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 قواعد النشر باملجلة
 

 في موضوعه، ولم يسبق نشره في أية دورية علمية أخرى؛ -
ً
 أن يكون البحث جديدا

تبويب املادة واستخدام الهوامش واإلشارات إلى املصادر واملراجع على  العلمي من حيثأن يلتزم بشروط البحث  -

 خر البحث؛آوفق طريقة منهجية واحدة وفي 

 تحال األبحاث وعلى نحو سري إلى محكمين إثنين في اختصاص مادة البحث الوارد إلى املجلة؛  -

كلمة وبلغتين )لغة البحث ولغة مغايرة، على أن تكون إحداهما  150تقدم مع البحث خالصة موجزة ال تزيد عن  -

 باللغة العربية(؛

، 12" حجم Times New Romanوبالخط األجنبي "، 14" حجم Simplified Arabicتكتب البحوث بالخط العربي " -

 ؛، وفق قالب املجلة واألسفلمن األعلى  1.5وسم من اليمين  2.5من اليسار و 1.5وهوامش الصفحة 

 صفحة من ضمنها صفحات الهوامش واملالحق واملصادر؛ 15ال يزيد عدد صفحات البحث عن  -

 توثيق اإلحاالت واملراجع يكون في نهاية املقال؛ -

  والفرنسية؛واإلنجليزية األبحاث املكتوبة باللغة العربية  تقبل -

 من رسالتي املاجستير والدكتوراه؛ -
ً
 إرفاق البحث بإقرار خطي بأن بحثه لم يسبق نشره وأنه ليس مستال

ترسل البحوث إلى رئيس التحرير عن طريق البوابة الجزائرية للمجالت العلمية على املوقع  -

https://www.asjp.cerist.dz/revues/57؛ 

يتم إشعار أصحاب البحوث باستالم بحوثهم وكذا نتيجة التحكيم عن طريق موقع البوابة الجزائرية للمجالت  -

 ؛العلمية

 أهداف املجلة

 راسات والبحوث في مجال التنمية الريفية؛تنشيط حركة البحث العلمي، وتوجيه االهتمام إلى الد -

نشر البحوث األكاديمية والدراسات امليدانية في مجال التنمية بشكل عام والتنمية الريفية بشكل خاص، وتعطى  -

 األولوية لبحوث التنمية الريفية؛

الريفية ملعالجة القضايا إيجاد فضاء للباحثين وامليدانيين واملهنيين واملسؤولين وكل املعنيين واملهتمين بالتنمية  -

 واملشكالت املستجدة في مجال التنمية والتنمية الريفية؛

تشجيع الباحثين والدارسين على اإلسهام في بلورة مقترحات علمية وعملية في سبيل تطوير السياسات املتعلقة  -

 بالتنمية الريفية في الوطن العربي بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة.

 أبواب املجلة

 وث العلمية املبتكرة والدراسات امليدانية األصيلة؛البح -

 عرض ومراجعة الكتب العلمية الحديثة؛ -

 تقارير علمية عن املؤتمرات والندوات؛ -

 ملخص رسائل املاجستير والدكتوراه ذات الصلة بموضوع التنمية الريفية؛ -

 تقارير عن نشاط املخبر. -

 

 

 تعبر األبحاث املنشورة عن آراء كتابها

 النشر محفوظة للمجلةحقوق 

https://www.asjp.cerist.dz/revues/57؛
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 في الجزائرتطور االقتصاد غير الرسمي وبروز ظاهرة غسيل األموال 
The development of the informal economy and the emergence of money laundering in Algeria 

  ، الجزائرتيبازة هللا،المركز الجامعي مرسلي عبد    1د. بوعافية رشيد
 ، الجزائر البليدة علي، يلونيسجامعة       2د. يدو محمد

Dr. BOUAFIA Rachid, Centre Universitaire de TIPAZA, Algeria 

Dr. YEDOU Mohammed, University of BLIDA 2, Algeria 

     :ملخــص
إشكال الجوانب غير الرسمية لالقتصاد، يتعلق بممارسة األنشطة المشروعة والمقبولة  أحدالقطاع غير الرسمي، يعتبر 

اجتماعيا، المرتبطة بخلق التوظيف ألصحابها، كنتيجة للفقر والبطالة أو االختالالت أسواق العمل. نمو وتوسع هذا القطاع يالزمه 
 غير الرسمية.  والعمالة الرسميزيادة في حجم التشغيل غير 

لألموال التي يتم تبيضها هو األنشطة غير المشروعة بمختلف أنواعها، وهي أيضا مكونا هاما للقطاع  الرئيسيلمصدر إن ا
غير  القطاعغير الرسمي، لذا فزيادة ظاهرة تبيض األموال مؤشرا مهما عن انتشار األنشطة غير المشروعة وبالتالي زيادة حجم 

غير الرسمي قد تزيد من حجم األموال المتولد بطرق غير مشروعة وهنا الحاجة لتبيضها  عالقطاالرسمي، في المقابل زيادة انتشار 
مهمة، وبالتالي زيادة ظاهرة تبيض األموال. أي أن كل ظاهرة مكملة لألخرى سببا وأثرا في الوقت نفسه. وبالتالي ترتبط ظاهرة 

 لمشروعة غير المصرحة. غير الرسمي رغم اتساع حقله إلى األنشطة ا لقطاعتبيض األموال با
تعتبر الجزائر واحدة من الدول النامية، التي يمثل فيها القطاع غير الرسمي جزءا هاما من االقتصاد، كما تشير بعض 

على بروز ظاهرة غسيل األموال رغم اإلصالحات التي عرفها االقتصاد الجزائري، والجهود الكبيرة للتقليل من  أثرالبيانات، مما 
 الظاهرتين.

 ، العولمة المالية، مكافحة تبيض األموال، ترسيم االقتصاد.األموال ضيتبي الرسمي،القطاع غير  :الكلمات الدالة 
Summary: 

The informal sector, one of the problems of the informal aspects of the economy, concerns the 

exercise of legitimate and socially acceptable activities linked to the creation of employment for 

their owners as a result of poverty, unemployment or labor market imbalances. The growth and 

expansion of this sector is accompanied by an increase in informal employment and informal 

employment. 

The main source of money being laundering is illicit activities of various kinds, which are 

also an important component of the informal sector. Therefore, the increase in money laundering is 

an important indicator of the spread of illegal activities and thus the size of the informal sector. Of 

the volume of money generated by illegal means here is the need to whiten them important, thus 

increasing the phenomenon of money laundering. That is, each phenomenon is complementary to 

the other, both at the same time as a cause and effect. Thus, the phenomenon of money-laundering 

is linked to the informal sector, despite the fact that its field is expanding into unauthorized legal 

activities.  

Algeria is one of the developing countries, where the informal sector is an important part of 

the economy, as some data indicate, which has affected the emergence of money laundering despite 

the reforms of the Algerian economy and the great efforts to reduce the phenomenon. 

Key words : informal sector, money laundering, finance globalization. 
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 :مدخل
االكتشاف، وذلك من جوانب عدة، المفهوم والمكونات،  الرسمي منذلقد تطورت ظاهرة القطاع غير 

وعالقتها باالقتصاد الرسمي. كما أن للظاهرة ارتباط بظواهر أخرى من السلوك االجتماعي  ومظاهرها المختلفة
     وغسيل األموال. كالتهرب الضريبي، والفساد

، إذ تعتبر عماد الحياة المعاصرة، وأحد مقومات األنظمة السياسية و االقتصادتشكل األموال عصب 
اة األفراد كثيرا بالتطور االقتصادي خاصة من حيث المواقف و االجتماعية السائد في العالم، وقد تأثرت حي

السلوكيات، تتصف بعضها بالمادية المطلقة، فتحقيق الربح و بأي طريقة هو المعتقد السائد لدى بعض األفراد، 
حاملين بذلك شعار الغاية تبرر الوسيلة، إلعطاء تفسير و تبرير لما يقومون به من النشاطات غير شرعية، 

صد بذلك غسل األموال القذرة، الظاهرة التي توسعت لتشمل مختلف دول العالم يستعملها حاملي تلك األموال ونق
 إلضفاء الشرعية على أموالهم.

الذي عرفه العالم، ومن مظاهر ذلك هو  والتقنيلهذه الفئة مع التطور المالي  اإلجراميولقد ازداد النشاط 
، وسنحاول يتم من خاللها غسل األموال خاصة مع ظهور ما يسمى بالعولمة المالية وتقنياتاستحداث أساليب 

من خالل هذا البحث إبراز كيف يؤثر االقتصاد غير الرسمي على ظاهرة غسيل األموال عامة وفي الجزائر 
 خاصة؟ من خالل العناصر التالية:

 .غير الرسمي )االقتصاد( القطاعأوال: نشأة وتطور        
 .الرسمي في الجزائر القطاع غيرر ثانيا: تطو        
 .: ظاهرة غسيل األموال وارتباطها باالقتصاد غير الرسميثالثا       
 .: مكافحة ظاهرة تبييض األموال في الجزائر وارتباطها باالقتصاد غير الرسميرابعا       
 غير الرسمي )االقتصاد( القطاعنشأة وتطور  أوال:

 ضبط مفهوم القطاع )االقتصاد( غير الرسمي.. أ
التي تربط القطاع غير الرسمي واالقتصاد غير المالحظ، نحاول قدر اإلمكان تحديد  العالقةبعد تحديد 

المرتبطة بالسمة غير الرسمية، انطالقا من أول مصطلح الذي استخدم عند اكتشاف  المصطلحاتوضبط 
لة من بعد سلس، و الظاهرة في السبعينيات "القطاع غير الرسمي "، وصوال إلى مصطلح "االقتصاد غير الرسمي" 

(، حيث توسع مفهوم السمة غير 2012و1970الدراسات والنقاشات التي مست السمة غير الرسمية ما بين )
الرسمية، من ظاهرة على مستوى القطاع يعتمد على تحليل وحدة اإلنتاج، الى ظاهرة أوسع على مستوى 

 لقة باالقتصاد غير المالحظ.االقتصاد تعتمد على تحليل العمل، مع استبعاد األنشطة غير المشروعة المتع
عرفت السمة غير الرسمية عدة تغييرات على مستوى : من القطاع غير الرسمي إلى االقتصاد غير الرسمي ـ

 المصطلحات والمفاهيم، وهذا نظرا لتشابك أنشطة الظاهرة ومرونتها المستمرة. 
يشير القطاع غير الرسمي إلى أوضاع مختلفة ذات  :ظاهرة متنوعة ومتعددة األوجه* القطاع غير الرسمي 

أسباب مختلفة تستلزم حلوال مختلفة. وتتمثل الخطوة األولى نحو تصميم تدخالت ناجحة لتسهيل االنتقال الى 
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السمة الرسمية، في االعتراف بتغير القطاع غير الرسمي ومختلف فئات العمل الضالعة فيه، وتعدد الدوافع 
ضفاء السمة غير الرسمية على االقتصاد الرسمي على حد سواء، ويتباين العمال في القطاع  المؤدية إلى نموه، وا 

غير الرسمي  تباينا كبيرا من حيث الدخل )المستوى، االنتظام، الموسمية (، والقطاع )تجارة، صناعة، زراعة، 
م )موظفون، أصحاب خدمات( ونوع المنشاة وحجمها وموقع النشاط )ريفي، حضري(، والوضع في االستخدا

عمل، عاملون مستقلون، عمال عرضيون، عمال منزليون (، والحماية االجتماعية )اشتراكات الضمان 
االجتماعي (، وحماية العمالة )نوع العقد ومدته ،حماية اإلجازة السنوية(. ومد نطاق التغطية لتشمل هذه 

تنفيذ سياسات منسقة ومكيفة مع الخصائص  المجموعة المتغيرة من العمال والوحدات االقتصادية، يستلزم
 .1المحددة لمختلف المجموعات والوحدات االقتصادية، والحاالت الطارئة الواجب تغطيتها والسياق الوطني

، من مصطلح "القطاع غير 2003 لقد تغير مفهوم السمة غير الرسمية، من بداية السبعينيات الى غاية
منشآت غير الرسمية، الى مصطلح "االقتصاد غير الرسمي" كمفهوم الرسمي" من مفهوم أضيق يركز على ال

أوسع يركز على العمالة ومجال امتدادها، ومع هذا المفهوم ظهرت عدة مصطلحات ارتبطت بتحليل السمة غير 
الرسمية، خاصة فيما يخص العمالة غير الرسمية، وذلك من المفاهيم المرتبطة بها وأشكالها المختلفة. لهذا 

 د هذه المصطلحات وضبطها مهم جدا ألغراض التحليل والتوصيف، والقياس. فتحدي
المجتمع  إطارالمصطلحات الدقيقة في  إلىاللجوء  إن: * ضبط المصطلحات المتعلقة بالسمة غير الرسمية

مهم. وقد تبدو عبارات "القطاع غير الرسمي "، "االقتصاد غير الرسمي"، "العمالة في القطاع  أمر اإلحصائي
غير الرسمي"، و"العمالة غير الرسمية ". جميعها قابلة للتبادل بالنسبة لألشخاص العاديين، اال انها ليست كذلك. 

تقنية. ويمكن للتعاريف التالية ان تشكل فالفروق الدقيقة المرتبطة بكل عبارة تكتسي أهمية بالغة من وجهة نظر 
 :2مرجعا بالنسبة للمصطلحات المرتبطة بالسمة غير الرسمية وتعاريفها التقنية

برنامج لشمولية  إطاراستخدم هذا المصطلح من قبل االتحاد األوروبي، وذلك في  المالحظ:االقتصاد غير -
يجاد مقياس شامل لإلنتاج في  عن مجموع األنشطة  ويعبر الحسابات القومية. إطارالناتج المحلي اإلجمالي، وا 

القطاع غير الرسمي، او بشكل غير قانوني، أو  إطاراحتماال. انها نفذت بطريقة خفية، او في  أكثرالتي تكون 
لخاص بها. ويمكن ان يشمل أيضا األنشطة المفتقدة بسبب قصور نفذتها األسر المعيشية لالستخدام النهائي ا
. وهو 3الخمسة تشكل ما يعرف باالقتصاد غير المالحظ  األشكالفي البرنامج األساسي لجمع بياناتها. هذه 

 يشمل بناءا على هذا المفهوم مجموع األنشطة المشروعة وغير المشروعة صعبة القياس. 
األنشطة االقتصادية التي يمارسها العمال او المنشآت الذين ال تشملهم  جميع الرسمي:االقتصاد غير -

يشمل  .4 (2002الى تعريف مؤتمر العمل الدولي  )استناداالترتيبات النظامية في القانون او في الممارسة 
االقتصاد غير الرسمي، وفق تعريف منظمة العمل الدولية، جميع األنشطة االقتصادية التي يمارسها العمال 
والوحدات االقتصادية الذين ال تشملهم كل او بعض الترتيبات النظامية في القانون او في الممارسة. وهذه الفئات 

القانون ال ينفذ بغرض حمايتها لسبب من األسباب.  من العمال اما تنشط خارج النطاق الرسمي للقانون او ان
ويشمل االقتصاد غير الرسمي القطاع غير الرسمي واالستخدام غير الرسمي في منشآت االقتصاد الرسمي. 
ويعني ذلك ان بعض االشكال غير العادية من العمالة، حين ال تنظمها التشريعات الداخلية على نحو كاف، قد 
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شروط العمل غير الرسمي، وبالفعل تزداد في العديد من البلدان، بما فيها  إطارون بها في يندرج العمال المعني
الصناعية، السمة غير الرسمية داخل االقتصاد الرسمي، ويرجع ذلك الى أمور عدة منها تدهور عالقة 

نفاذها التوظيف،  ىالعولمة علوكذلك بعض الجوانب من آثار   .5االستخدام وصعوبة رصد تشريعات العمل وا 
 خاصة في الدول الصناعية.

بما في ذلك "المنشآت  المعيشية(فردية تمتلكها االسر  )منشآتمجموعة من الوحدات  الرسمي:القطاع غير -
إلى تعريف  )استناداغير الرسمية التي تعمل لحسابها الخاص" ومنشآت أصحاب العمل في القطاع غير الرسمي 

 .العمل(حصاءات المؤتمر الدولي الخامس لخبراء إ
 سلع أوإنتاج  المنشآت المنخرطة فيالقطاع غير الرسمي، قد يتسم على نطاق واسع بأنه يتألف من 

 الوحدات على، وعادة ما تعمل هذه لألشخاص المعنيين إنتاج وظائف ودخولمتمثل في  خدمات، بهدف رئيسي
 إنتاج وعلى المال كعواملالتنظيم أو بدون الفصل بين العمالة ورأس  بقليل منمستوى متدني من التنظيم سواء 
 قرابة أوأو  العمل العرضيأساسي على  قائمة بشكل – حيثما وجدت -العمل نطاق صغير. وتكون عالقات 

 .6 تعاقدية بضمانات رسمية في إطار ترتيبات العالقات الشخصية واالجتماعية وليس
)القطاع غير الرسمي (، ليس له نفس أساس االستخدام  لكلمة قطاع في  مصطلح )القطاع ( في التعبير

نظام الحسابات الوطنية  بأسرها، في إطار نظام الحسابات، تؤلف  القطاعات من وحدات مؤسسية، في سياق  
فان  القطاع غير الرسمي األنشطة  اإلنتاجية  وحدها  تكون  هي المعنية.  وهكذا على  سبيل المثال واألهمية، 

األسر المعيشية  التي ليس لديها نشاط إنتاجي  ال يتم  االلتفاف  ببساطة  األمر  عند  تحديد  تلك  المنشآت  
 الفردية  التي تدار  من قبل  األسر المعيشية  التي يجرى التعرف  عليها لضمها  للقطاع غير الرسمي.

شآت فردية خاصة صغيرة الحجم ضالعة في : هي منشآت غير مسجلة و/او منمنشآت القطاع غير الرسمي  -
أنشطة غير زراعية مع انتاج جزء من السلع او الخدمات على األقل للبيع او المقايضة ) استنادا الى تعريف 

 المؤتمر الدولي الخامس عشر لخبراء إحصاءات العمل (.
منشآت القطاع غي الرسمي، هي المنشآت غير المساهمة الخاصة التي يقل حجمها لجهة االستخدام عن 

الوطنية )يتراوح عموما بين خمسة عاملين وعشرة (، و/او التي هي غير مسجلة  المعاييرالحد المتفق عليه في 
او القانون التجاري، او حسب االشكال الخاصة المنصوص عليها في التشريعات الوطنية كقانون المصانع 

قوانين الضرائب والضمان االجتماعي، او قوانين الهيئات المهنية، او غيرها من القوانين والتشريعات والنظم 
الموضوعة من الجهات التشريعية الوطنية )التي تتميز عن اللوائح المحلية التي تحكم اجازات التجارة او 

ية التي تستخدم عاملين منزليين باجر من منشآت القطاع غير الرسمي، االعمال(. وينبغي استبعاد االسر المعيش
 .        7ومعالجتها ضمن فئة تسمى "االسر المعيشية "

 (:االتجاهات العالمية واإلقليمية) .حدود القطاع )االقتصاد( غير الرسميبـ
ي تحديد مفهومه واالتفاق إن أهم المشاكل التي  تواجه الباحثين والدارسين للقطاع غير الرسمي، تتمثل ف

، خاصة في الدول النامية  حيث السمة غير الرسمية ركيزة األنشطة والعمل. كما انصبت األساسيةعلى مكوناته 
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بعض المشاكل على تعيين حدود هذا القطاع، وهذه الحدود مرتبطة أساسا بمجموعة من المتغيرات ذات الصلة 
من خالله القطاع وظائفه، سواءا على الصعيد الدولي أو اإلقليمي  أو  باإلطار القانوني والتنظيمي، الذي يمارس

المحلي، فهو مرتبط بطبيعة المجتمع )ريفي، حضري (، وحجمه و أنشطته األساسية )تجارة، صناعة، زراعة، 
طة صيد، بناء...(،كما تتغير هذه الحدود تبعا لعامل الزمن ،من جهة كون المفاهيم ذات طبيعة ديناميكية مرتب

  8أساسا بالظروف السوسيو اقتصادية،  والتي تسعى دائما إلى تلبية االحتياجات الخاصة بكل مجتمع.
في المقابل، ان تحديد حجم االقتصاد غير الرسمي كمفهوم قائم على تحليل نطاق العمل، وتوثيق 

الدراسات بعد الى توافق في اآلراء بشكل االتجاهات في العمالة غير الرسمية ليس بالمهمة السهلة. ولم تتوصل 
كامل ودقيق، حول كيفية تعريف "السمة غير الرسمية ". غير ان هناك توافقا على ان عالم العمل في مختلف 
انحاء البلدان النامية يتسم بانتشار كبير للسمة غير الرسمية، سواء تعلق باالفتقار الى تسجيل المنشآت او قلة 

ماعي، او غياب عقود االستخدام. كما نشير الى انه، تم احراز إنجازات هامة خالل العقد تغطية الضمان االجت
، من حيث توافر البيانات بشان العمالة غير 1993الماضي، انطالقا من نتائج  المؤتمر الدولي الخامس عشر 

ءات العمل على أهمية ، اتفق خبراء إحصا2002الرسمية. وبعد مناقشة مؤتمر العمل الدولي السابع عشر نهاية 
استكمال  المفاهيم واإلحصاءات بشان العمالة في االقتصاد غير الرسمي، بإحصاءات بشان العمالة غير 
الرسمية. ونشير الى ان العمالة في القطاع غير الرسمي والعمالة غير الرسمية، مفهومان يشيران الى جوانب 

داف مختلفة بالنسبة الى وضع السياسات العامة. ففي حين مختلفة من "السمة غير الرسمية " للعمالة والى أه
تشير العمالة غير الرسمية الى الوظائف غير الرسمية.  يشير القطاع غير الرسمي الى المنشآت غير الرسمية،

ويمكن تعريف العمالة في االقتصاد غير الرسمي، على انها مجموع العمالة في القطاع غير الرسمي والعمالة 
الرسمية  الموجودة خارج القطاع غير الرسمي. ومن غير الممكن تبادل المفهومين، اال ان االثنين مفيدان غير 

  9ألغراض الوصف والتحليل، وهما بالتالي يكمالن بعضهما.
، اعتمد المؤتمر الدولي السابع عشر لخبراء إحصاءات العمل، المبادئ التوجيهية لمفهوم 2003وفي سنة 
لرسمية " كما ذكرنا سالفا. لكن نظرا للتنوع الكبير في حاالت العمالة غير الرسمية الموجودة في "العمالة غير ا

مختلف البلدان، تترك المبادئ التوجيهية المذكورة المعايير التشغيلية لتعريف الوظائف غير الرسمية، كي تحدد 
 ي الواقع. تماشيا مع الظروف الوطنية ووفقا إلمكانية جمع المعلومات المناسبة ف

التي تطرقنا اليها سالفا، والمرتبطة بالسمة غير الرسمية، ينبغي تحديد األنشطة التي  المفاهيمفي إطار 
تدخل في دائرة هذا القطاع و األنشطة التي تستثنى من دائرته. هل أنشطته تلك التي يتم استيعاب معطياتها في 

خرج جزئيا أو كليا عن مجال السلطات الضريبية، يتقبلها سجالت اإلحصاءات والمسوح الرسمية، أم تلك  التي ت
 المجتمع أو يرفضها.

انطالق من الدراسات العالمية واإلقليمية الحديثة، التي قام بها بعض الباحثين و الهيئات الدولية  
(CIS,IMF,ILO, OECD)،  فإن أنشطة القطاع غير الرسمي تم حصرها نوعا ما مقارنة مع البحوث التي

الكتشاف الظاهرة، وضبط المصطلحات المعبرة عنها. حيث أصبح مصطلح القطاع غير الرسمي يعبر  مهدت
عن مفهوم اضيق للسمة غير الرسمية، يركز على المنشآت غير الرسمية، ويعامل على انه مجموعة فرعية من 
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ع غير الرسمي" الى قطاع االسر المعيشية. ومن هنا تغير المصطلح المرادف للسمة غير الرسمية من "القطا
مصطلح "االقتصاد غير الرسمي" كمفهوم أوسع يركز على تحليل نطاق العمالة غير الرسمية، بوصفها مفهوما 
يجمع بين العمالة بالقطاع غير الرسمي، والعمالة غير الرسمية خارج هذا األخير. وعموما تمارس هذه العمالة 

 . 10مشروعة ويتقبلها المجتمع ينقصها التنظيم فقطأنشطتها أساسا لتوليد التوظيف ألصحابها، وهي 
دراستنا هذه، سوف نتناول كافة األنشطة  التي يقبلها المجتمع عموما. لكن تنقصها  إطارلهذا في 

اإلجراءات القانونية الالزمة لتحصيل الضرائب  والرسوم والجانب التنظيمي، في المقابل يتم استبعاد كافة 
قة غير مشروعة أو تتعمد التخفي ألسباب ضريبية، والتي تدرج في اطار االقتصاد األنشطة التي تمارس بطري

 غير المالحظ. 
اما فيما يخص مصطلح  السمة غير الرسمية، فإننا نستخدم مصطلح "القطاع غير الرسمي" لكن كمفهوم 

الوطنية لسنة  أوسع يركز على نطاق العمالة غير الرسمية. وهو نفس التوصيف المعتمد في نظام الحسابات
2008  . 

مظاهر عدة، تختلف من بلد  للقطاع غير الرسمي  والظواهر المرتبطة به: جـ.مظاهر القطاع غير الرسمي
آلخر، كما قد تختلف في البلد من منطقة ألخرى، وذلك حسب طبيعة األنشطة  المكونة للظاهرة. نشير كذلك 

 هنا انه يمكننا استخدام مصطلح االقتصاد غير المالحظ، خاصة اذا تعلق االمر باألنشطة غير المشروعة.
لقطاع غير الرسمي  بطبيعة النظام االقتصادي المتبع، وبنية ترتبط  مظاهر ا :ـ .مظاهر القطاع غير الرسمي

 االقتصاد. 
للقطاع غير الرسمي  مظاهر عدة في حياتنا اليومية تختلف من بلد آلخر  مظاهر في اإلنتاج والتوزيع:* 

 وذلك حسب درجة انتشار القطاع غير الرسمي  بها والعناصر المكونة للظاهرة، إذ يمكن إجمال هذه المظاهر
 :11في اإلنتاج والتوزيع الموازي لنظيره الرسمي. والذي يظهر بأحد الشكلين من السوق هما

 الشكل األول: سوق ثانية تكون فيها األسعار أعلى من األسعار الموجودة في السوق الرسمية.   
 الشكل الثاني: سوق ثانية تكون فيها األسعار اقل من األسعار الموجودة في السوق الرسمية. 

، أما الشكل الثاني يطلق عليه السوق «Black Market»يطلق على الشكل األول، السوق السوداء 
 «. Parallel Market»الموازية 

بها شكل غير قانوني لبيع وشراء السلع تعبر عن الحالة التي يوجد  «:Black Market»* السوق السوداء 
والخدمات بأسعار أعلى من الحد األقصى للسعر القانوني الذي تحدده الحكومة. وتحدث بسبب الندرة النسبية 

غير مسجلة وغير خاضعة للضرائب تظهر جليا في السلع المحتكر توزيعها  12للسلع ووجود فائض طلب عليها.
، واسعة االنتشار في دول التخطيط المركزي حيث أسعار بعض السلع مدعمة، من قبل الدولة والمدعمة األسعار

والتحكم في أسعار الصرف، ما يؤدي إلى سوق سوداء لهذه السلع والصرف األجنبي، باإلضافة إلى االتجار 
 بالقطع األثرية المسروقة والحيوانات المعرضة لالنقراض. 
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عن الحالة التي يوجد بها شكل غير قانوني لبيع وشراء تعبر  «:Parallel Market»* السوق الموازية 
السلع والخدمات بأسعار اقل من األسعار الموجودة في السوق الرسمية المنظمة من قبل الدولة، وهي غير 

 مسجلة وغير خاضعة للضرائب، وتتميز بفائض عرض.
 . كما يوضح الجدول الموالي. للسوق السوداء و الموازية نقاط مشتركة كما توجد حدود فاصلة بينهما     

 مقارنة بين السوق السوداء والسوق الموازية. (:01)رقم الجدول 
 السوق الموازية السوق السوداء                 

ركة
مشت

ط ال
لنقا

ا
 

 كالهما سوق غير نظامية تنشط في دائرة القطاع غير الرسمي.   -
 عدم التسجيل.  -
 عدم الخضوع للضريبة.  -
 كال السوقين قد تكون منافسة أو مكملة للسوق الرسمية.  -
 االعتماد على التمويل غير الرسمي )تمويل ذاتي أو من األصدقاء أو األقارب(. -

الف
الخت

ط ا
نقا

 

أسعار السلع بها أعلى من األسعار الموجودة في السوق  -
 الرسمية. 

 تعكس الندرة النسبية للسلع واالحتكار من قبل الدولة.  -
تحدث نتيجة  فائض الطلب على السلع والمواد الذي لم  -

 تلبيه السوق الرسمية. 
 سلع وخدمات خاصة ومحدودة.  -

 أسعار السلع بها اقل من األسعار -
 ودة في السوق الرسمية. الموج 
 ال تعكس ندرة  السلع بل تكون -
 نتيجة فائض العرض.  
 كثرة السلع والخدمات المعروضة.  -
 

ميشيل تودا رو، تعريب ومراجعة، محمود حسن حسيني، محمود حامد محمود،  -من إعداد الباحثين باالعتماد على : المصدر :
 Ahmed Henni, Op Cit, p p15-16 - .822مرجع سبق ذكره، ص

وفي كال الشكلين من السوق هي مظهر لمكافحة أشكال االحتكار للسلع واألنشطة وتجنب اللوائح 
والقوانين التنظيمية التي تضعها الحكومات. ومهما كانت طبيعة السوق في االقتصاد غير الرسمي، فهي نتاج 

 13تفاعل طلب وعرض :
للـسلع والخدمات )المحتكرة من قبل الدولة أو إنتاجها مرتبط  زيوهو يعبر عن إنتاج مـواعرض موازي :   -

بلوائح تنظيمية كثيرة (. وتكون أسعار هذا العرض أعلى أو اقل ما هو عليه في السوق الرسمية وذلك حسب 
نوعية السلع والخدمات المعروضة ونوع السوق الموازية. ويقدم هذا العرض  في العادة من قبل األفراد و/أو 

نشآت التي تنشط في الجانب الخفي أو غير المشروع أو غير الرسمي أو جانب األعمال المنزلية من القطاع الم
 غير الرسمي.  

وينشأ هذا الطلب في الحالة التي تكون فيها القوانين واللوائح التنظيمية صارمة جدا،  بحيث ال  طلب موازي : -
الرسمي، أي ال يستطيعون التأثير في العرض، الستحالة يستطيع األفراد والمنشآت العمل في القطاع غير 
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الحصول على المواد والتجهيزات المحتكرة من قبل الدولة، ففي هذه الحالة يتجهون إلى السوق الرسمية أو 
الموازية  لشراء السلع والخدمات المعروضة، لغرض استهالكها أو استعمالها الشخصي، و/أو إلعادة بيعها ثانية 

ق الموازية بأسعار أعلى من السوق الرسمية. وهو مظهر خاص بدول التخطيط االقتصادي من دول في األسوا
 متحولة أو نامية. 

ففي الدول الرأسمالية تتجلى مظاهر  .وفي إطار مظاهر القطاع غير الرسمي، ينبغي أن نميز بين الدول
أو خدمات مقدمة. أما في الدول النامية القطاع غير الرسمي  في اإلنتاج وهو ما يخلق قيمة مضافة من إنتاج 

 .  14فتتجلى مظاهر االقتصاد غير الرسمي  في التوزيع )إعادة البيع من السوق الرسمية أو الموازية، التهريب...(
ترتبط ظاهرة القطاع غير الرسمي بمجموعة من  : سمي  وبعض الظواهر المرتبطة بهد.القطاع غير الر 

تكون مرادفة لها، مثل التهرب الضريبي  إنالظواهر االجتماعية األخرى من السلوك االجتماعي، كما يمكن 
 والفساد.  

هنالك بعدين لتحليل أنشطة القطاع غير الرسمي، بعد  والتهرب الضريبي:  ـ العالقة بين القطاع غير الرسمي
ب التهرب الضريبي وبعد من منظور حسابات الناتج. فإذا أخذنا البعد األول، فهنا يشمل القطاع يكون من جان

غير الرسمي  كافة األنشطة المصاحبة لعملية التهرب الضريبي، الناتج عن وجود مثل هذا االقتصاد، فنقطة 
ووفقا لذلك يشمل االقتصاد  البداية تكون هي النظام القانوني الذي يحدد طبيعة الدخول التي تخضع للضريبة.

غير الرسمي  كافة األنشطة التي تولد دخوال تخضع للضريبة، والتي يتم إخفاؤها عن السلطات الضريبية  في 
البالد بهدف التهرب من الضريبة. أما إذا أخذنا البعد الثاني )حسابات الناتج( فان القطاع غير الرسمي  يتسع 

ليها توليد دخال ال يتم تسجيله ضمن حسابات الناتج، سواء كانت هذه ليشمل كافة األنشطة التي يترتب ع
 . 15األنشطة قانونية أو غير قانونية، وسواء كانت خاضعة للضريبة أو غير ذلك

إن التطرق للقطاع غير الرسمي  ال  ينبغي أن يكون بمناىء عن التهرب الضريبي والعكس صحيح، إذ 
ي إلى زيادة التهرب الضريبي نتيجة العبء الضريبي في االقتصاد أن زيادة القطاع غير الرسمي. قد تؤد

الرسمي وعدم العدالة بين المكلفين بالضريبة، كما أن زيادة التهرب الضريبي تساهم هي األخرى في زيادة حجم 
ة القطاع غير الرسمي. وبالتالي فكل ظاهرة تؤدي دورا مسببا وأثرا للظاهرة األخرى في الوقت نفسه، وفي حلق

واحدة وذلك من خالل عالقة تبادلية ايجابية بينهما. كما يمكن القول أن القطاع غير الرسمي، قد يكون مرادفًا 
للتهرب الضريبي في الحالة التي يقوم المكلف القانوني بالتهرب من الضرائب كليا أو جزئيا وذلك بمخالفة 

حالة التجنب الضريبي عندما يمتنع المكلف من  التشريع الضريبي بأساليب مختلفة. لكن ال يصح هذا القول في
إنتاج أو استهالك سلعة ما و/أو عن طريق إحالل نشاطه المفروضة عليه ضريبة اكبر بنشاط آخر خاضع 
لضريبة اقل. في المقابل قد يتحايل المكلف ليتجنب دفع جزء من الضرائب المفروضة عليه من خالل تغير 

صفة أخرى حيث الضرائب المفروضة اقل باالستعانة بأهل الخبرة واستغالل  الصفة القانونية لنشاطه وا عطائه
ثغرات في القانون الضريبي. في هذه الحالة ال يمكن اعتبار أن القطاع غير الرسمي مرادفا للتجنب الضريبي. 
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من وبالتالي للتهرب الضريبي ككل، وبالرغم من وجود دراسات عملت على تقدير التهرب الضريبي انطالقا 
 .16مدخل قياسي يعتمد على حجم القطاع غير الرسمي، فان هذه األخيرة تبقى محل شك من ناحية الدقة

وعموما يمكن القول أن القطاع غير الرسمي  اشمل من التهرب الضريبي من منظور االقتصاد الكلي، إذ 
هناك أنشطة تدخل في إطار القطاع غير الرسمي  وهي غير خاضعة للضرائب متعارف عليها من العرف 

ن واشمل من جهة االقتصادي، لهذا فالنظرة إلى القطاع غير الرسمي  من منظور حسابات الناتج تكون أحس
 التهرب الضريبي ،كما هو موضح في الشكل الموالي. 

 ( :العالقة بين القطاع غير الرسمي  واألنشطة المتملصة.01الشكل رقم )

 
Sources: OECD, Ministry of Economy of Albania, The Informal Economy in Albania 

( analysis and policy recommendations), Report prepared by the OECD - Investment Compact for 

the Ministry of Economy of Albania, Published with the support of the Central European Initiative 

(CEI), December 2004, London, (UK), p26. 

يوضح الشكل أهم األنشطة غير الرسمية الخاضعة للضريبة، واألنشطة األخرى غير الخاضعة للضريبة 
 من الناحية العملية.    

  «International Transparencyالفساد حسب منظمة الشفافية الدولية: القطاع غير الرسمي  والفساد ـ
Organisation » يعبر الفساد عن سوء استغالل الوظيفة العامة من أجل مصالح خاصة، كقبول الموظفون"

الحكوميون الرشاوى  أو اختالس األموال العامة. وله عدة أنواع،  فساد إداري، فساد سياسي، فساد صغير أو 
مؤشر مدركات الفساد، يتم من  بالرغم من صعوبة قياس الفساد، فقد وضعت منظمة الشفافية الدولية 17كبير"

 . 18خالله ترتيب البلدان من حيث انتشار الفساد
والفساد يتضمن قائمة ال على سبيل الحصر)الرشوة، االبتزاز، استغالل النفوذ، المحسوبية واالحتيال، 

 : 19عن الفساد بالصيغة التالية«Robert Klitgaard 1998»واستغالل أموال التعجيل(. وقد عبر 
 
 
 خاصا أو ال يهدف للربح( والخضوع للمساءلة )سواء كان النشاط عاما أ –فساد = احتكار + حرية انتساب ال
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 : 20ويحدث الفساد لعدة أسباب، قد تكون داخلية أو خارجية عن البلد نذكر من بينها    
 الجمركية وحصص االستيراد(.القيود الحكومية التي تؤدي إلى خلق التربح، كقيود التجارة مثال )الرسوم  -
السياسات الصناعية القائمة على المحسوبية )مثل اإلعانات واالستقطاعات الضريبية، رخص استخراج الموارد  -

 الطبيعية حتى في ظل عدم تدخل حكومي(.
 الرقابة على الصرف، وتعدد قواعد تحديد سعر الصرف، و هيكل توزيع القروض. -
 . ضعف الشفافية والمساءلة -
أجور الموظفين العموميين مقارنة بالقطاع الخاص، والوضع المعيشي القائم، ودرجة انتسابهم لبعض  -

 الخدمات.
 عدم االستقرار السياسي، الروتين الحكومي البيروقراطي، ضعف األنظمة التشريعية والقضائية. -

 : 21وفيما يلي بعض األنشطة التي تتيح الفرص أمام الفساد      
                                                 وضع إجراءات تنظيمية أو إصدار تراخيص لمزاولة أنشطة معينة )كفتح متاجر أو قيادة  سيارات  أجرة(.    -

 تقسيم األراضي وغير ذلك من القرارات الرسمية المماثلة.    -    
 ول عليها.إدارة السلع والخدمات العامة، أو تيسير الحص -    
 الرقابة على تقديم الحوافز الضريبية. -    
 الرقابة على عمليات التعيين والترقية في القطاع العام. -    
 :22وفيما يلي القطاعات والهيئات األكثر تأثرا بالفساد   

 المنظمات غير الحكومية.  -األحزاب السياسية.                        -        
 خدمات التسجيل والتصاريح. -مان/السلطة التشريعية.              البرل -        
 المؤسسات الدينية. -الشرطة، القطاع العسكري.               -        
 النظام التعليمي. -النظام القانوني /القضاء.                  -        
 الجمارك. -القطاع التجاري /الخاص.                -        
 اإلعالم. -القواعد الضريبية.                        -        

في إطار تحليل العالقة بين الفساد والقطاع غير الرسمي. تشير إحدى الدراسات إلى أن بعض البلدان 
األكثر تطورًا في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، وكذلك بعض البلدان في أوربا الشرقية، تجد 

يجمع بين األعباء الضريبية والتنظيمية المحدودة نسبيًا، والتعبئة الكبيرة لإليرادات،  مواتفسها في حالة توازن ن
والمستوي الجيد من حكم القانون ومكافحة الفساد، والقطاع غير الرسمي صغير الحجم )نسبيًا(. في المقابل، 

ياتي سابقًا بعض خصائص التوازن غير الموات، فتطبيق تبدي بعض البلدان في أمريكا  الالتينية واالتحاد السوف
الضرائب واللوائح التنظيمية يستند إلى السلطة التقديرية ويفرض أعباء ثقيلة على كاهل المؤسسات، وحكم القانون 

. إذا فهنا الظروف التي تسبب 23غير الرسمي القطاعضعيف، والرشوة متفشية، ونسبة كبيرة من األنشطة تتم في 
غير الرسمي، ذلك أن دفع رشاوى للحصول على امتيازات  القطاعد تعمل هي األخرى  على زيادة أنشطة الفسا
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قرض ضريبي، إعفاءات ضريبية ...(. أو لاللتفاف حول بعض قيود التجارة  ضريبية )تخفيضات ضريبية،
العوامل التي تساهم في غير الرسمي. وبالتالي يعتبر الفساد من  القطاعالخارجية أمور من شانها زيادة حجم 

 . 24غير الرسمي القطاعانتشار أنشطة 
 ثانيا: تطور القطاع  غير الرسمي في الجزائر 

قبل التطرق للقطاع غير الرسمي في الجزائر، نحاول ان نشير الى الجوانب غير الرسمية في االقتصاد 
 :25الجزائري، والتي يعتبر القطاع غير الرسمي احد اشكالها، تتمثل هذه األخيرة في  النقاط التالية 

 األنشطة غير المشروعة، واألنشطة الخفية.     -
 أنشطة القطاع غير الرسمي.   -
 نتاج العائلي لالستخدام النهائي الخاص.  اإل -

في اطار دراستنا سوف نركز على القطاع غير الرسمي من بين هذه االشكال، وهذا من خالل التطرق 
 لنشأة وتطور القطاع غير الرسمي واهميته في الجزائر.  

في الجزائر بمراحل عدة،  قطاع غير الرسميمر تطور ال: في الجزائر قطاع غير الرسمينشأة وتطور ال أ.
 وذلك تبعا لتطور بنية المجتمع و االقتصاد الجزائري نفسه،  والمراحل مقسمة كما يلي :

إن اغلب األنشطة الممارسة في  الجزائر خالل فترة الستينيات بعد  (:1989 -1962ـ المرحلة األولى)
ه الفترة وبداية السبعينيات تبنت الجزائر قاعدة االستقالل، تميزت بطابع زراعي بالدرجة األولى، لكن مع نهاية هذ

صناعية ثقيلة بإتباع نظام اشتراكي مبني على التخطيط المركزي، واالعتماد على المنشآت العمومية في توفير 
نشاء المزارع الكبرى، و تأميم  قطاع المحروقات في ) ( واالستفادة من الطفرات النفطية 1971معظم الخدمات وا 

( حتى أوائل الثمانينيات، األمر الذي ساعد على توفير مدخرات محلية كافية إلرساء بنيان 1973) لتلك الفترة
اقتصادي متين. أدت هذه العوامل إلى انخفاض  مستويات البطالة خاصة في المناطق الحضرية، إذ انتقل معدل 

ظاهرة القطاع غير (.  في المقابل ومع اكتشاف 1985(سنة)%14( إلى )1966(سنة )%33البطالة من )
الرسمي في بداية السبعينيات، فانه في الجزائر خالل هذه الفترة يمكن حصر األنشطة غير الرسمية في األنشطة 

 27منها : . وقد تميزت فترة ما بعد منتصف الثمانينيات بخصائص عدة نذكر26الفالحية وأنشطة األسر المعيشية
 ادية.  احتكار الدولة لجميع األنشطة االقتص  -     
 تدعيم األسعار. إهمال دور القطاع الخاص.  -     
 ارتفاع القدرة الشرائية.  -     
 ازدياد عدد السكان ونقص االدخار.   -     

إن هذه الخصائص لالقتصاد الجزائري نتج عنها نقص في المواد االستهالكية وازدياد  الطلب عليها، و 
عجز السوق الوطنية عن تلبية هذا األخير. غير أن هذا األمر عولج في تلك  الفترة ببرنامج محاربة الندرة 

اد ذات االستهالك الواسع )قطع غيار وتراخيص استيراد السلع االستهالكية، مثل السيارات وسلع التجهيز والمو 
السيارات، اآلالت، المنتوجات االلكترونية والكهرومنزلية (.  لكن هذا اإلجراء مع وجود احتكار أدى في الحقيقة 
إلى ظهور نمط استهالكي اصطناعي ساهم بدوره في توسع دائرة األنشطة غير الرسمية بظهور سوق سوداء 
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و الممارسات غير القانونية )الرشوة، الفساد، المحسوبية، اختالس األموال... الخ   وسوق موازية للسلع والعمالت 
(. وخالصة القول،  فان االنخفاض الذي عرفه عرض السلع والخدمات )اإلنتاج الوطني و الواردات(والفوضى 

اربات لسلع التي شهدها القطاع العمومي للتوزيع، أدت إلى ظهور األنشطة غير الرسمية، إما على شكل مض
التوزيع أو نشاطات منتجة وذلك بإنشاء وحدات حرفية وشبه صناعية ذات طابع عائلي، أما فيما يتعلق بالعمل 
في القطاع غير الرسمي كجزء من القطاع غير الرسمي، حسب المعيار القانوني يتكون من األشخاص غير 

ألشخاص الذين يعملون في منازلهم والنساء اللواتي المصرح بهم أساسا، الذين لم يبلغوا السن القانونية للعمل وا
يمارسن نشاطات جزئية والرعاية العائلية، واألشخاص الذين يعملون رغم تجاوزهم سن التقاعد والمعوقين العاملين 

( تم إصدار القانون األساسي العام للعامل بغية تنظيم 1978غير المحميين بتشريع العمل.  غير انه في سنة)
 .  28سنة16الى 18اء والقصر، إذ قلص النص السن القانونية للعمل من عمل النس

وتميزت هذه المرحلة، بأزمة مالية واضطرابات سياسية واقتصادية، إلى : (1997 -1990ـ المرحلة الثانية )
( والتي أفضت إلى إعادة 1989/1991/1994جانب تطبيق ثالثة برامج استقرار مع صندوق النقد الدولي في )

 (.  1994لة المديونية الخارجية سنة)جدو 
إذ تم تطبيق برنامج التعديل الهيكلي قصد مواجهة االختالالت الداخلية والخارجية، مما أدى بصفة 
تدريجية إلى إقامة تنظيم جديد لالقتصاد من نوع ليبرالي، عن طريق وضع آليات تشريعية وتنظيمية تسمح 

 29ى اقتصاد السوق، وفي هنا تجدر اإلشارة إلى ما يلي :باالنتقال التدريجي الى اقتصاد موجه إل
إعادة تنظيم القطاع العمومي المنتج )الصناعة، البناء واإلشغال العمومية، الفالحة(، تباطؤ النشاط  -

 االقتصادي نتيجة تقليص االستثمارات.  
 تقلص سوق العمالة وغياب التنظيم في سوق العمل.   -
 واص وارتفاع منشآت القطاع الخاص.  فتح المبادرات أمام الخ -
 ( وتوسيعه بصفة غير محكمة وغير مراقبة ومتابعة. 1988إقامة جهاز تشغيل الشباب منذ ) -
 زيادة عدد النساء المشتغالت جزئيا، والعامالت بالمنازل، والتي ال تخضع لمعايير التنظيم.  -
 كبرى، نتيجة لفقر األسر والتسرب المدرسي.  انتشار عمالة  األطفال في المدن والمراكز الحضرية ال -
التشغيل غير المستقر لألشخاص المسنين والعمال الدائمين أو المسرحين من القطاعات المنظمة العمومية  -

 والخاصة اثر تقليص العمال والتقاعد المسبق والذهاب اإلرادي. 
 ومنع الضريبة الجبائية والجمركية.  االيدولوجية الرجعية التي تتبنى حرية التجارة خارج القانون  -
 الحالة األمنية الصعبة التي مرت بها البالد لهذه الفترة.   -
لجوء الشباب العاطلين عن العمل إلى الطرق الملتوية لكسب قوتهم، خاصة في ظل عجز الدولة لتوفير فرص  -

 عمل لهم.   
 :30عرفت تطورا سلبياأما المؤشرات االقتصادية واالجتماعية األساسية فقد      

 . 1990/1991انخفاض محسوس للدخل الفردي، رصيد الخزينة سلبي باستمرار باستثناء سنتي  -
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ارتفاع التضخم، وهو ناتج عن تحرير األسعار وتخفيض قيمة الدينار حيث خفض الدينار الجزائري مقابل  -
(، إذ %40.17نسبة التخفيض إلى )وصلت 1994،  أما في افريل 1991( نهاية سبتمبر%22الدوالر بنسبة )

 . 31( 1995(سنة%29.8ليصل إلى )1990(سنة %18ارتفع معدل التضخم  من )
تزايد معدالت البطالة بسب فقدان مناصب الشغل في القطاع العمومي نتيجة إعادة هيكلة المنشآت )إذ انتقل  -

 ((. %28وصل إلى )1995، وفي سنة 1994( سنة %25الى )1986(سنة%15من )
 1996( مليار دوالر سنة 33.6الى )1993(مليار دوالر سنة 25.7المديونية الخارجية ارتفعت من ) -
 كما يظهر في الجدول الموالي. 1997( مليار دوالر سنة %31.2و)
انتشار واسع للسوق السوداء للصرف األجنبي، مع وجود فوارق كبيرة نوعا ما، إذ سجل الفرق بين سعر  -

. كما يظهر ذلك 1997( دينار سنة 32.4( دينار ليصل إلى )14.3بـ)1991صرف الدينار مقابل الدوالر سنة 
 في الجدول الموالي. 

الر بين السوق الرسمية للصرف والسوق السوداء في ( :تطور سعر الصرف الدينار مقابل الدو 3الجدول رقم )
 (.2001 -1991الجزائر للفترة )

 الوحدة : دج                                                                       
 السنة  1991 1994 1996 1997 1999 2000 2001
 )متوسط مرجح(السوق الرسمية  17.7 36 54.7 57.6 66.6 75.3 77.3

 السوق السوداء )متوسط( 32 55 85 90 100 100 90
 الفرق 14.3 19 30.3 32.4 33.4 24.7 12.7

 .217بلعزوز بن علي، مرجع سبق ذكره،  ص  المصدر :
، تحسن طفيف سنة %(-0.9)1994، %(-2.2)1993تباطؤ معدالت النمو االقتصادي، نمو سلبي سنتي  -

1997(1.1) %  . 
انخفاض الدخل األسري، وانخفاض اإلنفاق الحكومي على األوضاع االجتماعية نتيجة عدم االستقرار األمني  -

 للبالد. 
إن هذه الظروف زادت من تدهور الظروف المعيشية للسكان، مما أدى بدوره إلى نمو األنشطة  غير 

ذ سجلت اكبر كمية من المخدرات الرسمية  سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة في المجتمع الجزائري.  إ
كلغ(. لكن النقص في  391.23تم حجز كمية اقل )1996، آما في سنة 1992سنة  كلغ( 5542.619بـ)

الكميات المحجوزة ال يعني االنخفاض بالضرورة، حيث اعتبرت الجزائر لهذه الفترة منطقة استهالك وعبور هامة 
اعة المتجولون، تهريب قطعان المواشي والماعز والتمور والبنزين للمخدرات.  انتشار  واسع لباعة األرصفة والب

عبر الحدود المغربية والتونسية أو الدول المجاورة الجنوبية، مقايضة بعض السلع، انتشار سرقة وتزوير وثائق 
 .32السيارات إما داخل الوطن أو مع دول الجوار

 مرحلتين:فترة إلى إذ يمكن تقسيم هذه ال (:2014 -1998ـ المرحلة الثالثة )
 : 33إن أهم ما ميز هذه الفترة ما يلي( : 2005 -1998* مرحلة )
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استقرار االقتصاد الكلي باسترجاع التوازنات الداخلية والخارجية. بفضل النتائج  المحققة من خالل برنامج  -
 االستقرار والنمو الكبير لحجم صادرات المحروقات.  

 2003( سنة %6.9الى  )1999( سنة %3.2الحقيقي إذ انتقل من )جمالي الناتج المحلي تحسن ملحوظ في إ -
34. 
.  بسب برامج تشغيل الشباب 2003(سنة %23.7إلى ) 2000( سنة %29.5سبة البطالة من )انخفاض ن -

 .35 2002بعد سنة 

 تحسن مداخيل األسر واستهالكها وهذا نتيجة لرفع األجور والمعاشات والمنح وانعكاسات النمو.  -
(بين %15( ونسبة )2000 -1995(خالل الفترة )%20عرف  دخل األسر ارتفاعا بالقيمة الحقيقية قدره ) -
(2000- 2002  .) 
( وفقا للتحقيق الخاص باستهالك األسر %4.4تحسن نفقات االستهالك للفرد في األسرة قدر بنسبة ) -

 .  2002/2003( في سنتي %4.8، و)2000لسنة
 تزايد منح موارد  الميزانية المخصصة للقطاعات االجتماعية.    -

في هذا اإلطار، تم  العمل على تنظيم جزء من األنشطة  التي تتعلق بإنتاج القطاع غير الرسمي والعمل      
لمنزل، المنزلي. ما أدى إلى ارتفاع عدد العمال المستقلين، واإلجراء المؤقتين، ومساعدو األسر،  والعمال في ا

ذلك على حساب اإلجراء الدائمين المصرح بهم.  وقد تم هذا من خالل  سياسة الدولة الجديدة التي تشجع 
التشغيل الذاتي، من خالل تحفيز المتعاملين الخواص على االستثمار والتمويل الجزئي للمنشآت المصغرة وتقديم 

مال المكثف لليد العاملة في إطار برامج تشغيل القروض المصغرة واإلشغال ذات المنفعة العامة وذات االستع
 الشباب.  

( : هذه المرحلة ال تختلف كثيرا عن المرحلة التي سبقتها، خاصة فيما يتعلق 2014 -2006* المرحلة الرابعة )
 باألنشطة غير الرسمية، وذلك حسب القطاعات رغم انخفاض معدالت البطالة.

بالرغم من تطور المقاربات الكمية  لتقدير حجم التشغيل والقطاع ر:  بـ.جحم  القطاع غير الرسمي في الجزائ
غير الرسميين في العالم، إال أن التقديرات التي تخص الجزائر  بهذا الشأن تبقى جد محدودة وتختلف حسب 
 طريقة ومنهج التقدير من مصدر آلخر.  لكن  رغم ذلك  ما ينبغي اإلشارة إليه وهو أن التشغيل غير الرسمي
لعب دورا مهما في استقطاب األيد العاملة خاصة في القطاع غير الرسمي، بقطاعات عدة من االقتصاد 
الجزائري وذلك حسب المراحل التي مر بها.  في هذا اإلطار هنالك عدة محاوالت لتقدير حجم التشغيل والقطاع 

 .   36غير الرسميين بداية من فترة التسعينيات
 ت الوطنية :ـ.تقديرات مكاتب الدراسا
هذه الدراسة اهتمت بتحديد حجم القطاع غير الرسمي، وذلك  :1997( Ecotechnics* مكتب إكوتكنيكس )

انطالقا من إجمالي اليد العاملة المشتغلة به، المتكونة من أرباب العمل واإلجراء ومساعدي األسر غير المصرح 
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بهم لدى الضمان االجتماعي، باإلضافة إلى العاطلين عن العمل الذين يزاولون نشاطا مؤقتا مأجورا. وقد 
 :37هذه الدراسة معايير التصنيف التالية  اعتمدت

 التصريح اإلداري )السجل التجاري، رخصة البلدية... (.   -
 التصريح الضريبي )التصريح بوجود النشاط لدى مصالح الضرائب (.   -
التصريح لدى الضمان االجتماعي )أرباب العمل لدى صندوق الضمان االجتماعي لغير األجراء،  والعمال  -

 لصندوق الوطني للضمان االجتماعي (.  لدى ا
 وقد أسفر تركيب هذه المعايير بروز درجات مختلفة من التشغيل غير الرسمي :     

 * القطاع غير الرسمي الفعلي غير المسجل حسب المعايير الثالثة السابقة. 
لضمان االجتماعي. * القطاع غير الرسمي المسجل إداريا، والمصرح به جزئيا لدى مصالح الضرائب و/أو ا

 (من المشتغلين في القطاع الخاص.  %50وحسب الدراسة المنجزة مثلت هذه الفئة ما يقارب )
  38 الدراسة إلى ما يلي : وقد خلصت نتائج     

 شغل حوالي مليون شخص.  1996القطاع غير الرسمي سنة  -
من  1996و1992خالل الفترة الممتدة بين انتقلت حصة التشغيل غير الرسمي بالنسبة إلجمالي التشغيل   -
 (بالنسبة للتشغيل الرسمي.   %2(خارج قطاع الفالحة، في المقابل ارتفاع قدره )%22.4(إلى )17.4%)
(خالل نفس الفترة، في المقابل %58(إلى )%28انتقال حصة التشغيل في القطاع غير الرسمي من ) -

 ( خالل نفس الفترة. %42(إلى )%72)انخفضت حصة التشغيل في القطاع الرسمي من 
يحتل قطاعا التجارة والخدمات الصدارة في توزيع التشغيل غير الرسمي حسب فرع النشاط االقتصادي سنة  -

 (، يليها قطاع البناء واألشغال العمومية بنسبة تتراوح ما بين%67بنسبة ) 1996
الغذائية الزراعية... الخ(بنسبة تتراوح بين  (، وقطاع الصناعة )تفصيل المالبس والصناعات%31(إلى )21%)
 (. %15(إلى )8%)

في دراسة واستنادا إلى تحقيقات الديوان الوطني : * مركز األبحاث والدراسات التطبيقية الخاصة بالتنمية 
تم تقدير التشغيل غير الرسمي،   2004و 2001، 1997، 1992لإلحصاء لدى األسر التي أجراها، سنوات 

ستناد إلى معياري الضمان االجتماعي ومعيار حجم المنشآت.  حيث خصت التحقيقات العائالت و وذلك  باال
المنشآت الفردية التي تعتبر من الناحية التصورية فرص هامة للعمالة في القطاع غير الرسمي، و المنشآت ذات 

ا تمارس نشاطها دون الحجم الصغير هي في الغالب خارج النظام الضريبي والضمان االجتماعي كما أنه
 رخصة.  

وحسب هذا المعيار فان نسبة عدم التسجيل في الضمان االجتماعي عرفت معيار الضمان االجتماعي :  -
(، حيث %43( إلى )%26.6وذلك باالنتقال من ) 2004إلى  1992( نقطة  خالل الفترة 16.4ارتفاعا قدر بـ)

المتمرنين ومساعدي األسر التي سجلت ارتفاعا طفيفا، أما اكبر  ارتفعت هذه النسبة في كافة الفئات باستثناء فئة
، وأرباب 2004( سنة %29.8الى )1992( سنة %11.1النسب ارتفاعا سجلت عند اإلجراء حيث انتقلت من )

  39. 2004( سنة %66.3الى )1992( سنة %51.09العمل والمستقلون حيث انتقلت من )
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تعتبر مكاتب اإلحصاء أن كافة االنشطة التي تمارس على المستوى المصغر تنتمي  حجم المنشأة : معيار-
إلى القطاع غير الرسمي، وذلك حسب التصريح.  وبالتالي تسمح هذه الطريقة بإعطاء اتجاه عام حول التشغيل 

 غير الرسمي من خالل معيار حجم المنشأة.  
عدد أرباب العمل المستقلين تضاعف مرتين، إذ انتقل من  ( الموالي نالحظ أن2-3من خالل الجدول رقم )     

، وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع نسبة التشغيل في حالة 2004(سنة 1.737.000الى )1992سنة  (666.000)
(،  في المقابل نالحظ انخفاض 2004 -1992(نقطة خالل الفترة )8.59عدم وجود أجير دائم، حيث ازداد بــ)

 ( أجراء دائمين. 5ة اقل و/أو اكثر من )نسبة التشغيل حال
 

    
 (.                                                                    الوحدة: )باآلالف( 2004 -1992:تطور وتوزيع أرباب العمل المستقلين حسب حجم المنشأة) (04الجدول رقم )

2004 2001  1997 1992  
 حجم المنشأة التعداد (%) التعداد (%) التعداد (%) التعداد (%)
 عدم وجود أجير دائم  541 81.21 1075 91.49 965 76.89 1561 89.8
 (أجراء دائمين5اقل من ) 99 14.9 83 7.06 230 18.33 149 8.6
 خمس أجراء دائمين أو أكثر 26 3.89 16 1.36 60 4.78 27 1.6
 المجموع  666 100 1175 100 1255 100 1737 100

Source :Hammouda Nacer Eddine,Musette Mohamed Saïd , Jacques Charmes ,Reflets de L’économie Sociale 
–Informalisation des économies Maghrébins ,Volume (1), CREAD, Rostomia ,Alger,2006,p98. 

كما توجد محاوالت أخرى لتقدير حجم التشغيل غير الرسمي في الجزائر، خالل فترة منتصف الثمانينات      
 .40[ 1992 -1985وبداية التسعينيات ]

 ـ.تقديرات مصالح التخطيط و الديوان الوطني لإلحصاء وبعض التقديرات الخاصة.  
عينيات، بإدراج األنشطة غير الرسمية في تقديراتها قامت مصالح التخطيط، ابتداءا من التس * مصالح التخطيط:

السنوية للتشغيل دون أن يتم تصنيفه حسب قطاع النشاط، ويتعلق األمر بتقدير غير مباشر للتشغيل غير 
الرسمي، وذلك انطالقا من المعطيات الديمغرافية، والشغل المنظم، انطالقا من معطيات مقدمة من المصادر 

وكذا نسبة البطالة.  حيث تم تقدير نسبة التشغيل غير الرسمي لسنة اإلدارية المختلفة، 
مقارنة  2003(باستثناء قطاع الفالحة، وقد تطور التشغيل غير الرسمي ايجابيا لسنة %14.33بـ)1996
(.  كما % 9.3(، في حين لم تبلغ نسبة تطور التشغيل الرسمي إال ) %8.2حيث ازداد بنسبة ) 1999بسنة

، أما اكبر نسبة فقد 2003( سنة %17.2إلى ) 1992(سنة %13.8التشغيل غير الرسمي من )ارتفعت نسبة 
 .                                                                               41من إجمالي التشغيل   (%15.4بـ) 1997سجلت سنة 

(في 900.000( و )375.000بـ) غير الرسميالتشغيل  1992 حيث قدر سنة* الديوان الوطـني لإلحـصاء: 
.  وأخذت هذه التقديرات بعين االعتبار كل من العاملين في البيوت،  ومساعدي األسر.  كما 1996مارس 

ألنها ال -منشآت عائلية-( عمال 10اعتبر الديوان الوطني لإلحصاء أن المنشآت الخاصة التي تشغل اقل من )
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المهم في التشغيل والقيمة المضافة.   وبالنظر إلى حجم هذه المنشآت ، تمسك محاسبة شاملة، رغم دورها 
والنمط العائلي لتسيرها، والعالقات التي تربطها بالنظام المؤسساتي للتمويل و االستثمارات تنشط في معظمها 

 ضمن القطاع غير الرسمي، وبالتالي تفلت من التسجيل الضريبي والضمان االجتماعي.  
( عن التقديرات السابقة الذكر، هو أن Friedrich Schneider)ما يميز تقديرات  يدريك شنا يدر:* تقديرات فر 

هذا األخير لم يهتم فقط بالتشغيل غير الرسمي ولكن بتقدير حجم االقتصاد غير المالحظ أي بكل األنشطة غير 
الرسمية  صعبة القياس، كذلك من حيث طريقة التقدير إذ اعتمد على بيانات متوسطات طريقة الطلب على 

وهي من بين أهم الطرق المستخدمة في العالم لتقدير حجم االقتصاد غير كامن، وطريقة منهج المتغير ال العملة
 .المالحظ

(، حيث ازداد خالل هذه الفترة 2003 -1999حجم االقتصاد غير المالحظ في الجزائر للفترة ) أيضايبين  و    
(من 2002/2003( للفترة )%35.9(إلى )1999/2000( للفترة )%34.1(نقطة وذلك باالنتقال من )1.8بـ)

 إجمالي الناتج المحلي. 
بعدة مراحل في الجزائر، كما أن جزءًا أن القطاع غير الرسمي مر  االطارما يمكن استخالصه من هذا      

هاما من العاملة في الجزائر تشتغل في األنشطة غير الرسمية،  إضافة إلى ذلك تعتبر التسربات المدرسية 
والتهرب الضريبي واالجتماعي، و التعقيدات  اإلدارية المرتبطة بأداء القطاع العام محددًا هامًا للقطاع والتشغيل 

لجزائر. كما أن توسع حجم هذه الظاهرة في الجزائر أفرز آثارًا عدة على مستويات مختلفة، غير الرسميين في ا
 من بينها توسع حجم التشغيل غير الرسمي.

 : ظاهرة غسيل األموال وارتباطها باالقتصاد غير الرسميثالثا
الفساد، المحسوبية و كذا دخول وخروج تعيش الجزائر ظاهرة تبييض األموال بكل جوانبها من الرشوة إلى        

السلع ورؤوس األموال دون مراقبة صارمة، حيث إن مرتكبي هذه الجريمة استغلوا كل المنافذ و الثغرات التي 
و في هذا المبحث سوف نعرف األسباب التي دفعت تكوين   تسمح لهم بذلك من أجل تحقيق ثروات طائلة

 هذا ضمن مجموعة من المصادر و بانتهاج عدة أساليب.و  شبكات إجرام قصد حصول على المال،
تستحوذ على اهتمام صانعي السياسات أخذت من المفاهيم التي  أصبح غسيل األموال أ.ماهية غسيل األموال:

االقتصادية والمالية على المستوى المحلي واإلقليمي وحتى الدولي، ورغم ذلك ال يوجد تعريف موحد متفق عليه 
بسبب تعدد مصادر األموال غير المشروعة، وتنوع طرق ووسائل الغسيل وتباين وجهات النظر  لغسيل األموال

ريف التي احول المصادر التي يجب أن تكون هدف التجريم في إطار مكافحة غسيل األموال، ومن بين التع
 :جاءت لتحديد الظاهرة نذكر ما يلي

مجموع األنشطة التي تتم بعيدُا عن أجهزة الدولة وال تسجل في هو تلك العمليات التي "تشمل :  غسيل األموالـ 
غسيلها في مرحلة  حسابات الدخل القومي، وهذه األنشطة تمثل مصدر لألموال القذرة التي يحاول أصحابها

تالية، وذلك بإجراء مجموعة من العمليات والتحويالت المالية والعينية على األموال القذرة لتغيير صفتها غير 
كسابها صفة مشروعة"ال إلى إخفاء مصادر تهدف فعمليات غسيل األموال  .42مشروعة في النظام الشرعي وا 

 .استثمارات مشروعةإلى  أموال المجرمين وتحويلها
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وهناك تعريف أكثر تحديدا يعرف غسيل األموال بأنه "عملية يلجا إليها من يعمل بتجارة المخدرات 
إلخفاء المصدر الحقيقي غير المشروع والقيام بأعمال أخرى للتمويه كي يتم والجريمة المنظمة أو غير المنظمة 

ويشير التعريف إلى أن األموال المتأتية من هذه المصادر غير ، 43إضفاء الشرعية على الدخل الذي تحققه "
فان  بالتاليو المشروعة لن تتمتع بالقبول إذا بقيت في حيازة جامعيها ألن ذلك يؤدي إلى اكتشاف مصدرها 

 عملية غسيل األموال يتم بها إخفاء األصل غير المشروع لألموال.
و في إطار أنها جريمة بيضاء، تتنقل عبر الحدود الدولية، فتعرف عمليات غسيل األموال على أنها  

"جريمة دولية منظمة يقوم بمقتضاها احد األشخاص بإجراء سلسلة من العمليات المالية المتالحقة على أموال 
مشروعة نتجت عن أنشطة غير مشروعة يعاقب عليها تشريع دولة هذا الشخص مستعينا بوسطاء كواجهة  غير

للتعامل مستغال مناخ الفساد اإلداري وسرية حسابات البنوك بهدف تامين أمواله القذرة من المالحقة الرقابية 
لغسيل األموال يوافق موضوع هذا البحث حول غسيل األموال عبر المراكز المالية  هذا التعريفو . 44واألمنية

و تشمل عمليات الغسيل عادة ، ال إلى هذه المراكز لالحتماء بهاخارج الحدود ألنه عادة ما يلجا غاسلو األمو 
 :45 األموال أو الدخول الناتجة عن احد األنشطة التالية

المتاجرة في المخدرات بأنواعها، وأنشطة البغاء والدعارة كات غير المشروعة، أنشطة التجارة في السلع والخدم -
 وشبكات الرقيق األبيض،

 االتجار في العمالت األجنبية، ،أنشطة السوق السوداء المخالفة لقوانين الدولة مثل -
 أنشطة الرشوة والفساد اإلداري والتربح من الوظائف العامة، -
 عامة،القات أو االختالسات من أموال الدخول الناتجة عن السر  -
 الدخول الناتجة عن تزييف النقد، -
الدخول الناتجة عن المضاربات غير المشروعة في األوراق المالية المعتمدة على خداع المتعاملين في  -

 البورصات العالمية؛
 .االلكتروني الدخول الناتجة عن الجرائم االلكترونية وجرائم االنترنيت أو ما يعرف بالغسيل -

يتمثل االقتصاد الخفي في مجموعة األنشطة غير المشروعة  : بـ. العالقة بين غسيل األموال واالقتصاد الخفي
ضمن إطار الحسابات القومية، وتشمل اإلنتاج غير المعلن في مختلف القطاعات، مثل قطاع الزراعة والصناعة 

قيمته الحقيقية، والذي يحتوي على دخول غير مسجلة مدفوعة إلى والتشييد والبناء... الخ، والمقدر بأقل من 
العاملين غير المسجلين والذين يمارسون العمل بشكل غير قانوني، كما يشمل االقتصاد الخفي السلع والخدمات 

 توزيع السجائر تقطير الكحول؛ توزيع الحشيش؛ . ؛46 المخدرات وتجارة إنتاج تتمثل في التيالمحظور تداولها و 
 دخول المراهنات والمقامرات والدعارة ودخول كافة الخدمات المتعلقة بها؛ المهربة وغيرها من السلع المهربة؛
 ... الخ.؛ سرقة البنوك والمؤسسات المالية والنقديةسرقة مواد الخام والمواد الصناعية

الموازي، االقتصاد غير الرسمي، وتستخدم عدة تعبيرات للداللة على االقتصاد الخفي منها االقتصاد  
وعند بحث هذا االقتصاد فإننا  ،االقتصاد غير النظامي، االقتصاد تحت األرض واالقتصاديات السوداء...الخ
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وأنشطة غير مشروعة  نجد أن هناك اقتصاد خفي ذو أنشطة غير مشروعة ومجرمة جنائيا مثل تجارة المخدرات
حيث أن عمليات غسيل األموال تنبع في معظمها من األموال القذرة ومجرمة إداريا مثل الدروس الخصوصية، 

الناتجة عن الشق المجرم جنائيا من االقتصاد الخفي في حين ال توجد الحاجة في األنشطة المجرمة إداريا إلى 
غسيل األموال، ولعل محاولة حصر أنشطة االقتصاد الخفي وتحديد األنشطة التي يتم عليها عمليات غسيل 

موال، يتيح تقدير حجم عمليات غسيل األموال من خالل استخدام األساليب اإلحصائية والقياسية المعروفة األ
 .47والتي يمكن ذكرها للقيام بتلك المهمة الضرورية والحيوية ألي دولة من الدول العالم

ـ كون القياس  في غياب تقديرات أفضل لحجم غسيل األموالـ تقدير االقتصاد الخفي وحجم غسيل األموال: 
المباشر لغسيل األموال صعب في ذاته، سواء الن طبيعته غير مشروعة تتطلب السرية، أو الن مشكالت 

فان تقديرات االقتصاد الخفي، يمكن أن تستخدم كوسيلة لتقدير غسيل  ـالمفاهيم تجعل من الصعب تعريفه 
نات، لقياس االقتصاد السري تمثلت في قياس والواقع أن محاوالت علماء االقتصاد، خاصة في الثماني.األموال

ومن هذا المنطلق سوف نلجأ إلى الطرق أو المناهج التي اتبعت  .48غسيل األموال، وان لم يذكر هذا بالتحديد
 لقياس االقتصاد الخفي قصد قياس حجم غسيل األموال واالستدالل به في توضيح حجم الظاهرة.

 :49القتصاد السري في المناهج التاليةو لقد تمثلت الجهود المبذولة لقياس ا
نشأ هذا المنهج لقياس حجم االقتصاد السري، وله ثالثة أشكال؛ شكل النسبة الثابتة، شكل  ـ. المنهج النقدي:

 .فئات العملة وشكل معادلة العملة
يفترض شكل النسبة الثابتة أن هناك نسبة نقدية، مثل نسبة العملة إلى الطلب على  :ةشكل النسبة الثابت -

الودائع كانت ستظل ثابتة مع الزمن لوال االقتصاد السري، وانه كانت هناك فترة ذهبية في الماضي لم يكن فيها 
ة ومقارنتها بالنسبة في الفترة اقتصاد سري ولتطبيق هذا النهج ينبغي اختيار الفترة الذهبية، وتقدير نسبتها النقدي

التي تهمنا، فإذا كانت النسبة أعلى في هذه الفترة األخيرة افترض أن هذه النقود الزائدة هي نتيجة نشاط االقتصاد 
ويتعرض هذا الشكل لالنتقاد ألنه ليس ثمة سبب واضح لبقاء النسبة النقدية ثابتة على مدى فترات  ي.السر 

هي أن  ،ثر باختيار الفترة األولى، كما يعتمد هذا الشكل على افتراضات غير واقعيةطويلة، والن النتائج تتأ
وأن العملة تدور بنفس معدل  ،سرعة تداول النقود في االقتصاد السري هي ذات سرعتها في االقتصاد المشروع

 .50الطلب على الودائع
سا باستخدام أوراق نقدية من فئة معينة، يفترض هذا الشكل أن االقتصاد السري يرتبط أسا :شكل فئات العملة -

ولهذا الشكل جانبا ضعف؛ الجانب األول ، ي إلى التغير في عدد هذه األوراقويستند تقدير حجم االقتصاد السر 
انه مع النمو الحقيقي والتضخم المرتفع نسبيا ال تبدو األوراق الكبيرة كما كانت من قبل، ويمكن توقع ازدياد 
استخدامها دون أن يعني هذا زيادة في االقتصاد السري؛ والثاني أن بعض أوراق العمالت الصعبة، كالدوالر 
مثال،  تستخدم في المعامالت وفي تخزين القيم للبلدان األجنبية، ومن ثم فان زيادة عددها في التداول يمكن أن 

 .سرييعزى كذلك إلى زيادة الحيازات األجنبية ال إلى االقتصاد ال
يفترض هذا الشكل أن النشاط السري يعتبر نتيجة مباشرة الرتفاع الضرائب، وأن العملة  :ةشكل معادلة العمل -

والفكرة الرئيسية هي تحديد طلب مواز  ،تستخدم أساسا إلجراء مثل هذه المعامالت ولتخزين الثروة المتراكمة منها
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وتقدر المعادلة بوضع تقديران لحيازة  ،ضريبية على هذا الطلبلمعادلة العملة يسمح للمرء بقياس اثر التغيرات ال
ويسمى الفارق بين تقديري  ،العملة، أحداهما حين يكون المتغير الضريبي صفرا واآلخر حين ال يكون صفرا

وباستخراج سرعة التداول النقدي بقسمة إجمالي الناتج القومي على النقود  حيازة العملة، النقود غير المشروعية،
ووجه الضعف في هذا ، المشروعة، نستخرج حجم االقتصاد السري بضرب النقود غير المشروعة في هذه السرعة

الشكل هو انه يفترض تساوي سرعة النقود المشروعة والنقود غير المشروعة، كما أن هذا التقرير ال يشمل الدخل 
دافعه ليس هو ارتفاع الضريبة مثل من نشاط إجرامي أو الدخل غير اإلجرامي الذي يكون غير مشروع لكن 

 .51ةدخل األجانب المقيمين بصورة غير مشروع
نهج عالقة ثابتة بين مدخل مادي ما ـ هو عادة مدخل يستخدم الميفترض هذا   نهج المدخل المادي:مـ. 

استخداما واسعُا في االقتصاد بأسره وتتوفر بشأنه معلومات وثيقة عن إجمالي مدخوالته واستهالكه ـ وبين الناتج 
استنادا  ويعزي الفارق بين الحجم المقدر لالقتصاد .القومي، مع مراعاة التغيرات في التكنولوجيا وفي مزيج الناتج

 إلى هذه العالقة وبين إجمالي الناتج القومي المعلن إلى االقتصاد غير المحسوب، أي االقتصاد السري. 
جمالي   ووجه الضعف في هذا المنهج هو افتراضه األساسي أن هناك عالقة ثابتة بين مدخل ما وا 
ة كمدخل والناتج القومي، فالناتج الصعب تبرير العالقة بين استهالك الطاقة الكهربائي غير أنه منالناتج، 

القومي يمكن أن يزيد بعديد من الطرق دون زيادة مدخل الكهرباء، كما أن تدابير المحافظة على الطاقة ـ والتي 
وتوجد مشكالت مماثلة عند اختيار  ،يمكن أن تؤثر بدورها على استهالك الكهرباء ـاالقتصاد السري بال ترتبط 

 .لناتج القومياف عن عالقة ثابتة بإجمالي أي مدخل يراد له أن يكش
نهج سوق العمل في ايطاليا حيث انخفض المعدل الرسمي لمشاركة القوة العاملة منشأ ـ. منهج سوق العمل: 

ويوحي هذا  ،انخفاضا شديدا منذ أواخر الخمسينات، في حين كانت التقديرات غير الرسمية للمعدالت أعلى كثيرا
الفارق بان عددا له وزن من العمال يجد عمالة تدر دخال في أوجه نشاط غير معلن عنها، ويقوم النهج على 
تقدير العمالة غير المعلنة عن طريق االستقصاء، ثم يقدر حجم االقتصاد غير المحسوب على أساس أرقام 

لرئيسي في هذا المنهج هو انه يحسب الدخل من ووجه النقص ا، العمالة غير المعلنة ومتوسط إنتاجية العمالة
العمل وحده ال من رأس المال، وفضال عن ذلك فان التقدير يعتمد بشكل حاسم على االفتراضات المطروحة 

  .بشان إنتاجية العمل في كل من القطاعات المحسوبة والقطاعات غير المحسوبة من االقتصاد
، عادة، دوائر تنفيذ القانون، ويتمثل في وضع التقديرات تبعا لنوع يستعمل هذا المنهج نهج االستقصاءات:مـ. 

ويعتمد على جمع المعلومات من الشارع واخذ العينات والسجالت  ،الجريمة، وهذا من مناهج االقتصاد الجزئي
القرارات، وتجري بعدئذ مقارنة االستقصاء بالدخل المعلن في  52التفصيلية الطبية، واالجتماعية والمالية الضريبية،

نهج انه يتطلب وجود قدر كبير من المونقاط الضعف في هذا ، وبذلك يتم تقدير عدم االلتزام بالضريبة
المعلومات المخصصة ألغراض القياس، مع ضرورة توخي الحذر لضمان تطبيق المنهجية الشاملة في اختيار 

نحراف العينة ولخطأ العينة، ولمشكلة الثقة كما أن هذا المنهج يخضع ال ،العينات، والمتابعة العميقة للمعامالت
هذه بعض المناهج المتبعة لمحاولة قياس حجم االقتصاد السري أو حجم غسيل األموال، ورغم أن ، في البيانات
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أيُا من األساليب المعروضة ليس كامال فان كال منها يؤكد جانبا مختلفا من جوانب االقتصاد السري أو األموال 
لكل منها أوجه قوته وأوجه ضعفه وقد استخدمت الطرق المختلفة السابق ذكرها، وغيرها،  غير المشروعة و

دولة تتباين مستوياتها ونظمها االقتصادية واالجتماعية وأمكن للباحثين  19لتقدير حجم االقتصاد الخفي في 
 التوصل إلى النتائج التالية في الجدول التالي.

