل
10760001062000125300011750001151000البطالون
10.010.011.09.89.8%نسبة البطالة

.طين لإلحصاءالديوان الو : املصدر

لتصل إىل 2010منصب عمل سنة 9736000الحظنا من اجلدول أن حجم العمالة ارتفعت من 
، فقد كان هذا االرتفاع متناسبا مع ازدياد حجم العمالة النشطة اليت ارتفعت من 2014عام 10566000
ا إن حجم العمالة اليت. 2014منصب عمل سنة 11802000لتصل إىل 2010سنة 10812000 وفر

ماليني منصب شغل يف 3ما سطر للربنامج يف حدود ) 3/1(الدولة قاربت املليون منصب شغل، فهي متثل ثلث 
.، بني مناصب دائمة ومؤقتة، ومبسامهة الدولة مع القطاع اخلاص والشركات األجنبية2014آفاق 

، رافقته زيادة يف 2014- 2010ج للفرتة إن الزيادة يف قيمة االستثمار العمومي اليت مت إنفاقها يف هذا الربنام
سنة 9.8لتصل 2010سنة %10حجم التشغيل، من خالل تناقص معدل البطالة، حيث اخنفض من 

مليار دج 21214فقط مقارنة بالغالف املايل واملقدر ب %1، أي بتخفيض قدره 2014وسنة 2013
.املخصص هلذه االستثمارات

ساهم يف التخفيف من حدة البطالة وخلق مناصب شغل، واليت كانت إن برنامج دعم النمو االقتصادي
خالل هاته الفرتة، وهي نسبة ضعيفة جدا إذا ما قورنت %1مزجيا بني املناصب الدائمة واملؤقتة، كانت يف حدود 

مليار دج ملكافحة350حبجم االستثمارات واملبالغ املالية املرصودة لذلك، فخصص من هذا الربنامج مبلغ 
مليار دج لدعم إنشاء املؤسسات الصغرية 80مليار دج منها للتوظيف املؤقت، 130البطالة، مت رصد 

.10مليار دج إلدماج خرجيي اجلامعات ومراكز التكوين املهين150واملتوسطة، 

، واليت رصدت هلا احلكومة مبالغ مالية هائلة، 2014- 2001من خالل الربامج السالفة الذكر خالل الفرتة 
ساهم ذلك يف إنعاش سوق العمل يف اجلزائر وخفض معدالت البطالة اخنفاضا معترباوهو ما جييب على فرضية 
البحث، لكنها تبقى متواضعة مقارنة باالعتمادات املالية اليت مت ختصيصها هذا من جهة ومن جهة أخرى 

البناء واألشغال العمومية مبختلف فاملالحظ أن نسبة كبرية من مناصب الشغل اليت وفرت هي مؤقتة ختص مشاريع 
أنواعها من الربامج السكنية وإجناز الطرقات والبىن التحتية، وليست يف قطاعات إنتاجية، ومل تليب الربنامج املسطر 

برنامج توطيد النمو ) 2014-2010(يف خلق مناصب الشغل كما هو مالحظ يف الربنامج اخلماسي 
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ماليني 3ما سطر للربنامج يف حدود ) 3/1(ن منصب شغلفهي متثل بذلك ثلث االقتصاديأين مت توفريقرابة املليو 
.، بني مناصب دائمة ومؤقتة2014منصب شغل يف آفاق 

:الخاتمة
ا  2014- 2001بالرغم من النتائج احملققة من برامج اإلنفاق العمومي للفرتة  يف جمال التشغيل، إال أ

.واالعتمادات املالية املخصصة لذلككانت متواضعة إذا ما قورنت حبجم املوارد

فبتحليل هذه النتائج تبني لنا أن مسامهة برنامج اإلنعاش االقتصادي كان متواضعا جدا على خفض معدالت 
ومن خالل برنامج دعم النمو خالل . البطالة، فحىت الغالف املايل املخصص له كان ضعيفا مقارنة بباقي الربامج

ى إىل التطلعات يف جمال التوظيف وخفض معدالت البطالة، وذلك راجع لعدم ، فلم يرق2009-2005الفرتة 
من إمجايل الغالف املخصص له، وهو ما حال %16استهالك االعتماد املايل املخصص للربنامج إىل يف حدود 

.دون حتقيق األهداف املسطرة يف جمال التشغيل وخفض معدالت البطالة

واليت أضيفت له املبالغ املتبقية من برنامج 2014- 2010قتصادي للفرتة ومن خالل برنامج توطيد النمو اال
286دعم النمو، إضافة إىل خمصصات مالية أخرى خاصة وتكميلية واليت أعطت للربنامج قيمة كبرية قدرت ب 
وراءها مليار دوالر، وهو األكرب واألضخم يف تاريخ املخططات والربامج يف االقتصاد اجلزائري، واليت كان من 

ماليني منصب عمل يف هاته الفرتة من خالل املخصصات املالية اليت رصدت من 3الوصول إىل حتقيق هدف 
) 3/1(الربنامج يف جمال التوظيف والتشغيل، إال أن النتائج مل تعكس التوقعات، فاستطاعت أن حتقق فقط ثلث

، مبزيج من مناصب العمل %1مليون منصب شغل وخبفض معدل بطالة يف حدود 1ما سطر له، أي خلق 
الدائمة واملؤقتة، ومن خالل اإلدماج املهين املؤقت خلرجيي اجلامعات ومعاهد التكوين املهين ودعم إنشاء 

.املؤسسات الصغرية واملتوسطة

، من خالل هذه الدراسة وبعد الوفرة املالية اليت عرفتها اجلزائر جراء انتعاش أسعار البرتول يف األسواق العاملية
وارتفاع احتياطي الصرف والعوائد املالية اخلارجية، مت انتهاج سياسة تنموية توسعية إنفاقية من خالل الربامج 

، واليت رصدت هلا مبالغ مالية ضخمة جدا، ذلك ما ساهم يف 2014- 2001السالفة الذكر خالل الفرتة 
معتربا، لكنها تبقى متواضعة مقارنة إنعاش سوق العمل والشغل يف اجلزائر وخفض معدالت البطالة اخنفاضا 

باالعتمادات املالية اليت مت ضخها يف سبيل ذلك، يف ظل اعتماد االقتصاد اجلزائري على قطاع احملروقات كمورد 
، وهو ما يعقد الوضعية املستقبلية للدولة يف القضاء على مشكل البطالة خاصة يف ظل %98اسرتاتيجي بنسبة 

ناقص العوائد املالية اخلارجية ، وهو ما يستدعي التفكري يف التنويع يف االقتصاد والتخلص اخنفاض أسعار البرتول وت
دف خلق املزيد من مناصب الشغل .من التبعية لقطاع احملروقات، 
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إذن فما مصري اليد العاملة املشغلة يف ظل اخنفاض االستثمارات وتدهور أسعار البرتول؟
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دور وإنعكاسات تطبيق برامج دعم اإلنعاش ودعم النمو اإلقتصادي في إمتصاص البطالة في الجزائر  "
 ".2014 – 2000خالل الفترة 

  ::إعدادإعداد
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  :ملخص
 – 2000يف هذا البحث أثر ودور تطبيق سياسة اإلنعاش اإلقتصادي برباجمها اخلماسية الثالثة تناولنا       

ا تشرتك يف إسرتاتيجية التحكم يف كتلة األجور  2014 يف إمتصاص البطالة وتوفري مناصب الشغل، خاصة وأ
الثابتة منذ منتصف التسعينات من جهة، ومن جهة أخرى العمل على إستدامة معدل النمو اإلقتصادي عند 

لقطاعات كفيل بإمتصاص البطالة حدود مرتفعة تسمح بتحقيق إنتعاش حقيقي وفعال لإلقتصاد ويف خمتلف ا
املرتفعة، إال أن ضغط النقابات العمالية والبحبوحة املالية املتأتية من إرتفاع إيرادات احملروقات حال دون تطبيق 

  .هذه اإلسرتاتيجية بفعالية، مما أفقد الربامج اخلماسية فعاليتها يف حتقيق األهداف املسطرة

نعاش اإلقتصادي هو معاجلتها ملشكل البطالة من جانب إجتماعي أكثر منه ومما يعاب على على سياسة اإل     
، مما أدى إىل تضخم ANEMوالوكالة الوطنية للتشغيل  DASإقتصادي من خالل وكاليت االدماج املهين 

اجلهاز اإلداري غري االنتاجي، مما ولد ضغوطا تضخمية وبطالة مقنعة دون إستحداث مناصب عمل حقيقية، 
  .ن املشاكل الناجتة عن هذه الظروف املؤقتةناهيك ع

  .سياسة اإلنعاش االقتصادي، النمو االقتصادي مؤشرات البطالة، التشغيل:الكلمات المفتاحية
Abstract: 

In this paper, we discussed the impact and role of implementing the economic recovery policy 
in its five-year programs 2000-2014 in absorbing unemployment and providing jobs, especially 
as they share the strategy of controlling the fixed wage mass since the mid-nineties. On the 
other hand, High levels that allow real and effective recovery of the economy and in various 
sectors to absorb the high unemployment, but the pressure of trade unions and the financial 
viability of high fuel revenues prevented the effective implementation of this strategy, which 
lost the five programs effectiveness in the Qiq ruler goals. 

     The economic recovery policy is to address the problem of unemployment more socially 
rather than economically through the DAS and the National Employment Agency (ANAS), 
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which has inflated the non-productive administrative system, creating inflationary pressures and 
disguised unemployment without creating real jobs, let alone On the problems resulting from 
these temporary circumstances. 

Key words: economic recovery policy, economic growth; Unemployment, employment 

indicators. 
  : مقدمة

 االحتياطات استخدام أجل من املتنامي والضغط املتزايدة، اإلجتماعية والتوترات العالية، البطالة دفعت لقد     
 املايل موقفها تغيري إىل احلكومة اإلجتماعية اإلقتصادية الظروف لتخفيف 2000 عام منذ تراكمت اليت الكبرية

خالل الفرتة  االقتصادي لإلنعاش سياسة بتنفيذ احلكومة هذه تقام فقد ي،املتشدد يف برنامج التعديل اهليكل
 خالل استثمارمن  وظائف وخلق اإلمجايل الفعال الطلب لتعزيز البرتول ، مستخدمة عائدات2014 – 2000
دف زيادة  الصغرية واملؤسسات الزراعي اإلنتاج ودعم األساسية البنية يف العامة األموال واملتوسطة وغريها، 
 تقليص إىل البطالة، باإلضافة معدالت وهبوط اجلديدة، العمل فرص من العديد وخلق االقتصادي النمو تمعدال
 يف تقدماً  2014 سنة اية يف الوطين االقتصاد حقق كما .اليوم يف واحد بدوالر يعيشون الذين السكان عدد
 يف املسجلة االقتصادي النمو ونسب يةاحلال املالية الصحة أن بيد.الكلية املالية املؤشرات أهم حتسني جمال

 على معتربة اقتصادي منو بنسب االحتفاظ من متنع قد اليت املشاكل ختفي أن جيب ال األخرية، القليلة السنوات
 النشاط قطاعاتجعل  النفط مورد على الدائم العتماده اجلزائري االقتصاد تنوع ضعف الدوامن وخاصة وأن

 .العصري اإلنتاج هيكل يشكل الذي املصنعة الصناعات قطاع السيما للنشاط فتقدت احملروقات خارج االقتصادي
من حيث أوجه التقارب بينهم، جند أن اهلدف  2014 - 2000واملتصفح للربامج اخلماسية التنموية     

واملتمثل يف العمل على استدامة  2014-2010توطيد النمو و  2009-2005الرئيسي لربناجمي دعم النمو 
ل النمو عند حدود مرتفعة تسمح بتحقيق انتعاش حقيقي وفعال لالقتصاد، ما هو إال تكملة ملا مت البدء به معد

، والذي كان من أهم نتائجه تسجيل معدالت منو  2004-2000من خالل برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي
ا تشرتك يف ضرورة التحكم يف سياسة األجور سياسة األجور يف اجلزائر ثباتا منذ َتعرف ، إقتصادي مقبولة، كما أ

 .منتصف سنوات التسعينات

  :من خالل ما سبق تربز إشكالية الدراسة، واليت ميكن صياغتها على النحو اآليت: االشكالية 

ا على النمو      تتضمن الدراسة إشكالية الدراسة إنعكاسات برامج سياسة االنعاش االقتصادي، وإنعكاسا
البطالة، إذ عرفت اجلزائر خالل فرتة تطبيق برامج سياسة االنعاش االقتصادي جنوحا هائال االقتصادي وإمتصاص 

لإلنفاق، مت متويله من ريع احملروقات، على إثر إرتفاع األسعار يف األسواق العاملية، ما مكن من إطالق برامج 



 

 

ات تطبيق برامج دعم اإلنعاش ودعم النمو اإلقتصادي في إمتصاص البطالة في الجزائر دور وإنعكاس "
 ".2014 – 2000خالل الفترة 

  .حكيم شبوطي. د
 .ياسين مراح. أ

130 
 2017دیسمبر – 03: العددمجلة التنمیة واإلستشراف للبحوث والدراسات  

 - 2000اإلقتصاي للفرتة تنموية مخاسية، كان هلا أثر واضح على إمتصاص البطالة، ورفع معدالت النمو 
2015.  

  :أهمية الدراسة
تكمن أمهية البحث يف حتليل الربامج اخلماسية الثالثة لسياسة اإلنعاش اإلقتصادي، وعرضها بصفة مبسطة     

إضافة إىل تفسري اآلثار اإلقتصادية هلاته الربامج، إال أن املتتبع لسياسة االنعاش االقتصادي يالحظ العديد من 
إن مل تكن إختالالت،فإن مل تكن هاته االختالالت ناجتة عن الربامج التنموية املطبقة، فإن ذلك يعين النقائص 

ا نتاج  ا تعد أمرا مرغوبا فيه، على إعتبار أ أنه ال مربر ملعاجلتها من خالل السياسات اإلقتصادية للدولة أل
م يف احليز الزم ا نتاج إختالل يف األسواق فينبغي على الدولة تفاعل األعوان اإلقتصاديني، وتغيري تفضيال ين، أم أ

  .إختاذ كافة الوسائل كي تعيد التوازن لألسواق
  :دف الدراسة إىل : هدف الدراسة

  .التعرف على الربامج اخلماسية وإسرتاتيجيتها املالية، باإلضافةإىل وخصائصها -

  .إبراز اجلانب اآلثار التنموية لسياسة االنعاش االقتصادي -

  :حدود الدراسة
ا  2015 – 2000تغطي فرتة الدراسة من        مرحلة مفصلية يف اإلقتصادي الوطين اجلزائري، وذلك أل

حتتوي على مرحلة متباينة من تطور مؤشرات اإلقتصاد عن سابقتها، اليت متثلت يف برناجمي التثبيت والتعديل 
ا فرتة كافية ل2000 – 1990اهليكلي للفرتة  لتحقق من اآلثار التنموية لسياسة االنعاش االقتصادي يف ، كما أ

دف يف جمملها إىل  اجلزائر، إضافة إىل تقارب يف الربامج املطبقة يف هذه املرحلة من حيث األهداف املسطرة اليت 
  .حتسني املستوى املعيشي والرتكيز على دفع قطاع البىن التحتية

  :قمنا بإتباع املناهج التالية   بناءا على ماسبق ذكره، فقد:منهج الدراسة

  املنهج االستنباطي وأداته الوصف، من أجل حتديد خمتلف املفاهيم والعالقات اليت يتناوهلا هذا املوضوع، كما
استخدمنا أداة التوصيف، لتحديد مدى فعالية سياسة اإلنعاش االقتصادي يف إمتصاص البطالة وحتقيق النمو 

  .االقتصادي

 ي وأداته اإلحصاء، من أجل توضيح وحتليل أهم املعطيات والبيانات املتوفرة لدينااملنهج االستقرائ. 
    

 
  



 

 

ات تطبيق برامج دعم اإلنعاش ودعم النمو اإلقتصادي في إمتصاص البطالة في الجزائر دور وإنعكاس "
 ".2014 – 2000خالل الفترة 

  .حكيم شبوطي. د
 .ياسين مراح. أ

131 
 2017دیسمبر – 03: العددمجلة التنمیة واإلستشراف للبحوث والدراسات  

  :أوال اإلطار النظري لبرامج سياسة اإلنعاش اإلقتصادي
نتناول يف هذا احملور اإلطار النظري لسياسة االنعاش االقتصادي، من خالل دراسة برامج سياسة االنعاش    

  :يل لكل برنامج إىل اإلسرتاتيجية املالية وغريها، وذلك على النحو اآليتاالقتصادي من الغالف املا
  :نبذة عن الغالف المالي لكل برنامج على حدى كالتالي .1
  .2004 – 2000برنامج دعم اإلنعاش اإلقتصادي   . أ

و يتمحور حول األنشطة موجهة لدعم  2004-2001ميتد برنامج اإلنعاش االقتصادي خالل الفرتة     
ت و األنشطة اإلنتاجية الفالحية و أخرى، كما خصصت لتعزيز املصلحة العامة يف ميدان الري، النقل و املؤسسا

  .املنشآت و لتحسني مستوى املعيشي، التنمية احمللية و لتنمية املوارد البشرية
اخلصوص يف وتطبيقا لربنامج احلكومة، فإنه يدفع باألنشطة االقتصادية عرب كل الرتاب الوطين و على وجه    

  .املناطق األكثر حرمانا كما ترمي تلك األنشطة إىل خلق مناصب شغل و حتسني القدرة الشرائية
فهي تندرج يف إطار مكافحة الفقر و سياسة التهيئة العمرانية الرامية إىل تقليص من عدم التوازن الداخلي و ما    

  .بني اجلهوي
  20041-2001 اإلنعاش االقتصاديدعم المحاور الكبرى لمخطط. 

