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ه هيئة تحرير المجلة عناية السادة األساتذة والباحثين أن النشر توّج
 :للقواعد والشروط التالية عبمجلة الباحث االقتصادي يخض

ن ال يكون قد أبتكرا وأصيال وأن لم يسبق نشره وأن يكون البحث م -0
ن عدم بمجلة أخرى، وأن يرفق البحث بإفادة تتضّم  تقديمه للنشر تّم

 . نشره من قبل

ق البحث المراد نشره بأحد مجاالت العلوم االقتصادية أن يتعّل -7
 .والتجارية وعلوم التسيير والعلوم المالية والمحاسبية

تخضع كل األبحاث المقدمة للمجلة للتحكيم العلمي من طرف  -3
 .المحكمينتبليغ أصحابها بردود  ويتّم محكمين،

 .تنشر البحوث في المجلة باللغات العربية واالنجليزية والفرنسية -4

يجب أن يرفق البحث بملخص بلغة البحث وبلغة أخرى على أن  -5
أسطر مع  01يكون أحد الملخصين باللغة العربية وأن ال يتعدى 

 .ضرورة إدراج الكلمات المفتاحية

م إذا البحث المقّدللمجلة إجراء بعض التعديالت الشكلية على  يحّق -6
دعت الضرورة إلى ذلك إذا كان مقبوال للنشر وحاز على موافقة 

 .عضوين من لجنة التحكيم

 صفحة باستعمال برنامج 01أن ال يزيد عدد صفحات البحث عن  -2

Wordمقاس ، بC5 (01/32 ) سم عن كل االتجاهات مع  3وبأبعاد

باللغة العربية  سم للجهة اليمنى من الورقة إذا كان البحث 1.1إضافة 

 .ونحو اليسار إذا كان البحث باللغة الالتينية

 Arabicمكتوب باللغة العربية بخط اليجب أن يكون البحث   -8

Transparant ( 01حجم الخط)  والبحث المكتوب باللغة االنجليزية أو

  (.03 حجم) Times New Romanالفرنسية بخط 

الهوامش والمراجع بطريقة آلية في نهاية البحث وبنفس خط  تكتب -9
للغة األجنبية مع مراعاة أن  01العربية وحجم  للغة 00 البحث بحجم

 :قة كما يليتكون مادة البحث موّث
 مكان ،(الناشر)النشر دار الكتاب، عنوان المؤلف، اسم : للكتب بالنسبة -

 .الصفحة رقم النشر، وسنة النشر
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 مكان العدد، عنوان المجلة، المقال، المؤلف،عنوان اسم : لةللمج بالنسبة -

 .الصفحة رقم النشر، وسنة النشر

 ح،التصّف تاريخ المقال، المؤلف،عنوان اسم : االنترنت لمراجع بالنسبة -

 .بما في ذلك الملف اإللكتروني العنوان

 :يجب االلتزام بقواعد وأصول الكتابة والمتمثلة على الخصوص في -01
ترك فراغ قبل عالمات الضبط المنفردة كالنقطة والفاصلة وما  عدم -

 .وإلصاق حرف الواو مع الكلمة بين قوسين وترك مسافة بعدها
ترك فراغ قبل عالمات الضبط المركبة كالنقطة الفاصلة والنقطتين  -

 ؛وعالمة التعجب واالستفهام
إحترام قواعد التوثيق العلمي الصحيح مع مراعاة حقوق الطبع  -

 ؛القتباس من األعمال العلمية السابقةوا
 ؛إحترام المسافات البادئة في الفقرات -
 ؛خلو المقال من أي خطأ لغوي أو مطبعي -
والمصادر والمراجع والجداول في آخر المقال  اإلحاالتوضع  -

 .وترتبها حسب تسلسل ظهورها في نص المقال

ولقب الباحث باللغتين العربية  اسميجب أن تتضمن الصفحة األولى   -00
والالتينية ودرجته العلمية والمؤسسة التي ينتمي إليها الباحث والبريد 

لكتروني ورقم الهاتف الخاص به، وفي حالة تقديم المقال من اإل
طرف مجموعة باحثين يجب إرسال الموافقة الصريحة لكل واحد 

 .منهم بقبول النشر المشترك عن طرق بريده الشخصي

 .لبحوث التي لم تقبل للنشر ال ترد ألصحابهاا -07

عن طريق البوابة الجزائرية للمجالت  Wordيرسل البحث بنسخة  -03

 .العلمية

يعبر مضمون المادة العلمية المنشورة في المجلة عن آراء أصحابها،  -04
 .وال تمثل بأي حال من األحوال عن رأي المجلة

 .للنشر وقواعد النشر المبينة أعاله لن يقبل كل مقال يخالف شروط -05



                                                                                                                    الفهرس 

5 

 

4223

2436

3760

6176

7794

109-95 

110124



 7402جوان  – 40العدد رقم                                                 جملة الباحث االقتصادي               

6 

 

Les déterminants des PME exportatrices 

Algériennes : le cas des PME de la wilaya d’Oran 013011

RAHMANI Yamina, Doctorante en Managemen 

Renforcement des potentiels de l’économie 

algérienne à travers la diversification industrielle : 
 quelles perspectives ? 

GUESMIA El Hadi,  Doctorant en Economie 

091010

Réflexion méthodologique pour la performance 

industrielle des entreprises 

  Dr.AZZEMOU Rabia     Dr.NOUREDDINE Myriam  

709099



  صصاخلااخلا  الشراكة بني اجلامعات ومنظمات القطاعالشراكة بني اجلامعات ومنظمات القطاع                                                                                                                        

7 

 

 

 

  ***نجوى عبد الصمد. د  **يحياوي الهام. د.أ   *بوحديد ليلى. د 
  

  : ملخص
والتعرف  مفهوم الجامعة واألدوار الحديثة لها، تهدف هذه الدراسة إلى التطرق إلى   

فعالة بين أهمية تعزيز عالقة شراكة مجتمعية  إبرازو على ماهية الشراكة المجتمعية،
الجامعات ومنظمات القطاع الخاص من خالل التطرق إلى التجربة اليابانية 

 . والماليزية
في أن هناك آليات معينة : إلى جملة من النتائج أهمها ولقد توصلت الدراسة   

القطاع منظمات التجربة اليابانية قد أحرزت نتائج إيجابية في إنجاح الشراكة بين 
مثلت في البحوث المشتركة والبحوث التعاقدية وكراسي البحث الخاص والجامعات، ت

تبلورت التجربة الماليزية في شركة تطوير التكنولوجيا بماليزيا، حيث و .العلمي
عملت على إبرام المعاهدات وخلق فرص التعاون االستراتيجي طويل المدى بين 

 .الشراكة بينهم وضمان نجاح والجامعات والمعاهد البحثية، منظمات القطاع الخاص
الشراكة المجتمعية، التجربة اليابانية، للجامعة، األدوار الحديثة  : مفتاحية كلمات

 .التجربة الماليزية
Abstract :  

    The present study aims at shedding light on the concept of university and its 

modern roles, and getting to know the community partnership, and to highlight 

the importance of promoting an effective community partnership between 

universities and private sector organizations through the analysis of both 

Japanese and Malaysian experience.  

   The study concluded with a number of results, the most important of which is 

that certain mechanisms in the Japanese experience have achieved positive 

results in the success of the partnership between the private sector organizations 

and the universities, such as joint research, contractual research and research 

chairs. The Malaysian experience was developed at Malaysia Technology 

Development Company, where it worked on concluding treaties and creating 

long-term strategic cooperation opportunities between private sector 

organizations, universities and research institutes, and ensuring the success of 

partnership. 

Key words : University modern roles, community partnership, the Japanese 

experience, the Malaysian experience. 
 

 

leila.bouhadid@yahoo.comالجزائر جامعة باتنة محاضر أستاذ 

y.ilhem@yahoo.frالجزائر جامعة باتنة  أستاذ 

nadjoua513@yahoo.comالجزائر جامعة باتنة محاضر أستاذ 

 

 

mailto:leila.bouhadid@yahoo.com
mailto:y.ilhem@yahoo.fr


 7402جوان  – 40العدد رقم                                                 جملة الباحث االقتصادي               

8 

  :مقدمة
 وتوسيع وتنميته، المجتمع تطوير في ادور الجامعي التعليم ؤديي

 بشرية إطارات تخريج في مؤسساته إسهام خالل من والثقافية المعرفية آفاقه
 والتخصصات المجاالت في العمل على للتدريب والعلم المعرفة تملك

 المتعلقة أهدافها لتحقيق وإمكاناتها طاقاتها توظف حيث كافة، المختلفة
 المجتمع، خدمة إلى إضافة العلمي والبحث البشرية، القوى وإعداد بالتعليم،

 لصنع وأداة ناحية، من المجتمع صنع من هي التي رسالتها جامعة فلكل
 .أخرى ناحية من والفكرية والسياسية والمهنية الفنية قيادته

 وتحديات وتغيرات ومعرفية، تكنولوجية ثورة من اليوم نشهده وما
 الدور على يؤكد االهتمامات، في وتعدد ومعرفية وسياسية اجتماعية مستمرة

 العصر، وتوظيف هذا وطبيعة تتالءم مخرجات تحديد في للجامعة المهم
 وإجراء البشرية الموارد إعداد :هي أساسية وظائف في الجامعة مهمة

 صياغة يضمن بما الثقافة ونقل التنشئة عملية في المساهمة العلمية، البحوث
 خدمة على والعمل ومشاكله، المجتمع قضايا وتشكيلهم، وتناول الطالب وعي

 .واالجتماعية والمعرفية واالقتصادية السياسية جوانبه بجميع وتنميته المجتمع
 عملية يحرك فهو بثمن، تقدر ال كبيرة ثروة الجامعي ويعتبر التعليم

 مهمة عاتقها على تقع التي المؤسسات أرفع من هي الجامعة ألن التنمية
 وبمختلف متخصصين من فيه التنمية عمليات من المجتمع يحتاجه ما توفير

 والتطبيقية العلمية للبحوث األساسية المراكز تشكل أنها إلى إضافة المجاالت،
 القرار صناع تثري وهي والثقافي، واالجتماعي االقتصادي التقدم تضمن التي

 .السياسي باألداء تتحكم وبالتالي والمهارات بالخبرات
وتلعب العالقات بين الجامعات ومنظمات القطاع الخاص دورا كبيرا 
في دعم وتعزيز نظم اإلبداع واالبتكار في الجامعات من خالل العمل على 
ترجمة األفكار والتقنيات الجديدة المبتكرة في الجامعات إلى منتجات جديدة 

ن منظمات القطاع الخاص من التقدم ومواكبة أحدث وتطبيقات حديثة تمك
 . التطورات التكنولوجية وتعزيز مقدرتها التنافسية في ظل االقتصاد الرقمي

 : إشكالية الدراسة
إن الشراكة المجتمعية من قبل الجامعات لم تحظ باالهتمام المطلوب، 

وكان ينبغي على الرغم من أهمية هذا المجال وحاجة المجتمع الماسة إليه، 
أن يتصدر بقية المجاالت من حيث الرعاية واالهتمام والدعم المبني على 
التكامل المؤسسي وخاصة في هذا الزمن الذي يشهد تعقدا في طبيعة 
المشروعات البحثية، مما يحتم تضافر الجهود والعمل المشترك، ولعل مرد 

رة، وتجعل هذه الظاهرة إلى وجود بعض التحديات التي قد تعرقل المسي
  .بعض المؤسسات تحجم عن الشراكة في دعم األعمال العلمية
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وقد يكمن السبب في تقلص حجم الشراكة المجتمعية أو ربما فقدانها 
في بعض الحاالت نتيجة للقناعة السائدة لدى األغلبية بأن البحث العلمي 
مسؤولية الجامعات ومراكز البحث العلمي، وهي مؤسسات قوية ولها 

يات كافية، فضالً عن أنها مدعومة من قبل الدولة، وبالتالي، فهي في ميزان
 .غنى عن الدخول في برامج شراكة مع غيرها

انطالقا مما سبق، يمكن طرح إشكالية الدراسة في التساؤل الرئيسي 
 :  التالي

فعالة بين الجامعات ومنظمات  كيف يمكن تعزيز عالقة شراكة مجتمعية
 ؟ القطاع الخاص

 : الدراسة أهمية
إن االتجاه العالمي لرسالة الجامعات اليوم يتمحور حول الخروج من 
نطاق التركيز على حفظ المعرفة ونشرها عن طريق التدريس والبحوث 
األكاديمية إلى مجال أرحب يتيح للبحث العلمي الجامعي المشاركة في التنمية 

نمو والتقدم االقتصادية واالجتماعية والتطوير الصناعي ودفع عجلة ال
ألن تجـارب الدول المتقدمة اقتصاديا  االقتصادي في المجتمع إلى األمام

وصناعيا أثبتت أهمية توظيف نتائـج البحث العلمي في التنمية االقتصادية 
 .واالجتماعية

بناءا عليه، تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية بناء وتعزيز عالقة 
ومنظمات القطاع الخاص ألنها تؤتي شراكة مجتمعية فعالة بين الجامعات 

ثمارها لكال الطرفين وتحقق التقدم والنهوض االقتصادي للمجتمع، كما تبرز 
جليا أهمية الدراسة من خالل التطرق إلى التجربة اليابانية والماليزية في هذا 

 .المجال
 : أهداف الدراسة

 : تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من األهداف من بينها 
  .مفهوم الجامعة واألدوار الحديثة لها التطرق إلى -
 .التعرف على ماهية الشراكة المجتمعية -
فعالة بين الجامعات ومنظمات أهمية تعزيز عالقة شراكة مجتمعية  إبراز -

 . القطاع الخاص من خالل التطرق إلى التجربة اليابانية والماليزية

 : منهجية وخطة الدراسة
األسلوب الوصفي التحليلي في استعراض المفاهيم اعتمدت الدراسة 

المتعلقة بالجامعة والشراكة المجتمعية، إضافة إلى المنهج االستقرائي لدراسة 
أهم التجارب الناجحة في مجال الشراكة بين الجامعات ومنظمات القطاع 

 .وذلك باالعتماد على البيانات والدراسات المتوافرة. الخاص
 : فقد تم تقسيم الدراسة إلى المحاور التاليةوبناءا على ما سبق، 
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 .مفهوم الجامعة واألدوار الحديثة لها 

 .ماهية الشراكة المجتمعية 

ابان وماليزيا في تعزيز عالقة الشراكة بين الجامعات تجربة الي 
 .ومنظمات القطاع الخاص

   : الدراسات السابقة
الخاص الشراكة بين الجامعات ومنظمات القطاع  حظي موضوع

 :نذكر بعضا منها فيما يلي الباحثين، من العديد باهتمام
الشراكة بين الجامعات : بعنوان  (1)(8002بن ثنيان سلطان، )دراسة -

: والقطاع الخاص في تطوير البحث العلمي في المملكة العربية السعودية
 الجامعات بين الشراكة التعرف على واقعهدفت الدراسة  تصور مقترح،

 السعودية، العربية المملكة في العلمي البحث مجال في الخاص والقطاع
 مجال في العالمية النماذج أهم والتطرق إلى للشراكة، مقترح تصور وضعو

  يمكن والتي العلمي البحث في الخاص والقطاع الجامعات بين لشراكة
 وتحديد السعودية، العربية المملكة في العلمي البحث تطوير في منها إلستفادة

 على والتركيز الخاص، والقطاع الجامعات بين الشراكة إلقامة المتطلبات أهم
 والوسائل األساليب نحو (األعمال ورجال األكاديميين)الخبراء آراء معرفة
 والقطاع الجامعات بين الشراكة ضوء في العلمي البحث لتطوير الحديثة
 .السعودية العربية المملكة في الخاص

 بين أنه إلقامة الشراكة عدة نتائج أهمها وتوصلت الدراسة إلى
 العربية المملكة في العلمي البحث مجال في الخاص والقطاع الجامعات

 من الخبراء عليها اتفق أساسية عدة نقاط على السعودية يجب التركيز
رسم السياسة العامة للبحث العلمي، : الخاص، من بينها  والقطاع الجامعات

 البحث العلمي، تمويل للبحث الالزمة والبشرية المادية اإلمكانيات توفير
نماذج  اقتراح العلمية، األبحاث مراكز إدارة الجامعات، في عام بشكل العلمي
 والقطاع الجامعات المشترك، قيام للعمل المنظمة للشراكة، القوانين متنوعة
 المشروعات تنفيذ عمليات لتقييم ومحددة واضحة معايير بوضع الخاص
 .المحددة األهداف ضوء في المشتركة البحثية

 الخاص والقطاع الجامعات بين للشراكة مقترح تصور تقديم كما تم
 العامة األهداف متضمنا السعودية، العربية بالمملكة العلمي البحث تطوير في

 التصور نموذج إلى باإلضافة للشراكة، المقترح التصور ومبررات ومتطلبات
 مستوى من الرفع في مساهمة تكون لعلها تنفيذه، وآليات للشراكة المقترح
 . المأمول المستوى إلى وتطويره به والنهوض العلمي البحث

نموذج جامعة كورنيل : بعنوان  (2)(Wesley Sine, 2015)دراسة -
 لجامعة التشاركي الدور استهدفت الدراسة إبرازبالواليات المتحدة األمريكية، 
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 وتقوية وتنمية التعليمية الفرص تطوير أجل من الخاص القطاع مع كورنيل
 .الخاص القطاع

 أن جامعة كورنيلمن أهم النتائج المتوصل إليها في هذه الدراسة 
 وماستر أوبر شركة أهمها من شركة رائدة 30 من أكثر مع تتعاون حاليا

التعليمية وتعمل على ربط وإدخال  الجامعة برامج من العديد خالل من كارد
 التعليمية، حيث يعمل البرامج في الخاص القطاع وإبداعات ابتكارات
 الوصول أجل من الجامعة طالب مع جنب إلى جنبا الصناعة من محترفين

أو تطوير  الخاص القطاع يواجهها التي القضايا لبعض حقيقية حلول إلى
 لخبراء المركزة جديدة، كما تستخدم الجامعة التجمعات وخدمات منتجات
 التجمعات هذه الطالب خالل معينة، حيث يعمل حلول إليجاد والطالب التقنية

 لتطوير نماذج جديدة فرص لتحديد الخاص القطاع من المدراء مع المركزة
 بأبحاث كما يتم في هذه التجمعات القيام. جديدة إبداعية وخدمات لمنتجات

 إلى يؤدي الذي التدريب وكذلك المشاركة، عمل الفرق وكيفية النتائج حول
 األفكار منتجات تحويل إلى تؤدي التي واالبتكار اإلبداع درجات أعلى

 .وتسويقها جديدة وخدمات
نموذج جامعة كاليفورنيا  :بعنوان  (3)(Andre Marquis, 2015)دراسة -

انتل الكاليفورنية  برنامج شركة التعرف على هذه الدراسة إلىسعت بيركلي، 
 من( يمكن ارتداءها التي التقنيات لتطوير التحدي)4102الذي أطلقته عام 

 .والجامعات الصناعة بين الشراكة خالل
أن البرنامج الذي أطلقته :  وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها

 وتقديم ناشئة جديدة شركات تأسيس على أساسا انتل الكاليفورنية يركز شركة
 منتجات أفضل من ويعتبر مستخدميها قبل من ارتداءها يمكن إبداعية تقنيات
 الحسابية، حيث طورت وغاليليو ادسون منصات على تعتمد التي الشركة

 ليستر مركز تعاون خالل ومن بيركلي جامعة في األعمال إلدارة هاس كلية
 األعمال رواد يربط دولي (حاضنة)برنامج إنتل شركة مع األعمال لريادة
 سان مدينة في نهائية بمسابقة تّوج والذي دولة، 27 من فريق 400 من بأكثر

 اجتازت فرق 10 ألفضل دوالر مليون 1.3 بقيمة جائزة مع فرانسيسكو
 جميع ناشئة، حيث أن شركات بمشاريع وانتهت المختلفة البرنامج عمليات

 ارتداءها لمستخدميها يمكن تكنولوجية منتجات قدمت الناشئة الشركات هذه
  .واالستهالك واإلنتاج الصحية الرعاية قطاعات في

من خالل استعراض الدراسات السابقة، يمكن القول أن بعض 
الدراسات تطرقت إلى التركيز على وضع تصور مقترح للشراكة بين 

إحدى الدول  في العلمي البحث مجال الجامعات ومنظمات القطاع الخاص في
السعودية، والبعض اآلخر تطرق إلى بعض  العربية العربية أال وهي المملكة

 الجامعات ومنظمات القطاعفي مجال الشراكة بين التجارب األجنبية الناجحة 
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 .الخاص أال وهما التجربتين األمريكية والكاليفورنية
أهمية تعزيز عالقة وما يميز دراستنا عن الدراسات السابقة أنها تبرز 

ظمات القطاع الخاص من خالل فعالة بين الجامعات ومن شراكة مجتمعية
 .عرض التجربتين اليابانية والماليزية

 مفهوم الجامعة واألدوار الحديثة لها: أوال 
 يؤدي التعليم دورا هاما في تطوير المجتمع وتنميته : مفهوم الجامعة  -1

وذلك من خالل إسهام مؤسساته في تخريج اإلطارات البشرية المدربة على 
والتخصصات المختلفة، وتعد الجامعة من أهم هذه  العمل في كافة المجاالت

المؤسسات، حيث يناط بها مجموعة من األهداف تتدرج تحت وظائف رئيسية 
التعليم وإعداد اإلطارات البشرية والبحث العلمي، إضافة إلي : ثالثة هي

  (4).خدمة المجتمع
 :ولقد أعطيت عدة تعاريف للجامعة، نوردها في اآلتي   

لمؤسسات االجتماعية التي تؤثر وتتأثر بالجو االجتماعي هي من أهم ا 
المحيط بها، فهي من صنع المجتمع من ناحية، ومن ناحية أخرى هي 
أدائه في صنع قيادته الفنية والمهنية والسياسية والفكرية، فلكل جامعة 
رسالتها التي تتولى تحقيقها، حيث كانت الجامعة في العصور الوسطي 

ايتها عن الجامعة في العصر الحديث وهكذا لكل تختلف رسالتها وغ
 (5).نوع من المجتمعات جامعته التي تناسبه

 وأعراف وأنظمة معين تنظيمي هيكل ذات مستقلة علمية مؤسسة هي 
 العلمي والبحث التعليم في وظائفها وتتمثل معينة، وتقاليد أكاديمية

 ذات واألقسام الكليات من مجموعة من وتتألف المجتمع، وخدمة
 المجتمع أنشأها اجتماعية مؤسسة وهي المتخصصة، العلمية الطبيعة
 تفرض والمجتمع، الجامعي التعليم بين فالعالقة أغراضه، بعض لخدمة
 بحيث وآمالهم، ومشكالتهم الناس، بحياة الصلة وثيق يكون أن عليه
 المستويات أفضل إلى به والنهوض المجتمع تطوير األول هدفه يكون
 (6).واالجتماعية والصحية واالقتصادية التقنية

تمثل مجتمعا علميا يهتم بالبحث عن الحقيقة، ووظائفها األساسية تتمثل  
وفى هذا  (7).في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع الذي يحيط بها

تأكيد على أهم األدوار والوظائف الذي تقوم بها الجامعة تجاه  التعريف
 .المجتمع هي التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع

مستقلة  علمية من خالل التعاريف السابقة، يمكن القول أن الجامعة مؤسسة   
المتخصصة،  العلمية الطبيعة ذات واألقسام الكليات من مجموعة من تتألف

بالجو االجتماعي المحيط بها، ووظائفها األساسية تتمثل في تؤثر وتتأثر 
 .التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع
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تلعب الجامعة دورا مهما في تطوير سلوك  :األدوار الحديثة للجامعة  -8
 (8):والتطوير وخدمة المجتمع كما يلي  الطالب والبحث

 :دور الجامعة في تطوير سلوك الطالب  -8-1
  :من خالل ما يلي الطالب سلوكتطوير  في دور الجامعة يتمثل  

 من بدال والبيئة والحياة والمجتمع بالطالب للمقرر العلمية المادة ربط 
 .المجتمع في الطالب عن محيط يعزلها بشكل تدريسها

 والنشاطات الندوات خالل من المدني السلوك مبادئ ترسيخ 
 المحلية، والبيئة المجتمع مشكالت طرح في تسهم التي والمؤتمرات

 .لها منطقية حلول وطرح

 وترسيخ مهاراته، وتهذيب كفاءاته وتربية الطالب لدى المعرفة تنمية 
 والشعارات أفعال، إلى األفكار ترجمة طريق ونشره عن الوعي مبادئ

 .نتائج إلى واألهداف إنجازات إلى

 لبالده، والوطنية الدينية بالثوابت المعتز الخلوق المواطن تكوين 
 في المساهم والقوانين، بالواجبات الملتزم هويته، بمقومات المتمسك

 .الديموقراطية الحياة

 هدفها متنوعة وأنشطة غنية، برامج عبر رحب جامعي فضاء تشكيل 
 والعنف الغش وبخاصة الالمدنية، لمختلف السلوكات بحزم التصدي

 .أشكاله بشتى

 آراء احترام على فيتدرب الحرة، المناقشة كيفية على الطالب تدريب 
 واالقتناع الحجة واعتماد وعيوبها نقدها، وبيان محاسنها مع اآلخرين

 .والحوار فرص للطالب للمشاركة وتوفير الذاتي النقد على والتدريب

 االقتصادية)المختلفة جوانبه من للمجتمع الشاملة التنمية تحقيق 
 القدرات كل استغالل طريق عن( والسياسية والبيئية واالجتماعية

 أحوال العالي لتحسين التعليم لمؤسسات المادية والمصادر العقلية،
 :خالل  من وذلك المجتمعات،

 .معينة مشكلة حل أو المجتمع حاجة سد إلى الهادفة التطبيقية البحوث 

 منظمات القطاع الخاص، في للعاملين ةوتأهيلي تدريبية برامج تنظيم 
 .المهني والنمو المستمرة التربيةمبدأ  يحقق بما وتنفيذها

 .المجتمع وأفراد للطالب الموجهة العلمية الكتب تأليف 

 األهداف إطار في المجتمع حركة لتوجيه البناء االجتماعي النقد 
 .االجتماعية
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 جميع في الجامعة أساتذة يقدمها خدمات وهي: االستشارات  تقديم 
 بحاجة هم الذين لألفراد واألهلية الحكومية المجتمع لمنظمات المجاالت

 .إليها
 تنفذه الذي والتطوير البحث يلعب :والتطوير  البحث في الجامعة دور -8-8

 والتطوير البحث منظومة في دورا أساسيا العالي التعليم ومؤسسات الجامعات
 حاجات تحدد فالجامعة والتقدم، الرقي تنشد التي البلدان من بلد أي في

بصفة  ومنظمات القطاع الخاص بصفة عامة، المختلفة المجتمع منظمات
 رقي في تسهم أن يمكن واضحة بحثية مسارات تحديد بهدف خاصة،

 جميع على والمنفعة بالفائدة تعود وأهداف غايات لتحقيق وتقدمهم مجتمعاتها،
 . العالقة ذات األطراف

 البحث برامج المتقدمة الدول في الجامعات أولت ذلك، على وبناءا
 أن يمكن التي المناسبة العلمية البيئة بتوفير وذلك خاصا، اهتماما والتطوير

 فهي ومعدات، تمويل من يلزم ما ووفرت وتزدهر، العلمية البحوث فيها تنمو
 في والسعي ونشرها، وإثرائها المعرفة وإنماء العلمي لإلبداع ممتازة بيئة

 مجرد الجامعة تصبح وبدونها المجتمع، في المختلفة لحل المشكالت توظيفها
 .آخرون ينتجها ومعارف لعلوم تعليمية وسيلة

 أساسيا جزءا الحاضر الوقت في الجامعية العلمية البحوث وأصبحت
 وتوليهم لترقيهم أساسيا وشرطا التدريسية، الهيئات أعضاء مهمات من

 المتقدمة، البلدان في العالي التعليم ومؤسسات الجامعات في القيادية الوظائف
 جهودهم إلنجاز قصارى بذل واإلدارية التدريسية الهيئات أعضاء يحفز مما

 المحكمة العلمية والدوريات المجالت في لنشرها والسعي العلمية، البحوث
 .المرموقة السمعة الدولية ذات

 للجامعة األساسية الوظيفة إن :دور الجامعة في تطوير المجتمع  -8-3
 لتطوير واألساسية الفعالة لالحتياجات باالستجابة تتمثل المعرفة لتقديم إضافة

  (9):يلي  بما تتمثل التي المجتمع

 .وعلميا فكريا بالمجتمع لالرتقاء الجامعي التعليم 

 .وتمّدنه المجتمع مشكالت لحل والمعملية البحثية اإلمكانيات توفير 

 .وفكريا حضاريا بالمجتمع لالرتقاء العامة الخدمة 

 بناء بل فقط، ومعرفيا علميا تحصيال ليس الجامعة فدورالفني،  اإلبداع 
 عن واألدبية والفنية الثقافية الطلبة لطاقات وتفجيرا للشخصية المميزة

 .تنافسية جوائز موازية ومنح أنشطة طريق

 والبيئة المجتمع مشكالت لحل الواعية العقلية وتكوين المعرفة نشر 
 التقدم لركب وتتبعها المستخدمة، الفنية األساليب ومعرفة المحيطة،

 .والتكنولوجي العلمي
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 القيادة مهارات: مثل المهارات بعض وتنمية والروحية، المهنية التنمية 
 مستوى وارتفاع المهن، في التخصص واالتصال وغيرها، وزيادة

 .األعمال والمهن تتطلبه الذي المهارة
 هائل تطور من عنه نتج وما العالم، يشهده الذي التكنولوجي للتغيير وكان   
 في األكبر األثر الحديثة، التقنيات من عدد ووجود االتصاالت وسائل في

 عنها نتج الهائلة والتكنولوجية المعرفية فالثورة جديدة، احتياجات ظهور
 .وجهده وقته من كثيرا اإلنسان على ّوفرت عديدة تقنيات

 ماهية الشراكة المجتمعية : ثانيا 
الشراكة المجتمعية من خالل التعرض إلى تعريفها، أهدافها،  سنتطرق إلى  

 :، كما يلي مجاالتها ومعوقاتها
مصطلح الشراكة مفهوم  :تعريف الشـراكـة المجتمعية وأهدافها  -1

جديد، يطرح كصيغة جديدة لكافة أشكال العالقات بين مختلف الكيانات على 
كافة المستويات، تستهدف هذه الصيغة تحقيق أفضل استغالل للموارد المتاحة 

 . ألطراف الشراكة، بما يضمن تعظيم الفوائد لهذه األطراف
لشراكة، حيث يعتبر مفهوم الشراكة المجتمعية أكثر اتساعا من ا

يتقاسم فيه الشركاء من أطراف المجتمع وتنظيماته األدوار والمسئوليات 
والمصالح المتبادلة وصوال لتحقيق األهداف المرجوة، كما أن الشراكة 
المجتمعية تعمل على توثيق الروابط وتضافر الجهود والتنسيق بين التنظيمات 

تفاهم والتعاون وتبادل االجتماعية والمهنية بمجتمع األمة في جو من ال
الخبرات واألفكار وتقاسم المعارف وتعزيز الثقة، وقد تصل إلى اندماج 
أنشطة ما وتكاملها من أجل إيجاد عالقات تعاونية فعالة تحقق الشراكة 

  (10).الكاملة
وتعني به " الشراكة الشعبية القاعدية"وقد أطلق على هذا المصطلح 
المجتمع المحلي لإلسهام في مواجهة تحريك همم وطاقات المواطنين في 

تحديات التنمية البشرية، وهو ما يشير إلى أهمية الدور الذي يقوم به المجتمع 
  (11).المدني لحفز الطاقات وتعبئة العمل التطوعي

لقد أصبحت الشراكة المجتمعية بمثابة أطر تعاقدية جديدة تضمن 
ن ثم فهي بهذا إحداث تطوير جوهري في شكل العالقات ومضمونها، وم

المعنى تعد إستراتيجية جديدة من شأنها إعادة ترتيب األوضاع على كافة 
المستويات بما يحقق االستقرار ويدفع بعملية التنمية قدما، ويضمن حل 

وبصفة عامة فإن الشراكة المجتمعية تشير إلى . المشكالت بالطرق السلمية
جمع بينها أهداف مشتركة أو تلك الصيغة المالئمة التي تمكن األطراف التي ت

 (12).غايات متشابهة، من تحقيق هذه األهداف وتلك الغايات
إنطالقا مما سبق، يمكننا تعريف الشراكة المجتمعية في مجال التعليم 

بأنها كل نشاط تعاوني وهادف يتم بين المؤسسات االقتصادية  العالي
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والخدمية بمختلف جنسياتها ومؤسسات المجتمع المدني والحكومي وبين 
المؤسسات العلمية بهدف القيام بمشروع معين وفق إطار تعاقدي، يحفظ لكال 

ويتم ذلك عن طريق تكثيف الجهود والكفاءات . الطرفين مصلحتهما في ذلك
دء في والخبرات وتوفير الوسائل واإلمكانيات الضرورية المساعدة على الب

تنفيذ مشروع الشراكة أو النشاط، مع تحمل أطراف الشراكة جميع األعباء 
 . والمخاطر التي تنجم عنها

 (13):وتسعى الشراكة المجتمعية إلى تحقيق جملة من األهداف من بينها       
توحيد جهود وقـدرات الجانب الحكومي ومنظمات القطـاع الخاص لدعم  -

يحقق تكامل األدوار من خالل معالجات تشترك  العلمي بما التعليم والبحث
 .فيها كافة الفئات االجتماعية

وضع الخطط والبرامج الخاصة برعاية ودعم التعليم والبحث العلمي  -
والباحثين فنيا ومهنيا بالتنسيق مع مجالس اإلدارات في الجامعات ومراكز 

 .البحوث
لتسول واالنحراف من اإلسهام في التخفيف من ظواهر الفقر والبطالة وا -

خالل تمويل المشروعات التنموية الصغيرة، والعمل على تأمين فرص عمل 
 . ووسائل إنتاج للمستهدفين القادرين على العمل

 .االنتقال من النظام المركزي للنظام الالمركزي في تقديم الخدمات -
 .إتباع المنهج العلمي في التعرف على المشكالت ودراستها وحلها -
استثمار المؤسسات واألفراد في العمل العلمي المنتج، وإشراك كافة شرائح  -

 .الوطن في تحمل المسؤولية
االستفادة من ذوي الخبرة والكفاءة واالختصاص، وضمان شفافية وعدالة  -

 .توزيع الخدمات
إشاعة قيم الحوار والتشاور والتكافل واالنفتاح والتعاون، وتثبيت مبادئ  -

 .اطيةوقيم الديمقر
المشاريع المشتركة )المشاركة في إنشاء المشروعات متعددة األطراف -

 (.الكبرى بين األطراف المتعاونة
إنعاش االقتصاد المحلي واألنشطة العلمية والثقافية واالجتماعية وسائر  -

 .الفعاليات المجتمعية
 .االستغالل األمثل للموارد واالختصاصات والمؤهالت والخبرات المتوفرة -
تتعدد برامج وأنماط الشراكة المجتمعية  :مجاالت الشراكة المجتمعية  -8

انطالقا من شمولية المفهوم وتنوعه، ويخضع ذلك حتما إلى تطور حاجات 
المجتمع وتعقد مشكالته، وتتمثل أهم مجاالت الشراكة المجتمعية في اآلتي 

:(14) 
ة والحرفية العلمية اإلعانات التأهيلية والتدريبية في المجاالت المهني -

 .والفنية
 .اإلعانات الطبية والعالجية والدوائية المجانية -
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 .اإلعانات التمويلية وتأمين وسائل اإلنتاج -
 .دعم وتنمية مشاريع خدمات البنية التحتية -
 .دعم وتمويل األعمال البحثية والدراسات العلمية واالجتماعية -
العديد من المعوقات التي تمنع أو  توجد : معوقات الشراكة المجتمعية  -3

 (15):تعرقل تكوين شراكة مجتمعية فعالة بين أطراف عملية التنمية، أهمها 
ضعف قواعد البيانات وآليات نشرها لتكون متاحة لكل األطراف كمصدر  -

 .قوة تفاوضية للجميع
غياب ثقافة الحوار في التعامل والتفاعل بين األطراف المختلفة، وغلبة  -

 .وار التصادمي غير المرن أو المتفتح عند االختالفالح
ضعف القوة النسبية لبعض األطراف كالمجتمعات المحلية نتيجة لغياب  -

تنظيمها الداخلي الذي ال يمكنها في بعض األحيان من تقديم تمثيل قوى 
 .ومتوازن ومعبر عن مصالحها الحقيقية

عالقة الشراكة بين الجامعات ابان وماليزيا في تعزيز تجربة الي:  ثالثا
 ومنظمات القطاع الخاص

إن عالقة الجامعات بمنظمات األعمال أو منظمات القطاع الخاص 
والمجتمع بشكل عام البد أن تنتقل من مرحلة التعاون والتنسيق إلى مرحلة 
الشراكة، حيث يقوم النموذج القديم في عالقة الجامعات بالمجتمع ومنظمات 

اع القطاع الخاص على مجرد قيام الجامعات بتزويد المجتمع ومنظمات القط
الخاص باألفراد الخريجين في مختلف التخصصات، فيما تستفيد بعض 
منظمات القطاع الخاص من نتائج بعض البحوث التطبيقية المنشورة في 

وقد تبين عدم وجود . الجامعات دون وجود أي قنوات أو تواصل فعال بينهما
أي تفاعل بين الجامعات ومنظمات القطاع الخاص، فكالهما يفيد المجتمع 
بطريقته، فالجامعات ترفد المجتمع بمزيد من الخريجين كل عام بغض النظر 
عن احتياجات ومتطلبات التنمية ومنظمات القطاع الخاص من التخصصات 
النوعية والحديثة، ومنظمات القطاع الخاص بدورها تستفيد بطريقتها من 

اتها البحوث المنشورة في الجامعات وتأخذ من خريجي الجامعات وفق احتياج
والشك أن هذا الوضع في . لتزويد المجتمع بسلع وخدمات تلبى متطلباته

العالقات بين الجامعات ومنظمات القطاع الخاص ال يؤدى إلى تشجيع وتنمية 
اإلبداع واالبتكار ومواكبة التطور التكنولوجي في العالم، كما أن الجامعات ال 

الية بسبب ضعف عالقتها تستطيع إنتاج أبحاث متقدمة واقتناء تكنولوجيا ع
بمنظمات القطاع الخاص وانخفاض مواردها المالية الالزمة لتمويل نفقات 

ولألسف الشديد فإن هذا النموذج في عالقات الجامعات . البحث العلمي
بمنظمات القطاع الخاص ال يزال هو السائد في معظم الجامعات العربية حتى 

 (16).اآلن
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الجامعات بمنظمات القطاع الخاص  أما النموذج الجديد في عالقات
والمجتمع المحيط وهو المطبق حاليا في مختلف دول العالم المتقدمة، فإنه 
يقوم على انتقال هذه العالقة من مجرد التعاون إلى تحقيق الشراكة المجتمعية 
الفعالة في إجراء البحوث والمشاريع المشتركة بين الطرفين، حيث أنشأت 

منظمات مملوكة لها وذات استقاللية تقوم بتعزيز وتنظيم العديد من الجامعات 
عالقتها بمنظمات القطاع الخاص وتنمية وجذب موارد مالية إضافية لتمويل 

 .األبحاث والتجارب العلمية في الجامعات
بناءا عليه، سنستعرض في هذا المحور بعض التجارب الناجحة في 

طاع الخاص وكيفية التواصل الشراكة المجتمعية بين الجامعات ومنظمات الق
 : أو التفاعل بين الطرفين لالستفادة من هذه العالقات، وهي كاآلتي 

يمكن المبالغة بالقول إن كافة تجارب الشراكة بين ال  :التجربة اليابانية  –1
القطاع الخاص قد أحرزت النجاح المطلوب، إال إنه منظمات الجامعات و

التجارب الفاعلة التي أحرزت نجاحات بسهولة يمكن التعرف على بعض 
ملموسة، وخاصة عندما ترتبط هذه النجاحات بالقطاع الصناعي داخل 

تجربة )لقطاع الخاص، ومن أبرز هذه التجاربمنظمات ااألنشطة المتعددة ل
التي بزغت نتائج نجاحها بشكل واضح على مدى العشرين عاما  (اليابان

  (17).ز مالمحهااألخيرة، ونتناول فيما يلي بعض أبر
لقد بدأت التجربة اليابانية تتضح معالمها منذ بداية الثمانينات، 

نه سنركز على أوتبلورت هذه المالمح في عدة صور متتالية ومتدرجة، إال 
فعالة بين الجامعات عالقة شراكة مجتمعية تلك المتعلقة بأهمية تعزيز 

 (18):تالي كما يتضح على النحو ال ، وذلكومنظمات القطاع الخاص
بدأ نظام البحوث المشتركة يظهر باليابان في عام : البحوث المشتركة  -

تقريبا، وهو يمثل ذلك النظام الذي يتم فيه إرسال الباحثين من  0890
منظمات القطاع الخاص إلى الجامعات، وأيضا إرسال أساتذة الجامعات 

لخدمة  إلى منظمات القطاع الخاص، وذلك في إطاٍر متواٍز ومتعادٍل
 .مصالح الطرفين

 آلية البحوث حسب الطلب أو التكليف: البحوث حسب الطلب أو التكليف  -
 تشير إلى االتفاقيات الخاصة التي تتم بين الجامعات ومنظمات القطاع

 .الخاص حسب طلب أو رغبات األخير
تشير آلية المنح أو الهبات إلى ( : كراسي البحث العلمي)المنح والهبات -

تبرعات المالية التي تقدمها منظمات القطاع الخاص إلى الجامعات تلك ال
األنشطة التعليمية، وتعرف  بغرض تعزيز ودعم البحث العلمي أو تحسين

هذه التبرعات بكراسي البحث العلمي، حيث إنها تساعد وتمول أقساما أو 
 . أنشطة بحثية خاصة تقام حسب تبرعات أو منح معينة من أطراف معينة

ظهرت المعاملة التفضيلية على مستوى : عاملة الضريبية التفضيلية الم -
العديد من الجوانب داخل النظام الضريبي، وهي تهدف إلى ترويج 
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وتعزيز الشراكة بين منظمات القطاع الخاص والجامعات، وذلك على 
 :النحو التالي 

  نظام ضرائب التجربة والبحث اإلضافي ومعايير خاصة للبحوث
ويتم تطبيق هذه المعاملة التفضيلية على : المشتركة والتجارب 

المشروعات الخاصة التي تمتلك زيادة في تكاليف البحوث والتجارب 
 .التي تستغرق عدد من السنوات

  ويتم : نظام إعفاء من ضرائب البحث والتجارب المشتركة الخاصة
تطبيق هذه المعاملة التفضيلية على المشروعات الخاصة لتعزيز 

 .وث حسب الطلب بين الجامعات ومنظمات القطاع الخاصالبح
  ويتم تطبيق هذه المعاملة التفضيلية : إعفاء على التبرعات المالية

على المنظمات التي تتضمن إجمالي تبرعات أو مساهمات مالية في 
 .خسائرها

لقد أقامت ماليزيا عددا من الشركات والمنظمات،  :التجربة الماليزية  -8
 Malaysian)رأسها شركة تطوير التكنولوجيا الماليزيةوكان على 

Technology Development Corporation, MTDC)  وتهدف  0881في عام
إلى تسويق ونقل األفكار اإلبداعية التي تصدر عن الجامعات والمعاهد البحثية 

وتحتضن شركة تطوير التكنولوجيا الماليزية المشروعات الصغيرة  .الماليزية
ة، فقد أسست لتتيح للشركات الصناعية المتخصصة في القطاعات الجديد

اإلنتاجية والخدمية الجديدة، مثل مجاالت الوسائط المتعددة والتكنولوجيا 
الحيوية، حيث تعمل في إطار تعاون مشترك مع أعضاء هيئة التدريس 
بالجامعات، وقد أقامت الشركة تطويرا حديثا بتنمية مراكز تطوير 

جامعة ماليا، جامعة بيترا : ، وذلك في أربع جامعات ماليزية هيالتكنولوجيا
وتعمل هذه . ماليزيا، جامعة كيبايجسان ماليزيا وجامعة تكنولوجيا ماليزيا

المراكز على تنشيط البحث واالبتكار والتطوير التكنولوجـي في قطاعات 
 .المتخصصة الصناعة
شركة تطوير التكنولوجيا ما هي إاّل واحدة من آليات أخرى  إن

لتطوير التكنولوجيا في ماليزيا، وقد دعمت الحكومة الماليزية الشركة 
 (19).4112إلى  4110مليون دوالر خالل السنوات من  411بحوالي 

وجيا بماليزيا الهادفة إلى تتمثل فلسفة العمل في شركة تطوير التكنول  
فعالة بين الجامعات ومنظمات القطاع عالقة شراكة مجتمعية  تعزيز

 (20):، في اآلتي الخاص
منظمات تنشط تسويق نتائج األبحاث والتنمية المحلية، فالعديد من  

التي أقيمت من خالل تطبيقات تكنولوجية خرجت  القطاع الخاص
 . من معاهد بحثية محلية
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ا يدفع إلى تحسين العمل بالقرب من الجامعات ومراكز البحوث، مم 
 .وتطوير منتجاتها، وبالتالي يساعد على نموها ونجاحها

العمل على تنمية المعاهدات وفرص التعاون االستراتيجي طويل  
 .والجامعات والمعاهد البحثية منظمات القطاع الخاصالمدى بين 

المعدات : تتم اإلستفادة من التسهيالت التي تقدمها الجامعة، مثل 
 .والمعامل

ير عالقات العمل بين الباحثين والعاملين بمجال التكنولوجيا من تطو 
من جهة أخرى،  منظمات القطاع الخاصجهة، والعاملين في 

 .وضمان نجاح الشراكة بينهم
منظمات وتتمثل خدمات الدعم التي تقدمها شركة تطوير التكنولوجيا ل    

 :في ماليزيا فيما يلي  القطاع الخاص
 والتطوير واالستشارات الهندسية البحث. 
 نقل التكنولوجيا العالية والتعاون الدولي المشترك. 
 تنمية الموارد البشرية، وخلق شبكات ومؤسسات للمشروعات. 
  دعم برنامج إدارة الجودة وبرنامج تنمية عمليات التصنيع ؛ وتقديم

 .خدمات التحليل المالي
 :النتائج والمقترحات 

: بين الجامعات ومنظمات القطاع الخاص شراكة من خالل دراستنا لل   
 :التالية  النتائجنموذجا، تم التوصل إلى  التجربة اليابانية والماليزية

تكمن أهمية تعزيز عالقة شراكة مجتمعية فعالة بين الجامعات ومنظمات  
من خالل تنمية مصادر تمويل جديدة للجامعات تمكنها  القطاع الخاص

القطاع الخاص في منظمات من تفعيل أدائها األكاديمي، وذلك بمساهمة 
تمويل البحث العلمي والتجهيزات واإلنشاءات بالجامعات، وتحقيق 
ارتباط فعال بين الجانب األكاديمي والتطبيقي من خالل إجراء البحوث 

علمي لطالب الجامعات في منظمات القطاع التطبيقية والتدريب ال
الخاص، مما ينمي مهاراتهم التطبيقية، وبالتالي يزيد من فرصة التحاقهم 

  .بسوق العمل بعد تخرجهم
تشير نتائج التحليل حول التجربة اليابانية إلى أن هناك آليات معينة قد  

 القطاع الخاصمنظمات أحرزت نتائج إيجابية في إنجاح الشراكة بين 
والجامعات، تمثلت في البحوث المشتركة والبحوث التعاقدية وكراسي 

 .البحث العلمي
تبلورت التجربة الماليزية في شركة تطوير التكنولوجيا بماليزيا، حيث  

عملت على تنشط تسويق نتائج األبحاث والتنمية المحلية، والعمل 
بالقرب من الجامعات ومراكز البحوث، وتنمية المعاهدات وفرص 

 منظمات القطاع الخاصالتعاون االستراتيجي طويل المدى بين 
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والجامعات والمعاهد البحثية، واالستفادة من التسهيالت التي تقدمها 
الجامعة، وتطوير عالقات العمل بين الباحثين والعاملين بمجال 

من جهة  منظمات القطاع الخاصالتكنولوجيا من جهة، والعاملين في 
 .شراكة بينهمأخرى، وضمان نجاح ال

هناك العديد من الفوائد التي تعود على منظمات القطاع الخاص من  
حصولها على احتياجاتها من الموارد  جراء تعاونها مع الجامعات أبرزها

البشرية المتخصصة من مخرجات الجامعات، واالستفادة من نتائج 
نتاجية األبحاث التطبيقية المنجزة في الجامعات والمتعلقة بالمجاالت اإل

والتطبيقية لمنظمات القطاع الخاص، ونقل المعرفة الحديثة في الجامعات 
إلى الواقع التطبيقي واالستفادة منها في ابتكار منتجات جديدة أو أساليب 

 .وطرق عمل جديدة أو تطوير منتجات قائمة وأساليب عمل قائمة
خاص، القطاع ال منظماتتنوع وسائل أو أشكال العالقة بين الجامعات و 

حيث يعتبر مجال البحوث التطبيقية ذات الصبغة التقنية من أهم جوانب 
إجراء  التعاون بين الجامعات ومنظمات القطاع الخاص، وذلك من خالل

عقود شراكة في مشاريع وأبحاث تطبيقية مشتركة بين الطرفين بهدف 
نقل المعرفة من أقسام ومعامل ومختبرات الجامعات إلى التطبيق العملي 

  .القطاع الخاص في منظمات
بناءا على النتائج السابقة، وبهدف تعزيز وتفعيل العالقة بين الجامعات      

ومنظمات القطاع الخاص بما يحقق جوانب االستفادة من هذه العالقة لكال 
، حيث أن األخذ بها أو ببعضها المقترحاتتم تقديم مجموعة من الطرفين، 

من شأنه أن يحقق الكثير للدول العربية لاللتحاق بركب الدول المتقدمة، وهي 
 :كاآلتي 

 ضرورة االستفادة من التجارب العالمية والعربية الناجحة للتعاون بين 
 الجامعات ومنظمات القطاع الخاص إلقامة وتعزيز عالقة شراكة

 .ومنظمات القطاع الخاص مجتمعية فعالة بين الجامعات

ضرورة قيام منظمات القطاع الخاص بدورها في تعزيز عالقتها  
بالجامعات من خالل تزويد الجامعات بالمعلومات المطلوبة عن 
احتياجات هذه المنظمات من الموارد البشرية المتخصصة والمعارف 
والمهارات المطلوبة فيها، باإلضافة إلى ما تحتاجه من االستشارات 

البحوث العلمية والمتخصصة، والمساهمة في تجهيز المعامل والورش و
والمراكز البحثية باألجهزة والمعدات والبرامج واإلمكانات الالزمة 
لتفعيل أدائها، والمشاركة الفعالة في المؤتمرات والندوات وورش العمل 

 .التي تقام في الجامعات ورعايتها

 يم أوجه دعم فعالة ألنشطةضرورة قيام منظمات القطاع الخاص بتقد 
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تمويل بعض المشاريع البحثية، إنشاء : البحث والتطوير بالجامعات منها
وتطوير مراكز بحوث متخصصة، الفعاليات العلمية، تخصيص جوائز 

 .لمشاريع بحثية، اإلسهام في توفير األجهزة المعملية عالية التقنية

يب العلمي لطالب العمل على تسهيل إجراء البحوث التطبيقية والتدر 
الجامعات في منظمات القطاع الخاص لتنمية مهاراتهم التطبيقية، 

 .وبالتالي زيادة فرص التحاقهم بسوق العمل بعد تخرجهم

أن يدرك القائمين على قطاع التعليم العالي والقيادات والمختصين في  
الجامعات الحكومية ومنظمات القطاع الخاص بأهمية وفوائد بناء 

القة شراكة فعالة بينهما وانعكاساتها على أداء ومخرجات كال وتعزيز ع
 .الطرفين، وأن يقوم كل طرف بأداء دوره بفاعلية في تفعيل هذه العالقة

قيام الجامعات بدورها في تفعيل وتطوير عالقتها بمنظمات القطاع  
الخاص من خالل اإلشراك الفعال وليس الشكلي لممثلي منظمات القطاع 

الس الجامعة ومجالس الكليات األقسام العلمية بالجامعات، الخاص في مج
وتفعيل دور مراكز االستشارات والبحوث في الجامعات وتوجيهها 
تسويقيا وفق متطلبات منظمات القطاع الخاص من البحوث والبرامج 

 .التدريبية واالستشارات والخبرات

عات وغيرها إنشاء قاعدة معلومات عن المراكز والوحدات البحثية بالجام 
من الجهات المحلية التي يتوافر بها مراكز بحوث، وتحديد مجاالتها 

 .وإمكاناتها وأعمالها وربطها بمنظمات القطاع الخاص
:الهوامش والمراجع 

                                                 
الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص في تطوير البحث العلمي في "بن ثنيان سلطان،  1

، أطروحة دكتوراه، كلية الفلسفة، جامعة الملك "تصور مقترح: المملكة العربية السعودية
 .4119سعود، السعودية، 

2
 Wesley Sine, "Cornell University model in USA", International Conference on 

activating the partnership between universities and the private sector in scientific 

research, King Saud University, Saudi Arabia, 28.29 October, 2015. 
3
 Andre Marquis, "California University Berkeley model", International Conference 

on activating the partnership between universities and the private sector in scientific 

research, King Saud University, Saudi Arabia, 28.29 October, 2015. 

تفعيل دور عضو هيئة التدريس بالجامعات المصرية "عبد الرافع إبراهيم، ياسين سهام،  4
، الجزء 041، مجلة التربية، كلية التربية، جامعة األزهر، العدد "في مجال خدمة المجتمع

 . 01ص 4112األول، أكتوبر، 
اإلسكندرية،  ، منشأة المعارف،"تطوير التعليم الجامعي العربي"العيسوي عبد الرحمن،   5

 .01دون سنة نشر، ص 
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المفتوحة، رام اهلل،  القدس ، جامعة"للجامعات المجتمعية المسؤولية دليل" عواد يوسف،  6

 .01، ص 4101  فلسطين،
، الفكر العربي، "وجهة نظر تتجاوز حدود األقطار :أزمة التعليم العالي"أبو ملحم أحمد،   7

 .40، ص 0888بيروت، ، 89معهد االنتماء العربي، العدد 
 المجتمعية المسؤولية ضوء في المجتمع خدمة في الجامعة دور تطور"باكير عايدة،   8

، جامعة مؤتمر المسؤولية المجتمعية للجامعات الفلسطينية، "واالتجاهات العالمية الحديثة
 .4100سبتمبر  42القدس المفتوحة، نابلس، فلسطين، 

 .00، ص عواد يوسف، مرجع سابق  9
اإلصالح التربوي والشراكة المجتمعية المعاصرة من المفاهيم إلى "األصمعي سليم،   10

 .09، ص 4112، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، "التطبيق
 متوفر على، 4112،""دور الجمعيات األهلية في تنفيذ األهداف اإلنمائيةدور الجمعيات األهلية في تنفيذ األهداف اإلنمائية""قنديل أماني، قنديل أماني،   11

 ejtemay.com/showthread.php?t=6946: (2410-00-20):الموقع االلكتروني بتاريخ
12

 Shauna B and Harper L, "inter–cultural of community–academic partnerships: 

tales from the field", Paper presented at the 36th Annual SCUTREA Conference, 

Trinity and All, Saints College, Leeds,4–6 July 2006, available at: 

[http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/155187.htm (8 of 8) [07/03/2000] 
، مؤتمر العمل البلدي األول، "الشراكة المجتمعية في العمل البلدي"السيد عبد اهلل،  13

 .4112مركز البحرين للمؤتمرات، 
 .المرجع نفسه 14
العائد من الشراكة المجتمعية في مجال البحث العلمي لتحقيق أهداف "الزبير فوزية،  15

، المنتدى األول للشراكة المجتمعية في مجال البحث "االستثمار لرجال األعمال
، ص 4118امعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، المملكة العربية السعودية، ج العلمي،

482. 
دور المشاركة المجتمعية في ضمان جودة التعليم وإعداد خريجي "، إيمانصبري  16

، المؤتمر العربي الدولي األول لضمان "تجربة جامعة الفيوم نموذجا: الجامعة لسوق العمل
 .4100ماي،  04- 01جودة التعليم العالي، جامعة الزرقاء، األردن، أيام 

سـبل بنـاء شراكـة فاعلـة بين القطـاع " لغرفة التجارية الصناعية بالرياض،ا 17
مركز البحوث والدراسات، اإلدارة  ،"الخـاص والجامعات في المملكة العربية السعودية

  .4111 العامة للبحوث والمعلومات،
العالقة بين الجامعات والقطاع الخاص ودورها في تحقيق جودة "الحريري خالد،  18

جودة التعليم  المؤتمر العلمي الرابع لجامعة عدن ،"يةالتعليم العالي في الجمهورية اليمن
 .4101أكتوبر  00 – 00: العالي نحو تحقيق التنمية المستدامة، جامعة عدن، أيام

، المنظمة "مفاهيم مبدئية وتجارب عالمية: حاضنات األعمال"الشبراوي عاطف،  19
على الموقع االلكتروني متوفر ، 4114اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، إيسيسكو، 

:  (4102-19-04):بتاريخ
www.isesco.org.ma./pub/ARABIC/hadinates/P5.htm 

 .المرجع نفسه 20

http://www.ejtemay.com/showthread.php?t=6946
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 : ملخص
تقييم تجربة الجزائر في مجال تنمية الصـناعية  تركز دراستنا على 

العمومية، من أجل تحديد العراقيل التي حالت دون تحقيق إقالع صـناعي  
حيث . االهائلة التي خصصت له اإلستثماراتلرغم من حجم على احقيقي، 

تشير النتائج بأن العراقيل لم تكن يوما تمويلية، بل كانت دائما تتعلق بالدور 
الدولة في حوكمة شركات الصناعية العمومية، ومنه على الدولة تلعبه الذي 

المحفز، دور،  والتركيز على دور المسير في حوكمتهان القيام بعالتخلي 
تشجيع روح المقاولتيـة لـدى المجمعـات     كما عليهاالمسهل والمستثمر، 
 . المنشأة حديثا الصناعية العمومية

صناعة عموميـة، إعـادة الهيكلـة،    الالتنمية الصناعية، : مفتاحيةكلمات 
 .الحوكمة، المجمعات الصناعية

Résumé :  

Le but de cette étude est d’évaluer l'expérience algérienne en matière de 

développement, en vue d'identifier les contraintes qui empêchent la 

réalisation d'un véritable décollage industriel, vue les énormes 

investissements dont à bénéficier ce secteur. L'étude révèle, que les 

contraintes n'ont jamais été d'ordre financier, mais reviennent au rôle qu’à 

jouer l'État propriétaire dans la gouvernance du secteur industriel 

public. De ce fait, la relance du secteur ne peut se faire, que si l'État 

abandonne son rôle de gestionnaire, en faveur de catalyseur, facilitateur et 

d'investisseur. L’Etat doit promouvoir l'esprit entrepreneurial chez les 

groupes industriels publics nouvellement créés.                                                           
Mots Clés : Développement industriel, industrie publique, restructuration, 

gouvernance, groupe industriel. 

 

 

الجزائر -عنابة-جامعة باجي مختارضرمحا أستاذ 
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 : مقدمة 
ظروفا اقتصادية واجتماعية صعبة، عقب االستقالل  عاشت الجزائر

علـى تنميـة   ترتكزدفعت بالدولة الجزائرية إلى تبني إستراتيجية تنمويـة  
القطاع الصناعي العمومي، وتدخلت بشكل مباشر في تسـييره ومراقبتـه   

 شـهد  ءهاورغم الدعم اإلستثماري والمالي الذي حظي به القطاع، إال أن آد
اجع المستمر، مما أجبر الدولة على إعادة النظر في طريقة تسييره ؛ من تر

خالل التنازل عن دورها كمسير لصالح هياكـل وسـيطة تمثـل حقـوق     
تخضـع لـه    مساهمات الدولة يتم تغييريها وفق البرنامج اإلصالحي الذي

 . شركات القطاع

                                                                                :إشكالية الدراسة 
إن اإلصالحات التي خضعت لهـا شـركات القطـاع الصـناعي     

لم تحقق جميع أهدافها المرجوة، ذلك أن التغيير مـس الهياكـل    العمومي
الوسيطة التي تنوب عن الدولة في تسيير مساهماتها، ولم يتم تغيير أنمـاط  

. الشركات من هيمنة التسيير المركـزي التسيير واإلدارة في اتجاه تحرير 
حيث  يجب أن تعمل اإلصالحات على تحرير شركات القطاع الصـناعي  

على من العمل كفاعل مستقل يعمل العمومي من أشكال الوصاية، وتمكينها 
مـا   :التساؤل الرئيسي التـالي   التموقع في أسواقه المستهدفة، ومنه نطرح

لها القطاع الصناعي العمومي فـي   مدى تأثير أشكال الوصاية التي خضع
تحقيق أهدافه ؟ وهل عملت اإلصالحات األخيرة على تحريره مـن قيـود   

  الوصاية وتحسين أدائه ؟

                                                                               :أهمية الدراسة 
يص المسـار  تبرز أهمية الدراسة الحالية، في كونها تحاول تشـخ 

التنموي الذي مر به القطاع الصناعي العمومي، من أجل تقييم مدى نجاعة 
كما تسعى إلى إبراز . اإلصالحات التي مست الشركات الصناعية العمومية

 . أهم التحديات التي تعيق تنميته، لتقديم االقتراحات والحلول المناسبة

 :منهجية الدراسة 
 قراءة أهم اإلصالحات التي مستتم استخدام المنهج اإلستقرائي ل

القطاع الصناعي العمومي الجزائري منذ نشأته، والمنهج التحليلي من أجل 
 . تحليل أهم النتائج التي حققها القطاع خالل كل مرحلة من اإلصالحات

 :                  تقسيم الدراسة
 : لمعالجة هذا الموضوع ، قسمت الدراسة إلى ثالث نقاط رئيسية 

 مرحلة الدولة المخططة، المسيرة والمراقبة؛  : أوال 
اإلصالحات تحت وصاية صناديق المساهمة والشـركات القابضـة    :ثانيا

 العمومية؛                                                       
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إعادة هيكلة القطاع الصناعي العمومي على شكل مجمعات صـناعية  : ثالثا
 . عمومية

 رحلة الدولة المخططة، المسيرة والمراقبةم: أوال 
بعد االستقالل، على غرار باقي الدول السائرة في طريـق النمـو،   
تبنت الجزائر النموذج االقتصادي االشتراكي، والذي ارتكز على تطـوير  

 ،(1)النشاط الصناعي كأساس للتطور التقني واالجتماعي للدول االشـتراكية 

تقليد نموذج نمو صناعي أثبت نجاحه في الدول إضافة إلى رغبة الدولة في 
 .                                 (2)الصناعية المتطورة

صاغ نموذج تطوير االقتصاد :  نموذج تطوير االقتصاد الجزائري -0
، مرتكزا في ذلك على الفكرة األساسية "G de Bernis"الجزائري الفرنسي 

متخلفة فلن تستطيع تحقيق تطورها االقتصادي ألن الجزائر دولة : "التالية 
، على شرط أن تقوم "(3)واالجتماعي إال عن طريق الصناعة المصنعة

وبالفعل قامت الدولة بإطالق برامج تصنيع  .بدور المنفذ األساسي (4)الدولة
الفوالذ، الميكانيكا، الكيمياء، : ضخمة، في القطاعات الصناعية التالية 

 .(5)الطاقة
طلقت أولى عمليات اإلستثمار الصناعية في إطار البرنامج حيث ان

، لكن جاءت االنطالقة الفعلية في إطار البرنامجين (0828-0821)الثالثي 
؛ إذ كان  (6)(0811-0812)و( 0810-0811)الرباعيين لسنوات 

للمخططين دور كبير في تطبيق اإلستراتيجية العامة، عن طريق مضاعفة 
 1.1مومية، وبالتالي ارتفع اإلستثمار المخطط له من عدد اإلستثمارات الع

 0819، ليبلغ ذروته سنة 0811مليار سنة  29.0إلى  0821مليار سنة 
يالحظ  ، حيث(10)مليار دج، كما هو موضح في الجدول رقم  29.4بقيمة 

من  %91أن قطاع الصناعة استأثر بالحصة األكبر من اإلستثمارات بنسبة 
في المخططين  %11العمومية للمخطط الثالثي، و إجمالي اإلستثمارات

 . الرباعيين على حساب باقي القطاعات
سمحت اإلستثمارات في مختلف  :مرحلة الشركة الوطنية العمومية  -8

وحدة  211فروع النشاطات القاعدية، التحويلية والخدماتية بإنشاء أكثر من 
إنشاء شركات ، وفق منطق يشجع على (7)وشركات صناعية كبرى وطنية

شركة  01عمومية كبرى، مما أدى إلى تراجع عدد الشركات الوطنية من 
قطاع الطاقة،  تتركز في (8)0810شركة سنة  09إلى  0828سنة 

حيث تم تقسيم القطاع الصناعي ، الصناعات الثقيلة، والصناعة الخفيفة
 .(9)"التكامل العمودي ما بين النشاطات"العمومي وفق منطق 

رتها الدولة امتدادا لها ووسيلة لتطبيق سياستها كما اعتب
مما حال دون تركيزها على  ، وأخضعتها لمركزية القرارات(10)االجتماعية
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مهمتها االقتصادية، ومن أهم السياسات والقرارات المعرقلة لحسن سير 
                      :(11)الشركات نجد

 يمر عبر  سياسة أسعار غير مناسبة، نظام تموين بطئ ومكلف
 الشبكات المعقدة للتجارة الخارجية؛

 ؛ (12)اإلدارة اإلستراتجية للشركات تابعة لوزارة التخطيط 
   ال يسمح للشركات العمومية إال بتوطين بنكي واحد، ويتم اعتمـاد

منحها القروض بطريقة آلية، مما أدى إلى سوء استغالله من طرف مسيري 
ويل استثماراتها بأموال مقترضة الشركات، خاصة أنها كانت مجبرة على تم

 . (13)%89بالدينار والعملة الصعبة، وذلك بنسبة 
مما أدى إلى انخفاض آدائها المالي للشركات الوطنية، إذ بلغ إجمالي 

   .PIB (14)، أي ما يعادل ضعف  0819مليار دج سنة  018قروضها 
، بأن العجز 0819 – 0821لفترة  MPATكما أفاد تقرير 

إلى  0810مليون دج سنة  219االستغاللي للصناعات الوطنية ارتفع من 
القطاع "، وتوصل إلى نتيجة مفادها أن 0819مليار دج سنة  0.99

 .(15)"الصناعي يستهلك رأسماله كونه ال يحقق موارد كافية تسمح بتجديده
بناء على عدم  فشل الشركات مع ذلك، لم يتمكن المسؤولين من الحكم على

، فقد أرجعوه إلى كبر حجمها، وعدم (16)تمكنها فقط من تحقيق عوائد مالية
ومنه تم اتخاذ قرار القيام بإعادة هيكلة العضوية  (17)التخصص الوظيفي،

 .ومالية تحت إشراف الخزينة العمومية
إعـادة  تم تقريـر عمليـة    : مرحلة إعادة الهيكلة العضوية والمالية  -3

الصـادر فـي   ( 91-424) الهيكلة العضوية والمالية بناءا على المرسوم
حوالي مئة شركة ( 0890)، حيث جزأت في نهاية سنة (12/01/0891)

إال أن هذه العملية لم تؤدي إلى . (18)شركة جديدة( 211)عمومية كبيرة إلى 
 تحسين فعلي لمستوى أداء هذه الشركات، كما نتج عنها خسـارة رأسـمال  

  .الخبرة
ترافقت عملية إعادة الهيكلة العضوية بإعادة تأهيل مالي ومحاسبي 

 (19)مليار دج 21شركة من دعم مالي يفوق  011للشركات، حيث استفادت 
تسبيقات لرفع رأس المال االجتماعي، تسبيقات مؤقتة لرفع : تحت صيغتين 

مليار  00ولما تراجعت مداخيل البترول من. (20)مستوى رأس المال العامل
وانهار سعر صرف الـدوالر،   (21)،0892مليار سنة  11إلى 0892سنة 

وتصلبت شروط االقراض في األسواق، المالية، بـرز ضـعف الهيكلـي    
لالقتصاد الوطني المخطط، ودفع الدولة إلى تبني إصالحات جديدة لـدعم  

 .نمو القطاع الصناعي العمومي
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همة والشـركات القابضـة   اإلصالحات تحت وصاية صناديق المسا: ثانيا 
 العمومية

في إطار إنجاح اإلصالحات الجديدة، تم تبني سلسلة من القـوانين  
التي تهدف إلى تحرير المؤسسات العمومية ومنحها االستقاللية التسـييرية،  

الصـفة   0899جـانفي   04الصادر بتاريخ ( 10-99)حيث منح القانون 
              (22).لعموميةالتجارية واالستقالل للمؤسسات االقتصادية ا

تخـتص  " صناديق المساهمة"هياكل متخصصة ( 19)تم إنشاء  كما
تم تعـويض وزارة  و (23)بتسيير مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية،

 (24).بهدف التنسيق( CNPE)التخطيط بالمجلس الوطني للتخطيط 

 الدولةلم تبتعد  :المؤسسة العمومية تحت وصاية صناديق المساهمة  -1
بهذه اإلصالحات عن تسيير المؤسسات العمومية االقتصادية، فمجلس 
إدارتها يترأسه أعضاء من صناديق المساهمة، هذه األخيرة يتم إدارتها عن 
طريق مجلس إدارة أعضاءه يتم تعيينهم من طرف الدولة لمدة خمسة 

 (25).سنوات قابلة للتجديد
االقتصادية العمومية إلى اإلصالحات جديدة للمؤسسات  وقد سعت

إعادة التأهيل المالي للمؤسسات التي سجلت عجزا تحت إشراف صناديق 
 .المساهمة العمومية، حيث تم تعميم برامج التقويم وعقود األداء

 ، لم يتحصل على االستقاللية إال عدد0884لكن بتاريخ ديسمبر 
والذ قليل من المؤسسات العمومية الكبيرة الناشطة في قطاع الف

فقد  (27)ألن أغلب المؤسسات كانت تعاني من العجز المالي، (26)والميكانيك،
الصناعي العام على مستوى البنوك  بلغت قيمة القروض الخاصة بالقطاع

من ميزانية  %21، أي ما يعادل 0880مليار دينار سنة  411قيمة 
 العامة تكلفة العودة على اإلستثمار بالنسبة للصناعة بلغت كما .(28)الدولة

عموما  (29).0880سنة  %22.1إلى  %40.9مستويات مفرطة تعدت 
معدالت النمو في أهم القطاعات اإلستراتيجية ( 14)يوضح الجدول رقم 

خالل تلك الفترة، حيث يظهر جليا تراجع نسبة  والحيوية التابعة للدولة
، لعدم قدرة صناديق المساهمة (0880-0890)معدالت النمو خالل الفترة 

إشرافها على عدد كبير و الفعلية، لى أداء مهامها، بسبب عدم استقالليتهاع
 .لذلك تقرر تبني إصالحات جديدة (30).ومبالغ فيه من المؤسسات

تم  :المؤسسة االقتصادية العمومية تحت وصاية الشركات القابضة -7
المتعلق ( 44-82)إلغاء العمل بصناديق المساهمة وإصدار األمر 

المتعلق ( 42-82)سات االقتصادية العمومية، واألمر بخصخصة المؤس
بالرأسمال التجاري للدولة، الذي يهدف إلى إعطاء المؤسسات االستقاللية 

شركة قابضة عمومية وطنية  CNPE 00حيث أنشاء . في تسيير ممتلكاتها
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تهدف إلى لّم شمل المؤسسات االقتصادية العمومية، باإلضافة إلى إنشاء 
 .ة جهويةشركات قابض 12

حيث وكلت الشركات القابضة العمومية بمهمة جعل محفظة 
اإلستثمارات التي نقلت إليها مربحة، وإعادة بعث وتطوير مختلف 

 . النشاطات الصناعية، التجارية والمالية التي تتحكم فيها
كما كلفت بوضع إستراتيجيات وسياسات استثمارية وتمويلية، تسمح 

وبمتابعة العمليات اإلستراتيجية، وإعادة هيكلة ببعث نشاط المؤسسات، 
 .المؤسسات االقتصادية العمومية

استهدف البرنامج دعم المؤسسات االقتصادية  :مؤسسة  –برنامج البنك  -8
العمومية، عن طريق تنفيذ عملية واسعة من إعادة التأهيل، بهدف مساعدتها 

                                           :شقينعلى استعادة توازنها االقتصادي والمالي، وقد شمل 
إلعادة التأهيل  (31)مليار دج 104تم تخصيص : من الناحية اإلقتصاية  -

المالي، استفاد منها عددا كبيرا من المؤسسات االقتصادية العمومية العاجزة 
 (     0991-0990)ماليا خالل الفترة 

المؤسسات ال يخضع للقواعد  تبين أن شكل:  من الناحية القانونية  -
                          :لذاك تقررت  التسييرية الحديثة،

 فرع ؛ 421تم إنشاء حوالي : عملية إنشاء الفروع 
  وحدة تنشط في القطاعات الصناعية 91حوالي : إغالق الوحدات 
  تم حل عشرات المؤسسات ؛: حل الشركات 
  المالي والدعم البنكي ؛إعادة التأهيل : تقليص القوى العاملة 
  ؛( مجلس المراقبة، اإلدارة)عملية إعادة التنظيم 
 إحياء ديناميكية نظام تحمل األعباء االجتماعية. 