 (  %لخفي بالنسبة إلى الناتج القومي اإلجمالي): تقدير حجم االقتصاد ا03جدول رقم

 23ص .1997العظيم، غسيل األموال في مصر والعالم، أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية، طنطا، حمدي عبد المصدر: 

ويتضح من خالل الجدول ارتفاع نسبة االقتصاد الخفي إلى الناتج المحلي اإلجمالي في الثالث دول 
 :األولى التالية

 % 48 - % 45حيث يتراوح المعدل بين  ؛الهند -
 %22-%20حيث يتراوح المعدل بين  ؛المتحدة األمريكيةالواليات  -
 %20 –  %18كندا؛ حيث يتراوح المعدل بين  -

 .و الدنمرك على الترتيب –السويد  –بلجيكا  –و ايطاليا 
  :نسبة حجم االقتصاد الخفي إلى الناتج المحلى اإلجمالي في األقل ثالث دول التالية نخفضوت

 %3.5 – %2.5حيث يتراوح المعدل بين  اليابان؛ -
  %4.5- %3.5سويسرا؛ حيث يتراوح المعدل بين -
 %5.5 –% 4.8حيث يتراوح المعدل بين؛ اسبانيا -

 ألمانيا و النرويج على التوالي. –ايرلندا  -وفي كل من فلند 
 ؛اإلجمالي فيها نسبيا متوسطة وهيوهناك بعض الدول التي تعتبر نسبة االقتصاد الخفي إلى الناتج المحلي 

 . %11 -%5.6تراوح النسبة في هذه الدول بين تو ، روسيا –النمسا  –فرنسا  –استراليا  –بريطانيا 

 النسبة الدولة الرقم النسبة الدولة الرقم
 %20 –18 ايطاليا 11 %11- 9 استراليا 1
 %3.5–2.5 اليابان 12 %7 –6 النمسا 2
 %7.5–5.5 النرويج 13 %15 –13 بلجيكا 3
 %5.5–4.8 اسبانيا 14 %20 –18 كندا 4
 %13 –12 السويد 15 %12 –10 الدنمرك 5
 %4.5–3.5 سويسرا 16 %6.5-5.5 فلندا 6
 %7.5 –5.6 بريطانيا 17 %8 – 7 فرنسا 7
 %22 –20 الواليات المتحدة األمريكية 18 %7.5–5.5 ألمانيا 8
 %10 - 8 (سابقا )االتحاد السوفيتيروسيا 19 %48 –45 الهند 9
  %6 - 5.5 إيران 10
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ومن النسب السابقة نستطيع القول بأنه ال يوجد أي ارتباط بين معدل النمو االقتصادي و ارتفاع نسبة  
المحلي اإلجمالي حيث نجد أن مجموع الدول األولى التي ترتفع فيها هذه حجم االقتصاد الخفي إلى الناتج 

النسبة معظمها دول أوروبية ال بأس بها من ناحية التقدم االقتصادي وتعتبر الهند الدولة النامية الوحيدة في 
تنخفض فيها كما أن المجموعة الثانية التي  .المجموعة األولى و التي ترتفع فيها هذه النسب بشكل غير عادي

النسبة إلى أدنى الحدود معظمها دول أوروبية متقدمة باإلضافة إلى اليابان التي تعتبر الدولة األسيوية الوحيدة 
 .في هذه المجموعة والتي تنخفض فيها النسبة إلى أدنى الحدود

في وتشير التقديرات إلى أن األنشطة غير المشروعة من هذه النسب تتراوح بين النصف و الثلث  
الواليات المتحدة األمريكية، وهو ما يعني أن نسبة الدخول المحققة لألنشطة غير المشروعة والتي يمكن أن تجد 

 من حجم االقتصاد الخفي.% 40طريقها إلى غسيل األموال تصل إلى 
نقوم  على حجم األموال غير المشروعة من االقتصاد السري وعلى حجم غسيل األموالقصد الحصول و  

 .53ء بعض التعديالت على الجدول السابق باالستناد إلى المعلومات التاليةبإجرا
من حجم االقتصاد الخفي إلى الناتج المحلي ومنه يمكن استخراج  %40ـ تمثل قيمة الدخل غير المشروع حوالي 

بة نسب الدخول غير المشروع؛ وبتطبيق هذه النسبة على الجدول السابق عن االقتصاد الخفي نحصل على نس
 .الدخول غير المشروعة من االقتصاد الخفي إلى الناتج المحلي ونأخذ متوسط النسبتين عن كل دولة

ـ تشير بعض التقديرات الدولية أن نسبة عمليات غسيل األموال التي تحدث من الدخول غير المشروعة تتراوح 
من % 60لمتوسط تبلغ حوالي وتجد طريقها إلى البنوك العالمية أي أن نسبة الغسيل في ا%70 -% 50بين 

و في ضوء كل ما سبق نقوم بإعداد الجدول التالي حول حجم الدخل غير المشروع .حجم الدخول غير المشروعة
ثم تحديد حجم عمليات غسيل األموال الناتجة على ضرب حجم الدخل غير  من الحجم االقتصادي الخفي

  .% 60المشروع في 
 

                      1991الدخل غير المشروع إلى الناتج المحلى اإلجمالي وقيمة غسيل األموال في : تحديد قيمة 04الجدول رقم 
 (الوحدة مليون دوالر أمريكي)                    

نسبة الدخل غير  الدولة الرقم
المشروع إلى 
 االقتصاد الخفي

متوسط 
 النسبة

قيمة الناتج 
المحلي 
 اإلجمالي

قيمة الدخل غير 
روع إلى الناتج المش

 المحلى اإلجمالي

قيمة غسيل 
موال من الدخل األ

 غير المشروع
 6195.2 11992 299800 %4.0 %4.4 -%3.6 استراليا 1
 2558.2 4263.8 163992 %2.6 %2.8-%2.4 النمسا 2
 6614.9 11024.9 196873 %5.6 %6.0-%5.2 بلجيكا 3
 23294.1 38823.5 510835 %7.6 %8.0-%7.2 كندا 4
 2959.0 4931.7 112084 %4.4 %4.8-%4.0 الدانمارك 5
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 1584.5 2640.8 110033 %2.4 %2.6-%2.2 فنلندا 6
 21587.1 35978.6 1199287 %3.0 %3.2-%2.8 فرنسا 7
 24559.3 40932.2 1574316 %2.6 %3.0-%2.2 ألمانيا 8
-%14.0 الهند 9

14.2% 
16.6% 221925 36839.6 22103.7 

 538.5 897.6 39028 %2.3 %2.4-%2.2 ايرلندا 10
 51773.22 86288.7 1150516 %7.5 %8.0-%7.0 إيطاليا 11
 24208.5 40347.5 3362282 %1.2 %1.4-%1.0 اليابان 12
 1710.1 2850.1 105929 %2.7 %3.2-%2.2 النرويج 13
 6325.5 10542.6 527131 %2.0 %2.2-%1.9 أسبانيا 14
 6316.1 10526.9 206411 %5.1 %5.2-%4.8 السويد 15
 2227.2 3712.0 232000 %1.6 %1.8-%1.4 سويسرا 16
 14203.5 23672.5 876758 %2.7 %3.2-%2.28 بريطانيا 17
 282784.3 471307.2 5610800 %8.4 %8.8-%8.0 و.م.إ 18
 8369.5 13939.1 387476 %3.6 %4.0-%3.2 روسيا 19

 .28حمدي عبد العظيم،مرجع سابق، ص: المصدر:
من الجدول نالحظ انه يوجد اكبر حجم من الدخول غير المشروعة في الواليات المتحدة األمريكية حيث 

ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة الناتج المحلي اإلجمالي إلى  1991دوالر أمريكي عام ر مليا 471.3تبلغ نحو 
تريليون دوالر في نفس العام وذلك باإلضافة إلى ارتفاع نسبة الدخل غير  5.6دوالر أو حوالي مليار  5610.8

وبذلك تراجع الوزن النسبي للهند التي كانت على رأس  ،تقريبا من الناتج المحلي اإلجمالي  %8.4المشروع إلى 
مليار دوالر فقط  36.8حوالي  بهالغ القائمة في نسبة الدخل غير المشروع إلى الناتج المحلى اإلجمالي والتي يب

 .في نفس العام
وعلى غرار ارتفاع حجم الدخول غير المشروعة نجد قيمة عمليات غسيل األموال في الواليات المتحدة  

، كما يرتفع حجم غسيل األموال في ايطاليا؛ ألمانيا؛ اليابان؛ 1991مليار دوالر عام  283األمريكية تبلغ نحو 
ن النمسا، الدنمارك، فنلندا، النرويج كندا وفرنسا على الترتيب، وتنخفض قيمة عمليات غسيل األموال في كل م

وسويسرا التي يتم من خالل بنوكها المحلية معظم عمليات غسيل األموال للدول األخرى، بينما يتضاءل فيها 
حجم االقتصاد الخفي، وحجم األموال غير المشروعة، وحجم عمليات غسيل األموال. ويبلغ حجم قيمة عمليات 

وعلى اعتبار أن حجم غسيل  1991مليار دوالر عام  515رة في الجدول حوالي غسيل األموال في الدول المختا
مليار دوالر سنويا، فان قيمة عمليات غسيل األموال في الدول التسعة  600بلغ  1991األموال في العالم سنة 
يل من إجمالي قيمة غسيل األموال على مستوى العالم، أي أن معظم عمليات غس % 86عشر المذكورة تمثل 
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األموال على مستوى العالم تحدث في هذه الدول التي تعتبر معظمها دوال أوروبية وأمريكية صناعية ومتقدمة 
 .54 )يستثنى من ذلك استراليا، واليابان والهند (

وتؤكد الدراسات واإلحصاءات الجدية المتوفرة، بالرغم من التعقيدات من ناحية المفهوم والعملية المحيطة  
من الناتج العالمي حسب  %5و  %2ن حجم األموال المرتبطة بالجريمة المنظمة تتراوح بين بالموضوع، إ

فان  1998ألف مليار دوالر عام  30تقديرات صندوق النقد الدولي، فإذا كان الناتج االقتصادي العالمي بحدود 
 يتأتى طابعها العالمي من مليار دوالر أمريكي، وال 1500و  600األموال التي تجري غسيلها سنويا تتراوح بين 

حجمها الضخم فقط بل من مدى تغطيتها الواسعة لناحية منشأها ولناحية مراكز غسيلها ولناحية وجهة استثمارها 
منها تنشأ في اقتصاديات مجموعة الدول السبعة األكثر تصنيعا مضافا  % 80النهائي، وتشير التقديرات إلى أن 
وتستحوذ الواليات المتحدة لكونها االقتصاد األكبر حجما في  ،سبانيا وهونغ كونغإليها روسيا والصين ورومانيا وا

( ( 2/4)الجدول رقم ) % 46 بـ 1998المتعلق بإحصائيات العالم بالحصة الكبرى والتي تقدرها بعض النماذج 
عبر الجنات  ويتم غسيل هذه األموال الضخمة جزئيا في البالد المنشأ المشار إليها بنسب متفاوتة وجزئيا

، لوكسنبوغ، ليشتشتاين، جرسيه، غرنيزية وموناكو الضريبية والمراكز االوفشور كجزر الكيمان، الباهاماس برمودا
وغيرها، وتتجه األموال التي يتم غسيلها بمعظمها إلى االقتصاديات المتطورة بشكل رئيسي الن هذه األموال 

وتحتاج لتقنيات وأدوات مالية حديثة ومتطورة، كما تحتاج الضخمة تحتاج إلى فرص توظيف و استثمار مجدية 
لى بنية وساطة مالية كفئة ومؤهلة إلدارتها، وقد تجد األموال المغسولة غالبا  إلى أسواق مالية منظمة، وا 
احتياجاتها فيما يسمى بالجنات الضريبية والمراكز المالية خارج الحدود التي تزدهر بشكل أساسي بفضل تعامل 

والجدول التالي يوضح لنا حجم  55 .صاديات الكبرى معها كي ال تعتبر أنها قواعد خلفية أو أمامية لهااالقت
 .1998غسيل األموال خالل سنة 

 .1998خالل : حجم مبالغ غسيل األموال  05الجدول رقم
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 .71المهدي ناصر، مرجع سابق، ص: المصدر:
 

 : مكافحة ظاهرة تبييض األموال في الجزائر وارتباطها باالقتصاد غير الرسميرابعا
لقد عرفت الجزائر كغيرها من الدول خطورة الجريمة بشكل عام وخطورة غسيل األموال بشكل خاص.          

عدة إجراءات قصد التصدي لهذه الظاهرة قبل أن يودي استفحالها إلى إضعاف دور  ذلذا فقد قامت الجزائر باتخا
 الدولة في التحكم في توازناتها الكبر سواء على المستوى المحلي أو الدولي.  

  :على المستوى الدوليأ. 
 لقد وقعت الجزائر على اتفاقيتين دوليتين لمكافحة غسيل األموال و تمويل اإلرهاب وهما. 

ديسمبر  09اتفاقية األمم المتحدة من اجل منع تمويل اإلرهاب المعدة في الجمعية العامة لألمم المتحدة في  -
المعد في  445/2000وقد صادقت الجزائر وبتحفظ على هذه االتفاقية عن طريف مرسوم رئاسي رقم  .1999
23/09/2000. 
على اتفاقية األمم  05/02/2002ؤرخ في م 55-02صادقت الجزائر وبتحفظ عن طريق مرسوم رئاسي رقم  -

المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة األمم المتحدة يوم 
5/11/2000. 

بعدة خطوات لتصدي لهذه الظاهرة في إطار مكافحة غسيل األموال قامت الجزائر  :على المستوى الداخليبـ. 
 عدة قوانين أهمها.عن طريق تبني 

 نشأ خلية معالجة االستعالم الماليـ. إ

 المستوى المبالغ بمليار الدوالر الدولة الترتيب
 % 46.30 1320 الواليات المتحدة 1
 %  5.30 150 ايطاليا 2
 %5.20 147 روسيا 3
 %4.60 131 الصين 4
 %4.50 128 ألمانيا 5
 %4.40 125 فرنسا 6
 %4.10 116 رومانيا 7
 %2.90 82 كندا 8
 %2.40 69 المملكة المتحدة 9
 %2.20 63 هونغ كونغ 10
 %2.00 56 اسبانيا 11
 %16.10 463 أخرى 12

 %100 2850 اإلجمالي اإلجمالي
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المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية السيما حسب ما  بمقتضى التصديق على اتفاقية األمم
 كما يلي،"1جاء في المادة السابعة من الفقرة "ب" عن العنصر "

  المادة السابعة"،
 ـ تحرص كل دولة؛

األجهزة اإلدارية والرقابية وأجهزة انفاذ القانون وسائر األجهزة المكرسة لمكافحة غسيل األموال أن تكفل قدرت  -
والتعاون وتبادل المعلومات على الصعيدين الوطني والدولي ضمن نطاق الشروط التي يفرضها قانونها الداخلي، 

كمركز وطني لجمع وتحليل وتعميم وأن تنظر، تحقيقا لتلك الغاية، في إنشاء وحدات استخبارات مالية تعمل 
 .المعلومات عما يحتمل وقوعه من غسيل األموال

 cellule de traitement du renseignement)نشأ خلية لمعالجة االستعالم المالي إقامت الجزائر ب

financier ). (CTRF)  27-02وهي خلية مستقلة تابعة لوزير المالية أنشأت بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 
 والمتضمن إنشاء خلية معالجة االستعالم المالي و تنظيمها وعملها. 7/04/2002المؤرخ في 

 وتتولى الخلية المهام اآلتية على الخصوص حسبما ما جاء في المادة الرابعة من القانون،
ها الهيئات تستلم تصريحات االشتباه المتعلقة بكل عمليات تمويل اإلرهاب أو غسيل األموال التي ترسلها إلي -

 واألشخاص الذين يعنيهم القانون؛
 تعالج تصريحات االشتباه بكل الوسائل أو الطرق المناسبة  -
ترسل عند االقتضاء، الملف المتعلق بذلك إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا، كلما كانت الوقائع المعاينة  -

 قابلة للمتابعة الجزائية؛
 يكون موضوعه مكافحة تمويل اإلرهاب و تبييض األموال وكشفها تقترح كل نص تشريعي أو تنظيمي  -

مواضيع تتعلق بإجراءات الحذر من طرف البنوك  2003إدخال في قانون المالية لعام  وقد تم
(، كما تحدد  110إلى المادة  104والمؤسسات المالية وبعض المنظمات المحددة من طرف القانون من ) المادة 

 الخلية وعالقة المؤسسات المالية المحددة في القانون بالخلية وتبليغ العمليات المشبوهة.المواد عمل 
 بأنه ال يحتج بالسر البنكي و السر المهني على خلية معالجة المعلومات المالية. 104* فقد جاء في المادة 

 72حفظية، ولمدة أقصاها انه يمكن لخلية معالجة المعلومات المالية أن تأمر، بصفة ت 105* وضحت المادة 
ساعة تأجيل تنفيذ كل عملية بنك أو تجميد ألرصدة موجودة في حسابات كل شخص طبيعي أو معنوي محل 

، ال يمكن االحتفاظ 106ساعة، حسبما ورد في المادة  72شك كبير فيما يخص تبييض األموال. و بعد فترة 
ت المالية إال بقرار صادر عن السلطة القضائية بالتدابير التحفضية الصادرة عن خلية معالجة المعلوما

 المختصة.
من نفس القانون، الهيئة المكلفة بتبليغ الخلية بالعمليات المشبوهة. وهي كل هيئة مخولة  107* حددت المادة 

للقيام بعمليات الوساطة المالية أو ما يماثلها، والتي ينبغي لها تبليغ الخلية المكلفة بمعالجة المعلومات المالية 
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ة مسيريها وأعوانها المؤهلين للتصريح بكل عملية مشتبه فيها. وسلطات الرقابة المتتالية التي تنتمي إليها بهوي
 :56ولهذا الغرض، فهم مكلفون بما يلي

 السهر على تطبيق و احترام إجراءات الوقاية واكتشاف كل أشكال تمويل اإلرهاب وتبييض األموال، -
 السهر على تنفيذ كل تدبير تحفظي صادر عن خلية معالجة المعلومات المالية، -
 الرد على كل طلب تبليغ الوثائق أو المعلومات الصادر عن خلية معالجة المعلومات المالية. -

 يلي: على الهيئات المكلفة بالتبليغ للخلية ما 108* أوجبت المادة 
وثائق رسمية موثوق منها، من الهوية الحقيقية لزبائنهم العاديين أو الظرفيين أو لألشخاص  لالتأكد، باستعما -

 بين أن هؤالء الزبائن ال يتصرفون لحسابهم الخاص،تيتصرفون لحسابهم، إذا الذين 
وجهة األموال والهدف وموضوع الصفقات التي تمر عبر كتاباتهم  أصلالتأكد، بكل الوسائل القانونية، من  -

 الحسابية، 
معتبر بالنظر إلى الزبون إعالم خلية معالجة المعلومات المالية بأي عملية ذات مبالغ وحدوي أو إجمالي  -

المعني أو إلى كل عملية، مهما كان مبلغها، إذا تمت في ظروف غير عادية أو مشكوك فيها، أو تبدو أنها 
 ليست لها أسباب مؤسسة اقتصادية أو ذات هدف شرعي.

ائلة ( االحتفاظ بالسر المهني تحت طCRTFعلى األشخاص المحلفين بالتبليغ للخلية ) 109* ألزمت المادة 
 من قانون العقوبات. 301العقوبات المنصوص عليها في المادة 

الهيئات المساهمة باإلدالء بشكوكهم إلى خلية معالجة المعلومات المالية في إطار هذا  110* وأعفت المادة 
 القانون من كل مسؤولية جزائية مدنية أو مهنية.

، 2003في فبراير  01-03أمر رقم  زائر بإصدارقامت الج: ـ. تنظيم حركة رؤوس األموال من والى الخارج
والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين  9/07/1996المؤرخ في  22-96يعدل و يتمم األمر رقم 

 .بالصرف وحركة رؤوس األموال من والى الخارج
تعتبر مخالفة أو محاولة ، انه 22 -96* و قد جاء في المادة الثانية و المعدلة للمادة األولى من األمر رقم 

لى الخارج، بأية وسيلة كانت، ما يأتي،  مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس األموال من وا 
عدم مراعاة  - عدم استرداد األموال إلى الوطن -عدم مراعاة التزامات التصريح  -التصريح الكاذب  -

عدم الحصول على التراخيص المشترطة أو عدم احترام  -بة منصوص عليها أو الشيكات المطلو اإلجراءات ال
 الشروط المقترنة بها.

 وال يعزر المخالف على حسن نيته.
العقاب في حق كل من يرتكب إحدى المخالفات السابقة بالحبس من سنتين إلى سبع سنوات  3* و بينت المادة 

ش وبغرامة ال يمكن أن تقل عن ضعف قيمة وبمصادرة محل الجنحة ومصادرة وسائل النقل المستعملة في الغ
 المخالفة أو محاولة المخالفة.

إذ لم تحجز األشياء المراد مصادرتها، أو لم يقدمها المخالف ألي سبب كان، بتعين على الجهة القضائية 
 المختصة أن تحكم بعقوبة مالية تقوم مقام المصادرة وتساوي قيمة هذه األشياء.
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أن كل شخص حكم عليه بمحالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة  * وذكرت المادة الخامسة
الصرف رؤوس األموال من والى الخارج، يمكن أن يمنع من مزاولة عمليات التجارة الخارجية أو ممارسة وظائف 

ساعد الوساطة في عمليات البورصة أو عون في الصرف، أو أن يكون منتخبا أو ناخبا في الغرف التجارية أو م
  لدى الجهات القضائية، وذالك لمدة ال تتجاوز خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم القضائي نهائيا.

مما ال شك فيه هو أن الدور األول لمكافحة ظاهرة : دور البنوك الجزائرية في مكافحة تبييض األموال د.
اإليداع و السحب، لكن جل المصارف ال غسيل األموال يعود إلى المصارف و البنوك التي تستطيع مراقبة 

تتعاون مع العدالة بما فيه الكفاية للكشف عن هذه الظاهرة، وهذا من خالل االمتناع عن االبالغ عن الحاالت 
المشبوهة بحجة الحفاظ على مبدأ السرية المصرفية، إذن فالمصارف ال تكترث لبروتوكول التحقق من العمليات 

ا تعلق بالودائع ذات المبالغ المقدرة بماليين الدوالرات مما يجعلها تستقبلها بالرحب و المالية المشبوهة خاصة م
إذا فما هي خطى البنوك الجزائرية اتجاه مكافحة ، السعة مفرطة بالمصلحة العامة والمتمثلة في مكافحة الظاهرة

 الظاهرة ؟
الذي  لقد باشرت البنوك التجارية ممثلة في البنك المركزي الجزائري تحت تقرير لممثلها محمد لكساسي        

 100يقول فيه أن البنوك التجارية ستباشر بداية من شهر جانفي نظام الدفع الفوري لإليداعات التي تزيد عن 
لمالية، وهذا ما عرف باسم مليون سنتيم وهذا تحت ما يعرف باإلصالح البنكي الذي باشرته وزارة ا

L’ARTS  مليون سنتيم أن يقوموا بتحويل  100حيث يسمح لألشخاص الذين يملكون حسابات بأكبر من
أرصدتهم إجباريا من صناديق البريد إلى البنوك وكذا فيما بين البنوك وهذا بعد إنشاء شبكة فيما بين البنوك 

نوعية لمكافحة الظاهرة حيث يسمح ألي متعامل أن يعرف قيمة حسابه في البنك المركزي، وهذا ما يعطي دفعة 
في الجزائر، بحيث أنه من لديه مبالغ مالية مغشوشة أو ذات مصدر غير شرعي ال يمكنه التهرب أو اإلفالت 

يعد بمثابة شبكة بها تعرف كل مصادر األموال  L’ARTSبها بحيث تصبح معلومة المصدر، وبهذا فإن نظام 
فكل   « tracabilité complète des opération de gros montants »كما قال مدير البنك الجزائري 

 العمليات المالية ذات القيمة الكبرى تكون معلومة من قبل مصالح البنوك.
كما قد عقد مجلس يضع تحت حيز التنفيذ كل الميكانيزمات الضرورية لهذا النظام لمكافحة الظاهرة، كما        

جزائر هناك تعاون من طرف السلطات األوروبية لمساعدة أنه في النصوص التشريعية التي صادقت عليها ال
 والتحقق. AUDITالمسؤولين الجزائريين في تطبيق ميكانيزمات المراقبة، أنظمة 

التي نصبت خاليا  CTRFكما اقترحت الحكومة الجزائرية إنشاء لجنة معالجة المعلومات المالية        
إطارا لمكافحة ومتابعة حيثيات الظاهرة في  50مت بتوظيف قا CNEPالمراقبة في وسط البنوك و المصارف و

 .2005ديسمبر 
ن شروط نجاح المكافحة في المرحلة األولى لها تتطلب دورا متيقظا من المصارف وعدم إخفاء أي محاولة  وا 

 لتبييض األموال عالوة على ذلك االحتراز والتعاون مع السلطات وذلك من خالل:
 التقاء مخاطر عمليات التبييض. معرفة الزبون والتحرك. 1
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 متابعة حركات رؤوس األموال والعمليات المشبوهة والتبليغ عنها إلى دائرة مكلفة بمركز العمليات.  .2
 العمليات غير المألوفة و الشاذة ابتداءا من مبلغ معين. إحصاء. 3
ل عقد ندوات تدريبية محليا توعية موظفي المصارف وتدريبهم على معرفة تقنيات المكافحة، وذلك من خال. 4

 و عالميا، باإلضافة إلى تدريب العاملين في الهيكل المالي على العمليات المشبوهة و المشكوك فيه شرعيتها.
 

 :خالصــة
القطاع غير الرسمي، ظاهرة قديمة مرتبطة بكل الدول لكن حدتها تختلف من بلد آلخر، وذلك حسب بنية       

االقتصاد الرسمي نفسه، للظاهرة عدة مصطلحات ومفاهيم منها ما يعبر عن كافة أنشطتها ومنها ما يعبر عن 
ف في بداية السبعينيات، اال انه جزء منها فقط، رغم اختالف وجهات النظر حول مفهوم  الظاهرة  منذ االكتشا

في اآلونة األخيرة هنالك دراسات قدمتها بعض الهيئات والمنظمات الدولية، ساهمت بشكل كبير في ضبط مفهوم 
حول المصطلحات المعبرة عنها،  واإلجماعالظاهرة، واهم مكوناتها من أنشطة مشروعة و أخرى غير مشروعة، 

تصاد غير المالحظ، كمصطلح يعبر عن األنشطة صعبة القياس في ونشير هنا الى استخدام مصطلح االق
 غير مشروعة.  أواالقتصاد سواء كانت مشروعة 

إن ظاهرة غسيل األموال ال تعتبر ظاهرة حديثة واقعيا، بل تعود إلى تاريخ ظهور الجريمة المالية، حيث 
ل يخفي حقيقة مصدرها غير المشروع، كان المرتكبون يعمدون إلى استعمال األموال الناتجة عن جرائمهم بشك

ولكن تزايد هذه الظاهرة وانتشارها، أدى إلى انتباه المجتمع لها، خاصة بعد تفاقم المشاكل االقتصادية الناجمة 
 عنها.

إن ضخامة األموال الناتجة عن عمليات غسيل األموال والتي قدرت حسب تقديرات صندوق النقد الدولي 
من الناتج االقتصادي العالمي، باإلضافة إلى المخاطر االجتماعية واالقتصادية  % 5و  %2بين  1998سنة 

والسياسية الناجمة عنها، دفعت المجتمع الدولي إلى العمل على مكافحة هذه العمليات، وحرمان المنظمات 
  .اإلجرامية من االستفادة من األموال غير المشروعة الناتجة عن جرائمها

التي يمثل فيها القطاع غير الرسمي جزءا هاما من االقتصاد، كما  ،واحدة من الدول الناميةتعتبر الجزائر      
تشير بعض البيانات، رغم اإلصالحات التي عرفها االقتصاد الجزائري. اال ان بعض القطاعات أصبحت تعتمد 

ى إلى بروز ظاهرة غسيل ، كما أدعلى  عمالة هذا القطاع بشكل كبير، ومن أهمها قطاع التجارة، وقطاع البناء
األموال، هذا الظاهرة االقتصادية واالجتماعية الخطيرة، ورغم الجهود المبذول للقضاء عليها لكن مزالت غير 
كافية، ومن الضروري أن تمر عملية مكافحة غسيل األموال من خالل تخفيف حجم االقتصاد غير الرسمي في 

 الجزائر.
 
 ع:ـواملراجــش ــالهوامـــــــ 

                                                 
، التقرير 2014( 103مكتب العمل الدولي، االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم، مؤتمر العمل الدولي الدورة ) - 1

 .4، ص 2014(، مكتب العمل الدولي، جنيف، سويسرا، 1الخامس )
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  ةالماسنموذج أباستخدام  الجزائري تحليل التنافسية الوطنية للقطاع الفالحي
Analyzed the competitiveness of the Algeria agricultural sector by using Diamond model  

  الجزائر الشلف، ،بوعليجامعة حسيبة بن  ،مخبر العولمة واقتصاديات شمال افريقيا        1د. محمد فالق
         الجزائرالشلف،  ،جامعة حسيبة بن بوعلي ،مخبر العولمة واقتصاديات شمال افريقيا   )طالب دكتوراه(  2طهاراصر ن

Dr. FELLAG Mohamed, University of Hassiba Ben Bouali, Chlef, Algeria 
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 ملخص: 

 مات نجاحهمقو من خالل تشخيص مميزاته و ي تنافسية القطاع الفالحي الجزائر محاولة تشخيص  لىإتهدف الدراسة الحالية 
مجموعة ل انالباحثتوصل  ،منهج االستنباطي بأداتيه الوصف والتحليلال، وباستخدام بورترمايكل نموذج الماسة لأباالعتماد على 

 وهي همها: يمتلك القطاع الفالحي الجزائري مقومات وميزات تنافسية قبلية كبيرة جدا منها الموارد المادية والبشريةأ من النتائج 
 الخارج.يعاني التبيعة الى  زالام، حيث جدا تنافسية البعدية فهو ضعيفنه على مستوى الأال إ، الضرورية لقيام أي نشاط

 الجزائري القطاع الفالحي ،نموذج الماسةأالتنافسية الوطنية،  المفتاحية:الكلمات 
Abstract:  

The present study aims to diagnostic the competitiveness of the Algeria agricultural sector 

though diagnosing its advantages. Accordingly, and in order to achieve this objective this study 

used porter's diamond model. In this study we used on the descriptive analytical approach to 

explore the subject relevant aspects on the basis of the characterization of the phenomenon. at last 

The researcher  reached many result as the Algerian agricultural sector has a competitive   resources 

both material and human but on the level if real  competitive competitiveness  it’s so weak . 

Keywords: nation competitive advantages, diamond model, Algeria agricultural sector 
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 مقدمة:
 لها تعبير أحسن تجد األزمة هذه ،الجوانب خانقة متعددة بأزمة تتميز الجزائري لالقتصاد الراهنة الوضعية إن   
 بمرحلة األمر تعلق سواء الفالحة الجزائرية، أزمة أسباب كانت فأيا ،الفالحي القطاع إليها آل الوضعية التي في

 أثر مما الزراعي حساب القطاع على الصناعي للقطاع األولوية أعطت التي وغير المتوازنة المخططة التنمية
ى عان والمشاكل التي الفالحي القطاع عرفها التي العديدة الهيكلية نتيجة التغيرات أو الفالحي، القطاع على سلبا
 الغذاء سالح فيه أصبح وقت في مطلقة، شبه تبعية غذائية في الجزائر تخبط هي الوضع هذا نتيجة فإن ها،من

خضاع الشعوب واالمم لتجويع تستعمل أكبر وسيلة  االستراتيجية القطاعات من الفالحة وباعتبار ان ،1وا 
 الطبيعية اإلمكانيات استغاللاذا ما تم 2 التنمية عملية في كبيرة بفعالية تساهم التيو  في الجزائر والحساسة
 التطورات مواجهة أجل من بها يتميز التي النسبية الميزات واستغالل عليها القطاع، يتوفر التي والبشرية

التالي:  السؤالدراسة في شكالية الإسبق يمكن صياغة  بناءا على ما، 3شهدها العالم التي المتسارعة االقتصادية
 ؟قطاع الفالحي لطنية لو محددات التنافسية الماهي 

 يمكن توضيحها في النقاط التالية: : تهدف الدراسة الحالية الى تحقيق جملة من االهداف هداف الدراسةأ
 ؛براز مكانة القطاع الفالحي في االستراتيجية الوطنية للتنمية االقتصادية بالجزائرإ -
 ؛الجزائري للقطاع الفالحي )محددات(وضعية التنافسيةالتشخيص  -
 ؛مكانية حلول القطاع الفالحي كبديل للمحروقات في تحقيق التنمية االقتصاديةأتسليط الضوء على  -
من اجل النهوض بالقطاع الفالحي  تقديم مقترحات وتوصيات في ضوء النتائج المتحصل عليها، -

 .الجزائري

 خالل بعدين هما:تظهر اهمية الدراسة الحالية من  أهمية الدراسة:
ن تسهم هذه الدراسة في زيادة الرصيد العلمي ألدبيات الموضوع محل أمن المنتظر : العلمية األهمية -

 الوطنية وما يرتبط به من مفاهيم؛ النظري للتنافسية اإلطارتحديد وهذا من خالل  الدراسة
في وضع  وصيةللجهات ال انمساعدة الباحث في الدراسة لهذه العملية األهمية تتمثل :العملية االهمية -

ك من خالل االقتراحات والتوصيات المقدمة بناءا على وض بالقطاع الفالحي الجزائري وذلسياسات النه
  تشخيصه.تم  ما

في  انهداف المراد تحقيقها فقد اعتمد الباحثبالنظر الى طبيعة الدراسة واألمنهج المستخدم في الدراسة: ال
 التحليلي. يالمنهج الوصف تصميم هذه الدراسة على

 .والدراسات السابقةلتنافسية الوطنية ل النظري األول: اإلطارالمحور 
 طار النظريوال: اإلأ

: يختلف مفهوم التنافسية باختالف مجال الحديث فيما اذا كان عن شركة مفهوم التنافسية الوطنية -1
من السوق  كبرأنحو كسب حصة  االستمراريد الشركة تعني عفالتنافسية على ص و دولة(أقطاع   وأ ةأمنش)
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الذي يمثل قدرة مؤسسات قطاع معين على تحقيق نجاح  4هي تختلف عن تنافسية القطاعو المحلي والدولي 
بدورهما يختلفان عن  نوهذا5على الدعم والحماية الحكومية  االعتمادن دو مستمر في االسواق المحلية والدولية 

المؤسسة مثلها مثل التنافسية على مستوى  ،الذي لم يتفق الباحثون على تقديم تعريف موحد لهاتنافسية الدولة 
التي  ،دم سميثمن مفهوم الميزة المطلقة آل انتقلتحيث  6لحصر هذا المفهوم المتتاليةدت المقاربات دعبحيث ت

 اإلنتاج من عناصر كمية أقل باستخدام السلعة إنتاج على الدولة قدرة ىعلتنافسية الوطنية التعتمد في تفسير 
 قدرة أنها ريكاردو الذي فسر التنافسية الوطنية على لدافيدلى الميزة النسبية إ ،آخر مكان أي في استخدامها يمكن
، وبهذا تصبح 7األخرى الدول في بمثيله مقارنة منخفض نسبي بسعر للتجارة القابلة السلعة على إنتاج الدولة
ية هذا المفهوم في تفسير ددو وبالنظر لمح ،تنافسية الوطنيةساسي في نتاج كل وحدة هي العامل األإتكلفة 

مفهوم الميزة  دخالإلى إ(  Bennyame ,Ansoff , porterمثال )أ فقد لجأ بعض الباحثينالتنافسية الوطنية 
 والتعاون التنمية منظمة فانقل التكاليف، وفي ذات السياق أاالنتاج بعناصر  لى توفيرإالتي تشير و التنافسية 

 الحرة السوق شروط ظلفي المتواجدة  الدولةاستعداد  نهاأب ،الوطنية التنافسية فتعر  ( OECD)االقتصادي 
الحقيقي  الدخل زيادة تحقيق يتم الوقت نفس وفى العالمية، األسواق في تنافس وخدمات منتجات إلنتاج والعادلة،
 .8الطويل األجل في ألفرادها

من أجل التحقيق في سبب اكتساب الدول المختلفة لميزة تنافسية في  :الوطنية محددات التنافسية -2
( نموذج الماسة. حيث حاول من خالله تقيم لماذا دول معينة لديها ميزة 1990صناعات معينة، اقترح بورتر )

رغم تعدد وجهات النظر في تفسير مدى نجاح دولة ما في قطاع صناعي محدد و  9،العالميةتنافسية في المنافسة 
بذكاء المتغيرات الهامة التي تحدد القدرة التنافسية ألمة معينة أو نموذج يدمج من تقديم تمكن  10اال ان بورتر

المؤسسات محددات التنافسية الوطنية التي تساعد هذا النموذج يلخص ، حيث صناعة أو شركة في نموذج واحد
يتكون نموذج الماسة من أربعة محددات تتمثل في ظروف  السياقوفي ذات  11دوليةعلى تحقيق ميزة تنافسية 

، والمنافسة المنظمة هيكل، استراتيجية الشركة ،والداعمة الخلفيةعوامل االنتاج، ظروف الطلب، الصناعات ذات 
يؤثر تغير واحد منها على كما ؤثر هذه المحددات األربعة على بعضها البعض ت( و 1 رقم الشكلانظر  )

المحددات الثالثة األخرى وباإلضافة إلى هذه المحددات األربعة، يمكن للحكومة والحظ أن يؤثرا بشكل غير 
 لماسة:نموذج ا ألبعادوفيما يلي تحليل النظري 12ما مباشر على القدرة التنافسية لصناعة 

 ضرورية االنتاج )العوامل الوطنية( مدخالت ظروف تعتبر (:factor conditions) االنتاج ظروف 2-1
المواد الخام، الموارد االنتاج وضعية الصناعة من حيث  وتشمل ظروف ما لدعم القدرة التنافسية لصناعية الزمة

قوة االبتكار ارد الرأسمالية، البنية التحتية، التكنولوجية، المو المعرفية، الموارد المادية، الموارد البشرية، الموارد 
 ساسيةاأل: الموارد بين نوعين من عوامل االنتاج يتمثل النوع االول في( 1990بورتر ) ويميز. المسيرينوقدرات 

الموارد عالية ما النوع الثاني فيتمثل في أوالموارد البشرية غير المهنية( )مثل المواد الخام، موارد الطاقوية 
لعوامل األساسية )الموارد المحلية( وتتميز ا(. عالية الكفاءةالمعرفة والموارد البشرية  التكنولوجيا،التخصص )مثل 

عالية التخصص( هي أكثر ل المتقدمة والمتخصصة )الموارد ، في حين أن العواموتكوينها إنشاءها ةلو سهب



 تحليل التنافسية الوطنية للقطاع الفالحي الجزائري باستخدام أنموذج الماسة                             ناصر طهار،  محمد فالقد.

41 
 

وهي  وغالبا ما تكون الموارد االساسية خاصة بالصناعة 13 .ةالتنافسية المستداملميزة ا أساس وتشكلحسما 
 الحصول لصعوبة14،هي األكثر أهمية للمنافسة المتقدمةمهمة بالنسبة لقدرتها التنافسية. ومع ذلك، فإن العوامل 

 والماديالبشري  المال رأس من كل في مستمرة استثمارات خالل من العوامل هذه تكتسب حيث تقليدها، أو عليها
 15.وغيرها علميةال سساأل الحديثة، اإلدارية الخبرات الخاصة، المهارات المعرفة، مثل
ظروف الطلب المحلي من خالل الطلب  ظروفحدد تت (:demand conditionالطلب )ظروف   2-2

وتؤثر زيادة الطلب تأثيرا كبيرا على القدرة التنافسية. ويرى بورتر أن السوق المحلية  ،على منتجات الصناعة
يكون  قدهذا  فانر تبو  وحسب مايكلالكبيرة ستشجع المنتجين على تطوير تكنولوجياتهم وكفاءتهم. و المتنامية 

منخفضة، وبالتالي  ةنمو اقتصاديت معدالب الصغيرة المحليةتتميز األسواق في المقابل و مة. ألميزة تنافسية ل
  16.فإنها تشجع الشركات على البحث عن إمكانيات التصدير

 تاتشير الصناع :(related and supporting  industries)الصناعات الداعمة والخلفية 2-3
ببعضها التي ترتبط و  المحليصناعات االقتصاد ى إل (clusters)ضا بالعنقوديوتسمى ا الداعمة والخلفية

 ،17التكنولوجياتو  قنوات التوزيع الشراء، ، ريدبين قطاعات التو ما  البعض من خالل العالقات العمودية واألفقية
كما تشير الصناعات الداعمة الخلفية إلى الموزعين وتجار التجزئة والمنظمات البحثية وأنظمة توزيع المنتجات 
وموردي المواد الخام والمعدات واألدوات والمنظمات المالية مثل البنوك وأسواق األوراق المالية وأنظمة النقل 

قوية في  مساندة . ووفقا لبورتر فإن وجود صناعاتلميةالع المختبراتو  عاليةوالصناعات التي تستخدم تكنولوجيا 
  18بلد ما هو عامل حيوي للميزة التنافسية

تلعب  :(firms stategy,structure and rivalry ) والمنافسة المنظمة هيكل ،استراتيجية 2-4
، أن تصبح مصدرا للميزة التنافسية استراتيجيات الشركة وهياكلها ومنافستها دورا هاما في قدرتها التنافسية ويمكن

التي تأسست بها المنظمات والشركات وتنظيمها، وكلها  بالطرق ترتبط استراتيجية الشركة، وهيكلها وتنافسهاحيث 
فإن االستراتيجيات والهياكل المستخدمة إلدارة شركة أو صناعة لها  وبالتالي تؤثر تأثيرا كبيرا على القدرة التنافسية

 طرق جهة من بين ما تجمع من معينة صناعة تنافسية تنتج حيث. 19تأثير مباشر على األداء والقدرة التنافسية
 المنافسة بين ترابط هناك أن كما نفسها، الصناعة في التنافسية الميزة مصادر أخرى جهة ومن والتنظيم اإلدارة
 .20صناعة أي في تنافسية ميزة استمرارية وخلق القوية المحلية

 الصدفة بمحض تحدث التي التلقائية، أو العفوية األحداث تلعب :(chance))الحظ(  الصدفة دور   2-5
 إطار خارج تقع الغالب في أنها حيث رها،اثآ ضآلة من بالرغم الصناعات من كثير ونجاح تنافسية في هاما دورا
 ثغرات أو فجوات خلق من عنها ينتج فيما الصدفة أهمية وتتضح  .وسيطرتها أيضا الدولة وقوة المنظمات قوة

 21 .التنافسي الوضع في تغيرات بحدوث تسمح

 فيالسياسات  ايمكن لجميع السياسات واللوائح التي يضعها صانعو : (governmet)الحكومة دور 2-6
 22والصناعة. او تنافسيةبلد ال كفاءةسلبية على  أو يجابيةإتؤثر بصورة جميع مستويات الحكومة أن 
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 ثانيا: الدراسات السابقة 

 Al-Mamun et al Analysis of the ( بعنوان2015Chaabna and Wangدراسة )  -1
State of E-commerce in Algeria  هدفت هذه الدراسة الى دراسة وتحليل وضعية التجارة  حيث

اإللكترونية في الجزائر، وتحديد طبيعة الحواجز التي تمنع البالد من النمو كما هو متوقع، واقتراح بعض الحلول 
من النتائج منها ان  الى مجموعةالقائمة على نموذج الماسة بورتر للميزة التنافسية الوطنية. توصلت الدراسة 

جزائر قد حققت تقدما في بناء البنية التحتية التقنية للتجارة اإللكترونية، لكنها ال تزال تعاني من عدم وجود ال
ن المؤسسات الداعمة والخلفية في صناعة التجارة االلكترونية ضعيفة. في حين أن أإطار تنظيمي شامل وكما 

ية مقارنة بالبلدان النامية األخرى، وعليه توجد إمكانات التجارة اإللكترونية في الجزائر ال تزال في مراحلها األول
 كبيرة للنمو السريع والمستدام في السنوات المقبلة.

 Competitiveness of clothingبعنوان (Gwendolyn and Zeenath2015 )ة دراس -2
industry based on Porter's diamond model: SAFTA countries  حيث هدفت هذه الدراسة

 ظروف الطلب

 هيكل اسرتاتيجية،
 واملنافسة املنظمة

الصناعات الداعمة 
 واخللفية

 ظروف االنتاج

 احلظ

احلكوم
 ة

لة قطاع الصناعات اح-التسيري االسرتاتيجي وتنافسية املؤسسات االقتصادية احلاج مداح عراييب، املصدر : 
 88، ص2009،  3جامعة اجلزائر ،طروحة دكتوراه غري منشورة يف علوم التسيريأ – باجلزائرالكيماوية 



 تحليل التنافسية الوطنية للقطاع الفالحي الجزائري باستخدام أنموذج الماسة                             ناصر طهار،  محمد فالقد.

43 
 

  )SAFTA(منطقة جنوب آسيا للتجارة الحرةالى تقييم وتحليل القدرة التنافسية لصناعية المالبس بمختلف دول 
ومقارنة مدى مساهمة عوامل الماسة في قدرتها التنافسية. وباالعتماد على بيانات منظمة التجارة العالمية، 

حصا لى مجموعة من النتائج اهمها: إاالقتصادي العالمي. توصلت الدراسة ات التجارة الدولية، والمنتدى ئيوا 
تمتلك سياسة الحكومة، اإلنفاق الحكومي والصناعات الداعمة والخلفية تأثيرا إيجابيا على القدرة التنافسية لصناعة 

 .SAFTAالمالبس بدول 
 USING PORTER’S DIAMOND TO( بعنوان Al-Mamun et al 2013دراسة ) -3

DETERMINE THE CONDITION OF ICT IN A DEVELOPING COUNTRY: A STUDY 
ON BANGLADESH  صناعة ظروف ووضعية الباحثون باستخدام نموذج الماسة لتحديد قام حيث

نموذج الماسة استخلصت  ألبعادتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في بنغالديش، وبعد التحليل الوصفي العملي 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مقارنة بدول بصناعة  الدراسة الحالية ان بنغالديش متأخرة كثيرا عن النهوض

 اخرى

  الفالحي الجزائري للقطاع المحور الثاني: محددات التنافسية الوطنية

ظل االزمة االقتصادية التي يعاني منها  فيمرار ضروريا أوتنميته  الفالحي القطاع تنافسية تطوير عتبري  
تحديد القدرات التنافسية  اإلطاريتم في هذا سلك على ذ النفط، وبناءسعار أاالقتصاد الجزائري كنتيجة النهيار 

  لقطاع الفالحي الجزائري وذلك كما يلي:ي يمتلكها االت

لقطاع الفالحي الجزائري فيما وضعية ا : تتميزاالنتاجفي مجال عوامل الجزائري  الفالحيالقطاع وضعية  وال:أ
  :يلي يتميز بمافي مجال عوامل االنتاج 

 :ما يلييمكن تلخيصها فيجدا بإمكانيات فالحية مادية كبيرة الجزائر  تزخر المادية:الموارد في مجال  -1
 تتحدد نوعية نوعيتها أساس وعلى زراعي إنتاج ألي األساسي العنصر األرض تعتبر :األرضية الموارد 1-1

 تقدر والتي الزراعية األراضي من هام تمتلك رصيد الجزائر نإ، وفي ذات السياق ف23الزراعي اإلنتاج وحجم
 % من الساحة الكلية للبالد ،18مليون هكتار من السهول( والتي تمثل  20هكتار ) منها  مليون42.4 بحوالي

% من المساحة الزراعية 28ي ما يعادل أمليون هكتار فقط  8.458المساحة المستعملة للزراعة  تقدر حين في
ساحة المحاصيل ملى إبالنسبة هكتار  فال 480.17 فقد بلغتاالجمالية اما عن حجم االراض المسقية 

المساحات الزراعية ما ألف هكتار أ 703.63بالمستدامة بينما تقدر مساحة المحاصيل المسقية الموسمية 
لى إوتشير االحصائيات  24جمالي المساحات القابلة لالستغاللإمن  لف هكتارأ 3093.66بالمتروكة فقد قدرت 

هم االسباب وراء عدم أ ن أومنها يتبين ، الكلية القابلة للزراعة % من المساحة 12.5ن الجزائر تستغل ما نسبته أ
  .كفاءة عاليةب تحقيق الجزائر لالكتفاء الذاتي هو عدم استغالل االراضي الزراعية

فان الثروة الغابية 2016لسنة  الزراعيةحصائيات المنظمة العربية للتنمية إحسب  الموارد الغابية: 1-2
حصائيات إما نسبة المراعي فحسب أ، من المساحة الكلية للبلد لف هكتارأ 4420.31حوالي ببالجزائر تقدر 
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ذا ما تم إوهي نسبة منخفضة المساحة الكلية  % من13بحوالي  رائر تقدالهيئة ذاتها فان نسبة المراعي بالجز 
 .25% على التوالي35%و 30بهما حواي  عيالمرا مقارنتها بتونس والمغرب الذي تبلغ نسبة 

 ثالثة إلى الجزائرالتي يعتمد عليها القطاع الفالحي ب المائية الموارد تصنيف يمكن :المائية الموارد  1-3
  26:هي رئيسية موارد

 إال ،2 كلم مليون 2.4 بحوالي تقدر والتي الجغرافية للجزائر الرقعة اتساع رغم: المطرية الموارد 1-3-1
 ،% 8 بنسبة يقدر فيها األمطار وهطول والجنوب، العليا الهضاب منطقة في توجد المساحة هذه من %93أن
 األبيض البحر بمناخ تتميز اإلجمالية المساحة إجمالي من % 7 نسبتها تقدر والتي للبالدالمنطقة الشمالية  أما

 .% 92 بنسبةأي 3 م مليار 192 نحو عليها تسقط التي األمطار كمية حيث تبلغ المتوسط،
 وتقدر واألنهار المائية المحاجر السدود، في السطحية المياه مصادر تتمثل: السطحية الموارد   1-3-2
 جغرافيا موزعة أنها حيث السنة،/3 م مليار 13.5 و السنة/3 م مليار9.8بين بالجزائر السطحية المائية الموارد

 مليار 11.1 على )الشمال( المتوسطية األحواض تحتوي حيث الغرب، الشرق إلى ومن الجنوب إلى الشمال من
 متر مليار 0.6 على فتحتوي الصحراوية األحواض أما ،3 م مليار 0.7على العليا الهضاب وأحواض 3 م

 طرف من المستغلة عددها يبلغ الجوفية، المياه بعد الجزائر في للمياه السدود المصدر الثاني تعتبرو   .مكعب
 .مكعب متر مليار 7.5 ب تقدر استيعابية بطاقة سد 66 ب للسدود الوكالة الوطنية

 بئر 60.000 وحوالي مائية طبقة 147 وجود إلى العلمية التقديرات تشير: الجوفية الموارد 1-3-3
 مليار 7 بحوالي استغاللها الممكن الجوفية المياه كمية وقدرت عميق، بئر 23.000 و ينبوع 90.000 صغير،

 ( ،السنةفي  3م مليار 5) والجنوب (السنةفي  3م  مليار2) الشمال بين موزعة الموارد هذه، السنة في3 م
 من يتسرب ما طريق عن سنويا وتتجدد ،(السنةفي  3م مليار 1.8) المئة في 90 بنسبة مستغلة للشمال بالنسبة
 في تتمركز( المئة في 75) الجوفية الموارد هذه من األكبر الحجم أن حيث األرض،طبقات  في األمطار مياه

 فتتوفر الصحراء في أما . العليا الهضاب عنابة، سهل الصومام، الحضنة، لمتيجة، الكبرى الجوفية الطبقات
 إلى يمتدان معروفين خزانين على تحتوي والتي الوسطى الصحراء في خاصة جدا معتبرة بكميات الجوفية المياه
ألف  300 و ألف 600 مساحة على وذلك النهائي والمركب القاري المتداخل وهما الليبية، التونسية الحدود غاية
 .المناطق أغلب في ممكن غير نقل لم إن جدا ضعيف المخزن هذا تجدد ويعتبر التوالي، على 2 كلم

فان عدد السكان بالجزائر في ( 2016)حسب احصائيات الديوان الوطني لإلحصاء  :البشرية الموارد  -2
وحسب التقرير السنوي المنظمة  ،27% سنويا2.5نمو السكاني بالجزائر الى  لعدمتطور مستمر حيث يصل 

 ثحي ،مليون نسمة 39من بأكثر بالجزائر يقدر السكان( فان عدد 2016العربية للتنمية الزراعية الصادر في )
اما كفاءة  ،28ماليين عامل بالقطاع الفالحي 4ما يقارب مليون منها  11حوالي تبلغ القوى العاملة الكلية 

% من 53فان نسبة  لإلحصاءالوطني  الى الدراسة التي قام بها الديوان ااستنادف الجزائرية وتنافسية اليد العاملة
في الغالب وهو ما يمثل مخزون بشري للقطاع الفالحي الذي  البطالين ال يملكون تكوينا للدخول الى سوق الشغل

استقطاب القطاع الفالحي للموارد بما فيما يتعلق أ ،رد بشرية ذات مستويات تعلمية عاليةاالى مو  ال يحتاج
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مستمر في نسب البطالة اال ان  ارتفاعدد السكان الذي قابله رغم هذا التطور المستمر في عنه إالبشرية، ف
ومعاناته من لى نزيف القطاع إبل تعدى االمر  ،استقطاب اليد العاملة العاطلةالقطاع الفالحي لم ينجح في 

 2013سنة %10.6الى  2001% في سنة 21.06 من انخفضت حيث ،باستمراراليد العاملة  انخفاضمشكل 
القطاع الزراعي وتوجه القوى العاملة ب االجور ة الى ضعفضعود هذه النسبة المنخفتو  ، 2015%سنة 8.7ثم

    .فيها باالرتفاع ورمات التي تتميز االجدالى قطاعات الصناعة والخ
 الحيوانية، بالثروة الفاو منظمة حسب الزراعي الرأسمالي المورد عن التعبير يمكن: الرأسمالية الموارد  -3

 الناتج في المستخدمة والهياكل األراضي تحسينات نفقات الفالحية، والتجهيزات المكننة المزروعة، األشجار
 ب وقدرة الزيادة ، 2009 عام خالل دوالر مليار 14.08 الصافي الزراعي المال رأس قيمة توقد بلغ الحيواني،

 ب يقدر سنوي زيادة بمعدل أخرى إلى سنة من منتظما ارتفاعا شهد حيث الدراسة فترة خالل دوالر مليار 4.9
 س من االبقارألف ر أ 2149.55 حوالي تمتلك الجزائرما عن الثروة الحيوانية، فأ 29دوالر مليون 176

ألف رأس في حين يبلغ عدد  5013.95اعز فتمتلك الجزائرماما ال من االغنامألف رأس  28111.77و
ألف رأس من  143ألف رأس  كما تمتلك الجزائر  42.32الخيول  ألف رأس كما يبلغ عدد 362.27الجمال

 .  30ميرحالبغال وال
 تحسين على تساعد التي الحديثة الحيوية التكنولوجيا بها المقصود :والمعرفية الموارد التكنولوجية 3

 تعديله أو منتج لصنع حيا كائنا تستخدم تقنية انهأ على الفاو منظمة عرفتها وقد الزراعية، والتربة الماء استثمار
 31 محددة نوعية الستخدامات توجه مجهرية كائنات تطوير أو والحيوانات النباتات على تحسينات و ادخال
مما  الحديثة، الزراعية األساليب تطبيق محدودية الغذائي األمن انعدام من تعاني التي الدول واقع على المالحظ

 زيادة في تعتمد التي الدول عرقلة و الطبيعية الموارد هدر و المحاصيل انتاجية تدني في كبير بشكل ساهم
اما عن وسائل الحديثة للفالحة وحسب احصائيات المنظمة .الغذائي العجز لمواجهة الرأسي التوسع انتاجها على

 وفي32،حاصدة 9785جرار و 108551هو الجزائررارات التي تمتلكها جعدد ال الزراعية فانالعربية لتنمية 
 البيولوجية والميكانيكية ذات الدور المهم في الرفع من االنتاجية محدودا و من المبتكرات استخدام يبقى المقابل
حيث يقدر معدل استخدام االسمدة  الكيماوية  امنخفض الكيماوية األسمدة استخدام معدل يزال ال أخرى، جهة

والمغرب الذي بلغ حجم استخدام  بمصرضعيف اذا ما قورن كلغ للهكتار الواحد وهو  12واليحبالجزائر 
   33كلغ/ للهكتار55كلغ/هكتار و 370التوالي ى علبها  الكيماويةاالسمدة 

عن (2016)منتدى دافوس ن التنافسية الصادر عحول االخير كشف التقرير الشامل  :البنية التحتية 4
فيما يتعلق جودة البنايات التحتية الشاملة دولة 144من اصل تصنيف عالميا  106تالل الجزائر المرتبة حا
الى ت البنية التحتية للنقل والطرق السيارة والسكك الحديدية والموانئ والمطارا  :الجوانب التالية فيغطي التصنيو 

الجزائر ال تعاني من حيث النقل  ن ألى إوتجدر االشارة  ،34ية وبنيات االتصالقت التحتية الطاجانب البنايا
الجوي حيث ال يوجد بالجزائر أي  نقلالقطاع الفالحي كما هو الحال من حيث ال مجال  الطرقي والبحري في

 . مطار تجاري متخصص في نقل المنتجات الزراعية
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 زة التنافسيةللمي يلي المحدد الثانخيمثل الطلب الدا :وضعية القطاع الفالحي من حيث الطلب الداخلي ثانيا:
من  الجزائري للقطاع الفالحي ية الطلب الداخليعوض بتحليل الحالية راسةالد تقام للبلد في صناعة ما وقد

 :المؤشرات التاليةخالل 

 معدل نمو القطاع الفالحي احصائيات الديوان الوطني لإلحصاء فانحسب  :الفالحيقطاع الحجم نمو  -1
 2015 بلغت سنةفقد المضافة لهذا القطاع  حيث القيمةاما من % 5.3بلغ قد  2016-2015للموسم الفالحي 

% من خالل 15.6مليار دينار وهو ما يمثل 1936.4نقطة مئوية مع قيمة تقدر ب 3.9% أي  6.4حوالي 
 (2015)لسنة ماليمة القطاع الفالحي في الناتج االجها، كما قدرت نسبة مسالقيمة المضافة الحقيقة 

 .36مليون دوالر 19718بقيمة و  17.5%35
خير لكن ليزال معتبرا خالل السنوات األ انمو اع الفالحي الجزائري عرف القط :الوطني حجم السوق -2

 لطلبا الحتياجات، حيث يقدر نسبة تغظية القطاع الفالحي السوق الوطني احتياجاتزا في سد جعيعاني 
 هذا أن طبيعة المنتجات، كما حسب مستوياته اختالف %مع 30 بالمتوسط الغذائية المنتجات من المحلي
 الحرارة درجة ارتفاع يدفع يتوقع أن إذ المناخية التغيرات ظل في بالتراجع مهدد وهو بالتذبذب يتسم اإلنتاج
نتاج 14% و  5,7% بين الحبوب إنتاج تراجع إلى الزراعية األراضي وتقلص  في %30%و 10 بين الخضر وا 
( 2000-2011) بين للفرد ما دوالر  152.3الجزائر ي في الغذائي اإلنتاج قيمة يقدرو37 2030 سنة حدود
 للفرد دوالر 225.1 ب المقدر افريقيا شمال لدول الغذائي االنتاج قيمة بمتوسط جدا مقارنة ضعيف وهو

 .38 .للفرد دوالر  282.8ب العالمي المقدر والمتوسط
 دفع بالحكومةفي مجال االنتاج الزراعي نمو االنتاج  معدل الداخلي و دل نمو الطلبالفجوة بين مع اتساعن إ   

صائيات الرسمية ححسب االف ،المنتجات الفالحية على الطلب فائض لتغطية لالستيراد اللجوءلى إ ةالجزائري
% من 15.37يعادل  أي ما رمليار دوال 9.31ارك فان حجم الواردات الغذائية الفالحية بلغت مالج إلدارة

 .2016لسنة  اجمالي الواردات

 2016و2015ين مظهرت دراسات وتقارير مختلفة نشرت بين عاأ :الفالحية لمنتجاتهيكل استهالك ا -3
ى العالم وان اكثر الدول انفاقا و على مست المتوسطنفاق الدول على الطعام يتجاوز ربع دخل االسرة في ن حجم اأ

ل عام خالعلى الغذاء  الجزائريةحجم انفاق االسر ات ان ساظهرت درا يهي الدول االفريقية ، ومن جهة اخر 
 لإلحصاءي نالديوان الوط التي قام بها  المسحيةدراسة البحسب ، و  بالمئة من دخلها 43بلغ اكثر من  2015
 .الغذائية  الفالحية مليار دينار على المنتجات 1.875ت قرابة الجزائر انفقب القطاع العائليفان 

الخلفية في تنافسية  تساهم الصناعات :)العنقود( للقطاع الفالحي الجزائريوالخلفية ةالصناعات الداعم ثالثا:
وفي ذات السياق يمكن حصر الصناعات  39الخالتكلفة .. ،السعر ثمن حي جيدةالبلد وذلك بتوفير مدخالت 

 :فيما يلي تنافسينهوتحسين  الجزائري تساهم في  تنسيق نشاطات القطاع الفالحيو  ارتباطالتي لها 
وزيادة انتاجيته كغيره من القطاعات الى  القطاع الفالحييتطلب تحسين تنافسية  :المؤسسات المالية -1

تمويل القطاع الفالحي تقع بشكل كبير على   مسؤوليةوفي حالة الجزائر فان  ،يل واالستثمارو دعم مؤسسات التم
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: وقد تم انشاء من خالل CNMAالصندوق الوطني لتعاون الفالحي  : نذكر منها المؤسسات العموميةعاتق 
وتنمية الفالحة الصيد  العمليات التمويلية المساهمة في تطوير نمابهدف تسهيل وض 72-64االمر 

 1982-05-16المؤرخ  206-82وم المرسب تأسسوالذي  BADR، وبنك الفالحة والتنمية الريفيةخالالبحري...
النشاطات الفالحية تمويل يع احتياجات ك بهدف تحقيق االستقاللية الغذائية من خالل تغطية جموذل

الري و قروض طويلة المدى لتمويل االستثمارات الزراعية الكبرى  حاالستغالليات الفالحية العامة والخاصة من
ة القروض موقد قدرت قي ربية المواشي وقروض متوسطة المدى لشراء اآلالت واالسمدة والمواد الكيماويةتو 

 40الرمليون دو  453.82(2015)لسنةبالجزائر  التي منحتها البنوكالفالحية 
 عام بشكل للبلد االقتصادية المنظومة في التأمين دورا مهما شركات تلعب  مين الفالحي:أالت مؤسسات -2

 وتحفيزهم تشجيعهم إلى مما يؤدي المزارعين وتعويض المخاطر تقليل من خالل خاص، بشكل الفالحي والقطاع
تتميز  الجزائر في الزراعي ينالتأمن خدمات أال إالفالحي،  القطاع واستقرار تطور مما يؤدي الى على اإلنتاج،

 ينالفالح دراية معدو  الحيوانية،و الزراعية  األنشطة عن الدقيقة علوماتمال توافر معد بالعديد من المعوقات منها
ما من حيث المؤسسات الممثلة لسوق التامين الفالحي بالجزائر فعددها محدود وهي في أو  ،41ينالتأم بفوائد

 الفالحين الى تعويض والذي يهدف الفالحية الكوارث من الضمان صندوقالغالب صناديق حكومية  نذكر منها 
 القروض الممنوحة وكفالة والذي يهدف الى ضمان الفالحي الضمان صندوق، الطبيعية الكوارث من المتضررين
والذي  الفالحي اإلنتاج أسعار ضمان صندوق)االستغالل وقروض االستثمار قروض(فيه المنخرطين للفالحين

 الحيوانية الصحة حماية صندوق (واللين الصلب) القمح الزراعية  بعض المنتجات أسعار دعم يهدف بدوره الى
  الحيوانات. صحة حماية نشاطات كل والذي يهدف بدوره الى تدعيم

حياء الزراعة، نظم في المكننة تطوير أجل من :العتاد الفالحي مؤسسات صناعة  -3  اآلالت صناعة وا 
عرف ميدان نشاط صناعة العتاد الفالحي تحسنا ملحوظا في السنوات االخيرة وذلك بفضل  الجزائر في الزراعية

ة الشرك  هانذكر من ،الشراكة االستراتيجية بين المؤسسات الجزائرية ومؤسسات عالمية رائدة في هذا المجال
الفالحية بسيدي  اآلالتمؤسسة صناعة ( وهي شركة انشئت بالشراكة بين ش.ذ.أ المختلطة )قالتشو الجزائر 

غت نسبة مساهمة المستثمر البرتغالي ل% لمؤسسة ترانديغ الجزائر في حين ب17و% 34بنسبة مساهمة  بلعباس
  .% 49رض والنقل الفالحي ألنتاج العتاد الفالحي لحراثة اإالمتخصص في 

مؤسسة تسويق العتاد الفالحي والعمالق االمريكي ناعة الجرارات، الوطنية لص مؤسسةالالشراكة بين  -
 ()اغكو فيرغيس

  .( بإقامة وحدة انتاج االت الفالحيةماهندرا)الشراكة بين الجزائر والشركة العالمية الهندية  -
 .SAMBOسامبو الفنلنديةوالشركة  CMAؤسسة العتاد الفالحي مالشراكة بين  -

 احتياجاتسد و  نقل التكنولوجيا والخبرة االستراتيجية في والشراكاتن تسهم هذه التحالفات أومن المنتظر  
ن هذه التحالفات أفضال عن  طويلةالذي ظل القطاع يعاني منها لفترة  واآلالتالقطاع الفالحي من المعدات 

 42مليون دوالر 316من  بأكثر  5201والذي قدر سنة  الفالحيالعتاد  وارداتخفض حجم في   سوف تساهم
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الوطنية  المؤسسةئر من خالل زاتمتلك الج :البيطريةحية واالدوية السمدة الفمؤسسات صناعة األ -4
مليون طن سنويا من  1.5لى الخارج بما يعادل إكل احتياجات السوق والتصدير  ةلتلبي ةقدرات معتبر  لألسمدة

فتتحكم المؤسسة الوطنية  باتاتندوية الأما من جهة أ ،السوق الوطني احتياجاتسماد الفوسفات وهي تغطي 
خص الجوية الخاصة ي% في ما 50دوية النباتات في حدود أفي سوق  الفيتو الدارموبيدال من خالل فروعها 

فتسيطر عليها دوية البيطرية واأل دوية النباتات الخاصة بالفالحةأما أ، الحشرات النباتات ومبيدات  بمبيدات
وقد قدرت قيمة واردات القطاع الفالحي من المطهرات والمنظفات  43لى الجزائرإجنبية التي تصدر ألالمؤسسات ا

لف دوالر أ 16571.52دوية البيطرية قيمة األ بينما بلغت لف دوالرأ 124833.25ب 2015الفالحية لسنة 
الف  33517.51بالفطرية والعشبية  ، الحشرية بأنواعهات اديللمب االستيرادما المبيدات فقد بلغت قيمة فاتورة أ

 .44روال

 وتظهر .االستثمارات إلقامة األهمية بالغ مجاال الزراعي التصنيع يعتبر: الغذائية( )الصناعة تحويليةالمصانع ال
 تخضع الخ،.....  األلبان ومشتقات واللحوم والفواكه والخضار المحاصيل من العديد أن من الموضوع أهمية

 الحدود تعتمد صناعية إنتاج وخطوط تقنيات على التركيز يتم لذا .المستهلك إلى تصل أن قبل تصنيع لعمليات
 بدائل أو الغذائي للتصنيع الثانوية النواتج من االستفادة تستهدف تقنيات واعتماد اإلنتاج، فواقد من الدنيا

في تدعيم تنافسية القطاع الفالحي  محوريا دورا الغذائية الصناعات قطاع يلعبوفي ذات السياق  45.التصنيع
 عملي كتطبيق الغذائية والصناعات المائدة، و بين الحقل أكيد وسيط و الغذائية، السلسلة في هام مفصل وهي
 و التبريد و التعليب صناعة ومنها الحفظية من الصناعات لنوعين تنقسم األغذية وتداول حفظ أجل من للعلوم
 الغذائية الصناعة نإف عام بشكل.غيرهاو  واأللبان والزيوت السكر ومنها صناعة التحويلية و غيرها، و التجميد

 46:يلي فيما اهمها تتمثل الفروع من عدد بين تتوزع الجزائر في
 المطاحن طرف من الحبوب طحن عملية عن الناتجة السلع الفرع هذا يضم :المطاحن فرع 5-1

 موجهة مواد انتاج لعمليات كمدخالت لتستعمل مصنعة نصف مواد العملية هذه عن ينتج حيث المتخصصة،
 المملوكة سواء االنتاجية الوحدات لتعدد نظرا االنتاج سعة حيث من تطورا الفرع هذا عرف .النهائي لالستهالك

 وقد مطحنة، 350 على يتوفر الذي الخاص للقطاع المملوكة أو مطحنة، 80 على يتوفر حيث العام للقطاع
 تساوي للتحويل الحالية القدرات نأ ذلك إلبراز ويكفي التحويل، كمية حيث من كبيرة زيادة التطور هذا صاحب
 ويساهم االيجابية النتائج يحقق القطاع هذا نأ على يؤكد وهذا ،1998سنة في التحويل قدرات ضعافأ أربعة
 .الغذائية الصناعة تطوير مشروع دعم في ملحوظ بشكل

 للقطاع المسجلة الكبيرة المشاركة مع خاصة ملحوظا تطورا الفرع هذا عرف :ومشتقاته الحليب فرع 5-2
 البقر الحلوب من كبيرة ألعداد استيرادها عبر الفرع، لهذا الدولة منحتها التي بالتشريعات تدعم والذي الخاص
 ساهم هذا الحليب، حيث تحويل و جمع في المتخصصة الخاصة المؤسسات من العديد إلنشاء الكبير ودعمها

 و هذا مشتقاته، و مصنعا للحليب 22 جانب الى الوطني التراب عبر وحدة 1000 من أكثر تكوين في دلمجهو ا
 هذا تطوير في مساهمة من القطاع الخاص يحققه ما جانب لىوا   السنة، في لتر مليار 0.9 قدرها انتاج بطاقة
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 حدات متخصصة،و و   مؤسسا يمتلكه من بما الحليب فرع في للنشاط الرئيسي المحرك العام القطاع يبقى الفرع،
 الديوان عن الصادرة االحصائيات حسبو  لتر مليار 1.5 تتجاوز نتاجإ بطاقة مؤسسة 18 من يتشكل حيث

 رغم الوطني السوق احتياجات من40%سوى يغطي ال ومشتقاته للحليب الوطني االنتاج نإف (2016) الوطني
 الدعم في أو المدخالت على الحصول لهم في المقدمة التسهيالت في سواء للمنتجين الدولة تقدمة الذي الدعم
 .األسعار فارق عن كتعويض لهم المقدم
 أن بعد وذلك األخيرة السنة العشرين خالل ملحوظا تطورا بالجزائر الزيوت نتاجإ شهد :الزيوت فرع  5-3
 الإ اإلطار هذا في المبذولة الجهود رغم لكن الفرع، هذا في لالستثمار الفرص كل الخاص القطاع أمام فتحت

 تلبية في العالمية المنتجات من العديد تشارك حيث الوطني، الطلب تغطية الى بعد يصل لم الوطني االنتاج أن
 .الطلب هذا
نظرا  كبيرة، استثمارات يتطلب الذي الغذائية الصناعة فروع من السكر فرع يعتبر :السكر فرع 5-4

 تعاني التي العالمية السوق من المواد هذه معظم استراد يتم حيث ،إلنتاجه الضرورية األولية المواد لخصوصية
 بإنتاجيتعلق  فيما و العالمية، المؤسسات أكبر طرف من األسعار في المضاربة مشاكل من األحيان في أغلب

% من السوق 80فقد شرعت الجزائر في تطبيق استراتيجية كسر احتكار السكر )يمتلك مجمع سوفيتال  السكر
الوطني ( وجعل السوق يتميز بالمنافسة، حيث تم تقديم ثالث تراخيص لمؤسسات وطنية خاصة إلنتاج وتكرير 

ات السوق الوطني  ( من احتياج%30مادة السكر، ومن المنتظر ان تغطي المؤسسات المرخص لها حوالي )
  47مليون طن سنويا كمرحلة أولى. 2و 1.6من السكر والذي يتراوح بين 

 وتبادلها، إلى المستهلك المنتج من الزراعية السلعة انتقال هو الزراعي التسويق إن  :تسويقالمؤسسات  -1
 لزيادة المنتجين تشجيع في ديناميكي يتمثل دور وله الزراعي، اإلنتاج مع ومتداخلة متكاملة عملية وهو

 الستهالكا زيادة على المستهلكين وتشجيع إلشارة السعر استجابة الجديدة اإلنتاج فرص باغتنام إنتاجهم
يتميز التسويق الفالحي ، وفي ذات السياق 48معروفة لسلعة استعم الجديد أو جديد طلب إيجاد خالل من

مما تولد  ،تسويقالو   الفالحي االنتاج بين واضحال للخلك بالضعف وعدم المرونة العملية وذلبالجزائر 
تسويق لل الالزمة وفرت البنية التحيةعنه هدر الكثر من المتوجات الفالحية كان من الممكن تجنبها لو 

 الدولة وهذا بالرغم من قيام، يجزائر الئمة للنهوض بالتسويق الفالحي استثمارات مال تخصصالفالحي و 
من حيث تقلص دور الدولة  ،الفالحي االنتاج تسويق ميدان في العاملة العمومية المؤسسات خصخصةب

 .في اطار التوجه نحو تطبيق اقتصاد السوق المتدخلة الى دور الدولة الحارسة والمنظمة
قطاع للتنافسية الوضعية ال تحسين استراتيجية إطارفي  :التكوين في القطاع الفالحيو  مؤسسات البحث -1

من خالل انشاء عالية  كفاء توفير قاعدة تكونية ذاتلى إالحكومة دائه االنتاجي سعت وأالجزائري  الفالحي
إدماج  لىإضافة باإل، مجال الفالحيال يلمتخصصة فة ايمجموعة متنوعة من المدارس والمعاهد الوطن

 منخفضالفالحي  العلمي البحث مردود نإف لكن على الرغم من ذلك .الوطنية فالحية في الجامعات تخصصات
 الدول أضعف من الجزائر وتعتبر الوطنية، العلمية البحوث من فقط %4 بنسبة الفالحي قطاع يساهم حيث جدا
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 والتطوير البحث معهد ويشير إفريقيا، السابعة تحتل المرتبة حيث الفالحة، مجال في العلمية بالبحوث مساهمة
 األبحاث من %6 بنسبة تساهم الجزائر أن ''والعشرين القرن الواحد مطلع في إفريقيا في العلم''حول تقريره في

ويرى  .%8 بنسبة وتونس ،% 12 بنسبة تساهم المغرب أن حين في األبحاث، مجموع من الفالحية العلمية
 اإلرشاد بين الربط الزراعي فضال عن غياب واإلرشاد البحث بين العالقة ضعف لك هوأن السبب في ذالباحثان 
 .العلمي البحث وأجهزة الزراعي

 إعادة عملية األخيرة السنوات خالل الجزائر شهدت :والتنافس بين المؤسسات االستراتيجية، الهيكل -رابعا
 الجوانب المتعددة األزمة لتجاوز السوق قواعد مع اقتصادها وتكييف المجتمع عصرنة الدولة، مؤسسات هيكلة
 أو الوطني الصعيد على سواء المستمرة االجتماعية و االقتصادية التطورات مع التكيفو  فيها، تتخبط التي

بإصرار على الجزائر عملت  فقدومن حيث نمط التسيير الجزائري لكن على مستوى القطاع الفالحي  49الدولي
المنظر  فقد عرفاالجتماعي ، حتى السياسي والمؤسساتي واالقتصادي و الحوكمة على المستوى نظام تحسين 

واتخاذ القرار بالطابع  التسييرنمط  تميزحيث  ،تدريجيا اتحسن 2008عام المؤسساتي للقطاع الفالحي منذ 
الهيكل ي مستو  الخاص ) شركات مدنية وعائلية ، شركات ذات مسؤولية محدودة ،التعاونية ،...الخ  لكن عل

كما تتميز بنمط 50%(77)تمثل هكتار50غلب المستثمرات صغيرة الحجم ومتوسطة مساحتها اقل من أ فان 
 يرافق ما مع للسوق، هي مما أكثر العائلي لالستهالكاألولى  بالدرجة المخصصة أي متنوع،و  خفيفانتاجي 

 على العائلي االستغالل حقوق تفرضه وبما وتحديدها، طبيعة الملكية بصعوبة حصر تتعلق مشاكل من ذلك
 تعاني جهتها ومن ،51الواسعة اإلنتاجية الطاقات إلى التوصل دون تحول اجتماعية تعقيدات والمياه من األراضي
 اإلدارة مشاكل تبعات كبرى، إنتاجية وحدات تشكل الدولة والتي قطاع من تبقى وما والكبيرة الجماعية المزارع
ن حتى إنتاجيتها ضعف إلى يؤدي مما والبيروقراطي، الروتيني الطابع ويغلب عليها الكفاءة تنقصها التي  وا 

ما من حيث نمط االتصال فنجد غياب الثقة بين الفالحيين أ .52كافية وتقنية فنية تجهيزات على كانت تتوفر
باإلضافة إلى ضعف العالقة التآزرية بين الفاعلين االقتصاديين، الصناعيين، الحكومة ، 53العمومية والسلطات 

  عام.والفالحيين بشكل 
 حيث السياسية، االعتبارات عن بمعزل تعمل ال الزراعية أن التنمية حقيقة األمر في :تدخالت الدولة  -خامسا

 أي القيادة) األخيرة هذه أن اعتبار على السياسية، القيادة اختصاص من الغالب في هو تحديد أهداف التنمية أن
 استغالل الوقت نفس مناسبة، وفي بأسعار لمواطنيها الغذاء توفير حول الرئيسي انشغالها ينصب ،(السياسية
 وتحقيق المدفوعات وميزان التجاري الميزان على تخفيف األعباء يكفل بما أمثل استغالالا  المتاحة الزراعية الموارد
 رأس تسرب ومنع المديونية من والحد الشاملة، التنمية لعمليات ضرورية عمالت أجنبية يوفر ،اقتصادي فائض

فرزت التحوالت االقتصادية العالمية انتقال دور الدولة أوقد  54.داخليا منه االستفادة دون للخارج، المال الوطني
سياسة التجديد  تأكدللنشاط االقتصادي، وفي ذات السياق والمراقبة لى الدولة الحارسة إمن الدولة المتدخلة 

، أي التدعيم الدائم 1962ساسي الذي تتبعه السياسات  الفالحية المتعاقبة منذ الفالحي والريفي على الهدف األ
، ةالشامل ةتحول الفالحة الى محرك حقيقي للتنمية االقتصاديورة الغذائي الوطني مع التشديد على ضر  منلأل
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لمختلف  يالقو  اإلشراكضل فالتقليل من نقاط الضعف وتطوير نقاطة القوة ب فيمثل االستراتيجية المتبعة توت
  .55ي القطاعالجهات الفاعلة ف

للميزانية  ةلى الحكومة من خالل قراءإهمية االستراتيجية للقطاع الفالحي الجزائري بالنسبة تتضح األ 
لمرافقة االستثمارات  2016مليار دينار من ميزانية  50حيث خصصت الحكومة المخصصة للقطاع الفالحي 

وجبائية تقديم اعفاءات ضريبية والسياسات منها  اإلجراءاتبالعديد من  كما قامت الدولة وتشجيعها،الفالحية 
 .على االستثمار من اجل تشجيعهم للفالحين

 ان، وقد قام الباحثصناعة ماو ألبدا ما  سيةو محددات الميزة التنافأد عوامل حأيعتبر الحظ  :الحظ   -سادسا
تساهم في رفع وتحسين  نأنها أالتي من شو  ،وظظبتسليط الضوء على بعض العناصر التي شكلت فرص وح

 الدول ومحور إفريقيا بوابة تعتبر الجزائر الجيوغرافي في الموقع مثلةتم ،تنافسية القطاع الفالحي الجزائري
 عن فضال كلم، 1200 طوله ساحليتملك شريط ، كما األوربية السوق من قربهاوباإلضافة إلى  المغاربية

مختلف  لممارسةلح اناخ متنوع  صفضال عن امتالكها لم ...الخ( وبشرية مائية، أرضية موارد ) امتالكها لعدة
 (...الختربية المواشي والحيوانات، الصيد البحري ،االنشطة الفالحية ) زراعة

 
 :الخاتمة

مادية وبشرية يمتلكه من عوامل  مامرغم وعلى الن القطاع الفالحي الجزائري أسبق يمكن القول  من خالل ما   
ما  فهو)الكفاءة التشغيلية لعناصر اإلنتاج( على مستوى التنافسية البعديةنه أال إ ،يةنالوط للميزة التنافسيةمحققة 
عجزه عن من خالل  ، ويتضح هذا الضعفمكانيات بكفاء وفعاليةحيث لم يستغل هذه الموارد واإل اضعيفزال 

 تغطية حجم الطلب الداخليجل أمن  الستيراداللجوء للى إدى بالحكومة أتغطية احتياجات السوق الوطني مما 
 ، وذلك حتىالقطاع الفالحيب للنهوض شاملة استراتيجية وضع ضرورةالباحثان يرى  ومنه ،استمراربالمتزايد 

 احتالل من مكنهابما يبالجزائر  االقتصادية التنمية عمليات تمويلفي  المحروقات لقطاع كبديل تحل الفالحة
  ثم القيام بتدويل منتجات هذا القطاع الحساس. واالمن الغذائي  الذاتي االكتفاء تحقيق حيث من متقدمة مرتبة

  :التوصياتاالقتراحات و 
 :لى الجهات الوصية بالحكومةإتوصيات  -1
 القطاع ذاهفي  حجم االستثمارات أن الإ الفالحي بالجزائر للقطاع االستراتيجيةهمية من األ بالرغم -

الفالحي  القطاع هيملكن ما أنالحظ ف عوامل االنتاج حيث من األهمية هذه مع ال تتناسب وهي ضعيفة،
حجم المساحات المستغلة ضعيفة وهي تمثل نسبة  ما يقابله من نأال إكبيرة  مساحات زراعية من الجزائري

راضي الزراعية األ توسيع دائرةو على الدولة رفع راضي الصالحة للزراعة، وعليه ينبغي % فقط من األ28
وتحقيق  لى الخارجإعبء التبعية ينعكس على انخفاض  مما ،يساهم في رفع انتاجية القطاعمما المستغلة 

 االكتفاء الذاتي.
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الدولة العمل على  من وعليه ينبغي، نتاج بالقطاع الفالحيفي اإلالتقليدية مكانة مهمة  األساليبتحتل  -
األداء  تحسين في كبير بشكل مما يساهم .والمتطورة عصرنة ومكننة القطاع الفالحي الجزائري بالوسائل الحديثة

  .الزراعي التنافسي
بثكل مطار على مياه األفي عمليات سقي المحاصيل  هاعتمادن ما يميز القطاع الفالحي الجزائري هو إ -

ولهذا يجب على الحكومة استغالل المياه السطحية  ،انتاجية القطاع الزراعي علىثر أوهذا ما كبير جدا، 
 برفع نسبة االرضي المسقية. ان، كما يوصي الباحثمطارجل تغطية نقص تساقط األأوالجوفية من 

جور كان السبب الرئيسي لعزوف الموارد البشرية عن العمل في القطاع انخفاض األن ألى إتم االشارة  -
  العاملة.جل جذب واستقطاب اليد أجور بالقطاع من الفالحي ولهذا ينبغي على الحكومة رفع األ

 انتاجها في الزيادة على المنتجين يشجع مما ،نشاء مؤسسات متخصصة في تسويق المنتجات الفالحيةإ -
 توزيعها. وصعوبات بمخاطر وردون الشع

تعاني الجزائر عجزا على مستوى الصناعات الغذائية فهي غير قادرة على تغطية االنتاج الوطني من  -
المنتجات الزراعية وهذا بسبب تلف بعض المنتجات، ومن جهة أخرى عدم قدرتها على تلبية احتياجات السوق 

وال حتى من حيث الكمية، ولهذا يوصي الباحثان بتوسيع دائر الوطني ال من حيث الجودة وال من حيث السعر 
 االهتمام في هذا المجال وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على االستثمار.

غي على نبيعتبر التمويل الفالحي أحد أهم المشاكل التي يواجهها القطاع الفالحي بالجزائر، ومنها ي -
االمر طاع همية االستراتيجية لهذا القتناسب مع األي بما مالئميل الو التمتوفير ستثمارات و الالحكومة تخصيص ا

 .المتزايدة ورفع تغطية حجم الطلب الداخلي اإلنتاجية الطاقات يساهم في زيادة الذي
 وتوعية الفالحين بأهمية ذلك ،مين الفالحيأقامة مشاريع التإتحفيز القطاع الخاص على دعم و  -
 الزراعة.في عمليات  الحديثة والتكنولوجيا سمدةاستخدام األوتوعيتهم بأهمية حين التحفيز الف -
وعليه ينبغي على الدولة اقامة مطارات  يواجه القطاع الفالحي الجزائر صعوبة من حيث النقل الجوي -

 .تجارية تتخصص في نقل المنتجات الفالحية
 طريق انشاءعن  اليد العاملة بالقطاع الفالحي وتأهيل بتبني استراتيجية وطنية لتكوين انالباحثيوصي  -

 . لتدريبلمعاهد ومراكز 
 األجنبيةالمؤسسات  اتسيطر عليه صناعة والنباتية هي البيطريةدوية األ صناعةن ألى إتوصلت الدراسة  -

 البيطرية عاتاالصنصناعية تتخصص في ميدان نشاط  مؤسساتنشاء لباحثان بضرورة إوصي ايمن هنا و 
 (خاصة وأعامة )مشروعات محلية انشاء و أجنبية سواء عن طريق الشراكة األ

فير الموارد المالية والمادية و رشاد الفالحي وتالبحث الزراعي واإلب االهتمامبضرورة  انيوصي الباحث -
 المجال. هذا في والتطبيقات والدراسات البحوث ، ودعملذلكوالالزمة  الضرورية

 
 الجزائرية:عمال لى منظمات األإتوصيات  -2
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سوق واعد غير مشبع مما يتيح يعتبر السوق الجزائري من حيث الطلب الداخلي على المنتجات الفالحية  -
هذه الفرصة خصوصا في ظل التوجه الحالي للحكومة  نتهازاو المجال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الستثمار 

 .واالستغناء عن استيراد المنتجات التي يمكن انتاجها محليا االستيرادالقائم على تقليص فاتورة 
  .الفالحي المجال في الخاص المستثمر القطاع وتمويل دعمبالمالية  المؤسساتالحالية توصي الدراسة  -
الخواص في القطاع و  العموميين الفاعلين جميع الشراكة والتآزر بين توصي الدراسة الحالية بضرورة  -

اغتنام  على قدراتها بتعزيز محيطها بتهيئة لها بما يسمح جل تطوير التنافسية الفالحية الجزائريةأالفالحي من 
 .وتجنب التهديدات الفرص
توصي الدراسة الحالية الفالحيين بضرورة اعتماد االسمدة الكيمائية واستخدام االدوات الحديثة في  -

 عمليات الزراعة وهذا سيساهم في رفع انتاجية االرض كما ونوعا.
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 المالية اتجودة المعلوم أثر المعرفة المحاسبية على

The Impact Of Accounting Knowledge on Financial Information Quality 

 ، الجزائر جامعة البشير االبراهيمي، برج بوعريريج   1 ياسين لعكيكزة. أ
 ، الجزائر ورقلة، قاصدي مرباحجامعة       2محمد زرقوند. 

LAKIKZA Yacine, University of Bordj Bou Arreridj, Algeria 

Dr. ZERGOUNE Mohammed, University of Ouregla, Algeria 

 
 ملخص:

المهن  ن   نا من جودة المى وما المال ا من وجها نظر  أثر المىرفا المحاسةةةةةةى ا   رتهدف هذه الدراسةةةةةةا تلر التىرف   ر 
تم تطى ق االسةةةةةةتمارة  ،ولتحق ق هدف هذه الدراسةةةةةةا المتمث  ن في محافظي الحسةةةةةةاىاب والاىراا المحاسةةةةةةى ن في مد نا ىر  ىو ر ر   

ام كى ر ىمات ف المىارف كأداة ق اس، وذلك ىىد التأكد من مات ف الاصةةةةةةةاعل المتى قا ىها، وقد توصةةةةةةة ب الدراسةةةةةةةا تلر وجود تلم
الدراسةا   ر توفر الاصةاعل النو  ا ل مى وما    ناالمحاسةى ا من طرف القاعم ن   ر المحاسةىا ىدرجاب متواوتا، كما وافق أفراد 

 محدودىشةةةك  تؤثر توصةةة ب الدراسةةةا تلر أن المىارف المحاسةةةى ا  االقتصةةةاد ا، وكذاالمال ا في المى وماب المنتجا في المؤسةةةسةةةاب 
 مى وماب المال ا ل النو  ا اصاعل ال   ر

 .مال اال امى ومجودة ال؛ أثر ؛مىرفا محاسى ا الكلمات المفتاح:
Abstract: 

This study aimed to determine the impact of accounting knowledge on the quality of financial 

information from the point of view of a sample of accounting professionals in Bordj Bouariridj city. 

    To achieve this aim a questionnaire has been applied as measurement tool,after checking its 

psychometric properties.  

