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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؛  -

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

 باللغة العربية(؛

، 12" حجم Times New Roman، وبالخط 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؛ 15يد عدد صفحات البحث عن ال يز  -

 توثيق اإلحاالت واملراجع يكون في نهاية املقال؛ -

  والفرنسية؛واإلنجليزية تقبل األبحاث املكتوبة باللغة العربية  -

 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؛ 

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

 ؛العلمية

 أهداف املجلة

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

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

 حوث التنمية الريفية؛األولوية لب

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

 واملشكالت املستجدة في مجال التنمية والتنمية الريفية؛

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

 بالتنمية الريفية في الوطن العربي بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة.

 أبواب املجلة

 البحوث العلمية املبتكرة والدراسات امليدانية األصيلة؛ -

 عرض ومراجعة الكتب العلمية الحديثة؛ -

 تقارير علمية عن املؤتمرات والندوات؛ -

 والدكتوراه ذات الصلة بموضوع التنمية الريفية؛ملخص رسائل املاجستير  -

 تقارير عن نشاط املخبر. -

 

 

 تعبر األبحاث املنشورة عن آراء كتابها

 حقوق النشر محفوظة للمجلة

https://www.asjp.cerist.dz/revues/57؛
https://www.asjp.cerist.dz/revues/57؛
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 دور إستراتيجيات التنويع باالندماج في تحسين الميزة التنافسية للمؤسسة
 دراسة حالة اندماج مؤسستي "فايزر" و "فارماسيا 
 ، مخبر الدراسات والبحوث في التنمية الريفية، جامعة برج بوعريريج، الجزائر1د. بن منصور موسى

       الدراسات والبحوث في التنمية الريفية، جامعة برج بوعريريج، الجزائر، مخبر 2زهار آسيا )طالبة دكتوراه(
Dr.Moussa Benmansour, LERDR, University of Bordj Bou Arreridj, Algeria 

Zehare Assia, LERDR, University of Bordj Bou Arreridj, Algeria 

 
 الملخص:

التي حازت على اهتمام صناع القرار في  التنويع ستراتيجياتإواحدة من أهم بالوصف والتحليل تستهدف هذه الورقة البحثية 
حراز في رفع الميزة التنافسية للمؤسسة و  الوقوف على أهميتها ووهي إستراتيجية االندماج  ،المؤسسات المعاصرة موقع ريادي في  هاا 

وصلت إلى التي عمالقة ال واحدة من أهم الشركات ةالضوء على تجربمن خالل إلقاء  ،مسايرة كل المستجداتيضمن لها األسواق 
محاولة ، و واآلثار المترتبة عنها على تحسين ميزتها التنافسيةالدولية  تجربة اندماج شركة "فايزر" مع شركة "فارماسيا" وهيالعالمية 

 المؤسسات الجزائرية.في ها للعمل بها االستفادة من طريقة عملها ومقومات نجاح
 الكلمات المفتاحية:

 .شركة "فارماسيا"، شركة "فايزر"، الميزة التنافسية، إستراتيجية االندماجالتنويع،  ستراتيجياتإ
Abstract 

This research paper is designed to describe and analyze one of the most important Diversification 

strategies that have attracted the attention of decision makers in contemporary companies. It is the merger 

strategy and its importance in raising the competitive advantage of the institution by Through the experience 

of one of the most important companies that reached the global experience of the merger of "Pfizer" with the 

company, "Pharmacia" International and the implications of the improvement of its competitive advantage, 

and try to benefit from the way it works and the elements of success to work in Algerian companies. 

key words: 
Diversification Strategies, merger  Strategy, Competitive Advantage, Pfizer, Pharmacia. 
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 مقدمة
تشهده بيئة األعمال من تغيرات متالحقة السيما من  ، في ظل ماالوقت الحاليالمؤسسات في  تسعى 

العمل جاهدة لتحسين ميزتها التنافسية قصد الصمود في وجه منافسيها من جهة، وتلبية  علىناحية المنافسة، 
عن طريق انتهاج استراتيجيات ووسائل  وهذا ال يتأتى إالا  رغبات العمالء بسرعة وبجودة عاليتين من جهة ثانية،

حراز موقع ريادي في األسواق تكسبها ميزة تنافسية و  يضمن لها مسايرة كل المستجدات، ولعل أهم هذه ا 
اإلستراتيجيات التي حازت على اهتمام صناع القرار في المؤسسات المعاصرة إستراتيجية االندماج التي تتميز 

 البقاء والنمو في هذه البيئة غير المستقرة في وقت سريع وبتكلفة منخفضة.بالقدرة على ضمان االستمرارية و 
 أهمية الدراسة:

عمالقة وصلت إلى العالمية بإتباعها  شركات ةتنبع أهمية الدراسة من أنها تلقي الضوء على تجرب
االستفادة من إستراتيجيات وأساليب جعلتها تحسن من ميزتها التنافسية عن طريق االندماج مع شركات من أجل 

 مزايا التعاون اإليجابي التي توفرها هذه اإلستراتيجية.
 أهداف الدراسة: 

واآلثار المترتبة الدولية  مع شركة "فارماسيا" تجربة اندماج شركة "فايزر"تهدف هذه الدراسة إلى استعراض 
في االستفادة من طريقة عملها ومقومات نجاحها للعمل بها محاولة ، و عنها على تحسين ميزتها التنافسية

 وتصبح هي األخرى تتنافس مع كبريات المؤسسات خارج حدودها. حذوهاالمؤسسات الجزائرية حتى تحذو 
 منهج الدراسة:

العناصر من خالل وصف إستراتيجية التنويع باالندماج و على المنهج الوصفي التحليلي،  الدراسةت عتمدا 
البيانات من خالل جملة   تجربة اندماج شركة "فايزر" مع شركة "فارماسيا" ثم تحليل وتفسيرالمتعلقة بها، 
متدة من تاريخ إتمام االندماج إلى بهذه العملية ومؤشرات الميزة التنافسية خالل الفترة المالمتعلقة والمعطيات 

 .2018غاية 
 الدراسة: هيكل

 ربع محاور رئيسية على النحو التالي:أبناء على ما سبق وتحقيقا ألهداف الدراسة قمنا بتقسيم موضوعاتها إلى   
 اإلطار المفاهيمي للتنويع اإلستراتيجي؛ المحور األول: -
 ؛المعالم الرئيسية للميزة التنافسية المحور الثاني: -
 بين المؤسسات؛ إستراتيجية االندماج المحور الثالث: -
 فايزر" و "فارماسيا" دراسة حالة اندماج شركتي  المحور الرابع: -

 استراتيجيات التنويع المحور األول:
منتهجة بذلك استراتيجيات النمو  الصمود في وجه منافسيهالقد أصبح الشغل الشاغل للمؤسسات اليوم هو 

حصة سوقية واقتحام أسواق جديدة، لذا الحصول على و التي تسعى من خاللها إلى تحقيق النمو في المبيعات 
لة أساًسا في تحسين ميزتها التنافسية ج إلى العديد من اآلليات والوسائل لتجسيد أهدافها والمتمثافالمؤسسة تحت

و على أسواء على المستوى الداخلي للمؤسسة من خالل إنتاج سلع وخدمات تحظى بقيمة عالية لدى الزبائن 
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، الذي ُيعتبر صيغة المستوى الخارجي من خالل الدخول إلى أسواق جديدة لتسويق منتجاتها عن طريق اإلندماج
لتي ُتساهم بشكل أو بآخر في تحسين الميزة التنافسية للمؤسسة من أي مدخل من من الصيغ االستراتيجية التي ا

 . لذا سنتعرض في هذا المحور إلى النقاط التالية:مداخلها
 مفهوم إستراتيجيات التنويع؛ -
 أنواع إستراتيجيات التنويع؛ -
 أهمية إستراتيجيات التنويع. -

 إستراتيجيات التنويع مفهومأوال: 
ُتصنف من ضمن إستراتيجيات النُّمو والتَّوسع التي تسمح للمؤسسة بتعظيم ميزتها التنافسية وتطوير ذاتها، 

 .تنويعو استراتيجياتلذا في هذه النقطة سنعرض تعريف لهذا المصطلح والمتكون من كلمتين 
لتصرف وتخصيص هي: "تحديد األهداف األساسية طويلة األمد للمؤسسة واختيار طرق ا فاإلستراتيجية

  1الموارد الضرورية لتحقيق تلك األهداف".
فمن خالل القراءة السريعة لهذا التعريف نستنبج أن االستراتيجية هي عبارة عن أسلوب أو أداة أو طريقة 

 تعتمدها المؤسسة لتتمكن من تحقيق أهدافها المسطرة.
األعمال المستقلة، التي يمكن إدارتها بشكل منفصل فيقصد به: "عدد مجاالت األنشطة أو أمَّا التنويع 

عن بقية مجاالت النشاط، وهذا يعبر عنه بتنويع مجال النشاط االستراتيجي، أي دخول المؤسسة في مجاالت 
 2نشاط جديدة أو منتج لسوق جديد".

ا أو أداة من خالل هذا التعريف نستنتج أن التنويع هو وسيلة تستخدمه المؤسسة لتفعيل وحدات أعماله
 إلقتحام أسواق جديدة.

: "قيام المؤسسة بالتَّوسع من خالل تقديم عدد من المنتجات الجديدة، أو بعض ُتعرف أيضا بأنهاكما 
الخدمات الجديدة، أو إضافة بعض األسواق الجديدة إلى األسواق الحالية للمؤسسة، أو إضافة بعض عمليات 

يكون في عدة منتجات  التنويعهو أن  التمييزو التنويعوالفرق بين اإلنتاج الجديدة إلى عملياتها الحالية، 
يكون في المنتوج الواحد، والهدف الرئيسي لهذه االستراتيجيات هو دخول المؤسسة في بعض مجاالت  التمييزو

 3األعمال والتي تختلف عن طبيعة العمليات التي تقوم بها حاليًا".
كذلك ُيمكن للمؤسسة أن تتبنى القيام بإستراتيجية التنويع باستخدام مواردها الداخلية، أو من خالل استخدام 

مصادر اإلنتاج األخرى خارج المؤسسة مثل االندماج مع مؤسسة أخرى، أو شراء وحيازة مؤسسة أخرى بعض 
ومن الممكن أن تقوم المؤسسة بالتنويع من خالل القيام بالتكامل األفقي أو التكامل العمودي، ومن المعروف أن 

، أو (كية المؤسسة لمنفذ التوزيعمن خالل مل)النوع األخير من التكامل قد ينقسم إلى تكامل عمودي أمامي 
وسنركز في بحثنا هذا  4.(أي من خالل ملكية مصادر مستلزمات اإلنتاج كالمواد األولية)تكامل عمودي خلفي 

 على عمليات االندماج التي تتم بين المؤسسات وتأثيرها على الميزة التنافسية.
من البدائل االستراتيجية  التي تعتمد عليها المؤسسة بهدف النُّمو والتَّوسع عن  فإستراتيجيات التنويعلذا 

طريق تمكين المؤسسة من العمل مع مؤسسات أخرى بهدف تحسين ميزتها التنافسية ووضعيتها في السوق من 
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ات يمكن جهة، وكذا تمكينها من استغالل الفرص لتطوير ذاتها من جهة أخرى، باعتبار أن هذه االستراتيجي
 تصنيفها ضمن االستراتيجيات الدفاعية في محيط أو بيئة تشتد فيها المنافسة.

 أنواع إستراتيجيات التنويعثانيا: 

 تنقسم استراتيجيات التنويع إلى ثالث أنواع رئيسية هي:    
تجات جديدة قيام المؤسسة بإنتاج منالتنويع الداخلي حيث ُيقصد بـــــ التنويع الداخلي والتنويع الخارجي: ▪

باالعتماد على مواردها الداخلية، أي مواردها الخاصة، وذلك بإقامة وحدات أو خطوط إنتاج جديدة، وغالبًا 
شراء  التنويع الخارجي يتم بموجببينما  5ما تكون هذه المنتجات مترابطة مع مجاالت العمل الحالية؛

ونشير في هذه النقطة إلى أن هناك  6مؤسسة جديدة أو وحدة أعمال إستراتيجية جديدة أو االندماج معها.
ستراتيجية االستحواذ.  شكالن للتنويع الخارجي وهما إستراتيجية االندماج وهي محور بحثنا وا 

ام المؤسسة بممارسة أعمال قي التنويع المترابط عن حيث يعبر :التنويع المترابط والتنويع غير المترابط ▪
جديدة ُتضاف إلى مجال عملها الحالي، بشرط أن ترتبط هذه المجاالت ارتباطًا استراتيجيًا بالمجال الحالي 

في  7الذي تعمل فيه، وخاصة في مجال تكنولوجيا اإلنتاج، المنتجات، قنوات التوزيع، المستهلكين، األسواق؛
لما تدخل المؤسسة في أنشطة جديدة خارج النشاط القاعدي لها، مثال  التنويع غير المترابط يتحققحين 

 8استثمار مؤسسة الخطوط الجوية في صناعة الدواء.
عن استخدام نفس القدرات التقنية والتجارية في ممارسة التنويع األفقي  إذ يعبرالتنويع األفقي والرأسي:  ▪

أو بديلة لها باستخدام نفس سلسلة اإلنتاج ونفس نقاط التوزيع، بحيث  أنشطة مشابهة لألنشطة األصلية
قامة عالقة وثيقة مع  تتمكن المؤسسة من استغالل كافة الموارد المتاحة لتحقيق النُّمو في األنشطة وا 

نقل، فيشير إلى ذلك االرتباط الوظيفي لألنشطة الرئيسية من سلسلة اإلنتاج، الالتنويع الرأسي أما  9العمالء؛
التوزيع، بيع المنتج. ومثااًل على ذلك نجد أن الصناعة الكهريائية تميزت في معظم دول العالم ومنذ وقت 

  10طويل بالتكامل الرأسي.
أن هناك العديد من إستراتيجيات التنويع التي تكون أمام المؤسسة واختيار األفضل منها  وخالصة القول

 بما يتناسب ومواردها وطاقاتها الداخلية، ووفق البيئة التي تعمل فيها.
 إستراتيجيات التنويع أهميةثالثا: 

بمنافسيها من خالل المحافظة على تتجلى أهمية التنويع في كونه يضمن للمؤسسة التموقع الحسن مقارنة 
مركزها التنافسي وحصتها السوقية، وهذا نتيجة إضافة منتجات جديدة وفتح أسواق جديدة أيضًا، فضاًل على ذلك 

 11فهو يضمن للمؤسسة:
 االستخدام األفضل للموارد المتاحة، وخاصة عندما يكون عبئ التكاليف الثابتة كبيرًا؛ -
الة التكامل العمودي إذا كانت كل المراحل اإلنتاجية مجمعة في انخفاض تكاليف النقل، ففي ح -

 منطقة واحدة فهذا من شأنه أن يخفض من تكاليف النقل الداخلي للمنتجات والمواد؛
تقليل المخاطر ومنها تلك المخاطر المتوقعة من انخفاض الطلب عن طريق إنتاج سلعة أخرى  -

 عن تأخير أو تدهور نوعية المواد األولية؛ ذات طلب كبير، وكذلك تقليل المخاطر الناتجة
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نقل وتبادل الخبرات والمعارف التكنولوجية وأياة قدرات أخرى عالية القيمة تنافسيًا بين  -
 12المؤسسات؛

تحقيق التوازن االقتصادي للمؤسسة، مع تغطية بعض الجوانب التي تتعرض لها المؤسسة مع  -
 13منتجاتها الحالية.

  ميزة التنافسيةلل المعالم الرئيسية :ثانيالمحور ال
ميز في لى تقديم األفضل لزبائنها والحصول على موقع مُ إتسعى كل المؤسسات في الوقت الحالي 

بالعمل على تحسين ميزتها التنافسية بشكل ال  السوق ومحاولة المحافظة عليه، ولكن هذا األمر ال يتأتى إالَّ 
مكنها تُ  التيتامة بقواعد التنافس السائدة في السوق الدراية التستطيع المؤسسات المنافسة التافوق عليها من جهة، و 

 .من جهة أخرى من محاكاة المؤسسات المنافسة أو التافوق عليهم
لى الميزة التنافسية، لتوضيح كافة المفاهيم المتعلقة وبناًء على ما سبق، سيتم التطرق في هذا المحور إ 

 بها واألبعاد التي يجب على المؤسسة مراعاتها لبناء ميزتها التنافسية. 
  الميزة التنافسية مفهومأواًل: 

قبل الخوض في التطرق للمفاهيم المتعلقة بالميزة التنافسية تجدر اإلشارة لنشأة الميزة التنافسية وهنا نجد 
 14ن بداية ظهور مصطلح الميزة التنافسية وهما:اتيارين يوضح

والاتي ركزت  (1959)سنة  Bain ثما  Mason (1939) مفهوم الميزة التنافسية بأعمالويربط : اإلتجاه األول ▪
 (1985و 1980) M. Porter ورت فيما بعد من طرفعلى المؤسسات االقتصادية الصناعية، والاتي طُ 

 المؤسسات الصناعية والميزة التنافسية؛وظهور مصطلح 
والاتي استمرت وطورت  1959 سنة Penrose والاذي يرى بأن الميزة التنافسية برزت مع أعمال: اإلتجاه الثاني ▪

 Mkadok وأعمال 1991 سنة Barny، 1984 سنة Wernerfelt فيما بعد من قبل العديد من الباحثين مثل:

 المقاربة المبنية على الموارد.أين برز مفهوم ، 2001 سنة
 وفيما يلي عرض لمختلف آراء الباحثين والمفكرين لنظرتهم للميزة التنافسية، حيث:

ويشرح بورتر هذا التعريف  "محور أداء المؤسسات في سوق المنافسة" :ابأنه M. Porter مايكل بورترُيعرفها  ▪
على أنه قدرة امتالك المؤسسة الفرصة على تخفيض التاكاليف وتنويع حافظة األنشطة وكذلك سياسة تركيز 

 15ناجحة.
ُقدرة المؤسسة على تلبية حاجات ورغبات الزبائن المختلفة وذلك بتوفير المنتجات ذات ": وُتعرف أيضًا بأنها ▪

الوقت المطلوب وهذا يعني تلبية حاجات الزبائن بشكل أكثر كفاءة وفعالية جودة عالية وسعر مناسب وفي 
 16."ومختلف عماا تُقدمه المؤسسات المنافسة داخل نفس الصناعة واألسواق

"ُقدرة المؤسسة على صياغة وتطبيق ااِلسترتيجيات التي تجعلها في مركز أفضل بالنسبة  كما ُتعرف بأّنها: ▪
ي نفس النشاط، وتتحقق من خالل استغالل األفضل لإلمكانيات والموارد الفنية للمؤسسات األخرى العاملة ف

والمادية والمالية والتنظيمية باإلضافة إلى القدرات والكفاءات والمعرفة وغيرها من اإلمكانات التي تتمتع بها 
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ة التنافسية ببعدين ويرتبط تحقيق الميز  ،المؤسسة والتي ُتمكنها من تصميم وتطبيق استراتيجياتها التنافسية
 17."أساسيين هما القيمة المدركة لدى العميل، وقدرة المؤسسة على تحقيق التاميز

أصول أو موارد أو كفاءات ُتمكن المؤسسة من تقديم  الميزة التنافسية مكن القول بأنعلى ما سبق يُ  وبناءً 
 المنتج أو الخدمة بشكل أفضل من المنافس ويصعب تقليدها.

، الفعاليةالعوامل األربعة األساسية التي تبني الميزة التنافسية وتشمل  hill and jones مند كل كما حدا 
وتستطيع أي مؤسسة أن تتبناها بغض النظر عن صناعتها أو منتجاتها  ،واإلستجابة للزبائن ،اإلبتكار ،الجودة

قاس بمقدار المدخالت تُ  فالفعالية ،18البعض اأو خدماتها التي تُقدامها وجميع هذه العناصر متكاملة مع بعضه
تتمثل في قدرة  الجودةرض، رأس المال....إلنتاج مخرجات معينة، في حين أن الالزمة من جهد بشري، األ

المؤسسة على تقديم إنتاج عاٍل يزيد من قيمة هذا المنتج في نظر المستهلكين مماا يسمح للمؤسسة برفع سعره، 
فهو عبارة عن الجديد الذي يمكن أن تقدمه المؤسسة لزبائنها وقدرتها على تلبية حاجاتهم بطريقة  االبتكارأما 

 أفضل من منافسيها.
وتجدر اإلشارة ان كل من العوامل األربعة لها تأثير كبير في بناء الميزة التنافسية ألي مؤسسة من خالل 

 جات منافسيها مما يسمح لها برفع أسعارها.تخفيض تكلفة اإلنتاج أو عن طريق تفرد منتجاتها عن منت
 19تبرز أهمية الميزة التنافسية للمؤسسة من خالل أنها:السابقة ومن خالل المفاهيم 

 وأفضلية على المنافسين، وبالتالي تُتيح لها نتائج أداء عالية؛ وكمياً  نوعياً  تعطي المؤسسة تفوقاً  -
 ثنين معا؛داء أو في قيمة ما تقدمه للزبائن أو اإلعمال متفوقة في األتجعل مؤسسة األ -
وتحفزهم الستمرار  ،تساهم في التأثير اإليجابي في مدركات الزبائن وباقي المتعاملين مع المؤسسة -

طالته؛  وتطوير التعامل وا 
ظرًا لكون الميزة التنافسية مستندة على موارد المؤسسة وقدرتها وجدارتها، لذلك فإنها تعطي حركية ن -

 ؛وديناميكية للعمليات الداخلية للمؤسسة
ُتمثل العنصر االستراتيجي الحرج الذي ُيقدم فرصة جوهرية لكي ُتحقق المؤسسة ربحية متواصلة  -

 20بالمقارنة مع منافسيها.
 االستراتيجيات التنافسية العامةثانيًا: 

في مجال تحديد األسعار  هي عبارة عن إطار يحدد أهداف المؤسسة االستراتيجيات التنافسية العامة
والتكاليف، وتمييز المنتجات أو الخدمات، بحيث تتمكن المؤسسة من بناء وتعزيز مركزها التنافسي، ومواجهة 

وتتحدد  21المنافسين والزبائن والموردين وتهديدات الدخول والمنتجات البديلة،في قوى التحليل الهيكلي المتمثلة 
 استراتيجية التنافس من خالل ثالث مكونات أساسية وهي:

التي تعتمد على التكلفة المنخفضة إذ تسمح للمؤسسة بوضع أسعار هي و استراتيجية الّريادة في التكلفة:  ▪
بيع أقل مقارنة من المنافس، وتكون موجهة إلى أسواق مستهدفة كبيرة مما يؤدي إلى زيادة حجم مبيعاتها 

السوقية، وتتطلب أساليب وأدوات محكمة تتعلق بالتسهيالت البيعية ذات الكفاءة العالية ومالحقة وحصتها 
 22مستمرة للتكلفة بهدف تقليصها؛



07/22، ص.ص8201 جوان ،(2العدد )( /04المجلد )مجلة أبحاث ودراسات التنمية،   

13 
 

هي اإلستراتيجية التي تقوم على إيجاد خصائص فريدة في منتجاتها أو خدماتها بحيث إستراتيجية التميز:  ▪
ومن أمثلة المؤسسات الكبيرة  23وتكون متفوقة على ما يقدمه المنافسون؛ ،ينظر لها بتقدير كبير من العمالء

، واللتان تعمالن في مجال منتجات Matterbillerومؤسسة  IBMالتي تتبع هذه االستراتيجية نجد مؤسسة 
 24تكنولوجيا المعلومات، وتجهيزات البناء والتشييد على الترتيب.

استراتيجية تنافسية تعتمد على التركيز على قطاع محدود من السوق أو على منتج هي  إستراتيجية التركيز: ▪
وتسعى المؤسسة هنا إلى اإلستفادة من ميزة تنافسية في  ،معين، أو على مجموعة من الزبائن دون غيرهم

 25السوق المستهدف من خالل تقديم منتجات ذات أسعار أقل من المنافسين بسبب التركيز.
أن اعتماد هذه االستراتيجية والنجاح في تطبيقها مشروط بوجود المنافسين األقل قوة  Porterوأوضح 

والجهود اإلعالنية والترويجية الموجهة بعناية من جانب المؤسسة كي تتالءم مع خصوصية الجزء المستهدف 
 26من السوق.

 
 مصادر الميزة التنافسيةثالثًا: 

ومتعددة نظرًا العتمادها على موارد المؤسسة، وما تتيحه البيئة الخارجية للميزة التنافسية مصادر متنوعة 
 27للمؤسسة من مجاالت تتفوق فيها، وهي:

لملموسة مثل العوامل األساسية لإلنتاج، الطاقة االمرتبطة بموارد المؤسسة الملموسة وغير  المصادر الداخلية ▪
الموجودات...وغيرها. كذلك قد تتأتى الميزة التنافسية من النظم اإلدارية والموارد األولية، قنوات التوزيع، 

المستخدمة والمطورة، وأساليب التنظيم االداري، وطرق التحفيز، ومردودات البحث والتطوير واإلبداع، 
 والمعرفة؛

ما يؤدي إلى وهي كثيرة ومتعددة وتتشكل من خالل متغيرات البيئة الخارجية وتغيرها، م المصادر الخارجية ▪
إيجاد فرص وميزات يمكن أن تستغلها المؤسسة وتستفيد منها، كظروف العرض والطلب على المواد األولية، 

 المالية، والموارد البشرية المؤهلة وغيرها؛
 يمكن للمؤسسة ان تبني ميزة تنافسية من خالل خياراتها اإلستراتيجية الخاصة بالتكامل األفقي والعمودي ▪

تحالفات اإلستراتيجية واإلندماج مع اآلخرين. وهذا ما سنوضحه في المحور التالي من دراستنا والتنويع وال
 هاته.

ُيمكن اعتبار أن سمعة المؤسسة وشهرتها من أهم مصادر الميزة التنافسية غير الملموسة والمؤثرة على  ▪
  28المؤسسة وسير نجاحها في السوق.

 ظاهرة اإلندماج بين المؤسسات المحور الثالث:
ُيعد اإلندماج من أساليب التنويع الخارجي الذي تعتمده المؤسسة للدخول إلى مجاالت أعمال جديدة حيث 
يساعد المؤسسة على تحقيق أهدفها عن طريق مضاعفة مبيعاتها وأرباحها نتيجة زيادة خطوط اإلنتاج أو خطوط 

 فاعليتها. لذا سنتطرق في هذا المحور إلى النقاط التالية:تقديم الخدمات، وعليه زيادة 
 مفهوم اإلندماج ودوافعه؛ -
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 .أنواع اإلندماج -
  مفهوم اإلندماج ودوافعهأواًل: 

اهتموا بهذا الذين إهتمام مختلف الباحثين والمفكرين االقتصاديين، وغيرهم  *إستقطب مفهوم اإلندماج
عديدة،  وُينظر إليه من زوايا مختلفة، وفيما يلي سنقوم بعرض بعض التعاريف المصطلح لكونه مرتبط بمجاالت 

 المتعلقة بهذه المصطلح.
 إندماج "ِاندمج الشيء في الشيء أي دخل فيه واستحكم، أما اإلندماجُيمكن تعريف كلمة : االندماج لغة ▪

 29شيئان أو أكثر فيعني إتحدا وانضما". 
التعريفات الخاصة باإلندماج، شأنها شأن تعدد التعريفات الخاصة بالمصطلحات العلمية اختلفت : اصطالحا ▪

 األخرى، ونورد فيما يلي أهم تعريفات اإلندماج والفرق بينها وبين مصطلح اإلستحواذ:
ويمكن أن يكون هذا اإلندماج من خالل المزج  ،إتحاد بين مصالح مؤسستين أو أكثر"بأنه  باالندماجيقصد  ▪

امل بين مؤسستين أو أكثر وظهور كيان جديد، أو من خالل قيام أحد المؤسسات ِبضم مؤسسة أو أكثر الك
لكيانها، كما قد يتم اإلندماج من خالل سيطرة كاملة أو جزئية على مؤسسة أخرى أو أن يتم بشكل إرادي 

 30طوعي أو قسري".
بعملية االندماج مع مؤسسة أخرى، كما أنه ُيركز هذا التعريف على الصفة القانونية للمؤسسة بعد قيامها 

أوضح أشكاله وأنواعه وكذا األساليب التي ُتمكن من االندماج باإلضافة إلى توضيح األهداف والدوافع التي 
 تسعى المؤسسات على تحقيقها من خالل انتهاجها لعمليات االندماج.

باالتفاق على بقاء واستمرار مؤسسة واحدة فقط، مع قيام أكثر من مؤسسة كذلك "بأنه  االندماج ُيوصف ▪
 31انتهاء باقي المؤسسات األخرى المندمجة، وذوبانها في شخصية المؤسسة الباقية".

نجد أن هذا التعريف ُيركز على الموجودات التي سيتم نقلها بعد عملية اإلندماج بين المؤسستين بمعنى 
)الباقية(، مع بقاء المؤسسة  الدامجةالفانية( إلى المؤسسة ) المندمجةنقل األصول والخصوم من المؤسسة 
 المندمجة كوحدة تابعة للمؤسسة الباقية.

تأسيسًا على ما تقدم ُيمكن تعريف اإلندماج بأنه أسلوب أو طريقة للنمو الخارجي للمؤسسة التي بواسطته 
تنافسية، من خالل اإلستفادة من مزايا تتمكن المؤسسة من تحقيق أهدافها والمتمثلة أساسًا في تعظيم ميزتها ال

 التعاون اإليجابي بينهما.
من خالل عملية  األهدافوبناًء على ما سبق يمكن القول بأن المؤسسات تسعى إلى تحقيق عدٍد من 

 32ُيمكن تلخيصها في النقاط التالية: اإلندماج
االستفادة من وفورات الحجم الكبير لإلنتاج ُيعتبر االندماج أسلوب لزيادة األرباح من خالل تحقيق الربح:  ▪

ووفورات في المجاات المالية والبحوث، وهذا ُيساعد على تقليل التكاليف التي كان من الممكن أن تدفعها 
 المؤسسة إن كانت تتبع سياسات النمو الداخلي؛

عدالت النمو وال عملية االندماج من شأنها أن تساعد المؤسسات التي تسعى إلى تعظيم متحقيق النمو:  ▪
تستطيع بسبب تعارضها مع أهداف المساهمين إلى شراء مؤسسات تتصف بمعدالت نمو مرتفعة وبالتالي 
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االستفادة من الوفورات المتحققة من عملية االندماج عن طريق النمو بمعدالت أسرع مما يمكن لكل من 
األرباح وتتصف بمعدالت نمو المؤسستين تحقيقه. وكذلك العكس، فالمؤسسة التي تسعى إلى تعظيم 

منخفضة وال تتوافر لديها الكفاءة ترى من عملية االندماج هدفًا مغريًا، حيث مثل هذه األحوال يمكن تحسين 
 األرباح واألداء وفي نفس الوقت تحقيق هدف النمو. 

 إستراتيجية هجوميةإما إتباع فإن الداوافع التي تكمن وراء اإلندماج هي   Hanerوفي ضوء إسهامات هانر 
بهدف تحسين المركز السوقي من خالل تكوين مؤسسة أكبر حجمًا وذات أسواق أوسع لمنتجاتها بموارد مالية 

بيئة والمحافظة على البقاء في دفاعي أقل من خالل االستفادة من اقتصاديات الحجم، أو أنها تقوم به بهدف 
شديدة التنافس وصد ومقاومة بعض المشاكل التي قد تواجهها مثل التقادم التكنولوجي والعمل على التكيف مع 
التطورات التكنولوجية أو فقدان أحد األسواق الخاصة بالسلع الرئيسية، أو أي نوع من الصعوبات التي قد تواجه 

 المؤسسة أثناء حياتها.
 

 اإلندماجأنواع ثانيًا: 
 لالندماج عدة أشكال تبعًا لمعايير التصنيف المعتمدة، ولعل أهمها ما يلي:

 33وفقًا بهذا المعيار يمكن التمييز بين ثالثة أنواع هي:حسب طبيعة نشاط المؤسسات:  ▪
ويشمل اندماج مؤسسات تعمل وتتنافس في نفس المجال ونفس نشاط العمل االندماج األفقي:  -

االستفادة من اقتصاديات الحجم، تقليل التكاليف وتعزيز القوة السوقية، لكن وهذا ما يؤدي إلى 
هذا النوع من االندماج يخلق مشكلة االحتكار وعلى إثر هذا قامت الحكومات بتنظيم عمليات 

 االندماج األفقي لما لها من تأثير سلبي وقوي على المنافسة؛
ومترابطة األنشطة اإلنتاجية تعتمد في  ويشمل اندماج مؤسسات متكاملة االندماج العمودي: -

المستهلك وتأمين الموارد والسيطرة على -إنتاجها على بعضها في سبيل تحقيق عالقة المورد
 توزيع المنتوجات؛

يتم بين مؤسستين أو أكثر تعمالن في أنشطة مختلفة، غير مترابطة فيما  االندماج المتنوع: -
 إلى زيادة المنتجات والتوسع إلى أسواق أخرى.بينها حيث يمكن هذا النوع من االندماج 

 دراسة حالة االندماج بين شركتي "فايزر" و "فارماسيا" :الرابعالمحور 
قبل أن نسرد تجربة االندماج التي حدثت بين مؤسستي فايزر وفارمسيا، ُنعرج قليال على إعطاء 

 احصائيات حول ظاهرة االندماج في العالم ككل.
 "فايزر" و"فارمسيا"لمحة عن شركتي أواًل: 

هي شركة األدوية العالمية األمريكية، وُسميت على اسم مؤسسها الصيدلي "شارلز فايزر" وقد  "زر"فاي
كشركة  نيويوركفي مدينة تشرلز إيرهات و تشارلز فايزرمن قبل عمومة  1849في عام   "زر"فايتأسست شركة 

العديد من عمليات االستحواذ بما في ذلك وارنرالمبرت في عام  "زر"فايوحققت شركة ُمصنعة للمواد الكيميائية. 
 2009.34، وايث في عام 2003وفارمسيا في عام  2000
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 35العديد من االندماجات لشركة فايزر منها: 2010 /2000 وعليه فقد شهدت الفترة من سنة
 ؛1865شركة وارندر المبرت وهي شركة أمريكية ونشأت عام  االندماج مع:  2000 ▪
 ؛1888شركة فارماسيا األمريكية نشأت عام  االندماج مع:  2003 ▪
 شركة وايث الكندية؛ االندماج مع: 2009 ▪
 شركة كينج فارما. االندماج مع: 2010 ▪

اسيا من أجل توسيع نطاق العمل وسنركز في هذه الورقة البحثية عن إنضمام شركة فايزر مع شركة فارم
 من جهة واالستفادة من مزايا أخرى.

 ثانيًا: تحليل أثر االندماج بين شركتي "فايزر" و "فارماسيا" على مؤشرات الميزة التنافسية 
، كما حققت شركة مليار دوالر 32، حققت شركة فايزر عائدات عالمية بلغت أكثر من 2001في سنة 

 36.مليار دوالر 13.8فارماسيا عائدت مبيعات تجاوزت 
، لتصير واحدة من أسرع الشركات نموًا واألكثر قيمة في 2003أفريل  16وبدأ العمل كشركة موحدة في 

أصبحت شركة فايزر اآلن  2003في عام  مليار دوالر 7.1العالم. وبفضل ميزانية البحث والتطوير التي بلغت 
لذا سنعرض أهم اآلثار الناجمة عن عملية إندماج شركة فايزر مع شركة  37األدوية الرائدة في العالم. شركة

 فارماسيا. 
 )الوحدة مليار دوالر( 1990/2002خالل الفترة المؤشرات المالية لشركة فايزر قبل اإلندماج : (01)الجدول رقم 
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 على معطيات الشركة من الموقع اإللكتروني التالي: : من إعداد الباحثين باالعتماد المصدر 
2005)-https://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500archive/snapshots/(1990 

 
شهدت نموًا في إجمالي اإليرادات وبوتيرة مستمرة من  من خالل الجدول السابق نالحظ أن شركة فايزر

حيث شهدت السنوات الثمانية األخيرة ارتفاعا ملحوظًا  في إجمالي إيراداتها وهذا ما  2003إلى غاية  1990سنة 
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مليار  14,700إلى  1996سنة  مليار دوالر 10,021.4انعكس على أرباحها والقيمة السوقية لها حيث ارتفعت من 

حيث ارتفعت إجمالي اإليرادات من  2000، واستمر نمو اإليرادات بوتيرة متزايدة من سنة 1999سنة  دوالر
وهذا ما يفسر اإلستراتيجية التي اتبعتها   2001سنة  مليار دوالر 29,574إلى   2000سنة  مليار دوالر 16,204

 حيث (Warner-Lambert) وارندر المبرت شركة إلى دمج 2000خالل مسار حياتها حيث استهدفت في سنة 
إلى  مستهدفة بذلكقامت بتنويع خطوط منتجاتها بعدها و  ملكية ليبيتور بالكامل(pfizer) ة فايزر اكتسبت شرك

وهذا  (Warner-Lambert) وارندر المبرت وهذا ما  توسيع السوق من خالل استيعاب السوق الشخصية شركة
قامت شركة  2003، وفي سنة 2002في عام مليار دوالر  32,259 ما أدى إلى زيادة وتضاعف إيراداتها فبلغت 

رماسيا، وقد حققت نتائج جيدة منذ دمجها واالندماج مع شركة فا االستحواذ فايزر باستثمار رأسمالها في عملية
 pfizer) )فايزر  حيث تضاعفت إيرادات شركة وأحدثت الفرق في قيم مؤشراتها الماليةالنتائج  لشركة فارماسيا

إلى  2003في عام ، انخفضت أرباح الشركة . ومع ذلك2003في عام مليار دوالر  44,736وبلغ إجمالي اإليرادات 
بعدما كانت تشهد مليار دوالر   178,394.6محققة بذلك انخفاض في القيمة السوقية للشركة إلى مليار دوالر  3,910

 ارتفاعا في السنوات السابقة.
 

 (الوحدة مليار دوالر)2003/2018: المؤشرات المالية لشركة فايزر بعد االندماج خالل الفترة (02)الجدول رقم 
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 معطيات الشركة من:من إعداد الباحثين اعتمادًا على : المصدر      
 (2004/2018السنوية لشركة فايزر للفترة )التقارير المالية  -
 http://fortune.com/global500/2017/list/filtered?searchByName=pfizerالموقع اإللكتروني التالي:  -

عرفت تطورًا في مختلف مؤشراتها المالية سواء كانت  أن شركة فايزرالسابق نالحظ  الجدولمن خالل 
في إجمالي اإليرادات أو األرباح وحتى في القيمة السوقية للمؤسسة، وهذا ما يدلُّ على أدائها القوي في بيئة تشتد 

 بها المنافسة حيث:



 بن منصور، زهار آسيا.                       دور استراتيجيات التنويع باإلندماج في تحسين الميزة التنافسية للمؤسسة د.موسى

18 
 

وهذا االرتفاع راجع إلدراج نتائج مليار دوالر  48,988زادت إجمالي اإليرادات إلى  2004في عام  ▪
 3,910، وهذا ما انعكس عليها باإليجاب في زيادة أرباحها من (pharmacia Corporation)فارماسيا 

 مليار دوالر 178,394.6لتزيد قيمتها السوقية من  2004عام مليار دوالر  11,361إلى  2003عام مليار دوالر 
 ؛2004 مليار دوالر عام 281,603.2 إلى

وهذا راجع إلى فقدان مليار دوالر  47,405فلقد شهدت إجمالي اإليرادات انخفاضا إلى  2005أما في عام  ▪
التفرد األمريكي في بعض المنتجات الرئيسية من جهة،  ولكن هذا ما انعكس عليها بالسلب في 

لتنخفض قيمتها السوقية من  ميار دوالر 8,085إلى  2004عام مليار دوالر  11,361انخفاض أرباحها من 
 ؛2005 مليار دوالر عام 194,005.3إلى  2004 سنة مليار دوالر 281,603.2

وهذا لألداء المتميز للمؤسسة  2005مقارنة بسنة  %2فقد بلغ إجمالي اإليرادات بزيادة  2006وفي سنة  ▪
 ولألدوية المحمية ببراءات االختراع؛

وهذا  2006 بعاممقارنة مليار دوالر  48,418بلغ إجمالي اإليرادات فنموا في إيراداتها  2007وشهدت سنة  ▪
ومن العديد  مليار دوالر 2بقيمة  2005راجع إلى زيادة إجمالي إيرادات األدوية التي تم إطالقها منذ عام 

من جهة، باإلضافة إلى ضعف الدوالر األمريكي بالنسبة للعديد من  2007من المنتجات في عام 
العمالت األجنبية خاصة اليورو والجنيه اإلسترليني والدوالر الكندي، والذي أدى إلى زيادة   اإليرادات 

 ؛%3أي بنسبة  مليار دوالر 1.5بمقدار 
في  مليار دوالر 54,657مقارنة بـ  مليار دوالر 51,584إلى  2013ي سنة ف %6وانخفضت اإليرادات بنسبة  ▪

وهذا راجع الستمرار  %4أي بنسبة مليار دوالر  1.9وهو ما يعكس انخفاضًا في التشغيل قدره  2012سنة 
تآكل ليبيتور ذات العالمات التجارية في الواليات المتحدة وأوروبا وبعض األسواق المتقدمة، باإلضافة 

 ؛مليار دوالر 1.3 ى خسائر المنتجات األخرى من التميز بحواليإل
فلقد شهدت كل من إيراداتها وأرباحها نموًا متزايًدا حيث ارتفع إجمالي  2018إلى غاية  2015ومن سنة  ▪

، وبنفس الوتيرة 2018في سنة  مليار دوالر 53,647إلى  2015في سنة   مليار دوالر 48,851إيراداتها من
وهذا ما أثر  2018عام  مليار دوالر 11,153إلى  2005في عام مليار دوالر  6,960فلقد زادت األرباح من 

إلى  2016سنة  مليار دوالر 183.298هي أيضا من  تإيجابًا على القيمة السوقية للشركة حيث ارتفع
 وهذا ما عزز مكانتها في السوق.  2018عام  مليار دوالر 211.115
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 )الوحدة مليار دوالر(( 2018 – 2003المؤشرات المالية لشركة فايزر خالل  الفترة )تطور  :(01)الشكل رقم 

 
 (2004/2018السنوية لشركة فايزر للفترة )التقارير المالية من إعداد الباحثين اعتمادًا على : المصدر

 
من خالل الرسم البياني أن شركة فايزر في تطور مستمر سواء تعلق األمر باإليرادات أو األرباح أو حتى 
القيمة السوقية لها. وبهذا فإن فايزر عرفت نقاًل حقيقيا حيث نمت وتجاوزت متطلبات النمو وهذا من خال 

ا من خالل القيام باالندماج مع استراتيجياتها المتبعة بهدف غزو أسواق جدد وتنويع خطوط المنتجات وهذ
 شركات قائمة وناجحة لتعظيم ميزتها التنافسية والحفاظ على مركزها في السوق ضمن كوكبة المنافسين.

 
 )الوحدة مليار دوالر(( 2018 – 2003القيمة السوقية لشركة فايزر خالل  الفترة )تطور  :(02)الشكل رقم 

 
 (2004/2018السنوية لشركة فايزر للفترة )التقارير المالية من إعداد الباحثين اعتمادًا على : المصدر      
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من خالل الرسم البياني نالحظ أن القيمة السوقية لشركة فايزر تشهد تذبذبا حيث قفزت قيمتها من 
وهذا نتيجة اإلستراتيجية المنتهجة من طرفها والمتمثلة مليار دوالر  281,603.2إلى  2003سنة مليار دوالر  178,394.6

في مواجهة منافستها القوية فارماسيا من خالل القيام باالندماج معها، وقد سمحت لها هذه اإلستراتيجية من 
 ضمان مكانتها في السوق وتقويته وتحسين ميزتها التنافسية من خالل تعظيم القيمة السوقية لها.

 الخاتمة:
إستراتيجية االندماج من أهم اإلستراتيجيات التي تعتمدها المؤسسة للقيام بعمليات النمو، ومن ثم ُتعتبر 

تعظيم ميزتها التنافسية وغزو أسواق جديدة، والقيام بعمليات البحث والتطوير بأقل تكلفة في بيئة تتسم بالمنافسة 
 الشديدة.

تهجت هذه اإلستراتيجية وزادت من جاذبيتها لما وتعد شركة فايزر الصيدالنية من أبرز الشركات التي ان
قدمته للشركة من نمو واستمرار في التطور، وهذا من خالل الحفاظ على مستويات اإليرادات من جهة وتخفيض 
التكاليف من جهة أخرى، خاصة فيما يتعلق بعمليات البحث والتطوير في المجال الصيدالني، ويمكن إيجاز أهم 

 ا شركة "فايزر" من وراء اندماجها مع شركة "فارماسيا" فيما يلي:النتائج التي حققته
ومن بينها شركة  المتطورة بالفعل للشركات هامن خالل استهدافوهذا توسيع قسم األبحاث والتطوير  ▪

تطور البحث والتطوير هو مفتاح التفوق في السوق ، باعتبار أن منتجات وخدمات مربحة "فارماسيا" ذات
 ؛ئدات أعلىعاعليه تحقيق و 

تستهدف فايزر من خالل قيامها بهاته اإلستراتيجية المنافسين الرئيسين في السوق حيث قامت باالندماج   ▪
بليون يورو وهذا لمواجهة المنافسة الشديدة  107بصفقة بلغت قيمتها  (Warner-Lambert) شركة مع 

 ؛(Upjohn)التي فرضتها شركة فارماسيا والتي بدورها انضمت لشركة 
تعمل شركة فايزر من خالل انتهاجها لعملية االندماج ليس فقط توسيع منتجاتها بل بالعكس فإن هدفها هو  ▪

 غزو أسواق جديدة؛
ولهذا فعلى كل المؤسسات بما فيها المؤسسات الجزائرية أن تحذو سياسة شركة فايزر والعمل على القيام 

ا التنافسية أو حتى بغرض البحث والتطوير وبهذا جعلها باالندماج مع مؤسسات إما بهدف النمو أو تعظيم ميزته
 أكثر صمودا في بيئة تحتدم فيها المنافسة القوية بين المؤسسات. 
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سهامها في قضايا التنمية االقتصادية بين اآلمال المعقودة و  هداف األالصناعة السياحية في الجزائر وا 
 المفقودة

 ، الجزائرعلي، البليدة يجامعة لونيس   1نبيل بن مرزوق )طالب دكتوراه(
BENMERZOUG Nabil, University of BLIDA 2, Algeria 

 الملخص:
أسعار المحروقات، لذا  انخفاضتأتي هذه الدراسة في سياق زمني لالقتصاد الجزائري الذي يمر بمنعرج حاسم خصوصا في ظل    

وجب البحث عن حلول لتحقيق التنمية االقتصادية، حيث تعتبر الصناعة السياحية البديل األقوى نظرًا لما تزخر به الجزائر من موارد 
نعاش هذا القطاع الراكد حيث ال يعقل  انبعاث. إلخ، لذلك وجب البحث عن حلول راديكالية من أجل طبيعية وتاريخية وثقافية .. وا 

أن يظل تمويل التنمية في الجزائر رهين تقلبات وتذبذبات أسعار المحروقات في البورصات العالمية؛ وتم التوصل في هذه الدراسة 
ها حيث تعاني من مشاكل هيكلية ومعاضل تنظيمية، والدليل على ذلك أن الصناعة السياحية في الجزائر ليست في أفضل حالت

 ، ليبقى هذا القطاع سجين سوء تسيير.%2ضعف مساهمة الصناعة السياحية في الناتج المحلي اإلجمالي لم تتجاوز 

 السياحة، الصناعة السياحية، التنمية االقتصادية، اإليرادات السياحية. الكلمات المفتاحية:
Summary:  

   This study comes in the context of the Algerian economy, which is passing through a critical period, 

especially in the light of the decline in fuel prices, so the search for solutions to achieve economic 

development, where the tourism industry is the most powerful alternative given Algeria's natural, 

historical and cultural resources, The search for radical solutions for the resurgence of this stagnant 

sector where it is inconceivable that the financing of development in Algeria remains subject to the 

volatility and volatility of the prices of fuel on international stock exchanges; The study found that 

the tourism industry in Algeria is not in the best condition as it suffers from structural problems and 

organizational problems. This is evidenced by the weakness of the tourism industry's contribution to 

GDP not exceeding 2%, to keep this sector prisoners of bad conduct. 

Keywords: tourism, tourist industry, economic development and tourism revenues. 

 مقدمة:

تعتبر الصناعة السياحية أسرع الصناعات نموًا في اآلونة األخيرة، وذلك نظرًا لألهمية الكبيرة وآثارها المختلفة    
على القطاعات االقتصادية األخرى عن طريق المضاعف السياحي، حيث أضحت هذه الصناعة موردًا رئيسيا 

االقتصادية، وتوفير فرص العمل سواء بطريقة  لعديد من الدول من خالل مساهمتها الفعالة في عملية التنمية
 مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، وهو ما كان دافعا للتوجه نحو تنمية هذا المجال واستغالل هذا المورد.

تتمتع الجزائر بإمكانيات طبيعية ومناخية وبيئية وحضارية وتاريخية وثقافية تجعلها قطب سياحي متميز على    
لو أحسن استغالل الزخم الهائل من موارد الجذب السياحي السابقة الذكر، بيدا أن الواقع الميداني الخارطة العالمية، 

يشير إلى أن الصناعة السياحية في الجزائر ليست في أفضل حاالتها فهي تعاني العديد من المشاكل الهيكلية 
نعاش هذا والمعاضل التنظيمية على مختلف المستويات واألصعدة، لذا وجب البحث عن ح لول من أجل إنبعاث وا 

                                                           
1 benmerzoug.nabil14@gmail.com 
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القطاع الراكد حيث ال يعقل أن يظل تمويل التنمية في الجزائر رهين تقلبات وتذبذبات أسعار المحروقات في 
 البورصات العالمية.

 وعليه مما سبق يمكن طرح اإلشكالية التالية:   

 كيف تساهم الصناعة السياحية في التنمية االقتصادية بالجزائر؟   

 ولإلجابة على اإلشكالية السابقة تم تقسيم هذه الورقة البحثية إلى المحاور التالية:   

 للصناعة السياحية والتنمية االقتصادية. اإلطار النظري المحور األول:

قليميا. فريقيا وا   المحور الثاني: تنافسية الصناعة السياحية عربيا وا 

 ؤشرات التنمية االقتصادية في الجزائر.المحور الثالث: الصناعة السياحية وآثارها على م

 المحور األول: ماهية الصناعة السياحية.

 أوال: ماهية الصناعة السياحية.

تعتبر الصناعة السياحية في االقتصاد المعاصر من القطاعات االقتصادية الهامة، من خالل آثارها المترتبة    
على القطاعات االقتصادية األخرى مثل: القطاع الصناعي، القطاع الفالحي ... إلخ، فهي مصدر من مصادر 

واحتلت مكانة هامة في اقتصاديات الكثير من  خلق الثروة، حيث عرفت السياحة في السنوات األخيرة تطورًا كبيراً 
 الدول.

 تعريف الصناعة السياحية.-1

اختلف الباحثون حول تعريف موحد لتفسير ظاهرة السياحة وذلك بسبب اختالف الزاوية التي ينظر منها الباحث    
عن األنشطة االقتصادية  خر كظاهرة اقتصادية ال تختلفنظر إليها من زاوية اجتماعية واآلإلى السياحة، فالبعض ي

 األخرى، وآخرون يركزون على الجوانب السياسية ودورها في تقوية العالقات بين الدول.

 1: "نشاط السفر بهدف الترفيه، وتوفير الخدمات المتعلقة لهذا النشاط".يمكن تعريف السياحة بأنها -

قامة  : "مجموعة الظواهر/األحداثكما تعرف الصناعة السياحية على أنها - والعالقات الناتجة عن سفر وا 
أصحاب البلد، والتي ال يكون لها أي ارتباط بأي نشاط ربحي أو نية لإلقامة الدائمة حيث تكون بمثابة الحركة 
الدائرية التي يبدأ فيها الشخص أو المجموعة الترحال بداية من البلد األصلي أو مكان اإلقامة الدائمة وبالنهاية 

 2لمكان".العودة إلى نفس ا

قامة يالسياحالصناعة وهكذا يمكن تعريف  - ة على أنها "مجموعة الظواهر /األحداث والعالقات الناتجة عن سفر وا 
غير أصحاب البلد، والتي ال يكون لها أي ارتباط بأي نشاط ربحي أو نية لإلقامة الدائمة حيث تكون بمثابة الحركة 

المجموعة الترحال بداية من البلد األصلي أو مكان اإلقامة الدائمة وبالنهاية الدائرية التي يبدأ فيها الشخص أو 
   3العودة إلى نفس المكان".
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 أنواع الصناعة السياحة: -2

باختصار توجد الكثير من األصناف والتقسيمات لموضوع السياحة، من أهمها: سياحة المغامرات وحب     
حة الترفيه واالستجمام والترويح عن النفس، السياحة الدينية كزيارة االستطالع، سياحة التجارة واألعمال، سيا

األماكن المقدسة، السياحة الثقافية كزيارة المتاحف والمعالم األثرية، السياحة الساحلية والصحراوية، السياحة 
 لخ.لعالجية، السياحة الرياضية، ... إا

 والشكل التالي يوضح ذلك:   

 أنواع الصناعة السياحية.(: 01الشكل رقم )

 
  من إعداد الطالب باالعتماد على:المصدر: 

 .39، ص: 2015،عمان، األردن، دار صفاء للنشر والتوزيع، 01ط:  "السياحة البيئية المستدامة بين النظرية والتطبيق"،فؤاد بن غضبان، -

 .51، ص: 2008اإلسكندرية، مصر، دار الفكر الجامعي، "مدخل إلى علم السياحة"، أحمد فوزي ملوخية،  -

 .21، ص: 2014، عمان، األردن، دار األكاديميون للنشر والتوزيع، 01ط:  "اإلدارة السياحية الحديثة"،سمير رفقي الرحبي،  -

 الفوائد االقتصادية واالجتماعية لصناعة السياحية.-
( تريليون دوالر أمريكي، 9أي ) GDP% من الناتج المحلي بالعالم 10السياحية حوالي  يمثل قطاع الخدمات   

. وما زال هذا القطاع يؤدي 2016% من الصادرات غير المنظورة لعام 30% من الصادرات العالمية، و7ويشكل 
( مليون 266من خالل توفير ) 2014% في عام 4دورا بارزا ومحركا رئيسيا لخلق فرص العمل الذي تزايد بنسبة 

 ( من مجموع الوظائف.9.1%) 1/11فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، أي 

لعل أبرز فوائد قطاع السياحة واألسفار هو دفع قطاعات اقتصادية أخرى من خالل ظاهرة األثر المضاعف،    
فالسياحة أحد محركات النمو االقتصادي الديناميكية، ألنها تسهم في زيادة الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي 

 .وبالتالي دفع عجلة التنمية االقتصادية ي والفالحيتحريك عجلة اإلنتاج الصناع
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 (: أهمية الصناعة السياحية.02الشكل رقم )

 
Source: WTTC, World Travel and Tourism council. Economic Impact 2017. 

مليار دوالر ( 1,260تعد صناعة السياحة أوسع الصناعات عالميا، حيث وصلت إيراداتها إلى ما يزيد عن )   
ألغراض الترفيه واالستمتاع حسب تقرير  %51( مليون سائح، منهم 1184، بعدد سياح تجاوز )2015في عام 

فقد  2017أما في سنة  ( مليون سائح1235فقد بلغ عدد السياح ) 2016المنظمة العالمية للسياحة، أما في سنة 
هذا وتشير دراسات والتوقعات إلى عدد السياح سوف ينمو ويزداد إلى أن  ( مليون سائح،1322بلغ عدد السياح )

( مليار يوميا، أما في األجل الطويل 5وبمعدل إنفاق ) 2020مليار سائح بحلول عام  (1.4يصل إلى أكثر من )
 4( مليار سائح.1.8فمن المتوقع أن يصل عدد السياح العالمي إلى ) 2030

 (: توزيع السياح عبر القارات.03شكل رقم )

 
Source: WTTC, World Travel and Tourism council. Economic Impact 2017. 
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 ضرورات الصناعة السياحية.-4

السياحة كنشاط لها اتصاالتها باألنشطة األخرى حيث يأخذ منها ويعطيها وهي جسر عابر وناقل يتم من خالله    
عبور االقتصاد الوطني بل والعالمي من وضع معي إلى أفضل األوضاع وأرقى وأحسن وتتمثل ضرورة السياحة 

 في الشكل التالي:

 (: ضرورات الصناعة السياحية.04شكل رقم )

 
 .25مصطفى يوسف كافي، مرجع سبق ذكره، ص:  صدر:الم

 ثانيا: اإلطار النظري للتنمية االقتصادية.

 سنتطرق في هذه النقطة إلى أهم التي تناولت مفهوم التنمية االقتصادية ثم سنتعرف على أهميتها وجل متطلباتها.    

 التنمية االقتصادية. تعريف-1

 5."من النماء وهو الزيادة والكثرة وتنمية شيء تعني إحداث النماء فيه" التنمية لغة:-

اختلف االقتصاديون كثيرا حول هذا المفهوم وال نكاد نحصل على تعريف متفق عليه بين الباحثين  اصطالحا:-
ويعود السبب في ذلك كما يقول الدكتور إبراهيم العسل إلى أن كل باحث يعرفها انطالقا من األيديولوجية الحاكمة 

ون ازدياد في الناتج الوطني وزيادة في دخل لفكره واختصاصه، فبينما يراها االقتصاديون والرأسماليون واالشتراكي
يذهب االجتماعيون إلى أنها وسيلة لتمكين اإلنسان من تحقيق  –مع اختالفهم في السبل الموصلة إلى ذلك  -الفرد

ذاته وتحقيق قدر أكبر من الرفاه وتأمين مستوى أرفع لنمط حياته وبالتحديد االجتماعي منه والصحي والتعليمي 
 6والخدماتي.
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: "فهي العمليات التي يمكن بها توحيد جهود المواطنين والحكومة لتحسين األحوال هيئة األمم المتحدةتعريف -
االقتصادية واالجتماعية والثقافية في المجتمعات المحلية، لمساعدتها على االندماج في حياة األمة والمساهمة في 

 7تقدمها بأقصى قدر من المستطاع".