عن تنفيذ برنامج بنك المؤسسة، كما هو موضح في الجدول  نتج
، انخفاض في عدد القوى العاملة، نتيجة تسريح العمال والتقاعد (10)رقم 

المسبق، فيما يالحظ تحسن نسبي في رقم أعمال المؤسسات، بسبب رفع 
 وسجلت القيمة المضافة المحققة تراجعا. القيود عن أسعار بعض المنتجات

األعباء التي كانت على عاتق المؤسسات التي تم غلقها، وهذا  رغم انخفاض
التراجع شهدته أيضا الصناعة خارج المحروقات، التي لم تتمكن من تحسين 

المؤسسات الصناعية عجزا  كما سجلت. مساهمتها في الناتج الداخلي الخام
 في كبيرا في الخزينة على الرغم من استفادتها من إعادة التأهيل المالي،

الصناعي العمومي في  حين تراجع مؤشر الرقم االستداللي لإلنتاج القطاع
الصناعة خارج المحروقات وفي الصناعة المصنعة، وفي نسبة 
اإلستثمارات الموجهة للقطاع الصناعي العمومي، بسبب المشاكل التي كانت 
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تعاني منها الصناعة خاصة، واالنكماش الذي كان يعاني منه االقتصاد 
 .ري عموماالجزائ

 إعادة هيكلة قطاع الصناعة العمومية على شكل مجمعات صـناعية : ثالثا 
 كبرى

إلعادة بعث الصناعة العمومية، تم تنفيذ مخطط إعادة هيكلة تقنيـة  
للقطاع الصناعي العمومي، عن طريق إنشاء مجمعات صناعية عموميـة  

 (32):حسب النمط التالي
  والمالي لفروع التابعـة لهـا   شركة أم تهتم بالتنسيق اإلستراتيجي

 باالعتماد على أدوات تقنية ولوجيستيكية ؛
  شركات فرعية مستقلة مسؤولة عن اإلنتاج والتوزيع، ذات رأسمال

 . مفتوح جزئيا أو كليا
 تسيير المجمعات الصناعية العمومية تحت وصاية الشركات القابضة -1

الجديدة إنشـاء   تمثل الهدف من السياسة الصناعية والقطاعية :العمومية 
مجمعات ذات وزن في االقتصاد الوطني، وقد هدفت عملية إعادة الهيكلـة  

توضيح الرؤيا االقتصادية عن طريق تقليص المتغيرات غير "إلى  الجديدة
 .(33)"األكيدة، خصوصا تلك المتعلقة بالتنمية اإلستراتيجية الصناعية

من أجل إنجاح مسعاها اإلصالحي، عملت الدولة على التخلي عن 
العمـوميين،  )الشركات الغير إستراتيجية وغير الواعدة، ودفع المتعـاملين  

إلى التوجه نحو اإلستثمار في النشاطات الواعدة، التي ( الخواص والدوليين
تتميز بميزة تنافسية تمكنها من مواجهة المنافسة على مسـتوى األسـواق   

حيث كلفـت  . الخارجية، وخلق تعاضد مابين مختلف القطاعات الصناعية
الشركات القابضة العمومية بعبء اإلشراف على عملية اإلصالح، وتوفير 

 .عوامل النجاح إلعادة بعث القطاع الصناعي

لكن من خالل قراءة في تطور مؤشر الرقم اإلسـتداللي للقطـاع   
قيمته في  يالحظ تراجع، (2) الصناعي العمومي الموضح في الجدول رقم

، بالنسبة (%4.40)، وبنسبة (%1.08)الصناعة خارج المحروقات بنسبة 
الصناعة المصنعة، أما الصناعة العامة فقد سجل المؤشـر نسـبة تطـور    

ن المفترض أن يقـوم البرنـامج   ، رغم أنه كان م%0.20إيجابية ضعيفة 
          .العمومي اإلصالحي بإعادة رفع مستوى أداء القطاع الصناعي

إال أن وجود عدة هيئات تعمل بالتوازي على تنفيذ سياسة الخصخصة 
، أدى إلى خلق نزاع بين (الشركات القابضة والمجلس الوطني للخصخصة)

الصالحيات الموكلة لكل طرف وإلى بطـئ كبيـر فـي تنفيـذ سياسـة      
على لهذا تقرر إعادة مراجعة نظام وصاية الشركات القابضة . الخصخصة

 .المؤسسات العمومية االقتصادية
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تسيير المجمعات الصناعية العمومية تحت وصاية شركات مساهمات -7
في تفكيك الشركات القابضة الضخمة،  الجديدة تمثلت اإلصالحات :الدولة 

بناءا  ، تم تنظيم العملية(SGP)من أجل إنشاء شركات تسيير المساهمات 
، حيث (34)"4110سبتمبر  42 الصادر بتاريخ( 490-10)على األمر 

ُكلفت بضمان امتالك وتسيير الشركات العمومية لصالح الدولة، بصفتها "
بتجسيد اإلصالحات "، و"شركات ذات أسهم ذات صيغة إدارية وتسييرية

التجارية المناسبة، مخططات التعديل، إعادة التأهيل والتطوير، باإلضافة 
الشركات االقتصادية العمومية، عن إلى برامج إعادة الهيكلة وخصخصة 

 . (35)"طريق إبرام وتنفيذ كل التركيبات القانونية والمالية المالئمة

إحدى األدوات التي استخدمتها الدولة من أجـل  ( SGP)وبهذا شكلت
، وبينـت  (EPE)ممارسة كامل حقوقها على الشركات االقتصادية العمومية 

ي من عدة نقائص ؛ فقد كـان مـن   التعديالت الجديدة أن هذه السياسة تعان
األفضل القيام بتقوية قدرة الدولة المالكة على التكفل بواجباتها ومهامها عن 

 . طريق تقليص مستويات الوساطة الرسمية غير الفعالة

لـم تحتـرم   :النتائج المحققة تحت وصاية شركات مساهمة الدولـة   -3
العمومية، ومنـه كـل   اإلصالحات الجديدة استقاللية الشركات االقتصادية 

الجهود القانونية والهيكلية عن طريق إنشاء شركات المسـاهمة لـم تعـط    
التـي   قراءة تطور النتـائج  ، وهذا ما يتضح من خالل(36)"النتائج المرجوة

تطور نسبة مؤشر ، حيث تبرز ضعف (12)حققها القطاع في الجدول رقم 
الرقم االستداللي العام لإلنتـاج الصـناعي العمـومي، بزيـادة محتشـمة      

، في حين شهد مؤشر قطاع الصناعة العمومية خارج المحروقات 00.8%
، أمـا مؤشـر قطـاع    %08.9تطور متذبذب، وسجل نسبة تطور إيجابية 

فة ، كما سجلت القيمة المضا%(44.2)الصناعة المصنعة فقد تراجع بنسبة 
 %. 012.2للقطاع الصناعي خارج المحروقات تطورا قدر ب 

تشير النتائج المحققة إلى تباطئ نمـو الصـناعة العموميـة، رغـم     
اإلعانات المالية التي ضختها الدولة إلعادة تحريك عجلـة النمـو وبعـث    

قـدمت   مليار دوالر( 01)إلى ( 18)ما بين  قدرت النشاط الصناعي، حيث
ساعدتها على النهوض من جديد، بعد تطهيرهـا مـن   للشركات كإعانات لم

عـدم   (CPE)مجلس مسـاهمات الدولـة   لهذا قرر . (37)"الديون المتراكمة
االستمرار في ضخ األموال، فقد بات جليا أن المشاكل التي يعـاني منـه   

                                                         .القطاع الصناعي العمومي سببها نظام حوكمته
تم تقرير إعادة هيكلة شركات تسيير المساهمات  4102أوت  49في 

العملية شركات تسيير  مجمع صناعي كبير، تمس( 49)وحصرها في شكل 
( 09)المساهمات التابعة لوزارة الصناعة والمناجم، التـي تشـرف علـى    

بهدف عقلنـه   ،(38)شركات اقتصادية عمومية( 12)شركة تسيير مساهمة و
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استخدام الموارد التي تمتلكها المجمعات الصناعية الجديدة، حتى تتمكن من 
تطوير قدرات التنافسية المالئمة للعب دور القيادة على مسـتوى الفـروع   
الصناعية، التي تعد ذات أولوية إستراتيجية للتنميـة القطـاع الصـناعي    

  .واالقتصاد الجزائري عامةالعمومي خاصة 

 : خاتمة 
إن مسيرة تنمية الصناعة العمومية الجزائرية عرفـت صـعوبات   

فمنهج التسـيير   .وأزمات عديدة، في جوهرها هي تسييرية وليست تمويلية
ترك أثرا واضحا على كفـاءة وفعاليـة أداء    المخطط الذي اعتمدته الدولة

الجهود اإلستثمارية الضخمة، شركات قطاع الصناعة العمومية ، برغم كل 
التي خصصتها الدولة في سبيل إنشاء قاعدة صناعية تدعم النمو الصناعي، 

وفي محاولة إلعادة بعث القطاع الصـناعي  . االقتصادي ومنه االجتماعي
تحـت وصـاية    لعدة برامج إعادة هيكلة أخضعته الدولة العمومي وإنعاشه

، إال أنه بقي يعاني من (والمالكة هياكل وسيطة تمثل حقوق الدولة المساهمة
 وهـذا الوضـع   الخزينة العمومية، اختالالت تسييرية ومالية أنهكت أموال

 منعها أن تبرز ككيان اقتصادي يتمتع بروح المقاوالتية، ومن تحقيق الكفاءة
 . الفعالية في أدائهاو

 :توصيات الدراسة 
قطاع الصناعة تحليل كل النتائج المحققة من طرف و من خالل قراءة

تحت مختلف الوصايات التي كلفت بتسييره توصي دراستنا بمـا   العمومية
 : يلي 

لدى شركات الصناعية العمومية،  المبادرة ضرورة تشجيع الدولة لروح -
حتى يكون لديها الحافز لتطوير نموذج حوكمة يتماشـى مـع طبيعـة    

 نشاطها ويسمح لها بالتموقع في األسواق المستهدفة ؛ 
الدولة أن تعيد النظر في الدور الذي سـتلعبه فـي اإلسـتراتيجية     على -

 : ، إذ عليها أن تقوم بثالث أدوار رئيسيةالصناعية التنموية الجديدة
 من   تحفيز المجمعات الصناعية العمومية الحالية على تحسين أدائها

 محلية رائدة ؛و عقود بشراكة دولية خالل إبرام
     تشجيع وتسهيل دخول اإلستثمار األجنبي المباشـر لـدعم الجهـود

التنموية في الصناعة المحلية، من خالل سن القوانين التي تحد مـن  
 العراقيل التي تواجه المستثمرين األجانب؛ 

 جديـدة لتشـجيع اإلسـتثمار     اإلستثمار في إنشاء مناطق صناعية
و الصناعة الصناعي، وتكوين رأس مال معرفي متخصص يدعم نم

 . الجزائرية
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 :ملحق الجداول 
 إلى  تطور هيكل اإلستثمارات المخططة والمحينة حسب القطاع االقتصادي من (: )لجدول رقم ا

 - - - القطاع
 المحين المخطط المحين المخطط المحين المخطط

       الصناعة

       الزراعة

       الخدمات

       المجموع
Source : Cheriet Athman, (2007), mondialisation et stratégies industrielles: cas de l'algérie thèse en 
vue de l’obtention de doctorat d’Etat en science économique, université mentouri Constantine Algérie, 

p11.  

 (-)معدل النمو حسب القطاع من (: )الجدول رقم 
       القطاع

 الصناعة

 البناء واألشغال العموميةبما فيه 

 المحروقات

Source : Benissad. H, (1994), Algérie restructurations et réformes économiques [1979-

1993],OPU, Alger, p210. 

 ( - )العمومية  ذات الطبيعة الصناعيةتطور بعض المجاميع الحسابية الداخلية للمؤسسات  (:)الجدول رقم

وحدة  المجاميع
 القياس

      

الوكالء القوى العاملة

/دج رقم األعمال

/دج القيمة المضافة

المضافة الخاصة القيمة 

 بالصناعة

/

القيمة المضافة للصناعة خارج 
 المحروقات وخارج الزراعة

 /

/دج الخزينة

 مؤشر
 اإلنتاج

  المؤشر العام

المؤشر خارج 
 المحروقات

 

مؤشر الصناعة 
 المصنعة

 

   اإلستثمارنسبة 

 Source :Talha Larbi(2001), L’économie algérienne au milieu du gué : le régime rentier à l’épreuve 

de la transition institutionnelle, sous la direction de Ahmed Mahiou et J.-R.enry(2001): Où va 

l’Algérie ? http://books.openedition.org  Ministère de la communication(2011),p50. 

 (-قطاع العام )التطور السنوي لمؤشر الرقم االستداللي لإلنتاج الصناعي (: )الجدول رقم 
نسبة التطور     السنة                                                                       الرمز

العامةمؤشر الصناعة 

مؤشر الصناعة خارج المحروقات

مؤشر الصناعة المصنعة

Source : l’ONS (2012),l’activité industrielle 2009-2011, Collections Statistiques N° 174/2012 
statistique, Série E : Statistiques Economiques N° 70, http://www.ons.dz.pdf    

 

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHrLvR9bzNAhWEmBoKHUmZC6MQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fbu.umc.edu.dz%2Ftheses%2Feconomie%2FCHE457l.pdf&usg=AFQjCNFzf_BNZ_FBa3GxlM24BWadxfhg_A
http://books.openedition.org/
http://www.ons.dz.pdf/
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-) القيمة المضافة للقطاع الصناعي العموميالتطور السنوي للرقم االستداللي لإلنتاج الصناعي و(: )الجدول رقم 

) 

source : l’ONS (2012),l’activité industrielle 2009-2011, Collections Statistiques Economiques 

L’activité industrielle, http://www.ons.dz.pdf  l’ONS (2016), Les comptes économiques de 2001 à 
2015, N° 750, http://www.ons.dz.pdf  Rapport (2014) Evolution Economique et Monétaire en 

Algérie. http://www.bank-of-algeria.dz/pdf Indice de la production trimestrielle (2014-2015). 

http://www.bank-of-algeria.dz/pdf.  
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Résumé : 
    Cette étude tente de comprendre les causes et les conséquences des 

contrastes observées entre la réalité de l’industrialisation actuelle, et les 

perceptions des bases du décollage industriel, qui est engagé à différents 

niveaux (experts et décideurs) ; comme étant une nouvelle stratégie 

industrielle ou une vision nationale de l'industrie algérienne au cours des 

vingt (20) prochaines années, ou un nouveau modèle économique de 

croissance, accompagné d’un optimisme, pour transformer l'économie 

algérienne en une économie basée sur la science et de la connaissance, et la 

diversification économique, et augmenter le degré d'industrialisation . 

Les conclusions dégagées par cette étude en analysant et en évaluant la 

réalité de la performance industrielle en Algérie et les perspectives 

optimistes du décollage industriel dans les perceptions au cours des vingt 

années avenir à cerner les dissensions et en cerner les causes et d’en 

proposer les solutions adéquates par les recommandations proposés. 

adjlanel@yahoo.fr
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 : تمهيد
يتفق أغلب الباحثين والخبراء والمهتمين ،برسم السياسات التنموية 
المستدامة ومتخذي القرار التنموي على مستوى الحكومات على أن الحقائق 

من التجارب التنموية الناجحة، للدول الفاعلة على  والعبر المستخلصة
المستوى العالمي أكدت بما ال شك فيه ،أن مرتكزات اإلقالع الصناعي 
وبلوغ مستويات الرقي والتنمية المستدامة الشاملة، إنما هي التحكم في 
المعلومات العلمية وتطبيقاتها، وتكنولوجيا االتصاالت المبنية على أساس 

طبيقية، للبحث العلمي والتطور التكنولوجي في الميدان الصناعي، النتائج الت
بشكل متكامل في ظل اقتصاد المعرفة والتقنية والتطور الصناعي، بفعل 
الترابط الدقيق لنظام التعليم والتكوين والتصنيع معا، من حيث مدخالتهم 
ومخرجاتهم ومن حيث التغذية العكسية، في ظل نظام متكامل ومساير 

لبات الحاجيات المجتمعية، في مجاالت الفكر واإلبداع والصناعة لمتط
والصحة والبيئة، في تالزم دقيق مع أبعاد التنمية الشاملة المستدامة، وبامتالك 
تلك الدول الناجحة تنمويا لدعائم اإلقالع الصناعي، وتبوؤها للمراتب األولى 

ع العلم والتكوين، في مؤشرات األداء والتطور والرقي التنموي، بفعل تطوي
ومسايرة اإلبداع التقني والتكنولوجي والتحديث المعلوماتي، فقد توفر لها 
آليات التحكم المستقبلي في تلك الميادين، من خالل التحكم في الفكر 
التصوري أالستشرافي والتنبؤي، لعقود زمنية متوسطة وطويلة األجل، 

ليها بهذا الصدد، أن الفكر والمفارقة العجيبة األولى التي يجب التنبيه إ
اإلسالمي كان له فضل السبق، في إظهار عالقة العلم والتعليم بالصناعة، 
وآثار ذلك على النواح االجتماعية والحماية من األخطار والمخاطر، مما 

 :"يستوجب شكر اهلل على ذلك التوجيه الرباني، كما جاء في قوله تعالى 
سورة ](1)" َفَهْل َأنُتْم َشاِكُروَن ۖ  لَُّكْم ِلُتْحِصَنُكم مِّن َبْأِسُكْم  َوَعلَّْمَناُه َصْنَعَة َلُبوٍس

، فقد بين سبق التعليم للصناعة وارتباط نتائجهما [91األنبياء، اآلية 
بالتحصين والحماية، لدوام نعمة االستقرار واألمن بما يستوجب شكر اهلل 

الخبرة، و الصناعة واإلتقانعلى تلك النعم،واألكثر من ذلك هو الربط بين 
ُصْنَع اللَِّه الَِّذي َأْتَقَن ...  :"ولتأكيد ذلك فقد أعجز القرآن الكريم بقوله تعالى

، وهذه الحقائق [99اآلية : سورة النمل](2)"ِإنَُّه َخِبيٌر ِبَما َتْفَعُلوَن ۖ  ُكلَّ َشْيٍء 
يدة بين التحكم في اإللهية تشكل دعائم فكرية أصيلة، للتدليل على العالقة الوط

العلم والرقي الصناعي، وبالتالي تشكل مقاربة كبرى لوضع تصورات 
التكوين والقطاع و اإلقالع الصناعي، وإرساء دعائم الترابط بين قطاع التعليم

 .الصناعي، كمدخل ال مناص منه لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة
I - إشكالية الدراسة : 

بات من المؤكد لدى كل األطراف ذات العالقة بهدف تحقيق التنمية المستدامة 
في الجزائر، أن اإلقالع الصناعي ركن أساسي وجوهري، لضمان النمو 
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المستدام واالتجاه نحو أبعاد التنمية الشاملة المستدامة، وباستقراء الخبرة 
انشغال تنموي  المكتسبة في مراحل التنمية الجزائرية، فإن الصناعة مثلت

 حقيقي، إما بالسعي نحو اكتساب التصنيع في مراحلها األولى أو بكونها مجاال
حيويا إلعادة الهيكلة والترقية الصناعية للربط والتكامل بين مختلف 
القطاعات، وقد رافق ذلك المسعى تعدد عناوين السياسات واالستراتيجيات 

نعة وأخرى بالتأهيل الصناعية، فتارة تعرف بسياسة الصناعات المص
الصناعي وترقية الصناعة، وثالثة باإلستراتيجية الصناعية الجديدة أو التجديد 

، وقد  النموذج الجديد للنمو االقتصادياالقتصادي،ويتم حاليا تداول مصطلح 
شّكل ذلك انشغال مجتمعي وتنموي بامتياز، يتطلب البحث في مضمون تلك 

في واقعها الحالي من مقاربات، دعائم السياسات، في تجربتها السابقة و
اإلقالع الصناعي في األجل المتوسط والطويل، وبذلك فإنه من البديهي أن 
يكون مجال ذلك االنشغال مؤسسات البحث العلمي، وخبراء التنمية وصانعي 
السياسات الصناعية والمجتمعية، على مستوى التحليل والتقييم لتلك 

حيث االستمرارية مع التجربة السابقة التصورات، وفحص خصائصها من 
بما لها وما عليها ،أو القطيعة والتأسيس لإلقالع الصناعي بآفاق مستقبلية، 

 :ولذلك فالتساؤل الرئيسي في هذه المداخلة يبحث في
ما هي مرتكزات اإلقالع الصناعي في إستراتيجية التحول الصناعي في  -

 ؟ 8030الجزائر بآفاق 
II - يمكن تفريع التساؤل الرئيسي إلى األسئلة التالية  ةاألسئلة فرعي: 

ما هو اإلطار الفكري التصوري، لتأصيل دعائم التأهيل العلمي  
 والتكوين المهني ودعائم اإلقالع الصناعي؟

ما هي مقاربات الترابط ، بين قطاع التعليم العالي والتكوين  
 المتخصص والقطاع الصناعي لبلوغ التنوع االقتصادي؟

يمكن االستفادة من التجارب التنموية الناجحة ،على غرار  كيف 
 تجربة كوريا الجنوبية للحالة الجزائرية؟

ما هي أهم الفروقات بين حقائق األداء الصناعي، وبين اآلفاق  
 وما بعدها؟  4101االستشرافية للتحول الصناعي في 

III - فرضيات الدراسة:  
 :الفرضية التالية تحاول هذه الدراسة اختبار

 "التكنولوجي مدخل أساسي لإلقالع الصناعي في الجزائرو التطور العلمي"
V - أهداف البحث: 

تستهدف هذه الدراسة تحليل وتقييم الفروق البينة، في واقع األداء 
يجية التحول الصناعي في الصناعي وطموحات اإلقالع الصناعي في إسترات

في معالجة  الجهود المبذولة ذلك تساير وتدعموهي ب الجزائر،
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، ومن أهدافها أيضا مقارنة الحقائق الميدانية، بالتفاؤل (صناعة*جامعة)العالقة
الذي تبشر به كثير من الدراسات االستشرافية والبرامج المعلن عنها، 
بإستراتيجية التحول الصناعي والتنويع االقتصادي، مستهدفة في ذلك استعمال 

، كأداة من أدوات الضبط والمراقبة لتشخيص حقيقة األداء آلية التحليل والتقييم
االقتصادي، وارتباطه باألداء اإلبداعي والتطور المعرفي كأساس للتنويع 
االقتصادي، ولتظهر أيضا أن دعائم اإلقالع الصناعي وتجويد مدخالته 
ومخرجاته، إنما يرتبط باالبتكار التكنولوجي والتحكم في المعلومات 

ضمن التسيير الراشد الذي يتعمد على األداء باألهداف والجودة  واالتصاالت
الشاملة ومناخ األعمال المساير للتنافسية المصحوبة بالتحوالت العلمية 

 .والتكنولوجية وتطبيقات االقتصاد المعرفي الرقمي
VI - أهمية الدراسة: 

تتجلى أهمية هذه الدراسة في االرتباط باالنشغال، العلمي والصناعي 
واالقتصادي والمجتمعي في البيئة الجزائرية، فمطابقة حقيقة األداء الصناعي 
في الجزائر، والطموحات المشروعة في التمكن  من اإلقالع الصناعي، على 
المدى المتوسط  والطويل ال شك في أن لها أهمية كبرى ،ومن مستوجبات 

ية لممارسة تلك األهمية إجراء دراسات تحليلية وتقييميه، كمقاربة أساس
أدوات الضبط والتوجيه والرقابة، من أجل ضمان تجويد دعائم اإلقالع 
الصناعي ،وربط التصورات المستقبلية بحقائق الصناعة الجزائرية، في ظل 
التنشيط والتوجيه لتجويد مناخ األعمال، وإظهار مجاالت المنافسة وإمكانيات 

كنولوجي ،بتحسين متطلبات اإلبداع والتمايز في مسايرة التطور التقني والت
التعليم والتكوين والبحث، في إطار النظرة الواقعية لتقليص الفروق بين األداء 

 وبين التصورات االستشرافية، وما يتطلبه من الجامعة كفاعل أساسي في
 .إرساء دعائم اإلقالع الصناعي

VII - محاور المداخلة: 
لإلجابة على التساؤل الرئيسي   واختبار الفرضية العامة لهذه 

 :الدراسة فإنها تتطرق للمحاور التالية
 .اإلطار التصوري إلستراتيجية التحول الصناعي في الجزائر 
التحول لالقتصاد المبني على العلم والمعرفة كمدخل لإلقالع  

 .الصناعي والتنويع االقتصادي
عي الحالي إلبراز المفارقات بين الحقائق تشخيص واقع األداء الصنا 

 .والتوقعات
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 .اإلطار التصوري إلستراتيجية التحول الصناعي في الجزائر: المحور األول
يتطرق هذا المحور للبحث في التأصيل النظري لدعائم التعليم 

للنموذج الجديد للنمو والتأهيل، واإلقالع الصناعي في البيئة الجزائرية، وفقا 
مع إظهار متطلبات الترشيد، كمدخل أساسي لتحسين مناخ  االقتصادي

األعمال الجزائري، والرفع من دعائم جاذبية االستثمار بمختلف أصنافه 
، وكل ذلك في إطار االسترشاد بإحدى أهم (المحلي والوطني واألجنبي)

ر النماذج التنموية للدول الصاعدة، ويتعلق األمر بالتجربة الكورية في إطا
االستفادة من برامج تقاسم المعرفة، وتعظيم التعاون وتبادل الخبرات ،في ظل 
توافر آليات تفعيل التجربة الجيوسياسية للقيادة السياسية للجزائر، وذلك ما 

 :.نعالجه في  النقاط التالية
التأصيل الفكري لدعائم التعليم والتأهيل واإلقالع الصناعي في الجزائر  √

 .4101بآفاق 
 .الحوكمة والترشيد كمدخل لتحسين مناخ األعمال وجاذبية االستثمار √
 .النماذج التنموية الدولية الستشراف للتأهيل الصناعي بالجزائر √

التأصيل الفكري لدعائم التعليم والتأهيل واإلقالع الصناعي في الجزائر : أوال
 : 8030بآفاق 

مما ال شك فيه أن اإلطار الفكري التصوري، لدعائم اإلقالع والتحول 
الصناعي، المرتبط أساسا بمدخل الجودة الشاملة لميادين التعليم والتكوين 
واإلبداع المعرفي والتقني والتكنولوجي، كانت مناط عديد الدراسات التي 

ادي، وذلك بّينت أن تعدد وتنوع الموارد ال يعني بالضرورة النمو االقتص
بالنظر إلى البلدان السائرة في طريق النمو والتي تمتلك الموارد الطبيعية 
لكنها افتقدت جاذبية االستثمارات، ـوهذا يرجع إلى انتشار الفساد وضعف 
التسيير والتحكم في االستثمار المحلي، وعدم التكامل والتواصل بين قطاعات 

ع قطاعات االستثمار الصناعي التعليم والتكوين في مدخالته ومخرجاته، م
وآليات المنافسة والنمذجة المعيارية، التي تتطلبها بيئة األعمال، سواء تعلق 
األمر بتحليل وتقييم قصور تلك الدعائم على الرفع من األداء، في األجل 
القريب أو في تصور أثر اإلبداع التكنولوجي والمعرفي، في اإلقالع 

الطويل، فمن التراكم الفكري للدراسات الصناعي على المدى المتوسط و
 joseph]شوميبيتر "االقتصادية في هذا المجال نجد دراسات 

shumpeter] "(3)[  1934وشوميتر   1928رامسي ] في اإلبداع الصناعي
كمحرك جوهري للتنمية االقتصادية ولبلوغ النمو االقتصادي، وأن امتالك 

اإلبداع المعرفي والتقني ال يمكن  الموارد الطبيعية دون امتالك القدرة على
أن يؤدي إلى تحقيق النمو االقتصادي في األجل القريب،كما أن نظريات 

 la croissance »من أبرزها نظريات النمو الداخليو النمو االقتصادي
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endogène »(4) [ 0812سالو] وما تبعها من دراسات، اتفقت على اعتبار ،
ي النموذج االقتصادي يسمح باستمرار التقدم التكنولوجي متغير أساسي ف

وديمومة النمو في األجل الطويل، وهي بذلك بّينت مدى الترابط بين الرأس 
وأسست للدراسات الحديثة التي أكدت أن  مال المادي ورأس المال البشري،

يعتبر أحد المحركات الرئيسية للنمو طويل األجل، ومن )المتغير التكنولوجي 
أنترانات األشياء القائمة )بتكارات الجذرية من االنترنت والمرجح أن تؤدي اال
، إلى ثورة في عمليات اإلنتاج والتحسين في (الحوسبةو على ترابط األجهزة

مستويات المعيشة، وتوصلت إلى أن تحفيز التصنيع الشامل والمستدام 
وتشجيع االبتكار التكنولوجي الذي  يعني أن التصنيع ،لن يحدث دون 

تقرير التنمية ](5)(التكنولوجيا واالبتكار، وأن التنمية لن تحدث دون تصنيع
، وذلك التأصيل الفكري ينطبق على خصائص [12، ص 4102الصناعية، 

وارنز "البيئة الجزائرية والبلدان المشابهة لها ،كما بينته دراسات كل من 
اإلقالع ، والتي توصلت إلى أن الفروقات وعوائق عدم "وساش وجولفازون

الصناعي، إنما ترجع إلى االعتماد على صادرات الموارد، دون الربط بين 
قطاعات االستخراج والتعليم والتكوين التقني المساير القتصاد المعرفة 
والتنوع الصناعي، كما لوحظ التشوه الكبير في سيطرة قطاع التجارة، بشكل 

بينت ، إذ [.l’ONS 4100, p02 ](6)واسع على قطاع الصناعة
من األنشطة  %11اإلحصاءات الوطنية أن األنشطة التجارية مثلت نسبة )

المجتمعية ثم تليها الخدمات البسيطة، ولم تتجاوز حصة قطاع الصناعة من 
وإذا كانت هذه النتائج التي تمثل (  %1مجمل الخدمات إال نسبة أقل من 

الدراسات الشجرة التي تغطي غابة اإلقالع الصناعي في الجزائر، فإن 
بينت االختالل الرهيب في  4101األكاديمية الدولية التي تمت خالل سنة 

التناقض بين متطلبات الكفاءة العلمية واليد العاملة الماهرة، في ميدان البحث 
والتكنولوجيا وما شابهها، وبين حقيقة وواقع األداء الصناعي في الجزائر، 

 (7)نظمات الدولية الفاعلةوقد تم تضمين تلك الدراسة في تقارير الم
[hausmann. R, 2010.] ومن جملة المفارقات التي يجب بحثها في هذا ،

الجانب، هو عدم متابعة الدراسة التي قامت بها الوصاية المشرفة على 
تحت عنوان الكتاب األبيض إلستراتيجية ( 4111في سنة )القطاع الصناعي 

تم تضمينها في الدراسة التي الصناعة الجزائرية، ورغم أن تلك الدراسة 
أنجزت من طرف المعهد الكوري، في إطار برنامج تقاسم المعرفة، والتي 

النموذج الجديد "يستمد من توصياتها في البرنامج المعلن عنه تحت مسمى 
 le nouveau modèle de ](8) ،(4108-4102")للنمو االقتصادي

croissance –ministère des finances-juillet 2016] وحيث أن ،،
فإنها بال شك تستوجب  4101تلك الدراسة شملت تقديم رؤية للجزائر بآفاق 

 la ](9)إدراجها ضمن المرجعية التصورية لإلقالع الصناعي في الجزائر
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vision de l’Algerie 4101] وهي بالتالي من المقاربات التي يمكن ،
الجزائري في واقعه  تحليلها وتقييمها إلظهار الفروق في األداء الصناعي

 .4101الحالي وبين طموحاته المشمولة بتلك النظرة االستشرافية بافاق

 : الحوكمة والترشيد كمدخل لتحسين مناخ األعمال وجاذبية االستثمار: ثانيا
إن التأسيس لإلقالع الصناعي في ظل اقتصاد، يتميز بكونه اقتصاد 

يطغى على بقية مصادر خلق ريعي مرتبط بتصدير الموارد األولية ،بشكل 
الثروة وتحسين األداء، يتطلب بداية إرساء قواعد الترشيد ممثلة في إيجاد 
منظومة مؤسسية مجسدة في أسمى القواعد القانونية الناظمة للمشروع 

، يكون أساسها حرية اإلبداع المبني [ 4102التعديل الدستوري ](10)المجتمعي
التنمية المستدامة ومتكامل مع مصفوفة على التقدم العلمي، باتجاه أهداف 

صنع القرار المتسم بالسرعة والمرونة في إشراك بقية الفاعلين األساسيين في 
القطاع الخاص والعام والمجتمع المدني والهيئات الجامعية )الحقل التنموي 

واالستفادة من العالقات التشاركية، ( البحثية وهيئات التفكير واالستشراف
ظمات الوطنية والدولية، فيؤدي ذلك إلى إرساء قواعد تتسم لخبراء المن

بالشفافية واإلفصاح واإلنصاف، في الحصول على الفرص المرتبطة بحرية 
االستثمار وحركة رؤوس األموال والمحفزة لإلبداع التقني والتكنولوجي 
والعلمي والمعرفي، وفي كل المجاالت وعلى جميع المستويات، وكل ذلك 

أو ما يعرف بالقانون  (droit des affaires)لية قانون األعمال مرتبط بفاع
الجبائي لألعمال الذي يستند إلى اإلفصاح والشفافية والمنافسة في المناقصات 
الوطنية والدولية، وحماية األمالك العامة والخاصة وإرساء قواعد تحمل 

ي، وال شك أن المسؤولية المدنية واالجتماعية، لكل الفاعلين في الحقل التنمو
الجزائر تملك الجزئيات األساسية باتجاه مناخ االستثمار ممثال في إبرام العقد 

: العقد الوطني االقتصادي واالجتماعي في ](11)االجتماعي واالقتصادي
، مما يشكل أولوية أساسية لالستقرار االجتماعي والسياسي، [40/14/4102

ي مناخ األعمال المتضمن أيضا وأحد المؤشرات الكبرى الجاذبة لالستثمار ف
جدارة النظام االقتصادي ككل، ومدى اتساع مؤشر الحرية االقتصادية 
ومؤشر التنافسية العالمية ومؤشر أداء األعمال، الذي يضمن سنويا في 

 FMI ](12)تقارير المنظمات الدولية المؤثرة في حركة واتجاه االستثمارات
report,N° 02/041 , p40]لتقارير ترتب وتصنف األداء ، وحسب تلك ا

الوظيفي للدولة، فالجودة الشاملة لألداء الوظيفي لدور الدولة على مختلف 
قطاعاتها ومواردها المالية وألجل تعزيز مصادر تمويل الّتنمية يجب إخضاع 
كل مواردها لمعايير الّترشيد من أدوات الضبط والّرقابة والّتوجيه والمحاسبة 

مهام الّدولة متكاملة األداء، بل تلك المتطّلبات هي من  والمساءلة، مما يجعل
الذي يهتم  (RGI)معايير الّتنافسية الدولية في مثل مؤشر إدارة الموارد العام 
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بتقييم وترتيب الدول ،على أساس أربعة مكونات، هي الوضع المؤسسي 
بة والقانوني، وممارسات إعداد التقارير واإلجراءات الوقائية، وضوابط مراق

] (13)الجودة والبيئة المحفزة، ليساعد على بناء القدرات الّتقنية لتعزيز التمويل
ّن المكونات التي يرتكز عليها إ، و[4100لسنة : تقرير مؤشر الموارد العام

مؤشر إدارة الموارد تتطابق وتتكامل مع مناخ األعمال ومتطّلبات الّتنافسية 
انين والمنافسة الحرة، والكشف عن سهولة القو›الجبائية الدولية في جوانب 

المعلومات من الهيئات الحكومية، مع وجود ضمانات الفحص والمراقبة التي 
تفصح عن حقيقة البيئة اإلدارية للّدولة، وعن فاعليتها وعن أدائها في اتجاه 

من خالل عالمات الّتقييم للمكونات األربعة ‹ الحكم الراشد ومعالجة الفساد
، ولتوضيح ترتيب الدول على مؤشر (41،21،41،41)لي موزعة على التوا

، نتفّحص 4100دولة خالل سنة  29إدارة الموارد في مجموعة تضم 
 :الجدول التالي

الهند، البرازيل، جنوب )ترتيب الجزائر مقارنة بكل من (: 01)رقم  الجدول
 .وفقا لمعيار إدارة الموارد( إفريقيا، ماليزيا

المورد الخاضع  البلد
 للتقييم

العالمات 
 المجتمعية

ــع  الوض
 المؤسسي

ممارسة 
ــداد  إع
 التقارير

ضوابط 
مراقبة 
 الجودة

ــة  البيئ
 الترتيب المحفزة

المـــــوارد  البرازيل
 5/52 99 69 82 21 20 الهيدروكربونية

 18/52 91 23 88 90 80 //      // الهند
جنــوب 

 إفريقيا
المـــــوارد 

 81/52 88 85 31 96 59 المعدنية

المـــــوارد  ماليزيا
 36/52 90 36 65 36 69 الهيدروكربونية

 65/52 89 82 61 58 32 //         // الجزائر
 www.revenuewatch.org  6ص  8013مؤشر إدارة الموارد العام لسنة : المصدر

الـدول   يبّين الجدول أعـاله المكانـة المتـأّخرة للجزائـر ضـمن     
، وقد أرجع التقرير أسباب تلك المكانة للجزائر إلى (22/29المرتبة )المقارنة

القصور اإلداري في تجويد إدارة الموارد العامة، ولغياب الّشفافية والّنزاهـة  
واالنفتاح وحرية المعلومات، وإن رسم سياسات لإلقالع الصـناعي يتطلـب   

خ األعمـال لبلـوغ اآلفـاق    إعادة االستناد إلى الحوكمـة والترشـيد لمنـا   
 [.021، ص 4102العياشي عجالن،](14)المأمولة

النماذج التنموية الدولية االستشرافية التـي تـم اقتراحهـا لإلقـالع     : ثالثا
 : الصناعي بالجزائر

باستقراء أسس اإلستراتيجية الصناعية الجديدة التي تضمنتها الدراسة 
أو الدراسـة التـي    « le livre blanc2007 »الموسومة بالكتاب األبيض 

، فإنها تستند إلى 4101والرؤية الوطنية بآفاق ( husmann 2010)أنجزها 

http://www.revenuewatch.org/
http://www.revenuewatch.org/
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إظهار دعائم اإلقالع الصناعي بالبحث عن أسس اإلبداع التكنولوجي والتقني 
الصناعة االستخراجية وتصدير المـوارد  )كمدخل لتحييد االرتباط بالموارد 
ومن أجل ذلك تم التوصل إلى إظهار ( يعياألولية أو ما يعرف باالقتصاد الر

محددات اإلقالع الصناعي للرفع من حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام 
التي أجراها على عينة مـن  ( husmann 2010)كما توصلت إليها دراسة 

دولة بأخذ مؤشرات العوائـد والكثافـة السـكانية     040دول العالم تضمنت 
وارد الطبيعية وحصـة الخـدمات فـي ذلـك     ودرجة ارتباط االقتصاد بالم

االقتصاد، وتم تضمينها في دراسات البنك الدولي، حسب النماذج المحددة في 
 :الجدول التالي

محددات حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام حسب (: 08)جدول رقم ال
 .نماذج النمو

 (6)النموذج  (3)النموذج  (8)النموذج  (1)النموذج  المحدد

 24.99- 12.22- 11.42- 42.4- المعاينات

-0.22 -2.00 -2.19 -2.12 

 02.01 02.20 02.42 8.21 لوغاريتم العائد

4.09 0.22 2.09 2.22 

العائد )لوغاريتم 
 (مربع

-1.22 -1.94 -1.84 -1.92 

-4.12 -0.22 -2.44 -2.12 

الكثافة )لوغاريتم 
 (السكانية

/ 0.22 0.28 0.22 

/ 2.81 2.88 2.20 

 1.02- 1.01- / / االرتباط بالموارد

/ / -2.19 -2.12 

 حصة الخدمات

 

/ / / -1.01 

/ / / -0.18 

درجة االرتباط 
 الموارد بالعائد

1.10 1.42 1.09 1.24 

 040 040 040 040 عدد العينات

Source : la banque mondiale, principaux indicateurs économiques pour 

l’année 2008. 

وقد بينت تلك الدراسة أن النموذج الرابع المشار إليه أعاله، ينطبـق  
فـي  ( %21.4) على حالة الجزائر حيث أن مؤشر االرتباط بالموارد مثـل 

فـي   %2.4الناتج الداخلي الخام، وأن الصناعة لم تتجاوز حصتها تتجـاوز  
تقرير  ](15)لوطنيةنفس السنة، وهي إحصائية مدلل عليها أيضا من الهيئات ا

، مع إظهار المساهمات الضعيفة [4100المجلس االقتصادي واالجتماعي  ، 
 %11ولتحوز الخدمات التجارية على نسـبة  %01.2للقطاع الفالحي بنسبة 
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المتصفة بالمضارباتية، والملتفة في عمومها حول النفقات العمومية المنفذة، و
 (.4102-4110)للفترةضمن برامج االستثمارات العمومية الوطنية 

وهذه الرؤية االستشرافية دفعت إلى تضمين معالجتها في مشـروع  
توسـيع القطـاع   )من خالل تحديد أهداف " النموذج الجديد للنمو االقتصادي"

الصناعي وعصرنته ،دون تمييز بين القطاعين العمومي والخاص، ال سـيما  
تشجع على االندماج، من خالل ترقية اإلنتاج الوطني، ودعم النشاطات التي 

واتخاذ تدابير من أجل تحسين حكامة المؤسسات الصناعية وتطوير الترتيبات 
المعمول بها في مجال التقييس والجودة، وتعزيز قدرات التكوين في مجـال  

الرصـد االسـتراتيجي لقطـاع    و الموارد البشرية، وتحسين أنظمة اإلعالم
 [.4102لحكومة الجزائرية مخطط عمل ا] (16)(الصناعة والطاقة والمناجم

التحول لالقتصاد المبني على العلم والمعرفة كمدخل لإلقالع : المحور الثاني
 .الصناعي والتنويع االقتصادي

نتطرق في هذا المحور إلى إظهار أهمية ما أكدته التقارير الدوليـة  
حول االرتباط بين التكنولوجيا والصناعة والتنمية أو باألحرى حول التكامل 

ين قطاع التعليم والبحث العلمي واالبتكار الصناعي مجسدا على المسـتوى  ب
الجزئي في عالقة الجامعة بالصناعة، كمتطلبات أساسية لإلقالع الصـناعي  
وآليات الترابط بين الجامعة والصناعة مع االستفادة من التجربـة الكوريـة   

الجزائريـة   للمقاربة في ظل إظهار مقومات التمويل للبحث العلي والصناعة
 :في النقاط التالية

 .متطلبات اإلقالع الصناعي √
آليات التكامل بين قطاع التكوين المتخصص ومتطلبات اإلقالع الصناعي  √

 .سنة القادمة( 41)في العشرين 
التجربة الكورية كنموذج لالحتذاء والمرافقـة فـي اإلقـالع الصـناعي      √

 .بالجزائر
البحـث والتعلـيم والصـناعة فـي التجربـة      المقومات التمويلية لقطاع  √

 .الجزائرية

 : متطلبات اإلقالع الصناعي: أوال
إن استقراء تاريخ البشرية يؤكد حقيقة أن العلم والمعرفة هما أساس 
نظام اإلنتاج والرقي الصناعي، من أجل ذلك الهدف السامي بـين الشـعوب   

د المبنـي علـى   واألمم هو اكتساب المعرفة والتحول البنيوي من االقتصـا 
الزراعة إلى االقتصاد الصناعي أو إلى القيام بالثورة الصناعية وما نتج عنها 
من اقتصاد التقدم التكنولوجي والمعلوماتي أو وصوال إلى مفهوم االقتصـاد  
الرقمي المعرفي، والذي عّرف أنه اقتصاد مؤسس على الكفـاءة واإلبـداع   

وخلق المعرفة والمعلومة فأدى إلى  ويجد قاعدته مباشرة في اإلنتاج والتوزيع
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إرساء قواعد اإلقالع الصناعي من خالل االستثمار في التكنولوجيات العالية 
المجسدة في االرتباط الوثيق بين مخابر البحث داخل الجامعـات ومعـايير   
التقييس والجودة للمخرجات الصناعية داخل الورشـات، وفـي االسـتعالم    

ذواق لدى المستهلكين والمنتجين على حد سواء، االستباقي التصوري لخلق األ
ودراسة األسواق وتوازناتها، وحركة التبادل فيما بينها وفق بطاقة تحول إلى 

[ 12، ص 4104البنك الـدولي،  ](17)اقتصاد مبني على المعرفة تم إظهارها
نظام مؤسسي مرتكز على الشفافية واإلفصاح )في أربع جوانب أساسية هي 

افؤ الفرص في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والصحية واإلنصاف في تك
والتعليمية، التعليم بالكفاءات بنية تحتية تعتمد على المعلومة واالتصال، نظام 

، وال غرابة (التنمية التشاركية للفاعلين التنمويينو مستوعب للتغيير واإلبداع
مدته األمم المتحدة في ذلك أن يكون الهدف التاسع للتنمية المستدامة الذي اعت

المستدام و ينص على بنية تحتية قادرة على الصمود وتحفيز  التصنيع الشامل
وتشجيع االبتكار يعني أن التصنيع لن يحدث دون التكنولوجيا واالبتكار وأن 

، وهو ما أكدته [4102منظمة األمم المتحدة ،](18)التنمية ال تحدث دون تصنيع
قت نتائج باهرة في التصنيع السريع وتحقيق تجارب الدول الصناعية التي حق

النمو االقتصادي المستدام، إذ أن التكنولوجيا كانت دائما محركا رئيسيا لذلك 
 اإلقالع

آليات التكامل بين قطاع التكـوين المتخصـص ومتطلبـات اإلقـالع     : ثانيا
 :سنة القادمة( 71)الصناعي في العشرين 

المعرفة يمكن بلوغه مـن خـالل   إن التحول الصناعي المبني على 
التنوع االقتصادي، مما يؤدي إلى فك االعتماد على المـوارد االسـتخراجية   
الريعية، وقد بين تقييم الوضعية الصناعية الحالية للجزائر مقارنـة بـبعض   
الدول المماثلة،عدم التوازن الشديد للصناعة الجزائرية ،مع وجـود تركيـز   

الكلي، كما أن هذا النوع من الهيكلة يجعل النمو باتجاه المحروقات في الناتج 
االقتصادي حساس جدا للتذبذبات في أسعار المحروقات، والذي ال يسـتطيع  
أن يحمي النمو السريع والمستدام إال في حالـة االرتفـاع المسـتمر لتلـك     
االسعار، ومن أجل تحقيق التحول الصناعي فإن الرؤية الوطنيـة لإلقـالع   

،تتطلب مسايرة إصالحات التعليم العـالي والتكـوين   7434الصناعي بآفاق 
المهني، خاصة وأنها تعتبر من أهم المجاالت التي ركزت عليهـا الحكومـة   
الجزائرية، والتي تتماشى مع مطالب وحاجيات المجتمع في إعـادة هيكلـة   
وإصالح التعليم والتكوين، وذلك بالموازاة مع مطالبته بتحسين مستوى النمو 

ي واالجتماعي، في ظل تزايد عدد الشباب المقبلين على الجامعـات  االقتصاد
، وهي اإلجراءات اإلصالحية التي قامت بها الجزائر ومراكز التكوين المهني

بسلسلة من التطويرات والتغييرات المتتالية فـي   في العشرية األخيرة، ممثلة
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ميـة، لكنهـا   مواد ومنهجيات التعليم ،بهدف الوصول إلى برنامج األلفية للتن
واجهت مشكلتين رئيسيتين ،تتمثالن في التباعد القطاعي بين مخرجات التعليم 
والتكوين ومتطلبات اإلقالع الصناعي، إضافة إلى االختالل الواضح في تمدد 

والتقليص الشـديد فـي    )الشعب االجتماعية واإلنسانية (التعليم في مجاالت
ذ ثبـت أن اختصـاص شـعبة    ، إ)التقنيـة والتكنولوجيـة   (التوجه للفروع

 %3الرياضيات، ال يتوجه لها على المستوى الوطني إال نسـبة أقـل مـن    
، أما السبب الرئيسي الثاني فإن االستجابة [7401وزارة التربية الوطنية، ](19)

لمتطلبات الكفاءة المهنية العالية غير فعالة في اتجاه الصناعة، ولذلك حاولت 
 إيجاد" البرنامج الجديد للنمو االقتصادي"نة في الدراسات االستشرافية المتضم

 :حل  لالنشغاالت التالية 
الطلب المتزايد في التعليم العالي، في مقابل نقص التنويع في مؤسسـات  *  

 .التعليم العالي
ضعف الوعي االجتماعي بالتعليم العالي ،في مقابـل النتـائج الضـعيفة    * 

 .لقدرات البحث العلمي واألداء الصناعي
قلة الروابط بين السياسات االقتصادية والتعليمية، في مقابل نقص التنسيق * 

بين السياسات التربوية والتكوينية والصناعية بما فيهـا التكـوين المسـتمر    
 .للكفاءات البشرية

ولإلجابة على تلك التساؤالت فإن الدراسات االستشرافية المنوه عنها، تتفاءل 
 :ةبإقامة آليات الترابط التالي

تطوير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني المتخصص، ضمن * 
ترابط عالقات الجامعة بالمحيط، وهو ما تجلى في مشاركة منظمات أربـاب  
العمل في الندوة الوطنية لتقييم نظام التعليم الجامعي في مسـاره ليسـانس،   

 [.7401وزارة التعليم العالي، ]LMD (20)ماستر، دكتوراه 
ربط مشاريع البحث العلمـي بمختلـف صـيغه ،بـالمحيط االقتصـادي       *

 (.تعزيز مسار التكوين المهني)والصناعي للجامعة 
إعادة تحوير سياسة التكوين المهني المتخصص، فـي اتجـاه متطلبـات    * 

 .الصناعة والخدمات لتثمين الموارد البشرية
صناعية، والرفع إرساء برامج دورية للتكوين المستمر داخل المؤسسات ال* 

من طلبات التكوين التمهيني في مقابل التكوين اإلقامي المبني أسـاس علـى   
 .الشراكة مع القطاع االقتصادي

 تعزيز برامج تنمية كفاءات األساتذة المكونين في التعليم والتكوين المهني،* 
 .باتجاه متطلبات الصناعة واإلقالع الصناعي

أداء اإلطارات الوظيفية، في مجاالت التأهيل والتصنيف واكتساب  تطوير* 
 .المهارات والخبرات الفنية
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تطوير أنظمة تأمين جودة التكوين المهني المتخصص، بإحداث شـهادات  * 
 .ومصاف للتكوين كما هو معمول به في النماذج الدولية الناجحة

اون الدولي واالتفاقيات إرساء قواعد الشراكة وتبادل الخبرات في إطار التع* 
 .التعليمية لالستفادة من الخبرات الدولية

توسيع التكوين المهني في مستويات المراحل المتقدمة من التعليم العـالي  * 
، وربط ذلك بجوائز تحفيزية على غرار جائزة رئـيس  (الدكتوراهو الماستر)

 .الجمهورية، للتطوير والبحث العلمي وتحسين األداء الصناعي
ق ذلك وضمن التوجه الشمولي التكاملي لتحسين األداء الصـناعي، فـي   وف

القطاع الخاص والعام بوصفه المنتوج الوطني فإن الدراسة االستشرافية التي 
، واآلفـاق  [Husmann، 7404]ربطت بين نماذج النمو المشار إليها أعاله 

تحقيق  ،تم بناؤها على أساس 7434المتوقعة ضمن الرؤية الوطنية للجزائر 
خارج قطاع المحروقات مستمر إلى غايـة   %2معدل نمو اقتصادي بنسبة 

، وتوقعت أن تكون مساهمات القطاعات خـارج المحروقاتــ،   7434سنة 
حسب ( %4)مجسدة بمعطيات تفترض أن سعر البترول منخفض إلى حدود 

 :الجدول التالي

يددفر دداراللدد   رآليدد اراالمددلصراليددل سارلات دد طت ارال   س:ر(03)الجدول رقمدد ر

ر.(ر7131لر7101)الوطلاربينر
 (اآلفاق) 7131 (الواقع) 7101 القطاع

حصة القيمة  القيمة المضافة
 المضافة 

حصة القيمة  القيمة المضافة 
 0.63 044.62 .046 .0196  الفالحة المضافة

 0167 041467 167 9961 الصناعة
 464. 372962 0467 1.460 الخدمات

 .106 30.62. 161. 90161 غير المحروقات
 .016 070064 0367 19161 المحروقات

الناتج الداخلي 
الخام  بالمليار 

 دوالر

010261 04464 1..962 04464 
--  .00106--  3.9261 الكثافة السكانية 
الناتج الداخلي 

 الخام للفرد
009167  --0019769  --

Source : la mise en place de la vision de l’Algérie 2030, KDI (Korea 

développement Institute) 2013, p144.  

يوضح الجدول أعاله أن دعائم اإلقالع الصناعي للجزائر، المعتمد 
صناعة في إطار التصور الشمولي -على الترابط الوثيق لعالقة الجامعة

للقطاعات األساسية المساهمة في الناتج الوطني، وفي ظل التغيير الهيكلي 
للتحول إلى االقتصاد المبني على العلم لبلوغ اإلقالع الصناعي والتنويع 
االقتصادي، ممكن التحقيق من خالل فصل األداء االقتصادي عن االرتباط 
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األكثر، حتى في ظل  على( %09.2)إلى ( %20.4)بالموارد، من وضعية 
التغيير الكبير في الكثافة السكانية وما يصاحبها من متطلبات اجتماعية وفي 

، وفي ذلك استنادا إلى تجارب 4101سنة ( %1)ظل سعر بترول في حدود 
 .دولية مماثلة لحالة اإلقالع الصناعي في الجزائر

ع الصناعي التجربة الكورية كنموذج لالحتذاء والمرافقة في اإلقال: ثالثا
 :بالجزائر

إن استقراء التجربة الكورية في الترابط بين التعليم العالي، والتكوين 
والتكامل بين الفاعلين التنمويين، إذ  المهني المتخصص وقطاع الصناعة،

يعهد لغرف الصناعة والتجارة في كوريا الجنوبية ،بوضع برامج للتعليم 
عي، وهذا من أجل ضمان يد عاملة والتكوين تبدأ مع اقتراح المشروع الصنا

مؤهلة لتلبية متطلبات تنفيذ تلك المشاريع، ويسند ذلك لمعاهد التكوين العالي 
ومن ، بالتنسيق مع وزارة الصناعة لتنفيذ ذلك التكوين المجاني لمدة سنتين

أهم مشاريع كوريا الرائدة في التنمية البشرية واألداء الصناعي مشروع  
 ,brain korea 21/21 »(21)[ Chae.J.E,&H0K Hing »براين كوريا 

المجسد من قبل مؤسسات التعليم العالي، ، وهو المشروع [.2009
والمستهدف للموارد البشرية ذات المستوى العالي والمتعلق بالشراكة 
والمعرفة في إطار برامج تقاسم المعرفة، جعل الحكومة تحدد ميادين خاصة 

من النمو من خالل إجراء مسابقات الختيار مستهدفة، لتحقيق معدالت مهمة 
أهم المدارس العليا المتخصصة في تلك الميادين، ومع توفير التمويل 
والمساعدات الالزمة للبحث في مستويات التحكم، ضمن مرحلة دراسات 
الدكتوراه وما بعد الدكتوراه، وقد تميز هذا البرنامج بمرحلتين حيث 

مليار  0.02)برنامج ميزانية تقدر بخصصت للمرحلة األولى من هذا ال
طالب خالل الفترة  98022فرقة بحث، تضم  222، وتم تكوين (دوالر

، ومن أهم المؤشرات التي تم اكتسابها في نهاية هذه (0888-4112)
المرحلة أن تحقق عدد المقاالت البحثية المتخصصة تكنولوجيا وتقنيا، 

األبحاث العلمية الدولية،  والمرتبطة باألداء الصناعي حسب توصيف مؤشر
، (4112)منشور دولي سنة  8222إلى ( 0889)مقال دولي سنة 09من 

وفي ذلك تفسير للمكانة الريادية التي تتبوؤها الصناعة الكورية، من خالل 
صناعة، وفي المرحلة الثانية من هذا المشروع، -آليات الربط بين جامعة

، وتم ( 4104)لتمتد إلى غاية ( 4112)والتي غطت الفترة الممتدة من  سنة 
 4.0)فيها الرفع من قيمة المخصصات التمويلية بتخصيص ميزانية تقدر ب 

ترقية : )، واستهدف هذا المشروع تنمية ثالثة ميادين كبرى(مليار دوالر
النظام الوطني الستقرار الجامعات المختصة بالبحث، التنمية البشرية كأول 

من التنمية الوطنية والتكنولوجيات المتجددة للتنمية الميادين المفتاحية التي تض
األساسية، والتنويع الصناعي في اتجاه ترقية كفاءة الباحثين في األجيال 
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، وفي المستويات العليا المؤهلة، وقد تشكل هذا الفريق البحثي من (القادمة
طالب باحث مثلت ( 41111)جامعة وبتعداد ( 10)فرقة بحث ضمن ( 222)

( 0111)منهم للبحث في الطور العالي باإلضافة إلى  استيعاب ( 17%)نسبة 
عضو جديد في البحث، وبالرجوع لمؤشر النشر العلمي المرتبط بالنمو 

بلغ المنشور العلمي في الجامعات الكورية ( 4104)الصناعي فإنه وبنهاية 
مقال متعلق باإلقالع الصناعي،وما يستخلص من االرتباط بين ( 44091)

 :ليم والتصنيع في كوريا الجوانب التاليةالتع
إن التنمية االقتصادية في كوريا بدأت بترقية الصادرات المعتمدة على * 

تأهيل اليد العاملة، وبتوجيه السياسة المحفزة لتصدير الصناعات ذات 
 .المستوى العالي

 ,Choi, S.D(22)تسخير رؤوس األموال منذ سبعينيات القرن الماضي* 
KEDI, 2010.] ] الكتساب التكنولوجيا رغم األزمة االقتصادية في نهاية،

السبعينات وبداية الثمانينات التي مرت بها كوريا الجنوبية إال أن ذلك تم 
 .تجاوزه 

االندماج في المحيط االقتصادي الدولي ،واالعتماد على الصناعات * 
رونية وبالتالي الكيميائية وقاعدة تصنيع لآلالت بما فيها الصناعات االلكت

 . تحقيق نمو إنتاجي في الصادرات
 .سنويا  %04تحقيق نمو اقتصادي دائم ومستمر بنسب تتجاوز * 

المقومات التمويلية لقطاع البحث العلمي والتعليم العالي والصناعة : رابعا
 : في التجربة الجزائرية

من الطبيعي أن يكون التمويل واالستثمار، هما محرك اإلقالع 
عي والتنموي ألي بلد، وفي كثير من األحيان فإن مستلزمات التمويل الصنا

تكون الحاجز األول، في بداية التفكير لمباشرة اإلقالع الصناعي، وهي عالقة 
 أول المفارقاتجدلية لم تجد إجابة لها في بيئة األعمال الجزائرية، وسجلت 

ة بلوغ االحتياطات التي بّينت أن توفر التمويل بفعل عائدات المحروقات لدرج
النقدية مستويات قياسية،ولدرجة إيجاد صناديق التمويل ذات التخصيص 
الخاص، والتي اتسمت بخاصية العجز عن إنفاقها في الميادين المخصصة 

من الجهة األخرى أن انخفاض القدرات التمويلية  والمفارقة الثانيةلها، 
ة مزدوجة، وإذا ما قارنا المرتبطة أساسا بانخفاض أسعار الموارد يشكل فجو

 loi N°89/04 du](23)القدرات التمويلية المخصصة للبحث العلمي
من خالل تخصيص صندوق البحث العلمي والتنمية [ .31/12/1998

التكنولوجية الذي يبرز قدرات تمويلية كبرى ، فان حركة هذا الصندوق بّينت 
 .%01حدود عدم القدرة على اإلنفاق لدرجة أن الرصيد المتبقي في 
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14

 السنوات

-1- -2- 1+2 -3- 1+2-3 

الرصيد في 
01/01 

 إيرادات إيرادات السنة
أرصدة و

 متراكمة
إيراد  الرصيد النفقات

 الميزانية
إيرادات 
 أخرى

 المجموع

1666 0 100.0 559.1 959.1 959.1 0 656.1 
8000 959.1 100.0 888.6 288.6 1626.0 888.5 1256.5 
8001 1859.5 100.0 856.5 256.5 8119.0 809.8 1909.8 
8008 1606.2 5100.0 888.3 5288.3 8838.1 5836.2 2502.3 
8003 8508.3 6100.0 811.8 6211.8 8316.0 8269.2 4467.2 
8006 6698.8 5000.0 631.8 5631.8 6262.6 5982.9 4220.3 
8005 6880.3 6926.0 83.5 6858.5 2688.2 3192.5 5809.3 
8009 5206.3 1926.0 82.2 1818.2 8588.1 8091.8 5460.4 
8008 5690.6 0 86.2 86.2 5660.8 8693.8 3027.0 
8002 3088.0 1500.0 80.8 1580.8 6568.8 3269.6 700.8 

8006 800.2 8000.0 606.2 8606.2 3105.9 1538.6 1567.6 
8010 1598.9 10.000.0 182.2 10182.2 11869.6 1109.3 10640.2 
8011 10960.8 50.2 1068.8 1062.5 11832.8 9666.8 5239.5 
8018 5836.5 13800.0 629.6 16129.6 16685.6 3158.5 16268.3 

30/09/8013 19892.3 6668.2 0 6668.2 81899.8 6156.6 17106.2 

 17106.2 68165.0 56301.3 56301.3 9926.8 58919.9 0 المجموع
 28.9% %81.1 %100 %100 %11.3 %22.8 / %النسبة 

Source: fiche d’évaluation des comptes d’affection spéciale, p127. 

بينت معطيات الجدول أعاله أن األموال المرصودة لقطـاع البحـث   
لم تقتصر على ميزانية الدائر الوزاريـة بـل دعمـت بحسـابات      العلمي،

والمالحظ  أن ثلث تلك التمويالت لم ينفق وبقى عرض  التخصيص الخاص،
تزامنا والحاجة الملحة لتمويل األبحـاث مـن جهـة     للتجميد وفقدان قيمته،

وأن الفجوة تزداد اتساعا في مقارنة المخصصات المالية المالحظـة   أخرى،
في التجربة الكورية المشار إليها أعاله، حينما يتبين أن هذه القدرات التمويلية 

-loi N°10 ](24)قد تم تجزئتها باستحداث صندوق دعم االستثمار الصناعي
21 du22deceembre2001] والذي تظهر حركته أن إيراداته بقيت دون ،

مار الصـناعي،  إنفاق بشكل مجمد بالكامل رغم الحاجة الماسة لتدعيم االستث
وهو بذلك يشكل مفارقة مزدوجة بين تآكل قيمة القدرات التمويلية دون إنفاقها 
والحاجة القصوى للتمويل الصناعي في ظل إفرازات تغيرات مدخالته بفعل 

 :التحوالت الدولية كما يبرزه الجدول التالي
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15

 
 
 
 
 
 
 
 

Source: fiche d’évaluation des comptes d’affection spéciale , p 151.