   The study concluded a wide availability of accounting knowledge in accountants society in varying 

degrees.it showed also that the members of the study sample are agree on the availability of qualitative 

characteristics of financial information produced in  Algerian economic entities. The study also found 

that accounting knowledge has a limited impact on the   qualitative characteristics of financial 

information. 

The key words: accounting knowledge; impact; financial information quality. 
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 تمهيد :  -1

 طارالمحاسةةةةى ا تشةةةةم  اإوالمىرفا ، وحسةةةةن التطى ق في جم م الم اد ن التطور والتقدم تىد المىرفا أسةةةةاس
وتنظم الممارسةةةةةةاب المحاسةةةةةةى ا أهداف ومىادئ الىم  المحاسةةةةةةىي والمواه مي ل محاسةةةةةةىا وتدةةةةةةمن تحد د نظري ال
توف ر قواعم أن الهدف الرع سةةةةي ل محاسةةةةىا  تمث  أسةةةةاسةةةةا في  وىالنظر تلر  سةةةةتنادها الر ا و اب نظر ا سةةةة  ماىإ

  ر اتااذ القراراب  مال ا تحتوي   ر مى وماب مال ا ذاب جودة  ال ا، وىشةةةةةةةةةةك   سةةةةةةةةةةا د مات ف المسةةةةةةةةةةتىم  ن
  ومو دة لمسةةتادم هاذاب جودة  ال امى وما مهو افراز  النظام المحاسةةىي المالي هدف تل هالمناسةةىا، فإن أهم ما  

ل مىرفا  في المؤسةةةةسةةةةاب االقتصةةةةاد ا الجزاعر ا القاعم ن   ر المحاسةةةةىا، أصةةةةى  من اةهم ا امت ك لذلك ونت جا
في توف ر ىذلك مسةةةةاهما وال ،ةحكام النظام المحاسةةةةىي الماليالسةةةة  م الىم ي المحاسةةةةى ا التي تمكنهم من التطى ق 

  لترش د القراراب م عماال المال االمى وماب 

 اإلشكالية: -1.1

مال ا ذاب جودة ىالنسةةىا لمات ف المسةةتىم  ن، أصةةى  من الدةةروري   ر  انط قا من أهم ا تقد م مى وما
تؤه هم وتمكنهم من  أن  مت كوا المىارف المحاسى ا التي المؤسساب االقتصاد ا الجزاعر االممارس ن ل محاسىا في 

 التااذ القراراب الدرور ا المى وماب المال االق ام ىالىم  المحاسىي وفق النظام المحاسىي المالي، ومن ثم تقد م 
 هو: ىإلحاحالذي  طرح نوسه الرع س   والسؤا  المناسىا

 ؟ما هو أثر المعرفة المحاسبية على جودة المعلومة المالية
 و ندر  تحب هذا السؤا  الرع س اةسع ا الور  ا التال ا:

   م القاعم ن   ر المحاسى ا ىالمىرفا المحاسى ا؟ه    أ
 النو  ا لجودة المى وما المال ا في ىنود القواعم المال ا المىرودا؟تتوفر الاصاعل ه    ب
 ؟  ر جودة المى وما المال ا تلر أي مدى  مكن أن تؤثر المىرفا المحاسى ا   ب

 الفرضيات: -2.1
 :الوردت ن التال ت نتم طرح  المطروحا،شكال ا ولإلجاىا   ر اإ
من  تحصةةةةةةةاع ا ى ن المىرفا المحاسةةةةةةةى ا وجودة المى وما المال اوجود   قا ارتىاط ذاب داللا : الفرضيييييية ا ولى

 ؛وجها نظر   نا الىحث
  من وجها نظر   نا الىحث  وجد تأث ر مىنوي ل مىرفا المحاسى ا   ر جودة المى وما المال ا: الفرضية الثانية

 أهمية الموضوع: -3.1
رغم االهتمام الىالمي ىالوظ وا المحاسى ا، تال أن هناك أمور كث رة مازالب مح  نقاش في الوكر المحاسىي 

لدى القاعم ن   ر المحاسىا ودورها في تحس ن جودة المى وما  المحاسى امدى توافر المىرفا ى ااصا ف ما  تى ق
 ن الدراسةةةةةاب اةولر   ر المسةةةةةتوى وطني    ر والتي تىد من ىومن هذا المنط ق، جااب هذه الدراسةةةةةا   المال ا
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مىرفا مدى امت ك القاعم ن   ر المحاسةةىا ل مىرفا المحاسةةى ا ودورها في لتسةة ط الدةةوا   ر (  نحد   م الىاحث
 وذلك من وجها نظر فعا المهن  ن  المى وما المال اتحس ن جودة 

 أهداف البحث: -4.1
 ،وجودة المى وماب المال اتسةةةة  ط الدةةةةوا   ر موهوم المىرفا المحاسةةةةى ا نهدف من ا   هذا الىحث تلر 

المىارف المحاسةةى ا التي ىفي المؤسةةسةةاب االقتصةةاد ا الجزاعر ا  القاعم ن   ر المحاسةةىاالمام مدى التىرف   ر و 
 اب جودة ذمى وماب مال ا  تنت شأنها ان من  ،تدمن ممارساب محاسى ا س  ما

 السابقة: الدراسات -5.1
 (، تحت عنوان:2017) falahAL-Aroud دراسة -أ

The extent of effectiveness of accounting knowledge in increasing accounting performance of 

the Jordanian industrial public shareholding companies Shaher 

الر مىرفا فىال ا  مقا  في مج ا اةىحاث المحاسةةةةةةةةةةةةةى ا والمال اوالتي هي  ىارة  ن  هدفب هذه الدراسةةةةةةةةةةةةةا
من ا السةةةةتهداف   نا  المىرفا المحاسةةةةى ا في تىز ز االداا المحاسةةةةىي في الشةةةةركاب المسةةةةاهما الىاما االردن ا

وقد توصةةةةةة ب الدراسةةةةةةا الر وجود   قا ارتىاط موجىا ى ن المىرفا المحاسةةةةةةى ا  مسةةةةةة ر حسةةةةةةاىاب  47مكونا من 
قد و داا الشةةةةةةةركاب مح  الدراسةةةةةةةا  أ مىرفا المحاسةةةةةةةى ا   ر  كما ى نب وجود تأث ر ا جاىي ل ،واالداا المحاسةةةةةةةىي

 تحسةة نالر ا ق ثقافا محاسةةى ا تسةةهم في ترق ا  الممارسةةا الوىالا ل مىرفا المحاسةةى ا و  ىالحاجاصةةب الدراسةةا أو 
 االداا المحاسىي 

 
 (، تحت عنوان:2017دراسة خالد بودبة ) -ب

 ما  التوافق أ ل مؤسساب االقتصاد ا في ظ   المى وما المال ادراسا  وام  المح ط المحاسىي   ر جودة 
الر مىرفا تأث ر  وام  الى عا المحاسةةةى ا أطروحا دكتوراه والتي هي  ىارة هدفب هذه الدراسةةةا  المحاسةةةىي الدولي 

دا  وادارة االرىاح كمؤشةةةةةةةةةةةةةةراب لق اس جودة ىاسةةةةةةةةةةةةةةتادام ك  من تمه د الالمى وماب المال االجزاعر ا   ر جودة 
  توصةةةة ب الدراسةةةةا الر ان تطى ق النظام المحاسةةةةىي المالي زاد في جودة المى وما المال ا ىالنظر المى وما المال ا

لمؤشةةةةر تمه د الدا ، كما اظهرب ا دةةةةا أن التأث ر الىكسةةةةي  النسةةةةىاالر مؤشةةةةر ادارة االرىاح، لكنها اناودةةةةب ى
 ق  ىىد تطى ق النظام المحاسىي المالي, وىقي التأث ر الس ىي ل دراعب   ر حاله ىىد التطى ق  ل د ون  قد

 (، تحت عنوان:2012) Adeh Ratna Komalaدراسة  -ت
The influence of the accounting manager’s knowledge and the top managements’ support on 

the accounting information system and its impact on the quality of accounting information: 

acase of zakat institutions in bandung.  Komala(journal of global management). 

 الر تحد د أثر نظام المى وماب المحاسةةةةةةةةةةةةةةىي   ر  جودةمقا  والتي هي  ىارة  ن هدفب هذه الدراسةةةةةةةةةةةةةةا 
المى وما المال ا من ا    مىارف القاعم ن   ر المحاسىا ود م االدارة الى  ا ىةةةةةةةةةةةةةةةةواحد وث ثون مؤسسا لتس  ر 

ن مىرفا القاعم ن   ر المحاسةةةةةةةةةةةةةةىا  تؤثر   ر  نظم أوقد ى نب النتاع    31اإندنوسةةةةةةةةةةةةةة ا" ىاندانغ"الزكاة ىمد نا 
 ا المال ا المى وماب المحاسى ا والذي  ؤثر ىدوه   ر جودة المى وم
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وتتشاىه الدراسا الحال ا مم الدراساب الساىقا في كث ر من الجوانب، ااصا ف ما  تى ق ىاإطار المواه مي 
ل مىرفا المحاسةةةةةةةةى ا وجودة المى وما المال ا، وتات ف مىها في جوانب أارى  د دة، أهمها: ركزب دراسةةةةةةةةتنا   ر 

من ا   تسةةةةةة  ط الدةةةةةةوا   ر المىارف  ،ر المحاسةةةةةةىا كس الدراسةةةةةةاب السةةةةةةاىقا   ر المورد الىشةةةةةةري القاعم   
ذاب جودة وقدرته   ر انتا  مى وماب مال ا  ،ومدى تلمامه ىأحكام النظام المحاسةةةةةةىي المالي الجزاعري المكتسةةةةةةىا

الاىراا المحاسى ن ومحافظي الحساىاب ىمد نا ىر  ىو ر ر     نا من من وجها نظر  ، وذلكمو دة لمستادم هاو 
 مهني   25م والىالغ  دده

 تحديد مفاهيم مصطلحات الدراسة: -6.1
هي كةافا فالحقةاعق والقوان ن التي ترافق الىمة  المحةاسةةةةةةةةةةةةةةىي وتنظمةه، : هي مجمو ةا من معرفة محاسيييييييييبيةأ. 

تتمث  هذه المىارف في مجمو ا   و التي تمكنهم من الق ام ىالىم  المحاسةةةةةةةةةةةةةةىيو المى وماب المتاحا ل ممارسةةةةةةةةةةةةةة ن 
تشةةةةةك  ىمجمو ها مجاال  التي المصةةةةةط حاب وتىر واتها( والوروم والمىادئ والمىا  ر والقوا د وغ رها، و المواه م 

تمك نهم من اتااذ القراراب لوذلك  ،مىرف ا متاصةةةةصةةةةا  اتل ىإشةةةةىال احت اجاب المسةةةةتادم ن ل مى وماب المال ا
 المناسىا 

هي مدى توافر المى وما المال ا   ر اصةةةةاعل ومواصةةةةواب تمكن مسةةةةتادم ها من : جودة المعلومة المالية. ب
 المناسىا اتااذ القراراب 

 :وجودة المعلومات المالية عموميات حول المعرفة المحاسبية -7.1
قى  التطرق تلر تىر ف المىرفا المحاسةةةةةةةى ا ال ىد من التطرق تلر موهوم ك  تعريف المعرفة المحاسيييييبية:  -أوال
 المىرفا ىصوا  اما والمحاسىا من 
  مكن التي الاىرة اّنهأ   ر الىىم لها أشةةةةةةةةةةار فقد المىرفا موهوم حو  كى ر جد  دار تعريف المعرفة:أ. 

 المتراكم والتى م والاىرة الوهم لنق  ومىالجتها تنظ مها تم التي والى اناب المى وماب هي وتقاسةةةةمها، أو توصةةةة  ها
ن المىرفا هي مز   من المى وماب أ و مكن القو  ى1تواجهها التي المشةةةةةةةةةةةةةةاك  لح  المنظماواقم  افي وتطى قه

 نو  ن رع س ن ل مىرفا، هما:وهناك  والاىراب والمهاراب التي  كتسىها الورد 
مشةةةةةةةترك  تمث  في وك ها تصةةةةةةةب في مىنر  ،لقد أ ط ب الىد د من التىار ف ل محاسةةةةةةةىا تعريف المحاسييييبة:ب. 

مو دة  تلر مى وماب ىر سةةةةة سةةةةة ا من الىم  اب  قوم ىترجما االحداث االقتصةةةةةاد ا لتنظ م المى وماب كونها نظام 
 تسا د في اتااذ القراراب 

والمهارات الحقاعق والقوان ن مجمو ا من    ر أنها: المحاسةةةى ا تىر ف المىرفا سةةةىق،  مكن وىناا   ر ما
المتاحا ل ممارسةةةةةةةةة ن والتي تمكنهم من الق ام  المعارفالتي ترافق الىم  المحاسةةةةةةةةةىي وتنظمه، فهي كافا  والخبرات

ىالىم  المحاسةةةةةةةةةةةةىي  وتتمث  هذه المىارف في مجمو ا المواه م  المصةةةةةةةةةةةةط حاب وتىر واتها( والوروم والمىادئ 

                                                           
التنافسةةةةةةة ا ل ىرام  االكاد م ا في الجامىاب اةردن ا (  المىرفا السةةةةةةةوق ا ودورها في تحد د االسةةةةةةةترات ج اب 2012 ونس  ىد الىز ز مقدادي   1

  67، ل  10الااصا في الىاصما  مان  المج ا الىرى ا لدمان جودة التى  م الجامىي، الىدد 
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مجاال مىرف ا متاصصا  اتل ىإشىال ، والتي تشك  ىمجمو ها الخبرات والمهاراتوالمىا  ر والقوا د وغ رها من 
 اتااذ القراراب المناسىا  و سا دهماحت اجاب المستادم ن ل مى وماب المال ا 

 :المالية ةجودة المعلومعموميات حول  -ثانيا
 "  ر أنهةةةا: ، فقةةةد  رفةةةبلقةةةد أ ط ةةةب الىةةةد ةةةد من التىةةةار ف ل مى ومةةةاب المةةةال ةةةا: مفهوم المعلومييات المييالييية  أ

مجمو ا من الق م والحقاعق النهاع ا المىوىا والمنظما ىصةةةةةةةةةةةورة كم ا ووصةةةةةةةةةةةو ا والتي ترتىط مم ىىدةةةةةةةةةةةها ىى قا 
تىادل ا هي ذاب تأث ر مىاشةةةةةةةر في سةةةةةةة وك اةفراد واإداراب المات وا وتزداد ق متها االقتصةةةةةةةاد ا وفقا ل منوىا التي 

المى وما ذاب المصادر المات وا، والتي تشك  المادة الح ا التي و رفب أ دا   ر أنها: "  1"تحققها لمستادم ها
اراجها في شةةةةةةةةةةةك  مىط اب تو د في   اتااذ مكن التىام  مىها تح   ، توسةةةةةةةةةةة را، شةةةةةةةةةةةرحا ووصةةةةةةةةةةةوا، لمىالجتها وا 

هي  ىارة  ن المنت  النهاعي من الى اناب التي تم تشةةةةةةةةةةةةةةل  ها وفق مراح  النظام " ها:كما  رفب   ر أنّ  2القرار"
لمحاسىي، كما أن المى وماب تمث  للا وأداة االتصا  ما ى ن  مىدها الذي  تط ب من ت ك المى وماب فإن تكون ا

و   ه  مكن تىر ف المى وماب المال ا ىأنها المنت  النهاعي لنظام   3"فا  ا وذاب كوااة مو دة في اتااذ القراراب
ها وق اسةةها وت ا صةةها وتىو ىها و ردةةها في القواعم المال ا المى وماب المحاسةةىي الذي تم تلذ ته ىالى اناب وتسةةج  

 حتر  تمكن مستادم ها في التق  م واتااذ القرار 
 الخصائص النوعية للمعلومات المالية:  ب

تن الاصاعل النو  ا ل مى وماب المحاسى ا هي أحد المكوناب اةساس ا لإلطار النظري ل محاسىا المال ا 
والمسةةةةةتوى الثاني من مسةةةةةتو اب اإطار النظري ل محاسةةةةةىا، وتىد جسةةةةةر  رىط ى ن هدف اإى   المالي من جها 

ذاب  المى وماب المال االتي تجى  ومواه م الق اس واال تراف من جها أارى، كما أنها تىد الصةةةةةةةواب والسةةةةةةةماب 
المؤرخ في  156- 08المرسةةةةوم التنو ذي  من  08في المادة  وقد نل التشةةةةر م المحاسةةةةىي الجزاعري فاعدة كى رة 

 جب أن ": ل نظام المحاسىي المالي    رالمتدمن  11-07لتطى ق أحكام القانون  المتدمن  2008 ماي 26
 ."المال ا   ر الاصاعل النو  ا الم عما والدقا و قاى  ا المقارنا والودوحتتوفر المى وما الواردة في الكشوف 

 :الطريقة وا دوات -2
ىناا   ر طى ىا الىحث واةهداف المراد تحق قها من هذه الدراسةةةةةةةةةةةةةةةا، تم اال تماد   ر المنه   :المنهج -1.2

التح   ي الذي  هتم ىدراسةةةا الظاهرة كما توجد في الواقم، ووصةةةوها وصةةةوا دق قا ىجمم المى وماب حولها الوصةةةوي 
  الر استنتاجاب وتقد م االقتراحابوتح   ها ىاال تماد   ر مجمو ا من اةدواب اإحصاع ا وتوس رها ل وصو  

في مهني المحاسةةةةةةةةةةةةةةىا المتمث  ن في محافظي  تمث  مجتمم الىحث  البحث المسيييييييييتهدف:وعينة مجتمع  -2.2
ونظرا لك  من كىر حجم مجتمم الدراسةةةةةةةةةا، ولق ود ىالتراب الوطني، الحسةةةةةةةةةاىاب والاىراا المحاسةةةةةةةةةى ن المتواجد ن 

                                                           
ك  ا  (  دور المى وماب المحاسى ا في اتااذ القراراب اإدار ا  مذكرة دمن متط ىاب ن   شهادة الماجست ر( 2006أحمد  ىد الهادي ش ىر   1

   53التجارة، الجامىا اإس م ا،  ل  
  47  مكتىا الوفاا القانون ا، لاالسكندر ا: ، (1 ط تق  م تطى ق النظام المحاسىي المالي الجزاعري ( 2014    مر لشهب2
(    1المى وماب المحاسى ا  ط(  حوكما الشركاب وأثرها   ر مستوى اإفصاح في 2011ول د ناجي الح الي، حس ن  ىد الج    آ  غزوي    3

  62 م ن: مركز الكتاب اةكاد مي، ل  
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الوقةةب والتك وةةا، تقرر اسةةةةةةةةةةةةةةتاةةدام أسةةةةةةةةةةةةةة وب الى نةةاب، ح ةةث تّم في هةةذا اإطةةار، اال تمةةاد   ر  المىةةا نةةا غ ر 
محافظي الحسةةةةةةةاىاب والاىراا المحاسةةةةةةةى ن المتواجد ن  االحتمال ا، وىالتحد د الى نا القصةةةةةةةد ا ح ث تم اسةةةةةةةتهداف

 .ىمد نا ىر  ىو ر ر  
قمنا  ح ث كأداة رع سةةةة ا في جمم الى اناب المتى قا ىالدراسةةةةا،    ر االسةةةةتى انتم اال تماد  :أداة الدراسييية -3.2

تم  ىتصةةم مه   ر دةةوا أهداف الدراسةةا وتسةةاؤالتها، مسةةتند ن في ذلك   ر مجمو ا من الدراسةةاب السةةاىقا  وقد
وتكونب االسةةةةةتمارة من  اسةةةةةتمارة قاى ا ل دراسةةةةةا  16اسةةةةةترجال  وتمّ  ،كافا مجتمم الىحث  ر اسةةةةةتى ان  20توز م 

ا المتى قا ىالمستجوب، ح ث شم ب هذه اةا رة: منها تلر الى اناب الشاص  المحور ا ولتطّرق ث ثا محاور، 
من االستمارة، فقد تم تاص صه تلر  المحور الثانيالجنس، والسن، والمهنا، وسنواب الارة، والمؤه  الى مي  أّما

مجمو ا من اةسةةةةع ا، تهدف تلر مىرفا اتجاهاب مجتمم الىحث نحو مدى تلمام القاعم ن   ر المحاسةةةةىا ىأحكام 
مىرفا اتجاهاب تلر  المحور الثالث تطرقو  ىارة   12سةةةةةةةةةةةةةةىي المالي، واشةةةةةةةةةةةةةةتم  هذا المحور   رالنظام المحا

الىحث نحو مدى توافر الاصةةةةةةةةةاعل النو  ا في المى وما المال ا المنتجا في المؤسةةةةةةةةةسةةةةةةةةةا االقتصةةةةةةةةةاد ا، مجتمم 
  ىاراب   10واشتم  هذا المحور   ر 

الذي  تكون من امس لق اس اسةتجاىاب المىحوث ن حو   ىاراب االسةتىانا،  وقد تم اسةتادام مق اس ل كرب
ر الذي  ىىّ  5 ىارة في المحور الثاني، والرقم  ر   ر  دم الموافقا المط قا   ر ك ّ ، و ىىّ 1الرقمنقاط تتراوح ى ن 

، فقد تّم ق االسيييتمارةوفيما يتعلق بصيييد . ن ح اد ا المق اس 3ر الرقم  ن الموافقا المط قا    ها، في ح ن  ىىّ 
ااتىار صةةدق االسةةتمارة ىاسةةتادام مؤشةةر صةةدق المحتوى، ح ث تّم  ردةةها   ر مجمو ا من المحكم ن، ل حكم 

وىىد   ر مدى تمث   الوقراب المسةةةةةةةتادما ف ها ل جوانب المات وا ل محتوى المواه مي ل مودةةةةةةةول مح  الدراسةةةةةةةا  
حداث ىىم اإدةةةةافاب، أصةةةةى   دد فقراب االسةةةةتىانا  تجراا ىىم التىد  ب في صةةةة اغا  ىاراب االسةةةةتمارة وا 

، وهذا ل تأكد من ودةةةةةةةةوح أسةةةةةةةةع ا  ردةةةةةةةةها   ر  دد من الاىراا فقرة، وقد تمّ  22ىصةةةةةةةةورتها النهاع ا مكونا من 
فقد تّم ، أما عن ثبات االسيييييتمارةاالسةةةةةةةتمارة و ىاراتها، وكذا دةةةةةةةىط  نصةةةةةةةر الزمن ال زم السةةةةةةةتجواب المورداب 

، الذي  ىتىر مؤشةةةراح تحصةةةاع ا دق قاح   ر مدى " ألوا كرونىاخ "مىام  اسةةةتادام طر قا االتسةةةاق الداا ي ىحسةةةاب 
تشةةةةةةةةةةة ر تلر وجود تراىط  ا  ى ن ، %،وهي ق ما ذاب داللا تحصةةةةةةةةةةةاع ا  ال ا7 88وقد ى لب ق مته اال تماد ا، 

لر تمكان ا الحصةةةةةو    ر نوس النتاع  أودةةةةةال مات وا ومم   ف ما لو تكرر الق اس في ظ ّ  ىاراب االسةةةةةتى ان، وا 
 مرور الوقب  

الحزما  رمج اراسةةةا ىاالسةةةتىانا ىىا تمدب منهج ا مىالجا ى اناب هذه الدّ ا دوات اإلحصييائية المسييتخدمة: -4.2
 اإحصاع ا التال ا: اةدواب  ر استادام ، (SPSS)اإحصاع ا ل ى وم االجتما  ا 

: وذلك لق اس درجا االتسةةةةاق الداا ي لوقراب االسةةةةتمارة ومتل راب الدراسةةةةا كك ، والتحقق اختبار ألفا كرونباخ -
 من ثىاتها؛



..-، ص.ص:..2017(، ديسمبر 1العدد )/( 04مجلد )مجلة أبحاث ودراسات التنمية، ال  

 ،التكراراب والنسةةةةب المعو ا والمتوسةةةةطاب الحسةةةةاى ا: والمتمث ا في: اسيييتخدام ا سييياليب اإلحصيييائية الوصيييفية -
اسةةةةةةتادام االنحراف المى اري لق اس  كما تمّ  ،  ر فقراب االسةةةةةةتى ان   نا الىحث المسةةةةةةتهدفالمىرفا درجا موافقا 

  ن المتوسط الحساىي؛   نا الىحث المستهدفا م استجاىاب ب قّ درجا تشتّ 
   مىام ب االرتىاط: لمىرفا وتحد د الى قا ى ن المىرفا المحاسى ا وجودة المى وما المال ا -
 ىنوي ل مىرفا المحاسى ا   ر جودة المى وما المال ا أس وب االنحدار المتىدد: لتحد د التأثر الم -

وللرم تحّد د مسةةةةةةةةةةةةتو اب أوزان فقراب الدراسةةةةةةةةةةةةا، المىىر  نها في االسةةةةةةةةةةةةتمارة، تم ا تماد مق اس ل كرب 
نحدد طو  الوقرة  5، وىتقسةةة مه   ر مسةةةتو اب اةداة والىاللا 4=1-5المودةةة  سةةةاىقا، و  ر أسةةةاسةةةه حدد المدى

 (:01الجدول ) و   ه تكون ق ما الوسط المرج  ودرجاب الموافقا، كما هي مودحا في،8 0= 5/4والمقدرة ىة:
 النتائج ومناقشتها: -.3

 :عينة الدراسة المستهدفةوصف خصائص -1.3
   ،℅8 93ىنسىا  15مىظم أفراد مجتمم الدراسا ذكور ح ث ى غ  ددهم (، أن 02ن حظ من الجدو  رقم  

اةطراف المنتجا ل مى وماب المال ا  مث ون  و مكن توسةةةةةةةةةةةة ر ذلك أنّ ،℅6 3ىنسةةةةةةةةةةةةىا  01اإناثفي ح ن ى غ  دد
 تدةةةةةةةةةةةةةة  لنا ىأّن مىظم أفراد المجتمم    كماونسةةةةةةةةةةةةةةىا ق   ا جدا من فعا اإناث ،اسةةةةةةةةةةةةةةتحواذ كى ر من فعا الذكور

في ح ن ى لب نسىا ،%9 68سنا ىنسىا  35أ مارهم المستجوى ن من محافظي الحساىاب واىراا محاسى ن تووق
هذا التنول في اة مار الر تىدد واات ف  شةةةةةةةةةة رو  ،%1 31سةةةةةةةةةةنواب 35المسةةةةةةةةةةتجوى ن الذ ن أ مارهم أق  من 
حاصةة  ن  %2 81أّن مىظم أفراد مجتمم الىحث وىنسةةىا  أ دةةا،  ن حظو  وجهاب النظر حو  مودةةول الدراسةةا 
من مجتمم الدراسةةةا حاصةةة    ر شةةةهادة ماجسةةةت ر، وهذا  مكننا من  %8 18  ر شةةةهادة ل سةةةانس، وما نسةةةىته 

 تى ن لنا ىأّن غالى ا المسةةةةةةةةةةةةةةتجوى ن هم محافظي كما القو  أن مجتمم الدراسةةةةةةةةةةةةةةةا  م ك مؤه ب   م ا جامى ا، 
 تد  لنا و   ℅3 6ن ممارسي مهنا اى ر محاسىي قدرب ىةةةةةةنجد نسىا ق   ا جدا مى نما  %93,8احساىاب ىنسى

 ،%100سةةنواب ىنسةةىا 5من الجدو ، ىأّن ك  أ دةةاا مجتمم الىحث المسةةتجوى ن لد هم اىرة مهن ا تووق أ دةةا 
  أّن ك  المستجوى ن لد هم أقدم ا مهن ا واىرة كى رة ش ر تلر وهذا ما 

 الدراسة:  وصف متغيرات-2.3
من وجها نظر  ل مىرفا المحاسةةةى الوصةةةف وتح    مدى امت ك القاعم ن   ر المحاسةةةىا  المعرفة المحاسييبية:أ. 

المتوسطاب الحساى ا واالنحرافاب المى ار ا، كما هو مود  ىالجدو  رقم ى تم االستىانا،   نا الىحث المستهدفا
مدى إلمام القائمين على المحاسيييييبة "محور لىىاراب المىد  الىام  لجدو  تلر أنّ هذا اتشةةةةةةةة ر مىط اب   و (03 

من   ال اوىهذا فهو  قم  ند مستوى موافقا  ،95 0وىانحراف مى اري مقداره  64 3ةةةقدر ى "بالمعارف المحاسبية
ىمات ف المىارف في المؤسةةةةسةةةةاب االقتصةةةةاد ا  تلمام القاعم ن   ر المحاسةةةةىا  ر  المسةةةةتهدف نقى  المسةةةةتجوى ن 

فقد أىدوا   ر ذلك درجا موافقا   تى ق ىإلمامهم ىأسةةةةةةةةةةةةس ومداا  ىناا النظر ا المحاسةةةةةةةةةةةةى اتال ف ما  المحاسةةةةةةةةةةةةى ا
 مناودا  

لوصةةةةةةةةةةف وتح    مدى توفر الاصةةةةةةةةةةاعل النو  ا في المى وما المال ا المنتجا في جودة المعلومة المالية:  -ب
المؤسةةسةةا االقتصةةاد ا، تم االسةةتىانا ىالمتوسةةطاب الحسةةاى ا واالنحرافاب المى ار ا، كما هو مودةة  ىالجدو  رقم 
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في  محور "مدى توفر الخصيييييييائص النوعية لىىارابالجدو  تلر أن المىد  الىام هذا تشةةةةةةةةةةة ر مىط اب   و (04 
ىهذا ، و 0075 1وىانحراف مى اري مقداره  75 3 ةةةةةةةةةةةةةةةةقدر ىالمعلومة المالية المنتجة في المؤسسة االقتصادية" 

توفر الخصيييائص النوعية في   ر  المسةةةةةتهدف نمن قى  المسةةةةةتجوى ن  موما   ال افهو  قم  ند مسةةةةةتوى موافقا 
فقد أىدوا درجا موافقا  يتعلق بخاصيييية الموثوقيةالمعلومة المالية المنتجة في المؤسيييسييية االقتصيييادية، إال فيما 

     ر توفرها متوسطا
 :اختبار الفرضيات-3.3

وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصيييائية بين المعرفة المحاسيييبية وجودة المعلومة  اختبار الفرضيييية ا ولى:أ. 
 .البحث عينةمن وجهة نظر المالية 

 
ى رسةةةةةةةةةون(   ااتىارالاتىار صةةةةةةةةةحا هذه الوردةةةةةةةةة ا، تم اال تماد   ر ااتىار مىام ب االرتىاط الىسةةةةةةةةة ط 

( ل وقوف   ر مىنو ا الى قا ى ن المتل راب، وقد كانب النتاع  كما p.valueىاسةةةةةتىما  ق ما مسةةةةةتوى المىنو ا  
  (07)هي مودحا في الجدو  رقم 

 :الجدو  تلرهذا ُتش ر نتاع  و 
( ى ن المىرفا %5وذاب داللا تحصةةةةةةةةاع ا  ند مسةةةةةةةةتوى المىنو ا   متوسةةةةةةةةطاهناك   قا ارتىاط موجىا و أّن  •

كما كانب ق ما  ؛4 0االرتىاط الىس ط ى نهما ىةةةق ما ، تذ قدرب خاصية المالئمة للمعلومة الماليةو المحاسى ا 
النت جا مقىولا  وىالتالي، 05 0 المقدر ىةةةةةةةةةةةةةةةةةةوهي أق  من مستوى الداللا  035 0مستوى المىنو ا المحسوىا 

 ؛ %95ىدرجا ثقا قدرها 
( ى ن المىرفا %5أّن هناك   قا ارتىاط موجىا ومتوسةةةةةةةةطا وذاب داللا تحصةةةةةةةةاع ا  ند مسةةةةةةةةتوى المىنو ا   •

؛ كما كانب 53 0، تذ قدرب ق ما االرتىاط الىس ط ى نهما ىةةةةةةةةةةةةةةةالموثوقية للمعلومة الماليةالمحاسى ا وااص ا 
النت جا  وىالتالي، 05 0وهي أق  من مستوى الداللا المقدر ىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  034 0ق ما مستوى المىنو ا المحسوىا 

 ؛ %95مقىولا ىدرجا ثقا قدرها 
( ى ن المىرفا %5وذاب داللا تحصةةةاع ا  ند مسةةةتوى المىنو ا   دةةة ىوا جداأّن هناك   قا ارتىاط موجىا و  •

؛ كما 117 0، تذ قدرب ق ما االرتىاط الىس ط ى نهما ىةةةةةةةةةةةةةةةللمعلومة المالية للفهموخاصية القابلية المحاسى ا 
وهذا  ىني ، 05 0من مستوى الداللا المقدر ىةةةةةةةةةةةةةةةةةة  أكىروهي  667 0كانب ق ما مستوى المىنو ا المحسوىا 

 المال ا؛ل مى وما ل وهم القاى  ا   دم وجود   قا ارتىاط ذاب داللا تحصاع ا ى ن المىرفا المحاسى ا وااص ا
( ى ن المىرفا %5أّن هناك   قا ارتىاط موجىا ومتوسةةةةةةةةطا وذاب داللا تحصةةةةةةةةاع ا  ند مسةةةةةةةةتوى المىنو ا   •

؛ كما 35 0، تذ قدرب ق ما االرتىاط الىس ط ى نهما ىةةةةةةةةةةةةالقابلية للمقارنة للمعلومة الماليةالمحاسى ا وااص ا 
 وىالتالي، 05 0وهي أق  من مستوى الداللا المقدر ىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  018 0كانب ق ما مستوى المىنو ا المحسوىا 

 ؛%95النت جا مقىولا ىدرجا ثقا قدرها 
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أن ق ما االرتىاط ى ن المىرفا المحاسةةةةةةةةةةى ا والاصةةةةةةةةةةاعل النو  ا ل مى وما  (07الجدو  رقم   كما تى ن نتاع  •
، 05 0وهي أق  من مستوى الداللا المحدد ىةةةةةةةةة 036 0ومىنو تها قدرب ىةةةةةةةةة 475 0المال ا مجتمىا قدرب ىةةةةةة

اصةةةةةاعل النو  ا الفهي دالا احصةةةةةاع ا، أي وجود   قا ارتىاط موجىا ومتوسةةةةةطا ى ن المىرفا المحاسةةةةةى ا و 
عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين المعرفة المحاسبية   ومنه نثىب صحا فرد ا وجود ل مى وما المال ا

 ةوجودة المعلومة المالية من وجهة نظر عينة البحث.
من وجهة  يوجد تأثير معنوي للمعرفة المحاسييييييبية على جودة المعلومة المالية :اختبار الفرضييييييية الثانية ب. 

 .نظر عينة البحث
الى قا التأث ر ا ى ن اتىار ال المتىددتح    االنحدار وقد اقتدةةةةةب  م  ا ااتىار هذه الوردةةةةة ا، اسةةةةةتادام 

   (08  وقد كانب النتاع  مودحا في الجدو  رقمالمىرفا المحاسى ا وجودة المى وما المال ا، 
 :ما  ي وُتش ر نتاع  هذا الجدو  تلر

 T ق ماح ث أن ، المالئمة للمعلومة الماليةااصةةةةةةةةةةةةة ا مىنوي ل مىرفا المحاسةةةةةةةةةةةةةى ا   ر  تأث روجود   قا  •
= P(، كما أن مستوى الداللا 753 1ىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ( وهي أكىر من ق متها الجدول ا المقدرة 015 2=   المحسوىا

ااص ا الم عما ( ومنه تؤثر المىرفا المحاسى ا   ر 05 0ق  من مستوى الداللا ل دراسا  أ( وهو 035 0 
هذه تشةةة ر (، ح ث 5 22%ق متها   محدودةكما أظهرب ق ما مىام  التحد د قوة توسةةة ر ا  ، ل مى وما المال ا

 محدودة( تىود وىنسىا ااص ا الم عما ل مى وما المال اأن التل راب الحاص ا في المتل ر التاىم  تلر النسىا 
 ؛ المىرفا المحاسى ا( ل متل ر المستق 

 T، ح ث أن ق ما الموثوقية للمعلومة الماليةوجود   قا تأث ر مىنوي ل مىرفا المحاسةةةةةةةةةةى ا   ر ااصةةةةةةةةةة ا  •
= P(، كما أن مستوى الداللا 753 1( وهي أكىر من ق متها الجدول ا المقدرة ىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  347 2المحسوىا =  

ااصةةةةةةةةةةة ا اسةةةةةةةةةةةى ا   ر ( ومنه تؤثر المىرفا المح05 0( وهو أق  من مسةةةةةةةةةةةتوى الداللا ل دراسةةةةةةةةةةةا  034 0 
(، ح ث 2 28%ق متها   مقىولا، كما أظهرب ق ما مىام  التحد د قوة توسةةةةةة ر ا  الموثوقية للمعلومة المالية

( تىود ل مى وما المال ا ااصةةةةةة ا الموثوق اتشةةةةةة ر هذه النسةةةةةةىا تلر أن التل راب الحاصةةةةةة ا في المتل ر التاىم  
 ى ا(؛ل متل ر المستق   المىرفا المحاس مقىولاوىنسىا 

، ح ث أن القابلية للفهم للمعلومة المالية دم وجود   قا تأث ر مىنو ا ل مىرفا المحاسةةةةةةةةى ا   ر ااصةةةةةةةة ا  •
(، كما أن مستوى الداللا 753 1( وهي أق  من ق متها الجدول ا المقدرة ىةةةةةةةةةةةةةةةةةة  440 0المحسوىا =   Tق ما 

P  =0 667  ااص ا ( ومنه ال تؤثر المىرفا المحاسى ا   ر 05 0( وهو اكىر من مستوى الداللا ل دراسا
(، 4 1%ا جد دى وا ق متها  ، كما أظهرب ق ما مىام  التحد د قوة توس ر  القابلية للفهم للمعلومة المالية

ح ث تشةة ر هذه النسةةىا تلر أن التل راب الحاصةة ا في المتل ر التاىم  ااصةة ا القاى  ا ل وهم ل مى وما المال ا( 
 ال تىود تلر المتل ر المستق   المىرفا المحاسى ا(؛

، ح ث أن ق ما لماليةالقابلية للمقارنة للمعلومة اوجود   قا تأث ر مىنوي ل مىرفا المحاسةةى ا   ر ااصةة ا  •
T   = كما أن مستوى الداللا 753 1( وهي أكىر من ق متها الجدول ا المقدرة ىةةةةةةةةةةةةةةة  934 1المحسوىا ،)P =
القابلية ااصةة ا ( ومنه تؤثر المىرفا المحاسةةى ا   ر 05 0( وهو أق  من مسةةتوى الداللا ل دراسةةا  018 0 
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(، 20 12%م  التحد د قوة توسةةةةةة ر ا محدودة جدا ق متها  ، كما أظهرب ق ما مىا للمقارنة للمعلومة المالية
ح ث تشةةةةةةةة ر هذه النسةةةةةةةةىا تلر أن التل راب الحاصةةةةةةةة ا في المتل ر التاىم  ااصةةةةةةةة ا القاى  ا ل مقارنا ل مى وما 

 المال ا( تىود وىنسىا محدودة جدا ل متل ر المستق   المىرفا المحاسى ا(؛
( جود   قا تأث ر مىنو ا ل مىرفا المحاسةةةةةةةةةةةةةةى ا   ر الاصةةةةةةةةةةةةةةاعل النو  ا 08كما تى ن نتاع  الجدو  رقم   •

( وهي أكىر من ق متها الجدول ا المقدرة ىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 019 2المحسةةةةةةوىا =   Tل مى وما المال ا، ح ث أن ق ما 
( ومنه تؤثر 05 0ا  ( وهو أق  من مسةةةةتوى الداللا ل دراسةةةةP  =0 036(، كما أن مسةةةةتوى الداللا 753 1 

، كما أظهرب ق ما مىام  التحد د قوة توسةةةة ر ا الاصةةةةاعل النو  ا ل مى وما المال االمىرفا المحاسةةةةى ا   ر 
الاصاعل (، ح ث تش ر هذه النسىا تلر أن التل راب الحاص ا في المتل ر التاىم  6 22%محدودة ق متها  

ومنه نثىب صةةةةةةةحا ،  متل ر المسةةةةةةةتق   المىرفا المحاسةةةةةةةى ا(( تىود وىنسةةةةةةةىا محدودة لالنو  ا ل مى وما المال ا
يوجد تأثير معنوي للمعرفة المحاسييييييييبية على جودة المعلومة المالية من وجهة نظر عينة فردةةةةةةةةةةةة ا وجود 

 ؛البحث
 الخالصة:. 4
 :تمث ب أهم نتاع  الدراسا في :النتائجأ. 
إلمام القائمين  علىالنسةةةى ا مم وجود اات ف في اةهم ا   ال اىدرجا    نا الدراسةةةا المسةةةتهدفاموافقا أفراد  •

إال فيما يتعلق بإلمامهم بأسس ومداخل ، بالمعارف المحاسبيةفي المؤسسات االقتصادية على المحاسبة 
 ؛فقد أىدوا   ر ذلك درجا موافقا مناودا بناء النظرية المحاسبية

توفر الخصائص   ر مم وجود اات ف في اةهم ا النسى ا   ال ا ىدرجا   نا الدراسا المستهدفاموافقا أفراد  •
فقد  خاصييييية الموثوقيةبالنوعية في المعلومة المالية المنتجة في المؤسييييسيييية االقتصييييادية، إال فيما يتعلق 

 ؛  ر توفرها أىدوا درجا موافقا متوسطا
من وجها نظر   نا لمحاسىا المىرفا المحاسى ا ل قاعم ن   ر اوجود   قا ارتىاط موجىا متوسطا القوة ى ن  •

 ؛الدراسا وجودة المى وماب المال ا
تأث را محدودا  في جودة المى وماب المال ا وذلك من وجها المىرفا المحاسةةةى ا ل قاعم ن   ر المحاسةةةىا  تأثر  •

  نظر   نا الدراسا
 :  ر دوا نتاع  الدراسا، نقدم ىىم االقتراحاب التال ا :االقتراحاتب. 
 ؛االهتمام أكثر ىتطى قاب النظر ا المحاسى ا في الممارساب الىم  ا جب  •
هما  أارى •  ؛ دم الترك ز   ر مىادئ محاسى ا مى نا  ند ت داد المى وماب المال ا وا 
 االهتمان ىالجانب المىرفي ل قاعم ن   ر المحاسىا في الى عا الجزاعر ا؛ •
ى وما المال ا في الى عا االقتصاد ا الجزاعر ا والىم    ر دراسا الجوانب التي من شأنها التأث ر   ر جودة الم •

 تد  مه ىالشك  الذي من شأنه تحس ن الممارساب الىم  ا ل محاسىا 
 :الدراسةآفاق  .ت
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   ر ما  الجناه في دراستنا وما ا صنا تل ه  مكن أن نحدد اةفاق التال ا: ىنااا
مواصةةةةةةةةةةةةةة ا الىحث في مجا  المىرفا المحاسةةةةةةةةةةةةةةى ا وأهم ا الترك ز   ر المورد الىشةةةةةةةةةةةةةةري لتحق ق أهداف النظام  •

 ؛المحاسىي الما 
 ؛قتصاد ا الجزاعر اتكث ف الىحث في مجا  النظر اب المحاسى ا والتطى قاب الىم  ا في واقم المؤسساب اال •
الىحث حو  سةةى  تقو ا جسةةر الى قا ى ن الجامىا والمؤسةةسةةاب االقتصةةاد ا من أج  ترسةة ا مات ف المىارف   •

 المحاسى ا المكتسىا وىالتالي التمكن الج د منها  
 :مالحق -5

 (: قيمة الوسط املرجح ودرجات املوافقة حملاور االستبانة.01جدول )
 املوافقةدرجة  الوسط املرجح

 ضعيفة جدا 1.8أقلمن  -1من
 ضعيفة 2.6أقل من 1.8من 
 متوسطة 3.4قل منأ 2.6من 
 عالية 4.2أقل من3.4من 

 عالية جدا 5إىل  4.2من 
 املصدر: من إعداد الباحثان باالعتماد على مقياس ليكرت.

 
 .عينة البحث املستهدفةوصف اخلصائص الشخصية ل(: 02اجلدول رقم )

 املتغري الفئة التكرار ℅النسبة املئوية
  اجلنس ذكر 15 93,8
 أنثى 1 6,2
  العمر سنة 35أقل من  05 31,3
 سنة 45إىل  35من  05 31,3
 سنة 55إىل  45من  05 31,3
 سنة 55أكثر من  01 6,2
  املؤهل العلمي ليسانس 13 81.2
 ماجستري 03 18.8
  حمافظ حسابات 15 93.8

 خبري حماسيب 01 6.2 املهنة
 سنوات اخلربة 05أقل من  00 00

 سنوات 10اىل  5من 11 68.8
 سنة 15اىل  11من 01 6.2
 15أكثر من  04 25
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 املصدر: نتائج التحليل االحصائي

 
 باملعارف احملاسبية.(: املؤشرات اإلحصائية اخلاصة بعبارات حمور مدى إملام القائمني على احملاسبة 03جدول )

رقم 
 العبارة

املتوسط  الفقرة
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 درجة االملام

يلم القائمني على احملاسبة باملعايري احملاسبية املنصوص عليها يف  1
 النظام احملاسيب املايل.

 عالية 0.894 00. 4

احملاسبية يلم القائمني على احملاسبة باالتفاقيات واملبادئ  2
 املنصوص عليها يف النظام احملاسيب املايل.

 عالية 0.929 3.94

يلم القائمني على احملاسبة بالقواعد واملمارسات املرتبطة مببدأ  3
 حماسبة التعهد.

 عالية 1.155 3.50

يلم القائمني على احملاسبة بالقواعد واملمارسات املرتبطة مببدأ  4
 االقتصادي على املظهر القانوين.تغليب الواقع 

 عالية 1.153 3.56

يلم القائمني على احملاسبة بالقواعد واملمارسات املرتبطة مببدأ  5
 احليطة واحلذر.

 عالية 0.680 4.06

يلم القائمني على احملاسبة بالقواعد واملمارسات املرتبطة مببدأ  6
 الثبات يف الطرق احملاسبية.

 عالية 0.772 4.06

يلم القائمني على احملاسبة بقواعد التقييم واإلدراج املنصوص  7
 عليها يف النظام احملاسيب املايل.

 عالية 1.328 3.19

يلم القائمني على احملاسبة بقواعد اإلفصاح املنصوص عليها يف  8
 النظام احملاسيب املايل.

 عالية 0.946 69 .3

والسياسات والطرق احملاسبية يلم القائمني على احملاسبة بالقواعد  9
 املعتمدة يف النظام احملاسيب املايل.

 عالية 0.750 3.81

يلم القائمني على احملاسبة بأحكام تغيري التقديرات والطرق  10
 احملاسبية املنصوص عليها يف النظام احملاسيب املايل.

 عالية 1.014 3.31

 منخفضة 0.772 2.94 بناء النظرية احملاسبية.يلم القائمني على احملاسبة بأسس ومداخل  11
يلم القائمني على احملاسبة بتطبيقات النظريات احملاسبية يف  12

 املمارسات العملية وفق النظام احملاسيب املايل.
 عالية 0.957 3.63

 عالية 0.95 3.64 إملام القائمني على احملاسبة باملعارف احملاسبية
 التحليل االحصائي.املصدر: نتائج 
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: املؤشرات اإلحصائية اخلاصة بعبارات حمور مدى توفر اخلصائص النوعية يف املعلومة املالية املنتجة يف املؤسسة (04اجلدول رقم )
 االقتصادية.

رقم 
 العبارة

املتوسط  الفقرة
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 درجة التوفر

 عالية 1.025 3.88 تساعد على التنبؤ باملستقبل.املعلومات املالية املعروضة  1
املعلومات املالية املعروضة تساعد على تقييم التنبؤات السابقة  2

 وتصحيحها.
 عالية 0.772 3.94

 
 عالية 0.619 4.13 يتم عرض املعلومات املالية يف الوقت املناسب. 3

 عالية 0.81 3.98 خاصية املالئمة
 عالية 1.183 3.75 املعلومات املالية املعروضة ذات مصداقية.تعترب  4
 متوسطة 1.147 3.13 املعلومات املالية املعروضة خالية من التحيز. 5
املعلومات املالية املعروضة متكننا من التحقق من طرق القياس  6

 املتبعة.
 متوسطة 0.946 3.31

 متوسطة 1.06 3.39 خاصية املوثوقية
املعلومات املالية املعروضة واضحة قابلة للفهم بالنسبة  7

 ملستخدميها ممن هلم دراية مقبولة يف املالية واألعمال.
 عالية 0.894 4.00

املعلومات املالية املعروضة معززة وقابلة للفهم وليست خمتصرة  8
أكثر من الالزم مما يفقدها معناها وال مفصلة أكثر من الالزم مما 

 ملل مستخدميها.يؤدي إىل 

 عالية 0.931 3.75

 عالية 0.91 3.87 خاصية قابلية الفهم
املعلومات املالية املعروضة تسمح مبقارنة النتائج الفعلية لألنشطة  9

 ومقارنتها مع فرتة ألخرى.
 عالية 1.237 3.94

املعلومات املالية املعروضة تستعمل لتقييم مدى صحة التوقعات  10
 السابقة.

 عالية 1.258 3.63

 عالية 1.25 3.78 خاصية قابلية املقارنة
 عالية 1.0075 3.75 توفر اخلصائص النوعية يف املعلومة املالية املنتجة يف املؤسسة االقتصادية

 املصدر: نتائج التحليل االحصائي.
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القائمني على احملاسبة باملعارف احملاسبية املنصوص عليها يف (: نتائج اختبار ت لعينة واحدة ملعرفة مدى إملام 05اجلدول رقم )
 النظام احملاسيب املايل.

قيمة املتوسط  البعد
 احلسايب

قيمة ت  قيمة ت احملسوبة
 اجلدولية

مستوى 
 الداللة

 النتيجة

 معنوية 0.000 1.753 16.10 3.64 اإلملام باملعرفة احملاسبية
 املصدر: نتائج التحليل االحصائي.         .15ودرجة احلرية 0.05الداللة قيمة ت اجلدولية عند مستوى 

 
(: نتائج اختبار ت لعينة واحدة ملعرفة مدى تتوفر اخلصائص النوعية جلودة املعلومة املالية يف بنود القوائم املالية 06اجلدول رقم )

 .عينة البحث املستهدفةاملعروضة من وجهة نظر 
قيمة املتوسط  البعد

 احلسايب
مستوى  قيمة ت اجلدولية قيمة ت احملسوبة

 الداللة
 النتيجة

اخلصائص النوعية جلودة املعلومة 
 املالية.

 معنوية 0.000 1.753 15.59 3.76

 ملصدر: نتائج التحليل االحصائي.ا   5ودرجة احلرية 0.05قيمة ت اجلدولية عند مستوى الداللة 
 

 املعلومة املالية.عالقة االرتباط بني املعرفة احملاسبية واخلصائص النوعية جلودة (: نتائج اختبار 07اجلدول رقم )
 املتغري املستقل املعرفة احملاسبية

 
 املتغري التابع

املعنوية )(مستوى  التفسري  
 

 معامل االرتباط

0.0 معنوية 53  خاصية املالئمة للمعلومة املالية 0.4 
 خاصية املوثوقية للمعلومة املالية 0.53   0.034 معنوية
غري 
 معنوية

قابلية للفهم للمعلومة املالية.خاصية  0.117 0.667  

 خاصية القابلية للمقارنة للمعلومة املالية. 0.35 0.018 معنوية
 جودة املعلومة املالية 0.475 0.036 معنوية

 .نتائج التحليل االحصائياملصدر: 
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 التأثريية للمعرفة احملاسبية على جودة املعلومة املاليةختبار العالقة الاملتعدد حتليل نتائج االحندار (: 08اجلدول رقم )
 املتغري املستقل املعرفة احملاسبية

 
 املتغري التابع

 مستوى املعنوية
 

T قيمة   
 احملسوبة

املعامالت غري  املعامالت املعمارية
 املعمارية

 

 معامل النموذج
 التحديد

 

 
 معامل االحندار

 
Beta 

اخلطأ 
 املعياري

 

معامالت 
 املعادلة

خاصية املالئمة  0.225 اجلزء الثابت 1.640 1.050 0.4 1.550 0.101
0.0 للمعلومة املالية 43  اجلزء املستقل 0.570 0.280 2.015 

خاصية املوثوقية  0.282 اجلزء الثابت 0.270 1.346 0.531 0.201 0.844
 اجلزء املستقل 0.859 0.366 2.347 0.034 للمعلومة املالية

خاصية قابلية  0.014 اجلزء الثابت 3.251 1.432 0.117 2.270 0.040
للفهم للمعلومة 

 املالية.
 اجلزء املستقل 0.171 0.390 0.440 0.667

خاصية القابلية  0.122 اجلزء الثابت 0.982 2.030 0.35 0.484 0.636
للمقارنة للمعلومة 

 املالية.
 اجلزء املستقل 0.770 0.552

0.018 1.934 

اخلصائص النوعية  0.226 اجلزء الثابت 1.641 1.052 0.475 1.560 0.141
 اجلزء املستقل 0.578 0.286 2.019 0.036 للمعلومة املالية

 ملصدر: نتائج التحليل االحصائي.ا
 
 :املراجعقائمة  اإلحاالت و -6
 مذكرة ضييمن متطلبات نيل شييهادة املاجسييتري(. كلية التجارةع اجلامعة  دور املعلومات احملاسييبية يف اذاذ القرارات اإلدارية(. 2006أمحد عبد اهلادي شيييرب.   -1

 اإلسالمية.
 .99خالدة عبد هللا.  دون سنة نشر(. إدارة املعرفة الضمنية والصرحية. جملة كلية اآلدابع العدد  -2
 .13(. التوجهات املعاصرة لتوحيد املعرفة احملاسبية يف أبعادها النظرية والعملية. األكادميية للدارسات االجتماعية واالنسانيةع العدد 2015.  صافو فتيحة -3
 مكتبة الوفاء القانونية.االسكندرية: ع (1 ط تقييم تطبيق النظام احملاسيب املايل اجلزائري (.2014.  عمر لشهب -4
(. املعرفة السيوقية ودورها يف دديد االسيرتاتيجيات التنافسيية للربامج االكادميية يف اجلامعات األردنية اخلاصية يف العاصمة 2012زيز مقدادي.  يونس عبد الع -5

 .10عمان. اجمللة العربية لضمان جودة التعليم اجلامعيع العدد 
: مركز عمان(.1ات وأثرها على مسيييييتوى اإلفصييييياح يف املعلومات احملاسيييييبية  طحوكمة الشيييييرك(. 2011وليد ناجي احليايلع حسيييييني عبد اجلليل ول .زوي .  -6

 .الكتاب األكادميي
Referrals and bibliography: 



 أثر المعرفة المحاسبية على جودة المعلومات المالية                                             ياسين لعكيكزة، د.محمد زرقون   

71 
 

1- Ahmad abdelhadicheibar.(2006).The role of accounting information in administrative decisions 

making (note within the requirements of obtaining a master's degree). Faculty of Commerce, Islamic 

University. 

2- FatihaSafu.(2015). Contemporary Trends to Standardize Accounting Knowledge in its Theoretical 

andPractical Dimensions.Academy for Social and Human Studies, No. 13. 

3- Khalidaabdou Allah ( with outbublishing year).Management of implicit and explicit 

knowledge.Journal of the Faculty of Arts, No. 99. 

4- Omar Lacheheb.(2014).Evaluation of the Algerian Financial Accounting SystemApplication (1 

ed), Alexandria: Al-Wafa Legal Library. 

5-Walid NadjiAlhiali,HusseinAbduljalil al ghazwi.(2011).Corporate governance and its impact on 

the level of disclosure in accounting information (1 ed). Amman: Academic Book Center. 

6- YunesAbdulazizMukdadi. (2012). Market knowledge and its role in determining the competitive 

strategies of academic programs in the Jordanian private universities in the capital Amman.The Arab 

Journal for Quality Assurance of University Education, No. 10. 

 

 



90-72، ص.ص:2017(، ديسمبر 1العدد )/( 04مجلة أبحاث ودراسات التنمية، المجلد )  
 

72 

 

 2016-2000لمؤشرات التنمية المستدامة في الجزائر خالل الفترة  يةقراءة تحليل
Analytical reading of indicators of sustainable development in Algeria  

during the period 2000-2016 

  معسكر، الجزائر ،جامعة مصطفى اسطمبولي   1فتوح خالدد. 
Dr. FETTOUH Khaled, University of Mustapha Stambouli, Mascara , Algeria 

 
 

 :     الملخص
تحليل مدى التقدم الذي و مؤشراتها و تصنيفاتها  مفهوم التنمية المستدامة و معايير اختيارالتطرق لتهدف هذه الدراسة إلى    

التي تسلط الضوء و لمؤسسية ئية و ا، البي االقتصادية، االجتماعيةق إلى مجموعة من المؤشرات ه الجزائر من خالل التطر أحرزت
 ووفقا لما توفر من بيانات. 2016-2000على ما حققته الجزائر خالل الفترة 

 ات قياسها .مة وهذا من خالل مؤشر تدامسول إلى حد ما في التنمية الأن الجزائر حققت مستوى مقب وقد خلصت الدراسة إلى   
 .المؤسسية المؤشرات ; البيئيةالمؤشرات ;  االجتماعيةالمؤشرات  ; االقتصادية راتمؤشال ; التنمية المستدامةالكلمات المفتاحية : 

 
Abstract: 

    This study aims at addressing the concept of sustainable development and the criteria for 

selecting its indicators and classification and analyzing the progress made by Algeria by addressing 

a set of economic, social, environmental and institutional indicators that highlight the achievements 

of Algeria during the period 2000-2016. Of data. 

    The study concluded that Algeria has achieved a fairly acceptable level of sustainable 

development through its indicators of measurement. 

Keywords: sustainable development, economic indicators, social indicators, environmental 

indicators, institutional indicators. 

 
 تمهيد

طرف العديد من االقتصاديين رغم اختالف  لقد عرف الفكر التنموي تطورات عديدة واهتمامات متزايدا من
التي ينتمون إليها، وبما أن النموذج التقليدي لم يعد مقبوال في ظل ما  توجهاتهم الفكرية والمدارس االقتصادية

العقالني للموارد الطبيعية ،  بسبب االستغالل غير داد يوما بعد يومالم من مشاكل بيئية كارثية تز يشهده الع
إضافة إلى انعدام الوعي والثقافة البيئية من خالل الالمباالة و الالمسؤولية التي يتمتع بها كل أفراد المجتمع و 

 حقها في العيش،لمستقبل و األجيال المقبلة و المؤسسات و الهيئات الفاعلة مما أدى إلى ضرورة التفكير في ا
للتخلص من هذه المشاكل التي  التنمية المستدامةهذا ما دعى بضرورة الوقوف على دراسة وتحليل مؤشرات و 

تهدد الحياة البشرية و الحيوانية والنباتية وتمكين أصحاب القرار من معرفة ما إذا كانوا على الطريق الصحيح 
 امة.مية المستدل التنفي سبييق التقدم و االستمرار وتساعدهم على تحق

 التالي: وعليه تمثلت مشكلة البحث في السؤال الرئيسي

                                                           
1 k.fettouh@yahoo.fr 
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 ؟ 2016 -2000التنمية المستدامة في الجزائر خالل الفترة مدى تحقيق مؤشرات ما -
 وتتفرع منه األسئلة اآلتية :  

 ما هو مفهوم التنمية المستدامة؟ -
 ما هي أهم مؤشراتها ؟ -

 : ة الدراسةميأه
أهمية موضوعه وهو التنمية المستدامة الذي أصبح أسلوبا من أساليب من  حثأهمية هذا الب تنبع          

التنمية التي يفرضها العصر الحاضر الذي يتصف بالتطور والتغير المتسارع، والذي يفرض على الدول 
ة الناتج عن العولمته و تحقق التوازن االجتماعي والهيئات والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني واألفراد مواكب

،  مؤشراتهاوتأثيراتها السلبية، فيسلط هذا البحث الضوء على قضية التنمية المستدامة ومفاهيمها المتعددة و 
 فكانت أهميته لالتي :

ت والتي اهتمام دول العالم بالقضايا البيئية والتنمية المستدامة مؤكدة من خالل عقد المؤتمرات والندوا -1
 نمية المستدامة .ي واالهتمام بالتتؤكد علي الوعي البيئ

أصبحت حماية البيئة ومواردها وخلق الوعي البيئي والتفهم الصحيح لقضايا البيئة باالستخدام األمثل  -2
 للموارد الطبيعية والبشرية في ظل التنمية المستدامة هدفا أساسيا لإلنسان ولمنفعة المجتمع 

 أهداف الدراسة :
 تهدف الدراسة إلى :

 المستدامة . التنمية لى مفهومالوقوف ع -1
 التعرف على مؤشرات قياس التنمية المستدامة. -2
 . 2016-2000خالل الفترة  تحليل مؤشرات التنمية المستدامة -3

 منهج الدراسة :
 المنبثقة عن المشكلة الرئيسية باستعراض األسئلةتعتمد الدراسة على المنهج الوصفي في مناقشة 

 شراتها. ؤ ممستدامة وتحليل المفاهيم النظرية للتنمية ال
 : تعاريف مختلفة للتنمية المستدامة أوال

االستدامة إلضاحة التوازن المطلوب بين النمو االقتصادي والمحافظة على  استخدام علماء االقتصاد تعبير
 :التالية  فاتالمستدامة  ونذكر منها التعريالبيئة ومن هنا تعددت تعريفات التنمية   

يير بواسطة استغالل الموارد  وتوجيه االستثمارات والتغيرات  التقنية و غتهي سيرورة  دامةالتنمية المست 
المؤسساتية التي تحدث التناسق أو التكامل وتدعم الطاقات الحالية والمستقبلية بهدف   إرضاء الحاجات البشرية 

2 

                                                           
2-  beat  burgenmeier, economie du développement durable eed boeck uersité, bruksellesniv, 2005  ,p 38 
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الحاضر دون  لاحتياجات الجي يتلب التي بأنها، التنميةدامة المست التنمية Gro harlembruntlandعرفت 
 3اإلخالل  بقدرة  األجيال القادمة على تلبية  احتياجاتها

 4تعرفها بأنها تلبية احتياجات الجيل الحالي دون المساس  باحتياجات األجيال القادمة 
 م:1987ية للتنمية المستدامة متعريف اللجنة العال

 المقبلة على تلبية احتياجاتها  الخاصة . لادمير قدرة األجيتؤدي إلى ت جات الحاضر دون أنبأنها تلبية احتيا
 تعريف الفاو )مجلس منظمة األغذية والزراعة( :

بأنها إدارة  قاعدة الموارد الطبيعية وصيانتها وتوجيه التغيرات التكنولوجية والمؤسسية بطريقة تضمن  تلبية 
 5ة والمقبلة بصورة مستمرة االحتياجات البشرية الحالي

 6للتنمية المستدامة يف البنك الدولريتع
بأنها تهتم بتحقيق التكافؤ المتصل الذي يضمن إتاحة نفس الفرص التنموية لألجيال الحالية والقادمة   وذلك 

مل بضمان ثبات رأس المال الشامل أو زيادته المستمرة عبر الزمن ،حيث يشير التقرير أن رأس المال الشا
ني  ) معرفة ومهارات ( االجتماعي ) عالقات ومؤسسات (  فلعدات وطرق ( ، ايتضمن رأس مال الصناعي ) م
 والبيئي ) غابات موارد مائية( .

 7 1992  تعريف مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية ريو دي جانيرو
 من أن قبلةالم أو تحسينها ،لكي تمكن األجيالبأنها إدارة الموارد االقتصادية بطريقة تحافظ على الموارد البيئة  

 ش حياة  كريمة  أفضل.عيت
 : مؤشرات التنمية المستدامة ثانيا

تساهم مؤشرات التنمية المستدامة في تقييم الدول و المؤسسات في مجاالت تحقيق التنمية المستدامة 
يط التقييم و المحافظة على المح بصورة فعلية كما لمؤسسات المجتمع المدني دور في التخطيط و التنفيذ و

ما تعكس المؤشرات مدى نجاعة القرارات المتخذة مقارنة باألهداف المسطرة ، وعليه ارتأينا ،كك المالئم لذل
 التطرق إلى مؤشرات التنمية المستدامة 

 معايير اختيار مؤشرات التنمية المستدامة  .1
تكون كما  أنب دامة  والتي يجاألمم المتحدة للتنمية المست يجب وضع  المؤشرات واختيارها بما يتفق مع معايير

 يلي: 
 أن ترتبط  بالهدف الرئيسي لتقييم  التقدم  نحو التنمية المستدامة    -
 أن تكون  واضحة وبسيطة يستطيع  المجتمع فهمها وتقبلها    -

                                                           
3- Corinne Gendron , le développement durable comme compromis , Québec, 2006, p 166. 
4- Gélinier ,simon , billard, J-p , Muler, développement durable pour une entreprise competitive et responsable éed ESF 3éme édition, paris, 2005 , p 

21 .  
 . 157م ،ص 1998عرفة ، الكويت ، عامل امل سيد عبد السالم : األمن الغذائي للوطن العريب ، سلسلةحممد ال -5

 08 /07طيف ،ة ، جامعة ساالستخدامية للموارد املتاحتقروت حممد ، طرشي حممد : إشكالية النفط و التنمية املستدامة يف الدول العربية ، ملتقى دويل بعنوان " التنمية املستدامة والكفاءة  -6
 م .  2008أفريل  /
 . 13، ص  2000نمية املستدامة ، ترمجة هباء شاهني ، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية ، القاهرة ، بادئ التموشيت : م فادوبالس -7
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 أن يعتمد على البيانات المتاحة  و الموثوقة  وذات  جودة  علمية عالية    -
 لتنبؤ بها  ون  قابلة للقياس  ويمكن اتك أن  -
 ن لها  بعد  زماني ومكاني  يتوافق على مر األجيال كو ي أن -

 التنمية المستدامة  :مؤشرات  إعداد مراحل.2
للتنمية المستدامة   احتياجات  وخصوصيات االستراتيجيةإن عملية إعداد مؤشرات دقيقة وبالشكل الذي يتوافق مع 

 8:  هية  من المراحل انية والمكانية وتمر في مجموعفي المستويات الزم
 :  وتشمل الخطوات التالية :   المرحلة األولى.1.2

 تحديد  الجهات ذات الصلة بعملية التنمية المستدامة  بشقيها ) الحكومية  والخاصة(  .أ
 وطنية  تحديد دور كل جهة في عملية التنمية واألهداف التي تسعى لتحقيقها في ظل األولويات ال .ب
 ين أدوار هذه الجهات   ب مللتنسيق  والتكاوضع  آليات  لتحقيق ا .ت
 تحديد المؤشرات  التي تستخدمها هذه الجهات في تقييم إنجازاتها .ث
 وتشمل الخطوات التالية: المرحلة الثانية   :.2.2
 تحديد المؤشرات المستخدمة في الدولة  أو اإلقليم  والوضع الحالي لهذه المؤشرات   -أ

لقياس التنمية   التي أعدتها  األمم المتحدةت رامع قائمة المؤشن مدى انسجام هذه المؤشرات ياب  -ب
 المستدامة .

 تحديد  الجهات التي تستخدم  هذه المؤشرات -ت
 تحديد األهداف التي  من أجلها  تستخدم هذه المؤشرات    -ث

راهن من حيث  مدى استدامة وهي المرحلة التي يتم خاللها تقييم الوضع الالمرحلة الثالثة: .3.2
 مع ضرورة  التأكيد على ما  يلي : نةاهاط التنمية الر أنم

 المؤشراتمدى توفر البيانات لهذه  .أ
 متاح  من البيانات    غير امكانية جمع  ما هو .ب
 مصدر البيانات    .ت
 استمرارية توفر البيانات    .ث
 امكانية  الحصول على البيانات سهولة    .ج
 بيانات   مدة  واقعية هذه ال  .ح
 ت  إلكترونية على شكل تقارير( عابو البيانات ) مط طريقة  انتاج  هذه  .خ

وقد حدد قسم التنمية المستدامة  التابع لدائرة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم  المتحدة مجموعة 
اجتماعية ، بيئية  ،  المؤتمرات المتعلقة بقياس التنمية المستدامة هي مصنفة في أربع فئات رئيسية ،اقتصادية ،

 من خالل  الجدول التالي:  ويمكن  توضيحهامؤسسية 

                                                           
 .255/261قياسها  ، ص ،وأدوات    عثمان حممد غنيم ، ماجدة أمحد  أبو زنط :  التنمية املستدامة  فلسفتها  ،وأساليب ختطيطها  -8
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 مؤشرات التنمية المستدامة لألمم المتحدة 01الجدول رقم 
 نوع المؤشر المؤشر

كثافة  ،اإلجمالينسبة الديون من الناتج  ،الميزان التجاري االجمالي من الناتجنسبة االستثمار  ،نصيب الفرد من الدخل
 ،نسبة معدل استهالك الطاقة السنوية للفرد ،اإلجمالين الناتج نسبة المساعدات الخارجية م ،معادنم المواد والاستخدا

 ،ت النفايات الصناعية والمنزليةكميا ،كثافة استغالل واستهالك الطاقة ،نسبة استهالك الطاقة من المصادر المتعددة
 وسائل النقل للفرد بواسطةالمسافة المقطوعة  تدوير النفايات، ادارة النفايات المشعة ،كميات النفايات الخطرة

 اقتصادي

 ،نسبة معدل أجو اإلناث إلى أجور الذكور ،معدل البطالة ،زيع الدخلل جيني لتو اممع ،الفقرنسبة السكان تحت خط 
سكان ال ،الصحي السكان المخدومون بالصرف ،العمر المتوقع عند الميالد ،معدل الخصوبة ،مستوى التغذية لألطفال
الشباب في مرحلة  ،األطفال في مرحلة التعليم ا ألساسي األمراض المحصنون ضدل األطفا ،المخدومون بمياه الشرب

سكان  ،معدل النمو السكاني ،ل ألف  من السكانالجرائم لكد عد ،مساحة المسكن  للفرد ،معدل األمية ،التعليم الثانوي
 الرسميةالحضر في التجمعات الرسمية وغير 

 اجتماعي

 بيئي يكيةانبعاث غازات البيوت البالست
 بيئي درجة استهالك طبقة األوزون 

 بيئي درجة تركز الملوثات في المناطق الحضرية 
 بيئي راضي الزراعية الدائمة مساحة األ

 بيئي  استعمال المخصبات 
 بيئي استعمال المبيدات الزراعية 

 بيئي ساحة  الكلية  نسبة مساحات الغابات إلى الم
 بيئي  غابات  كثافة استغالل  أخشاب ال

 بيئي مساحة األراضي المتصحرة
 بيئي ساحلية ي المناطق النسبة السكان المقيمين ف

 بيئي معدالت الصيد حسب النوع 
 بيئي معدالت تراجع مستوى المياه الجوفية 

 بيئي نسبة مساحة المحميات الطبيعية من المساحة الكلية  
 ئييب أنواع  النباتات والحيوانات المنقرضة 
 يمؤسس استراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 

 مؤسسي  المعاهدات الدولية الخاصة باالستدامة  تطبيق
 مؤسسي مجموع السكان  عدد المشتركين لشبكة األنترنت إلى نسبة

 مؤسسي  عدد خطوط الهاتف  لكل ألف  فرد 
 مؤسسي  لمي على البحث العنسبة االنفاق 

 مؤسسي  عية  خطار الطبيالقتصادية نتيجة األالخسائر البشرية وا

وزاني محمد : السياحة المستدامة ، واقعها وتحدياتها بالنسبة للجزائر ، دراسة القطاع السياحي لوالية المصدر : 
  89-88، ص  2010سعيدة ، حمام ربي ، مذكرة ماجيستر ،جامعة تلمسان ، 

 تحليل مؤشرات التنمية المستدامة :ثالثا
 .االقتصادية اتؤشر الم.1

 :    الناتج المحلي اإلجمالي رد منصيب الفمؤشر ن .1.1
يقصد به الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية مقسوما على عدد السكان الكلي، حيث يعد هذا المؤشر 

 لالقتصاد.الكلي  و األداء االقتصاديةمقياسا مهما لمستوى التنمية 
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 الوحدة : دوالر    2000/2015رة الفت خالل لمحلي اإلجماليمن الناتج انصيب الفرد  02الجدول رقم: 
نصيب الفرد من الناتج المحلي  السنوات

 اإلجمالي
نصيب الفرد من الناتج المحلي  السنوات

 اإلجمالي
2000 1,727 2001 1,703 
2002 1,743 2003 2,056 
2004 2,550 2005 3,039 
2006 3,391 2007 3,846 
2008 4,846 2009 3,771 
2010 4,350 2011 5,272 
2012 5,348 2013 4,2 
2014 1,65 2015 1,65 
 2013تقرير البنك الجزائري  2013- 2009من سنة ، البنك الدولي 2008إلى  2000من سنة  المصدر:

 2015تقرير البنك الجزائري  2015 -2014سنتي ،
 2000/2015جمالي خالل الفترة نصيب الفرد من الناتج المحلي اإل 01ل رقم: شكال

0

1

2

3

4

5

6

 ن يب الفرد من النات  ا لي ا مجايل

  مجايلن يب الفرد من النات  ا لي ا

 
 : من إعداد الباحث بناءا على الجدول السابق المصدر

نالحظ أن مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في تطور مستمر خالل الفترة ) الشكل خالل  نم
سجل أعلى ( و 2008دوالر سنة ) 4,848( إلى 2000دوالر سنة ) 1,727من  ارتفعحيث (،  2015- 2000

وزيادة أداء النمو في  االقتصاديةجاعة السياسة نسبب ذلك راجع إلى  دوالر 5,348ـــ ب2012سنة  وى لهمست
ية والتمسك وتفسير ذلك يعود إلى الصدمة البترول 2014قطاع المحروقات ليعود إلى االنخفاض بداية من سنة 

 باالقتصاد الريعي.
 لي اإلجمالي:لناتج المحمعدل نمو ا.2.1
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 الوحدة: نسبة مئوية   2000/2016عدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة م 03:الجدول رقم
الناتج المحلي  معدل نمو السنوات

 اإلجمالي
معدل نمو الناتج المحلي  السنوات

 اإلجمالي
2000 4,7 2001 3,1 
2002 5,8 2003 7,7 
2004 4,5 2005 6,7 
2006 1,5 2007 3,4 
2008 2 2009 1,6 
2010 3,6 2011 2,8 
2012 3,3 2013 2,8 
2014 3,7 2015 3,7 
2016 3,8   

Source : www.ons.dz 
 2000/2016معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة  02الشكل رقم: 

 
 بقالسا : من إعداد الباحث بناءا على الجدول درالمص

أعاله أن معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي شهدت تحسنا ملحوظا وصلت نسبة  خالل المنحنىنالحظ من 
و أقل نسبة توسعية وسبب ذللك راجع إلى السياسة االنفاقية الأكبر نسبة  تعتبرالتي  و م2003سنة   % 7,7

سنة  3.8إلى أن وصل نسبة  2014ليعود في االرتفاع بداية من سنة  %1,5 بنسبة  م2006سجلت سنة 
 متأثرا بالصدمة الخارجية المتمثلة في انخفاض سعر البترول. 2003ولكن بنسبة أفل مقارنة بسنة  2016

 مؤشر الميزان التجاري: .3.1
لخارجي و مستوى ى العالم اللدولة عل االنفتاح االقتصاديخدمات درجة يوضح الميزان التجاري للسلع و ال

ة مع بلدان العالم المختلفة ومن خالل الجدول التالي سنعطي معطيات إحصائية للميزان تجاريعالقاتهما ال
 (م2016 – 2000التجاري خالل الفترة ) 

http://www.ons.dz/
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 الوحدة مليار دوالر(.م2016 – 2000)  خالل الفترة الميزان التجاري 04الجدول رقم : 
 الميزان التجاري السنوات اريالميزان التج السنوات
2000 12,30 2001 9,61 
2002 6,70 2003 11,14 
2004 14,27 2005 26,47 
2006 30,06 2007 34,24 
2008 40,60 2009 7,782 
2010 18,21 2011 25,96 
2012 20,16 2013 9,88 
2014 0,46 2015 -18,08 
2016 -16,82   
 2013الجزائري  البنكتقرير  2013- 2009بنك الدولي، من سنة ال 2008إلى  2000من سنة  المصدر:
 2017تقرير البنك الجزائري  2016,سنة  2015تقرير البنك الجزائري  2015 -2014،سنتي 

 2016-2000الميزان التجاري خالل الفترة  03الشكل رقم : 
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 ول السابقمن إعداد الباحث بناءا على الجد المصدر :

( إذ ارتفعت  2011 – 2000يزان التجاري قد حقق فائضا خالل الفترة ) أن مأعاله نالحظ  الشكلمن خالل 
مليار  28,3أي بفارق  2008مليار دوالر سنة 40,60إلى  2000مليار دوالر سنة  12,30قيمة الفائض من 

مليار  7,78ليصل  2009انخفاضا سنة  انتعاش نشاط قطاع المحروقات، إال أنه يسجلدوالر وذلك راجع إلى 
، في حين 2013مليار دوالر سنة  9,8ليصل إلى  2008، ليزيد في االرتفاع ولكن بقيمة أقل من سنة الر دو 

وسبب ذللك راجع إلى هشاشة اإليرادات  2016و  2015يسجل عجزا في الميزان التجاري خالل سنتي 
 طاع المحروقات.رج قالضعف الهيكلي في إيرادات الصادرات خالخارجية إزاء انخفاض أسعار البترول وأمام ا

 نسبة الديون من الناتج المحلي اإلجمالي. .4.1
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هو عبارة عن نسبة الدين الخارجي الكلي إلى الناتج القومي اإلجمالي ومن خالل الجدول التالي الذي يوضح 
 2015و  2007 من ماليارجي و نسبة من إجمالي الناتج المحلي اإلجنسبة الدين العام الخ

 2007/2015 خالل الفترة الدين الخارجي من الناتج المحلي اإلجماليبة سن 05الجدول رقم: 
 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنوات

نسبة إجمالي الدين 
العام الخارجي إلى 

 الناتج المحلي اإلجمالي

4,3 3,5 4,1 3,5 2,2 1,12 0,98 0,82 0,72 

 2015تقرير البنك الجزائر  2015إلى   2013، من سنة  2012وحد العربي الم االقتصادي : التقريرالمصدر
 2017و 

 
 2015-2007الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي الخام خالل الفترة  نسبة 04الشكل رقم 

 
 السابق : من إعداد الباحث بناءا على الجدولدر مصال

نسبة إجمالي الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي اإلجمالي ه أن أعال التمثيل البيانينالحظ من خالل 
اللجوء و سبب ذلك راجع إلى تولي الحكومة في معالجة الديون و  2015سنة  0,72إلى  2007سنة  4,3من

عمليات االكتتاب في ولة عن طريق المصارف للد ضبط اإليرادات ،ارتفاع قروض المعتبر لموارد صندوق
 .ني الوطالقرض 

 معدل التضخم:.5.1
يقصد به معدل الزيادة السنوية في الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك من السلع و الخدمات و يعد أحد أهم 

ها بواسطة ، كما أنه أحد المؤشرات التي تتم متابعت مؤشرات قياس أداء االقتصاد الكلي و االستقرار االقتصادي
 ساسي للسياسة النقدية هو استقرار األسعار ومراقبة وتيرة التضخم.الهدف األ وعليه يبقىالسياسة النقدية.



 2016-2000لمؤشرات التنمية المستدامة في الجزائر خالل الفترة  يةقراءة تحليل                                          فتوح خالدد.
 

81 

 

 2016-2000معدالت التضخم خالل الفترة  06الجدول رقم : 
 معدل التضخم السنوات معدل التضخم السنوات
2000 0,3 2001 1 
2002 1,4 2003 2,6 
2004 3,5 2005 1,6 
2006 2,31 2007 3,68 
2008 4,86 2009 5,74 
2010 3,91 2011 4,52 
2012 2,5 2013 2,8 
2014 3,7 2015 4,8 
2016 6,4   

Source :banque d’Algérie rapport, 2002 ,2003 ,2006 ,2008 ,2009,2010,2015,2017 

www.statistique-mondiales.com 

 2016-2000معدالت التضخم خالل الفترة  05الشكل رقم :

 
 : من إعداد الباحث بناءا على الجدول السابقالمصدر 

و الذي قدر  2004إلى سنة    %1و الذي قدر ب  2001شهد معدل التضخم زيادة متذبذبة ابتداء من سنة 
إلى معدل  2005االقتصادي، ثم انخفض سنة نامج اإلنعاش و سبب ذلك راجع إلى انطالق بر   % 3,5ب 
ثم عاود معدل  جارية إلى إجمالي الناتج المحلي،نخفاض راجع إلى نقص نسبة النفقات الوسبب هذا اال  % 1,6

وسبب ذلك راجع إلى السياسة التوسعية في  % 3,68فسجل معدل  2007التضخم في االرتفاع من جديد سنة 
 االنفاق العام .

و األجور دون أن تقابلها ارتفاع الرواتب وذلك راجع إلى  %6.4و المقدرة ب  2016ة سنة وسجل أعلى نسب
زيادة في اإلنتاج، زد إلى ذلك األزمة المالية وارتفاع سعر الصرف و انخفاض قيمة العملة وعدم نجاعة السياسة 

 النقدية جراء االختالالت ووضعيات الهيمنة في بعض األسواق .
 ماعيةاالجت لمؤشراتا.2
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 معدل البطالة:.1.2
العمل و الراغبين فيه و الباحثين عنه دون أن يجدوه معيرا عنه بنسبة ص القادرين على يقصد به عدد األشخا

 مئوية من العدد الكلي لألشخاص الذين يشكلون قوة العمل.
عدد السكان  ثر مقسوما على( سنة فأك15أو هو عدد األشخاص من العاطلين الذين يبحثون عن عمل  بعمر )

 100في ة فأكثر مضروبا ( سن 15النشطين اقتصاديا بعمر )
 (2016/  2000خالل الفترة )  معدل البطالة07الجدول رقم :

 % معدل البطالة السنوات % معدل البطالة السنوات
2000 29,3 2001 29,5 
2002 27,3 2003 25,9 
2004 23,7 2005 17,7 
2006 15,3 2007 12,3 
2008 11,8 2009 11,3 
2010 10,2 2011 10 
2012 10 2013 11 
2014 9 2015 10,6 
2016 11,6   

Source : www.trading économies.com www.ons.dz 
 2016-2000معدالت البطالة خالل الفترة  06الشكل رقم :

 
 داد الباحث بناءا على الجدول السابقمن إع لمصدر :ا

بالمائة إلى أن  29ي الموضح أعاله نالحظ انخفاض لمعدالت البطالة ابتداء من معدل البيان التمثيل خالل من
من طرف  ويفسر هذا االنخفاض إلى نجاعة السياسة التوسعية المنتهجة 2014بالمائة سنة  9وصل معدل 

http://www.trading/
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و  2004-2001صادي كبرنامج اإلنعاش االقتالبرامج االستثمارية  ب شغل من خاللالدولة  في خلق مناص
البياني  التمثيلونالحظ من ، 2014-2010و البرنامج الخماسي  2009-2005البرنامج التكميلي لدعم النمو 

 ذلك راجع إلى نقص مداخيل الدولة سبب  2016- 2015أن المعدل يعرف ارتفاعا خالل سنتي 
 :الوالدة ر المتوقع عندالعم .2.2

 اة عند الميالد للذكور و اإلناث.اء على قيد الحييقصد به عدد السنين المتوقعة للبق
 الوحدة : بالسنوات    (2000/2015العمر المتوقع عند الوالدة خالل الفترة ) 08الجدول رقم: 

 العمر المتوقع عند الوالدة السنوات العمر المتوقع عند الوالدة السنوات
2000 71 2001 71 
2002 71 2003 69 
2004 74,8 2005 74,6 
2006 72,0 2007 75,7 
2008 75,7 2009 75,7 
2010 76,3 2011 71 
2012 71 2013 77 
2014 75,64 2015 75,86 
 (2012،  2003التقرير االقتصادي العربي الموحد أعداد مختلفة )  المصدر:

 www.statistique.mondiales.com( على الموقع 2011،2015سنة)
 2002إلى سنة  2000سنة  عام  71السنوات األولى ب  دة استقرار خاللعرف مؤشر العمر المتوقع عند الوال

سنة عام  76,3سنة ثم بدأ في التناقض إلى غاية  74,8من  2004ثم بدأ تدريجيا في التصاعد بداية من سنة 
وسبب  2015.حيث سجل أعلى قيمة عام 2012و  2011سنة عامي  71ثم عاود في االستقرار إلى  2010

المستوى المعيشي الصحي إضافة إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي  ع راجع إلى تحسنهذه االرتفا
 اإلجمالي وقلت الوفيات بعد االستقرار األمني الذي عرفته الجزائر.

