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  : إعداد

  .*زيان أمنة. د.ط

 : الملخص

حىت العقود االخرية مل تكن التكنولوجيا واملعرفة واملواد غري امللموسة هي من حمددات النمو الرئيسية، بل كان      

لبنية التحتية وتراكم العوامل االنتاجية، إال ان ذلك االعتماد على االصول املادية واالصول امللموسة مثل املعدات وا

اختلف يف السنوات االخرية حيث بدأ االهتمام بشكل كبري ومتسارع باملوارد غري امللموسة املتمثلة باملعرفة، إن 

وفري هذا التحول حيتاج اىل جمموعة عناصر منها االهتمام بتطوير التعليم واملعارف وتطوير القدرات االبتكارية، وت

البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتوفري بيئة اقتصادية مالئمة، جاء مؤشر املعرفة العريب ليقيس هذه 

�دف هذه الدراسة إىل حتديد مرتبة اجلزائر يف هذه املؤشرات خالل السنتني . 2015التحوالت يف سنة 

راتب متوسطة يف مؤشري التعليم العايل والتعليم التقين املاضيتني، حيث توصلت النتائج إىل احتالل اجلزائر مل

والتدريب واملهين، بينما عرفت تراجعا يف مؤشرات التعليم ما قبل اجلامعي، البحث والتطوير واالبتكار، تكنولوجيا 

 .املعلومات واالتصال ومؤشر االقتصاد

  .املعرفة العريباقتصاد مؤشر  مؤشر االبتكار، مؤشر التعليم، مؤشر االقتصاد،: الكلمات المفتاحية

Abstract : 

 In this era we find a new phase prominent features widespread use and is acclaimed for its 

secretions information revolution and cognitive affected all sectors, and even recent decades 

technology, knowledge and materials intangible are not determinants of the key growth, but 

was relying on physical assets   such as equipment and infrastructure and the accumulation of 

productive factors, but that differed greatly in recent years where seemed attention dramatically 

and rapidly resources of knowledge. The knowledge arabic index was born to measure this 

recources. This study aimes to determine the rank of Algeria in this index in the last two years. 

The results show that Algeria was in the medium rank at higher education, technical education 

and vocational training indexes, while it  was in the late rank at  pre-university education, 

research and development and innovation, information and communication technology and the 

economy indexes. 

Key Words : The knowledge Arabic Index, Education Index, Innovation Index, Economy 

Knowledge Index. 
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 :مقدمة

الزراعي قبل القرن التاسع  ، تطورت من ا�تمع1ربط املؤرخون تطور ا�تمع البشري بثالث مراحل أساسية     

جمتمع املعلومات واملعرفة يف منتصف القرن املاضي إىل  عشر حنو ا�تمع الصناعي يف بداية القرن العشرين  إىل

اً لدور املعرفة واملعلومات يف االقتصاد، فاملعرفة اليوم أصبحت حمركا يشهد فيه العامل ازدياداً مطرد الذي،2يومنا هذا

لإلنتاج والنمو االقتصادي، كما أصبح مبدأ الرتكيز على املعلومات والتكنولوجيا من العوامل األساسية يف االقتصاد 

ه التطورات إىل ظهور مما ساهم يف زيادة حدة املنافسة بني املنظمات يف خمتلف ا�االت، حيث أدت هذاملعاصر، 

مما يربز أمهية اقتصاد املعرفة كواحد من مشكلة حيوية تتمثل يف كيفية حتديد القيمة احلقيقية ملنظمات األعمال 

أهم حمركات التقدم والتطور يف ا�تمعات اإلنسانية حاليا، واملعرفة ركيزة أساسية ألي جمتمع يسعى إىل التقدم 

والواقع الذي يبدوا جليا يف الوقت الراهن أن املنافسة احلقيقية بني عات احلديثة، وتبوء مكانة الئقة بني ا�تم

 منظمات األعمال تتمثل يف حماولة بناء رأس املال الفكري بكل الوسائل املمكنة وجوهره األساسي هو املعرفة

رن احلادي والعشرين والعامل اجلديد لتوازنات القوى يف النظام العاملي خالل الق حيث تعد املعرفة احملدد الرئيسي

مبتكراً،  ما يعين أن القوة والسلطة أصبحتا مرتبطني بإنتاج املعرفة، والقدرة على استخدامها استخداما احلاسم فيه،

  .3امليادين وأصبح رأس املال البشري ذا قيمة رحبية ومعياراً رئيسياً للنجاح والتقدم يف مجيع

  : اليةمن هذا المنطلق نطرح اإلشكالية الت

  ما واقع اقتصاد المعرفة في الجزائر خالل السنتين الماضيتين؟

اإلشكالية قمنا بتقسيم البحث إىل ثالثة حماور، حيث مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي لتحليل  وملعاجلة 

  .الدراسة

  :أهداف الدراسة

 . تصاد قائم على املعرفةتسليط الضوء على أبرز املفاهيم االدارية املعاصرة املتمثلة يف اق -

 .التعرف على مؤشرات اقتصاد املعرفة باجلزائر - 

 .أمهية اقتصاد املعرفة كمؤشر لتقييم الدول - 

  :أهمية الدراسة

يعترب اقتصاد املعرفة واحد من أهم حمركات التقدم والتطور يف ا�تمعات اإلنسانية حاليا، حبيث أصبحت املعرفة 

ىل التقدم وتبوء مكانة الئقة بني ا�تمعات احلديثة، ويف دراسة ملؤشراته باجلزائر، ركيزة أساسية ألي جمتمع يسعى إ

 .تقييم املؤشرات املتعلقة به ملعرفة مسار اجلزائر يف هذا املؤشر
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 مفهوم المعرفة: المحور األول

I. مفهوم المعرفة  

ل لإلدراك الكلي أو املركب، كذلك املعىن اللغوي للمعرفة هو اإلدراك اجلزئي أو البسيط، حيث أن العلم يقا    

فقد مت تعريف املعرفة بأ�ا معلومات، بيانات أو حقائق ميتلكها الشخص يف عقله عن شيء ما، أما معىن 

، وقد عرفت املعرفة من 4الفلسفي للمعرفة كما جاءت به الفلسفة اإلغريقية فهي تدل على أ�ا تصور جمرد واسع

  :5نلقي نظرة على ماهية البيانات واملعلومات الرتباطها مبفهوم املعرفةعديد الكتاب، وقبل التطرق هلا س

I.1 .متثل املادة اخلام اليت يتم التوصل إليها، ومجعها استنادا إىل ما حيصل من أحداث ووقائع واليت يتم : البيانات

 .متثيلها بأرقام، كلمات، أشكال، صور أو رموز، حبيث تتاح إمكانية االستفادة منها

I.2 .من معطيات يتم التوصل إليها من خالل حتليل البيانات  تتمثل فيما يتم التوصل إليه: المعلومات

 . ومعاجلتها يدويا أو حاسوبيا أو �ما معا، ومبا خيدم الغرض املعني

  :وفيما يلي بعض تعريفات للمعرفة  

  ".أدوات اإلنتاج قوة أن املعرفة أكثر" مبادئ االقتصاد"يف كتابه  (Alfred Marchal,1890)أشار  -

بأ�ا من فن املعلومات والبيئة واخلربة، ويقصد بالبيئة اإلطار الذي يستخدمه "املعرفة ) Harris,1996(عرف  -

إخل، وتتمثل ....القيم االجتماعية، الدين: الشخص يف النظر إىل احلياة والذي ميكن أن يتضمن تأثريات مثل

 ".6التجربة باملعرفة السابقة املكتسبة

احلكمة واخلربة واهلندسة، وميكن أن تتضمن التسويق واآلداب وحىت الرياضة "املعرفة أ�ا ) Badaraco(يرى  -

وتعترب عامل مهم يف جناح املنظمات، كما ميكن بيعها أو استخدامها يف تطوير منتج معني، خلق منتجات 

 ". 7جديدة، تغيري العملية اإلنتاجية أو أسلوب إدارة املنظمات

البيانات واملعلومات اليت ميكن تنظيمها معاجلتها " ل التعريفات السابقة للمعرفة ميكن تعريفها على أ�ا من خال 

لتسهيل استخدامها واستخالص نتائج منها، والناجتة عن الفطرة، التعلم املرتاكم، اخلربة، التجربة من أجل حل 

 ".مشكلة معينة يف وقت حمدد للوصول إىل أهداف مسطرة

II.المعرفة  اقتصاد  

 االنرتنت شبكة استخدام اتساع مع املاضية القليلة العقود يف املعرفة تطورا كبريا اقتصاد مفهوم شهد لقد     

 مثة ومن معلومات، إىل تطويرها يتم بيانات وجود على االقتصاد هذا ويقوم اإللكرتوين، والدفع اإللكرتونية والتجارة

 أن إىل اإلشارة وجتدر املعرفة، اقتصاد يتيحها اليت الواسعة اخليارات بني من األنسب اختيار يف وحكمة معرفة إىل

 أول كان (Knowledge Economy and Knowledge Society)املعرفة جمتمع و املعرفة اقتصاد مصطلح

 :كتاب من عشر الثاين الفصل يف هلما استخدام
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(The Age of Discontinuity) للكاتب (Peter Drucker)  للتأكيد متعددة مصطلحات تستخدم ما وكثريا 

 اجلديد االقتصاد وشبكة الرقمي، واالقتصاد، واالقتصاد املعلومات جمتمع منها املعرفة القتصاد خمتلفة جوانب على

  داللتني أو مستويني بني التمييز وجب وهنا.املعلومات وثورة املعرفة اقتصاد أو

 األوىل الداللة أن إىل مشرية ،"المعرفة على المبني أو القائم تصاداالق" و" المعرفة اقتصاد " لتعبريي خمتلفتني 

 أو املعرفية العملية حيث التكاليف من سواءً  ذا�ا، املعرفة عمليات باقتصاديات يتعلق ما هي املعرفة لتعبري اقتصاد

 من وتدريبهم رباءاخل إعداد أو االستشارية إدارة األعمال تكاليف أو والتطوير، البحوث تكاليف مثل الذهنية

الداللة  أما أخرى، جهة من جمردة اقتصادية عملية باعتبارها العملية هذه من اإليراد الناتج أو العائد وبني جهة،

 املعرفة قطاعات حجم حبيث تشمل ورحابة اتساعا أكثر معىن إىل تذهب فهي على القائم االقتصاد لتعبري الثانية

 .8نقديا أو كان عينيا خدميا أو سلعيا نشاطا االقتصاد سواء كان نسيج اخلد الذهنية واالستشارات واملعلومات

للمعرفة من أجل حتقيق التنمية   االقتصاد الذي حيقق استخداما فعاال"البنك الدويل اقتصاد املعرفة على أنه   يعرف -

تكوين املعرفة من املعارف األجنبية باإلضافة إىل تكييف و  االقتصادية واالجتماعية وهذا يتضمن جلب وتطبيق

   "اجل تلبية احتياجاته اخلاصة

مباشر على إنتاج ونشر واستخدام املعارف   االقتصاد املبين بشكل"عريف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية أنه  -

 ."واملعلومات يف األنشطة اإلنتاجية واخلدمية

ـم عمليــة تــراكم املعرفـة وحـوافز األفـراد الكتشـاف، دراســة وفهـ"بأنــه    (M.Parken,2000)يعــرف اقتصــاد املعرفــة  -

 ".9تعلـم املعرفـة، واحلصول على ما يعرفه اآلخرون

أنه دراسة وفهم عملية تراكم املعرفة وحوافز األفراد الكتشاف، تعلم املعرفة واحلصول "حيدد باركلني اقتصاد املعرفة  -

 ".10على ما يعرفه اآلخرون

االقتصـاد الذي يدور حـول احلصـول علـى املعرفـة وتوظيفهـا، وابتكارهـا �ــدف "بأنـه ) 2004مـؤمتن مىن،(عرفتـه   -

حتسـني نوعيــة احليـاة مبجاال�ــا كافـة مـن خـالل اإلفـادة مـن خدمـة معلوماتيـة ثريـة، وتطبيقـــات تكنولوجيـــة متطـــورة 

، وتوظيــف البحــث العلمــي ألحـداث جمموعـة مـن التغييـرات االسـرتاتيجية واســـتخدام العقـــل البشــري كــرأس للمــال

فـي طبيعــة احملــيط االقتصــادي وتنظيمــه ليصــبح أكثــر استجابة وانسجاما مع حتديات العوملة وتكنولوجيـا 

 ".11املعلومــات واالتصــاالت وعامليــة املعرفــة والتنميــة املستدامة
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  خصائص ومؤشرات اقتصاد المعرفة : ور الثانيالمح

I. خصائص اقتصاد المعرفة  

 :12عديدة من أمهها بسمات املعرفة اقتصاد يتمتع

 تغيريها يتسارع معدل اليت احلياتية واملستجدات املتغريات التكيف مع وعلى التطويع على وقدرة فائقة مرونة -

 .تأثريها حجم ويتكاثف

 فيه االندماج إىل أصبحت تتوق اليت االقتصادات من غريه مع والتواصل الكامل دالتجد على الفائقة القدرة ميلك -

 .منها موقفاً  له يكون دون أن من إليها اإلشارة أو دو�ا من عنه احلديث عنها أو فصله يصعب أنه حىت

 تعرفها تكن مل اً جديدة متام معرفيه وغري ومعرفية فكرية منتجات وتوليد وتوالد وإجياد االبتكار على القدرة ميلك -

 واملوزع للمستهلك وإقناعاً  واألكثر إشباعاً  املسبوقة غري املنتجات وإجياد خلق يساعد على مث قبل، من األسواق

 .وبه معه ويف واملتعامل

 وإن وهي تزامنية متدفقة، طبيعة وذوات ومتجددة وممتدة، متعددة ومتنوعة، فيه املضافة القيمة خلق جماالت -

 .كافة االقتصاد هذا وتكاد جماالت وغنية ثرية ذاته الوقت يف فإ�ا ملضمون واحملتوى،ا تناسبية كانت

 ومن بالكامل، مفتوح اقتصاد هو بل عليه، أبواب مغلقة توجد وال إليه، للدخول موانع توجد ال -

 معرفة ليهحيتاج إ الذي كل بل وبه، معه التعامل يف يرغب أمام من مكانية عقبات أو زمنية فواصل توجد ال مث

  التقاين االلتزام ومسؤولية االقتصاد، هذا بأبعاد وجوانب كامل ووعي تشغيلية وإرادة عقلية

 .األطراف املختلفة حلقوق دقيق واحرتام فيه، ما بكل

 عالقاته يف وهو األخرى االقتصادات مع على عالقاته وقائم ذاته على قائم املعرفة اقتصاد أن -

 العقول وأصحاب اجلريئة واألفكار أصحاب املواهب عن البحث ائمود احلركة، دائم وارتباطاته

 جذب على املعلومات ونظم املشروعات على قدرة يعتمد عليها الصراع فإن مث ومن اخلالقة،

  .وتوظيفها العقول هذه

II. مؤشرات اقتصاد المعرفة  

ة على الثورة املعرفية، ال بد من ملعرفة إمكانية انضمام الدول ضمن هذا االقتصاد اجلديد والذي يرتكز بدرجة كبري 

 : اجلدول التايلالتطرق إىل بعض املؤشرات واليت سنحاول إمجاهلا يف 
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 المؤشرات الرئيسية القتصاد المعرفة ): 1(جدول رقم 

  ركائز كل مؤشر  المؤشر الرئیسي

  التعلم ما قبل الجامعي

 رأس المال المعرفي 

 البیانات التمكینیة 

  السیاق التنموي العام 

  التعلیم العالي

 جودة عملیات التعلیم العالي 

 مدخالت التعلیم العالي 

  مخرجات التعلیم العالي 

  البحث والتطویر
  واالبتكار

 البحث والتطویر 

 االبتكار 

  البیئة السیاسیة، االجتماعیة والمؤسساتیة 

  التعلیم التقني والتدریب المھني
  

 عرض قوى العمل 

 الطلب على القوى العاملة 

  الریادة 

  تكنولوجیا اإلعالم واالتصال

 )القدرات التكنولوجیة(مؤشرات مباشرة 

 البنیة التحتیة  

 كلفة االتصال 

 االستخدامات 
 ):البیئة التمكینیة(مؤشرات غیر مباشرة 

 جودة التعلیم  

 البحث العلمي واالبتكار 

 اقتصاد المعرفة  

  المعرفة من أجل التنمیة 

 االقتصاد
  

 البشریةاألداء التنظیمي والموارد  

 التنافسیة والتطور اإلبداعي للھیكل االقتصادي 

 تكنولوجیا المعلومات واالتصال المرتبطة باالقتصاد 

 .11-8، ص ص2015مؤشر المعرفية العربي مؤسسة حممد بن راشد آل مكتوم وشعوب متمكنة أمم صامدة، : المصدر

  )2016-2015(واقع مؤشرات اقتصاد المعرفة في الجزائر : المحور الثالث

  ) 2016-2015(مؤشر التعليم ما قبل الجامعي في الجزائر ): 2(الجدول 

  السنوات          
  المؤشر

  2015  المؤشرات الفرعیة
القیمة الكلیة للمؤشر 

)2015(  
2016  

القیمة الكلیة للمؤشر 
)2016(  

التعلیم ما قبل 
  )%(الجامعي 

  61,13  رأس المال المعرفي
56,038 

48  
  52  57,34  البیانات التمكینیة  56

  68  44,55  السیاق التنموي العام

  )2016،2015(مؤشر املعرفة العريب : المصدر
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 2016و 2015نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن مؤشر التعليم ما قبل اجلامعي مل يشهد تغريا من سنة   

ت التمكينية، فيما شهد السياق التنموي ، حيث شهد تراجع لرأس املال العريف والبيانا%50حيث كان مبعدل 

عربيا بعد كل من اإلمارات، قطر، البحرين،  11لتحتل بذلك اجلزائر املرتبة   11,45%العام ارتفاع مبعدل  

  السعودية، عمانـ األردن، فلسطني، مصر، املغرب ولبنان 

  )2016-2015(مؤشر التعليم العالي في الجزائر ): 3(الجدول 

   السنوات   
  المؤشر

  2015  المؤشرات الفرعیة
القیمة الكلیة للمؤشر 

)2015(  
2016  

الكلیة للمؤشر  القیمة
)2016(  

التعلیم 
 العالي
(%)  

  /  جودة عملیات التعلیم العالي
54,9  

49  
  45  54,83  مدخالت التعلیم العالي  40

  35  30,26  مخرجات التعلیم العالي

  )2016،2015(ريب مؤشر املعرفة الع: المصدر

، حيث 2016خالل سنة  14,9%نالحظ من خلل اجلدول أعاله أن مؤشر التعاليم العايل هد تراجعا مبعدل 

، بينما ارتفع مؤشر خمرجات التعليم العايل ب %10شهد مؤشر مدخالت التعليم العايل تراجعا مبعدل يقارب 

 . ، السعودية، مصر، قطر، األردن، لبنان والكويتعربيا بعد كل من اإلمارات 8لتحتل اجلزائر املركز  %4,74

  )2016-2015(مؤشر البحث والتطوير واالبتكار في الجزائر ): 4(الجدول 

  السنوات     
  المؤشر

  2015  المؤشرات الفرعیة
القیمة الكلیة للمؤشر 

)2015(  
2016  

الكلیة للمؤشر  القیمة
)2016(  

البحث 
والتطویر 
  واالبتكار

  12,47  البحث والتطویر

22,16  

29  

33  
  29  17,65  االبتكار

البیئة السیاسیة، 
  االجتماعیة والمؤسساتیة

39,62  49  

  .)2016،2015(مؤشر املعرفة العريب : المصدر

خالل  10,84%نالحظ من خالل اجلدول أن مؤشر البحث والتطوير واالبتكار شهد ارتفاعا مبعدل      

عربيا،  15ثة الداخلة يف حسابه، حيث احتلت اجلزائر يف هذه السنة املركز ، وذلك بارتفاع املؤشرات الثال2016

 حيث عرفت املراتب األوىل تصدر اإلمارات، قطر، السعودية، تونس والكويت

  )2016-2015(مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني في الجزائر ): 5(الجدول 

  السنوات    
  

  المؤشر
  2015  مؤشرات فرعیة

كلیة القیمة ال
للمؤشر 

)2015(  
  2016  المؤشرات الفرعیة

القیمة الكلیة 
  )2016(للمؤشر 

التعلیم 
التقني 

والتدریب 
  المھني

  59,04  عرض قوى العمل

44,6 

  55 السیاق التنموي

51  
  51 اإلطار المؤسسي  65,24  الطلب على القوى العاملة

  47 بنیة التعلیم والتدریب  25,97  الریادة

  .)2016،2015(املعرفة العريب مؤشر : المصدر
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، حيث مت 4,4%نالحظ من خالل اجلدول أعاله ان مؤشر التعليم التقين والتدريب املهين شهد ارتفاعا مبعدل 

 2016عربيا يف هذا املؤشر يف سنة  10، احتلت اجلزائر املركز 2016و 2015تغيري مؤشرات قياسه بني سنيت 

  .حرين، األردن، املغرب، تونس ومصربعد كل من اإلمارات، قطر، لبنان، الب

  )2016-2015(مؤشر تكنولوجيا االعالم واالتصال في الجزائر ): 6(الجدول 

  السنوات          
  المؤشر

  2015  مؤشرات فرعیة
القیمة الكلیة 

  )2015(للمؤشر 
2016  

القیمة الكلیة 
  )2015(للمؤشر 

تكنولوجیا اإلعالم 
  واالتصال

 28,68  البیئة التمكینیة
25,58  

35  
35  

  35  22,48  القدرات التكنولوجیة

  .)2016،2015(مؤشر املعرفة العريب : المصدر

، حيث ارتفعت 9,42%نالحظ من خالل اجلدول أعاله ارتفاع ملؤشر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال مبعدل 

لتحتل بذلك  2016خالل سنة  12,52%، والقدرات التكنولوجية مبعدل 6,32%القدرة التمكينية مبعدل 

 .عربيا، حيث شهدت املراكز األوىل اإلمارات، قطر، البحرين واألردن 14اجلزائر املرتبة 

  )2016-2015(مؤشر االقتصاد في الجزائر ): 7(الجدول 

  السنوات       
  المؤشر

  2015  المؤشرات الفرعیة
القیمة الكلیة للمؤشر 

)2015(  
2016  

القیمة الكلیة 
  )2016(للمؤشر 

  داالقتصا

األداء التنظیمي والموارد 
  البشریة

29,85  

31,21  

35  

37  
التنافسیة والتطور اإلبداعي 

  للھیكل االقتصادي
26,07  38  

تكنولوجیا المعلومات 
واالتصال المرتبطة 

  باالقتصاد
42,33  28  

  )2016،2015(مؤشر املعرفة العريب : المصدر

، حيث شهد مؤشر األداء التنظيمي 5,97%االقتصاد مبعدل نالحظ من خالل اجلدول أعاله ارتفاع مؤشر      

، فيما شهد 11,93%، ومعدل التنافسية والتطور اإلبداعي للهيكل االقتصادي مبقدار 5,15%ارتفاعا مبقدار 

، حيث احتلت اجلزائر بذلك 14,33%مؤشر تكنولوجيا املعلومات واالتصال املرتبطة باالقتصاد اخنفاضا مبعدل 

  .ربيا، فيما احتلت اإلمارات، قطر، املغرب، السعودية واألردن املراكز اخلمسة األوىلع 13املركز 

مل تعد الثروة التكنولوجية اليوم جمرد امتداد للتطورات التقنية التكنولوجية اليت تتابعت عرب التاريخ، بل : الخاتمة

اسة والثقافة وا�تمع كله، ومجيعها جوانب صارت عملية تغيري كلية تطال الرتبية والتعليم واالقتصاد والصحة والسي

مرتبطة بالتنمية اإلنسانية اليت يكون اإلنسان جوهرها باعتباره يف الوقت ذاته أدا�ا الرئيسية وغايتها األوىل، من 

  :  أهم النتائج اليت توصلنا إليها
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 عد كل من اإلمارات، قطر، البحرين، احتالل اجلزائر املرتبة احلادية عشر عربيا يف مؤشر التعليم ما قبل اجلامعي ب

السعودية، عمان، األردن، فلسطني، مصر، املغرب ولبنان، حيث يتم احتساب ثالثة مؤشرات هي رأس املال 

املعريف الذي حيسب وفق أربعة مؤشرات رئيسية هي االلتحاق واإلمتام، مهارات التعليم مدى احلياة، املهارات 

ملؤشر الثاين البيانات التمكينية الذي حيسب من خالل ثالثة مؤشرات هي البيئة وا األساسية والقيم واالجتاهات،

األسرية، الرتبية ما قبل املدرسية والبيئة املدرسية، واملؤشر الثالث وهو السياق التنموي العام حيسب من خالل أربعة 

جتماعي حيث نالحظ تأخر مؤشرات هي اإلنفاق على التعليم، السياق الثقايف، السياق السياسي والسياق اال

  .مقارنة بأعلى معدل هلذا املؤشر الذي رغم اجلهود املبذولة يف جمال التعليم %30اجلزائر يف هذا املؤشر مبقدار 

  حتتل اجلزائر املركز الثامن عربيا بعد كل من اإلمارات، السعودية، مصر، قطر، األردن، لبنان والكويت، مبقدار

الرائدة يف هذا املؤشر، حيث حيسب هذا املؤشر من خالل ثالث مؤشرات  عن اإلمارات %12تأخر يقدر ب

فرعية هي مدخالت التعليم العايل اليت يتم احتسا�ا البيئات التمكينية، اإلنفاق، االلتحاق، املوارد البشرية والتبادل 

الطالب، رأس املال املعريف الطاليب، فيما يتم احتساب املؤشر الثاين املتمثل يف خمرجات التعليم العايل بالتخرج 

للشباب اجلامعي، التوظيف واإلنتاج املعريف ملؤسسات التعليم، أما املؤشر الثالث جودة التعليم العايل فيحسب من 

دولة عربية، رغم امتالك اجلزائر  22خالل املؤشرين السابقني، تعترب املرتبة الثامنة عربيا مرتبة ال بأس �ا من بني 

 . من احتالل املراكز األوىلملؤهالت متكنها 

  احتلت اجلزائر املركز اخلامس عشر عربيا يف مؤشر البحث والتطوير واالبتكار، حيث عرفت املراتب األوىل تصدر

اإلمارات، قطر، السعودية، تونس والكويت، حيث حيسب هذا املؤشر من خالل ثالث مؤشرات هي مؤشر 

لبحث والتطوير وخمرجا�ا، مؤشر االبتكار الذي حيسب وفقا البحث والتطوير الذي حيسب عن طريق مدخالت ا

ملدخالته وخمرجاته، وثالث مؤشر هو البيئة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والبنية التحتية اليت حتسب عن طريق 

رب اجلزائر متأخرة البيئة السياسية والتنظيمية، املناخ االجتماعي واالقتصادي، رأس املال البشري والبنية التحتية، وتعت

عن الدول العربية يف هذا املؤشر رغم ما متتلكه من قدرات بشرية ذات كفاءات عالية إال أن السياسة اإلدارية 

 .  باجلزائر أدت إىل هجرة األدمغة إىل اخلارج مما ساهم يف تقليص هذا املؤشر

 البحرين، األردن، املغرب، تونس ومصر يف احتلت اجلزائر املركز العاشر عربيا بعد كل من اإلمارات، قطر، لبنان ،

مؤشر التعليم التقين والتدريب املهين، حيث عرفت املراتب األوىل تصدر اإلمارات، قطر، السعودية، تونس 

والكويت، يتم احتساب هذا املؤشر من خالل ثالثة مؤشرات هي السياق التنموي الذي حيسب من خالل 

ضع التنموي، املؤشر الثاين هو بنية التعليم والتدريب حيسب من خالل التأهيل التعليم، البنية الدميغرافية والو 

واألجور، االلتحاق، هيكلة التعليم التقين، االرتباط مع سوق العمل، واملؤشر الثالث متمثل يف اإلطار املؤسسي 

دة، يقدر تراجع حيسب من خالل البيئة القانونية، التمويل، السياسات االقتصادية، مسات سوق العمل، اجلو 

 .عن اإلمارات الرائدة عربيا حيث حققت معدال يفوق املتوسط %20اجلزائر يف هذا املؤشر مبعدل 
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  حتتل بذلك اجلزائر املرتبة الرابعة عشر عربيا يف مؤشر تكنولوجيا االعالم واالتصال، حيث شهدت املراكز األوىل

، حيث يعترب تآخرا كبريا يف هذا %49ذا املعدل مبقدار اإلمارات، قطر، البحرين واألردن، تتأخر اجلزائر يف ه

ا�ال نظرا لتدهور القدرات التكنولوجية املتمثلة يف انتاج وتوفري الكهرباء، شبكات النقل واألنرتنيت، والبيئة 

ة والكتابة، التمكينة ممثلة يف جودة التعليم وجودة التعليم يف الرياضيات والعلوم والنظام التعليمي، اإلملام بالقراء

 .االلتحاق بالتعليم الثانوي، العايل والتقين، يعترب مركز اجلزائر متأخرا ودون املتوسط

  احتلت اجلزائر املركز الثالث عشر عربيا يف مؤشر االقتصاد، فيما احتلت اإلمارات، قطر، املغرب، السعودية

عن الرائدة، حيث يعرب عن هذا  %45عدل واألردن املراكز اخلمسة األوىل، وتراجعت اجلزائر يف هذا املؤشر مب

املؤشر من خالل ثالثة مؤشرات، املؤشر األول األداء التنظيمي واملوارد البشرية الذي يتم تقييمه من خالل 

االنفتاح االقتصادي، التنظيم املؤسسي، التمكني املؤسسي واملوارد البشرية، مؤشر التنافسية والتطور اإلبداعي 

تنافسية وتطور اهليكل االقتصادي، آخر مؤشر هو مؤشر تكنولوجيا املعلومات واالتصال  الذي يقيم من خالل

املتعلق باالقتصاد الذي حيدد من خالل التبادل التكنولوجي املعريف والبيئة التمكينية، تعترب اجلزائر متأخرة يف هذا 

 .ر أسعار النفطاملؤشر نظرا القتصادها الريعي، باإلضافة إىل األزمات اليت سببها ا�يا

  :االقتراحات

 تصريح اجلزائر مبؤشرا�ا ألنه يوجد عديد املؤشرات مفقودة خصوصا يف جمال املعرفة 

 تنويع صادرات اجلزائر خارج احملروقات. 

 توفري الظروف املالئمة للكفاءات ملنع هجر�م. 

 معاجلة اخللل االقتصادي الذي تعيشه اجلزائر باالستثمار يف القطاع اخلاص. 
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 2015-2000العوامل المفِسرة لظاهرة تزايد النفقات العامة في الجزائر للفترة 

  :إعداد

  .*عيساني العارم. د.ط 

  

  الملخص

 2015 -2000خالل الفرتة  تقييم ظاهرة تزايد النفقات العامة يف اجلزائرو  �دف هذه الورقة البحثية لدراسة

أسباب و  قيق ذلك، سنتناول اجلانب النظري لإلنفاق العاملتحو  .حماولة معرفة أهم العوامل املفِسرة هلذه الظاهرةو 

، مع إبراز أهم العوامل املتسببة يف زيادة 2015- 2001حتليل تطور النفقات العامة يف اجلزائر للفرتة و  تزايده

سنة الناجتة عن ارتفاع أسعار البرتول منذ بينت الدراسة أن ارتفاع معدالت الناتج احمللي اخلام . النفقات العامة

 .أهم عامل متسبب يف تزايد النفقات العامة يف اجلزائرو  أبرز 2000

 .النفقات العامة، ظاهرة تزايد اإلنفاق العام، برامج اإلنعاش االقتصادي: الكلمات المفتاحية

Résumé  :  

Ce papier de recherche vise l’étude et l’évaluation le phénomène de croissance des 

dépenses publiques en Algérie  au cours de  la période 2000-2015 et les facteurs 

explicatifs de ce phénomène. Pour cela, il sera axé, d’abord, sur l'aspect théorique 

des dépenses publiques et l’analyse de l’évolution des dépenses publiques en 

Algérie, pour la période 2001-2015, tout en montrant les facteurs les plus 

important à l'origine de la croissance des dépenses publiques. L'étude a montré que 

l’augmentation des taux de produit intérieur brut résultant de la hausse des prix du 

pétrole depuis 2000, est le facteur le plus important à l'origine de l'augmentation 

des dépenses publiques en Algérie. 

Mots clés : dépenses publique, phénomène de croissance des dépenses publique, 

programme de relance économique. 
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  : المقدمة

ملالية اليت تستخدمها احلكومة للقيام بواجبا�ا يف خمتلف تعترب النفقات العامة أداة من أدوات السياسة ا     

امليادين سواء اجتماعية أو اقتصادية،حيث زاد االهتمام يف اآلونة األخرية باإلنفاق العام كأداة رئيسية هامة بيد 

حجم اإلنفاق االجتماعية، مما أدى إىل ازدياد و  احلكومات اليت اعتمد�ا للتأثري على خمتلف املتغريات االقتصادية

  . مستمر يف العديد من الدولو  العام بشكل ملحوظ

أين قامت اجلزائر بانتهاج سياسة انفاقية توسعية حرصا  2000ذلك منذ سنة و  وهذا ما نالحظه يف اجلزائر،   

مر، اخلدمات مما أدى إىل تزايد النفقات العامة بشكل مستو  الصناعةو  على تفعيل القطاعات اإلسرتاتيجية كالزراعة

ذلك يف ظل االرتفاع املستمر ألسعار النفط الذي ساهم يف ارتفاع املداخيل و  حيث خصصت مبالغ مالية ضخمة

استفحال ظاهرة تزايد و  ذلك إضافة لعدة عوامل اليت شجعت التوسع يف اإلنفاق العامو  النفطية خالل نفس الفرتة،

  .اإلنفاق العام

ما هي أهم العوامل المفِسرة لظاهرة تزايد اإلنفاق العام :" ية التاليةمن خالل ما سبق، ارتأينا لطرح اإلشكال   

  . " ؟2015-2001في الجزائر خالل الفترة 

ذلك باالعتماد على عدة مراجع ذات صلة و  اعتمدها لإلجابة على إشكالية الدراسة نكميالفرضية اليت     

دي بفعل ارتفاع أسعار النفط يف األسواق العاملية يعد ارتفاع معدالت النمو االقتصا: " باملوضوع، كانت كاآليت

  " .2015-2001أهم عامل مفِسر لظاهرة تزايد اإلنفاق العام يف اجلزائر خالل الفرتة 

حتديد و  حتليل تطور النفقات العامة يف اجلزائرو  �دف الدراسة إىل اإلجابة على إشكالية الدراسة من خالل دراسة

  .الجتماعية احملددة هلااو  أهم املتغريات االقتصادية

الدراسات اليت اهتمت بظاهرة تزايد و  تكمن أمهية حبثنا يف كونه يتطرق إىل موضوع نادر من حيث البحوث

االنفاق احلكومي، كما تكمن أمهيته يف معرفة أسباب ظهور هذه الظاهرة للوصول إىل احللول املناسبة لرتشيد 

  .اإلنفاق العام

  :ابقة، سنحاول التطرق ألهم النقاط يف هذا املوضوعلإلجابة على اإلشكالية الس

  أسباب تزايده ؛و  اإلنفاق العام  - 

  ؛2015 – 2000االعتمادات املخصصة هلا للفرتة من و  برامج اإلنفاق العام - 

  . 2015- 2000ظاهرة تزايد اإلنفاق العام يف اجلزائر بني   - 
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  أسباب تزايده و  اإلنفاق العام )1

 حجم االنفاق العامو  اقنطو  النفقات العامة 1-1

كم قابل للتقومي النقدي يأمر بإنفاقه شخص معنوي عام لتحقيق منفعة عامة " ميكن تعريف النفقة العامة بأ�ا 

 1".تتوافق مع أهداف الدولة

مبلغ من املال خيرج من خزانة الدولة بواسطة إدار�ا وهيئا�ا املختلفة، لتلبية : " كما ميكن تعريفها على أ�ا

   2". اجات العامة للمجتمعاحل

ففي الوقت احلايل تتصف النفقات العامة بالتزايد املستمر بسب تزايد احلاجات اليت جيب إشباعها، مم يؤدي   

إن حتديد نطاق اإلنفاق ميكن أن يربر وفقا للمبادئ . للتساؤل حول نطاق اإلنفاق العام  ومدي التوسع فيه

  :التالية

حبيث يكون التوسع يف اإلنفاق أو عدم التوسع باملقارنة بني التضحيات احلدية اليت : 3مبدأ المنفعة االجتماعية -

بالرغم . يتحملها ا�تمع بدفع الضرائب وبني املنافع احلدية اليت تعود على ا�تمع من اخلدمات اليت تقوم �ا الدولة

املنافع االجتماعية احلدية، فإن املبدأ من صعوبة من تطبيق هذا املبدأ لتعذر تقدير أو قياس التضحيات احلدية و 

  .سليم يف ذاته وال مناص يف توجه السياسة املالية للدولة حنوه

مبعىن ختليص النفقة من مظاهر التسيب املايل وتعظيم إنتاجية القطاع العام، حيث : مبدأ  االقتصاد واإلنتاجية -

فمن البديهي أن املنفعة اجلماعية القصوى . عاميعد االقتصاد يف النفقة شرطا ضروريا من شرط ضبط اإلنفاق ال

هلذا يتعني على السلطات . املرتتبة على النفقة ال تتصور إال إذا كان حتققها ناجتا من استخدام أقل نفقة ممكنة

القائمة جتنب تبذير األموال العامة وأال تنفق مبلغا دون مربر، وأن تسري املرافق العامة بأقل التكاليف، والشك أن 

كما يتطلب حتقيق االقتصاد . تبذير األموال يضعف الثقة يف اإلدارة املالية للدولة ويربر التهرب من دفع الضرائب

يف اإلنفاق العام فضال عن التوفري يف كمه، العمل على زيادة إنتاجيته، حيث تقاس هذه اإلنتاجية عن طريق 

ولة بإنتاجها،والقيمة االجتماعية للسلع واخلدمات اليت مقارنة القيمة االجتماعية للسلع واخلدمات اليت تقوم الد

القيمة االجتماعية للسلع (ومنه ميكن التفرقة بني جممل اإلنتاجية . استهلكتها الدولة يف حتقيق هذا اإلنتاج

ت القيمة االجتماعية املتبقية بعد خصم قيمة السلع واخلدما(واإلنتاجية الصافية أو احلقيقية ) واخلدمات املنتجة

ولعل من أهم الوسائل اليت ميكن أن يلجأ إليها مصممو السياسة املالية يف الدولة يف ). املستخدمة يف اإلنتاج

االهتداء إىل قياس إنتاجية اإلنفاق العام وتطورها، هو وضع معدالت أداء خاصة بكل فرع من فروع النفقات 

دولة، وهذا حىت يسهل التعرف بواسطتها على ما إذا كان هذا العامة االستثمارية وغري االستثمارية الواردة مبيزانية ال

 4 .عدمه من االقتصادي الرشد مع املتفق السليم النمط علىاإلنفاق جيري 



 

 

  .عيساني العارم.د.ط 2015-2000العوامل المفِسرة لظاهرة تزايد النفقات العامة في الجزائر للفترة 

15 
 .2018جوان  – 04: العدد مجلة التنمیة واإلستشراف للبحوث والدراسات   

حىت ميكن التحقق من توافر املنفعة  :ضمانات التحقق من استمرار المنفعة واالقتصاد في اإلنفاق العام -

يتعلق  ما كلقة العامة، فإنه ميكن التوصل إىل ذلك من خالل تقنيني  واالقتصاد واستمرار توافرمها بالنسبة للنف

بالنشاط املايل للدولة، والذي يتمثل يف احرتامها لكافة اإلجراءات القانونية اليت تتطلبها التدابري التشريعية السارية 

ففيما يتعلق . ذا ا�العند إجراء اإلنفاق العام، وبواسطة خمتلف أساليب الرقابة وصورها املتعارف عليها يف ه

بتقنيني القواعد اإلجرائية لإلنفاق العام، جند أن هذا يستوجب أن تكون النفقات العامة مستوفية لإلجراءات 

أما عن الرقابة على . حتقيقها وصياغتها وتنفيذها على النحو املبني يف امليزانية والقوانني واللوائح والقرارات املالية

رقابة إدارية ) à Priori(،. الرقابة الربملانية والرقابة املستقلة: تأخذ يف العادة ثالثة أشكالاإلنفاق العام فإ�ا 

 . تتوالها عادة وزارة املالية، وهي رقابة سابقة لإلنفاق

من املهم جدا على الدولة معرفة احلجم األمثل لنفقا�ا اليت تقتطعها أساسا من الناتج احمللي اخلام هذا من جهة ،  

لقد استقر الفكر التقليدي لفرتة من . جهة أخرى  يتوجب عليها حدود هذه النفقات اليت جيب عدم جتوزها ومن

من الناتج احمللي اخلام إال أن هذا أصبح بدون جدوى نظرا %) 15 - %10(الزمن، على حتديد نسبة معينة 

   5: للعوامل اليت حتدد حجم اإلنفاق

إذا كان السائد يف دولة ما األيديولوجية الفردية فإن حجم  :بلد معيناإليديولوجية والمذهبية السائدة في  -

النفقات العامة وتنوعها يقل بالنسبة الناتج احمللي وتربير ذلك أن دور الدولة، يف ظل هذه األيديولوجية، يقتصر 

أما . حلرية األفراد على قيامها بوظائفها التقليدية وباألنشطة اليت يعرف عنها النشاط اخلاص وغري ذلك فهو مرتوك

يف ظل األيديولوجية التدخلية يتمثل دور الدولة يف التدخل يف العديد من األنشطة االقتصادية، اليت كان من 

املمكن أن يقوم �ا النشاط اخلاص، كاستغالل بعض املشروعات اإلنتاجية وحماربة اآلثار الضارة للدورات 

ويرتتب على ذلك زيادة حجم النفقات . اخ...تقدمي اخلدمات ا�انيةاالقتصادية والعمل على ثبات قيمة النقود و 

 . العامة ملواجهة الزيادة يف األنشطة اليت تقوم �ا الدولة باإلضافة إىل زيادة تنوعها

حيث هناك أن هناك عالقة حتمية بني النفقات العامة وبني املستوى العام : العوامل والظروف االقتصادية -

الذي يظهر من خالل حالة العمالة والناتج احمللي واملستوى العام لألسعار ومدى تؤثر كل  للنشاط االقتصادي

ويظهر ذلك جليا يف اقتصاد الدول الرأمسالية ففي أوقات الكساد تزداد النفقات . منها مبستوى الطلب الفعلي

مستوى العمالة الكاملة، ويكون العامة وذلك خللق زيادة يف الطلب الكلي الفعلي والوصول باالقتصاد الوطين إىل 

اليت تتصف بعدم مرونة اجلهاز اإلنتاجي بسبب - أما يف ظل اقتصاديات الدول النامية . العكس يف أوقات الرخاء

يتحتم أال تزيد النفقات العامة عن حد معني، وإال ترتب  -عدم استجابة بعض عوامل اإلنتاج للزيادة يف الطلب

 .مي يف األسعار وتدهور قيمة النقودعلى ذلك بدئ ظهور ارتفاع تضخ
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فيقصد �ا أن حدود النفقات العامة البد وأن ترتبط بقدرة الدولة على توفري اإليرادات العامة  :العوامل المالية -

وعلى الرغم من مرونة موارد الدولة وقابليتها للزيادة، إال أن هذا ال يتم بصورة مطلقة . الكافية لتغطية هذه النفقات

 .حلدود معينة وإال كانت النتائج االقتصادية بالغة اخلطورة بل خيضع

 ظاهرة تزايد اإلنفاق العام 1-2

من قام بدراسة ظاهرة تزايد اإلنفاق العام لبعض الدول األوربية  أول A.WAGNER يعترب االقتصادي األملاين 

النفقات العامة، فكل زيادة بني النمو االقتصادي و يف القرن التاسع عشر، أين استخلص بأن هناك عالقة طردية 

  . يف النمو االقتصادي تؤدي إىل زيادة أكرب منها يف النفقات العامة

  : 6من خالل النقاط التالية سنربز أهم أسباب زيادة اإلنفاق العام

  األسباب الحقيقية لظاهرة تزايد النفقات العامة 1- 1-2

تايل زيادة ما تقتطعه من هذا الدخل وهذا يفسح هلا تتمثل يف زيادة الدخل الوطين، وبال: األسباب االقتصادية -

 ).تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية( ا�ال لزيادة اإلنفاق العام، وكذا زيادة دور الدولة 

تتمثل هذه األسباب يف الزيادة يف معدل النمو الدميغرايف، وكذا تركز السكان يف املدن،  :األسباب االجتماعية -

كل هذه األسباب تؤدي إىل زيادة حجم النفقات العامة، لتغطية الطلب احلاصل على اخلدمات   واملراكز الصناعية،

 .اخل...التعليمية، الصحية، الثقافية، خدمات النقل

يرتتب على منو وظائف الدولة وتنوعها، وتضخم حجم اإلدارة احلكومية نتيجة خلق العديد من : األسباب اإلدارية -

ام بتقدمي اخلدمات العامة، وكذا اإلشراف على املشروعات العامة املختلفة، إىل زيادة الوزارات واإلدارات، للقي

 .حجم النفقات العامة

أوال سهولة االقرتاض : ميكن تلخيص األسباب املالية لزيادة النفقات العامة يف عنصرين أساسيني: األسباب املالية -

نفقات مقارنة مبا مضى، وثانيا وجود فائض يف حيث أصبح من السهل احلصول على القروض من اجل متويل ال

 .اإليرادات العامة والذي بدوره يغري احلكومة بالتوسع يف اإلنفاق عن طريق تنمية خدما�ا وحتسني مستواها

تؤثر بعض العوامل السياسية يف حجم النفقات العامة فتؤدي إىل زياد�ا، وميكننا يف هذا : األسباب السياسية -

حيث يرتتب عليها زيادة االهتمام " انتشار مبادئ الدميقراطية: "ض العوامل الرئيسية واملتمثلة يفا�ال إدراج بع

" زيادة نفقات التمثيل اخلارجي"كما أن . بالطبقات حمدودة الدخل، واحملرومة، والتكفل بالكثري من خدما�ا

قات اشرتاك  الدول يف املنظمات الدولية لتطور العالقات الدولية، وكثرة عدد الدول املستقلة يؤدي إىل تزايد نف

والذي ميثل إحدى األسباب األساسية لتزايد النفقات العامة " زيادة النفقات العسكرية"باإلضافة إىل . واإلقليمية

يف عصرنا احلاضر، ويعود ذلك إىل ظهور التكنولوجيا املتطورة يف ا�ال العسكري، مما يؤدي إىل صرف مبالغ 

 .ول على هذه التكنولوجيا املتطورةضخمة ألجل احلص
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  األسباب الظاهرية لإلنفاق العام 2- 1-2

يقصد به تدهور القوة الشرائية للنقود، أو ازدياد عدد الوحدات النقدية اليت تدفع  ):التضخم( تدهور قيمة النقود  -

يعين أن الزيادة يف  للحصول على سلعة أو خدمة معينة، ويرتتب على ذلك تضخما يف أرقام النفقات العامة، مما

النفقات ال ترجع بالضرورة لزيادة السلع واخلدمات العامة اليت تنتجها النفقات العامة فقط بل تعود الرتفاع 

 7 .األسعار

لقد كان يف ما مضى يتم ختصيص بعض اإليرادات اليت تقوم بتحصيلها بعض : اختالف طرق احملاسبة املالية -

حيث أصبحت   ومع اعتماد وحدة امليزانية. ا، وبالتايل ال تظهر يف ميزانية الدولةاإلدارات واملصاحل لتغطية نفقا�

العامة، وهذه الزيادة  تظهر يف ميزانية الدولة، أدى ذلك إىل تضخم حجم النفقات) مركزية أو حملية(كل النفقات 

 .هي زيادة ظاهرية فقط نتجت عن تغيري طرق احملاسبة يف امليزانية احلديثة

خيتلف هذا العامل عن بقية العوامل األخرى، فزيادة النفقات العامة اليت ترتتب عليه ليست : د السكانزيادة عد -

السكان يف  والزيادة يف عدد. زيادة ظاهرية حبتة، بل انه من الطبيعي أن تزداد نفقات الدولة بازدياد عدد السكان

ع الزيادة احلقيقية جيب أن تكون املقارنات بني مقدار احلقيقة، متنع القيام مبقارنات الفرتات املختلفة، ولكي نتاب

 .اإلنفاق الذي يعود على الفرد الواحد خالل فرتة املقارنة، أي بقسمة اإلنفاق الكلي على عدد السكان

هذه الزيادة يف النفقات العامة ناجتة عن ضم إقليم جديد إىل دولة معينة، وهذا اإلقليم مل : اتساع حجم اإلقليم -

أدى إىل توحيد امليزانية، وبالتايل تضاعفت النفقات ) الشرقية والغربية( عا هلا، ومثال ذلك احتاد األملانيتني يكن تاب

 . العامة، ولكن هذه الزيادة تبقى ظاهرية فقط، وذلك الن نصيب الفرد من هذه النفقات يبقى ثابتا

 2015 -  2000برامج اإلنفاق العام واالعتمادات المخصصة لها للفترة من  )2

وحىت األزمة  1986برامج اإلنعاش االقتصادي يف اجلزائر كان لألزمة االقتصادية واليت شهد�ا اجلزائر سنة 

السياسية خالل التسعينات أثر كبري على معدالت النمو االقتصادي، فمثال سجل الناتج احمللي اإلمجايل معدالت 

دالت البطالة اليت شهدت ارتفاعا وذلك ، باإلضافة ملع)0.7-و 2.1- ( 1994و 1993منو سالبة سنة 

سنة % 9.7بسبب تراجع نسب االستثمارات بعد األزمة االقتصادية، حبيث ارتفعت معدالت البطالة من 

فبسبب تدهور األوضاع االقتصادية كان على اجلزائر الدخول يف سياسة   8. 1999سنة % 29.3إىل  1985

صادي، فقد مت تنفيذ هذه السياسة من خالل ثالث برامج تنموية اقتصادية جديدة مسيت بسياسة اإلنعاش االقت

  :وهي

 )2004-2001(برنامج اإلنعاش االقتصادي  2-1

مليار دج، حبيث كان التوزيع القطاعي هلذا  525من أجل جتسيد هذا الربنامج مت ختصيص مبلغ مايل قدره  

، دعم %38.8، التنمية احمللية والبشرية %40.1األشغال الكربى واهلياكل القاعدية : الربنامج على النحو التايل
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باإلضافة لذلك استفاد القطاع الفالحي من الربنامج الوطين للتنمية % 12.4القطاع الفالحي والصيد البحري 

حبيث يهدف هذا الربنامج إىل زيادة اإلنفاق %. 8.6، ودعم اإلصالحات بنسبة )PNDA(الفالحية 

، حتسني الظروف املعيشية للمواطن 1986بسبب األزمة االقتصادية لسنة االستثماري لتدارك التأخر احلاصل 

خاصة سكان الريف، كما يهدف لدعم وتعزيز تنافسية املؤسسات العامة واخلاصة باإلضافة إىل ذلك يهدف هذا 

 2000سنة % 2.4الربنامج إىل رفع معدالت النمو االقتصادي حبيث نالحظ أن معدالت النمو ارتفعت من 

إىل  2000سنة % 30، وختفيض معدالت البطالة اليت بدورها شهدت اخنفاضا من 2004سنة % 6إىل 

      9 .2004سنة % 17

 )2009- 2005) (المخطط الخماسي األول(البرنامج التكميلي لدعم اإلنعاش االقتصادي  2-2

 4202.7قدر بجاء هذا الربنامج تكملتا لربنامج اإلنعاش االقتصادي، حبيث خصص هلذا الربنامج مبلغ  

...) السكن، التعليم، (برنامج حتسني الظروف املعيشية : مليار دج لتمويل مخس برامج تنموية فرعية موزعة كالتايل

، برنامج %8، برنامج دعم التنمية االقتصادية بنسبة %40.5، برنامج تطوير اهلياكل القاعدية %45.5بنسبة 

إن %. 1.2طوير تكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال بنسبة وبرنامج ت% 4.8حتسني اخلدمة العمومية بنسبة 

أهم ما يهدف إليه هذا الربنامج رفع املعدالت النمو االقتصادي إلمتام ما جاء به الربنامج األول، وذلك بتحسني 

حتديث املستوى املعيشي للمجتمع اجلزائري سواء من الناحية الصحية واألمنية والتعليمية وأو من ناحية توسيع و 

اخلدمات العامة واملواصالت، باإلضافة إيل تشييد وتطوير البين التحتية وترقية املستوي التعليمي واملعريف 

 .وواالستثمار التكنولوجي وبالتايل تطوير املوارد البشرية

 )2014-2010) (المخطط الخماسي الثاني(برنامج توطيد النمو  2-3

مليار دج  9700مليار دج، حبيث يتضمن  21214مج قدر حبوايل املبلغ الذي مت ختصيصه الجناز هذا الربنا 

مليار دج إلطالق مشاريع جديدة، أين مت توزيعه على خمتلف القطاعات  11534الستكمال املشاريع السابقة و

تطوير اهلياكل القاعدية % 38.55لتحسني الظروف املعيشية للسكان، % 45.50: بالنحو التايل

  )10( .القتصاديةلدعم التنمية ا% 16.05و

 : من بني أهم األهداف اليت يسعى هذا الربنامج إىل حتقيقها نذكر

 السكن، عصرنه اإلدارة و  تعزيز التنمية البشرية مثل من خالل بناء منشآت للرتبية وطنية، للتعليم العايل، الصحة

  العمومية؛ 

 السكك احلديدية و  غريها، توسيع شبكة الطرقاتو  املطاراتو  التنمية الصناعية مثل املوانئو  تطوير اهلياكل القاعدية

 باإلضافة إىل اجناز حمطات جديدة لتوليد الكهرباء،  لتصفية املياه صاحلة لشرب،  حتديث املؤسسات العمومية

 ...إنشاء مناطق صناعيةو 



 

 

  .عيساني العارم.د.ط 2015-2000العوامل المفِسرة لظاهرة تزايد النفقات العامة في الجزائر للفترة 

19 
 .2018جوان  – 04: العدد مجلة التنمیة واإلستشراف للبحوث والدراسات   

 ذلك خللق مناصب الشغلو  ترقيتهاو  املؤسسات الصغرية واملتوسطةو  دعم التنمية الفالحية الريفية. 

  )2015-2000(باب تزايد النفقات العامة في الجزائر للفترة أس )3

 2015-2000تطور النفقات العامة في الجزائر  3-1

 .)الوحدة مليار دج( )2015-2000(تطور النفقات العامة خالل الفرتة  :01الجدول رقم 

نسبة التغییر في 
 النفقات العامة

/ نفقات التجھیز
 مجموع النفقات

 /نفقات التسییر
 وع النفقاتمجم

 مجموع النفقات العامة نفقات التسییر نفقات التجھیز
 السنة 

/ 27,33% 72,68% 321,9 856,2 1178 2000 

28,97%  23,52% 63,42% 357,4 963,6 1519,3 2001 

1,42% 33,10% 68,14% 510 1050 1540,9 2002 

15,96% 34,30% 65,69% 612,9 1173,8 1786,8 2003 

5,88% 34,16% 65,83% 646,3 1245,4 1891,8 2004 

8,47% 39,50% 60,50% 810,6 1241,4 2052 2005 

19,53% 41,55% 58,52% 1019,2 1435,2 2452,7 2006 

26,74% 46,40% 53,79% 1442,3 1672 3108,5 2007 

33,31% 47,62% 53,52% 1973,3 2218 4144 2008 

1,95% 45,58% 53,48% 1925,8 2259,5 4224,8 2009 

6,82% 40,06% 59,71% 1807,9 2694,5 4512,8 2010 

29,71% 33,73% 66,27% 1974,4 3879,2 5853,6 2011 

20,58% 32,24% 67,76% 2275,5 4782,6 7058,2 2012 

-14,65% 31,42% 68,58% 1892,6 4131,5 6024,1 2013 

15,87% 35,84% 64,39% 2501,4 4494,3 6 980,30 2014 

9,68% 39,70% 60,30% 3039,3 4617 7 656,30 2015 

  .من إعداد الباحثة باالعتماد على تقارير بنك اجلزائر :المصدر            

نالحظ ارتفاع مستمر للنفقات سواء  2015- 2000من خالل حتليلنا للسياسة االنفاقية املتبعة خالل فرتة     

باستثناء سنة )  2015سنة  7656.3إىل  2000مليار دج سنة  1178من (نفقات التسيري أو التجهيز 

  %.14.65أين كان اخنفاض بنسبة  2013

كما نالحظ من خالل اجلدول أعاله هيمنة نفقات التسيري على حساب نفقات التجهيز، فرغم االهتمام الكبري 

أقل من  الذي أعطته احلكومة لنفقات التجهيز من خالل برامج اإلنعاش االقتصادي إال أ�ا تبقى متثل نسب

  .2015- 2000من إمجايل النفقات طيلة الفرتة املمتدة مابني % 47جمموع النفقات، حبيث مل تتعدى نسبة 
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  2015- 2000التجهيز للفرتة و  تطور نفقات التسيري :01الشكل رقم 

  

  .01من إعداد الباحثة باالعتماد على اجلدول رقم  :المصدر

  )2015-2000(لعامة في الجزائر للفترة العوامل المفسرة لتزايد النفقات ا 3-2

  : ميكن إرجاع سبب ظاهرة تزايد اإلنفاق لألسباب التالية 

  النمو الديمغرافي 1- 2- 3

هذا ألن بعض و  الزيادة يف النفقات العامة،و  نالحظ من خالل الشكل التايل أن الزيادة يف عدد السكان تتماشى

غريها، فكلما ارتفع عدد السكان كانت و  ...اصالتالعامة مرتبطة شديد بالسكان كالصحة، التعليم، املو 

  . احلكومة ملزمة على زيادة نفقا�ا ملواجهة احلاجيات املتزايدة للسكان

 2015-2000الكثافة السكانية للفرتة و  تطور النفقات العامة: 02الشكل رقم 

  

 .االعتماد على إحصائيات البنك الدويلالكثافة السكانية بو  01من إعداد الباحثة باالعتماد على اجلدول رقم  :المصدر
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 تطور المستوى العام لألسعار 2- 2- 3

يتنب لنا تزايد النفقات العامة بنفس الوترية مع مؤشرات األسعار، مما ميكننا  03من خالل الشكل رقم        

  .القول أن االرتفاع املستمر يف مستوى األسعار ساهم يف تزايد النفقات خالل فرتة الدراسة

  .2015-2000مؤشرات األسعار للفرتة و  تطور النفقات العامة :03رقم  الشكل

 

 .مؤشرات األسعار باالعتماد على الديوان الوطين لإلحصاءو  01إعداد الباحثة باالعتماد على اجلدول رقم  :المصدر

 :إرتفاع معدالت النمو االقتصادي 3- 2- 3

امليل احلدي، حبيث يعتربان هذان األخريان و  وسطسنحاول دراسة دور معدالت الناتج احمللي من خالل امليل املت

  .من بني املعامل اليت تفسر ظاهرة تزايد النفقات

 )2015- 2000(احلدي خالل الفرتة و  امليل املتوسط :02الجدول رقم                 

 السنة المتوسط المیل الناتج المحلي الخام التغیر في النفقات التغیر في الحدي المیل

   
29% 2000 

3,29 341,3 103,6 36% 2001 

0,07 21,6 295,7 34% 2002 

0,34 245,9 729,5 34% 2003 

0,07 105 1 496,8 28% 2004 

0,20 160,2 812,9 27% 2005 

0,43 400,7 939,6 29% 2006 

0,77 655,8 851,3 33% 2007 

0,61 1035,5 1 690,8 38% 2008 

- 0,08 80,8 -1 075,7 42% 2009 

0,14 288 2 023,6 38% 2010 

0,52 1340,8 2 596,9 40% 2011 

0,74 1204,6 1 620,2 44% 2012 

- 2,38 -1034,1 435,1 36% 2013 

1,70 956,2 561,3 41% 2014 

1,43 676 471,9 43% 2015 

  .من إعداد الباحثة باالعتماد على تقارير بنك اجلزائر: المصدر             
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سط تطور النفقات العامة بالنسبة للناتج احمللى اخلام أي ما يتم ختصيصه من الناتج احمللي اخلام ميثل امليل املتو 

  .لتغطية النفقات العامة، حيث ميكن القول أن امليل املتوسط شهد ارتفاعا على العموم

حمللي اخلام، أي نسبة الذي يعرب عن نسبة التغري يف النفقات العامة بالنسبة للتغري يف الناتج او  أما امليل احلدي

دج 1عند زيادة الناتج احمللي ب  2007الزيادة يف الناتج احمللي اخلام اليت خصصت لزيادة اإلنفاق فمثال يف سنة 

دج، حبيث نالحظ أن معظم قيم امليل احلدي موجبة مما يبني وجود  0.77فهذا يؤدي إىل زيادة النفقات ب 

 .يف الناتج احمللي اخلام زيادة يف النفقات العامة نتيجة الزيادة

 : ارتفاع أسعار البترول 4- 3-2

 )2015-2000(تطور اجلباية البرتولية خالل الفرتة  :03الجدول رقم 

 السنة  الجبایة البترولیة معدل نمو الجبایة البترولیة نسبة التغییر في النفقات العامة

0,00% 0,00% 720 2000 

28,97% 17% 840,6 2001 

1,42% 9% 916,4 2002 

15,96% -8,77% 836,06 2003 

5,88% 3,13% 862,2 2004 

8,47% 4,27% 899,00 2005 

19,53% 1,89% 916 2006 

26,74% 6,22% 973 2007 

33,31% 76,30% 1715,4 2008 

1,95% 12,34% 1927 2009 

6,82% -22,07% 1501,7 2010 

29,71% 1,84% 1529,4 2011 

20,58% -0,68% 1519 2012 

-14,65% 6,38% 1615,9 2013 

15,87% 109,69% 3388,4 2014 

9,68% -29,95% 2373,5 2015 

 .من إعداد الباحثة باالعتماد على تقارير وزارة املالية :المصدر           

مليار  1001باالعتماد على اجلدول أعاله نالحظ تسجيل فوائض يف اجلباية البرتولية حيث سجلت انتقال من 

، مث سجلت )من جمموع االيرادات% 78.77(  2008مليار دج سنة  4088.6إىل  2001دج سنة 

 2008دوالر للربميل سنة  94.1ذلك بسب االخنفاض الذي عرفته أسعار البرتول من و  2009اخنفاض سنة 

مليار دج سنة  4184إىل  2010مليار دج سنة  2905دوالر للربميل ، مث عادت االرتفاع من  61إىل 

  .بالتايل إغراء احلكومة يف التوسع يف اإلنفاق احلكوميو  مما أدى إىل ارتفاع حصيلة اإليرادات العامة، 2012

من الشكل املوايل نالحظ أنه كلما حققت اإليرادات معدالت منو مرتفعة أو منخفضة فهذا ينعكس على 

ى الخنفاض النفقات العامة عندما حدثت صدمة يف اإليرادات فهذا أد 2009النفقات العامة، فمثال يف سنة 

  .  بدورها
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 2015- 2000اجلباية البرتولية للفرتة و  تطور النفقات العامة :04الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

  .03من إعداد الباحثة باالعتماد على اجلدول رقم  :المصدر                   

سعية من خالل برامج اإلنعاش فاالرتفاع املستمر للمداخيل النفطية شجع احلكومة النتهاج سياسة كينزية تو 

 ..)الصحية، السكنية، التعليمية(خاصة سكان الريف و  ذلك لتحسني الظروف املعيشية للسكانو  االقتصادي،

 غريها؛و  املتوسطة و دعم املؤسسات الصغريةو  الفالحيةو  دعم التنمية الصناعيةو  تطوير القواعد اهليكليةو 

 .أسباب سياسية 5- 2- 3

 رية يف الكثري من املرات بتوسيع نفقا�ا يف عدة جماالت سواء كانت إنتاجية أو الحيث قامت احلكومة اجلزائ 

  .االجتماعيةو  تفادي االضطرابات السياسيةو  ذلك �دف امتصاص الضغط االجتماعيو 

من أجل معرفة أثر كل من املتغريات السابقة على النفقات العامة، قمنا بتقدير العالقة ما بني النفقات العامة 

ذلك بعد ما تأكد أن السالسل الزمنية و  .معدالت التضخمو  ، الناتج احمللي اخلام، أسعار البرتول)غري تابعمت(

]Q1 :2000-Q4 :2015 [ ملتغريات الدراسة مستقرة من الدرجةI(1)،  أن بواقي النموذج الناجتة عن و

  .هذه العالقة املقدرة بني املتغريات يف املستوى، مستقرة يف املستوى

  

  

  

  

  

 



 

 

  .عيساني العارم.د.ط 2015-2000العوامل المفِسرة لظاهرة تزايد النفقات العامة في الجزائر للفترة 

24 
 .2018جوان  – 04: العدد مجلة التنمیة واإلستشراف للبحوث والدراسات   

 (ECM) نتائج تقدير منوذج :04الجدول رقم 

Dependent Variable: DLGT   
Method: Least Squares   
Date: 06/10/18   Time: 15:40   
Sample (adjusted): 6 64   
Included observations: 59 after adjustments  
          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          
C 0.038216 0.027673 1.380980 0.1731 
DLGDP 1.748333 0.252980 6.910949 0.0000 
DLPP 0.120663 0.089466 1.348700 0.1832 
DLDEMO -35.04244 18.21336 -1.923997 0.0500 
DLT_INF 2.508573 1.537222 1.631887 0.1086 
U(-1) 0.000514 0.000137 3.742659 0.0004 
          
R-squared 0.885066     Mean dependent var 0.024248 
Adjusted R-squared 0.874223     S.D. dependent var 0.064587 
S.E. of regression 0.022906     Akaike info criterion -4.618719 
Sum squared resid 0.027808     Schwarz criterion -4.407444 
Log likelihood 142.2522     Hannan-Quinn criter. -4.536246 
F-statistic 81.62689     Durbin-Watson stat 1.533747 
Prob(F-statistic) 0.000000    

  Eviews08 من خمرجات برنامج :المصدر                            

Estimation Equation: 

========================= 

DLGT = C(1) + C(2)*DLGDP + C(3)*DLPP + C(4)*DLDEMO + C(5)*DLT_INF 

+ C(6)*U(-1) 

Substituted Coefficients: 

========================= 

DLGT = 0.038 + 1.7483337*DLGDP + 0.12066*DLPP - 35.04243*DLDEMO + 

2.5085737*DLT_INF + 0.000514040*U(-1) 

  

  :قدر، حتصلنا على النتائج التاليةمن خالل النموذج امل

 من التغريات احلاصلة يف النفقات العامة؛%  88.50تفِسر املتغريات املستقلة  -

النفقات هي عالقة موجبة، حبيث عند زيادة الناتج احمللي اخلام بوحدة واحدة و  العالقة بني الناتج احمللي اخلام -

 الناتج مقبول إحصائيا؛ كما أن معامل. وحدة 1.74يؤدي إىل زيادة النفقات ب

 يأثر أسعار البرتول إجيابيا على النفقات هي عالقة موجبة، لكن معامل هذا املتغري غري مقبول إحصائيا؛ -
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 النفقات هي عالقة موجبة، لكن معامل هذه املتغري غري مقبول إحصائيا؛و  العالقة بني معدالت التضخم -

  .عالقة سالبة، كما أن معامل الناتج مقبول إحصائياالنفقات العامة و  العالقة بني النمو الدميغرايف -

  الخاتمة

  : من خالل هذا البحث مت التوصل إىل مجلة من النتائج، اليت نلخصها يف النقاط التالية

اجتماعية هامة ميكن اعتمادها إلحداث جمموعة من اآلثار املرغوبة من طرف و  النفقات العامة أداة اقتصادية -

 احلكومة؛

 حىت سياسية؛و  مل تساهم يف زيادة النفقات العامة منها اقتصادية، اجتماعيةتوجد عدة عوا -

، نستنتج وجود ظاهرة تزايد 2015-2000حتليل تطور بني النفقات خالل فرتة ما بني و  من خالل دراسة -

 النفقات يف اجلزائر خالل فرتة الدراسة؛

يف انتهاج سياسة و  ، يف زيادة النفقات العامة2000سامهت الفوائض املالية الناجتة عن ارتفاع األسعار منذ سنة  -

 .انفاقية جديدة مسيت بسياسة اإلنعاش االقتصادي

تنب لنا وجود بعض  ECMبعض العوامل املؤثرة فيها من خالل النموذج و  حسب حتليلنا للعالقة بني النفقات -

رتفاع ما ختصيصه من الناتج احمللي اخلام أبرزها تتمثل االعوامل سامهت يف زيادة النفقات العامة يف اجلزائر، إال أن 

 . بالتايل قبول فرضية الدراسةو  لتغطية النفقات العامة،

  المقترحات

  :من خالل النتائج السابقة، نقرتح جمموعة من املقرتحات التالية

 عملتوجيهه حنو القطاعات أكثر إنتاجية اليت من شأ�ا خلق مناصب و  العمل على إعادة ترتيب اإلنفاق العام -

 زيادة النمو االقتصادي؛و 

 منتجة؛و  استحداث استثمارات جديدةو  توجيه فوائض اجلباية البرتولية لتمويل البين التحية -

  .إعادة النظر يف سياسة اإلنفاق االجتماعية اليت تثقل كاهل امليزانية -

  المراجع

                                                           
  . 38: ، ص2005فاطمة السويسي ، املالية العامة، لبنان، املؤسسة احلديثة للكتاب،   1

.27: ، ص 2000سوزي عديل ناشد، الوجيز يف املالية العامة، مصر، دار اجلامعة اجلديدة للنشر،   2  

  . 44-41: ، ص2004سياسة املالية، بريوت، دار النهضة العربية، الدكتورعبد املنعم فوزي، املالية العامة و ال  3

  .77: ، ص1992، بريوت، دار النهضة العربية، "أساسيات املالية العامة"عادل أمحد حشيش،    4

  . 59 -57: ، ص2006سوزي عديل ناشد ، ااملالية العامة، بريوت، منشورات احلليب احلقوقية، الطبعة األوىل،   5  
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، أطروحة دكتوراه، جامعة )2012-1989(أمحد، أثر السياسة املالية على النمو االقتصادي املستدمي يف اجلزائر  ضيف   6

  .97-96: ، ص2015، اجلزائر، 3اجلزائر 

  .70:، ص1966رفعت احملجوب، املالية العامة، القاهرة، دار النهضة العربية،   7

  ).ONS(ت البطالة باالعتماد على معطيات الديوان الوطين لإلحصائيات معدالت منو الناتج احمللى االمجايل و معدال  8

  .العلومات باألرقام مت اعتمادها من تقارير ا�لس الوطين االقتصادي االجتماعي  9

  . 2010، اجلزائر، "  2014- 2010برنامج التنمية اخلماسي " بيان اجتماع جملس الوزراء،  )  10
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  .وقواعد إرساءه JATنظام اإلنتاج في الوقت المحدد: التجربة التنموية في اليابان

  :إعداد

  .*حليمي وهيبة. د

  : ملخص

وقد دفع هذا النقص اليابان  إىل . تفتقر اليابان، إىل املوارد الطبيعية اليت تؤدي إىل النمو االقتصادي والتجاري    

 غالل األمثل ملواردها احملدودة، يف حماولة لتحقيق أفضل استفادة منإنشاء نظام يليب احتياجا�ا ويضمن اإلست

لذلك بدأت مبحاربة كل أنواع اإلسراف حيث انتهت إىل اعتماد ما نسميه بنظام اإلنتاج يف الوقت . مركزها

باين يعرف يتناول هذا املقال مشكلة إدارة اإلنتاج، بالضبط نظام اإلنتاج يف الوقت املناسب، وهو نظام يا. احملدد

  .أيضا باسم تويوتيسم، مع اإلشارة إىل أدواته وكيفية تطبيق أو تبين هذا النظام

  .حماربة اإلسراف، مشكل إدارة اإلنتاج، اإلنتاج يف الوقت املناسب، األدوات، كيفية تطبيق :الكلمات المفتاحية

Résumé:  

 Le manque de ressources naturelles conduisant à une croissance économique et 

commerciale (ce déficit) a conduit le Japon à mettre en place un système qui 

répond à ses besoins et garantit une utilisation optimale de ses ressources limitées 

afin de tirer le meilleur parti possible de son statut. Donc la  lutte contre toutes 

sortes de gaspillages a fini par faire adopter au Japon ce que nous appelons le 

système de production à temps. Cet article traite du problème de la gestion de la 

production, exactement le système de production à le temps, un système japonais 

également connu sous le nom de Toyotisme, et mets l’accent sur ses outils et 

comment appliquer ou adopter ce système. 

Mots clés: lutte contre les gaspillages, problème de gestion de production, 

production à temps, outils, appliquation. 

  

  :مقدمة

نتجات املصنعة يف الدول الغربية صدار�ا يف األسواق العاملية ليحل حملها املنتجات فقدت كثري من امل

وقد بدأت تلك الدول تشعر بقلق نتيجة الغزو االقتصادي الياباين ألسواقها مما هدد مركزها ومكانتها , اليابانية
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ز برخص أسعارها بسبب اخنفاض ولقد كان الفكر يف املاضي يف دول الغرب أن املنتجات اليابانية تتمي.التجارية

تكاليف العمالة هناك ، ولكن بدراسة  مستويات  األجور للعمالة اليابانية مضافا إليها املزايا األخرى تبني أ�ا 

تفوق حاليا كثري من الدول الصناعية الغربية مما يشري إىل أن هناك عوامل أخرى أدت إىل تفوق املنتج الياباين 

  .عاملية جتاريا يف األسواق ال

ولقد كانت الفكرة السائدة يف دهن رجال األعمال يف الدول الغربية أن اليابان سوف لن تستمر يف صدار�ا    

ولكن سرعان ما بدأ هذا املفهوم يف .لألسواق العاملية بسبب امليل حنو التقليد وبعدها وعدم  قدر�ا على االبتكار

�ذا بدأ .ن غزت اليابان األسواق العاملية مبنتجات جديدة و غري مقلدةالتغري خالل السنوات القليلة املاضية بعد أ

اهتمام رجال اإلدارة واالقتصاد بتلك املشكلة يزيد حيث أصبحت ظاهرة جديرة بالدراسة والتحليل خاصة وأن 

ها باقتصاد منهار بعد أن مت تدمري معظم مصانع 1945اليابان خرجت من احلرب العاملية الثانية يف أواخر 

استطاعت يف خالل سنوات قليلة أن تفيق من كبو�ا وتنهض باقتصادها لكي تتبؤ صفوف , وأدوات إنتاجها

وقد عكف الكثري من احملللني .الصدارة بني الدول الصناعية العريقة ويف مقدمتها الواليات املتحدة األمريكية

وس مستفاد قد يصلح تطبيقها يف الدول املتقدمة االقتصاديني على دراسة تلك الظاهرة وحتليل أسبا�ا واخلروج بدر 

هذا االفتقار , خاصة وأن اليابان كدولة اقتصادية تفتقر إىل الطبيعة اليت تساعد على النمو االقتصادي والتجاري

، يف املوارد و هاته النذرة يف الثروات الطبيعية دفعت باليابان إىل خلق نظام يويف احتياجا�ا ويتماشى وقلة مواردها

حماولة بذلك االستفادة قدر املستطاع من وضعيتها، مادمنا ال نستطيع معاجلة النذرة يف املوارد فلما ال حناول 

متبنية بذلك نظام اإلنتاج , التعايش معها، وعليه بدأت يف حماربة اإلسراف بكل أشكاله مبا أنه يزيد من ندرة املورد

  .يف الوقت احملدد

ام اإلنتاج في  الوقت المحدد و دورها في تنمية صناعات بلد متخلف  ماهي متطلبات إرساء  نظ    

 كالجزائر ؟

  :ملعاجة هده اإلشكالية مت تبين الفرضيتني التاليتني

إن هذا النظام ويف إطار القضاء على كل أنواع اإلسراف يتطلب االستمرار يف البحث عن املشاكل، مهما بلغت  .1

 .درجة التحسني للنظام

  .نظام سيقدم دفعة للمؤسسة اجلزائرية يف عملية اختزال الوقت لإللتحاق بركب التطورإن تبين هذا ال .2

  :للمعاجلة اإلشكالية وتثبت أو نفي الفرضيتني اتبعنا اخلطوات التالية

.I   ظهور نظام اإلنتاج يف الوقت احملدد و مفاهيمه  

.II  الـJAT  جمال تطبيق الفلسفة(ألي نوع من املؤسسات( 

.III تطبيق فلسفة اإلنتاج يف الوقت احملدد أدوات  
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.IV  إنشاء الثقافات املرتبطة بالـJAT  

 .V  اخلامتة  

/I ظهور نظام اإلنتاج في الوقت المحدد و مفاهيمه:  

من أهم هذه املمارسات اليت كثر احلديث عنها يف الوقت احلاضر تلك الفلسفة الشاملة اليت يعرب عنها باصطالح 

هذا املصطلح الذي .نسبة لنظام االنتاج Just in time/Juste-à-temps (JAT/JIT)" الوقت احملدد" 

  .مل جيد له ترمجة دقيقة يف خمتلف اللغات

مل يكن ميالد هذا النظام يف صناعة السيارات حمظ الصدفة، :نشأة نظام اإلنتاج في الوقت المحدد:أوال

من جهة أخرى هي سلع ذات قيمة كبرية . طلبفالسيارة هي منتوج ذو استهالك كبري خيضع لتغريات دورية لل

إذا كنا ال .نسبيا مع قيمة مضافة متوسطة حبيث من غري املنطق ملصنع أن حيتفظ مبخزونات مهمة من هذا املنتوج

إما :1نريد كما من السيارات الراكدة ، ال جيب إنتاج أكثر مما يطلبه املستهلكون، يوجد طريقتني حلل هذه املشكلة

انتظار ورود طلبية لبدأ التصنيع،إىل هنا سيذهب اجلميع إىل تطبيق احلل األول، .ؤات باملبيعات أوحتسني التنب

متغاضني عن كون احمليط االقتصادي مشحون باالضطرابات القوية حيث يصعب وضع تنبؤات مناسبة تتخطى 

وىل مستحيل التحقيق حبكم أن أما بالنسبة للحل الثاين فيبدوا للوهلة األ.بضعة أشهر ، إن مل نقل بضعة أسابيع

املستهلك ليس على استعداد لالنتظار أسبوعا أو إثنني للحصول على سيارة، رغم هذا فقد تبني العكس أي أن 

الزبون مبقدوره االنتظار باملقابل فإنه يطلع إلستالم ما يطلبه متاما و باملواصفات احملددة رافضا �ذا فكرة النموذج 

و هنا يظهر احلل الثالث الذي انتهجته .طلبيات املركبني لتصنيع السيارات املالئمة النمطي، و عليه انتظار

و الذي يتمثل يف سحب التصنيع عن طريق الطلبيات عوض دفعها عن طريق خمطط  TOYOTAشركة

  .التصنيع

  :تعاريف نظام اإلنتاج في الوقت المحدد:اثاني 

احملدد تقنية لكونه يستدعي إدخال تقنيات صارمة يف  يعد نظام اإلنتاج يف الوقت:فلسفة أو تقنية أو فن -1

أما عن كونه .3الفكرية بينما يعد فنا ألنه يتخطى حدود الطرق و التقنيات ليشمل حىت الثقافة 2عملية التسيري

لقد أثارت فلسفة اإلنتاج . 4فلسفة يعود ملا تستدعيه عملية تطبيقه من إدخال لرؤية جديدة يف املؤسسة الصناعية

الكثري من اجلدل يف أوساط العاملني يف قطاع اإلنتاج بني مؤيد و معارض و قد ا�م الكثري من العاملني يف  هذه

جمال الصناعات األوتوماتيكية و خاصة صناعة السيارات يف الواليات املتحدة األمريكية هذه الفلسفة على أساس 

ض ممن حاولوا تطبيقها يف صناعة السيارات األمريكية و مل أ�ا مرتبطة بالثقافات اليابانية و تالئمها كما يعزو البع

حتقق ما كان يرجى منها إىل أن فشل تطبيقها يف أمريكا و عدم القدرة يف ختفيض املخزون كما يف الصناعات 

اليابانية يرجع إىل مشاكل جغرافية فالصناعة اليابانية تتميز بقرب مصانع التجميع من موردي األجزاء و عليه 
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ة الوقت احملدد للتسليم ميكن االعتماد عليها بينما الصناعات األمريكية تعتمد على أجزاء منتجة يف بالد ففكر 

أخرى و حتصل عليها من مسافات بعيدة مما يقلل من فعالية تطبيق مدخل الوقت احملدد و يؤدي إىل ارتفاع 

جزاء كافية أو تسليم بعض األجزاء املخالفة املخاطر نتيجة لعدم وصول الطلبيات يف الوقت احملدد أو عدم تسليم أ

و لكن .للمواصفات مما يؤثر على جدولة األجزاء ا�معة اليت تتبع هذه األجزاء مما ينتج عنه التسليم املتأخر

أظهرت نتائج كثرية من الدراسات احلديث أن هذه الفلسفة هي عملية مستمرة من نظام حتسني مستمر و تعكس 

كما أن هذه الفلسفة .ل من قبل اإلدارة للوصول إىل الكمال يف مجيع وجوه العملية اإلنتاجيةااللتزام طويل األج

، يعوض " البطاقات " " Kanban"حيث أ�ا و بطريقتها التسهيلية بواسطة تقنيات  5تعترب أيضا طريقة للتسيري

  .يف بعض ا�االت الطرق التقليدية للتسيري  (JAT)اإلنتاج يف الوقت احملدد 

  :هناك عدة تعاريف أسندت لنظام االنتاج يف الوقت احملدد جنملها كاآليت: مختلف التعاريف - 2

تعين يف وقت أو حلظة حمددة متاما ال قبلها و ال بعدها و لو بقليل و قد " in time"كلمة يف الوقت"  -

له متاما دون أي  جرت العادة األمريكية على استخدام هذه الكلمة للتعبري عن حدوث شيء يف املوعد احملدد

  .6احنرافات، بإنتاج السلع اليت يرغب فيها املستهلكون مبعدالت تفي احتياجا�م بدون عيوب و ال إسراف

تعتمد هذه الفلسفة على توضيح نقاط االختناق و مشاكل اجلودة و مشاكل اإلمداد و غريها من "  -

فيذ اإلنتاج بفاعلية أكرب تؤدي إىل ختفيض وقت املشاكل اليت يؤدي اكتشافها إىل العمل على حلها و بالتايل تن

 .7"دورة اإلنتاج عن طرق تقليل مدة اإلعداد و التغيري لآلالت مما ينعكس أثره على حتسني القرارات اإلنتاجية

إلستيعاب هذا جيب االشارة " إىل ضبط عام للتدفقات من املوردين إىل املستهلكني النهائيني: JATيهدف الـ"  -

 .8يوجد يف اليابان مركبوا سيارات مبحالت عرض و أنه يتم بيع السيارات مبتاجرة مباشرة مع الزبونإىل أنه ال 

هو اإلثبات احلقيقي و الفعلي ألنه بات من املمكن تنسيق التدفقات بني املؤسسات املختلفة و أن JATإن الـ"  -

 .9هذا التنسيق يف اإلمدادات ال يقف عنه عتبة أبواب املؤسسة

إىل تلبية الطلب يف الوقت الذي يظهر فيه، الكمية احملددة و اجلودة املطلوبة ، و عليه فهو  JATظام الـيسعى ن"  -

يهدف إىل ختفيض التكاليف و اآلجال باالعتماد على إجراءات اإلنتاج بالتدفقات املشدودة أي بدون انتظار و 

  .10"ال خمزون

إلسراف بكل أنواعه و من مجيع جوانب اإلنتاج و كذلك هو فلسفة لإلدارة هدفها هو القضاء على ا JATالـ " 

االنشطة املتصلة، بينما يعكس املصطلح يف حد ذاته إنتاج فقط ما هو مطلوب عندما يكون كذلك و بالكميات 

  .11"املطلوبة

يدفع إىل التخمني إىل أن نظام اإلنتاج  Jatما جيب اإلشارة إليه أن االنطباع األول الذي يرتكه مصطلح 

إال أنه يف احلقيقة يهدف إىل تصنيع منتجات متعددة بكميات صغرية من أجل  12يسعى إىل ضبط الوقت هذا
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فهو يعتمد على التحسني املستمر للجودة و لإلنتاجية يف كل أنشطة .13تلبيات أفضل إلحتياجات الزبائن

و يربز مبدأ القضاء .ام الفرداملؤسسة مدعما �ذا مببدأين أساسني، حماربة اإلسراف يف كل أحناء املؤسسة و احرت 

حيث نالحظ انطالقه من اليابان لينتشر يف الواليات املتحدة األمريكية يف  JATعلى اإلسراف بفرتات ظهور الـ

، فإذا أمعنا النظر جند أن هذه الفرتات الثالث تشري إىل 1986بداية سنوات الثمانينات و يف فرنسا انطالقا من 

�اية احلرب يف اليابان، مبعىن وضعية تدمري : لب االقتصاد إىل أقصى احلدود يف املواردفرتات اقتصادية صعبة، تتط

و  U.S.Aشامل للقوى البشرية االقتصادية و املالية بينما فرتة تباطئ يف النشاط االقتصادي يف كل من 

صر له و يف تعرف خمت,15و يذهب البعض إىل تعريفه على أساس ربطه مبدى استجابة املؤسسة.14فرنسا

على أنه فلسفة انتاج تعتمد على  JATالـ)الشركة األمريكية لإلنتاج و الرقابة على املخزون( APICSيقدم

 Herve Brunet et Yvesو آخر تعريف نتعرض له ل  .16اإللغاء النظامي للتبذيرات و التحسني املستمر

Le Denn 17حيث يعرفان الـJAT ما ميكن من الوقت الذي  على أنه تصنيع املنتجات عندما يكون أقرب

  .يظهر فيه الطلب

يف الرتكيز على األهداف  JATتتمثل فلسفة ال : األهداف الصفرية لنظام اإلنتاج في الوقت المحدد:  اثلثا

 :18ملها كاآليتجنالصفرية و اليت 

أصبح من املتكرر اجياد عند مدخل املؤسسات أو الورشات الفتات تشري إىل عدد : الحادث الصفري - 1

, فمحاولة املديرية اإلعالن و بوضوح عن رغبتها و تفضيلها ألمن املستخدمني, يام اليت مرت دون ورود حادثاأل

صور�ا االجتماعية لدى الزوار و تذلك تؤدي إىل ختفيض , تؤدي إىل حتسني يف نفس الوقت اجلو داخل املؤسسة

هلذا تستعمل األدوات العادية طريقة , معرفة األسباب أوال, و عليه تتطلب تدنية احلوادث.تكاليف التأمني

Pareto ) مبجرد ) ... من األسباب  % 20من احلوادث تفسرها  280حيث  80/20هنا أيضا جند قانون

باالعتماد على , يتم الشروع يف عملية حتسني مستمرة لألمن داخل الورشة, إقصاء األسباب الرئيسية للحوادث

ج جمموع املستخدمني ألجل على األقل احملافظة على ظروف األمن و من و بإدما , مصاحل الصحة و أمن املؤسسة

  . األفضل حتسينها

يستطيع كل فرد تفهم الفائدة احملصلة بالنسبة ملؤسسة و العمال معا و املنجرة عن : النزاع الصفري - 2

الصحيحة بعض الشروط ميكن أن تساعد يف حتقيق هذا اهلدف و هي شروط العمل و التأجري , غياب النزاعات

 ...سياسات التقرب من املستخدمني 

ما يلزمه , املهمالت, يتأتى ذلك عن طريق حتسني اجلودة فاملعيب من التصميم:المعيب الصفري - 3

 .األعطال لدى الزبون كل هذه هي مصادر فضيعة لإلسراف, ملسات

ل الذي جيب إن تدنية جمموع اآلجال أصبح شيئا ضروريا لدى املؤسسة األجل األو  :األجل الصفري - 4

فحسب التطور السريع لتطلعات ) Time market(ضبطه لو أجل طرح املنتجات اجلديدة يف السوق 
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املنتجات املنافسة فان خطر ختطي آجال خروج منتوج ما للسوق يتزايد مع الزمن , التكنولوجيات, املستهلكني

إن تدنية آجال , ة مستقرةعلى العكس سيسمح األجل القصري للمؤسسة باحلصول لبعض الوقت على وضعي

أما األجل الثاين هو أجل .)Ingénierie simultanée(الطرح يف األسواق تعتمد على مفهوم املكننة املزدوجة 

هذا يتطلب تدنية , التسليم حيث جيب العمل على تدنيته و يف نفس الوقت احلرص على احرتام اآلجال املعتمدة

اإلمداد (آلجال اإلدارية إلعداد الطليبةو وقت النقل بني املؤسسة و الزبون الدورات الفعلية اإلنتاجية لكن أيضا ا

  ).اخلارجي

هذه النقطة تدفعنا إىل طرح الصيغة العامة لطريقة إدارة التجهيزات و صيانتها حيث : األعطال الصفرية - 5

ء الشروط القاعدية استيفا: نذكر فيما يلي الشروط اخلمس الواجب احرتامها   TPMيلزم على املؤسسة استعمال 

، احرتام شروط االستعمال، إعادة التجهيزات إىل احلالة األوىل مبجرد بداية ...)تنظيم تشحيم(للتعامل مع اآللة 

تقادمها دون انتظار حدوث العطل، تصليح األعطال و حماولة فهم أين يكمن عجز التجهيزات و حماولة 

ة و للصيانة بالتحذير من األخطاء البشرية أثناء االستغالل و حتسينها، التحسني و بشكل مستمر للطرق التجريبي

  .Les 5 sمبرحلة تطبق فيها طريقة  TPMجيب أن تسبق . أو اإلنتاج

حيث ميكن النظر إليه من زاويتني األوىل ختص , يرمز الورق الصفري إىل نظام املعلومات:الورق الصفري-6

الزائفة و اهلدف هو تأمني تنظيم أكثر مرونة للسماح بسهولة أكرب إلغاء االستمارات , تبسيط اإلجراءات اإلدارية

أما الزاوية الثانية ختص تبين أفضل تسيري للمعلومة بالتخلي عن املعلومات اليت ال فائدة , يف القراءة ملراكز القرار

بواسطة اإلعالم  فيذهب االجتاه العام حنو جعل سيل املعلومات يتم.منها و االحتفاظ باليت هلا خاصية الكفاءة

املخططات و املعطيات ) EDI(فحلقات املعلومات املادية يتم تعويضها بتدفق املعلومات الغري مادية . اآليل

إجراءات اجلودة و املستندات عن طريق ) SGDT(التقنية و املسرية من طرف أنظمة تسيري للمعطيات التقنية 

  .أنظمة تسيري املستندات

إذا  . JATب الصفري و املخزون الصفري مها الرمزان احليان لإلنتاج حسب ال املعي: المخزون الصفري-7

. فإن هدف املخزون الصفري الذي يثري و بدون شك اجلدل, كان هدف املعيب الصفري مل يلقى اعرتاضات

يعود السبب على األرجح إىل أن املؤسسة بدون خمزون تصبح عرضة لالضطرابات حيث تساهم املخزونات يف 

و يف هذا الصدد عمدت اإلدارة اليابانية إىل .لتبعية ليس خمتلف األنظمة اجلزئية للسلسلة مورد مؤسسة زبونفصل ا

حبكم أن مدة التحضري املتدينة ينجر عنها تكلفة بدأ .االهتمام مبدة التحضري كاهتمامها باملدة الفعلية لإلنتاج

احليوية للمخزونات من الناحية االقتصادية ملفتة  منخفضة و عليه سالسل اقتصادية قصرية و منه تصبح التدنية

  .19لالنتباه
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ما جيب إضافته هو أن هذا التصميم الياباين املؤدي إىل تدنية حمسوسة يف املخزونات ميثل من جهة أخرى الطريقة 

دث يف القدرة على التجاوب و بسرعة مع التغريات اليت حت20املثلى لتنمية مرونة اإلنتاج و اليت تعرف على أ�ا

  .احمليط و اليت تشتد مع اخنفاض مستوى املخزونات

  :و يضيف آخرون أصفارا أخرى نذكر منها على سبيل املثال

اهلدف هنا هو إدماج العمال مجيعهم و حثهم على املشاركة و إبداء الرأي دون حرما�م  :الحرمان الصفرى-8

  .21من التمتع باجنازا�م

أو .22"كل استهالك غري جمدي نفعا للمواد و الزمن:"ض اإلسراف على أنهيعرف البع:االسرافات:الفرع الثالث

الفائض من اإلنتاج الذي يؤدي إىل خمزونات غري ضرورية املناوالت ( كل عملية ال تزيد يف قيمة املنتوج " هو 

  :24سبعة أنواع من اإلسراف جنملها كاأليت JATو حيصى الـ. 23...)الغري مفيدة، اإلنتاج املعيب

 مبعىن اإلنتاج بالكم اهلائل و الذي يفوق الطلب:نتاج الزائداإل-1

و يشمل كل األوقات املستقطعة و التوقفات الغري مرادة، أل�ا تعد ذات خطورة كبرية و هلا  :االنتظار-2

 .انعكاس سليب بالنسبة الحرتام آجال التسليم

  . ميثالن مصدرا حمتمال لإلسراف :النقل و المناولة-3

 .فهي إسراف, كل عملية حتويلية ال تضيف قيمة للمنتوج: الغير نافعة للمنتوج التحويالت-4

و , تكاليف فقدان القيمة, تكاليف التسيري و الرقابة, تكاليف مالية: اليت ينجرعنها :المخزونات الزائدة- 5

ثري مباشر على و له تأ) تغيري سريع للمنتوج(لذا فان اختفاء املخزونات حيسن مرونة املؤسسة . تقادم القطع

حيث يصبح العامل أو باألحرى يوجه العامل اهتمامه إىل نتيجة عمله فيسعى لتحقيق اجلودة فيها عوض , اجلودة

 .25هوسه باملردودية و ضياعه يف دهاليز املخزونات

  .إن أي حركة ال تضيف أي قيمة جيب القضاء عليها ):التنقالت(الحركات الغير مفيدة 6-

كل منتوج معيب سيوجه إما إىل النفايات إما إىل إعادة تصنيعه مما قد ينتج عنه تأخريات يف  :اإلنتاج المعيب7-

و عليه فهذا املعيب هو يف احلقيقة ضياع يف املواد . مواعيد التسليم أو إعادة استدعاء املنتجات اليت قد بيعت فعال

 .26و القيمة املضافة و كل ما مت استهالكه إلنتاج هذا املعيب 

  :)27(آخرون أن هناك عراقيل أخرى حتد من فعالية النظام و اليت جيب القضاء عليها و هي كالتايل يرى و 

إن ختصص فرق الرقابة و العمد إىل مراقبة اجلودة يف آخر : الرقابة على الجودة في آخر العملية اإلنتاجية-8

و اليت تواصلت على طول , )كل متأخريتعرف عليها بش(العملية اإلنتاجية يؤدي عادة إىل حتديد متأخر لالجودة 

حمققة بذلك تراكما يف القيم املضافة غري النافعة و تصعيبا يف عملية حتديد أو التعرف على , عملية التصنيع
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و عليه , لذا كان من الواجب ابتكار طريقة للرقابة على اجلودة حتد من املعيب و ليس فقط تكتشفه. مسببا�ا

  . فوري خالل كل عمليةجيب أن تتم الرقابة بشكل 

و تستخدم , تستغرق هذه العمليات وقتا: الرقابة على القطع المسلمة من طرف الموردين أثناء االستالم- 9

بالتحرك اجتاه , ينجر عنها تكاليف مناولة لذا جيب وضع نظام للجودة لدى املورد هذا من شأنه تسهيل, مساحة

  .القضاء على تكاليف غري جمدية نفعا, املصدر

هذه األعطال هلا تكلفة مباشرة جتميد اآلالت و األفراد بينما تتمثل تكاليفها  :األعطال المتكررة لآللة-10

تدهور صورة العالمة التجارية , الفوضى اليت تسود اخلط اإلنتاجي لتعويض التأخري, الغري مباشرة يف رسوم التأخري

أيضا , نجر عنها فرص ربح ضائعة خسارة يف رقم األعمالللمؤسسة اليت ال تسلم يف الوقت الكميات املرادة قد ي

فقد ال تستطيع , خوفا, تكوين خمزونات أمان, فإن االحتياط من وقوع هذا اخلطر يؤدي إىل سلوكات مكلفة

املؤسسة اإليفاء يف اآلجال املتفق عليها و زيادة أوقات انتظار املستخدمني املوجودين يف مراكز العمل البعدية هذا 

  .يخلق تكاليف إضافيةما س

تكلفة اليد , جتميد اآللة: إن تراكم هذه األوقات الغري منتجة مكلف للغاية :المدة الطويلة لضبط اآلالت-11

بينما األخذ بعني االعتبار أوقات الضبط يف التخطيط يسبب , يؤدي هذا إىل نقص يف املرونة يف اإلنتاج, العاملة

  .و عليه خسارة حمتملة يف رقم األعمال, نقص يف االستجابة إىل تغريات الطلب

/II الـJAT  مجال تطبيق الفلسفة(ألي نوع من المؤسسات( : 

حكر على اإلنتاج الصناعي إال أنه يف احلقيقة يالئم أي نوع من األنشطة،  JATيعتقد الكثريون أن تطبيق الـ 

بة نقل التقنيات املطبقة يف املصنع، رغم صعو ...) بنوك، شركات التأمني، النقل، التجارة(النشطات اخلدمية 

وعرضها بنفس الطريقة، القضاء على اإلسراف، ضغط التدفقات، حتديد املشاكل و القضاء على مسببا�ا تلعب 

  .دورا هاما يف القطاع الثالث و ترتجم أهدافا عاملية مهما كان حجم املؤسسة و مهما كان نوع نشاطها

التدفقات الواجب حتليلها ليست تدفقات :28ن يكون مماثال لعملية إنتاج صناعيةإن حتليل العملية اإلدارية ميكن أ

, املرور عرب العديد من العمليات, هذه األخرية هلا مسارات طويلة, و لكن تدفقات مستندات, قطع و منتجات

ت مث مستندات اعرتاضا, اذن آجال معاجلة طويلة و عليه عدم رضا الزبائن, املتتالية احملققة يف مصاحل متخصصة

جديدة تتطلب املعاجلة ؟ غالبا ما تؤدي اآلجال الطويلة لإلجراءات العادية إىل توفري مسارات موازية ينجر عها 

تكاليف مرتفعة , كما تصادق مشاكل جودة و اليت تؤدي إىل اعرتاضات من طرف الزبائن, تكاليف غري مربرة

, جتميع املهام, تعدد مهارات, لتبسيط( JATمبادئ ال  ستجد. للبحث و التصحيح األخطاء, إلعادة املعاجلة

بنفس الطريقة إن إدارة .يف هذا امليدان مساحة مهمة للتطبيق...) الرقابة على اجلودة منذ املهد, تدنية اآلجال

...) مطعم, بنك, مستشفى, إدارة(حمل أو وكالة, الزبائن و الذين يأتون لتقدم هلم خدمة ما يف إحدى املراكز
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و ... فاملخزونات من الزبائن األزمنة الالزمة للتنقالت الغري جمدية نفعا, ح الوقت مبحاولة تدنية وقت االنتظارسرتب

سرعة االستجابة , تعدد املهارات أو ختصص هذه املراكز, هنا أيضا تطرح أسئلة. اليت متثل مصدر الستياء الزبون

  .جودة اخلدمات املقدمة, للطلبات

تسيري اإلجراءات اإلدارية و خاصة : يف ميادين خمتلفة  JATشفى ميكن تطبيق نظام الداخل مست: )29(مثال 

تسيري انتظارات الزبائن و استخدام القدرات اإلنتاجية يتعلق األمر يف حالة تسيري انتظارات الزبائن بتحليل اآلجال 

املكوث يف انتظار (ري مفيدة   بتدنية األزمنة الضائعة الغ, الفاصلة بني وصول املريض و خروجه من املستشفى

يتعلق األمر أيضا جبعل أعناق .و اليت جير عنها تكاليف و عدم إرضاء للزبون...)عمليات متخصصة, التحاليل

بالنسبة للبعض األخر ...) Dyaliseتصفية (بالنسبة لبعض اخلدمات الطلب ميكن التنبؤ به : االختناق مثالية 

و خالل فرتات الطلب املرتفع ) شأنه يف ذلك شأن املصنع(خل املستشفى دا...). استعجاالت(فهي ارجتالية 

جيب هنا أداء , ....)Xأشعة , إنعاش, استعجاالت(حيث تظهر أعناق االختناق , يصبح تسيري التدفقات حرجا

طيط املتناسقة و خت, للقبول و اخلروج, نفس الشيء بالنسبة لتبسيط اإلجراءات اإلدارية. العمل حسب األولويات

هذه التدنية يف خطوط , يسمح بتوفري عدد أكرب من املكوثات بنفس عدد اآلسرة, املوارد املادية و االقتصادية

تدنية يف املدة املتوسطة للتمريض، تدنية خماطر االلتهابات املعدية، تدنية  :)30(االنتظار تؤدي إىل العزم بالقيام ب

فإن أمهية قطاع اخلدمات االقتصادي تربر اجلزء , عامة.يه األخطاءاملساحة املستعملة، التقليل من التوترات و عل

 .إىل هذا امليدان، ميثل اجلدول التايل ملخصا ملقارنة بني قطاع الصناعة و اخلدمات JATاألكرب المتداد نظام ال

/III أدوات تطبيق فلسفة اإلنتاج في الوقت المحدد:  

من النادر أن تأخذ املصانع حجمها وصفا�ا :والخاليا الخطوط: إعادة تموقع األدوات اإلنتاجية: أوال

الداخلية بشكل �ائي منذ البداية، فاالتساع املستمر يف األنشطة يؤدي إىل زيادة جتهيزات جديدة، دون القيام 

يعد هذا إحدى التفسريات . بنقل اآلالت املوجودة سابقا لضمان وضعية مثالية للتجهيزات اجلديدة والقدمية معا

قدمة لتربير التموقعات السيئة، بينما يعكس التفسري الثاين التنظيم التقليدي للمصانع والذي كان حسب امل

وقع اآلالت اإلنتاجية يعود هلدفني متإعادة  فيما خيص JAT إن تطبيق مبادئ ال.31الطريقة الوظيفية

طعة أو نفس املنتوج، تقريب مراكز العمل اليت تقوم بعمليات عمليات متسلسلة على نفس الق:32أساسيني

تسلسل العمليات بطريقة تسمح مبعاجلة قطعة ما من طرف اآللة املوالية مبجرد أن تنتهي من تصنيعها اآللة 

  :33هناك مقاربتان هلذا النوع من التنظيم.السابقة

 خيتلف ويتميز بتدخل املالحظني بشكل مباشر على اخلط، يتم : مبدأ الخطية على الطريقة اليابانية

م مرحلة الرتكيب بشكل خطي على عدد املالحظني الالزم للوصول للسرعة املرادة أو لتحقيق توازن، وحتكم تقسي

للنقل، بل يصبح مركز حقيقيا للعمل مبا أن كل  يف هذا النوع من التنظيم، ليس اخلط مبجرد وسيلة...يف اجلودة

العمليات اإلضافية، وعليه يصبح من  القطع متر يف أيادي كل املالحظني لكي يضيف كل واحد منهم عدد من
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السهل تقدير درجة تقدم اإلنتاج إذا ظهر أي مشكل على مستوى أي مركز، يتم العمل بشكل مجاعي وال وجود 

  .الفردية) املكافآت(لنظام العالوات 

تتوضع فيها مراكز العمل بطريقة . Uهي خاليا " خاليا آلية"هذا النوع من التموقعات ينظم عادة حول 

يقرب فيها مركز العمل األخري من األول، وللسماح لنفس املالحظ بالقيام بعمليات متعددة وخمتلفة مع تنقل قليل 

للقطع، نفس املالحظ جيب أن يكون قادرا على إدارة العديد من اآلالت املختلفة، اليت تعمل بشكل متماثل أو 

مع القطع املصنعة من طرف آلة ثانية تأخذ اخللية عادة وعليه ميون العامل اآللة األوىل ويف غضون ذلك جي: متتايل

وذلك لتسهيل التدخل النهائي للمالحظ على العديد من مراكز العمل واالقتصاد يف حتركاته مبا , Uشكل حرف 

تكنولوجية (TGAOأن هذا التنظيم نتج عن تبين منطق 34 يقول البعض.أنه ينتقل برفقة القطعة اليت يعاجلها

تسمح برتتيب القطع حسب عمليا�ا اإلنتاجية والوصول إىل مفهوم ) رة عن طريق احلاسوباجلماعة املدا

  .العائالت املتجانسة للقطع، مهما كان مصريها يف املنتجات النهائية

إذن يضمن هذا التنظيم ربح . هلذا التطبيق هي تدنية املسافات الفاصلة بني مراكز العمل35 إحدى النتائج األوىل

، حتقيق املرونة املرجوة وتدنية )تدنية املساحة املخصصة للمواصالت والتخزين(ملساحات املشغولة معترب يف ا

إن تقريب التجهيزات يساعد على تظهري املشاكل بوضوح بفضل الرؤية اجلديدة �موع . عمليات املناولة

ن تقسيم املصنع إىل قطاعات فإ.العمليات، ملزمة إياه بالتحرك الفوري لكي ال يضطرب سري العمليات املوالية

  .36على باقي القطاعات...) عطل، خطأ(مستقلة وذاتية مينع انعكاس حادث ما يف إحدى القطاعات 

أن اعتبار مورد ما غري مستغل  37يرى البعض:أدوات القضاء على اإلسراف الناتج عن وقت االنتظام: اثاني

إن التعرف على مصدر اخلطاء يتطلب حتليال دقيقا من  .أنه مرادف لإلسراف ميثل خطأ تسيرييا, لفرتة من الزمن

أخطاء : طرف املسري، ولكن هناك من احلاالت ما متثل فيها أزمنة االنتظار إسرافا حقيقيا أين ترتجم هذه األزمنة بـ

فإن املشاكل  TPMإذا متت معاجلة اختالالت التجهيزات عن طريق . يف الصيانة، تغيري طويلة للسالسل

يسمح الرشيد للعشوائيات باإلجابة أيضا . SMEDبتغيريات السالسل يقضى عليها تدرجييا عن طريق املرتبطة 

  .على عامل إدارة الوقت

  .:التحكم في التجهيزات: TPM( Total productive Maintenance(الصيانة اإلنتاجية الكلية  - 1

من TPMال  ظهرت:من الناحية النظرية أو البحث عن مؤشر شامل لمردودية اآلالتTPM  - أ

احلاجة إىل حتسني مردودية اآلالت، لكن وحسب مؤشر املردودية املختار، ميكن االكتفاء بالوضعية اليت تبدوا 

 taux de marche »" معدل العمل الرزنامي"إن استعمال . صحيحة إال أ�ا ال متثل املردودية احلقيقة

calendaire » عمل هو النسبة بني مدة عمل اآللة ومدة فتح جيسد املثال اجليد للفكرة السابقة، معدل ال

  .38 (temps de fonctionnement au temps d’ouverture de l’atelier)الورشة 
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حبكم أن هناك ساعة تستهلك (ساعات  6ساعات يوميا وتشغل اآللة ملدة  7إذا كانت مدة فتح الورشة :39مثال

هذا ما يظهر نوعا من الصحة إال % 85.7=  100.  6/7ملختلف العمليات الغري منتجة معدل العمل هو 

  .األمر غري ذلك متاما

فعال، فإن اآللة ال تعمل طول مدة فتح الورشة، على املالحظ أن يقوم بأعمال تنجر عنها املراحل غري املنتجة  

  .كالتسخني املسبق، تغيريات يف السالسل، إعادة تعبئة اآلالت، الصيانة

أخريا ضياع آخر للوقت يظهر عند دراسة , ل اليت تؤثر على اشتغال اآللةكذلك ظهور العشوائيات كاألعطا

إذن لدينا هنا عدد ال بأس به من املتغريات واليت جيب إدماجها عند احتساب زمن . لآللة" اخلردة"معدل 

رزماين األشغال احلقيقي النافع املفيد للتجهيز، كنتيجة، إذا اكتفينا مبؤشر عام لإلنتاجية كمعدل لالشغال ال

ملعرفة وبدقة مردودية اآللة واالعتماد عليها يف .لآلالت، فإن التمثيل ال يعكس حقيقة مستوى إنتاجية التجهيز

املعهد الياباين  JIPMلإلجابة عن هذا وضع . عمليات حتسينية فال بد من توفر عدد من التفاصيل0الشروع يف 

مت جتريبها ألول مرة لدى . 40الصيانة الكلية املنتجة : TPMمقاربة جديدة واليت مسيت بال 1970للصيانة يف 

واليت تنتج املركبات االلكرتونية للسيارات حيث كانت  Toyotaوهي أحد فروع  Nippon Datsoشركة 

من هنا نشأة فكرة التقليص من تدخالت مصلحة الصيانة 41تعاين من عدم وجود عمال يف مصلحة الصيانة

و ال ميثل املبدأ األساسي ل .م �ذا العمل خاصة العاملني على اآلالتوباملقابل دفع عمال آخرين للقيا

TPMج شامل إلدارة التجهيزات من أجل حتسني اآلداءات " تقنية متغرية جذريا للصيانة وإمنا ميكن تقريبه إىل�

  :43 على أعمدة جنملها كاآليتTPMتعتمد P.Pontier 1998 42حسب "الصناعية 

  .TRSو اليت تقاس بتحسني  حتسني إنتاجية التجهيز - 1

الصيانة " إسناد للمالحظني جزء من عملية الصيانة، مبعىن جعلهم مستقلني عن مصلحة الصيانة هذه  - 2

  .تكوين أساليب وطرق بسيطة للبحث العفوي لتحسني الطرق والتجهيزات, تبدأ من تنظيف اآلالت" املستقلة

مع هي أن وحدة العمل هي قبل كل شيء نظام كامل بني إيصاهلا إىل املسا TPMتتلخص الرسالة اليت تريد 

الفرد واآللة، وداخل كل نظام من هذا النوع، يلعب الفرد الدور األول وعليه يتطلب هذا من املالحظني إلغاء 

وهناك .سلوكات اإلمهال أمام التجاوزات اليت قد يالحظو�ا ومنه حتقيق االنسجام التام بني عمل الفرد وعمل اآللة

  :44نذكرها كاآليت TPM يعرف مراحل ثالثة لـمن 

حترص على استعمال اآللة كما جيب، حيث يتلقى املالحظون تكوينا قاعديا يسمح هلم  :01المرحلة *

باستيعاب اخلطوط العريضة للتشغيل، يف نفس الوقت يشجع هؤالء املالحظون مراقبة واحملافظة على اآللة يف 

  . فة هلاأحسن حاٍل لالشتغال وتأمني النظا
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) االعتناء، التيار، تصليحات بسيطة(يتم تكوين املالحظني يف ميدان الصيانة من الدرجة األوىل  :02المرحلة * 

يتم تشجيع االقرتاحات . وخاّصة افتعال تدخل فريق الصيانة مبجرد أن يتبّني هلم أن طريقة العمل مشكوك فيها

هذه العمليات تساعد على متديد دورات الصيانة الوقائية أو  ).ويتم مكافأ�ا(اليت تؤدي إىل تغريات حتسينية 

  .التقليل من أخطار وقوع اخللل بني تدخلني وقائيني

وضع الصيانة الظرفية، يتم افتعال عمليات االعتناء عن طريق كواشف اخللل واليت ميكن تطويرها  :03المرحلة *

  .يد بقدر املستطاع دورات العمل بدون وقوع خللوجتهيزها، اهلدف هو ختفيض تكاليف الصيانة من جديد ومتد

يسوقنا هذا إىل عرض مؤشر حتليلي والذي يأخذ بعني االعتبار األقسام الثالثة لعدم الفعالّية واليت ختّفض من     

حيمل هذا املؤشر عّدة . التوقفات املعروفة، التباطؤات املختلفة، املعيب: واليت مردها إىل. إنتاجية التجهيز

بالنسبة للبعض أو معدل ) TRG  )Taux de rendement globalمعدل املردودية الكلي :45ءأمسا

لدى البعض اآلخر،وميكن ) TRS )Taux de Rendement synthétique املردودية التحليلية 

ة حسابه بعّدة طرق، إما على أساس تسلسل يف النسب أو بشكل أكثر تبسيطا باعتباره مساويًا لإلنتاجّية الفعليّ 

مقسمة على العدد الكلي للقطع اليت كان من املفروض إنتاجها أثناء مدة الفتح على أساس القدرة 

)cadence ( النظرية)N( 46حيث يكتسي احلساب املعادلة التالية:  

TRS = 
N

DefP    .......1 

 P- Def  = اإلنتاجية الفعلية= اإلنتاجّية منقوص منها اإلنتاج املعيب.  