أن القدرات المالية التي حصلت عليها الجزائـر   بّين الجدول أعاله،
هي قدرات مماثلة لنظريتها في  وتم تخصيصها لمجاالت االستثمار الصناعي،

كوريا، لكنها لم تستغل في الوقـت المناسـب باتجـاه مجـاالت اقتصـاد      
المعرفة،واالبتكار الصناعي لغياب تصور سليم إلنفاذ تلك األمـوال باتجـاه   

عة فإن صنا-اإلقالع الصناعي،و  الكتمال الصورة في ارتباط عالقة الجامعة
المؤشرات الدولية ،في التمكن من اقتصاد المعرفة والذي يمثل االسـتثمارات  
في ميادين التعليم العالي والمتخصص، والتدريب والتمكين من إنتاج بـدائل  
حقيقية للموارد الريعية الناضبة، فقد بينت المعطيات الدولية أّن القدرة علـى  

 يقية في تعزيز التنمية المستدامة،التمكين من اقتصاد المعرفة تشكل آليات حق
 :في الرفع من معدالت اإلقالع الصناعي كما يبينه الجدول التاليو

تصنيف الدول وفقا لمؤشر النشر المرتبط بالنمو الصناعي : 09الجدول رقم 
 .8018-1628للفترة 

 السنوات

-1- -2- 1+2 -3- 1+2-3 

الرصيد في 
10/10 

 إيرادات السنة

إيرادات 
وأرصدة 
ت متراكمة

فقا
الن

 
إيراد  الرصيد

 الميزانية

ى
خر

ت أ
ادا

ير
إ

 

 المجموع

4112 1 0011.1 0 0011.1 1300.0 0 1300.0 
4112 0011.1 911.1 0 911.1 2100.0 0 2100.0 
4111 4011.1 1 0 1 2100.0 0 2100.0 
4119 4011.1 4111.1 0 4111.1 4100.0 0 4100.0 
4118 2011.1 0040.1 0 0040.1 5223.0 0 5223.0 
4101 2440.1 0111.1 0 0111.1 6223.0 0 6223.0 
4100 2440.1 421.1 0 421.1 6473.0 0 6473.0 
4104 2210.1 1 0 1 2473.0 0 2473.0 

01/12/
4100 

2210.1 1 0 1 6473.0 0 6473.0 

 6473.0 0 6473.0 2210.1 0 2210.1 1 المجموع
 100.0% 0% 100.0% %011.1 0% %011.1 / %بة سالن
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Source meek.V.L. teichler v, kearing , 2013.

التطوير ويبّين الجدول أعاله أّن أساس التصنيف الدولي لدرجات 
هو التمكن من اقتصاد المعرفة بدليل النشر المرتبط بالصناعة،  الصناعي،

والذي يساهم في التنويع الصناعي والتحول إلى اقتصاد مؤسس على العلم، 
وهو ما رفع كوريا الجنوبية لتكون في مصاف الدول المتطورة لكونها تنتج 

لنمو الصناعي، ضعف ما تنتجه الجزائر من المعرفة المرتبطة با( 00)
ويحقق مضاعف صناعي للنمو المستدام بمعامل ثالثة وعشرون ضعف 
،ونفس المالحظات لكل من الهند والبرازيل الذْين أصبحا من الفاعلين على 

 .الساحة الدولية بفعل اقتصاد المعرفة

تشخيص واقع األداء الصناعي الحالي إلبراز المفارقات بين : المحور الثالث
 .وقعات االستشرافيةالتو الحقائق

تقييم حقيقة األداء الصناعي في بيئة األعمال و نتطرق إلى تحليل
 :الجزائرية من خالل الجوانب التالية

 (.المفارقات بين الحقائق والتوقعات)المؤهالت والمعوقات √
 .األداء الصناعي للجزائر مقارنة ببعض الدول المجاورة والمماثلة √

 (.المفارقات بين الحقائق والتوقعات)المعوقات و المؤهالت:أوال
إذا كانت الدراسات االستشرافية التي بنيت عليها إستراتيجية التحول 

ضمن النموذج الجديد للنمو االقتصادي،  4101الصناعي للجزائر بآفاق 
يشكل مستمر إلى غاية ( %1)تتفاءل بتحقيق معدل نمو اقتصادي مقدر ب 

د المبني على العلم والمعرفة، وفي ظل من خالل التحول لالقتصا 4101سنة 
 :المعطيات التي كانت سائدة أثناء تلك الدراسات والتي منها

وضعية االقتصاد المستقرة مع معدل تضخم ضعيف وميزان خارجي * 
صحي، بالرغم من المستوى المرتفع للنفقات العمومية والعائدات البترولية 

 (4102كان ذلك قبل سنة )المنخفضة 
أقل من )البنك المركزي من التحكم في مستوى تضخم متقلص نسبيا تمكن * 
2%.) 

توفر موارد مالية إما في شكل صندوق ضبط اإليرادات أو في احتياطات * 
العملة األجنبية أو في قنوات صناديق التخصيص الخاص المذكورة أعاله بما 

 .يمكنها من تحريك اإلقالع الصناعي
امتالك الجزائر احتياطات معتبرة بالعملة الصعبة، إال أنه في مقابل ذلك * 

تبرز عوائق عديدة منها ضعف الحوكمة والترشيد في مناخ األعمال، 



                       7434التحول الصناعي يف اجلزائر بآفاق حتليل وتقييم املفارقات بني احلقائق واآلفاق إلسرتاتيجية                                  

55 

 

فالجزائر تصنف في المراتب الخطيرة على سلم دركات الفساد رغم منظومة 
المرصد القوانين والهيئات المستحدثة لمعالجة هذه الظاهرة وآخرها تأسيس 

الوطني لمكافحة الفساد، بالرغم من أن هذا األمر كان محل تنبيه الدراسات 
االستشرافية التي بينت أن الفساد يتغذى، من صراع أصحاب المصالح 
والنفوذ،ليشكل حاجزا لعرقلة اإلقالع الصناعي، خاصة في ظل االنتشار 

 :  تاليالواسع للمؤسسات العمومية، وقد تضمنت الدراسات التوصيف ال
« tant que l’importation et la distribution des marchandises dans le 

marché intérieur sont dominées par un réseau basé sur le patronage du 

lien publique, il fonctionnera come une grande barrière à l’entrée pour 

les nouvelles entreprises privées compétitives »(25)
[ la vison de l’algerie 

2030,p 154].

وإذا كانت هذه الدراسة المعدة من خبراء دوليين حول الجزائر تبّين 
أن شبكات النفوذ والفساد تعد أكبر حاجز لإلقالع الصناعي واستحداث البدائل 

من في اقتصاد الموارد، فإن المختصين واألكادميين قد نّبهوا لتلك الوضعية 
ووصفوها بأوهام وتكاليف العولمة  0881خالل تحليل قانون المالية لسنة 

، وتّم تأكيد تلك الّنظرة الّثاقبة والبعيدة [0881صالح صالحي،  ](26)القصرية
إّن الجزائر دولة مريضة بالفساد، دولة :"من قبل المسؤول األول بقوله

لمحسوبية، مريضة في إدارتها ومريضة بممارسة المحاباة، مريضة با
والّتعسف بالّنفوذ والسلطة، وعدم جدوى الّطعون والّتظلمات، مريضة 
باالمتيازات التي ال رقيب عليها وال حسيب مريضة بتبذير الموارد العامة، 
بال ناه وال وازع، هذه األمراض أضعفت الّروح المدنية وأبعدت القدرات 

وم الّدولة، وغيَّبت وهّجرت الكفاءات ونفَّرت أصحاب الضمير وشوَّهت مفه
، وإذا كان ذلك توصيف [0888رئيس الجمهورية، ](27)"الخدمة العمومية

رئيس الّدولة الذي يبيِّن أن الهيكلة اإلدارية أضحت إدارة الفساد، فإّن الهيئات 
، وهكذا "االقتصادية واالجتماعية الوطنية بيَّنت مستويات الفساد والّنهب العام

جزائري العامة منها والخاصة مشوَّهة بعيوب، فعلى فإن نشاطات االقتصاد ال
مستوى بعض أعوان القطاع العمومي تّم الّتأكيد عن الممارسات غير القانونية 
مثل اختالس األموال وارتكاب مخالفات في تسيير المؤسسة وسرقة األموال 

الخ، إلى درجة أّن هذه ...العامة، وإبرام الّصفقات المخالفة لمصالح المؤسسة
المجلس االقتصادي ](28)"القضايا بدت وكأنها نهب منظم لألموال العمومية

، وبذلك فإن مناخ األعمال في البيئة [04، ص 4112واالجتماعي،
الجزائرية، أصبح طاردا لجاذبية االستثمار ويشكل أولى المفارقات الحقيقية 

لى المالحظة والمعيقة لمتطلبات اإلقالع الصناعي، وتجدر اإلشارة هنا إ
استمرارية االرتباط باقتصاد الموارد والصناعة االستخراجية في ظل 
البرنامج الجديد للنمو االقتصادي الذي ركز على محاور تعتبر امتداد للتجربة 
: الصناعية المتعثرة والمرتبطة باالقتصاد الريعي من خالل النقاط التالية
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كة، إنشاء مجمع تعزيز مسار الشراو تثمين مزايانا الطاقوية المقارنة)
( إلخ...صناعي منجمي لألسمدة، مناجم الحديد، الرخام، الفوسفات، الملح

ويجسد تلك المفارقات إبرام أولى االتفاقيات باالستغالل المنجمي مع الشريك 
الزنك في منجم غار و الصيني للواليات الغربية باتجاه استغالل خامات الحديد

 .[4108-4102كومة للفترة مخطط عمل الح](29)ما جاورهاو جبيالت

 : المماثلةو األداء الصناعي للجزائر مقارنة ببعض الدول المجاورة: ثانيا
يطغى على األداء الصناعي الجزائري صناعة المحروقات على 
الصناعات األخرى، وعدم االستفادة من ذلك للرفع من اليد العاملة المؤهلة، 

الكفاءات للتقليص من بطالتها بالرغم من مستوى التعليم وعدم تشغيل 
،وضعف اقتصاد المعرفة الموجه للتحول الصناعي، مما أوجد فرص 
استفادت منها الصناعة الصينية، في اكتساح كل العالم ومنها الجزائر، وفي 
مقابل ذلك فإن الصناعة الجزائرية، تكاد تكون محصورة في الصناعة 

الحديد والصلب، الذي أسند إلى ممثلة في صناعة مواد البناء واالستخراجية ،
المجموعة الهندية في إطار عملية الخوصصة، ليتم التراجع عن ذلك وإعادة 

، مما كان له (مليار دوالر 1)إلحاقها بخزينة الدولة ودفع مبالغ هامة بلغت 
تأثير على مناخ األعمال ،برجوع تدعيم القطاع العام على حساب الشراكة 

ألجنبي، وبالتالي التقليص من فرص اكتساب الخبرة واالنفتاح على التعامل ا
 والتكنولوجيا، رغم أن هذا الموضوع يمكن تحليله وتقييمه من جوانب متعددة

مختلفة خارج هذه الدراسة،أما صناعة السيارات التي أسندت للشركة و
، فقد تبين أن سوء التسيير الصناعي لهذه المؤسسة مدلل (SNVI)الوطنية 

،ومما يشكل مفارقة ( %21) دام طاقتها إال في حدود أقل منعليه بعد استخ
عجيبة في هذا المجال أنه وبعد مجموعة اتفاقيات جزئية ومحدودة إلنشاء 
صناعة السيارات، وإسناد استيرادها لمتعاملين استفادوا من ميزة احتكار 

، على أساس فترة ممتدة لخمس سنوات 4118تسويقه منذ سنة و المنتوج
ناعة تركيبية في الجزائر، فإن التوجهات الحالية توحي إلى إلنشاء ص

التدحرج نحو األسفل،إذا ما تم الترخيص الستزاد السيارات المهتلكة 
األوروبية عموما والفرنسية على وجه و لتنظيف األسواق الدولية والخردة،

مجال الصناعات النسيجية عرفت تقهقرا منذ الثمانينات  وفي .الخصوص
، 01والتي ترتكز على الصناعات القطنية للشركة الوطنية للنسيج بفروعها 

من السوق الوطنية أما الباقي فيغطى من  %02إال أنها ال تمثل سوى 
 .االستيراد بمختلف أنواع النسيج

وفي حصة  %92الصناعات الصيدالنية تسيطر عليها صيدال بنسبة 
، حيث أن الباقي من حصة األدوية المستوردة تمثل %41ال تتجاوز 

،اماالصناعات الغذائية فانها  متنوعة بين المؤسسات الخاصة 91%
والمؤسسات العمومية خاصة في العجائن والمصبرات إذ توجد مؤسسات 
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أما قطاع المشروبات والمياه المعدنية فمن أهم  SIMخواص على غرار 
 COCA COLAرغم سيطرة  HAMOUD BOUELEMته مؤسسا

PEPSI  من الواردات، مع مالحظة أن صناعة التغليف  تعاني  %21على
إن هكذا وضعية تبين المفارقة العجيبة في االنفصال بين  من ضعف كبير،

دور الجامعة كمركز لإلشعاع العلمي والتكنولوجي وترقية األداء الصناعي 
خلت عليها عديد اإلصالحات المتواصلة وغير ارتباطا بمنظومتها التي أد

التامة وغير المقيمة في تجارب منظومة التربية والتعليم والتكوين المهني، 
وبين التركيز على الصناعات االستخراجية المرتبطة بالموارد، فأدى ذلك إلى 
مفارقات مفاجئة في المؤشرات التي بنيت عليها التصورات السياسية 

إلقالع الصناعي فمعدل النمو المحقق أخذ في التدهور، إذ واالستراتيجية ل
في أحسن الحاالت، وكذلك  %0.9إلى  %0.2بقي يراوح مكانه بين نسبة 

 :ضعف مساهمات القطاعات األخرى كما يدلل عليه الجدول التالي

 (.%)التوزيع القطاعي لنمو إجمالي الناتج الداخلي الحقيقي ب: (12)الجدول رقم
710 7100 7101 7119 7118 7112 السنة/البيان

7 
710

3 
7104 

 136- 535- 334- 337- 331- 238- 733- 139- المحروقات

 لمحروقاتاالقطاعات خارج 
 خ خ األخرى خارج ال

633 
 
 
 

630 931 637 537 230 230 536 

 735 837 237 0135 436 7034 533- 531 الفالحة
المعملية  صناعة المنتجات

 العمومية
-339 039 036 -536 -037 / / / 

 334 038 139 935- 333- 334 938 831 المناجم

 639 433 0137 837 536 237 239 631 الطاقة والمياه

 638 2 536 7031 333- 930- 638 730- الصناعات الغذائية
 الحديد صناعة الميكانيك

 الكهرباءو
-833 339 937 -0333 -334 234 535 132 

 138 5 538 535- 0136- 731 735 434- الصناعات الكيميائية
 130- 133 035 0330- 0138 037 030- 0531- النسيج

 439 135- 738 934- 633- 0313- 037- 438- الجلود والفرو

 735 136 033 337- 531- 031- 036- 732 مواد البناء

 033 336 733 0038- 0438 7034- 0039- 638- الخشب 
 533- 238- 338- 439- 7731- 131 7136- 3037- أخرى

صناعة خارج المحروقات 
 (خاصو قطاع عمومي)

138 434 630 735 737    

 638 638 837 331 839 837 938 938 بناء وأشغال عمومية

 239 835 634 630 233 837 238 638 خدمات خارج اإلدارة

 435 330 431 634 532 535 834 635 خدمات اإلدارة

 433 0338 0932 039- 435 231 232 235 حقوق ورسم

 338 738 334 734 334 034 734 331 إجمالي الناتج الداخلي الخام

النقدي للجزائر، ص و ، التطور االقتصادي7400الديوان الوطني لإلحصائيات، التقرير السنوي لبنك الجزائر : المصدر
09.. 
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أن هناك فروقات عجيبة بين حقيقة األداء  السابقيوضح الجدول 
الصناعي وبين المأمول في بلوغ درجات اإلقالع الصناعي في األجل الطويل 
من خالل معدالت النمو االقتصادي المتدهورة، والتي تخالف النسبة المأمولة 

في ظل االنخفاض الشديد في عائدات ( %10)حيث لم تتجاوز( 11%)
بصادرات الموارد ،وحتى في معدل النمو خارج  االقتصاد الريعي المرتبط

وبشكل ( %11)إطار المحروقات فإن النسبة لم ترتق إلى المأمول وهو 
، وإذا كانت حصة المحروقات مبررة باالنخفاض في 4101مستمر إلى غاية 

تدهور األسعار الدولية للمحروقات ،فإن حصة الصناعة ال يمكن تبريرها ،إال 
حديث التكنولوجي ومسايرة التقدم التقني والمعلوماتي، بغياب اإلبداع والت

ضمن اقتصاد المعرفة وكل ذلك يدلل على الفجوة المزدوجة في عالقة 
 .صناعة-الجامعة

 :الخاتمة
 :تبّين من خالل هذه الدراسة 

 أن اإلقالع الصناعي في الجزائر مرهون بترابط وتكامل قطاع التعليم 
القطاع الصناعي ضمن شروط العولمة التكوين المتخصص، بمتطلبات و

 .ومسايرة ثورة المعلومات واالتصاالت
لتجسيد سياسات و التحكم في التطبيقات العلمية لترقية المنتوج الجزائري، 
في " فكر وابتكر وأنتج جزائري"كان البد أن يسبقها " استهلك جزائري"

 العلميإطار المحيط الوطني والدولي وما يرتبط به من مسايرة للتقدم 
 .التكنولوجيو

عدم تحليل وتقييم استراتيجيات الصناعة الجزائرية، ومعالجة أسباب  
قصورها واالستفادة من الخبرات والكفاءات الجامعية الجزائرية، بالرغم 
من تركيز تكوينها على الجانب التصوري والنظري بدرجة أكبر من 

أيضا اكتساب  الممارسة الميدانية والخبرات الواقعية، فإن ذلك يغيب
التجربة وإرساء دعائم اإلقالع الصناعي، وأصبحت عائق أمام جذب 

 االستثمارات واالستفادة من
إن تأثر مناخ األعمال بغياب الشفافية واإلفصاح ،وتكافؤ الفرص بفعل  

تأثير عالقات التبعية للمؤسسات الصناعية األجنبية، من جهة، وبفعل 
اع العام والقطاع الخاص، والتغييرات القيود المؤسسية في تناقضات القط

المستمرة لمنظومة قانون االستثمار والتجارة والقواعد الجبائية، شكلت 
مفارقات حقيقية بين الواقع ،والمأمول في رسم السياسات واالستراتيجيات 

 .لإلقالع الصناعي
إن التحول إلى اقتصاد مبني على العلم تدعمه، إمكانيات متاحة بفعل  

تدعيم و لتي بذلت من التجربة التنموية للجزائر ،ومنح الفرصالجهود ا
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الثقة في اإلطارات الجزائرية وفي القطاع الصناعي الجزائري ،بشقيه 
 .الخاص يمكن من تعديل هذه المفارقات بن الواقع والمأمولو العام
إن عدم ترجمة األبحاث الجامعية والتقصير في ربطها بالواقع  

بين متطلبات و شتركة بين مخرجات الجامعةاالقتصادي، هو فجوة م
اإلقالع الصناعي، يمكن التقليص منها، وتوجيهها في إطار الترشيد نحو 

 .أهداف التنمية المستدامة على اآلجال المتوسط والطويل
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 *عمار بن عيشي.د

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور المناطق الصناعية في تحقيق  :ملخص
التنمية الصناعية بالجزائر، ومن أجل تحقيق ذلك تم اجراء الدراسة على 

مؤسسة الصناعات الكوابل : المؤسسات الصناعية بوالية بسكرة وهي 
الكهربائية، مؤسسة الصناعات النسيجية، مؤسسة االسمنت، مؤسسة نفطال، 

وزيع التمور، مؤسسة مطاحن الفرينة، مؤسسة توزيع األدوية، مؤسسة ت
مؤسسة البناء، شركة سوناطراك، وتوصلت الدراسة إلى أن المناطق 

وايجاد . الصناعية تساهم في جذب االستثمار الخاص لتنمية القطاع الصناعي
وتنمية المشاريع . فرص عمل جديدة سواء على المستوي الوطني واالقليمي

 .المتوسطةالصغيرة و
المناطق الصناعية، الصناعة، التنمية، التنمية الصناعية،  :الكلمات المفتاحية

 المنطقة الصناعية بسكرة
Abstract 
The aim of this study was to know the role of the industrial zones in 

achieving the industrial development in Algeria. In order to achieve this, the 

study was conducted on industrial establishments in the state of Biskra: 

Electrical cable industries institution, Textile Industries Corporation, 

Cement Corporation, Naftal institution, the institution of distribution of 

dates, Alfrenh Mills institution, the distribution of medicines institution, 

Foundation Building, institution of Sonatrach , the study found that 

industrial zones would attract investment the private for the development of 

industrial sector. the creation of new jobs, both at the national and regional 

level. And the development of small and medium-sized projects . 

 
Key words: Industrial areas, industry, development, industrial 

development, industrial region of Biskra 
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  :مقدمة 
تعد المناطق الصناعية أداة فعالة لتشجيع وترقية االستثمار وتوسيع 

الوطني ويهئ المناخ نطاق تأسيس الصناعات بما يلبي حاجات االقتصاد 
الالزم لدعم المشروعات الصناعية لتكون وسيلة فعالة لتحقيق االهداف 

تحظي بإهتمام كبير من قبل الدول . التنموية على المستوى المحلي والوطني
في تحقيق  في عملية التنمية الصناعية ودورها والحكومات نظرا ألهميتها

ما تخصص لها ميزانيات ضخمة ك. تنمية مستقرة ومتوازنة عبر كل المناطق
 . للقيام بها سواء من الجهات الحكومية او الخاصة

 :مما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة في: مشكلة الدراسة
لى أي مدى يمكن االعتماد على المناطق الصناعية في تحقيق التنمية إ" 

 ؟"الصناعية بالجزائر

ن صياغة الفرضيات لإلجابة على مشكلة الدراسة يمك :فرضيات الدراسة 
 :التالية 
تختلف باختالف التركيب االقتصادي  للتنمية الصناعية أهداف 

 واالجتماعي للمجتمع وتختلف باختالف المراحل التي يمر بها المجتمع
يوجد تأثير ذو داللة احصائية على الناتج المحلي االجمالي للمنطقة  

 .الصناعية لمدينة بسكرة
من ادارة المنطقة الصناعية للمستثمر  هناك تسهيالت وحوافز مقدمة 

 .داخل مدينة بسكرةغير كافية
هناك فوائد تعود على التطوير الصناعي والتنمية االقتصادية من جراء  

 .انشاء المناطق الصناعية

 :تكمن أهمية الدراسة في :همية الدراسة أ
براز دور المناطق الصناعية في الجزائر من خالل تنشيط سوق العمل إ 

 مستوى المعيشة لدى االفراد ورفع
في الجزائر  كما للدراسة أهمية علمية وعملية في رسم مستقبل االقتصاد 

من خالل العمل على حشد واستقطاب الموارد المالية اليجاد استثمارات 
منتجة وفاعلة تساهم في رفع الناتج القومي والناتج المحلي وخلق فرص 

 .العمل

 :داف الدراسة الحالية كالتاليهأيمكن تحديد  :هداف الدراسة أ
إظهار تاثير المناطق الصناعية على نمو الناتج المحلي االجمالي لمدينة  

 بسكرة الصناعية
 التعرف على دور االستثمارات المحلية واالجنبية داخل المنطقة الصناعية  
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في توفير فرص  تحديد مدى مساهمة المناطق الصناعية في الجزائر 
 .العمل

تم اعتماد أسلوب الوصفي التحليلي عند تناولنا للجانب  :خدم المنهج المست
النظري للموضوع في حين تم استعمال أسلوب دراسة الحالة في الدراسة 

 .الميدانية 

 :اإلطار النظري للدراسة  -أوال
 :المنطقة الصناعية  -1
نها منطقة لم أتعرف المنطقة الصناعية ب :تعريف المنطقة الصناعية -1-1

عليها اية تحسينات، وهي معدى لالستخدام الصناعي، وتكون جزءا من تجر 
 .(1)التصميم االساسي للمدينة خطة

من استعمالت االرض في مركز حضري جزاء أنها أيضا بأوعرفت 
و رسمي أستخدام الصناعي بشكل اداري و مركز ضاحية مقيدة ومصممة لالأ

وكثافتها والمتطلبات على وفق ضوابط مححدة، تشمل نوع الصناعة 
االخرى، وال توجد وظيفة تنموية مقدمة في المنطقة الصناعية، وانما فقط 

 .(2)تحديد تنظيمي بتخصيص االرض للنشاط الصناعي
من  نها تلك المساحة في االرض التي تضم مجموعةأب كما تعرف

 وتوزيع هذه المساحة الى اقسام المصانع مزودة بالخدمات والمرافق الالزمة،
صغيرة يخصص كل منها النشاء مصنع معين، وذلك بما يوافق انواع 
الصناعات المراد انشاءها وخصائصها واالرض التي تستخدمها واحتياجاتها 

 .(3)من المرافق والخدمات
المنطقة الصناعية بانها قطعة ارض مقسمة  ما يمكن تعريفك

وبذلك فهي عملية ومفروزة النشاء ابنية صناعية متطورة، ومتنوعة االحجام 
 .(4)عقارية بحتة

إن الهدف األساسي من انشاء المناطق  :أهداف المناطق الصناعية -1-8
الصناعية بشكل عام هو تطوير وتنمية قطاع الصناعة من خالل تشجيع إقامة 
صناعات ذات أحجام مختلفة واالستفادة من مزايا تسهيالت االنتاج والخدمات 

فضال عن تطوير وتنمية المناطق المحيطة بها حيث العامة المتوفرة فيها، ذا 
تستفيد هذه المناطق من تطوير البنية التحتية ومن تركز االستثمارات المالية 
التي ينتج عنها زيادة النشاط االقتصادي وازدهار عمراني، كما توفر إقامة 
المناطق الصناعية من خالل قطع األرض المناسبة لالستعمال الصناعي أو 

ية أو الوحدات الصناعية الجاهزة الكثير من الجهد والمال على أصحاب األبن
الصناعة في البحث عن أنسب المواقع الصناعية لمشروعاتهم، وذلك ألن 

 .المطور أو المؤسسة المشرفة على المنطقة الصناعية قد فعلت ذلك سلفا
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إن األهداف السالفة الذكر من شأنها أن تضع هدفا مهما آخر من أهداف 
المناطق الصناعية وهو تحقيق الوفورات الخارجية للمصانع التي تنشأ فيها، 
وإذا كانت المصانع تتفاوت من حيث مقدار الوفورات الخارجية والداخلية 
التي تحققها خارج المنطقة الصناعية منفردة فإنه من الطبيعي أنها تتشابه من 

ق بفعل وجودها من التي تتحق( الخارجية والداخلية)حيث مقدار الوفورات 
منطقة صناعية واحدة ومن الطبيعي أن يرافق تركز الصناعات في مكان ما 
تدعيم لهذه المؤسسات الصناعية وتحقيق لمكاسب جماعية ما كان لها أن 

 .(5)تتحقق وهي منفردة في مواقعها خارج المنطقة الصناعية
صادية من الفوائد التي تعود على التطوير الصناعي والتنمية االقت-1-3

تتمثل فوائد التي تعود على التطوير   :جراء انشاء المناطق الصناعية 
 :(6)الصناعي والتنمية االقتصادية من جراء انشاء المناطق الصناعية في

 تعتبر المدن: دفع المسيرة التنموية عامة والتصنيعية خاصة إلى األمام  
لجذب االستثمارات المناطق الصناعية أداة للتطوير والنمو، ووسيلة و

التشغيل، فالعامل التنموي له دور مهم و القادرة على تحريك عجلة التنمية
في نشأة المناطق الصناعية، فاإلقتداء في الدول الحديثة التي يلعب فيها 

المناطق و العام دورا محوريا في إنشاء تلك المدنو القطاع الخاص
لمناطق الصناعية كان او الصناعية من األهمية بمكان، إن ظهور المدن

 :نتيجة عدة عوامل حيث نذكر منها التالي 
التي تتدخل في و يقوم على أساس االقتداء بالدول الحديثة:العامل التنموي  - أ

تسعى هذه الدول و األدوات المتاحةو النشاط االقتصادي بجميع الوسائل
 .إلى إزالة كل االختناقات التي تقف في وجه مسيرة التطور االجتماعي

المتمثل في دور الدولة في تنظيم المناطق الصناعية :العامل االجتماعي  - ب
إعادة توزيع جزء من الدخل، وذلك و مما انعكس على الواقع االجتماعي

المنافع العامة من كهرباء، تعليم، و عن طريق توفير الخدمات األساسية
 .الخ...مد شبكة الطرقو الصناعيو صحة، اإلصالح الزراعي

مؤسساتها إلى تنويع مصادر و يتمثل في اتجاه الدولة: قتصاديالعامل اال - ت
فرص خلق و مجاالت فرص عمل وفرص استثمار إيجادو الدخل الوطني

 .جهوية يكون مجموعها الثورة الوطنيةو ثروة محلية
يعتبر التنوع الجغرافي احد مصادر القوة قي خلق : العامل الجغرافي - ث

بمعنى أن الموقع الجغرافي يساهم مناطق اقتصادية ذات خلفية جغرافية، 
التي و الصناعية التي تستجيب لهاو في تحديد أنواع األنشطة االقتصادية

 .يمكن العامل الجغرافي من فرص نجاحها
وهو وجود نوع من الحدس والحس االجتماعي في : العامل الثقافي  - ج

 .العمل، والرغبة في إنشاء المشاريع الشخصيةو الحاجة الى الكسب
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تلعب : فرص عمل جديدة سواء على المستوى الوطني واإلقليمي  إيجاد
المدن والمناطق الصناعية دور في العملية االقتصادية، حيث تعتبر أسلوب 
متطور في الكيفية التي يمكن من خاللها توسيع القاعدة االقتصادية، وزيادة 

ميادين قابلة  المداخيل الرأسمالية، والتقليل من نسبة البطالة، والنمو الفعال في
للتطوير والتوسيع خصوصا على اإلقليم الذي تنشأ فيه تلك المدن والمناطق 

 .الصناعية
تلعب : جذب االستثمار الخاص للمساهمة في تنمية القطاع الصناعي 

المناطق الصناعية دورا مهما في و العوامل المؤثرة على االستثمار في المدن
لبنية التحتية بمواصفات عالية جذب االستثمار الخاص من خالل توفر ا

الجودة من مياه، كهرباء، صرف صحي وطرق معبدة، مع إقامة مصانع 
األنشطة االستثمارية، ذلك بجانب منح  بمساحات مختلفة لتالئم كافة أنواع

اإلعفاءات الضريبية، التسهيالت الجمركية واالمتيازات المختلفة من خالل 
باإلضافة إلى تقديم التسهيالت . لكسن القوانين والتشريعات الخاصة بذ

اإلدارية مما يساعد على توفير وقت المستثمر، والقضاء على الروتين 
والبيروقراطية، وفتح باب االستثمار للتصدير إلى األسواق الخارجية، ان 
استخدام أحدث النظم التكنولوجية في المناطق الصناعية يعمل على تسهيل 

الستثمارية فيها عبر الوسائل المتعددة من الترويج للفرص واالمتيازات ا
 .الكترونيةو إعالمية

تحظى المشاريع : المتوسطة و تنمية المشاريع الوطنية الصغيرة
 الحكومية،و المتوسطة باهتمام كبير من قبل المؤسسات المحليةو الصغيرة

ذلك عبر إصدار التشريعات والقوانين وصياغة السياسات التي تحقق لها و
االستقرار والحماية والنمو والتطور، لذلك تقوم هيئات مثل هيئة المدن 
والمناطق الصناعية بدعم المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة عبر سلسلة 
من اإلجراءات متمثلة في اإلعفاء من الضرائب، النظم التمويلية المساندة، 

طيع النمو بدون االستشارات الفنية واالقتصادية، إن هذه المشاريع ال تست
انفتاح األسواق و الدعم الحكومي المباشر لها في ظل التطورات العالمية

 .الدولية وسيادة مبادئ المنافسة واليات السوق الحرة
إن هذه الصناعات الصغيرة والمتوسطة تعمل على توفير فرص 
العمل والحد من البطالة، وهو بعد اجتماعي في غاية األهمية خاصة في ظل 
استخدام الصناعات الحديثة للتكنولوجيا قليلة العمالة، كما إن لها دور في 
تغطية الطلب المحلي على المنتجات وإحالل الواردات، وتوفير العملة 

 .الصعبة، وتخفيض العجز في ميزان المدفوعات
المباني و تهيئة الفرصة أمام أصحاب المصانع للحصول على األرض

 : بدون تأخيرو بأسعار رخيصة
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إلنشاء مشروع أو مصنع فإن التفكير مبدئيا ينصب في البحث عن اإلقليم أو 
المنطقة إلقامة مثل تلك المشاريع، بحيث تلبي طموحات اصحاب المهن 

العمل على استقطابهم في مثل و المستثمرينو كذلك رجال األعمالو المختلفة
يفية الحصول هذه المشاريع، وغالبا ما يكون هناك تفكيرا ألية مستثمر بك

على عوامل نجاح مثل تلك المشاريع والتي تجعلها تمتاز بمقومات النجاح 
 .التي من أجلها يتم إنشاء تلك المشروعات

لذلك تحرص إدارة المناطق الصناعية المتمثلة بهيئة المدن والمناطق 
الصناعية بتقديم كافة التسهيالت المطلوبة لجذب المستثمرين سواء المحليين 

و األجانب، وذلك عبر سلسلة من اإلجراءات منها تخفيض اإليجارات منهم أ
الخاصة بالمباني والمصانع، واإلعفاءات الضريبية الخاصة بضريبة األمالك 
وضريبة الدخل لفترات طويلة األجل، حيث إن تقديم التسهيالت والحوافز 

 .يتسم بالسرعة والدقة في المعامالت
صة باالستعمال بناء على إرشادات بعد الحصول على المتطلبات الخا

التشريعات المعمول بها، يجب تحديد نوع األرض بحيث تكون و السلطة
منبسطة ومستوية وقريبة من طرق المواصالت، ومن ثم يتم تقسيم تلك 

طبيعة و المساحة الواسعة من األرض إلى مساحات مختلفة تتناسب
األولية واألساسية من  مع إمكانية ربط كل قسيمة باالحتياجات. االستخدام

المرافق العامة والخدمات مثل المياه، الكهرباء، الصرف الصحي 
واالتصاالت وحيث أن هذه المساحات والقسائم من الممكن بيعها أو تأجيرها 

 .ذلك حسب تصنيف المكانو مع العقار الموجود أو المقام عليها
المناطق و فر المدنتو: تحقيق الوفورات في الحجمو زيادة القدرة اإلنتاجية

ذلك عند و تحقيق الوفورات للمشروعو الصناعية المقدرة على زيادة اإلنتاج
احتياجات اإلنتاج السليمة، مما ينعكس على زيادة و متطلباتو إتباعه لقواعد

مستوى المعيشة وارتفاع مستوى المعيشة لألفراد، باإلضافة إلى تشجيع 
 .موالاالستثمار من خالل استقطاب ألصحاب األ

التطور يخلص إلى اقتصاد يمتاز بااليجابية، مما و تحقيق النمو إن
يحافظ على المردود المادي العائد من عمليات التوريد في حال تجاوز 
األسواق معوقات التصدير، وهذا يعني أن الزيادة على الطلب تعني الزيادة 

ان، في اإلنتاج، وكذلك التوسع على مستوى المنطقة من حيث عدد السك
 .والتوسع في المنطقة يترتب عليه زيادة في الخدمات وكذلك المرافق األخرى

إن زيادة االنتاج الكمي يؤدي إلى زيادة حجم الجانب االقتصادي نتيجة تفاعل 
الجانب اإلداري مع العمليات االنتاجية السليمة األخرى، مما يعني التقليل من 

دامهم ما أمكن في جوانب أخرى، الفاقد والمخلفات، وكذلك القدرة على استخ
 .أو استغاللها في الصناعات الصغيرة الموجودة داخل المنطقة الصناعية
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إن إقامة المدن والمناطق الصناعية تؤدي إلى تحقيق الوفورات باستخدام 
بعض اآلالت الكبيرة في عمليات إنتاجية صغيرة داخل المصنع، وهناك أيضا 

عن زيادة حجم المصنع في توفير الطاقة  بعض الوفورات والمكاسب الناتجة
المستخدمة في العمليات اإلنتاجية، باإلضافة إلى عامل الوقت نتيجة تكامل 
 مراحل اإلنتاج أثناء اإلنتاج واالستفادة كذلك قدر المستطاع من عوادم

 . التي تساهم برفع رأس المالو مخلفات اإلنتاجو
 :التنمية الصناعية-8
مجمل  تعرف التنمية الصناعية على أنها :الصناعيةتعريف التنمية -8-1

تطوير الصناعة المحلية والتي من و الى بناء السياسات والخطط التي تهدف
 .(7)خاللها يمكن احداث تغيرات نوعية في البنية االقتصادية

ما تعرف التنمية الصناعية بانها هي تلك االستراتيجية العامة لتنمية 
تعمل من خاللها . مستمرةو باعتبارها عملية حيوية االقتصادية واالجتماعية

لهذا . على الوصول الى أهداف مسطرة عن طريق استغالل الموارد المتاحة
برزت عالقة وثيقة بين الصناعة والتنمية االقتصادية اذ أن الصناعة تمثل 

 .(8)احدى الركائز الرئيسية لالقتصاد بشكل عام
 : (9)ل أهداف التنمية الصناعية فيتتمث :أهداف التنمية الصناعية-8-8

 تحقيق السيادة واالستقالل االقتصادي؛ 
تحقيق تطور شامل في جميع المجاالت االقتصادية واالجتماعية  

 والثقافية؛
 زيادة الرفاهية االقتصادية واالجتماعية لألفراد؛ 
 استثمار الموارد الطبيعية والبشرية استثمار أفضل؛ 
 يعتمد على مصادر متعددة ومتجددة؛ خلق هيكل اقتصادي متوازن 
تحقيق التكامل بين الجوانب االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

 للمجتمع؛
تحقيق االكتفاء الذاتي نسبيا في حدود الموارد المتاحة من خالل انتاج  

 السلع الصناعية؛
 .تحقيق مبدأ العدالة 

ترتكز على  ةالتنمية الصناعية السليم :مقومات التنمية الصناعية -8-3
 : (10)ثالث مقومات أساسية يمكن ذكرها من خالل النقاط التالية

لتنمية الصناعية عملية مستمرة تستهدف زيادة االهمية النسبية للقطاع  
ويتم ذلك . الصناعي وخاصة الصناعة التحويلية في االقتصاد الوطني

على اساس واقعي من دراسة مقومات الصناعة المتاحة والممكنة في 
مثل المواد الخام والمهارات الفنية والتنظيمية والقوى المحركة . لبلدا

 .والسوق المحلي والخارجي
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استعمال استراتيجية واضحة ومحددة لعملية التصنيع ترسم االهداف  
مثل معايير . العامة والخطوط العريضة لجوانب وقضايا التصنيع المختلفة

اليب الفنية لالنتاج وذلك بما واالس االختيار وتقييم المشروعات الصناعية
وتوفير القاعدة الصناعية . وتناسق عملية التصنيع من ناحية يحقق تكامل

الالزمة الحداث التغيرات البنيوية المطلوبة للقطاع الصناعي واالقتصاد 
فاختيار االستراتيجية المالئمة تساعد على تخفيف حدة وحجم . الوطني

 .من ناحية أخرى ية الصناعيةالصعوبات التي تواجه عملية التنم
ضرورة ارتباط استراتيجية التصنيع باالستراتيجية العامة للتنمية  

االقتصادية واالجتماعية في الدول النامية بالشكل الذي يساعد على تأكيد 
 .الطبيعة التكاملية لعملية التنمية ذاتها

 :الدراسة الميدانية -ثانيا 
 :إجراءات الدراسة -1

قام الباحث بإعداد االستمارة لمعرفة دور : أدوات جمع المعلومات  -1-1
المناطق الصناعية في تحقيق التنمية الصناعية بالجزائر دراسة حالة المنطقة 

، تكونت األداة من مجموعة من محاور الدراسة -الجزائر-الصناعية بسكرة
 يوضح ذلك ( 10)والجدول رقم( محور )وعدد فقرات كل مجال

 الخماسي في جميع أسئلة االستمارة  likertا تم استخدام مقياس ليكرت كم
 :صدق مقياس أداة الدراسة وثباتها  -1-8

 :استخدم الباحث طريقتين للتأكد من صدق محتوى االستمارة هما
تم التأكد من صدق االستمارة بعرضها علـى  : الصدق الظاهري  -1-8-1

مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة والكفاءة من أعضاء هئية التدريس، 
وبناء على أراء هؤالء المحكمين قام الباحث بتعـديل أو حـذف أو إضـافة    

 . عبارات جديدة لتطوير بناء االستمارة
ختبار كرونباخ تم إستخراج معامل ثبات طبقا ال: ثبات االستمارة  -1-8-8

الفـا   وكانت نتائج معادلة كرونبـاخ  .الفا لالتساق الداخلي لفقرات االستمارة
 :لمحاور الدراسة كما يلي

، الناتج المحلي االجمالي للمنطقة الصناعية 1.911التنمية الصناعية  أهداف
حجم التسهيالت والحوافز المقدمـة مـن قبـل ادارة     ،1.191لمدينة بسكرة 
، فوائد التي تعود علـى التطـوير   1.901.اعية لمدينة بسكرةالمنطقة الصن

، 1.941الصناعي والتنمية االقتصادية من جراء انشاء المناطق الصـناعية  
 1.940المجموع الكلي

 .ة وتفي بأغراض هذه الدراسةتمما يدل أن األداة تتمتع بدرجة ثبات مناسب
ـ   : مجتمع الدراسة وعينتها  -1-3 ي المنطقـة  يتمثل مجتمـع الدراسـة ف

 .الصناعية لمدينة بسكرة
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أماعينته فتتمثل في المؤسسات الصناعية الموجودة داخل المنطقة الصـناعية  
 :لمدينة بسكرة وهي 

مؤسسة الصناعات الكوابل الكهربائية، مؤسسة الصناعات النسيجية، مؤسسة 
توزيع التمور، مؤسسة مطاحن الفرينـة،   مؤسسة مؤسسة نفطال، االسمنت،
 18وزيع االدوية، مؤسسة البناء، شـركة سـوناطراك، وعـددها    مؤسسة ت
 .لجميع مفردات الدراسة وهي عبارة عن مسح شامل. مؤسسات

استخدم الباحث التكرارات والنسب  :أساليب التحليل اإلحصائي  -1-6
، (T( )ت)المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، واختبار 

 .ن ومعادلة كرونباخ الفاومعامل االرتباط بيرسو
 :تحليل نتائج الدراسة واختبار الفروض  -8
نالحظ ما  (14)من الجدول رقم : وصف خصائص عينات الدراسة  -8-1

صفة  أن أغلبية أفراد العينة لهم:الشكل القانوني للشركة او المصنع : يلي
، كما يالحظ أن أغلب أفراد %22.22بنسبة  12المساهمة والبالغ عددهم

نوع نشاط  ، وان اغلبية%22.22 العينة يتم تمويلهم بشكل مساهمة بنسبة
المشروع هو صناعي، اما مدة الخدمة المشروع فهي تزيد عن 

من أصحاب ( الشركات)مديري المشروع وان اغلبية%. 22.22نسبة
 00تتراوح مابين ( الشركات)مديري المشروع ، وان اغلبيةالمؤهالت العالية

 %99.98سنة بمحموع مانسبته  21سنة الى 
سوف نقوم بتحليل محاور االستمارة بغية :تحليل نتائج الدراسة  -8-8

اإلجابة على أسئلة الدراسة، حيث تم استخدام مقاييس اإلحصاء الوصفي 
على مقياس )اف المعياريوذلك اعتمادا على المتوسط الحسابي واالنحر

إلجابات أفراد عينة الدراسة عن عبارات االستمارة ( ليكرت الخماسي
التنمية الصناعية، الناتج المحلي االجمالي  أهداف)المتعلقة بمحاور الدراسة

حجم التسهيالت والحوافز المقدمة من قبل  للمنطقة الصناعية لمدينة بسكرة،
كرة، فوائد التي تعود على التطوير ادارة المنطقة الصناعية لمدينة بس

، وقد (الصناعي والتنمية االقتصادية من جراء انشاء المناطق الصناعية 
 -0)تقرر أن يكون المتوسط الحسابي إلجابات المبحوثين عن كل عبارة من

أقل  -4.02)منو من القبول،" منخفض"داال على مستوى ( 4.00أقل من 
داال على مستوى ( 2-0.29)، ومن"متوسط"داال على مستوى ( 0.21من 

 ". مرتفع"
 الوسط أن( 10)رقم  الجدول من نتائج يتضح : أهداف التنمية الصناعية  -أ

 وهـذا  .1.21 قدره معياري وبانحراف 10.11 للمحور االول بلغ الحسابي
تاخذ االتجاه الموافقـة   يعني ان اتجاه اجابات افراد الدراسة على هذا المحور

حيث تعني هذه القيمة حسب مقياس ليكارت الخماسي ان النتيجة على فقراته، 
من  اكبر العام الحسابي الوسط بان تبين الكلية هي الموافقة بالنسبة لفقراته، اذ
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وهي تقابل موافق عند تصحيح استمارة المقابلة  (3) البالغ القياس اداة متوسط
ابـات أفـراد   وقد تراوحت متوسطات إج باستخدام مقياس ليكارت الخماسي،

انحرافهـا  و ،(12.11-10.22)العينة على فقرات هذا المقيـاس مـا بـين   
 وكان أعلى متوسط للفقرة الثانية، إذ بلـغ (. 1.22-1.00)المعياري ما بين 

مما يدل على أن التنمية الصناعية تهـدف   1.04بانحراف معياري 12.11
 الفقـرة الثالثـة  الى استثمار الموارد الطبيعية والبشرية استثمار أفضل أمـا  

 10.22إذ بلـغ متوسـطها الحسـابي   . فتشكل اقل قبول ضمن هذا المحور
مما يدل على أن التنمية الصناعية ال تهـدف الـى    1.20بانحراف معياري

 . تحقيق التكامل بين الجوانب االجتماعية واالقتصادية والثقافية للمجتمع
من  يتضح : بسكرة الناتج المحلي االجمالي للمنطقة الصناعية لمدينة  -ب

 10.90 للمحور الثاني بلغ الحسابي الوسط أن( 12)رقم الجدول نتائج
يعني ان اتجاه اجابات افراد الدراسة  وهذا .1.24 قدره معياري وبانحراف

تأخذ االتجاه الموافقة على فقراته، حيث تعني هذه القيمة  على هذا المحور
 الكلية هي الموافقة بالنسبة لفقراته،حسب مقياس ليكارت الخماسي ان النتيجة 

 (3) البالغ القياس اداة من متوسط اكبر العام الحسابي الوسط بان تبين اذ
وهي تقابل موافق عند تصحيح استمارة المقابلة باستخدام مقياس ليكارت 

وقد تراوحت متوسطات إجابات أفراد العينة على فقرات هذا  الخماسي،
-1.21)انحرافها المعياري ما بين و ،(12.11-10.21)المقياس ما بين

بانحراف  12.11وكان أعلى متوسط للفقرة التاسعة، إذ بلغ (. 1.22
مما يدل على مساهمة المنطقة الصناعية لمدينة بسكرة في  1.20معياري

تغطية احتياجات السوق المحلية من السلع المنتجة داخل المنطقة الصناعية 
لحادية عشر فتشكل اقل قبول ضمن هذا المحور أما الفقرة ا. بفاعلية وكفاءة

مما يحتم على  1.24بانحراف معياري 10.21إذ بلغ متوسطها الحسابي
 . السلطات المحلية ايجاد تمويل حكومي للمنطقة الصناعية لمدينة بسكرة

 :حجم التسهيالت والحوافز المقدمة للمنطقة الصناعية لمدينة بسكرة  -ج
 المحور الثاني بلغ الحسابي الوسط أن( 12)رقم الجدول من نتائج يتضح

يعني ان اتجاه اجابات افراد  وهذا .1.22 قدره معياري وبانحراف 10.22
تاخذ االتجاه الموافقة على فقراته، حيث تعني هذه  الدراسة على هذا المحور

القيمة حسب مقياس ليكارت الخماسي ان النتيجة الكلية هي الموافقة بالنسبة 
 البالغ القياس اداة من متوسط اكبر العام الحسابي الوسط بان تبين اذ لفقراته،

وهي تقابل موافق عند تصحيح استمارة المقابلة باستخدام مقياس  (3 )
وقد تراوحت متوسطات إجابات أفراد العينة على فقرات  ليكارت الخماسي،

-1.20)انحرافها المعياري ما بين و ،(12.11-10.22)هذا المقياس ما بين
بانحراف  12.11وكان أعلى متوسط للفقرة الثالثة عشر، إذ بلغ (. 1.22

مما يدل على وجود اعفاءات جمركية وضريبية مقدمة من قبل  1.22معياري
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أما الفقرة الرابعة عشر . ادارة المنطقة الصناعية للمستثمر داخل الوطن
 10.22إذ بلغ متوسطها الحسابي. فتشكل اقل قبول ضمن هذا المحور

الحجم  مما يحتم على إدارة المنطقة الصناعية تقديم 1.29بانحراف معياري
 .الكافي لالعفاءات جمركية وضريبية ل للمستثمر داخل الوطن

فوائد التي تعود على التطوير الصناعي والتنمية االقتصادية من جـراء   -د
 الوسـط  أن( 12)رقم الجدول من نتائج يتضح :انشاء المناطق الصناعية 

 وهذا .1.04 قدره معياري وبانحراف 10.90 للمحور الثاني بلغ سابيالح
تاخذ االتجاه الموافقـة   يعني ان اتجاه اجابات افراد الدراسة على هذا المحور

على فقراته، حيث تعني هذه القيمة حسب مقياس ليكارت الخماسي ان النتيجة 
من  اكبر العام الحسابي الوسط بان تبين اذ الكلية هي الموافقة بالنسبة لفقراته،

وهي تقابل موافق عنـد تصـحيح اسـتمارة     (3 ) البالغ القياس اداة متوسط
وقد تراوحت متوسطات إجابـات   المقابلة باستخدام مقياس ليكارت الخماسي،

انحرافهـا  و ،(12.11-10.24)أفراد العينة على فقرات هذا المقياس ما بين
ى متوسـط للفقـرة الرابعـة    وكان أعل(. 1.09- 1.00)المعياري ما بين 
مما يدل على أ ن فوائـد   1.09بانحراف معياري 12.11والعشرون، إذ بلغ 

التي تعود على التطوير الصناعي والتنمية االقتصادية مـن جـراء انشـاء    
المناطق الصناعية هي جذب االستثمار الخاص للمساهمة في تنمية القطـاع  

. كل اقل قبول ضمن هذا المحورأما الفقرة السادسة والعشرون فتش. الصناعي
مما يدل علـى أن   1.00بانحراف معياري 10.24إذ بلغ متوسطها الحسابي

التهتم بزيادة القدرة االنتاجية وتحقيق الوفرات في  ببسكرة المنطقة الصناعية
   .الحجم

المحسـوبة   Tأن قيمة ( 11)نالحظ من الجدول  :اختبار الفرضيات  -8-3
( 10.900)الجدولية  Tأكبر من قيمة ( 12.01، 11.01، 2.22، 12.92)

، وهـذا  (0.05)اقل من  (1.111)في جميع المحاور، وكذلك مستوى داللة
مما يدل على  (H1)وقبول الفرضية البديلة  (Ho)يعني رفض فرضية العدم 

 :ما يلي
تختلف باختالف التركيب االقتصادي واالجتماعي  للتنمية الصناعية أهداف -

 .وتختلف باختالف المراحل التي يمر بها المجتمعللمجتمع 
يوجد تاثير ذو داللة احصائية على الناتج المحلي االجمالي للمنطقة  -

 .الصناعية لمدينة بسكرة
هناك تسهيالت وحوافز مقدمة من ادارة المنطقة الصناعية للمستثمر داخل -

 .مدينة بسكرةغير كافية
عي والتنمية االقتصادية من جراء هناك فوائد تعود على التطوير الصنا-

 .انشاء المناطق الصناعية
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 :الخاتمة -3
 :يمكن تلخيص أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة في : النتائج -3-1
أن التنمية الصناعية تهدف الى استثمار الموارد الطبيعية والبشرية استثمار -

 أفضل
ية احتياجات السوق مساهمة المنطقة الصناعية لمدينة بسكرة في تغط-

 .المحلية من السلع المنتجة داخل المنطقة الصناعية بفاعلية وكفاءة
وجود اعفاءات جمركية وضريبية مقدمة من قبل ادارة المنطقة الصناعية -

 .للمستثمر داخل الوطن
الفوائد التي تعود على التطوير الصناعي والتنمية االقتصادية من جراء -

هي جذب االستثمار الخاص للمساهمة في تنمية  انشاء المناطق الصناعية
ايجاد فرص عمل جديدة سواء على المستوى الوطني و .القطاع الصناعي 

 .المتوسطةو تنمية المشاريع الوطنية الصغيرة و .واالقليمي
ان المنطقة الصناعية تعتبر من اهم المناطق االقتصادية واكثرها تاثيرا على -

 لمدينة بسكرة الناتج المحلي االجمالي
المقامة داخل مدينة بسكرة كافية الستيعاب االيدي  ان حجم المشاريع -

 .العاملة
 :بناءا على نتائج الدراسة نقترح األتي :التوصيات -3-8
على السلطات المحلية ايجاد تمويل حكومي للمنطقة الصناعية لمدينة -

 .بسكرة
لالعفاءات جمركية  الحجم الكافي على إدارة المنطقة الصناعية تقديم -

 .وضريبية للمستثمر داخل الوطن
 .دور المناطق الصناعية في الجزائر من خالل تهيئتها وتأهيلها تفعيل-
 .تفعيل التشريعات واالنظمة والقوانين الخاصة بالمناطق الصناعية-
توفير المعلومات التي تحتاجها المؤسسات داخل المناطق الصناعية عن -

 .ارية والموارد التي قد يهتم بها المستثمرجميع الفرص االستثم
 :ملحق الجداول

 محاور الدراسة وعدد فقرات كل محور(:  01)الجدول رقم
عدد  المحور الرقم

 الفقرات
 12 التنمية الصناعية أهداف 10
 12 الناتج المحلي االجمالي للمنطقة الصناعية لمدينة بسكرة 14
 01 من قبل ادارة المنطقة الصناعيةحجم التسهيالت والحوافز المقدمة  10

الفوائد التي تعود على التطوير الصناعي والتنمية االقتصادية من  12
 .جراء انشاء المناطق الصناعية

12 

 88 المجموع الكلي
 الجدول من إعداد الباحث: المصدر
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 خصائص عينة الدراسة(:  08)الجدول رقم

 (أهداف التنمية الصناعية)تحليل فقرات المجال االول (:  03)الجدول رقم
درجة 
 التطبيق

االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

م.ر المحور  

 10 زيادة الرفاهية االقتصادية واالجتماعية لألفراد 10.91 1.02 مرتفع
استثمار الموارد الطبيعية والبشرية استثمار  12.11 1.04 مرتفع

 أفضل
14 

تحقيق التكامل بين الجوانب االجتماعية  10.22 1.20 متوسط
 واالقتصادية والثقافية للمجتمع

10 

خلق المهارات والقدرات التكنولوجية المحلية  10.12 1.00 مرتفع
 لتدعيم مسيرة البناء الصناعي

12 

واالستقالل االقتصادي تحقيق السيادة 10.11 1.22 مرتفع  12 
 12 تحقيق مبدا العدالة 10.10 1.20 متوسط
 مجموع الكلي للمحور األول 3.88 0.60 مرتفع

 %النسبة العدد المتغير
 44.44 14 فردية للشركة او المصنعالشكل القانوني 

 00.00 10 شركة تضامن
 22.22 12 مساهمة عامة

 100 06 المجموع
 (الشركة)الهيكل التمويلي للمشروع

 
 44.44 14 قرض

 44.44 14 تمويل ذاتي
 00.00 10 تمويل اجنبي

 22.22 12 مساهمة
 100 06 المجموع

 نوع نشاط المشروع
 (الشركة)

 22.21 12 صناعي
 00.00 10 تجاري
 / / خدمي

 100 06 المجموع
 مدة الخدمة
 المشروع

 (الشركة)
 (الشركة)

 00.00 10 سنوات 2اقل من
 00.00 10 سنوات01- 2من 

 00.00 10 سنة02-01من 
 22.22 12 فأكثر 15 من

 100 06 المجموع
 المؤهل العلمي لمديري المشروع

 (الشركة)
 44.44 4 ثانوي

 44.44 4 الليسانس
 22.22 2 دراسات عليا
 100 06 المجموع

 أعمار مديري المشروع
 (الشركة)

40-01 0 00.00 
00-20 4 44.44 
20-20 2 22.21 

 100 06 المجموع
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الناتج المحلي االجمالي للمنطقة )الثاني تحليل فقرات المجال (:  06)الجدول رقم
 (الصناعية لمدينة بسكرة

درجة 
 التطبيق

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

م.ر المحور  

ان المنطقة الصناعية تعتبر من اهم المناطق  10.91 1.22 مرتفع
االقتصادية واكثرها تاثيرا على الناتج 

لمدينة بسكرة المحلي االجمالي  

11 

لقد حصل تطوير للمنطقة الصناعية في  10.81 1.22 مرتفع
السنوات االخيرة مماساهم في نمو القطاع 
الصناعي بشكل خاص واالقتصاد الوطني 

 بشكل عام

19 

المنطقة الصناعية لمدينة بسكرة في  تساهم 12.11 1.21 مرتفع
تغطية احتياجات السوق المحلية من السلع 

المنتجة داخل المنطقة الصناعية بفاعلية 
 وكفاءة

18 

المنطقة الصناعية في حالة الرواج  تزدهر 10.92 1.20 مرتفع
االقتصادي مما يساهم في زيادة متوسط 
دخل الفرد ومن ثم زيادة الناتج المحلي 

 والعكس في حالة الكساد

01 

يوجد تمويل حكومي للمنطقة الصناعية  10.21 1.24 متوسط
 لمدينة بسكرة 

00 

بتقديم تقوم السلطات المحلية لوالية بسكرة  10.14 1.20 مرتفع
التسهيالت الكافية الصحاب المصانع 

 للتصدير منتجاتهم الى االسواق الخارجية

04 

 مجموع الكلي للمحور الثاني 03.21 0.68 مرتفع
حجم التسهيالت والحوافز المقدمة من )تحليل فقرات المجال الثالث (:  05)الجدول رقم

 ((قبل ادارة المنطقة الصناعية لمدينة بسكرة
المتوسط  المحور م.ر

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

در جة 
 التطبيق

يوجد اعفاءات جمركية وضريبية مقدمة من  00
قبل ادارة المنطقة الصناعية للمستثمر داخل 

 الوطن

 مرتفع 1.22 12.11

ان حجم االعفاءات جمركية وضريبية مقدمة  02
من قبل ادارة المنطقة الصناعية للمستثمر 

 داخل الوطن كافية

 متوسط 1.29 10.22

تعمل ادارة المنطقة الصناعية على تنظيم  02
 جمعيات فاعلة تضم مستتثمرين جزائريين

 مرتفع 1.20 10.92

كهرباء، ماء، )ارتفاع التكاليف التشغلية 02
( ورسوم كمزاولة مهنة وتكاليف التاسيسية

 داخل المنطقة الصناعية

 مرتفع 1.20 10.11

 مرتفع 1.20 10.91تقوم ادارة المنطقة الصناعية بتحديد افكار  01
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 المشروعات الجديدة
 مرتفع 1.20 10.12 (االيجار وغيرها)ارتفاع التكاليف الثابتة 09
خدمة توفير المياه والكهرباء المقدمة  كفاءة 08

 من قبل ادارة المنطقة الصناعية كافية
 مرتفع 1.24 10.82

المنطقة الصناعية بترويج وتسويق تقوم ادارة  41
 افكار المشروعات الجديدة

 مرتفع 1.22 10.11

اجراءات التراخيص التي تقدمها المنطقة  40
 الصناعية صعبة

 مرتفع 1.22 10.80

قانون المناطق الصناعية مشجع لالستثمار  44
 ويتم تطبيقه بدقة

 مرتفع 1.22 10.18

 مرتفع 0.55 03.28 المجموع الكلي للمحور الثالث

فوائد التي تعود على التطوير الصناعي )تحليل فقرات المجال الرابع (: 09)الجدول رقم
 ((والتنمية االقتصادية من جراء انشاء المناطق الصناعية

المتوسط  المحور م.ر
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

در جة 
 التطبيق

ايجاد فرص عمل جديدة سواء على  40
 واالقليميالمستوى الوطني 

 مرتفع 1.02 10.80

جذب االستثمار الخاص للمساهمة في  42
 تنمية القطاع الصناعي

 مرتفع 1.09 12.11

 تنمية المشاريع الوطنية الصغيرة 42
 المتوسطةو

 مرتفع 1.00 10.81

زيادة القدرة االنتاجية وتحقيق الوفرات  42
 في الحجم

 متوسط 1.00 10.24

اصحاب المصانع تهيئة الفرصة امام  41
والمباني بأسعار  للحصول على االرض

 رخيصة وبدون تأخير

 مرتفع 1.04 10.10

 مرتفع 0.38 03.23 المجموع الكلي للمحور الرابع

 تحليل محاور الدراسة(: 08)الجدول رقم
 Tقيمة  محاور الدراسة

 المحسوبة
 Tقيمة 

 الجدولية
 مستوى
 الداللة

التنمية الصناعية أهداف  12.92 10.900 1.111 
الناتج المحلي االجمالي للمنطقة الصناعية 

 لمدينة بسكرة
12.22 10.900 1.111 

حجم التسهيالت والحوافز المقدمة من قبل 
 ادارة المنطقة الصناعية

11.01 10.900 1.111 

الفوائد التي تعود على التطوير الصناعي 
والتنمية االقتصادية من جراء انشاء المناطق 

.الصناعية  

12.01 10.900 1.111 
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 *ليلى شيخة  .د

 :  الملخص
تهدف هذه الورقة إلى إبراز تأثير مخرجات الجامعة على تطوير صناعة 
المواد الصيدالنية في الجزائر، ويشمل ذلك الصناعة المحلية البحتة واالستثمار 

يناقش هذا العمل حقيقة تفاعل هذه المخرجات مع بقية  كما. األجنبي المباشر
وتقوم الدراسة على نموذج قياسي في . المتغيرات المحيطة لبلوغ التطور المنشود

وتم التوصل إلى عالقة غير معنوية . 4102إلى  0884شكل سلسلة زمنية تمتد من 
ا فيها مخرجات احصائيا بين صناعة المواد الصيدالنية وجميع المتغيرات المفسرة بم

 . الجامعة
 

 طلبة الصيدلة-مخرجات الجامعة-الصناعة الصيدالنية :الكلمات المفتاحية 

Abstract :  
The present paper aims to emphasize the impact of University 

output on developing pharmaceutical industry in Algeria that includes 
both national industry and foreign direct investment. It discusses also 
the interaction that may exist between the output and other surrounding 
variables to achieve such development. To do so, an econometric 
model was built using time series analysis from 1992 to 2015. The 
results argue that there is insignificant statistical relationship among the 
pharmaceutical industry and all explanatory variables and the university 
output too. 

 
Key words : Pharmaceutical industry-University Output-Pharmacy 
Students 
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  :المقدمة 
بعد أكثر من قرن من االحتالل عقدت الجزائر عزمها بعد االستقالل 
على استعادة مجدها االقتصادي والتجاري الذي اكسبها سمعة عالمية آنذاك 

وقد راهنت في ذلك على قطاع . قبل أن تطأ اقدام االستدمار أراضيها
إما غير أن التاريخ أثبت بأن هذا الخيار . الصناعة خاصة الصناعات الثقيلة

أنه لم يكن سليما أو أن طريقة التنفيذ كانت محفوفة باألخطاء، وقد أثبت 
التاريخ أيضا، على الرغم من فشل التجربة الجزائرية، أن االنتاج الصناعيى 
هو السبيل إلشباع الطلب المحلي واختراق األسواق العالمية وتوسيع نطاق 

 . التجارة الخارجية
ات الصناعية في مختلف البلدان هو لقد أصبح الشغل الشاغل للسياس

وضع اليد على القطاع الذي يضمن حظوظا أوفر في التميز وذلك دون 
الوقوع في فخ التركز االقتصادي على قطاع واحد بالعمل على تحقيق التنويع 

ولعل أقرب مثال . االقتصادي لضمان توازن االقتصاد أمام األزمات المحتملة
أول من يتعرض لالنهيار أكثر من  عن ذلك االقتصاد الريعي فهو

. االقتصاديات الصناعية التي تسبب انهياره عند ركود عجلة التصنيع فيها
وليس أدل على ذلك من الخناق الذي تعاني منه الجزائر بعد انهيار أسعار 

 . 4102البترول بحدة عام 
إن هذه الهزة تعد فرصة ذهبية إلعادة ترتيب أوراق السياسة 

زائرية، فهناك أصوات تنادي بتطوير االلكترونيات لما عرفته الصناعية الج
عالمة كوندور من رواج، ومنهم من يشجع الصناعة الغذائية للنجاح الذي 

ومنهم من يدعو إلى االهتمام ( Cevital) حققته المنتجات الغذائية لربراب
دواء بقطاع األدوية مادام قطاعا حكوميا بامتياز وبفضل السياسة التشجيعية لل

الوطني التي انتهجتها الحكومة وظهرت في صورة حوافز ضريبية منذ 
4110.  