   : من خالل هذا الربنامج مت تسطري جمموعة من األهداف ميكن تلخيصها فيما يلي 
 إختتام العمليات اليت هي يف طور اإلجناز؛  
 إعادة االعتبار و صيانة البىن التحتية؛  
 مستوى نضج املشاريع؛  
 توفري الوسائل و قدرات اإلجناز، و السيما منها الوطنية؛  
  املستجيبة ألهداف الربنامج و املستعدة يف االنطالق فيها مباشرةالعمليات اجلديدة.  

  .2004-2000الغالف المالي لبرنامج دعم اإلنعاش اإلقتصادي : 01جدول رقم
 الغالف المالي  القطاع

 مليار دج؛ 6,1  )تھيئة البيئة(المحيط 
  مليار دج؛ 16,8  .الطاقة

  دج؛مليار  9,1  ).حماية األحواض المنحدرة(الفالحة 
  .مليار دج 35,6  .السكن

  مليار دج؛ 18,9  التعليم العالي
  مليار دج؛ 12,38  البحث العلمي

  مليار دج؛ 14,7  الصحة و السكان
  ماليير دج؛ 04  شباب و رياضة
  مليار دج؛ 2,3  الثقافة و اإلتصال
  . مليار دج 1,5  الشؤون الدينية

 .186،ص2006 –رسالة ماجستري غري منشورة –امة يف اجلزائر زرنوح يامسينة اشكالية التنمية املستد: املصدر
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 .2009-2005برنامج دعم النمو األول   . ب
تعتمد اإلسرتاتيجية املالية للربنامج على مزج اإلطار النظري الذي يتحكم يف آليات تنفيذ الربنامج والواقع    

  .تنبؤات اليت بين عليها هذا األخرياالقتصادي وما حيتويه من معطيات ومؤشرات، واليت تعترب كأساس لل
وإن جئنا ألكثر تفصيل يف اجلانب الفكري والنظري، جند أن الربنامج ال خيرج عن كونه أداة من أدوات     

سياسة اإلنعاش االقتصادي، واليت تتبىن الفكر الكنـزي للنمو، املعتمد على اإلنفاق االستثماري احلكومي، وبذلك 
و تكملة لربنامج دعم  اإلنعاش االقتصادي، حيث ال يوجد بينهما أي اختالف من حيث يعترب برنامج دعم النم

اجلوهر الفكري، وإمنا هناك بعض االختالفات من حيث التنفيذ، ألنه من البديهي أن يتم تدارك بعض األخطاء 
  :اليت مت الوقوع فيها سابقا، وعموما يركز برنامج دعم النمو على مخس قطاعات رئيسية هي

 قطاع اخلدمات العمومية اإلدارية. 

 القطاع االقتصادي.  
 قطاع اهلياكل القاعدية . 

 قطاع التنمية البشرية.  
 قطاع اإلسكان والظروف املعيشية. 

  : وقد مت تقسيم النفقات املخصصة ضمن الربنامج بني القطاعات وفقا ملا يوضحه اجلدول اآليت 

  .لية لبرنامج دعم النمو على مختلف القطاعاتيوضح هيكل توزيع المخصصات الما: 02الجدول رقم
  حجم النفقات   القطاع

المخصصة  له مليار 
  دج

  نسبة ھذه النفقات
 من المجموع العام

   20,8  790,4 قطاع الخدمات العمومية اإلدارية
   15,8  600,4  تطوير قطاع التنمية البشرية

   22,7  862,6  تطوير قطاع الھياكل القاعدية

   15,2  577,6  االقتصادي دعم القطاع
   25,5  969  تحسين ظروف اإلسكان واإلطار المعيشي

  100  3800  المجموع العام
 –جامعة الشلف  –مذكرة ماجستري غري منشورة –" حالة والية املدية "اثر برنامج دعم النمو على التنمية احمللية يف اجلزائر  –حممد سعودي : المصدر
 .200ص - 2006

  .2014- 2010دعم النمو الثاني برنامج . ج
يف إطار تعزيز اجلهود التنموية ،ومواصلة بناء االقتصاد الوطين مت إطالق برنامج  دعم النمو الثاين وهو برنامج     

  :مليار دوالر  ،حبيث استفاد كل قطاع من ميزانية جد معتربة كانت يف بعض القطاعات كالتايل 286مخاسي بـ 
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العمومية للفرتة ما بني  دينار يف إطار برنامج اإلستثمارات مليار 852بية الوطنية من استفاد قطاع الرت      
مليار دينار موجه إلجناز العديد من البنيات  21.214له غالف مايل قدره  و الذي أفرد 2010-2014
 درسةم 3000املايل الذي أعلن عنه خالل جملس الوزراء األخري إلجناز  سيخصص هذا الغالف التحتية و

بني اإلقامات الداخلية و  ما مرفق 2000ثانوية و أزيد من  850متوسطة باإلضافة إىل  1000إبتدائية و 
يف إطار الربنامج العمومي للتنمية االقتصادية  نصف الداخليات و املطاعم،كما خصصت الدولة

مليار دج  250يمة ماي غالفا ماليا بق 24عليه جملس الوزراء يف  الذي صادق 2014-2010واالجتماعية
السابقة  العلمي و التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم و االتصال واستكمال مكتسبات املخططات لتنمية البحث

الذي صادق عليه  2014-2010 خصصت الدولة يف إطار الربنامج العمومي للتنمية االقتصادية و االجتماعية
دج لتنمية البحث العلمي و التكنولوجيات اجلديدة  مليار 250ماي غالفا ماليا بقيمة  24جملس الوزراء يف 

   .مكتسبات املخططات السابقة لإلعالم و االتصال واستكمال
مليار دج للتجهيزات املوجهة لتعميم  50العلمي و مليار دج لتطوير البحث 100ومت هلذا الغرض ختصيص     

لوضع احلكامة  مليار دج 100عليم و التكوين و كامل املنظومة الرتبوية و منظومة الت تعليم اإلعالم اآليل ضمن
   .االلكرتونية

دوالر لقطاع  مليار 50ما يعادل  مليار دينار أي 3700غالف مايل قدرت قيمته بأكثر من  كما خصص       
للنسيج العمراين بالنسبة للفرتة املمتدة من  إعادة االعتبار وحدة سكنية و) 2(السكن من أجل اجناز مليوين 

2010-2014  

ا برنامج لقطاع العدالة، يف إطار حتسني اخلدمة كما خصص        االستثمارات العمومية  العمومية اليت جاء 
 مليار 379عليه االثنني من قبل جملس الوزراء، حوايل  الذي متت املصادقة 2014-2010 للفرتة املمتدة بني

مؤسسة  120وأزيد من  كم ومدارس تكوينيةجملس قضاء وحما  110مليار خاصة إىل إنشاء  379وستوجه  .دج
  .عقابية إىل جانب عصرنة وسائل العمل بقطاع العدالة

يف قطاع  2014-2010االقتصادية و االجتماعية للفرتة من جانبه، يتميز الربنامج العمومي للتنمية     
البلد و تعزيز  سكان يف كل مناطقباالستمرارية و يؤكد بالتايل إرادة الدولة يف فك العزلة عن ال األشغال العمومية

 6.447متوله الدولة ميزانية شاملة بقيمة  يتضمن هذا الربنامج اخلماسي للتنمية الذي األساسية كما املنشآت
 .القاعدية مليار دج لتطوير املنشآت

دف مليار دوال 13،5من غالف مايل قدره  من جانبه استفاد قطاع الفالحة يف إطار الربنامج اخلماسي      ر، 
 360عليها هذا القطاع اهلام، إىل جانب خفض أسعار احملاصيل، وزرع  حتديث التقنيات والوسائل اليت يعتمد

 .الزيتون ألف هكتار من املناطق الرعوية، إىل جانب مليون هكتار من 70الغابات، و ألف هكتار من
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واستحداث مناصب شغل مستقرة أهم  املؤسسات الصغرية واملتوسطة يشكل بعث اإلنتاج الصناعي ودعم     
 مليار 286مليار دج أي  21214الذي خصص له مبلغ 2014-2010التنمية اخلماسي  انشغاالت برنامج

  .دوالر

  .اإلطار التطبيقي للدراسة: ثانيا
  .تطور معدالت البطالة في الجزائر .1

عدل البطالة يف اجلزائر، واليت حصة األسد من م 2014 - 2000شكلت البطالة املقنعة قبل وبعد الفرتة      
تدق ناقوس اخلطر الذي يعكس وضعية النظام اإلقتصادي الذي متر به اجلزائر، نتيجة )معدالت البطالة(تبقى

السياسات الداخلية غري الفعالة يف القضاء على البطالة، اليت تعترب نتاج تراكم اإلختالالت التوازنية اليت حدثت 
، واليت كانت هلا آثار سلبية  جند على رأسها تفاقم مشكلة البطالة 2000قبل سنة بفعل الدورات اإلقتصادية 

ا   .وإرتفاع حد
األسوأ " الوضع احلايل للبطالة يف الدول العربية بـ  2005وصفت منظمة العمل العربية يف تقرير نشر سنة      

مليار دوالر، ورفع منوها اإلقتصادي 70ن ، وجيب عليها جمتمعة إنفاق أكثر م"بني مجيع مناطق العامل دون منازع
إلستعاب القوة العاملة العاطلة، واجلزائر كغريها من الدول العربية عملت على القضاء على  %07إىل%03من

البطالة واحلد منها كأثر سليب للدورات اإلقتصادية، إال أن هذه السياسات غري فعالة بالشكل املطلوب للقضاء 
  .2من الضروري إعادة النظر يف السياسات اإلقتصادية على البطالة، حبيث بات

وعليه سوف نتطرق يف هذا املطلب إىل طبيعة سوق العمل يف اجلزائر، وما هي أهم املزايا واخلصائص اليت متيزه، مث 
نأيت لقياس البطالة حسب خمتلف املؤشرات  املوضوعة من قبل اجلهات الرمسية، وأخريا سنتعرض بالتفصيل لتحليل 

  .2012 – 2000لظاهرة للفرتة ا

 .طبيعة سوق العمل في الجزائر  . أ

يرتبط التشغيل مبجموعة من العوامل واحملددات األساسية مبا فيها السياسات اإلقتصادية، النمو الدميغرايف     
ريها، إذ والتكوين املهين، التعليم والفئة النشيطة، فعالية اجلهاز اإلنتاجي ومرنته، إضافة إىل سياسة التشغيل وغ

تشكل هذه اجلوانب احمليطة بعامل الشغل أمهية بالغة من حيث تقييم وضعيته وتطوره عرب خمتلف املراحل الزمنية 
ا اإلقتصاد الوطين، واليت شكلت طبيعة سوق العمل يف اجلزائر ، إال أنه ميكن أن حندد أهم العوامل اليت 3اليت مر 

  :تعود إىل عاملني أساسيني بالدرجة األوىلتشكل طبيعة سوق الشغل يف اجلزائر واليت 

 يتمثل في مؤسسات سوق العمل: العامل األول.  
 يتمثل في صدمات اإلقتصاد الكلي:العامل الثاني. 
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إذ يرتبط العامل األول بتنظيم سوق العمل والضريبة على كسب العمل، والثاين فيتعلق بنمو اإلنتاجية، معدل     
  .4ات الصدمات التجاريةالفائدة، معدل التضخم، وحمدد

لتأيت عوامل أخرى بالدرجة الثانية نذكر منها تطور النمو الدميغرايف والذي يتأثر به سوق العمل بشكل كبري       
بإعتباره احملدد حلجم وكمية اليد العامل اليت تعرض قوة عملها يف السوق، إضافة إىل مستوى اإلستثمار وحجم 

تاجي، والذين يعتربان احملدد األول الذي على أساسه يتم الوصول إىل التوليفة املثلى اإلنتاجية ومرونة اجلهاز اإلن
لإلنتاج واليت من بينها األجور وحجم القوة املستعملة، لنضيف إىل هذه العوامل عامل التضخم، حيث حتكم 

 أن هذه القاعدة ختتلف العالقة العكسية بني التضخم واألجور وبالتايل تأثريها على سوق الشغل يف اجلزائر، إال
بعض الشيئ يف اجلزائر، ففي الوقت الذي كانت فيه معدالت التضخم منخفضة ُسجَِّل إرتفاعا يف عدد الوظائف 
اجلديدة بالنسبة للفرتة اليت إمتدت إىل غاية منتصف الثمانينات، إال أنه مع بداية التسعينات عادت القاعدة 

يف الوقت الذي بلغ فيه معدل  1993سنة  %21ل معدل التضخم الشهرية وهي العالقة العكسية، إذ وص
ا سوق العمل يف اجلزائر وهي %27البطالة    :5، وعموما ميكن أن نقدم أهم اخلصائص اليت يتميز 

 عجز يف اليد العاملة املؤهلة، وإنعدام التوافق بني خمرجات التكوين وإحتياجات سوق العمل.  
 ل، وإنعدام املرونة يف احمليط اإلداري واملايل، إضافة إىل ضعف املؤسسات غياب بنك معلومات حول سوق العم

  .اإلقتصادية على التكيف مع املستجدات
  ضعف التنسيق ما بني القطاعات، إضافة إىل سياسات الدولة يف جمال التشغيل واليت ترجح املعاجلة اإلجتماعية

مصاحل اإلدماج (املوجه وإنتهاءا بسياسات التشغيل احلالية  للبطالة منذ اإلستقالل إىل يومنا هذا، بدءا باإلقتصاد
 ).عقود ما قبل التشغيل –اإلدماجي 

  :قياس البطالة حسب المؤشرات الموضوعة من قبل الجهات الرسمية  . ب
، وهي مقدمة من 2011- 2000لدينا من خالل اجلدول التايل تطور مؤشرات التشغيل يف اجلزائر للفرتة     

طين لإلحصاء، وهي تبني تطور خمتلف املؤشرات اخلاصة بسوق الشغل والقوة العاملة يف اجلزائر، طرف الديوان الو 
ا حسب املؤشرات املقدمة من الديوان الوطين لإلحصائيات  . وقدمت حسا
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  .2011-2000مؤشرات البطالة في الجزائر للفترة : 03جدول رقم

  

  
  

  
  

  

  
  

  

  .2014- 2000للفترة تطور حجم العمالة ومعدالت البطالة   . ت

بعد اإلستقالل مباشرة تبنت اجلزائر سياسة الصناعات املصنعة يف ظل اإلقتصاد املوجه، إال أنه بعد أزمة النفط   
حدث إنفجار دميغرايف، ومع إستمرار عجز املؤسسات العمومية اليت كانت املشغل  1986اليت حدثت سنة 

ا، إال أن هذه اإلجراءات مل األكرب لليد العاملة، جلأت اجلزائر إىل إعاد ة هيكلة املؤسسات العمومية وتطهري ديو
ريح أعداد هائلة من اليد تستطع إخراج هذه املؤسسات من وضعيتها، فلجأت إىل اخلوصصة، وهو ما أدى إىل تس

العاملة ، وهو ما ساهم يف إرتفاع معدالت البطالة يف كل القطاعات، مع كل مشاكل هذه الفئة من اليد العاملة 
وإرتفاع أسعار البرتول جلأت اجلزائر إىل ثالث 2000املؤهلة واليت أصبحت يف بطالة هيكلية، ومع بداية سنة 

حد كبري يف احلد من مشكلة البطالة، وعموما نستعرض حجم القوة العاملة خمططات تنموية مخاسية، سامهت إىل 
  :كما يلي  2014- 2000ومعدالت البطالة يف اجلزائر للفرتة 

تعد دراسة التوزيع القطاعي لليد العاملة من األمور اهلامة يف :توزيع حجم القوة العاملة حسب القطاعات .1
ا على مسامهة القطاعات املختلفة يف التنمية،واليت غالبا ما دراسة مسار وتوجيهات التنمية اإلقتصادية، و  إنعكاسا

 2014-2000تصاحبها حتوالت جوهرية يف هياكل التشغيل، وعموما توزعت القوة العاملة يف اجلزائر للفرتة 
  :حسب خمتلف القطاعات كالتايل

 
 

معدل 
 البطالة

U 

معدل 
 التشغيل

TE 

معدل 
 النشاط
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العاطلون 
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)بالماليين(  
 السنوات

معدل 
 البطالة

U 
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عن العمل 
)بالماليين(

واتالسن

 