التنمية بأنها" مجموعة من اإلجراءات والتدابير الهادفة إلى بناء آلية اقتصادي  بواد قجيعبد الرحمان ويعرف -
 8ذاتية تتضمن زيادة حقيقية في دخل الفرد لفترة طويلة".

 9إن التنمية تعني ارتفاع الدخل الفردي لفترة زمنية طويلة مصحوبة بانخفاض مستوى الفقر".جيرالد مايير: "حسب -

تنمية هي "تلك العملية متعددة األبعاد التي تهدف إلى إحداث تغيرات جذرية في الهياكل وبصفة عامة فال-
االجتماعية والنظم السياسية واإلدارية جنبا إلى جنب مع زيادة معدل النمو االقتصادي وتحقيق العدالة في توزيع 

 الدخل الوطني والقضاء على الفقر والوصول إلى الرفاهية االجتماعية".

 التنمية االقتصادية: ةأهمي-2

تعتبر التنمية االقتصادية الهدف األهم التي تسعى مختلف الدول لبلوغه ألنها تعمل على رفع مستوى المعيشة    
 10لسكان وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم وبتالي تكمن أهمية التنمية فيما يلي:

 زيادة الدخل الحقيقي وتحسين معيشة المواطنين. •
 توفير فرص عمل للمواطنين. •
 لع والخدمات المطلوبة إلشباع حاجات الموطنين.توفير الس •
 تقليل الفوارق االجتماعية واالقتصادية بين طبقات المجتمع. •
 تحسين وضع ميزان المدفوعات. •

 التنمية االقتصادية. متطلبات-3
لكي تستطيع أي دولة بلوغ التنمية االقتصادية البد من توافر مجموعة من العوامل والمتطلبات الضرورية    
 11همها:أ 

 التخطيط وتوفير البيانات والمعلومات الالزمة. .1
 اإلنتاج بجودة وتوفير تكنولوجيا المالئمة. .2
 توفير الموارد البشرية المتخصصة. .3
 وضع السياسات االقتصادية المالئمة. .4
 توفير األمن واالستقرار ونشر الوعي التنموي بين أفراد المجتمع. .5

قليميا.المحور الثالث: تنافسية  فريقيا وا   الصناعة السياحية عربيا وا 

الغرض من إدراج التنمية السياحية في الوطن العربي وافريقيا، هو معرفة وتقييم تنافسية قطاع السياحة في    
الجزائر بهذه الدول التي تتمتع ببعض القواسم المشتركة والخصائص المتجانسة نسبيا مع الجزائر من الموارد 

 ية والثقافية وغيرها من الخصائص المشتركة. المادية والبشر 
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 .2017الدول اإلفريقية األكثر زيارة من حيث عدد المسافرين الدوليين لعام (: 01جدول رقم )

RANK DESTINATION 
INTERNATIONAL 

TOURIST ARRIVALS 
1  MOROCCO 10.1 MILLION 
2  SOUTH AFRICA 8.9 MILLION 
3  EGYPT 9.13 MILLION 
4  TUNISIA 5.3 MILLION 
5  ZIMBABWE 2.0 MILLION 
6  ALGERIA 1.7 MILLION 

 .2017العالمي لعام تقرير تنافسية السياحة واألسفار الصادر عن المنتدى االقتصادي المصدر: 

عتالء المغرب صدارة ترتيب الدول اإلفريقية في زيارة عدد السياح حيث بلغ عدد نالحظ من الجدول أعاله إ    
مليون  (1,7)فريقيا في زيارة عدد السياح بـ: إ  6( مليون سائح، في حين نجد الجزائر في المرتبة10,1السياح )

قومات الطبيعية إال أننا نالحظ أن قطاع السياحة في الجزائر يعاني سائح، بالرغم من توفر نفس الشروط والم
العديد من المشاكل والمعاضل التنظيمية ويبقى قطاع السياحة سجين سوء التسيير لذلك وجب البحث حلول 

 راديكالية من أجل إنعاش هذا القطاع الراكد واستغالل اإلمكانيات المتوفرة أحسن استغالل.

يقات والعراقيل التي حالت دون تحقيق التنمية السياحية في الجزائر على الرغم من المقومات ومن بين المع    
 12السياحية المتوفرة في الجزائر، نذكر منها:

الفساد اإلداري والمالي وضعف اإلصالح اإلداري وسوء استخدام الموارد المالية وهدرها والتي كانت من العوامل  -
 التنمية السياحية.األساسية في تهميش 

ضعف الوعي السياحي لدى أفراد المجتمع وهذا يرجع إلى ضعف اإلعالم السياحي الذي أثر بشكل سلبي  -
 على عملية التوعية.

 اإلهمال للمناطق السياحية واألثرية. -
 النقص الكبير في الكوادر المؤهلة والمدربة ذات التخصص في مجال السياحة والفندقة. -

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Morocco
https://en.wikipedia.org/wiki/South_Africa
https://en.wikipedia.org/wiki/Egypt
https://en.wikipedia.org/wiki/Tunisia
https://en.wikipedia.org/wiki/Zimbabwe
https://en.wikipedia.org/wiki/Algeria
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 .2017الدول العربية األكثر زيارة من حيث عدد المسافرين الدوليين لعام (: 02رقم )جدول 

RANK DESTINATION 
INTERNATIONAL 

TOURIST ARRIVALS 

1  SAUDI ARABIA 17.9 MILLION 

2  UNITED ARAB EMIRATES 14.2 MILLION 

3  MOROCCO 10.1 MILLION 

4  EGYPT 9.13 MILLION 

5  TUNISIA 5 3.  MILLION 

6  JORDAN 3.7 MILLION 

7  QATAR 2.9 MILLION 

8  OMAN 1.8 MILLION 

9  ALGERIA 1.7 MILLION 

10  LEBANON 1.5 MILLION 

11  BAHRAIN 1.2 MILLION 

 .2017العالمي لعام تقرير تنافسية السياحة واألسفار الصادر عن المنتدى االقتصادي المصدر: 
نالحظ من الجدول أعاله إعتالء المملكة العربية السعودية لصدارة ترتيب الدول العربية األكثر زيارة من حيث    

مكة –، ولعل السياحة الدينية بامتالك أرض الحجاز للحرمين والبقاع المقدسة 2017عدد المسافرين الدوليين لعام 
مليون زائر، السيما ألداء مناسك الحج  (18)ت الحصيلة السنوية تبلغ حدود ، جعل-المكرمة والمدينة النبوية

 .والعمرة، إضافة إلى الهجرة من أجل العمل في قطاعات المحروقات والبتروكيماويات وغيرها
تحتل دولة اإلمارات العربية المتحدة الوصافة في ترتيب الدول العربية األكثر زيارة من حيث عدد المسافرين    

هد هذه الدولة قفزة نوعية في االستثمار العمراني والبناء والتشييد، على غرار مليون، حيث تش (14,2)الدوليين بـ: 
مدينة دبي التي تحوي برج خليفة وجزيرة النخلة، إضافة إلى كونها مركز مالي وتجاري عالمي، دون اغفال نيل 

مر الذي يجعل . األ2015طيران اإلمارات لجائزة سكاي تراكس العالمية كأحسن خدمات جوية في العالم لسنة 
 13تدفق األجانب طبيعي ومنطقي.

مليون سائح ثالثة أرباع ( 1,7)بـ:عربيا في عدد السواح الزائرين للجزائر  9في حين نجد الجزائر تحتل المرتبة   
 منهم من المهاجرين الجزائري المقيمين في الخارج.

 .2017تنافسية الصناعة السياحية في الجزائر في عام -
 2017دولة شملها مسح المنتدى االقتصادي العالمي في تقرير عام  136من بين  118الجزائر الرتبة تقبع    

دولة  14من  12لمؤشر تنافسية قطاع السياحة واألسفار، وتتذيل الترتيب العربي حسب نفس المؤشر في الرتبة 
( مليون دوالر بدخول 307.7لي ) شملها المسح السنوي، حيث بلغت عائدات قطاع السياحة واألسفار الجزائر حوا

في التنمية  2017( مليون مسافر ثالثة أرباعهم من المغتربين، حيث ساهم النشاط السياحي خالل سنة 1.71)
( عامل يمثل حوالي 327306من الناتج الخام، أما على مستوى التشغيل، فإن القطاع يشغل ) %3.5الوطنية ب 

https://en.wikipedia.org/wiki/Saudi_Arabia
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Arab_Emirates
https://en.wikipedia.org/wiki/Morocco
https://en.wikipedia.org/wiki/Egypt
https://en.wikipedia.org/wiki/Tunisia
https://en.wikipedia.org/wiki/Jordan
https://en.wikipedia.org/wiki/Qatar
https://en.wikipedia.org/wiki/Oman
https://en.wikipedia.org/wiki/Algeria
https://en.wikipedia.org/wiki/Lebanon
https://en.wikipedia.org/wiki/Bahrain
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مليار دوالر  (4)التوظيف المباشرة وغير المباشرة، وحسب الوزارة الوصية فإن الجزائريين يدفعون  من نسبة 3%
 .سنويا في السياحة الخارجية

 .2107(: مؤشرات تنافسية صناعة السياحة واألسفار لعام 03رقم ) الجدول

 املـــــــــــــــــؤشر
 اجلــــــــــــزائر

 التنقيط الرتتيب
   املؤشر الفرعي أ: البيئة التمكينية

 04 110 : بيئة األعمال1عمود 
 5.3 81 : السالمة واألمن2عمود 
 4.9 89 : الصحة والنظافة3عمود 
 04 112 : املوارد البشرية وسوق العمل4عمود 
 3.7 96 : جاهزية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت5عمود 

   السياسات والظروف املواتية للسياحة والسفراملؤشر الفرعي ب: 
 2.8 131 : حتديد أولويات السياحة والسفر6عمود 
 1.5 134 : االنفتاح الدويل7عمود 
 06 04 : األسعار التنافسية8عمود 
 3.7 106 : االستدامة البيئية9عمود 

   املؤشر الفرعي ج: البنية التحتية
 2.1 100 للنقل اجلوي: البنية التحتية 10عمود 
 2.5 105 : البنية التحتية األرضية واملينائية11عمود 
 2.1 131 : البنية التحتية للخدمات السياحية12عمود 

   املؤشر الفرعي د: املوارد الطبيعية والثقافية
 2.2 124 : املوارد الطبيعية13عمود 
 2.1 53 : املوارد الثقافية وسفر األعمال14عمود 

 .2017تقرير تنافسية السياحة واألسفار الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي لعام  المصدر:

من الجدول أعاله ومن خالل القراءة الفاحصة لألرقام نالحظ أن نقاط ورتبة المؤشرات لتنافسية الصناعة    
السياحية لتونس كانت أفضل من الجزائر حيث ال تزال الجزائر بعيدة ومتأخرة في أغلب المجاالت لصناعة 

يضا حتى بنسبة لمؤشر الموارد الطبيعية السياحية، وهو ما يجعلها وجهة غير محبذة لدى السواح األجانب ونجد أ
 نجدها تحتل مراتب متأخرة وهذا يعود إلى اإلهمال لهذه الموارد الطبيعية وعدم الترويج والتسويق لها.

من خالل أن الجزائر تقبع في مراتب متأخرة في مختلف المؤشرات الفرعية، منها مؤشر البيئة التمكينية في    
، ويعزى هذا التأخر الضارب 66في مقابل نجد أن تونس تحتل الرتبة  110تحتل الرتبة عمود بيئة األعمال نجدها 

 بأطنابه أن مناخ االستثمار يعاني من تفشي الفساد المالي واإلدارة والبيروقراطية والرشاوي ... إلخ.
السياسات والظروف المواتية للسياحة والسفر في هذا المؤشر نجد أن الجزائر  للمؤشر الفرعي ب:أما بالنسبة 

من أجل النهوض  2025تتذيل الترتيب العالمي على الرغم من برمجة المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آفاق 
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شاريع والبرامج والرقي بصناعة السياحية إلى ان الواقع الميداني وحصيلة األرقام تشير عكس ذلك لتبقى هذه الم
دولة في  136من أصل  134والرتبة  131مجرد حبر على ورق وحبيسة األدراج، حيث نجدها تقبع في الرتبة 

تحديد أولويات السياحة والسفر واالنفتاح الدولي مقارنة بتونس التي تحتل مراتب متقدمة مقارنة بالجزائر، ومن هذا 
اهتمام بصناعة السياحية كبديل للصادرات النفطية، تحتل الجزائر  المؤشر نستنتج أن السلطات العمومية ال تولي

، حيث يمكن االعتماد عليها كعامل 4مرتبة في هذا المؤشر جديرة بالثناء بالنسبة لعمود تنافسية األسعار الرتبة 
 جذب واستقطاب السياح األجانب.

ؤشرين السابقين في احتالله لمراتب متأخرة : البنية التحتية هذا المؤشر ليس بعيدا عن المالمؤشر الفرعي ج   
 131و 100حيث نالحظ احتاللها في عمود البنية التحتية للنقل الجوي والبنية التحتية للخدمات السياحية الرتبة 

على التوالي، حيث مؤخرا منعت بعض الطائرات الجزائرية من الدخول للمطارات الصينية لعدم توفرها على شروط 
فة دوليا في الطيران المدني، أما بنسبة للنقل البري بالرغم من تخصيص الدولة ألغلفة مالية كبيرة السالمة المعرو 

من أجل تعبيد الطرقات حيث نجد الطريق السيار شرق غرب، إال أن العديد من الثغرات طالت المشروع والدليل 
تجة عن االختناق واالزدحام المروري، أعمال الترميم والصيانة التي ال تنتهي، التي تتسبب في مشاكل كبيرة نا

 وعليه يمكن القول أن البنية التحتية في الجزائر الزالت تعاني التأخر والضعف.
الموارد الطبيعية فالبرغم من امتالك الجزائر الموارد الطبيعية من جمال السواحل  للمؤشر الفرعي د:أما بالنسبة    

إال أن الصناعة السياحية طبقا لهذا المؤشر ال تزال بعيدة عن جو  وشساعة الصحراء ... إلخ، والتنوع الثقافي
للموارد الطبيعية والموارد الثقافية، حيث تحتاج هذه الموارد الطبيعية  53و 124المنافسة حيث احتلت الرتبة 

 ي.والثقافية المزيد من الرعاية واالهتمام بهدف احتالل مراكز تنافسية على األقل على المستوى اإلقليم

 المحور الرابع: الصناعة السياحية وآثارها على مؤشرات التنمية االقتصادية في الجزائر.

سيتم التطرق إلى دور ومختلف اآلثار وأوجه االستفادة من الصناعة السياحية وذلك لتحقيق التنمية االقتصادية    
 في الجزائر وذلك من خالل التركيز على النقاط التالية:

 لسياحي في الجزائر.مقومات النشاط ا -1
تتمتع الجزائر بإمكانيات طبيعية ومناخية وبيئية وحضارية وتاريخية وثقافية تجعلها قطب سياحي متميز على    

الخارطة العالمية، لو أحسن استغالل الزخم الهائل من الموارد السياحية، ومن أجل جعل السياحة تلعب دورا مهما 
نت طبيعية، والتي تتمثل في المناظر الطبيعية، الجبال، الشواطئ، الغابات، فال بد من توفر اإلمكانيات سواء كا

الصحاري، الينابيع والحمامات المعدنية الطبيعية هذا بإضافة إلى توفر اآلثار التاريخية والمعمارية والبيئية 
 والصناعات التقليدية، وكذلك العادات والتقاليد والفنون الشعبية المختلفة.

أما اإلمكانيات المادية فتتجسد في البنية التحتية كهياكل االستقبال ووسائل النقل، المطارات، الطرق والموانئ،    
السكك الحديدية ووسائل االتصال، والتي تعتبر من أهم العوامل التي تساعد على تطوير السياحة، إذ أثبتت العديد 

 14بنية التحتية في تطوير السياحة.من التجارب الدولية أهمية الدور الذي تلعبه ال
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 ويمكن تلخيص اإلمكانيات السياحية للجزائر في الجدول التالي:   

 (: اإلمكانيات السياحية في الجزائر.04جدول رقم )

 املالية واخلدمية بشرية وتارخيية طبيعية املقومات

 اإلمكانيات

مساحة شاسعة تقدر ب -
 كم.  2381741

 كم.1600شريط ساحلي بطول -
 حضائر وطنية. 07-
 تنوع يف التضاريس واملناخ.-
 محام معدين. 202-

 مصنفات تارخيية. 06-
العديد من املعامل -

 التارخيية.
 متاحف وطنية. 07-
تنوع الصناعات -

 التقليدية.

كم   118306شبكة نقل بري بطول -
وشبكة نقل بالسكة احلديدية بطول 

 كم.4200
 ميناء حبري. 13مطار جوي و 53-
 استيعابيةفندق بطاقة  1184-

 سرير. 92737
بنك ومؤسسة مالية موزعة يف  29-

 شكل فروع على املستوى الوطين.
 .72عبد الرزاق موالي لخضر، خالد بورحلي، مرجع سبق ذكره، ص:  المصدر:

 مساهمة الصناعة السياحية في االقتصاد الجزائري.-2
 تدفقات السياح. 2-1

 (: يوضح تدفقات عدد السياح.05)جدول رقم 
Années 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Entrées touristes 2 070 496 2 394 887 2 634 056 2 732 731 2 301 373 1 709 994 2 039 444 

Etrangers 654 987 901 642 981 955 964 153 940 125 1 083 121 1 322 712 

Algériens résidents 

à l’étranger 
1 415 509 1 493 245 1 652 101 1 768 578 1 361 248 626 873 716 732 

 وزارة السياحة والصناعة التقليدية.المصدر: 
 تدفقات عدد السياح.(: 05شكل رقم )

   
 وزارة السياحة والصناعة التقليدية.المصدر: 
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من خالل القراءة الفاحصة للجدول أعاله نالحظ أن عدد السياح في تزايد مستمر لكن المالحظ من الجدول     
أن ثالث أرباع من السياح هم جزائريون متواجدون في الخارج، حيث سجلت أعلى نسبة لتوافد السياح هي سنة 

نسبة مسجلة منذ االستقالل وهذا  مليون سائح وهي أعلى (2.7)أين وصل عدد السياح إلى ما يقارب  2013
(، وأيضا 2013-2004يرجع إلى النتائج اإليجابية من خالل تطبيق مخطط التنمية السياحية المستدامة للعشرية )

إلى المشاكل األمنية في كل من دول الجوار )تونس، مصر(، وهو ما جعل الجزائر وجهة سياحية محببة، أما في 
( مليون سائح، ليبدأ في ارتفاع بنسبة 1.7د توافد السياح ليصل إلى حدود ) نالحظ إنخفاض في عد 2015سنة 

( مليون سائح، ومن خالل هذه األرقام نالحظ أنه بالرغم ما تزخر به الجزائر 2أي ما يفوق) 2016سنة  19.27%
( 10حوالي ) ( مليون سائح، عكس دول الجوار أين استقبلت تونس3من إمكانيات طبيعية لم يتجاوز عدد السياح )

مليون سائح، ليبقى قطاع السياحة في الجزائر سجين سوء تسيير وغياب التسويق والترويج السياحي بشكل المالئم، 
  وغياب الثقافة السياحية لدى المواطن الجزائري ... إلخ. 

 المساهمة المباشرة للصناعة السياحية في الناتج المحلي اإلجمالي. 2-2

 مة المباشرة للصناعة السياحية في الناتج المحلي اإلجمالي.(: المساه06جدول رقم )

 Années 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Part du tourisme dans le PIB (%) 1,0 0,9 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 

 وزارة السياحة والصناعة التقليدية. المصدر:

 السياحية في الناتج المحلي اإلجمالي.(: يوضح المساهمة المباشرة للصناعة 06شكل رقم )

 
 وزارة السياحة والصناعة التقليدية.المصدر: 

من خالل الجدول أعاله نالحظ أن نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي اإلجمالي في الجزائر لم    
تعكس اإلمكانيات (، وتعد هذه النسبة ضعيفة جدا بحيث ال 2016-2010خالل فترة الدراسة ) %1.4تتعدى 

السياحية التي تزخر بها الجزائر، ويعزى هذا الضعف إلى عدم االهتمام بالقطاع السياحي في االقتصاد الوطني 
همال بقية القطاعات األخرى بما فيها القطاع السياحي،  وذلك بسبب ثقافة التواكل والتركيز على القطاع النفطي وا 



23/38، ص.ص8201 جوان ،(2العدد )( /04المجلد )مجلة أبحاث ودراسات التنمية،   

35 
 

لى أن توقعات مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي لعام ورغم الجهود المبذولة من طرف الدولة إ
وهي نسبة ضعيفة جدا ويعود ذلك إلى المنافسة الشديدة من قبل دول الجوار )تونس  %3,2تقدر ب  2027

 الذين لديهما الخبرة الكافية في هذا القطاع باإلضافة إلى توفر البنى التحتية. ،والمغرب(

 اإليرادات السياحية. 2-3

 (: اإليرادات السياحية.07جدول رقم )
Unité : millions de dollars 

 Années 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Recettes du tourisme récepteur 219 208 196 230 258 304 209 

Dépenses du tourisme émetteur 574 502 428 410 611 677 475 

 وزارة السياحة والصناعة التقليدية.المصدر: 

 (: اإليرادات السياحية.07شكل رقم )

 
 وزارة السياحة والصناعة التقليدية.المصدر: 

أما بالنسبة لإليرادات السياحية بالعملة الصعبة فيالحظ بأنها متذبذبة وضعيفة إذا ما قورنت باإلمكانيات    
( مليون دوالر، وسجلت 232(، )2016-2000إجمالي اإليرادات السياحية خالل الفترة )المتاحة، فقد بلغ متوسط 

مقارنة بين النفقات السياحية، نجد ، 2015عن سنة  %5.44انخفاضا في اإليرادات السياحية بنحو  2016سنة 
العمالت االجنبية التي تولدها ان المبلغ بالعملة االجنبية أنفق من قبل المواطنين في الخارج ال يزال اعلى من 

 .تدفقات الوافدة من غير المقيمين
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 مساهمة الصناعة السياحية في التشغيل والعمالة. 2-4

 (: مساهمة الصناعة السياحية في التشغيل.08جدول رقم )

 Années 2010 2011 2012 2013 2014  2015  2016  

Nombre d'Emploi 213 000 220 000 224 028 256 775 261 289 265 803 270 317 

Taux de croissance 7,58% 3,29% 1,83% 14,62% 1,76% 1,73% 1,70% 

 وزارة السياحة والصناعة التقليدية.المصدر: 

 (: مساهمة الصناعة السياحية في التشغيل.08شكل رقم )

 
 وزارة السياحة والصناعة التقليدية.المصدر: 

السياحة دورا كبيرا في المجتمع السيما من خالل توفير الراحة وتوفير مناصب الشغل المباشرة أو الغير تلعب    
المباشرة، حيث أن هذه األخيرة تعتبر من المشاكل االقتصادية التي تسعى كثير من الدول إلى تجاوزها، والجزائر 

ب الشغل مباشرة والغير المباشرة والجدول التالي تعتبر من الدول النامية حيث يلعب قطاع السياحة في توفير مناص
 (.2016-2010يوضح نسبة وعدد العاملين في قطاع السياحة خالل الفترة )

من خالل استنطاق أرقام الجدول أعاله فإن مساهمة قطاع السياحة في التشغيل في ارتفاع ملحوظ حيث فاقت    
، وذلك بسبب التسهيالت لفنادق والمقاهي والمطاعم( ألف منصب عمل في صناعة ا270ما يقارب ) 2016سنة 

  التي قدمتها الجزائر من برامج دعم التشغيل وكذا برامج تنمية قطاع السياحة.
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 الخاتمة:

خلصنا في هذه الدراسة أن قطاع السياحة له دور كبير في التنمية االقتصادية، لذا عملت الجزائر على االهتمام    
بهذا القطاع ويظهر ذلك ضمن برامج وسياسات الحكومة منذ العشرية الماضية، وكان لهذه المجهودات المبذولة 

الكلية كما تدل عليه المؤشرات التي كانت محل الدراسة،  آثار إيجابية واضحة على العديد من المتغيرات االقتصادية
 وخلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من الخصائص يمكن ذكر أهمها:

 تزخر الجزائر بإمكانيات سياحية ضخمة يمكنها أن تكون بديال تنمويا إذا أحسن استغالل هذا الزخم الهائل. -
المساهمة في الناتج المحلي، ضعف اإليرادات ضعف المردودية االقتصادية لصناعة السياحية )ضعف  -

 السياحية، ضعف المساهمة في توفير مناصب الشغل ... إلخ(.
هناك اهتمام كبير من طرف السلطات الجزائرية لتحسين وترقية الصناعة السياحية من أجل زيادة مساهمته  -

 في التنمية االقتصادية.
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 مؤسسة األوقاف في دعم التنمية المستدامة تفعيل دور
Activating the role of Awqaf Foundation in supporting sustainable development 

 
 ، الجزائر 1جامعة سطيف  1ي سهام ر سا

 جامعة برج بوعريريج، الجزائر  2د. ميلود زنكري 
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  :ملخــص

والمجاالت والمصارف التي اتجهت إليها األوقاف حسب أولويات المجتمع والحالة الحضارية  ضلقد اختلفت أولويات األغرا
التي يمر بها من تقدم وتخلف وهناك أمثلة تاريخية كثيرة لوقفيات متعددة في الوطن العربي  منها ما كان للحيوان وللنبات 

دعم التنمية الشاملة المستدامة، لكن الوقف بحاجة إلى إزالة والمصادر الطبيعية والمكتبات وغيرها، هذا ما يؤكد دور الوقف في 
الصورة الذهنية المغلوطة حوله بأنه فقط ألغراض محددة ال يرتبط بالتنمية المستدامة وال بالمجتمع المدني. وستتناول هذه الورقة 

 يلي:  دور مؤسسة الوقف في التنمية المستدامة من خالل ما
 .عالقة مؤسسة األوقاف بالتنمية المستدامة أوال: •

 .ثانيا:  دور مؤسسة األوقاف في التنمية االقتصادية المستدامة •

 .ثالثا: دور مؤسسة األوقاف في التنمية االجتماعية المستدامة •

 .التنمية االجتماعية، التنمية االقتصادية، التنمية المستدامة ،األوقاف :الكلمات الدالة
 

Summary:  

We have different priorities -purpose fields and the banks that have tended to endowments 

according to the priorities of the community and the state of civilization through which the progress 

and backwardness and there are historical examples of many Oukviac multiple in the Arab world , 

including what it was for the animal and plant and natural resources , libraries , etc. but the 

endowment needed to remove the mental image of misinformation around that only for specific 

purposes is not linked to sustainable development nor civil society . This paper will address the role 

of the endowment in sustainable development through the following: 
 •First: Awqaf relationship to sustainable development. 
 •Second: the role of in sustainable economic development. 
 •Third : the role of Awqaf in sustainable social development  .  

Key words : Awqaf, sustainable development, economic development. social development. 
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 تمهيد:
قد أظهرت فالقطاع التطوعي الخيري أو القطاع الثالث دورا هاما في االقتصاديات المعاصرة،  يؤدي

، حيث اإلجمالي% من الناتج المحلي 9أن هذا القطاع يساهم بأكثر من في أمريكا  أجريتالدراسات التي  إحدى
اقتصادية واجتماعية. هذه النتائج تسلم جدال ضرورة اهتمام  هذا القطاع على قطاعات لمدا خيصرفت 

مؤسسات مالية ذات  األوقافتعتبر مؤسسات  إذاالقتصاديين والخبراء في شتى المجاالت بهذا القطاع الهام. 
، فهي تمثل أهم مؤسسات العمل الخيري طبيعة مستدامة تنبع استدامتها من تجدد مواردها المالية بانتظام

توفير  إطاري فيجعلها تساهم بنشاطها في تحقيق التنمية المستدامة  ، وهو مااإلسالميي االقتصاد التطوعي ف
 .الموارد المالية الالزمة لتحقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية والبيئية

 : عالقة مؤسسة األوقاف بالتنمية المستدامةأوال
 عملية تنموية بحكم تعريفه. فهو مضمونه وحقيقته االقتصادية، هو إن نشاط مؤسسة األوقاف اإلسالمية في

يتضمن بناء الثروة اإلنتاجية من خالل عملية استثمار حاضرة، تنظر بعين البر واإلحسان لألجيال القادمة، 
ها على وتقوم على التضحية اآلنية بفرصة استهالكية مقابل تعظيم الثروة اإلنتاجية االجتماعية، التي تعود خيرات

 مستقبل حياة المجتمع بكامله.
 أوال: مفهوم الوقف وأنواعه وأقسامه

الحبس عن  التحبيـس، وهو معناه " الحبس والمنع "، ويسمى التسبيل أو الوقف في اللغة: مفهوم الوقف 
قد التصرف. أما الوقف في االصطالح الفقهي فقد تفاوتت تعاريف العلماء بحسب تفاوت نظرتهم إلى طبيعة الع

 ذاته من حيث اللزوم وانتقال الملكية ومدة الوقف.
 إعطاء منفعة شيء مدة وجوده الزما بقاؤه في ملك معطيه ولو ويعرفه " ابن عرفة  المالكي" بقوله: ) هو 

ويتضح من هذا التعريف أن الوقف عند المالكية ال يخرج عن كونه إرادة المالك بجعل منفعة مملوكة 1تقديـرَا(، 
 المستحقين لمدة ما، يراها الواقف.ألحد 
أما أبسط تعريف للوقف فهو عند " الحنابلة " فيعرفه "ابن قدامه الحنبلي" في كتابه "المغنى" بقوله:)  

 2تحبيس األصل وتسبيل المنفعة(.
أما تعريف الوقف في مختلف القوانين المعاصرة، فقد تأثرت باالختالفات الفقهية حول مفهـوم الوقف 

( وفي مادته الثالثة يعرف الوقف بأنه " حبس العين عن التملك على 91/10ه، فقانون الوقف الجزائري )وطبيعت
حبس العين فال  هو فقوام الوقف3على وجه من وجوه البر والخير". وجه التأبيد والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو

تصرف لجهات الوقف على مقتضى شروط والمنفعة  بالميراث والهبة وال تنتقل يتصرف فيها بالبيع والرهن
 الواقفين.

الغربية، فيقابله ألفاظ عدة تستعمل للداللة على العمل الخيري والتطوعي، مثل:  تأما الوقف في األدبيا
(Endowment - Trust - Foundation)( فلفظ .Endowment ،من معانيه المنح، الهبة، العطية، الوقف )
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 5المنظمة من دخل دوري،  أو منظمة لتمويلها، وما ينشأ عن الشخص أووتشمل أيضا ماال يوهب لشخص  4
نما يدل على ما هو يدل على مؤسسة أو وواضح أن هذا مصطلح ال موهوب لها بغرض تمويلها  منظمة بعينها وا 

 6تفعيل نشاطها الخيري. أو
أما القانون الفرنسي فقد عرف الوقف الخيري بأنه: ) رصد شيء محدد من رأس المال على سبيل الدوام، 

منح جامعة مبلغًا  بناء مدرسة، أو خاص( ويكون العمل الخيري العام كإقامة مستشفى أو لعمل خيري عام أو
 5لإلنفاق على جوائز علمية. عقارًا، إلنشاء كراسي علمية أو من المال أو

والمالحظ على هذه المصطلحات المتعددة في األدبيات الغربية في مجال العمل الخيري والوقفي أنها 
التصدق بمال وعدم التصرف فيه واستثماره وصرف عائده على  تتضمن معنى الوقف الذي يقوم على التبرع أو

 أغراض البر وأنشطة الخير.
 أنواع الوقف وأقسامه:

ما يخصص من عقارات وأموال لوجوه البر المتنوعة من رعاية  هو :Philanthropicالوقف الخيري 
 والتي تؤدي الوظيفة التكافلية الجماعية.صحية، وثقافية، وتعليمية، واجتماعية وأمنية وغيرها.

ابتكار  فهو  Family Posterity Trustويسمى أحيانا باألهلي،  :الذري أما الوقـف الخاص أو
كأن يكون على األسرة .الوقفية المرصودة لتحقيق المنافع ألشخاص بأعيانهم ويشمل المواردإسالمي محض، 

 واألوالد والذرية من بعدهم.
ما خص الواقف جزءا من منافعه وخيراته بذريته وترك جزءا آخر لوجوه البر  هو أما الوقف المشترك:

ذات   EconomicCorporationأشبه ما يكون بإنشاء مؤسسة اقتصادية فإنشاء وقف إسالمي هو العامة.
عملية تتضمن االستثمار للمستقبل والبناء للثروة اإلنتاجية من أجل األجيال القادمة، لتوزع  وجود دائم. فهو

إيرادات وعوائد. كل ذلك يجعل وقف كل من األسهم،  خيراتها في المستقبل على شكل منافع وخدمات أو
االستثمارية، والودائع االستثمارية في البنوك اإلسالمية من أهم األشكال الوحدات في الصناديق  والحصص أو

 .الحديثة للوقف التي تنسجم مع حقيقة المضمون االقتصادي للوقف اإلسالمي
ذا نظرنا إلى طبيعة ثمرات أو إنتاج الثروة الموقوفة، فإنه يمكن تقسيم األموال الوقفية إلى نوعين  منافع أو وا 

خدمات استهالكية مباشرة للغرض الموقوفة عليه، مثال ذلك المدرسة والمستشفى ودار األيتام،  هما: أموال تنتج
وجهًا من وجوه الخير العامة  والمسكن المخصص النتفاع الذرية. وهذا النوع من الوقف يمكن أن يكون غرضه 
ا النوع من األموال الوقفية اسم كالمدرسة للتعليم، أووجهًا من وجوه البر الخاصة كمسكن الذرية. ولنطلق على هذ

 .الوقف المباشر
ما قصد منه االستثمار في إنتاج أية سلع وخدمات مباحة شرعا، تباع  أما النوع الثاني من أموال الوقف فهو
 أرباحها على أغراض البر التي حددها الواقف، سواء أكانت دينية أو في السوق، لتنفق عوائدها الصافية أو

 .األوقاف االستثماريةهلية خاصة )ذرية(. ولنطلق على هذا النوع من األوقاف اسم خيرية عامة أم أ 
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 المرتكزات األساسية لفهم الطبيعة المستدامة للوقف :ثانيا 
إن إمعان النظر في المنظومة الفقهية لألوقاف وكذا استقصاء تاريخ الممارسة االجتماعية للوقف ليكشف 

طبيعة الوقف التنموية والمستدامة، حيث يظهر جليا أن الوقف نظام يكرس التنمية عن مرتكزات أساسية في فهم 
 7الشامل والمستديم، ولعل أبرز هذه المرتكزات مايلي:  ابمفهومه
 الوقف فكرة تنموية المنحى والمضمون: -1

تسم باالتساع فكرة تنموية المنحى، ذلك أن االحتياجات التي تعمل المؤسسات الوقفية لتلبيتها ت الوقف هو
 لمستديم ألصول الوقف وموارده، فتسبي الكمي والكيفي وال يمكن تلبية هذه االحتياجات والوفاء بها إال بنمو

 8المنفعة قائم على العمل الذي يضمن تراكما ماديا.
أما من ناحية المضمون االقتصادي فالوقف ينطوي على تنمية اقتصادية بهدف زيادة الناتج من السلع 

مات والمنافع في المجتمع، فالوقف يتضمن بناء الثروة اإلنتاجية من خالل عملية استثمار حاضرة لمصلحة والخد
كما يعبر الوقف اقتصاديا عن تحويل ألموال عن االستهالك واستثمارها في  9مصلحة المجتمع نفسه. الغير أو

يرادات تستهلك في المستقبل، جماعي إذن عملية تجمع  وفرديا، فه أو اأصول رأسمالية إنتاجية تدر منافع وا 
 االدخار واالستثمار معا. 

لشبكة واسعة من المشروعات ذات دائم مصدًرا لتمويل تشكل استثمار أموال الوقف وتثميرها كما أن عوائد 
النفع العام والمرافق الخدمية في مجاالت حساسة كالتعليم والصحة وتوفير الحاجات األساسية خاصة لفقراء 

مستوى النشاط يتولد عنه مجموعة من اآلثار االقتصادية واالجتماعية تنعكس األولى على  االمجتمع، مم
واألخـيـرة تنعـكـس في المجتمع،  الثروة والدخل توزيع هيكلو تها العامة، وميزاني الرعائي دور الدولةاالقتصادي و 

بشرية المرتكزة على اإلنسان كعامل فاعل ومتلقي للتنمية في نفس الوقت، إضافة إلى الحراك علـى التنميـة ال
 االجتماعي الذي يثيره النشاط الوقفي في المجتمع. 

 الحرية واإلرادة الحرة: -2
مارساته وأصوله يعد نموذجا لتحقيق الحرية بمعناها األوسع، وذلك من خالل تحرير الفرد إن الوقف في م

من حب وأثرة التملك.وتقديم نموذج عملي لكيفية أن تكون هناك مؤسسات حرة حتى من سيطرة القوة االجتماعية 
دارة اعتمدت على أسس محددة في النظام  10والسياسية والسلطة. ذلك أن الحرية واالستقاللية في الوقف تأسيسا وا 

الوقفي وهي احترام إرادة الواقف ضمن األحكام الشرعية بما يحقق استدامة الوقف، إضافة إلى اختصاص 
إلنشائه وضمان  المالية، الالزمة ةالقضاء بسلطة اإلشراف عليه وا عطاء الوقف الشخصية االعتبارية، والذم

 إستمراريته. 
 الوقف بين استدامة التحبيس واستمرارية التسبيل:-3 

التأبيد صفة مالزمة للوقف فال يجوز الوقف إال مؤبدا عند اغلب الفقهاء الن الغرض من  االستمرارية أو
ارية، حيث .ويختلف الوقف عن الصدقات األخرى بأنه صدقة جاالنتفاع بالموقوف على وجه الدوام الوقف هو
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الوقف، وجريان الصدقة مرتبط بدوام الوقف، ودوام الوقف  هب أغلب الفقهاء أن المقصود بالصدقة الجارية هوذي
ي جعل جمهور الفقهاء ذال يستلزم دوام المال الموقوف وبقاءه لتحقيق أهداف الواقفين، وشرط دوام الوقف هو

 ية الذين يقولون بجواز توقيت الوقف.المالك ذلكا الشرط .وقد خالفهم في ذيقولون بوجوب ه
إن شرط التأبيد واالستمرارية في الوقف له انعكاس مباشر على صيغة الوقف ودوره في التنمية المستدامة، 

االقتصادي واستثمار )إدارة  فالوقف سيجمع من خالصته العملية بين )حبس األصل( الذي يسهم في النمو
 ث( لتقديم المنافع التي تخدم اإلنسان والمجتمع.هذه العملية تمثل أهم إبداعات التجربة الوقفية حيةتسبيل المنفع

انتهت إلى معادلة تتأسس من خاللها عملية اقتصادية مستدامة ذاتية التمويل في عالقة مباشرة باألولويات 
 11االجتماعية والتي تضع اإلنسان األولوية األولى.

 
 م:االمستد التراكم والنمو-4 
يرمي إلى التنمية بما يحدثه من بناء للثروة اإلنتاجية وتراكم لرأس المال، ألن  إن الوقف بحكم التعريف 

إال شكل من أشكال رأس المال االستثماري المتزايد والدائم باعتبار خاصية التأبيد التي  الوقف في حقيقته ما هو
ل من مجال االستهالك إلى االستثمار في رؤوس أموال تحويل األمواتتوافر في الوقف.حيث يتضمن الوقف 

 12بعينها. تخصص لفئة بوصفها أو ، أوةمنفعة عام منتجة تدر إيرادا أو
إحدى كليات ومقاصد الشريعة،  أما تنمية األوقاف فهي أصل شرعي ومقصد كلي، ذلك أن حفظ المال هو

مصدر  بعملية التنمية واالستخالف في األرض، فالوقف هوكما أن الحفاظ على األموال الوقفية وتنميتها مرتبط 
مهم لتأسيس وتمويل مستدام لشبكة واسعة من المرافق الخدمية والمؤسسات ذات النفع العام تشمل التعليم 

 13والصحة والبيئة والثقافة وغيرها من المجاالت التنموية.
 الوقف نظرة للمستقبل: -5 
يتضمن بناء الثروة اإلنتاجية من خالل  صل وتسبيل الثمرة" فهوإن الوقف بحكم تعريفه "تحبيس األ 

 استثمار لمصلحة الغير أو عملية استثمار حاضرة، تنظر بعين اإلحسان لألجيال القادمة، فالوقف إذن كما هو
أيضا استثمار للمستقبل يحفظ لألجيال القادمة حقها في الثروة، حيث يستديم الوقف  لمصلحة المجتمع، هو

 14السابق الذي أنشأته األجيال السابقة وتنظم إليه األوقاف الجديدة التي ينشئها الجيل الحاضر.
وهي إطار مؤسسي السابق أن المؤسسة الوقفية هي مؤسسة مدنية ذات هوية مجتمعية  ليشير التحلي

يا وتطوعيا تنتمي لقطاع العمل الخيري والتطوعي تمارس نشاطا خير لإلسهام األهلي في جهود التنمية، 
 باألساس، هدفه خدمة المجتمع والصالح العام، باتجاه تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

 آليات الوقف في تحقيق التنمية المستدامة :ثالثا
بعد الكشف عن مدى تشابك العالقة بين الوقف والتنمية المستدامة، يتم تناول اآلليات والصيغ المستجدة 

ى من خاللها من أجل اإلسهام في دفع عجلة التنمية المستدامة، حيث كان من التي يمكن للوقف أن يسع
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الضروري استحداث صيغ عصرية للعمل الوقفي تستهدف استعادة الوقف لدوره الفاعل في تقديم الخدمات 
التنموية للمجتمع في إطار إسالمي مع تنظيم مشاركة شعبية في اإلشراف على شؤونه. وذاك من خالل رؤية 

املة تراعي احتياجات المجتمع وشؤونه وأولياته، وتوجه جهود المتبرعين بما يحقق تلك المصالح ويسير وفق متك
تلك األولويات في إطار العمل الوقفي الذي يؤسس لتلك الجهود ويعمل على ديمومتها واستمرارها. وذلك من 

 خالل:
 الصكوك الوقفية: -1

إن عملية إصدار الصكوك الوقفية تعني تظافر جهود المجموع الواقفين من أجل تمويل مشروع وقفي 
 معين)اقتصادي، اجتماعي، بيئي( من خالل شرائهم مجموعة من الصكوك التي يتم إصدارها من أجل ذلك.

ابل األموال هي الوثائق المحددة القيمة التي تصدر بأسماء مالكيها مق :تعريف الصكوك الوقفية-1-1
من يمثلها، وذلك بقصد تنفيذ مشروع وقفي معين، واستغالله، وتحقيق  أو التي قدموها إلى للجهة الموقوف عليها

 15غير ذلك. بيئية أو اقتصادية أو الغايات والحاجات الوقفية المقصودة من وراء ذلك، سواء كانت اجتماعية أو
على أساس أن مجموع المكتتبين في هذه الصكوك  وبالتالي هي حصص مشاركة في تمويل مشروع معين،

هم )الواقف(، والجهة المصدر لها هي )الناظر(، أما المبالغ المالية المكتتب بها بما تمثله من صكوك تكون 
بمجموعها مشروعا وقفيا هي )المال الموقوف(، أما الجهة التي ستخصص عوائد المشروع لإلنفاق عليها فهي 

 تمثل الموقوف عليه.
 أهمية الصكوك الوقفية:-1-2

تكمن هذه الطريقة في أنها من الطرق الناجعة والمستحدثة في تجميع الموارد المالية المتناثرة لدى  
جمهور الراغبين في وقف أموالهم في مشاريع كبيرة وناجحة، لما يترتب عليها من آثار في الواقع االجتماعي، 

 مة المشاريع الكبيرة، التي ال يتسنى لصغار المالك أن يقوموا بها. حيث يمكن عن طريق تجميع هذه الموارد إقا
وال شك أن صيغة التعاون في هذه الطريقة خاصة بالنسبة للذين يرغبون في إيجاد مشاريع خيرية اجتماعية 

قات يصبون إليه فتتوزع المبالغ النقدية الصغيرة في إطار الصد اوال يستطيعون القيام بذلك ويحجمون عما كانو 
المنقطعة، بعيدا عن العمل الوقفي الذي يؤسس لتمويل المشاريع الضرورية على المدى الطويل في إطار 

باإلضافة إلى ما تحققه من بعد إعالمي متميز يبشر بالوقف فتكون في متناول الصدقات الجارية والمستدامة. 
لعملية الوقفية طلبة المدارس والجامعات الجميع ويبادر الجميع إلى المشاركة في هذا الجهد الوطني، فتطال ا

 واألسر واألحياء السكنية أصحاب رؤوس األموال الكبيرة وغير ذلك.
وما يجدر ذكره أيضا أن فكرة إصدار الصكوك الوقفية ينبغي أن أال تقتصر على مؤسسة الوقف اإلسالمية 

المستقلة، ومؤسسات المجتمع المدني األخرى مثل فحسب، بل يمكن أن تتعدى ذلك إلى المؤسسات العامة 
تلفزة وغير ذلك.وهذا الالجامعات، ومعاهد التعليم، والمستشفيات، والبلديات، مواقع اإلنترنيت، ومحطات اإلذاعة و 

 من شانه أن يجعل الصيغة الوقفية أكثر تغلغال في الواقع االجتماعي وبعثه من جديد في مجتمعاتنا المعاصرة.
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 اديق الوقفية:الصن -2
وانطالقا من هذه الرؤية بدأ االهتمام باستحداث صيغ عصرية في سبيل تطوير مسيرة العمل الوقفي سميت 

لتشارك في جهود إحياء القطاع الوقفي من خالل ما تقوم به من مشروعات تنموية في   16بالصناديق الوقفية
لمشاريع الوقفية عبارة عن قوالب تنظيمية تتمتع إطار إدارة وتثمير العمل الوقفي بأسلوب مستحدث يجعل من ا

 17باالستقالل المالي واإلداري وتسعى باستقاللية لتحقيق الحاجات التنموية المطلوبة منها.
 :ةأهداف الصناديق الوقفي-2-1

 وقد تركزت أهداف الصناديق الوقفية على تمويل معظم متطلبات التنمية في المجتمع المعاصر ومنها:
 المجاالت االجتماعية غير المدعومة بالشكل المناسب من قبل الدولة والمؤسسات الطوعية األخرى. •

المجاالت ذات العائد االجتماعي العالي، والتي تخدم شرائح هامة في المجتمع من بينها المعاقين  •
 والفئات الخاصة وكبار السن واألطفال والخريجين الجدد.

 التي لم تحظ بالدعم والتمويل من الجهات الحكومية والطوعية األخرى.المجاالت ذات العائد البيئي  •

 مجاالت التي تمولها الصناديق الوقفية-2-2
 وفيما يلي عرض للحاجات والمجاالت التي تمولها الصناديق الوقفية:

 التنمية العلمية ورعاية التعليم والبحوث والدراسات التنموية. •

ة الصحية، التنمية البيئية، التنمية الثقافية والفكرية، دعم التعاون تنمية المجتمعات المحلية، التنمي •
اإلسالمي الخارجي. وتعتمد الصناديق الوقفية في تمويل نشاطاتها وتنفيذ برامجها على ريع األوقاف السابقة 

، عات األخرىإلى الهبات والوصايا والتبر  ةالمخصصة لها سنويا، وعلى ما يتم إيقافه لذات الغاية الحقا باإلضاف
حيث تكون أموال كل صندوق بمثابة وفق خيري، لتمويل إنشاء المشروع وتغطية تكلفة إدارته احتياجاته في 
المستقبل لضمان استمراره ونموه بوجود دخل دائم له، ومن ثم فإن اإلنفاق على المشروعات سيكون من عائد 

 18االستثمار ألموال الصندوق وليس من األموال ذاتها.
النـقود، لتمويل المشروعات الوقفية، حيث يقوم الصندوق باسـتدراج  متطورا لوقـفوهي تعتبر شكال  

لغرض معين، ثم يستعمل النقود المحصلة في بناء الغرض الذي يتمثل به  التـبرعات الوقفـية لمشروع معين أو
 .هذا الصـندوق

 الوقف المائي كرافد من روافد التنمية البيئية:-3
ألي مجتمع أن يتمتع بنوعية حياة مستدامة ال بد من تكوين بنية اقتصادية ومالية محلية تضمن  ليتسنى

االستقرار واألمن البيئي، ومن هنا يأتي دور الوقف البيئي. كمصدر للمساهمة في البناء المؤسسي والمالي 
الخدمات البيئية، حيث يمكن  والقانوني لتمويل ورفد العمل البيئي حتى نضمن توفير موارد للجيل القادم عبر

 19للوقف البيئي أن يساهم في المجاالت التالية:
 توفير الدعم للزراعات العضوية والصناعات النظيفة . •
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 دعم البحث العلمي في مجال التنمية والبيئة . •

 إنشاء مكتبة بيئية وتشجيع حركة الترجمة إلى العربية . •

 توثيق المعرفة المحلية في مجال البيئة والتنمية . •

 إنشاء شبكة محميات عربية. •

 تطوير تشريعات وسياسات بيئية على المستوى اإلقليمي. •

والمورد المائي يعتبر أهم الموارد الطبيعية التي تواجه تحديات جيوسياسية وصراعات دولية كبيرة، حيث 
 يمكن للوقف المائي أن يضمن استدامة هذا المورد الحيوي الهام عبر الطرق التالية: 

أعمال اإلنفاق من ريعه على  إذا كان الوقف عبارة عن مصدر مائي )بئر أوعين مثال(والهدف منه هو ▪
 ومؤسسات ومنافع أخرى، فان مياه الوقف في هذه الحالة تخضع بالكامل لنظام السوق، ويكون لها سعر مساو

 للمياه المعروضة في  السوق للبيع والشراء.

أو للزراعة  الحيوان توفير المياه لإلنسان أو إذا كان الوقف عبارة عن مصدر مائي وهدف الواقف هو ▪
 لموقوفة ال تخضع ألسعار السوق.دون مقابل، فان المياه ا

 المياه الالزمة لألراضي الزراعية الموقوفة، يتحمل الوقف الزراعي تكلفتها. ▪

المياه التي تلزم مؤسسات األوقاف مثل المدارس والمساجد ...يجري احتساب ثمنها باعتباره جزء من  ▪
 ؤسسات.مصروفات هذه المؤسسات، وتتكفل بدفعها موارد الوقف التي تمول تلك الم

يمكن القول أن خبرة نظام الوقف المائي يكشف أن مؤسسة الوقف هي طرف في توفير بعض مصادر 
توفير خدمة المياه ذاتها وفق نظام السوق. وأن هذا القطاع طرف في إدارة جانب من الموارد المائية  المياه، أو

 ك الموارد المستمدة من المصادر الجوفية أوالالزمة لالستعمال اإلنساني والحيواني والزراعي والمدني، وخاصة تل
السطحية، كما أن قطاع األوقاف طرف في تقديم المياه وفق منطق االقتصاد االجتماعي خارج نطاق السوق 

ومن هنا يتضح أن ثمة قواسم مشتركة بين تقاليد نظام الوقف في إدارة المياه 20أحيانا وطبقا له أحيانا أخرى.
 وتتلخص تلك المشتركات في الجدول التالي: لة للمياهومبادئ اإلدارة المتكام

 (:األوقاف ومبادئ اإلدارة المتكاملة للمياه01جدول رقم)

 مبادئ إدارة الوقف المائي مبادئ اإلدارة المتكاملة للمياه

المياه أساس الحياة، وهي مورد يجب المحافظة عليه وترشيد  المياه العذبة مصدر محدود وحيوي.
 استهالكه.

المياه سلعة اقتصادية اجتماعية بيئية أولوية البعد 
 ومراعاة البيئة.-االجتماعي

 تثمين المياه قاعدة عامة في نظام الوقف.-ال مياه بال ثمن

رعاية النظم االيكولوجية والمشاركة األهلية مع إشراف 
 حكومي عام 

ة مراعاة البيئة ونظمها الفرعية المحيطة، إلى جانب مراعا
 الثقافة الفرعية المحلية.

 .55مرجع سابق، ص، إبراهيم غانم البيومي، إسهام الوقف اإلسالمي في اإلدارة المتكاملة لمصادر المياه المصدر:
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 إدارة األوقاف المستدامة :ثانيا
المستدامة منهج إداري بديل يهدف إلى تحقيق التنمية  إن "اإلدارة المستدامة "للمنشآت والمؤسسات، هو

بأبعادها االجتماعية والبيئية واالقتصادية، يمكن استخدامه كمدخل بديل لتحقيق التميز التنافسي باعتبار أن 
االقتصادي المصحوب بتأمين استدامة الموارد الطبيعية واالقتصادية والبشرية، سوف يشكل مجاال  تحقيق النمو

ساعد المنشآت على تهيئة ميزات تنافسية يمكن أن تصل للتنافس بين المنشآت بحيث أن تبني هذا المدخل سي
من خاللها إلى التميز.  واإلدارة المستدامة تعني أيضا إدارة النشاطات والسياسات العامة ضمن إطار شامل 

تتفاعل هذه العناصر من أجل تحقيق  ثتتحدد فيه فلسفة المؤسسة تجاه قضايا اإلنسان والمجتمع والبيئة، حي
 يم.المستد النمو

 :تعريف اإلدارة المستدامة-1
"اإلدارة المستدامة لألوقاف فهي إطار مؤسسي إلدارة األوقاف وفقا لشروط ومتطلبات النماء المستديم، 
 بغرض تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية، حيث يتحقق التوازن بين النمو

الوقفية والتنمية االجتماعية والبشرية، دون اإلضرار بالبيئة واستنزاف الموارد والتراكم االقتصادي لألصول 
 21حق األجيال القادمة في االستفادة من هذه الموارد." الطبيعية واالقتصادية والحفاظ على

 مقومات اإلدارة المستدامة لألوقاف -2

تنمية مستدامة تشمل اإلنسان والمجتمع المشاركة االيجابية في إحداث  إن الهدف األساسي للوقف هو
من خالله تحقيق شروط النماء المستديم والتي على  مهذا الهدف مرتبط بوجود إطار مؤسسي فعال، يت قوتحقي

ضوءها يسترشد في تحديد المالمح المؤسسية لإلدارة الوقفية المستدامة. ومن أهم مالمح المؤسسة الوقفية 
 22المستدامة مايلي:

 :العمل المؤسسي -1
عندما يتبلور في  ةمردودي تشير الخبرة التاريخية إلى أن الفكرة التطوعية والعمل الخيري يكون أكثر فاعلية و

يمكنها من اإلسهام في تلبية الحاجات التنموية  شكل مؤسسة ذات قدرة على البقاء والتجدد واالبتكار على نحو
المتجددة والمتغيرة. وبالنظر إلى صفة التأبيد في الوقف فإن أفضل صيغة إلدارة شؤون الوقف هي العمل 

لنشاطات ويساهم في الرقابة عليه قيادات المجتمع المحلي والمهتمون المؤسسي الذي يراعى فيه تنويع العمل وا
والعمل الوقفي من خالل المؤسسة سوف يضمن االستدامة واالستمرارية، كما يتيح 23والمتأثرون بنشاطات الوقف.

 قفية نحوإمكانية إدارة الممتلكات الوقفية وما تدره من ريع بما يخدم أغراض التنمية من حيث توجيه الموارد الو 
 24االحتياجات التنموية الملحة.

 المسؤولية االجتماعية واالقتصادية: -2
تكون لهذا  ثأن "الشركة تتحمل التزاما كبيرا اتجاه المجتمع، بحي مضمون مفهوم المسؤولية االجتماعية هو

االلتزام أولوية على السعي وراء تحقيق الربح واألهداف األخرى بحيث يجب أن تفي المؤسسة بما هي مدينة 
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وبالنسبة لكثير من الشركات فإن المسؤولية االجتماعية تمتد لتشمل األعمال الخيرية كالتبرع  25للمجتمع".
 ت ومنح تقدم لمؤسسات تعليمية.هبا باألموال والبضائع والخدمات الخيرية واإلنسانية أو

 والمسؤولية االجتماعية للمؤسسة الوقفية المستدامة تكون على ثالث مستويات مرتبة كاآلتي:
:باعتبار أن النشاط االجتماعي يشكل المجال اإلستراتيجي للنشاط الوقفي والذي يركز المستوى االجتماعي-

 ية ألفراد المجتمع.والصحة وتوفير الحاجات األساس معلى مجاالت التعلي
:حيث أن وفاء المؤسسة الوقفية بالتزاماتها االجتماعية مرتبطة بمدى توافر الموارد المستوى االقتصادي-

الكافية والتمويل الالزم وهذا يستدعي ضرورة العمل على استثمار األوقاف وتنميتها بما يحقق وفاء المؤسسة 
 الوقفية بمسؤولياتها في تحقيق التنمية.

سؤولية االجتماعية والمسؤولية االقتصادية ترتب على المؤسسة الوقفية مسؤولية أخرى وهي ضرورة والم
 المحافظة على الموارد الطبيعية واالقتصادية أي دون اإلضرار بحق األجيال المقبلة والحفاظ على البيئة.