إن المشكلة في التحرر من قبضة المحروقات ليست في إيجاد البديل 
وحسب بل تتعداه إلى توفير الظروف المواتية لتطوير القطاع أو القطاعات 

زائر، وإال البديلة، فبعضها يحتاج إلى امكانات تكنولوجية تفوق قدرة الج
وإن لم تتوفر القدرات . فستقع في نفس المشكلة التقليدية للصناعات المصنعة

المحلية فمن الواجب اللجوء إلى الشراكة األجنبية واالستثمار األجنبي المباشر 
ألنه يحسب على االنتاج الوطني مادام جزء أو كل سلسلة االنتاج تتم على 

 . منشأأراضي الجزائر وفقا لمفهوم قواعد ال
ومن وحي ما سبق اختارت هذه الورقة دراسة صناعة المواد 
الصيدالنية كقطاع بديل يمكن أن يتم تطويره، وإبراز بعض العوامل المحيطة 
التي من الممكن أن تساعد على ذلك، مع التركيز على الموارد البشرية 
المتمثلة في مخرجات كليات الصيدلة كأهم عامل، حيث تعتبر هذه الدراسة 
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هتمام بالعنصر البشري يعد الحلقة األولى في سلسلة نجاح أي مشروع أن اال
 :وتقوم هذه الورقة على فرضيتين صفريتين كما يلي . اقتصادي

H0,1 :  ال تؤثر مخرجات كليات الصيدلة على صناعة المواد الصيدالنية في
 الجزائر

H0,2  : المواد ال تختلف مخرجات كليات الصيدلة في عالقتها مع صناعة
 الصيدالنية عن بقية العوامل

 :  الخلفية النظرية والدراسات السابقة، أوال
تعتبر الصناعة الصيدالنية وصناعة الدواء تحديدا من الصناعات 

لذلك دأبت معظم الدراسات على اعتبار  (1)،عالية التكنولوجيا سهلة التقليد
وال . براءات االختراع العامل األهم في التأثير على تطور هذه الصناعة

عجب في ذلك، حيث أن الدواء المتوفر عبر العالم تسيطر عليه مخابر 
األدوية المعروفة عالميا إما عن طريق التجارة أو االستثمار األجنبي 

ياسية خاصة تستبعد أن تكون البراءات العامل غير أن الدراسات الق. المباشر
المسيطر على تطور الصناعة في أي مجال كان، إذ ال بد من وجود عوامل 

 .مساعدة تتفاعل فيما بينها للنهوض بالصناعة
مع عدد من الباحثين بتحليل عدد من الدراسات،  John Heinz قام
حقوق الملكية  أن تسارع نمو الصناعة مقرون بتعديل قوانينواستنتجوا 

غير أنه ال يمكن تعميم هذه النتيجة على كافة البلدان، حيث يصبح . الفكرية
تعديل القوانين في البلدان النامية األكثر فقرا واحدا من بين عوامل كثيرة 

وعليه، ال بد من نماذج تأخذ . األجنبي المباشرتساهم في جذب االستثمار 
 (2).بعين االعتبار تلك المتغيرات

بدراسة  Jeong-Yeon Lee & Edwin Mansfieldقام  0882ي وف
شركة من كبريات الشركات األمريكية في ست  011حول عينة عشوائية من 

وقد توصل الباحثان إلى أن (. بما فيها األدوية)قطاعات منها المواد الكيميائية 
الفكرية هناك عالقة إحصائية ذات اتجاه سالب بين نظام حماية حقوق الملكية 

في البلد المضيف وحجم االستثمار األجنبي المباشر للواليات المتحدة 
وأضافت الدراسة أن تفسير هذه العالقة حتى يكون . األمريكية وعلى تركيبته

صحيحا ال بد من التسليم بأن نظام الملكية الفكرية مرتبط بشكل ال يمكن 
لقانون مع الملكية الفردية، فصله بالنظام القانوني واالجتماعي وبكيفية تعامل ا

إذ يمكن لهذه العوامل بدورها أن تؤثر سلبا على جذب االستثمار األجنبي 
وصيغ بمناسبة هذه الدراسة نموذجين يحتويان على العديد من  (3).المباشر

ومخزون  GDPحماية حقوق الملكية الفكرية و: المتغيرات المفسرة منها 
 التصنيع والتعدين كنسبة من)التصنيع  االستثمار األجنبي المباشر ودرجة
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 . واالنفتاح( اإلنتاج الداخلي الخام
أثناء إعداد هذه الدراسة بتبسيط النموذج األول الذي  Leeلقد قام 

ُيعنى بحجم االستثمار األجنبي المباشر وقسَّمه قطاعيا، فوجد بأن هناك عالقة 
تثمار في قطاع عكسية بين ضعف حماية حقوق الملكية الفكرية وحجم االس

وعمد الباحثان إلى إضافة عدد آخر  (4).المواد الكيميائية التي تشمل األدوية
ونسبة  %(R&D/GNP) :من المتغيرات المستقلة إلى المعادلة الثانية منها 

المتمدرسين في التعليم الثانوي واستهالك الفرد من الطاقة الكهربائية 
متغير بمفرده أو مثنى مثنى بقي فعند إضافة كل . ومستوى تكلفة األجر

معامل نسبة الشركات الناشطة في قطاع الصناعات الكيميائية موجبا، داال 
بذلك على تأثير ضعف القوانين على قرار الشركات لنقل تكنولوجياتها 

وقد اكتشفا أيضا أن . المتطورة إلى فروعها المملوكة بالكامل في دول العينة
تؤثر بقدر قليل في شكل االستثمار في  قوة أو ضعف قوانين الحماية

 (5).المشاريع المشتركة مقارنة بالمشاريع المملوكة بالكامل
أن البلدان النامية التي ترغب في نقل  Keith Maskus ويعتقد

التكنولوجيا واستقطاب االستثمار األجنبي المباشر عليها أن تتعامل مع حقوق 
بين عوامل أخرى عليها أن تتحرك الملكية الفكرية على أنها عامل مهم من 

سويا، وتتمثل تلك العوامل في جملة من السياسات ال بد من اتباعها إلى 
جانب توفر االستقرار السياسي وحدوث نمو اقتصادي وتحقيق المرونة في 
سوق العمل وبناء الكفاءات وتحرير األسواق وإنشاء قانون لضبط الخدمات 

 (6).واالستثمار وسياسة المنافسة
وفريقه، من خالل تناوله العديد من الدراسات  Braga كما استنتج

بالتحليل، أن تأثير حقوق الملكية الفكرية على تدفق االستثمار األجنبي 
المباشر وعلى مخزونه في مختلف الصناعات يكون غير مباشر ما عدا 

ة بالنسبة لعدد قليل من الصناعات كاالستثمار األجنبي في الصناعة الصيدالني
كما توصل . التي تتضمن عمليات للبحث والتطوير حيث يكون التأثير مباشرا

المذكور أعاله، مفادها أن ، Maskus (2005) الفريق إلى نتيجة مشابهة لبحث
القوانين الضعيفة تؤدي إلى تفضيل االستثمار األجنبي المباشر المملوك 

 (7).بالكامل على االستثمار المشترك
بفحص جملة من السياسات المكملة  Lippoldtو Cepeda وبدوره قام

-0881 لإلطار العام لتقوية قوانين الملكية الفكرية للبلدان النامية خالل الفترة
وقد اعتمد الباحثان تحليال على المستوى الجزئي وآخر على المستوى . 4111
وهدفهما من ذلك تحديد العوامل المكملة التي تتفاعل مع حماية حقوق . الكلي

وصيغت الدراسة في شكل . لملكية الفكرية إلحداث آثار اقتصادية إيجابيةا
وتوصلت إلى أن التعديالت في براءات . نموذج يحتوي على أربع معادالت

وبالنسبة للسياسات التي . االختراع تميل إلى إحداث آثار اقتصادية إيجابية
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ليات تتفاعل مع هذه القوانين، توصلت الدراسة إلى أن مدخالت العم
االبتكارية والقدرة على القيام باألعمال كانت أكثر تأثيرا، باإلضافة إلى 

ويعتمد تأثير مثل تلك . الظروف القانونية والمؤسسية والحوافز الضريبية
كما تبين في كل البلدان التي شملتها . السياسات على مستوى نمو البلد

الرفع من التأثير  الدراسة أن االستثمار في رأس المال البشري يؤدي إلى
  (8).اإليجابي لتعديل قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية

من المالحظ أن الغالبية الساحقة من الدراسات تركز على حقوق 
الملكية الفكرية كعامل محوري في النهوض بالصناعة واالستثمار األجنبي 

لى دور المباشر ولكن بدرجات متفاوتة، ولكن معظمها لم تخُل من التطرق إ
ولكن بتسميات  Leeو Maskus (2005)و Cepeda العامل البشري مثل

 .مختلفة
وفي تقرير لمنظمة الصحة العالمية اعتمدت فيه على مقابالت تم 

توصلت المنظمة إلى  (9)،اجراؤها مع أصحاب المصالح في الصناعة الدوائية
اليد : في حصر العوامل المحددة لنجاح صناعة الدواء في عدة نقاط تتمثل 

العاملة المؤهلة والوصول إلى رأس المال االستثماري والبنية التحتية المناسبة 
والبيئة القانونية والوصول إلى التكنولوجيا المالئمة وتوفر المادة األولية 
الفعالة واقتصاديات الحجم وتوفر السياسة الصناعية المالئمة ولم تأت على 

 (10).ذكر قوانين البراءات
تصور آخر يفيد بأن البلدان التي أثبتت مستوى متقدما في  وثمة

الصناعة المحلية هي تلك البلدان التي اعتمدت على نقل التكنولوجيا وتميزت 
ولقد . بسياسات داخلية متناسقة ساهمت في قدرتها على استيعاب التكنولوجيا

أو كان لها اتفاقيات مع شركات متعددة الجنسيات تتضمن التعاون التقني 
وعندما ال يكون للشركات متعددة الجنسيات رغبة في نقل . الترخيص باإلنتاج

جنوب من -التكنولوجيا، فهذه البلدان تحقق مبتغاها عن طريق النقل جنوب
وقد وردت قراءة للتقرير ذاته من . الهند إلى أوغندا ومن الصين إلى إثيوبيا

 (11).طرف منظمة الصحة العالمية في
International Federation of -IFPMA وتبين في تقرير

Pharmaceutical Manufacturers & Associations أن حماية  4100 لعام
حقوق الملكية الفكرية ليست أهم عامل يحدد نقل التكنولوجيا وعمليات البحث 
والتطوير الصيدالني، حيث أن العامل األول يتمثل في قابلية دخول السوق 

احتلت حقوق الملكية الفكرية المرتبة السابعة من بين المحلي المستهدف بينما 
ولمعرفة المحددات الثمانية  (12).ثمانية محددات منها اليد العاملة المؤهلة

 .يرجى اإلطالع على المرجع
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وحسب وجهات نظر مماثلة، فإنه على البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل 
دواء قادرة على مواجهة العديد من العقبات حتى تتمكن من إقامة صناعة 

توفير البنية التحتية للتحكم في تكاليف اإلنتاج والطاقم : االستمرار وتتمثل في 
التقني المدرب بدأ بالمتمدرسين في التخصصات العلمية والتقنية وانتهاء 
بالكيميائيين والصيادلة والبيولوجيين واستيراد المواد األولية سيما المواد 

السياسات في القطاعات المختلفة التناسق بين الفعالة واقتصاديات الحجم و
 (13).والقوانين الضابطة ومراقبة النوعية

  :ثانيا، الدراسة القياسية 
استنادا إلى الدراسات التي تم عرضها في العنصر األول من هذه 
الورقة استقر الرأي على اعتماد بعض المتغيرات المستقلة واستبعاد بعضها 
اآلخر، إما الستحالة قياسها في الوقت الراهن، مثل، التناغم بين السياسة 

من الصحية والصناعية، أو بسبب النقص الفادح في البيانات في العديد 
كما تمت إضافة متغيرات . السنوات، مما قد يؤثر على مصداقية النتائج

 .أخرى لم تتناولها الدراسات السابقة العتقاد البحث بأهميتها
ومن منطلق أن األرقام المطلقة تعد أقل قدرة على تمثيل الوضعية 
الحقيقية، ولغرض تجانس وحدات المتغيرات، سيما مع المؤشرات الدولية 

االعتماد عليها، فضلت الدراسة تحويل المجاميع المطلقة للمتغيرات  التي تم
  .وفيما يلي تفاصيل المتغيرات المختارة. إلى نسب أو معدالت

 متغيرات النموذج ومصادر البيانات .1
 PharmIND (Pharmaceutical Industry)  : وهو المتغير التابع

ويشمل االستثمار  ويمثل نمو حجم صناعة الدواء في الجزائر. للدراسة
وقد تم قياسه بالنسبة المئوية لقيم  .األجنبي المباشر والصناعة المحلية

وفي الواقع، فإن . معبر عنها بالدوالر األمريكي في مصادرها األصلية
تمثل إنتاج المؤسسة الوطنية لإلنتاج  0889-0884بيانات الفترة 

ها على أنها انتاج وقد تم التعامل مع (14)،الصيدالني ثم وريثتها صيدال
الجزائر ككل، باعتبار أن شركة صيدال كانت المنتج الوحيد للدواء في 

وهذا على الرغم من وجود اتفاقيات شراكة آنذاك بينها وبعض . تلك الفترة
 الشركات األجنبية، لكن نشاط هذه األخيرة لم يتعد التوزيع إلى غاية

بعد تحويلها إلى  4104-4111 وقد تم أيضا تقريب أرقام الفترة (15).0888
  .المليون دوالر بدل الدوالر لتناسب بدورها بقية البيانات

 HCAP  : رأس المال البشري ويمثل مخرجات كليات الصيدلة، وعالقته
قياس هذا المتغير بالنسبة المئوية،  وتم. مع اإلنتاج نظريا عالقة طردية

وذلك بقسمة عدد طلبة الصيدلة على العدد الكلي للطلبة في كل عام، 
وباعتبار أن السنة الدراسية تختلف عن السنة . 011 وضرب الحاصل في
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الميالدية العادية فقد تم ترحيل بيانات كل سنة دراسية إلى السنة الثانية 
يرحل إلى  0880-0884 لبة للسنة الدراسيةفمثال، عدد الط. المعبر عنها

  .0880 سنة
وكان من األجدر إضافة التخصصات ذات العالقة بالصيدلة مثل 
علوم الطبيعة والحياة والعلوم الطبيعية وعلم األحياء والبيولوجيا، وذلك حسب 
التسميات المختلفة المعتمدة للفروع العلمية أو ظهور تخصصات جديدة 

صلين على شهادة الباكالوريا في الجزائر من سنة إلى مفتوحة أمام الحا
مثل )لكن لصعوبة فصلها عن تخصصات أخرى في بعض التقارير . أخرى

دمج الصيدلة مع الطب أو دمج البيولوجيا تارة مع الطب وتارة أخرى مع 
 .تم االكتفاء بإحصائيات طلبة الصيدلة( الزراعة

مجاميع لعدم وجود الدراسات وقد اسُتبعد طلبة الدراسات العليا من ال
إن عدم تضمينها من شأنه . العليا في السنوات األولى للسلسلة الزمنية للدراسة

أن يؤدي إلى تفادي تضخيم األرقام في السنوات الالحقة الذي قد يؤثر سلبا 
 0881 وعلى سبيل المثال، لم يكن في الجزائر إلى غاية. على صحة النتائج

لتخصصات المطلوبة كما تبينه تقارير وزارة التعليم طلبة دراسات عليا في ا
 .العالي والبحث العلمي التي تم الحصول عليها

 Openness  :وتم التعبير عنه بقيمة مؤشر الحرية االقتصادية، 
Economic Freedom Index .وهو مؤشر أنشأته Heritage 

Foundation لقياس التقدم في الحرية االقتصادية والرفاهية  0882 عام
وهو يضم عشرة أنواع من . والفرص االقتصادية في مختلف بلدان العالم

ويتم تقييم كل نوع  (16).الحريات تم تصنيفها في أربع مجموعات مختلفة
كحد أدنى، وهي تعبر عن مستوى  1من أنواع الحريات بسلم يأخذ القيمة 

التي تدل على مستوى قياسي  011 لقيمة العظمىمتدني من الحريات ؛ وا
وعالقه . من الحريات وبالتالي قيمة أعلى من االنفتاح كما تتطلبه الدراسة

 .هذا المتغير مع االنتاج طردية من الناحية النظرية
 LoanACCESS  :وهو يقيس مدى . يتفاعل معه المتغير التابع طرديا

سهولة الوصول إلى القروض للقيام باالستثمار، ويتساوى في ذلك 
ويقاس هذا المتغير بالقروض الممنوحة . األجانب والمستثمرون المحليون

. للقطاع الخاص من طرف البنوك كنسبة مئوية من الناتج الداخلي الخام
  .ة بيانات البنك الدوليوقد أخذت أرقامه من قاعد

 CPI  :اختصارا لـ Corruption Perceptions Index . وكما يبدو
. من اسمه، فإن هذا المتغير يقيس درجة الفساد في االقتصاد المدروس

ويمثل في الواقع بيانات المؤشر الذي يحمل ذات االسم الذي تشرف عليه 
ويأخذ قيما ، 0882 ذ عاموقد بدأ العمل به من (17).منظمة الشفافية العالمية
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 4104وقد أدخل تعديل على طريقة حساب المؤشر عام . 01و 1 بين
جعلت قيمته تتضاعف عشر مرات، لذلك تم تعديل قيم المؤشر لتتوافق مع 
السنوات األولى من إنشاء المؤشر، حيث يعبر الرقم الكبير عن مستوى 

مستوى مرتفع  للمؤشر على منخفض من الفساد بينما يدل الرقم الصغير
وهو بهذه الطريقة يتناسب طرديا مع االنتاج، فكلما كان الرقم . من الفساد

قريبا من الحد األعلى كلما دل ذلك على مستوى منخفض من الفساد وكلما 
  .نجم عنه زيادة في االستثمار

 Growth  : من بين المجاميع الممكنة لقياس هذا المتغير وقع االختيار
اتج الداخلي الخام باألسعار الجارية والمقّيم بالدوالر على نسبة نمو الن

وقد تم حساب النسب باالعتماد على البيانات المتوفرة على . األمريكي
 The National Accounts Main Aggregates مستوى قاعدة بيانات

Database .فقد تم استكمال  4100 وباعتبار بياناتها تنتهي عند عام
ويؤثر النمو االقتصادي . قاعدة بيانات البنك الدوليمن  4102 بيانات عام

  .إيجابيا على االنتاج بتأثيره على حجم االستثمار األجنبي المباشر
 API  :هو اختصار لـ Active Pharmaceutical Ingredient،  وعالقته

فكلما زاد االعتماد على المدخالت األجنبية من المادة . مع اإلنتاج عكسية
ويقيس هذا المتغير . أثر ذلك سلبا على تقدم صناعة الدواءاألولية كلما 

واردات المادة األولية الفعالة المستخدمة كمدخالت في صناعة الدواء 
وقد تم الحصول على بيانات واردات . كنسبة من قيمة االنتاج الكلي للدواء

 http المواد الفعالة باستنطاق قاعدة بيانات األمم المتحدة
://comtrade.un.org/db/dqBasicQuery.aspx ، واستخدم في ذلك أرقام

 .HS النظام المنسق لتبويب وتصنيف السلع
 HS ،Harmonized Commodity Description and Coding Systemو

المنظمة هو النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع، أنشئ من طرف 
وعرف عدة ، 0899 ودخل حيز التنفيذ عام 0890 العالمية للجمارك عام

حيث أصناف السلع  تعديالت حسب مقتضيات تطور التجارة الخارجية من
ويعمل هذا النظام على تسهيل جمع ونشر . محل التجارة الخارجية

 (18).احصاءات التجارة الخارجية عبر العالم لغرض التحليل والمقارنة
ن االطالع على القائمة الكاملة للسلع وفق هذا التصنيف بمختلف ويمك

  (19).تعديالته على المرجع
 Exchange  : ويستدل به على قيمة وحدة واحدة من عملة بلد الدراسة

ويؤثر هذا المتغير . بما يقابلها من الدوالر األمريكي باألسعار الجارية
ت التي يتم الحصول عليها إيجابيا على االنتاج، فكلما كان عدد الدوالرا

مقابل وحدة واحدة من عملة البلد أكثر كلما دل ذلك على أن الواردات 
 المستخدمة كمدخالت ستكون تكلفتها أقل، ومن ثم تتأثر الصناعة بشكل

http://comtrade.un.org/db/dqBasicQuery.aspx
http://comtrade.un.org/db/dqBasicQuery.aspx
http://comtrade.un.org/db/dqBasicQuery.aspx
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 .إيجابي
 PPI (Pharmaceutical Patent Index) ، ويقيس هذا المتغير طبيعة

ولم يتخذ نحوه أي موقف من حيث اتجاه عالقته . قوانين براءات االختراع
بالمتغير التابع، حيث تؤيد بعض الدراسات ايجابية هذه العالقة بينما تؤكد 

وسيترك تحديد أي االتجاهين أصح إلى نتائج . دراسات أخرى سلبيتها
شر تم بناؤه خصيصا ألطروحة في الواقع عبارة عن مؤ PPIو .النموذج

وتفاصيل بنائه وخطواته وخصائصه ومدلول . دكتوراه انجزتها الباحثة
. المؤشرات الفرعية والجزئية معروضة في الفصل الرابع من األطروحة

 .0إذ يأخذ المؤشر المركب الشكل رقم 

بعد التعرض لتفاصيل المتغيرات التي تم  8
 :ختيارها في هذه الدراسة، يمكن كتابة الشكل القياسي للنموذج كما يلي ا

، 4102 إلى 0884 تمتد من سنة t=0,…,42، تمثل السنة المقاسة مع : t:  حيث
α  :الحد الثابت ،Βi  :معلمة المتغير المستقل رقم i مع ،i=0,…,9 ،µ i  : حد

 .الخطأ العشوائي
وقبل المضي في تقدير المعلمات، ال بد من التأكد من استقرار 
السالسل الزمنية للبلدين حتى ال تقع الدراسة في فخ االنحدار 

الذي يكتشف مبدئيا عندما يكون معامل  Spurious Regression،الزائف
التحديد كبيرا ومعنوية المعلمات كبيرة بشكل ملفت، أو وجود ارتباط ذاتي 

وتمت دراسته  Durbin Watson (DW).(20) باالعتماد على احصائية
وقد تم  Augmented Dickey Fuller-ADF.(21) على اختبارباالعتماد 

بطريقة االتجاه  SPSS.19 تعويض القيم المفقودة للبيانات باالستعانة ببرنامج
 .لغرض التحليل Eviews 9 وتم بعد ذلك تفريغ البيانات في. الخطي

لدراسة استقرار السالسل الزمنية أن أربعة سالسل  0 يبين الجدول
الستقرار، ويتعلق األمر بنسبة نمو صناعة الدواء ونسبة طلبة زمنية اتسمت با

الصيدلة إلى العدد الكلي للطلبة ومعدل نمو الناتج الداخلي الخام وسعر 
ويالحظ أ ن سلسلة واحدة فقط كانت غير . صرف الدينار مقابل الدوالر

وتتمثل في سلسلة مؤشر الفساد وسيتم عالج المشكلة  TS مستقرة من نوع
دال السلسلة األصلية بالبواقي، بينما بقية السالسل كانت مستقرة من باستب
   .وسيتم عالج المشكلة عن طريق الفرق األول DS النوع

إن الهدف من :  تقدير معلمات نموذج صناعة الدواء واختبار المعنوية، 3 
هذه المرحلة تنفيذ االنحدار المتعدد للسالسل الزمنية، إذ يتم تقدير المعلمات 

tttt

tttttt

ExchangeAPIGrowth

LoanaccessCPIOpennessHCAPPPIPharmIND
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والبحث فيما إذا كانت معنوية احصائيا ثم االطالع على مقدار تأثير 
وقد أفضى تنفيذ النموذج على . المتغيرات المرتبطة بها على المتغير التابع

 .4إلى النتائج الموضحة في الجدول رقم  Eviews9 البرمجية
وتكون . تقضي الفرضية الصفرية بعدم معنوية المعلمة المدروسة

أكبر من  P-value مقبولة إذا كانت قيمة
. t باستخدام اختبار 1.12 مستوى المعنوية

 :  حيث

وبالمثل، تقضي الفرضية الصفرية بعدم معنوية النموذج ككل إذا كنت قيمة 
P-value 1.12 المعنوية مستوى من أكبر 
 : حيث. F اختبار باستخدام

أن جميع  4من الجدول رقم  يالحظ
معلمات نموذج الجزائر غير معنوية بما فيها 

ويؤكد ذلك عدم معنوية النموذج ككل . الحد الثابت ومتغير طلبة الصيدلة
سالبة، ويحدث ذلك لعدة أسباب  المعدل R2 ويظهر أيضا أن قيمة. F باالختبار

بدورها صغيرة كما في الجدول ودرجة الحرية  R2 عندما تكون قيمة: 
 (22).صغيرة ألن عدد المشاهدات صغير قياسا إلى عدد المتغيرات المستقلة

ويدل كل ما سبق على عدم وجود تأثير ألي من المتغيرات المستقلة على 
وقد ورد تفسير للقيمة السالبة لمعامل . نسبة نمو صناعة الدواء في الجزائر

 (23).التحديد المعدل في
باستبدال مؤشرات براءات االختراع  وقد تمت إعادة تقدير النموذج

وكانت النتائج هي ، PPI مكان المؤشر المركب( Flexو GTCو PPH) الفرعية
نفسها، مما يستلزم البحث عن طريقة أخرى أو توليفات من المتغيرات 

 .المختلفة إلعادة تقدير النموذج
 Backward، إعادة تقدير النموذج باالعتماد على الحذف التراجعي 4

Elimination : تتمثل هذه الطريقة في تقدير النموذج على عدة مراحل
للحصول على النموذج المناسب، حيث يتم تنفيذ االنحدار بإدخال كل 
المتغيرات المرغوب فيها ثم حذف المتغير الذي تكون معلمته أقل معنوية، 

هاء الخاص بها أكبر من بقية المعلمات وانت P-value وهي المعلمة التي يكون
بتقدير النموذج مرة أخرى وإعادة الخطوة الثانية إلى غاية الحصول على 

وبتنفيذ هذه الطريقة تم الحصول على . معلمات تتمتع جميعها بالمعنوية
 .0المخرجات الموضحة في الجدول رقم 

كشف تطبيق طريقة الحذف التراجعي عن نموذج غير معنوي إلى 
معنوية بعض المعلمات ومعنوية  آخر مراحل الحذف على الرغم من تحسن
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ويستفاد من ذلك . 0النموذج ككل في مراحل متوسطة، كما يبينه الجدول رقم 
أن نسبة نمو انتاج الدواء ال تتأثر بأي متغير مستقل من المتغيرات المقترحة 
في النموذج وال حتى المتغير المحوري المتمثل في مخرجات كليات الصيدلة 

HCAP .لحذف التراجعي باستخدام المؤشر الفرعيغير أن تطبيق ا PPH 
( المتعلق بالمواد ذات العالقة ببراءات االختراع والمواد الصيدالنية والصحة)

أعطى نموذج انحدار بسيط، حيث أن تغير قيمة المؤشر بنقطة واحدة تؤدي 
فقط من  %02.21 مفسرا %091بـ  األدوية إلى ارتفاع نسبة نمو انتاج

 :كما يلي  ويمكن كتابة النموذج. ة في المتغير التابعالتغيرات الحاصل

 

وعلى الرغم من الحصول على نموذج بسيط يبقى المتغير المحوري 
 .في الدراسة غائبا عن التأثير على صناعة الدواء

افترضت هذه الدراسة فرضيتين : تحليل النتائج واختبار الفرضيات . 5
 :كما يلي . صفريتين يتم قبولهما عندما تكون المعلمات غير المعنوية

ال تؤثر مخرجات كليات الصيدلة على صناعة المواد :  الفرضية األولى
 :، أي الصيدالنية في الجزائر

 

بينت عملية 
المرافقة للمتغير المحوري للدراسة  2βللمعلمة P-value التقدير أن قيمة

 وهي أكبر من 0.6384 والمتمثل في مخرجات كلية الصيدلة مساوية للقيمة
يقتضي بقبول فرضية العدم ومن ثم قبول الفرضية األولى مما ، 1.12

 .للدراسة، أي أن صناعة الدواء ال تتأثر بعدد طلبة الصيدلة

ال تختلف مخرجات كليات الصيدلة في عالقتها مع صناعة : الفرضية الثانية 
 المواد الصيدالنية عن بقية العوامل

  

 

بين التقدير في النموذج الذي استخدم فيه المؤشر المركب لبراءات االختراع 
مما يقتضي بقبول  1.12لجميع المعلمات أكبر من  P-valueأن قيمة 

فرضية العدم وهذا يعني قبول الفرضية الثانية للدراسة، بينما في النموذج 
مة واحدة الذي استخدم فيه المؤشر الجزئي تبين أنه توجد على األقل معل

معنوية وهي ذاتها معلمة مؤشر مواد تريبس المتعلقة بالبراءات والمواد 
، مما يقتضي برفض فرضية العدم وقبول PPHالصيدالنية وقضايا الصحة 

tHatd187.1063PP23.30250ˆ trmINDaaPh
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وهذا المقام يطرح تساؤل عن سبب غياب هذه العالقات . الفرضية البديلة
 .على الرغم من دعمها من ظرف الدراسات القياسية والنظرية

أن تطور المتغيرين عرف تذبذبا على طول  4يتبين من الشكل رقم 
فترة الدراسة كما أن تطور عدد طلبة الصيدلة كنسبة من العدد الكلي لطلبة 
الجامعات ال يتطور بنسق واحد مع صناعة الدواء كنسبة من الناتج الداخلي 

مشكلة التي الخام، ولعل هذه النتيجة تبدو منطقية إلى حد بعيد بالنظر إلى ال
تعاني منها الجزائر كغيرها من البلدان العربية والنامية، إذ ال يوجد هناك 

وفي هذا السياق ال بد . تنسيق بين متطلبات سوق العمل ومخرجات الجامعات
من القول أن الجزائر تنتج من الصيادلة أكثر مما يتطلبه قطاع انتاج الدواء 

من طلبها المحلي على  %01كثر ألن الجزائر أصال ال تغطي منذ سنوات أ
األدوية باإلضافة إلى ذلك فإن هؤالء الطلبة المتخرجون ال يساهمون في 

التي تقتضيها طبيعة الشهادة  انتاج األدوية ألنهم ال يقومون بوظيفة البحث
المحصل عليها بل يكتفون إما بفتح صيدلياتهم الخاصة أو االلتحاق كبائعين 

لقليل منهم يتجه إلى المخابر سواء منها االجنبية أو للدواء بصيدليات أخرى وا
 .الوطنيه

 :الخاتمة واالستنتاجات 
تناولت هذه الورقة بالدراسة تأثير مخرجات التعليم العالي في 

لقد تحدثت الدراسات . تخصص الصيدلة على صناعة الدواء في الجزائر
لعديد من العوامل النظرية والقياسية عن أن صناعة الدواء في بلد ما تتأثر با

يذكر منها، تنسيق السياسات المختلفة والتمتع باقتصاديات الحجم ونقل 
وللتأكد من ذلك بالنسبة . التكنولوجيا وتوفير الحماية لحقوق الملكية الفكرية

للجزائر تم تقدير نموذج قياسي بالسالسل الزمنية، حيث تم جمع بيانات عن 
للتقدير  Eviews9 واستخدمت البرمجية 4102-0884متغيرات الدراسة للفترة 
 .لتعويض بعض البيانات المفقودة SPSS19 وتمت االستعانة بالبرمجية

وقد تبين من خالل هذه الدراسة أن نسبة عدد طلبة الصيدلة إلى العدد 
الكلي لطلبة الجامعات وال أي من المتغيرات المرافقة يؤثر على نسبة نمو 
صناعة الدواء في الجزائر ويعود السبب في ذلك بصفة عامة إلى عدم 

تطور  التنسيق بين السياسة التعليمية والسياسة الصناعية باإلضافة إلى عد
صناعة الدواء في حد ذاتها تكنولوجيا في الجزائر، وعدم اتجاه طلبة الصيدلة 
المتخرجين إلى ميدان البحث العلمي الذي يساهم في تطور الصناعة 
واكتفائهم بعرض الدواء في الصيدليات المنتشرة عبر التراب الوطني أو 

 . تمثيل مخابر األدوية األجنبية لدى مختلف الصيدليات
ما يعود سبب عدم توافق نتائج هذا العمل مع الدراسات ورب

المعروضة في بداية الورقة إلى عدم االعتماد على نماذج االنحدار الذاتي أو 
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نماذج التأخر الزمني سيما بالنسبة لمتغير نسبة طلبة الصيدلة إلى العدد الكلي 
دود لطلبة الجامعات ومتغير واردات المواد األولية، حيث يمكن إضافة ح

من منطلق أن  t-1جديدة في النموذج كواردات المواد األولية في السنة 
استخدام الواردات في الصناعة ال يكون إال بعد سنة من وصولها، ويظهر في 

وهي الفترة الكافية  t-5 النموذج أيضا حد يمثل عدد طلبة الصيدلة في السنة
الظروف بشكل  لتخرج الطالب من الكلية والتحاقه بمنصب عمل إذا جرت

وربما يعود جانب من سوء النموذج إلى حذف بعض المتغيرات . عادي
الضرورية وأهمها الحوافز الضريبية الممنوحة للصناعة الصيدالنية ومتغير 
تنسيق السياسات المختلفة الذي يصعب قياسه، وقد يتحسن النموذج لو 

 .HCAP أضيفت بيانات عدد طلبة البيولوجيا إلى المتغير
طوير صناعة الدواء في الجزائر يقترح هذا البحث أن تركز ولت

سياسة تطوير هذه الصناعة في مرحلة أولى على االنتاج باالعتماد على 
البراءات المنتهية وتسهيل الوصول إلى المعلومات حولها، وتشجيع حماية 

بدل ( الممنوحة عن ابتكارات بسيطة)االبتكارات الصيدالنية بنماذج المنفعة 
. ءات االختراع، وهو ما نجحت فيه الصين في مجاالت تكنولوجية مختلفةبرا

باإلضافة إلى الجدية في تطبيق القانون الذي يجبر مخابر األدوية األجنبية 
ثم . على االنتقال إلى االنتاج بعد ثالث سنوات من دخول السوق الجزائرية

ركيب اآلني إن اجبار الصيادلة على إلحاق مخابر صغيرة بصيدلياتهم للت
للمستحضرات الصيدالنية، مقابل االستمرار في منح االعتماد وسحبه خالف 
ذلك، من شأنه أن يجعلهم في مواجهة يومية مع االكتشافات الجديدة 

ولعل أفضل وسائل التحفيز على . وسيقودهم على المدى البعيد إلى االبتكار
البحوث الصيدالنية االبتكار يتمثل في تدخل الدولة بشكل مباشر في تمويل 

في الجامعات أو في مخابر خاصة لصالح المتخرجين الجدد مقابل التشارك 
في استغالل منافع البراءات المسجلة عن االبتكارات الصيدالنية الجديدة، 

الذي تبنته الواليات المتحدة  Bayh Dole-دول-وهذا يضاهي قانون باية
 .ت به العديد من الدولاألمريكية في ثمانينيات القرن العشرين وعمل
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مكونات المؤشر المركب لبراءات االختراع لغرض دراسة  ،1الشكل 
 الصناعة الصيدالنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ليلى شيخة، أثر االلتزام بحماية براءات االختراع على صناعة األدوية : المصدر
دكتوراه في عليها، دراسة مقارنة بين األردن والجزائر، أطروحة  والحصول 

 االقتصاد الدولي، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة باتنة
 09.، ص4102-4102باتنة، الجزائر ، 0

 

 

 

على  براءات االختراع تأثيرللداللة على المؤشر القابل لالستخدام في نموذج يدرس :  : المفتاح 
 في قطاع األدويةالمباشر االستثمار األجنبي 

الصناعة على براءات االختراع  تأثيرللداللة على المؤشر القابل لالستخدام في نموذج يدرس :  

 ألدويةالمحلية ل

PPI PPI
FDI PPI

L 

GTC
FDI

 

PPH
FDI

 

GTC 

PPH 

Flex 

GTC
L
 

PPH
L
 

Flex
L
 

                          -مؤشر مركب                               -مؤشر جزئي

 -مؤشر جزئي
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 ف
ت

را
ش
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نتائج اختبار جذر الوحدة لنموذج صناعة الدواء في الجزائر باستخدام  : 1الجدول 
 (P-Valueاالرقام تمثل ) %2عند مستوى داللة  ADFاختبار 

 Eviews 9مخرجات :  المصدر 

نتائج تقدير المعلمات واختبار المعنوية في نموذج صناعة الدواء  : 8جدول ال
 في الجزائر 

 P- value قيمة المعلمة المعلمات المتغيرات المستقلة

 Α -18.84091 0.8437 

PPItd β1 174.4488 0.1067 

HCAP β2 54.23574 0.6384 

Opennesstd β3 2.002760 0.6470 

CPItd β4 13.34372 0.8328 

Loanaccesstd β5 -3.096027 0.6922 

Growth β6 -0.154980 0.8447 

APItd β7 -0.752049 0.4324 

Exchange β8 -3158.183 0.3992 

R2 0.341508 Adjusted R2 -0.063718 

 F-Statistics 0.842760 0.583066 

 Eviews 9مخرجات :  المصدر

 

Decision 

Model I Model II Model III  

ρ=1 ρ=1 α=0 ρ=1 β=0 
No Yes No Yes No Yes No Yes No Yes 

 Pharmind 0.1690     0.0035  0.0001   مستقرة

غير مستقرة من نوع 
DS 

 0.4380    0.2712    0.0987 PPI 

غير مستقرة من نوع 
DS 

       0.1713 0.0131  GTC 

من نوع  غير مستقرة
DS 

 0.3288    0.0890    0.1348 PPH 

غير مستقرة من نوع 
DS 

       0.4349 0.0468  Flex 

 HCAP 0.4766     0.0030  0.0222   مستقرة

غير مستقرة من نوع 
DS 

 0.2952    0.3036    0.1013 Openness 

غير مستقرة من نوع 
TS 

      0.0003  0.0000  CPI 

من نوع  غير مستقرة
DS 

       0.1945 0.0069  Loanaccess 

 Growth 0.2181     0.0350  0.0044   مستقرة

غير مستقرة من نوع 
DS 

       0.2523 0.0407  API 

 0.9352     0.0034  0.002   مستقرة
Exchange 



 7402جوان  – 40العدد رقم                                                 جملة الباحث االقتصادي               

92 

 Backward Eliminationتقدير النموذج باستخدام طريقة :  3الجدول 

 
 المتغير المحذوف

- Growth CPItd Loanaccesst
d 

Openness
td 

HCAP exchange
td 

APItd 

المتغير 
 المستقل

p-value 

Growth 0.8447 -       

CPItd 0.8328 0.8259 -      

Loanaccess
td 

0.6922 0.7145 0.7029 -     

Opennesstd 0.6470 0.6594 0.6888 0.7896 -    

HCAP 0.6384 0.6545 0.5545 0.6255 0.5416 -   

Exchangetd 0.3992 0.3511 0.3269 0.3415 0.2921 0.3454 -  

APItd 0.4324 0.4152 0.3204 0.2353 0.1818 0.2193 0.0995 - 

PPItd 0.1067 0.0922 0.0824 0.0721 0.0653 0.0356 0.0390 0.0750 

Α 0.8437 0.8726 0.7866 0.9070 0.8327 0.0009 0.0011 0.0016 

Adjusted 
R2 

-
0.06371

8 

0.00922
6 

0.07196
0 

0.12119
7 

0.169084 0.19733
8 

0.171929 0.09780
2 

F-statistic 0.84276
0 

1.02793
6 

1.27138
7 

1.57922
8 

2.068329 2.72098
0 

3.387700 3.49330
2 

P-value 0.58306
6 

0.45429
8 

0.32745
2 

0.22216
2 

0.130007 0.07487
3 

0.053072 0.07498
9 

 Eviews 9مخرجات : المصدر 

وعدد طلبة الصيدلة كنسبة من العدد  GDP تطور صناعة الدواء كنسبة من ،8الشكل 
 4102-0884 الكلي للطلبة في الجزائر خالل الفترة
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سميرة سعيداني  .د

 :ملخص
في تنمية االقتصاد من خالل توفير التمويل  اكتسب التمويل األصغر أهمية

الالزم للمشاريع الصغيرة، وأصبح هذا التمويل يرتبط بشكل وثيق بمختلف جوانب 
 .الحياة االقتصادية  واالجتماعية في الكثير من الدول

والتمويل اإلسالمي األصغر يعتبر من  بين القضايا المستجدة في مجال المالية 
على استثمار األموال لتحقيق منافع للطبقات الفقيرة في المجتمع، اإلسالمية، وهو قائم 

ومساعدة المجتمعات المحلية على زيادة دخولهم وتنمية مشاريعهم، بما ساعد على 
 .تخفيف حدة الفقر وتداول الثروة وإعادة تدويرها في االقتصاد

يد من يمثل التمويل اإلسالمي األصغر أحد أوجه تقديم الخدمات المالية للعد
العمالء وشرائح المجتمع في إطار الصناعة المالية اإلسالمية، خاصة وأن صيغه 
القائمة على تعبئة المدخرات الستخدامها في نشاط اقتصادي حقيقي تتناسب مع 

 . احتياجات التنمية المحلية
وفي هذا اإلطار تأتي دراستنا لبحث كيفية تفعيل آليات التمويل اإلسالمي 

تحقيق التنمية المحلية، وذلك في إطار خصائص التمويل اإلسالمي،  األصغر من أجل
وفي ظل تجارب بعض الدول التي كان فيها للتمويل اإلسالمي األصغر إسهامًا 
واضحًا في دعم المشاريع المنتجة وزيادة الدخل ومساعدة الفقراء ومحدودي الدخل 

 .قت المناسبعلى إيجاد التمويل المناسب وبالتكلفة المناسبة وفي الو

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

mzenkri@gmail.com -كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير -ب أستاذ محاضر 



 7402جوان  – 40العدد رقم                                                 جملة الباحث االقتصادي               

96 

 :مقدمة
اكتسب التمويل األصغر أهمية في تنمية االقتصاد من خالل توفير 
التمويل الالزم للمشاريع الصغيرة، وأصبح هذا التمويل يرتبط بشكل وثيق 

 .واالجتماعية في الكثير من الدول بمختلف جوانب الحياة االقتصادية
القضايا المستجدة في بين  والتمويل اإلسالمي األصغر يعتبر من

مجال المالية اإلسالمية، وهو قائم على استثمار األموال لتحقيق منافع 
للطبقات الفقيرة في المجتمع، ومساعدة المجتمعات المحلية على زيادة 
دخولهم وتنمية مشاريعهم، بما ساعد على تخفيف حدة الفقر وتداول الثروة 

 .وإعادة تدويرها في االقتصاد
التمويل اإلسالمي األصغر أحد أوجه تقديم الخدمات المالية  يمثل

للعديد من العمالء وشرائح المجتمع في إطار الصناعة المالية اإلسالمية، 
خاصة وأن صيغه القائمة على تعبئة المدخرات الستخدامها في نشاط 

 . اقتصادي حقيقي تتناسب مع احتياجات التنمية المحلية
راستنا لبحث كيفية تفعيل آليات التمويل وفي هذا اإلطار تأتي د

اإلسالمي األصغر من أجل تحقيق التنمية المحلية، وذلك في إطار 
خصائص التمويل اإلسالمي، وفي ظل تجارب بعض الدول التي كان فيها 
للتمويل اإلسالمي األصغر إسهامًا واضحًا في دعم المشاريع المنتجة 

ي الدخل على إيجاد التمويل وزيادة الدخل ومساعدة الفقراء ومحدود
 .المناسب وبالتكلفة المناسبة وفي الوقت المناسب

 مفهوم التمويل األصغر وأهميته :أوال
التمويل األصغر تعرف على أنه منهجية إقراض توظف بدائل 
للضمانات لتقديم واسترداد قروض قصيرة األجل لرأس المال العامل 

 .(1)ألصحاب المشاريع الصغيرة
مويل األصغر كذلك على أنه عملية تقديم خدمات مالية ويعرف الت

متعددة مثل خدمات الودائع والقروض والدفعات وتحويل النقود والتأمين 
األسر وأصحاب المشروعات : للفقراء وأصحاب الدخول المحدودة، مثل

 . (2)المتناهية الصغر والصغيرة
 (3) :وللتمويل األصغر خصائص عديدة يمكن تلخيصها فيما يلي

 إذ يجب جمع:التمويل األصغر تمويل مبني على المعلومات  
معلومات كافية عن العميل ونشاطه لتحديد مدى نجاحه وقدرته على 

مع ضمان يتمثل غالبا في ( وصل أمانة)السداد، إضافة إلى أداة مطالبة 
 الضغط االجتماعي؛

 التمويل األصغر يمول جزء من دورة المشروع أو دورة كاملة، أو 
 وبالتالي ال يجب ربطه بدورة رأسمال، كما ال يرتبط. أكثر من دورة
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 بصورة مباشرة بدراسة جدوى، وإنما بدراسة مشروع؛

العالقة االجتماعية تلعب دورا مهما في التمويل األصغر، وهو يشمل  
عملية تعليمية للعمالء، وبالتالي هو تمويل تنموي يعمل على تغيير 

 ات إيجابية؛سلوك المتعاملين في اتجاه

 تقديم القروض الصغيرة والقصيرة األجل ألغراض رأس مال العامل؛  

يقدم التمويل األصغر خدمات مالية مالئمة لبعض الطبقات في  
 من حيث السرعة والتوقيت والقيمة؛ المجتمع،

بدائل مستحدثة كالضمانات الجماعية وأسلوب االدخار  استخدام 
 . اإللزامي بدال من استخدام الضمانات العينية

وتنبع أهمية التمويل األصغر من أهمية األدوار التي يلعبها في مجال 
مكافحة الفقر واإلسهام في عمليات التنمية االقتصادية واالجتماعية، حيث 

 :(4)تتمثل هذه األهمية فيما يلي

باستطاعة التمويل األصغر مساعدة المجتمعات المحلية على زيادة  
وبالتالي الحد من نسبة تأثرهم بالصدمات  ة مشاريعهم،دخولهم وتنمي

الخارجية وبذلك يمكن اعتبار التمويل األصغر وسيلة فعالة من وسائل 
تمكين الفقراء من االعتماد على النفس واحد التغير االقتصادي 

 إليجابي؛

الذي تدره المشاريع الممولة بالتمويل األصغر ال يساعد فقط  الدخل 
على تطوير هذا المشروع بذاته بل ويساعد أيضا على تنويع مصادر 
دخل األسرة بأكملها بما ينعكس على أمور أخرى حيوية مثل ضمان 

 األمان الغذائي وتربية األطفال وتعليمهم؛

فقراء بالصدمات يساعد التمويل األصغر من التخفيف من تأثر ال 
الخارجية كمرض رب األسرة أو التقلبات المناخية أو التعرض للنهب 
أو السرقة وغير ذلك، مما يترتب عليه عبء شديد على موارد 
األسرة المحدودة، فإن لم تتوفر الخدمة المالية الكافية تقع األسرة 

 إالفريسة لمزيد من الفقر والحاجة بحيث يتعذر عليها استرداد أنفاسها 
 بعد زمن طويل؛

 توفير خدمات تمويلية وغير تمويلية لقطاعات المشروعات الصغيرة؛ 

 زيادة مشاركة القطاع الصغير في االقتصاد القومي؛ 

 تحويل القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي؛ 

إيجاد كيانات قادرة على أن تتواصل على تقديم هذه الخدمات بصورة  
 .مستمرة
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 .اإلسالمي وأهميتها لقطاع التمويل األصغر صيغ التمويل: ثانيا
تتعدد وتتنوع صيغ التمويل اإلسالمي، حيث يمكن تقسيمها إلى 

 : نوعين
 :صيغ التمويل القائمة على المشاركة في عائد االستثمار -1

صيغ التمويل القائمة على المشاركة في عائد االستثمار من  تعتبر
أكثر األساليب تميزا وتعبيرا عن خصوصية التمويل اإلسالمي إذ تستبدل 
عالقة الدائن بالمدين بعالقة أخرى تعتمد على االشتراك في حمل المخاطر 

 ".الغنم بالغرم"من ربح وخسارة، واقتسام العوائد طبقا لقاعدة 
 : أهم هذه الصيغ وفيما يلي 

أن " تطلق المضاربة في االصطالح الفقهي على :التمويل بالمضاربة / أ
يشترك مال وبدن وهذه المضاربة وتسمى قراضا أيضا، ومعناها أن يدفع 
رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه على أن ما حصل من الربح بينهما حسب 

 (5).ما يشترطانه
ا المقيدة فهي أن يقيد مقيدة ومطلقة، أم: والمضاربة نوعان

صاحب المال عامل المضاربة بنوع معين من العمل، والمطلقة هي 
 .(6)ماخلت من تقييد العمل بزمان أو مكان أو نوع معين

أسلوب المضاربة سواء في  ولالستخدام المصرفي يستخدم
 .(7)الحصول على الموارد المالية أو في استخدامها

تقبل المؤسسات المالية اإلسالمية : للحصول على الموارد المالية -
الودائع االدخارية واالستثمارية بأسلوب المضاربة لتوجيهها لالستثمار 
المربح، واقتسام الربح مع المودعين بنسب يتفق عليها عند التعاقد وتعتبر 
هذه الصيغة البديل الشرعي للفوائد الدائنة التي تدفعها البنوك التقليدية على 

 .الودائع ألجل
حيث تقم المؤسسات المالية اإلسالمية للمستخدمين :في استخدام الموارد -

 .ما يحتاجونه من تمويل مضاربة لصفقة معينة
ثبوت الحق في الشيء " يقصد بها في االصطالح :التمويل بالمشاركة/ ب

 (8)".الواحد لشخصين فأكثر على وجه الشيوع
كأسلوب تمويل وتلجأ المؤسسات المالية اإلسالمية إلى المشاركة 

تشترك بموجبه مع طالب التمويل في تقديم المال الالزم لمشروع ما أو 
عملية ما، ويوزع الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه أما الخسارة فبنسبة 

 (9).تمويل كل منها
 :عدة صور حسب الصيغة التي تحكم العقد وتأخذ المشاركة

 .المشاركة الثابتة  -          
 .المشاركة على أساس الصفة -          
 .المشاركة المتناقصة والمنتهية بالتمليك -          
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ويعتبر التمويل بالمشاركة أهم ما يميز التمويل اإلسالمي، 
وباستخدام هذه الصيغة تتم المساهمة بالمال والعمل بين الطرفين، 

يدة وبواسطتها يتم تجميع فوائض مالية لألفراد الستثمارها في مشاريع جد
أو توسيع مشاريع قائمة، وهذا األسلوب هام جدا خاصة في تمويل 
المشاريع االستثمارية الضخمة التي تعجز المشاريع الفردية عن 

 .(10)تمويلها
الشركة في "في الصطالح عرفها المالكية بأنها  :التمويل بالمزارعة/ جـ

 (11)".الزرع
الشركاء  وتعتبر المزارعة نوعا من المشاركة، حيث يشارك أحد

والعنصر الثاني من جانب ( األرض)بالمال أو أحد عناصر الثروة 
الشريك اآلخر، وتقوم هذه العملية أساسا على عقد الزرع ببعض الخارج 
منه، وبمعنى آخر يقوم مالك األرض بإعطاء األرض لمن يزرعها أو 
يعمل عليها، مما يؤدي إلى تطوير المشاريع الصغيرة الزراعية التي 

وهذا . ي إلى تقليص البطالة وزيادة المساحات الزراعية المستغلةستؤد
النوع من التمويل لم يطبق سوى من بعض المصارف السودانية ويرجع 
هذا إلى األهمية البالغة التي يكتسبها القطاع الفالحي في السودان حيث 

 .(12)من السكان% 51يمثل مصدر دخل رئيسي ألكثر من 
في االصطالح تعرف المساقاة على أنها ذلك النوع  :التمويل بالمساقاة/ د

من الشركات التي تقوم على أساس بذل الجهد من العامل في رعاية 
األشجار المثمرة وتعهدها بالسقي والرعاية على أساس أن يوزع الناتج 

 (13).من األثمار بينهما بنسبة متفق عليها
ي وتطبق المساقاة على أكثر من صورة، منها أن يقوم بسق

األراضي التي يعجز عنها أصحابها بحيث يدفعها إلى من يرغب في 
العمل بأجرة، ويقوم البنك بتوفير التمويل الالزم، ويقسم الناتج بين البنك 
وصاحب األرض، كما يمكن للبنك أن يشتري أراضي صالحة للزراعة ثم 

 .(14)يقوم بغرسها أو يدفعها إلى الغير على أساس المغارسة
 تعتبر صيغ التمويل المصرفي. القائمة على المديونية صيغ التمويل -2

اإلسالمي القائمة على المديونية من صيغ االستثمار في االقتصاد 
اإلسالمي، حيث تسمح بتوظيف وتشغيل المدخرات وتنميتها وتنشيط 
اإلنتاج بما يتناسب مع أحكام الشريعة اإلسالمية وفيما يلي أهم هذه 

            :الصيغ
في االصطالح هي بيع بمثل الثمن األول مع زيادة  :التمويل بالمرابحة/ أ

 (15).ربح
 تمارس المصارف اإلسالمية هذا النوع من البيوع بأن تشتري

 السلعة التي يحتاج إليها السوق، بعد دراستها ألحوال السوق، أو بناء على
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طلب يتقدم به أحد عمالئها يطلب فيه من المصرف شراء سلعة معينة، 
ويبدي رغبته في شرائها من المصرف، فإن اقتنع المصرف بذلك وقام 
بسرائها فله أن يبيعها لطالب الشراء األول أو لغيره مرابحة، ويعلن 

 مقدار+ التكاليف والمصاريف + قيمة شراء السلعة : المصرف عن
 .(16)الربح

يعرف السلم على أنه بيع يتقدم فيه رأس المال  :التمويل بالسلم/ بـ
، ويطلق عليه البيع الفوري الحاضر الثمن واآلجل (17)تأخر المثمن ألجلوي

البضاعة، وفيه يقوم البائع بالحصول من المشتري على ثمن البضاعة ثم 
تسليمها آجال ومن هنا يحصل البائع على ثمن البضاعة عاجال، في حين 

 .(18)تتم عملية تسليم البضائع إلى العميل في وقت الحق
ف اإلسالمية هذا النوع من البيوع في تعامالتها، اعتمدت المصار

وصورته أن يشتري المصرف السلعة مؤجلة التسليم على أن يدفع ثمنها 
حاال، أو العكس يبيع سلعة مؤجلة التسليم ويقبض ثمنها حال فهذه الصورة 

 (19).هي عكس بيع المرابحة
عقد  وفي االصطالح عرفها الفقهاء على أنها :التمويل بالتأجير/ جـ

 (20).معاوضة على تمليك منفعة مباحة مدة معلومة
 :(21)يصنف استخدام المصارف اإلسالمية للتمويل بالتأجير إلى

وهو أن يقوم المصرف بشراء عقار ما، أو معدات  :التأجير العادي 
وآالت، ومن ثم يتم االتفاق مع العميل الستئجار ما هو بحاجة إليه 

على أقساط مبيَّنة، من غير أن تنتقل خالل مدة معينة وبأجرة محددة 
 .ملكية المؤجر إلى العميل

وهو أن يقوم المصرف بتأجير العقار أو  :التأجير المنتهي بالتمليك 
المعدات للعميل خالل فترة زمنية محددة وبأجر معلوم، على أن تنتهي 
المدة بتمليك العقار أو المعدات للعميل بعد دفع جميع األقساط التي تم 

 .فاق عليهااالت
في االصطالح هو العقد على مبيع موصوف في : التمويل باالستصناع/ د

 (22).الذمة يشترط في العمل
والصورة العامة لالستصناع أن يطلب شخص من آخر صناعة 
شيء ما له، على أن تكون المواد من عند الصانع، وذلك نظير ثمن معين 

محددة بل كل مايصنع وال يقف االستصناع عند مادة معينة أو صورة 
 (23).ويحتاج إليه، مادام هناك وضوح وتحديد يمنع المخاصمة والتنازع

إن الغاية من األساسية من التمويل التمويل بصيغة االستصناع 
م جهود التنمية الصناعية في تعمل به المصارف اإلسالمية هو دع والذي

 (24).اإلسالمية وزيادة قدراتها الصناعيةل الدو
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 صيغ التمويل اإلسالمي لقطاع التمويل األصغرأهمية  -3
يطرح التمويل اإلسالمي بدائل تمويلية جديدة أمام قطاع التمويل 
األصغر التعتمد على الفوائد المحددة مسبقا على رأس المال، وتشمل 
التمويل النقدي وغير النقدي عكس البنوك الربوية التي ال تملك سوى 

القرض بفائدة وإن اختلفت أشكاله وتعددت، وسيلة واحدة للعمل تتمثل في 
وفيما يلي اآلثار اإليجابية لصيغ التمويل اإلسالمي على قطاع التمويل 

 (25) :األصغر
المشاركة هي صيغة تمويل نقدي وعيني للمشروع، تقدم له التمويل  -

الكافي دون تكلفة، وتحقق له عائدا يتمثل في جزء من الربح، وبما أن 
يصبح مشاعا فإن المشروع ال يحتاج إلى تقديم ضمان  رأس مال الشركة

للحصول على تمويل فترات الحقة، فهذه الميزات كلها تساعد المشروع 
الصغير على الظهور إلى الوجود واالستمرار إذا كان جديا، رغم 

 .مخاطرتها العالية بالنسبة للبنك الممول
شروعات الصغيرة يعتبر أسلوب التمويل بالمرابحة أسلوبا مناسبا للم -

والمتوسطة ألنه يساعد على الحصول على مختلف الموارد التي تحتاجها 
دون دفع فوري، حيث أنها عادة ال تملك األموال الكافية لذلك يساعدها 
أسلوب المرابحة على دفع ما عليها على شكل أقساط مستقبلية، ويناسب 

استرداد ماله هذا األسلوب أيضا البنك ألنه يحصل على عائد مع ضمان 
وله أيضا أن يطلب ضمان طرف ثالث في حالة البيع المرابحة لآلمر 

 .بالشراء
والمضاربة توفر للمشروع احتياجاته المالية بالكم المناسب وفي 
الوقت المناسب وتجنب التعرض لمشكالت المستثمرين المنفردين في حالة 

حالة المضاربة الخاصة ومشكالت تكاليف االقتراض العالية في 
 .المصارف الربوية

البيع بالتقسيط أسلوب تمويلي عيني يالئم المشروع الصغير ألنه يدفع  -
ثمنه على دفعات مستقبلية، كما يضمن ملكية اآلالت والتجهيزات و المواد 

كما يمكن للمشروعات .األولية مباشرة بعد توقيع العقد ودفع القسط األول
السلم سواء سواء نقدا أو الصغيرة والمتوسطة أن تمول عن طريق 

بالحصول على اآلالت والمواد األولية أو الحصول على خدمات مختلفة 
، (البنك)تساعده على عملية اإلنتاج، مقابل كمية من المنتجات للبائع 

وهكذا فهو أسلوب تمويل مناسب للمشروع ألنه يضمن الحصول على 
 .تسويق منتجاته التمويل وعلى

 إلسالمي األصغر وأهميتهدور التمويل ا: ثالثا
 التمويل األصغر اإلسالمي فإنه يشير إلى تقديم تمويل عيني أو
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التأمين واالدخار ، ) نقدي للفقراء أو تقديم خدمات مالية أخرى مثل
أحكام ومبادئ الشريعة  بصيغ تتفق مع( الخ... واالدخار وتحويل األموال

لتساهم بدور فعال في اإلسالمية ووفق معايير وضوابط شرعية وفنية 
تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، وبالنظر للمفهوم السابق نجد أن 
هناك اتفاق بين التمويل التقليدي األصغر والتمويل األصغر اإلسالمي في 
أن كالهما يهدف لمساعدة الفقراء إلخراجهم من براثن الفقر والمساهمة 

لة أو الطريقة التي يتم بها تقديم في التنمية ولكن االختالف هو في الوسي
التمويل، فحسب الشريعة اإلسالمية فإن التمويل يمكن أن يكون عيني أو 
نقدي بصيغ تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ووفق ضوابط 
شرعية حتى تساهم في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، أما التمويل 

ت المالية األخرى حسب نظام الفائدة وال التقليدي فيقدم القروض والخدما
 (26) .يشترط خضوع معامالته لمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية

لتمويل اإلسالمي األصغر أهمية كبيرة في تحقيق التنمية في 
المجتمعات المحلية حيث يعد أداة للتخفيف من حدة الفقر، فتقديم التمويل 

دخل يكفل لها العيش الكريم،  لألشخاص واألسر الفقيرة يساعد على تحقيق
كما يعتبر التمويل اإلسالمي األصغر أداة مهمة في تحقيق المشاريع 
الخاصة التي تساهم في التنمية المحلية، وهو يساهم في زيادة الطلب على 
السلع والخدمات األخرى، فمن خالل تمويل األفراد واألسر النجاز 

م يزيدون من الطلب على مشاريع صغيرة يصبح لديهم دخل معتبر يجعله
باقي الخدمات والسلع، باإلضافة إلى مساهمته في خلق قاعدة عريضة 
وواسعة من فرص العمل، من خالل تنويع المشاريع المطروحة وبالتالي 

  .يخفض من معدالت البطالة
ويهدف التمويل األصغر في إطار المالية اإلسالمية كنموذج 

سالمية ومبدأ الرشادة االقتصادية تمويلي يجمع بين مبادئ الشريعة اإل
بفضل أدواته وأشكاله المختلفة، خاصة تلك األدوات التي تقوم على تقاسم 

 (27):الربح والخسارة، إلى تحقيق األهداف التالية
وذلك من خالل تمكين مؤسسات التمويل  :استهداف المزيد من الفقراء -

ة باألفراد الذين األصغر من التركيز على األفراد األشد فقًرا مقارن
ولذا يتأهل كثير من األفراد الفقراء . يستهدفهم التمويل األصغر التقليدي

في حال )الذين ال يتحملون االستدانة أو األفراد الذين تستبعدهم المجموعة 
، أو مؤسسة التمويل األصغر لعدم تمكنهم من (منهجية إقراض المجموعة
وء هذا النموذج إذا ما توفرت لالستفادة في ض توفير الضامن، وغير ذلك

 لديهم الموارد البشرية واإلرادة والعزيمة الالزمة للتعلم والعمل بجد؛
يتطلب هذا النموذج : تقليل إمكانية التعرض لمشكالت فرط المديونية -

المزيد من التحري الشامل عن العمالء، وخصوًصا ألن النماذج المتوافقة 
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ستخدم أية نوع من أنواع الضمانات مع أحكام الشريعة اإلسالمية ال ت
عالوة على ذلك، يتعين على مؤسسات التمويل . باستثناء حاالت اإلهمال

. األصغر التأكد من أيلولة أموالها إلى النشاط االقتصادي وتنمية األعمال
وفي واقع األمر، تكون مؤسسات التمويل األصغر هي من يشتري هذه 

ه التركيبة، لن يكون ممكًنا وبسبب هذ. األصول في معظم الحاالت
لمؤسسة التمويل األصغر تحقيق األرباح واالزدهار، في حين يعاني 

 عمالئها؛
التي تساهم في  المزيد من التركيز على األنشطة االقتصادية المنتجة -

يهدف هذا النموذج التمويلي إلى التركيز  :زيادة الدخل القومي اإلجمالي
حيث تساهم . جة بداًل من األنشطة التجاريةعلى األنشطة االقتصادية المنت

 هذه األنشطة في زيادة الدخل القومي اإلجمالي للبالد؛
هناك شبه إجماع على أن االئتمان : خلق المزيد من فرص العمل -

األصغر التقليدي ليس أداة جيدة لخلق فرص العمل ألنه عادة ما يركز 
أكثر على األفراد الذين تركيًزا ( الذين يتحاشون المخاطر  )المقرضون

لذا من الممكن أن . يمتلكون أعمااًل تجارية ويتطلعون إلى توسيع نطاقها
يغير هذا النموذج هذه المعادلة ويصبح التركيز أكثر على األفراد الذين 
لديهم رأس مال بشري ومهارات أو يمكنهم اكتساب هذه المهارات التي 

 م؛تؤدي إلى خلق فرص عمل وأعمال تجارية له
يمكنها اجتذاب اإليداعات المحلية  :إقامة مؤسسات مالية محلية دائمة -

 ومن ثم إعادة تدويرها على هيئة قروض مع تقديم خدمات مالية أخرى؛ 

على الرغم من أن قطاع التمويل  :مصادر تمويل تجلب مشكالت أقل -
األصغر التقليدي استغرق سنوات لجذب مصادر التمويل التجارية، من 

هذا ليس ألن . توقع أال يكون هذا هو الحال في ظل هذا النموذجالم
التمويل األصغر التقليدي قد مهد السبيل وحقق نجاًحا، لكن األكثر أهمية 
. ألن اإلسالم يسعى إلى تخفيف وطأة الفقر وتوزيع الثروة في االقتصاد

ومن المعتقد أن هذا لم يحدث حتى اآلن لفشل مؤسسات التمويل األصغر 
إظهار نموذج واعد مربح وناجح يقنع هذه البنوك بتقبل المخاطر  في

وتمويل محفظة مؤسسات التمويل األصغر على أساس المشاركة أو 
لكن في حال تطوير هذا النموذج وتنفيذه، من المتوقع أال . المضاربة

تحجم البنوك اإلسالمية وحتى رجال األعمال المعنيين بالصيرفة اإلسالمية 
 لتمويل الالزم؛عن تقديم ا

 توفير الخدمات المتكاملة لألرياف والعمل على زيادة الوعي لديهم -
والتي تعمل على تسهيل أنشطتهم االقتصادية  بأهمية الخدمات المصرفية

وتحسين مستواهم المعيشي، وذلك من خالل توفير التمويالت الالزمة لبدء 
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والمدخالت اإلنتاجية األنشطة الخاصة أو تمويل شراء المعدات واآلليات 
التي تعمل على زيادة مستوى الجودة واإلنتاجية ألنشطتهم سواء كانت 

 زراعية أو غير زراعية؛
التي  تزويد فقراء المناطق الريفية باألموال والتمويل والخدمات المالية -

 .يحتاجون إليها لزيادة مكاسبهم وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا
ألصغر على تحقيق األهداف المذكورة وقدرة التمويل اإلسالمي ا

 :(28)والتي نذكر منها سابقا ترجع للمزايا المتعددة التي تميزه،
بديل يقوم على أسس الشريعة اإلسالمية، وبذلك فهو يتيح الفرصة لكل  

 المتعاملين الذين يبتعدون عن أوجه التمويل التي تقوم على الربا؛

القدرة التمويلية الالزمة يساهم في توفير رؤوس األموال وتدعيم  
 لالستثمارات الضرورية إلنتاج السلع والخدمات لصغار المنتجين؛

يوفر مجموعة متنوعة من الخدمات المالية للفقراء وذوي الدخول  
المنخفضة المستبعدين في كثير من األحيان من األنظمة المالية 

 الرسمية بمختلف أشكالها المؤسساتية؛

ء على زيادة دخلهم األسري، وتحقيق أمنهم يعمل على تمكين الفقرا 
االقتصادي والحد من ضعفهم المالي، وذلك من خالل تمكينهم من 

 مباشرة مشروعات مصغرة وصغيرة مدرة للدخل؛

التمويل األصغر أداة قوية لمحاربة الفقر والبطالة من خالل بناء  
 أنظمة مالية تقدم الخدمات للفقراء والعاطلين عن العمل؛

باالستثمار المباشر في مشروعات إنمائية أو المشاركة فيها، أو  القيام 
القيام بتمويلها، وذلك بهدف إقامة مشروعات إنمائية جديدة، أو لتجديد 
وإحالل مشروعات قائمة فعاًل، مما ُيساهم في توسيع الطاقة اإلنتاجية 
في مختلف القطاعات، ويؤدي إلى دفع عملية التنمية االقتصادية 

 اعية في الدولة؛واالجتم

وزيع الثروة، وذلك من خالل المساهمة في تحقيق العدالة في ت 
التمويل الالزم لصغار المنتجين وأصحاب الخبرات توفير

والمشروعات الذين ال يملكون رؤوس األموال الكافية لتنفيذ هذه 
 المشروعات؛

توفير بدائل متعددة أمام أصحاب رؤوس األموال الختيار مجال  
مدخراتهم، إلى جانب اختيار نظام توزيع األرباح الذي يتالئم استثمار 

 مع ظروف كل منهم؛

تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة في المجتمع وذلك بتنويع مجاالت  
االستثمار وشمولها لقطاعات إنتاجية عديدة، إلى جانب انتشار 
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المشروعات االستثمارية في أنحاء الدولة وهو ما يعني إتباع نظام 
 لالمركزية في التنمية؛ا

 .االعتماد على الموارد المحلية في إنشاء وتوفير فرص العمل 

اقتراحات لتفعيل التمويل اإلسالمي األصغر وتعزيز دوره في دعم : رابعا
 :تنمية المجتمعات المحلية

إن قدرة التمويل اإلسالمي األصغر على أداء دور إيجابي في 
بتوفير خدمات مستدامة وعلى نطاق أوسع، تحقيق التنمية المحلية مرتبط 

وتعتمد على إجراءات تنظيمية فعالة تضمن صحة الممارسة، ومن أجل 
  (29) :ذلك يجب أن األخذ بعين االعتبار ما يلي

تأسيس مؤسسات مالية متخصصة لممارسة أنشطة التمويل األصغر  
تعمل على تمويل الفرص االقتصادية لصغار المستثمرين وأصحاب 
المبادرة من فقراء المجتمع السيما سكان المناطق المحرومة، من 
خالل توفير خدمات مالية متكاملة في شكل قروض وتمويالت 
وحواالت وودائع وحسابات االدخار وبما يتوافق مع الشريعة 

 اإلسالمية ؛

إنشاء مؤسسة أو صندوق لضمان التمويل األصغر لتغطية نقص  
 لمستهدفون من هذا النوع من التمويل؛الضمانات التي يعاني منها ا

تبسيط اإلجراءات المستندية لعمالء التمويل األصغر وفقًا لطبيعة  
 هؤالء العمالء وإمكاناتهم؛ 

تعزيز مفهوم التمويل األصغر وتمكين الشرائح المستهدفة وفق أفضل  
الممارسات، وبما يحقق االستدامة المالية وتطوير األنشطة الُمدرة 

لمناطق الفقيرة، وكذا التجسيد الفعلي لعملية التوسع في للدخل في ا
خدمة هذه الشرائح المهمة، سواًء في جوانب الرعي أو العمل الحرفي 

 أو الزراعة وغير ذلك من الجوانب االقتصادية؛
المساهمة الفاعلة في الوصول إلى أكبر عدد من المستهدفين في  