12,27 87,7 30,20 1,24 2006 29,77 70,2 28,57 2,43 2000 

13,8 86,2 29,24 1,37 2007 27,30 71,56 27,75 2,58 2001 

11,3 88,7 29,96 1,16 2008 25,9 74 29,67 2,41 2002 

10,2 90 30,16 1,07 2009 23,7 76,3 27,50 2,07 2003 

10 90 30,48 - 2010 20,08 82,3 29,26 1,67 2004 

9,9 90,1 - - 2011 15,27 84,7 28,85 1,44 2005 

Source : ONS -  Rétrospectives (1970-2002) -  Edition 2005-  Algérie . 
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  . 2008-2000رةتوزيع حجم القوة العاملة حسب القطاعات في الجزائر للفت:  04جدول رقم
  2000  2001  2003  2004  2005  2006  2007  2008  

  1252000  1170897  16009633  1380520  1617125  1412340  1312069  872880  الفالحة
% 14.12  21.06  21.13  20.74  17.16  18.15  13.62  13.69  

  1141000  1027817  1263591  1058835  1060785  804152  861119  826060  الصناعة
% 13.37  13.82  12.03  13.60  13.16  14.25  11.96  12.48  

  1575000  1523610  1257703  1212022  967568  799914  650012  617357  األشغال العمومية
% 9.99  10.44  11.97  12.41  15.07  14.18  17.73  17.22  

  5178000  4871916  4737877  4392843  4152934  3667650  3405572  3863695  الخدمات
% 62.52  54.67  54.87  53.25  54.61  53.42  56.69  56.61  

  9146000  9146000  8594243  8868804  7798412  6684056  6228772  6179993  المجموع
% 100  100  100  100  100  100  100  100  

  .183ص –مرجع سبق ذكره  –سليم عقون : املصدر

  .2008 – 2000نمو حجم القوة العالمة في الجزائر للفترة : 01الشكل رقم

  .من إعداد الباحثني بناء على معطيات اجلدول أعاله: املصدر
من خالل اجلدول والشكل أعاله نالحظ أن حجم القوة العاملة يف اجلزائر يف تزايد مستمر من سنة 
ألخرى، وهذا راجع لتحسن املستوى املعيشي بفعل الربامج التنموية املطبقة لدعم النمو اإلقتصادي، فقد بلغت 

، لكنها %48، بنسبة منو قدرها 2009مليون عامل سنة  09لتفوق  2000ليون عامل سنة م 06حوايل 
ليست بوترية منتظمة، واملتفحص هلذه املعطيات يالحظ مدى التباين يف توزيع القوة العاملة بني القطاعات 

كز بشكل املختلفة، إذ يستحوذ قطاع اخلدمات على حصة األسد من حجم القوة العاملة، بعد أن كانت ترت 
رئيسي يف قطاعي الصناعة والزراعة، وهذا راجع لربامج التشغيل املنتهجة ، واليت توجه اليد العاملة حنو قطاع 



 

 

ات تطبيق برامج دعم اإلنعاش ودعم النمو اإلقتصادي في إمتصاص البطالة في الجزائر دور وإنعكاس "
 ".2014 – 2000خالل الفترة 

  .حكيم شبوطي. د
 .ياسين مراح. أ

138 
 2017دیسمبر – 03: العددمجلة التنمیة واإلستشراف للبحوث والدراسات  

- %53اإلدارة العمومية غري املنتجة للثروة، إذ بلغت نسبة اليد العاملة يف قطاع اخلدمات نسبة ترتاوح ما بني 
لذي أعيد له اإلعتبار من خالل برامج الدعم الفالحي، ، يليه قطاع الفالحة ا2014 - 2000للفرتة  65%

لنفسر الفرتة، كما أن قطاع البناء واألشغال العمومية  %21 - %17وقد بلغت حجم القوة املشغلة فيه ما بني 
أصبح له دور كبري يف إمتصاص اليد العاملة العاطلة، وذلك بعد إنطالق الربامج الكربى للبنية التحتية كالطريق 

غرب وغريها، ومشرع مليوين وحدة سكنية، وقد شهد القطاع تزايد معترب يف إستخدام اليد العاملة  –ار شرق السي
، أما قطاع الصناعة فقد تراجع 2006على أساس سنة 2008سنة %25.5و 2007سنة  %21بنسبة قاربت

راءات التصحيح يف ، ويعود السبب يف ذلك إىل إج%12.5فيه حجم التشغيل على طول فرتة الدراسة بنسبة 
  .القطاع الصناعي، وإىل إعادة اهليكلة العضوية  للمؤسسات، ما أدى إىل إخنفاض حجم القوة العاملة فيه

يساهم قطاع اخلدمات والتجارة واإلدارة بالقسم األكرب من الناتج احمللي اإلمجايل اخلام للجزائر، وهذا راجع إىل 
ئيسي على ريوع قطاع احملروقات اليت تـَُوجَّه آليا إىل تضخيم اجلهاز طبيعة اإلقتصاد اجلزائري املعتمد بشكل ر 

  6.اإلداري إلمتصاص حجم القوة النشطة العاطلة

  : 2014 - 2000تتبع معدالت البطالة في الجزائر للفترة  . ث
من سنة البطالة بإعتبارها أثر من آثار الدورات اإلقتصادية، فإن املتتبع لتطور معدالت البطالة جيدها متذبذبة 

دها تأخذها شكال تنازليا نتيجة تأثري برامج جت 2014-2000ألخرى، إال أنه يف اجلزائر، وخالل فرتة الدراسة 
  :دعم النمو، واليت نستعرضها حسب تأثري كل برنامج، ومسامهته يف تراجع معدالت البطالة يف اجلزائر كما يلي

a.  2004-2000الفترة الممتدة من:  

دف دفع عجلة  شهدت هذه الفرتة     تطبيق برنامج دعم اإلنعاش اإلقتصادي، وهو برنامج مخاسي طبق 
التنمية املتوقفة منذ سنوات التسعينات، إضافة إىل إمتصاص البطالة الكبرية ودعم التوازن اجلهوي، وقد بدأ مردوده 

، إذ بلغت %12ة بـ، إذ حقق قفزة نوعية كبرية فقد حقق إخنفاض يف معدل البطال2001يظهر جليا منذ سنة 
، وقد 20047سنة %7لتنخفض بالتدريج خالل سنوات تطبيق الربنامج لتصل %29.77نسبة  2000سنة 

 .8مليون فرد يف هذه الفرتة 2.5مت تشغيل 

b.  2009-2005الفترة الممتدة من: 

مالية هدفت إىل  وهي الفرتة اليت مت خالهلا تطبيق برنامج دعم النمو األول، والذي أعتمد على إسرتاتيجية     
التحكم يف األجور واملديونية اخلارجية ، إضافة إىل التوسع يف نفقات التجهيز والتحكم أكثر يف آليات متويل 

، فقد 2009-2005القطاع العمومي، وقد إنعكست هذه اإلسرتاتيجية بشكل جيد على معدل البطالة للفرتة 
 .السابقة واصلت إجتاهها اهلبوطي، لكن بوترية أقل من الفرتة
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مبخطط عمل جديد لرتقية التشغيل  2008تزودت اجلزائر يف فرتة تطبيق خمطط دعم النمو وخاصة منذ جوان    
  .وحماربة البطالة  الذي مت تطبيقه من طرف قطاعنا الوزاري

وهو يفضل يندرج هذا املخطط يف إطار نظرة شاملة ومستقبلية يف جمال التنمية اإلقتصادية واإلستثمار الوطين     
منذ الشروع يف تنفيذه، شهد خمطط .املقاربة اإلقتصادية ملعاجلة البطالة، السيما الشباب طاليب الشغل املبتدئني

  .العمل لرتقية التشغيل وحماربة البطالة جتسيد كافة حماوره
دف لضمان أفضل ضبط لسوق العمل) 07(يتضمن هذا املخطط سبعة        حماور مرتبطة بعضها ببعض و

ورفع عروض الشغل وذلك من خالل حتسني التأهيالت املهنية قصد ضمان التوازن بني العرض والطلب يف جمال 
  .التشغيل

 يتعلق األمر بالمحاور اآلتية:  
 ،تشجيع ودعم اإلستثمار يف القطاع اإلقتصادي املولد ملناصب شغل دائمة 
 قصد تسهيل اإلدماج يف عامل  ترقية التكوين املؤهل خاصة يف موقع العمل ويف الوسط املهين

 .الشغل
 ترقية سياسة حتفيزية جتاه املؤسسات قصد تشجيع خلق مناصب شغل. 

 ترقية تشغيل الشباب من خالل اإلدماج املهين ودعم املبادرة املقاوالتية. 

 املرفق العمومي للتشغيل وتوسيع جمال تنصيب العمال للهيئات اخلاصة  إصالح وعصرنة تسيري
  .املعتمدة

 ع آليات متابعة ومراقبة وتقييم هياكل تسيري سوق العملوض. 
 إنشاء وتنصيب أجهزة التنسيق القطاعي املشرتك على املستويني املركزي والوالئي.  

 في مجال تجسيد محاور مخطط العمل، تجدر اإلشارة إلى ما يأتي:  
 قتصاديني وكرست مبوجب قانون فيما يتعلق باإلستثمار الوطين، قررت تدابري تشجيعية لفائدة املتعاملني اإل

 .2010وقانون املالية لسنة  2009املالية التكميلي لسنة 

  تتعلق كذلك بتشجيع التوظيف ) الضمان اإلجتماعي(وضع تدابري تشجيعية أخرى جبائية وشبه جبائية
استحداث مناصب والتشغيل، السيما طاليب الشغل املبتدئني، إضافة إىل ذلك، ويف إطار تشجيع ترقية اإلستثمار و 

شغل، بادرت الدولة بوضع سلسلة من التدابري لفائدة املستثمرين والشباب أصحاب املشاريع املستفيدين من 
جهاز املؤسسة املصغرة املسري من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وجهاز (أجهزة خلق النشاطات 

  ).ملسري من قبل الصندوق الوطين للتأمني عن البطالةسنة ا 50إىل  35البطالني أصحاب املشاريع البالغني من 
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ا تشجيع التشغيل واحملافظة عليه لفائدة املستخدمني الذين        ويف ذات السياق، اختذت تدابري حتفيزية من شأ
  .يقومون بتوظيف طاليب الشغل، السيما املبتدئني منهم

األعباء اجلبائية، واليت ترتفع نسبتها لفائدة املستثمرين تتمثل هذه التدابري يف التخفيضات واإلعفاءات من       
  .الكائنني يف مناطق اجلنوب واهلضاب العليا

  .لقد مسحت كل هذه التدابري بتحقيق احلصيلة اآلتية  

 إحداث مناصب الشغل(النتائج المتحصل عليها بخصوص اإلدماج المهني:(  
تنصيبا  496.132، مت إجناز 2008منذ الفاتح جوان يف اجملموع، و : جهاز المساعدة على اإلدماج المهني .1

  :موزعا حسب طبيعة العقد كما يأيت
 153.897: عقود إدماج حاملي الشهادات . 

 126.356: عقود اإلدماج املهين . 
 215.879: عقود تكوين إدماج   .  

إنتهاء فرتة شاب من توظيف يف إطار عقد العمل املدعم عقب  300،11من جهة أخرى، إستفاد أكثر من    
  .اإلدماج

طالب شغل ألول مرة  8000ويف جمال التكوين يف إطار جهاز املساعدة على اإلدماج املهين، تابع أكثر من      
  .سنة، تكوينا مكثفا يف عدة حرف تعرف عجزا على املستوى احمللي 20إىل  16يرتاوح أعمارهم من 

ب املشاريع يف إطار األجهزة املسرية من طرف الصندوق الوطين تشجيع ودعم املبادرة املقاوالتية لفائدة أصحا     
  :للتأمني عن البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

لقد عرفت النتائج املتحصل عليها خالل السنتني األخريتني تطورا ملحوظا يف جمال املؤسسة املصغرة ومناصب 
منصب  75.572مشروعا أحدث من خالهلا  28.836، متويل 2009الشغل الدائمة، حيث مت خالل سنة 

  .2008منصب شغل مباشر سنة  37.354مشروعا حمدثا  13.189شغل، يف حني مت متويل 
  :الوكالة الوطنية للتشغيل  - التنصيب الكالسيكي  .2

يف إطار ضبط سوق التشغيل من خالل التقريب بني العرض والطلب عن طريق شبكة الوكالة الوطنية      
مت تسجيل تطورا ملحوظا يف التنصيبات احملققة لدى املتعاملني اإلقتصاديني للقطاعني العمومي واخلاص،  للتشغيل،

سنة  162.290وإىل  2007سنة  125.645إىل  2005سنة  64.092وقد انتقل عدد التنصيبات من 
  .2009سنة  170.858ليصل إىل  2008
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راجع أساسا إىل تطبيق قرارات ) من ضعف املشاريع املنجزة أكثر(٪ 118إن حتقيق نسبة التطور املقدرة بـ      
واملكرس إلحداث النشاط من طرف الشباب أصحاب  2008جويلية  6اجمللس الوزاري املشرتك املنعقد يف 
 2009تنصيبا، يف اجملموع وبالنسبة لسنة  41.175فقد مت حتقيق  2010املشاريع، أما خالل الثالثي األول

 .9منصب شغل 524.048عمل والتشغيل والضمان اإلجتماعي يف إحداث فقط، ساهم قطاع ال
، هذا نتيجة 2009سنة  %10.2لتنخفض إىل  2005سنة  %15.3بلغت البطالة نسبة :وكخالصة   

إىل  2005منصب شغل سنة 64092إستحداث عدد كبري من مناصب الشغل، حيث إنتقل العدد من 
سنة  170858ليصل إىل  2008منصب سنة 162290فقط، وإىل  2007منصب شغل سنة  125645

2009 10. 
 : 2014-2010الفترة الممتدة من  .3

وهي الفرتة اليت يتم خالهلا تطبيق برنامج دعم النمو الثاين، وهو برنامج مخاسي ضخم مقارنة بسابقيه، أخذ بعني 
ؤسسات مصغرة مدعمة من اإلعتبار ويف املقام األول مساعدة الشباب طاليب العمل ألول مرة عن طريق إنشاء م

طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطين للتأمني عن البطالة، وهو ما ساهم يف إحداث 
لسنة  42343لوحدها، و 2010منصب للسداسي األول من سنة  75572مناصب عمل قدرت بـ 

201111. 
 .2012-2000اجلدول التايل يوضح إجتاه معدالت البطالة للفرتة 

  .2011-2000يوضح إتجاه معدالت البطالة للفترة : 05جدول رقم 
 %المعدل  السنة%المعدل  السنة

2000  29,77  2007  13,8  

2001  27,30  2008  11,3  
2002  25,9  2009  10,2  
2003  23,7  2010  10  
2004  20,08  2011  9,9  
2005  15,27  2012  11  
2006  12,27  2013  9.8 

 م ،2008نوفمرب  –تقرير حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطين يف جمال احلكامة  –للتقييم من قبل النظراء  االلية االفريقية: املصدر
www premier-Ministère gov dz   171ص  - 2011\04\27ليوم.  