N = القدرة)cadence (النظرية.  

هذه الطريقة األوىل للحساب ال تسمح بتظهري خمتلف مسببات عدم الفعالية، وعليه كان لزاما حتليل         

TRS إىل عوامل أكثر بساطة.  

  :47والذي يرتجم التوقيفات احملددة) TBF(نعّرف املعدل اخلام الشتغال اآللة 

 TBF = 
ouvertured' Temps

arrêts des Temps - ouvertured' Temps = 
TO

TBF  ..2 

  :48نعرف املعدل الصايف الشتغال اآللة

TNF= 
arrêts des  temps- ouvertured' Temps

réel cycle de  temps réalisée Production  = 
TBF

TCRP.  ..3 

خالل الوحدة (ما هو إّال املّدة احلقيقية لتصنيع قطعة ) Temps de cycle reel(الزمن احلقيقي للدورة 

إن تدهور قدرة .لى أساس املدة االفرتاضية لتصنيع قطعة واحدة، بينما الزمن النظري للدورة يقوم ع)املناسبة

)cadence ( لآللة بالنسبة حلميتها االمسية)Régime de croisière ( يقاس بالنسبةR.  
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 Rجيب اإلشارة إىل أن كلما تدهورت مردودية اآللة كلما زاد الزمن احلقيقي بالنسبة لقيمته النظرية، املعدل 

احلقيقية والقدرة ) cadence(ر داخل املؤسسات أن تتساوى كل من القدرة ينخفض إذن، من الناد

)cadence (يكتسي املعدل . االمسيةR 49املعادلة التالية:  

R= 
Réel cycle de Temps

 théoriquecycle de Temps  = 
TCR

TCT  ..4   

سم ليس معمما لدى هذا اال( "معدل األداء"يعطي مؤشرًا يدعى  Rإن جداء املعدل الصايف لالشتغال واملعدل 

وهو يظهر التأثري الذي متارسه ) مجلة االقتصاديني حبكم أّن بعضهم يسمي املعدل الصايف لالشتغال مبعدل األداء

  :50الشكل التايل, التباطؤات والتوقيفات الصغرية، ويأخذ معدل األداء هذا

TP= 
TBF

TCRP.  . 
TCR

TCT  = 
TBF

TCTP.  ..5 

أخريًا جيب األخذ بعني االعتبار تأثري الالجودة، مبا أن وجود منتجات معينة خيفض عدد املنتجات اليت ميكن 

  :51بيعها، ويُعّرب عنها مبعدل للجودة

Tq = 
Réalisée Production

défectueux Produits - Réalisée Production  = 
P

DefP   ..6  

  : 52عن طريق املعادلة التالية TRSأخريًا نتحصل على 

TRS = TBF .TP.Tq  TRS= 
TO

TBF  . 
TBF

TCTP.  .
P

DefP  =
TO
DefP .TCT ..7  

  :من الناحية التطبيقية أو البحث عن الكفاءة الكلية للتجهيزات TPMالـ -جـ 

ناعية وهذا على طول امتداد العملية بعني االعتبار بشكل شامل كل أعمال الصيانة الص  TPMتأخذ الـ 

  .اهلدف هو البحث عن أسباب عدم استعدادية اآلالت وحماربتها بشكل نشط. اإلنتاجية

    وتغطي الـ, تطبيقيا، يتعلق األمر بتقليل مدة توقفها أثناء التعطل وضمان امليوعة املثالية للعملية اإلنتاجية

TPM 53كما يشري إليه امسها ثالثة حماور:  

واليت تظهر عن طريق عمليات التنظيف،  "الصيانة"يتعلق األمر بـ :المحافظة على االشتغال الجّيد للتجهيزات*

  االعتناء 

  .والتصليح) التحقق من املستويات، مراقبة درجة التدهور، التشحيم( 

إنتاجية  حتسني "اإلنتاجية"من هنا يأيت مصطلح :صيانة اآلالت يجب أن توفق واألداء الضروري للنشاط*

  .املعّدات
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من (للصيانة جيب أخذها بعني االعتبار " الوظيفية"يفرتض من جهة، أن كل اجلوانب :المرجع لمفهوم الكلّية* 

االعتناء البسيط واليومي مبكان العمل مبكنسة كهربائية وقطعة قماش، إىل العمليات األكثر ثقال وحساسية 

، من جهة أخرى، كل عمال املؤسسة جيب أن يكونوا شركاء يف )واملتمثلة يف تغيري قطعة معيبة أو تصليحها

TPM , تندرج الـTPM ضمن منهج ذو طبيعة إسرتاتيجية حيث ال ميكن مقاربتها إىل جمرد مشروع .    

السبيل املعّبد Nakajima 54تعّد هذه اليت جاء �ا : "LES 5S« طريقة: TPMمتطلبة الـ  -د

تصبوا هذه الطريقة إىل القضاء على أّي إسراف منجرعن , لراغبة يف ذلكمن طرف املؤسسة ا JAT المتطاء الـ

هدفها هو ختليص مركز العمل من األشياء املوجودة فيه غري املفيدة، التأكد من بقاء , عدم النظافة أو الفوضى

للتنفيذ احلسن  املكان مرتـًّبا وعلى مرمى من العني، السماح بتنظيفه بشكل منتظم وأخريًا إدخال اإلجراء الضروري

، باحرتام 55باللغة اليابانية" S"مبادئ قاعديّة حيث أمساءها تبدأ باحلرف  5هذه الطريقة تتكون من . للعمل

  :56الرتتيب هي كالتايل

     = Seiri -1الرتتيب 

     Seiton - 2 =التنظيم 

      = Seiso-3التنظيف  

    = Seiketsu -4  النقاء             

   Shitsuke -5  =ة اخللقية الرتبي          

ميكن ألي  Shukanوهي الطبيعة الثانية  5Sعوض  6Sكلمة سادسة لتصبح القاعدة 57ويضيف البعض

من أجل كل مصلحة أو مركز عمل، كلما طبقت هذه املبادئ اخلمسة " 5S"مؤسسة أن تعمد ويف أي وقت إىل 

  :58فإن املؤسسة

  ). تدين خماطر سقوط األشخاص واألشياء= مثال(ني ترفع املستوى الصحي ومستوى األمن الداخلي* 

  .ترفع من جودة حياة عماهلا* 

  .ترفع من درجة فعاليتها* 

  .تدنية عدد مرات وقوع اآللة يف العطل* 

ومرد هذه املبادئ يعود إىل أن جمموع املديرين والعمال ليسوا على وعي تام بأن الفوضى داخل الوحدة اإلنتاجّية 

  :59من املشاكل، اليت تتجسد من خالل ردود األفعال وعلى سبيل املثال املالحظات التاليةهي مصدر للعديد 

  .يتكلف إجياد القطعة وقتا أكرب من وقت تصنيعها* 
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  .غياب إحدى األوراق قد يدفع إىل مراجعة كل املستندات إلجيادها* 

  .اق الضرر �مكثرة األدوات املبعثرة على األرض قد تؤدي إىل تعثر العمال �ا وإحل* 

وعليه فهذه القاعدة هلا تأثري كبري ليس فقط على األمن، اإلنتاجّية واجلودة ولكن حىت على مناخ الوحدة  

   .اإلنتاجّية

  SMED  Single Minute exchange of die- : تحسين أزمنة تغيير السلسلة -2

ويعين كل SMED الصدد تظهر طريقة يتمحور لّب الفكرة حول تدنية مّدة التدخالت بني العمليات ويف هذا 

ال (أن الوقت الضروري بالدقائق للتغيري جيب أن ال يتعدى عدده رقًما واحًدا  Single Minuteمن مصطلحي 

هو طريقة للتنظيم واليت :"AFNOR NF X50 – 310حسب  SMED، وعليه ميكن تعريف )يتعدى اآلحاد

، وهلذا كان لزاما التفريق بني 60"طالقا من هدف مقاستبحث عن تدنية بشكل نظامي وقت تغيري السالسل ان

هي ذلك الوقت الالزم ملرور كميات من القطع : مدة اإلنتاج الصافية:61مدة التصنيع الصافية ومدة التحضري

لكن عندما تكون .على سلسلة لتخضع لعّدة حتويالت للوصول إىل منتوج تام وخترج من الطرف اآلخر للسلسلة

ري متجانسة، مبعىن تتطلب تغيريًا منتظما يف األدوات، وعليه فدرجة عدم جتانس املنتجات الئحة املنتجات غ

  . مدة التحضيرفالوقت املستهلك يف أداء هذه املهام هو . الواجب تصنيعها حتدد درجة تغيري األدوات

يشري 62إال أن البعض SMEDهناك أربعة مراحل لتطبيق  S. SHINGO حسبSMEDمراحل طريقة  -ب

 مرحلة ابتدائية تسبق هذه املراحل األربعة حيث تتم فيها التوعية والتحسيس بضرورة اجلهد الذي سيبذل إىل

  :63ونوجز املراحل األربعة كما يلي

تتطلب هذه املرحلة مجع بعض املعلومات املتعلقة خاصة مبدة التغيري االبتدائية، الطريقة التقليدية  :01المرحلة 

حساب مّدة كل . حتقيق شريط فيديو يفّصل التوقيفات الدقيقة للعمليات. ات واألدواتاملستعملة وكذلك التجهيز 

مرحلة من مراحل التغيري وكذلك العمليات، يسمح بتوفري معلومات مهّمة، من احملتمل أن تدفع هذه املرحلة إىل 

بتحقيق حتسني حمسوس هذه املرحلة األوىل هي عامة ضعيفة الكلفة كما أّ�ا تسمح . LES 5Sضرورة تطبيق لـ 

  .يف النتائج

حتديد العمليات الداخلية واخلارجّية، يتعلق األمر هنا بالبحث عن حتقيق أرباح يف الوقت واليت من :02المرحلة 

، من غري النادر حتقيق ربح يرتاوح بني )P. Pontier )1998املمكن أن تتأتى بفضل الزمن املسترت حسب 

  .إلنتاج بعد تطبيق املرحلتني األوىل والثانيةبالنسبة لوقت توقيف ا% 50و 30%

حتويل العمليات الداخلية إىل عمليات خارجية، هذا ما يتطلب عادة استثمارات، على سبيل املثال 03المرحلة 

هكذا .مركبات سائلة كان يتم تسخينها مسبًقا ومزجها باآللة ميكن القيام بذلك مسبقا باستعمال جتهيز آخر
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تتم بشكل مباشر، مبا أن اخلليط يكون موجوًدا مسبًقا وباحلرارة املناسبة هذا املرحلة فيها نوع تصبح تغذية اآللة 

  .من التعقيد أثناء تطبيقها ذلك لكون التحويل ليس دائما سهالً وميكن أن تكون مكلفة للمؤسسة

  :شيدهاالبحث عن تدنية وقت التنفيذ للعمليات سواًء كانت داخلية أم خارجّية برت  04المرحلة 

عمليا ).حتديد التضبيطات أو التثبيتات(يتعلق األمر بتبسيط احلركات البسيطة واليت يتطلب حتقيقها مّدة زمنية * 

، )خاصة يف حاالت االستدارات(يرتجم هذا بالقضاء عليها سواًء بشكل جزئي أو كلي، عن طريق تدنية احلركات 

  ...).توحيد نوع الرباغي(عن طريق تنميط املعّدات 

استعمال ) (ثابتة(أيضا يتعلق األمر بالتنبؤ بشروط التضبيطات بوضع قيم دالة، بتفضيل طرق بدون ضبط * 

  ).التضبيطات الوظيفية

   Kaizen  :التحسين المستمر: SMEDالـمتطلبة  -4

الت إىل هو فلسفة تسعى إىل حتسني كل العوامل املتعلقة بالعمليات واألنشطة اليت حتّول املدخ              

وهذا يستدعي تغيري النظرة .64خمرجات على أساس مستمر وتشمل هذه العملية املعدات والطرق واخلامات واألفراد

التقليدية اليت كانت تقصر الصيانة واإلصالح على احلاالت اليت يصل البعض فيها إىل التعطل والتوقف إىل ضرورة 

 Kaizenوترتكز عمليات .وصول إىل حاالت التوقفإجراء التحسني والصيانة بشكل دوري ومستمر قبل ال

على الثقافة اليت تشجع املقرتحات بواسطة األفراد القائمني بالعمل يف حماولة لتحسني عمليا�م، حيث ميكن على 

سبيل املثال تطبيق إحدى التحسينات البسيطة من قبل العاملني يف عمليات الصهر باستخدام اللون األبيض بدال 

ألسود مما يؤدي إىل حتسني رؤية العامل مما يؤدي إىل حتسني جودة اللحام وأيضا حتسني ملحوظ يف من اللون ا

  .65رضاء العاملني

  AMDEC: :  Analyse Des modes de défaillanceالتحكم في العشوائيات  -3

 هذا الصدد انشغاال إدارة العشوائيات واليت تشارك يف تصميم اسرتاتيجي إلدارة الوقت والتكنولوجيا متثل يفإن  

 AMDEC من بني خمتلف الطرق املستعملة يف التحكم يف العشوائيات طريقة. رئيسيا لدى املؤسسة املعاصرة

)Analyse Des modes de défaillance( . طريقة حتليل االختالالت حسب مدى كو�ا حرجة وخلفيا�ا

تمثل املبدأ الرئيسي فيها يف إظهار بشكل أسرع هي أداة جّد معروفة، خاصة يف قطاع صناعة السيارات، حيث ي

 sousاالختالالت املهّمة املرتبطة بعملية اإلنتاج أو املنتوج يف حّد ذاته وهذا عن طريق إدماج املتعاملني 

traitent وليست عالجية(إن التحكم يف العشوائيات ينتج عن طريقة شاملة ووقائية .66يف عمل ا�موعة (

ومن مث " حتديد أسباب االختالالت مث حتليل آثارها"جيب . م هذه الطريقة حول أربعة مراحلتنظ. لتسيري اجلودة

العمال التصحيحية جيب إتباعها "ترتيب تسلسلي لالختالالت، أخريًا "، يتم وضع "للتنقيط"وانطالقا من نظام 

بارها خمتلفة يف إسناد نقطة حسب مدى كون العملية حرجة باعت AMDECيتمثل مؤشر . 67"بشكل وقائي
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متتزج هنا اجلوانب النوعية . 68إضافة إىل النقطة املسندة إىل تكرار االختالل...) حرجة بدون أمهّية، حرجة مهّمة(

 .لوظائف التصميم واالستغالل) مجع(بالكمية لتؤول حنو توحيد 

   System Kanban:  القضاء على اإلسراف الناتج عن اإلنتاج الزائد والمخزونات الغير مفيدة:ثالثا

هي اللفظ باللغة االجنليزية للفظ ياباين يعين بطاقة أو الالصقة أو " Kanbanكلمة :ماهية النظام -أ

تطّورت بعد احلرب العاملية الثانية دوران البطاقات وتعود هذه الطريقة يف اشتغاهلا إىل اعتمادها على .69"الكارت

ومع سنة  Toyota Motor Companyةداخل مؤسس T. OHNOواليت وضعت من طرف , يف الياباين

. 70بتطبيق هذه الطريقة بنجاح Toyota Motor Company  ، قامت بعض اخلطوط اإلنتاجّية لـ1958

وعليه بدأ البحث عن وسيلة  71"أفراد املصانع مييلون دائًما إىل اإلنتاج بشكل زائد"أن   T. OHNOالحظ 

يرتجم ). ليس أكثر وال أقل(بالكمية املطلوبة , )وال بعد ليس قبل(يف الوقت الذي يطلب فيه . تسمح باإلنتاج

باإلنتاج إال حسب ما طلب منه من طرف املركز الثاين ) السابق(هذا يف ورشة اإلنتاج بعدم قيام املركز األول 

إىل أن ...والذي جيب أال ينتج سوى ما طلب منه من طرف مركز العمل املوايل له وهكذا ودواليك) الالحق(

كان جيب إذن إجياد نظام . 72 آخر مركز والذي يكون مطالبا باإلنتاج حسب حاجة الزبائن فقطنصل إىل

و .املعلومات يقوم بسرعة برفع احتياجات مركز العمل األخري إىل األول، هذا النظام حيمل اسم نظام البطاقات

من األحوال عناصر اإلدارة  الذي هو نظام للمعلومات وطريقة تنظيم وإدارة للورشة واليت ال تدمج وبأي حال

  .73الصناعية الشاملة كالتخطيط على سبيل املثال

 -1953خالل سنة  Toyotaأّما بشأن ظهور النظام فيعود الفضل لواضعه السّيد واملهندس لدى شركة         

Taiichi Ohno ل حيث بوصو : والذي يرجع وضعه إىل اإلهلام الذي جاءه عند دراسته لألسواق األمريكّية

املركز (الزبون إىل صندوق التسوية النقديّة مع ما يزيد اقتناءه فإنّه �ذا يفتعل ضرورة متوين الرواق، حبكم أن الزبون 

) ضرورة اإلنتاج(ضرورة متوينه ) الرواق(، والذي يفتعل بدوره )املركز القبلي(يغذي حاجاته لدى الرواق ) البعدي

  ).املستهلكة من طرف املركز البعدي(بون وذلك لتعويض القطع املأخوذة من طرف الز 

 -وعليه مستوى اإلنتاج الذي سيقرر البدؤ فيه –دور حمول للمعلومة حول مستوى االستهالك " البطاقة"وتلعب 

 Ordre de" "أمر تصنيع"و" Fiche suivante" "لورقة متابعة"وعليه فهي تؤمن الدور املزدوج 

fabrication "عمل البعدي واملصدرة من طرف مركز ال)Aval ( واملرسلة إىل مركز العمل القبلي)amont(74 .

اسم، : مرجعية القطعة:75وحتتوي البطاقة على جمموعة من املعلومات الواردة فيها واليت نوردها كما يلي

  .قدرة احلاوية.والقبلي/ املركز البعدي : املكانني املرسلة منه وإليه.رقم

سرعة البطاقة هي يف حّد ذا�ا ملعدل (قة هي اليت حتكم معدل التصنيع إن سرعة دوران البطا              

، عليه إذا توقف مركز بعدي عن استعمال بعض القطع، فإن املركز القبلي يوقف بشكل )استهالك القطع

 تقوم بعض .أتوماتيكي إنتاجية مبا أنّه ال يستلم أي أمر بالتصنيع، وعليه من غري املمكن أن حيدث إنتاج زائد
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املؤسسات بتشخيص احلاويات حبيث يتم إسناد هلا مرجع حيث تصبح احلاويات تلعب دور بطاقة غالبا ما يتم 

استعمال األلوان يف البطاقات للداللة على املنطقة اجلغرافية لتصنيع الصنف، حيث ميثل تذكري اللون على األرض 

  .76ت املعلومات وللموارد داخل املصنعإحدى عناصر اإلشارة واليت تسهل التنظيم املادي لدوران تدفقا

قد يستعمل النظام نوعا أو ( يستعمل نظام البطاقات ثالثة أنواع رئيسّية من البطاقات  :أنظمة البطاقات -ب

،  conveyance – Kanban(77( يستخدم البعض يف وصفها لفظ بطاقة النقل :بطاقة النقل): اثنني منها فقط

 Kanban deوتسمى : بطاقة املوردين، Production Kanban 78 األجنبيةوتسمى باللغة   :بطاقة اإلنتاج

fournisseurs
79. 

  :80ويرجع الكّتاب كفاءة هذا النظام وفعاليته إىل مدى االلتزام بالقواعد التالية:قواعد نظام البطاقات -ج

  .من غري املمكن حتريك أي حاوية كانت من دون أن ترفق �ا إحدى البطاقات -1

إنتاج أي وحدة من أي صنف يف أي مركز كان ما مل يوجد بشأن ذلك بطاقة لإلنتاج، ويف حالة  ال جيب -2

توقف العمل مبركز إنتاج معّني النعدام وجود بطاقات اإلنتاج، ينصرف العمال إىل صيانة وتنظيف اآلالت اليت 

املشاركة يف ختفيف محل العمل يف يعملون عليها أو إىل املشاركة يف برامج حتسني طرق العمل بقسمهم أو حىت إىل 

  . مركز له طلبيات مستعجلة

لكل حاوية هلا بطاقة نقل أو بطاقة إنتاج واحدة، وأن تكون احلاويات بالنسبة لكل صنف منطية وال يسمح  -3

باستخدام حاويات غري منطية أو وضع كميات أكرب أو أقل من الكمية النمطية احملددة لكل حاوية، كما جيب 

 . تخدام أي عدد من احلاويات بأكرب أو أقل من العدد احملدد، بقرار إداري مدروس جّيد من قبل اإلدارةعدم اس

/IV إنشاء الثقافات المرتبطة بالـJAT:  

إن كفاءة هذا النوع من العالقات تنتج عن :دور الشراكة الصناعّية: اإلسراف الناجم عن سوء التعاون: أوال

ليتعدى بذلك  JATمي واجتماعي، تساهم هذه الشراكة يف زيادة امتداد فلسفة تقين أو تنظي:81اندماج مزدوج

العمليات اليت تتم داخل املصانع أو على خطوط اإلنتاج، فاملفهوم كما أشرنا إليه سابقا من الشمول حبيث 

كميات حمدودة ينصرف إىل عمليات املنشأة كافة، وحني يطبق هذا املفهوم على عمليات الشراء فإنّه يعين الشراء ب

اليابانيون "للغاية وإجراء عمليات التسليم بصفة متكررة، قد تصل إىل عّدة مرات يف اليوم الواحد، ويشبه 

ممارستهم �ذا األسلوب باخلنفساء اليت تساعدها خفة وز�ا وحركتها على أن تطفو فوق سطح املاء، وأن تقوم 

اليابانية إىل التعامل مع عدد حمدود من املوردين عاما بعد  متيل املؤسسات. 82"بعمل عّدة جوالت ذهابا وإيابًا

آخر، وهو األمر الذي يساعد املوردين على تنمية قدرا�م إىل احلد الذي يتفق متاما مع متطلبات املنشآت املشرتية 

 .   من حيث اجلودة واعتبارات الوقت واملكان والكمية يف عملية التوريد
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  :العالقة مع الموردين -1

ا لإلسراف الناجم عن الفائض يف املخزون، وذلك عن طريق  JATترى فلسفة الـ         يف هذه العالقة حد�

  .ختفيض كميات الطلب والتوريد إىل أدىن حد ممكن يف ضوء احتياجات املنشأة املشرتية

االستثمار يف خمزون هو ختفيض حجم  األولإن الثقة املتبادلة بني املشرتي واملورد تعمل يف اجتاهني،         

األمان إىل أدىن مستوى، وليس غريًبا أن جند أن كمية خمزون األمان يف الكثري من الشركات اليابانية ال تتجاوز ما 

أن بناء جسور الثقة بني املوردين واملشرتين وتأكيدها  الثانيو. يكفي احتياجات عدد حمدود من ساعات العمل

يلة قد مكن املوردين من تطوير أساليب العمل يف مصانعهم واستخدام من خالل تكرار التعامل لفرتات طو 

األساليب املتطورة يف مراقبة جودة منتجا�م إىل احلد الذي جتد فيه الكثري من الشركات اليابانية املشرتية نفسها يف 

 خطوط اإلنتاج مباشرة غىن عن عمليات التسليم وفحص املواد الواردة، فغالبا ما يتم التوريد من سيارات املورد إىل

ونذكر يف هذا الصدد املثال .دون حماضر تسليم وفحص ودون تأخري أو خمالفة للمواصفات,دون أوراق ومناذج 

  :83التايل

مت تبسيط دورة املشرتيات عن ) احلد من البريوقراطية(بفضل إقصاء فواتري املوردين  Hewlett Packardيف وحدة 

  .احملاسبة مرة كل أسبوع طريق تسجيل أذونات التسليم يف

  :مصدر واحد أم أكثر للتوريد -2

إىل التوجه بعناية وحذر إىل توفري مجيع احتياجا�ا من صنف أو جزء معني من مورد  JATمتيل فلسفة الـ       

ا منهم فاملورد الذي يبيع  من منتجاته إىل مؤسسة واحدة يعد األكثر  %70أو  %60واحد أو عدد حمدد جد�

  .       84واستجابًة ملتطلبات هذه املؤسسةمرونة 

فإن االهتمام األساسي للمشرتي يكون باملواصفات واخلصائص  JATيف اليابان وطبقا للـ المواصفات -3

على أساس أن املورد ميتلك اخلربة والقدرة على حتديد املواصفات املطلوبة هلذه . املرتبطة بأداء هذه األجزاء

  .85األجزاء

فإن االجتاه يكون حنو التعاقدات الطويلة األجل مع عدد  JATيف ظل فلسفة الـ :األجل ويلةالط العقود -4

، حبكم أن التعاقد على املدى الطويل يؤمن املورد من 86حمدود من املوردين يتم اختيارهم على أسس معتمدة

السعي إىل التوريد بالشروط  خماطر كثرية، هذا ما سيدفعه إىل حماولة احلفاظ على زبونه هذا الشبه دائم عن طريق

  .87املتفق عليها حىت وإن كان هذا على حساب التعاقدات القصرية األجل هلذا املورد مع زبائن آخرين

وتطبيق  JATإن تبين فلسفة الـ :القواعد الجديدة لتسيير مستخدمي اإلنتاج: إدارة الموارد البشريّة: ثانيا

خيتص هذا التغيري بالدرجة األوىل باألفراد املستخدمني وأيضا رؤساء املصاحل  .تقنيا�ا يتطلب تغيريًا عميًقا يف الفكر
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تتمّيز طريقة التنظيم اجلديدة بثالث جوانب .وأيضا مراقبو التسيري واحملاسبون...) اجلودة، الصيانة، امليكنة(األخرى 

  :88هي

 لية، التدخل يف العديد حبكم ضرورة تشغيل آالت خمتلفة حمتواة يف نفس اخل تعدد مهارات المالحظين

من اخلاليا حسب مستوى العمل، وعليه فاملالحظ مطالب بأن يتخطى جمرد كونه خمتصا يف عملية واحدة أو 

 .قيادة نوع واحد من اآلالت

 يتمثل يف طريقة التحفيز حيث جيب األخذ بعني االعتبار األداء اجلماعي للخلية وعليه  الجانب الثاني

ويعد االعرتاف الدائم واملتواصل مبجهودات األفراد . أساس معايري تقييم الفريق وليس الفرد تكون مراقبة األداء على

 .داخل املؤسسة وجها من أوجه إمناء روح الوفاء لدى العمال وهو نوع من التحفيز

   اذ يتعلق بتالشي التقسيم التقليدي بني الوظائف التنفيذية، الرقابية والتسيريية حبكم أن اخت وآخر جانب

القرارات بات من شأن عمال املراكز الذين أصبح جمال مسؤوليتهم ينمو شيئا فشيئا مع تدخل ضعيف وحمدود 

  .للسلطات العليا على طول العملية التصنيعية

  :89وعليه جيب تكييف إدارة املوارد البشرية واألهداف اجلديدة

  .فتح ا�ال أمام روح املبادرة - 

  .جمال املهامرفع مستوى التكوين وتوسيع  - 

اإللغاء التام والشبه إجباري لألجر حسب املردودية، وتقييم (تكييف معايري جودة العمل واألهداف اجلديدة  - 

  ). تعدد املهارات واملبادرة

/Vالخاتمة: 

إن الرغبة يف تبين نظام اإلنتاج يف الوقت احملدد لدى املؤسسات ليس بالقرار اهلني الذي يتخذ بني ليلة 

حبكم أن هذا النظام ويف إطار القضاء على كل أنواع اإلسراف يتطلب االستمرار يف البحث عن وضحاها، 

املشاكل، مهما بلغت درجة التحسني للنظام، مثله كمثل املسافر الذي حياول بلوغ األفق وهو سفر بدون �اية 

الدراسة والتحليل ومنه ضرورة وهلذا جيب تناول النظام ب.حيث ميثل أفق مسري اإلنتاج األهداف الصفرية للنظام

اإلملام بكل من التحليل املنظمايت و االقتصاد الصناعي، وهذا للتعرف على األسباب و الظروف اليت لفت ظهور 

و لكن و قبل , و مسحت بربوزه و تبلوره يف شكله النهائي...)و إجتماعية , سياسية, تارخيية,إقتصادية(النظام 

فكون العجلة , اع الغري بضرورة التغيري فقد تواجه فكرة حماولة تبين النظام بالرفضذلك جيب أوال التوصل إىل إقن

مستمرة يف العمل ال يعين ذلك أنه ال ميكن إدخال عليها حتسينات فاملسالك الرومانية اليت كانت تربط باريس 

 .يوما من السفر15عن إال أنه يكلف قطعها ما ال يقل , مبدينة مارسيليا ال تزال قائمة و صاحلة لإلستعمال
  .قينا يف العصر احلجريبإذا مل يقم أحد باألخذ بزمام األمور لتقبل عملية التغيري فال رمبا ف90
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قد يكون للبعض مآخذ على هذا النظام خاصة يف مؤسساتنا اجلزائرية و هذا طبيعي حبكم أن هناك عقبات 

  :جنملها كاأليت

فمؤسساتنا ال تزال تعاين من مشكل التبعية , االقتصاد اجلزائريهناك فرق شاسع بني االقتصاد الياباين و - 1

االقتصادية يف استرياد املواد األولية و عليه وجب تكوين خمزون منها قصد تقليل تكاليف النقل و الشراء و 

  .االستفادة من التخفيضات

انا جيب استريادها حبكم مشكل استرياد التكنولوجيا فوقوع اآللة يف األعطال يتطلب قطع غيار يتم و أحي- 2

صعوبة تفهم و التعامل مع تكنولوجيا تصنيعها و قد يتطلب أمر االسترياد هذا وقتا طويال يعكس خسائر جم 

   .أموال و يد عاملة عاطلة لكن مدفوعة األجر و تتحملها املؤسسة من ضياع فرص استثمارية

   .فقط بأداء عمله و غري معين مبا دون ذلكغياب الشعور باالنتماء لدى العامل و قناعته بأنه مطالب - 3

أو على األقل انتقاء ما ميكن تطبيقه، وما يتماشى و معطيات واقع االقتصاد الوطين، من  نظامإال أن تطبيق هدا ال

  :يؤدي إىل النتائج التاليةمبادئ بعد تنقيحه 

 .كيبدفع املؤسسة حنو الكفاءة حيث يسمح هلا مثال بالتنويع يف اإلنتاج بشكل    .1

 .تكاليف الال جودة و إدارة املواد ، تدنيةتكاليف اإلنتاج ، تدنيةالرفع من جودة املنتجات .2

 .تدنية مدة الدورة اإلنتاجية ،تدنية مساحة املكان املستعمل .3

 .الرفع من املرونة و سهولة و سرعة التأقلم ،الرفع من جودة العالقات مع املوردين  .4

 .ليم منتوج ذو جودة يف الوقت و املكان املناسبني و بسعر تنافسيزيادة إرضاء الزبائن عن طريق تس  .5

 .تدنية اإلجراءات و األوراق و املستندات و بالتايل ربح الوقت ،عطل أو التأخر يف التوريدتاخنفاض أو انعدام ال  .6

  :و لتحقيق هذه النتائج خلصناإىل بعض التوصيات جنملها فيمايلي

كرب قدر منها بتكيفها قدر املستطاع و متطلبات أوظيف أو حماولة استغالل جيب االحاطة جيدا باملفاهيم و ت .1

 .الصناعة اجلزائرية

اعتماد الشراكة الصناعية عن طريق التعامل مع عدد حمدود من املوردين عاما بعد آخر، وهو األمر الذي يساعد   .2

آت املشرتية من حيث اجلودة واعتبارات املوردين على تنمية قدرا�م إىل احلد الذي يتفق متاما مع متطلبات املنش

  .   الوقت واملكان والكمية يف عملية التوريد

بناء جسور الثقة بني املوردين واملشرتين وتأكيدها من خالل تكرار التعامل لفرتات طويلة قد مكن املوردين من  .3

جا�م إىل احلد الذي جتد فيه تطوير أساليب العمل يف مصانعهم واستخدام األساليب املتطورة يف مراقبة جودة منت
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الكثري من الشركات اليابانية املشرتية نفسها يف غىن عن عمليات التسليم وفحص املواد الواردة، فغالبا ما يتم 

دون حماضر تسليم وفحص ودون تأخري ,التوريد من سيارات املورد إىل خطوط اإلنتاج مباشرة دون أوراق ومناذج 

 أو خمالفة للمواصفات

ه يكون حنو التعاقدات الطويلة األجل مع عدد حمدود من املوردين يتم اختيارهم على أسس معتمدة، حبكم االجتا .4

أن التعاقد على املدى الطويل يؤمن املورد من خماطر كثرية، هذا ما سيدفعه إىل حماولة احلفاظ على زبونه هذا الشبه 

 وإن كان هذا على حساب التعاقدات القصرية دائم عن طريق السعي إىل التوريد بالشروط املتفق عليها حىت

 .األجل هلذا املورد مع زبائن آخرين

 .املالحظ مطالب بأن يتخطى جمرد كونه خمتصا يف عملية واحدة أو قيادة نوع واحد من اآلالت .5

 طريقة التحفيز حيث جيب األخذ بعني االعتبار األداء اجلماعي للخلية وعليه تكون مراقبة األداء على أساس .6

ويعد االعرتاف الدائم واملتواصل مبجهودات األفراد داخل املؤسسة وجها من أوجه . معايري تقييم الفريق وليس الفرد

 .إمناء روح الوفاء لدى العمال وهو نوع من التحفيز

مال تالشي التقسيم التقليدي بني الوظائف التنفيذية، الرقابية والتسيريية حبكم أن اختاذ القرارات بات من شأن ع .7

املراكز الذين أصبح جمال مسؤوليتهم ينمو شيئا فشيئا مع تدخل ضعيف وحمدود للسلطات العليا على طول 

 .العملية التصنيعية

فتح ا�ال أمام روح املبادرة،رفع مستوى التكوين وتوسيع ( جيب تكييف إدارة املوارد البشرية واألهداف اجلديدة .8

اإللغاء التام والشبه إجباري لألجر حسب املردودية، (واألهداف اجلديدة  جمال املهام، تكييف معايري جودة العمل

  ).وتقييم تعدد املهارات واملبادرة

ال جيب االستخفاف بأي شيء و التفكري مليا يف التعقيدات اليت تنجر عن هذا اإلرساء قبل الشروع يف هذه  

  .التجربة اليت تعد يف نفس الوقت مرحبة و متطلبة
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  ملخص

هي تتعلق بالبحث يف كيفية زيادة ثروة و  ُوِضعت نظرية الرفع املايل يف بيئة مؤسسات أقتصادية غري إسالمية،    

 جوء اىل اإلستدانة اليت هلا تكلفة حبسب املدةلالرفع من مردوديته املالية بالو  ع معنييف مشرو ) املسامهني(املالك 

 غري أّن املشروعات اإلقتصادية اإلسالمية اليت تتميز بعدم التعامل بالفائدة على القروض حىت. املعدل احملددينو 

أكرب من معدل الفائدة على  لو جلأت إليها كمصدر متويل خارجي، فإّن مردوديتها اإلقتصادية تكون حتماو 

الذي يُعترب من جهة أخرى شرطا أساسيا لكي تكون ألموال اإلستدانة تأثريا إجيابيا و  الديون الذي يكون معدوما

عليه ميكننا القول بأّن نظرية الرافعة املالية هي و  بالتايل زيادة ثروة املسامهني فيه،و  على املردودية املالية للمشروع

للوفاء حبقوق و  مالئمة  املشروع اإلقتصادي اإلسالمي لتحقيق تنمية ا�تمعو  أهليةو   على جدارةبرهان آخر إضايف

هذا ما جيعلها و  مجيع األطراف ذات العالقة به،  أّما إذا مل تلجأ إىل اإلستدانة، فإّن إستقالليتها املالية تكون تامة،

مولةو  يف حرية كاملة
ُ
 لها فيها فيما يتعلق بإختاذ قرار�ا التمويليةعدم تدخو  بعيدة عن ضغوط اجلهات امل

  .اإلستثمارية اإلسرتاتيجية املناسبةو 

  .املشروعات اإلقتصادية اإلسالمية، الرافعة املالية، اإلستدانة، املردودية: الكلمات المفتاحية

 

Abstract 

The theory of financial leverage was developed in the environment of non-Islamic economic 

institutions. It examines how to increase the wealth of the owners (shareholders) in a particular 

project and increase its financial return by resorting to borrowing which has a cost according to 

the specified period and rate. However, Islamic economic projects characterized by non-

interest on loans even if resorted to them as an external financing source, the economic returns 

are inevitably greater than the rate of interest on debt that is non-existent, which is a necessary 

condition for  loan funds to have a positive effect on the financial rentability of projects and thus 

increase the wealth of its shareholders, Therefore, we can say that leverage theory is another 

proof of the suitability, aptitude and appropriateness of the Islamic economic project to exploit 

the potential of the society and to achieve its development and to fulfill the rights of all 

concerned parties. But in case of Islamic economic projects do not resort to debt, its financial 

independence is complete, which makes it completely free from the pressure and intervention 

                                                           
*
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of the financing authorities in making their appropriate strategic decisions of investment and 

finance.  

Keywords: Islamic economic projects, leverage, debt, profitability. 

  مقدمة

مستويا�م املادية إىل حتقيق تطور يف شىت جماالت و  على إختالف ديانا�م شعوب العاملو  تسعى جمتمعات    

قد أولت البلدان اإلسالمية و  .اإلندثار يف ثقافات األمم األخرىو  ذلك حلماية أنفسهم من شبح العوملةو  حيا�م،

 يف جوانبها اإلقتصادية لتحقيق هذا الغرض إهتماما باملشروعات اإلقتصادية اإلسالمية إلشراكها يف تنمية جمتمعا�ا

بصفة عامة السعي إىل إستغالل كل و  التشغيل،و  اخلدماتو  ملِأل الفراغ املوجود يف قطاعات اإلنتاجو  اإلجتماعيةو 

حتسني و  ختلفهو  الفرص املتاحة للمجتمع لتحقيق تنويع إقتصادي مالئم ُيسهم يف القضاء على فقرهو  اإلمكانات

  .ألخرىتصنيف مركزه بني جمتمعات الدول ا

فاملشروعات اإلقتصادية اإلسالمية تتميز بفرص جناح كبرية، فهي معفية من حتمل أعباء تكاليف اإلقرتاض من     

تعجز مؤسسات كثرية عن اإللنزام و  املؤسسات املالية، أل�ا ال تتعامل بالفائدة على الديون اليت يعترب حتملها ثقيل

عليه تكون يف ظل و  إمنا تقوم على أساس العمل كمصدر للكسب،و  ود،ال تعرتف بفكرة القيمة الزمنية للنقو  به،

أما . هو ما يرتتب عليه حماربة للتضخمو  اإلقتصاد اإلسالمي كل زيادة يف اإلنتاج مقابلة بزيادة يف العمل أو اجلهد،

األطراف غري خاضعة لضغوط و  يف حالة إعتمادها على مصادر متويل ذاتية فتكون يف إستقاللية مالية مرحية،

ال تسعى لإلحتكار أو إلستغالل اآلخرين، مما جيعلها و  الدائنة هلا مما جيعلها تتخذ قرارا�ا اإلسرتاتيجية بكل حرية،

آخرى جمتمعة تساعد املشروعات اإلقتصادية و  فّعالة، فكل هذه العواملو  تساهم يف ظهور سوق تبادل كفؤة

هو ما سيسمح هلا مبكافأة أصوهلا اإلقتصادية اليت ترتجم و  طتهااإلسالمية على حتقيق نتائج مالية مرضية من أنش

 .مكافأة املالكني للمشروعات بزيادة ثرو�م اليت تعرب عنها املردودية املالية للمشروعو  يف مردودية أقتصادية حسنة،

أخرى و  ركةتلك القائمة على املشاو  تتنوع أشكال املشروعات اإلسالمية، حيث منيز فيها املشروعات الفرديةو 

  .التعاونو  مؤسسة لغرض التكافل

  إشكالية البحث -

  :تتمحور إشكالية املوضوع  حول التساؤل الرئيسي الذي ميكن صياغته كما يلي    

ما مدى مسامهة اإلستدانة يف املشروعات اإلقتصادية اإلسالمية يف زيادة املردودية املالية للمسامهني، علما أن - 

ة ال تتعامل بالفائدة على الديون؟ أي بعبارة أخرى، هل ميكن أن تكون نظرية الرفع املايل هذه الكيانات اإلقتصادي

  مالئمة للمشروعات اإلقتصادية اإلسالمية؟

  :نلخصها كما يلي إشكاليات أخرى فرعيةو تتفرع عن هذه اإلشكالية األساسية 

  ات اإلقتصادية التقليدية؟ما مييزها عن املشروعو  ما مفهوم املشروعات اإلقتصادية اإلسالمية،- 

  املالية ملشروع إقتصادي؟و  ما املقصود بكل من املردودية اإلقتصادية- 
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كيف و  ما هي احلاالت اليت ميكن أن تكون عليها؟و  ما مضمون فكرة الرفع املايل يف املشروعات اإلقتصادية؟- 

  تكون يف حالة مشروع إقتصادي إسالمي؟ 

  فرضيات البحث-

ى فرض أساسي واحد مفاده أن املشروعات اإلقتصادية اإلسالمية هلا مردودية إقتصادية أكرب يقوم البحث عل     

هذا ما جيعل متويلها عن طريق االستدانة يتوافق مع مصلحة املسامهني يف هذه و  من الفائدة على الديون،

  .املشروعات

  .و لإلحاطة باملوضوع، نتناول بالدراسة احملاور اآلتية

I -ات اإلقتصادية اإلسالميةماهية املشروع.  

II -املردوديةو  نظرية الرافعة املالية.  

III -حتليل نظرية الرافعة املالية يف حالة املشروعات اإلقتصادية اإلسالمية.  

I- ماهية المشروعات اإلقتصادية اإلسالمية  

متيزها و  رق عملهاطو  الضوابط من حيث أهدافهاو  تنفرد املشروعات اإلقتصادية اإلسالمية مبجموعة من املبادئ

  .عن غريها من املشروعات األخرى التقليدية

I-1- تعريف المشروعات اإلقتصادية اإلسالمية  

ميكن تعريف املشروعات اإلقتصادية من خالل اإلستناد إىل التعاريف اليت ُقدمت لإلقتصاد اإلسالمي من      

 نس املصري بأنه كل ما يعين إنتاج الثرواتالباحثني فيه، حيث ُعرِّف من طرف رفيق يو و  ِقبل  املهتمني به

كما ُعرِّف بأنه البحث يف أحسن الطرق . 1تعاليمهو  توزيعها باإلستناد اىل مقاصد اإلسالمو  تبادهلاو  إستهالكهاو 

  . 2زيادة قو�او  تنميته لتحقيق مصاحل األمة اإلسالميةو  توزيعهو  انفاقهو  للكسب احلالل

ميكننا إستنباط تعريف خاص باملشروعات اإلقتصادية اإلسالمية، فنقول بأ�ا  من خالل التعريفني السابقنيو    

اليت �دف إىل حتقيق و  اإلستثماريةو  تلك املشروعات اليت تقوم على أحكام الشريعة اإلسالمية يف جوانبها التمويلية

مشروعات فردية أو اليت ميكن أن تكون يف شكل و  إمنا إلعمارها،و  رفاهية للمجتمع دومنا إفساد يف األرض

  .باملشاركة أو على سبيل التكافل

تُقدمها بأ�ا تلك املشروعات و  كما جند أعماال أخرى فيها أشارات إىل معىن املشروعات اإلقتصادية اإلسالمية،   

 عماهلا،يف تنفيذ أو  الصناعية أو الزراعية أو التجارية أو اخلدمية اليت تقوم على أحكام الشريعة اإلسالمية يف إدار�ا

ترسخ ملفهوم و  التمويليةو  الفنيةو  التسويقيةو  هي اليت تتطلب إجراء دراسة جدوى إسالمية من النواحي القانونيةو 

أي أّن املشروع اإلقتصادي اإلسالمي هو الذي يُِقيمه املستثمر املسلم يف إطار توازن بني  .3الرحبية اإلسالمية

يُراعي و  اإلعتماد على الغريو  محايته من التبعيةو  يف تقوية إقتصادهرحبية جمتمعه عامة ليساهم و  رحبيته اخلاصة

فيه توضيح للفرق املوجود بني املشروعات اإلقتصادية و  متطلبات األجيال الالحقة يف إطار تنمية مستدامة،
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 كن حىتاألساسي هو حتقيق أكرب ربح ممو  املشروعات اإلقتصادية التقليدية اليت ترى أن هدفها األولو  اإلسالمية

  .غري مشروعة أو فيها إضرار مبصاحل أطراف أخرى من ا�تمع أو ببيئتهمو  لو كان ذلك بطرق غري أخالقيةو 

I-2-مصادر تمويل المشروعات اإلقتصادية اإلسالمية  

  .متول املشروعات اإلقتصادية اإلسالمية باحدى املصدرين، مصاد ذاتية داخلية أو مصادر خارجية

I-2-1-ليةالمصادر الداخ  

  ).غري املوزعة(االرباح احملتجزةو  االحتياطاتو  منيز فيها كل من رأس املالو      

  رأس المال-

يعترب رأس و  عند بدء تكوينه،) املشرتكني( يتمثل رأس مال املشروع اإلقتصادي االسالمي يف حصص املسامهني 

مصدر للتغطية عن اخلسائر غري و  معه للمتعاملنيو  مصدر ثقة للمشرتكني فيهو  املال بالنسبة للمشروع صمام أمان

  .املؤكدة اليت قد يواجهها يف املستقبل

  اإلحتياطات-

هي جزء من األموال اخلاصة للمشروع ُحيتفظ �ا على شكل إحتياطي إجباري أو إحتياطي إختياري أو إحتياطي 

  .نظامي �دف تدعيم املركز املايل للمشروع اإلقتصادي اإلسالمي

  )غير الموزعة( األرباح المحتجزة-

مت إحتجازها بغرض إعادة إستثمارها يف دورات الحقة لصاحل املشرتكني و  هي جزء من األرباح اليت حتققت من قبل

  .و متثل هي األخرى تدعيما ملركزه املايل.يف املشروع اإلقتصادي اإلسالمي

I-2-2-المصادر الخارجية  

 اإلقتصادية اإلسالمية يف  كل من القروض بدون فائدةتتمثل أهم مصادر التمويل اخلارجية للمشروعات      

  . كل ما يأيت للمشروع من أموال من جهات أخرى خارجيةو  اهلباتو  اإلعاناتو 

  القروض بدون فائدة-

بنك (هو مصدر التمويل الذي حيصل عليه املشروع اإلقتصادي اإلسالمي من املؤسسات األخرى املالية     

لتزام بإعادة أصل القرض يف املدة املتفق عليها من غري حتمل ألعباء مالية خاصة يكون عليه فقط إو  ،)إسالمي

  .بالدين

  اإلعانات-

لقناعتها ) مثل اعانة من احلكومة(هي كل ما حيصل عليه املشروع اإلقتصادي االسالمي من جهات أخرى     

 يشرتط فيها أن تكون بطريقة شرعية،و  تمع،ا�و  بأمهية املشروع أو بالعمليات اليت يقوم �ا لصاحل اإلقتصاد الوطين

  .يف غالب األحيان تكون من غري طلب من جانب املشروع اإلقتصادي اإلسالميو 
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  الهبات-

الدولية من حني آلخر بتقدمي هبات لصاحل املشروعات اإلقتصادية و  تقوم بعض املؤسسات اخلريية الوطنية     

ذلك بغرض دعمها يف نشاطها الذي متارسه أو لتمكينها من و  ،)لأصو (اإلسالمية سواء يف شكل نقود أو عروض

  . جتاوز وضعية مالية غري مالئمة

  بعض أشكال المشروعات اإلقتصادية اإلسالمية- 1-3

تقوم املشروعات اإلقتصادية اإلسالمية على صور متعددة حبسب جمال نشاطها، فمنها اليت تكون على أساس     

منها اليت تنشط يف جمال التجارة متارس اسلوب و  نها من تقوم على أساس املضاربة،مو  املشاركة أو اإلستصناع،

املضاربة و  نكتفي يف هذا البحث بالتطرق إىل نوع املشروعات القائمة على املشاركةو  .البيع بالسلم أو املراحبة

  .باعتبارمها شائعتني بني املتعاملني

I-3-1-المشاركة  

يُقصد �ا إختالط مال املمول مع مال طالب التمويل بالقدر الالزم إلجناز مشروع و  ،تعين املشاركة املخالطة      

تُتحمل اخلسارة بقدر مسامهة  و  أو لتنفيذ عملية ما، على أن يوزع الربح بني الطرفني حسب اإلتفاق املربم بينهما،

  .كل منهما يف التمويل

بغرض غطالق أو توسيع مشروع ) اجلهة املمولة(مي فاملؤسسة اإلقتصادية اإلسالمية قد تلجأ إىل بنك إسال   

معني على أساس املشاركة، اليت ميكن أن تكون مشاركة قصرية األجل أو متناقصة منتهية بالتمليك أو مشاركة 

  .ثابتة

  المشاركة قصيرة األجل-

على متويل جزء ) ميالبنك اإلسالو  املؤسسة اإلقتصادية اإلسالمية(حيث يكون يف هذا النوع إتفاق بني الطرفني  

بعد إنتهاء املدة أو العملية و  من رأس املال العامل لدورة واحدة من النشاط، أو قيام البنك بنمويل عملية حمددة،

  .4عميله األرباح وفق نسب متفق عليهاو  املنجزة يقتسم البنك

  )دائمة(مشاركة ثابتة-

صفة مالك جلزء من رأس ) البنك االسالمي(سالمية يف هذا النوع من املشاركة تكون للمؤسسة املمولة اإل     

يشارك يف كل ما ُحيقق من أرباح بالنسبة و  يشرف عليه،و  يشارك يف إدارتهو  مال املشروع اإلقتصادي اإلسالمي،

  .5يبقى لكل طرف حصة ثابتة يف املشروع إىل حني إنتهاء املدة املتفق عليهاو  املتفق عليها،

  )لتمليكمنتهية با(مشاركة متناقصة -

مسامها يف رأس شركةأو مصنع ) البنك االسالمي(يف هذا النوع من املشاركة، تكون املؤسسة املمولة اإلسالمية     

أو مزرعة أو مشروع جتاري مع شريك أو أكثر،و ينال كل طرف نصيبه من الربح مبوجب االتفاق املربم بينهم مع 

ن طريق بيع أسهمه إىل هؤوالء الشركاء، على ان يلتزم الشركاء تقدمي البنك االسالمي وعدا بالتنازل عن حقوقه ع
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 و حلوهلم حمل البنك االسالمي يف امللكية، سواء مت ذلك بدفعة واحدة أو بدفعات متعددةو  شراء تلك االسهم

  .6حسب الشروط املتفق عليها

وعهم أو عمليتهم يكون املشرتكني يف صيغة املشاركة مبختلف انواعها أكثر حرصا على إجناح مشر و    

هذا ما جعل و  .االستثمارية، مما يتولد عنه ارباحا مرضية هلم، اليت يتم تقامسها بعد ذلك وفق االتفاق الذي بينهم

يراها البعض مبثابة البديل التمويلي املناسب عن القروض و  فعالية ،و  من هذه الصيغة االستثمارية اكثر جناعة

  .بالفائدة

I-3-2- المضاربة  

املؤسسة املالية (د املضاربة نظاما من شأنه أن يسهل عملية اإلستثمار على أساس تعاقدي بني مالك املالتع     

يتوجب ان يكون يف هذا العقد حتديد لنصيب كل و  ،)املضارب(بني املستثمر و  )البنك االسالمي- اإلسالمية

  . 7طرف من الربح عند التعاقد

هذا ما يساعد على إمثار املال اململوك لدى و  ،)أو فكرة(العملو  املالفاملضاربة تقوم على فكرة اجلمع بني رأس 

قلة خرب�م يف هذا ا�ال و  الئقة سواء لعدم درايتهمو  املؤسسات الذين يعجزون عن توظيفه بكيفية شرعيةو  األفراد

 .إجتماعياو  صادياهذا ما يسهم يف حتقيق أهداف ا�تمع املسلم إقتو  أو لعدم قدر�م البدنية على القيام بذلك،

  :8تتطلب املضاربة حىت تكون صحيحة جمموعة من الشروط هيو 

  ).نقدا أو عرضا(الصفةو  أن يكون رأس املال معلوم املقدار- 

  .أن يكون حاضرا ال دينا يف ذمة املضارب- 

  .أن ُيسلَّم للمضارب- 

  .ال التضييق عليهو  أن يقوم املضارب بالعمل، فال يشرتط رب املال العمل معه- 

  .يتحمل رب املال خسارة مالهو  عملهو  يف حالة اخلسارة،يتحمل املضارب خسارة جهدة- 

ال جيوز و  ال جيوز حتديد مبلغ مايل مسبقا ألي من الطرفني،و  يشرتط حتديد نسبة كل طرف من الربح احملقق،- 

  .من رأس املال)جزء(ضمان أي مبلغ حمدد

I-4-ضوابط المشروعات اإلقتصادية اإلسالمية  

 تُؤَطر أنشطة املشروعات اإلقتصادية اإلسالمية على إختالف جماالت عملها مبجموعة من الضوابط الدينية    

  :9اإلجتماعية، نوجزها فيما يليو  اإلقتصاديةو  األخالقيةو 

هو مطالب بإعمار األرض، و  مستخلف على هذا املال،) فردا كان أو شركة(اإلدراك بأن املستثمر املسلمو  الوعي- 

  .ساد فيهاال اإلف

  .جهده لصاحل جمتمعهو  أفكارهو  أن يكون ُمبتغى املستثمر املسلم نيل رضى اهللا من وراء توظيف أمواله- 

  .التجاريةو  الوفاء يف ممارسة األنشطة اإلقتصاديةو  الصدقو  اإللتزام باألمانة- 

  .عدم جواز اإلستثمار يف املشاريع احملرمة أو املضرة باآلخرين - 
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  .لرباحترمي التعامل با- 

  .عدم اإلحتكار- 

II- المردودية و  نظرية الرافعة المالية  

لغرض التسلسل املنطقي لعناصر املوضوع، فإنه يكون حرِي و  ترتكز نظرية الرافعة املالية على مفهوم املردودية،    

  .بنا  أوًال تناول مفهوم هذه األخرية بنوعيها األساسيني قبل التطرق إىل مضمون فكرة الرفع املايل

II-1-مفهوم مردودية المؤسسة  

ذلك من خالل سعيها إىل و  متثل املردودية أحد األهداف األساسية اليت تسعى املؤسسة اإلقتصادية إىل حتقيقها،  

  .اإلستخدام األمثل لوسائلها املتاحة مهما إختلفت طبيعتها

II-1-1-تعريف المردودية 

 منها مايليُقدمت عدة تعاريف للمردودية، ميكن أن ننتقي     

، فإّن املردودية هي مفهوم يُطلق على كل نشاط إقتصادي عند إستخدام PIERRE CONSOحسب - 

  .الوسائل/ النتيجة = املردودية : 10اليت يُعرب عنها بالعالقةو  املالية،و  البشريةو  اإلمكانات املادية

أس املال الالزم ألجل احلصول على ر و  ، فقد إعترب بأن املردودية هي العالقة بني النتائج P. PAUCHERأّما - 

  .األموال اخلاصة/ النتيجة = املردودية : 11هذه النتائج، ويعرب عنها بالعالقة

هو يربط بني وجوب وجود عالقة ما بني مستوى و  ُيالحظ على هذا التعريف أنّه يتعلق باملردودية املالية،و  

  .كهدفرأس املال املناسب لتحقيقها  و  املردودية املراد حتقيقها

  :من خالل التعريفني السابقني، ميكن أن نستخلص تعريفا للمردودية كاآليتو     

 إستخدام وسائل ماليةو  املردودية هي النتائج احملققة من طرف املؤسسة يف فرتة معينة من الزمن من خالل تسخري" 

  " اط مدى مكافأة هذه الوسائل خالل الفرتة املعنية من النشو  مادية  مالئمة لذلك، و 

II-1-2-أنواع المردودية في المشروعات اإلقتصادية  

يستعمل مصطلح املردودية بصورة متكررة يف إطار التحليل املايل بغرض حتليل آداء املشروعات اإلقتصادية،     

 مردودية اإلستغالل 12حيث جند حسب املراحل املوصلة إىل تشكيل نتيجة املشروع ثالثة أنواع من املردودية هي 

  . املردودية املالية، إضافة إىل مؤشر عتبة املردودية الذي يكون مهما يف حتليل التكاليفو  املردودية اإلقتصاديةو 

   (Rex)مردودية اإلستغالل -أ

 :مستوى النشاط، وحتسب بالصيغة اآلتيةو  يُعّرب هذا النوع من املردودية عن العالقة بني نتيجة اإلستغالل     

  .مستوى النشاط/ نتيجة اإلستغالل= مردودية اإلستغالل 
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  .حيث أّن مستوى النشاط يُعَرب عنه إما برقم األعمال أو مبستوى اإلنتاج 

  )RE)(م م(13المردودية اإلقتصادية-ب

األصول اإلقتصادية للمشروع، وتُعرف بأ�ا العالقة بني النتيجة اإلقتصادية وجمموع  أداء تُعربِّ عن مدىو       

كما تُعرب عن كفاءة إستعمال املوارد املتاحة من طرف القائمني على املشروع . لحصول عليهااألصول املستعملة ل

  : أو املؤسسسة خالل فرتة معينة بغض النظر عن طريقة التمويل، وتُعطى بالعالقة اآلتية

RE= Rec / Aec.  

  .ادية للمشروعهي األصول االقتص Aecالنتيجة االقنصادية،  Recهي املردودية االقتصادية، RE  حيث

  .األصول اإلقتصادية/ النتيجة اإلقتصادية ) = RE( املردودية اإلقتصادية : أو نكتب

تعكس املردودية و  أي أّن املردودية تعترب مؤشراً يُفسر نسبة النتيجة احملققة من جرّاء إستخدام وسائل مالئمة لذلك،

، أي أنه ُكَلما إرتفعت 14ستخدام أصوهلا اإلقتصاديةعلى توليد الربح بإ) أو املشروع(اإلقتصادية قدرة املؤسسة 

  .نتائج املشروع  إجيابا ُكَلما َدلَّ ذلك على كفاء�ا يف إستغالل أصوهلا

  )RF)(م م( المردودية المالية -ج 

لومات هي من املعو  تُعربِّ املردودية املالية على العائد الذي ُحيققه املالك من إستثمار أمواهلم يف مشروع معني،     

املالية املهمة اليت حيتاجها املستثمرون، حيث أنّه بناًءا على هذا املؤشر يُقرر هؤوالء إّما اإلحتفاظ بإستثمارا�م فيه 

 :أو حتويل أمواهلم إىل إستثمارات أخرى حتقق هلم عوائد أحسن، وُحتسب املردودية املالية  بالعالقة اآلتية
RF= RN/CP.  

  .هي االموال اخلاصة للمشروع CPو هي النتيجة الصافيةRN املالية،هي املردودية RF :حيث أنّ 

  .األموال اخلاصة/ النتيجة الصافية ) = RF(املردودية املالية : أو نكتب

أمواله اخلاصة، وهي تقيس مدى قوته على مكافأة و  فاملردودية املالية تعكس العالقة املوجودة بني نتيجة املشروع

تثمرة، أي تعين العائد الذي يتحصل عليه املسامهون لقاء وضعهم ألمواهلم حتت أصحاب رؤوس األموال املس

  .تداول واسع يف أوساط احملللني املالينيو  تُعترب العالقة أعاله ذات إستعمالو  ).او املؤسسة(تصرف املشروع 

II-1-3-تأثير المديونية على مردودية المشروعات 

ل على قروض من مؤسسات مالية أخرى، تكون ملزمة جتاهها خبدمة إّن املشروعات اإلقتصادية اليت تتحص    

  .هذا الدين، وذلك من خالل دفع مصاريف مالية حسب املدة واملعدل املتفق عليهما

فدفع هذه املصاريف يُعترب خروج لألموال من خزينة املؤسسة، وهذا ما يؤدي إىل زيادة مستوى التدفقات املالية    

عليه يكون للمديونية أثر سليب على مردودية املشروع من و  ض النتيجة النهائية للمشروع،إخنفاو  اخلارجة منها،
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من جهة أخرى، فاملصاريف املالية املتولدة عن القروض ) CAF(أتر سليب على طاقتها التمويلية الذاتية و  جهة،

  .15ة للمشروعاتاملالية املاضية تؤدي إىل تدين التدفقات التمويلية الذاتية احلالية واملستقبلي

كما أن حتليل العالقة اليت تربط بني النتيجة الصافية وطاقة التمويل الذايت يؤكد هذه العالقة العكسية بني      

  :املتغريين وذلك كما يلي

  : نعلم أنّ 

  ).1..(.الضرائب على األرباح –النتيجة االستثنائية + النتيجة املالية + نتيجة االستغالل = النتيجة الصافية للدورة

  ).2...(مصاريف مالية –منتوجات مالية = النتيجة املالية : وأن

أنه ُكَلما ارتفعت املصاريف املالية ُكَلما إخنفضت النتيجة املالية اليت بدورها تؤثر يف ) 2(وُنالحظ من العالقة الثانية

ض، ذلك ألن مردودية املؤسسة النتيجة الصافية وختفض منها، وبالتايل تكون مردودية املؤسسة متجهة حنو اإلخنفا

  .تعتمد يف حسا�ا على نتيجتها الصافية

II-2- الرافعة المالية  

إّن النظرية اليت تبحث يف حتسني املردودية املالية ملشروع ما من خالل العمل على تغيري هيكله املايل باللجوء اىل 

  .الرافعة املاليةمصادر التمويل اخلارجية املتمثلة يف اإلستدانة تُعرف بإسم نظرية 

II-2-1-صيغة الرافعة المالية في المشروعات 

  :16تُعطى صيغة الرافعة املالية بالعالقة الرياضية  اآلتية  

Rf= [ Re + D/ CP( Re – i)] ( 1-t)  

  : حيث أنّ 

Rf :    املردودية املالية  

Re  :املردودية اإلقتصادية  

D :الديون املالية  

CP :األموال اخلاصة  

I : الفائدة على القروضمعدل  

T : معدل الضريبة على األرباح)IBS(  

فتعبري الرافعة املالية يشري إىل أثر املديونية على مردودية األموال اخلاصة للمشروع، أي أّن مبدأ الرافعة املالية     

ية باللجوء إىل إمكانية الرفع من هذه املردودو  يتناول العالقة بني املردودية املالية وهيكل رأس مال املشروع،
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اإلقرتاض من املؤسسات املالية، مع األخذ يف عني اإلعتبار لكل من مستوى املردودية اإلقتصادية احملقق يف 

  .معدل الفائدة املفروض على الديونو  املشروع

املردودية و  ملاليةاليت تبني اإلرتباط الوثيق املوجود بني عناصر املردودية او  من خالل العالقة أعاله للرافعة املالية،و     

 حالة األثر اإلجيايب:17مستوى اإلستدانة، ميكن أن نستنتج ثالث حاالت ألثر الرافعة املالية هيو  اإلقتصادية

  .حالة االثر احملايدو  حالة األثر السليبو 

 من أكرب)Re(يتحقق هذا األثر عندما تكون املردودية اإلقتصادية و  هي احلالة األوىل،و  :حالة األثر اإلجيايب - 

منه زيادة نسبة و  ُكّلما زاد مبلغ الديون،) Rf( عندها تزداد املردودية املالية و  ،) i( معدل الفائدة على الديون

)D/CP .(  

أقل من ) Re(يتحقق هذا األثر عندما تكون املردودية اإلقتصادية و  هي احلالة الثانية،و  :حالة األثر السليب - 

ُكّلما زاد مبلغ الديون، أي ُكّلما زادت نسبة ) Rf( فض املردودية املالية، فتنخ)i(معدل الفائدة على الديون 

  ).D/CP(اإلستدانة 

للمشروع ) Re(تتحقق هذه احلالة عندما تكون املردودية اإلقتصادية  و  هي احلالة الثالثة،و  :حالة األثر احملايد- 

تكون مستقلة عن املبلغ ) Rf(الية ، فإن املردودية امل)Re=i: أي)( i(مساوية ملعدل الفائدة على الديون

مساوية ) Rf( يف هذه احلالة تكون املردودية املالية و  ،)D/CP( مستقلة بالتايل عن نسبة اإلستدانةو  املستدان،

نلخص احلاالت و  ).D/CP( مهما كانت نسبة اإلستدانة Re ( 1-t)للمردودية اإلقتصادية بعد الضريبة 

  :السابقة يف اجلدول املوايل

  =Re  i):3(احلالة   <Re  i): 2(احلالة   >Rei  ): 1(الة احل  

  أثر حمايد على املردودية املالية  أثر سليب على املردودية املالية  أثر اجيايب على املردودية املالية  أثر الرافعة املالية

مصلحة املشروع من 

  القروض 

يُفضل زيادة اإلعتماد على 

  القروض

يُفضل عدم اإلعتماد على 

  القروض

املشروع حر يف اإلعتماد على 

  القروض

  .من إعداد الباحثني باإلعتماد على ما سبق: المصدر

  

III - تحليل نظرية الرافعة المالية في حالة المشروعات اإلقتصادية اإلسالمية  

، فهي ال تتحمل عبأ )i=0أي (تتميز املشروعات اإلقتصادية اإلسالمية بنسبة فائدة معدومة على الديون    

إّمنا تلتزم بدفع أصل و  بالتايل ال يكون للمديونية أثر على مردودية املشروعات اإلقتصادية اإلسالميةو  مة الدينخد

مهما كانت مردوديتها اإلقتصادية منخفضة يف حالة املشروعات الناجحة فهي أكرب من الفائدة و  القرض فقط،

أثر الرافعة املالية على املشروعات اإلقتصادية عليه، فأنّه عند إسقاط و  ).RE>iأي تكون فيها (على القروض 
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ذلك و  اإلسالمية اليت ُمولت عن طريق القروض كمصادر خارجية، فإنّنا جند هلا أثرا واحدا موجبا يف كل احلاالت

عكس ما وجدناه مع املشروعات اإلقتصادية التقليدية املمولة عن طريق ديون بفائدة، اليت ميكن أن يكون أثر 

عليه نقول بأن اللجوء اىل االستدانة يف حالة املشروعات اإلقتصادية اإلسالمية و  .الية فيها سلبياً أو حمايداً الرافعة امل

هذا ما يؤكد مالءمة املشروعات اإلقتصادية اإلسالمية يف زيادة و  له أثر إجيايب فقط على املردودية املالية للمشروع،

  .م اخلاصة يف املشروع من خالل رفع مردوديته املاليةثروة مالكيها من خالل رفع عائدهم على أمواهل

 أما يف حالة املشروعات اإلقتصادية اإلسالمية اليت مل تلجأ إىل اإلستدانة فإّ�ا تكون يف إستقاللية مالية تامة،

 ة منهاهذا ما جيعلها تتخذ قرارا�ا اإلسرتاتيجية املاليو  بالتايل تكون غري خاضعة لقرارات أطراف خارجية أخرى،و 

  .دون ضغوط خارجيةو  اإلستثمارية يف راحة تامةو 

  :وبتحليل صيغة الرافعة املالية اليت عرضنا عبار�ا سابقا املتمثلة يف

  .Rf= [ Re + D/ CP( Re – i)] ( 1-t)  

  :فإنّه يف حالة املشروع الذي يكون ذو مردوديته إقتصادية ختتلف عن الصفر، جند أنّ 

I=0 وRE>i أي ،RE>0،  مال املشروع اإلقتصادي اإلسالمي فإن  ه مهما كان مبلغ الديون يف هيكلمنو

  ).Rf>0أي (املردودية املالية تكون موجبة 

  و ميكن أن نلخص هذه النتائج يف اجلدول املوايل

    I=0  ، RE>i   البيان 

  أثر موجب على املردودية املالية للمشروع  أثر الرافعة املالية

  اإلعتماد على القروض بدون فائدة  وضمصلحة املشروع من القر 

  .من إعداد الباحثني باإلعتماد على ما سبق :المصدر

  .و يف حالة عدم اللجوء اىل اإلستدانة جند النتائج التالية

    I=0  ، RE>i :  البيان 

  .معدوم، ليس على املشروع التزام جتاه املؤسسات املالية االخرى  مبلغ الديون

  .إستقاللية مالية تامة للمشروع اإلقتصادي اإلسالمي  شروع اإلقتصادي اإلسالميالوضعية املالية للم

  .من إعداد الباحثني باإلعتماد على ما سبق :المصدر

 إّن كلتا الوضعيتني املاليتني السابقتني للمشروعات اإلقتصادية اإلسالمية جتعلها ُمفضلة من طرف املسامهني   

يبحث الطرف و  على حد سواء، إذ يبحث الطرف األول على تعظيم مردوديته،املقرضني كمتعاملني إقتصاديني و 

قَرضة،و  الثاين على دوران
ُ
 .تُرشحها للعب دور أساسي يف تنمية ا�تمع يف مجيع جوانبه املختلفةو  ضمان أمواله امل

ادية حىت تكون هذا ما يؤكد صواب رأي الطرف الذي يوصي بألغاء الفوائد على الديون جتاه املؤسسات االقتصو 

  .  فعالية بالنسبة للمجتمعو  أكثر جناعة
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  خاتمة

اإلجتماعية و  ُمتثل املشروعات اإلقتصادية اإلسالمية وسيلة مهمة لتحقيق تنمية ا�تمع يف ا�االت اإلقتصادية    

عات جمموعة هلذه املشرو و  من خالل فرص النجاح اليت متكنها من اإلستغالل الرشيد إلمكانات ا�تمع املتاحة،

ال تسعى الحتكار و  من املميزات جتعلها تنفرد عن باقي املشروعات التقليدية، فهي ال تتعامل بالفائدة على الديون

عمليات مشروعات إنتاجية أخرى، بل تساهم و  ال املواد األولية الضرورية ألنشطةو  املنتوجات املوجهة لإلستهالك

األمانة يف و  فعالية، إضافة على أ�ا تتحلى بالصدقو  ها أكثر كفاءةتداوهلا مما جيعل سوقو  يف تعجيل دورا�ا

  .املعامالت مع كل األطراف ما جيعلها حترص  على تسوية إلتزاما�ا جتاه األطراف األخرى يف مواقيتها احملددة

ا حتقق هلم ذلك أل�و  عوامل أخرى جتعل املستثمرين يفضلون املشروعات اإلقتصادية اإلسالميةو  إن هذه املميزات

عوائد مالية عن أمواهلم املستثمرة أكرب مما ميكن أن حتققها املشروعات اإلقتصادية التقليدية القائمة على الديون 

الربوية، إذ تتجلى هذه املعلومة من خالل مؤشر املردودية املالية الذي يعرب عن قدرة املشروع اإلقتصادي اإلسالمي 

  .تعظيم ثرو�مو  يل زيادةبالتاو  على مكافئة املسامهني فيه

من خالل حتليل العالقة و  و فيما يتعلق بصالحية نظرية الرافعة املالية بالنسبة للمشروعات اإلقتصادية اإلسالمية،

أفضل من مثيال�ا التقليدية و  بني خمتلف عناصرها، فقد أكدت هذه النظرية بأن املشروعات اإلسالمية هي أنسب

الل اللجوء اىل اإلستدانة بدون فوائد من املؤسسات املالية، فشرط صالحيتها مقرتن يف رفع مردودية املالك من خ

هو ما يُعترب حمقق من طرف و  بوجوب أن تكون املردودية اإلقتصادية للمشروع أكرب من الفائدة على الديون،

  .املشروعات اإلقتصادية اإلسالمية اليت ال تقرتض بالفائدة

حجة علمية و  على رغم حتضريها يف بيئة غري مسلمة، إّال أ�ا أضافت برهاناو  النظرية و عليه ميكننا القول أّن هذه

أ�ا و  مالءمة املشروعات اإلقتصادية اإلسالمية يف حتقيق مردودية مالية مناسبة للمسامهني فيها،و  قدرةو  على جدارة

  .فهم اإلقتصاديةاملادية  لتحقيق أهداو  األنسب إىل ا�تمعات إلستغالل إمكانيا�م املالية

  توصياتو  نتائج-

  .تتمثل أهم نتائج دراستنا احلالية يف النقاط اآلتية: نتائج-1

تتميز املشروعات اإلقتصادية اإلسالمية مبجموعة من اخلصائص تُناسب ا�تمع يف حتقيق أهدافه التنموية على - 

  .حترمي اإلحتكارو  غرار حترمي اإلستدانة بالفائدة

لتحقيق مردودية مالية مناسبة على أمواهلم ) للمسامهني فيها(تصادية اإلسالمية أنسب ملالكها إن املشروعات اإلق- 

  .من مثَّ زيادة ثرو�مو  اخلاصة

مهما كان مبلغ الدين يف املشروعات اإلقتصادية اإلسالمية، فإّن مردوديتها اإلقنصادية تكون أكرب من الفائدة - 

  .لتايل يكون شرط صالحية نظرية الرافعة املالية حمققباو  ،)اليت تُعترب معدومة(على الديون 

ميكن إعتبار نظرية الرافعة املالية مبثابة برهان علمي آخر إضايف على أفضلية املشروعات اإلقتصادية اإلسالمية يف - 

  .   حتقيق تنمية إقتصادية مقارنة مع املشروعات التقليدية القائمة على القروض بفائدة
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  .هم التوصيات يف النقاط التاليةتتلخص أ: توصيات-2

إستغالل كل و  ضرورة توسيع العمل بصيغ اإلستثمار اإلسالمية بكل أشكاهلا، فهي كفيلة بتعبئة طاقات ا�تمع - 

  .إمكانياته حسب متتطلبات التنمية اإلقتصادية املنشودة

  .مية عن طريق املؤسسات املاليةإختاذ اإلجراءات الالزمة لتسهيل عمليات متويل املشروعات اإلقتصادية اإلسال- 

  .تسهيل إجراءات تأسيس املشروعات اإلقتصادية اإلسالمية حسب خصوصيات املناطق أو الفئات املبادرة �ا- 

  االحاالتو  الهوامش-
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  .اثر النظام اإلداري على عوائد وزارة العدل في قطاع غزة من وجهة نظر العاملين

  :إعداد

  .*حازم أحمد فروانة.  د

  .*هشام أبو عمره. د

  ملخص

عملت احلكومة الفلسطينية احلالية من أجل حتقيق ختطيط إسرتاتيجي توافقي بني أطراف العدالة ملا يف ذلك     

فالتخطيط . ن حتقيق ثقة اجلمهور بالقضاء وتعزيز سيادة القانون يف فلسطنيمن أثر مباشر على متكينها م

األوىل، مرتبطة مببدأ سيادة القانون؛ أي :اإلسرتاتيجي لقطاع العدالة ينبغي أن يؤسس على ركيزتني أساسيتني

خر، ال يقّل خضوع مجيع السلطات واألجهزة واهليئات واملؤسسات واألشخاص للقانون،والثانية، مرتبطة مببدأ آ

أمهية عن املبدأ األول، وهو ما أكدت عليه املادة السابعة والتسعون من القانون األساسي، واملتعلق بضرورة حتقيق 

استقالل السلطة القضائية، مدعماً كذلك باملادة األوىل من قانون السلطة القضائية واليت أضافت إليه مبدأ الفصل 

ويف سبيل حتقيق تطوير مستدام . ة التنفيذية على القضاء أو سري العدالةبني السلطات؛ خاصًة حظر تعدي السلط

لقطاع العدالة، فإن السلطة الوطنية الفلسطينية، ووفقًا خلطة اإلصالح والتنمية، ويف إطار االلتزام بالتخطيط على 

ل والنيابة العامة، على اخلطط حنو أكثر مشولية،فإّ�ا تعمل مع أركان العدالة، ممثلة يف السلطة القضائية ووزارة العد

وانسجامًا مع توجهات خطة التنمية واإلصالح الفلسطينية لألعوام ،فإّن .اخلاصة �ا، كَل يف نطاق اختصاصه

التطور املنشود لقطاع العدالة ال بّد وأن يرتبط بأجندة السياسات الوطنية الفلسطينية، وأن يأخذ باالعتبار أولويات 

يق األهداف اإلسرتاتيجية املنبثقة عنها، وذلك من خالل ربطها بغايات وحماور السياسات  السياسة الوطنية وحتق

إّن تعزيز العالقات التكاملية .كما وردت يف أجندة السياسات الوطنية، والعمل على جتنيد املوارد الالزمة لتنفيذها

دوار، وسرتسخ مفهوم العمل يف بني مؤسسات العدالة الثالث ستعمل على جسر أية فجوات أو ازدواجية يف األ

  .أجواٍء يسودها التفاهم؛ أي تعزيز نقاط االتفاق ما أمكن

  .وزاره العدل، التخطيط االسرتاتيجي، النظم املالية، املوارد البشرية، االحتياجات التدريبية :مصطلحات الدراسة

Abstract : 

      The current Palestinian government has worked towards achieving strategic 

and consensual planning between the parties to justice, which has a direct impact 

on enabling them to achieve public confidence in the judiciary and to strengthen 
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the rule of law in Palestine. The strategic planning of the justice sector should be 

based on two basic pillars: the first is linked to the principle of the rule of law; that 

is, the subordination of all authorities, organs, bodies, institutions and persons to 

the law; the second is linked to another principle, no less important than the first, 

Which is related to the need to achieve the independence of the judiciary, as well 

as article 1 of the Judicial Authority Act, which has been supplemented by the 

principle of separation of powers; in particular, the prohibition of infringement by 

the executive authority on the judiciary or the conduct of justice. In order to 

achieve sustainable development of the justice sector, the PNA, in accordance 

with the Reform and Development Plan and within the commitment to planning 

more comprehensively, works with the pillars of justice, represented by the 

judiciary, the Ministry of Justice and the Public Prosecution, In line with the 

orientations of the Palestinian Development and Reform Plan for years, the 

desired development of the justice sector must be linked to the agenda of the 

Palestinian national policies, taking into account national policy priorities and 

achieving the strategic objectives emanating from them. To discuss policies as 

reflected in the national policy agenda and to mobilize resources for their 

implementation. The strengthening of complementary relations between the 

three institutions of justice will bridge any gaps or duplication of roles and will 

consolidate the concept of action in an atmosphere of understanding; 

Terminology of study: 

Ministry of Justice, Strategic Planning, Financial Systems, Human Resources, 

Training Needs. 

  : مقدمة

يُعترب قطاع العدالة من أهم القطاعات وأكثرها تأثريًا على املواطن الفلسطيين، والذي يقّيم أداء السلطة من       

لقد واجه .خالل عالقته مبؤسسا�ا بصورة عامة، ومن خالل عالقته مبؤسسات قطاع العدالة منها بصورة خاصة

اليت تعود يف قسم كبري منها إىل جمموعة من العوامل الداخلية قطاع العدالة العديد من الصعوبات والتحديات، و 

ومن بني هذه العوامل، بل من أبرزها، غياب الفصل . واخلارجية، وتسببت مجيعها يف إعاقة تطوره مع مرور الوقت

سيادة البنيِّ بني صالحيات كّل من الوزارة السلطة القضائية، ووزارة العدل والنيابة العامة، وذلك بسبب غياب 

لقد كان اإلصالح، وما يزال، يف سلم أولويات األجندة الوطنية الفلسطينية .القانون وعدم احرتام استقالل القضاء

يف كافة القطاعات، وحيظى قطاع العدالة من بينها باهتمام خاص، باعتباره من األولويات امللحة يف الوقت 

وقد جنحت . ألطراف يف قطاع العدالة قوامها التواصل والتكاملإّن الفرصة ساحنة حاليًا لبناء عالقة بني ا. الراهن
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حممد . ( اجلهود املتواصلة يف بلورة مسار توافقي يعكس رؤيا مشرتكة للنهوض بقطاع العدالة وتطويره وحتسني أدائه

  )23،ص2008الشيخ عيد، 

إجيابية تساعد على حتقيق  كما أن العمل يف ظل هذا املفهوم سيمكن األطراف ذات العالقة من العمل يف بيئة

أهداف واقعية ورؤى إسرتاتيجية بعيداً عن مواطن التنازع على الصالحيات، وترتكز على مفهوم حتمل املسؤوليات 

هي تلك اليت تتضمن األسس  2011- 2006إن اخلطة الوطنية لقطاع العدالة للعام .يف خدمة قطاع العدالة

ح والتطوير املنشودين لقطاع العدالة واملدعومة من مجيع أركا�ا،الن التنموية اليت سريتكز إليها توجه اإلصال

استقرار النظام القانوين يف فلسطني وتعزيز سيادة القانون وبناء عالقات تكاملية بني مؤسسات العدالة تستهدف 

األنظمة احلفاظ على احلقوق واحلريات األساسية للمواطن، وصوًال إىل حتقيق احلكم الرشيد من خالل متكني 

  )45،ص2010على خشان،(   .القانونية املدنية واجلزائية وتقوية مؤسسات العدالة

  :مشكلة الدراسة

  :  تكمن مشكلة الدراسة يف اإلجابة على السؤال الرئيسي التايل

  ما اثر النظام االدارى على عوائد وزارة العدل يف قطاع غزة من وجهة نظر العاملني؟  

  :فرضيات الدراسة -

تعزى إىل  اثر النظام االدارى على عوائد وزارة العدل يف قطاع غزةوجد فروقات ذات داللة إحصائية بني ت - 1

  . دعم التخطيط اإلسرتاتيجي

تعزى إىل  اثر النظام االدارى على عوائد وزارة العدل يف قطاع غزةتوجد فروقات ذات داللة إحصائية بني  - 2

   . تطوير النظم املالية

تعزى إىل  اثر النظام االدارى على عوائد وزارة العدل يف قطاع غزةت ذات داللة إحصائية بني توجد فروقا - 3

   . توفري الكوادر البشرية الالزمة

تعزى إىل  اثر النظام االدارى على عوائد وزارة العدل يف قطاع غزةتوجد فروقات ذات داللة إحصائية بني  - 4

  . حتدد االحتياجات التدريبية

بني تطوير النظام االدارى على عوائد وزارة العدل  0.05عند مستوى  وقات ذات داللة إحصائيةتوجد فر  - 5

  . تعزى إىل متغريات اجلنس، العمر،احلالة االجتماعية، املؤهل العلمي، اخلربة

  :�دف الدراسة إىل :أهداف الدراسة

  . ةاثر النظام االدارى على عوائد وزارة العدل يف قطاع غز التعرف إىل  - 1

   .التعرف إىل حتسني اخلدمات املقدمة للجمهور من خالل العمل على تطوير دوائر كتاب العدل يف احملافظات - 2
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  .التعرف إىل إنشاء السجل العديل لتمكني املواطنني من احلصول على الوثائق الالزمة بيسر وسهولة - 3

  .ر برامج التثقيف والتوعية املوجهة للجمهورإنشاء وحدات إعالم وعالقات عامة داخل مؤسسات العدالة وتطوي - 4

  .العمل على تأمني االحتياجات الضرورية والعاجلة من أجل النهوض مبؤسسات العدالة وتطويرها - 5

  :أهمية الدراسة 

   -:تنبع أهمية الدراسة مما يأتي  

  .أمهية دعم ومتكني مؤسسات العدالة - 1

متكني األنظمة القانونية املدنية واجلزائية وتقوية يف التعرف على  قد تساعد الدراسة القائمني على الوزارات - 2

   .مؤسسات العدالة

  .تساهم يف رفع  وحتسني إجراءات التقاضي لضمان حماكمة عادلة ورفع كفاءة احملاكم وإدارة القضايا - 3

  .ميكن أن يستفيد من هذه الدراسة كل من له عالقة بوزارة العدل - 4

  : منهج الدراسة -

  .تبع الدراسة املنهج الوصفي التحليلي إلجراء هذه الدراسة باعتباره املنهج األنسبست

  :مصادر جمع البيانات

  .االستبانة:مصادر أوليه - 

  .الكتب واملراجع والدراسات السابقة:  مصادر ثانوية - 

  .وزارة العدل بقطاع غزة :مجتمع الدراسة  -

  :حدود الدراسة -

  )م2016- 2015( راسة يف الفصل الدراسي الثاين جتري الد: احلد الزماىن - 

  .وزارة العدل بقطاع غزة:احلد املكاين - 

  .موظفي وزارة العدل:احلد البشرى - 

  : احلد موضوعي - 

  .االحتياجات التدريبية، توفري الكوادر البشرية الالزمة، تطوير النظم املالية، دعم التخطيط اإلسرتاتيجي
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  :الدراسات السابقة

  ".دراسات رضا املتعاملني " عنوان الدراسة  ) :2000(خالد عبد الرحيم  دراسة -1

دراسة لقياس رضا متعاملني وقد متت تغطية كافة اخلدمات الرئيسية ببلدية  27ذكر أن الدائرة تقوم بعمل      

ألف 12 خدمة وحصر كافة فئات املتعاملني املستفيدين من هذه اخلدمات حيث متت تغطية آراء 95ديب بواقع 

  .متعامل تقريباً 

وستقوم بلدية ديب حبصر كافة فرص التحسني والتطوير اليت مت طرحها من قبل املتعاملني ووضع خطط      

لإلجراءات التصحيحية لتنفيذها واليت من شأ�ا زيادة نسبة رضا املتعاملني يف السنوات القادمة واحلصول علي ثقة 

  .ما�ا املقدمة للجمهور أكرب من املتعاملني ببلدية ديب وخد

أما عن اخلدمات فهي ) دراسات رضا املتعاملني( وذكر أن الدراسات اليت أقيمت هي مسوح لرأي املتعاملني    

اخلدمات الرئيسية اليت تقدمها بلدية ديب للمتعاملني موزعة حسب اإلدارات حيث مت حتديد اخلدمات الرئيسية 

  .الجتماع مع كافة اإلدارات اخلدمية املقدمة للمتعاملني اخلارجيني بعد ا

وأشار إيل أن اهلدف من الدراسات هو الوقوف عند آراء املتعاملني يف اخلدمات املقدمة هلم وسلوك وكفاءة     

موظفي البلدية يف تقدميها وآرائهم بالقيمة املضافة من هذه اخلدمات وشفافية تقدميها باإلضافة إيل التزام بلدية 

تميز املعمول �ا يف حكومة ديب وكذلك ؟ التعرف علي احتياجات املتعاملني من خدمات جديدة أو ديب مبعايري ال

  .حتديث للخدمات احلالية 

وأكد علي أن احلصر سيساهم يف تطوير اخلدمات حيث ؟ مت أخذ آراء املتعاملني حسب اخلدمات و�ذا      

ل وحصر كافة نقاط الضعف والقوة املتعلقة �ذه ميكن قياس كيفية أداء خدمة معينة من وجهة نظر املتعام

  .اخلدمات وحتويل هذه النقاط إيل خطط عمل ليتم تطوير اخلدمات وحتسينها حىت تالئم متطلبات املتعامل 

وأشار إيل أن التصحيح يتم بناء علي نقاط الضعف والتحسني الواردة بنتائج الدراسات ويتم وضع خطط 

لي تطوير كافة العوامل اليت كانت تؤثر سلبا علي رضا املتعامل ويتم إدراج هذه لتحسني هذه النقاط والعمل ع

  .اخلطط يف برامج عمل سنوية لإلدارات تأخذ شكال تشغيليا

وقد مت اختيار فئات املتعاملني حسب التصنيف لدي اإلدارات حبيث توجد فئات من املتعاملني ميكنها      

إلدارة وقد مت التعرف علي هذه الفئات ومت تزويد إدارة عالقات املتعاملني االستفادة من خدمات حمددة تقدمها ا

دراسة للدارسان مسري األغا ونافذ قديح ـ جامعة القدس املفتوحة ـ . (بقواعد البيانات اخلاصة بكافة فئات املتعاملني

  .دور البلديات يف تنمية ا�تمع احمللى يف حمافظات غزة.  2009خان يونس 
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التخطيط االسرتاتيجي للبلديات وذلك :" عنوان الدراسة ) :2001( ة عبد اهللا محمد الصارمي دراس -2

 "املعرفة بكلية الشرق األوسط بواحة

لقد اهتم الدكتور عبد اهللا حممد الصارمي عن اهتمام دور التخطيط االسرتاتيجي يف البلديات وتضمنت      

الدراسة إىل تزويد املشاركني باملعارف واملهارات من أجل تطوير  و�دف هذه. حلقة العمل عدد من أوراق العمل 

التأكيد على أمهية التخطيط اإلسرتاتيجي ; ومن أهم هده األهداف. اخلطط اإلسرتاتيجية الفعالة لبلديا�م

ط للبلديات الرتباطها الوثيق بضمان اجلودة والذي سيعود بالفائدة للبلدية وتوضيح العناصر الرئيسية للتخطي

اإلسرتاتيجي اجليد وتعلم الوسائل والطرق الرئيسية للوصول ملسح شامل للبيئة احمليطة ملساعدة البلديات املختلفة 

وتوضيح طرق ربط ) املالية وغري املالية(على ربط خططها اإلسرتاتيجية بالبيئة احمللية واخلارجية وإجياد املصادر 

اإلسرتاتيجية والتأكد أن اجلميع يف املسار الصحيح وتفسري وتوضيح  خمتلف الدوائر و األقسام يف البلدية باخلطة 

، كيف أن البلدية بإمكا�ا قياس أدائها بالنسبة لألهداف املوضوعة وتعزيز فعاليتها من خالل منوذج ضمان اجلودة

دراسة للدارسان مسري (  . وتعلم أمهية إدماج اهليئة اإلدارية والفنية واملالكني للبلدية يف تطوير اخلطة اإلسرتاتيجية

دور البلديات يف تنمية ا�تمع احمللى يف .  2009األغا ونافذ قديح ـ جامعة القدس املفتوحة ـ خان يونس 

  حمافظات غزة 

    . "التخطيط العملي ودوره يف البلديات: " عنوان الدراسة ):2003( دراسة محمد بشير  -3

تطوير التخطيط يف البلديات لتحقق تكامل النظم وتزامن تطويرها �دف هذه املرحلة إىل وضع خطة عملية ل      

، ومن املهم يف هذه املرحلة حتديد أهداف التخطيط الفعال وربطها بأهداف البلدية. مبا حيقق أهداف البلدية 

 وبدون التخطيط البعيد املدى فإن تطوير البلدية لن. فاهلدف منها هو مساعدة البلدية على حتقيق أهدافها 

فبدون التخطيط اجليد حلاجة . إن عملية التخطيط تشبه عملية بناء منزل. يكتب له النجاح بالصورة املأمولة له

قد يكتشف املرء بعد ، السكان وعدد الغرف املطلوبة ومساحة كل غرفة وتوزيع الغرف وارتباطها ببعض البعض

أو أن توزيع الغرف ال حيقق ، كما هو مطلوبأو أن مساحة الغرف ليست  ، بناء املنزل أنه حباجة لغرف إضافية

أو هدم اجلدران ، وبناء املالحق والغرف اإلضافية، وإجراء التعديالت الالحقة على تصميم املنزل. راحة السكان 

وتأخر سكىن الساكنني يف املنزل أو ، وسيؤدي إىل زيادة فرتة البناء، لتوسيع الغرف سيزيد من تكلفة بناء املنزل

دراسة للدارسان . ( ونفس املشكالت ميكن أن حتدث إذا شرع يف تطوير البلدية وبنائها دون التخطيط .إزعاجهم 

دور البلديات يف تنمية ا�تمع احمللى يف .  2009مسري األغا ونافذ قديح ـ جامعة القدس املفتوحة ـ خان يونس 

  )حمافظات غزة 

  :التعليق على الدراسات السابقة 

يف . بان غالبية املبحوثني يتفقون على ضعف أداء ا�لس البلدي )2000(عبد الرحيم  خالدكشفت دراسة   - 

  .الوقت نفسه، فإ�م جيهلون مهام ووظائف ا�لس
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يف التعرف على التخطيط االسرتاتيجي ) 2001( دراسة عبد اهللا حممد الصارمي  اتفقت الدراسة احلالية مع  - 

شاركني باملعارف واملهارات من أجل تطوير اخلطط اإلسرتاتيجية الفعالة للبلديات، و�دف أيضًا إىل تزويد امل

  . لبلديا�م

رضا املتعاملني وقد متت تغطية  يف التعرف على ) 2000(خالد عبد الرحيم اختلفت الدراسة احلالية مع دراسة  - 

فيدين من هذه اخلدمات خدمة وحصر كافة فئات املتعاملني املست 95كافة اخلدمات الرئيسية ببلدية ديب بواقع 

  .ألف متعامل تقريباً 12حيث متت تغطية آراء 

  :وزارة العدل الفلسطينية

  .دولة فلسطنييف  واحملاكم والقانون بالقضاءهي الوزارة املسؤولة عن مجيع املسائل اإلدارية املتعلقة 

  :اختصاصات الوزارة

والرقي مبستوى األداء اإلداري والتقين، وتعيني مقر ودوائر  إدارةاإلشراف اإلداري على احملاكم وتطوير نظام  - 

  .اكم الصلح ودوائر اختصاص كافة احملاكم النظاميةاختصاص حم

  .بالسلطة القضائيةواعتماد مشروع املوازنة اخلاصة  القضاءمراقبة شؤون  - 

حيث تضطلع النيابة باختصاصها يف إقامة دعوى احلق العام حتت مسؤولية وإشراف  النيابة العامةاملسؤولية عن  - 

ونقلهم خارج دائرة  النيابة العامةمن خالل وزير العدل، الذي يقوم بتعيني مكان عمل أعضاء  لتنفيذيةالسلطة ا

  .مامه، وطلب التحقيق معهم وإقامة الدعوى التأديبية عليهماحملكمة املعينني أ

  .إعداد التشريعات إلنشاء احملكمة الدستورية واحملاكم اإلدارية والنيابة اإلدارية وهيئة قضايا الدولة - 

إعداد أنظمة اعتماد احملكمني واملرتمجني، وبإنشاء سجل للمحكمني املعتمدين لدى الوزارة وفقا للقرارات  - 

  .تعليمات واألنظمة اخلاصة بقوائم احملكمني املعتمدينوال

وإصدار رخص ممارسة املهنة بناء على األسس احملددة مبوجب القانون واألنظمة التنفيذية  الرتمجةتنظيم مهنة  - 

  .صة بذلك وإنشاء سجل للمرتمجني املرخصني يف وزارة العدلاخلا

إقامة العالقات مع املؤسسات القانونية واحلقوقية الفلسطينية والدولية وتبادل الرأي يف خمتلف القضايا احلقوقية  - 

  .اإلنسانية

  .املسؤولية عن ديوان الفتوى والتشريع إعداد األحباث والدراسات القانونية - 

  .زارة ورفع كفاءة وقدرات املوظفنيتطوير الو  - 

  .إنشاء املعهد القضائي الفلسطيين - 
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  .مجع ونشر وحفظ الوثائق والتشريعات واألحباث واملعلومات وغري ذلك مما يساعد على حسن إدارة العدالة - 

  .متابعة مركز الطب الشرعي واملعمل اجلنائي وتوىل إدارته - 

  .ة شكاوى املواطن وحقوق اإلنسانمتابعة شكاوى املواطنني من خالل وحد - 

  :أقسام الوزارة

 :الوحدات املساندة املرتبطة مباشرة بالوزير

  .ديوان الوزير - 1

  .املستشارون - 2

  .وحدة التخطيط والتطوير - 3

  .وحدة الرقابة الداخلية وحدة العالقات الدولية - 4

  .وحدة حقوق اإلنسان وشكاوى املواطن - 5

هذه الوحدة بضمان تطبيق مبدأ الفصل بني السلطة التنفيذية والقضائية على  ختتص: وحدة شؤون القضاء - 6

يئة املناخ الذي ينظم الصالحيات واملهام املنوطة بكل سلطة، و� القانونأساس خضوع كافة السلطات ألحكام 

القضاة،  ونزاهة حياديةاملناسب الستقالل القضاء واملسامهة يف توفري الوسائل القانونية الالزمة للحفاظ على 

والفصل املرن بني السلطة التنفيذية والقضائية الذي يهدف إىل ضمان االلتزام مببدأ الفصل بني السلطة التنفيذية 

الذي ينظم الصالحيات واملهام املنوطة بكل  القانونوالقضائية على أساس خضوع كافة السلطات ألحكام 

وعلى وجه اخلصوص  القضاءسلطة، وتقوم هذه الوحدة بتقدمي املساندة اإلدارية والفنية للوزير يف أداء مهامه جتاه 

  : ما يلي

  .متابعة املخالفات اليت تقع من القضاة لواجبا�م ومقتضيات وظيفتهم - 

طلب التحقيق مع القضاة وإطالع وزير العدل على نتائج التحقيق مع القاضي وتسليمه نسخة من العريضة  - 

  .انتهت إليها التحقيقاتتشتمل على التهمة أو التهم اليت 

  .طلب إقامة الدعوى التأديبية على القضاة - 

  .طلب وقف القاضي عن العمل - 

  .ندب القضاة - 

  .استقالة القضاة - 

  .طلب اجتماع جملس القضاء األعلى - 
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  .بالسلطة القضائيةاعتماد مشروع املوازنة اخلاصة  - 

  .طلب إعادة احملاكمة - 

  :اإلدارات العامة الموجودة في الوزارة

افة إدارات ودوائر تعىن اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية بتوفري الدعم اإلداري لك: اإلدارة العامة للشـؤون اإلداريـــة. 1

وأقسام وشعب الوزارة، لتمكينها من تنفيذ خطط عملها بالوقت احملدد وبأقل التكاليف، وهي متثل جماال ختصصيا 

حمددا ضمن نطاق عمل ودور الوزارة، لكنها يف نفس الوقت متثل حلقة الوصل ضمن سلسة عمل متكاملة يف 

  .الوزارة

  .تتوىل اإلشراف على مجيع املعامالت املالية واحملاسبية للوزارة :اإلدارة العامة للشؤون الـماليــة. 2

ختتص بتنفيذ أهداف الوزارة واملسامهة الفعالة يف إعداد وتوحيد : اإلدارة العامة للشؤون واألحباث القانونية. 3

واحلقوقية  وتطوير وحتديث التشريعات القانونية، وتطوير وتعزيز أمناط عالقات الوزارة باملؤسسات القانونية

الفلسطينية والدولية، ورفع مستوى البحث القانوين وإثراء املكتبة القانونية الفلسطينية بالدراسات والبحوث وخمتلف 

  .األعمال القانونية

تتوىل هذه اإلدارة العمل على إرساء األنظمة : اإلدارة العامة للشؤون املهنية والوسائل البديلة حلل النزاعات. 4

زة املرتمجني القانونيني واألنظمة اخلاصة بتهيئة الوسائل البديلة حلل املنازعات، إن اختصاص هذه الالزمة إلجا

واملرتمجني  الرتمجةبشأن  م2008لسنة  15وقانون رقم  2006اإلدارة يستند أساسا إىل قانون التحكيم لسنة 

واملرتمجني ومتابعة عمل اجلمعيات  الرتمجةيذية لقانون بالالئحة التنف م2007لسنة ) 1(وقرار وزير العدل رقم 

  2009.لسنة) 1(اخلريية واهليئات األهلية ذات االختصاص مبوجب قانون رقم 

حيث أن عمل القضاء حيتاج إىل أجهزة إدارية داعمة تسهل له : اإلدارة العامة لإلشراف اإلداري على احملاكم. 5

 وحياديةالقيام مبهام عمله، وهذا الدور اإلداري البد أن خيضع إلشراف وزارة العدل للتأكيد على استقاللية 

بعيدا عن الضغوط اإلدارية واملالية، إن هذه اإلدارة تستند إىل نص  القضاءالقضاة، و�يئة املناخ املناسب لعمل 

لوزير العدل (اليت تنص على أن 2008لسنة ) 1(رقم  السلطة القضائيةمن قانون ) 1(رة فق) 47(املادة 

اكم، ولرئيس كل حمكمة اإلشراف على القضاة العاملني �ا وعلى سري العمل اإلشراف اإلداري على مجيع احمل

  ).فيها

 24مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  الطب الشرعيمت إنشاء مركز : اإلدارة العامة للطب الشرعي واملعمل اجلنائي. 6

ووزارة وقد نص املرسوم على أنه ينشأ مركز للطب الشرعي يتبع وزارة العدل من الناحية اإلدارية  م2006لسنة 

إعداد  وزارة الصحة الفلسطينيةمن الناحية الفنية، وتتوىل وزارة العدل بالتشاور والتنسيق مع  الصحة الفلسطينية

وحتديد اختصاصاته، وعليه فإن هذه اإلدارة ليست إدارة إشراف إداري  الطب الشرعيمشروع قانون بتنظيم مركز 
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ولكنها إدارة تتبع وزارة العدل وتعترب من ضمن هيكليتها التنظيمية والوظيفية، وتعترب مهامها من ضمن مهام وزارة 

أدائهم لعملهم  تعين أن يتبع املوظفون املختصون مهنيا يف لوزارة الصحة الفلسطينيةالعدل، إال أن تبعيتها الفنية 

  .لوزارة الصحة الفلسطينيةاملهين 

 احلاسوبختتص هذه اإلدارة بتوفري الدعم الفين والتقين يف جمال :  مة للحاسوب واملعلوماتاإلدارة العا. 7

  .ين التابعة لوزير العدل الفلسطيينواملعلومات لكافة واإلدارات يف الوزارة، واملرافق العدلية ذات االستقالل الف

  :المرافق العدلية ذات االستقالل الفني التابعة لوزير العدل الفلسطينية

  .النيابة العامة - 

  .املعهد القضائي - 

  .ديوان الفتوى والتشريع - 

  . النيابة اإلدارية - 

  :وزارة العدل اإلطار القانوني

وحددت . م2008يد سلطة االحتالل اإلسرائيلي عنها عام  تسلمت وزارة العدل مهامها وصالحيا�ا بعد رفع

وزارة العدل أهدافها بإرساء دعائم العدل واملساواة، و ترسيخ سيادة القانون، وحتقيق الدميقراطية ومحاية حقوق 

اإلنسان وحرياته األساسية، وتوحيد وحتديث وتطوير وفلسطنة التشريعات الفلسطينية، وتطوير قاعدة بيانات 

  )http://ar.wikipedia.orgموقع وزارة العدل على شبكة اإلنرتنت . (نية حموسبةقانو 

  : اإلطار اإلستراتيجي الناظم لقطاع العدالة

يُعترب قطاع العدالة من أهم القطاعات وأكثرها تأثريًا على املواطن الفلسطيين، والذي يقّيم أداء السلطة من      

  .ومن خالل عالقته مبؤسسات قطاع العدالة منها بصورة خاصةخالل عالقته مبؤسسا�ا بصورة عامة، 

لقد واجه قطاع العدالة العديد من الصعوبات والتحديات، واليت تعود يف قسم كبري منها إىل جمموعة من      

ومن بني هذه العوامل، بل من . العوامل الداخلية واخلارجية، وتسببت مجيعها يف إعاقة تطوره مع مرور الوقت

ها، غياب الفصل البنيِّ بني صالحيات كّل من الوزارة السلطة القضائية، ووزارة العدل والنيابة العامة، وذلك أبرز 

  .بسبب غياب سيادة القانون وعدم احرتام استقالل القضاء

لقد كان اإلصالح، وما يزال، يف سلم أولويات األجندة الوطنية الفلسطينية يف كافة القطاعات، وحيظى قطاع 

  . الة من بينها باهتمام خاص، باعتباره من األولويات امللحة يف الوقت الراهنالعد
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وقد جنحت اجلهود . إّن الفرصة ساحنة حاليًا لبناء عالقة بني األطراف يف قطاع العدالة قوامها التواصل والتكامل

معمر أبو .( حتسني أدائهاملتواصلة يف بلورة مسار توافقي يعكس رؤيا مشرتكة للنهوض بقطاع العدالة وتطويره و 

  )42،ص2002عطية،

  :2011-2006رؤية تطوير القضاء والعدالة في فلسطين 

عملت احلكومة الفلسطينية احلالية من أجل حتقيق ختطيط إسرتاتيجي توافقي بني أطراف العدالة ملا يف ذلك     

فالتخطيط . قانون يف فلسطنيمن أثر مباشر على متكينها من حتقيق ثقة اجلمهور بالقضاء وتعزيز سيادة ال

  :اإلسرتاتيجي لقطاع العدالة ينبغي أن يؤسس على ركيزتني أساسيتني

األوىل، مرتبطة مببدأ سيادة القانون؛ أي خضوع مجيع السلطات واألجهزة واهليئات واملؤسسات واألشخاص 

أكدت عليه املادة السابعة والتسعون  للقانون، والثانية، مرتبطة مببدأ آخر، ال يقّل أمهية عن املبدأ األول، وهو ما

من القانون األساسي، واملتعلق بضرورة حتقيق استقالل السلطة القضائية، مدعمًا كذلك باملادة األوىل من قانون 

السلطة القضائية واليت أضافت إليه مبدأ الفصل بني السلطات؛ خاصًة حظر تعدي السلطة التنفيذية على القضاء 

  . أو سري العدالة

ويف سبيل حتقيق تطوير مستدام لقطاع العدالة، فإن السلطة الوطنية الفلسطينية، ووفقًا خلطة اإلصالح      

والتنمية، ويف إطار االلتزام بالتخطيط على حنو أكثر مشولية،فإّ�ا تعمل مع أركان العدالة، ممثلة يف السلطة القضائية 

وانسجاماً مع توجهات خطة التنمية .�ا، كَل يف نطاق اختصاصه ووزارة العدل والنيابة العامة، على اخلطط اخلاصة

،فإّن التطور املنشود لقطاع العدالة ال بّد وأن يرتبط بأجندة 2011- 2006واإلصالح الفلسطينية لألعوام 

السياسات الوطنية الفلسطينية، وأن يأخذ باالعتبار أولويات السياسة الوطنية وحتقيق األهداف اإلسرتاتيجية 

نبثقة عنها، وذلك من خالل ربطها بغايات وحماور السياسات كما وردت يف أجندة السياسات الوطنية، والعمل امل

  .على جتنيد املوارد الالزمة لتنفيذها

إّن تعزيز العالقات التكاملية بني مؤسسات العدالة الثالث ستعمل على جسر أية فجوات أو ازدواجية يف      

كما أن العمل يف . لعمل يف أجواٍء يسودها التفاهم؛ أي تعزيز نقاط االتفاق ما أمكناألدوار، وسرتسخ مفهوم ا

ظل هذا املفهوم سيمكن األطراف ذات العالقة من العمل يف بيئة إجيابية تساعد على حتقيق أهداف واقعية ورؤى 

ليات يف خدمة قطاع إسرتاتيجية بعيدًا عن مواطن التنازع على الصالحيات، وترتكز على مفهوم حتمل املسؤو 

  )12،ص2006،عبد احلميد عبد الفتاح. (العدالة

هي تلك اليت تتضمن األسس التنموية اليت سريتكز 2011- 2006إن اخلطة الوطنية لقطاع العدالة للعام        

اخلطة إليها توجه اإلصالح والتطوير املنشودين لقطاع العدالة واملدعومة من مجيع أركا�ا، وفيما يلي عرض هلذه 

  : بالتفصيل
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  :2011-2006  الخطة الوطنية لقطاع العدالة

إن استقرار النظام القانوين يف فلسطني وتعزيز سيادة القانون وبناء عالقات تكاملية بني مؤسسات العدالة 

  .تستهدف احلفاظ على احلقوق واحلريات األساسية للمواطن، وصوالً إىل حتقيق احلكم الرشيد

  :ستعمل خطة التطوير على بلوغ هدفني رئيسيني، ومها ولتحقيق هذه الرؤيا،

  :أوًال، تمكين األنظمة القانونية المدنية والجزائية

ينطلق هذا اهلدف من احلاجة املاّسة إىل دعم استقاللية القضاء، وتطوير احملاكم ونظم إدارة الدعاوى املنظورة      

  - :ية التاليةأمامها، وذلك يف سياق جمموعة من األهداف اإلسرتاتيج

  .تنظيم وتطوير العالقات التكاملية بني مؤسسات العدالة) 1

       .ضمان حماكمة عادلة وسريعة) 2

  . تنظيم وتطوير العالقات التكاملية بني مؤسسات العدالة) 1

ارتكزت اخلطة يف ترسيخ استقالل وفاعلية القضاء على تنظيم وتطوير العالقات التكاملية بني مؤسسات      

عدالة، وتوفري بيئة تشريعية تعزز سبل إقرار العدالة وتعكس أفضل املمارسات املمكنة عرب إعداد اخلطة التشريعية ال

  )30،ص2007عساف حممد،. ( لقطاع العدالة

  :وضعت جمموعة من النشاطات الضرورية لبلوغ اهلدف السالف    

التنفيذية، تتضمن حتديد أطر العالقة بني كل إعداد وثيقة تفاهم بني كّل من السلطة القضائية والسلطة  -  أ

السلطة القضائية، وزارة العدل، النيابة العامة، وزارة الداخلية، وزارة املالية، ديوان املوظفني العام، ديوان الرقابة :من

  . العامة،ورئاسة الوزراء

ة الداخلية بشأن بعض القضايا بلورة تفامهات بني كل من وزارة العدل والنيابة العامة ووزارة الصحة ووزار  -  ب

  .املشرتكة

صياغة مذكرة تفاهم بني النيابة العامة ووزارة الداخلية بشأن العالقة واإلجراءات اليومية لضمان حماكمة  -  ت

  .عادلة

، من خالل إجراء جرد قطاعي لتشريعات )اخلطة التشريعية( إعداد وتطوير وحتديث التشريعات الالزمة  -  ث

نني وأنظمة ولوائح ووضع مقرتحات التعديالت للتشريعات املراد تعديلها، وكذلك إعداد دراسات العدالة من قوا

حول مواءمة التشريعات مع االتفاقيات الدولية وتعديل التشريعات وفقًا لألصول، وتقوم وزارة العدل مبراجعة 

على اجلمعيات وتفقد السجون، وتعديل  اإلطار التشريعي لديوان الفتوى والتشريع، وتطوير اإلطار التشريعي للرقابة

مشروع قانون مركز الطب الشرعي،وتنظيم عمل املعمل اجلنائي وإعداد نظام داخلي له، باإلضافة إىل إعداد نظام 
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    . للسجل العديل

  :ضمان محاكمة عادلة وسريع) 2

وعليه، و�دف حتسني . ييُعترب إحراز العدالة بطريقة فاعلة ويف وقت معقول اهلدف األساسي لكّل نظام قضائ

ع كفاءة احملاكم وإدارة القضايا، فقد مت الرتكيز على تطوير إدارة سري إجراءات التقاضي لضمان حماكمة عادلة ورف

الدعوى، ورفع كفاءة القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعوا�م، وتعزيز أنظمة املساءلة واملراقبة واليت تـَُعدُّ من 

االرتقاء مبهنة  أضف إىل ذلك ضرورة العمل على. اخلصائص اجلوهرية لالرتقاء بأسس العدالة على وجه اخلصوص

  :المحاماة

حتقيق ضمانات أفضل للمحاكمة من خالل العمل على تطوير إدارة سري الدعوى، وذلك بعد إعداد دراسة .  أ

إحصائية من واقع امللفات القضائية، وحتليل أسباب تراكم القضايا احلقوقية وملفات التحقيق اجلزائية، وتبين احللول 

وكذلك، تصميم خطة عمل لتطوير الكادر واإلجراءات يف أقالم احملاكم . عاوىاملالئمة لتسريع الفصل يف الد

  .لدعم خطة إلدارة سري الدعوى والتبليغات

  .إنشاء إدارة حماكم ومتابعة إدارة سري الدعوى.  ب

  .تطوير نظم التبليغات لدى احملاكم والنيابة العامة.  ت

  .إنشاء الشرطة القضائية.  ث

وأعضاء النيابة العامة وأعوا�م من خالل العمل على إنشاء املعهد القضائي، وتصميم  رفع كفاءة القضاة.  ج

الربامج املتعلقة بالتدريب األساسي واملستمر، وحتفيز املشاركة يف الدورات والندوات وورشات العمل احمللية والعاملية، 

  .افة إىل توفري مصادر املعلومات الالزمةوتفعيل وتطوير املكتب الفين يف السلطة القضائية والنيابة العامة، إض

تعزيز أنظمة الرقابة واملساءلة من خالل مراجعة أنظمة التفتيش يف القضاء والنيابة العامة وزيادة عدد املفتشني .  ح

املؤهلني، إضافة إىل توفري أدوات الرقابة والتفتيش ووسائلها، وإصدار تقرير سنوي خاص بأنشطة التفتيش 

  .شاء وحدة إدارة اجلودة يف إدارة احملاكمالقضائي، وإن

  .حتقيق االرتقاء مبهنة احملاماة بالتوازي مع مقتضيات اخلطة التطويرية لقطاع العدالة.  خ