 اإلدارة الجماعية المستقلة: -3
جنبت األوقاف النزوع نحومركز  حيثاف ردحا من الزمن، اإلداري لألوق لقد ميزت االستقاللية الجانب

أسهمت في تشكيل النموذج اإلداري المتميز لألوقاف الذي أثبتت الوقائع التاريخية ة انت أهم صف، فكالسلطة
كالصحة والتعليم والبحث حيوية نجاحه وكفاءته في تقديم خدمات جليلة لألمة خالل قرون مديدة في مجاالت 

اف عن تولية ومن خالل حجج الوقف نأت بإدارة األوقة الحرة للواقفين عبر مختلف العصور رادفاإل .العلمي
الذي يحدد ناظر الوقف، فإن لم يحدد  فاألصل في إدارة األوقاف أن الواقف هو، وتوكيل الدولة بإدارة الوقف

نوع من اإلدارة المحلية التي تقوم على مبدأ الذرية أي مبدأ تشتيت  الواقف ناظرا فتأتي والية الوقف للقاضي أو
لواقف، هذه االستقاللية والمحلية المحلية لبيئة البطة ببيئة ضيقة هي سلطة اتخاذ القرار ومحلية هذه السلطة المرت

دارية صارمة يمكن أن تكون  دارية إضافة إلى رقابة مالية وا  يجب أن تدعمها تسهيالت تخطيطية وتموينية وا 
ي اتخاذ الخطأ ف وتقليل الفسادمما يساعد عمليا على إدارة فعالة لشؤون الوقف من خالل تقليل احتمال  مركزية.

 تتمتع بمعرفة كبيرة بظروف البيئة المحلية سوف المحلية ، إضافة إلى أن مجالس اإلدارةالقرار االستثماري
 .والحاجات التنموية الملحة

 الالمركزية والمحلية: -4
االختصاصات من قبل المركز إلى  بعض الصالحيات أو نقل السلطة أو على تفويض أو ةتقوم الالمركزي

الهيئات المحلية عند إدارة وتوجيه مختلف األنشطة التنموية.مع توافر قدر من الحرية في التصرف واتخاذ 
ن ميزة الالمركزية شائعة في مختلف جوانب نظام الوقف وفي جانبه اإلداري إ القرارات وتحديد االحتياجات.

ف عبر مختلف مراحله التاريخية إدارة مركزية موحدة كانت مختصة بصفة خاصة، حيث لم تتوفر لدى األوقا
بإدارة األوقاف بل وجدت إدارات متعددة غلبت عليها الصبغة المحلية، وكان أساس عملها هو)التسيير الذاتي( 

 .26وتحت إشراف القاضي" وبعيدا عن االندماج في جهاز اإلدارة الحكومية وفقا " لشروط الواقف
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قاف على أساس ال مركزي ومحلي سوف يحقق أهداف يتم من خاللها تقييم مدى فاعلية إن تنظيم األو 
 ونجاح المؤسسة الوقفية هذه األهداف:

العمل على زيادة مساهمة األفراد المجتمع المحلي في تطوير وتنمية المجتمع المحلي وذلك عن طريق -
 المشاركة الفعالة لألفراد في العمل الوقفي والرقابة عليه.

 رفع مستوى الوعي االجتماعي بأهمية العمل الوقف في خدمة المجتمع والتنمية.-
تحقيق التواصل والترابط بين المؤسسة الوقفية والمواطنين في المجتمع المحلي والتنسيق بهدف رفع كفاءة -

 أداء المؤسسة الوقفي في تقديم خدماتها. 
 ة الصحيحة لتلبية االحتياجات المحلية.االستغالل األفضل للموارد الوقفية وتوجيهها الوجه-
 اإلدارة الوقفية بالمشاركة: -5

تعتبر المشاركة الشعبية أحد أساليب التنمية المحلية المستقلة المعتمدة على الذات والموارد المحلية، والتي 
عمل معا على تؤكد على دور مهم ألفراد المجتمع المحلي وقياداته في معرفة احتياجات المجتمع وأولوياته وال

صدار القرارات  ثتحقيقها، حي أن إشراك المواطنين المحليين في إدارة النشاط التنموي من خالل وضع الخطط وا 
 سوف يزيد فرص النجاح لبرامج التنمية المحلية. هوالمتابعة والتقويم وجلب التمويل، كل

في إدارة وتشغيل نشاطات  إن تعبئة جهود فئات المجتمع من واقفين ومستفيدين من الوقف للمشاركة
المؤسسة الوقفية يوفر زخما بشريا يمكن تسخيره لصالح الوقف ويوفر أسلوبا قليل التكلفة ومتنوع الخبرات وعالي 

وتتعدد أشكال المشاركة الشعبية في نشاط المؤسسة الوقفية والنشاط الوقفي  27الفعالية في تنفيذ المشاريع الوقفية.
 تي:اآل حيث تتدرج على النحو

 تقلد منصب النظارة على الوقف.-
 العضوية النشيطة في مجلس إدارة المؤسسة الوقفية المحلية. -
 المشاركة التطوعية في أنشطة وفعاليات المؤسسة الوقفية.-
 المشاركة في دعم ومساندة المؤسسة الوقفية، بالدعوة للوقف والمساهمة في تمويل العمل الوقفي.-
 بالنشاط الوقفي ومراقبته.االهتمام العام -
 المشاركة في المناقشات غير الرسمية لشؤون الوقف.-
 التصويت عند انتخاب واختيار مجالس اإلدارة الوقفية.-
 التكاتف والتكامل النوعي: -6

التميز في أداء المؤسسة الوقفية المستدامة إال في بيئة مجتمعية متكاتفة ومتعاضدة ومتفاعلة  قال يتحق
تتمكن لوحدها من بلوغ  نكان حرص إدارة الوقف واجتهادها، ل افيما بين عناصرها ومكوناتها، فمهمإيجابيا 

 جلذلك فنجاح التنمية الوقفية يجب أن ينظر إليه ككل متكامل، يحتا مستوى التميز في ظل محيط معقد ومتغير.
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ياساتها ومؤسساتها الداعمة للنشاط إلى تكاتف وتعاضد اآلخرين: إدارة المؤسسة الوقفية وأفرادها، والدولة بس
ما يعني  المدني وغيرها. وهو ع، المجتمعالوقفي في المجتمع، الهيئات ذات الطابع العلمي والمهني، المجتم

 جعل نجاح المؤسسة الوقفية هما وطنيا وهدفا جماعيا.
فال بد من وجود عمل ثم  نإن تحقيق التنمية المستدامة لن يتحقق إال عبر شبكات من العمل المترابط، وم

تعاوني فيما بين المؤسسة الوقفية والمجموعات والهيئات الممثلة لمجموعة كبيرة من االهتمامات مثل البيئة، 
من أجل التأثير على اتجاه  كاالجتماعية والثقافة والفنون، وذل ةالمدني والديمقراطية والحرية، العدال عوالمجتم

 التنمية على المستوى المحلي.
 دور مؤسسة الوقف في التنمية االقتصادية المستدامة :ثالثا

التنمية استثمار أموال الوقف وتثميرها يمكن أن يؤدي دوًرا مهما في و إن وقف األمالك واألصول المختلفة 
شبكة واسعة من المشروعات ذات النفع العام والمرافق مصدًرا لتمويل عوائدها كون تحيث يمكن أن  الشاملة

وميزانيتها العامة،  المالية واالقتصادية تنعكس األولى على دور الدولة يتولد عنه مجموعة من اآلثار اممالخدمية 
 .والثانية تنعكس على هيكل الثروة والدخل 

 دور مؤسسة األوقاف في ترشيد دور الدولة :أوال
 الدولة من خالل النقاط التالية:يمكن فهم الدور االقتصادي الذي يؤديه النشاط الوقفي في ترشيد دور 

 تقاسم األعباء المالية: -1
إن فكرة تقاسم األعباء المالية بين الدولة والمواطنين يمكن أن تتجسد من خالل فكرة استثمار األوقاف 
وترقيتها بما يستجيب لحاجات المجتمع الصحية والتعليمية واإلنتاجية وذلك من خالل مساهمة األفراد 

الخواص بشكل عام في هذه العملية، ففي ظل تراجع دور الدولة الرعائي، وعدم قدرتها على  والمؤسسات أو
تمويل خدمات الرعاية االجتماعية، وفي ظل الوضع االقتصادي الواهن لكثير من الدول العربية والذي ال يسمح 

تردى الوضع المعيشي  بتحمل تلك األعباء التي تعودت أن تغطي الدولة نسبة كبيرة منها على سبيل الدعم،
 وانخفضت نسبة تغطية الرعاية االجتماعية وتدهور حالة الكثير من المرافق الخدمية.

لذا فإنه بإمكان استثمار األوقاف في القطاع الصحي )مثال( يسهم في توفير الخدمات المختلفة )الصحية(  
ساهمت في تقاسم  األعباء بينها وبين  بأسعار تكون في متناول الفئات المحرومة في المجتمع، وتكون بذلك قد

الخواص والدولة أيضا، مما يوفر في المجتمع خدمات صحية بأسعار مختلفة، بل تسهم في بحث المتعاملين 
 28االقتصاديين عند حلول لغالء تلك الخدمات.

 دور الوقف في الحد من ازدياد اإلنفاق العام:-2
إشباعها لألفراد كنتيجة حتمية للتقدم التقني والحضاري إن اتساع نطاق الحاجات التي تلتزم الدولة ب

ضطر توالعمراني، والضغوط التي يمارسها األفراد على الحكومات من أجل إشباع حاجات عامة ال نهائية لهم، 



39/59ص.ص، 8201 جوان ،(2العدد )(/ 04المجلد )مجلة أبحاث ودراسات التنمية،   

 51  

دارة مرافق عامة جديدة، وال شك أن تزايد دور الدولة في إقامة وتس ير يالدولة إلى التوسع في إقامة وتسير وا 
دارة  .كل المرافق الخدمية التقليدية منها والمستحدثة يشكل عبئا ثقيال على مواردها وميزانيتها العامة وا 

دارة بعض هذه المرافق يخفف العبء عن موارد الدولة وميزانيتها،  إن قيام الوقف الخيري بتمويل وتسيير وا 
 29نسبيا من ظاهرة تزايد اإلنفاق العام وذلك من خالل ما يلي:  ويحد ولو

تكفل األوقاف بإقامة وتمويل  الكثير من المشاريع الخدمية والمرافق التعليمية والصحية والثقافية، من -أ
يقاف المكتبات وترجمة الكتب وأماكن إيواء واستراحات.   مدارس وكليات ومستشفيات صيدليات ومراكز التدريب وا 

وملحقاتها وتوفير الصيانة الالزمة لها، ودفع أجور تكفل األوقاف بإنشاء ورعاية المؤسسات الدينية -ب
 القائمين عليها.

مساهمة األموال الوقفية في تمويل المشروعات التنموية، ومساندة المؤسسة الوقفية  لجهود الدولة في -ج
 .تمويل المشروعات العامة عن طريق الشركات القابضة والوقف النامي

تعتبر الخدمات االجتماعية المجال الرئيسي لنشاط األوقاف حيث يمكن لألوقاف التكفلبرعاية الفئات -د
 الخاصة من فقراء ويتامى ومعاقين وعجزة وعاطلين عن العمل.

 .تخفيف حجم الجهاز الحكومي بإشراف الوقف على إدارة وتسيير بعض المرافق العامة-هـ
الستغالل، لتوفر المؤسسات الوقفية على الكفاءات، وحرص عناصرها التقليل من احتماالت الفساد وا-و

 30على أهداف المؤسسة.
 دور مؤسسة األوقاف في تحقيق االستقرار االقتصادي:ثانيا

 وتساهم في ذلك عن طريق التأثير في:
 أثر األوقاف على التضخم :-1

ة هامة يمكنها من أن تنتج منتجات إن استثمار األوقاف بشكل يجعلها قادرة على اقتحام مجاالت اقتصادي
تنافس بها األعوان االقتصاديين اآلخرين المتدخلين في السوق، مما يمّكن من إحداث استقرار في أسعار هذه 

ثم أن السلطات النقدية وبشكل خاص لجنة عمليات السوق  السلع والخدمات وتفادي االرتفاع المتزايد فيها.
لسندات الحكومية للبيع للجمهور فيمكنها أن تسمح لألوقاف بشراء هذه المفتوحة عندما ترى ضرورة طرح ا

السندات دون سعر فائدة )معاملة خاصة( على أن تقرضها عند الحاجة بناء على قاعدة المعاملة بالمثل، ومنه 
ضا يمكن لألوقاف أن تكون أحد المتدخلين في عمليات السوق المفتوحة إذا احترمت خصوصيتها، كما يمكنها أي

 31أن تطرح أسهمها وسنداتها للبيع كمساعدة منها للسلطات النقدية بغية التحكم في التضخم.
 أثر األوقاف على االنكماش االقتصادي: -2
كذلك فإن لألوقاف أثر معتبر في محاربة االنكماش االقتصادي خاصة في حالة ما إذا كانت لديها وفرة  

تمول بناء على قاعدة الغنم بالغرم  ضا حسنة لذوي الحاجات المالية أومالية معتبرة، وعليه يمكنها أن تقدم قرو 



    مؤسسة األوقاف في دعم التنمية المستدامةتفعيل دور                                                     ميلود زنكري ، د.ساري سهام.أ

52 

 

الخسارة(،  أي بالمشاركة والمضاربة وغيرها من صيغ التمويل اإلسالمية المبنية على تقاسم المخاطر )الربح أو
 لكن هذا دون إهمال  للدراسة الجيدة للمشاريع الممولة عن طريق الوقف.

كان متواضًعا إاّل أن تراكمه وحسن إدارته يعطي نتائج جيدة في مجال مكافحة  وعليه فتمويل األوقاف ولو
االنكماش االقتصادي خاصة إذا كانت الجهود متضافرة بين مختلف المتدخلين في الحياة االقتصادية )الدولة، 

صة في المجال الخواص، البنوك، اإلدارة(، كما أن معاملة النشاط التمويلي الوقفي يجب أن يتمتع  معاملة خا
الجبائي، أي أن التحفيزات الجبائية سوف تساعد على دعم ديناميكية التمويل الوقفي للنشاط االقتصادي في 

 32الدولة شريطة حسن اختيار وانتقاء النشاطات ذات المردودية العالية وقليلة المخاطر.
 :زيادة القوة الشرائية-3

فئات خاصة على إيرادات الوقف، يحمل معنى  أشخاصا معينين أوإن حصول الموقوف عليهم سواء كانوا 
اقتصاديا كبيرا، يتمثل في زيادة القوة الشرائية للموقوف عليهم، فتزيد نفقاتهم على السلع والخدمات وهذا ما يدل 

صاد على دخول قوة جديدة إلى السوق تستدعي زيادة اإلنتاج، مما يؤدي إلى حدوث حركية اقتصادية تنعش االقت
 33.وتزيد من فعاليته

 دور مؤسسة األوقاف في الحركية االقتصادية وتوزيع الدخول :ثالثا
 الكلي: دور الوقف في زيادة الطلب-1

تؤكد الحقائق االقتصادية التي نعيشها أن حركة النشاط االقتصادي تكون مزدهرة، وأن اإلنتاج يتزايد وتقل 
وبالعكس، فإن قلة الطلب والتي ترجع باألساس  -بقوة شرائية أي مصحوب–البطالة كلما كان هناك طلب فعال 

إلى قلة دخول الطبقات الفقيرة ذات الميل الحدي الكبير لالستهالك  تؤدي إلى دورات كساد وبطالة، ويجيء 
الوقف كأحد العوامل المؤثرة في عملية خلق الطلب واستمراريته، إذ انه يعتبر من أرقى الصدقات، ألنه ال يلبي 

اجة آنية لمحتاج معين، وفي زمن معين، ولكن ألنه أداة مستمرة العطاء، تغطي حاجة المحتاجين بصورة ح
وبالتالي زيادة اإلنفاق االستثماري والذي 34متجددة، فالوقف إذن يعكس طلبا على مزيد من السلع والخدمات،

نما هو يحتل مكانة إستراتيجية في نظرية الدخل والتشغيل حيث ال يمثل جزءا هاما أيضا  من الطلب فحسب، وا 
مصدر التوسع في الطاقة اإلنتاجية.فقد أثبتت التجارب التاريخية أن معظم التقلبات في مستوى الدخل والتشغيل 

السريع في مستويات  كانت تنطلق من تقلبات في اإلنفاق االستثماري، الذي يعتبر أحد األسباب األساسية للنمو
 35ضيين.المعيشة خالل القرنين الما

 :دور الوقف في المحافظة على األصول الرأسمالية-2
إن مؤسسة الوقف تعبر عن أهمية التفكير في مستقبل المنشآت والمؤسسات وضرورة استمرارها، حيث إن 
معظم المشروعات التي تنشأ بمساندة ودعم األوقاف، حيث توقف لصالحها أوقاف تستمر في أداء رسالتها 

المتكفل  ةطرأ، بعكس المؤسسات التي تنشأ دون وجود وقف مساند، حيث تتعطل بعد وفاودورها دون توقف قد ي
انصراف اهتمامه بها، ومن هنا يمكن االستدالل على الدور التنموي للوقف والمتمثل في حفظ وصيانة  بها، أو
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 36المؤسسات الوقفية من الهدر والتعطل .
 ماواإلنفاق من ريعها يعتبر من المرتكزات التنموية المهمة، إإن حفظ األصول المنتجة وعدم التصرف فيها 

على المستوى الكلي، وفي إطارا االهتمام باالستثمارات طويلة األجل وتفضيل االحتفاظ  على مستوى األفراد أو
ك إهمالها، تجيء األوقاف ومؤسساتها كرافد تنموي تلبي تل باألصول المنتجة آلجال طويلة، وعدم استهالكها أو

المتطلبات المهمة باإلبقاء على األصول المنتجة ورعايتها وصيانتها وتعميرها، وتوليد عوائد منها تغطي النفقات 
 37الجارية للمؤسسات الوقفية.

 الدخل: دور الوقف في إعادة توزيع -3
لحرية لقد قام نظام الوقف ببناء االقتصاد التضامني التكافلي على أساس توازن قائم بين سوق أساسها ا

االقتصادية والملكية الفردية ونظام إلعادة توزيع الدخل ممثل في نظام الوقف، فالسوق تعمل على توزيع 
المكاسب على المساهمين في العملية اإلنتاجية وفق معايير الكفاءة االقتصادية حيث تخرج من السوق فئات 

عادة توزيع الدخل من وحدات الفائض ممثلة اجتماعية كما تتضرر فئات أخرى، وهنا يبدأ دور نظام الوقف في إ 
الفئات المتضررة من عملية توزيع  أو السوق في الواقفين لصالح وحدات العجز أي لصالح الفئات المستبعدة من

 38.الدخل
ففي مرحلة أولى لتوزيع الدخل الوطني يحصل كل من عناصر اإلنتاج على نصيبه في العملية اإلنتاجية، 

تفاوت في الدخول األفراد ومدخراتهم، وباستخدام أدوات المالية العامة من إنفاق عام وضرائب وينجم عن ذلك 
المحدودة  ورسوم تعيد الدولة توزيع الدخل الوطني ليحول جزء من هذه اإليرادات إلى خدمة الطبقات المعدومة أو

 الدخل.
الثروات واألمالك  لتشكل بذلك أداة  وباعتبار أن األوقاف توقف عادة من قبل ذوي الدخول القوية وأصحاب

إلعادة توزيع الدخل الوطني لكن بطريقة طوعية دافعا الرغبة في الثواب وحب الخير، وعليه يحصل الفقراء على 
بأسعار رمزية في مجاالت مختلفة كالتعليم والصحة وغيرها من الخدمات التي كان يتوجب  خدمات مجانية أو

كن األوقاف موجودة، وكأنهم يحصلون على مدخول إضافي في شكل خدمة تخفف عليهم دفع مستحقاتها لولم ت
عنهم األعباء التي كان يمكن أن يحصلوا عليها بدفع مستحقاتها، مما يمكنهم من استغالل تلك الموارد المالية 

 يعوض األدوات لتغطية حاجات أخرى، وهذا يحسن من مستواهم المعيشي، وعليه يمكن للوقف أن يعزز أو
 39المالية التي تستخدمها الدولة إلعادة توزيع الثروة.

 دور مؤسسة األوقاف في التنمية االجتماعية المستدامة :رابعا
األصلية ذات األبعاد المتشعبة التي عرفتها مجتمعاتنا، فقد كانت  نظام الوقف من النظم اإلجتماعية

األوقاف عماد الحياة اإلجتماعية وظاهرة من الظواهر اإلقتصادية التي أسهمت بدور فعال في إقامة األساس 
ات والمشروعات واألنشطة المادي للخدمات اإلجتماعية والمنافع العامة، وتمويل شبكة واسعة من المؤسس

فقد إستطاع الوقف ومؤسساته أن يقوم بأعباء النظام التعليمي بجميع مراحله وأن ينشىء المكتبات وأن مية. الخد
يؤسس دور العبادة ويمدها بالرعاية والعمارة وأن يقيم المستشفيات والصيدليات وكليات الطب، وأن ينشىء 
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والطفولة، وكذا أنشطة الترفيه  الحدائق العامة ويشق الطرق ويمد الجسور، إضافة إلى رعاية األمومة
 اإلجتماعي، فكان بذلك نهر الخير اإلجتماعي .

 أوال: دور مؤسسة األوقاف في تحقيق التكافل االجتماعي
 لمؤسسة األوقاف دور محوري في تحقيق التكافل المجتمعي، من خالل:

 :قيم التكافل االجتماعي ودعمالوقف -1
، وللوقف تجربة كبيرة في هذا الهامة دور الوقف في التكافل االجتماعي من األدوار التاريخية يعتبر 

د تأسس لق40.المجال يجب العمل على تحديثها وتجديد أساليبها وتنظيمها، ويمكن للوقف أن يلعب دورا رائدا فيه
العالقة بينهما وجعل النفع حصيلة  الوقف من خالل رؤية ال تفرق بين المنفعة الذاتية والعامة، بل تؤكد أهمية

ز على تعظيم العوائد يركبالتمنطقية لفعل الخير حيث انخرطت المؤسسة الوقفية في اقتصاد المجتمع 
االجتماعية، وتأكيد قيم التضامن االجتماعي، األمر الذي انتهى إلى تطوير نوعي للعملية االقتصادية ذاتها من 

 41.االقتصادية بالقيم الحاكمة آلليات التكافل االجتماعيخالل ربط العملية 
 :الوقف وتحقيق التماسك االجتماعي -2

كذلك فإن عملية تخصيص ريع الوقف يمكن النظر إليها من مستوى التحليل الكلي على أنها عبارة )عملية 
خاصة على مجموعة تخصيص اجتماعي( لقسم من أصول الدخل والثروة التي يمتلكها أعضاء المجتمع ملكية 

من المصالح والخدمات والمرافق الخاصة والعامة، والمنخرطة داخل المجال االجتماعي لدعم الكيان العام 
 42.للمجتمع وزيادة قوة التضامن االجتماعي، ذلك أن من أهداف الوقف أن يضل الكيان االجتماعي متماسكا

 الوقف مصدر االستقرار والتوازن االجتماعي: -3
قف ولقرون طويلة مصدرا لقوة المجتمع وعامال من عوامل توازنه واستقراره، ذلك بما كان يوفره من شكل الو 

مؤسسات ومرافق وأنشطة ومشاريع أهلية تظهر بطريقة تلقائية وتتمتع بالتمويل الذاتي وباالستقالل اإلداري 
زمة من الخدمات والمنافع الخاصة والتنوع الوظيفي، هذه المؤسسات والمرافق واألنشطة تم من خاللها تقديم ح

بل كانت   43والعامة في مجاالت حيوية شتى، تشمل العبادة والتعليم والثقافة والصحة والبنية التحتية والفنون، 
األوقاف تتجاوز هذه المجاالت لتمتد إلى تفاصيل ودقائق الحياة االجتماعية كالعناية بالفئات الخاصة كاأليتام 

، 44والسجناء واألسرى والمدانين والموهوبين، والقاصرين كالمعاقين والمتسولين والمشردينوالمقعدين والمسنين 
وهذا ما جعل من نظام الوقف عامل استقرار وتوازن وتماسك في المجتمع حتى في فترات عدم االستقرار حيث 

واستقرارا كبيرين لمؤسسات الخدمة لعبت مؤسسات األوقاف دورا كبيرا في فترات الصراع السياسي ووفرت حماية 
 45.االجتماعية
 دور مؤسسة األوقاف في محاربة الفقر وتنمية الرأس المال البشري:ثانيا

 الوقف ومحاربة الفقر:-1
لقد أجمع الفقهاء على أن الوقف " المجهول " يؤول إلى مصرف الفقراء، وعند المالكية يحمل على العرف 
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ال صرف  ريعه على الفقراء، أما المعانية التاريخية للممارسة االجتماعية لنظام الوقف في أحباس تلك الجهة وا 
تشير إلى أن الفقراء كانوا  أحد المصارف الوقفية المهمة. كما كانت معالجة الفقر بكل أشكاله من المهمات 

 46متتابعة أهمها: الرئيسية للمؤسسة الوقفية، وغالبا ما كانت المعالجة الوقفية لظاهرة الفقر تسير في خطوط 
 سد الحاجات األساسية للفقراء في المأكل والملبس والمشرب والمسكن. -
 توفير أقل حد ممكن من الحياة الكريمة للفقراء عبر توفير الخدمات االجتماعية والصحية والتعليمية.  -
 المجتمع عن طريق تقديمأصحاب أموال داخل  العمل على مساعدة الفقراء ليصبحوا أصحاب مهن أو -

 القروض واألموال لهم ليتحولوا إلى منتجين.
 :الوقف وتنمية الرأسمال البشري-2

تجاهل قضية اإلنسان هي من األمور التي أفقدت  يقول المفكر الجزائري مالك بن نبي: )إن إهمال أو
ين أن دور اإلنسان في التنمية وانطالقا من هذه الفكرة يتب 47تجارب الدول النامية الشرط األساسي لنجاحها(.

بالغ األهمية وبدون االهتمام بهذا العنصر الفعال وتنميته، ال يمكن أن نصل إلى نتائج مرجوة مهما توفرت 
الموارد المادية، وتراكمت الوسائل، وهذا ما يشهده التاريخ االقتصادي، حيث يتبين بأن المجتمعات التي حققت 

صادي، إنما كان ذلك لتوفر العنصر اإلنساني المهيأ والمكيف للقيام واالضطالع مستويات عليا من التقدم االقت
 48.بأعباء التنمية

فالدراسات الكثيرة واألبحاث المعاصرة أكدت أهمية العنصر البشري كعامل أساسي في عملية التنمية، 
وأشارت إلى أن من أسباب التخلف والفقر الذي تعيشه بعض المجتمعات المعاصرة، ضعف االستثمار في ترقية 

لمعيشة، ومن هنا تأتي أهمية الكفاءات البشرية عن طريق اإلنفاق على الخدمات االجتماعية وكفاية أسباب ا
تشجيع الوقف لتلبية هذه األغراض والموازنة بينها، بحيث تحقق مصلحة المجتمع، أ وال على المستوى القطاعي 

ث تتحقق التنمية يبإشباع حاجات التعليم والصحة والرعاية االجتماعية، وثانيا علىالمستوى الشمولي بح
 49اء بالكفاءة البشرية.االجتماعية واالقتصادية نتيجًة لالرتق

 دور مؤسسة األوقاف في إنعاش سوق العمل :ثالثا
لقد لعبت مؤسسة الوقف تاريخيا دورا مهما في تعليم أفراد المجتمع، وتنمية مهارتهم وزيادة قدراتهم، وتوفير 

قوة  من خالل مايلي:فرص العمل، ومؤسسة الوقف اليوم يمكن أن تؤدي دورا في توفير فرص العمل وذلك 
 العمل في المؤسسة الوقفية:

أن  والرقابة يمكنإلى أعمال الصيانة واإلشراف واإلدارة الوقف من حيث احتياج األموال الموقوفة  
إن الوقف يسهم في  50يستوعب أعدادا من األيدي العاملة ويسهم بالتالي في الحد من ظاهرة البطالة ولوجزئيا.

المعالجة المباشرة النخفاض مستوى التشغيل من خالل ما تستخدمه المؤسسات الوقفية من أعداد في مختلف 
راف والرقابة واإلدارة فضال عن الخدمات اإلنتاجية والتوزيعية بها. مما يسهم في تشكيل طلب كبير أعمال اإلش

على األيدي العاملة بالمجتمع. إن مراجعة مختلف الحجج الوقفية يبين استيعاب هذا الطلب لمعظم فئات العمل 
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تاج إلى جهاز متكامل من من حاكم الدولة وحتى أقل عامل بها، في مختلف التخصصات والمجاالت. ويح
 الخبراء وأهل االختصاص، ومن يعاونهم. 

 تحسين نوعية قوة العمل: -1
إن مساهمة الوقف في المعالجة المباشرة لمشكلة البطالة ال يقتصر على جانب الطلب على اليد العاملة  

نما يكون في جانب العرض من خالل  تحسين نوعية قوة بزيادة فرص العمل المتاحة لأليدي العاملة فحسب، وا 
العمل بالمجتمع، لما يوفره الوقف من فرص تعلم المهن والمهارات، فيساعد بذلك على رفع الكفاءة المهنية 
والقدرات اإلنتاجية لأليدي العاملة مما يجعلها أقدر على االضطالع بفرص العمل المتاحة ويسهم في معالجة 

 51كل من البطالة اإلحتكاكية والفنية بالمجتمع.
 :يجاد مناخ مناسب لمكافحة البطالةإ -2

52:في عالج مشكلة البطالة من خالليساهم إن الوقف  
 

 الحصول على الوظائف. العاطلين فيالمساعدة في البرامج واألنشطة التي تعين  •
العمل،  المساعدة في أنشطة إعادة تأهيل العاطلين عن العمل في تخصصات أخرى أكثر طلبا في سوق •

  ليتحولوا إلى اإلنتاج الحرفي والصناعات الصغيرة.تأهيلهم  أو
 قدم إعانات مالية للعاطلين عن العمل لحين حصولهم عليه.تالمساعدة في النظم التي  •
استثمار الموارد الوقفية بصيغة تجمع بين تحقيق الربح االقتصادي وتعظيم الفائدة المجتمعية من خالل  •

لكثيفة  كقطاع البناء وصيانة العقارات والمباني، وهي في ذات الوقت تبني بعض المشاريع المستقطبة للعمالة ا
 في الوقت الذي تنشئ فيه طلبا واسعا على العمالة يعين في مواجهة البطالة.…صناعات عالية اإلدرار للدخل

 خاتمة:
الوقف قادر على عالج الكثير من المشاكل االقتصادية واالجتماعية التي تتخبط فيها المجتمعات إن 

اإلسالمية، غير أن األمر يحتاج إلى مراجعة معمقة وجذرية  لنظام الوقف ترتكز على أساس التعامل معه كأداة 
وازنة، وبالطبع لن يتأتى ذلك إال من الشاملة والمتالمستدامة رئيسية ال يمكن االستهانة بها في تمويل التنمية 

ومن أهم الخطوات  خالل رسم سياسات تسعى إلى إخراج هذه المؤسسة من حالة التردي والجمود الذي أصابها.
 :إتباعها مايليالتي يتعين 

 ـ نشر ثقافة الوقف وتوعية الناس بالحاجة الملحة إلحياء سنته.
دي إلى تنمية موارده والزيادة في طاقته اإلنتاجية، ويمكن ـ تطوير أساليب استثمار أموال الوقف بما يؤ 

 .اإلشارة في هذا الصدد إلى تجربة الصناديق الوقفية التي استحدثت في بعض البلدان اإلسالمية
ـ سن سياسة تشريعية لألوقاف تستجيب لحاجيات المجتمع وتأخذ في اعتبارها ما وصلت إليه التجربة 

 الوقفي لكن بما يتناسب مع مقاصد الشريعة.الغربية في القطاع 
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 الملخص:
إن السياحة المستدامة التي تعتمد أساسا على تطبيق مبادئ التنمية المستدامة على األنشطة السياحية، تمثل قناة رئيسية لتحقيق 
التنمية في المجتمعات المحلية، وذلك انطالقا من كون العالقة بين السائح والمضيف تتميز بمجموعة من الخصائص والمميزات، 

يتولد عنها آثار وانعكاسات مختلفة ترتبط أساسا بالوسط السائد في المناطق المزارة، وفي هذا اإلطار  وتتضمن مجموعة من العمليات
يجب أن تسمح األنشطة السياحية من تحسين األوضاع االقتصادية واالجتماعية للسكان المحليين من خالل االستفادة من المشاريع 

حية، كما يجب أن تتم في احترام كامل للقيم االجتماعية والثقافية للمجتمعات المحلية العامة ومن التوزيع العادل لعوائد األنشطة السيا
 في ظل إشراك السكان المحليين في عملية صنع القرارات المتعلقة بالتنمية السياحية.

 التنمية السياحية، السياحة المستدامة، التنمية المحلية. الكلمات المفتاحية:
Résumé :  

Le tourisme durable, qui repose principalement sur l’application des principes du développement 

durable aux activités touristiques, représente un vecteur important pour le développement des 

communautés locales, car la relation entre le touriste et son hôte est caractérisée par un ensemble de 

caractéristiques et comprend un ensemble de processus générant différents effets et réflexions 

principalement liés milieu présent dans les régions d’accueil. Dans ce contexte, les activités 

touristiques devraient permettre d’améliorer les conditions économiques et sociales de la population 

locale grâce à la mise en œuvre de projets publics et à une répartition équitable des revenus des 

activités touristiques, et cela tout en respectant les valeurs sociales et culturelles des communautés 

tout en impliquant les populations locales dans le processus décisionnel lié au développement du 

tourisme. 

Mots-clés : développement touristique, tourisme durable, développement local 

 مقدمة:

نما هي وسيلة لتحسين األوضاع والظروف إن التنمية السياحية في أي منطقة ال تعتبر هدفا بحد ذاتها،  وا 
 االقتصادية واالجتماعية في هذه المناطق، وهو ما يعود بالنفع على المجتمع كله بصفة عامة، ومن ثم يجب أن
نأخذ بعين االعتبار اآلثار التي قد تنتجها األنشطة السياحية على الموارد الطبيعية والتنوع البيئي، خاصة وأن 

ساسا على هذه الموارد، وكذا على الهوية الثقافية وتراث وتقاليد المجتمعات المحلية، كما أن هذه السياحة تعتمد أ
األنشطة يجب أن تساهم وبشكل محسوس في تحسين الظروف االقتصادية واالجتماعية في المناطق المضيفة 

وانطالقا مما سبق سيحاول هذا ومن ثم تنمية المجتمعات المحلية في ظل العالقة المتولدة بين الزائر والمزار، 
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البحث اإلجابة على التساؤل التالي: كيف يمكن لألنشطة السياحية أن تكون قناة فعالة في ترقية وتطوير المجتمعات 
 المحلية؟

سيتم التطرق أوال إلى مفهوم السياحة المستدامة التي ظهرت كإسقاط لمبادئ التنمية المستدامة على 
فرضت نفسها كشكل جديد للممارسة السياحية في ظل الدور المحوري الذي تلعبه  األنشطة السياحية، والتي

االستدامة في األنشطة السياحية، ثم سوف نحاول تبيان آثار وانعكاسات األنشطة السياحية في المجتمعات المحلية 
متضمنة في هذه العالقة، من خالل قراءة لطبيعة العالقة المتولدة بين السواح والسكان المحليين وكذا للعمليات ال

وكيف يمكن لألنشطة السياحية أن تكون لها انعكاسات إيجابية وسلبية حسب اإلطار الذي يتم فيه ممارسة النشاط 
السياحي في المنطقة المستقبلة، وفي األخير سنقوم بإبراز دور السياحة المستدامة في تنمية المجتمعات المحلية 

حلية من المشاريع العامة وكذا من العوائد المتولدة من األنشطة السياحية، هذا من خالل استفادة المجتمعات الم
إلى جانب إشراك السكان المحليين في القرارات المتعلقة باألنشطة السياحية وتسييرها في ظل االحترام الكامل 

تاريخي وعدم التشويش على لألصالة االجتماعية والثقافية للمجتمعات المحلية مع حماية وتثمين التراث الثقافي وال
 سير الحياة اليومية للسكان المحليين.

 أوال: السياحة المستدامة كرؤية جديدة للممارسة السياحية
تمثل االستدامة عنصرا محوريا في األنشطة السياحية، لذلك عكفت الهيئات والمنظمات الدولية وكذا العديد 

تنقيحه، حيث قام كل طرف بإعطاء وجهة نظره للتنمية المستدامة، من المنظرين والمفكرين في التدقيق في مفهومها و 
 وسنقف هنا على أهم هذه األفكار واآلراء.

 أهمية االستدامة في األنشطة السياحية .1
ظهر مفهوم السياحة المستدامة كمنظور جديد للممارسة السياحية نتيجة مختلف االنعكاسات واآلثار التي 

ارستها التقليدية على المستوى االقتصادي، البيئي واالجتماعي والثقافي، والذي يهدف أنتجتها األنشطة السياحية بمم
إلى إعادة توزيع األدوار على أصحاب المصالح في النشاط السياحي من سواح، مؤسسات سياحية ومجتمع محلي، 

ياحي لكونها جوهر ما حيث أن الموارد السياحية سواء كانت مادية أو معنوية تمثل النواة األساسية للنشاط الس
يطلبه السياح وال يمكن للنشاط السياحي أن يقوم أو يزدهر بدون وجود هذه العناصر، و هي غير قابلة لإلحالل 
وال للتقليد وال يمكن الحصول عليها إال في مناطق سياحية بعينها، فهي تمثل ميزة تنافسية لهذه المناطق تؤهلها 

فإن أي تدهور لهذه الموارد )غير المتجددة( سوف يؤدي إلى تراجع لمكانة لتقديم منتج سياحي متميز، ومن ثم 
وقدرة الجذب السياحي الكلية لهذه المناطق، لذلك فإن المنشآت السياحية يجب أن ال تمس بقدرة الجذب السياحة 

حي مرتبط ارتباطا خاصة تلك التي تعمد على الموارد الطبيعية والثقافية واالجتماعية، ألن استمرارية العرض السيا
وثيقا بانعكاسات األنشطة السياحية على هذه الموارد في األجلين المتوسط والطويل، لتصبح حماية والمحافظة 

 .1وتثمين الموارد الطبيعية والثقافية متغيرا هما في تطوير األنشطة السياحية
 تعريف السياحة المستدامة .2

إن مصطلح السياحة المستدامة مصطلح حديث نسبيا، حيث توسعت الجهود من طرف المنظرين وأصحاب 
، 1992القرار وبدأ التفكير فعليا في إدراج مبادئ االستدامة إلى المجال السياحي بعد قمة ريو للتنمية والبيئة سنة 
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أن التنمية  1992أبريل  28-27قدت في بجزر الكناري في إسبانيا والتي ع Lanzaroteحيث تم التأكيد في قمة 
السياحية يجب أن تعتمد على معايير االستدامة، أي القابلية في االستمرار على المستوى البيئي، والقابلية للتطبيق 
على المستوى االقتصادي، والعدالة على المستوى األخالقي واالجتماعي بالنسبة للمجتمعات المحلية، وذلك من 

ة السياحية بعين االعتبار اآلثار التي قد تنتجها على الموارد الطبيعية والتنوع البيئي، خاصة خالل أخذ األنشط
وأن السياحة تعتمد أساسا على هذه الموارد، ونادت كذلك إلى احترام الهوية الثقافية وتراث وتقاليد المجتمعات 

يجب أن تساهم وبشكل محسوس في  المحلية في ظل التفاهم المتبادل، كما أكدت على أن األنشطة السياحية
 .2تحسين الظروف االقتصادية واالجتماعية في المناطق المضيفة

السياحة المستدامة على أنها السياحة التي تأخذ بعين االعتبار  UNWTOتعرف المنظمة العالمية للسياحة 
ة في ذلك حاجيات الزوار والمهنيين وبشكل كامل اآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية الحالية والمستقبلية، ملبي

 والمحيط والمجتمعات المضيفة.
 :3ومن ثم فإن هذه المنظمة ترى أن السياحة المستدامة يجب أن تهدف إلى

االستخدام األمثل للموارد البيئية التي تشكل عنصرا أساسيا في التنمية السياحية، والحفاظ على العمليات  .1
processus ،والمساهمة في المحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع البيئي. اإليكولوجية األساسية 

احترام األصالة االجتماعية والثقافية للمجتمعات المحلية، والحفاظ على التراث الثقافي والمادي والمعنوي  .2
 الحي والقيم التقليدية، والمساهمة في نشر التسامح والتفاهم بين الثقافات.

دية في المدى الطويل، وذلك من خالل منح جميع المتعاملين وأصحاب ضمان بقاء العمليات االقتصا .3
المصالح عوائد اقتصادية واجتماعية موزعة بعدالة، بما في ذلك خلق فرص للعمل، تحقيق مداخيل ثابتة وتقديم 

 خدمات اجتماعية لصالح المجتمعات المحلية والمساهمة في محاربة القضاء على الفقر.
 قواعد االستدامة في السياحة كما يلي: Wiliam M & Gravity Showوقد حدد 

 االستخدام المتواصل للموارد وحمايتها شيء أساسي وطويل المدى؛ •
 تقليل التلوث البيئي لتجنب تكلفة األضرار البيئية طويلة المدى لتحسين جودة السياحة؛ •
 للسياحة؛تحقيق التنوع الطبيعي واالجتماعي والثقافي قاعدة صلبة  •
 التأكيد على المساواة بين األجيال؛ •
 تقييم األثر البيئي يزيد من استمرارية السياحة؛ •
 مراعاة االعتبار االقتصادي واألخذ بمفهوم التكلفة والعائد؛ •
 مشاركة المجتمعات المحلية في السياحة يفيد البيئة المحيطة ويحسن من جودة السياحة؛ •
 المستويات لتطوير جودة المنتج؛ االهتمام بتدريب العاملين على كل •
 إعداد الدراسات والبحوث للمساعدة في حل المشكالت وزيادة المنافع االقتصادية. •

إن السياحة المستدامة عبارة رؤية جديدة للممارسة السياحية عبر نظام معقد يضم مجموعة من العناصر 
نوعية المحيط والتجارب السياحية لدى السياح  الداخلية والخارجية بشكل يؤدي إلى تنمية قادرة على الحفاظ على

وعلى النظم االجتماعية والثقافية لدى السكان المحليين، وذلك وفق توازن يتحدد بالمبادئ والقيم المنتشرة لدى 
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أصحاب المصالح وبالظروف المتعلقة بالزمان والمكان، حيث أن هذه االستدامة مرهونة بقدرة اإليرادات والعوائد 
على تغطية التكاليف المتولدة من النشاط السياحي، سواء كانت هذه التكاليف متعلقة بالمدخالت المستعملة  السياحية

في العملية اإلنتاجية من طرف المؤسسات السياحية أو التكاليف المتعلقة باالنعكاسات السلبية للنشاط السياحي 
ت والعوامل، لتصبح دالة االستدامة السياحية الفرق على المحيط والبيئة والتي يتحدد كل منه بمجموعة من المركبا

ويمكن تحديد بعض العوامل بين مجموع اإليرادات ومجموع التكاليف والمرتبطة بحجم التوسع في النشاط السياحي، 
 :4التي تتحكم في استدامة النشاط السياحي في العناصر التالية

لخارجية، فالمناطق المحمية والتي تتميز بنظام بيئي مدى حساسية البيئة الطبيعية واالجتماعية للتغيرات ا •
 هش ال يمكن السماح فيها بالتوسع في األنشطة السياحية إال لمستوى جد محدود؛

مكانة ودور النشاط السياحي في الهيكل االقتصادي واالجتماعي للوجهة السياحية، حيث أن تراجع حجم  •
السكان المحليين أساسا والمتولد من مداخيل النشاط النقدية بصفة مباشرة النشاط السياحي سيؤدي إلى المنافع لدى 

 وغير مباشرة، أو من العوائد العينية كالهياكل والمرافق العمومية؛
سلوكات أصحاب المصالح والمتعاملين في النشاط السياحي سواء تعلق األمر بالسواح، المؤسسات  •

يين، التي تحدد اتجاه المحافظة وتثمين الموارد الطبيعية واالجتماعية السياحية، اإلدارات المحلية والسكان المحل
 والثقافية، أو تدهورها واضمحاللها؛

طبيعة المنتج السياحي المعروض من حيث المدخالت المستعملة في العملية و  طول الموسم السياحي •
 لموارد.ا régénérationاإلنتاجية، التي تحدد معدالت االستخدام وقدرة إعادة توليد 

 ثانيا: اآلثار االجتماعية والثقافية لألنشطة السياحية في المجتمعات المحلية
إن االحتكاك المستمر بين السواح والسكان المحليين وما ينطوي عليه من تولد مجموعة من العمليات 

على التنظيم والعالقات االجتماعية التي تحمل مجموعة من الخصائص والمميزات، سيكون له تأثير عميق 
االجتماعي والحياة اليومية للسكان المحليين، والذي سيحكم على احتضان أو نفور هؤالء من قيام األنشطة السياحية 

 في مناطقهم، كما نبينه فيما يلي.
 طبيعة العالقة المتولدة بين السواح والسكان المحليين .1

إن التنقل الذي يمثل العنصر األساسي للظاهرة السياحية، أي أنه ال يمكن ممارسة السياحة إال بالسفر 
واالنتقال يخرج الفرد من بيئته المعتادة مهما كانت المسافة المقطوعة ويدخله في محيط جديد، وتتحدد معالم هذا 

لسكان المحليين، ومن جانب آخر فإن تنقل المحيط بعدة عناصر: كالمناخ والتضاريس، اللغة والعادات لدى ا
األفراد إلى مكان لفترة متعاقبة تزيد عن األربع وعشرون ساعة، والتي تعتبر طويلة نسبيا، يحتاج فيها السائح إلى 
تلبية العديد من حاجيات المبيت والمأكل والمشرب ومختلف احتياجات السفر األخرى، والتي ال يمكن أن يتم 

المنطقة المزارة وما ينجر عن ذلك حتما احتكاك بالسكان المحليين أين تتولد مجموعة من العالقات إشباعها إال في 
بين هؤالء والسياح، وتبقى هذه العالقات مؤقتة وانتقالية يبحث فيها السواح إلى تعظيم المنفعة والمتعة خالل رحلتهم 

اللقاءات السطحية والعابرة التي يشهدونها خالل في حين أن السكان المحليين ال يرون فيها إال مجرد واحدة من 
الموسم السياحي، وبالتالي فإن التفاعل بين المضيفين والسائحين له فرصة ضعيفة للتطور إلى ما هو أبعد من 
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بعض القيود التي تؤثر يفرض مستوى سطحي، خاصة في ظل التركيز الزماني والمكاني للنشاط السياحي الذي 
تصال بين السائح والسكان المحليين، حيث يجد السائح فيها نفسه في وضعية جديدة  ستدفعه على مدة وكثافة اال

إلى التحلي بأوصاف جديدة تميزه عن الساكن المحلي، كما تدفعه إلى ممارسة سلوكات وتصرفات غريبة عليه إما 
بتسوية القتناء دفعه إلى القيام للتكيف مع الوضعية الجديدة التي أوجد نفسه فيها أو إلشباع حاجة في نفسه، مما ي
أما السكان المحليون فيبحثون  تجربة سياحية مريحة دون مخاطر وال توتر يتم التخطيط والترتيب  لها من طرف منظمي الرحالت،

من جهتهم إلى تعظيم المنافع ال سيما المادية والتي يمكن جنيها من النشاط السياحي من خالل المشاركة في تقديم 
صالح السواح )سلع تقليدية، خدمات عامة، تجارة جوارية...(، حيث تتحول بعض أفعال الكرم وحسن خدمات ل

الضيافة إلى معامالت تجارية وتصبح االتصاالت واللقاءات منظمة ومتحكم فيها، مما يجعل العالقات بين السواح 
م فإن العالقات بين السواح والسكان والمضيفين من السكان المحليين تتميز بنقص في التلقائية والعفوية، ومن ث

المحليين تتجه نحو عدم التكافؤ والتوازن في الرؤى، ويتجلى من خالل التباين وحتى التنافر الذي قد يكون بين في 
، ويلخص الشكل التالي األبعاد األربعة لطبيعة العالقة المتولدة 5مستويات الرضا والمعاني المكتسبة عند كل طرف

 لسكان المحليين.بين السواح وا
 ( أبعاد طبيعة العالقة المتولدة بين السواح والسكان المحليين01الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Fait par les chercheurs à partir de Wall Geoffrey & Mathieson  Alister, Tourism: changes, 

impacts and opportunities, Pearson Prentice Hall, Harlow, 2006, pp 223-225. 

 
 اآلثار واالنعكاسات االجتماعية لألنشطة السياحية .1

اط حياتها، تمثل السياحة صلة وصل بين الشعوب على اختالف قيمها وثقافاتها ومستويات دخلها وأنم
ويمكن أن يكون هذا التبادل تبادال قيما جدا من نواح عدة، لكنه قيد يفضي أيضا إلى احتكاك أو يهدد القيم 
والثقافات الراسخة، بل إن بعض المالحظين يرون أنه قد يتسبب في تدهور ثقافي أو قطيعة ثقافية بالنسبة إلى 

صلية المعرضة للتأثر، كما قد يؤدي إلى تذمر يفضي في مجتمعات الوجهة السياحية سيما النساء والشعوب األ
ومن هنا تأتي أهمية تجاوب المشاريع السياحية ، 6نهاية المطاف إلى رفض السكان المحليين وجود السياح األجانب

 

العالقة 

سكان -سائح 
محليون

عالقة مؤقتة 
وانتقالية

غياب العفوية 
والتلقائية

عدم التكافؤ 
والتوازن في 

الرؤى 
والرغبات

عالقة مقيدة 
ازمانيا ومكانيي

http://gen.lib.rus.ec/search.php?req=Geoffrey%20Wall&column=author
http://gen.lib.rus.ec/search.php?req=%20Alister%20Mathieson&column=author
http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=2187F149ECC8D6C5AF5A6EDEC04CB9AE
http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=2187F149ECC8D6C5AF5A6EDEC04CB9AE
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الذين  المجتمعات المضيفةمع تطلعات ومصالح سكان المناطق المستقبلة، كما يمكن أن يحدث نفور من طرف 
المرافق السياحية عندما يجدون أنفسهم مدمجين في األنشطة السياحية دون أي يتم إعدادهم  بالقرب من يعيشون

الثقافة المحلية أو أنها من تلك األنشطة، والتي ال تتوافق أحيانا مع  ودون أي يتم تسجيل أي فائدة نفسيا وثقافيا
  7وصيد األسماك. ، وممارسة األنشطة التقليدية مثل الصيدتؤثر على الممارسات والقيم الدينية، العادات المحلية

 :8وتتمثل المتغيرات المحددة للنتائج االجتماعية للسياحة فيما يلي 
خصائص السائح الوافد وحجم ومستوى وطبيعة احتياجاته من الخدمات المختلفة، باإلضافة إلى سماته  •

 االجتماعية والثقافية؛
 ن السياح والسكان المحليين في األقاليم المضيفة؛طبيعة العالقات المتبادلة بي •
مدى رواج صناعة السياحة وتعدد األنشطة والخدمات المرتبطة بها والتي تنعكس على خصائص المحالت  •

 العمرانية وأنماطها.

وتتضاعف هذه التأثيرات في البلدان النامية أو المتخلفة، التي تتميز عادة بوجود ثقافات محلية وعادات 
ليد التي تكون عرضة لقيم وأفكار وسلوكيات جديدة قادمة مع تيار السياح األجانب، كما أن السكان المحليين وتقا

هناك قد ال يكونون مهيئين ثقافيا، اجتماعيا وسياسيا مع التحول الحاصل في نمط معيشتهم بانتقالهم من مستوى 
نشطة السياحية، حتى أنه قد يولد شعورا باالستغالل الكفاف إلى اقتصاد نقدي نتيجة التوسع والنمو الحاصل في األ

للثقافة المحلية المهددة بالزوال وتحولهم إلى ثقافات غربية تتعارض مع القيم والتوجهات السائدة، وتتلخص أهم 
 :9المخاوف لدى المجتمعات المحلية من النشاط السياحي فيما يلي

 الثقافات المحلية والرموز والقيم؛ 10قيام السياحة بتعطيل وسلعنة −
آثار غير مقبولة على البيئة المحلية التي تمثل القاعدة الرئيسية للنشاط االقتصادي )الفالحة، الصناعة  −

 والحرف...(؛
 عدم إمكانية إشراك السكان المحليين في اتخاذ القرارات المتعلقة بتطوير النشاط السياحي؛ −
 العاملة المحلية في المنشآت والمرافق السياحية المحلية؛عدم توظيف وتشغيل اليد  −
تولد تصورات بوجود تفاوت في السلطات بين السكان المحليين، السياح وأصحاب المؤسسات، خاصة في  −

ظل وجود استفادة غير متكافئة من عوائد األنشطة السياحية، ويلخص الجدول الموالي أهم االنعكاسات واآلثار 
 لدها األنشطة السياحية على المستوى االجتماعي في المناطق المستقبلة.التي يمكن أن تو 
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 (: ملخص ألهم اآلثار االقتصادية واالجتماعية للنشاط السياحي01الجدول رقم )

 
Source : Gagnon Christiane et Gagnon Serge (Sous la direction de), L’écotourisme, entre l’arbre et 

l’écorce, Presses de l’Université du Québec, Québec, 2006, p80. 

 

 ينالعمليات المتضمنة في العالقات االجتماعية بين السائحين والمضيف .2
إن االحتكاك بين السائح والساكن المحلي يتولد عنه مجموعة من العمليات والعالقات االجتماعية، وهي 
تختلف حسب طبيعة ونوعية السياح ورؤيتهم وهدفهم من الرحلة السياحية من جهة، وكذا حسب ما ينتظره السكان 

اسات على التنظيم االجتماعي في المناطق المحليون من عوائد مادية من توافد السياح لديهم وما لذلك من انعك

 اآلثار اإليجابية اآلثار السلبية
 التنظيم االجتماعي

الطابع الفصلي لمناصب الشغل وعادة ما تكون ذات  -
 منخفضة.عوائد 

عدم التوافق بين السياسات واألهداف المسطرة في  -
المجال السياحي من طرف الحكومات والهيئات المركزية 
ومتطلبات وتطلعات السكان المحليين، وتهديد القيم 
والعادات والتقاليد السائدة والعالقات االجتماعية في األسرة 

 والمجتمع واألجيال.
اعية وتهديد المناخ بروز فروقات اقتصادية واجتم -

 التنافسي في المجال السياحي.
بروز فئة جديدة من المقاولين والمستثمرين التي قد  -

 تؤثر في القرارات المتخذة وطريقة الحكم المحلي.

تغير في هيكل القيم والعالقات في المجتمع واألسرة  -
)بروز المرأة في سوق العمل، ظهور شراكة محلية، ظهور 

 وعادات استهالكية جديدة...(.منتجات 
خلق مناصب شغل في مجال الخدمات المقدمة مباشرة  -

للسياح األجانب، وبصفة غير مباشرة من خالل األنشطة 
 المتعلقة بالنشاط السياحي )صناعات وحرف تقليدية...( 

االستفادة من هياكل اجتماعية واقتصادية )مستشفيات،  -
 دة )االنترنيت...(مدارس...(، وكذا تكنولوجيات جدي

تضامن اجتماعي من خالل إشراك السكان في تسيير  -
وصيانة التراث الطبيعي، الثقافي واالجتماعي عبر 

 الجمعيات المحلية.
 الثقافة المحلية
طمس للثقافة المحلية والتأثر بالنماذج الثقافية الدخيلة  -

 على المجتمع المحلي: التقليد، ممارسة سلوكات غريبة...
 اختفاء اللهجات واللغات المحلية. -
عدم توافق بين الثقافة المحلية والثقافة األجنبية: التأثير  -

على الممارسات والقيم الدينية، العادات المحلية، 
 ..األلبسة.

 ظهور آفات اجتماعية )مخدرات، كحول، اعتداءات...( -

تعزيز وتثمين الميزات الثقافية المحلية من خالل إبراز  -
ثبات للشخصية.  للهوية وا 

 تعلم لغات جديدة والتفتح على ثقافات أجنبية. -
تثمين والمحافظة وصيانة للتراث الطبيعي، الثقافي  -

 التقليدية.والمعنوي المحلي وللحرف وللصناعات 
 بث االحترام المتبادل بين السائح والمستقبل. -

 الحياة اليومية
تدني مستوى المعيشة )اكتظاظ السياح،اكتظاظ السير،  -

 ارتفاع األسعار، استعمال متزايد للموارد...(.
 نزوح وهجرة سكان المناطق السياحية. -
 المضاربة في العقارات، السكنات واألراضي. -
 ظهور السكنات الفوضوية بحدود المناطق السياحية.  -

تحسن مستوى ونمط المعيشة بتحسن وزيادة المداخيل  -
 وتوفر فرص العمل.

دماج الشباب في المجتمع -  تكثيف للعالقات االجتماعية وا 
 الهجرة نحو األقطاب السياحية )إعادة تأهيل المناطق(. -
 والتراث واالعتزاز باالنتماء.التحسيس بالموارد المتاحة  -
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المستقبلة، لذلك فإن هذه العالقات تتراوح بين التعاون والمنافسة بين السياح في جد ذاتهم وبينهم وبين السكان 
المحليين، فينتج عن ذلك توافق وتأقلم بين هؤالء وهؤالء تارة وتنافر وصراع تارة أخرى، كما ينتج عن ذلك تقليد 

اء لدى السواح للتكيف مع الوضعية الجديدة التي يجدون فيها أنفسهم فيها أثناء الرحلة من خالل تقليد ومحاكاة سو 
السكان المحليين في عاداتهم أو لدى السكان المحليين من خالل ارتداء المالبس األجنبية والتحدث ببعض العبارات 

قات االجتماعية بين السائحين والمضيفين في ، ويمكن تلخيص أهم العمليات المتضمنة في العال11األجنبية مثال
 الجدول التالي.