  .2013-2000شكل بياني يبن اإلتجاه التنازلي لمعدالت البطالة في الجزائر للفترة: 02شكل رقم
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 .د الباحثني بناء على معطيات اجلدول أعالهمن إعدا :المصدر
  :خاتمة 

 استخدام االحتياطات أجل من املتنامي والضغط املتزايدة، االجتماعية والتوترات العالية، البطالة دفعت لقد       
 املايل موقفها تغيري احلكومة إىل واالجتماعية االقتصادية الظروف لتخفيف 2000 عام منذ تراكمت اليت الكبرية
- 2000(خالل الفرتة  ودعم النمو االقتصادي لدعم اإلنعاش برامج بتنفيذ احلكومة هذه قامت فقد .املتشدد
 البنية يف العامة األموال خالل استثمار وظائف وخلق اإلمجايل الطلب لتعزيز البرتول مستخدمة عائدات )2014
مجيع  يف تكثيفه النمو و إنعاش جمهود ومواصلةواملتوسطة،  الصغرية واملؤسسات الزراعي اإلنتاج ودعم األساسية
 مستعدة لتكون حتوهلا احلتمي يف املوجودة الوطنية اإلنتاج أداة مرافقة على كذلك النشاط والعمل قطاعات
 إصدار طريق عن لالستثمار التحفيزي اإلطار مقاربتها قصد استكمال العاملي، وتكييف االقتصاد على لالنفتاح
اش من تنظيمية نصوص  الوطين اخلاص االستثمار بتسهيل الكفيلة التدابري تطوير و االستثمار قانون أن تتمم أ

 أداة بتأهيل تعلق األمر سواء العاملي االنتفاخ مع الوطنية املالية و االقتصادية األداة تكييف أواألجنيب ومواصلة
 تعزيز على الشديد واحلرص اخلوصصة، و الشراكة ترقية سياسة املصريف انتهاج و املايل باإلصالح أو اإلنتاج
 الدولة مراقبة و ضبط مهمة التنافسية، وتعزيز ترقية و الشغل ومناصب الثروات خلق جمال يف الوطنية القدرات
 .السوق و املنافسة بقواعد ختل اليت املشروعة غري املنافسة و املضاربة و الغش حماربة قصد
   :النتائج

  :ىل النتائج التاليةمن خالل هذا البحث توصلنا إ
ا عجزت عن ذلك بفعل الضغوط من  .1 الربامج اخلماسية التنموية تشرتك يف سياسة التحكم يف كتلة األجور، إال أ

النقابات العمالية من جهة والبحبوحة املالية املتأتية من إرتفاع أسعار احملروقات من جهة أخرى، جعل احلكومة 
 .لد ضغوطا تضخمية متتالية ناجتة عن إرتفاع األجور يف قطاع إنتاجي ضعيفتتخلى عن هاته اإلسرتاتيجية، مما و 

تعاجل سياسة االنعاش االقتصادي البطالة من جانب إجتماعي، حبيث أن ضغوط اجلبهة اإلجتماعية أجرب احلكومة  .2
مما أدى ، ANEMوالوكالة الوطنية للتشغيل  DASوكاليت االدماج املهين على التوسع يف التشغيل املؤقت يف 

إىل آثار سلبية كثرية من خالل التضخم احلاصل يف اجلهاز االداري غري املنتج، الذي بدوره ولد ضغوطا تضخمية 
للمواطن منجهة، ومن جهة أخرى حدوث بطالة مقنعة وهدر ملورد القوة  إنعكست يف تدهور القدرة الشرائية

 .العاملة خاصة خرجيي اجلامعات
اش االقتصادي ضخامة مشاريع البىن التحتية كالبناء واألشغال العمومية اليت من ما يالحظ على سياسة االنع .3

املفرتض أن متتص اليد العاملة العاطلة عن العمل، إال أن تسليم هاته املشاريع لألجانب اليت عملت على جلب 
ع، حال دون حتقيق اهلدف اليد العاملة األجنبية إما لتدين أجورها، أو لعزوف العمالة احمللية عن العمل يف القطا 

 .من هاته املشاريع يف إمتصاص البطالة
  :وعيله يمكننا تقديم االقتراحات التالية:التوصيات
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ضرورة العودة إىل سياسة التحكم يف كتلة األجور على إعتبار أن اإلقتصاد الوطين ريعي بإمتياز، أي أنه إقتصاد  .1
 .كس مباشرة يف شكل تضخمغري منتج، وبالتايل فإن أي زيادة يف األجور ستنع

ما موجهتان إىل  ANEMوالوكالة الوطنية للتشغيل  DASوقف العمل بعقود وكاليت االدماج املهين  .2 أل
القطاع االداري غري املنتج الذي يشهد تضخما خطريا، حىت ميكننا تاليف الوقوع يف مصيدة البطالة املقنعة وهدر 

 .مورد العمل الثمني خاصة خرجيي اجلامعات
توجيه القوة العاملة اىل القطاع املنتج بدال من توجيهها اىل القطاع االداري االستهالكي، وذلك حىت يكتسب  .3

ا حتقيق اآلثار الكينزية املرونةاجلهاز االنتاجي  للطلب الفعال وهو صلب سياسة االنعاش  الالزمة اليت من شأ
  .اإلقتصادي

  :اإلحاالت والمراجع
                                                            

 .180،ص.2006جامعة اجلزائر –رسالة ماجستري غري منشورة –جلزائر إشكالية التنمية املستدامة يف ا -زرنوح يامسينة  1
 – 2012سنة  – 11جامعة ورقلة العدد  –جملة الباحث   -ظاهرة البطالة ففي اجلزائر بني الواقع والطموحات   –مسرية العابد وزهية عباز  2

  ).77 – 76(ص.ص
ديوان  -ة التشغيل ضمن برامج التعديل اهليكلي لإلقتصاد من خالل حالة اجلزائر  البطالة وإشكالي –عبد الرمحان العايب وناصر دادي عدون   3

 ).159 – 155(ص.ص – 2010اجلزائر -املطبوعات اجلامعية  
 .77ص –مرجع سبق ذكره  –مسرية العابد وزهية عباز  4
 .77ص –مرجع سبق ذكره  –مسرية العابد وزهية عباز  5
جامعة  –رسالة ماجستري غري منشورة  –ت اإلقتصادية على معدالت البطالة  دراسة قياسية حتليلية حالة اجلزائر قياس أثر املتغريا –سليم عقون  6

 .75ص – 2010سطيف 
 06/12/2011نشرة إحصائية حمملة من موقع بوابة الوزير األول بتاريخ  – 2008- 1999حصيلة املنجزات اإلقتصادية واإلجتماعية للفرتة  7

www.Premier-Ministre.gov.dz. 
 –جملة الباحث  – 2008-1970دراسة قياسية ملعدالت البطالة يف اجلزائر خالل الفرتة  –دادن عبد الغين وحممد عبد الرمحان بن طجني  8

  .181ص – 2010سنة  10العدد
جوان  09األربعاء  -ان اإلجتماعيمداخلة السيد الطيب لوح، وزير العمل والتشغيل والضم - وسط  إلطارات  قطاع التشغيل   ملتقى جهوي 9

2010. 
وزارة التشغيل  - ملتقى جهوي وسط إلطارات قطاع التشغيل   –تقييم أجهزة ترقية التشغيل وتسيري سوق العمل وآفاق تطوره  –الطيب لوح  10

 .06ص – 06/09/2010اجلزائر  –والعمل والضمان اإلجتماعي 
-www.Premier 06/12/2011حمملة من موقع بوابة الوزير األول بتاريخ   -لعامة ملحق بيان السياسة ا –مصاحل الوزير األول  11

Ministre.gov.dz. 
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Quelle sécurité énergétique pour l'Algérie ? 

Élaboré par: 

Dr. Mahfoud Rassoul*. 

Dr. Hamid Rassoul*. 

 

Résumé: 

 L'objectif de cette étude est de comprendre et d'analyser les grands problèmes 
qui menacent la sécurité énergétique algérienne : Le premier est le déclin de la 
production nationale des ressources énergétiques,Ledeuxième est le défi de 
l'augmentation de la consommation local de ces ressources, Troisièmement, est 
le défi de la dégradation des prix de l'énergie dans le marché international. 
Enfin, on analyse le problème de la politique du soutien des prix de l'énergie 
dans le marché intérieur en Algérie. 

Cette étudepropose des solutions (enjeux) à la sécurité énergétique algérienne, 
principalement, représenté dans la nécessité d'utiliser l'énergie solaire. 

Mots-clés:concept de la sécurité énergétique, la Sécurité énergétique algérienne, 
les défis de la sécurité énergétique algérienne, Le juste prix, les enjeux de la 
sécurité énergétique algérienne, l'énergie solaire. 

  :ملخص

�دف هذه الدراسة اىل فهم وحتليل كربى القضايا اليت �دد األمن الطاقوي اجلزائري؛ ويتمثل أوهلا يف تراجع    

االنتاج الوطين من املوارد الطاقوية، وثانيها يف حتدي زيادة االستهالك احمللي من هذه املوارد، وثالثها يف حتدي 

  .ابعها يف سياسة دعم أسعار الطاقة يف السوق الداخلي يف اجلزائرتراجع أسعار الطاقة يف السوق الدولية، ور 

وتطرح هذه الدراسة جمموعة من الرهانات لألمن الطاقوي اجلزائري  املتمثلة أساسا يف ضرورة استخدام الطاقة    

ون هذا املورد من الشمسية يف اجلزائر نظرا ملا متتلكه اجلزائر من مؤهالت للطاقة الشمسية يف الصحراء اجلزائرية ولك

  .  الطاقات النظيفة غري الناضبة

مفهوم األمن الطاقوي ، األمن الطاقوي اجلزائري، حتديات أمن الطاقة اجلزائري، ذروة : الكلمات المفتاحية

  .النفط، السعر العادل، رهانات أمن الطاقة اجلزائري، الطاقة الشمسية

 

 

 

                                                           
* Faculty of Economic, Commercial and Management Sciences; third algeria  University, Algeria, 
mahfoud_89@yahoo.fr 
* Faculty of Economic, Commercial and Management Sciences; Bouira University, Algeria. 
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Introduction : 

La sécurité énergétique est d'une grande importance dans l'étude des relations 
internationales en raison de ses effets sur la croissance économique et le 
développement social. L'énergie est le moteur du développement économique, 
elle est une arme stratégique à deux tranchants: qui est soit utilisée pour la paix 
et la coopération, soit pour les conflits et la guerre, en raison de sa politisation, 
affirmel'expert en énergie Daniel yurgen "Le pétrole représente 10% de 
l'économie et 90% de la politique"1. L'importance de l'énergie augmente en 
raison de la dépendance mondiale pour les ressources pétrolières et gazières, 
d'une part, et de l'épuisement des ressources énergétiques fossiles traditionnelles 
d'autre part,  plus l'intérêt mondial croissant pour les énergies alternatives et 
renouvelables. 

Alors on s’interroge quels sont les grands enjeux de la sécurité énergétique 
algérienne? En d’autre terme quelles sont les implications de la baisse des prix 
du pétrole sur l'énergie et la sécurité nationale de l'Algérie? Une question 
complémentaire pourrait être posée: dans quelle mesure l'Algérie peut surmonter 
ces défis? 

La réponse à ces questions se fera par les axes suivants : 

Le premier axe: la sécurité énergétique algérienne : concepts, chiffres et 
indications 

Le concept de sécurité énergétique reflète ces nouvelles implications pour 
l'évolution du concept et des dimensions de la sécurité,la littérature politique se 
réfère l'utilisation de ce concept au début du XXe siècle,Comme a dénoncé déjà 
Daniel yurgen pendant la Première Guerre mondiale;Là où Lord Winston 
Churchill a pris une décision historique de transformer le fonctionnement des 
navires de guerre britanniques du charbon au pétrole, avec l'ambition de rendre 
ces navires plus rapides et plus efficaces que leurs adversaires allemands. 

En fait, cette décision implique également de compter sur des 
approvisionnements énergétiques dangereux en provenance de la Perse, au lieu 
du pays de Galles.Churchill a été défini la sécurité énergétique comme "la 
diversité et la diversité seule".2 

Ce concept a évolué de son lien avec la «souveraineté nationale sur les 
ressources naturelles» à un autre concept de «sécurité de l'offre et de la 
demande» suite à d'importantes crises énergétiques, en particulier après 
l'embargo pétrolier de 1973,3puis il a connu une autre évolution vers un autre 
concept qui se lie à la «sécurité des installations énergétiques», après les 
événements du 11 septembre 2001, lorsque les organisations terroristes 
menacentles installations pétrolières et les approvisionnements.4 

La sécurité énergétique dans les pays importateurs est définie comme " assurant 
une fourniture d'énergie adéquate par des fournisseurs fiables, à des prix 
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abordables pour maintenir la performance économique et les taux de croissance 
et à des coûts sociaux plus bas".5 

Parcontre,la sécurité énergétique des pays exportateurs est définie comme " la 
sécurité de la demande continue d'énergie, à des prix compétitifs, en plus de la 
sécurité de l'extraction continue et durable des sources d'énergie.6 

En effet, si nous essayons de combiner les définitions précédentes, nous 
pouvons direque la sécurité énergétique signifie le juste équilibre entre l'offre et 
la demande d'énergie. Pour réaliser le développement économique et social des 
exportateurs et des importateurs.C'est un équilibre destiné à accueillir une 
variété de sources d'énergie et un ensemble complexe de besoins. Cela signifie 
que nous considérons la sécurité énergétique comme une vision coopérative 
plutôt que conflictuel.7 

 Alor, La sécurité énergétique algérienne est définie comme: 

"La sécurité de la demande continue de ressources énergétiqueet des prix 

compétitifs garantissant le paiement des coûts et des bénéfices 
d'investissement 

financier.Elle comprend également la sécurité de la durabilité d'une 
extraction adéquate 

et durable des ressources énergétiques, loin des dommages 
environnementaux". 

L'Algérie n'est pas un grand producteur d'énergie, ni une grande réserve 
mondiale : en effet l’Algérie possède 12.2 milliards de barils de pétrole, qui  
représentent 0,94% des réserves mondiales de pétrole. Comme elle possède 
aussi4,5 billions de mètres cubes de réserves prouvées de gaz naturel, 
quiReprésentent 2,28% des réserves mondiales de gaz. 

Le pétrole et le gaz  naturel en Algérie représentent 98% des recettes 
d'exportation, et 62% des revenus du budget de l'Etat,et environ 35% du PIB de 
l'algérie. Outre,la production de pétrole Algérienen 2014 a atteint 1.193.000 
barils de pétrole  par jour,tandis que la production de gaz naturel Algérien a 
atteint 81,7 milliards de mètres cubes, eten 2014 l'Algérie a consommé 425 000 
barils d'équivalent pétrole par jour, comme elle a consommé 641 000 barils 
d’équivalent pétrole au gaz naturel.8 

Le deuxième axe: les défis de la sécurité énergétique algérienne 

Les défis actuels de la sécurité énergétique algérienne reflètent une série de 
questions qui affectent les chances de parvenir à la sécurité énergétiquequi sont: 

I. Défi de la dégradation de la production nationale d'énergie: l'épuisement de 
l'énergie 

Dans sa théorie du «peakoil» qui résume sur l'idée que la production pétrolière 
atteint son apogée, le géologue Mario Hubert poursuit une forte augmentation de 
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l'extraction pétrolière qui dure depuis de nombreuses années, Suivi d'un plateau 
sans précédent et suivi aussi d'une forte baisse similaire à celle de la montée.9 

Pour ne pas dire que la production de pétrole et de gaz a culminée en Algérie en 
2007, nous pouvons dire que la production record de pétrole a diminué depuis 
2007 de 2 à 3% par an.Où en 2007, le plafond de 233 millions de tonnes 
d'équivalent pétrole, à diminuer à 187 millions de tonnes d'équivalent pétrole en 
2012, aussila production annuelle de gaz en Algérie est passée de 196,9 
milliards de mètres cubes à 179,5 millions de mètres cubes en 2013.10 Ceci d'une 
part, d'autre part, depuis plus de quatre décennies l'Algérie n'a pas enregistré un 
nouveau grand forage sous la forme de Hasi Messaoud et HassiRaml. 

Bien que, l'Algérie a produit avant la réunion de l'OPEP à la fin de 2016, elle n'a 
pas atteint son quota de 1,2 million de barils de l'OPEP, l'Algérie a produit 1,1 
million de barils de pétrole par jour en 2012 et 2014.11 

II. Le défi de la dégradation des exportations de pétrole brut vs l'augmentation 
des importations de dérivés du pétrole: 

La dégradation de la production nationale des ressources énergétiques a connu 
une dégradation des exportations algériennes de pétrole brut, et de gaz naturel, 
par contre, elle a entrainé une augmentation des importations de dérivés du 
pétrole vers l'Algérie au cours de la période 2011-2015, comme illustré dans la 
figure suivante : 

Figure (01) Tableau montrant la baisse des exportations de pétrole brut de 
l'Algérie (unité: milliers de barils / jour). Et les exportations de gaz naturel 
(unité: milliards de mètres cubes / an) et augmenter les importations algériennes 
de dérivés énergétiques. 

2015 2014 2013 2012 2011 Année 
485.9 472.9 608.4 685.9 697.6 Les exportations de pétrole brut algérien 

43.89 45.03 47.00 52.34 52.56 Les exportations de gaz naturel de l'Algérie 

27.39 27.44 32.66 37.33 35.72 Exportations de gazoducs 

16.50 17.59 14.34 15.01 16.84 Exportations de gaz par pétroliers  

82.3 54.5 102 89.8 41.5 Les importations algériennes de dérivés énergétiques 

      Source :Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole: Rapport annuel, 2016, p.92. 

Le tableau ci-dessus montre une dégradation significative des exportations de 
pétrole brut de l'Algérie de 697,6 de barils en 2011 à 485,9 de barils en 2015, Ce 
qui équivaut à un déclin des exportations pétrolières d'un tiers, ce qui signifie 
aussi que l'Algérie a vécu une crise de production de pétrole brut.12 

Cette dégradation est compensée par une forte augmentation des importations 
algériennes de dérivés pétroliers, où la valeur des importations algériennes de ce 
produitdans la période susmentionnée a augmenté de plus de 80% en tant 
qu'augmentation annuelle des importations de dérivés pétroliers.13 
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III. Défi de la croissance de la consommation intérieure algérienne de 
ressources énergétiques: 

Le marché intérieur algérien de l'énergie a atteint 52 millions de tonnes 
d'équivalent pétrole en 2013.14Cette consommation annuelle augmente de 8% 
pour le carburant, 7% pour le gaz naturel et 12% pour l'électricité, Cela peut être 
vu dans la figure suivante: 

Figure (02): Un tableau montrant l'évolution de la consommation énergétique 
algérienne totale (Unité: 1000 barils d'équivalent pétrole / jour). 

2015 2014 2013 2012 2011 Année 
1149.1 1080.4 1015.0 1003.6 992.3 Consommation d'énergie algérienne totale 

Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole, Rapport annuel, 2016, p.64. 