  : تقوية مؤسسات العدالة: ثانياً 

  -:يتطلب تعزيز أسس املساءلة والشفافية وتدعيم مؤسسة أركان العدالة العمل على ما يلي

  :ات العدالةدعم ومتكني مؤسس   )1

يعترب تفعيل وتطوير النظم اإلدارية واملالية والفنية واملعلوماتية، ورفع كفاءة الكوادر البشرية وتطوير قدرا�ا وتوفري 

القدر الكايف منها، وتعزيز أسس التخطيط اإلسرتاتيجي لقطاع العدالة وللمؤسسات العاملة فيه، وكذلك توفري بيئة 
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اين والتجهيزات واملعدات والربامج واحلوسبة، من املوجبات الرئيسية لتطوير مؤسسات العمل املالئمة من حيث املب

  - :هناك جمموعة من النشاطات الضرورية وهي. العدالة

دعم التخطيط اإلسرتاتيجي مع ما يتطلبه ذلك من توفري أسس املراجعات الضرورية والدورية وتوفري البيانات .  أ

أضف إىل ذلك، فإن عملية متكني . يد وتقييم االحتياجات التطويرية لقطاع العدالةوإجراء املسوحات الالزمة لتحد

القطاع يف جمال التخطيط اإلسرتاتيجي يقتضي العمل على تطوير ومراجعة دورية خلطط القطاع اإلسرتاتيجية 

سرتاتيجية اخلاصة لكل من وإجراء التقييم الدوري ألدائها وآثارها أثناء التنفيذ، والعمل أيضاً على تطوير اخلطط اإل

السلطة القضائية ووزارة العدل والنيابة العامة ومبا ينسجم مع اإلطار اإلسرتاتيجي الناظم للقطاع، ومبا حيقق خطة 

ويقتضي بلوغ هذا اهلدف العمل على متكني أطراف العدالة من إنشاء وتطوير وحدات .إسرتاتيجية شاملة للقطاع

ديها، وذلك من أجل تدعيم التخطيط اإلسرتاتيجي لقطاع العدالة على مستوياته خاصة بالتخطيط اإلسرتاتيجي ل

  .املختلفة

تطوير النظم املالية واإلدارية والفنية من خالل تنفيذ الدراسات الالزمة لتحديد احتياجات التطوير وحتديث .  ب

نة التوجيهات واإلرشادات الالزمة النظم املالية واإلدارية ملؤسسات العدالة، ووضع خطط التطوير الضرورية متضم

للتنفيذ، مبا فيها مراجعة اهليكليات والوصف الوظيفي، وتصميم نظم األرشفة والتوثيق الضرورية، إضافًة إىل حتديد 

  . أسس ومعايري اجلودة وتقييم األداء الوظيفي

زمة يف كّل من جملس القضاء توفري الكوادر البشرية الالزمة وفقًا لدراسات حتدد االحتياجات البشرية الال.  ت

  .األعلى، وزارة العدل والنيابة العامة، ووفقاً لألسس املعتمدة يف توفريها

رفع كفاءة وتطوير قدرات الكوادر البشرية للوظائف املساندة وفقًا لدراسة حتدد االحتياجات التدريبية الالزمة .  ث

  .ة العامة، وتصميم وتنفيذ برامج التدريبيف كّل من جملس القضاء األعلى، ووزارة العدل، والنياب

حوسبة اإلجراءات والنظم املالية واإلدارية والربط اإللكرتوين بني مؤسسات العدالة وإدارا�ا وتوفري الربامج .  ج

  احملوسبة الالزمة لذلك،

ا ووضع خطط توفري التجهيزات واملعدات الضرورية وذلك من خالل دراسة حالة املباين القائمة واحتياجا�.  ح

التوسعة والتحسني للمنشآت القائمة واملستغلة أو إجراء إنشاءات جديدة واستئجارها وتوفري التجهيزات واملعدات 

  .ووسائل النقل الالزمة

  :محاية حقوق املواطن وحرياته األساسي) 2

ح والتأهيل، وتفعيل إّن حتسني اخلدمات املقدمة للجمهور، وتفعيل نظام الشكاوى والتفتيش على مراكز اإلصال

الوسائل البديلة حلّل النزاعات، ومراجعة التشريعات املتعلقة حبقوق املواطن،وتوطيد روابط مؤسسات العدالة الرمسية 
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مع ا�تمع املدين ووسائل اإلعالم، سيمكن املواطن من احلصول على املعلومات ويعزز بيئة احلقوق واحلريات 

  .األساسية

  -:الضرورية لبلوغ اهلدف، وذلك على النحو التايلأضف ذلك من النشاطات 

حتسني اخلدمات املقدمة للجمهور من خالل العمل على تطوير دوائر كتاب العدل يف احملافظات، ودوائر .  أ

التنفيذ احلقوقي واجلزائي لدى احملاكم والنيابات العامة، وإنشاء السجل العديل لتمكني املواطنني من احلصول على 

وكذلك إنشاء دوائر استعالمات خاصة باجلمهور وتصميم نظام مؤمتت ملعاجلة . الالزمة بيسر وسهولةالوثائق 

  .الشكاوى والبالغات اليت يتقدم �ا املواطنون

تفعيل التفتيش على مراكز اإلصالح والتأهيل وذلك من خالل وضع نظام خاص بالتفتيش على مراكز .  ب

  .هات ذات العالقة لضمان بيئة مناسبة لتوقيف النساء واألحداثاإلصالح والتأهيل، والتنسيق بني اجل

تفعيل الوسائل البديلة حلّل النزاعات، وذلك من خالل حتديث اإلطار التشريعي للتحكيم وإصدار قانون .  ت

  . الوساطة

داخل توطيد الروابط مع ا�تمع املدين ووسائل اإلعالم من خالل إنشاء وحدات إعالم وعالقات عامة .  ث

  .مؤسسات العدالة وتطوير برامج التثقيف والتوعية املوجهة للجمهور

على مجيع أذرع السلطة التنفيذية، وبدعم من رئيس السلطة، العمل على تأمني االحتياجات الضرورية والعاجلة 

  )25،ص2006،عبد الوهاب علي.( من أجل النهوض مبؤسسات العدالة وتطويرها

 : مع الوكالة الكندية للتنمية الدولية المشاريع المشتركة تطورات

مسئول الوكالة الكندية للتنمية الدولية  7/3/2010علي خشان يف مكتبه يوم األحد .التقى وزير العدل د     

يف الشرق األوسط السيد شان بويد و املمثل الكندي لدى السلطة الوطنية السيد جرام ماكلنتاير والوفد " سيدا"

وهي التجمعات  علي خشان املالحظات والتطورات األخرية املرتبطة بالربامج املشرتكة.الوزير دحيث ناقش . املرافق

علي خشان للوفد الكندي على .العدلية وبرنامج شراكه ملتعلق بدعم النيابة العامة وكذالك الطب الشرعي وأكد د

طاع العدالة وأن وزارة العدل تتطلع إضافة اجيابية التنسيق والتعاون املشرتك مع وزارة العدل واألطراف الشريكة يف ق

تتطلع لألستفاده القصوى من التجربة واخلربات الكندية يف ‘إىل الدعم املادي السخي املقدم من احلكومة الكندية

جمال العدالة اجلنائية يف تدريب الكوادر الفلسطينية حىت نستطيع من حتقيق املستوى املطلوب وطنيًا يف تراكم 

ذولة من قبل وزارة العدل مع كافة األطراف يف قطاع العدالة �دف حتقيق العدالة وتعزيز مبدأ سيادة اجلهود املب

من جهته أكد السيد شان بويد مسئول الوكالة الكندية للتنمية الدولية على أمهية ما تقوم به وزارة العدل . القانون  

ل مع كافة األطراف، وأن الوكالة الكندية ملتزمة ودورها الرئيسي يف قطاع العدالة من تنسيق األدوار والتواص

الثالث واملتعلقة بالتجمعات العدلية وبرنامج شراكه والطب الشرعي،  بدعمها لقطاع العدالة يف تنفيذ هذه الربامج 
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. وقد أبدى الوفد الضيف ارتياحهم التام من العالقات االجيابية والتعاون القائم بني أركان العدالة يف فلسطني

 )2010علي خشان، (

  :أهم الخدمات التي توفرها وزارة العدل

  .  أن من أهم االجنازات اليت حققتها افتتاح مبين الوزارة اجلديد، وجتهيزه بكافة املعدات واألثاث الالزم للعمل - 

الالزمة أضاف أن الوزارة قامت بتجهيز املعهد العايل للقضاء الفلسطيين وتزويده باللوازم والكوادر البشرية  - 

  .لتشغيله، كما مت طباعة دليل اإلجراءات اجلزائية بالتنسيق مع وزارة الداخلية

  . وأضاف أن الوزارة استمرت يف تقدمي خدما�ا للمواطنني املراجعني وحل عدد من القضايا اليت تصل إليها

ة هلا من أجل تفقدها واالطمئنان والقيام بالزيارات الدوري، بني أن الوزارة قامت مبتابعة السجون ومراكز التوقيف - 

  .على سالمة اإلجراءات بداخلها

أن الوزارة أنشأت قسم دبلوم الدراسات القضائية القضاء النظامي، القضاء العسكري، القضاء الشرعي، وإنشاء  - 

كفاءة قسم التدريب املستمر مبعهد القضاء العايل، إىل جانب القيام بالعديد من الدورات التدريبية لزيادة ال

 .املوظفني

  .أضاف أنه مت إعادة تفعيل ديوان الفتوى والتشريع بإداراته كافة، بعد استنكاف كامل موظفيه - 

 .أشار إىل أنه مت كما مت إعداد وطباعة جريدة  الوقائع الفلسطينية - 

د مشروع قانـون بني أن الوزارة شاركت يف إعداد ومناقشة قانون القضاء العسكري ومشروع قانون الزكاة، وإعدا - 

للهيئة الـعامة للبرتول، وإعداد مشروع قانون العقوبات الفلسطيين اجلديد، إىل جانب إعداد ومتابعة القرارات 

 .الصادرة عن جملس الوزراء، ومدى املالئمة القانونية

جلان خاصة أضاف أ�ا قامت إجراء التعيينات القضائية األخرية وفق إجراءات مؤسساتية شفافة إذ مت تشكيل  - 

 .للتعيني قامت بإتباع أقصى درجات الشفافية يف هذا ا�ال

بني أن الوزارة قامت �دم الزنازين اليت كانت موجودة يف السجون يف عهد السلطة السابقة مبشاركة وزير العدل  - 

 .ومدير عام مراكز اإلصالح والتأهيل

ني يف السجون بطريقة غري صحيحة زمن السلطة السابقة بني التقرير أ�ا قامت باإلفراج عن العديد من املوقوف - 

  )2008السلطة الوطنية الفلسطينية، جملس الوزراء األمانة العامة، .( ورفع الظلم عنهم
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  :الدراسة مجتمع

عامل وعاملة، ) 20(مجيع العاملني بوزارة العدل بقطاع غزة وكان عددهم  من الدراسة جمتمع يتكون      

   .عامالت) 10(عاملني و) 10(تصنيفهم كالتايل

  :الدراسة أداة

بأثر النظام االدارى على استخدم الباحث يف هذه الدراسة استبانه كأداة جلمع البيانات واملعلومات املتعلقة       

   -:اآلتية للخطوات وفقاً  وذلك عوائد وزارة العدل يف قطاع غزة من وجهة نظر العاملني

  . بأثر النظام االدارى على عوائد وزارة العدللبحوث ذات الصلة مراجعة الدراسات السابقة وا - 

  .اليت مت استخدامها يف الدراسات السابقة واالستبيانات املقاييس ببعض االستعانة - 

  .عبارة موزعة على أربع حماور)  29( تطوير أداة الدراسة بصور�ا األولية، إذ اشتملت على  - 

  :األداة صدق 

األداة قام الباحث بعرض املقياس يف صورته املبدئية علي جمموعة من احملكمني يف جمال  صدق الستخراج     

وأقر اجلميع أن املقياس صاحل لقياس ما وضع من أجل قياسه بعد , االختصاص إلبداء أرائهم حول حمتوي املقياس

عبارة موزعة على أربع ) 29( األخذ ببعض التعديالت اليت طلبت فيه، واستقرت االستبانة يف صور�ا النهائية على

  -:حماور

  .متعلق بتطوير النظم المالية: المحور الثاني.     متعلق بدعم التخطيط االستراتيجي: المحور األول

  .متعلق باالحتياجات التدريبية: المحور الرابع. متعلق بتوفير الكوادر البشرية الالزمة: المحور الثالث

  :األداة ثبات

عامل وعاملة، وذلك �دف تقدير ) 20(داة، مت تطبيقها على عينة طبقية عشوائية عددها األ ثبات من للتأكد

الثبات لألداة، من خالل استخراج معامل كرونباخ الفا، إذ مت تقدير معامل الثبات لكل حمور من حماور الدراسة 

  - :والدرجة الكلية لألداة، وجاءت النتائج كما يظهرها اجلدول األيت

أثر النظام االدارى على عوائد معامل الثبات لكل حمور من حماور الدراسة ولألداة ككل الستبانة ) 1(اجلدول رقم 

  وزارة العدل يف قطاع غزة من وجهة نظر العاملني

  معامل ثبات كرونباخ الفا  المحور
  0.82  دعم التخطیط االستراتیجي

  0.79  تطویر النظم المالیة
  0.83  توفیر الكوادر البشریة الالزمة

  0.84  االحتیاجات التدریبیة
  0.83  األداة ككل
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يف حني بلغ )  0.84 – 0.79( بني  تراوحت الثبات معامالت قيم إن السابق )1(اجلدول رقم  من يالحظ

   . وهذه القيمة مقبولة) 0.83( معامل الثبات لألداة ككل 

  :جمع البيانات وتحليلها

  )2(جدول رقم :توزيع العينة حسب الجنس - 1

  %النسبة   التكرار  النوع
  50  10  ذكر 
  50  10  أنثى

  100.0  20  المجموع

من أفراد العينة % 50من أفراد العينة هم من الذكور، وان نسبة % 50نسبة أن ) 2(من اجلدول رقم  يالحظ

ى على ويفسر ذلك أن اثر النظام االدار . هم من اإلناث، اى جاءت النسبة مناصفة بني اجلنسني يف توزيع العينة

  .   عوائد وزارة العدل يف قطاع غزة من وجهة نظر العاملني يكون من اجلنسني

  )3(جدول رقم :توزيع العينة حسب العمر - 2

  %النسبة   التكرار  العمر
20 -26  7  35  
27 -32  6  30  
33 -39  3  15  
40 -44  2  10  
  10  2  فما فوق 45

  100.0  20  المجموع

عامًا بنسبة  26- 20ار العاملني والعاملني اليت ترتاوح أعمارهم بني أن أعم) 3(يتضح لنا من اجلدول رقم 

بينما ترتاوح نسبة أعمار ، %30عامًا بنسبة  32- 27بينما ترتاوح نسبة أعمار العاملني والعاملني من ، 35%

اما ع 44- 40، بينما ترتاوح نسبة أعمار العاملني والعاملني %15عاما بنسبة  39-33العاملني والعاملني من 

  .فما فوق  يف توزيع العينة 45ار وجاءت مناصفة مع أعم 10بنسبة 

  )4(جدول رقم :توزيع العينة حسب الحالة االجتماعية -3

  %النسبة  التكرار  الحالة االجتماعیة 
  30  6  أعزب 
  70  14  متزوج

  100.0  20  المجموع

ة متزوج وتأتى يف املرتبة األوىل يف توزيع من احلالة االجتماعي% 70أن نسبة ، )4(يالحظ من اجلدول أعاله رقم 

من أفراد العينة من حالة اجتماعية أعزب وتأتى يف املرتبة الثانية يف توزيع العينة، من % 30العينة، يليها نسبة 

  .توزيع العينة
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  )5(جدول رقم : توزيع العينة حسب المؤهل العلمي -4
  %النسبة  التكرار  المؤھل العلمى

  30  6  دبلوم 
  55  11  كالوریوسب

  15  3  ماجستیر
  100.0  20  المجموع

من توزيع العينة هم من حيملون شهادة البكالوريوس وتأتى % 55، أن نسبة )5(يالحظ من اجلدول أعاله رقم 

هم من حيملون شهادة الدبلوم من أفراد العينة، مث يليها نسبة % 30يف املرتبة األعلى يف توزيع العينة، ويليها نسبة 

  . هم من حيملون  شهادة املاجستري وتأتى يف املرتبة األخرية من توزيع العينة 15%

  )6(جدول رقم :توزيع العينة حسب الخبرة -5
  %النسبة  التكرار  الخبرة

  20  4  سنوات فاقل  5
  65  13  سنوات 6-10

  15  3  فاكثر 11
  100.0  20  المجموع

سنوات وتأتى يف املرتبة  10-6توزيع العينة هم من من % 65السابق أن نسبة )  6(يالحظ من اجلدول رقم 

 11هم من % 15سنوات فاقل يف توزيع العينة، مث يليها نسبة  5من % 20األوىل يف توزيع العينة، ويليها نسبة 

  .سنة فاكثر يف توزيع العينة 

  :األسلوب اإلحصائي المستخدم 

  .، حتليل التباين االحادى، معامل االرتباط بريسونT-test )  ت(الوسط احلسايب، االحنراف املعياري، اختبار 

  يبين ترتيب الفقرات حسب استجابة عينة الدراسة للمحور األول دعم التخطيط االستراتيجي) 7(جدول رقم 

  الفقرة  .م
المتوسط 
  الحسابى

االنحراف 
  المعیاري

  رتبة الفقرة

ان محاكمة عادلة الخطط الخاصة بھا وضموزارة العدل لھا دور فعال في تقدیم   .1
  . وسریعة

3.45  1.11  1  

  5  1.06  3.36  .تحقیق أھداف واقعیة ورؤى إستراتیجیة تعمل وزارة العدل على   .2
بیئة تشریعیة تعزز سبل إقرار العدالة وتعكس أفضل  وزارة العدلتوفر   .3

  .  الممارسات الممكنة
3.16  1.11  7  

ا ینسجم مع اإلطار اإلستراتیجي تطویر الخطط اإلستراتیجیة بوزارة العدل بم  .4
  . الناظم للقطاع

3.12  1.21  9  

الوسائل البدیلة لحّل النزاعات من خالل تحدیث اإلطار  وزارة العدل بتفعیلتقوم   .5
  .التشریعي للتحكیم وإصدار قانون الوساطة

3.42  1.13  3  

ة واإلجراءات تفاھم وزارة العدل بین النیابة العامة ووزارة الداخلیة بشأن العالق  .6
  .الیومیة لضمان محاكمة عادلة

3.14  1.06  8  

  6  1.08  3.33  .تھتم وزارة العدل بمراجعة اإلطار التشریعي لدیوان الفتوى والتشریع  .7
االرتقاء بمھنة المحاماة بالتوازي مع مقتضیات الخطة  وزارة العدل علىتحقق   .8

  .التطویریة لقطاع العدالة
3.43  1.16  2  

بیئة العمل المالئمة من حیث المباني والتجھیزات والمعدات  زارة العدلوتوفر   .9
  .والبرامج والحوسبة، من الموجبات الرئیسیة لتطویر مؤسسات العدالة

3.37  1.14  4  
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اخلطط اخلاصة وزارة العدل هلا دور فعال يف تقدمي " أعاله أن الفقرة اليت تنص على ) 7(يالحظ من اجلدول رقم 

وزارة العدل أن تبني ) 3.45(جاءت يف املرتبة األوىل بوسط حسايب مقداره "  اكمة عادلة وسريعة�ا وضمان حم

   . يف مسرية العمل املتبع لديها اخلطط اخلاصةهلا دور فعال يف تقدمي 

تطوير اخلطط اإلسرتاتيجية بوزارة العدل مبا ينسجم مع اإلطار اإلسرتاتيجي " وجاءت الفقرة اليت تنص على 

تبني أن وزارة العدل تعمل على تطوير اخلطط ) 3.12(يف املرتبة األخرية بوسط حسايب مقداره "  ظم للقطاعالنا

 . اإلسرتاتيجية املستقبلية الذي ينسجم واقع احلياة العامة يف القطاع

  يبين ترتيب الفقرات حسب استجابة عينة الدراسة للمحور الثاني تطوير النظم المالية) 8(جدول رقم 

  الفقرة  .م
المتوسط 
  الحسابى

االنحراف 
  المعیاري

رتبة 
  الفقرة

تطور وزارة العدل النظم المالیة من خالل تنفیذ الدراسات الالزمة لتحدید احتیاجات   .1
  .التطویر وتحدیثھا لمؤسسات العدالة

3.10  1.13  3  

ودة تصمم وزارة العدل  نظم األرشفة والتوثیق الضروریة وتحدید أسس ومعاییر الج  .2
  .وتقییم األداء الوظیفي

3.02  1.24  4  

تھتم وزارة العدل بحوسبة اإلجراءات والنظم المالیة والربط اإللكتروني بین مؤسسات   .3
  .العدالة وإداراتھا وتوفیر البرامج المحوسبة الالزمة لذلك

2.78  1.02  5  

  1  1.16  3.86  .المشاریع  تھتم وزارة العدل لدورھا االرشادى والتثقیفي مما یؤدى إلى مزید من  .4

  2  1.17  3.21  .تتعاون وزارة العدل مع المواطنین من اجل تحسین جودة الخدمات المقدمة لھم   .5

  6  1.14  2.55  .تعمل وزارة العدل على مواكبة التطویر العالمي  .6

  7  1.12  2.43  .تؤدى وزارة العدل على تمكین األنظمة القانونیة المدنیة والجزائیة  .7

�تم وزارة العدل لدورها االرشادى والتثقيفي مما " أعاله أن الفقرة اليت تنص على ) 8(حظ من اجلدول رقم يال

تبني أن وزارة العدل هلا دور  ) 3.86(جاءت يف املرتبة األوىل بوسط حسايب مقداره " يؤدى إىل مزيد من املشاريع 

  .اريع اخلاصةكبري يف جمال اإلرشاد والتثقيف مما مينح زيادة يف املش

يف املرتبة األخرية "  تؤدى وزارة العدل على متكني األنظمة القانونية املدنية واجلزائية" وجاءت الفقرة اليت تنص على 

  . تبني أن وزارة العدل هلا أنظمة وقواعد قانونية تيسر عليها بشكل ثابت) 2.43(بوسط حسايب مقداره 
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  استجابة عينة الدراسة للمحور الثالث توفير الكوادر البشرية الالزمة حسب يبين ترتيب الفقرات) 9(جدول رقم 

  الفقرة  .م
المتوسط 
  الحسابى

االنحراف 
  المعیاري

  رتبة الفقرة

ترفع وزارة العدل من كفاءة الكوادر البشریة وتطویر قدراتھا وتوفیر القدر الكافي   .1
  .منھا

3.79  1.38  2  

  3  1.29  3.47  . في توفیر الكادر البشرىتلعب وزارة العدل بدور فعال   .2

توفر وزارة العدل الكوادر البشریة الالزمة وفقاً لدراسات تحدد االحتیاجات البشریة   .3
  .الالزمة ووفقاً لألسس المعتمدة

3.88  1.23  1  

توطد وزارة العدل الروابط مع المجتمع المدني ووسائل اإلعالم إلنشاء وحدات إعالم   .4
داخل مؤسسات العدالة وتطویر برامج التثقیف والتوعیة الموجھة  وعالقات عامة

  . للجمھور
3.22  1.06  5  

  4  1.19  3.41  .تؤدى وزارة العدل على تقویة مؤسسات العدالة  .5

تؤدى وزارة العدل على تعزیز سیادة القانون وبناء عالقات تكاملیة بین مؤسسات   .6
  .العدالة

3.12  1.06  7  

  6  1.03  3.15  .دل على استقرار النظام القانوني في فلسطینتعمل وزارة الع  .7

  

توفر وزارة العدل الكوادر البشرية الالزمة وفقاً " السابق أن الفقرة اليت تنص على ) 9(يالحظ من اجلدول رقم 

 حصلت على املرتبة األوىل بوسط حسايب" .لدراسات حتدد االحتياجات البشرية الالزمة ووفقًا لألسس املعتمدة

تبني أن وزارة العدل تعمل على جتهيز الكوادر البشرية للوزارة على أكمل وجه تبعا لنظامها ) 3.88(مقداره 

  .  االساسى واملعتمد

تؤدى وزارة العدل على تعزيز سيادة القانون وبناء عالقات تكاملية بني مؤسسات " وجاءت الفقرة اليت تنص على 

تبني أن وزارة العدل تعمل على تعزيز القانون وربط ) 3.12(حسايب مقداره  يف املرتبة األخرية بوسط."  العدالة

  .العالقة القوية بينها وبني مؤسسات العدالة التابعة هلا

  يبين ترتيب الفقرات حسب استجابة عينة الدراسة للمحور الرابع االحتياجات التدريبية) 10(جدول رقم 

  الفقرة  .م
المتوسط 
  الحسابى

االنحراف 
  اريالمعی

  رتبة الفقرة

  1  1.57  2.89  . تحدد وزارة العدل االحتیاجات التدریبیة الالزمة وتصمیم تنفیذ برامج التدریب  .1

توفر وزارة العدل التجھیزات والمعدات الضروریة من خالل دراسة حالة المباني   .2
  . القائمة واحتیاجاتھا

2.06  1.05  6  

  3  1.24  2.44  . ووسائل النقل الالزمة توفر وزارة العدل التجھیزات والمعدات  .3

تفعل وزارة العدل نظام الشكاوى والتفتیش على مراكز اإلصالح والتأھیل وتفعیل   .4
  . الوسائل البدیلة لحّل النزاعات

2.59  1.23  2  

  5  1.11  2.16  .تقدم وزارة العدل الخدمات للمواطنین بشكل جید  .5

  4  1.23  2.22  . حاجات تدریبیة تؤدى وزارة العدل الدور المطلوب من   .6
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حتدد وزارة العدل االحتياجات التدريبية الالزمة " أعاله أن الفقرة اليت تنص على ) 10(يالحظ من اجلدول رقم 

تبني أن وزارة العدل ) 2.89(حصلت على املرتبة األوىل بوسط حسايب مقداره "  وتصميم تنفيذ برامج التدريب

  .  امج التدريبية الالزمة ألجل تنفيذهاتعمل على جتهيز وتصميم الرب 

توفر وزارة العدل التجهيزات واملعدات الضرورية من خالل دراسة حالة املباين " وجاءت الفقرة اليت تنص على

تبني أن وزارة العدل تعد وتوفر التجهيزات ) 2.06(يف املرتبة األخرية بوسط حسايب مقداره " القائمة واحتياجا�ا

  . مة للقيام �ا من حاالت مباين واحتياجات تدريبية خاصةالضرورية الالز 

  :تحليل واختبار الفرضيات

اثر النظام االدارى على عوائد وزارة العدل يف توجد فروقات ذات داللة إحصائية بني : نتائج الفرضية األولى -1

  )ت(تطبيق اختبار  ؟دعم التخطيط اإلسرتاتيجيتعزى إىل  قطاع غزة

لداللة الفروق بين المجموع الكلي ألثر النظام االدارى على عوائد ) ت(تائج اختبار ن) 11(جدول رقم 

  وزارة العدل في دعم التخطيط اإلستراتيجي

اثر النظام 
االدارى على 
عوائد وزارة 

  العدل

تجانس التباین 
  مفترض

اختبار لیفین لتجانس التباین أو 
  الخالفات

  لتجانس أو مساواة المتوسطات" ت"اختبار 

  مستوى الداللة  درجات الحریة  ت  الداللة  ف

0.17  0.74  1.36  20  0.21  

متوسطات وجهات نظر أعاله جند أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني ) 11(من النتائج جدول رقم 

  .دعم التخطيط اإلسرتاتيجيتعزى إىل  النظام االدارى على عوائد وزارة العدل يف قطاع غزةالعاملني حول 

اثر النظام االدارى على عوائد وزارة العدل يف توجد فروقات ذات داللة إحصائية بني : نتائج الفرضية الثانية -2

، (One Way ANOVA)اختبار حتليل التباين األحاديتطبيق  .تطوير النظم املاليةتعزى إىل  قطاع غزة

  . ائد وزارة العدل يف تطوير النظم املاليةوذلك ملعرفة داللة الفروق يف متوسطات اثر النظام االدارى على عو 

 .اختبار تحليل التباين األحادي)12(جدول رقم 

  

المجموع الكلي الثر النظام 
  االدارى على عوائد وزارة العدل

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

  مستوى الداللة  ف  متوسط المربعات  درجات الحریة

  6.426  24  1  24  بین المجموعات

  

0.423  

  3.735  18  67.23  ل المجموعاتداخ  

أعاله يتضح أن اختبار حتليل التباين االحادى  لداللة الفروق بني ا�موع الكلي ) 12(من النتائج جدول رقم 

الثر النظام االدارى على عوائد وزارة العدل يف تطوير النظم املالية انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اثر 

   0.05ى عوائد وزارة العدل يف تطوير النظم املالية عند مستوى داللة النظام االدارى عل
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اثر النظام االدارى على عوائد وزارة العدل يف توجد فروقات ذات داللة إحصائية بني : نتائج الفرضية الثالثة -3

 One Way)اختبار حتليل التباين األحاديتطبيق . توفري الكوادر البشرية الالزمةتعزى إىل  قطاع غزة

ANOVA) وذلك ملعرفة داللة الفروق يف متوسطات النظام االدارى على عوائد وزارة العدل وتوفري الكوادر ،

  . البشرية الالزمة

 اختبار تحليل التباين األحادي)13(جدول رقم 

المجموع الكلي 
الثر النظام 
االدارى على 
عوائد وزارة 

  العدل

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

متوسط   ةدرجات الحری
  المربعات

  مستوى الداللة  ف

  22  1  22  بین المجموعات
4.79  

  

0.385  

  
داخل 

  المجموعات
82.51  18  4.584  

أعاله يتضح أن اختبار حتليل التباين االحادى لداللة الفروق بني ا�موع الكلي ) 13(من النتائج جدول رقم 

املالية انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني النظام  للنظام االدارى على عوائد وزارة العدل يف تطوير النظم

  . 0.05االدارى على عوائد وزارة العدل وتوفري الكوادر البشرية الالزمة عند مستوى داللة 

اثر النظام االدارى على عوائد وزارة العدل يف توجد فروقات ذات داللة إحصائية بني : نتائج الفرضية الرابعة -4

  حتدد االحتياجات التدريبية تطبيق اختبار حتليل التباين األحاديإىل  تعزى قطاع غزة

(One Way ANOVA) وذلك ملعرفة داللة الفروق يف متوسطات النظام االدارى على عوائد وزارة ،

  .العدل وحتديد االحتياجات التدريبية

 اختبار تحليل التباين األحادي)14(جدول رقم 

  

المجموع الكلي 
الثر النظام 

دارى على اال
عوائد وزارة 

  العدل

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

متوسط   درجات الحریة
  المربعات

  مستوى الداللة  ف

  5.174  22  1  22  بین المجموعات

  

0.298  

داخل   
  المجموعات

76.55  18  4.252  

ني ا�موع الكلي أعاله يتضح أن اختبار حتليل التباين االحادى لداللة الفروق ب) 14(من النتائج جدول رقم 

ال توجد فروق ذات انه  حتدد االحتياجات التدريبيةتعزى إىل  للنظام االدارى على عوائد وزارة العدل يف قطاع غزة

داللة إحصائية بني النظام االدارى على عوائد وزارة العدل وحتديد االحتياجات التدريبية عند مستوى داللة 

0.05 .  

بني تطوير النظام االدارى  0.05عند مستوى  جد فروقات ذات داللة إحصائيةتو : نتائج الفرضية الخامسة -5

تطبيق اختبار . على عوائد وزارة العدل تعزى إىل متغريات اجلنس، العمر،احلالة االجتماعية، املؤهل العلمي، اخلربة
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االدارى  النظام، وذلك ملعرفة داللة الفروق يف متوسطات (One Way ANOVA) حتليل التباين األحادي

  .على عوائد وزارة العدل تعزى إىل متغريات اجلنس، العمر،احلالة االجتماعية، املؤهل العلمي، اخلربة

 اختبار تحليل التباين األحادي)8(جدول رقم 

المجموع الكلي 
الثر النظام 
االدارى على 
عوائد وزارة 

  العدل

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

متوسط   درجات الحریة
  المربعات

  مستوى الداللة  ف

  2.466  12  2  24  بین المجموعات

  

0.654  

داخل   
  المجموعات

82.73  17  4.866  

للنظام أعاله يتضح أن اختبار حتليل التباين لداللة الفروق بني ا�موع الكلي ) 14(من النتائج جدول رقم 

ال انه  الجتماعية، املؤهل العلمي، اخلربةاالدارى على عوائد وزارة العدل تعزى إىل متغريات اجلنس، العمر،احلالة ا

النظام االدارى على عوائد وزارة العدل تعزى إىل متغريات اجلنس، توجد فروق ذات داللة إحصائية بني 

 .0.05عند مستوى داللة  العمر،احلالة االجتماعية، املؤهل العلمي، اخلربة

  :النتائج

النظام االدارى على عوائد سطات وجهات نظر العاملني حول متو أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني  - 1

  .دعم التخطيط اإلسرتاتيجيتعزى إىل  وزارة العدل يف قطاع غزة

انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اثر النظام االدارى على عوائد وزارة العدل يف تطوير النظم املالية  - 2

  . 0.05عند مستوى داللة 

روق ذات داللة إحصائية بني النظام االدارى على عوائد وزارة العدل وتوفري الكوادر البشرية انه ال توجد ف - 3

  . 0.05الالزمة عند مستوى داللة 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني النظام االدارى على عوائد وزارة العدل وحتديد االحتياجات انه  - 4

  . 0.05التدريبية عند مستوى داللة 

النظام االدارى على عوائد وزارة العدل تعزى إىل متغريات اجلنس، توجد فروق ذات داللة إحصائية بني  الانه  - 5

  .0.05عند مستوى داللة  العمر،احلالة االجتماعية، املؤهل العلمي، اخلربة

ات العمل تصميم الربامج املتعلقة بالتدريب األساسي واملستمر، وحتفيز املشاركة يف الدورات والندوات وورش - 6

  .احمللية والعاملية

دعم التخطيط اإلسرتاتيجي مع ما يتطلبه ذلك من توفري أسس املراجعات الضرورية والدورية وتوفري البيانات  - 7

  .وإجراء املسوحات الالزمة لتحديد وتقييم االحتياجات التطويرية لقطاع العدالة
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الحتياجات البشرية الالزمة يف وزارة العدل وفقًا لألسس توفري الكوادر البشرية الالزمة وفقًا لدراسات حتدد ا - 8

  .املعتمدة يف توفريها

رفع كفاءة وتطوير قدرات الكوادر البشرية للوظائف املساندة وفقًا لدراسة حتدد االحتياجات التدريبية الالزمة  - 9

  .يف ووزارة العدل، وتصميم وتنفيذ برامج التدريب

لضرورية وذلك من خالل دراسة حالة املباين القائمة واحتياجا�ا ووضع خطط توفري التجهيزات واملعدات ا -10

  .التوسعة والتحسني للمنشآت القائمة واملستغلة

  :التوصيات

  -:اآلتية بالتوصيات اخلروج ميكن الدراسة نتائج ضوء يف

  .على الوزارات وضع خطط إسرتاتيجية حتكم توجهها ومشاريعها - 

  .ات ا�تمع احمللى باالعتماد على أفراده وفئاتهالعمل على حتديد احتياج - 

  .دراسة املوارد املتاحة وحصرها لالستفادة منها بدرجة قصوى - 

تفعيل أفراد ا�تمع واالستفادة من تعاو�م وانتمائهم ملصلحة ا�تمع ووضعهم يف صورة القرار وإعالمهم بأ�م  - 

  .هم أصحاب القرار واملشاريع املختلفة

لى إشراكهم بشكل أو بأخر يف عمليات اإلقرار والتخطيط والتنفيذ للمشاريع وخالفه، لكي يعملوا العمل ع - 

  .على محاية قرارات الوزارة ونشاطا�ا

إعطاء املشاريع التنموية أمهية عالية، ومنح التسهيالت ألصحاب املشاريع الصغرية، والعمل على تنمية املشاريع  - 

  .ةالصناعية والتجارية والزراعي

  .الرتكيز على اجلانب االعالمى والتثقيفي جتاه ا�تمع احمللى - 

  .تنظيم لقاءات وندوات للسكان مع الوزارات  - 

  .ضرورة العمل على تعزيز العالقة مع املؤسسات األخرى - 

  المراجع

 :الكتب: أوال

  .م2008، دارية، غزةالتخطيط االسرتاتيجي كمدخل لرفع كفاءة وفاعلية املستويات اإل، حممد الشيخ عيد - 

التخطيط االسرتاتيجي للموارد البشرية كمدخل لدفع الكفاءة والفاعلية للمنظمات الصناعية ، معمر أبو عطية - 
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  .الجزائر في تشجيع المقاوالتية كأبرز حل للقضاء على البطالةو  دعم

  :إعداد

  .*امينة مزيان  .د

  .**إيمان خديجة عماروش.د

 الملخص

أظهرت جتارب الدول املتقدمة كيف سامهت املقاوالتية يف احلد من البطالة أين شكلت رافدا حقيقيا للتنمية 

اجلزائر . خلق مناصب العملو  فضاء حيويا للمحافظةو  اعا منتجا للثرواتاجتماعيا باعتبارها قطو  الدائمة اقتصاديا

اإلجراءات اليت و  من بني الدول اليت تسعى حلل مشكل البطالة من خالل جمموعة من السياسات اإلصالحية

 زة دعمكذا أجهو  ترقية املقاوالتية من خالل عدة حماور تتعلق باإلطار التشريعي، اجلبائي، املايلو  �دف إىل دعم

  .مرافقة املقاولني يف كل الربامج اإلصالحية اليت عرفها االقتصاد الوطينو 

على ضوء ما سبق، حناول من خالل هذا العمل إظهار أمهية املقاولة كحل امثل ملشكل البطالة يف اجلزائر 

مث يف املرحلة الثانية . أهم إجراءات الدولة للقضاء عليهاو  حيث سنستعرض تطور هذه الظاهرة يف اجلزائر، مميزا�ا

يف األخري نقدم و  .استعراض دورها يف االقتصاد الوطينو  أمهيتها مث تطورها يف اجلزائرو  نستعرض ماهية املقاوالتية

 .أفاق ترقية املقاوالتية للقضاء على البطالة يف اجلزائر

  ة، اجلزائراملقاوالتية، البطالة، الربامج اإلصالحية، دعم املقاوالتي: الكلمات المفتاحية

ABSTACT: 

The experiences of developed countries have shown how entrepreneurship has contributed 

to the reduction of unemployment, where it has been a real branch of sustainable economic and 

social development as a productive sector of wealth and a vital space for the preservation and 

creation of jobs. Algeria is among the countries that seek to solve the problem of 

unemployment through a set of reform policies and procedures aiming at supporting and 

promoting entrepreneurship through several axes related to the legislative, fiscal and financial 

frames, as well as the supporting bodies and accompaniment of contractors during all the reform 

programs witnessed by the national economy. 

In light of what preceded above, we will try through this project to show the importance of 

entrepreneurship as an ideal solution to the problem of unemployment in Algeria. We will first 

review the development of this phenomenon in Algeria, its characteristics, and the most 
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important measures taken by the state to eliminate it. In the second step, we will review the 

nature of the entrepreneurship and its importance and then its development in Algeria, and 

review its role in the national economy. Finally, we will offer the prospects of promoting 

entrepreneurship to eliminate unemployment in Algeria. 

KEYWORDS: Entrepreneurship, Unemployment, Reform Programs, Entrepreneurship 

Support, Algeria 

  :مـقـدمـــة

تتصدر البطالة اهتمامات كل ا�تمعات باختالف درجة تقدمها، ملا ختلفه من عواقب وخيمة سواء      

كما قال ذات مرة الوزير و  .أ�ا أصبحت متس بنسب متزايدة فئة الشبابو  اصةاجتماعية، اقتصادية أو سياسية، خ

فهذه املقولة  1"مشكلة البطالة سوف حتل إذا أنشأ كل بطال مؤسسته اخلاصة" Raymond Barreالفرنسي 

موضوع هذا ما جيعل . املقاوالتية بصفة عامةو  إنشاء املؤسساتو  تلخص االرتباط الوثيق بني القضاء على البطالة

  .تطوير املقاوالتية حمل اهتمام متزايد يف سياسات كل الدول املتطورة منها أو الناشئة

االجتماعية اليت تعرفها اجلزائر خاصة منذ بداية الثمانينات مع و  تعترب البطالة من أكثر املشاكل االقتصادية

فاض نسب النمو االقتصادية مما اثر بشكل بالتايل اخنو  األزمة البرتولية اليت أدت إىل توقف االستثمارات العمومية

سنة  %16,4سليب على سوق العمل حيث ارتفعت معدالت البطالة بشكل متزايد حىت �اية التسعينات من 

التدابري املتخذة للحد من هذا االرتفاع من خالل خمتلف و  رغم ا�هودات  20002سنة  %30إىل  1984

  .لدولةاإلصالحات االقتصادية اليت انتهجتها ا

جتسيد دعائم اقتصاد السوق هادفة إىل رفع القدرات التنافسية و  اجلزائر كسائر البلدان تسعى إىل إرساء

للمؤسسات وحتسني أداءها وبالتايل تسجيل معدالت جيدة للنمو االقتصادي واحلد من البطالة من خالل 

. ارها النموذج املالئم ألسلوب التنمية اجلديدجمموعة من السياسات اإلصالحية قوامها املشروعات املقاوالتية باعتب

املسامهة و  حتسني املستوى املعيشيو  اقتصادية يتوقع منها الكثري للقضاء على البطالةو  فاملقاوالتية كظاهرة اجتماعية

 جتديد النسيج الصناعيو  يف النمو االقتصادي من خالل خلق مناصب شغل جديدة، تنشيط احلركة االقتصادية

 "نائمة"ي، العمل على التكامل االقتصادي عن طريق خلق مؤسسات جديدة أو إعادة بعث نشاطات االقتصادو 

تشجيع املبادرات و  مرافقة إنشاء املؤسساتو  التطور التكنولوجي من خالل خمتلف برامج دعمو  كذا اإلبداعو 

 .   اخلاصة
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I. تطور البطالة في الجزائرو  خصائص 

  :تقنيةو  أخرى مهنيةو  ل منها االجتماعية، االقتصادية، السياسيةتعزى أسباب البطالة إىل عدة عوام

يف اجلزائر، . نزوح السكان بسبب التفاوت بني مناطق البلد الواحدو  الزيادة املتسارعة يف معدالت النمو السكاين - 

 1988عام   % 1.42مث اخنفض إىل  % 2.9مبعدل سكاين مرتفع قدر بـ  1985- 1970متيزت الفرتة 

 ؛32010 االرتفاع جمددا خاصة منذ سنة ليعود إىل

قلة مناصب الشغل اجلديدة بسبب التقشف احلكومي يف اإلنفاق االستثماري أو بسبب قلة املوارد املالية اليت  - 

معدالت البطالة فمثال يف و  أي هناك عالقة عكسية بني حجم االستثمارات. تؤدي إىل اخنفاض االستثمارات

مليون دوالر مما أدى إىل  2.54إىل  0.26ارتفع حجم االستثمارات من  2009-1997اجلزائر، خالل الفرتة 

 ؛4 % 10إىل  25.43اخنفاض معدل البطالة من 

 االستثمارات إىل امليادين املناسبة؛  و  سوء توجيه التنمية - 

الت عجز السوق عن استيعاب الطلب املزايد بسبب إحالل اآللة حمل العامل البشري أو بسبب عدم توافق مؤه - 

 .متطلبات السوق الطالبني مع

عرفت معدالت البطالة يف اجلزائر تطورا متباينا حيث تواترت بني االخنفاض  :تطور البطالة في الجزائر .1

  :الشكل املواليني و  االرتفاع املتزايد كما يوضحه اجلدولو  املستمر

  )2016-1990(تطور معدالت البطالة في الجزائر للفترة :  1الجدول رقم 
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   2016-1990تطور معدالت البطالة خالل الفترة :  1الشكل رقم 

  

  .الديوان الوطني لإلحصائيات :المصدر

  :التمثيل البياين لتطور معدالت البطالة يف اجلزائر، ميكن ان منيز ثالث مراحل رئيسيةو  من خالل اجلدول

عرفت اجلزائر يف هذه املرحلة وترية : مرحلة المخططات التنموية: 1985-1970: مرحلة األولىال -

مما مسح بتسجيل  %82,05كانت نسبة اليد العاملة من إمجايل السكان   1974فمثال يف سنة تشغيل مرتفعة 

اية البرتولية أين وجهت الثاين مع حتسن اجلبو  األولبفضل تطبيق املخططني الرباعيني هذا و  5نسب بطالة منخفضة

من إمجايل  % 51.95االستثمارات أساسا يف جمال الصناعات الكربى حيث سجل االستثمار الصناعي نسبة 

باعتبار أن الصناعة قطاع يتميز بكثافة عنصر العمل، عرفت معدالت البطالة اخنفاضا مستمرا من . 6االستثمارات

 . 7 1985 سنة 9.7و 1977سنة   % 22إىل  1967سنة   33%

تراجعا  عرفت وترية التشغيل يف هذه املرحلة: مرحلة األزمة النفطية: 2000-1986: المرحلة الثانية -

 74000إىل  1985منصب شغل سنة  125000ملحوظا فقد اخنفضت مناصب الشغل اجلديدة من 

ويف  1988منصب سنة  64000إىل  1987منصب سنة  80000ومن 1986منصب سنة 

 1984هذا ما يتوافق مع االرتفاع املستمر ملعدالت البطالة فمثال يف سنة و  1989صب سنة من 76000األخري

يعود هذا   .18,3نسبة  1987يف و  1986سنة  17,4مث  1985سنة  16,9مث  16,4سجلت نسبة 

سب بالتايل نو  الوضع أساسا إىل األزمة البرتولية اليت أدت إىل اخنفاض صادم يف حجم االستثمارات العمومية

هو ما أدى إىل ارتفاع البطالة إىل نسب قياسية و  النمو االقتصادي الذي يعتمد بشكل شبه كلي على الريع البرتويل

  .2000سنة  % 30قاربت 

خالل )  stand by(اتفاقيات االستعداد االئتماين هذه الوضعية حتمت على اجلزائر املصادقة على 

تطبيق برنامج التعديل و  جل إعادة جدولة املديونية اخلارجيةمن ا 1995مارس و  1994، افريل 1991السنوات 

رغم أن هذه . اإلنعاش االقتصادي حتت يد صندوق النقد الدويل من اجل االنتقال إىل اقتصاد السوقو  اهليكلي
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املايل لالقتصاد اجلزائري إال أ�ا أدت إىل انكماش اقتصادي سبب صدمة و  االتفاقيات قد أعادت التوازن الكلي

غلق العديد من و  جتماعية بسبب ارتفاع معدالت البطالة نتيجة لسياسات تسريح العمال، تقليل العمالةا

 1000 يزيد عن ما وإغالق عامل ألف 500 من أكثر تسريح مت حيث(املؤسسات العمومية أو خوصصتها 

فاقم األوضاع القدرة الشرائية مع تو  ما صاحبها من تدهور املداخيلو  8)1998 -1994سنة  بني مؤسسة

 .األمنية للبلد

خالل هذه املرحلة، : مرحلة اإلصالحات االقتصادية: إلى يومنا هذا 2001منذ : المرحلة الثالثة -

 عرفت معدالت البطالة اخنفاضا مستمرا بفضل خمتلف الربامج اإلصالحية اليت أعادت بعث االستثمارات العمومية

ضل الوضعية املالية املرحية نتيجة الرتفاع عوائد البرتول الذي مسح هذا بفو  تشجيع املبادرات اخلاصةو  األجنبيةو 

فالوضعية املالية اجلديدة خالل هذه . 2010سنة  % 10إىل  2001سنة  % 29.5برتاجع معدل البطالة من 

ادي برنامج اإلنعاش االقتص:الفرتة مسح للحكومة بتبين برناجمني اقتصاديني مهمني يف إطار إصالحا�ا االقتصادية

برنامج دعم و  منصب 728000مليار دج أين مت إنشاء  524.7والذي خصص له مبلغ ): 2001-2004(

حيث كانت أولويته : مليار دج 4202.7والذي خصص له مبلغ ): 2009-2005(التنمية االقتصادية 

منصب شغل غري  186850منصب عمل دائم،  626380مكافحة البطالة أين كان اهلدف املسطر هو خلق 

  .دائم

خالل الفرتة   % 23.66أين كان املتوسط : لقد عرفت معدالت البطالة يف اجلزائر تراجعا مستمرايف األخري، 

خالل   % 10استقراره يف حدود و  2010- 2001يف املتوسط يف الفرتة   % 16.54إىل  2000- 1986

ى معدل البطالة مرتفعا إذا ما قورن رغم هذا التحسن خاصة يف السنوات األخرية، يبقو  إال انه. السنوات األخرية

  .موارد الدولةو  كذا مع إمكانياتو  % 5.7مع املتوسط العاملي البالغ 

  :تتميز ظاهرة البطالة يف اجلزائر بعدة مسات نوجزها يف النقاط التالية :خصائص البطالة في الجزائر .2

 30ل سنهم عن من البطالني يق % 78، 2000فمثال يف سنة : تمس بشكل أساسي فئة الشباب - 

علما انه  2010عام   % 70و 2009عام  % 73.4نسبة ،  2006 سنة % 80نفس الفئة بنسبة . سنة

 .يف نفس السنة % 21.5سنة مثلت نسبة  25و 16 بني البالغنييف نفس السنة فئة الشباب 

يف اإلدماج  اليت جتد صعوباتو  :الحاملة للشهادات العلياو  تصيب البطالة أكثر فأكثر الفئة المتعلمة - 

 البطالة نسبة أن 2010 سنة إحصاءات من البطالني يطلبون العمل ألول مرة حيث أظهرت% 67املهين حيث 

 يف ختصصات %  28,7 ونسبة 27,3% حوايل بلغت األدبية التخصصات يف اجلامعية حاملي الشهادات بني

  0,6 البطالني إمجايل إىل اجلامعيني البطالني" نسبة تتعدى ال كانت بينما " واحلقوق والتجارية اإلنسانية العلوم

 سنة ة كبري بنسبة بالظهور اجلامعيني بطالة بدأتحيث  1997 سنة %  5,8 ونسبة ، 1985 سنة %
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سوق العمل يف اجلزائر كما متثل و  هذا ما يشري إىل وجود خلل هيكلي يف العالقة بني النظام التعليميو  91996

 .10رسم سياسات التنمية االقتصاديةو  دية يف ختصيص املواردحالة من عدم الكفاءة االقتصا

 طلبات من  % 70فـ : والمؤهالت بالخبرة يتمتعون ال البطالين من العديديف نفس السياق،  - 

 وأن االقتصادية املؤسسات ملتطلبات " تستجيب ال 2011 سنة من األول السداسي يف املسجلة التشغيل

 الوطنية الوكالة عليها تشرف اليت التشغيل برامج يف إطار الفرتة نفس خالل تنصيبهم مت شاب 320000

 وال تكوين أي بدون % 30و املهين التكوين أو ثانوي مستوى هلم % 30و جامعيون منهم % 40 للتشغيل

 .11 "تأهيل

: ريفيو  حضري: حيث ميكن تقسيمهم على جتمعني رئيسيني: عدم توازن التوزيع الجغرافي للبطالين - 

 تعرف املناطق احلضرية حجم بطالة اكرب من املناطق الريفية نظرا الختالل الكثافة السكانية من جهة فعادة ما

 .احلرفيةو  تفاوت فرص العمل من جهة أخرى فمثال توفر املناطق الريفية فرص كبرية للعمل يف النشاطات الزراعيةو 

هذا و  كل معترب مقارنة بالذكورالبطالة لدى اإلناث بش أين ترتفع: تفاوت نسب البطالة حسب الجنس - 

ميكن تفسري . 2008سنة  % 25.75و 2000سنة  % 11.38بشكل متزايد فمثال نسبة االرتفاع كانت 

كذا حمدودية الوظائف اليت ميكن أن تشغلها و  تقاليد ا�تمع اجلزائري اجتاه عمل املرأةو  هذا االختالل أوال بعادات

 .املرأة مقارنة بالرجل

شهرا سنة  27إىل  1989شهرا سنة  24حيث انتقلت من : لة لدى الفرد الواحدطول عمر البطا - 

من   % 35.6أن  2010يف نفس السياق، تشري إحصائيات سنة . 199812شهرا سنة  30و 1996

 تفوق ملدة العمل عن يبحثون البطالني من العظمى األغلبية بينما السنة، عن ملدة تقل العمل عن يبحثون البطالني

  .شغل إجياد منصب فرص حىتو  مؤهالت الفردو  معارف على سلبا تؤثر احلالة هذه: السنتني

 . مناصب العمل املؤقتةو  خاصة مع تطبيق سياسة عقود ما قبل التشغيل: انتشار ظاهرة البطالة الجزئية - 

II. سياسات القضاء على البطالة في الجزائر  

اختاذ و  سنوات األخرية بفضل تبين عدة سياساتشهدت معدالت البطالة يف اجلزائر اخنفاضا مستمرا خالل ال

حيث اجتهت الدولة لصياغة برامج استثمارية لتحسني أداءها االقتصادي  1999عدة إجراءات خاصة منذ عام 

  .دعم النمو االقتصاديو  بفضل ارتفاع أسعار النفط متثلت أساسا يف برناجمي اإلنعاش االقتصادي

 :نذكر أمهها كما يلي :راألجهزة المخصصة لدعم العمل المأجو  .1

تعترب من أوىل اهليئات العمومية لدعم التشغيل حيث انشات ):  ANEM(الوكالة الوطنية للتشغيل  -

ديسمرب  25املؤرخ يف  90هي اليت عرفت تعزيزا يف نشاطها بفضل القانون  2004لكن سنة  1990سنة 

يري طابعها القانوين من مؤسسة عمومية ذات ، مت تغ2006مراقبة الشغل مث يف و  املتعلق بتنصيب العمال 2004

أين استفادت من خمطط إعادة التأهيل  13طابع إداري إىل مؤسسة عمومية ذات تسيري خاص تتمتع باالستقاللية
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 هذا �دف تطوير وسائل تسيريهاو  احملليةو  لتطوير شبكتها املتكونة من وكاالت التشغيل اجلهوية، الوالئية

 أصحاب العمل(دورها الرئيسي هو تنظيم سوق العمل عن طريق تسيري العرض  .اخلدمات اليت تقدمهاو 

 مناصب استحداث عرفت هذه الوكالة تطورا ملحوظا يف). أي فئة البطالني(الطلب و  )املؤسسات االقتصاديةو 

 2007 سنة 125.645 إىل 2005 سنة 64.092من  العدد انتقل حيث .االقتصاديني املتعاملني لدى شغل

و هذا بفضل خمتلف الوكاالت احمللية اليت 200914سنة  170.858 إىل ليصل 2008 سنة 162.290 إىلو 

 . تلقي عروض العمل من جهة أخرىو  توجيه طلبات العمل من جهة،و  تقوم باستقبال

 449930طلبات العمل إىل  وصل عدد، 15اإلحصائيات اليت تنشرها الوكالة:  بالنسبة لطلبات العمل 

 68يطلبون العمل ألول مرة، يشكل الرجال منهم نسبة   90.63منهم ) 2017لية إىل غاية جوي(طلب 

  32النساء نسبة و   30.36، إضافة إىل كون   سنة 24-16هم من الفئة العمرية. 

 39يشكل  :بالنسبة للمستوى العلمي لطاليب العمل   ،30منهم ذوي مستوى التعليم املتوسط  

 .فقط بدون مستوى  3و مستوى ابتدائي  6نوي، مستوى ثا  22مستوى جامعي، 

 36.58منصب عمل منها  262262فقد سجلت نفس الفرتة عرض : بالنسبة لعروض العمل   يف

يف قطاع   3.5و األشغال العموميةو  يف قطاع البناء  27يف قطاع الصناعة،   32.71قطاع اخلدمات، 

 .الفالحة

 لب اكرب من العرض ، إال أن الوكالة تؤكد عدم تلبية كل عروض رغم أن الط: العرضو  الفرق بني الطلب

رفض األجور املقرتحة، شروط العمل غري احملفزة ، رفض العمل يف القطاع اخلاص :العمل بسبب العوامل التالية

ة، ، رفض صاحب العمل لألفراد املقرتحني، عدم وجود املؤهالت املطلوب)اخل...اإلقامةو  عدم وجود النقلو  كالبعد(

 .استكمال إجراءات التشغيلو  عدم رجوع طالب العمل

 إىل غاية شهر ( 2017حسب املعلومات املدونة لسنة :بالنسبة لمساهمات المؤسسات المصغرة

منصب عمل من طرف املؤسسات املصغرة  660فعروض العمل املقرتحة خللق مناصب العمل بلغت ) جويلية

بينما الوظائف اليت مت تلبيتها فعال فهي . التامني على البطالةو  باملستحدثة يف اطار وكالة دعم تشغيل الشبا

 يف قطاع البناء  35.47يف قطاع اخلدمات،   40منها ) إىل غاية جويلية( 2017سنة  592مبجموع 

  .يف قطاع الفالحة  5و يف قطاع الصناعة  19.60األشغال العمومية، و 

  .سيري برامج عقود ما قبل التشغيل، أسندت هلذه الوكالة وظيفة ت1998منذ سنة 

يهتم بإدماج الشباب يف اإلدارات و  1998انطلق هذا الربنامج يف : برامج عقود ما قبل التشغيل -

استحداث جهاز املساعدة على اإلدماج  2008تبعا هلذه الربامج، مت سنة . املؤسسات االقتصاديةو  العمومية

دون خربة مهنية أين تساهم الدولة يف تكلفة اجر املنصب ملدة بو  املهين موجه للشباب طاليب العمل ألول مرة

  :حتتوي هذه الربامج على ثالث انواع من العقود . ثالث سنوات
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 خرجيي املعاهد الوطنية و  التقنيني السامنيو  عقود إدماج حاملي الشهادات العليا)CID( 

 خرجيي التعليم الثانوي و  عقود إدماج احلاصلني على تكوين مهين)CIP( 

 التكوين و  عقود إدماج عدميي املستوى)CIF(  

حيث تضاعف عدد  2004شاب سنة  59781بلغ عدد املستفيدين من هذه العقود ما يقارب 

شاب ليصل العدد إىل  103617إىل  32323ثالث مرات من  2005-2000املستفيدين خالل الفرتة 

  .201116شاب سنة  666810

التنظيمية للعمل امنا و  ر هذه الربامج ال خيضع اىل األحكام التشريعيةجتدر اإلشارة أن تشغيل الشباب يف إطا

  .هذا ما عزز ظهور البطالة اجلزئية يف اجلزائرو  االدماج ذات الطابع املؤقتو  يقتصر بني التكوين

   : مثل األخرى السياسات بعض إىل باإلضافة هذا

هدف إىل إدماج الشباب بواسطة خلق الذي ي: )ECIL) (1990(حملية  مببادرة املأجور الشغل برنامج -

 . مناصب شغل مؤقتة عن طريق اجلماعات احمللية

 )1991(للشباب  املهين اإلدماج برنامج  -

الذي يهدف إىل ) TUP-HIMO( .العاملة اليد من العالية الكثافة ذات العمومية برنامج األشغال -

نشآت القاعدية العمومية من خالل تنفيذ إعادة تأهيل املو  استحداث مكثف للتشغيل املؤقت يف جمال صيانة

  .ترقية املقاولة الصغرى احملليةو  أثر اجتماعيو  أشغال ذات منفعة عمومية

من  % 8.32فمثال هذا األخري مل يستفد منه إال  .املطلوب املستوى إىل ترقى ال نتائجها هذه الربامج كانت -

  .200417مناصب عمل دائمة سنة 

 األسرةو  حتت وصاية وزارة التضامن الوطين 1996انشات عام ): DAS(وكالة التنمية االجتماعية  -

 اهلشة من خالل تقدمي قروض مصغرة حملاربة البطالةو  قضايا املرأة من اجل االهتمام بالفئات االجتماعية الضعيفةو 

 األعمالو  الصغرية احلرف تطوير ، احلر العمل لتشجيع التهميش عن طريق متويل بعض األنشطة واملهنو  الفقرو 

من بني نشاطات هذه الوكالة تسيري . املواد األولية الالزمةو  والصناعات التقليدية من خالل توفري العتاد املنزلية

 للمشروع/ دج 4000000إىل الذي تصل تكلفته ) DEV.COM(برنامج التنمية اجلماعية االشرتاكية 

احملرومة على أساس مشاريع اجتماعية اقتصادية  يهدف اىل تشجيع اليقظة اجلماعية يف أوساط الفئات السكانيةو 

ممثليهم من خالل اجناز أشغال منشات قاعدية صغرية تستجيب و  حتددها اخلاليا اجلوارية للتضامن بإشراك السكان

  .اخل...حلاجا�م األولية خاصة فيما يتعلق مبجال الري، النظافة، الصحة العمومية، اإلنارة الريفية، محاية البيئة

سنخص بالذكر أهم ثالث هيئات يف هذا  :هزة المخصصة لدعم العمل عن طريق إنشاء مؤسسة خاصةاألج .2

من مناصب العمل اجلديدة  %15بـاليت لوحدها سامهت  ANSEJ،ANGEM،CNAC هيو  ا�ال

 . 201418-2009خالل الفرتة 
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يف حيث كان  1994جويلية  06انشأ يف : )CNAC(الصندوق الوطني للتامين على البطالة -

تعويض العمال األجراء الذين فقدوا مناصب عملهم نتيجة للتسرحيات اجلماعية اليت و  البداية يهدف إىل محاية

مساعدة و  هدف الصندوق إىل إعادة إدماج البطالني 1998مث ابتداء من سنة . عرفها القطاع االقتصادي آنذاك

بح هذا الصندوق يهدف إىل دعم إنشاء أص 2004بعدها، منذ سنة . املؤسسات اليت تعاين صعوبات يف ذلك

  .سنة 50- 30مؤسسات من طرف البطالني الذين ترتاوح أعمارهم بني 

من العمال املسرحني من منحة التعويض عن البطالة أي   94: بالنسبة للتعويض عن البطالة -

أسيس هذا منذ تو  مستفيًدا 5.275مسّجًال الذين عاد منهم إىل العمل  201.505من أصل  189.830

 .2006الصندوق إىل أواخر سنة 

تكفل الصندوق مبهام جديدة تتعلق مبرافقة  2004-1998خالل الفرتة : بالنسبة إىل إعادة اإلدماج -

هذا  كنتيجة حتمية النتهاء عملية تسريح العمال حيث أصبحت و  البطالني إلعادة إدماجهم يف سوق العمل

 زيادة فرصهم يف إجياد عملو  مؤهال�مو  تعزيز قدرا�م من اجل إعادة تأهيل البطالنيو  التكوينمهمة الصندوق 

بطاال من تكوين قصري  11.583، استفاد أكثر من )2004-1998(خالل هذه املرحلة . إنشاء مؤسستهمو 

بطاال من مرافقة الستحداث  2.311يف جمال تقنيات البحث عن الشغل، أكثر من ) أشهر 3عادة (املدى 

تكوينات الكتساب معارف جديدة تؤهلهم  1998بطّاال تابعوا منذ سنة  12.780 أكثر منو  مؤسسة مصغرة

  .إلعادة اإلدماج يف حيا�م املهنية

من قيمة االستثمار الذي  % 29- 28يساهم الصندوق بنسبة : بالنسبة لدعم إنشاء املؤسسات اخلاصة -

من  % 70لبنك بنسبة او  % 2- 1دج أين سيساهم املستفيد بـ 10000000جيب أن ال تتعدى تكلفته 

دج موجه القتناء عربة ورشة  500000الكلفة اإلمجالية للنشاط كما ميكن منح قرض بدون فائدة مبقدار 

دج موجه للتكفل بإجيار مكاتب مجاعية مع االستفادة من  1000000ملمارسة نشاطات حرفية أو بقيمة 

 .لفوائدتأجيل سنة لدفع او  سنوات لتسديد القرض األصلي 3تأجيل ملدة 

إىل  2012تشري معطيات سنة النتائج احملققة يف هذا اإلطار تبقى غري مرضية بالنسبة لعدد الطلبات حيث 

عامل لكل مؤسسة مع ارتفاع  2.67منصب عمل مبعدل  000 87مؤسسة مصغرة  حققت  801 34إنشاء 

بات يف نفس من الطل % 47مع املصادقة على ) مؤسسة 18490( 2011مقارنة بسنة  % 88بنسبة 

  .19السنة

مرافقة و  يقوم الكناك بدعم، 2004منذ : دعم استحداث مؤسسة من طرف البطالني حاملي املشاريع - 

خدمات هي نفسها اليت تقدمها و  سنة عن طريق تقدمي مساعدات 50-30البطالني ذوي املشاريع بني 

تشري معطيات سنة د الطلبات حيث النتائج احملققة يف هذا اإلطار تبقى غري مرضية بالنسبة لعد. االونساج

 84164إىل متويل  2013بينما تشري إحصائيات . 20فقط من الطلبات % 47إىل املصادقة على  2012
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  92.67عامل لكل مؤسسة،  1.93منصب عمل أي مبعدل  163023مشروع مكنت من استحداث 

ى أكثر من نصف املشاريع من جهة أخرى، يسيطر قطاع النقل عل. فقط نساء  7.32منهم رجال مقابل 

بينما القطاعات األخرى   6مث الصناعة بنسبة   19يليه قطاع اخلدمات بنسبة   60املمولة أي حوايل 

  .21تبقى هامشية

لتسيري القروض املصغرة  2004انشات سنة : )ANGEM(الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر -

سنة حيث تقدم  18البطالني الذين يفوق سنهم و  ستقراملوجهة لألشخاص بدون دخل أو ذوي الدخل غري امل

استثناء في و  دج100000بدون فوائد تمثل بقيمة  شراء المواد األولية قرض  :صيغتني للتمويلالوكالة 

مليون دج  1قرض بقيمة و  .سنوات 3دج مع مدة تسديد ال تتجاوز 250000مناطق الجنوب قيمة 

باإلضافة إلى . سنوات 8ن التكلفة اإلجمالية مع مدة تسديد م  29الستحداث نشاط معين يمثل نسبة 

 .االعفاءات الضريبيةو  مختلف االمتيازات الجبائية

، بلغ عدد القروض املمنوحة منذ إنشاء الوكالة 22حسب آخر حتديث ملوقع الوكالة بالنسبة لنتائج هذه الوكالة،

شخص من خدمات غري مالية  272783إضافة إىل استفادة (قرضا  827161عدد  2017إىل �اية سنة 

 56عامل يف كل مؤسسة علما أن  1.5منصب شغل أي مبعدل  1240841مًكنت من استحداث ) للوكالة

  .2011منها منحت سنة  %

�دف متويل، تكوين ،  1996انشات سنة : )ANSEJ(الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب -

سنة بالنسبة للمسري عندما يولد املشروع ثالث  40( ة سن 35- 19متابعة الشباب البطالني بني و  مرافقة

- 28من اجل استحداث مؤسسات مصغرة عن طريق قروض بدون فائدة من الوكالة يصل إىل ) مناصب شغل

حالة (الباقي إما مبسامهة صاحب املشروع و  دج10000000من تكلفة املشروع الذي ال يتجاوز  % 29

 الصندوقمبنح قروض خمفضة الفوائد أين يلتزم ) صيغة التمويل الثالثي( % 70أو البنك بنسبة ) التمويل الثنائي

فوائدها باعتماد نظام جبائي تدرجيي مع فرتة و  بضمان هذه القروض) FNEEJ(الشباب  وتشغيل لدعم الوطين

 CNACهذا باإلضافة إىل قروض أخرى إضافية وفق نفس طريقة عمل الـ . سنوات من اإلعفاء 3

. أن هذه الوكالة تعترب اجلهاز الريادي ملكافحة البطالة حيث يلجا إليه البطالون دون غريه إال ANGEMالـو 

 % 40و فقط من املقاولني من يلجا إىل هيئات دعم أخرى قبل االونساج %13.3حسب دراستنا السابقة 

صول إىل يرون أن ما تقدمه االونساج كاف أو انه يصعب الو  % 12.30جيهلون وجود هيئات دعم أخرى، 

  .201123اهليئات األخرى هذا رغم أ�ا مجيعا تقدم نفس اخلدمات بنفس طريقة العمل تقريبا خاصة منذ 

  متويل مت فقد ،24حسب اإلحصائيات املعلن عنها من طرف الوكالةبالنسبة إىل النتائج احملققة،  - 

علما . سسةعامل يف كل مؤ  3-2منصب شغل أي مبعدل  264 878مشروع مسح باستحداث  980 367
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وحدها كما هو  2012ت يف سنة أنشأ  17.88و 2010من املؤسسات مت إنشاؤها بعد سنة   62أن 

 :موضح في الجدول الموالي

  )2016منذ اإلنشاء إلى نهاية ( لتشغيل الشبابحصيلة نشاط الوكالة الوطنية : 2الجدول رقم 

  ا�موع  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010منذ االنشاء اىل �اية   السنة

  980 367  262 11  676 23  856 40  039 43  812 65  832 42  503 140  عدد املشاريع املمولة

  264 878  766 22  570 51  140 93  233 96  203 129  682 92  670 392  عدد مناصب العمل 

  من الموقع الرسمي للوكالة الوطنية لتشغيل الشباب: المصدر

 مناصب العمل يعرف تذبذبا فأحيانا هناك تزايد مستمرو  دد املشاريعمن اجلدول، نالحظ أن تطور ع -

تأثري القرارات السياسية يف تفعيل و  يعود هذا التواتر إىل بيئة األعمال يف االقتصاد الوطين. أحيانا اخنفاضو 

إىل ومن جهة أخرى، أدى تشبع بعض القطاعات . املرافقة يف اجلزائر من جهةو  ديناميكية عمل أجهزة الدعم

  .)اخل...كالنقل، صناعة األكياس البالستيكية، املخبزات(اختاذ الوكالة لقرار توقيف متويل بعض النشاطات 

احلد من ارتفاع معدالت البطالة و  لقد أعطت خمتلف هذه اآلليات نتائج طيبة للتخفيف من وطأة البطالة

 2005- 2001اخلاص خالل الفرتة  السافرة خاصة فيما يتعلق بتشجيع املبادرات اخلاصة حيث أن القطاع

ترقية املقاوالتية و  هذا النجاح اظهر للدولة جليا أمهية دعم. 25مليون منصب عمل 2.5استطاع خلق ما يعادل 

 االقتصاديةو  حتسني الظروف االجتماعيةو  لكن أيضا ملسامهتها يف خلق الثرواتو  ليس فقط للقضاء على البطالة

  .الربامج االقتصادية حنو تطوير املقاوالتيةو  جه السياساتهذا ما يفسر تو و  األمنية للبلدو 

III. في الجزائر  أسباب التوجه الحديث نحو المقاوالتية: 

 املتوسطة مع بداية تنفيذ اإلصالحات االقتصاديةو  خاصة املؤسسات الصغريةو  اجتهت اجلزائر إىل دعم املقاوالتية

ا كنتيجة حتمية للظروف االقتصادية اليت مرت �ا اجلزائر هذو  إعطائها األولوية بعد أن كانت سابقا شبه مغيبةو 

 التوظيف برامج الثقيلة، الصناعات كالزراعة، التقليدية القطاعاتو  أين مل يعد بإمكان املؤسسات العمومية

  .خلق مزيد من مناصب العمل أو من القيمة املضافة على احلكومية قادرة

 ه ال يوجد تعريف موحد للمقاوالتية نظرا لتعقد الظاهرةيعرتف االختصاصيون ان: تعريف المقاوالتية .1

 .Tفمن الباحثني من يعرف الظاهرة بالرتكيز على املنظمة اجلديدة كما يشري إليه . تشعب أبعادهاو 

Verstreate :كل واحد منهما يعرف نسبة إىل اآلخر، حيث تشري : منظمةو  املقاوالتية هي ظاهرة تضم فردا

يستغل حميطه لغاياته و  يسريو  يهيكل) الفرد(منظمته، فاملقاول و  ة تكافلية بني املقاولاملقاوالتية إىل عالق

 هيكلة املوارد املالية، املاديةو  أما املنظمة فهي الوحدة الناجتة عن مسار التنظيم. االقتصاديةو  االجتماعية

 .26"البشريةو 
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 Yvonدوافعه فحسب و  قاولمن جهة أخرى، اهتم بعض الباحثني بتعريف املقاوالتية من خالل امل

Gass " :جتسيد حلول تسمح بتغطية و  املادية �دف إنشاء، تطويرو  تسيري املوارد البشريةو  املقاوالتية هي اعتماد

حاجات األفراد، فاملقاول يندمج يف عملية تنظيم املوارد الالزمة إلطالق مث احملافظة على نشاط مؤسسته اليت تأيت  

  .27"جاتهسد حاو  كاستجابة لتغطية

 املرافقة لتسهيل األداء املقاواليتو  من جانب آخر، يركز حاليا الباحثون اهتمامهم حول آليات الدعم

امليدان الذي يدرس : " املقاوالتية بـ Filionحيث يعرف . كذا تطوير كفاءات املقاولو  تشجيع روح املقاوالتيةو 

كذا طرق الدعم املخصصة و  االقتصادية لسلوكهمو  يةنشاطا�م، خصائصهم، اآلثار االجتماع: ممارسات املقاولني

  .28"هلم من اجل تسهيل النشاط املقاواليت

اجتماعية تدور عموما حول احملاور و  نالحظ من خالل هذه التعاريف ان املقاوالتية هي ظاهرة اقتصادية

  .كذا روح املقاوالتيةو  املقاول، إنشاء مؤسسة، احمليط املقاواليت: التالية

إمنا تشمل أشكاال و  ال تنطوي ظاهرة املقاوالتية على خلق مؤسسة جديدة فحسب:مقاوالتيةأشكال ال .2

  :ارتأينا أن نقسمها وفق املعايري التالية. أخرى عديدة ال تقل أمهية عن األوىل

 :ميكن أن تكون: حسب طبيعة المنظمة - 

 خلق مؤسسة جديدة متاماcréation ex-nihilo :  حسب Hernandez29  نقصد خبلق

تفعيل موارد إنتاج جديدة من طرف شخص من اجل إنشاء مؤسسة جديدة و  مؤسسة جديدة متاما تشكيل

املصغرة هي األكثر شيوعا بفضل و  لعل املؤسسات املتوسطة، الصغريةو  .مستقلة دون االستناد على أي بنية سابقة

 .تسيريهاو  ما تتميز به من مرونة يف هيكلتها

 ا بعث نشاطهو  إعادة هيكلة مؤسسةreprise d’entreprise : هذا الشكل يظهر كخيار امثل

" وفيات"لو مع مقاولني جدد، خاصة إذا نظرنا إىل ارتفاع معدل و  بقاء عماهلاو  الستمرارية نشاط املؤسسة

. 30خالل السنوات اخلمس األوىل فقط %50املؤسسات اجلديدة فمثال يف فرنسا يرتفع هذا املعدل اىل نسبه 

 .عن سابقه بوجود بنية سابقة يستند عليها املقاول اجلديد إلعادة بعث نشاط املؤسسةخيتلف هذا الشكل 

 اخلارجية و  املقاولة الداخليةet externalisation  Intrapreneuriat  : كاملؤسسات اليت تنشا

إسرتاتيجية  كاليت تعتربو  31)املقاوالتية الداخلية(اليت قد متنح إىل العمال ) franchise(يف إطار عقود االمتياز 

تسيريية تنتهجها بعض املؤسسات الكبرية حيث تساعد بعض عماهلا على إنشاء مشاريع ذات طابع ابتكاري 

هذا عندما و  32)املقاوالتية اخلارجية(او متنح ايل مقاولني خارجيني عن املؤسسة األم . مستقلة عن املؤسسة األم

فويض األنشطة الثانوية إىل مقاولني خارجيني كاملقاولة من تو  تريد املؤسسة األم الرتكيز على نشاطها الرئيسي

 .االستخدام األمثل لليد العاملةو  التحكم اجليد يف امليزانيةو  الباطن من اجل التقليل من التكاليف

 .العمل احلرو  املتوسطة، املؤسسات املصغرةو  ميكن أن منيز بني املؤسسات الصغرية: حسب حجم المؤسسة - 
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هي مؤسسات �دف و  مؤسسات غري رحبيةو  ميكن أن نقسمها إىل مؤسسات رحبية: نشاءحسب الهدف من اإل - 

 . هو ما يعرف باملقاوالتية االجتماعيةو  التضامن بني أفراد ا�تمع خاصة الفئات اهلشةو  إىل التكافل

ميكن متييز عدة أشكال من املؤسسات انطالقا من املؤسسات ، حسب هذا املعيار: حسب درجة اإلبداع - 

 .االبتكار وصوال إىل املؤسسات الناشئة ذات التكنولوجيات املتطورةو  لتقليدية اليت تفتقر إىل اإلبداعا

نتحدث حسب هذا املعيار عن مقاوالت نسائية، مقاوالت عائلية، مقاوالت شبانية، : حسب طبيعة المقاول - 

 .اخل...مقاوالت مجاعية

كذا و  لناتج القومي فهي تعترب السالح األكثر فعالية ملعاجلة البطالةجبانب مسامهتها الكبرية يف ا :أهمية المقاوالتية .3

  :تنشيط النسيج االقتصاديو  خلق الثروات

 أكربتظهر الدراسات أن املشاريع املقاوالتية قادرة على توفري مناصب شغل : توفير مناصب الشغل -

يث تتميز أ�ا مشروعات كثيفة ح. 33 مستثمرة مال رأس وحدة لكل بالنسبة الكربى الصناعات من مرات خبمس

لصغر رأس املال املتاح ما جيعلها تعتمد على استخدام فنون إنتاجية كثيفة العمل، باإلضافة إىل نقص  العمالة

عادة ما يهتم و  .اخلربة اإلدارية والتنظيمية واملهارة الفنية لدى مستخدميها مما جيعلها تتجنب زيادة الكثافة الرأمسالية

 تستوعب املؤسسات الصغرية .ف األقارب واألصدقاء دون اشرتاط مؤهالت إدارية وعلمية معينةاملقاول بتوظي

االحتاد و  الواليات املتحدة(من جمموع الوظائف يف سوق العمل يف الدول املتقدمة  % 80-60املتوسطة ما بني و 

  .يف مصر % 75و يف املغرب % 40، )األورويب

متوسطة، مت و  مؤسسة مصغرة، صغرية 60000بفضل خلق أكثر من و  يف اجلزائر، خالل السنوات األخرية

مليون منصب شغل مما ساهم فعال يف اخنفاض معدالت البطالة حيث ارتفع عدد  1.2استحداث أزيد من 

 2009يف  1605329 2007يف  1298253إىل  2004يف  766678مناصب العمل املستحدثة من 

من جمموع  % 77.6أي أن هذا القطاع يشغل  .2009   - 2004 بني سنيت % 109مما بعين ارتفاعا بنسبة 

، ا�موع املرتاكم للوظائف اليت استحدثتها هذه 2012يف �اية .  342009الوظائف حسب إحصائيات سنة 

 هذه األرقام توضح فعال مسامهة.201135مقارنة بسنة  % 7.44وحدة بارتفاع  1800742املؤسسات هو 

  :اخلاصة عكس املؤسسات العمومية كما هو موضح يف اجلدول املوايلأمهية قطاع املقاوالتية و 

  2016-2003توزيع مناصب العمل بين : 3الجدول رقم 

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  السنة

  1363444  133073  1064983  977942  888829  592758  550386  )احلرفينيو  جمموع امل الص امل، املهن احلرة(عدد العمال يف القطاع اخلاص 

  51635  -  57146  61661  76283  71826  -  عدد العمال يف ال الص امل العمومية

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنة

  2151674  2327293  2110665  1953636  1728046  /  1577030  )احلرفينيو  جمموع امل الص امل، املهن احلرة(عدد العمال يف القطاع اخلاص 

  29024  43727  46567  48256  48415  /  48656  يف ال الص امل العمومية عدد العمال

 .خمتلف النشريات االحصائية للم الص امل الصادرة عن وزارة الصناعة: المصدر
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رغم انه ال توجد دراسات توضح بشكل مباشر عالقة النشاط : المساهمة في النمو االقتصادي -

 36النمو االقتصاديو  كن إمهال أن املقاوالتية تساهم يف حتقيق االستقرارالنمو االقتصادي إال انه ال ميو  املقاواليت

خلق و  االستخدام األمثل للكفاءاتو  فباإلضافة ملسامهتها يف احلد من البطالة فهي تساهم يف استغالل املوارد

  .أيضا خلق القيمة املضافةو  التكامل االقتصاديو  التنوع

الناتج و  المتوسطة في القيمة المضافةو  ة الخاصة الصغيرةتطور نسب مساهمة المقاول: 4الجدول رقم 

  المحلي 

 2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002 2001  السنوات

 88.92  87,64  86,63  85,90  85,53  85,06  84,68  85,35  القيمة املضافة

 83.79  80,80  79,56  78,41  78,2  77,1  76,9  76,4  الناتج احمللي اخلام

  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009  السنوات

 - 85.78 86.10 88.30 89.99 84.77 84.98 -  القيمة املضافة

 85.63 87.33 91.08 88.94 84.77 84.98 84.97 83.59  الناتج احمللي اخلام

 ات حول املؤسسات الصغريةنشريات املعلومو  38)2012ساسية عنايب، (، 37)2009فريدة مرزوق، : (باالعتماد علىالباحثتينمن اعداد : املصدر

  املتوسطة اوزارة الصناعةو 

 يف ارتفاع مستمر ) خارج احملروقات(مسامهة املقاوالتية يف خلق القيمة املضافة : بالنسبة للقيمة املضافة

أصبحت مسامهة القطاع  1998منذ و  مليار دينار1178بقيمة  % 46.5نسبة  1994حيث كان ميثل سنة 

 .يف املتوسط % 85هي يف حدود و  طاع العمومياخلاص تتجاوز مسامهة الق

 بعد و  1990قبل : عرفت مسامهة القطاع اخلاص يف الناتج احمللي اخلام فرتتني: بالنسبة للناتج احمللي اخلام

ففي الفرتة األوىل كانت مسامهة القطاع العمومي اكرب من القطاع اخلاص مث انعكست األمور بعد سنة . 1990

 .ايد مستمرأصبحت يف تز و  39 1990

 حسب : بالنسبة للتصديرOCDE  من جمموع صادرات  % 35- 25متثل املشاريع املقاوالتية نسبة

من صادرات للواليات   % 70من قيمة الناتج احمللي اإلمجايل هلذه الدول،  % 5- 4املنتجات املصنعة ما ميثل 

يف اجلزائر، مل تعرف بعد بينما  40)2001إحصائيات (يف تونس   % 55و يف دول آسيا  % 12املتحدة، 

الكفاءة الالزمة لذلك فاجلزائر و  املتوسطة توجها حنو التصدير حبكم غياب الرؤية اإلسرتاتيجيةو  املؤسسات الصغرية

  . 3إفريقيا يف هذا ا�ال اين ال تتجاوز مسامهتها يف التصدير نسبة  20حتتل املرتبة 

املتوسطة أفضل سبيل لتحقيق التنمية احمللية ملا و  ت الصغريةتعترب املقاوال: المساهمة في  التنمية المحلية -

 استغالل إمكانا�او  االستجابة الحتياجات كل منطقةو  سهولة يف التكيف مع حميطهاو  تتميز به من مرونة

ال حتظى كل املناطق بنفس خصائصها مما يساهم يف حتقيق نوع من التوازن اجلغرايف الذي تفتقده اجلزائر أين و 

يف  % 9يف مناطق اهلضاب العليا و % 22من املؤسسات يف املناطق الشمالية،   69يع حيث ترتكزالتوز 

 .اليد العاملة املؤهلةو  يعود هذا االختالل إىل توفر كل منطقة على البنية التحتية: 41مناطق اجلنوب
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ملؤسسات اخلدمات بني او  هذا من خالل دعم العالقاتو  :تحقيق التكاملو  دعم النسيج االقتصادي -

هذا من خالل تصنيع منتجات أو تقدمي و  املتوسطة اليت تشكل النسيج االقتصادي لبلد معنيو  الكربى، الصغرية

هذا ما يعرف باملقاولة من و  )عادة ما تكون كربى(خدمات مؤسسات أخرى و  خدمات تكون مكملة إلنتاج

مردودية املؤسسات الكربى بفضل و  مما سريفع من مستوى جودة، إنتاجية)  la sous-traitance(الباطن 

التخصص يف اإلنتاج الذي تتميز به املؤسسات املقاولة فهي تعترب كمصدر لتغذية و  التحكم يف التكاليف

 الصغرية املؤسسات من مورد 30000 من أكثر مع "موتورز جنرال" شركة تتعاملاملؤسسات الكربى فمثال 

 . املؤسسات هذه من مورد 50000 من أكثر مع الفرنسية "رونو" شركة وتتعامل واملتوسطة

الصغرية اليت و  يتشكل االقتصاد غري الرمسي عادة من قطاع املؤسسات املصغرة: االقتصاد غير الرسمي -

 % 35يف اجلزائر، يشكل االقتصاد املوازي . إدماجها يف السوق الرمسيو  لديها فرص تنمية ممكنة إذا مت تطوريها

فدعم املقاوالتية يف هذا  42عمال عامل واحد يف القطاع املوازي 5د من بني كل من االقتصاد الوطين حيث يوج

 .دعم خلق فرص العملو  االجتاه ميكن أن يكون فرصة جيدة لدعم اخلزينة العمومية

املتوسطة على املؤسسات و  تتفوق املقاوالت الصغرية:نقل التكنولوجياو  المساهمة في اإلبداع، االبتكار -

أظهرت دراسة يف الواليات املتحدة األمريكية أن مردودية دوالر واحد صادر اإلبداع حيث الكربى كمصدر من م

متثل . 43مرة من دوالر مستثمر يف مؤسسة كربى 24التطوير يف مشروع مقاواليت اكرب بـ و  مستثمر يف البحث

د أوال هذا التميز يعو . OCDEمن جمموع املؤسسات يف دول   % 60-30املؤسسات اإلبداعية ما بني 

هيكلة و  من جهة اخرى، طبيعة إدارةو  املخاطرة من جهة،و  لصفات املقاول من روح اإلبداع، التغيري، املبادرة

 .بالتايل االستجابة ملتطلبات السوقو  سرعة التكيف مع احمليطو  املؤسسات املقاوالتية اليت تتميز باملرونة

 

املقاوالتية يف اجلزائر خالل املرحلة االنتقالية من النظام االقتصادي ظهرت : تطور المقاوالتية في الجزائر .4

عرفت املقاوالتية تطورا متزايدا . خلق الثرواتو  باعتبارها وعاء أساسي للتشغيل 44االشرتاكي إىل النظام الرأمسايل

 لتنظيمياليت عرفت إصالح اإلطار ا 1989بفضل اإلصالحات االقتصادية اليت تبنتها الدولة خاصة منذ 

كذا خمطط اإلنعاش االقتصادي حيث تضاعفت عدد مناصب الشغل و  املتوسطةو  التشريعي للمؤسسات الصغريةو 

  .45منصب 1252707إىل  634375من  2006و 2000مرتني بني سنيت 

  :ميكن أن منيز ثالث مراحل أساسية لتطور املقاوالتية يف اجلزائر

بينما املؤسسات  46نت الدولة هي املقاول األساسييف هذه املرحلة كا: خالل سنوات الثمانينات -

املتوسطة أو املبادرات اخلاصة فقد كانت مهمشة نظرا لتسقيف مستوى االستثمار اخلاص الذي اقتصر و  الصغرية

من  % 30، حتديد مستوى القروض البنكية اليت ال ميكن ان تتجاوز )التوزيعو  التحويل(على نشاطات حمددة 

 .47اخل...حيازة عدة استثمارات من طرف شخص واحد  حجم االستثمار، منع
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 شهدت هذه املرحلة أوىل اإلصالحات من  اجل إعادة التوازن االقتصادي: خالل سنوات التسعينات -

مرافقة املبادرات اخلاصة ، هذه األخرية كانت متثل احلل الوحيد خللق و  املايل أين أبدت الدولة استعدادها لتسهيلو 

األنظمة اليت متثل اإلطار القانوين اجلديد و  عليه، مت استحداث سلسلة من القواننيو  .48وةالثر و  مناصب الشغل

من  % 75أين تظهر املعطيات أن  1993لالقتصاد الوطين، نذكر على سبيل املثال قانون ترقية االستثمار يف 

 .أنشأت بعد هذا القانون 2005املؤسسات الصغرية احملصاة يف 

موازاة مع النتائج اجليدة اليت حققتها اإلصالحات السابقة، قامت الدولة : تخالل سنوات األلفيينا -

نتيجة لذلك، . املتوسطةو  ترقية املؤسسات املصغرة، الصغريةو  بتمديد خمتلف القوانني املتعلقة بتطوير االستثمار

ئت خالل الفرتة عرفت هذه املؤسسات انتشارا كبريا فاإلحصائيات تشري انه أكثر من نصف هذه املؤسسات أنش

و ).بسبب سياسات اخلوصصة أساسا( بينما املؤسسات العمومية عرفت اخنفاضا مستمرا 49 2007- 2001

تسهيل اإلجراءات اإلدارية، اخنفاض تكاليف الرسوم اجلبائية، إنشاء صندوق ضمان القروض البنكية، هذا بفضل 

 .اخل...را�لس الوطين لالستثمار، الوكالة الوطنية لتطوير االستثما

املتوسطة أصبحت حتتل املكانة األوىل يف مسار تطور و  إنشاء املؤسسات املصغرة، الصغرية: حاليا -

نالحظ أن عدد هذا ما تعكسه األرقام املوضحة يف اجلدول املوايل اين و  خمتلف سياسات التنميةو  االقتصاد الوطين

وحدة  120000حيث انتقل من  2012و 1990مرات بني  5املقاوالت يف تطور مستمر أين تضاعف حوايل

اليت عرفت قفزة نوعية يف عدد املؤسسات اجلديدة  2008إىل غاية سنة  % 9- 8مبتوسط منو  711275اىل 

 . املرافقةو  تعزيز ديناميكية أجهزة الدعمو  بفضل دعم إمكانات

 باملؤسسات الصغرية املتعلقةو  لوزارة الصناعة 31حسب اخر االحصائيات الواردة يف نشرية املعلومات رقم 

 4166منها  30.06.2017مؤسسة خاصة اىل غاية  1060025املتوسطة فان عدد هذه االخرية قد بلغ و 

من جهة اخرى، قدر عدد املؤسسات اشخاص معنويني نسبة . 2017انشات خالل السداسي االول لسنة 

59.94   46.78مقابل   52.49اشخاص طبيعيني يشكل احلرفيون منهم نسبة   47.50الباقي و 

 منصب عمل كما ارتفعت   2601958هذه املؤسسات مسحت باستحداث . هم اصحاب املهن احلرة

مواطن بعد ان كانت هذه النسبة تقدر بــ  1000مؤسسة لكل  17كثافة املؤسسات نسبة اىل عدد السكان اىل 

  .2012سنة  12

اصحاب و  املتوسطة، قطاع احلرفينيو  ا املؤسسات الصغريةيوضح اجلدول املوايل تطور املشاريع املقاوالتية مبا فيه

عرفت املشاريع املقاوالتية حيث  2017اىل �اية السداسي االول لسنة  2003هذا خالل الفرتة و  املهن احلرة

  :ديناميكية متسارعة يف السنوات األخرية متيزت مبجموعة من اخلصائص نلخصها فيما يلي

من جمموع املؤسسات اجلزائرية حيث أن املصغرة منها  % 99.7شكل املتوسطة تو  املؤسسات الصغرية -

هي   %2، 51مستخدمني فقط 3مبعدل  50منها  % 97.7متثل ) مستخدمني 9اليت تضم على األكثر (
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- 50اليت تضم بني (هي مؤسسات متوسطة  % 0.3و )مستخدم 49-10اليت تضم بني (مؤسسات صغرية 

 .52)مستخدم 249

من هذه املؤسسات تنشط يف قطاع اخلدمات مبا فيه اصحاب )  50.62(سات حوايل نصف هذه املؤس

متعلقة   8.75البناء، و  يف قطاع االشغال العمومية  16.77حرفيني،   22.99املهن احلرة، 

  .الطاقةو  يف قطاع احملروقات، املناجم  0.27و يف القطاع الفالحي  0.60بالصناعات التحويلية، 

نهاية السداسي االول و  2003طور حجم المشاريع المقاوالتية في الجزائر خالل الفترة ت : 5الجدول رقم 

  2017لسنة 

  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  السنوات

 617955 570240 518900 410293 376028 341914 312181  287799  القطاع اخلاص

 8.37 9.89 26.47 9.11 9.98 9.52 8.47 ---   %نسبة التغري

  /�2017اية السداسي االول لسنة   2016  2015  2014  2013  2012  2011  السنوات

  1060025  1022231  934037  851511  777259  711275  658737  القطاع اخلاص

  /  9.44  9.69  9.55  9.27 7.98 6.60  %نسبة التغري

 .املتوسطة لوزارة الصناعةو  الصغرية باالعتماد على نشريات املعلومات حول املؤسسات الباحثتنيمن اعداد : المصدر

باإلضافة إىل هذه املعطيات الرمسية، جيب اإلشارة إىل القطاع غري الرمسي فحسب األكادمييني فان غياب  -

خاصة أن هذا النشاط املوازي ظهر كطوق جناة  53اإلطار القانوين للمؤسسة ال يعين غياب النشاط املقاواليت 

رأس مال صغري و  القطاعات ذات خماطرة ضعيفةو  أين ارتكز على النشاطات لالستمرارية يف سوق عمل متأزم

هذا التوجه يعيق تطور املشاريع املقاوالتية ذات املردودية اليت تعترب  ). اخل...كالنقل، اإلطعام السريع، احلالقة(

 .االبتكارو  كمصدر لإلبداع

النفسية و  كن إمهال دورها من الناحية االجتماعيةيظهر جليا أمهية املقاوالتية يف القضاء على البطالة كما ال مي

  .هذا ما يدعونا إىل دراسة أفاق ترقية املقاوالتية يف بالدنا لتقدميها كأفضل حل للقضاء على البطالة. على الفرد

IV.أفاق النهوض بالمقاوالتية كحل فعلي للقضاء على البطالة في الجزائر 

  .دى السلطات العمومية يف اجلزائرحاليا، حتتل املقاوالتية اهتماما بالغا ل

نادرا ما يتم جتسيد املشاريع املقاوالتية دون وجود دعم مما ألزم : آليات ترقية المقاوالتية في الجزائر .1

  :  اجلزائر إىل وضع آليات خمتلفة لدعم املقاوالتية يف حماور عدة نوجزها فيما يلي

ات اجلبائية من خالل استحداث نظامني إلصدار لقد اخنفضت االقتطاع: اإلجراءات المتعلقة بالجباية -

النظام اخلاص باملناطق : الثاينو  النظام العام املتعلق باالستثمارات خارج املناطق املدعمة: األول: االمتيازات اجلبائية

 .االستثنائية اليت حتتاج إىل تدعيم التنمية
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اآلليات بدون اثر الن التمويل هو أول يعترب أهم آلية للدعم حيث يف غيابه تبدو باقي  :الدعم المالي -

تدخل السلطات العمومية يف جممل آليات الدعم املايل من اجل تعويض تقاعس القطاع ت. حاجز إلنشاء مؤسسة

 :البنكي يف حتمل خماطر متويل القطاع اخلاص من خالل اإلجراءات التالية

  إنشاء صندوق ضمان القروض)FGAR (فوائد القروض البنكية حيث يقوم هذا الصندوق بتغطية 

 .من قيمة القروض % 80- 10كذا ضمان و 

 املرافقة على غرار و  املساعدات املالية املقدمة من طرف أجهزة الدعمANSEJ ،CNAC ،ANGEM 

 .من مبلغ االستثمار % 29- 28اليت متول 

  بالنسبة للقروض املصغرة، �تمANGEM بدون  بتسيري هذا النوع من القروض الذي يستهدف الفئات

 .حىت املنزلية منهاو  غري املنتظم من اجل إدماجها يف النشاطات االقتصاديةو  دخل آو الدخل احملدود

 من خالل إنشاء أربع صناديق ) فقط 2006منذ (يعترب هذا النشاط جديد : بالنسبة لرأمسال املخاطرة

يف كل والية من اجل الذي يتواجد ) 2009سنة  FNI(عمومية على رأسها الصندوق الوطين لالستثمار 

 .% 49املتوسطة إىل نسبة قد تصل إىل و  املسامهة يف رأس مال املؤسسات الصغرية

روح و  يف بث الثقافةرغم أن التعليم يؤدي دورا حموريا : تعليم المقاوالتيةو  اإلجراءات المتعلقة بالتكوين -

كاختيار مهين كذا تقدمي املقاوالتية   و  ستقبلينياملقاولة، التأثري االجيايب على سلوك املقاولني، تكوين املقاولني امل

من (فمنظومة التعليم يف اجلزائر . مل يثر اهتمام السلطات العمومية إال حديثاإال أن هذا ا�ال  54قيمو  ممكن

أما بالنسبة للتعليم العايل فهناك بعض . �مل جمال املقاوالتية يف خمتلف املناهج الدراسية) األساسي إىل الثانوي

 التجارب املستحدثة كتجربة جامعة منتوري يف قسنطينة اليت تقدم تكوين يف الليسانس املهين يف جمال املقاوالتية

تبقى هذه . وكالة االونساجو  هذا بالتعاون مع مجعيات أجنبيةو  كذا إنشاءها ألول دار للمقاولةو  إنشاء املؤسساتو 

هي مهزة و  االبتكارو  امعات هي  أفضل مكان لإلبداعالتجارب ضعيفة جدا أمام ما ميكن حتقيقه خاصة أن اجل

 من جهة أخرى ميكن تعميم تعليم املقاوالتية على مستوى مراكز. ا�ال االقتصاديو  وصل بني ا�ال األكادميي

 . النظرية إلنشاء املؤسساتو  معاهد التكوين املهين من اجل تكملة املهارات التقنية باألسس املعرفيةو 

 55دائما ما تظهر املرافقة كعامل جناح للمشاريع :المرافقةو  متعلقة بإنشاء هيئات الدعماإلجراءات ال -

اليت تتدخل ) هيئة املرافقة(حيث تعرف املرافقة على أ�ا وسيلة توفر مجيع وسائل الدعم من خالل جهاز واحد 

اليت  1990صة منذ لذلك عمدت اجلزائر إىل استحداث عدة أجهزة خا. خالل كل مراحل املسار املقاواليت

 ,ANSEJ,  ANGEMإضافة إىل املذكورة سابقا (نذكر منها . سامهت كثريا يف دعم النسيج االقتصادي

CNAC ( الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارات)ANDI( : االستثمارات اليت تكلفتها أكثر اليت تستهدف

شغل من خالل منصب  452 754، مت خلق 2011- 2002خالل الفرتة . دوالر 135000من 

يف  % 2.54و يف قطاع الصناعة % 10.74سجلت يف قطاع اخلدمات، % 70مشروع حيث  185 71

 .56الصناعيةو  من هنا يظهر جليا واجب تشجيع املشاريع اإلنتاجية. قطاع الزراعة
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إال أن  القضاء على البطالةو  واعدا لرتقية املقاوالتية يف اجلزائرو  مع أن مضمون هذه اإلجراءات يبدو مشجعا

ثقل اإلجراءات اإلدارية ومدى فعالية كل و  بطئو  جناحه يف الواقع منوط مبدى جدية تطبيقه بعيدا عن البريوقراطية

  .األطراف املعنية

رغم جمهودات الدولة لرتقية ودعم املقاولة إال أن هذه :عراقيل تطور المشاريع المقاوالتية في الجزائر .2

نظرا لعدة عراقيل مازال يعرفها احمليط املقاواليت لغياب سياسة شاملة بعيدة األمد الظاهرة مل حتقق املرجو منها بعد 

  :نذكر أهم هذه العراقيل يف النقاط التالية. تأخذ بعني االعتبار كل مرحلة من مراحل املسار املقاواليت

انتشار و  مرتفعة تتميز اجلزائر على غرار الدول النامية مبعدالت بطالة: طبيعة النسيج االقتصادي الوطني -

املشاريع املقاوالتية بصفة عامة، و  املتوسطةو  االقتصاد غري الرمسي الذي أدى إىل ضعف قطاع املؤسسات الصغرية

ضعف النشاطات اإلبداعية، و  حيث أن اغلب هذه املؤسسات هي مؤسسات مصغرة تتميز بالتخلف التكنولوجي

 .سةكذا ضعف التسيري االسرتاتيجي املؤسو  الضعف املايل

يف اجلزائر، تعترب الثقافة املقاوالتية ثقافة جديدة عكس الدول املتقدمة حيث  :التكوينو  الثقافة، التعليم -

روح املقاوالتية مغروسة لدى األفراد أين يعترب املقاول كنموذج يف ا�تمع، الفشل كتجربة، االجتاه حنو املقاوالتية 

التعليم مل يوفر تكوينا حول املقاوالتية أو أي نوع من نشاطات و  من جهة أخرى، نظام الرتبية ،57 اختيار جذاب

التكوين هي املكان األنسب لضمان إمدادات مستمرة من األفراد و  التوعية إال حديثا رغم كون مؤسسات التعليم

معارف جديدة مما سيؤدي إىل خلق فرص أعمال جديدة قادرة على و  الذين ميلكون أفكار جديدة، تكنولوجيات

هذا ما يدعم بقوة فكرة ضرورة دمج برامج تعليم املقاوالتية يف كل التخصصات و  ق مشاريع ابتكاريه ناجحةإطال

 .على مجيع املستويات

تطور البحوث و  غالبا ما تربط نظرية التنمية االقتصادية بني إنشاء املشاريع االبتكارية:االبتكارو  اإلبداع -

 ائر تويل أمهية كبرية للبحث العلمي، إال أن التسويق الناجح للبحوثلكن، على الرغم انه يبدو أن اجلز . العلمية

ضعف مشاركة القطاع اخلاص، ضعف البنية التحتية لتثمني البحوث  :التطوير يبقى حمدودا لألسباب التاليةو 

جد إال اهلندسة التسويقية للبحوث العلمية حيث تقريبا ال يو و  تسويقها خاصة يف جمال رأمسال املخاطرةو  العلمية

اليت يف الواقع ال تؤدي دورا  )ANVREDET(التنمية التكنولوجية و  الوكالة الوطنية لتثمني نتائج البحث

 . اإلبداعو  كامال يف تعزيز االبتكار

املنشورات العلمية، حمدودية عدد الفرق البحثية،و هذا ما يفسر قلة و  ضف إىل ذلك، ضعف توفر املعلومات

ريع املقاوالتية اليت اغلبها هي نشاطات تقليدية أين حياكي املقاول النشاطات املوجودة اإلبداع يف املشاو  األصالة

العقارات والنقل بني (سابقا دون البحث عن التمييز عن املنافسني حيث يفضل النشاط يف القطاعات السهلة 

الزراعة، (يق املردودية على حساب النشاطات اليت تتطلب أجال أطول لتحق )املدن، جتارة املواد الغذائية، اخل

 .مما يؤدي دائما إىل تشبع السوق مبثل ذلك هذا النوع من النشاطات) واحلرف، واإلنتاج، وما إىل ذلك
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شبكة عالقات و  خاصة فيما يتعلق بالرؤية اإلسرتاتيجية، منط التسيري، التنظيم:ضعف مؤهالت المقاول -

، متلك اجلزائر معدال GEMفكما تبينه دراسات . ولاألعمال ما يؤدي يف العديد من املرات إىل فشل املقا

من جهة أخرى، هيمنة النشاطات . املعرفة الالزمة إلنشاء مؤسسةو  منخفضا من األفراد الذين ميلكون املهارات

باإلضافة إىل نقص التكوين كما اشرنا إليه سابقا مما جيعل  58احلرفية ال يسمح بتطوير هذه املهاراتو  املصغرة

ولني ال ميلكون الكفاءة اليت تسمح بإجياد املشاريع اإلبداعية، القيام بدراسة سوق ناجحة، اجناز خمطط اغلب املقا

املوزعني، و  احتياجات السوق، دراسة املنافسة، اختيار املوردينو  أعمال فعال يسمح بتشخيص توقعات، متطلبات

 .تقنية تعرقل تقدم املقاول يف مسارهو  ل ماليةمما يؤدي دوما إىل مشاك. اخل...الدراسة التقنية الناجعة للمشروع

يعترب التمويل العائق الرئيسي ملمارسة األعمال خاصة فيما يتعلق باحلصول على :الصعوبات المالية -

الذي يفسر عادة مبستويات ) البنوك مازالت تعترب احللقة األضعف يف تنمية املشاريع املقاوالتية(التمويل البنكي

للبنك  doing businessفحسب تقرير . 59)كون املبالغ صغرية نسبيا( عدم رحبية العملية و  املخاطرة العالية

  % 80حيث أن  60بلدا فيما خيص احلصول على القروض 189من بني  130العاملي فان اجلزائر حتتل املركز 

مؤسسات  منها هي   % 97املتوسطة مت إنشاؤها بأموال املسامهني ما يفسر كون و  من املؤسسات الصغرية

من جهة أخرى، ال يوجد أدوات بديلة لتمويل املشاريع املقاوالتية كاألسواق املالية، رأمسال املخاطرة،  .61عائلية

 .اخل...)Business Angel (مالك األعمال 

 :تأثيراتهاو  سياسة الدعم -

 تقدم  حيث. اغلب برامج سياسات دعم املقاوالتية تستهدف فئة البطالني مع إمهال الفئات األخرى

إمهال االحتياجات األخرى و  املقاوالتية كبديل خللق منصب الشغل مع الرتكيز على اجلانب املايل فقط لدعمهم

اكتساب السمات الشخصية اليت تساعده على ممارسة وظيفته اجلديدة  و  للمقاول خاصة فيما يتعلق بتطوير مهاراته

 .كمقاول

 ييم اإلجراءات املتخذة باإلضافة إىل اللجوء دائما إىل تقو  عدم وجود هيئة لتنسيق اإلصالحات، ملراقبة

 .62الذي غالبا ال يكون مناسباو  قانون املالية التكميلي كإطار قانوين الختاذ هذه اإلجراءات

 حيث ال تستجيب إىل  63االجتماعية حلل مشكل البطالة أساساو  مازالت ترتكز على املقاربات السياسية

اليت تقتصر حاليا على وثيقة واحدة (لعدم وجود دراسات جدوى فعلية للمشاريع احتياجاته و  متطلبات كل مقاول

 ).تعتمد فقط على الفواتري األولية اليت يقدمها املقاول

 هذه . االجتماعية على حساب النهج االقتصادي عند تصميم برامج الدعمو  اعتماد املقاربة السياسية

ستهدفني الذين يف الغالب هم بعيدون عن كو�م أعوان حمركني املقاربة وَلدت سلوكا سلبيا لدى املقاولني امل

بالتايل و  لالقتصاد الوطين فاغلب هؤالء يتطلعون إىل االستفادة من الدعم دون االهتمام بإلزامية تسديد القروض

يعملون دون خماطرة، دون مسؤولية، دون تقدمي جهود للتميز عن منافسيهم مما جيعل اغلب نشاطهم يف جمال 

 .احلرفو  خلدماتا
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  الدور احملدود للمرافقني على مستوى  اغلب هيئات الدعم حيث يقتصر عملهم على استكمال

اإلجراءات اإلدارية الستقبال املشاريع بعيدا عن الدراسة احلقيقية للمشروع، تقدير احتياجات املقاول من متويل، 

 .اخل...املشروع ، تقييم فكرة املشروع، اجناز خمطط األعمال، متابعة...تكوين

الصناعية بسبب غياب التوزيع العقالين  املناطق يف العقار على صوليصعب احل: مشكل العقار الصناعي -

 تعدد املتدخلني فيها؛و  والتوازن اجلهوي باإلضافة إىل تعقيد اإلجراءات اإلدارية

دد اإلجراءات اإلدارية مازالت تعاين اجلزائر من البريوقراطية بسبب تع: طول اإلجراءات اإلداريةو  ثقل -

إن إنشاء مؤسسة يف اجلزائر  2014لسنة  Doing Businessيظهر تقرير دون احرتام أجال تطبيقها؛ حيث 

هو  MENA مشال إفريقيا و  الشرق األوسطيوما بينما املعدل يف دول  25صعب حيث حيتاج إىل معدل 

 11أيام فقط حيث يسجل املغرب  5هو  OCDEالتنمية االقتصادية و  يف دول منظمة التعاونو  يوم 19,8

إجراء يف  14هذه العملية تستلزم . كنداو  أيام يف كل من تونس 5و أيام يف ايطاليا 6يوما يف فرنسا،  6.5يوما، 

من جهة أخرى، اقل . إجراء واحد فقط يف كنداو  إجراءات 5املغرب و  يف تونس بينما يف فرنسا 10اجلزائر مقابل 

فهو يرتفع إىل ) PNB/h(مؤسسة جديدة بالنسبة ملعدل الناتج الوطين اخلام لكل فرد  تكلفة يستلزمها تسجيل

كندا و  تقريبا منعدمة يف كل من فرنساو  يف تونس %4,7يف املغرب،  %9,5يف اجلزائر مقابل  %12,4نسبة 

ؤسسة يف األخري، فيما يتعلق بتكلفة املسامهة الفردية لرأس مال امل). على التوايل % 0.4و  % 0.9(

)l’apport minimum du capital de l’entreprise ( 28.6، فان اقل نسبة يف اجلزائر هي % 

يف ايطاليا بينما تنعدم يف العديد من  % 9.8مقابل )  PNB/h(بالنسبة إىل الناتج الوطين اخلام لكل فرد 

 .اخل...الدول كتونس، املغرب، فرنسا، كندا

ل على ترقية احمليط االقتصادي لدعم املقاوالتية، �دف الربامج العمو  �دف احلد من هذه العراقيل

االقتصادية احلالية للعمل على تذليل العقبات اليت يواجهها خاصة البطالون الراغبون يف جتسيد مشاريعهم بغية 

يف هذا السياق ميكن ان نقدم  .حتسني مستوى معيشتهم بالقضاء على البطالةو  استحداث منصب شغل هلم

بالتايل املسامهة يف القضاء و  عة من االقرتاحات اليت ميكن أن تشكل آفاقا جديدة لتطوير املقاوالتية يف بالدناجممو 

 .على البطالة

إن جتسيد املشاريع املقاوالتية يتم خالل مسار متعدد : ترقية المقاوالتية في الجزائرو  آفاق تطوير .3

عليه، ال جيب أن يرتكز الدعم فقط على املرحلة و  .تطويرهو  املراحل انطالقا من فكرة املشروع إىل غاية جتسيده

، اخلصائص )إمكانياته، تصوراته، دوافعه(إمنا ينبغي أن يؤثر أيضا على اخلصائص الفردية للمقاول و  األولية لإلنشاء

 )ئات الدعمالتمويل، التعليم، التكوين، هي(أخريا خصائص حميط املؤسسة و  اجلماعية أي تعزيز الثقافة املقاوالتية

  .البنية التحتية لالقتصادو 
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يف هذا . يبدو أن سياسة الدعم احلالية غري كافية من اجل ديناميكية حقيقية للمقاوالتية يف االقتصاد الوطين

 :اإلطار ميكن أن نعرض االقرتاحات التالية

ة كعنصر اسرتاتيجي يف جيب تطوير سياسة خاصة باملقاوالتية مدجم: فيما يتعلق بالسياسة االقتصادية بشكل عام -

 :يتعلق األمر بـو  السياسة االقتصادية للوطن

 على سلوك املقاولني من اجل و  اإلطار القانوين الذي يؤثر على النشاط االقتصاديو  حتسني مناخ األعمال

 .جدوى حتقيقهو  حتقيق التوازن بني الرغبة يف إنشاء املشروع

 تقليل من تعدد العمالء اإلدارينيالو  تسهيل اإلجراءات اإلداريةو  تبسيط، تسريع. 

 حسب كل منطقة من الوطن من اجل تنمية حملية و  حتديد فرص األعمال حسب كل قطاع اقتصادي

 .كل منطقةو  خاضعة خلصوصيات كل قطاع

 النساء، اجلامعيني، (احتياجات كل شرحية من شرائح ا�تمع و  استحداث مقاربة تعتمد على خصائص

 ).اخل...املتقاعدين، املوظفني

 تشجيع استخدام تكنولوجيا و  نشر املعلومات االقتصاديةو  استحداث نظام إعالمي فعال جلمع، حتليل

 .االتصالو  املعلومات

 نتائج اإلجراءات اليت تتخذها السلطات و  متابعة كل تكاليفو  أخريا، البد من تطوير آليات لتقييم

 .العمومية لدعم املقاوالتية

 :يتعلق هذا احملور خاصة بـ: فيما يتعلق بالمحور المالي -

 توسيع مصادر التمويل باالعتماد على آليات جديدة موجهة للمشاريع املقاوالتية يف مجيع مراحل و  تنويع

 .تطورها كتعزيز القروض املصغرة، تنشيط شركات رأمسال املخاطرة، الصريفة اإلسالمية

 تشجيع إدارة املخاطر على و  املقاولنيو  تسهيل احلصول على التمويل البنكي بتعزيز الثقة بني البنوك

 .مستوى البنوك

 اخلرباتو  إقامة شراكات مع مؤسسات مالية أجنبية لتشجيع نقل املهارات. 