 (: أهم العمليات المتضمنة في العالقات االجتماعية بين السائحين والمضيفين02الجدول رقم )
 عمليات تعاون عمليات صراع ومنافسة وتعارض

 لدى السياح لدى السكان المحليين لدى السياح لدى السكان المحليين
بين السكان المحليين صراع 

والسواح لما يلتمسه الطرف 
األول من آثار سلبية للنشاط 
السياحي في حياته اليومية 
سواء على المستوى 
االقتصادي، البيئي، الثقافي 

 واالجتماعي

في حاالت جد محدودة نظرا 
لقصر المدة الزمنية نسبيا 
للرحلة السياحية، ولغياب 
عالقة بينهم إال في وجود 

لعائلة أو الصداقة أو عالقة ا
 الزمالة بين السياح

تعاون بين المضيفين مع 
السائحين من خالل التواصل 
والتفاعل المضيفين فيما 
بينهم وتقبل الناس لوجودهم 
وترحيبهم بهم لكونهم زوارا 
مرغوب فيهم وما ينجر عن 

 ذلك من منافع مادية

تعاون أعضاء الوفد  
السياحي لتحقيق نجاح مؤكد 

ن خالله إشباع للرحلة م
غالبية دوافع ورغبات أعضاء 

 الرحلة

 عمليات تأقلم وتوافق تقليد ومحاكاة
 لدى السياح لدى السكان المحليين لدى السياح لدى السكان المحليين
تقليد المضيفين للسائحين 

خصوصا في أجيال الشباب 
من ارتداء المالبس األجنبية 
وقص الشعر مثل األجانب 

ببعض العبارات والتحدث 
 األجنبية

شغف السائحين بالتعرف 
على التعرف على عادات 
وتقاليد السكان المحليين، 
ولذا نلمس إقبال السائحين 
في كثير من الحاالت على 

ارتداء المالبس التقليدية 
أسوة بالمضيفين وتناول 

 الوجبات المحلية

أعضاء الوفود السياحية في 
توافق مع المضيفين 

هالي في المهنيين واأل
الحدود المسموح بها ونلمس 

ذلك من تبادل عبارات 
 التحية واإلشارات

التكيف بين السياح من أجل 
إنجاح الرحلة االستمتاع 

بها، ويحدث فيما بينهم نوع 
من التوافق المرحلي من 
خالل االلتقاء والتسامح 
وتغيير في اتجاهاتهم 

وعاداتهم بما يتوافق مع 
 احياإلطار العام للفوج السي

المصدر: من إعداد الباحثين انطالقا من رحيم حسين وآخرون، السياحة والتنمية السياحية مع دراسة خاصة حول 
 .118-113، ص ص 2013مناطق الهضاب العليا بالجزائر، دار النشر جيطلي، برج بوعريريج، 

 ثالثا: دور السياحة المستدامة في تنمية رأس المال االجتماعي
السياحية للمجتمعات المحلية من الرقي وتحسين أوضاعهم المعيشية دون عرقلة  يجب أن تسمح التنمية

سير حياتهم اليومية ومع المحافظة على أعرافهم وعاداتهم، وعلى تراثهم الثقافي والتاريخي، ومن ثم فهي تحافظ 
 وتعمل على ترقية رأس المال االجتماعي للمناطق المزارة، وذلك من خالل النقاط التالية:
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 تدعيم البنى التحتية والمرافق العمومية: .1
إن التنمية السياحية في منطقة معينة يتطلب القيام مشاريع كبرى للبنى التحتية )تعبيد للطرقات، إنشاء 
جسور، مطارات، موانئ...( كما يتطلب توفير حزمة كبيرة للمرافق والخدمات العمومية )التوصيل بشبكات الكهرباء 

ن كانت هذه الخدمات ضرورية وغير والماء، خدمات االتص ال، األمن العمومي، االستشفاء العمومي....(،  وا 
متعلقة بالنشاط السياحي فقط، فإنها ستعمل ال محالة على تحسين الظروف المعيشية والرقي بالحياة االجتماعية 

لة على الكثير من للسكان المحليين في الوجهات السياحية خاصة الفئات المحرومة، وذلك من خالل فك العز 
المناطق ال سيما الريفية والجبلية منها، كما أنها ستعطي دفعا جديدا للتنمية االقتصادية في هذه المناطق وسيفتح 

 آفاقا ألنشطة اقتصادية جديدة خارج قطاع السياحة )الزراعة مثال(. 
خاصة لتمويل مشاريع وفي هذا اإلطار يمكن تشجيع المستثمرين السياحيين على المشاركة في صناديق 

ذات فائدة عامة )مدارس، مراكز صحية، حفر آبار...( لصالح المجتمعات والسكان المحليين من خالل التخفيضات 
الضريبية والتسهيالت اإلدارية، أو تنظيم شراكة مع مقاولين أجانب بحيث يهتم السكان المحليون بتوفير أهم 

 لمقاول األجنبي بالجانب التسويقي.المنتجات والخدمات السياحية بينما يهتم ا
 لنشاط السياحي:من المداخيل المتولدة من ااالستفادة  .2

بالموازاة مع كون األنشطة السياحية مصدرا للثروة في المجتمع ومساهمة في خلق القيمة المضافة، فهي 
األعوان االقتصاديين واختالفهم من كذلك مولدة للمداخيل وتمثل قناة فعالة لتوزيع هذه المداخيل خاصة مع كثرة 

حيث حجمهم وشكلهم القانوني والمساهمين في صياغة وتقديم المنتج السياحي للمستهلك النهائي سواء كان محليا 
أو أجنبيا، وتزداد هذه المداخيل في الوجهات التي تستقطب عددا كبيرا من السواح، أو تلك التي يميل فيه السواح 

طول، أو في المناطق التي تمنح فرص أكبر لصالح السواح أو أنها تستقطب السواح ذوي إلى المكوث لفترات أ
المستوى العالي من اإلنفاق، لذلك البد من تفعيل السياحة كقناة فعالة لتوزيع المداخيل وجعل العوائد االقتصادية 

ية داخل الوجهة السياحية وذلك للنشاط السياحي يمس أكبر شريحة من السكان المحليين واحتباس اإليرادات السياح
 من خالل:

اعتماد إجراءات تشجع على توفير فرص عمل للسكان المحليين بعينهم من خالل سياسات التوظيف  −
الشفافة والعادلة البعيد عن كل تمييز عرقي أو جنسي أو غيره من أنواع التمييز، على أن يتم بالموازاة مع ذلك 

 صالح هؤالء السكان حتى يتسنى لهم الحصول على هذه الوظائف؛اعتماد برامج تعليمية وتكوينية ل
اعتماد سياسات تحفيزية وتشجيعية لصالح السكان المحليين أو لصالح رجال األعمال المنحدرين من تلك  −

المناطق، وذلك من أجل إنشاء المؤسسات ال سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقديم إعانات في مجال التمويل 
ل المصغر، قروض بأسعار فائدة محسنة...( وفي المرافقة والتكوين، والتي ستقوم بتقديم سلع وخدمات )التموي

للسياح مباشرة )إطعام، سلع تقليدية، تجارة التجزئة...(، أو المؤسسات التي تقوم بتزويد المؤسسات السياحية بما 
 النقل والصيانة مثال. تحتاجه من سلع وخدمات وسيطية أو تقوم بمناوالت داخلية في مجال 
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جراءات تدفع بالسكان المحليين الذين يقومون بأنشطة بصفة غير رسمية كخدمات النقل،  − اعتماد سياسات وا 
الدليل السياحي، خدمات اإليواء، التجارة المتنقلة...  إلى ولوج السوق الرسمي من خالل التسهيالت اإلدارية ومنح 

 التراخيص.
 :ات المتعلقة بالتنمية السياحيةي اتخاذ القرار السكان المحليين ف مشاركة .3

يجب أن تتم عملية صنع القرار الخاصة بالتنمية السياحية لدى السكان في المناطق المستقبلة بشكل 
شفاف وبإشراك المجالس المحلية المنتخبة وهيئات المجتمع المدني من خالل تحديد نوعية الزوار واختيار طبيعة 

كذا طرق إدماجهم في الحياة اليومية للمجتمع وتسيير احتكاكهم بالسكان المحليين )تنظيم السياح المستهدفين، و 
الزيارات، اإليواء واإلطعام(، بما يحترم العادات وخصائص منطقتهم، حتى تكون السياحة بهذا الشكل ال تهتم فقط 

نما تكرس وتعزز الشعور باالنتماء لدى السكان المحليين واالفتخار بالموروث اإلنساني لديهم  بالعوائد المالية، وا 
 .12والمشاركة في تسييره واالستفادة منه والعمل على صيانته وتثمينه

ست مستويات من المشاركة التي يمكن أن يقدمها السكان  1990سنة   Hineو Prettyوقد قدم كل من 
المحليون في التنمية السياحية، تختلف كل منها باختالف درجة إدماجهم في عملية اتخاذ القرار، كما يبينه الجدول 

 التالي.
 Hineو  Petty(: مستويات مشاركة المجتمعات المحلية في النشاط السياحي حسب 02الجدول رقم )

 خصائص ومميزات مستوى المشاركة المشاركةمستوى 
يشارك السكان المحليون من خالل التحدث فيما تم تقريره أو تم تنفيذه، ويتم اقتسام المعلومات  المشاركة السلبية

 فقط لدى المهنيين الخارجيين.
األسئلة دون المشاركة في يتم إشراك السكان المحليين من خالل االستشارة أو عن طريق طرح  المشاركة التشاورية

 اتخاذ القرار، وال يوجد أي إلزام باألخذ بآرائهم.
يتم إشراك السكان المحليين مقابل محفزات وعوائد مادية عينية أو مالية، وليس هناك مصلحة في  المشاركة المشتراة

 االستمرار بالمشاركة حين توقف هذه المحفزات. 
رف الوكاالت الخارجية حيث يتم إشراك السكان المحليين قصد تدنية وهي مقصودة من ط المشاركة الوظيفية

 التكاليف مثال لتحقيق أهداف معينة.
يشارك األفراد في التحليل المشترك، ووضع خطط العمل وتشكيل أو تعزيز الجماعات أو  المشاركة التفاعلية

يخص كيفية  وتحدد منهجيات التعلم للحصول على وجهات نظر فيما المؤسسات المحلية،
 استخدام الموارد المتاحة

المشاركة والتواصل باتخاذ مبادرات مستقلة عن المؤسسات الخارجية، ويتم إقامة عالقات مع هذه  التعبئة الذاتية
 األخيرة للمشورة الفنية فيما يخص استخدام الموارد بغرض االحتفاظ بالسيطرة على استخدامها.

Source: Mowforth Martin & Munt Ian, Tourism and Sustainability, 2ed Edition, Routledge, London, 
2003, p 215. 
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 الحياة اليومية للسكان المحليين: عدم عرقلة .4
إن الطابع الفصلي للنشاط السياحي يؤدي إلى تركز عدد كبير من األفراد في منطقة محدودة )التركيز 

التي توافق الموسم السياحي )التركيز الزماني(، مما يؤدي إلى وقوع ازدياد حاد في المكاني( خالل فترة قصيرة 
الطلب على الموارد الموجودة في الوجهة السياحية )استعمال المياه، الكهرباء...(، كما يؤدي إلى اكتظاظ وضغط 

د يخلق نزاعات مع السكان في استخدامات المرافق العمومية )ازدحام المرور، عجز في النقل العمومي...(، مما ق
المحليين الذي يجدون أنفسهم في منافسة مع السواح الجانب للحصول على تلك المواد خاصة في فترات التي 
تعرف توافدا كثيفا للزوار، األمر الذي يشكل تشويشا واضطرابا على سير الحياة اليومية للسكان المحليين مما يؤثر 

حي، ومن ثم يجب اعتماد بعض اإلجراءات للتخفيف من حدة هذا الضغط، سلبا على موقفهم من النشاط السيا
 :13نذكر منها

 تمديد الموسم السياحي للتقليل من التركيز الزماني للنشاط السياحي؛ −
 تقديم عروض خاصة وتخفيضات خارج فقترة الموسم السياحي؛ −
نشاء مناطق ومرافق سياحية جديدة في الوجهة السياحية للتقليل  −  من التركيز المكاني؛ترقية وا 
اعتماد إجراءات خاصة للتحكم في حجم تدفق السياح )تحديد المجموعات السياحية، حقوق الدخول، مناطق  −

 ممنوعة للسياح، برامج زمنية...(؛
برمجة االستثمارات على مستوى المرافق السياحية أو على مستوى البنى التحتية والفوقية بما يتوافق مع  −

 ي ومتطلبات السكان المحليين في األجل المتوسط والطويل.حجم النشاط السياح
 :المستقبلةللمجتمعات  احترام األعراف والعادات المحلية .5

يجب أن يتم تنظيم النشاط السياحي في ظل توافق تام لقيم وثقافة المجتمعات المحلية، ويجب على السواح 
األعراف المحلية أو أنها تؤثر على الممارسات ع أو مسيري المؤسسات السياحية عدم التحلي بسلوكيات تتنافي م

مما قد يخلق في بعض األحيان سلوكات عدائية من طرف المجتمعات المحافظة  والقيم الدينية، والعادات المحلية
ضد كل ما هو أجنبي، وهنا يجب اعتماد مجموعة من الممارسات من طرف جميع األطراف الفاعلة في النشاط 

 :14السياحي، نذكر منها
يفائهم بالمعلومة  − تقديم برامج توضيحية من طرف المؤسسات السياحية لصالح السياح قبل وأثناء الرحلة وا 

الالزمة والمتعلقة بالثقافات والعادات السائدة في المجتمعات المحلية مع التركيز على النقاط الحساسة التي يجب 
 أن تحظى بأولوية االحترام )اللباس، الطقوس الدينية...(؛

فرض قوانين داخلية من طرف المؤسسات السياحية على السياح بما يتوافق سلوكهم مع عادات وأعراف  −
 المجتمع المحلي مع فرض عقوبات )إتاوات، غرامات مالية...(؛

اعتماد إجراءات أمنية من طرف السلطات العمومية لمراقبة ومنع انتشار اآلفات االجتماعية المتعلقة  −
 السياحي )تجارة المخدرات، دعارة، اعتداءات...(؛بالنشاط 

قيام السلطات العمومية وهيئات المجتمع المدني بحمالت توعوية لصالح السكان المحليين إلبراز أهمية  −
السياحة كقناة للتنمية االقتصادية واالجتماعية ومحاولة بث االحترام المتبادل بين السائح والمستقبل في إطار 
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حسن االستقبال، والدعوة لالعتزاز بالميزات الثقافية المحلية وبالهوية والشخصية المحلية ومن ثم األدب والكرم و 
 العمل على تثمين والمحافظة وصيانة للتراث الطبيعي، الثقافي والمعنوي المحلي وللحرف وللصناعات التقليدية.

 :واالجتماعي وتثمين التراث الثقافيالمحافظة  .6
التراث الثقافي والتاريخي المادي والمعنوي في المناطق السياحية من بين أولويات السياحة يأتي تثمين 

المستدامة لكونه عنصرا من عناصر الجذب السياحي، حيث يمكن للسياحة أن تكون قناة جد فعالة في حماية 
 :15البيئة والمعالم التاريخية والثقافية، وذلك حسب أربعة حاالت رئيسية كما يلي

ن للسياحة أن تكون محفزا للقيام بعمليات الترميم وا عادة التأهيل للمواقع التاريخية والمباني والمعالم يمك −
األثرية الموجودة كالبنايات القديمة: أبراج، منارات، مساجد، كنائس، قصور... أو تهيئة الممرات والطرقات في 

إبراز المكانة الثقافية والتاريخية لتلك المعالم ويعزز  األحياء العتيقة، لتصير محج الزائرين والسياح مما يساهم في
روح االنتماء للسكان المحليين ويساهم في توليد عوائد مالية يمكن أن تستعمل في عملية التحسين المستمر لهذه 

 المنشآت؛
يمكن أن يتم من خالل األنشطة السياحية تحويل بنايات قديمة ومعالم عتيقة إلى منشآت سياحية ذات  −
فة وتوجه سياحي جديد، كتحويل بعض المنازل والديار القديمة إلى مقاهي أو مطاعم شعبية، مع الحفاظ على ص

الطابع التقليدي والتاريخي األصيل لهذه المعالم، مما يسمح للسائح أو الزائر بالتمتع بخدمة سياحية حديثة في 
بين الهيئات المسؤولة عن المحافظة على محيط محلي عريق، وهنا يجب أن نؤكد من وجوب وجود تنسيق وثيق 

التراث والبيئة ووكاالت الدعاية للتأكد من الحفاظ الكامل للصفات والخصائص التاريخية والثقافية لهذه المعالم، 
 والسهر على اختيار النشاط السياحي المناسب لطبيعة هذه المعالم؛

حافظة على الموارد الطبيعية كما هو الحال يمكن للسياحة باعتبارها نشاط اقتصادي أن تكون وسيلة للم −
في الحضائر والمحميات الطبيعية التي تمثل خير مثال للعالقة بين التنوع البيئي والسياحة، وقدرة هذه األخيرة 
على ضمان الحفاظ على أنواع النباتات والحيوانات المتواجدة هناك والتي تمثل مصدر الجذب السياحي في تلك 

اهم السياحة من خالل تطوير هذا النوع من األنشطة إلى بعث وتطوير الكثير من األنشطة المناطق، كما تس
 األخرى المرافقة للنشاط السياحي )إيواء، نقل، منتجات محلية...(؛

جراءات تنظيمية للمحافظة  كما يمكن للسياحة والرغبة في بعث النشاط السياحي سببا في اعتماد مراقبة إدارية وا 
بيئة وضمان تقديم تجارب سياحية مرضية للسياح، وتختلف هذه اإلجراءات من موقع آلخر ومن بلد على نوعية ال

آلخر، بحسب مرونة وقدرة صمود المنطقة أو الموقع المعني وكذا درجة وكثافة االستخدام للمرفق السياحي، هذا 
اعتماد إجراءات لمنع أو الحد أو تقييد  إلى جانب الشكل والصفة القانونية للهيئة المسؤولة عن الرقابة، فيمكن مثال

حركة المرور )تحديد عدد السياح اليومي، حضر المرور لبعض األماكن، منع استعمال السيارات المتاخمة لألماكن 
 السياحية...(.

 الخاتمة:
 انطالقا مما سبق يمكن استخالص النتائج التالية:
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ي السياحة المستدامة كتطبيق لمبادئ التنمية المستدامة على تمثل االستدامة عنصرا محوريا في السياحة، لذلك تأت •
األنشطة السياحية والتي تأخذ بعين االعتبار وبشكل كامل اآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية الحالية 

 والمستقبلية؛
ستقبلة، تتعلق هذه آثار وانعكاسات األنشطة السياحية حسب مميزات وخصائص الوسط السائد في المناطق الم •

ودرجة انفتاحه على المحيط الخارجي، وكذا طبيعة احتكاك بين السواح في المجتمع المحلي وطريقة إدماجهم في 
 الحياة اليومية للسكان من حيث حجم السواح وعددهم ومدة إقامتهم.

ية والمكانية التي تتصف العالقة بين السائح والمضيف )الساكن المحلي( بالمؤقتة واالنتقالية في ظل القيود الزمان •
 تميز النشاط السياحي، وتغيب فيها العفوية والتلقائية وتتجه نحو عدم التكافؤ والتوازن في الرؤى؛

تتضمن العالقات االجتماعية بين السائح والمضيف عمليات من التعاون والنافس في آن واحد، وكذا عمليات  •
بالسواح إلى تقليد ومحاكاة السكان المحليين في عاداتهم  تأقلم وتوافق تؤدي إلى خلق عالقات التقاء وتقارب تدفع

 وحياتهم اليومية؛
يجب أن تسمح األنشطة السياحية من تحسين األوضاع االجتماعية للسكان المحليين من خالل االستفادة من  •

 المشاريع العامة ومن التوزيع العادل للعوائد االقتصادية لهذه األنشطة؛
المحليين في عمليات صنع القرار المتعلقة بالتنمية السياحة السيما فيما يخص استخدام يجب إشراك السكان  •

 الموارد السياحية وكيفية االستفادة من عوائد النشاط السياحي وأشكال االحتكاك بين السواح والسكان المحليين؛
االجتماعية والثقافية للمجتمعات المحلية مع يجب أن يتم ممارسة األنشطة السياحية في ظل احترام كامل للقيم  •

 عدم التشويش على سير الحياة اليومية للسكان المحليين؛
يمكن للسياحة أن تكون قناة جد فعالة في حماية البيئة والمعالم التاريخية والثقافية من خالل عمليات الترميم وا عادة  •

احية، كما يمكن السياحة وسيلة إلعادة بعث وتطوير التهيئة لهذه المعالم أو من خالل تحويلها إلى منشآت سي
 الكثير من األنشطة األخرى المرافقة للنشاط السياحي.
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 أثر تنويع المنتجات في مؤسسة كوندور على رقم اعمالها وجودة منتجاتها
 ، الجزائر1سطيف جامعة    1شراد غزالن )طالبة دكتوراه(

CHERRAD Ghozlane, University of Setif 1, Algeria 

 

 :الملخص

لالرتقاء بقدرة المنتجات على  الوطنية المؤسسة الصناعيةفي  تنويع المنتجاتإلى إبراز دور وأهمية  نهدف من خالل هذه الورقة
وهذا من خالل عرض تجربة إحدى  وطني،وكذا تعزيز االقتصاد ال ،وتعزيز ثقة المستهلك بها ودعم حصتها السوقية ،المنافسة

قطاع الصناعات  رائداختيار  وتم،وتحليل بياناتها ومعلوماتها المؤسسات الخاصة الصناعية في الجزائر في مجال التنويع
سنة كوندور" بصفته أول مؤسسة خاصة تحصل على جائزة الجودة في القطاع الصناعي اللكترونية في الجزائر "او الكهرومنزلية

 ثالثة عشر عام من تواجده في هذا القطاع.أكثر من التنويع منذ  سياسةوأيضا لما له من خبرة في  2011
التنويع منذ بدايتها وأن تأثير هذه  سياسة إلتباعهاوقد خلصت الدراسة إلى أن تجربة مؤسسة كوندور تعتبر تجربة جد ناجحة 

فهي تعد بذلك تجربة متميزة وجب على  ،على كل األصعدة بالمؤسسة خاصة على رقم أعمالها وجودة منتجاتها إيجابيااالخيرة كان 
 بها والسير على خطاها.المؤسسات الجزائرية االقتداء 

 ودة المنتجات.ج ،رقم األعمال ،مؤسسة كوندور ،التنويع سياسة :الكلمات المفتاحية
Résumé 

L'objectif principal de cet article est de mettre en évidence le rôle et l'importance de la  

diversification des produits dans l'entreprise industrielle national  pour améliorer la capacité des 

produits concurrents, accroître la confiance des consommateurs, maintenir sa part de marché, et 

renforcer l'économie nationale. 

Tout cela à travers la présentation de l'expérience de l'une des entreprises industrielles privées en 

Algérie dans ce domaine. Nous avons choisi le leader du marché algérien Condor spécialisé dans la 

fabrication de produits électroniques et d'électroménager qui continuera à œuvrer dans sa politique 

de diversification, entamée depuis plus que treize ans et aussi en tant que première entreprise privée 

algérienne à avoir remporté le Prix algérien de la qualité en 2011. 

L'étude a conclu que l’expérience de  l’entreprise Condor est considérée comme une réussite dans 

sa stratégie de diversification ; et que l'effet de cette dernière a été positif à tous les niveaux de 

l’entreprise, en particulier sur le chiffre d'affaires et la qualité de ses produits. Donc l’expérience de 

Condor est la voie que devraient suivre les entreprises algériennes. 

Mots clés:la stratégie de diversification, Condor electronic’s, le chiffre d’affaire, la qualité des  

produits 

 
 :مقدمة

االقتصادي ورافدا من روافد التنويع  ويعد قطاع الصناعة في الجزائر قطاع حيوي يمثل أحد عوامل النم
وفي ظل المتغيرات االقتصادية  المهمة المكّونة لالقتصاد الوطني.من القطاعات الرئيسة  هوف ،االقتصادي

نفسها مجبرة للبحث عن  كالجزائر تجد الدول المنتجة والمصدرة للنفط ،أسعار النفط رهو خاصة مع تدو  العالمية
أن  وقد كشفت هذه األزمات السابقة ،ر في األسعارهو بدائل اقتصادية مأمونة لتفادي التبعات المحتملة لهذا التد

 الحل االمثل لمواجهة مثل هذه الحاالت. هوتنويع الصادرات خارج المحروقات 

                                                           
1 ghozlane.91@hotmail.fr 
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على لعب دور محوري في إثراء االقتصاد  والقادر ،التنويع االقتصادي وباعتبار قطاع الصناعة أحد أهم مصادر
باعتباره ركيزة أساسية  اهتماما خاصا؛ض به وتوليته هو وجب الن ،الوطني بموارد مستدامة ُتسهم في نموه وازدهاره

 ،عائدات النفطوتخفيض االعتماد على  ،لتحقيق األهداف التنموية حيث ُيساعد على رفع الناتج المحلي
 باإلضافة إلى أهمية هذا القطاع في خلق وظائف بشكل مستمر ومتسارع وخفض نسب البطالة.

وبذكر مجال اإللكترونيات في الجزائر تتبادر إلى أذهاننا  ،وفي هذا القطاع نجد قطاع الصناعات االلكترونية
وما تساهم به في  إلى يومنا هذا ه منذ بدايتهاتققلجزائر في هذا المجال نظرا لما حمؤسسة كوندور الرائدة في ا

 يجب أن تحتذي بها باقي ،فهي بذلك تعد مفخرة للصناعة الوطنية وتجربة جد ناجحة ومثالية ،االقتصاد الوطني 
 المؤسسات الوطنية في مختلف القطاعات الصناعية واالستفادة من تجربتها.  

ما  هوو  األسواقو  ن بشكل كبير على تطوير وتنويع المنتجاتهو الصناعات االلكترونية مر  ض بقطاعهو فالن
دخولها و ا لمنتجاتهإلى يومنا هذا من خالل التجديد المستمر  2003سنةقامت به مؤسسة كوندور منذ بدايتها 

 خاصة مع المنافسة الشرسة في هذا القطاع من مختلف الشركات االجنبية. ،أسواق جديدة باستمرار
 سنحاول في هذا المقال معالجة اإلشكالية اآلتية: ،على ضوء ما سبق

 ؟رقم أعمالها وجودة منتجاتهامؤسسة كوندور على  في سياسة تنويع المنتجاتكيف أثرت 
 خالل التطرق إلى: ومن خالل هذه الورقة سنحاول تسليط الضوء باختصار على الموضوع منوعليه 

 .المنتجات تنويعلسياسة اإلطار النظري  :المحور األول
 التعريف بمؤسسة كوندور :المحور الثاني
 مؤسسة كوندور رقم أعمال وجودة منتجات على تنويع المنتجاتأثر  :المحور الثالث

نهدف من خالل هذا البحث إلى التعرف على مؤسسة كوندور عن قرب باعتبارها من أهم  :البحثأهداف 
والتعرف على مدى نجاعة سياسة التنويع في المؤسسة الجزائرية  المؤسسات الكبرى في الجزائر من جهة،

 لتمكنها من تطوير ذاتها وبالتالي المساهمة في النهوض باالقتصاد الوطني.
تكمن أهمية هذا البحث كونه يتناول موضوع التنويع على المستوى االقتصاد الجزئي في الجزائر  :البحثأهمية 

ومنه وبنجاحه يمكن أن يطبق على مستوى االقتصاد الكلي خاصة في ظل االوضاع التي يشهدها قطاع 
 المحروقات اليوم وما له من تأثير على االقتصاد الجزائري.

 المنتجات تنويعل النظرياإلطار  :المحور األول
بداية يجب االشارة إلى أن التنويع يختلف من التنويع على مستوى االقتصاد الكلي أي على مستوى االقتصاد 

نظرا ألن هذا البحث حول مؤسسة اقتصادية و التنويع على مستوى المؤسسة االقتصادية. و ،الوطني ألي دولة
 التنويع تكون من هذا الباب. سياسةقنا لجزائرية فإن تطرُ 

 :التنويع سياسةتعريف  :أوال
عمال المستقلة التي يمكن ادارتها بشكل منفصل عن بقية األ وأنشطة عدد من األ":يعرف التنويع على أنه

بمعنى  ،اإلستراتيجيالنشاط هذا يعبر عنه بتنويع مجال االساسي الذي تقوم به المؤسسة. و مجاالت النشاط 
 1جديد"منتج لسوق  والمؤسسة في مجاالت نشاط جديدة أدخول 
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فإذا امتلكت المؤسسة امكانية وقابلية من ناحية  ،ضا على أنه:" تقديم منتجات جديدة إلى أسواق جديدةيعرف أيو 
 2التكنولوجيا فبإمكانها تقديم منتجات جديدة ألسواق لم يتم التعامل معها من قبل " الموارد و 

 دخول المؤسسة إلى أسواق جديدة بمنتجات جديدة"" :بتعريف بسيط تعرف على أنهاو 
منتجات جديدة اضافة إلى انتاج المؤسسة سلع و  هومه العام هو من التعاريف السابقة نستخلص أن التنويع بمف

راعاة توفر االمكانيات المادية مع م أسواق جديدة لم تكن فيها من قبل.دخول المؤسسة إلى  وأ ،األساسيمنتجها 
 .التكنولوجية الالزمة للقيام بالتنويعالبشرية و و 

 م التنويع في المنتجاتهو مف :ثانيا
أصبحت تعمل على و  ،إلى انتاج منتجات أخرى جديدة اتجهت أغلب المؤسسات التي كانت تنتج منتج واحد

 .اضافة المزيد من المنتجات إلى خطوط منتجاتها
بإنتاجها  ضافة منتجات جديدة إلى المنتجات الحالية التي تقوم المؤسسةتنويع في المنتجات يعرف على أنه إالو 
 وتاج المكاوي إلى منتجاتها الحالية من الغساالت أاحدى المؤسسات بإضافة إن كقيام،االتعامل فيها حالي وأ

  3 غيرها. وأالثالجات 
يسمى بتنويع مقاسات جديدة و  وألوان أ وشكال أأ وضافة أصناف أيعني التنويع في المنتجات أيضا إ كما

 4التشكيلة
 ،جديدة دون أن تتوقف عن انتاج منتجاتها السابقةعندما تقرر انتاج سلعة  ،يحدث تنويع االنتاج في المؤسسة

 وبذلك تنوع انتاجها.
للتعويض عن التقلبات الموسمية التي  وزيادة ارباحها أبهدف توزيع المخاطر و  السياسةتتبع المؤسسات هذه 

كما ها االنتاجية بشكل عام. طاقاتلوجود فائض في معدات المؤسسة و  وتصيب الطلب على بعض المنتجات أ
بسبب استغالل  وأ ،أرباحهاأكثر ارتفاعا في مبيعاتها بالتالي في  ود تكون رغبة من المؤسسة لتحقيق معدل نمق

 تجديدات أحدثتها المؤسسة على معداتها استغالال كامال.
تخفيض  ،للموارد المتاحةمزايا ايجابية عديدة كاالستخدام االمثل  إلنتاجهان تنويع المؤسسة كما قد يترتب ع

  5ر الطلبهو التقلبات الناتجة عن تد ،التقليل من حدة المخاطر ،النفقات
 :التنويع من خالل  سياسةتظهر أهمية :تنويع المنتجاتأهمية :ثالثا 

 حصتها السوقية؛ضمان للمؤسسة مركزها التنافسي و -
 فتح أسواق جديدة لتوليد دخل اضافي؛لمؤسسة و منتجات جديدة لضافة تطوير وا  -
 االستخدام االمثل للموارد المتاحة؛ــ-
 تحقيق التوازن االقتصادي للمؤسسة؛-
كتكاليف النقل من التنويع  سياسةانخفاض بعض التكاليف التي تتخلى عنها المؤسسة في حالة اتباعها -

 ي؛الموردين في حالة التكامل الرأسي الخلف
 تفادي المخاطر الناجمة عن تذبب أسعار المنتجات القديمة.-

 قد تلجأ المؤسسة لخيار التنويع لعدة أسباب نذكر من بينها: :تنويع المنتجاتاألسباب التي تؤدي إلى  رابعا:
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 وجود صعوبات في زيادة مبيعاتها من نفس المنتج في نفس السوق؛-
 6كاملة من المنتجات لمقابلة الحاجات المتغيرة بصفة مستمرة للمستهلك؛رغبة المؤسسة في تسويق مجموعة -
 استقرارها؛رغبة المؤسسة في زيادة ارباحها و -
ع يؤدي إلى توزيع المخاطر على صناف حيث أن التنويتي يحتمل أن تنجم عن كساد أحد األتوزيع المخاطر ال-
 الخطر؛الموزع إلى  وصناف الرائجة فال يتعرض المنتج أاأل
 تاج منتجات جديدة تشبع رغبات المستهلكين.ت الحديثة في إناالستفادة من التكنولوجيا-

تنويع تريد اتباع جب على كل مؤسسة ي: لتنويع منتجاتهااالعتبارات الواجب توفرها في المؤسسة :خامسا
 أن تتوفر على مجموعة اعتبارات نذكر منها : منتجاتها

 وجود الكفاءات القادرة على ادارة المزيج االنتاجي للمؤسسة؛-
 التكنولوجية للتعامل مع انتاج منتجات جديدة؛و ة اآلليو توفر االمكانيات المالية -
االقبال على معظم المنتجات التي تطرحها المؤسسة في مزيج و الرغبة و وجود جاذبية لدى المستهلكين  -

 التنويعي لها؛
 7أن توفر المنتجات الجديدة عوائد مالية للمؤسسة مع تحقيق تكاليف أقل.-

 :منه يمكن التمييز بين ثالثة مجموعات للتنويع هي و التنويع : سياسيةأنواع :سادسا
 غير المترابط؛و ـ التنويع المترابط -
 الرأسي؛و التنويع االفقي -
 التنويع الداخلي الخارجي. -
 غير المترابط:و التنويع المترابط -1
نشاطها إلى هذا النوع من التنويع يعني أن تقوم المؤسسة بإدخال انشطة جديدة  :التنويع المترابط :1-1

خاصة في و  لكن مع ضرورة أن ترتبط هذه االنشطة الجديدة استراتيجيا بالمجال الذي تعمل فيه المؤسسة،الحالي
امكانية استخدام نفس االسواق. مما يعني  ،المستهلكين ،قنوات التوزيع ،المنتجات ،مجال تكنولوجيا اإلنتاج

تنويع يعمل على استقرار ن هذا النوع من الإ .ةالتكنولوجيا المستخدمة حاليا في المؤسسو  واإلمكانيات الخبرات
ذلك بتقديمها منتجات مختلفة في ولها في عدة مجاالت من االعمال و الدخل للمؤسسة من خالل دخالعائد و 

 8مواسم مختلفة.
الحالية بخصائص متشابهة مما و يعتبر التنويع المترابط من اكثر االنواع الجاذبية ألنه يربط المنتجات الجديدة 

 بالتالي اربحها.و ترفع مبيعاتها و يدعم الميزة التنافسية للمؤسسة 
ض االحيان في بع واإلداريةمن التنويع عدم توفير القدرات والمهارات الفنية  نه ما يعاب على هذا النوعإال أ

 التكنولوجيا المتاحة. ووكذلك امكانية عدم مالئمة السوق أ
أن تقوم  هوغير مترابط فإن التنويع ال ،التنويع المترابطـ هوعلى عكس النوع األول و :التنويع الغير مترابط :1-2

ال عالقة لها بالعمليات الحالية للمؤسسة. أنشطة جديدة كليا و و إلى مجاالت الدخول  ونتاج منتجات أالمؤسسة بإ
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ال يمكنها التحول ؤسسة تنشط في صناعة ليست رائجة و هذا النوع من التنويع يكون مالئما إذا ما كانت الم
 لصناعة أخرى. باتجاههالة إلى صناعة اخرى فلذلك تسعى لتنويع منتجاتها هو بس

ار بين نوع محدد من التنويع فقد نجد مؤسسة واحدة تجمع تجدر االشارة إلى أنه ليس ملزما على المؤسسة االختي
 الغير مترابط داخلها.و كال النوعين المترابط 

 الخارجيو التنويع الداخلي  -2
لتنويع داخليا إذا قامت المؤسسة بإنتاج منتجات جديدة باالعتماد على مواردها ايعتبر : التنويع الداخلي:2-1

غالبا ما تكون هذه المنتجات مترابطة و خطوط انتاج جديدة  وذلك بإقامة وحدات أو الداخلية أي مواردها الخاصة 
9 

 10:يمكن أن يكون التنويع الداخلي على شكل من االشكال التالية و 
توسيع نطاقها الجغرافي لحالية عندما ترغب في االنتشار و دخول المؤسسة مجاالت جديدة بنفس نشاطاتها ا-

 ؛االسواق االجنبية و)بمعنى أسواق جديدة( ليشمل زبائن جدد سواءا في السوق المحلية أ
ذلك من خالل محاولة المؤسسة استهداف شرائح جديدة من الزبائن لم تكن للمنتجات الحالية و ذب زبائن جدد ج-

 من قبل في اسواق المؤسسة.
 قد يأخذ أحد أشكال التالية :و  : التنويع الخارجي2-2
مزج أكثر و  وويعني انضمام مؤسستين أ ،اسي من أنواع التنويع الخارجيشكل أس هوو  :االندماج2-2-1

 أعمالهما لتكون مؤسسة واحدة.
والتوسع عن طريق االندماج المؤقت بين منظمتين  وإلى النم سياسةتشير هذه ال :المشاركةالتنسيق و 2-2-2

 وذلك لتحقيق أهداف معينة
مؤسسات أخرى عادة ما تكون  وبشراء مؤسسة أؤسسة هذا النوع يعني أن تقوم مو  :االستحواذ :2-2-3 

 أصغر منها.
 التنويع األفقيو التنويع الرأسي -3
التجارية في ممارسة أنشطة مشابهة لألنشطة و يعني استخدام نفس القدرات التقنية  هوو  : التنويع االفقي:3-1

بحيث تقوم المؤسسة باستغالل كافة الموارد  ،قاط التوزيعنية باستخدام نفس سلسلة االنتاج ونفس االسواق و األصل
 12يمكن تقسيم التنويع االفقي إلى :و . 11في أنشطتها  والمتاحة لتحقيق النم

قيام المؤسسة بشراء  وذلك يعني اضافة المؤسسة منتجات جديدة ألسواقها الحالية أو  : تنويع افقي مترابط-
 مؤسسات اخرى منتجاتها شبيهة لمنتجات المؤسسة االصلية.

 كليا.ذلك بإنتاج منتجات جديدة و  : تنويع افقي غير مترابط-
مكانياتهاجميع مواردها  باستغالليعني أن تقوم المؤسسة  هوو  :التنويع الرأسي:3-2 بعث أنشطة جديدة  ونح وا 

 13 :التاليينقد يأخذ أحد الشكلين و مكملة للنشاط االصلي الذي تقوم به المؤسسة 
حداثيعني دخول المؤسسة إلى فروع تجارية معينة : التكامل األمامي:3-2-1 عالقات مباشرة مع مختلف  وا 

 زبائنها؛
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التي عادة و مستلزمات نشاطها و ذلك يعني بأن تقوم المؤسسة بتصنيع مواد التموين و : التكامل الخلفي:3-2-2
 :التنويع في المنتجاتالموالي يلخص أنواع  الموردين. والشكلما تحصل عليها من 

 التنويع سياسةأنواع :(1رقم )شكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 الحديث، العربي المكتب ،تطبيقية وحاالت مفاهيم: االستراتيجية اإلدارة ،السيد محمد إسماعيل: المصدر
 223ص  ، 1999 مصر اإلسكندرية،

في ثالثة مراحل  السياسةالتنويع في أي مؤسسة تنتهج هذه  سياسةمراحل  : تتمثلالمنتجاتتنويع  سابعا: مراحل
 14:أساسية هي 

هذه المرحلة على تحديد الهدف الذي تسعى المؤسسة إلى تحقيقه من اتباع  : تتوقفاالستراتيجيالتشخيص -1
الجديدة مع دراسة  تحديد العامل البشري الذي سيساهم في انتاج المنتجات المنتجات كذلكفي  التنويعسياسة 

 المردود المالي المحتمل لهذه المنتجات على المؤسسةخصائص السوق وتقنيات االنتاج و 
تقوم باختيار  ،المنتجات يعاالنواع المختلفة إلستراتيجية تنو  أن تدرس المؤسسة : بعداالستراتيجيةاختيار -2

 البشرية المتاحةسسة مع مراعاة مواردها المالية و االستراتيجية التي تالئم الهدف المراد تحقيقه من طرف المؤ 
ها على أن تضع الوسائل والعمال المراد اتباعها تبدأ المؤسسة بتنفيذ سياسيةاختيار ال : بعداالستراتيجيةتنفيذ -3
 .التكنولوجيا الالزمة لتنفيذهاو 

التنويع سنحاول في المحورين المواليين تطبيق النقاط السابقة على مؤسسة  ألهم النقاط سياسةبعد التطرق 
 .لسياسةكوندور الكترونكس كإحدى أهم المؤسسات الجزائرية الناجحة في تطبيق هذه ا
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 بمؤسسة كوندور الكترونكس. الثاني: التعريفالمحور 
 بمؤسسة كوندور الكترونكس أوال: التعريف

يضم الى جانبها شركات  حمادي والذيتعد شركة كوندور الكترونكس واحدة من أهم الشركات المكونة لمجمع بن 
 ,ARGILOR, GIPATES,POLYBEN, TRAVOCOVIAخرى تنشط في مجاالت مختلفة كشركة أ

HOTEL BENI HAMED..... التي يلخصها الشكل التالي:و 
 المكونة لمجمع بن حمادي الشركات:(2)شكل رقم 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 03/03/2017اطلع عليه يوم  ،موقع شركة كوندورباالعتماد على  من اعداد الباحثة :المصدر
 www.condor.dz مع تعديل من طرف رئيس خلية التسويق 

هي شركة و  ،2003أت النشاط فعال في فيفري بدو  2002تأسست شركة كوندور الكترونكس في جوان 
بعد  في صناعة وتسويق وخدمات ما مختصة دينار جزائري 2.450.000.000مساهمة برأسمال قدره 

  نشطة الفرعية االخرى.ضافة الى بعض األالملتيميديا إو  وأجهزة منزلية الكهرولكترونية و البيع لألجهزة اإل
 متر مربع160.000 اتتربع على مساحة قدره ،يتواجد المقر الرئيسي لمؤسسة كوندور بوالية برج بوعريريج

كما تتواجد تقريبا في كل واليات الوطن من خالل مجموعة نقاط  برعريريج فقط.والية برج  مستوىى عل
 توى الوطني.مراكز خدمات ما بعد البيع ما يجعلها اقرب إلى زبائنها على المسو التوزيع  والبيع أ

 15منذ بدايتها إلى يومنا هذا بمجموعة من المراحل نذكرها: مرت مؤسسة كوندور

 شركات جمموعة بن مجادي

البناءو قطاع االشغال العامة  قطاع االغذية قطاع مواد البناء قطاع االلكرتونيك  قطاع الفندقة 
 وامللتيميديا

AGLOTUB

ES 
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في هذه المرحلة كانت المؤسسة تقوم بشراء المنتجات  :مرحلة الشراء بغرض البيع :المرحلة االولى-
لما كان الطلب كبيرا ظهرت حتمية االنتقال و توجهها للبيع في السوق الوطنية مباشرة و االلكترونية جاهزة 

 ؛للمرحلة الثانية
مؤسسة بشراء المنتج مفكك في هذه المرحلة كانت تقوم ال :شراء المنتج مفكك جزئيا :المرحلة الثانية-

عادةجزئيا    ؛تركيبه وا 
المؤسسة لشراء  اتجهتفي هذه المرحلة  :عادة تركيبها  و شراء المنتج مفكك نهائيا  :ثةالمرحلة الثال-

عادةالمنتج مفكك نهائيا من مختلف مورديها   ؛توجيهه للسوق الوطنيةو تركيبه محليا  وا 
من المراحل  االستفادةوذلك بعد ،اتجهت المؤسسة الى إنتاج األجهزة كلية محليا:االنتاج :المرحلة الرابعة-

بعالمتها التجارية  األجهزةيبق لها سوى تسجيل  فلمتركيب،تتحكم في مختلف تقنيات ال وأصبحتالسابقة 
هذا ما حصل مع المورد الصيني و الخاصة بها بعد اقتناء التراخيص من مختلف الموردين المتعامل معهم 

Hisens . 

 .    تحت رمز CONDORالتجارية  بالعالمةكل منتجات المؤسسة تحمل  
في جددت كل ثالثة سنوات و  2009 سنةفي  ISO 9001تحصلت المؤسسة على شهادة الجودة العالمية 

السالمة في و الذي يخص الصحة  ISO 18000 على  2015كما تحصلت سنة ،2015وآخرها سنة  2012
 16الذي يخص سالمة المحيط.  ISO 14000العمل 

االبتكارات ما يضمن لها حماية منتجاتها و عالمة مسجلة في الديوان الوطني للمؤلفات  كوندور عالمةكما أن 
 17من المقلدين.

قطبا جاذبا للعامل البشري من مختلف  تعتبر مؤسسة كوندور :تطور الموارد البشرية في المؤسسة:ثانيا
تقدمها التي واالمتيازات  ا المؤسسة لهذا المورد الحيوي،الكبرى التي توليه لألهميةالدرجات العلمية نظرا 

لذلك شهدت منذ بداياتها تطورا ملحوظا في عدد العمال و  القدرات في المؤسسة.في سبيل تطوير الكفاءات و 
زاد هذا العدد من سنة ألخرى وفق ما يوضحه الجدول عامال و  90بــــ  2003بالمؤسسة فقد بدأت في سنة 

 :التالي 
 2015إلى 2003من سنة  تطور عدد العمال في مؤسسة كوندور :(1جدول رقم)

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
عدد 

 العمال
143 304 530 586 1370 1534 1751 1916 2600 2904 3572 4387 5591 

 للمؤسسةمصلحة الموارد البشرية معلومات من  :المصدر
 نلخص هذا الجدول في الشكل الموالي:و 

 
 
 

http://www.condor.dz/index.php
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 تطور العمال في شركة كوندور:(3شكل رقم)

 
 (1اعتمادا على معطيات الجدول رقم) ةاعداد الباحث من: المصدر

 
ذلك و الشكل البياني السابقين التطور الكبير الذي عرفته مؤسسة كوندور في المورد البشري و يالحظ من الجدول 

عامل فقط ليرتفع العدد مع 90كما اشرنا اليه سابقا بــو حيث أنها بدأت  ،ابتداءا من أول سنة نشاط للمؤسسة
هكذا بقيت وتيرة  االرتفاع في و  عامل 304إلى  2004ثم زاد العدد في سنة ،عامل 143نهاية نفس السنة إلى 
 2011إلى غاية  واستمر بنفس النحو  1370الذي عرف عدد كبير بوصوله إلى  2007العدد إلى غاية سنة 
الذي و ليتواصل ارتفاع عدد العمل  عامل 2600دة نوعية في عدد العمال الذي وصل إلى التي عرفت أيضا زيا

 جاذب لليد العاملة ومصدر المتصاص البطالة.ما يمثل قطب  هوعامل على المستوى الوطني و  5591أصبح 
 الموالي.هذا العدد من العمال يتم تقسيمهم على حسب درجاتهم إلى ثالثة مستويات نلخصها في الجدول 

 2015تقسيم عدد العمال حسب درجاتهم لسنة  :(2) جدول رقم
 أعوان التنفيذ أعوان التحكم اطارات  
 نساء رجال نساء رجال نساء رجال  

 375 3248 255 1123 85 505 عدد العمال
 3623 1378 590 المجموع
 مديرية الموارد البشريةمعلومات من :المصدر

كما تم ،2015درجاتهم لسنة  والجدول السابق يوضح تقسيم عمال مؤسسة كوندور حسب فئاتهم االجتماعية أ
 .2015عامل خالل سنة  5591الذي يؤدي إلى مجموع و نساء( -تقسيمه حسب الجنس )رجال
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االلكترونية كالتلفزيون جهزة المختلفة من تنتج مؤسسة كوندور العديد من األ 18عرض منتجات المؤسسة :ثالثا

أجهزة و يفات كمالو الثالجات المختلفة ك الكهرومنزلية أجهزة االستقبال الرقمي،واألجهزةو واعه بمختلف أن
 واأللواحاتف بمختلف أنواعها هو كمبيوتر المحمول والثابت ولواحقه وأجهزة الالكأجهزة الملتيميديا التدفئة...الخ و 

فيما يلي نسرد أهم منتجاتها حسب تقسيم و ها. االلكترونية اضافة إلى تصنيع االلواح الشمسية بمختلف احجام
 وحدات المؤسسة:

الجدول الموالي و يتم على مستوى هذه الوحدة انتاج مختلف االجهزة االلكترونية وحدة المنتجات السمراء::1
 يلخص أنواع منتجات الوحدة السمراء

 أنواع منتجات الوحدة السمراء: (3)جدول رقم
 األجهزة االلكرتونية أجهزة االستقبال الرقمي أجهزة التلفاز 

 االخرى
1 LED TV CDN-6700CXHD,   DVD CONDOR 

lecteur 

2 SMART TV CM-5500CXHDN CONDOR 

SOUNDBAR 

3 UHD TV 5500CXHDWIFI CONDORWIFI 

SPEAKER 

4 CURVEDTV 

 

CDN-6600CX-HD-

W 

 

5 KUHD TV   CDN-5500CX-HD-

MN 

 

 www.condor.dz             باالعتماد على موقع مؤسسة كوندور  من اعداد الباحثة:المصدر
أيضا على مستوى هذه الوحدة انتاج عدة أنواع من المنتجات الكهرومنزلية  يتم:وحدة المنتجات البيضاء: 2     

 :الموالي لشكلنلخصها في او 
 أنواع منتجات الوحدة البيضاء: (4)شكل رقم

 

 www.condor.dz    باالعتماد على موقع مؤسسة كوندور  عداد الباحثةإ من  :المصدر 
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 نلخصها في الشكل الموالي :و  ،يختص بإنتاج الثالجات بمختلف أنواعها : مركب الثالجات:3
 

 أنواع الثالجات في مركب الثالجات: (5)شكل رقم

 
 www.condor.dz              باالعتماد على موقع مؤسسة كوندور  من اعداد الباحثة  :المصدر

      
 :تنتج المؤسسة في هذا المركب أنواع من المكيفات يلخصها الشكل الموالي و : مركب المكيفات:4
 

 مركب المكيفاتأنواع المكيفات في : (6) شكل رقم

 
 www.condor.dz                   باالعتماد على موقع مؤسسة كوندور  اعداد الباحثةمن  :المصدر

 :تنقسم إلى و  :أجهزة الملتيميديا:5
إال أنه  يعتبر هذا المجال جديد نوعا ما بالنسبة للمؤسسة مقارنة بالمنتجات السابقة، :اآلليأجهزة االعالم  5-1

تلفة ذات الصلة تنتج المؤسسة اليوم سبعة مجموعات مخو أصبحت رائدة في مجالها. و لم يشكل عائقا بالنسبة لها 
 :هي و  اآلليباإلعالم 

5-1 :PC de bureau  

الثالجات

ثالجة ذات باب
واحد

REFRIGE
RATEUR 

01 
PORTE           

اجملمدات بكل 
أنواعها

ثالجة ذات 
بابني

REFRIGE
RATEUR 
DOUBLE
-PORTES 

Side By 
Side                                                                 

réfrigérateur 

Combiné                                        

REFRIGERAT
EUR Mini & 

Top                                

أنواع املكيفات 

مكيفات اهلواء أحادية 
الكتلة 

(climatiseur 

mono bloc)

 splitمكيفات 

systeme

مكيفات 
climatiseur 

armoire

مكيفات اهلواء املتنقلة
climatiseur 

mobile  
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  PC portable     :2-5 
 PC all in one    :3-5 

  Serveur           :4-5 
Station de travail :5-5 
 Ultrabook         :6-5  

PERIPHERIQUES ET ACCESSOIRES    :7-5 
 اللوحات الرقمية،و اتف النقالة هو تميزت مؤسسة كوندور في مجال ال :لواح الرقميةاأل و اتف النقالة هو ال:5-2

فإنها تعمل نظرا للتطور المستمر لهذا السوق و  مات مبيعا في السوق الجزائرية،بحيث أصبحت من أكثر العال
 مايلي: لذلك تقترح مؤسسة كوندور عدة أنواع منها نعرضها فيو يد الدائم فيه دعلى التج

 Cهي المعروفة بـــو اتف الذكية مع المجموعة االولى لها هو بدأت المؤسسة بإنتاج ال:اتف النقالة هو ال:5-2-1
 ....الخc1, c2, c4+, c6, c6pro, c6 plus, c8, c8s:مثل 

 ...الخA9,A9+A55,A100:مثل Allure مجموعة  -
 G2s,w1,G2,G4:مثل    Griffeمجموعة ــ -
 ...الخP4,P4PRO,P5,P6,P8:مثل   Plumeمجموعة  -

 F1,F2,F3,F4 اتف العادية فأنتجت كل من هو ثم اتجهت المؤسسة إلنتاج ال
كما وجهت صنف  أنواعها،و تنتج المؤسسة العديد من االنواع منها بمختلف احجامها  :االلواح الرقمية:5-2-2

 منها إلى االطفال.
  .كالساعات الذكية: منتجات رقمية أخرى:5-3
 الى ذلك فالمؤسسة وضعت عدة تطبيقات تخصها لزبائنها مثل تطبيق : باإلضافة :الخدماتو التطبيقات :5-4

Condor SmartRemote تطبيق و  ،تطبيق للتحكم عن بعد وهوCondor SAV  تطبيق يسهل  هوو
 على الزبائن ايجاد اقرب مركز لخدمات ما بعد البيع الخاص بالمؤسسة.