La figure ci-dessus montre que l'augmentation de la consommation d'énergie 
dans le marché intérieur national s'est nettement améliorée d'année en année, 
avec un taux d'augmentation au taux le plus bas à 7% par an. Ce qui pose un vrai 
défi à la sécurité énergétique algérienne. 

On s'attend à ce qu'il y ait une augmentation significative de la consommation 
d'énergie en Algérie en raison de la couverture continue et reliant les régions du 
pays à l'électricité et au gaz, jusqu'en 2013, le nombre de bénéficiaires du gaz 
urbain en Algérie, seulement 3 millions d'abonnés sur un nombre inférieur à 8 
millions Familles algériennes. 

Le fait que l'augmentation continue de la consommation intérieure de ressources 
énergétiques sur le marché intérieur poussera l'Algérie dans les années à venir à 
consommer la majeure partie de sa production énergétique nationale, on estime 
que l'Algérie consommera l'énergie totale produite en 2035 si la situation 
continuera et qu'il n'y aura plus rien à exporter. 

IV. Le défi du soutien les prix de l'énergie dans le marché intérieur algérien : 
Devant les défis précédents, on trouve le défi de soutenir les prix de l'énergie de 
l'État sur le marché local, qui coûte 10% du PIB à l'État en subventionnant les 
prix sur le marché intérieur, constitue un autre défi. Tandis que le prix intérieur 
des produits pétroliers (gas-oil et diesel) s'élève à 2,5 dollars le litre aux niveaux 
international et européen, le prix moyen de ces produits sur le marché intérieur 
algérien atteint 0,19 dollar le litre, Ceci est le résultat du soutien de l'Etat aux 
prix de ces produits pétroliers.15 

V. Le défi de la révolution du gaz de schiste : 
Le boom de la production de gaz du schiste aux États-Unis a conduit à de 
nouveaux équilibres sur le marché international de l'énergie,Les mises de ces 
soldes sur la sécurité énergétique globale augmentent avec les estimations 
importantes des réserves de cette ressource énergétique,Selon une étude réalisée 
dans 40 pays du monde, l'US Energy Information Administration estime que les 
plus grandes réserves mondiales de gaz duschiste se trouvent a la Chine , suivis 
par l'Argentine et les Etats-Unis. Alors que l'Algérie n'a que 20 trillions de 
mètres cubes.16 
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Si ces estimations sont vraies, le marché de l'énergie verra de nouveaux 
équilibres qui ne sont pas en faveur des pays producteurs traditionnels d'énergie 
fossile, Ceci d'une part, et d'autre part, la technologie pour extraire cette 
ressource n'existe qu'aux États-Unis d'Amérique et dans certains pays européens, 
en plus, Si l'Algérie retarde ce processus, elle perdra ses marchés à l'avenir. 
L'autre défi dans le gaz du schiste est le coût d'extraction élevé de 50 à 70 
dollars/baril.Lorsque nous constatons que le prix du baril de pétrole sur le 
marché international atteint 50 dollars/baril dans la plupart des mois de l'année 
en cours,Les pays qui cherchent à extraire cette ressource (comme l'Algérie) 
seront contraints d'arrêter leurs plans liés au gaz  du schisteen raison du coût 
d'extraction élevé qui ne peut pas couvrir le coût de l'investissement. 

VI. Le défi de la chute du prix du pétrole dans le marché international : 
L'idée de prix équitable est l'un des contenus importants de l'idée de la sécurité 
énergétique à la fois pour les pays exportateurs et importateurs de ressources 
énergétiques,Cependant, ce prix est régi par un ensemble de facteurs et de 
déterminants qui se situent principalement entre l'offre et la demande. 

1- La loi d'offre comme déterminant les prix de l'énergie: 
Ici, y a trois catégories déférentes et importantes peuvent être distinguées sont : 
Catégorie A: 
la catégorie des États producteurs, et les États qui ont accru leur capacité de 
production,En raison de la hausse des prix de l'énergie, principalement limitée 
aux États du Golfe, la Russie, Brésil et Mexique. 
Catégorie B: 
Ce sont les pays producteurs qui ont besoin de ressources financières 
supplémentaires, principalement tributaires des revenus pétroliers, comme 
l’Irak, Iran, Algérie, Libye, Nigeria et Venezuela. 
Catégorie C: 
Il se compose de nouveaux producteurs de pétrole et de gaz naturel,Qui ont 
développé leur production de pétrole et déclinent leur demande d’énergie, il y a 
d'autres pays qui ont pénétré le marché international de l'énergie et présenté 
leurs produits énergétiques(les États-Unis d'Amérique). 

2- La loi de la demande comme déterminant les prix de l'énergie: 
En ce qui concerne la loi de la demande d'énergie, trois évolutions importantes 
peuvent être notées : 

A- La demande d'énergie dans les pays producteurs comme dans les pays 
consommateurs a augmenté en raison de l'augmentation de la consommation des 
consommateurs, notamment en Russie, L’États-Unis, dans les pays du Golfe, en 
Algérie..et surtout dans les grands pays consommateurs comme l'Inde et la 
Chine. 

B- Une forte baisse de la demande d'énergie au cours des dernières années, en 
raison du ralentissement des économies des principaux pays consommateurs, en 
particulier la Chine, qui a conduit à la baisse de la demande mondiale d'énergie. 
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C- Le développement technologique a conduit à un déclin de l'utilisation des 
énergies fossiles, du fait de l'exploitation des énergies renouvelables (comme les 
pays européens). 
Ainsi, nous pouvons identifier les raisons de la baisse des prix du pétrole dans 
les points suivants : 

- L'offre excédentaire a dépassé 2 millions de barils par jour. 
- Ralentissement de la demande d'énergie notamment sur les marchés asiatiques. 
- Facteurs politiques liés à deux lectures :  

Premièrement:Tentatives d'expulsion de nouveaux producteurs de gaz et d'huile 
de schiste du marché de l'énergie. 

Deuxièmement:Ce qui se passe, c'est la punition collective, à la suite d'un accord 
saoudo-américain par une augmentation de la production et des réductions de 
prix pour punir économiquement la Russie et l'Iran et les faire pression sur leur 
position face à la crise syrienne et ukrainienne. 

Ainsi, la baisse des prix sur le marché international a baissé du seuil de 109 
dollars / baril en janvier 2014 au seuil de 30 dollars/ baril en janvier 2016, Cette 
réalité s'est directement reflétée dans la situation de la sécurité énergétique 
algérienne,Cela se reflète dans les revenus de l'Algérie de l'exportation de cette 
ressource qui a diminué de 9% en 2014 et de 40% en 2015, et de 54 milliards de 
dollars en 2014 à 33 milliards de dollars en 2015.17 

Le résultat de cette baisse est le déficit de la balance commerciale algérienne (-
7,1% en 2014), Cela nécessite un recours au Fonds de Régulation des Recettes- 
qui comptait plus de 150 milliards de dollars en 2011. 

Troisième axe: l'énergie solairecomme enjeux pour la sécurité énergétique 
algérienne 

La tendance à utiliser les énergies renouvelables comme substitut de l'énergie 
traditionnelle est essentielle, Ici, l'énergie solaire est la meilleure alternative pour 
renforcer la sécurité énergétique algérienne, car l'énergie traditionnelle est 
épuisée et limitée En plus de l'avantage de l'énergie solaire en Algérie. 

- Une vaste zone du désert algérien, 80% de la superficie de l'Algérie, soit environ 
deux millions de kilomètres carrés et ce que peut supporter le rayonnement 
solaire tout au long de l'année. Il a également des températures estivales 
extrêmes où il dépasse 60 degrés Celsius.18 

- La possibilité d'exporter cette énergie vers les pays voisins et les pays européens 
en raison de l'énorme potentiel énergétique  de cette ressource. 

- Des effets environnementaux positifs, c'est-à-dire le cout de la  pollution 
environnementale par rapport aux énergies fossiles. Il est également de nature 
convertible pour diverses énergies. 

- L'existence de zones rurales isolées en Algérie nécessite d'encourager la 
construction de panneaux solaires pour extraire l'électricité. 

Les capacités d'énergie solaire de l'Algérie sont reflétées dans le tableau suivant: 
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Tableau(03) montrant le potentiel solaire en Algérie (kWh / m3 / an)  
Le désert Les hauts plateaux Zone côtière Zones 
86 10 4 Superficie% 
3500 3000 2650 Capacité de solarisation moyenne 

(heure / année) 
2650 1900 1700 Énergie disponible en moyenne (kg / 

m3 / an) 

Source: Sonelgaz, Développement des énergies renouvelables en Algérie, 2007 

Le Sahara algérien - selon l'agence spatiale allemande - le plus grand réservoir 
d'énergie solaire dans le monde, où le rayonnement solaire dans le désert 
algérien environ 3000 heures de rayonnement par an, le plus haut niveau de 
soleil du monde. L'Algérie a la plus grande part de l'énergie solaire dans le 
bassin méditerranéen, estimée à quatre fois la consommation énergétique totale 
mondiale.19 

Il est clair à travers l’analyse de ces chiffres que l'Algérie dispose d'importantes 
capacités de rayonnement solaire qui peut renforcer son état de sécurité 
énergétique avec une dimension nationale et surtout locale pour briser 
l'isolement des zones rurales et reculées grâce à l'exploitation de l'énergie solaire 
dans le désert algérien. 

Conclusions: 

L'étude conclut que l'Algérie est confrontée à une série de problèmesqui 
affectent le noyau même de sa sécurité, de son énergie et même de sa sécurité 
national, lorsque les preuves de l'étude ont montré que l'Algérie est confrontée à 
un défi basé sur la possibilité que l'Algérie deviendra un pays consommateur 
pour la plupart de ses minerais à l'avenir, sinon découverte de nouveaux champs 
énergétiques. Sans parler de la baisse de la production d'énergie de ces champs, 
et la technologie de récupération appliquée ne contribuera qu'à prolonger le 
plateau de production sans lever. 
L'étude conclut également que l'augmentation de la consommation d'énergie 
algérienne sur le marché intérieur en raison de la politique de subventionnement 
des prix réduira et compromettra les chances d'augmenter les exportations de 
pétrole algérien des ressources énergétiques,Qui à son tour conduit à une baisse 
des revenus de l'Algérie de cette ressource stratégique. 
La plus grande menace pour la sécurité énergétique algérienne est le défi de la 
baisse des prix de l'énergie sur le marché international,Ce qui a été un choc et 
une véritable crise pour la sécurité nationale algérienne dans son sens global, 
l'Algérie est un état fragile de rente,Touchés par les fluctuations négatives des 
prix du pétrole. 
L'étude a révélée aussi que l'économie algérienne est fragile et dépend de façon 
fiable des ressources énergétiques: l'Algérie doit donc adopter deux approches 
pratiques qui s'accordent selon nous à la crise économique algérienne: 
La première approche: 

Renforcer la sécurité énergétique algérienne par l'activation de la diplomatie 
algérienne dans le domaine de l'énergie,Comme lors de la réunion de l'OPEP en 
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Algérie en novembre 2016 pour tenter de réduire la production et augmenter les 
prix,En plus d'exploiter la capacité maximale de l'énergie algérienne, on parle ici 
d'investissements dans les énergies renouvelables,Surtout l'énergie solaire, parce 
que l'Algérie est le plus grand réservoir et le plus grand champ solaire au monde, 
aussi rationaliser la consommation énergétique intérieure . En plus d'explorer et 
de confirmer la plupart des capacités énergétiques de l'Algérie afin que l'Algérie 
soit prête à faire face à la question de la sécurité énergétique algérienne avec 
Grande flexibilité. 

La deuxième approche: 
Une approche basée sur le développement des secteurs non rentiers en Algérie, 
Ici, nous nous référons principalement au secteur agricole, au secteur du 
tourisme,parce que L'Algérie est un pays qui contient de grandes opportunités 
agricoles et touristiques,Il suffit de les considérer comme un regard stratégique, 
pas seulement des secteurs. 
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Résumé : 
    Le Capital Investissement demeure une ressource financière et économique 
essentielle aux entreprises, aux côtés des emprunts bancaires ou des 
financements privés ou islamiques. Le 
Capital Investissement soutient les entreprises dans différents domaines. Il 
apporte le financement et les capitaux nécessaires à leur développement, il 
accompagne leur management lors des décisions stratégiques, et il leur permet 
aussi d’améliorer leurs potentiels de création de valeur au profit de leurs clients, 
de leurs actionnaires et de tous leurs collaborateurs, dirigeants et salariés. 
Mots clés:  
Capital Investissement, ressource financière, entreprise, développement. 
Abstract: 
The Capital-investment remains an essential financial and economic resource for 
enterprises, beside the bank loans, private or Islamic financings. The Capital-
investment supports enterprises in various fields. It provides financing and 
capitals necessary for their development, it accompanies their management 
during strategic decisions, and it also allows them to improve their potential for 
creating value for the benefit of their customers, shareholders and all their 
employees, managers and employees. 
Key words:  
Capital-investment, financial resource, enterprise, development.  

  :ملخص

يعد رأس املال املستثمر من أهم املوارد املالية و اإلقتصادية للمؤسسات،  جنبا إىل جنب مع القروض البنكية، 

و جيدر الذكر أن رأس املال املستثمر على دعم املؤسسات يف مجيع ا�االت، . التمويل اخلاص  وكذا اإلسالمي

عد إدارة األعمال يف اختاذ القرارات اإلسرتاتيجية، هذا إضافة إىل فهو يوفر هلا التمويل الالزم لتطورها، كما أنه يسا

  .  أنه يسمح هلا خبلق الثروة حلساب متعامليها من زبائن، مسامهني، مسريين وعمال

  .رأس املال املستثمر، موارد مالية، مؤسسة، تطور : الكلمات المفتاحية
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INTRODUCTION : 

    L’Algérie est dans une étape très importante de son développement 
économique ou elle n’a pas le droit à l’erreur, du fait de sa dépendance à la rente 
pétrolière  et à l’import qui devient pesant sur la balance commerciale. Pour 
cela, l’Algérie se doit de résoudre son problème par l’adoption de politiques de 
financement et de développement des entreprises productives, Les PME jouent 
un des rôles les plus prépondérants pour cela.  

     On dénombre plusieurs dispositifs d’aide à la création des PME, tels que 
l’ANSEJ (Agence Nationale pour le Soutien de l’Emploi des Jeunes), l’ANDI 
(Agence Nationale de Développement d’Investissement) et aussi le Capital-
Investissement. Ce dernier est utilisé pour le financement de création et du 
développement des PME, et c’est ce qui nous a poussé à essayer de le définir et 
à apporter plus de lumière sur sa pratique en Algérie qui reste méconnu.   

    Eu égard aux statistiques le concernant, il était inéluctable que le Capital-
Investissement ait un potentiel immense, il est devenu un acteur majeur dans 
l’économie financière mondiale vu les chiffres qui ne cessent de progresser, il se 
présente comme une alternative sérieuse aux marchés financiers et aux banques. 
Ce constat interpelle la problématique principale suivante : dans le contexte 
environnemental Algérien est-ce que la pratique de ce mode de financement 
aura l’impact escompté ? 

Pour pouvoir apporter des éléments de réponses à notre problématique, nous 
jugeons utile de la subdiviser en deux questions secondaires : 

 Peut-on considérer le Capital Investissement comme une alternative financière 
pour la promotion des PME ? 

 Y a-t-il une pratique réelle du Captal Investissement en Algérie ? Comment 
peut-on la qualifie ?  

Pour répondre à ces questions, nous émettrons les hypothèses suivantes : 

 Oui, le CI pourra être un mode de financement alternatif du fait des différents 
avantages qu’il présente ; 

 Malgré les avantages du CI, il reste toujours méconnu en Algérie. 

Notre article a pour objectif de présenter et mettre plus de lumière sur le Capital-
Investissement, ainsi que ses démarches techniques et son rôle actif, qui le 
distingue des autres modes de financement.  

Pour traiter ces éléments, nous allons adopter une méthodologie descriptive 
analytique. La descriptive sera pour présenter les aspects théoriques du CI, et 
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l’analytique concernera l’étude empirique relative à la présentation d’une 
entreprise qui a fait l’objet de traitement au niveau de la FINALEP.  

Pour une meilleure faisabilité, nous devons scinder le présent travail en deux 
parties : 

 La première aura pour vocation de présenter l’aspect théorique du Capital-
Investissement, autrement dit elle sera consacrée à la présentation du concept du 
Capital-Investissement ainsi que ses caractéristiques, ses aspects techniques et sa  
démarche de prise de décision.  

 La deuxième partie, quant à elle, sera entièrement dédiée  à l’application du 
Capital-Investissement en Algérie, il s’agira à un premier temps  de la 
présentation de l’organisme d’accueil  en l’occurrence la « FINancière 
ALgéroEuropéenne de Participation», et dans un second temps, on s’intéressera 
à la pratique du Capital-Investissement au sein de la FINALEP ou nous allons 
traiter un  segment du capital investissement qui est le  Capital-Développement.  

La première partie : LES ASPECTS THEORIQUES DU CI : 

1. Définition du Capital-Investissement (C-I) : 

Pour (Cyril Demaria1, 2010), un financement par Capital-Investissement peut 
être défini comme: « Des investissements négociés en fonds propres ou quasi-
fonds propres, à durée maximale définie, impliquant des risques spécifiques, 
espérant une rentabilité élevée et réalisée pour le compte d’investisseurs 
qualifiés ». 

