
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 في عكار( جي ميدانياملرأة الريفية العاملة وتحدياتها التنموية على األمن األسري )بحث سوسيولو 

  فداء إبراهيم املصري.

 تأثيرات أنظمة الرقابة املصرفية التقليدية على نمو الصناعة املصرفية اإلسالمية في الجزائر

 2015-2007الجزائري خالل الفترة دراسة تطبيقية حول بنك البركة 

 شودار حمزة، حططاش عبد السالم

 دور التدقيق الداخلي في تحقيق التطبيق الفعلي لحوكمة الشركات داخل املؤسسات

 بوشمبة بدرة

  في إكساب املؤسسة ميزة تنافسيةبين الذكاء االقتصادي ونظرية األلعاب ودورها العالقة التكاملية 

 -تنافسية سوق الهاتف النقال بالجزائرتحليل  -
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 رقوب نريمان

 ومتطلبات تفعيلها بورصة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائرواقع 

 زهير بن دعاس

 عـربي منظـور  -الجديدالقتصاد البناء االستراتيجي ل املعتمدة على الذات ومتطلباتالتنمية 

 عبد الهادي مسعودي، عالوي عبد الفتاح، حميدات عمر
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 تصدر عن مخبر الدراسات والبحوث في التنمية الريفيةسداسية  محكمة علمية دوليةمجلة 
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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؛
https://www.asjp.cerist.dz/revues/57؛
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  المرأة الريفية العاملة وتحدياتها التنموية على األمن األسري
 )بحث سوسيولوجي ميداني في عكار(

 ، الجامعة اللبنانية 1فداء إبراهيم المصريد. 
 ملخص: 

أفراد األسرة في َتعيش األسرة الريفية في لبنان سلسلة تحديات جراء ما َتشهده من تحوالت مجتمعية، انعكست على أدوار 
المجتمع المحلي، وما نتج عن هذه التحوالت من ظهور لتبادل األدوار بين كل من المرأة والرجل، تجاه واجباتهما األسرية. إن انخراط 
المرأة في ميدان العمل عزز لألسرة أمنها االجتماعي واستقرارها المادي، مما فرض تحديات تنموية كثيرة أثقلت على كاهل المرأة 
العاملة تجاه الحفاظ على البنية الداخلية ألسرتها، تحت تأثير مظاهر الحداثة الراهنة ومستجدات العصر. مما تأثر معها وظائف 
األسرة بشكل عام تجاه أفرادها نتيجة لهذه المستجدات التي فرضت نفسها عليها ضمن البيئة الريفية. "أن دخول المرأة ميدان العمل 

مزدوجاً  في آنٍ  معاً ، سواء على األمن األسري من خالل تحقيق أمن معيشي واستقرار اجتماعي من ناحية، أو  شكل تحدياً  تنموياً 
من خالل وجود ضغوطات نفسية تعيشها المرأة العامل جراء سعيها للتوفيق بين دورها المهني ودورها المنزلي من ناحية أخرى. وهذا 

ناطة بالمرأة عبر انخراطها في ميدان العمل، فانعكس بشكل مباشر في تبدالت بّنيوية طالت يعود إلى تغير في الوظائف واألدوار الم
األسرة الريفية سواء في ظهور تعاون بين كل من المرأة والرجل، إزاء مشاركتهما مسؤولياتهما وفق ما تشهده األسرة الريفية من تغيرات 

 تهما الداخلية، وعلى النسق الداخلي للمجتمع الريفي المحيط بهما ككل".طالت تبدل في األدوار والعالقات السائدة في نظم أسر 
 التحديات التنموية؛ األم العاملة؛ األسرة الريفية؛ األمن األسري: الكلمات المفتاحية

Mots clés:  Sécurité de la famille; Défis de développement; Mère travailleuse; Famille rurale. 
 

 مقدمــــــــــــــة: 
تعيش األسرة الريفية في لبنان سلسلة تحديات جراء ما تشهده من تحوالت مجتمعية، انعكست على أدوار        

أفراد األسرة في المجتمع المحلي، جراء مواكبتهم لمظاهر الحداثة ولمستجدات العصر. وقد تأثرت مع هذه 
لألسرة التي تمارسها تجاه أفرادها. مما أوجبت هذه التحوالت  المستجدات الوظائف االجتماعية واالقتصادية

المعاصرة إلى انخراط المرأة في سوق العمل تحت تأثير الضغط االقتصادي ومن أجل مساندة أفراد أسرتها في 
تأمين معيشتهم؛ خاصة مع انتشار لمظاهر عجز الرجل الريفي في قدرته على توفير نفقات أسرته، في ظل تنامي 

حتياجات ومتطلبات العصر الراهن. بالوقت عينه نجد بأن هذه التحوالت المجتمعية واالقتصادية قد فرضت على اال
الرجل في اختياره الزواجي للمرأة العامل كشريكة له؛ عند تفكيره ببناء أسرته الصغيرة، لكي يحظى بتأمين مساندة 

رية المعيشية المختلفة. وذلك ضمن االعتراف بمبدأ الزوجة له باألعباء االقتصادية، وتحمل معه األعباء األس
الشراكة والتفاعل الحقيقي في األدوار مع من اختارها زوجة له. إذ نجد بأن المرأة الريفية تساهم عبر دورها كشريكة 
 فاعلة في بناء مجتمعها المحلي، من خالل اسهاماتها االقتصادية التي ترتد في دعم أسرتها بشكل أو بآخر محققة
التنمية االجتماعية واألمن األسري لهم. إذ نلحظ بأن لها دور حقيقي تجاه خدمة مجتمعها الريفي، إضافة إلى 
تحمل مسؤولية أسرتها أناء تحملها أعباء المصاريف، والعمل من قبلها على تأمين كافة المستلزمات المادية 

سكان، التي فرضتها ا لتطورات االقتصادية واالستهالكية المعاصرة تجاه والخدماتية المختلفة من تعليم وطبابة وا 
 أفراد عائلتها.