السكان الذي يولدون  من1000 ليد لكلاو يقصد به نسبة الممن السكان  1000معدل المواليد الخام .3.2
 أحياء.
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 (2000/2015من السكان ) 1000د الخام لكل ليامعدل المو  09الجدول رقم: 
 معدل المواليد السنوات المواليد معدل السنوات
2000 25 2001 24 
2002 19 2003 20 
2004 20,7 2005 21,4 
2006 21,0 2007 23,0 
2008 23,0 2009 24,1 
2010 24,7 2011 25 
2012 25 2013 25 
2014 24,52 2015 23,0 

 2010، 2009،  2007، 2003التقرير االقتصادي العربي الموحد أعداد مختلفة) 2010-2000من:لمصدرا
 البنك الدولي.  -(2015 -2011( من سنة )2011،

ثم نالحظ تقريبا  ،%25بلغ   نالحظ من خالل الجدول أعاله أن أعلى معدل المواليد لكل ألف من السكان الذي
وهذا ما يعكس السياسة المنتهجة من طرف  2015ية سنة المسجل  إلى غا قيم متقاربة و بأقل من المعدل

 الدولة والمتمثلة في تدعيم قطاع الصحة .
 الكلي:  ةبالخصو  معدل.3.2

 يعية.ية الطبيقصد به متوسط عدد األطفال الذين يمكن أن تنجبهم المرأة خالل فترتها اإلنجاب
حالة ما إذا كانت المرأة ستعيش تلك الفترة سن اإلنجاب في  أو هو متوسط عدد الوالدات الحية للمرأة خالل

 مقارنة بمعدالت الخصوبة النوعية لسنة معينة و بوحدة قياس طفل لكل امرأة.
 .2000/2015معدل الخصوبة الكلي خالل الفترة 10الجدول رقم :

 معدل الخصوبة الكلي السنوات ة الكليمعدل الخصوب السنوات
2000 3,2 2001 2,4 
2002 2,8 2003 2,5 
2004 2,4 2005 2,5 
2006 2,4 2007 2,4 
2008 4,0 2009 2,3 
2010 2,2 2011 2,1 
2012 2,2 2013 2.8 
2014 3,0 2015 3,1 

 2010، 2009،  2007، 2003( التقرير العربي الموحد أعداد مختلفة ) 2010إلى  2000: من )المصدر
،2011 ،2012) 

 2015( تقرير ديمغرافيا الجزائر 2013،2014،2015)سنة ، 2013البشرية  ،تقرير التنمية2012سنة 
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والدة حية للمرأة و لواحدة في  2,5و  2,1شهد مؤشر معدل الخصومة الكلي ثباتا و تقاربا و تراوح المعدل بين 
بزيادة والدة حية للمرأة الواحدة في سن اإلنجاب أي  4وصل إلى أن ارتفع  2008سن اإلنجاب باستثناء سنة 

والدة حية للمرأة واحدة في سن اإلنجاب ويرجع سبب انخفاض هذا المؤشر في الجزائر إلى  2يبا ب تقدر تقر 
 تباعد بين الحمل و إطالة فترة الرضاعة و إلى استخدام وسائل منع الحمل.

 ، الثانوية ، التعليم العالي( ةبتدائينسبة االلتحاق ) المرحلة اال.4.2
قين بالتعليم على مختلف أطواره لصرف النظر عن السن معيرا عنه كنسبة التالميذ الملتحهو جميع الطالب و 

 مئوية من السكان.
في المائة بسبب قيد األطفال الذين تخطوا العمر المدرسي  100و يمكن أن تتجاوز نسبة االلتحاق اإلجمالي 

 عادتهم الصفوف.مبكرة أو سبب إ  ال الذين لم يبلغوا العمر المدرسي في سن متأخرة أوو األطفالمقرر 
 2000/2015بالتعليم ) المرحلة االبتدائي، الثانوية و التعليم العالي(  خالل الفترة  االلتحاق نسبة 11الجدول رقم :     

نسبة  السنوات 
 االلتحاق
بالتعليم 
 االبتدائي

نسبة 
 االلتحاق

 ليمبالتع
 الثانوي

نسبة 
 االلتحاق
بالتعليم 
 العالي

نسبة  السنوات
 االلتحاق

يم بالتعل
 االبتدائي

نسبة 
 االلتحاق
بالتعليم 
 الثانوي

نسبة 
 االلتحاق
بالتعليم 
 العالي

2000 103 62 15 2001 103 65 15 
2002 104 69 17 2003 105 71 18 
2004 106 75 18 2005 107 77 20 
2006 107 78 20 2007 107 69 22 
2008 107 75 - 2009 110 92 29 
2010 113 95 29 2011 115 98 30 
2012 117 97.6 31 2013 119.75 - 33.97 
2014 118.75 97.6 34.95 2015 116.15 - 36.92 

 2015: البنك الدولي، التقرير االقتصادي العربي الموحد المصدر 
اإلجمالي في المرحلة االبتدائية تجاوز المائة  ليصل  حاقمن خالل الجدول أعاله نالحظ أن معدل االلت

سياستها  هتمام الدولة بالتعليم ومن أجل ذلك كثفت الدولة فيا هذا االرتفاع يفسر به  سبب 2015سنة 116%
 نفاقية على هذا القطاع.اال

ات األخيرة ليصل سنو له في ال أمام فيما يخص معدل االلتحاق اإلجمالي في المرحلة الثانوية سجلت أعلى معدل
ما على صعيد التعليم العالي شهد تذبذبا أ %62( ب 2000) و أقل معدل سجل سنة ( %97.6) 2014سنة 

ب  2015و أعلى معدل سجل سنة  % 15و الذي قدر ب  2001و  2000حيث سجل أقل معدل سنتي 
 الميزانية الكبيرة المخصصة لهذا القطاع خالل هذه السنة. رغم  36.92%

 .شرات البيئيةلمؤ ا.3
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المتعلقة بالغابات و األرض و بالتنوع اإلحيائي و  مة على المؤشراتتشتمل المؤشرات البيئية للتنمية المستدا
 بحالة الهواء ، و بالموارد المائية.

 نسبة األراضي الزراعية من المساحة الكلية:.1.3
ة و مزروعة بمحاصيل دائمة أو تغطيها راعتشير األراضي الزراعية إلى نسبة األراضي التي تكون صالحة للز 

 مزارع دائمة.
غذية الزراعة تشمل األراضي الصالحة للزراعة األراضي التي تكون مزروعة تعريف منظمة األ وحسب

 بمحاصيل.
 

 .2015-2000نسبة األراضي الزراعية من مساحة األراضي خالل الفترة  12الجدول رقم:
نسبة األراضي الزراعية من  السنوات

 احة األراضيمس
نسبة األراضي الزراعية من  السنوات

 راضيمساحة األ
2000 16,8 2001 16,8 
2002 16,7 2003 16,8 
2004 17,3 2005 17,3 
2006 17,3 2007 17,3 
2008 17,3 2009 17,4 
2010 17,4 2011 17,4 
2012 17,4 2013 17,4 
2014 17,4 2015 17,4 

 ، البنك الدولي.2014-2013ة ري: تقرير التنمية البشالمصدر
لزراعية من مساحة األراضي قد بلغت أعلى نسبتها و قدرت ب نسبة األراضي ا من خالل الجدول أعاله نالحظ

لو قرن هذا المعدل بمساحة األراضي في الجزائر لوجدناها أنها قليلة مقارنة بما وجه   2015سنة  % 17,4
 .الوصول إلى األحسن  جللهذا القطاع من مبالغ مالية ضخمة من أ

 المساحة الكلية:نسبة مساحات الغابات إلى  .2.3
 2000/2015خالل الفترة  من مساحة األراضي( %مساحة الغابات )13جدول رقم: ال

نسبة مساحة الغابات من مساحة  السنوات
 األراضي

نسبة مساحة الغابات من مساحة  السنوات
 األراضي

2000 0,7 2001 0,7 
2002 0,7 2003 0,7 
2004 0,6 2005 0,6 
2006 0,6 2007 0,6 
2008 0,6 2009 0,6 
2010 0,6 2011 0,6 
2012 0,81 2013 0,81 
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2014 0,82 2015 0,82 
 ولي: البنك الدالمصدر 

 
 أنواع الثدييات و النباتات المهددة باالنقراض: .3.3

 2016ض لسنة نقراأنواع الثدييات و النباتات المهددة باال  14الجدول رقم: 
 2016 السنة

 14 أنواع الثدييات المهددة
 15056 المهددةأنواع النباتات 

 : البنك الدولي المصدر
 المؤشرات المؤسسة:.4

 شخص: 100االنترنت لكل  مستخدمو.1.4
 100هو عبارة عن عدد مستخدمي االنترنت على مستوى الدولة مقسوما على مجموع عدد السكان مضروبا في 

أي يشير إلى األشخاص الذين  لمية للمعلومات،هذا المؤشر مقياسا لكثافة النفاذ لخدمات الشبكة العا يعد ، و
 شخص  100لكل  االنترنت يمكنهم استخدام

 .2016 – 2000شخص للفترة  100االنترنت لكل  مستخدمو15الجدول رقم:
االنترنت لكل  مستخدمو السنوات

 شخص 100
ل ت لكاالنترن مستخدمو السنوات

 شخص 100
2000 0,5 2001 0,6 
2002 1,6 2003 2,2 
2004 4,6 2005 5,8 
2006 7,4 2007 9,5 
2008 10,2 2009 11 
2010 12,5 2011 14 
2012 15,2 2013 15,7 
2014 19،7 2015 25,3 
2016 36   

 البنك الدوليالمصدر: 
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 2016-2000مستخدمو االنترنت خالل الفترة  07الشكل رقم :

 
 ى معطيات الجدول السابق.بناءا عل: من إعداد الباحث المصدر 

االنترنت كان في السنوات األولى محتشما و الذي قدر  استخدام نالحظ من خالل الجدول أعاله أن معدل انتشار
إلى  2016أن وصل سنة  خيرة إلىو بعدها بدأ يشهد ارتفاعا ملحوظا خالل الفترة األ 2000سنة  % 0,5ب 
و يعود ذلك تطوير خدمات االنترنت و التخفيضات  2000 نة بنسبةمقار  %21.3أي بزيادة قدرت ب  % 36

 االنترنت. ي انتشار و استعمالفالتي شهدتها 
 فرد 100االشتراكات في خدمات الهاتف المحمول لكل .2.4

مستوى الدولة مقسوما على عدد السكان مضروبا نقال على هو عبارة عن مجموع عدد مشتركي خدمة الهاتف ال
يعتبر هذا المؤشر أهم مقياس لدرجة التطور  2008،  2007تنمية البشرية لسنة سب تقرير الح 100في 

 االتصاالت السلكية و الالسلكية في أي بلد.
. وفي شهر 2013عام  في الجزائر في ديسمبر كانون االول  3Gبدأت خدمة الهاتف المحمول الجيل الثالث 

إلى أكثر  ووصل 2014مرة في عام  27نسبة هذا الرقم بمشترك, و تضاعف  308019واحد فقط تم تسجيل 
حسب وزارة البريد  ٪64محققا بذلك معدل انتشار يبلغ حوالي   2016 مليون مشترك في عام  25من 

 .عها قواالتصال على مو 
ة و زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي مما يعكس زياد مط الحياةيعكس زيادة عدد السكان و تطور ن و هذا ما

 .الهاتف النقال  الطلب على
شهد سوق االتصاالت في الجزائر نموا كبيرا وال سيما في مجال الهاتف الثابت , وهذا بتحسن جودة الخدمة و 

 2010 ان في سنةبعد أن ك 2016مشترك سنة  3404709حيث بلغ االرتفاع المستمر لعدد المشتركين 
 عها .قمو حسب وزارة البريد واالتصال على  3026469حوالي 
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 خالصة :
في الجزائر و ذلك وفقا لتقسيمها إلى المؤشرات االقتصادية ، تحليلنا لمؤشرات التنمية المستدامة من خالل 

  : االجتماعية ، البيئية ، المؤسسية توصلنا إلى أنه
 اتج المحلي اإلجمالي حيثزيادة نصيب الفرد من النفي ة متباطئة نموا بوتير  ناعلى المستوى االقتصادي سجل

ليصل إلى  2015إال أنه انخفض سنة  2012دوالر سنة  5,348إلى  2000دوالر سنة  1,727ارتفع من
 مليار دوالر1,65

و التي  (م2003) سنة  % 7,7معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي شهدت تحسنا ملحوظا وصلت نسبة  ماأ
) بنسبة  م2006و أقل نسبة سجلت سنة  ياسة االنفاقية التوسعيةتبر أكبر نسبة وسبب ذللك راجع إلى الستع

ولكن بنسبة أفل مقارنة  2016سنة  3.8إلى أن وصل نسبة  2014ليعود في االرتفاع بداية من سنة ( 1,5%
  .لبترولمتأثرا بالصدمة الخارجية المتمثلة في انخفاض سعر ا 2003بسنة 

سجل عجزا في الميزان التجاري خالل  في حين ،( 2013 – 2000) ل الميزان التجاري فائضا خالل الفترة سج
وسبب ذللك راجع إلى هشاشة اإليرادات الخارجية إزاء انخفاض أسعار البترول وأمام  2016و  2015سنتي 

  الضعف الهيكلي في إيرادات الصادرات خارج قطاع المحروقات.
 . 2015ن دوالر سنة مليو  0,72إلى  2007سنة  مليون دوالر 4,3دين العام الخارجي من النسبة  فاضانخ

لرفع من ا من أجلللمشاريع االجتماعية  قد واصلة الدولة في دعمها أما فيما يخص الجانب االجتماعي 
 %11.6إلى   29,3 منرف انخفاضا عوكذا التقليص من معدالت البطالة بحيث  المستوى الصحي و التعليمي

 2016سنة 
هذا تجسيدا و الحفاظ على الغطاء الغابي  ةألراضي الزراعينسبة افي زيادة  ي سجلناأما على المستوى البيئ

عدد االنترنت و زيادة في  سجلنا االنتشار الواسع لشبكة المؤسسي للسياسة البديلة المنتهجة أما على المستوى
 . ل السنوات األخيرةخاصة خالول االشتراكات الهاتف النقال والمحم

 الهوامش

 :العربية باللغة مراجعال

 . م 1998سيد عبد السالم : األمن الغذائي للوطن العربي ، سلسلة عالم المعرفة ، الكويت ، محمد ال -1
 . 2000قاهرة ، ارات الثقافية ، الموشيت : مبادئ التنمية المستدامة ، ترجمة بهاء شاهين ، الدار الدولية لالستثم بالسفادو  -2
 .ات  قياسها مستدامة  فلسفتها  ،وأساليب تخطيطها  ،وأدو ة أحمد  أبو زنط :  التنمية العثمان محمد غنيم ، ماجد  -3

 :الملتقيات

لكفاءة تقروت محمد ، طرشي محمد : إشكالية النفط و التنمية المستدامة في الدول العربية ، ملتقى دولي بعنوان " التنمية المستدامة وا -1
 .  م 2008/ أفريل  08 /07ة سطيف ،تخدامية للموارد المتاحة ، جامعاالس
 :الجامعية الرسائل

وزاني محمد : السياحة المستدامة ، واقعها وتحدياتها بالنسبة للجزائر ، دراسة القطاع السياحي لوالية سعيدة ، حمام ربي ، مذكرة  -1
 . 2010ماجيستر ،جامعة تلمسان ،
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سقاط على الواقع الجزائريصغمفي إنشاء المشاريع الالمقاوالتية المرافقة دور   رة وا 
Le rôle de l'accompagnement des entreprises dans la création de microprojets et la projection 

de la réalité algérienne 
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 :ملخص
االقتصادية علوم التعتبر هيئات دعم المقاوالتية ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم المفاهيم الجديدة في     

في ، فلقد أوضحت التجارب العالمية مدى قدرة هيئات دعم المقاوالتية على تشجيع التنمية االقتصادية من خالل مساهمتها عامة
 .في مختلف القطاعات حسب متطلبات التنمية المحلية لكل منطقة االقتصاديةإنشاء المؤسسات حركة  دعم

هيم النظرية للمرافقة المقاوالتية وهيئات دعم المؤسسات الصغيرة تسليط الضوء على أهم المفا العلميةنحاول في هذه الورقة  
 والمتوسطة، مع اإلشارة واقع التجربة الجزائرية في هذا المجال.

 هيئات الدعم والمرافقة، مقاوالتية، إنشاء المؤسسات، تنمية اقتصادية. :مفتاحيةالكلمات ال
Résumé  

 Les dispositifs d’aide et d’accompagnement entrepreneurial ce concéder comme un des 

nouvelles notions aux sciences de gestion, les expériences mondiale sont éclairé la capacité des ces 

dispositifs a encouragé le développement économique a partir de son rôle d’aide à la création 

d’entreprises à toutes les activités,  pour faire un développement économique locale. 

 Ce papier scientifique fait la lumière sur les notions théorique importances de 

l’accompagnement entrepreneurial et les structures d’aides des PME, avec une petite évaluation à 

l’expérience algérienne. 

Mots clés : Les dispositifs d’aide et d’accompagnement, entrepreneuriat, création d’entreprises,       

           développement économique. 
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 مقدمة

نشاء المؤسسات المصغرة يحتل حيزا كبيرا من اهتمام الحكومات والعديد من  أصبح موضوع المقاوالتية وا 
الدول، خاصة مع تزايد المكانة التي تحتلها المؤسسات الصغيرة والمصغرة في اقتصاديات مختلف هذه الدول 

 جية.مهما كان مستوى تطورها، والدور الذي باتت تلعبه في مختلف برامج التنمية المستقبلية االستراتي

ان الدخول إلى عالم األعمال يعد خطوة مهمة جدا في حياة الفرد خاصة إذا تعلق األمر بطرح منتوج 
جديد مبتكر، فحتى لو كانت الفكرة جيدة وكان الفرد يمتلك مهارات وقدرات مقاوالتية إال أن هناك بعض العراقيل 

ويكفي أن العديد من اإلحصائيات تشير إلى ان نسبة كبيرة والتية، االتي يمكن أن توقف أو تأجل مساره نحو المق
جدا من المؤسسات الصغيرة تزول أو تخرج من السوق خالل السنوات األولى من بداية نشاطها وتسجل 
المؤسسات غير المستفيدة من الدعم والمرافقة النسبة األكبر، وبالتالي فان عملية مرافقتها ودعمها خاصة في 

 من إنشائها وبداية نموها يعد أمرا ضروريا.السنوات األولى 

وبالنظر لما سبق فقد عملت العديد من الدول على إنشاء هيئات وأساليب من شأنها دعم ومرافقة 
نشاء المؤسسات وتبني برامج لراعيتها وضمان البيئة المناسبة لالستمرار هذه المؤسسات.  المقاوالتية وا 

همة متواضعة تتعلق بتبيان دور المرافقة المقاوالتية كأسلوب فعال تحاول هذه الورقة البحثية تقديم مسا
بالمؤسسات المصغرة، ومنها القضاء على ظاهرة البطالة في الجزائر، وذلك بالتعرج على واقع أسلوب للنهوض 

التي تحوزها هذه  المرافقة في الجزائر، ومدى مساهمتها في إنشاء المؤسسات المصغرة، وذلك نظرا لألهمية
، وكذا وهي في الترتيبات األخيرة متوسطي-في ظل انضمام الجزائر إلى المشروع األورولمؤسسات خاصة ا

 لالنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة.

 مما سبق يمكن صياغة مشكلة البحث من خالل اإلشكالية الرئيسية الموالية:: اشكالية البحث
وما واقع اسقاط ذلك على مساهمة أسلوب المرافقة المقاوالتية في إنشاء المؤسسات المصغرة ؟  مامدى
 الجزائر؟

 ولإلجابة على اشكالية البحث الرئيسية يمكن طرح الفرضية الرئيسية الموالية:: فرضية البحث

تفعيل المؤسسات المصغرة في، وباعتبار الجزائر من الدول التي و في إنشاء ودعم  للمرافقة المقاوالتية دور كبير
 لي اعتمادها كأسلوب فعال للنهوض بالمؤسسات المصغرة فهي قد تواجه صعوبات وتحديات في تطبيقها.إتسعى 
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 أهمية البحث

وتتمثل أهمية هذا البحث في التركيز على أهم المشاكل التي تقف حائال في وجه تقدم هذا القطاع الهام 
حتى يصبح قطاعا فعاال، إذ البد للمؤسسات المصغرة، أن تجد الدعم والمساندة ومنها المرافقة المقاوالتية التي 

ن رغبة واهتمام الجه ات المعنية بهذا القطاع في الجزائرلقي استجابة تجعلها قادرة على التنافس داخل الحدود، وا 
 في لها المرسومة لتحقق األهداف انسجاما وريادة أكثر بشكل لتصبح أداءها لكنها تبقى غير كافية لرفع مستوى

متوسطية، كما أنها قيد االنضمام إلى المنظمة -األورو الشراكة العولمة، خاصة نتيجة انضمام الجزائر إلى ظل
  .العالمية للتجارة

 أهداف البحث

في المؤسسات الحالي  وواقعها إلى التطرق إلى مفهوم المرافقة المقاوالتية وبيان أهميتها البحث هذا يهدف
زوالها، وبالتالي  وعدم استمرارها ضمان أجل وتطويرهامن لتأهيلها الضرورية والمستلزمات ،ةالجزائريالمصغرة 

آلثار السلبية للعولمة على االقتصاد الجزائري من جهة وسياسة التشغيل في الجزائر تحقق ريادتها والتقليل من ا
 من جهة أخرى.

 منهجية البحث

 الوصفي لمعرفة ظهور وتطور المرافقة المقاوالتية، ودراسة أثر التحليلي المنهج على البحث هذا في أعتمد
 من رسمية ومصادر التشريعية النصوص الجزائر باالعتمادعلى في المصغرة المؤسسات المرافقة المقاوالتية على
 استنتاجات إلى الوضع والوصول تفهم أجل من الصلة؛ هذا ذات األخرى المراجع الوزارةالوصية، وبعض

 .مقبولة عملية ومقترحات

خالل التطرق تسليط الضوء على اإلطار النظري لدعم ومرافقة إنشاء المؤسسات الصغيرة من  تم: خطة البحث
 :موالية إلى العناصر

 ؛أوال: المرجعية النظرية لعملية المرافقة
 ؛ثانيا: الخدمات التي تقدمها هيئات الدعم والمرافقة

 .ثالثا: تقييم تجربة دعم ومرافقة إنشاء المؤسسات الصغيرة في الجزائر
 : المرجعية النظرية لعملية المرافقةأوال

يعتبر مفهوم مرافقة المؤسسات الصغيرة الناشئة من أهم اآلليات الجديدة المبتكرة لترقية المؤسسات    
إن أهمية ، واالجتماعية االقتصاديةالصغيرة، بما يترتب عنها من خلق مناصب شغل جديدة، والنهوض بالتنمية 
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في إنجاح مسار هذه المؤسسات من خالل  دور هيئات الدعم والمرافقة ناتجة من الدور الذي تلعبه هذه الهيئات
 تذليل المشاكل والصعوبات التي تعترض عملية إنشاء وتنمية المشاريع الصغيرة.

 أهمية وأهداف المرافقة في إنشاء المؤسسات الصغيرة  -1
قبل التطرق إلى األهداف التي جاءت من أجلها المرافقة، هناك مجموعة من األسباب التي تجعل 
المؤسسات الصغيرة في حاجة إلى مرافقة خاصة خالل المرحلة األولى من إنشائها، ولعل من أهم هذه األسباب 

 1:هي تعقد مسيرة إنشاء المؤسسة التي تنتج من عدة جوانب، تتمثل أهمها في ما يلي

: ال يمتلك أي مشروع في بداية إنشاءه الكثير من الخبرة والكفاءة التسييرية الكافية، وبالتالي التعقد الفني -1-1
على منشئ المشروع الجديد التحكم في عنصرين أساسيين هما: المعرفة الفنية الجيدة بالمشروع، والروح 

في اإلدارة والتسيير، المحاسبة، المقاوالتية العالية، حيث أن هذه األخيرة تتطلب مجموعة من المعارف اإلضافية 
 القانون، الجباية، اإلستراتيجية،...إلخ.

( لمنشئ capital compétencesفالمرافقة تهدف إلى ما يسمى بتقوية "رأس مال الكفاءات" )    
المؤسسة، عن طريق تحويل المعارف، التكوين الفردي والجماعي...، وسوف نعرض بالتفصيل أسباب التعقد 

 الفني فيما سيأتي.

: تتميز البيئة الخارجية عادة بالتغير وعدم الثبات، وبالكثير من التعقيدات، وهذا تعقد المحيط الخارجي -أ
للظروف الطارئة وتصحيح األوضاع قبل  االستعداديتطلب القيام بجهد إضافي للتنبؤ بالتغيرات البيئية بهدف 

بأدوات وطرق علمية تهدف إلى ضبط هذا التعقيد وتوضيح  تفاقم المشاكل، وتأتي المرافقة في هذا اإلطار
 الخيارات الممكنة للمقاول)عن طريق دراسة السوق، نصائح إستراتيجية،...(.

غالبا ما يواجه المقاولون صعوبات إدارية خالل تنفيذ إجراءات إنشاء المشروع، والمتعلقة التعقد اإلداري:  -ب
عامالت المتعلقة بمصالح الضرائب والتأمينات ومصالح العمل بمختلف معامالت تسجيل المشروع وكذا الم

وغيرها، وهو يمثل ثقل كبير على المقاولين، مما ينتج عن ذلك تأخير كبير في إجراءات  االجتماعيوالضمان 
  اإلنشاء القانوني للمؤسسة وانطالق النشاط، وهو ما قد يؤدي أحيانا إلى  التخلي عن انجاز المشاريع.

هناك مجموعة من المشاكل الفنية التي تعاني منها  ف المؤسسات حديثة النشأة:هشاشة وضع -1-2
خاصة في مراحل نشأتها األولى، والتي تعقد بشكل كبير عملية نموها، وسوف نركز  عامة،المؤسسات الصغيرة 

 2 هنا على أهم هذه المشاكل، المتمثلة في: معدالت الوفاة العالية، الضعف المالي، والضعف القانوني:

ة تبين فالدراسات التي أجريت على المؤسسات الصغيرة في الدول المتقدم معدالت الوفاة والفشل العالية: -أ
% منها فقط تبقى 20شهرا(، وأن 18مؤسسة صغيرة، ال تبقى ألكثر من سنة ونصف) 1000% من كل50بأن 

 سنوات.10ألكثر من 
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السمة السلبية الثانية للمؤسسات الصغيرة، هي الضعف المالي الناتج عن محدودية حجم الضعف المالي:  -ب
واإلنتاج وصعوبة تكوين تمويل التكاليف اإلدارية و تكاليف تاج، وتتمثل أسباب هذا الضعف في ارتفاع الاإلن
حتياطات مالية للنمو باإلضافة إلى محدودة القدرة على امتصاص آثار المخاطر المالية و التردد في التوسع ا

مع محدودية األرباح التي تحققها المؤسسات ، الشخصي لالستخداماألرباح  استخدامالمالي وكذلك حاجة 
 .وتأثير الضرائب على المبالغ المتبقيةالصغيرة 

الكثير من الصعوبات التي تعاني منها المؤسسات  الضعف القانوني والسياسي للمؤسسات الصغيرة: -ت
خصوصية هذه المؤسسات، باإلضافة إلى ذلك  االعتبارالصغيرة، هي ناتجة عن سياسات وقوانين ال تأخذ بعين 

ضعف القدرة على التأثير في الوضع، حيث أنها تشكوا من  ير هذافهذه المؤسسات غير قادرة على تغي
على انتزاع ضعف القدرة ، وكذا  االعتداءاتضعف القدرة على معرفة قوانين الضرائب مثال و  التشريعات:
 غياب نقابات وجمعيات مهنية خاصة بالمشاريع الصغيرة. يسبب سياسيالضعف الحقوق وال

ور ما يسمى بهيئات دعم ومرافقة المؤسسات الصغيرة، التي كل هذه التعقيدات المذكورة شجعت ظه 
في تهدف باألساس إلى القضاء على هذه التعقيدات، وحل المشاكل األخرى التي قد تواجهها المؤسسات الصغيرة 

 مشكل الحصول على التمويل.

 المقاوالتية مفهوم المرافقة -2
أجلها يمكن إيجاد عدة تعريفات للمرافقة أبرزها هداف التي جاءت من األهمية واألمن  انطالقا   

 المتخصصون في هذا المجال، نذكر فيما يلي البعض منها:

"المرافقة هي إجراء منظم في شكل مواعيد متتابعة، تهدف إلى دعم منشئي المؤسسات في الفهم والتحكم في  -
 .3إجراءات اإلنشاء، وكذلك التحكم في المشروع والقرارات المرتبطة به"

وتعرف المرافقة أيضا "بأنها عملية ديناميكية لتنمية وتطوير مشروعات األعمال خاصة مشروعات أو منشآت  -
األعمال الصغيرة التي تمر بمرحلة التأسيس أو اإلنشاء وبداية النشاط حتى تتمكن من البقاء والنمو بصفة 

العديد من المساعدات المالية والفنية ، وذلك من خالل start-up period خاصة في مرحلة بداية النشاط 
 .4وغيرها من التسهيالت األخرى الالزمة أو المساعدة"

هي إجراء يشمل على القيام بنقل شخص ما من حالة إلى أخرى، وهذا بالتأثير عليه بأنها "المرافقة كما تعرف  -
هي تخص المقاول صاحب التخاذ قرارات معينة، حيث تهدف المرافقة إلى جعل المنشئ مستقل، وبالتالي ف

المؤسسة، إنها تهدف إلى مرافقة شخص )أو فريق( مقاوالتي يحمل فكرة استثمارية، وقيادة هذه الفكرة من أجل 
 .5"لالستمرارالوصول إلى مشروع قابل 
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نما حصول المقاول من هذه الهيئات كما يقصد بها  - استقاللية المنشئ ال يعني استقاللية المشروع الصغير، وا 
هو إعطاء الثقة  االستقالليةما يكفي من المعارف من أجل اتخاذ قرارات مستقلة في إدارة المشروع، فهدف على 

، وتنفيذ المهام والعمليات بكل استقاللية وتحمل 6للمقاول الصغير في اتخاذ قرارات إستراتيجية داخليا ال خارجيا
، (هيئة مرافقة-مقاولاألشياء في إطار العالقة )نتائجها مستقبال، وبالتالي فالمرافقة تعمل على تحقيق هذه 

حيث يأخذ المشروع الصغير استقالليته تدريجيا، إلى أن يصبح تحت السلطة الكلية للمقاول بعد نهاية فترة 
 المرافقة.

جماال إلى مساعدة أصحاب المشاريع  متخصصة تهدفعبارة عن خدمة تقدمها هيئات  فالمرافقة هي وا 
 الجديدة في عملية اإلنشاء التي تعتبر مرحلة حساسة في حياة المشروع وتحتاج إلى الكثير من الخبرات.

 تي تقدمها هيئات الدعم والمرافقةالخدمات ال :ثانيا

جه بشكل لقد تطورت هيئات الدعم والمرافقة منذ سنوات الثمانينات من القرن الماضي، حيث برز هذا التو 
كبير في الدول المتقدمة )الو م أ، كندا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا،...وغيرها(، وارتكزت عمليات دعم ومرافقة 

 7المؤسسات الصغيرة على ثالثة محاور أساسية:

 زمة عند انطالق المشاريع؛الدعم المالي: لمعالجة مشكل عدم كفاية األموال الال -

 تسيير المؤسسات الصغيرة...وغيرها؛والتكوين: في مجال إنشاء و تطوير شبكات النصح  -

الدعم الوجيستيكي: توفير مقر لنشاط المؤسسات الصغيرة في محالت متاحة وخالل فترات زمنية محدودة  -
وخدمات إدارية مختلفة وذلك بشروط تحفيزية أقل تكلفة، باإلضافة إلى تقديم بعض النصائح البسيطة أو معقدة 

روع الصغير وتقوم بهذه العمليات من خالل االنفتاح على جميع شبكات األعمال والهيئات الحكومية حسب المش
 المختلفة لتدعيم هذه الهيئات.

أظهرت الدراسات العلمية مجموعة من الخدمات التي يمكن أن تقدمها هيئات المرافقة  وعموما   
 :8فيما يليخالل كل مرحلة ل هذه الخدمات تتمث للمؤسسات الصغيرة، قبل وخالل وبعد إنشاء المؤسسة،

 (accueille)االستقبال -1

 يظهر التحليل المقارن الذي قامت به الدراسة العديد من المالحظات على النحو التالي: 

، االستقبالعند قدوم أي مقاول إلى هيئة المرافقة ألول مرة تقام معه جلسات أولى تسمى بمرحلة    
من هيئة ألخرى، حيث أن بعضها يكتفي بأول لقاء لتقديم بعض المعلومات وتوجيه  االستقبالويختلف شكل 

م إمكانيات المشروع)شكل المشروع، المقاول)حامل المشروع( ، أما األخرى فهي تقوم منذ اللقاء األول تحليل وتقيي
 المنتج، السوق...(.
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ة المرافقة، تقوم في األساس على التعارف بين كل من حامل المشروع والهيئ االستقبالوبالتالي فمرحلة   
التوفيق بين حاجيات هيئة الدعم ومتطلبات   المشروع؛ احتياجات حالة تقدم المشروع؛كما تسعى إلى معرفة 

من هيئة ألخرى، حيث يمكن أن تكون عبارة عن مقابالت و/أو  االستقبالحامل المشروع.وتختلف مدة وشكل 
حاملي المشاريع بشكل فردي  استقبالمكالمات هاتفية دورية، أو عبارة عن مواعيد مستمرة، كما يمكن أن يكون 

متغيرة أيضا من موعد واحد إلى عدة مواعيد ومن بضع دقائق  االستقباللك فمدة أو جماعي، باإلضافة إلى ذ
 إلى عدة ساعات حسب أهمية ونوع المشروع.

هي أول اتصال بين حامل المشروع وهيئة المرافقة، والتي يطغى عليها الطابع  االستقبالفعملية     
وكذلك وضعية صاحب المشروع وما هي اإلعالمي، حيث يتم فيه أخد فكرة حول هدف المشروع وأهميته 

طموحاته وما ينتظره، في المقابل تسعى هيئة المرافقة في هذه المرحلة إلى تسليط الضوء على الخدمات التي 
ظهار أهمية المرافقة في نجاح واستمرار المشروع، ولذلك تحتاج هذه الهيئات  يمكن أن تقدمها لحامل المشروع، وا 

عالية في الميدان  الستقبال وتوجيه حاملي المشاريع، واإلجابة على األسئلة المختلفة إلى كفاءات مهنية وخبرات 
 للمقاولين الذين يختلفون في أهدافهم وطموحاتهم وفي أشكال المشاريع المقترحة.

 المرافقة خالل اإلنشاء -2

 تتميز هذه المرحلة بمجموعة من الخدمات التي تقدمها هيئات المرافقة تتمثل فيما يلي: 

 وصف المشروع؛ تقديم صاحب المشروع؛ خطة عمل تتضمن:في إعداد وتشكيل ملف إنشاء المشروع: يتمثل  -
الملف المالي: جدول  وسائل اإلنتاج؛ الوسائل التجارية؛ رقم األعمال؛ السوق؛ وصف السلعة أو الخدمة؛
في رأس المال العامل، خطة التمويل، مخطط الخزينة، الرسم على القيمة  االحتياجحسابات نتائج تقديري، 

 ، عتبة المردودية؛ TVAالمضافة
 )قروض، إعانات، مساعدات،...(؛ البحث عن الوسائل المالية: -
 ، والقانونية؛االجتماعيةالقيام بالخيارات الجبائية،  -
نجاز خطوات إنشاء المشروع.المرافقة يمكن أن تصل إلى غاية المساعدة في تخطيط  -  وا 

ذه العمليات يختلف إن هذه الخدمات المذكورة موجودة في أغلب هياكل الدعم والمرافقة، إال أن تنظيم ه
هناك بعض الخدمات التي يمكن أن تقدم لحاملي المشاريع بشكل فردي أو جماعي في حالة من هيئة ألخرى، ف

ألخيرة يتم تحقيق الحد األدنى من األبعاد الفردية)الخصوصية(، وذلك التدفق الهائل لحاملي المشاريع، وفي هذه ا
 في شكل مواعيد فردية مع حاملي المشاريع.

أيضا في الوقت المخصص لحامل المشروع ومدة تركيب المشروع: فهناك بعض الهيئات  اختالفوهناك 
تتراوح مدتها المتوسطة في التي تخصص من عدة ساعات إلى مدة محدودة بالنسبة للمشاريع البسيطة حيث 
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ساعة ومدة تركيب  40إلى 30ساعات، أما بالنسبة للمشاريع األكثر تعقيدا يمكن أن تصل من  10حدود 
 يوم كحد أدني ويمكن أن تصل إلى غاية سنة كاملة. 15المشروع تكون خالل 

القرارات الخاصة بمشروعه تحاول هيئات الدعم والمرافقة تشجيع استقاللية المقاول في اتخاذ : االستقاللية -
 وذلك راجع لسببين:

على الذات يمكن المقاول من التعلم الذاتي ألساليب قيادة وتسيير المشروع، وذلك  االعتمادهو أن  :األول -أ
، بحيث يستفيد المقاول من هذه المعارف حتى في حالة فشل االقتصاديينعلى الشركاء والمتعاملين  باالعتماد

 .تعتبر مكسب معرفي في حالة القيام بمشروع جديدالمشروع ألنها 

هو تمكين هيئة المرافقة من تحقيق اقتصاد في الخدمات المقدمة، بهدف ربح الوقت والتوجه إلى  :الثاني  -ب
بمؤسسات أخرى لخدمة المقاولين مثل  باالستعانةمشاريع جديدة، وفي هذا اإلطار تقوم أغلب هيئات الدعم 

 اتب الدراسات،...إلخ.الغرف االستشارية، ومك

 المرافقة بعد اإلنشاء )المتابعة( -3

ومع ذلك تهتم الهيئات  ،9القليل من هيئات الدعم تقوم بمتابعة المؤسسات الصغيرة بعد إنشائها ان
المتخصصة في الدعم المالي كثيرا بهذه العملية، والسبب في ذلك بدون شك هو محاولة التحقق من إمكانية 
إسترجاع األموال المقروضة، وعموما تتضمن المتابعة بعد اإلنشاء مواعيد شهرية مع صاحب المشروع طوال 

 ة:السنتين األوليتين، يتم فيها بحث العناصر التالي

 التسيير: الخزينة، الوضعية المالية، تشكيل لوحة قيادة مالية؛ -
 الجانب التجاري: البحث عن الزبائن، اإلتصال؛ -
 الرؤية اإلستراتيجية؛ -
 أسئلة مختلقة: العقود، المناقصات...إلخ. -

مع صاحب وفي حالة وجود بعض المشاكل المحتملة في بعض المشاريع، يتم تنظيم مواعيد دورية 
وهناك بعض الهيئات تقوم بتنظيم اجتماعات إعالمية كل شهرين أو ثالثة أشهر لحل هذه المشاكل. المؤسسة 

يقوم بتنشيطها مختصون، تتمحور حول تسيير المؤسسات الصغيرة، طرق التوظيف، تأمين الممتلكات 
 واألشخاص، اإلعفاءات،...إلخ.

جراءات المتبعة واألدوات والوسائل المستخدمة، هناك اختالفات كبيرة بين المرحلتين، من مدة المرافقة، اإل
 :منها مايلي أسباب عدة إلى االختالفاتوترجع هذه 
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هو قلة التمويل المخصص للمتابعة بعد اإلنشاء، هذه النقطة تفسر في جزء منها تشابه عملية  :األول  -أ
 اإلنشاء القانوني، والعمل على تشجيع استقاللية المشاريع.

مرتبط بالكفاءات الواجب تجنيدها من أجل تأمين المتابعة بعد إنشاء المشاريع الجديدة، هذه  فهو :الثاني  -ب
هذه المرحلة أكثر من المراحل السابقة، التي تحتوي إجراءات إدارية بسيطة وخدمات أقل  الكفاءات مطلوبة في

تعقيدا، أما في هذه المرحلة يحتاج المشروع الصغير إلى مراقبة ومتابعة المتخصصين في مجاالت 
يير الموارد البشرية، التنظيم،التسيير المالي، مراقبة التسيير، التسيير التجاري، تحليل القرارات اإلستراتيجية، تس

 .االجتماعيةالتسيير الجبائي والقوانين 

لكن في الواقع من الصعب توفير كل هذه الكفاءات، وهو أمر يتحقق نادرا في بعض هيئات المرافقة، 
باإلضافة إلى ذلك من الصعب إيجاد أشخاص يمتلكون معارف عميقة في كل هذه المجاالت، وبالتالي 

ين على المعارف األساسية وبعض الخبرة الميدانية إن أمكن، للوصول في النهاية إلى فالمطلوب توفر المرافق
 اإلجابة على انشغاالت أصاب المشاريع.

يكمن في خصوصية هذه المرحلة، فالمتابعة بعد اإلنشاء تقتضي إجابة المرافقين على األسئلة  :الثالث -ج
مجال واسع ومعقد )تحليل المشاكل مع العمال،  المطروحة من طرف أصحاب المشاريع، هذه األسئلة تغطي

مشاكل تسديد الزبائن، معالجة مشاكل تسييرية واجتماعية،...إلخ(، حيث انه عادة ما يطلب المقاولون أجوبة 
دقيقة عن هذه المشاكل وفي حالة عدم تحقيق ذلك يمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية كبيرة على المشروع، وبالتالي 

 لمتابعة بعد اإلنشاء على عالقة تشاورية بين المؤسسة وجهاز المرافقة.يجب أن ترتكز ا
نصل في النهاية إلى أنه حتى هذه الهيئات تعاني من مشكل كبير وهو صعوبة الحصول على الكفاءات 

 الالزمة لمرافقة المشاريع، مما يؤدي إلى صعوبة تطوير الخدمات التي تقدمها هذه الهيئات. 

 المرافقة الجيدةخصائص  -4
المتخصصين في هذا المجال على جملة من العناصر التي تميز  اتفق، المرافقة لحكم على أداء هذه الهيئاتل

  10المرافقة الجيدة، تتمثل هذه العناصر فيما يلي:

وهذا يعني توافق إمكانيات وكفاءات المقاول مع نوعية مشروع(: -المرافقة تستلزم االرتباط )فرد -4-1
لذي يحمله مما يؤدي إلى وجود توافق مستمر بين الفرد والمشروع وليس فقط في المرحلة األولية المشروع ا

 "  المقاول والمشروع معا من مختلف المشاكل المتوقعة.تأمينهذا العنصر يسمح بـ " ،لتسيير المشروع

مقدمة للمشروع، على العكس فعمل الخبراء يرتكز على الخدمات التقنية ال المرافقة ترتكز على الشخص: -4-2
فال يكفي تدعيم المقاول من الناحية المادية والمالية، ألن عملية المرافقة تكون خالل فترة زمنية محددة البد 

 للمقاول أن يستفيد فيها للتحكم بتسيير مشروعه في المستقبل البعيد.
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حتى في حالة وجود بديل أكثر سرعة في القيام بعمليات المرافقة يجب أن تشجع استقاللية الشخص:  -4-3
تتبع المشروع بدال عن المقاول )خطة األعمال مثال( والتي تقوم بعض الهيئات بمنح المقاول منهجية العمل وهذا 
لتحقيق اقتصاد في الوقت )وبالتالي في التكاليف( وهذا ما ينتج عنه العديد من المشاكل مستقبال، وبالتالي 

افقة الجيدة تقتضي تركيز هيئة المرافقة على جعل حامل المشروع يفهم لمدا يجب أن ينفق بشكل معقول في فالمر 
 ...وغيرها. االستثمارات إهالكاستثماراته، كيف يتحكم في الخزينة، المدة الزمنية المثلى لتسديد الديون، 

المرافق قادرا على مصارحة منذ االستقبال، يجب أن يكون  المرافقة يجب أن تتضمن تسيير الفشل: -4-4
المقاول الجديد إذا ما كان المشروع غير قابل لتحقيق في تلك الحالة، فهناك فئة هشة من المقاولين تأتي 
بمشاريع ال يتم المصادقة عليها، وبالتالي على هيئات المرافقة التوفر على تقنيين متخصصين يمكن أن يساعدوا 

خطاء مشاريعهم، وهكذا فيما يخص المشاكل المالية حيث يتوجب على هذه الفئة من المقاولين في تصحصح أ
يجاد الحلول دون الدخول في مشاكل بين  المرافق العمل مع حامل المشروع على تشخيص موضوعي للحالة وا 

 منظمات التمويل الرأسمالي. ة التي تمثل االقتصاد التضامني و هيئات المرافق
 .(:خصائص المرافقة الجيدة01الشكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D Régis, H Norbert, V David, Op Cit, p5 املصدر:

التأهيل  المقاولين من بينها البطالين ذو هناك فئات مختلفة من االحترافية مهما كانت الفئة المستهدفة: -4-5
الضعيف حيث يرى المختصين أن مرافقة هذه الفئة من حاملي المشاريع تأتي من مرجعية اجتماعية أكثر منها 

 رؤية شاملة للشخص المقاول

تركيز على الشخص أكثر منه على 

 الخدمات المقدمة

الفرد  استقاللية االعتباراألخذ بعين 

 المقاول

مهما كانت فئة الجمهور  االحترافية

 المستهدف

 األخذ في الحسبان تسيير الفشل

المرافقة الفعالة يجب أن 

التالية:يتوفر فيها العناصر   

الدعم في تخطيط وتنفيذ المشروع 

 )المرافقة فبل وبعد اإلنشاء(
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ن كان المقاول يعتمد في تعامله مع حاملي المشاريع على االستماع والفهم الجيد  اقتصادية، إال أنه حتى وا 
ظهار جميع عناصر المرتبطة بإنشاء المشروع ألهداف المقاول )خاصة فئة البطالين(، يجب على المرافق إ

 والكالم باحترافية كبيرة مع المقاول بهدف وضع المشروع في المكان والطريق الصحيح.

فالمرحلة األولى يقوم بها  المرافقة تقوم في إنجاز المشاريع على مرحلتين،)التصور(التخطيط والتنفيذ: -4-6
أما التنفيذ فيعتبر نقطة االنطالق في المرحلة العملية التي يجب فيها وقوف الهيئة المرافقة إلى  غالبا المقاول،

 جانب المقاول منذ انطالق النشاط وطول فترة تنفيذ المشروع )فترة اإلنشاء(. 

 في الجزائرة الصغير إنشاء المؤسسات ثالثا: تقييم تجربة دعم ومرافقة 

لقد أصبح قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذا أهمية بالغة فـي الجزائـر، بـالنظر إلـى كونـه أحـد ركـائز 
التحول إلى اقتصاد السوق، حيث عملت الدولة على تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل جملة من 

هـدف تنميـة وتطـوير ديناميكيـة إنشـاء المشـاريع، بالبرامج والسياسـات والهيئـات المتخصصـة فـي دعـم هـذا القطـاع 
 .مما يعود بالنفع على التنمية الوطنية

  أهم هيئات دعم المقاوالتية ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر -1

عرفــت الجزائــر عــدة إصــالحات اقتصــادية كــان الهــدف منهــا التحــول نحــو اقتصــاد الســوق كــان مــن بينهــا 
الصغيرة والمتوسطة، فقامت بإنشاء مجموعة من الهيئات المختصة في  هيئات دعم المقاوالتية ومرافقة المؤسسات

 ا المجال تتمثل أهمها فيما يلي:ذه

أنشــأت هــذه الوكالــة بمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم : ANSEJالوكالةةة الوطنيةةة لةةدعم تشةةغيل الشةةباب  -1-1
، وقـــد كانـــت فـــي البدايـــة  موضـــوعة تحـــت إشـــراف رئـــيس الحكومـــة، 1996ســـبتمبر  08المـــؤري فـــي  296-96

ويتــولى الــوزير المكلــف للتشــغيل المتابعــة العمليــة لنشــاطها، تــم تحولــت لنصــبح تابعــة لــوزارة التشــغيل والتضــامن 
ن كــان الهــدف مــن إنشــائها اجتمــاعي فــي  المــالي. واالســتقاللتــع بالشخصــية المعنويــة الــوطني،  وهــي هيئــة تتم وا 

 :  11إطار سياسة التشغيل ومكافحة البطالة، فأنها أيضا توكل بالمهام التالية

 تدعيم وتقديم االستشارة، ومرافقة الشباب ذوي المشاريع في تطبيق مشاريعهم االستثمارية؛ -
ـــف تبليـــغ الشـــباب ذوي  - ـــة، بمختل ـــذين اســـتفادت مشـــاريعهم مـــن قـــروض البنـــوك والمؤسســـات المالي المشـــاريع ال

 اإلعانات التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب واالمتيازات األخرى التي يحصلون عليها؛
 القيام بمتابعة االستثمارات التي ينجزها الشباب ذوي المشاريع؛ -
مات ذات الطـابع االقتصـادي، والتقنـي، التشـريعي والتنظيمـي المتعلقـة وضع تحت تصرف الشباب كافة المعلو  -

 بممارسة نشاطهم؛
 إحداث بنك للمشاريع المقيدة اقتصاديا واجتماعيا. -
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كهيئـة حكوميـة تحـت  APSI االسـتثمارأنشـئت وكالـة ترقيـة ومتابعـة : االستثمارالوكالة الوطنية لتطوير  -1-2
فـي أوت  االسـتثمار، ومنـذ صـدور قـانون 199312ار الصـادر فـي إشراف رئيس الحكومـة بموجـب قـانون االسـتثم

، حيـث ورد ANDI االسـتثمار، بالوكالة الوطنيـة لتطـوير APSI االستثمار، عوضت وكالة ترقية ومتابعة 2001
مــن القــانون الــذي يــنص علــى مــا يلــي: "تنشــأ لــدى رئــيس الحكومــة وكالــة لترقيــة  7إنشــاء هــذه الوكالــة فــي المــادة 

 ودعمها ومتابعتها "،  االستثمارات

 : 13مايليلقد أوكلت العديد من المهام لهذه الوكالة منها مهام الوكالة: -أ

 تنميتها  ومتابعتها؛ضمان ترقية االستثمارات و  -
 استقبال وا عالم ومساعدة المستثمرين الوطنيين واألجانب؛ -
تسهيل اإلجراءات المتعلقة بإقامة المشاريع من خدمات الشباك الموحد الذي يظم جميع المصالح اإلدارية  -

 ذات العالقة باالستثمار؛
 منح االمتيازات المرتبطة باالستثمار في إطار الترتيبات المعمول بها؛ -
 تسيير صندوق دعم االستثمارات؛ -
 لقة باالستثمار؛ضمان التزام المستثمرين بدفاتر الشروط المتع -
 مراقبة ومتابعة االستثمارات لتتم في إطار الشروط المحددة؛ -
 تقديم التسهيالت الجمركية الخاصة بوسائل اإلنتاج والمادة األولية في المدة المحددة. -

ويظم الشباك الموحد للوكالة كافة األدوات والتنظيمـات التـي لهـا عالقـة باالسـتثمار، ويقـوم بتقـديم الخـدمات 
ارية الضرورية بالتنسيق مع الجهات والهيئات التـي لهـا عالقـة بإنشـاء المؤسسـات، حيـث تظـم الوكالـة ممثلـين اإلد

عن المؤسسات والهيئات المعنية مباشرة باالستثمار، ومنها المركز الـوطني للسـجل التجـاري، مـديريات الضـرائب، 
يريات السـكن والتعميـر، مديريـة التشـغيل، مديريــة الوكـاالت العقاريـة، ولجـان دعـم المشـاريع المحليـة وترقيتهـا، ومـد

الخزينــة ، البلــديات المعنيــة، والتــي تكــون ممثلــة فــي هــذا الشــباك مــن أجــل تخفيــف وتســهيل اإلجــراءات التأسيســية 
 للشركات وضمان الالمركزية في إنجاز المشاريع على مستوى الواليات التابعة.

ر وهـــو مكلـــف بتمويـــل المســـاعدات التـــي تقـــدمها الدولـــة كمـــا تحتـــوي الوكالـــة علـــى صـــندوق لـــدعم االســـتثما
 للمستثمرين في شكل امتيازات جبائية وجمركية وتغطية تكاليف القاعدة الهيكلية الالزمة إلنجاز االستثمارات.

الصندوق بمقتضـى المرسـوم  أنشئ(:FGARصندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: ) -1-3
بهـدف ضــمان القـروض الضــرورية لالسـتثمارات التــي يجــب  11/11/2002المـؤري فــي  373-02التنفيـذي رقــم 

ـــــم  ـــــانون رق ـــــي الق ـــــى المؤسســـــات الصـــــغيرة والمتوســـــطة أن تنجزهـــــا كمـــــا هـــــو محـــــدد ف ـــــي  18-01عل المـــــؤري ف
  14والمتوسطة، ويتولى الصندوق ما يلي: والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة 12/12/2001
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 المجـاالت التاليـة: التدخل في منح الضمانات لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنجز استثمارات فـي -
 جديد التجهيزات؛  توسيع المؤسسات؛إنشاء المؤسسات؛ ت

 إقرار أهلية المشاريع والضمانات المطلوبة؛  -
 ها الهيئات الدولية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ضمان متابعة البرامج التي تضمن -
 متوسطة المستفيدة من ضمان القروض؛والمساعدة التقنية لفائدة المؤسسات الصغيرة وال االستشارةضمان  -
ــــة  - ــــاتترقي ــــة المؤسســــات الصــــغيرة  االتفاقي ــــي إطــــار ترقي ــــي تنشــــط ف ــــل بالمخــــاطر الت ــــي تتكف المتخصصــــة الت

 والمتوسطة وتطويرها؛
 ضمان متابعة المخاطر الناجمة عن ضمان القروض، وتسليم شهادات الضمان الخاصة بكل صيغ التمويل؛  -
 إعداد اتفاقيات مع البنوك والمؤسسات المالية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ -
وتـدعيمها القيام بكل عمل يهدف إلى المصادقة على التـدابير المتعلقـة بترقيـة المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة  -

، حيــث يحــل الصــندوق محــل البنــوك والمؤسســات الماليــة فيمــا يخــص آجــال تســديد االســتثماراتفــي إطــار ضــمان 
 المستحقات، وفي حدود تغطية المخاطر طبقا للتشريع المعمول به.

القرض المصغر يوفر خدمات مالية جهاز  (:ANGEMالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر) -1-4
احتياجات المواطنين غير المؤهلين لالستفادة من  القرض البنكي والمشكلين أساسا  من فئة متماشية مع 

األشخاص بدون دخل أو ذوي الدخل غير المستقر أو البطالين والذين ينشطون عموما في القطاع غير الشرعي، 
 :15ت والخدمات التي يوفرها الجهاز فيما يليوتتمثل المساعدا

 دج موجهة لشراء المواد األولية؛ 30.000عدى سلفة بدون فائدة ال تت -
دج  400.000مليون سنتيم و 05دج أي  50.000قرض بنكي صغير للمشاريع التي تتراوح قيمتها ما بين  -

 %. 90% إلى  80مليون سنتيم بفوائد مخفضة بنسبة  40أي 
فقط، بل يتعدى ذلك إلى  وال تمنح الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر للمستفيدين المساعدات المالية

مساعدات غير مالية كالتوجيه والمرافقة على مستوى كل الدوائر ، الدراسة التقنية واالقتصادية للمشروع، والتكوين 
تسيير المؤسسة، وكذا إعطاء الفرصة لهؤالء المستفيدين من المشاركة في المعارض و  في التربية المالية 

 .جديدة لتسويق منتجاتهم فضاءلتكذا خلق واكتساب خبرات مختلفة و  صالونات أين يتم التعارف بينهموال

أنشأت الجزائر مجموعة من الحاضنات التكنوليجية بهدف تشجيع المشاريع  الحاضنات التكنولوجية: -1-5
كل من العاصمة، وهران، ادرار، قسنطينة، بعض الواليات على غرار ذات البعد التكنولوجي اإلبداعي، في 
مكن تقييم النتائج التي توصلت إليها هذه الحاضنات بسبب حداثة ال ي اآلنوورقلة مؤخرا ... إال انه إلى غاية 

 .16هذه التجربة وعدم تعميمها في الجزائر

 المقاوالتية تقييم الواقع الجزائري في مجال المرافقة -2
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الدراسات التي اهتمت بتقييم هيئات دعم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في من خالل بعض 
الصغيرة  إلى أن هناك نقص في فعالية هيئات دعم المقاوالتية ومرافقة المؤسسات تم التوصل  الجزائر

عملية  يعود أساسا إلى عدم وضوح أهداف هذه الهيئات، ففي الوقت الذي ترتكز والمتوسطة في الجزائر وهذا
جة األولى المرافقة المقاوالتية على ضرورة إنجاح المشاريع المنبعثة في إطار هذه الهيئات، فالدولة تهدف بالدر 

ثر على فعالية أك بالسماح ألكبر عدد من الشباب من إنشاء مؤسسات صغيرة، وهذا ما إلى محاربة البطالة وذل
 .   17ات المرافقة من أجل إنجاح هذه المشاريع الصغيرهيئات المرافقة فهي ال تركز كثيرا على تفعيل عملي

في نظرة إلى أهم مميزات هيئات دعم المقاوالتية ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر و 
يظهر مدى مساهمتها في زيادة إنشاء وتطوير العديد المؤسسات الصغيرة، إال أن أثرها على التنمية االقتصادية 

 :18وذلك لألسباب التالية  ،يبقى غير ظاهر

، وبالرغم من )التمويل، ضمان القروض،االمتيازات الجبائية،...وغيرها( تقديم الخدمات المالية ىالتركيز عل -
ذلك فهي ال تؤثر بقوة على البنوك في منح القروض للشباب، حيث ال تزال عمليات التمويل تخضع لنفس 

 ؛ومحسوبية وغيرهااآلليات البيروقراطية من ضمانات 
حيث شبهت هذه باإلدارات العامة البيروقراطية عالقاتها مع الزبائن حاملي : التركز على الجوانب اإلدارية -

المشاريع ال تتعدى إعداد وتسليم الملفات، بالرغم من أن من أهدافها تسهيل اإلجراءات اإلدارية لحاملي المشاريع 
 مختلف المؤسسات الفاعلة في ذلك؛ مع
يمكن أن يؤدي إلى عدم استغالل  العديد من الخصائص التنموية  كزية صنع القرار في هذه الهيئات: وهذامر  -

 المحلية، ألن هذه اإلستراتيجية ال تأخذ بعين االعتبار الخصائص التنموية لبعض المناطق؛ 
، حيث التحسيسنتجة للثروة وضعف عمليات قدرة على توجيه استثمارات الشباب نحو المشاريع المالعدم  -

قطاع غير المنتجة للثروة على حساب ال النشاطاتوبعض نالحظ تزايد عدد المؤسسات المصغرة في قطاع النقل 
 ؛ي والزراعي غالباالصناع

عدم استجابة التمويل المقدم لمتطلبات غالبية الشباب الجزائري المسلم الذين يطالبون بقروض بدون فائدة  -
 ؛من عدد المشاريعلتمويل المشاريع مما يحد 

ألصحاب المؤسسات، مما يؤدي إلى  هذه الهيئاتالتي تقدمها خالل وبعد اإلنشاء ضعف خدمات المرافقة  -
 فق العديد من المشاريع عن النشاط؛تو 
مشاريعهم وتوجيههم بالشكل عدم االهتمام بالمرحلة األولى )االستقبال( لفهم ومناقشة حاملي المشاريع حول  -

 الصحيح؛
بها هذه  هذه الهيئات إلفراد متخصصين في مجال المرفقة مما يحد من فعالية المجهودات التي يقومافتقاد  -

 المؤسسات في هذا المجال؛



..-، ص.ص:..2017(، ديسمبر 1العدد )/( 04مجلة أبحاث ودراسات التنمية، المجلد )  

105 

 

كبر عائق يواجه هذه الهيئات هو افتقاد غالبية حاملي المشاريع للروح والفكر المقاوالتي بمفهومه الحقيق أإن  -
 الذي يرتكز على مزيج من اإلبداع والمخاطرة الخصائص القيادية. 

 خاتمة
سسات عم المقاوالتية ومرافقة المؤ دأن التجربة الجزائرية ال زالت في  بدايتها في مجال يمكن أن نستنتج 

مية في عمليات الصغيرة والمتوسطة، لكن بجب تفعيل هذه الهيئات من خالل العمل على انتهاج األساليب العل
إلى بعض التعديالت المتعلقة بالمحيط  باإلضافةتفعيل القوانين السياسات المرسومة الدعم والمرافقة و 

نشاءاالستثماري، فالتنمية االقتصادية وتنمية روح المقاولة  لمؤسسات هي نتيجة لتفاعل مجموعة من العوامل، ا وا 
توفير المناي  ىإل باإلضافةكالثقافة، والنظام التعليمي وهيئات دعم المقاوالتية ومرافقة المؤسسات الصغيرة 

     ا التوجه.إلنجاح هذ ماالستثماري المالئ

يجب ، متوسطةة والات الصغير المشاريع المؤسس إنشاءوبناءا على ذلك فهيئات المرافقة المقاوالتية ودعم 
  :ما يلي أن تحضي بالكثير من االهتمام لتفعيل دورها في ترقية ديناميكية إنشاء المشاريع، وذلك من خالل

تنمية إلى القطاعات التركيز على جانب اإلعالم والتوجيه الذي يعتبر أول عناصر المرافقة، بهدف توجيه ال -
 األكثر أهمية؛

ل إعالم الوكالة في هذه تفاقيات مع مختلف الجامعات ومراكز التكوين المهني تهدف إلى تفعيل وسائوضع ا -
 المؤسسات؛

مبادئ  االستقبالفي مختلف مراحل مرافقة المؤسسات الصغيرة:  هيئات المرافقةالعمل على تكوين أعوان  -
نشاء المشاريع، الجانب  ؤسسات؛اإلداري وجانب التسيير الم دراسات الجدوى وا 

امل العمل على تفعيل االتفاقيات المبرمة مع مختلف المؤسسات المتدخلة في إنشاء المؤسسات والتنسيق والتك -
 لتسهيل عملية إنشاء المؤسسات؛

كل منطقة وحاجيات التنمية  توجيه المشاريع الجديدة المنشأة، في مختلف الفروع حسب خصوصية ومؤهالت -
 فيها؛

توسيع المعارض الدورية الداخلية والخارجية للمساهمة في تسويق منتجات المؤسسات الصغيرة، وكذا إنشاء  -
شركات أو وكاالت متخصصة في التسويق لمساندة المؤسسات الصغيرة كقنوات لتوزيع وتصدير منتجات هذه 

 المؤسسات الكبيرة والصغيرة؛ ن بينالمؤسسات، وتشجيع التعاقد من الباط

لصغيرة وتوسيعها في كافة مشاتل المؤسسات في دعم المؤسسات او  حاضنات األعمال تفعيل دور -
 وتسهيل العمل على تقليص مدة دراسة وتمويل المشروع من خالل تقليص اإلجراءات اإلدارية في المناطق؛

 ؛اإلجراءات مع البنوك
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والعمل  ح بدون فائدة وفي معدالت الفائدة الممنوحة من طرف البنوكإعادة النظر في نسبة القرض الممنو  -
 ؛على منح القروض بدون فوائد

تشكيل لجان محلية تظم ممثلين عن مختلف الفاعلين في عملية إنشاء المؤسسات على غرار مجلس التوجيه  -
 على مستوى المديرية العامة، لزيادة التنسيق وتسهيل إجراءات اإلنشاء.
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 التنمية المستدامة أهداف دور التدقيق البيئي في تحقيق
Le rôle de l'audit environnemental dans la réalisation des objectifs de développement durable 

 ، الجزائر1جامعة سطيف       1شريقي عمرد. 
 ، الجزائر1جامعة سطيف       2براهيمي لبنى. أ

Dr. CHERIGUI Omar, University of SETIF 1, Algeria 

 BRAHIMI Loubna, University of SETIF 1, Algeria 

 
 :الملخص

للبحث في مختلف الجوانب التي يتضمنها التدقيق البيئي ارتباطا بأهميته الواضحة والكبيرة والمتزايدة، تهدف هذه الدراسة 
التي تساهم اآلليات أهم  كأحدالبيئي براز الدور التنموي للتدقيق ، وا  التنمية المستدامةو التدقيق البيئي من خالل تناول ماهية كل من 

  المستدامة.تحقيق أهداف التنمية 

تعزيز وقد بّينت نتائج الدراسة أن التدقيق البيئي له دور كبير ومهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك من خالل 
مما  ،حوكمة البيئيةلوكذا تفعيل مقومات ا البيئية لقوانين البيئية، إضافة إلى التصدي لمختلف المخاطرألنظمة واباعمليات اإلذعان 

أكثر من كونه وسيلة  االقتصادية من أهم وسائل التحسين في المؤسسات هو يعتبر اليومو ، المستدام تحسين األداء البيئييساهم في 
  للمراقبة.

 .، حوكمة بيئيةتدقيق بيئي، تنمية مستدامة، تلوث بيئي، أداء بيئي، مخاطر بيئية الكلمات المفتاحية:
 Résumé: 

Cette étude vise à examiner les divers aspects contenus dans l’audit environnemental qu’est 

de plus en plus d’importance, en abordant ce à la fois audit environnemental et le développement 

durable, et pour mettre en évidence le rôle de développement de l’audit environnemental comme 

l’un des mécanismes les plus importants qui contribuent à la réalisation des objectif du 

développement durable.  

Les résultats de l'étude ont montré que l'audit environnemental joue un rôle très important 

dans la réalisation des objectifs du développement durable, par le renforcement des règles de 

conformité et les lois environnementales et les processus, en plus de faire face aux différents risques 

pour l’environnement, ainsi que l’activation des éléments de gouvernance environnementale, ce qui 

contribue à l’amélioration de la performance environnementale, il est considéré comme le moyen le 

plus important aujourd’hui d’amélioration dans les institutions économiques plutôt qu’un moyen de 

contrôle. 

Mots-clés: développement durable, audit environnemental, pollution environnementale, 

performance environnemental, risques environnementales, gouvernance environnementale.  
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2 brahimiloubna06@gmail.com 



 دور التدقيق البيئي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة                                                   لبنى أ.براهيمي، شريقي عمرد.

108 

 
 مقدمة

البيئة هي اإلطار الذي يعيش فيه اإلنسان، بما فيها من تربة وماء وهواء، ويتميز هذا اإلطار بالتوازن 
الطبيعي بين العناصر المكونة له، لكن هذا التوازن قبل تدخل اإلنسان بنشاطاته المختلفة التي أحدثت تغيرات 

تزايد ثقب طبقة األوزون وغيرها درجات الحرارة و  وارتفاعجسيمة فيها مما أحدث أثارا بالغة على البيئية كالتلوث 
سلوكيات من المشاكل البيئية التي أصبحت تهدد الوجود البشري، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في 

كان لزاما عليها تفعيل أدائها البيئي جنبا للبيئة وخاصة منها االقتصادية. و ونشاطاته المختلفة الملوثة  اإلنسان
جنب مع أدائها االقتصادي وهو ما يترجم أبعاد التنمية المستدامة التي أصبحت اليوم نموذجا تنمويا إلى 

 ومطمحا من المطامح الرئيسة ألي خطة تنموية.
وتتبلور أهمية التدقيق البيئي في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة باعتباره من أهم الركائز والدعائم التي  

من خالل تعزيز عمليات اإلذعان باألنظمة  ة.اء البيئي، ومن ثم تحقيق تنمية مستديمن األدتساهم في تحسي
والقوانين والتشريعات البيئية، وكذا التنبؤ المبكر لمختلف المخاطر البيئية، فهو يعد أهم اآلليات التي تدعم تطبيق 

 مبادئ الحوكمة البيئية.
عناصر التنوع البيولوجي وعلى الموارد االقتصادية وتعتبر اآلثار البيئية السالبة التي انعكست على  

وبالتالي فالبد من الـتأكيد على أهمية  والبشرية من أهم العوامل التي أدت إلى ظهور مفهوم التنمية المستدامة.
 ضمان التنمية المستدامة الشاملة. برامج التدقيق البيئي ودروه في

 مشكلة البحث:
 ،دى مساهمة التدقيق البيئي في تحقيق متطلبات التنمية المستدامةتتجلى مشكلة البحث الرئيسة في م

التنمية  تحقيق أهدافكيف يساهم التدقيق البيئي في وعليه يمكن صياغة مشكلة البحث في السؤال التالي: 
 المستدامة؟

 أهداف البحث: 
 يهدف بحثنا إلى تحقيق عدة أهداف نلخصها في اآلتي:

 المفاهيم والمضامين المتعلقة بالتنمية المستدامة؛إبراز مختلف  -
 التعريف بمفهوم التدقيق البيئي كأحد األنواع الحديثة للتدقيق؛ -
 إبراز الدور التنموي للتدقيق البيئي كأحد أهم اآلليات التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة. -

 خطة البحث:
 ر رئيسية كما يلي:لتحقيق أهداف البحث، تم تقسيم البحث إلى ثالثة محاو 

 وال: مدخل عام للتنمية المستدامة؛أ −
 ثانيا: ماهية التدقيق البيئي؛ −
 ثالثا: دور التدقيق البيئي في تحقيق التنمية المستدامة. −
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 أوال: مدخل عام للتنمية المستدامة
نتيجة الضغوطات أحتل مفهوم التنمية المستدامة مكانة هامة لدى الباحثين والمهتمين وصناع القرار   

مة، المتزايدة من المجتمع ومنظمات حماية البيئة، وقد اختلف الباحثون في تحديد مفهوم التنمية والتنمية المستدا
مصطلح حديث، لكن المفهوم يعتبر قديما، حيث يركز المفهوم في كيفية  فمصطلح التنمية المستدامة هو

جيال الحاضرة دون المساس بحق األجيال القادمة في هذه استغالل الموارد المتاحة بشكل عقالني من طرف األ
 الموارد.

 تعريف التنمية المستدامة .1-1
مع اشتداد الوعي في مختلف أنحاء العالم بالقضايا البيئية، ظهر مفهوم جديد للتنمية والذي أطلق عليه 

تج عن انعقاد اللجنة . وقد ن1972مصطلح التنمية المستدامة والذي تبلورت خطوطه في مؤتمر ستوكهولم سنة 
تبني  1987سنة  بعنوان " مستقبلنا المشترك" Brundtlandنتالند و بر بعد إصدار تقرير العالمية للبيئة والتنمية 

والتي عّرفتها بأنها التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون  طلح التنمية المستدامة بشكل رسميمص
فاالستدامة هي نموذج للتفكير حول المستقبل  إذن 1وتطلعاتهم.المساس بقدرة األجيال القادمة لتلبية احتياجاتهم 

سين جودة الذي يضع في الحسبان االعتبارات البيئية واالجتماعية واالقتصادية في إطار السعي للتنمية وتح
 2الحياة.

فالتنمية المستدامة تعني أن يكون هناك تضامن بين الجيل الحالي واألجيال القادمة، بحيث تضمن حقوق 
األجيال المقبلة في الموارد البيئية، وتتمثل أهداف التنمية المستدامة في تحسين ظروف المعيشة لجميع سكان 

 3ار لكل فرد.العالم، وتوفير أسباب الرفاهية والصحة واالستقر 
والبيئية واالجتماعية عبر مختلف  االقتصاديةتتطلب التنمية المستدامة التكامل بين مختلف األهداف و 

، ليكون هناك تكامل بين جميع مراحل صنع التجزؤالقطاعات واألقاليم واألجيال، فهي تتطلب القضاء على 
 4مستدامة.القرار من أجل التحرك نحو التنمية مما يحقق تنمية 

تقوض الممارسات الحالية مستويات المعيشة في  أالوصلب مفهوم التنمية المستدامة هو وجوب 
الحالية أن تحافظ على الموارد والقاعدة البيئية أو تحسينها لضمان  االقتصاديةالمستقبل، أي ينبغي للنظم 

 5المستويات المعيشية أو مستويات أفضل لألجيال القادمة.
مكننا القول أن التنمية المستدامة هي استغالل الموارد بشكل عقالني لتلبية حاجات الجيل ومما سبق، ي

الحاضر دون المساس بموارد جيل المستقبل، أي هي التنمية التي تترك الجيل الحالي يفكر في احتياجات 
غير المتجددة  خاصة وتطلعات جيل المستقبل، وذلك من خالل المحافظة على الموارد الموجودة في البيئة،

 منها، وبشكل رئيسي الحفاظ على البيئة.
 أهداف التنمية المستدامة .1-2

 6:تهدف التنمية المستدامة إلى تحقيق عدة أهداف نلخصها في اآلتي
 المحافظة على سالمة العمليات البيئية األساسية في النظم البيئية كقدرة التربة على استعادة خصوبتها؛ -
 الموجودة في الكائنات الحية بالعالم؛صيانة المكونات الوراثية  -
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 تأمين االستخدام المتواصل لألنواع والكائنات الحية والنظم البيئية مثل األسماك والغابات وغير ذلك؛ -
 اختيار وسائل تكنولوجية ينتج عنها كميات محدودة من المخلفات كما تعتمد على إعادة تدوير المخلفات؛ -
 عية؛ترشيد وحسن اختيار المواقع الصنا -
 المحافظة على التوازن بين الموارد المتاحة والحاجات األساسية البشرية على المدى البعيد،  -
 تحقيق المشاركة الشعبية الواسعة من خالل تشجيع مؤسسات المجتمع المدني على نشر الوعي البيئي؛  -
 وضع خطط لتنمية الموارد الطبيعية في إطار زمني يحقق العدالة بين األجيال؛ -
 اون اإلقليمي والدولي لمواجهة متطلبات البيئة ومشكالتها.التع -

 أهمية التنمية المستدامة  .1-3
إن المؤسسات التي تعمل على تحقيق التنمية المستدامة من خالل إحداث تغيرات سواء تعلقت  

 بالسياسات أو العمليات أو المنتجات يمكنها تحقيق مجموعة من المنافع تتمثل فيما يلي: 
إن النظر إلى عمليات المؤسسة من خالل عدسة التنمية المستدامة من شأنه أن يخفض  ميزة تنافسية:خلق  .أ

التكاليف ويزيد من العوائد، فالمؤسسات التي تطور منتجات تقدم حلوال جديدة لمشاكل قديمة مما يؤدي إلى زيادة 
أقل ومع بقاء العوامل األخرى على حصتها في السوق كما أن إنتاج نفس المستوى من اإلنتاج في ظل مدخالت 

 حالها سيكون لها أثر بيئي واقتصادي ايجابي، إضافة إلى أثرها اإليجابي على التكلفة الخاصة بالمؤسسة.
إن المؤسسات التي تقوم بإعداد ونشر تقارير االستدامة هي المؤسسات التي يزيد فيها  تخفيض المخاطر: .ب

لقوانين وتجنب التهديدات التي قد يترتب عليها تلويث البيئة والتي احتمال تخفيض مخاطر عدم االتفاق مع ا
 تنشر هذهيمكن أن تؤثر سلبا على أدائها المالي وسيولتها، وذلك بالمقارنة مع المؤسسات التي ال تعد وال 

 التقارير.
إن عدم استجابة المؤسسات لتحديد األثر البيئي واالجتماعي واالقتصادي  االحتفاظ بوالء أصحاب المصالح: .ج

لكل مرحلة من مراحل العملية اإلنتاجية سوف يعرضها لمخاطر جوهرية مما قد يهدد والء أصحاب المصالح، 
ال ستكون مدفوعة  فالمؤسسات التي تستجيب اآلن هي التي يمكنها أن تتخذ قراراتها واختياراتها بنفسها وا 

 7لالستجابة لجماعات الضغط أو تنصاع لمعايير يضعها اآلخرون.
 أبعاد التنمية المستدامة .1-4

 إن التنمية المستدامة تتضمن ثالث أبعاد أساسية تتمثل في:
يتمحور البعد االقتصادي للتنمية المستدامة حول االنعكاسات الراهنة والمستقبلية لالقتصاد البعد االقتصادي:  .أ

رح مسألة اختيار تمويل وتحسين التقنيات الصناعية في مجال توظيف الموارد الطبيعية. على البيئة، إذ يط
 8وتمثل العناصر التالية البعد االقتصادي: 

 النمو االقتصادي المستديم؛ −
 ،االقتصاديةالعدالة  −
 إشباع الحاجات األساسية. −



..-، ص.ص:..2017(، ديسمبر 1العدد )/( 04مجلة أبحاث ودراسات التنمية، المجلد )  
 

111 

نظيفة وسليمة يمارس من خاللها جميع : وهو حق اإلنسان الطبيعي في العيش في بيئة البعد االجتماعي .ب
األنشطة مع كفالة حقه في نصيب عادل من الثروات الطبيعية والخدمات البيئية واالجتماعية، لتلبية احتياجاته 
األساسية من مأكل، مشرب وهواء فضال عن االحتياجات المكملة للرفع من مستوى معيشته، وذلك بالتأكيد دون 

 9لقادمة.التقليل من فرص األجيال ا
النظام المستدام بيئيا يجب أن يحافظ على قاعدة ثابتة من الموارد الطبيعية، وتجنب اإلسراف  البعد البيئي: .ج

نتاجية التربة  الزائد للموارد المتجددة وغير المتجددة، ويتضمن ذلك حماية التنوع الحيوي واالتزان الجوي وا 
 10عادة كموارد اقتصادية. واألنظمة البيئية الطبيعية األخرى التي ال تصنف 

 المستدامة التنميةمبادئ  .1-5
إن تحقيق التنمية المستدامة يستند إلى مجموعة من المبادئ التي ترتبط بمجاالت االستدامة الثالثة، 

 11وتتمثل هذه المبادئ فيما يلي: 
 المبدأ األول: تنفيذ الممارسات األخالقية والمحافظة عليها وعلى نظم حوكمة الشركات.

 اتخاذ القرار داخل المؤسسات. دمج مبادئ التنمية المستدامة في عملياتالمبدأ الثاني: 
 المبدأ الثالث: دعم حقوق اإلنسان األساسية واحترام الثقافات والعادات والقيم لجميع أصحاب المصلحة.

 إدارة الخطر على أساس معلمات علمية صحيحة وسليمة. استراتيجياتالمبدأ الرابع: تنفيذ 
 ة األداء.المبدأ الخامس: البحث عن التحسين المستمر للصحة وسالم
 المبدأ السادس: البحث عن التحسين المستمر لألداء البيئي.

 المبدأ السابع: المساهمة في التنمية االجتماعية واالقتصادية والمؤسسية للمجتمعات التي تعمل المؤسسات فيها.
 المبدأ الثامن: تقديم تقارير تتصف بالفعالية والشفافية ألصحاب المصلحة.

 التدقيق البيئيثانيا: ماهية 
يعتبر التدقيق البيئي من األنواع الحديثة للتدقيق والذي نشأ مع تطور مفهوم األداء من األداء االقتصادي 
إلى األداء االجتماعي والذي يتضمن في نفس الوقت األداء البيئي، حيث أصبحت المؤسسات تهتم بالبيئة 

عات حماية البيئة أو من الحكومات أو من المجتمع. كعنصر حيوي نتيجة الضغوطات التي تلقتها سواء من جما
 ومع هذه الضغوطات أصبح للتدقيق البيئي دور كبير في فحص مدى التزام المؤسسات بأداء بيئي مقبول.

 مفهوم التدقيق البيئي .2-1
حتى أواخر القرن العشرين كان مصطلح التدقيق يستخدم فقط للجوانب المالية لكن خالل العقد األخير 
عرف مصطلح التدقيق البيئي اهتماما كبيرا من مختلف الباحثين والمفكرين نتيجة الحاجة الملحة لتدقيق القضايا 
البيئية، ويعرف مصطلح التدقيق بصورة عامة بأنه فحص المعلومات أو البيانات المالية من قبل شخص مستقل 

 12ني.ومحايد ألي مؤسسة بغض النظر عن هدفها وحجمها أو شكلها القانو 
المتزايد من المؤسسات للرقابة على أدائها  لالهتماموقد شهد التدقيق البيئي عملية تطو تدريجي استجابة 

داية الثمانينات ، خالل السبعينيات وبالقوانين والتشريعات البيئيةبمدى االلتزام بو  نحو أكثر فعالية،على  البيئي
االجتماعي سواء كان داخل القوائم المالية أو في اء البيئي يتم ضمن األداء دكان قياس األإذ  من القرن الماضي
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التسعينات من  بداية الثمانينات وفي نهاية إال أنه في ،اإليضاحات المتممة لها أو خارجها ضمن التقارير السنوية
 13القرن الماضي على وجه التحديد كانت البداية الحقيقية للتدقيق البيئي.

وتقيمها بصورة  منهجية وموثقة للحصول على األدلة" بأنه عملية فحص  14000ISOفعّرفته "
البيئية تتوافق مع معايير المراجعة التي وضعتها المنظمة وتوصيل  د ما إذا كانت نظم اإلدارةموضوعية لتحدي

 نتائج هذه العملية إلى اإلدارة.
يمكن تعريفه كأداة إدارية تضم تقييما    « EMAS « Eco Management and Audit Schemeووفقا لـ
 اية البيئة بهدف:وأنظمة اإلدارة والعمليات المصممة لحم وبشكل دوري وموضوعي ألداء المؤسسةمنتظما 

 تسيير الرقابة اإلدارية على الممارسات التي قد تؤثر على البيئة؛  −
 14 .االمتثال للسياسات البيئية للمؤسسةتقييم  −
فتعرف التدقيق  ،  International Chamber Commerce (ICC)غرفة التجارة الدوليةأما 

وذلك  ،البيئي كأداة إدارية تعمل على التقييم الدوري الموثق والمنظم لمدى جودة التنظيم البيئي واإلدارة البيئية
بهدف المساعدة على حماية البيئة من خالل تسهيل الرقابة اإلدارية على البيئة وتقييم االمتثال للسياسات 

 15المرتبطة باألنشطة البيئية.
 The commission of the Europeanلجنة اإلتحاد األوروبيوعرِّف التدقيق البيئي من قبل 

communities  على أنه عملية فحص تهدف إلى التأكد من االلتزام بالنظم البيئية والتأكد من أن البيانات
التفاصيل عن جميع القضايا والمعلومات الواردة بالقائمة البيئية يمكن االعتماد عليها، وأنه قد تم توفير كافة 

 16البيئية الهامة والمالئمة.
فتعرف التدقيق البيئي بأنه عملية منتظمة، موثوقة، ودورية، ،  EPAأما وكالة حماية البيئة األمريكية 

وموضوعية، من جانب جهة رسمية للعمليات، واإلمكانات، والممارسات المرتبطة بتحقيق المتطلبات البيئية، 
يستهدف هذا التدقيق التحقق من مدى االلتزام بالمتطلبات البيئية، وتقييم مدى فعالية عناصر نظام اإلدارة 

 17ية، وتقييم مخاطر المواد الخام والممارسات الالئحية وغير الالئحية والتأكيد على الجودة.البيئ
التدقيق البيئي بأنه عبارة عن:  Institute of Internal Audits( IIAمجمع المراجعين الداخليين ) وعّرف

إذا كانت نظم الرقابة البيئية  "جزء متكامل من نظام اإلدارة البيئية من خاللها وبواسطتها تحدد إدارة المؤسسة
بالمؤسسة كافية ومالئمة وتضمن االلتزام بالمتطلبات القانونية التشريعية باإلضافة إلى متطلبات السياسة 

 18الداخلية".
" تقييم موضوعي منظم داخلي، يتم من خالل تحديد ما إذا : ويرى الجبري أن التدقيق البيئي عبارة عن

بالقوانين واللوائح والتشريعات البيئية، وتحديد المخاطر التي تواجهها المؤسسة، والتأكد من كانت المؤسسة تلتزم 
  19تنفيذ برامج اإلدارة البيئية بكفاءة وفعالية وفقا للسياسات واألهداف البيئية للمؤسسة.

 Hayesون)وقد قّدم العديد من المؤلفين عددا من التعريفات حول التدقيق البيئي، وقد أوضح هايز وآخر 
et al)  :20السمات التالية للتدقيق البيئي 

 التدقيق هو نهج منهجي؛ −
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 يتم إجراء التدقيق بشكل موضوعي؛ −
 الحصول على أدلة اإلثبات الكافية؛ −
 التحقق من درجة المراسالت بين التأكيدات والمعايير المعمول بها. −
 الهدف من التدقيق هو إبالغ النتائج للمستخدمين. −

قول أن معظم التعريفات التي تناولت مفهوم التدقيق البيئي تركز على استخدام التدقيق وعليه يمكن ال
البيئي كأداة لإلدارة البيئية تهدف إلى مساعدة اإلدارة في حماية البيئية واالمتثال للقوانين والتشريعات البيئية،كذا 

 اب المصلحة.العمل على توصيل معلومات كمية وكيفية حول األداء البيئي لمختلف أصح
ويصنف التدقيق البيئي إلى تدقيق بيئي داخلي وتدقيق بيئي خارجي، حيث يتحتم على المدقق الداخلي 
االهتمام بمدى التزام المؤسسة بالقوانين واللوائح والتشريعات البيئية، ومجاالت تحسين األنشطة البيئية، في حين 

القوائم المالية للوحدة االقتصادية، وأثر عدم التزام اإلدارة  يهتم المدقق الخارجي بفحص أثر األنشطة البيئية على
بالتشريعات والقوانين البيئية على تلك القوائم، باإلضافة إلى التحقق من قيم األصول المتعلقة باألنشطة البيئية 

م أمان الحالية والمحتملة، وعلى العموم يجب على كل من التدقيق البيئي الداخلي والخارجي أن يعمال كصما
  21للمساعدة على تخفيض مخاطر التعرض للمشكالت البيئية.