 المناطق النائية؛المناطق الريفية والوصول إلى عمق الفقر في 

إدراك الحكومات ألهمية تشجيع االنفتاح والمنافسة والعمل على ذلك،  
بما في ذلك ملكية القطاع الخاص للبنوك ودخول البنوك األجنبية إلى 
األسواق المعنّية، وكذا إتاحة الحوافز التنظيمية الصحيحة لتحقيق 

 كفاءة واستدامة تقديم الخدمات؛

كبيرة في مرافق البنية األساسية الريفية،  تعبئة استثمارات جديدة 
 والبحوث الزراعية وخدمات اإلرشاد الزراعي؛
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تسهيل انتشار الخدمات المالية المنخفضة التكلفة من خالل اإلنترنت  
 والهواتف الجوالة؛

 تحديث التشريعات والقوانين بما يضمن شفافية ووضوح تنفيذ العقود؛ 

رة على الحصول على الخدمات إعطاء اإلصالحات التي تشّجع القد 
المالية أهميتها القصوى في صميم أجندة وبرامج التنمية، فتحسين 
القدرة على الحصول على الموارد التمويلية ال يزيد النمو االقتصادي 
فحسب، بل أيضًا يحارب الفقر ويؤدي إلى تخفيض فجوة الدخل بين 

 األغنياء والفقراء؛

المالية الرئيسية الكتساب عادات دمج فقراء األرياف في الخدمات  
االدخار والسداد والتدريب على فهم الخدمات المالية وتخطيط 

 المدخرات؛

ضرورة التكامل بين الجهات المانحة للتمويل األصغر ورأس المال  
 الخاص ال أن تزاحمه؛

ضرورة ضمان استدامة حصول الفقراء والعاطلين عن العمل على  
 .ؤسسات قابلة لالستمرارالموارد المالية من خالل م

 :الخاتمة
إن التمويل اإلسالمي األصغر يمكن أن يكون الملجأ األنسب 
ألصحاب المشروعات الصغيرة من أجل مواصلة نشاطهم ومزاولة 

في أنشطة اقتصادية جديدة تدر عليهم دخول ثابتة، كما يساهم  أعمالهم
مشكلة مصادر التمويل اإلسالمي األصغر في حل مشكلة البطالة والفقر و

التمويل بما يحقق تنمية المجتمعات المحلية، وذلك من خالل توفير التمويل 
الالزم للمشروعات الصغيرة بالتكلفة المناسبة والطريقة التي تتوافق مع 
طبيعة المشروع، ويمكن تطبيق عدد من صيغ التمويل اإلسالمي في 

هية بالتمليك مؤسسات التمويل األصغر خاصة المرابحة واإلجارة المنت
ألنهما أقل مخاطرة، كما يمكن تطبيق صيغة السلم في المؤسسات 
المتخصصة مثل برامج ومؤسسات اإلقراض الزراعي، باإلضافة على 

وابتكار منتجات جديدة تزيد  المشاركة و االستصناع،الصيغ األخرى مثل 
 .من فعالية التمويل اإلسالمي األصغر في دعم التنمية المحلية

 :المراجعقائمة 
. الموسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالميةاالتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية،  

 .0891، 0االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية، مصر، ط

، 00، رقم موجز الجهات المانحةالمجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء ،  
 .3112مارس
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الملتقى الوطني  (.الواقع والتحديات) العمل المصرفي بالمشاركة بن عمرة نوال،  
األول حول النظام المصرفي بين البنوك التقليدية وبنوك المشاركة، جامعة السطيف، 

 .02/11/3111-03الجزائر، 
المعهد اإلسالمي للبحوث . المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثةحسن األمين،  

 -هـ0130، 2ربية السعودية، طوالتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، المملكة الع
 .مـ3111
دور التمويل اإلسالمي األصغر في تنمية حسين عبد المطلب األسرج ،  

 .3100؛ مجلة العلوم االجتماعية،المشروعات الصغيرة والمتوسطة
، المجموعة األصغر اإلرشادات المتفق عليها بشأن التمويلروبرت بك اريستين،  

 .3112االستشارية لمساعدة الفقراء، 
تطوير صيغ التمويل اإلسالمي قصيرة األجل في البنوك سليمان ناصر،  

 .مـ3113-هـ0132، 0المطبعة العربية، غرداية، الجزائر، ط. اإلسالمية
مطبوع مع كتاب المغني لموفق الدين .) ، الشرح الكبيرشمس ابن قدامة المقدسي 

 .1دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، ج ،(ابن قدامة
المعهد  .-تحليل فقهي اقتصادي -واالستصناع الجعالةي أحمد دنيا، شوق 

 .مـ0881-هـ0100اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، 
الدورة التدريبية عن خدمات التمويل مفاهيم أساسية عن التمويل، ضرار الماحي،  

 .3102األصغر، معهد علوم الزكاة، السودان،
بنك فيصل اإلسالمي، . البنوك اإلسالمية، المنهج والتطبيقطاير مصطفي،  

 .0899جامعة أم درمان، السودان، 
. تجربة البنوك السودانية في التمويل الزراعي بصيغة السلمعثمان باكر أحمد،  

 .مـ0889 -هـ0109، 0المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، ط
منح االئتمان في المؤسسات  المؤثرة في قرار العواملغسان روحي عقل،  

 .3101، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية بغزة، التمويل األصغر في قطاع غزة

، 2ايتراك للنشر والتوزيع، مصر، ط. البنوك اإلسالميةمحسن أحمد الخضري،  
 .012، ص0888
ستشارية ، المجموعة اال موجز تحديات التمويل اإلسالمي األصغر محمد خالد، 

 .www.arabic.microfinancegateway.org  .05/18/3101لمساعدة الفقراء، 
دار النفائس، . معجم لغة الفقهاءمحمد رواس قلعة جي، حامد صادق قنيبي،  

 .مـ0899/هـ0119، 0لبنان، ط
دار وائل للنشر، . أساسيات العمل المصرفي اإلسالميمحمود حسن صوان،  

 .3110، 0األردن، ط
دور التمويل األصغر في محاربة الفقر . منصور، براهم شاوش توفيق موسى بن 

الملتقى الدولي الثاني حول المالية  في المناطق الريفية ضمن أطر المالية اإلسالمية،
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-35الرؤية اإلسالمية لمقاومة الفقر والبطالة عن طريق الزكاة واألوقاف،  :اإلسالمية
 .تونس -والتصرف بصفاقس كلية العلوم االقتصادية  3102جوان  38

مطبوع مع كتاب الشرح الكبير لشمس الدين ابن  .المغنيموفق الدين ابن قدامة،  
 .1قدامة المقدسي، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع،ج

اإلسالمي الدورة أساليب تمويل المشروعات الصغيرة في االقتصاد ونوغي فتيحة،  
المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها في تمويل : التدريبية الدولية حول

 .االقتصاديات المغاربية، جامعة السطيف، الجزائر
، 3دار الفكر للطباعة والنشر، سورية، ط. الفقه اإلسالمي وأدلتهوهبة الزحيلي،  
 .مـ0891 -هـ0111

 
                                                 

 .3112، مارس00، رقم موجز الجهات المانحةالمجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء ،  - (1)
، المجموعة األصغر اإلرشادات المتفق عليها بشأن التمويلروبرت بك اريستين،  - (2)

 .01، ص3112االستشارية لمساعدة الفقراء، 
الدورة التدريبية عن خدمات التمويل مفاهيم أساسية عن التمويل، ضرار الماحي،   - (3)

 .01، ص 3102األصغر، معهد علوم الزكاة، السودان،
العوامل المؤثرة في قرار  منح االئتمان في المؤسسات التمويل غسان روحي عقل،  - (4)

 .35-31، ص 3101، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية بغزة، األصغر في قطاع غزة
مطبوع مع كتاب الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة  .المغنيموفق الدين ابن قدامة،  - (5)

 . 021، ص1المقدسي، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع،ج
المعهد اإلسالمي للبحوث . المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثةحسن األمين،  - (6)

مـ، 3111 -هـ0130، 2والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، المملكة العربية السعودية، ط
 .11ص

ندوة البنوك اإلسالمية ودورها في تنمية  .المضاربة والمشاركةرضا سعيد اهلل،  - (7)
 .391اقتصاديات المغرب العربي، مرجع سابق، ص

مطبوع مع كتاب المغني لموفق الدين ابن .) ، الشرح الكبيرشمس ابن قدامة المقدسي - (8)
 .018، ص1دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، ج ،(قدامة

 .292مرجع سابق، ص .المضاربة والمشاركةرضا سعيد اهلل،  - (9)
الملتقى الوطني األول  (.الواقع والتحديات) العمل المصرفي بالمشاركة بن عمرة نوال،  - (10)

-03حول النظام المصرفي بين البنوك التقليدية وبنوك المشاركة، جامعة السطيف، الجزائر، 
 .5، ص02/11/3111

، 3دار الفكر للطباعة والنشر، سورية، ط. الفقه اإلسالمي وأدلتهوهبة الزحيلي،  - (11)
 .102، 1مـ، ج0891 -هـ0111

المعهد . بنوك السودانية في التمويل الزراعي بصيغة السلمتجربة العثمان باكر أحمد،  - (12)
 .35مـ، ص0889 -هـ0109، 0اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، ط

، 0دار النفائس، لبنان، ط. معجم لغة الفقهاءمحمد رواس قلعة جي، حامد صادق قنيبي،  -(13)
 .131مـ، ص0899/هـ0119
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. تطوير صيغ التمويل اإلسالمي قصيرة األجل في البنوك اإلسالميةسليمان ناصر،  - (14)

 .88-89مـ، ص3113-هـ0132، 0المطبعة العربية، غرداية، الجزائر، ط
 .131محمد رواس قلعة جي، حامد صادق قنيبي، مرجع سابق، ص - (15)
ة أم بنك فيصل اإلسالمي، جامع. البنوك اإلسالمية، المنهج والتطبيقطاير مصطفي،  - (16)

 .85،ص0899درمان، السودان، 
 .093مرجع سابق،ص. معجم لغة الفقهاءمحمد رواس قلعة جي، حامد صادق قنيبي،  -(17)
، 0888، 2ايتراك للنشر والتوزيع، مصر، ط. البنوك اإلسالميةمحسن أحمد الخضري،  - (18)

 .012ص
االتحاد . للبنوك اإلسالمية الموسوعة العلمية والعمليةاالتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية،  - (19)

 .035، ص1، ج2، م0891، 0الدولي للبنوك اإلسالمية، مصر، ط
 .1، ص1مرجع سابق، ج. المغنيابن قدامة،  - (20)
 دار وائل للنشر، األردن،. أساسيات العمل المصرفي اإلسالميمحمود حسن صوان،  - (21)

.015ص ،3110، 0ط
 .13صمرجع سابق، .معجم لغة الفقهاءمحمد رواس قلعة جي، حامد صادق قنيبي،  -(22)
 .051مرجع سابق، ص. أساسيات العمل المصرفي اإلسالميمحمود حسن صوان،  -(23)
المعهد اإلسالمي  .-تحليل فقهي اقتصادي -الجعالة  واالستصناعشوقي أحمد دنيا،  -(24)

 .39مـ، ص0881-هـ0100للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، 
اإلسالمي الدورة أساليب تمويل المشروعات الصغيرة في االقتصاد ونوغي فتيحة،  - (25)

تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها في االقتصاديات : التدريبية الدولية حول
.01-1عة السطيف، الجزائر،  صالمغاربية، جام

 .82محمد مصطفى غانم ، مرجع سابق، ص - (26)
، المجموعة االستشارية لمساعدة  موجز تحديات التمويل اإلسالمي األصغر محمد خالد، - (27)

.www.arabic.microfinancegateway.org  .71/90/8972الفقراء، 
إلاسالمي ألاصغر في تنمية املشروعات الصغيرة دور التمويل حسين عبد املطلب ألاسرج ،  - (28)

 .03، ص3100؛ مجلة العلوم الاجتماعية،واملتوسطة
دور التمويل األصغر في محاربة الفقر في . موسى بن منصور، براهم شاوش توفيق - (29)

:  الملتقى الدولي الثاني حول المالية اإلسالمية المناطق الريفية ضمن أطر المالية اإلسالمية،
كلية  3102جوان  38-35رؤية اإلسالمية لمقاومة الفقر والبطالة عن طريق الزكاة واألوقاف، ال

 .01تونس، ص -العلوم االقتصادية والتصرف بصفاقس 
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  **جنينة عمر. د              *الوافـي الطيـب. د

  :ملخص
البشرية على مستوى الجماعات المحلية تتناول الورقة البحثية إشكالية تكوين الموارد 

في عينة من الدول العربية ألجل ضمان نجاعة تسييرها وكذا تنمية قدراتها المهنية 
للتكيف مع التحوالت التي تعرفها اإلدارة العمومية في الدول العربية بشكل عام 

أولوية  وعليه فإن الرفع من مهارات موظفي اإلدارة العمومية يعتبر. والجزائر تحديدا
ملحة يجب اعتمادها حتى يتسنى إنجاز برنامج اإلصالح اإلداري بسرعة وفعالية كبيرة 

 سواء على المستوى المركزي أو على الصعيد الجهوي والمحلي

الموارد البشرية، الجماعات المحلية، اإلدارة العمومية، النجاعة،  :الكلمات المفتاحية
 .التكوين، اإلصالح اإلداري، المهارات، القدرات المهنية، التدريب

Résumé :  

     Cette étude traite de la problématique de formation des ressources 

humaines au niveau des collectivités locales, dans quelques pays arabes. 

Cette formation vise à assurer le bon fonctionnement de ces personnels et le 

développement de leurs capacités professionnelles pour s’adapter aux 

changements que connaît l’administration publique dans les pays arabes en 

général, et en l’Algérie en particulier. A cet effet, le perfectionnement des 

compétences et le développement des habiletés de l’administration 

publique deviennent une nécessité à adopter pour réaliser tout programme 

de réforme administrative avec rapidité et efficience, soit au niveau 

national, régional ou local.    

Mots clés : Ressources humaines, collectivités locales, administration 

publique, efficience, formation, réforme administrative, habiletés, capacités 

professionnelles, perfectionnement. 
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 :مقدمة
مسألة تكوين الموارد البشرية من المسؤوليات والمهام لقد أضحت 

التكوين هو الوسيلة فالكل يتفق على أن . األساسية الجماعية المعاصرة
ل إليجاد الحلول لإلشكاليات المرتبطة بتنظيم وتحديث وتنمية القدرات ثاألم

المهنية للموظفين لتأهيلهم للتكيف مع التحوالت التي يعرفها مجال اإلدارة 
والجماعات المحلية هي أكبر الهيئات العمومية اهتماما بهذا  .العمومية

ائما للتوفر على موظفين قادرين على الجانب بحكم حاجياتها المتجددة د
التواصل مع المواطنين وعلى رفع التحديات المرتبطة بالمساهمة الفعالة 

ومن هذا المنطلق فإن الرفع من . في استنهاض مقومات التنمية المحلية
مهارات الموظفين تعتبر أولى األوليات التي يجب اعتمادها حتى يتسنى 

بسرعة وفعالية كبيرة سواء على  إنجاز برنامج اإلصالح اإلداري
وعليه ارتأى . المستوى المركزي أو على الصعيد الجهوي والمحلي

الباحثان هيكلة الورقة البحثية بشكل يمكن من التعرف عن واقع إصالح 
الجماعات المحلية في الجزائر تحديدا مع االستدالل بمثالين من الواقع 

شري للجماعات المحلية استجابة العربي في مجال ترقية وتأهيل المورد الب
لإلمالءات الظرفية الحالية والتغيرات التي تشهدها العملية اإلدارية 

 . حصريا

 إصالح الجماعات المحلية وضرورة ترقية المورد البشري: أوال
العنصر البشري حلقة محورية بل أساس تحقيق التنمية  يمثل

االقتصادية واالجتماعية، فهو يعد بذلك متطلبا ضروريا إلنجاح أي 
وعليه فإن كل الصالحيات واالختصاصات التي تتوفر . مشروع تنموي

عليها الجماعات المحلية تبقى دون جدوى في غياب عنصر بشري مؤهل 
 .اإلصالح قادر على استيعاب فحوى مشروع

ال يكاد يختلف اثنان : تأهيل المورد البشري ورهان نجاعة اإلصالح ـ 1
على أن تحقيق أي إدارة محلية ألهدافها مرتبط بدرجة كبيرة بإنعاش 

ومضاعفة وتراكم الخبرات وإضافة مهارات  ذاكرة مواردها البشرية
داف جديدة لمواكبة التطورات والتغيرات المتسارعة في برامج وخطط وأه

تعد برامج التأهيل ألجل ترقية المورد . اإلدارة المركزية التي تتبعها
البشري ركنا أساسيا من أركان عملية التنمية اإلدارية، والتي تهدف 
إلحداث تغييرات محددة في معلومات وخبرات ومهارات وسلوكيات 
واتجاهات متلقي التدريب، وذلك ألجل مقابلة االحتياجات الحالية أو 

تقبلية التي يتطلبها العمل المؤدى من طرف الفـرد العامل في اإلدارة المس
تتجلى أهمية العملية التدريبية التي يتلقاها العامل من خالل . (0)المحلية

اإلدارة التي يتبعها  األثر الذي يحدثه التأهيل بالنسبة للمتدرب في ذاته أو
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التدريب تتجسد من والمجتمع بشكل عام، وعليه فإن فاعلية التأهيل أو 
خالل قيام العامل الذي تلقى التدريب بعمله بكفاءة نتيجة للمعلومات 
والمعارف الخاصة التي تزود بها، وكذا نتيجة التأثير في اتجاهاته 

حيث ينعكس باإليجاب . وسلوكياته نحو العمل واإلدارة التي يشتغل فيها
لبشرية أحد تشكل الموارد ا .على التنظيم ويرتقي بمستوى كفاءته

المحاور الهامة والمفصلية ورهانا حاسما لإلدارة اإلقليمية، يسمح لها 
باالرتقاء لمستوى المهام الملقاة على عاتقها وفقا للمتطلبات التي تفرضها 
إفرازات البيئة المحلية والعالمية، وذلك من خالل السعي لرفع كفاءة 

ة التي تنظم كلما دعت األفراد العاملين بها من خالل الدورات التدريبي
 . الضرورة لذلك

المورد البشري ضرورة ملحة في مسيرة إصالح الجماعات  ـ تأهيل 8
كما أسلف الذكر فإن المورد البشري يمثل : -عربيةتجارب -المحلية

أساس كل عملية يراد لها النجاح أو الفشل، فالنجاح مرهون بحسن اختيار 
ح نحو بر األمان، ويكتب لها العنصر البشري الذي يقود عملية اإلصال

الفشل إذا ما روعي في انتقاء العنصر البشري الذي من شأنه قيادة عملية 
اإلصالح االعتبارات الشخصية والمحاباة، وكما أن غياب عنصر التأهيل 
الذي من شأنه أن يدفع بعملية اإلصالح إلى النجاح سيؤثر سلبا على 

ا مثالين لدولتين عربيتين كانتا قد وفي هذا المقام أوردن. تحقيق المبتغى
باشرتا عمليات إصالح جماعاتها اإلقليمية وهما المملكة المغربية 

 .واألردن
اعتمدت الحكومة المغربية استراتيجية : تجربة المملكة المغربية -8-1

إصالحية تحديثية تهدف في جوهرها إلى تحديث القطاعات العامـة 
الستيعاب المتغيرات والتعامل معها بغية جعلها مؤهلة  بصورة شمولية

وفق ما تحتمله الظـروف وتتطلبه الحاجيـات الملحـة في المجاالت 
االقتصادية واالجتماعية، وذلك من خالل رؤية إصالحية التزمت بها 
السلطات العمومية تستند لبرنامج متكامل يرمي إلعادة تحديد دور الدولة 

ات الفردية والجماعية وتسيير ودعم االنطالق االقتصادي وضمان الحري
أمثل للمرافق العامة واعتماد منظور جديد في تسيير الموارد البشرية 
باعتبارها قوة مؤثرة في مسار وحركية التطور المجتمعي، لذلك قررت 
الحكومة المغربية اتخاذ ما يلزم من تدابير تمكن من تطابق إعادة تنظيم 

ياكل وتوافقها مع المهام المنوطة اإلدارة العمومية مع أهداف ترشيد اله
بالوحدات اإلدارية على مختلف المستويات والحد من التمركز اإلداري 
واعتماد الالمركزية كمبدأ أساسي في تنظيم إدارة الدولة مع توسيع 
اختصاصات المصالح الالمركزية وتمكينها من الوسائل البشرية والمادية 

 .الالزمة لذلك
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وزارة تحديث القطاعات العامة بالمملكة المغربية لتحقيق ما سبق، عملت 
بالتعاون مع الجهات المعنية على إعداد أرضية من خالل وضع المعايير 
الموضوعية والموحدة إلعادة هيكلة اإلدارة العمومية والجماعات المحلية 
واستنباط اإلجراءات المرافقة والعملية إلنجاح عملية اإلصالح المنشودة 

لك بتوجيهات ملك البالد والبرنامج الحكومي المعتمد مسترشدة في ذ
قامت وزارة . والتجارب الناجحة التي تحققت في السابق داخليا وخارجيا

بمواصلة المشاريع التي قد  4118تحديث القطاعات العامة خالل سنة 
شرعت في تحقيقها والمتعلقة بتثمين الموارد البشرية لإلدارات العمومية 

لية، تحسين عالقة اإلدارة مع المرتفقين وأخيرا دعم والجماعات المح
 . سياسة القرب والالمركزية اإلدارية

نظرا ألهمية الموارد البشرية وكونها قاعدة أساسية إلنجاح برامج 
اإلصالح، فقد انصب االهتمام على تطوير المنظومة القانونية لمجموع 

ة وكذا العمل الموظفين من خالل إصدار مجموعة من النصوص التنظيمي
ففي إطار تحسين اإلطار . على تحسين اإلطار القانوني لتسيير شؤونهم

القانوني لتسيير شؤون الموظفين واستكماال للتدابير واإلجراءات الرامية 
لتبسيط الشــروط المتعلقة بتسيير المـوارد البشرية والتي تم اعتمادها 

 44مؤرخ في ال 4111/2طبقــا لمنشور الوزيـر األول تحت رقم 
، تم إصدار أربعة مراسيم تتضمن إجراءات ترمي لتبسيط 4111مارس 

اإلجراءات في مجال االلتحاق والتعيين في بعض درجات وأطر اإلدارات 
أما فيما يتعلق بتحسين سير الحياة اإلدارية لألعوان  .(4)العمومية

حلية المتعاقدين الذين تم توظيفهم باإلدارات العمومية والجماعات الم
بموجب عقود القانون العام وذلك بتمكينهم من االستفادة من جميع أنماط 

 42الترقية المخولة للموظفين النظاميين، فقد أصدرت الوزارة بتاريخ 
 .8المنشور رقم  4118جوان 

ألجل تحديث تسيير الموارد البشرية باإلدارة العمومية والجماعات 
ف والكفاءات، وذلك عبر آليات المحلية، تم إعداد دليل مرجعي للوظائ

تحديد الوظائف وتوصيف المهام واألنشطة المتعلقة بها وكذا حصر 
وتصنيف الكفاءات المطلوبة لمزاولتها، هذا إضافة إلرساء سياسة 
للتوظيف والحركية وإعداد برامج للتكوين المستمر ثم استشراف أرضية 

  .(0)لضبط األجور على أساس اإلنصاف والعدالة
ف استراتيجية التكوين المستمر التي أسلف ذكرها والتي تم تهـد

 2182نشرها في الجريدة الرسميـة للمملكة المغربيـة في عددها 
، إلعطاء دفعة قوية للمجهودات 4118ديسمبر  02الصادرة بتاريخ 

المبذولة من طرف اإلدارة المغربية في مجال التكوين المستمر ووضع 
ن وتبادل التجارب في هذا المجال ما بين إطار منسجم لتدعيم التعاو
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القطاعات الحكومية باإلضافة لتحديد حاجيات اإلدارة انطالقا من 
وفي ذات اإلطار برمجت وزارة تحديث  ،(2)التطورات التي تعرفها

ندوة وطنية خالل شهر أكتوبر من سنة  4118القطاعات العامة في سنة 
د تبادل الرأي بخصوص حول استراتيجية التكوين المستمر قص 4101

القضايا المرتبطة ببرنامج دعم قدرات التسيير لإلدارات العمومية 
من . وباألساس التكوين المستمر لموظفي الدولة والجماعات المحلية

المنتظر أن تشكل المخططات القطاعية بالنسبة لإلدارة العمومية األداة 
م من مزاولة األساسية لتحسين كفاءة وخبرات الموظفين قصد تمكينه

الوظائف المتضمنة في الدالئل المرجعية باالعتماد على تكوينات 
ومن زاوية أخرى شرعت  ،(2)متخصصة تضمن الجودة في التكوين

الوزارة في تنفيذ مشروع التكوين عن بعد بالتعاون مع وزارة االقتصاد 
والمالية من خالل تكليف مكتب دراسات متخصص قصد تهيئة الدعامات 

غوجية والتكنولوجية وتأطير دورات التكوين عن بعد لفائدة فرق البيدا
 .العمل المنتمية لجميع الوزارات

انطلقت ورشات : اإلصالحات األخيرة للمجالس المحلية في األردن-8-8
، حين اتضح للحكومة أن 0880إصالح المجالس المحلية األردنية سنة 

وتعد من قبيل الصور بلدية ومجلسا قرويا في وضع مأساوي  201هناك 
غير قادرة على تقديم خدمات حقيقية  ،(6)الشكلية لمسمى المجالس المحلية

لمواطنيها، وعليه عقدت الجهات المعنية العزم على التعامل بمسؤولية مع 
مؤتمرا  0884هذه المشكلة الوطنية، حيث عقدت وزارة البلديات سنة 

المعنيين بالشؤون المحلية  وطنيا لجميع رؤساء البلديات في المملكة وكذا
وطرحت المشكلة وتم االتفاق على ضرورة تعديل قانون البلديات كنقطة 

ولعل أهـم تلك التعديالت تمثلـت في إعطاء  ،(1)انطالق لمعالجة األمر
مجلس الوزراء صالحية دمج المجالس المحلية مع بعضها البعض لينبثق 

وانطلقت عملية . ل أفضلعن ذلك مجالس قادرة على تقديم الخدمات بشك
حيث تقرر دمج المجالس القروية  ،(9)0882الدمج بشكل فعلي سنة 

للبلديات كخطوة أولى من مراحل إصالح المجالس المحلية األردنية 
بدعوى أنه ال داعي لهذا الكم من المجالس المحلية وما يترتب عن ذلك 

وتبع . نون البلدياتمن نفقات، استند هذا اإلجراء إلى المادة الخامسة من قا
تم بموجبه تقليص عدد  ،(8)4110التعديل السابق تعديال آخر برسم سنة 

بلدية بدافع تداخل مناطق  88إلى  049المجالس المحلية التي كانت بعدد 
هذه البلديات عمرانيا وسكانيا وألن الدعم الحكومي والرقابة على أقل عدد 

ن للحكومة أن أغلب تلك البلديات كما تبي. من البلديات سيكون أكثر فعالية
ألف  02مفلسة وأغلبها ال يستطيع دفع أجور موظفيها البالـغ عددهم 

موظف باإلضافة إلى خمسة آالف موظف في مجالس الخدمات المشتركة 
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من دخل البلديات، مما يدفع % 041وأن أجورهم تشكل ما نسبته 
  .يد أجور موظفيهاالمجالس البلدية لالقتراض في كثير من األحيان لتسد

 22بلغت مديونية المجالس البلدية قبيل اإلصالح األخير حوالي 
. مليون دينار أردني 42مليون دينار أردني ووصل العجز السنوي إلى 

كما أتضح أيضا أن الوضع اإلداري ليس بأحسن حال من الوضع 
المالـي للمجالس المحليـة، حيث ال تتوافر هذه األخيرة على كفاءات 

من بين موظفيها يحملون مؤهالت جامعية  290دارية كافية، فهناك فقط إ
وعدد كبير من البلديات ال تتوافر على مهندسين وال أجهزة حاسوب، 
ناهيك عن سلبية أخرى تضاف لسابقتها وتتمثل في التعيينات العشوائية 

 ولمعالجة االختالالت السابقة المتعلقة بجانب الموارد. التي ال مبرر لها
البشرية للمجالس المحلية فقد انطوت استراتيجية اإلصالح في شقيها 

وفي مقدمتها إعادة النظر  (01)اإلداري والتنظيمي على جملة من التعديالت
في الهياكل اإلدارية والتنظيمية القائمة حاليا في البلديات وإعداد هياكل 

لديات بما إدارية وتنظيمية جديدة تتناسب مع حاجة كل فئة من فئات الب
يضمن أفضل أداء وأقل كادر فني وإداري مع االستفادة من الكوادر 

أما البعد التنظيمي . الموجـودة في البلدية وعدم تعيين أي موظف جديد
فقد ركز على إعادة هيكلة الكوادر الفنية في البلديات الجديدة وتدريبها 

في سياق . ولوتأهيلها للقيام بالمهام الفنية المطلوبة منها حسب األص
، الحرص على جودة المورد البشري العامل على مستوى المجالس المحلية

فقد تم التأسيس لنظام رقابي محكم على شؤون الموظفين في المجالس 
 :(00)المحلية فحواه ما يلي

تحدد أسس وقواعد انتقاء الموظفين وتعيينهم في البلدية بمقتضى  
بنـاء على تنسيب أمين تعليمات يصدرها وزير البلديات شخصيا 

 عام الوزارة؛
ال يتم تعيين الموظفين في البلديات ما عدا العامل بأجر يومي إال  

 بموافقة وزير البلديات؛
الموظف المعين في البلدية تحت التجربة لمدة سنتين قابلة  يكون 

للتمديد سنة واحدة وتعتبر خدمته منتهية بانتهاء تلك المدة إال إذا 
 .صدر قرار بتثبيته في الخدمة من قبل وزير البلديات

قراءة في تجربة إصالح منظومة الجماعات المحلية في الجزائر  -8
يعتبر المورد البشري المؤهل في : شريبالتركيز على متغير المورد الب

الجماعات اإلقليمية أساس أي عمل يراد له النجاح وقاعدة التنمية المحلية، 
فهو المكلف بتقديم الخدمة العمومية وتحسين نوعيتها، وعليـه فإن أي 
هيئـة مهما كانت طبيعتها ال يمكنها تحقيق أهدافها إال من خالل االعتماد 
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متع بالمؤهالت العلمية والمهنية التي تمكنها من أداء على قاعدة بشرية تت
مهامها بفعالية وكفاءة، كما تجدر اإلشارة أنه ال يمكن مباشرة أي إصالح 
على مستوى الجماعات اإلقليمية إال عن طريق إعداد برامج تأهيل للمورد 

أصبح الرهان على الجماعات المحلية في . (04)البشري للجماعات المحلية
التنمية االقتصادية واالجتماعية شرط إمكانية نجاح اإلصالحات تحقيق 

التي تباشرها السلطات المركزية والممثلة في وزارة الداخلية والجماعات 
المحلية على مستوى التنظيم كما على مستوى التسيير، وذلك في إطار 
خاص متعلق بإعادة صياغة المعنى والمنطلق الصحيح لعملية اإلصالح 

ب أن تنطلق من عملية تأهيل وإعداد العنصر البشري لهذه والتي يج
النشاطات الرئيسية التي بادرت بها وزارة  وعليه تمحورت. الجماعات

الداخلية والجماعات المحلية في إطار عصرنة عمل الجماعات المحلية 
عبر مجموعة من اإلجراءات تهدف إلصالح منظومة الجماعات المحلية 

 :(00)ور أساسية نوردها فيما يليبالتركيز على ستة محا
لقد باشرت الوزارة  :تعزيز القدرات البشرية للجماعات المحلية - 8-1

فعال عددا معينا من األعمال تندرج ضمن استراتيجية العمل على احترافية 
 :ويستند هذا التكوين لعدة أسس منها. إطاراتها

 ؛تطوير إدارة شفافة تعمل جنبا إلى جنب مع المواطنين 
بروز إدارة فعالة وقادرة على تسيير التنمية المحلية رغم  

 التعقيدات؛
 .تحكم حقيقي في التقنيات العصرية لتسيير الجماعات المحلية 

تواصلت عمليات التكوين األولي التي افتتحت مع تكوين مديري 
، عبر الدورات المخصصة للمفتشين 4112التنشيط المحلي في سنة 

ئيين، ورؤساء الدوائر، ورؤساء المجالس الشعبية العامين والمفتشين الوال
كما شمل البرنامج العديد من عمليات التكوين . البلدية وأمنائها العامين

التكميلي ويتعلق األمر بالتكوين في التسيير الحضري بالنسبة لرؤساء 
المجالس الشعبية البلدية في البلديات الكبرى، وإدارة الصفقات العمومية 

وكما سيتوسع برنامج التكوين  .ؤساء المجالس الشعبية البلديةبالنسبة لر
أكثر فأكثر بفضل إقامة شبكة من مؤسسات تكوين مستخدمي الجماعات 

وتماشيا مع التكوين الداخلي، شرعت الوزارة . المحلية وتحسين مستواهم
أربع عمليات  4110في عمليات واسعة للتوظيف، إذ جرت منذ سنة 

 .تقنية واإلدارية في اإلدارة المحليةتكوين لإلطارات ال
إن الهدف الرئيسي المتوخى  :ة والجباية المحليتينـإصالح المالي -8-8

من هذا التكوين هو رفع أداء التسيير المالي للبلديات إلى أعلى مستوى 
لتمكينها من التوصل إلى موازنة حساباتها والخروج من دوامة العجز 

 .والمديونية المزمنة التي ما فتئت تنفك عنها
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ات باشرت وزارة الداخلية والجماع :ترقية المقاربة التشاركية -8-3
المحلية مسعى يعتمد الديمقراطية التشاركية التي تستند إلى رؤيـة التنمية 
المستمدة من مشاركة المتعاملين المحليين، الشفافية، ومسؤولية جميع 
فروع المجتمع، والمتعاملين المحليين من إدارة ومنتخبي وأفراد المجتمع 

ة صياغة ويجب أن تطبـع مشاركة المواطنين إعاد. المدني ومواطنين
التنمية برامج الجماعات المحلية  رؤية التنمية المحلية لكي تواكب هذه

وتدعم ظاهرة دمقرطة المجتمع ومساندة المجتمع المدني في عمله القائم 
 .على الترقية الذاتية

إن الهدف الرئيسي للمنظومة  :عصرنة منظومة اإلعالم واالتصال -8-6
والجماعات المحلية المقررة هو تزويد اإلعالمية الشاملة لوزارة الداخلية 

وزارة الداخلية والجماعات المحلية بأداة متابعة وتقييم نشاطات وبرامج 
 .التنمية المحلية

ذلك من  :إصالح الترتيب القانوني لتسيير الجماعات المحلية-8-5
خالل تكييف اإلطار التشريعي والتنظيمي عبر مراجعة قانون البلدية 

وخيا إلضفاء الوضوح األكبر على العالقات بين األجهزة وقانون الوالية ت
المختلفة والمنتخبين واإلدارة، وتثمين الوضع القانوني للمنتخب وتعزيز 
الطاقات المؤسسية للمدن الكبرى، سواء على صعيد اتخاذ القرار أو على 

 .صعيد التنظيم
لقد تم القيام بتنفيذ استثمارات معتبرة بعنوان  :التنمية المحلية-8-9

المخططات البلدية للتنمية، البرامج القطاعية الالمركزية والبرامج الخاصة 
وكذا البرامج التكميلية التي ( برنامج الجنوب وبرنامج الهضاب العليا)

تمت المبادرة بها بمناسبة زيارات العمل والزيارات التفقدية التي قام بها 
كما جاء البرنامج التكميلي لدعم التنمية . ة السيد رئيس الجمهوريةفخام

الذي أعلنه فخامة السيد رئيس الجمهورية ( 2009- 4112)االقتصادية 
دعما لالستراتيجية المنتهجة في مجال التنمية  4112في بداية سنة 

  .(02)المحلية

 األهداف :سياسة التوظيف على مستوى الجماعات المحلية: ثانيا
 والحصيلة 

سيتم تناول كل من أهداف سياسة التوظيف لصالح الجماعات 
المحلية وكذا حصيلة عمليات التعيين والتوظيف التي أقرتها وزارة 

 .الداخلية والجماعات المحلية
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تهدف سياسة التوظيف المتبناة من طرف : أهداف سياسة التوظيف -1
مساعي تختلف من مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتحقيق 

 :آلخر، فعلى مستوى الوالية فإنها ترمي لتحقيق ما يلي
 إنشاء خلية تقنية لمتابعة المشاريع؛ 
 تعزيز التأطير في مجال اإلعالم اآللي؛ 
 الديوان،)تعزيز التأطير اإلداري لجميع هياكل اإلدارة العامة للوالية  

رة المحلية ومديرية التنظيم األمانة العامة، المفتشية العامة، مديرية اإلدا
على مستوى الدوائر، فإنها تسعى باإلضافة إلى أما  (.والشؤون العامة

تعزيز قدراتها في مجال المعلوماتية تخصيص إطارات تقنية للدوائر، 
أما على مستوى البلديات فإن العملية ترمي لتعزيز . والتأطير اإلداري

  .للخاليا القاعدية للتنظيم اإلداري للدولة الجزائرية التأطير التقني

حصيلة سياسة التوظيف والتعيين المعتمدة على مستوى الجماعات  -8
اعتمدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عدة نشاطات لتعزيز : المحلية

قدرات الموارد البشرية للجماعات المحلية، حيث قامت وزارة الداخلية 
 .(02)بعة عمليات توظيف لفائدة اإلدارة المحلية بشكل عام بأر
توزعت (: 4118اختتمت سنة )إطار  0211توظيف : العملية األولى

 :وفقا للنسق التالي
مهندس في تخصصات الهندسة المدنية، األشغال العمومية وتسيير  0111

 التقنيات الحضرية؛ 
 .مهندس معماري 211

 :توزعت كما يلي: إطار 0111توظيف : العملية الثانية
مهندس في تخصصات الهندسة المدنية، األشغال العمومية وتسيير  202

 التقنيات الحضرية؛ 
 .مهندس معماري 092

اإلشارة أيضا إلى إقرار وزارة الداخلية بمبدأ إنشاء خلية  تجدر
تقنية لكل دائرة تشمل مختلف االختصاصات وقادرة على متابعة مشاريع 

وعموما فإن . التنمية المنجزة في إقليم الدائرة في إطار مختلف البرامج
 :تتمثل األهداف المرجوة هذا اإلجراء تتمثل فيما يلي

إطارات تقنية في المقاطعات اإلدارية  2 تشكيل خلية متكونة من 
 . الكائنة بوالية الجزائر

إطارات تقنية في الدوائر المنبثقة عن  0تشكيل خلية متكونة من  
 .دائرة 448، والتي هي بعدد 0892و 0812التقسيم اإلداري لسنة 

كما شملت العملية كذلك زيادة إطار تقني إضافي لدوائر الجنوب 
 دائرة وكذا الدوائر التي تضم أربعة أو خمسة 91هي بعدد  والتي
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 .أو ستة بلديات 
 :موزعة وفقا للنسق التالي: إطار 0211توظيف : العملية الثالثة

مهندس في تخصصات الهندسة المدنية واألشغال العمومية  0040 
 . والتسيير والتقنيات الحضرية والري والهندسة الريفية

 . مهندس معماري 22 
 . في اإلعالم اآللي مهندس دولة 119 
 . مهندس دولة في اإلحصاء 29 
 .متصرف إداري 0482 

بهدف تعزيز التأطير في كل مستوى من مستويات الجماعات 
 : المحلية، فإنه قد تم تخصيص اإلطارات الموظفة وفقا للنسق التالي

 :فتم تخصيصهم كما يلي: بالنسبة مهندسو الدولة في اإلعالم اآللي
 خمسة مهندسين لمختلف الواليات؛  تخصيص 
تخصيص مهندسين اثنين للمقاطعات اإلدارية لوالية الجزائر والتي  

 هي بعدد ثالثة عشرة؛
دائرة بمعدل مهندس واحد لكل دائرة، كما  202تخصيص مهندس لـ  

 011111سيعين مهندس إضافي في الدوائر التي يفوق عدد سكانها 
 .نسمة

تم تزويد الواليات بخلية تقنية لمتابعة : بالنسبة لإلطارات التقنية
المشاريع المتعددة االختصاصات تتغير تشكيلتها حسب الوالية كما 

 : سيأتي
إطارات للواليات الخمسة عشر والتي يفوق عدد  12تخصيص  

 نسمة؛ 111.111سكانها 
إطارات للواليات الخمسة والعشرون التي يتراوح عدد  12تخصيص  

 نسمة؛ 111111و 011111سكانها بين 
إطارات للواليات الثمانية التي يقل عدد سكانها عن  12تخصيص  

 نسمة؛ 011.111
تخصيص إطار إضافي للواليات التي تحتوي على إقليم شاسع  
 (.تمنراست، أدرار، إليزي، تندوف، بشار وورقلة)

 س في اإلحصاء مكلف بمتابعة قاعدة المعطيات لكلتخصيص مهند 
 .والية

امج أيضا االستمرار في تخصيص اإلطارات التقنية كما شمل البرن
للبلديات التي لم تستفـد من تعيين مهنـدس في اإلحصاء والتي هي بعدد 

كما تم . بلدية 0220بلدية وكذا البلديات التي سجلت تسربات بعدد  294
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 41111تخصيص إطار إضافي لجميع البلديات التي يفوق عدد سكانهـا 
 .بلدية 010نسمة والتي هي بعدد 

وذلك من خالل تعزيز التأطير : بالنسبة لإلطارات اإلدارية
اإلدارة العامة للوالية والمقاطعات اإلدارية )اإلداري لإلدارة الالمركزية 
متصرف إداري  0482عن طريق توظيف ( لوالية الجزائر وكافة الدوائر

والعلوم من حاملي الشهـادات في العلوم القانونية، العلوم االقتصادية 
 .المالية وعلوم التسيير

 0411برمجة فتح  4118كما تمت حينها أي سنة : العملية الرابعة
 منصب مالي موزعة على التخصصات التالية 

 مهندس في اإلعالم اآللي؛  0211 
 متصرف إداري في تخصصات العلوم المالية؛  021 
 محاسب رئيسي؛  220 
 .محاسب 224 

قصد التدعيم اإلداري والتقني لمراكز انجاز جوازات السفر 
وبطاقة التعريف البيومتريين، شرعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية 

 . في تنظيم مسابقات توظيف لصالح اإلداريين والتقنيين إلنجاح العملية

 األهداف واالنجازات  :سياسة تكوين موظفي الجماعات المحلية: ثالثا
خالل هذه المحطة البحثية تناول كل من أهداف السياسة  سيتم من

وكذا حصيلة الدورات  التكوينية لصالح مستخدمي الجماعات المحليـة
 .التكوينية التي أجرتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية لصالح موظفيها

تهدف العملية التكوينية التي تبنتها وزارة  : أهداف سياسة التكوين -1
الداخلية والجماعات المحلية لصالح موظفي الجماعات المحلية لما 

 :يأتي
 إدراج مسعى التسيير عن طريق التأهيل في سير اإلدارة المحلية؛ 
 انتهاج تسيير نوعي وناجع لإلدارة المحلية؛  
لحياة المحلية تبني نظرة شاملة حيث يتعين على جميع الفاعلين في ا 

 .اكتساب مهارات وتحسين قدراتهم في التسيير والعمل
 

 أجريت جميع الدورات  :قراءة في الدورات التكوينية المنجزة -8
بعد دراسة تحليلية لمختلف خصائص الوظائف، وذلك من خالل  التكوينية

تحديد مجمل النشاطات والنتائج والمعارف والمهارات والسلوكيات 
 :(02)الواجب اكتسابها، وقد أسفرت الدورات التكوينية عن الحصيلة التالية
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أمينا عاما والخاصة بالبلديات التي يفوق تعداد سكانها  412 تلقي
نسمة تكوينا في التسيير العمومي المحلي بالمعهد العالي للتسيير  41111

تبعتها دفعة ثانية مكونة  (.مادة بمعدل أسبوع في الشهر 04)والتخطيط 
 أمينا عاما تكوينا بالجزائر العاصمة ووهران؛ 412من 

إلدارة المحلية ورؤساء المكاتب المكلفين تلقي جميع مدراء ا
إطارا تكوينا في إدارة الصفقات  82بالصفقات العمومية وهم بعدد 

العمومية لضمان الصرامة الالزمة في النفقات المرتبطة بالبرامج 
 التنموية؛

 002والذين هم بعدد  تلقي المفتشون العامون ومفتشو الواليات
 .، تدقيق الحسابات ومراقبة التسييرإطارا تكوينا في تقنيات االتصال

تلقي رؤساء الدوائر تكوينا في كل المجاالت المرتبطة بممارسة 
والتسيير  مهنتهم السيما االتصال وتسيير نوعية الخدمات العمومية

العملياتي والتسيير العمومي والعالقات العمومية وكذا اإلعالم وعلم 
 . االجتماع والبيئة وتسيير األزمات

 402وشملت  4111العملية التكوينية قد انطلقت في فيفري كانت 
، ساعة من التكوين 011رئيس دائرة وخصت كافة رؤساء الدوائر بحجم 

إطار تقني في ميدان متابعة  0211كما شملت العملية آنذاك برمجة تكوين 
ؤساء كما شملت العملية أيضا تكوينا لصالح رالمشاريع التنموية المحلية، 

دورة تكوينية لفائدة رؤساء الدوائر كما تم برمجة  الشعبية البلدية،المجالس 
كما . 4118الذين لم يسبق لهم االستفادة من تكوين وذلك برسم سنة 

شملت الدورات التكوينية تكوينا في مجاالت االتصال والتسيير 
ونشير هنا أن العمليات . االستراتيجي وتسيير األزمات لصالح الوالة

تزال مستمرة ألجل عصرنة الجماعات المحلية ال سيما تلك التكوينية ال
 .المتعلقة بالتكوين في مجال إصدار الوثائق البيو مترية

 تقييم سياسة التوظيف والتكوين لصالح موظفي الجماعات المحلية: رابعا
مزيدا من اإلبقاء  يكشف الوضع الراهن للجماعات المحلية في الجزائر

زية في تلك الجماعات طالما تأكد أن مواطن على تحكم اإلدارة المرك
ضعفها وعجزها عديدة وأساسه ضعف مواردها المالية وضعف تخصص 
أعضائها وأعوانها لنقص الكفاءات فيها ومحدودية تأطيرها مما يبقيها 

  .(01)رهينة اإلعانات التي تمنحها السلطة المركزية
الجماعات  ما يمكن قوله أن وضعية الموارد البشرية على مستوى

المحلية رغم كل الجهود والبرامج التي رسمتها أو نفذتها السلطة 
المركزية، خاصة على مستوى البلديـات تعد سيئة وهذا نظرا لسياسـة 
التوظيف المحلي التي لم تأخذ بعين االعتبار المستوى التأهيلي للموظفين، 
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تتميز . ةإضافة إلى ضعف الموارد مما أثر سلبا على نشاطاتها التنموي
الموارد البشرية على مستوى الجماعات المحلية بسمتين أساسيتين هما 

 . التضخم النوعي ونقص النوعية
وجدت الجماعات المحلية الجزائرية غداة إنشائها في حالة عجز 
بشري شبه كامل نتيجة انسحاب الفرنسيين العاملين في اإلدارة المحلية، 

لسد الفراغ، حيث أن هذا  مما اضطر ها إلى توظيف جماعي واسع
التوظيف لم يكن مخططا بل كان عفويا إضافة إلى ضعف الوصاية آنذاك 

وقد أدى هذا التضخم النعكاسات . في رقابة إجراءات التعيين والعزل
سلبية خطيرة على التنمية المحلية، والمالحظ حاليا ورغم تغير سياسة 

السنوات الماضية إال  التوظيف واعتماد معايير صارمة عما كان عليه في
أن نفقات التوظيف الزالت كبيرة وتشكل عبئا على الوضعية التنموية 

أما على مستوى نوعية . للجماعات المحلية خاصة ذات الدخل الضعيف
المورد البشري فقد خلقت سياسات التوظيف التي كانت ال تراعي شروط 

برامج  الكفاءة أزمة حقيقية على مستوى الجماعات المحلية ورغم
التوظيف التي اعتمدتها الحكومة لصالح الجماعات المحلية إال أنها الزالت 
بحاجة لموظفين مؤهلين للقيام باختصاصاتها التي تتطور باستمرار خاصة 
المتعلقة منها بالمسائل التقنية لمؤهالت عالية، فالتكوين والتأطير على 

طلعات واألهداف مستوى الجماعات المحلية يبقى بسيطا مقارنة مع الت
التي رسمتها الحكومة الجزائرية، حيث يتطلب ذلك المزيد من الجهود 
واالهتمام بقواعد التنمية الوطنية من خالل تكثيف الدورات التكوينية 

 .لصالح المنتخبين المحليين
إن الرقي بمنظومة الجماعات المحلية في الجزائر وفي مقدمتها 

يين، أولهما متعلق بتوفير الموارد البلدية، يقتضي توافر شرطين أساس
البشرية ذات المؤهالت اإلدارية والفنية والتي لها القدرة على التكيف مع 
التسيير المعاصر، وتجدر اإلشارة هنا لضرورة التمييز بين الموارد 
البشرية الثابتة داخل الجماعات المحلية والموارد البشرية المتحركة ذات 

المحلي، وهي فئة المنتخبين الذين يتداولون على  الثقل الكبير على التسيير
رغم ما أفرزته نتائج المحليات السابقة من نتائج . المجالس الشعبية المحلية

من الممثلين المحليين % 01ايجابية حيث أشارت اإلحصائيات إلى أن 
منهم تقل أعمارهم عن الخمسين % 11يحملون شهادات عليا، كما أن 

أي  من مرحلة المسير اإلداري إلى المسير االقتصاديسنة، فإن االنتقال 
يقتضي رصد الكفاءات ( Manager)من شيخ البلديـة إلى المسير

المسيرة الالزمة وهنا تقع المسؤولية على عاتق األحـزاب السياسيـة 
التي ال تراعي في أغلب منتخبيها المحليين شروط المؤهل العلمي 

المنتخبين المحليين مما ينعكس سلبا على  والكفاءة، والتي نكاد نفتقدها في
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أما الشرط الثاني فمتعلق . أداء الجماعات المحلية ومن ثم التنمية بها
بالبحث عن إيجاد الموارد الذاتية للجماعات المحلية للتخلص من صورة 

  .ذلك العاجز الذي يطلب باستمرار تمويال من السلطة المركزية

 خاتمـة 
ة يتطلب بالتأكيد إجراءات دعم ومرافقة إن بعث مسار الالمركزي

فيما يخص التكوين على تسيير التغيرات وتعزيز وسائل الجماعات 
المحلية ومواردها وإعادة هيكلة مهامها ومالئمة نمط تنظيمها وتعزيز 
تأطيرها وتكوين موظفيها ومنتخبيها ألجل حسن إدارة الشؤون المحلية، 

لجماعات المحلية الجزائرية برنامجا ألجل ذلك، باشرت وزارة الداخلية وا
ثريا يشمل عدة عمليات مهيكلة لصالح الجماعات المحلية تأتي في مقدمتها 
تعزيز هذه األخيرة بالقدرات والكفاءات البشرية المؤهلة التي من شأنها 

التنمية المحلية التي تتم صياغتها ألجل دفع مسار تنمية قواعد  تنفيذ برامج
لشاملة والتي ال يتم تحقيقها إال من خالل تضافر كل التنمية الوطنية ا

إن تحقيق هذا المسعى أي التنمية المحلية ال . اإلمكانات المادية والبشرية
ذاكرة مواردها يتأتى إال من خالل إرساء قواعد متينة متعلقة بتنشيط 

البشرية ومضاعفة وتراكم الخبرات وإضافة مهارات جديدة لمواكبة 
يرات المتسارعة في برامج وخطط وأهداف اإلدارة التطورات والتغ

 . المركزية التي تتبعها

 اإلحاالت والمراجـع
، االستشارات والتدريب ودورهما في تطوير إدارة المؤسساتعمرو حامد،  ـ1

 .131:، ص8002المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 
، وزارة 9002حصيلة منجزات وزارة تحديث القطاعات العامة برسم سنة ـ  8

 .تحديث القطاعات العامــة، الوزير األول، المملكة المغربية
 .نفس المرجع السابقـ  3
ديسمبر  14الصادرة بتاريخ  5975، العدد الجريدة الرسمية للمملكة المغربية ـ 4

8007. 
مرجع ، 8007ـ حصيلة منجزات وزارة تحديث القطاعات العامة برسم سنة  5

 .سابق
اإلدارة المحلية وتطبيقاتها في كل من األردن وبريطانيا محمد علي الخاليلة،  ـ 1

 :ص، 8007 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع،دراسة تحليلية مقارنة: وفرنسا ومصر
812. 

 .812: ، صنفس المرجع السابقـ 9
 .817: ، صنفس المرجع السابقـ  2
وير البلديات، مشروع إلعادة ، استراتيجية تنمية وتطـ وزارة الشؤون البلدية 7

 .8001، عمان، األردن، هيكلة المجالس المحلية األردنية
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الحكم المحلي في األردن : قانون اإلدارة المحليةـ هاني علي الطهراوي، 10
 .818:، ص8004، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، وبريطانيا

 .832:، صمرجع سابقـ محمد علي الخاليلة، 11
، رسالة ماجستير الحكم الراشد وإشكالية التنمية المحليةحسين عبد القادر، ـ 18

غير منشورة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، جامعة أبي بكر 
 .199: ، ص8018-8011بالقايد، تلمسان، الجزائر، 

لبلدية نــدوة فخامـة رئيس الجمهوريـة مع رؤساء المجالس الشعبية اـ 13
 . 8002 جويلية 81 حول سياسة التنمية المحليـة،

-8005) أنظر برنامج التنمية الوطنية الخماسي الذي تبنته الجزائر للفترةـ 14
 . وكذا برنامج التنمية التكميلي لنفس الفترة( 8007

برنامج ترقية وتأهيل الجماعات المحلية وتعزيز قدرات الموارد البشرية  ـ15
، 8018أفريل  85: ، تاريخ االطالع8007و 8002لية لسنتي للجماعات المح

 : الموقع االلكتروني لوزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية على الرابط

http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html=4&s=4

&lng=ar  
، 8018 أفريل 81 :الحصيلة واآلفاق، تاريخ االطالع :2009 التكوينبرنامج -11

  :الموقع االلكتروني لوزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية على الرابط

http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html=2&s=3

1 
ـ محمد العجمي، موانع إصــالح الجماعات العموميـة المحلية في المغرب 19

، جامعة محمد خيضر ببسكرة، قضائيمجلة االجتهاد المستقبل الماضي، : العربي
 .112: ص، 8010الجزائر، أفريل 
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   *بن فرج زوينة. د

 :ملخص
الحاضر ضغوطات كبيرة وملحة إلجراء تواجه مهنة المحاسبة في الوقت 

تغييرات وإعادة نظر في مجال التعليم والتدريب المحاسبي الجامعي، فالبرامج المحاسبية 
في الجامعات والمعاهد المختصة أصبحت قاصرة عن تأدية احتياجات السوق المحلية 

، ورغم أن والعالمية، ورغم وجودنا في عالم يتسم بسرعة التغيير في كل مجاالت الحياة
 .مهنة المحاسبة قد تغيرت لكن الجامعات ما زالت تقوم بمجرد الترقيع للبرامج التدريسية

ومنهالبد من تطوير المهارات ورفع الكفاءات عن طريق التدريب المنظم 
والمخطط الهادف لتزويدالطالب بمعارف جديدة لتحسين المستقبل وتطوير مهاراته وقدراته 

 .ي يتماشى والتطور الحاصل في سوق العمل ومستقبلهواتجاهاته بشكل إيجاب

التعليم العالي، التعليم المحاسبي، التدريب، التدريب المحاسبي،  :الكلمات المفتاحية
 ....متطلبات التشغيل
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 :مشكلة البحث
وحساسية الدور الذي تلعبه الجامعات في تنمية القوى إن خطورة 

المجتمع تجعل من الضروري أن يكون هذا الدور موجها نحو  في العاملة
تلبية حاجات المجتمع، وخاصة تلك التي يحددها سوق العمل، إذأنه ال يمكن 
أن يتحقق الهدف الكلي من التعليم العالي إذا لم تتفق مخرجات هذا التعليم مع 

 .يتطلبه سوق العملما 
حيث ال يزال التعليم المحاسبي في جامعتنا يفتقر إلى التحديث 
المطلوب في منهجياته وفق احتياجات قطاع األعمال، وكذا مدى استعداد 
أقسام المحاسبة إلدخال معارف ومهارات هذه التقنيات الحديثة كأحد العناصر 

مما أدى إلى وجود فجوة بين مواصفات  ،األساسية الالزمة للتأهيل المحاسبي
خريجي أقسام المحاسبة في الجامعات وبين احتياجات ومتطلبات السوق 
واألعمال والمؤسسات الحكومية والمتطلبات العالمية، كذلك وجود فجوة بين 

 .المحاسبية الجامعية وبين ما يستجد من تطور في علم المحاسبة المناهج
 :أهمية البحث

صول إلى تحقيق التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات تتمثل في الو
وإعداد وتوظيف القوى العاملة، مع تبيان واقع التعليم المحاسبي  المعنية بتنمية

الحالي والوصول لسد الفجوة بين عناصر التأهيل المحاسبي لخريجي 
المحاسبة من الجامعة وبين المتطلبات،فإنه من المهم التعرف على األسباب 

تحول دون تحقيق ذلك، باإلضافة إلى أهمية تحديد مكان الخلل بدقة التي 
 .والبحث في إمكانية عالجه

إن تحقيق التوافق بين متطلبات سوق العمل وتسهيل مهمة حصول 
خريجي الجامعات على عمل هو أمر يتطلب التنسيق الدائم والمستمر بين 

 .مؤسسات التعليم العالي، سوق العمل: جانبي المعادلة 

 :اإلطار النظري

 :التعليم العالي وتحدياته: أوال 
شهد التعليم العالي في الربع األخير من القرن الماضي تحواًل جذريًا 
في أساليب التدريس وأنماط التعليم ومجاالته، وقد أتى هذا التطور استجابة 
لجملة من التحديات التي واجهت التعليم العالي والتيتمثلت في تطور تقنيات 

االنفجار المعرفي الهائل  كما أدى كل من،(1)عليم وزيادة اإلقبال عليهالت
وبروز التكتالت االقتصادية وظاهرة العولمة ونمو صناعات جديدة إلى 
توجيه االستثمار في مجاالت المعرفة والبحث العلمي، إضافة العتماد 
المنافسة االقتصادية في األسواق العالمية على مدى قدرة المعرفة البشرية 

العالي مطالبًا أكثر من أي وقت مضى  على اإلنتاج، من هنا فقد أصبح التعليم
بالعمل على االستثمار البشري بأقصى طاقة ممكنة وذلك من خالل تطوير 
المهارات البشرية واستحداث تخصصات جديدة تتناسب ومتطلبات العصر مع 
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الحرص على تخريج موارد بشرية تمتلك المهارات الالزمة للتعامل مع كافة 
 .يشهدها العصرالمستجدات والمتغيرات التي 
اإلجتماعي والسياسي للدول مرتبط بقدرتها و إن النمو اإلقتصادي

على إعداد وتنمية العنصر البشري، والتخلف المحيط ببعض الدول ال يرتبط 
بالبلد نفسها بقدر ما يرتبط بالقوى العاملة باعتبارها القوى القادرة على األخذ 

 . بأسباب التطور والتحديد
لجامعات في العصر الحاضر عن غايتها التقليدية لهذا فقد خرجت ا

التي تقوم على تدريس الفلسفة والتاريخ واألدب، حيث بدأتبتدريس المعارف 
المتعلقة بتخصصات مهنية متفرقة تحتاج إليها قطاعات اإلنتاج والعمل، فقد 
فرض التعليم العالي على نفسه أن يكون وسيلة وغاية في نفس الوقت، من 

الطلبة بالمعلومات والخبرات التي تؤهلهم ألن يكونوا أعضاء أجل تزويد 
قادرين على أداء واجباتهم في المجاالت المختلفة، وعلى سد احتياجات 
المجتمع المتعددة في حاضره ومستقبله بما يساير التطور المقيد الذي يحقق 

 .(2)أهداف األمة وغاياتها
ن اإلنسان المنتج من هنا تتضح أهمية التربية والتعليم في تكوي

ويتميز دورها في تحديد حجم ونوعية المتطلبات البشرية  والمنتج اإلنسان،
المؤهلة والقادرة على استيعاب ضرورات التنمية واالضطالع بمهامها 

أسس القيم األخالقية والسلوكية لها، مما يجعل النظام  والتزاماتها وإرساء
 .المجتمع وتقرير مكانتهالتعليمي عامال حيويا لتطور  -التربوي 

أن األسلوب التقليدي المتبع في الجامعات ال يؤهل الطالب حيث 
بالقدر المطلوب ليمارس المهنة باقتدار، ولم يعد المحاسب الذي يقوم 
باألعمال المحاسبية المحدودة من تسجيل وترحيل وترصيد وإعداد التقارير 

دور فيها وال يخرج هو القادر على تطوير مهني حيث سيكون في حلقة ي
منها، إنما القادر على التطوير هو الذي تعززت فيه روح التغيير والبحث 

 .للخروج من هذه الدائرة إلى الرحاب الواسعة
التعليم الجامعي مازال مبنيا على التعليم ويجدر اإلشارة إلى أن 

ام النظري، حيث يكاد ينعدم فيه الربط ما بين الجانب العملي والنظري، وانعد
 . الربط مع الواقع العملي والسوق الخارجي

يتضح مما سبق أهمية تعزيز المناهج األكاديمية بالمتطلبات التدريبية 
التي من شأنها أن تعزز في المحاسبين، وأنه من المهم أن يتم دراسة مدى 
توفر المتطلبات في الخطط الجامعية إن وجدت هل تدرس للطلبة بالشكل 

اك الممارسين والمهنيين في العملية التعليمية أم أنها تتم الوافي وهل يتم إشر
 .في إطار نظري بحت

 من أجل تحقيق التوافق بين متطلبات سوق العمل وتسهيل مهمةومنه 
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حصول خريجي الجامعات على عمل هو أمر يتطلب التنسيق الدائم والمستمر 
 يمكن أن مؤسسات التعليم العالي، سوق العمل، وال: بين جانبي المعادلة 

يتحقق الهدف الكلي من التعليم العالي إذا لم تتفق مخرجات هذا التعليم مع ما 
، ومن المهم التعرف على األسباب التي تحول دون  (3)يتطلبه سوق العمل

تحقيق ذلك، مع أهمية تحديد مكان الخلل بدقة والبحث في إمكانية عالجه، 
حيح لتتفق مخرجاته مع متطلبات إلعادة مسار التعليم العالي إلى المسار الص

سوق العمل، لرفع معنويات خريجي الجامعات للحصول على الوظيفة تتالءم 
 .مع مؤهالتهم
أن الفجوة بين التقدم والتخلف، الرفاهية والفقر، هي فجوة معرفية كما 

التعرف على من خالل  ،(4)تقنية يستطيع التعليم العالي الفعال التغلب عليها
االهتمام بتنمية مهارات االبتكار واالبداع والتحليل لدى طالب درجة 

الجامعات، والصعوبات التي تواجه ذلك، مع التعرف على العوامل المؤثرة 
على وضع وتطوير المناهج االكاديمية، وكذا التعرف على مدى فاعلية 
السياسات التعليمية الممكنة لتحقيق التوفيق بين مخرجات التعليم العالي 

 .متطلبات سوق العملو
نظام التعليم في الجزائر بشكل عام إلى الطريقة التقليدية حيث يميل 

في الشكل والمضمون، كما أنه يميل إلى النمطية القائمة على الحشو الذهني 
فالمشكلة هنا ليست في عدم توفر الوظيفة وإنما في نوعية . بالمعلومات

 .التأهيل الذي غالبا ما يكون نظريا محضا
إن أهم العوامل التي تساهم في عدم توافق مخرجات التعليم العالي 
مع متطلبات سوق العمل كما يراها مسؤولي التوظيف بالقطاع الخاص، هي 
عدم توزيع الطالب بين التخصصات حسب متطلبات سوق العمل، باإلضافة 
إلى عدم إشراك قطاع العمل في تحديد سياسة القبول، وعدم تطوير المناهج 

سب حاجة السوق، واالعتماد على أسلوب التلقين، مع ضعف االعتماد بح
 . على التعليم التطبيقي وعدم تنمية القدرات اإلبداعية

باإلضافة إلى االعتماد على أسلوب التلقين وتبني أساليب حديثة في 
التعليم، لزيادة فرص تنمية مهارات التحليل واإلبداع واالبتكار لدى الطالب 
مع ضرورة التركيز على تعليم اللغات والحاسب اآللي للطالب وتدريب 

 .(5)الخريجين عليها وذلك استجابة لمتطلبات القطاع الخاص

: لجامعة والتعليم العالي والتخصصمفهوم ا  
 من الناحية الفكرية والثقافية  باألمرهي المؤسسة المعنية  :الجامعة

نسان وتزويده بالعلم والمعرفة وتكوين شخصيته وتطوير والعلمية في بناء اإل
 . (6)والفكرية إمكانياتها اإلبداعيةمواهبه وزيادة 

 هو كل ما يطرأ على السلوك بفضل اكتسابها أنماط : التعليم اصطالحا
إدراكية ولغوية وحركية وعقلية تنمي الخبرات التي تزيد من كفاءة الفرد على 
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التعامل مع العالم الخارجي، ولقد عرف التعليم على أنه نشاط اقتصادي، 
عقالني وسلوكي يستهدف البناء المتوازن لإلنسان عقليا وسلوكيا ومعنويا 

يا وفكريا وأخالقيا، ويجب أن يتم بعيدا عن العشوائية والتجربة واجتماع
والخطأ، ألنه يسعى لتنمية وزيادة المعلومات والمهارات واالتجاهات التي 

 .(7)يحملها الفرد
يمكن القول أن التعليم هو عملية تزويد األفراد بحصيلة من العلم 

يلة لتأهيل الفرد والمعرفة في إطار محدد، فهو يهتم بتنمية المعارف كوس
للدخول في الحياة العملية من خالل زيادة المعلومات العامة ومستوى الفهم 

 .(8)للعالم الخارجي

 يعتبر بأنه كل أنواع الدراسات، التكوين أو التكوين الموجه : التعليم العالي
للبحث الذي يتم بعد مرحلة الثانوية على مستوى مؤسسات تعليمية أخرى 

ات التعليم العالي من قبل السلطات الرسمية للدولة، حيث معترف بها كمؤسس
اعتبر التعليم العالي مرحلة من مراحل التعليم المتقدمة بل وأرقاها درجة، 
وينفرد به عادة مجموعة من الطلبة المميزين بذكائهم وقدراتهم المعرفية 

 .والعلمية، إضافة إلى ارتباطه الوثيق بالتخصص
 ويعني تهيئة المواطن للقيام بعمل معين من خالل التخصص : التخصص

في مجال هذا العمل ودراسته، حيث أن حصوله على العمل المناسب يتوقف 
 .(9)على نجاحه في هذا التخصص

ونظرا ألن العمل أصبح يشكل المصدر الرئيسي لدخل المواطن، فإنه 
تخصصه، من الضروري توفر الفرص الوظيفية للدارس بما يتناسب مع 

 .حيث يرتبط ذلك بالتنسيق المستمر بين حاجة سوق العمل والجامعات
 هي العنصر المميز لمجتمعات العالم المعاصر، كما هي  :فكرة التخصص

الشيء الذي يتوقف على إعداد اإلطارات المناسبة لمرحلة التطور الحالية 
يعد على قدر  ، لذا فإن ارتباط التعليم العالي بالبحث العلمي(10)والمستقبلية

كبير من األهمية كونه من أهم محددات ترقية المجتمع وتطويره، ودفع حركة 
التطور التكنولوجي، باعتبار أن التعليم العالي يجب أن يوفر الباحثين األكفاء 
والمؤهلين كونهم المادة الخام لتطوير العلوم وتوظيف األبحاث واالختراعات 

 .والدولة الهادفة لترقية اإلنسان والمجتمع
حيث يجب تفعيل الربط بين التعليم العالي الجامعي والبحث العلمي 
لكي يكون التفاعل بينهما وثيقا، مفيدا ومثمرا، وزيادة التواصل بين الجامعة 
والمجتمع باعتباره المحفز األول على البحث من خالل احتياجاته المتزايدة، 