هذا احملور يسمح أوال بزيادة كثافة املشاريع املقاوالتية يف  :التعليمو  فيما يتعلق بمحور التوعية، التكوين -

أخريا طرح املقاوالتية كخيار وظيفي من و  املقاول من خالل التكوينا�تمع من خالل التوعية مث ضمان كفاءة 

  .خالل التعليم

 السلوكيات و  �دف تعزيز الثقافة املقاوالتية على املدى الطويل جيب تعزيز الصفات: بالنسبة للتوعية

بإشراك خمتلف وسائل ) تقبل الفشلو  كروح املقاوالتية، املبادرة، املسؤولية، املخاطرة، اإلبداع(االجيابية للمقاول 

 .املنتديات املتعلقة باملقاولنيو  اإلعالم، تشجيع تنظيم التظاهرات، املسابقات، املؤمترات
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 يف هذا الصدد، من املهم . كفاءاتهو  غالبا ما يتم تربير فشل املقاول بضعف مهاراته: بالنسبة للتكوين

 هيئات الدعمو  ستوى النظام التعليمي، املهينوضع نظام تكويين متخصص يف جمال ريادة األعمال على مو  إعداد

 :املرافقةو 

 االقتصادية للمشاريع اليت من جهة تسهل و  إعداد الدراسة الفنيةو  االهتمام بالتكوين املتعلق بإعداد خمطط األعمال

 .من جهة أخرى تضمن جناح املشروعو  احلصول على متويل

 بعد إنشاء املشروع لتعزيز و  ل فئة من املقاولني قبلخصائص كو  تنظيم برامج تكوينية متكيفة وفق احتياجات

 .اخل...قدرات املقاول على التسيري االسرتاتيجي، اغتنام فرص األعمال، نقل التكنولوجيا، التفاوض مع الشركاء

  االهتمام بتكوين املكونني، حيث ميكن يف هذا السياق أن تستفيد اجلزائر من جتارب الدول الرائدة يف هذا ا�ال

  ).ككندا(

 يف هذا ا�ال: بالنسبة للتعليم : 

 العايل يف مجيع التخصصات االقتصادية، و  جيب تضمني تدريس املقاوالتية يف كل مناهج التعليم الوطين، املهين

 .اهلندسيةو  التقنية

 ائر احلظو  احلاضناتو  عامل األعمال من خالل تفعيل نشاط دور املقاوالتيةو  تقوية العالقات بني عامل التعليم

 .التكنولوجية

 إدارة املشاريع و  االبتكار، إنشاءو  إنشاء ختصصات حول جمال املقاوالتية كتمويل املشاريع املقاوالتية، اإلبداع

  .على مشاريع حقيقيةو  معتمدة على واقع االقتصاد اجلزائري

كار يف املشاريع املقاوالتية االبتو  التوصيات املقرتحة من اجل حتفيز اإلبداع :االبتكارو  فيما يتعلق بمحور اإلبداع -

 :تتعلق بـــــــ

  تشجيع إنشاء املشاريع االبتكارية من خالل تثمني األحباث العلمية، نقل التكنولوجيا، تعزيز التعاون بني

 .مرافقة املقاولنيو  اجلامعات مع هيئات دعمو  مراكز األحباث

 دور هيئات الدعم املوجهة و  التمويلو  لضرائباو  حتسني بيئة املشاريع املقاوالتية خاصة فيما يتعلق بالرسوم

 .لالبتكار كاحلظائر التكنولوجية

 االقتصادية للجزائرو  توجيه البحوث العلمية حنو االحتياجات الصناعية.  

 :يف هذا احملور نقرتح مايلي :المرافقةو  فيما يتعلق بأجهزة الدعم -

 الفئات املستهدفة من اجل و  قتصاديةهياكل جديدة لدعم املقاوالتية حسب القطاعات االو  خلق أجهزة

اليت تتبع حاليا نفس و  فعالية اكرب يف عمل هذه اهليئات باإلضافة إىل ضرورة إعادة حتديد مهام اهليئات املوجودة

 .جهود الدولةو  بالتايل عدم ترشيد مواردو  منط العمل مما يؤدي إىل تداخل فيما بينها

 تقدمي دعم متكامل يتجاوز اجلانب املايل املعتمد عليه  جمال تدخل هذه اهليئات من اجلو  تنويع عرض

 .حاليا
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 اعتماد التكوين كنشاط أساسي هلذه اهليئات. 

 مقاولني و  التدريب من خالل إشراك خرباء خارجينيو  االهتمام مبختلف أشكال املرافقة كاإلرشاد

 .ناجحني

  املهارات )علقة بوظيفتهم كمرافقنياملت(تعزيز دور املرافقني من خالل تكوينهم على املهارات املهنية ،

القدرة (املهارات املتعلقة بربط عالقات و  ،...)املتعلقة مبعارفهم حول بيئة املؤسسات، خمطط األعمال،(التقنية 

مساعدة املقاولني و  مما سيسمع هلم بنصح، توجيه...) على التدخل، االستماع، التواصل، القدرة على التحليل

 .بفعالية

 تطور (تقييم دوري لعمل هذه اهليئات على أساس مؤشرات متعلقة بنتائج تدخلها  ضرورة إجراء

أرباح هذه املؤسسات، توسع و  املؤسسات اجلديدة، تطور مناصب العمل اجلديدة،تطور رقم أعمال

 .)اخل...نشاطها

 السياحةالقطاعات اإلنتاجية كالقطاع الصناعي، تكنولوجيا املعلوماتو  الرتكيز على املشاريع الرحبية ،...  

  

  خــاتمـة

تزايد عدد البطالني خاصة بني فئة الشباب دفع اجلزائر إىل إعادة توجيه إسرتاتيجيتها التنموية ملعاجلة مشكلة 

 جيب أن تتجاوز  املقاربة السياسيةالبطالة باالعتماد على املقاوالتية كحل امثل باعتبارها حمرك التنمية اليت 

 توجيهها إىل أهداف كميةو  القتصادية إذا أرادت الدولة النهوض مبجال ريادة األعمالاالجتماعية إىل املقاربة او 

فنجاح اي برنامج يعتمد أيضا على مدى القدرة على تذليل العراقيل اليت مازال يتسم �ا احمليط املقاواليت  . نوعيةو 

ر سياسة عامة ختص مجيع مؤسسات أبعاد املسار املقاواليت مصممة يف إطاو  تأخذ بعني االعتبار مجيع مراحلكما 

 العوامل االجتماعيةو  فهي عبارة عن مهمة تفاعلية ديناميكية بني اخلصائص املتعلقة باألفراد: ا�تمعو  الدولة

بعد إنشاء املؤسسة، و  املتابعة قبلو  التحسيس بأمهية املقاوالتية، املرافقةو  حمددات احمليط حيث تنطلق من التوعيةو 

اجتماعية مالئمة و  اخل إىل غاية الوصول إىل بيئة اقتصادية، ثقافية...ايل، التعليمي، القانوينترقية النظام امل

  ..تطور املشاريع املقاوالتيةو  الستمرارية

  المراجعو  الهوامش
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  -دراسة تحليلية قياسية  –تقييم اإلنفاق الصحي بالجزائر من خالل مؤشرات أهداف األلفية 

  :إعداد

  .*أزمور رشيد. أ

  .**على دحمان محمد. أ

  

  : الملخص

�دف هذه الورقة البحثية إىل توضيح انعكاس اإلنفاق العام على قطاع الصحة باجلزائر على مردودية هذا          

وقد توصلت الدراسة إىل . خالل حتليل أهم مؤشرات قياس إنتاجية اإلنفاق العام على الصحة األخري، وذلك من

أن إنتاجية اإلنفاق العام على الصحة املتحصل عليها باستخدام مؤشرات اخلدمات الصحية وكذا مؤشرات توقع 

من التحسن املسجل من سنة  احلياة والوفيات ال تعكس املبالغ الكبرية املوجهة هلذا القطاع، حيث أنه وبالرغم

ألخرى إال أن ذلك يبقى بعيدا عما تسجله دوال أخرى تعيش نفس األوضاع االقتصادية واالجتماعية، وهذا 

  .راجع إىل تركيز هذه األغلفة املالية على عدد اهلياكل الصحية على حساب جانب اجلودة يف اخلدمات الصحية

اق العام على الصحة، مؤشرات قياس إنتاجية االنفاق العام على النظم الصحية، االنف :الكلمات المفتاحية 

  .الصحة

Summary: 

      This paper aims to clarify the reversal of public spending on health in Algeria on the 

productivity of this spending. By analyzing indicators that measure public spending on health. 

The study found that productivity of public spending on health  obtained by using indicators of 

health services, as well as indicators of life expectancy and mortality does not reflect the large 

sums of money directed to this sector. Despite the improved results from year to year, they 

remain below the results of other countries live the same economic and social conditions. This 

is due to the concentration of these amounts on the number of health structures and not on the 

quality of health services. 

 Key-words: health systems, public spending on health, productivity indicators of public 

spending on health. 
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  :المقدمة

دولة عضوا يف  189قامت األمم املتحدة بعقد مؤمتر قمة األلفية حيث التزمت 2000يف سبتمرب عام       

التخلص من الفقر وحتقيق التنمية املستدامة على قمة أولوياته وقد األمم املتحدة بالعمل من أجل إجياد عامل يكون 

رئيس دولة، ومت تقرير هذا اإلعالن بإمجاع أعضاء اجلمعية العمومية لألمم املتحدة،  147وقع على إعالن األلفية 

 نظمتها األمم ومتخضت عن هذا اإلعالن األهداف اإلمنائية لأللفية اجلديدة اليت كانت أيضا نتيجة للمؤمترات اليت

وتطالب األهداف اإلمنائية لأللفية اجلديدة ا�تمع الدويل برتكيز جهوده .املتحدة يف التسعينات من القرن العشرين

على حتقيق حتوالت يف خمتلف اجلوانب احليوية للمجتمعات البشرية اليت ميكن قياسها وتتبعها وذلك من خالل 

تلف ا�االت احليوية اليت هلا تأثري على مستويات منو وازدهار ا�تمعات حتديد مقاصد ومقاييس معيارية لقياس خم

  ."1"البشرية يف البلدان النامية من جهة ويف البلدان الغنية اليت تساعد يف متويل الربامج اإلمنائية من جهة أخرى 

ون من املستحيل إن األهداف التنموية مرتبطة ببعضها البعض، ولذلك جند أنه يف عدة دول قد يك       

التخفيف من وطأة الفقر الناجم عن اخنفاض الدخول من دون أخذ خطوات ضمان الصحة األكثر للناس، وعلى 

حنو مشابه فإن إزالة التفاوت بني اجلنسني وزيادة معدالت االخنراط بالتعليم األساسي هو شرط أساسي من أجل 

ضا لصحة الناس أن توضع مبعزل عن التساؤالت حول ، ومن جهة أخرى ال ميكن أي"2"حتسني النتائج الصحية

تدبري املوارد الطبيعية وضمان االستدامة البيئية، ومن أجل ذلك ال ينبغي النظر إىل األهداف التنموية لأللفية ذات 

ومن ."3-"بل من الضروري النظر إىل هذه األهداف كمحصلة لربامج عمل التنمية .الصلة بالصحة بطريقة منعزلة 

ما مدى مساهمة اإلنفاق العام الصحي في تحقيق األهداف اإلنمائية :مينكن صياغة اإلشكالية التاليةهنا 

  لأللفية بالجزائر ؟

  :ان اإلجابة على اإلشكالية يتم تقدمي الفرضية الرئيسية التالية

 طى ثابتة من حتقيق لقد ساهم اإلنفاق العام الصحي يف حتسني الوضع الصحي العام باجلزائر وبالتايل االقرتاب خب

 .أهداف األلفية 

  ميكن اعتبار أن اجلزائر قد عجزت عن  حتقيق بعض هذه االلتزامات ، نتيجة انعدام الرتكيز على اهلدف املنشود

تقدم مضطرد، أدى إىل إحداث قصور يف ، وغياب املتابعة وعدم كفاية اإلحساس باملسؤولية بإمكانية حتقيق

  .مناطق كثرية

نالحظ أن أسباب ) 2015- 1990(األهداف والغايات احملددة يف ميثاق األلفية من خالل  :ةأهمية الدراس .1

سوء الصحة ال تنحصر فقط يف عوامل مرتبطة بالصحة، فالطرق اليت جيب األخذ �ا ملعاجلتها ال جيب أن تنحصر 

االهتمام بالصحة بطريقة  يف التدخالت الصحية، فالصحة تتأثر بالعديد من العوامل،وهو ما يربز أمهية أن يكون

   ."4'غري منعزلة عن العوامل التنموية األخرى

  :يهدف املوضوع إىل عدة نقاط ميكن إجياز أمهها يف ما يلي:أهداف الدراسة .2
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 .حتديد أهم الربامج الصحية املقدمة ضمن ميثاق األلفية  - 

 .تطور احلالة الصحية لألم والطفل - 

 . وجة لقطاع الصحةتقييم مدي فعالية املخصصات املالية امل - 

 .حتليل قياسي للعالقة بني صحة الطفل والنفقات العامة للصحة - 

I. 2015-2000(تحليل التطور نفقات الصحة بالجزائر خالل الفترة( 

لقد أصبح االهتمام باإلنفاق الصحي من األولويات اليت يسعى املهتمني واملشرفني على هذا القطاع إىل         

التحكم فيها، وذلك باعتبار أن التحكم يف اإلنفاق يكون �دف احلصول على أكرب قدر  معرفتها وحتليلها �دف

أما بالنسبة للجزائر فإذا كانت النسبة املخصصة .من املردود من خالل التوزيع اجليد للوسائل املادية والبشرية

قة توزيع اإلعتمادات على للمنظومة الصحية ال تظهر وبصفة حقيقة حجم اإلنفاق املعتمد، أو بطريقة أخرى طري

القطاع، خاصة فيما يتعلق جبانب التسيري، وقد جند هذا من خالل االعتمادات اجلد ثقيلة واليت زادت من شدة 

  :واليت تطورت بشكل الفت حسب ما يربزه الشكل املوايل" 5"األعباء امللقاة على ميزانية الدولة

 2015-2000ة خالل الفترة الممتدة من سنة تطور نفقات التسيير لقطاع الصح): 01(الشكل رقم 

  .)مليون دج(

  .2015إىل غاية  2000مشروع ميزانية الدولة لقطاع الصحة وإصالح املستشفيات:املصدر    

توضح البيانات الواردة يف اجلدول مدى التطور امللحوظ يف نفقات تسيري القطاع الصحي، فبعدما كانت          

مليار دج  33.9أصبحت خالل العشرية األخرية تتعدى  1990مليار لسنة  1.3دى قيمة االعتمادات ال تتع

، وقد استمرت هذه الزيادة يف اإلنفاق على القطاع من سنة ألخرى % 26أي مبعدل منو يتعدى  2000سنة 

بنسبة  2012، وجيدر اإلشارة أن أكرب زيادة شهدها القطاع كانت سنة 2015مليار دج سنة  381لتتعدى 

، حبيث اخنفضت نفقات تسيري القطاع بنسبة 2005باستثناء االخنفاض الذي كان يف سنة  % 77فاع تفوقارت

  :لكن ومن أجل إعطاء حتليل دقيق هلذه الزيادة يف حجم اإلنفاق الصحي سنستند على مؤشرين . % 2.05

يبني مدى إن حتليل حقل اإلنفاق الصحي حسب املصاحل : تحليل اإلنفاق الصحي حسب المصالح/ أ

على القسم األكرب من االعتمادات وذلك طيلة  (les secteurs sanitaires)استحواذ القطاعات الصحية 

يف حني أن املصاحل املركزية فقد كانت تستحوذ على .% 60بنسبة تتعدى ) 2010إىل2000(الفرتة املمتدة من 



 

 

- ة قياسية دراسة تحليلي –تقييم اإلنفاق الصحي بالجزائر من خالل مؤشرات أهداف األلفية   

 

  . أزمور رشيد .أ

  .على دحمان محمد .أ

  

122 
 .2018جوان  – 04: العدد مجلة التنمیة واإلستشراف للبحوث والدراسات   

لكن ابتداء من .% 10ئيلة جدا ال تتعدىأما املصاحل الالمركزية فقد خصص هلا نسبة ض % 40نسبة ال تتعدى 

فقد مت إعادة النظر يف نفقات التسيري وذلك من خالل زيادة حجم اإلعتمادات املالية املخصصة  2010سنة 

باألسباب والدوافع التي :وعلى هذا األساس فاإلشكال املطروح يتعلق. 2015 % 54للمصاحل املركزية لتقارب 

-2000صحي على المصالح المركزية وبنسبة كبيرة خالل فترة ممتدة أدت إلى تزايد حجم اإلنفاق ال

  :إن اإلجابة على هذه اإلشكالية تستدعي منا االستعانة باجلدول التايل ؟ 2015

: الوحدة ) 2015-2000(تطور النفقات الصحية حسب المصالح خالل فترة ): 01(لجدول ا      

  مليون دج

  القطاعات الصحیة  المركزیةالمصالح ال  المصالح المركزیة  السنة
2000  33297.46  603.278  53584.558  
2001  37707.49  617.299  58994.000  
2002  48386.371  730.736  71986.201  
2003  54680.020  750545  819221.00  
2004  62979.386  791.066  89274.811  
2005  61579.212  881.742  78699.442  
2006  940.117  940.117  103385.220  
2007  105.129  1134.453  142904.466  
2008  122307.224  11171.276  164711.470  
2009  176807.624  1515.205  212464  
2010  195011.83  1515.205  187809.51  
2011  225476.50  2383.035  218562.093  
2012  402070.416  2874.93  391.340  
2013  382860.66  2575.31  349568.23  
2014  363650.911  2275.69  307796.476  
2015  379589.913  1262.149  318898.086  

  .2015 -2000مشروع ميزانية الدولة لقطاع الصحة وإصالح المستشفيات خالل الفترة : المصدر

  : إن سبب زيادة هذه النفقات مرده إىل العوامل التالية      

  : إن االرتفاع يف نفقات املستخدمني يفسر مبا يلي:زيادة نفقات المستخدمين.1

 15:ملنتوجات الصيدالنيةمنصب مايل لفائدة املخرب الوطين ملراقبة ا . 

 52:منصب لفائدة أساتذة التعليم والتكوين الشبه طيب . 

 50: وكالة جهوية للدم  12( منصب مايل لفائدة الوكالة الوطنية للدم .( 

 08:مناصب لألعوان املتعاقدين . 

 20:نة منصب مالي لفائدة المعهد الوطني للصحة العمومية وذلك لوضع حيز الخدمة خمسةمراكز للمعاي

  (ORS)الجهوية 

هذه النفقات خمصصة للتكفل مبصاريف املهمات باخلارج إلطارات :زيادة نفقات األدوات وتسيير المصالح.2

واملتعلق باملكافآت  2002ديسمرب  24املؤرخ يف  02/466هذا القطاع، وهذا بعد صدور املرسوم التنفيذي رقم 

 . اخلارجاملعوضة للمصاريف املرتتبة عن املهمات املؤقتة ب
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هذه النفقات موجهة للصيانة العادية للمباين ذات : زيادة حجم النفقات المخصصة ألشغال الصيانة.3

  . االستعمال اإلداري

زيادة حجم النفقات ميكن تفسريها أيضا بزيادة اإلعتمادات املخصصة للتكفل : النشاط التربوي والثقافي.4

  .ني، الشبه طبيني واإلدارينيمبصاريف التكوين املتواصل للمستخدمني الطبي

  : يف هذا الفصل تندرج النفقات التالية: النشاط االجتماعي.5

 املسامهة يف اخلدمات االجتماعية . 

  الدعم املباشر ملداخيل الفئات االجتماعية احملرومة. 

 مسامهة الدولة يف تكاليف تسيري مؤسسات الصحة . 

حصرية للصيدلية املركزية للمستشفيات للتكفل بربنامج  هذه الزيادة موجهة بصفة: النشاط االقتصادي.6

  . مكافحة السرطان واألمراض النادرة اخلاصة بالطفولة

هذه النفقات متثل قسط اجلزائر يف متويل التكاليف املقتسمة لربنامج تعاون اجلزائر لربنامج : النشاط الدولي.7

  . التحكم يف النمو الدميغرايف

  : الباب على النفقات التالية حيتوي هذا: نفقات أخرى.8

 تشجيعات للخدمات اخلاصة حبماية الصحة. 

 املسامهة يف متويل نشاطات اهلالل األمحر اجلزائري. 

 مسامهة للجمعيات ذات املنفعة العمومية . 

 املؤمترات وامللتقيات اليت تعين مبواضيع ختص األسرة والطفل . 

تعترب املؤسسات الصحية النواة األساسية يف اهلياكل  :تتحليل اإلنفاق الصحي حسب طبيعة اإلعتمادا -ب 

الصحية القاعدية وأوسعها مشوال وانتشارا ملختلف االختصاصات العالجية والوقائية يف اخلريطة الصحية للبالد فال 

كل عجب أن توجه االهتمامات وا�هودات إىل هذه اهلياكل وهو ما يربر مبا يوجه للمؤسسات االستشفائية، واهليا 

من ميزانية تسيري القطاع ، أما الباقي فهو يوزع على اهلياكل  % 45الصحية من أرصدة مالية تتعدى نسبتها 

     .األخرى املتواجدة يف ميدان الصحة العمومية
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  ألف دج:أهم اإلعانات الممنوحة للمؤسسات الصحية والقطاعات الصحية الوحدة ):02(الشكل    

  

  حة والسكان وزارة الص: المصدر

إن الزيادة يف حجم النفقات املخصصة للقطاعات الصحية واملؤسسات االستشفائية بقيمة تتعدى         

  :كان نتيجة لزيادة حجم املسامهات  التالية)2015-2000خالل فرتة (مليون دج  262313

  /مسامهة الدولة.1

  .املسامهة جزائية لصندوق الضمان االجتماعي.2

 ق الوطين للتأمني االجتماعي تسديد الصندو .3

II. . الدراسة التحليلية  النتاجية االنفاق العام من خالل مؤشرات االلفية  

من أجل تقييم مدى تقدم اجلزائر يف حتقيق األهداف االمنائية لأللفية املتعلقة باجلانب الصحي وبالتايل ابراز 

  :اىل األهداف التاليةمدى فعالية االنفاق الصحي املبذول على القطاع فقد مت التطرق 

  ولتحقيق ذلك مت إدراج ثالثة مؤشرات أساسية وهي ختفيض معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة مبقدار الثلثنيأوال 

تعد معدالت وفيات األطفال مؤشرا حساسا : معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة: المؤشر األول/أ 

وال شك أن التقدم الذي مت إحرازه يف جمال حتسني معدالت . يمهالتطور بلد ما ودليال معربا عن أولويا�ا وق

وفيات األطفال وصحتهم من خالل ختفيض معدل وفيات األطفال دون اخلامسة من العمر على املستوى العاملي 

، أي أن عدد وفيات األطفال قد 2010سنة  1000وفاة يف  43إىل  1990سنة  1000وفاة يف  90من 

، هو إجناز باهر باعتبار أن 2010ماليني وفاة عام  06إىل " 6"1990ون وفاة عام ملي 13.7اخنفض من 

النسبة قد اخنفضت بأكثر من ثالثة أضعاف على املستوى العاملي إال أن الوصول إىل اهلدف املسطر من خالل 

لت لذلك عم، "7"مل يكن  هدفا سهل املنال 2010ماليني طفل يف عام  03ختفيض وفيات األطفال إىل 

  ".8"الدولة وال زالت تعمل على توفري خمتلف اخلدمات الصحية للعناية مبختلف الشرائح االجتماعية 

بلدا عربيا يف  22دولة من أصل 11على مستوى املنطقة العربية فقد شهد هذا املؤشر اخنفاضا بشكل كبري يف 

بالتزاما�ا حيال األهداف اإلمنائية لأللفية،  العقد األخري وكان ذلك نتيجة للجهود اليت بذلتها هذه البلدان للوفاء

 -1990(يف السنة خالل الفرتة املمتدة بني  % 3.7فارتفع معدل االخنفاض الذي سجلته تلك البلدان من 

، لكن معدل االخنفاض ال يزال دون املتوسط )2011-2000(يف السنة يف الفرتة من  % 3.8إىل ) 2000
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يف املائة، ويالحظ أن التقدم تسارع يف بلدان جملس التعاون لدول اخلليج  4.1 يف مجيع البلدان النامية وقدره

  :وللتوضيح أكثر الشكل املوايل يبني ذلك. العربية مع أن جمموعة أقل البلدان منوا سجلت أسرع وترية يف التغيري

الل سنتي خ( والدة 1000معدل وفيات األطفال بالمنطقة العربية دون سن الخامسة لكل ) 03(الشكل 

1990-2010( 

  
 2010، جامعة الدول العربية  وآثار األزمات االقتصادية العالمية على تحقيقها لأللفية األهداف اإلنمائية:التقرير العريب الثالث حول :المصدر

  .48ص 

 فقد بادرت بتنفيذ جمموعة من الربامج اليت من 2000بعد أن صادقت اجلزائر على ميثاق األلفية سنة       

وفاة لكل  18.5ببلوغ نسبة  2015شأ�ا ختفيض معدل وفيات األطفال وبالتايل حتقيق اهلدف املسطر لسنة 

  .ألف مولود حي

  

-1990خالل الفترة الممتدة سنة (معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة في الجزائر  ):02(الجدول

  )مولود حي 1000حالة وفاة لكل ( )2012

  2012  2011  2010  2005  2000  1995  1990  السنة
  20  21  22  26  35  44  50  المعدل 

BANK.org office  http://www.world: على املوقع االلكرتوين بيانات البنك العاملي حول مؤشرات التنمية العاملية: املصدر

national des statistiques  

 50ا احلكومة يف ختفيض معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة من لقد سامهت الربامج اليت بادرت �     

وفاة خالل كل  1.36مبعدل متوسط  ،أي 2012وفاة سنة  20إىل1990مولود حي سنة 1000وفاة لكل 

وفاة إىل  50من ) 2004 -1990(وجيدر اإلشارة أن أكرب اخنفاض لفئة الصبيان كان خالل الفرتة". 9"السنة

من خالل هذه النتائج يتضح أن اجلزائر قد اقرتبت كثريا من حتقيق ".10"مولود حي 1000وفاة لكل  35.5

وفاة  22هدف األلفية، كما أ�ا قد اقرتبت من املستويات اليت حققتها بعض الدول ا�اورة، على غرار مصر بــــــ 
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بنفس لكن هل ستنجح يف االستمرار .مولود حي1000وفاة لكل 16،تونس "11"مولود حي 1000لكل 

  . الوترية لبلوغ هذه األلفية ؟

  معدل وفيات األطفال الرضع:المؤشر الثاني/ب

مؤشرا بالغ األمهية، حبيث أنه جيسد مستويات الرعاية الصحية ) األقل من سنة(ميثل معدل وفيات األطفال الرضع 

ية وقوية مع معدالت اخلصوبة اليت تقدمها خمتلف ا�تمعات لتلك الفئة العمرية، كما أن لوفيات الرضع عالقة طرد

وقد ."12"السائدة، حيث أثبتت الدراسات أنه كلما ارتفعت معدالت وفيات الرضع إال وزادت معدالت اخلصوبة

مولود  1000وفاة لكل  21إىل1990 مولود حي يف 1000حالة وفاة لكل 29شهد هذا املؤشر اخنفاضا من

 الشهر األول بعد الوالدة وقدر هذا االخنفاض ، ويقصد �ذا املعدل وفيات الرضع يف2011حي يف عام

وهذا يعين أن  %34وهي أدىن بكثري من نسبة االخنفاض املسجلة يف معدل وفيات الرضع وقدرها  %27بنسبة

نسبة الوفيات اليت حتدث يف الشهر األول بعد الوالدة تتوافق مع االجتاهات العاملية، وسجل العدد املطلق لوفيات 

، كما هو 168000إىل  212000الوالدة يف املنطقة العربية اخنفاضا بسيطا إذ تراجع من األطفال حديثي 

  :مبني يف الشكل أدناه

والدة حية بالمنطقة العربية  1000معدل وفيات الرضع من الوالدة إلى عمر سنة لكل ) 04(الشكل 

  )2010-1990خاللي سنتي (

  
  .48مرجع سابق، ص نمائية لأللفية وآثار األزمات االقتصادية العالمية على تحقيقها، األهداف اإل :التقرير العريب الثالث حول:المصدر

توضح النتائج املبينة يف الشكل أنه مثة فوارق كبرية بني معدالت وفيات األطفال يف سن اخلامسة  

دان املغرب ومعدالت اخنفاض وفيات األطفال حديثي الوالدة خصوصا يف بلدان املشرق وبلدان املغرب، ففي بل

من جمموع وفيات لكل ألف  57تتزايد نسبة الوفيات من األطفال حديثي الوالدة بسرعة مذهلة إذ ارتفعت إىل

  ."13"1990وفاة لكل ألف مولود حي عام  44بعد أن كانت  2011األطفال دون سن اخلامسة يف عام 

مع استمرار اخنفاض  2012وفاة خالل سنة 22088بالنسبة للجزائر فقد قدر عدد وفيات الرضع  

واملالحظ أن معدل الوفيات هلذه الفئة قد ).2012- 2011(نقطة ما بني سنيت 0.5معدل وفيات الرضع بـ 

 1.13-أي مبعدل اخنفاض قدره ) 2012- 1990( نقطة خالل الفرتة ما بني سنيت 25سجل اخنفاضا بـ 

) 2007-2002(ل الفرتة املمتدة ما بنيمع العلم أن وترية هذا االخنفاض كانت أكرب خال.نقطة خالل كل سنة
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سنة، ومقارنة بالفرتة /نقطة 1.7نقطة أي ما يعادل متوسط اخنفاض بـ  8.2-حبيث تراجع معدل الوفيات بــ 

نقطة أي ما يعادل متوسط  53.52فقد اخنفض معدل وفيات الرضع بـ " 14)"2000-1970(املمتدة ما بني

  ".15"سنة/نقطة  1.78- اخنفاض 

وفاة  23150قد بينت أن  عدد وفيات الرضع قد قدر بـ  2015-2010ة املمتدة ما بني لكن الفرت 

لدى    23.7(‰  22.3. 2015و  2014نقطة ما بني  0.3، حيث ارتفع هذا املعدل بـ )2015سنة (

  .لدى اإلناث‰ 20.7الذكور و 

  2015-2005يمثل تطور وفيات الرضع في الجزائر من سنة ):03(الجدول 

  2015  2014  2010  2009  2008  2007  2006  2005  األلف المعدل ب
  23.7  23.5  18  26.6  26.9  27.9  28.3  32.4  الذكور 

  20.7  20.4  15.4  22.9  23.9  24.4  25.3  28.2  اإلناث 

Source : Office national STAT : Statistique, démographie algérienne 2010, n°09, Alger 2012, 

P06. 

متيزت برتاجع وفيات الرضع )2011- 2000(دول السابق نالحظ أن العشرية املاضية من خالل اجل     

نقطة فقط، وقد بينت الدراسات أن وفيات الرضع ما بعد الوالدة تنخفض ببطء مقارنة بوفيات األطفال 15حبوايل

نية الوفيات يف األلف يف ب 43.03من شهر إىل سنة، ولإلشارة نسبة وفيات األطفال الرضع اليت كانت متثل 

، كما بينت الدراسات أن "16"2000يف األلف خالل سنة  18.05فقد تقلصت إىل  1990العامة يف سنة 

من جمموع  49.6حوايل 1970شهرا شكل سنة  38معدل وفيات املواليد الرضع الذين ال يتجاوز أعمارهم 

هذا االخنفاض ناتج من و ".17" 1995وفيات الرضع وهي تقارب نصف وفيات الرضع األقل من سنة يف عام

دون شك للسياسة الصحية اليت انتهجتها اجلزائر للحفاظ على صحة األطفال وجتنب األمراض الفتاكة، وعن 

رغم االخنفاض . اخل...تنفيذ وتوسيع عمليات التطعيم، وحتسني نظافة احمليط ومكافحة األوبئة وتطهري مياه الشرب

باملقارنة مع معدل وفيات الرضع يف البلدان املتقدمة مثل اليابان  املسجل تبقى الوفيات عند األطفال معتربة

يف األلف، كما أننا بعيدين عن املستوى الذي وصلت  03وسنغفورة اليت تدىن فيها معدل وفيات الرضع إىل دون 

أللف سنة يف ا 20إليه بعض البلدان الشقيقة واملماثلة مثل تونس وليبيا اللتان مل يتجاوز فيهما معدل الوفيات 

وعلى هذا األساس لتحقيق اهلدف الذي مت حتديده   .يف األلف 25، بينما جتاوزت اجلزائر يف نفس السنة 2009

نقطة وفيات الرضع 25إىل ختفيض نسبة وفيات األطفال بـ) 2015-2000(ينبغي التوصل بني  2015لسنة 

  نقطة 21بـ

  حسب مختلف المراحل تطور وفيات األطفال): 04(الجدول                     
  2009  2008  2007  2006  2005  المعدل باأللف 

  18.8  20.5  20.2  22.0  24.0  )  شھر 1-0(وفیات الرضع 
  10.6  10.7  14.1  18.6  27.0  ) شھر 12-شھر(وفیات ما بعد الوالدة 

  30.4  31.2  34.3  40.6  50.9  ) عام-0(وفیات األطفال 

  جتماعيا�لس الوطين االقتصادي واال: املصدر
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  نسبة األطفال البالغين من العمر سنة واحدة والمحصنين ضد الحصبة : المؤشر الثالث/ج

حتسن معدل التغطية بالتلقيح ضد احلصبة يف املنطقة العربية حبيث ارتفعت نسبة األطفال احملصنني  

ن بنسبة أقل يف يف العقدين املاضيني، ومشلت هذه الزيادة جمموعات البلدان كافة وان كا %87إىل %77من

 90بأن معدل التلقيح باللقاح الثالثي جتاوز  22بلدا من أصل 15فقد أفاد  2011بلدان املشرق، ففي عام 

، وهو الرقم احملدد يف إطار هذه الغاية، وانتشار التلقيح ضد احلصبة يف منطقة شرق املتوسط اليت تضم معظم %

إن االلتهاب الرئوي والسعال مها من .ن الوفيات بسبب احلصبةم %90البلدان العربية أدى إىل اخنفاض كبري بلغ 

األسباب الرئيسية لوفيات األطفال يف املنطقة العربية، إذ ميوت بسبب هذين املرضني واحد من كل أربعة أطفال 

حتت سن اخلامسة، وعلى الرغم من ارتفاع عدد البلدان اليت تعتمد على لقاحات جديدة تنقذ حياة األطفال إال 

  . أنه اليزال حتسن نسبة الوفيات بطيئا وال سيما يف البلدان املتوسطة الدخل وذلك بسبب ارتفاع أسعار اللقاحات

  )2010سنة (أسباب وفيات األطفال دون سن الخامسة في المنطقة العربية):05(الشكل

  
  48االقتصادية العاملية على حتقيقها ، مرجع سابق، ص األهداف اإلمنائية لأللفية وآثار األزمات :التقرير العريب الثالث حول : املصدر 

بالنسبة للجزائر تعد صحة األطفال من ا�االت اليت تويل له اهتماما خاصا سواءا فيما يتعلق بالوقاية أو  

التكفل بأمراض األطفال أو مكافحة الفقر ومشاكل سوء التغذية وآثارها على صحة السكان بشكل عام 

، ويتعلق أحد الربامج الفرعية للربنامج الوطين ملكافحة وفيات األطفال الذي مت املصادقة واألطفال بشكل خاص

وقد أبرز التحقيق اجلزائري حول صحة . بتوسيع عمليات التلقيح ال سيما التلقيح ضد احلصبة1985عليه سنة

سنة  % 86مقابل  2006سنة  % 90.5العائلة أن نسبة األطفال الذين مت تلقيحهم ضد احلصبة متثل نسبة 

من ناحية أخرى ". 18)"2012 -2010( خالل الفرتة  % 95، بل وقد وصلت النسبة إىل حدود 1992

شهرا يتوفرون على  23و 12من األطفال الذين يرتاوح سنهم ما بني  %97وحسب نتائج التحقيق فإن نسبة 

) ل، تقرير ا�لس االقتصاديالتحقيق اجلزائري حول صحة األم والطف(1992سنة  % 88.5دفرت صحي مقابل 

 1992%83.3مقابل  2006من بينهم استفادوا من تلقيح كامل  % 88وأن نسبة 
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 2012-1992التوزيع النسبي لألطفال الذين تلقوا التطعيم خالل الفترة الممتدة من ):05(الجدول

  ) شهرا 23- 12األطفال من (

  1992  1995  2000  2002  2004  2006  2012  
  BCG 97  93  93  97.9  99.5  99  98.3الدرن   

  DTCP3  89  83  89  92.3  96.6  94.8  91.0 السعال الدیكي  
  VAR  85.7  77  83  90.6  92.3  90.5  90.3 الحصبة

  HBV3  83.3  84  87  88.9  90.6  83.3  89.1 التطعیم الكامل 

  :اعتمادا على البيانات التالية الباحثينمن إعداد : المصدر 

 72تقرير ا�لس االقتصادي واالجتماعي حول التنمية البشرية،مرجع سابق، ص  78،ص2004األسرة  املسح اجلزائري حول صحة. 

 التقارير الرئيسية للمسوح الوطنية:Pap Chil,Mics1,Mics2 ,Papfam,Mics3,Mics4. 

ملقحني ) شهرا 23- 12(من األطفال من الفئة العمرية %90.6يتضح من خالل اجلدول أن ما نسبته 

، كما أبرزت النتائج األولية 2002سنة  %89بعدما كانت هذه النسبة ال تتجاوز) 2004سنة (امال تلقيحا ش

فقط من األطفال الذين تلقوا التطعيم، أي أن النسبة قد اخنفضت بـ  %83.3أن  2006للمسح اجلزائري سنة 

م األطفال و فقد الحظنا اخنفاض يف نسبة تطعي 2012لكن و خالل سنة . يف ظرف سنتني فقط % 7.3

 %26.8والذي بلغ نسبة )2012(الذي مكن إرجاعه اىل ارتفاع معدل الوالدات اخلام خالل هذه السنة 

  . ،والذي يكون قد أحدث بعض االختالالت الطفيفة يف عملية التطعيم

  تحسين صحة األمهات . ثانيا      

ية من كون صحة املرأة ال تقتصر عليها تعترب صحة املرأة األم من أهم أولويات التنمية، وتأيت هذه األمه

فقط، وإمنا متتد لتشمل األسرة وا�تمع كله، األمر الذي جعل من العناية بصحة املرأة، وال سيما ختفيض وفيات 

األمهات أثناء النفاس هاجسا عامليا، وصار تعميم توفري اخلدمات األساسية لضمان صحة إجنابية الئقة من 

لفية، هلذا تسعى الدول عرب مجلة من اخلدمات الصحية إىل توفري نظام رعاية لألمهات قبل األهداف االئتمانية لأل

  .وبعد موعد الوالدة، مع توفري الظروف  املادية اليت تساعد على تنظيم األسرة

  )خفض معدل وفيات األمهات بمقدار ثالثة أرباع(نسبة وفيات األمهات : المؤشر األول.أ

وقد جتاوز  2010 -1990يف املائة بني عامي  27هات يف املنطقة العربية بنسبة اخنفض معدل وفيات األم

، وأصبحت هاتان ا�موعتان قريبة من حتقيق %60اخنفاض هذا املعدل يف جمموعيت بلدان املشرق وبلدان املغرب 

وسوريا اللتان  يتعلق األمر خاصة مبصر(الغاية اليت تقضي بتخفيض معدل وفيات األمهات مبقدار ثالثة أرباع 

، ومتكنت بلدان التعاون لدول اخلليج من )%75تسريان على الطريق الصحيح للحد من وفيات األمهات مبعدل 

والدة حية، أي أقل من املتوسط 100000وفاة لكل  15ختفيض معدل وفيات األمهات مبقدار النصف فأصبح 

والشكل التايل يوضح ذلك بأكثر ".19" ة حيةوالد 100000وفاة لكل  16الذي سجلته املناطق املتقدمة وهو 

  :تفصيل
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  والدة حية 100000ت األمهات لكل  معدل وفيا) : 06(الشكل 

  
  .48، مرجع سابق، ص األهداف اإلنمائية لأللفية وآثار األزمات االقتصادية العالمية على تحقيقهاالتقرير العريب الثالث حول :المصدر

يات األمهات ظاهرة يصعب قياسها يف غياب نظام موثوق جلميع بالنسبة للجزائر تبقى ظاهرة وف 

) 1992سنة (فخالل التسعينات قدم التحقيق اخلاص بصحة األم والطفل .الوفيات وتصنيفها حسب األسباب

وللسماح بتعزيز برنامج مكافحة وفيات .والدة حية 100000حالة لكل  215تقديرا لوفيات األمهات بـ

حتقيق قائم على اإلحصاء الشامل لكل وفيات  1999ديسمرب  31ح من جانفي إىل األمهات أجنز يف الفات

حسب نتائج هذا التقرير تقارب .النساء اللوايت بلغت سن الوالدة  وحتديد يف هذا اإلطار كل وفيات األمهات

فوارق هامة ما بني  1999والدة حية،كما أبرز حتقيق 100000حالة لكل   117نسبة وفيات األمهات

والدة حية يف وسط ومشال البالد  100000حالة لكل  84ناطق، حبيث تصل نسبة وفيات األمهات إىل امل

حالة لكل  239و 230حالة يف جنوب وشرق البالد، كما ترتاوح نسبة وفيات األمهات ما بني  210وإىل

يت تتمثل يف عامل كما أبرز التحقيق عوامل أخرى حتدد وفيات األمهات وال. ما بني خمتلف الواليات100000

سنة  35من الالئي بلغن سن  % 45سنة، و 40من النساء املتوفيات سنهم ال يقل عن  %19السن حبيث أن 

منهم مل يستفدن من أي  % 35أطفال ، و 04من النساء املتوفيات هلن  % 47، كما بينت نتائج التحقيق أن 

  .زيارة لدى طبيب أخصائي ملعاينة محلهن 

                      . 100000وفيات األمهات في الجزائر لكل  معدل):06(الجدول

  2015  2008  2007  2005  1999  1995  1992  1990  1989-1985  السنة
  57.5  86.2  88.9  110  117.40  180  215  220  230  المعدل 

  .31، ص 2013نيويورك جوان األهداف اإلنمائية لأللفية ، : تقرير األمم املتحدة حول: المصدر

حالة وفات لألمهات،لتسجل بعد  230) 1989-1985(ت اجلزائر خالل الفرتة املمتدة ما بني سجل

، بل وقد )1999-1989(وذلك خالل الفرتة املمتدة ما بني  %50ذلك هذه النسبة تراجعا ملموسا بنسبة 

  .% 86.2مبعدل  2008وصلت النسبة إىل أقل من ذلك سنة 
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  لتي تجري تحت إشراف عاملين مؤهلين في مجال الصحة نسبة الوالدات ا: المؤشر الثاني.ب

من أجل حتقيق هدف األلفية والذي يقضي بتحسني صحة كل من األم والطفل، فقد مت إحداث منجزات     

جتسدت عرب جمموعة من الربامج كربامج الصحة اإلجنابية واخلريطة الصحية اجلديدة .هامة بقطاع الصحة

كما مسح وجود مستخدمي .ي واليت حققت نتائج معتربة يف جمال صحة األم والطفلوإسرتاتيجية النوع االجتماع

موظفي الصحة من اجلنسني، لربامج محاية األمومة والطفولة، واعتماد سياسة الصحة اجلوارية وتكثيف البنية 

انية الدولة من ميز  %8.34القاعدية للصحة العمومية بتدعيم اخلدمات يف هذا ا�ال، إضافة إىل ختصيص نسبة 

          ". 20"، كما مت رصد ميزانيات إضافية لفائدة عيادات التوليد)2009سنة (للصحة 

  تطور نسبة الرعاية الصحية للمرأة الحامل): 07(الشكل                                 

  
Source :Office National su statistique  

ة أثناء احلمل من أفضل اآلليات املخفضة لنسب وفيات األمهات، تعترب الرعاية الطبية اجليد: رعاية الحمل 

وحسب تقارير املنظمة العاملية للصحة فهي ال تساهم فقط يف ختفيضها بل أيضا ختفيض وفيات األطفال حديثي 

تقدم املسوح القطرية لصحة األسرة مؤشرات يف غاية األمهية . الوالدة وتقلل نسب الوالدات ناقصي الوزن

األمومة اآلمنة يف عدد من الدول العربية ميكن االعتماد عليها واستغالهلا يف وضع الربامج وتطوير  حول"21"

وقد أشارت نتائج املسوح أن األمهات الصغريات يف السن وحاالت احلمل ذات الرتب املنخفضة أكثر .اخلدمات

لود األول حيظى بأعلى نسب رعاية إقباال على تلقي خدمات رعاية احلمل من بقية النساء ، حيث تبني أن املو 

احلمل، مث تقل هذه النسب تدرجييا رمبا ذلك راجع الكتساب األمهات اخلربة الرتاكمية مع زيادة حاالت احلمل،  

كما وأضحت نتائج هذه املسموحات أمهية املستوى التعليمي لألمهات أكثر إقباال على استخدام خدمات رعاية 

  .األمومة من غري املتعلمات

من الرعاية الصحية للنساء احلوامل   % 69.9وعلى هذا األساس فقد أشارت هذه التقارير أن اجلزائر قد وفرت  

، % 50.6وهي نسبة معتربة مقارنة بالنسب املتدنية اليت وفر�ا بعض الدول العربية على غرار تونس 2006

   % 44.4واليمن 
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  )2010 -2002(اء الحمل بآخر مولود خالل فترةنسبة السيدات الالتي تلقين رعاية أثن):08(الشكل 

  

  2006سنة  مسوحات املشروع العريب لصحة األسرة: المصدر

من األطباء  % 97.2كذلك ومن أجل توفري الرعاية الصحية الالزمة للمرأة احلامل فقد مت توفري نسبة

. 1992سنة %76تتعدى، وهي نسبة معتربة أين كانت النسبة ال )2008-2002(املتخصصني �ذا ا�ال 

من النساء احلوامل من استشارة طبية واحدة على األقل لفرتة ما  %90.4وعلى هذا األساس فقد استفاد حوايل 

وتشمل املتابعة ما قبل الوالدة سيما التلقيح املضاد ."22"1992سنة %57.6مقابل  2006قبل الوالدة يف سنة 

، كذلك تشمل 1992سنة  %21لنساء املعنيات مقابل من ا %44بـ  2002لكزاز األمهات الذي قدر سنة 

من النساء احلوامل من  % 43.9الرعاية الصحية للمرأة احلامل تلقيها للتطعيم ضد التيتانوس حبيث استفادت 

لكن هذه اجلهود دون املستوى املطلوب كون .هذا اللقاح، وهي نسبة معتربة من شأ�ا ضمان صحة األم واجلنني

من النساء احلوامل �ذا  % 85رى حمدودة من حيث اإلمكانيات قد استطاعت أن توفر تغطية أن دول عربية أخ

  ). خالل نفس الفرتة(اللقاح 

تشري الدراسات والبحوث أن الدول العربية تتقدم حنو حتقيق نسب عالية من الوالدة باملراكز : الرعاية أثناء الوالدة 

بعض الدول األخرى ال تزال نسب الوالدة يف املنازل مرتفعة مثل الصحية، أو حتت إشراف كادر طيب مؤهل ولكن 

اليمن وبدرجة أقل املغرب، مع العلم أن كل الدول قد وضعت أهدافا إما للقضاء على الوالدات باملنازل أو 

التقليص منها، خاصة وأن هذا السلوك سوف يساهم يف حتقيق أحد األهداف التنموية لأللفية واخلاص بتخفيض 

كما يعترب الوعي واملستوى التعليمي للزوجني وامتالكهما للقرار داخل األسرة من .يات وفيات األمهات مستو 

احملددات اهلامة يف القضاء على الظاهرة أو التقليل منها، وهنا يكون للحكومات دورا أساسيا يف تسهيل تقدمي 

ني برامج تثقيفية كربى لتغيري العقليات اليت ال اخلدمات جمانا أو بتكلفة رمزية، مع توفري اإلطارات املختصة وتأم

  ".23"تزال حاجزا أمام حتول السلوكيات يف هذا ا�ال يف بعض ا�تمعات واألوساط الريفية خاصة

نسبة السيدات الالتي وضعن حملهن األخير بمساعدة كادر طبي مؤهل في بعض الدول ):09(الشكل

  العرية
  صحة األسرةمسوحات املشروع العريب ل: المصدر
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ويف اجلزائر تسعى اجلهات املعنية إىل حتسني نوعية احلياة وحتقيق حياة آمنة لألمهات أثناء الوالدة، وقد  

نتج عن هذه اإلرادة السياسية مجلة من اإلجنازات يف جمال رعاية صحة املرأة، حيث أن معدالت وفيات األمهات 

إىل  16444كما شهدت معدل املواليد األموات تراجعا من تشهد تراجعا واضحا مقارنة ببعض الدول العربية،  

وفاة لكل ألف إىل  16.7حبيث انتقل معدل الوفيات من  2012- 2010خالل الفرتة املمتدة من  15480

ويعود هذا الرتاجع إىل مشولية التغطية الصحية للنساء، حبيث أشارت تقارير .وفاة لكل ألف مولود حي 15.9

من النساء احلوامل قد وضعن مولودهن األخري مبساعدة كادر  %77 لصحة األسرة أنمسوحات املشروع العريب

لكن  %40واملغرب بنسبة  %22طيب مؤهل، وهي نسبة معتربة مقارنة بالنتائج اليت حققتها كل من اليمن بنسبة 

العربية األخرى   ويف املقابل تظل هذه النسبة دون املستوى املطلوب مقارنة بالنتائج اليت حققتها بعض الدول

  . %94وليبيا  %89، لبنان % 90كتونس بنسبة 

كما بينت نتائج املسح الصحي إحنفاض نسبة الوالدات يف املنزل يبني النساء املتعلمات والغري متعلمات حبيث 

يضعن ) احلاصالت على التعليم الثانوي على األقل(فقط من النساء املتعلمات  %2.1أظهرت النتائج أن 

منهم يضعن مولودهن يف املنزل، وهي نسب  %15.5األخري يف املنزل بينما النساء الغري متعلمات  مولودهن

بالنسبة  %22.5لغري املتعلمات، وكذلك تونس  %7.6بالنسبة للمتعلمات و %52.4معتربة مقارنة باملغرب 

  لغري املتعلمات %1.5للمتعلمات و

والدة ضرورية لكل من األم واملولود وخاصة الوالدات اليت تتم خارج تعترب الرعاية ما بعد ال: الرعاية بعد الوالدة 

املؤسسات الصحية، ويعرض الشكل املوايل نسبة األمهات الاليت تلقني رعاية طبية بعد الوالدة ملولودهن األخري 

 ): 2006سنة (خالل الثالث سنوات السابقة للمسح 

الالتي تلقين رعاية صحية بعد الوالدة خالل الثالث سنوات السابقة للمسح نسبة السيدات ):10(الشكل 

  حسب المستوى االقتصادي لألسرة في بعض الدول العربية

  

  مسوحات املشروع العريب لصحة األسرة: المصدر

املغرب يتضح من خالل الشكل أن نصف األمهات يف تونس تلقني رعاية بعد الوالدة ، تليها اجلزائر مث سوريا و   

واليمن، كما يتضمن وجود عالقة اجيابية بني املستوى االقتصادي مقاسا مبلكية السلع املعمرة وخاصة املسكن 

حبيث تنخفض نسبة النساء الاليت استفدن من استشارات بعد الوالدة  .ونسبة تلقي الرعاية الصحية ما بعد الوالدة

( من النساء املعنيات  % 30ص املتابعة ما بعد الوالدة كلما ارتفع عدد والدات األطفال، بالنسبة للجزائر خت
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وعلى الرغم من إخنفاض نسبة النتائج احملققة إال أ�ا تظل ). يف األرياف % 26يف املناطق احلضرية و % 34

لكن . من اخلدمات الصحية لفرتة ما بعد الوالدة % 8معتربة مقارنة ببعض الدول ا�اورة كاملغرب اليت مل تتجاوز 

ومن وجهة أخرى فهنالك تفاوت يف مستوى اخلدمات الصحية بني احلضر والريف مما يستدعي ضرورة االهتمام 

  "24"بعناصر جودة الرعاية الصحية يف املناطق الريفية

  مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية، االيدز، المالريا وغيرهما من األمراض. ثالثا

لبشرية يف العقدين املاضيني بالعديد من دول العامل الدعوة إىل ضرورة ترتيب عن انتشار فريوس نقص املناعة ا 

إدراج وقف وحماربة هذا املرض املعدي واملدمر ضمن أولويات األمم وا�موعة الدولية، حبيث جاء ذلك بعدما 

يم فرص تعددت طرق انتشاره عرب العامل ليتزايد عدد املصابني �ذا الفريوس، مما تطلب إدراج مكافحته وتعم

العالج للمصابني ضمن أولويات املؤسسات الدولية وجعله هدفا من األهداف اإلمنائية لأللفية باإلضافة إىل ذلك 

فقد أكدت األمم املتحدة ضرورة انتشار أمراض معدية أخرى تضر بالصحة العامة للشعوب وا�تمعات كاملاالريا 

  . جعلتها كذلك ضمن أولويا�اوغريها من األمراض الفتاكة واملضرة حبياة البشر و 

: سنة 24- 15انتشار فيروس نقص المناعة لدى الحوامل اللواتي تتراوح أعمارهم ما بين: المؤشر األول.أ

تدعو منظمة الصحة العاملية وشركائها إىل االعتقاد  بأن االستجابة العاملية والشاملة حلالة الطوارئ من األمور 

لوقاية من أجل محاية املاليني من البالغني الشباب واألطفال الذين يواجهون الضرورية، إذ جيب أن تشمل على ا

  .أكرب اخلطر ولكنهم مل يصابوا بعد باملرض، أما العالج فهو اخليط الذي يفصل بني احلياة واملوت

نقص املناعة  بالنسبة للدول العربية فقد أشارت التقديرات احلديثة الصادرة عن برنامج األمم املتحدة املعين بفريوس

فارتفع ا�موع من  %35قد ازداد عدد املصابني �ذا الفريوس بنسبة جتاوزت  2001البشرية أنه منذ عام 

 % 27ارتفع عدد الوفيات بسبب االيدز بنسبة  2011و 2005ويبني عام .مصاب 37000إىل  27000

غري كافية لكنها يف ازدياد، كما ال  حالة وفاة، وال تزال التغطية بالعالج من الفريوس 17000إىل  14000من 

  ."25"يزال التمييز والوهم النمطي للمصابني من العوائق الرئيسية أمام احلصول على اخلدمات والوقاية من العالج

وهي نسبة مرتفعة  2009حالة إصابة سنة 1526بالنسبة للجزائر فقد قدر عدد اإلصابات بفريوس السيدا  

أي مبعدل  1999حالة مقارنة بسنة  210اإلصابة �ذا الداء قد ارتفعت بــ  جدا، وذلك باعتبار أن حاالت

  .%16زيادة يقارب 
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  تطور معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية ، االيدز في الجزائر):11(الشكل

  
Source: Rapport national sur les: objectifs millénaire pour le développement Algérie 

rapport établi par le gouvernement algérien, Juillet 2005, Algérie, P 60. 

ماحني 70468وقد أظهرت حتقيقات خمتلفة أن اجلزائر هي ذات انتشار حمدود للسيدا ، حبيث أنه من أصل      

 0.009أفراد حاملني للفريوس، وبالتايل تبلغ نسبة انتشار حاملي الفريوس) 07(هنالك سبعة)2000سنة (الدم 

وقد أظهر التحقيق الذي مت إجنازه خالل .% 0.014، ويبلغ انتشار فريوس املناعة املكتسبة لدى ماحني الدم %

من حاالت النساء،  %48.42حالة إصابة هنالك نسبة  1526أنه من أصل 2009-2005الفرتة املمتدة 

ت، وجند االنتشار األوسع  بني من احلاال % 42سنة بنسبة 49- 20وترتاوح فئة السن األكثر تعرضا ما بني

من  % 6.35من حاالت، كما مت تسجيل  % 80سنة بنسبة  49-20فئات السن الذين ترتاوح أعمارهم بني 

ويف حني كانت العدوى عرب الدم املهيمنة أصبحت ." 26")سنة 15إىل0فئةمن ( حاالت اإلصابة لدى األطفال 

عن طريق الدم، ويف نسبة  % 23.5مقابل  % 54.03سبة العدوى من خالل اجلنس األكثر انتشارا اليوم بن

من  %29وحسب املناطق مت تسجيل نسبة .من احلاالت يتم انتقال العدوى من األم إىل الطفل 1.56%

يف منطقة الغرب سيما وهران، تلمسان  %12احلاالت مبنطقة الوسط ال سيما اجلزائر العاصمة، تيزي وزو وجباية، 

ومع ذلك فإن املعطيات ال .مبنطقة ورقلة ومتنراست  %16سنطينة، عنابة وسطيف، مبنطقة ق %13وسعيدة  

تعكس الواقع فعال حبيث ال يتم انتساب حاالت السيدا اليت يتم حتويلها حنو املستشفى وحاالت حاملي الفريوس 

مستمرا ومتزايدا  الذين يتم كشفهم انطالق من التربع بالدم وعدد من الدراسات الظرفية ، وهو ما يستوجب حذرا

وعلى هذا األساس فقد مت مباشرة أعمال هامة تتعلق �ذا . إذ ال ميكن استبعاد خطر انتشار سريع للعدوى

 61مليار دج الختاذ كل اإلجراءات الكفيلة ملواجهة هذا الداء، كإنشاء 19.9اجلانب حبيث خصصت اجلزائر 

طنية قطاعية مكلفة مبتابعة األمراض املنتقلة جنسيا ومرض مركز وطين إلجراء التحاليل والفحوصات، إنشاء جلنة و 

نقص املناعة ، إضافة إىل تشكيل فوج عمل مكلف بتنفيذ برنامج متوسط املدى بالتعاون مع منظمة الصحة 

  :�دف إىل" 27"2011- 2007العاملية، حبيث مت اعتماد خطط عمل قطاعية لفرتة 

 محاية السكان خاصة الفئات اهلشة . 

  باألشخاص حاملي فريوس السيداالتكفل. 

 جتنيد احلركة اجلمعوية وا�تمعية . 

 دعم املعارف حول األمراض اجلرثومية من خالل التحقيقات حول محل فريوس السيدا . 
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يستخدم حوايل نصف النساء  :معدل انتشار وسائل منع الحمل في الجزائر: المؤشر الثاني.ب        

 أن الفوارق كبرية بني البلدان، إذ يزداد استخدام الوسائل بسرعة كبرية يف بعض املتزوجات وسائل منع احلمل غري

منها ويرتاجع يف أخرى، ومن املمكن أن يساهم على احلصول وسائل منع احلمل اآلمنة واملتيسرة الكلفة والفعالة 

 املباعدة بني يف ختفيض وفيات األمهات والرضع أل�ا تساعد يف جتنب حاالت احلمل الغري املقصود ويف

ولقد أثبتت التقارير أن أغلب الدول العربية قد حققت تقدما يف هذا املؤشر وذلك من خالل رفع . الوالدات

مصر، األردن، اجلمهورية العربية السورية، العراق، لبنان، الكويت : معدل استخدام وسائل تنظيم األسرة منها

وعلى جانب آخر . س واجلزائرعلى معدال�ا املرتفعة أصالتون:واليمن يف حني حافظت بعض الدول األخرى مثل

اليمن، اإلمارات العربية املتحدة، اململكة العربية السعودية، : يظل املستوى العام هلذا املعدل يف دول عديدة مثل

 وبشكل عام ال تزال معدالت اإلجناب يف غالبية الدول. جزر القمر، جيبويت، عمان وموريتانيا منخفضا نسبيا

العربية مرتفعة نسبيا مقارنة بالدول األكثر تقدما، األمر الذي يؤدي إىل االستنتاج بأن غالبية النساء يف هذه الدول 

  ال تزال أكثر عرضة للمخاطر الصحية املتعلقة باحلمل واإلجناب بسبب تكرار احلمل 

قياس نسبة استخدام الواقي يهدف قياس انتشار وسائل منع احلمل يف إطار هدف األلفية خصوصا إىل       

الذكري مقارنة بالوسائل األخرى الرتباطه بالوقاية من االيدز، ولكن يف الواقع أن الواقي الذكري غري مستخدم  

  ".28"كثريا يف جمتمعاتنا العربية يف العالقات اجلنسية الشرعية ، حيث يقع عبئ احلمل يف الغالب على املرأة

  ئل منع الحمل في الجزائرمعدل استعمال وسا): 07(الجدول 

  2014  2006  2002  2000  1995  1992  السنوات
  64  61  57  64  57  51  المعدل

 http://www.worldbank.or: بيانات البنك العالمي حول مؤشرات التنمية العالمية على الموقع االلكتروني: المصدر

وجهت  )1996(كان والتنمية متاشيا مع األهداف اليت حددت يف استعراض نتائج املؤمتر الدويل للس

اإلسرتاتيجية العاملية لصندوق األمم املتحدة حنو مساعدة احلكومات يف تعزيز قدرا�ا على كفالة أن تكون مجيع 

على أن توفر بصورة مباشرة، أوسع  2015مرافق الرعاية الصحية األساسية وتنظيم األسرة قادرة حبلول عام 

  . تنظيم األسرة ومنع احلمل والوقاية من املرضطائفة ممكنة من الوسائل الفعالة ل

يف ا�تمع اجلزائري قد حتسن خالل السنوات العشر ) تنظيم النسل(وعلى هذا األساس جند أن التخطيط العائلي  

بالنسبة للنساء املتزوجات وتبقى نسبة  2006سنة  %61األخرية ، إذ بلغت نسبة استعمال حبوب منع احلمل 

وكان من املتوقع أن  % 3.6ويبلغ معدل انتشار الوسائل الرمحية حاليا .% 6.8عيفة بنسبة استعمال الكندم ض

وهو ما أكدته بعض اإلحصائيات من خالل مؤشر اخلصوبة الذي حققت فيه اجلزائر  "29" %15يصل إىل

بل وقد وصلت ) % 1.4أي بنسبة اخنفاض تقدر بـ ( 1990سنة %4.6مقابل  2000سنة  % 3.2نسبة 

وعلى هذا األساس بوادر نقص التقدم ".30" % 2.3مبعدل خصوبة قدر بـ  2009ة إىل أقل من ذلك سنة النسب

، إذ أصبح مسلما حاليا )احلضر والريف( يف هذا املؤشر تبدو واضحة خاصة على مستوى بعض املناطق اجلغرافية 
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هداف األلفية اإلمنائية، أن بأ�ا تعاين من نقص فادح يف هذه اخلدمات،يتبني من خالل استشراف غايات وأ

خاصة فيما يتعلق جبانب .2015-1990اجلزائر قد خطت خطوة كبرية يف حتقيق أهداف األلفية لفرتة 

األهداف الصحية، مما يدل على فعالية السياسة املنتهجة ، كون أ�ا تركز جهودها بصفة خاصة على ا�االت 

قادرة على حتقيق األهداف املعلن عنها يف آجاهلا احملددة ؟ أم أ�ا أن اجلزائر : لكن السؤال املطروح هل.القطاعية 

تستلزم مدة أطول من ذلك يف الوقت الذي تكون بلدان أخرى قد وجهت أنظارها لتحقيق األهداف اليت مت 

  ."31"2020-2016حتديدها خالل فرتة 

III. ي الجزائرالتحليل القياسي لدراسة أثر اإلنفاق العام الصحي على المؤشرات الصحية ف.  

من خالل هذا النموذج حاولنا دراسة مدى تأثري اإلنفاق الصحي على إنتاجية القطاع، وعلى هذا األساس  

  :فقد حددنا جمموعة من املؤشرات الصحية ويتعلق األمر بــ

  .COV:نفقات الصحة. 1

  .EVN:أمل يف احلياة عند الوالدة.2

  EVNFلالينات أمل احلياة عند الوالدة بالنسبة . 3

  .EVNO:رأمل احلياة عند الوالدة بالنسبة للذكو .4

  DTC P3 :األطفال امللقحني ضد الدفترييا.5

  .VAR :األطفال امللقحني ضد احلصبة.6

 TMEV:والدة حية 1000معدل وفيات األطفال بالنسبة لكل .7

  TMEHساكن  1000معدل الوفيات بالنسبة لكل .8

 TSمعدل اخلصوبة .9

ات حتليل السالسل الزمنية لتحليل العالقة بني متغريات الدراسة بدل األساليب التقليدية اليت سيتم االستعانة بأدو 

، نظرا لكون املتغريات االقتصادية الكلية ) Spurious Regression(يؤدي استخدامها إىل نتائج مضللة 

  )تتسم بعدم االستقرارية

على الصحة،  32Granger-Newbold1974(يف إطار تقصي آثار وانعكاسات سياسة اإلنفاق العام

تقوم هذه الدراسة باختبار أثر اإلنفاق العام يف الصحة على املؤشرات الصحية يف اجلزائر خالل الفرتة ما بني 

، مت اختيار متغريات الدراسة مبا ينسجم مع النظرية االقتصادية والدراسات السابقة، إذ يقدم )2013 -1985(

   :منوذج الدراسة كالتايل
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GOV= DTC(-1) EVN(-1) VAR(-1)  

من خالل هذا النموذج سوف حناول دراسة العالقة بني أثر زيادة اإلنفاق العام على املؤشرات الصحية، 

  :حيث استندنا من خالل هذه الدراسة على املتغريات التالية

 GOV:  اإلنفاق احلكومي DTC : األطفال امللقحني ضد الدفترييا EVN:  الدةأمل احلياة عند الو    .  

VAR :األطفال امللقحني ضد احلصبة.  

من أجل اختبار استقرارية  ويتم استخدام اختبار فيليبس بريون :بار استقرارية السالسل الزمنيةتاخ.أوال

متغريات الدراسة، ونتائج االختبار املوضحة يف اجلدول املوايل، تثبت أن متغريات النموذج كلها متكاملة من 

حيث مت قبول الفرضية العدمية اليت تنص على عدم استقرارية . أ�ا مستقرة عند الفرق  األول الدرجة األوىل، أي

، وعند أخذ الفروق األوىل مت رفض الفرضية العدمية اليت 5و 1املتغريات عند املستوى عند درجة معنوية 

ند الفروق األوىل عند درجة تنص على عدم استقرارية املتغريات عند الفروق األوىل، أي أ�ا أصبحت مستقرة ع

باستعمال .ومن هنا تظهر ضرورة تقصي وجود عالقة تكامل مشرتك بني متغريات الدراسة. 5و 1معنوية 

الجدول :        املمثلة يف اجلدول التايل (ADF)حنصل على نتائج اختبار  « EVIEWS »برنامج 

  .اختبار اإلستقرارية):08(الجدول رقم

  Eviews8خمرجات برجمية   الباحثنيمن إعداد  :المصدر  

    .على التوايل  %1،  %5،  %  10تشري إىل مستوى معنوية عند ***، **، *

tabمن خالل اجلدول السابق نالحظ أن   jt t  وبالتايل نقبل الفرضية العدمية)H0 (  اليت تنص على

لة الزمنية اخلاصة باإلنفاق العام واملؤشرات الصحية، وذلك لوجود جذر أحادي وهذا عند املستوى، أن السلس

tabوعليه قمنا بتطبيق طريقة الفروقات من الدرجة األوىل وحصلنا على jt t وبالتايل  نرفض الفرضية العدمية

)H0 .(وجد �ا جذر أحادي، وبالتايل فهي مستقرةأي أن السلسلة الزمنية ملتغريات الدراسة ال ي.  

التكامل "مبا أن متغريات دراسة كلها مستقرة عند الفرق األول وهذا ما ستوجب تطبيق منوذج 

 ".المتزامن

 Adf  المتغیرات

  المحسوبة t-Statistic  الفروق األولى   المحسوبة  level  t-Statistic د المستوى عن

GOV 2.703261  -2.991878 
  

-6.131282  -2.976263  

DTC  1.640868  -1.953381  -3.857683  -2.981038  

EVN  -2.040981  -3.612199  -4.236453  -3.612199  

VAR 1.330403  -1.953381  -4.578567  -1.953858  
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يقدم جوهانسون طريقة  :  Johansen techniqueاختبار جوهانسون للتكامل المشترك . ثانيا

اختبارا ، حيث يعترب هذا االختبار أعم وأمشل من خالل تقدمي نتيجة خمتلفة الختبار التكامل املشرتك للمتغريات

traceλ ألثر
 واختبار القيمة العظمى 

axλm فإذا كانت قيمة االختبار احملسوبة أكرب من القيمة اجلدولية نرفض ،

ل الفرض القائل بوجود على األقل متجه تكامل الفرض القائل بعدم وجود متجه تكامل ملتغريات الدراسة ، ونقب

  .وإذا مت حدث العكس فالنتيجة تكون من خالل قبول الفرض القائل بعدم وجود تكامل مشرتك.واحد

   نتائج اختبار التكامل المشترك بطريقة جوهانسون):09(الجدول 

     

     
Hypothesized  Trace 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None * 0.885983 96.54977 47.85613 0.0000 
At most 1 * 0.570025 42.26451 29.79707 0.0011 
At most 2 * 0.448711 21.16379 15.49471 0.0063 
At most 3 * 0.222021 6.276379 3.841466 0.0122 
     
     Trace test indicates 4 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 

   Eviews8 مخرجات برمجیة  الباحثینمن إعداد  :المصدر

عدد املتغريات  فإننا نرفض وجود  أن عدد املتجاهات يساوي نتائج االختبار املعطاة يف اجلدول توضح 

ومبا انه ال توجد عالقة يف املدى الطويل سنقوم بدراسة العالقة .تكامل يف املدى الطويل ما بني متغريات النموذج  

إن عدم وجود عالقة بني متغريات . varيف املدى القصري وعليه سنقوم باستخدام منوذج االحندار الذايت املوجه 

ى الطويل إمنا هو راجع باألساس إىل ارتباط املؤشرات الصحية بعدة عوامل حتدد أهداف النموذج على املد

وأولويات املنظومة الصحية وذلك حسب املخططات والربامج الصحية املعتمدة، أما بالنسبة حلجم اإلنفاق 

قتصادية للبالد على الصحي كمتغري مستقل فهو مرتبط مبغريات أخرى تتعلق أساسا بالسياسة املالية واألوضاع اال

  .الرغم من أننا أثبتنا من خالل النموذج السابق أن اإلنفاق الصحي ال يتحدد مبستوى النمو االقتصادي

   varنموذج االنحدار الذاتي الموجه .ثالثا

  :النموذج العام لشعاع االنحدار الذاتي.أ
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  D (opérateur retard( "33"وميكن كتابة هذا النموذج بشكل آخر بإدخال معامل التأخري 

ttD   0)(  

أين  
i

n

i
in DD 




1

(  

     :بحيث

 itii XXD   

متغري، يرمز له بـ  K، واملتكون من P (décalages(ذو الدرجة  VARبشكل عام إن منوذج      

VAR(P) والذي يكتب على شكل املصفوفة التالية:  

tptpttt U  ....22110  
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  : حيث

 Yt : شعاع بعده)K,1.(  

 Ap : مصفوفة املعامل ذات البعد)K,p.(  

 A0 : شعاع ذو البعد)K,1 (ةللقيم الثابت.  

 Ut :شعاع التشويش األبيض bruit blan  ذو البعد)K, 1 (الذي حيقق الفرضيات التالية:  

st    0),(

),(

0)(









st

tt

t

UU

UU

U


  

  : ميكن كتابة النموذج على الشكل التايل D وباستعمال معامل التأخري

tt UD  0)(  

tt: أو UDDD  
 0

2
21 ).......

  

، وهو ، وال يعاين من املشاكل  % 85الدراسة هو مفسر للظاهرة بنسبة  منوذج االحندار الذايت املعتمد عليه يف

 : ويعطى بالعالقات التالية .القياسية 

 GOV = 0.8728005367*GOV(-1) + 1179103.50632*DTC(-2) + 6960801.74388*EVN(-2) - 

81746.5008147*VAR(-2) - 551448549.644 

 DTC(-1) = 8.56742994136e-09*GOV(-1) + 1.00709421283*DTC(-2) + 

0.114648904957*EVN(-2) - 0.337684057162*VAR(-2) + 20.4971893624 

 EVN(-1) = 6.53792525894e-10*GOV(-1) - 0.0104927797618*DTC(-2) + 

0.94249365672*EVN(-2) - 0.00401051105478*VAR(-2) + 5.38884860035 

 VAR(-1) = 9.35327213955e-09*GOV(-1) + 0.625692882955*DTC(-2) - 

0.359096779086*EVN(-2) + 0.304973448502*VAR(-2) + 29.035565941 
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  :مع العلم أن 

 R-squared  0.853646 

 

 Adj. R-squared  0.827036 

 

 F-statistic  32.08009 

 

 S.D. dependent  1.01E+08 

  . تبار حتليل التباينسنقوم بتحليل العالقة يف املدى القصري باالعتماد على اخ

 Variance خلصت نتائج تحليل التباين:Variance Décomposition تحليل التباين/ 2

Décomposition إلى ما يلي:  

كما ذكرنا سابقا بأن اإلنفاق الصحي هو متغري مستقل وبالتايل ال يتأثر بأي متغريات :بالنسبة لإلنفاق الصحي 

 . الدراسة، وإمنا حتدده عوامل أخرى

إن النتائج اليت توصلنا إليها من خالل هذه الدراسة كذلك ال تتطابق مع النتائج اليت توصلت إليها الدراسات  

السابقة على انه النفقات الصحية ال تساهم يف النمو االقتصادي ونفسر هذا بان تطور النفقات الصحية ال تؤثر 

جية العامل دون حتديد العوامل املؤثرة فيه للعمل على على النمو االقتصادي يف اجلزائر ألن االهتمام فقط بإنتا

كما أن . حتسينها وتوظيفها لرفع إنتاجية تنعكس سلبا على املنشآت العاملة يف االقتصاد وعلى النمو االقتصادي

تطور النفقات الصحية  ال تسبب النمو االقتصادي  يف اجلزائر ألن اإلنفاق على الرعاية الصحية على جودة 

ت الصحية املقدمة للمواطنني ال يراعى فيها الكفاءة يف اإلنفاق والتوزيع العادل للخدمات الصحية على اخلدما

  .  مستوى الدولة لتصبح يف متناول مجيع طبقات ا�تمع وباجلودة نفسها

   تأثير اإلنفاق العام): 10( الجدول     

VAR(-1) EVN(-1) DTC(-1) GOV S.E. Variance Décomposition of GOV: Période 
 0.000000  0.000000  0.000000  100.0000  28835465  1 
 0.649207  1.226700  3.062989  95.06110  31591399  2 
 0.189156  0.282196  1.974847  97.55380  65901582  3 
 0.418147  0.983210  3.884893  94.71375  76396449  4 
 0.238172  0.305295  1.648518  97.80801  1.43E+08  5 
 0.382415  0.798931  2.166456  96.65220  1.77E+08  6 
 0.262815  0.312014  0.893265  98.53191  3.12E+08  7 
 0.378066  0.667654  1.078846  97.87543  4.11E+08  8 
 0.284173  0.326803  0.440601  98.94842  6.96E+08  9 
 0.370466  0.575016  0.543149  98.51137  9.60E+08  10 

  .Eviews8اعتمادا على خمرجات برنامج  الباحثنيمن إعداد : المصدر
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إن التلقيح ضد الدفترييا يعترب من األهداف األساسية اليت مشلتها :بالنسبة لألطفال الملقحين ضد الدفتيريا 

اإلنفاق الصحي لتعميم االستفادة من هذا التلقيح،  املنظومة الصحية وذلك من خالل ختصيص نسبة معتربة من

وهو فعال ما تؤكده نتائج الدراسة وذلك باعتبار أن اإلنفاق الصحي ساهم بنسبة كبرية يف تعميم هذا نوع من 

  :واجلدول املوايل يبني ذلك بأكثر تفصيل. %92التطعيم بنسبة كبرية وصلت إىل ما يقارب 

  ام على التلقيح ضد الدفتريياتأثري اإلنفاق الع):11(الجدول

VAR(-1) EVN(-1) DTC(-1) GOV S.E. Variance Décomposition of DTC(-1): 
Période 

 0.000000  0.000000  98.90549  1.094511  2.188375  1 
 1.863550  0.542235  96.67305  0.921163  2.719755  2 
 4.818815  1.207072  81.22008  12.75403  3.033891  3 
 6.448911  1.235450  79.80312  12.51252  3.066545  4 
 5.973007  0.970239  61.79546  31.26130  3.486835  5 
 5.539045  1.273349  57.38390  35.80370  3.629895  6 
 3.376954  0.741857  33.40162  62.47957  4.767586  7 
 2.639707  1.231802  24.89581  71.23268  5.568658  8 
 1.188889  0.524707  10.42861  87.85780  8.628377  9 
 0.974289  0.876155  6.418407  91.73115  11.28388  10 

  .Eviews8اعتمادا على خمرجات برنامج  الباحثنيمن إعداد : المصدر

من املؤشرات الصحية اهلامة اليت تعرب عن مدى  يعترب أمل احلياة عند الوالدة: بالنسبة ألمل الحياة عند الوالدة 

وعلى هذا األساس فقد بينت نتائج الدراسة التحليلية أن هذا .فعالية السياسة الصحية أو باألحرى الربامج الصحية

املؤشر هو يف حتسن مستمر بالنسبة للجزائر ، إال أنه يظل دون املستوى املطلوب وهذا مبنظار التصنيف املعتمد 

منظمة الصحة العاملية وقد خلصت الدراسة التحليلية بأن حتسن مؤشر احلياة عند الوالدة مرتبط حبجم  من طرف

املوارد املالية املخصصة للقطاع ، أي أن حتسن الوضع الصحي يرتبط ارتباطا وثيقا بنسبة اإلنفاق العام اليت 

ذلك وذلك باعتبار أن اإلنفاق الصحي إال أن الدراسة القياسية أثبتت عكس . ختصصها الدولة للقطاع الصحي

كأقصى حد يف  أمل احلياة عند الوالدة، يف حني أن تعميم برامج التلقيح يؤدي إىل حتسن  %8ال يؤثر إال بنسبة 

 . كبري يف هذا املؤشر

مما سبق ميكن استخالص أن اإلنفاق احلكومي املسخر لقطاع الصحة ليس له تأثري كبري يف حتسني املستوى  

واجلدول .للجزائريني، وهذا ما يدل على عدم كفاءة عوامل اإلنتاج سواء كان العمل أو عامل رأمسال الصحي

  :   املوايل يبني ذلك بأكثر تفصيل
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 تأثري اإلنفاق العام على أمل احلياة عند الوالدة): 12(الجدول                     

VAR(-1) EVN(-1) DTC(-1) GOV S.E  Variance Decomposition of EVN(-1): Period 
 0.000000  93.77884  0.166874  6.054283  0.012865  1 
 2.070308  88.86200  1.038571  8.029121  0.026990  2 
 5.542435  81.68176  5.433304  7.342501  0.042921  3 
 9.517493  72.99781  10.55132  6.933377  0.060949  4 
 13.57807  66.76486  13.93217  5.724898  0.079334  5 
 17.47331  62.33605  15.17790  5.012745  0.097323  6 
 21.09798  59.84038  15.23076  3.830887  0.113406  7 
 24.33524  58.24823  14.36351  3.053015  0.127970  8 
 26.78815  56.86698  13.01904  3.325838  0.141111  9 
 28.83774  56.07518  11.44293  3.644148  0.153015  10 

  .Eviews8اعتمادا على خمرجات برنامج  الباحثنيمن إعداد : المصدر           

تظهر نتائج الدراسة بأن اإلنفاق الصحي يؤثر بنسبة  :بالنسبة لتأثير اإلنفاق العام على التلقيح ضد الحصبة 

وميكن إرجاع سبب ذلك إىل أن القضاء على هذا الداء .%97ضد احلصبة بنسبة  كبرية على توسع نسبة التلقيح

كان من بني األهداف املسطرة من قبل منظمة الصحة العاملية يف إطار ميثاق األلفية والذي صادقت عليه اجلزائر، 

اجلدول  وللتوضيح ألكثر.2015وهو ما استدعى ضرورة رصد مبالغ هامة لتجسيد هذا اهلدف قبل حلول سنة 

  :املوايل يبني ذلك

  تأثير اإلنفاق العام على عملية تعميم التلقيح ضد الحصبة:)13(الجدول

VAR(-1) EVN(-1) DTC(-1) GOV S.E  Variance Decomposition of VAR(-1): Period 
 32.71185  5.514389  61.77092  0.002841  3.033035  1 
 24.56089  3.947423  70.45047  1.041224  3.596857  2 
 16.13376  3.181490  49.37205  31.31270  4.444481  3 
 15.39578  3.060012  48.82188  32.72233  4.554262  4 
 7.384630  1.598393  23.15250  67.86447  6.746364  5 
 6.002105  1.508150  20.78817  71.70158  7.489865  6 
 2.401700  0.621213  7.972649  89.00444  12.54764  7 
 1.701362  0.831009  6.311679  91.15595  15.40514  8 
 0.775090  0.368145  2.331275  96.52549  26.33974  9 
 0.627244  0.637552  1.813585  96.92162  34.91581  10 

  .Eviews8اعتمادا على خمرجات برنامج  الباحثنيمن إعداد : المصدر

  :الخاتمة

اعتربت منظمة الصحة العاملية بأن الصحة اإلجنابية هي أحد أهم أركان الصحة العامة وهي حالة من السالمة 

اجلسدية والعقلية واالجتماعية وليس فقط غياب املرض، ومن هذا املنطلق ترتبط الصحة اإلجنابية ارتباطا وثيق 

ها مؤثرة ومتأثرة بكل مراحل حيا�ا ابتداء من الطفولة وصوال إىل بوجود املرأة وكيا�ا ودورها يف ا�تمع مما جيعل

الشيخوخة، لكل طفل احلق يف أن يتمتع بأفضل حالة صحية بدنية وذهنية وروحية ممكنة ، وتتعهد الدول بأن 

تسعى إىل ممارسة هذا احلق بالكامل وتعد نسبة وفيات األمهات انعكاسا عن التكفل الصحي باحلمل يف جوانبه 

الوقائية أوال مث الشفائية، كما يعد مؤشرا عن االستفادة من العالج وجتهيزات مصاحل طب التوليد، وال يزال 
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مستوى وفيات األمهات، أي وفيات النساء بسبب احلمل أو الوالدة، يشكل على غرار وفيات األطفال، مشكل 

  :ورقة البحثية ما يليصحة عمومية يف اجلزائر ومن النتائج املتوصل إليها من خالل هذه ال

  تعميم برامج التلقيح الوطنية والرعاية الصحية املتكاملة للطفل باإلضافة إىل املتابعة الطبية لألم قبل ،أثناء وبعد

 . الوالدة جمانا

  حتسني الرعاية الصحية لألم والطفل يف املناطق الريفية بنسب مماثلة بتلك اليت يستفيد منها سكان املناطق احلضرية

 .دما كانت الفارق كبريا يف السنوات املاضيةبع

  سامهت برامج االستثمارات العمومية وكذا النفقات العمومية إىل حتسني مؤشرات التغطية الصحية، وامتصاص

 .الطلب املتزايد على اخلدمات الصحية

 ي على املؤشرات أظهرت العالقة يف املدى الطويل أن اإلنفاق العام على الصحة له تأثري إحيايب مفسر إحصائ

 .الصحية

  من هنا جيب العمل على زيادة االنفاق على الصحة وليس العكس وذلك ملعاجلة املشكالت العديدة اليت يعاىن

منها ا�تمع، وهو ما يتطلب وضع االسس الضرورية إلصالح االنفاق العام وجعله يصب يف صاحل االهداف 

 .الرئيسية اليت تقرر من اجلها

  :التوصيات

قا من النتائج املتوصل اليها و من أجل الرقي �ذا القطاع مبا يتماشى واألهداف املعلن عنها يف ميثاق انطال

  :األلفية فقد ارتأينا ادراج التوصيات التالية

  باعتبار أن النظام امليزاين ال يتماشى و التطورات احلاصلة فال بد من اصالح نظم تسيي املوازنة العامة للمؤسسات

 . يكون هنلك رشادة يف تسيري موارد القطاعالصحية حىت

  كو�ا استطاعت أن حتقق نتائج مرضية مبوارد )املغرب و تونس مثال(العمل على االستفادة من خربات دول اجلوار

 .مالية حمدودة

  االهتمام أكثر مبحال الرعاية الصحية األولية. 

 ئر مازالت تعاين من قصور كبري يف عدة ملفات إصالح النظام الصحي و ذلك لكون أن املنظومة الصحية باجلزا

 ).اخل...التمويل،التخطيط،القوانني(

  حىت يكون هنلك استدامة يف حتسني املؤشرات  2019العمل على حتسني هذه املؤشرات اىل فرتة ما بعد

  .الصحية

  



 

 

- ة قياسية دراسة تحليلي –تقييم اإلنفاق الصحي بالجزائر من خالل مؤشرات أهداف األلفية   

 

  . أزمور رشيد .أ

  .على دحمان محمد .أ

  

145 
 .2018جوان  – 04: العدد مجلة التنمیة واإلستشراف للبحوث والدراسات   

  :االحاالت والمراجع

                                                           
 .02،ص 2006: جملس التخطيط ، مؤشرات التنمية املستدامة يف دولة قطر، الدوحة  - 1
دعم ووضع إسرتاتيجية مستدامة وخطة تنفيذية لتطوير املوارد : زارة التنمية والتعاون الدويل،تقرير األهداف اإلمنائية لأللفيةو  - 2

 .02، ص  2007سنة  25 -23البشرية ، سوسة تشرين األول  
3  -  WhO (world health organisation)2003 : The world Health report 2003 shaping 

futur, Geneva, ,pp12,13. 
4  - , 2003 , Humane dévalement, report 2003 , New York oxford university press , 

PP 85,86 
زميت خدوجة ،حتليل تكاليف الصحة يف اجلزائر،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية فرع تسيري،جامعة  - 5

 .59، ص.2000 - 1999اجلزائر،
 .15،ص 1997أكتوبر 29- 28صحة األم والطفل ،الدورة التاسعة،:رير ا�لس االقتصادي واالجتماعي حول تق - 6
وضع األطفال يف العامل ، جامعة الدول العربية  : حول) إقليم للشرق األوسط ومشال إفريقيا( التقرير الصادر عن يونيسيف- 7

 .08، ص  2008للنشر ، ديسمرب 
، مسيح البستاين ، موزة السلم ، األهداف اإلمناتئية لأللفية يف دولة قطر ، تقيم و استشراف ، جملة عبد القادر لطرش .د - 8

 .15، ص .2009، الطبعة األوىل ، الدوحة، 04دراسات سكانية ، اإلصدار رقم 
للمشاركة يف إطار  زينب فصويل ،الواقع الصحي لألطفال يف اجلزائر وجمهودات الدولة من أجل الرعاية ، مداخلة مقدمة - 9

، الطارف ،  2014أفريل  22-21فعاليات ملتقى دويل األول خاص بالصحة العامة والسلوك الصحي يف ا�تمع اجلزائري ، 

 .14ص 
10  - -le rapport national sur les objectifs millénaire pour le développement ,Algérie 

,op.cit, P 48 
، مداخلة مقدمة يف إطار امللتقى الدويل اخلاص 2015، األهداف التنموية لأللفية يف أفق بوسامل فاطمة، بوسامل زينة 11

 . 14،ص 2015نوفمرب  24/25بسياسات ترشيد اإلنفاق الصحي ،
،جوان 31عياشي نور الدين، تطور املنظومة الصحية اجلزائرية، حبوث اقتصادية، الصادرة يف جملة العلوم اإلنسانية، العدد  - 12

 .298، ص 2009
 56صحة األم والطفل، مرجع سابق، ص :تقرير ا�لس االقتصادي واالجتماعي حول - 13
، مرجع 2003املشروع التمهيدي للتطوير الوطين اخلامس حول التنمية البشرية ل :ا�لس الوطين االقتصادي واالجتماعي - 14

 70سابق، ص 
اجلزائر،جوان )اليونيسيف(يات األطفال بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة،وزارة الصحة والسكان،الربنامج الوطين ملكافحة وف -  15

 09، ص 1986
،مرجع 2003املشروع التمهيدي للتطوير الوطين اخلامس حول التنمية البشرية لسنة :ا�لس الوطين االقتصادي واالجتماعي- 16

 70سابق ص 
 http://www.worldbankory :على املوقع االلكرتوين مؤشرات التنمية العاملية : بيانات البنك العاملي حول -- 17



 

 

- ة قياسية دراسة تحليلي –تقييم اإلنفاق الصحي بالجزائر من خالل مؤشرات أهداف األلفية   

 

  . أزمور رشيد .أ

  .على دحمان محمد .أ

  

146 
 .2018جوان  – 04: العدد مجلة التنمیة واإلستشراف للبحوث والدراسات   

                                                                                                                                                                                     
األهداف اإلمنائية لأللفية وآثار األزمات االقتصادية العاملية على حتقيقها،جامعة الدول العربية :التقرير العريب الثالث حول - 18

 ..31، ص .2010
ن اإلجنازات والتحديات يف جمال تعزيز املساواة بني حملة عامة ع: التقرير الوطين للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية  - 19

 .10، ص 2010اجلنسني ومتكني املرأة ،اجلزائر ،
أمحد عبد املنعم، ماجدة حممد ، أوضاع األطفال واألمهات يف املناطق احلضرية لبعض الدول العربية، ورقة عمل خاصة  - 20

 .22، ص )القاهرة ( جامعة الشمس ،  2008ماي  5-3باملؤمتر العريب حول اإلدارة الصحية من 
 .74، ص 2009اإلحصائيات الصحية العاملية ،الصادرة عن منظمة الصحة العاملية  - 21
  08، ص 2006املشروع العريب لصحة األسرة ، جامعة الدول العربية ،ا�لد الثاين والثالث ،القاهرة  - 22
الصحة عامة عن اإلجنازات والتحديات يف جمال املساواة بني :لشعبية حولالتقرير الوطين للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية ا - 23

 .09اجلنسني ومتكني املرأة ، مرجع سابق، ص 
 11، ص  2004التقرير اخلاص بالصحة يف العامل ،الصادر عن منظمة الصحة العاملية، جنيف ،ماي  - 24

25  -  rapport national sur les objectifs du milliaire pour le développement, op cit, P 

90 
حملة عامة عن اإلجنازات والتحديات يف جمال تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني :التقرير الوطين للجمهورية لدميقراطية الشعبية - 26

 11املرأة مرجع سابق،ص 
 .10ص ، مرجع سابق، 2015األهداف التنموية لأللفية يف آفاق :فاطمة بوسامل ، زينة بوسامل  - 27
سلع الصحة اإلجنابية وتنفيذ :للسكان حول  تقرير ا�لس التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي  صندوق األمم املتحدة -28

 .07، ص  2001الربامج القطرية ، نيويورك ، جوان
 .293، ص 2009التقرير العريب املوحد ،إحصائيات خاصة بالدول العربية ، لسنة  - 29
، ص 2010، يونيو 52،جملة التمويل والتنموية ،العدد  2020-2016أهداف التنمية املستدامة لفرتة من : مرييزناتايل را - 30

25. 
مدحية مدحية حممود خطاب،حتديد أولويات اإلنفاق العام يف جمال الصحة، مؤمتر أولويات اإلنفاق العام يف مصر والدول  - 31

 .18العربية، القاهرة، ديسمرب ، ص

 
33 - Regis Bourbonnis : Econométrie manuelle et exercice corrigées , 5ème édition Dunod, 

Paris 2006. 



 

 

 أساليب التسويق الرياضي من وجهه نظر رجال األعمال
 .يحياوي سمير .د

  .حداش عبد اهللا.أ.    دحماني جمال. أ

 

147 
 .2018جوان  – 04: العدد مجلة التنمیة واإلستشراف للبحوث والدراسات   

 أساليب التسويق الرياضي من وجهه نظر رجال األعمال

  :إعداد

 .يحياوي سمير. د

  . دحماني جمال. أ

  .حداش عبد اهللا.أ

 

  :ملخص البحث

هدفت الدراسة إىل التعرف على دور القطاع اخلاص يف التسويق الرياضي ويف ظل الظروف احلالية اليت         

حثون  املنهج الوصفي باألسلوب املسحي وكانت عينة الدراسة  جمموعة تعيشها الرياضة اجلزائرية ، واستخدم البا

، ومت )70(من رجال األعمال والتجار املمثلني بأصحاب الشركات العاملني يف القطاع اخلاص والبالغ عددهم 

ضها استخدام استمارة االستبيان خاصة باألساليب اليت يعتمد عليها رجال األعمال للتسويق الرياضي حيث مت عر 

على جمموعة من املختصني احملكمني وإجراء معامالت الصدق والثبات  أما مفتاح التصحيح فكان مقياس التقدير 

 –االحنراف املعياري  –املتوسط احلسايب (ومت استخدام األساليب اإلحصائية املناسبة ) ليكرت ( اخلماسي 

ئج اليت توصل هلا الباحثون يف جداول خاصة ومرتبة وبعدها مت عرض النتا) كاي سكوير  –التكرار والنسبة املئوية 

وقد استنتج الباحثون جمموعة من االستنتاجات منها يسعى التسويق الرياضي إىل جذب واستقطاب رجال 

األعمال من العاملني يف القطاع اخلاص، وإن مجيع أساليب التسويق قيد الدراسة وجدت أراء اجيابية من قبل 

 رجال األعمال

  التسويق الرياضي، رجال األعمال :المفتاحية الكلمات 

Abstract : 

The study aimed to identify the role of the private sector in sports marketing and 

in the current conditions experienced by Algerian sport. The researchers used the 

descriptive method in the survey method. The sample of the study was a group of 

businessmen and traders representing the owners of companies working in the 

private sector (70), the questionnaire was used for the methods used by the 

businessmen of sports marketing, where they were presented to a group of 

arbitrators and the transactions of honesty and consistency. The key of the 

correction was the five-measure scale (Likert) and the appropriate statistical 

methods were used (arithmetic mean, standard deviation, repetition and 
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percentage) And the results of the researcher were presented in special tables and 

arranged. The researcher concluded a number of conclusions from which sports 

marketing seeks to attract and attract businessmen from the private sector. 

Marketing of Under study found positive views by business 

Keywords: Sports Marketing, Businessmen. 

  :تمهيد

 وقت إىل ويرجع ذلك مباليني الدوالرات، صناعة إىل صغرية و ضئيلة صناعه من الرياضي التسويق تطور

 جمتمعنا يف أمهية أكثر الرياضي والتسويق ومنافسا�ا الرياضة ممارسة فأصبحت األفراد لدى احلر الوقت أو الفراغ

 اقتصادية مكاسب من حتققه وما الرياضية والبطوالت بالرياضة الناس اهتمام و االتصال وسائل تطور مع املعاصر

 بدراسة األخرية اآلونة يف االهتمام زاد حيث رياضية، مؤسسة ألي اإلدارية الوظائف أهم من التسويق يعترب حيث

 التسويق استغالل أن ونالباحث ويرى، أنواعها اختالف على املؤسسات معظم يف التسويقية املفاهيم تطبيق و

 صناديقها ميول و الرياضية االحتادات و املؤسسات نشاطات مهما لتحسني جانبا يعترب العلمية وانبهجب الرياضي

 وتوفري املستلزمات املطلوبة النفقات على االحتادات ويعني الوزارة كاهل عن املايل العبء إضافية ختفف مبوارد

 .الرياضي للنشاط الرياضية

 خالل من الرياضية النشاطات دعم وحتسني لتطوير األمثل ىاملستو  إىل الوصول املمكن من انه اتضح

 وكل الكفاءات ووجود واخلرباء املسئولني وجهود النشاط على القائمني بتعاون وكذلك الرياضي، التسويق استغالل

  . والشركات واملؤسسات املستثمرين من الرياضي النشاط بدعم صلة له من

ور اهليمنة االقتصادية التكنولوجية بوضوح من خالل املشاركة يف ويف ظل النظام االقتصادي اجلديد برز د

دعم األنشطة الرياضية واملهرجانات باختالف جماال�ا ومع بروز العالقة القوية الواضحة بني الرياضة واالقتصاد 

مهية أساليب أصبح للقطاع اخلاص دور أكثر فعالية وتأثري من ذي قبل برعاية ودعم األنشطة الرياضية مما زاد من أ

التسويق الرياضي هلا، وبناًء على ذلك وغريه وجد الباحثون وان هناك حاجة ملحة ضرورية إىل توسيع وتنويع 

  .قنوات إيرادات األندية الرياضية

  :ومن خالل ما سبق جاء اإلشكالية على النحو التايل 

من وجهه نظر رجال ما هي األساليب التي يعتمد عليها القطاع الخاص في التسويق الرياضي  

  األعمال؟ 

 مفاهيم أساسية حول عن احملور األول املقال على حمورين أساسيني مها عناصر توزعت ذلك وعلى

نتائج  وتفسري ومناقشة وحتليل عرض وكذلك تضمن البحث امليدانية، إجراءات واحملور الثاين الرياضي، التسويق

  .واقرتاحات الدراسة امليدانية
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  .فاهيم أساسية حول التسويق الرياضيم: المحور األول

التسويق هو أحد األنشطة املهمة والرئيسية ألي مؤسسة سواء كانت رياضية أم غري رياضية وما يعنينا هو 

تسويق النشاط الرياضي حيث أصبحت احلاجة ملحة وضرورية لقيام األندية الرياضية بنشاط التسويق الرياضي 

أغلب األندية الرياضية اجلزائرية تعتمد يف توفري األموال الالزمة للقيام مبين على أسس علمية سليمة إذ إن 

بنشاطا�ا الرياضية على املنحة املقدمة من قبل وزارة الشباب والرياضة هلا بالدرجة األوىل وكذلك على بعض 

لألندية الرياضية النشاطات التسويقية غري املنتظمة يف حني إن عملية التسويق الرياضي ال توفر اجلانب املادي 

  . فقط بل تتعدى ذلك إىل جوانب أخرى كاإلعالمية واملعنوية

 كفاءة غري والريادة التميز جتاه وتتحرك والنمو، االستقرار إىل �دف مؤسسة أي أمام بديل هناك يعد مل

 على ونشاطه التسويق وظيفة هيمنة عليها واملتفق الواضحة احلقائق من وأصبح ونشاطه، التسويق وظيفة وفعالية

 بكر أبو ( ومنوها املؤسسة استقرار عليه يتوقف الذي احلقيقي واعتبارها التحدي املعاصرة املؤسسات اهتمامات

 ).9 ص ، 2005 محمود،

 أهدافها عن النظر بصرف املنظمات مجيع يف التطبيق شائعة وظيفة الشامل فكره يف التسويق أصبح فقد

 القريب األجل يف ا�تمع و املستفيد رفاهية على وركز واملؤسسة املستفيد خدمة استهدف وقد إنتاجها، ونوعية

 تستمد أل�ا أسواقها خلدمة توجد أ�ا يفرتض اليت املنظمة وكذلك ا�تمع، مصاحل حتقيق يف واملسامهة والبعيد

 وإشباع للمجتمع فعاملنا عن والبحث باجلماهري إحساسها فينبغي فيها، وتؤثر ختدمها اليت ا�موعات من كيا�ا

 أمر اخلدمات ومنها امللموسة غري املنتجات على  الرتكيز فان املنطلق هذا من ا�تمع، رفاهية يتم وبذلك حاجاته،

  ).19 ص ، 2006 خليل، المساعد( اإلشباع هلذا ضروري

  Marketing: التسويق - 1-1

 principles ofيف كتا�م lamp, hair, makdanil ذكر كل من المب هري، وماكدنل 

market  أن التسويق هو عمليات ختطيط وتنفيذ مفاهيم التسعري والرتويح والتوزيع لألفكار والسلع واخلدمات

  .خللق تبادل يشبع أهداف األفراد واملنظمات

 طاقات يف ضوء وتفهمها املستفيدين أو املستهلكني ورغبات حاجات يتضمن بأنه التسويق هواردً  يعرف

 على توصيلها مث هلا وفقا واخلدمة تشكيل املنتج ميكن حىت واحلاجات الرغبات بتلك املختص يفتعر  مث املؤسسة

  ).104، ص2000الغيص منى، ( أخرى مرة املستفيد أو املستهلك

 يشبع الذي واالجتماعي االقتصادي امليكانيزم انه على عرفا التسويق « KOTLER & DUBOIS »أما 

  للمستقبل للقيم أخرى تركيبات و تبادل املنتجات و خلق طريق عن اجلماعات و رد ا األف متطلبات و رغبات

(kotlet & debois, 2000,p 40). 
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�ا املؤسسة مع  تتكيف اليت الوظيفة أو العملية بانه التسويق عرف فلقد « WEBSTER »كذلك 

 (webster, 1974,p,13)احمليط 

 حتليل و يف اكتشاف متثل اليت رحل ا امل بأنه التسويق عرف فقد « BENOUN »لـ  بالنسبة و 

منه  جزء أو يطلبه ملا تستجيب سياسة متكيفة تشغيل و تصور �دف للمجتمع الباطنية و الظاهرية املتطلبات

(benoum, 1991,p05) 

 من بالقبول وقوبل  (AMA)للتسويق األمريكية اجلمعية وضعته شامل، ما نوع تعريف تقدمي ميكن كما

   :بالتسويق هتمنيامل أغلب طرف

 إىل املنتج اخلدمات من و السلع تدفق توجيه إىل �دف اليت املؤسسة أنشطة خمتلف تنفيذ هو التسويق"

  ."املستهلك

 واخلدمات تكييف املنتجات وحماولة املستهلك ورغبات حباجات االهتمام هو :التسويق بأن الباحث ويرى

  .املؤسسة و الفرد أهداف حتقيق قصد ذوقه مع

  :التسويق سمات1-2

  ):http://etudiantdz.com/vb/t41915.html(يتسم التسويق مبا يلي

 .الناس ورغبات حاجات دراسات على يقوم 1-

 .املناسبة والسياسات التسويقية االسرتاتيجيات وضع قبل احمليطة واملتغريات الظروف دراسة على يقوم 2-

 دون منهما كل وأهداف واملستهلك اخلدمة أو املنتج مها رئيسيني طرفني بني للمواءمة جادة حماولة انه 3-

 .العامة باملصلحة اإلضرار

  .والبيع اإلنتاج وبعد وأثناء قبل مستمرة وظيفة التسويق 4-

  . اجليدين والتنفيذ التخطيط على يعتمد التسويق إن- 5

  Sport Marketing: الرياضي التسويق - 1-3

 منذ الرياضي التارخيي للتسويق التطور إىل نتعرض سوف رياضيال التسويق ومفهوم لتعريف التعرض قبل

 نشا التسويق أن نالحظ أن نستطيع املاضي النظر يف فعند العشرين، القرن أوائل مع خمتلفة ور ص يف ظهوره بداية

  .فجائيا وليس تدرجييا وتطور

اخلصوص يف الواليات ويف خالل اخلمسون عاما املاضية، شارك عدد كبري من رجال األعمال وعلى وجه 

 من بدءا الرياضي بالتسويق املتعلقة والفلسفاتاملتحدة األمريكية يف وضع مفاهيم معينة لتطوير املمارسات 

 على الرياضي التسويق يف بارنيم مسامهات وتركزت Barnum ببارنيم  ومرورا Shoman شومان  األسطورة



 

 

 أساليب التسويق الرياضي من وجهه نظر رجال األعمال
 .يحياوي سمير .د

  .حداش عبد اهللا.أ.    دحماني جمال. أ

 

151 
 .2018جوان  – 04: العدد مجلة التنمیة واإلستشراف للبحوث والدراسات   

التسويق  ممارسات تطوير يف سامهت ا�هودات هذهو  Billveekفيك  بيل مث اإلعالمي والرياضي، ا�ال

  :يلي كما الرياضي

 هي التذاكر طريق لبيع أفضل أن يرى) billveek)1994 فيك  بيل كان حيث الدعاية ومواد التذاكر بيع  - 

 يه �ا اشتهر اليت األشياء أهم وٕاحدى) الكشافة الطالبية، التجمعات السريك،( اجلماهريية التجمعات استغالل

 دور من تلعبه ملا ألعامه بالعالقات وكذا اهتمامه االنتباه، هامه جتذب أشياء إىل العادية األدوات حتويل على قدرته

  .التسويقية العملية يف هام

 وكابنت بيسبول حمرتف كالعب) Spalding )1995سبالدنج  اشتهر والرعاية الرياضية املنتجات ترويج -

 لعب حيث .الرياضية وصناع املنتجات األعمال جمال يف الرئيسية اجنازاته تعد ذلك من الرغم وعلى الوطين الفريق

 املناصب من واستفاد للرياضة عرضة طريقة يف ورئيسيا هاما ر ا دو االجتماعية والصناعية بالتغريات سبالدنج وعي

 يف تطوير سبالدنج تمسامها وترتكز البيسبول برياضة اخلاصة املنتجات تسويق يف جيده توالها بصوره اليت

 هنا ومن .للبطوالت لتصبح رعية الشركات توقيع على حيصل حيث العقود توقيع جمال يف الرياضي التسويق

   Sport Sponsorshipالرياضية  الرعاية فكرة جاءت

 يف ر ا دو أو لعب أسس الذي األعمال رجل وهو) Davidson )1934سون  دافيد التسويق حبوث -

 القدم، كرة وفريق اهلوكي، وفريق ,السلة كرة للعبة ألمريكيةا اجلمعية تأسيس

 نتج وقد وتقدميه الرياضي املنتج حمتويات اختبار أعاد انه ببساطة الرياضي التسويق جمال يف سون دافيد وإسهامات

 خدمواست املدن يف االحرتاف ذات مسوقو األلعاب واتبعها قدمها واليت القوانني وتغيري االختبار إعادة عن

 هو اهلدف أن أي الالعبني �موعات املنافس موقف تشكل اجلماعة أن هذه شان من ومهيه كمغريات االنتشار

مع  التوافق على البقاء جيب بأنه الرياضة ملسوقي عمليا منوذجا تقدميه يف أسهم املنتج وأيضا لتسويق مناخ خلق

 ,Bonnie,1994).لدى املستهلكني هتماماتواال املتغرية االحتياجات على والتعرف املختلفة أالزمنه

p.20)  

  Sport Marketing الرياضي  التسويق تعريف -1- 1-2

 املنتجات مث توجيه ومن السوق يف السائدة واالجتاهات ري أ ال استطالع إال هو ما الرياضي التسويق

  (Booniel, 1994, p150).االجتاهات  تلك مع لتتوافر الرياضية واخلدمات

وتصاحب انتقال السلع  ضا بأنه جمموعة من اجلهود واألنشطة املستمرة واملتكاملة اليت تسهلويعرف أي

األهداف واملنافع االقتصادية  حتقيق واخلدمات واألفكار من مصادر إنتاجها إىل مشرتيها ومبا يؤدي إىل

 .واالجتماعية للمستهلك واملنتج وا�تمع
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 ورغبات يشبع حاجات الذي املتكامل املزيج وتقدمي طيطخت على يقوم الذي النشاط بأنه يعرف كذلك

 البيئية الظروف ظل وقدر�ا يف اهليئة وأهداف املشرتي أهداف بني املواءمة حماوالً  املستهلكني،

  (http://www.iraqacad.org/Lib/adil/adil5.htm).احمليطة

 :الرياضي التسويق أهمية - 1-3

 وجماالت الرياضية األنشطة مبستوى االرتقاء إىل يسعى أنه جند اضيالري التسويق أمهية بتوضيح قمنا إذا

 توضيح مع الرياضة ممارسة حنو اجلمهور وجذب اهتمام حوالرتوي واإلدارة والتدريب التعليم، والرياضية البدنية الرتبية

 وعائد ربح من يتحقق أن ميكن ما جانب إىل حياة، أسلوب تصبح أن إىل وتدعيمها وتعزيزها .لإلنسان قيمتها

 .مادي

 للتسويق إداري جهاز وجود عدم كذلك .تواجده ضرورة يؤكد وأمهيته الرياضي التسويق فهم فعدم

 .أمهيته يؤكد املختلفة باملؤسسات الرياضية الرياضي بالتسويق متخصصني وجود وعدم .الرياضية باملؤسسات

 ص 2006 ,الشافعي (والرياضية البدنية الرتبية يف جماالت وتطبيقها التسويق أساليب وضوح عدم إىل باإلضافة

85( 

  :خاصة بصفة الرياضية بالمؤسسة الرياضي التسويق أهمية - 1-4

عبد  ناصري(تتمثل أمهية التسويق الرياضي داخل املؤسسة االقتصادية بصفة خاصة يف العناصر التالية

  ):59 ص ، 2007 القادر،

 .الرياضية للخدمات التسويق من املؤسسة موارد زيادة على العمل ضرورة -

 .األخرى واملؤسسات املؤسسة بني املنافسة فرص توفري على العمل ضرورة -

 .املؤسسة طرف من املقدمة الرياضية اخلدمة مبستوى االرتقاء -

 .الرياضية املؤسسة تقدمها أن ميكن اليت الرياضية اخلدمة نوع حتديد على العمل ضرورة -

 .التسويق بإدارة والعاملني للمستفيدين التسويقية األهداف بتوضيح االهتمام جيب -

 .الرياضية للخدمة والدويل احمللي التسويق عن مسحية دراسات بعمل االهتمام -

 .باملؤسسات التسويقية اخلطط وضع يف املتخصصة اإلدارية الكوادر بتدريب االهتمام -

 .الرياضية دماتاخل على املؤثرة البيئية الظروف دراسة رعاة ا م جيب -
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  :الرياضية بالمؤسسات الرياضي التسويق أساليب - 1-5

 واملنافسات والدورات ا�االت الرياضية والبطوالت باستخدام تطبيقها ميكن اليت املختلفة األنشطة جمموعة هي

 .الرياضي التسويق يف واالوملبية والقارية والدولية احمللية

 :يلي ملا وفقا وتتعدد

 .واإلعالن الدعاية حقوق تسويق 1-

 .التلفزيوين التسويق 2-

 .واملباريات البطوالت تسويق 3-

 .الالعبني تسويق 4-

 .واالجتماعية الرياضية املنشئات تسويق 5-

  .واخلارجي الداخلي للجمهور اخلدمات تسويق 6-

  :مصطلحات ذات عالقة بالتسويق الرياضي- 1-6

  Additionnel Productاإلضافي  المنتج 1- 1-6

 من معني سوق قطاع على واملوجهة املؤسسة بواسطة فيه يتحكم اليت التسويقية األنشطة من اخلليط هو

  :)23، ص2009والشافعي،  حجازي(اآلتية العناصر من ويتكون الرياضي ا�ال يف املستفيدين

  .الرياضية األنشطة أو اخلدمة أو املنتج -

  .الشرائية والقدرة باجلودة ويرتبط :السعر -

  .للمستفيد املقدمة الرياضية واألنشطة واخلدمة املنتج عن والدعاية اإلعالن وهو :الرتويج- 

   السكاين للتعداد وفقا توزيعا جغرافيا الرياضي النشاط أو اخلدمة أو املنتج تقدمي مكان ميثل الذي املكان :التوزيع -

  Sports media: الرياضي اإلعالم 2- 1-6

 واألنشطة باأللعاب اخلاصة والقوانني القواعد وشرح الرياضية واحلقائق املعلوماتو  األخبار نشر عملية هي

 ، 2000 ,حمدان سارى( الرياضي وعيه وتنمية ا�تمع أفراد بني الرياضية الثقافة نشر بقصد للجمهور الرياضية

 ).22ص
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  Sport Consumer الرياضي  المستهلك 3- 1-6

 االستخدام بغرض خدمة أو سلعة املنتج هذا كان سواء لرياضيا املنتج يشرتون الذين األفراد هم

  .االستمتاع أو الشخصي

  :إجراءات البحث الميدانية: المحور الثاني

من خالل خربتنا يف اهليئات اإلدارية والتدريبية لألندية والرابطات الرياضية وجدنا إن برنامج عمل األندية 

ية وما يتعلق به يكون مرهونًا باألموال اليت حتصل عليها االحتادات الرياضية يف تطوير وتوسيع األلعاب الرياض

والرابطات والنوادي الرياضية من وزارة الشباب والرياضة وهي دون مستوى الطموح حىت وصل احلال يف بعض 

التسويق األندية إىل تقليص نشاطا�ا الرياضية وفق كمية األموال اليت حيصل عليها النادي من الدولة، وأن وسائل 