هي من أهم منتجات المؤسسة على الرغم من حداثتها فقد تمكنت المؤسسة و  :اللوحات الشمسيةمصنع :6
من الحصول على مشاريع كبرى إلنارتها باستخدام اللوحات الشمسية لكوندور على غرار بعض المالعب 

 .عريريجو الرياضية كملعب برج ب
البالستيك بمختلف أنواعه والذي نتاج كما أن مؤسسة كوندور تملك وحدة خاصة إل:وحدة البالستيك:7

 يوضع في مختلف منتجات المؤسسة.
ماية بعض المنتجات كآالت يضا بتصنيعها توضع لحهي مادة تقوم المؤسسة أو  :وحدة البوليسترين:8

 19 غيرهاالثالجات و الطبخ و 
في منتجاتها بحيث نجد تجديد دائم  تسير عليها مؤسسة كوندورالتنويع التي  سياسةمما سبق يظهر جليا 

هذا  ،تلبية لرغبات الزبائن المتجددةماشيا مع التغيرات التكنولوجية و تغيير مستمر فيها تو في كل منتجاتها 
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هذا ما لتالي التأثير على رقم أعمالها و باية للمؤسسة في السوق الجزائرية و ما يؤثر على الحصة السوق
 القادم.سنتطرق اليه في المحور 

 على مؤسسة كوندور الكترونكس المنتجات تنويع سياسةأثر  :المحور الثالث
ظهارمن خالل دراسة محيطها أوال  ،تنويع منتجات مؤسسة كوندور سياسةسنحاول في هذا المحور ابراز أثر   وا 

 أخيرا تأثيرها على مؤسسة كوندور.و التنويع في المؤسسة  سياسةمختلف أنواع 
فهي تنشط في محيط  ،ريادية في مجالهاو تعتبر مؤسسة كوندور مؤسسة جد نشطة  محيط المؤسسة:أوال:

 يلي: سنتطرق إلى تحليل هذا المحيط في ماخرى و فسة الشديدة من مختلف الشركات األاقتصادي يتميز بالمنا
من عالمات  وفي مجال يتسم بالمنافسة الحادة سواءا من مؤسسات وطنية أ تنشط مؤسسة كوندورالمنافسون::1

سعيا منها للحفاظ على مركزها الريادي في مجال االجهزة االلكترونية لذلك و  رائجة في السوق الجزائري،أجنبية 
االسعار مقارنة ببقية فقد اتبعت المؤسسة مجموعة اجراءات كتخفيض  ،الملتيميدياحتى أجهزة و  الكهرومنزليةو 

ذلك ك لواح الشمسية،مجاالت جديدة كما حدث مع مصنع األدخول اتها و التجديد المستمر لمنتج المنافسين،
اضافة إلى وجود خدمة ما بعد البيع لدى المؤسسة ما يجعلها محل اقبال من  تتميز منتجاتها بجودة عالية،

 طرف مختلف شرائح المجتمع الجزائري.
 2014/2015سنة  شهدت المؤسسة دخول أسواق أجنبية جديدة على غرار ما حصل في دولة السودانكما 

 استثمار المؤسسة بها.و 
 الموالي يوضح أهم المنافسين الحاليين للمؤسسة على المستوى الوطني. شكلالو 
 

 أهم المنافسين الحاليين لمؤسسة كوندور: (7)شكل رقم

 
 لمؤسسة كوندور.معلومات من رئيس خلية التسويق   :المصدر

وبحكم خبرة  ،تتعامل مؤسسة كوندور مع عدد من الموردين األجانب من مختلف البلدان العالمية ::الموردون2
سنة فإنها أصبحت لديها القدرة التفاوضية إلى غاية الوصول إلى اتفاق يرضي  13تجربتها لمدة المؤسسة و 

 . عن طريق منحها منتجات وأيتم هذا االتفاق عن طريق منح التراخيص من طرف الموردين و جميع االطراف. 
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تتعامل مع  فأما من داخل الوطن فإنها ،خارجهمع زبائن من داخل الوطن و  تتعامل مؤسسة كوندور :لزبائن:ا3
مختلف اضافة لذلك فهي تتعامل مع ،الجملة على كل المستوى الوطنيو تجار التجزئة زبائن اشخاص عاديين و 

 الجامعات عبر التراب الوطني.لعمومية،اضافة لمختلف االدارات و االمؤسسات الوطنية الخاصة و 
 ،تونس ،سوابركيناف ،مصر ،فرنسا:ج الوطن فالمؤسسة تتعامل مع مجموعة من الدول منهاأما من خار 

 20ان...الخ السود
اضافة لذلك فالمؤسسة تقوم بتقديم خدمات ما بعد البيع لجميع زبائنها على المستوى الوطني من خالل مجموعة 

الوكالء المعتمدين من طرفها  وأ،مركز 15 بحوالي المقدر عددهاو  مراكز خدمات ما بعد البيع التابعة لها
ذلك سعيا منها لكسب ثقة أكبر من و  وكيل معتمد 207المقدر عددهم بـــ و  بر كل التراب الوطنيعالموزعين و 

 21طرف زبائنها.
بإمكان و تعتبر منتجات بديلة لمنتجاتها  كل المنتجات المقدمة من منافسي مؤسسة كوندور ::المنتجات البديلة4

التسويق  خليةحسب رئيس كلفة اضافية. على الرغم من هذا و لكنه سيكلفه ت ،الزبون استبداله في أي وقت
خدمة ما بعد البيع من وجود و بالمؤسسة فإن ذلك ال يشكل خطرا على المؤسسة نظرا ألسعارها المغرية من جهة 

 للزبائن. عديد من منافسيهاما ال يوفره ال هوجهة أخرى و 
حسب رئيس خلية التسويق فإن أهم منافس للمؤسسة محتمل دخوله إلى السوق الوطنية  :الداخلون المحتملون:5

هي بصدد الحصول على ترخيص من الدولة الجزائرية للتواجد بالسوق التي و  Samsungهي مؤسسة 
 22الجزائرية

التنويع  سياسةأن أشرنا إلى أنواع و كما سبق  :المطبقة في مؤسسة كوندورالمنتجات  تنويع سياسةأنواع :ثانيا
المذكورة  نجد أنها تطبق تقريبا كل أنواع سياسة التنويعفي المحور االول وبتطبيقنا اياها على مؤسسة كوندور 

مجاالتها فإنه ال يمكننا دراسة جميع و نظرا لشساعة منتجاتها و سابقا وذلك من خالل التجديد الدائم لمنتجاتها. 
 التنويع بالمؤسسة. سياسةمنتجات المؤسسة لذلك سنحاول ابراز أهم المنتجات التي تظهر فيها أنواع 

 باستخدام نفس التكنولوجيا واألسواقو ت س المجاالتتواجد المؤسسة في هذا النوع في نف :التنويع المترابط-
 LCD فالمؤسسة بدأت بإنتاج تلفزيون من نوعيظهر جليا في منتجات التلفزيون مثال ،و الموارد البشرية السابقة و 

 غيرهاو ...SMART TV وTV LEDتلفزيون من نوع وأنتجتثم نوعت تشكيلتها 
مثال  أنواع أخرى وأضافتالتي بدأت في انتاجها منتجات الثالجات و ع المترابط في كما يظهر أيضا التنوي

التي تعتبر في نفس الخط االنتاجي مع  المجمدات اجنتتحولت إلكما ثالجات ذات باب واحد وذات بابين..الخ 
 .الثالجات

الخالط الكهربائي بمختلف أنواعه ايضا نجد التنويع المترابط في مختلف أجهزة المطبخ الجديدة مثل آلة العجن و 
 الذي يعتبر مكمل لمعدات المطبخ السابقة الذكر.و 
للوحات ذلك في اتجاهها إلنتاج الغير مترابط في منتجات المؤسسة و كما يظهر التنويع ا :التنويع الغير مترابط-

قطاع االجهزة االلكترونية هو خارج عن مجال المؤسسة الرئيسي و  هذا ما يعد مجالالشمسية بمختلف أنواعها و 
 والكهرومنزلية.
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المؤسسة انتجت منتجات جديدة باالعتماد  الذي يظهر في المنتجات السابقة الذكر باعتبارو  :التنويع الداخلي-
توسيع نطاقها الجغرافي بدخولها وهو كما اتبعت الشكل الثاني للتنويع الداخلي  ،على مواردها الخاصة من جهة

 .2014/2015لسوق السوداني سنة دخولها ل أسواق جديدة بنفس منتجاتها الحالية كما حصل في
من خالل  2014أما فيما يخص هذا النوع من التنويع فإن مؤسسة كوندور بدأت فيه سنة  :التنويع الخارجي-

من أسهم شركة "أوراس صوالر"المتخصصة في صناعة االلواح الشمسية على مستوى والية  % 50 شراءها نسبة
 االستحواذ؛هو يعكس النوع الثالث من التنويع الخارجي و هو و  ،باتنة

 ،الستيراد قطع غيار السيارات بالجزائر 2016خالل سنة و شركة بيجكما أن المؤسسة تعتزم اقامة شراكة مع 
 المشاركة.هو يعكس النوع الثاني من التنويع الخارجي و هو و 
 يظهر في المؤسسة بنوعيه:و  :التنويع االفقي-

فهي دائمة التجديد باستخدام مواردها  منتجاتها،ما تقوم به المؤسسة في مختلف  هوو  :التنويع االفقي المترابط
 الخاصة

كما  ،من خالل انشاء المؤسسة لمصنع االلواح الشمسية الخاص بهاويظهر داخليا  :التنويع االفقي الغير مترابط
 يظهر خارجيا من خالل شرائها ألغلبية أسهم شركة مختصة في صناعة االلواح الشمسية.

مؤسسة كوندور يظهر فيها التكامل االمامي و  ،التكامل الخلفيو االمامي التكامل  :وينقسم إلى :التنويع الرأسي-
أما التكامل الخلفي فال يظهر في المؤسسة  ،من خالل دخولها في كل مرة إلى أسواق جديدة خاصة خارج الوطن

 شراكة مع مورديها في هذا النوع.لم تدخل في أي عقد ها و ألنها لم تقم لحد اآلن بإنتاج موادها األولية بنفس
 جودة منتجاتهاو التنويع على رقم أعمال المؤسسة  سياسةاثر :ثالثا
التنويع المتبعة من طرف مؤسسة كوندور على مختلف جوانبها سواءا كميا كتأثير على رقم االعمال  سياسةتؤثر 

 على موردها البشري. و كتأثير على جودة منتجات المؤسسة تأثيرا نوعيا  وأ ،ربحية المؤسسةو 
 جودة منتجات المؤسسة هوعامل نوعي و و رقم االعمال  وهولهذا سنتطرق في هذا البحث إلى عامل كمي و 
ألخرى  من سنة ة تطورا ملحوظاعرف رقم أعمال المؤسس :التنويع على رقم أعمال المؤسسة سياسةأثر :1

نظرا لشساعة منتجات المؤسسة فسنحاول دراسة عدد معين من و  ،منتجات جديدة للمؤسسةخاصة عند ادخال 
 .المنتجات وتأثر رقم اعمال المؤسسة من خاللها
أجهزة يلة من منتجين فقط هما التلفاز و كانت تملك تشك 2003عند انطالق المؤسسة في نشاطها الفعلي سنة 

 دج  451.324.485يقدر بـــــ  قد حققت حينها رقم أعمالو االستقبال الرقمي 
 الثالجاتو هما أجهزة المكيفات  منتجين من تتشكل المنتجات من جديدة تشكيلة إضافة تم 2004 سنة أما في 

استمر تطور رقم و ،23دج 2.488.353.030الذي قدر بــــ المؤسسة و  أعمال رقم في رفع كبير بشكل مما ساهم
ليعود إلى بسبب ظروف داخلية في المؤسسة،ذلك و  االذي شهد تراجع 2007غاية سنة  أعمال المؤسسة إلى

التجديد المستمر فيها تنويع منتجاتها و  سياسةفي  نتيجة الستمرار المؤسسة 2008وتيرة االرتفاع ابتداءا من سنة 
على  من سنة ألخرى هاضيفالمؤسسة التي تنتجات التجديد في مارتأينا إلى تبيان كيفية تأثير و  إلى يومنا هذا.
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ما يلخصه الجدول  هوو ،لثالثة أنواع من المنتجات األخيرةارتفاع  رقم أعمال المؤسسة خالل الثالث السنوات 
 :التالي

 دج:الوحدة       2013،2014،2015تطور رقم أعمال بعض منتجات المؤسسة لسنوات  :(4)جدول رقم
 2013 2014 2015 

 18.466.102.168 5.230.640.464 4.612.523.543  الملتيميدياأجهزة 
 %253.03 %13.40 / نسبة التطور

 6.943.903.622 5.838.394.447 4.944.410.268 منتجات الوحدة البيضاء
 %18.93 %18.08 / نسبة التطور

 8.200.884.945 7.152.775.278 6.775.130.549 مركب الثالجات 
 %14.65 %5.57 / نسبة التطور

 بعد االطالع على وثائق المؤسسة اعداد الباحثة:المصدر 
 :للتوضيح أكثر لمعطيات الجدول يمكن تمثيل نسبة تطور رقم االعمال في الشكل البياني التالي و 
 

 2014،2015الثالجات لسنة و المنتجات البيضاء و نسبة تطور رقم االعمال للملتيميديا  :(8)شكل رقم 

 
 باالعتماد على معطيات الجدول السابق من اعداد الباحثة :المصدر

 
فهي  منتجات الملتيميديافبالنسبة ل ،من سنة ألخرى اعاله نالحظ زيادة رقم أعمالالشكل و من خالل الجدول 

ارتفاعا عرفت و ، 2014بالنسبة لسنة  %13.40 ة وقد ارتفعت بنسبةستساهم بشكل كبير في رقم اعمال المؤس
نالحظ هنا القفزة الكبيرة التي عرفها رقم أعمال منتجات و  %253.03وصلت نسبته إلى 2015كبيرا في سنة 

في  االلواح الرقمية بصفة خاصة واتف المحمولة هو هذا راجع إلى زيادة انتشار الو الملتيميديا بصفة عامة 
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المجتمع الجزائري من جهة وكذلك ادخال مؤسسة كوندور العديد من المنتجات الجديدة بنفس خصائص منتجات 
اللذان يحمالن خصائص جد   Allure A100و  +Allure A9بأسعار جد معقولة على غرار هاتفي و عالمية 
ما جعلها محل اقبال  ى .اتف بنفس الخصائص من عالمات أخر هو بأسعار في متناول الزبائن مقارنة بو متطورة 

 .     2015كبير لكل الزبائن في سنة 
في سنة و ،2014في سنة  %18.08 ـــقدر ب  فقد حققت هي أيضا ارتفاع منتجات الوحدة البيضاءأما       

 هي نسب عادية مع المحافظة على نفس وتيرة التطور في رقم االعمال.و . %18.93حققت نسبة 2015
لكن ليس بالتطور الكبير حيث قدرت نسبة االرتفاع  2014اآلخر تطور في سنة  هوعرف مركب الثالجات و  

خالل  تطور رقم اعمال الثالجات بنسبة حيث  2015العادية خالل سنة  تطورلتعود وتيرة ال،فقط %5.57 بـــ 
 .%14.65 ـــــ هذه السنوات قدر ب

التي تؤثر بدورها على تطور رقم أعمال و يرجع أساسا هذا التطور في رقم أعمال المنتجات السابقة الذكر 
دخالالتنويع التي ال تزال المؤسسة تتبعها في منتجاتها  سياسةالمؤسسة ككل إلى  منتجات جديدة في كل  وا 

 الزبائن.  تلبية لرغباتو صنف باستمرار تماشيا مع التطورات التكنولوجية الحديثة 
القدرة الشرائية و بأسعار تنافسية جد معقولة تتماشى و اضافة إلى طرح المؤسسة لمنتجات ذات جودة عالية 

للزبائن،كما توفر المؤسسة خدمة ما بعد البيع لزبائنها على المستوى الوطني. االمر الذي يميزها عن باقي 
 ير.يزيد من اقبال الزبائن على منتجاتها بشكل كبو منافسيها 

 المنتجات على جودتها ويعتن سياسةأثر  :2
زبائن على اقبال كبير من طرف مختلف ال محلبالجودة العالية ما جعلها تتميز منتجات مؤسسة كوندور 

نفسها في  فرضو  مكنتها من احتالل مركز الريادة في مجالها على المستوى الوطنيكما أن جودتها ،منتجاتها
 .ة الشديدة التي تعرفها من مختلف الشركات االخرىالسوق الجزائرية على الرغم من المنافس

تم و  2009سنة   ISO 9001الدليل على جودة منتجات المؤسسة حصولها على شهادة الجودة العالمية و 
 :كما أنها تحصلت على العديد من الشهادات منذ بدايتها نذكر أهمها ،2015و 2012تحديثه في كل من سنة 

  2004/04-2/2004/05/09 8في باألوراس الوطني اإلنتاج معرض في المشاركة شهادة-
 2005/12/05-2005/12/17في بالجزائر الوطني اإلنتاج معرض في المشاركة شهادة-
 2005/12/25-2005/01/05يف بأدرار الوطني اإلنتاج معرض في المشاركة شهادة-
 20 /2006/02-2006/03/02 في مسعود بحاسي الوطني اإلنتاج معرض في المشاركة شهادة-
 24 2006/04/02-22 /2006/03في بوعريريج ببرج الوطني اإلنتاج معرض في المشاركة شهادة-

التي تنظمها و  2011ة على جائزة الجودة في القطاع الصناعي كأول مؤسسة خاصة سنة كما تحصلت المؤسس
 وزارة الصناعة 

إضافة إلى جائزتي أحسن ،على جائزة أحسن منتوج محلي في الجزائر 2015كما تحصلت المؤسسة في سنة 
الخاص بأجهزة  MIDAITIمعرض و الدولي بالجزائر العاصمة  FIAعارض وأحسن منتوج في كل من معرض 

 25الملتيميديا
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كأول مؤسسة جزائرية مشاركة في أكبر  اتف النقالةهو حضورها في المعرض الدولي لل سجلت مؤسسة كوندورو 
.   25/02/2016-22الذي جرى منو المقام في مدينة برشلونة بالبرتغال  االتصاالتو معرض دولي للتكنولوجيا 

26 

المقام في برلين  2016IFAفي أكبر معرض في العالم لاللكترونيات المستهلك  مؤسسة كوندور تواجدت كما أن
 كأول مؤسسة جزائرية تشارك في هذا المعرض

العديد منها لم نتمكن من ذكرها إن دل على شيء فإنما يدل على و المشاركات المذكورة سابقا و كل الجوائز 
  الدولي. والمكانة والجودة التي تتميز بها منتجات مؤسسة كوندور سواءا على المستوى الوطني أ

 تحقيق يف تهامهمسا لخال نمتساهم تنمية االقتصاد الوطني مؤسسة كوندور فإنها ن مناه عمن خالل ما قد
التنويع كما تطرقنا إليه سابقا يمكنها من رفع حجم  لسياسة فانتهاجهام،اخلا خليادلالناتج ا اذكوافة ضملايمة لقا

المساهمة بها و المؤسسة القيمة المضافة في األمر الذي يؤدي إلى تحقيق ،المبيعات وبالتالي تحقيق أرباح
وأيضا من خالل دورها في  ،ما تسعى إليه الدولة هوساهمت في رفع االنتاج الوطني خارج قطاع المحروقات و 

ما يتماشى مع أهداف التنمية  هوبشكل نسبي على البطالة و  وب عمل للشباب والقضاء ولايجاد وخلق مناص
وتسعى المؤسسة دوما الى  ،ما أنها تساهم في زيادة الصادراتك ،المستدامة التي تشكل محور اهتمام الحكومة

وكذا ،االبتكار والتغيير وفقا لما تمليه المتغيرات البيئية ولما لها من قدرة عالية في استيعاب التكنولوجيا الحديثة 
 للمحافظة على استمرارية المنافسة.

 
 خاتمة:

كما أن رفع قدرة المنتج ض به،هو ركيزة أساسية لدعم االقتصاد الوطني والن هوإن اعتماد ودعم المنتج الوطني  
ما سعت له مؤسسة  هوو ،لذلك وجب نشر ثقافة اختيار المنتجات الوطنية،التنافسية جزء ال يتجزأ من دعمه

وقد توصلنا من خالل بحثنا هذا  .التنويع سياسةكوندور منذ بداية نشاطها من خالل توسع نشاطها وانتهاجها ل
التي بدأت بهما  المنتجينإلى  فباإلضافة،ى تنويع مجموعة منتجاتهاعملت مؤسسة كوندور عل:إلى النتائج التالية

اجهزة التلفاز وأجهزة االستقبال الرقمي" أصبحت تتضمن اآلن قائمة من المنتجات والتي ذكرناها بنوع " نشاطها
وتعتبر مؤسسة كوندور أول مؤسسة جزائرية تقتحم عالم تكنولوجيات االتصال بتصنيع ،من التفصيل سابقا

 ألجهزة المحمولة على المستوى الوطني؛ا
العمل على تعزيز حصتها و ورفع حجم المبيعات  وتحقيق النم هوــإن هدف تنويع النشاط بالنسبة للمؤسسة  

 السوقية.
تصنيع منتجات ذات جودة عالية تلبي حاجات ورغبات الزبون وتتناسب مع قدرته  تعمل المؤسسة على-

 الشرائية؛
اضافة إلى األهداف السابقة الذكر فمؤسسة كوندور تسعى لخلق مناصب شغل جديدة والقضاء على  

أكثر من  2015التي وصل العدد فيها سنة و ما الحظناه خالل تطرقنا إلى تطور المورد البشري بها  وهو،البطالة
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تها المنتهجة تساهم في تيجياستر إعامل على المستوى الوطني؛من خالل ما سبق فإن مؤسسة كوندور وب 5500
 .زيادة الناتج المحلي الوطني خارج قطاع المحروقات في الجزائر

 آفاق مؤسسة كوندور :
القوانين الدولية التي تنص عليها و التصدير وفق الشروط  ولما سبق فمؤسسة كوندور تسعى للتوجه نح باإلضافة

استيراد  هومديرها العام تسعى لدخول مجال جديد و حسب ما صرح به و كما أن المؤسسة  منظمة التجارة الدولية؛
 .2016وفق عقد شراكة بين الشركتين خالل سنة  وقطع غيار السيارات للعالمة بيج

 :تحليل يوصي الباحثان بما يليو بناءا على ما تقدم من عرض  
مكنتها من احتالل مكانة رائدة التي ة كوندور و اقتداء المؤسسات الجزائرية عموما بالتجربة الناجحة لمؤسسـ-

 ؛خالل مدة زمنية قليلة
التنويع في  سياسةوبالخصوص تلك العاملة في مجال الصناعة الشركات والمؤسسات الجزائرية، ضرورة انتهاج-

 ؛نشاطاتها
وا عطاء المنتج المحلي األولوية في العطاءات ،استيراد السلع التي لها بديل محليب وضع اآلليات التي تسمح-

 .الحكومية
 التوصيات:

من خالل هذه الورقة البحثية نوصي المؤسسات الجزائرية بضرورة أخذ بتجربة مؤسسة كوندور والمشي على -
 خطاها في سبيل تطوير االقتصاد الوطني؛

 كما نؤكد على الدولة على ضرورة تشجيع االستثمارات المحلية والمؤسسات الجزائرية أكثر-
 :امش هو الو المراجع 

التجارية و كلية العلوم االقتصادية ،مذكرة ماجستيرأثرها على تنافسية المؤسسة ــــ و جعيجع نبيلة ـــ استراتيجية التنويع في المنتجات -1
 28ص  2007جامعة المسيلة ،علوم التسييرو 
ص  2007محمد صبحي ادريس ــــ االدارة االستراتيجيةـــــ الطبعة االولى دار وائل للنشر  طاهر محسن منصور الغالبي،وائل -2

382 
ـــــ أثر التنويع على تنافسية مؤسسة كوندورــــ مداخلة مقدمة للملتقى الدولي حول المنافسة والتنافسية ،جعيجع نبيلة،بوقرة رابح -3

 5ص 2002الجزائر ،المسيلةجامعة ،للمؤسسة الصناعية خارج قطاع المحروقات
 57ص،2000عمان،،أحمد شاكر العسكري ــــ دراسات تسويقيةــــ دار زهران -4
 30ص ،مرجع سابق،جعيجع نبيلة -5
 157ص ،أحمد شاكر العسكري،مرجع سابق -6
 40ص  1992األردن ،مدخل سلوكي ــــ عمان،ابراهيم عبيدات ــــ استراتيجية التسويق -7
ــــــــ مذكرة ماجستير كلية -دراسة حالة كوندور-تيمجغدين ــــ دور استراتيجية التنويع في تحسين أداء المؤسسة الصناعيةعمر -8

 20ص ،2012/2013جامعة بسكرة ،علوم التسييرو التجارية و العلوم االقتصادية 
 144ص  2008الجزائر ،قسنطينة،التوزيعو رحيم حسين ــــ استراتيجية المؤسسةــــ الطبعة االولى دار بهاء للنشر  -9

بعنوان ـــ استراتيجية التنويع)البدائل االستراتيجية(ـــ منشور على موقع  تم االطالع عليه يوم  مقال،مروان و مدونة دكتور أب -10
:28/02/2017                                ikhwanwayonline.wordpress.com                    

 79ص  2011عمان ،التوزيعو ــــ الطبعة االولى دار وائل للنشر المؤسسةو ــــ الخيارات االستراتيجية لنم،إلياس بن ساسي -11
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  22ص ،مرجع سابق ،عمر تيمجغدين -12
 79ص ،مرجع سابق،إلياس بن ساسي-13
 44ص ،مرجع سابق،جعيجع نبيلة -14
 86ص ،عمر تيمجغدين،مرجع سابق -15
 معلومات من مقابلة مع مسؤول جودة االداء بمديرية خدمات ما بعد البيع بمؤسسة كوندور -16
 87عمر تيمجغدين،مرجع سابق،ص  -17
          www.condor.dz           05/03/2017تم االطالع عليه بتاريخ ،موقع مؤسسة كوندور -18
 معلومات من مقابلة مع رئيس خلية التسويق بمؤسسة كوندور -19
 المرجع نفسه -20
 بعد البيع بمؤسسة كوندور المكلف بالوكالء المعتمدين بمديرية خدمات ماو معلومات من مقابلة مع رئيس المصلحة التجارية  -21
 معلومات من رئيس خلية التسويق -22
 151ص ،مرجع سابق،جعيجع نبيلة -23
 154ص ،المرجع نفسه -24
 معلومات من رئيس خلية التسويق-25
 mwc.com-www.condor                                    10/03/7201:موقع تاريخ االطالع عليه -26

http://www.condor.dz/
http://www.condor-mwc.com/
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 واقع االستثمار السياحي بالصحراء الجزائرية 
 (والية غرداية) مدينة زلفانة حالةدراسة 

 
 ، الجزائر2، جامعة وهران (EGEAT)مخبر المجال الجغرافي والتهيئة العمرانية  ،1عدون الطيب.أ

 

 ملخص:
وردا اقتصاديا هاما لما تجلبه من عملة صعبة وتشغيل ـــتعتبر م إذتلعب السياحة الصحراوية دورا هاما في اقتصاد البلد،        

 ام لالقتصاد الوطني.ـــــلليد العاملة ورفع الناتج الداخلي الخ
الجـــودة واألهمية السياحية المتنوعة من %مــــن مساحة التراب الوطني؛ تتميز ب 80الشاسعة والتي تمثل صحــراؤها زائرــالجف     

مواقع سياحية، معالم التاريخية و الثقافية، الينابيع الحارة المعدنية، و التي تمثل في مجملها عوامل مساعدة ومالئمة للنشاط 
 السياحي. 
االستقطاب دنية فهي تعد من أهم مدن منابع مع نية  لما يتوفر بها من تشتهر مدينة زلفانة بوالية غارداية بحماماتها المعد        
 هياكل السياحية.الفي الفادح  نقصال ية، رغم الجزائر شمال الصحراء  في السياحي 

 بحيث قمنا باقتراحوعليه سنسلط الضوء في هذه الدراسة على واقع االستثمار السياحي بمدينة زلفانة "الصحراء الجزائرية"،      
 دراسة حالة الحمامات المعدنية ومرافق االستقبال بمدينة زلفانة والية غرداية.

 الهياكل السياحية، المناطق السياحية، مدينة زلفانة. السياحة الصحراوية، الحمامات المعدنية، :كلمات المفتاح

 

Résumé : 

Le tourisme du Sahara joue un rôle très important dans l'économie du pays, et ce par des flux 

financiers qu’il engendre, ainsi que par sa participation à créer les emplois et par l’augmentation du   

produit intérieur brut  (P I B) des états. 

L’Algérie de gronde espace qui représente 80 % de la surface du territoire national; caractérise par 

des potentialités touristiques importantes (sites touristiques, monument historique et culturel et les 

sources thermaux) ce qui constitue des facteurs favorables à l’activité touristique. 

La réputation de la ville de Zelfana qui situé a la wilaya de Ghardaïa auxles bains thermaux 

s’est fait en grande partie autour de ses ressources et leurs eaux hautement curatives; c’est une ville 

attractive les touristes dans le Nord Sahara  Algérien  mais il y a un manqué des infrastructures 

touristiques d’accueilles. 

À cet effet nous allons nous baser dans cette étude sur La réalité de l'investissement 

touristique dans la ville de Zelfana Sahara algérien. Et on a proposé d’analyse des bains thermaux et 

les installations de réception.  

 

Les mots clés: Le tourisme du Sahara, les bains thermaux, des infrastructures touristiques, sites 

touristiques, la ville de Zelfana. 

 
1 addoun.tayeb@univ-oran2.dz 
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 مقدمة:
تقتصر أهميتها على كونها مصدرا أساسيا من  باهتمام كبير إذالكثير من الدول تحظى السياحة في      

مصادر الدخل الوطني، بل أصبحت تعتبر أكبر صناعة في العالم لما حققته من نتائج معتبرة من حيث 
الرتباطها بالعديد من  تحدثها بصورة مباشرة وغير مباشرة،اسالتدفقات واإليرادات ومن حيث مناصب الشغل التي 

ن مقدار المداخيل المالية التي تحققها غالبا ما تستخدم كمؤشر  ،القتصادية واالجتماعية والثقافيةالقطاعات ا وا 
لقياس مدى تقدم الدول ويعتبر القطاع السياحي من أكثر القطاعات االقتصادية نموا وتطورا، مما جعل بعض 

 كنولوجي.بالتطّور الصناعي والت المفكرين يعتبرونه كقطاع صناعات ثقيلة، متأثرا

من التوزيع والتنوع ، من خالل قيام الدولة بتوزيع مختلف المشاريع  ايعرف نوع في الجزائر قطاع السياحة    
خلق استثمارات جديدة  ومالها من أثار إيجابية على قطاع  ةالسياحية بين  مختلف األقاليم والمناطق الوطن، بغي

إن لم تتمتع بالموارد سياحية التي  االمتيازاتالسياحي والقطاعات األخرى، لكن ال يمكن ألية دولة أن تحقق هذه 
 تاريخية، دينية وثقافية وغيرها.    من شأنها جذب السائح سواء كانت هذه الموارد طبيعية،

حية تزخر بمحطات معدنية الساحرة وقدراتها السيا هاوبها إلى جنشمالها ومن غربها إلى شرقر من الجزائإن      
، حيث العالية ، كما وهبتها العديد العيون والينابيع المعدنية ذات خصوصية العالجيةوالثقافية الهائلة والمتعددة

يتركز أغلبها في منبع للمياه المعدنية  202جاء في دراسة قامت بها المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية وجود 
 : حمام بوحنيفية بمعسكر، حمام عين ورقة بعين الصفراء،نذكر منها  ومن أشهر هذه الحمامات،1شمال البالد

الجوهرة ثل األخير: يم زلفانة، هذالواحة معدنية مركب الحمامات ال حمام قرقور بسطيف، حمام ربي بسعيدة،
 إمكانيات هائلة في المجال السياحي السياحة الصحراوية بما تتوفر علىعن  بالصحراء نموذجا حياالساحرة 

 ها تكتسب شهرة محلية والوطنية والعالمية.تجعل

على المعاينة  يتعلق بها من تنمية و مشاكلها اعتمدنا لمنطقة السياحية و ماخصائص هذه المعرفة            
ما أسهم في إثراء العمل و الميدانية و المقابالت المحلية لمختلف الشركاء في قطاع السياحة و صناعتها، و هو 

 . حراويةالمنطقة كنموذج للسياحة الحموية الصه خاصية هذإبراز 

 التعريف بمنطقة زلفانة وواقعها السياحي: أوال:

 306/91ر والية غرداية استنادا إلى التنظيم اإلداري األخير )مرسوم رقم وائدإحدى  زلفانة هي بلدية     
، حيث تعرف بمدينة الحمامات المعدينة، والتي توعد (2و المتضمن التقسيم اإلداري 24/08/1991المؤرخ في 

 ، ثقافية وحضاريةفالحية ،أكسبها مؤهالت سياحيةمما  ،زاهر، لوقوعها على مسالك الصحراءبمستقبل سياحي 
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حاتفملا:

منطقة الدراسة 



)



مقر الوالية 

مفر  الدائرة 

مقر البلدية 

حدود البلدية 
حدود الوالية 

    100 0

المــــوقع اإلداري لبلديـــة زلفانـــة الخريطة رقم 10

إعداد الطالبين+TPAD:المصدر


ش

والية األغواط والية الجلفة 

والية ورقلة 

والية تمنراست 

والية البيض 

والية أدرار

حاسي القارة 

المنيعة 

بريان القرارة 

غرداية العطف زلفانة 
بنورة 

الضاية 

متليلي 

سبسب 

منصورة 

حاسي الفحل 

كم 

تمثل مدخال رئيسا لوالية غرداية من الناحية ستراتيجي، كونها موقعها الجغرافي اال بامتياز، أضف إلى هذا
 الرابط بين غرداية وورقلة. 49الجنوب الشرقي عن خالل الطريق الوطني رقم 

 دية زلفانة:تقديم عام لبل-1
على كميات معتبرة من المياه المعدنية و  ةوفالحيبالرغم من احتوائها على مؤهالت سياحية  بلدية زلفانةن إ      

حمامات معدنية ومرافق الباطنية ذات الخصائص العالجية استشفائية مميزة شجعت على انجاز وتهيئة عدة 
 ن على البلدية بأعداد معتبرة طيلةيتوافدو ذين ائل الراحة واالستجمام للسياح الجل توفير  جميع وسسياحية من أ

يواء السياح، إال أنها ال تزاأيام السنة لمناخ ما يؤثر على ا، وهذا ل تعاني نقائص في التنمية  و مرافق استقبال وا 
 احي.يالسستثمار الالعام 

 :الموقع الجغرافي1--1 
م كل40كلم عن مقر الوالية غرداية و 65على بعد  ،تقع بلدية زلفانة في الجنوب الشـرقي لإلقليم الوطن      

،وعن كلم غربا130ـــــكلم جنوبا وعن والية ورقلة ب60ـــــــوتبعد عن مدينة القرارة ب شرقا عن طريق الوحدة اإلفريقية
، كلم43ــــالدولي )مفدي زكريا( إالب نوميرات كلم جنوب شرق.وال تبعد البلدية عن مطار665ــــــالجزائر العاصمة ب

حيث يحدها .49تعتبر همزة وصل بين إقليم شمال الجنوبي والجنوب الشرقي من خالل طريق الوطني رقم  و
 (.01بلدية القرارة، جنوبا بلدية متليلي، غربا بلدية العطف، شرقا والية ورقلة.  )خريطة رقم  شماالا 

 ة :لمحة تاريخية عن منطقة الدراس -1-2
حيث كانت المنطقة قبل عمرانها عبارة عن واحة للقاء وعبور  1946زلفانة إلى عام   بلديةيعود تاريخ   

مختلف القوافل التجارية باعتبارها المسلك الوحيد والمالئم الرابط بين الجنوب الشرقي و الغربي والوسط. فقد 
حد إلى  من عيونها التي الزال أثرها باق التي كانت ترتوي كانت ملتقى جميع القوافل ذات االتجاهات المختلفة

 .( 01الساعة )الصورة
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زلفانة في الجغرافية اإلنسانية تضمنت مقاال أنجزه حول واحة زلفانة: 1989عام  Bisson.J"3ا"وفي دراسة أجراه
لعيان مع نهاية ل منطقة حديثة النشأة ظهرت ( على أساس أنهاboite  noire,Zelfana)المنطقة الغامضة

الحياة مع توطن البدوا الرحل الذين كانوا يعبرونها، مع خلق بعض ، وبدأت تدب بها أربعينيات القرن الماضي
 نشاطات الفالحية البسيطة وتربية المواشي.

، و استقربها السكان حركة عمرانية كثيفة1947بئر خالل حيث عرفت زلفانة بعد تفجير أول             
، خاصة منهم الفالحين والموالين لممارسة أنشطتهم التي يأتي ورقلة المدن المجاورة متليلي، غرداية، الوافدون من

الرحل عبر المنطقة في أربع توطن البدوا النخيل. وبذلك سهم هذا البئر في عمليات في صدارتها فالحة 
تم ربط حي القويفلة ببئر ثاني سنة  دة على ذلك، زياالقويفلة ، حاسي النور( واد، فانةتجمعات )زلفانة وسط ،زل

م لتدعيم المستثمرات الفالحية التي أنشئت من طرف مجموعة من 1969،وحي حاسي النور ببئر ثالث م1954
ن في إخوان العرب من ميز تاريخ زلفانة بوصول األجانب المتمثليسنوات بعد االستقالل. كما ت7ذلك المولين و 

، وبعض المهندسين الزراعين لتقديم المساعدة التقنية في 4مي غداة االستقاللفي إطار التعاون العلسوريا ومصر 
المجال الفالحي. واشتهرت زلفانة أكثر بمياهها المعدنية ذات األغراض العالجية العالية، وأصبحت بلدية في 

 .1991ثم دائرة في 1985
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.2017(: معلم أثري للمنبع الماء)زلفانة ،1صورة رقم )
 

 واقع االستثمار السياحي بمنطقة زلفانة: ثانيا:
ة لزوار والمستثمرين رغم تنوع مصادر السياحية بمنطقة زلفانة إال أنه تبقى السياحة الحموية هي المستقطب      

حيث تعود المشاريع السياحية المنجزة في فترة السبعينيات  .بالمنطقةتبارها السياحة السائدة ، وباععلى حدا سوء
، وبالتالي دور القطاع الخاص كان متواضعةال بالميدان من خالل مشاريعهاالتي برهنت وجودها إلى الدولة 
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 5القطاع الخاص ألجل سد الفراغ استثماراتلم يرافقه  السياحياالستثمار ضعيفا، حتى بعد تخلي الدولة عن 
 السياحي المتزايد.  حدودية فرص االستثمار في ظل الطلبعلى الرغم من م

 السياحة الحموية لزلفانة:-1
حدود سبعينيات قرن الماضي عمدت الدول بدفع السكان باستقرار بمنطقة الستقالل و في  األولىبعد سنوات    

أقدمت الدولة على إنشاء قرية  (هواري بومدين)زلفانة، ومع مجيء قانون الثورة الزراعية في عهد الرئيس الراحل 
العمومية ثم تبعتها تأسيس المؤسسة ضافة إلى الدفع بعجلة التنمية،إلافالحية للتقليص من معدالت الهجرة ب

باستغالل األولى التي قامت  ي تنشط في ميدان النشاط الحموي باعتبارها ، والت 1975للحمامات المعدنية سنة
 المياه المعدنية.

 :زلفانةبالمؤسسة العمومية للحمامات المعدنية من حمام عادي إلى -1-1
 1975ثم تأسست عام ، سبعينيات القرن الماضيبداية بمنطقة إلى  يعود أول حمام عادي بسيط أنشئ     

الخصائص مؤسسة تقوم باستغالل المياه المعدنية ذات  أولك (E.P.T.Z) المؤسسة العمومية للحمامات المعدنية
  .العالجية

، ومع القبلة األولى لزوار المنطقةسنة  40لمدة ناهزت  كانت والزالتالمؤسسة العمومية للحمامات المعدنية
فالمؤسسة لوحدها تضم كل من حمام البركة  الجهوية. وسائلها حافظة على مكانتها المحلية وة عصرنر تطو 

 سائح سنويا.500000وهي تستقبل حوالي والحمام القديم

 لمؤسسة العمومية للحمامات المعدنيةا :1الجدول رقم

المساحة  تاريخ االفتتاح أسم المؤسسة
 اإلجمالية

انتماء  عدد العمال االستيعابيةالطاقة 
 المؤسسة

المؤسسة العمومية    
 E.P.T.Zللحمامات المعدنية

1975 

 هكتار0.5

سخص في الليلة 195
 لسكنات المؤسسة

40 

 العام
 10 غرفة20 1975 حمام القديم  
 20 غرفة28 2008 حمام البركة

 (.E.P.T.Zلمؤسسة العمومية للحمامات المعدنية)ا :المصدر

 ("Z.E.Tياحي)الل إنشاء منطقة التوسع السخ:"منالحموية ةياحيالسات توسع النشاط-1-2

منطقة التوسع السياحي بمساحة إنشاء مدة السلطة المحلية إلى النهوض بقطاع السياحة بالمنطقة عفي إطار    
لكل من قطاع العام ضم هياكل سياحية وحموية متواضعة تحيث  والمتواجد بوسط زلفانة، هكتار،98ــــــــــقدرة ب
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ة المحلية لبلدية والخاص. وحرصا على تثمين السياحة الحموية وتشجيعها وزيادة االستثمار فيها، فتحت السلط
في السياحة الحموية الت مع منح تسهي ين والخواصيفي اآلونة األخيرة المجال لمستثمرين العموم زلفانة  أبوابها

 تحويه من مؤهالت فالحية.  ما صناعة و قطاع  باعتبارها المورد األول لبلدية زلفانة على أساس

 منطقة التوسع السياحي:-1-2-1

لتوسع السياحي على المستوى الوطني ضمن عملية تخطيط شاملة لكل الثروات القد جاءت مناطق          
كن تمتلك مناطق سياحية محددة سوى تلك الموروث من عهد م تل إذ أنهاالسياحية التي تتوفر عليها البلد،

د من االستعماري والموزعة توزيعا عشوائيا، وبعد دراسة معمقة لوزارة الوصية على هذا القطاع تم اختيار عد
مشاريع سياحية لكل نوع من أنواع السياحة حسب طبيعة ومميزات كل  إلقامةالمناطق تتوفر على شروط مالئمة 

 .6منطقة

تعرف منطقة التوسع السياحي على أنها كل منطقة أو امتداد من اإلقليم يتميز بصفات طبيعية وثقافية كما      
بداعية مناسبة للسياحة، مؤهلة  إلقامة أو تنمية منشأة سياحية، ويمكن استغاللها في تنمية نمط أو أكثر وبشرية وا 

، سياحة ذات المردودية، فعلى مستوى مدينة زلفانة تتكون هذه المنطقة من المركبات ،الحماماتنمط ذو  من
 واحات النخيل. إلى  باإلضافة لها التي تجذب السواح،  والمرافق التابعة بنقالوات،

 :لزلفانة منطقة التوسع السياحيهيكلة -1-2-2

 وخصوصا في ماى بها، تحظفي التجهيزات السياحية التي  إن الهياكل األساسية للمنطقة تتمثل أساسا        
ية سواء كانت التجهيز المؤسسات  هذهيتعلق بمراكز الراحة ونزل السياحة والحمامات المعدنية، وان مختلف 

 نها تقدم خدمة معتبرة لمختلف شرائح المجتمع. لخاص بهذا الحجم ليست مصنفة إال أللقطاع العام أو ا

 السياحية:ورها في تنشيط الحركة دالمؤسسات العامة والخاصة و ثالثا:

، منطقةأحد الرهانات األساسية للسلطات المحلية قصد تنشيط الحركة التنموية بال يعد قطاع السياحة      
فالسياحة في الجزائر تطمح ألن تكون المحرك لعجلة النمو الشاملة للوطن وذلك من خالل جعلها االقتصاد 

 سعار.ار وانخفاض في األونة األخير انهيالبديل القتصاد البترول الذي يشهد في اآل
كل المؤسسات العامة  تساهم، حيث محرك األساسي لتنمية بالمنطقةهي ال السياحة الحموية بزلفانةف      
وتنعدم  في العطل الشتوية والربيعية،  ةخاصبها  واسعة مع تنشيط الحركة السياحية ديناميكية في خلقة صوالخا
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شدة درجة الحرارة المياه من جهة وارتفاع بالمنطقة ارتفاع الحرارة بسبب  الصيفيةة ر الفتنسبيا أو تشل خالل 
 الشمال في فترة الصيفية .نحو ول تح للسكان ، ومن جهة أخرى الوجهة الساحلية°45التي تفوق المعدنية 

وما مدى من طرف المؤسسات على ترابها،  البد من التطرق للعروض المقدمة اقطاع السياحة به ناولتقييم     
 .مساهمتها في تنشيط السياحة المحلية

 تنوع في المرافق  السياحية: -1

 تراوحت مابينالمتواجدة على مستوى منطقة التوسع السياحي  ن مختلف التجهيزات والهياكل السياحيةإ      
مراكز الراحة واالستجمام لبعض قطاعات العمومية، نزل سياحية للخواص، حمامات معدنية لكل من قطاع العام 

الزالت تتطلع لخدمات بهذا الحجم يمكن إن نعتبره   والخاص، بإضافة إلى مخيم الشباب ومخيم البلدية وغيرها.
 تعرف توافد طيلة اإليواءمرافق إال أنها تبقى ، ومن خالل الشهرة التي اكتسبتها في السنوات األخيرة،  أفضل

الشهداء، متقاعدين بعض موظفي القطاع العمومي،  أبناء لديار العجزة، ينالسنة لفئات معينة مثل  المسن
 ألفرق الرياضية المحلية.  ةاستراح تربصات والإلى  باإلضافة

 
 :يواء السياحيطاقات اإل-2

بيت، 60ستعابية بطاقة ا2009الذي فتح أبوابه سنة  تتوفر مدينة زلفانة على فندق)بالص(الوحيد بالمدينة    
 الوافدين إليها بغية السياحة والتنزه واكتشاف المنطقة. كذلك  باستقبال كما يسمح

 .هياكل اإليواء والمؤسسات السياحية بزلفانة: 2الجدول رقم 
 اإلطار القانوني عدد العمال الطاقة االستيعابية تاريخ االفتتاح اسم المؤسسة

 1 بنقالوا* RTS 1978 26النزل الصحراوي

 الخاص

 1 غرف 10 1978 نزل بن زيان
 3 بنقالوا 24 1980 نزل البركة 
 2 بنقالوا 12 1980 نزل الهناء

 3 بنقالوا 17 1998 نزل الطاسيلي
 8 بنقالوا30 2000 نزل نوح السياحي
 8 بنقالوا30 2013 نزل الشط الجميل

 20 غرفة64 2006 مركز الراحة للمجاهدين

 العام
 10 بنقالوا 30 2006 المركز العائلي لعمال سونالغاز

 - - 2010 مركز الراحة للمعاقين
 - - مغلق مركز الراحة لعمال البلدية
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 - - طور االنجاز مركز الراحة لعمال التربية
 - بيت 60 مغلق المركز العائلي لعمال الجمارك
 - - 1992 مركزالراحة للبريد والمواصالت
 - - 2011 مركز العائلي للعمال السنطراك

 خاص 5 بيت  60 2009 فندق بالص
 5 غرفة50 2016 فندق السالم
 العام 6 سرير  A.J.Z 2006 50بيت الشباب 
 6 غرفة  20 1995 حمام الريم 

 4  1998 حمام النخيل جماعي  خاص
 2  1975 حمام الشفاء جماعي

 - - 2006 مخيم البلدية 
 العام

 - - 2006 مخيم  الشباب

 .2017تحقيق الباحث، المصدر:
 و هي السكنات السياحية المخصصة الستقبال السياح في مختلف فصول السنة. : bungalowsبنقالوا*

والتي تقتصر حاليا على وتنوعها  هايتبين من خالل الجدول أن مستوى خدمات اإليواء ضعيفة بالنظر لعدد
ص واالخ ين، وجود المستثمر ين غير مصنفينفندق

في هذا القطاع قد يخلق نوع من المنافسة بين 
هذه المؤسسات التي تعد ركائز الصناعة 

 . بالمنطقةالسياحية 
 الوحيد بمدينة زلفانة يلعب بيت الشباب اكم     

الشبابية باعتباره الوجهة دورا كبيرا في اإٌليواء 
رغم من أن وظيفتها ليست وبال ،لزوار المنطقة

بالضرورة استقبال السياح، غير أن الثمن هو 
وبين فندق كبير خاصة إذا  الذي جعل الفارق بينه

اعتمدنا على مؤشر معدل شغل الغرف لوجدنا أنه 
مرتفع في بيت الشباب ومنخفض في الفندق وهذا 

سات اإليواء ويجعلها دائما ما يضعف فاعلية مؤس
عاجزة على االستمرار. فالثمن عامل أساسي 
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 إلرساء صناعة سياحية. 
كما تقتصر نشاطات بيت الشباب على الرحالت والتبادالت الثقافية، مختلف النشاطات الرياضية، التربصات    

 الشبيبة والرياضة. والملتقيات خاصة تربصات الفرق الرياضية ودورات السياحية وكل ما تعلق بقطاع
 
 
 
 
 
 
 

 تسعينيات القرن الماضي بهياكل اإليواء والمؤسسات السياحية متنوعة منها  منذ كما تعززت المنطقة       
 

وأعطت صبغة ورفع قدرات االستيعاب بعض مراكز الراحة واالستجمام، والتي بدورها لعبت دورا كبيرا في التنمية 
  نوعية لسياحة المحلية، من خالل الخدمة المقدمة لمرتديها التابعة لبعض قطاعات العمومية. 

 
 
 
 
 
 
 
 

والحموية تداعمت المنطقة بستة نزل  وأمام فتح المجال للخواص الستثمار في مجال السياحة االستجمامية
سياحية كلها للخواص، والتي بدورها أضفت طابع أخر لسياحة المحلية.كما تشارك في التنمية وبعث نوع من 
الحركية والركود الذي تشهده المنطقة. و أمام هذا تنوع لهياكل ومرافق االستقبال تقدم مختلف هذه المؤسسات 

والطلب، فيختار مرتدي هذه المراكز حسب درجتها و صمعتها وما تقدمه من نوع من المنافسة أمام العرض 
كما تتواجد بعض حمامات التابع للخواص موزعة على تراب بلدية زلفانة تنافس القطاع العمومي من حيث خدمة.

 

:بيت الشباب                     4صورة رقم  : فندق بالص            5صورة رقم    
.7201 ديسمرباملصدر: الباحث،   

 

 

مركز الراحة واالستجمام للربيد:6صورة رقم   

 

مركز الراحة للمجاهدين:7صورة رقم   

.7201 ديسمرباملصدر: الباحث،   
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مفرط للمياه نتيجة إسراف ال ها تعاني في بعض األحيان االنقطاع المتكرر ظروف الخدمة واالستقبال، إال أن
على حساب ساكنة المنطقة، رغم ذلك تبقى المياه زلفانة بطبيعتها الحارة تستعمل في النشاط الفالحي والحموي 

 واالستعماالت المنزلية المختلفة.     
 
 
 
 
 
 

 
 

سائح، فمخيم  500كل من مخيم البلدية ومخيم الشباب يتسعان لــكما تتوفر مدينة زلفانة على مخيمين           
 ومساحة للعائلة للعائلة، ملعب جناح على الشباب على شكل خيم به بعض التجهيزات ، ومخيم البلدية يحتوي

 .الطلق الهواء ومسرح خضراء،
 جغرافية مختلفة للسواح على المؤسسة العمومية للحمامات المعدنية:توافد معتبر من مناطق -3

في فترات العطل وأواخر األسبوع لتوافد العديد من األسر من أماكن  حركة غير عادية للسياح تعرف مدينة زلفانة
 مختلفة لقضاء بعض األيام بها ووجهتهم األساسية هي المؤسسة العمومية لمركب الحمامات المعدنية.

 .2011ح المقيمين بالمؤسسة العمومية للحمامات المعدنية سنة :األصول الجغرافية للسيا3الجدول رقم 
 النسبة% العدد أصل السواح

 5.8 253 غرداية من داخل الوالية

 والية الوطن

 13.4 588 االغواط
 12 523 جلفة
 9.7 425 تيارت
 9.2 400 البليدة
 9.2 402 البيض
 9 397 المدية
 5 220 المسيلة
 3.4 150 تبسة

 3.3 145 الوادي

نزل نوح السياحي.:8صورة رقم   

 

محام الربكة العمومي.:9صورة رقم   

.7201 ديسمرباملصدر: الباحث،    
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 3 132 ورقلة
 2.9 26 تمنراست
 2.7 125 بسكرة
 2.2 96 الجزائر
 2.2 96 تيبازة

 1 45 تسمسيلت
 0.9 40 تيزي وزو

 0.9 39 ميلة
 0.8 38 أدرار

 0.8 37 قسنطينة 
 0.62 27 سطيف 

 0.6 27 أم البواقي 
 0.6 26 خنشلة 
 0.6 25 إليزي 
 0.6 24 باتنة

 100 4371 المجموع الكلي 
 المؤسسة العمومية للحمامات المعدنية+معالجة الباحث.  المصدر:

 
 

اح من مختلف واليات الوطن على ا لساكني المؤسسة، نجد توافد السيسائح مسرح به 4371من نسبة مجموع 
غواط الجلفة و تيارت،  األ المؤسسة العمومية للحمامات المعدنية ومعظمهم من واليات الهضاب العليا كالبيض و

ما يمكن استنتاجه أنه والباقي من بلديات والية غرداية ونسبة قليلة  من باقي واليات الوطن بنسب متفاوتة، و 
اح وافدين إلى المؤسسة من واليات الغرب الجزائري التي ترجع في نظري إلى وجود حمامات عدم وجود سي
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بمعسكر......، أما الوافدين إلى  مستقطبة بهذه الواليات مثل حمام بوحجر بعين تموشنت، حمام بوحنيفية
المؤسسة من واليات الشرق فمعظمهم يقطنون بوالية غرداية وورقلة  وينشطون في قطاع المحروقات التابع لكل 

 حاسي الرمل. من حوض حاسي مسعود وواد النومر و
معدنية، ووجهتهم اح إلى المنطقة خارج نطاق المؤسسة العمومية للحمامات الوعلى غرار هذا هناك توافد للسي

مسكن الن هناك نشاط  ، فندق بالص، وهناك من يفضل إيجارإلى النزل السياحية، مراكز الراحة، بيت الشباب
 يواء.موازي للمختلف المؤسسات  اإل

 :الجمعيات والدواوين السياحة المحلية بزلفانة-4
، حيث ومؤسسات تسهر على الشؤون السياحيةأن تنظيم قطاع السياحي بشكل عام يتطلب تواجد هيئات       

حرصت الدول الجزائرية انطالقا من الوزارة الوصية بعد االستقالل تأسيس بعض الهياكل السياحية ذات طابع 
على .التعريف بالمنتوج السياحي لكل منطقة وترقيته بغيتإداري التي أوكلت إليها أنجاز المخططات التنموية،

الذي 19882بر أكتو  31المؤرخ في  88/214الديوان الوطني للسياحة بمرسوم تنفيذي رقم  ءنشاإ سبيل المثل
 . وأداة للوزارة المكلفة بالسياحة يعتبر مؤسسة عمومية تتمتع باالستقاللية المالية

 في: اكبير ا دور  اوجمعية وردة الرمال والمفروض أن تلعب الديوان المحلي للسياحة، تتوفر بلدية زلفانة على     
 تشجيع تنمية السياحية على المستوى المحلي. -
 اح الزائرين للمنطقة.المساعدة والتكفل بالسي-
 تقديم خدمات مرشدي السياحة محليا للزوار.-
 ة من اإليواء و اإلقامةاح بإمكانيات المنطقاستعمال كل الوسائل في إبالغ السي-
 .مساعدة في مختلف تنقالتوضع خريطة سياحية في متناول الجمهور تهدف إلى -
 تنظيم تبادالت ثقافية مع مختلف الهيئات العمومية والجمعيات الوطنية.-

على العموم تبقى هذه الجهات تعاني صعوبة في القيام بهذه المهام بسبب ضعف التمويل ومحدوديته،      
 باستثناء مصادر تمويل للجماعات المحلية، وعادة ما تنشط هذه الجهات في فترات معينة عبر السنة.  

 السياحي.مشاكل التنمية واالستثمار  رابعا:
 مفهوم االستثمار:-1

المراحل الرئيسية  الثروات القائمة، وهو أحد تجديد االستثمار هو المجال الذي يسمح بخلق ثروة جديدة و      
وتؤكد الدراسات  االستثمار.في  في الدورة االقتصادية التي تتمثل في اإلنتاج، التوزيع، االستهالك، االدخار
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يؤدي إلى معدل  بدوره االستثمار، والذي تاالقتصادية بأن ارتفاع معدالت االدخار تساعد على ارتفاع معدال
 .بقسط كبير في تنمية المجتمعات و المساهمة  نمو أكبر
المحور  والعامل  لموارد البشرية على اعتبارهاعلى ما تقدم فإنه من الضروري االستثمار في ا بناءا       

طريق التكوين وتنمية خبراتهم في المجال تثقيف القائمين على القطاع عن أن األساسي في التنمية السياحية، و 
 وتأهيلهم لتقديم خدمات راقية بمستويات دولية،

 بزلفانة:قات االستثمار السياحي معي-2
على الرغم من كل اإلمكانيات التي تزخر بها زلفانة  التي تؤهلها أن تكون قطب جذب سياحي     

مكانياتها السياحية  بامتياز.فأعدد المؤسسة  على األولل و وحسب تصريح المسؤ الوافدين إليها ال يتناسب وا 
، الذي ترجع 2012سخص لسنة 4371 حوالياح الساكنين بالمؤسسة بلغ أن عدد السي العمومية للحمامات

 .المحليةعلى سياحة التي عرفت والية غرداية الذي اثر بشكل سلبي  األحداثنسبيا لهذه السنة نتيجة 
كما يعترض حجم االستثمارات السياحية الموجهة لمدينة زلفانة من المشاكل الرئيسية التي تعيق التنمية السياحية 

 أهمها: عراقيل وحواجزوالتي تعترضه عدة 
األجانب : الذي يعتبر من أهم العراقيل التي تقف أمام المستثمرين سواء المحليين أو مشاكل العقار السياحي-

رغم تخصيص منطقة التوسع السياحي الحالية بزلفانة التي خصصت ، إجراءات الحصول عليه نظرا لتعقد
 تعاني نقص في التهيئة، التغطية باإلنارة العمومية.  أنها إالللهياكل السياحية 

 السياحي. : كمشكل أساسي يعاني منه أغلب المستثمرين، بسبب ارتفاع تكاليف االستثمارالمشكل المالي-
 اإلداري.: البيروقراطية، الفساد العراقيل اإلدارية والقانونية لالستثمار السياحي-
 من خالل ضعف تسير مؤهالت السياحية. ضعف الجماعات المحلية بالنهوض بالسياحة المحلية:-
السياحة أحد أهم القطاعات  قطاع:األخيرةالفترة في  خاصةوتراجع السياحة المحلية  األمنيتدهور الوضع -

، ى عليها السياحةنبالسائد الركيزة التي ت األمنيالسائدة في بلد معين، إذ يعد الوضع  األمنية باألوضاعالحساسة 
هو ما اثر  فوالية غرداية كانت في اآلونة األخيرة حديث العام والخاص نتيجة االنفالت األمني الذي عرفته، و

جمدت بذلك جل النشاطات الثقافية والسياحية، و بالموازاة شهدت مدينة زلفانة تراجع على سياحة بالمنطقة  إذ 
ة ويخلق ديناميكية يسياححركة  واالستقرار يصنع فاألمن، معتبر لزوارها وتذبذبات في حركة النقل والمواصالت

 .بالمدن
 أهمية االستثمار السياحي:-3
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فرص االستثمار متاحة خاصة في  أنيكتسي االستثمار السياحي أهمية بالغة على مستوى التراب الوطني، إذا 
بعض المناطق عذراء تفتقر لكثير من الهياكل السياحية مع عدم  ظل الطلب السياحي المتزايد، حيث ال تزال

 الحقيقي لموارد السياحية يساهم في: وجود جدية في تشجيع وجلب االستثمار السياحي، وعلى ذلك أن االستثمار
 .: إذ يشكل القطاع السياحي بديل حقيقي لقطاع المحروقاتتنويع موارد االقتصادية المحلية والوطنية-
 في تنويع اإلنتاج وعدم االعتماد على مورد واحد. استثمار يساهم-
 حركة السياحية. التقليل من حدة البطالة من خالل توفر مناصب دائمة ومؤقت تزامنا مع ال-
 طار ما يسمح به القانون الجزائري.في إ فتح المجال لألجانب وتحفيزهم على المنافسة-
 الترويج لإلمكانيات والموارد السياحية المتاحة والتعريف بها، بغيت جلب عدد أكبر من  المستثمرين. -
 الصناعة التقليدية بزلفانة:-4

للصناعة التقليدية والحرف والتي تعرف  العالجية والحموية، وجودا معتبراتشهد مدينة على غرار السياحة       
فقد احتضنت المدينة االحتفاالت الرسمية بعيد الزربية لسنة  ،رواج واسع في المناسبات و التظاهرات الثقافية

مارس المتزامن مع  17ا العيد سنويا فيذهالتي حضرها العديد من الوجه العربية، كما تحتفل زلفانة ب 2008
)الزرابي(، صناعة الخيم التقليدية، ويبقى هذا القطاع على العمومي الربيع. تشتهر زلفانة بصناعة النسيجعطلة 

 مشاكل تحد من تطوره وازدهاره.يعاني من 
 تتمحور النقاط التالية: :مشاكل الصناعة التقليدية بزلفانة-5
 التي ال يمكن االستغناء عنها لعملية اإلنتاج. ن بالمادة األولية  مشكل التموي-
 : جل الحرفيون يجدون صعوبة في تسويق منتوجاهم محليا أو وطنيا.مشكل التسويق-
 غياب دار الصناعة التقليدية لمزاولة حرفيون نشاطاتهم بكل حرية.-
 .واالهتمامصعوبة الحصول على محالت حرفية السيما للحرفيين الشبان التي جلها تعرضت للتخريب -
 ة:اتمخ

حالة دراسة واقع االستثمار السياحي بالصحراء الجزائرية تسليط الضوء على حاولنا    من خالل هذا العمل
، أين تعد هذه األخيرة عاصمة الحمامات المعدنية بالجنوب الحمامات المعدنية ومرافق االستقبال بمدينة زلفانة

وبالنظر إلى المؤهالت التي تتميز بها )من مرافق الجزائري الشيء الذي اكسبها الشهرة المحلية والوطنية، 
 سياحية ، حمامات، واحات النخيل..( إال أنها ال تكفي لوحدها لخلق نشاط ومناخ استثماري بالمنطقة. 