ع الخاص في تطوير ووضع تصور مقترح للشراكة بين الجامعات والقطا
 .البحث العلمي
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حيث تقوم العالقة بين الجامعات والقطاع الخاص على أساس التعاون 
والشراكة بين الطرفين في عدة مجاالت لتحقيـق منـافع لكـال الطـرفين،     
فالجامعات تسعى من خالل تعاونها مع مؤسسات القطـاع الصـناعي إلـى    

الذي يساعد الجامعـات  الحصول على دعم مالي ومادي من هذه المؤسسات 
في تطوير أدائها وضمان جودة مخرجاتها من برامج وبحـوث ودراسـات   
وكوادر بشرية متخصصة في مختلف المجاالت، والتي تعتبر بدورها جـزء  
أساس من مدخالت مؤسسات القطاع الصناعي التي تساعدها فـي تطـوير   

كزهـا  وتحسين مستوى أدائها وجودة منتجاتها وخدماتها، وتعـزز مـن مر  
 .التنافسي في السوق

وقد زاد من أهمية تعزيز وتفعيل هذه العالقة في العصـر الحـديث   
تنامي الدور الذي يمكن أن تقوم به مؤسسات القطاع الصناعي فـي تحقيـق   

االجتماعية، وتزايد أعداد هذه  التقدم والنهوض بالمجتمع في إطار مسؤولياتها
ت من تطـور وتواجهـه مـن    تشهده هذه المؤسسا المؤسسات وتنوعها وما

تحديات نتيجة العديد من التغيـرات والتطـورات فـي البيئـة االقتصـادية      
والتكنولوجية والتنافسية المحلية والعالمية وزيادة حاجة هذه المنظمات إلـى  
أساليب وطرق عمل حديثة ومبتكرة وكوادر بشرية مؤهلة تمتلـك مهـارات   

دافها وتعزيز مركزها التنافسي ومعارف وقدرات متنوعة تمكنها من تحقيق أه
في السوق وهو ما دفع العديد من مؤسسات القطاع الصناعي إلـى الـدخول   
واالستثمار في قطاع التعليم العالي أو فتح مراكز ومعاهد خاصة تابعة لهـا  
للتأهيل والتدريب والحصول على ما يالئم احتياجاتها ومتطلباتها من الكوادر 

وجدت هذه المؤسسات أن مخرجات العديد مـن  البشرية المتخصصة بعد أن 
مؤسسات التعليم العالي ال ترقى إلى مستوى تطلعاتها ومتطلباتهـا الحاليـة   

 .والمستقبلية من البحوث واالستشارات والكوادر البشرية
من جانب آخر تبرز أهمية هذه العالقة من كون الجامعات في العصر 

دها وزيادة التمويـل لمشـاريعها   الحديث أصبحت أكثر احتياجًا لتنمية موار
وأبحاثها في ظل تراجع أو عدم كفاية التمويل الحكومي لهذه الجامعات فـي  
العصر الحديث نتيجة حركة التوسع الكبير في التعليم العالي وحدوث بعـض  

االقتصادية وتغير األولويات االجتماعية بـين قطاعـات المجتمـع     األزمات
 .وداخل قطاع التعليم ذاته

يعد التعليم ضرورة اجتماعية وفردية ال يمكن االستغناء عنها حيث 
ولجميع الدول، وكلما ارتقى العنصر البشري في سلم الحضارة زادت حاجته 

، والتي أصبحت حقا من حقوق اإلنسان ألنها عملية أساسية في (11)إلى التعليم
ل تقدم الشعوب ونهضة األمم واستمرار تقدمها فضال عن كونها األساس لح

 .المشاكل فالتعليم هو أداة التنمية البشرية المحركة بدورها للتنمية الشاملة
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 :واقع التعليم المحاسبي ومهنة المحاسبة: ثانيا
إن مهنة المحاسبة والتعليم المحاسبي هما مجاالن ال يمكن فصلهما 
عن بعضهم البعض، فالتعليم المحاسبي الجيد يجب أن يؤدي في النهاية إلى 

محاسب مؤهل أكاديميا ليقوم بدوره المهني في سوق العمل بكل إخراج 
كما أصبح هناك حرصًا من الجهات االقتصادية المختصة على أهمية . كفاءة

مواكبة المحاسبة للتطورات العلمية والمهنية كوسيلة لحماية االستثمارات 
 والتي تسعى الجهات ذات العالقة لتفعيل دور هذه المهنة لخدمة االقتصاد
الوطني وذلك بتطبيق معايير التعليم المحاسبي الدولية التي تضفي األساس 
السليم والفعَّال على مناهج التعليم المحاسبي مما ينعكس في مخرجات 

وإعداد كوادر بشرية قادرة على ممارسة المهنة وإعداد تقارير  (12)تعليمية
هج محاسبي مالية مفيدة تلتزم المنشآت االقتصادية بها حتى تسير على ن

يضمن لها النجاح واالستمرارية في ظل تحديات اقتصادية كبيرة، وبالتالي 
نضمن فعالية االستثمارات والبعد عن الفساد والفشل المالي الذي أصبح سمة 

 .عامة في العصر الحديث
إن المتمعن لمهنة المحاسبة يرى بوضوح تدني ملحوظ للمستوى 

اكتسابهم للمعرفة في جوانب  العلمي لخريجي الجامعات من حيث نقص
محددة وافتقارهم أيضا وبدرجة ملموسة للمهارات الالزمة لممارسة مهنة 
المحاسبة ومتطلباتها سواًء متطلبات تشريعية مهنية أو متطلبات تشريعية 
قانونية ترتبط بقوانين ذات صلة وثيقة بممارسة المحاسب باإلضافة إلى 

 .متطلبات ممارسة المهنة األخالقية
على القائمين على إدارة برامج التعليم المحاسبي االهتمام حيث 

بصقل طلبة المحاسبة بمهارات عالية والتزام مرتفع بأخالقيات المهنة 
وأيضا أثناء التعليم المحاسبي ضرورة استخدام . وسلوكياتها الصحيحة

مهارات العرض واالتصال والتواصل مع اآلخرين والمهارات الشخصية 
ويتطلب أن يكون  ، (13)وار وخصوصا في القضايا األخالقية منهاولعب األد

يجب و .هناك تكامل بين كل من مهنة المحاسبة والتدقيق والتعليم المحاسبي
أن يكون هناك تنسيق بين التعليم المحاسبي ومهنة المحاسبة والتدقيق حتى 

يجب و .يستطيع كل واحد منهما تقديم المهمة المطلوبة منه بالشكل المناسب
أن يكون لنظام التعليم المحاسبي أهداف واضحة ومخرجات تعليمية محددة 
تلبي احتياجات سوق العمل من المتخصصين في مجال ممارسة مهنة 

 .المحاسبة والتدقيق وفق متطلبات العصر الحالي
كما الشك أن مسؤولية إعداد محاسبين مؤهلين بالمهارات المهنية 

، ومن أبرز هذه الجهات  (14)من الجهاتالمطلوبة تقع على عاتق عدد 
مؤسسات التعليم العالي وذلك من خالل صياغة وتبني ومواكبة سياسات 
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وأساليب تعليمية حديثة تركز على إكساب الطالب الجامعي القدرات 
والتي  (15)والمهارات المهنية الالزمة وتنمي لديه التفكير التحليلي واإلبتكاري

زها االتحاد الدولي للمحاسبين إلى ضرورة دعت المنظمات المهنية وأبر
 . التحرك في اتجاهها

إن األسلوب التقليدي المتبع حاليا ال يؤهل الطالب الجامعي بالقدر 
المطلوب ليمارس مهنة المحاسبة باقتدار، كما أن هذا األسلوب ال يأخذ في 

لقابلة المهارات ا" اعتباره مفهوم شاع حديثا في األوساط التعليمية وهو مفهوم
للنقل، بمعنى أن المهارات التي يتم تطويرها خالل المراحل التعليمية 

 . ، يمكن أن تفيد مكتسبها عند انتقاله إلى مرحلة التوظيف (16)المختلفة
 : اإلصالحات في الجزائر

مع بداية التسعينات عرفت برامج التعليم الجامعي بعض اإلصالحات 
رة التعليم العالي والبحث العلمي بفصل من خالل اإلجراءات التي أدخلتها وزا

ا شهد التعليم المحاسبي في الجزائر ميالد بهذتخصص المالية عن المحاسبة، و
أو لشهادة ليسانس محاسبة، ومع هذه التحوالت عرفت البرامج بعض 
التعديالت تتمثل أساسا في فصل بعض المقاييس المحاسبية وإدخال مقاييس 

 .(بةنظرية المحاس)جديدة أهمها
معد خوال إلصالحات المحاسبية في الجزائر في مرحلة التطبيق، 

ى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعديل برامجا لتدريس (17)كان البد عل
مراسلة  2009 نوفمبر 17 المحاسبي، حيث أرسلت هذه األخيرة تاريخ

 بخصوص تطبيقا لنظاما لمحاسبي المالي، مرفقة بتعليمة وزارة المالية رقم
المتضمنة تطبيق للنظام المحاسبي  2009أكتوبر48 الصادرة بتاريخ 02

المالي، والتي اعتبرت حسب مراسلة الوزارة وثيقة عمل بيداغوجي أساسية 
لة بأن يولى كما أوصت المراس من قبل األساتذة،بها ينبغي االسترشاد 

مسئولي الكليات المعنية اهتمام كبير أثناء تقديم وتقييم عروض التكوين أن 
تتضمن هذه األخيرة المستجدات التي طرأت على النظام المحاسبي، ومع هذا 
لم تتضمن هذه المراسلة أية إشارة لمحت إلى برامج التدريس الجديدة أو أية 

، كما لم يسبقها ولم يليهاأية دعوة لتقديم مقترحات بخصوص هذه البرامج
دعوة لعقد لقاءات أو دورات تكوينية لضمان تحديد هذه البرامج وتجانس 
طرق التدريس في مختلف الجامعات، واستعراض ومناقشة المشاكل التي قد 

  (18).تواجه العملية التعليمية خالل هذه المرحلة االنتقالية
إن التعليم المحاسبي في الجزائر مازال في العديد من الجامعات 
تقليديًا حيث ال تزال الطريقة التقليدية لتدريس المحاسبة في جامعاتنا هي 

حيث تدرس الموضوعات المحاسبية كالمحاسبة والتدقيق والضرائب , الشائعة
معات والنظم وغيرها دون ترابط فيما بينها، لذا نرى ضرورة اهتمام الجا

بأساليب التعليم وتحديثه وزيادة التركيز على القدرات والمهارات المهنية، وال 
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يتكامل دور الجامعة إال بتعاون لصيق مع المنظمات والتنظيمات المهنية 
المحاسبية حيث لها القدرة على إبراز متطلبات الممارسة المهنية وما ينكشف 

لجامعة باعتبارها هيئة أكاديمية لها من عيوب البرامج التعليمية السارية، وا
متخصصة لها القدرة على وضع البرامج والتدريب وتخريج الطالب المؤهل 

 . الذي يتوفر فيه المهارات الالزمة
حيث البد من االهتمام بعملية التعليم المحاسبي للوفاء باحتياجات 

المهنية و المجتمع من المحاسبة التي يمكن من خاللها تهيئة الكوادر األكاديمية
 . (19)القادرة على سد احتياجات الطلب المتزايد على المحاسبة

وإن احتياجات هذا المجتمع متنوعة ومتعددة ويلزم ممن يقدمها أن 
يراعي الموضوعية والصدق واألمانة والنزاهة والشفافية عند تقديمه 

 .المعلومات المحاسبية للمستخدمين الداخليين والخارجيين على حد سواء
أجل النهوض بواقع البحث العلمي في الجزائر كبقية الدول التي من 

تسعى للحاق بركب الدول المتقدمـة يتوجـب على أصحاب القرار 
القيام بجملة من المراجعات لسياستها ( الوزارة المعنية)وبالخصوص الوصاية 

اإلصـالحية التـي شرعت فيها بالفعل، وذلك بما يخدم اإلقتصاد الوطني 
لجامعة مكانتها وهيبتها، يجب إتباع مجموعـة مـن الشروط ويعيد ل

 :والمتمثلة فيما يلي
 نوعية وعدد أفراد طاقمها المكلفين بالبحث والتطوير العلمي . 
 مدى وفرة وسائل وعتاد البحث العلمي والتقني والقدرة على إدامتها. 
 حجم األغلفة المالية المخصصة للبحث العلمي والتقني. 
 اخ علمي مالئم لإلبداع واإلبتكارمدى توافر من. 
  عدد ساعات التدريس الملقاة على عاتق األساتذة الباحثين في

 .الجامعات ومدى تفرغهم
  وجود ظروف مشجعة لألساتذة والباحثين للمشاركة في الملتقيات

 .والمؤتمرات العلمية

 المحاسبيةالعملية التعليمية:ثالثا
إلى جانب العديد من يحتل التعليم المحاسبي أهمية كبيرة 

االختصاصات األخرى، وتأتي هذه األهمية نظرًا لخصوصية النظرة إلى 
المحاسبة والحاجة المستمرة والدائمة إلى العمل المحاسبي لمنظمات األعمال 

، فالمحاسبة هي فن  (20)وسوق العمل في نطاق أي مجتمع من المجتمعات
في الحكم على الكثير من  يعتمد على استخدام القدرات الذاتية للمحاسبين

األحداث االقتصادية والمالية التي تواجه العمل المحاسبي، كما أنها علم ضمن 
العلوم االجتماعية يمتاز بمعرفة مصنفة لها مادتها العلمية التي أمكن الوصول 
إليها عن طريق الدراسة والخبرة معا عبر مراحل مختلفة من الزمن، وكذلك 
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في الحياة العملية وفق خصوصية تتصف بها  فهي مهنة منظمة تمارس
وتجعلها بارزة بين المهن األخرى التي يحتاجها المجتمع بصورة دائمة 

 .ومستمرة
تأتي أهمية التعليم المحاسبي من أهمية المحاسبة وما يمكن أن حيث 

فالمحاسبة هي مهنة منظمة .تقدمه من فوائد للمجتمع الذي تعمل ضمن نطاقه 
بويب وتلخيص األحداث االقتصادية بصورة يمكن أن تختص بتسجيل وت

تستفيد منها الجهات التي لها عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالوحدة 
 . االقتصادية

كما أن ممارسة العمل المحاسبي يحتاج إلى كوادر مهيأة وفق أسس 
علمية إضافة إلى ضرورة توافر القدرة الشخصية في الحكم على الكثير من 

تي تهتم بها المحاسبة وتقع ضمن العمل المحاسبي، كما اليخفى األموال ال
علينا إن بدء االهتمام بالمحاسبة وبضرورة توافر األسس العلمية لتعليمها 

 .وممارسته
 لتحقيق الهدف من التعليم  :عناصر العملية المحاسبية التعليمية

يتكون  المحاسبي فإنه البد من النظر إلى التعليم المحاسبي كنظام متكامل
من مجموعة من العناصر المترابطة لتحقيق أهدافه، وهي تشمل كاًل 

 :(21)من

تتمثل في األشخاص الذين يمكن تهيئتهم لممارسة العمل : المدخالت 
 .المحاسبي بمختلف أشكاله وأنواعه

المتمثلة بوسائل التعليم التي يمكن استخدامها في : العمليات التشغيلية 
 المحاسبيةالتزويد بالمهارات 

المتمثلة باألشخاص المؤهلين والقادرين على ممارسة العمل : المخرجات 
المحاسبي األكاديميأ والمهني، بما يحقق الهدف من نظام التعليم المحاسبي 

 . بصورة عامة

تتمثل من خالل رقابة العناصر السابقة (: الرقابة)التغذيةالعكسية  
 .رافات تحدث في أيمنهاوتقييمها وتطويرها ومحاولة تصحيح أي انح

ومن خالل عناصر التعليم المحاسبي أعاله يمكن الحكم على كفاءة 
النظام عن طريق العالقة بين مدخالته ومخرجاته، والتي تأتي من خالل مدى 
توافر العمليات التشغيلية المتمثلة بوسائل التعليم المختلفة م مناهج دراسية 

إضافة إلى توافر الكادر العلمي المؤهل ومختبرات محاسبية وتطبيقات ميدانية 
للقيام بذلك، كما يمكن الحكم على فاعلية النظام عن طريق العالقة بين 
المخرجات واألهداف التي يهدف النظام تحقيقها من خالل توفير الكوادر 

 .المحاسبية األكاديمية والمهنية، ومدى قدرتها على تحقيق أهداف النظام
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 لذا يجب: 
 : أوال

االهتمام بنوعية الطلبة المقبولين للدراسة في أقسام المحاسبة في الكليات  
حيث تختلف نوعية الطلبة المسموح لهم التقديم في أقسام المحاسبة حيث أن 
هناك العديد من الموضوعات الرياضية واإلحصائية التي تدرس ضمن مناهج 

لة بين المتقدمين المواد المحاسبية، وبالتالي فإنه يجب أن تكون هناك مفاض
للدراسة في أقسام المحاسبة في الكليات بحيث تفضيل خريجي فرع االتسيير 

 .أواًل ومن ثم خريجي الفرع العلمي

االهتمام بمستلزمات القيام بالتعليم المحاسبي، وذلك من خالل إعداد  
وتطوير المناهج الدراسية التي تدرس في مجال المحاسبة بدًءا من المرحلة 

ة إلى الجامعة بكافة مستويات التعليم فيها، وضرورة متابعة هذه الثانوي
المناهج بصورة مستمرة بحيث يراعى إدخال نتائج البحوث والدراسات فيها 
بين فترة وأخرى عن طريق عمليات التحديث، ويفضل في هذا الصدد أن 
يقوم بتأليف المناهج الدراسية مجموعة من األساتذة ىالمتخصصين تخصصًا 

قًا في كل مادة أو من قبل األشخاص الذين لديهم اهتمامات بكل مادة من دقي
خالل البحوث المنشورة بما يتعلق بموضوعات تلك المناهج المواد في كل 

 .مستويات الدراسة المحاسبية
 :ثانيا

اإلهتمام بمخرجات نظام التعليم المحاسبي، وذلك من خالل تهيئة الكوادر  
ممارسة العمل المحاسبي من خالل إعداد برامج المحاسبية القادرة على 

التدريب المستمر، وأيضا تهيئة الكوادر المحاسبية القادرة على القيام بالتعليم 
 .المحاسبي لرفع مستوى كفاءة وفاعلية النظام التعليمي

 :ثالثا

اإلهتمام بالتغذية العكسية وذلك من خالل ضرورة تقييم العناصر السابقة  
ا بين فترة وأخرى، إضافة إلى ضرورة اإلهتمام بالتعليم ومحاولة تطويره

المستمر الذي يمكن من خالله زيادة فاعلية نظام التعليم المحاسبي في ضوء 
 . التغيرات العديدة التي تحصل بصورة مستمرة في كافة مجاالت الحياة

ونظرًا للعالقة الوثيقة بين المحاسبة والمجتمع الذي تعمل ضمن 
، فإن أي تغيرات تحدث في المجتمع (تبار أنها نظامًا مفتوحًاعلى اع)نطاقه

البد أن تؤثر على العمل المحاسبي، وبما أن هناك العديد من التغيرات 
المستمرة التي تحدث بما يتعلق بمجتمع األعمال، فان الحاجة تبقى مستمرة 

تفادة من قبل المحاسبة لكي تأخذ بعين اإلعتبار كل تلك التغيرات وتحاول االس
 .منها
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زيادة االهتمام فيما يتعلق بالجانب التطبيقي والعملي للمحاسبة في 
الوحدات االقتصادية المختلفة، فان األمر يتطلب ضرورة مواصلة العالقات 
بين عملية التعليم المحاسبي والقائمين على العمل المحاسبي في الوحدات 

 :ملية التعليمية إدارة الجودة الشاملة في العاالقتصادية المختلفة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
تطبيق المعايير المهنية العالمية لعضو هيئة التدريس لتحسين جودة ، حاكم جبوري الخفاجي. م.م

المؤتمر العلمي األول لكلية اإلدارة ،(دراسة حالة في جامعة الكوفة)العملية التعليمية
 .4118آذار  09-01 ،جامعة القادسية /واالقتصاد

 التدريب المحاسبي: رابعا
 هو الجهد المنظم والمخطط لتزويد القوى البشرية في المنظمة  التدريب

بمعارف معينة وتحسين وتطوير مهاراتها وقدراتها، وتغيير سلوكها 
واتجاهاتها بشكل ايجابي، وأن التدريب توجه عملي ألنه يركز على األداء 

 .(22)حيث يعود بالفائدة على األفراد والجماعات
فع وتنمية المهارات وقدرات حيث تتمثل أهمية التدريب في ر

المتدربين وتغيير سلوكهم والتطلع على المعارف الجديدة ومدى اختالف 
الواقع عن النظريات، ومن خالل التدريب المستمر تطور قدرات ومهارات 
المتدرب،إن الشخصالمتدرب قبل التحاقه بالوظيفة ستكون احتياجاته التدريبية 

الشخص الذي ال يتعرض إلى تجربة  خالل العمل الوظيفي أقل بكثير من
 .التدريب المسبقة

ن الدعائم األساسية والمقومات الرئيسية للعملية التعليمية هي كما أ
التربية والتعليم والتدريب وتنمية القدرات اإلنسانية لتحسين مكانته الوظيفية 

أو القيام بمسؤولياتأكبر وهي بهذه العملية دائمة  أوألداء واجبات إضافية
التدريب من شأنها أن تمد اإلنسان بالمعرفة والمهارة وبعد النظر 

 . (23)والبصيرة

مدخالتال

الطالب،  
البحوث، 

والدراسات 
خدمة المجتمع

 

المخرجاتعمليات

البرامج، 
المناهج، 
الطالب، 
الهيئات، 
التدريسية، 
المرافق 
واألبنية 

 وتقنيات التعليم
مصادر )

(التعليم

التقويم، ، التدريس
اإلرشاد، التوجيه، 

الخدمات
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أشارت دراسات عديدة إلى وجود فوارق بين الواقع ومستوى التعليم 
لذا وجب األمر إزالة هذه الفجوة، كما يجب تطوير المهارات ورفع الكفاءات 

بمعارف جديدة عن طريق التدريب المنظم المخطط الهادف لتزويد الطالب 
لتحسين المستقبل وتحسين وتطوير مهاراته وقدراته وتغير سلوكه واتجاهاته 
بشكل إيجابي بناء مع التماشيوالتطور الحاصل في سوق العمل 
ومستقبلهبفاعلية، فالحاجة للتدريب ضرورية لسد الفجوة بين احتياجات 

 .ومتطلبات السوق واألعمال
عض األقسام يشجع على القيام بإيجاد وتجربة نجاح التدريب العملي في ب

برامج تدريب مع وجود أسس مدروسة لتقويم التدريب يجعل منه أداة ناجحة 
 .(24)ألداء أهدافه للتطور والتجديد

 والجدول اآلتي يوضح الفرق بين النمو العلمي والمهني: 
 النمو العلمي النمو المهني

  يرتبط بالدرجة األولى بآلية األداء في
 التخصص

 تحسين إجراءات نقل المعرفة والتدريب عليها 
  تقويم األداء والتغذية الراجعة 
 طرق البحث في التخصص العلمي 

 التمكن من التخصص 
 التوسع الكبير في التخصص 
  متابعة التطورات المعرفية في

 التخصص
 التجديد واالبتكار في التخصص 
  التكوين المؤسسي للتخصص 

تطبيق المعايير المهنية العالمية لعضو هيئة التدريس لتحسين جودة ، حاكم جبوري الخفاجي. م.م
وقائع المؤتمر العلمي األول لكلية اإلدارة  ،(دراسة حالة في جامعة الكوفة)العملية التعليمية

 .4118آذار  09-01جامعة القادسية للمدة من /واالقتصاد

 (25)تتمثل فيما يلي: طريقة التدريب :  
المؤسسة للتدريب فيها، ويشرف على تدريبه كادر تدريسي  اختيار .01

 .ومشرفين عمليين في المؤسسة، وضع له برنامج للتدريب
تقويم أداء الطالب المتدرب من خالل الزيارات اإلشرافية التي يقوم بها   .08

المشرف األكاديمي، على مدى مواظبته على الدوام والتدريب من خالل آراء 
ب من المؤسسة، مع تقرير المدرب المباشر وعن المشاركين في التدري

 .فعاليات وعمليته وتكون له نسبة مهمة في تقييم العالمة
غيابات بتبرير، وضع نماذج لتقويم  0يطبق عليه نفس قوانين الغيابات  .03

أداء الطالب المتدرب تمأل من طرف المشرف األكاديمي والعملي المباشر، 
درب والقيام بتقديم تقرير عن كل ويمكن أن يوضع نموذج للطالب المت

األعمال التي قام بها أثناء التدريب مع تقديم اإلضافات التي يمكن أن يستفيد 
مع إشعاراألستاذبأية مشاكل .. منها قسمه وأيضا الصعوبات التي واجهته

 .تعترض سير التدريب
  في اآلتي (26)يمكن تلخيصها: أهداف التدريب الميداني المحاسبي: 
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  الربط بين البرامج والخطط الدراسية وبين االحتياجات تحقيق
 .الحقيقية لسوق العمل وتأهيل القوى العاملة

  التدريب يترجم المبادئوالنظرياتواألفكار التي تعلمها نظريا وتحويلها
 .إلى واقع وتطبيق عملي

  التعايش مع بيئة العمل واكتساب مهارات االعتماد على النفس وتحمل
 .مواجهة ظروف العمل المختلفة للمحاسبة والتدقيقالمسؤولية عند 

  محاولة الربط بين الواقع العملي والمناهج التدريسية والكادر
 .التدريسي في الجامعة

  توفر فرص عمل للطالب بعد التخرج من خالل تعريف المؤسسات
 .عليه خصوصا ان كانت فترة التدريب طويلة

  العالي وإعداد الكادر اإلسهام في دعم خطط التطوير في التعليم
 .المؤهل لخدمة االقتصاد الوطني وخطط التنمية

  إتاحة الفرصة للمتدرب للمساهمة في تطوير وتصحيح ماهو غير
 .مالئم
 والكفايات األساسية واالستفادة من خبرات  الطالب المهارات إكساب

 .المدربين من حيث إعداد الحسابات والمعلومات
  اكتشاف قدراته ومواهبه الحقيقية في مساعدة الطالب المتدرب على

 .ميدان التطبيق العملي وتنمية االتجاهات والمبادرات االيجابية
  اكتساب الطلبة فرصة التعرف على المشاكل التي تتخلل سير العمل

 .الفعلي وكيفية معالجتها
  ستوى استخدام الحاسوب واالرتقاء إلى مإدخال برامج جديدة في

 .متطلبات السوق
 اعات للتطبيق العملي لكل مساق محاسبي وطرح تخصيص س

 .المشاكل التي تواجه السوق
  عمل ورشات من الحين لآلخر لما يستجد من تغيرات في سوق
 .العمل

من المؤكد أن التعليم المحاسبي هو الذي يتكفل بتوفير احتياجات سوق 
 العمل من األيدي العاملة المؤهلة والمدربة علميا وعمليا والتي تستطيع

 .االجتماعية التي تسعى األمم لتحقيقهو ةمواكبة خطط التنمية االقتصادي
متعلم وهي أن يتحول األستاذ الجامعي إلى  فكرة المحوريةللونشير 

ليمارس عمله وينمو ويتطور مهنيًا لتحسين أدائه بشكل دائم  دائم التعلم
ويتحول إلى قائد ومرشد لطلبته، فضال عن ممارسته البحث العلمي 
والمشاركة مع اآلخرين في إنتاج المعارف وحل مشكالت المجتمع والتجديد 

 .المستمر من خالل الدراسة واإلطالع
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 :اإلطار العملـي
 يتألف مجتمع الدراسة من أربع فئات ذات : مجتمع الدراسة وعينتها

كلية العلوم اإلقتصادية أساتذة المحاسبة في : صلة بموضوع البحث هي
برج  –بجامعة محمد البشير اإلبراهيميوالتجارية وعلوم التسيير

، الطلبة الدارسون في تخصص المحاسبة، أرباب العمل -بوعريريج
 .محاسبياوالمؤسسات التي تتيح الفرصة لتدريب الطلبة 

موزعة على الفئات الثالثة  شخص( 122)وقد تم اختيار عينة قوامها  
وذلك بهدف ضمان تمثيل العينة لمجتمع الدراسة وعدم إغفال أي فئة لها 
صلة بموضوع الدراسة حتى نتمكن من الوصول إلى نتائج مقبولة حول 

 .موضوع البحث ولتحقيق إمكانية تعميم النتائج
 تم تصميم استبيانات خاصة للتحري عن متغيرات :توسائل جمع البيانا

 :البحث وجمع المعلومات، وقد كانت االستبيانات كما يلي
واشتملت على أربعة : اإلستبانة الخاصة بأعضاء هيئة التدريس .1
القسم األول لبيان حقيقة وجود برامج تدريبية، القسم الثاني لبيان : أقسام

الث لبيان أسباب عدم وجود برامج أهداف البرامج التدريبية، القسم الث
 .إن كانت هناك آراء أخرى تدريبية، والقسم الرابع واألخير

طلبة سنة ثالثة  :))تخصص محاسبة/اإلستبانة الخاصة بالطلبة  .8
: ، وقد اشتملت على ثالثة أقسام((ليسانس، سنة أولى ماستر، سنة ثانية ماستر

بية والقسم الثاني إلظهار خصص القسم األول لبيان حقيقة وجود برامج تدري
أسباب االحتياجات للبرامج التدريبية والقسم األخير إن كانت هناك آراء 

 .أخرى
اشتمل القسم األول على معلومات  :اإلستبانة الخاصة بقطاع األعمال .3

عامة والقسم الثاني يقيس مهارات وقدرات المحاسبين الخريجين من جامعة 
الثالث واألخير لتبيان أسباب اإلحتياجات  محمد البشير اإلبراهيمي، والقسم

 .للبرامج التدريبية
 إجابات أعضاء هيئة التدريس: 

اإلجابة بال، أي أن معظم إجابات أعضاء هيئة التدريس % 91 :السؤال األول
تبين عدم تضمن خطة قسم المحاسبة في جامعة محمد البشير اإلبراهيمي 

 .الدراسةتدريبا محاسبيا لطلبة القسم أثناء 
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ( 10)يبين الجدول رقم 

ومعامل االنحراف إلجابات أعضاء هيئة التدريس عن مدى تحقيق البرامج 
 .التدريبية لكل هدف من االستبيان
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 أهداف البرامج التدريبية(: 01)جدول رقم 
الوسط  الهدف

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االنحراف 

 0,25 0,91 3,58 تعريف الطالب بطبيعة ومسؤولية الوظيفة
يسهل التدريب المحاسبي فهم الطالب لما 

 يدرسه في الجامعة
4,29 0,82 0,19 

 0,22 0,94 4,23 تنمية المهارات الوظيفية لدى الطلبة
قدرة الطلبة على الربط بين الجانب النظري 

 للدراسة مع الجانب التطبيقي
4,35 
 

1,18 
 

0,27 
 

نجد أن رأي أعضاء هيئة التدريس في ( 10)بالنظر إلى الجدول رقم 
أن البرامج التدريبية تحقق األهداف هو ما بين إلى حد كبير جدا والى حد 
كبير مما يدل على ضرورة وجود برامج تدريبية وقد انحصر معامل 

 .مما يدل على ضرورة التدريب 1.04،  1.40االنحراف من 
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ( 14)رقم  يبين الجدول 

ومعامل االنحراف إلجابات أعضاء هيئة التدريس حول أسباب عدم وجود 
برج  -برامج تدريبية على مستوى جامعة محمد البشير اإلبراهيمي

 ._بوعريريج

 أسباب عدم وجود برامج تدريبية(: 08)جدول رقم 
الوسط  الهدف

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االنحراف

عدم مواكبة الخطة الدراسية لمتطلبات سوق 
 0,33 0,84 2,17 العمل

عدم استخدام أساليب تدريسية مناسبة 
 0,33 0,84 2,52 لتخصص المحاسبة

عدم توفر الخبرة ألعضاء الهيئة التدريسية 
 0,48 0,99 2,05 في قسم المحاسبة في التدريب

تهمل خطة الجامعة موضوع التدريب 
 المحاسبي باعتباره أمرا خاصا بالطالب

2,88 
 

0,47 
 

0,16 
 

مسؤولية إدارة الجامعة في توفير اإلمكانيات 
 0,84 2,52 الالزمة لوضع برامج تدريبية

 
0,33 

 
عدم وجود تكامل بين الجامعة ومراكز 

 1 1 3 التدريب

كل آراء أعضاء الهيئة أن ( 14)نالحظ من خالل الجدول رقم 
التدريسية كانت محايدة للفقرة األخيرة أي أن سبب عدم وجود برامج تدريبية 
عائد إلى عدم وجود تكامل بين الجامعة ومراكز التدريب، وقد احتلت هذه 

، وقد جاءت الفقرة المتعلقة بإهمال 0المرتبة األولى بمتوسط حسابي  الفقرة
حاسبي باعتباره أمرا خاصا بالطالب في خطة الجامعة موضوع التدريب الم

 .4.99المرتبة الثانية بمتوسط حسابي 
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 إجابات الطلبة 
اإلجابة بال، أي أن معظم إجابات الطلبة تبين عدم % 90 :السؤال األول

تضمن خطة قسم المحاسبة في جامعة محمد البشير اإلبراهيمي تدريبا 
من الطلبة الذين يؤيدون % 82,42مقابل . محاسبيا لطلبة القسم أثناء الدراسة

 .لزوم وجود تدريب محاسبي أثناء الدراسة
دراسة % 10أما عن الساعات المخصصة للتدريب فقد كانت النتيجة 

 .حالة أثناء إعداد مذكرة نهاية التخرج
التوزيع التكراري إلجابات الطلبة الذين ( 10)يبين الجدول رقم 

 22الذين مارسوا هذا التدريب  مارسوا التدريب العملي، علما أن عدد
 .92مستجيبا من أصل 

نجد أن التدريب لم يتم بناءا على ( 10)بالنظر إلى الجدول رقم 
وإنما تم بناءا على مبادرة شخصية، ونرى أن ( ال 02)تكليف من الجامعة 

وفيما يتعلق بوجود (. ال 21)الجامعة لم تختر المؤسسة التي يتم التدريب فيها
نعم ( 21)مؤسسات التي يتدرب فيها الطلبة فقد كانت اإلجابة تقصير من ال

 .وهو ما يدل على ضرورة التركيز على هذه النقطة
الطلبة الذين ( )نعم 91)وفيما يتعلق بالفقرة األخيرة فقد كانت اإلجابة 

بمعنى يبقى الطالب بعيدا عن الواقع ( مارسوا والذين لم يمارسوا التدريب
ترة تدريبية أثناء دراسته الجامعية مما يؤكد ضرورة العملي ما لم يقضي ف

 .التدريب

 االحتياجات للبرامج التدريبية(: 03)جدول رقم
 ال رأي ال نعم 

 48 92 40 تم التدريب العملي بناءا على تكليف من الجامعة
 48 40 02 تم التدريب العملي بناءا على مبادرة شخصية

 48 21 2 التي يتم التدرب فيهاالجامعة هي التي اختارت المؤسسة 
 48 2 21 الطالب هو الذي اختار المؤسسة التي يتم التدرب فيها

تعد الفترة التدريبية أثناء الدراسة الجامعية لطالب المحاسبة هدرا 
 للوقت 

2 20 48 

المخصصة للتدريب كافية إلعطاء الطالب فكرة جيدة  تعد الساعات
 عن العمل

41 42 04 

المؤسسات التي يتدرب فيها طلبة المحاسبة في زيادة وعيهم  تزود
 وإدراكهم للجوانب المحاسبية التي يدرسونها في المحاضرات

21 2 40 

هناك تقصير من المؤسسات التي يتدرب فيها الطلبة بسبب تراكم 
 أعمالها

21 00 40 

طالب المحاسبة بعيدا عن الواقع العملي ما لم يقضي فترة  يبقى
 تدريبية أثناء دراسته الجامعية

91 0 0 
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 إجابات قطاع األعمال 
من مؤسسات التدريب يؤيدون وجود تدريب محاسبي % 011 :السؤال األول

 .للطلبة أثناء فترة الدراسة
حسابات إعداد ( 12)أن درجة القدرة للفقرة ( 12)يبين الجدول رقم 

، أي 1,91ومعامل انحراف  0,08وانحراف  0,02المراجعة النتائج هي 
ومثل هذه . قريبة جدا من درجة قليلة وهذا يستدعي التركيز على هذه المهارة

على التوالي كما هو  1,90، 0.42، 0.2حصل على ( 12)المهارة نجد رقم 
 . ريبمبين في الجدول، وهذا يستدعي التركيز عليها أيضا في التد

مهارة وقدرة المحاسبين الخريجين من جامعة محمد (: 06)جدول رقم 
– برج بوعريريج  –البشير اإلبراهيمي 

درجة  
 القدرة

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االنحراف

درجة  قراءة واستيعاب القوانين والتعليمات
 القدرة

2,45 
 

1,48 
 

0,60 
 

والمكافآت إعداد كشوفات الرواتب 
 للموظفين

درجة 
 القدرة

2,81 
 

1,62 
 

0,57 
 

تسجيل العمليات المالية من واقع 
المستندات في دفتر اليومية وفقا لنظرية 

 القيد المزدوج

درجة 
 القدرة

2,18 
 

1,62 
 

0,746 
 

إعداد ميزانية المراجعة بالمجاميع 
 واألرصدة

درجة 
 القدرة

1,5 
 

1,25 
 

0,83 
 

درجة  المراجعة والنتائجإعداد حسابات 
 القدرة

1,36 
 

1,19 
 

0,87 
 

أن البرامج التدريبية تحقق األهداف تتراوح ( 05)يبين الجدول رقم 
بين حد كبير جدا والى حد كبير، مما يدل على ضرورة وجود برامج تدريبية 

مما يدل على ضرورة  1.21،  1.22وقد انحصر معامل االنحراف من 
 .يرة من وجهة نظر المجيبون من قطاع العملالتدريب وأهميته الكب

 أهمية وأهداف التدريب المحاسبي(: 05)جدول رقم 
الوسط  العبارات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االنحراف

تدريب الطالب أثناء دراسته محاسبيا يسهل عليه 
 ممارسة عمله محاسبا

4,77 
 

2,67 
 

0,56 
 

العملي ما  طالب المحاسبة بعيدا عن الواقع يبقى
 لم يقضي فترة تدريبية أثناء دراسته الجامعية

4,40 
 

2,45 
 

0,55 
 

تزود المؤسسات التي يتدرب فيها طالب 
المحاسبة أثناء دراسته الجامعية بمعارف 

 وتطبيقات عملية هامة له

4,59 
 

2,55 
 

0,55 
 

 0,60 2,30 3,81يتدرب فيها طلبة األقسام  تقدم المؤسسات التي
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المحاسبية كل إمكانياتها إلفادة الطالب بالشكل 
  الالزم

   

إن الواقع المهني لمهنة المحاسبة يفرض تطوير 
 أساليب التدريب المحاسبي

4,36 
 

2,63 
 

0,60 
 

 :نتائج الدراسة أو واقع التعليم المحاسبي
التدريس والطلبة وأرباب نستنتج من مجمل إجابات أعضاء هيئة 

العمل وجود فجوة كبيرة بين الدراسات الجامعية والواقع العملي، سببه 
الرئيسي الضعف الكبير أو انعدام البرامج التدريبية في المجال المحاسبي 
األمر الذي جعل مخرجات العملية التعليمية ال تتوافق مع متطلبات وحاجات 

 :ئج المتوصإلليهاسوق العمل، نحاول تلخيص أهم النتا
 عدم قدرة الطلبة على الربط بين الجانبين األكاديمي والعملي. 
  عدم قيام الجامعات بتوفير االمكانيات الالزمة لوضع برامج تدريبية

 .كفؤة
 عدم وجود إشراف فعلي من قبل األساتذة. 
 ،وهنا  وجود قصور في برامج تحديث المناهج العلمية المحاسبية

يع والمفردات في مواد محاسبية مختلفة، وهذه المناهج كتكرار لبعض المواض
 .ال تتناسب والوعاء الزمني المحدد لها

  مناهج المحاسبة الحالية يغلب عليها الطابع النظري، وهي غير كافية
 لتزويد الطالب بمتطلبات سوق العمل من حيث المهارات والخبرات الالزمة،

العملي للطالب، وربطهم بمواقع وعدم وجود برنامج علمي مدروس للتدريب 
 .العمل بالوحدات االقتصادية

  عدم توفر األعداد الكافية من أساتذة الجامعات المؤهلين في مختلف
التخصصات معتزايد أعداد الطلبة في مؤسسات التعليم العالي خالل العقود 
الثالثة الماضية في مختلف أنحاء العالم، مما أدى إلى تزايد الطلب على 

 .ء الهيئات التدريسية بمختلف مؤهالتهم وتخصصاتهمأعضا
  الحاجة إلى ترشيد العالقة بين عضو هيئة التدريس والطالب وهذا

يتطلب من عضو هيئة التدريس الرجوع للدراسات التربوية لمعرفة كيفية 
التعامل مع الفئة العمرية لطالب الجامعة وهذا يتطلب إعادة لصياغة األهداف 

 .التدريس وغيرهاالتربوية وطرق 
  سرعة التغيير العالمي واالستعداد لتحديات القرن الواحد والعشرين

 .من حدوث تغيرات بيئية ومناخية، والتطور التقني المستمر

 :وعليه نوصي بما يلي
 تطوير التعليم المحاسبي يجب أن يتم في ثالثة محاور أساسية :

 التدريس، البحث التجريبي، الممارسة المهنية؛
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 سياسات مناسبة لالستقطاب واختيار وتعيين العدد المناسب من  وجود
أعضاء هيئة التدريس والكوادر المساندة، مع وضع األستاذ المناسب في 
المكان المناسب، بمعنى ضرورة التوازن بين األستاذ الجامعي والمادة 

 المكلف بتدريسها؛
 أجل  التركيز على الدعم المادي والمعنوي لعضو هيئة التدريس من

تنمية قدراته على التدريس وتشجيعه على استخدام التقنية إلى جانب تشجيعه 
 على تنمية قدراته البحثية؛

  ،تشجيع التعاون بين األكاديميين والممارسين لمهنة المحاسبة
واستطالع آراء الممارسين حول احتياجات الممارسة العملية، ومد ى وفاء 

 متطورة؛برامج التعليم بمتطلبات التطبيق ال
  على الجامعات أن تراعي عند تقديمها لبرامج تعليم محاسبية المعايير

الخاصة بالتعليم المحاسبي الدولي لترقى إلى المستوى العالمي في التعليم 
 ؛المحاسبي ولتناظر أفضل الممارسات في التعليم المحاسبي

 ة تكثيف التعاون والتكامل بين الجامعة ومراكز التدريب لتقريب الطلب
 أكثر من الواقع العملي؛

  التعاقد مع مكاتب المحاسبة للقيام بدورات تدريبية مكثفة لفائدة الطلبة
 في الجامعة وتسخير اإلمكانيات الالزمة لذلك؛

  التركيز على النوع وليس الكم في الدورات التدريبية، ضرورة
ات االعتماد على نتائج تقييم الدورات التدريبية في الحصول على المعلوم

العكسية لتعزيز النتائج واإلجراءات االيجابية ومعالجة النواحي السلبية في 
 دورات قادمة؛

 اعتبار برامج التدريب بمثابة مقاييس من أجل االستفادة بشكل أكبر؛ 
 استخدام التكنولوجيا في مجال التدريب المحاسبي؛ 
 ة إيجاد سبل للتحفيز على التدريب المحاسبي من كال الجانبين الطلب

 ومراكز التدريب؛
  يجب أن تتضمن الخطة الدراسية لطلبة المحاسبة في الجامعات فترة

تدريبية ميدانية إلزامية، وعلى القطاعين الخاص والعام تحمل مسؤولية نجاح 
 مثل هذه البرامج مما يعمق الربط بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي؛

 منظمة بحيث يتم  وجوب قيام التدريب المحاسبي على أسس علمية
تحديد االحتياجات التدريبية ثم تحديد األهداف التدريبية ثم تصميم التدريب بما 

 يحقق االحتياجات واألهداف ثم تنفيذ التدريب وفي األخير تقييم التدريب؛
  ،التأكيد على أن التعليم العالي ليس عملية خدمية ولكنه عملية إنتاجية

ردود اقتصادي واضح على كافة مستويات وأنه يعطي مخرجات إنتاجية لها م
 .الحياة العامة
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أنمار أمين حاجي وعبد الغفور حسن كنعان، الرقابة األخالقية للمتغيرات األساسيةفي  (2)
األعمال ومجتمع أخالقيات "س التعليم الجامعي، المؤتمر العلمي الدولي السنوي الساد

 .4112نيسان،  08-01، جامعة الزيتونة األردنية،"المعرفة
محمد قاسم علي قحوان، أبرز التحديات التي تواجه التعليم العالي في اليمن، المؤتمر  (2)

-00 األردن،الدولي األول حول تطوير البحث العلمي في التعليم العالي، جامعة الزرقاء،
 .4102أوت  00

زة، التعليم العالي وتكييفه مع المحيط االقتصادي بين الواقع والتحديات نصيب حفي (1)
، المؤتمر الدولي األول حول تطوير البحث العلمي في التعليم "دراسة حالة الجزائر"

 .4102أوت  00-00 األردن،العالي، جامعة الزرقاء، 
 .مرجع سابق سالم بن سعيد القحطاني، (9)
سياسات التعليم العالي في البحث العلمي في ضوء ضمان طارق سالمة محمد أحمد،  (8)

الجودة، المؤتمر الدولي األول حول تطوير البحث العلمي في التعليم العالي، جامعة 
 . 4102أوت  00-00 األردن،الزرقاء، 

 .عبد الغفور حسن كنعان، مرجع سابق.أنمارأمين حاجي ود.د (01)
دور التعليم المحاسبي في ترسيخ الممارسات أسامة عبد اللطيف محمود وآخرون،  (00)

دراسة تطبيقية على الجامعات : األخالقية لمهنة المحاسبة والتدقيق والحد من الفساد
، "أخالقيات األعمال ومجتمع المعرفة"س المؤتمر العلمي الدولي السنوي الساد األردنية،

 .4112نيسان  08-01جامعة الزيتونة األردنية كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
سامية غربي وراضية سعدي، آليات تطوير التعليم العالي وربطه بالبحث العلمي في  (04)

الجزائر، المؤتمر الدولي األول حول تطوير البحث العلمي في التعليم العالي، جامعة 
 . 4102أوت  00-00الزرقاء، األردن، 

 سامية غربي و راضية سعدي، مرجع سابق (00)
 .سالم بن سعيد القحطاني، مرجع سابق (02)
طالل الججاوي ومؤيد محمد الفضل،  تقويم دور مناهج التعليم المحاسبي الجامعي  (02)

في بناء المهارات المهنية واتجاهات تطويرها، المجلة العربية للمحاسبة، المجلد الثامن، 
 .4112العدد األول، ماي 

 .طارق سالمة محمد أحمد، مرجع سابق (02)
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هنية بنت عبد اهلل سعداوي، تطوير أساليب التدريس الجامعي في ضوء مهارات  (01)

التفكير العليا، المؤتمر الدولي األول حول تطوير البحث العلمي في التعليم العالي، جامعة 
  . 4102أوت  00-00 األردن،الزرقاء،

 .هنية بنت عبد اهلل سعداوي، مرجع سابق (09)
وفريد عوينات، اإلصالح المحاسبي في الجزائر دراسة تحليلية مداني بن بلغيث  (08)

/  02/02تقييميه،ملتقى حول اإلصالح المحاسبي في الجزائر،جامعة ورقلة،
 .4100نوفمبر

 .مداني بن بلغيث وفريد عوينات، مرجع سابق (41)
 .طالل الججاوي ومؤيد محمد الفضل، مرجع سابق( 40)

مدى مالئمة مناهج التعليم المحاسبي في الجامعات وخالد عويس، خالد قطناني ( 44)
 :العمانية لمتطلبات سوق العمل في ظل تداعيات األزمة المالية

http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Research/ncys/Documents/r201.p
df 

 : بتصرف من( 40)

عبد الرزاق محمد قاسم، تحليل وتصميم نظم المعلومات المحاسبية، دار  
 . 4119الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

نواف محمد عباس الرماحي، تصميم نظم المعلومات المحاسبية وتحليلها،  
 .4118دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 

 .، مرجع سابقوخالد عويس خالد قطناني 

د أبو القاسم زكري، التحديات والمشاكل المعاصرة التي تواجه الجودة محم 
دراسة حالة في كلية االقتصاد فرع (الشاملة للتعليم المحاسبي في ليبيا 

، المؤتمر السنوي الخامس للمنظمة العربية لضمان الجودة في )الجفارة
كرة التعليم حول نظم الجودة وتطبيقها باستخدام أساليب تكنولوجية مبت

 .4100ديسمبر 21 لضمان الجودة في التعليم، تونس

واقع التعليم المحاسبي في العراق ومتطلبات ، زياد هاشم يحيى ولقمان محمد أيوب (42)
 :تطويره، جامعة الموصل العراق

http://www.minshawi.com/other/yehya3.htm 

،  44صفاء هادي سلمان، تحليل واقع التدريب المحاسبي الجامعي، االداري السنة( 42)
 .4111مارس  91العدد 

 .نمار أمين حاجي وعبد الغفور حسن كنعان، مرجع سابق (42)
 .صفاء هادي سلمان، مرجع سابق (41)

 :تصرف من 

 . صفاء هادي سلمان، مرجع سابق 

 .مرجع سابقزياد هاشم يحيى ولقمان محمد أيوب،  
 :بتصرف من  (49)

http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Research/ncys/Documents/r201.pdf
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Research/ncys/Documents/r201.pdf
http://www.minshawi.com/other/yehya3.htm


  ةةواقع  التعليم احملاسيب يف اجلامعة اجلزائريواقع  التعليم احملاسيب يف اجلامعة اجلزائري                                                                                                                                  

147 

 

                                                                                                                   

 .محمد ابو القاسم زكري، مرجع سابق  

 .صفاء هادي سلمان ، مرجع سابق 
سامي عمر علي، التعليم المحاسبي ومواجهة المتغيرات، المؤتمر الوطني االول حول ( 48)

تقييم وإصالح، ...................تحت شعار المحاسبة مهنة ومعايير   المحاسبة،
 .04/12/4112طرابلس 
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 **بوعالق سعدية .أ       *صاطوري الجودي.د

 :ملخص
تهدف هذه الورقة البحثية إلى إبراز دور القطاع السياحي ومساهمته في 
تحقيق التنمية االقتصادية، باعتبار أن التسويق السياحي عموما والتسويق السياحي 

يعتمد عليها في تطوير القطاع االلكتروني خصوصا أصبح أحد أهم األدوات التي 
السياحي، وقد تم االعتماد على المنهج التحليلي تارة والمنهج االستقرائي تارة أخرى 
من أجل تبيان مختلف أدبيات الدراسة وكذا تحليل عناصر المزيج التسويقي 

 .االلكتروني
استخدام تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في  وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن

قطاع السياحة أصبح أمرا ضروريا، فاستخدام التسويق السياحي االلكتروني يساهم في 
نقل المعلومات المطلوبة عن طريق مواقع الويب أو البريد االلكتروني والمتعلقة بكل 
عوامل الجذب السياحي والمقومات السياحية التي تتوفر عليها الوجهات السياحية بشكل 

 .فأفضل وأسرع وباقل التكالي

 -مزيج تسويقي سياحي -تسويق إلكتروني -تسويق سياحي : الكلمات المفتاحية
 سياحة إلكترونية

Résuméر
       Le présent papier vise à mettre en évidence le rôle du secteur du 

tourisme et sa contribution au développement économique considérant le 

marketing touristique en général, et le e-marketing touristique en 

particulier comme étant des outils importants dans le développement du 

secteur du tourisme. Afin de présenter la littérature en rapport avec 

l’étude et analyser les éléments du e-marketing mixte, il est fait recours 

tantôt à la méthode analytique tantôt à celle de l’induction.  

Les conclusions de l’étude conduisent à considérer essentielle l'utilisation 

des technologies de l'information et de la communication dans le secteur 

du tourisme. Ainsi, l'utilisation de l'e-marketing touristique contribue, à 

travers les sites Web ou par le biais du courrier électronique, au transfert 

des informations qu’exigent à la fois l’attrait et les ingrédients 

touristiques dont disposent les destinations et ce, de meilleure façon, plus 

rapidement et à moindres coûts. 
Mots clés : Marketing touristique, e-marketing, marketing mixte 

touristique, e-tourisme 
 

 الجزائر برج بوعريريج جامعة محاضر أستاذ 
  الجزائر تبسة –جامعة العربي التبسي  طالبة دكتوراه*
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 :مقدمة
يعتبر القطاع السياحي من أهم القطاعات الرائدة في بناء اقتصاديات 

الدول المتقدمة، وذلك لما له من دور في تحقيق التنمية االقتصادية الكثير من 
والمداخيل بالعملة الصعبة، فهو قطاع يتداخل مع مجموعة من القطاعات 
األخرى السيما منها قطاع النقل، قطاع التجارة، قطاع الصناعة التقليدية، 

همية قطاع االتصال وغيرها من القطاعات، األمر الذي جعل الدول تولي أ
كبيرة لتحقيق األفضل فيه وتحسين مداخيلها خاصة مع المنافسة التي يعرفها 
هذا المجال من جهة، وما تعرفه بعض الدول السياحية من اضطرابات 
سياسية أو أمنية ساعدت منافسيها على استقطاب نصيبها من السواح من جهة 

 .أخرى
امة في صناعة لذا أصبح التسويق السياحي أحد العناصر الرئيسية اله

السياحة، ونظرا ألن الحركية السياحية تتميز بالموسمية إلى حد كبير، وبهدف 
تنشيطها من الضروري االهتمام باالتجاهات الحديثة في مجال التسويق؛ 

للوجهات والخدمات  كأداة ترويجيةفاالعتماد على التسويق االلكتروني 
ع السياحة التي قد يرغبون السياحية وكوسيلة الستقطاب السواح وتحديد أنوا

فيها وتفضيالتهم والعمل على تلبيتها، سيمكن حتما من تخفيض التكلفة والجهد 
على العميل من جهة وسيزيد من حجم الطلب السياحي أكثر ألنه سيقدم 

 .المعلومة بشكل أسرع وأفضل عبر الدول والقارات
فعلى الدول الراغبة في تحسين اقتصادها والساعية ألن تكون قطب 
سياحي العمل على التعرف على الفرص والتهديدات ونقاط القوة والضعف 
سواء اجتماعيا، بيئيا أو اقتصاديا، ومواجهتها من خالل البحث عن الطرق 

سة الممكنة الكترونيا لخلق الميزة التنافسية التي تضمن لها مواجهة المناف
 . بأريحية أكثر

ومن أجل تحقيق التسويق السياحي بفعالية اكبر والوصول إلى النتائج 
حسب تقرير المنظمة العالمية المرجوة منه البد من توفير متطلبات معينة، ف

ارتفاعا في عدد السواح  4102للسياحة عرفت السياحة العالمية في سنة 
زيادة في عدد السواح إن الستة سنوات األخيرة عرفت و ، 4,4%بمعدل 

مليون  821بـ  4101حيث قدر عدد السواح سنة . سنويا %2بحوالي 
يستمر باالرتفاع ليصل الى  4100مليون سائح سنة  882سائح ليرتفع الى 

 (1).4102سائح سنة  0092و 4102مليون سنة  0002
مليون سائح  218بـ  4102وقدر عدد السواح حسب المناطق لسنة 

مليون أي  419لتليها قارة آسيا ومنطقة الباسيفيك بـ  51%بة بأوربا أي بنس
مليون سائح لنفس  20وتبقى قارة إفريقيا في آخر الترتيب بـ  23%بنسبة 

السنة وهو ما يفسر ضعف االستراتيجيات التي تنتهجها الدول لتشجيع القطاع 
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 من جهة والوضع األمني واالقتصادي المتردي لبعض الدول على الرغم مما
 . تتوفر عليه هذه القارة من مقومات سياحية جذابة ونادرة

ضمن هذا السياق سيتم تناول في هذه الورقة البحثية إشكالية يمكن و
 :صياغتها وفق التساؤل الرئيسي اآلتي

كأداة ترويجية  هي متطلبات نجاح التسويق السياحي االلكتروني ما'  
واقع استخدام االنترنت في ؟ وما هو فرضتها تطورات اإلعالم واالتصال

 'العالم كمؤشر لحتمية تطبيق التسويق االلكتروني في الجزائر؟ 
أولته االقتصاديات  ذيوتعود أهمية هذا البحث إلى االهتمام الكبير ال

المختلفة لقطاع السياحة باعتباره أحد أهم مصادر المداخيل من العملة 
ي القضاء على البطالة، الصعبة وأهم قطاع يوفر مناصب الشغل ويساهم ف

كما أن الدارسات المتواصلة لهذا الموضوع من جوانب عدة اجتماعيـة، 
اقتصادية وسياسية للوصول إلى تحديد األسس والميكانيزمات التي يمكن 

 .وضعها وتنفيذها لتحقيق أكبر المنافع الممكنة لالقتصاد والمجتمع
حة االلكترونية كأداة أهمية استخدام السيا بيانإلى ت البحث هذا ويهدف

ترويجية حديثة فرضتها مجموعة من التغيرات االجتماعية واالقتصادية، وكذا 
متطلبات تطبيقها، كما يهدف إلى عرض أرقام وإحصائيات عن استخدام 
االنترنت في العالم وما يعكسه ذلك من االنتشار الواسع الستخدامها في 

 . مختلف متطلبات الحياة
البحث على المنهج التحليلي تارة والمنهج االستقرائي تارة  يعتمدو

أخرى من خالل الدراسة المكتبية التي تقوم على تجميع البيانات الخاصة 
 .بالموضوع اعتمادا على مجموعة من المراجع العربية واألجنبية

ووصوال إلى اإلجابة على إشكالية الموضوع وتحقيقا ألهداف 
 :محاور رئيسية على النحو التالي أربعة وع إلىالدراسة تم تقسيم الموض

مفاهيم نظرية حول التسويق السياحي والتسويق السياحي  
 االلكتروني 

  المزيج التسويقي السياحي االلكتروني 
 متطلبات السياحة االلكترونية 
استخدام االنترنت في دول العالم وإفريقيا وانعكاس ذلك على  

 .التسويق السياحي بالجزائر
 يم نظرية حول التسويق السياحي والتسويق السياحي االلكترونيمفاه -1
 تعريف السياحة -1-1

من بين التعاريف التي تناولت السياحة يمكن إدراج عدد منها في ما  
 :يلي
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تعرف على أنها تنقل مؤقت لألشخاص فرديا أو جماعيا من مقر سكناهم * 
الروحية ورفع المعنويات إلى اتجاه آخر للترفيه عن النفس وإشباع الرغبات 

 (2).والحاجات الثقافية مما يؤدي إلى ظهور نشاط اقتصادي جديد
كما تعرف على أنها مجموعة النشاطات الناتجة عن السفر أو انتقال * 

األفراد من مكان اإلقامة األصلي، طالما أن هذا االنتقال ال يدخل في إطار 
 (3).النشاط المربح

ر والعالقات الناتجة عن عمليات التفاعل بين وأيضا هي مجموعة الظواه* 
السياح ومنشات األعمال والدول والمجتمعات المضيفة وذلك بهدف استقطاب 

 (4).واستضافة هؤالء السياح والزائرين
قبل المرور لتقديم بعض التعاريف المتعلقة بالتسويق السياحي البد 

اعات، ويعرف من تقديم تعريف التسويق االلكتروني كمجال يظم عدة قط
على انه االستفادة من الخبرة والخبراء في مجال التسويق في تطوير 
استراتيجيات جديدة وناجحة وفورية تمكن من تحقيق األهداف والغايات 
الحالية بشكل أسرع من التسويق التقليدي، باإلضافة إلى توسع ونمو األعمال 

 (5).بدرجة كبيرة في وقت قصير وباستثمار أقل لرأس المال
كغيره من  يتعامل قطاع السياحة:  تعريف التسويق السياحي -1-8

القطاعات مع فئة معينة من المستهلكين وبوجود المنافسة لزم استخدام 
التسويق لتحديد حاجات المستهلكين والعم على توفيرها بالمواصفات 
المطلوبة، وعليه يمكن التطرق إلى جملة من التعاريف التي تناولت التسويق 

 :السياحي
عملية موجهة نحو السائحين تهدف إلى تأمين وتلبية  يعرف على أنه* 

احتياجاتهم االستهالكية، وذلك عبر القنوات التوزيعية للمؤسسات السياحية 
المختلفة، والتي تتفاعل مع هؤالء السائحين تحت ضغط وقيود البيئة 

 (6).الخارجية التي تنشط فيها هاته المؤسسات السياحية
و التنفيذ العملي والمنسق لسياسة األعمال من قبل المشاريع السياحية ه* 

سواء كانت خاصة أم عامة على مستوى محلي، إقليمي، وطني أو عالمي 
بغرض تحقيق اإلشباع لمجموعات المستهلكين المحددين ومما يحقق عائدا 

 (7).مالئما
سياحي من خالل التعاريف المدرجة أعاله يمكن القول أن التسويق ال

أو خاصة في بيئة نشاطها /هو نشاط تقوم به المؤسسات السياحية عامة و
أو دولية بما يسمح من تحديد نطاق أسواقها وفئات /سواء أكانت وطنية و

السواح التي يمكن استقطابها بحيث يمكن الوصول إلى تحقيق توافق بين ما 
 .ون متعددةوحاجات السائح التي قد تك تقده المؤسسات من خدمات سياحية

 يساعد التسويق االلكتروني على انتقال المعلومات بين البائع
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 .(8)والمشتري، كما أنه يخفض من عدد الوسطاء بينهما
من أهم ما يتميز به التسويق االلكتروني أيضا تكلفة عملية التبادل 

 (9).وسرعة انتقال المعلومات المتعلقة بالمنتوج
التسويق السياحي من خالل دوره في يمكن اإلشارة هنا إلى أهمية 

دراسة سلوك المستهلك؛ حيث يساعد على تحديد حاجات السواح وعلى 
أساسها تحديد نوع الخدمات التي ستقدمها المنظمة السياحية، كما أنه يساعد 
على زيادة القدرة التنافسية للمنظمات السياحية من خالل العمل على التحسين 

وضة وكذا أسعارها مما يجعلها تسعى دائما المستمر في الخدمات المعر
 .للتميز على منافسيها

تعددت التعاريف المقدمة في : تعريف التسويق السياحي االلكتروني  -1-3
هذا اإلطار وكل واحد منها يركز على جانب ولكنها لم تختلف في استخدام 

 :تكنولوجيات اإلعالم واالتصال وعليه سيتم عرض بعض منها في ما يلي
يعرف على أنه استخدام األعمال االلكترونية في مجال السفر والسياحة،  *

واستخدام تقنيات األنترنت من أجل تفعيل عمل الموردين السياحيين 
 (10).والوصول إلى تسهيالت أكثر فعالية للمستهلكين السياحيين

وأيضا تعرف السياحة االلكترونية على أنها تلك الخدمات التي توفرها * 
جيا المعلومات واالتصاالت بغرض انجاز وترويج الخدمات السياحية تكنولو

والفندقية عبر مختلف الشبكات المفتوحة والمغلقة، باالعتماد على مبادئ 
وأسس التجارة االلكترونية، ويتعدى في الواقع مفهومها إلى أبعد من ذلك، 

رونية فهي تشمل السياحة المتنقلة أو الجوالة المستخدمة لألجهزة االلكت
 (11).المحمولة وغيرها

من خالل التعاريف السابقة يمكن القول بأن التسويق السياحي  
االلكتروني يعتمد على استخدام تقنيات وتكنولوجيات االتصال بهدف الترويج 
للخدمات السياحية وتسهيل االختيار فيما بين الوجهات السياحية بالنسبة 

 . للمستهلك
اآلثار منها ما من لكتروني يحقق جملة استخدام التسويق السياحي اال

 :يلي
تيسير تقديم المعلومات التي تعتمد عليها صناعة السياحة، حيث أصبح  -

بإمكان السائح الحصول على جميع البيانات والمعلومات التي يبحث عنها 
 . حول المنتج السياحي الذي يرغب فيه

تميز المنتج السياحي تخفيض تكاليف الخدمة السياحية المقدمة، وبالتالي  -
 .بميزة نتيجة النخفاض األسعار

سهولة تطوير المنتج السياحي وظهور أنشطة سياحية جديدة تتفق مع  -
 .شرائح السواح المختلفة

 .زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات السياحية -
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يستطيع مقدم الخدمات السياحية التعريف بأعماله ومنتجاته بكل سرعة  -
 .وسهولة

عد الترويج باالنترنت على استهداف واستقطاب شرائح أوسع من يسا -
 .المستهلكين السياحيين

استخدم التجارة االلكترونية في المجال السياحي يؤدي إلى استقطاب  -
 (12).االستثمارات األجنبية

 ميزات وأهداف التسويق االلكتروني السياحي -1-6
نظرا للتطورات العديدة : ميزات التسويق االلكتروني السياحي  -1-6-1

والمتسارعة التي عرفتها المجتمعات، وسعيا لكسب الوقت والجهد والمال 
اتجه العالم إلى استخدام المجال االلكتروني االفتراضي للقيام بالمعامالت 
التجارية كما أصبح عرض الخدمات السيما في المجال السياحي له سوقه 

لكثير من هواة السياحة واألسفار خاصة االلكترونية التي غالبا ما يتجه لها ا
لذا فان هذا المجال له من المميزات التي سيتم ذكرها . عبر الدول والقارات

 :فيما يلي
يساعد هذا النمط من التسويق المستهلكين الذين ال يتوفر لديهم الوقت  -

الكافي للبحث على ما يرغبون فيه من خدمات سياحية فاختصار الوقت وهو 
 .عن الطرق التقليدية لالختيار ما يميزه

أيضا فان إتباع هذا النمط لالختيار يوفر الجهد، فعوضا من االنتقال الفعلي  -
لوكاالت السياحة واألسفار يمكن للمستهلك اختيار الوجهة السياحية التي 

 .يرغب في زيارتها دون جهد
ت مقارنة إنخفاض أسعار المنتجات السياحية التي يتم تسويقها عبر االنترن -

بالسلع األخرى، وهذا نظرا لعدم وجود بعض المصاريف كاإليجار والصيانة 
 . وغيرها

وفي نفس السياق أيضا يتيح هذا النمط الفرصة للمستهلك في إجراء  -
المفاضلة بين أسعار الخدمات السياحية ألكثر من وجهة قبل القيام بعملية 

 .الشراء
ساعة،  42يمكن أن يتم على مدار الميزة األخرى أيضا هي أن التسوق  -

 .واالختيار بين تشكيلة واسعة من الوجهات والمعطيات
 .توفير فرص العمل، وتنويع العائد االقتصادي ومصادر الدخل القومي -
تحسين البنية التحتية للدولة والمساهمة في تطوير القطاعات الفاعلة  -

 .كالصناعة، النقل والثقافة وغيرها
المدفوعات عن طريق زيادة ما تتحصل عليه الدولة من تحسين ميزان  -

 . عملة أجنبية نتيجة االستثمار في هذا القطاع
من أهم أهداف التسويق : أهداف التسويق السياحي االلكتروني -1-6-8

 (13): السياحي االلكتروني ما يلي
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 .تحسين مبيعات الخدمات الفندقية والسياحية -
 .عروض خاصة لترويج المبيعات إلى السائح تقديم -
تزويد السائح بالرسائل اإلخبارية والنشرات االلكترونية وتمكنه من  -

 .الوصول إلى ما يحتاجه من بيانات ومعلومات وخدمات
تطوير وتحسين االتصاالت الداخلية بين المؤسسات السياحية وبين  -

 .متعامليها
 .المؤسسة السياحية النقل االلكتروني للبيانات داخل -
 .تسريع اإلجراءات وتحسين األداء في تقديم الخدمات الفندقية -
 المزيج التسويقي السياحي االلكتروني  -8

حيث يعرف المزيج التسويقي على أنه مجموعة من الجهود المتفاعلة 
مع بعضها البعض بشكل يساعد على تشكيل خطط وسياسات يؤدي تطبيقها 

المطلوبة، وهكذا فان تحقيق األهداف ال يتم إال من خالل إلى تحقيق األهداف 
جهد تسويقي متكامل تتحدد فيه جهود التخطيط للمنتجات مع التسعير 