ومما سبق، يمكن القول أن التدقيق البيئي هو عبارة عن فحص منهجي ودوري وموضوعي لألداء البيئي 
للمؤسسة، بهدف إبداء رأي فني محايد حول مدى كفاءة نظام اإلدارة البيئية في المؤسسة، وكذا من مدى االلتزام 

مة والقوانين البيئية وتحديد للمخاطر البيئية الحالية والمحتملة إلجراء التصحيحات الالزمة بغرض باألنظ
التحسين، وقد يكون هذا التدقيق من أطراف داخلية كالمدقق الداخلي للمؤسسة، أو من أطراف خارجية 

 كالمنظمات المانحة لشهادات اإليزو مثال.
  أهمية التدقيق البيئي .2-2

 22تتجلى أهمية التدقيق البيئي األساسية في: 
 تخفيض الغرامات المتعلقة بعدم االمتثال التنظيمي؛ −
 التعرف المبكر على المشاكل؛ −
 إعادة تدوير النفايات؛ من خاللتوفير التكاليف  −
 تعزيز سمعة المؤسسة المسئولة بيئيا؛ −
الخاصة بالتزاماتها البيئية، واستخدم هذه  كما تسمح عمليات التدقيق البيئي بإجراء قياسات معيارية للشركة −

 البيانات للمساعدة في عمليات صنع القرارات؛
 تقديم صورة ايجابية للمؤسسة وأصحاب المصلحة من خالل تقديم أدلة بالتزاماتها البيئة؛ −
 لمخاطر.يساهم في تقليل هذه ا البيئية مماتوفير المعلومات األساسية المتعلقة بالمخاطر البيئية والمسائل  −
 أهداف التدقيق البيئي .2-3

 23:التي نلخصها في اآلتياألهداف العديد من يهدف التدقيق البيئي لتحقيق 
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التأكد من دقة وصحة البيانات المالية المتعلقة باألداء البيئي للمؤسسة والمثبتة بالدفاتر والسجالت المحاسبية  −
 داء البيئي؛وغير المحاسبية والقوائم المالية أو أية تقارير خاصة باأل

التحقق من سالمة العرض واإلفصاح عن االلتزامات والخسائر المحتملة الناشئة عبر األمور البيئية بالقوائم  −
 المالية للمؤسسة محل التدقيق؛ 

إبداء رأي فني محايد عن مدى صدق وسالمة التقرير عن األموال التي تم إنفاقها على البرامج واألنشطة  −
 بالقوائم المالية للمنشأة محل التدقيق؛البيئية 

التقرير عن مدى االلتزام الفعلي بتطبيق القوانين والنظم واللوائح التي تحكم األداء البيئي بالمؤسسة محل  −
 الدراسة؛

التعرف على األسباب التي تعوق تحقيق المستوى المطلوب لألداء البيئي وتحديد اإلجراءات الواجب اتخاذها  −
 ك إلدارة المنشأة التي تقوم بالتدقيق البيئي؛ والتقرير بذل

 توفير نظام متكامل للمعلومات البيئية يساعد في تحقيق أهداف الخطة القومية البيئية وتدقيقها؛ −
 إعالم جميع أطراف المجتمع بمدى التزام المؤسسة محل التدقيق بمسؤولياتها البيئية.  −

  24فترى أن هدف التدقيق البيئي يتمثل أساسا في: ،MASEأما نظام اإلدارة والتدقيق البيئي األوروبي 
التأكد من أن نظم اإلدارة البيئية مالئمة ألنشطة ومنتجات وخدمات المؤسسة )وآثارها البيئية( وما إذا ما  -

 كانت تعمل بفعالية؛
متطلبات القانونية التأكد من أن األداء البيئي يتفق مع السياسة واإلجراءات البيئية المقررة للشركة وأيضا مع ال -

 والتشريعية.
ومن خالل األهداف المذكورة أعاله، يمكن القول أن التدقيق البيئي يهدف بصورة أساسية إلى إبداء رأي   

فني محايد حول مدى مصداقية وعدالة القوائم المالية والمتعلقة بالجوانب البيئية. وتوفير قاعدة من البيانات 
هذا إضافة إلى التحقق من مدى كفاية وفعالية الخطط والبرامج الموضوعة من  والمعلومات حول الوضع البيئي،

قبل المؤسسة والمتعلقة باألنشطة البيئية، أي التأكد من فعالية نظام اإلدارة البيئية والتنبؤ المبكر بالمخاطر البيئية 
براز مختلف   التحسينات الالزمة.واالنحرافات إلجراء  االختالالتوتعزيز عملية المسائلة البيئية وا 

 أسباب االهتمام بالتدقيق البيئي .2-4
، لطلب على التدقيق البيئي وحتميته وضرورياتهيمكن القول أن هناك عدة مسببات قد أدت إلى خلق ا

 25ومن أبرزها ما يلي: 
إذ تم إصدار العديد من التشريعات سواء  مخاطر التعرض لعقوبات وجزاءات قوانين وتشريعات حماية البيئة: •

على المستوى الدولي أو اإلقليمي أو المحلي لحماية البيئة والحد من األضرار التي يمكن أن تلحق بها 
نتيجة للتأثيرات السلبية ألنشطة المنشآت، ومن ثم كان لزاما على المؤسسات االلتزام بتلك القوانين البيئية 

 .التعرض للجزاءات والعقوبات أحد أهم الدوافع نحو االهتمام بالتدقيق البيئي فيه أن مخاطر ال شكومما 
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تشكل الجماعات البيئة في العديد من الدول وسيلة ضغط الضغوط المتزايدة من جماعات حماية البيئة:  •
ا فعالة ومتزايد على المؤسسات والحكومات بهدف المحافظة على البيئة وحمايتها من مختلف األضرار، ومم

 .فيه أن لتلك الجهات تأثيرات هامة على خلق الطلب على خدمات التدقيق البيئي ال شك
فيه أن تزايد  ال شكمما زيادة الوعي البيئي للمستهلكين والمستثمرين والمؤسسات المالية والموردين:  •

ام المنشآت الوعي البيئي للمستهلكين الذي يتمثل في شرائهم للمنتجات الصديقة للبيئة، أدت إلى اهتم
بالقضايا البيئية، حتى ال تتعرض لمخاطر في حصصها السوقية، باإلضافة إلى الضغوط المتزايدة من 
جانب المستثمرين للحصول على معلومات حول األداء البيئي، نفس األمر بالنسبة للمؤسسات المالية 

المخاطر البيئية التي قد تترتب  البنوك ومؤسسات منح االئتمان وحاجتها لتدقيق المعلومات البيئية لتقييم
 .على منح االئتمان

حيت تزايد االتجاه نحو  : 14000حتمية تبني المؤسسات المواصفات العالمية لنظم اإلدارة البيئية إيزو  •
تبني وتطبيق هذه المواصفة العالمية لنظم اإلدارة البيئية كنتيجة حتمية النتشار ظاهرة عدم وجود حواجز 

وقد وضعت مجموعة من المعايير في مجال اإلدارة البيئية والمراجعة البيئية بهدف التطوير تجارية وجمركية 
 .والتحسين في نظم حماية البيئة

نتيجة تزايد االهتمام بالقضايا  إصدار إيضاحات ومعايير وممارسات جديدة للتدقيق تتعلق بالتدقيق البيئي: •
رجعيات للمدققين عند دراسة األمور البيئة عند تدقيق البيئية أصبحت الحاجة ماسة إلى وجود إرشادات وم

القوانين  مراعاة"بعنوان  250القوائم المالية. فقد أصدر االتحاد الدولي للمحاسبين المعيار الدولي رقم 
 1010رقم  التدقيق الدوليممارسات  بيان، باإلضافة إلى إصدار "المالية بياناتال تدقيقعند  األنظمةو 

 ".المالية تدقيق البياناتاألمور البيئية عند  اتاعتبار "بعنوان 
دارة الجودة الشاملة: • حيث تيقنت المؤسسات بأن مسؤوليتها  الحاجة إلى ممارسة جيدة للمسؤولية البيئية وا 

ال تقتصر على تحقيق العوائد االقتصادية بل أصبحت تمتد إلى حماية البيئة التي تعمل في إطارها. ومما 
ز المؤسسات على الجوانب المختلة لجودة المؤسسة أدى إلى التركيز على جودة األداء فيه أن تركي ال شك

البيئي لذا أعطت برامج إدارة الجودة الشاملة اهتمام وعناية باآلثار البيئية ألنشطة المؤسسة ولتحقيق هذا 
 .المطلب يتعين وجود نظم إدارية تحكم برامج ومعايير الجودة

تعتبر مشكلة التلوث البيئي من أبرز التغيرات التي أدت إلى االهتمام بالتدقيق  البيئي وآثارها:مشاكل التلوث  •
 .البيئي بغرض التخفيض من حدة التلوث البيئي

هناك اتجاه متزايد من قبل التنظيمات العلمية  :تدقيقالتنظيمات العلمية والمهنية في مجال المحاسبة وال •
 التدقيق إلى ضرورة اإلفصاح عن األداء البيئي بشكل غير اختياري. والمهنية في مجال المحاسبة و 

جراءات التطبيق. .2-5  متطلبات تطبيق التدقيق البيئي وخطوات وا 
 متطلبات تطبيق التدقيق البيئي:  .أ

 26  وتنقسم إلى متطلبات داخلية ومتطلبات خارجية نلخصها في اآلتي:
 ، وجود مدققين بيئيين مؤهلين،تحتية إدارية في المؤسساتجود بنية والتي تتطلب: و  متطلبات داخلية: •
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 وجود فريق تدقيق بيئي مدرب ووجود محاسبين بيئيين؛
ت قانونية وشروط قبل بالبيئة(، ومتطلبا )تتعلقوجود هيئات مهنية، وجود قوانين متطلبات خارجية:  •

 بيئية(، ووجود جهات ضغط )غير حكومية( مثل جمعية أصدقاء البيئة. )التزامات إنشاء المؤسسة
 ومنه يمكن القول أن تطبيق التدقيق البيئي يتطلب:

 أوال وقبل كل شيء اقتناع المسؤولين بدور وأهمية التدقيق البيئي في المؤسسة؛ -
 وجود إطار تشريعي يحدد طريقة وخطوات التطبيق؛ -
 م، وضرورة المتابعة من قبل جميع األطراف ذات المصلحة؛وجود سياسات بيئية واضحة المعال -
 توافر المعايير الخاصة بالتدقيق البيئي؛ -
 المحاسبية المتعلقة باألمور البيئية؛ والمعلومات توافر نظام محاسبي يشجع على إنتاج البيانات -
 ة والقضايا البيئية؛ووجود نظام معلوماتي يساهم ويساعد في توفير البيانات والمعلومات الخاصة باألنشط -
 توفر العمالة المؤهلة والمتخصصة في األمور البيئية. -
جراءات التدقيق البيئي:  .ب للقيام بمهمة التدقيق البيئي، على المدقق إتباع خطوات منهجية خطوات وا 

جراءات محددة بغية الوصول إلى تحقيق الهدف من مهمته، والتي نلخصها في اآلتي:  27وا 
بأداء واجباتها  ف التحقق من التزام إدارة المؤسسةالهدف من التدقيق، والذي غالبا ما يكون بهدالقيام بتحديد  -

 البيئية، مع ضرورة جمع األدلة الكافية التي تؤيد وتؤكد رأيه؛
ا، كذلك سياسات أن يتعرف المدقق على طبيعة عمل المؤسسة والمخاطر البيئية والقوانين البيئية التي تطبقه  -

جراءات  المتعلقة بالبيئة. حيث تمكن هذه األمور المدقق من حصر وتحديد العوامل البيئية المؤثرة المؤسسة وا 
 على المؤسسة؛

يها ليتمكن أن يقوم المدقق بوضع معاييره الخاصة للقيام بالتدقيق البيئي خاصة وأنه ال يوجد معايير متفق عل  -
 من أداء عمله؛ المدقق

ت والمناقشات مع مختلف األطراف ذات العالقة للحصول على المعلومات أن يقوم المدقق بإجراء المقابال -
 المالئمة لعملية التدقيق؛

جمع األدلة الكافية للتحقق من فعالية نظام اإلدارة البيئية للمؤسسة وكذلك فعالية نظام الرقابة الداخلية على   -
 األداء البيئي للمؤسسة.

 ساليب التالية:ويمكن للمدقق تجميع األدلة بواسطة أحد األ
 تقييم النظم اإلدارية مثل نظم إدارة المخاطر البيئية، نظم التدريب، نظم قياس التكاليف البيئية؛ -
زيارة مواقع العمل للتأكد من وجود التقنية المناسبة للمحافظة وحماية البيئة، وتقييم نظم التشغيل بتلك   -

 ل؛الوحدات تقييم تقارير المخرجات، تقييم كفاءة التشغي
الفحص التفصيلي مثل اختبارات للتأكد من وجود دليل على تطبيق السياسات، فحص وتحديد مدى تقدم  -

 المشروعات البيئية في تحقيق األهداف طويلة األجل؛
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إجراءات التحليالت اإلدارية عن طريق دراسة نشاط العميل، المقابالت مع العاملين والمدرين للتوصل إلى  -
 رة العوامل البيئية ومتطلبات حماية البيئة.مؤشرات قياس كفاءة إدا

 إعداد التقرير البيئي، والذي يجب أن يتضمن نتائج األداء البيئي، باإلضافة إلى رأي المدقق حول: -
 نجاح اإلدارة في مواجهة العوامل والمؤثرات البيئية؛ ▪
 مدى إتباع اإلدارة لسلوك بيئي مناسب؛ ▪
 ومقترحاته لتحسين األداء البيئي.تقديم المدقق توصياته  ▪

  ثالثا: دور التدقيق البيئي في تحقيق التنمية المستدامة
بغرض تحقيق  المصالح والمؤسساتلقد عرفت القضايا البيئية اهتمام متزايدا من مختلف أصحاب 

التنمية المستدامة، وعليه يبرز دور التدقيق البيئي كمحور أساسي وذو أهمية بالغة لتحقيق برامج التنمية 
  المستدامة من خالل:

 دور التدقيق البيئي في تحسين األداء البيئي المستدام  .3-1
 يتجلى دور التدقيق البيئي في تحسين األداء البيئي المستدام من خالل:

التحقق من مدى كفاءة نظم اإلدارة البيئية، حيث أن تطبيق نظام إدارة بيئية فعال يعمل على الحد من  −
التلوث البيئي بالمصانع والوحدات اإلنتاجية، كما يعمل على زيادة حجم اإلنتاج نتيجة تخفيض حجم المخلفات 

منه عن طريق أساليب الحد من عناصر  الهوائية والصلبة والسائلة، وا عادة تدوير الجزء الذي ال يتم التخلص
 28التلوث البيئي المختلفة.

قيام المدقق إلى استخدام األساليب  إلىكما أن تحقيق االستدامة لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة يحتاج  −
انونية الفنية المالئمة لفحص جميع الجوانب التشغيلية والمالية واالجتماعية واالقتصادية والمؤسسية والسياسية والق

والبيئية المرتبطة بأنشطة إدارة المخلفات، حيث توفر هذه الجوانب سلسلة من العدسات التحليلية التي يمكن 
 29استخدامها، لتقييم الوضع وتحديد الجدوى وتحديد األولويات ووضع معايير الكفاية.

فيض حاالت عدم المطابقة لذلك لإلدارة العليا، ويعمل على تخُيستخدم التدقيق البيئي كوسيلة لتقديم التوكيد  −
تهدف هذه البرامج للقيام بالتحسين المستمر  والصحة، إذللتدقيق البيئي  د طورت الكثير من المنظمات برامجفق

 30في نظم اإلدارة البيئية.
التدقيق البيئي يمكن أن يساهم في تعزيز المساءلة البيئية مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وبالتالي  −

  31في إدخال التحسينات الالزمة. المساهمة الفعلية
جراء تغيرات في أي مرحلة من مراحل تنفيذ أنشطة  − التمكين من تحديد نقاط الضعف في وقت مبكر وا 

ستمكن من اتخاذ تدابير الوقائية المبكرة لضمان الحفاظ على البيئة  البيئي لية التدقيقالتنمية ومن ثم فإن عم
 لصالح البشرية.

المساهمة في عملية التخطيط البيئي باعتباره كإحدى من أهم استراتيجيات اإلدارة البيئية، بغرض حشد  −
لنا الطاقات البشرية ذوي الكفاءة والدراية باألمور البيئية من أجل االستفادة من الموارد الطبيعية بشكل يسمح 

 32منها ألطول مدة زمنية ممكن تحقيقها الستدامتها. باالنتفاع
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جيه اهتمام المنظمة بالعمل على تطوير وتحسين أو تبني طرق وأساليب ومعالجة عناصر التلوث، بهدف تو  −
الحد من آثارها على البيئة، وبالتالي تخفيض التكلفة التي تتجاهلها حاليا والتي تمثل عنصرا مؤثرا في تحديد 

ة أو التي تحملتها والمتعلقة بالبيئة مما يوضح تكلفة اإلنتاج، والقيام بإعداد تقارير بالنفقات التي تخصمها المنظم
مدى التزامها بتطبيق القوانين والتشريعات السائدة والتي تهدف إلى المحافظة على الموارد الطبيعة وتحقيق 

 33التنمية المستدامة.
من المساهمة في اتخاذ قرارات إدارية محسنة، إذ أن التدقيق البيئي يولد ثروة من البيانات التي تعزز  −

من أهم ألآلليات التي تسمح بتوجيه هذه  فهو يعد 34المعلومات التي على أساسها تقوم اإلدارة باتخاذ قراراتها؛
 المعلومات إلى اإلدارة الستخدامها في عملية صياغة السياسات والبرامج المتعلقة بالتنمية المستدامة؛

قيمة المخلفات واإلنتاجات  تقليلالبيئة من خالل معرفة الوفورات والمنافع البيئية التي حققها نظام اإلدارة  −
عادة تدوير منتجات المخلفات.  المعيبة وا 

والتأكد من أنها تتضمن تقويم التأثيرات البيئية  االقتصاديةفحص ودراسة الجدوى الفنية واالقتصادية للوحدة  −
وكذا تقويم الوسائل المعتمدة لتالفي ومعالجة التلوث، تقويم البدائل المعتمدة  االقتصاديةالسلبية واإليجابية للوحدة 

 35الستعمال تقنيات اإلنتاج األنظف بيئيا، تقليل المخلفات وتدويرها والعمل على إعادة استعمالها.
ثبت التطبيق العملي لالتجاه اإللزامي التشريعي لحماية البيئة ضعف كفاءته، إذ أن وجود أداة فعالة كما وأ  −

للرقابة يمكن عن طريقها تحديد المسؤولية عن حدوث الضرر البيئي واإلفصاح عنه، مما يجعل التدقيق البيئي 
 36األداء البيئي. أداة هامة لحماية البيئة ويزيد من فعالية التدقيق كأداة للرقابة على

كما ويقوم التدقيق البيئي بفحص مدى التوصل إلى األهداف في المجال البيئي وتتبع اآلثار البيئية المسطرة  −
بالمقارنة مع ما تم التخطيط له والعمل على تحقيق األهداف المسطرة بأقل تكلفة ممكنة وتقديم التوصيات 

 المختلفة بهدف تحسين األداء البيئي.
دقيق البيئي أيضا في زيادة تفاعل المؤسسات بالمجتمع من الناحية البيئية، فهو يؤدي إلى زيادة يساهم الت −

 37الخدمات التي تقدمها مهنة التدقيق للمجتمع من الناحية البيئية.
هذا إضافة إلى الدور الوقائي للتدقيق البيئي إذ يعتبر من أهم اآلليات الوقائية التي تضمن الحد األدنى من  −
ثير المحتمل على البيئية والناتجة عن األنشطة العادية للمؤسسة، إذ يجب القيام بالتدقيق البيئي بشكل التأ

استباقي قبل حدوث إحداث أي ضرر بالبيئية، الكتشاف المخاطر البيئية المحتملة بشكل مبكر وقبل تفاقمها 
 التخاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة؛

امة للمؤسسة، مما يؤدي إلى زيادة ربحيتها في المدى الطويل نتيجة على تحسين الصورة العكما يعمل  −
 38للصورة الخضراء للمؤسسة باعتبارها صديقة للبيئة؛

ومما سبق، يمكن القول أن التدقيق البيئي له دور كبير في فحص وتقييم الجوانب المختلفة لألداء البيئي   
والسياسات البيئية الموضوعة، باإلضافة إلى المعايير البيئية للمؤسسة في ضوء القوانين البيئية السارية المفعول 

 على غرار معايير نظم اإلدارة البيئية الصادرة عن المنظمات الدولية.
 التدقيق البيئي في التحكم في المخاطر البيئية دور .3-2
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التدقيق البيئي في يتبلور دور التدقيق البيئي في مدى مشاركته في إدارة المخاطر البيئية على وضع 
جراء تحليل لألسباب الجوهرية الخاصة بكيفية وقوع  المؤسسة، إذ يتمحور دوره الرئيسي في تقييم فعالية العملية وا 
التلوث وأسباب حدوثه، إضافة إلى الكشف المبكر عن أي مشاكل بيئية محتملة قد تعرقل السعي لتحقيق التنمية 

اءات عالجية فورية لحلها عالوة على إجراء ورش توعية أو تسهيل عمليات المستدامة، مما يمكِّن من اتخاذ إجر 
 تقييم المخاطر البيئية، باإلضافة إلى تخفيض المخاطر الناتجة عن عدم احترام القوانين والتشريعات البيئية.

 في اآلتي:ويمكننا إبراز دور التدقيق البيئي في التحكم والحد من المخاطر البيئية التي تواجهها المؤسسة 
، حيث االقتصاديةيؤدي المدققون دورا فعاال في مجال إدارة المخاطر البيئية التي تتعرض لها المؤسسات  −

يقوم المدقق بتحديد األنشطة والمجاالت التي يترتب عنها التعرض للمخاطر البيئية واقتراح اإلجراءات المصححة 
 والحلول ومتابعة تنفيذ هذه اإلجراءات.

دارة المخاطر البيئية عن طريق اختبار مساعدة اإلدا − رة العليا ومجلس اإلدارة في النهوض بعملية تقييم وا 
وتقييم عمليات إدارة المخاطر المعمول بها في المؤسسة، واقتراح التحسينات التي من شأنها كفل فاعلية تلك 

 العمليات.
طر البيئية، ولمراقبة االلتزام بالقوانين متابعة وتقييم مدى كفاية اإلجراءات الرقابية لتحديد وتقييم المخا −

 39واألنظمة البيئية، ولمراقبة التغيرات المحتملة في التشريعات البيئية التي يتوقع أن تؤثر على المؤسسة؛
يمكن استخدام التدقيق البيئي كآلية وقائية لضمان الحد األدنى من التأثير المحتمل على البيئية، تهدف إلى  −

 الهيئات بمراعاة االعتبارات البيئية في التخطيط والتنمية المضطلع بها. رفع وعي الجمهور و 
يساهم التدقيق البيئي في تخفيض مخاطر عدم االلتزام أو خرق القوانين واألنظمة البيئية نتيجة عدم االلتزام  −

 والتقيد بهذه القوانين ويجنبها.
 .تؤثر على المؤسسة ات العالقة التييساهم التدقيق البيئي في تحديد األمور البيئية والطوارئ ذ −
يعمل التدقيق البيئي على تخفيض التكاليف المرتبطة باألداء البيئي الضعيف، والحد من المساءلة القضائية  −

وفرض العقوبات، إذ يعمل التدقيق البيئي على الحد من المتابعات القضائية من طرف المجتمع ومنظمات حماية 
التوصيات التي يقدمها لإلدارة للتفاعل مع أفراد المجتمع ومنظمات حماية البيئة والحرص على البيئة من خالل 

 الوفاء بمسؤوليتها االجتماعية تجاه مختلف األطراف ذات المصلحة.
ومن خالل ما سبق، يتضح لنا أنه على غرار باقي أنواع التدقيق األخرى فإن التدقيق البيئي له دور مهم   

المخاطر البيئية، حيث يعمل على تقييم األحداث المحتملة ومراقبة كل ما من شأنه أن يؤدي  في التحكم في
بالمؤسسة إلى تحمل تكاليف ناتجة عن عدم التزام أو عدم تحكم أو إهمال، وذلك من خالل تقديمه للتوصيات 

 الالزمة لإلدارة.
 دور التدقيق البيئي في تفعيل الحوكمة البيئية  .3-3

هتمام المتزايد بالبيئة والتنمية المستدامة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، إلى توجه لقد نتج عن اال
األنظار إلى أهمية تكاتف الجهود األكاديمية والمهنية من أجل إرساء نظام متكامل لمفهوم الحوكمة البيئية 

 باعتبارها األساس في التنمية المستدامة.
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مجموعة األنظمة والقواعد التي تتكفل بإرساء الضوابط والمعايير الالزمة  ويشير مفهوم الحوكمة البيئية إلى
للحفاظ على المكونات البيئية والتنمية المستدامة، وكذلك الرقابة والتحكم في االستراتيجيات والسياسات البيئية 

البيئي، بما يضمن وذلك من أجل حماية البيئة والتنمية المستدامة من مخاطر التلوث والتعدي وتحسين األداء 
حسن إدارة الشؤون البيئية والتنمية المستدامة للمجتمع، وكذا تنظيم التشريعات واللوائح التي تكفل تحقيق ذلك، 
وكذلك بما يضمن شفافية إفصاح تلك المؤسسات عن حقيقة أدائها البيئي وما تسببت فيه أنشطتها من أضرار 

زيادة مصداقية المحتوى المعلوماتي لهذا  ،أي بعبارة أخرى 40جتمع.بالمكونات البيئية والتنمية المستدامة للم
اإلفصاح. وهذا من شأنه أن يساهم إيجابا في تفعيل آلية الشفافية واإلفصاح كأحد أهم آليات الحوكمة البيئية، 

وال بمعنى إبداء رأي فني محايد عن صدق وسالمة القوائم المالية واألم 41خاصة في مجال الشفافية البيئية.
المنفقة على البرامج واألنشطة البيئة فهو يساهم في توفير نظام معلومات بيئي يساهم في تحقيق األهداف البيئية 

 أي أنه بمثابة الضمان حول شفافية إفصاح المؤسسة بخصوص معلوماتها البيئية.
ات بالمجتمع من وفي إطار الحوكمة البيئية أيضا، فإن التدقيق البيئي يعمل على زيادة تفاعل المؤسس

الناحية البيئية، من خالل االلتزام بمسؤوليتها االجتماعية تجاه المجتمع الذي تنشط فيه، مما يزيد في ثقة 
المجتمع بالمؤسسة بأنها تسعى للحفاظ على سالمة البيئة والحد من التأثير السلبي ألنشطتها على البيئة، وهذا ما 

ذه المؤسسة، وبالتالي تطورها واستمرارها. من جهة ومن جهة أخرى يساهم يؤدي إلى زيادة والء أفراد المجتمع له
التدقيق البيئي في مساعدة أصحاب المصالح في مراقبة األداء البيئي وبالتالي سهولة مراقبه وضمان حقوقهم أي 

البيئي بمثابة المساهمة في حماية مصالح مختلف األطراف والتي تعتبر من أهم آليات الحوكمة البيئية، فالتدقيق 
 نظام تحذيري ومعلوماتي يساعد اإلدارة على اتخاذ قرارات رشيدة تساعد على تحسين أدائها البيئي.

ويتم في إطار الحوكمة البيئية الرصد والتصدي لبعض الجوانب البيئية المؤثرة على البيئة، والتي لها 
االنبعاثات السامة، وتقليص التنوع البيولوجي، بعالقة مباشرة باألنشطة اإلنتاجية واالقتصادية. ويتعلق األمر 

 42االنبعاث، والمسؤوليات التاريخية للمؤسسات وتغير المناخ. والنفايات، ومخاطر
كما يساهم التدقيق البيئي في تفعيل أثر اإلفصاح على أسعار األسهم إذ من المتفق عليه محاسبيا أن 
هناك عالقة إيجابية بين اإلفصاح عن المعلومات البيئية وأسعار األسهم في البورصة ولكن هذه العالقة التأثيرية 

وطة بمصداقية تلك المعلومات، وهي خاصية يوفرها التدقيق البيئي. وعندئذ يساهم التدقيق البيئي في مشر 
 43الحفاظ على مصالح حملة األسهم، وهي واحدة من أهم آليات الحومة البيئية.

ر وتطورت أهدافه فصا هبل تطور مفهوم ،كتدبير وقائي فقط لم يعد دور التدقيق البيئيوالمالحظ اليوم أن 
لتحسين األداء  هدف تعظيم قيمة المؤسسة المرتكز الرئيسي للقيام بعملية التدقيق البيئي وذلك من خالل سعيه

في تحقيق األهداف  فهو يساهم ،للتحسين أكثر منه أداة عد أداة للتحقق من مدى االلتزام بل أصبحيإذ لم  ،البيئي
البيئية للمؤسسة من خالل قيامه بتوفير مدخل منطقي لتقويم وتحسين كفاءة وفاعلية كل من عمليات إدارة 

 .ونظم اإلدارة البيئية للمؤسسة ونظم الحوكمة البيئية المخاطر البيئية،
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  الخاتمة
ودور هذا األخير في  البيئي التنمية المستدامة والتدقيق مفهومي دراسة كل من دراستنا هذهلقد استهدف 

شهدتها خاصة في ظل التطورات التي  التي تعزز ذلك اآلليات أهمباعتباره من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، 
بحث أصبحت تسعى إلى زيادة قيمة المؤسسة وتحسين أدائها البيئي المستدام من خالل البيئي أهداف التدقيق 

ن فاعلية إدارة المخاطر البيئية، وفعالية نظام الرقابة الداخلية، هذا إضافة إلى الرفع من فاعلية الحوكمة تحسي
في  غير واضح دوره ال يزالإذ البلدان النامية في  أكثر منه في الدول المتقدمة يتضحهذا الدور إال أن  ،البيئية

 .حفاظ على البيئةالنظرا الحتمال تضارب المصالح بين الحاجة إلى التنمية االقتصادية أو  ،هذه البلدان
 ويمكن تلخيص أهم النتائج النظرية من هذا البحث في اآلتي:

 تفكير الجيل الحالي في جيل المستقبل؛التنمية المستدامة هي  -
 البعد االقتصادي، البعد االجتماعي والبعد البيئي؛التنمية المستدامة ترتكز على ثالثة أبعاد رئيسية وهي:  -
البيئة، هذه التنمية المستدامة مرهونة بالدرجة األولى بحماية البيئة والحفاظ على الموارد الموجودة في  -

 ؛العقالني لهذه الموارد خاصة غير المتجددة منها واالستغالل
، خاصة الصناعية يئي للمؤسسات االقتصاديةداء البالتدقيق البيئي هو نوع من التدقيق يهتم بفحص األ -

 منها ذات التأثير السلبي على البيئة؛
دور كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل التحكم في المخاطر البيئية، التدقيق البيئي له  -

قضائية ال المسائالتخاصة ما تعلق بتخفيض التكاليف المرتبطة باألداء البيئي الضعيف، وكذا الحد من 
 والعقوبات المرتبطة بعدم االلتزام بالقوانين المتعلقة بحماية البيئة؛

في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل تحسين األداء البيئي المستدام  التدقيق البيئي له دور كبير -
 للمؤسسات؛

التدقيق البيئي له دور كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل تفعيل نظام الحوكمة البيئية  -
 ؛بالمؤسسات االقتصادية

وقائية لضمان تنفيذ التنمية على نحو ليات الاآليعد التدقيق البيئي من أهم  ،في سياق التنمية المستدامةو 
  .سليم لمصلحة البيئة والبشرية

 التي يمكن أن تساهم في تحقيق هذه الغاية: االقتراحاتجملة من  نقّدم للتدقيق البيئي، ولتعزيز هذا الدور
ي يمكن أن يحققه التدقيق البيئي تحسيس أصحاب القرار في المؤسسات بأهمية والدور التنموي الذ -

 .االقتصاديةللمؤسسات وخاصة منها 
 .االقتصاديةضرورة إلزامية التدقيق البيئي في جميع المؤسسات  -
إقامة الدورات التدريبية للمدققين لتنمية مهاراتهم في مجال البيئية ألن إجراءات التدقيق البيئي ال تختلف  -

نماعن باقي مختلف أنواع   .تتطلب بعض التدريب في بعض الجوانب البيئية التدقيق، وا 
ود خطة ضرورة وجود لدى المؤسسات خاصة الصناعية منها، سياسة بيئية محددة بأهداف واضحة ووج -

 زمنية لمتابعة التنفيذ.
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 استراتيجية منافسة ظرفية أم هيكلية التمويل البنكي اإلسالمي في البنوك متعددة الجنسيات:
Islamic Banking in Multinational Banks: A Competitive or Structural Competition Strategy 

 جامعة برج بوعريريج، الجزائر   1د. بلميهوب أسماء
Dr. BELMIHOUB Isma, University of Bordj Bou Arreridj, Algeria 

 

 :ملخــص
توجهت البنوك الشاملة في السنوات األخيرة إلى تقديم خدمات مالية إسالمية إلى جانب نشاطها المالي التقليدي، في بعض األسواق 

ا كاملة متخصصة في ابتكار وخلق خدمات ذات ذات الطلب الكبير على التمويل بصيغ إسالمية، كما أقامت بنوك أخرى فروع
طابع إسالمي، ومجهزة بهيئة للشريعة، بهدف إدماج البدائل التمويلية اإلسالمية ضمن نظامها المالي، وكذلك التنسيق بين 

 استراتيجيات البنك األم من جهة ومختلف البدائل الموجهة لبناء استراتيجياتها االحتكارية من جهة أخرى.
اإلسالمية ال تتميز باالستقرار في الزمن، فهي قد تنشط في مراحل  الصناعة الماليةإال أن االستثمارات الموجهة إلى           

معينة وقد تتراجع في أخرى، كما أنها قد تستمر في أسواق دون أخرى، ويطرح السؤال ما إذا كانت الصيرفة اإلسالمية ستشكل 
 لهذه البنوك في األجل الطويل. استراتيجية تنافسية بالنسبة

 .االبتكار المالي اإلسالمي، اقتصاديات التنويع، الصناعة المالية اإلسالمية ،:البنوك متعددة الجنسياتالكلمات الدالة
Summary: 

       In the past recent years, global banks have begun offering islamic financial services beside their 

conventional financing activities in some markets with considerable demand for islamic financing 

services. Other global banks have incorporated entire subsidiaries specialized in innovating and 

creating new Shariah-compliant services, for the purpose of integrating islamic finance products 

into their financial systems, as well as the coordinating between  headquarter bank strategy and 

different alternatives to construct monopolistic advantages.    

However, these investments in islamic financial industry are not stable in time, they  may activate at 

certain stages and may decline in others, They may also continue in markets and leave others. The 

question is whether  islamic banking will be a long-term competitive strategy for these banks. 

Key words :Multinational Banks, Islamic financial industry, Diversification economics, 

Innovation. 

 

 :مدخل
تخلق المنافسة فيما بين البنوك نفس المنافع كباقي القطاعات األخرى، فهي ترفع مستوى الفعالية في             

تخصيص الموارد، وتحسين اإلنتاج وزيادة ديناميكية الصناعة المالية من خالل تعزيز القدرات االبتكارية لدى 
. وتعرف البنوك متعددة الجنسيات ببنائها البنوك، وكذلك المساهمة في دعم نمو االقتصاد بصفة عامة

الستراتيجيات تنافسية شمولية، أي أنها تتوسع أفقيا لتشمل بلدان العالم، وتتوسع عموديا لتشمل كل أنواع 
الخدمات، وتختار هذه البنوك الكبرى التوطن في بلدان دون أخرى وذلك حسب المزايا التي تتمتع بها األسواق 

 البنكية في كل بلد. 
على المستوى الجغرافي، تختار تلك البنوك بلدان التوطن انطالقا من اعتبارات داخلية، وهي عوامل           

خاصة بالعرض، كتقلص األرباح في البلد األصلي أو قدرتها على استغالل اقتصاديات الحجم المرتبطة بالنشاط 
ضيف وهي عوامل خاصة بالطلب، فهي ترتبط على المستوى الدولي، كما أن هناك اعتبارات متعلقة بالبلد الم
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بما توفره األسواق من مزايا، كأهمية السوق خصوصا فيما يتعلق بزبائن البنك من الشركات العابرة للجنسيات، 
والتي في الغالب تزيد من جاذبية البلدان، أو كذلك القوانين والتشريعات المشجعة لالستثمار في القطاع البنكي 

الديمغرافية للمجتمعات المضيفة فهي تتوجه إلى المجتمعات الشبابية كثيرة االقتراض وتتفادى  إضافة إلى البنية
 المجتمعات العجائزية التي تستهلك ادخاراتها. 

أما على المستوى الخدماتي، فإن هذه البنوك الشاملة تعتمد على قدراتها االبتكارية الكبيرة، التي           
ي األسواق المضيفة، لما تتميز به من قدرات على استغالل اقتصاديات السلسلة تمنحها مزايا احتكارية ف

واقتصاديات التنويع، وهي تلك الوفورات التي يحققها البنك الشامل من خالل تخفيض التكاليف المرتبطة بإطالق 
لين والذين قد ال سلسلة خدمات مصرفية منوعة، ما يزيد من قدراتها التنافسية ويخلق حواجز أمام منافسين محتم

 يتمكنون من استغالل اقتصاديات التنويع لقلة قدراتهم االبتكارية.
وقد توجهت بعض البنوك متعددة الجنسيات إلى خلق فروع متخصصة في الصيرفة اإلسالمية في          

، حيث أطلق بعض األسواق التي تتميز بتزايد الطلب على الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية
( خدمات HSBC(، والشركة البنكية لهونغ كونغ وشنغهاي )Citi Groupمجموعة سيتي  األمريكية )  كل من

بنكية ذات طابع إسالمي، وخلق كالهما تشكيلة من مجموعة خدمات تخضع لضوابط وأحكام التمويل المصرفي 
جغرافية محددة، وهي بلدان وضعت بنية  اإلسالمي، إال أن اعتماد هذا النوع من الخدمات قد ارتبط بمناطق

تحتية مالئمة لتطوير أجهزة بنكية قائمة على الشريعة اإلسالمية، كما أن الثقافة المصرفية لمجتمعاتها تدعم ذلك 
 التوجه كالسعودية والبحرين وماليزيا...

ى اكتشاف مزايا األسواق والبنوك تتميز كغيرها من الشركات متعددة الجنسيات، بقدرتها الكبيرة عل          
مكانات معتبرة لتحقيق  واالستفادة منها، فعلى المستوى البنكي، تعبر األسواق ذات التوجه اإلسالمي عن فرص وا 
اقتصاديات التنويع من خالل بناء استراتيجيات تنافسية قائمة على اإلبداع واالحتكار، إال أن رغبتها في ابتكار 

نما تتعلق بفعالية خدمات إسالمية غير مستقرة في  الزمن، فهي ال تنشأ انطالقا من إيمانها بتلك الضوابط، وا 
عملياتها وقد ترتبط أيضا بعملية إدارة مخاطرها خالل األزمات، نظرا لما تتميز به الصيرفة اإلسالمية من 

 استقرار وانخفاض مستوى المخاطرة.
 على ضوء ما سبق تطرح إشكالية هذه الورقة وهي:

بنوك متعددة الجنسيات استراتيجيات منافسة ظرفية أو طويلة لالستثمار في الخدمات البنكية هل تبني ال
 اإلسالمية؟ 

 يمكن اإلجابة عن هذا السؤال من خالل وضع الفرضيات التالية:
تتبع البنوك متعددة الجنسيات استراتيجية انتقائية على مستوى األسواق ذات التوجه اإلسالمي قائمة على  -

فعالية بنوكها المحلية، فالسوق البنكي اإلسالمي ال يتميز بالتجانس على مستوى مختلف البلدان 
 اإلسالمية من حيث إمكانيات السوق.
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تبتكر البنوك متعددة الجنسيات خدمات إسالمية لتحقيق اقتصاديات التنويع، وينتج عن عمليات االبتكار  -
 التامة. تكاليف كبيرة تتطلب الخروج من سوق المنافسة

تتخلى البنوك على جزء من عملياتها المالية اإلسالمية تبعا لما تحققه من أرباح، وهذا يعني أن تراجعها  -
 اض أداء السوق البنكي اإلسالمي. يدل على انخف

دارة المخاطر في       تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين، يخصص المبحث األول لفهم استراتيجيات المنافسة وا 
البنوك متعددة الجنسيات بصفة عامة، وربطها بالسوق البنكي اإلسالمي من ناحية العرض والطلب، أما 

جانس األسواق في البلدان المبحث الثاني فقد اهتم بدراسة إمكانات السوق البنكية اإلسالمية في ظل عدم ت
اإلسالمية المختلفة، ثم التطرق لحالة بنكين شاملين )متعددي الجنسيات( رائدين في مجال الصيرفة 

( بالبحرين، CIIB( بفرعه "بنك االستثمار اإلسالمي سيتي" )Citibankاإلسالمية، وهما سيتي بنك )
اتهما البنكية اإلسالمية، ثم محاولة تفسير ( ، حول فعالية عمليHSBCشركة بنك هونغ كونغ وشنغهاي ) و

تغير استراتيجيات البنوك الشاملة بالنسبة للصيرفة اإلسالمية حسب ديناميكية السوق البنكية اإلسالمية 
 بصفة عامة.

دارة المخاطر في البنوك وعالقتها بالمالية اإلسالمية  المبحث األول: استراتيجيات المنافسة وا 
مساهمة البنوك األجنبية في األنظمة البنكية لكثير من دول جنوب شرق آسيا وأوروبا  لقد ازدادت          

الشرقية وكذلك افريقيا والشرق األوسط، حيث ساعدت العديد من العوامل على اتخاذ البنوك بعدا عالميا، كفرص 
للبنوك متعددة الجنسيات في  الربح في األسواق الخارجية، أو التشبع في السوق الداخلية، وكذلك المزايا الممنوحة

 تلك األسواق، إضافة إلى انفتاح أنظمتها المالية.
وتتميز البنوك الكبرى باستعداد كبير للتوطن بالخارج، ويرجع ذلك في الغالب إلى كون أهم زبائنها          

جنبية، مما عبارة عن شركات متعددة الجنسيات، فروعها في الخارج تقوم بطلب خدمات بنكية على أسواق أ
يجعل هذه البنوك تبني استراتيجيات توطنية بالخارج للحفاظ على حصتها من السوق العالمية التي تمثلها تلك 

، ورغم الخصوصيات التي تميز البنوك، إال أنها كغيرها من الشركات متعددة الجنسيات، محفزة 1الشركات
، فالقدرات االبتكارية الكبيرة 2المنافسة أو من حيث العرضلالستثمار في األسواق غير الكاملة سواء من حيث 

التي تتمتع بها البنوك الكبرى تسمح لها باكتساب مزايا احتكارية ألنواع خدمات غير متوفرة في األنظمة البنكية 
 للبلدان المضيفة، أو لدى المنافسين األجانب على نفس السوق.

 استراتيجيات المنافسة البنكية-1
عندما يتعلق األمر بالمنافسة داخل القطاع البنكي، فإن البنوك في الغالب تمارس استراتيجية وضع            

الحواجز أمام المنافسين، وهي تعد إحدى أهم االستراتيجيات التنافسية على السوق البنكية، وقد ظهرت نظرية 
-سلوك-األساسية لمقاربة "هيكل، التي تعتبر إحدى المفاهيم 19563الحواجز على يد "جو ستاتن بين" في 

، ثم استخدمت في مجال الصناعة المصرفية، وتقوم 5، التي اعتبرت إطارا مرجعيا "لنظرية تنظيم الصناعة"4أداء"
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على فكرة أن هيكل الصناعة البنكية )منافسة أو احتكار قلة( يحدد سلوك البنوك في السوق، ويؤثر بذلك على 
لمنتجات البنكية فيها، مما يقدم مستوى معين ألداء البنوك. فالسلوكات األسعار المعتمدة وكذلك كمية ا

والصراعات داخل صناعة معينة تحدد بهيكل هذه الصناعة، فمن جهة يتحدد عدد المؤسسات وحجمها، درجة 
تركز العارضين في منطقة جغرافية معينة، ومن جهة أخرى تتحدد شروط دخول السوق والحواجز التنظيمية، 

 .6لي شروط المنافسةوبالتا
فالمقاربة التقليدية لتقدير درجة المنافسة في سوق بنكي معين تقوم على عاملين، عدد البنوك  وشدة         

المنافسة السعرية بينها، حيث تزداد هذه األخيرة بازدياد عدد البنوك المتنافسة في السوق، وتؤدي إلى مستوى 
عباء، وتتميز أغلب الصناعات بهيكل وسيط يتراوح بين المنافسة التامة موحد لألسعار واألرباح وكذلك هيكل األ

واالحتكار، ولتسيطر المؤسسات في السوق ال بد من العمل خارج حدود المنافسة التامة، من خالل التنسيق فيما 
 بينها للتوجه أكثر فأكثر نحو سوق احتكارية، إال أن كل مؤسسة ستسعى إلى الخروج عن االتفاق وتخفض

، ما يجعل السوق تعود لهيكل المنافسة وتفتقر بذلك للمزايا االحتكارية بالنسبة 7أسعارها لزيادة حصصها السوقية
 لمؤسساتها.

 اقتصاديات الحجم والتنويع والتمركز         -2
، من خالل إدخال مفهوم 1977أداء" من طرف ميكائيل بورتر في -سلوك-تم تطوير نظرية "هيكل        

جز أمام حركة الشركات وخروجها من السوق، وترتبط الحواجز على الحركة بعدم التجانس داخل القطاع الحوا
البنكي نفسه لما يتميز به من تنوع الخدمات، فالبنوك المبتكرة لخدمات جديدة مع اتساع الطلب على هذه 

 الخذمات يخلق حواجز أمام بنوك أخرى ذات قدرات ابتكارية ضعيفة.
ما الحواجز على خروج المؤسسات فهو يتعلق بوجود تكاليف غير قابلة لالسترجاع بالنسبة أ          

للمؤسسات المتوطنة فعال، وهي تكاليف تولد أرباحا خالل فترة زمنية طويلة، ولكنها ال تسترجع عند الخروج من 
التقليل من قدرة  القطاع أو الصناعة، ويؤدي عدم وجود حواجز للدخول أو الخروج من صناعة معينة إلى

المؤسسات للحفاظ على وضعية االحتكار، ألن دخول مؤسسات جديدة سيؤدي إلى ضرورة تخفيض األسعار 
لمستوى غير مربح بالنسبة للمنافسين الجدد. هذا يعني أن وجود تكاليف توطن غير قابلة لالسترجاع يجعل 

 .8السوق غير قابلة للتقاسم فيما بين الشركات
مع بداية ثمانينات القرن الماضي، ظهرت مقاربات جديدة تهتم بسلوك المؤسسات بغض النظر                

عن هيكل السوق، وسميت "النظرية التجريبية الجديدة للتنظيم الصناعي"، وقد ركزت على تقييم القدرات السوقية 
ى قابلية "تقاسم" السوق فيما بين للمؤسسات اعتمادا على سلوكها التنافسي "الفعلي" وليس "السعري"، أي تقييم مد

المؤسسات، بمعنى خروجها من إطار المنافسة التامة وتوجهها نحو احتكار القلة، ويتم ذلك بقبول كل مؤسسة 
بحصتها من سوق يتمركز فيها النشاط، وال يختلف األمر كثيرا بالنسبة للصناعة البنكية، فقد توصلت دراسة 

إلى وجود عالقة موجبة بين ظاهرة تمركز البنوك في بعض  20059ي قياسية لكل من كاليسنز واليفن ف
 فيما بينها من جهة أخرى. 10المناطق من جهة، وقابلية تقسيم السوق البنكي
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(، ظهر توجه جديد لتحليل القدرات التنافسية للمؤسسات خارج السعر، 2000ابتداء من سنوات )             
لى المنافسة انطالقا من تنويع المنتجات واحتكارها لسالسل خدمات معينة، ويتعلق األمر هنا بقدرات البنوك ع

فالبنوك تفرض سيطرتها على أسواق غير متجانسة المنتجات المعروضة، حيث تستطيع أن تنافس أو تتقاسم 
لسوق السوق من خالل تمييز منتجاتها، وتعتمد البنوك أيضا على سمعتها وتشكيلة خدماتها المتنوعة للتميز في ا

 ، وهذا يعني اكتسابها لمزايا احتكارية في مجال خدماتها المصرفية المبتكرة.11البنكية
بالنسبة للبنوك متعددة الجنسيات، والتي تعرف بأنها بنوك شاملة، سواء من حيث االمتداد الجغرافي           

ادية أو اجتماعية أو ثقافية لفروعها عبر العالم، أو من حيث تشكيلة خدماتها المنوعة حسب اعتبارات اقتص
دينية، فإن قدراتها السوقية تتجلى في نوعين من االقتصاديات أو الوفورات التي يولدها نشاطها على المستوى 
العالمي: اقتصاديات الحجم واقتصاديات السلسلة. ففي ظل تناقص الحواجز التنظيمية أمام حركة البنوك دوليا، 

بالسياسات النقدية للدول، ال تواجه البنوك حواجز لدخول األنظمة المصرفية وكذلك تقارب الحواجز المتعلقة 
ألغلب بلدان العالم، لكن يبقى لديها قدرات كبيرة لالستفادة من الحواجز االقتصادية المتمثلة في اقتصاديات 

تؤدي زيادة حجم الحجم واقتصاديات السلسلة، فاألولى تربط بين حجم المؤسسة وتكاليفها، فتنشأ وفورات عندما 
اإلنتاج إلى عوائد متزايدة. أما الثانية فهي تركز على اتساع تشكيلة المنتجات التي يقدمها البنك، وتنشأ عندما 
تكون تكلفة إنتاج عدة منتجات معا أقل من مجموع تكاليف إنتاج كل منتج على حدى، هذا يعني انخفاض 

لدولي من جهة، وبزيادة عدد أنواع الخدمات المقدمة من طرف تكاليف اإلنتاج بزيادة حجم السوق على المستوى ا
 البنك الشامل من جهة أخرى. 

في حالة اقتصاديات الحجم، قد تمارس البنوك  المتواجدة فعليا في السوق استراتيجية تحديد السعر ضد         
يات السلسلة، تواجه البنوك الداخلين الجدد إلى الصناعة، مما قد يتسبب لهم في خسائر، أما في حالة اقتصاد

الجديدة صعوبات ألنها ستكون مجبرة على اإلنفاق أكثر لترقية الطلب على خدماتها، أو تطبيق أسعار تنافسية 
يشار أيضا إلى اعتماد البنوك الشاملة على الحواجز االجتماعية من خالل  12لجذب حصة من الزبائن.

و تقديم الدعم للمرأة مثال، وتندرج كلها ضمن عملية خلق المساهمة في مشاريع خيرية في بعض البلدان، أ
 الحواجز أمام الوافدين الجدد إلى الصناعة المصرفية.

قد يتبع البنك عدة استراتيجيات لتحقيق كل من اقتصاديات الحجم والسلسلة، فللحصول على اقتصاديات         
ات السلسلة يتبع البنك استراتيجية التنويع في الحجم يتبع البنك استراتيجية تمركز، وللحصول على اقتصادي

، مما يسمح للبنك 13خدماته البنكية، وينتج عن هاتين االستراتيجيتين أنهما تجعالن السوق غير تامة المنافسة
 باكتساب مزايا احتكارية.

فيما يتعلق باستراتيجية التمركز البنكي فهي تقوم من جهة على عمليات اندماج البنوك فيما بينها،           
ليتركز رأس المال البنكي لدى عدد قليل من البنوك، كما تقوم أيضا على اختيار التموضع الجغرافي للبنوك، من 

لم )لندن، نيويورك..(، إال أن تمركز خالل البحث عن توطن استراتيجي في الساحات المالية الرئيسة في العا
الطلب على الخدمات المالية اإلسالمية في أسواق محددة جغرافيا بالبلدان التي تطبق الشريعة اإلسالمية ضمن 
مجموع عملياتها التجارية والمالية، قد دفع بعدد من البنوك الكبرى لفتح فروع متخصصة في تقديم خدمات مالية 
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ميز بتوجه أنظمتها المالية نحو التمويل حسب مبادئ الشريعة اإلسالمية، وهو ما يفسر إسالمية، في بلدان تت
اختيار أسواق كالسعودية، والبحرين، واإلمارات العربية المتحدة، أو كذلك ماليزيا وتركيا، على غرار مجموعة 

لية إسالمية، أو أيضا "سيتي" التي فتحت فرعا بالبحرين )بنك االستثمار اإلسالمي سيتي( لتقديم خدمات ما
الشركة البنكية هونغ كونغ وشنغهاي التي فتحت فروعا متخصصة في التمويل اإلسالمي في أسواق محددة 
كالسعودية، ماليزيا، لندن...، فالتمركز في هذا األسواق يحفز على توليد اقتصاديات الحجم الناتجة عن اتساع 

ي يتمتع بخصوصية (، أو جانب العرض )النسيج المؤسساتي السوق سواء من جانب الطلب )مجتمع الزبائن الذ
المالي من بنوك إسالمية محلية متواجدة فعال في السوق، أو بنوك أجنبية منافسة على نفس السوق( األمر الذي 

 يسمح بإمكانية تقاسم السوق فيما بينها.
بداع خدمات أما فيما يتعلق باستراتيجية التنويع، فإن البنوك الشاملة تتمي         ز بقدرات ابتكارية معتبرة لخلق وا 

مصرفية مناسبة ألقسام مختلفة من السوق، سواء لتمويل شركات األعمال الضخمة، أو األشخاص، أو كذلك 
مجال العقارات، أو أيضا االستثمار في األسواق المالية، ويعد االبتكار أهم أداة للمنافسة بالنسبة لهذه البنوك، 

في تشكيلة خدمات هذه البنوك، يخلق تباينا داخل القطاع البنكي ككل، وتتعدد بذلك أدوات  فالتنويع الكبير
البنوك لخلق حواجز أمام منافسين موجودين فعال أو منافسين محتملين على سوق معينة، وعندما يتعلق األمر 

مان الموافقة والمطابقة بالتنويع في الخدمات اإلسالمية، فإن البنوك الكبرى تحتاج إلى هيئات متخصصة في ض
بين األدوات المبتكرة ومبادئ الممارسات المسموحة في إطار الشريعة اإلسالمية، فمثال بنك االستثمار اإلسالمي 
سيتي مجهز بهيئة الشريعة التي تؤطر عمليات االبتكار على السوق البنكية اإلسالمية، بالتنسيق مع فرع سيتي 

 14بنك المتواجد أيضا في البحرين.
فعلى الرغم من أن هذه الشركات العابرة للقوميات قد انتقلت من ذهنية دولية قائمة على عرض منتجات         

عابرة للحدود، إلى ذهنية متعددة الجنسيات من خالل فهم خصائص البلدان والمجتمعات لتبنيها في استراتيجياتها 
لعالم واحد متجانس وفرض إنتاجها "العالمي" على مجتمع اإلنتاجية والتنافسية، إلى ذهنية عالمية تقتضي اإلنتاج 

المستهلكين "المنمطين عالميا"، إال أن البنوك متعددة الجنسيات لم تتمكن من تجاوز بعض الخصوصيات 
الثقافية والدينية لبلدان تتبنى قواعد الشريعة اإلسالمية، والتي تشكل أسواقا معتبرة وهامة بالنسبة لها، ولكنها 

ت تلك الخصائص لخلق سوق خاصة من خالل تشكيلة منوعة من الخدمات المصرفية ذات الطابع استخدم
اإلسالمي، حيث قد تسعى إلى إبداع خدمات جديدة متوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية بهدف المنافسة على 

الي خلق حواجز اقتصادية أسواق ذات مردودية مرتفعة، من خالل استراتيجية التمركز واستراتيجية التنويع، وبالت
 أمام منافسيها على تلك األسواق.  

 الصيرفة اإلسالمية كأداة لتسيير المخاطر   -3
دارة المخاطر، فهي تجمع بين نشاطات بنك         تتميز البنوك متعددة الجنسيات بقدرة كبيرة على تنويع وا 

وفروعه من جهة، ونشاطات بنكية تمويلية واستثمارية من جهة أخرى، وتشمل المخاطر البنكية كل من خطر 
المالية، وكذلك مخاطر السوق الناتجة  القرض الذي قد ينتج عن عدم قدرة زبائن البنك على الوفاء بالتزاماتهم
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عن تغيرات معدالت الفائدة أو معدالت الصرف أو أيضا انخفاض قيم األدوات المالية، إضافة إلى مخاطر عدم 
السيولة التي قد تنتج من عدم قدرة البنك على تسيير الفرق في استحقاقات خزينته، وأخيرا الخطر العملياتي 

أو األخطاء البشرية أو كذلك األحداث الخارجية التي قد تؤثر على عمليات  الناتج عن ضعف اإلجراءات،
 15البنك.

بالنسبة للخدمات المالية اإلسالمية، فإن البنك يواجه المخاطر المتعلقة بالنشاط البنكي بصفة عامة،           
لقرض، فإن كل العقود كما يواجه إضافة لذلك مخاطر متعلقة بالطابع اإلسالمي لخدماته، فبالنسبة لخطر ا

اإلسالمية التي تنص على الدفع بالتقسيط تتأثر بخطر القرض، كعقود المرابحة، السلم واالستصناع، وكذلك 
 عقود اإلجارة.
وهناك أيضا مخاطر متعلقة بتسليم األصل محل القرض ضمن عقود المرابحة، أو كذلك عند شراء            

د، ثم في المرحلة األخيرة من المرابحة عند تسديد ثمن األصل بالتقسيط، األصل هناك خطر أال يأخذه المستفي
يبرز خطر عدم قدرة المستفيد على الدفع، إضافة إلى ارتفاع درجة تركز زبائن الخدمات اإلسالمية التي قد 

 16تساهم في تفاقم خطر القرض.
بحيازتها للمحافظ المالية التي يشترط أن  تتأثر العقود اإلسالمية أيضا بمخاطر السوق، أوال فيما تعلق         

تدعم بأصل ملموس، فهي خصوصية ذات أثر على زيادة حصة منتجات السوق )سلع مادية( على حساب 
هوامش الوساطة المالية التقليدية. ثانيا فيما يتعلق بمعدل الفائدة فهو يعبر عن خطر محوري في التمويل 

البنكي اإلسالمي وتعويضه بهامش تجاري ثابت، أو أيضا بتقاسم األرباح التقليدي، إال أن تحريمه في التمويل 
تعتمد  -واقعيا–من التعرض لهذا الخطر، ولكن  -نظريا–والخسائر، يجعل العمليات المالية اإلسالمية مقصاة 

هوامش البنوك اإلسالمية معدل الفائدة كمرجع لتحديد هوامشها، في ظل غياب "معلم" إسالمي التخاذه كمرجع لل
وكذلك للربحية، ويمكن القول إن األداء المالي اإلسالمي يقاس عادة بالنسبة لمعيار تقليدي وهو معدل الفائدة، 
كما أنه و نظرا لقلة نماذج التقييم الخاصة باألدوات والمنتجات المالية اإلسالمية، فإن هذه األخيرة تقيم باللجوء 

جع" معدل الفائدة، كما هو الحال بالنسبة لعقود االستصناع وعقود إلى عالقات ونماذج تقليدية قائمة على "مر 
السلم التي تستدعي تقييم األصل محل العقد، ونفس الشيء بالنسبة لتقييم الصكوك ومستوى مخاطرها، في 

 انتظار بناء "مؤشرات" مرجعية لقياس معدل ربحية العمليات المالية اإلسالمية. 
معدالت الصرف، فإن كل العقود المالية اإلسالمية تكون معرضة لخطر تغيرات وثالثا بالنسبة لخطر         

معدل الصرف بمجرد تحريرها بعملة أجنبية. كما تتأثر عقود التمويل اإلسالمي أيضا بخطر انخفاض قيم األسهم 
غيرات التي يحوزها البنك عندما يكون مساهما )عقد مشاركة( أو مخاطرا )عقد مضاربة(، إضافة إلى خطر ت

 17أسعار المواد األولية على القيمة والتدفقات المالية بالنسبة لعقود المرابحة، السلم واالستصناع.
فيما يتعلق بمخاطر السيولة، فإن طبيعة النشاط البنكي الذي يقوم على تحويل ودائع قصيرة األجل إلى          

لفارق بين استحقاقات االستخدامات ومصادر تمويالت طويلة األجل تعرض البنوك لخطر عدم السيولة بسبب ا
التمويل، وعندما يتعلق األمر بالتمويل البنكي اإلسالمي، فإن التعرض لهذا الخطر يرتبط بعدم القدرة على إعادة 
التمويل من السوق النقدية التقليدية بما أن االقتراض بالفائدة محرم شرعا، وفي ظل غياب سوق نقدية إسالمية 
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، وبما أن البنوك متعددة الجنسيات تمارس 18باستثناء ماليزيا(، تزداد مخاطر عدم السيولةمخصصة لذلك )
 ازدواجية مالية بين التمويل التقليدي والتمويل اإلسالمي، فدرجة تعرضها لهذا الخطر ضعيفة. 

ر لحداثة كما تتعرض الخدمات البنكية اإلسالمية لمخاطر عملياتية كغيرها من الخدمات التقليدية، فبالنظ
الصناعة المالية اإلسالمية، فإن الخطر العملياتي يتجلى في نقص العمالة المؤهلة في التمويل اإلسالمي، ألن 
المؤهالت المطلوبة في هذا المجال تتميز بالخصوصية تجمع بين تخصصات تقليدية إضافة إلى معارف دقيقة 

ضافة إلى نقص الوسائل المعلوماتية المتوافقة مع معايير في مجال فقه المعامالت التجارية والمالية اإلسالمية، إ
 19التمويل اإلسالمي، مما قد يصعب إجراءات العقود اإلسالمية.

هناك أيضا مخاطر بنكية مرتبطة بالتمويل اإلسالمي بشكل خاص، كالخطر الديني أو خطر عدم          
بعض المسائل القانونية، والتي قد تؤدي إلى  المطابقة، والراجع لالختالف بين مدارس الفكر اإلسالمي حول

تباعد الممارسات، وكذلك تواجه البنوك الممارسة للخدمات المالية اإلسالمية خطرا متعلقا باالستثمار، فكونها 
بنوك تمول مشاريع من مبدأ تقاسم األرباح والخسائر، يمنحها صفة شريك ومساهم بدال من مقرض، رغم أنها قد 

 رة الخبرة والكفاءة إلدارة المشاريع.ال تملك بالضرو 
إن االنشغاالت ذات البعد "األخالقي" هي محرك المالية اإلسالمية، مما يجعلها بعيدة عن عدد من          

المخاطر المرتبطة بالمالية التقليدية، مما يضعها في مأمن من بعض اضطرابات النظام المالي التقليدي، نظرا 
مقصاة من مجموع المعامالت اإلسالمية، ولقد أثارت األزمة  -وصا المضاربيةوخص -لكون بعض العمليات

االهتمام بالعالقة بين النظام البنكي اإلسالمي واالستقرار المالي بصفة عامة، وصمود  2008المالية العالمية 
بنك بين  120البنوك اإلسالمية خالل فترة األزمة بشكل خاص، وقد أثبتت إحدى الدراسات التي أجريت على 

-2005تضم أنظمتها النوعين من البنوك، أن خالل مرحلة انطالق األزمة ) 20إسالمي وتقليدي في ثمانية بلدان
حسب نفس  2009(، تجاوزت ربحية البنوك اإلسالمية نظيرتها في البنوك التقليدية إال أنها تراجعت في 2007

ت إلى درجة التركز في البنوك اإلسالمية تجاه قطاع أو الدراسة لتتساوى مع نظيرتها في البنوك التقليدية وأرجع
،  كما توصلت إلى أن نسبة الزيادة في منح القروض في البنوك اإلسالمية كانت ضعف نظيرتها في 21مقترض

البنوك التقليدية خالل األزمة، مما ساهم في االستقرار االقتصادي الكلي والمالي من خالل استمرارها في منح 
، نسبة النمو في أصول البنوك اإلسالمية 22األزمة على عكس كل البنوك التقليدية عبر العالم القروض خالل

 ، ما يدل على قلة تأثرها باألزمة.2009-2007أيضا كانت أكبر بمرتين منها في البنوك التقليدية خالل الفترة 
 المبحث الثاني: الخدمات المالية اإلسالمية  في البنوك متعددة الجنسيات 

لقد أدركت الكثير من المؤسسات المالية الكبرى سرعة نمو وديناميكية قطاع المالية اإلسالمية،           
وتوجهت نحو إقامة فروع لتقديم خدمات مالية إسالمية، فبعد أن بدأت البنوك اإلسالمية تنشط على أسواق 

ك المملكة المتحدة، قامت في المقابل بنوك أوروبية كالدانمارك، فرنسا، لوكسمبورغ، سويسرا، جنوب إفريقيا، وكذل
، كان ذلك في البداية من خالل فتح شبابيك إسالمية داخل بنوك 23أوروبية وأمريكية بتقديم خدمات إسالمية

تقليدية،  بهدف التعرف على أهمية السوق مما يسمح لها بتحديد ما إذا كان فتح فرع متخصص في الخدمات 
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م المقارنة بين تكاليف االبتكار لخدمات متوافقة مع الشريعة )من خالل وضع هيئة اإلسالمية سيكون مربحا، وتت
للشريعة داخل البنك وهي تعبر عن تكاليف البحث والتطوير وترقية المنتجات( واألرباح المحققة من وراء 

لب أو التخصص في تقديم خدمات منوعة ومتمايزة موجهة لزبائن يتمتعون بخصوصيات محددة على مستوى الط
 2009.24بنك في سنة  191كذلك العرض، وقد وصل عدد البنوك التقليدية مع شباك إسالمي 

هناك عدد من البنوك الكبرى التي حاولت تبني خدمات مالية )بنكية أو استثمارية أو تأمينات( متوافقة و        
لي، ميريل النتش، وشركة بنك هونغ مع الشريعة اإلسالمية، من بينها سيتي بنك، باركاليز كابيتل، مورغان ستان

كونغ وشنغهاي، وكذلك بعض البنوك الفرنسية التي طورت بعض النشاطات البنكية اإلسالمية في الخليج، 
 بي.أن.بي.باريبا، وسوسييتي جينرال أو أيضا القرض الزراعي الفرنسي. وبشكل أقل في فرنسا كبنك

عملية إقامة بنوك إسالمية في كل من إفريقيا وآسيا، كما أنه قدم البنك العالمي أيضا شارك في           
ضمانا لتمويل مشروع متوافق مع الشريعة اإلسالمية في جيبوتي عبر وساطة الوكالة متعددة األطراف لضمان 

. كما تمت عملية تمويل مشروع طيران بالشراكة بين بنك فرنسي 25( التابعة لمجموعتهMIGAاالستثمارات )
( وبنك كويتي )فايننس هاوس( من خالل تمويل حسابات على شركة )إيرباس( حسب صيغ إسالمية )نتكسس

، والتجارب عديدة ومتنوعة، وتشير إلى اهتمام 26كما قدم بنك )نتكسيس( استشارة فنية في مجال تمويل الطيران
 من التمويل.دولي بالصناعة المالية اإلسالمية سواء من جانب البنوك، أو من جانب المستفيدين 

 تصاعد أهمية الصيرفة اإلسالمية كعامل جذب للبنوك الكبرى -1
( فإن صناعة الخدمات المالية اإلسالمية في IFSB) لمجلس الخدمات المالية اإلسالميةحسب التقرير السنوي  

، وهي تتوزع على أقسام 201527ترليون دوالر في سنة  1,88العالم قد وصلت إلى قيمة إجمالية تقدر بـ 
منفصلة من السوق: األصول البنكية، الصكوك غير المسددة، أصول الصناديق اإلسالمية وأخيرا مساهمات 

 التكافل، والجدول الموالي يوضح التوزيع الجغرافي لمختلف قطاعات الصناعة المالية اإلسالمية.
 )الوحدة : مليار دوالر(                            (: توزيع أقسام المالية اإلسالمية حسب المناطق1جدول )
 صكوك  أصول البنوك المنطقة

 غير مستحقة
 أصول الصناديق

 اإلسالمية 
 مساهمات 

 تكافل
 5,2 23,2 174,7 209,3 آسيا

 10,4 31,2 103,7 598,8 مجلس تعاون دول الخليج
 7,1 0,3 9,4 607,5 الشرق األوسط وشمال إفريقيا )خارج المجلس(

 0,5 1,4 0,7 24,0 إفريقيا جنوب الصحراء 
 - 15,2 2,1 56,9 أخرى

 23,2 71,3 290,6 1496,5 المجموع
      Source: IFSB, Islamic Financial Services Industry Stability Report 2016, P.7 
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من خالل الجدول، يمكن مالحظة أن أغلبية أصول الصناعة المالية اإلسالمية متمركزة في القطاع البنكي، 
حت تمثل جاذبية بالصيغ التمويلية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، إال أن باقي القطاعات أيضا أصب

للمتعاملين، وهي تساهم في تعميق سوق الصناعة المالية اإلسالمية، وفي الواقع تمثل تلك األقسام من السوق 
بداع خدمات متنوعة ومتوافقة مع الشريعة  عوامل جذب للبنوك الكبرى، كونها تشكل مجاال مهما لالبتكار وا 

خدمات، مما يزيد من التكاليف التي يتحملها البنك مقابل اإلسالمية، إال أنها تتطلب عمليات بحث وتطوير لل
تطويرها وطرحها في السوق، وكذلك تكاليف لتطوير شبكات توزيعها )السماسرة والمستثمرين بالنسبة للصكوك 
اإلسالمية(، تعتبر هذه األسواق جاذبة للبنوك متعددة الجنسيات، ألنها تسمح بخلق أسواق احتكارية من خالل 

دمات بخصائص جديدة، ومن خالل خلق تنافسية سعرية مع باقي البنوك من خالل االستفادة من ابتكار خ
اقتصاديات الحجم الكبير الذي تتمتع به البنوك الشاملة بسبب تواجدها على عدة أسواق، إضافة إلى اقتصاديات 

دمات المقدمة، ويسمح التنويع من خالل تخفيض تكاليف الخدمات بسبب توزع األعباء على عدد كبير من الخ
 انخفاض تكلفة التمويل باستهداف لعدد أكبر من الزبائن.  

يشار أن توطن البنوك الشاملة في األسواق ذات التوجه اإلسالمي لم يكن موحدا بالنسبة لكل البنوك،         
بية أكثر للبنوك متعددة فعلى الرغم من تقارب استراتيجياتها التوطنية، إال أن البعض من هذه األسواق يتمتع بجاذ

 الجنسيات.  
 عدم تجانس أسواق التمويل البنكي اإلسالمي كمعيار الختيار التوطن -2

إن اتساع سوق الخدمات المالية اإلسالمية تحكمه عدة عوامل مرتبطة بمميزات الزبائن من جهة،          
إلسالمية عبر مختلف الدول التي وأيضا بخصائص وأنظمة الدول من جهة أخرى، حيث تتباين أهمية البنوك ا

تتبنى أنظمة مصرفية مزدوجة بين النظام الربوي التقليدي، والنظام المالي اإلسالمي، وهي متمثلة في تسعة بلدان 
أساسية: البحرين، قطر، أندونيسيا، العربية السعودية، ماليزيا، اإلمارات العربية المتحدة، تركيا، الكويت 

 .28والباكستان
حيث تمثل هذه البلدان أسواقا هامة لتوطن البنوك متعددة الجنسيات، نظرا ألهمية الصيرفة اإلسالمية          

في الباكستان. حسب ما  %1.4بالنسبة للقطاع البنكي ككل، وهي تتراوح ما بين النصف بالنسبة للسعودية، إلى 
 يوضحه الشكل التالي: 

 ات التوجه المالي اإلسالمي: حصة الصيرفة اإلسالمية في البلدان ذ1الشكل 
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Source: Ernst and Young Advisory, World Islamic Banking Competitiveness Report, 2016, P.12. 

من أصول المالية اإلسالمية  %33احتلت السعودية المرتبة األولى، حيث ساهمت بنسبة  2016يالحظ أنه في 
، وتعتبر هذه البلدان هي األكثر %15.4، ثم اإلمارات بنسبة %15.5البنكية العالمية، وتليها ماليزيا بنسبة 

جاذبية للبنوك متعددة الجنسيات، كونها تشكل أسواقا ذات إمكانات كبيرة لتحقيق اقتصاديات الحجم الناتجة عن 
نت األسواق اإلسالمية األخرى من جذب بعض البنوك الكبرى إلقامة عدد قليل استراتيجيات التمركز، كما تمك

 من الفروع.
كما يالحظ أيضا أن هذه البلدان ذات التوجه اإلسالمي تحافظ على نظام بنكي تقليدي ربوي، حيث          

وك اإلسالمية ضمن أنها لم تتبنى النظام المصرفي اإلسالمي بشكل كلي، حيث باالعتماد على معيار حصة البن
)الدراسة تستثني كل من  %51مجموع أصول القطاع البنكي، يتضح أن السعودية تحتل المرتبة األولى بنسبة 

من القطاع المصرفي ككل(، ثم كل  %100إيران والسودان اللذين يمثل القطاع البنكي اإلسالمي بالنسبة لهما 
  29.%21.3ليزيا بنسبة من الكويت وقطر، والبحرين وكذلك اإلمارات، ثم ما

 ديناميكية الصيرفة اإلسالمية كعامل جذب للبنوك متعددة الجنسيات -3
إن المالحظة المتأنية للسوق البنكية اإلسالمية تعطي انطباعا بتغير ديناميكيتها في الزمن، ويمكن            

االعتماد على معيارين لتتبع تغيراتها وهما: معدل النمو ومعدل الربحية، وقد حاولت دراسة "سيريل غاربوا 
مقارنة المعيارين بالنسبة للبنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية، خالل فترتين، األولى بين  2012سنة  30وآخرون"
 ، وقدمت النتائج التالية:2010-2009، أما الثانية بين 2006-2008

، الشكل الموالي يوضح معدل نمو أصول البنوك اإلسالمية مقارنة بالبنوك التقليدية )معدل نمو مقارن(         
ويالحظ أن كل من السعودية، اإلمارات والبحرين قد حققت معدالت في الفترة األولى أفضل من الفترة الثانية، 
ويقود ذلك إلى توقع بأن هذه األسواق قد وصلت إلى حصتها القصوى من أسواقها البنكية المحلية، ويعني ذلك 

دة التوطن أو إعادة توجيه النشاط، بينما تبقى تشبع السوق البنكية اإلسالمية، بما سيقود إلى مرحلة من إعا
معدالت كل من ماليزيا والكويت في الفترة الثانية أفضل من الفترة األولى، وهذا يعني أن السوق اإلسالمية ما 

 زالت تحتوى على فرص، قبل أن تصل إلى "الحصة الطبيعية" من السوق البنكية اإلجمالية.
 األصول البنكية بين البنوك اإلسالمية و البنوك التقليدية 31(: معدل النمو المقارن2الشكل )
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Source : Cyril Garbois and Others, The Future Of Islamic Banking, A.T Kearney Analysis, 2012, P.2 

         
أما معدل الربحية )المقارن مع البنوك التقليدية( المعبر عنه بنسبة العائد على التكلفة، فيالحظ حسب الشكل  

الموالي، أن البنوك اإلسالمية في كل من السعودية واإلمارات والكويت والبحرين قد حققت معدل ربحية أعلى في 
سالمية في الفترة األولى أعلى منه في الفترة الثانية، ويوحي الفترة الثانية، أما ماليزيا فإن معدل ربحية بنوكها اإل

ذلك أن البنوك اإلسالمية في تلك البلدان قد استغرقت وقتا حتى تصبح ذات ربحية بالنسبة للبنوك التقليدية رغم 
 تفوقها عليها في البداية حسب معدل نمو األصول.

 (: نسبة العائد المقارنة على التكلفة3الشكل )

 
Source : Cyril Garbois and Others, The Future Of Islamic Banking, A.T Kearney Analysis, 2012, P.2    

تعبر ديناميكية السوق البنكية اإلسالمية في هذه البلدان، عن مدى إمكانات تحقيق أرباح بالنسبة      
لمستثمرين أجانب، بما يبرر إقامة فروع أو فتح شبابيك، بما يستدعيه ذلك من مصاريف دراسات وأبحاث 

ت التمركز في أسواق البلدان وعمليات تطوير لخدمات جديدة، وبناء استراتيجيات مناسبة، سواء استراتيجيا
اإلسالمية التي تمثل أحواضا هامة للطلب على خدمات إسالمية، أو استراتيجيات التنويع التي تتطلب أبحاثا 
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ودراسات وتميزا على مستوى الخدمات الكتساب المزايا االحتكارية، ويعني ذلك أن المالية اإلسالمية تتطلب 
 بما يحقق الفعالية بالنسبة للبنوك المستثمرة و كذلك بالنسبة للزبائن. ديناميكية أخرى على مستوى األفكار،

 تجربة "سيتي بنك" و"شركة هونغ كونغ وشنغهاي البنكية" -3
من أهم البنوك متعددة الجنسيات التي اعتبرت رائدة في مجال المالية اإلسالمية: سيتي بنك             

(CitiBank( وشركة بنك هونغ كونغ شنغهاي )HSBC). 
 ( CitiBankسيتي بنك ) -

ديم خدمات أقام البنك األمريكي "سيتي بنك" التابع لمجموعة سيتي متعددة الجنسيات، فرعا كامال لتق           
-وهو "بنك االستثمار اإلسالمي 1996ومنتجات إلى القطاع المصرفي اإلسالمي العالمي في البحرين سنة 

(، حيث تمثلت مهمته في تقديم خدمات مالية إسالمية لعمالئها، Citi Islamic Investment Bankسيتي" )
على الوصول إلى أسواق التمويل اإلسالمية، كما تقدم أنشطة أساسية مثل الحلول االستثمارية ومساعدة العمالء 

ضافة إلى الخدمات المصرفية الشخصية والتجارية للشركات تقدم الشركة خدمات إسالمية مثل تمويل  وا 
المضاربة والمرابحة والمشاركة واإلجارة وتنفذ أنشطة بنك االستثمار اإلسالمي وفقا للقانون اإلسالمي، وهو 

وبهذا يستهدف العمالء والشركات  ان مطابقة خدماته لقانون المعامالت اإلسالميةيشتمل على هيئة للشريعة لضم
  32خاصة المؤسسات الصغيرة.

هو بنك تجاري تقليدي مع شباك  بيرهاد"فرع "سيتي بانك  1994سنة وفي ماليزيا، أنشأ سيتي بنك           
إسالمي، وهو يوفر لعمالئه مجموعة من الخدمات المصرفية والمالية بما فيها خدمات مصرفية لألفراد للمستهلك 
وخدمات مصرفية للمؤسسات، وكذلك المنتجات والخدمات االستثمارية،كما يقدم خدمات مالية خارجية و إدارة 

 الثروات.
وبهذا  على هيئة للشريعة، لضمان مطابقة خدماته لقانون المعامالت اإلسالمية بيرهادسيتي بانك يشتمل 

يستهدف العمالء والشركات خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، كما أطلق خدمة حسابات االدخار 
ية اإلسالمية، كما يتمتع عمالء البنك من الشركات بإمكانية الوصول إلى مجموعة من الخيارات االستثمار 

قدم سيتي بنك حاليًا خدمات ي، و 33اإلسالمية ، بدءًا من الصكوك اإلسالمية إلى صناديق االستثمار اإلسالمية
مصرفية للمستهلك في البحرين واإلمارات ومصر،كما يقدم خدمات إدارة الثروات باإلضافة إلى خيارات 

 34االستثمار اإلسالمي والتأمين.
 ( HSBCشركة بنك هونغ كونغ شنغهاي ) -

هو اختصار لعبارة شركة هونغ كونغ وشنغهاي للخدمات المصرفية ( HSBC)اش.اس.بي.سي بنك           
(The Hong kong and Shanghai banking corporation ،) يعود تاريخ تأسيسه في هونغ كونغ إلى

اتحاد مجموعه كبيرة من البنوك واالئتالف مع المصرف لتمويل التجارة في الشرق األوسطمن خالل  1865عام 
، وتعتبر 1993وبعد ذلك تم نقل مقرها الرئيسي إلى لندن في عام ، 1946البريطاني للشرق األوسط، في عام 
 . 35الخدمات المصرفية والمالية في العالم المجموعة واحدة من أكبر مؤسسات
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في مجال المالية اإلسالمية، أقام بنك )أش.أس.بي.سي( فروعا إسالمية بشكل كامل في ماليزيا،      
(، كما أقام فروع في كل من Takaful( أو تأمينات )Amanahمتخصصة في تقديم خدمات إسالمية بنكية )

من البلدان اإلسالمية وغير اإلسالمية كالمملكة المتحدة، ولكنها فروع تقدم  السعودية واإلمارات والبحرين والكثير
خدمات إسالمية إلى جانب خدماتها البنكية التقليدية، وقد اختار البنك التوطن في الساحات المالية التي تشهد 

 ها البنوك الشاملة.ازدهارا في الخدمات المالية اإلسالمية، وهذا يدخل ضمن استراتيجيات التمركز التي تنتهج
من خالل مالحظة بعض األرقام الخاصة بتطور أصول كل من سيتي بنك وشركة بنك هونغ كونغ          

( في سوق ماليزيا، يتضح أن السوق ال تمثل نفس الفرص بالنسبة للبنكين، وقد يرجع ذلك HSBCوشنغهاي )
ول سيتي بنك في تناقص خالل الفترة ما بين إلى درجة التنويع التي يتميز بها كالهما، حيث يالحظ أن أص

-2009( خالل الفترة ما بين HSBC، بينما تتزايد أصول شركة بنك هونغ كونغ وشنغهاي )2008-2014
 ، حسب ما يتضح من الشكل الموالي:2015

 
 
 
  (ماليزي الف رينغيت) في السوق الماليزي HSBC(: تطور أصول كل من سيتي بنك و بنك 2الشكل ) 

 
 المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على:        

 .2015، 2014، 2013، 2012، 2011، 2010، 2009لسنوات  HSBCالتقارير السنوية لبنك  -
 .2015، 2012، 2011، 2009التقارير السنوية لسيتي بنك لسنوات  -

، وقد 2004ويشار بالنسبة لسوق العربية السعودية، أن سيتي بنك قد انسحب من السوق السعودي منذ        
يرجع ذلك إما إلى تنافسية كبيرة للبنوك المحلية السعودية، والتي قد تقلص األرباح وتتجه بالسوق إلى المنافسة 

( فهي HSBCشركة بنك هونغ كونغ وشنغهاي )التامة، أو إلى عدم عمق السوق ووصولها لحالة اإلشباع، أما 
تقدم تشكيلة خدمات إسالمية على درجة معتبرة من التنويع، حيث تتوفر لزبائن البنك في السوق السعودي حزمة 
خدمات متوافقة مع الشريعة اإلسالمية، وهي متوجهة أساسا نحو االستثمارات المالية، كاألسهم والصكوك 

الستثمار والتجارة في األصول المالية، ويسمح هذا التنويع في تشكيلة الخدمات اإلسالمية، وكذلك صناديق ا
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المقدمة بتحقيق اقتصاديات التنويع على السوق السعودي، ومحاولة خلق حواجز أمام منافسين من خالل 
السعودية ال استقطاب أكبر قدر من أنواع الزبائن عبر تمييز أكبر للمنتجات المالية. إال أن الفرع المتواجد في 

نما تظهر لديه بعض البدائل االستثمارية غير المتوافقة مع الشريعة  يقتصر نشاطه على الخدمات اإلسالمية، وا 
 .36اإلسالمية والموجهة للزبائن غير الملتزمين بتطبيقها

من  ،HSBCيمكن اإلشارة أيضا إلى تكاليف البحث والتطوير التي ينفقها كل من سيتي بنك و بنك           
خالل تثبيتهما لجنة للشريعة في كل منهما، هدفها البحث عن بدائل تمويلية واستثمارية جديدة والتأكد من 
مطابقتها لمبادئ الشريعة، وهي تكاليف يفترض اهتالكها عبر اتساع السوق )اقتصاديات الحجم( وعبر اكتساب 

 لمنافسة للبنكين. مزايا احتكارية )اقتصاديات التنويع(، بما يدعم استراتيجيات ا
فيما يتعلق باالبتكار في مجال الصناعة المالية اإلسالمية، كان لكل من البنكين قدرات ابداعية، فقد طور       

سيتي بنك عدة خدمات متوافقة مع الشريعة اإلسالمية، بفضل تواجد فرعه "بنك االستثمار اإلسالمي سيتي" في 
يفترض أن البنك استفاد من تواجده بسوق البحرين، حيث تتركز مؤسسات البحرين، والمجهز بهيئة للشريعة، كما 

(، AAOIFمنظمة للنشاط البنكي على غرار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية "إيوفي" )
(، أو أيضا مركز إدارة السيولة المالية CIBAFIوالمجلس العام للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية )

(LMC( والوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف ،)IIRA مما يسهل عملية التطوير واالبداع في مجال المالية ،)
 اإلسالمية.
من ناحية أخرى استفاد بنك أش أس بي سي من تواجده على سوق ماليزيا، وهو فضاء كبير لألفكار          

م المؤسسات المنظمة للنشاط المالي اإلسالمي وهو ولالبتكار في التمويل اإلسالمي، كما يتواجد فيه إحدى أه
(، وتمتاز السوق الماليزية بأهميتها وتنوعها وانفتاحها، وقد أبدع البنك IFSBمجلس الخدمات المالية اإلسالمية )

في خلق مؤسسة منفصلة متخصصة فقط في العمل التأميني "تكافل" )التأمينات(، إلى جانب تطويره للعديد من 
 الخدمات في مجال العمل المصرفي "أمانة".