الرياضي تتمثل يف  إيرادات تذاكر املباريات وتسويق حقوق الدعاية واإلعالن والبث التلفزيوين و الرتاخيص 

  . الستعمال الشعارات وإصدار هدايا تذكارية واملطبوعات والنشرات اخلاصة واإلعالن على مالبس الالعبني

كلة البحث كونه يالءم طبيعة املشكلة املراد استخدم الباحثون املنهج الوصفي باألسلوب املسحي  حلل مش

يزود الباحث مبعلومات متكنه من التحليل والتفسري واختاذ القرارات ويكشف له عن العالقات  حلها، فاملسح 

   بني املتغريات املدروسة

  :عينة البحث 2-1

العاملني يف القطاع اخلاص وكانت عينة الدراسة جمموعة من رجال األعمال والتجار املمثلني بأصحاب الشركات 

مت اختيارهم بالطريقة العمدية حيث مت ترشيحهم من قبل . ) 70( واملسجلني لدى غرفة التجارة والبالغ عددهم 

  .االحتادات واألندية الرياضية اليت حصلت على دعم مادي من هذه الشركات

 :أدوات البحث - 2-2

  املصادر واملراجع العربية واألجنبية  - 

 ة االستبياناستمار  - 

  الوسائل اإلحصائية - 

  :استمارة االستبيان 1- 2-2

دراسة خالد عبد العاطي وكمال الدين درويش وحممد ( بعد االطالع على األدبيات والبحوث العلمية  املشا�ة  

قام الباحث  بإعداد استمارة استبيان خاصة  واليت ميكن من خالهلا  حتقيق أهداف البحث، ) صبحي حسانني 

 . عبارة ) 20( نت االستمارة من تكو 
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 :صدق االستمارة  2 - 2-2

وبعد األخذ بآرائهم  ومقرتحا�م أبدو  ) 1ملحق  ( قام الباحث بعرض االستمارة على عدد من املختصني 

  . املوافقة على صالحية االستمارة وإمكانية االعتماد عليها لقياس احلالة املراد قياسها

 :ثبات االستمارة   3- 2-2

من رجال األعمال من خارج ) 5( إذ مت تطبيق االختبار على . مت إجياد ثبات االستمارة بطريقة إعادة االختبار

العينة  مت اختيارهم بالطريقة العشوائية وبعد أسبوعني مت تطبيق االختبار مرة أخرى على نفس العينة حيث بلغ 

  .وهو معامل ثبات عايل %)  91( معدل الثبات 

  :ة االستطالعية التجرب - 2-3

من رجال االعمال من خارج عينة )  5( أجرى الباحثون التجربة االستطالعية على عينة بلغ عددها 

  البحث ومت االفادة منها 

  .الوقت املستغرق لإلجابة  - 1

 . املشكالت اليت تواجه الباحث  - 2

 .تدريب فريق العمل  - 3

 :التجربة الرئيسية  - 2-4

سبة ألجراء االختبار قام الباحث بتوزيع استمارات االستبيان على عينة البحث بعد توفر الشروط املنا

يف املكان الذي يعرب عن رأيهم إزاء كل فقرة من ) صح (وطلب منهم وضع عالمة )  60(  والبالغ عددهم 

  .فقرات االستبيان

 : الوسائل اإلحصائية  - 2-5

  النسبة املئوية  - 1

 الوسط احلسايب  - 2

 الوزن املئوي - 3

 راف املعياري االحن - 4

 معامل االرتباط البسيط - 5

 .الوسط املرجح - 6
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  : عرض وتحليل ومناقشة النتائج - 2-6

من اجل حتقيق أهداف البحث سيتم عرض وحتليل ومناقشة النتائج للتعرف على أراء رجال األعمال حنو 

  .أساليب التسويق من خالل األنشطة الرياضية

  المئوية ألساليب التسويق من خالل األنشطة الرياضية يبين المتوسطات الحسابية والنسب) 1(جدول 

الوسط   العبارة   الرتبة  الرقم 
  المرجح

الوزن 
  المئوي

  75,42  1,87  كتابة اسم الشركة على التجھیزات الریاضیة في المالعب والقاعات  11  1
  75  1,877  وضع خصم خاص على منتجات الشركة ودعمھا للنشاط الریاضي  13  2
  75,65  1,74  لفرق الریاضیة باسم الشركةتسمیة ا  15  3
 85,45 2,50  وضع دعایة للشركة بالتلفزیون خالل نقل المباریات  1  4
  75,22  1,85  وضع دعایة للشركة بالصفحات الریاضیة للصحف المحلیة    12  5
  74,32  1,65  وضع دعایة للشركة باإلذاعة من خالل البرامج الریاضیة  16  6
  74,87  1,80  كة على تذاكر دخول المباریاتوضع دعایة للشر  14  7
  74  1,50  وضع دعایة للشركة في الملعب  17  8
  83,96  1,48  وضع دعایة للشركة على قمصان الالعبین  18  9

 81,75 2,27  عرض منتجات الشركة خالل المباریات  4  10
  77,45  1,88  تقدیم الكؤوس والمیدالیات باسم الشركة  8  11
 80,72 2,88  للقاءات الریاضیةرعایة الشركة   6  12
 81,69 2,25  تقدیم مدیر الشركة راعي للقاءات الریاضیة   5  13
 84,98 2,42  رعایة اللقاءات التي تمویلھا الشركة من قبل شخصیة سیاسیة مھمة  2  14
 78,00 2,00  توزیع نشرات عن منتجات الشركة أثناء اللقاءات الریاضیة   7  15
نتجات الشركة للفائزین من نوع المنتج الذي تقدیم جوائز من م  9  16

  تختص بھ الشركة
2,66  77,76  

 82,26 2,31  عمل یانصیب على منتجات الشركة من خالل تذاكر دخول المباریات   3  17
  75,77  1,40  عقد مؤتمر صحفي إلعالن رعایة الشركة ودعمھا للنشاط الریاضي   19  18
  73,65  1,38  تفالوضع اسم الشركة على برنامج االح  20  19
  76,85  2,11  توزیع عینات من منتجات الشركة خالل أیام البطولة   10  20
  78,76    المجموع     

نرى إن  النسبة املئوية  الكلية ألساليب التسويق من خالل ) 1(من خالل اطالعنا على نتائج اجلدول 

رياضة نشاط اجتماعي تنافسي وكذلك األنشطة الرياضية كانت عالية بنسبة متوسطة حيث أن هذا يؤكد أن ال

النشاط التسويقي فالنمو املتزايد للمالعب الرياضية كتجمعات مجاهريية لفئات اجتماعية خمتلفة والتغيري يف القيم 

االجتماعية والثقافية ساهم يف تغيري القيم واملعايري أيضاً، فاملالعب واأللعاب الرياضية مل تعد ترتبط بنشاط تنافسي 

  .أصبحت عمال كبرياً دفع بالشركات واملؤسسات اخلاصة لالستثمار فيهاحمض بل 

قد حصلت على أعلى وسط )  وضع دعاية للشركة بالتلفزيون خالل نقل املباريات(حني جند إن الفقرة 

مرجح ووزن مئوي وهذا يدل على أمهية هذا األسلوب من وجهة نظر رجال األعمال كونه يساعد على ترويج 

  .الل مشاهدة الزبون لإلعالنات خالل فرتات االسرتاحة مابني األشواط وقبل املباراةاملنتج من خ

على ثاين ) رعاية اللقاءات اليت متويلها الشركة من قبل شخصية سياسية مهمة(يف حني حصلت الفقرة 

رياضية أعلى نسبة من وجهة نظر رجال األعمال كون حضور الشخصيات السياسية املهمة يف البلد للقاءات ال
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يساعد على تعرف املسؤول السياسي على منتجات الشركات مما يساعد على استقطاب دوائر الدولة ومؤسسا�ا 

  .الرمسية للتعاقد مع الشركات التجارية لغرض الرتويج للبضائع واملنتجات

على الرتتيب الثالث من وجه نظر رجال ) وضع دعاية للشركة على قمصان الالعبني(وحصلت الفقرة 

األعمال كون هذا األسلوب متميز يف الدعاية واإلعالم يف ا�ال الرياضي وهذا النموذج منتشر بشكل كبري يف 

  .املالعب ألمهيته البالغة

عقد مؤمتر صحفي إلعالن رعاية الشركة (أما الفقرات اليت حصلت على اقل وسط مرجح ووزن مئوي 

هذا ال يعين إ�ا ال تصلح للدعاية )  برنامج االحتفال وضع اسم الشركة على( و ) ودعمها للنشاط الرياضي 

واإلعالن �دف التسويق لألنشطة الرياضية وملنتجات الشركة بل إ�ا اقل فاعلية من وجهة نظر رجال األعمال 

  . مقارنة باألساليب األخرى

 خاتمة

 ال قد حتديات من تواجهه وما العامة الرياضية واالحتادات الرياضية باملؤسسات ممثلة الرياضة تعانيه ما إن 

 التسويق غياب هو تعانيه ما ومن أوضاعها، �مل جذرية تقييم بإعادة تقم مل إذا مواجهتها على قادرة تكون

 .استغالله وعدم الرياضي

 اهلام، ودوره الرياضي التسويق أمهية إدراك الضروري فمن املؤسسة، عربة جير الذي احلصان مبثابة فالتسويق   

 ومقبول سليم أساس وعلى املطلوب بالشكل املسامهة أساس على تقوم ومستمرة شاملة عملية الرياضي ويقفالتس

  .واملستهلك السوق نظر وجهة من

  : من خالل ما سبق ميكن استنتاج اآليت :االستنتاجات

 كانت اجيابية من خالل أراء رجال األعمال ) قيد الدراسة (إن مجيع أساليب التسويق  - 1

 ساليب اليت تعتمد على التلفزيون واإلذاعة والصحافة واإلعالم يف املالعب واملنشآت الرياضية متيزت األ - 2

  يسعى التسويق الرياضي إىل جذب واستقطاب رجال األعمال من العاملني يف القطاع اخلاص -3

  :االقتراحات

كايف لتتمكن من وضع   تزويد الشركات اليت تدعم األنشطة الرياضية باملناهج والبطوالت الرياضية بوقت - 1

  اخلطط الكفيلة وترتيب ميزانيتها

العمل على استقطاب الشركات الراعية من خالل إقامة البطوالت الدولية واإلفريقية والعربية اليت هلا دور كبري  - 2

 يف الرتويج والدعاية واإلعالن
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طاب رجال األعمال العمل على رفع مستوى األداء الفين للفرق الرياضية على خمتلف املستويات الستق - 3

 .والشركات لدعم األنشطة الرياضية 

العمل على تعيني وتطوير إدارات متخصصة وحمرتفة يف التسويق الرياضي باهليئات الرياضية حبيث تتوىل  - 4

 .االتصال والتنسيق مع القطاع اخلاص 

  :المراجع

  المراجع باللغة العربية -1

 . 2005،اإلسكندرية اجلامعية، الدار بيع،وال التسويق ومهارات فن حممود، مصطفى أبو بكر - 1

 الطبعة التسويق، مبادئ ماجستري، رسالة التسويقي، االتصال يف وأمهيتها العامة العالقات دور اليأس، الشاهد - 2

 2000.الكويت، السالسل، ذات منشورات األوىل،

 األوىل، الطبعة األردن، نعما والتوزيع، للنشر املناهج دار وتطبيقاته، اخلدمات تسويق خليل، زكي املساعد - 3

2006 

 والنشر، الطباعة لدنيا الوفاء دار والرياضية، البدنية الرتبية يف والتسويق االستثمار امحد، حسن الشافعي - 4

 2006 األوىل، الطبعة اإلسكندرية،

دار .  اإلسكندرية .  دراسات اجلدوى واملشروعات الصغرية يف الرتبية البدنية الرياضية : حسن أمحد الشافعي  - 5

 .       2006. الوفاء لدنيا الطباعة والنشر 

.  1ط . إسرتاتيجية لالحرتاف الرياضي باملؤسسات الرياضية : حسن أمحد الشافعي وعبد الرمحن امحد  - 6

 .  2009. دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر . اإلسكندرية 

 املختلفة، الرياضية واالستثمار باملؤسسات ضيالريا للتسويق تيجيةااسرت  الشافعي، حسن حجازي، املنعم عبد علية - 7

  2009 األوىل، الطبعة اإلسكندرية، والنشر، الطباعة لدنيا الوفاء دار

 رسالة األردن، يف األعمال رجال رها ا ي كما الرياضية األنشطة خالل من التسويق أساليب محدان، امحد سارى - 8

  2000 حلوان، جامعة ة،بالقاهر  الرياضية الرتبية كلية منشورة، غري ماجستري
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 السياحة رهان الجزائر لتنويع االقتصاد والحد من التبعية لقطاع المحروقات

  :إعداد

  .*بربري محمد أمين . د

  *ضيف أحمد . د 

  *موزارين عبد المجيد. د .ط

  

 ملخص

�دف هذه الورقة البحثية إىل التعريف بالتنويع اإلقتصادي والوقوف على خصائص وطبيعة اإلقتصاد اجلزائري،    

هم البدائل املتاحة لتنويعه واحلد من التبعية لقطاع احملروقات أال وهو قطاع السياحة، إضافة إىل وعرض أحد أ

التطرق إىل اآلثار اإلجيابية هلذا القطاع على االقتصاد الوطين، وكذلك إبراز واقعه يف اجلزائر من خالل التطرق إىل 

الوقوف على أهم  العراقيل اليت تعرقل ترقية هذا القطاع أهم املقومات واملؤهالت السياحية اليت تزخر �ا اجلزائر و 

  .والنهوض به، إضافة إىل أهم التحديات للنهوض بالسياحة اجلزائرية وزيادة مسامهتها يف االقتصاد الوطين 

 تنويع اإلقتصاد ، السياحة ، واقع السياحة اجلزائرية ، حتديات السياحة اجلزائرية: الكلمات المفتاحية 

Abstract : 

    The aim of this paper is to present  economic diversification and to identify the 

characteristics and nature of the Algerian economy as well as  introducing  one of 

the most important alternatives available to diversify and reduce dependency on 

the hydrocarbons sector, namely the tourism sector, through introducing  the 

positive effects of this sector on the national economy. Addressing the most 

important elements and tourist qualifications that Algeria is rich in and finding out 

the most significant  obstacles that hinder the promotion of this sector, in addition 

to the most important challenges to foster Algerian tourism and increase its 

contribution to the national economy 

Keywords: diversification of the economy, tourism, the reality of Algerian 

tourism, challenges of Algerian tourism 
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  مقدمة

تلعب السياحة دورا مهما ورئيسيا يف دعم حركية النشاط اإلقتصادي بإعتباره قطاعا حيويا يساهم يف تكوين     

الناتج الداخلي اخلام،  ومن مت دعم معدالت النمو وإزدهار النشاط اإلقتصادي خصوصا ملا يشمله هذا القطاع 

. ون له تأثري إجيايب على حركية اإلقتصاد الوطينمن جوانب وأنشطة عديدة تشمل قطاعات أخرى، وهذا ما يك

فقطاع السياحة من أهم القطاعات اليت تؤدي دورا رياديا يف عملية التنمية يف خمتلف دول العامل، حيث ميثل أحد 

أهم املوارد اإلقتصادية يف العديد من الدول ملا حتققه من تدفقات مالية وخلق لفرص عمل وبديل إقتصادي بإمتياز 

ري من البلدان اليت تعتمد إقتصاديا�ا أساسا على قطاع احملروقات خاصة يف ظل اإلخنفاض احملسوس يف املوارد لكث

املتأتية من إنتاج وتصدير احملروقات وما يرتتب عن ذلك من آثار سلبية على املسار التنموي هلذه البلدان، وهذا 

من الصادرات اإلمجالية   %  97أكثر من (قطاع احملروقات حال اجلزائر اليت تعتمد يف صادرا�ا بنسبة كبرية على 

  .من الناتج احمللي اخلام  % 47ومتثل عائداته أكثر من ) 

فرغم أن اجلزائر حققت إيرادات كبرية يف السنوات األخرية من قطاع احملروقات نتيجة لإلنتعاش الذي عرفه       

الذي يسمح هلا بتحريك العجلة اإلقتصادية وتنويع  السوق، غري أن هذه العوائد مل توظف بالشكل اجليد

غري أن تراجع األسعار وإخنفاض عائدات احملروقات أجرب الدولة اجلزائرية . اإلقتصاد واحلد من التبعية هلذا القطاع 

مؤخرا على البحث عن قطاعات إقتصادية بديلة لتنويع اإلقتصاد واإلنتقال من إقتصاد ريعي إىل إقتصاد حقيقي 

نتج، ولعل أبرز هذه القطاعات اليت من شأ�ا أن تساهم يف تنويع املوارد اإلقتصادية للدولة واخلروج �ائيا من وم

تبعية اإلقتصاد اجلزائري للمحروقات جند قطاع السياحة ملا له من آثار وجوانب إجيابية على اإلقتصاد الوطين 

، رغم العديد من النقائص والعيوب واليت يتطلب جتاوزها خاصة يف ظل املقومات واملؤهالت اليت تزخر �ا اجلزائر

  .قصد توفري بيئة سياحية مالئمة للنهوض �ذا القطاع الفعال

  :وعليه حناول من خالل هذه الورقة البحثية حتليل اإلشكالية التالية 

 لتبعية لقطاع ماهو واقع قطاع السياحة في الجزائر ؟ و كيف يمكن النهوض به لتنويع اإلقتصاد والحد من ا

 المحروقات ؟

  الدراسات السابقة

نستعرض بعض الدراسات السابقة منها الوطنية واألجنبية ذات الصلة مبوضوع الدراسة، وسنوضح اهم نتائجها 

  : يلي  واهم ما مييز دراستنا عنها فيما

  الجزائر في ظل السياحة كمقوم للتنويع االقتصادي في " دراسة الياس شاهد، عبد النعيم درفرور بعنوان

، الدراسة عبارة عن ورقة حبثية، ا�لة اجلزائرية للتنمية االقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، "تذبذبات اسعار النفط

، هدفت هذه الدراسة لتحليل وضعية القطاع السياحي يف اجلزائر ومعرفة اهم 2017، جوان 06ورقلة، عدد
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اع وجعله احد افضل البدائل لتنويع االقتصاد خارج قطاع النفط النقائص واملشاكل اليت تعيق النهوض �ذا القط

ومن خالل هذه الدراسة مت الوصول اىل ان السياحة هلا دورا مهما يف تطوير . خاصة يف ظل تراجع املوراد النفطية

وتنمية االقتصاد الوطين، لذلك وجب على الدولة ان تضعها حمل اهتمام من طرف اجلميع، سواء احلكومة او 

 .اجلمعيات او ا�تمع املدين او املواطنني من اجل ترقية هذا القطاع والنهوض به

  القطاع الخاص كبديل تنموي لالقتصاد الجزائري خارج "دراسة ساسي فطيمة، عبد الصمد سعودي بعنوان

بوضياف، ، الدراسة عبارة عن ورقة حبثية، جملة اقتصاديات االعمال والتجارة، جامعة حممد "قطاع المحروقات

، هدفت هذه الدراسة لتحليل مدى مسامهة القطاع اخلاص يف االقتصاد 2017املسيلة، العدد الثالث، اوت 

اجلزائري خارج قطاع احملروقات، ومت الوصول اىل مجلة من النقائص والعوائق اليت تعيق ترقية دور القطاع اخلاص يف 

االدارية، عائق العقار الصناعي، العائق املايل، اضافة اىل منو االقتصاد الوطين خارج قطاع احملروقات كالعوائق 

 .خمتلف العوائق االخرى

  متطلبات تنمية القطاع السياحي في االقتصاد "دراسة عبد الرزاق موالي خلضر، خالد بورحلي بعنوان

مرباح، ورقلة، عدد  ، الدراسة عبارة عن ورقة حبثية، ا�لة اجلزائرية للتنمية االقتصادية، جامعة قاصدي"الجزائري

، هدفت هذه الدراسة اىل عرض دور القطاع السياحي يف دعم تنمية االقتصاد اجلزائري، 2016، جوان 04

وتوصل الباحثان اىل ان مسامهة قطاع السياحة يف النشاط االقتصادي باجلزائر ضعيفة ال ترقى اىل املستوى الطموح 

 .ا ا�الرغم ا�هودات املبذولة من طرف الدولة يف هذ

  دراسة تحليلية وتقييمية الستيراتيجية تنمية السياحة كقطاع بديل " دراسة حفيظ الياس، علي محزة بعنوان

، الدراسة عبارة عن ورقة حبثية، جملة التنظيم والعمل، جامعة معسكر، "-حالة الجزائر-لقطاع المحروقات

ات قطاع السياحة يف اجلزائر واألمهية اليت حظي ، هدفت هذه الدراسة اىل معرفة امكاني2014، جانفي 05العدد

�ا هذا القطاع ضمن عمليات التنمية االقتصادية، وتوصل الباحثان اىل ان هذا القطاع اليزال غري قادر على ان 

 .يكون قطاعا حيويا ميكن االعتماد عليه كقطاع بديل لقطاع احملروقات ملرحلة مابعد البرتول

سات السابقة هو تطرقنا لتشخيص واقع قطاع السياحة يف اجلزائر، من خالل عرض ومامييز دراستنا عن الدرا

املقومات واملؤهالت اليت تزخر �ا واهم العوائق اليت تعيق النهوض �ذا القطاع ، ويف االخري مت التطرق اىل عدة 

  خارج قطاع احملروقات،  حتديات يتطلب رفعها، واليت من شا�ا ان جتعل القطاع السياحي بديال لتنويع االقتصاد

  :وملعاجلة هذه اإلشكالية ارتأينا تقسيم هذه الدراسة إىل أربعة حماور 

  حمل اإلقتصاد اجلزائري من التنويع اإلقتصادي :المحور األول 

  آثار السياحة على اإلقتصاد الوطين :المحور الثاني 

  واقع قطاع السياحة يف اجلزائر :المحور الثالث 

  حتديات قطاع السياحة باجلزائر :المحور الرابع. 
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  .محل اإلقتصاد الجزائري من التنويع اإلقتصادي: المحور األول 

  مفهوم التنويع اإلقتصادي -أوال

ميكن تعريف التنويع اإلقتصادي من خالل عدة تعاريف، ونذكر أمهها فيما  :تعريف التنويع اإلقتصادي  -1

  : يلي

حيد واإلنتقال إىل مرحلة متثني القاعدة الصناعية والزراعية وخلق قاعدة إنتاجية هو تقليل اإلعتماد على املورد الو " 

  )1( ".وهو مايعين بناء إقتصاد وطين سليم يتجه حنو اإلكتفاء الذايت يف أكثر من قطاع 

ن العملية اليت تشري إىل اإلعتماد على جمموعة متزايدة من األصناف اليت تشارك يف تكوي" يعرف كذلك على أنه 

، وميكن أن يرتجم يف صورة تنويع أسواق الصادرات أو تنويع مصادر الدخل بعيدا عن )املخرجات(الناتج 

  )2( ".، أو تنويع مصادر اإليرادات العامة)أي الدخل من اإلستثمار اخلارجي(األنشطة اإلقتصادية احمللية 

ت جديدة مولدة للدخل حبيث ينخفض عملية �دف إىل تنويع هيكل اإلنتاج وخلق قطاعا" كما يعرف على أنه 

اإلعتماد الكلي على إيرادات القطاع الرئيسي يف اإلقتصاد، إذ ستؤدي هذه العملية إىل فتح جماالت جديدة ذات 

قيمة مضافة أعلى وقادرة على توفري فرص عمل أكثر إنتاجية لأليدي العاملة الوطنية وهذا ما سيؤدي إىل رفع  

  )3( " .طويل معدالت النمو يف األجل ال

ومما سبق ميكن إستنتاج أن التنويع اإلقتصادي هو توزيع اإلستثمارات يف عدة قطاعات خمتلفة من اإلقتصاد قصد 

  .احلد من خماطر اإلعتماد املفرط على مورد أو قطاع واحد أو قطاعات قليلة جدا 

قتصاد واحلد من التبعية لقطاع هناك عدة أسباب تدفع للتنويع اإل :أسباب ومبررات التنويع اإلقتصادي  - 2

  : )4(معني، وذلك لتفادي اخلطر من تذبذب مداخيل ذلك القطاع أو ركوده، وتتمثل أهم هذه األسباب يف ما يلي

  أي خضوع الدول اليت تعتمد على منتج واحد إىل الطبيعة الدورية ألسواق املنتجات العاملية، : مشكلة التذبذب

 .يث أن مرونة الطلب بالنسبة للدخل تكون عالية جدا وخاضعة للتغري فالتقلب مشكلة معرتف �ا، ح

  ذلك كنتيجة إلرتفاع أسعار الصرف النامجة عن طفرة املوارد، املنافسة على اليد العاملة واملواد : المرض الهولندي

 .احمللية والحقا �ميش القطاعات األخرى 

  حصول على الريع اليت ميكن أن تظهر نتيجة وجود إرتفاع ريع من اآلثار السلبية هو السعي لل :اآلثار المؤسسية

 .املواد 

  :   )5(تتمثل أمهية التنويع اإلقتصادي فيما يلي: أهمية التنويع اإلقتصادي  -3

  ،للتنويع اإلقتصادي أمهية كبرية يف حتقيق إستقرار املوازنة العامة ومن مث حتقيق األهداف اليت وضعت من أجلها

تفعيل عدة قطاعات إنتاجية على األقل تكون نسبة مسامهتها تساوي نسبة مسامهة قطاع وذلك من خالل 
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احملروقات يف املوازنة العامة والناتج املخلي اإلمجايل والصادرات، وذلك بإعتبار أن أسعار احملروقات يتم حتديدها يف 

ة، طبيعية، وهذا ما يشكل خطرا أسواق دولية كسوق نيويورك وسوق لندن وحتدد وفقا لعوامل إقتصادية، سياسي

 .على مداخيل الدول النفطية وموازنتها العامة

  تتسم املوارد املستخرجة من باطن األرض بعدم جتددها، وهذا يستوجب أن تكون هناك قاعدة إقتصادية بديلة

مرار لإلنتاج ويف ظروف غياب مثل هذه القاعدة فإن النشاط اإلقتصادي احمللي والعائدات تنخفض مع إست

إستنزاف النفط مما يؤثر سلبا يف النشاط اإلقتصادي للبلد، وبالتايل فاحلل ما بعد النفط يكمن يف حتقيق التنويع 

 .اإلقتصادي 

  تأخذ اإلعتبارات اإلجتماعية دورا أساسيا لدى صانعي القرارات والسياسات،ـ إذ جند أن قطاع النفط الذي يرتبط

ن يوفر مبفرده آلية لتوزيع الدخل، األمر الذي دفع احلكومات بإستخدام قنوات بالدولة بصورة مباشرة ال يستطيع أ

مباشرة وغري مباشرة لتوزيع الدخول إال أن أغلب الدول النفطية مل توفق يف حتقيق ذلك، لذا فإن التنويع بعيدا عن 

عن ذلك يقلل التنويع  النفط من شأنه أن يؤدي إىل تنمية قطاع خاص قادر على تقليل أبعاد هذه املشكلة فضال

اإلقتصادي املشاكل اإلقتصادية واإلجتماعية الراهنة اليت ترتبط برتكيب إقتصاد أحادي شجعته التكنولوجيا 

 .املتقدمة وقطاع النفط ذو األجور املرتفعة 

   )6(: تتمثل أمناط التنويع اإلقتصادي فيما يلي: أنماط التنويع اإلقتصادي  -4

 يكون متعلق بشكل خاص بتحقيق املكاسب اإلنتاجية، وهو ينطبق ): الصناعي (  تنويع الهيكل اإلنتاجي

بشكل خاص على اإلقتصاديات القائمة على املوارد املنحصرة يف إنتاج وتصدير املنتجات األولية، وبشكل خاص 

لى جمموعة يهدف التهيؤ للدخول يف فضاءات جديدة لإلنتاج، وبالتايل ميكن أن يساعد يف احلد من اإلعتماد ع

. حمدودة من األنشطة اإلنتاجية، وتفادي الظواهر غري املرغوب فيها مثل لعنة املوارد الطبيعية أو املرض اهلولندي

فالتنويع اإلنتاجي ميكن أن يعمل على تسهيل التغري اهليكلي حنو أنشطة ذات مستويات أعلى من التكنولوجيا 

 .واملهارات، وبالتايل حتقيق التنمية

 وحيتل نفس القدر من األمهية، إذ أن اإلعتماد املفرط على سوق واحدة أو عدد قليل جدا من  :ألسواق تنويع ا

األسواق حيمل مساوئ واضحة، حيث أن اإلخنفاض يف الطلب ميكن أن يؤثر عكسيا على اإلقتصاد مما لو كان 

خرى، وعالوة على ذلك هناك هناك مزجيا متنوعا أو عوضا عن ذلك وجود طلب أكثر إستقرارا يف األسواق األ

وفورات خارجية ميكن جنيها من خالل الوصول إىل أسواق جديدة مبنتجات جديدة واليت متكن البلد من حتقيق 

القدرة التنافسية الصناعية، فتنويع األسواق يقلل من التعرض للصدمات اخلارجية ويعمل على حتقيق سرعة الطلب 

 .تصدير إىل أكثر من بلد مؤشر على قدرة البلد على املنافسة دوليا واملنافسة اجلديدة، إضافة إىل أن ال
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  طبيعة اإلقتصاد الجزائري وخصائصه  -ثانيا

يعتمد اإلقتصاد اجلزائري بنسبة كبرية على قطاع احملروقات، حيث تتشكل أغلبية الصادرات من الصادرات      

ثل نسبة ضئيلة من الصادرات اإلمجالية، وهذا ماسنوضحه النفطية بينما ال زالت الصادرات غري النفطية حمتشمة ومت

 :يف اجلدول أدناه 

  2016- 2009تطور قيمة الصادرات خالل الفرتة :  01الجدول رقم   

  
  السنوات

  الصادرات اإلجمالیة  الصادرات غیر النفطیة  الصادرات النفطیة

ملیار (القیمة   
  )دوالر

  %النسبة
ملیار (القیمة   

  )دوالر
  % النسبة

القیمة   
ملیار (

  )دوالر
 %النسبة

2009  44.420  98.30  7660.  1.70  18645.  100  
2010  56.124  98.31  9670.  1.69  57.091  100  
2011  71.661  98.32  1.227  1.68  88872.  100  
2012  70.583  98.39  1.153  1.61  71.736  100  
2013  63.327  98.37  1.050  1.63  64.377  100  
2014 .36085 897.2  1.633  2.72  59.993  100  
2015 0833.0 95.72  081.4  84.2  34.560  100  
2016 27.102 93.83  1.781  6.17  28.883  100  

لبنك اجلزائر للفرتة  2013من إعداد الباحثان باإلعتماد على إحصائيات التقرير السنوي لسنة  :المصدر  

    WWW.Bank-of-algeria .dz:على املوقع التايل ) 2009-2016(

( من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن الصادرات اجلزائرية تسيطر عليها الصادرات النفطية بنسبة كبرية ترتاوح بني 

، بينما تشكل نسبة الصادرات غري 2013إىل غاية  2009يف الفرتة املمتدة من ) % 98.39و   % 98.30

كما ).  %1.70و  %1.61( اوح بني النفطية نسبة ضئيلة جدا من احلصيلة اإلمجالية للصادرات حيث ترت 

تراجعا رهيبا يف قيمة الصادرات النفطية، حيث إخنفضت  2016إىل غاية  2014نالحظ كذلك إبتدءا من سنة 

مليار  33.080(مث إىل ) 2014مليار دوالر سنة  58.360(إىل ) 2013مليار دوالر سنة  63.327(من 

، وأدى هذا اإلخنفاض يف قيمة )2016ار دوالر سنة ملي 27.102(، لتصل إىل حدود )2015دوالر سنة 

إىل  2013سنة  %98.37من (الصادرات النفطية إىل إخنفاض نسبتها بالنسبة إىل إمجايل الصادرات 

 1.050(  بينما نالحظ إرتفاعا طفيفا يف قيمة الصادرات غري النفطية، لتتقل من). 2016سنة 93.83%

، وهذا ما أدى إىل إرتفاع نسبة )2016مليار دوالر سنة  1.781(لتصل إىل ) 2013مليار دوالر سنة 

سنة  %6.17ليصل اىل  2013سنة  %1.63من (الصادرات غري النفطية بالنسبة إلمجايل الصادرات 

من جهة، ومن جهة أخرى نتيجة تراجع قيمة الصادرات اإلمجالية بسبب إخنفاض قيمة الصادرات ) 2016

املبذولة من قبل الدولة اجلزائرية لرتقية الصادرات وتنويعها خارج قطاع احملروقات واحلد  فرغم اجلهود.        النفطية

من التبعية هلذا القطاع واإلنتقال من إقتصاد ريعي إىل إقتصاد حقيقي ومنتج، غري أن اإلحصائيات تشري إىل 

  :يلي  عكس ذلك، وهذا يعود لعدة أسباب ميكن حصرها فيما
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 اإلقتصادية اجلزائرية  نقص تنافسية املؤسسات. 

  ضعف جودة املنتوجات اجلزائرية وعدم مطابقتها ملعايري القياس واجلودة الدولية املتعارف عليها. 

  غياب املؤسسات الوطنية باألسواق الدولية وغياب املشاركة يف الصالونات واملعارض للتعريف باملنتوج اجلزائري. 

 خاصة ما تعلق بقطاع ) اللوجستيك ( ل عملية تصدير املنتوجات للخارج كثرة اإلجراءات البريوقراطية اليت تعرق

 .إخل ... البنوك، اجلمارك، املوانئ 

  غياب مرافقة الدولة للمؤسسات السيما الصغرية واملتوسطة الطاحمة لولوج عامل التصدير. 

ائري أساسا على هذا القطاع، ويف ظل تراجع حصيلة صادرات اجلزائر خارج قطاع احملروقات وإعتماد اإلقتصاد اجلز 

يبقى اإلقتصاد اجلزائري مرهون بأسعار احملروقات، فأي إخنفاض يف األسعار من شأنه أن يؤثر سلبا على الوضعية 

دوالر للربميل  140اإلقتصادية واإلجتماعية للبلد، ولعل خري ذليل على ذلك إ�يار أسعار البرتول من أكثر من 

وعلى . ، وهذا ما أثر سلبا على السياسة اإلقتصادية للبلد2016ميل أواخر سنة دوالر للرب  37إىل  2014سنة 

ضوء هذا فاجلزائر جمربة على تنويع إقتصادها وإجياد أفضل البدائل والسبل اليت متكنها من جتاوز هذه األزمة وتنويع 

نها مجلة من املخاطر واملشاكل، اإلقتصاد واخلروج �ائيا من التبعية لقطاع احملروقات، ألن هذه التبعية يرتتب ع

  (7): يلي وميكن حصرها فيما

  خطر زوال الشركة الوطنية نتيجة عدم مقدر�ا على منافسة الشركات األجنبية املتعددة اجلنسيات، خاصة يف

 .اجلانب التقين

  قات يف السوق خطر تزايد التبعية التكنولوجية للطرف األجنيب، خاصة مع التطور التقين الذي عرفه قطاع احملرو

 .الدولية، ومع هذا اخلطر تفقد الدولة إستقاللية قرارها اإلقتصادي يف قطاع إسترياتيجي

  خطر تشجيع االستغالل املكثف للمحروقات على حساب االستغالل العقالين هلا، وهذا ما يؤدي إىل زوال هذه

 ).التنمية املستدامة ( القادمة يف هذه الثروةالطاقة باعتبارها غري متجددة وبالتايل عدم احملافظة على حق األجيال 

  أو كما يعرف باملرض اهلولندي ( خطر اعتبار االزدهار املايل الناتج عن ارتفاع أسعار احملروقات مظهرا للتنمية.( 

  آثار السياحة على االقتصاد الوطني : المحور الثاني 

  مدخل إلى السياحة –أوال 

  :ة من خالل عدة تعاريف، ونذكر أمهها يف ما يليتعرف السياح: تعريف السياحة   -1

جمموعة من النشاطات اليت يقوم �ا األفراد خالل السفر واإلنتقال إىل " عرفتها املنظمة العاملية للسياحة على أ�ا 

   )8( ".األماكن خارج حميطهم املعتاد بغرض الراحة أو ألغراض أخرى 
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ظاهرة " على أ�ا  1963سياحة والسفر الدويل املنعقد يف روما عام كما عرفت يف مؤمتر األمم املتحدة لل      

إجتماعية وإنسانية تقوم على إنتقال الفرد من مكان إقامته الدائمة إىل مكان آخر لفرتة مؤقتة ال تقل عن أربعة 

  )9( ..."وعشرين ساعة، وال تزيد عن إثين عشر شهرا �دف السياحة الرتفيهية، العالجية، أو التارخيية

   )10( :ميكن إستخالص اخلصائص اليت تتميز �ا السياحة كاآليت : خصائص السياحة  -2

  ،السياحة عملية إتصال ثقايف وحضاري بني شعوب املعمورة، وهي عبارة عن سلسلة من األنشطة اإلجتماعية

 .اإلقتصادية، والثقافية 

 ه، وإمنا خارج موقع إقامته الدائمة، وهذا بغض يكون مقصد السياحة ليس املكان الذي تعود السائح اإلقامة في

 .النظر عن كون املكان املقصود قريبا أو بعيدا أو إن كان خارج إقليم بلده أو داخله 

  ساعة وإال إعترب ذلك نشاطا تروجييا  24السياحة حمدودة زمنيا، إذ ال ميكن أن تعترب سياحة إال إذا تعدت حدود

. 

 مزيج من جمموعة عناصر مع بعضها البعض، وتشابك مع قطاعات أخرى حيث أن  املنتوج السياحي مركب إذ أنه

السياح يستهلكون السلع واخلدمات اليت تقدمها املنشآت السياحية كاإلقامة واإلطعام وإستهالك سلع وخدمات 

 .تقدمها منشآت أخرى 

 سعار والرفع من جودة اخلدمات إن املنتوج السياحي غري قابل للتخزين، لذلك جيب مواجهة التقلبات بتخفيض األ

 .لزيادة الطلب على املنتوج السياحي 

  )11( :تقوم السياحة على عدة أركان رئيسية يتطلب توافرها، وأهم هذه األركان ما يلي: أركان السياحة  -3

  دون تطور  فالنشاط السياحي يرتبط إرتباطا وثيقا بقطاع النقل، إذ أنه ال ميكن أن تنشأ السياحة وتتطور: النقل

 : وسائل النقل وتوفر طرق املواصالت وخدما�ا، ويشمل النقل مايلي 

 ويشمل السيارات، القطارات، الدراجات النارية: النقل الربي... 

 ويشمل املراكب، الزوارق : النقل البحري..... 

 ويشمل الطائرات على إختالف أنواعها : النقل اجلوي. 

 أماكن اإليواء فأول ما يبحث عنه السائح حني وصوله إىل أي دولة أو مكان الميكن قيام سياحة بدون : اإليواء

: هو البحث عن مكان مناسب لإلقامة، إذ يبحث عن اإلقامة مثل البحث عن الرتفيه، ويتمثل اإليواء يف 

 ...الفنادق، الشقق السياحية، املخيمات

 وتتمثل هذه الربامج يف زيارات املتاحف ال تنجح أي سياحة بدون برنامج معني يتمتع به السائح :البرامج ،

، إضافة إىل اخلدمات ....واألماكن األثرية والتارخيية وأماكن الرتفيه واملناطق العالجية، الدينية، الطبيعية، الرياضية 

 ...احملالت، األسواق، املنتزهات، املطاعم: السياحية األخرى مثل 
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   )12(: عيار اهلدف ومعيار املنطقة اجلغرافية إىل ما يليتقسم السياحة على حسب م: أنواع السياحة  -4

  : تقسم السياحة حسب معيار اهلدف إىل ما يلي : حسب معيار الهدف - 4-1

  وتعترب من أقدم أنواع األنشطة السياحية اليت قام �ا اإلنسان وتتمثل يف زيارة املواقع الدينية، : السياحة الدينية

 .باجلانب الروحي لإلنسان ويهتم هذا النوع من السياحة 

  وهي سياحة هدفها تغذية النفس واجلسد بالعالج وتعتمد على إستخدام املراكز املعدنية : السياحة العالجية

 .واملستشفيات احلديثة 

 وتتمثل يف السفر من مكان إىل آخر �دف إكتشاف املناطق الطبيعية وما يصاحبها من مظاهر : السياحة البيئية

 .ية وكذا املوروثات السياحية احلضارية والبيئية ثقافية تقليد

  ويعد من أحسن أنواع األنشطة السياحية، حيث جتذب أعداد كثرية من السياح وهذا إىل : السياحة التاريخية

 .املناطق اليت تتوفر على معامل أثرية تارخيية 

  ة مؤقتة �دف ممارسة األنشطة ويقصد �ا اإلنتقال من مكان آلخر يف دولة أخرى لفرت : السياحة الرياضية

 .دورات األلعاب األوملبية، وخمتلف بطوالت العامل: الرياضية أو اإلستمتاع مبشاهد�ا مثل

  : تنقسم السياحة حسب معيار املنطقة اجلغرافية إىل األنواع التالية :حسب معيار المنطقة الجغرافية - 4-2

  داخل حدود بلدا�م، كما تشمل إنتقال السائحني داخليا بني  وتعين إنتقال مواطين الدولة: السياحة الداخلية

 .مناطق الدولة الواحدة مع القيام بإنفاق العملة احمللية 

  منطقة الدول : وهي التنقل بني عدة دول متجاورة تشكل منطقة سياحية واحدة مثل : السياحة اإلقليمية

 .العربية، منطقة الدول اإلفريقية، دول املغرب العريب 

  وهي إنتقال األفراد أو السياح إنتقاال مؤقتا من بلد آلخر من أجل السياحة وإكتشاف : السياحة الخارجية

  .بلدان جديدة وعادات أهلها ومنط املعيشة السائد ألفرادها 

  آثار السياحة على االقتصاد الوطني -ثانيا

تساهم السياحة كصناعة :  مساهمة السياحة في تحسين ميزان المدفوعات و تدفق رؤوس األموال  -1

تصديرية يف حتسني ميزان املدفوعات اخلاص بالدولة ويتحقق هذا نتيجة تدفق رؤوس األموال األجنبية املستثمرة يف 

املشروعات السياحية اليت تقوم الدولة بتحصيلها من السائحني وخلق إستخدامات جديدة للموارد الطبيعية و 

ق عالقات إقتصادية بني قطاع السياحة والقطاعات األخرى، وتعرف صادرات املنافع املمكن حتقيقها نتيجة خل

السياحة بأ�ا قيمة املنتوج السياحي املستهلك من قبل السائح األجنيب يف البلد املضيف و يأخذ هذا اإلنفاق عدة 

إنقاق من أجل  اإلقامة يف الفنادق ، إستخدام وسائل النقل ، اإلنفاق اإلستهالكي كالغذاء أو(أشكال أمهها 

  (13) ....).شراء منتوجات تقليدية ، إضافة إىل دفع رسوم التأشريات املفروضة على السياح 
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ميثل اإلنفاق السياحي دخال مباشرا للعاملني يف قطاع : مساهمة السياحة في الناتج المحلي الخام - 2

ستهالكية من سلع وخدمات، ومن مت ميثل السياحة والذين يقوموا بدورهم بإنفاق جزء منه لتلبية إحتياجا�م اإل

هذا اإلنفاق دخول أخرى جديدة ألصحاب عناصر اإلنتاج واليت ستقوم بدورها بإنفاق جزء منها على 

  (14) .يسمى باملضاعف السياحي إحتياجا�م اإلستهالكية وهذا ما

قتصادية اخلالقة تعترب السياحة من أكرب القطاعات اإل: مساهمة السياحة في خلق مناصب الشغل  - 3

من إمجايل القوى العاملة على مستوى العامل، وذلك نظرا لتداخل هذا  % 11ملناصب الشغل حيث تستوعب 

، وبالتايل فالسياحة تساهم ...القطاع مع قطاعات أخرى عديدة كقطاع النقل، الصناعات التقليدية، اخلدمات 

ينعكس إجيابيا على  خمتلف القطاعات، وهذا ما بشكل مباشر يف خلق مناصب شغل مباشرة وغري مباشرة يف

  (15) .معدالت البطالة ويساهم يف رفع القدرة الشرائية للعاملني �ذا القطاع 

للشركات الدولية باإلستثمار يف قطاع السياحة ميكن أن  إن السماح: نقل التقنيات التكنولوجية الحديثة  - 4

  (16) :حيقق التقدم التكنولوجي يف البلد املستضيف لإلستثمارات، وذلك من خالل ما يلي

  نقل طرق وفنون تسيري اإلدارة احلديثة يف املنشآت السياحية على غرار الفنادق مثال. 

 هيل تقدمي اخلدمات السياحية بأنواعها املختلفة أو إنتاج سلع إدخال جتهيزات جديدة ميكن إستخدامها إما يف تس

 .صناعية لألغراض السياحية باإلضافة إىل اخلدمات املرفقة املختلفة 

  تطوير وحتسني طرق العمل احلالية يف األنشطة السياحية باإلضافة إىل برامج التدريب للقوى العاملة. 

 ت املختلفة للنشاط السياحي القيام ببحوث التنمية والتحديث يف ا�اال.  

 واقع قطاع السياحة في الجزائر: المحور الثالث

تتنوع املقومات الطبيعية يف اجلزائر من حبر وصحراء وجبال وغابات ومناخ متنوع : المؤهالت الطبيعية -أوال

ومات ،إضافة إىل موقعها الذي جعلها ملتقى احلضارات وذات موروث ثقايف وحضاري، وميكن تقسيم املق

                                                                                )17( :الطبيعية للسياحة اجلزائرية إىل جمموعة من العناصر

تقع اجلزائر يف الضفة اجلنوبية الغربية حلوض املتوسط، حتتل مركزا حموريا يف املغرب العريب  :الموقع الجغرافي -1

األبيض املتوسط، بفضل طابعها اجلغرايف االقتصادي وتعترب حمور التقاء بني أمريكا وإفريقيا، وبني  والبحروإفريقيا 

كلم مربع، وحيدها من الشمال البحر األبيض   2381741املغرب العريب والشرق األوسط، تبلغ مساحتها 

غريب موريتانيا واجلمهورية العربية املتوسط ومن الشرق تونس وليبيا ومن الغرب املغرب األقصى ومن اجلنوب ال

من خط العرض الشمايل ،وبني  30و  18تقع اجلزائر بني خطي .الصحراوية، وحيدها من اجلنوب مايل والنيجر

كلم،   1900خط الطول الشرقي، إذ يبلغ امتدادها الشمايل اجلنويب ب  12من خط الطول الغريب و  09

 )18( .كلم  1200وامتدادها الشرقي الغريب 

  )19( :يتنوع املناخ يف اجلزائر إىل :المناخ –2
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 18ويشمل املناطق الساحلية من الشرق إىل الغرب بدرجات حرارة سنوية متوسطة تقدر ب  :المناخ المتوسطي 

درجة مئوية من شهر أبريل إىل شهر أكتوبر، وتبلغ درجة احلرارة ذرو�ا خالل شهري جويلية وأوت حيث تصل 

 .درجة مئوية 30إىل 

 يسود يف املناطق اجلنوبية والواحات ، ويتميز مبوسم طويل حار من شهر ماي إىل شهر  :المناخ الصحراوي

درجة مئوية، أما باقي أشهر السنة فتتميز مبناخ  40سبتمرب، حيث تصل درجة احلرارة أحيانا إىل أكثر من 

  .متوسطي ودافئ، مما يسمح بنشاط حركة السياح يف فصل الشتاء

سهل (متتلك اجلزائر عدة أنواع من التضاريس، حيث جند يف الشمال سهول التل اجلزائري  :سالتضاري -3

، مث جند حزام جبلي حيتوي على سالسل جبلية، حيث جند جبال شيليا باألوراس شرقا، إذ )متيجة، وهران، عنابة

لغ ارتفاعها حوايل جببال جرجرة حيث يب" الال خدجية"مرت، وجند كذلك قمة  2328يبلغ ارتفاعها حوايل 

مرت، وجند يف اجلنوب األطلس الصحراوي الذي حيتوي على عدة واحات تتميز بغابات النخيل وكثبان  2308

رملية وهضاب صخرية وسهول حجرية، وجند كذلك منطقة األهقار بوالية متنراست اجلزائري، حيث تتميز جبباهلا 

  .مرت 2918 الشاهقة إذ يوجد �ا قمة تاهات بارتفاع قدره حوايل

ميتد الشريط الساحلي للجزائر من مرسى بن مهيدي بوالية تلمسان على احلدود اجلزائرية  :الشريط الساحلي -4

  1622املغربية إىل القالة بوالية الطارف على احلدود اجلزائرية التونسية، ويبلغ طول الشريط الساحلي أكثر من 

  )20( .كلم كما هو شائع  1200كلم وليس 

  حضائر، كما هو موضح يف اجلدول أدناه 10لقد أحصت اجلزائر  :ضائر الوطنيةالح -5

 الحضائر الوطنية في الجزائر:  02الجدول رقم 

  المساحة  الوالية  الحضيرة

  هكتار 76438  الطارف  احلضرية الوطنية للقالة

  هكتار 18550  تيزي وزو و البويرة  احلضرية الوطنية جبرجرة

  هكتار 3424  تيسمسيلت  احلد احلضرية الوطنية لتنية

  هكتار 26587  البليدة و املدية  احلضرية الوطنية بالشفة

  هكتار 26587  باتنة  احلضرية الوطنية بلزمة

  هكتار 300  جيجل  احلضرية الوطنية لتازة

  هكتار 2080  جباية  احلضرية الوطنية بقوراية

  هكتار 8225  تلمسان  احلضرية الوطنية بتلمسان

  هكتار 1140000  متنراست  نية اهلقاراحلضرية الوط

  هكتار 45000000  إليزي  احلضرية الوطنية بالطاسيلي

  www.algerie-monde.comمن إعداد الباحثان إعتمادا على املوقع اإللكرتوين :المصدر
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منبع مسجل رمسيا، تتمتع بصفات  200تتوفر اجلزائر على ثروة محوية تزيد عن  :الحمامات المعدنية -6

 )21( :ة وبتكفل طيب وتأطري استشفائي، ومن أهم احملطات احلموية يف اجلزائرعالجي

 محام بوغرارة بتلمسان. 

 محام بوحجر بعني متوشنت. 

 محام بوحنيفية مبعسكر. 

 محام ريغة بعني الدفلى. 

 محام قرقور بسطيف. 

 محام الصاحلني ببسكرة. 

  بقاملة) دباغ(محام املسخوطني. 

تنفرد اجلزائر مبعامل تارخيية متنوعة، وتظهر هذه الثروة يف تصنيف اليونسكو : ألثريةالمؤهالت التاريخية وا -7

 )22( :لسبع مناطق أثرية ضمن الرتاث العاملي، وهي

 وادي ميزاب. 

 منطقة الطاسيلي. 

 حي القصبة العتيق باجلزائر العاصمة. 

 تيبازة. 

 مجيلة. 

 تيمقاد. 

 قلعة بين محاد. 

رغم كل ما تزخر به اجلزائر من مقومات طبيعية اليت من شأ�ا أن جتعلها : جزائرمعيقات السياحة في ال -ثانيا 

رائدة يف جمال السياحة، إال أن الواقع عكس ذلك، حيث تشري املؤشرات السياحية إىل مؤشرات ضعيفة مقارنة 

  :مبؤشرات الدول ا�اورة، ويرجع ذلك إىل عدة أسباب ميكن حصرها فيما يلي

  01/03/توفر أوعية عقارية ومن مث جاء القانون رقم , يتطلب النشاط السياحي :لسياحيعائق العقار ا -1

يتشكل العقار : " منه حيث نص على 20املتعلق مبناطق التوسع السياحي يف املادة  2003فرباير  17املؤرخ يف 

ويضم األراضي التابعة لألمالك السياحي القابل للبناء من األراضي احملددة هلذا الغرض يف خمطط التهيئة السياحية، 

  )23( "الوطنية العمومية واخلاصة، وتلك التابعة للخواص

  )24( :رغم هذه اإلجراءات القانونية، إال أن العقار يف اجلزائر ال زال يعاين من العراقيل التالية

 طول مدة رد اهليئات املكلفة بتخصيص العقار وثقل إجراءات اإلستثمار السياحي. 
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 عار العقار نتيجة السمسرة وغياب التطبيق الصارم لقوانني التوسع السياحيارتفاع أس. 

 الشغل العشوائي ملناطق التوسع السياحي وإنتشار البناءات الفوضوية �ده املناطق.  

عملت الدولة اجلزائرية على تشجيع االستثمار السياحي،  :العوائق اإلدارية والقانونية لالستثمار السياحي  -2

لعديد من االمتيازات بغية جلب استثمارات يف القطاع، ولكن يف الواقع هناك عدة عراقيل تفرمل فمنحت ا

  :املستثمرين، وميكن حصر هذه العوائق فيما يلي

  كثرة اإلجراءات اإلدارية وإنتشار البريوقراطية. 

  الفساد اإلداري وغياب الشفافية. 

  تدهور اإلستقرار السياسي. 

 ية الدولية و العربية غياب التكتالت السياح. 

  :العوائق االقتصادية لالستثمار السياحي -3

 يعترب االستثمار السياحي من االستثمارات الصعبة التمويل خاصة ما: صعوبة تمويل االستثمارات السياحية 

  )25(: تعلق بالقطاع الفندقي، ويرجع ذلك إىل

 سنوات 05و  03 يتطلب رؤوس أموال كبرية ومتويالت طويلة املدى ترتاوح بني. 

  تبدأ مردوديته املالية على املدى املتوسط بعد فرتة ترتاوح بني سنتني وثالثة سنوات حسب طبيعة كل مشروع

  .وحجم االستثمار

 تعتمد الدولة على سياسة تقدمي احلوافز العامة بدال من : ضعف الحوافز الموجهة أساسا لالستثمارات السياحية

ستثمار السياحي، وهذا ما يعاب على قانون االستثمار اجلزائري، حيث يقدم حوافز احلوافز املوجهة لتشجيع اال

 .جلميع القطاعات االستثمارية، و بالتايل فهو يفتقر إىل التفصيل فيما خيص القطاعات ومنها القطاع السياحي

)26(  

 يف اجلزائر، الدور لعل من أهم املشاكل اليت تواجه القطاع السياحي : نقص الخدمات البنكية و المصرفية

  :الضعيف للنظام املصريف واخلدمات املصرفية، ويظهر ذلك يف 

 عدم مالئمة اخلدمات املصرفية املقدمة على مستوى البنوك لرغبات السياح. 

 ضعف وسائل الدفع على مستوى البنوك نتيجة عدم مواكبة التطورات التكنولوجية. 

 للجوء إىل السوق السوداءعدم وجود مكاتب خمتصة يف صرف العملة وجتنب ا. 

  )27( :ويتجلى ذلك من خالل :ضعف جودة المنتوج السياحي في الجزائر -4

 ويظهر ذلك من خالل: ضعف نوعية الخدمات السياحية:   

 خدمات مرتفعة السعر وذات نوعية أقل مقارنة بدول اجلوار. 
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 لدوليةعجز يف طاقات االستقبال و هياكل إيواء متآكلة ال تستجيب للمعايري ا. 

 غياب خدمات نقل نوعية وبأسعار معقولة. 

  حنو املقاصد السياحية، األهقار، والطاسيلي ( سوء الربط اجلوي باجتاه اجلنوب(  

 ضعف أداء وكاالت األسفار و نقص في تكوين و تأهيل المستخدمين 

 عدم التكيف مع الطرق العصرية للتسيري اإللكرتوين من حجز و خدمات. 

  لوكاالت السفر وعدم وجود ميثاق حيكم وينظم املهنةعدم وجود تنظيم. 

 نقص يف كفاءة املستخدمني وتكوين غري مالئم ملتطلبات العرض السياحي.  

  )28(  ضعف اإلعالم وغياب الثقافة السياحية -5

 ضعف اإلعالم و الرتويج السياحي وإقتصاره فقط على املوسم الصيفي. 

 عريف باملنتوج السياحي اجلزائريغياب املشاركة يف املعارض باخلارج للت. 

 عدم وجود ثقافة سياحية سواء لدى األفراد أو لدى مسريي املؤسسات السياحية. 

 ضعف توعية أفراد ا�تمع بعدم اإلساءة للسياح األجانب.  

  تحديات قطاع السياحة في الجزائر : المحور الرابع 

زائر جيعلها أمام حتديات قصد النهوض �ذا القطاع وجعله إن الواقع املرتدي الذي يعيشه قطاع السياحة يف اجل    

موردا هاما من موارد اإلقتصاد اجلزائري، خاصة يف ظل إ�يار أسعار احملروقات وسعي اجلزائر للخروج تدرجييا من 

التبعية اإلقتصادية لقطاع اإلقتصاد وذلك ال يكون إال بتنويع النشاط اإلقتصادي وبناء إقتصاد حقيقي منتج 

وعلى هذا األساس وإنطالقا من واقع السياحة اجلزائرية والنقائص اليت يعاين منها هذا القطاع، . وخالق للثروة

يكمن اإلشارة إىل مجلة من التحديات اليت تعترب أساسية قصد النهوض بالسياحة اجلزائرية وترقيتها، وتتمثل هذه 

  (29) :التحديات فيما يلي

حتتل اجلزائر مرتبة متأخرة فيما خيص : ة و التنظيمية الخاصة بالقطاع السياحيتحسين األطر القانوني -أوال 

تنافسية اإلطار التنظيمي وهذا ما يذل على ختلف األطر التنظيمية والرقابية على مستوى هذا القطاع، وعليه يتعني 

جلب السياح األجانب على اجلزائر حتسني إجراءات احلصول على التأشريات لتجنب التأخري وما شابه ذلك قصد 

وعدم دفعهم إلختيار وجهات سياحية يف بلدان أخرى ذات تسهيالت أفضل، كما يتعني عليها متاشيا مع املعايري 

الدولية حتسني وتبسيط إجراءات التأسيس والبدء يف املشاريع اإلستثمارية أمام القطاع اخلاص مبا يعزز من تطور 

  .اخلدمات املقدمة 

إن تطور قطاع السياحة باجلزائر يتطلب بالضرورة أن : نفاق الحكومي على القطاع السياحيزيادة اإل -ثانيا 

يكون من بني اهتمامات وأولويات السياسة االقتصادية يف اجلزائر، وذلك من خالل زيادة حجم اإلنفاق العام 
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ه، وهلذا الغرض وجب على هذا القطاع قصد التمكني من خلق قاعدة متينة يرتكز عليها وتسمح باستمرار تطور 

  :زيادة اإلنفاق احلكومي يف قطاع السياحة من خالل 

  بناء املنشآت األساسية والبىن التحتية. 

  عقد اتفاقيات شراكة وتعاون مع الدول املتطورة سياحيا لالستفادة من خرب�ا وجتربتها يف القطاع. 

  يئة اإلقليم و محاية املناظر العامة�. 

 إنشاء مشاريع سياحية . 

تلعب املوارد البشرية دورا مهما يف : تنمية الفكر السياحي و الثقافة السياحية في المجتمع الجزائري  -ثالثا 

النشاطات اإلقتصادية السيما يف القطاعات اخلدماتية اليت تعتمد على العنصر البشري يف أدائها، وعلى هذا 

أمرا ضروريا قصد النهوض مبستوى اخلدمات السياحية  األساس فإن تكوين العنصر البشري يف جمال السياحة يعترب

والرفع �ا ملستوى العاملية من جهة، ومبا يساهم من جهة أخرى أيضا يف حتسني طرق التسيري السياحي وكذا 

ويف ظل هذا السياق عملت اجلزائر . ترسيخ ثقافة سياحية يف أوساط ا�تمع اجلزائري وتشجيعه على تقبل اآلخر

لستينات على تأسيس مدارس خاصة بالتكوين السياحي من خالل مركزي التكوين املهين يف كل من منذ �اية ا

وهران وقسنطينة، مث معهدي تيزي وزو وبوسعادة، إضافة إىل املعهد العايل للفندقة باجلزائر العاصمة، لكن غياب 

يها عملية التكوين ساهم يف تراجع الدعم واإلهتمام احلكومي زيادة على عدم وجود إسترياتيجية واضحة ترتكز عل

  .دور هذه اهليئات يف عملية خلق موارد بشرية مؤهلة يف ا�ال السياحي 

حتتل البىن التحتية مكانة هامة يف تطوير قطاع : تطوير البنى التحتية و المنشآت  األساسية للسياحية -رابعا 

ت واجلهد ومن مت توفري الراحة والطمأنينة يف نفوس السياحة يف أي بلد، حيث أ�ا توفر سهولة احلركة وربح الوق

شرعت يف تطوير بنيتها التحتية إال أن تلك اجلهود الزالت غري كافية  2011السياح ، ورغم أن اجلزائر منذ سنة 

 ويف ضوء هذا فاجلزائر أمام حتد تطوير منشآ�ا السياحية اليت تتماشى وما متلكه. لتطوير قطاع السياحة يف اجلزائر

من مواقع سياحية وهذا يف إطار تعزيز توفري اخلدمات اليت ترافق عادة النشاط السياحي، إذ أنه ال معىن من توافر 

مواقع سياحية مميزة دون أن يواكبها خدمات النقل، اإلطعام، واملبيت وهذا كله ال يأيت إال من خالل تواجد 

   .منشآت وبىن حتتية متكن من توفري ذلك مبواصفات عاملية

إن أهم اخلدمات املرافقة للنشاط السياحي اليت تعرف : تحسين الخدمات المرافقة للنشاط السياحي -خامسا 

  :نقص فادح يف اجلزائر ما يلي

 حيث أن املنظومة املصرفية متخلفة يف اجلزائر وال تواكب التطورات الدولية يف القطاع : ضعف اخلدمات املصرفية

 ...علق بوسائل الدفع ومكاتب الصرف املايل واملصريف، السيما ما ت

  ضعف تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال اليت تعرف تطورات كبرية يف العصر احلايل. 
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  ضعف أداء وكاال ت األسفار وعدم تكيفها ومواكبتها للتطورات احمللية. 

 م للسياح ضعف دور قطاع الصناعات التقليدية والقطاع الثقايف يف إثراء نوعية املنتوج السياحي املقد. 

يتعني على اجلزائر قصد التعريف برتاثها السياحي وقدرا�ا يف هذا ا�ال : إتباع سياسة ترويجية فعالة -سادسا 

إتباع سياسة تروجيية تسمح بإيصال أفضل صورة عنها إىل اخلارج ، ونظرا للعشرية السوداء والظروف األمنية اليت 

ر�ا يف اخلارج وإزالة كل الشكوك اليت قد تتبادر إىل األجانب حول مدى مرت �ا اجلزائر فإ�ا مطالبة بتلميع صو 

توفر السالمة واألمن بإعتبارمها عاملني مؤثرين على توافد السياح األجانب ألي بلد، وعلى هذا األساس ينبغي 

ة يف التظاهرات تطوير اإلسترياتيجيات التسويقية واليت ترتكز على إستغالل مجيع فضاءات اإلتصال واملشاركة بقو 

واملعارض السياحية الدولية للتعريف بالرتاث السياحي اجلزائري وخمتلف اخلدمات واحلوافز املوفرة للسياح املتوافدين 

 .إليها 

 

  :خاتمة

من خالل هذه الورقة البحثية يتضح لنا بأن اإلقتصاد اجلزائري يعتمد بصفة أساسية على قطاع احملروقات و     

عات اإلقتصادية املنتجة على غرار السياحة اليت ميكنها أن تكون أفضل بديل لتنويع اإلقتصاد يهمل باقي القطا

فاجلزائر رغم املؤهالت واإلمكانات اليت تزخر �ا إال أ�ا الزالت بعيدة كل . واحلد من التبعية لقطاع احملروقات

ويعود ذلك إىل  إمهال الدولة اجلزائرية  البعد عن املستوى الذي يسمح هلا بأن تكون رائدة يف القطاع السياحي،

هلذا القطاع، إضافة إىل غياب ثقافة سياحية لدى ا�تمع اجلزائري،و غياب تنافسية املنتوج السياحي اجلزائر سواء 

من حيث النوعية واجلودة أو من ناحية األسعار اليت تبقى مرتفعة مقارنة بدول أخرى، وهذا ما انعكس سلبا على 

إال أن اجلزائر تفطنت أخريا من خالل وضع سياسات وبرامج . القطاع السياحي يف إيرادات الدولة مدى مسامهة

بغية تطوير القطاع وحتسني صورة اجلزائر يف األسواق السياحية العاملية وجعلها قبلة للسياح الداخليني أوال، وبعد 

ب، كل هذا قصد تنويع موارد اإلقتصاد ذلك تسويق املنتوج السياحي اجلزائري باخلارج وجلب السياح األجان

                                               .              اجلزائري واإلنتقال من إقتصاد ريعي إىل إقتصاد حقيقي منتج 

  :وتوصلنا من خالل هذه الدراسة إىل جمموعة من النتائج تتمثل فيما يلي   

 موارده على قطاع احملروقات أن اإلقتصاد اجلزائري يعتمد أساسا يف . 

  أن أغلبية صادرات اجلزائر تتمثل يف املنتوجات النفطية، بينما تشكل صادرا�ا غري النفطية نسبة ضئيلة جدا من

 .الصادرات اإلمجالية 

  أن قطاع السياحة أحد أهم القطاعات اخلالقة للثروة، وبإمكانه أن يكون أحد أفضل البدائل لتنويع اإلقتصاد

 .د من التبعية لقطاع احملروقات، وذلك نظرا آلثاره اإلجيابية على اإلقتصاد الوطين واحل
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 تتوفر اجلزائر على موارد طبيعية هائلة، من شأ�ا أن جتعلها قطبا سياحيا بامتياز. 

  معاناة القطاع السياحي يف اجلزائر من عدة نقائص وتدهور يف اخلدمات السياحية وإرتفاع فاحش يف األسعار

 .هذا ما أدى السياح اجلزائريني إىل تفضيل الوجهات السياحية اخلارجيةو 

وعليه سوف نعرض جمموعة من االقرتاحات للنهوض بالقطاع السياحي وجعله أحد أهم البدائل لتنويع     

  :اإلقتصاد ، و تتمثل هذه اإلقرتاحات فيما يلي

 ج التنمية السياحية وجتسيدها وإختاذ إجراءات ردعية زيادة اإلنفاق احلكومي املوجه لقطاع السياحة وتوسيع برام

 .  ضد كل من حياول عرقلة تنفيذ هذه الربامج 

 ومدى مسامهتها يف اإلقتصاد الوطين، وذلك من خالل  ترسيخ ثقافة سياحية  توعية ا�تمع املدين بأمهية السياحة

                                           .                  وفكرة تقبل الغري لدى املواطنني اجلزائريني 

  منح تسهيالت بنكية وإعفاءات جبائية خاصة باملستثمرين يف القطاع السياحي للنهوض �ذا القطاع وجعله أكثر

 .تنافسية

  إنشاء مركبات ومنتجعات سياحية والزيادة يف طاقات االستقبال واملنشآت الفندقية بغية حتسني اخلدمات الفندقية

 .فيض األسعاروخت

  تكوين  تأهيل املوارد البشرية العاملة يف القطاع السياحي وتوفري مرشدين سياحيني من أجل التعريف مبختلف

 .املقاصد السياحية

 الصناعات التقليدية، والقطاع : ضرورة االهتمام بالصناعات والقطاعات اليت هلا عالقة بالصناعة السياحية مثل

 .تاخلدمايت كالنقل واملواصال

  إنعاش الرتويج السياحي، سواء من خالل إنشاء قناة إعالمية وطنية تقوم بالتسويق والدعاية السياحية أو من

 .خالل تفعيل دور الصالونات واملعارض يف تسويق املنتوج السياحي اجلزائر

  : قائمة المراجع

 بلدان اخلليج وممكنات حتقيقه مفهومه وأبعاده يف- عاطف اليف مرزوك، عباس مكي محزة، التنويع اإلقتصادي - 1

، 2014يف العراق، جملة الغري للعلوم اإلقتصادية واإلدارية، السنة العاشرة، ا�لد الثامن، العدد احلادي والثالثون، 

  . 57ص

موسى باهي، كمال رواينية، التنويع اإلقتصادي كخيار إسترياتيجي لتحقيق التنمية املستدامة يف البلدان  - 2

  . 135، ص 2016، ديسمري 05الة البلدان العربية، ا�لة اجلزائرية للتنمية اإلقتصادية، العدد ح: النفطية

حامد عبد احلسني اجلبوري، التنويع اإلقتصادي وأمهيته للدول النفطية، مركز الفرات للتنمية والدراسات  - 3

  .01، ص2016اإلسترياتيجية، العراق، سبتمرب 
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 .معوقات وعراقيل السياحة الجزائرية في ظل المخطط التوجيهي  للتهيئة السياحة

  :إعداد

  .*عوينان عبد القادر. د

  .ملخص

حاولنا من خالل دراسة موضوع معوقات وعراقيل السياحة اجلزائرية وذلك يف ظل اإلسرتاتيجية السياحية     

ال تزال حتول و  الرتكيز على جممل العراقيل اليت حالت 2030اجلديدة للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آلفاق 

على األقل إىل مصف الدول السياحية العربية وا�اورة  ، دون الرقي بالسياحة اجلزائرية إىل مصف الدول السياحية

ويف ، باعتبار أننا منلك إمكانيات سياحية متقاربة، وحماولة االستفادة من جتارب هذه الدول، كتونس واملغرب

  .خاصة اإلمكانيات الطبيعية ، الكثري من األحيان متلك اجلزائر إمكانية أحسن

  .الثقافة السياحية، االستثمار السياحي، اإلسرتاتيجية السياحية :الكلمات المفتاحية

Abstract. 

    We have tried through studying the obstacles and obstacles of Algerian tourism 

in the light of the new tourism strategy of the guiding plan for tourism planning 

for the horizons of 2030 to focus on the overall obstacles that have prevented and 

still prevent the promotion of Algerian tourism to the tourist resorts, at least to the 

liquidator of Arab and neighboring tourist countries like Tunisia and Morocco , 

And try to benefit from the experiences of these countries, as we have the 

potential of tourism converged, and in many cases Algeria has a better possibility, 

especially natural possibilities. 

Keywords: tourism strategy, tourism investment, tourism culture. 

  .مقدمة

رغم اجلهود ، منذ االستقالل إىل غاية بداية سنوات األلفينات ال تزال السياحة اجلزائرية دون املستوى املطلوب   

 الفشل أن  كل السياسات بالتايل هل يعين  هذا ، و املبذولة من قبل السلطات منذ االستقالل إىل غاية اليوم

االسرتاتيجيات املتخذة يف جمال القطاع السياحي اجلزائري غري رشيدة لدرجة أ�ا مل تتمكن من النهوض و 

فالسياحة اجلزائرية تساهم بنسبة . بالسياحة على األقل بني الدول ا�اورة اليت تعرف حركة سياحية  ناجحة ؟

تونس ،املغرب ( اإليرادات احملققة ضئيلة جدا مقارنة مع الدول ا�اورة ونسبة ، ضعيفة يف الناتج الداخلي اخلام
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، ونسبة مسامهة السياحة يف توفري مناصب الشغل متواضعة رغم التشابك الكبري لقطاع السياحة مع )ومصر 

جتة على هذه النتائج السلبية احملققة  النا، وميزان السياحي  كان دائما سالبا ومل حيقق فائضا، قطاعات أخرى

وعلى ، ألن تشخيص األسباب هو جزء من احلل ، ضعف السياحة اجلزائرية  كفيلة مبعاجلة أسباب هذا الضعف

  :ضوئي ما سبق ميكن طرح التساؤل التايل

  "ما هي العراقيل والعقبات التي تواجه تطوير السياحة الجزائرية، رغم الجهود المبذولة حيال ذلك؟" 

  : ل التايل من خالل احملاور التالية وسيتم اإلجابة على التساؤ 

  ).SDAT2025*(عرض المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية : المحور األول

  .تعريف املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية -أوال

    عالقة  املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية باملخطط الوطين للتهيئة اإلقليمية -ثانيا

  .للتهيئة السياحية أبعاد املخطط التوجيهي: ثالثا

  .مراحل إعداد   املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية: رابعا

  .الرهانات اليت تواجه  السياحة اجلزائرية : خامسا

  تشخيص وتحليل عراقيل السياحة الجزائرية :المحور الثاني

 .مكانة قطاع السياحة ضمن اخلطط التنموية  -أوال

  ف الثقافة السياحيةمعوقات االستثمار السياحي وضع -ثانيا

 .األمينو  تدهور الوضع البيئي - ثالثا

  تدهور نوعية املنتجات و  تغيري الوجهة السياحية - رابعا 

  . االتصالو  تدهور نوعية اخلدمات وضعف وسائل  اإلعالم - خامسا

  .عراقيل الصناعة التقليديةو  ضعف السياحة احمللية  - سادسا

  .تعارض االختصاصات بني الوزارات-سابعا

  ).SDAT2025(عرض المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية : المحور األول

  .تعريف المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية -أوال

حتديد معامله بالقانون و  الذي تقرر إعداده، و هذا املخطط هو جزء من املخطط الوطين للتهيئة اإلقليمية       

بالتايل تصبوا الدولة من  ، و1 التنمية املستدامةو  ئة اإلقليماملتعلق �ي، و 2001ديسمرب  12املؤرخ يف  01/02

  2:خالل هذا املخطط إىل ما يلي 
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 حتديد احملطات الرئيسية للتنمية السياحية الوطنية على فرتات خمتلفة ؛ - 

 3حتديد شروط قابلية جتسيده ؛و  حتديد وسائل وضعه حيز التنفيذ - 

 ؛)االستثمار، امليزان التجاري، يلالتشغ( حتسني التوازنات االقتصادية الكلية   - 

 الدويل ؛و  االنفتاح على الصعيد الوطينو  املسامهة يف املبادالت  - 

 4.وضعها يف خدمة السياحة و  التارخيية للبالدو  الثقافيةو  تقومي الثروة الطبيعية  - 

    عالقة المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  بالمخطط الوطني للتهيئة اإلقليمية -ثانيا

    بالمخطط الوطني للتهيئة اإلقليمية SDATعالقة الخطط ): 01(كل رقمالش

  

  

  2025التوجيهي للتهيئة السياحية املخطط 

املخطط التوجيهي للخدمات 

ت واهلياكل واالتصاالت واملواصال

 واإلعالم

املخطط التوجيهي لشبكات 

 الطاقة

املخطط التوجيهي للتكوين   

املخطط التوجيهي للفضاءات 

 الطبيعية واملساحات احملمية

 املخطط التوجيهي للصحة 

 املخطط التوجيهي للموانئ

 املخطط التوجيهي للماء

املخطط التوجيهي لتطوير الصيد 

ةواملوارد الصيدلي  
املخطط التوجيهي للسلع واخلدمات 

 والتجهيزات  الثقافية الكربى 

 املخطط التوجيهي للمطارات 

ك احلديدية املخطط التوجيهي للسك  

املخطط التوجيهي للطرق والطرق  

 السيارة 

املخطط التوجيهي للتنمية الفالحية    

 املخطط التوجيهي ألرضيات اإلمداد

املخطط التوجيهي للمناطق األثرية 

 والتارخيية

املخطط  التوجيهي للرياضات و 

 التجهيزات الرياضية الكربى

املخطط التوجيهي ملناطق النشاط 

اطق الصناعيةواملن  

املخطط التوجيهي للتعليم العايل 

  والبحث العلمي

 

 

 

SNAT 

2025 

 حتديد

 مجاعي

ملشروع   

 مستقبلي

 يتضمن

خمطط  19  

�شخیص و حفص الس�یا�ة ): 01(، الك�اب رمق) SDAT2025(وزارة هتیئة إالقلمي الب��ة و الس�یا�ة ، ا�طط التوجهي�ي �لهتیئة الس�یاح�ة : املصدر

 12، ص   2008جلزا�ریة ، �انفي ا
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  .أبعاد المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية: ثالثا

  .أبعاد المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية): 02(الشكل رقم

  

 تشخيص):01(الكتاب رقم، السياحةو  البيئة، وزارة �يئة اإلقليم:تماد على من إعداد الباحث باالع:  املصدر

  .24ص، مرجع سبق ذكره، فحص السياحة اجلزائريةو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDAT 2025 

ترقية اقتصاد بديل حمل  

   احملروقات

  تنشيط التوازنات الكربى  -

االنعكاسات على  -

 القطاعات األخرى

 تثمني صورة اجلزائر

تثمني الرتاث التارخيي ،الثقايف 

 والشعائري

التوافق الدائم بني ترقية السياحة 

 والبيئة

01 02 

03 

04 

05 
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  . مراحل إعداد   المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية: رابعا

    .مراحل إعداد املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية): 03(الشكل رقم

املخطط التوجيهي للتهيئة ، السياحةو  وزارة �يئة اإلقليم ،البيئة:من إعداد الباحث باالعتماد على : املصدر

برامج األعمال و  احلركيات اخلمسة:املخطط االسرتاتيجي ):02(الكتاب رقم، SDAT 2025السياحية 

       .  25ص ، 2008جانفي  ، السياحية ذات األولوية

  .الرهانات التي تواجه  السياحة الجزائرية : خامسا

التنمية ، ذلك من انعكاسا�ا على بقية األنشطة منها التشغيل، و هناك مخسة  رهانات   السياحي يف اجلزائر

     5:ومن هذه الرهانات جند، اخل...الثقافية، احمللية

 الرهانات االقتصادية؛- 

 الرهانات الثقافية؛- 

 التنمية احمللية؛و  ةرهانات التهيئة اجلهوي- 

  الرهانات حول التشغيل؛- 

 .رهانات حتسني صورة اجلزائر  - 

 العاملية ، اإلشكاليات والرهانات تحصيلة تشخيص االجتاها:املرحلة األوىل

 حتديد التوجهات اإلسرتاتيجية: املرحلة الثانية

  )احلركيات اخلمسة( SDATحتديد اخلطوط التوجيهية ل : املرحلة الثالثة

 لتهيئة السياحيةخمطط ا) 2008/2015االنطالقة ( برامج العمل ذات األولوية: املرحلة الرابعة

 حتديد إسرتاتيجية االجناز واملتابعة : املرحلة اخلامسة 
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  تشخيص وتحليل عراقيل السياحة الجزائرية :المحور الثاني

 .مكانة قطاع السياحة ضمن الخطط التنموية  -أوال

  )مليون دينار:ةالوحد(مكانة قطاع السياحة ضمن املخططات التنموية                       ):01(اجلدول رقم

  المخطط الرباعي الثاني   المخطط الرباعي األول   المخطط الثالثي

  النسبة  المبالغ   النسبة  المبالغ   النسبة  المبالغ   القطاعات
  43  48000  40  12400  48.74  5400  الصناعة
  10  12005  15  4140  16.87  1869  الزراعة
  1.4  1500  2.5  700  2.54  282  السیاحة

  .إنشاء املخططات التنموية، التهيئة العمرانيةو  التخطيط وزارة:املصدر

يظهر اجلدول جليا تعامل السلطات آنذاك حبذر مع قطاع السياحة، حيث ركزت السلطات على           

الذي يركز على و  هذا ما جيسد النهج التنموي املتبع من قبل الدولة آنذاك،، و قطاعات دون قطاعات أخرى

بالتايل ميكن استنتاج من بيانات هذا اجلدول أن السلطات اهتمامها مل يكن مصبا على و  الصناعات املصنعة،

  .هذا ما جعل قطاع السياحة حيتل مكانة ضعيفة بني القطاعات املختلفةو  قطاع السياحة،

   .مقارنة ما كان مقرر اجنازه مع ما مت اجنازه خالل املخطط اخلماسي األول): 04(الشكل رقم

امل

  من إعداد الباحث: صدر

، %71.04سرير أي مبعدل عجز قدره  36.148من خالل الشكل يتبني أنه هناك عجزا يف االجناز ب     

تأجيل مشاريع ، و يتم اجناز ما مل يتم اجنازه يف املخطط السابق، فعوض يتم اجناز املشاريع املقررة  يف هذا املخطط

وهنا ميكن القول أن القطاع السياحي كان من بني  أكثر  القطاعات إمهاال ، ي يليههذا املخطط للمخطط الذ

يتبني أكثر من خالل متويل الدولة للسياحة يف خمتلف املخططات ، و من طرف الدولة فيما خيص االستثمار

    . التنموية 
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باإلضافة إىل تسطري برنامج ، ليةوبعد ذلك جاء املخطط اخلماسي الثاين ألجل إعادة االعتبار للسياحة الداخ     

 1800لتحقيق أهداف هذا املخطط  خصصت السلطات غالف مايل قدرته ، و الستقبال السياح األجانب

متثلت يف إعادة هيكلة املؤسسات ، ما مييز هذا املخطط هو إجراء إصالحات إدارية، و مليون دينار جزائري

  6:ملخطط هي ومن بني املشاكل اليت ظهرت يف هذا ا ، السياحية

  غياب الكفاءة يف التسيري ؛ - 

 من رقم األعمال ؛ ) %40(ارتفاع تكلفة األجور   - 

 ؛ % 17كثافة عدد العمال بنسبة  - 

  .التأهيل للعمال و  غياب التكوين  - 

  معوقات االستثمار السياحي وضعف الثقافة السياحية -ثانيا

الذي  ) نة األوروبية واملكتب األمريكي شلومربغريشري التقرير املشرتك بني اللج:  معوقات االستثمار السياحي  -

كشف عن مجلة من العراقيل اليت تقف أمام االستثمار يف اجلزائر، إذ أكدت معظم اآلراء على وجود عقبات كبرية 

  7.أمام تدفق االستثمارات إىل اجلزائر

ني مناطق التوسع وذلك من خالل جمموعة من العراقيل حالت دون تثم:   إشكالية  العقار السياحي -أ

  :السياحي ومنها

  االنقطاع املالحظ يف جمال متابعة وإمتام املشروع اإلمجايل للتوسع السياحي؛ - 

 عدم التطبيق الصارم والفعلي للتنظيم اخلاص حبماية مناطق التوسع السياحي؛ - 

 عدم استكمال معظم دراسات التهيئة واليت مل تنتهي فيما خيص مراحل االجناز والتمويل؛ - 

 وجود األدوات واآلليات املختصة يف تسيري العقار السياحي؛ عدم - 

  الشغل العشوائي ملناطق التوسع السياحي وانتشار البناءات الفوضوية وغري الشرعية �ذه املناطق؛ - 

 .قلة املوارد املالية للدراسات العامة للتهيئة السياحية وجتهيزها باملرافق األساسية - 

كان حمليا أو أجنبيا يعاين من غالء العقار يف اجلزائر مقارنة مع ما هو موجود يف كما أن املستثمر  سواء          

من رأس املال  %30إىل  20إذ أن اقتناء عقار ألجل إقامة مشروع عادة ما تكلف من ، الدول ا�اورة

  8.املستثمر
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  .كثرة اإلجراءات اإلدارية وانتشار البيروقراطية  -ب

تقدمها اجلزائر للمستثمر السياحي إىل أن الواقع يكشف أن اإلجراءات اليت تنص رغم التسهيالت اليت       

مع ، مرحلة كاملة قبل الوصول إىل إنشاء مؤسسته 14عليها القوانني اجلزائرية يضطر املستثمر من خالهلا إىل أداء 

جند كذلك املستثمرون ،  و  مراحل إدارية 9إىل  5العلم أن املستثمر يف كل من تونس واملغرب مير مبراحل ما بني 

ل اإلداري والفساد يشتكون كثريا من العراقيل اإلدارية وانتشار البريوقراطية الشديدة كالبطء يف العم

  . 9اخل...اإلداري

  .إشكالية تمويل االستثمار السياحي -ت

  10: يتميز االستثمار يف ا�ال السياحي بنوع من اخلصوصية منها 

  سنوات ؛ 05ياحية طويلة نوعا ما حيث تصل إىل مدة تنفيذ املشاريع الس - 

حيث تشمل االستثمار يف بناء وتشغيل وتطوير الفنادق ، تتعدد جماالت االستثمار السياحي وتتنوع - 

، ومراكز الرياضة والرتويج والقرى السياحية والبواخر السياحية  وسياحة احملميات، واملطاعم ومراكز االستشفاء

وسائل و  الكربى مثل ختطيط املدن السياحية املتكاملة وشركات السياحة ووكاالت السفر  باإلضافة إىل املشروعات

 النقل السياحي ؛

وهذا ما يعد أحد املشاكل اليت ، املشاريع السياحية تتطلب استثمارات ضخمة وذات أسعار فائدة مرتفعة - 

ت تشهد تداوال عليها من قبل حتول دون وصول االستثمارات إىل مناطق التوسع السياحي اليت شهدت ومازال

 11دون أن يفضي ذلك إىل استثمارات حقيقية ؛، األجانب

سنوات انطالقا ) 03(وهذه الفرتة متتد إىل ، طول اآلجال اخلاصة بالوصول إىل مرحلة مردودية املشروع - 

تعاين من تعثر بسبب من بداية سري املشروع    ومن هذا املنطلق جند أن عدد املشاريع االستثمارية السياحية اليت 

وصلت عدد   2008ومع �اية سنة ، 2005مشروع سنة  125مشاكل وغياب التمويل وصلت حوايل 

حيث توفر هذه املشاريع طاقة استيعابية ، مشروعا 217املشاريع السياحية املتعثرة بسبب غياب التمويل إىل 

وأحيانا أخرى يتم تغيري  ، هذه املشاريعويف بعض األحيان مت التخلي عن العديد من ، سرير 19.231قدرت ب 

  12.وجهة مشاريع أخرى 

  .ضعف الحوافز الموجهة أساسا لالستثمارات السياحية -ث

حيث جند ان السلطات تقدم  حوافز متنوعة مبا فيها احلوافز الضريبية إىل مجيع القطاعات االستثمارية دون    

يف حني   ، لتفصيل فيما خيص القطاعات  ومنها القطاع السياحيوبالتايل فهي يفتقر إىل ا، حتديد قطاعات بعينها

ما ، جند بعض الدول ا�اورة كتونس مثال يتم فيها  توجيه احلوافز الضريبية إىل املشاريع اخلاصة بالقطاع السياحي

  .أثر بصفة اجيابية على االستثمارات السياحية �ا 
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قيمه جند أنه ينظر إىل بعض املهن على أ�ا و  تمع اجلزائريبالنظر إىل معتقدات ا� :ضعف الثقافة السياحية  -

خاصة ما يتعلق منها خبدمات ، و كتلك اليت تعتمد على ا�امالت اليت هي أساس اخلدمات السياحية،  أقل قيمة

الفرد  نقص الثقافة السياحية لدى، و احلرفيةو  أو تلك املرتبطة بالصناعات التقليدية، )الضيافةو  االستقبال(الضيافة 

فمنهم من ينظر إىل السائح على أساس أنه ضيف مما ، الضيفو  اجلزائري جيعله أيضا ال يفرق بني السائح

فعوض أن تستفيد السياحة اجلزائرية من ، استهالكهو  تنقالتهو  يستدعي التكفل به من حيث مصاريف حتركاته

  .بالعملة الوطنيةو  ستهالكات احملليةفتكون مداخيلها من اال، مداخيل بالعملة الصعبة من السياح األجانب

هناك جمموعة من األسباب سببت إنتاج ثقافة وطنية سلبية بالنسبة ملمارسة األنشطة السياحية يف اجلزائر ومن     

  13: أمهها ما يلي

غياب دراسة واضحة عن األجهزة املسؤولة عن النوعية السياحية يف كل منطقة من قبل وزارة السياحة  - 

سواء كان ذلك على مستوى اجلماعات احمللية أو اهليئات ، صاحبة االختصاص يف القطاع السياحي باعتبارها

 اجلهوية ؛

 ضعف غرس اإلحساس واإلدراك السياحي لدى األفراد منذ نشأ�م يف خمتلف األطوار التعليمية املختلفة؛ - 

 غياب برامج لتنظيم الرحالت �دف زيارة املعامل السياحية داخل الوطن؛ - 

اجلامعات اليت �تم بتعليم أصول صناعة السياحة وفقا لربامج تتماشى مع التطورات و  لة املدارس واملعاهدق - 

 .احلديثة لصناعة السياحة يف العامل

 .األمنيو  تدهور الوضع البيئي -ثالثا

  .بيئيةيوضح اجلدول التايل جممل مؤشرات التدهور السياحي الناجتة عن األضرار ال:تدهور الوضع البيئي  -

  )الدينار الجزائري:الوحدة(الخسائر السياحية بسبب تدهور الوضع البيئي في الجزائر):02(الجدول رقم

القیمة السنویة الكلیة   
  )مرتفعة( 

القیمة السنویة الكلیة  
  )منخفضة(

الناتج الداخلي الخام 
  مرتفعة) %(

الناتج الداخلي 
)  %(الخام 

  منخفضة
بسبب  تدھور    الخسائر االقتصادیة للسیاحة

  )سعر الفنادقو نسبة تواجد السیاح( الشواطئ    
180.000.000  60.000.000  0.35  0.12  

  0.03  0.03  16.666.667  16.666.667  خسائر بسبب الفرص الضائعة في السیاحة 
  0.23  0.39  120.000.000  200.000.000  خسائر دوریة بسبب الشواطئ المغلقة

  0.8  0.77  196.666.667  396.666.667  یر السیاحة الشاطئیة خسائر مباشرة كلیة في تسی

كلية ،  ساملي رشيد، أثر تلوث البيئة يف التنمية االقتصادية يف اجلزائر، أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري: املصدر

 . 221، ص2006جامعة اجلزائر ،، العلوم االقتصادية وعلوم التسيري

فيمكن القول أن اجلزائر مرت ، األمين يف اجلزائر وعالقته بالسياحة خبصوص الوضع:تدهور الوضع األمني  -

حيث ساهم هذا الوضع املرتدي يف تأخر ، فرتة التسعينات بأزمة سياسية وأمنية  صعبة لعدة سنوات خالل

باإلضافة أنه كرس ثقافة الرفض عند ، املغربو  تونس، ملحوظ على القطاع السياحي مقارنة ببلدان أخرى كمصر
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هنا نشري إىل أن الوضع األمين ال يقتصر ، و ائح اجتماعية واسعة ألنواع حمددة من األنشطة السياحية يف اجلزائرشر 

بل تضم كذلك االحنرافات املختلفة كاالعتداءات ، فقط على ظاهرة العنف اليت عرفتها اجلزائر خالل هذه الفرتة

بالتايل �دد القطاع ، و كل خطرا كبريا على ا�تمعحيث أصبحت هذه االحنرافات تش، غريمهاو  السرقةو  اجلسدية

مما ال شك فيه أن تناقص ، 14أنفسهم و  قد يرتاجع السياح الوافدين للبلد إذا انعدم األمن ملمتلكا�م، و السياحي

 إذ أن العامل األمين، توافد السياح اجتاه اجلزائر خالل فرتة التسعينات راجع أساسا إىل تدهور األوضاع األمنية

تراجعا كبريا  2012وحاليا تشهد السياحة الصحراوية يف اجلزائر خالل سنة ، شديد التأثري على الطلب السياحي

نظرا لتدهور الوضع األمين يف احلدود اجلزائرية مع مايل ، بسبب اإلجراءات املشددة اليت اختذ�ا السلطات اجلزائرية

وما سوف يلحقها من آثار ، الوضع السياحي يف الصحراء اجلزائريةمما يهدد ، نظرا لألزمة األمنية اليت تعرفها مايل

مع العلم أن السياحة الصحراوية تعرف إقبال السياح األجانب وخاصة من أوربا لقضاء ، سلبية نتيجة هذه األزمة

  15.العطلة 

  تدهور نوعية المنتجات و  تغيير الوجهة السياحية -رابعا 

اجلودة نظرا لغياب هذه و  زائريني إىل تغيري الوجهة السياحية حبثا عن السعريضطر اجل :تغيير الوجهة السياحية -

 مليون جزائري إىل اجلارة تونس بسبب األسعار املعقولة 1.5دليل ذلك توجه ، و الثنائية يف السياحة اجلزائرية

 نوعية اهلياكلو  اخلدماتو  خاصة فيما يتعلق باإليواء، متاشي األسعار فيها مع دخول العائالت اجلزائريةو 

  .أورو مع احتساب كافة النفقات  2000إىل  400حيث ينفق السائح اجلزائري ما بني ، املنشآتو 

  .تدهور نوعية المنتجات -

تعترب هذه السياسة من : غياب نظرة ملنتجات السياحة اجلزائرية،و غياب سياسة االتصال يف املنتج السياحي  - 

  ؛ 16اليت �دف إىل حتقيق التواصل املستمر بني املؤسسة ومجهورها ، أحد أهم عناصر املنتج التسويقي

 صعوبة التحكم يف املواقع السياحية حبكم شساعتها بشكل كبري ،خاصة ما تعلق ذلك بالصحراء اجلزائرية؛ - 

  .عدم الرتكيز على املميزات اجلذابة للمنتج السياحي يف الرتويج للسياحة اجلزائرية - 

  .ذات نوعية ضعيفةو  ري كافيةفندقة ،طاقات غ و إيواء - 

  أصالة؛و  اإلطعام ذات نوعيةو  اهلياكل الفندقيةو  عجز يف طاقات االستقبال - 

 مما يتوجب عملية إعادة االعتبار ،، غالية نسبيا للسكان احمللينيو  هياكل إيواء متآكلة - 

 .فقط من الفنادق تستجيب للمعايري الدولية 10% - 

  . يات اجلديدة للسوق غياب حتكم وكاالت األسفار يف التقن - 
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عدم لعب وكاالت األسفار دورها يف جمال استقطاب السياح واملستهلكني ملختلف املنتجات والربامج  - 

  .السياحية

  . االتصالو  تدهور نوعية الخدمات وضعف وسائل  اإلعالم -خامسا

  :أسباب منهايرجع رداءة اخلدمات السياحية املقدمة للزبائن إىل عدة : تدهور  نوعية الخدمات -

نقص يف تأهيل ومهنية املستخدمني حيث كشف العديد من اخلرباء عن نقص اليد العاملة املؤهلة لضمان - 

عامل يفوق سنهم  5000من مستخدمي القطاع السياحي أي  %40أن و  خاصة، عناصر مؤهلة للمستقبل

  .سنة   45

 نوعية تكوين غري مالئمة مع متطلبات عرض سياحي بامتياز؛ - 

  .وعية خدمات السياحة اجلزائريةضعف ن - 

  اخلاصة؛و  النظافة للفضاءات العموميةو  نقص الصيانة - 

حيث تعترب احلظرية الفندقية يف اجلزائر األقل يف ، ذات نوعية  أقل للمنافسة الدوليةو  خدمات مرتفعة السعر - 

فيمكن القول أنه يف ، نادقوغالء األسعار يف الف، املنطقة من حيث عدد األسرة املتوفرة وجودة اخلدمات املقدمة

املتوسط فإن سعر قضاء ليلة واحدة يف فندق عايل اجلودة يعادل األجر األدىن املضمون أو يتجاوزه يف أغلب 

 17.األحيان

أما فيما يتعلق بدور تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وعالقتها بالسياحة   :االتصالو  ضعف وسائل  اإلعالم -

  : فة ودون املستوى املطلوب ويرجع ذلك إىل عدة أسباب منها ما يلي اجلزائرية فهي ال تزال ضعي

ماليني مشرتك يف سنة  05حيث يضم ما يقارب ، *ADSLرغم إدخال نظام ، عدم كفاية مواقع االنرتنت - 

باإلضافة إىل أن نسبة  املشاركني يف اهلاتف ، مليون مشرتك التصاالت اجلزائر يف نفس السنة 02و  2005

اتصاالت و  قد مشلت التغطية ملشرتكي أوراسكوم، و من عدد املشاركني يف اهلاتف الثابت %65.8لغت النقال ب

بالتايل أسواق االتصاالت يف اجلزائر صارت أكثر تنافسية ، و معظم الطرق الوطنيةو  اجلزائر كل واليات الوطن

  ا ينعكس إجيابا على السياحة اجلزائرية هذا م، 18سائل املهاتفة متوفرة و  أصبحت، و املستعملنيو  لفائدة املستهلكني

  19.االتصال يف قطاع السياحةو  صعوبة التكيف مع الوزن املتزايد لتكنولوجيات اإلعالم- 

  ضعف البنية التحتية التكنولوجية لالتصاالت؛ - 

  االلكرتونية؛ضعف البنية القانونية والتشريعية املواتية لتطور وسائل اإلعالم واالتصال، بغية تنظيم املعامالت  - 
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كما مت إدخال ،  إذ مت وضع شبكة حكومية داخلية، وحاليا تسعى اجلزائر إىل تطوير برنامج احلكومة االلكرتونية   

ولكن تبقى هذه اجلهود متواضعة وال تفي بالغرض إلقامة ، 20تكنولوجيا بطاقات السحب والدفع االلكرتوين 

  .السياحي بصفة عامة سياحة الكرتونية يعول عليها يف تأطري القطاع 

  .عراقيل الصناعة التقليديةو  ضعف السياحة المحلية  - سادسا

  21:ومن أهم العراقيل جندا  :ضعف السياحة المحلية   -

خاصة البلديات اليت تتوفر على مؤهالت سياحية ختتص مبسؤولية ، عدم اهتمام ا�موعات احمللية بأمر السياحة - 

ام هذا مرده إىل افتقار اجلماعات احمللية لوسائل املادية الالزمة لتغطية املتطلبات وقد يكون عدم االهتم، تسيريها

  . 22السياحية األساسية لتلك املنطقة 

ضعف موقع التنمية السياحية يف خطط التنمية احمللية، مما يقلل من أمهية : حمدودية املوارد البشرية  - 

 احة ؛السياحة يف ظل شحة املوارد املالية املخصصة للسي

الواليات (إذ تفتقر اجلماعات احمللية ، ضعف البنية التحتية االقتصادية واالجتماعية على املستوى احمللي - 

وغياب الطرق وغريها من املرافق األخرى اليت تعمل على جلب ، للمرافق األساسية لتقدمي اخلدمات) والبلديات

 السياح للمنطقة ؛

والقيام بإدراج التنمية السياحية ضمن ، لعب دورها كما ينبغي غياب دور ا�الس املنتخبة احمللية يف - 

 خاصة لدى اجلماعات احمللية اليت متلك مؤهالت سياحية؛، أولويات التنمية احمللية

  23:وأهم هذه العراقيل جند: عراقيل الصناعة التقليدية -

لك فالبنوك عادة ما تضع ضف إىل ذ، مشكل التموين باملادة األولية والعتاد الضروري لعملية اإلنتاج - 

 24شروط صعبة لإلقراض من قبل صاحب املشروع الصغري؛

وجند أن ، جيد احلرفيون مشاكل عديدة يف تسويق منتجا�م مما يؤثر سلبا على إنتاجهم: مشكل التسويق - 

ي ونقص ، مع افتقار الوعي التسويق25احلرفيني املتواجدين يف األرياف يعانون أكثر من املتواجدين يف املدن 

 اإلمكانيات املادية للقيام بعملية الرتويج وتنشيط املبيعات؛

يبقى ذلك مرهون بالديون ، عائق خروج احلرفيني من اإلطار غري الرمسي والعمل يف شكل رمسي وقانوين - 

املرتتبة واملرتاكمة عليهم من طرف مصاحل الضرائب والضمان االجتماعي بسبب املشاكل اليت عاشتها النشاطات 

 26.السيما يف األوساط الريفية، نتيجة الظروف األمنية، حلرفية اليت قلصت واندثر البعض منهاا
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  .تعارض االختصاصات بين الوزارات-سابعا

 كالتداخل املوجود بني اختصاصات وزارة األوقاف،  هناك تضارب يف االختصاصات بني الوزارات املختلفة    

فبينما ، الرقابة وتنمية السياحة الدينيةو  صناعات التقليدية فيما خيص اإلشرافالو  وزارة السياحةو  الشؤون الدينيةو 

فقد تدفع وزارة السياحة والصناعات ، من بينها املساجد األثريةو  ختتص األوىل باإلشراف على إدارة املساجد

 ذلك وزارة الثقافةجند ك، و تطويرها يعترب من صميم اختصاصا�او  التقليدية بأن احملافظة على اآلثار الدينية

التنقيب عن اآلثار و  اآلثارو  كرتميم املساجد،  االتصال تقوم أيضا بعدد من األنشطة اليت تقع يف دائرة اختصاصهاو 

 .اإلشراف على املتاحف األثرية  و  اخلارجو  إنشاء املعارض السياحية يف الداخلو  بالتعاون مع هيئة اآلثار

شرفة مباشرة عل القطاع السياحي كوزارة السياحة مل تعرف استقرار يف شكل باإلضافة إىل ذلك فإن اهليئة امل     

وزارة السياحة والصناعات التقليدية، وزارة السياحة ( فنجد أ�ا اختذت عدة أشكال ، ووضع واحد لعدة سنوات

، أخرى و�يئة احمليط إىل غري ذلك من التسميات، وبعض األحيان يتم منحها صالحيات وسحبها منها أحيانا

يؤثر هذا التغيري وعدم االستقرار يف اهليئة املشرفة مباشرة على القطاع السياحي إىل غياب وعدم وضع إسرتاتيجية 

  27: علما أنا وضع خطة إسرتاتيجية للقطاع السياحي متر باملراحل التالية، بعيدة املدى وواضحة

  املسح الشامل للنشاط السياحي وموارده واجتاهات النمو فيه؛ - 

 حتديد األهداف العامة للنشاط السياحي؛ - 

 حتديد الوسائل الالزمة لتنفيذ األهداف احملددة ؛ - 

 .الرقابة على املشروع السياحي ملعرفة جوانب القوة والضعف و  اإلشراف - 

     

  .خاتمة   

  أدرجت السياحة ضمن املخططات التنموية ومكانتها كانت بعيدة عن تطلعات القطاع السياحي يف           

حيث مهش قطاع ، كل اخلطط التنموية هلذه املرحلة، وهذا راجع إىل  اخليارات اإلسرتاتيجية بعد االستقالل

أي من املخطط الثالثي األول إىل غاية املخطط اخلماسي ، سنة 20السياحة يف كل الربامج التنموية ملدة تزيد عن 

هذا ما يعكس مدى ،  قطاعات التنمية االقتصاديةحيث كان حيتل القطاع السياحي املراتب األخرية بني، الثاين

غياب اإلرادة لدى هذه السلطة للنهوض �ذا ، و التخوف الكبري من قبل السلطات آنذاك من القطاع السياحي

  .ما جعل هذا  القطاع غائب عن املسامهة يف التنمية الوطنية طول هذه الفرتة ، القطاع

إذ  عاشت اجلزائر مرحلة تدهورت ، رحلة معاناة القطاع السياحيحيث  عمقت هذه امل، مرحلة التسعينات   

بالتايل فاجلهود املتواضعة اليت بذلت منذ االستقالل إىل غاية ، و فيها األوضاع األمنية عزلتها على العامل اخلارجي

تراجعت اإليرادات  وبالتايل، فرتاجع عدد السياح املتجهني حنو اجلزائر، �اية الثمانينات مهشتها مرحلة التسعينات
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نظرا هلجرة السياح لألماكن اليت كانت تشكل هلم ، كما عرفت السياحة الداخلية تراجعا ملحوظا،  بالعملة الصعبة

ويف الوقت نفسه شجعت هذه األسباب على تغيري الوجهة السياحية إىل دول جماورة  ، وجهة سياحية داخلية

اختلفت أشكاهلا سامهت بدرجة أو و  عراقيل األخرى  تنوعتكتونس واملغرب ،ضف إىل ذلك هناك جمموعة من ال

  .بأخري بطريقة مباشرة أو بطريقة غري مباشرة يف ضعف القطاع السياحي اجلزائري

   

:اإلحاالت والمراجع  
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 :ملخص

�دف الدراسة إىل دراسة واقع إستخدام سياسة التسعري يف املنظمات اخلدمية  وتوضيح اثره على درجة والء     

ات بني مفردات العينة حول أثر عنصر التسعري على والء العمالء يف سوق اخلدمات، العميل ومدى وجود فروق

ومتثل جمتمع الدراسة يف املشرتكني خبدمة اهلاتف النقال ملؤسسة فيمبلكوم تليكوم، حيث كان حجم العينة يقدر بـ 

ات اهلامة لدى املنظمات حمافظة باجلزائر، و يعترب عنصر التسعري من بني املتغري  20مشرتك واليت مشلت  1119

اخلدمية بإعتباره العنصر الوحيد الذي يُِدر االرباح للمنظمة اخلدمية، لذلك حتاول املنظمات اخلدمية من تعظيم 

املنافع اليت حيصل عليها املستهلك عند شرائه للخدمة مقارنة مع التضحيات املادية املدفوعة من قبل املستهلك 

املقدمة له بذلك السعر املدفوع، وبذلك تستطيع كسب والئه، كما تعتمد  حىت يكون راضيًا على اخلدمات

 .املنظمات اخلدمية  على العديد من االسرتاتيجيات التسعريية اليت تسعى من خالهلا الوصول إىل والء العميل

  .السعر، القيمة، الوالء: الكلمات المفتاحية

Résumé: 

 Cette étude a pour objectif d’étudier la realité d’utilisation de politique des prix chey les 

organisatons des services et de préciser son inpact sur la fidélité du client et la pres diférences 

entre les echantillons  sur linfféance de l’élément prix sur la fidélité des clients dans le marché des 

services de clientèle . 

La populations étudier est celle des client abonnés de l’entreprise vinbelcom télécom qui 

représente 1119 abonné sur 20 provience ( wilaya) en algerie, Lélément prix est consédéré 

parmis les variables les plus inportants chez les organisations services en le conséderant le seul 

moyen pour plus de bénifices , Cest pourqoui elle essaient toujours d’augmenter les binifices au 

consomateur en achetant le service par rapport aux sacrifices payé par le consomateur lui méme 

pour qu’il soit belle et bien satisfait et par conséquaent on peut gagner sa loyanté . 
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Ainsi les organisations services comptent sur de mombreuses stratégies de prix par lesquelles , 

elles peuvant acceder a la fédélité du client. 

Mots clés: prix, valeur, fidélité. 

 :مقدمة

نظرًا للسمات الفردية للخدمة فإن تسعري اخلدمات ميثل حتديًا أكرب من تسعري السلع، وعادة ما يستعمل  

املستهلكون عنصر السعر الواحد كأحد أهم العناصر عند إختاذ قرار الشراء، ويعد السعر أحد اجلوانب امللموسة 

م العمالء السعر عند تقييمهم جلودة اخلدمة، فالعمالء اليت حيدد ما الذي يتوقعه العميل يف اخلدمة حبيث يستخد

مييلون عادة لإلعتقاد بوجود عالقة طردية بني السعر واجلودة، فإذا زاد السعر الذي يدفعه العمالء يف اخلدمة زادت 

طرة ملا هلا توقعا�م بالنسبة هلا، وتعترب إسرتاتيجية حتديد األسعار من اإلسرتاتيجيات الطويلة األمد واحلساسة واخل

من تأثري مباشر على حتقيق أهداف املنظمة وعلى جممل األنشطة التسويقية األخرى ويف نفس الوقت يعترب السعر 

عامل حاسم يف حتديد وإختاذ قرار الشراء ملختلف السلع واخلدمات ألنه يشكل احد األركان األساسية إلختاذ 

أصبحت أكثر أمهية نسبيا يف السلوك ) الغري السعرية( مل األخرىرغم أن العواالقرار إلرتباطه بالقوة الشرائية، و 

الشرائي، إىل ان السعر ال يزال أكثر العناصر امهية اليت تعتمد عليها املنظمات اخلدمية من أجل كسب والء 

  .العميل

مدخل  باالعتماد علىكيف ميكن ملؤسسة فيمبلكومتليكوم اجلزائر من حتقيق والء املستهلك   :إشكالية البحث

  .إسرتاتيجية التسعري

  :فرضيات الدراسة

H0 : ال يوجد تأثري ذو داللة إحصائية لسياسة التسعري على والء املستهلك عند مستوى معنوية)α =0,05 (  

H1 : يوجد تأثري ذو داللة إحصائية لسياسة التسعري على والء املستهلك عند مستوى معنوية)α =0,05. (  

  هذه الدراسة إىل مايلي �دف من خالل:اهداف البحث

 حتليل إسرتاتيجيات التسعري على مستوى املنظمات اخلدمية؛ 

 دراسة أثر السعر على حتسني االستجابة السلوكية للمستهلك؛ 

 توضيح أمهية القيمة املدركة يف حتقيق رضا املستهلك وكسب والئه؛ 

 ف النقال باجلزائرحتليل  العالقة بني سياسة السعر ووالء املستهلك يف سوق خدمة اهلات. 