 (14).والترويج والتوزيع
تضع المنظمات السياحية برنامجا متكامال يتم من خالله  وعليه 

إلى  تحديد مواصفات الخدمة وسعرها وكيفية توزيعها والترويج لها للوصول
  .أهدافها وأسواقها المستهدفة

تبعا لخصوصية السعر في المنتوج الخدمي : تسعير المنتج السياحي  -8-1
باعتباره منفرد الخاصية فيجب على المنظمات الخدمية أن تكون أكثر 
تصورية ومرونة، حيث أن السعر نتاج إلدارة التسويق والتكلفة المحاسبية 

بمكان أدائها ووقت العمل كما يتأثر بالمهارة للمنتوج، فسعر الخدمة يتأثر 
 .وكذا مكانة مقدم الخدمة إلى جانب عوامل أخرى كالمنافسة

يستند التسويق االلكتروني للخدمات السياحية أيضا لهذا العنصر المهم 
من عناصر المزيج التسويقي، حيث يتم عرض أنواع الخدمات السياحية 

البوابة االلكترونية للوكالة السياحية أو  الممكنة والمتاحة وأسعارها من خالل
الفندق مثال وهو ما يمكن طبعا المستهلك أو طالب الخدمة من المقارنة 
والمفاضلة بين ما هو متاح لدية من خيارات واتخاذ قرار المضي في طلب 

يمكن القول أن استخدام وسائل الدفع االلكترونية . الخدمة السياحية من عدمه
هناك . ذا النوع من الخدمات ومشجعا على انتشارها وتشجيعهايعتبر مكمال له

 (15):ثالث سياسات للتسعير في المنتوج الخدمي وهي
ويطبق في هذه الحالة سعرا واحدا على كل الزبائن سعــر واحد للكل؛ * 

بغض النظر عن السن، الجنس، الدخل أو وقت اقتناء الخدمة ومن األمثلة 
لفنادق او االستفادة من التأشيرة عن طريق على ذلك تسعيرة الغرف في ا

 . وكالة السياحة واألسفار أين تطبق هذه السياسة
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قد يتضمن هذا النوع من السياسة لكل : سعر واحد للكل تحت طرق معينة* 
الخدمات المقدمة خالل السنة، وتسعير مواسم معينة كموسم االصطياف 

 .بطرق مختلفة عن تلك المقدمة في باقي السنة
تطبق هنا أسعار مختلفة على زبائن نفس الخدمة تبعا لنوعية : سعر متميز *

فقد يتعامل نفس الزبون لسنوات طويلة . الزبون ومعاملته مع المؤسسة
الكترونيا مع وكالة سياحية معينة أو فندق معين حيث يصبح من الزبائن 

التي األوفياء للمؤسسة السياحية ويتلقى نتيجة ذلك تسعير خاص للخدمات 
 .يطلبها

وتجدر اإلشارة هنا إلى وجود طرق أخرى لتسعير الخدمات السياحية ومنها 
على أساس التكلفة، على أساس الطلب وعلى أساس المنافسة وغيرها من 

 .الطرق
يعطي تعدد طرق التسعير مرونة أكثر ومجال أوسع لمقدم الخدمة من 

ين والمواسم أيضا، اجل تقديم خدماته بتسعيرة تتماشى والسواح المستهدف
وذلك لما للتسعير من تأثير على الحركة السياحية حيث تتأثر قرارات السواح 

 .بتكلفة السياحة

هناك قناتين لتوزيع المنتج : توزيع المنتج السياحي الكترونيا -8-8
السياحي بالطريقة التقليدية وهي طريقة التوزيع المباشر، حيث تتم دون 
االعتماد على منشات التوزيع المتاحة في األسواق، أي الوسطاء، وذلك 
باالتصال المباشر مع المستهلكين النهائيين، وتعمل هذه الطريقة على الحد 

عملية توزيع المنتج السياحي ومثالها  عنمن المصاريف واألعباء الناجمة 
شركات الطيران التي تبيع تذاكرها إلى الزبائن مباشرة، وطريقة التوزيع 
غير المباشر والتي تعمل على توزيع األعباء ومصاريف التوزيع على 
مختلف المتعاملين والوسطاء والمساهمين في عملية توزيع المنتج السياحي 

للجوء إلى هذه الطريقة في حالة المؤسسة السياحية الكترونيا، وعادة ما يتم ا
ذات نشاط واسع تلجا إلى الوسطاء لتغطية أكبر األسواق الممكنة والمحتملة، 

 :ما يلي  ومن أهم وسائل التوزيع الغير المباشر
تكمل مهمتهم في كونهم وسطاء لتقريب اإلنتاج  :المتعاملين السياحيين -

السياحي من المستهلكين، كما يقومون بتوزيع وتهيئة كل وسائل السفر 
وطلبيات السواح، كإعداد السفريات والرحالت وتلبية احتياجاتهم بطريقة 

 .سهلة
 تعد وسيلة فعالة لجلب السواح والمستهلكين: وكاالت السياحة واألسفار -

 تجات والبرامج السياحية كالرحالت والسفرات االستكشافية فهيلمختلف المن
 .تسهل عملية السفر والسياحة
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تعمل على توزيع المنتج السياحي للمتعاملين : الدواوين السياحية -
 .السياحيين ومنظمي الرحالت ووكاالت السياحة واألسفار

ار وقد أصبح النظام االلكتروني لتوزيع الخدمات السياحية مع انتش 
استخدام االنترنت في جميع مجاالت الحياة احد أهم سبل التوزيع في العديد 

 .من الدول
يعتبر العنصر الرابع في المزيج : الترويج في المنتج السياحي -8-3

التسويقي، إذ يعتبر وسيلة االتصال بين المؤسسة السياحية ومستخدمي 
خدماتها وتهدف التعريف بالخدمة وإعطاءها صورة الئقة، وتهدف أيضا إلى 
تحقيق التواصل المستمر بين المؤسسة وزبائنها الحاليين والمرتقبين، كما 

ف إلى إبراز مزايا وعوامل الجذب السياحي تعتبر عملية الترويج عملية تهد
تتم من خالل وسائل متعددة ومثالها . ومختلف الخدمات السياحية الممكنة

وتتصل بفئات مختلفة . االتصال الشخصي، اإلعالنات أو العالقات العامة
وبالتطورات االجتماعية، االقتصادية والسياسية، فالترويج يتطلب التعامل 

 .متغيرةباستمرار مع عوامل 
يعد الترويج السيما في مجال السياحة أداة اتصال إقناعية موجهة 
للعميل سواء حالي أو مرتقب، وذلك بهدف جذب انتباهه وتوجيه سلوكهم 
االستهالكي باتجاه الخدمة السياحية المعروضة، فهو يعتبر رسالة موجهة 

 .للعمالء بغرض االهتمام باستهالك منتوج أو خدمة معينة
دف االتصال على هدف المؤسسة، فغالبا تكون األهداف يتوقف ه

التجارية هي األهداف االتصالية، والهدف ليس فقط رفع الحصة السوقية، بل 
أيضا إقناع الزبائن ومحاولة كسب وفائهم واستقطاب زبائن جدد، وهناك 

 :ثالثة أهداف رئيسية للعملية االتصالية هي
 بالخدمة المقدمة من طرف الهدف هنا التعريف : التعريف والشهرة

المؤسسة السياحية، إضافة إلى انه يمكن تطوير تشكيلة ما، حيث نسبة 
 .الشهرة لعالمة معينة هي نفس مدى معرفة السائح لهذه العالمة

 وهي أن تكون صورة المؤسسة السياحية التي يراها : إيضاح الصورة
هو  الزبون مالئمة له وترضي رغباته، ومستوى الخدمات المعروض

 .الموجود فعليا على ارض الواقع
 الهدف هنا هو البحث عن اإلقناع وإثارة السلوك : التأثير على السلوك

االستهالكي لدى الزبائن وتوجيههم بطريقة إرادية نحو المؤسسة وطلب 
 .منتجاتها وخدماتها

والذي عادة ما يكون ( المصدر)يبدأ االتصال من فكرة لدى المرسل 
الديوان أو الدواوين الوطنية للسياحة وأيضا وكاالت السياحة واألسفار، 
ليتحول إلى رموز كلمات أو معلومات بصفة عامة وهو ما يسمى بالرسالة، 



 التسويق السياحي االلكرتوني بني متطلبات التنفيذ وحتمية الواقعالتسويق السياحي االلكرتوني بني متطلبات التنفيذ وحتمية الواقع                                                                                    

157 

 

نا وباستخدام قنوات االتصال المكتوبة أو المسموعة وااللكترونية في وقت
 الحاضر، حيث يمكن للمرسل إليهم من مستخدمين لهذه القنوات أو المهتمين
بالسياحة االستفادة من محتوى هذه الرسائل والمعلومات وهو ما يتوج برد 
الفعل الذي قد يكون ايجابي ممثال في طلب الخدمات السياحية المختلفة أو 

حات للجهة سلبيا برفض موضوع الرسالة أو حتى قد يكون تقديم اقترا
 .العارضة للخدمات السياحية

 متطلبات السياحة االلكترونية  -3
حتى تتمكن الدول من تحقيق ما يسمى بالتسويق االلكتروني لمقوماتها 
السياحية السيما الجزائر وبهدف الوصول إلى الغايات المرجوة من هذا النهج 

مجموعة من في ظل المنافسة المستمرة، البد أن تعمل الدولة على توفير 
 :المتطلبات الضرورية لتحقيق السياحة االلكترونية ومنها ما يلي

توفير بنية تحتية تكنولوجية من خالل تنمية البنية التحتية لالتصاالت  -
 .وتوفير شبكة اتصاالت متطورة

إعداد برامج ذات أبعاد مختلفة ومتكاملة لتنظيم وتقنين وتطوير السياحة  -
 .االلكترونية

اللغات األجنبية من طرف المورد البشري العامل بالوكاالت السياحية إتقان  -
باعتباره هيئة تساهم في إعداد )والدواوين المحلية والديوان الوطني للسياحة 

السياسة الوطنية الخاصة بمجال السياحة وفي إعداد البرامج الترقوية للسياحة 
سياحي؛ حيث يجب أن والهيئات ذات الصلة بالمجال ال( والسهر على تنفيذها

يتقن عارض الخدمة اللغات األجنبية لحسن تقديم المقومات السياحية للدول 
 .الموقع االلكتروني واالعتماد على المصطلحات المناسبة للمجال السياحي

تهيئة البنية الثقافية لدى المجتمع والتي من شانها مساندة ودعم تنفيذ مثل  -
قع، فأفراد المجتمع لهم دور كبير في هذه االستراتيجيات على ارض الوا

 .حسن تقديم الدولة للسواح الزائرين
ضرورة العمل على تقنين ونشر وسائل الدفع االلكترونية في الدولة  -

 .لتسهيل المعامالت خاصة على السواح األجانب
التركيز على عدة معايير في مجال تصميم المواقع االلكترونية السياحية؛  -

لمصداقية والواقعية في عرض المعلومة والمؤهالت السياحية ومنها معيار ا
 .التي تزخر بها

السيما في المعاهد المتخصصة في )العمل على تكوين المورد البشري  -
بالشكل الذي يجعلها مؤهلة ومبدعة وقادرة على التجاوب ( التكوين السياحي

عتمد إلى مع التطورات وذلك لما للقطاع السياحي من خصوصية باعتباره ي
 .حد كبير على الثقة، حسن المعاملة واإلبداع والتجديد في تقديم الخدمة

 أن تحترم المؤسسات المسوقة للمؤهالت السياحية ثقافات الشعوب التي -
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 .تريد أن تسوق لها خدماتها حتى تحقق نصيب سوقي فيها
إنشاء هيئات أو مصالح مختصة لمتابعة ومراقبة النشاط السياحي  -

تروني، وتكون تابعة لوزارة السياحة باعتبارها الوزارة الوصية على االلك
القطاع، كما تعمل على الحرص على المحافظة على حقوق المستهلك في هذا 
اإلطار باعتبار الجزء األهم المستفيد من الخدمات المقدمة هو في حقيقة 

 .األمر افتراضي ليتجسد بعدها في الواقع
حة االلكترونية في الجزائر البد من وجود حد أدنى حتى يعم استخدام السيا -

 .من استخدام التجارة االلكترونية في المعامالت المختلفة
التنسيق من طرف الوزارة الوصية على السياحة في مجال تقنين  -

 .المعامالت التي تتم بواسطة هذا النوع من السياحة على المستوى الدولي
مستمرة في المواقع السياحية االلكترونية العمل على خلق عوامل جذب  -

 .لجلب زبائن جدد والمحافظة على السواح الحاليين
االعتماد على الدورات التكوينية للمورد البشري العامل في المؤسسات  -

السياحية العمومية أو الخاصة على استخدام آليات التسويق السياحي 
 .األداة الترويجيةااللكتروني لما له من أهمية في دعم نجاح هذه 

االعتماد على الخبراء لتصميم المواقع االلكترونية الخاصة بالمؤسسات  -
السياحية العمومية والخاصة بشكل يمكن للمستخدم التزود بكل المعلومات 
التي يحتاجها عن الوجهة السياحية داخل الجزائر التي يرغب في زيارتها من 

 .خرىجهة ومستوى األسعار والخدمات من جهة أ
وحتى تجني المؤسسات السياحية األهداف التي سطرتها من التسويق 
السياحي البد من وجود مجموعة من العوامل التي تؤدي إلى حد كبير إلى 
نجاح التسويق السياحي، حيث يعتبر تأسيس الموقع االلكتروني على شبكة 

الثاني فيتطلب االنترنت بمثابة االلتزام األول للمنظمات السياحية أما االلتزام 
منها إعطاء االسم الخاص للموقع الذي يجب أن يكون سهال وقابال للحفظ 
وااللتزام الثالث هو تصميم الصفحة الرئيسية، حيث لنجاحها ترويجيا يجب 
أن تكون جذابة ومؤثرة إضافة إلى أن تكون متصلة بمواقع أخرى ذات 

وسيلة دعائية فعالة  عالقة بتسهيل عمليتي البيع والترويج وعليه سوف تصبح
للمنظمة والخاصية الهامة للصفحة الرئيسية هي عنوان البريد االلكتروني 
الذي يعتبر أمرا هاما وجوهريا لغرض البدء بتطوير العالقة مع الزبائن 

وعليه . وتسويق هذه العالقة هو الهدف السوقي للمنظمة السياحية( السياح)
إذا استطاع أن يستجيب للطلبات فالبريد االلكتروني يحقق نجاحا فيما 

وهذا غالبا ما يتم تنفيذه عبر قياس رقابة . والتساؤالت في فترة زمنية معينة
الجودة الذي بدوره يؤدي إلى نجاح موقع المنظمة على االنترنت إضافة إلى 
التطبيقات العملية للعاملين فيها، بما يعني السماح لهم بالوصول إلى الموقع 
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علومات كاملة عن المنظمة السياحية ، ويطلق عليها والحصول على الم
 (16). بالمعلومات االستداللية

ومن بين المتطلبات ذات الطابع التقني يمكن إدراج مجموعة من 
 :النقاط وهي

بحيث يتيح لها عرض : إنشاء موقع ويب خاص بالمنظمة السياحية -
توزيعها وأساليب خدماتها السياحية وإبراز مواصفاتها وأسعارها ونظم 

وقنوات الدفع االلكتروني والتقليدي، كما يمكن تضمين هذا الموقع بكافة 
المعلومات والبيانات المتعلقة بالمناطق السياحية وحسب خصوصية كل منطقة 

 .من اجل الترويج لها ودفع السياح لزيارتها
ة تسعى المنظمات السياحي: استخدام تكنولوجيا محركات البحث والفهارس -

إلى تعريف محركات البحث والفهارس المختلفة بموقعها االلكتروني على 
االنترنت من خالل الدخول إلى هذه المحركات والفهارس وتزويدها بوصف 
جد مختصر عن موقع المنظمة السياحية، وهذه التكنولوجيا تسهل عملية 

تية وصول الزبون إلى الموقع االلكتروني عندما يبحث عبر الشبكة العنكبو
  .عن الخدمات السياحية تتوفر في محرك البحث

وتضم معلومات مختصرة حول المنظمة السياحية : األشرطة اإلعالنية -
وموقعها االلكتروني، كما تحتوي على ارتباط يوصل إلى موقع ويب الجهة 
السياحية المطلوبة أو يؤدي إلى تقديم تفصيالت أكثر حول موقعه الجغرافي 

ألشرطة قد تكون متحركة أو ثابتة وتكون غالبا ملونة وهذه ا وخدماته،
 .وتتضمن أشكاال وصورا مصممة في شكل رسالة موجهة للسائح

يعد وسيلة اتصال سريعة جدا، إذ تصل الرسالة إلى أي : البريد االلكتروني -
مكان في العالم في ثوان، كما انه يتيح للمرسل إرسال الرسالة الواحدة بما 

 .ورسومات إلى أكثر من شخص في آن واحدتتضمنه من صور 
تستطيع المنظمات السياحية أن : غرف المحادثات الفردية والجماعية -

تتصل مع عمالئها الحاليين والمرتقبين من خالل غرف المحادثة، إذ يقوم 
وإقناعه بالخدمات السياحية من ( السائح)مسئولو الترويج والبيع بإعالم الزائر 

 .السياحية على االنترنت خالل موقع المنظمة
وعلى هذا األساس فان نجاح المنظمات السياحية في ترويج خدماتها 
أصبح يعتمد بشكل كبير على كفاءة استخدام التكنولوجيا االلكترونية في جميع 
تعامالتها بهدف تيسير وصول المعلومات والبيانات إلى عمالئها المستهدفين 

 لرفع من حصصها السوقية وزيادةفي مختلف األسواق العالمية، قصد ا
    .الطلب على خدماته
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استخدام االنترنت في دول العالم وإفريقيا وانعكاس ذلك على التسويق  -6
 .السياحي بالجزائر

التعرض إلى نتائج استخدام االنترنت سيتوصل القارئ فعال إلى  بعد
اتخاذ قرار حتمية استخدام التسويق السياحي االلكتروني؛ ذلك أن األدوات 
التقليدية للتسويق لم تعد تتماشى ومعطيات هذا العصر الذي أصبح فيه 

 .استخدام االنترنت طوال اليوم وفي كل مجاالت الحياة السيما السياحة

8019استخدام االنترنت في العالم حسب عدد السكان (: 01)جدول رقم ال

 

Source : www.Internetworldstat.com, 41 /11/ 4102 , 16:42 

 4102من خالل الجدول أعاله يتبين تقديرات عدد السكان لسنة 
في  السكاني نسبة مئوية وكذا نسبة النمووما يعادلها من ( جوان 01حتى )

حيث يالحظ انه على الرغم من كون القارة األسيوية  4102و 4111الفترة 
إال أن هذا   %  55,2تحتل المرتبة األولى في عدد السكان في العالم بنسبة 

النمو الديموغرافي كان له انعكاسه االيجابي على التوجه نحو تحقيق التنمية 
ي دول القارة وأيضا نحو السعي لتحقيق التطور االلكتروني االقتصادية ف

وعلى الرغم من أن نسبة النمو  كضرورة لتحقيق هذه التنمية والتطور،
للفترة من  %  7,415.6السكاني في القارة اإلفريقية والذي قدر بنسبة 

إال أنها تبقى بالمقارنة مع ما تتميز به من سكان والمقدر  4111-4102
في أواخر الترتيب  (  4102جوان  01حتى )من سكان العالم  16,2%بنسبة 

ثم  % 49,6بعد كل من قارة أسيا  % 9,4مستخدمي االنترنت وذلك بنسبة 
، حيث لم يصل 10,7%ثم بعدها أمريكا الالتينية بـ   17%قارة أوربا 

 العدد على األقل إلى نصف عدد سكانها مثل باقي الدول والقارات الموضحة
 .وما يبينه أيضا الشكل أدناهلجدول في ا

http://www.internetworldstat.com/
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مستخدمي االنترنت في العالم مقسمين حسب المناطق (: 01)لشكل رقم ا 
 8019إلى غاية جوان 

 

Source www.Internetworldstat.com; 41 /11/ 4102 , 16:42 

يفسر وجود أكبر نسبة مستخدمين لالنترنت في آسيا بما يقارب 
اتجاه المجتمع األسيوي إلى استخدام االنترنت في الكثير من  %49,6

مجاالت الحياة وأيضا يفسر باالنتشار ثقافة الخدمات االلكترونية وأيضا توفر 
ارة شبكة اتصال في المستوى بما يسمح بهذا القدر من االستخدام، وتليها الق
 17األوربية ولكن بأقل من نصف النسبة المسجلة في المرتبة األولى أي بـ 

وهو ما يؤكد تطور القارة األسيوية بالمقارنة مع األوربية في هذا  % 
وهو ما  % 9,4المجال، لترتب القارة اإلفريقية في المرتبة الرابعة بنسبة 

أخرى لتلحق بالقارة  يدل على أن القارة اإلفريقية الزالت تحتاج إلى سنوات
األوربية والى قرون لتصل إلى ما وصلت إليه القارة اآلسيوية في سنة 

4102. 

استخدام البريد االلكتروني في العالم في الفترة من ( : 08)جدول رقم ال
 8015إلى  8011

 8011 8018 8013 8016 8015 
البريد االلكتروني في 

 4,087 3,843 3,606 3,375 3,146 العالم 

 1,070 991 918 850 788 البريد االلكتروني 
 26% 26% 25% 25% 25% النسبة المئوية

البريد االلكتروني 
 للمستهلكين

2,358 2,525 2,688 2,852 3,017 

Source : The Radicati Group , INC , Email Statistics Report 2011-
2015, p3. 

http://www.internetworldstat.com/
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قدر  4100المعطيات الواردة في الجدول أعاله يتبين أنه في سنة  من
عدد مستخدمي البريد االلكتروني ممثال في استقبال وإرسال الرسائل حوالي 

إن ارتفاع معدل استخدام البريد االلكتروني من  .بريد الكتروني يوميا 012
ي جميع إرسال واستقبال للرسائل يوميا يعود إلى التوجه نحو استخدامه ف

 .مجاالت الحياة من تجارة وسياحة وصناعة وغيرها

استخدام البريد االلكتروني المرسل والمستلم في العالم ( :03)رقم  الجدول 
 8015/ 8011ن م في الفترة

 8015 8016 8013 8018 8011 البريد االلكتروني لألعمال
عدد البريد  متوسط

االلكتروني المرسل 
 للمستخدم يوميا/والمستلم 

105 110 115 120 125 

متوسط عدد البريد 
 االلكتروني المستلم

14 12 19 90 92 

متوسط عدد البريد 
 االلكتروني المرسل

00 02 01 08 20 

Source : The Radicati Group , INC , Email Statistics Report 2011-2015, p3. 

خالل المعطيات المدرجة في الجدول أعاله يتبين أن متوسط عدد  من
بدأ في  4100رسائل البريد االلكتروني المرسلة والمستلمة يوميا من سنة 

وهو ما يشير إلى االتجاه نحو استخدام %  12االرتفاع سنويا وذلك بنسبة 
متوسط كما أن كل من . البريد االلكتروني في عديد المجاالت الحياتية يوميا

البريد االلكتروني المستلم والمرسل عرف ارتفاعا متوسط ليعكس االرتفاع 
 .اإلجمالي لعدد رسائل البريد االلكتروني المستخدمة

وحسب التقرير السنوي إلحصائيات استخدام االنترنت عالميا إلى 
من  9,8%، بلغت نسبة استخدام االنترنت في إفريقيا 4102غاية نوفمبر 

دول األكثر استخداما  01أما في تصنيف الـ . مجموع ما يستخدمه العالم
مليون مستخدم   92,7لالنترنت في إفريقيا احتلت نيجيريا المرتبة األولى بـ 

مليون مستخدم أما المرتبة الثالثة فقد احتلتها كينيا بـ  48,3وتليها مصر بـ 
مليون  5,4رة بـ مليون مستخدم واحتلت تونس المرتبة العاش 31,9

في حين لم تحتل الجزائر أي مرتبة من المراتب العشرة للدول . مستخدم
وفي حقيقة األمر  01 .4102اإلفريقية األكثر استخداما لالنترنت لسنة 

بالمقارنة مع البلد الشقيق تونس البد على الجزائر العمل للسنوات حتى تصل 
، وهذه المعطيات تعكس ضعف إلى ما حققته تونس والدول اإلفريقية األخرى

 .استخدام االنترنت في مجاالت المعامالت التجارية بالجزائر

 



 التسويق السياحي االلكرتوني بني متطلبات التنفيذ وحتمية الواقعالتسويق السياحي االلكرتوني بني متطلبات التنفيذ وحتمية الواقع                                                                                    

163 

 

يبين إحصائيات القارة اإلفريقية حول السكان واستخدام االنترنت ( 06)جدول رقم ال
 (حتى جوان) 8019لسنة 

AFRICA 2016 POPULATION AND INTERNET USERS STATISTICS FOR 2016 

AFRICA 

Population 
(2016 Est.) 

Internet 
Users 

31-Dec-
2000 

Internet Users 
30-Jun-2016 

Penetration 
(% 

Population) 

Internet 
% Africa 

Facebook 
15-Nov-2015 

Algeria 40,263,711 50,000 11,000,000 27.3 % 3.3 % 11,000,000 

Angola  20,172,332 30,000 5,951,453 29.5 % 1.8 % 3,300,000 

Benin  10,741,458 15,000 1,232,940 11.5 % 0.4 % 570,000 

Botswana  2,209,208 15,000 620,000 28.1 % 0.2 % 620,000 

Burkina Faso  19,512,533 10,000 1,894,498 9.7 % 0.6 % 490,000 

Burundi  11,099,298 3,000 526,372 4.7 % 0.2 % 340,000 

Cabo Verde  553,432 8,000 224,183 40.5 % 0.1 % 190,000 

Cameroon  24,360,803 20,000 4,311,178 17.7 % 1.3 % 1,400,000 

Central 
African Rep.  

5,507,257 1,500 224,432 4.1 % 0.1 % 61,000 

Chad  11,852,462 1,000 387,063 3.3 % 0.1 % 200,000 

Comoros  794,678 1,500 59,242 7.0 % 0.0 % 50,000 

Congo  4,852,412 500 357,471 7.4 % 0.1 % 300,000 

Congo, Dem. 
Rep.  

81,331,050 500 3,101,210 3.8 % 0.9 % 1,900,000 

Cote d'Ivoire  23,740,424 40,000 5,230,000 22.0 % 1.6 % 1,800,000 

Djibouti 846,687 1,400 105,163 12.4 % 0.0 % 100,000 

Egypt  90,067,793 450,000 33,300,000 37.0 % 10.0 % 27,000,000 

Equatorial 
Guinea  

759,451 500 181,657 23.9 % 0.1 % 52,000 

Eritrea  6,674,489 5,000 67,000 1.0 % 0.0 % 67,000 

Ethiopia  102,374,044 10,000 4,288,023 4.2 % 1.3 % 3,700,000 

Gabon  1,738,541 15,000 670,197 38.5 % 0.2 % 360,000 

Gambia  2,009,648 4,000 373,865 18.6 % 0.1 % 180,000 

Ghana 26,908,262 30,000 7,958,675 29.6 % 2.4 % 2,900,000 

Guinea  11,780,162 8,000 770,000 6.5 % 0.2 % 770,000 

Guinea-
Bissau  

1,726,170 1,500 70,000 4.1 % 0.0 % 70,000 

Kenya  45,925,301 200,000 31,985,048 69.6 % 9.7 % 5,000,000 

Lesotho  1,947,701 4,000 250,000 12.8 % 0.1 % 250,000 

Liberia 4,195,666 500 348,240 8.3 % 0.1 % 260,000 

Libya 6,411,776 10,000 2,400,000 37.4 % 0.7 % 2,400,000 

Madagascar  23,812,681 30,000 1,100,000 4.6 % 0.3 % 1,100,000 

Malawi  17,715,075 15,000 1,080,620 6.1 % 0.3 % 700,000 

Mali  16,955,536 18,800 1,186,888 7.0 % 0.4 % 770,000 

Mauritania  3,596,702 5,000 455,553 12.7 % 0.1 % 250,000 

http://www.internetworldstats.com/africa.htm
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#dz
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#ao
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#bj
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#bw
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#bf
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#bi
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#cv
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#cm
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#cf
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#cf
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#td
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#km
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#cg
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#cd
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#cd
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#ci
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#dj
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#eg
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#gq
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#gq
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#er
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#et
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#ga
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#gm
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#gh
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#gn
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#gw
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#gw
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#ke
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#ls
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#lr
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#ly
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#mg
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#mw
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#ml
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#mr
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Mauritius  1,339,827 87,000 803,896 60.0 % 0.2 % 580,000 

Mayotte (FR)  220,300 n/a 107,940 49.0 % 0.0 % 49,000 

Morocco  33,322,699 100,000 20,207,154 60.6 % 6.1 % 10,000,000 

Mozambique  25,303,113 30,000 1,503,005 5.9 % 0.5 % 1,200,000 

Namibia  2,212,307 30,000 470,000 21.2 % 0.1 % 470,000 

Niger 18,045,729 5,000 351,892 2.0 % 0.1 % 230,000 

Nigeria 181,562,056 200,000 92,699,924 51.1 % 28.0 % 15,000,000 

Reunion (FR)  867,687 130,000 380,000 43.8 % 0.1 % 380,000 

Rwanda  12,661,733 5,000 3,216,080 25.4 % 1.0 % 510,000 

Saint Helena 
(UK)  

4,513 n/a 1,800 39.9 % 0.0 % 1,500 

Sao Tome & 
Principe  

194,006 6,500 48,806 25.2 % 0.0 % 32,000 

Senegal  13,975,834 40,000 7,260,000 51.9 % 2.2 % 1,700,000 

Seychelles  92,430 6,000 50,220 54.3 % 0.0 % 39,000 

Sierra Leone  5,879,098 5,000 260,000 4.4 % 0.1 % 260,000 

Somalia 10,616,380 200 500,000 4.7 % 0.2 % 500,000 

South Africa  54,777,809 2,400,000 26,841,126 49.0 % 8.1 % 13,000,000 

South Sudan  12,042,910 n/a 1,914,823 15.9 %  0.6 % 150,000 

Sudan  36,108,853 30,000 9,307,189 25.8 % 2.8 % n/a 

Swaziland  1,435,613 10,000 389,051 27.1 % 0.1 % 160,000 

Tanzania  51,045,882 115,000 7,590,794 14.9 % 2.3 % 2,700,000 

Togo  7,552,318 100,000 430,482 5.7 % 0.1 % 280,000 

Tunisia  11,037,225 100,000 5,408,240 49.0 % 1.6 % 5,200,000 

Uganda  37,101,745 40,000 11,924,927 32.1 % 3.6 % 1,800,000 

Western 
Sahara  

554,795 n/a 27,000 4.9 % 0.0 % 27,000 

Zambia  15,066,266 20,000 2,711,928 18.0 % 0.8 % 1,300,000 

Zimbabwe  14,229,541 50,000 6,759,032 47.5 % 2.0 % 850,000 

TOTAL 
AFRICA 

1,158,355,663 4,514,400 330,965,359 28.6 % 100.0 % 124,568,500 

 

Source : www.Internetworldstat.com, 41 /11/ 4102 , 16:42 

أعاله يتبين أن نيجيريا هي الدولة األولى  12وحسب الجدول رقم 
، وتليه مصر 28%في ترتيب دول إفريقيا التي تستخدم االنترنت وذلك بنسبة 

أما المرتبة الرابعة  9,7%وتأتي كينيا في المرتبة الثالثة بنسبة  10%بنسبة 
نت في قارة من مجموع استخدام االنتر 1, 8%فاحتلتها جنوب إفريقيا بنسبة 

إفريقيا وتدل األرقام على أن بعض الدول تميزت بكونها من الدول األكثر 
استخداما لالنترنت في إفريقيا وهو مؤشر على قوة البنية التحتية لالتصال 
من جهة وجود ثقافة تسهيل المعامالت الدارية واالقتصادية على أفراد 

http://www.internetworldstats.com/africa.htm#mu
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#yt
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#ma
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#mz
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#na
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#ne
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#ng
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#re
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#rw
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#sh
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#sh
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#st
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#st
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#sn
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#sc
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#sl
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#so
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#za
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#ss
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#sd
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#sz
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#tz
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#tg
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#tn
http://www.internetworldstats.com/af/ug.htm
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#eh
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#eh
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#zm
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#zw
http://www.internetworldstats.com/africa.htm
http://www.internetworldstats.com/africa.htm
http://www.internetworldstat.com/
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لالتصاالت تتميز بقوتها المجتمع من جهة أخرى، كما أن لوجود بنية تحتية 
  .عامل جذب السواح والمتعاملين االقتصاديين باختالف أهدافهم

 21111،  4111بلغ عدد مستخدمي االنترنت في الجزائر سنة 
مليون  11,000,000 4102مستخدم فقط في حين قدر إلى غاية جوان 

من استخدام االنترنت في إفريقيا، ولكن البد  3,3%مستخدم وما يقارب نسبة 
هو عدد ( مليون مستخدم 11,000,000)من اإلشارة إلى أن نفس الرقم 

، وعليه يمكن 4102نوفمبر  02مستخدمي االنترنت لغرض الفايسبوك حتى 
القول بان هذا العدد يشير إلى استخدام االنترنت في مجال الترفيه أكثر من 

قتصاد واإلدارة والشؤون الثقافية واالجتماعية وغيرها المجاالت األخرى كاال
 . في الجزائر

تؤكد هذه المعطيات اإلحصائية واقع ضعف استخدام االنترنت في 
مجاالت االقتصاد في الجزائر ويتطلب األمر السعي أكثر من خالل السياسات 

 .والبرامج لتشجيع تعميم استخدامها حتى في المجال السياحي
غلب الدول المتطورة اتجهت نحو استخدام االنترنت بشكل ويتبين أن أ

واسع ونسب جد مرتفعة األمر الذي يفسر استخدامها لالنترنت في جميع 
مجاالت الحياة نظرا للتطور الذي عرفته البنية التكنولوجية واالتصالية في 
هذه الدول ولما يوفره استخدام االنترنت من وقت وتكلفة ففي مثل هذه الدول 

بح البحث عن سبل تسريع وتسهيل الحياة للمواطن، وعليه أصبح من أص
الحتمي على الدول الراغبة في تنشيط حركتها السياحية السيما الجزائر 
استخدام االنترنت لتسويق مقوماتها وتحقيق التميز في ظل التغيرات التي 

لحالة العالم السيما في مجال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، كما أن ا يعرفها
من الدول التي تعتبر أقطاب سياحية فرصة  األمنية التي عرفتها مؤخرا العديد

بالنسبة للدول التي تمتلك ما تقدمه للسائح كبديل عن تلك الدول أي بمعنى 
 .استغالل هذه الفرص للتعريف أكثر بعوامل الجذب السياحية الخاصة بها

 الخاتمة
االتصال في قطاع السياحة لقد أصبح استخدام تكنولوجيات اإلعالم و

أمر ضروريا واعتبارها أداة تسويقية حديثة فرضتها التغيرات التكنولوجية، 
االقتصادية وحتى االجتماعية التي عرفتها المجتمعات، وسعيا لتطوير القطاع 
السياحي ولتحقيق التحسين المستمر في الخدمات السياحية أصبح التسويق 

لهذه الخدمات واستقطاب السواح؛ حيث انه االلكتروني جزءا هاما لترويج 
من ميزات استخدام التسويق السياحي االلكتروني انه يساهم في نقل 
المعلومات المطلوبة عن طريق المواقع الويب أو البريد االلكتروني والمتعلقة 
بكل عوامل الجذب السياحي والمقومات السياحية التي تتوفر عليها الوجهات 

ل واسرع واقل تكلفة، وهو األمر الذي يجعل السائح السياحية بشكل أفض
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يختار بين الخيارات المتاحة بكل أريحية والقيام بمقارنة كل العوامل التي قد 
يحتاجها ويرغب في توفرها خالل فترة استجمامه، فاالعتماد على هذا النمط 

 .من الترويج جعل المستهلك يكسب الوقت والجهد وحتى المال
الجزائر العمل على تحسين مكانتها في الترتيب العشر دول  على

األكثر استخداما لالنترنت في إفريقيا وذلك بتوجيه الجهود والموارد وحتى أن 
تطلب األمر تشريع قوانين لفرض أو لتشجيع استخدام االنترنت في كل ما 

 .هو مفيد كالقطاعات االقتصادية، اإلدارية واالجتماعية وغيرها
لوكاالت السياحية أو المتعاملين السياحيين أو الدواوين في لذا فا

استخدام االنترنت في إفريقيا فقط أصبحت أمام  الجزائر أمام واقع إحصائيات
حتمية الترويج عبر مواقع الويب للخدمات السياحية التي يمكنها تقديمها، مع 

ات األخذ بعين االعتبار المجال الجغرافي الذي قد تشمله هذه الخدم
والمصداقية التي تجعل من هذه الطريقة أداة بناء ثقافة الثقة في التعامالت 

 .االفتراضية
وعلى الرغم مما توفره السياحة االلكترونية من مزايا وخيارات 
للسائح إال أنها قد تستخدم كوسيلة للتحايل إذا لم يتم تقنين التعامل بها وطنيا 

البد من التفكير جليا في حماية حقوق ودوليا ألنه ترويج عابر للقارات، لذا 
 .المستهلك

العمل على تنفيذ برامج تكوينية للمورد البشري العامل بهذا القطاع 
 .لكون هذا المورد محوري في تطوير الخدمات السياحية 

باعتبار الظروف االقتصادية التي تعرفها الجزائر جراء انخفاض 
والعديد من القطاعات األخرى  احةأسعار النفط أصبح لزاما عليها اعتبار السي

بديال اقتصاديا للمحروقات، والن الجزائر تزخر بمجموعة من المؤهالت 
السياحية وعوامل الجذب السياحي والتي تتميز بها على بعض الدول 
السياحية، البد من توجيه البرامج والموارد لتحقيق الصناعة السياحية بما 

، تطوير وتسويق المنتجات والخدمات تتضمنه من تنظيمات تعمل على إنتاج
وتجدر . للسواح بما يضمن تحقيق رغباتهم في الدولة الجزائرية المستضيفة

اإلشارة إلى أن السياحة قطاع يمكن له تحقيق الفرق في التنمية االقتصادية 
لما يمكن ان يوفره من مناصب شغل ألنه يعمل بالتوازي مع قطاعات أخرى 

صال، الصناعة التقليدية وغيرها وألنه مورد ال يستهان كالنقل، التجارة، االت
 .به لجلب العملة الصعبة للوطن

العمل على دعم ومرافقة وتمويل ورقابة االستثمارات السياحية التي 
من شأنها زيادة عوامل الجذب السياحي لزيادة الطلب على السياحة في 

 .الجزائر
 ا له من أهمية في ظلتشجيع وتقنين استخدام الترويج االلكتروني لم
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توسع استخدام االنترنت في العالم في جميع مجاالت الحياة، وبغية االعتماد 
على هذا النوع من الترويج لتحقيق احد البرامج التي وضعتها الدولة 
الجزائرية لخدمة قطاع السياحة وهو المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية 

( صورة الجزائر السياحية في العالم والذي تهدف الدولة من خالله الى تثمين)
 .وبالتالي التعريف بالخدمات السياحية ألقطاب االمتياز في الجزائر

 :ةالهوامش والمراجع المعتمد
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4.Conclusion : 

Notre contribution avait pour objet d’identifier 

 empiriquement les facteurs qui influencent  le plus la décision 

d’exporter des PME oranaises. Après avoir passé en revue les 

principales motivations qui poussent la PME à exporter dans un 

premier temps, une étude a été menée sur un échantillon des PME 

de la wilaya d’Oran. Les résultats qui ressortent de cette étude, 

nous permettent de conclure que les facteurs déterminants des PME 

exportatrices oranaises sont des facteurs communs pour l’ensemble 

des entreprises et sont regrouper en trois catégories : des facteurs 

liés aux spécificités internes de la PME, des facteurs liés à 

l’entrepreneur et enfin des facteurs liés à l’environnement externe 

de la PME. Et si nous désirons faire sortir les facteurs qui ont plus 

d’influence sur la décision d’exportation, nous aurons que parmi les 

facteurs les plus pertinents est la demande étrangère, renforcé par 

les caractéristiques du propriétaire-dirigeant, ce dernier occupe 

dans sa PME une position centrale prépondérante et constitue l’un 

des principaux facteurs internes à prendre en considération. Puis 

viennent respectivement en ordre décroissant les facteurs suivants : 

le secteur d’activité, les réseaux de l’entreprise, l’accompagnement 

des autorités, l’importance de l’innovation, les ressources et les 

compétences et enfin les technologies de l’information et de la 

communication : 
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ont également choisi l’Espagne comme premier marché 

d’exportation pour la proximité, les autres PME exportatrices ont 

sélectionné l’Italie et le Canada pour la forte demande dans ces 

deux pays.  

3.4.Les freins à l’export : 

Tableau 4 : Les freins à l’export 

Les raisons 

qui justifient 

le fait que les 

PME ont 

décidé de 

mettre fin aux 

activités 

d’exportation 

Les clients étrangers ont annulé leur 

commande  
70% 

Les fluctuations du taux de change ont 

rendu les produits non compétitifs  
30% 

A cause des difficultés de production 

rencontrées  
20% 

Le processus était trop dispendieux  10% 

Les  raisons 

qui justifient 

le fait que les 

PME 

n’exportent 

pas 

L’entreprise n’est pas intéressée par 

l’exportation 
50% 

Le marché local est suffisant pour 

l’entreprise  
30% 

Les activités d’exportation sont trop 

risquées  
10% 

Le manque d’expérience pour lancer 

l’entreprise sur le marché international  
10% 

Source : réalisé à partir des résultats de l’enquête.  

Interrogées sur les raisons pour lesquelles PME ayant fait 

une tentative d’exportation ont décidé de mettre fin aux activités 

d’exportation, la majeure partie des entreprises a cité en premier 

lieu que les clients étrangers ont annulé leur commande (70%). 

Questionnées sur les principaux facteurs pour les quelles les 

PME non exportatrices ne fait pas d’exportation, la moitié des PME 

ont confirmé que le marché local est largement suffisant pour 

l’entreprise, 30% d’entre elles n’ont pas intéressé par l’exportation, 

10% ont trouvé trop risquées les activités d’exportation et 10% ont 

une manque d’expérience pour lancer l’entreprise sur le marché 

international.   

En observant les résultats présentés précédemment, nous 

pouvons constater que les facteurs environnementaux ont une 

certaine influence sur la décision d’exportation chez les PME, ces 

facteurs sont généralement la forte demande étrangère et dispositifs 

mis par le gouvernement algérien. 
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professionnelle des affaires internationales avant de diriger 

l’entreprise et ils partent en voyage à l’étranger régulièrement. 

3.3.Les facteurs environnementaux : 

Tableau 3 : L’influence des facteurs environnementaux 

 Pourcentage  

Les raisons pour 

lesquelles les PME ont 

pris la décision 

d’exporter 

Les commandes provenant 

de l’étranger               
100% 

La  première expérience 

à l’exportation 

Une sollicitation d’un client 

étranger 
80% 

Une prospection sur les 

marchés étrangers 
10% 

La participation aux foires et 

salons en Algérie 
10% 

L’accompagnement des 

autorités 

Contraignante              40% 

Sans influence             30% 

 Encourageante         20% 

Très encourageante  10% 

Premier marché 

d’exportation 

France 60% 

Espagne, Italie et Canada 20% 

Source : réalisé à partir des résultats de l’enquête.  

D’après le tableau on observe que la totalité des 

exportateurs ont signalé que les commandes provenant de 

l’étranger est la raison principale pour laquelle ces exportateurs ont 

pris la décision d’exporter et 80% des PME enquêtées ont confirmé 

que leurs première exportation a été déclenchée par la sollicitation 

d’un client étranger. Cela confirme que parmi les facteurs les plus 

pertinents pour les décisions initiales d’exporter est la demande 

étrangère. 

Interrogées sur les dispositifs d’appui, 40% des entreprises 

jugent que les dispositifs d’appui sont encourageants, 30% ont 

estimé que les dispositifs d’appui n’ont une influence sur la 

décision d’exportation, 10% des entreprises jugent que les 

dispositifs d’appui sont très encourageants et les 20% restant ont 

estimé que les dispositifs d’appui sont contraignants. 

On ce qui concerne le pays choisi comme premier marché 

d’exportation, 60% des PME exportatrices ont choisi la France 

pour des raisons reliées à la proximité et la langue française, 20% 
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universités, les PME exportatrices utilisent les TIC et elles sont les 

plus innovantes que les autres PME. 

3.2.Caractéristiques du propriétaire-dirigeant : 

Maintenant que le profil distinctif des PME exportatrices est 

identifié, nous pouvons faire le même exercice avec les 

caractéristiques propres aux propriétaires-dirigeants des 

entreprises.  

Tableau 2 : Caractéristiques des propriétaires-

dirigeants 

Caractéristiques des 

propriétaires-

dirigeants 

PME 

exportatrices 

PME ayant 

fait une 

tentative 

d’exportation 

PME non 

exportatrices 

A
g
e
 

De 20 a 30 

ans  
0% 0%     10%  

De 30 a 40 

ans 
20% 10% 10% 

De 40 a 50 

ans  
50% 40% 30% 

De 50 a 60 

ans  
20% 30% 30% 

Plus de 60 

ans 
10% 20% 20% 

Niveau d’instruction Supérieur 
Supérieur et 

secondaire  

Supérieur, 

secondaire et 

professionnel 

La maitrise des 

langues étrangères 
100% 100% 100% 

Compétence en 

management 

international 

60% 40% 0% 

Déplacement 

réguliers vers 

l’étranger 

70% 30% 30% 

Source : réalisé à partir des résultats de l’enquête.  

Par cette constatation, nous pouvons confirmer que les 

propriétaires-dirigeants des PME exportatrices ont des 

caractéristiques différentes de celles des propriétaires-dirigeants 

des PME non exportatrices. Les propriétaires-dirigeants des PME 

exportatrices ont un niveau d’instruction supérieure, ils maîtrisent 

au moins une langue étrangère, ils ont une expérience 
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questionnaire ont été codées et insérées sur le tableur Excel avec le 

tri à plat qui nous a donné des tableaux de fréquence, ces tableaux 

permettent d’observer et comparer les données de chaque groupe 

de notre échantillon. 

3. Présentation et interprétation des résultats : 

3.1.Caractéristiques des PME : 

Tableau 1 : Caractéristiques des entreprises enquêtes 

Caractéristiques de l’entreprise 
PME 

exportatrices 

PME ayant 

fait une 

tentative 

d’exportation 

PME non 

exportatrices 

La taille 

De 01 à 09 30% 40% 40% 

De 10 à 49 40% 40% 40% 

De 50 à 250 30% 20% 20% 

Le secteur 

d’activité 

Agriculture et 

pêche 
50% 40% 30% 

Industries 

manufacturières 
40% 50% 40% 

Commerce 10% 0% 10% 

Services   0% 10% 20% 

L’ancienneté des entreprises Plus de 10 ans 
De 11 a 15 

ans 

De 6 a 10 

ans 

La compétence linguistique 

chez les employés 
100% 90% 60% 

Le niveau de la technologie 100% 90% 60% 

L’importance de l’innovation 
En 

développement 
Insuffisante Inexistante 

Les réseaux de l’entreprise 70% 40% 30% 

Source : réalisé à partir des résultats de l’enquête.  

En observant les résultats présentés dans le tableau, nous 

pouvons constater que les PME exportatrices ont des 

caractéristiques différentes de celles des PME non exportatrices, les 

PME exportatrices exercent leur activité dans l’agriculture et la 

pêche et dans les industries manufacturières, ces résultats 

confirment ce qui était représenté précédemment d’où l’industrie et 

l’agroalimentaire sont des secteurs beaucoup plus exportateur que 

les services. 

Elles sont plus âgées (elles ont plus de 10 ans d’existence), 

elles ont plus souvent au moins un employé qui maîtrise une langue 

étrangère. Les PME exportatrices ont développé des relations 

interorganisationnelles et interpersonnelles avec les fournisseurs, 

les clients, les organismes d’appui publics de même qu’avec les 
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marchés étrangers présentant une faible distance psychique, dont 

les caractéristiques sont identiques ou proches de celles de son 

marché local. La distance psychique entre le pays d’origine et le 

pays d’accueil est définie comme l’ensemble des différences 

culturelles et linguistiques ayant une influence sur la circulation de 

l’information et la prise de décision dans les transactions 

internationales.   

2. Méthodologie : 

Afin d’atteindre nos objectifs empiriques, Nous avons 

effectué une étude de terrain. Cette étude est réalisée au moyen de 

deux questionnaires une adressée aux PME exportatrices, et l’autre 

adressée aux PME ayant fait une tentative d’exportation et aux 

PME non-exportatrices. L’inclusion du groupe des PME non-

exportatrices servira dans un premier temps à comparer le profil 

des PME exportatrices et les PME non-exportatrices et à 

comprendre les raisons pour les quelles ces entreprises n’exportent 

pas. Les questionnaires ont été administrés sur terrain selon le type 

face à face. L’enquête et traitements des données ont été réalisés à 

partir du 22 Juin 2014 jusqu’au 27 Août 2014. 

Et pour effectuer le choix de notre échantillon, nous avons 

appliqué un échantillonnage de type aléatoire simple, nous nous 

sommes appuyés sur le répertoire d’entreprises disponible établi 

par la CCIO,  le fichier des principaux exportateurs algériens fourni 

par la CAGEX ainsi que l’annuaire des exportateurs algériens 

fourni par le CNIS
 
et publié sur le site de l’ALGEX.  

Notre échantillon initial était composé de 50 entreprises, 

dont 16 sont des entreprise avec une activité d’exportation 

régulière, 15 sont des entreprises ayant fait une tentative 

d’exportation (ce qui représente la totalité des entreprises 

exportatrices) et 19 sont des entreprises non exportateurs. 

Considérant les critères de définition des PME et d’autres facteurs 

20 questionnaires sont dus être exclus de l’échantillon initial, donc 

nous avons obtenu 30 questionnaires de recherche valides pour fin 

d’analyse, ce qui représente un taux de réponse de 60%. Ces 

entreprises sont distribuées selon les trois groupes essentiels à notre 

étude : 10 PME exportatrices, 10 PME ayant fait une tentative 

d’exportation et 10 PME non-exportatrices. 

Afin de dépouiller l’ensemble des données collectées dans 

le cadre de notre enquête, nous avons procédé au traitement 

informatisé de celles-ci. Les données recueillies pour chaque 
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compétences permettent une meilleure connaissance des pratiques, 

des règles, des langues et cultures étrangères. Elles peuvent 

déboucher sur une plus forte implication à l’international et 

affectent significativement la décision d’exporter des entreprises de 

petite taille.
(14)

 

 Perception des opportunités et des menaces : Le marché 

international recèle des opportunités mais également des risques 

pour les entreprises en général et les PME en particulier. A ce point 

de vue, un dirigeant qui ose prendre des risques, qui réponde 

activement aux changements de l’environnement et qui prenne des 

initiatives avant ses concurrents est un atout de premier ordre.
(15)

  

1.2.3. Les facteurs environnementaux : 

Les facteurs liés à l’environnement externe de la PME sont 

souvent de nature incontrôlable. Parmi ces facteurs citons en 

particulier : 

 L’étroitesse du marché national : L’étroitesse du marché 

local couplée aux contraintes imposées par l’accélération de la 

mondialisation, constituent souvent les principaux facteurs 

contraignants poussant les entreprises, en particulier les PME à 

appréhender les marchés internationaux. En effet, l’exportation 

s’impose comme un moyen pour la PME d’augmenter ses parts de 

marché lorsque le marché domestique est restreint ou saturé. Il faut 

souligner que, dans les pays en voie de développement, le marché 

domestique reste souvent insuffisant pour encourager des PME à 

l’exportation.   

 Accompagnement des autorités : Les gouvernements qui 

ont le souhait de développer leurs échanges commerciaux doivent 

miser avant tout sur le plus grand engagement des entreprises pour 

relever le défi de l’exportation. Il est tout de même important pour 

les gouvernements de promouvoir le soutien à l’exportation, afin de 

stimuler davantage les exportations par rapport aux importations. A 

cet effet, les gouvernements mettent en place des actions 

incitatives.
(16)

 

 La demande étrangère : A l’occasion d’une manifestation 

commerciale, à la suite d’une demande d’information par courrier, 

d’une rencontre entre les représentants d’entreprises notamment 

dans le cadre de participation aux foires et salons internationaux, la 

PME peut découvrir qu’il existe une demande à l’étranger pour ses 

produits.  

 La proximité psychique : Les PME semblent préférer les  
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l’exportation. D’ailleurs, « les PME exportatrices apparaissent 

plus innovantes que les autres, commercialisent principalement des 

produits de moyenne et de haute technologie, disposent de savoir 

faire précis, très orientés vers les besoins de leurs clients, et ont à 

leur emploi une équipe fortement ancrée sur le terrain. »
(12)

  

 Les réseaux de l’entreprise : Comme nous l’avons 

souligné plus haut, l’appartenance à un réseau offre à la PME des 

informations, des opportunités, des relations de confiance qui 

peuvent mener les PME à décider d’exporter. On distingue 

habituellement deux types de réseaux : les réseaux  interpersonnels 

(réseaux des propriétaire-dirigeants) et les réseaux 

interorganisationnels.
(13)

 

 Production excédentaire : L’exportation peut être abordée 

dans un premier temps comme un moyen d’écouler les stocks de 

produits conçus pour le marché national et que celui-ci ne peut 

absorber.  

1.2.2. Les facteurs liés au dirigeant : 
Le mode de gestion de la PME est fortement centralisé en la 

personne du dirigeant-propriétaire qui occupe une position centrale 

prépondérante et constitue l’un des principaux facteurs internes à 

prendre en considération.  

 Age du dirigeant : Selon l’étude de Leonidou L-C et 

Katsikeas C-S dans les années 1998, citée par  Yan Castonguay, 

l’âge du dirigeant a un rapport significatif avec le fait que certaines 

PME exportent ou n’exportent pas. Cette relation indique que de 

plus jeunes dirigeants tendent à être plus ouverts à 

l’internationalisation que les dirigeants plus âgés.  

 Niveau de scolarité : Selon la même étude un haut niveau 

de scolarité est essentiel pour les dirigeants désirant du succès dans 

les exportations de leur entreprise. Ces auteurs soutiennent que des 

dirigeants plus instruits sont plus ouverts aux affaires 

internationales.
 
Le niveau de scolarité atteint par le dirigeant est 

donc suggéré comme facteur affectant positivement la propension 

d’une PME à exporter.    

 Compétence en management international : Les 

compétences en management international peuvent avoir été 

acquises au cours de la formation initiale du dirigeant et par 

l’intermédiaire de son expérience professionnelle des affaires 

internationales, ses voyages et le temps passé à l’étranger. Ces 
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l’entreprise et sa propension à exporter ; plus l’entreprise à une 

taille importante et plus la probabilité qu’elle exporte est élevée. « 

Néanmoins, [J-L Calof], a trouvé que la petite taille n’entrave pas 

l’exportation de la PME mais limite le nombre de marchés qu’elle 

peut pénétrer.»
(8)

  

De son côté, Scherrer Sylvie confirme l’existence d’un 

certain seuil, en termes de ressources financières et humaines, en 

dessous duquel les entreprises ne se risqueraient pas à exporter. 

Au-delà de ce seuil, qui se situe autour de 200 salariés, c’est 

d’abord les autres caractéristiques des entreprises qui 

détermineraient leur décision d’exporter
(9)

.  

 Le secteur d’activité : Les conditions des échanges 

commerciaux sont considérées comme étant l’un des principaux 

problèmes à l’exportation. Considérant que ces conditions 

d’échanges diffèrent d’un secteur à l’autre, le secteur d’activité de 

l’entreprise a donc un impact sur sa décision  d’exporter ou pas. 

Certaines recherches sur l’internationalisation ont confirmé que 

l’industrie est un secteur beaucoup plus exportateur que les 

services. L’impact du secteur est confirmé par Buigues P-A et 

Lacoste D, ces autres montrent, sur un échantillon de PME 

européennes, que les PME manufacturières, du commerce, du 

secteur de transport et de communication sont les plus actives en 

matière d’exportation
(10)

.  

 Les ressources et les compétences : L’internationalisation 

est une orientation qui demande des ressources et des compétences 

supplémentaires par rapport à la poursuite d’une stratégie 

strictement nationale. Ces ressources et compétences sont multiples 

et complexes. Elles concernent tous les niveaux de l’entreprise.
(11)

 

 Le niveau de la technologie : La maîtrise des TIC ou des 

systèmes de production fortement automatisés constituent un 

avantage technologique qui permet aux entreprises, notamment les 

plus petites, de compenser un déficit de ressources humaines qui 

pourrait réduire leur flexibilité et nuire à leurs capacités de fournir 

une réponse rapide aux besoins des clients. De même, ces 

technologies facilitent le processus d’innovation, rendent la collecte 

d’informations plus facile, plus rapide, moins onéreuse et 

améliorent ainsi le processus de veille de l’entreprise.  

 L’importance de l’innovation : La plupart des recherches 

menées sur l’internationalisation des PME font de l’innovation un 

puissant moteur de compétitivité qui pousse les PME à 
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et a donné lieu à de nombreuses recherches théoriques et 

empiriques : l’approche Resource-Based View (Wernerfelt, 1984 ; 

Barney, 1986, 1991), la théorie des compétences fondamentales 

(Harmel et Prahalad, 1990), la théorie des capacités dynamiques 

(Teece et al, 1997) et l’école évolutionniste (Nelson et Winter, 

1982). Cette théorie postule que l’entreprise est une combinaison 

de ressources hétérogènes, imparfaites et mobiles. La différence 

entre la performance des entreprises est due à cette hétérogénéité. 

Si la possession de ressources est une condition nécessaire, elle 

n’est pas en aucun cas une condition suffisante, l’enjeu étant de 

savoir les mettre en œuvre. Ainsi, combiner des ressources de façon 

efficiente dans des processus exige de compétences, ces dernières « 

forment les pratiques, les savoir-faire et les processus 

organisationnels qui assurent le fonctionnement de l’entreprise et, 

plus encore, permettent à celle-ci de valoriser les ressources dont 

elle dispose. »
(6)

  

 La manière de s’internationaliser retracée par l’approche 

étapiste n’est pas la seule envisageable. Les PME qui n’ont pas 

attendu d’acquérir de l’expérience dans le marché local pour se 

lancer dans l’arène internationale existent depuis très long temps, 

généralement à partir du milieu des années 1980. De ce fait, le 

phénomène de précocité et rapidité d’internationalisation des PME 

remet en cause la description du processus d’internationalisation du 

modèle étapiste. Pour ces entreprises, le processus 

d’internationalisation est rapide et ne suit pas la dynamique 

incrémentale postulée par le modèle étapiste.
(7)

  

1.2. Les facteurs qui affectent la décision d’exportation chez 

les PME : 

L’articulation de principales théories et des études 

empiriques sur l’internationalisation des PME nous permet de baser 

notre liste des facteurs sur trois grandes catégories de facteurs : des 

facteurs liés aux spécificités internes de la PME, des facteurs liés à 

l’entrepreneur et enfin des facteurs liés à l’environnement externe 

de la PME.  

1.2.1. Les facteurs liés à l’entreprise : 

Comme toute autre entreprise, la PME peut être influencée 

par des caractéristiques qui lui sont propres et qui affectent 

positivement sa propension à exporter. 

 La taille de l’entreprise : Il y avait un consensus assez 

ancien dans la littérature établissant un lien positif entre la taille de 
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 Le caractère incrémental du processus se retrouve dans le 

second modèle de l’approche étapiste, le modèle d’Innovation (I-

modèle) suggère l’internationalisation comme un processus dont 

les étapes peuvent être rapprochées à celles d’adoption d’un produit 

nouveau. En effet, un certain nombre d’auteurs ont retenu cette 

vision pour décrire l’internationalisation des PME. Les modèles les 

plus connus sont ceux de Warren J. Bilkey et George Tesar (1977), 

S. Tamer Cavusgil (1980), Michal R. Cinzkota (1982), Stan D. 

Reid (1981) et Constantine S. Katsikeas et Leonidas C. Leonidou 

(1996). Tous ces modèles considèrent que chaque étape à franchir 

constitue une innovation pour l’entreprise, les seules différences se 

situant dans le choix des étapes, leur nombre et dans le mécanisme 

initiateur de l’internationalisation des PME
(5)

. 

1.1.3. L’approche par les connaissances et les réseaux : 

La théorie des connaissances et des réseaux est un troisième 

paradigme théorique de l’internationalisation. Les travaux fondés 

sur cette approche peuvent être regroupés en trois modèles : 

l’approche par les réseaux, l’approche par les ressources et les 

compétences et l’approche « Born Gobal ». 

 Appliquée au processus d’internationalisation, l’approche 

par les réseaux trouve ses fondements dans la prolongation des 

travaux de l’école d’Uppsala. Dans leur article paru dans Journal of 

International Business Studies en 2009, Jan Johanson et Jan-Erik 

Vahlne ont amendé le modèle Uppsala initial et développé une 

nouvelle version basée sur l’importance de la place du « réseau 

d’affaires » dans le processus d’internationalisation. 

L’appartenance à un tel réseau offre à l’entreprise des informations, 

des opportunités, des relations de confiance et des partenaires sur 

lesquels elle va s’appuyer dans son processus 

d’internationalisation. Cette nouvelle version se présente toujours 

sous la forme de quatre séquences qui s’enchainent graduellement :  

 Position dans un réseau ;  

 Connaissances et opportunités du réseau ; 

 Décisions d’engagement dans les relations de réseau ;  

 Résultats au niveau de l’apprentissage et de la confiance. 

 L’approche fondée sur les « ressources et compétences » a 

été popularisé au départ en tant que théorie de l’avantage 

concurrentiel par Edith Penrose (1959), elle a rapidement étendu 

son champ de compétences à la question des frontières de la firme 
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en particulier ses modes d’entrée, est vue comme le résultat d’un 

choix fait par l’entreprise entre l’internalisation et l’externalisation 

des activités. Cette théorie qui constitue un prolongement de la 

théorie de l’internalisation a été développée par Williamson.  

 La théorie éclectique,  développé par John Harry Dunning 

en 1988, met l’accent sur trois types d’avantages pour expliquer 

l’internationalisation OLI : 

 Des avantages spécifiques d’une entreprise : O 

(Ownership advantage)  

 Des avantages spécifiques de localisation : L 

(Localisation advantage) 

 Des avantages de l’internalisation : I (Internalisation 

advantage) 

1.1.2. L’approche par étapes : 

L’approche par étapes ou comportementale de l’entreprise, 

appelée aussi l’approche behavioriste, regroupe les travaux qui 

envisagent l’internationalisation comme un  processus linéaire et 

séquentiel composé d’un ensemble d’étapes appelées « chaîne 

d’établissement »  par lesquelles passe l’entreprise. Les travaux 

fondés sur cette approche peuvent être regroupés en deux modèles : 

le modèle d’Uppsala (U-modèle) et le modèle Innovation (I-

modèle)
(3)

. 

 Le modèle Uppsala (U-model) a été développé au début des 

années 1970 (Jan Johanson et Wiedersheim-Paul, 1975). Le modèle 

initial met l’accent sur l’expérience acquise peu à peu sur les 

marchés étrangers et qui constituerait la clé de 

l’internationalisation. L’internationalisation se présente comme le 

produit d’une série de décisions incrémentales. L’entreprise, en 

intégrant des marchés étrangers, tire des connaissances de cette 

expérience et peut ainsi nourrir son processus de décision et 

accroître son engagement extérieur
(4)

. Les auteurs constatent que 

les entreprises suivent un processus séquentiel scindé en quatre 

étapes : 

 activités d’exportations irrégulières et opportunistes ; 

 exportation via un agent indépendant ; 

 implantation d’une succursale/filiale de vente ; 

 production dans le pays étranger. 
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En d’autres termes, notre contribution tente de répondre à la 

question suivante : quelles sont les facteurs qui poussent les 

petites et moyennes entreprises algériennes à exporter ? 

Pour notre propos, nous structurerons le travail en trois 

parties. En premier lieu, nous ferons une revue de principales 

théories fournies pour appréhender l’internationalisation des 

entreprises en général et les PME en particulier et ce dans le but de 

faire sortir les facteurs qui déterminent les exportations des PME. 

En second lieu nous décrirons la méthodologie utilisée dans la 

recherche. Et enfin la troisième partie sera réservée à l’analyse des 

résultats auxquels nous sommes parvenus. Pour ce faire, 50 

questionnaires ont été remis à des PME oranaises, de ce groupe, 30 

réponses ont été retenues et analysées. 

1. Les théories d’internationalisation et les déterminants des 

exportations : 

1.1. Les théories de base : 

L’analyse de la littérature sur les théories de 

l’internationalisation spécifiques aux PME nous permet d’identifier 

trois grandes approches : l’approche économique, l’approche par 

étapes et enfin l’approche par les connaissances et les réseaux. 

1.1.1. L’approche économique :  
Pour expliquer le développement international des 

entreprises, l’approche économique a fourni plusieurs modèles 

explicatifs dont les contributions se réfèrent à celles en sciences 

économiques. Parmi ces modèles trois principaux courants 

théoriques expliquent le processus d’internationalisation des PME : 

la théorie de cycle de vie de produit (Vernon 1966), le courant des 

coûts de transaction (Williamson 1975) et enfin le paradigme 

éclectique OLI développé par Dunning (1988). 

 Raymond Vernon essaie d’expliquer l’émergence du 

commerce et l’investissement international en utilisant directement 

le concept de cycle de vie du produit et de l’écart technologique 

entre les pays. Selon Vernon la vie d’un produit est rythmée par un 

cycle constitué de quatre étapes successives : lancement, 

croissance, maturité et déclin. A ces quatre  phases biologiques 

correspondent quatre stades d’internationalisation de la firme : la 

production nationale, l’exportation du produit puis la fabrication à 

l’étranger et enfin la réexportation vers le marché de la maison 

mère à partir de pays tiers.
(2)

   

 La théorie des coûts de transactions oùl’internationalisation,  
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Introduction : 

L’Algérie est un pays qui malgré les excédents de sa 

balance commerciale, se caractérise par une prépondérance quasi 

absolue des hydrocarbures, elles représentent l’essentiel des 

exportations Algériennes à l’étranger avec une part de 94%. La 

dépendance excessive vis-à-vis des exportations pétrolières est un 

problème essentiel pour l’économie Algérienne. Plus généralement, 

l’économie Algérienne soufre d’un manque global de compétitivité 

vis-à-vis du reste du monde. Dans ces conditions, la question du 

développement des exportations des PME algériennes apparaîtrait 

comme une des solutions à ces difficultés. En effet, dans le monde 

entier, on s’accorde sur le fait que « l’une des conditions de 

réussite de l’industrialisation d’un pays semble être l’érection d’un 

tissu économique composé, entre autres, de petites et moyennes 

entreprises [PME] »
(1)

. Elles sont des entreprises dont la taille, 

définie à partir du nombre de salariés, du bilan et du chiffre 

d’affaires, ne dépasse pas certains seuils qui sont différents d’un 

pays à un autre. Parallèlement, les pays dont les PME sont 

activement impliquées dans les échanges internationaux bénéficient 

d’une forte position concurrentielle en raison de l’impact reconnu 

des stratégies d’internationalisation sur la croissance économique, 

le développement de la production et la création d’emploi.  

Dans un contexte de mondialisation de l’économie et 

l’exacerbation de la concurrence, certaines de ces entreprises 

mettent en place de véritables stratégies d’internationalisation, ces 

entités ne se lance pas dans l’aventure de l’internationalisation de la 

même manière, pour certaines auteurs, l’exportation constitue la 

forme essentielle de l’implication des PME à l’étranger. L’essor 

des exportations réalisées par les PME s’est accompagné de 

plusieurs recherches pour expliquer, en s’appuyant sur des 

approches et des cadres d’analyse très divers, les comportements 

des PME face au processus d’exportation. C’est un processus qui 

peut dépendre d’une multitude de facteurs aussi bien internes 

qu’externes. Il reste toutefois difficile d’identifier les facteurs les 

plus appropriées qui affectent la décision d’exportation chez les 

PME.  