 ج عنه:الشيء الذي نت تبقى ضعيفة مقارنة بإمكانيات المتاحة، تثمار السياحي بمنطقةأن حجم االس
 هياكل اإليواء، ارتفاع األسعار.في  نقص في الخدمات ،إهتراء -
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 .ضعف االستثمار والمنافسة لعدم وجود تناسق بين قطاعات وهيئات التي لها عالقة بالسياحة-
يتطلب االهتمام بالتنمية المحلية وبتطوير باقي القطاعات األخرى ذات  إن النهوض بقطاع السياحة       

الصلة بالنشاط السياحي، وكذا العمل على تحسين الخدمات السياحية والفندقية لجلب أكبر عدد ممكن من 
مع رفع القيود عن المستثمرين  السياح األجانب، الشيء الذي يتطلب إشراك كل الفاعلين في قطاع السياحي 

 .ستراتيجية واضحة للتنمية السياحية المستدامةات االستثمار، باإلضافة إلى رسم اوترشيد قرار 
السياحي وحماية الموارد  والحركة من استمرار النشاط السياحة وخلق الثروة بزلفانة لبدأاالستثمار في و لتجسيد  

 الطبيعية واالقتصادية من جهة أخرى والتي نلخصها في النقاط التالية: 
 نشر ثقافة التعامل مع السائح .-
 توفير مراكز توجيه للزوار المنطقة التي تحرص على تقديم المعلومات وكيفية التعامل مع المكتسبات السياحية.-
 شهار، خلق مواقع الكترونية....(.الترويج السياحي بمختلف الطرق) اإل-
 فية التي تعود بالدخل على السكان المحلين.حر  توفير مشاريع صناعية و-
حان األوان البحث في ظل انهيار أسعار البترول التفكير بجدية خارج قطاع وأخيرا نستطيع قول أنه    

 جميع  بتظافر الجهود والتعاون بينذلك يكون  باالستثمار  في قطاع السياحي و الخدماتي والمحروقات،
نساهم بتقوية  السياحة كي ( التي لها عالقة مباشرة بالسياحة والسكان المحليين ةالقطاعات)العامة والخاص
 . المحلية ودفع بعجلة التنمية
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 :ةالريفي مجال التنمية في المحلية الجماعات دور
 تفعيلها وسبل تحدياتها

 علي لونيسي 2 البليدة جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية ،1الحق عبد بن فوزيأ.

 ملخص:
نمية الت العتبارانجاح سياسة التجديد الريفي، نظرا تتناول هذه المقالة دور وأهمية الجماعات المحلية في 

المحلية إحدى الظواهر الهامة التي تميز عالمنا الحديث وخاصة الدول النامية، وتمثل الريفية للمجتمعات الريفية 
لنظر إلى حجم الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وعونا الجماعات المحلية إحدى الوحدات اإلدارية والخدماتية با

تنمويا فاعال في حل المشاكل االقتصادية واالجتماعية كالبطالة والفقر واستقرار السكان ومحاربة النزوح الريفي، 
 ولدورها الفاعل في تسيير وتنظيم الشؤون المحلية للقرى والمداشير.

محالة لتسليط الضوء على دور الجماعات المحلية في مجال التنمية لذلك فإن هذه الورقة البحثية، تعد 
 الريفية في الجزائر، وتحدياتها وسبل تفعيلها، بغرض تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة للعالم الريفي.

الجماعات المحلية، التنمية الريفية، المجتمع الريفي، سياسة التجديد الريفي، المشروع الكلمات الدالة:
 لجواري للتنمية الريفية المندمجةا

Résumé : 

Cet article examine le rôle et l'importance des collectivités locales dans le développement 

rural, en vue des populations rurales locales est l’un des phénomènes importants qui caractérisent le 

monde moderne, en particulier dans les pays sous-développement, et les collectivités locales 

représentant, une des unités administratives et des services en vue de la quantité des services offerts 

aux citoyens, et aider de développement actif dans la résolution des problèmes économiques et 

sociales, tels que le chômage, la pauvreté ,la stabilité des populations, et la lutte contre l'exode rural, 

et son rôle actif dans la gestion et l'organisation des affaires locales des villages. 

Donc, cettefaille de recherche est une tentative de faire la lumière sur le rôle des collectivités 

locales dans le domaine du développement rural en Algérie, les défis et les moyens pour l'activer, 

afin de parvenir à un développement équilibré et durable du monde rural. 

Mots clés: Les Collectivités Locales, Le Développement Rural,  Politique de renouveaux 

rural, Le Projet de Proximité de développement rural intégré (PPDRI). 

 مقدمة:
عن تنمية وطنية شاملة ومستدامة في أي مجمع أو دولة دون تحقيق تنمية عالمها  الحديث اننال يمك

، اجتماعية أم ثقافية، زراعيةأم صناعية ، ريفيةكانت أم حضرية الريفي، فالتنمية ال بد أن تشمل جميع المناطق، 
فالتنمية الريفية تعتبر من األولويات في حتى يمكن تجنب اختالل التوازن الجغرافي للنمو والالعدالة في التنمية، 

انة التي يحتلها العالم لمكهمية وااأللك لما يكتسبه المجال الريفي من أجندة وخطط كل الدول والحكومات، ذ
، فبدون تنمية القطاع الريفي يستحيل أن أنفسهمب الريفيين في عملية تنمية أقاليمهمالسكان مبدأ إشراك و  ،القروي

 ية وطنية مستدامة.تكون هناك تنم
                                                           
1  fbenabdelhak@gmail.com 
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تعد التنمية الريفية استراتيجية أساسية للتنمية المناطق الريفية المهمشة لتحقيق النمو االقتصادي إذا، 
والحفاظ على البيئة والرفاه االجتماعي للمواطنين، ولتطوين القاعدة األساسية للتنمية المجالية أو اإلقليمية، 

أو البلديات  الريفية هميتها في الدول النامية والجزائر منها، لما تعانيه األقاليموالموارد الطبيعية للريف، لذا تزداد أ 
الريفية من تخلف وتدهور تنموي، وأصبح من الواضح أن مجابهة هذه التحديات ورفع تحدي البناء والتطوير 

 )البلديات والواليات(. الجماعات المحلية من مهام وصالحياتالريفي المنشود، يعود 
اإلجمالية للوطن، أي من المساحة  %63,5تشير البيانات إلى أن البلديات الريفية في الجزائر تشكل 

، لذا يقتضي من الجماعات المحلية (1)من مجموع السكان% 40(، ويسكنها نحو 1541بلدية من أصل  979)
الخدمات العمومية الخروج عن إطار المرفق اإلداري البيروقراطي، أي من مجرد هيئة إدارية تهتم فقط بتقديم 

الحيوية ذات المهام االستراتيجي في حدود إقليمها الجغرافي، ، إلى المؤسسة )خدمات الحالة المدنية( التقليدية
تشاركية، وفاعل رئيسي في عملية التنمية المحلية في إطار السياسة عتبارها هيئات دستورية ومجتمعية با

 الجوارية.

 إشكالية البحث: 
األوضاع المعيشية، كبعد تعرف المجتمعات الريفية بالجزائر ظاهرة النزوح الريفي بفعل تدني في 

... انعدام الخدمات الصحية والترفيهيةو قلة خدمات النقل والمواصالت والمياه والكهرباء، و  ،المؤسسات التعليمية
ناطق الريفية دماج سكان المإل، الداعمة للتنمية الريفية، وعليه هناك ضرورة قصوى لتحسين نوعية الخدمات إلخ

 لمجتمعات الريفية.مستدامة ل تنميةجل تحقيق والقرى النائية من أ
الجماعات ال بد من تفعيل دور لهذه األهداف والرؤية االستراتيجية على مستوى البلديات الريفية،  اتحقيق

 المحلية، بحكم قربها من المجتمعات هذا المجالفاعال أساسيا وآلية من آليات التنموية في  ، التي تعتبرالمحلية
الجماعات المحلية في مجال  فيما يتمثلدوروفهمها لطبيعة العمل الجواري، وعليه نطرح اإلشكالية التالية: 

 التنمية الريفية في الجزائر؟

 شكالية المطروحة من خالل التساؤالت الفرعية اآلتية:دراسة اإل حاولسوف ن
 ماذا نقصد بمفهوم التنمية الريفية؟  -
مع مختلف أدوات التنمية المعتمدة، ونوعية مشاكل المجتمع الريفي في  الجماعات المحلية مدىتفاعل -

 في مجال التنمية الريفية؟ وضع القرار المحلي
 ماهي تحديات وآليات تفعيل دور الجماعات المحلية في مجال التنمية الريفية؟ -

  فرضيات البحث: 

 لغرض اإلجابة على إشكالية البحث والتساؤالت الفرعية افترضنا أن: 
الحوكمة المحلية يات لآ في تحقيق التنمية الريفية، راجع إلى عدم اعتمادها على الجماعات المحليةاخفاق 

 .الريفيةوالرشادة السياسية في تدبير شؤون المجتمعات 
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 أهمية البحث: 
يعني إعادة اكتشاف العالم الريفي بقوتها االقتصادية وأهميتها االجتماعية وقيمتها إن إعادة المعنى لإلقليم 

، وقدرتها على تعزيز األمن الغذائي ومحاربة آفات الفقر ةالبيئية، ودورها في ربط الشبكات الحضرية والريفي
الجماعات المحلية يكمن في همية للتنمية الريفية من قبل النزوح الريفي، كما أّن اعطاء األوالعزل االجتماعي و 
 االعتبارات التالية:

التقسيم السياسي والتوزيع اإلداري للجماعات المحلية عبر التراب الوطني يتضمن كثافة سكانية على  -
 979، كما أن هناك 1998مليون نسمة(سنة  12,1) بـ: مقارنة،2005سنة (مليون نسمة 13,4مستوى الريف )

 .(2)(1541بلدية ريفية من إجمالي بلديات الوطن )
إعتبار الجماعات المحلية آلية من آليات التنموية في بالدنا، وذلك من خالل اسنادها تنفيذ مختلف  -

ت ميدانية قرارات وسياسات العامة للدولة على مستوى المحلي، لذا يجب أن تحظى ببحوث نظرية ودراسا
 تفعيل دورها التنموي انطالقا من الواقع المحلي. لللوصول إلى ميكانيزمات وآليات 

 أهداف البحث:

 مايلي: هدافه فيفي ضوء مشكلة البحث يمكن تحديد أ 

، من خالل مختلف والتجديد الريفي همية الجماعات المحلية في مجال التنمية الريفيةدور وأ  معرفة -
 والمخططات التنموية.البرامج 
 ، لرفع أدائها للسنوات الالحقة؛عجز الجماعات المحليةمعوقات ومكامن  االطالع على -
التي يمكن اإلفادة منها من قبل القائمين على تسيير الجماعات المحلية  )اآلفاق( تقديم التوصيات -

 تنمية الريفية.)المنتخبين والموظفين( في مجال ال

 منهج البحث: 
القانوني، من خالل أسلوب االستنباط -اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي والمقترب المؤسسي

 رة عامة ويمزج ذلك بتحليل واقعي.الذي يقوم على استنتاج أفكار معينة من فك

 خطة البحث: 

 لإلجابة على اإلشكالية المطروحة، ارتأينا تناول موضوع البحث من خالل الخطة التالية:

 المبحث األول:
 إلطار المفاهيمي للتنمية الريفيةا

يعتبر مفهوم التنمية من أكثر المفاهيم تداوال واستخدامًا في عالمنا المعاصر، سواء في الدول المتقدمة أو 
أو البيئية، البشرية ، الثقافية أواالجتماعية ، السياسيةفي الدول النامية، وفي كل المجاالت سواء االقتصادية أو 

 التقدم للدول والرفاهية للمجتمعات.العتبارها الوسيلة والغاية التي من خاللها تحقق 
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 الفرع األول: مفهوم التنمية الريفية
قبل محاولة تحديد مفهوم التنمية الريفية، ال بد من تحديد مفهوم التنمية بصة عامة، ألن مفهوم التنمية 

 ليس من المفاهيم الجديدة.

 أوال: تعريف التنمية
، تقوم بها سياسات مية هو أنها: "عملية تغيير مقصودةإن المفهوم األكثر استعماال على نطاق واسع للتن

هلية على المستوى المحلي، وتستهدف حكومية مسؤولة، تعاونها منظمات أ  محددة وتشرف على تنفيذها هيئات
على أن التنمية هي ركز ، هذا التعريف (3)إدخال نظم جديدة وخلق قوى اجتماعية وتهيئة الظروف المتعددة"

 مقصودة وتشاركية.عملية 
أما )سعد الدين إبراهيم( فعرفها على أنها: "انبثاق ونمو كل اإلمكانيات والطاقات الكامنة في كيان معين 

هذا التعريف يصور عملية ، (4)"بشكل كامل وشامل ومتوازن، سواء أكان هذا الكيان فردا أو جماعة أو مجتمعا
جميع أوجه  تناسقة والشاملة والمتوازنة، تطالومتكاملة من األنشطة المالتنمية بأنها عملية مركبة وكثيفة 

 ومجاالت الحياة.
 في األساس استراتيجية مقصودة تهدفعملية  هي" :الريفية نرى أن مفهوم التنميةمن التعاريف السابقة 

استغالل عيش ولظروف حياة المجتمعات الريفية،وألنماط تثمين و احداث تغيير نحو األفضل لمستوى الإلى 
 ."التي تتوفر لديها بطريقة رشيدة ومستدامة المحلية الطاقات والموارد

 ثانيا: تعريف التنمية الريفية
أو العلمي مين بها، كل على حسب تخصصه تهحسب اختالف آراء المتختلف تعاريف التنمية الريفية 

و اعتقاداته اإليديولوجية، فالتنمية الريفية مفهوم مركب ومعقد ال يشمل مجاال واحد بل يشمل ياسية أخلفياته الس
 كل جوانب حياة الساكنة الريفية، بما أنها تهدف إلى تحسين ظروف عيشهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم.

عملية تحسين الفرص والرفاه تعريفا للتنمية الريفية على أنها: " الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةقدم و 
للسكان الريفيين، وهي عملية تغير يطرأ على خصائص المجتمعات الريفية، باإلضافة إلى التنمية الزراعية، فإنها 

ولذلك تنطوي على التنمية البشرية وعلى أهداف اجتماعية وبيئية، وال تخاصر على األهداف االقتصادية فقط، 
تشمل الصحة، التعليم والخدمات االجتماعية األخرى، كما أنها تستخدم نهجا متعدد القطاعات لتعزيز الزراعة، 

ومن جهتها أعطت منظمة ، (5)السياحة والترفيه والصناعات التحويلية المتخصصةتنشيط واستخراج المعادن، و 
ظيم جهود أفراد المجتمع الريفي، وتوجيه للعمل المشترك مع اإلسكوا تعريفا للتنمية الريفية بأنها: "عملية تعبئة وتن

الهيئات الحكومية لحل مشاكل المجتمع ورفع مستوى أبنائه من النواحي االجتماعية والثقافية واالقتصادية، 
، يبدو أن (6)ومقابلة احتياجاتهم باالنتفاع الكامل بكافة الموارد الطبيعية والبشرية والفنية والمالية المتاحة للمجتمع

 هذين التعريفين شاملين، إال أنهما ال يعتبران الوحيدان في هذا اإلطار. 
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( التنمية الريفية بأنها: "استراتيجية للتغلب على الفقر Julius K NYEREREوقد عرف جوليوسنيرير )
"إدوارد كذلك فيعر كما ت، (7)وتحقيق مستوى معيشي أفضل في المناطق الريفيبة"

تحسين بأنها: طريقة تظم مجموعة من المعايير والنشاطات التي هدفها  (DEMBELEÉdouard)دومبيلي"
الوسط الريفي، سواء فيما يخص تهيئة اإلقليم المادي أو فيما يخص رفع مستوى الحياة وأمن عمل السكان 

التنمية الريفية على أنها: "تحسين مستويات مجموعات  (UMA Lele)ومن جهتها عرفت "أوما ليلي"  ،(8)الريفيين"
مكانيتهم في الحفاظ على هذه التنمية  هائلة من السكان ذو الدخل الضعيف القاطنين في المناطق الريفية، وا 

المجتمعات مواطنيتحسين ظروف و تغيير ، نرى بأن كل من التعريفين ركزا على (9)بوسائلهم المختلفة"
 .تحقيق آمالهم وطموحاتهم في حياة أفضلتهم واشباع احتياجاتهم باعتمادهم على أنفسهم لوتحرير طاقاالريفية

مجموعة من التغييرات الكمية )النمو انطالقا من التعاريف السابقة نرى بأن التنمية الريفية هي: 
الثقافية( على جميع المستويات، والبشرية و ( والكيفية )التنمية االجتماعية البيئيةاالقتصاديوالتنمية العمرانية و 

 المجتمعات الريفية وتطوير مهاراتهم التقنية والمعرفية وتحسينة مواطني عيشمن ظروف يتحس والهادفة إلى
 .وضعيتهم االجتماعية واالقتصادية

 ثالثا: تعريف المجتمع الريفي
المجتمع الريفي هو مجموعة من السكان الريفيين، تمكنوا من العيش معا لفترة طويلة ويشتركون مع 

وفي اإليمان بقيم عمة ورغبات مشتركة وينغمسون في عالقات اجتماعية نشطة، تتجسد بعضهم في وحدة ثقافية 
ا واجتماعيا ... تتميز في نظم ومنظمات ومؤسسات اجتماعية مستقرة وديناميكية في منظمة محددة جغرافي

بالترابط والصالبة االجتماعية وباالنتماء العاطفي والوجداني والثقافي، وتحقق لهم إشباعا فريدا لحاجاتهم المادية 
 .(10)والنفسية واالجتماعية والثقافية

اللجنة الوطنية للتنمية الريفية للتنفيذ سياسة التجديد الريفي، المجتمع الريفي على أنه: "كل  عرفتولقد
من سكانها يعيشون في تجمعات ذات  %50المجتمعات التي تعيش في المناطق المتفرقة، أي المجتمعات التي 

 .(11)2نسمة/كم 150كثافة سكانية أقل من 
وعليه فمصطلح المجتمع الريفي يترجم مجتمعا ذات خصائص مرتبطة بالوضعية الجغرافية والديمغرافية، 

 المجمعات التي تعيش في مناطق متفرقة وبكثافة سكانية قليلة.أي 

 الفرع الثاني: أهداف ومتطلبات التنمية الريفية

ريفية نحو أقاليم ريفية، كون أن اإلقليم إن رهان التنمية الريفية المستدامة هي تطوير وبناء الفضاءات ال
، التي (12)كفضاء تنموي واقتصادي، جغرافي واجتماعي، مطابق لمشروع تنمية مبني على مجموعة الفاعلين

تهدف في المقام األول إلى تحقيق التوازن التنموي بين البلديات واألقاليم وبعضها البعض من جهة، وبين األقاليم 
 ضرية من جهة أخرى، من خالل تحقيق أهداف ومتطلبات التنمية الريفية للمجتمعات الريفية.الريفية والمراكز الح
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 أوال: أهداف التنمية الريفية
تهدف التنمية الريفية أساسا إلى القضاء على الفقر والتخلف وتفكيك العزلة وحل المشاكل االجتماعية، 

الحياة الكريمة لهم، كما تسعى التنمية الريفية تحقيق األهداف ورفع مستوى معيشة أبناء الريف وتهيئة مقومات 
 :ةليالتا

تثبيت سكان ومكافحة النزوح الريفي، بخلق فرص العمل وتحسين خدمات التعليم والصحة، النقل  ✓
 والمواصالت، الماء والكهرباء والسكن، التهيئة القروية والجبلية؛

 تصادية والزراعية الريفية؛تطوير ورفع الكفاءة االنتاجية للمؤسسات االق ✓
 تنوير النشاطات والمحاصيل الزراعية، وتثمين والثروة الحيوانية؛ ✓
 حماية البيئة الطبيعية والتنوع اإليكولوجي للريف؛ ✓
 تنمية الموارد البشرية وتثمين الكفاءات والخبرات للريف؛ ✓
 لبيئية.تحقيق التكامل بين مجمل القطاعات االقتصادية واالجتماعية والثقافية وا ✓

 ثانيا: متطلبات التنمية الريفية
التي تناولها معظم  األساسية متطلباتالمقومات والتتطلب عملية تنمية المجتمع الريفي مجموعة من 
 :المنظرين في التنمية الريفية،ومن هذه المتطلبات نذكر مايلي

وهذا يتسق مع برامج التنمية الريفية المتكاملة القائم على المشاركة  مركزية التخطيط لألنشطة:ال ✓
 والتقييم؛ (13)الشعبية المحلية، بدأ من وضع األولويات وتحديد األنشطة والتخطيط والتنفيذ

إن التنمية الريفية تعتمد على تكاثف الجهود الشعبية على )إشراك المواطنين(  :المشاركة الشعبية ✓
من خاللها يعبر المستفيدين عن احتياجاتهم ويسعون لحماية مصالحهم وزيادة خبراتهم، كما  المستويات؛مختلف 

 (14)أن توسيع نطاق المشاركة يؤدي إلى إثراء القرارات ومساندة األهالي لهذه العميات دعمها
، وفقا في إطار مناطقها الجغرافيا مع دراسة مشاكلها وخصائصها المتنوعة بناء األقاليم الريفية: ✓

 ؛لحاجات المجتمع، تضمن وزنا خاصا لكل إقليم
إن التنمية الريفية تعتمد على التكامل والترابط بين كل القطاعات  إعتماد على المدخل التكاملي: ✓
مع بعضها  ه مهم لآلخر وأن هذه األجزاء تتفاعل، ألن كل جزء فياالقتصادية واالجتماعية والبيئية والمجاالت

لتكون الكل وهي القرية، باإلضافة إلى ضرورة التكامل بين الجهود الحكومية )ممثلة في الجماعات المحلية( 
 واألهلية )ممثلة في الجمعيات األحياء والقرى والمجتمع المدني المحلي( من أجل تحقيق أهداف التنمية الريفية.

حيث ينبغي أن يكون في متناول كل فالح ومزارع الحصوص  ستوى المنظمات الريفية:االرتقاء بم ✓
يجاد المناخ (15)على قروض ميسرة ومستلزمات االنتاج ذات التكنولوجيا الحديثة وبرامج تسويق محاصيلهم ، وا 

 .التنموي المالئم وتهيئة جميع الظروف المحلية
هذا، باإلضافة إلى توفير التمويل الكافي والمستمر للمشاريع التنموية الريفية، والدعم المادي والمعنوي 

وشراكة بين القطاعين العمومي والخاص وكذا للمستثمرين الشباب والمرأة الريفية ومحاربة الفساد والمحسوبية، 
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مشاركة أفراد المجتمع الريفي في كل مراحل  والتأكيد علىبناء عالقات تعاقدية بين مختلف مكونات الشعبية،
 وعمليات التنمية القروية والريفية.

 المبحث الثاني:
 مساهمة الجماعات المحلية في تحقيق التنمية الريفية

يتطلب تحقيق التوازن اإلقليمي وتقليل الفوارق االجتماعية واالقتصادية بين األقاليم الريفية والمراكز 
واستغالل الموارد بشكل أمثل، توزيع سلطة صنع القرار بين هيئات مركزية ومؤسسات التخطيط  الحضرية

، ومن بينها الجماعات المحلية، لذا شرعت الدولة الجزائرية في (16)التنموي في المستويات اإلدارية المختلفة
 تطبيق سياسة التجديد الريفي، بإعطاء أهمية أكبر للريف. 

 تدخل الجماعات المحلية في مجال التنمية الريفية الفرع األول: آليات

إن مشاريع التنمية الريفية، هي مشاريع متكاملة موحدة تم انشاؤها من األسفل نحو األعلى، تحت 
 المسؤولية المشتركة لمصالح اإلدارة المحلية والمنتحبين والمواطنين والهيئات الريفية.

التجديد الريفي المتبعة من طرف السلطات العمومية، ال بد أن تنبع من سياسة مشاريع الستمرار ونجاح 
دورا هاما في  )البلدية والوالية( وتلعب الجماعات المحلية المجتمعات الريفية أنفسهم أي أن تمثل الواقع الفعلي،

امج التنموية مختلف المشاريع والبر  مرافقةانجاح هذه السياسات، بإعداد المجال اإلقليمي الريفي عن طريق 
 الموجهة للريف.

 أوال: مخططات البلدية الريفية وشبه الريفية
تهدف التنمية الريفية في الجزائر إلى إحداث التوازن بين الريف والحضر، وضرورة وصول التنمية إلى 

ي الدخل ، باإلضافة إلى تقديم الخدمات الالزمة للطبقات ذو كافة المناطق الريفية من القرى والقصور والمداشير
، ولقد تم بناء استراتيجية التنمية الريفية المستدامة بالجزائر على مخطط الجواري للتنمية الريفية، (17)المحدود

ساسية في ية )البلدية والوالية( النواة األوالذي يعتمد على الجماعات المحلية، وكما هو معلوم تعد الجماعات المحل
ألنها أقرب مؤسسات للمواطنين وأنجع هيئات خدمة لمصالحهم، لكونها األكثر اطالعا ديناميكية التنمية المحلية، 

 على حاجياتهم، واألكثر سهرا على تلبية ضروريات عيشهم وراحتهم.

خصصت مخططات بلدية للمناطق الريفية والشبع الريفية المحرومة، الجبلية منها والصحراوية، للنهوض 
قضاء نهائيا على الوضعية المزرية والصعبة التي عاشها والزال يعيشها الريف بالمجتمعات الريفية ومحاولة ال

 الجزائري، وتفاقم إشكالية النزوح الريفي والهجرة الجماعية للقرويين. 
وتتكون المخططات البلدية للتنمية الريفية والشبه الريفية، من عمليات التجهيز واالستثمار والهياكل 

 :(18)لسكان األرياف والقرى، والمتمثلة في العمليات التاليةن شروط المعيشة القاعدية، المرتبطة بتحسي

 شق الطرق ودعم وسائل نقل المسافرين والبضائع؛ ✓
 دعم النشاطات االجتماعية والثقافية وتجهيز المؤسسات التربوية والمركبات الرياضية؛ ✓
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 إصالح األراضي الزراعية وتطوير الري الريفي؛ ✓
 الحقول الرعوية وتنمية تربية المواشي.تهيئة وتنظيم  ✓

إن هذه المخططات هي فضاء تجعل سياسات القطاعات الموجودة تتآزر لتواكب وتالزم ديناميكية اإلقليم 
 ضمن سيرورة دائمة واقتصادية حيوية مع قبول اجتماعي لها.

 ثانيا: سياسة التجديد الريفي
، بتثمين طاقاته لريفلهمية أكبر أ  بإعطاءالريفي  شرعت السلطات الجزائرية في تطبيق سياسة التجديد

ة، وتدبير أحسن لألقاليم الريفية، وتشجيع إنشاء مستثمرات جديدة ذات طابع فالحي الطبيعية واالقتصادية والبشري
 وتربية المواشي.

للتنمية الريفية المتكاملة، ولتحقيق هذه الغاية، فقد تم بناء سياسة التجديد الريفي من خالل البرامج الوالئية 
التي تم إنشاؤها بواسطة أربعة برامج لكل هدف، حيث أن كل برنامج من هذه البرامج يضم مشاريع جوارية 

 :(19)للتنمية الريفية المندمجة، تدور أساسا حول أربعة مواضيع موحدة وهي

عادة االعتبار للقرى والقصور: -1  يتمثل في تحسين نوعية وظروف الحياة في الوسط الريفي. تحديد وا 
حداث العمليات التجارية تنويع النشاطات االقتصادية في الوسط الريفي: -2  بإبراز االقتصاد المحلي وا 

والسياحة الريفية والصناعة الحرفية وتثمين المنتجات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
(PME/PMI) ،ة، وتقنيات اإلعالم واالتصال، وتحسين اإلقليم الريفي بجعله والطاقات المتجدد

 مطمح أنظار الشباب ودافعا لعودة السكان.
مستثمرة فالحية جديدة ذات مساحات متنوعة متواجدة أساسا على  20.000حيث تم برمجة استحداث 

 ة.، حسب وزارة الفالحة والتنمية الريفي2020مستوى الهضاب العليا والجنوب في غضون 
مثل الغابات، السهوب، الواحات، الجبال، السواحل واألراضي  حماية وتثمين الموارد الطبيعية:  -3

 الفالحية، لكونها موارد طبيعية أساسية لكل تنمية ريفية أو وطنية
مثل المنتجات المحلية الزراعية، حماية  حماية وتثمين الممتلكات المادية والالمادية للريف: -4

ر، كذا ضمان التظاهرات ة واألثرية والقصو المكتسبات التاريخية والثقافية، تثمين المواقع الثقافي
سيتم تدعيم اإلجراء الجديد لتدعيم وتوسيع قاعدة  2010التقليدية، وحسب التدابير المتخذة سنة 

، المتمثل في منح قروض ميسرة لفائدة المتعاملين االقتصاديين (20)القرض االتحادي الميسر
 العموميين والخواص.

بالعديد من المراحل قبل أن يعمم على كلفة البلديات، بدءا من مرحلة  لقد مر برنامج التجديد الريفي
التشخيص والتقييم إلى مرحلة صياغة المشروع وصوال إلى مرحلة المصادقة ثم مرحلة التعميم، وتتجسد سياسة 

 .التجديد الريفي عبر تنفيذ المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة
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التي اتخذت على أكثر من صعيد تمنح للفالحة ولعالم الريف إرادة أقرى ومن أهم اإلجراءات الهامة 
لمواصلة الجهود والتجنيد، خاصة وأن هذا البرنامج عرف تنفيذا شامال خالل البرنامج الخماسي عن طريق 

 .(21)مجتمعات ريفية 2745الريفية في  مشروع جواري على مستوى مختلف البلديات 12.000تجسيد اكثر من 

 (PPDRI)ثالثا: المشروع الجواري للتنمية الريفية المندمجة 
يعتبر المشروع الجواري للتنمية الريفية المندمجة، من الوسائل الفعالة المعتمد لدى الجماعات المحلية 

بتحسين وضمان مستوى معيشي عادل لسكان  لتطوير وتنمية المناطق الريفية ،بمشاركة الهيئات المختصة
األرياف وتثبيتهم في أراضيهم، وذلك بتعزيز النشاطات الزراعية والرعوية، تدعيم الحرف التقليدية واليدوية، ترقية 
المؤسسات العائلية والمنزلية، كما تتضمن هذه المشاريع إنجاز المرافق العمومية وذات المنفعة العامة مثل، شق 

ليط الشوارع واألزقة، ربط القرى والمداشير باإلنارة العمومية والماء الصالحة للشرب، ترميم وتهيئة الطرق وتب
 :(22)المدارس التربوية والمؤسسات الصحية...إلخ، ويقوم هذا المشروع على

 تقييم أسهل على كل المجال الريفي، ألن هذا المفهوم يجعل الترقية مفهوم اإلقليمية:  -1
بمعنى انطالق التنمية الريفية من القاعدة باتجاه القمة أي التنمية من أسفل، لجوارية:تكريس وتعزيز ا  -2

 والتي تعمل على تقليص الدور المتعاظم للسلطات المركزية. 
)إنسانية،  تنظيم وبحث تعاضد المراد بين مختلف الموارد المتاحة من خاللاالندماج من القاعدة: -3

 ...إلخ(.مالية، مادية، معنوية
من خالل اشراك المجموعات والشرائح السكانية الريفية في تحديد  تنشيط المشاركة الشعبية المحلية: -4

ساهمة المشاكل وصياغة أهداف خطط التنمية الموجهة لتحسين أوضاعهم المعيشية، وكذلك الم
 تنفيذها وتقييمها.  

 بين الهيئات والمؤسسات المختلفة، لتصبح مكمله لبعضها البعض وليس التنسيق بين الجهود: -5
متنافسة حتى ال يتم هدر الموارد،باشراك ليس فقط الجماعات المحلية ومصالح التنمية الريفية، ولكن 

 أيضا األجهزة الصادرة عن القطاعات األخرى.
مستوى البلدية والوالية على يكون التخطيط المجالي للتنمية الريفية  خطيط المجالي:ترقية أدوات الت -6

 واإلقليم، لكن ينبغي أن يكون جزء من التخطيط للتنمية الوطنية الشاملة.
تجدر اإلشارة إلى أن تصميم وتنفيذ المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة، تتم باعتماد أسلوب 

، وكل والية لها برنامجها الخاص بما يوافق طبيعتها وأولوياتها الالمركزية، حيث أنها موزعة على الواليات
، ويعمل هذا البرنامج على توافر كفاءات الفاعلين المحليين (23))حسب عدد البلديات، طبيعة األنشطة،...إلخ(

ت قيادة رئيس الدائرة لمالزمة أصحاب )أعوان قطاعات اإلدارة واألشخاص المؤهلين( ضمن خلية تنشيط تح
 المشروع في سعيهم من أجل التنمية االجتماعية واالقتصادية الريفية.
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ركيزة التنظيم السياسي واإلداري للدولة، والتي تضطلع وفي هذا الصدد، وباعتبار الجماعات المحلية 
سيسهم دورها كثيرا في تحقيق التنمية  بالمهام العديدة في مجاالت متعددة ذات صلة بحياة المواطنين اليومية،

 الريفية، باحتضانها لهذا البرامج وتجسيد أهداف سياسة التجديد الريفي الرامية إلى إعادة إحياء المناطق الريفية.
 ( يوضح:01رسم بيانس رقم )

 كيفية وضع المشروع الجواري للتنمية الريفية ودور الجماعات المحلية فيه

 
Source: R.A.D.P, «Projet de Proximité de Développement Rural Intégré». Formation des présidents 

des assemblées populaires communales, Site official du ministère de l’intérieure et des collectivites local. 

التي تمر بها  في كل مراحلالجماعات المحلية  تلعبهانطالقا من الشكل يظهر لنا الدور األساسي الذي 
ولقد بلغ عدد المشاريع ،مرحلة التشخيص إلى مرحلة المصادقة والتنفيذ، بدءا من المشاريع الجوارية للتنمية الريفية

لكن تبقى غير مستوفية مقارنة  ،(24)مشروع 3000أكثر من  2013إلى  2007خالل الفترة الممتدة من 
 بالمطالب والنقائص التي تعرفها المناطق الريفية والمهمشة.

مقاطعة غابية على مستوى  37قسم فرعي فالحي جديد و 56تتم ترجمة هذا البرنامج من خالل إنشاء 
الداخلية والجماعات  الدوائرـ باإلضافة أيضا إلى تدعيم المندوبيات الفالحية البلدية، وذلك بالتعاون مع وزارة

هنا يبرز الدور األكبر المنوط بالجماعات المحلية في تجسيد مختلف برامج التنمية الريفية، كأدوات ، (25)المحلية
 لمختلفبرامج ومستثمرات الفالحية وغيرها من أدوات التجديد الريفي. تنموية وفاعالت في الريف باحتضانها 

عملية التنمية الريفية، هو كيفية تصور نموذج جماعات المحلية في اليبقى التحدي األكبر الذي تواجهه و 
 بين الجماعات المحلية ومختلف الهيئات الوصية والفواعل المجتمعية شمولي ومستدام لربط نسيج العالقات

 ، التي تسهر على رسم وتنفيذ خطط وبرامج التنمية الريفية في الجزائر.والقطاع الفالحي
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 الثاني: مجالت تدخل الجماعات المحلية في تحقيق التنمية الريفيةالفرع 
الجماعات المحلية هي تعبير جغرافي محدد إقليميا، وتجمع سكاني محدد عدديا، ووحدة إدارية مصغرة 
عن الدولة، أوكلت لها جملة من صالحيات وسلطات عامة، تأخذ في الحسبان امتداد واتساع المهام المركزية 

، كالمرافق (26)المحلي من جهة، وتزايد حجم الحاجات العمومية المحلية لإلقليم من جهة أخرى على مستوى
لجماعات لقوانين المنظمة خولتمختلف الاليومية ..إلخ، حيث  العمومية الصحية والمؤسسات التربوية والخدمات

 .اليومية لمواطناحياة ،مهام عديدة في مجاالت متنوعة ذات صلة بالمحلية

 أوال: العمليات ذات الطابع اإلجتماعي
يعد حصول سكان المناطق الريفية على الخدمات االجتماعية المحلية األساسية من أولويات الجماعات 

 المحلية، والتي تشمل الخدمات اآلتية:

بهما  تتخذ الجماعات المحلية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول إنجاز وصيانة المؤسسات التعليمية: -1
 :(27)كافة اإلجراءات قصد

 ، وضمان صيانتها؛والتكوينيةتعليم طبقا لمقاييس الخريطة المدرسية الإنجاز مؤسسات  ✓
 إنجاز وتسيير المطاعم المدرسية، والسهر على ضمان توفير وسائل النقل المدرسي؛ ✓
األطفال، وتشجيع التعليم ما قبل أخذ كل التدابير الموجهة لتفتح الطفولة الصغرى، كالرياض وحدائق  ✓

 المدرسي والتحضيري والثقافي والفني والعمل على ترقيته.

نجاح برامج وخطط التنمية يعد التعليم من المتطلبات المهمة للتنمية البشرية، ولهذا يعد عنصرا حاسما في 
 الريفية، إذ ال تنمية ريفية بدون تنمية العنصر البشري.

لقد أصبحت مسألة الصحة من الشواغل األكثر أهمية في مجال المراكز الصحية:إنجاز وصيانة  -2
التنمية في مختلف المجتمعات، وذلك بوصفها من أهم العوامل التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وواحد 

 :(29)الجماعات المحليةألجل هذا كان من أولويات ، (28)مؤشراتها على حد سواء
بتوزيع المراكز الصحية جغرافيا، بحيث تصل خدماتها لكافة المناطق الريفية، ونشر بعض االهتمام  ✓

 الفرق الصحية الجوالة خاصة بالمناطق المعزولة والمهمشة؛
تنفيذ كل األعمال المتعلقة باإلسعاف والكوارث واآلفات الطبيعية والوقاية من األوبئة واألمراض  ✓

 الصحي والغذائي بين سكان األرياف؛المعدية، من خالل نشر الوعي 
هيئات وسلطات الجماعات المحلية بأخذ كل التدابير تقوم في مجال االسكاناالسكان والمأوى:  -3

 :(30)الالزمة من أجل
دعم وترقية البرامج السكنية والمشاركة في إنجازها، والعمل على القضاء على السكن الهش وغير  ✓

 الريفية؛الصحي ومحاربته، بما فيها المناطق 
 العقارية المبنية وكذا الحفاظ على الطابع العمراني. الخضيرةتجديد وا عادة تأهيل  ✓
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من األهداف الخاصة للتنمية الريفية تحسين ظروف عيش االنسان، فالسكن والمأوى أحد الحاجات 
 في حياة المواطن. (31)األساسية وعنصر هام

في هذا المجال أسندت لجماعات المحلية كل ما يتعلق ة المرافق الثقافية والترفيهية: إنجاز وصيان -4
 بالتنشيط الثقافي والترفيهي مثل:

دار  ✓  ة المرافق الخاصة بالسينما والفنوتنشيط الحياة الثقافية والترفيهية؛تسيير وا 
 شيء ينطوي على قيمة تراثية؛حماية التراث العمراني والمواقع األثرية والتاريخية والمتاحف، وكل  ✓
 االهتمام بفضاءات اللعب والترفيه، وانجاز مالعب البلدية ومختلف المركبات الرياضية الجوارية. ✓

باإلضافة إلى االختصاصات السابقة، تقوم هيئات وسلطات ومجالس الشعبية للجماعات المحلية بمهمات 
 متنوعة، نذكر منها:

 ف النسوية والورشات العائلية والمنزلية؛إدماج المرأة الريفية، ودعم الحر  ✓
 مساعدة الطفولة؛ ✓
 التكفل بفئة المسنين واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة؛ ✓
 التكفل بالمشردين والمختلين عقليا؛ ✓
 إدماج الفئات الهشة ومساعدة المحتاجين واألشخاص في وضع صعب؛ ✓
مقرات البلدية من جهة وتقريب اإلدارة من فتح ملحقات إدارية بالمناطق المعزولة، للتخفيف على  ✓

 المواطن من جهة أخرى.
 دورها على ظوالحفا الريفية التنمية مع والمحلية اإلقليمية الحكومات لتعامل الناجحة التجارب أمثلة
، حيث تؤدي رابطة الحكومة المحلية دورا أساسيا مجالال هذا في التنموية جنوب إفريقيا تجربة نذكر االجتماعي

ي تحديد االحتياجات المحلية، وتقديم الدعم وبرامج بناء القدرات المحلية ومعالجة قيود ومشكالت القدرات ف
هذا ما يفسر لنا وقوف اقتصاد جنوب إفريقيا قويا في ، (32)المالية والبشرية والمؤسسية للتنمية الريفية والحضرية

 .2010في عام  %8,4معدالته ظل األزمة المالية العالمية، ليحقق نمو بلغت 

 ثانيا: العمليات ذات الطابع االقتصادي
للتنمية االقتصادية تأثير بالغ في عملية التنمية المناطق الريفية، لذا خول المشرع للجماعات المحلية 

 صالحيات مهمة في هذا الميدان.

عالقة جدلية مع القطاع الزراعي، فال يمكن تحقيق ن التنمية الريفية مرتبطة بإتطوير قطاع الزراعة: -1
في القطاع  أهم صالحيات الجماعات المحلية تكمنو التنمية الريفية بدون تطوير والنهوض بقطاع الزراعي، 

 لزراعي فيمايلي:
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دعم ، من خالل توفير األراضي و اإلقليمية تحديد مجاالت النشاط الزراعي التي تمثل ميزة في منطقتها ✓
الريفية  البلدياتن تكوين خريطة وطنية لتوزيع النشاطات الزراعية على مكنها الزراعية، مما يمكن خبرة سا

 ؛(33)المختلفة للوطن
المؤهلة لكل بلدية أو منطقة سكنية ريفية، وخلق مناصب شغل في قطاعي الفالحي اليد العاملة تحديد  ✓

 التقليدية؛والزراعي، وتثمين مختلف الصناعات المحلية والحرف 
انتهاج سياسة التشجير على مستوى المنحدرات الجبلية، وهذا بغرس مختلف أنواع األشجار المثمرة حسب  ✓

الخصائص الطبيعية والمناخية والتضاريسية ونوعية التربة الخاصة بكل منطقة مثل: أشجار الزيتون 
 والتين، العنب والبرتقال ...؛

 دعم المشروعات الصغيرة والعائلية؛ة بالزراعة و المساهمة في توفير قطع األراضي الخاص ✓
، وتقديم قروض ميسرة لمرافقة إنشاء إنشاء صندوق لضمان القروض موجه للفالحين واألنشطة الريفية ✓

 المستثمرات الفالحية الجديدة.

خاصة وأن الدولة في إطار وكاالت دعم االستثمار تقدم تحفيزات مهمة للقطاع الزراعي في البلديات 
مويل بدون فوائد للقطاع ت، حيث تصل اإلعفاءات الجبائية إلى نسب عالية جدا، كما أن هناك إمكانية للالريفية

 الزراعي.

الجامعات الجماعات المحلية و يكمن في عدم وجود انسجام وتعاون بين األول واألساسي إال أن المشكل 
أكبر نظام للبحث والتطوير الزراعي في العالم،  مثال، ، لدى الصيند البحث العلمي في هذا المجالومعاه

، التي وتتركز أبحاثه في هذا المجال في األكاديمية الصينية للعلوم الزراعية والجامعات والمعاهد الصينية للعلوم
 .(34)معهد لألبحاث 1100تشكل مجتمعة أكثر من 

مور المهمة لعملية التنمية الزراعية ألي إقليم، من األيعد موضوع توفير الري قطاع الري الريفي:  -2
ألن زيادة االنتاج الزراعي واصالح األراضي ال تتم إال من خالل توفير االحتياجات المائية، وفي هذا الصدد 

 الجماعات المحلية على:تعمل 
 إنجاز خزانات المياه ومد شبكة قنوات المياه لتموين القرى والمداشير؛ ✓
 حفر اآلبار وتجهيزها، وتنظيم واستغالل الينابيع الموجهة خاصة لتوفير ماء الشرب.  ✓

وشريان تعتبر شبكة النقل والطرقات من الركائز الرئيسية : النقل تهيئة الطرق ومختلف الشبكات -3
التنمية الريفية خاصة، لما تحققه من فك العزلة عن المناطق الريفية والجبلية، وتدفق السلع والخدمات داخل 
اإلقليم أو باتجاه باقي مناطق الوطن، وتنشيط الحركة التجارية والزراعية والصناعية، لذا تعمل الجماعات المحلية 

 على:
 زلة عن المناطق الريفية وتسهيل حركة السكان داخليا وخارجيا؛فتح المسالك الفالحية والغابية، لفك الع ✓
 تحسين قطاع النقل والمواصالت، من خالل تنظيم خطوط النقل الجماعي؛ ✓
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 ذات المنتجات وتثمين االنتاجية، القاعدة وتوسيع الفالحية، المواد وتسويق مهنية شبكات بروز تسهيل ✓
 .الموازية النشاطات وتقليص جديدة نشاطات إنشاء إلى باإلضافة المحلي، الطابع

 التهيئة القروية والمداشير المعزولة، بتهيئة األرصفة وتعبيد الطرق وتبليط الشوارع. ✓
 الريفية التنمية مع والمحلية اإلقليمية الحكومات لتعامل الناجحة تجارب الفي هذا المجال نجد أهم

التي استطاعت أن تحقق أشواطا كبيرة في مجال ، االتنموية ماليزي تجربة نذكر االقتصادي دورها على والحفاظ
التصنيع المعتمد على المنتجات الزراعية والثروات الباطنية كالقصدير، زيت النخيل، المطاط واألخشاب، وأصبح 

بشكل بعدها الخدمات والصناعات القطاعين الرئيسيين في البالد، وهو ما ساهم في ارتفاع متوسط الدخل الفردي 
حوالي  2011دوالر أمريكي، ليبلغ بعد ست سنوات أي سنة  5286حوالي  2005عالي، حيث بلغ سنة 

وحاليا تعد ماليزيا معتمدة على تحسين األحوال المعيشية والتعليمية والصحية للسكان، ، (35)دوالر أمريكي 9656
 تاسع عشر على مستوى العالم.منطقة آسيا بعد سنغافورة وبروناي، والمركز ثالث أغنى بلد في 

 

 ثالثا: العمليات ذات الطابع البيئي والطبيعي
تتمثل في تلك التدخالت الهادفة إلى حماية المجال البيئي من طرف الجماعات المحلية، والتي تمتاز 

تتخلص بأهميتها الكبيرة لتأثيرها وانعكاسها المباشر على المجال االقتصادي واالجتماعي للمناطق الريفية، و 
 :(36)فيمايلي

 مكافحة التلوث وصرف المياه القذرة ومعالجة النفايات الجامدة؛ ✓
نظافة األغذية واألماكن العمومية والمؤسسات التي تستقبل الجمهور، ومكافحة ناقالت األمراض  ✓

 المعدية؛
استنزافها والعمل على مثل للموارد الطبيعية والبيئية، دون هدرها أو على االستغالل األ المحافظة ✓

 ؛وحماية األنظمة البيئية صيانتها، لتحسين مستويات إنتاجيتها وتنميتها
 الفيضانات؛ مخاطروالوديان، لمواجهة تصحيح المجاري المائية لألودية ✓
ودية والوديان من آثار التعرية المائية، والمتمثلة في نشاط السيول )المدرجات العمل على حماية األ ✓

 لصخرية(؛والمتاريس ا
عادة التشجير وتنظيم عملية الرعي تعزيز نشاطات مكافحة التصحر وتشجيع  ✓ حمالت التشجير وا 

نشاء كاسرات أو  وحماية المساحات الغابية من الحرائق، وحماية نباتات مناطق السهوب والجبلية، وا 
 مصدات الرياح )األحزمة الخضراء(؛

 خالل األجهزة الصادرة عن القطاعات المختلفة. يواني والنباتي، منتثمين تنوع اإليكولوجي الح ✓
 والخدمات، والتسويق باإلنتاج الخاصة التعاونيات إنشاء في المساعدات على البلدي الشعبي المجلي يعمل

 للبلدية الفالحي االستصالح ويستهدف العام االنتاج تحسين إلى الرامية الفالحية الحمالت على يساعد كما
باإلضافة إلى هذا ، عليها والحفاظ الغابية الثروة تطوير في ويساعدهم الفالحين لصغار الفالحي النشاط ويدعم



110/129، ص.ص8201 جوان ،(2العدد )( /04المجلد )مجلة أبحاث ودراسات التنمية،   

124 
 

في المجاالت التابعة الختصاصات الدولة بالمساهمة يتدخل المجلس الشعبي البلدي التكفل بالمهام المنوطة بها، 
 االقتصادية واالجتماعية.في تنفيذ النشطات المقررة في إطار السياسات العمومية 

بعد تجربة يحتذى بها في هذا المجال،  النهوض بالتنمية الريفية المستدامةوتعكس خبرة تايالند في 
قرارها بم و 1997 جديد عام دستوراعتمادها  ، والعمل على بناء قدرات الحكومة م1999قانون الالمركزية لعام ا 
مستقرة العمل  استطاعت استحداث فرص حيث ،والتركيز على قطاع الفندقة والسياحة والزراعة التجارية ،المحلية

 ،%76ة إلى رفع نسبة الرعاية الطبية الشاملمنذ التسعينات، باإلضافة إلى  %11في قطاع الزراعة، قدرت بـ: 
، رغم أن تايالند أصبحت اآلن قوة صناعية إلى أنها مازالت تستثمر في (37)2008في  وتوفير العالج المجاني

 القطاع الزراعي والفالحي.

 المبحث الثالث:
 لمحلية في تحقيق التنمية الريفيةتحديات وآفاق تفعيل دور الجماعات ا

قيام الجماعات  عنصرا هاما لتحقيق التنمية الوطنية الشاملة وليس عمال ثانويا، ورغم التنمية الريفية تعتبر
عقبات كثيرة تحدو من بفي الواقع الميداني  إال أنها تصطدم، النهوض بتنمية المجتمع الريفيالمحلية بدورها في 

 عملها، وعليه أضحى من الصعب مواكبة تطلعات المجتمعات الريفية.

 التنمية الريفيةمعوقات الفرع األول: 
رغم تمتع الجماعات المحلية باختصاصات قانونية، إال أنها مازالت تعاني من مجموعة من العقبات 

 ، يمكن حصر أهمها في:تحول دون تحقيق األهداف المسطرةوالتحديات التي 

تتأثر الجماعات المحلية عادة بنوع النظام السياسي والتنظيم القانوني  قانونية:معوقات سياسية و  -1
 السائدان في البالد، مثل:

غلبة المعايير العائلية والعشائرية في عملية تشكيل المجالس الشعبية المحلية على حساب معايير  ✓
افس االنتخابي يكون عادة على الرغم من أن التن االنتخابيةالكفاءة والتأهيل، باإلضافة إلى غياب البرامج 

 ؛(38)لوائح تشكيل المجالس الشعبية البلديةبين 
أية خبرة في العمل البلدي والمحلي، وانعدام الرؤية المشتركة وعدم االنسجام بين أعضاء  غياب ✓

 بسبب الصراعات السياسية والجهوية؛ المجالس المحلية حول أولويات المجتمع الريفي
التضامني بين البلديات والواليات، وعدم إشراك منظمات المجتمع المدني وغياب شراكة نقص العمل  ✓

 مع القطاع الخاص، في رسم وتنفيذ خطط وبرامج التنمية الريفية؛
تفشي الممارسات البيروقراطية والنمطية اإلدارية، وتضارب الصالحيات بين الجماعات المحلية  ✓

 لمسبقة والالحقة التي تؤخر تنفيذ القرارات وتعطل انجاز األشغال؛والسلطات المركزية، وتديد الرقابة ا
تكبيل النصوص التنظيمية غير المرنة ألعمل الجماعات المحلية، الشيء الذي أدى إلى النمطية  ✓

 ؛(39)اإلدارية وجمود التسيير المحلي
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صغيرة  اخضاع الجماعات المحلية لتنظيم وتشريع موحد رغم خصوصيات كل منها، فهناك بلديات ✓
وأخرى كبيرة، بلديات فقيرة وأخرى غنية، ساحلية وأخرى صحراوية، ريفية وأخرى حضرية، فكانت نتيجة 

 .(40)هذا التباين والتفاوت عدم المفارقة بين الممكن والمستحيل إنجازه
المالية إلى جانب المعوقات السياسية والقانونية، تأتي ضعف الموارد  :مالية واقتصادية معوقات -2

 ليعمق عجز الجماعات المحلية على القيام بوظائفها التنموية.
نقص الموارد المالية لمعظم البلديات الريفية الفقيرة بفعل ضعف الجباية المحلية، مما انعكس سلبا  ✓

 على قدرتها على تمويل وتنفيذ الكثير من المشاريع التنموية؛ 
 في معظم البلديات الريفية؛ انعدامه في أحيان كثيرة المحليبلانخفاض مستوى االستثمار  ✓
قليمية التي تحدد أدوار الجماعات المحلية على المستويات غياب استراتيجية اقتصادية و  ✓ اجتماعية وا 

 الريفية؛ وغياب خطط التنمية الريفية للمناطق الريفية؛
تدهور مستوى قوى اإلنتاج والتي تتناول الوسائل المادية )ثروة طبيعية، العمل ووسائله(، باإلضافة  ✓

، الصحية، النقل والمواصالت، الخدمات التجارية إلى العجز المسجل في المنشآت والقاعدية )التربوية
 واالقتصادية، ...إلخ(.

تتوقف فعالية الجماعات المحلية سواء على مستوى البلديات أو الواليات  :وبشريةمعوقات سلوكية  -3
 .اإلداريينالمنتخبين أو  ، سواءفي جزء كبير منها على كفاءة ونوعية الموارد البشرية

ضعف و/أو انعدام الكفاءات اإلدارية والتسييرية لدى أعضاء المجالس الشعبية المحلية، مما يؤدي إلى  ✓
 تبذير اإلمكانيات المادية والمالية؛

قصور المعرفة وانعدام المهارات الفنية، سواء ذهنية أم حركية في بلورت المشاريع والخطط التنموية في  ✓
 النطاق الريفي؛

المجتمعات الريفية على خلفية االنتخابات، ووجود حذر لدى المنتخبين والمسؤولين انقسام داخل  ✓
 المحليين في التعامل مع الفئات والجماعات التي تنافست في االنتخابات؛

تفشي الفساد والرشوة والتحايل على القانون إليجاد منافذ للتالعب بالمال العام، إذ ينظر إلى مراكز  ✓
المسؤولية على مستوى الجماعات المحلية على أنها مواقع ممتازة لغرض الكسب واإلثراء السريع والتمتع 

 .باالمتيازات
لعملها واسراع في  امحلية، بوضع حدودب دور الجماعات التغييكل هذه المعوقات والعراقيل أدت إلى 

 فشلها، مما انعكس سلبا على تنمية المناطق الريفية.
ما هي آفاق المستقبلية الالزمة التي يجب األخذ بها لتفعيل دور الجماعات المحلية  ،والسؤال المطروح

 لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية؟.
 التنمية الريفية نذكر:لعل من أبرز معوقات  معوقات طبيعية جغرافيا: -4
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من أبرز  تشير كثير من الدراسات إلى أن مشكلة صعوبة الحصول على الكفاية من الماء ندرة المياه: ✓
، هذا ما يؤدي إلى أعاقة االنتاج الزراعي وتربية الحيوانات، وبالتالي تأثيره (41)المعوقات التي تعيق التنمية الريفية
 لى مستوى البلديات.سلبا على مشاريع التنمية الريفية ع

يعتبر بعد المناطق الريفية عن المراكز الحضرية المتمثلة في عاصمة األقاليم )العزلة(: بعد الموقع  ✓
)الواليات والدوائر( وغيرها، أبرز معوقات التنمية الريفية، لكون ذلك يضاعف الجهد على سكان المجتمعات 

قطع مسافات طويلة واستغراق ومراجعة المؤسسات الحكومية يحتاج لالريفية في انهاء مصالحهم كنقل البضائع 
 ساعات، الشيء الذي أدى إلى تفاقم الهجرة الريفية.

 الفرع الثاني: آفاق تفعيل دور الجماعات المحلية في مجال التنمية الريفية
علمي خاضع  إن التنمية الريفية لم تعد تنفذ بشكل عشوائي حسب تصورات ونزوات فردية، بل هي أسلوب

لقواعد منهجية تحكمه ضمن أسس موضوعية، ومن أجل النهوض بدور الجماعات المحلية في تنمية المناطق 
 الريفية، يبقى رهينا بمدى تطبيق مباديء الحوكمة المحلية وترسيخ الديمقراطية التشاركية في األوساط الريفية.