  : المنهج المتبع

 من خالل األسلوب الوصفي التحليلي ألجزاء البحث  :المنهج اإلستنباطي 
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  spss21من خالل حتليل املعلومات واملعطيات باالعتماد على برنامج :  المنهج اإلستقرائي

  

  سياسة التسعير: المحور االول

داخل أو إجتاهات ومن أجل حتديد ذلك نقدم التعاريف ميكن تعريف السعر من عدة م .تعريف السعر: أوال

  : التالية

املستهلك بالنقد من أجل النقد املدفوع مقابل السلعة أو اخلدمة أو كم من القيم اليت يستبدهلا P-Kotlerيرى 

  1.املنافع حيملها املنتج املستعمل من قبل املستهلك  علىاحلصول 

Evans & Barmanاملستهلكالسلعة أو كليهما فيما يتعلق بالبائع و /مة للخدمة السعر هو تعبري عن القي 

  "املشرتي سواء كانت هذه القيمة ملموسة أو غري ملموسة من ناحية 

Dibb   القيمة وذلك كما جيب التفريق يف حتديد تعريف السعر من وجهيت نظر القيمة واجلانب املايل، فحسب

ما ة املالية فهو مبثابة القاعدة للتبادالت السوقية أو القيمة املقاسة فيأما من الناحيمت شرحها يف التعريف السابق، 

يتم تبادله، وهم بذلك يؤكدون أيضا على جانب القيمة يف حتديد السعر وإعتربوه تعبريا عن القيمة سواءا على 

  2.لسعر يف قبول ا) البائع واملستهلك( الصعيد املايل او على صعيد القيمة اليت حيددها كال الطرفني 

من خالل ما سبق  ميكن القول أن السعر ميثل جمموعة من القيم اليت يتم دفعها مقابل احلصول على املنافع اليت 

تتحقق من إمتالك أو إستخدام املنتج، كما ميثل السعر جمموعة القيم اليت يكون املستهلك مستعدًا ملبادلتها مع 

  . تبط بإمتالك أو إستخدام املنتججمموعة من املزايا والفوائد واملنافع اليت تر 

  3:ميكن للمنظمات اخلدمية إستخدام أربعة بدائل لزيادة املبيعات واألرباح وهيطرق وسياسات التسعير  : ثانيا

يتمثل اهلدف من هذا التسعري حتويل الطلب من أوقات إرتفاعه إىل أوقات إخنفاضه، : التسعير التفاضلي -1

  :فإنه جيب أن حيقق املعايري التالية وحىت يتحقق التسعري التفاضلي

 جيب أن تكون هناك قيمة خمتلفة للخدمة يف أجزاء السوق املختلفة؛ 

 جيب أن تكون األجزاء السوقية كبرية مبا ميكن حتقيق األرباح؛ 

 جيب أن تكون هناك آلية متنع العمالء من األجزاء السوقية اليت تدفع سعر أقل من البيع بسعر أعلى إىل اجلزاء 

 السوقية اليت تدفع مثناً أعلى للخدمة؛

يعترب من األدوات السعرية احلديثة اليت ظهرت مؤخراً، وإدارة الغلة هي منهجية للتسعري  :إدارة الغلة السعرية -2

التفاضلي مت تصميمها لتحقيق أعلى اإليرادات إستناداً على حتليل تفصيلي للسلوك الشرائي السابق لكل قسم من 
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ختدمه الشركة، ويستخدم هذا النظام بالدرجة األوىل يف صناعة الطريان، وإن كان ميكن إستخدامه  أقسام السوق

  .يف العديد من الصناعات اخلدمية األخرى كالفنادق واملطاعم واملصارف

يعترب من األساليب الشائعة االستخدام بني منظمات اخلدمات ويعين جتميع األسعار تقدمي : تجميع األسعار -3

تني أو خدمتني للعمالء يف خدمة واحدة مقابل سعر خاص فعندما يقدم ماكدونالد لعمالئه وجبه غذاء سلع

  4.مكونة من ساندويش وبطاطس مقلية ومشروف غازي بسعر خاص فإنه يكون عندئذ بصدد مجع األسعار

مات ذات الطلب املرن وميثلزيادة سعر اخلدمة حتديا امام املنظمات خاصة بالنسبة للخد: الزيادات السعرية -4

وحىت بالنسبة للخدمات ذات الطلب الغري املرن لألسعار، ألن زيادة األسعار ينتج عنها إخنفاض مستويات الرضا 

وكذلك تراجع تكرار عملية الشراء، وعادة ما يستجيب املستهلكون على حنو إجيايب حلروب األسعار والتخفيضات 

على الزيادات السعرية، وال يؤثر الزيادة السعرية عادة يف النصيب  السعرية ولكنهم يستجيبون على حنو سليب

السوقي لبائع واحد إذا قامت كافة املنظمات يف الصناعة بزيادة أسعارها، إال أنه مل تقم كافة املنظمات بزادة 

فإنه هلذا أسعارها فإن الزيادة السعرية يكون من الصعب حتقيقها من دون أثر سليب على إيراد املبيعات ولذا 

اسرتاتيجية اإلنتظار، إسرتاتيجية : السبب عادة ما تلجأ أغلب املنظمات إىل إتباع إحدى االسرتاتيجيات التالية 

إستخدام برامج اإلتصاالت، إسرتاتيجية عدم اإلعالن عن إرتفاع األسعار أمال يف أن يالحظ العمالء ذلك، 

 الزمن، وآخر إسرتاتيجية هي قيام املنظمة بتعديل عرض إسرتاتيجية أن يتم رفع األسعار على حنو منخفض عرب

  .   اخلدمة أو إضافة ملمح خدمي يربز زيادة األسعار للعمالء

  .دور القيمة المدركة في تحقيق والء المستهلك: ثالثا

إن أحدث ما تستعمله املؤسسة اليوم جلذب املستهلك ونيل تفضيله واختياره ملنتجا�ا دون منتجات      

ؤسسات املنافسة األخرى، تلك القيمة اليت ختلقها يف السلع واخلدمات فتميزها جيعلها تفوق كل التوقعات، امل

وينظر إىل القيمة احملققة يف السلعة أو اخلدمة على أساس أبعاد خمتلفة وبذلك خيتلف إدراكها من مستهلك آلخر، 

شأن منتج ما، قد ال يراه زبون آخر بالصورة ذا�ا، حسب الزاوية اليت ينظر منها كل منهم، فما يراه زبون معني ب

لذا ال توجد معايري حمددة ودقيقة ميكن الركون إليها بشأن قيمة املنتوج، لقد وردت تعاريف عديدة للقيمة املدركة 

  :ومن أهم هذه التعاريف ما يلي 

Zeithmal1998  اس ما يدركه وما يتحصل التقييم العام ملدى منفعة املنتوج من قبل الزبون وذلك على أس

  .عليه من السلع أو اخلدمات

Monroe1991 5.الربح املدرك والتضحية املدركة:  القيمة هي الفارق ما بني  
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�موعة أرباح اقتصادية، تقنية، ) مبلغ(القيمة املدركة من وحدة نقدية : كما ميكن تعريف القيمة املدركة على أ�ا 

بالتبادل مع األخذ بعني االعتبار عروض وأسعار املوردين ... ن املؤسسة خدمية، اجتماعية، احملصل عليها م

  6.اآلخرين املنافسني

  السعر/ المنافع المدركة = القيمة المدركة : وميكن تلخيص مفهوم القيمة املدركة يف املعادلة التالية

  .أهمية خلق القيمة المدركة للمستهلك لكسب والئه: رابعا

باع حاجات ورغبات املستهلك وهذا ال حيصل ما مل تقدم املؤسسة منتجات إن هدف أي منظمة هو إش

ذات قيمة من وجهة نظر املستهلك واالعتماد على مفهوم القيمة املدركة الذي يعد مدخًال أساسياً يف الوصول إىل 

د يهدف هدف املنظمة، وعلى املؤسسة هندسة السوق بدرجة اكرب من هندسة اإلنتاج واإلعتماد على نظام جدي

' إىل تسليم املستهلك أفضل قيمة مقارنة باملنافسني من خالل نظام تسليم القيمة وأبرز مثال على ذلك مطاعم 

  7.اليت تعتمد على نظام فعاال يف تسليم القيمة للمستهلك' ماكدونالد

لكن رضاه  كما أن رضا املستهلك خلدمة ما يكون بدرجات متقاربة  فمن هو راضي لكن غري مقتنع �ا متاما

يرتبط بأسباب معينة حمدودة العروض املتعلقة �ذه اخلدمة، وهناك مستهلك آخر راضي عن هذه اخلدمة إىل درجة 

إمكانية إعادة شرائها مرة أخر، والبعض اآلخر هم راضني عن اخلدمة مقتنعني بكفاءته وأدائه املتميز واثقني أ�م 

تويات الثالث من الرضا مرتبطة مباشرة مبستوى القيمة احملققة عند  هذه املس 8سيتعاملون مع هذا املنتج دون آخر

  :كل منها، وهو ما يوضحه الشكل املوايل

  

  .مستويات الرضا حسب القيمة: 1الشكل

   

  

  

  

  

  

Source: Bernard Diridollou, Le Client au cœur de l'organisation (La Qualité en Action), 

2ème, Edition Organisation, Paris 2001., P 34 

  

 الدهشة : 3المستوى 

  ).يات خاصة، قيمة مضافةوضع( 

  ).الخدمات+(الرضا التام : 2المستوى 

 1المستوى

 2المستوى 
 3المستوى
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  .اإلستراتيجيات التسعيرية المتبعة لتحقيق والء المستهلك: خامسا

واليت �تم بتحديد سعر لكل منتج ضمن خط املنتجات إعتمادًا على : استراتيجية تسعير خط المنتجات -1

هذه اإلسرتاتيجية إىل تعظيم  األثر وطبيعة العالقة بني هذه املنتجات فيما إذا كانت تكميلية أم تنافسية، و�دف

الربح املتحققة من خط املنتجات بصورة متكاملة وبشكل أفضل مما لو مت تسعري كل منتج دون مراعاة بقية 

املنتجات ضمن خط املنتج، وجناح هذه االسرتاتيجية حيتاج إىل صياغتها إعتمادًا على مسامهة كل منتج يف 

ما يتم حتديد أسعار املنتجات احلالية، أما بالنسبة للمنتج اخلدمي اجلديد فإن التكاليف املباشرة والغري املباشرة عند

حتليل السوق هو الذي درجة مسامهة هذا املنتج يف الرحبية، إذ أن وظيفة التسعري ختتص بتحديد الكلفة وحتديد 

ق خبط من املنتجات وال الربح مستفيدة من اخلربات السابقة ومراعاة العامل التنافسي وأغلب املنظمات تزود السو 

  .تكتفي بتزويد السوق مبنتج واحد

تعتمد الكثري من املنظمات على تقدمي منتجات ): التكميلية( إستراتيجية تسعير المنتجات اإلضافية  -2

إضافية مع املنتج األساسي مثل شركات صناعة السيارات، حبيث أن هذه الشركات ال جترب املستهلكني إىل شراء 

كل جتهيزا�ا الكمالية لذلك حتتاج اإلدارة إسرتاتيجية واضحة لتسعري هذه املنتجات اإلضافية، وتقوم السيارات ب

املنظمات بعرض املنتجات الرئيسية بدون املنتجات اإلضافية وتقوم بعرض املنتجات اإلضافية، وتقوم بطرح املنتج 

ئيسي ويرتك احلرية للمستهلك يف إختيار ما بسعر جديد أعلى من سعر املنتج الر ) الرئيسي واإلضايف( اجلديد 

  يريده من منتجات إضافية

تطبق بشكل كبري يف قطاع اخلدمات حبيث هناك منتجات كثرية : إستراتيجية تسعير المنتجات األسيرة -3

 يكون إستخدامها مرتبط باملنتج الرئيسي، واإلسرتاتيجية املناسبة يف هذه احلالة هي التوجه إىل كسب أرباح من

من خالل حتديد هامش ربح مرتفع، بينما يكون التوجه اإلسرتاجيي ) املقيدة( خالل بيع املنتجات األسرية 

بيع ماكنات  Giletteخبصوص املنتج الرئيسي هو بيع هذا املنتج �امش ربح منخفض، لذلك مثال جند شركات 

  .سب عالية من بيع شفرات احلالقةاحلالقة ال حتقق مكاسب عالية من بيع ماكنات احلالقة بينما حتقق مكا

حيث تلجأ الكثري من املنظمات من طرح جمموعة من اخلدمات تباع : إستراتيجية تسعير حزمة المنتجات -4

  .بسعر واحد وهذا السعر يكون منخفضاً مقارنتاً من شراء كل خدمة لوحدها

لسعر للحكم عن جودة املنتج الذي يعتمد الكثري من املستهلكني عن ا: إستراتيجية التسعير السيكولوجي -5

ينوون شراءه، فإن إستخدام اإلدارة هلذه اإلسرتاتيجة يتيح لإلدارة إستخدام ومراعاة اجلوانب السيكولوجية لألسعار 

وعدم اإلعتماد على اجلوانب اإلقتصادية فقط، حبيث يعتمد املستهلكني على السعر على تقييم جودة املنتج 

ربة سابقة يف إستخدام هذا املنتج وال تتوفر لديهم بيانات ومعلومات كافية حول هذا عندما ال تتوفر لديهم خ

املنتج، فتلجأ املنظمات إىل التأثري النفسي لألسعار من خالل إستخدام مدخل األسعار املرجعية وهي أسعار 

راء منتج حمدد، وقد تلجأ حيملها املستهلكون يف أذها�م كأداة مقارنة مرجعية يسرتشدون �ا عندما يتجهون إىل ش
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املنظمة إىل اإلعتماد على األسعار املرجعية وتعميقه لدى املستهلكني من خالل حتديد األسعار احلالية والتذكري 

 . باألسعار القدمية لنفس املنتج من خالل اإلشارة ألسعار املنتجات املنافسة

 

  .والء العميل: المحور الثاني

اإلجتاه املفضل : كسب والء املستهلك البد من توفري عنصرين أساسيني مهالتعريف والء المستهلك : أوال

واحلايل واجتاه املنتج مقارنة مع املنتجات املنافس، والعنصر اآلخر هو تكرار تفضيل الشراء، وبذلك ميكن النظر 

ر الشراء وميكن توضيح لوالء املستهلك هو العالقة بني اإلجتاه النسيب إجتاه كيان معني وبني السلوك املدعم لتكرا

  :هذين البعدين بشكل من التفصيل من خالل التعاريف التالية

Brown "9توقع شراء املستهلك لعالمة يف غالب األحيان إنطالقاً من خربة إجيابية سابقة  

Day 1969  من املستهلكني احملكوم عليهم بأن  %30أن الوالء ال ينحصر فقط يف املعىن السلوكي حيث أن

والء ملؤسسة أو منتج ما يف احلقيقة غري ذلك، األمر الذي جعلنا نقسم الوالء إىل قسمني أو مفهومني لديهم 

  .10مفهوم يرتكز على اجانب السلوكي وآخر يرتكز على اجلانب املواقف

Oliver R ميكن القول أن الوالء هو االحتفاظ بالزبائن ألطول فرتة ممكنة، وهو إلتزام عميق لدى الزبون بصورة

  . مستمرة وثابتة مع مقدمي اخلدمات

هو استجابة سلوكية، غري عشوائية، تتكرر عرب الزمن، خاضعة إىل وحدة قرار، تقع " بـ الوالء  لذا ميكن تعريف

على عالمة جتارية أو أكثر ضمن جمموعة من العالمات التجارية، انطالقا من عملية  نفسية يف اختاذ القرار 

  ) التقييم، اختاذ القرار(

انطالقا من األهداف املخططة، قطاع نشاط املؤسسة، ثقافة املؤسسة ومواردها،  أنواع استراتيجيات الوالء: ثانيا

  11ميكن تصنيف أنواع خمتلفة من اسرتاتيجيات الوالء

تبدأ هذه االسرتاتيجية مع تصميم املنتج، أو تشكيلة املنتجات، حبيث تقوم على : إستراتيجية المنتج الوفي -1

، ...عة املؤسسة للزبون طيلة فرتة حياته، وبالتايل تقدمي منتج مطابق لكل حاجة طيلة تغريات فرتة حياته، سنهمتاب

هذا النوع من املنتجات ميكن من بناء عالقة دائمة وإجيابية عن طريق متابعة الزبون من خالل خمتلف مراحل دورة 

  . حياته

يف حالة املؤسسات احملتكرة اليت تنفتح على املنافسة، ): ابالحماية من االنسح(االستراتيجية الدفاعية  -2

جيب إعادة النظر يف اسرتاتيجيتها التسويقية من أجل محاية حصتها السوقية، واالسرتاتيجية املناسبة لذلك هي 

يت املؤسسات ال: اسرتاتيجية احلماية من االنسحاب عن طريق تغيري األسعار أو اجلودة إذا تطلب األمر ذلك، مثل
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يف أسواق املؤسسات، ستدخل يف املنافسة العاملية، فهي تبحث عن احملافظة على أكرب عدد من الزبائن 

  ....  اخلواص،

  :إستراتيجية الزبون السفير -3

عندما يتحول أفضل الزبائن إىل قوة بيعية نشيطة و حمفزة يسمح هذا الزبون بزيادة الثقة لدى الزبائن احملتملني     

ون عن إجابة لتساؤال�م حول املنتج أو العالمة، هذا الزبون السفري و الذي بإمكانه أن يقنع زبون الذين يبحث

  12.حمتمل أن يتعامل مع املؤسسة أو العالمة يكافئ من قبل املؤسسة

ِحبَّث أفضل زبائنها وهم الزبائن الذين 1998يف شهر ديسمرب 626إلطالق سيارة MAZDAقامت مؤسسة 

  . 626العالمة على األقل ثالث سيارات بأن يصبحوا سفراء للسيارة لديهم تاريخ مع 

قدمية و اطلب رأي مالكها قبل MAZDAَجرِّب "اليت ترتكز على مبدأ " آراء حكماء"مسيت هذه العملية بـ 

عناصر عن كل وكيل ميثلون السفراء 05عنصر من بني املتقدمني موزعني على  650، مت اختيار "شراء اجلديد

يف أوقات متعددة ويِتم إجراء LA 626جييبون على تساؤالت الزبائن احملتملني لـ MAZDA لدى الرمسني

ختفيض % 10مراقبة جمانية لسيارا�م؛:التجربة بالسيارات اخلاصة هلؤالء السفراء فيحصلون مقابل تعاو�م على

  .على القطع اإلضافية؛ األولوية يف جتريب النماذج اجلديدة

   .لدراسة االحصائية ألثر سياسة التسعير لمؤسسة فمبلكوم تليكوم الجزائر على والء العميلا: المحور الثالث

تنحصر الدراسة على املستهلكني  :مجتمع المستهلكين المستهدفين الجزائريين:مجتمع الدراسة -أوال

ها كما مت ذكرها يف ، واليت مشلت بعض الواليات اليت مت اختيار 13املشرتكني مع مؤسسة فيمبلكوم تليكوم اجلزائر

احلدود املكانية، ويشمل جمتمع الدراسة على مستهلكني مستهدفني خمتلفني من ناحية السن، الدخل، املستوى 

  .والية فقط لعدة اعتبارات 20التعليمي واجلنس، واقتصرت الدراسة على 

املنهج املتبع يف الدراسة، والوقت  بناءًا على طبيعة البيانات اليت يراد مجعها وعلى: اختيار عينة الدراسة -ثانياً 

" املسموح له، واالمكانات املادية املتاحة، وجد الطالب األداة االكثر مالئمة لتحقيق أهداف هذه الدراسة هي 

وذلك لعدم توفر البيانات املرتبطة باملوضوع كالبيانات املنشورة إضافة إىل صعوبة احلصول عليها عن "  االستبانة

خرى كاملقابالت الشخصية أوا املالحظة الشخصية، واعتمدت دراستنا على عينة عشوائية طريق االدوات اال

تمثلة يف املستهلكني املستهدفني اجلزائريني ذات مستوى تعليمي ابتدائي فما فوق واليت تتكون من م14بسيطة

إستبانة اليت متت  1119ومت إسرتجاع  1150مشرتكي املتعامل فيمبلكوم تليكوم اجلزائر حبيث كان حجم العينة 

  .عليها الدراسة
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  Content Validityاسة ألداة الدر ) الصدق البنائي ( اإلتساق الداخلي: ثالثا

ومن خالل التحليل االحصائي وحبساب معامل إرتباط بريسون بني درجة كل عبارة من عبارات احملور والدرجة 

الكلية جلميع عبارات هذا احملور الذي تنتمي إليه وذلك لكل حمور من حماور الدراسة، ظهرت عالقات االرتباط  

  :ق داخلي بني متغريات الدراسة كما هو موضح يف اجلدول املوايلاملعنوية املوجبة مما يدل على وجود إتسا

  

  

  

  

من خالل املعاجلة االحصائية للبيانات املتوفرة وباالعتماد على ) Reliability(ثبات المقياس  : رابعاً 

وهو  معامل ثابت مما يدل على وجود ثبات مرتفع 0.895وجدنا معامل ألفا كرونباخSPSS21امج برن

  . للمقياس وهو ما يساعد على احلصول يف دقة النتائج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  معامل اإلرتباط    رقم العبارة  المحاور

  السعر

6  0.460  
7  0.674  
8  0.624  
9  0.536 

10  0.506 
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  )المتغير المستقل (نتائج التحليل االحصائي لعنصر السعر    -1

وى المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مست *spss21باستخدام برنامج الـ  الباحثينمن إعداد : المصدر

  0,05معنوية 

اليت وجهت  السعريالحظ من اجلدول السابق أنه من املمكن ترتيب املكونات املختلفة لعبارات عنصر      

  .وذلك بناءاً على متوسط درجة املوافقة على تواجد هذه اخلصائص ) ترتيباً تنازلياً ( للمستهلكني 

يف الرتتيب االول من ' تحصل عليها من قبل املؤسسةمالئمة السعر جلودة اخلدمة امل' حبيث جاءت العبارة       

حيث درجة تواجدها يف املؤسسة اخلدمية، وذلك من وجهة نظر املستهلكني لعينة الدراسة، حيث بلغ متوسط 

وبإحنراف معياري بلغ ) 3(، وهو أكرب من الوسط احلسايب الفرضي )3,8047(درجة املوافقة على هذه العبارة 

التر
  تیب

  العبارات

المتوس  درجة الموافقة  
ط 

الحساب
  ي

حراف االن
  االمعیاري

  2كا

  
  
  
  
  
  
  
  
 

المقیا
  س

غیر 
موافق 

  تماما

غیر 
مواف

  ق
  موافق  محاید

موافق 
  تماما

04  

سعر المكالمة 
المحلیة من نفس 
الخط و من خط 
جازي نحو خط 

  آخرھي األحسن

  335  289  176  104  115  ت
3,61

33 
1,3332

9  
211,
437  

%  
11.2

9 
10.

2 
17.2

7 
28.3

6 
32.9 

05  

ر ما أدفعھ من بإعتبا
) مال وجھد ووقت( 

مقابل الحصول 
على الخدمة، أجد 
نفسي أحصل على 

  .أكثر مما أدفع

  230  422  167  112  88  ت
3,58

29  
1,1974

7  
350,
779  

%  
86.3

59 
11 16.4 41.4 22.6 

02  

أسعار مكالمات 
المتعاملین اآلخرین 
أكبر من المتعامل 

  .الذي أشترك معھ

  278  334 224 163 20  ت
3,67

42  
1,0973

4  
286,
128  

%  19.3 16 22 32.8 27.9 

01  

مالئمة السعر لجودة 
الخدمة المتحصل 
علیھا من قبل 

  المؤسسة

  297  408  193  60  61  ت
3,80

47  
1,1037

3  
449,
317  

%  6 5.9 
18.9

5 
40.4 

29.1
5 

03  
تعتمد المؤسسة على 
منح االمتیازات من 
  أجل إرضاء زبائنھا

  281  337  225  88  88  ت

3,62
32  

1,2160
1  

250,
102  

%  
86.3

6 
8.6 22.8 33.7 27.6 

  نتائج محور السعر  

  1421  1790  985  599  378  ت
3,65

97  
1,1170

1  
  

%  7.3 
11.

6 
19.4 34.6 27.5 
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يدل على أن معظم املستهلكني موافقني على سياسة التسعري اليت تتبعها املؤسسة، لذا  درجة مما) 1,10373(

�تم املؤسسة بتعظيم املنافع اليت حيصل عليها املستهلك، ومن خالل االحنراف ااملعياري جند تباين يف آرائهم إجتاه 

  .عبارات احملور

يف الرتبة الثانية من ' .رين أكرب من املتعامل الذي أشرتك معهأسعار مكاملات املتعاملني اآلخ' مث تأيت العبارة        

بإحنراف معياري ) 3,6742(وجهة نظر أفراد العينة حبيث بلغ متوسط درجة املوافقة على هذه العبارة 

حبيث كان الوسط احلسايب أكرب من الوسط احلسايب االفرتاضي وهذا ما يدل على أن ، )1,09734(

ى سعر خدمة املكاملات وذلك عند مقارنتهم ألسعار املنافسني، إذ تعترب مؤسسة املستهلكني موافقني عل

Djezzy أحسن مؤسسة من حيث طريقة التسعري.  

جاءت يف املرتبة الثالثة من وجهة ' تعتمد املؤسسة على منح االمتيازات من أجل إرضاء زبائنها ' أما العبارة      

، )1,21601(بإحنراف معياري ) 3,6232(املوافقة على هذه العبارة نظر أفراد العينة حبيث بلغ متوسط درجة 

حبيث كان الوسط احلسايب أكرب من الوسط احلسايب االفرتاضي وهذا ما يدل على أن املستهلكني موافقني على 

هذه العبارة، إذ تعتمد هذه املؤسسة على سياسة منح اخلصومات للمستهلكني من أجل جلب أكرب عدد من 

، غري أننا سجلنا تشتت يف االجابات من خالل ...ني من خالل التخفيضات، منح مكاملات جمانية املستهلك

  .االحنراف املعياري

سعر المكالمة المحلية من نفس الخط و من خط جازي نحو خط 'أما الرتبة الرابعة فكانت للعبارة      

ث بلغ متوسط درجة املوافقة على هذه وذلك من وجهة نظر املستهلكني لعينة الدراسة، حي 'هي األحسنآخر 

،مما يدل )1,33329(وبإحنراف معياري بلغ ) 3(، وهو أكرب من الوسط احلسايب الفرضي )3,6133(العبارة 

حىت على املستوى  Djezzyعلى أن معظم املستهلكني موافقني على هذه العبارات مما يدل على متيز مؤسسة 

مال ( بإعتبار ما أدفعه من ت الدولية، أما املرتبة االخرية فكانت للعبارة الدويل من خالل ختفيض أسعار املكاملا

وذلك من وجهة نظر ' .مقابل الحصول على الخدمة، أجد نفسي أحصل على أكثر مما أدفع) وجهد ووقت

، وهو أكرب من الوسط )3,5829(املستهلكني لعينة الدراسة، حيث بلغ متوسط درجة املوافقة على هذه العبارة 

درجة مما يدل على أن معظم املستهلكني موافقني ) 1,19747(وبإحنراف معياري بلغ ) 3(احلسايب الفرضي 

على عنصر القيمة  Djezzyعلى هذه العبارة ولكن بأقل أمهية من اخلدمات السابقة، حبيث تركز مؤسسة 

  .من خالل االحنراف املعياري املدركة من أجل تعظيم املنافع للمستهلكني، غري أننا سجلنا تشتت يف االجابات

دال إحصائيًا جلميع العبارات حبيث كانت قيمة اخلطأ من النوع االول  2كاويتضح من اجلدول السابق أن إختبار 

P-Value  أقل من قيمة مستوى الداللة االحصائية اليت إفرتضها الطالب مسبقًا)α0,05( ، مما يشري إىل

غري موافق بشدة، غري موافق، حمايد، موافق، موافق (  االستجابة على وجود إختالفات ذات دالالت إحصائية يف

هي نفسها ) املوضحة يف اجلدول( لكل عبارات هذا احملور، مبعىن االختالفات يف النسب اخلاصة بالعينة ) متامًا 
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، مما يدل )3,6597(اخلاصة با�تمع، كما تبني أن املتوسط احلسايب املرجح لدرجة املوافقة على العبارات بلغت 

وهذا يعين وجود موافقة من قبل  ، )α0,05 =(على أن عنصر السعر دال إحصائيًا عند مستوى الداللة 

املستقصني على سياسة التسعري املتبعة من قبل املؤسسة، كما أن مجيع العبارات إجيابية إجتاه سياسة التسعري، كما 

والذي يدل على وجود تباين يف ) 1,11701(كل العبارات بلغت قيمة االحنراف ااملعياري لدرجة املوافقة ل

  .آرائهم إجتاه عبارات احملور بشكل عام

  )المتغير التابع ( نتائج التحليل االحصائي لعنصر الوالء  - 2 

المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند  *spss21باستخدام برنامج الـ  الباحثينمن إعداد : المصدر 

  .α =0,05معنوية  مستوى

واليت وجهت الوالء يالحظ من اجلدول السابق أنه من املمكن ترتيب املكونات املختلفة لعبارات عنصر 

حبيث جاءت ، وذلك بناءًا على متوسط درجة املوافقة على تواجد هذه اخلصائص) ترتيبًا تنازلياً ( للمستهلكني 

تليكوم  يف الرتتيب االول من حيث درجة تواجدها ' لكوم سوف أقوم بتكرار شراء خدمات مؤسسة فيمب' العبارة 

يف املؤسسة اخلدمية، وذلك من وجهة نظر املستهلكني لعينة الدراسة، حيث بلغ متوسط درجة املوافقة على هذه 

  العبارات  الترتيب

  درجة الموافقة  

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  االمعياري
  2كا

  المقياس

غير 

موافق 

  تماما

غير 

  موافق
  موافق  ايدمح

موافق 

  تماما

01  

سوف أقوم بتكرار شراء 

خدمات مؤسسة فيمباكوم 

  تليكوم

  208  324  226  261 00  ت

3,4701 
1,0820

2  
30,802  

%  0 25.6 22.2 
31.

8 
20.4 

02  

الخدمات التي أكسبها من 

المؤسسة تحقق الرغبات 

  المطلوبة

  101  287  431  200 00  ت

3,2836  
0,8914

8  

230,58

2  
%  0 19.62 42.3 

28.

16 
9.9 

04  

تعتبر عالمة التجارية لمؤسسة 

جيزي أفضل عالمة في سوق 

  خدمة الهاتف النقال

  132  375  284  178 50  ت

2,3543 
1,0642

9  

320,00

4  

  175  353  317  174 00  ت

03  

تعاملي مع المؤسسة يشعرني 

بمركز ومكانة إجتماعية مميزة 

  أمام اآلخرين

  132  375 284 178 50  ت

2,9764  
1,1487

7  

235,04

8  
%  4.9 17.47 27.87 

36.

8 
12.95 

  نتائج محور الوالء   

3,2433  431  869  941  396  50  ت

6 

  

1,0407 

  
  

%  1.86 14.74 35.02 
32.

34 
16.04 
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درجة  )1,08202(وباحنراف معياري بلغ ) 3(وهو أكرب من الوسط احلسايب الفرضي ، )3,4701(العبارة 

جود رغبة لدى املستهلكني يف حماولة إعادة الشراء خلدمات املؤسسة وهو مؤشر هام ألي وهذا ما يفسر بو 

  . مؤسسة وذلك راجع لتميز خدمات املؤسسة وهو ما حيقق عنصر الوالء وهو أهم مكسب للمؤسسة

جهة نظر أفراد يف الرتبة الثانية من و ' اخلدمات اليت أكسبها من املؤسسة حتقق الرغبات املطلوبة' مث تأيت العبارة 

حبيث  ، )891480,(باحنراف معياري ) 3,2836(العينة حبيث بلغ متوسط درجة املوافقة على هذه العبارة 

، هذا ما يدعم العبارة االوىل أي املستهلكني )3(كان الوسط احلسايب أكرب من الوسط احلسايب االفرتاضي 

بات املستهلكني أي اخلدمة املتوقعة أقل من يشرتون خدمات املؤسسة عدة مرات لتميز خدما�ا ولتحقيق رغ

جاءت يف 'تعاملي مع املؤسسة يشعرين مبركز ومكانة إجتماعية مميزة أمام اآلخرين ' اخلدمة املدركة، أما العبارة 

بإحنراف  )2,9764(املرتبة الثالثة من وجهة نظر أفراد العينة حبيث بلغ متوسط درجة املوافقة على هذه العبارة 

حبيث كان الوسط احلسايب أقل من الوسط احلسايب االفرتاضي وهذا ما يدل على أن ، )1,14877(معياري 

املستهلكني غري موافقني على هذه العبارة، ويرجع ذلك لعدم إهتمام املستهلكني �ذا االمر، وفسر املستهلكون 

دال إحصائيًا جلميع  2كاختبار ذلك بأن مجيع املتعاملون حيققون هذه اخلاصية، ويتضح من اجلدول السابق أن إ

أقل من قيمة مستوى الداللة االحصائية اليت  P-Valueالعبارات حبيث كانت قيمة اخلطأ من النوع االول 

مما يشري إىل وجود إختالفات ذات دالالت إحصائية يف االستجابة ، )0,05(إفرتضها الطالب مسبقًا وهو هنا 

لكل عبارات هذا احملور، مبعىن االختالفات يف ) يد، موافق، موافق متامًا غري موافق بشدة، غري موافق، حما( على 

هي نفسها اخلاصة با�تمع، كما تبني أن املتوسط احلسايب املرجح ) املوضحة يف اجلدول( النسب اخلاصة بالعينة 

د مستوى مما يدل على أن عنصر الرضا دال إحصائيًا عن) 3,24336(لدرجة املوافقة على العبارات بلغت 

وهذا يعين وجود موافقة من قبل  املستقصني على عنصر الرضا خلدمات املؤسسة ، كما ،)α0,05=(الداللة 

والذي يدل على وجود تباين يف آرائهم ) 1,0407(بلغت قيمة االحنراف ااملعياري لدرجة املوافقة لكل العبارات 

  .إجتاه عبارات احملور بشكل عام

  .سياسة التسعير على والء المستهلك التحليل االحصائي ألثر -3

  : الفرضية الرئيسية 

H0 : ال يوجد تأثري ذو داللة إحصائية لسياسة التسعري على والء املستهلك عند مستوى معنوية)α =0,05 (  

H1 :يوجد تأثري ذو داللة إحصائية لسياسة التسعري على والء على رضا املستهلك عند مستوى معنوية)α 

=0,05. (  
 Sig(t)  المحسوبة tقیمة  المعامل متغیرات المستقلةال  

 0,019 2,354 5120,  الثابت
 X     -0,290 -7,894 0,000السعر   

  f(sig(  المحسوبة fقیمة      R-deuxمعامل التحدید     Rمعامل االرتباط

56%  31%  66,265  0,000 
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إحصائية بني سياسة التسعري وعنصر الوالء،  من خالل اجلدول نالحظ وجود عالقة تأثري عكسية ذات داللة     

مبعىن أنه كلما إرتفع السعر قلت سلوك تكرار الشراء وبالتايل عدم الوالء عن املنتج اخلدمي وهذا ما يعرف 

ألن إحتماهلا أقل ، اجلدولية  tوهي اكرب من) 7,894-(احملسوبة  tحبساسية السعر جتاه املنتج، ِإْذ بلغت قيمة 

وبالتايل يوجد تأثري ذو داللة إحصائية بني سياسة  %95، أي بدرجة ثقة ) α =0,05(ويةمنمستوى املعن

  .H1ونقبل الفرضية البديلة H0التسعري ووالء املستهلك، إذن نرفض فرضية العدم 

اجلدولية ألن إحتماهلا أقل  )f(وهي أكرب من قيمة66,265احملسوبة للنموذج املقدر بلغت  )f(إن قيمة  - 1

. ، وهذا ما يعين وجود تأثري ذو داللة إحصائية التسعري اخلدمي ووالء املستهلك) α =0,05(املعنوية منمستوى 

  . H1ونقبل الفرضية البديلة H0إذن نرفض فرضية العدم 

من التغريات اليت  %31يتضح أن التسعري قادرة على تفسري ما نسبته %31من خالل معامل التفسري  - 2

  .فتعود ملسامهة متغريات أخرى غري داخلية يف منوذج الدراسة %69ما النسبة املتبقية طرأت على عنصر الوالء، أ

وجود عالقة إرتباط ذو داللة إحصائية موجبة بني سياسة التسعري وعنصر الوالء، إذ بلغ معامل االرتباط  - 3

  .، وهو معامل مهم بالنسبة للمؤسسة من أجل تطوير إسرتاتيجية التسعري56.1%بينهما 

  ملعادلة التالية توضح منوذح االحندار اخلطي البسيط لعنصر التسعري واثره على والء املستهلكوا

–  0,290 X0,512=Y  

  

  من خالل هذه الدراسة متكنا الوصول إىل جمموعة من النتائج النظرية والتطبيقية موضحة كما يلي: الخالصة

د على املنفعة اخلاصة باملنتجات املدركة من إن القيمة املدركة اليت تقدمها املؤسسة ملستهلكيها تعتم - 

جانب املستهلك واملبلغ الذي جيب أن يدفعه للحصول على هذه املنتجات، فالعالقة بني املنفعة والسعر هي اليت 

حتدد القيمة املدركة، فكلما زادت مستويات املنفعة اخلاصة باملنتجات املدركة قياسا بالسعر كلما زادت القيمة 

  .مستهلكني وكلما زاد إقباهلم على الشراء املقدمة لل

البد على املؤسسات اخلدمية أن تبىن التوقعات بشكل إجيايب للمستهلك حىت تؤثر يف القيمة املدركة ،  - 

وقد تكون املنافع ملموسة أو غري ملموسة ميكن أن يشعر أو حيس �ا، فقيمة املنتج مرتبطة بتوقعات املستهلك 

ا �دف املؤسسة اخلدمية إىل تعظيم القيمة املدركة للوصول إىل مستويات الدهشة ومدى إدراكه للمنافع، كم

  . للرضا

تعتمد مؤسسة فيمبلكوم تليكوم على العديد من اإلسرتاتيجيات التسعرية اليت تؤثر يف سلوك املستهلك ومن بني  - 

 .لوك املستهلكاإلسرتاتيجيات الشائعة التسعري النفسي اليت وجدت من خالهلا تأثريا فعاال يف س
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 .تعترب مؤسسة فيمبلكوم تليكوم من بني املؤسسات اليت �تم بالعميل وذلك بتحقيق والئه وتوطيد العالقة معه - 

  H0ورفض الفرضية العدمية  H1من خالل النتائج املتوصل إليها مت قبول الفرضية البديلة: إختبار الفرضية

  : توصيات

هتمامات الزبون مؤسسة جازي هلذا ينبغي عليها تكييف أسعارها مع يعترب ختفيض السعر وتوحيده أقصى ا     

أسعار منافسيها أقل ما ميكن فعله لتفادي خطر ضياع زبائنها؛ بفعل األسعار املنخفضة اليت تعرضها كل من 

  مؤسسيت جنمة

ن الكايف  واملستمر  جيدر باملؤسسة اليوم تعظيم القيم املوجهة للزبون ومساعدته على إدراكه هلا عن طريق اإلعال - 

كما تقدمه، فالزبون الذي ال يسمع عن املزايا ال يستطيع أن يعلم �ا وبالتايل ال يستغلها وال يستشعر أمهيته لدى 

  .هذه املؤسسة، فيبادهلا عدم االهتمام بالتخلي والتحول إىل مؤسسات أخرى

كسبهم واحلفاظ عليهم؛ ذلك ألن خلق املزيد من الرتكيز اجلاد على القيمة كمقاربة اسرتاتيجية جلذب الزبائن مث   -

القيم املميزة ملنتجات املؤسسة كفيل بالوصول بالزبون إىل تفضيل راسخ لسلعها وخدما�ا، هذا ما ميلي على 

املؤسسة اليوم اكتشاف الثغرات اليت تستطيع من خالهلا مفاجأة الزبون ونيل إعجابه، حيث أنه ال يكفي فقط 

  .ت الزبون والوفاء �ا إمنا جيب تقدمي ما يفوقها فيكون له أثر املفاجأة يف نفسهاالستجابة لتوقعا

على الرغم من احتالل املؤسسة املرتبة االوىل غري أن ذلك ال يدل على أ�ا سوف تبقى دائما يف هذه الرتبة  - 

مراجعة ودراسة  وحسب النتائج االخري فهناك تراجع ملحوظ يف عدد املشرتكني لذا البد على املؤسسة من

  . االسباب اليت أدت إىل هذه النتائج من خالل املراقبة املستمرة لتطلعات ورغبات املستهلكني

  : أفاق البحث

 دور االستخبارات التسويقية يف حتديد السعر املدرك من قبل املستهلك  

 أثر ثنائية السعر واجلودة على القرار الشرائي للمستهلك النهائي  

  :عاإلحاالت والمراج

                                                           
1P- Kolter, Markrting Management , Custom Edition for  university of 

phonenix, 2001, p 352 .  

 18، ص2004، الطبعة الثانية ،  مكتبة الراتب العلمية، عمان االردن، مدخل تسويقي - ،  التسعيرعلي اجلياشي، عبد الرضا

.2 
 .192،ص 2010ناهج، عمان االردن  ، ، الطبعة األوىل، دار املالتسويق اإلستراتيجي للخدماتحممد حممود مصطفى، 3
 .192، مرجع سبق ذكره،  ص التسويق اإلستراتيجي للخدمات حممد حممود مصطفى، 4
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5Oliver Netter, Nigel Hill, 2000., "Satisfaction client", Edition ESKA, Paris, p 

66 
6Guy Audiger, "Marketing pour l'entreprise", Gualino éditeur, Paris, 2003.16- 

Lars Mayer, Waarden, , p 155. 
 . 262،  مرجع سابق،  صالتسعير مدخل تسويقيعلى اجلياشي،   7
، الطبعة االوىل ، اإلسكندرية مصر،   اإلدارة بالعمالء،  مركز الخبرات المهنية لإلدارةريشارد ويتلي،  ديان هيبان،  8

 .84، 88،  ص ص  1998
9Jean –Marc Lehu , la fidélisation –client, 2 éme triage, Edition de 

l’organisation, paris , 2000, p37 
معراج اهلواري، ريان أمينة، أمحد جمدل،سياسات وبرامج والء الزبون وأثرها على سلوك املستهلك، الطبعة األوىل، دار كنوز 10

 .50،ص .2013املعرفة للنشر،  
 .80-77: ص -، مرجع سبق ذكره، صوالء الزبونسياسات وبرامج معراج اهلواري وآخرون، 11

12 Pierre Margot, "Fidéliser vos clients", E’dition d'organisation, Paris, 2ème 

Edition, 2001, p 26 . 
 .مليون مشرتك 17أكثر من  2014بلغ عدد املشرتكني مع مؤسسة فيمبلكوم تليكوم اجلزائر إىل غاية سنة 13
تمع نفس الفرصة يف الظهور، ويتم فيها اختيار الوحدات اإلحصائية بالصدفة، وكل وحدة متلك فرصة حيث يكونلوحدات ا�14

معلومـة للظـهورباإلضافة إىل كون العينة العشوائية متكن من تعميمالنتائج على جمتمع الدراسة فهي شرط أساسي الستخدام الكثري 

 .من األساليباإلحصائية
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  .)2015 – 2000دراسة قياسية للفترة (تأثير اإلستثمار األجنبي على قطاع السياحة في الجزائر 

  :إعداد

  .*عثمان عبد اللطيف.أ

  .**حيمور مصطفى.أ

  

  :ملخص الدراسة

كغريها من اإلقتصاديات السائرة يف طريق النمو تسعى اجلزائر جاهدة إىل تنويع مصادر دخلها لتحقيق 

ومن  ،جال السياحة نظرا ملا تزخر به اجلزائر من مؤهالت تساعدها على ذلكك مت االهتمام مبلذل�ضة إقتصادية 

توفري بعض من  البديتحقق ذلك  ولكي  ،االستثمار األجنيب أبرز السياسات املنتهجة يف ذلك استقطاب

هذه  جاءت ذا هلو  ،على حتسني هذه الظروف اجلزائر تعمل لذلك ،املستثمرهذا ذب جلاالمتيازات والضمانات 

 2000من سنة األجنيب على تطوير القطاع السياحي يف اجلزائر خالل الفرتة املمتدة  االستثمارأثر لتربز الدراسة 

مث حتليله من الناحية  اقتصاديبناء منوذج قياسي من خالل على دراسة قياسية  باالعتماد 2015سنة ة إىل غاي

 .نبؤ به مستقبالوالقياسية مث الت االقتصاديةاإلحصائية، 

، اجلزائراألجنيب، قطاع السياحة، التنمية السياحية االستثمار: الكلمات المفتاحية  

Abst : 

     As with other economies in the path of growth, Algeria is striving to diversify 

its sources of income to achieve economic renaissance. Therefore, the tourism 

sector has been given the attention given to Algeria's qualifications to assist it. One 

of the most prominent policies is attracting foreign investment. This study is 

intended to highlight the impact of foreign investment on the development of 

tourism sector in Algeria during the period from 2000 to 2015, based on a 

standard study by building a model And then analyze it in statistical, economic and 

standard terms and then forecast it in the future. 

Mots-clés: investissement étranger, secteur du tourisme, le développement 

touristique l’Algérie. 
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  :المقدمة

القدرات اإلنتاجية لالقتصاد وزيادة  يف رفع  اأساسي عامال يف قطاع السياحةيشكل االستثمار األجنيب 

املناخ املالئم الستقطاب  �يئة إىلالعامل الثالث  تسعى العديد من الدول خاصة دوللذلك  ،معدالت التشغيل

دائرة  يفوالدخول الدخل ووضع خطط واسرتاجتيات للنهوض �ذا القطاع �دف تنويع مصادر  ار األجنيباالستثم

من التبعية للريع ،       و أمام حتمية التنويع اإلقتصادي والبحث عن بدائل أخرى ختفف تطور االقتصاديال

 خاصة وأنّ السياحي املستثمرين يف ا�ال تعمل اجلزائر جاهدة على توفري اإلمتيازات والتحفيزات إلغراء  البرتويل

املشاريع السياحية من أكثر املشاريع جلبا لرؤوس األموال سواءا تعلق األمر باملستثمرين احملليني أو األجانب، هذا 

وعلى هذا األساس نطرح   تساعدها على تطوير و ترقية القطاع السياحي، هائلة طبيعيةمبؤهالت اجلزائر تزخر و 

  : تايلاألشكال ال

 2000احي في الجزائر خالل الفترة الممتدة ما بين سنة يما هو تأثير اإلستثمار األجنبي على القطاع الس

  ؟2015سنة  و

  :تنبثق جمموعة األسئلة الفرعية التالية ةوضمن هذه اإلشكالية الرئيسي

 ما هو واقع القطاع السياحي يف اجلزائر؟ - 

 ر األجنيب يف جمال السياحي؟فيما تكمن االمتيازات املمنوحة للمستثم -

  :أهداف الدراسة

  :أهداف الدراسة فيما يلي تتمثل أهم

 .ذب االستثمارات األجنبية للجزائرتسليط الضوء على ظاهرة ج - 

 .متنحها اجلزائر للمستثمر األجنيبالتعريف باالمتيازات اليت  - 

 .رجية يف اجلزائراالستثمارات اخلاإبراز خمتلف األجهزة اجلزائرية اليت تسهر على تنظيم  - 

  .إجياد العالقة القياسية بني اإلستثمار األجنيب وتطوير القطاع السياحي - 

  :لمنهج المستخدما

سيتم اإلعتماد على املنهج الوصفي واملنهج التحليلي حيث سنعتمد على األول يف التعريف باالستثمار 

طاع السياحي، أما املنهج التحليلي من خالل وكذلك حمدداته وخمتلف املبادئ اليت يرتكز عليها، وكذا التطرق للق

  . 2015إىل غاية  2000حتليل نتائج الدراسة القياسية ملعطيات الدراسة عرب الفرتة الزمنية 
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  :هيكل الدراسة

عموميات حول  تطرقنا يف احملور األول إىل ف املرجوةلإلجابة على إشكالية الدراسة والوصول إىل األهدا  

دراسة القيام بسنحاول ، أما يف احملور الثاين ودوره يف حتسني مستوى القطاعوالقطاع السياحي  االستثمار األجنيب

وذلك باتباع خطوات منهج اإلقتصاد القياسي  لتأثري اإلستثمار األجنيب على قطاع السياحة يف اجلزائرقياسية 

على تصورات النظرية اإلقتصادية اليت الذي يهتم بالتقدير الكمي للعالقات بني املتغريات اإلقتصادية حيث يعتمد 

مدى تأثري اإلستثمار األجنيب على قطاع  تعكس العالقات العامة ملتغريات النموذج، و يهدف هذا احملور ملعرفة

معتمدين بذلك  االقتصاديالسياحة إضافة إىل حتديد الوزن النسيب هلذه الدراسة ومدى تأثرها بربنامج اإلصالح 

يف هذه الدراسة أداة هامة وذلك باستخدام الطرق القياسية واإلحصائية اليت تعترب وسيلة و دية على النظرية اإلقتصا

املتغري غري التابع املتمثل يف السياحة و املت حتديدأوال ويف هذا السياق يتم  ،كذا العالقة السببية بني خمتلف املتغريينيو 

والقياسية  واالقتصاديةوتقديره مث الدراسة اإلحصائية  صياغة النموذج املستقل املتمثل يف اإلستثمار األجنيب مث

  2015- 2000حتليل نتائج تقدير النموذج القياسي خالل الفرتة ا يتم حماولة التنبؤ بالنموذج و أخري و 

  اإلستثمار األجنبي وتطوير السياحة :أوال

ء مفهوم موحد وشامل من خالل الدراسات السابقة وخمتلف املؤلفني والباحثني مل يتم اإلمجاع على إعطا

  :وجهات النظر حسب ما سيتم تناوله يف هذا احملور يف ما يلي اختلفتللمصطلح اجلديد القدمي وهلذا 

  :مفهوم اإلستثمار األجنبي  -1

الدويل الذي يعكس هدف  االستثمارع من أنواع على أنه نو  األجنيباالستثمار  صندوق النقد الدويليعرف  

 قيام يفيتمثل إذ انه  ،1قتصاد آخرإد ما على مصلحة دائمة يف مؤسسة مقيمة يف قتصاإاحلصول كيان مقيم يف 

ما  وهذا، 2أرباح وفوائدحتقيق آخر وذلك من أجل  شخص أو منظمة من بلد معني باستثمار أمواله يف بلد

فيه  هو أحد مشروعات األعمال الذي ميتلكه أو يشاركو ، 3تضحية احلاضر لتحسني املستقبليتماشى مع فكرة 

طرفان أو أكثر من دولتني خمتلفتني بصفة دائمة واملشاركة هنا ال تقتصر على احلصة يف رأس املال بل متتد أيضا 

لوكة بالكامل للمستثمر األجنيب وتتمثل يف قيام الشركات مماالستثمارات حيث تكون فيه ، 4إىل اإلدارة واخلربة

شكل اتفاقية على املشروعات وتكون هذه ، 5بالدولة املضيفة متعددة اجلنسيات بإنشاء فروع لإلنتاج أو التسويق

مبواد طرف الثاين للد الطرف األول يزو تمبوجبها  يتم سواء كان خاصا أو عاما بني الطرف األجنيب والطرف الوطين

وقد تأخذ مشروعات التجميع شكل االستثمار . لتصبح منتجا �ائيا اولية او منتجات نصف مصنعة يتم جتميعها

  .6للطرف األجنيب االستثمارملشرتك أو شكل التملك الكامل ملشروع ا
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  :االمتيازات والضمانات الممنوحة للمستثمر األجنبي - 2

وهي متثل خمتلف االمتيازات اليت متنحها اجلزائر : االمتيازات الممنوحة في ظل قوانين اإلصالحات  -  أ

وكذلك يف االمتيازات املمنوحة يف  للمستثمر سواء على مستوى النظام العام أو النظام اخلاص

 : املناطق احلرة واليت سوف نتطرق إليها بالتفصيل يف ما يلي

 االمتيازات حسب النظام العام: 

هناك جمموعة من التدابري املشعة على االستثمار يف اجلزائر من خالل تلك االمتيازات اجلبائية واجلمركية 

 5الصادر  12-93من املرسوم التشريعي  19-18- 17ت يف املواد واالجتماعية وقد ورد تعداد هذه االمتيازا

  :وهي ختص مرحلة االجناز ومرحلة االستغالل 1993أكتوبر 

يف هذه املرحلة يستفيد املستثمرون من امتيازات طيلة ثالث سنوات، واليت ميكن متديدها بقرار : مرحلة االنجاز -

  :7من الوكالة وهذه االمتيازات هي

 ضريبة نقل امللكية مبقابل بالنسبة جلميع املشرتيات العقارية املنجزة يف إطار االستثمار؛ اإلعفاء من - 

باملائة ختص العقود التأسيسية والزيادات يف رأس  5تطبيق رسم ثابت يف جمال التسجيل بنسبة خمفضة تقدر بـ  - 

 املال؛

 العقاري؛ إعفاء امللكيات العقارية اليت تدخل يف إطار االستثمار من الرسم - 

اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة على السلع واخلدمات اليت توظف مباشرة يف اجناز االستثمار سواء  - 

 أكانت مستوردة أو حملية؛

باملائة يف جمال الرسوم اجلمركية على السلع املستوردة اليت تدخل يف اجناز  3تطبيق نسبة خمفضة تقدر بــ  - 

املذكورة يف هذه املادة أن تكون حمل تنازل أو حتويل طبقا للتشريع املعمول به بعد موافقة االستثمار وإمكان السلع 

 .1993أكتوبر  5الصادر  12-93من املرسوم التشريعي  17املادة  –الوكالة 

 18يستفيد املستثمر يف هذه املرحلة من امتيازات أخرى نصت عليها املادتني  :مرحلة الشروع في االستغالل -

  :من نفس املرسوم وهي كالتايل 19و 

اإلعفاء طيلة فرتة أدناها سنتان وأقصاها مخس سنوات من الضريبة على أرباح الشركات والدفع اجلزايف والرسم  - 

 على النشاط الصناعي والتجاري؛

 ابق؛تطيق نسبة منخفضة على األرباح اليت يعاد استثمارها بعد انقضاء فرتة اإلعفاء احملددة يف املقطع الس - 

 باملائة من رسم األجور املدفوعة جلميع العمال؛ 7االستفادة من نسبة اشرتاكات أرباب العمل املقدرة بــ - 
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تستفيد املشرتيات من السوق احمللية املودعة لدى اجلمارك املوجهة لتمويل املنتجات املعدة للتصدير من اإلعفاء  - 

 من احلقوق والرسوم؛

  .تبطة باملشرتيات املذكورة أعاله من نفس اإلعفاءاتتستفيد عملية اخلدمات املر  - 

  :االمتيازات الممنوحة حسب النظام الخاص -بــــ

أكتوبر  5الصادر  12- 93لقد أوىل املشرع اجلزائري أمهية بالغة هلذا املوضوع من خالل املرسوم التشريعي    

  .اصة واملناطق احلرة، وذلك يف إطار تدعيم اقتصاد السوق واملتمثلة يف املناطق اخل1993

اعترب املشرع املناطق اخلاصة تلك املناطق املصنفة : االمتيازات املتعلقة باالستثمارات املنجزة يف املناطق اخلاصة - 

ضمن التنمية اجلهوية إىل مناطق مطلوب ترقيتها كو�ا تعيش ختلفا اقتصاديا، ومناطق للتوسع االقتصادي مكونة 

 :يستفيد املشروع من امتيازات خالل مرحلتنيمن فضاء جيو اقتصادي، حيث 

يستفيد املستثمر يف هذه املرحلة تقريبا من نفس االمتيازات اليت ذكرناها يف مرحلة اإلجناز : مرحلة االنجاز -

الفقرة الرابعة من  21واليت ختص االستثمار يف النظام العام، باإلضافة إىل ذلك يستفيد املستثمر حسب املادة 

من تكفل الدولة جزئيا أو كليا بالنفقات املرتتبة عن أشغال  1993أكتوبر  5الصادر  12- 93تشريعي املرسوم ال

،  97/321اهلياكل القاعدية الالزمة إلجناز االستثمار بعد أن تقومها الوكالة حيث حدد املرسوم التنفيذي رقم 

 .8كيفية تكفل الدولة كليا أو جزئيا بنفقات املنشآت القاعدية

 :9من نفس املرسوم هي 22هذه االمتيازات حسب املادة : الشروع في االستغالل مرحلة -

 10 - 5اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والدفع اجلزايف والرسم على النشاط الصناعي والتجاري من  - 

 سنوات من النظام الفعلي؛

العقاري ابتداء من تاريخ احلصول عليها طيلة إعفاء امللكيات العقارية اليت تدخل يف إطار االستثمار من الرسم  - 

 نوات؛ س10وأقصاها   سنوات 5مدة أدناه 

باملائة من النسبة املخفضة لألرباح اليت يعاد استثمارها يف منطقة خاصة بعد فرتة النشاط  50ختفيض يقدر بــ - 

 املنصوص عليها يف املقطع األول؛

رباح الشركات والدفع اجلزايف والرسم على النشاط الصناعي يف حالة التصدير، اإلعفاء من الضريبة على أ - 

 والتجاري حسب رقم أعمال الصادرات بعد فرتة النشاط؛

 05مينح االمتياز يف املناطق اخلاصة بالدينار الرمزي طوال املدة املذكورة الستكمال إقامة مشروعه حسب املادة  - 

 .199310أكتوبر 5الصادر يف  12- 93من املرسوم التشريعي 
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  :يستفيد املستثمر يف هذه املرحلة تقريبا من نفس االمتيازات : في مرحلة انطالق االستغالل -

سنوات من النشاط الفعلي من الضريبة على أرباح الشركات وعلى الدخل اإلمجايل لألرباح  10اإلعفاء ملدة  - 

 املوزعة ومن الدفع اجلزايف ومن الرسم على النشاط املهين؛

سنوات ابتداء من تاريخ االقتناء من الرسم العقاري على امللكيات العقارية اليت تدخل يف  10دة اإلعفاء مل - 

 .إطار االستثمار

  .ونالحظ أن املشرع اجلزائري �ذه االمتيازات حياول التمهيد ألرضية مالئمة الستقطاب االستثمارات يف اجلزائر

 االمتيازات الممنوحة في المناطق الحرة: 

قد نصت على أن االمتيازات املمنوحة يف املناطق احلرة أكثر أمهية من االمتيازات املمنوحة يف  25إن املادة 

املناطق األخرى بسبب نشاطها فتعفى من مجيع الضرائب والرسوم واالقتطاعات ذات الطابع اجلبائي واجلمركي 

 :باستثناء تلك احملددة أدناه

 احية غري املرتبطة باالستغالل مباشرة؛احلقوق والرسوم املتعلقة بالسيارات السي - 

 من نفس املرسوم؛ 28مسامهات االشرتاكات يف النظام القانوين للضمان االجتماعي حسب املادة  - 

 احلرة من الضرائب؛ - تعفى عائدات رأس املال املوزعة الناجتة عن نشاطات اقتصادية متارس يف املناطق - 

 .باملائة من مبلغ أجورهم 20لى الدخل اإلمجايل بنسبة خيضع العمال األجانب لنظام الضريبة ع - 

 الضمانات الممنوحة للمستثمر األجنبي في الجزائر -جـ

 عناصر القدرة الجاذبية لقانون االستثمار ومبدأ المساواة في المعاملة: 

ت اجلزائري ما ميكن مالحظته فيما خيص احلوافز اجلبائية واإلعفاءات اليت مينحها قانون االستثمارا       

للمستثمرين الوطنيني واألجانب، أ�ا تضاهي نظريا يف أمهية حجمها ودرجة انفتاحها أكثر القوانني الليربالية، إال 

أن الرتكيز على اجلبائية التحفيزية ليس كافيا يف حد ذاته الجتذاب االستثمارات فمدى جناح أي قانون وفاعليته 

االستثمارات على عوامل احمليط املؤسسايت واالقتصادي وكذلك على وكذا قدرته على اجلذب متوقف يف جمال 

الظروف واألوضاع السياسية واالجتماعية السائدة يف أي بلد، كذلك يتوقف على النصوص التطبيقية اليت تأيت 

بتوضيحات وتفاصيل هامة وعديدة كفيلة بضمان انسجام واتساع النظام القانوين بأكمله الذي حيكم 

إذن فالتحفيزات اجلبائية املتخذة لصاحل االستثمار اخلاص األجنيب ليست العامل الوحيد، فقد لوحظ .تاالستثمارا

أن بعض البلدان تغايل يف منح املنافع املالية واملزايا اجلبائية واجلمركية اعتقاد منها أن ذلك كايف جللب الكثري من 

هو استقرار النظام القانوين لالستثمارات والضمانات  املستثمرين إمنا الشيء األهم بالنسبة للمستثمر األجنيب
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املؤسساتية املتمثلة يف احمليط املؤسسايت املتطور والنظام املصريف املالئم واملرن والتوجهات السياسية الكربى وبالتايل 

دخال البالد يف السياسات االقتصادية اليت تتبناها السلطات العامة للبالد واليت تدرجها يف نصوص قانونية كفيلة بإ

  .اقتصاد السوق والعمل بآلياته وذلك برفع الصعوبات اليت تعرقل العمل احلر والتلقائي لقانون السوق

 باعتبار أن املال عنصر أساسي من عناصر قيام االستثمار فقد منحت ضمانات للمستثمرين  :الضمانات المالية

  :متثلت يف

برأس املال وعوائده األخرى املتعلقة باالستثمار، فحسب املادة تتعلق حرية التحويل أساسا  :حرية التحويل -

إن حتويل رأس املال يقدم بعملة قابلة للتحويل، إذ ال بد وأن يكون هناك  12- 93من املرسوم التشريعي  12

يوما لينظر خالهلا يف طلبات  60اعتماد من طرف البنك املركزي اجلزائري، والتحويل يكون حمدد قانونا بـ 

األرباح  –على سبيل املثال ال احلصر  –، أما العائدات فهي املبالغ املتولدة عن رأس املال مبا يف ذلك 11حويلالت

املوزعة على احلصص واألسهم والسندات، كما يعطي للمستثمرين حرية استرياد املعدات واملوارد الالزمة للمشروع 

  .إلجيارواحلصول على األراضي الضرورية لقيامه سواء بالبيع أو ا

 :التعويض المالي عن األضرار -

يؤدي أي ضرر يصيب االستثمار إىل تعويض املستثمر سواء أكان ذلك بفعل الطرف املتعاقد أو إحدى  

عامة وشاملة، فهي تغطي كل األضرار اليت  - أي الدولة -السلطات العامة أو احمللية، فمسؤولية الطرف املتعاقد

  :يجة لألسباب التاليةتصيب االستثمار ويكون الضرر نت

 اإلخالل بأي من االلتزامات املفروضة على عاتق الطرف املتعاقد؛ - 

 عدم القيام مبا يلزم تنفيذه سواء عن عمد أو إمهال؛ - 

 التسبب يف إحداث ضرر للمستثمر مبخالفة األحكام القانونية؛ - 

  .لنوع الضرر ومقدارهفتكون بذلك قيمة التعويض مساوية ملا حلق باملستثمر من ضرر تبعا    

 :الضمانات القانونية -

ذهب املشرع اجلزائري يف هذا ا�ال إىل أبعد ما ميكن الذهاب إليه مبنحه هذه احلماية اليت تتمثل يف 

  :املبادئ التالية

، فإنه حيظى 121993أكتوبر  5الصادر يف  12- 93من املرسوم  38من خالل املادة  :مبدأ املعاملة باملثل - 

الطبيعيون واملعنويون األجانب بنفس املعاملة اليت حيظى �ا األشخاص الطبيعيون اجلزائريون يف احلقوق  األشخاص

وااللتزامات فيما يتصل باالستثمار، فمن خالل هذه املادة جند أن املشرع اجلزائري قد كرس مبدأ املعاملة املنصفة 

ني املستثمرين األجانب وااللتزامات من جهة أخرى، إال والعادلة بني املستثمرين اجلزائريني واألجانب من جهة وب
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أن هذه املساواة يف التعامل ستؤدي بدون شك إىل تفوق الشركات األجنبية من االمتيازات املمنوحة والضمانات 

  .مادامت  هي اليت تتوفر على املؤهالت التقنية واملالية

أكتوبر  5الصادر يف  12- 93من املرسوم  39ملادة تنص ا :مبدأ محاية املستمرين من التغريات املستقبلية - 

، على أنه ال تطبق املراجعات واإللغاءات اليت قد تطرأ يف املستقبل على االستثمارات املنجزة يف إطار 199313

هذا املرسوم التشريعي إال إذا طلب املستثمر ذلك صراحة، مبعىن هناك محاية للمستثمر من التغريات اليت قد تطرأ 

إال ان هذه احلماية سوف تؤدي إىل جتميد . تشريع اجلزائري من إلغاء أو مراجعة أو تعديل يف املستقبلعلى ال

القانون اجلزائري املتعلق باالستثمارات وتكون بذلك الدولة قد قيدت يف جمال تدخلها التشريعي، مما ينتج عنه 

  .14ويل العام بالتحديد الذايتوهذا ما يطلق عليه يف القانون الد. تقليص يف سياد�ا التشريعية

على أنه ال ميكن أن تكون االستثمارات  12-93من املرسوم التشريعي  40تنص املادة  :حاالت التسخري - 

املنجزة موضوع تسخري من طرف اإلدارة ما عدا احلاالت اليت ينص عليها التشريع املعمول به، وعليه وكقاعدة 

 679تنص املادة  ، ومن القانون املدين اجلزائري 681 إىل 679للمواد  عامة ال جيوز القيام بالتسخري استنادا

يتم احلصول على األموال واخلدمات لضمان سري املرافق العمومية باتفاق رضائي وفق احلاالت والشروط : م .ق

املرفق العمومي  املنصوص عليها يف القانون، إال أنه ميكن يف احلاالت االستثنائية واالستعجالية، وضمانا الستمرارية

 .احلصول على األموال واخلدمات عن طريق االستيالء

، فإن 1993أكتوبر  5من املرسوم التشريعي الصادر يف  41طبقا ملا تنص عليه املادة  :الضمانات القضائية -

إلجراء اختذته أي نزاع ينشأ بني املستثمر األجنيب والدولة اجلزائرية املتعاقدة سواء أكان بفعل املستثمر أو نتيجة 

الدولة اجلزائرية ضده، فان النزاع يطرح على احملاكم املختصة، واملقصود باحملاكم املختصة هنا هي احملاكم اجلزائرية 

حبيث تكون خمتصة مبدئيا إال إذا كانت هناك اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف أبرمتها اجلزائر وتتعلق بالصلح 

، حيث جاء يف 15تفاقية الثنائية بني اجلزائر وفرنسا حول تشجيع االستثماراتوكمثال على ذلك اال. والتحكيم

  :نص املادة الثامنة  منها أن اخلالف أو النزاع يسوى حسب احلالتني التاليتني

 التسوية بالرتاضي بني الطرفني؛ - 

 احملكمة اجلزائرية أو أمام أشهر يرفع النزاع إىل 6التسوية القضائية أو بالتحكيم الدويل، فإذا مل يسوى يف مدة  - 

 .ستثماراملركز الدويل حلل النزاعات املتعلقة باإل

  :القطاع السياحي - 3

يف اخلارج أو يف البلد يرتبع اإلستثمار السياحي اليوم على خمتلف اإلستثمارات اليت يركز عليها األجنيب 

أسعار البرتول اليت وضعت معظم الدول خاصة يف ظل إخنفاض من دور مهم يف ميزان املدفوعات، ملا هلا  نفسه 

ملواجهة البيئة اخلارجية وما حييط �ا يف ار يف قطاعات أخرى غري احملروقات النامية أمام ضرورة حتمية لإلستثم



 

 

  )2015 – 2000دراسة قياسية للفترة (تأثير اإلستثمار األجنبي على قطاع السياحة في الجزائر 
  .عثمان عبد اللطيف  . أ

  .حيمور مصطفى.أ

219 
 .2018جوان  – 04: العدد مجلة التنمیة واإلستشراف للبحوث والدراسات   

، وقد tornoوهي كلمة مشتقة من الآلتينية  tourكلمة رحلة " الساحة الدولية، وتعود كلمة السياحة إىل

داللة على السفر والتجوال، فهي بذلك جمموعة  1643ألول مرة سنة   tourismeأستخدم هذا املفهوم 

الظواهر والعالقات الناجتة عن عمليات التفاعل بني السياح ومنشآت األعمال والدول وا�تمعات املضيفة، وذلك 

ة معينة أو تتعلق بدخول وإقامة األجانب داخل وخارج منطقفهي إصطالحًا  أما�دف إستضافة هؤالء الزائرين، 

السفر واالقامة خارج مكان السكن األصلي ملدة مؤقتة ألسباب " ، وتعين "16أي دولة ترتبط �م إرتباطًا مباشراً 

،كما تشمل السياحة خمتلف النشاطات اليت يقوم �ا "17متعددة كالرتفيه والتعرف على العامل ودراسة اللغات

املعتادة ويقيمون يف أماكن أخرى ملدة متصلة ال تزيد على سنة إما األفراد الذين يغادرون أماكن إقامتهم الدائمة و 

  ".18للرتفيه أو للعمل أو ألي أغراض أخرى

  :أهمية السياحة - أ

درجته تطوره وتتشكل هذه  يلعب القطاع السياحي دوراً مهماً يف تنمية أي إقتصاد ألي بلد مهما كانت

  :19إجتماعية سياسية نوضحها يف ما يلي من عدة جوانب، إقتصادية كانت أو األمهية

 األهمية اإلقتصادية:  

تساهم السياحة بشكل كبري يف خلق مناصب العمل سواء يف القطاع نفسه أو ما حيتاجه من معدات جيب  - 

  إنتاجها يف مراكز ومصانع اإلنتاج اليت تتطلب التوظيف وخلق هذه املناصب؛

جنبية كاإلستثمارات اخلاصة بالقطاع السياحي، أو املدفوعات تساهم السياحة يف تدفق رؤوس األموال األ - 

  السيادية اليت حتصل عليها الدولة مقابل منح تأشريات الدخول، إضافة إىل ما يتم من حتويل للعملة؛

  حتسني ميزان املدفوعات من خالل حركة رؤوس األموال؛

 االجتماعية األهمية:  

القتصادي فتحسني اجلانب االجتماعي من خالل حتسني املستوى هناك عالقة طردية بني السياحة والتطور ا

  .املعيشي والعمل على ختفيض معدل البطالة من خالل مناصب العمل املوفرة

  :أمهية السياحة من الناحية الثقافية

ات لكل فالسياحة اليوم تعترب أداة لالتصال الفكري وتبادل الثقافة والعادات والتقاليد بني خمتلف شرائح ا�تمع 

  .دولة، فهي سبيل خللق وتبادل املعارف والثقافات

 تعترب السياحة وسلة هامة لتقريب العالقات بني الدول وكذا حل النزاعات والصراعات : همية السياسيةاأل

  .باندماج الشعوب وتعارفها
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  :20تتجسد السياحة يف عدة أشكال نذكر منها: نواع السياحةأ -ـبــ

 وهي رغبة يتمتع �ا الزائر ملناطق خمتلفة كاملناخ اجليد ومجال الطبيعة أو أسباب : طيافيةالسياحة الترفيهية واإلص

  .أخرى

 تم و�دف لزيادة األماكن الدينية املقدسة: السياحة الدينية�.  

 دف إىل حضور املؤمترات والندوات واالجتماعات العلمية واملهنية االقتصادية أو السياسية :سياحة المؤتمرات�.  

 كالتوجه لألماكن اليت شهدت أحداث معينة، سياحة اآلثار واملعابد: سياحة التاريخيةال.  

 حيث يهدف من وراء السفر الدراسة يف اجلامعات واملعاهد أو الرتبص لدورات تعليمية  :التعلم والتدريب سياحة

 . أو تدريبية

 صحية و يف الغالب تكون ذات  يتم انتقال األشخاص إىل دول أخرى فيها أماكن عناية: السياحة الصحية

  .مصادر طبيعية

  :  2015 – 2000الدراسة القياسية لتأثير اإلستثمار األجنبي على قطاع السياحة في الجزائر في الفترة  :ثانيا

و ذلك  لتأثري اإلستثمار األجنيب على قطاع السياحة يف اجلزائرسنحاول يف هذا احملور بالدراسة القياسية           

ع خطوات منهج االقتصاد القياسي الذي يهتم بالتقدير الكمي للعالقات بني املتغريات االقتصادية حيث بإتبا 

يعتمد على تصورات النظرية االقتصادية اليت تعكس العالقات العامة ملتغريات النموذج ، و يهدف هذا احملور 

حة إضافة إىل حتديد الوزن النسيب هلذه جانب تطبيقي ملعرفة ما مدى تأثري اإلستثمار األجنيب على قطاع السيا

الدراسة ومدى تأثرها بربنامج اإلصالح االقتصادي معتمدين بذلك على النظرية االقتصادية و ذلك باستخدام 

الطرق القياسية و اإلحصائية اليت تعترب وسيلة و أداة هامة يف هذه الدراسة و كذا العالقة السببية بني خمتلف 

السياق يتم أوال حتديد أو الكشف عن املتغري التابع املتمثل يف السياحة و املتغري املستقل املتغريين و يف هذا 

املتمثل يف اإلستثمار األجنيب مث صياغة النموذج  وتقديره مث الدراسة اإلحصائية واالقتصادية والقياسية وأخريا يتم 

  . م 2015_  2000ل الفرتة حماولة التنبؤ بالنموذج و حتليل نتائج تقدير النموذج القياسي خال

  :دراسة إستقرارية السالسل الزمنية  -أ

قبل تقدير النموذج البد من التأكد من إستقرارية السلسلة الزمنية ،إن السلسلة الزمنية املستقرة هي تلك اليت      

أي السلسلة ال يوجد تتغري مستويا�ا مع الزمن دون أن يتغري املتوسط فيها و ذلك خالل فرتة زمنية طويلة نسبيا 

فيها إجتاه ال حنو الزيادة و ال حنو النقصان أما السلسلة غري املستقرة فإن املستوى املتوسط فيها يتغري باستمرار حنو 

، إختبار ها إختبار جذر الوحدة لديكي فولرمن اختباراتالزيادة أو النقصان و هذا بيانيا أما إحصائيا فيوجد عدة 
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جلانق بوكس ، يف هذه الدراسة نعتمد على إختبار جلانق بوكس و الذي بدوره يعتمد على  فيلبس بريون ، إختبار

  :معامالت اإلرتباط الذايت وفق الفرضية التالية 

    

   

: حيث   

.متثل فرضية العدم و تعين كل معامالت االرتباط الذايت معدومة و بالتايل السلسلة مستقرة:     

.متثل الفرضية البديلة و تعين كل معامالت االرتباط الذايت غري معدومة و بالتايل السلسلة غري مستقرة:    

  :يتم اختبار هذه الفرضية وفق العالقة التالية

 

  .السلسلة غري مستقرة  ، و منه و نقبل   نرفض   إذا كان 

 .، و منه السلسلة مستقرة   نرفضو    نقبل  إذا كان 

  دراسة إستقرارية سلسلة اإلستثمار األجنبي  - بــــ

 إستقرارية سلسلة اإلستثمار األجنيب: 1الشكل رقم 

  

  Eviews برنامج من إعداد الباحثني باالعتماد على: المصدر 

  أن بعض املعامالت احملسوبة خارج ا�ال الثقة  من خالل شكل داليت االرتباط الذايت و اجلزئي يتضح

                       

 ρلدراسة املعنوية الكلية ملعامالت دالة االرتباط الذايت ذات الفجوات  ljung-Boxوإلثبات هذا نستعمل اختبار 

  . يف الشكل أعاله Q -STATآخر قيمة يف العمود   حيث توافق إحصائية االختبار 
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  ، و بالتايل السلسلة غري مستقرة و نقبل   نرفض ومنه  نالحظ أن 

  :الفروقات من الدرجة األوىل وفق العالقة التالية إلزالة عدم اإلستقرارية نستخدم طريقة : إزالة عدم اإلستقرارية

 

  بعد الفروقات إستقرارية سلسلة اإلستثمار األجنيب: 2الشكل رقم 

 

 Eviewsبرنامج  من إعداد الباحثني باالعتماد على: المصدر 

.نالحظ من خالل الشكل أن كل معامالت داليت اإلرتباط الذايت و اجلزئي داخل جمال الثقة   

  .، و بالتايل السلسلة مستقرة  و نقبل   نرفض ومنه  : أن  نالحظ

 :دراسة إستقرارية سلسلة قطاع السياحة   -جـ

  إستقرارية سلسلة قطاع السياحة: 3الشكل رقم 

  

  Eviewsبرنامج  على باالعتماد من إعداد الباحثني :المصدر                           

أن بعض املعامالت احملسوبة خارج ا�ال الثقة من خالل شكل داليت اإلرتباط الذايت و اجلزئي يتضح  
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  ، و بالتايل السلسلة غري مستقرة و نقبل   نرفض ومنه  : نالحظ أن 

  :يقة الفروقات من الدرجة األوىل وفق العالقة التالية إلزالة عدم اإلستقرارية نستخدم طر :  إزالة عدم اإلستقرارية

 

 

  بعد الفروقات إستقرارية سلسلة قطاع السياحة: 4الشكل رقم 

  

  Eviewsبرنامج  من إعداد الباحثني باالعتماد على: المصدر 

.    نالحظ من خالل الشكل أن كل معامالت داليت االرتباط الذايت و اجلزئي داخل جمال الثقة   

  .، و بالتايل السلسلة مستقرة  و نقبل   نرفض ومنه  : حظ أن نال

  :صياغة النموذج القياسي -د

إن صياغة النموذج القياسي من أهم مراحل بناء النموذج و قبل التعرف على الشكل الرياضي للدالة املراد دراستها نشري يف        

  : موز املتغريات املستعملة يف الدراسة و هي كالتايلالبداية إىل ر 

 STيتمثل يف قطاع السياحة و يرمز له بالرمز : المتغير التابع

 IEيتمثل يف االستثمار األجنيب و يرمز له بالرمز : المتغير المستقل

  : الشكل الرياضي للنموذج املتمثل يف الدالة التالية  

 

و تغريا�ا نقوم باستخدام أسلوب االحندار اخلطي البسيط الذي يساعدنا يف من أجل دراسة هذه الدالة       

  : تقدير النموذج القياسي والصيغة الرياضية للنموذج املراد دراسته هي كالتايل

 

ميثل املتغري العشوائي أو حد اخلطأ الذي ينوب عن بعض املتغريات اليت ميكن أن تؤثر على قطاع السياحة:   
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  .و اليت مل ندرجها يف النموذج

  نتائج تقدير النموذج: 1 الجدول رقم

 

Dependent Variable: ST   
Method: Least Squares   
Date: 01/01/80   Time: 00:08   
Sample: 2000 2015   
Included observations: 16   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
     
     IE 0.123918 0.036300 3.413675 0.0042

C 81.70766 62.83297 1.300395 0.2145
     
     R-squared 0.454259    Mean dependent var 279.8750

Adjusted R-squared 0.415277    S.D. dependent var 125.7685
S.E. of regression 96.17162    Akaike info criterion 12.08661
Sum squared resid 129485.7    Schwarz criterion 12.18319
Log likelihood -94.69291    Hannan-Quinn criter. 12.09156
F-statistic 11.65318    Durbin-Watson stat 1.230537
Prob(F-statistic) 0.004197    

     
     

  Eviewsبرنامج  اد الباحثني باالعتماد علىمن إعد: المصدر

  :تكتب الصيغة النهائية للنموذج كما يلي  Eviewsمن خالل نتائج خمرجات 

 

                                                                           

                                                                    

                                                       

 

  

  الدراسة اإلحصائية و االقتصادية  للنموذج المقدر  -ه

  إلجراء هذا االختبار تستخدم إحصائية ستيودنت و ذلك لتقييم : اختبار المعنوية الفردية للمعالم المقدرة

اجلدولية عند مستوى  عنوية معامل النموذج و إلجراء هذا اإلختبار نقوم مبقارنة إحصاءة ستيودنت احملسوبة معم

  :وفقا للفرضية التالية  % 5معنوية 

متثل فرضية العدم و تعين املعلمة ليس هلا معنوية إحصائية                                 

رضية البديلة و تعين املعلمة هلا معنوية إحصائية                                 متثل الف   

  .هلا معنوية إحصائية و العكس صحيح  ، و منه  و نقبل  نرفض     : إذا كانت
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   جمعنوية كل معلمة يف النموذ : 2رقم  جدولال

   
 المقدرات المعامالت

0,214 2,145 
  

 الثابت

0,004 2,145 
  

IE 

  من إعداد الباحثني بناًء على املعلومات السابقة :المصدر

ا معنوية هل ، و منه  و نقبل  و بالتايل نرفض      :أنمن خالل اجلدول نالحظ 

  .إحصائية أي أن االستثمار األجنيب له تأثري على قطاع السياحة 

  اختبار المعنوية اإلجمالية للنموذج :  

  :، وفقا للفرضية التالية  Fisherالختبار املعنوية اإلمجالية للنموذج يستخدم اختبار         

         النموذج ليس له معنوية كلية                     

       i النموذج  له معنوية كلية                          

و بالتايل النموذج له معنوية كلية أو يوجد على األقل متغري مستقل  و نقبل  نرفض      : إذا كان 

  .تغري التابع ، و العكس صحيح واحد له تأثري على امل

   :            Eviewsلدينا إحصائية فيشر احملسوبة من خالل جدول نتائج خمرجات 

 

:    هي كمايلي %  5أما إحصائية فيشر ا�دولة عند مستوى معنوية   

 

  .و بالتايل النموذج له معنوية إمجالية  و نقبل  فإننا نرفض      : مبا أن 

  قياس القدرة التفسيرية للنموذج :  

تدل قيمة معامل التحديد  على أن منوذج االحندار املقرتح ميثل العالقة حمل الدراسة متثيال :  

هي مشروحة من  STسياحة من التغريات اليت حتدث يف املتغري التابع قطاع ال% 45,42مقبوال ، حيث أن 

  .تبقى لعوامل غري مشخصة ميثلها املتغري العشوائي %  54,58، أما  IEطرف املتغري اإلستثمار األجنيب 

، و هذا  IEو املتغري  STموجبة و هذا يدل على وجود عالقة طردية بني املتغري التابع  IEإشارة املعلمة 

  .وحدة  0,123: يزيد بـ  STبوحدة واحدة فإن  IEإذا زاد يتوافق مع منطق النظرية االقتصادية حيث أنه 

 بعد دراسة النموذج من الناحية اإلحصائية و االقتصادية، سنقوم باختباره من الناحية  :التحليل القياسي للنموذج

  .القياسية ملعرفة مدى انسجامه و تطابقه مع الفرضيات اخلاصة به



 

 

  )2015 – 2000دراسة قياسية للفترة (تأثير اإلستثمار األجنبي على قطاع السياحة في الجزائر 
  .عثمان عبد اللطيف  . أ

  .حيمور مصطفى.أ

226 
 .2018جوان  – 04: العدد مجلة التنمیة واإلستشراف للبحوث والدراسات   

شف عن وجود أو عدم وجود مشكل اإلرتباط الذايت لألخطاء للك: اختبار االرتباط الذاتي لألخطاء   -

  :حيث يسمح هذه اإلختبار باختبار الفرضية التالية  Breusch-Pagan-Godfreyنستخدم إختبار 

 

 

.متثل فرضية العدم وتنص على عدم وجود ارتباط ذايت لألخطاء:    

 .لبديلة و تنص على وجود ارتباط ذايت لألخطاءمتثل الفرضية ا:   

  Breusch-Godfreyنتائج اختبار  :3رقم  الجدول

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 1.297038    Prob. F(2,12) 0.3090 

Obs*R-squared 2.843977    Square(2)                        0.2412 

     

     
 

  Eviewsبرنامج  على باالعتماد باحثنيمن إعداد ال :المصدر

  :  احملسوبة هي  حسب اجلدول فإن إحصاءة 

 

 :اجلدولية التالية  نقار�ا مع إحصائية  

 

            

و بالتايل ال يوجد مشكل اإلرتباط الذايت  و نقبل  و منه نرفض       : نالحظ أن 

 .لألخطاء 

للكشف إذا كان هناك جتانس أو عدم  whiteسيتم إعتماد إختبار وايت  :إختبار تجانس تباين األخطاء  -

 .قل و املتغري املست جتانس األخطاء ، و الذي يعتمد على وجود عالقة بني مربع البواقي 

:ونقوم بإختبار الفرضية التالية   

 

.متثل فرضية العدم و تنص على جتانس تباين األخطاء:    
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 White  نتائج اختبار: 4 الجدول رقم

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 0.168531    Prob. F(2,13) 0.8467

Obs*R-squared 0.404361
    Prob. Chi-
Square(2) 0.8169

Scaled explained 
SS 0.612659

    Prob. Chi-
Square(2) 0.7361

     
     

 Eviewsبرنامج  من إعداد الباحثني باالعتماد على: المصدر

 
  :لدينا 

 

:هي كمايلي %  5أما إحصائية فيشر ا�دولة عند مستوى معنوية   

 

  .و بالتايل يوجد جتانس تباين األخطاء و منه نقبل فرضية العدم          : نالحظ أن

  ميكن إختبار مدى مقدرة النموذج على التنبؤ باستخدام معيار معامل عدم التساوي لثايل   :إختبار مقدرة النموذج على التنبؤ

 : كما يوضحه الشكل التايل 

 THEILار نتائج اختب: 5الشكل رقم 
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STF ± 2 S.E.

Forecast: STF

Actual: ST

Forecast sample: 2000 2015

Included observations: 16

Root Mean Squared Error 89.96031

Mean Absolute Error      62.33192

Mean Abs. Percent Error 29.99570

Theil Inequality Coefficient  0.150717

     Bias Proportion         0.000000

     Variance Proportion  0.194752

     Covariance Proportion  0.805248

  

 Eviewsبرنامج  من إعداد الباحثني باالعتماد على: المصدر

من خالل الشكل نالحظ أن النموذج املقدر له مقدرة تنبؤية مقبولة و هذا من خالل معامل ثايل حيث 

  . ، ما يفسر على أن النموذج له مقدرة تنبؤية بقطاع السياحة تكون مقبولة   أن قيمته صغرية 
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  :الخاتمة

 – 2000الدراسة القياسية ألثر االستثمار األجنيب على قطاع السياحة يف اجلزائر يف الفرتة  لقد بينت هذه      

باستخدام الطرق و األساليب الكمية و منهاج االقتصاد القياسي مدى تأثر قطاع السياحة باالستثمار  2015

  :إىلالدراسة توصلت هذه حيث األجنيب يف اجلزائر 

 املعنوية اإلحصائية ملعلمة االستثمار و املعنوية الكلية للنموذج ؛ - 

 ؛%45القدرة التفسريية للنموذج املقدرة ب  - 

 توافق إشارة املعلمة للنظرية االقتصادية؛ - 

 عدم وجود ارتباط ذايت للبواقي؛ - 

 جتانس تباين البواقي؛ - 

  مقدرة على التنبؤ مقبولة للنموذج؛ - 

تساهم يف حتسني القطاع السياحي اجلزائري  أنعلى هذا ميكن إضافة جمموعة من التوصيات اليت ميكن وبناًء       

  :نوجزها يف ما يلي

 أكثر عدد ممكن من السياح األجانب؛بتحسني صورة القطاع السياحة اجلزائرية جلذب  االهتمام - 

 املستثمرين من خمتلف الدول اخلارجية؛ الرتكيز على توفري بيئة ومناخ استثماري يف القطاع السياحي جلذب - 

على الدولة اجلزائرية توفري األمن الشامل وحتسني الصورة األمنية كغريها من الدول خاصة ما مرت به اجلزائر  - 

 خالل السنوات املاضية؛

 تشجيع اإلستثمار يف القطاع السياحي سواء احمللي أو اخلارجي؛ - 

تمع على أمهية القطاع السياحي لتحقيق التنمية االقتصادية كعامل مساعد نشر الثقافة وتوعية كافة شرائح ا� - 

 .للقطاعات األخرى وبديل تنموي لتنويع االقتصادي اجلزائري

 :لمراجعااإلحاالت 
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دراسة حالة شركة جوهور الماليزية (األعمال الوقفية للمؤسسات في اطار المسؤولية اإلجتماعية للشركات 

  )2016-2000خالل الفترة 

  :إعداد

  .*خديجة عرقوب. د

  

  : الملخص

هدفت الدراسة إىل توضيح الدور اإلقتصادي واإلجتماعي للوقف، من خالل حتليل واقع الوقف يف ماليزيا، مث     

طرق لألعمال الوقفية لشركة جوهور املاليزية اليت تبنتها يف اطار املسؤولية اإلجتماعية للشركات، واليت تسعى من الت

وقد توصلت الدراسة إىل أن الوقف . خالهلا لتحقيق أهدافها اجتاه ا�تمع املاليزي بغض النظر عن العرق أو الدين

ه ميكن استثماره يف العديد من ا�االت اإلقتصادية أوسع من أن يقتصر فقط على اجلوانب الدينية، وأن

واإلجتماعية، إىل جانب العمل على تشجيع الشركات كما هو حال شركة جوهور على ممارسة األعمال الوقفية 

  .إىل جانب خمتلف نشاطا�ا اإلقتصادية من أجل تعزيز الدور اإلقتصادي واإلجتماعي للوقف

  . شركة جوهور، ماليزيا، مسؤولية اجتماعية، وقف، واجتماعي دور اقتصادي: الكلمات المفتاحية

Abstract: 

The study aimed to clarifying the economic and social role of the waqf, through 

the analyzing the reality of the waqf in Malaysia, then discuss the endowment of 

the Johor Malaysian company adopted in the framework of corporate social 

responsibility, and Through which it seeks to achieve its goals towards the 

Malaysian society regardless of race or religion. 

The study concluded that the waqf is broader than being limited to religious 

aspects, and that it can be invested in many economic and social fields, As well as 

Encouraging companies to do business Waqf, as is the case with the Johor 

company In order to enhance the economic and social role of the Waqf.  

Keywords: Economic and Social Role, Johor Corporation, Malaysia, Social 

Responsibility, waqf.  
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 :مقدمة

يعد الوقف من األدوات املالية اإلسالمية اإلجتماعية واإلقتصادية املميزة اليت بإمكا�ا املسامهة يف تنمية     

موال وقد حث عليه اإلسالم واعتربه من الصدقة اجلارية، فالوقف يقوم على حبس بعض األ. ا�تمعات

واملمتلكات وتوجيه منافعها لصاحل الفقراء واملساكني ويف سبيل اهللا وابن السبيل، وذلك اميانا بضرورة مد العون 

واملساعدة لكل من حيتاجها من باب التكافل والتضامن، والرقي حبياة اجلميع، لتحقيق الوحدة ا�تمعية والقضاء 

وهلذا دأبت العديد من الدول على غرار ماليزيا على  .ا�تمع الواحد على التمييز والتفرقة والالمساواة بني أفراد

تشجيع األعمال الوقفية على مستوى األفراد واملؤسسات، من خالل نشر الوعي بينهم بأمهية الوقف اإلجتماعية 

وقف وقد حققت بعض املمارسات الوقفية خصوصا لبعض املؤسسات، التميز واإلبداع يف جتسيد ال. واإلقتصادية

على أرض الواقع وبلوغ منافعه أكرب فئة جمتمعية ممكنة، من خالل أفكار متنوعة وأساليب متعددة متس خمتلف 

  .جوانب التنمية وخمتلف أفراد ا�تمع وتساهم يف خدمة ا�تمع واإلقتصاد على حد سواء

ة يف اطار املسؤولية اإلجتماعية ومن املمارسات الوقفية املميزة اليت تعد منوذجا حيتذى به للمؤسسات اإلقتصادي

للشركات، ما قدمته شركة جوهور املاليزية يف هذا ا�ال من خالل تبنيها للوقف لتحقيق أهدافها اجتاه ا�تمع إىل 

  .وهو ما سيتم التطرق له من خالل هذه الدراسة. جانب نشاطا�ا اإلقتصادية األخرى

هل حققت شركة جوهور الماليزية الدور المبتغى من أعمالها  :مما سبق ميكن طرح السؤال التايل: اإلشكالية

  الوقفية اتجاه المجتمع في اطار المسؤولية اإلجتماعية للشركات أم ال؟ 

حققت شركة جوهور الماليزية الدور : لإلجابة عن اشكالية الدراسة مت وضع الفرضية التالية: فرضيات الدراسة

  .مجتمع في اطار المسؤولية اإلجتماعية للشركاتالمبتغى من أعمالها الوقفية اتجاه ال

   :�دف هذه الدراسة لتحقيق النقاط التالية: أهداف الدراسة

 املسامهة يف نشر الوعي بأمهية الوقف اإلجتماعية واإلقتصادية؛ 

 اإلستفادة من بعض التجارب املميزة يف جمال الوقف يف بعض الدول؛ 

 قيق أهدافه اجتاه ا�تمع يف اطار املسؤولية اإلجتماعية للشركات؛استنباط جماالت جديدة لتوظيف الوقف وحت 

جلمع  مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي، لإلجابة عن اشكالية الدراسة والفرضية املطروحة: منهجية الدراسة

فرتة دراسية معينة  وقد مت اختيار. املعلومات ووصفها وحتليلها الستنباط داللتها ومعانيها والوصول للنتائج املطلوبة

  .، جلمع اإلحصاءات املطلوبة للوصول لنتائج أكثر دقة وتفصيال2016وسنة  2000ترتاوح ما بني سنة 

  :مت تقسيم هذه الدراسة للمباحث التالية: محاور الدراسة
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 ماهية الوقف : المبحث األول  

 واقع الوقف في ماليزيا: المبحث الثاني 

 ور نموذج شركة جوه: المبحث الثالثJohor Corporation (Jcorp) عن األعمال الوقفية في ماليزيا  

  :ماهية الوقف/ أوال

لفهم مصطلح الوقف جيدا، فإن ذلك يستدعي تعريفه لغة واصطالحا واقتصاديا، وتوضيح أدلة مشروعيته من 

ة مع الشريعة وذلك  الكتاب والسنة، وأيضا أهم أركانه والشروط الواجب توفرها فيه، وأهم صيغه وأنواعه املتوافق

  : كمايلي

 :تعريف الوقف .1

سورة [﴾ َوِقُفوُهْم ِإنـَُّهْم َمسُؤوُلونَ ﴿ :تعاىل قوله ومنه حبسه، إذا وقفا؛ يقفه الشيء وقف الوقف مصدر: لغة  . أ

 وقف :نقول. به احلبس: يراد اللغة أصل يف فالوقف 1.أي احبسوهم عند الصراط للمساءلة] 24اآلية : الصافات

 هو آخر معىن أيضا ويقصد به 2.ومنها وقف الدابة واألرض حبسها، أي ساكني وللمساكني؛امل على األرض

 3.اهللا سبيل يف جعلها :أي تسبيال ضيعته سبل قوله حنو :التسبيل

لقد تعددت تعاريف الوقف بتعدد املذاهب الفقهية إال أ�ا وإن اختلفت يف ظاهرها فهناك تعريفا  :اصطالحا  . ب

 .أي حبس املال وصرف منافعه يف سبيل اهللا" حتبيس األصل وتسبيل الثمرة: " الوقف شامال جيمعها وهو أن

 واإليرادات اليت املنافع تنتج إنتاجية، رأمسالية أصول يف واستثمارها اإلستهالك عن لألموال حتويل هو" :اقتصاديا  . ج

 من اقتطاع فهي تتألف معا، رواإلستثما اإلدخار بني جتمع عملية فرديا، فهو أو مجاعيا املستقبل، يف تستهلك

 اإلستهالك اآلين، عن سلع استهالكية إىل حتويلها بعد أو مباشرة إما يستهلكها أن للواقف ميكن كان أموال

هذا التعريف يبني أن الوقف  4".ا�تمع يف الثروة اإلنتاجية زيادة إىل يهدف استثمار إىل حتويلها الوقت وبنفس

 :هو

 مباشرة اإلستثمار حنو املوجه أي اإلجيايب اإلدخار إىل وحتويله اإلستهالك من جزء اقتطاع. 

 على يكون مردودها وبالتايل أفراد ا�تمع، يف حمددة لفئات واملنفعي اخلدمي اجلانب زيادة إىل األوقاف تؤدي 

 .مباشر غري بشكل ا�تمع

 خمتلفة إنتاجية مؤسسات من به تقوم ما يقطر  عن ا�تمع يف اإلنتاجية الثروة لزيادة استثمارية فرصا األوقاف توفر 

 .التخصص حيث من ومتنوعة املردود

 املستقبل يف إيرادات تستهلك وتوفري منافع إنتاج طريق عن املستدامة التنمية ضمان إىل األوقاف تؤدي. 

 مع الوقفي املشروع وطبيعة نوع حسب كلية بصفة ا�تمع قبل من أو أفراد مستوى على فرديا به النهوض إمكانية 

 5.حدة على جهة كل حق ضمان
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 يف األموال استثمار إن حيث للوقف، الشرعي التعريف عن يبتعد مل التعريف هذا أن أيضا جند ذلك ضوء ويف

 تسبيل املستقبل وبالتايل يف تستهلك اإلستثمار هذا من العائدة املنفعة وأن للمال، حبس هو اإلنتاجية العملية

  .املنفعة

 :يلي استمدت مشروعية الوقف مما جاء يف القرآن الكرمي ويف السنة النبوية الشريفة كما: مشروعية الوقف .2

يعد الوقف من أبواب الرب واإلحسان اليت دعا وحث عليها اهللا سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي يف  :من القرآن  . أ

اآلية : سورة البقرة[ ﴾َبُتْم َوِممَّا َأْخَرْجَنا َلُكْم ِمَن اَألْرضِ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأْنِفُقوا ِمْن طَيَِّباِت َما َكسَ ﴿: قوله

سورة [ ﴾َلْن تـََنالُوا الِبرَّ َحتَّى تـُْنِفُقوا ِممَّا ُتِحبُّوَن َوَما تُِنٍفُقوا ِمْن َشْيٍء فَِإنَّ اَهللا ِبِه َعِليمٌ ﴿: وقوله أيضا. ]266

 .]92اآلية : آل عمران

فعن أيب هريرة . اهللا عليه وسلم إىل الوقف وحبب فيه برا بالفقراء وعطفا على احملتاجني دعا النيب صلى :من السنة  . ب

صدقة جارية أو علم : إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالثة أشياء": أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال

وأخرج ابن ماجه أن رسول اهللا  ".فالوق"واملقصود بالصدقة اجلارية ). رواه مسلم( "ينتفع به أو ولد صاحل يدعو له

علما نشره أو ولدا صاحلا تركه أو : إن مما يلحق املؤمن من عمله وحسناته بعد موته: "صلى اهللا عليه وسلم قال

مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا البن السبيل بناه أو �را أجراه أو صدقة أخرجها من ماله يف صحته وحياته 

  6".تلحقه من بعد موته 

وقد وقف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ووقف أصحابه املساجد واألراضي واآلبار كبئر رومة واحلدائق واخليل 

  .ووقف من بعدهم املسلمون وقد بنيت احلضارة اإلسالمية يف أغلبها على األموال الوقفية. وغريها

ه يكون بعدة صيغ وأنواع  للوقف شروط جيب احرتامها حىت يكون صحيحا، كما أن: شروط وأنواع الوقف .3

 :كمايلي

بالواقف،  الشروط هذه منه، وتتعلق املرجوة الغاية حيقق حىت شروطا للوقف اإلسالم جعل: شروط الوقف  . أ

 7:عليه، والصيغة كمايلي واملوقوف، واملوقوف

 عليه؛ حمجور وال مكره غري بالغا عاقال حرا يكون أن الواقف يف يشرتط :الواقف  

 مايلي املوقوف يف يشرتط :الموقوف: 

 ليس مبتقوم   وما مواقعها، يف كاألتربة األموال، من ليس ما وقف يتأتى ال إذ: متقوما ماال املوقوف يكون أن

 واخلنزير؛ كاخلمر

 قبل وحيوان الصيد البوادي، وشجر املوات األراضي :مثل اململوك، غري وقف يصح فال :مملوكا الوقف يكون أن 

 صيده؛ 

 داري؛ أو مايل، من جزءا وقفت كقوله ا�هول، الشيء وقف يصح فال :الوقف حني معلوما يكون أن  
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 واخلضروات كالثمار، اإلنتفاع، �ا يتحقق اليت حاله على يبقى ال ما به فيخرج :ثابتا ماال يكون أن. 

 ساجدالفقراء وامل كعامة عليه املنفعة لصرف أهال عليه املوقوف يكون أن الوقف لصحة يشرتط :عليه الموقوف 

 : مايلي فيه ويشرتط ،...واملدارس

 املعني؛ غري أو املعني سواء للتملك أهال يكون أن 

 معصية؛ جهة وليست وقربة بر جهة عليه املوقوف يكون أن 

 مايلي فيها ويشرتط للوقف، الواقف إرادة على تدل صيغة بكل الوقف ينعقد  :الصيغة: 

 إنشاء الوقف على تدل أن بد ال إذ مستقبل، إىل إضافة أو قبتعلي تقرتن ال أي :منجزة الوقف صيغة تكون أن 

  صدوره؛ وقت

 الفقراء؛ على داري أو أرضي سأقف كقوله بوعد، الوقف ينعقد ال إذ جازما فيها العقد يكون أن  

 أشاء؛ مىت بيعها يل أن بشرط أرضي وقفت كقوله الوقف، مقتضى يناقض بشرط الصيغة تقرتن أال 

نيف الوقف إىل عدة أنواع انطالقا من عدة معايري كالغرض من الوقف ومدته مت تص: أنواع الوقف  . ب

  :كمايلي..وحمله

 الرب جهات من جهة على الوقف كان فإذا وذري خاص؛ عام خريي :نوعني إىل ينقسم :من حيث الغرض 

 كان إذا وأما ،عاما خرييا وقفا كان والسدود القناطر وبناء العجزة ودور واملشايف واملدارس كاملساجد العامة

 املشرتك، كأن بالوقف يعرف فيما النوعني بني جيمع وقد خاصا، ذريا وقفا كان واألوالد الذرية على الوقف

 8.تمع�ا يف واملعروف الرب جهات من جلهة آخرا وجزءا لذريته وقفه ريع من جزءا الواقف خيصص

 جهة إىل ريعه خصص ما املؤبد فالوقف ملؤقت؛ا والوقف املؤبد الوقف :نوعني إىل أيضا ينقسم :من حيث المدة 

 النوع وهذا ذلك وغري العلم ودور واملساكني والفقراء املساجد على كاإلنفاق انقطاعها؛ يتصور وال تنقطع بر ال

 ريع من منها هلك ما ترميم فيشرتط استثمارها، أسلوب خالل من أعيانه تأبيد على الواقف حيرص الوقف من

 عند اتفاق حمل هو الوقف من النوع وهذا تناقصها أو منفعتها انعدام عند بغريها استبداهلا أو الدوام على غلتها

  .انقطاعها يتصور بر جهة على منافعه ختصيص مت ما فهو :املؤقت الوقف أما. خالف بال الفقهاء مجهور

 9:ينقسم إىل :الوقف من حيث محل  

 ودور العجزة واأليتام واملكتبات واملستشفيات واملدارس ملساجدا مثل لألغراض الوقفية مباشرة لتستعمل: العقارات 

 .الوقف أهداف إىل ريعها يعود مث والتجارية السكنية كاملباين استثماريا وقفا لتستعمل أو وغريها،

 الزراعية وغري الزراعية كاألراضي:الثابتة األصول. 

 املنقوالت من وغريها واملصاحف ساجدللم والسجاد واحلافالت للمكتبات الكتب مثل :المنقولة األصول. 

 بعد تعاد حيث ،)شكل قرض حسن يف(إليها  حيتاج ملن إلقراضها إما والدنانري، الدراهم وقف :النقود وقف 

 .أغراض الوقف على ريعها يوزع مث اإلستثمار نقود وقف أو آخر، حمتاج إىل جديد لتعرض من احلاجة  انقضاء

 عقارات لشراء تستخدم موقوفة أموال فيها أوعية جتتمع ناديق الوقفية اليت هيويتم ذلك من خالل ما يسمى بالص
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 املخاطر مقدار ضمن ممكن عائد أعلى لتحقيق استثمارية حمفظة صفة على متنوعة تدار وأصول وأسهم وممتلكات

 مبثابة وهو الوقف هو املبلغ وهذا نقديا، مبلغا متثل اليت حملتويا�ا الكلية الصناديق دائما بالقيمة عن ويعرب. املقبولة

 إشراف حتت فيها اإلشرتاك وثيقة يف احملددة الوقف أغراض إىل الصناديق وتوجه عوائد. حتبيسها جرى اليت العني

  10 .الوقف ناظر

 استغالل حق بوقف ذلك ويكون التجاري، اإلسم وحق اإلبتكار وحق التأليف كحق  :المعنوية الحقوق وقف 

  .املبتكر أو املؤلف من بتصريح وذلك امللك املعنوي،

 11:ينقسم إىل: اإلقتصادي من حيث المضمون  

 واملستشفى للتعليم، للصالة، واملدرسة املسجد حنو غرضه، حتقيق يف املال أصل يستعمل ما وهو :املباشر الوقف 

 .وإيوائهم املرضى لعالج

 الوقف غرض يراد علىاإل هذا وينفق إيراد، انتاج يف أصله يستعمل ما وهو :اإلستثماري الوقف.  

 يف  احلياة جماالت مجيع مشلت اليت األوقاف أقسام املعيار هلذا وفقا وتتنوع: وأهدافه الوقف من حيث مجاالت

 القاعدة تكوين إىل الرعاية اإلجتماعية، إىل الدفاع، إىل الصحة، إىل والتعليم، الرتبية من اإلسالمية ا�تمعات

 تدفق الذي اإلسالمي التاريخ يف عظيما مبلغا بلغت األناقة احلضارية أن سرة، بلاأل وتكوين محاية إىل اهليكلية،

التعليمية،  منها كاألوقاف العديد ذكر وميكن ، البيئة ومحاية باحليوان الرفق حىت الوقفية ليصل املوارد تيار فيه

  12.اهليكلية، األوقاف اخلضراء القاعدة أوقاف، اإلجتماعية الرعاية الصحية، أوقاف األوقاف، الدعوية األوقاف

  :واقع الوقف في ماليزيا/ثانيا

تعد ماليزيا من الدول اإلسالمية الرائدة يف جمال املعامالت املالية اإلسالمية، واليت تبذل كل اجلهد لتوسيع دائرة 

قف واألمالك ومن هذه املعامالت اليت حتظى باإلهتمام ما يتعلق مبسائل الو . التعامل �ا داخل حدودها وخارجها

الوقفية، سواء من حيث اإلدارة أو التنظيم أو احلماية، وأيضا ما يتعلق باقامة املشاريع الوقفية اليت تفيد وتنهض 

    .با�تمع املاليزي

يعد الوقف من األدوات املخصصة خلدمة ا�تمع يف ماليزيا، حيث إدارة : إدارة األمالك الوقفية في ماليزيا .1

ل ما يتعلق �ا من اختصاص جملس الشؤون اإلسالمية أو الدينية لكل والية، وإىل جانب هذه األمالك الوقفية وك

حتت إشراف رئيس  "JAWHAR"ا�الس شكلت احلكومة املاليزية قسم الزكاة، الوقف واحلج املعروف باسم 

 والزكوية لوقفيةا األموال حفظ حتقيق�دف جعل اإلدارة أكثر تنظيما وفعالية و  2004مارس  27الوزراء يف 

لكن هذا القسم ال ميلك أي سلطة يف تنظيم وإدارة األمالك الوقفية بل يلعب دور . وترتيبها وإدار�ا احلج وشؤون

  . منسق التخطيط ومراقب ومالحظ ملسائل الوقف

من مميزات الوقف يف ماليزيا أن كل وقف جيب أن يسجل باسم جملس : مميزات األمالك الوقفية في ماليزيا .2

، حيث هذا الشرط يسمح للمجلس 1965الشؤون اإلسالمية كمالك هلا وفقا للقانون الوطين لألراضي عام 
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وتعرتف القوانني املاليزية بالوقف العام والوقف  13.بتسجيل وامتالك قاعدة بيانات كاملة جلميع األمالك الوقفية

  14:يه الدولة يف شيوعا الوقف األكثر ، وأنواعاخلاص والوقف املشرتك

 .التجارة أو الزراعة لقطاع موقوفة أراض -

 .أيتام دور أو إسالمية مدراس أو مصليات أو ملساجد موقوفة أراض -

 .األيتام ودور إسالمية ومدراس واملصليات املساجد وخدمة وترميم لدعم أموال -

 .وسكنية جتارية بنايات -

هي  األمالك مساحة من %90يف حدود  ريةكب نسبةإن معظم األمالك الوقفية املوجودة يف ماليزيا واليت تقتطع 

أي  يف صرفها ميكن ال الدينية، وهي أمالك واملدارس واملصليات املساجد مثل دينية أمالك ذات أهداف

 تدر حبيث ميكن استثمارها املوقوفة اليت واألمالك يف حني أن األراضي. القصوى للضرورة إال أخرى استثمارات

 على وزيادة وأبنية جتارية، وخدمية وزراعية صناعية أراضي وتضم ،ك الوقفيةمن األمال %10فقط  تساوي املال

وال ختضع سوى لصيغة استثمارية  15.العادي السوق سعر من أقل بسعر عادة تؤجر األمالك هذه فإن ذلك

ية واحدة وهي اإلجارة، يف حني أن اجلزء الغالب من األراضي املوقوفة حيتوي على أراضي ذات مواقع استثمار 

ويواجه جزء كبري من . جيدة يف مراكز املدن، بينما يشتمل اجلزء اآلخر على أراضي زراعية يف املناطق الريفية

  .األراضي الوقفية بنوعيها احلضري والريفي اإلمهال التام أو التعدي عليها من قبل أناس استخدموها بغري حق

استغالهلا بصورة أفضل، كتشييد املباين عليها مث تأجريها إن األراضي الوقفية ذات املواقع اجليدة كان من املمكن 

لتحقيق عائد أكرب، إال أن هذا مل حيدث إال يف السبعينات مع الطفرة العقارية اليت شهد�ا البالد، حيث قامت 

بعض األقاليم عن طريق جمالسها اإلسالمية بتشكيل جلان استثمار استشارية هلذه ا�الس تضم موظفني خمتصني 

  16.قدمون املشورة املتخصصة حول نوع اإلستثمار والنواحي الفنية املتعلقة بانشائه ومصادر متويلهي

لقد قامت ماليزيا بالعديد من املشاريع الوقفية أمهها؛ صندوق الوقف اخلريي : أهم المشاريع الوقفية في ماليزيا .3

م، وهو عبارة 15/03/1999اجلامعة يف  الذي أنشأ من قبل اجلامعة اإلسالمية العاملية إسرا كقسم من أقسام

عن وكيل قانوين يقوم من خالل نشاطات وفعاليات خمتلفة جبمع التربعات واملساعدات حلساب الصندوق 

اجلامعي من أجل تطوير العملية التعليمية والثقافية يف اجلامعة، ويساعد الطلبة لتأمني دخل خاص �م، وتطوير 

وتوفري املنح والقروض واملساعدات حلاجات الطلبة، واحلث على استالم الوقف من األنشطة األكادميية والعلمية، 

ومن غاياته العليا اجياد شبكة . خمتلف املمتلكات العينية واملعنوية كالنقد واألسهم من داخل ماليزيا أو خارجها

�م وإبراز اهلوية احلضارية عاملية لبناء األمة اإلسالمية، وتقوية رابطة األخوة بني الطلبة املسلمني وسد حاجا

) جوهر(إن األصول الوقفية يف ماليزيا حاليا ووفقا لقسم األوقاف والزكاة واحلج  17.للجامعة اإلسالمية العاملية

 11 091بلغت األراضي الوقفية  2012للحكومة املاليزية، ال توجد أرقام شاملة متاحة لتقييمها، وحىت عام 

ممتلكا  6 406ضمت حمفظة األمالك الوقفية كما .مليار رينجيت ماليزي 1.2 هكتار واليت تقدر قيمتها بـــ
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وكانت أغلب استخدامات هذه املمتلكات هي استخدامات دينية  18:وقفا يف شكل بنايات 277وقفيا، منها 

مث تأيت اإلستخدامات يف شكل حقول ومزارع وبساتني، . يف شكل مقابر، مساجد، مدارس دينية كما سبق الذكر

وهذا يدل على أن املمتلكات الوقفية املاليزية تستغل بكثرة يف اجلانب الديين، وأن .  بيوت للسكن وحدائقمث

 .هناك فرصا استثمارية كثرية ضائعة ميكن استغالهلا يف جوانب أخرى من شأ�ا تطوير املمتلكات الوقفية أكثر

ور األمالك الوقفية يف ماليزيا ويف تشجيع األفراد إىل جانب ذلك فإن هناك العديد من العوامل تساهم يف اعاقة تط

نقص الوعي واملعرفة بني عامة اجلمهور بالوقف، غياب : من بني هذه العوامل. على التربع مبمتلكا�م وأمواهلم

التوثيق وقواعد البيانات النظامية، عدم كفاية وكفاءة املهارات املهنية إلدارة األوقاف، غياب اهلياكل اإلدارية 

اضافة إىل أن كل . لكافية إلدارة األوقاف، ونقص يف اإلجراءات املنسقة والواضحة لتسجيل األمالك الوقفيةا

األمالك الوقفية تقريبا ثابتة غري منتجة وغري متطورة بسبب نقص األموال، حيث أغلب املؤسسات الوقفية تعاين 

 19.لتنمية خمتلف األمالك الوقفية من ضائقة مالية، مما جعلها تبحث جاهدة عن آلية مالية مناسبة

وبالتايل، فمن أجل رفع قيمة هذه األمالك، فإنه على املؤسسات الوقفية أن تدار مبهنية وأفضل ممارسة بنظام 

إداري معاصر إلبراز متيزها كمؤسسات مالية اسالمية وذلك جبعل ادارة األوقاف أكثر كفاءة وفعالية من خالل 

 خبصوص الوقف هيئات مع تتعاون اإلسالمية املالية كجعل املؤسسات  كل القائمة،اجياد احللول ملختلف املشا 

 الدور حتقيق يف الوقف بأمهية بالتساوي، وذلك لإلعرتاف الثروات توزيع إعادة ودعم الفقر على القضاء

   .العاملي املستوى على اإلسالمي التمويل يف املنشود اإلجتماعي

تشجيع اإلستثمار يف الوقف، وتعزيز الدور اإلقتصادي له إىل جانب الدور إن مثل هذه املبادرات من شأ�ا 

    .اإلجتماعي، وبالتايل املسامهة يف حتقيق تنمية شاملة مستدامة

  :عن األعمال الوقفية في ماليزيا Johor Corporation (Jcorp)نموذج شركة جوهور / ثالثا

يف ماليزيا املسؤولية اإلجتماعية للشركات، ومن الطرق  متارس العديد من الشركات واملؤسسات العامة واخلاصة

ومن الشركات ذات الوزن اإلقتصادي واإلجتماعي يف ماليزيا . املعتمدة لتنفيذ ذلك هو املشاريع اخلريية الوقفية

واليت جعلت من الوقف أداة لتحقيق أهدافها اجتاه ا�تمع املاليزي هي شركة جوهور واليت سيتم التعرف عليها 

 : وعلى أعماهلا الوقفية من خالل العناصر التالية

 Johor Corporationجوهورتأسست شركة : Johor Corporation (Jcorp)جوهورالتعريف بشركة  .1

(Jcorp) 5املعدل بقانون رقم (م 1968، سنة 4، كمؤسسة عامة ومملوكة للدولة، عرب قانون جوهور رقم ،

. أقصى جنوب ماليزيا وهي ثالث والية من حيث املساحة يف ماليزيامقرها والية جوهور اليت تقع يف ). 1995

زيوت النخيل، : وتعد شركة جوهور  واحدة من أكرب الشركات يف البالد وتعمل يف القطاعات األساسية التالية

خدمات الرعاية الصحية، خدمات األغذية واملطاعم، املمتلكات والعقارات، خدمات املوانئ، الضيافة، ريادة 

 . ألعمال، وكذلك النفط والغازا
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شركة تنمية تابعة للدولة، مسؤولة عن تنمية والية جوهور عن طريق التمويل : "تعرف شركة جوهور نفسها بأ�ا

املتولد من خالل تعظيم أرباح كيانا�ا التجارية اليت ستعود الحقا على ا�تمع على اعتباره أكرب مساهم يف هذه 

ال ترجع فقط لشركا�ا وأعماهلا، ولكن أيضا إلسرتاتيجيتها الرامية إىل حتقيق "امل تفوقها كما ترى أن مع". األرباح

التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية من خالل اتباع �ج قيادة السوق القائم على احلذر، اإلبداع، السبق 

  21:اليت تنص على مايليويتجلى تركيزها كذلك على املسؤولية اإلجتماعية للشركات يف رسالتها  20".واإلبتكار

   كمؤسسة استثمار حكومية، تساهم شركة جوهور يف تقدم الدولة ويف النمو اإلقتصادي، من خالل كيان أعمال

 .كفؤ وفعال مع احملافظة على مصلحة ا�تمع

 دعم مركزها كمؤسسة أعمال حتفز وختلق األرباح، ترتأس وتسيطر على السوق واملنافسة. 