 المالية اإلسالمية كبديل تنافسي غير مستقر في البنوك الشاملة-2
( نموا كبيرا في مجال المالية اإلسالمية، وازداد توجه البنوك المحلية 2000لقد شهدت بداية سنوات )         

اتخذ عدد من  البنوك الكبرى متعددة الجنسيات القرار في البلدان اإلسالمية نحو خلق بدائل تمويل إسالمية، كما 
بفتح جزء من رؤوس أموالها لهذا النوع من االستثمار، والذي كان في بدايته يقدم معدالت نمو هامة، إال أن 
األسواق البنكية في البلدان التي تبنت المالية اإلسالمية سرعان ما وصلت إلى سقف حصصها الطبيعية من 

بنكي اإلجمالي، ما دفع بالبنوك الشاملة إلى إعادة هيكلة أنشطتها المالية اإلسالمية، إما بتخفيض حجم السوق ال
 . 37النشاط وتحويله أو باالنسحاب من هذه األسواق

، انطلقت عمليات انسحاب عدد من البنوك متعددة الجنسيات من بعض األسواق 2010ابتداء من          
المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية في أسواق تمتعت بجاذبيتها لهذا النوع من  اإلسالمية، أو تخفيض أعمالها

االستثمار كالبحرين وأندونيسيا والبنغالديش وسنغافورة، وبشكل خاص اإلمارات العربية المتحدة، حيث انسحب 
ذي باع ال 2011، و اللويدز بنك في 2010كل من البنك الملكي لسكوتلندا )روايل بنك أوف سكوتلند( في 
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فروعه المتوطنة في اإلمارات العربية المتحدة لشركة بنك هونغ كونغ شنغهاي )أش.أس.بي.سي(، كما قام هذا 
، ليوقف تقديم خدماته على ستة أسواق من بينها 2013األخير بإعادة هيكلة أعماله البنكية اإلسالمية في 

فظ على نشاطه البنكي اإلسالمي في كل من ماليزيا المملكة المتحدة، اإلمارات العربية المتحدة والبحرين، ليحا
 . 38والسعودية
في نفس السنة، قام أيضا بنك )باركاليز كابيتال( ببيع فروعه في اإلمارات العربية المتحدة، وقد يرجع          

ا في ذلك إلى تشبع السوق من خالل توفر الخدمات لدى البنوك اإلماراتية التي تتميز بتنافسية مرتفعة خصوص
مجال صيرفة التجزئة )القروض الموجهة لألشخاص( وذلك نظرا لكون أغلبها مملوكة من طرف الدولة، مما 

، ذلك يؤكد الطرح النظري  39يجعل من الصعب على البنوك األجنبية أن تحصل على حصة جيدة من السوق
، فحالة التشبع الداخلي سواء من القائم على األسواق غير كاملة المنافسة كعامل جذب للبنوك متعددة الجنسيات

حيث حجم االستثمارات أو من حيث تنوع الخدمات الذي تتميز به سوق اإلمارات العربية المتحدة ال يترك مجاال 
 كبيرا للبنوك األجنبية لتحقيق اقتصاديات الحجم واقتصاديات التنويع.

قد عادت للتركيز على أسواقها األصلية في  كما قد يعود السبب إلى أن هذه البنوك الكبرى المنسحبة         
بلد الفرع األم، أو للتركيز على أقسام أكثر ربحية للسوق البنكية كصيرفة الشركات الكبرى أو االستثمارات المالية 
األكثر ربحية في السوق العالمية، وهي أقسام السوق التي تتميز أكثر باقتصاديات الحجم، كونها ترتبط بحجم 

 ات متعددة الجنسيات الذي يزداد تمركزها في البلدان الكبرى.نشاط الشرك
إذن يمكن القول إن توجه البنوك متعددة الجنسيات لتقديم خدمات مالية إسالمية لم يكن بدافع           

نما تحكمه معايير موضوعية كالفعالية والكفاءة والربحية والتحكم في المخاطر، وهي معايير متغيرة  "أخالقي"، وا 
في الزمن. فالزيادة في فعالية هذا القسم من السوق البنكية العالمية يترجم بزيادة توجه البنوك الشاملة للخدمات 
اإلسالمية، كما يترجم نقص الفعالية كمحرك للبنوك الكبرى بتراجع أو انسحاب نشاطات هذه البنوك في الخدمات 

لبنوك اإلسالمية المحلية بدعم من الدول، أو عن التشبع اإلسالمية، كما قد ينتج ذلك أيضا عن زيادة تنافسية ا
بأنواع الخدمات المتوفرة، مما يقود السوق البنكية اإلسالمية إلى تنميط خدماتها خالل فترة معينة، بما يقلص 
فرص اقتسام السوق بالنسبة للبنوك، ونظرا لكونها تتطلب مصاريف بحث وتطوير، فإن اهتالكها مستحيل في 

فسة التامة، وهذا يعني أن استمرار الربحية في قطاع الصيرفة اإلسالمية يتطلب البحث عن بدائل ظل المنا
جديدة للتمويل، ويتأتي ذلك من خلق ديناميكية فكرية إسالمية هدفها تسهيل سيرورة عملية االبتكار على مستوى 

التنميط الذي يصل بها سريعا إلى حالة البنوك المحلية أو الشاملة، بهدف إبعاد الصناعة المالية اإلسالمية عن 
اإلشباع، وكذلك السعي إلى جعل األسواق المالية اإلسالمية أكثر عمقا من خالل التغطية لكل إمكانات السوق 

 40لزيادة الشريحة المستهدفة من الزبائن، الن حجم السوق يوسع حجم االستثمار في الخدمات اإلسالمية.
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 الخاتمة
تتمتع البنوك متعددة الجنسيات بقدرتها الكبيرة على اكتشاف مزايا األسواق واالستفادة منها، وتعبر         

مكانات معتبرة لتحقيق اقتصاديات الحجم من خالل التمركز عبر  األسواق ذات التوجه اإلسالمي عن فرص وا 
مات ومنتجات جديدة، وكذلك تحقيق أسواق ديناميكية، بما يسمح بانتشار المعارف المتعلقة بابتكار خد

اقتصاديات التنويع من خالل بناء استراتيجيات تنافسية قائمة على اكتساب المزايا االحتكارية وتخفيض تكاليف 
 البحث والتطوير، التي ينتج عنها تكاليف كبيرة تتطلب الخروج من هيكل سوق المنافسة التامة.

استراتيجية انتقائية بين البلدان التي تبنت المالية اإلسالمية، وتقوم هذه وتتبع البنوك متعددة الجنسيات          
االستراتيجية على فعالية البنوك اإلسالمية المحلية لتلك البلدان، فالسوق البنكي اإلسالمي يتميز بالتباين بين 

عات الخاصة البلدان اإلسالمية من حيث إمكانيات السوق، سواء من حيث حجم الطلب، أو من حيث التشري
 باالستثمار البنكي األجنبي، أو من حيث القدرة التنافسية لبنوكها المحلية.

كما أن البنوك قد تتخلى على جزء من عملياتها المصرفية اإلسالمية في بعض األسواق حسب دالة            
سالمي فيها، وهذا يعني أن في األرباح المحققة، وبالتالي فإن تراجعها يدل على انخفاض أداء السوق البنكي اإل

استراتيجياتها التنافسية على هذه األسواق متغيرة في الزمن، فقد تكون ظرفية، أو قد تمتد لفترة طويلة ولكن ذلك 
مرتبط بالفعالية، ما يتطلب إيجاد بدائل تمويلية إسالمية ديناميكية، ألن االقتصار على البدائل المتوفرة يوصل 

 الكتفاء.   السوق سريعا إلى حالة ا
إن عمليات االستثمار البنكي في المالية اإلسالمية لم يشكل مجال إبداع للبنوك متعددة الجنسيات            

نما هو إطار محدد بتعاليم الشريعة، وهذا يعني أن  انطالقا من معيار الفعالية من جانبيه العرض والطلب، وا 
عل مع أنواع الخدمات التي تقدم وفق اإلطار الشرعي سوق الطلب على الخدمات البنكية اإلسالمية يتفا

يديولوجي، وال تحدده معايير الفعالية أو الكفاءة  للمعامالت المالية اإلسالمية، فالطلب إذن مدعم بقبول روحي وا 
في تخصيص الموارد، أما من جانب العرض فإن البنوك تحاول "التكيف" مع ما تتوصل إليه أفكار المذهب 

 ديل استثماري مقبول لدى السوق، بعيدا عن إيمانها بأفضليتها. اإلسالمي كب
يعبر انفتاح البنوك الشاملة على بدائل تمويلية ذات أبعاد إيديولوجية مختلفة، عن قدرات النظام الليبرالي         

ألرباح الالمتناهية في التكيف مع أفكار تناقضه ومحركه في ذلك هو إمكانات السوق، وهذا يعني أن تقلص ا
 وتغير معطيات السوق قد تؤدي إلى تبني نماذج بديلة. 
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The role of social responsibility for small and medium enterprises in formulating sustainable 
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 :ملخص

إلى العمل على إيجاد نوع من ما يدفعها  وهذايرات الفاعلة فيها المتغ خلداوتتتميز البيئة التي تنشط فيها المنظمات بالتنوع      
 األطرافتحملها لمسؤولياتها اتجاه  هولعل أهم مظاهر التكيف و  ،المحيطة بهاالبيئة  ومصالحالتوافق بين مصالحها االقتصادية 

 المستدامة.مات في تحقيق التنمية منظالذوي المصالح فالمسؤولية االجتماعية تعتبر مؤشرا هاما لتقييم مساهمة 
فاألول يعني دمج ومكملين لبعضهما البعض مفهومي المسؤولية االجتماعية والتنمية المستدامة مفهومين قريبين جدا إن     

 ئية.والبيت التجارية والثاني يعني التوفيق بين الجوانب االقتصادية واالجتماعية لنشاطااالهتمامات االجتماعية والبيئية في ا
آليات تفعيلها و  للمسؤولية االجتماعية والمتوسطةنهدف من خالل هذه الورقة البحثية إلى إبراز أهمية التزام المؤسسات الصغيرة     

 المستدامة.من اجل الوصول إلى تحقيق التنمية  دية، وبيئيةتصاواقاجتماعية، الدور الذي تلعبه في تحقيق تنمية  وتبين
 .المستدامة التنمية ،والمتوسطةالصغيرة  المؤسسات االجتماعية، مسؤوليةلا :المفتاحية الكلمات

Abstract: 

   Characterized by the environment in which organizations are active diversity and overlapping 

actors where the variables and this is what drives organizations to work to find some kind of 

compromise between economic interests and the interests of the surrounding environment, and 

perhaps the most important aspects of adaptation is to bear its responsibilities towards the parties 

with interests of social responsibility is an indicator important to assess the contribution of business 

organizations in achieving sustainable development . 

  The concepts of social responsibility and sustainable development concepts very close and 

complementary to each other, the former means integrating social and environmental concerns in 

business activities and the second means to reconcile economic, social and environmental aspects. 

  The primary goal of this paper is to highlight the importance of commitment to small and medium-

sized organizations, social responsibility and mechanisms activated and show the role they play in 

the achievement of social development, economic and environmental in order to reach sustainable 

development. 

Key words: social responsibility, Small and medium-sized organizations, sustainable development. 
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  المقدمــــة:

لم تسلم منظمات األعمال من االنتقادات في ظل إدارة األعمال المعاصرة، بتوجهها الدائم نحو تحقيق        
. قيق األرباح متجاهلة مسؤوليتها اتجاه المجتمع والبيئةال وهو تحمن أجله أالهدف االقتصادي الذي وجدت 

ا تحرص الدول والحكومات من تجسيده وما ينجز على مستوى المنظمات فالت األمور بين مورغبة في عدم ان
م على على عاتقها مسؤولية إدماج هذا المفهو إدارة األعمال المعاصرة على مستوى التنمية المستدامة، أخذت 

 .مية لتحقيقهاالمنظمة ليربط بين التصور للتنمية المستدامة واإلجراءات الميدانية الراوى وظائف مست
على جميع المنظمات خاصة على  األساسيةالدعائم و  من المرتكزات مستدامة أضحىتحقيق تنمية  إن     

بل  وطنياالقتصاد ال المؤسسات في وذلك للدور الذي يلعبه هذا النوع من ،والمتوسطةالمؤسسات الصغيرة 
 العولمة.تفرضه  ضرورة حتمية لضمان االستمرار في ظل ما أصبح

 الدراسة:مشكلة 
 :التالي النحو على المداخلة لهذه التالية الرئيسية اإلشكالية صياغةو  طرح يمكن سبق ما على بناء          

 االجتماعية؟بنيها المسؤولية المستدامة عند ت في التنمية والمتوسطةكيف تساهم المؤسسات الصغيرة 
 الفروض اآلتية: الدراسة إلىتستند  الدراسة: ضياتفر 

 االجتماعية.تتبنى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسؤولية  -1
 المستدامة.تساهم المسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية     -2

واألساليب  بالطرق األخذ في المسؤولية فكرة لتبني تسعى التي اتالمنظم الدراسة هذه تساعد الدراسة:أهمية 
 تكسب وان ،فيه تعمل التي المجتمع في صورتها من وتحسن تطور أن أرادت إذا الدراسة هذه في وردت التي
 المستدامة.التنمية  وتحيق لصورتها تحسين من لذلك لما ،لها األخرى المنظمات واحترام دود

 في:أهداف هذا البحث  ي: تأتالدراسةأهداف 

 امة.المستد والتنميةالتعرف على مفهوم المسؤولية االجتماعية  -
 االجتماعية.التحديات التي أدت إلى بروزها باإلضافة إلى أبعاد ومبادئ ومعايير قياس المسؤولية   -
 المستدامة. ميةتنالصناعة  فيوالمتوسطة الصغيرة  للمؤسسات االجتماعية المسؤوليةإلقاء الضوء على دور  -

 الدراسة:منهجية 
 :التالية للعناصر التطرق خالل من اإلشكالية هذه ىعل اإلجابة البحثية الورقة هذه ضمن نحاول     
 .والمتوسطةالصغيرة  للمؤسسات االجتماعية للمسؤولية لمفاهيميا راإلطا أوال:     
 .المستدامة التنميةإلى  لمدخ ثانيا:     
 مة.المستدا التنميةصناعة  في دورهاو  والمتوسطةالصغيرة  للمؤسسات االجتماعية ؤوليةمسال :ثالثا     
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 .والمتوسطةالصغيرة  للمؤسسات االجتماعية للمسؤولية لمفاهيميا اإلطار :أوال
ه في إطاره األدبي والمعنوي أكثر منه في بعد بداية يمكن القول أن مفهوم المسؤولية االجتماعية اليزال       

 .التطبيقي
ـرين معروفـا بشـكل واضـح، حيـث تحـاول ولية االجتماعية في النصـف األول مـن القـرن العشؤ لم يكن مفهوم المس

فقد جاهدة تعظيم أرباحها وبشتى الوسائل، ولكن مع النقد المستمر الحاصل لمفهوم تعظيم األرباح  المنظمات
 فيها.تعمل ه البيئة التي دورا أكبر تجا نظماترت بوادر ألن تتبنى المظه

 االجتماعية:مفهوم المسؤولية  -1
 اتمع حماية خالله من يؤمن للعمل أسلوب انتهاج في القرار متخذ التزام (Chang & Flores) عرف        

سعاده  1.الخاصة منفعته تحقيق عن فضال ككل، وا 

لمنظمات للعمل بطريقة لخدمة ذوي أن المسؤولية االجتماعية بأنها إجبار ا (Schermerhorn) ويرى     
 2.قة بالمنظمةام الداخلين والخارجين واإلطراف ذوي العالاالهتم

بأنها: التزام على منشأة األعمال تجاه المجتمع الذي تعمل فيه ودلك عن طريق  Holmesويعرفها     
ة ومكافحة التلوث وخلق طة االجتماعية مثل محاربة الفقر وتحسين الخدمالمساهمة بمجموعة كبيرة من األنش

 3.سكان والمواصالت وغيرهافرص عمل وحل مشكلة اإل

المسؤولية االجتماعية على أنها: "تعهد الشركة على اإلسهام بالتنمية االقتصادية  ك الدوليبنالوعرف  •
بأسلوب  المحلي بشكل طوعي، من أجل تحسين جودة الحياة المستدامة، والتعامل مع العاملين وممثليها والمجتمع

 4.يعود بالفائدة على الشركة والتنمية"

في European Commission  التي نشرتها اللجنة األوروبية Green Paper الخضراءوفقًا للوثيقة     
ج اهتماماتها االجتماعية ، تعرف المسؤولية االجتماعية بأنها: "مفهوم تقوم الشركات من خالله بدم/2001وز /تم

ساس طوعي". وبينت هذه الوثيقة أن ا األساسية، وتتفاعل مع األطراف األخرى على أوالبيئية مع عملياته
 5.ثير مباشر على إنتاجية العاملين، ويدعم الموقف التنافسي للشركةهتمام بالمسؤولية االجتماعية له تأاال

فهوم المسـئولية القول أنه حتى وقتنا الراهن، لم يتم تعريف م بالنظر إلى التعريفات السابقة يمكن      
ولية في ؤ أو دولية، وال تزال هذه المس طنيةقانونية و ع يكتسب بموجبه قوة إلزام االجتماعيـة بشـكل محدد وقاط

ومـن هنـا فقـد  ،ـةجوهرها أدبية ومعنوية، أي إنهـا تستمد قوتها وقبولهـا وانتشـارها مـن طبيعتـها الطوعيـة االختياري
 لفعاليـاتتعـددت صـور المبـادرات وا

مـن قـدرة ماليـة  منظمةبـه كـل  وأشـكاله، ومـا تتمتـع منظمةونطاق نشاط ال بحسب طبيعة البيئة المحيطة،
سـتمر بـالتطور الم وتتصـفولية بطبيعتها ليست جامدة، بل لها الصفة الديناميكية والواقعيـة ؤ وهـذه المس وبشـرية.

 واالجتماعية.متغيرات االقتصادية والسياسية كـي تتـواءم بسـرعة وفـق مصالحها وبحسب ال
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 ية:لية االجتماعو ؤ حول نشأة المس التاريخي التطور -2 
أو أنهــا تــرتبط  دقيــق،إن المســؤولية االجتماعيــة هــي ليســت نتاجــا للقضــايا المعاصــرة و المعروفــة لــدينا بشــكل     

بشـــكل األساســـية الحاصـــلة فـــي المجتمـــع و  إذ أن عالقتهـــا تـــرتبط بـــالمتغيرات فقـــط،اتيـــة للموضـــوع بالجوانـــب الذ
 الطارئـة،أو حالة سطحية تمثل االسـتجابة للضـغوط االجتماعيـة  جديدة،و بالتالي فإنها ليست ظاهرة  موضوعي،

 العامة.و التي يمكن تهدئتها أو معالجتها من خالل القيام بأنشطة العالقات 
ي تشـــكل إطـــار لتطـــور مفهـــوم المســـؤولية االجتماعيـــة، فنشـــوء فكـــرة المســـؤولية االجتماعيـــة بعـــدة مراحـــل التـــ     
 6لي:كالتا

 (1920-1800) احبر مرحلة إدارة تعظيم ال  .أ
نحو المصلحة الذاتية الصرفة، و  والتوجهاألرباح في هذه المرحلة كانت المسؤولية األساسية لألعمال هي تعظيم 

 عار"ما هو جيد لي جيد للبلد".رفع ش
 شرينات حتى بداية الستيناتاخر الع، من أو مرحلة إدارة الوصاية .ب

لذاتيـــة هـــي تحقيـــق الـــربح المالئـــم الـــذي يحقـــق المصـــلحة ا ةخـــالل هـــذه الفتـــرة كانـــت مســـؤولية األعمـــال األساســـي
تــرة فهــو "مــا هــو جيــد للشــركات الشــعار خــالل هــذه الف ، أمــاوالعــامليناألطــراف األخــرى مثــل المســاهمين  ومصــالح

 جيد للبلد".
 للفترة من أواخر الستينات حتى الوقت الحاضر لحياةمرحلة إدارة نوعية ا .ت
األفـــراد أهــم مــن النقـــود، و هــذا يحقـــق  ولكــنلألعمــال علــى أن الـــربح ضــروري  ةتقــوم المســؤولية األساســـي       

ل، الشــعار هــو "مــا هــو جيــد للمجتمــع هــو جيــد المصــلحة الخاصــة للشــركة و مصــالح المســاهمين و المجتمــع ككــ
 للبلد". 

 للمنظمات: االجتماعيةمسؤولية أبعاد ال  - 3
من وجهات نظر  جتماعيةاالعاد المسؤولية يد أبدححاولة تسعى العديد من الكتاب والباحثين إلى م     

 (Pride & Ferrell)نذكر منهم على سبيل المثال كل من متباينة،مختلفة، ووضعوا لها مسميات 
 7لي :ما ي لت في مثت االجتماعيةالذين أشارا إلى أربعة أبعاد للمسؤولية 

هام في تنمية وتطوير المجتمع سأي أن تكون المنظمة صالحة وتعمل على اإل المسؤولية اإلنسانية: -
 الحياة.نوعية  وتحسين

وأن تلتزم باألعمال بمعنى أن تكون المنظمة مبنية على أسس أخالقية،  المسؤولية الخالقية: -
  اآلخرين.ثقة  اكتسابو  الصحيحة، وأن تمتنع عن إيذاء اآلخرين

األعمال الشرعية وعدم القيام باألعمال  ذوبتنفي القوانين،المنظمة بإطاعة  التزامأي  :القانونيةالمسؤولية  -
  .المخلة بالقانون

، وأن تحاول جاهدة توفير األمان ومجدية اقتصاديابأن تكون المنظمة نافعة  :المسؤولية االقتصادية -
  .لآلخرين
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 8: وهي كاآلتية االجتماعية: مجاالت المسؤولي -4

 ههابعض ما يجب أن تدركه اإلدارة من دور اجتماعي تج العنصر

حمايــة أصــول المنشــأة، تحقيــق أكبــر ربــح ممكــن، رســم صــورة جيــدة للمنشــاة تعظــيم قيمــة  المالكون
 ، زيادة حجم المبيعات.ككل والمنشاةالسهم 

مدفوعــــة، إجــــازات مدفوعـــة، فــــرص تقــــدم  وأجـــورعدالـــة وظيفيــــة، رعايـــة صــــحية، رواتــــب  العاملون
 ناسبة.عمل م ، ظروفونقلهم، تدريب مستمر، إسكان للعاملين وترقية

اسـتخدام  بشـأنجيـدة، إرشـادات  وبنوعيـةأسعار مناسبة، اإلعالن الصـادق، منتجـات آمنـة  الزبائن
 نتج ثم التخلص منه أو من بقاياه. الم

منافســة عادلــة  ن مــن اآلخــرين بوســائل غيــر نزيهــة،معلومــات صــادقة، عــدم ســحب العــاملي المنافسون
 .ونزيهة

 في التعامل. والصدقتسديد االلتزامات المالية  ارية في التجهيز،ر مأسعار عادلة، االست المجهزون

، توظيف المعوقين، دعم األنشـطة االجتماعيـة، والتقاليدخلق فرص عمل، احترام العادات  المجتمع
 .حالة الكوارثالمساهمة في  التعامل،في  دعم البنية التحتية، الصدق

 والهواء، الحد من تلوث الماء منتجات غير الضارةلاالمساحات الخضراء،  وقيادةالتشجير  البيئة
 المتجددة منها.غير  وخصوصا، االستخدام األمثل للموارد والتربة

ت توظيف، حــــل المشــــكال، تكـــافؤ الفــــرص بــــالوالتــــدريبااللتـــزام بــــالقوانين، إعــــادة التأهيــــل  الحكومة
 تسديد االلتزامات الضريبية.  االجتماعية،

جماعات 
 الضغط

مـع الصـحافة، احتـرام أنشـطة جماعـات حمايـة البيئـة، التعامـل الجيـد مـع  الصـادق التعامل
 الجيد معها. والتعاملك، احترام دور النقابات العمالية جمعيات حماية المستهل

، ص 2007الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،مصر ، االجتماعية لإلدارة، دار  : محمد الصيرفي، المسؤوليةالمصدر
 .72-70ص  

                                                                  امل نجاح المسؤولية االجتماعية للمنظمات: و ع -5
لعوامل المرتبطة بالرؤية والتنظيم في تبني مفهوم المسؤولية االجتماعية، بالعديد من االمنظمات نجاح يرتبط 

 9هي كالتالي :و 

  . تماعية نحو المجتمعجضرورة اإليمان بقضية المسؤولية اال •
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تبناه والقضية الرئيسية التي بتحديد رؤية واضحة نحو الدور االجتماعي الذي تريد أن ت منظمةقيام ال •
 ستهتم بالعمل على المساهمة في معالجتها.

 تحدد له األهداف والمخططات المطلوبة متفرغ لهذا النشاط و مسئولبتخصيص منظمة قيام ال •
 ائمة بذاتها مستقبال وتعمل على تغطية مصروفاتها ذاتيا.رامج االجتماعية قبلاالهتمام بجعل هذه ا •
 متميز وجودة عالية. ذه البرامج بأداء قوي والحرص على تقديم ه •
وتتمثل هذه  االقتصادي،بنشاطها  منظماتقيام العية التي تبرز أثناء حسن إدارة الجوانب االجتما •

تحديا  نين العمل وتطبيق المواصفات القياسية والتي تمثلاو الجوانب في االلتزام البيئي واحترام ق
 . منظماتلل

 : للمنظماتولية االجتماعية ؤ لمسا مزايـا ومنافع -6       
تتطـور وتنمو بأمر المجتمع  المنظمةية، إذ أن أخالقولية ؤ ولية االجتماعية مسألة مبادئ ومسؤ تعتبر المس      

ولة تجاهه على الصعيد االجتماعي وحماية ؤ دية والبشرية، ولذا فهـي مسـامالذي تعيش فيه وتستخدم موارده ال
 10منها : ية تحقق لها العديد مـن المزايـا والمنافع و ولؤ البيئة ، وهذه المس

لصـالح مجموعة مستهدفة  المنظمةر، إذ أن الجهود التي تبذلها جمهو وال المنظمةأنها تحقق التقارب بين  -
مثال، قد تضر بمصالح مجموعات أخرى، والعكس فإن  المنظمةساهمين في كالم عالمجتم   معينة في 

ولية االجتماعية لتحقيق العدالة بين الفئات ؤ بين جميع المصالح يعد جـزء من المس تحقيق التوازن الدائم
 .المختلفة

نتيجة  منظمةلاتعطي قيمة مضافة للمساهمين وتجعلهم أكثر ثقـة في  المنظماتولية االجتماعية ؤ إن المس -
كان هذا  منظمةللاآلخرين للسياسات االجتماعية التي تطبقها تجاه العاملين والمجتمع، إذ كلما تحسنت نظرة 

 .أفضل بالنسبة لها
تعويضها  المنظمةالجتماعية والحفاظ على البيئة تستطيع ة اوليؤ إن زيادة التكاليف الناتجة عن القيام بالمس -

ها بسمعة جيدة من خالل تطبيق المعايير ربحية يفوق تلك التكاليف بعد تمتع ىعلى المدى البعيد عبر مستو 
 . ةالبيئية واالجتماعي

 . معفي األوساط المالية والتجارية بين الموردين والعمالء وأفـراد المجت المنظمةتحسين سمعة  -
ت ـالي ارتفاع حجم المبيعاتلوتحسين نوعية المنـتج وبا اإلنتاجيةنتيجة زيادة  منظمةللحسين األداء المالي ت  -

مالء والمستهلكين لمنتجات وخدمات ، وتفضيل الع المنظمةبسبب تقليل تكاليف التشغيل ووالء العاملين ب
 المنظمة .

 . مرينفاء مما يساعد في جذب المستثعلى االحتفاظ بموظفيها األك المنظمةزيادة قدرة  -
 11: معايير قياس المسؤولية االجتماعية -7

   :هناك جملة من المعايير التي تساعد في قياس المسؤولية االجتماعية       
 . ت العمل وظروف وشروط العمل وبالواجبات تجاه العاملينمدى االلتزام بأخالقيا   -
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 . مدى االلتزام تجاه حماية البيئة   -
 .  لمجتمعيةوالمساهمة في التنمية ا لمجتمعمدى االندماج في ا   -
 . بحث والتطويرلامدى االستثمار في    -
 .(والفساد )عدم التورط في الرشوة األخالقيةمدى احترام حقوق اإلنسان ومراعاة القواعد  -
الذي يشمل   ISO 26000كاأليزو  للمنظماتكما أن هناك معايير دولية لقياس المسؤولية االجتماعية       
 .لمجتمعيةق المستهلك، التنمية والمشاركة او ققوق اإلنسان، الحقوق العمالية وممارسات العمل، حماية البيئة، حح
تزايد مستمر بفضل تنامي الوعي لدى العمالء ولدى كل  يمكن القول أن الدور االجتماعي للمنظمات في     

أخذ هذه المنظمات هذه الظاهرة بعين االعتبار وتحاول أن تجد لها مكانة الفاعلين في المجتمع ،وال مفر إال أن ت
 د لها مكانة في مجل األعمال .أن تج لفي المجتمع قب

 12عية : االجتما للمسؤولية الفعالة العمل آليات -8

 عصر مع سبتتنا األعمال قطاع قبل من الخيرية واألعمال المعونات تقديم في التقليدية الطريقة تعد لم       
 لقطاع االجتماعي بالدور تقوم مؤسسات من البد وبالتالي والقابضة، المساهمة و الكبيرة المنظمات فيه تسود

 تطوير المفيد من ولعلهفيه ، نعيش الذي والعصر تتناسب مؤسساتية لكيانات حاجة هناك أن أي األعمال،
 والمستهلكين العاملين تتناول شمواًل، أكثر طاتنشا إلى خيرية أعمال مجرد من االجتماعية المسؤولية مفهوم
 .والمجتمع  والبيئة
 إنشاء من أهمها و  األعمال لقطاع االجتماعية المسؤولية نشاطات على المؤسسي بعاطال إضفاءإن      

 يةالمسؤول ممارسة آليات أهم من واحداً  يعد الجتماعيةا والخدمة التنمية مؤسسات،االجتماعية ليةالمسؤو  صناديق
 .االجتماعية بمهامه مالقيا على قدرة أكثر األعمال قطاع يجعل دائمة وصناديق مؤسسات فإنشاء ،االجتماعية

 لمجمل اجتماعية  قيمة توليد يتم المنظمات  عمل بإستراتيجية االجتماعية المسؤولية دمج عند وعملياً       
 عبر االجتماعية النشاطات إلى مقدلت أرباحها من جزء تخصيص خالل من وذلك المنظمات، هذه نشاط

 اجتماعية، تدريبية، دراسية، منح وبحثية، ليميةعت صحية، نشاطات )الغاية لهذه تنشأ صناديق أو مؤسسات
 والعام الخاص األعمال لقطاع االجتماعية المسؤولية مبادرات تعزيز هدف بو ( البيئة حماية مباشرة، مساعدات

 ة الى المختلفتها خدما وتقدم المنظمات قبل من ممولة للربح هادفة غير يةأهل صناديق أو مؤسسات تأسيس يتم
 :عدة مجاالت فيتها خدما بتقديم والصناديق المؤسسات هذه تقوم حيث المجتمع ومناطق وشرائح فئات
 ديمقت، الشرائح لبعض الفقر ومحاربة العاجلة التعليم،المساعدات الصحة، البيئة، :المحلية اتعمجتمال تنمية 1-
 .البيئة على بالمحافظة مباشرة صلة ذات مشاريع تمويل والفقيرة، النائية للقرى صحي وعالج دعم
 منح ،تقديم والتراثية والثقافية واألهلية البحثية والمراكز للجامعات الدعم تقديم :والمعرفة عاإلبدا مجال في 2-

 أبحاث تمويل والمبتكرين، والمبدعين المتفوقين ورعاية للمتفوقين والدكتوراه الماجستير على للحصول دراسية
 .وباحثين

 والصناديق المؤسسات لهذه األساسية المهمة:العمال لقطاع االجتماعية يةلو المسؤ  وثقافة ممارسات نشر 3-
  .لمناطقا مختلف فيتها خدما ونشر والخاص العام األعمال لقطاع تماعيةاالج المسؤولية تعزيز



..-، ص.ص:..2017ديسمبر  (،1العدد )/( 04مجلة أبحاث ودراسات التنمية، المجلد )  
 

151 

 

 13العمال :  لقطاع االجتماعية المسؤولية زتحفي في الدولة دور -9

 أشكال من شكل هناك يكون أن يجب لذلك وعفوي تلقائي لكبش تحصل ال قد االجتماعية المسؤولية     
 بمسؤولياته القيام على األعمال قطاع تلزم ودولية محلية قانونية إلزام أشكال .واإللزام ظيمنوالت التحفيز

 تحفيز في مهم دور وللدولة .المسؤولية هذه تضبط وتشريعات قوانين هناك يكون أن يجب وبالتالي .االجتماعية
 الدخول وعدم البيئة حماية وممارسة العاملين حقوق حماية في االجتماعية بمسؤولياته القيام على عمالألا قطاع
 للدولة، كما محفزةلا والقواعد الضوابط وضع في المساهمة خالل من وذلك الحوكمة، وتطبيق الفساد نشاطات في
 االجتماعية تهابمسؤوليا االلتزام على ظماتنمال تحفيز وفي العقوبات وفي والتشريعية القانونية الجوانب في دور
 مجال في منظماتال بين التنافس تحفيز معنوية، حوافز حكومية، تعاقدات ، ضريبية حوافز :خالل من

 االجتماعية المسؤولية ترويج والمستهلكين، العاملين حماية قوانين البيئة، حماية قوانين ، واالجتماعية المسؤولية
. 

 :خالل من الجتماعيةا تهابمسؤوليا القيام على منظماتال زتحفي ويمكن     
 والصناديق العلمي البحث لمؤسسات المقدمة منظماتلل عيةاالجتما والمساهمات التبرعات استبعاد -

 األرباح من محددة نسبة عن تزيد ال أن بشرط للضريبة الخاضع الوعاء من المشهرة الخيرية والجمعيات
 مثالً  % 10 الصافية

 (تماعيةاالج للمسؤولية وطنية جائزة إطالق )االجتماعية المسؤولية تتبنى التي منظماتلل معنوية جوائز متقدي -
  .منظماتلل االجتماعية المسؤولية مؤشر إطالق -

 .للتنمية المستدامة  مدخل:  ثانيا

 للتنمية ينظر نكا والخمسينات األربعينات عقدي فخالل تطورات، عدة االقتصادية التنمية مفهوم عرف       
 أصبحت الستينات عقد خاللو  االقتصادي النمو لمفهوم مرادفا هذا وكان األفراد دخل مستوى ارتفاعنها أ على

 يكون بحيث الوطني من الناتج سنوية ةزياد تحقيق على الوطني االقتصاد قدرة مدى تعني االقتصادية التنمية
 القضاء أو تخفيض عملية لتصبح التنمية مفهوم ناتيعبالس منتصف في السكان ، أعيد زيادة معدل من أعلى
 الدخل مستوى في تدهورا النامية شهدت الدول الثمانينات حلول ومع، ....والبطالة الدخل وسوء توزيع الفقر على

 مواردها من الكثير افنز ثم است ومن الخارجي، لالقتراض لجوئها إلى أدى مما ةرجيوخا داخلية ألسباب الحقيقي
 بيئية أبعاداتعكس  التي التنمية بمفهوم اهتماما هناك أصبح لذلك ونتيجة الخارجية، تهابالتزاما للوفاء ةيعالطبي

 .المستدامة بالتنمية يعرف ما وهو وبشرية،
 المستدامة :  التنمية مفهوم -1

 ةالمستدام التنمية مصطلح استخدم من أول Gro Harlem Bruntlandالنرويج  وزراء رئيس يعتبر       
 والمساواة عدالةال من نوع لتحقيق السعي عن ،للتعبير " المشترك مستقبلنا" تقرير في 1987 رسمي سنة بشكل
 دون الحاضر احتياجات تلبي التي نميةالت "نها بأ المستدامة و قد عرف التنمية، ةوالمستقبلي الحالية  األجيال بين

 14 "  تهاحتياجاا تلبية على القادمة بقدرة األجيال اإلخالل
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 بالرفاهية قاءاالرت إلى يؤدي الذي النشاط ذلك هي Edward BARBIER باربير إدوارد ويعرفها      
 إلى واإلساءة األضرار من ممكن قدر وبأقل المتاحة، الطبيعية الموارد على الحرص من أكبر قدر االجتماعية

 طبيعي هو فيما وتداخال تعقيدا أكثر نهاكو  في ةالتنمي عن تختلف المستدامة  التنمية بأن ويوضح البيئة،
 15التنمية  في واجتماعي

تهتم  التي تلك " نها بأ المستدامة التنمية وعرف المال، رأس هو االستدامة نمط عتبرفي الدولي البنك أما     
 ثبات بضمان وذلك القادمة لألجيال الحالية التنموية صالفر  نفس إتاحة يضمن الذي تكافؤ المتصلال بتحقيق
 16 "  زمنال عبر زيادته المستمرة أو الشامل المال رأس

 :  التنمية المستدامة أبعاد -2
يتسم  تفاعلي إطار في ومتكاملة مترابطة ثالثة بأبعاد تنمية"أنها  على المستدامة التنمية يعرف من هناك      
 17رد للموا والترشيد والتنظيم بالضبط

 بين ما التام العضوي الربط هو جاء بها مفهوم التنمية المستدامة التي الخصائص أهم " أن آخرون باحثون ويرى
 18جتمع بيئة و الموال االقتصاد

أي  والبيئي، واالجتماعي القتصاديا أبعاد، بثالثة تنمية هي المستدامة التنمية أن يتبين التعاريف هذه من     
 واالجتماعية االقتصادية الجوانب أيضا تشمل بل فقط البيئي بالجان على تركز ال تنمية المستدامة التنمية أن

 .عناصر جموعةم من يتكون األبعاد هذه من وكل بعد
 :وعناصرها المستدامة التنمية أبعاد يوضح التالي والجدول     

 المستدامة التنمية الساسية عادالب :2 رقم الجدول
 ي البعد البيئ البعد االجتماعي  البعد االقتصادي 

 اإليكولوجية النظم التوزيع في المساواة المستديم االقتصادي النمو
 الطاقة االجتماعي اكالحر  المال رأس كفاءة

 البيولوجي التنوع الشعبية المشاركة األساسية الحاجات إشباع
 البيولوجية اإلنتاجية الثقافي التنويع صاديةاالقت العدالة

 كييفالت على القدرة المؤسسات استدامة 
 قتصاديةاال الثقافة ظل في المستدامة التنمية إشكالية أبوزنط، وماجدة غنيم محمد عثمان :المرجع

 ،عمان األردنية، الجامعة – العلمي البحث عمادة عن تصدر محكمة علمية مجلة السائدة،دراسات،
 .177 ص ، 2008 جانفي ،1 العدد 35لمجلد .األردن،ا
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 البياني الشكل خالل من المستدامة للتنمية الثالثة األهداف عرض يمكن : امةالمستد التنمية أهداف -3
 التالي:

 المستدامة التنمية في دمجها يتعين التي الثالثة األهداف : ( 1 ) رقم كلالش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 72 ص المستدامة، التنمية مبادئ موسشيت، دوجالس.ف :المصدر 
 :  المستدامة التنمية مبادئ -4
 ينبغي التنمية لتحقيق نهأ ذلك ، انسجام وعالقة وطيدة عالقة هي والنمو البيئة بين التكاملية العالقة إن      

 تقوم أساسية مبادئ ظهور الإ أدى ما وهذا ، عقالني بشكل استغاللها مع موارد ووجود ونقية محمية بيئة وجود
 19في :  وتتجلى المستدامة التنمية عليه

 نظوماتالم أو النظم أسلوب المستدامة يعد التنمية خطط وتنفيذ أعداد في النظم أسلوب استخدام :الول المبدأ
  مجتمع يأل اإلنسانية البيئة أن من المستدامة وتنطلق التنمية خطط وتنفيذ إلعداد األساسية الشروط بين من
 على يؤثر بالضرورة فهو فرعي نظام إي محتوى يطرأ على تغيير وأي ، الكوني النظام من فرعي جزء إال هيما

 بين واالنسجام التوازن تحقيق على تعمل المبدأ هذا من خالل المستدامة فالتنمية ، األخرى الفرعية األنظمة
 خالل من مجتمعات حياة على للحفاظ ويهدف ، خاصة بنية األرض توازن نتيجة إلى يؤدي بشكل الفرعية النظم

 .والبيئية ة واالقتصاديةاالجتماعي النواحي بجميع االهتمام
 خاصة جماعية قرارات  اتخاذ في العالقة ذات تالجها جميع لمشاركة الشعبية تحتاج المشاركة :الثاني المبدأ
 األسفل ويطلق من تنمية أنها يعني ،وهذا المحلي وىالمست من تبدأ المستدامة فالتنمية ومتابعة الخطة، مجال في

 الوطني .الى فاإلقليمي  المحلي، المستوى من تبدأأي انها  سفلاأل من بالتنمية المفهوم هذا على
 .سواء على الدول كل مسؤولية هي المستدامة التنمية مسؤولية أن بمعنى:المشتركة المسؤولية مبدأ :الثالث المبدأ
 تظهر لم ما لمادة سلبي تأثير هناك أن في شك هناك كان إذا انه بمعنى:  البيئيتراز االح مبدأ الرابع: المبدأ
 .خطواته على الدليل يوجد أن إلى تداوله يسمح ال ذلك على أدلة

 :االقتصادية األهداف
 النمو *
 املساواة *
 الكفاءة *

 :االيكولوجية األهداف
 االيكولوجية النظام وحدة *
 البيئي النظام حتمل قدرة *

 البيولوجي التنوع *

 :جتماعيةاال األهداف
 التمكني *
 ةاملشارك *

 االجتماعي احلراك *
 االجتماعي التماسك *

 الثقافية اهلوية *
 املؤسسي التطوير *

 

  التنمية املستدامة
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 . عقالنية  بطريقة الموارد باستغالل وذلك االقتصادية للموارد األمثل التوظيف مبدأ :خامسال المبدأ
 موارد وجود هو الموارد لهذهتراتيجي االس والتخطيط االقتصادية الموارد عمراستمرار  مبدأ :السادس المبدأ

 .األجل طويلة متجددة اقتصادية
 بمعنى تحقيق توازن في البيئة و عدم اإلضرار بها . األيديولوجي والتنوع البيئي التوازن مبدأ :السابع المبدأ
 دون الحاضر متطلبات تحقيق بمعنى والمستقبلية الحالية األجيال حاجات بين التوفيق مبدأ : الثامن المبدأ
 .المقبلة لاألجيا حاجيات إهمال
 ار باألطراف المتنافسة .دون المساس و اإلضر  والتنافسية البقاء على القدرة مبدأ :التاسع  المبدأ
 واالستثمار إلنتاجا هياكل وتطوير تحديد مع الطبيعة وخصائص سمات على الحفاظ مبدأ :العاشر  المبدأ

 .واالستهالك
 . المستدامة  التنميةصناعة  في دورها و لمتوسطة الصغيرة و ا للمؤسسات االجتماعية المسؤولية :ثالثا

 ماعية والتنمية المستدامة مفهومين قريبين جدا فاألول يعني دمج االهتماماتمفهومي المسؤولية االجتإن        
 . طات التجارية والثاني يعني التوفيق بين الجوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئيةالجتماعية والبيئية في النشاا

االجتماعية نراها مطروحة نالحظ أن نفس العناصر تقريبا أو بعضا منها التي تشملها المسؤولية ومما سبق ذكره 
 .الهما يخدم اآلخرفي المفاهيم المتعلقة بالتنمية المستدامة فالمفهومين متكامالن ال متعارضان و ك

 20التنموي : المسؤولية االجتماعية والدور-1

أن تتجاوز هذه في  بالمنظماتل والترقـب لـدى المسـتهلكين ولـدى المـوظفين والمـديرين العـاملين تزايـد األمـ      
رى الجمهور أن مجرد دورها التقليدي المتمثل في االبتكار، والتعبئة والبيـع مـن أجـل تحقيق الربح. وي المنظمات

القطـاع الخـاص للمجتمع، فازدهار منتجات خلق الوظائف وسداد الضرائب، لم يعد كافيًا كإسهام وحيد يقدمه 
جتماعية يشهد على صحة هـذا االتجـاه، حيـث يبدي المستثمرون ولية االؤ المشروعات االستثمارية ذات المس

وتضـم  .الـتي يسـتثمرون فيهـا ويقومـون برعايتـها للمنظماتجتماعيـة قلقهم ويعلنـون عـن مـواقفهم األخالقيـة واال
،  المنظمات يات، ووليات االجتماعيـة األفـراد، الهيئـات، والجامعـات، والمستشـفؤ ـتثمارية ذات المسـالجهـات االس

بح، ودور العبـادة وقـد تسـتبعد وشـركات التـأمين، وصـناديق المعاشـات التقاعديـة، والمنظمـات غـير الهادفـة إلى الـر 
ا مثـل الكحـول أو األسـلحة أو المنتجـات المسـببة للتلـوث، أو اسـتثمارات الصـناديق منتجـات أو ممارسـات بعينـه

 المنظماتب اإليجابيـة لـدى ن، أو القمار أو قد تلجأ إلى التعرف النشط على الجوااناتى الحيو إجـراء التجارب عل
ي العالقة سياسات تتسم بالفاعلية من أجل حماية البيئة، وتتبع إجراءات توظيف عادلة، وتبحث ف الـتي تعتمـد

لغالبية العظمى من سياسات التبغ القاسم المشترك بين ا منظماتويعد استبعاد  .بين األعمال والمجتمع
لقد أصبحت األعمال الخيرية   .ولية األخالقيـة و االجتماعية ومن المنتجات المرتبطة بهاؤ االستثمارات ذات المس

الثقافية حتى إعداد البرامج التعليمية للفئات  تالمهرجانااية ، التي تتميز بالتخطيط واإلدارة الجيدة، بدًء من رع
بشكل واقعي  بالمنظماتحماية البيئة، عنصرًا ضروريًا ضمن جميـع خطـط األعمـال الخاصـة المحرومة و 

 وعملي. 
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 المستدامة التنمية تجسيد في للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة  االجتماعية ليةالمسؤو  دور تفعيل -2
 21ربي :لم العالعا في

 أكثر تتوسعص المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و باألخ  الخاص للقطاع االجتماعية المسؤولية بدأت        
 في مؤسسات الصغيرة و المتوسطة ال من طورت الكثير وقد .الماضية السنوات خالل العربية المنطقة في فأكثر
 قضايا لدعم الموارد من بعض لالستفادة  صممت سياسات وأ االجتماعية بالمسؤولية تعنى برامج العربي العالم

 الخاص للقطاع االجتماعية المسؤولية مستوى أن فيه شك ال ومما الحاجة  بأمس أشخاص أو محددة اجتماعية
 القطاع دور عن النقاش من اإلكثار فبرغم .الكبرى الدول في إليه ما وصل إلى بعد يصل لمفي العالم العربي 

 من األخيرة العقود يف االجتماعية و االقتصادية التنمية في دور الدولة تقلص بعد خاصة و تنميةال في الخاص
 .فعال تطور األول دون طوره في مازال الدور هذا أن إال الماضي، القرن
 بصفة عامة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بصفة خاصة  الخاص القطاع دور تفعيل أهمية وتكمن      

 أن المدني المجتمع و لعاما القطاع مع نها تعاو  مع قادرة اقتصادية لقوة و المال لرأس اتملكه إلى ةالتنمي في
 و عليها العتمادا و المحلية شحذ مواردنا هو مسؤوليةال تفعيل نتائج أهم ومن لمجتمعا في حقيقية نقلة تحدث

 االجتماعية المسؤولية الدفع بموضوع صعيد وعلى. الخارجية المساعدات على االعتماد تقليل و للتنمية توظيفها
 بموضوع تعنى التي المؤتمرات والندوات من العديد إقامة العالم العربي  ،شهد واجتماعيا اقتصاديا للبروز

 مجال المتخصصين في كبار من ونخبة والخاصة، لحكوميةا المؤسسات بمشاركة ، االجتماعية المسؤولية
المتحدة  األمم برنامج رأسها وعلى الدولية المنظمات من ومساندة بدعم و ،للمؤسسات االجتماعية المسؤولية

 يمكن للقطاع وكيف ، االجتماعية المسؤولية على أثرها و العالمية االقتصادية األزمة مناقشة تمت اإلنمائي،كما
 األزمة    هذه تستمر أن يتوقع أنه وخاصة ممكنة، خسائر بأقل منها وتخرج األزمة هذه مع تفاعلي أن الخاص

 الجهود بعض هناك أن األخيرة اآلونة في الحظالم من والمنظمات  أمام التحديات من العديد يخلق وهو ما ،
لكن  و .االجتماعية تهم ولياؤ سبم وعي على أصبحوا الذين ، الصغيرة و المتوسطة  المؤسسات لبعض الفردية
 محسوسة. أو مؤثرة غير الجهود هذه معظم
 االجتماعية مسؤوليةال عائد عيت أن هذه المنظمات  على أن االجتماعية المسؤولية خبراء من ددع ويرى      
 التي تلك نع  فيها الربحية معدل يزيد االجتماعية المسؤولية مفهوم تعتنق التي منظماتفال الطويل، المدى على

 بأدوار تقوم التي المنظمات ألن لعميل،ا أو المستهلك والء من تعزز البرامج هذه فمثل مماثلة، برامج ليس لديها
 تصبح ثم ومن جدد، وعمالء جديدة أسواقا يوجد البرامج هذه وبعض ، تهاجالمنت تشجيعا تجد اجتماعية وخدمية

 والمستهلكين األفراد مستوى على فقط ليس ،المنظمات تنافسية فى أساسية ركيزة المسؤولية االجتماعية برامج
 . التشجيع وسائل من وغيرها المناقصات في الحكومي القطاع قبل من األفضليةلها  تكون بل العاديين،
 ،للقطاع الخاص االجتماعية والمسؤولية الربحية بين العالقة الشاملة لتاريخ الدراسات أحدى تشير أيضا      
-meta)تا المي تحليل باستخدام،  2001 عام في األعمال إدارة كلية أساتذة من اثنين قبل من رتنش التي
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analysis) إلى سعت والتي 2000 و1972عامي   بين أجريت تجريبية دراسة مؤسسة خاصة ، 95ـ ل 
  22: السؤال هذا عن اإلجابة

 ؟ جيدا ماليا أداء ىتعط االجتماعية للمسؤولية جيدة سجالت ديهال التي المنظمات هل
 11 وتغطي مختلفا للبيانات مصدرا 27 من الخاص للقطاع االجتماعي األداء مؤشرات تجميع تم وقد      
 والمساهمات المجتمعية المشاركة ، اإلنسان وحقوق ، البيئة ذلك في ابم المنظمات أنشطة من مختلفا مجاال
 إلى تشير%5 إيجابية، عالقة وجود على أكد الدراسات هذه من  % 53  وـــنح أن النتائج وأظهرت.الخيرية
ة بصور  السببية العالقة دراسة تم وقد.عالقة أية وجود عدم أظهر الدراسات ههذ من % 42 ،بينما سلبية عالقة

 للمسؤولية إيجابية نتائج أنتج قد الجيد المالي األداء كان إذا ما ،بمعنى 95 ـال الدراسات من عدد في معاكسة
 إيجابية، قةعال هناك كانت الدراسات هذه من  %68 في ايجابية النتائج وكانت الخاص، ماعية للقطاعاالجت
 للمبادرات الموارد تخصيص على القدرة لديهم نيكو  جيدا ماليا أداء لديها التيالمنظمات أن  إلى يشير مما

 .االجتماعية
 الخاتمـــــــــــــــة : 

و المجتمع في  منظمات األعمال الجهود مازالت تبذل على مستوى  أنم تقدما يتضح من خالل كل        
الفاعلين  األطرافة لتوليفة المثلى االقتصادية و االجتماعية المناسبة التي تسمح بتعايش كافالبحث عن ا إطار

 الحفاظ على موارد المجتمع استغالل و في البيئة و تضمن في نفس الوقت نمو متوازن و مستمر من خالل
 التنمية المستديمة   هدافألخدمة 
 : يمايل أهمها نم و النتائج من مجموعة إلى الدراسة انتهتو لقد 
 القول أن  يمكن ذلك مع و ،االجتماعية وليةللمسؤ  عليه متفق واحد تعريف يوجد ال انه الدراسة بينت  ✓

 هذه تتضمن ان على و البيئة للمجتمع تقدمه و المنظمات به تقوم ما  هي االجتماعية المسؤولية
 مكافحة و بالقوانين وااللتزام قياتهأخال ولتمتع ا قيم و اإلنسان لحقوق مراعاة االجتماعية المسؤولية

 .ألجيال القادمة امستقبل  و مراعاة اإلفصاحو  الشفافية وو الرشوة      الفساد
 ىإلمنظمات ال تحويل حيث من األولوية لها وأصبحمنظمات لل االجتماعية بالمسؤولية االهتمام تزايد ✓

 . المستدامة التنمية فيفاعلين   شركاء
 ققيح االجتماعية ولياتهملمسؤ  و باألخص المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  ظماتمنال تحملالتزام و  ✓

 و للمجتمع صحية منتجات و سلع تقديم في تتمثل التي و معا منظماتال و للمجتمع الفوائد من العديد
 و المساهمين مع جيدة عالقات خلق و بالمصداقية منظمةال تمتع و و المستهلكين  فينالموظ والء زيادة
 .المصالح أصحاب من يرهمغ
لها تنمية مستدامة من خالل المحافظة على البيئة  إن التزام المنظمات بالمسؤولية االجتماعية يحقق ✓

 . لها االستدامة عن طريق االستغالل األمثل و الجيد للثروات بشكل يضمن  المحيطة بها
 التوصيات :ثانيا -

 :ييل بما نوصى تنمية المستدامة في تجسيد ال االجتماعية المسؤولية مبادئ لتفعيل
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 وجه وعلى االجتماعية للمسؤولية منظماتال ألداء الالزمة حتيةالت البنية بتوفير المعنية الجهات قيام ✓
 .للمجتمع للمنظمات و الفعلية حتياجاتاال ضوء على والمعلومات الدراسات وتوفير األنظمة الخصوص

 أداء معايير تحديدب و المجتمع المدني  األعمالمنظمات  قيام الجهات المختصة في الدولة بالتشارك مع ✓
 .  و التي تحقق التنمية المستدامة  ماعيةاالجت المسؤولية

 مجال في لمنفذةا منظماتال قبل من واإلفصاح الشفافية عنصري توفير تكفل التي التشريعات سن ✓
 .االجتماعية المسؤولية

 للقطاع محفزات وتوفير ، االجتماعية للمسؤوليةمنظمات ال اءبأد المرتبطة اإلجراءات بتيسير الدولة قيام ✓
، مثل االجتماعية المسؤولية في تميزها ضوء على خص المؤسسات الصغيرة و المتوسطةو باال الخاص

للتميز في أداء  منح جوائز،دعم مالي و تقني و معنوي  ،تإعفاءات ضريبية، أولويات في المناقصا
 المسؤولية االجتماعية. 

و   الصحيحة بادئهاوم االجتماعية المسؤولية ثقافة بنشر بالتوعية اإلعالم وسائل اهتمام ورةضر  ✓
 .المجتمع  وعلى لتزمة لهذه المسؤولية الم نظماتالم من كل على والعائد بهاالمرتبطة  لمجاالتا
 برامجال وتنفيذ تخطيط تتولى منظماتال داخل االجتماعية للمسؤولية متخصصة إدارات وجود رةضرو  ✓

 األساليب أفضل لتطبيق بينها فيما ةالعملي والتجارب الخبرة وتبادل ، العالقة ذات الجهات مع والتنسيق
 .االجتماعية المسؤولية مجاالت في كفاءة 
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 أمن الموارد المائية في الجزائر: الواقع والمستقبل
La sécurité des ressources en eau en Algérie: réalité et avenir 

 ، الجزائرجامعة عبد الحميد ابن باديس، مستغانم     )طالبة دكتوراه( 1الحبيتري نبيلة
EL-HABITRI Nabila, Université de Mostaganem,  ALGERIA 

                     
 الملخص: 

يكتسي موضوع األمن المائي أهمية بالغة، فكل الدول بما فيها الجزائر تسعى إلى تحقيق اكتفائها الذاتي من الموارد المائية الموجهة 
لالستعماالت المختلفة، مع العمل على ترشيد استهالكها، خاصة في ظل ندرتها الناجمة عن العديد من العوامل أهمها التغيرات 

والتي  أدت في الوقت الراهن إلى توسيع الفجوة المائية، وخلق أزمة حقيقية وتحد البد من التصدي له، لتجنب المناخية والبيئية، 
 الوقوع في ما يسمى اقتصاديا بالفقر المائي. 

ونظرا ألهمية الموضوع، بات االهتمام والبحث عن اإلستراتيجية األنسب والتنفيذ الصارم لها أمرا ضروريا للحفاظ على هذه الثروة 
 الطبيعية وحوكمتها آنيا ومستقبال بهدف تحقيق األمن المائي واستدامته. 

ر وأهم السياسات المنتهجة الهادفة إلى ترشيد استغاللها فمن خالل دراستنا هذه نسلط الضوء على واقع قطاع الموارد المائية بالجزائ
في ظل ندرتها المتزايدة، والمؤثرة على األمن المائي، واعتمدنا بذلك في تحليلنا على األسلوب اإلحصائي من خالل عرض 

  ية بها.المعطيات والبيانات لواقع ومستقبل األمن المائي في الجزائر، مع استشراف مستقبل قطاع الموارد المائ
 األمن المائي، استدامة الموارد المائية، التسيير المتكامل للمياه الكلمات المفتاح:

Résumé: 

 la sécurité hydrique joue une grande importance, car tous les pays, y compris l'Algérie cherche à 

atteindre l’autosuffisance concernant ses ressources en eau destinés à des usages différents, tout en 

travaillant à rationaliser la consommation, en particulier en cas de sa pénurie causée par de 

nombreux facteurs tels que les changements climatiques et environnementaux, qui ont abouti 

actuellement au développement de l’écart de l’eau. Ainsi à la création d’une véritable crise et un 

défi à relever, afin d’éviter ce qu’on appel économiquement la pauvreté de l’eau. 

Etant donné l’importance du sujet, la recherche et l’intérêt de trouver une stratégie la plus 

appropriée et la stricte application de celui-ci essentiel de maintenir cette richesse naturelle et de sa 

bonne gouvernance en temps réel et à l’avenir afin d’assurer la sécurité hydrique de sa durabilité.  

Grâce à cette étude, nous mettons en évidence la réalité du secteur des ressources en eau en Algérie 

et les politiques les plus importantes prises visant à la bonne gouvernance  de cette dernière par 

rapport à sa hausse rareté qui  a un impact sur la sécurité hydrique, et nous avons adopté la méthode 

statistique dans notre analyse  à travers la présentation des données et de la réalité et l’avenir de la 

sécurité hydrique en Algérie, et on prévoit l’avenir de son  secteur des ressources en eau. 

Mots clés: la sécurité hydrique, La durabilité des ressources en eau, La gestion intégrée de l'eau 
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: تمهيد  
ومعدالت استعماله في ، فالحاجة إليه ملحة في كل المجاالت مورد طبيعي ال حياة لنا من دونه الماء هو      

ارتفاع متزايد، نتيجة عوامل عديدة كالتزايد السكاني واتساع الرقعة الزراعية والتوسع في األنشطة الصناعية. لكن 
بالكميات الالزمة ال تزال  اتوفيرهو  المياهإيجاد قدراتنا على  أن   إالالتكنولوجي الهائل  التقدم على الرغم من

، إضافة إلى ضعف كفاءة االستخدام، ما يؤدي إلى تفاقم الفجوة المائية وتزايد نسب الفقر المائي، خاصة محدودة
  التأثير السلبي للمتغيرات البيئية والمناخية التي تزداد حدتها يوما بعد يوم.في ظل 

 وما يعطي أهمية أكثر لمسألة األمن المائي األثر والدور الذي تلعبه هذه الثروة الطبيعية في تحقيق        
 جزائراألمن المائي في الموضوع دفعنا لدراسة يعموما. األمر الذي  واألمن القومي خاصة األمن الغذائي

ذروة األمن االقتصادي هو األمن أمنها االقتصادي و  فال أمن ألمة من األمم خارج"، والبحث في سبل استدامته
 .2"منتجه هو األمن المائيائي و ذالغ

 إشكالية الدراسة:
أي مستقبل لألمن المائي في الجزائر في ظل شح انطالقا مما سبق، تطرح اإلشكالية الرئيسية التالية:  

  في سبيل تحقيق استدامتها؟ هي األنجع إستراتيجيةوأية  ،الموارد المائية المتاحة
ما هي وضعية الميزان المائي في الجزائر؟ وهل يتفرع عن اإلشكالية السابقة األسئلة الفرعية التالية:  

تفي الموارد المائية المتاحة بتحقيق األمن المائي أم أنها تشكل عجزا بخصوصه؟ وأخيرا ما هي اإلستراتيجية 
 تدام؟المس مائيالاألمثل في تحقيق األمن 

 فرضيات الدراسة: 
 واالجتماعيةنظرا للتقلبات المناخية الحادة والعوامل الجغرافية، والعديد من المتغيرات االقتصادية  - 

 في وضعية العجز.األخرى المؤثرة في العرض والطلب على المياه، يجعل الميزان المائي في الجزائر 
إن عدم التوازن بين مصادر واستخدامات الموارد المائية بالجزائر، يؤدي إلى تفاقم وضعية العجز  - 

 المائي، خاصة في إطار شح هذا المورد وسوء استخدامه.
ائي البد من العمل على التسيير الجيد والمتكامل للموارد المائية، وهذا في إطار بغية تحقيق األمن الم - 

 إستراتيجية صارمة ومتكاملة تساهم فيها مختلف الجهات واألطراف بما فيها المستهلكين األفراد.

 منهج الدراسة:
 وب بهدف اإلجابة عن التساؤالت المطروحة، ومعالجة الفرضيات السابقة، اتخذنا من األسل 

اإلحصائي والتحليلي منهجا في دراستنا هذه، وذلك عن طريق عرض أهم اإلحصائيات المتعلقة بواقع الموارد 
 المائية في الجزائر ومستقبلها، وتحليل وضعية أمنها المائي.

                                                
، جامعة اخلرطوم، 36، العدد 10 آفاق افريقية، اجمللد "الصراع حول املياه يف حوض النيل..من يدفع الثمن؟"،الطيب ابراهيم أمني عبد القادر،  - 2

 .71 ، ص2010السودان، 
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 المباحث التالية:وعليه، تم تقسيم الموضوع إلى  
 ؛الميزان المائي الجزائري :المبحث األول

 ؛الوضعية المائية في الجزائر: بين العجز واألمن المائي الثاني:المبحث 
 .لضمان استدامة الموارد المائية بالجزائر كحل استراتيجي التسيير المتكامل للمياه : لمبحث الثالثا

 لميزان المائي الجزائري: االمبحث األول
تعاني من ندرة هذا المورد بسبب يشكل الماء رهانا استراتيجيا، ويتعدى األمر في الجزائر، كونها  

الخصائص المناخية التي تتراوح بين الجاف وشبه الجاف على معظم األراضي الجزائرية ما يهدد بتناقص 
لقطاعات المستهلكة كالصناعة الموارد في الوقت الذي يزداد فيه الطلب عليها بفعل النمو الديمغرافي وتنامي ا

في وضعية حرجة تعكس حدة األزمة المائية التي تعاني  3األمر الذي يجعل الميزان المائي الجزائري والفالحة.
 منها البالد.

، والذي يرتكز حول محورين رئيسيين هما محور فيما يلي مكونات الميزان المائي الجزائرينستعرض        
 مع اإلشارة إلى الوضعية الحالية والمستقبلية له. ،عرض الماء والطلب عليه

 مصادر الموارد المائية المطلب األول: 
مناخ الذي يتراوح ما بين تتعلق الموارد المائية في الجزائر بطبيعة نظام األمطار المرتبط بطبيعة ال 
نتحصيل المياه بالطرق التقليدية و شبه الجاف، ما يجعلها ال تتميز بالوفرة، وعليه ال يتم االكتفاء بالجاف و  ما ا 

 :فيما يلي إليهالتجميعها وتخزينها، نتطرق غير تقليدية البحث عن طرق أخرى 

 Les eaux conventionnellesالموارد المائية التقليدية: -1
تمثل  للتجديد،منها فقط قابلة  %75حيث أن  نسبة  ،3م.مليار 19,4 تقدر الموارد الحقيقية من المياه ب    

  .5المياه الجوفيةتخص  %15و 4لمياه السطحيةامنها  %60 حصة
                                                

املوازنة بني إمجايل حجم املوارد املائية التقليدية وغري التقليدية ) املعروض من املياه( يف فرتة زمنية معينة، وبني إمجايل حجم  عملية"بامليزان املائي:يقصد  -  3
ة واخلارجة ، بعبارة أخرى:" تعيني كميات املياه الداخل"االحتياجات املائية الالزمة لسد خمتلف االحتياجات )الطلب على املياه( خالل نفس الفرتة الزمنية

Kutub -E،  01، الطبعة البصمة املائية لإلمارات العربية املتحدة، مؤشر امن املاء والغذاءأسامة حممد عبد السالم،  ينظر:ألي نظام مائي". 
LTD ،60، ص 2016، بريطانيا. 

هدى  ينظر:."املياه اليت حتتوي على تراكيز عالية من األمالح املعدنية املنحلة، وتعد البحار واحمليطات املصدر الرئيسي للمياه املاحلة وهي"املياه السطحية: -  4 
، ص 2007سوريا، ، تقرير عن دراسة علمية مكتبية، قسم الوقاية واألمان، هيئة الطاقة الذرية، مصادر تلوث املياه اجلوفيةعساف، حممد سعيد املصري، 

04. 
قات املائية: تتمثل يف املياه املرتاكمة يف الطبقات املائية الباطنية اليت تتغذى جبزء من تسربات مياه األمطار، وميكن التمييز بني نوعني من الطب املياه اجلوفية: - 5

وطبقات ذات موارد ويلة أي هبوط يف منسوب املياه اجلوفية، ويقصد هبا تلك املوارد اليت ال ينجم عن استثمارها لفرتات ططبقات ذات موارد متجددة،
تقييم ، ممدوح شاهني، كمال فريد سعدينظر:   ."وهي اليت ينجم عن استثمارها ملعدالت طويلة هبوط يف منسوب املياه اجلوفية")غري متجددة(: أحفورية

املركز العريب لدراسات املناطق اجلافة واألراضي القاحلة، مكتب اليونسكو اإلقليمي للعلوم و التكنولوجيا للدول العربية،  املوارد املائية يف الوطن العريب،
 .127ص ،1998 ،سوريا دمشق، املعهد الدويل هلندسة اهليدروليكا والبيئة،
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األحواض التابعة تشكل األولى  وضا مائيا تقع ضمن ثالث مجموعات،ح17تضم الموارد السطحية: -1-1
الثالثة األحواض الصحراوية، وتضم هذه بينما تمثل ، والثانية أحواض السهول العليا، للبحر األبيض المتوسط

 .3.ممليار 12,7األحواض 
وذلك في خزانات شمال الجزائر المتجددة وأحواض المناطق الصحراوية ضعيفة  الموارد الجوفية: -1-2

     .3مليار.م 9,3التغذية، وتضم هذه األحواض 
ة من (3م.مليار17,25) وارد المائية للجزائرتغطي المهذا و   ( 3مليارم4,36) 6االحتياجات المائي

بينما تحتل المياه  ،(3مليار م13,50) مصدر المياه الرئيسي للجزائر هو األمطار التي يشكل جريانها السطحيو 
 .المركز الثاني كمصدر مائي للجزائرالجوفية 

  Les eaux non conventionnelles  الموارد المائية غير التقليدية: -2
 تتمثل الموارد المائية غير التقليدية في المياه الناجمة عن:     

إن زيادة مياه البحر والبحث عن موارد  :7eau de mer)’(Dessalement de lتحلية مياه البحر -2-1
مائية جديدة لن يأتي بزيادة مياه األنهار واألمطار ألن هذه الموارد تعتمد على عوامل جغرافية عديدة ال يمكن 
التحكم فيها، لذا كان االتجاه إلى تحلية مياه البحر حال عمليا خاصة وأن الجزائر تقع على ساحل البحر األبيض 

كلم، ومن بين الطرق المستعملة في عملية التحلية  1200طول الشريط الساحلي الذي يبلغ المتوسط وعلى 
وهي الطريقة المستعملة في الجزائر  9التناضح العكسيمتعدد المراحل وطريقة  8التبخير الوميضيهناك طريقة 

 نظرا لبعض الخصائص و المميزات التي تتمتع بها. 

                                                
 ينظر:. الصناعة" املالحة أو الشرب أو أولتغطية ما يتطلبه غرض ما كالزراعة "كمية املياه املطلوبة يف وقت معني مبعدل معني :االحتياجات املائيةبيقصد  -  6

 بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية، ،-مشروع املستقبالت العربية البديلة- جامعة األمم املتحدة صور املستقبل العريب،وآخرون،  صربي عبد هللا إمساعيل
 .23ص، 1989 ،02لبنان، الطبعة 

 إىل إزالة أو خفض األمالح الذائبة مبياه البحر أو املياه اجلوفية أو السطحية املاحلة، ويتم ذلك إما بتغيري احلالة الطبيعية للمياه حتلية مياه البحر هتدف - 7
، أو بتحويلها من سائل إىل صلب بتحويلها من سائل إىل خبار يكثف فيما بعد وهو ما يعرف بالطرق احلرارية، وتشمل تقنيات التبخري الوميضي والتقطري وغريها

قائية كما هو احلال يف يعاد تسييله بعد غسل األمالح وهو ما يعرف بطريقة التجميد، أو بدون تغيري احلالة الطبيعية للمياه وذلك بواسطة أغشية ذات نفاذية انت
واقع وآفاق حتلية املياه يف الوطن العريب ومدى إمكانية استخدام  حممد املعاجل، صاحل بوقّشة، للمزيد ينظر:طريقيت التناضح العكسي والفرز الكهربائي. 

 .16-15املنظمة العربية للرتبية والثقافة والفنون ، جامعة الدول العربية، ص ، إدارة برامج العلوم والبحث العلمي،الطاقات املتجددة
على حقيقة مفادها أن املاء يغلي عند درجات حرارة أقل كلما استمر تعرضه  Flash Evaporation" بالتبخري الوميضيتعتمد طريقة التحلية  - 8

( ويتحول إىل خبار فتنخفض درجة حرارة املياه Flashإىل ضغوط خمفضضة، إذ يسخن ماء البحر مث يدخل إىل غرفة الضغط فيحدث له غليان مباشر ) وميض 
حيدر نعمة خبيت، املياه العربية: الواقع  للمزيد ينظر:ل ضغطا وحسب الرغبة يف نوعية املياه املنتجة. املاحلة الباقية فينقل إىل غرفة ثانية وثالثة ورابعة أق

 .97، جامعة الكوفة، العراق، ص2008، 10، العدد 02والتحديات، جملة الغرى للعلوم االقتصادية واإلدارية، اجمللد 
ية واليت تعد من أجنح التقنيات وأقلها تكلفة، وتعتمد بالدرجة الرئيسية على وهي أحدث طرق التحل" Reverse Osmosis" التناضح العكسي - 9

مجال عبد هللا ذيب  ينظر:انتقال املياه العذبة من احمللول املاحل املركز إىل احمللول األقل تركيزا من خالل غشاء شبه نفاذ باستخدام الضغط األمسوزي العكسي. 
 .05معهد التدريب املتخصص للصناعات الكيماوية، مؤسسة التدريب املهين، األردن، بدون سنة نشر، ص التناضح العكسي،حتلية املياه باستخدام خضر، 
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إعادة  يمكن: (La réutilisation des eaux usées épurées)معالجة المياه المستعملة  -2-2
وباعتماد تكنولوجيا حديثة، ، وذلك بعد تنقيتها بطرق محددة العادمةاستعمال المياه المستعملة أو المسماة بالمياه 

 بغرض تغطية بعض االحتياجات الزراعية وبعض االستخدامات.
: La déminéralisation des eaux saumâtres) نزع أمالح المياه الجوفية شديدة الملوحة -2-3 

نما أيضا على المجتمع  الوطني، فهي  واالقتصادتؤثر نوعية المياه الجوفية ليس فقط على صحة البشر، وا 
تستخدم في الزراعة وفي توفير مياه الشرب لإلنسان والحيوان وفي الصناعة في عمليات كثيرة مثل التبريد 
والتخلص من المخلفات والنفايات الصناعية، كما تستخدم في عمليات إنتاج الطاقة والتنقيب عن النفط إلى 

 .10غيرها من االستخدامات
ياه من المناطق األكثر وفرة إلى المناطق األقل وفرة، ولزيادة إمكانيات تعبئة يتم نقل الم نقل المياه: -2-4

وذلك في جميع أنحاء  2004ونقل موارد المياه، فقد تم إطالق المشاريع الكبرى أو أعيد بعثها ابتداء من عام 
 الوطن وبشكل متوازن ويتعلق األمر السيما بمشاريع: 

واليات بمياه الشرب  06 لتحسين وحماية تزويد أربعة ماليين نسمة في ستة مركب سد بني هارون ❖
 . 2007تشغيله في سبتمبر  حيث بدأ محطات كبرى 04هكتار في  4000 وسقي

: لتأمين تزويد هذا الرواق بمياه الشرب بدأ تشغيله في أوائل 11MAO أرزيو وهران –مركب مستغانم  ❖
2009 . 

 وارد المائية   استخدامات الم المطلب الثاني:
في  المائية أبرزها الزيادة السنوية تلعب العديد من العوامل دورا كبيرا في تزايد نسب استخدامات الموارد 

استهالك المياه الصالحة للشرب، إضافة إلى توسيع المساحات عدد السكان والتي تؤثر مباشرة على تزايد 
وتتمثل أهم الجهات المستخدمة  ر األنشطة الصناعية المرتبطة مباشرة بحركة التنمية.يالفالحية المسقية، وتطو 

 للمياه في ما يأتي:

 المياه الموجهة للشرب -1
إلى أن تعداد السكان المتزايد في الجزائر يؤدي مباشرة  (01رقم)تشير اإلحصائيات الموضحة في الجدول      

من احتياجات  3م.ليارم1,37سجلنا نسبة  1990إلى زيادة الطلب على المياه الصالحة للشرب، ففي سنة 
مع ارتفاع عدد السكان الذي  2000سنة  3م.مليار 2,6مليون نسمة، ثم ارتفعت النسبة إلى  25المياه لحوالي 

 5,67 مقابلمليون نسمة  52 ليبلغ حوالي 2025 مليون نسمة، ومن المتوقع مواصلة االرتفاع سنة 33بلغ 
مع تزايد في عدد السكان  ،2047سنة  3م.مليار 8,36 من الطلب على مياه الشرب ليصل عند نسبة 3م.مليار

 مليون نسمة. 78يقارب 

                                                
 .06، ص2007، هيئة الطاقة الذرية، سوريا، أيلول مصادر تلوث املياه اجلوفيةهدى عساف، حممد سعيد املصري،  - 10

11  - MAO : Mostaganem- Arzew- Oran. 
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تعكس األرقام السابقة حقيقة مفادها أنه على السلطات المعنية العمل ليس فقط على توفير المياه هذا و  
و إنما التركيز على ترشيد استعمالها، و زرع ثقافة عدم تبذير هذا المورد الحيوي لدى كافة  ،الالزمة للسكان

 .استدامتها تأمينا لحاجة األجيال المقبلة منهاالمواطنين لضمان 

 حصة القطاع الفالحي من المياه(الري ) -2
من موارد  %80إلى % 70إذ يستهلك ما يقارب  يعد القطاع الفالحي من أكثر القطاعات استهالكا للمياه،     

ئية المستغلة في الوطن العربي، من الموارد الما %92إلى  %85المياه العذبة في العالم، و ما بين 
هذا ما توضحه اإلحصائيات في الجدول ، و 12من إجمالي الثروة المائية المتاحة في الجزائر %50حواليو 
من  %62,6أي ما يعادل  3مر.مليا 2,73بنسبة  1990على المياه لغاية الري سنة  ( قدر الطلب01رقم)

من إجمالي  %49,18ما يعادل  3م.مليار 03ليقدر بـ  2000 إجمالي الطلب على المياه، لينخفض سنة
أي ما  2025من إجمالي احتياجات المياه سنة  %35,15الطلب على المياه، ومن المتوقع أن يبلغ نسبة 

ما يعادل  3م.مليار 4,25الطلب على مياه الري بـ   2047ر سنة ، بينما يتوقع أن يقد3م.مليار 3,65يعادل 
29,84%.  
نالحظ من خالل األرقام المشار إليها سابقا أن نسبة الطلب على المياه الموجهة لالستخدام في قطاع  

الفالحة ترتفع بنسب قليلة مقارنة مع ارتفاع الطلب عليها في القطاعات األخرى ما يؤدي إلى تقليص نسبة 
إلى عدة أسباب كتقليص المساحات  الطلب على مياه الري من إجمالي المياه المتواجدة في الجزائر، ويرجع ذلك

   (.14الري بالتنقيطو  13كالري بالرشالمخصصة للزراعة وكذا اعتماد طرق حديثة مقتصدة للماء في الري  )
 الصناعة -3

يعتبر من السلع الوسيطة في عمليات اإلنتاج الصناعي،  إذيشكل الماء عنصرا هاما في الصناعة،  
حيث يستخدم في عمليات التبريد، والتخلص من النفايات، وقد يدخل كمادة خام في بعض الصناعات كصناعة 

وكلما زاد اعتماد الدولة على الصناعة زادت حاجتها إلى المياه لهذا  ازية والمشروبات واألدوية الطبية،المياه الغ
 .الغرض
ه الدولة نحو االستثمار في القطاع الصناعي سوف بالنسبة للجزائر فان اإلحصائيات تشير إلى أن توج  و  
قدرت نسبة الطلب على  2000، بدليل زيادة الطلب على المياه الموجهة لهذا القطاع، إذ نالحظ أنه سنة يتنامى

ما ـب  مقارنة ، وهي قيمة مضاعفة2025 سنة 3م.مليار 1,1ـلتقدر ب 3م.مليار 0,5 ـالمياه الموجهة للصناعة ب

                                                
 .02 ص، 2010، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اجلزائر، االستهالك املائي يف اجلزائر وآليات ترشيده وفق املنظور اإلسالميحممد بلغايل،  -  12
اجلافة لري معظم احملاصيل يف النوعيات املختلفة من الرتبة، ويف األراضي  يف النصف األخري من هذا القرن يف املناطق اجلافة و شبه الري بالرشانتشر نظام  - 13

أزمة املياه خالد حجازي،  سامر خميمر، :نظري ملتنقل، الرش احملوري. الصحراوية املستصلحة، وله عدة أساليب تشمل: الرش الثابت، الرش نصف الثابت، الرش
 .122، ص1996ماي الكويت،-اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب ،يف املنطقة العربية:احلقائق والبدائل املمكنة

بتقنية بسيطة للغاية تعتمد على ختزين املاء يف جرار مث توزيعه  الري بالتنقيطلقد استخدم العامل العريب"ابن العوام" منذ أكثر من مخسمائة عام يف األندلس - 14
 .123نفس املرجع السابق، ص ،خالد حجازي سامر خميمر، ينظر:. حتت األرض بأنابيب هلا فتحات عند كل شجرة ومبقدار يناسب احتياجاهتا
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 جدولال انظر:). 3م.مليار 0,25 حيث عادلت نسبة الطلب على المياه حوالي ،1990تم تسجيله سنة 
 .(01رقم

غير أنه من الضروري مقابلة هذا االرتفاع االيجابي في الجانب االقتصادي والتنمية بنوع من الصرامة  
والبيولوجي، فاألنشطة الصناعية المقامة بالمناطق اإلستراتيجية والمحاذية للمواقع المائية، من الجانب البيئي 

تؤدي إلى ارتفاع نسب تلوث المياه وتدهور البيئة بفعل النفايات والسوائل والمخلفات الصناعية، ما ينعكس سلبا 
 على األمن المائي المستدام بالمنطقة.

 مات الموارد المائية الحالية و المستقبلية في الجزائر(: مصادر و استخدا01الجدول)رقم 

 
المجلس  ،البدائل الممكنةالحقائق و  أزمة المياه في المنطقة العربية:خالد حجازي،  سامر مخيمر، المصدر:

 .72 ص ،1996، ماي الكويت،-الوطني للثقافة والفنون واآلداب
 (من والعجز المائياألبين ) الوضعية المائية في الجزائر: المبحث الثاني

 سنة ، وقد ازداد الوضع سوءا منذ15في العالم الذي يشكو ندرة المياه وقلتها ابلد 20 تأتي الجزائر ضمن 
أقل بقدرت حصة الفرد الجزائري من المياه سنويا  إذ حين صنفت في خانة الدول الفقيرة بالموارد المائية، 1990

 وذلك وفق ما للفرد سنويا في حالة تحقق األمن المائي 3م1000، علما أن البنك الدولي يحدد عتبة 3م006 من
 .تشير إليه إحصائيات الجدول السابق

  وأسسه مفهوم األمن المائي المطلب األول:  
عرض المياه ر األمن المائي عن الوضعية التي تتميز باستقرار الموارد المائية، بحيث يستجيب فيها يعب   

 بتوفرها.   كن بلوغ االستقرار واالستدامة إال. وهي ترتكز على عدد من األسس ال يم16للطلب عليها

                                                
، 07السياسة والقانون، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد، دفاتر إسرتاتيجية إدارة املياه يف اجلزائرنور الدين حاروش،  - 15

 .59، ص2012جوان 
 .17، ص2010، وزارة الثقافة، اهليئة العامة السورية للكتاب، دمشق، سوريا، 08، دراسات اقتصادية، العدداألمن الغذائي السوريمنذر خدام،  - 16
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  مفهوم األمن المائي - 1  
ألي دولة من التهديدات الخارجية، وضمان استمرار  الموارد المائية المتاحة حماية:"يقصد باألمن المائي 

ذلك القدرة على تطوير هذه  إلى، يضاف هذه الموارد وحرية استخدامها وفق األولويات والمتطلبات الوطنية
 .17"(في المستقبل المنظور)تنميتهاالمصادر المائية بما يالءم االحتياجات المتجددة للمياه 

 األمن المائي أسس  - 2 
 : 18يرتكز مفهوم األمن المائي على عدد من األسس نذكر منها      

ترشيد عدم  ادية أي أنها ليست سلعة مجانية وبالتالي هدر المياه أو: اعتبار المياه سلعة اقتصأوال 
 .أضرار بالبيئة إلحاق إلىاستخدامها سيؤدي 

في انه من دون المياه ال يمكن القيام بعمليات التنمية  إذالمتطلبات األساسية للتنمية  إحدى: المياه ثانيا 
 القطاعات االقتصادية المختلفة.