إلداري والتوزيع الجغرافي وتصنيف عبر إعادة تقسيم ا إحداث نظام جديد للجماعات المحلية: -1
البلديات حسب الخصائص الجغرافية واإلقليمية، كمثال: بلديات حضرية، شبه حضرية وقروية، ولكل صنف 
قانون وتنظيم خاص بها حسب معايير علمية دقيقة، مع توسيع حقل االستقاللية المحلية وتحسين الجوانب 

مال  كانية سن التشريعات على مستوى المحلي في إطار الدستور.تنظيمية والرقابية للجماعات المحلية وا 
بإيجاد طرق ووسائل حديثة ومتطورة لتمويل األنشطة العامة والمشاريع  تطوير نظام التمويل المحلي: -2

التنموية، وتسهيل عملية إنشاء مؤسسات عائلية صناعية زراعية جديدة وذات جدوى، مع تطوير نظام للتأمين 
 الزراعي؛
أي إلزام المنتخبين واإلداريين والمسؤولين المحليين وكل القائمين على البرامج برنامج تدريبي:وضع  -3
دارة المشاريع التنموية خاص بالخضوع لبرنامج تدريبي وتكويني ،التنموية  لتحسين المستوى وفهم آليات التسيير وا 

 ة المواشي.، لتحسين الخدمات المرتبطة بالفالحة وتربيالخاصة بالتنمية الريفية
على شكل خاليا التنشيط الريفي على مستوى كل البلديات، كفضاء تشكيل لجان التنمية الريفية: -4

تشخيص الواقع وتحديد ، قيام بدراسات علمية وبحوث ميدانيةلالستماع والتشاور، التوجيه وتبادل المعلومات، ال
أعضاء من  هذه اللجان تضم؛المندمجة التنمية الريفيةاالحتياجات وتقديم الحلول الالزمة من أجل تحقيق 

والتقنيين، ممثلين عن الجمعيات المحلية والقطاع  الخبراء، المجالس الشعبية المحلية والمسؤولين المحليين
 الفالحي الخاص، تمثل أرضية لبروز مشاريع جوارية للتنمية الريفية المندمجة.

 اريعمشو بين مختلف الفاعلين في برامج  المناطق الريفية: لتنميةتشاركية اعتماد خطة استراتيجية  -5
 الفالحي بمشاركة منظمات المجتمع المحلي الفاعلة ومساهمة القطاع البلدياتالتنمية الريفية، تسهر عليها 

تثمين اندماج كل الفاعلين المعنيين،الشيء الذي يسمح بإثراء وتعميق النقاشات حول  الخاص المنتج، من أجل
 المستدامة. المندمجةو  لتنمية الريفيةاإلجراءات الخاصة والسبل الكفيلة لتحقيق أهداف المشاريع الجواريةل
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المواطنين في أثبتت الخبرات والتجارب أن نجاح مشروعات تنمية المجتمعات الريفية رهن بمدى مشاركة 
 عمليات التنمية ومدى تحقيق الحكامة الجيدة كمفهوم جديد لتسيير الجماعات المحلية. 

 خالصة:
فهي ، ةالمندمج التنمية الريفية نجاح مشاريع موجز القول، نقول أن للجماعات المحلية دور مهم في مجال

االجتماعية والبيئية، وفي جميع مستوياتها اإلقليمية، ية في جميع مجاالتها االقتصادية، المكلفة بالتنمية المحل
، طبيعة المجتمعات الريفية وكيفية أدائهامعرفة دون )التنمية الريفية(  التي ال يمكنأن تكونالحضرية، والريفية، 

 .ريفيللمجتمع ال النظم العقائدية واإلرث الثقافي وكذلك دون فهم للتفاعل العضوي المعقد بين

ع الجماعات المحلية بصالحيات قانونية، ظل دورها في التنمية الريفية وتهيئة المجال جد ، رغم تمتلكن
عراقيل التي تعاني منها أغلبية محدود،وقد أبانت تجربة الجماعات المحلية بالجزائر عن وجود عدة عوائق و 

وضعف مداخلها المالية وتفشي  ،وغياب بناء القدرات المحلية مواردها البشريةوعدم تأهيل ، لقلة خبرات البلديات
 .الريفية المجتمعاتوالنهوضب الفساد اإلداري والمالي، وغياب رؤيا استراتيجية في بناء

كون الجماعات المحلية أحد أهم الهيئات اإلدارية والسياسية التي تتيح الفرصة لجميع المواطنين والفاعلين ف
 الريفية التنمية ألهمية نظرا، اطق الريفيةمنالومراعات خصوصيات كل  في الشأن التنموي والتدبير المحلي

 الجماعات وأهمية دور على التأكيد ينبغي أهدافها، لتحقيق عملية ومداخل استراتيجية على اشتمالها وضرورة
قدرات و عمل التطوير آليات ، في الريفية المجتمعات بتنمية النهوض عبئ عاتقها على تتحمل التي المحلية

لتخطيط ، القيادات المحلية القائمة على هذه الهيئات بشكل خاصتأهيل و  ،التسيير المحلي المعتمد بشكل عام
في إطار مختلف البرامج المدرجة ضمن سياسة التجديد الجيد والتنفيذ الفعال والتقييم الكفء والمتابعة المستمرة، 

لعالم  التنمية الوطنية المستدامة مبادئفي إطار لتحقيق أهداف ورهاناتالتنمية الريفية المندمجة الفالحي والريفي، 
 . الريف
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 تقييم تجربة نظام الدفع االلكتروني الجزائري في ظل ثورة التكنولوجيا المصرفية
 -األوروبيدراسة مقارنة مع تجربة نظام الدفع االلكتروني -

Evaluation of the experience of the Algerian electronic payment system under the revolution 

of banking technology 

- A comparative study with the experience of the European electronic payment system- 

 ، الجزائر. -برج بوعريريج   –جامعة محمد البشير اإلبراهيمي    1لـــعـــايـــــب ولـــــيـــــدد. 
Dr. LAIB Walid , University of Bordj Bou Arreridj , Algeria 

 :ملخــص
تعتبر التكنولوجيا الحديثة لإلعالم واالتصال من بين أهم المتغيرات التي أثرت على نشاط البنوك التجارية في اآلونة 
األخيرة، حيث أن تطور استخدامها أدى إلى تنوع تشكيلة الخدمات المقدمة من طرف البنوك للزبائن، وكذا طرق التعامل معهم، كما 

السوق البنكي وانخفاض هامش الوساطة بفعل الالوساطة التي شهدها النظام المصرفي العالمي وانخفاض حجم الودائع إن تشبع 
المجمعة، أثر على مردودية البنوك التجارية، وهذا ما جعل هذه البنوك تتجه نحو استخدام أساليب حديثة والمتمثلة في األتمتة 

 .دائع وآليات الدفع ومنح االئتمانخدمات وقبول الو والشبكات االلكترونية في مجال تقديم ال

، بغية االستفادة من تجربة األوروبيلذلك يهدف هذا البحث إلى تقييم نظام الدفع في االقتصاد الجزائري ومقارنته بنظيره   
أوجه القصور والضعف هناك جملة من التحديات الداخلية والتي تمثل أهم هذا األخير في هذا المجال، وتوصلت الدراسة إلى أن 

التأخر الشديد في نظم في هذا المجال في  والتي يجب مواجهتها والقضاء عليها، وتتمثل هذه التحديات التي تميز البنوك الجزائرية
 ضعف التأهيل البشري.استخدام الصيرفة اإللكترونية، باإلضافة إلى  المعلومات والدفع، وضعف

تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، البنوك المباشرة، البنوك عن بعد، األتمتة أو التلقائية، العمليات المصرفية المستندة  :الكلمات الدالة
 لالنترنت، نظام الدفع.

Summary: 
 The modern technology of information and communication ( TIC) is one of the most 

important variables that have affected the activity of commercial banks in recent times, the 

development of TIC Has led to a variety of services provided by banks to customers, as well as 

ways of dealing with. The saturation of the banking market and the low margin of mediation due to 

the dintermediation witnessed by the global banking system and the decrease in the volume of 

consolidated deposits affected the profitability of commercial banks. 

 Therefore, banks are moving towards the use of modern methods of automation and 

electronic networks in the provision of services and acceptance of deposits and payment 

mechanisms and granting credit. This study aims to evaluate the payment system in the Algerian 

economy and compare it with its European counterpart in order to benefit from the latter's 

experience in this field.  

The study concluded that there are a number of internal challenges which represent the most 

important shortcomings and weaknesses that characterize Algerian banks. These challenges in this 

area are in the severe delay in information systems and payment, the weakness of the use of 

electronic banking, in addition to the weakness of human qualification. 

keywords: TIC, Direct Banks, Remote Banking, Automation, Internet Based Banking, Payment 

System. 

                                                 
1 walid.laib@univ-bba.dz 
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 مدخل:
التكنولوجي من أهم المتغيرات التي ساهمت في إحداث تحول جذري في أنماط العمل  يعد التقدم 

المصرفي في عصر العولمة، حيث اهتمت البنوك اهتماما كبيرا بتكثيف االستفادة من أحدث تقنيات المعلومات 
طوير أساليب واالتصاالت والحواسب اآللية، وتطويعها بكفاءة عالية بغية ابتكار خدمات مصرفية مستحدثة وت

مع  وسهولة ويسر، األمر الذي يتواءم رفية من البنوك إلى العميل بدقةتقديمها بما يكفل انسياب الخدمات المص
المتطلبات المعاصرة والمتزايدة لمختلف شرائح العمالء من ناحية، ويحقق للبنك نموا مطردا في حجم عملياته 

ولعل من أهم مظاهر التقدم في تقديم الخدمات المصرفية هي التوسع الكبير         وأرباحه من ناحية أخرى.
ات وتقليل األعباء البيروقراطية وتوفير الوقت لكل في استخدام الكمبيوتر، حيث أدى إلى السرعة في تقديم الخدم

دخال خدمات  من العمالء والعاملين في البنوك، كذلك من مظاهر التقدم هي ظهور البنوك اإللكترونية، وا 
، ويضاف لكل هذا أن بطاقات الضمان وبطاقات الصرف Line System Onالحاسب على الشبابيك بطريقة  

 ا كانت تصدر إال في حالة وجود التقدم في االستخدام التكنولوجي.النقدية وبطاقات الشيكات م
وسعيا منها لمواكبة التطورات في الصناعة المصرفية عملت البنوك الجزائرية على نقل العديد من  

تعميم آالت السحب حيث شرعت في إدخال و  ،1997التقنيات المصرفية إلى السوق الوطنية السيما منذ سنة 
هذه المتغيرات الجديدة وجدت البنوك التجارية الجزائرية نفسها في وضع بالغ الحساسية، السيما  اآللي. ففي ظل

مع تطبيق اتفاقيات تحرير التجارة في الخدمات المالية، إذ أصبحت ملزمة بتدعيم قدراتها التنافسية لمواجهة هذه 
المجال المصرفي من خالل استعمالها التحديات المرهونة بمدى نجاحها في تطبيق التكنولوجيات الحديثة في 

أمام هذه التطورات للبطاقات البالستكية والنقود اإللكترونية..... إلى غيرها من التقنيات  والوسائل الحديثة. 
موقع البنوك التجارية الجزائرية من هذه الثورة  الحاصلة في المجال المصرفي يتبادر إلى أذهاننا تساؤل حول

تصال، وكيف يمكن للنظام المصرفي الجزائري االستفادة من تجربة الدول األوربية في في مجال اإلعالم واال 
 ؟االتصالالتكنولوجيا المصرفية لإلعالم و  لمواكبة السباقةهذا المجال بما أنها 

 أثرها على الصناعة البنكيةاإلعالم واالتصال و تكنولوجيا أوال: 

حيددث اسددتوعب النشدداط  ،التطددورات فددي األنشددطة المصددرفيةأدى التقدددم التكنولددوجي إلددى ظهددور العديددد مددن 
المصدددرفي قددددرا ضدددخما مدددن االنجدددازات التكنولوجيدددة التدددي تولددددت فدددي السدددنوات األخيدددرة، وقدددد تكاتفدددت التكنولوجيدددا 
الحديثة مع المنافسة واالبتكارات المالية الجديدة معا لتنجب لنا عصرا جديدا ينفرد بأسداليب وأدوات لدم تعدرف مدن 

إلدددى التطدددرق إلدددى مفهدددوم التكنولوجيدددا البنكيدددة وكيدددف سددداهمت هدددذه  رذلك سنسدددعى مدددن خدددالل هدددذا المحدددو قبدددل، لددد
 .التكنولوجيا الحديثة في ظهور ما يعرف بالبنوك االلكترونية
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 ماهية التكنولوجيا البنكية .1

جديددددة التكنولوجيددا هدددي رصددديد المعرفدددة الدددذي يسدددمح بتدخدددال آليدددات ومعددددات وعمليدددات وخددددمات مصدددرفية 
األول هدددو التكنولوجيدددا الثقيلدددة وتشدددمل  ،ومحسدددنة، ويعكدددح مصدددطلح التكنولوجيدددا فدددي المجدددال المصدددرفي مجدددالين

اآلالت والمعددددات أو مدددا يطلدددق عليهدددا اسدددم تكنولوجيدددا الصدددناعة المصدددرفية، مثدددل الحاسدددبات وآالت عدددد النقدددود، 
ة يدددلتكنولوجيدددا الخفيفدددة وتشدددمل الدراوشاشدددات عدددرض العمدددالت، ووسدددائل الدددربط واالتصدددال، والمجدددال الثددداني هدددو ا

واإلدارة والمعلومات والتسويق المصرفي. وتهتم التكنولوجيدا فدي المجدال المصدرفي باالسدتفادة مدن الحقدائق العلميدة 
خدمات جديددة مبتكدرة، باإلضدافة إلدى تطدوير الخددمات المصدرفية ووضعها موضع التنفيذ بحيث تساهم في تقديم 

 1الحالية.

 لتكنولوجيددا فددي العمددل المصددرفي وهدديأربعددة عناصددر متشددابكة ومتكاملددة تشددكل مظدداهر اسددتخدام اوهندداك  
يتمثل في اآلالت والمعددات المسدتخدمة، أمدا الجاندب االسدتعمالي فيتمثدل فدي طدرق اسدتخدام الجانب المادي الذي 

الجاندب االبتكداري و الرابدع هدفية المطلوبدة، والجاندب هذه المعدات، والجانب العلمي: والمتمثل فدي المعرفدة المصدر 
  والذي يتمثل في اكتساب المهارات الالزمة لتقديم الخدمات المصرفية.

تاجيدة إلنتداس سدلعة وعموما فتن التكنولوجيا يمكن تعريفها بأنها تطبيق المعرفة العلميدة علدى العمليدات اإلن 
 إجراء البحوث وصوال إلى السوق. خالل ذلك منأو خدمة ما، و 

 كنولوجيا البنكيةخصائص الت .أ

يمكن تحديد أهم خصائص التكنولوجيدا البنكيدة مدن خدالل دراسدة مفهدوم التكنولوجيدا فدي المجدال المصدرفي  
 2فيما يلي:

 أن التكنولوجيا المصرفية هي مجموعة من المعارف والمهارات والطرق واألساليب المصرفية.  •
إن هذه المعارف والمهارات والطرق واألساليب قابلة لالستفادة منها بالتطبيق العملي في المجال  •

 المصرفي.
 لبنك لتحقيق أهدافه.إن التكنولوجيا بمفاهيمها المختلفة ليست هدفا في حد ذاتها بل وسيلة يستخدمها ا •
 .أن الخدمة المصرفية هي المجال الرئيسي لتطبيق التكنولوجيا •
 اآلثار االيجابية للتكنولوجيا البنكية .ب

 3يؤدي استخدام التكنولوجيا في المجال المصرفي تحقيق العديد من المزايا من أهمها:

الخدمات المرتبطة بالتقنيات الحديثة مما تحقيق ميزة تنافسية للبنك في السوق المصرفي من خالل توفير  •
 يجعل الخدمات أكثر جاذبية للعمالء.
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تحرير العمل المصرفي من الروتين واألعباء اإلدارية مما يخفف الضغط على موظفي البنك ويساعدهم  •
 على االهتمام بجودة الخدمة.

 ادة ربحية البنك.يؤدي تطبيق التكنولوجيا في العمليات المصرفية إلى تقليل التكاليف وزي  •
 تساعد التكنولوجيا المتقدمة البنك في تسويق وتقديم خدمات مصرفية جديدة ومتنوعة. •
 يمكن البنك من تنويع خدماته وتوسيع قطاعات الزبائن التي تتعامل معها. •
 يؤدي تطبيق التكنولوجيا في المجال المصرفي إلى تحديث وعصرنة نظم اإلدارة. •

 أهم نتاج التكنولوجيا البنكيةالبنوك االلكترونية كأحد  .2

شددهدت السدداحة المصددرفية خددالل العشددرية األخيددرة توسددعا كبيددرا فددي التكنولوجيددا البنكيددة مددن أبددرز مظاهرهددا  
 انتشار البنوك االلكترونية التي تعد اتجاها حديثا ومختلفا عن البنوك التقليدية لما تحققه من مزايا عديدة .

 ماهية البنوك االلكترونية .أ

أو  5أو بنوك االنترنت 4مثل البنوك االلكترونية ،العديد من المصطلحات تطلق على البنوك المتطورة هناك
 بندوك الويدبأو  9أو البنوك الخدميدة الذاتيدة "8أو البنك على الخط 7أو البنك المنزلي "6البنوك االلكترونية عن بعد

10". 

ارة حسدداباته أو انجدداز أعمالدده المتصددلة وعلددى اخددتالف المصددطلحات فجميعهددا تشددير إلددى قيددام العميددل بددتد
بالبنك عبر شبكة االنترنت سواء كان في المنزل أو المكتب وفي أي مكدان ووقدت يرغبده،  ويعبدر عنهدا دبالخدمدة 
جرائده لمختلدف  المالية عن بعدد.  وبالتالي يمكن للعميل أن يتصل بالبنك مباشرة باالشتراك العام عبر االنترندت وا 

لقدداء  11اح أن يدزود البنددك جهداز الكمبيددوتر الشخصدي  للعميددل بحزمدة البرمجيددات الشخصدية التعدامالت علدى أسدد
 Meca's Managing your)وحزمة  (Ntuits Quiken )وحزمة   (Microsoft's Money)رسوم أو مجانا مثل حزمة 

money) . 

اإللكترونية هو إجدراء العمليدات المصدرفية بشدكل إلكتروندي والتدي تعدد االنترندت مدن  بالبنوكفالمقصود إذن 
أهم أشكالها، وبذلك فهي بنوك افتراضية تنشئ لها مواقع إلكترونية على االنترنت لتقديم نفح خدمات موقع البنك 

 من سحب ودفع وتحويل دون انتقال العميل إليها .

أيدددة معلومدددات  حسددداباته أووتشدددير البندددوك اإللكترونيدددة إلدددى ذلدددك النظدددام الدددذي يتددديح للزبدددون الوصدددول إلدددى  
والحصدددول علدددى مختلدددف الخددددمات والمنتجدددات المصدددرفية مدددن خدددالل شدددبكة معلومدددات يدددرتبط بهدددا جهددداز  ،يريددددها
  وب الخاص به أو أية وسيلة أخرى.الحاس

  12:ية للبنوك على االنترنت تتمثل فيصور أساس وفقا لدراسات عالمية أثبتت أن هناك ثالث
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ومددن خاللدده فددتن البنددك يقدددم  ،: وهددو المسددتوى األساسددي للبنددوك اإللكترونيددةلمعلومــاتياالموقــع  األول: ➢
 معلومات حول برامجه ومنتجاته وخدماته المصرفية.

: بحيث يسمح الموقع بنوع مدا مدن التبدادل االتصدالي بدين البندك    الموقع التفاعلي أو اإلتصالي الثاني: ➢
 الحسابات.طلبات أو تعديل معلومات القيود و وعمالئه كالبريد اإللكتروني وتعبئة 

وهددو المسددتوى الددذي يمددارح فيدده البنددك خدماتدده وأنشددطته فددي بيئددة إلكترونيددة  الموقــع التبــادلي: الثالــ : ➢
دارتحيدددث تشدددمل هدددذه الصدددورة السدددما  للز  جدددراء الددددفعات النقديدددةبدددون بالوصدددول إلدددى حسددداباته وا   هدددا، وا 

جراء الح جراء كافة الخدمات االستعالماتية، وا  واالت بين حساباته داخل البندك والوفاء بقيمة الفواتير، وا 
 13مع جهات خارجية.أو 

إن البنوك االلكترونية بمعناها الحديث ليست مجرد فدرع لبندك قدائم يقددم خددمات ماليدة وحسدب، بدل موقعدا  
ن أداء خدمدة مدا مددن ماليدا تجاريدا إداريدا استشداريا شدامال، لده وجدود مسدتقل علدى الخدط، فدتذا عجدز البندك نفسده عد

ادة التعاقدد معهدا للقيدام بخددمات عبدر نفدح كدان الحدل اللجدوء إلدى  المواقدع المرتبطدة التدي يدتم عد، بين هذه األطر
موقع البنك، بل إن أحد أهم تحديات المنافسة في ميدان البنوك االلكترونية، أن مؤسسات مالية تقدم على الشبكة 

  14خدمات كانت حكرا على البنوك بمعناها التقليدي.

نتجدت عدن قددراتها المتميدزة  ةلتجارية تمارح أعماال مصرفية بحتالمؤسسات اوفي هذا اإلطار نجد بعض  
عبدر خطدوط  –على إدارة موقع مالي على الشبكة، وأصبحت بنكا حقيقيا بالمعنى المعروف بعد أن كاندت تعتمدد 

علددى البنددوك القائمددة، ووجدددت هددذه الشددركات نفسددها بعددد حددين تمتلددك وسددائل الدددفع النقدددي التقنيددة  –مرتبطددة بهددا 
بعمالئهدا، وتمدنحهم ضدمن سياسداتها التسدويقية تسدهيالت فدي الوفداء  وتستطيع إنشاء قواعد حسابات بنكية خاصدة

دارة الدفع  بالتزاماتهم نحوها، ومن ثم أصبحت مؤسسات تمارح أعماال مصرفية، فتح الحساب، ومنح االعتماد، وا 
صدار بطاقات االئتمان والوفاء الخاصة بزبائنها وغيرها.  النقدي، ونقل األموال، وا 

 رونيةخصائص البنوك االلكت .ب

تنفرد البنوك اإللكترونية في تقديم خدمات متميدزة عدن غيرهدا مدن البندوك التقليديدة تلبيدة الحتياجدات العميدل 
المصددرفي وهددو مددا يحقددق للبنددك مزايددا عديدددة عددن غيددره مددن البنددوك المنافسددة، وفيمددا يلددي توضدديح لمجدداالت تميددز 

 15.البنوك اإللكترونية

 إمكانية الوصول إلى قاعدة أوسع من العمالء : ➢

تتميز البنوك اإللكترونية بقدرتها على الوصول إلى قاعدة عريضة من العمالء دون التقيد بمكان أو زمان        
معدين، كمدا تتديح لهدم إمكانيددة طلدب الخدمدة فدي أي وقددت وعلدى طدول أيدام األسدبوع وهددو مدا يدوفر الراحدة للعميددل، 

 سرية المعامالت التي تميز هذه البنوك تزيد من ثقة العمالء فيها .إضافة إلى أن 
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 تقديم خدمات مصرفية كاملة وجديدة: ➢

لدى جانبهدا خددمات أكثدر تطدورا عبدر االنترندت        تقدم البنوك اإللكترونية كافة الخدمات المصرفية التقليدية، وا 
 16 :ها عن األداء التقليدي مثلتميز 

 .ة اإلعالنية عن الخدمات المصرفيةالنشرات اإللكترونيشكل بسيط من أشكال  •
 .قة التأكد من أرصدتهم لدى المصرفإمداد العمالء بطري •
 تقديم طريقة دفع العمالء للكمبياالت المسحوبة عليهم إلكترونيا. •
 .لية ) من أسهم و سندات ( للعمالءكيفية إدارة المحافظ الما  •
 طريقة تحويل األموال بين حسابات العمالء المختلفة . •
  خفض التكاليف :  ➢

من أهم ما يميز البنوك االلكترونية أن تكاليف تقديم الخدمة منخفضة مقارنة بالبنوك العادية، ومدن ثدم فدتن       
خددمات المقدمدة تقليل التكلفة وتحسين جودتها هي من عوامل جذب العميدل، ففدي دراسدة تقديريدة خاصدة بتكلفدة ال

وحدة، في حين تقدل عنهدا فيمدا لدو  295عبر قنوات مختلفة تبين أن تكلفة تقديم خدمة عبر فرع البنك تصل إلى 
 وحدات، وتصل إلى تكلفة واحدة من خالل الصرافات اآللية . 4قدمت من خالل شبكة االنترنت بتكلفة 

 زيادة كفاءة البنوك االلكترونية : ➢

االتصدال لتقليدية أضدحى سدهال علدى العميدل شبكة االنترنت وسرعة إنجاز األعمال عن البنوك امع اتساع       
بالبنك عبر االنترنت الذي يقوم بتنفيذ اإلجراءات التي تنتهي فدي أجدزاء صدغيرة مدن الدقيقدة الواحددة بدأداء صدحيح 

الدذين عدادة مدا يكوندون منشدغلون  وبكفاءة عالية مما لو انتقل العميل إلى مقدر البندك شخصديا وقابدل أحدد موظفيده
 .عنه

  : خدمات البطاقات ➢

توفر البنوك االلكترونية خدمات متميزة لرجال األعمال والعمالء ذوي المستوى المرموق مثل خدمات سامبا 
الماسية والذهبية المقدمة لفئة محددة من العمالء على شكل بطاقات ائتمانية وبخصم خاص، ومن هذه البطاقات 

مليون من أكبر األماكن، وتشتمل علدى خددمات  18ني التي تمكن العميل من استخدامها في أكثر من بطاقة سو 
مجانيددة علددى مدددار السدداعة بددرقم خدداص، خدمددة مراكددز األعمددال، اإلعفدداء مددن رسددوم وعمددوالت الخدددمات البنكيددة، 

 17.باإلضافة إلى كثير من الخدمات الخاصة األخرى

 االلكترونيةواقع عمل البنوك  .ج

 18يمكننا تلخيص كيفية عمل البنوك اإللكترونية من خالل التطرق إلى العناصر التالية: 
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 أوقات العمل: ➢

ساعة على مدار أيام األسدبوع  24ساعة على  24تقوم البنوك اإللكترونية بتقديم خدماتها طوال الوقت )  
التقليديدة، أي أنده ال توجدد أي معوقدات مدن أي ندوع أيام ( دون التقيد بأوقات عمل معينة كدالبنوك  7أيام على  7

 ألي خدمة من الخدمات التي تقدمها تلك البنوك.

  كيفية االتصال بالبنك: ➢

بمجددرد أن يقددوم العميددل باالتصددال بالبنددك مددن أي مكددان بالعددالم عددن طريددق شددبكة االنترنددت، يحصددل علددى  
الددرد مددن خددالل جهدداز الددرد اآللددي والددذي يسددتعلم عددن رقددم السددري للعميددل المخصددص لدده مددن البنددك  بعددد أن يدددخل 

يرسدل إشدعار بالسدما  بددخول العميل الرقم السري، تظهر بياناته على شاشة الكمبيوتر أمام الموظف المختص، ف
العميل إلى البنك اإللكتروني ومن ثمة يقوم بطلب ما يشاء من الخدمات المقدمة من طرف ذلك البنك، وتتم كافة 

 اإلجراءات بسرعة، فيجد العميل نفسه قد أنهى ما يريد في دقائق.

 العمليات المصرفية التي يقدمها البنك اإللكتروني:   .ح

نيدة حاليدا بتقدديم كافدة أندواع الخددمات التدي تقددمها البندوك التقليديدة حتدى أنهدا أصدبحت تقوم البنوك اإللكترو 
تقددم  التقليديدةالبنوك ف تقوم بتنفيذ الكثير من العمليات المصرفية التي كانت تحجم عن القيام بها البنوك التقليدية.

لدوال جزئيددة بكلدف عاليددة، فدتذا علمنددا أن أو تقدددم ح ،مدن الحلددول لمشدكالت الزبددون لكنهدا ال تقدددم حلدوال شداملة جدزء  
ن البندددوك تالتندددافح علدددى أشدددده فدددي سدددوق العمدددل المصدددرفي، وعنوانددده الخدمدددة الشددداملة واألسدددرع بالكلفدددة األقدددل، فددد

 .لكترونية فرصة لتحقيق معدالت أفضل للمنافسة والبقاء في السوقاإل

األعمال المصرفية علدى شدبكة ويدب  إلى أن إنجاز  Funds-e،19تشير إحدى الدراسات التي أجرتها شركة 
مددا زال معقدددا جدددا ، وأن الكثيددر مددن العمددالء مددا زالددو متخددوفين مددن الناحيددة األمنيددة . ويقددول مدداثيو الولددر ، كبيددر 

شدركة فدي  400، التدي تدوفر الخددمات المصدرفية الفوريدة لحدوالي  Online Resourcesالمدديرين التنفيدذيين لشدركة 
مشكلة كبيدرة ، ويبددو أن هنداك تدذمر علدى نطداق واسدع بدين المسدتهلكين، الدذين يطدالبون  الواليات المتحدة : دهذه
 20.بتبسيط هذه الخدمات

شخصدا لدديهم حسدابات مصدرفية فوريدة،  400، تعليقدات مدن Deluxالتي أجرتها شدركة  واستقطبت الدراسة
أن تعدامالتهم مدع المصدارف %(،  83شخصدا مدنهم ) 365رغبة في فتح حسابات من هدذا الندوع. وقدال  اأو أبدو 
ومدن أفضدل المندافع التدي يتمتدع بهدا هدؤالء، قددرتهم  ،نترندت أفضدل مدن تعدامالتهم مدع المصدارف التقليديدةألعبدر ا

يوميدددا، وقددددرتهم علدددى مشددداهدة أرصددددة حسددداباتهم،  علدددى الوصدددول إلدددى حسددداباتهم خدددالل األربدددع والعشدددرين سددداعة
اباتهم فوريددا، باإلضددافة لتمددتعهم بخدمددة دفددع فددواتيرهم عبددر واسددتعراض كشددوف الحركددات التددي يجرونهددا علددى حسدد

%( مددن الددذين شدداركوا فددي الدراسددة أنهددم باشددروا عمليددة التسددجيل، للحصددول علددى  20شخصددا ) 88الشددبكة وقددال 
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% مدددنهم أنهدددم ال يثقدددون بدددأمن  28نترندددت، إال أنهدددم لدددم يتمدددوا تلدددك اإلجدددراءات. وقدددال حسددداب مصدددرفي عبدددر اإل
% مدن 7أظهدرت أن   pis globalالمجلدة أن نتدائد دراسدة مسدحية أخدرى أجرتهدا مؤسسدة  التعامالت. وأضافت 

% عمدا كدان عليده الوضدع عدام 67نترنت، وهي زيادة تبلغ المنازل األمريكية تستخدم الخدمات المصرفية عبر اإل
1998. 21 

نترنددت إلددى وتنبددأت الدراسددة أن ترتفددع نسددبة المنددازل األمريكيددة التددي تسددتعمل الخدددمات المصددرفية عبددر اإل 
نترندت يبشدر بنجدا  كبيدر إال . وعلى الرغم من أن مستقبل الخدمات الماليدة المتكاملدة عبدر اإل2017% عام 20

 .حاجة إلى جهود كبيرة لتحسينهاأن نتائد الدراسة تذكر أن المسائل المتعلقة بخدمة العمالء ما زالت ب

 لى ما يليإلكترونية تشير في أكثر من موضع ة على مواقع البنوك اإليت التحليلاإن الدراس
ليسددت مواقددع خدددمات مصددرفية علددى  نترنددت مواقددع تعريفيددة معلوماتيددة وغالبيددة مواقددع البنددوك علددى اإل ➢

 الخط 
ومدن هندا  ،نترندتالبحثية توفر مداخل شاملة لكافة مواقع البنوك على اإل نترنتإن الكثير من مواقع اإل ➢

نترنددت هددي أن يدددرك القددائمون عليهددا أن الكددل يددراك ومددا ن أهددم إسددتراتيجية فددي واقددع البنددوك علددى اإلتفدد
 تظنه مميزا قد يكون عاديا بالنسبة للغير 

قصددير علددى تحولهددا إلددى مواقددع  غالبيددة المواقددع تقدددم مواقددع معرفيددة ومعلوماتيددة، لكددن لددن يمددض وقددت ➢
ارتفعت نسبة االتجداه إلدى  2000و  1997خدمية تقيم عالقات تفاعل مباشرة مع الزبون ، إذ ما بين 

 % 80المواقع التفاعلية ما يقارب 
لكترونيددة فددي أمريكددا التددي تغطددي الواقددع الفعلددي لهددذه تشددير خالصددات الدراسددات البحثيددة حددول البنددوك اإل 

 Administrator of National Banksأهمهددا التددي أجراهددا  - 2000وحتددى نهايددة عددام  1997البنددوك مددن عددام 

Comptroller of the Currency -  لكترونية للبنوك.إإلى تنامي االتجاه نحو بناء مواقع تبادلية  

 تجربة بعض الدول األوربية في مجال البنوك االلكترونيةثانيا: 

لقددد شددهد النظددام النقدددي العددالمي تطددورا واضددحا فددي مجددال النقددود االلكترونيددة وذلددك تأكيدددا التجدداه السددلعية 
النقود، حيث أصبحت المدفوعات االلكترونية تشغل حيدزا مهمدا نسدبة إلدى مجمدوع المددفوعات، لدذلك سدنحاول فدي 

 المتمثلة أساسا في فرنسا.المجال و وروبية الرائدة في هذا هذا المحور التركيز على تجربة بعض الدول األ

 األوربيواقع البنوك االلكترونية في النظام المصرفي  .1

لقد بدأت البنوك الفرنسدية مبكدرا فدي اسدتخدام التكنولوجيدا البنكيدة بغدرض تطدوير خددماتها عدن بعدد و ذلدك  
هذا ما أدى إلدى سا و 24سا/24المستخدم  23باإلضافة إلى الهاتف 22باستخدام تقنيات التالية و الشبكات الصوتية

يعتبدددددر البندددددك ارة عدددددن بندددددوك شددددداملة بددددددون شدددددبابيك و عبدددددوالتدددددي هدددددي   24ظهدددددور مدددددا يسدددددمى البندددددوك المباشدددددرة
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أيام حيدث أن البندك  7ايام/6سا و24سا/24أول بنك فرنسي بدون شبابيك موجه فقط لألفراد  PARIBASالتجاري
الته مع الزبائن من خالل الوساطة التي تتيحها تكنولوجيا اإلعالم يربط اتصاالمباشر يعمل بدون شبكة وكاالت و 

   25واالتصال.

 خصائص البنوك المباشر  .أ

الزبدائن فسدنوات التسدعينات ولددت مسدتهلكين  إن ظهور مفهوم البنك المباشر كان كنتيجة لتطور سدلوكات 
يتمتعون بأكثر حركيدة و أكثدر حصدوال علدى المعلومدات و متدأثرون بشدكل كبيدر بدالتطورات التكنولوجيدة، و يحدوز 

كبر المنافسين للبنوك التقليدية و ذلك من خالل توفير خدمات أزبون ويعتبر  52000المباشر على حوالي  البنك
 ئن.بتكاليف جذابة للزبا

بتعالن البنك المباشر نجحت في استقطاب نسبة معتبرة مدن الزبدائن غيدر  PARIBASفبعد قيام مجموعة  
سدنة  45-25ن أعمدارهم تتدراو  بدين أتميدز هدذه النسدبة مدن الزبدائن بدتلى الخددمات البنكيدة التقليديدة، و الراضين ع

لمعروضددة مددن قبددل البنددك المباشددر منتجددات تعتبددر المنتجددات اكبيددر مددع التكنولوجيددا الحديثددة ، و يتعدداملون بشددكل 
ن يقدوم البندك المباشدر بعدرض تشدكيلة محددودة مدف الوكداالت البنكيدة التقليديدة، و جذابة للزبائن بسبب انعدام تكدالي

ات تعتبدددر هدددذه المنتجدددات منتجددداجدددل تبسددديط التعامدددل مدددع الزبدددائن، و هدددذا مدددن مندددتد بنكدددي و  30المنتجدددات حدددوالي 
 26القددروض، فبالنسددبة لمنتجددات االدخددار هدددف البنددك المباشددر هددو إنشدداء دعددائمر، و أساسددية مثددل منتجددات االدخددا

 27.لمنتجات موجودة مسبقا

الخدددمات المقدمددة مددن قبددل البنددك المباشددر فيمددا يلددي: الحسددابات الجاريددة، إدارة تتمثددل تشددكيلة المنتجددات و و  
، التسددهيالت 28التوظيددف الجمدداعي للقدديم الماليددةالمحددافظ، وسددائل الدددفع، الحسددابات علددى الدددفاتر، عقددود التددامين، 

 القروض العقارية.االئتمانية و 

ويعتبددر البنددك المباشددر البنددك األقددل تكلفددة، حيددث يعتبددر البنددك الفرنسددي الوحيددد بدددون شددبابيك ويتحددتم علددى  
بالتدالي فدتن تكداليف الزبائن االستخدام اإلجباري للوسائط االلكترونيدة، وهدذه الميدزة التدي توفرهدا البندوك المباشدرة، و 

إال أن المبدددأ فددي اسددتخدام مجانيددة البطاقددات   29البنددوك المباشددرة هددي األقددل بالمقارنددة مددع بقيددة المنتجددات البنكيددة.
البنكيددة أثددر علددى نشدداط البنددوك المباشددرة وعلددى تنافسدديتها، حيددث تعتبددر النقددود الوسددائط االلكترونيددة فددي فرنسددا أقددل 

 هذا ما يؤثر على ربحية البنوك الفرنسية المباشرة.تكلفة من بقية الدول األوربية و 

 ب. الوسائل المتوفرة لنجاح البنوك االلكترونية

 وجود قاعدة إعالم إلي متطورة ➢
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 يرتبط نجا  البنوك المباشرة على توفر النظام المصرفي على قاعدة أعالم آلي متطورة حيث قام بنك  
PARIBAS  مليون أورو من أجل تطوير قاعدة اإلعالم اآللي، والتي تسمح بتسيير عمليات  100بتنفاق ماقيمته

ها، ويتمثل الهدف األساسي لوسائل الزبائن في الوقت الحقيقي، ويزود مسيرو البنك بالمعلومات التي يحتاجون
 اإلعالم اآللي بتوفير خدمة  كاملة خاصة ومستمرة للزبائن .

 توفير المعلومات للزبائن األقل حصوال على المعلومة ➢

يعتبر اكتساب زبائن جدد أمرا مكلفا بالنسبة للبنوك المباشرة لذلك قررت هذه األخيرة السعي إلى الحفاظ 
توفير خدمات إضافية للزبائن باإلضافة إلى ن خالل التكوين الجيد للموظفين و ذلك مو الحاليين، على الزبائن 

 .توفير المعلومة الصحيحة للزبائن جلأت معينة من توفير مختصين في مجاال

 وسائل االتصال كأداة مهمة لنشاط البنوك المباشرة  ➢

طور مع انتشار حيث أن استخدامه ت زبائنهايعتبر األداة الرئيسية التي تستخدمها البنوك المباشرة مع 
جل أة في تنفيذ العمليات البنكية،  ومن تطوير أرضية االتصاالت الهاتفية المستخدمالشبكات الصوتية و 

ن البنوك المباشرة تستخدم شبكات الهاتف النقال باإلضافة إلى االنترنيت من أالحصول على المعلومات، كما 
 ن . اجل ربط االتصال مع الزبائ

  أوروباتطور نظام المدفوعات االلكترونية في  .2

PNSو  30عدددة تحددوالت حيددث تددم اسددتبدال أنظمددة الدددفع للمبددالغ الكبيددرة الفرنسددينظددام الدددفع  عددرف لقددد
31 

TARGET2بنظام 
النظدام  تدم تطبيدق أمدا فدي مجدال المددفوعات بالتجزئدة  ،هذا فدي مجدال المددفوعات الكبيدرةو   32

COREالفرنسي الجديد 
حيدث قدام بندك  ، SIT 34 عوض النظدام القدديم 2008جانفي  28الذي بدأ تطبيقه في  33

فرنسدددا بالسدددهر علدددى تطبيدددق هدددذا النظدددام الجديدددد، لدددذلك سدددنحاول فدددي هدددذا المحدددور اسدددتنتاس أهميدددة وسدددائل الددددفع 
 من المعامالت النقدية االلكترونية. موقع بنك فرنسازئة في النظام المصرفي الفرنسي و االلكترونية بالتج

 .2016فع الفرنسي خالل سنة دوالشكل التالي يوضح أهم وسائل الدفع المستخدمة في نظام ال
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 2016(: توزيع وسائل الدفع في نظام الدفع الفرنسي لسنة 1الشكل رقم )

 
Source: banque de France 

األهمية التي تكتسبها نظام المدفوعات ما بين البنوك حيث تراوحت ( 1يتضح من خالل الشكل رقم )    
ما بين البنوك في حين بلغت نسبة المدفوعات ما  بالمائة بالنسبة التبادالت 16مقابل  74مدفوعات الحجم نسبة 

 بالمائة.  9بين المجموعات 

 COREإلى نظام SIT نظام الدفع بالتجزئة من نظام  .أ

مؤسسددة بنكيددة مددن خددالل  400يقددوم بنددك فرنسددا بغددرض مراقبددة وسددائل الدددفع بجمددع معلومددات مددن حددوالي 
حديد المخاطر التي تؤثر عليها، توسائل الدفع  و  إلطالع الجيد علىاستمارة إحصائية و تسمح هذه المعلومات با

يعتبددر الدددفع عددن طريددق البطاقددات فددي النظددام المصددرفي الفرنسددي األهددم بالمقارنددة مددع بقيددة وسددائل الدددفع الكتابيددة و 
 2016مليون بطاقة في التداول سنة  102.8بصفة إجمالية هناك و  – 2008بالمائة سنة  41حوالي  -األخرى

 بين:  و يمكننا أن نميز

 مليون بطاقة 57.5بطاقات من النوع ما بين البنوك:  -
 مليون بطاقة و يندرس تحتها:  45.3بطاقات الخواص:  -

 35البطاقات ذات االستخدام العام أو الدولي •
 36بطاقات االئتمان •
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جهدداز علددى مسدددتوى  53326ندده تددم إحصدداء تف  37وفيمددا يتعلددق بحظيددرة الموزعددات اآلليددة لددألوراق النقديدددة
مليدددون نقطددة بيدددع تقبدددل هدددذه  1.38، كمددا أن هنددداك 2008بالمائدددة مقارندددة بسدددنة  3.2الددوطني بمعددددل زيدددادة قدددره

البطاقات، كما أن االهتمام المتزايد في السنوات األخيرة ببطاقات الدفع دفعت بنك فرنسا بتقييم سالمة المصددرين 
لب من البنوك المصدرة للبطاقات البنكيدة بتزويدد األساسيين باإلضافة إلى تقديم التوصيات المناسبة لهم، حيث ط

مليدون  55ذلك بغرض محاربة الغش، حيث تم تعميم هذه التقنيدة علدى و  38بطاقاتها بتكنولوجيا الترقيم الديناميكي
 39.بطاقة

الذي يضمن التبدادل مدا بدين البندوك لمجموعدة وسدائل الددفع للتجزئدة فدي و  1992سنة  SIT لقد تم إنشاءو  
ولقددد قامددت سددتة بنددوك بددتطالق مشددروع   -التحويددل، الشدديكات، االقتطاعددات، الدددفع عددن طريددق البطاقددات -فرنسددا

 هو يسعى إلى تحقيق هدفين:و  COREللمدفوعات بالتجزئة والمسمى  2004جديد سنة 

 .SIT تجديد الهيكل التقني للنظام السابق -
هو مشروع و  SEPA 40 ألوربي في إطار مشروعفتح المجال أمام المقاصة ما بين البنوك على المستوى ا -

ئل الدفع مشتركة بين ورو بغرض توفير تشكيلة موحدة لوساي إطار امتداد انتقال استخدام األأوروبي يندرس ف
هم على المستوى األوروبي ذلك بغرض تمكين جميع المتعاملين من تنفيذ تعامالتورو، و جميع دول األ

 41بسط.أبشكل و 
هذا النظام الذي انطلق سنة  STEP2-Tباستغالل نظام الدفع بالتجزئة  EBA clearingيقوم المتعامل و 
مليار أورو  13.169أول نظام دفع بالتجزئة في أوروبا بمبلغ تعامل يقدر ب  2013وأصبح منذ سنة  2013
التالي يوضح الجدول و . مليار أوروCORE  (5513 )بفرق كبير عن نظام الدفع الفرنسي المحلي  2016سنة 

 42T -STEP2نظام و   COREتطور المبالغ المعالجة من خالل نظام 
 STEP2-Tو نظام  CORE(: تطور المبالغ المعالجة من خالل نظام 1الجدول رقم )

 القيمة السنوية بالمليار أورو

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

STEP 2-T 2385 2984 3511 4748 11072 12217 13169 

CORE 5119 5373 5405 5376 5373 5540 5513 

Source: BCE, annexe 3 du rapport de surveillance 2016 

على أساح المقاصة المتعددة األطراف مع تسوية مؤجلة مرة كل يوم  SITمثله مثل  COREيقوم 
-TARGET2باستخدام نقود البنك المركزي على مستوى حسابات المتدخلين المباشرين المفتوحة في نظام 

Banque de France:مع وجود بعض االختالفات ، 
في  COREمركزية المدفوعات على أساح أرضية تقنية موحدة، حيث إن المشاركين يتعاملون فقط مع نظام  -

 .يتم التعامل مباشرة مع المتعاملين بشكل ال مركزي SITحين أن نظام 
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على موقعين لإلنتاس يتم على مستواهما معالجة  COREحيث يتوفر نظام  ،تدعيم الجانب العملياتي للنظام -
ات، حيث يسمح هذا النظام بتحويل العمليات من موقع إلى آخر في حالة اختالل أحد المواقع بشكل المدفوع

 43يسمح بضمان المدفوعات في تاريخها.
 

 TARGET2إلى نظام  TARGET نظام دفع المبالغ الكبيرة.. من نظام .ب

هو نظام دفع ما بين البنوك يعالد المدفوعات بين الدول األوروبية في الوقت الحقيقي  TARGETنظام 
تم  2008في ماي ، و RTGSنظام دفع في الوقت الحقيقي  17في إطار االتحاد األوروبي وهو يتكون من 

نوك نظام الب حيث تم تطويره من قبل،  TARGET2هو نظام نسخة مطورة منه و ب TARGETتعويض نظام 
للبنوك  RTGSالذي يعتمد على العالقة بين  TARGETعلى عكح نظام  ورو، و المركزية في منطقة األ

مات التسوية و التي توفر خد SSPهي يعتمد على أرضية تقنية مشتركة و  TARGET2المركزية األوربية، 
األنظمة الوطنية حيث أن يتشكل من مجموعة  TARGET2ن نظام تف ،للمؤسسات المشاركة ومن منظور قانوني

هو ما و  ،زيةالعالقة التعاقدية بين البنوك التجارية وبين المتدخلين تعتبر ال مركزية على مستوى البنوك المرك
 44يوضحه الشكل التالي:

  TARGET 2 (SSP)ونظام   TARGET(: الفروقات الموجودة بين نظام 2الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 مح أيضددا بتحويددل المبددالغ الكبيددرة بعمليددات التسددوية بنقددود البنددك المركددزي كمددا يسدد TARGET2يسددمح نظددام و 
                  .تنفيذ عمليات السياسة النقديةو 
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 واقع التكنولوجيا البنكية في النظام البنكي الجزائريثالثا: 

إن عمليددة تطددوير الخدددمات المصددرفية أصددبحت ضددرورة ملحددة بالنسددبة للبنددوك الجزائريددة، علددى ضددوء مددا  
التطدوير، فواقدع الحدال مدن خطدوات متسدارعة نحدو التحدديث و تشهده الساحة المصرفية العالمية في اآلونة األخيدرة 

رة أساسدا فدي مجدال تلقدي الودائدع نحصيشير إلى اعتماد البنوك الجزائرية بشكل رئيسي على الوظائف التقليدية الم
خدمدة فدي حدين تقدوم البندوك  40هناك من يقدر عددد الخددمات التدي تقددمها البندوك الجزائريدة بدد ومنح القروض، و 

ن واقدع التكنولوجيددا البنكيدة فددي عددلددذلك سدنتكلم فدي هددذا المحدور  45خدمددة مصدرفية 360العالميدة بتقدديم أكثددر مدن 
أن تناولناهدا تجربة الدول األوربية التدي سدبق و يف يمكن لهذا األخير االستفادة من النظام المصرفي الجزائري و ك

 في المحور الثاني.

 االتصال في الجزائرواقع قطاع تكنولوجيا اإلعالم و  .1

يددة فددي كافددة المعددامالت الماليددة  فددي ظددل االتجدداه الدددولي المتسددارع نحددو نشددر تطبيقددات الصدديرفة االلكترون 
، إال أنده فدي السدنوات األخيدرة االتصداالت فدي الجزائدر تدأخرا  كبيدرا  و  قطاع تكنولوجيا المعلومداتالمصرفية، عرف و 

دأ القطددداع تكنولوجيدددا المعلومدددات واالتصددداالت عصدددرنة القطاعدددات، بدددومدددع بدايدددة عمليدددة الخصخصدددة، والتحريدددر و 
   شبكة االنترنت.السيما في مجال الهاتف النقال و  بارزا  و  يتطور تطورا  ملحوظا  

 هيكل قطاع االتصاالت في الجزائر .أ

علددددى مسددددتوى تكنولوجيددددا االتصدددداالت شددددهد العقددددد األخيددددر مددددن القددددرن العشددددرين تطددددورات كبيددددرة و حاسددددمة       
اإلنتاجيدددة، باإلضدددافة إلدددى انددددماس ت والبدددرامد، أو مدددن حيدددث األداء و المعلوماتيدددة، سدددواء  علدددى مسدددتوى التجهيدددزاو 

ا أدى إلددى مرونددة فددي االسددتعمال، هددذا مددمجددال المعلومددات واالتصدداالت، و ت المسددتعملة فددي مختلددف التكنولوجيددا
قبال واسع من قبل الحكومات وقطاع األعمال و   .األفرادوا 

كخطددوة أولددى فددي هددذا المجددال بتصدددار قددانون جديددد لقطدداع مددت الجزائددر فددي السددنوات األخيددرة و لهددذا، قاو        
احتكددار الدولددة لنشدداطات البريددد واالتصدداالت،  الددذي جدداء إلنهدداء، و 2000( لعددام 3انون رقددم )االتصدداالت هددو القدد

نون تدم إنشداء دسددلطة مدع صدددور هدذا القداحددا فاصدال  بدين نشدداطي التنظديم واسدتغالل أو إدارة الشدبكات، و  وضدعو 
لطات . ثددم قامددت السدد46التددي تعتبددر سددلطة مسددتقلة تقددف حكمددا بددين الجهددات المختلفددةضددبط البريددد واالتصدداالتد، و 

 2001عددن قطدداع االتصدداالت فددي سددنة االتصدداالت، حيددث تددم فصددل قطدداع البريددد هيكلددة قطدداع البريددد و بتعددادة 
، و  Algérie Télécomsاتصداالت الجزائدر و   Poste d'Algérieتأسيح كيانين مختلفين هما بريدد الجزائدر و 

 47.الرقمية توسيع شبكة االتصاالتستوى العالمي، و ذلك بغية التجاوب مع التغيرات الحاصلة على الم
التدي باشدرت تشدغيل نقدال لصدالح شدركة أوراسدكوم مصدر، و خالل نفح السنة تم بيع أول رخصة للهداتف الو       

االتصاالت،  بذلك تم فتح باب المنافسة في سوق، و Djezzyجيزي تحت االسم التجاري  2002شبكتها في سنة 
التدي داتصداالت الجزائدرد، وهدي الشدركة األم والتابعدة للحكومدة و ن قبدل شدركة مهديمن عليده مدبعدما كان محتكدرا  و 
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لكنهددا لددم تكددن الشددركة األولددى التددي قدددمت خدددمات الهدداتف ات االتصدداالت الهاتفيددة الثابتددة والمحمولددة، و تقدددم خدددم
الت المحمول في الجزائر، حيث كانت الشركة المصرية أورسكوم السباقة في هذا المجال، لتليها الجزائرية لالتصا

تددم مددنح رخصددة جديدددة فددي  2003.و فددي سددنة  Mobilisمــوبيلي   بددتطالق شددركتها الحاملددة للعالمددة التجاريددة
الوطنيـة التي حملت العالمة التجاريدة مثل في شركة الوطنية الكويتية، و مجال الهاتف النقال لمتعامل جديد و المت

تتجدداوز سددت سددنوات فددي الوصددول بعدددد نجحددت هددذه الشددركات خددالل فتددرة ال و  .ooredooالتصــاات الجزائــري 
، فدي الوقدت الدذي لدم يتجداوز فيده 2015سنة  مليون مشترك4,9مشتركي خدمات الهاتف المحمول إلى أكثر من 

األمددددر الددددذي يددددؤثر بشددددكل واضددددح علددددى انتشددددار خدددددمات مليددددون مشددددترك،  03عدددددد مشددددتركي الهواتددددف الثابتددددة 
 48االنترنت.

 تطور استخدام االنترنت في الجزائر .ب

التقنددي عددن طريددق مركددز البحددث واإلعددالم العلمددي و 199349دخلددت الجزائددر عددالم االنترنددت ابتدددءا  مددن سددنة       
CERIST50  من قبل وزارة التعليم العدالي والبحدث  6198وهو مركز لألبحاث تابع للدولة، أنشئ في شهر أفريل
و  51ربطهدا بالشدبكة الدوليدةلى إقامة شبكة معلوماتية وطنية و كانت مهمته األساسية تتمثل في العمل عالعلمي، و 

أنهى احتكار الخدمة  الذي 1998م لعا 256بعد خمسة سنوات من هذه البداية المحدودة صدر المرسوم الوزاري 
اشددترط المرسددوم فددي مقدددمي الخدمددة ألغددراض الخاصددة بتقددديم خدددمات اإلنترنددت، و سددمح للشددركات و  مددن الدولددة، 

هدرت ظ 1998فدي عدام ات مباشدرة إلدى وزيدر االتصداالت، و يدتم تقدديم الطلبدرية أن يكوندوا جزائدري الجنسدية، و تجا
 شركة18ارتفعت أعداد مقدمي الخدمة إلى أولى شركات التزويد الخاصة و 

رغددم تحريددر قطدداع االتصدداالت بشددكل كبيددر إال أن الوضددع الحددالي خصوصددا  بالنسددبة لشددبكة االنترنددت مددا و        
ترجددع أهددم أسددباب هددذا التددأخر التكنولددوجي إلددى غيدداب ثقافددة نشددر التكنولوجيددا زال ضددعيفا مقارنددة بدددول الجددوار، و يدد

لمجتمددع، ممدددا يجعددل المدددواطن ال يلجددأ السددتخدام هدددذه التكنولوجيددا إال فدددي حالددة الضدددرورة المعلوماتيددة بددين أفدددراد ا
مليددون 1,9الحتميددة، بينمددا كشددفت إحدددى اإلحصددائيات المتددوافرة أن مجمددوع مسددتخدمي االنترنددت فددي الجزائددر بلددغ 

 مددن قبددل المنظمددة 2005، فددي حددين أندده أكدددت دراسددة متخصصددة أجريددت فددي سددنة  2005شددخص حتددى نهايددة 
إفريقيددا مددن حيددث انتشددار اإلعددالم الهيئددات المختصددة، أن الجزائددر تحتددل المرتبددة الرابعددة فددي ميددة لالتصدداالت و العال

أعلندت وكالدة األنبداء الجزائريدة يدا، مصدر و المغدرب علدى التدوالي. و ذلك بعدد كدل مدن جندوب إفريقو  واالتصاالت، 
رنة مقا“ت شهدت طفرة غير مسبوقة خالل عام واحد في تقرير لها نشرته أن السوق الجزائرية في قطاع االتصاال

 2017.52سنة مستخدم  مليون 18أن عدد مستخدمي شبكة االنترنت قد بلغ باألرقام السابقة المتاحة، و 

 التكنولوجيا المصرفيةالنظام المصرفي الجزائري و  .ت
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تلددف كثيددرا علددى مددا هددو االتصددال فددي النظددام المصددرفي الجزائددري ال يخواقددع قطدداع تكنولوجيددا المعلومددات و إن 
عليه في الجزائر، إال انه يجب تناول هذه النقطة ألهميتهدا البالغدة فدي اعتمداد الصديرفة االلكترونيدة داخدل الجهداز 

 المصرفي

 شبكة االتصاالت االلكترونية  ➢

تقددمها ته بحيث تقف عائقا أمام يعيش النظام المصرفي الجزائري مشاكل عديدة، تظهر أثناء تقديمه لخدما
علدق هدذه تتاع فدي حقدل التنميدة االقتصدادية، و حاجزا  فدي وجده االسدتثمار نظدرا لددور البدارز الدذي يلعبده هدذا القطدو 

ن تعلددق األمددر بالعمددل علددى المسددتوى المحلددي، هددذا فددي ظددل المشدداكل عددادة بالكفدداءة والسددرعة فددي األداء حتددى و  ا 
 .زيادة سرعة أداء الخدمة المصرفيةالعمل فيما بينها و مالية لتنسيق غياب شبكات محلية تربط مختلف الهيئات ال

التسدديد ض المؤسسات المصرفية إلى إحداث وتطوير شبكات الكترونية للدفع و كل هذا أدى إلى مبادرة بع 
عدددم القدددرة علددى تسددييرها، إن عدددم الددتحكم فددي هددذه الشددبكات و  منتشددرة فددي نقدداط محدددودة مددن التددراب الددوطني، إال

العتمدداد هددذه المؤسسددات علددى حلددول وأنظمددة مسددتوردة ال ذلددك راجددع علددى أداء خدددماتها، و ف جعددل بعضددها تتوقدد
التسددديد ى هددذا النددوع مددن الخدددمات كالدددفع و خصددائص السددوق الجزائريددة، باإلضددافة إلددى نقددص الطلددب علددتتوافددق و 

السحب مثل  ببطاقات االئتمان، إال أن بعض المؤسسات واصلت على تقديمها، حيث بادرت إلى إصدار بطاقات
بطاقة السحب من الصرافات اآللية للبريد و المواصدالت، البطاقدة المصدرفية للسدحب و الددفع و التدي تتعامدل بهدا 

زائددري، مجموعددة مددن البنددوك هددي: القددرض الشددعبي الجزائددري، بنددك الفالحددة و التنميددة الريفيددة، بنددك الخددارجي الج
 53.بركة الجزائرياالحتياط إلى جانب بنك الالصندوق الوطني للتوفير و 

 2013-2007(: تطور عدد العمليات المنجزة وعدد البطاقات في الجزائر خالل الفترة 2الشكل رقم )

 
 SATIMالمصدر: تقرير شركة 
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هناك تضاعفا في عدد العمليات المنجزة من خالل البطاقات حيدث  أنانطالقا من الشكل السابق نالحظ   
هددذا العدددد يعتبددر ضددعيفا إذا مددا قارندداه بدددولتي  أنأضددعاف، خددالل هددذه الفتددرة، إال  10تضدداعفت إلددى مددا يقددارب 

مليددون بطاقددة علددى  793.6ار بطاقددة و مليدد 4.7حددوالي  2012البطاقددات سددنة  كالهنددد والصددين حيددث بلددغ عدددد
 54الترتيب.