1.1. Un investissement négocié en fonds propres ou quasi-fond propre : les 
fonds propres représentent la somme des capitaux apportés à la société par ses 
actionnaires, et les bénéfices non distribués laissés à sa disposition (réserves). 
L’investissement en fonds propres peut consister en l’augmentation (capital-
risque, capital développement), le remplacement (capital-remplacement et 
capital-transmission), voire la reconstitution (redressement) des capitaux propres 
de l’entreprise.  

1.2. A durée  maximale définie : indépendamment du type d’instrument utilisé 
(actions cotées, actions non cotées, mezzanine  …), une prise de participation est 
généralement effectuée pour une durée de cinq à sept ans. Ceci signifie donc, 
qu’en investissant dans une entreprise, l’investisseur en capital doit prévoir 
quand et comment il liquidera cet investissement. 

1.3. Impliquant des risques spécifiques : ces investissements présentent des 
risques spécifiques, car il s’agit d’entreprise dans des situations particulières, en 
création ou en restructuration. Ils sont par ailleurs soumis à des cycles propres 
au secteur du private equity.  

1.4. Espérant une rentabilité élevée : en contrepartie des risques encourus, les 
investisseurs espèrent retirer un rendement de leur investissement supérieur à 
celui des valeurs cotées comparable, (cet investissement offre ainsi 
théoriquement une prime sur le rendement des titres cotés).  
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1.5. Réalisé pour le compte d’investisseurs qualifiés : compte tenu de la durée 
de vie d’un fonds (généralement 10 ans), des risques qu’impliquent le placement 
de ce type d’investissement, et pour appliquer une saine gestion, la majeure 
partie des Fonds communs de placements à risque  (FCPR) ou leurs équivalents 
anglo-saxons ( Limited partnerships ou LP ), sont souscrits par des investisseurs 
institutionnels, c'est-à-dire, des caisses de retraite (pension fund), des assurances, 
ou des banques … 

NB : il y’a plusieurs appellation du Capital Investissement, selon le cas, la 
situation et les besoins de l’entreprise et c’est ce qui explique brièvement la 
figure suivante : 

Figure N°01 : Capital Investissement approprié pour chaque stade de vie de 
l’entreprise : 

 

Source : élaborée par l’Association Française des Investisseurs pour la 
Croissance (AFIC), 2006. 

2. Comparaison entre le financement par capital investissement, 
financement islamique et financement bancaire : La comparaison entre ces 
trois types de financement sera résumée dans le tableau ci-dessous :  

Tableau n°01 : Tableau comparatif des trois modes de financement précités : 

 Capital Investissement 
Financement 
Islamique 

Financement bancaire 

Nature du 
financement 

Fonds propres et quasi-fonds 
propres 

Fonds propres et 
quasi-fonds 
propres. 

Prêt (Fonds empruntés 
auprès de la clientèle, du 
marché monétaire ou de la 
banque centrale) 

Décision du 
financement 

Qualité des dirigeants, 
couple produit/marché et 
perspectives de plus value. 

Qualité des 
entrepreneurs 
et perspectives de 
plus-value 
et surtout la 
conformité aux 
normes de la 
Charia 

Capacité de 
remboursement : cash flows 
et autres 
garanties tangibles 
 

Durée de 
l’investissement 
ou de prêt 

Non définie, mais limitée à 
quelques années (à moyen et 
long terme) 

Non définie. 
Définie 
contractuellement (à 
court et moyen terme) 

Liquidité des 
titres 

Très faible Moyen Faible 



 

 

Le Capital Investissement : Un nouveau mode de financement 

Cas : Financiere algero-Europeenne de participation, finalp. 

15 

La Revue du  développements et des Prospectives Pour Recherches et études N° : 03 – décembre 2017 

Dr. TARI Mohamed Larbi. 
Dr. REDDA Khadidja. 

Intervention 
dans la gestion 

Active : le capital 
investisseur est soucieux 
de rentabiliser l’affaire. Il 
participe à son 
administration et assure un 
contrôle périodique. 

Active : le capital 
investisseur est 
soucieux 
de rentabiliser 
l’affaire. Il 
participe à son 
administration et 
assure un contrôle 
périodique. 

Passive : le banquier ne se 
préoccupe que du 
remboursement des 
échéances aux dates 
convenues. 

Compétence Multiples Multiples Financières 

Taille de 
l’entreprise 

Seules les PME-PMI ont besoin 
de son concours, les grandes 
entreprises sont exclues de son 
Champ d’intervention. 

Des individus ou 
des 
projets à petite 
échelle. 
 

Préfère plutôt financer les 
grandes entreprises plus 
bancables et disposant des 
garanties requises. 

Age de 
l’entreprise 

Tous les stades de 
développement de 
l’entreprise. 

Tous les stades de 
développement de 
l’entreprise. 

Préfère financer le 
développement, n’aime pas 
financer les créations. 

Motif de 
l’engagement 

Rentabilité à moyen 
terme et long terme par des 
plus-values de cession. 

Rentabilité à 
moyen 
terme et long 
terme par des 
plus-values de 
cession. 

Remboursement à 
L’échéance du crédit. 

Rémunération 

Non contractuelle (plus-value) 
Et contractuelle 
(commission). 
 

Non contractuelle 
(plus-value) Et 
contractuelle 
(commission). 
 

Contractuelle (intérêt) 

Source : tableau élaboré par les chercheurs. 

3.  Les intervenants dans le capital-investissement : L'industrie du C-I se 
structure autour de trois acteurs principaux et d'un ensemble d'acteurs mineurs, à 
savoir : 

3.1. Les investisseurs : Les principaux investisseurs en C-I sont les filiales des 
banques commerciales, suivies par les fonds de pension, compagnies 
d'assurance, des fonds publics, des familles et des particuliers aisés. On assiste 
depuis peu à l'émergence d'une nouvelle catégorie d'investisseur : les institutions 
financières de développement. 

3.2. Les gestionnaires : La plupart de ces gestionnaires sont issus du monde de 
l'entrepreneuriat et gèrent les investissements, de l'industrie, des banques 
d'affaires ou du conseil. Ils sont le plus souvent affiliés à une société de gestion 
spécialisée indépendante qui peut être réunie à des institutions financières 
(compagnies d'assurance, holding de banques, banques d'affaires). Il est 
nécessaire pour un fonds de C-I d'appuyer sa réputation, pour lever de nouveaux 
fonds. Les gestionnaires se rémunèrent sur la base de frais de gestion prélevés 
sur les montants investis et sur une part des profits dégagés par leur 
investissement. 

3.3. Les entreprises candidates : Les entreprises ciblées par des fonds de 
Capital-Risque sont généralement des entreprises jeunes, souvent des entreprises 
innovantes développant des activités susceptibles de connaître une forte 
croissance dans le futur. Elles peuvent également être des entreprises en 
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création, encore au stade de Recherche & Développement et des premières 
tentatives de commercialisation, ou des entreprises plus mûres à la recherche 
d'opportunités de croissance. 

3.4. Agents et consultants : À mesure de la croissance du Capital-
Investissement, tout un secteur d'activité s'est mis en place, spécialisé dans 
l'intermédiation et la production d'information. Ces agents sont spécialisés dans 
les levées de fonds, l'intermédiation entre les investisseurs institutionnels et les 
sociétés de gestion, l'évaluation et la sélection des fonds. 

4. DEMARCHE STRATEGIQUE DU CAPITAL INVESTISSEMENT : 

4.1. BUSINESS PLAN ET ETUDE :  

Le business plan est le document de référence qui permet à l’investisseur d’avoir 
une idée juste du projet, et c’est à partir de ce document que l’investisseur 
décidera éventuellement de son financement, ou bien son rejet. Le Business Plan 
revêtit une telle importance que les Américains le considèrent comme « the door 
opener2 » (G. Mougenot, 2002), et sans Business Plan il n’y a pas de C-I. 

4.1.1. Définition : il existe peut-être autant de définitions du business plan qu’il 
existe d’entrepreneurs. La plupart du temps on réduit ça à un exercice ennuyeux, 
formel, chiffré… et pourtant le business plan est dans la plupart des cas l’un des 
meilleurs amis de l’entrepreneur.  

En effet, le plan d’affaires (son petit nom en langue française), c’est avant tout 
un outil permettant au créateur de rassembler en un seul et même endroit l’état 
de sa réflexion, sur tous les axes qui constituent le projet. Il comprend deux 
parties :  

a- Une qui est qualitative, reprend les choix et les stratégies de l’entreprise ; 

b- l’autre, quantitative, contient les tableaux chiffrés résultant de ces choix 
(Comptes d’exploitation prévisionnels, bilans prévisionnels, tableaux de 
financement et de trésorerie).  

4.1.2. Les différents rôles du business plan3 : le Business Plan est un 
document de 20 à 50 pages, conçu pour deux usages :  

A- Usage interne : l’utilité du business plan se fera sentir dans le côté 
managérial : 

-  Aligner les objectifs de l’équipe à long terme ; 
- Prévoir et anticiper les grandes étapes du développement de l’entreprise ; 
- Se forcer à se plonger dans les chiffres ; 
- Assurer la viabilité de votre entreprise ; 
- Tester votre idée. 

B- Usage externe : le côté externe se manifestera dans le cas de besoin 
partenarial qui soit financier, commercial ou industriel :  

- Convaincre les banquiers, investisseurs, collectivités territoriales ; 
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- Recruter des associés ou des collaborateurs de “haut niveau” ; 

      -     Trouver des clients.  

4.1.3. Les éléments du Business Plan : chaque business plan doit être adapté à 
la nature du projet et à ses destinataires, il comporte différentes parties :  

A- L’exécutive summary : il détermine une première sélection, il présente en 
une page les porteurs du projet, les objectifs stratégiques, les ressources 
disponibles et recherchées. Sa lecture débouchera soit sur le rejet, faute de 
clarté, d’originalité, ou de rentabilité  suffisante soit l’approfondissement du 
reste du projet. Dès lors le business plan sera présenté à un expert.  

B- Le business model 4 : il permet de comprendre rapidement quelles sont les 
ressources permettant la fabrication du service/produit, comment se passe la 
création de valeur, l’organisation d’accès aux clients et quels sont les flux 
financiers en jeu.  

C- L’analyse stratégique : elle sera constituée de trois étapes :  

a- La définition de la mission de l’entreprise  

b- L’analyse et le diagnostic de l’environnement5(Mathieu Brémont, 2009) 

c- La stratégie marketing 

D- Les moyens d’exploitation : son but est de prouver la faisabilité de 
l’opération et d’expliquer comment l’entreprise espère réaliser ses prévisions de 
vente, en utilisant des outils divers : le plan d’action marketing, 
l’approvisionnement, la production, les ressources humaines, la structure 
juridique. 

E- L’analyse financière : basée sur les divers états financiers passés ou 
prévisionnels, elle a pour objectif  la compréhension et la prévision des futurs 
états financiers de l’entreprise.  

F- La conclusion : vous devez relire votre plan selon l’optique de votre lecteur 
potentiel et faire un rappelle aux six pages clés dans votre business plan. 

G- Les annexes : pour apporter plus de clarté, il est préférable de constituer les 
documents originaux et probants. Par exemple : Les CV des porteurs du projet,  
l’étude de marché, les justificatifs de prévision de ventes…etc.   

4.1.4. Étude du business plan : la réception du business plan par le Capital-
Investisseur est accompagnée par un accord de confidentialité. Dès lors 
commence l’étape de l’étude.  

Cette étude consiste à étudier l’aspect technico-économique et financière du 
projet, et juger les aptitudes des hommes qui vont le gérer.  

a- L’étude technico-économique : elle consistera à :  

1- Faire un constat de l’environnement économique externe en l’occurrence les 
concurrents et leurs stratégies ;  
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2- Faire un constat interne ; celui des points forts et des points faibles ;  

3- S’assurer de la complémentarité entre le projet et son environnement.   

b- L’étude financière : l’investisseur financier doit analyser et mesurer la santé 
financière de l’entreprise, et cela avec l’étude des différents documents 
comptables. 

Il doit mettre en avant trois points qui sont :  

1- L’étude des marges ; 

2-  La structure financière ; 

3- Le financement du bas de bilan.  

c- Le jugement sur les hommes : c’est le diagnostique le plus délicat pour les 
Capital-Investisseur vu que c’est un diagnostique révélateur, sachant que la 
majorité des projets ayant échoués lors de financement par Capital-
Investissement ont pour origine l’incapacité des entrepreneurs à les mener à bien 
et à motiver leurs équipes. La difficulté qui va se faire ressentir est comment 
bien cerner la personnalité des hommes ou femmes porteurs du projet et savoir 
ses intentions futures envers le projet et les investisseurs.  

d- La phase d’audit et d’expertise (due diligence) : le terme anglo-saxon « 
due diligence » signifie que le Capital-Investisseur procèdera aux vérifications 
des informations contenues dans le business plan, outre les autres investigations 
sur l’équipe dirigeante et le secteur.  

Cette phase intervient juste avant la signature du contrat d’investissement entre 
le Capital-Investisseur et l’entrepreneur, c’est un travail de détective minutieux 
qui a pour objet de minimiser au maximum les risques liés à l’investissement. 

NB : seuls les auditeurs externes qui sont habilités à faire ce type d’audit. Ainsi 
ils seront chargés de faire : un audit comptable et financier afin de s’assurer de 
la bonne santé financière de l’entreprise, un audit juridique,  un audit fiscal6( 
Jean-Marc Tariant, 2000) et un audit social. 

4.2. VALORISATION DES ENTREPRISES : 

Valoriser une entreprise consiste à calculer sa valeur financière en tenant compte 
des données comptables passées et du potentiel de développement de la société. 
L’évaluation doit aboutir à deux constats essentiels :   

- La participation en pourcentage du capital investisseur lui assurant une 
position minoritaire.   

- La possibilité de réaliser des plus-values à la sortie. 

Les principales méthodes utilisées pour valoriser une entreprise sont les 
méthodes suivantes : la méthode des comparables (les multiples : CA, EBIT, 
PER…), patrimoniales et la méthode des multiples. Elles vont toutes se baser sur 
les données fournies par le Business Plan révisé7. 



 

 

Le Capital Investissement : Un nouveau mode de financement 

Cas : Financiere algero-Europeenne de participation, finalp. 

19 

La Revue du  développements et des Prospectives Pour Recherches et études N° : 03 – décembre 2017 

Dr. TARI Mohamed Larbi. 
Dr. REDDA Khadidja. 

4.2.1. La méthode des comparables (la méthode des multiples) : via cette 
méthode, la société cible sera valorisée par référence à une ou à un panel 
d’entreprises comparables dont la valeur est connue. Son principe est simple : 
Une entreprise a une valeur car elle dégage un bénéfice, du chiffre d’affaires et 
de la trésorerie. On part donc du postulat qu’une entreprise vaut un multiple 
d’un inducteur de valeur dégagé par celle-ci. Ce multiple est celui d’une société 
comparable à la cible ou déterminé à partir d’un benchmark8 de sociétés 
choisies. 

Le multiple se calcule comme suit :  

Multiple =Valeur de l’entreprise VE ou Valeur des fonds propres (V) ÷ 
Inducteur de valeur 

La mise en œuvre de la méthode des multiples passe par quatre étapes :  

A- Constitution de l’échantillon des comparables : cette étape est primordiale 
car la pertinence du benchmark conditionne directement celle de l’évaluation. 
Plusieurs critères sont utilisés pour optimiser le choix de l’échantillon : le 
métier, le profil de rentabilité, l’âge de la firme, la taille de la firme, le problème 
de développement… 

Tous ces critères conditionnent le risque et le rendement d’un investissement et 
ont donc un impacte direct sur les niveaux de valorisation.  

Voici les agrégats les plus prisés par les analystes financiers et le multiple 
associé :  

Tableau N° 2 : Principaux agrégats utilisés dans la méthode des comparables : 

Inducteur de valeur Multiple 
Le chiffre d’affaire CA VE / CA 
L’excédent brut d’exploitation 
EBITDA 

VE / EBITDA 

Le résultat d’exploitation EBIT VE / EBIT 
Les flux de trésorerie disponibles FTD VE / FTD 

Le résultat net 
Capitalisation boursière / résultat net 
(PER : Price Earnings Ratio) 

Source : THAUVRON.A, Evaluation d’entreprises, ECONOMICA Paris, 2007, p182 

VE étant la valeur de marché de l’entreprise (Capitalisation boursière  + 
Endettement net en valeur de marché). Les multiples du CA de l’EBITDA de 
l’EBIT et des FTD sont dits opérationnels, alors que le PER est un multiple 
boursier.  