يوية ذريعة حرب في بعض التنافس على مصادر المياه بين الدول يجعل من هذه السلعة الح إن: ثالثا 
جيرانها لالستيالء على مياههم أو للحصول على تتخذها بعض البلدان تبريرا لشن حروب ضد قد األحيان و 

 .وارد المائية المتاحة في المنطقةحصة كافية من الم

    األمن المائي في الجزائرومستقبل المطلب الثاني: واقع 
 حصة الفرد من الموارد المائيةتعكسها أساسا  والتي إلى وجود أزمة مياه  بعض المؤشرات شيرت 
اتج غالبا عن األنشطة النوالتلوث البيئي للمياه و المائية الجوفية وتدهور نوعيتها، ا استنزاف الموارد وكذ المتجددة

 العربي مؤشر انخفاض حصة الفردضارة بالبيئة، وفيما يلي نستعرض  ما تخلفه من نفايات وبقاياالصناعية و 
 .؟كانت هذه األخيرة تعاني من أزمة مائية أم ال إنبغية معرفة  رد المائية المتجددةمن الموا
حيث تشير توقعات العديد من الخبراء والمنظمات المتخصصة في مجال الموارد المائية تعرض العديد   

من بينها الجزائر، والتي وفق تقرير للبنك  وى العالمي ألزمة حادة في المياهمن الدول والمناطق على المست
ستعاني الفقر المائي أفق سنة على المستوى اإلفريقي ضمن الدول التي  17الدولي فهي مصنفة في المرتبة 

2025  ( 400 3م /)19للفرد/ السنة. 

                                                

، املؤمتر العلمي الدويل التاسع للوضع االقتصادي العريب وخيارات األزمة املائية وأثرها على األمن القومي العريبدين داوود، مازن الباشا، حسام ال -17  
  .4، ص2013املستقبل، الزرقاء، األردن، أبريل 

، 2005العلوم السياسية والعالقات الدولية، جامعة اجلزائر، ، أطروحة دكتوراه يف انعكاسات األمن املائي العريب على األمن القومي العريببيان العساف، -18 
  .105ص

19 - UNDPCC, Problématique du secteur de l’eau et impacts liés au climat en Algérie, Projet de 

renforcement des capacités des responsables politiques en matière de lutte contre le changement 

climatique, Etats-Unis, 07 mars 2009, P03. 
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2025 والمتوقع عام 2011 (: نصيب الفرد العربي من المياه المتجددة عام01شكل )رقم 

 
، جامعة دراسة حالة حوض نهر النيل تحديات تحقيق األمن المائي العربي، عباس محمد شراقي، :المصدر
 05ص مصر، القاهرة،

، لتصبح تحت 1962سنة  باألمان المائيأن الجزائر كانت تتمتع  (01)الشكل رقمتشير إحصائيات  
والذي من المتوقع  الفقر المائي الحادفي خالل سنوات التسعينيات، وتتدهور بعدها لتعاني من  خط الفقر المائي

بنسبة كبيرة وخطيرة. وعليه يبقى لزاما على السلطات المعنية ومختلف  202520أن تبقى في حدوده بحلول سنة 
الجهات المستخدمة لهذا المورد البحث عن اإلستراتيجية األنسب والعمل على التخفيف من آثار هذه األزمة 

 وتحقيق األمن المائي.

ل المياه واستدامتها، وفي ظل هذه الوضعية اتخذت الحكومة الجزائرية التدابير الالزمة لترشيد استغال 
والتي تعتمد على المخطط الوطني  2030التنمية لقطاع الموارد المائية والبيئة آفاق  إستراتيجيةوهذا في إطار 

سنوات  05والذي يحدد مجموعة من المشاريع والبرامج الهيكلية الواجب تنفيذها على فترات مدتها  PNEللماء 
 ط خماسي.أي طبقا لألولويات المحددة في كل مخط

 :  21على 2019-2015حيث ارتكزت المحاور اإلستراتيجية للمخطط الخماسي  
استمرار وتعزيز سياسة تعبئة الموارد المائية التقليدية والغير تقليدية لضمان تلبية االحتياجات من هذه الموارد،  -

ك للقضاء على اإلختالالت وتهدف هذه السياسة إلى تغطية العجز المائي خاصة في مناطق الهضاب العليا وذل
                                                

سنويا، وثانيا الفقر املائي وحيدث إن قل نصيب الفرد  3م1000سنويا: أوال حد األمان املائي هو/3م ــ:التصنيفات العاملية للموارد املائية ب -  20
 سنويا.3م500ل قل نصيب الفرد عنسنويا، وثالثا الفقر املائي احلاد يف حا3م1000عن
 . 06، ص2015، سبتمرب السياسة احلكومية يف جمال املوارد املائية والبيئةوزارة املوارد املائية والبيئة، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،   - 21
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مناطق البالد من حيث التوفر على الموارد المائية وذلك تماشيا مع سياسة السلطات العمومية فيما المسجلة بين 
 يخص تهيئة اإلقليم.

والمساحات المسقية  GPIإعادة تأهيل وعصرنة وتوسيع أنظمة السقي والري في المساحات المسقية الكبرى  -
مليون هكتار  2,1وهذا قصد ضمان األمن الغذائي للوطن عقب انجاز برنامج  PMHوالصغيرة المتوسطة 

 .2019نهاية 
نشاء إعادة تأهيل وتوسيع وعصرنة أنظمة توزيع الماء الشروب وقنوات ال - صرف الصحي وكذلك إعادة تأهيل وا 

الهياكل الموجهة لحماية المدن والمناطق اآلهلة بالسكان من الفيضانات، ويهدف هذا المنحنى إلى توسيع الربط 
بشبكة الماء والصرف الصحي ألكبر عدد من المواطنين من جهة ومن جهة أخرى حماية البيئة والموارد المائية 

 من التلوث.
نجازها في المخططات التنموية السابقة وذلك  وضع أنظمة - تسيير للهياكل القاعدية للقطاع التي تم إنشاؤها وا 

 بقصد ضمان ديمومتها وتهيئة اسباب نجاح المؤسسات المخولة لتسيير الخدمة العمومية للمياه.
اتية ذات الصلة تعزيز الحوكمة في قطاع الموارد المائية والبيئة باتخاذ مجموعة من اإلجراءات المؤسس -

 باإلطار القانوني والتنظيمي.
 : 22ويهدف ذات المخطط إلى تحقيق ما يلي 
قصد تلبية احتياجات المواطنين من الماء الشروب وكذلك دعم قطاع الري  تعبئة الموارد المائية - 

مليون متر مكعب، إضافة إلى نزع  985سد( بقدرة استيعاب اجمالية تصل إلى  26الفالحي تقرر إنجاز )
بئر عميق  680مليون متر مكعب، وكذا حفر و تجهيز  45سدود لرفع قدرتها إلى  10الطمي واألوحال من 

 مليون متر مكعب سنويا. 172ألف متر خطي بقدرة تعبئة تصل إلى  180قدره  بطول خطي
سنويا، إنجاز محطة كيلومتر من األنابيب  2440تدعيم هذا البرنامج بانجاز  توفير الماء الشروب: - 
كيلومتر من قنوات الماء الشروب سنويا حيث تهدف كل  1680خزان كما سيتم إعادة تأهيل  136معالجة و

إلنجازات إلى تحسين الخدمة العمومية للماء وضمان التوزيع اليومي على كل المواطنين بكامل التراب هذه ا
 ساعة في اليوم الواحد. 12الوطني ال تقل على 

فيما يتعلق ببرنامج توسيع شبكة الصرف الصحي ومعالجة المياه المستعملة من  الصرف الصحي: - 
 04محطة معالجة مياه مستعملة وبحيرات تصل قدرتها إلى تطهير الصرف الصحي لفائدة  60المنتظر إنجاز 

كما يحتوي المخطط نفسه   Collecteursمجمع للصرف الصحي  6000 إنجازماليين نسمة يضاف إليها 
 كيلومتر من مجاري الوديان. 300جاز هياكل لحماية المدن ضد الفيضانات وتهيئة على إن
ألف هكتار  23مشروع ري كبير بمساحة إجمالية مقدرة ب  32من المتوقع إنجاز  الري الفالحي: - 

مليون متر مكعب والتي تسمح بسقي  60سد صغير بقدرة تعبئة واستيعاب تصل إلى  219وكذلك إنجاز 
 ألف هكتار. 15رة ب مساحة مقد

                                                
  .07وزارة املوارد املائية والبيئة اجلزائرية، املرجع السابق، ص - 22
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 التسيير المتكامل للمياه كحل استراتيجي لضمان استدامة الموارد المائية بالجزائر: المبحث الثالث
وتأمينه في الحاضر والمستقبل كون هذا األخير عنصر أساسي  مواجهة الطلب المتنامي على الماء  إن 

ي تعاني ندرة أو قلة هذه لتسيير المياه خاصة في الدول التلتنمية المستدامة يقتضي البحث عن أنجع السبل في ا
 الموارد، والتي تعاني غالبا من حالة الفقر المائي.

ومن أبرز ما توصل إليه الباحثون بعد عقد العديد من المؤتمرات واللقاءات ذات الصلة بالموضوع،  
فما المقصود به وما دوره في تحقيق األمن المائي  التسيير المتكامل للموارد المائية"،وهو "بروز مفهوم جديد 

 .واستدامة الموارد المائية؟

 المطلب األول: مفهوم التسيير المتكامل للمياه وأهدافه
أولها مؤتمر  :23قاد عدة مؤتمرات وملتقيات عالميةعرف التوجه نحو التسيير المتكامل للموارد المائية انع 

أحدث ، إلى غاية 1992دي جانيرو" سنة  ثم مؤتمري "دبلن وريو ،1977المياه العالمي باألرجنتين سنة 
وقد هدفت كل تلك المؤتمرات إلى البحث في سبل التكامل في تسيير  ،2012"مرسيليا" سنة  للمياه مؤتمر

 الموارد المائية.
  La gestion intégrée de l’eau مفهوم التسيير المتكامل للمياه: -1

عملية نظامية :"فقا لبول تايلور فان مفهوم اإلدارة المتكاملة للمياه يعتمد على مفهوم النظام، ويرى بأنهاو  
لتحقيق التنمية المستدامة، من حيث التوفير، التخصيص، التوزيع، التحكم ومتابعة وتنمية الموارد المائية التقليدية 

ا ومستقبال، وتقييم الطلب عليها، وترشيد واستدامة استخداماتها في مختلف القطاعات المنزلي وغير التقليدية حالي
والصناعي والزراعي والسياحي، بما يوفر لكل نشاط تنموي المياه التي يتطلبها بالكمية والنوعية المرغوبة زمانيا 

 .24ة"ومكانيا، في سياق التنمية والرفاهية االجتماعية واالقتصادية والبيئي
 :25التسيير المتكامل للموارد المائيةأهداف  -2

التسيير المتكامل إلى خلق ميكانيزمات جديدة في طرق تسييرها لضمان وفرتها واستدامتها، وهذه يؤدي        
 الميكانيزمات تهدف إلى:

 تحديد المصادر المائية وحمايتها؛ •
 لألنشطة البشرية والبيئية؛لحاجات االستغالل الجيد للمياه وتلبية مختلف ا •
 ؛تخطيط المياه بشكل يكفل ديمومتها وترشيدها واستغاللها وصيانتها •

                                                
 ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،التسيري املتكامل للمياه كأداة للتنمية املستدامةحمسن زوبيدة،  - 23

2013 ،198. 

24  - Paul TAYLOR, PLANS DE GESTION INTEGR2E DES RESSOURCES EN EAU, Manuel de formation et 

guide Opérationnel , PARTENARIAT MONDIAL DE L’EAU et l’Agence Canadienne pour le Développement 

International (ACDI),Canada, Mars 2005, modifié, P07. 
 .209 ، صاملرجع السابقحمسن زوبيدة،  - 25
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تعظيم التنمية المستدامة سواء باالستفادة القصوى من المورد المائي ذاته،أو بوقايته وحفظه من  •
 عكاسات السلبية لتكثيف االستغالل؛االن

 صادية؛ه كثروة وطنية لها قيمة اقتالتعامل مع الميا •
 المياه. إدارةتعزيز دور التوعية المائية والمشاركة الشعبية في  •

 توجه الجزائر نحو اعتماد التسيير المتكامل للمياهالمطلب الثاني: 
المتكاملة للمياه، من حيث مبادئ التسيير المستديم  اإلدارةالتزام قوي اتجاه  1996منذ عام للجزائر  
الذي يعتبر خطوة مهمة في مجال التسيير المستديم للمياه، فهو يحدد  200526 لقانون المياه سنة إضافةللمياه، 

 المؤسساتي للتسيير المتكامل للمياه. واإلطارأهداف ومبادئ استعمال المياه وتنميتها المستديمة، األدوات 
تمتد  يدةجدوطنية سياسة  لإلدارة المتكاملة للموارد المائية وترشيد استغاللهاالحكومة الجزائرية  تبنتوقد  

 :27وترتكز على أربعة مبادئ وهي، (2025-2006)من 
 الماء خير من الخيرات المادية. -
 إدارة شؤون الماء يجب أن تتوالها مصلحة الموارد المائية في كل منطقة من البالد. -
 هدا الخير ال يجب إهداره وال التفريط بجودته. -
 كل منطقة.البد من إقامة شورى مع المستعملين للماء في  -

تكنولوجيات  إدخالوجب دارة المياه في الجزائر وبهدف تنفيذ هذه السياسة والمخططات اإلستراتيجية إل  
نشاء، إضافيةجديدة للتسيير والبحث عن مصادر تمويل  هيئات محترفة حقا تتولى مهامها بمزيد من الفعالية  وا 

سى ضرورة تأهيل جميع المتعاملين في مختلف المراحل نن أنواالحترافية في ميدان تسيير الخدمة العمومية دون 
 .28بأحدث وأهم المعارف والتغيرات الحادثة في مجال المياه وا عالمهمالخاصة بهذا المجال، 

 :خاتمة
في األخير يجب التنويه إلى أن الماء ثروة إستراتيجية، تفوق أهميتها أهمية النفط ألنها عنصر أساسي  

وبقائه، كونها حاجة أساسية ال يمكن االستغناء عنها، فاألزمة المائية في العالم ليست وليدة في حياة اإلنسان 
 ".الحرب المائيةاليوم، بل كامنة منذ عقود بسبب ندرتها والصراع حولها صار صراعا دوليا أطلق عليه تسمية "

                                                
الصادر يف  08/03دل واملتمم بالقانون ، واملتعلق باملياه املع2005أوت  04املوافق ل  1426مجادى الثانية  28املؤرخ يف  05/12القانون رقم  - 26

عبد  بلعرايب سعداوي حممد، :ينظرحيث يعترب هذا أهم قانون صدر حلد اآلن جيسد إسرتاتيجية اجلزائر يف تعاملها مع ثروهتا املائية.  .60اجلريدة الرمسية العدد 
كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ، دفاتر السياسة والقانون،  احلماية التشريعية إلسرتاتيجية الدولة اجلزائرية يف إدارة ثروهتا املائيةالكرمي، 

 .84، ص 2012، جانفي 06، العدد  ورقلة

 .66نور الدين حاروش، املرجع السابق، ص  - 27

 .240، نفس املرجع السابق، صالتسيري املتكامل للمياه كأداة للتنمية املستدامةزوبيدة، حمسن  - 28
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هي بلد معرض للعديد من والدولة التي تعاني من ندرة هذا المورد الحيوي أو استنزاف لهذه الثروة  
المخاطر التي تهدد أمنه المائي والغذائي وبالتالي االقتصادي والقومي، وكذا أمن أجياله في الحصول على 

 حاجياتهم من الماء. والجزائر على غرار باقي الدول ليست في منأى عن هذا. 
 :التاليةفي دراستنا، نستعرض مجموعة النتائج  إليهما سبق التطرق م   
الموقع الجغرافي للجزائر والمناخ الجاف وشبه الجاف الذي تتميز به يجعلها محدودة الموارد المائية،  إن ✓

ارع، والتوسع في إقامة عوامل أخرى تساهم في توسيع الفجوة المائية كالنمو الديمغرافي المتس إلى إضافة
 المشاريع الصناعية، واتساع الرقعة الزراعية.

ار المصدر الرئيسي للمياه في الجزائر، تليها المياه الجوفية، بينما تبقى نسبة تغطية المياه غير تعتبر األمط ✓
وتحتاج إلى إقامة المزيد من  التقليدية الحتياجات السكان والقطاعين الزراعي والصناعي ضئيلة جدا

 .المشاريع
فهي تصنف في خانة الدول الفقيرة  ،الوضعية الحالية والمستقبلية للموارد المائية بالجزائر غير مطمئنة ✓

قائمة، بل ويتوقع  وال تزالمنذ سنوات التسعينات  بوادر أزمة المياه تبرزبالنسبة لهذا المورد، وقد بدأت 
 استمرارها في حدود السنوات العشر المقبلة.

ن المائي وتبني المعنية بقطاع الموارد المائية في الجزائر االهتمام أكثر بموضوع األم على السلطاتالبد  ✓
 العمل على تحقيق التنمية المستدامة. إطارسياسة جديدة للتسيير العقالني والمتكامل للمياه في 

وعليه، نوصي باتخاذ اإلجراءات التالية بهدف ترشيد استغالل الموارد المائية في الجزائر، والعمل على    
 استدامتها:

وتوعيتهم بأهمية حسن استغالل هذا المورد من الضروري إعالم المواطنين بخطورة مشكلة ندرة المياه،  -
 والحفاظ عليه، ضمانا ألمنهم وأمن أبنائهم المائي.

العمل على إعادة استخدام المياه المستعملة، عن طريق إدخال التقنيات والتكنولوجيا الالزمة لذلك، في إطار  -
 النيالتسيير العق

 للموارد المائية وحماية البيئة. 
االهتمام أكثر بالدراسات والبحوث في هذا المجال، خاصة التي تقترح الحلول واإلستراتيجيات األمثل في  -

 تسيير هذه الثروة.
 اعتماد الطرق الحديثة والمتطورة المقتصدة للماء في استخدامات الفالحة والصناعة. -
 ن خالل القوانين والمشاريع التي تقيمها الدولة في إطار سياستها.حماية المياه وتنميتها م -

 المراجع:قائمة 
 .2016، بريطانيا، 01، الطبعة البصمة المائية لإلمارات العربية المتحدة، مؤشر امن الماء والغذاءأسامة محمد عبد السالم،  -1
، مركز دراسات -مشروع المستقبالت العربية البديلة-جامعة األمم المتحدة  صور المستقبل العربي،إسماعيل صبري عبد هللا وآخرون،  -2

 .1989، 02الوحدة العربية، بيروت، لبنان، الطبعة 
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-، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلدابأزمة المياه في المنطقة العربية:الحقائق والبدائل الممكنةسامر مخيمر، خالد حجازي،  -3
 .1996الكويت، ماي

، أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية والعالقات الدولية، جامعة انعكاسات األمن المائي العربي على األمن القومي العربي يان العساف،ب .4
  .2005الجزائر، جويلية 

لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادية، جامعة قاصدي  ،أطروحةالتسيير المتكامل للمياه كأداة للتنمية المستدامةمحسن زوبيدة،  .5
 .2013مرباح، ورقلة، 

، المؤتمر العلمي الدولي التاسع للوضع االقتصادي األزمة المائية وأثرها على األمن القومي العربيمازن الباشا، حسام الدين داوود،  -6
  .2013العربي وخيارات المستقبل، الزرقاء، األردن، أبريل 

، جامعة 36العدد  ،10آفاق افريقية، المجلد  "الصراع حول المياه في حوض النيل..من يدفع الثمن؟"،الطيب ابراهيم أمين عبد القادر،  -7
 .2010الخرطوم، السودان، 

، جامعة 2008، 10، العدد 02، مجلة الغرى للعلوم االقتصادية واإلدارية، المجلد المياه العربية: الواقع والتحدياتحيدر نعمة بخيت،  -8
 الكوفة، العراق.

، دفاتر السياسة والقانون، ارة ثروتها المائيةالحماية التشريعية إلستراتيجية الدولة الجزائرية في إدسعداوي محمد، بلعرابي عبد الكريم،  -9
 .2012، جانفي 06كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ، العدد 

، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، االستهالك المائي في الجزائر وآليات ترشيده وفق المنظور اإلسالميمحمد بلغالي،   -10
2010. 

 .2010وزارة الثقافة، الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، سوريا،  ،08، دراسات اقتصادية، العدد األمن الغذائي السوري منذر خدام،  -11
حقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ، دفاتر السياسة والقانون، كلية الإستراتيجية إدارة المياه في الجزائرنور الدين حاروش،   -12

 .2012جوان  ،07ورقلة، العدد
معهد التدريب المتخصص للصناعات الكيماوية، مؤسسة التدريب  تحلية المياه باستخدام التناضح العكسي،جمال عبد هللا ذيب خضر،  -13

 المهني، األردن، بدون سنة نشر.
المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة،  تقييم الموارد المائية في الوطن العربي،كمال فريد سعد، ممدوح شاهين،  -14

 .1998ل العربية، المعهد الدولي لهندسة الهيدروليكا والبيئة، دمشق، سوريا، مكتب اليونسكو اإلقليمي للعلوم و التكنولوجيا للدو 
ة،  -15 ، إدارة برامج العلوم واقع وآفاق تحلية المياه في الوطن العربي ومدى إمكانية استخدام الطاقات المتجددةمحمد المعالج، صالح بوقش 

 امعة الدول العربية، بدون سنة نشر.والبحث العلمي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والفنون ، ج
، تقرير عن دراسة علمية مكتبية، قسم الوقاية واألمان، هيئة الطاقة مصادر تلوث المياه الجوفيةهدى عساف، محمد سعيد المصري،  -16

 .2007الذرية، سوريا، 
 .2007، هيئة الطاقة الذرية، سوريا، أيلول مصادر تلوث المياه الجوفيةهدى عساف، محمد سعيد المصري،  -17
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2015 
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  هجرة الكفاءات الجزائرية )حركية الطلبة الجزائريين(و عولمة التعليم العالي   

The globalization of higher education and the migration of Algerian competencies (Algerian 

Students' Mobility) 

 أ.صغور فريد 1                         جامعة الجزائر 3

Seghour farid           University of Algiers    3  

 :ملخــص
ن أحركية الطلبة للدارسة في الخارج خاصة أو تهدف الدارسة الى تبيان أثر عولمة التعليم العالي على هجرة 

صبحت كقناة للهجرة الدائمة من الدول النامية الى الدول المتقدمة. ففي ظل اقتصاد المعرفة أعملية االنتقال هذه 
ن تتعرض لواقع الجزائر ضمن هذه أعالميا. لذلك تحاول هذه الدارسة أصبح الطلب على العمالة الماهرة طلبا 

 لمعرفة.ساسي في بناء اقتصاد اأ عنصر س المال يعتبرأن هذا النوع من ر أالظاهرة خاصة و 
 الحركية الدولية للطالب. ،عولمة التعليم العالي، هجرة الكفاءات :الكلمات الدالة

Abstract: 

The study aimed to determine the impact of higher education globalization on the migration and the 

mobility of students for studying abroad, especially as this transition process has become a passage 

for permanent migration from developing to developed countries. In the shade of knowledge 

economy, demand for skilled labor has been globalized. Therefore, this study addresses the reality of 

this phenomenon in Algeria, especially since this type of human capital is essential in building the 

knowledge economy. 

Key words: Globalization of Higher Education, International student mobility, brain drain. 

 

 :قدمةم
واالتصاالت إلى تقريب المسافات بين الدول فيما يعرف بظاهرة العولمة، أدى التطور الهائل في وسائل المواصالت 

العالي حيث برزت اتجاهات  والتي تعددت أبعادها بين اقتصادية وثقافية وتربوية وحتى تعليمية، مست نظام التعليم
غير بلدانها األصلية  كدت على المفهوم الدولي للتعليم العالي، كانتقال المؤسسات لتقديم خدماتها في بلدانأجديدة 

حسب االحصائيات المقدمة من  2016أو انتقال الطلبة للدراسة في بلدان غير بلدانهم. حيث وصل عددهم سنة 
 . 2008مليون سنة  3.3 ـمليون طالب مقارنة ب 5منظمة اليونيسكو إلى أكثر من 

ديات الدول، ومع التوجه نحو نموذج في ظل تنامي هذه الظاهرة ومع التغييرات الجوهرية التي عرفتها اقتصا   
اقتصادي يرتكز في نشاطاته على انتاج نشر واستخدام المعرفة، والذي يمثل رأس المال البشري والقوي البشرية 
المتعلمة أحد أركانه األساسية زاد اهتمام الدول بفكرة جذب عدد أكبر من الطلبة، وذلك ألنهم يمثلون مصدر دخل 

اصة أنه في كثير من الدول تعتبر الرسوم الدراسية أكبر بالنسبة للطلبة الدوليين مقارنة لهذه الدول من جهة، خ
بالطلبة المحليين. ومن جهة ثانية تعمل الكثير من الدول الكبرى على جذب الطلبة من مستعمراتها السابقة مما 

هذه الظاهرة قناة مهمة للحصول  يسمح لها بنشر قواعدها الثقافية واالقتصادية والسياسية. ومن جهة ثالثة تمثل

                                                 
1seghourfarid@yahoo.fr 



 ائرية )حركية الطلبة الجزائريين(هجرة الكفاءات الجزوعولمة التعليم العالي                                               د  أ.صغور فري

174 

 

الماهرة الالزمة لتحفيز عمليات النمو باعتبار أنه من المحتمل أن يبقوا ويعملوا في ة يالقوى العمالو واهب معلى ال
 البلدان التي هاجروا إليها بعد االنتهاء من الدراسة.

والتفاوت )الفجوة( بين دول الشمال ودول الجنوب فيما يخص مستويات التنمية واألوضاع المعرفية، جعل هذه    
األخيرة مصدرا مهما للكفاءات باتجاه الدول المتقدمة، وهذا ما أدي إلى تفاقم الظاهرة فأصبحت من بين العوامل 

أن هذه الكفاءات تعتبر من بين الركائز األساسية  المساهمة في تعطيل عملية التنمية في بلدان الجنوب، خاصة
للتنمية. األمر الذي جعل الدول المتقدمة تتنافس بشدة للفوز بها خاصة وأن التجارب أكدت سهولة تحرك هذه 

والتي لم تتوفر في بلدانها األصلية  الكفاءات خاصة في األماكن التي توفر لها الحوافز المادية وغير المادية، والتي
 اعدهم في اثبات قدراتهم العلمية.تس

 وعلى هذا االساس جاءت االشكالية الرئيسية لهذه الدراسة كما يلي:
 ة؟ما مدي تأثير عولمة التعليم العالي على هجرة الكفاءات الجامعية الجزائري 

 ولإلجابة على هذه اإلشكالية تم هيكلة هذا البحث في ثالث محاور كالتالي: 
 التعليم العالي وتدويله عولمة المحور األول:

 المحور الثاني: الحراك الدولي للطلبة وهجرة الكفاءات
 اقعها بالنسبة للطلبة الجزائريينالعوامل المؤثرة في الحراك الدولي للطلبة وو المحور الثالث: 

 
 عولمة التعليم العالي وتدويله المحور األول:

 مفهوم عولمة التعليم العالي: -1
ظاهرتين متمايزتين في التعليم العالي بالرغم من أن الصلة بينهما وثيقة  لىإ( و )التدويل( ر مصطلحا )العولمةيشي

التوجهات االقتصادية والتقنية والعلمية " عادة ما يشير مصطلح العولمة إلىواستخدامهما يجري بشكل تبادلي. و 
بينما يشير  ،على األغلب في العالم المعاصر"واسعة النطاق التي تؤثر مباشرة في التعليم العالي وال يمكن تجنبها 

التدويل إلى " السياسات والبرامج المحددة التي تقوم بتنفيذها الحكومات والمؤسسات واألنظمة األكاديمية والدوائر 
 .1الفردية أيضا بهدف التعامل مع مفهوم العولمة

ن ظاهرتي العولمة والتدويل، إال أن مفهوم ومن الواضح لمراقبي التعليم العالي وجود شيء من األخذ والعطاء بي
السيطرة هو ما يشكل العالمة الفارقة الرئيسية بين المفهومين، فتتعدي ظاهرة العولمة والتأثيرات الناجمة عنها نطاق 
سيطرة شخص مشارك أو مجموعة من المشاركين. ولكن من الممكن جعل التدويل استراتيجية تلجأ إليها المجتمعات 

ت لالستجابة للمتطلبات العديدة الملقاة على عاتقها نتيجة تفشي ظاهرة العولمة وجعلها وسيلة يستخدمها والمؤسسا
قحامهم في عالم تسوده تلك الظاهرة العديد من المحافل للتدويل على  . ولقد نًظرت2التعليم العالي إلعداد األفراد وا 

 .3في األهداف والوظائف وعمليات توصيل التعليم بعد الثانوي"نه " عملية دمج األبعاد الدولية والثقافية والعالمية أ
وتتكون عملية تدويل التعليم العالي من مجموعتين من اإلجراءات توصف بشكل عام بصفة التدويل المحلي 

 :4والتدويل الخارجي
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: ويتكون من االستراتيجيات واالتجاهات المصممة بهدف إعطاء البعد الدولي لتجربة الحرم الجامعي التدويل المحلي
من خالل تضمين المنظورات العالمية والمقارنة في المنهاج الدراسي،  –على سبيل المثال-المحلية حيث يتم ذلك 

 أو من خالل قبول الطالب والباحثين وهيئات التدريس من دول أخرى. 
: يتمثل في تأسيس المؤسسة أو أصحاب المصالح حضور لهم في خارج أرض الوطن، وتشمل تدويل في الخارجال 

األمثلة الرئيسية على هذا النوع من التدويل إرسال الطالب للدراسة إلى الخارج أو تأسيس فروع للجامعة في دول 
 أخرى أو الدخول في شراكات بين المؤسسات.

 حرير تجارة الخدمات التعليمية( وتGATS) اتفاقية الغاتس -2
االموال  رؤوسلى زيادة االعتماد المتبادل بين الدول فيما يخص انتقال إاد يشير مفهوم العولمة في االقتص

( أول اتفاقية GATSوالتكنولوجيا والمعرفة واالفراد والسلع وحتى الخدمات اذ تعد اتفاقية تحرير تجارة الخدمات )
وانب تغطي التجارة العالمية في شؤون الخدمات حيث كانت االتفاقيات السابقة موجهة بالتحديد دولية متعددة الج

ثني عشر قطاعا خدميا كالخدمات المالية والسياحية إع التجارية. وضمت هذه االتفاقية للمنتجات العينية والبضائ
 للتجارة الحرة.والصحية واالتصاالت والنقل وبما فيها التعليم والذي أصبح قطاعا خاضعا 

وتبقى اآلراء حول تحرير التعليم العالي متناقضة بين مؤيد ومعارض، أما المعارضون فيرون أن المستثمر األجنبي 
في التعليم العالي ال يراعي األبعاد الوطنية والثقافية والمحلية والقيم المجتمعية، كما أن هذه المؤسسات األجنبية قد 

ة، مما يؤثر على هويتهم وانتمائهم الوطني، كما أن مؤسسات التعليم تؤثر سلبا على أفكار وثقافة الفئات المتعلم
ما أعن احتياجات المجتمع وأولوياته. العالي األجنبية تهدف إلى تقديم خدمة تعليمية لتحقيق الربح بغض النظر 

مكانيات البحث  العلمي، المؤيدون فيجدون في هذا السبيل إسهاما في زيادة فرص االلتحاق بالتعليم العالي وا 
واستخدام التقنيات الحديثة، وتقديم عدد هائل من التخصصات العلمية، وخلق كفاءات محلية قادرة على التنافس 
مع السوق العالمية. باإلضافة إلى ذلك فان المستثمرين الذين يسعون وراء الكسب يبحثون عن مكان يستثمرون 

 :5لتجارة لألسباب التاليةفيه أموالهم، ينظرون إلى التعليم كمجال لالستثمار وا
أن التعليم يمثل ميزانية سنوية تزيد عن ألف مليار دوالر تقريبا على مستوى العالم، وهو قطاع يستخدم  -

 مليون فرد، وأكثر من مليار عميل في شكل طلبة. 50أكثر من 
فيه وخاصة أن قطاع التعليم ينمو بسرعة، وتجد الحكومات انه من الصعب بشكل متزايد سد االحتياجات  -

 في قطاع التعليم العالي.
أن التعليم العالي يتلقى نقدا شديدا فأصحاب العمل يشكون من انه ليس متفقا مع احتياجاتهم وال توجد فيه  -

 المرونة الكافية.
 حرير تجارة خدمات التعليم العاليشكال تأ -3

مي الخدمـــــة االجانـــــب وتســـــاعد االتفاقيـــــة علـــــى ضـــــمان حريـــــة الوصـــــول الـــــى التعلـــــيم ومؤسســـــاته بواســـــطة مقـــــد 
ــــــذين يمكــــــنهم  ــــــرع لجامعــــــإال ــــــي و مأة قامــــــة ف ــــــة ف ــــــة أؤسســــــة تعليمي ــــــرامج دراســــــية  وأ أخــــــرى،ي دول تصــــــدير ب

الحــــدود يضــــا االســــتثمار فــــي مؤسســــات التعلــــيم خــــارج أوتتــــيح  وتــــراخيص،ومــــنح شــــهادات وعقــــد اتفاقــــات تــــ   
 باإلضـــــافةهـــــذا  الحديثـــــة،قامـــــة بـــــرامج للتـــــدريب والتعلـــــيم عبـــــر تقنيـــــات االتصـــــال ا  و  أجانـــــب،واســـــتخدام معلمـــــين 
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ـــــر الحـــــدود  ـــــة عب ـــــة الطلب ـــــيم وهـــــو تنقلي ـــــداول خـــــدمات التعل ـــــدي والمهـــــم لت ـــــي الشـــــكل التقلي ـــــر ف ـــــى النمـــــو الكبي ال
 .6للدراسة

كمـــــا  GATSحســـــب اتفاقيـــــة ك التعلـــــيم العـــــالي وذلـــــويمكـــــن حصـــــر أربعـــــة فئـــــات رئيســـــية فـــــي تقـــــديم خـــــدمات 
 يوضحها الجدول الموالي:

 
 : أشكال توريد خدمات التعليم العالي(01)الجدول رقم 

أمثلة في التعليم  التفسير طريقة التوريد
 العالي

والسوق الحجم 
 المحتملة

التوريد عبر 
 الحدود

تقديم الخدمة خارج حدود 
ال يكون  )حيثالوطن 

المستهلك بحاجة لالنتقال 
 الجسماني(

التعليم من بعيد 
 والتعليم االلكتروني.

محدودية الطلب في 
 السوق

يمكن ان يزداد الطلب 
 عبر استخدام االنترنت

االستهالك خارج 
 الوطن
 
 

تقديم الخدمة بطريقة 
انتقال المستهلك تتطلب 

إلى المكان الذي تقدم فيه 
 الخدمة

الطالب الذين يدرسون 
 في الخارج

زيادة الطلب على 
خدمات التعليم العالي 

 في السوق.

مقدم الخدمة له حضور  الحضور التجاري
تجاري بتقديمه تسهيالت 
في دولة اخري لتوفير 

 الخدمات

المؤسسات المحلية 
 واالجنبية

 المزدوجةالشراكة 
 الترتيبات القانونية مع

زيادة حجم الطلب آتيا 
ومستقبال للمؤسسات 

 المحلية
وضع قواعد دولية 
 لالستثمار األجنبي

حضور اشخاص 
 طبيعيين

سفر بعض االفراد لدولة 
ما لفترة محدودة من اجل 

 تقديم خدمة ما.

االساتذة الباحثون 
 للعمل خارج الوطن

تأكيد السوق على 
 االساتذةحراك 

Source:Jame kinght ,High Education Grossing Borders : A guide to implication of the 

General Agreement on Trade in services(GATS) for cross border Education ,Report 

prepared for the Commonwealth of Learning and Unesco  ,2006 ,p28. 

 
 الحراك الدولي للطلبة وهجرة الكفاءات:المحور الثاني: 

ن عولمة التعليم العالي ساعدت في انتقال الطلبة للدراسة في دول غير دولهم إليه فإكما سبق التطرق  
في إطار ما يسمي التعليم عبر الحدود او خارج الحدود تحت غطاء تحرير اسواق التعليم وتسعيره لذلك 

 الظاهرة وواقعها في العالم.سوف سيتم التعريف بهذه 
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 العالقة بين الحراك الدولي للطلبة وهجرة الكفاءات  -1

ولقد تعددت المصطلحات التي تشير الى هجرة الكفاءات فنجد تعبير "هجرة األدمغة" و"هجرة العقول" و 
"النقل العكسي للتكنولوجيا" و "إهدار الطاقات" و "هجرة العلماء" و "حركة األطر" و" استنزاف العقول " 

جمعية الملكية البريطانية وكلها صفات تنعت ظاهرة هجرة الكفاءات من بلدانها األصلية. وقد قامت ال
بابتداع مصطلح )هجرة العقول( للتعبير عن الهجرة الجماعية للعلماء والخبراء في التكنولوجيا من المملكة 

 المتحدة إلى الواليات المتحدة وكندا في الخمسينات والستينات من القرن العشرين. 
لجمعيات المتخصصة ومنظمات التعاون وهناك مجموعة من التعاريف لهجرة الكفاءات منها ما أوردته ا

االقتصادي والتنمية الدولية، والمعاهد العلمية باإلضافة إلى التعاريف التي أوردها الكتاب والباحثون من 
 : تعريف المهتمين بهذا المجال، ومن بين هذه التعاريف نذكر

لعلمي الشاذ أو غير السليم نها " شكل من أشكال التبادل اأ: تعرف هجرة الكفاءات على منظمة اليونسكو
واحد في صالح أكثر الدول  تجاهاميز بأنه تدفق لهجرة العلماء في بين الدول وهذا النوع من التبادل يت

ن هجرة العقول هي فعال نقل مباشر ألحد أهم عناصر عرف بالنقل العكسي للتكنولوجيا ألو ما يأتقدما 
 "7اإلنتاج وهو العنصر البشري

ن أعمارهم تكون أليه، و إلد المستقبل الذي قاموا بالهجرة المهاجرين ذوي الكفاءات فهم أفراد ليسوا من البأما 
سنة فأكثر، ويحملون درجات علمية أو مهنية أعلى من الثانوية، أي تبدأ من مرحلة التعليم العالي أو  25

 .8أعلى في الوقت الذي يتم فيه التعداد أو المسح
" و  " هجرة العقول"مستوي التعليم" يمكن التمييز بين فئتين رئيسيتين من الهجرة وهما ومن خالل معيار 

فتصف هجرة العقول حركة األفراد ذوي المهارات العالية عبر الحدود واستقرارهم لفترة » هجرة العمالة"
طويلة من الزمن. ويعرف األفراد ذوي المهارات العالية على أنهم األشخاص الذين حصلوا أو في طريقهم 

معين. أما للحصول على درجات علمية جامعية في الوقت الحالي. أو الذين لديهم خبرة في حقل أكاديمي 
هجرة العمالة فتتضمن هجرة األفراد ذوي المؤهالت والمهارات األقل ممن نعتبرهم ذوي مهارة عالية. وتشمل 

لهذا تم  .9هجرة الكفاءات أيضا هجرة الطلبة الذين يتنقلون الى الخارج من اجل الحصول على تعليمهم
 :10تصنيف هجرة الكفاءات إلى صنفين من الهاجرين

لى الدول المتقدمة بهدف العمل والبحث عن إالذين يهاجرون من الدول النامية صون المتخص األول:
 لى االبتكار ويقدر اإلبداع.عالعلمي واالستفادة من منا  يحفز فرص للتألق 

لى المتقدمة بقصد الدراسة والتدريب والتوسع في الخبرة إالذين يرحلون من الدول النامية  الطالب الثاني:
)وهذا هو محور هذه الدراسة ألنه  البقاء والعمل في تلك الدول لفترات تتفاوت في مدتها ولكنهم يقررون

 تعبير عن ظاهرة عولمة التعليم العالي ومظهر من مظاهر االقتصاد المبني على المعرفة(.
لدهم هذا ويعرف معهد اليونسكو لإلحصاء الطلبة الدوليين بأنهم " الطالب الذين عبروا الحدود أو غادروا ب

األصلي بهدف متابعة دراستهم وسجلوا في برنامج تعليمي خارج بلدانهم" أما منظمة التعاون والتنمية 
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الطلبة الذين ليسوا من المقيمين ولئك أرفان الطلبة الدوليين على أنهم" والمكتب اإلحصائي األوروبي فيع
 .11ولئك الذين تلقوا تعليمهم قبل في بلد أخر "أو أ

األوروبي إلى التركيز  واالتحاد االقتصاديةليونسكو لإلحصاء ومنظمة التعاون والتنمية كما سعى معهد ا
على وجه التحديد العوامل التربوية والغرض منه هو التمييز بين هذه التدفقات من الطالب وبين أنماط 

 أخرى من الهجرة وعرفهم وفق الخصائص التالية: 
ه يمكن اعتبار الطلبة في حركية دولية إذا لم يكونوا مواطنين في البلد المضيف الذي يتابعون في المواطنة:
 دراستهم؛

: يمكن اعتبار الطلبة في حركية دولية إذا لم يكونوا من المقيمين الدائمين في البلد المضيف اإلقامة الدائمة
 الذي يتابعون فيه دراستهم؛

الطلبة في حركية دولية إذا كانوا قد تحصلوا على مؤهل يمكنهم من ولوج  اعتباريمكن  التعليم السابق:
 في برامج التعليم العالي. أي أنهم مقيدين مستوى دراسي في بلد آخر،

ن أطلبة و انماط الهجرة األخرى الى وعلى الرغم من هذه المعايير للتفرقة بين ظاهرة الحراك الدولي لل
وفي المملكة المتحدة  2005االرقام والدالئل تؤكد ان هذه الظاهرة تعد قناة مهمة لهجرة الكفاءات، ففي عام 

شهر فقط أ 6ضاء لالتحاد االوروبي وهذا في التعليم العالي خارج الدول االع % من طلبة27تم توظيف 
% من الطالب الذين هم من خارج المنطقة االقتصادية االوربية  18ما في النرويج فقد بقي أبعد تخرجهم، 
¼( )فان ربع  1999( في البالد، أما في الواليات المتحدة االمريكية وفي عام 2005-1991للفترة بين )

يسمح ألرباب العمل االمريكيين لتوظيف العمال األجانب برنامج ) H1-Bالمهاجرين في اطار برنامج  
)½( من نصف نه ما يقارب أبإحدى الجامعات االمريكية، كما  كان قد التحق  مؤقتا في مهن التخصص(

 . 12المهاجرين الذين يدخلون استراليا تحت بنود هجرة العمالة أكملوا دراستهم هناك 
 :ظاهر الحراك الدولي للطلبة ومؤشراتها قياس  -2

الطلبة –يعد قياس الحركية الدولية للطلبة تحديا حقيقيا لإلحصائيين وذلك لصعوبة تتبع الهدف المتحرك 
وصعوبة التمييز بين التنقل الدائم والمؤقت للطلبة المهاجرين، لهذا هناك عدة طرق لتصنيف األنواع -

وضع مؤشرات الحركية الدولية  االختالفات بالمنهجية المستخدمة عند وترتبط هذهالمختلفة لحركية الطلبة 
حركية الطلبة الى ثالث  Eurostat. وصنفت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وأوروستات  13للطلبة
 :14أنواع

وذلك من خالل  (Diploma mobility) : تنقل الطلبة من أجل الحصول على درجة علميةالنوع األول
 على األقل سنة كاملة. هناكوالبقاء التسجيل في برنامج دراسي خارج الوطن 

وفي هذه الحالة تكون حركية  (Credit mobility): تنقل الطلبة على شكل قروض طالبية النوع الثاني
الطلبة في إطار بعثات طالبية تقدمها مؤسسات من البلد األم على شكل قروض، وعلى الطالب المستفيد 

 العودة إلى المؤسسة في البلد األصلي.
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كتنقل الطالب  (Other short term mobility)وتشمل كل األنواع األخرى من حركية الطلبة  النوع الثالث:
خالل برنامج التعليم العالي لنشاط ذات صلة بالدراسة كالدورات التدريبية، دروس في اللغة، ندوات وغيرها. 

 وكال من النوعين األخيرين يكونان على مدى قصير أي أقل من سنة.
ظاهرة الحراك الدولي للطلبة كظاهرة مصاحبة لعولمة التعليم العالي أدى الى االهتمام بها  تطورإن 

 وقياسها وبالتالي نستعرض بعض مؤشرات قياسها:
 (: مؤشرات ظاهرة الحراك الدولي للطلبة02الجدول رقم )

 تعريفه المؤشر
الخارج للدراسة في بلد معين كنسبة وهي عدد الطالب القادمين من  نسبة حراك الطالب نحو الداخل

 مئوية من جميع الطالب بنفس البلد.
وهي عدد الطالب المقيدين من بلد معين بالخارج كنسبة مئوية من  نسبة حراك الطالب نحو الخارج

 جميع الطالب المقيدين في بلدهم األصلي.
يدرسون في بلد ما مطروحًا منه وهو عدد الطالب األجانب الذين  التدفق الصافي للطالب الدوليين

 عدد الطالب من نفس البلد الذين يدرسون بالخارج.
وهي عدد الطالب األجانب المقيدين في التعليم العالي ببلد معين  نسبة التدفق الصافي للطالب الدوليين

مطروحًا منه عدد الطالب المقيدين في التعليم العالي لنفس البلد 
 ميع الطالب المقيدين في ذلك البلد.بالخارج كنسبة مئوية من ج

وهي عدد الطالب المقيدين خارج بلدهم كنسبة مئوية من الفئة  نسبة القيد اإلجمالية بالخارج
 السكانية المقابلة في بلدهم األصلي.

العالي(، التعليم العالي في : وزارة التعليم العالي السعودية: وكالة الوزارة للتخطيط والمعلومات )مرصد التعليم المصدر
 .79، ص 2010المملكة العربية السعودية: مؤشرات ومقارنات دولية، االصدار الثاني، 

 
 قراءة عالمية في ظاهرة الحراك الدولي للطلبة -3

لقد أتاحت عولمة التعليم العالي والبحث عن الكفاءات العالية والماهرة الى تزايد عدد الطلبة المتنقلين        
يا في العالم بوتيرة سريعة، فلقد ارتفع عدد الطلبة المسجلين خارج بلدانهم في العالم خالل العقود الثالثة دول

 4مليون ) 4.5ليصل الى  1975( مليون سنة 0.8االخيرة بشكل كبير، حيث كان ال يتعدى المليون )
 2000الزيادة بين السنتين ووصلت نسبة  . 15ضعاف أ، اي بزيادة تفوق الخمس 2012سنة ( 044 528

( مليون طالب. اما 2.1) 2000% حيث كان اعداد الطلبة المتنقلين سنة  114,28الى حدود  2012و
( فقد بلغت 1990-1980% اما في الفترة )104( فقد وصلت نسبة الزيادة الي 2000-1990في الفترة )

 هرة لمجموعة من االسباب لعل أبرزها: % فقط. وقد يعود التطور الكبير لهذه الظا18,18نسبة الزيادة 
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زيادة تكريس مفهوم العولمة بشكل سمح حتى لألفراد بحرية االنتقال بين الدول خاصة الكفاءات   -
 خاصة بعد دمج الخدمات التعليمية بم التعليم العالي تحت اتفاقية تحرير تجارة الخدمات.

 سهولة االتصال والتواصل التي فرضها التطور الكبير لتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت. -
إيرادات ضخمة لمؤسسات التعليم العالي المستقبلة للطلبة األجانب نتيجة لفرض رسوم  تحقيق -

دراسية باهظة عليهم. فلقد اتضح أن هؤالء الطلبة يدفعون رسوما دراسية تزيد كثيرا على الرسوم 
التي يدفعها نظراءهم المحليون. ومن أمثلة اإليرادات التي قد تتحقق عن هذا الطريق يظهر تقرير 

لبنك االحتياطي االسترالي ان خدمات التعليم أصبحت واحدة من صناعات التصدير الرائدة في ا
مليار دوالر. وفي كندا قدر أن االقتصاد حظي  14,2نحو  2007/2008استراليا. وحققت في عام 

مليار دوالر نتجت عن نشاط الطلبة األجانب الذين يدرسون في  6,5بما قيمته  2008في عام 
ت الكندية وأصبحت القيمة الكلية لإليرادات المستمدة من التعليم العالي في كندا اكبر من الجامعا

. كما أشارت تقديرات إلى 16قيمة الصادرات الوطنية من أخشاب الصنوبر ومن صادرات الفحم 
مليار دوالر في االقتصاد األمريكي خالل  15,5أن الطالب األجانب وعائداتهم قد أسهموا بحوالي 

(، أما على الصعيد العالمي فتشير التقديرات إلى أن الطالب الدوليين في 2007/2008ام )الع
. وقد يساهم هذا المصدر في تعويض ضغوط 17مليار دوالر 45العالم يمثلون صناعة تقدر بحوالي 

 اإلنفاق العام الذي تتعرض له الكثير من جامعات الدولة المتقدمة في الوقت الراهن.
 العقول قوة“جل الحصول على ما يطلق عليه أالدول المتقدمة أصبحت تتنافس من أن الكثير من  -

اد القائم على المعرفة وما يؤدي " لتوفير راس المال البشري الالزم لدعم النمو السريع في االقتص
العالية عداد كبيرة من المؤهلين ذوي المهارات أ ذه الدول الملحة الى الحصول على ليه من حاجة هإ

 .18والقدرات المميزة في تخصصات بعينها
 الوجهات الرئيسية للطلبة المتنقلين في العالم -4
 في العالم. بينما % من الطلبة المتنقلين 82( G20مجموعة العشرين ) تاستقبل 2012 في سنة      

% 39حوالي  (OCDEمن الطلبة االجانب بمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ) %75يلتحق حوالي 
% من الطلبة الذين يلتحقون بدول االتحاد االوروبي 74و (.EU 21منهم يلتحقون بدول االتحاد االوربي )

 الطلبةهم من خارج منطقة االتحاد وهو ما يعكس جهود دول االتحاد فيما يخص سياسيات تشجيع انتقال 
المتنقلين في العالم حيث تستقبل ما امريكا الشمالية فهي الوجهة الثانية االكثر استقطابا للطلبة أ. إليها
% من الطلبة الكندين 53كثر تنوعا من دول االتحاد االوروبي حيث وبالرغم من أ% منهم. لكنها 21

لواليات من مجمل الطلبة المتنقلين الى ا %4ينتقلون للدراسة في الواليات المتحدة اال أنهم ال يمثلون سوي 
الذين يتنقلون الى الخارج يختارون كندا لكن هذا  ناألمريكيي% من الطلبة 14ن أالمتحدة االمريكية، كما 

كثر الدول استقباال للطلبة فانه واحد من أما فيما يخص أ. % من الطلبة االجانب في كندا6ال يمثل سوى 
نب المسجلين في التعليم العالي في العالم  كان قد انتقل الى احد البلدان بين اثنين من الطالب االجا
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حيث استضافة الواليات المتحدة .أستراليا، كندا، فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة أو الواليات المتحدةالتالية: 
ا كندا مأ .%6د %، ألمانيا فرنسا واستراليا لكل بل13% منهم، تليها المملكة المتحدة بـ 16االمريكية 

 .19ن هذه الدول تستقبل أكثر من نصف الطلبة المتنقلين في العالمأي أ%. 5فتستقبل ما نسبته 
% من الطلبة 53ذ ينتقل منها إولي سيا في المرتبة األآاالقاليم المصدرة للطلبة فتعتبر   همأ ما فيما يخص أ

 82% واستراليا%93سيا، وكوريا آمن الطلبة االجانب هم من  94ان %ففي اليابان ف ،المتنقلين في العالم
فريقيا، امريكا الجنوبية والكاريبي أ%، 23وروبا فينتقل منها أما أ%.70ا % نيوزلند73والواليات المتحدة 

% الباقية فال تعرف 3وقيانوسيا اما أ% من 1مريكا الشمالية و ألون من % ينتق3% اما البقية فمنهم 6
هم الدول المصدرة للطلبة فتعتبر الدول ذات الكثافة أ ما فيما يخص أاتهم وال االقاليم التي جاءوا منها جنسي

%من الحراك العالمي للطلبة  18,6ين ينتقل منها أاالكثر تصديرا للطلبة مثل الصين السكانية العالية هي 
% 1.6المانيا و الواليات المتحدة االمريكية بـ % وتليها كل من 3,3% تليها كوريا بنسبة  5,1تليها الهند بـ 
.لكن هذا ال يعني أن الدول األخرى ال تساهم بأعداد كبيرة بل ألنه اعداد المقيدين فيها ضمن 20لكل منهما

 مرحلة التعليم العالي قليل لقلة اعداد السكان فيها.
 سوق التعليم العالي والالعبين الجدد -5
% 16الى  2000% سنة 23لين الى الواليات المتحدة االمريكية من انخفضت نسبة الطالب المتنق لقد

ما في دول مثل نيوزلندا وكوريا فقد ارتفعت أ%، 3لمانيا بـ ، كما انخفضت هذه النسبة في ا2012سنة 
% وهذا ما يعكس االهتمام  2% على االقل كما ارتفعت في المملكة المتحدة وروسيا بـ 1هذه النسبة بـ 

صبحت تقوم به أونتيجة الحمالت التسويقية التي  المتزايد بهذه الكفاءات نتيجة الجهود المبذولة في جلبها
 .21مختلف الدول للحصول عليها

 اقعها بالنسبة للطلبة الجزائريينالعوامل المؤثرة في الحراك الدولي للطلبة وو المحور الثالث: 
ل تأثرت بظاهرة انتقال الطلبة للدراسة في الخارج والتي قد أما فيما يخص الجزائر فهي كغيرها من الدو    

 تعتبر عند كثير منهم خطوة لتسهيل عملية الهجرة الدائمة، وهناك صنفين من ينطويان تحت هذه الظاهرة:
ويشمل الطلبة المهاجرين في إطار التكوين بالخارج في شكل امتداد للدراسات الجامعية  الصنف االول:

في داخل الوطن، بتغطية مالية جزائرية وفي إطار برامج التعاون والتبادل مع العديد من الدول العربية 
جل الدراسة ألذي يخص الطلبة الذين هاجروا من وهو االخطر وهو ا :الصنف الثانيواالوروبية وغيرهما. 

جنبية خارج إطار التعاون البيني مع أبمساعدة معاهد بالخارج، بمحض ارادتهم وعلى نفقاتهم الخاصة 
للنوع االول ال يعتبر دافعا الى فقدان الكفاءات الوطنية بقدر النوع الثاني الن مسألة  الجزائر. بالنسبة

ليصل الى محاولة  1971ورت منذ سنة التكوين بالخارج قد تم تنظيمها بنصوص قانونية وسياسات تط
التقليل من التوجه الى الخارج إلنجاز عمليات التكوين عن طريق السماح للدراسات العليا )ما بعد التدرج 
لتحضير الدكتوراه او الماجيستير( تقليل من تخصيص منح الدراسة بالخارج لطور التدرج التي يتم تشجيع 

نه عند احصاء الطلبة ألى إينية الوطنية. لكن تجدر االشارة التكو ر عبر المؤسسات ئتكوينها في الجزا
 .22و االحرارألتكوينية والطلبة غير النظاميين الجزائريين بدول االستقبال ال يتم التفريق بين البعثات ا
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 تطور حركية الطلبة الجزائريين -1
لقد شهدت ظاهرة انتقال الطلبة الجزائريين الي الخارج )الحراك نحو الخارج( تطورا خالل الفترة الممتدة      
( حيث وصل عددهم وحسب احصائيات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 2012- 1998بين )

(Ocde الى )زيادة  ، اي بنسبة17465يصل  1998فيما كان عددهم سنة  2012طالب سنة  27,488
.  وشهدت هذه الفترة عدم ثبات في زيادة الطلبة المنتقلين 1998% مقارنة بسنة  157,38وصلت الى 

بين سنة واخري، لكن على العموم يبقي االتجاه العام للظاهرة هو الزيادة في اعداد الطلبة. والشكل التالي 
 يوضح تطور اعداد الطلبة المهاجرين.

 (2012 -2007للفترة ) OCDEة الطلبة الجزائريين لدول منظمة (: تطور حركي01الشكل رقم  ) 

 
source : OCDE : http://stats.oecd.org/   10/07/2015 

ماعدا دول: الكيان الصهيوني،  OCDEتخص هذه المعطيات عدد الطلبة المتنقلين الى منظمة  -
 استونيا، الشيلي.

ت اختيار الطلبة للبلدان التي يدرسون فيها فهي تتأثر بالكثير من العوامل والتي تتحدد بواسطة ياما عملأ
 : 23السياسات التي تضعها الدول المستقبلة لهم والتي نذكر منها

المؤثرة في اختيارات الطلبة لبلد الدراسة فالبلدان التي هم العوامل أ تعتبر اللغة من  :لغة التدريس 1-1
ُتستعمل لغاتها على نطاق واسع في العالم كاإلنجليزية والفرنسية واالسبانية تستقبل عدد كبير من الطلبة، 
لكن تبقى الدول التي تعتمد على االنجليزية هي االكثر اختيارا من طرف الطلبة المتنقلين مثل: استراليا ، 

، ونيوزيلندا، والواليات المتحدة االمريكية والمملكة المتحدة ، وهذا يعكس من جهة ان الطالب الراغبين كندا
نهم تلقوا تعليمهم باللغة االنجليزية في بلدانهم فيفضلون اختيار الدول أي الدراسة في الخارج من المحتمل ف

ة ثانية التطبيق التدريجي للغة االنجليزية التي تقدم برامجها التعليمية باإلنجليزية، كما قد يعكس من جه
 كلغة عالمية خاصة فيما يخص البحث.

ن دول مثل الواليات أكد أيخص وضعية التعليم عضائها أ  عن OECDفضمن تقرير قدمته منظمة 
برامجها باللغة المتحدة االمريكية والمملكة المتحدة وكندا واستراليا وايرلندا ونيوزلندا والتي تقدم تقريبا جميع 

ن هناك بعض أ. كما 2012لعالم سنة % من الطلبة المتنقلين في ا 35,13االنجليزية استقبلت ما نسبته 
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صبحت فيها مؤسسات تقدم أبرامجها باللغة االنجليزية حتى  الدول الغير الناطقة باللغة االنجليزية تقدم
شمال أوروبا مثل فلندا والسويد والدنمارك  دورات تكوينية اللغة االنجليزية ويظهر ذلك خصوصا في دول

وهولندا، وهذا ما يبرز الجهود من الدول فيما يخص سياسات جذب الكفاءات عالية المهارة التي تمثل 
 راس المال البشري الالزم لبناء اقتصاد المعرفة. 

لتعليمية المقدمة، : يختار الطلبة الدوليون وجهاتهم بناء على جودة البرامج اجودة البرامج التعليمية 1-2
حيث يظهر من مجموعة واسعة من المعلومات حول تقييمات برامج التعليم العالي المتوفرة. فعلى سبيل 
المثال تحتل نسبة عالية من مؤسسات التعليم العالي المراتب األولى من حيث الجودة في الدول التي 

لتصور الجودة كمحدد أساسي في خيارات الطلبة يختارها الطلبة الدوليون. وهذا ما يلفت االنتباه المتزايد 
 الدوليين. 

تعتبر الرسوم الدراسية أحد العوامل المهمة المفسرة لظاهرة الحراك الدولي للطلبة. الرسوم الدراسية:  1-3
حسب جنسية الطالب والبرنامج ومستوى النجاح والوجهة المفضلة للدراسة. سياسات وتختلف هذه الرسوم 

 لدول المستقبلة. التعليم الخاصة با
بعنوان " قيمة التعليم نقطة انطالق  2014سنة  (HSBCتقرير نشره بنك هونغ كونغ شانغهاي ) حيث وفي

بناءهم، وجد المسح في مقارنة نتائج قيمة التعليم أستكشاف مواقف االباء تجاه تعليم للنجاح " فيما يخص ا
ناطق واسع، يعتقدون  ىبالجامعات في الخارج الى أن االباء علبأحدث بيانات التكلفة المتعلقة لاللتحاق 

 . 24على من التعليمأ لى تقديم جودة إيضا أتميل أن الوجهات الباهظة الثمن 
لهذا كثير من الدول تحصل على إيرادات أعلى من الرسوم التعليمية للطلبة الدوليين كالواليات المتحدة 

مليار دوالر في االقتصاد األمريكي  27يث ساهم الطلبة الدوليون بنحو االمريكية والمملكة المتحدة وكندا. ح
مليار دوالر.  24ين وصلت مساهمتهم أ 2013٪ مقارنة بسنة  12دة بنسبة وهو ما يمثل زيا 2014سنة 

 8.18أما في المملكة المتحدة فقد وصلت عوائد تصدير خدمات التعليم العالي لغير دول االتحاد األوروبي 
 .  2011/201225جنيه إسترليني وهذا موسم مليار 

تعتبر السياسات المتعلقة بتنظيم الهجرة أحد العوامل المهمة في اتخاذ القرارات  سياسات الهجرة: 1-4
 المتخذة بشأن الدول التي يهاجر اليها الطلبة للحصول على خدمات تعليمية.

لهذا فقد سعت العديد من بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بتخفيف سياسات الهجرة الخاصة بها 
و الدائمة للطلبة الدوليين. وهذا ما يجعل هذه الدول أكثر جاذبية للطالب االمر أمؤقتة لتشجيع الهجرة ال

 . 26الذي يقوي قوة العمل لديهم
ا الطلبة الجزائريين فتعتبر دول ليهإكثر الدول التي ينتقل أي أا يخص توجهات الطلبة الجزائريين ما فيمأ
على معطيــــات منظمــــة التعــــاون والتنميــــة  يين فبنــــاءارا بين الطلبــــة الجزائر الوجهــــة االكثر اختيــــوروبــــا أ

 % من الطلبة الجزائريين)79,32اســـتقبلت فرنســـا فقط ما نســـبته  2012لســـنة  (OCDE ) االقتصـــادية 
ما الدول األخرى فال أ %،10,64قط(، تليها كندا بـــــــــــــــ ف OCDE    نسبة من الطلبة المتنقلين لمنظمةك
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%، 1,43%، بلجيكا 2,06%، المملكة المتحدة، 2,25اليها مثل اســــــــــــــبانيا ينتقل الطلبة الجزائريين كثيرا 
 . 27%0,6%، الواليات المتحدة االمريكية 1,24المانيا 

ن النسبة الكبيرة من الطلبة الجزائريين تتجه للدول التي تعتبر دوال فرنكوفونية )فرنسا وكندا مع أيالحظ  
بيعة النظام التعليمي الجزائري الذي هو أقرب منه للغة نظامها المختلط( وقد ترجع هذه الخيارات الى ط

 ن أكبر جالية جزائريةأ عتبارا لى العوامل التاريخية على إغة اإلنجليزية من جهة، باإلضافة الفرنسية من الل
هي في فرنسا وهو ما يساعد الطلبة على االندماج بسهولة. أما من فيما يخص الرسوم الدراسية  في الخارج
 2014رنسا من الدول التي تعتمد نفس الرسوم بالنسبة للطلبة األجانب أو المحليين. ففي سنة فتعتبر ف

رسوم متعلقة  16530دوالر حيث  16777لى إالتي يدفعها الطلبة األجانب تصل كانت مجموع الرسوم 
يا اين تصل متعلقة بالدراسة، وتعتبر هذه الرسوم منخفضة مقارنة بدول مثل أسترال دوالر 247وبالمعيشة 

دوالر والواليات المتحدة والمملكة المتحدة  39229دوالر وسنغافورة اين تصل  42093في مجموعها الى 
 .28على التوالي دوالر 35045ودوالر  36564اين تصل الى 

 
 الخاتمة: 

تاح فرصة انتقال أعليم العالي خارج الحدود وهو ما دت الى توفير ما يسمي بالتأعولمة التعليم العالي     
خذت في التنامي حتى وصل عدد أ“ت ظاهرة "الحراك الدولي للطلبة الطلبة للدراسة في الخارج فظهر 

 .2016تنقلين في العلم الى أكثر من خمسة ماليين طالب سنة مالطلبة ال
ين تحتل الدول الكبرى المراتب األولى كالواليات من تحليل أكثر البلدان المطلوبة من طرف الطلبة الدولي    

هرة تكاد تكون في اتجاه واحد أي من ان الظأة المتحدة وفرنسا. باإلضافة الى مريكية والمملكاأل المتحدة
دول الجنوب الى دول الشمال، وتساهم هذه الظاهرة بشكل كبير في التنمية االقتصادية لهذه الدول وذلك 

م و ستية من الرسوم الدراسية ور ية الماهرة والمؤهلة التي هاجرت اليها، وااليرادات المتأمن خالل القوى البشر 
 اإلقامة.
الجزائر كغيرها من دول الجنوب تأثرت بظاهرة " الحراك الدولي للطلبة " حيث وصل عدد الطلبة      

ب. وهو ما يوحي طال 21784وحسب احصائيات منظمة اليونيسكو إلى  2016المتنقلين من الجزائر سنة 
بخطر الظاهرة خاصة وان الجزائر تعاني نزيفا حادا في عقولها خاصة في ظل األداء المعرفي المنخفض 

 وضعف معدالت التنمية. وكانت وجتهم خاصة لفرنسا وكندا وبلجيكا.
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 تجديد المزيج التسويقي لمنتوجات الصناعات التقليدية الفنية
Renovation of the marketing mix of traditional art products 

 ، الجزائر3، جامعة الجزائر LITA، مخبر الصناعات التقليدية  1بن قطاف محمدأ.
 ، الجزائر3، جامعة الجزائر LITAمخبر الصناعات التقليدية ، مدير 2بن حمودة محبوبأ. د.

 ملخص: 

كاٍف لتحديد المزيج التسويقي ] لم يعد المزيج التقليدي للتسويق ]المنتوج، السعر، المكان )التوزيع( والترويج )االتصاالت(
الصناعات الفنية التقليدية )الجزء األكثر أهمية في الصناعات التقليدية( من خالل العديد من الدراسات الُمجدد الموسع لمنتوجات 

  وتحليالت التسويق.

 .، المزيج التسويقي منتوجات الصناعات التقليدية الفنيةالتقليدي المزيج التسويقي: الكلمات المفتاحية

Abstract: 

 Le Mix Marketing classique [produit, pris, place (distribution) et 

promotion (communication)[ est insuffisant pour définir un mix marketing rénové élargi des 

produits des industries traditionnelles techniques (la partie la plus importante des industries 

traditionnelles) a traves plusieurs études et analyses de marketing.  

Mots clés:  Mix Marketing classique, Mix Marketing rénove élargi, Produits des industries 

traditionnelles techniques 
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 :مقدمة

من أهم مكونات النسيج االقتصادي واالجتماعي ألي دولة، وبالرغم  يعتبر قطاع الصناعات التقليدية
من كونه قطاعا ثانويا في الحركية االقتصادية إال أنه يكتسب أهميته من قدرته على الحفاظ على الموروث 
الثقافي واالجتماعي للمجتمعات من جهة والحفاظ على التوازن االجتماعي من خالل مناصب العمل من جهة 

 وتزداد األهمية في الصناعات التقليدية الفنية )كجزء من هذه الصناعات(. أخرى. 

عن هوية الشعب وثقافة األمة وجذورها، فهي  تعبر الصناعات التقليدية )والصناعات التقليدية ككل( ومنتوجاتها
عر، المكان لم يعد المزيج التقليدي للتسويق ]المنتوج، الستحمل ميراث األجيال وتفاعل الحضارات. لكن 

الُمعًبر عنها كاٍف لتحديد المزيج التسويقي الُمجدد الموسع، مما يتطلب عدم  ])التوزيع( والترويج )االتصاالت(
 االكتفاء بها.

كيف يمكن النظر لتجديد المزيج التسويقي لمنتوجات انطالقا مما سبق، يمكننا أن نطرح السؤال المحوري: 
 الصناعات التقليدية الفنية؟

 

 :( مدخل للصناعات التقليدية والصناعات التقليدية الفنية1

خالفا لباقي منتوجات الصناعات التقليدية )كما سنوضح ذلك(، تحمل الصناعات التقليدية الفنية 
مضمونا ثقافيا مميزا من خالل مهن ذات طابع يدوي تحمل إرث ثقافي حضاري يعكس وجهة عقائدية أو 

تغيير ذي يؤثر على تالشي الهوية الوطنية بحدوث ، نتيجة تفاقم أخطار التقليد الوتزداد أهمية ذلك. 1اجتماعية
، مما يتطلب فهم الزبون ودوافعه واحتياجاته تتطلب الدراسة المتأنية عند إعداد دراسات 2في سلوكيات المستهلكين

 .3الجدوى التسويقية
 

 :( الصناعات التقليدية1-1

التقليدية قطاع كثيف العمالة وطابع خاص يميزها عن باقي المنتوجات تعتبر منتوجات الصناعات 
تعدد بتعدد المجتمعات البشرية واختالفها في العادات والتقاليد وأنماط المعيشة وغيرها، الصناعية األخرى، و 

شاء ال يحتاج إنإضافة لخصوصيات منتوجات الصناعات التقليدية نفسها بالخصوصية االجتماعية لكل مجتمع. و 
حتياجاتها ال الرأس مال كبير، كونها ذاتية النشأة غالبا، و ( )والصناعات التقليدية ككلالصناعات التقليدية الفنية 

                                                           

 " ككل.الصناعات التقليدية الحرفية" للداللة عن مصطلح "الصناعات التقليديةنستخدم مصطلح " 

  "للداللة عن مصطلح "ُمْنَتج" اسم مفعول من "نَتَج" / "نَتَج عن" نستخدم مصطلح "منتوج(produit  أوProduct ) َأنَتَج"اسم المفعول من" 
 اسم فاعل من "أنتَج".( Producerأو  producteur")"ُمْنِتجولتفادي الخلط مع مصطلح 
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تتعدى معدات وآالت ومستلزمات اإلنتاج بسيطة نسبيا، حيث يغلب عليها استخدام معدات يدوية أو ميكانيكية 
ت المحلية، وذات مرونة عالية في مكان العمل )حجرة في يتم تشغيلها يدويا، وتعتمد بشكل أساسي على الخاما

كما تعّد الصناعات التقليدية والحرف في الجزائر . 4…(منزل، فناء المنزل، ساحة مفتوحة، دكان، ورشة صغيرة
من أهم القطاعات التي يعّول عليها لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وصوال إلى تحقيق التنمية 

 .5المستدامة، كما أّن هذه الصناعات تعّبر عن مقومات األمة الجزائرية وهويتها
 

 :تعاريف الصناعات التقليدية 
بين الكثير من المجتمعات البشرية واختالف أدوارها الصناعات التقليدية بالرغم من اختالف منتوجات 

االقتصادية واالجتماعية، إال أنه يوجد هناك سمات مشتركة بينها تسمح بوضع تعاريف متقاربة لمنتوجات 
 الصناعات التقليدية. 

 :التعاريف العامة للصناعات التقليدية 
رد أو مجموعة أفراد لغرض إنتاج أو يقوم بمزاولتها فصناعات التي التقليدية هي تلك ال الصناعات

تصنيع منتجات حرفية من المواد والخامات األولية المتوفرة المحلية الطبيعية بالطرق التقليدية، والتي يعتمد 
الحرفي في عمله على مهاراته الفردية الذهنية واليدوية التي اكتسبها من تطور ممارسته للعمل الحرفي باستخدام 

المحلية، فهي كل صنع يغلب عليه العمل اليدوي ويستعين فيه الحرفي أحيانًا بآالت لصنع  في البيئة الطبيعية
 .6أشياء نفعية و/أو تزيينية ذات طابع تقليدي، وتكتسي طابعًا فنيًا يسمح لها بنقل مهارة عريقة

 :تعاريف بعض المؤسسات الدولية للصناعات التقليدية 
ولية من أجل وضع تعريف للصناعات التقليدية، ويمكن أن سعت الكثير من المنظمات والهيئات الد

 نوجز بعضها: 

مجموعات  4(، تقسم منتوجات الصناعات التقليدية إلى 1984) المجلس العالمي للصناعة التقليديةوفق 
 :7وهي

إبداعات ذات طابع فني، يتطلب إنتاجها مهارات وتقنيات مرتفعة مع شرط أن تكون منتوجاتها ذات  .1
 محتوى إبداعي؛

فنون شعبية فلكلورية، يتطلب إنتاجها درجة عالية من الكفاءة والتقنيات اليدوية، وهي تعكس تعابير  .2
 مستوحاة من تقاليد وثقافات محلية ووطنية؛

 يدوية، تشمل الورشات الُمنتجة لمنتوجات ذات طابع تقليدي أصيل والمصنوعة يدويا؛ صناعات تقليدية .3
بواسطة آالت أوتوماتيكية وبكميات  إنتاجهالتقليدية أو المواد المعاد إنتاجها، يتم ومنتوجات الصناعات ا .4

 كبيرة. 
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 4، تقسم منتوجات الصناعات التقليدية إلى حرف يدوية إلى منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةوفق 
 :8مجموعات تبعا للسوق المستهدف

ية وتراث تقليدي، تنتج بالوحدة، تصنف ضمن وجات حرفية تقليدية جميلة: تتميز بخصائص عرقتمن .1
األعمال الفنية، وتعرض منتوجاتها في المتاحف والمعارض الفنية ويتم شراؤها من قبل محبي جمع 

 اآلثار؛
وجات حرفية تقليدية: تستخدم أساليب تقليدية وتكون منتوجاتها مصنوعة يدويا باستعمال مواد أولية تمن .2

 كميات كبيرة؛تقليدية وتكنولوجية، وتنتج ب
وجات حرفية تجارية: مصنوعة تقليديا ومكيفة حسب احتياجات وأذواق السوق وبدرجة عالية اتجاه تمن .3

الموضة، مخصصة للمشترين األجانب، تنتج بكميات كبيرة، وتعرض في متاجر متخصصة ومحالت 
 تجارية؛

ا بواسطة آالت أوتوماتيكية وجات حرفية مصنعة تخص كل نماذج الصناعات التقليدية المعاد إنتاجهتومن .4
 لها بالطابع التقليدي للمنتوج.  المنتجونتنتج بأحجام أكبر وقد ال يلتزم 

، تكون منتوجات الصناعات التقليدية تلك الصناعات التقليدية منظمة اليونسكو والمركز العالمي للتجارةوفق 
ة أو ميكانيكية بشكل بسيط غير مبالغ فيه، المصنوعة من قبل الحرفيين إما حصرا باليد أو بمساعدة أدوات يدوي

وتتنج دون تحديد الكمية وباستخدام مواد أولية مأخوذة من الموارد الطبيعية المستدامة وتستمد طبيعتها الخاصة 
من سماتها المتميزة )التي يمكن أن تكون منفعية، جمالية، فنية، إبداعية، ثقافية، زخرفية، رمزية وهامة( تعكس 

 .9ية أو اجتماعية، وهذا ما يجعلها تلعب دورا اجتماعيا وثقافيا واقتصادياوجهة عقائد

تعرف للمشروعات الحرفية على أنها عبارة عن مشروعات يديرها أشخاص لحسابهم االتحاد األوربي، ووفق 
الخاص أو عمال أحرار يمارسون نشاط مصنف في المجموعة السابعة من التصنيف الدولي للمهن أو نشاط 

 .10عامال 50اقتصادي معرف كحرفة وتشغل عدد عمال أقل من 

 :تعريف التشريع الجزائري للصناعات التقليدية 

المحدد للقواعد التي تحكم الصناعات التقليدية والنصوص التطبيقية لها على أن  0111-96حسب األمر
ترميم فني أو صيانة أو تصليح أو أداء الصناعات التقليدية والحرف هي كل نشاط إنتاج أو إبداع أو تحويل أو 

خدمة يطغى عليها العمل اليدوي ويمارس بصفة رئيسية ودائمة، وفي شكل مستقر أو متنقل أو عرضي، 
 ويمارس إما فرديا أو ضمن تعاونية أو مقاولة للصناعة التقليدية والحرف، كما يمارس في أحد المجاالت التالية:

تقليدية الفنية: هما كل صنع يغلب عليه العمل اليدوي ويستعين به الحرفي الصناعة التقليدية والصناعة ال .1
ذات طابع تقليدي وتكتسي طابعا فنيا يسمح بنقل مهارة  ةأحيانا باآلالت لصنع أشياء نفعية و/أو تزييني
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عريقة. وتعتبر الصناعة التقليدية صناعة تقليدية فنية عندما تتميز بأصالتها وطابعها االنفرادي 
 واإلبداعي؛

الصناعة التقليدية الحرفية إلنتاج المواد: أو صناعة التقليدية الحرفية النفعية الحديثة هي كل صنع لمواد  .2
 الكية عادية ال تكتسي طابعا فنيا خاصا، وتوجه للعائالت وللصناعة وللفالحة؛استه

والصناعة التقليدية الحرفية للخدمات: هي مجمل النشاطات التي يمارسها الحرفي والتي تقدم خدمة  .3
 خاصة بالصيانة أو تصليح أو ترميم الفني باستثناء تلك التي تسري عليها أحكام تشريعية خاصة.

 
 

 :التقليدية ف المقترح والخصائص المميزة للصناعاتالتعري 
من خالل التعاريف السابقة، يمكن تعريف الصناعات التقليدية على أنها تلك الصناعات التي تعَبر عن 

يطغى عليها العمل اليدوي تظهر من خالل عمل مبدع فردي، أخذ الطابع العائلي أو الثقافة وهوية المجتمع، ن
 .استخدام وسائل عمل وتقنيات عتيقة موروثة عن السلفأساسا مع 

 :12نذكر أهم خصائص التي يتميز بها قطاع الصناعات التقليدية والحرفية في، يمكن أن التعاريفومن هذه 

 نشاط يأخذ الطابع العائلي أو الفردي؛ -
 يتم توريث الحرف عبر األجيال؛ -
إنتاجية يغلب عليها استخدام معدات يدوية أو ميكانيكية يتم تشغيلها يدويا، مما يجعل القطاع عملية  -

 كثيف العمالة؛
 ينم تسويق المنتوج بطريقة مباشرة دون وساطة.عادة، و  -

 
 :( الصناعات التقليدية الفنية1-2

تستخدمه المجتمعات كسالح من جهة مخزونا ثقافيا أصيال منتوجات الصناعات التقليدية تمثل 
للمحافظة على خصوصياتها الثقافية كاالجتماعية لمواجهة المؤثرات الخارجية، ومن جهة أخرى فهي تعتبر 

 .13عامال أساسيا من عوامل االحتكاك ما بين األفراد كالمجتمعات
 

 :تعاريف الصناعات التقليدية الفنية 

كأحد مظاهر الحضارة للتعبير  الجزائر تحتفظ بالموروث الشعبيالصناعات التقليدية الفنية في ال تزال 
مرجعا هاما لالقتصاد الوطني و 14عن الثقافة واألصالة في المجتمع الذي اتخذتها حرفة ومصدرا للرزق وللعيش

 .15من خالل خلق مناصب شغل
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 :التعاريف العامة للصناعات التقليدية الفنية 

لرأس مال كبير، العتمادها الصناعات التقليدية الفنية ال يحتاج إنشاء الصناعات التقليدية، خالفا لبقية 
على العمل اليدوي دون الحاجة لمعدات وآالت ومستلزمات اإلنتاج كبيرة، وتعتمد بشكل أساسي على الخامات 

 . 16المحلية
 :17منتوجاتها إلى نوعينحسب وظيفة الصناعات التقليدية الفنية وتنقسم هذه 

الصناعة التقليدية الفنية التزيينية التي تتميز باألصالة والطابع االنفرادي واإلبداع، تتطلب مهارات فنية  .1
عالية وتأهيال عاليا للحرفي في المجال الفني، وتخصصا في الحرفة وفترة صناعية طويلة ومواد أولية 

 رفيعة وهو ما يفسر ارتفاع أسعارها؛
ة التقليدية الفنية االستعمالية التي ال تتطلب خبرة فنية عالية من الحرفي، حيث تكون عادة والصناع .2

التصاميم الفنية لمنتوجاتها ذات طابع تكراري بسيط يعتمد على العمل المتسلسل وتوزيع المهام في كل 
 مراحل اإلنتاج، وتتمثل الوظيفة األساسية لمنتوجاتها في تلبية الحاجيات اليومية.

 

 :تعاريف بعض المؤسسات الدولية للصناعات التقليدية الفنية 

 ضع تعاريف للصناعات التقليدية الفنية، ومنها:لو  مؤسسات دوليةسعت مما سبق ذكره، 

ميز بين الصناعات اليدوية عن الصناعات التقليدية: ، (1969) مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنميةوفق 
المنتوجات المنتجة باليد على كل الوحدات المنتجة بمساعدة أدوات أو وسائل بسيطة وكل المعدات يطبق تعبير 

المستعملة من طرف الحرفي، والتي تحوي في جزئها األكبر على عمل اليد أو بمساعدة الرجل، في حين أن 
 :18منتوجات الصناعات التقليدية تتميز عن نظيرتها اليدوية بما يلي

 التقليدي أو الفني الذي يعكس خصائص وتقاليد البلد المنتوج؛الطابع  .1
 ومنتوجات حرفيين يمارسون غالبا عملهم في المنزل. .2

(، بمكن استخالص مجوعتين فقط من بين المجموعات 1984) المجلس العالمي للصناعة التقليديةوفق 
 :19األربعة وهي

وتقنيات مرتفعة مع شرط أن تكون منتوجاتها ذات إبداعات ذات طابع فني، يتطلب إنتاجها مهارات  .1
 محتوى إبداعي؛

فنون شعبية فلكلورية، يتطلب إنتاجها درجة عالية من الكفاءة والتقنيات اليدوية، وهي تعكس تعابير  .2
 مستوحاة من تقاليد وثقافات محلية ووطنية. 
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 4لتقليدية إلى حرف يدوية إلى ، تقسم منتوجات الصناعات امنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةوفق 
 :20قسمين فقط فيمجموعات تبعا للسوق المستهدف إال أن الصناعات المرتبطة بالطابع الفني، نجدها 

وجات حرفية تقليدية جميلة: تتميز بخصائص عرقية وتراث تقليدي بطابع فريد من نوعه، تنتج تمن .1
المتاحف والمعارض الفنية ويتم شراؤها  بالوحدة، تصنف ضمن األعمال الفنية، وتعرض منتوجاتها في

 من قبل محبي جمع اآلثار؛
وجات حرفية تقليدية: تستخدم أساليب تقليدية وتكون منتوجاتها مصنوعة يدويا باستعمال مواد أولية تومن .2

يطلب الحرفيون المساعدة من طرف مصممين  أنتقليدية وتكنولوجية، وتنتج بكميات كبيرة، ويمكن 
 سب متطلبات السوق مع ضمان الحفاظ الخصائص العرقية والخلفية التاريخية. لضبط المنتوج ح

انعقاد ندوة الحرف والسوق العالمي المنعقد في  خالل أثناءمن منظمة اليونسكو والمركز العالمي للتجارة ووفق 
ليدية المصنوعة بمانيال بالفلبين، تكون منتوجات الصناعات التقليدية الفنية تلك الصناعات التق 08/10/1997

 .21من قبل الحرفيين إما حصرا باليد أو بمساعدة أدوات يدوية أو ميكانيكية بشكل بسيط غير مبالغ فيه

 

 :تعريف التشريع الجزائري للصناعات التقليدية الفنية 

الصناعة التقليدية الفنية على أنها كل صنع يغلب  0122-96أطلق المشرع الجزائري من خالل األمر
ذات طابع تقليدي  ةعليه العمل اليدوي ويستعين به الحرفي أحيانا باآلالت لصنع أشياء نفعية و/أو تزييني

 وتكتسي طابعا فنيا يسمح بنقل مهارة عريقة. 