 ستدامة والذي من جهة أخرى خيلق النجاح املباشر هلا يف الوفاء بإلتزاما�ا كشركة استثمارية حتفيز منو املشاريع امل

 .حكومية

  املسامهة يف خلق القيمة املضافة وحتقيق رفاهية ا�تمع من خالل جناح األعمال اإلستثمارية، مع اإللتزام باملسؤولية

  .اإلجتماعية للشركة

مبعىن البناء والدفاع، ويعكس اميا�ا  Membina dan Membela تتمثل رؤية شركة جوهور وشعارها يف

وفلسفتها أن جناح الشركات واملسؤولية اإلجتماعية للشركات تسريان معا جنبا إىل جنب، وميكن أن تتحقق من 

اليت  فإضافة إىل قطاعات األعمال األساسية.خالل النهج اليت تتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية والقيم العاملية

متارسها جوهور، فإن ثالث أهم عنصر يف فلسفة عملها هو املسؤولية اإلجتماعية للشركات اليت تتضمن اإلهتمام 

وتقوم جوهور بتنفيذ املسؤولية اإلجتماعية للشركة، اليت . بالعديد من األطراف كاملوظفني، العمالء وكذلك ا�تمع

حقني، من خالل منصات خمتلفة للدعم واملساعدة من قبل �دف إىل حتسني نوعية احلياة للمحتاجني واملست

منظمات غري حكومية، هيئات خريية، مؤسسات اجتماعية غري رحبية وا�تمع، اليت أنشأ�ا جوهور حتت مظلتها 

منظمة أعمال أمل، اليت تسهم يف تنمية ا�تمع  Amal Business Organisation (ABO)واليت تعرف باسم 

ومن خالل ). روح املقاوالتية(ة اإلجتماعية والصحية والرياضية، باإلضافة إىل ريادة األعمال من جوانب الرعاي

حتليل أكرب املبادرات اليت تقوم �ا شركة جوهور اجتاه ا�تمع منذ انشائها، يظهر مدى التزامها املتنامي لتحقيق 

 22.ن، الصحة والتعليم، وا�االت اإلقتصاديةرفاهية ا�تمع، من خالل األنشطة والربامج اليت تقع يف نطاق الدي

  . اليت تتضح يف العنصر املوايل

ضمن اطار حتقيق املسؤولية اإلجتماعية للشركة، واملسامهة يف حتقيق : األعمال الوقفية لشركة جوهور الماليزية .2

وقف لتحقيق أهدافها التنمية املستدامة يف ماليزيا، قامت جوهور بتوظيف أداة مالية اسالمية اجتماعية وهي ال

وذلك اميانا منها بأن جناح الشركات واملسؤولية اإلجتماعية للشركات تسريان معا جنبا إىل جنب، . اجتاه ا�تمع

وهلذا . وميكن أن تتحقق من خالل النهج اليت تتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية والقيم العاملية كما سبق الذكر
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 WANCorp (Waqaf An-Nur(س شركة بريهارد وقف النور قامت جمموعة شركة جوهور بتأسي

Corporation Berhad  اليت تتوىل إدارة أصول وأسهم الوقف �موعة شركة جوهور، حيث األسهم وغريها من

وتقوم هذه الشركة الوقفية بتنفيذ العديد من مبادرات . األوراق املالية ختصص بشكل مجاعي على هيئة وقف

، وسلسلة )HWAN(وقف مستشفى النور : وهذه املبادرات هي. ية نيابة عن شركة جوهوراملسؤولية اإلجتماع

وغريها من املبادرات اليت تساهم يف حتقيق ... ، وقف دانا نياجا، فرقة وقف)KWAN(من وقف عيادات النور 

 : الرفاه العام والعدالة اإلجتماعية، واليت ميكن شرحها كمايلي

إن اهلدف الرئيسي إلنشاء  :Waqaf An-Nur Hospital & Clinics) (وقف مستشفى وعيادات النور  .3

مستشفى وعيادات وقف النور، هو تقدمي وتوفري العالج والرعاية الصحية وعالج غسل الكلى لعامة املرضى 

وتقوم شركة جوهور من خالل شركة وقف النور . وخصوصا احملتاجني واملستحقني، بغض النظر عن العرق أو الدين

  KPJ Healthcare Berhadم حىت وقتنا احلايل، وبالتعاون مع ا�الس اإلسالمية، وبدعم من 1998عام منذ 

 -وهي مؤسسة رائدة يف تقدمي خدمات الرعاية الصحية يف ماليزيا-) شركة الرعاية الصحية التابعة لشركة جوهور(

 23.لنور يف مجيع أحناء البالدوقفا من عيادات وقف النور إىل جانب مستشفى وقف ا 21بتطوير وإدارة 

وغريها، أين ....فباإلضافة لوالية جوهور، توجد عيادات وقف النور يف واليات أخرى كسيالجنور، برياك، سراواك

كما يتم حاليا انشاء ثالث عيادات أخرى جديدة، . يتم تطويرها بالتعاون مع ا�الس اإلسالمية هلذه الواليات

 . سلسلة أدوار عيادات وقف النور يف خمتلف أحناء البالدواليت متثل مبادرات لتوسيع 

تقع معظم عيادات وقف النور يف مساجد خمتارة يف والية جوهور وغريها من الواليات، وقد مت افتتاح أول عيادة  .4

، مث توالت (jamik)يف مسجد جاميك  1999ديسمرب  3مبسجد النور، مث ثاين عيادة يف  1998نوفمرب  1يف 

مت افتتاح أول عيادة متنقلة من  2001أوت  24منذ ذلك الوقت اضافة للعيادات املتنقلة، حيث يف العيادات 

  24.حالة 7 045عيادات وقف النور واليت عاجلت 

رينجيت ماليزي  5إن مستشفى وسلسلة عيادات وقف النور ال توفر فقط العالج والرعاية الصحية بأسعار رمزية 

م كذلك عالجات غسل الكلى ملرضى الفشل الكلوي وخدمات تصفية الدم مع مبا يف ذلك األدوية، إمنا تقد

معدل دعم للمستحقني، كما يتلقى املرضى أيضا دعم مايل من بيت املال واإلعانات من صناديق الزكاة املقدمة 

صحية متكن والعديد من وكاالت الرعاية ال. من قبل ا�لس الديين لوالية جوهور، أو غريها من اجلمعيات اخلريية

وقد عرف عدد املستفيدين من اخلدمات العالجية اليت تقدمها هذه . هؤالء املرضى من احلصول على العالج جمانا

مليون حالة سنة  0.67إىل  2009مليون حالة يف سنة  0.56املؤسسات الصحية الوقفية ارتفاعا وتزايدا من 

  25.الجات املقدمة قد وجهت لغري املسلمنيمن الع %6مع العلم أن . 2011مليون سنة  0.77إىل  2010

حالة، من  1 138  146بلغ جمموع احلاالت اليت مت معاجلتها يف مجيع عيادات وقف النور  2015ويف سنة 

 1 398  524فقد بلغ جمموع احلاالت املعاجلة  2016أما يف سنة حالة من غري املسلمني،  87 874بينها 

كما امتلكت العيادات جمتمعة سنة  26).%11(املسلمني بنسبة  حالة من غري 111 881حالة، من بينها 
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وقد ارتفع عدد مرضى . آلة 54اليت كانت تقدر بـــ  2014آلة لغسل الكلى مقارنة بسنة  66أيضا  2016

مريضا  115إىل  2009مريضا سنة  113الكلى الذين استفادوا من احلصول على العالج يف هذه العيادات من 

احلصول   2015مريضا سنة  280، كما استطاع ما جمموعه 2011مريضا سنة  120 ، مث إىل2010سنة 

هؤالء املرضى من  من 307استفاد  2016ويف سنة  27على العالج املناسب يف مراكز غسل الكلى املتاحة،

  28.العالج

- 2000(لفرتة وميكن تتبع تطور عدد عيادات وقف النور واحلاالت اليت متت معاجلتها يف هذه العيادات خالل ا

 :من خالل اجلدول التايل) 2015

تطور عدد عيادات وقف النور وعدد احلاالت املعاجلة فيها يف ماليزيا خالل الفرتة  ):01(الجدول رقم 

)2000-2015(  

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

  8  6  4  4  4  3  3  2  عدد العیادات 

  الحاالت المعالجة
-  -  -  

أكثر من 
000 100  

-  -  
أكثر من 

000 300  
-  

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنوات

  عدد العیادات 
9  13  13  15  18  19  19  21  

  362 045  الحاالت المعالجة
)053 19 

من غیر 
  )المسلمین

949 544  
)192 31 

من غیر 
  )المسلمین

907 660  
)357 40 

من غیر 
  )المسلمین

611 765  
)833 50 

من غیر 
  )المسلمین

869 488  
)60 388 

من غیر 
  )المسلمین

961 148  
)690 69 

من غیر 
  )المسلمین

1 057 154 
من  79 312(

  )غیر المسلمین

146 138 1  
من  87 874(

  )غیر المسلمین

: لشركة على الرابط، التقارير موجودة على موقع ا)2015-2000(إعداد الباحثة باإلعتماد على تقارير شركة جوهور للفرتة  :المصدر

19.aspx-reports-http://www.jcorp.com.my/annual.  

مبعدل  2015حىت سنة  2000حيث نالحظ أن عدد عيادات وقف النور قد شهد تطورا ومنوا منذ سنة     

وسنة  2015عيادة سنة  21يف الغالب، حىت أصبح عددها  عيادتني إىل ثالث عيادات يف السنة الواحدة

كما أن عدد احلاالت اليت متت معاجلتها يف هذه العيادات . 2000منذ أن كان عيادتني فقط سنة  2016

ورغم تعذر احلصول على احصائيات بعض السنوات، إال أنه ميكن القول أنه قد شهد هو اآلخر ارتفاعا طيلة 

، ومن بني 2003حالة سنة  100 000بعدما كان يف حدود  2016ملليون حالة سنة هذه الفرتة ليتجاوز ا

احلاالت املعاجلة نالحظ أن هناك نسبة معتربة من غري املسلمني قد حظيت خبدمات عيادات وقف النور، وهذا 

تعصب والتفرقة حتارب التمييز وال يدل على مدى تطبيق مفهوم العدالة واملساواة ومبادئ الشريعة اإلسالمية اليت

ومبا أن هذه املفاهيم هي من أهم حماور وجوانب التنمية . بني أفراد ا�تمع الواحد بسبب العرق أو الدين

اإلجتماعية املستدامة فإن ماليزيا من خالل منوذج مستشفى وعيادات وقف النور قد أثبتت جدار�ا وكفاء�ا يف 

  .داة مالية اسالمية مميزة هي الوقفجتسيد هذه اجلوانب على أرض الواقع باستخدام أ
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وباإلضافة ملا سبق فإن عيادات وقف النور ال تكتفي فقط بتقدمي اخلدمات العالجية، وإمنا تنظم كذلك      

واهلدف من هذه الربامج هو التحسيس والتوعية واإلرشاد والتخفيف من . برامج توعية عامة يف جمال الصحة

و�ذا فإن استغالل الوقف للنهوض بالصحة العامة . ساعد�م على الشفاءخماوف املرضى ودعمهم معنويا وم

ألفراد ا�تمع املاليزي يوضح الدور الفعال هلذه األداة املالية اإلسالمية يف حتقيق املسؤولية اإلجتماعية للشركات يف 

  .ماليزيا

شركة وقف النور تقوم جوهور من خالل ):  Chain of An-Nur Mosques(وقف سلسلة مساجد النور   .أ 

 ’Masjid An-Nur Bandar Datoوأكرب هذه املساجد هو مسجد بندر داتو أون  مساجد النور، 6بإدارة 

Onn)( 2007وقد مت تأسيس ثالث مسجد سنة  .مصلي يف نفس الوقت 4600، الذي يتسع ألكثر من 

لفون من املسافرين وسائقي مصلي يف نفس الوقت، يتأ 700مليون رينجيت ماليزي، ويتسع لــــ  1.5بتكلفة 

فإن سلسلة مساجد النور  2011وحىت سنة  29.النقل العمومي، مستأجري احملطات، والناس القاطنة يف اجلوار

اإلمام ومساعديه للمساجد من بني موظفي شركة جوهور  ويتم اختيار 30مصلي، 15 000اتسعت ألكثر من 

وتوجد مساجد النور يف مراكز التسوق، واهلدف من ذلك هو  .الذين لديهم خربة يف القرآن والدراسات اإلسالمية

متكن من متكني املتسوقني والتجار من أداء صال�م براحة أكرب، عالوة على ذلك فإن معظم األنشطة املنظمة 

تقدم هذه املساجد املساعدة والدعم الديين �موعة . إحياء املساجد فضال عن تعزيز القيم الروحية للمصلني

وتقوم كذلك بعقد العديد من الربامج التوعوية والتعليمية واإلرشادية . يف املناسبات كتالوة القرآن والتجويدجوهور 

وتنظيم اإلحتفاالت الدينية يف األعياد، وتقدمي املساعدات للمحتاجني والفقراء وعابري . وخدمة الصاحل العام

    .السبيل

مية الروحية والنفسية ألفراد ا�تمع املاليزي، واليت تعد جانبا إن سلسلة مساجد وقف النور تساهم يف حتقيق التن

مهما من جوانب التنمية اإلجتماعية املستدامة، حيث يلعب اإلستقرار الروحي والنفسي دورا يف دفع عجلة 

  .التنمية

هو عبارة عن صندوق وقف خمصص لإلستثمار، وهي : )Dana Niaga" (دانا نياجا"وقف بنك اإلستثمار   .ب 

، )املقاوالتيني(درة لتوفري صفر فائدة على رأس املال أو ما يسمى القرض احلسن، ألصحاب املشاريع الصغرية مبا

بيع املواد : ومن أهم أنواع املشاريع املمولة .مشاريعهم القائمةالراغبني يف بدء مشاريع استثمارية جديدة أو توسيع 

بدأ العمل �ذا . جات التجميل، ورشات تصليح السياراتالغذائية واملشروبات، اخلياطة وحمالت املالبس، منت

. رينجيت ماليزي 592 800مشاركا مساعدات مالية قيمتها  312، أين تلقى ما جمموعه 2007الربنامج سنة 

من قروض حسنة بلغت قيمتها ) رجال 31امرأة،  92(شخصا  123استفاد حوايل  2009ويف سنة 

الربنامج يف الغالب األمهات وربات البيوت ذات الدخل املتوسط  رينجيت ماليزي، وقد استهدف 247  750

 215مستفيدا من بينهم  256فقد بلغ عدد املستفيدين من القروض احلسنة  2012أما يف سنة  31.واملنخفض
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ويف  32.رينجيت ماليزي 402 200، وبلغت قيمة القروض املقدمة %16رجال بنسبة  41و %84امرأة بنسبة 

  33.رينجيت ماليزي 489 800مستفيدا بقيمة  279د املستفيدين من القروض احلسنة وصل عد 2013سنة 

ويف  34رينجيت ماليزي، 526 800قروضا حسنة بقيمة  2014مشاركا يف سنة  292كما تلقى ما جمموعه 

ويف سنة  35.مستفيدا 319رينجيت ماليزي وعدد املستفيدين  615  800بلغ جمموع املسامهات  2015سنة 

   36.مستفيدا 344رينجيت ماليزي لــ  709  300توزيع ما قيمته مت  2016

قد شهدت زيادة منذ انطالق هذا  Dana Niagaنالحظ أن قيمة القروض احلسنة املقدمة من قبل وقف 

وهذا يدل على جناح الوقف كأداة . الربنامج، ورافق هذه الزيادة كذلك زيادة يف عدد املستفيدين من هذه القروض

فتقدمي القروض احلسنة  .ية يف دعم التنمية اإلقتصادية يف ماليزيا من خالل متويل املشاريع التنمويةمالية اسالم

اخلالية من الفوائد، عامل حمفز للمقاوالتية وفرصة لدعم انشاء مشاريع جديدة تدعم اإلقتصاد الوطين املاليزي 

روض يف ماليزيا من شأنه املسامهة يف حتقيق وعليه فتفعيل دور مثل هذه الق. وختفف من معدالت الفقر والبطالة

  .التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية املنشودة

فرقة وقف عبارة عن فريق من املتطوعني من عمال الشركة وا�موعة، ): Waqaf Brigade(فرقة وقف   .ج 

 العون واملساعدة وهي تلعب دورا هاما يف تقدمي. نشاطهم تقدمي املساعدات اإلنسانية واجناز الربامج اإلجتماعية

رؤيتها أن تصبح املنظمة الطوعية اإلسالمية األكثر متيزا يف جمال إدارة . لضحايا الفياضانات والكوارث اإلنسانية

إن هذا اإلعرتاف دفعها للعمل . وقد حظيت بإعرتاف ودعم جملس األمن القومي املاليزي. ودولياالكوارث وطنيا 

أكتوبر مت تقدمي مساعدات طبية وغذائية  19إىل  12فرتة املمتدة من يف ال 2009جبد أكرب، حيث  يف سنة 

مريضا وحاالت الطوارئ،  557رينجيت ماليزي، اضافة إىل خدمات عيادية جمانية ميدانية لــ  112  000قيمتها 

 2010نوفمرب  15إىل  08ويف الفرتة املمتدة من  37.لإلغاثة من زلزال ضرب بادانج، غرب سومطرة وأندونيسيا

ساهم فريق فرقة وقف يف تقدمي اخلدمات اإلنسانية خالل كارثة الفياضانات يف اجلزء الشمايل من شبه اجلزيرة 

وقد مت . فردا من الفرقة جمهزين باملواد الغذائية ملدة أسبوع وخمزون من األدوية الطبية 12املاليزية، حيث مت إرسال 

رينجيت  160  000رثة بإمجايل مساعدات وصلت إىل ضحية من ضحايا الكا 310تقدمي هذه اخلدمات إىل 

 38.ماليزي

بسبب  Segamatقامت فرقة وقف بتقدمي مساعدات يف الكارثة اإلنسانية يف سيغامات  2014ويف أوت 

ضحايا من ) 6(رينجيت ماليزي لست  1700العاصفة اليت ضربت املنطقة، حيث ارسلت إغاثة فورية تقدر بـــ 

يف الساحل الشرقي لشبه  2015لفياضانات اليت ضربت بعض الواليات املاليزية سنة وكذلك بعد ا 39.الكارثة

جزيرة ماليزيا، أين أطلقت فرقة وقف ثالث بعثات للمساعدات اإلنسانية واختذت مبادرة ارسال املواد الغذائية 

إلغاثة اليت تضمنت كما شاركت بعد الفياضانات يف مهمة ا. واملساعدات الضرورية للذين تأثروا �ذه الكوارث

ولتطوير مهارات أفراد هذا الفريق، تنظم فرقة 40.أعمال تنظيف بعض املدارس املتضررة وبعض املباين واملساجد
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وقف العديد من الدورات التدريبية والتعليمية مثل دورات يف إدارة الكوارث واإلسعافات األولية، دورات يف البحث 

  . عضوا ومتت بالتعاون مع وزارة الدفاع العام املاليزي 40رة واإلنقاذ التطوعي، حيث تضمنت آخر دو 

احلس التكافلي اإلجتماعي بني أفراد ا�تمع املاليزي  إن هذا النموذج عن األعمال الوقفية التطوعية كفيل بتفعيل

ن والتضامن، املتعدد األعراق والديانات، حبيث يعزز روابط ا�تمع خصوصا يف الظروف الطارئة، وينمي روح التعاو 

  .ويزيد من وحدة أفراد الشعب واليت بدو�ا ال ميكن الوصول لتحقيق التنمية املستدامة

عبارة عن مبادرة من قبل شركة جوهور لتقدمي ): Tijarah Ramadhan Fund(صندوق رمضان تجارة   .د 

ق السبل واإلمكانيات فهو بذلك برنامج يسمح  خبل. لألغراض الطبية، الكوارث، وللمحتاجنياملساعدات املالية 

. سواء كان ذلك للشركات ضمن جمموعة شركة جوهور أو من خارجها، واجلمهور والعامة ألداء األعمال اخلريية

رينجيت  3 167  199؛ مت مجع مبلغ قيمته 2015حىت جوان  2005ومنذ انطالق عمل هذا الصندوق عام 

طريق املسامهات والتربعات املقدمة إىل  عن 2016،42رينجيت ماليزي سنة  3 620 613ليصبح  41ماليزي،

هذا الصندوق من قبل أعضاء هيئة الشركة وعامة اجلمهور، بواسطة الرسائل القصرية والشيكات واألموال النقدية 

لقد استفاد العديد من الفئات ا�تمعية من هذا . السالم من مجيع أحناء ماليزيا إىل جانب سنغافورة وبروناي دار

 : يتضح من خالل هذا اجلدولالصندوق كما 

تطور مسامهات صندوق رمضان جتارة ا�موعة واملوزعة وعدد املستفيدين منها خالل الفرتة ):02(الجدول رقم 

)2005-2016(  

المساھمات المجموعة   السنوات 
  منذ التأسیس

المساھمات المجموعة 
  سنویا

المساھمات الموزعة 
  سنویا

عدد المستفیدین 
  سنویا

  -  -  -  -  )التأسیس سنة( 2005

2006  -  -  -  -  

2007  -  -  -  -  

2008  -  10 .221 311  73 .709 250  -  

2009  -  03 .731 397  238 848.50  2500  

2010  906 792 1  -  424 461  600 4  

2011  118 949 1  -  753 355  153 8  

2012  244 236 2  126 290  867 422  728 10  

2013  905 557 2  053 319  685 273  621 13  

2014  956 905 2  115 351  796 347  217 14  

  14 353  -  400 000أكثر من   3 167 199  2015

2016  613 620 3  306 340  -  -  

    )2016- 2005(إعداد الباحثة باإلعتماد على تقارير شركة جوهور للفرتة  :المصدر

صندوق رمضان جتارة قد عرف منوا أرقام السنوات الثالث األوىل، إال أنه ميكن القول أن رغم تعذر احلصول على 

، حيث جتاوزت يف هذه 2016حىت سنة  2005يف قيمة املسامهات اليت مجعها وذلك منذ سنة تأسيسه عام 

أما املسامهات ا�موعة واملوزعة سنويا فقد اختلفت من سنة إىل أخرى، كما عرف . السنة قيمة الثالث ماليني
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مستفيدا سنة  14 353إىل  2009مستفيدا سنة  2500تفع من عدد املستفيدين ارتفاعا سنويا، حيث ار 

و�ذا فإن هذا الصندوق الوقفي الذي أسسته شركة جوهور قد استطاع خدمة ا�تمع من خالل . 2015

وقد استعان يف ذلك بوسائل . الوصول إىل أكرب فئة ممكنة سواء من حيث املتربعني أو من حيث املستفيدين

لفاز، حيث يتم خالل الشهر الفضيل شهر رمضان عرض برنامج صندوق رمضان، الذي اإلعالم على رأسها الت

من خالله يتم تشجيع أفراد ا�تمع املاليزي على تقدمي تربعا�م ومساعدا�م املالية ويف حالة الكوارث وأيضا 

دور الوقف يف تعزيز لألغراض الطبية للفئات احملتاجة للمسامهة يف حتسني مستواها املعيشي، وبذلك فهو يفّعل 

يف حتقيق التنمية اإلجتماعية املستدامة من جهة  التكافل اإلجتماعي بني أفراد ا�تمع من جهة، ويفّعل دوره

  .أخرى

إن جوهور عازمة على تشجيع جيل الشباب يف اقحام نفسه بنشاط ضمن ):  ريادة األعمال(برنامج المقاوالتية   .ه 

ريادة (وقد بدأت مشاركتها يف برامج املقاوالتية . لدخل وضمان مستقبل مشرقكبديل لتوليد اأنشطة املقاوالتية،  

وهو برنامج ريادة أعمال لطالب املدارس الثانوية يف  Tunas BISTARIم مع اطالق 1992عام ) األعمال

 2004، موجه لطالب مؤسسات التعليم العايل عام Siswa BISTARIمجيع أحناء جوهور، متبوع بربنامج 

وبعد جناح الربناجمني وسعت جوهور . MARAل اتفاقية شراكة بني شركة جوهور وجامعة التكنولوجيا من خال

 Didikلطالب املرحلة اإلبتدائية يف جوهور من خالل اطالق برنامج  ) ريادة األعمال(برنامج املقاوالتية 

BISTARI  لوالية جوهور مدعوما بقسم الرتبية والتعليم 2005سنة.  

كان قد بدأ مبشاركة ثالث مدارس ثانوية عند انطالقه،  وحىت سنة   Tunas BISTARIنامج إن بر      

أما . طالب وطالبة 14 148مدرسة ثانوية على مستوى جوهور مبشاركة  157ارتفع العدد ليصبح  2009

 Siswaشركة  26مت تأسيس  2009فمنذ انطالقه حىت سنة  Siswa BISTARIبالنسبة لربنامج 

BISTARI وبالنسبة لربنامج . طالب جامعي 260شاركة مبDidik BISTARI  10فقد بدأ بـ 

  43.طالب ابتدائي 2 230ومبشاركة  2009مدرسة سنة  102مدارس ابتدائية لريتفع العدد إىل 

مدرس  340مدرسة ابتدائية، بـ  100مدرسة ثانوية و BISTARI 70 شارك يف برنامج 2011أما يف سنة 

طالبا وطالبا قد شاركوا  18 628و مدرسة 170كان ما جمموعه   2013وحىت عام  44.طالب وطالبة 2050و

مدرسة ابتدائية  135فقد شاركت فيه  Didik BISTARI، وبالنسبة Tunas BISTARIيف برنامج 

  45.طالبا وطالبة 7410بـ 

 Tunasطالب من طالب الثانوية من برنامج  20 725كان قد استفاد ما جمموعه   2015ويف عام 

BISTARI  منذ انطالقه، ويف نفس الوقت شهد برنامجDidik BISTARI  زيادة يف املشاركة مشلت

  46.طالبا وطالبة 9 410

مدرسة ابتدائية  100تلميذ من  1000ثانوية، و 70طالب من  1 050شارك ماجمموعه  2016خالل سنة 

استفاد  2016حىت سنة  1992للمقاوالتية، ومنذ انطالقه عام  BISTARIيف والية جوهور يف برنامج 
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من ناحية أخرى استفاد من برنامج . Tunas BISTARIثانوية من برنامج  184طالب من  20 725

Didik BISTARI 410 9  47.مدرسة ابتدائية وهذا منذ انطالق الربنامج 163تلميذا من  

برنامج (ارة التونة قد حصل على اإلعتماد الوطين من خالل تنظيم اتفاقية وطنية لتج BISTARIإن برنامج 

 the organisation of Tunas Niaga National Convention) رواد األعمال الشباب

(Young Entrepreneur Programme) ويعترب برنامج ،BISTARI  مثاال ناجحا إلنتاج أكثر

  .يف العديد من املؤسسات يف ماليزيا) مقاواليت(رائد أعمال  100من 

فبدءا . استهدفت خمتلف املستويات الدراسية لتعزيز روح املقاوالتية وريادة األعمالنالحظ أن شركة جوهور قد 

التعليم العايل، وذلك �دف بناء جيل يدرك معىن اإلعتماد على  باملراحل الثانوية واإلبتدائية انتقلت ملستويات

اح خمتلف املشاريع املقاوالتية اليت وحىت تضمن جن. النفس ومعىن العمل واإلبداع واإلبتكار خلدمة اإلقتصاد وا�تمع

يتم تأسيسها فإن خمتلف الربامج املعتمدة تكون حتت إشراف ومشاركة موجهني من املديرين التنفيذيني جلوهور 

  .ورجال أعمال كاستشاريني

إن ما سبق يبني أن جمموعة شركة جوهور مثال ناجح عن الشركات احلكومية املاليزية، اليت تراعي اجلانب 

جتماعي يف نشاطا�ا، فباإلضافة إىل مسامهتها يف خدمة اإلقتصاد الوطين ومنوه وحتقيق التنمية اإلقتصادية من اإل

خالل خمتلف األنشطة اليت متارسها يف قطاعات عديدة، فإ�ا حترص على املسامهة يف حتقيق تنمية اجتماعية عن 

عية املتمثلة يف الصحة، التعليم، القضاء على الفقر طريق األعمال الوقفية املوجهة خلدمة أهم اجلوانب اإلجتما

  .وختفيض معدالت البطالة، وحتقيق العدالة اإلجتماعية بني خمتلف أفراد ا�تمع بغض النظر عن العرق أو الدين

ة وعليه ميكن القول أن توظيف الوقف واإلستثمار يف األعمال الوقفية من شأنه املسامهة يف حتقيق التنمية اإلقتصادي

  .منها واإلجتماعية

لقد بينت الدراسة اليت بني أيدينا أن الوقف ميكن استخدامه يف جماالت متعددة وتكييفه حسب ما : الخاتمة

حيتاجه أفراد ا�تمع، فهو مل يعد يقتصر فقط على وقف دار للسكن أو مسجد أو مدرسة قرآنية، أي على 

يتعدى إىل جوانب أخرى كاجلوانب الصحية والتعليمية اجلوانب الدينية فقط، بل هو أوسع وأمشل من ذلك و 

كما أن األعمال واألمالك الوقفية حتتاج للمزيد من اإلهتمام والدعم من اجلهات املعنية  . واإلقتصادية وغريها

 كإدارة األمالك الوقفية ووزارة الشؤون الدينية واألوقاف، ألن هذه األمالك تواجه العديد من العراقيل والتجاوزات

وقد استنتجنا انطالقا من دراسة واقع األمالك يف ماليزيا واألعمال . اليت حتد من األمهية اإلجتماعية واإلقتصادية هلا

  :الوقفية املميزة لشركة جوهور املاليزية النتائج التالية

 ال جيب حصر األمالك الوقفية يف اجلوانب الدينية فقط؛ 

  واملباين السكنية اليت ال تنتج، بل جيب توجيه الوقف لإلستثمار ال جيب حصر األمالك الوقفية يف األراضي

 واإلستفادة من عوائده يف أعمال وقفية أخرى؛
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  العمل على اجياد طرق متعددة لتوظيف الوقف والوصول ألكرب فئة مستفيدة من منافعه؛ 

 اجتاه ا�تمع حتت شعار  اإلستفادة من جتربة شركة جوهور املاليزية اليت تبنت الوقف كأداة لتحقيق أهدافها

املسؤولية اإلجتماعية للشركات، فهي قد أنشأت شركة وقفية تقوم بإدارة أمالكها وأعماهلا الوقفية بكفاءة وفعالية 

 يف اجلوانب الصحية والتعليمية والنفسية واإلقتصادية؛

   من هذه األعمال اجتاه جمتمعها سياسة شركة جوهور يف إدارة أعماهلا الوقفية قد مكنها من حتقيق الدور املبتغى

حيث يتضح ذلك من خالل زيادة عدد أعماهلا الوقفية واتساع نطاقها ليس يف والية جوهور فقط بل يف واليات 

 . ماليزية أخرى، اضافة إىل زيادة عدد املستفيدين من هذه األعمال يف خمتلف اجلوانب

 وعدم اإلكتفاء مبا حققته، اميانا �ا بأمهية الوقف  إن شركة جوهور تسعى لتحقيق املزيد من األهداف مستقبال

 .وضرورته اإلجتماعية واإلقتصادية

  : وعليه بناءا مما سبق ميكن تقدمي اإلقرتاحات التالية لتعزيز الدور  اإلجتماعي واإلقتصادي للوقف كمايلي

 ا ومشوال ووصوال ألكرب الفئات تشجيع املمارسات الوقفية الفردية عامة واجلماعية خاصة نظرا لكو�ا أكثر اتساع

 ا�تمعية؛

  حتفيز املؤسسات اإلقتصادية اليت متارس خمتلف النشاطات اإلقتصادية على ممارسة املسؤولية اإلجتماعية للشركات

 واستخدام الوقف ضمن هذا اإلطار؛

 دور الوقف خصوصا يف التوعية والتثقيف عرب وسائل اإلعالم املختلفة كالتليفزيون ووسائل التواصل اإلجتماعي ب

 املناسبات الدينية كشهر رمضان واألعياد؛ 

 اإلبتكار والتجديد يف تنفيذ األعمال الوقفية مبا يتناسب وحاجات ا�تمع املتغرية واملتجددة؛ 

  

  :اإلحاالت والمراجع

                                                           
البحوث، اإلمارات العربية  بديب إدارة اخلريي والعمل اإلسالمية الشؤون دائرة من فقه الوقف،أمحد بن عبد العزيز احلداد،  1

  .15: ، ص2009، 1املتحدة، ط
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 دراسة تحليلية نظرية آلفاق –حديثة لتطبيق السياسة النقديةالتيسير الكمي كآلية  سياسة

  .في الجزائرتطبيق سياسة التيسير الكمي 

  : إعداد

  .*محمد هاني. د

  .**ميلود وعيل. د

          

  

  :ملخص

فية يلجأ البنك املركزي عندما يدخل اإلقتصاد مرحلة اإلنكماش اإلقتصادي، أو تعصف به أزمة مالية أو مصر      

من خالل تسمى سياسة التيسري الكمي،  للمؤسسات اإلقتصادية والقطاع اإلنتاجي إىل سياسة نقدية غري تقليدية

الناحية اإلقتصادية واحلقيقية، يتم  فراغ من طبع كتلة نقدية ليس هلا مقابالت، وبالتايل نكون أمام كتلة نقدية من

إلنكماش اإلقتصادي عن طريق عملية السوق املفتوحة اليت ختتلف إختالفا جذريا طرحها يف اإلقتصاد يف حالة ا

عن سياسة التيسري الكمي من حيث مقابالت الكتلة النقدية املستخدمة، وتستخدم هاته السياسة اليت هي أداة 

ل، باإلضافة إىل إعادة ، يف األزمات املالية من أجل اإلنقاذ املايل واملصريف املستعجاسة النقديةيغري تقليدية للس

الدورة اإلقتصادية إىل مرحلة الرواج اإلقتصادي يف حال دخل اإلقتصاد مرحلة اإلنكماش، ونادرا ما يتم اللجوء 

  .إليها لتمويل املوازنة العامة

 يف هذه الورقة عاجلنا موضوع سياسة التيسري الكمي، من خالل تتبع إمكانية تطبيقها يف اجلزائر بالنظر إىل    

الظروف اإلقتصادية السائدة ومقارنتها مع شروط سياسة التيسري الكمي، وآلية تطبيقها وغرضها، وقد توصلنا إىل 

نتيجة مفادها أن هاته السياسة ال ميكن تطبيقها يف اجلزائر، وهذا راجع لشروطها اليت ال تتوفر اإلقتصاد اجلزائر، 

  .، باإلضافة عدم مرونة اجلهاز االنتاجي اجلزائريناهيك عن اإلختالل اهليكلي يف اإلقتصاد اجلزائري

التيسري الكمي، النمو اإلقتصادي، طبع النقود من الفراغ، اإلجراءات احلديثة للسياسة  :الكلمات المفتاحية

  .النقدية

Abstract: 

     When the economy enters the stage of economic contraction or is hit by a financial or 

banking crisis, the central bank uses a monetary policy that is unconventional for economic 

                                                           
*
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institutions and the productive sector, called quantitative easing policy, by printing an 

uncontested cash mass. In the case of economic contraction, the economy is exposed in the case 

of economic contraction by an open market process that is radically different from quantitative 

easing in terms of monetary cluster interviews. This policy, which is an unconventional tool for 

monetary policy, is used in crises Mechanism for the financial and banking rescue urgent, in 

addition to the re-economic cycle to the economic boom phase in the case of income economy 

contraction phase, and rarely used to finance the general budget. 

    In this paper, we have addressed the issue of quantitative easing policy, following the 

possibility of applying it in Algeria in view of the prevailing economic conditions and 

comparing them with the terms of the quantitative easing policy, the mechanism of its 

application and its purpose. We reached the conclusion that this policy can not be applied in 

Algeria. Algeria's economy is not available, let alone the structural imbalance in the Algerian 

economy, in addition to the inflexibility of the Algerian production apparatus. 

Keywords: quantitative easing, economic growth, money printing Against the cash mass, 

modern monetary policy measures. 

 

  :مقدمة

تلجأ احلكومة وإىل جانبها عندما يدخل اإلقتصاد مرحلة اإلنكماش اإلقتصادي، أو تعصف به أزمة مالية        

السلطة النقدية، إىل تطبيق سياسات إقتصادية منها املالية ومنها النقدية وغري ذلك من السياسات االقتصادية 

ادية وقانونية وغري ذلك لضمان حتقيق اهلدف األساسي التقليدية، هاته السياسات قد تصاحبها إجراءات إقتص

وهو اخلروج من اإلنكماش اإلقتصادي، إال أنه ومع تطور الوضع اإلقتصادي وتعقد النظم اإلقتصادية والعوملة 

وترابط األسواق املالية وغريها، جعل السياسات اإلقتصادية التقليدية عاجزة عن حتقيق هذا اهلدف، وعليه جلأت 

اديات إىل تطبيق سياسات غري تقليدية سواء كانت على مستوى السياسة املالية أو على مستوى السياسة اإلقتص

النقدية وسياسة سعر الصرف، كما أ�ا تلجأ إىل إجراءات ومماسرات غري تقليدية لدعم السياسة اإلقتصادية 

  .املطبقة

ة التيسري الكمي، وما يتبعها من ممارسات غري من بني هاته السياسات اإلقتصادية غري التقليدية جند سياس    

تقليدية على مستوى الصريفة املركزية، واليت �دف باألساس إىل احليلولة دون دخول اإلقتصاد يف مرحلة اإلنكماش 

  .اإلقتصادي، أو اخلروج منه

  :مما سبق ميكننا صياغة إشكالية البحث على النحو اآليت :اإلشكالية   
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لألعوان جلوء اجلزائر إىل سياسة التيسري الكمي كآلية متويل  وإمكانية آفاقة البحث تتضمن إشكالي     

اإلقتصادي، عندما يبدأ اإلقتصاد الدخول يف مرحلة اإلنكماش اإلقتصادي، أو كسياسة إنقاذ مالية يف األزمات 

إن إشكالية حبثنا تتمحور حول املالية واإلقتصادية، باالضافة اىل حتقيق العديد من األهداف اإلقتصادية، وعليه ف

  .إمكانية تطبيق سياسة التيسري الكمي يف اجلزائر، يف ظل الظروف اإلقتصادية القائمة

  : هدف الدراسة

لضوء على سياسة التيسري الكمي كآلية للتمويل غري التقليدي اتسليط  يتمثل هدف الدراسة يف حماولة     

اليت  املؤسسات اإلقتصاديةيف اجلزائر، يتم اللجوء إليها من أجل متويل ة لالعوان االقتصاديني وليس املوازنة العام

رجية املتأتية من تراجع إيرادات قطاع احملروقات، واليت مردها بالدرجة اشهدت أزمة متويل بعد الصدمة السالبة اخل

ع ذو آلية جر خلفي على إعتبار أن هذا القطا  األوىل إىل تذبذبات وصدمات أسعار النفط يف األسواق الدولية،

وذلك العتماد االقتصاد اجلزائري على القطاع بنسبة كبرية على ريع النفط يف  للقطاعات اإلقتصادية األخرى،

جديدة يف الناتج احمللي اخلام، وعليه �دف دراستنا إىل تتبع إمكانية تطبيق سياسة التيسري الكمي يف اجلزائر كآلية 

 .ك وإنعكاساته اإلجيابية والسلبية يف االقتصاد اجلزائريومدى تأثري ذلالسياسة النقدية، 

تتمثل حدود الدراسة يف دراسة إمكانية تطبيق سياسة التيسري الكمي، كآلية للتمويل غري  :حدود الدراسة

يف اإلقتصاد اجلزائري،  �ذه الصورة يف اجلزائر ألول مرة منذ اإلستقالل للمؤسسات اإلقتصادية التقليدي

  .  2018االستقرار اإلقتصايعلى ا االجيابية والسلبية على اإلقتصاد الوطين، وتأثري ذلك وانعكاسا�

  :المنهج المتبع

بناءا على ماسبق ذكره، فقد قمنا بإتباع املنهج الوصفي من أجل حتديد خمتلف املفاهيم والعالقات اليت        

واقع وآفاق تطبيق سياسة التيسري ب من أجل حتليل يتناوهلا هذا املوضوع، كما استخدمنا طريقة التحليل والرتتي

، وذلك من خالل دراسة حتليلية نظرية للظروف احمليطة بتطبيق هاته السياسة كآلية يتم اللجوء الكمي يف اجلزائر

 .دم تطبيق سياسة التيسري الكميإليها يف اجلزائر ألول مرة منذ اإلستقالل، وقد إستخدمنا التحليل النظري لع

  :تنقسم الدراسة إىل ثالثة أقسام أساسية، وذلك على النحو اآليت :الدراسةأقسام 

التيسير الكمي  اإلصدار النقدي وسياسة اإلطار النظري  لسياسة. 

 التيسير الكمي في الجزائر ياسة آفاق تطبيق س): التطبيقي( التحليلي  اإلطار. 
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  :ل فيها ما يليونتناو سياسة التيسير الكمي، اإلطار النظري ل: أوال

  .الخلفية التاريخية آللية التيسير الكمي  .1

، حني مت تطبيقها ألول 1933- 1929أداة أو سياسة التيسري الكمي إىل أزمة الكساد الكبري تعود نشأة      

م، من قبل الرئيس األمريكي روزفلت، أي أنه مت اللجوء إىل طبع كتلة نقدية ليس هلا مقابل يف 1932مرة سنة 

من شأنه أن حيد  إجراءاخلصوم يف ميزانية االحتياطي الفدرايل، من أجل ضخها يف االقتصاد األمريكي ك جانب

ال أن ما ميز إمن أزمة الذعر اليت تشهدها املصارف األمريكية يف سحب الودائع من طرف األعوان االقتصاديني، 

يف التاريخ اإلنساين اإلقتصادي، دون أن تكون  عملية التيسري الكمي يف هاته الفرتة هو أنه مت تطبيقها ألول مرة

أنه مت تطبيقها دون أن تكون هلا نظرية إقتصادية أو حىت خلفية فكرية، وقد جاءت يف فرتة  أيهلا خلفية فكرية، 

احلر، الذي  اإلصداروالتحول حنو  نظام  1م1932سنة  -الصرف بالذهب - التخلي عن النظام النقدي  

  .النقدي الورقي اإلصدارلنقدية، وليس له حدود يف يستوجب غطاء للكتلة ا

من اإلقتصاديني من يركز على مدى جلوء البنوك املركزية يف العامل اىل تطبيق آلية التيسري الكمي   أن هناك إال       

وما  م2000كاداة غري تقليدية للسياسة النقدية، واليت كان التوسع يف استعماهلا مع إنفجار فقاعة االنرتنت سنة 

بعدها، حبيث مت إستعمال سياسة التيسري الكمي مع سياسة مرافقة هلا، هي سياسة أسعار الفائدة بالغة التدين، يف 

م، 2001 11/09توليفة مثالية من أجل مواجهة اإلنكماش االقتصادي الذي أثارته فقاعة االنرتنت وهجمات 

، وهو ما دفع االحتياطي الفدرايل اىل اإلبقاء 2001 والعجز يف امليزان التجاري األمريكي مع الصني وكساد عام

على أسعار الفائدة أطول ما يربره االنكماش االقتصادي يف العادة، وقد شكلت بذلك سياسة أسعار الفائدة 

  .البالغة التدين مع آلية التيسري الكمي التوليفة املثلى ملواجهة االنكماش االقتصادي يف الواليات املتحدة

نفصل أسباب اللجوء إليها (تعاقبت البنوك املركزية يف استعمال أداة التيسري الكمي لسبب أو آلخر وقد       

، إال أننا نشري هنا عند جلوء بنك مركزي يف دولة ما إىل آلية التيسري الكمي، فإنه جيب عليه مراعاة الشركاء )الحقا

 قيمة النقد اليت مت تطبيقه فيه، وهو ما يكسب التجاريني ومدى إستعماهلم هلاته األداة، أل�ا متثل خفضا يف

املنتجات احمللية ميزة تنافسية غري مستحقة مقارنة مع سلع الشركاء التجاريني، وهو ما يؤدي اىل خفض تنافسي 

 .لقيمة العملة وزيادة احلماية التجارية قد تصل أحيانا اىل سياسات محائية تدمريية

  .التيسير الكميسياسة تعريف  .2

من طرف الرئيس  1932هاته األدوات وإن كان إستعماهلا يعود إىل أزمة الكساد الكبري، وبالضبط سنة        

األمريكي روزفلت، إال أ�ا تبقى أداة غري تقليدية بالنسبة للبنوك املركزية، كما أ�ا ال تلجأ إليها كثريا، هاته األداة 

  .تسمى بالتيسري الكمي

 مركزه بزيادة حجم املركزي مبوجبها املصرف يقوم نقديّة سياسة عن عبارة" ي هوالتيسير الكم :التعريف األول

 باستخدام املركزي البنك يقوم ،دإصدار نقدي جدي لإلقراض عرب املخّصصة األموال زيادة حجم من املايل ليتمكن
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 بذلك فتصبح صارف،امل تلك لدى السيولة من مما يزيد األخرى، املصارف من لشراء األصول اجلديدة النقود هذه

  .2"بذلك للراغبني القروض من املزيد إعطاء على قادرة

 يف تستخدم اليت النقدية السياسة أدوات إحدى" الكمي هو  التيسري :التيسير الكمي هو:  التعريف  الثاني

 بزيادة *الفدرايل االحتياطي سيقوم حيث فراغ، من النقود خلق عملية الكمي التيسري خطة وتعين األزمات، أوقات

 اليت املالية املؤسسات من احلكومية السندات لشراء األمريكية، واستخدامه املتحدة الواليات يف النقدي األساس

 يؤدي ما وهو االئتمان، حجم وزيادة اإلقراض عمليات يف النقدي األساس يف الزيادة هذه تستخدم أن يفرتض

  .3"النقدي املضاعف قيمة على ذلك يعتمد مضاعفة، بصورة النقود خلق عملية زيادة إىل

 لتنشيط املركزية البنوك تستخدمها تقليدية غري نقدية سياسة" بأنه الكمي التيسري يعرف :التعريف الثالث

 املركزي املوجودات البنك  يشرتي حيث فعالة، غري التقليدية النقدية السياسة تصبح عندما القومي، االقتصاد

 شراء  يف املعتادة السياسة عن آلية التيسري الكمي هذه االقتصاد، وتتميز إىل املتدفقة األموال  كمية لزيادة املالية

يف السوق عند املستوى احملدد  الفائدة معدالت على احلفاظ إىل بأ�ا �دف املالية املوجودات بيع أو

  .4واملستهدف

  :على النحو اآليت تعريف التيسير الكميمن خالل ما سبق ميكننا 

عملية خلق كتلة نقدية  من طرف البنك املركزي دون وجود مقابل هلاته الكتلة، يتم ضخ " سير الكمي هوالتي    

أو السندات احلكومية، وبعد إستعادة النشاط /هاته النقود يف اإلقتصاد عن طريق شراء الديون املتعثرة و

يتم تدمريها من قبل البنك (وحسب االقتصادي إنتعاشه، يتم إعادة بيع هاته السندات، وختتفي هاته النقود  

  ".  كما مت ضخها أول مرة) املركزي

  :هدف سياسة التيسير الكمي .3

يهدف التيسري الكمي إىل إنعاش اإلقتصاد، من خالل توفري السيولة املالية للبنوك التجارية من جهة، ما         

ات احلكومية وغري احلكومية، ما جيعل جيعلها قادرة على اإلقراض من جديد، كما أنه يقوم بشراء كبري للسند

، وبالتايل إخنفاض معدالت الفائدة عليها من جهة أخرى، ما جيعل البنوك ترتفع بشكل كبري ومتسارعأسعارها 

  .التجارية تفضل اللجوء إىل اإلقراض بدل االستثمار يف السندات، وهو ما يوفر دفعة لإلقتصاد ذات تغذية ذاتية

التيسري  الكمي قد يتم اللجوء إليها إستثنائيا ويف حاالت نادرة، من أجل متويل  من جهة أخرى فإن سياسة

  .املوازنة العامة السنوية للدولة، أو من أجل متويل املخططات التنموية طويلة ومتوسطة األجل

  :     فعالية سياسة التيسير الكمي وشروطها .4

الية يف حالة اإلنكماش اإلقتصادي فقط، �دف تعزيز إال أن ما مييز هاته األداة، هو أ�ا تكون ذات فع     

، على إعتبار أن الكتلة النقدية املطروحة ليس هلا %2النمو اإلقتصادي، بشرط أن يكون معدل التضخم دون الـ 

مقابالت لدى البنوك املركزية، وبالتايل فهي  تشكل تضخم، كما أن التيسري الكمي يشرتط أن تكون الكتلة 



 

 

 دراسة تحليلية نظرية آلفاق –حديثة لتطبيق السياسة النقديةالتيسير الكمي كآلية  سياسة

  .في الجزائرتطبيق سياسة التيسير الكمي 
 

  .محمد هاني. د

  .ميلود وعيل. د

255 
 .2018جوان  – 04: العدد ف للبحوث والدراسات   مجلة التنمیة واإلستشرا

ة لألعوان اإلقتصاديني، من أجل حتفيز اإلستثمار واإلستهالك، وال تذهب يف شكل أرباح  ملسريي النقدية موجه

فاين ماي، ( البنوك التجارية، واملؤسسات املالية الكبرية اليت جتب على احلكومة إنقاذها باعتبارها حمركا لإلقتصاد 

، ووضعية **، ومدى إستعماهلم هلاته األداة، ناهيك عن مراعاة الشركاء التجاريني)*األمريكية...فريدي مايك 

اإلقتصاد لديهم، حىت ال يتم الدخول يف حرب عمالت، أو سياسات محائية تدمريية، على إعتبار أن عملية 

التيسري الكمي ما هي إال خفض لقيمة العملة، يستدعي خفض مماثل من قبل الشركاء التجاريني لعمال�م، حىت 

 .تصاد نتيجة هاته العمليةال يسرق منهم النمو اإلق

  .موقع آلية التيسير الكمي في السياسة النقدية وأهميتها  .5

جمموعة أدوات وإجراءات يتم من خالهلا تنظيم وضبط "أن السياسة النقدية هي  من املسلمات اإلقتصادية

إننا من خالل هاته ، وعليه ف5"املعروض النقدي يف االقتصاد، من أجل حتقيق األهداف النهائية للسياسة النقدية

  :التعاريف نفصل هاته األدوات واإلجراءات على النحو اآليت يف الشكل أدناه

  .أدوات وإجراءات السياسة النقدية:  01الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .نيمن إعداد الباحث: املصدر

 أدوات السياسة النقدية

)تيسير الكميال(األدوات غير التقليدية   األدوات التقليدية  

 إعادة الخصم.  

 السوق المفتوحة.  

 اإلحتياطي اإلجباري.  

 األدوات غير المباشرة األدوات المباشرة

 اإلقناع األدبي.  

 تأطير اإلئتمان.  

 الحد األقصى لسعر الفائدة. 

 عمليات مصرفية أخرى.  

.السياسة النقديةإجراءات   

فن الدعاية واإلعالم من خالل 

  :  غرس

 النشوة من تأثير الثروة.  

 الخوف من التضخم.  

 التصريحات.  

السياسة النقدية إجراءاتو  أدوات  
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دي عن طريق خمتلف تتدخل السلطة النقدية عن طريق السياسة النقدية بزيادة أو ختفيض حجم املعروض النق    

وغري التقليدية، بغرض الوصول إىل األهداف النهائية، وهاته األدوات ) املباشرة وغري املباشرة(أدوا�ا التقليدية 

  :نذكرها على النحو اآليت

  .ديةياألدوات التقل: الفرع األول

دوات غري املباشرة، اليت نفصلها بدأ إستخدامها من قبل البنوك املركزية قدميا، وهي تضم األدوات املباشرة، واأل  

  :على النحو اآليت

تستخدم السلطة النقدية األدوات غري املباشرة �دف التأثري يف حجم اإلئتمان، : األدوات غير المباشرة: أوال

بغض النظر عن إستعماالته، وهاته األدوات متكن السلطة النقدية من مراقبة تطور الوضعية النقدية يف االقتصاد 

ة غري مباشرة، وهي تستهدف من خالل هاته األدوات التأثري على البنوك إلستخدام إحتياطيا�ا النقدية يف بطريق

نسبة اإلحتياطي  ،عمليات السوق المفتوحة :اإلقراض والتوسع يف حجم االئتمان الكلي، وهاته األدوات هي

يف حالة الركود اإلقتصادي، وفعالة يف حالة مييز هاته األدوات أ�ا غري فعالة  ماو  ،سعر إعادة الخصم ،اإلجباري

الرواج فقط، كما أن السلطات النقدية تستطيع من خالهلا توفري السيولة املالية للبنوك التجارية، من أجل دعن 

قدر�ا على اإلقرتاض، إال أ�ا ال تستطيع أن جترب األعوان اإلقتصاديني على اإلقرتاض من البنوك، وبالتايل يبقى 

ا ذا فعالية حمدودة، إال يف حالة الرواج اإلقتصادي، من أجل التأثري على أسعار الفائدة، أو إستهداف إستعماهل

 .6التضخم فقط

إذا كانت األدوات غري املباشرة تستهدف التأثري يف حجم االئتمان فان األدوات : األدوات المباشرة: ثانيا

 تقييد حرية البنوك التجارية يف ممارسة بعض أنشطتها املالية، املباشرة تستهدف التأثري يف نوع االئتمان، إضافة إىل

وغالبا ما تستخدم األدوات املباشرة للتأثري على قطاعات دون أخرى يف اإلقتصاد، واألدوات املباشرة للسياسة 

 علميات مصرفية ،تأطير االئتمان ،الحد األقصى لسعر الفائدة على الودائع ،اإلقناع األدبي 7النقدية هي

إليه هنا أن األدوات املباشرة للسياسة النقدية قد تلقى عدم إستجابة من قبل البنوك التجارية ما نشير  ى،أخر 

واملؤسسات املالية العاملة يف االقتصاد، خاصة إذا كانت ذات مصادر متويل متعددة، وذات إستخدامات 

عن كيانات إستثمارية ضخمة، تكون يف متخصصة، كصناديق التحوط، وصناديق االستثمار السيادية وهي عبارة 

أغلب األحيان مهمتها إعادة تدوير وإستثمار الفوائض املالية للدول، هذا باالضافة اىل أن البنوك التجارية االجنبية 

ال يهمها تطبيق السياسة النقدية بقدر ما يهمها حتقيق األرباح، خاصة وأن إعادة متويلها غري متعلقة بالبنك 

لي يف أي دولة، أل�ا بنوك متعددة اجلنسيات وذات أصول مالية ضخمة، وال حتتاج أساسا لعمليات املركزي احمل

إعادة التمويل إال نادرا، وعليه فإن تدخل البنك املركزي باألدوات املباشرة للسياسة النقدية من أجل تنفيذ سياسة 

التجارية واملؤسسات املالية العاملة يف ، قد يصدم بعدم إستجابة البنوك )توسعية –إنكماشية (نقدية معينة 
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بنوك التجارية االقتصاد، هذا إذا مل تكن هناك إحتجاجات على تطبيق أداة معينة، واليت قد حتد من نشاط ال

األدوات املباشرة للسياسة النقدية تكون فعالة يف احلالة اليت يكون فيها اجلهاز املايل  ، أنواملؤسسات املالية

كما أن سيطرة البنك املركزي تكون كبرية على هذا اجلهاز نوعا ما، وبالتايل يكون قادرا على إلزام   واملصريف صغريا،

 .مؤسسات اجلهاز املصريف بتنفيذ القرارات الصادرة عنه

  .أداة التيسير الكمي –األدوات غير التقليدية : الفرع الثاني

ة، إال أنه من املتعارف عليه، أن البنوك املركزية تستخدم للسياسة النقدية أدوات تقليدية وأدوات غري تقليدي       

األدوات التقليدية يف إدارة السياسة النقدية، من أجل حتقيق األهداف املرسومة هلا، إال أنه هاته األدوات تكون يف 

الواقع،  حاالت عديدة غري فعالة يف حتقيق هاته األدوات، ألن الظروف غري مواتية لتطبيق أدوات معينة على أرض

  .وعليه تلجأ السلطات النقدية إىل األدوات غري التقليدية املتمثلة يف أداة التيسري الكمي

أداة التيسري الكمي هي أداة من أدوات السياسة النقدية، تعرف هاته األداة يف األدبيات اإلقتصادية بأ�ا     

ا، شأ�ا يف ذلك شأن األدوات األخرى للسياسة األداة غري التقليدية للسياسة النقدية، هلا إستعماالت ومواضعه

النقدية، وقد مت تصميمها من أجل اإللتفاف على عيوب وإخفاقات األدوات التقليدية للسياسة النقدية، ففي 

حال عدم متكن األدوات التقليدية من الوصول إىل أهدافها املرسومة، أو تعذر تطبيق األدوات التقليدية على أرض 

و آلخر كاملرحلة اليت متر �ا الدورة اإلقتصادية رواج أو كساد مثال، وغريها من األسباب اليت تكون الواقع لسبب أ

فيها األدوات التقليدية غري فعالة أو ال ميكن تطبيقها، يأيت دور آلية التيسري الكمي بإعتبارها األداة غري التقليدية 

ت التقليدية، وعليه فإننا هنا نقود بعرض وجيز ألدوات الكفيلة بتحقيق األهداف اليت عجزت عن حتقيقها األدوا

السياسة النقدية، مع تفصيل أمهية كل أداة ومدى فعاليتها يف حتقيق األهداف املرسومة هلا، كما نفصل يف 

 الظروف اليت يتم فيها تطبيق األدوات غري التقليدية، لنصل يف األخري إىل آلية التيسري الكمي بإعتبارها األداة غري

  التقليدية للسياسة النقدية

تلجأ السلطات النقدية إىل آلية التيسري الكمي هاته، عند إستنفاذ مجيع احللول واإلمكانيات يف وعموما       

تطبيق األدوات غري التقليدية، يف حتسني االقتصاد أو نقله من حالة االنكماش االقتصادي اىل حالة الرواج 

 الكمي تعمل يف احلاالت اليت ال ميكن فيها تطبيق األدوات التقليدية، اليت يتم اإلقتصادي، وعليه فآلية التيسري

تطبيقها يف حاالت الرواج اإلقتصادي، وتستهدف إما توفري السيولة لدى البنوك التجارية واملؤسسات املالية 

لة يف االقتصاد أو ختفيضها، العاملة، وإما من أجل التحكم يف املعروض النقدي، سواء بزيادة الكتلة النقدية املتداو 

أما آلية التيسري الكمي فهي �دف باألساس إىل اإلنقاذ املايل للمؤسسات اليت تكون على حافة اإلفالس أي يف 

حالة األزمات االقتصادية اليت تتطلب عمليات إنقاذ مستعجلة، او يتم إستعماهلا يف حاالت اإلنكماش والركود 

  .ل اإلقتصاد إىل حالة الرواج االقتصاديوالكساد اإلقتصادي، من أجل نق
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  .لسياسة النقديةغير التقليدية لجراءات اإل: الفرع الثالث

  :األهداف النهائية للسياسة النقدية، واملتمثلة يف يعمل البنك المركزي إلى تحقيق     

  التضخم(تحقيق اإلستقرار في األسعار.(  

 تحقيق العمالة الكاملة.  

  تفعتحقيق نمو اقتصادي مر.  

  التوازن الخارجي(تحقيق توازن ميزان المدفوعات(.  

 مكافحة التقلبات الدورية. 

التقليدية وغري التقليدية السابقة الذكر، إال أنه يف غالب األحيان األدوات وذلك من خالل األدوات      

ف، وعليه جيب دعمها التقليدية وغري التقليدية على حد سواء، قد ال تعمل بفعالية كافية لتحقيق هاته األهدا

بالعديد من اإلجراءات الالزمة من أجل توفري ظروف أكثر مالءمة لتحقيق أهدافها بفعالية، هاته اإلجراءات إما 

أن تكون مصاحبة لتطبيق األدوات بإختالفها، وإما أن تكون إجراءات يتم تطبيقها أو إختاذها مبعزل عن هاته 

  .األدوات

وات التقليدية وغري التقليدية على حد سواء باإلضافة إىل اإلجراءات األخرى، �دف نشري هنا أن جمموع األد     

يف كجملها إىل زيادة الطلب اإلمجايل من أجل الوصول إىل مرحلة اإلنعاش اإلقتصادي، وهذا كله يستلزم زيادة 

طرة عليه، السلطات النقدية سرعة تداول النقود، إال أن ما مييز سرعة دوران النقود أ�ا عامل ال ميكن ألحد السي

والسلطات املالية على حد سواء، كما ان هذا املتغري ال ميكن تنقيحه، وكل هذا راجع إىل أن سرعة دوران النقود 

تتميز خباصية أساسية ا�ا تتعلق بنفسية املستهلك واملستثمر، اي أ�ا سيكولوجية، تتعلق بكيفية شعور الشخص 

 احليز الزمين على وجه اإلمجال، وهنا تكون السلطات النقدية عاجزة عن التأثري يف حيال تفضيالته اإلقتصادية يف

سلوك األعوان اإلقتصاديني من خالل األدوات التقليدية وغري التقليدية، وعليه وجب عليها اللجوء إىل إجراءات 

 الظاهرة السلوكية القوية اليت ميكن من خالهلا التأثري يف نفسية العون االقتصادي بدفعه حنو اإلنفاق، الذي يعترب

  .يصعب على البنك املركزي السيطرة عليها وتوجيهها إال من خالل إجراءات معينة

من جهة أخرى هناك متغري آخر غري الطبيعة السلوكية للعون االقتصادي يأخذه البنك املركزي بعني االعتبار      

ة اليت يقوم البنك املركزي بطبعها، فعلى الرغم من أن البنك عند اللجوء غلى هاته اإلجراءات، وهو القاعدة النقدي

املركزي له القدرة على التحكم فيها، غال أنه جيب أن يأخذ بعني االعتبار أن القاعدة النقدية ال تشكل سوى جزء 

قد تصل يف  بسيط من جمموع الكتلة النقدية واألموال ووسائل الدفع املتاحة اليت يتعامل �ا األعوان اإلقتصاديون،

أحسن األحوال إىل الثلث أكثر أو اقل بقليل، يف حني أن جمموع النقود الكتابية وأشباه النقود اليت ختلقها البنوك 

  التجارية، وعليه فإن البنك املركزي ال يستطيع من خالل األدوات التقليدية وغري التقليدية تسيري ال
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  :على النحو اآليت غير تقليدية ، والتي تعداإلجراءاتوعليه فإننا نفصل هاته   

  .النشوة من تأثير الثروة: أوال

زيادة الطلب اإلمجايل تستلزم زيادة سرعة  تداول النقود يف اإلقتصاد، أي العمل على زيادة إنفاق القطاع     

جراء معني اإلستهالكي الذي يؤدي اىل زيادة سرعة دوران النقود يف االقتصاد، وهنا يقوم البنك املركزي بإختاذ إ

وهو العمل على غرس النشوة من تأثري الثروة يف القطاع اإلستهالكي واإلستثماري على حد سواء، والفكرة يف 

تأثري نشوة الثروة تكمن يف املستهلك واملستثمر سينفقون أكثر وحبرية أكرب إذا ما شعروا أ�م أكثر ثراءا، وهنا 

ل بإجراءات معينة، وهنا فإن البنوك املركزية تلجأ إىل األصول املالية يعمل البنك املركزي على وتر زيادة قيمة األصو 

املتمثلة يف األسهم والسندات، واألصول احلقيقية املتمثلة يف أسعار العقارات بصفة عامة واملساكن بصفة خاصة، 

 دعاية فكل األعوان وتلجأ البنوك املركزية إىل هاته األصول بالتحديد أل�ا معروفة على نطاق واسع وال حتتاج إىل

اإلقتصاديني لديهم إطالع على أسعار العقارات ولو من باب املعرفة فقط، كما أن هاته األصول ميكن مراقبتها 

  .والتأثري فيه بسهولة

كما أن هاته األصول تتأثر سريعا بالسياسات اإلئتمانية والضريبية اليت تتخذها السلطات املالية والنقدية، إال       

+تطلب أن تكون معدالت الفائدة تقرتب من أ�ا ت
أو صفرية بالكامل، حبيث ال يرتك البنك املركزي جماال  0

للمستثمرين واملستهلكني جماال كبريا يتحركون فيه إذا أرادوا حتقيق عائدات وأرباح تفوق الصفر، وعليه سيلجأون ال 

، باالضافة اىل التوجه لإلستثمار يف العقارات حمالة إىل اإلستثمار فيسوق األوراق املالية بإختالف منتجا�ا

  .واملساكن

إال أننا نشري هنا إىل أنه على البنك املركزي أن يكون حذرا يف إستعمال إجراءات اللعب على وتر التأثري من      

الية نشوة الثروة، فاألصول اليت تعكس الثروة لدى األعوان االقتصاديني متمثلة بالدرجة األوىل يف األصول امل

والعقارات باإلضافة اىل السيولة النقدية، وعند أي فقاعة سيسارع األعوان اإلقتصاديون إىل اإلحتياط خلسائر 

الثروة، وبالتايل يكون البنك املركزي قد جعل املستهلكني بالدرجة األوىل ميتنعون عن اإلنفاق خوفا من تدين 

ات األصول املالية والعقارات، وبالتايل حيجم املستهلكون عن ثرو�م، أو خوفا من إرتدادات سلبية ناجتة عن تذبذب

اإلنفاق يف الوقت الذي يكون فيه البنك املركزي حباجة ماسة إىل زيادة االنفاق بدال من ختفيضه، وقد دخل 

  .االقتصاد مرحلة الركود االقتصادي

  .التخويف من التضخم: ثانيا

ر التأثري من نشوة الثروة من أجل التأثري يف معتقدات القطاع يعمل البنك املركزي على اللعب على وت       

اخلاص، إال أن هذا اإلجراء يكون يف غالب األحيان حمدود التأثري، عندها يتجه البنك املركزي صوب أداته 

املفضلة، وهي التخويف من التضخم، حبيث يعمل على أن يغرس يف املستهلكني من جهة شعور اخلوف من 
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كسية مع املستوى العام لألسعار، فإذا ل زيادة اإلستهالك، على إعتبار أن قيمة النقد يف عالقة عالتضخم من أج

ما تولد لدى املستهلك توقع من أن قيمة النقد ستنخفض قيمتها مستقبال، فإنه يفضل إنفاقها حاليا، بدال من 

إدخارها، هذا من جهة، من جهة أخرى فإن البنك املركزي عندما يلجأ اىل إجراء التخويف من التضخم، فإنه 

الفائدة احلقيقي، الذي يعمل جاهدا على أن يكون سلبيا، ويكون ذلك من خالل  يستهدف بالدرجة األوىل سعر

التالعب بثالثة أمور دفعة واحدة، وهي سعر الفائدة اإلمسي، معدل التضخم املتوقع والذي من خالل الدعاية 

هو سعر الفائدة يقوم بغرس شعور لدى األعوان اإلقتصاديني بأنه سيكون مرتفعا، وكل هذا جلعل املتغري الثالث و 

infاحلقيقية سالبا، الذي حيتسب من خالل الفرق بني سعر الفائدة اإلمسي ومعدل التضخم املتوقع  InIr 

  .معدل التضخم املتوقع: infسعر الفائدة اإلمسي، : Inسعر الفائدة احلقيقي، : Irحبيث 

يا، مع معدل تضخم مرتفع، ما جيعل سعر الفائدة وتقضي الفكرة هنا بإبقاء سعر الفائدة اإلمسي متدن      

احلقيقية سالبا، األمر الذي جيعل اإلقرتاض من البنوك واملؤسسات املالية جذابا، وهو ما يزيد من اإلنفاق 

االستثماري باالضافة اىل زيادة االستهالك، وهنا يكون لدى البنك املركزي تركيبة قوية قالبة للقياس وللتحكم 

ة االقرتاض تزيد من املعروض النقدي، وبالتايل املزيد من االنفاق االستثماري واالستهالكي على حد فيها، فزياد

سواء، األمر الذي يؤدي اىل إرتفاع سرعة تداول النقود، ليصل يف األخري إىل اهلدف األساسي وهو زيادة معدل 

  .النمو يف الناتج احمللي االمجايل

لفائدة احلقيقية السالبة والتخويف من التضخم تشكل إجراءات أساسية لإلشارة فإن سياسة معدالت ا     

وسهلة اللجوء إليها للتأثري املباشر يف األعوان اإلقتصاديني، بدال من اللجوء إىل األدوات املعتادة الكمية والكيفية 

ا تأثري غري مباشر ، هاته األدوات اليت يكون هل)التيسري الكمي(على حد سواء، وحىت األدوات غري التقليدية 

ويتطلب فرتة للوصول إىل األهداف النهائية، لذلك يفضل البنك املركزي اللجوء إىل إجراءات التخويف من 

التضخم، أل�ا تعمل على االقرتاض مببالغ مالية يتم تسديدها عند اإلستحقاق مببالغ أقل قيمة من األوىل بفعل 

  . قتصاديني تفويتهالتضخم، وهو األمر الذي ال ميكن لألعوان اإل

يقتضي إجراء التخويف من التضخم إىل تشجيع اإلقرتاض من خالل معدالت الفائدة السالبة، وتشجيع     

االنفاق بسبب اخلوف من التضخم، وقد يؤدي ما ينتج عن ذلك من تركيبة من الرفع املايل وتوقعات التضخم إىل 

ايل يزيد من الناتج احمللي اإلمجايل، وهو ما جيعل االقتصاد خيرج من زيادة الكتلة النقدية وسرعة تداول النقود، وبالت

  .الركود يف وقت قريب جدا، وجيعله يعمل ذاتيا، إذا إستطاع البنك املركزي التأثري يف معتقدات القطاع اخلاص

كمية النقود على رفع معدل التضخم، على إعتبار أن  ) اليت هي موضوع دراستنا(تعمل آلية التيسري الكمي        

املطروحة ليس هلا مقابل حقيقي، وعليه فإن سياسة التيسري الكمي باإلضافة إىل أغراضها األخرى فإ�ا تعمل على 

زيادة معدل التضخم وتشجيع اإلقراض وزيادة اإلستهالك، ناهيك عن زيادة سرعة النقود يف االقتصاد وغريها من 
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لزاوية يف إجراءات التخويف من التضخم ووقود إشعال التضخم، وهنا األهداف غري املباشرة، إذ أ�ا تعترب حجر ا

  .*يبقى على البنك املركزي سوى اللعب على وتر التأثري من نشوة الثروة والتخويف من التضخم من خالل الدعاية

يولة لإلشارة فإن هاته اإلجراءات جيب أن يف ظل جهاز مصريف وسوق مايل متطوران، ميكنان من تنظيم الس     

يف االقتصاد، وتوزيعها بكفاءة على األعوان االقتصاديني، كما أن هاته اإلجراءات تكون فعالة يف حالة ما إذا  

كانت كل الكتلة النقدية يتم تداوهلا داخل اجلهاز املصريف وليس خارجه، كما أن البنك املركزي جيب عليه عند 

، %2عاة معدل التضخم الذي جيب أن يكون أقل من اللجوء إىل إجراء التخويف من التضخم، جيب عليه مرا

ألنه إجراء مصاحب لسياسة التيسري الكمي اليت تستهدف زيادة التضخم، فإذا ما خرج التضخم من السيطرة 

سيلجأ األعوان اإلقتصاديون إىل عملية الدولرة، وهي اإلدخار بغري العملة احمللية، كما أن هاته اإلجراءات جيب أن 

الكمي تأثري مباشر عليه، ويتم تدعيمها بإجراءات  التيسريجهاز إنتاجي مرن يكون لسياسة تكون يف ظل 

التخويف من التضخم من أجل زيادة االستهالك وزيادة االقرتاض، فإذا مل يكن مرنا ستنعكس العملية برمتها يف 

  .شكل زيادة يف الواردات

صعب على البنك املركزي التأثري معتقدات القطاع ما يؤخذ على إجراء التخويف من التضخم، هو أنه ي      

اخلاص بشكل كبري على األقل، وإذا ما أخفق يف ذلك، فإنه سيكون هناك إنعكاس خطري على كل إجراءات 

السياسة النقدية، ولن يصدق أحد احلقيقة هذا إن وجدت، ويتحول البنك املركزي مضطرا إىل ممارسة للخداع 

املتابعة الباردة والعقالنية والعلمية للسياسة النقدية اهلادفة إىل زيادة الناتج احمللي واألمل باألفضل، بدل تلك 

  .اإلمجايل وختفيض البطالة وإستقرار األسعار والصرف

  .التصريحات: ثالثا

يعمل البنك املركزي من فرتة ألخرى على تدعيم السياسة النقدية، وتعديل إجتاه وفعالية أدوا�ا من فرتة      

خرى من خالل التصرحيات، اليت تدخل ضمن وسائل وإجراءات الدعاية واإلعالم، من أجل دفع األعوان أل

  .االقتصاديني إىل زيادة إنفاقهم اإلستثماري واالستهالكي

إال أن التصرحيات السلبية واإلجيابية اليت يستخدمها البنك املركزي، أو اجلهات التنفيذي بإيعاز منه، تكون       

ب األحيان من أجل التأثري يف سلوك األعوان اإلقتصاديني، وتغيري معتقدا�م وتوجيهها مبا خيدم األهداف يف أغل

النهائية للسياسة النقدية من جهة، أو جهة أخرى بغرض �ئية الظروف املناسبة من أجل تطبيق سياسة مالية أو 

يب، وبالتايل يصعب على البنك املركزي نقدية معينة، تكون يف أغلب األحيان ذات معارضة سياسية ورفض شع

تطبيقها، إال من خالل �يئة الظروف املالئمة هلا، حبيث تصبح ضرورة حتمية، يضطر األعوان اإلقتصاديون إىل 

قبوهلا حىت وإن مل يكونوا من أنصارها، وتعد التصرحيات اليت يصدرها البنك املركزي وإعالناه من فرتة ألخرى من 
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اإلعالم، أحد أهم اإلجراءات املصاحبة للسياسة النقدية بإختالف أنواعها وإجتاها�ا، وذلك  خالل خمتلف وسائل

  .من أجل حشد التأييد هلا، وشرح خمتلف مراحلها وأهدافها النهائية

  .آفاق تطبيق سياسة التيسير الكمي في الجزائر   -اإلطار التحليلي للدراسة : ثانيا

ديل اهليكلي يف اجلزائر، بشقيه اإلستقرار والتثبيت اهليكلي، دخلت اجلزائر يف إنتهاء برنامج التع بعد        

سياسة اإلنعاش اإلقتصادي، املمولة كليا من ريع القطاع املزدهر، تستهدف إنعاش اإلقتصاد، عن طريق سياسة 

 ما فتئت حتقق عجزا  ماليا مالية توسعية، كينزية يف خلفيتها الفكرية، يتم تنفيذها من خالل املوازنة  السنوية، واليت

من  %10سنة تلو أخرى، يتم متويله يف الغالب من خالل تسبيقات من طرف البنك املركزي، يف حدود الـ 

، كما 8يوم، ليتم إسرتدادها 240إيرادات السنة الفارطة يف املوازنة العامة، على أن ال تتعدى هاته التسبيقات مدة 

نح بصفة إستثنائية تسبيقا للخزينة العمومية، على أن توجه للتيسري النشط ميكن الرتخيص لبنك اجلزائر أن مي

  .للمديونية اخلارجية، هاته العملية ال ميكن بأي حال من األحوال إعتبارها من عمليات التيسري الكمي

 :سياسة التيسير الكمي في الجزائرسياسة التمويل بالعجز وتقاربها مع  .1

ال منهما يأخذ مببدأ طبع الكتلة النقدية مع سياسة التيسري الكمي، يف أن ك العجزتتشارك سياسة التمويل ب     

اليت يقوم �ا البنك املركزي، إال أ�ما ختتلفان جذريا من حيث إستعماالت هاته النقود ووجهتها،  من الفراغ

اإلطار القانوين لطبع النقود  واألعوان اإلقتصاديني املستفيدين منها، ناهيك عن الغرض منها، وعليه فإننا نشري اىل

- 17ومقابال�ا الكتلة النقدية، باالضافة اىل التطرق لسياسة طبع الكتلة النقدية اليت اقرها قانون النقد والقرض 

10. 

فبعد الصدمة غري املواتية لقطاع احملروقات الذي يعترب املصدر األول يف متويل املوازنة العامة يف اجلزائر من      

د ردود الفعل السلبية  من طرف األعوان اإلقتصاديني، اليت حرضتها جلوء السلطات إىل زيادة الضرائب جهة، وبع

لتعويض تراجع مداخيل النفط من جهة أخرى، جلأت اجلزائر إىل سياسة التيسري الكمي كنوع من اإللتفاف على 

نقدية ليس هلا مقابل لدى البنك املركزي ردود الفعل السلبية لدى األعوان اإلقتصاديني، واليت تقتضي بطبع كتلة 

 17/10، وذلك من خالل صدور قانون النقد القرض 2018من أجل متويل املوازنة العامة يف اجلزائر لسنة 

واملادة  46مكرر، اليت تعدل املادة  45،والذي حيتوي مادة واحدة ووحيدة وهي املادة 11/10/2017املؤرخ يف 

املؤرخ يف  90/10، الذي بدوره يعدل القانون 26/08/2003 املؤرخ يف 03/11من األمر  47

  .املتعلق بالنقد والقرض 14/04/1990

جيد أن البنك املركزي بإمكانه متويل  90/10املتعلق بالنقد والقرض وقبله القانون  03/11إن املتصفح لألمر     

اك طريقتني لتمويل املوازنة العامة يف اجلزائر، املوازنة العامة احلكومية من خالل بندين أساسيني، او بصيغة أخرى هن

  :نذكرمها على النحو اآليت
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ميكن لبنك اجلزائر أن ميول اخلزينة العمومية يف شكل تسبيقات عن طريق سحب على املكشوف باحلساب اجلاري  .1

تالية أو غري يوم مت 240من إيرادات السنة الفارطة، وال ميكنها أن تتجاوز مدة  %10لديه، متويال ال يتجاوز 

 .9متتالية، على أن تكون مرة واحدة يف السنة

من إيرادات السنة الفارطة، على أن ال  %20كما ميكنه أن يقوم بشراء سندات اخلزينة العمومية  يف حدود  .2

أشهر، كما ميكنه أن يأخذ حتت نظام األمانة أو أن خيصم السندات املكفولة لصاحل حماسيب  06تتعدى مد�ا 

  .10أشهر 03واملستحقة خالل اخلزينة 

، وتزايدت حد�ا مع مرور الوقت، 2013إال أنه بعد الصدمة النفطية السالبة اليت بدأت مع سنة           

إضطر السلطات املالية يف اجلزائر إىل إتباع سياسة مالية تقييدية، من خالل التوسع يف الضرائب، املباشرة من 

ت واألجور، والعديد من الرسوم للخدمات العمومية وغريها، وغري املباشرة من خالل رفع معدهلا على أرباح الشركا

خالل رفع الرسم على القيمة املضافة، ناهيك عن رفع أسعار الوقود وغريها، كل هذا أدى إىل العديد من ردود 

- 2013سنوات الفعل السلبية والرافضة من طرف األعوان اإلقتصاديني، مبجرد املوافقة على قانون املالية لل

، وحىت تتفادى ردود الفعل السالبة هاته جلأت إىل سياسة التيسري الكمي، من خالل 2018وحىت  2017

، والذي مت من خالله وضع اإلطار التشريعي والقانوين 11/10/2017املؤرخ يف  10-17قانون النقد والقرض

ندات املالية اليت تصدرها اخلزينة العمومية سنوات بشراء الس 05الذي يسمح للبنك املركزي بشكل إستثنائي ملدة 

  :11من أجل املسامهة على وجه اخلصوص يف

 تغطية إحتياجات التمويل للخزينة العمومية. 

 متويل الدين العمومي الداخلي. 

 التمويل للصندوق الوطين لإلستثمار. 

يزانية، واليت ينبغي أن تفضي يف �اية تنفذ هاته اآللية ملرافقة تنفيذ برنامج اإلصالحات  اإلقتصادية واهليكلية وامل

  :الفرتة املذكورة كأقصى تقدير إىل

 توازنات خزينة الدولة. 

 توازن ميزان املدفوعات.  

ال يتضح له أي سياسة واضحة أو أن البنك املركزي سينفذ  10- 17لقانون النقد والقرض إن المتفحص     

وم بشراء سندات اخلزينة العمومية منذ صدور قانون النقد سياسة معينة، وهذا بالنظر إىل أن البنك املركزي يق

من خالل التسبيقات املوجهة يف شكل أذونات خزينة موجهة لتمويل املوازنة السنوية، وكذلك  10- 90والقرض 

شراء السندات وإعادة خصم السندات واملوجهة إىل متويل املخططات التنموية اخلماسية لسياسة اإلنعاش 

الدخول يف تنفيذ هاته السياسة، وقبلها شراء السندات من أجل التوازنات املالية كإجراء مصاحب اإلقتصادي بعد 

  .لسياسة التعديل اهليكلي سنوات التسعينات
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  هل هذا القانون يشرع لسياسة التيسير الكمي في الجزائر؟: وعليه السؤال المطروح

اسة التيسري الكمي والقاضي بإمكانية طبع كتلة من أجل أن جنيب على هذا التساؤل، نعود إىل مبدأ سي     

نقدية ليس هلا مقابل لدى البنك املركزي، وعليه فإنه على هذا األساس فإن البنك املركزي ال يتبع سياسة التيسري 

 الكمي، وعليه فإنه ميكننا القول بأن هذا القانون ال يعدو كونه أمرا مباشرا للبنك املركزي اجلزائري، بشراء سندات

اخلزينة العمومية من أجل متويل عجز املوازنة السنوية الناتج عن الصدمة السالبة لقطاع احملروقات، وهو ما جيعلنا 

أمام إشكالية احلد من إستقاللية البنك املركزي ال غري، وحماولة إعادته إىل دور املمول للخزينة العمومية عند 

 19/08/1986املؤرخ يف  12-86قانون القرض والبنك  الطلب، أي العودة إىل النظام املصريف قبل صدور

والذي يقضي بالتحول إىل إقتصاد السوق، حني كانت اخلزينة العمومية يف قمة اهلرم املصريف بدل البنك املركزي، 

  .وحتتكر الدائرة النقدية والتمويلية وجزء من الدائرة النقدية

القرض، وبالنظر إىل جمريات مناقشة قانون املالية على مستوى املتعلق بالنقد و  10- 17إال أننا يف القانون      

، حبيث أن كل من تتابع من املتدخلني من 10-17الربملان بغرفتيه، جند وضوحا يف الرؤية اليت أغفلها القانون 

 طبع كتلة النواب أو من وزير املالية والوزير األول، كلهم أكدوا أن هذا القانون سيلجأ من خالله البنك املركزي إىل

نقدية ليس هلا مقابل، يف إشارة واضحة لسياسة التمويل بالعجز املوازين وليس سياسة التيسري الكمي،  والدليل أن 

سنوات متتالية، على أن  05، وملدة 2018الكتلة النقديةاملطبوعة موجهة لتمويل املوازنة العامة السنوية لسنة 

ركزي بالتنسيق مع اخلزينة العمومية للتنظيم، وكيفية طرح هاته الكتلة يف يبقى كيفية تطبيق هذه السياسة للبنك امل

اإلقتصاد الوطين مرتوكة للظروف احمليطة بتطبيق هاته السياسة، حىت ال نكون أمام إشكالية قدرة اإلستيعاب هلاته 

التباديل، ما جيعلنا أمام الكتلة التضخمية يف االقتصاد الوطنية، واليت سوف توجه بالدرجة األوىل إىل القطاع غري 

  .إشكالية إرتفاع سعر الصرف احلقيقي، وبالتايل إحنالل التصنيع تدرجييا

  .الظروف المحيطة بتطبيق سياسة التيسير الكمي في الجزائر .2

أننا إذا أردنا حتليل واقع إمكانية إستعمال آلية التيسري الكمي يف اجلزائر، من أجل حتقيق إنعاش إال          

دي، من خالل سياسة نقدية مؤازرة، فإننا نكون أمام عدة إعتبارات تتطلبها آلية التيسري الكمي، حىت إقتصا

  :تكون فعالة يف حتقيق األهداف املطلوبة منها، هاته اإلعتبارات نذكرها على النحو اآليت

اية، ليتم تفعيل آلية ، جيب أن يكون كبريا كف)سوق األوراق املالية، والبنوك(أن عمق السوق التمويلي بشقيه  .1

التيسري الكمي، كما أنه جيب أن تكون املؤسسات متول نفسها من البنوك التجارية بالدرجة األوىل، ومن سوق 

األوراق املالية عن طريق السندات، وهذا ما ال ينطبق على املشاريع اإلقتصادية يف اجلزائر، إذ أن ضعف سوق 

 لبنوك اجلهاز املصريف برمته، ينسف فكرة تطبيق هاته اآللية من أساسها، كما األوراق املالية وعدم ثقة اجلمهور يف ا
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أن البنوك التجارية ذات الرتكيز املصريف العايل واليت متول املشاريع يف اجلزائر هي بنوك عمومية، معظم أمواهلا متأتية  .2

ناهيك عن أن اإلقتصاد حباجة ، )اخل....سونلغاز، وسوناطراك(من توطني مصريف للمجمعات اإلقتصادية الكربى 

 .إىل إصالحات هيكلية جذرية، حىت يكون قادرا على تفادي اآلثار اجلانبية للتيسري الكمي

من املسلم به إقتصاديا أنه كلما كان هناك مزيد األموال يف النظام اإلقتصادي، كلما كان سعر الفائدة ستكون  .3

على اإلقرتاض، إال أنه يف اجلزائر، قناة سعر ) ة والصغرية منهاخاصة املتوسط(أقل، ما حيفز املشاريع اإلقتصادية 

الفائدة ال تؤثر يف األعوان اإلقتصاديني يف تعديل قرارا�م اإلستثمارية، من جهة أخرى فإن معدالت الفائدة على 

ية بني املشاريع ، باالضافة اىل أن كل املعامالت املال*الودائع ال حترك املدخرين على اإلدخار يف اجلهاز املصريف

اإلقتصادية تتم خارج اجلهاز املصريف برمته، ما جيعل اإلقتصاد يف حالة مصيدة سيولة ال �ائية، يف حالة إستثنائية 

 .ختص اإلقتصاد اجلزائري فقط، وعليه فإن آلية التيسري الكمي تكون بال جدوى يف هاته احلالة

دية، وإنغالقها على نفسها من ناحية التمويل، يؤدي إىل عدم فتح رؤوس األموال للمؤسسات والشركات اإلقتصا .4

عدم تطبيق هاته اآللية، باالضافة اىل أن فرتة اختاذ قرار التمويل من البنوك التجارية طويلة جدا، هذا من جهة، من 

ها، على جهة أخرى فإن عدم مرونة اجلهاز اإلنتاجي يف اجلزائر، تؤدي إىل إفقاد كل سياسة مالية أو نقدية فعاليت

إعتبار أنه إقتصاد ريعي، يشكل اإلسترياد فيه حصة كبرية من الناتج احمللي اإلمجايل، وهنا فإن إمكانية تطبيق آلية 

 .التيسري الكمي تكون عدمية الفعالية، ألن اجلهاز اإلنتاجي غري قادر على زيادة اإلنتاج أو ختفيضه

ة يف حالة اإلنكماش اإلقتصادي فقط، �دف تعزيز النمو أن ما مييز هاته األداة، هو أ�ا تكون ذات فعالي  .5

، على إعتبار أن الكتلة النقدية املطروحة ليس هلا %2اإلقتصادي، بشرط أن يكون معدل التضخم دون الـ 

مقابالت لدى البنوك املركزية، وبالتايل فهي  تشكل تضخم، كما أن التيسري الكمي يشرتط أن تكون الكتلة 

ألعوان اإلقتصاديني، من أجل حتفيز اإلستثمار واإلستهالك، وال تذهب يف شكل أرباح  ملسريي النقدية موجهة ل

فاين ماي، ( البنوك التجارية، واملؤسسات املالية الكبرية اليت جتب على احلكومة إنقاذها باعتبارها حمركا لإلقتصاد 

كاء التجاريني، ومدى إستعماهلم هلاته ، ناهيك عن مراعاة الشر )األمريكية على سبيل املثال...فريدي مايك 

األداة، ووضعية اإلقتصاد لديهم، حىت ال يتم الدخول يف حرب عمالت، أو سياسات محائية تدمريية، على إعتبار 

أن عملية التيسري الكمي ما هي إال خفض لقيمة العملة، يستدعي خفض مماثل من قبل الشركاء التجاريني 

 .نهم النمو اإلقتصاد نتيجة هاته العمليةلعمال�م، حىت ال ُيْسَرْق م

بالنسبة إىل عملية ختفيض قيمة العملة، فإن السلطات تستهدف من ورائها متويل املوازنة العامة عند حتويل  .6

مداخيل القطاع املزدهر إىل الدينار اجلزائري، وليس حتفيز الصادرات على إعتبار أن اجلهاز اإلنتاجي غري مرن، بل 

ا قد حفزت قطاع اإلسترياد والذي بدوره يؤدي إىل تضخم مستورد، من جهة أخرى فإن ختفيض العكس تكون هن

، فإن عملية التيسري )من الناحية النظرية(قيمة الدينار املتتالية وإن كانت تكسب اإلقتصاد اجلزائري ميزة تنافسية 
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ا الشركاء التجاريني، وبالتايل فإن الكمي ما هي إال الوجه اآلخر لعملية ختفيض قيمة الدوالر أو اليورو، ومه

  . ختفيض قيمة الدينار، يتبعه تيسري كمي أمريكي وأرويب يؤدي إىل إلغاء املكتسبات املرغوبة  من هاته العملية

  :خامتةخامتة

من أجل احليلولة دون دخول اإلقتصاد يف مرحلة  ي من أهم أدواة السياسة النقدية،تعتد سياسة التيسري الكم      

ش اإلقتصادي، إال أن هاته السياسة هلا شروط حمددة جيب توفرها على أرض الواقع قبل بداية تطبيقها، اإلنكما

حىت تكون هلا اآلثار اإلجيابية واملرغوبة، وإال إنعكست سلبيا على اإلقتصاد، على إعتبار أن هاته الكتلة النقدية 

أكرب من النمو اإلقتصادي احملقق، ناهيك عن  املطروحة ليس هلا مقابل، وسرعان ما تظهر ضغوطا تضخمية تكون

اآلثار السلبية األخرى للكتلة النقدية املطروحة، اليت توجه يف حالة عدم مرونة اجلهاز اإلنتاجي إىل القطاع غري 

التباديل، وهو ما يؤدي إىل زيادة متاعب القطاع التباديل ويبدأ يف االحنالل التدرجيي نتيجة زيادة الطلب على 

األجنبية، وبالتايل يفقده تنافسيته تدرجييا، وعلى العموم ومن خالل هاته الورقة البحثية فقد توصلنا إىل  السلع

  :العديد من النتائج، نذركرها على النحو اآليت

القول أن آلية التيسري الكمي، وإن كانت هلا آثار إقتصادية مرغوبة، ميكنها أن تكون سياسة نقدية مؤازرة  ميكنناميكننا .1

اإلنعاش اإلقتصادي يف اجلزائر، ميكن من خالهلا حتقيق إنعاش إقتصادي، إال أنه ال ميكن تطبيقها على لسياسة 

 .، ألن شروطها على أرض الواقع غري حمققةأرض الواقع

يشرع لتطبيق سياسة التمويل بالعجز، أو ما يعرف بسياسة اإلصدار النقدي، ويكمن الفرق يف  10- 17القانون  .2

جهتها والغرض منها ومقابالت الكتلة النقدية فيها وغريها، وهي سياسة تتقارب إىل حد بعيد مع طبيعة األموال وو 

 .سياسة التيسري الكمي، إال أن شروط كال منها خمتلفة

أن عملية ختفيض قيمة العملة يف اجلزائر، واليت متت يف فرتات متقاربة، وإن كان الغرض منها هو متويل املوازنة  .3

ويل، من أجل التخفيف من الصدمة السالبة للقطاع النفطي، هاته العملية تعادل يف جزء منها العامة عند التح

سياسة التيسري الكمي، لن كال منها تؤدي إىل التضخم، ناهيك عن أن كال منها يقوم بطبع كتلة نقدية ليس هلا 

 .مقابل

ويل املوازنة العامة السنوية أو حىت متويل أن اإلشكال يف اإلقتصاد اجلزائري يكمن يف اخللل اهليكلي، وليس يف مت .4

، وعليه فإن تطبيق سياسة التيسري الكمي يف اجلزائر يف ظل هاته الظروف ال طائل منه، األعوان اإلقتصاديني

 .وستكون له إنعكاسات سلبية خطرية على اإلقتصاد الوطين

تصادي، يف حني أن النمو اإلقتصادي يؤدي إىل يتميز اإلقتصاد اجلزائري بأن اإلنفاق العام ال يؤدي إىل النمو اإلق .5

زيادة اإلنفاق العام، وهذا يعود إىل إشكالية عدم مرونة اجلهاز اإلنتاجي، وعليه فإن زيادة األموال من خالل 

  .سياسة التيسري الكمي يف ظل هاته الظروف ال طائل منه، قبل معاجلة إشكالية مرونة اجلهاز اإلنتاجي
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  :اإلحاالت والمراجع

                                                           
 -اجلزء االول –مبادئ االقتصاد النقدي واملصريف، مفاهيم أولية وتطبيقات حول النقود والنظريات النقدية  –القادر  خليل عبد  1

 .161ص -2010اجلزائر  –ديوان املطبوعات اجلامعية 

 – 15/02/2017يوم   www.syr-res.comمقالة حمملة من موقع  –التيسري الكمي  –الباحثون السوريون   2

 .03ص
بنكا جتاريا أمريكيا،شكلت إحتادا فيما  13البنك الفدرايل األمريكي، يسمى بنظام االحتياطي الفدرايل، وهو جتمع وتكتل لـ   *

ود على ، وقامت باحتكار عمليات البنك املركزي املعهودة، ولذلك فهي ال تعترب بنكا مركزي باملعىن املعه1913بينها  سنة 

 .األقل
التحديات اإلسرتاتيجية اليت تواجه الدوالر األمريكي ، قراءة حتليلية يف حاضر ومستقبل  –معزوز لقمان وبريش عبد القادر  3

 .187ص 2014 – 09جملة البحوث والدراسات اإلنسانية العدد  –الدوالر األمريكي 
4  www.economist.com/node 
 .هلا باإلخفاق جند مصطلح أكرب من أن يسمح  *

يف كل مرة يقوم البنك املركزي األمريكي بعملية تيسري كمي، يقوم بنك الشعب الصيين بتيسري كمي مضاد، حىت حيافظ على  **

سعر صرف اليوان منخفضا مقابل الدوالر األمريكي، حىت حيافظ على تنافسية منتجاته يف األسواق اخلارجية، ما أفقد سياسة 

 .لواليات املتحدة فعاليتهاالتيسري الكمي يف ا
  : أنظر5

 جمموعة النّيل العربّية  -)"حتليل كّلي(السياسات االقتصادية على مستوى االقتصاد القومي " -عبد املطلب عبد احلميد

  .90ص -2003  - القاهرة -للنشر

 ن املطبوعات اجلامعيةديوا -"دراسة حتليلية تقييمية -املدخل إىل السياسات االقتصادية الكلّية" - عبد ا�يد قّدي - 

 .53ص -2005الطبعة الثانية  -اجلزائر

  مركز اإلسكندرية للكتاب  02ط  –السياسة املالية والنقدية يف ظل اإلقتصاد اإلسالمي  –عوف حممود الكفراوي

 .145ص – 2006
  :أنظر 6

القاهرة  – 01ط –ر للنشر والتوزيع دار الفج –) املفهوم، األهداف واألدوات( النقود والسياسة النقدية  –صاحل مفتاح  -

  .150ص  – 2005

  .154 -.152ص.ص – 2012اجلزائر  –ديوان املطبوعات اجلامعية  -اإلقتصاد النقدي والبنكي   -الطاهر لطرش   - 
  :أنظر  7

  .271-270ص .ص – 2001االسكندرية  –مؤسسة شباب اجلامعة  –إقتصاديات النقود والبنوك  –جميد ضياء موسوي  -

دور السياسة النقدية واملالية يف مكافحة التضخم يف البلدان النامية دراسة حالة اجلمهورية اليمنية  –امحد حممد صاحل اجلالل  -

  .64ص – 2006جامعة اجلزائر  - -رسالة ماجستري غري منشورة  – 1990-2003
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قة الزمان وسخرية األمور، حبيث أ�م ينتقدون أفضل من يقوم بإجراءات التخويف من التضخم هم من املعارضة وهذا من مفار  *

إجراءات احلكومة بضراوة لغرض سياسي وإنتخايب يف النهاية، إال أ�م بذلك يساعدون البنك املركزي على تنفيذ  إجراءات 

ة ال السياسة النقدية، من خالل نفخهم املتواصل يف نفري التحذير من التضخم، حبيث أ�م يزكون اخلوف من التضخم لدرج

 .يستطيع البنك املركزي نفسه القيام �ا �ذه الكفاءة والفعالية
 .26/08/2003املؤرخ يف  03/11من األمر  46املادة  8
 .46، املادة 26/08/2003املؤرخ يف  03/11األمر   9

 .47، املادة 26/08/2003املؤرخ يف  03/11األمر  10

 .مكرر 45املادة  - لقرضاملتعلق بالنقد وا 11/10/2017املؤرخ يف  17-10 11
 .هذا راجع لعدة إعتبارات منها الدينية، وعدم الثقة يف اجلهاز املصريف، ناهيك عن غياب الوعي املصريف وغريها من العوامل  *
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  دراسة مقارنة بين ماليزيا وفرنسا - آفاق وتحديات: تسويق السياحة الحالل

  :إعداد

  .*فوزية بوصفصاف. د

  :الملخص

 سادت يف السنوات األخرية بعض التوجهات السياحية، وبدأت تفرض نفسها بقوة، ومنها السياحة احلالل

ا اليت جنحت يف تسويق نفسها على أ�ا املقصد كانت البداية مع ماليزيو   .اليت تستهدف العائالت املسلمة امللتزمة

وا�معات العصرية دون أن ختالف  املثايل للعائالت اخلليجية، اليت تبحث عن سياحة ممتعة بني أحضان الطبيعة

كما قامت فرنسا بتوجيه جهودها التسويقية حنو هذا القطاع . العادات، التقاليد و تعاليم الشريعة اإلسالمية

  .حالسوقي املرب

  .ويف هذا البحث تناولنا السياحة احلالل وإسرتاتيجية تسويق هذا النوع من السياحة يف كل من ماليزيا وفرنسا 

  .، فرنسا، ماليزياالسياحة احلالل، تسويق، اإلسرتاتيجية التسويقية:الكلمات المفتاحية

Abstract : 

Some tourist trends have emerged in recent years, and began to Impose itself 

strongly, and targeting muslim families, while the beginning was with Malaysia 

wich has succeeded in marketing itself as the perfect destination for families to 

maintain the islamic Sharia, as France has directed its marketing efforts toward this 

lucrative market sector , and in this paper we dealt with halal tourism and 

marketing strategy of this type of tourism in Malaysia and France. 

Key words:halal tourism ; marketing ; marketing strategy, Algeria, France. 

  

  :مقدمة

جتمع السياحة من املنظور اإلسالمي بني حتقيق مقومات اإلنسان اإلميانية واألخالقية واملعرفية والرتفيهية 

فالسياحة هلا دور كبري يف التعريف  .واالقتصادية يف إطار ضوابط شرعية جتعلها بعيدة عن االحنراف والتفسخ

ولقد سادت يف السنوات األخرية بعض .لة وخاطئة عنهباإلسالم ونشره وإزالة ما علق يف األذهان من شبه باط

، "السياحة احلالل" التوجهات السياحية وبدأت تفرض نفسها بقوة، ومنها السياحة احملافظة أو ما يطلق عليها

                                                           
  fawziabsf@Gmail.comاململكة العربية السعودية –عضو هيأة تدريس  جامعة طيبةاملدينة املنورة   *
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ويهدف هذا النوع من السياحة لتوفري وجهات ميكن أن تقصدها العائالت املسلمة امللتزمة بقواعد الشريعة وتضم 

تقدم كحوليات، ومحامات سباحة ومرافق صحية تفصل بني النساء والرجال، وتقدم صناعة احلالل أيضا فنادق ال 

رحالت جوية ال تقدم على متنها املشروبات الكحولية أو حلوم اخلنزير، تعلن عن أوقات الصالة، وتعرض برامج 

تيح الفصل بني املسافرين الذكور دينية ترفيهية، كما توّفر مصاحف يف جيوب املقاعد أو إلكرتونية وأماكن ت

  .واإلناث

ويف هذا السياق، نالحظ توجه بعض الدول اإلسالمية لتكون وجهة للسياحة ومركزا جاذبا لتوافد السياح 

املسلمني إليها، مستفيدة من طبيعة خالبة أو مناخ مجيل ومعتدل، وكذلك ودية الشعب وترحيبه، إضافة إىل 

لذا جيب أن ال . املعماري الذي يلعب دورا هاما ومؤثرا على السياحة يف عصرنا هذاالتقدم العلمي والتكنولوجي و 

تقتصر جهود توفري العوامل اجلاذبة للسياح من املسلمني فحسب بل أن تشمل توفري حاجة السياح والزوار 

  .مبختلف العقائد واألجناس مبا ال يتعارض مع مبادئ اإلسالم وأحكامه

من السياحة مع ماليزيا اليت جنحت بقوة يف تسويق نفسها خالل السنوات وكانت بداية هذا النوع 

األخرية على أ�ا املقصد املثايل للعائالت اخلليجية اليت تبحث عن سياحة ممتعة بني أحضان الطبيعة وا�معات 

ة مستفيدة من مث خطت تركيا نفس اخلطو . العصرية دون أن ختالف العادات، التقاليد وتعاليم الشريعة اإلسالمية

وجود الكثري من املناطق ذات الطبيعة اخلالبة يف منطقة األناضول، واليت يتصف أهلها عامة باحملافظة على 

  .العادات، التقاليد ومتسكهم الشديد بتعاليم اإلسالم مقارنة مبناطق أخرى

إلسرتاتيجية ما هي ا: " من خالل ما سبق، فإن التساؤل الرئيسي الذي حنن بصدد اإلجابة عليه هو

املعتمدة يف تسويق السياحة احلالل يف ماليزيا وفرنسا؟، وما هي التحديات اليت تواجه تسويق هذا النوع من 

  . السياحة؟

  :وانطالقا من التساؤل الرئيسي، مت صياغة جمموعة من األسئلة الفرعية كما يلي

 ؟؛وفرنسا  ما هي إسرتاتيجية تسويق السياحة احلالل يف ماليزيا 

 ا هي التحديات اليت تواجه تسويق هذا النوع من السياحة يف كل من ماليزيا وفرنسا؟وم . 

  :ولإلجابة على هذه التساؤالت مت تقسيم البحث إىل حمورين

  السياحة والتسويق من املنظور اإلسالمي :المحور األول

 مفهوم السياحة من املنظور اإلسالمي؛  
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 الضوابط الشرعية للسياحة؛  

 سويق اإلسالمية؛أخالقيات الت  

  يف الصناعة السياحية" حالل" شهادة.  

  إسرتاتيجية تسويق السياحة احلالل يف ماليزيا وفرنسا:المحور الثاني

 السوق السياحي اإلسالمي؛  

 إسرتاتيجية تسويق السياحة احلالل يف ماليزيا؛  

 إسرتاتيجية تسويق السياحة احلالل يف فرنسا؛  

  ماليزيا وفرنسامقارنة تسويق السياحة احلالل يف. 

 : السياحة والتسويقمن المنظور اإلسالمي .1

مل تعد صناعة السياحة كما كانت يف املاضي القريب، بل تشعبت فروعها وأصبحت على متاس مع 

فهناك . معظم جماالت احلياة اليومية، وختّطت تلك احلدود الضيقة لتدخل بقوة إىل كل مكان، لتؤثر فيه وتتأثر به

واإلطالع على الغرائب وتسلق اجلبال وركوب األمواج والتزجل على رمال الصحراء، وهناك سياحة  سياحة املغامرات

ومن املفرتض أن متثل هذه التجارب الناجحة والطلبات .ترفيهية وثقافية ودينية �دف إىل زيارة األماكن املقدسة

  .ة واإلسالميةاملتزايدة دفعة قوية هلذا اللون النظيف من السياحة يف البلدان العربي

 :مفهوم السياحة من المنظور اإلسالمي .1.1

ينظر الكثري من الناس إىل السياحة على أ�ا خمالفة للشريعة، وأن فيها الفسوق والعصيان وما يغضب اهللا 

عز وجل، وهي نظرة خاطئة ألن األعمال واملعامالت السياحية عندما تنضبط بأحكام الشريعة اإلسالمية تتحول 

ولكن عندما تنحرف عن شرع اهللا تصبح شرا وضررا، واإلسالم حيث على . ويكون فيها اخلري والنفعإىل عبادة، 

السياحة اليت حتقق منافع مشروعة لإلسالم واملسلمني وهلا أمهية خاصة، حيث كان الفقهاء يسيحون من مكان 

كما أن التّجار املسلمون . اإىل آخر طلباللعلم وكان الدعاة جيوبون األرض من أجل جعل كلمة اهللا هي العلي

  .يتنّقلون من دولة إىل دولة للتجارة وللدعوة وهكذا، تعترب هذه النماذج أشكال من السياحة يف اإلسالم

اعترب الدين اإلسالمي السياحة وسائل تقّرب العبد من ربه، حيث امتدح السائحني والسائحات يف قوله 

:" تعاىل                        
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                              "1وقال أيضا ، " :

                                      "2.  

والتجول يف  للتقرب من خالقه من خالل هاتني اآليتني يتضح لنا أن معىن السياحة هي سياحة العبد 

  .األرض للتعبد والتدبر والتأمل يف ملكوت اخلالق وآيات خلقه من أجل املوعظة

ىل األراضي املقدسة للحج والعمرة سياحة دينية لتحقيق العديد من املنافع املشروعة، ويف ويعترب السفر إ

:" هذا اخلصوص يقول اهللا عز وجل                           

                       "3 . وتعترب السياحة يف اإلسالم من أفضل

وسائل التعارف بني الناس وإفشاء السالم واألمن ونشر الدعوة ودين اهللا، والتعرف على آيات اخلالق يف أجناس 

يف سلوكيا�م وهوايا�م، مما يزيدهم إميانا خلقه وألوا�م وألسنتهم، ويف عادا�م وتقاليدهم وأفكارهم وثقافتهم، و 

 .4بعظمته وقدرته، إضافة إىل التأمل يف كون اهللا وعظمته وإبداعات خلقه

ويتضمن مفهوم السياحة يف اإلسالم إتباع آداب وسنن يستحسن مراعا�ا من طرف السائحني تفاديا من 

ساين أو الفعل البشري الذي يرتبط بالعبادة، الوقوع يف حمظورات �ى عنها اإلسالم، أو هو ذلك النشاط اإلن

وينبغي أن يتقّيد جبملة من التعاليم واألدلة الشرعية ومنها عدم ترك واجب ديين كالصالة والصوم والزكاة من أجل 

الرتفيه والسفر، وعدم الوقوع يف احملرمات واملبالغة يف اإلنفاق على اللهو والرتفيه على حساب اإلنفاق على عائلته 

  .  5و على حساب عمله ونشاطاته، مبعىن املوازنة واملفاضلة بني احلاجات الضرورية واألقل ضرورةأ

من خالل ما سبق، نالحظ أنه عند احلديث عن السياحة احلالل فإن أول ما يتبادر إىل الذهن هو توفري 

ة على أداء الشعائر، باإلضافة حاجة املسلم املسافر بغرض السياحة من حيث �يئة الطعام احلالل والبيئة املساعد

إىل أبعاد أخرى تتمثل يف زيادة املعلومات والتفكر يف آيات اهللا وخلقه ومّد جذور التواصل مع شعوب العامل 

املتعددة فضال عن الدعوة اإلسالمية السلمية، وتبادل كثري من املنافع، ولنا أن نأخذ احلج ـ وهو العبادة اليت متثل 

الم ـ كنموذج على سياحة املسلم يف األرض ومقياس مثايل لنشاطه السياحي يف جهات ركنا من أركان اإلس

  .األرض املختلفة
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 : الضوابط الشرعية للسياحة .2.1

لقد وضع فقهاء اإلسالم جمموعة من الضوابط الشرعية لرتشيد عمليات السياحة ومعامال�ا من أمهها ما 

 :6يلي

الشريعة اإلسالمية كحفظ الدين، حفظ العقل، حفظ النفس، حفظ  وهي حتقيق السياحة ملقاصد :المشروعية.أ 

  كما تعني اإلنسان على الذكر والعبادة، وأي سياحة متّس هذه املقاصد فهي حرام؛. العرض وحفظ املال

وتعين أن تكون السياحة يف جمال الطيبات سواء يف املأكل أو املشرب أو الكالم أو السلوك، وجتنب :الطيبات.ب 

  الفواحش، وهذا الضابط من موجبات حتقيق ضابط املشروعية؛اخلبائث و 

جيب أن تساهم السياحة يف تنمية القيم التايل السياحة بدون أخالق تصبح فحشا وب:القيم األخالقية الفاضلة.ج 

املعاملة احلسنة، الصدق، األمانة، : األخالقية عند املسلم، أو على األقل احملافظة عليها، ومن القيم األخالقية

  احلب، التعاون، العّفة، النزاهة، الكرم، اجلود وتأصيل روح ومعىن األخوة بني الناس؛

إن االلتزام بالقيم اإلميانية واألخالقية يشكل الشخصية اإلسالمية املتميزة سلوكا يف  :السلوكيات المهذبة السوية.د 

  كل شيء، وبذلك تعترب رمزا لإلسالم؛

األسرة، ا�تمع ، ي الضروريات فاحلاجيات فالتحسينيات على مستوى الفردوه:االلتزام بفقه األولويات اإلسالمية.ه 

والدولة، وهذا حيقق التوازن املنشود يف حياة املسلم، حبيث ال تطغى التحسينات والكماليات على الضروريات 

وال جيوز  واحلاجيات، فال جيوز للمسلم أن يقوم برحلة سياحية وليس عنده ما يكفيه من الضروريات واحلاجيات،

  للمسلم أن يقرتض للسياحة، كما ال جيوز له أن يسرف ويبذر يف النفقات السياحية وهو معسر أو مثقل بالديون؛

وذلك يف أداء العمل السياحي من قبل شركات السياحة ليكون تعبريا صادقا عن اإلسالم، :اإلتقان واإلحسان.و 

ه، وال جيوز اإلمهال والتقصري والتعدي على حقوق السائح وحىت ينظر إىل املسلم أنه رائد وقائد وحضاري حيتذى ب

 .أو ابتزاز ماله أو التغرير به أو التدليس عليه

فال جيوز أن تؤدي السياحة الرتفيهية إىل تعطيل املسلم عن القيام :المحافظة على الفرائض والواجبات المشروعة.ز 

 .بفريضة من فرائض اإلسالم أو ضياع واجب ديين
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 :ت التسويق اإلسالميةأخالقيا.3.1

ومن أجل حتقيق هذه . التسويق يلعب دورا هاما يف تلبية احتياجات املستهلكني وحتقيق أهداف الشركة

األهداف جيب على املسوقني املسلمني التأكد من أن مجيع جوانب أنشطة التسويق مثل التخطيط للسلع، 

ت الرتوجيية املستخدمة ال تتعارض مع ما نص عليه اخلدمات، التسعري واسرتاتيجيات التوزيع فضال عن التقنيا

الصدق، الثقة، : هناك مبادئ أخالقية جيب أن تطبق على األنشطة التسويقية وهي. القرآن والسنة النبوية

اإلخالص، األخوة والعدالة، حيث جيب أن يكون هناك صدق يف تلبية احتياجات املستهلكني وضمان سالمة 

ر األخوة يف تعامل الشركاء التجاريني مع املستهلكني، وهذا من شأنه ضمان النجاح املستهلك، إضافة إىل شعو 

لألعمال التجارية، ودعم الثقة والوالء للمستهلكني، وأن يكون اإلنصاف يف التعامالت جلميع األطراف خاصة يف 

  .7تسعري املنتجات

ليست نسبية ولكن هي مطلقة يف إن األخالق اإلسالمية للتسويق ختتلف عن النهج العلماين يف أ�ا  

ويؤكد املنهج اإلسالمي تعظيم القيمة يف ضوء املصلحة العامة . حيا�م، حيث أ�ا تستند إىل الوصايا القرآنية

  :8فئات 4للمجتمع بدال من السعي لألنانية لتعظيم الربح، وميكن تقسيم املسؤوليات يف التسويق إىل 

  قدم هلم املوارد من أجل االستفادة وكسب مصادر رزقهم؛مسؤولية جتاه اهللا الذي خلق البشر و 

 من خالل احلفاظ على حقوق وسالمة املستهلك، وتكرميا له وملاله ولدمه؛: مسؤولية جتاه ا�تمع 

 مسؤولية خاصة باملسوقني من خالل الرعاية االجتماعية؛ 

 مسؤولية جتاه البيئة من خالل احملافظة عليها. 