L’objectif de notre recherche consiste à discerner les 

principaux déterminants qui mènent les PME à s’engager dans une 

stratégie de développement international par le biais de 

l’exportation.  
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Résumé :  

L’objectif de notre recherche consiste à discerner les 

principaux déterminants qui mènent les PME à s’engager dans une 

stratégie d’exportation. Après avoir passé en revue les principales 

motivations qui poussent la PME à exporter dans un premier temps, 

une étude a été menée sur un échantillon des PME de la wilaya 

d’Oran. Les résultats qui ressortent de cette étude, nous permettent 

de conclure que les facteurs qui semblent mieux expliquer les 

exportations des PME oranaises, sont : la demande étrangère 

renforcé par les caractéristiques du propriétaire-dirigeant, le secteur 

d’activité, les réseaux de l’entreprise, l’accompagnement des 

autorités, l’importance de l’innovation, les ressources et les 

compétences et enfin les TIC. 

Mots clés : PME, PME oranaises, l’exportation, le propriétaire-

dirigeant, caractéristiques des PME, l’environnement externe. 

 :ملخص

إن الهدف من هذا البحث هو تحديد العوامل التي تؤثر على قررار التصردير عنرد 

التري تردفع فبعرد عررأ أهرل العوامرل الرئيسرية . المؤسسات  الصغيرة والمتوسطة ميردانيا

تررل إجررراا دراسررة علررى عينررة مررن المؤسسررات الصررغيرة  ،هررذا المؤسسررات إلررى التصرردير

على ضوا هذا الدراسة يمكننا أن نسرتنت  أن العوامرل التري . والمتوسطة في والية وهران

يبدو أنها تفسرر بكركل أف رل صرادرات المؤسسرات الصرغيرة والمتوسرطة لواليرة وهرران 

 ،قطرا  النكرا  ،عل بالمميزات الكخصرية لمرالكي المؤسسراتالطلب األجنبي مد:تتمثل في

وفري األخيرر ير تي  الكفراااتو المروارد ،أهميرة التجديرد ،دعل السلطات  ،شبكات المؤسسة

 .دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

المؤسسرات الصرغيرة والمتوسرطة  ،المؤسسات الصرغيرة والمتوسرطة :الكلمات المفتاحية 

 ،الخصرررائل الداخليرررة للمؤسسرررات الصرررغيرة والمتوسرررطة ،التصررردير ،لواليرررة وهرررران

 .العوامل البيئية الخارجية ،المميزات الكخصية لمالكي المؤسسات
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autres la réunion de certaines conditions. Ainsi, que l’existence 

d’une véritable volonté politique et institutionnelle et une bonne 

gouvernance économique suffisent, à travers l’accélération de 

processus de réformes de structure et la conclusion des partenariats 

gagnant-gagnant, qui seront conjugués à un milieu des affaires 

propice aux initiatives créatrices de valeur ajoutée, pouvant être 

une approche pour développer de telles branches d’activités et 

promouvoir lesdites potentielles NSI. La poursuite du 

développement de ces dernières, en les aidant à conquérir les 

marchés internationaux, sera une véritable opportunité et acquis 

pour l'économie algérienne et ce, compte tenu notamment de 

potentialités et atouts que recèle le pays. 

Conclusion 
La nécessaire diversification de l’économie algérienne, à 

peine amorcée et dont les résultats sont encore peu perceptibles et 

marginales, ne reflétait que sa part dans le commerce international, 

qui, ne cesse de diminuer et sa croissance économique faible et 

volatile. Ces contre-performances peuvent être partiellement 

expliquées par le niveau faible de diversification de système 

productif/industriel, notamment hors hydrocarbures, algérien. 

L’objet de ce travail était de soutenir l’idée selon laquelle la sortie 

de dépendance du pétrole et la diversification des sources de 

financement de l’Algérie pouvaient se construire dans la 

diversification industrielle. Plus spécifiquement, nous avons pu 

mettre en exergue que la question de l’industrialisation de l’Algérie 

devait être inscrite dans une problématique plus large de 

développement national et loin de la logique rentière et de dés-

incitations institutionnelles, qui sont souvent loin de favoriser 

l’émergence d’un nouveau modèle de croissance du pays basé sur 

de nouvelles spécialisations industrielles(NSI), à forte valeur 

ajoutée, créatrice de richesses et d’emploi, susceptible de réduire la 

vulnérabilité extérieur, et de ce fait  pouvoir s’insérer  efficacement 

par le haut de la mondialisation.  
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son économie n’aura besoin que d’une stratégie d’entreprises 

dans le cadre de filières internationalisées.  

La diversification industrielle : un levier sur lequel agir 

Après l’analyse faite sur l’économie algérienne, en termes 

de forces et faiblesses que d’opportunités et menaces, il importe de 

s’interroger sur les secteurs industriels dans lesquels l’Algérie 

pourrait exceller. Ils sont ainsi deux, les critères  sur lesquels on 

pourrait s’appuyer pour pouvoir déterminer les secteurs cibles
(31)

: 

(1) l’attractivité des secteurs (répondant à la demande intérieure, 

ayant un fort potentiel de génération d’externalités positives/de 

structuration et permettant de poursuivre son développement 

export) et (2) la facilité de développement des secteurs (en termes 

de possession d’atouts nécessaires à leur développement 

notamment l’international et ayant une base industriel local).  

Dés lors, il est plus nécessaire de prioriser les secteurs à 

développer  en Algérie pour assurer de forte valeur ajoutée, de 

retour à la fois sur l’investissement/capital. A ce titre, il faut 

souligner la dynamique que connaissent certains secteurs 

industriels algériens ces dernières années, ce dont le pays pourrait 

incontestablement faire la différence, et où l’influence du capital 

étranger commence avoir ses premiers balbutiements.  

Parmi ces secteurs potentiels, on cite : les industries 

mécaniques/automobile, industries d’électronique et 

électromécanique, pétrochimie, Métallurgie, pharmacie, agro-

industriels, logistique et industries créatives, nanotechnologie et 

industries verte. Elles sont autant d’activités industrielles 

émergentes et peu développées dans lesquelles l’Algérie présente 

des avantages comparatifs/compétitifs et un fort potentiel ce dont 

elle pourrait être attractive et compétitive. En Algérie, l’urgence est 

plus industrielle, aujourd’hui. Le monde industriel s’est fortement 

transformé, ces dernières années. La part des biens intermédiaires 

dans le commerce international est aujourd’hui de plus 60%. Et 

cette part est encore plus importante dans les échanges pour 

plusieurs économies (Corée du sud, Turquie…) sur lesquelles, 

l’Algérie pourrait aussi prendre exemple. 

Le développement de ces secteurs pourrait permettre à 

l’Algérie de passer du stade de simple fournisseur d’hydrocarbures 

bruts à celui de producteur et d’exportateur de biens transformés et 

de services d’informations. Mais il doit être bien compris que ne 

serait-ce possible sans une assistance technique extérieur, entre 
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niveau et l’absence de coordination entre le processus de la 

restructuration et la mise à niveau de secteur industriel, conjugué 

en sus à l’absence de politique de diversification serait l’un des 

facteurs importants expliquant la faiblesse de l’investissement dans 

les secteurs structurants. 

4.6. Ingérence politique et absence d’une véritable politique 

industrielle :  

des ingérences politiques persistent dans la conception et la 

mise en œuvre de la politique industrielle algérienne. Une situation 

qui est attribuée fondamentalement au manque de convergence 

stratégique, au manque de visibilité et de cohérence dans la 

démarche des réformes globales n’ayant jamais abordé une manière 

claire le futur rôle de l’Etat face aux mutations tant internes 

qu’internationales.  

5. Perspectives de diversification de l’économie algérienne 

Au-delà cet enjeu-clé pour l’économie algérienne, qui 

découle des observations précédentes où le développement n’est 

fondé que sur les ressources naturelles, en défaveur des secteurs 

productifs,  est-il utile aussi de soutenir que l’Algérie, d’après les 

résultats de tant d’analyses sectorielles sur l’industrie réunit tous 

les conditions et les atouts pour exceller dans plusieurs secteurs 

représentant un fort levier de croissance et dynamisant pour 

l’ensemble de l’économie, en d’autres termes, dans de nouvelles 

spécialisations industrielles(NSI).  

Il s’agit donc en pratique d’identifier un certain nombre de 

secteurs-cibles porteurs destinés tout à la fois à assurer l’insertion 

efficace et non subie du pays dans la nouvelle division 

internationale du travail, tout en permettant la diversification de 

l’offre locale compétitive. L’objectif est la promotion d’une réelle 

compétitivité structurelle à partir d’un complexe de politiques 

industrielles, de maîtrise des savoirs et de R&D appropriées non 

pas sur la seule base des critères statiques d’allocation des 

ressources, mais également sur le ciblage des activités stratégiques 

pour le développement
(29)

.  

Le défi pour l’économie algérienne est, dans ce contexte 

nouveau de la mondialisation, de passer à une politique de l’offre 

qui, favorisant l’émergence des champions nationaux, doit placer 

l’entreprise au cœur des politiques économiques
(30)

. L’enjeu est 

aujourd’hui se libérer de modèle de croissance  basé sur le pétrole 

et passer à celui basé sur de NSI. L’Algérie, si elle veut diversifier 
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 à commencer notamment par le privé algérien et le 

développement en enclaves des multinationales qui bénéficient le 

plus souvent d’un climat d’affaires qui leur est spécifique où les 

lieux d’activités sont hautement sécurisés ayant par conséquent 

comme effets indésirables de gêner l’établissement de liens entre 

l’industrie et l’économie algérienne. 

4.3. La dépense publique et les symptômes de syndrome 

hollandais :    
 il est à noter que la forte politique dépensière menée, ces 

dernières années, par les pouvoirs publiques dans le cadre des 

différents plans de relance par la demande,  dont 90% des dépenses 

ont été injecté dans les infrastructures et leurs effets par conséquent 

sur le développement des biens non-échangeables qui, elle, 

conjuguée entre autres à la structure sectorielle des projets 

d’investissements, avait sans doute constitué un amalgame 

consolidant les traits du mal hollandais. La manifestation de ce 

dernier, se reflétait clairement  au niveau de l’indice des prix à 

l’importation et des exportations. C’est le reste du monde qui a 

profité de la relance, dans la mesure où l’essentiel des intrants des 

entreprises étrangères sont importés de leurs pays d’origine, et du 

ce fait, la hausse de chômage et des prix. 

4.4. Absence d’une stratégie de développement et d’ingénierie 

nationale :  

l’Algérie n’a pas saisi l’importance de son avantage 

comparatif dans le choix des industries cibles. Ella avait mis en 

œuvre une stratégie de développement tourné vers l’industrie forte 

capitalistique et orientée exclusivement vers le marché interne, 

dont les entreprises sont majoritairement à caractère publique. 

L’Algérie avait opté pour l’utilisation des techniques de pointe sans 

pour autant développer une ingénierie industriel national au 

préalable qui serait capable d’assister, de conseiller l’entreprise 

dans ses choix technologiques, ni d’adopter la technologie aux 

conditions endogènes de reproduction et  de capitaliser le savoir-

faire technologique. 

4.5. Restructuration industrielle mal programmée et absence 

d’une politique de diversification : 

il y a l’absence d’un schéma combinant les différents stades 

d’industrialisation et d’articulation entre l’industrie de substitution 

 d’importations et l’industrie de substitution d’exportations
(28)

. En 

parallèles, à l’échec des politiques de restructuration, de mise à 
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de développement économique des pays et en particulier dans un 

processus d’émergence internationale et de ré-industrialisation, est 

indéniable. En effet, alors que la dimension financière a été ces 

dernières années dévalorisée en Algérie, en raison de l’embellie 

financière du pays, s’agissant de la dimension technologique, 

excepté plus au moins la Sonatrach, presque aucun projet de 

partenariat n’avait de réelle dimension exportatrice. Un très faible 

nombre d’entreprises publiques(le privé marginalisé) en partenariat 

ou non, sont intégrées dans les chaines de valeurs mondiales où 

disposent de partenariats orientés export. De plus, les partenariats 

sont exclusivement orientés vers le marché intérieur
(24)

, presque la 

majorité des partenariats conclus entre 2000-2010. Plus de 50% des 

IDE reçus en Algérie entre 1970-2013 sont orientés au secteur de 

l’énergie suggérant une contribution limitée à la diversification des 

exportations
(25)

.  

4. Facteurs de blocage de la diversification de l’économie  

 Si l’on part  de l’examen de la structure de l’économie 

algérienne, se posant les questions suivantes : la spécialisation de 

l’Algérie dans les hydrocarbures ne serait-elle pas un  facteur 

désindustrialisant et répulsif des projets d’investissement productifs 

? Quels sont les facteurs qui empêchent la diversification de 

l’économie algérienne, à rompre avec la traditionnelle 

spécialisation internationale? On doit noter que nombreux sont les 

facteurs qui peuvent constituer obstacles tant à la diversification de 

l’économie qu’à l’émergence de NSI de Algérie. Ces obstacles sont 

le plus souvent liés au cadre général de fonctionnement de 

l’économie, au cadre institutionnel et la gouvernance publique ainsi 

qu’aux objectifs et stratégies de croissance des entreprises
(26)

: 

4.1. Absence de bonne gouvernance économique:  

l’économie algérienne, et plus particulièrement son 

industrie, reste en effet prisonnière d’une conception colbertienne 

où la décision reste fortement centralisée au niveau du pouvoir 

politique. Entrainant deux grands maux : l’inefficacité 

opérationnelle due à la lourdeur bureaucratique et la propension à 

la corruption à cause du manque de transparence dans les processus 

décisionnels
(27)

. À cet égard, le conseil national d’investissement 

est l’expression la plus éclatante du colbertisme algérien en 

soumettant l’économie au seul bon vouloir du pouvoir politique 

sans que celui-ci soit tenu comptable de ses décisions.  

4.2. Prédominance de comportements de recherche de la rente 

chez les acteurs d’accumulation : 
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La production manufacturiere en Algérie a connu un trend 

baissier. En 2006, la production des industries manufacturieres ne 

represente plus que la moitie de celle  de 1989(conséquetivement, 

58.7% et 100%). La baisse continue en 2011(52.7%), 2012 

(51.3%), 2013(47.8%) et en 2014(45.7%)
(18)

. Ces chiffres révélent 

la baisse constante de la part de l’industrie dans le PIB. L’évolution 

de la répartition sectorielle du PIB indique une baisse de la part 

relative de l’industrie. Celle-ci ne représente plus, à prix courants 

en 2014 que 5% du PIB. Dans le PIB hors hydrocarbures, cette part 

ne dépasse guère 9,7%. La désindustrialisation aujourd’hui dans le 

secteur public n’a pas été contrebalancée par le secteur privé. Le 

déclin du secteur public industriel s’exprime aussi au travers de la 

baisse de sa contribution en termes d’emplois (03% en 2007) et le 

faible taux d’utilisation des facteurs, souvent au dessous de 50%
(19)

.  

3.2. Opportunités de diversification ratées en Algérie 

Autant d’opportunités de diversification de l’économie ont 

été    ratées par l’Algérie, dans le cadre des accords d’associations 

avec l’Union européen(UE) comme de partenariats et d’IDE. 

3.2.1. Accord d’association Algérie-UE: commerce en défaveur 

de l’investissement productif 
 En effet, depuis 2005, l’Algérie a importé pour près de 200 

Mrds de Dollars de l’UE, en contre partie, durant la même période, 

les investissements de cette région en Algérie ont représenté moins 

de 4% de ce montant
(20)

 et encore plus dans les seules 

hydrocarbures dont le seul marché de la pièce de rechange 

industrielle de Sonatrach représente en moyenne 3 à 4 Mrds de 

Dollars d’importation par an (99% pièces de rechange et que 1% 

sont produites localement)
(21)

. L’Algérie est le premier marché 

africain, à titre d’exemple, des produits agricoles français, qui ne 

s’est traduit par aucun investissement
(22)

. Les partenaires de 

l’Algérie préfèrent le commerce à l’investissement productif. De 

1990 à 2000, l’Algérie n’avait en fait capté que 0.2% d’IDE 

européens en moyenne par an, alors que l’Egypte, le Maroc et la 

Tunisie ont réussi à attirer respectivement 30%, 14%et 12%. 

L’Algérie ne constitue pas pour les européens une zone 

d’investissements privilégiée. Dans l’accord d’association, il n’y a 

eu aucune garantie d’IDE, c’est plus un système de démantèlement 

tarifaire
(23)

.  

3.2.2. Des partenariats sans orientation à l’export 

L’importance stratégique de partenariats dans le processus  
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    En matière d’investissement, l’évolution de la formation 

brute de capital fixe en Algérie, bien que son taux de croissance ait 

baissé de 18,6% en 2009 à 14,5 % en 2010, reste tout de même 

élevé. Mais le pire est, du coté, de l’investissement privé national 

qui demeure en Algérie très faible en ne participant qu’à raison de 

6%/PIB. Environ 83% de tissu économique est constitué de petits 

commerce/services et 95% de secteur productif de PME/PMI 

d’organisation familiale peu initiées au management stratégique
(17)

. 

Quand à l’IDE, en dépit de sa recherche croissante par les 

gouvernements algériens qui se sont succédé qui le considéraient 

comme un véritable facteur de développement, leur contribution au 

PIB demeurait marginale et extrêmement faible, et ce malgré une 

augmentation substantielle connue en 2010(1.4%) et 2011(1.3%), si 

l’on compare aux autres pays maghrébins. En moyenne sur la 

période 2003-2009, elle s’élève à 1%  en passant ensuite à 0.8% du 

PIB en 2013 et à 0.7% du PIB en 2014, alors que pour la même 

période, la moyenne pour les pays voisins se situe autour, 

consécutivement, de 5, 3.4 et 2.3 (pour la Tunisie), et 3, 3 et 

3.2(pour le Maroc). Le secteur de l’énergie et de services 

constituent souvent le secteur de prédilection des IDE.  

3.1.4. Le secteur industriel en déclin, taux d’utilisation des 

facteurs faible 

Si l’on doit caractériser la vulnérabilité de l’économie 

algérienne par le déclin de secteur industriel et sa contribution de 

plus en plus faible à la croissance, on doit alors souligner que cette 

crise subsiste depuis la fin des années 1970. Celle-ci peut être 

justifiée lorsque l’on examine les résultats affichés aujourd’hui par 

la production industrielle algérienne (voir figure03), on prend toute 

la mesure de l’échec de l’industrialisation du pays. 

Figure 03: Variation de l’indice de production industrielle en 

Algérie(en % entre 1998-2012) 

 

Source : ONS, rapport sur l’activité industrielle , année 2012/2013, collections 

statistiques N° 180/2013, p07. 
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Ainsi, comme le montre la figure (01), le segment des 

exportations hors hydrocarbures sur la période 1966-2008, ne 

représente en Algérie que 5% des exportations globales avec les 

dérivés des hydrocarbures. Pour la période 2015/2016, ces 

exportations ont aussi baissé à 2.063 Milliards de Dollars en 2015 

contre 2.582 Milliards de Dollars en 2014, soit  une baisse de -

20.1%
(14)

.  

Si dans les années 1960/1970, les exportations non-

traditionnelles algériennes représentaient environ 40% du total des 

exportations, ces dernières années, ils n’en sont qu’à peine des 

2%
(15)

. C’est les hydrocarbures et produits dérivés qui demeurent 

les seules principaux postes d'exportation. Tout cela est le signe de 

marginalisation de plus en plus de la place de l’économie 

algérienne dans l’économie mondiale.  Du point de vue des 

importations, il est évident que celles-ci ne cessent de croître: 

dépendance alimentaire, dépendance de l’outil de production des 

approvisionnements extérieurs etc. Quasi-totalement financées par 

les revenus pétroliers. De plus, 60% environ des importations sont 

libellées en euros, de ce fait, toute augmentation de la valeur 

d’euros gonflerait indubitablement la facture d’importation
(16)

.  

3.1.3. La situation de l’investissement en Algérie : prisme de 

l’investissement public 

Le taux de l’investissement en Algérie dépasse le taux de 

l’épargne jusqu’à la fin du Plan d’ajustement structurel en 1998. 

Néanmoins, avec la crise financière de 2008, et les déséquilibres 

qui s’en sont suivis, les dépenses publiques se réduisent (voir la 

figure 02). 

Figure02 : Evolution de taux de l’investissement public et 

d’épargne en Algérie (en % de PIB sur la période (1992-2012) 

 

 
 Source : 

http://colloquealgerie2012dotcom.filwordpress.com/2012/06/page08.png 
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3.1.1. Une croissance extensive, désindustrialisant, faible et 

volatile 

Si l’on doit caractériser la faible croissance économique en 

Algérie par la baisse des exportations et la qualité de dépenses 

publiques, on doit noter que ces dernières ont chuté dans les années 

1980 et le PIB par tête a très fortement baissé dans les années 1990. 

Le taux du PIB/tète ne remontait que par des ajustements 

monétaires dans les années 2000. La forte augmentation du 

PIB/tête dans les années 2000 a été possible grâce à l’effet 

conjugué de la hausse du prix du pétrole et de la transition 

démographique stabilisée. A partir des années 2000, la part du 

pétrole dans le PIB ne cesse d’augmenter. En 1988, les 

hydrocarbures représentaient seulement 20% du PIB, 15% pour 

l’agriculture, et 15% pour le bâtiment, 42.2% pour les services 

alors qu’aujourd’hui les hydrocarbures sont à plus de 50% du 

PIB
(13)

. Cette dépendance vis-à-vis d’un secteur dont l’offre est 

principalement déterminée par la demande étrangère rend 

l’économie algérienne très sensible aux fluctuations des cours des 

hydrocarbures. Au lieu d’entraîner le développement du secteur 

manufacturier, comme ce fut le cas dans d’autres régions, ce déclin 

a été en grande partie compensé par une expansion du secteur des 

services. L'économie nationale a été ainsi livrée à des forces qui 

privilégient toujours les activités spéculatives au détriment de la 

production et créant des positions de rentre et la fuite de la 

croissance à l’étranger. 

3.1.2. Entre croissance géométrique des importations et faibles 

exportations hors ressources naturelles 

Pour analyser l’ouverture de l’économie algérienne, deux 

niveaux d’analyse doivent être mentionnés : exportations et 

importations. Du point de vue des exportations, comme nous 

l’avons déjà souligné, l’Algérie dépend  fortement des fluctuations 

du marché mondial des hydrocarbures sur lequel elle  n’a aucune 

emprise.  

Figure 01 : les exportations algériennes entre 1966-2008(en % 

du total des exportations) 

 

 
Source: JOSE.G, SPALL.G, Will the new FDI regime promote export 

diversification in Algeria? The Maghreb Center journal, Issue 1, 2010, P03. 
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pétrole baisse autant la situation financière et macroéconomique de 

l’Algérie se dégringole. 

2.2. Le climat des affaires en Algérie est défavorable 

 En dépit de la volonté politique affichée et l’importance 

des dispositifs pris par le gouvernement algérien, les reformes de 

l’environnement des affaires n’auraient pas évolué au rythme 

souhaité. L’Algérie reste classée parmi les pays qui offrent peu 

d’attractivité aux investisseurs. Le rapport Doing Business (2014), 

pour ne citer que celui-ci, classe l’Algérie à la 153
éme

 place sur 189 

pays, devancé par la Tunisie (51
éme

) et le Maroc (87
éme

), en recul 

d’une place par rapport au classement de 2013
(10)

. Le Maroc et la 

Tunisie sont considérés comme des destinations de choix pour les 

IDE. Le climat des affaires, en Algérie, n’est pas de nature à 

encourager les investisseurs et à vaincre les réticences des porteurs 

de projets. 

2.3. Le Capital humain dévalorisé 

Quoi qu’en Algérie, une partie importante de force du 

travail jeune et abondante a été mal instruite et mal formée, des 

efforts conséquents ont cependant été consentis dans l’éducation de 

masse et une diaspora importante comptant des personnes 

hautement qualifiées. L’Algérie a déjà fait un grand effort de 

scolarisation et d’éducation de masse, le taux brut de scolarisation 

est à 110% dans le primaire, et 100% dans le 

secondaire
(11)

. L’Algérie consacrait 4,3% de PIB à l’éducation, soit 

20% du budget de l’Etat
(12)

, mais  l’éducation affiche un faible 

bilan qualitatif. Par ailleurs, l’inadéquation des formations 

proposées aux besoins de l’entreprise moderne qui peine à recruter 

localement des cadres qualifiés sont bien réels. 

3. L’Algérie dans l’économie mondiale : quel constat ?  

L’intégration dans le processus de la mondialisation est 

lourde d’incertitudes, surtout quant il s’agissait de marché des 

hydrocarbures où trop d’inconnues pèsent sur ses perspectives dans 

une planète en pleine mutations géopolitiques et économiques. 

3.1. L’économie algérienne fortement dépendante de 

l’extérieur  

D’après plusieurs observations, il ressort que les secteurs 

d’activités les plus importants en Algérie sont vulnérables, car sont 

dépendants soit directement des prix des hydrocarbures ou de 

pluviométrie, soit indirectement par les devises de l’Etat, via les 

importations ou la dépense publique.   
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2. Le contexte économique en Algérie : vue d’ensemble  

L’augmentation des prix du pétrole avait permis à l’Algérie 

ces deux dernières décennies d’enregistrer de bons indicateurs 

macroéconomiques. Mais force est de constater, comme le montre 

notre analyse ci-dessous, que l’économie algérienne est encore non 

diversifiée et confinée dans la sphère de sous-développement et 

loin des expériences de l’émergence connues par autant de PED. 

D’où la nécessaire diversification de l’économie algérienne nous 

semble-elle plus qu’une correction impérative, d’autant plus que la 

baisse du prix de pétrole continue aujourd’hui à peser sur l’activité 

économique algérienne, conjuguée en outre aux difficultés 

rencontrées par le secteur en raison du manque de compétitivité et 

de l’obsolescence du capital productif.  

Notre réflexion soutient la promotion et le développement 

de nouvelles potentielles spécialisations industrielles(NSI) de 

l’Algérie, fondées sur l’innovation et la connaissance, qui la 

permettront de se libérer, à terme, du joug de l’intégration dans 

l’économie mondiale par les seules ressources naturelles. 

Aujourd’hui, l’industrialisation s’impose en Algérie comme un 

choix incontournable seul capable d’assurer la croissance de long 

terme et des exportations diversifiées. 

2.1. Fragilité de la situation financière et vulnérabilité de la 

situation macroéconomique 

Plombés par l’effondrement des cours de pétrole, les 

fondamentaux économiques ne cessent de se dégrader depuis le 

milieu de 2014. En effet, bien que la balance des paiements qui 

renseigne sur l’état des relations financières avec le reste du monde 

affiche à fin 2011 un solde positif de +19,91 mrds de Dollars, elle a 

cependant fini par un solde négatif de -7.2 mrds de Dollars en 

2014
(5)

. La dette externe  est évaluée à 3.67 mrds de Dollars en 

2012, et reste encore faible en 2013 avec 2% de PIB à court terme, 

faisant de l’Algérie le pays le moins endetté des 20 pays de la 

région Middle East and North Africa
(6)

. Les réserves de change ne 

cessent de baisser, passant de 194 mrds de Dollars en 2013 à moins 

de 122 mrds de Dollars fin 2016, et risquerait encore de chuter
(7)

. 

Le fonds de régulation des recettes a chuté de 5.116,7 milliards de 

dinars en 2011 à 4408,465 mrds de dinars en 2014  et la loi de 

finances 2016 prévoit un montant de 1 797 milliards de Dinars à fin 

2016 avec un solde global de trésor déficitaire de  2 452 mrds de 

dinars. La dette publique interne a passé de 10.2% à 8 % de PIB
(8)

. 

L’inflation reste modérée, mais croissante (passant de 5.7% en 

2009 à 8,9% en 2012 et à 4.2 % en 2015
(9)

. Autant le prix de 
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diversification des structures productives des économies est ainsi 

prise ce dont le niveau du revenu dans l’économie et 

l’investissement sont considérés comme facteurs déterminants du 

processus de diversification.  

Par ailleurs, les questions relatives à la relation entre la 

diversification, l’industrie et la croissance ont aussi suscité 

beaucoup d’intérêt au niveau de la communauté scientifique. 

Certains travaux ont mis l'accent sur une série d'éléments 

considérés comme essentiels dans le renforcement des tissus 

productifs des PED. Ces éléments sont souvent liés à la capacité 

d'investissement ou d'accumulation des pays. La première 

génération des travaux sur la diversification a également été à 

l'origine d'un important débat sur les priorités sectorielles. En effet, 

si certains défendaient l'idée d'une croissance équilibrée, d'autres 

plus nombreux mettaient l'accent sur le caractère structurant de 

certains secteurs qui peuvent jouer un rôle d'entraînement sur le 

reste de l'économie
(2)

. Parallèlement à l'accumulation du capital et 

aux politiques sectorielles, les travaux sur la diversification ont 

aussi insisté sur le rôle de l'industrie dans la transformation des 

économies et dans la modernisation des structures productives des 

PED
(3)

.  

Les études récentes sur la croissance endogène ont par 

ailleurs mis l’accent sur l’importance de la diversification qui peut 

contribuer à l’accroissement de la productivité du travail et du 

capital humain
(4)

. La diversification peut contribuer à la croissance 

en augmentant le nombre de secteurs et par conséquent 

d’opportunités d’investissement. Ce qui s’oppose à la théorie 

traditionnelle et récente du commerce international soutenant la 

thèse d’une relation croissante entre spécialisation, commerce 

international et croissance. Pour autant, les développements récents 

de la théorie du commerce international ont montré que les effets 

de l’échange sur la croissance à long terme dépendent de la nature 

de la spécialisation sectorielle. Mais il n’en reste pas moins qu’une 

forte spécialisation, qui, pourrait permettre de bénéficier 

d’économies d’échelle, peut se révéler défavorable si elle entraîne 

une dépendance des marchés trop instables et dépendants des 

forces extérieures. C’est le cas notamment de l’Algérie, dont la 

spécialisation porte essentiellement sur les ressources naturelles.  
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Introduction  
Pays mono-exportateur des hydrocarbures, l’Algérie a pris  

conscience que cette ressource n’est pas durable. Aussi cherche-t-

elle  depuis quelques années à réduire la forte dépendance de son 

économie envers cette ressource non renouvelable et volatile. Le 

gouvernement algérien a en effet pris la décision de diversifier son 

économie, et ce, en optant pour des programmes de développement 

fortement ambitieux. Cependant, cet objectif bien que réaffirmé 

unanimement depuis des décennies est loin de se réaliser. De fait de 

sa structuration axée fondamentalement autour des hydrocarbures, 

l’économie algérienne demeure vulnérable et très sensible aux 

chocs exogènes. D’où la nécessite de s’interroger sur les issues qui 

s’offrent à l’Algérie pour se détacher de cette dépendance 

chronique aux seules ressources naturelles et se lancer dans une 

trajectoire de croissance dynamique et diversifiée. L’Algérie, ne 

doit-elle pas, aujourd’hui, poser les linéaments d’une industrie 

diversifiée et compétitive, basée sur l’innovation et la 

connaissance, qui constituera, à terme, la rente de substitution 

de celle des ressources naturelles? C’est la question à laquelle 

nous tenterons de répondre dans cet article, en étudiant les 

potentialités industrielles de l’Algérie. 

Notre contribution s’articule en cinq sections. La première 

section porte sur l’étude théorique de l’essor du débat sur la 

question de diversification. La deuxième rappelle la situation 

économique algérienne. La troisième analyse la place de l’Algérie 

dans la production et l’économie mondiales. La quatrième mettra 

en exergue les obstacles à la diversification de l’économie 

algérienne. Enfin, la cinquième section présentera les leviers sur 

lesquels il faut agir pour diversifier l’économie algérienne. 

1. Genèse du débat sur  la diversification des économies des 

pays en développement (PED) 
Le débat sur la diversification économique remonte aux 

années 1930, dont les premiers travaux ont été effectués par 

MacLaughlin.G
(1)

. Toutefois, l’échec des stratégies d’import-

substitution et d’industries industrialisantes, dans les années 1970, 

ont réorienté la réflexion sur la diversification. La stabilisation 

macroéconomique et la spécialisation internationale sont, ainsi, au 

centre des politiques du développement. Mais depuis quelques 

années, un retour en force du débat sur la diversification a été 

constaté. Ce qui peut être expliqué par les faibles performances 

économiques dans un grand nombre de pays et par les contraintes 

de l’offre. La détermination des conditions de la réussite de la 
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Renforcement des potentiels de l’économie algérienne à travers 

la diversification industrielle : 
 quelles perspectives ? 

- GUESMIA El Hadi 

 

Résumé  

Cet article étudie la faisabilité de la diversification de 

l’économie algérienne hors hydrocarbures. Il étudie l’idée selon 

laquelle la sortie de la dépendance des hydrocarbures de l’Algérie 

peut se construire dans la diversification industrielle, ou en d’autres 

termes, dans de nouvelles spécialisations industrielles(NSI) basées 

sur l’innovation et la connaissance. 

Mots clés : Algérie, Diversification industrielle, 

Innovation, Investissement, Perspectives. 
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d'appliquer l'ensemble de la méthodologie sur des entreprises ayant 

bénéficié de la mise à niveau afin de confronter le modèle, élaboré 

au sein de l'université, à la réalité dus système industriel.     
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Pour autant, il ne s'agit pas d'en conclure qu’on doit 

privilégier l'une ou l'autre de ces deux démarches, l’association des 

deux démarches pouvant au contraire se révéler très bénéfique.  En 

effet, l’amélioration de la performance étant au cœur des 

préoccupations des deux démarches et elles partagent la même 

finalité de mieux satisfaire le client par une remise en question du 

processus de l’entreprise. Chaque démarche peut dégager une 

amélioration de la compétitivité de l'entreprise en prenant  en 

compte les propriétés spécifiques à toute entreprise et 

l’environnement dans lequel elle évolue.  

Parmi les limites de la Mise à Niveau, on peut relever les 

importants moyens et ressources qui sont requis pour la première 

étape du processus alors que le Lean Manufacturing est un 

processus interne à l’entreprise qui cherche la performance par la 

dynamisation et l’optimisation locale, par ceux qui font le travail. 

Par ailleurs, ne nécessitant pas beaucoup de frais, il  se limite aux 

équipements/méthodes/outils déjà existants au sein de l’entreprise 

(Imai, 1997).  

Loin de s’opposer, ces deux démarches sont compatibles. 

La mise à niveau des entreprises étant une nécessité, la synergie du 

Lean Manufacturing et la mise à niveau va permettre d’apporter 

une valeur ajoutée à l’entreprise et de lui impulser ainsi une 

nouvelle dynamique d’amélioration continue et le partage des 

bonnes pratiques. 

Le modèle proposé consiste en  une démarche 

d’amélioration continue à deux niveaux. Le premier niveau 

concerne l’adhésion à la mise à niveau qui se traduit par l’adoption 

de bonnes pratiques de gestion (préalable indispensable à tout 

progrès) et par un renforcement des ressources humaines. Le 

deuxième niveau du modèle, comporte deux étapes séquentielles et 

itératives. Une première étape qui intervient en amont et prend 

comme point de départ l’identification des dysfonctionnements à 

l’aide du diagramme d’Ishikawa et la deuxième étape consiste en 

l’intégration des outils du Lean Manufacturing dans 

l’environnement pour proposer des solutions selon trois approches: 

économique, sociale et environnementale.  

La méthodologie proposée a été validée à travers 

l'application des modules du modèle. Les résultats obtenus font 

ressortir une amélioration de la performance par la recherche des 

gaspillages dans différentes entreprises. Nous envisageons 
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arrivé à intéresser les entreprises ni à les y inciter. Cela est dû au 

fait que d'innombrables difficultés subsistent en aval de cette 

opération, liées essentiellement au financement des installations et 

des équipements à l'importation ainsi que les engagements 

auxquels un tel programme contraint. (www.andpme.dz). La mise à 

niveau des entreprises a toujours été considérée, depuis le début de 

la libéralisation économique, comme un passage obligé du 

processus des réformes mais dans les faits et de façon récurrente, sa 

mise en œuvre en a été contrariée.  

En effet, il est constaté que 7000 entreprises seulement sur 

20000 entreprises ont bénéficié de la MàN en 2014. 

D’ailleurs, les actions menées se réduisent à une seule 

action élémentaire, proposée par le programme consistant en un 

diagnostic. Malgré les efforts de relance des pouvoirs publics ces 

dernières années, la Mise à Niveau n’en est qu’à sa phase de 

démarrage.  

Contrairement à la Mise à Niveau, le Lean a prouvé son 

efficacité (General Electrics, Toyota, Motorola, Hewlett Packard) 

dans la démarche quantifiée de l'amélioration avec des 

engagements financiers chiffrés (www.leandigestion.fr) ; 

(www.gallus-group.com). La démarche Lean Manufacturing est 

applicable à toutes les entreprises
(22)

 quels que soient leurs volumes 

de production et leur secteur d'activité.  

La démarche Lean s’appuie sur le respect des standards 

élaborés par les agents plutôt que sur l’application des règles et de 

procédures construites hors de la situation de travail. C’est un 

processus mis en œuvre par les entreprises partout dans le monde. 

Il a pour objectif de réduire les tâches inutiles et improductifs, les 

activités et comportements dans l'environnement de travail.  

4. Conclusion 

L’entreprise algérienne évolue dans un environnement de 

plus en plus concurrentiel. Elle se doit d’agir pour y faire face. La 

mise en place du dispositif de mise à niveau  n’a pas conduit aux 

résultats escomptés à savoir faire face à la concurrence de produits 

étrangers sur le marché intérieur et de conquérir des marchés 

extérieurs. Dans ce contexte, le Lean Manufacturing se présente 

comme un modèle intéressant dans le sens il a fait ses preuves en 

termes de coût, d’amélioration et de qualité. 
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d’optimisation de la performance industrielle qui permet, grâce à 

une analyse détaillée des différentes étapes d’un processus de 

production, d’optimiser chaque étape et chaque fonction de 

l’entreprise. Elle repose sur le principe de la chasse aux gaspillages 

(Mura, Muri, Muda)(19) qui réduisent l'efficacité et la performance 

d'une entreprise tout au long du processus et permet donc de 

réduire les déchets et les coûts associés à chaque étape(20).         

C’est également, une démarche d’amélioration de la  

compétitivité de l’entreprise. Elle permet de conduire des plans 

d’actions à l’issue d’un diagnostic et d’inscrire l’entreprise dans 

une dynamisation continue de ses performances(21). Le principe de 

base du Lean Manufacturing est la chasse aux gaspillages  

La mise en place du Lean Manufacturing implique un 

travail participatif de la part de l’ensemble des acteurs concernés. 

L’implication et la responsabilisation des membres de l’équipe 

projet sont indispensables pour assurer la réussite de l’action et 

initier dans l’entreprise un changement de culture, fondé sur l’idée 

d’un progrès permanent et reprend le principe de la roue de 

Deming. 

La Mise à Niveau est une démarche permanente que doit 

adopter toute entreprise pour améliorer sa productivité et sa 

compétitivité. Il s’agit de préparer les entreprises  nationales  à 

affronter  la compétition internationale et à permettre la 

diversification des exportations jusqu’alors essentiellement 

d'hydrocarbures et de ses dérivés (www.andpme.dz).  

La Mise à Niveau est applicable dans les entreprises 

algériennes telles que définies par la loi n°01‐18 du 12 décembre 

2001 portant loi d’orientation sur la promotion de la petite et 

moyenne entreprise en activité depuis au moins deux (02) ans et 

présentant des agrégats économiques positifs, les activités  

(agro‐alimentaires, industrielles, BTPH, pêche, tourisme, hôtellerie, 

services, transports,  services postaux et TIC). L’entreprise passe 

par trois phases d’application, à savoir, une phase de diagnostic à 

travers laquelle l’entreprise identifie ses besoins en matière de mise 

à niveau, une seconde étape qui consiste en l’investissement 

matériel ou immatériel (formation des ressources humaines) et 

l’application du processus de mise à niveau. L’objectif de la Mise à 

Niveau est de renforcer la compétitivité du secteur productif déjà 

existant qui sera exposé à terme à la concurrence internationale. 

Cependant, le programme de la Mise à Niveau n'est pas  
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L’objectif de la VSM est de ramasser de l’information sur 

un processus de façon rapide et visuelle afin d’aider à cibler les 

problèmes.  Elle  trace dans un graphe l’ensemble des flux des 

matières et d’informations. Toutes les activités incluses dans le 

processus sont représentées à l’aide de pictogrammes simples 

(Figure 4) et un accent est porté particulièrement sur : 

 L’analyse des délais (durée des cycles, les temps d’arrêt, de 

changement des outils, etc.), 

 L’analyse de la qualité des produits (nature des défauts, 

nombre de défauts, origine…), 

 L’analyse des stocks intermédiaires (tailles des lots, taille 

des stocks et en-cours, coûts), 

 L’analyse des opérations de manutention et transport 

(nombre de mouvements, coûts), 

 L’analyse de l’emploi des ressources (quantité, rendement, 

efficacité, productivité …), 

 L’analyse des flux d’information (nature et quantités). 

 

 

3.4 Analogie entre la Mise à niveau et le Lean Manufacturing 

Le Lean Manufacturing peut être la concaténation de la 

Mise à Niveau, c'est ce que nous proposons de montrer. En effet, la 

Mise à Niveau et le Lean Manufacturing sont des démarches qui se 

conjuguent. 

Le Lean Manufacturing est une démarche participative et 

s’apparente à une démarche qualité permettant de structurer la 

résolution des problèmes et d’approfondir les idées d’amélioration 

pour la mise en place de groupes de travail. C’est une méthode 

Figure 4. Pictogrammes de la VSM (Adapté de  Tapping et al.) 
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suivant le flux complet de la production d'une pièce.  Il s’agit de 

visualiser le flux de création de la valeur le long d'un processus, de  

l’identifier c’est-à-dire collecter les informations relatives aux 

diverses étapes
(18)

. Pour l’analyse, elle doit contenir les 

informations essentielles suivantes : 

 Le temps de traversée, 

 Les temps nécessaires à la fabrication, 

 Les temps de cycle, 

 Les temps de changements d’outils, 

 Les fréquences d’approvisionnement, 

 Les fréquences de livraisons, etc.  

En effet, un flux parcourt des tâches successives d'un point 

de départ jusqu'à son point d'arrivée. Le concept Toyota a identifié 

trois types de flux traités par la VSM : Flux physique des matières, 

Flux d'information, Flux des personnes / processus.    

L’objectif principal est de mettre en place une politique 

d’amélioration continue car la cartographie n’est que la première 

étape de la réorganisation de la chaîne de production. La VSM se 

déroule suivant les étapes suivantes (Figure 3) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette chaîne permet donc à l’entreprise de découvrir les 

freins à la performance de l’entreprise, de remettre en cause les 

processus pour satisfaire le client (Qualité - Coût - Délai) et de 

dresser un diagnostic global afin de focaliser l’organisation sur la 

valeur ajoutée. Après, il devient possible d’élaborer un plan 

d’actions à court et moyen termes pour réduire ou éliminer les « 

non valeurs ajoutées ».   

 

Carte des flux actuels (Value Stream Mapping) 

Conception des flux futurs (Value Stream 

Design) 

Plan d’action et Mise en œuvre 

Analyse 

Elimination des gaspillages 

Figure 3. Etapes de la VSM (Adapté de  Tapping et al.) 
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Tableau 1: L'outil 5 S (Adapté de Trey) 

Les 5S Définition Activités Bénéfices qui en 

découlent 

1 : Seiri Trier et 

Jeter 

 

Consiste à ne garder que le 

nécessaire et à éliminer 

l’inutile. Le débarras ne 

consiste pas à tout jeter mais 

à comprendre quels sont les 

éléments utiles au travail à 

réaliser et à ne garder que 

ceux ci. 

Facilitent 

l’identification des 

gaspillages. 

2 : Seiton Ranger Prône la généralisation de la 

doctrine « Une place pour 

chaque chose et chaque 

chose à sa place ». Ranger 

c'est respecter son collègue 

dans un espace 

communautaire accepté. 

Permettent un 

contrôle visuel 

3 : Seiso Nettoyer La propreté ne consiste pas à 

nettoyer mais à comprendre 

les modes de dégradations et 

à y remédier. C’est un 

moyen de découvrir les 

anomalies et lacunes. 

Font de la qualité 

parfaite une réalité. 

4 : 

Seiketsu 

Ordre C'est permettre à tout 

individu externe au groupe 

d'avoir accès à la règle et de 

la comprendre aisément 

 

Permettent la 

standardisation des 

opérations et  de 

pérenniser les 3 

premiers S par le 

moyen de systèmes 

et procédures. 

5 : 

Shitsuke 

Rigueur Impliquer un individu n'est 

pas lui faire exécuter une 

tâche mais lui faire prendre 

conscience des améliorations 

potentielles et maintenir une 

stabilité de l’environnement 

de travail. 

Favorisent la 

sécurité, 

Contribuent à la 

satisfaction des 

employés. 

3.3.3  La Value Stream Mapping 

La Value Stream Mapping (VSM) est également connue 

sous le nom de Material and Information Flow Mapping ou 

Material and Information Flow Analysis (MIFA) ou analyse de la 

chaîne de la valeur. La VSM est un outil pour enregistrer un état 

actuel (Mapping) et concevoir un état futur (Value Stream Design) 

des flux de matière et d'information au niveau global. Cette 

méthode d'analyse du Lean Manufacturing permet de définir les 

principales réserves de productivité d'une unité de production en 
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3.3.2  L’outil 5 : 

Venu du Japon, l’outil 5S est une démarche qui commence 

par l'aménagement de l'espace physique mais qui doit aboutir 

rapidement à la mise en place du management dit de proximité
(15)

 . 

C’est le premier outil à mettre en œuvre dans une démarche de type 

Lean Manufacturing.  

L’outil 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu et Shitsuke) permet 

d’éliminer ce qui est inutile, définir une place pour chaque chose, 

nettoyer, définir les gammes et procédures nécessaires enfin auditer 

et mesurer l’amélioration. Il permet un meilleur contrôle de 

l’environnement sur le terrain
(16)

. L’outil 5S constitue également un 

moyen de mettre en place un management participatif en 

responsabilisant les opérateurs sur l’organisation de l’entreprise
(17)

. 

L’outil « 5S »  (Tableau 1) sont essentiels à une élimination 

efficace des gaspillages dont l’objectif principal est de changer les 

mentalités et mettre en route une politique d’amélioration continue. 

Cette démarche appliquée avec méthodologie et rigueur permet de 

dégager des résultats visibles et chiffrables sur la propreté, 

l’environnement, l’ambiance en interne, l’image de marque de la 

société, la qualité mais aussi la sécurité. C’est un outil de 

management de proximité pour les entreprises et permet de passer 

d'une situation de dépendance à une situation d'autonomie car il 

passe d'une activité de routine à une activité axée sur l'amélioration 

permanente de son mode de fonctionnement. Il développe l'esprit 

de rigueur. A partir des objets physiques qui font le quotidien de 

chacun, l’état d’esprit se transforme vers plus d’ouverture, plus de 

respect de l’autre et de l’environnement, plus d’envie de 

progresser. La communication est facilitée par des standards 

visuels, le stress diminue, la motivation augmente, des idées 

d’amélioration sont émises.  

L’application de l’outil 5S permet de bâtir de solides 

fondations d’une démarche Lean Manufacturing. Il intègre deux 

approches complémentaires basées d’une part sur le savoir faire 

technique c’est-à-dire le comment faire et d’autre part sur le savoir 

managérial c’est-à-dire le pourquoi faire. 
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une vision globale des causes génératrices d’un dysfonctionnement 

accompagnée d’une représentation structurée de l’ensemble des 

causes qui produisent un effet. Il y a une relation hiérarchique entre 

les causes permettant d’identifier les racines des causes d’un 

problème. 

Le diagramme d’Ishikawa (ou diagramme en arête de 

poisson, diagramme cause-effet ou 5M) permet de limiter l’oubli 

des causes et de fournir des éléments pour l’étude des solutions. 

Cette méthode permet d’agir sur les causes pour corriger les défauts 

et donner des solutions en employant des actions correctives. Les 

causes pouvant être à l’origine d’un problème sont classées selon 

cinq familles : Main d’œuvre, Milieu, Méthode, Matières 

premières, Moyens. Chaque famille de cause reçoit d’autres causes 

selon le niveau d’importance ou de détail. C’est un excellent outil 

de communication pour expliquer un phénomène.  La construction 

du diagramme d'Ishikawa est basée sur un travail de groupe 

pluridisciplinaire pour faire émerger toutes les causes à l’aide d’un 

brainstorming.  

Le diagramme d’Ishikawa se déroule en cinq étapes : 

1. Définir clairement le problème (Placer une flèche horizontale, 

pointée vers le problème) ; 

2. Classer les causes recherchées en grandes familles (Matières, 

Milieu, Méthodes, Matériels, Main d'œuvre) ; 

3. Flèches secondaires (Ces flèches secondaires correspondent au 

nombre de familles de causes identifiés. Il faut les raccorder à 

la flèche horizontale. Chaque flèche identifie une des familles 

de causes potentielles.) ; 

4. Minis flèches (Les causes rattachées à chacune des familles 

sont inscrits sur des minis flèches. Il faut avoir toutes les causes 

potentielles.) ;  

5. Finalisation (Il faut rechercher parmi les causes potentielles les 

causes réelles du problème. Il faut agir dessus, les corriger en 

proposant des solutions.) 

  

Figure 2. Squelette du Diagramme Cause-Effets (Adapté °d’Ishikawa) 

Matières premières 

EFFET 

MilieuMoyens 

Main d’œuvre Méthodes
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 groupe.  

Ensuite,  pour notre démarche, nous avons opté pour les 

outils suivants : la VSM et 5S.  

Un diagnostic est d’abord réalisé à l’aide de la VSM. Cette 

méthode vise à analyser les flux de matière, les flux d’information 

et les flux organisationnels sur l’ensemble du processus de 

production, depuis la commande du client jusqu’à la livraison du 

produit ou service. Il s’agit de repérer les gaspillages, les pertes de 

temps, les goulots d'étranglement. Ainsi l'analyse des flux de 

création de valeur grâce à cet outil mettra en évidence les pistes de 

progrès et de gain. Lors de ce diagnostic, les difficultés et les 

sources de gaspillage sont identifiées pour chaque étape du 

processus. Cet outil, la VSM, est le moyen simple et 

compréhensible par l’ensemble du personnel qui permet de décrire, 

de cartographier l’ensemble des flux (physiques, informationnels, 

organisationnels) qui caractérisent un processus. 

Sur cette base, un chantier est identifié et priorisé pour 

réduire les gaspillages, nous proposons le chantier 5S qui est un 

puissant outil au service d’un marketing gagnant et un puissant 

outil de réduction des coûts. Il s’agit d’évaluer le système de 

management et ses pratiques opérationnelles au travers cet outil. 

Cet outil, le 5S, est un outil qui permet d’éliminer le temps perdu à 

chercher ses outils, d’améliorer la sécurité et l’efficacité, de 

diminuer et prévenir les pannes, de libérer de l’espace inutilement 

utilisé. 

Les outils du Lean sont étroitement liés et contribuent à 

l’amélioration continue à tous les niveaux. Cet ensemble des  trois 

outils sont  faciles à mettre en place dans toute organisation pour 

parvenir à un meilleur niveau de productivité. Mais, il est 

nécessaire de les appliquer d’une manière cohérente, jour après 

jour. Ils sont différents mais complémentaires œuvrant tous pour le 

même objectif à savoir l’élimination des gaspillages.  

3.3.1 Le diagramme d’Ishikawa 

Développé par le Professeur Kaoru Ishikawa en 1943, le 

diagramme des 5 M reste un des outils qualité les plus connus et les 

plus utilisés. Appelé également diagramme cause – effets
(14)

 ou 

diagramme en arêtes de poisson, cet outil graphique (Figure 2) sert 

à comprendre les causes d'un défaut de qualité et à analyser le 

rapport existant entre un problème et toutes les causes possibles. 

C’est un outil qui permet d’identifier les causes d’un problème avec 
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3.2 Description du processus 

Dans le modèle, le processus est décomposé en deux 

modules : Adhésion à Mise à Niveau (MàN) et Intégration des 

outils du Lean Manufacturing.  

3.2.1 Module Adhésion à la MàN 

Le premier niveau concerne l’adhésion à la mise à niveau et 

son impact sur l’entreprise.  

Dans le cas où l’entreprise adhère au programme de la mise 

à niveau et qu’elle l’a réussi, nous pouvons conclure que 

l’entreprise est sur la bonne voie vers la compétitivité.  

Dans le cas où l’entreprise n’a pas encore adhéré pour 

diverses raisons ou que l’impact est un échec, nous préconisons la 

démarche Lean Manufacturing représenté dans le deuxième niveau 

de notre modèle.   

3.2.2 Module Intégration des outils Lean 

Le deuxième niveau comporte deux étapes séquentielles et 

itératives. La première étape intervenant en amont de l’approche 

prend comme point de départ l’identification des 

dysfonctionnements.  

La deuxième étape consiste en l’intégration des outils du 

Lean Manufacturing dans l’environnement pour proposer des 

solutions selon trois axes : économique, sociale et 

environnementale.  

 Axe économique : la correction concernera l'élimination des 

gaspillages, la réduction des coûts, et une amélioration 

continue.  

 Axe social : la correction concernera la prise en compte et la 

polyvalence des ressources humaines, les équipes autonomes et 

la pérennité de l’emploi. 

 Axe environnemental : la correction concernera le 

développement durable. 

3.3  Choix des outils Lean : 

Le choix des outils intégrés dans le modèle proposé  est 

justifié à la fois par la simplicité de leur utilisation et leur puissance 

à répondre aux spécifications demandées.  

Ainsi, le premier, le diagramme d’Ishikawa est utilisé pour 

rechercher les causes d’un dysfonctionnement dans la production et 

il est fait pour être très visuel servant de support à la réflexion de 
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Figure 1. Modèle proposé (Fait par les auteures) 
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3.1 Présentation du modèle proposé 

Le modèle proposé (Figure 1) trouve son inspiration dans le 

modèle théorique. Il peut être adaptable aussi bien aux entreprises 

de production qu’aux entreprises de services. Ce modèle consiste 

en  une démarche d’amélioration continue (récursive) qui 

comprend une étape fondamentale d’identification des 

dysfonctionnements. En effet, il est important de bien observer les 

dysfonctionnements et à bien poser les problèmes afin d’envisager 

des solutions efficaces. C’est primordial pour mettre en place  un 

bon plan d’action. 

Le modèle proposé que nous avons nommé « LEMAN » se 

présente comme une alternative pour la compétitivité de 

l’entreprise algérienne. C’est une démarche qui a pour but de 

rendre l’entreprise compétitive. Ce modèle se structure comme 

suit : 
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changements. La prise en charge des problèmes liés à 

l’environnement de l’entreprise est une condition incontournable 

pour donner une chance à nos entreprises de faire face à la 

concurrence locale, souvent déloyale, et à la concurrence 

internationale très rude.  

En effet, la mise à niveau de l’environnement de l’entreprise 

ne peut être séparée de la mise à niveau des entreprises
(10)

. 

Dès lors, il est d'une grande importance de prendre en 

compte l'ensemble de ces facteurs et de trouver un moyen 

d'articuler l'entreprise autour de ces contraintes très divergentes.  

Pour parvenir à un regain de dynamisme, nous préconisons 

aux entreprises algériennes d’adapter le Lean Manufacturing qui 

offre des perspectives prometteuses en matière de compétitivité à 

l’entreprise algérienne
(11)

. 

3. Approche méthodologique proposée  

En raison des préoccupations politiques et des turbulences 

qui affectent tous les pays, les entreprises font face actuellement à 

des défis pour être en mesure de maintenir leur rentabilité et leur 

efficacité. En effet, la recherche de compétitivité les a poussés à 

conduire des démarches de rationalisation des outils industriels, les 

inscrivant dans un mouvement de progrès continu et permanent. 

Dans ce cadre, le Lean Manufacturing se présente comme une 

démarche systématique qui tend à éliminer toutes les sources 

d’inefficacité des chaînes de valeur et à combler l’écart entre la 

performance réelle et les exigences des clients et des 

actionnaires
(12)

. L’objectif du Lean Manufacturing est d'optimiser 

l'utilisation de toutes les ressources productives de l'entreprise. 

Ainsi, les outils du Lean Manufacturing permettent la réduction des 

stocks (diminution des stocks de toute nature mais plus 

particulièrement ceux situés entre les postes de travail), 

l'optimisation des équipements (une diminution du cycle de 

fabrication qui raccourcit le délai de livraison d’une commande), 

l'optimisation des ressources humaines (polyvalence) et la 

réduction des surfaces occupées (diminution des coûts globaux 

résultant des réglages, des manutentions et des stocks). Il 

transforme ainsi les opérations de l’intérieur et crée de nouvelles 

opportunités stratégiques dans tous les secteurs économiques
(13)

. 

Chaque entreprise pourra définir son propre itinéraire tout 

en adaptant son système de management à son système 

opérationnel car le premier est fait pour soutenir le deuxième. 
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publiques où l’entreprise privée a été pendant très longtemps 

marginalisée et livrée au secteur informel
(7)

.  

L’important dispositif mis en place n’a pas conduit aux 

résultats escomptés à savoir faire face à la concurrence de produits 

étrangers sur le marché intérieur et conquérir des marchés 

extérieurs. D’une part, elle s’adresse seulement aux entreprises 

viables et performantes en vue d'améliorer leur compétitivité 

industrielle et leurs performances
(8)

. Selon le vice-président de 

l'Association nationale des consultants algériens, Idriss Yalaoui, 

« une entreprise en bonne santé n'a pas besoin d'aller vers la mise à 

niveau »
(9)

 alors que les entreprises déficitaires qui ne sont pas 

éligibles à la mise à niveau ont le plus besoin.  

D’autre part, la mise à niveau est considérée par la majorité 

des entreprises comme une démarche trop coûteuse et d’une 

lourdeur procédurière alors qu’elle se voulait un outil d’efficacité. 

Les patrons n'affichent pas d'enthousiasme particulier ils 

soutiennent qu’ils manquent de personnes qualifiées pour le réaliser 

et trouvent les délais trop longs.  

Le processus de la mise à niveau malgré l’engagement de 

l’Etat permettra-t-il de faire évoluer la situation de nos entreprises 

face aux concurrents étrangers ? Tel qu’il est conduit il semble 

difficile de le réaliser car la réussite ne dépend pas uniquement de 

la qualité du diagnostic global (technologie, organisation, culture).  

Il y a la difficulté d’atteindre l’objectif de 20000 entreprises en 

2014 compte tenu du retard dans la mise en œuvre. L’objectif de la 

mise à niveau consiste à faire émerger des champions et doit cibler 

des entreprises structurées et viables. Au début de l’année 2012  le 

programme  national affichait encore un bilan très maigre malgré 

l’allègement des procédures administratives, l’introduction d’aides 

foncières et l’appui financier pour l’achat des équipements TIC. 

Malgré les sommes importantes investies dans les différents 

programmes, les résultats sont mitigés. D’une part, les entreprises 

n’ont pas manifesté un intérêt avéré, si l’on tient compte de la 

typologie des entreprises. En effet, près de 75% sont des micro-

entreprises ou des TPE (moins de cinq salariés) et ne sont pas 

concernées par la mise à niveau. D’autre part,  la réussite de ce 

programme ne dépend pas uniquement de la qualité du diagnostic 

global qui doit toucher l’ensemble des aspects de l’entreprise 

(technologie, organisation, fonctions, culture) mais il est lié au 

dispositif mis en place pour piloter et accompagner tous ces 
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mise à niveau cités s’adressaient aux PME disposant d’un effectif 

de plus de 20 salariés. Le Ministère de la PME et de l’Artisanat a 

initié un programme qui prendrait en charge l’ensemble des PME 

comme définies dans la loi d’orientation de 2001 ainsi que leurs 

structures d’appui. L’accès au programme de la mise à niveau 

financé par l’Etat vient d’être élargi à toutes les entreprises privées 

quelle que soit leur taille. Jusque-là, seules les PME ayant plus de 9 

salariés (20 dans le BTPH) y sont éligibles. La restriction liée à la 

taille étant levée, désormais, même les très petites entreprises 

(TPE) sont éligibles. Les TPE constituant plus de 90% du tissu 

économique national (Ministère de l’Industrie, de la PME et de la 

Promotion des investissements). 

2.2.2 Impact de la mise à niveau: constat mitigé  

Le programme de la mise à niveau mis en œuvre visant à 

préparer l’intégration des entreprises algériennes dans le marché 

international a t-il permis aux entreprises algériennes engagées 

d’être plus performantes et plus compétitives ? 

Grâce à la volonté politique affirmée d’assurer la promotion 

et le développement de la PME,  le programme de mise à niveau 

piloté par l’Agence Nationale de Développement des PME 

(ANDPME) prévoit la mise à niveau de 20000 entreprises et 

s’étalera jusqu’à 2014. Les premières évaluations montrent 

certaines avancées (exemple NCA Rouiba, entreprise de 

conserverie devenue l’une des sociétés leader dans l’industrie 

alimentaire algérienne) mais laissent entrevoir des barrières 

importantes sur les deux niveaux de l’entreprise :   

 Niveau interne : il a été constaté un manque d’engouement des 

chefs d’entreprises, de stratégie et de ressources humaines 

qualifiées, ainsi que des carences dans l’organisation et le 

management. 

 Niveau externe : il a été constaté une rigidité de 

l’environnement institutionnel, un accès difficile au crédit 

bancaire, des problèmes relatifs au domaine foncier industriel, 

une lourdeur et lenteur des formalités administratives, une 

absence de système d’information, et la présence forte  d'une 

économie informelle. 

Par ailleurs, les carences s’expliquent par l’héritage de 

l’économie algérienne issu de son modèle de développement des 

années soixante et soixante-dix axé sur les grandes entreprises 
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disposer d’un potentiel de performance attesté par des résultats 

financiers et un marché porteur. Il a mis en œuvre des actions 

touchant le potentiel technologique et managérial. 

Conçu en étroite collaboration avec le Ministère de 

l’Industrie et de la Restructuration (MIR), les actions du 

programme intégré de l’ONUDI ont inspiré un autre programme de 

mise à niveau des PME financé par l’Union Européenne
(4)

.    

2.1.2 Le programme Euro Développement PME  

Ce programme  dit Euro Développement PME (ED-PME) 

engagé depuis 1999 entre l’Algérie et l’Union européenne et auquel 

participe le ministère de la PME et de l’Artisanat a été mis en 

place
(5)

. Les objectifs ce programme de mise à niveau sont 

l’amélioration de la compétitivité, l’augmentation de l’efficacité et 

de la rentabilité, le maintien de la part sur le marché interne, la 

conquête éventuelle du marché extérieur et la création d’emplois. 

Ce programme s’est étalé sur cinq ans et a bénéficié d’un 

financement de 62 900 000 euros, dont 57 millions d’euros au titre 

de la contribution de la Commission européenne, 3 400 000 euros 

accordé par le gouvernement algérien et 2 500 000 euros 

représentant la contribution des entreprises bénéficiant des 

prestations du programme. Il est organisé selon  trois volets
(6)

 : 

 Volet 1 : Appui direct aux PME - il s’agit principalement de la 

réalisation de pré- diagnostics, d’actions de mise à niveau dans 

les entreprises et l’organisation de séminaires de formation. 

 Volet 2 : Appui financier - le projet a fourni un appui à la 

création d’un Fonds de Garantie des Crédits aux PME (FGAR) 

et a permis la formation d’analystes des banques algériennes 

aux techniques d’appréciation des risques entreprise.  

 Volet 3 : Appui institutionnel : le projet a permis la création 

d’un Conseil national Consultatif de la PME. Il a aussi financé 

des formations destinées aux associations patronales et 

professionnelles ainsi qu’aux chambres de commerce et 

d’industrie et aux cadres du ministère de la PME et de 

l’Artisanat. 

2.2 Mise à niveau des PME   

2.2.1 Le programme national de mise à niveau de la PME 

algérienne 

Ce programme vient en complémentarité et en continuité 

aux dispositifs de mise à niveau déjà existants. Les programmes de 
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production tout en planifiant la circulation de ses flux physiques et 

informationnels et d’autre part, identifier les activités à valeur 

ajoutée et les activités à non-valeur ajoutée. Dans ce contexte, nous 

préconisons une approche Lean, vue comme une approche à fort 

contenu procédural, puissante et efficace pour éliminer les 

gaspillages au sein des processus de production et réduire leurs 

coûts.  

L’objectif de cet article est de proposer aux entreprises 

d’adopter une démarche Lean à travers une méthodologie basée sur 

un modèle intégrant les deux modules de mise à niveau et de mise 

en place d'outils Lean. La finalité de notre démarche demeure dans 

l’amélioration du processus de production au sein des entreprises, 

ce qui va leur permettre de mettre en place un environnement 

d’actions pour améliorer leur performance. 

Nous présentons dans une deuxième section les concepts de 

la mise à niveau et son impact. La troisième section est dédiée à la 

méthodologie proposée dans le but de contribuer à la compétitivité 

de l’entreprise.  

2. La mise à niveau 

2.1 La mise à niveau: condition idoine 

Face à la concurrence et l’émergence d’un vaste marché 

maghrébin et euro-méditerranéen, les entreprises algériennes n’ont 

pas d’autre choix que de se mettre à niveau ou disparaitre dans la 

perspective inévitable de l’adhésion de l’Algérie à l’OMC. En 

d’autres termes, elles se doivent de s’aligner aux normes et 

standards internationaux.  

Dans une dynamique d’amélioration des entreprises 

algériennes, le gouvernement algérien a mis en œuvre des 

programmes d'appui aux petites et moyennes entreprises pour 

promouvoir la compétitivité et faire face à la concurrence.  

2.1.1 Programme intégré de l’ONUDI  

Le premier programme de mise à niveau, ayant pour 

objectif l’amélioration de la compétitivité et l’appui à la 

restructuration industrielle en Algérie, est apparu en 1998 avec le 

programme intégré de l’Organisation des Nations-Unies pour le 

Développement Industriel
(2)

. Cependant, ce programme a tardé à se 

concrétiser. Des réticences révélées dans la priorité qu’il fallait 

donner à l’assainissement du cadre économique et dans la 

spécification du contenu de l’action publique dans une économie de 

marché
(3)

. Ce programme est destiné aux entreprises qui doivent 
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1. Introduction 

Conformément aux préceptes du Consensus de Washington, 

à l’instar d’autres pays en voie de développement, l’Algérie s’est 

engagée dans un ambitieux programme impulsant une nouvelle 

dynamique en faveur des petites et moyennes entreprises (PME). 

Sous l’égide des institutions financières internationales, des 

réformes sont lancées pour restructurer les entreprises algériennes 

contraintes d’évoluer dans un contexte d’ouverture commerciale et 

de concurrence accrue. Il devient alors vital pour elles d’améliorer 

sérieusement leur compétitivité interne (sur leurs propres marchés 

intérieurs) et externe (sur les marchés d’exportation).  

À travers la signature des accords du GATT/OMC, de 

l’accord d’association avec l’Europe, ainsi que d’autres 

coopérations régionales et bilatérales avec des pays partenaires, 

l’Algérie est impliquée dans une double dynamique de 

mondialisation et régionalisation. Cette dynamique est synonyme 

de défis, dont le premier reste sans doute l’aptitude de l’économie 

algérienne à générer une offre compétitive sur les marchés 

extérieurs mais également, à relever le défi d’une concurrence 

accrue sur le marché domestique, du fait du démantèlement 

douanier. Si certaines entreprises algériennes assistent plus au 

moins passivement à ce processus, acceptant ainsi implicitement la 

programmation de leur disparition, d'autres au contraire ne 

craignent pas de s'inscrire résolument dans la compétition. Elles ont 

pris conscience que la compétitivité est la seule planche de salut. 

La mondialisation exige de nos entreprises une adaptation et une 

transformation radicale de leurs systèmes de gestion ainsi que de 

leurs processus de production. Pour atteindre le niveau de 

compétitivité internationale, ce sont toutes les anciennes pratiques 

et méthodes du management qui doivent être changées
(1)

. Ainsi, le 

gouvernement algérien a mis en place le dispositif de la mise à 

niveau des entreprises, devenue une nécessité pour assurer la survie 

des entreprises, à travers les ministères de l’Industrie et de la 

Restructuration, du ministère de la Petite et Moyenne entreprise et 

également à travers des actions de coopération (ONUDI et l’Union 

Européenne). 

Comprenant la nécessité de rester compétitive et efficace 

face à la concurrence, toute entreprise vise à optimiser son 

processus opérationnel en évitant des investissements importants. 

D’une part, elle doit d’abord déterminer son processus de 
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