في اإلبداع الفني  االنفراديةالتقليدية يختص بالصفة  الصناعاتيشير هذا التعريف إلى أن هذا الصنف من 
وصفة أصالة المنتوج التقليدي، ويتطلب تأهيال عاليا للحرفي، إضافة إلى استبعاد خاصية تقسيم العمل، ويالحظ 
أن هذه المنتوجات التقليدية الفنية تتميز بارتفاع أسعارها ألنها تستغرق مدة طويلة في الصنع وتتطلب مهارات 

ية عالية، كما أن أغلبها موجه للتزيين أو االستعمال المنزلي اليومي. وهي المنتوجات المستهدفة من طرف فن
 .23السائحين

رع فلا، تضم قائمة نشاطات الصناعات التقليدية والحرف المحدثة في 33924-07بمقتضى المرسوم التنفيذي و 
 النشاطات المرتبطة بصناعات:تضم والتي ، األول من ثالثة فروع للنشاط

 المواد الغذائية؛ .1
 الطين، الجبس، الحجر، الزجاج وما يماثلهم؛ .2

                                                           

  نشاطات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية، نشاطات الصناعة التقليدية الحرفية إلنتاج المواد، ونشاطات الصناعة التقليديةهي 
 الحرفية للخدمات.
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 المعادن )بما في ذلك المعادن الثمينة(؛ .3
 الخشب ومشتقاته وما ماثله؛ .4
 الصوف والمواد المماثلة له؛ .5
 القماش؛ .6
 الجلود؛ .7
 والمواد المختلفة. .8

 
 :للصناعات التقليدية الفنيةالتعريف المقترح والخصائص المميزة  

انطالقا من الميزة األساسية التي تتميز به الصناعات التقليدية الفنية والمتمثلة في المضمون الثقافي، 
تكتسي هده الصناعات أهمية ثقافية وحضارية، فهي أحد مكونات الشخصية الوطنية، وتعبر عن تراكمات النتاج 

 .25الحضاري إلنسان المنطقة

يتم توريثها عبر األجيال، تحمل دالالت ( هي صناعات )والصناعات التقليدية ككلالصناعات التقليدية الفنية 
، استخدام معدات يدوية أو ميكانيكية يتم تشغيلها يدويا إمكانيةتمد العمل اليدوي أساسا مع عثقافية وحضارية، ت

 خرى.منطقة منتوج ألومنتوجاتها تختلف من 

الصناعات التقليدية بجملة من الخصائص تميزها عن الباقي المنتوجات األخرى، ويمكن حصرها في تتميز 
 :26النقاط التالية

صعوبة تنميط منتوجات الصناعات التقليدية: وتكمن الصعوبة، وكلما كان ذا شكل معقد وأسلوب دقيق  -
 كلما كلفته أكبر وكان سعره أقل قابلية للتنميط؛

ت أن لكل منطقة منتوج الخاص بها تميزها عن الباقي المناطق، وهذا راجع لكون تتميز هذه المنتوجا -
 المنتوج ينطلق من الثقافة المحلية والبيئة االجتماعية مما يجعلها تعبر عن تراث حضاري للمنطقة؛

 يأخذ الطابع العائلي وتتم توريث الحرف عبر األجيال؛ -
ا تعتمد على عمل حرفي يدوي وبمواصفات يتميز بها المنتوجات، لكونه personnaliséإمكانية شخصنة  -

المنتوج عن باقي المنتوجات النفس النوع، فمثال يمكننا أن نطلب زربية غرداوية أو تلمسانية، كبيرة أو 
 صغيرة؛ 

احتياجاتها من المعدات واآلالت ومستلزمات اإلنتاج بسيطة نسبيا، حيث يغلب عليها استخدام معدات  -
 ية يتم تشغيلها يدويا؛يدوية أو ميكانيك

وعادة، عملية التسويق تتم بصورة مباشرة بين الُمنتج والمستهلك مباشرة وبدون أي وساطة، ولهذا نجد أن  -
الُمنتج لديه المعرفة والمعلومات الكافية حول متطلبات وحاجيات السوق، وما يجعل الُمنتج يستجيب 

 بسرعة للتغيرات في الطلب.
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 : والتجديد في المزيج التسويقي( التوسع 2

شمل مجمل فهو ي العمود الفقري لوظيفة التسويق في أي مؤسسة، تمثل عناصر المزيج التسويقي
القرارات واإلجراءات التسويقية التي تعمل على إنجاح أي منتوج أو خدمة أو عالمة تجارية. ولكن يبدو واضحا 

ويعرف . لتحديد المزيج التسويقي لمنتوجات الصناعات التقليدية والحرفيةج التقليدي أصبح غير كافي يأن المز 
بأنه "مجموعة األدوات والسياسات والخدمات والعمليات والخطط واإلستراتيجيات التي يستخدمها فريق التسويق 

قناعه بشرائه عملية ون وكل هذا، ك. 27"للدمج بين أسس التسويق المختلفة إلقناع المستهلك بأهمية المنتوج وا 
االحتفاظ بالزبون تعد من خالل تحقيق الرضا هدًفا مهمًّا في زمن المنافسة والصراع على اكتساب جزء من 

 . 28السوق

دخول تكنولوجيا  أنوقد عرف المزيج التسويقي تطورا ويعود سبب ذلك الرتباط كل مزيج بالمنتوج الخاص، كما 
ظهور عناصر جديدة للمزيج  إلىعناصره المكونة له، وأدى االنترنت قد أثرت على مفهوم المزيج التسويقي و 

 التسويقي. 
 

 :( عناصر المزيج التسويقي الكالسيكية2-1

في كونه يشكل قاعدة إلشباع حاجات ورغبات الزبائن  عناصر المزيج التسويقي الكالسيكيةتكمن أهميته 
المستهلكين، وبالتالي تحقيق المؤسسة لميزة تنافسية تمكنها من الصمود والمنافسة في السوق من خالل الترويـج 

 والموضحة من خالل الشكل التالي: .29لسـلعة أو خدمة مـا عـن طريـق تصميـم خطـة تتضمـن خطـوات محـددة
 المزيج التسويقي التقليدي - 01الشكل 

 
 المصدر: مستنبط من أدبيات التسويق.

 
 

                                                           

  4صطالحا باسم "االمعروفPأي المنتوج، السعر، التوزيع، والترويج " Product, Price, Promotion, Place).)ول من قام بوضع هذا وأ
 .1960" سنة "JeromeMcCarthyجيروم ماكارثيالمزيج التسويقي هو 
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 :المنتوج 

 يعٌرف بأنه: و يعتبر المنتوج أهم عنصر من عناصر المزيج التسويقي، 

أي شيء يقدم إلى السوق من أجل جلب االنتباه، االقتناء، االستخدام، أو االستهالك بشكل يؤدي إلى  -
يتضمن األشياء المادية، الخدمات، األشخاص، األماكن، المنظمات واألفكار إشباع حاجة أو رغبة وهو 

 ؛30)تعريف كوتلر(
مجموعة من السمات الملموسة وغير الملموسة التي يمكن أن تشتمل على التعبئة واللون والسعر  -

 ؛31والجودة والعالمة التجارية، باإلضافة إلى خدمات البائع وسمعته
 ؛32مادي يمكن الحصول عليه من خالل عملية التبادلأي شيء مادي أو غير  -
وأي شيء ملموس أو غير ملموس يمكن الحصول عليه من خالل عملية التبادل ويتضمن منافع  -

وظيفية، اجتماعية، ونفسية، كما يمكن أن يكون سلعة، أو خدمة، فكرة، شخص، مكان، منظمة، أو أي 
 .33مزيج منها

ا القول بأنه المنتوج عبارة عن مجموعة أو خليط من خصائص الملموسة من خالل التعاريف السابقة، يمكنن
 وغير الملموسة.

 :34وعليه، يمكننا أن نستنتج أبعاد المنتوج في العناصر الثالث

جوهر المنتوج: وهو عبارة عن الصفات المادية المكونة للمنتوج، والتي تحقق المنفعة األساسية من خالل  .1
 استعماله؛

: أي التكوين المادي والخصائص الوظيفية مثل غالف المنتوج ومظهره الخارجي... الخصائص المادية .2
 الخ؛

 والخدمات المصاحبة: وهي تتعلق بالمنافع اإلضافية للمنتوج مثل خدمات ما بعد البيع، والضمان. .3
 

 :السعر 

 يعرف السعر بأنه:
وبصورة أخرى يمكن القول بأنه السعر هو مجموعة ، كمية من النقود تحمل ألجل اقتناء منتوج أو خدمة  -

كل القيم التي يستبدلها المستهلك من أجل المنفعة التي يحصل عليها من استخدامه للمنتوج أو الخدمة 
 ؛35)تعريف كوتلر(

تتضمن غالبا  .مها لتلبية حاجة معينةعملية وضع قيمة نقدية أو عينية لسلعة أو خدمة يمكن استخدا -
 ؛36تكاليف تصنيع وبيع السلعة، مضافا إليها هامش مّحدد من الربح
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نجد أن السعر هو ما يتم دفعه سواء في شكل نقدي أو عيني من أجل حصول واقتناء  ،تعريفينالمن خالل 
 منتوج.

 :37تتجلى أهمية للسعر في

 يعتبر سهل التعديل والتغيير مع التغييرات الطارئة، بمقارنة مع بقية عناصر المزيج األخرى؛ -
 في كثير من األحيان ينظر المستهلك لألسعار على أنه تعكس نوعية السلع؛ -
 ارتباط بين إيرادات المؤسسة واألرباح ممكن تحقيقها مع ارتفاع وانخفاض أسعار منتوجاتها؛ -
 ويعتبر السعر مجاال مهما لتحقيق التنافس بين المؤسسات العاملة في السوق.  -

منتوجاتها إلى اعتبارات كثيرة، يمكن أن نوجزها في ثالث طرق رئيسية، سواء  رسعاأتلجأ المؤسسة في تحديد 
 :38تمدت مؤسسة طريقة منفردة آو مجتمعة، وهي فيما يلياع

تحديد السعر على أساس التكلفة: تعتمد هذه الطريقة على أساس تكلفة إنتاج المنتوج مضافا إليها هامش  -
 الربح؛ 

تحديد السعر على أساس القيمة: وهنا السعر يتحدد عن طريق الطلب عليها وعلى قيمة السلعة بالنسبة  -
 للمستهلكين؛

وتحديد السعر على أساس التنافس: وهنا سعر السلعة يتحدد بواسطة الطلب والعرض وهذا نظرا لوجود  -
 . منتوجات مشابهة وبديلة ووجود منافسة كبيرة

فإن التحديد المناسب لعنصر السعر في المزيج التسويقي يؤثر بشكل كبير ومباشر على مدى نجاح  ،ومنه
 كونه أكثر عناصر المزيج التسويقي حساسية اتجاه ظروف السوق والمنافسة.عملية تسويق المنتوج 

وبالرغم وجود هاته الطرق في تحديد السعر إال أنه هناك كثير من العوامل التي تتحكم في تحديد السعر يمكن 
 :39ذكرها فيما يلي

 افة هامش ربح؛الكلفة: يعتبر من أقدم العوامل في تحديد السعر وذلك بجمع تكاليف إنتاج مع إض -
المنافسة: في حالة وجود منافسة كبيرة فإن السعر سيكون ُمعطى، وبذلك ستأخذ المؤسسة أسعار  -

 المنتوجات البديلة والمشابهة بعين اعتبار في تحديد أسعارها أو ترضى بسعر السوق؛
ى أو سياسة القضايا التنظيمية والقانونية: هنا تعمل الحكومات على تحديد السعر بسياسة سعر األدن -

سعر األعلى، والهدف من سياستين هو إما حماية المستهلكين من أجل حفاظ على قدرة الشرائية 
ما حماية المنتجين مثل منتجين القطاع  للمستهلك خاصة في السلع الرئيسية وذات استهالك الواسع، وا 

 الفالحي؛
وعناصر المزيج التسويقي األخرى: تتأثر أسعار نتيجة تغيير أحد عناصر المزيج التسويقي األخرى وهذا  -

راجع لدرجة ارتباط بين عناصر المزيج التسويقي، حيث زيادة أسعار وانخفاضها يؤدي إلى تغير في 
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ادة في حجم حجم المبيعات وبالتالي يؤثر في تكلفة إنتاج إذا ما كانت أسعار منخفضة وهناك زي
 المبيعات. 

 
 : التوزيع 

مكان  إلييعتبر التوزيع أحد المكونات المزيج التسويقي، ويتمثل في نقل المنتوجات من مكان إنتاجها 
استهالكها، وهو بذلك يمثل الحلقة الرابعة من حلقات المزيج التسويقي ونشاطا مهما تتوقف عليه استمرارية نشاط 
المؤسسة. والتوزيع هو ذلك النشاط الذي يساعد على انسياب السلع والخدمات من المنتج إلى المستهلك أو 

 . 40ئم من خالل قنوات التوزيعالمستعمل بكفاءة وفعالية بالكمية والنوعية والوقت المال

 :41ويتم تنفيذ أنشطة التوزيع من خالل قنوات والتي يمكن تقسيمها إلى نوعين أساسيين هما

 ع المنتوج مباشرة إلى المستهلك دون اعتماد على الوسطاء؛يسياسة التوزيع المباشر: حيث يقوم بتوز  .1
 ى المستهلك اعتمادا على الوسطاء. وسياسة التوزيع غير المباشر: حيث يقوم بتوزيع المنتوج عل .2

ومهما تكن طريقة سياسة التي تتبع في التوزيع، فهي تبين أهميته سواء بالنسبة للمنتوج أو المستهلك، ويمكن أن 
 :42نوجز هذه األهمية في النقاط التالية

 يساهم في إيصال وتوفير المنتوجات للمستهلك في المكان والزمان الذي يرغب به المستهلك؛ -
 ساهم في ديمومة وتوفير المنتوجات للمستهلك بصورة دائمة ومستمرة طيلة سنة؛ي -
 يخفض من تكاليف بالنسبة للمنتوج وذلك من خالل تخفيض تكاليف التخزين؛ -
ويساهم في تخفيض أسعار المنتوجات وذلك من خالل تقليص من عدد المبادالت والوسطاء المضاربين  -

 في األسعار؛

التوزيع المناسبة، تقوم المؤسسة مراعاة جملة من العوامل التي لها تأثير ودور في اختيار ومن أجل اختيار قناة 
قناة التوزيع المناسبة، حيث اختيار قناة التوزيع المثلى ما يمكنه من تخفيف حدة تقلبات في اإلنتاج، وخاصة 

المؤثرة والمحددة الختيار قناة  بالنسبة للمنتوجات التي تتصف بالطابع الموسمي، وفيما يلي يمكن حصر العوامل
 :43التوزيع المناسبة

طبيعة حجم السوق: حيث يجب على المؤسسة في اختيار قناة التوزيع المناسبة مراعاة لطبيعة السوق  -
 وتمركزه ومدى اتساعه، وعدد الزبائن؛

 وقيمتها ودرجة تلفها؛طبيعة المنتوج: على المؤسسة في اختيار قناة التوزيع مراعاة طبيعة المنتوجات  -
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العوامل الخاصة بالمؤسسة: وتتمثل في الموارد المالية للمؤسسة ورغبتها في السيطرة على القناة  -
وامتالكها وكذلك خبرة والكفاءة اإلدارية، مما يجعل المؤسسة المفاضلة بين قنوات التوزيع وكذلك 

 استغاللها بما يخدم على تحقيق أهداف للمؤسسة؛
هنا تراعي المؤسسة قنوات التوزيع التي يسلكها المنافسون من أجل اختيار قناة التوزيع والمنافسون:  -

 المناسبة.

إن نجاح عنصر التوزيع سيدعم من نجاح عناصر المزيج التسويقي األخرى، ونجاح هذا العنصر سيؤدي ّإلى 
 حا لهم وفي متناول أيديهم. تعزيز عالقة المستهلكين بالمؤسسة ووالئهم لها وذلك من خالل جعل المنتوج متا

 
 : والترويج 

 يعرف الترويج بأنه: 

 ؛44النشاط الذي يتم ضمن إطار أي جهد تسويقي وينطوي على عملية اتصال إلقناعي )تعريف كوتلر( -
نظام اتصال متكامل يقوم على نقل معلومات عن سلعة أو خدمة بأسلوب إقناعي إلى جمهور مستهدف  -

 ؛45أفراد على قبول السلعة أو الخدمة المروج لهامن المستهلكين لحمل 
مجموعة من الجهود التسويقية المتعلقة بإمداد المستهلك بالمعلومات عن المزايا الخاصة بمنتوج أو خدمة  -

قناعه بمقدرتها عن غيرها من السلع والخدمات بإشباع احتياجاته بهدف دفعه  ثارة اهتمامه بها وا  معينة، وا 
 .46واالستمرار في استعمالها مستقبال التخاذ قرار الشراء

من خالل التعاريف السابقة نجد أن الترويج هو التواصل مع الزبون المستهلك بأشكال مختلفة يقود لتحقق 
 لتصرف سلوكي ما تجاه السلعة آو الخدمة التي يروج لها.

المؤسسة والجمهور بشكل عام، وتظهر تتمثل أهمية الترويج في وسيلة لإلعالم واإلقناع والتذكير والتعزيز بين 
 :47هذه النقاط في

 اإلعالم: ويتمثل هذا في إعالم الوسطاء والمستهلكين بتوفر المنتوج وكل المعلومات المتعلقة به؛ -
 اإلقناع: وهذا خاصة في وجود منافسة كبيرة مما يتحتم عملية إقناع المستهلك بهذا المنتوج؛ -
 الذهنية لدى المستهلكين؛التذكير: وهذا من أجل ترسيخ صورة  -
 والتعزيز: وهذا من أجل تدعيم والء الزبون وتعزيز الرضا. -

ويشكل الترويج أحد أهم مكونات المزيج التسويقي، ويتوقف نجاح عملية التسويق في المؤسسة على مدى نجاعة 
تأثير على سلوكه وفعالية الجهود الترويجية المبذولة وقدرتها على الوصول إلى نطاق عريض من الجمهور وال

 الشرائي.



 تسويقي لمنتوجات الصناعات التقليدية الفنيةتجديد المزيج ال                                 بن قطاف محمد، أ.د. بن حمودة محبوب

200 
 

 
 :( عناصر المزيج التسويقي المستحدثة2-2

عرف المزيج التسويقي تطورا وظهور عناصر جديدة استجابة لتغيرات وظهور منتجات جديدة حيث لم 
يعد يقتصر مفهوم المنتوج على المنتوجات السلعية فقط، بل ظهرت منتوجات الخدمية ومنتوجات االلكترونية. 

نما المزيج التسويقي على العناصر التقليدية فقط )المنتوج، تعد تقتصر مكونات فلم  السعر، الترويج والتوزيع(، وا 
 .48يشمل المفهوم الحديث والموسع للمزيج التسويقي بإضافة إلى العناصر التقليدية عناصر مستحدثة حديثة

 أي أن المزيج التسويقي الموسع المستحدث يظهر على الشكل:

 
 

 المزيج التسويقي المستحدث - 02الشكل 

 
 التسويق.المصدر: مستنبط من أدبيات 

 
 : الدليل المادي 

نظرا لما تتميز به المنتوجات الخدمية بعدم الملموسية ومن أجل إكساب الخدمة نوع من المستوى 
المناسب من النوعية مما يجعلها أقرب للملموس وذلك من خالل األدوات والتجهيزات والمستلزمات المستخدمة 

األثاث، اللون، التصميم والديكور، األيادي الملموسة الداعمة، تسهيالت في اإلنتاج، وتتضمن البيئة المادية 
 .49المادية... الخ

والمكونات المادية وهي الطريقة التي يتم من خاللها تقديم الخدمة بما يعد حاسما بالنسبة لمزود الخدمة والمستفيد 
 :50منها، وتضم هذه العملية

                                                           
  باإلنجليزيةالمصطلح:Evidence hysicalP. 
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 مزود الخدمة لضمان تقديم الخدمة إلى المستفيدين منها؛السياسات واإلجراءات المتبعة من قبل  -
الميكنة وتدفق النشاطات، وحرية التصرف الممنوحة للقائمين على تقديم  مثلالنشاطات والبروتوكوالت  -

 خدمة الصالحيات؛
 وكذا أساليب تسويق العالقة مع المستفيدين؛ ومعاملتهمكيفية توجيه المتعاملين  -
 على المشاركة الفاعلة في عملية إنتاج الخدمة أو تقديمها.  خدمةالوأساليب تحفيز مزودي  -

يتعلق هذا العنصر أساسا بالخدمة ويكتسب خصوصياته من الميزة األساسية للخدمات وهي خاصية 
الالملموسية، والتي ترتبط بشكل كبير باألطراف القائمة على تزويد الخدمة والسياسات واإلجراءات التي تحكم 

 ها.عملية تقديم
 

 :المشاركوناألفراد 
األعوان المشاركون هم عنصرا أساسيا في اإلنتاج وفي تقديم معظم الخدمات، ويقصد بهم جميع 
األشخاص الذين يشاركون في تقديم الخدمة ويؤثرون على إدراك الزبون للخدمة المقدمة وبالتحديد هم مقدمي 

 . 51والزبائن، والزبائن اآلخرون الموجودين في بيئة الخدمة... الخالخدمة وأفراد االتصال في الشركة، 

يقصد بالمشاركين جميع األفراد الذين يساهمون بشكل مباشر في عملية االتصال بالمستهلكين، ويرجع سبب 
 :52جعل المشاركون أحد عناصر المزيج التسويقي فيما يلي

 الخدمة المباعة وذلك في جميع المعلومات ونوعيتها؛استعانة المستهلك واستشارته بالبائع حول  -
ورغبة المستهلك المقارنة بين ما يدفعه من النقود وبين ما يحصل عليه من منافع، هنا يجب تطوير  -

أساليب تأثير اإليجابي على المستهلك، وذلك لمساعدته في عملية اتخاذ القرار اإليجابي نحو الخدمة 
 وتقليص مساحة عدم التأكد.

شكل هذا العنصر مكونا أساسيا لمفهوم المزيج التسويقي الموسع كونه يشمل جميع األطراف التي تشترك في وي
 تقديم الخدمة وتؤثر على إدراك الزبون لجوهر وخصائص الخدمة.

 
 : العملية 

العملية هي فن وأسلوب بناء الخدمة فهي تصف طريقة وتسلسل عمل تشغيل الخدمة وتحديدا كيف 
يرتبط مع بعضها لخلق القيمة التي وعد بها الزبائن، ففي الخدمات عالية االتصال يصبح الزبائن بأنفسهم جزء 

 .53ال يتجزأ من العملية والعملية تصبح خبرة بالنسبة لهم
                                                           

  باإلنجليزيةالمصطلح :eopleP. 

  باإلنجليزيةالمصطلح :rocessP. 



 تسويقي لمنتوجات الصناعات التقليدية الفنيةتجديد المزيج ال                                 بن قطاف محمد، أ.د. بن حمودة محبوب

202 
 

بذكر العلمية في المزيج التسويقي الحديث الموسع، يجب أن ُتَعِين خطة مناسبة للمؤسسة لتضمن نجاحها، 
ًا وجود معرفة بنموذج المدخالت والمخرجات الخاص بالمؤسسة. ومن هذه العمليات، نذكر منها: ويجب أيض

تتعلق هذه بعملية إنشاء المنتوجات الملموسة، ودراسة ردود فعل الزبائن عند تجربة العمليات التكنولوجية التي 
 العملية أن من التأكد وجب لذلك، الخدمة. تنفيذ على المؤسسة وعمليات أنظمة تؤثرو منتوجات المؤسسة.

 التوزيع ونظام الدفع ونظام بالكامل المبيعات عملية تثبيت يتم أن ويمكن التكاليف، لتقليل جيد بشكل مصممة
 يأتي أن يجب كما عالية. بكفاءة يعمل الذي الفعال العمل لضمان األخرى المنهجية والخطوات واإلجراءات

 من قدر أقصى وتحقيق التكاليف لتقليل التجارية األعمال تشديد أجل من الحق وقت في والتبديل التغيير
 .54األرباح

 
 :وعناصر أخرى ُموسعة 

بصيغ مختلفة متباينة وفلسفية، اقترح العديد من مفكري التسويق ما يسمي بـ المزيج التسويقي السباعي 
 ، نذكر منها الموضح في الجدول: 7Csالموسع 

 
 7Cs المزيج التسويقي السباعي الموسع الموسع -الجدول 

 
 ،15/04/2016، واالقتصاد اإلدارةكلية ، «التسويقي-المزيج»مقال،  المصدر: 

https://amjadw1985.wordpress.com/2014/04/16/ التسويقي-/المزيج   

 

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/Default.aspx?fid=9
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 ال لكنها التطوير مع إضافتها تمت التي العناصر من العديد يوجد منتهية، غير عملية التطوير عملية ولكون
المزيج التسويقي يختلف من مؤسسة ألخرى يعبر  وكون ،55اآلن لحد المذكورة السبعة العناصر ألهمية ترتقي

 .56المؤسسة على المستوى الكلي إستراتيجيةعن السياسات التي تضمن تنفيذ 
 

 :( عناصر المزيج التسويقي لمنتوجات الصناعات التقليدية3

تعتبر منتوجات الصناعات التقليدية متميزة لما تحمله من البعد والمضمون الثقافي فهي تحمل تراث 
الصناعات التقليدية الفنية،  لمتوجيجب المحافظة عليه خوفا من االندثار وبالتالي ال بد من نشر ثقافة استهالكية 

مزيج التسويقي الخاص النحاول من تقديم  هذا القطاع يعاني من مشكل التسويق. لذا، وجب علينا أن فمنتوجات
 بها باالعتماد على ما يتميز به هاته المنتوجات. 

 
 :( متغيرات معولمة3-1

هو تأثير دخول تكنولوجيا االنترنت على عناصر المزيج التسويقي لمنتوجات  نقصد بمتغيرات معولمة
 الصناعات التقليدية الفنية، وكذلك تنامي اتجاه ينادي باالهتمام يفرض على المؤسسات بالمحافظة على البيئة.

 

 :متغير استخدام تكنولوجيا للصناعة التقليدية الفنية 

مزيج التسويقي لمنتوجات الصناعات التقليدية اليظهر تأثير عملية استخدام تكنولوجيا االنترنت في تحديد  
 من خالل تحديد أثر تكنولوجيا االنترنت على كل عنصر من عناصر المزيج التسويقي.

  :المنتوج 
منتوجات الصناعات م عرض صور حية على يتقد يةنامكمن خالل إاإلنترنت على الُمنتج،  يظهر تأثير

التقليدية الفنية وتوفير كل المعلومات المتعلقة بها وهذا ما تقوم به المواقع االلكترونية المخصصة لها، حيث 
 الزبائن تردد، والذي يعتبر من بين أهم أسباب توفر كذلك الشيء المميز والمتمثل في الضمان الذي يهم الزبون

يمكن  ،وعلى العموم .األصلية منها من المغشوشة رته على التمييز بينقدعدم بسبب هذه المنتوجات  اقتناءفي 
والمتمثلة  ،أن تؤثر تكنولوجيا االنترنت على سياسة منتوج الصناعات التقليدية من حيث أبعاده ومستوياته الثالثة

 في جوهر منتوج الصناعات التقليدية والمنتوج الملموس والمنتوج المدعم كما يلي:

حيث أصبح للزبون رؤيته عبر مواقع  ،منتوج نفسهاليتمثل في  :الصناعات التقليدية الفنية جوهر المنتوج -
 عرض ثالثي األبعاد، وكذلك إمكانية شرائها؛
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ساهمت التطورات التقنية والتكنولوجية إمكانية عرض منتوجات الصناعات التقليدية  :المنتوج الملموس -
هي عبارة  التي ،اء كل المعلومات المتعلقة بمالمح المنتوجإعطمن الممكن الفنية على االنترنت، وأصبح 

 ؛ عن تعبير عن الجانب المعنوي لها والمتمثلة في المضمون الثقافي وهي تراث وثقافة ذلك المجتمع
مكنت تكنولوجيا االنترنت من تقديم للزبون كل المنافع اإلضافية التي سيحصل عليها  :المنتوج الموسع -

المشتري عند شرائه لمنتوج الصناعات التقليدية، والمتمثلة في المعلومات حول المنتوج وما تعنيه تلك 
مة في الرسومات واألشكال الموجودة على المنتوج وداللتها، وحتى مكونات والمواد األولية المستعل

تجعله أكثر راحة مما  ،بقيمة ذلك المنتوج وما تحتويه من تاريخ وداللة ثقافية الزبونإنتاجها، حتى يشعر 
 ورضا حول سعر الذي سيدفعه من أجلها ويشعر أيضا بالضمان بأن هذا المنتوج أصلي وليس مقلد.

  :السعر 

ويعود سبب ذلك  ،منتوجات الصناعات التقليدية الفنية أسعارتساهم تكنولوجيا االنترنت من تخفيض 
نخفاض تكاليف الترويج والتوزيع، كما تلعب المنافسة دورا كبيرا في انخفاض أسعار لكون الزبون أصبح على ال

تساهم به تكنولوجيا االنترنت من  دراية تامة بمختلف أسعار السلع المشابهة وظروف البيع. لكن بالرغم ما قد
وكذلك مختلف المعلومات الضرورية من  ،حصول على المنتوجات بأقل أسعارالتقديم خدمة للزبائن من اجل 

أجل إتمام عملية الشراء، إال انه يجب معرفة أن تحديد قيمة منتوجات الصناعات التقليدية الفنية ليست من حيث 
ن المضمون الثقافي لها، ولهذا يمكن تفسير سبب غالء هذا نوع من المنتوجات المنتوج المادي بقدر ما تحدد م

 راجع جملة أسباب:

تتميز منتوجات الصناعات التقليدية أنها تستخدم مواد أولية خاصة في عملية  بالنسبة لتكاليف إنتاجها: -
 ؛اإلنتاج

الفنية باعتمادها على يد الحرفي تتميز منتوجات الصناعات التقليدية  بالنسبة لتكاليف المواد األولية: -
 ؛الفنية مما يعطي لها صورة جمالية وداللة ثقافية قوية، ولهذا يصعب تقدير تكلفتها

على دراية بأهمية  المشترييكون  عندما :الصناعات التقليديةوثقافة المشتري ودرجة إعجابه بمنتوج  -
 مهما كان ثمنه.  هئالثقافية لهذا المنتوج ويكون معجب به فإنه يكون على استعداد لشرا

 

  الترويج: 
يؤدي استخدام تكنولوجيا االنترنت في ترويج منتوجات الصناعات التقليدية الفنية إلى لفت انتباه الزائر 

 المواقع االلكترونية في نجاح عملية التسويق عبر االنترنت،، وتساهم في االنترنت إلى المنتوجات المعروضة
 ال بد من مراعاة شكل الموقع وتصميمه من أجل جذب الزبائن. ومن أجل نجاح ذلك 

 حيث: من مزيج الترويجي لمنتوجات الصناعات التقليديةالوتؤثر تكنولوجيا المعلومات على 
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رويج منتوجات الصناعات التقليدية وخاصة أن تكاليفه اإلعالن: يمكن أن يؤدي اإلعالن دورا كبيرا في ت -
منخفضة مقارنة بوسائل اإلعالن التقليدية، كما يتسم اإلعالن بإمكانية تحديثه وتجديده، ويمكن اإلعالن 
عبر االنترنت من إمكانية معرفة درجة رضا الزبائن وتفاعلهم مع منتوجات الصناعات التقليدية الفنية، 

معلومات إحصائية قد تساعد الهيئات المختصة من أجل نشر ثقافة استهالكية  وبالتالي حصول على
دراك قيمتها؛ لمنتوجات الصناعات  التقليدية الفنية وا 

البيع الشخصي: يؤثر التسويق االلكتروني على البيع الشخصي لمنتوجات الصناعات التقليدية الفنية من  -
ع، سواء كان الزبون المحلي أو األجنبي، حيث يمكن تقريب المسافة بين الزبائن ومنتجي وحرفي القطا

 نتوج للزبون في لحظة التي يطلبها؛من إيصال كل المعلومات المتعلقة بالم
تنشيط المبيعات: تساهم تكنولوجيا االنترنت في تنشيط مبيعات الصناعات التقليدية وذلك من خالل  -

وكذلك  ، معلومات حول المنتوج وقيمته الفنيةالتركيز على المستهلك األخير، ويمكن إهداء للزبائن مثال
وحتى امتداده التاريخي، وهذا قد يساهم فيخلق حافز للزبائن، ويكون لديهم ثقافة حول ارثهم  ،دالالته

  ؛وتاريخهم مما يولد لهم اعتزاز بمنتوجات الصناعات التقليدية الفنية
تعد تكنولوجيا االنترنت مصدر مهم للنشر والدعاية لمنتوجات الصناعات التقليدية  النشر والدعاية:و  -

الفنية للزبائن ومهتمي القطاع خاصة والجمهور عامة، وذلك من خالل مجموعات األخبار والصفحات 
 ووسائل التواصل االجتماعي. 

 

  :التوزيع 
يدية الفنية وذلك من خالل اختزال تؤثر تكنولوجيا االنترنت على توزيع منتوجات الصناعات التقل

واختصار الكثير من حلقات التوزيع وربط الحرفيين مباشرة بالزبائن وتلبية طلبياتهم، كما تساهم في زيادة سرعة 
عملية البيع. فعملية التوزيع هنا تخدم الطرفين الحرفيين والزبائن من خالل جعل منتوجات الصناعات التقليدية 

 من قبل الزبائن مكانيا وزمانيا وسعريا وحتى معلوماتيا.الفنية سهلة المنال 

 :متغير العوامل البيئية 
بتطور مفهوم البيئة التي اتسعت جوانبها إلى المجاالت االقتصادية والثقافية  ارتبط مفهوم الوعي البيئي

وقد ساهمت  .انتشار التلوثواالجتماعية، ويعود سبب انتشار مفهوم البيئي ونداءات الحفاظ على البيئة بسبب 
ويرتبط  تكنولوجيا االنترنت على انتشار مفهوم وعي البيئي ونشر خطورة التلوث على حياة في هذا الكوكب.

مفهوم البيئة دوما بالتنمية المستدامة لكون كالهما ينادي بالحفاظ على الموارد الطبيعية. ومن أجل الحفاظ على 
ن تجد طرق إنتاج جديدة ومنتوجات صديقة للبيئة وهو ما يعرف بالمنتوجات البيئة كان لزاما على المؤسسات أ

منتوجات الصناعات و الخضراء التي تتميز كونها تلبي الحاجات المستهلكين، وال تستنزف الموارد الطبيعة. 
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اآللة إال في كون المادة األولية الالزمة إلنتاجها هي موجودة، وال تستعمل  ،التقليدية تتوفر فيها جميع المزايا
 ، كما أن المنتوج بعد إهتالكه ال يسبب التلوث. %70تعتمد على اليد العاملة بنسبة تفوق نسبة و حدود الدنيا، 

 :( متغير الزبون في المحيط الثقافي3-2

ثقافي، حيث المضمون النقصد بالمحيط الثقافي بما تتضمنه منتوجات الصناعات التقليدية الفنية من 
في نفس الوقت لها جانب معنوي يتمثل و تلبي منتوجات الصناعات التقليدية احتياجات الزبائن وتلبي رغباتهم، 

ن تركيز على الزبون وكيفية استمالته بدل من تركيز على المنتوج البد م ،في ربط الزبون بمحيطه وتراثه. ولهذا
 .57ه المنتوجاتذنحو ه

 
 :متغير التركيز على الجوانب الثقافية 

يتعدى مفهوم الصناعات التقليدية الفنية النطاق المادي، إلى المضمون الثقافي، ولم تبرز الرموز 
نما هي خالصة الحياة اليومية تتجسد فيها  واألشكال الموجودة في المنتوجات الفنية إلى الوجود من العدم وا 

جتماعي والثقافي للمجتمع وترجمة وتعبر عنها لتتناقلها األجيال عبر العصور، فهي جزء مهم من الموروث اال
لهويته. وتشمل الصناعات التقليدية الفنية الكثير من المجاالت واألنشطة من بينها صناعة األواني الفخارية 
والطينية، والنسيج بمختلف فئاته، كما تشمل األثاث المنزلي وزخرفته وصناعة األواني النحاسية والمجوهرات 

ت التقليدية الشكل األول للصناعة في المجتمعات البشرية فقد ظهرت الحرف والحلي التقليدية. فالصناعا
وتطورت منذ وجود اإلنسان على هذه األرض، وبداية تشكل المجتمعات البشرية األولى، وكانت عامال مهما في 

مكونا  تشكيل الحضارات وتطورها بما حملته من قيم حضارية واجتماعية، فالصناعات التقليدية كانت وال تزال
أساسيا للذاكرة المجتمعية خاصة في جانبها التقني، ومصدرا ال ينضب للخبرات واإلمكانات اإلنتاجية داخل كل 
مجتمع، وترجمة صادقة لعالقة كل مجتمع بموارده المحلية وكيفيات تعامله معها، حتى أننا نجد هناك ارتباطا 

حضارات أو الدول التي تميزت وتفردت بها كالسجاد وثيقا بين بعض المنتوجات الصناعات التقليدية وبين ال
 اإليراني أو الخزف الصيني.

 

 :متغير التركيز على الزبون 
 ،تعبر منتوجات الصناعات التقليدية الفنية عن وجود تراث يجب المحافظة عليه خوفا من االندثار

ة، ومن أجل ذلك يجب أن يدرك الزبائن وبالتالي ال بد من نشر ثقافة استهالكية لمنتوج الصناعات التقليدية الفني
األهمية لهذه المنتوجات، وأن الرسومات واألشكال الموجودة في منتوجات الصناعات التقليدية الفنية وكل ما  ذهه

نما هي تعبير عن تراث وهوية. ولهذا ومن أجل معرفة أثر  يتعلق بالمنتوج المادي لم تصنع بطريقة عشوائية، وا 
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نقصد به أن ننظر إلى العالقة بين المنتوج الصناعات التقليدية الفنية، والحرفي  ،الزبونمتغير التركيز على 
 الُمنِتج، والزبائن، من خالل النقاط التالية:

لم نركز  المشكلة ليست موجودة في المنتوج، لكون أن المنتوج موجود، وال معنى للحديث عن المنتوج إذا -
 على المستهلك الزبون؛

يجب معرفة كيف يمكن أن نخدم الزبون، وذلك من خالل إعطائه كل المعلومات المتعلقة بمنتوجات  -
يجاد حل لمشكلة المكان، حيث أنه  الصناعات التقليدية الفنية، وكذلك حمايته من منتوجات المغشوشة وا 

جات، ولهذا يجب إيجاد استغالل تكنولوجيا من المعلوم أن كل منطقة تتميز بنوع خاص من المنتو 
 نا من أجل قضاء على هاته المشكلة؛االنترنت ه

المشكلة غالء األسعار كيف يمكن أن نخفض األسعار: من المعلوم أن منتوجات الفنية دوما تكون و  -
تعكس أسعارها مرتفعة وهذا نظرا لما تتميز من قيمة جمالية وفنية وكذلك ما تحمله من مضمون ثقافي و 

الستفادة من تراث منطقة المصنوعة فيها، ولهذا يجب محاولة لتقليل من سعرها بتخفيف من تكاليفها با
من أجل ربط الُمنِتج مباشرة بالزبون وقضاء على تكاليف تكنولوجيا المعلومات واالنترنيت قدر المستطاع 

  المتعلقة بالوسيط وحلقات التوزيع والترويج.
 

  خاتمة:

تتميــز منتوجــات الصــناعات التقليديــة بجملــة مــن الخصــائص تميزهــا عــن بــاقي المنتوجــات األخــرى، ممــا 
يســمح لهــا أن تقــوم بــدور فعــال فــي التنميــة، لكــن رغــم كــل المجهــودات التــي تقــوم بهــا الحكومــة مــن أجــل تنشــيط 

مـازال يعـاني مشـكلة تسـويق، ومـن أجـل محاولـة القطاع لكي يؤدي دوره المنوط به والمسـاهمة فـي التنميـة إال انـه 
كـان ال بـد  ،تسويقالمشكلة لحل  إيجادومن أجل  .إيجاد حلول لهذه مشكلة قمنا بدراسة عناصر المزيج التسويقي

مــزيج التســويقي لمنتوجــات الصــناعات التقليديــة، لكــن عناصــر المــزيج التســويقي عرفــت تطــورا بســبب المــن دراســة 
ي بمنتـوج خـاص بهـا، وهـذه األخيـرة عرفـت نمـوا وتعـددت منتوجـات وتنوعـت ولـم تعـد فقـط ارتباط كل مزيج تسـويق

بــل أصــبح هنــاك منتوجــات الخدميــة، وكــذلك منتوجــات االلكترونيــة التــي ظهــرت مــع اســتخدام منتوجــات الســلعية 
 . الواسع لتكنولوجيا المعلومات

 

دراسة عناصر المزيج التسويقي لمنتوجات الصناعات التقليدية، ومع تأثير تكنولوجيا االنترنت عليها، فقد تم بعد 
 النتائج التالية: إلىدراسة كل عنصر من هذه العناصر وقد تم التوصل 

استغالل تكنولوجيا المعلومات واالستفادة من االنترنت من أجل الترويج والتعريف بمنتوجات الخاصة  -
 هذا القطاع؛ب
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 أنسلوب التسويق المباشر، وفي ظل وجود تكنولوجيا االنترنت مكنت الُمنِتج من أيعتمد الُمنِتج على  -
 أخرى عدا السوق متواجد فيه، والتعامل بالزبون األجنبي؛  أسواقتفتح له 

شجع على تقديم الدعم لحرفي الصناعات التقليدية الفنية حتى تكون أسعار هذه منتوجات مناسبة مما ي -
 تنمية القطاع؛

التي يصعب تقديرها،  الفنية الحرفيعمل يتحدد سعر منتوجات الصناعات التقليدية على أساس تكلفة  -
 ؛ثقافة الزبون والمضمون والداللة الثقافية للمنتوجومن جهة ثانية على أساس 

ذب زبائن ودخول تمكن تكنولوجيا االنترنت من السماح للحرفيين من ترويج منتوجاتهم، وبإمكانه ج -
بأقل تكاليف وبدون خسائر التي كان سيتكبدها من خالل تنقله ومتمثلة في تكلفة نقل  أجنبية أسواق

 الطريق وخسارته في حالة عدم بيع خالل السفر؛  أثناءوتلف منتوجاته 
لديها منتوجات تتنوع منتوجات الصناعات التقليدية في الجزائر بتنوع المناطق، حيث في كل منطقة نجد  -

  .خاصة بها تعكس تلك المنطقة

 
 وعلى ذكر ما سبق نقترح التوصيات التالية:

تعريفها وأسعارها وكل )منتوجات التقليدية الروني يضم كل الحرفيين وكل تالعمل على إنشاء موقع الك -
 راء؛تمكن الزبائن من عملية الش ، وكذلك وسائل تواصل مع الحرفيين...(معلومات المتعلقة بها

 تشجيع الحرفيين على استعمال االنترنت وقيام بدورات تدريبية لهم لكيفية االستفادة منها؛ -
 العمل على إدراج الموروث الثقافي الجزائري بكل مكوناته المادية في البرامج التعليمية؛ -
لحاجات منتوجات تفعيل دور إدارة التسويق لتبني سياسة تسويقية تتضمن المزيج التسويقي المعتمد و  -

  الصناعات التقليدية والحرفية وفق متطلبات المجتمع الجزائري.
 

 :الهوامش والمراجع
                                                           

ومطلب التجديد: دراسة انتروبولوجية بمنطقة  ثراتالتكوين في الصناعات والحرف التقليدية بين المحافظة على ال«، بن صديق نوال1

ماجستير في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، تخصص انتروبولوجيا التنمية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة تلمسان، ، رسالة »تلمسان

 .78، ص 2013

، مجلة "األبحاث االقتصادية"، كلية العلوم «الثقافة االستهالكية وانتشارها في المجتمع الجزائري في عصر العولمة»طايبي رتيبة،  2

  .184-171، ص ص 2014، ديسمبر 11، العدد 2صادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة البليدة االقت

3 FROSSARD Anne-Laure & GUCESKI,»Le tour du Marketing en 12 étapes«, Dunod, Paris, 2010, p. 12. 

 ،23/05/2015، »للنهوض بالصناعات التقليدية إستراتيجية«حامد إبراهيم الموصلي،  4

https://islamonline.net/6465 

، مجلة "دراسات في االقتصاد والتجارة والمالية"، »واقع التكوين المهني في الصناعات والحرف التقليدية في الجزائر«شاعة عبد القادر،  5

 . 306-291، ص ص 2016، 02، العدد 05، المجلد 3(، جامعة الجزائرLITAمخبر الصناعات التقليدية )
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Le développement économique local durable : du développement au 

développement durable. Le cas de Guelma (l'est Algérien) 

 التنمية االقتصادية المستدامة: من التنمية إلى التنمية المستدامة حالة والية قالمة

Dr.ARIS Mokhtar1, University of Abdelhamid Ibn Badis , Mostaganem, Algeria  

 ABBOUDI Nada2 (Doctorante) , University of Constantine 3, Algeria 

  جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، الجزائر   أريس مختارد. 
 جزائر، ال3قسنطينة جامعة       عبودي ندى )طالبة دكتوراه(

Résumé :  

Le développement économique local et son aptitude de motivé les zones troubles est conçu 

comme un itinéraire vers un développement durable. L'Est algérien et en particulier la wilaya de 

Guelma malgré sa situation stratégique et ses richesses importantes, elle montre un faible niveau de 

développement, ceci se traduit par un certain retard économique. La mise à niveau de ces zones 

constitue un vrai défi de la politique nationale afin d'atteindre le développement économique local. 

Notre travail est une recherche fondamentale qui vise à d’étudier le développement 

économique local qui se présente comme une option d’actualité décisive dans le contexte de crise 

économique en Algérie. À travers l'étude du cas de Guelma nous mettrons l'accent sur les 

opportunités offertes par de tel territoire pour un développement économique local durable à travers 

ses potentialités, spatial, social et économique en se basons sur l’état de fait et une enquête 

sociologique sur différents groupes sociaux.Les résultats de notre étude, de montre que les données 

obtenez sont encourageants pour la mise en œuvre d’un processus de développement économique 

local durable dans la wilaya de Guelma. 

Mots clés :Développement économique local, dynamiques, territoires, ressources locales, 

potentialité locales, développement durable. 

 ملخص:
والشرق  .كطريق للتنمية المستدامة تعرف قدرتها على تحفيز المناطق المضطربةو بفضل المحلية  االقتصادية إن التنمية

على مستوى منخفض من التنمية،  ظهرثرواتها، فإنها تأهمية عها االستراتيجي و موقالجزائري وخاصة والية قالمة على الرغم من 
أجل تحقيق هذه المناطق تحديا حقيقيا للسياسة الوطنية من ب االرتقاءر االقتصادي أحيانا. ويشكل التأخعن طريق  يترجم هذاو 

 .المحلية االقتصادية التنمية
في سياق األزمة االقتصادية في  كخيار حالي حاسمعملنا هو بحث أساسي يقترح دراسة التنمية المحلية التي تقدم نفسها 

حلية الم االقتصادية لتحقيق التنمية المنطقة، نركز على الفرص التي تتيحها هذه والية قالمةالجزائر. ومن خالل دراسة حالة 
 إلى االستبيان مع مختلف الفئات االجتماعية. باالعتماد علىمن خالل إمكانياتها االجتماعية والمكانية واالقتصادية  المستدامة

 فيها. االستثماروفي نهاية دراستنا، نجد أن النتائج مشجعة لتنفيذ عمليات التنمية المحلية المستدامة في الوالية ، من أجل العمل أو 

  

  

                                                           
1 arismokhtar@hotmail.com 
2 utilisateur844@gmail.com 
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Introduction: 

Le développement local est un concept d’actualité et omniprésent dans la plupart des 

discours sur le développement en général. En effet particulièrement ces dernières années, nous 

sommes témoin d’une remise en cause de la pertinence des politiques établies et contrôlées par le 

pouvoir central.  

Cette remise en cause repose sur les conséquences d’un certain nombre de constat d’échecs 

parallèlement à cela on encourageant des alternatives nouvelles en faveur du concept du 

développement économique local objet de notre recherche. 

Apparu dans les années 60, le développement local part d’un principe simple : la 

mobilisation des potentialités locales (ressources naturelles, sociales, individuelles,…) peut orienter 

les dynamiques sociales, économiques et spatiales. Il est utile aussi de signaler que le concept de 

développement local a été une réaction d’une part à la mondialisation dont on commençait à sentir 

les effets, et d’autre part la volonté d’engager une approche durable par rapport à l’aménagement du 

territoire soumis à la planification centralisée.3 

  Pour mieux exposer ce phénomène nous avons choisi un cas d’étude qu’est la wilaya de 

Guelma. 

Problématique d’étude : 

Le développement économique local repose sur la capacité de mobilisation des forces vives 

des territoires (habitants, collectivités locales, groupes associatifs, entreprises). Les projets des 

territoires sont censés répondre aux problèmes et aux aspirations des habitants qui ne veulent plus 

vivre leur vie comme un destin. Le développement local est un processus grâce auquel la 

communauté participe au façonnement de son propre environnement dans le but d'améliorer la 

qualité de vie de ses résidents. Aujourd’hui la wilaya de Guelma aucun aspect de nécessite du 

développement local d’oie notre choix de se cite. 

Pourtant les potentialités de cette dernière sont nombreuses et peuvent contribuer à impulser 

le développement économique local. En effet, elle présente une grande région à vocation agricole et 

industrielle, elle est également riche du vue tourisme par ses nombreuses ruines romaines.        

Alors, la wilaya de Guelma pourrait-elle impulser un projet local qui lui permettra un 

développement économique local durable et renverser la tendance actuelle du sous-

développement ? 

Hypothèse : 

Cette situation nous conduit à formuler l’hypothèse suivante : 

Le territoire de Guelma est la consolidation des piliers ou d’un des piliers de développement, à 

savoir : social, spatial (environnementale) et économique assurerait un développement local 

durable, cette hypothèse peut être divisée en trois thématiques à tester : 

1. Le contexte social serait l'élément important du territoire de Guelma.   

                                                           
3
Nait Merzoug, Kouadria Nouredine, Amara Fatah,  Mars 2012, thème: Gouvernance urbaine et développement local 

en Algérie. Quels enjeux pour les métropoles régionales ? Cas d’Annaba, Revue des Sciences Humaines – Université 

Mohamed Khider Biskra 
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2. Le contexte spatial (de l'environnement) serait un élément catalyseur pour le développement 

local durable dans la région de Guelma. 

3. Le contexte économique, à travers ses activités, serait un atout pour le développement local 

durable dans la région de Guelma. 

L’objectif d’étude : 

Le but de cette étude c’est la découverte des possibilités offertes par le territoire de Guelma 

afin de pousser vers un développement local durable. 

 Méthodologie d’étude : 

La méthode utilisée est l'enquête sociologique sur le terrain, en raison du grand échelle 

d’étude j'utiliser la méthode de groupe de discussion ou focus group : Un groupe d'individus allant 

de 3 à 10 personnes sélectionnés et rassemblés pour discuter d'un sujet et commenter le sujet en 

fonction de l'échange d'expériences personnelles et de la présentation des opinions et de l'expression 

des sentiments et des tendances d'une heure à deux heures4 afin de voir le moyen à utiliser pour 

renforcer tel ou tel aspects du développement durable. Nous avons également utilisé la méthode 

analytique afin de voir les facteurs sociaux, spatiaux et économiques et identifier les tendances et 

les effets de ces facteurs sur le développement futur. 

Pour répondre à tout cela, nous nous référons aux points suivants : 

 

1. Le contexte social local 5 :  

La connaissance, l’étude et la maîtrise de la donnée démographique sont fondamentales dans la 

prise en charge des besoins sociaux de la population, le poids démographique, son rythme de 

croissance, ainsi que toutes les sous populations qui découlent de la structure par âges, à savoir les 

populations scolarisables, en âge de travailler et les personnes âgées représentent les éléments 

essentiels et vitaux. L’analyse de la situation démographique passée et présente est nécessaire pour 
appréhender la situation future. 

Tableau n°01 : Répartition de la population de la wilaya de Guelma par dispersion :  

 

 

Wilaya de 

Guelma 

Agglomération 

Chef-Lieu (ACL) 

Agglomérations 

Secondaires (AS) 

Zone Éparse 

(ZE) rural 
Total 

400.136 Hab 58.806 Hab 71.794 Hab 530.736 hab. 

75,39 % 11,08 % 13,53 % 100 % 

Source : Monographie de la wilaya de Guelma 2017 (direction de DPAT) 

Population Urbaine : 316.478 habitants, soit 59,63 % de l’ensemble de la population. Ce 

taux reflète une forte urbanisation des centres agglomérés et le déséquilibre dans la répartition des 

habitants entre les milieux urbains 75%, semi urbain 11% et rural 14%. Ceci set traduit par une 

forte pression démographique sur les principaux centres, particulièrement le chef-lieu de Wilaya qui 

abrite près de 25 % des habitants et regroupe l’essentiel des services et équipements. Les quatre 

centres importants de la wilaya (Guelma, Bendjarah, Belkhir, El Fedjoudj,) regroupent prés de 31 % 

de la population totale de la wilaya. Ces mêmes centres forment le grand Guelma : 

                                                           
4 Article sur la méthode de groupe de discussion fait par Dr : Mohamed Ali chibane ElAmiri 
5 Monographie de la wilaya de Guelma 2017 
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Tableau n°02 : Conclusion de l’analyse démographique : Synthèse AFOM  

Atouts Faiblesses 

✓ Dynamisme démographique  

• Croissance démographique soutenue de la 

population ; 

✓ Importance des centres urbains et ruraux 

entre CLC et AS ; 

✓ Population jeune à prendre en charge (moins 

de 20 ans (32%)). 

✓ Une évolution nette de la population en vingt 

ans (plus de 36%). 

✓ Taux d’accroissement encore important 

se traduisant par des besoins sociaux de 

plus en plus importants ; 

✓ Inégale répartition de la population sur 

les territoires ; 

✓ Concentration de la population au niveau 

de quelques centres et particulièrement le 

CLW (26, % de la population totale) ; 

✓ Niveau de chômage élevé notamment 

chez les jeunes ; 

Opportunités Menaces 

✓ Développement des territoires pour une 

meilleure répartition de la population ; 

✓ Prise en charge des besoins sociaux de la 

population (développement humain) ; 

✓ Maintien d’une structure familiale dans les 

zones rurales permettant l’augmentation des 

sources de revenu ; 

✓ Asphyxie des grandes agglomérations ; 

✓ Demande sociale de plus en plus forte ; 

✓ Poursuite de l’exode rural, 

désertification ; 

 

 

2. Le contexte spatial local 6:  

2.1. Situation et description de la Wilaya (Une situation géostratégique) : 

La Wilaya de Guelma se situe au Nord- Est du pays et constitue, du point de vue 

géographique, un point de rencontre, voire un carrefour entre les pôles industriels du Nord (Annaba 

et Skikda) et les centres d’échanges au Sud (Oum El Bouaghi et Tébessa).Elle occupe une position 

médiane entre le Nord du pays, les Hauts plateaux et le Sud. S’étendant sur plus de 3 686 km², 

Guelma Constitue un axe stratégique. Elle est limitrophe des Wilayas suivantes : 

• La Wilaya d’Annaba, au Nord : Avec son port et aéroport, ainsi qu’une base industrielle 

aussi importante, distante à quelques 60 Km. 

• La Wilaya de Skikda, au Nord-Ouest : Avec son port et sa base pétrochimique, est à moins 

de 80 Km. 

• La Wilaya de Constantine, à l’Ouest : Son aéroport, ses potentialités de capital de l’Est du 

pays est à une 100 de Km. 

• La Wilaya de Oum-El-Bouaghi, au Sud : Porte des hauts plateaux, est à 120 Km. 

• La Wilaya de Souk-Ahras, à l’Est : Région frontalière à la Tunisie, est à 70 Km. 

• La Wilaya de El-Tarf, au Nord-Est : Wilaya agricole et touristique port de pêche, frontalière 

à la Tunisie. 

                                                           
6 

Schéma directeur d’aménagement touristique (SDAT) phase V, 2017 
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Carte n°01 : limites administratives de la wilaya de Guelma 

Guelma est Wilaya depuis 1974 et Ville universitaire depuis 1986. Guelma Composée de 10 

daïras et 34 communes, elle présente une armature urbaine wilaya la tripolaire avec un noyau 

régulateur dominant (Guelma) et deux pôles de moindre importance (Bouchegouf et Oued Zenati), 

l'organisation spatiale de cette armature urbaine se caractérise par l'existence de deux zones plus ou 

moins distinctes. Une partie périphérique à relief montagneux relativement dépeuplée et une partie 

centrale relativement surpeuplée totalisant les 41.6% de la population totale, et où la densité 

avoisine les 500 hab. / km2. 

2.2. Topographie et relief : 

Le relief de Guelma appartient au domaine oriental Nord Atlasique, il se caractérise par une 

dénivellation importante avec un contraste de forme, il est divisé en 03 partie : 

• Partie Nord : montagnes, collines et piémonts 

• Partie centre : basses pleines et la vallée de l’oued Seybouse qui est le résultat de 

confluence des 02 oueds Cherf et Bouhamdane dans la commune de Medjez Ammar 

• Partie Sud : hautes plaines, piémonts et montagnes où se trouvent les plus importants 

sommets montagneux qui offrent des vues panoramiques par excellence, on retrouve 

des sommets qui dépassent 1400 m comme djebel Mahouna dans la commune de 

Bendjerrah 

Ce relief se décompose comme suit : 

• Montagnes : 37,82 %  

• Plaines et Plateaux : 27,22 % 

• Collines et Piémonts : 26,29 % 

• Autres : 8,67 % 

• Forêts : Superficie forestière : 113.182 ha, soit 31 % de la surface totale 7  

Particularités : Le territoire de la Wilaya connaît les particularités suivantes : 

                                                           
7 Direction de Conservation des forêts de Guelma 2017 
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• Sol souffrant de glissement et d’érosion. 

• Sol riche en matériaux de construction. 

• Une bonne proportion du territoire rural reste enclavée en dépit de l’importance des 

programmes de développement.  

• Le territoire de Guelma, étant bien desservi en réseau routier (Routes nationales 

notamment), constitue une plaque tournante dans la région Nord-est du pays et doit jouer 

le rôle de carrefour (liaison Nord-sud et avec le territoire Tunisien). 

3. Le contexte économique local : 

3.1. L’activité agricole : un secteur à valoriser : 8  

La wilaya de Guelma, grâce à des conditions climatiques très favorable et l’importance de la 

richesse de ses sols, offre de grandes possibilités pour le développement de l’agriculture (La wilaya 

de Guelma est une zone d’origine agricole) 

3.1.1.  Répartition générale des terres   

La répartition générale des terres au niveau de la wilaya de Guelma, fait distinguer 

l’importance de la surface agricole totale (SAT) qui représente une superficie totale de 264618 Ha 

soit 70,99% de la superficie totale wilaya, dont (70.80%) surface agricole utile (SAU) soit 187338 

Ha. 

Tableau n°03: Répartition Générale Des Terres Agricoles En Hectares  

 

S.A.U. (ha) Parcours et 

pacages 

(ha) 

Autre Terres 

improductives 

(ha) 

SAT 

Surface 

communale 

(ha) 
En sec 

En 

irriguée 
TOTAL 

Total 

wilaya 
171188 16150 187338 50875 26405 264618 372775 

Source : DSA 2017 

3.1.2. La production végétale  

L’agriculture dans la région s'articule principalement autour de la production de maraîchage 

9  avec 2210871Qx dont la production de pomme de terre avec 1015714 Qx. La production 

céréalière occupe la deuxième position avec 1891740 Qx dont la production de blé dur est de 

1310626 Qx et le blé tendre représente une production de 305981 Qx ; donc on conclut que la 

production de blé dur montre une importance par rapport à celle du blé tendre, la production de la 

culture industrielle arrivent en troisième position avec 1890240 Qx (tomate industrielle représente 

la production de la culture industrielle), les fourrages avec une production de 1372467 Qx et les 

arboricultures fruitière sont peu important avec une production de 155672 Qx dont les pépins avec 

80175QX, Noyaux 54856 Qx, et la production de rustique 20641 Qx. 

                                                           
8 Direction des services agricoles de Guelma2017 
9  Maraîchage : Pomme de Terre, Tomate, Oignons, Haricot, Melon, Piment, Poivrons, Concombre, Courgettes, 

Aubergines, Choux vert, Choux fleurs, Navets, Ails, Fèves vertes, Petit Pois, autres légumes  
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3.1.3. L’élevage  

L’élevage s’est développé avec les extensions progressives des grandes cultures. Cet état de 

fait est souvent du à la recherche d’un complément de revenu des exploitations agricoles. 

Tableau n°04 : Répartition de la production animale - gros élevage -  

 
Bovins 

(têtes) 

Dont 

vaches 

Ovins 

(têtes) 

Dont 

brebis 

Caprins 

(têtes) 

Dont 

chèvres 

Équins 

(têtes) 

Total wilaya  
86700 49690 444500 238900 59400 36400 

3760 
86700 444500 59400 

Source : DSA  2017 

Tableau n°05: Répartition de la production animale – petit élevage  

 
Poule pondeuse 

existant (sujets) 

Poulet de chair mises en 

place (sujets) 

Dindes mise en 

place (Sujets) 

Ruche 

(unités) 

Total 328100 2405300 9700 42780 

Source : DSA  2017 

Wilaya de Guelma dans ça région Nord- Est: Contribution de la wilaya aux 

productions agricoles régionales : La wilaya de Guelma apporte à la région 14% de ses productions 

totales et se classe de ce faite au troisième rang après wilayas de Skikda et El-Tarf. Elles se 

distinguent principalement par ses apports en céréalières : 22%, en légumes secs : 22%, en 

fourrages secs 25%, et encore : en céréales d’été : 17%, en légumes de saison : 15 %, et en fruits 

rustiques : 12%. 

  Contribution de la wilaya aux élevages régionaux : 18% des cheptels sont 

stationnés sur cette wilaya. Ce sont 11% des effectifs bovins ; 21 % des effectifs caprins et 

ovins. Cette wilaya compte pour son apport en ovins et caprins, le plus fort de la région après la 

wilaya de Souk-Ahras. 

Tableau n°06 : Conclusion de secteur d’agriculture : Synthèse AFOM  

ATOUTS OPPORTUNITES 

✓ Superficie agricole totale (SAT) = 264618 ha, soit 

70.99% de la superficie totale de la Wilaya ; 

✓ Superficie agricole utile (SAU) = 187338 ha, soit 50.25% 

de la superficie totale de la wilaya ; 

✓ La dominance de la céréaliculture : 85560 ha, soit 46% 

de la (SAU) ; 

✓ Ressources animales (bovines, ovines, caprines, apicoles, 

équins) diversifiées et valorisantes ; 

✓ Diversification des cultures (céréales, arboriculture, 

cultures maraîchères, cultures industrielles) ; 

✓ L’importance d’évolution de la production végétale aux 

cours des cinq compagnes sauf la production 

d’oléiculture a enregistré une production irrégulière 

durant les cinq compagnes ;  

✓ L’importance de la production de gros et petit élevage 

✓ Accroissement des 

superficies irriguées ;  

✓ Mobilisation des eaux 

superficielles 

✓ Développement des petits 

élevages (poulet chair, poulet 

pende, dinde, caprin, 

apiculture) ; 

✓ L’ouverture de pistes pour le 

désenclavement agricole 

✓ L’activité agricole dans la 

wilaya de Guelma connait un 

véritable développement. 

✓ L’évolution de la production 

de miel et d’huile, 
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aux cours des cinq compagnes ; 

✓ L’importance d’évolution d’effectif de la poule de chair 

durant les cinq compagnes, soit un taux de croissance de 

222.86% ; 

✓ Le maraîchage est la principale production dans 

l’agriculture durant la compagne 2010-2011 avec 

2210871 Qx ;  

✓ L’importance du rendement moyen de la tomate 

industrielle durant la compagne 2010-2011 : 566 Qx/Ha ; 

✓ L’importance de la main d’œuvre agricole.  

constituent une véritable 

opportunité de 

développement des PME, 

PMI à travers la 

transformation du produit 

agricole. 

✓ Prise en charge du fellah, 

mécanisation, la 

reconversion et 

vulgarisation. 

FAIBLESSE MENACE 

✓ L’importance de la jachère qui occupe une surface de 

60924 Ha soit 33% de la surface totale de SAU ; 

✓ Faiblesse de la superficie de culture industrielle. 

Menace de l’urbanisation, par 

l’étalement sauvage des zones 

urbaines sur des terrains agricoles. 

3.2. L’activité industrielle : 10  

3.2.1. Les unités Industrielles :  

a) Les unités Industrielles Publiques :       

Les Unités industrielles Publiques implantées sur le territoire de la Wilaya comme suit : 

E.N.CYCMA à Guelma, Levurerie et Semoulerie (ERIAD) à Bouchegouf, Semoulerie à Héliopolis 

(ERIAD), E.N.A. Marbre à Boumahra, O.N.A.B aliments de bétails à Oued Fragha 

b) Unités Industrielles privées de production : On y recense plusieurs unités on cite:  

Les unités de transformation de la tomate, les unités de Boissons Gazeuse, les Semouleries, les 

Minoteries, les Briqueteries, les unités d’eau minérale…etc. 

L’industrie agro-alimentaire est parmi les industries les plus importantes dans la wilaya de 

Guelma qui est en cohérence avec les différentes activités agroalimentaires telles que : limonaderie, 

laiterie, minoterie, semoulerie. Par ailleurs, l’activité la plus dominante est celle de Ben AMOR 

conserverie et minoterie connue. 

3.2.2.  Zones d’activités :  

Les zones d’activités commerciales et artisanales dans la wilaya réparties comme suit : ZAC 

de Belkheir, ZAC de Nechmaya, ZAC de Guelaat Bousbaa, ZAC D’Elfedjoudj, ZAC d’Oued 

Zenati, ZAC De Tamlouka, ZAC D’Ain Ben Baida, ZAC Artisanale D’Oued Zenati. 

3.2.3.  Zones industrielles :  

La wilaya de Guelma dispose d’une seule zone industrielle qui se situe à 3 Km du chef lieu 

de la wilaya à Draa Lahreche /Belkheir avec une superficie de 45Ha. 

3.2.4. Les PME-PMI : un secteur en croissance continue 11 

L’ouverture du marché algérien à la concurrence, l’émergence d’un vaste marché euro-

méditerranéen, la signature de l’Accord d’Association avec l’Union Européenne, la future adhésion 

de l’Algérie à l’OMC, autant de paramètres qui interpellent la petite et moyenne entreprise, 

                                                           
10 Direction de l’énergie et de l’industrie de la Wilaya de Guelma 2017 

11 Direction de la petite et Moyenne Industrie et la promotion de l’Investissement de la Wilaya de Guelma 2017 



Revue Recherches et études en Développement, Volume (04) / N°1, Décembre 2017, pp ..-.. 

13 
 

devenue, désormais, l’alternative du développement des activités industrielles. A ce titre, la PME 

est appelée, plus que jamais à se hisser aux niveaux d’excellence requis, sinon disparaître. La 

wilaya de Guelma comptabilise 654 P.M.E industrielles (Dont 309 sont localisées à Guelma chef 

lieu de wilaya). Les activités dominantes sont le secteur de l’industrie qui est le plus important avec 

74.65%, spécifiquement réparties sur l’industrie agroalimentaire avec 31.5% du nombre total, 

l’industrie artisanale avec 45 entreprises (Bijoutier, Fabrication de brosses, soudeur.) et l’industrie 

du bois avec 18 entreprises. Suivie par le secteur du bâtiment et des travaux Publics avec 37 

entreprises soit 25.34%. On remarque dans ces activités l’absence de certains secteurs tels que 

l’agriculture, le transport et communication, L’hôtellerie et restauration… 

3.3. Le tourisme facteur de développement de la wilaya :  

La vocation touristique de la région de Guelma apparaît à travers la diversité de ses 

nombreuses et indéniables potentialités (naturelles, thermales, culturelles et historiques) qui lui 

offre un large éventail d’opportunités touristique.  

3.3.1. Potentialités naturelles 12 

Parmi les sites naturels et les paysages les plus importants, il y a lieu de citer : 

-  Djebel Mahouna : (commune de Ben Djerrah): Se situe au Sud- Est de la commune 

de Ben Djerrah, dont Il se caractérise par une multitude de sommets dont le plus important culmine 

à 1411m d'altitude par rapport au niveau de la mer, on y trouve la forêt récréatif de  Mouna, un 

paysage forestier très riche et très varié.  

-  Forêt de Mahouna : Elle s’étend sur une superficie de 1055 ha, à une altitude de 1411 

mètres, le point le plus haut par rapport à toute la région de Guelma.  

 - Forêt récréative de Béni Saleh : Elle s’étend sur une superficie de12 657 Ha au mont de 

Bouchegouf constitue en primauté de Chêne liège, chêne zeen et Eucalyptus. Cette forêt abrite un 

potentiel faunistique important pareillement à celle de la forêt de la Mahouna plus une espèce rare 

« le Cerf de barbarie ». Elle a la forme d’un trapèze, s’étendant sur une superficie de 2000 Has. 

 -  Le lac souterrain «  Bir Osmane » : il situé à la limite de la commune d’Ain-Hsaïnia 

« Houari Boumediène », à quelques centaines de mètres au-dessus de la station thermale de 

Hammam Chellala, sa  longueur peut atteindre 80 m.  

-  Ghar-ladjmaa : à Bouhamdane : Vaste et merveilleuse grotte de stalagmite et de stalactites   

s’ouvrant dans le flanc Nord du  Djebel Taya. Elle est découverte par Mr Jorge Bourkiate du 23Mai 

1867 et une délégation française, Elle est classée comme un site naturel le 1927. 

 -  Focus sur : Aïn Sefra : Ancienne station d’été située sur un coteau supérieur de la Maouna, 

Aïn Safra était un centre d’estivage de premier ordre, en raison de sa température délicieuse. 

3.3.2. Potentialités patrimoniales : 13 

 Les monuments historiques et culturels témoignent des civilisations qui se sont succédé dans 

cette région et sont représentés dans le tableau suivant. Il est à préciser que l’époque romaine est 

fortement représentée. Parmi les plus importants bâtisses on citera : 

- Théâtre romain : dans la commune de Guelma, C’est le seul théâtre antique le plus 

complet au niveau la méditerrané, construit au début du 3éme siècle par la prêtresse- Annia 

Aeliarenti TuTa-, d’une capacité de 4500 places. Il est classé en 1900. 

                                                           
12 Direction de la culture de la wilaya de Guelma  
13 Direction de la culture de la wilaya de Guelma 

http://www.guelma.org/francais/index2.php?rub=sejour&srub=promenades_guelma&goto=ain_sefra_guelma
http://www.guelma.org/francais/index2.php?rub=sejour&srub=promenades_guelma&goto=ain_sefra_guelma
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▪ Quant à la période musulmane elle est représente par : 

- La mosquée El Atik : située dans le centre la ville de Guelma, il a été inauguré en 

1852. 

- La nécropole Funéraire de Roknia : Situé à proximité d’une falaise rocheuse, 

Abrite plus de 3000 dolmens répartir sur une surface de 2 Km2. 

- Vestiges de l’antique Thibilis : Les ruines se trouvent à 2 Km a gauche de la 

petite route menant à Ain Makhlouf après Fedj Dhib ou un rocher comporte des 

gravures rupestres. La vue est dégagée dans la vallée de oued cheref .avec les 

différentes montagnes qui dominent et notamment la Mahouna en arrière-plan. 

Aujourd’hui Thibilis est un site archéologique classé, de la région de Guelma. 

- Le théâtre municipal : construit en 1880 

3.3.3. Thermalisme 14  

L’étude élaborée par l’ENET, a montré l’existence de 15 sources thermales sont: 

• Hammam Debagh : source d’ Ain Cheddakha, Ben Nadji, Ain Cheffa et Elbakbaykia, 

• Héliopolis : source de  Nakhla, Elnakhlatayn et Bir Hammam Ouled Ali Eldafla 

• Ain Larbi : source de Guerfa et Belhachani 

• Hammam N’Bail : source d’El Mina et Source Hammam N’Bail 

• Bouhachana : source d’Assasla, Rommia et Ben Tahar 

La wilaya de Guelma est reconnue par ses potentialités thermales très importantes. 

La grande cascade de Hammam Debagh : L’autre grande attraction naturelle de la 

wilaya, c’est l’insolite « cascade pétrifiée », qui constitue un site pittoresque merveilleux de 

réputation mondiale, elle se présente comme un majestueux rideau de pierre plissé, et drapé comme 

une toge antique, sur ses flancs couleur de neige, les eaux se ruissellent resurgissent du sol à 96°c, 

une température qui frise l’ébullition, (elles sont les plus chaudes du monde après celle de Geyers 

de « l’Islande »)   

3.3.4. Les infrastructures d’accueil 15  

a) Hôtellerie : 

L’infrastructure d’accueil existante à travers le territoire de la wilaya a une capacité 

d’hébergement globale de 1526 lits. Elle se compose de 15 établissements hôteliers situés au niveau 

de la wilaya (07 à Guelma, 02 à hammam Debagh, 02 à Héliopolis, 01 à Nechmaia, 02 à 

Bouchegouf et 01 à Belkhir), dont la majorité se trouve dans les quatre hôtels «  Mermoura, 

complexe hammam Debagh, El Baraka et complexe Bouchahrine.).  Il est à noter que seul 02 hôtels 

sont classés de 3 et 2 étoiles le premier se situe à Guelma et le deuxième à la commune de 

Hammam Debagh (Mermoura et Complexe Hammam Chellala) et les autres sont en cours de 

classement. 

      Ainsi, les autres communes de la wilaya sont dépourvues d’équipements hôteliers. Cela indique 

que le niveau de service (hébergement) est à la limite de l’admissible sinon médiocre. 

                                                           
14

 Direction de tourisme de la wilaya de Guelma 
15

 Direction de tourisme de la wilaya de Guelma  
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b) Les agences de tourisme et voyage : 

La wilaya de Guelma compte 21 agences de voyages, dont la majorité (16 agences) se 

localise à la commune de Guelma, 2 agences à Bouchegouf, une à belkhir et une à héliopolis. 

3.4. L’artisanat : 16   

L’artisanat traditionnel a un puissant ancrage dans toute l'activité de la société, qu'elle soit 

économique ou culturelle. Economique, d'abord du fait que l'artisanat est créateur de richesse, 

pourvoyeur d'emplois directs ou indirects.   L’activité artisanale c’est une autre activité pour le 

développement local, elle se répartit sur 7512 artisans jusqu’à 2017.  L’activité artisanale dans la 

wilaya de Guelma est implantée en majorité à la commune de Guelma (2641 artisans)  

3.4.1. Type d’artisanat (domaine d’activité) :  

La wilaya de Guelma est caractérisée par son artisanat patrimonial hérité des ancêtres.  

Tableau n°07 : Répartition des artisans selon le domaine d’activité  

féminin 
Total 

féminin 

masculin 
Total 

masculin 

Total 

Production 

des biens 
service art 

Production 

des biens 
service art  

292 224 1904 2420 987 2074 422 3483 7512 

Source : Chambre d’industrie traditionnelle et d’artisanat de Guelma 2017   

3.4.2. Les richesses artisanales : 

La wilaya de Guelma recèle un patrimoine culturel et immatériel d’une grande importance et 

les sociétés traditionnelles ont conservé un savoir faire unique, tout à fait typique des traditions de 

cette région à dominance montagnarde. Nombre d'objets artisanaux y sont fabriqués entre autres : -

Le bijou traditionnel -Le tissage -Tapis -Poterie et céramique -Broderie -Habit traditionnel -El 

kachabia        

La wilaya de Guelma dispose de matières premières nécessaires au développement des 

activités artisanales. On enregistre une variété d’activité artisanales notamment au niveau des 

centres de formation et des établissements de jeunesse ; dans le domaine de la poterie ; le tissage ; la 

broderie et la bijouterie. 

4. certaines caractéristiques sociales d'importance économique:  

Cette section est basée sur l'enquête sociologique que vous avez faite dans les mois de 

février, mars et la moitié du mois d'Avril 2017 

4.1. L’aspect démographique et socioprofessionnel  

Ce volet de l'enquête met en évidence les spécificités démographiques et professionnelles 

des groupes cibles (âge, genre, origine, niveau de scolarisation, etc.). La connaissance de ces 

caractéristiques nous aide à mieux positionner nos groupes cibles.  

 

                                                           
16

 Chambre d’industrie traditionnelle et d’artisanat de Guelma   
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4.1.1.  Les caractéristiques démographiques : 

Il ressort qu’environ 30 % de cette population sont de sexe féminin, ces femmes travaillent 

dans certaines branches d’activité notamment l'agriculture, l'artisanat et l'industrie. 

La catégorie d'âge dominante est de 30 à 55 ans, elle représente 82 % des enquêtés. La 

plupart des populations enquêtées résident dans le territoire communal de Guelma. 

En ce qui concerne le niveau scolaire, les résultats de l’enquête montrent que 10 % de la 

population ont le niveau primaire, 45 % ont le niveau moyen et 36 % ont le niveau secondaire. Le 

reste, soit 9 % des enquêtés sont « sans niveau » et travaillent dans le secteur agricole. Un 

pourcentage faible de personnes universitaires, ils travaillent dans le secteur d'industrie (PME).   

4.1.2. Les caractéristiques socioprofessionnelles :  

Les résultats d’enquête montrent que la majorité de ces populations (soit environ 73 %) a 

une expérience dépassant 10 ans, dont la quasi-totalité de ces expériences sont hérités notamment 

dans le secteur d'agriculture. 

On remarque aussi que seulement 35% des groupes socioéconomiques dans la wilaya ont un 

diplôme dans le métier en plus des expériences héritées. Il s'agit surtout des artisans qui sont en 

majorité diplômés  

Malheureusement ces populations diplômées ne bénéficient d'aucun stage de formation 

supplémentaire ou de recyclage à l’exception quelque artisan a bénéficié de stages. 

Les principaux constats sur les caractéristiques socioprofessionnelles sont le faible niveau 

d’instruction des membres des groupes socio économiques au niveau de la wilaya, l’expérience 

professionnelle considérable en matière d’agriculture et l'importance du rôle de la femme dans 

certaines activités économiques au niveau de la wilaya (l'agriculture et l'artisanat). Ces 

caractéristiques doivent être prises en compte dans toute stratégie de développement du 

territoire de la wilaya. 

4.2.  L’aspect socio-économique  

En générale, le travail collectif est conditionné par les facteurs socioculturels, même avec la 

médiation d’institutions formelles. C'est pourquoi dans cette section, on va tester l’aptitude à la 

collaboration.  

4.2.1. L’aptitude à la collaboration   

Généralement, l'indicateur de l’aptitude à la collaboration montrer des résultats extrêmement 

positifs: l'indice de la sociabilité est moyennement faible (entre 30% à 50%), ce qui est en 

contradiction avec l'indice de solidarité, qui est positif (entre 70% à 90%), et avec les résultats 

obtenus par l’indice d'appartenance (entre 80% à 90%) ce qui aussi en contradiction avec et l'indice 

de confiance (ne dépasse pas le 10%). 

4.2.2. La compréhension du territoire local  

 Cet indicateur recherché à tester la connaissance du territoire de la wilaya (atouts et 

faiblisse). 

Selon les résultats de l'enquête, (environ 85%) des enquêtées considère le tourisme 
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(Hammamet) comme le principal atout économique de la wilaya de Guelma. En deuxième place 

vient l'agriculture. Cela donne moins d'importance à l'artisanat. Il est à noter qu'un échantillon faible 

de la population enquêté considère que la wilaya n'a aucune ressource (n'excédant pas 2%). En 

général, cette vision commune de la population pourrait inciter à agir dans des intérêts collectifs. 

4.2.3. L’ouverture sur l’extérieure 

Les résultats d'enquête montrent que 100 % des enquêtés ont des relations avec l’extérieur 

dont 67 % de ces derniers se déplacent pour le travail et 33 % de la population enquêtée déplacent à 

l’extérieur  pour visiter la famille ou les amis. 

En ce qui concerne l’arrivée dans la commune des nouveaux investisseurs, environ 87 % se 

déclarent favorables, pendant que 10 % se déclarent indifférents ; les raisons de cette indifférence 

sont moins évidentes. Les 3 % restant, s'opposent à l'arrivée des investisseurs pour des raisons 

sociales et environnementales ; ils considèrent que de nouveaux investisseurs vont créer ou 

amplifier les conflits d'usage. 

Généralement, l'indice d'ouverture sur l'extérieur sont encourageants le développement 

économique être reliés à l’extérieur qu’à l’intérieur.  

• Sur la base des donnés par les trois indicateurs présidentes, le territoire de la wilaya est 

considéré un territoire propice aux processus de développement économique local 

durable. 

4.3. L’aspect financier 

La quasi-totalité de la population enquêtée déclare que la principale source de financement 

de ses activités est toujours l’autofinancement pour éviter les différents risques, tandis que la 

seconde source est les emprunts auprès de la famille et des amis en plus seuls que 6 % des enquêtés 

déclarent avoir contracté des crédits bancaires pour améliorer leurs activités. 

Ces résultats pourraient s'expliquer par les institutions nationales sont devenues pour la 

plupart autonomes signifiant que l’État ne garantit plus les emprunts bancaires ; en se transformant 

en banques classiques, elles appliquent les règles strictes du crédit bancaire et imposent souvent des 

taux d’intérêt très élevés en raison du fort risque de non remboursement17. 

 Mais une proportion significative de la population enquêtée finançait leurs projets en 

aidant l'Etat dans le cadre  de l'ANSEJ dans le secteur de l'agriculture et l'industrie et ANGEM 

beaucoup plus dans le secteur d'artisanat. 

4.4. Relation avec les autorités locales 

Sur la base des déclarations de la population enquêtée l'analyse de la prédisposition des 

relations avec les autorités locales au processus de développement local au niveau de la wilaya. 

L'analyse de milieu socio politique au niveau de territoire de la wilaya montre un faible niveau de 

communication. 

 L’absence d'intégration compromet la réussite des projets 

collectifs de développement économique et leur durabilité. Donc, trouver des méthodes pour 

mobiliser ces acteurs locaux et mettre des mécanismes pour garantir la communicabilité, la 

                                                           
17 Directeur de la banque de crédit populaire Algérien (CPA)  
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transparence, la concertation sont nécessaire, bien que cela soit souvent difficile à mettre dans un 

régime politique fortement hiérarchisé (concentré et dans les meilleurs cas déconcentré) qui impose 

les compétences, les responsabilités et les champs d’intervention aux collectivités locales. Donc, 

une démarche de développement local durable supposerait dans le court et moyen terme de revoir 

les attributions des collectivités locales et dans le long terme de revoir, dans sa globalité, les 

modalités d’exercice de gestion territoriale18. 

4.5. La vision de développement économique local dans le futur 

Selon aux réponses à la question sur la vision de développement économique local dans le 

futur de la wilaya, émergent deux visions différentes :  

• une vision négative (pessimiste) : qui est représentée 15% des enquêtés. Selon 

eux, il n’y a aucune solution pour sortir de cette situation. 

• une vision positive (optimiste): représentée par la majorité de population 

enquêtée 85 %. Cette vision de la population constitue un avantage pour la mise en 

œuvre d’un développement économique local car elle permet d’agir positivement et 

mieux résister aux problèmes. 

 cette dernière classe des enquêtés les efforts de développement économique local durable 

doivent porter sur : 

• Fournir  des besoins sociaux fondamentaux : l’emploi, les équipements et les services  

• Diversifier les actions d’investissements : c’est la seule voie d’accès possible au 

développement économique  

• La rectification des lois (rendre plus flexible) 

• Développer le secteur touristique en effet, il constitue le moteur de développement local : 

la wilaya est riche en sites touristiques, mais beaucoup d'entre eux a négligé ceci est la 

raison de l'absence de touristes. 

• L’aide financière : pour améliorer et développer les travaux « renforcement des 

agriculteurs (le coût du matériel d’agricultures est très coûteux) et les artisans (manque de 

matière première en plus du cout très élever) » 

• La non-discrimination entre les communes de la wilaya (l'égalité des droits) 

D’après les résultats de l’enquête, en général, la prise en compte de la réalité du 

contexte social local ne suffit pas à elle seule à ajuster le modèle de développement local durable. 

Le contexte spatial, social et économique à travers leurs potentialités et contraintes est aussi l'un des 

éléments clés à prendre en compte pour améliorer la sculpture de ce modèle, en agissant sur d'autres 

facteurs (politiques, technologiques, financiers et méthodologiques) qui causent de retard 

économique au niveau de la wilaya.  

  

                                                           
18 VACHON B. (1993). Le développement local : théorie et pratique. 
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Conclusion : 

D'après cette l'étude montre que des résultats encourageants des approches de 

développement économique local dans ce territoire permettent au développement local d’être l’une 

des pistes privilégiées de développement et conçu même porteur de développement durable. 

Cet article vise à mettre l'accent sur les occasions offertes par ces territoires à un 

développement économique local. Ce territoire  considérés comme lieux d’ancrage pour le 

développement local de part leur spécificité, du contexte social, spatial, et économique. Veut dire 

confirmation de cette hypothèse à travers l'étude du territoire de Guelma, nous a permet de 

déterminer la prédisposition de ces territoires à un tel développement. 

Une approche empirique combinant plusieurs sous approches ; une approche par l’enquête 

sur terrain fondée sur un questionnaire; une approche environnementale ; une approche socio-

économique. Elle permet de redécouvrir les richesses potentielles que recèle le territoire de Guelma. 

À ce diagnostic on identifie la prédisposition de ce territoire au développement économique local et 

les enjeux auxquels il est confronté. 

Les résultats de l'étude montrent que le contexte social local, avec ses caractéristiques socio-

sociologiques, encourage la mise en œuvre du développement économique local en tant que 

processus basé sur une combinaison d'acteurs locaux. 

Le contexte spatial local est généralement propice pour le développement économique local. 

Les atouts sont nombreux et variés sur le territoire de la wilaya en termes de zones de ressources 

multifonctionnelles, multifonctionnelles et paysagères (montagne et plaine). Le territoire de wilaya 

représente un potentiel important pour le développement local (compris comme un processus de 

valorisation de la richesse locale). 

Quant au contexte économique local, il conduit au développement économique local à la 

lumière des différentes compétences (agriculture, industrie, tourisme, artisanat, etc.), du potentiel 

humain, des richesses culturelles et des jeunes, de la démographie évolutive et d'un système de 

peuplement qui tend vers le regroupement. 
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