المنتشددرة فددي النظددام المصددرفي  اآلليددةإن الحددديث عددن عدددد البطاقددات يقودنددا إلددى الحددديث عددن الموزعددات   
 الجزائري، حيث شهدت هي األخرى تطورا واسعا كما يوضحه الجدول التالي: 

 2016-2008(: عدد الموزعات اآللية في الجزائر هالل الفترة 2الجدول رقم )

 2016 2015 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنوات

عــــــــــــــــــدد 
 الموزعات

544 574 636 648 543 534 600 685 

 SATIMالمصدر: تقرير شركة 
حيدث عرفدت  أخدرىعرف تذبذبا مدن سدنة إلدى  اآلليةعدد الموزعات  أنانطالقا من الجدول السابق نالحظ 

الموزعددات يبقدى ضددئيال إذا مدا قارندداه مددوزع، إال أن عددد  685 2016بلددغ سدنة  ملحوظداارتفاعددا  األخيدرةالسدنوات 
   55ساكن. 5000بالمعدل العالمي والمحدد بشباك لكل 

 االنترنت البنكي ➢

تعتبر االنترنت أحدث تقنيات العقد األخير من القرن العشرين، فهي بمنزلة موسوعة علمية تقدم خدماتها   
بفضدل مدا أنظمدة المعلومدات، و المصدارف و  مجداللمجاالت كمجال األبحاث العلمية و لكافة المستفيدين في جميع ا

المصدددرفية، أصدددبح واجبدددا اعتمادهدددا فدددي لمنتجدددات والخددددمات الماليدددة  و قدمتددده هدددذه الشدددبكة مدددن جديدددد فدددي توزيدددع ا
تحسددين التدي تتيحهددا فدي مجددال المنافسدة، و األنظمدة المصددرفية )مدن بينهددا النظدام المصددرفي الجزائدري( للديناميكيددة 

 تقليل التكاليف.باإلضافة إلى زيادة الكفاءة و  ا،أداؤهة و الخدمة المصرفي

نترندت فدي من شبكة االنترنت، فيمكن إبرازه من خالل التطرق إلى اال وواقعهاالجزائرية وعليه بالنسبة للبنوك      
 من ثمة في بقية البنوك في المنظومة المصرفية الجزائرية، وذلك وفق ما يلي: بنك الجزائر المركزي، و 

إذا نظرنا إلى بنك الجزائر، نجد أن للبنك موقع الكتروني علدى شدبكة االنترندت، إال انده موقدع تعريفدي فقدط،       
يدد إال بعدد فتدرات طويلدة، له مهمة إعالمية بحتة، فهو ال يقدم الخدمات االلكترونية، كمدا أنده ال يخضدع إلدى التجد

تجديددددها فدددي كدددل لحظدددة مواقدددع هدددذه البندددوك يدددتم تحدددديثها و  فمقارندددة بمواقدددع البندددوك المركزيدددة فدددي العدددالم، فنجدددد أن
بالمعلومددددات الجديدددددة السدددديما المتعلقددددة بتقنيددددات المصددددرفية المسددددتعملة داخددددل أنظمددددتهم، فضددددال علددددى وضددددع جددددل 
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صددارف المركزيددة تشددرف علددى أنظمددة الدددفع االلكترونيددة للمنظومددة المعطيددات االقتصددادية للبلددد، كمددا أن بعددض الم
جعلدده كبقيددة المواقددع ك يجددب تفعيددل موقددع بنددك الجزائددر، و المصددرفية ككددل، انطالقددا مددن مواقعهددا االلكترونيددة، لددذل

 للمصارف العالمية المتطورة.
هددي األخددرى مواقددع االنترنددت، و  الكترونيددة علددى شددبكة بالنسددبة للبنددوك الجزائريددة، فددان لددديها جميعهددا مواقددعو       

نفدح الحدال ن المعلومات عن كل بنك، وال يتم تقديم الخددمات عبرهدا، و تعريفية، حيث يتم فيها عرض مجموعة م
عكددح البنددوك لهددذه المواقددع مددع موقددع بنددك الجزائددر، فددال يددتم تحددديثها و ال تجديدددها إال بعددد فتددرات طويلددة، علددى 

عهدددا، تجددددد مواقلدددى المصدددارف الجزائريدددة أن تتدددابع و يوميدددا، لدددذلك يجدددب ع تجددددد مواقعهدددااألجنبيدددة التدددي تحددددث و 
 تستعملها في أداء الخدمة المصرفية.وتطورها و 

 الهاتف و الخدمة البنكية ➢

نو   ألداء الخدددمات المصددرفية، ال تسددتعمل جددل المصددارف الجزائريددة الهدداتف سددواء  كددان ثابتددا  أو نقدداال       كددان  ا 
النقال بعدما تم تحرير القطداع  ذلك فقط من أجل االستعالم، رغم التطور الكبير الذي شهده قطاع الهاتف خاصة

ى رأسدددها شددركة أوراسدددكوم المصدددرية دخددول عددددة شددركات أجنبيدددة لالسدددتثمار فددي سدددوق االتصددداالت الجزائريددة علدددو 
 56.شركة الوطنية الكويتيةو 

 ظام المصرفي الجزائريانتشار البنوك االلكترونية في الن.2

يعتبدر تحدديث وعصدرنة أنظمدة المعلومدات والدددفع وعصدرنة المعدامالت الماليدة والمصدرفية وطدرق معالجددة  
مددن جهددة المسددجل فددي هددذا المجددال مددن جهددة، و  المعلومددات، مجدداال ذا أولويددة فددي المرحلددة الراهنددة لتدددارك التددأخر

رساء أسدح منظومدة مصدرفية حات المصرفية، و أخرى الستكمال مسار اإلصال وطنيدة تتميدز بالحداثدة والعصدرنة ا 
 .ئة المصرفية على المستوى العالميلتستطيع مواجهة التحديات التطورات التي تشهدها البي

إن مددددا يميددددز النظددددام المصددددرفي فددددي الوقددددت الددددراهن التددددأخر المسددددجل فددددي مجددددال تحددددديث وعصددددرنة نظددددم  
التدي تطبدع النظدام المصدرفي الجزائدري. لدذلك حد أهم الجوانب السدلبية أيعد هذا الجانب المدفوعات والمعلومات، و 

أهدم األسداليب التدي تسدهم فدي تطدويره مسدتغلين النقددي االلكتروندي فدي الجزائدر و  سنحاول اسدتعراض تطدور النظدام
 في ذلك تجربة الدول األوربية التي استعرضناها في المحور الثاني.

 الشبكة النقدية ما بين البنوكو  SATIMشركة  -أ

لقد باشرت البنوك الجزائرية إدخال النقود اآللية أو ما يصطلح عليه الصيرفة اإللكترونية منذ نهاية 
 La carte السباق إلى طر  بطاقة السحب 1989سنة   CPAالجزائريالثمانينات، بحيث كان القرض الشعبي 

De Retrait  من الموزعات اآللية للنقودDAB العمومية األخرى وذلك بهدف إعطاء  ، وتلتها فيما بعد بقية البنوك
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المرونة في التعامل مع الزبائن والتقليل من االنتظار أمام الشبابيك، ولكن العملية لم تعرف النجا  المنتظر لعدة 
 عوامل لعل أهمها:

 غياب الثقافة المصرفية  في مجتمع ال يتعامل بوسائل الدفع ويفضل التعامل نقدا. -
 استخدام وساءل الدفع اإللكترونية نظرا لعدم الثقة والجهل بهذه التقنيات.ضعف اإلقبال على  -
 57.إرتفاع تكاليف تركيب وصيانة اآلالت والتجهيزات اإللكترونية بالنسبة للبنوك -

ركة تأليدة لهذا السبب قامت البنوك الجزائرية بمجموعة من اإلجراءات الضرورية، كان أهمها أن أنشدأت شدو        
RMIالتي بدورها قامت بتنشاء الشبكة النقدية ما بين البنوك ، و  SATIM58النقدية المشتركة بنكية و الصفقات ال

59  
60المشتركةلتسوية المعامالت ما بين البنوك، باإلضافة إلى مشروع البطاقة البنكية 

CIB . 

 الشبكة النقدية ما بين البنوكو  SATIMشركة  ✓

لهذا فمسدتقبل المصدارف الجزائريدة ثر سال  في المنافسة العالمية، و إن المتغير التكنولوجي أصبح أكثر فأك      
لتددتمكن مددن  الالزمددة لتكنولوجيددا المعلومددات  واالتصدداالتفددي البيئددة الجديدددة يتوقددف علددى مدددى توظيفهددا بالفعاليددة 

ادرت مجموعة من أهم هذه البنوك لقد أدركت البنوك التجارية الجزائرية هذا فباالستمرار وتعزيز قوتها التنافسية، و 
 من أجل توفير اإلسناد التكنولوجي الالزم لها. SATIMبمساعدة من وزارة المالية بتنشاء شركة و 

 61مهمتين أساسيتين هما: SATIMلشركة      
 وضع مخطط للعمل ما بين البنوك لمعامالت المالية االلكترونية( و النقدية )اتطوير  •
خصدديص الشدديكات العاديددة والبطاقددات الذكيددة بمددا يضددمن سددرية وخصوصددية كددل منهمددا مددن خددالل ت •

 رمز سري.
 يتم ذلك عن طريق:و       
تحدددديث نظمهدددا مدددن خدددالل إدخدددال البطاقدددات البالسدددتكية كوسددديلة سدددحب و دفدددع عصدددرنة وسدددائل الددددفع و  -

 الكتروني بين البنوك 
 بين البنوك  ةتطوير تسيير نظام النقديات االلكترونية المشترك -
 تحديث التقنيات المصرفية ترقية المعالجة بين البنوك و  -

 62تطوير التكنولوجيات في المجال البنكي. ❖

لبنوك و مراكز الصكوك البريدية بشكل فعال في تطوير النقدية االلكترونية في قطاع اتساهم هذه الشركة 
 هي:خالل األعمال التي تشرف عليها و  ذلك منو 

المشاركة في إنجاز برامد حيازة في المصارف والمؤسسات المالية، و  DABإدماس الموزعات اآللية للنقود  -
  GABالبنكية  األوتوماتكيةالشبابيك 

 لموزعات و الشبابيك اآللية المنشأة )الصيانة، مراقبة عمليات، المقاصة( تسيير ا -
 صناعة البطاقات المصرفية )الدفع و السحب( حسب المقاييح المعمول بها دوليا  -
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-X25 DZبواسدددطة شدددبكة االتصدددال ) SATIMعمليدددة الدددربط بدددين الشدددبابيك و الموزعدددات اآلليدددة بدددتدارة  -

PAC)63 أو محولة  ليات السحب سواء  كانت داخليةحيث يسمح بالقيام بعم 
 اإلشراف على إصدار الصكوك المصرفية. -
مشددروع و  RMIمددن أهددم المشدداريع المنجددزة مددن قبددل شددركة سدداتيم، مشددروع الشددبكة النقديددة مددا بددين البنددوك و       

 ع الوطنية.مشروع بطاقة الدفبين عدد من البنوك، و  CIBالبطاقة البنكية المشتركة 
 في النظام المصرفي الجزائري RTGSتطبيق نظام واقع  -ب

يشمل نظدام الددفع الدذي تدم إدخالده هيئدات الوسداطة الماليدة، وأدوات ووسدائل الددفع، وطدرق والددفع والتحصديل 
نظدام يعدرف و  64،والى جانب هذه العناصر الثالث يتم إعادة إدماس نظدام المعلومدات بدين هيئدات الوسداطة الماليدة

يقدددوم بتسدددهيل عمليدددات المددددفوعات  نددده نظدددام دفدددع مددابين البندددوك،أعلدددى  (RTGS) التسددوية الفوريدددة اإلجماليدددة
مدن  بصدفة يوميدة، باإلضدافة إلدى تمكدين عمدالء البندوكوك فدي الوقدت الفعلدي بشدكل نهدائي و بدين البند التسدوياتو 

  65استخدام هذا النظام للتحويل الفوري لألموال.
66إن المشدداركة فددي نظددام 

ARTS  يمكددن حصددر فددي بنددك الجزائددر، و مفتوحددة لكددل مؤسسددة لهددا حسدداب تسددوية
الخزينددة  مجمددوع البنددوك  حامددل للتسددوية ائها:بنك الجزائددر كمسددير للنظددام و المشدداركين فددي المؤسسددات اآلتيددة أسددم

 67.جل الدفع في البورصةأمؤسسة الجزائرية للمقاصة من   رمؤسسة بريد الجزائ العامة 
 ا النظام إلى تحقيق األهداف التالية: ويهدف هذ

 للمدفوعات. اإلجماليةتخفيض التكلفة  -
 التسوية وتشجيع استعمال النقود االلكترونية. آجالتخفيض  -
 مخاطر السيولة.مواكبة نظام الدفع البنكي في الجزائر إلى المعايير الدولية في تسيير  -
 يمكن بنك الجزائر من مراقبة التحويالت المالية للحد من ظاهرة تبييض األموال. -
  68.السيولة لدى البنوك التجارية إدارةتحسين  -

 2015-2006خالل الفترة  ARTSيمثل الشكل التالي تطور مبالغ وعدد العمليات على 
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 2015-2006خالل الفترة  ARTSتطور مبالغ وعدد العمليات على (: 3الشكل رقم )

 
 المصدر: تقارير بنك الجزائر   

المسدجلة فدي دفداتر  ARTSانطالقا من الشكل السدابق نالحدظ أن هنداك تزايددا فدي عددد العمليدات فدي نظدام   
بندك الجزائددر، فدي حددين عدرف حجددم المبددالغ المسدجلة فددي النظدام  تذبددذبا، فبعددد تسدجيل ارتفدداع فدي حجددم العمليددات 

بالمائة، فقد عرفت الفترة الموالية انخفاضا محسوسا  300بنسبة تقدر ب  2011- 2006المسجلة خالل الفترة  
 ليات ما بين البنوك.العمليات بفعل السياسة النقدية والعم غفي مبال
المتواجدد فدي بندك الجزائدر مدن خدالل مقدراتهم باسدتعمال قاعددة  ARTSإن كل المشاركين يتم ربطهم بجهداز   

(Plate-forme تمكددن مددن إرسددال وتلقددي أوامددر التحويددل و ) كددل المعلومددات الضددرورية المتعلقددة بالعمليددات المعالجددة
 .ايةبواسطة النظام حيث تكون مؤمنة للغ

 ن:بالنسبة للبنوك والمؤسسات األخرى بنمطي ARTSتتم عملية ربط المشاركين في نظام         
بالنسبة للمشاركين المربوطين مباشرة يكون لديهم بنية تحتية للنظام الخاصة بهم  :طريقة مباشرة  -

(Plate-forme participantو التي من خال  )لها يدخلون و يتواصلون بالشبكة. 
بالشبكة من خالل وسيط )هو مشارك مباشر(، حيث يستعملون  يتم التواصل ة: المباشر غير الطريقة  -

 .ل التواصل بالشبكةجأمن الوسيط  ( لهذاPlate-forme participantالخدمات التقنية )
     ATCI االلكترونيةالمقاصة  -ت

المعامالت فيما بين  لتسويات  Télétraitementنظام المقاصة اإللكترونية يعتمد على المعالجة عن بعد 
البنوك والمؤسسات المالية ، ويعرف بنظام الدفع الشامل للمبالغ الصغيرة، بحيث تتم عملية المقاصة بصورة آلية 
دارة البنك المركزي ويهدف نظام  بين البنوك باإلعتماد على الربط الشبكي فيما بينها وهذا تحت إشراف وا 

 :69المقاصة اإللكترونية إلى
 .ات الدفع التي ينفذها المتعاملون( التبادل مابين البنوك لعمليAutomatisationتألية )  -
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 .بالعمليات التي يقوم بها كل بنك تقليص أجال التحصيل بالمقارنة  -
 .حدوث خسائر أو مشاكل في المحاسبةضمان امن المبادالت لتفادي   -
اب واحد للتسوية مع رصيد واحد إذ يصبح هناك حس :( أرصدة التسويةCentralisationإمكانية مركزة )  -

 .كن متابعته مركزيا من طرف البنوكصافي يم
 .سيولة على مستوى البنوك التجاريةتحسين تسيير ال  -
في إطار تحديث وسائل الدفع في السوق  :ن التحكم ومراقبة الكتلة النقديةتمكين البنك المركزي م  -

 2004المصرفية الجزائرية خصوصا  تلك المتعلقة بالمبالغ الصغيرة، قام بنك الجزائر في شهر أوت 
حيث استحوذ  CPIبمشاركة المؤسسات البنكية بتنشاء فرع لها تمثل في مركز المقاصة ما بين البنوك 

كلت لهذا المركز مهمة إحداث نظام المقاصة بنك الجزائر على أعلى نسبة من األسهم   و أو 
بمجرد تفعيل نظام ومن ثمة و  70(ATCIفي نظام  2005االلكترونية في البداية )و الذي تجسد في سنة 

ATCI  .يقوم باإلشراف على أداء هذا النظام )يضمن حسن عمله( باعتباره المسير الرئيسي له 
الددفع، حيدث يتجداوب مدع احتياجدات بداقي وسدائل للشديكات و  بكونده نظدام مقاصدة سدريع ATCIيتميز نظام       

. ARTSمتطلبات تحديث نظم الدفع في الجزائر، كما يقدوم بتكميدل النظدام الجزائدري للتسدوية الحقيقيدة اإلجماليدة و 
يظهدر إصدالحات نظدم الددفع فدي الجزائدر، و هامدة فدي لددفع اإلجمدالي يمثدل قفدزة نوعيدة و هكذا فتن تحدديث نظدام او 

الدددفع مدددن خدددالل البطاقدددات يددة للشددديكات، الكمبيددداالت، السدددحب و يدددا مدددن خددالل إحدددداث نظدددام للمقاصدددة اآللهددذا جل
 71.البنكية

 2015-2006يمثل الشكل التالي تطور نظام المقاصة االلكترونية في الجزائر خالل الفترة 
 2015-2006(: تطور نظام المقاصة االلكترونية في الجزائر خالل الفترة 4الشكل رقم )

 
 الجزائر : تقارير بنك المصدر   
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وذلدك بمعددل   ATCIهناك تزايد فدي عددد وكدذا المبدالغ المسدجلة فدي نظدام  أنيتضح من خالل الشكل           
 أيضدداعلددى الترتيددب، كمددا نالحددظ  المتغيددرينلكددال  الفتددرةبالمائددة خددالل نفددح  13.7بالمائددة و  6.7نمددو يقدددر ب 

سدديطرة عمليددات الدددفع بالشدديكات علددى بقيددة وسددائل الدددفع، علددى الددرغم مددن االتجدداه المتندداقص، فددي حددين شددهدت 
إال أنهدددا انخفضدددت سدددنة  2014- 2006فدددي الفتدددرة الددددفع باسدددتخدام البطاقدددات البنكيدددة ارتفددداع مسدددتمرا  عمليدددات
 كما يوضحه الشكل. 2015
 خالصة:

عصرنة المنظومة المصرفية الجزائرية أصبح ضرورة ملحة في المرحلة الراهنة الستكمال و  إن تحديث 
مسار اإلصالحات المصرفية وتمكين البنوك الجزائرية من اكتساب المقومات التنافسية لمواجهة التحديات التي 

لإلصال  والتطوير وعليه فتن أي جهد الداخلي والخارجي، فرضتها تغيرات البيئة المصرفية على المستويين 
التوسع في استخدام الجزائرية من خالل يجب أن يصب في اتجاه تحديث وعصرنة آليات تسيير البنوك 

سواء من خالل نظام دفع  األوروبيمستفيدين في ذلك من تجربة النظام المصرفي تكنولوجيا الصناعة المصرفية،
 إلى مجموعة من النتائد: البحث هذه لقد توصلو  .بالتجزئة أو نظام الدفع المبالغ الكبيرة

والتي  هناك جملة من التحديات الداخلية والتي تمثل أهم أوجه القصور والضعف التي تميز البنوك الجزائرية -
التأخر الشديد في نظم المعلومات في هذا المجال في  يجب مواجهتها والقضاء عليها، وتتمثل هذه التحديات

ضعف التأهيل البشري بحيث نجد أن من بين لكترونية، باإلضافة إلى استخدام الصيرفة اإل والدفع، وضعف
 ممن لهم تأهيل جامعي % 30العاملين في البنوك العمومية 

تغير طبيعة  إلى أدتالتي أثرت على نظام الدفع الجزائري و  ظهور مجموعة من التحديات الخارجية التي  -
الخدمات المصرفية وظهور الخدمات المصرفية الجديدة كالمشتقات المالية والمعامالت المصرفية 

 اإللكترونية، وما يترتب عن ذلك من تزايد المخاطر المصرفية.
أصبح من الضروري تحديث وعصرنة نظام الدفع بالبنوك الجزائرية، وتعميم استخدام وسائل الدفع  -

 .ظيف استخدام تكنولوجيا الصناعة المصرفية لتدارك التأخر المسجل في هذا المجالاإللكترونية وتو 
لكترونية عدم توفر الوعي االجتماعي والثقافي وكذا عدم توفر الثقة في استعمال وسائل الدفع اال يعتبر -

التقدم في إلى بطء وتيرة  أدتعطاب التقنية وضعف الصيانة من بين األسباب التي المتطورة بسبب كثرة األ
 النظام النقدي االلكتروني.

 التوصيات:
طرق  تحديث وعصرنة المنظومة المصرفية الجزائرية وذلك من خالل دعم اكتساب التكنولوجيا وتحديث -

 التسيير وخاصة إدارة المخاطر
طبيق نظام المقاصة اإللكترونية تحديث وعصرنة نظام المعلومات والدفع في البنوك الجزائرية، واإلسراع في ت -

 تآلية نظام الدفع.و 
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ئتمان، ومنح تحفيزات جبائية وشبه قات االبطافع اإللكترونية كبطاقات السحب، و تشجيع التعامل بوسائل الد -
 .االئتمان جبائية للتجار الذين يقبلون التعامل ببطاقات

وتكييف  لتوقيع اإللكتروني وطرق اإلثبات،إثراء األرضية القانونية الخاصة بالتعامالت اإللكترونية، كا -
القانون الجنائي ليستوعب الجرائم اإللكترونية، وضرورة مسايرة النظام القضائي للتطورات التكنولوجية في 

 مجال العمل المصرفي.
ة المبالغ الكبير ظام الدفع االلكتروني بالتجزئة و االستفادة من تجربة بعض الدول األوروبية في مجال تطبيق ن -

 .مع األخذ بخصوصية النظام المصرفي الجزائري

 :والمراجع  الهوامش
                                                 

أطروحة لنيل شهادة ،  زيادة القدرة التنافسية للبنوك الجزائريةتطلبات تطوير الخدمات المصرفية و مالتحرير المصرفي و ، عبد القادر بـريش -1
                                            .139، ص 2006جامعة الجزائر،  ،الدكتوراه في العلوم االقتصادية

 .138، ص2001الخمسون، سنة ، العدد الثاني، المجلد الرابع و البنك األهلي المصري، النشرة االقتصادية -2
للدراسات االجتماعية  األكاديميةعرابة رابح، دور تكنولوجيا الخدمات المصرفية االلكترونية في عصرنة الجهاز المصرفي الجزائري،  -3

 .13، ص 2012-8واإلنسانية، العدد
4 -"Electronic Banking" 
5 - "Internet Banking"  
6 - "Remote Electronic Banking  
7 - "Home Banking"   
8 - "Online Banking 
9 - "Self Service Banking" 

 .86، ص2004بدون دار نشر، القاهرة،  االلكترونية،أحمد قنديل، التجارة  نهلة -10
11 - PME Personal Financial Management   

عصرنة نظام الدفع في الرابع حول د دوليالملتقى المعن ثابت العارف، الصيرفة االلكترونية، خدمة تجاوزت حدود الزمان والمكان،   -12
شكاليةالبنوك الجزائرية   .6التجارة االلكترونية د، جامعة الشلف ، ص  وا 

، 2007نوك االلكترونية، الطبعة األولى، الدار الجامعية، اإلسكندرية، فريد النجار، االقتصاد الرقمي واالنترنت وا عادة هيكلة االستثمار والب -13
 .478ص 

 .223، ص 2006، األردن، ، دار وائل للنشر والتوزيع، عمانخالد أمين، إدارة العمليات المصرفية، الطبعة األولى -14
 . 15 ص ،2005كندرية، منير الجنبيهي، ممدو  الجنبيهي، البنوك االلكترونية، دار الفكر الجامعي، اإلس -15
 .32، ص2001 عبد المنعم راضي، فرس عزت، اقتصاديات النقود والبنوك، البيان للطباعة والنشر، اإلسكندرية، 16
 .88نهلة أحمد قنديل، مرجع سابق ، ص  -17
، مجلة االقتصاد واآلفاقمدا  عرايبي الحاس، أهمية البنوك االلكترونية في تفعيل وسائل الدفع االلكترونية في الوطن العربي . الواقع  -18
 .64، ص 2010، جانفي 02لجديد، العدد:ا

 .deluxe corporationلكترونيا تملكها مؤسسة إوهي شركة لتحويل األموال  -19
 . 118 116، ص ص 2008، اإلسكندريةلشراء عبر االنترنت، المكتب الجامعي الحديث، محمد الصيرفي، البيع وا -20
مقدمة لنيل درجة الماجستير،  أطروحة -البطاقات و النقود االلكترونية نموذجا -تطور النظام المصرفي الجزائريو  نشأةجياللي مسري،  -21

 .103، ص 2007جامعة دمشق، 
22 - Serveurs vocaux 
23 - Minitel 
24- Banque directe 
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25- Paiements et infrastructures de marché à l’ère digitale, banque de France, 2017 
26-  Support 
27-  SICAV et Fonds Communs de Placement du Crédit du Nord, crédits immobiliers de l'UCB, Assurance-

vie de Cardif 
28-  OPCVM 
29- Carte Visa internationale à débit immédiat : 130 francs ;  

• carte Visa internationale à débit différé : 170 francs ; 

• virements (permanents ou occasionnels) : gratuit ; 

• prélèvements : gratuit ; 

• découvert sur montant autorisé : gratuit ; 

• au-delà du montant autorisé : 14,50% par ans  
30-  TBF (« Transferts Banque de France ») 
31- (« Paris Net Settlement ») 
32-  Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system 
33- COmpensation REtail 
34- Système Interbancaire de Télé compensation 
35- de type American Express ou Diners 
36-  Cetelem, Cofinoga 
37- DAB/GAB 
38-  Dynamic Data Authentication » - DDA 
39-  Banque de France • La surveillance des moyens de paiement et des systèmes d’échange ; 2009,p 36  
40- Single Euro Payments Area 

 2016-02-26تاريخ الدخول:  national de SPEA commité موقع:  -41
 OP.CIT , p 169ère digitale’Paiements et infrastructures de marché à l ,لمزيد من التفاصيل انظر:   -42

43-  Banque de France, OPCIT, P 45. 
44-  Information guide for  target 2 user, ECB public, November 2016, p 37. 

، مجلة العلوم الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة و دور الدولة في التأهيل االقتصادي النضمامصالح صالحي، اآلثار المتوقعة  -45
 56.، ص2002علوم التسيير، جامعة فرحات عباح سطيف، العدد األول االقتصادية و 

 .المواصالتوزارة البريد و تقرير إصال  وتطوير قطاع االتصاالت في الجزائر،  -46
تسدديير، كليددة العلددوم            إشددكالية خوصصددة قطدداع االتصدداالت السددلكية و الالسددلكية فددي الجزائددر، رسددالة ماجسددتير فددي علددوم ال ،خددواني ليلددى -47

 .55 – 47، ص 2000علوم التسيير، جامعة الجزائر، سنة واالقتصادية و 
شاللي محمد البشير، واقع وتحديات سوق خدمات الهاتف النقال في الجزائر، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في االقتصاد الكمي،  -48

 . 172-162، ص ص 2016جامعة أبي بكر بلقايد تبمسان، 
49 - Internet world state. 
50 - CERIST: Centre de Recherche et d'Information Scientifique et Technique. 

 .22، ص 2002االنترنت في الجزائر، مجلة الباحث، جامعة ورقلة، العدد األول، سنة ، إبراهيم بختي -51
52 - Internet world state  

 .33، ص نفسهمرجع  -53
، 4/2017الدفع االلكترونية في النظام البنكي الجزائري، مجلة الدراسات االقتصادية المعاصرة، العدد  وأنظمةعريوة محاد، واقع وسائل  -54

 .145ص 
 .146المرجع نفسه، ص   -55
 .136سابق، ص مرجع جياللي مسري،  -56
 .189سابق، ص بدريش عبد القادر، مرجع  -57

58 - SATIM: Société d'Automatisation des Transactions Interbancaires et de Monétique.  
59 - RMI: Réseau Monétaire Interbancaire. 
60 - CIB: Carte Inter Bancaire 
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Résumé : Le modèle de régression logistique multinomiale (MRLM) qui a été développé dans ce 

travail de recherche vise à analyser et à prédire le comportement des acteurs locaux concernant le 

développement durable et la gestion intégrée, ce choix se justifie par la nature qualitative des 

données et par le nombre important de valeurs que peut prendre la variable à expliquer. Dans une 

approche empirique et prospective, cette contribution scientifique a étudié le lien de causalité qui 

subsiste entre le développement durable et la gestion intégrée et participative de l’espace littoral 

ouest de la wilaya de Bejaia, elle a permis de mettre en place un Outil de Questionnement et d’Aide 

au Développement Durable (OQADD). 

 

Mots clés : Développement durable, gouvernance participative, MRLM. 

Code JEL : C51, H70 et Q01  
 

 

 :ملخص
المتعّدد الّذي تّم تطويره في هذا البحث إلى تحليل سلوك الفاعلين المحّليين فيما يتعلق بالّتنمية يهدف نموذج االنحدار الّلوجستي 

لقد  المستدامة واإلدارة الّتشاركية، هذا الخيار تبرره الطبيعة النوعية للبيانات والعدد المعتبر للقيم الّتي يمكن أن يأخذها كل متغّير.
جريبي واستشرافي، العالقة الّسببية القائمة بين الّتنمية المستدامة واإلدارة التشاركية في المنطقة درس هذا اإلسهام العلمي، في نهج ت

 الّساحلية الغربية لوالية بجاية، مّما مّكن من إنشاء أداة استشراف ودعم الّتنمية المحلّية المستدامة.
 .نموذج اإلنحدار الّلوجستي المتعّدد ، التشاركيةاإلدارة التّنمية المستدامة،  : الكلمات المفتاحية

C51, H70 et Q01 : JEL  تصنيف 
 

 

Introduction 

L’utilité d’un modèle de régression logistique multinomiale réside dans sa capacité à analyser et à 

prédire le comportement d’une variable dépendante par la mobilisation de variables indépendantes 

choisies avec minutie. Dans le cas de phénomènes comportementalistes ayant une nature 

qualitative, une simple observation des données statistiques croisées demeure insuffisante pour 

comprendre la relation d’influence que peuvent exercer les variables explicatives sur la variable à 

expliquer (Bourbonnais R., 2011 BourocheJ-M. et Saporta G., 2006 ; Green W., 2011 ; HericourtJ. 

et Reynaud JJ., 2007).Dans le cas empirique étudié ici, un modèle de régression logistique 

multinomiale a été développé afin d’analyser, d’expliquer et de prédire le comportement des acteurs 

locaux concernant le développement durable et la gestion intégrée (BoutaudA., 2002). Ce choix 

précis se justifie avant tout par la nature qualitative des données (logistique) et par le nombre de 

                                                           
1 Maître de conférences en sciences économiques, chef du Département de la formation initiale SEGC-LMD, membre 

du Conseil Scientifique de la Faculté et membre de l’équipe de recherche « Territoire, PME et Développement » affiliée 

au Laboratoire d’Économie et Développement (LED).   
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valeurs que peut prendre la variable à expliquer (polytomique), ces valeurs correspondent à trois 

modalités différentes : y=0 si la modalité choisie est « le bien-être social », y=1 si la modalité 

choisie est « la préservation de l’environnement », et enfin y=2 si la modalité choisie est « la 

dynamique économique ». 

Dans une approche prospective, cette présente étude a mobilisé la régression logistique 

multinomiale pour analyser, expliquer et prédire le comportement des acteurs locaux concernant le 

développement durable et la gestion intégrée et participative des territoires locaux (Benhayoun G. et 

al. 1999 ; Cicin-Sain B. et Knetch W., 1998). Par conséquent, ce travail de recherche va permettre 

de développer un outil d’aide à la décision sous forme d’OQADD. 

 

1. Présentation des composantes du modèle économétrique développé 

La wilaya de Bejaia est située au nord/centre de l’Algérie, elle est délimitée au nord par la Mer 

Méditerranée, à l’est par la wilaya de Jijel, à l’ouest par les wilayas de Bouira et de Tizi-Ouzou et 

enfin au sud par les wilayas de Bourdj-Bou-Arréridj et de Sétif. La longueur de sa frange côtière 

avoisine les 100 km linéaires, elle est divisée administrativement en 19 daïras composées de 52 

communes réparties sur une superficie totalisant plus de 3223 km2.  

L’aspect physique de la zone d’étude est caractérisé par la prédominance du relief montagneux (3/4 

de sa superficie totale), les plaines sont une composante rare qui aiguise les convoitises des uns et 

des autres (agriculture, tourisme, industrie, commerce, habitat, etc.). 

Vue de la mer, Bejaia apparaît comme une ville amphithéâtre surplombant la Méditerranée, sa 

situation géographique particulière fait d’elle l’une des plus belles villes algériennes, elle est bâtie 

sur un golfe ayant une forme de demi-cercle et entourée d’un rideau de montagnes verdoyantes qui 

la protègent des vents nord/ouest. Toutes ces caractéristiques sont à l’origine de sa beauté et de sa 

magnificence pittoresque. L’espace littoral ouest de la wilaya de Bejaia englobe les communes 

longeant la côte ouest, ces communes regroupées forment une ceinture parallèle au rivage, d’où leur 

intégration physique, géographique et climatique. 

Comme le montre la carte n° 01, la superficie de la zone d’étude dépasse les 471 km2 (soit plus de 

14% de la superficie totale de la wilaya), et elle est limitée : 

- au nord et à l’est par la Mer Méditerranée ; 

- l’ouest par la wilaya de Tizi-Ouzou ; 

- au sud (d’est en ouest) par les communes de : Boukhelifa, Tala-Hamza, Oued Ghir, El-Kseur, 

Taourirt-Ighil et Adekar. 

La langueur de la ligne côtière de la zone d’étude dépasse les 60 km linéaires, toutes ses communes 

ont un accès à la Mer Méditerranée. Le découpage administratif de la zone d’étude se présente 

comme suit : 

- la commune de Bejaia, qui concentre le chef-lieu de wilaya, se constitue en daïra avec la 

commune de oued Ghir ; 

- la commune de Toudja est une composante de la daïra d’El-Kseur, elle englobe également la 

commune de Fenaia El Mathen ;  

- la commune de Béni-K’Sila forme avec la commune d’Adekar et celle de TaourirtIghil la daïra 

d’Adekar. 
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Carte (1) : Présentation de l’espace littoral ouest de la wilaya de Bejaia 

 

Source : réalisée par nos soins à l’aide de MapInfo Professional 8.0, 2017. 

Pour ce qui est du modèle mobilisé et afin de mieux illustrer la démarche adoptée, il est important 

de préciser que toutes les modalités proposées aux personnes enquêtées sont importantes les unes 

que les autres pour instaurer le développement durable, mais le degré d’importance varie d’une 

modalité à une autre par rapport à son appréciation pour chaque acteur questionné. Afin de faire 

apparaitre cette hiérarchisation des priorités et éviter à la personne enquêtée de subir un pléonasme 

concernant ses choix, on a classé les modalités de réponse. En outre et selon les priorités qui ont 

motivé ses choix, une personne enquêtée va opté (ou non et en respectant le nombre de modalités 

qu’il faudra choisir par groupes d’acteurs) pour les modalités (X1 : éducation, X2 : santé,…, X59 : 

société civile) qu’elle considère comme les plus importantes pour assurer en premier lieu : soit le 

bien-être social (Y = Y0 = 0), soit la préservation de l’environnement (Y = Y1 = 1) ou bien la 

dynamique économique (Y = Y2 = 2). Par exemple, dans le cas où une personne a opté pour la 

préservation de l’environnement (Y = 1), on aura : 

 

Y1= 1 ⇔ U(1, X) >U(0, X) et U(1, X) >U(2, X) 

 

D’une manière générale et par rapport aux principes spécifiques précités, on s’interroge sur la 

probabilité qu’une personne opte en premier lieu : 

 

Soit pour le bien-être social : Y0 = 0, donc on aura : 

 

𝑃0 = 𝑃[Y0 = 0/X] = F (X)                                              (1) 

 

Soit pour la préservation de l’environnement : Y1 = 1, donc on aura : 

 

𝑃1 = 𝑃[Y1 = 1/X] = F (X)                                              (2) 

 

Ou bien pour la dynamique économique : Y2 = 2, donc on aura : 

 

𝑃2 = 𝑃[Y2 = 2/X] = F (X)                                              (3) 
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De ce fait, il est possible de prédire chaque probabilité par rapport aux autres, car les trois sont liées 

par la contrainte de leur somme qui égale à 1 : 

 

𝑃0 + 𝑃1 + 𝑃2 = 𝑃[Y0 = 0/X] + 𝑃[Y1 = 1/X] +  𝑃[Y2 = 2/X] = 1 

 

Alors : 
(1) ⇔ 𝑃0 = 𝑃[Y0 = 0] = 1 − 𝑃[Y1 = 1] +  𝑃[Y2 = 2] 

 
(2) ⇔ 𝑃1 = 𝑃[Y1 = 1] = 1 − 𝑃[Y0 = 0] +  𝑃[𝑌2 = 2] 

 
(3) ⇔ 𝑃2 = 𝑃[Y2 = 2] = 1 − 𝑃[Y0 = 0] +  𝑃[𝑌1 = 1] 

 

D’une manière générale, on cherche à estimer un modèle de type : 

 

𝑃𝑖 = 𝑃[Y𝑖 = K] = avec K ϵ (0, 1, 2) 

 

Alors pour une variable à prédire Y, dont les valeurs sont discrètes puisque K ϵ (0, 1, 2), on calcule 

une régression pour les valeurs 1 et 2 qui est de la forme : 

 

𝑃𝑖 = P(Y𝑖 = K/X) =
𝑒𝛼𝑘+𝛽𝑘X

1 + ∑ 𝑒𝛼𝑖+𝛽𝑖X2
𝑗=1

 

En choisissant 𝑃2 comme référence, on aura : 

 

(1) ⇔ 𝑃0 = P (Y0 =
0

X
) 

 

=
𝑃2, 𝑒𝛽00+𝛽01X1+𝛽02X2+⋯+𝛽059X59

1 + 𝑒𝛽00+𝛽01X1+𝛽02X2+⋯+𝛽059X59 + 𝑒𝛽10+𝛽11X1+𝛽12X2+⋯+𝛽159X59
   (4) 

 

(2) ⇔ 𝑃1 = P (Y1 =
1

X
) 

 

=
𝑃2, 𝑒𝛽10+𝛽11X1+𝛽12X2+⋯+𝛽159X59

1 + 𝑒𝛽00+𝛽01X1+𝛽02X2+⋯+𝛽059X59 + 𝑒𝛽10+𝛽11X1+𝛽12X2+⋯+𝛽159X59
   (5) 

 

Par contre et pour ce qui est de la probabilité de référence 𝑃2, avec K = 2, on aura : 

 

𝑃2 = P(Y2 = 2/X) =
1

1 + ∑ 𝑒𝛽0+𝛽𝑖X1
𝑖=0

 

 

(3) ⇔ 𝑃2 = P (Y2 =
2

X
) 

 

=
1

1 + 𝑒𝛽00+𝛽01X1+𝛽02X2+⋯+𝛽059X59 + 𝑒𝛽10+𝛽11X1+𝛽12X2+⋯+𝛽159X59
   (6) 

 

Avec 𝛽00, 𝛽01 … 𝛽059   𝑒𝑡 𝛽10, 𝛽11 … 𝛽159 comme coefficients qu’il faudra estimer par le modèle. 
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Avec la contrainte 𝑃2 = 1 − 𝑃0 +  𝑃1  

 

Alors, les deux logits du modèle s’écrivent : 

 

ln (
𝑃0

𝑃2
) = β00 +  β01X1 + β02X2 + ⋯ + β059X59 

 

ln (
𝑃1

𝑃2
) = β10 +  β11X1 + β12X2 + ⋯ + β159X59 

 

2. La régression logistique multinomiale par l’utilisation du logiciel SPSS 

La limite de ce modèle réside dans la détermination seulement de deux logits en référence à la 

troisième probabilité. Par conséquent, rien n’empêche de choisir l’une des deux autres probabilités 

(𝑃0 𝑜𝑢 𝑃1) comme référence au lieu de la probabilité 𝑃2. 

 

Tableau (1) : Model Fitting Information 

Model Model 

FittingCriterion 

Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood Chi-Square degrees of freedom significance 

InterceptOnly 217,728    

Final ,014 217,714 116 ,000 

Source : données de l’enquête, 2017. 

 

La fonction de Log Probabilité, exprimée par la valeur -2Log Likelihood (-2LL), est une mesure 

statistique des sommes totales des carrés de la  régression. Dans le cas où les variables exogènes ont 

une forte influence sur la variable endogène, le modèle sera en mesure de prédire avec plus de 

précision la valeur de la variable dépendante, et la mesure de -2LL va diminuer. 

La valeur du Log Probabilité est égale à 217,728, elle est obtenue par le modèle sans la prise en 

compte des variables indépendantes, le modèle dans ce cas a utilisé une constante qui a intercepté. 

Par contre, la valeur finale du Log Probabilité, qui est égale à 0,014, a été obtenue après avoir 

introduit toutes les variables explicatives dans le modèle de régression logistique polytomique, et 

c’est cette dernière qui est la plus juste. Le test de signification du modèle s’effectue après avoir 

calculé la différence entre les deux valeurs précédentes : 

217,714 = 217,728 - 0,014, ce test de signification reste le même si on observe la valeur de R2. Pour 

ce qui est des résultats obtenus, on constate que le modèle test de distribution du X2 (Chi-Square, 

khi-carré ou bien khi deux) nous a permis de constater que la relation entre les variables 

indépendantes et la variable dépendante est fortement significative, puisque la valeur du khi-deux 

(217,714) est largement supérieure à 0,0001. Dans ce sillage, le calcul de R2 permet de confirmer ou 

d’infirmer l’existence d’un fort lien entre les variables explicatives et la variable à expliquer, ce qui 

fait référence dans ce cas précis au niveau de performance du modèle. Si le R2 est proche de 1, cela 

laisse entendre qu’une grande partie des variables explicatives ont une forte influence sur la variable 

à expliquer.  

 

Tableau (2) : Pseudo R-Square 

Cox and Snell ,887 

Nagelkerke 1,000 

McFadéveloppementdurableen 1,000 

Source : données de l’enquête, 2017. 

 

Le modèle est calculé avec 59 variables explicatives, ce qui explique sa forte signification et son 

grand pouvoir de prédiction. Ce constat est confirmé par la valeur de R-deux de Cox et Snell qui est 
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égale à 0,887, elle signifie que 88,7% des variables utilisées ont une forte influence sur la variable 

dépendante. Mais, on observe que le modèle peut devenir parfait (R2 = 1) dans la mesure où on 

supprime les variables indépendantes qui ont une faible signification, ce qui va permettre d’obtenir 

un R-deux de Nagelkerke ou de McFadéveloppementdurableen égal à 1. Il est préférable de 

supprimer toutes les variables explicatives qui ont une faible signification afin de rendre le modèle 

plus précis et de lui conférer un pouvoir de prédiction plus fort. 

On constate que dans le cas des paramètres estimés, toutes les valeurs des significations sont 

supérieures à 0,05, cela démontre que toutes les variables explicatives sont significatives et arrivent 

à prédire au mieux la valeur de la probabilité de la variable à expliquer (développement durable - À 

l’origine, on a constaté une redondance de certains paramètres. Pour cela on les a supprimés pour 

garder un nombre de paramètres estimés égal à 60 et un nombre de variables explicatives égal à 59). 

Donc, statistiquement parlant, tous les coefficients estimés par le modèle sont significatifs, et cela, 

dans les deux catégories (le bien-être social et la préservation de l’environnement). Les signes 

négatifs de certains coefficients estimés signifient que la relation entre la variable explicative en 

question et la variable à expliquer est négative, ce qui montre que si la valeur de la variable exogène 

est égale à 1 alors la probabilité de choisir la modalité de la variable endogène correspondante 

s’affaiblit. C’est le cas par exemple du coefficient estimé de la variable « ouverture sur le RDM », 

qui est égal à  -17,341 pour ce qui est de sa relation avec la catégorie « bien-être social » et à -7,048 

pour ce qui est de sa relation avec la catégorie « préservation de l’environnement ». Cela sous-

entend que l’acteur questionné pense que si l’ouverture au RDM est favorisée dans les choix de 

développement durable à l’échelle locale cela nuira à la fois au bien-être social et à la préservation 

de l’environnement.       

Par rapport aux paramètres estimés, on obtiendra les équations suivantes : 

 

(4) ⇔ 𝑃0 = P (Y0 =
1

X
) 

 

=
𝑃2, 𝑒−315,689+34,049X1+58,877X2+⋯−6,752X59

1 + 𝑒−315,689+34,049X1+58,877X2+⋯−6,752X59 + 𝑒−228,001+32,728X1+67,124X2+⋯−31,520X59
 

 

(5) ⇔ 𝑃1 = P (Y1 =
1

X
) 

 

=
𝑃2, 𝑒−228,001+32,728X1+67,124X2+⋯−31,520X59

1 + 𝑒−315,689+34,049X1+58,877X2+⋯−6,752X59 + 𝑒−228,001+32,728X1+67,124X2+⋯−31,520X59
 

 

(6) ⇔ 𝑃2 = P (Y2 =
2

X
) 

 

=
1

1 + 𝑒−315,689+34,049X1+58,877X2+⋯−6,752X59 + 𝑒−228,001+32,728X1+67,124X2+⋯−31,520X59
 

 

L’utilisation d’une table Excel, dans laquelle on a saisi toutes les valeurs des variables explicatives 

obtenues lors de l’enquête et celles des paramètres estimés par le modèle logistique multinomial ci-

dessus illustré, a permis d’obtenir toutes les valeurs des trois probabilités respectives. 

Une variable explicative est considérée comme significative dans le cas où la valeur de son 

paramètre estimé est grande. D’un point de vue statistique, tous les paramètres estimés sont 

significatifs, mais le degré de signification diffère d’un paramètre à un autre. On constate que pour 

la catégorie « bien-être social », les variables indépendantes les plus significatives sont classées 

comme suit : (i) le raccordement des ménages au réseau d’alimentation en gaz de ville ; (ii) la 

santé ; (iii) le développement du secteur secondaire ; (iv) la création de postes d’emploi ; (v) 
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l’aménagement du territoire ; (vi) le raccordement des ménages au réseau d’alimentation en eau 

potable ; (vii) le développement endogène et la création de SPL (Dejardin M. et al., 1999) ; (viii) la 

protection de la femme et de l’enfance et en fin (ix) la création de PME.  

Par contre, pour ce qui de la catégorie « préservation de l’environnement », les variables exogènes 

les plus significatives sont classées par rapport à leur niveau de signification selon l’ordre suivant : 

(i) la santé ; (ii) la création de postes d’emploi ; (iii) le raccordement des ménages au réseau 

d’alimentation en eau potable ; (iv) l’instauration d’une éducation écologique ; (v) l’aménagement 

du territoire et en dernier (vi) le raccordement des ménages au réseau d’alimentation en gaz de ville. 

Mais, la modalité qui influence directement la préservation de l’environnement est celle de 

l’instauration d’une éducation écologique, cela démontre que les acteurs locaux sont loin de cerner 

les notions liées à la sauvegarde de l’environnement et d’être par conséquent écologiquement 

responsables. En opposant ces deux catégories et leurs modalités respectives, on constate que (i) le 

raccordement des ménages au réseau d’alimentation en gaz de ville ; (ii) la santé ; (iv) la création de 

postes d’emploi ; (v) l’aménagement du territoire et (vi) le raccordement des ménages au réseau 

d’alimentation en eau potable sont les modalités qui influencent d’une manière significative à la fois 

le bien-être social et la préservation de l’environnement.   

Pour ce qui est de la variable exogène « partage de la prise de décision », même si sa relation est 

positive (+11,411) avec la catégorie « bien-être social », elle a une faible influence sur le choix des 

acteurs locaux concernant cette catégorie en sa qualité de priorité pour permettre d’instaurer une 

politique locale de développement durable. De ce fait, pour une partie écrasante des acteurs locaux, 

leur concertation n’est pas importante pour assurer leur bien-être social. En opposé, la relation de 

cette même variable avec la catégorie « préservation de l’environnement » est négative (-7,123), ce 

qui signifie que la plupart des acteurs locaux la considèrent comme une entrave à la mise en place 

d’une politique locale de préservation de l’environnement.  

On a constaté que seulement un tiers de la population totale de la zone d’étude considère que le 

partage de la prise de décision est indispensable pour instaurer une politique locale de 

développement durable. L’analyse de ces données par types d’acteurs, nous ont permis de constater 

que concernant les décideurs locaux, la concertation et l’intégration de l’ensemble des acteurs 

locaux dans les processus décisionnels reste indispensable pour garantir le bien-être social des 

populations locales (soit un ratio dépassant les 47%) et dynamiser l’économie locale (soit un ratio 

égal à 50%), mais 90% de ces décideurs locaux considèrent qu’il n’est pas important de se concerter 

pour préserver l’environnement. Le même constat est tiré pour ce qui est des deux autres types 

d’acteurs.  

 

Tableau (3) : Le lien entre le développement durable et le partage de la prise de décision 

Le partage ou non de la prise de décision 

 

Décideurs 

locaux 

(38 

personnes) 

Société 

civile 

(32 

personnes) 

Acteurs 

économiques 

(30 personnes) 

Échantillon 

total 

(100 

personnes) 

Ventilation 

des résultats 

par rapport 

aux trois 

sphères du 

DD (en %) 

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non 

DD 

Le bien-être 

social 
8 9 3 6 7 5 18 20 47 53 

La préservation 

de 

l'environnement 

1 10 3 13 2 6 6 29 17 83 

La dynamique 

économique 
5 5 1 6 3 7 9 18 33 67 

Total 14 24 7 25 12 18 33 67 33 67 

Ventilation des résultats 

par type d’acteurs  

(en %) 

37 63 22 78 40 60 33 67   
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Source : réalisé par nos soins, 2017. 

 

Les résultats ont permis d’observer que la société civile considère  que le partage de la prise de 

décision n’est pas une condition sine qua non pour assurer son bien-être social (à 60%), pour 

garantir la protection de l’environnement (à 80%) ou bien pour instaurer une dynamique 

économique locale (à 85%). Quant aux acteurs économiques, ces deniers pensent que la 

mutualisation de la prise de décision n’est pas forcément une obligation pour préserver 

l’environnement et assurer le développement économique local (soit des ratios respectifs égalent à 

25 et 30%). Mais pour ce qui est d’assurer le bien-être social, plus de 58% des acteurs économiques 

accordent une place particulière à tout processus de concertation et d’intégration. Ces constats, 

qu’on peut qualifier d’irrationnels, nous poussent à poser certaines questions: (i) pourquoi les 

décideurs locaux accordent beaucoup d’importance à l’intégration sans que cela ne se concrétise 

réellement par des actions vis-à-vis des acteurs économiques et de la société civile ?  (ii) pour 

quelles raisons la société civile n’accorde guère d’importance au partage de la prise de décision ? 

(iii) et aussi qu’est-ce qui explique l’intérêt particulier accordé par les acteurs économiques à la 

concertation comme condition préalable pour améliorer le bien-être et non pas pour instaurer une 

dynamique économique locale ?L’observation de la ventilation des résultats par types d’acteur fait 

ressortir un fait marquant, la société civile n’accorde guère d’intérêt à la concertation et au partage 

de la prise de décision, presque quatre personnes sur cinq pensent qu’il n’est pas forcément 

obligatoire de se concerter pour instaurer une politique locale de développement durable. Il est 

difficile d’expliquer ces résultats qui défient tout raisonnement logique, cela relève à première vue 

soit d’une déconnexion volontaire et/ou provoquée de la vie politique ou bien d’une crise de 

confiance qui s’est enracinée depuis bien longtemps. La ventilation des résultats selon les trois 

sphères constituant le développement durable a permis de remarquer que presque une personne 

questionnée sur deux (soit 47%) considère que le bien-être social ne peut se réaliser sans un 

processus permanent et soutenu de concertation. Mais pour ce qui est de la dynamisation de 

l’économie et de la préservation de l’environnement, leur concrétisation n’est pas forcement 

conditionnée par cette intégration. De ce fait, on peut dire que le lien entre le développement 

durable et le partage de la prise de décision est relativement faible. La comparaison des résultats, 

soit par type d’acteurs ou par sphères a permis de confirmer l’existence d’une convergence des 

points de vue concernant le besoin ou pas de se concerter pour garantir le développement durable 

prospectif de la zone d’étude.  

 

Conclusion  

Les conclusions recueillies le long de cette étude permettent de constater que presque 70% de la 

communauté locale considère que le développement de l’espace littoral ouest de la wilaya de Bejaia 

est loin d’être durable, sa gouvernance n’est pas territorialisée et s’écarte des principes 

fondamentaux d’une gestion intégrée et participative comme : l’information, la communication, la 

concertation, l’intégration, la coordination et la mutualisation de la prise de décision.  

Un modèle de régression logistique multinomiale a une bonne qualité d’ajustement si toutes les 

variables explicatives sont admises dans l’équation principale et chacune d’elle fournit une bonne 

explication de la variable dépendante, on obtiendra alors des valeurs de R multiple, R-deux et R-

deux ajusté proche de 1 et des marges d’erreur inférieures à 0,01%. La relation entre les variables 

indépendantes et la variable dépendante reste fortement significative et cela a été vérifié par le 

modèle test de distribution, car la valeur du khi-deux, qui est égale à 217,714 est supérieure à 

0,0001. La valeur de R2, qui est égale à 0,887, confirme le fort lien qui subsiste entre les variables 

explicatives et la variable à expliquer, cela démontre la robustesse et la performance du modèle. Ce 

constat est renforcé par le nombre important de variables explicatives mobilisées, ce qui attribue au 

modèle un fort pouvoir de prédiction. Mais, il demeure préférable de supprimer toutes les variables 

explicatives qui ont une faible signification afin de consolider davantage ce pouvoir de prédiction, 

cette signification a été renforcée par : (i) une corrélation qui n’est pas forte entre les différentes 

variables indépendantes, (ii) le nombre élevé des variables explicatives mobilisées et (iii) la taille 
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importante de l’échantillon. Ce constat positif a permis de prédire avec précision les valeurs que 

peut prendre la variable dépendante. Par conséquent, il est possible de prédire la préférence de 

chaque acteur concernant l’un des trois piliers constituant le développement durable en passant par 

une sélection des priorités à satisfaire. Dans ce cadre, la vérification a permis de constater que 65% 

des résultats obtenus par le modèle correspondent parfaitement aux choix exprimés par l’ensemble 

des acteurs questionnés.  

À la lumière des travaux théoriques et empiriques qui l’ont démontré, le modèle développé a permis 

d’apprécier le lien fort qui subsiste entre l’intégration et le développement durable au niveau local. 

L’espace littoral ouest de la wilaya de Bejaia n’arrive toujours pas à se développer durablement à 

cause de l’existence d’une carence chronique et systémique en termes de concertation et 

d’intégration. En plus de l’inexistence d’une bonne gouvernance locale fondée sur le partage et la 

mutualisation de la prise de décision, ce dysfonctionnement organisationnel peut avoir une nature 

institutionnelle, politique et même psychosociologique. 

Le lien entre le développement durable et la gestion intégrée est fort, et plus précisément entre la 

gestion participative des affaires locales et les piliers économique et social. Par contre, cette relation 

est inverse avec le pilier écologique. On a constaté également l’existence de conflit d’intérêts et le 

développement de situations antagonistes entre acteurs et coalitions.    
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 السياحة املستدامة كقناة لتنمية املجتمعات املحلية
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  أثر تنويع املنتجات في مؤسسة كوندور على رقم اعمالها وجودة منتجاتها

 شراد  غزالن

 دراسة حالة مدينة زلفانة )والية غرداية(- واقع االستثمار السياحي بالصحراء الجزائرية
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 دور الجماعات املحلية في مجال التنمية الريفية تحدياتها وسبل تفعيلها
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دراسة مقارنة مع تجربة نظام - تقييم تجربة نظام الدفع االلكتروني الجزائري في ظل ثورة التكنولوجيا املصرفية

 -الوروبيالدفع االلكتروني 

 وليد لعايب 

Le modèle RLM pour analyser le lien de causalité entre le développement durable et 

la gouvernance participative 
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