B- Les ajustements : après avoir  calculé les différents multiples, les praticiens 
du domaine suggèrent souvent quelques ajustements : 

- La décote de liquidité : Les titres de sociétés non cotées étant beaucoup moins  
liquides que ceux cotées, une décote de liquidité s’impose car la prime implicite 
de liquidité est incluse dans les multiples des sociétés cotées. Le niveau moyen 
traditionnellement retenu est de l’ordre de 20% à 30%.  
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- La décote de taille : Les sociétés ouvertes au public sont généralement plus 
grandes que celles qui sont entre des mains privées. Ainsi des décotes sont 
généralement appliquées (15% à 30%) pour des sociétés de petite taille.   

- La décote de contrôle : Il ne faut pas oublier que le panel de référence 
transactionnel incorpore les primes de control notamment dans le cas d’OPA ou 
de M&A. Cette prime atteint en moyen 20%.   

- L’analyse de régression : Cette méthode consiste à faire une représentation 
graphique par la méthode Moindres Carrés Ordinaires puis mettre en évidence 
une relation linéaire (y = ax + b) entre un multiple de  valorisation (variable 
endogène) et Corriger le multiple sectoriel moyen obtenu sur la base de 
l’échantillon.   

4.2.2.  La méthode patrimoniale9(Pascale Barneto, 2009) : cette méthode a un 
caractère assez statique du fait quel ne se base pas sur la rentabilité future de 
l’entreprise, aussi, cette méthode considère l’entreprise comme une juxtaposition 
des actifs et des dettes. De ce fait l’utilisation du bilan est essentielle. Cette 
méthode englobe d’autres méthodes telle que :  

4.2.2.1. La situation nette réévaluée : Cette méthode consiste à ne retenir que 
les valeurs réelles de l'actif et du passif en éliminant les non valeurs et en 
retraitant les postes en tenant compte de leur valeur du marché (pour les stocks 
notamment). On calculera donc l’Actif Net Corrigé (ou réévalué) : 

Actif Net Corrigé (ANC) = Actif économique en valeur de marché – Dettes 
en valeur de marché 

L’évaluateur ne doit pas omettre d’intégrer les éléments hors bilan tel que le 
crédit-bail et les actifs immatériels qui seront évalués selon la méthode du 
Goodwill. 

4.2.2.2. The goodwill (Survaleur) : Au-delà des valeurs de marché des actifs et 
passifs tangibles du bilan, il peut exister une valeur supplémentaire, par nature 
incorporelle, appelée « Goodwill ». Elle représentera l’efficacité de l’entreprise 
dans l’usage de ces actifs.  Le goodwill peut s’écrire donc :   

Le  goodwill  = Rentabilité effective – Rentabilité normal (en %) x Capitaux 
mis en œuvre  

GW=  

4.2.2.3. Les méthodes intrinsèques : Les modèles d’actualisation des flux de 
trésoreries sont les plus utilisés par les praticiens du capital – investissement. Ils 
sont conformes à la théorie financière, et ont l’avantage de tenir compte de la 
valeur intrinsèque de l’entreprise qui résulte essentiellement de ses 
performances futures. Cependant, des difficultés subsistent sans la pratique, et 
sont liées à la qualité des prévisions de cash-flows, au choix du taux 
d’actualisation, et au choix du taux de croissance à l’infini. Parmi ces méthodes 
intrinsèques, on distingue : 
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a- Les modèles de valorisation par actualisation des dividendes : les « 
Dividend Discoutend Models » sont les plus intuitifs des modèles de valorisation 
des actions. Ils supposent que la valeur d’une action dépend des flux de 
dividendes perçus par l’actionnaire et le prix de revente du titre qui est lui-même 
fonction des dividendes qui seront versés les exercices suivants. La valeur de 
l’action est donc égale à la valeur actualisée des dividendes futurs, sur un 

horizon infini, soit : Vaction=  

b- Valorisation par actualisation des flux de trésorerie : la méthode de 
valorisation par actualisation des flux de trésorerie ou cash-flows  est considérée 
comme la plus pertinente car elle est la plus cohérente avec la théorie financière 
et la plus pragmatique dans la pratique. 

Il conviendra pour évaluer sa valeur d’actualiser ses flux qu’elle générera de 

l’année considérée jusqu'à l’infinie : V= .  L’évaluateur calculera 

donc une valeur sur la période explicite de prévision à la quelle il ajoutera une 

valeur terminale : V=  

C’est le modèle DCF (Discounted Cash-Flows). Les flux à retenir sont les Free 
cash-flows ou Free Cash-Flows to the Firm (FCFF) qui mesurent la 
performance opérationnelle de l’entreprise ou d’une branche d’activité.   

Vcp= Va- Vd=  

Les free cash-flows se calculent comme suit10(Pascale Barneto, 2009): 

EBITDA + Produits de trésorerie et d’équivalent de trésorerie +/- autres  
produits et charges opérationnels - impôts - Augmentation du BFR à financer - 
Acquisitions d’immobilisations corporelles (nettes des cessions) = Flux de 
trésorerie libre. 

c- Le modèle APV (Adjusted Present Value) (VAN) : l’AVP (ou VAN ajustée) 
permet de palier à l’hypothèse de stabilité de la  structure financière et donc du 
coût du capital dans le temps. L’APV peut être résumé en trois points :   

- Evaluation des DCF par actualisation des FCF au coût des fonds propres, sous 
hypothèse d’un financement à 100% par fonds propres ;  

- la valeur des économies d’impôts provenant des dettes; 

- Somme des deux valeurs :  

� =  

Avec :  
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ka : coût des capitaux propres, sous hypothèse d’un financement intégralement 
par fonds propres. Ce taux est calculé par le MEDAF en utilisant un bêta 
désendetté. 

kd : coût de la dette. 

Dt-1 : dette en début d’année courante. 

TI : taux d’impôts sur les bénéfices des sociétés. 

d- Taux de rendement interne (TRI) : le TRI (Internal Rate of Return-IRR) est 
une mesure de performance permettant de prendre en compte l’impact du temps 
sur l’investissement.  

La formule du TRI est la suivante :  

 

 

Il est complémentaire aux méthodes des multiples, pour son utilité à mesuré la 
performance et surtout l’impact temporelle sur le rendement.   

4.3. CRITERES DE DECISION : 

A se stade la relation entre le capital investisseur et l’entrepreneur a franchi un 
pas considérable, ainsi la probabilité de rejet deviens très faible. Les critères de 
décision pour l’entrepreneur sont basés sur plusieurs axes :  

4.3.1. Le management : les Américains sont à cheval sur ce genre de critères, 
ils affirment qu’il suffirait d’un business plan et d’une fiche de référence pour 
décider d’un investissement.   

4.3.2. Le couple produit/marché : les caractéristiques du produit et son 
adaptation au marché est l’un des soucis du capital investisseur du fait que sa 
doit être le fer de lance de l’entreprise. En fin, le capital investisseur prendra le 
soin de vérifier que le taux de croissance de l’entreprise financée est supérieur à 
celui du marché dans lequel elle est destinée à évoluer.  

4.3.3. La stratégie : la stratégie adoptée par l’entrepreneur doit être adaptée à 
ses ressources, tant humaines que financières, et étudiée sous ses divers aspects : 
Aspect industriel et économique : inclus le choix qu’aura l’entrepreneur à faire 
quant au recours à la sous-traitance.   

4.3.4. Les aspects financiers : le capital investisseur aura trois questions 
auxquelles il devra trouver une réponse :   

• quelle serait l’éventuelle rentabilité dégagée par le projet ?  

• quel est le niveau de rentabilité optimale pour la société de Capital-
Investissement ?  

• à quelle hauteur engager la société ?   

4.3.5. Les possibilités de sortie : la sortie du capital de la société cible est une 
étape cruciale lors de financement par C-I, ce pourquoi l’investisseur accorde 

Taux d’actualisation= (flux année n/ flux année initiale) 1/n  1 
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une grande importance à la liquidité future de sa participation et doit assurer au 
maximum sa sortie.  

 

 

4.4. LE MONTAGE FINANCIER ET JURIDIQUE DU C-I 

Apres une multitude de réunions entre les Capital-Investisseurs et les 
entrepreneurs, qui ont pour but de sortir avec une décision en ce qui concerne la 
prise de participation dans l’entreprise candidate.  Pour une entreprise qui a 
remplie tout les critères d’une décision favorable, il sera logique de passer à la 
prochaine étape, qui va finaliser les procédures de participation par le montage 
financier et juridique.  

4.4.1. LE MONTAGE FINANCIER : 

L'opération de prise de participation est fondée sur un ensemble de contrats entre 
les deux pôles ayant pour but de protéger la participation détenue par le capital-
investisseur, et de contribuer à la mise en place des conditions d'un partenariat 
efficace.  Ce partenariat se complète par le choix d'instruments financiers qui 
dépend du stade de développement de l’entreprise et des caractéristiques du 
projet à financer. Chaque niveau de risque dans un projet implique un choix 
d’instrument précis, ce qui justifie l’une  des spécificités du Capital-
Investissement qui consiste l’intégration de différents types de titres financiers 
au sein des contrats de prise de participation. Ces titres donnent soit un accès 
immédiat ou différé au capital.  

4.4.1.1.  Les titres qui ouvrent un accès direct au capital : le C-I utilise quatre 
types de titres pour accéder directement au capital11( Eric STEPHANY, 2003) :  

a-  Les actions ordinaires (simples) ;                 

b- Les actions de priorité ou privilégiées ;   

c- Les actions à droit de vote double (ADVD) (Pierre BATTINI, 1998);12   

d-  Les actions à dividendes prioritaires sans droit de vote (ADP) ;   

e-  Les certificats d'investissement(CI). 

4.4.1.2. Les titres offrant une possibilité d'accès à terme au capital : appelés 
« titres hybrides », ils donnent à leurs détenteurs un accès différé au capital de 
l’entreprise par le biais de conversion, de remboursement ou de présentation 
d'un bon de souscription.  

a- Les obligations convertibles en actions (OCA13) (Jean-Marc TARIANT, 
2001) ;   

b- Les obligations remboursables en actions (ORA ;)   

c- Les bons autonomes de souscription d'action (BSA) ;  

d- Les actions à bons de souscription d'actions (ABSA) ;   
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e- Les obligations à bons de souscription d'actions (OBSA) ;  

f- Les stock-options (plan d'options sur actions). 

4.4.1.3. Les autres titres utilisés : il existe d'autres types de titres utilisés dans 
le cadre d'une prise de participation par le Capital-Investissement. 

a- Les comptes courants d'actionnaires ;   

b- Les prêts participatifs.   

4.4.2. LE MONTAGE JURIDIQUE  

4.4.2.1. Les protocoles : les financiers attachent un grand intérêt à deux 
protocoles particuliers : la garantie de passif et le pacte d’actionnaires.  

a- La garantie de passif : la garantie de passif ne peut intervenir que dans le cas 
où l’entreprise financée existe déjà et possède un passé comptable. Autrement 
dit, cette garantie ne peut être invoquée que dans les opérations de Capital-
Développement ou de Capital-Transmission. Elle est donnée par les actionnaires 
majoritaires de la société aux investisseurs financiers pour garantir le passif.  

b- Le pacte d’actionnaire : le pacte d’actionnaires est un document juridique 
qui vise essentiellement, à contrôler la géographie du capital, et à organiser les 
pouvoirs de l’investisseur minoritaire. D’autres clauses particulières peuvent 
être réservées pour répondre à d’éventuelles préoccupations. Le pacte 
d’actionnaires signé entre les actionnaires fondateurs, les dirigeants, et le groupe 
financier est soumis à l’approbation d’une Assemblée Générale.  

Deuxième partie : LA PRATIQUE DU CAPITAL-INVESTISSEMENT EN 
ALGERIE 

1- PRESENTATION DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL « FINALEP » : 
FINALEP/Spa  

(Financière Algéro-Européenne de Participations/société par actions) est une 
société mixte Algéro-européenne spécialisée dans le capital-investissement. Elle 
a été créée en avril 1991 avec un capital de 73.750 MDA dans le sillage des 
réformes engagées du système bancaire et financier algérien (La loi n° 9010 du 
14 avril 1990 sur la monnaie et le crédit), afin de promouvoir ce mode de 
financement en Algérie. Son capital était réparti entre les partenaires algériens 
majoritaires de 60% (40% pour la Banque de Développement Local, 20% pour 
le Crédit Populaire d’Algérie) et les partenaires européens à hauteur de 40% 
(28,74% détenus par l’Agence Française de Développement et 11,26% par la 
Banque Européenne d’Investissement). La FINALEP, a pour mission  principale 
la prise de participations dans le capital de PME. 

2- CAS PARATIQUE : CAPITAL-DEVELOPPEMENT (SAFAX)14 

Après avoir traité l’aspect théorique du C-I dans la partie précédente, nous 
exposons dans cette partie  un cas réel de financement par Capital-
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Investissement recueillit auprès de la FINALEP. Dans le cadre de cette étude, 
nous présenterons une analyse financière et non-financière du projet. 

3. PRESENTATION GENERALE DU PROJET  

3.1. Présentation globale de la société : il s’agit de la société située à Alger « 
SAFAX SPA », dont l’activité a débuté au 26/05/1991.  SAFAX SPA est une 
société d’économie mixte algéro-française, qui fut agréée en 1990 par le conseil 
de la monnaie et du crédit, les premiers statuts ont été établis le 18/05/1991 pour 
un capital social d’Un Million DA (1.000.000 DA), dont l’objet social est : « 
Entreprise industrielle spécialisée dans la fabrication d’ensembles électroniques 
».  Depuis 1991, sa production est orientée vers la fabrication d’ensembles 
électroniques utilisés dans le domaine de la conversion d’énergie. Ces produits 
peuvent être classés en deux familles :  

- Les chargeurs / onduleurs (produits finis) 

- Les transformateurs (produits intégrales)  

Le 27/02/1998, il y a eu modification ; le capital est passé de 1.000.000 DA à 

5.000.000 DA par incorporation des résultats en instance d’affectation.  

3.2. Situation stratégique générale de la société : la société répondant à des 
besoins spécifiques, et pour lesquels il y a une grosse demande. Elle s’opère 
donc sur un créneau porteur et se retrouve en situation de quasi-monopole sur le 
marché algérien. Il est à noter que la société est aussi agréée pour plusieurs 
grandes marques mondiales. Ceci se traduit par un portefeuille client important 
qui est composé de :  

- Un certain nombre de grossistes revendeurs. 

- Le ministère des Postes et télécommunications. 

- Le Ministère de la Défense Nationale. 

- SONATRACH. 

- SONALGAZ. 

- Un certain nombre d’opérateurs économiques privés.     

La société possède de fortes barrières à l’entrée, qui résultent du savoir-faire 
dont elle dispose dans un domaine de haute technicité, ce qui rend ce marché 
relativement difficile à pénétrer. De plus la forte notoriété du dirigeant assure un 
plan de charge assez important.  

3.3. Étude technico-économique du projet : le projet d’investissement de 
SAFAX concerne l’acquisition de nouveaux outils de production qui lui 
permettront de développer leur offre de produits existante. Les nouveaux 
produits sont les suivants :  
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a- Armoires INTÉGRALES : Caractéristiques dimensionnelles; Hauteurs : 
24U, 36U, 42U, 47U ; Largeurs : 600 mm (800 mm sur demande) ; Profondeurs 
: 600, 800 et 1000 mm.  

Structure auto porteuse grâce à un châssis rigide, configurable à la carte selon 
votre application, cette baie accepte les climatiseurs en porte, panneau, toit ; elle 
est conçue pour une gestion des entrées/sorties.  

b- Armoire de distribution série APG / APGM : Cette armoire pied de grue 
est destinée aux chantiers importants avec, entre autres, l'installation de grue à 
tour. Cette fabrication se fera sur la base d’un accord de transfert de know-how 
(savoir-faire) avec un fabricant réputé. L’intégration locale sera de l’ordre de 
50%. Cela constitue une bonne garantie de faisabilité technique.  

4.  Analyse financière de la société : pour établir la situation financière de la 
société cible, nous avons analysé les comptes sociaux des trois dernières années 
précédant le financement (N-2, N-1, N).  

4.1. Le bilan financier de la société :  

Tableau N° 03 : Le bilan financier de la société SAFAX 

 
Source : Conception personnelle à partir des données de la FINALEP. Notes :  

- Les immobilisations n’ont pas fait l’objet de réévaluation introduite par le 
dispositif du décret 93-250 et le décret 96 portant réévaluation des 
immobilisations.   

- L’endettement est raisonnable malgré qu’on constate en N, une augmentation 
considérable de dettes, les dettes à Court Terme (DCT) sont principalement du 
crédit vis-à-vis de fournisseurs étrangers.  

4.2. Compte de Résultat :  

Pour démonter les ressources de l’exercice provenant de l’activité de l’entreprise 
cible, nous établirons le tableau de compte de résultat suivant :  

Tableau N° 4 : Compte de résultat (SAFAX) 
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Source : Conception personnelle à partir des données de la FINALEP. 

 

4.3. Les ratios de structure   

Tableau N°5 : Les ratios de structure (SAFAX) 

 
Source : Conception personnelle à partir des données de la FINALEP. 