 :الصناعة السياحيةفي " حالل" شهادة  .4.1

حتت تأثري العوملة، ظهرت العديد من منتجات العالمات التجارية واخلدمات اإلسالمية اليت بدأت تعزز 

. نفسها عرب احلزم اإلسالمية اخلاصة حيث بذلت جهودا يف القطاع املصريف والتأمني وامتدت إىل قطاع السياحة

نتاج جيب أن تكون حالل، وظهرت القوانني احلالل اليت ركزت فمن وجهة النظر اإلسالمية فإن املنتج وعملية اإل

 . 9على أنواع األطعمة املشروعة حبيث يكون إعدادها ومعاجلتها ونقلها وختزينها وفق ما نصت عليه الشريعة

ويعرف احلالل وصفا لألشياء أو اإلجراءات اليت تسمح �ا الشريعة اإلسالمية حبيث تتوفر فيها الشروط 

  :10التالية
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  أن ال حيتوي على أي أجزاء أو منتجات احليوانات اليت هي غري حالل للمسلمني أو منتجات احليوانات غري

 املذبوحة وفق الشريعة اإلسالمية؛

 أن ال حيتوي على أي مكونات تعترب جنس وفقا ألحكام الشريعة؛ 

 أن تكون املنتجات آمنة وغري ضارة؛ 

  باستخدام املعدات اليت تلوثت مع األشياء اليت هي جنس وفقا ألحكام أن ال يتم إعدادها ومعاجلتها وتصنيفها

 الشريعة؛

 الغذاء أو مكوناته ال حيتوي على أي جزء من أجزاء اإلنسان. 

فشهادة احلالل ختضع لعدة خطوات من أجل إثبات أن املواد وعملية اإلنتاج متوافقة مع الشريعة 

 :�11ا تليب متطلبات الثقة من خالل أربع فوائداإلسالمية، وشهادة احلالل هي شهادة مهمة كو 

 ثقة املستهلك يف املنتجات احلالل، والذي يسمح للمستهلكني باختاذ قرار الشراء؛ 

 إعطاء ميزة تنافسية، حيث ميكن املصنعني من استخدامه كأداة تسويق؛ 

 ة؛حيث تشري أن املنتجات ليست فقط حالل ولكن أيضا تليب شروط النظاف: جانب اجلودة 

 تشري شهادة احلالل إىل فحص العمليات بدءا من الذبح والتنظيف والتجهيز واملعاجلة : توفر آلية للتدقيق واملراقبة

 .والتطهري والتخزين والنقل فضال عن املمارسات اإلدارية

فتطبيق السياحة احلالل يف الفنادق يتطلب تقدمي خدمات تكون متوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، 

: 12ذا ال يقتصر على األكل واملشروبات احلالل، وإمنا تكون إدارة متكاملة للفندق وفق خصائص معينة منهاوه

ال كحول، أكل حالل فقط، وجود القرآن و سجادة الصالة يف الغرفة، أن ال يكون موقع السرير واملرحاض يف 

 ...اجتاه القبلة، وجود مصلى يف الفندق، والفصل بني النساء والرجال

 :13هناك جمموعة من املمارسات اليت تساهم يف حتقيق شهادة حالل، وتشمل

من قبل الشركة من أجل احلصول على شهادة حالل، واألنشطة قدمة هي الوثائق امل: ممارسات التوثيق الحالل  .أ 

اقبة والسلوكيات يف تقدمي املستندات احلالل اليت حتتوي على معلومات مثل بيانات الشركة، تسجيل الشركة، مر 

  الوثائق، املعايري وإجراءات التشغيل والتجهيز ونظام اإلدارة وبرنامج التدريب؛
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تشري إىل مسؤولية اإلدارة يف ضمان فعالية تنفيذ نظام مراقبة داخلية حالل، وجيب التأكد من :مسؤولية اإلدارة  .ب 

وى العاملة، املرافق، البنية املالية، الق(تدريب اإلداريني على مبادئ احلالل وتطبيقاته، وضمان موارد كافية

  .من أجل تنفيذ نظام حالل...) التحتية،

  يكون حمتوى املواد اخلام واملواد املصنعة أو اإلضافات حالل؛:المواد الخام  .ج 

من املهم حتديد موقع الشركة يف أكثر املواقع املستدامة كون أن املوقع قد يؤثر على أنشطة االبتكار :موقع الشركة  .د 

  والكفاءة، مع وجود منفذ للتخلص من النفايات ملنع التلوث املتبادل من خالل األفراد واملعدات؛ وعملية اإلنتاج

شري إىل الظروف والكيانات واألحداث والعوامل احمليطة اليت تؤثر يف املنظمة، وحتديد الفرص ت:العوامل الخارجية  .ه 

يف توفري جماالت تكون نظيفة واالمتثال ويشري ا�ال اخلارجي ألنشطة وسلوكيات املرفق السياحي . واملخاطر

  ملمارسات التصنيع اجليدة؛

من خالل توفري املبىن، نظام الصرف الصحي، اجلدران، السقف، األبواب، نظام :فرضية األنشطة والسلوكيات  .و 

رة اإلضاءة، التهوية وغريها، حبيث تكون يف حالة جيدة ونظيفة، ويكون تصميمها وبناؤها أو جتديدها مهيأ للسيط

  .على خماطر التلوث

تشمل مرافق إمدادات املياه والتخزين وغرفة التجميد، واملصارف، واملراحيض والنقل، حيث تكون :التسهيالت  .ز 

  مركبة النقل خمصصة ومناسبة لطبيعة النشاط احلالل فقط ؛

توي على مواد هي األنشطة والسلوكيات يف توفري األجهزة واآلالت اليت تكون نظيفة وال حت:األدوات والمعدات  .ح 

  خمالفة للشريعة وأن تستخدم فقط للطعام احلالل؛

فعالية املؤسسة تعتمد على معرفة ومهارة املوظفني الذين يسامهون يف تطوير اخلدمات والتحلي :الموظفين .ط 

  بأخالقيات العمل، وأن يتميزوا بالرعاية الصحية والنظافة الشخصية، وارتداء املالبس املناسبة؛

مكافحة اآلفات هو تطبيق ورصد جمموعة متنوعة من املواد الكيميائية املستخدمة لقتل احلشرات :مكافحة اآلفات .ي 

  والقوارض؛

األنشطة والسلوكيات للتخلص من النفايات وحتقيق وفورات يف التكاليفوكفاءة أفضل، من خالل :إدارة النفايات  .ك 

واد الكيميائية الضارة على النحو املالئم وبعيدا عن تنفيذ تدابري إلدارة النفايات على حنو فعال، وأن يتم ختزين امل

 .األطعمة احلالل
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 :إستراتيجية تسويق السياحة الحالل في ماليزيا وفرنسا .2

تشهد سوق السياحة اإلسالمية منوا الفتا يف مجيع أحناء العامل حيث ترتبع على عرش أسرع القطاعات 

سلم على اللجوء للمرافق واملنشآت امللتزمة، ومن جهة منوا نتيجة تنامي الثروة من جهة، وحرص السائح امل

املتفشية يف الغرب جترب مزيدا من السياح املسلمني على البحث عن ) Islamophobia(أخرىفإناإلسالموفوبيا 

وجهات بديلة يستطيعون االستجمام فيها دون مضايقات، مما يوفر سوقا خصبة للمستثمرين الذين يضعوا فيها 

  .ئنانأمواهلم باطم

ومن أجل هذه الطفرة تتسابق تركيا وماليزيا وعدة دول إسالمية أخرى وغري إسالمية جلذب السائحني  

وفيما يلي سنتطرق إىل جتارب بعض الدول . املسلمني حول العامل بتوفري تسهيالت تتوافق مع معتقدا�م الدينية

  .فيمجال تسويق السياحة احلالل مثل ماليزيا وفرنسا

 :لسياحي اإلسالميالسوق ا .1.2

السوق السياحي املسلم هو هدف ينظر إليه املسوقون على افرتاض أن الدين ميثل أحد العوامل اهلامة يف 

صنع قرار السفر حنو وجهة معينة ولذا اجتذبت السياحة احلالل العديد من الربامج السياحية اليت تستند كليا على 

باللباس والسلوك والنظام الغذائي و املمارسات الدينية، فاستهدفت  ، فيما يتعلق"الثقافة اإلسالمية" ما يعرف ب

العائالت اخلليجية املشهود هلم باحملافظة على تعاليم الشريعة اإلسالمية وامتالكهم ملوارد مالية معتربة، وبالتالييتمتع 

احة الغربية تسبب يف إضافة إىل أن اجلانب السليب للسي. هذا السوق بإمكانات واعدة مما جعله سوقا مستهدفا

ظهور السياحة اإلسالمية ملا هلا من تأثري سليب على ا�تمعات املسلمة مثل استهالك الكحول، الدعارة، 

  ...االختالط بني اجلنسني،

وتتطور نفقات السياح القادمني من دول إسالمية أسرع مما هو عليه يف معدل السياحة العاملية، ويتوقع أن  

، وبلغت حصة نفقات 2020مليار عام  192إىل  2011مليار عام  126أي من   50تزداد بنسبة 

من  25، و2011من إمجايل نفقات السياحة العامليةيف سنة  12,3السياح من الدول اإلسالمية نسبة 

األسواق الكربى من حيث ) 1(وميثل اجلدول رقم. 14هذا النمو من الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي

تها يف السياحة العاملية، حيث نالحظ أن أكرب سوق هو السوق الكلي للمسلمني يليه السوق األملاين مسامه

  .مليار دوالر 111,889حيث بلغت حصة إنفاق السياح األملان
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   2011إنفاق السیاح في العالم لسنة ):1(جدول رقم

  الھند  متحدةالممكلة ال  الصین  الوالیات المتحدة  ألمانیا  السوق الكلي للمسلمین  
إجمالي إنفاق السیاح 

  )ملیون دوالر أمریكي(
126,124  111,889  93,999  65,369  60,689  14,741  

Source: Dinarstandard and crescentratingllc; 2012; Global muslim lifestyle travel market 

2012;P 4; Purchase full study at(http://advisory.dinarstandart.com/travelstudy); 15-02-2014. 

مليار من العمالء احملتملني، وتسويق الوجهات اإلسالمية هي  1.82ويشكل املسلمون سوقا عاملية ب 

صميم املنتجات بالتأكيد ليست مهمة سهلة، واستكشاف السمات اإلسالمية من شأنه أن يساعد املسوقني يف ت

  .   15واخلدمات اليت تليب حاجات السياح املسلمني، وكذلك استخدام املظاهر اإلسالمية يف الربامج الرتوجيية

  :إستراتيجية تسويق السياحة الحالل في ماليزيا.2.2

وشعور سياح الشرق األوسط بعدم االرتياح للسفر إىل الدول األوروبية  2001سبتمرب  11بعد أحداث 

املعاملة املتدنية، استغلت ماليزيا الفرصة جلذب السياح العرب، وخاصة سياح الشرق األوسط الذين بسبب 

، فسطرت ماليزيا أهدافا رئيسية جديدة للسياحة وقدمت حوافز لتشجيع السياحة 16يتمتعون بقدرة شرائية عالية

تغلة التسارع يف وترية العوملة والطفرة اإلسالمية واختذت إجراءات لتطوير هذه السياحة باعتبارها وجهة جديدة ومس

  .النوعية  يف العلوم والتكنولوجيا والتغري املستمر يف تصميم املنتجات وعمليات التصنيع

وتعترب ماليزيا بلد مسلم من جنوب شرق آسيا، حيتوي على الكثري من البىن التحتية اإلسالمية كاملساجد، 

كما تعترب وجهة آمنة مع ثقافة مألوفة، وهي قادرة على تلبية . ابةمواقع الرتاث اإلسالمي، ثقافات وعادات جذ

إضافة إىل ذلك أن سكان ماليزيا أغلبهم من املسلمني ولديهم اجتاه عايل حنو تفضيل .حاجات املسافرين املسلمني

ير مبادرات ، لذا انتهجت ماليزيا إسرتاتيجية لتعزيز التنمية السياحية القائمة على تطو 17شراء املنتجات احلالل

السياحة املثرية واملميزة من خالل اإلدارة السليمة للوجهات السياحية والرتكيز على األنشطة الرتوجيية، و�دف 

ومن بني . أكرب بلدان العامل من حيث عائدات السياحة العاملية 10ماليزيا من خالل هذه اخلطة أن تكون ضمن 

  :18ما يلي) 2015ـ 2011(يزيا العاشرةالنقاط الرئيسية لتنمية السياحة وفق خطة مال

 إنشاء جمموعات سياحية من خالل حتسني املنتجات القائمة واجلديدة واملبدعة؛ 

 تطوير القطاع اخلاص والشراكة مع القطاع العام؛ 

 حتسني احملافظة على املواقع السياحية من خالل مناهج متعددة؛ 

  السياحة املاليزية يف اخلارج؛زيادة األنشطة الرتوجيية واإلعالنات من قبل مكاتب 

 تشجيع املبادرات املتباينة لتوفري أمناط السياحة احلصرية والفريدة من نوعها. 
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وكما متيزت هذه اإلسرتاتيجية بالرتكيز على الرتويج السياحي والتوسع يف سوق السياحة العاملية، وهذا 

لسياحة وتنمية املوارد البشرية للقطاع، واجلدول يتطلب وجود خطة خاصة للمبادرات البحثية والتعليمية يف جمال ا

 ).2012 -2005(ميثل  تطور مؤشرات السياحة يف ماليزيا خالل الفرتة ) 2(رقم

  )2012-2005(تطور مؤشرات السياحة في ماليزيا خالل الفترة): 2(جدول رقم 

  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  
  25  24,71  24,57  23,64  22,05  20,97  18,54  16,43  )یون سائحمل(إجمالي عدد السیاح الوافدین 

  -  19,59  18,31  17,23  18,55  17,94  10,42  8,84  )ملیون دوالر(إجمالي الدخل السیاحي 

ة ، منظم2013، 2010، 2006، 2005اآلفاق والتحديات، تقارير : السياحة الدولية يف البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي :المصدر

، يف املوقع )مركز أنقرة( املؤمتر اإلسالمي، مركز األحباث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية

  .)www.sesric.org(،)15-02-2014(االلكرتوين

مليون  25إىل  2005مليون سنة  16,43حيث نالحظ تطور عدد السياح الوافدين إيل ماليزيا من 

، وهي زيادة معتربة،وبالرغم من األزمة املالية العاملية سنة 34,28أي بزيادة تقدر ب  ،201219سائح سنة 

، إال أن القطاع السياحي مل يتأثر �ذه األزمة حيث الحظنا زيادة يف عدد وإنفاق السياح الوافدين إىل 2008

 هذا ا�الباإلضافة إىل ماليزيا وهذا يرجع العتماد ماليزيا على االقتصاد اإلسالمي وقطعت شوطا كبريا يف

اإلسرتاتيجية السياحية املنتهجة من قبل ماليزيا لتطوير السياحة من خالل سعيها البتكار منتجات سياحية جديدة 

  .تليب أذواق وحاجات شرائح خمتلفة من السياح

الل اإلمكانيات فماليزيا لديها قدرة كبرية لتطوير السياحة اإلسالمية لتحقيق االستدامة االقتصادية من خ

  :20اليت تتوفر عليها واليت نوجزها فيما يلي

 :الموارد الطبيعية  .أ 

ماليزيا لديها الكثري من املوارد الطبيعية اجلميلة من سواحل، جبال، شالالت، والطيور الغريبة واحليوانات الربية، 

  ..والشواطئ البحرية، والغابات املدارية، واجلزر والبحريات

 :التاريخيةالموارد الثقافية و   .ب 

السياحة الرتاثية هي اآلن وجهة سياحية حمتملة، فماليزيا لديها ثراء يف العادات والتقاليد اإلسالمية، واليت تقف     

جنبا إىل جنب مع الثقافات الذاتية لكل بلد، فمثال يوجد برج التوأم والذي يعترب ثاين أكرب مبىن يف العامل وهو 

ل الشرقي واليت تعترب جمموعة من الرتاث اإلسالمي الحتوائها على مسجد جيذب السياح، وكذا مناطق الساح
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، وكذلك الرتاث الثقايف املتمثل يف مركز احلرف ...الدولة، واملتحف اإلسالمي كيالنتان، ومسجد العابدين، 

  .اليدوية، وبناء القوارب التقليدية

 36ن خالل برنامج التحول للوصول إىل م 2020ولقد وضعت ماليزيا هدفا لتنمية السياحة ألفق 

مليون سائح خالل هذه الفرتة، وحىت حتقق ماليزيا أهدافها عليها إعداد إسرتاتيجية تسويقية مبنية على دراسات 

حقيقية للسوق السياحي اإلسالمي، وبصفة خاصة سلوك املستهلك املسلم من أجل تفصيل العروض السياحية 

  .احلالل

اإلسالمية من شأنه أن يساعد يف تطوير إسرتاتيجيات التسويق جلذب السياح  فالتعرف على املظاهر

املسلمني، ولقد سعت ماليزيا من خالل الدراسات واألحباث اليت قامت �ا واستهدفت السياح العرب واملسلمني 

السياحية من أجل التعرف على تفضيال�م، وحاولت مراعاة اخلصوصية اإلسالمية يف إعداد وتصميم  منتجا�ا 

 :21من خالل ما يلي

  توافر املساجد يف الوجهات السياحية قد يزيد من مستوى الرضا؛ إضافة إىل أن املسجد يف حد ذاته معلم سياحي

 له جاذبية متميزة؛

 ويشري إىل املواد الغذائية اليت ميكن استهالكها حبيث تكون متوافقة مع الشريعة اإلسالمية ألن : توفري الطعام احلالل

م اخلنزير واألطعمة املشتقة من اخلنزير وغريها من املنتجات من احليوانات اآلكلة للحوم، أو تلك اليت تتغذى حل

من اجليف، واملشروبات الكحولية، واحليوانات اليت ال يتم ذحبها على الطريقة اإلسالمية، كلها تعترب حمرمة من 

لسياحية من شأنه أن يساهم يف جذب السياح وجهة نظر املسلمني، وتوفر الطعام احلالل يف الوجهات ا

 املسلمني؛

 الشريعة اإلسالمية حتضر على املسلمني القمار، وتورطهم يف صناعة القمار؛ 

  الشريعة اإلسالمية حتضر املسلمني من إقامة عالقات حمرمة، وال تسمح لإلباحية اجلنسية أن تتفشى يف ا�تمعات

حتضر الدعارة والسلوكيات مثل الصور غري الالئقة من املودة يف شاشات العرض العامة، ويف املسلمة، وماليزيا 

 بعض الدول املاليزية التشريعات ال تسمح ملنشآت الضيافة لغري املتزوجني من اجلنسني من أن يكونوا على مقربة؛

 عني عليهم مراقبة صارمة للباس، مستوى املطابقة لقواعد اللباس اإلسالمي، وبشكل خاص للسياح العرب الذين يت

حيث يفضلون عدم تعريض أنفسهم وعائال�م لبيئات تتناىف مع عادا�م، ويف بعض الواليات املاليزية احملافظة 

تفرض قواعد اللباس املناسب، وحتضر الناس الذين يلبسون مالبس فيها عري، عالوة على ذلك من املتوقع أن 

 سالمي عند زيارة األماكن املقدسة مثل املساجد؛يتزين السياح الغربيون بالزي اإل
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 ووجود جداول زمنية لإلبالغ عن وقت الصالة يف )املساجد( توفري اخلرائط اليت تشري إىل مواقع املرافق اإلسالمية ،

 املطارات والفنادق واحلدائق؛

  تعرض أطفاهلم ملثل هذه حضر قنوات الكبار يف جمال الرتفيه يف الفندق ألن املسلمني ال يكونون سعداء إذا

 األمور؛

 جيب على املنشغلني يف الضيافة األخذ بعني االعتبار العمارة اإلسالمية يف تصميم الفندق؛ 

 من األفضل تقدمي السواكللسياح املسلمني يف غرفهم؛ 

 لركاب ختصيص موظفات للنساء واملوظفني الذكور للرجال، مثل توافر سيارات األجرة مع خدمة السائقني اإلناث ل

 .اإلناث

كما ركزت ماليزيا على رضا السياح من خالل ضمان مرافق عالية اجلودة وتطوير البنية التحتية، وحفظ 

وصيانة املوارد السياحية واحلفاظ عليها من خالل احملافظة على الغابات والتالل واألراضي الرطبة، ومواقع الرتاث 

 :22والتقاليد الثقافية بطريقة مستدامة من خالل

  تعيني منطقة كواالالمبور سييت سنرت باعتبارها منطقة التسوق احليوية، وقد وضع هذا املشروع ممرات املشاة ووسائل

 النقل العام مثل السكك احلديدية، وخدمة احلافالت لتسهيل تنقل السياح؛

 م السياحة، حيث تطلع من أجل دع) اسكندر ماليزيا، سبيانغ، وبينانغ(إنشاء ثالثة منافذ جديدة فاخرة يف ماليزيا

 ماليزيا ألن تكون وجهة التسوق الكربى يف آسيا؛

 إنشاء مركز عاملي للتنوع البيولوجي من أجل دعم السياحة املسؤولة واملستدامة، وركزت على التنوع : املغامرة

اخلدمة وحزمة املنتجات  البيولوجي للغابات املطرية والبيئات البحرية والنباتات، واحليوانات احمللية، وتوفري التميز يف

 واالستخدام املستدام للموارد؛

 من خالل إقامة مناطق ترفيهية خمصصة وتطوير اخلربات احمللية وتنظيم أفضل لصناعة املنتجعات : املرح العائلي

 .الصحية

مليون مليار دوالر لبناء  303بدا مستثمرون عربا مشروعا تقدر تكلفته ب  2009حيث يف عام 

تني يف ماالكا املاليزية التارخيية، إحدامها على جزيرة صغرية على جنويب املدينة واألخرى على الشاطئ مدينتني عربي

غريب امليناء التارخيي �دف جذب أكرب عدد من السياح العرب الباحثني عن هذا النوع من السياحة يف ماليزيا، 

كار بدال من االعتماد على نسخ الثقافة الغربية وحنن حباجة لتسخري قوتنا االقتصادية لدعم وتطوير مثل هذه األف

  .23بدون أي ابتكار واليت ال تتوافق مع قيمنا
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ومن خالل الدراسات اليت أقيمت حول السياحة يف ماليزيا كشفت أن األصدقاء واألقارب يلعبون دورا 

أة السياحة املاليزية بالقيام رئيسيا يف نشر املعلومات حول ماليزيا لدى السياح من الشرق األوسط، وهذا ما دفع �ي

حبمالت تروجيية مكثفة باستخدام جمموعة متنوعة من وسائل اإلعالم للوصول إىل اجلمهور، ومن املعروف أن 

  .ماليزيا تعامل السياح بشكل جيد وهذا ما مسح بتمرير رسالة جيدة حول املنطقة

حول ماليزيا للسياح احملتملني من  كما اعتمدت على السياحة اإللكرتونية من خالل توفري املعلومات

الشرق األوسط، حيث عملت على زيادة تواجدها على االنرتنت عن طريق جعل مواقعها على شبكة االنرتنت 

جذابة وحتديثها باستمرار، وباإلضافة إىل شبكة االنرتنت هناك وسائل اإلعالم واإلعالن األخرى مثل املعارض، 

، حيث يوجد يف ماليزيا ثالثة من "ماليزيا حقا آسيا" ونية، وتتخذ ماليزيا شعاروسائل اإلعالم املطبوعة وااللكرت 

اإلسالم، واهلندوسية، والبوذية، و للزائر الذي يزورها فرصة معرفة الثقافة املاليزية، : األديان الرئيسية يف العامل

 . 24والصينية واهلندية

الوجهات السياحية، وجيب على النساء املسلمات كما متنع ماليزيا استخدام صور مثرية جنسيا يف تسويق 

 .25ارتداء احلجاب، باإلضافة إىل أن الصور النسائية يف الرتويج غري قانونية

وتسوق ماليزيا نفسها على أ�ا وجهة للتسوق معفاة من الرسوم اجلمركية على السلع السياحية جلذب 

ماليزيا مقارنة مع الدول ا�اورة، نظرا لفرض ضرائب  السياح األجانب، حيث سعر السلع األجنبية هي العالية يف

وظيفة خالل هذه  64000يف عدد السياح وتوفري  35عالية، ويساهم هذا املشروع بتحقيق زيادة قدرها 

  .الفرتة

ومتلك ماليزيا استثمارات ضخمة يف جمال السياحة اإلسالمية، إّال أنه توجد جمموعة من املعوقات يف 

  :26ذا النوع من السياحة وتتمثل فيما يليتطبيق ه

  عدم كفاية أنشطة البحث بالرغم من وجود أحباث ضخمة أجريت يف مجيع أحناء العامل يف موضوع كيف ميكن أن

تكون السياحة أداة لتحقيق التنمية املستدامة، وملاليزيا مبادرات سليمة يف هذا ا�ال، ولكنها غري كافية خاصة ما 

 حث حول السياحة احلالل؛تعلق منها بالب

  عدم متكن ماليزيا من وضع سياسة وإسرتاتيجية للسياحة اإلسالمية املشرتكة، حىت أ�ا غري قادرة على بناء

 عالقات دولية سليمة يف هذه النقطة؛

 من الصعب جدا وضع إسرتاتيجية حديثة للتسويق تكون مناسبة لتطوير هذه الصناعة؛: مشكلة التسويق 
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 لقد عقدت الدول السياحية خمتلف االتفاقيات وشاركت يف عمليات بينهم لتنمية هذا القطاع : يقانعدام التنس

وزيادة فرص العمل، لكن ال توجد عمليات تنسيق بني البلدان والوكاالت املسلمة، فحرمت ماليزيا من فوائد قطاع 

 .السياحة احلالل

القيام بدور إجيايب وقوي لالستفادة من إمكانات  وميكن ملاليزيا ضمان سوق السياحة احلالل من خالل

  :السياحة من خالل

 جيب ضمان البنية التحتية املناسبة واالتصاالت جلذب السياح مثل سوق : تطوير البنية التحتية واالتصاالت

 املنتجعات والفنادق اإلسالمية فضال عن الوجهات اإلسالمية اليت تشكل األنشطة السياحية؛

 من خالل إنشاء مرافق منفصلة بني اجلنسني، وإعداد برامج الرتفيه : اإلسالمية السياحية ترتيب األحداث

 اإلسالمية يف األماكن السياحية، ولقد جنحت اململكة العربية السعودية وإيران يف تطبيق هذا؛

 السياحية اإلسالمية، ميكن لوسائل اإلعالم أن تلعب دورا حيويا يف تعزيز األنشطة : الدور اإلجيايب لوسائل اإلعالم

 وميكن ملاليزيا أن تؤسس قناة فضائية هلذا الغرض؛

  تطبيق إسرتاتيجية تسويقية مناسبة لتطوير السياحة بدء من بناء الصورة اإلجيابية كبلد مسلم، والرتكيز على

 السياحة احلالل؛

 كة مع الدول اإلسالمية األخرى ميكن ملاليزيا أن تقوم بتسويق حزم سياحية مشرت : التنسيق بني البلدان املسلمة

 جلذب السياح؛

 أن تعزز عالقا�ا مع األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي لزيادة األنشطة السياحية بني الدول؛ 

  ختصيص األموال الالزمة ألنشطة البحث والتطوير يف جمال السياحة اإلسالمية، وإنشاء معاهد وحبوث يف هذا

 .الصدد

 :السياحة الحالل في فرنساإستراتيجية تسويق .3.2

هناك العديد من الدول بدأت تنظر للسائح القادم من دول إسالمية من ناحية اقتصادية حبتة، تستند إىل 

حماولة استقطابه من خالل احرتام معتقداته الدينية املبنية على احلالل واحلرام، وبات جذب الزبائن املسلمني 

  .طاعم واملنتزهات يف أوربا بصفة عامة وفرنسا بصفة خاصةامللتزمني هدف للعديد من املتاجر وامل

من إمجايل الناتج  6,6وميثل القطاع السياحي أهم القطاعات االقتصادية يف فرنسا ويساهم بنحو 

مليون أورو، وأصبحت  41,7مليون سائح سنويا، وبدخل إمجايل قدره  83احمللي اإلمجايل، وتستقطب فرنسا 
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وميثل اجلدول املوايل تطور مؤشرات .27ة يف العامل بعد الواليات املتحدة ، واسبانيابذلك ثالث وجهة سياحي

  ).2012-2005(السياحة يف فرنسا خالل الفرتة

  ).2012- 2005(تطور مؤشرات السياحة يف فرنسا خالل الفرتة): 3(جدول رقم

  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  
إجمالي عدد السیاح الوافدین 

  )لیونم(
76  79,1  81,9  79,10  76,8  77,42  81,4  83  

1.2  4.2  3,8  -3,53  -3  0,8  4,9  1,8  

إجمالي الدخل السیاحي   
  )ملیون أورو(

42,3  46,3  54,2  55,67  49,4  48,23  54,5  41,7  

3,5  4,3  17  2,64  -12,7  -2,4  17  -6  

Source:Ministére de l’artisanat du commerce et du tourisme; rapports (2013 -2012-2010 -

2008 - 2007 -2006 -2005) ; Dgcis ;France (http://dgctis.redressement-productif-gouv.fr/etudes-et-

statistiques)(15-02-2014). 

إىل سنة  2005ومن خالل هذا اجلدول نالحظ زيادة يف عدد السياح الوافدين إىل فرنسا من سنة 

 81,9، وقدر إمجايل عدد السياح ب 17، حيث وصلت نسبة الزيادة يف إمجايل الدخل السياحي ل 2007

ة يف اخنفاض ملحوظ يف مؤشرات السياح 2009و 2008مليون سائح، يف حني نالحظ أنه خالل سنيت 

فرنسا، وهذا يرجع إىل األزمة املالية العاملية وآثارها السلبية على االقتصاد السياحي العاملي، إال أنه بداية من 

مليون سائح  83نالحظ بداية تعايف القطاع السياحي يف فرنسا، حيث وصل عدد السياح الوافدين ل  2010

  . 2011مقارنة ب  6إال أنه يف املقابل نالحظ اخنفاض إنفاق السياح بنسبة 

فاإلسرتاتيجية السياحية الفرنسية تقوم على مراقبة اجتاهات وسلوك السائحني احملتملني وإطالق خطط 

تسويقية تتميز باإلبداع واالبتكار، والعمل على خلق مثال حيتذى به عن طريق إبراز مستوى احلرفية واجلودة يف 

كمحطة جذب سياحي وخلق الفائدة والعمل على زيادة   العمل من خالل تعزيز االنطباع احلسن عن فرنسا

الدخل الناتج من السياحة عن طريق تشجيع السياحة وحث السياح على زيادة رحال�م إىل فرنسا، وزيادة 

  .احلمالت الرتوجيية يف كافة أحناء مناطق فرنسا

وربا، معظمهم من ماليني مسلم، ويشكلون أكرب جتمع للمسلمني يف أ 7ويعيش يف فرنسا حوايل 

. سنويا15، ويرتفع عدد مستهلكي املنتجات احلالل يف فرنسا بنحو 28املهاجرين من دول املغرب اإلسالمي

وأخذ سوق املنتجات احلالل زمخا كبريا يف ضوء وجود جاليات مسلمة كبرية يف فرنسا حيث تقدم العديد من 

ا لتقدمي وجبات حالل مثل مطعم الوجبات املطاعم وجبات حالل، ومنها مطاعم كربى خصصت بعض حمال�

 Mc)وهي املنافس الرئيس لسلسلة مطاعم ماك دونالد–، حيث أعلنت الشركة (Quick)السريعة كويك
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Donald) - مطعما يقدم مأكوالت تتوافق مع الشريعة اإلسالمية، وتشكل املطاعم احلالل  22أ�ا أنشأت

6 29من جمموع شبكتها يف فرنسا. 

ألف سائح، ويأيت العدد األكرب من السعودية 300سياح اخلليجيني لفرنسا سنويا إىل ويصل عدد ال

، لذلك قامت فرنسا بفتح مكتب يف اإلمارات يعمل على صياغة خطط ومحالت تروجيية يف خمتلف العربيةواإلمارات

األنشطة اليت �دف إىل أرجاء اإلمارات واالشرتاك يف كل الفعاليات ذات العالقة بالسياحة والقيام بالعديد من 

التعريف جببال األلب الفرنسية، ورياضة التزحلق على اجلليد، وتقدمي فكرة شاملة عن األنشطة السياحية املعتمدة 

  .30يف فرنسا من أجل جذب أكرب عدد ممكن من السياح

ت تركز على وبالرغم من اختالف الثقافة بني الدول الغربية والدول اإلسالمية فإن الدول األوروبية بدأ

القيم املشرتكة من أجل تسهيل التفاعل بني الدول اإلسالمية، ومن خالل الدراسات والبحوث اليت قامت �ا 

عملت على إدارة مشروع لدمج اخلدمة اإلسالمية يف فنادقها من خالل تقدمي مميزات ترضي متطلبات السياح 

  :31املسلمني منها

السياح املسلمني يطلبون نسخة من القرآن الكرمي يف غرف الفنادق كثري من :توفير نسخ من القرآن في الغرف  .أ 

  اليت يقيمون �ا، وهذا يعترب وسيلة بسيطة إلرسال رسالة ترحيب قوي للضيوف املسلمني؛

  حيث يتيح للمرأة املسلمة خيار التسرت يف حني تتمتع مبنتجع صحي؛:تخصيص حوض سباحة للنساء  .ب 

 يكون السياح قادرين على مواكبة األحداث اجلارية يف الوطن العريب؛ حىت: القنوات التلفزيونية العربية  .ج 

السياح املسلمون يعتربون الكحول حمرم لذلك يتم تقدمي حانات غري كحولية : خيارات حرة متعلقة بالكحول  .د 

 مثل صاالت لشرب الشاي؛

ة للسياح املسلمني، وتقدمي وهذا يعترب وسيلة فعالة وعرضا مغريا بالنسب: تقديم مأكوالت خاصة بالشرق األوسط  .ه 

 املأكوالت اللذيذة جيذب الضيوف من كل أحناء العامل بغض النظر عن الدين أو الثقافة؛

هل يقدم الفندق مرافق منفصلة فيما خيص املنتجعات الصحية، ويف : تخصيص مرافق خاصة بالمسلمين  .و 

 املسلمني عند ختطيط عطال�م؛ الشواطئ ومحامات السباحة؟، وهذا السؤال يشغل بال العديد من الضيوف

غالبا ما تتطلب الثقافات اإلسالمية أن يكون موظفي الغرف إناثا ألنه ال : تشغيل موظفي الغرف من اإلناث  .ز 

جيوز للرجل األجنيب أن يرى املرأة املسلمة دون حجاب، لذلك فمن األفضل أن يكون موظفي الغرف إناث نظرا 

 هلذا األمر؛ حلساسية العديد من السياح املسلمني
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كتوفري سجادة الصالة، وكذلك حتديد اجتاه القبلة للصالة، وهذا بالتأكيد يثري إعجاب العديد : المرافق للصالة  .ح 

 من السياح املسلمني امللتزمني؛

من أجل تلبية احتياجات السياح املسلمني، لذلك جيب أن يكون الفندق واعيا : تقديم الطعام الحالل  .ط 

 .اخلاصة �ذا األمر لالحتياجات واملتطلبات

  :وفيما يلي أمثلة عن بعض الفنادق اإلسالمية يف العاصمة الفرنسية باريس

 فندق)Foquet’s :( جنوم، ولديه مرافق للسباحة، ويعترب هذا الفندق مثاليا لقضاء عطلة �اية  5هو فندق

 جمموعة من اخلدمات مثل األسبوع يف باريس، ويتم جتهيز الغرف بشكل يتناسب مع السياح املسلمني مع تقدمي

 وجود سجادة الصالة، نسخة من القرآن يف الغرفة ومبىن لصالة ال تقدم الكحول؛

 فندق)Hotel Lancaster :(هذا الفندق يقدم مأكوالت خاصة بالشرق األوسط؛ 

 فندق)Shangri-la Hotel :( فندق فاخر يقدم قائمة طويلة من اخلدمات للسياح املسلمني من خالل

 ملطبخ وخدمات الغرف ومرافق السباحة وفق متطلبات هذه الفئة من السياح؛تكييف ا

 فندق)Hotel Sezz :( وهو يقدم خدمات للسياح املسلمني تتعلق بالغرف والطعام وخدمات للنساء مما

 .جيعلهم مرتاحني خالل إقامتهم يف الفندق

جلميع السوق االستهالكية  ولقد بدأت الوكاالت السياحية احلالل تنشط يف فرنسا على نطاق واسع

املسلمة، حيث اختذت الفنادق واألماكن السياحية تدابري لتلبية احتياجات السياح املسلمني مثل عدم تقدمي  

  .كحول، وال يوجد اختالط يف محامات السباحة وتقدمي خدمات يف الغرف

  :وتسويق السياحة احلالل يف فرنسا تواجه جمموعة من التحديات نذكر منها

 جه املطاعم احلالل حتديات يف فرنسا لكو�ا تقدم الطعام احلالل، حيث اعترب املسؤولون احملليون هذا التوجه توا

 متييزا وتشجيعا على االنقسام الطائفي؛

   يتضمن الفندق املتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية أحواضا للسباحة غري خمتلطة، كما مينع وسائل اللهو

دية القمار، إىل جانب االهتمام بالعبادات، إال أن الفنادق اإلسالمية تواجه حتديا يتمثل يف كاملالهي الليلية، وأن

أن ختليها عن بعض األمور املتعارف عليها عامليا حيرمها من اإلدراج ضمن التصنيفات العاملية للفنادق من حيث 

 وضعها يف سلم الدرجات املتعارف عليها يف هذا اجلانب؛
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  يفضلون بلدان سياحية مسلمة مثل مصر، ماليزيا، اندونيسيا، اليت تعترب بالنسبة إليهم أفضل السياح املسلمون

، ونظرة الغرب للمسلمني املتشددين على أ�م 2001سبتمرب  11مواقع االستجمام،  وخاصة بعد أحداث 

 جهة سياحية مفضلة لديهم؛إرهابيني، مما جعلهم ال يشعرون باالرتياح يف تلك البلدان واختيار البلدان املسلمة كو 

  هناك منافسة شديدة من الدول السياحية الستقطاب هذه الفئة من السياح، وخاصة من الدول اإلسالمية مثل

ماليزيا اليت جنحت يف تسويق نفسها على أ�ا املقصد املثايل للعائالت احملافظة اليت تبحث عن سياحة ممتعة، 

 .ية املتحدةوكذلك بالنسبة لرتكيا واإلمارات العرب

 :مقارنة تسويق السياحة الحالل في ماليزيا وفرنسا.4.2

هناك الكثري من الوجهات السياحية اليت تبذل جهودا خاصة يف تلبية رغبات السائح املسلم من حيث 

عينة األطعمة احلالل، واالبتعاد عن األنشطة غري املرغوبة، لكن السائح املسلم ال يتقّيد يف العادة جبهات سياحية م

على أساس ما تعلنه من خدمات للسياح املسلمني، وإمنا يسافر إىل اجلهات اليت يفضلها مث يطلب ما يرغبه وجيد 

وتتنافس دول إسالمية وغري إسالمية مثل ماليزيا وفرنسا من أجل جذب هذا السائح  وتلبية . بأ�ا تليب احتياجاته

ح هلا باستقطاب أكرب عدد من السياح املسلمني الذين احتياجاته من خالل تصميم إسرتاتيجية تسويقية تسم

ميثل منو الدول يف جمال ) 4(يعتربون مصدرا مهما للدخل نظرا ملسامهتهم املعتربة يف السياحة العاملية، واجلدول رقم

  .، واألسواق اإلسالمية املستهدفة هلاتني الدولتني2010-2005السياحة احلالل بني سنيت 

  وأسواقهما املستهدفة 2010- 2005السياحة احلالل يف ماليزيا وفرنسا بني سنيت  منو): 4(اجلدول رقم

  فرنسا  مالیزیا  
  7,414  3,604  )ملیون دوالر( حجم النمو 

  83,10  19,18  نسبة الزیادة في النمو
  الجزائر، تونس، المغرب  اندونیسیا، سنغافورة، دول الخلیج  األسواق المستھدفة

Source: Dinarstandard and crescentratingllc; 2012; P 6-9. 

 2010و  2005من خالل هذا اجلدول نالحظ أن نسبة الزيادة يف إنفاق السياح املسلمني بني سنيت 

، وهذا يرجع لإلسرتاتيجية التسويقية اليت انتهجتها ماليزيا يف تطوير السياحة احلالل  83,10ازدادت بنسبة 

ير منتجات السياحة احلالل لتلبية رغبات السياح املسلمني إضافة إىل وإنفاقها على البحث من أجل تطو 

التسهيالت املقدمة للسياح خاصة القادمني من دول اخلليج والذين يتمتعون بقدرات شرائية كبرية وهذا ما يفسر 

السياحية  زيادة إنفاق السياح يف ماليزيا على عكس ما نالحظه يف فرنسا حيث كانت نسبة الزيادة يف اإليرادات

، وهي نسبة معتربة إذا ما قارناها بالدول األوروبية حيث تعترب ثالث دولة أوروبية 19,18للسياح املسلمني 

من حيث استقطا�ا للسياح املسلمني، وتعترب هذه النسبة ضعيفة إذا ما قارناها مباليزيا ويرجع هذا ألن السوق 
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 الدول املغاربية، وهذه الفئة من السياح ال تتمتع مبثل اإلسالمي املستهدف من قبل فرنسا يتمثل أساسا يف

  .القدرات الشرائية للسياح اخلليجيني وهذا ما انعكس على إنفاقهم السياحي

سبتمرب وظهور اإلسالموفوبيا يف الغرب الذي أجرب السياح املسلمني  11حيث استغلت ماليزيا أحداث  

يا بلد مسلم ويعرف جيدا الثقافة اإلسالمية وسلوك السائح للبحث عن وجهات سياحية بديلة، ومبا أن ماليز 

املسلم، مما سّهل عليها تصميم منتجات وخدمات سياحية وفق الشريعة اإلسالمية، وكانت السباقة يف ذلك، 

وبالتايل كانت هلا األفضلية يف ابتكار منتجات وخدمات جديدة ال تتعارض مع الشريعة اإلسالمية، يف حني أن 

  .متلك إالّ أن تقلد تلك اخلدمات السياحية فرنسا مل

كما أن ماليزيا حتتوي على الكثري من البىن التحتية اإلسالمية من مساجد، ومواقع الرتاث اإلسالمي   

وثقافات وعادات جذابة ومألوفة للسياح املسلمني، على عكس ما جنده يف فرنسا من عادات وتقاليد وثقافة 

لدول اإلسالمية، وهذا ما سهل على ماليزيا تصميم سياسات تروجيية فعالة لنظرا خمتلفة عن تلك املوجودة يف ا

  .ملعرفتها العميقة بثقافة ا�تمعات املسلمة وطرق تفكريهم

إضافة إىل أن ماليزيا تقدم حوافز لتشجيع السياحة اإلسالمية وإجراءات لتطويرها يف حني نرى املسؤولني 

  . لنوع من السياحة حبجة أنه حيث على التمييز ويشجع على االنقسام الطائفياحملليني يف فرنسا يعارضون هذا ا

  :الخاتمة

تعترب السياحة احلالل وجهة سياحية جديدة، و�دف لتوفري وجهات ميكن أن تقصدها العائالت املسلمة 

حت يف تسويق نفسها امللتزمة بقواعد الشريعة اإلسالمية، وكانت بداية هذا النوع من السياحة مع ماليزيا اليت جن

على أ�ا املقصد املثايل للعائالت اخلليجية، وهناك عالقة قوية بني احلكومة والعاملني يف قطاع السياحة والسلطات 

احمللية والوكاالت اخلاصة من أجل تلبية احتياجات السياح وخاصة سياح الشرق األوسط، ونظرا ألن الغرب ال 

لشركات هناك بالتحول إىل السياحة احلالل املنضبطة بأحكام الشريعة يعرف إال املادة فقد قامت عدد من ا

الجتذاب السائح احملافظ على دينه، حيث قامت فرنسا بتوجيه جهودها حنو هذا السوق املربح وتصميم منتجات 

وخدمات تليب احتياجات هذا القطاع السوقي ومن املعروف أن سياح الشرق األوسط لديهم الذوق الرفيع مما 

 .اخلدمات املقدمة للسياح املسلمنيتطلب التنسيق بني كل الفاعلني يف القطاع السياحي لتحسني مجيع أنواع ي
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  2016- 1980خالل الفترة  لتنمية المستدامة في الجزائرا في تمويل المحلي واألجنبي دور رأس المال

  :إعداد

  .*مريميت عديلة. د

  .**عمر عبدة سامية. د

  

  الملخص

لتنمية املستدامة، على في متويل اومدى مسامهته احمللي واألجنيب دور رأس املال�دف هذه الدراسة إىل تبيان     

األخرية أهم وأحدث املفاهيم التنموية، واملخرج اجلديد ألزمة التنمية يف مجيع دول العامل ويف اجلزائر اعتبار أن هذه 

وقد توصلت الدراسة القياسية إىل أن رؤوس األموال احمللية واألجنبية مل تساهم فعال يف دفع عجلة التنمية . خاصة

  .املالية النفطية اليت عرفتها ولعدة سنوات يف اجلزائر خالل فرتة الدراسة، على الرغم من ظروف الوفرة

  التنمية املستدامة، التمويل احمللي، التمويل األجنيب :الكلمات المفتاحية

  

  مقدمةال

مرتبط ارتباطا وثيقا بدراسة املوارد التمويلية إلجناحها، هذا النجاح الذي  البحث يف جمال التنميةإن 

ية، وذلك لتوفري مستوى معيشي أفضل لشعو�ا عن طريق حتقيق تسعى إليه مجيع الدول متقدمة كانت أم نام

تنموية ناجحة تتطلب توفري املوارد املادية والبشرية الالزمة   التقدم االقتصادي واالجتماعي، غري أن القيام بعملية

هذه كما وكيفا، وتصطدم الدول النامية بصعوبات متعددة، يقع عجز مواردها الذاتية بني املراتب األوىل يف 

العقبات نظرا لندر�ا يف هذه ا�تمعات، هذا األمر الذي يؤدي إىل اعتماد الدول النامية على نظري�ا املتقدمة يف 

وقد أكدت نتائج التجارب التنموية يف . احلصول على ما يلزمها من رؤوس األموال لكي حتقق أهدافها التنموية

يلي الذي أصبح يهدد مسرية التنمية نفسها، ويعرقل جناحها فرتة خمتلف البلدان النامية خماطر هذا األسلوب التمو 

لذلك تقع املسؤولية األوىل يف عملية متويل التنمية على عاتق املصادر الذاتية، وهذا جتنبا للوقوع يف . بعد أخرى

مع، من سلبيات التمويل اخلارجي من ناحية ولكي تكون التنمية املستحدثة أصلية نابعة من بيئة وظروف ا�ت

 األموال رؤوسما مدى مساهمة "  :ومن هذا املنطلق تتناول هذه الدراسة اإلشكالية التالية. ناحية أخرى

  " في الجزائر؟ المستدامةفي دفع عجلة التنمية  المحلية واألجنبية

  :متت صياغتها بالشكل التايل الفرضيات تعتمد هذه الدراسة على جمموعة من: فرضيات الدراسة 

 ؛نبية ومتوسط الدخل احلقيقي للفردالقة ذات داللة إحصائية بني رؤوس األموال احمللية واألجتوجد ع - 

                                                           
  .قاملة 1945ماي  8جامعة  -أستاذة حماضرة قسم أ        *

  قاملة 1945ماي  8جامعة  -   بأستاذة حماضرة قسم     **
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 ؛واألجنبية وهيكل اإلنتاجتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني رؤوس األموال احمللية  - 

 ؛األجنبية ومؤشر الفجوة االدخاريةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني رؤوس األموال احمللية و  - 

 ؛األجنبية ونسبة االنكشاف التجاريتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني رؤوس األموال احمللية و  - 

 .توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني رؤوس األموال احمللية واألجنبية ومعدل التضخم - 

  :�دف هذه الدراسة إىل :أهداف الدراسة

  معرفة أهم مصادر متويل التنمية املستدامة؛ - 

  قوف على مدى فعالية التمويل احمللي واألجنيب للتنمية املستدامة؛الو  - 

  تقييم مدى استفادة اجلزائر من تدفقات رؤوس األموال األجنبية؛ - 

  .توضيح مسامهة رؤوس األموال احمللية واألجنبية يف متويل التنمية يف اجلزائر - 

ة يف جمال التنمية املستدامة ومدى فعالية ملعرفة النظريتنبع األمهية العلمية هلذه الدراسة يف إثراء ا:أهمية الدراسة

، حيث كانت ومازالت هذه األخرية من بني املواضيع املثرية رؤوس األموال احمللية واألجنبية يف متويل التنمية

التنمية اء اجلانب التجرييب ألثر التمويل احمللي واألجنيب على ، يف إثر تكمن األمهية التطبيقية للدراسة كما. للجدل

 .، وذلك من خالل استخدام تقنيات االقتصاد القياسييف اجلزائر

الواردة يف اجلانب النظري  املفاهيم خمتلف والتحليلي لسرد الوصفي املنهج على مت االعتماد:منهج الدراسة

مويل احمللي مسامهة التالكمية مثل الطرق القياسية واإلحصائية الضرورية لدراسة  األدوات على واعتمدنا.للدراسة

الربنامج متت االستعانة ب طريقة املربعات الصغرى، حيث باستخدام النموذج تقدير ومت. اجلزائر يف واألجنيب للتنمية

كما مت اعتماد مستوى املعنوية   مناذج االحندار املتعدد، ، للقيام بعملية تقدير)8(اإلصدار  Eviewsاإلحصائي 

ائجها، باإلضافة الستخدام اختبار ستيودنت الختبار معنوية معلمات ، إلثبات فرضيات الدراسة وتفسري نت5%

النموذج، واختبار فيشر الختبار معنوية النموذج ككل واختبار داربن ووتسون للكشف عن مشكلة االرتباط الذايت 

املستقلة على واعتمدنا على معامل التحديد املعدل الذي يعرب عن مدى تأثري املتغريات . بني قيم املتغري العشوائي

  .املتغري التابع

  :وكمحاولة لإلجابة على إشكالية الدراسة واختبار فرضيا�ا، مت تقسيم هذه الدراسة إىل قسمني

 اإلطار النظري للدراسة: القسم األول -

آليات تضمن مفهوم التنمية املستدامة، مؤشرات قياس التنمية املستدامة، مصادر متويل التنمية املستدامة و      

 . قيق التنمية املستدامة يف اجلزائـرحت
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 اإلطار التطبيقي للدراسة: القسم الثاين -

تضمن اإلجراءات املنهجية للدراسة التطبيقية، اختبار سكون السالسل الزمنية، تقدير وتقييم النموذج ويف      

  . األخري حتليل وتفسري النتائج

  

  طار النظري للدراسةاإل

  دامةمفهوم التنمية المست: أوال

�دف خمتلف الدول إىل تبين سياسات اقتصادية تصل بفضلها إىل حتقيق النمو والتنمية، حىت بلوغ 

تصور التنمية املستدامة اليت أصبحت تعين تنظيم املكاسب الصافية من التنمية االقتصادية مع ضمان احملافظة على 

  .اخلدمات ونوعية املوارد الطبيعية عرب الزمن

حول مفهوم التنمية، واختلفت مع اختالف املنطلقات الفكرية لالقتصاديني، وأثارت التنمية  تضاربت اآلراءوقد

فمفهوم التنمية ليس ثابتا . جدال نظريا حول مفهومها واختيار املعيار املالئم لقياس ما حيققه بلد ما من تنمية

يه انطالقا من األيديولوجية احلاكمة ومستقرا ومتفقا عليه من طرف املختصني، فكل يتناوله من زاويته، وينظر إل

  .لفكره واختصاصه

فمن املنظور التقليدي، كانت عملية التنمية تعين زيادة الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد، ويتم االعتماد يف 

ويتم الرتكيز هنا على الدخل . )1(قياسها على ما يتحقق من زيادة صافية مستقرة يف الدخل الوطين احلقيقي

النقدي الستبعاد أثر تقلبات األسعار وموجات االنتعاش املؤقتة اليت حتدث عرب الدورات  احلقيقي وليس

  .االقتصادية

ويفضل بعض االقتصاديني تفسري التنمية على أ�ا تعين أكثر من جمرد زيادة الدخل الوطين احلقيقي، فهم يرون أ�ا 

لفقر وعدالة توزيع الدخل، مما يقتضي وجوب جيب أن تشري أيضا إىل رفع مستوى املعيشة والتقليل من درجة ا

ذلك أنه إذا تزامنت . عملية يزداد بواسطتها متوسط دخل الفرد احلقيقي كمقياس للتنمية: "تعريف التنمية على أ�ا

الزيادة يف الدخل الوطين احلقيقي مع زيادة أكرب يف السكان، فلن يرافق هذه الزيادة أي حتسن يف مستوى 

  .)2("املعيشة

اء مفهوم التنمية املستدامة لتحسني حياة اإلنسان ولكن ليس على حساب البيئة، اليت أصبحت عنصرا ج 

وقد برز مصطلح التنمية . املوارد الطبيعية من شأنه أن يؤدي إىل فشلهاجناح التنمية، ألن استنزافمهما يف عملية 

ة تنتشر يف أحناء العامل املختلفة ، وأصبحت االستدامة مدرسة فكري1992املستدامة منذ قمة األرض سنة 

أ وتتبناها جمموعة من املؤسسات واهليئات الرمسية واألهلية، وتعمل من أجل تطبيقها .م.وخصوصا يف أوروبا والو

وكذلك احلال يف العديد من الدول النامية مبا يف ذلك بعض  الدول العربية ،وقد جنم عن انتشار أفكار االستدامة 

  .ثقافة االستدامة: هور مفاهيم ومصطلحات جديدة مثلعلى مستوى الدول ظ
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وقد عرفت التنمية املستدامة بأ�ا التنمية اليت تليب حاجات احلاضر دون املساومة على قدرة األجيال املقبلة 

  :)3(على تلبية حاجا�م، وهي ترتكز على ثالثة عناصر أساسية هي

 جيب أن تؤمن إنتاج الكميات الالزمة من السلع واخلدمات فالتنمية يف جانبها االقتصادي : العنصر االقتصادي

لسد حاجات ا�تمع مع جتنب االختالالت القطاعية اليت تؤثر سلبا على مستوى الدخل الوطين، وخاصة اإلنتاج 

 .الزراعي

 ياة بتنوعها يف حتقيقها ألهدافها االقتصادية جيب أن يضمن النظام القائم على التنمية استمرارية احل: العنصر البيئي

وتأكيد استمرارية الثروة . ونوعيتها، دون تبديد للموارد الطبيعية واإلبقاء على االستقرار املناخي والتنوع احليوي

 .الطبيعية املوروثة لألجيال القادمة

 واملرتكز على مبادئ اإلنصاف يف توزيع عائدات الثروة وتكافؤ الفرص بني املواطنني كافة : العنصر االجتماعي

  . دون متييز

  التنمية المستدامة قياس مؤشرات: ثانيا

تتحدد جوانب وأبعاد التنمية املستدامة يف ثالثة أبعاد رئيسية، كما سبق وأشرنا إليها، وهي اجلوانب      

س االقتصادية واالجتماعية والبيئية اليت البد من الرتكيز عليها مجيعا بنفس املستوى واألمهية، وهلذا فإن مؤشرات قيا

التنمية املستدامة ختتلف عن مؤشرات التنمية التقليدية، وهذه األخرية تقيس التغري الذي يطرأ على جانب معني 

من جوانب عملية التنمية أو ا�تمع على أساس أن هذه التغريات مستقلة وليس هلا عالقة جبوانب التنمية 

اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية مرتابطة  األخرى، أما مؤشرات التنمية املستدامة فإ�ا تعكس حقيقة أن

  .)4(ومتكاملة ومتداخلة وأي تغري يف جانب ينعكس بصورة أو بأخرى على اجلوانب املتبقية

لقد جرت العديد من احملاوالت لتطوير مؤشرات متثل التنمية املستدامة على أكمل وجه وأدق تعبري منذ أوائل 

أبرز تلك احملاوالت هي املؤشرات اليت وضعتها جلنة التنمية املستدامة يف األمم تسعينات القرن املاضي، وكان 

. مؤشرا يتم تصنيفها إىل أربعة جوانب رئيسية اقتصادية واجتماعية وبيئية ومؤسسية 59املتحدة حيث اقرتحت 

ضغط واحلالة كما اعتمدت اللجنة إطارا حتليليا يصنف املؤشرات إىل ثالث فئات رئيسية أمستها مؤشرات ال

حيث أن مؤشرات الضغط أو القوة الدافعة هي اليت تصنف األنشطة والعمليات واألمناط ومؤشرات . واالستجابة

احلالة هي اليت توفر أو تعطي صورة عن األوضاع الراهنة، ومؤشرات االستجابة هي اليت توضح فعالية التدابري 

املؤشرات األساسية لقياس ) 1(ويوضح امللحق رقم  ،)5(لتنميةاملتخذة واليت مت العمل �ا من قبل الدولة بصدد ا

  . التنمية املستدامة

    :وعادة نقوم بقياس التنمية لتحقيق جمموعة من األهداف أمهها   

 تقييم اجلهد املبذول لتحقيق األهداف املنشودة. 
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 من تعديل للمسار  حتديد املعوقات اليت حتول دون الوصول إىل األهداف املنشودة وما يرتتب على ذلك

 .أو االستمرار يف نفس االجتاه

  حتديد مدى االلتزام باإلطار الزمين املتخصص لتحقيق األهداف وهل تسيري عليه التنمية بشكل سريع أم

 .بطيء أم مناسب

  مقارنة األوضاع التنموية بني املناطق املختلفة سواء أكانت دوال أم أقاليم بشكل يساعد على حتديد

 .األهداف أو تواضعها ومدى النجاح أو الفشل يف حتقيق األهداف مقدار طموح

 االستفادة من جتارب اآلخرين فيما حققوه أم عجزوا عن حتقيقه. 

  اشتقاق مؤشرات ومعامالت التنمية من أهدافها يعين تعدد هذه املؤشرات وتغريها واختالفها نتيجة تغري

  .طقة ومن منطقة ألخرىواختالف األهداف من فرتة زمنية ألخرى لنفس املن

  المستدامة مصادر تمويل التنمية: ثالثا

  .وتنقسم إىل مصادر حملية ومصادر أجنبية  

  الداخلية لتمويل التنمية المستدامة مصادرال -1

جمموع املوارد اليت ميكن توفريها من املصادر الوطنية، واليت يتم توجيهها لتمويل  مصادر التمويل احمللية هي  

تتمثل أهم اآلليات و .)6(كوين الطاقة اإلنتاجية اجلديدة يف مجيع القطاعات وا�االت االقتصاديةاالستثمارات وت

  :الداخلية لتمويل سياسات التنمية املستدامة يف

 المدخرات المحلية - 1-1

االدخار قد يكون اختياريا أو إجباريا، ويقصد باالدخار االختياري ذلك اجلزء من الدخل الذي يقوم   

أما االدخار اإلجباري هو ذلك اجلزء من دخول . مواهليئات واملؤسسات بادخاره طوعيا ومبحض إراد� األفراد

األفراد والذي يقتطع بطريقة إلزامية بغرض متويل مشاريع التنمية االقتصادية، وذلك عن طريق فرض بعض 

من مصادر االدخار اإلجبارية،  الضرائب على الدخل، كما تعترب االحتياطات اليت تقتطعها الشركات من أرباحها

  .)7(يضاف إليها التأمني اإلجباري

وجتدر اإلشارة إىل أن العربة ليست يف االدخار فحسب ولكن العربة يف توجيه هذه املدخرات حنو االستثمارات 

كثري من   أن االدخار الذي ميكن أن يتحقق يف" بول باران"فطبقا لفكرة الفائض االقتصادي اليت حبثها . )8(املنتجة

فهناك موارد ادخارية مبددة يف صورة استهالك بذخي من . الدول النامية يفوق كثريا االدخار املتحقق فعال

أصحاب الدخول املرتفعة، وأخرى مكتنزة يف شكل معادن كالذهب والتحف، وثالثة كامنة تتمثل يف املوارد 

  .)9(الزراعي وأيضا يف قطاع اخلدمات البشرية الفائضة واليت تأخذ شكل البطالة املقنعة يف القطاع
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  الجباية البيئية - 1-2

خلزينتها من املتعارف عليه أن الدولة تستعمل اجلباية كأداة للتحكم وتوجيه االقتصاد، كما تعترب موردا      

الذي " امللوث الدافع"وأساس فرض اجلباية هو املبدأ العاملي  .باإلضافة إىل ذلك تستعمل كوسيلة ملراقبة التلوث

وهو ينص على وجوب حتميل امللوث أعباء التأثريات  1972اعتمدته منظمة التعاون والتنمية االقتصادية سنة 

  .اخلارجية اليت تنتج عن نشاطه

  :)10(ولكي تكون سياسة اجلباية البيئية ذات فعالية جيب توفر الشروط التالية     

�ا وفقا لنوع النفايات وحجمها واملنطقة اجلغرافية اليت يظهر أن تتسم الضريبة املفروضة باملرونة فتختلف معدال -

 .فيها

أن يستخدم جزء كبري من إيرادات اجلباية املفروضة على املؤسسة امللوثة يف تدعيم حبوث تكنولوجيا معاجلة  -

 .النفايات وتطبيق طرق أكثر كفاءة للتقليل من كمية النفايات

  رخص التلوث القابلة للتداول - 1-3

مشكل اآلثار اخلارجية عن غياب حتديد حقوق استغالل واضحة تسمح باستخدام املوارد وكذلك تأجريها  ينجم

وانطالقا . أو بيعها للغري وهو ما يطلق عليه حسب االقتصادي رونالد كوس مشكلة حقوق امللكية للموارد البيئية

وتعترب هذه الرخص إحدى الوسائل من هذه الفكرة تصور االقتصادي جن دلس رخص التلوث القابلة للتداول 

االقتصادية ملواجهة التلوث، حيث تصدر الدولة سندات مبستويات معينة ختتلف حسب النشاط امللوث للبيئة 

  .)11(واملنطقة املعرضة له

ومن أشهر أسواق رخص التلويث هو سوق انبعاثات أكسيد الكربيت الذي تديره وكالة محاية البيئة وتشارك      

املؤسسات املنتجة للكهرباء يف الواليات املتحدة، ومع جناح هذا النموذج مت اعتماده يف العديد من الدول  فيه كل 

كالصني وكوريا يف جمال ثاين أكسيد الكربيت ويف أوروبا يتم اعتماده خلفض انبعاثات ثاين أكسيد الكربون 

ن برنامج االحتاد األورويب لتنفيذ بروتوكول  وغازات االحتباس احلراري األخرى املسببة هلا من قطاع الصناعي ضم

  .)12(كيوتو

  :)13(تتمثل هذه املصادر فيما يلي:مصادر أخرى للتمويل - 1-4

متثل اإلعانات شكال من أشكال احلوافز املشجعة، وقد متنح اإلعانات لالستثمارات يف : اإلعانات الحكومية -

جمال إنتاج اآلالت و املواد املخفضة للتلوث أي املشروعات املنتجة لآلالت صديقة البيئة مثل منح إعانة لشركة 

ح إعانة للبحث و التطوير يف تعمل بالطاقة الشمسية بدال من تلك اليت تعمل بالوقود أو الفحم كما ميكن أن متن

  .جمال محاية البيئة

ميكن استخدام اإلعفاءات الضريبية اجلمركية كأداة لتشجيع املنشأة على استخدام : أدوات السياسة التجارية -

 .آالت وأدوات صديقة للبيئة واختيار مشروعات استثمارية غري مضرة �ا
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 دورا مهما يف محاية البيئة بفضل دوره كوسيط يف ميكن أن يلعب القطاع املصريف:إنشاء البنوك الخضراء -

 600وأفضل منوذج للبنوك اليت تعمل يف جمال متويل املشاريع البيئية البنك األملاين الذي بلغ رأمساله  االقتصاد،

 .خبري 120كما وصل عدد خرباءه   2005مليون أورو مع بداية 

 المصادر الخارجية لتمويل التنمية المستدامة -2

ريف التمويل األجنيب للتنمية من الناحية النظرية على أنه حتويل رأس املال النقدي أو العيين، الذي ميكن تع

، نتيجة لطلب يتقدم به القطاع العام أو اخلاص يف الدولة صاحبة يف الدولة املاحنة يقدمه القطاع العام أو اخلاص

ومن هذا يتبني أن مصادر . )14(لالقتصاد الوطينالعجز �دف القيام مبشاريع اقتصادية تفوق القدرة التمويلية 

 :تتمثل آليات التمويل اخلارجية يف التمويل األجنبية هي أشكال انتقال رؤوس األموال من بلد آلخر،

حيث تقدم الدول األجنبية إىل الدولة النامية منحا أو إعانات سواء أكانت نقدية :المساعدات الدولية - 2-1

ريو "قدرت ندوة و . تحويل أو عينية يف صورة سلع وخدمات استهالكية وإنتاجيةيف صورة عمالت قابلة لل

 1993مليار بني  6100يف البلدان النامية مبعدل سنوي يتجاوز  21النفقات العامة املتوقعة ألجندة " دجيانريو

قدمة، وعليه حيث تقدم املنظمات الدولية املبلغ يف شكل هبات أو قروض تفضيلية من قبل الدول املت 2000و 

كل سنة من الناتج 0.7فعلى هذه الدول أن تلتزم باهلدف الذي اتفق عليه يف األمم املتحدة وهو تقدمي نسبة 

 .)15(الوطين اإلمجايل للدول يف صورة مساعدات تنموية رمسية

لت سياسة يعترب البنك الدويل أول مؤسسة مالية متعددة األطراف تضع سياسة للبيئة ومتث: البنك الدولي - 2-2

أحرز البنك تقدما كبريا يف  1989البنك الدويل يف البداية اجتاه املشكالت البيئية يف تقدمي النصيحة، ويف سنة 

إدخال االعتبارات البيئية ضمن املسار الرئيسي لسياساته وعملياته حيث أصبحت االهتمامات البيئية مسة غالبة 

  :ل النامية على محاية بيئتها عن طريقويقوم البنك الدويل مبساعدة الدو . يف أعماله

 تقدمي املشورة واملساعدات الفنية والتدريب 

 مراعاة البعد البيئي يف االستثمارات 

 صندوق ، الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مولایر:املساعدة يف محاية البيئة العاملية من خالل املسامهة يف

 اثات الكربون ألغراض التنميةصندوق متويل خفض انبع، البيئة العاملي

وهي حتركات األموال النقدية أو العينية واحلقوق املعنوية، من بلد إىل آخر،  :االستثمارات األجنبية - 2-3

إلقامة مشروع اقتصادي أو املسامهة يف رأس مال مشروع قائم، �دف حتقيق ربح يفوق ما يتوقع احلصول عليه من 

سيلة من وسائل التمويل األجنيب تقوم الدولة األجنبية من جانبها باالستثمار يف ففي هذه الو . البلد املصدر هلا

الدولة النامية سواء كان استثمارا مباشرا عن طريق إقامة املشروعات ومتلكها كليا أو جزئيا، أو استثمارا غري مباشر 

 .عن طريق شراء أسهم يف املشروعات القائمة
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  2016- 1980خالل الفترة  لتنمية المستدامة في الجزائرا في تمويل المحلي واألجنبي دور رأس المال

 

  .مريميت عديلة. د

  عمر عبدة سامية. د

 
يف أعقاب مرحلة جتريبية ملدة   1994تماد صندوق البيئة العاملي رمسيا عام مت اع: صندوق البيئة العالمي - 2-4

وكالت منفذة يف البنك الدويل برنامج األمم  ثالثسنوات وكانت تدار مشاريع الصندوق يف البداية بواسطة  3

لك ذاخلواص مبا يف تنفيذها جمموعة من الشركاء العامني و  ويتوىلاملتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة للتنمية 

  .)16(احلكومية احلكومات واملنظمات غري

من املعروف أن مشكلة املديونية وأعبائها املتمثلة يف الفوائد تستنزف الكثري من  :مبادلة الدين بالطبيعة - 2-5

أن " تلندبور "موارد الدول النامية وجتعل حكومات تلك الدول عاجزة عن تنفيذ الربامج التنموية وهذا ما أكده تقرير

الدول النامية تعاين مديونية مفرطة تؤثر سلبا على التنمية املستدامة فعبء الديون يؤدي بالكثري من الدول إىل 

استغالل أراضيها ومواردها بشكل مفرط باإلضافة إىل خدمة الدين اليت تقلص وبشكل خطري من حصة ميزانيا�ا 

  .)17(املخصصة حلماية البيئة

نه رغم أمهية هذه اآللية يف متويل محاية البيئة إال أن تطبيقها يبقى ضعيفا إذا ما قورن حبجم أوجتدر اإلشارة إىل 

باإلضافة إىل ما سبق مت اقرتاح بعض اآلليات األخرى لتمويل محاية البيئة . الديون اليت تثقل كاهل الدول النامية

  :)18(نذكر منها

 لى الصفقات الدولية ذات املدى القصري ميكن اقتطاعها اقرتح جيمس توبني فكرة فرض ضريبة ع:ضريبة توبني

بالعملة الصعبة وتستخدم إيرادا�ا يف متويل محاية البيئة، ولكن املشكلفي هذا االقرتاح هو صعوبة تطبيقه على 

  .الصعيد الدويل حيث تفرتض هذه اآللية تنسيقا دوليا ال ميكن حتقيقه

 ول كيوتو من أجل تقليل انبعاثات الغازات إنشاء سوق عاملية لتداول وخالفا لالقرتاح السابق فضل مفاوضو برتوك

االنبعاثات ويتم فيه إصدار حقوق دولية ميكن تبادهلا بني الدول حيث تستطيع الدولة احلائزة على هذا احلق بيعه 

ع من التجارة إذا استطاعت تقليل االنبعاثات إىل دولة أخرى أكثر إصدار لالنبعاثات، وبالتايل فإنه مت خلق نو 

  .- جتارة الكربون-وهي جتارة الغازات

  .الجزائـر آليات تحقيق التنمية المستدامة في: رابعا

تعترب اجلزائر من الدول الساعية إىل حتقيق التنمية املستدامة مبختلف جوانبها، حيث ومنذ االستقالل   

لويات مع احملافظة على البيئة لتحقيق سعت جاهدة يف حتقيق معدالت منو اقتصادي مع االهتمام بالفرد ووضع أو 

قفزة نوعية يف حتقيق التنمية املستدامة، ولعل أبرز آليات حتقيقها يف اجلزائر تربز لنا من خالل الوسائل التنظيمية 

نمية واملؤسساتية دور اجلماعات احمللية، الوسائل االقتصادية والقوانني ومراسيم التأثري البيئي حلماية البيئة يف إطار الت

  .املستدامة
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  2016- 1980خالل الفترة  لتنمية المستدامة في الجزائرا في تمويل المحلي واألجنبي دور رأس المال

 

  .مريميت عديلة. د

  عمر عبدة سامية. د

 
  الوسائل االقتصادية لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامـة -1

إن االسرتاتيجية اليت تبنتها اجلزائر يف إطار محاية البيئة وحتقيق التنمية املستدامة تركز أساسا على األدوات   

ة النقديـة والتجارية، السياسة اجلبائية سياسة منح اإلعانات احلكومـة، سياسة املنع والتقنني، السياس :)19(التاليـة

  .خلفض التلوث، مبدأ امللوث الدافع، السياسة اجلبائية التحفيزية، السياسة اجلبائيـة التعويضية

  دور الوسائل التنظيمية والجماعات المحلية في تفعيل التنمية المستدامة في الجـزائر -2

فقد عملت الدولة على تطوير القطاع املؤسسايت للبيئة من أجل وقصد تفعيل التنمية املستدامة يف اجلزائر،     

  .جتنب النتائج السلبية عن طابع عدم االستقرار وحتديث األدوات التنظيمية، يتماشى ومتطلبات التنمية

  التأثير البيئي قانون لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامـة-3

ستدامة هو إتباع اجلزائر لقوانني محاية البيئة من خالل التطرق إىل ولعل أهم خطوة لتحقيق آليات التنمية امل    

دراسة التأثري البيئي الذي يعترب مهما جدا خاصة عند دراسة اجلدوى البيئية واليت تدرس معها اجلدوى االقتصادية 

  .واالجتماعية، لتكون �ذا اجلزائر قد أدت إىل مراعاة مجيع جوانب التنمية املستدامـة

اإلجراءات العملية أو املنهجية ملعرفة اآلثار البيئية ألي نشاط تنموي وتوقعها على : "قصد بالتأثري البيئي ي    

، حيث ظهر هذا املفهوم يف االتفاقيات والندوات العاملية بداية من "البيئة ،وكذلك على صحة اإلنسان وراحته

فيفري إىل  25ل دراسة التأثري البيئي يف فلندا من ، مث اتفاقية إيسو حو 1987ملتقى فرصوفيا ببولونيا سبتمرب 

، أما بالنسبة للدولة اجلزائرية فمفهوم دراسة التأثري البيئي ظهر من خالل مجلة من القوانني )20(1991مارس  01

  .أعد�ا الدولة يف ا�ال وفقا لعدة مراحل تارخيية

  للدراسة التطبيقيطار اإل

 ة التطبيقيةاإلجراءات المنهجية للدراس: أوال

تأكيدا للمعلومات الواردة يف اجلانب النظري ورغبة يف االطالع على مسامهة التمويل احمللي واألجنيب يف التنمية، 

 . فإننا سنحاول اختبار هذا الدور من خالل تقدير مناذج احندار متعدد

  متغيرات النموذج .1

ضي، نربط يف كل مرة بني متغري تابع يعرب البحث من خالل استخدام أكثر من منوذج ريا اتإثبات فرضي سيتم

  :عن أحد مؤشرات التنمية بأربعة متغريات مستقلة تتمثل يف

  ، "FDI"تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافد، ونرمز له بـ  -

  ،"ED"القروض اخلارجية غري املسددة، ونرمز هلا بـ  -
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  2016- 1980خالل الفترة  لتنمية المستدامة في الجزائرا في تمويل المحلي واألجنبي دور رأس المال

 

  .مريميت عديلة. د

  عمر عبدة سامية. د

 
  ".ODA"املساعدات الرمسية للتنمية، ونرمز هلا بـ  -

 ، "INV"ونرمز له : ار احمللياالستثم -

حيث أن املتغريات معربا عنها كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل، وقد اعتمدنا على قاعدة بيانات البنك 

 1980العاملي حول مؤشرات التنمية العاملية للحصول على السالسل الزمنية للمتغريات خالل الفرتة املمتدة من 

 .2016إىل 

 :لتابعة فتتمثل يف بعض املؤشرات اليت نعتقد أ�ا تعكس درجة التنمية االقتصادية احملققة، وهيأما املتغريات ا

والذي يعكس متوسط نصيب الفرد من السلع واخلدمات اليت تنتجها : معدل منو متوسط الدخل احلقيقي للفرد - 

تصاد من انكماش ورواج، ونرمز الدولة خالل سنة، وهو من أكثر املقاييس مشوال ألنه يعطي صورة عن حالة االق

حمسوب وفقا لطريقة تعادل القوة الشرائية (حيسب هذا املتغري بقسمة الناتج احمللي اإلمجايل ". GDPC"له 

 . على عدد السكان) ومقيم بالدوالر األمريكي

وميثل نسبة  ،"IND"ممثال بنسبة اإلنتاج الصناعي إىل الناتج احمللي اإلمجايل، ونرمز له بـ: هيكل اإلنتاج - 

  .مسامهة قطاع الصناعة يف القيمة املضافة للناتج احمللي اإلمجايل

، وحتسب "SG"وتقيس نسبة تغطية املدخرات احمللية لالستثمارات احملققة، ونرمز هلا بـ: الفجوة االدخارية - 

كنسبة من الناتج احمللي بالفرق بني إمجايل االدخار احمللي كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل وإمجايل االستثمار  

 . اإلمجايل

وتعرب عن قدرة الصادرات على تغطية الواردات، وحتسب بالفرق بني نسبة الصادرات : فجوة التجارة اخلارجية - 

 ".FTG"إىل الناتج احمللي اإلمجايل ونسبة الواردات إىل الناتج احمللي اإلمجايل، ونرمز هلا بـ 

، معرب عنه بنسب مئوية، ونرمز له "CPI"ر أسعار املستهلك وميثل معدل منو مؤش: معدل التضخم - 

 .  ، وقد مت احلصول على بيانات هذا املؤشر من قاعدة بيانات صندوق النقد الدويل"INF"بـ

كما أوضحنا سابقا سيتم يف كل مرة تقدير منوذج احندار متعدد باستخدام طريقة املربعات الصغرى، وباالستعانة 

لتحديد أثر املتغريات املفسرة على كل متغري تابع، كما سوف نعتمد على  Eviews8 بالربنامج اإلحصائي

عرض ) 1(سواء فيما خيص املعنوية اإلحصائية أو خمتلف االختبارات، ويوضح اجلدول رقم  %5مستوى معنوية 

  .وصفي لبيانات املتغريات املستقلة والتابعة املستخدمة يف الدراسة
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  2016- 1980خالل الفترة  لتنمية المستدامة في الجزائرا في تمويل المحلي واألجنبي دور رأس المال

 

  .مريميت عديلة. د

  عمر عبدة سامية. د

 
  ي لبيانات المتغيرات المستخدمة في الدراسةعرض وصف): 1(جدول رقم ال

 االنحراف المعیاري  القیمة الدنیا القیمة القصوى الوسیط الوسط الحسابي عدد المشاھدات  المتغیر

FDI 37 0.690285 0.651336 2.023757 -0.243194  0.675653 

ED 37 35.35404 37.49115 83.51918  2.549907  24.93472 

ODA 37 0.359601 0.306872 0.908747  0.054522  0.220433 

INV 37 33.95780 31.84133 50.70906  22.44697  7.112258  

GDPC  37 0.744859 1.307090 5.861446  -4.231830  2.462431  

IND  37 49.67275 49.71060 60.46465  36.13135  5.600311  

SG  37 4.301656 2.442221 26.89136  -14.26853  10.23933  

FTG  37 4.788140 3.144065 26.89136  -14.26853  9.954394  

INF 37 9.063595  5.857000  31.70000  0.300000  8.373127  

  .Eviewsباالعتماد على خمرجات برنامج  تنيمن إعداد الباحث :المصدر

  :التايل النحو على منوذج لكل الرياضية الصيغة وتعطى: الصيغة الرياضية للنموذج -2

iiiiii INVODAEDFDIY   43210  

  .املتغري التابع والذي يتم استبداله يف كل مرة بأحد مؤشرات التنمية:   Y: حيث

i :حداخلطأالذييجبإضافتهللنموذجلينوبعنباقيالعواماللتيتؤثرعلىالنموذجوملتدرجألسبامبعينة. 

43210 ,,,,  النموذج، و معلمات متثلi :املشاهدات ددع يعرب  

 اختبار سكون السالسل الزمنية: ثانيا

ر الوحدة حمل الدراسة، مت إجراء اختبار جذ للتحقق من مدى سكون بيانات السالسل الزمنية للمتغريات

يتمثل فرض العدم بأن ). AugmentedDicky-Fuller Test(فولر املوسع -باستخدام اختبار ديكي

أي أ�ا غري ساكنة، ويتمثل الفرض البديل بعدم وجود جذر السلسلة الزمنية للمتغري حتتوي على جذر الوحدة، 

  :ويوضح اجلدول التايل النتائج اليت مت احلصول عليها. الوحدة يف السلسلة الزمنية للمتغري، أي أ�ا ساكنة
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  .مريميت عديلة. د

  عمر عبدة سامية. د

 
 الستقرار السالسل الزمنية عند المستوى) ADF(اختبار ديكي فولر الموسع ): 2(جدول رقمال

  القرار  %5القیمة الحرجة عند مستوى   المحسوبة ADFقیمة المتغیرات

FDI 0.716553  3.040391  غیر مستقرة  

ED  3.587527  3.587527  مستقرة  

ODA  0.892693  2.948404  غیر مستقرة  

INV  0.466029  2.945842  غیر مستقرة  

GDPC  4.214443  3.587527  مستقرة  

IND  1.312502  2.945842  غیر مستقرة  

SG  5.944004  2.954021  مستقرة  

FTG  1.747028  2.945842  غیر مستقرة 

INF  2.304803  2.954021  غیر مستقرة 

  .Eviewsباالعتماد على خمرجات برنامج  تنيمن إعداد الباحث :المصدر

نالحظ من خالل اجلدول رفض فرضية العدم للمتغريات املوضحة يف اجلدول بلون مغاير، أي أ�ا مستقرة عند 

، أما بالنسبة لبقية املتغريات فسيتم قبول فرضية العدم وذلك لوجود جذر I(0)من الدرجة  املستوى ومتكاملة

أقل املطلقة احملتسبة لالختبار الوحدة وبالتايل عدم استقرار السالسل الزمنية هلذه املتغريات عند املستوى ألن القيم 

النتائج املتحصل ) 3(، ويوضح اجلدول رقم من القيم اجلدولية، مما يستوجب دراسة استقراريتها عند الفرق األول

  :عليها

  الستقرار السالسل الزمنية عند الفرق األول) ADF(اختبار ديكي فولر الموسع ): 3(جدول رقمال

  

  

  

  

  

  .Eviewsمن إعداد الباحثتني باالعتماد على خمرجات برنامج  :المصدر

  

  

 ADFقیمة  المتغیرات
 المحسوبة

القیمة الحرجة عند مستوى 
5% 

 القرار

FDI 3.966223  3.040391 مستقرة 

ODA 10.28253  2.948404 مستقرة 

INV 5.682393  2.948404  مستقرة 

IND 5.931377  2.948404  مستقرة 

FTG 5.242842 2.951125 مستقرة 

INF 5.925884 2.948404 مستقرة 
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  .مريميت عديلة. د

  ة ساميةعمر عبد. د
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 مجلة التنمیة واإلستشراف للبحوث والدراسات    .2018جوان  – 04: العدد

  تقدير وتقييم النماذج: ثالثا

  ).4(من خالل تقدير مناذج االحندار مت التوصل إىل النتائج املعروضة يف اجلدول رقم 

  نتائج تقدير النماذج وفقا لطريقة المربعات الصغرى): 4(لجدول رقما

  

 المتغير التابع  
0 1 2 3 4 

2R 
2R F DW 

 GDP 0.37 النموذج األول

(1.84) 

-0.31  

(-0.35) 

-0.01 

(-0.72) 

-0.58 

(-0.21)  

0.15 

(1.09)  

0.07  -0.06 0.54 1.06 

 IND  -1.21 انيالنموذج الث

(-1.21) 

-0.35 

(-0.30) 

0.03 

(1.05) 

-4.73 

(-1.26)  

-0.54 

(-3.01)  

0.37  0.28 4.03 1.69 

 SG 6.77 النموذج الثالث

(1.92) 

1.20 

(0.29) 

-0.05 

(-0.65) 

-10.43 

(-0.79)  

-0.25 

(-0.40)  

0.04  -0.10 0.31 0.42 

 FTG -0.96 النموذج الرابع

(-0.59) 

-0.61 

(-0.32) 

0.03 

(0.74) 

-2.51 

(-0.41)  

-1.44 

(-4.94)  

0.53  0.46 7.68 1.58 

 INF -0.42 النموذج الخامس

(-0.26) 

-0.67 

(-0.36) 

0.02 

(0.40) 

3.14 

(0.52)  

0.45 

(1.56)  

0.10  -0.03 0.74 1.78 

 "Eviews"من إعداد الباحثتني استنادا إىل خمرجات برنامج : المصدر 

 احملسوبة  tالقيم املوضوعة بني قوسني متثل  -
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  : تظهر نتائج تقدير كل منوذج ما يلي

 معدل نمو متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي: النموذج األول

توضح نتائج التقدير أن معلمات كل من االستثمار األجنيب املباشر، والقروض األجنبية واملساعدات الرمسية للتنمية 

مات علمل ومن خالل االختبار اإلحصائي.االقتصاديةعارض مع منطق النظرية تأخذ إشارة سالبة، وهو ما يت

ختتلف عن الصفر، أي هلا معنوية  0ميكن القول أنه حسب اختبار إحصائية ستيودنت تبني أن النموذج

احملسوبة أقل  F، كما يالحظ أن %5عند مستوى داللة  إحصائية، بينما بقية املعلمات ليس هلا معنوية إحصائية

  . اجلدولية، ومعامل التحديد املعدل سالب Fمن 

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني معدل منو متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل واملتغريات  وعليه

 .املفسرة يف اجلزائر خالل فرتة الدراسة

 هيكل اإلنتاج: النموذج الثاني

ثمار األجنيب املباشر، املساعدات الرمسية للتنمية واالستثمار احمللي، توضح نتائج التقدير أن معلمات كل من االست

تأخذ إشارة سالبة وهو ما يتعارض مع املنطق االقتصادي، أما بالنسبة للقروض األجنبية فتأخذ املعلمة اخلاصة �ا 

معلمة من معلمات لكل كما يظهر االختبار اإلحصائي . إشارة موجبة، وهي نتيجة مقبولة من الناحية االقتصادية

ختتلف عن الصفر، أي هلا معنوية إحصائية، بينما  4حسب اختبار إحصائية ستيودنت تبني أن النموذج أ�و 

، ومل تسمح إعادة تقدير %5عند مستوى داللة  ليس هلا معنوية إحصائية 3و 0،1 ،2املعلمات 

النموذج حبذف أحد هذه املتغريات يف كل مرة واملفاضلة بني النماذج املتحصل عليها بالوصول إىل منوذج مقبول 

  .%40وحده يؤثر عكسيا يف نسبة اإلنتاج الصناعي إىل الناتج احمللي بنسبة  INVوتبني أن املتغري التفسريي 

ول بأنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني نسبة هيكل اإلنتاج والتمويل األجنيب للتنمية يف وعليه ميكن الق

 .اجلزائر خالل فرتة الدراسة

  الفجوة االدخارية: النموذج الثالث

توضح نتائج التقدير أن معلمات التدفقات الدولية لرؤوس األموال بأشكاهلا الثالثة إشار�ا موجبة وهو ما      

ع املنطق االقتصادي، فمن أهم دوافع جلوء الدول النامية الستقطاب رأس املال األجنيب هو سد الفجوة يتعارض م

االدخارية لذلك فوفقا للنظرية االقتصادية ترتبط الفجوة االدخارية عكسيا بالتدفقات الدولية لرأس املال، أما 

كما يظهر االختبار . ، وهي نتيجة مقبولة اقتصاديابالنسبة لالستثمار احمللي فتأخذ املعلمة اخلاصة به إشارة سالبة

حسب اختبار إحصائية ستيودنت تبني أن كل املعلمات ليس و أنه  النموذج اإلحصائي لكل معلمة من معلمات
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اجلدولية وأن معامل التحديد  Fاحملسوبة أقل من  Fكما يالحظ أن . %5عند مستوى داللة  هلا معنوية إحصائية

  . سالب املعدل

يه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني مؤشر الفجوة االدخارية واملتغريات املفسرة يف اجلزائر خالل فرتة وعل

 .الدراسة

  فجوة التجارة الخارجية : النموذج الرابع

توضح نتائج التقدير أن معلمات املتغريات املستقلة إشار�ا سالبة وهي نتيجة مقبولة اقتصاديا، فمن املفروض أن 

لكل معلمة من معلمات كما يظهر االختبار اإلحصائي . هم رأس املال األجنيب يف تقليص الفجوة اخلارجيةيسا

ختتلف عن الصفر، أي هلا معنوية إحصائية، بينما   4أن  حصائية ستيودنتحسب اختبار إو  النموذج

، ومل تسمح إعادة تقدير %5عند مستوى داللة  ليس هلا معنوية إحصائية 3و 0،1 ،2املعلمات 

النموذج حبذف أحد هذه املتغريات يف كل مرة واملفاضلة بني النماذج املتحصل عليها بالوصول إىل منوذج مقبول 

وعليه ، %53ذي يفسر التغريات يف فجوة التجارة اخلارجية بنسبة هو الوحيد ال INVوتبني أن املتغري التفسريي 

ة يف ميكن القول بأنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني فجوة التجارة اخلارجية والتمويل األجنيب للتنمي

 .اجلزائر خالل فرتة الدراسة

  معدل التضخم: الخامس النموذج

جنيب املباشر تأخذ إشارة سالبة وهو ما يتفق مع املنطق االقتصادي، توضح نتائج التقدير أن معلمة االستثمار األ

أما معلمات كل من القروض األجنبية، املساعدات الرمسية للتنمية واالستثمار احمللي فتأخذ إشارة سالبة، وهي 

على البلدان نتيجة مقبولة اقتصاديا بالنسبة للقروض األجنبية واملساعدات الرمسية للتنمية فلها آثارا تضخمية 

كل معلمة من معلمات كما يظهر االختبار اإلحصائي ل. املتلقية، وغري مقبولة اقتصاديا بالنسبة لالستثمار احمللي

. %5عند مستوى داللة  أن كل املعلمات ليس هلا معنوية إحصائية اختبار إحصائية ستيودنت حسبالنموذجو 

وعليه ال توجد عالقة ذات  عامل التحديد املعدل سالب،اجلدولية وأن م Fاحملسوبة أقل من  Fكما يالحظ أن 

  .داللة إحصائية بني معدل التضخم ومتغريات الدراسة يف اجلزائر

  التحقق من جودة النماذج: رابعا

حىت نستطيع الوثوق بنتيجة االحندار للنماذج القياسية، وقدر�ا التفسريية للعالقات اليت جتمع بني 

ر توفر شروط طريقة املربعات الصغرى العادية، واجلدول املوايل يوضح النتائج املتوصل متغريا�ا، البد من اختبا

  :إليها
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  اختبار جودة نماذج االنحدار): 5(جدول رقمال

اختبار التوزیع الطبیعي  اختبار تجانس البواقي  اختبار االرتباط الذاتي للبواقي  
  

  F 
Prob  ال یوجد

 ارتباط ذاتي
F 

prob ثبات التباین JB Prob  یتبع التوزیع
 الطبیعي

 0.95 0.124 النموذج األول
 

0.114 0.74 
 

0.164 0.92 
 

 0.77 0.265 النموذج الثاني
 

0.015 0.90 
 

1.966 0.37 
 

 0.00 50.33 النموذج الثالث
 

11.41 0.00 
 

0.501 0.77 
 

 0.60 0.517 النموذج الرابع
 

0.260 0.61 
 

0.894 0.64 
 

 0.98 0.019 النموذج الخامس
 

0.004 0.95 
 

5.224 0.07 
 

  "Eviews"استنادا إىل خمرجات برنامج  الباحثتنيمن إعداد: المصدر

،أن البواقي يف )5(واليت بينت نتائجها، املوضحة يف اجلدول رقم  من خالل فحص صالحية مناذج االحندار،     

 وبناء على نتائج اختبار خاصية التوزيع الطبيعي ما عدا النموذج الثالث، ج املقدرة تتصف بثبات التباينالنماذ 

كما توضح . إىل أن البواقي النماذج املقدرة تتبع التوزيع الطبيعي Jarque-Beraواليت أشارت فيه نتائج اختبار 

 الثالث، باستثناء النموذج (Autocorrelation)من مشكلة االرتباط الذايت  أن بواقي مناذج الدراسة ختلو

وهو ما يشري إىل  %5أقل من  Fأن احتمالية احصائية  Breusch-Godfreyحيث تشري نتائج اختبار 

  .على دقة املعامالت املقدرة وحتيزها يؤثر وجوده ذيود ارتباط ذايت بني البواقي والوج

  واختبار صحة الفرضيات تحليل وتفسير النتائج: خامسا

  :أكدت الدراسة من خالل حتليل مناذج االحندار، واختبارات الداللة، أنه

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مصادر التمويل األجنبي للتنمية بأشكالها الثالثة وبين المؤشرات "

  ،"التي استخدمت لقياس مستوى التنمية في الجزائر

ىت االستثمار األجنيب املباشر، مل تسهم يف تفسري التغريات يف فتدفقات القروض اخلارجية واملساعدات الرمسية وح

. يف اجلزائر خالل فرتة الدراسة  يف دفع عجلة التنميةمؤشرات التنمية، وعليه فإن هذه التدفقات مل تساهم فعال

ن باملئة وقد يرجع ذلك إىل تواضع تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافدة إىل اجلزائر، حيث وصلت إىل اثنا

 أثري فعال على التنميةمن الناتج احمللي اإلمجايل يف أحسن األحوال، وهي نسبة ضئيلة جدا ال ميكن أن يكون هلا ت

للبلد، كما أ�ا تقتصر يف معظمها على قطاع النفط، كما أن هذه القيمة اهلزيلة، هلا ما يربرها، إذ ال ميكن أن 

مناخ االستثمار ال يبعث على االرتياح إطالقا، فاجلزائر تصنف يف ننتظر بتفاؤل قدوم مثل هذا االستثمار، و 

وكذلك األمر بالنسبة للمساعدات الرمسية للتنمية اليت مل تتلقى منها . املراتب األخرية ملؤشر التنافسية العاملي

نت عبئا ثقيال أما تدفقات القروض اخلارجية فقد كا. من الناتج احمللي%0.9اجلزائر طيلة فرتة الدراسة أكثر من 

كما نالحظ أن حجم الفجوة . على اجلزائر أدخلها يف دوامة املديونية وما خلفته من مشاكل اقتصادية واجتماعية
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مما يعين أن إمجايل االدخار احمللي أكرب من إمجايل  1999االدخارية باجلزائر سجلت قيما موجبة ابتداء من 

  . االستثمار

  ،"لمال المحلي لم يساهم في تفسير التغيرات في معظم مؤشرات التنميةحتى رأس اأنه كما تبين "       

- 2013ناصري نفيسة، (هذه النتيجة تؤكد النتائج اليت توصلت إليها بعض الدراسات السابقة حول اجلزائر

 ، واليت ترى بأنه خالفا ملا هو مألوف يف الدول النامية عامة حيث أن املشاريع التنموية �ا تبحث عن)2014

ن متويل خارجي لضعف التمويل الداخلي، فإن املوارد املالية للجزائر تبحث عن مشروعات لتمويلها، حيث أ

التنويع يف اإلنتاج والصادرات ال يتطور بوترية تطور قطاع احملروقات الذي عرف تطورًا كبريًا يف اآلونة األخرية، سواء  

يوفرها، كما على صعيد تطوير اإلنتاج ومضاعفة  كان ذلك على صعيد اإليرادات من العملة الصعبة اليت

وتتمثل التحديات يف قدرة اجلزائر على اغتنام الفرص اليت أتاحتها هلا ظروف الوفرة املالية فيها، على . االكتشافات

ميع  أفضل وجه ممكن، فما أتت به الوفرة املالية النفطية ستذهب به الندرة املالية النفطية إذا مل يتم اإلسراع يف جت

كافة الطاقات املالية وغري املالية الكبرية منها والصغرية، ومن مث العمل على تعبئتها وبالتايل إعادة تشكيلها يف 

صورة كيانات أو مشاريع اقتصادية فعالة تزيد من نطاق القاعدة اإلنتاجية احمللية وحتد من أثر الرتاجع يف العائدات 

  .النفطية على بنية االقتصاد الوطين

  لخاتمةا

تتطلب كل عملية تنموية جمموعةمن العوامل من أمهها املوارد املالية، وهذه املوارد يلزم أن يكون جلها آتية من 

وبالرغم من أن متويل خطط ومشاريع التنمية ال يعتمد فقط على . ا�تمع حىت تكون التنمية أصيلة وذات فعالية

اخلارجية، إال أنه جيب التأكيد على أن العبء األكرب من متطلبات متويل املوارد الوطنية بل يتعني االستعانة باملوارد 

ويرجع الرتكيز على التمويل احمللي للتنمية ليس فقط إىل املشاكل اليت قد . التنمية يقع على املصادر الوطنية

لها املوارد احمللية تصاحب اإلفراط يف االعتماد على املوارد اخلارجية بل أن معظم أعباء التنمية االقتصادية تتحم

وقد تلجأ الدول إىل املصادر األجنبية لتمويل مشاريعها التنموية، وبينما ميكن لالستثمار . احلقيقية يف املدة الطويلة

اخلاص املباشر أن يلعب دورا يف متويل األنشطة اإلنتاجية حيث تتوافر فرص لألرباح املرتفعة، فإن متويل إقامة 

أشكاال أخرى من تدفق رأس املال تتخذ يف العادة شكل قروض طويلة أو متوسطة  اهلياكل األساسية يتطلب

  .كما قد تتخذ يف بعض األحوال شكل مساعدات أو معونات سواء متعددة األطراف أم ثنائية. األجل

  :بناء على ما مت التوصل إليه من نتائج، توصي الدراسة مبا يلي

بادئ ا�تمع وقيمه، ويعبئ طاقات الشعب الروحية وقواه االجتماعية، إن برنامج التنمية ال بد أن ينطلق من م - 

ويتبىن سياسات اقتصادية جادة وجريئة، تعتمد الواقعية، وحتقق التوازن بني اإلنتاج واالستهالك، وبني االستثمار 

واإلمكانات واالدخار، وبني الصادرات والواردات، وتأخذ يف احلسبان مرحلة التطور االجتماعي واالقتصادي، 

 .املتاحة للمجتمع من أجل التغيري املنشود وحتقيق السلم االجتماعي والرفاه االقتصادي واالستقرار السياسي
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إن دور الدولة يف ظل التوجه حنو التحرر االقتصادي يتغري، لكنه جيب أن يزداد فاعلية لكي تستطيع أن حتقق  - 

داف التنموية بصورة شاملة، حيث ميكن أن يتولد عن غياب التوازن بني رفع كفاءة األداء االقتصادي واأله

القواعد والنظم الفعالة يف تنظيم االستثمارات األجنبية زيادة يف حساسية االقتصاد الوطين للتقلبات العاملية، كما 

 تؤدي احتماالت عدم توفر اخلدمة للقطاعات األكثر احتياجا أو انتقال املراكز االحتكارية من الدولة إىل

وهو ما ميكن أن يقود  لظواهر عدم االستقرار . الشركات املستثمرة وغياب ضوابط جلودة اخلدمة أو السعر

ويتوجب على أية حكومة يف ظل . ادلةاالقتصادي، كما تؤدي إىل مزامحة الشركات احمللية يف منافسات غري ع

االنتقال إىل اقتصاد مفتوح القيام بزيادة الكفاءة اإلنتاجية، ودعم استقرار االقتصاد الكلي، وتصحيح نواحي 

الفشل يف السوق، إشاعة املساواة من خالل التخطيط، واستخدام الضرائب واإلنفاق إلعادة توزيع الدخل لصاحل 

  .فئات معينة

تدفقات رأس املال اإلنتاجي وحتسني هذه التدفقات، البد للبلدان من مواصلة جهودها لتأمني بغية جذب  - 

مناخ استثماري شفاف ومستقر وميكن التنبؤ به، وتأمني اآللية املناسبة لتنفيذ العقود واحرتام حقوق امللكية، واليت 

ألعمال التجارية احمللية والدولية تقوم على أساس سياسات ومؤسسات االقتصاد الكلي السليمة واليت تسمح ل

وجيب بذل جهود خاصة يف جماالت هلا . بالعمل بكفاءة وبصورة مرحبة على حنو يكون له أقصى التأثري يف التنمية

األولوية مثل السياسة االقتصادية واألطر التنظيمية بغية تشجيع االستثمارات ومحايتها، مبا يف ذلك ا�االت 

مع التأكيد على ضرورة تعزيز . ارد البشرية، وجتنب االزدواج الضرييب، وتشجيع البيئة التنافسيةاملتعلقة بتنمية املو 

برامج املساعدة التقنية وبناء القدرات اإلنتاجية وتوفري ما يكفي من التمويل هلا، وذلك بناء على طلب اجلهات 

 .املستفيدة

قانونية تضمن سالمة الدولة وأمنها ومنع سيطرة إن تشجيع االستثمار األجنيب ال مينع من إحاطته بقيود  - 

فالفوائد اليت تعود على االقتصاد الوطين . األجانب على مقدرات االقتصاد الوطين ومنافستهم لرأس املال الوطين

وإمنا ينبغي للدولة إجراء . من االستثمارات األجنبية ليست هي االعتبار الوحيد الذي جتب مراعاته يف هذا الصدد

لذلك فإن من حق الدولة أن تضع . زنة بني استقطاب رأس املال األجنيب، وبني احملافظة على املصاحل الوطنيةاملوا

وتعد . شروطا لقبول االستثمار األجنيب على إقليمها حبيث ال ُيسمح له إال إذا كان منسجما مع أهدافها الوطنية

  .ة النشاط االقتصادي والتجاري على إقليمهاتلك الشروط يف الواقع انعكاسا حلق الدولة يف رقابة ممارس

تدفق رؤوس األموال إىل القطاع االقتصادي احلقيقي، وتنظيم تدفقه من خالل الضرائب وأسعار الصرف توجيه  - 

ضرورة استخدام املزايا واحلوافز الضريبية لتوجيه الشركات و . والسياسة الصناعية وغريها من القواعد والقوانني

و األقاليم األقل تقدما واليت هي يف حاجة إىل مزيد من االستثمارات لتحقيق تنميتها االقتصادية، مبا االستثمارية حن

يكفل حتقيق تنمية إقليمية متوازنة وختفيف الضغط السكاين عن املدن الكربى وإنشاء مراكز جذب جديدة 

  .للعمالة
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  :الهوامش والمراجع

: ، دار اجلامعات املصريةفي التنمية والتخطيط االقتصاديمقدمة ): 1979(القاضي عبد احلميد حممد،  - 1

  .84-83. اإلسكندرية، مصر، ص ص
. بريوت، لبنان، ص ص: دار النهضة العربية للطباعةوالنشر التنمية االقتصادية،): 1986(بكري كامل،  -2

63-67.  
، دار 1، الطبعة العربي في الفكر التنموي المعاصر وواقع التنمية في الوطن): 2006(املقدسي مسري،  -3

  .62- 61. بريوت، لبنان، ص ص: الطليعة للطباعة والنشر
فلسفتها وأساليب تخطيطها : التنمية المستديمة): 2007(عثمان حممد غنيم، ماجدة أمحد أبو زنط،  -4

  .252- 251.عمان، األردن، ص ص : ،دار صفاءوأدوات قياسها
إشارة خاصة : ستدامة مع تركيز خاص على اإلدارة البيئيةالتنمية الم):2006( الرفاعي سحر قدوري، -5

  .26. ، املؤمتر العريب اخلامس لإلدارة البيئية، املنعقد يف اجلمهورية التونسية، صللعراق
األسباب : فخ المديونية الخارجية للدول النامية): 2006(عجام ميثم صاحب، سعود علي حممد،  -6

  .56. ص ،إربد، األردن: والتوزيع ، دار الكندي للنشرواإلستراتيجيات
، دار الفجر للنشر 1، الطبعة اإلستراتجية الذاتية لتمويل التنمية االقتصادية): 2008(داودي الطيب،  -7

  .59-58. القاهرة، مصر، ص ص: والتوزيع
، دار وائل 1، الطبعة نظريات وسياسات وموضوعات: التنمية االقتصادية): 2007(القريشي مدحت،  -8

 .190. ص ،عمان، األردن: نشرلل
 ،اإلسكندرية، مصر: ، الدار اجلامعيةمذكرات في التنمية االقتصادية): 2005(قريصة صبحي تادرس،  -9

  .109. ص
مفتاح الصاحل، بن مسينة دالل، فعالية السياسة االقتصادية يف مواجهة املشكالت البيئية، امللتقى الوطين  - 10

  .5.، ص2006جوان، 7- 6املستدامة، معهد علوم التسيري، املركز اجلامعي املدية،  اقتصاد البيئة والتنمية: حول
  .45.رزاق أمساء، مرجع سبق ذكره، ص-11
متى تصبح السياسة االقتصادية سياسة بيئية دراسة في اإلجراءات بن ثابت عالل، بديرينة مراد،  -12

بيئة والتنمية املستدامة، معهد علوم التسيري، املركز اقتصاد ال: ، امللتقى الوطين حولاالقتصادية لحماية البيئة

  .10.جوان، ص 7-6اجلامعي املدية، 
  .46.رزاق أمساء، مرجع سبق ذكره،ص  -13
  .66. ص مرجع سبق ذكره،عجام ميثم صاحب، سعود علي حممد،  -14
  .47.رزاق أمساء، مرجع سبق ذكره، ص- 15
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  .49.،صاملرجع نفسه- 16 
، الدار مفهومها، نظرياتها، سياساتها -التنمية االقتصادية جمية،حممد على الليثي، حممد عبد العزيز ع -17 

  .326.، ص2003اجلامعية، اإلسكندرية، 
  .50.رزاق أمساء، مرجع سبق ذكره ، ص - 18
إدماج البعد البيئي في السياسة الصناعية في الجزائر لتحقيق التنمية بايل محـزة، موساوي عمر،  - 19

ملؤمتر العلمي الدويل حول التنمية املستدامة والكفاءة واالستخدامية للموارد املتاحة، كلية العلوم ، االمستدامة

  .11- 9. ، ص ص2008أفريل  07/08االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سطيف، 
 دور دراسة الجدوى البيئية في ترشيد القرار االستثماري والمحافظة علىحممد زرقون، رواين بوحفص،  - 20

، امللتقى الوطين حول اقتصاد البيئة والتنمية املستدامة، قسم علوم التسيري، كلية العلم االقتصادية وعلوم البيئة

 .2. ، ص2006جوان  06/07التسيري، املركز اجلامعي املدية، 

 

  21قائمة مختارة لمؤشرات األمم المتحدة للتنمية المستدامة في إطار أجندة القرن ): 1(الملحق رقم 

 SOCIAL Dimensionالبعد االجتماعي

Thème Sub-thème Indicator DF S R 

  العدالة
Equity  

 

  الفقر
Poverty 

  نسبة السكان الذین یعیشون تحت خط الفقر
Percent of population living below poverty line 

 X  

  دلیل جیني لعدم تساوي الدخل
Gini Index of Income Inequality 

 X  

  معدل البطالة
Unemployment Rate 

X   

  تكافؤ النوع
GenderEquality 

  نسبة متوسط أجر المرأة إلى متوسط أجر الرجل
Ratio of Average Female Wage to male Wage 

 X  

  الصحة
Health 

  حالة التغذیة
NutritionalStatus 

 حالة التغذیة بالنسبة إلى األطفال
NutritionalStatus of Children 

 X  

  الوفیات
Mortality 

 سنوات 5معدل وفیات األطفال أقل من 
Mortality rate Under 5 years old 

 X  

 العمر المتوقع عند المیالد
Life ExpectancyBirth 

 X  

  الصرف الصحي
Sanitation 

 نسبة السكان الذین یحصلون على وسائل مناسبة للصرف الصحي
Percent of Population with adequate  

sewage disposal 
 X  

  میاه الشرب
Drinking Water  

 

 نسبة السكان الذین یحصلون على میاه شرب مأمونة
Percent of Population with Safe Drink Water 

 X  

  الرعایة الصحیة
Healthcare Delivery  

  
 

 نسبة السكان الذین یحصلون على الخدمات الصحیة األولیة
Percent of Population with Access to Primary  

health Care Facilities 
  X 

 التحصین ضد األمراض المعدیة لألطفال
Immunization Against Infections Child hood 

Diseases 
  X 

 معدل استخدام وسائل الحمل
Contraceptive Prevalence Rate 

  X 

  التعلیم
Education 

  مستوى التعلیم
Education level  

 

 عدد األطفال الذین یصلون إلى الفصل الخامس للتعلیم االبتدائي
Children Reaching Grads 5 of Primary Education 

X   

 مستوى انجاز الكبار للتعلیم الثانوي
Adult Secondary Education Achievement level 

X   

 
  اإللمام بالقراءة والكتابة

Literacy 
 بالقراءة والكتابة لكبار السن معدل اإللمام

AdultLiteracy rate 
X   

  اإلسكان
Housing 

  الظروف المعیشیة
Living Conditions 

 مساحة السكن لكل شخص
Floor Area per Rate 

 X  

  األمن
Security  

  الجریمة
Crime 

 من السكان 100000عدد الجرائم المسجلة لكل 
Number of Recorded Crimes per 100.000Population 

  X 
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  السكان
Population 

  تغیر السكان
Population Change 

 معدل نمو السكان
Population Growth Rate 

x   

 نسة السكان في المناطق الحضریة والمستوطنات العشوائیة
Population of Urban Formal and Information 

Settlements 
  X 

 Social Dimensionالبعد االقتصادي 

  الھیكل االقتصادي
Economicstructur

e  

 اإلنجاز االقتصادي
Economic Performance 

 نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
GDP  per Capita 

x  
 

 نسبة االستثمار إلى الناتج المحلي اإلجمالي
Investment Share in GDP 

x  
 

 التجارة
Trade 

 المیزان التجاري للسلع والخدمات
Balance of Trade in Good Service 

 X 
 

 الحالة المالیة
Financial Status 

 نسبة الدیون للناتج المحلي الصافي
Debt to GNP Ratio 

 X 
 

  أنماط اإلنتاج واالستھالك
Consumptionand 

production 
Patterns 

 استھالك المواد
MaterialConsumption 

 كثافة استخدام المواد
Intensity of Material Use 

 X 
 

 استخدام الطاقة
Energy Use 

 معدل استھالك الطاقة للفرد سنویا
AnnualEnergyConsumption per Capita 

X  
 

 نسبة مساھمة موارد الطاقة المتجددة في االستھالك
Share of Consumption of renewable Energy 

Resources 
 X 

 

 كثافة استخدام الطاقة
Intensity of Energy Use 

 X 
 

 إدارة وتدویر المخلفات
WasteGeneration and 

Management 

 معدل تولید النفایات الصناعیة والمنزلیة الصلبة
Generation of Industrial and Municipal Solis Wate 

X  
 

 معدل تولید النفایات الخطرة
Generation of HazardousWaste 

X  
 

 ةإدارة النفایات اإلشعاعی
Generation of Radioactive Waste 

X  
 

 معدل إعادة استخدام تدویر النفایات
WasteRecycling and Reuse 

  X 

 النقل
Transportation 

 متوسط المسافة المقطوعة للشخص حسب أنماط النقل المختلفة
Distance Traveled per Capita by Mode of Transport 

 X 
 

 اإلطار المؤسسي
Interntional  

 

 تنفیذ استراتیجیة التنمیة المستدامة
Strategic 

Implementation of SD 

 االستراتجیة القومیة للتنمیة المستدامة
National SustainableDevelopmentStrategy 

  x 

 التعاون الدولي
International 
Cooperation 

 تنفیذ االتفاقیات الدولیة
Implementation of Reified Global Agreements 

 X 
 

  القدرة المؤسسیة
IntentionalCaplets  

 الحصول على المعلومات
Information Access 

 عدد المستخدمین لالنترنت لكل ألف من السكان
Number of Internal Subscribers per 1000 Inhabitants 

 X 
 

Communication 
Infrastructure 

 شخص 100عدد خطوط التلیفون الرئیسیة لكل 
Main Telephone lines per 1000 Inhabitants 

  X 

 العلوم والتكنولوجیا
Science and Technology 

 االنفاق على البحث والتطویر كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
Expenditure on research and development as a 

percent of GDP 
  X 

DisasterPreparedness 
and Response 

 لخسارة االقتصادیة والبشریة نتیجة الكوارث الطبیعیةا
Economic and Human loss Due to Natural Disasters 

X  
 

  

DF: مؤشرات الدفعDriving force Indicators وتقيس الضغوط أو العوامل املسببة للمشكلة. 

S : مؤشرات احلالةState Indicators  الدراسةوتقيس التغري احلادث يف املشكلة حمل.  

R :مؤشرات االستجابةResponseIndicators وتقيس جهود اإلصحاح اليت يقوم �ا ا�تمع إلدارة البيئة  

، املوسوعة استراتيجيات التنمية المستدامة مقارنة نظرية وتطبيقية، )2006(حممد مسري مصطفى، : المصدر

. بريوت، لبنان، ص ص: دار العربية للعلوم ناشرون، ال)ا�لد األول(العربية للمعرفة من أجل التنمية املستدامة 

468 -471.  

  

  




































































