- Le ratio d’indépendance financière quoi qu’en baisse demeure à un niveau 
élevé mais stabilisé a partir de N-2 près de 60%, se qui signifie que la société 
n’utilise pas excessivement ces capitaux propres et ne risque pas de forte charge 
liée à l’augmentation des taux d’intérêt. Parce que ce ratio est un bon indicateur 
de la capacité de l'entreprise à  rembourser ses créanciers, la plupart des prêteurs 
y accordent une grande importance.  

35 307/ 62 271= 56,69 %  

35 307 / 26 964= 1,31%  

16 895 / 62 271= 27,13%  

45 376 / 62 271= 72,86%   

- Le ratio d’autonomie financière quoi qu’en baisse à cause des crédits obtenus 
durant l’exercice N-1et N, reste à un niveau supérieur a 1 se qui est fortement 
recommandable car ça démontre que l’utilisation des ressources internes est 
supérieure a l’utilisation des financements externes.  

- Le ratio d’immobilisation de l’actif  met en évidence la sur-immobilisation ou 
la sous-immobilisation de l’actif. Variable selon les secteurs, il est relativement 
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faible dans l’entreprise cible tenant compte que c’est une société de production 
ce qui demande un renforcement des immobilisations liées à la production.  

- Le Ratio de liquidité de l’actif  montre est-ce que les actifs pouvant se 
transformer assez rapidement en argent ou pas, on remarque une forte rentabilité 
des actifs de SAFAX en N-2 et N mais en baisse passagère en N-1 mais assez 
rentable quand même. 

 

 

 

 

 

   

Tableau N°6 : Décomposition de la rentabilité par poste 

 
Source : Conception personnelle à partir des données de la FINALEP. 

On constate que la rentabilité des fonds propres est  le résultat de l’effet de 
levier mais aussi d’une vitesse de rotation élevée de l’actif.  Le taux de marge 
bénéficiaire intervient moyennement dans la composition de cette rentabilité, 
l’amélioration de ce ratio est donc liée à des actions sur l’exploitation. 

4.4. Les engagements  

Le seul engagement en cours est un financement AFD (ex CFD)/BAD (Banque  

Africaine de Développement). De 9 122 KDA contracté en 08/N-1 remboursable 
en 07 ans dont 03 ans de différé au taux de 3,3 %15.                                                 

7 145/35 307= 0,202  

7 145 / 55 800= 0,128  

55 800 / 62 271= 0,896  

62 271 / 35 307= 1,763 . 
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4.5. Le tableau de financement   

Tableau N° 7 : Le tableau de financement de la société SAFAX      (Unité : 
KDA). ..N-1 N-1 / N Ressources N-2 /N-1 N-1 / N 

 
Source : Conception personnelle à partir des données de la FINALEP. 

Variation du BFR : De N-1 à N, le BFR augmente d’une manière importante 
de fait principalement de la hausse du niveau des stocks ainsi qu’une 
augmentation des créances sur clients, malgré cela Le BFR sera couvert par 
l’apport de la FINALEP.  

Variation de la trésorerie : La variation de la trésorerie est faiblement positive 
de N-2 à N-1. De N-1 à N, la variation est en baisse importante à cause de la 
diminution de l’encaissement du fait d’une faible augmentation du FR face à une 
augmentation importante du BFR.  

5. ETUDE TECHNIQUE DU PROJET  

Cette phase consiste en l’étude qui porte sur tous les aspects non financiers du 
projet.  
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5.1. L’analyse du marché : l’examen du marché concerne le projet de 
développement envisagé par la société SAFAX, c’est-à-dire la production de 
postes à souder et de climatiseurs16.  

 a- Les climatiseurs : Les besoins du pays pour ce type de produits sont estimés 
à 100 000 unités /an tous modèles confondus. Comparativement à d’autre pays à 
climat chaud, l’Algérie est sous-équipée en matière de climatisation. Une 
fabrication locale soignée à des prix raisonnables et impliquant un service après 
vente efficace permettra un développement rapide de ce marché surtout que 
c’était le premier à se lancer dans un tel projet. Par ailleurs, les droits de douanes 
pour les climatiseurs importés pour la revente en l’état étaient de 45 % ; et de 5 
% pour les composants (circuits frigorifique, échangeurs, groupes de ventilation 
et filtration). La capacité nominale envisagée est de 5 000 unités /an avec une 
montée en cadence progressive.  

Tableau N° 8 : La capacité nominale de production envisagée des 
climatiseurs 

 
S: pour climatiseur Split System; WIN: pour climatiseur Window 

Source: Conception personnelle à partir des données de la FINALEP.  

b- Les postes à souder : Partout où des soudures de qualités sont exigées,  
l’emploi du poste à souder à courant continu est incontournable. C’est le cas 
dans les secteurs d’hydrocarbures (soudures de Pipelines), la réparation navale, 
la construction métallique…etc. 

Ce type de poste est entièrement importé. D’après les statistiques douanières, le 
marché national absorbe environ 10 000 postes/an. La valeur unitaire moyenne 
d’un poste est de  

10 000 $(USA) (cas d’un 400 A). La capacité nominale de production envisagée 
est de 300 unités/an avec une montée en cadence progressive comme suit :  

Tableau N° 9 : La capacité nominale de production envisagée des postes à 
souder 
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Source: Conception personnelle à partir des données de la FINALEP.  

5.2. Les avantages fiscaux  

- la société a bénéficié d’avantages ANDI en date de 11/06/N-4 pour une durée  
de 4 ans (décision n° 916) ; 

- exonération de l’IBS pour les années N-4, N-3, N-1 et N ; 

- exonération de la TAP et du VF du 01/08/N-4 au 01/08/N+1 ; 

- cotisation patronale réduite du 01/08/N-4 au 01/08/N+1. 

- dans le cadre de l’investissement permis par le prêt CFD, la société a obtenu de 
nouveaux avantages ANDI (décision du 26/14/N-1) pour une durée de 03 ans 

- exonération de l’IBS ; 

- exonération de la TAP et du VF ; 

- cotisation patronale réduite (environ 40 %). 

Un dossier ANDI sera introduit pour l’obtention d’avantages fiscaux pour le 
nouveau projet. 

Pour les besoins de l’étude, il sera supposé que ces avantages sont acquis pour 
une durée de 5 ans.  

6.  Etude financière du projet 

6.1. Coût du projet : le coût du projet est constitué de l’existant net (déduction 
faite des engagements en cours), valorisé comptablement à fin N, auquel 
s’ajoute le coût du programme de développement. Les nouveaux investissements 
concernent :  

- Le renforcement du potentiel mécanique par l’achat d’une machine à 
commande numérique type grignoteuse à découpage laser. Cette machine 
permettra d’améliorer la qualité de l’habillage des produits (tôlerie) ainsi que la 
productivité de l’atelier mécanique ; coût 500.000 USD ;  

- Acquisition d’une chaîne complète de peinture époxy17 /four utilisable pour les 
deux productions envisagées ; coût : 100.000 USD ;  

- Acquisition d’une ligne d’assemblage complète permettant le montage des 
climatiseurs ; coût : 150.000 USD ;  

- Le BFR est estimé à 4 mois de consommation de matières, créances clients 
TTC à 30 jours et paiement fournisseurs à 60 jours ;  

- Fret et assurances, Droit de douane & taxes. 

6.2. Tableau de financement des trois premières années   

Tableau N° 10 : Tableau de financement des trois premières années 
(SAFAX) (Unité : KDA) 
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Source: Conception personnelle à partir des données de la FINALEP.  

 

 

 

 

6.3. Structure de financement  

Tableau N° 11 : Structure de financement (SAFAX) 

 
Source: Conception personnelle à partir des données de la FINALEP.  

L’intervention de la FINALEP va représenter environ 30% des fonds propres. 

6.4.  Modalités d’intervention de la FINALEP   

Tableau N° 12 : Modalités d’intervention de la FINALEP (SAFAX) 

 
Source: Conception personnelle à partir des données de la FINALEP.  
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6.5. Données prévisionnelles d’exploitation du projet accouplée à celle de 
l’exploitation actuelle   

Tableau N° 13 : Données prévisionnelles d’exploitation du projet (SAFAX)  

Source: Conception personnelle à partir des données de la FINALEP. + 
6.6.  VAN et TRI  
La VAN est calculée par déduction des CF générée (actualisées) du montant de 
l’investissement initial. Le tableau suivant nous donne une idée sur la VAN de la 
société selon différents taux d’actualisation utilisés.  
Tableau N° 14 : VAN et TRI (SAFAX)  
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S
Source: Conception personnelle à partir des données de la FINALEP.  

Le TRI égale approximativement 76,5%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.7. Contribution marginale de l’ancienne et la nouvelle activité à la 
couverture des frais fixes   
Tableau N° 15 : Contribution marginale de l’ancienne et la nouvelle activité 
à la couverture des frais fixes 

 
Source: Conception personnelle à partir des données de la FINALEP. 

On constate que la marge sur coûts directs de production est suffisamment 
confortable pour faire face aux frais fixes mais également pour absorber des 
augmentations de coûts ou pour réduire les prix de vente sous la pression de la 
concurrence nationale et étrangère.  
6.8. Résultat disponible  
Tableau N° 16 : Résultat disponible (SAFAX) 
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Source: Conception personnelle à partir des données de la FINALEP.  

6.9. Résultat éventuellement distribué  
Le taux de distribution est estimé à 50% à compter de N+1.  
Tableau N° 17 : Résultat éventuellement distribué 

 

Source: Conception personnelle à partir des données de la FINALEP.  

 

6.10. Rentabilité anticipée par la FINALEP 

La rentabilité actualisée de la participation de la FINALEP sera appréciée à  
travers l’ensemble des rémunérations escomptées (dividendes actualisés + 
Goodwill actualisé + Quotte part actualisée dans réserve légale + quotte part 
actualisée dans résultat reporté de N+10) soit :  

6.10.1. Dividendes actualisés (i= 15%)  

Il est judicieux d’estimer que l’intervention de la FINALEP n’ouvre pas droit  
aux dividendes en N+1 car si son entrée est décidée, elle se fera vers la fin du 
3ème trimestre de la même année ou au 4ème trimestre de cette même année.  

Tableau N°18 : Dividendes actualisés (SAFAX)  

 

 Source: Conception personnelle à partir des données de la FINALEP.  

Total des dividendes actualisés = 103 942 KDA 
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6.10.2. Goodwill actualisé : le capital de l’affaire serait de 50.250 KDA. Si l’on 
considère des actions d’un nominale de 2.500 DA, le capital est alors composé 
de 20.100 actions dont 29,92 % représentent les actions de FINALEP soit 6.030 
actions.  

�� ��� ������ =   =   

Le GW par action en DA courants est de 5.057 DA. 

Le GW total en DA courant de la FINALEP est de 30.493 KDA. 

Le GW par action actualisé à 15% l’an sur 10 ans est de 1.250 DA. 

Le GW total de FINALEP actualisé à 15% l’an sur 10 ans est de 7.537 KDA.  

Il serait raisonnable de considérer que la formule est incluse dans le pacte 
d’actionnaires qui engage les actionnaires  à acquérir la participation de la 
FINALEP  lors de sa sortie du capital de l’entreprise.  

6.10.3.  Quotte part actualisée dans réserve légale  

Réserve légale cumulée × 29,92 % × 1,15-10 = 5.038 KDA × 29,92 % × 1,15-10 = 
372 KDA.  

6.10.4.  Quotte part actualisée dans résultat reporté de N+10  

[(R N+10 / 20.100 actions) × 6.030 actions] × 1,15-10  = 

[(94.635 / 20 100 actions) × 6.030 actions] × 1,15-10 = 6.994 KDA.  

La rentabilité actualisée de la participation de la FINALEP : 

 

Sans tenir compte de l’actualisation, l’entrée et la sortie de la FINALEP 
seraient:  

- Entrée : Capital + Compte Courant actionnaires = 15 075 KDA 

- Sortie (l’ensemble des encaissements étalés sur 10 ans) :  

Capital + Compte Courant Actionnaires + dividendes + Goodwill + Quotte part 
dans réserve légale + Quotte part dans résultat reporté de N+10 =  

15 075 KDA + 240 694 KDA + 30 949 KDA + 1 507 KDA + 28 315 KDA = 
316 085 KDA 

6.10.5. Rentabilité annuelle moyenne   

A titre de compressant, la rentabilité actuelle d’un placement en DAT de  
montant égale sur 10 ans au taux brut de 10% l’an donne un taux de 37% l’an 
sur 10 ans, intérêts capitalisés. 

7. DECISION DE PARTICIPATION DU PROJET  

La projection de l’étude sur dix (10) ans (Long terme) est difficile à réaliser sans 
la prise en compte d’une grande marge d’erreur, malgré cela nous 
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recommandons au Comité Exécutif la prise en considération de cette affaire 
pour un scénario d’intervention de 15 millions DA.   

Le projet mérite d’être financé eu égard à ses caractéristiques :   

- La forte rentabilité financière du projet ; 

- La compétence et l’expérience du promoteur ; 

- Une faisabilité technique et commerciale assurée ; 

- Des performances économiques convenables ; 

- Une intervention dans le capital sans droit d’entrée. 

CONCLUSION   

D’après de tous ce qu’on a vu dans cet article, on peut conclure que le métier du 
Capital Investissement consiste à prendre des participations majoritaires ou 
minoritaires dans le capital de petites et moyennes entreprises (PME) 
généralement non cotées. Cette prise de participation permet de financer leur 
démarrage, leur croissance, leur transmission, parfois leur redressement et leur 
survie. 

Pour les prises de participation, la FINALEP applique la démarche traditionnelle 
d’analyse du business plan, mais la difficulté se trouve dans le manque de clarté 
et de visibilité des business plan présentés, qui est causée essentiellement par le 
manque de bureaux spécialisés dans l’élaboration et la confection de ce 
document, ajoutant à cela la pratique algérienne du domaine financier qui a 
donné une notion purement administrative à ce document, ce qui le prive de son 
utilité.  

En ce qui concerne l’analyse, elle s’effectue en deux étapes : la première est 
qualitative, et consiste à apprécier l’aspect général du projet essentiellement 
l’analyse de l’environnement interne et externe de l’entreprise cible et la 
compétitivité de leur produit dans un marché bien définit, la deuxième, 
quantitative, pour calculer les revenus futurs et le potentiel financier du projet.  
Pour l’analyse des projets, la FINALEP se heurte à des difficultés concernant les 
méthodes d’évaluation, mais elle a su s’adapter en optant pour une technique 
d’évaluation propre au climat d’affaires algérien, une méthode qui a fait ses 
preuves et qui a été réutilisée par les autres institutions de Capital-
Investissement en Algérie. 

Après cette phase de diagnostic, le Capital- Investisseur pourra appliquer les 
différentes approches de valorisation de l’entreprise cible pour faire ressortir une 
valeur globale de cette dernière, et enfin une valeur de ses actions, ce qui lui 
servira de base de négociation avec le cédant, pour déterminer le prix d’achat 
des actions de la société. 

Résultats et discussion des hypothèses : 
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La pratique du Capital-Investissement en Algérie est restée timide, mais au vu 
de la situation économique actuelle en Algérie, elle présente certains aspects 
propices au développement de ce mode de financement. En effet il y a des 
indices qui montrent que le Capital Investissement peut être lancé dans notre 
pays :  

 L’évolution du rôle économique des PME algériennes. 
 Les privatisations et les restructurations. 
 Les contraintes et les limites du financement bancaire, car le besoin croissant de 

financement des PME algériennes couplé au déclin de leur financement 
disponible par des moyens alternatifs, représente une importante opportunité 
pour le financement par Capital-Investissement.  

 A ces différents atouts, on peut rajouter la création d’organismes de garantie tels 
que la CGCI (Caisse de Garantie des Crédits d'Investissements) et le FGAR 
(Fonds de garantie des crédits aux petites et moyennes entreprises), et le 
programme 2010-2014 qui vise la promotion de 200.000 PME génératrices.  

Et c’est ce qui nous amène à confirmer la première hypothèse, c'est-à-dire, le CI 
pourra être une source alternative pour le financement des PME en Algérie. 

A travers la partie pratique au sein de la FINALEP et qui concerne la société 
SAFEX, nous pouvons affirmer la deuxième hypothèse, autrement dit,  il y a une 
pratique du  Capital-Investissement en Algérie. 

Recommandations : 

Parmi les  recommandations que nous jugeons pertinentes, on peut citer : 

- L’horizon de prévision doit être réduit afin de diminuer le risque de la 
FINALEP ; 

- L’affectation des fonds propres pourrait être améliorée. Effectivement, la  

FINALEP pourrait mettre en place des comptes courants d’actionnaires 
convertibles afin de maximiser son profit.  

- La mise en évidence de la variation de BFR permettrait de corriger la marge 
brute d’autofinancement et donc, de déterminer le véritable flux de trésorerie de 
chaque exercice.  

- Comme le chiffre d’affaires stagne à partir de l’année N+3, il serait pertinent 
de se pencher sur celui-ci afin de déterminer les causes de cette stagnation.  

-  La FINALEP peut crée une filiale spécialisé dans le consulting et l’élaboration 
du Business Plan vu le manque remarquable de ces institutions spécialisées, car 
elle  peut rater de bons projets seulement parce que leur Business Plan est mal 
confectionné.  
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