                                                           
1 fidamasri4@gmail.com 

mailto:fidamasri4@gmail.com
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تعليمي بارز ساند انخراطها مهنياً  في -بالمقابل نجد بأن تدخل المرأة المهني يعود إلى توفر عامل ثقافي       
تنوعة التي مختلف مجاالت العمل، أال وهو متابعتها التحصيل العلمي ونيلها الشهادات والتخصصات الجامعية الم

قد حصّلتها عبر متابعتها الدراسة من جهة؛ ال سيما متابعتها الدراسات العليا وصوالً  للدكتوراه بمختلف 
االختصاصات التي توفرها الجامعات في لبنان. ومجاراتها للتخصصات المستحدثة المرافقة للثورة التكنولوجية التي 

ل النسق الثقافي للمجتمع الريفي فكرة انخراط المرأة ميدان العمل ترافق المجتمع اإلنساني الراهن. إلى جانب تقب
بمختلف مجاالته من جهة أجرى. وكل ذلك من أجل تحقيق طموحها وذاتها واستثمار علمها بما ينفع مجتمعها 

 وخدمة ألسرتها وأمنها المعيشي في آنٍ  معًا. 
لتنفيذ هذه الدراسة، تبرز من خالل تقصي الدور التنموي للمرأة األسباب الموجبة بناء على ما تقدم، نجد بأن       

الريفية العاملة وما تعيشه من تحديات جمة في سبيل تحقيق األمن األسري. انطالقاً  مما ُتحققه من إسهامات 
انعكس ذلك في تحوالت عديدة أصابت بّنيان األسرة الريفية.  تجاه أفراد عائلتها جراء انخراطها ميدان العمل؛ وما

جراء التغيرات المجتمعية التي يشهده الريف فيما بعد الثورة التكنولوجية، وما تعيشه المرأة الريفية العاملة من 
 تحديات تجاه تحقيق أمن أسرتها بمختلف مجاالتها.

ن ظواهر تتعرض إليها األسرة الريفية، وال سيما مون خالل هذه الدراسة من خالل ما تطرحه م أهمية وتكمن      
التعرض إلى التحديات التي قد تواجهها المرأة في تحقيقها ألسرتها أمنها االجتماعي. خاصةً  بأن المجتمع الريفي 
يعيش الكثير من التبدالت على صعيد العالقات األسرية، انطالقاً من تبدل لألدوار المفروضة على كل من 

زوجيين. وهذه التحوالت المجتمعية قد نتجت جراء انخراط المرأة في ميدان العمل، وما يفرضه عليها هذا االلتزام ال
بطبيعة عملها من تمضية أوقات مطولة خارج المنزل، وتغييب لدورها في متابعة شؤون عائلتها وأبنائها. وهذا 

عن واجباتها األسرية من أجل تأمين مستلزمات  الغياب النهاري المطول عن منزلها؛ يجعلها في حالة تقصير
عملها وما يتطلبه من شروط وأعباء وظيفية، وااللتزام بالدوام والقيام بالدور والواجبات المهنية المفروض على المرأة 
ة العاملة. وهنا تبرز األهمية التي تكمن وراء دراستنا هذه، خاصة أن هناك ندرة بحثية في دراسة التحوالت األسري

والمجتمعية للمجتمع الريفي المعاصر، وما يشهده من تبدالت عميقة األثر جراء انخراطه بمظاهر الحداثة الذي 
انعكس على البنية الداخلية لهذا المجتمع، أفقدته شيء من الخصوصية المجتمعية الذي كان يتمتع به سابقاً  لدى 

 مجتمعنا العربي بشكل عام واللبناني بشكل خاص. 
التي تسعى إلى تحقيقه هذه الدراسة؛ الكشف عن أبرز التحديات التنموية التي تواجهها األهداف ن أبرز فم    

المرأة العاملة والموظفة في المجتمع الريفي وفق ما تحققه من دعم اجتماعي واقتصادي لألسرة المحيطة بها. إلقاء 
بمختلف جوانبها. إلقاء الضوء عن واقع األسرة  الضوء على أبرز إسهامات األم الموظفة تجاه تعزيز أمن أسرتها

الريفية وما تتعرض إليه من تحوالت في العالقات والوظائف جراء دخول األم نطاق العمل، والتي تنعكس على 
توزيع األدوار التي ُيمارسها أفرادها ضمن النسق العائلي الموسع. فضالً  عن تحقيق أهداف عديدة نسعى إلى 

 الدراسة السوسيولوجية، وأبرزها هي: تحقيقها عبر هذه 
 تبيان التحديات التي تواجهها المرأة العاملة إزاء واجباتها األسرية ومتطلبات األعباء المنزلية المختلفة.   .1
 التحُقق من االنعكاسات التنموية لعمل المرأة المهني على ُبنية أسرتها وأمنها االقتصادي.  .2
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 على الدور التربوي ألبنائها ومتابعة شؤونهم وقضاياهم. تبيان أثر عمل المرأة خارج منزلها .3
 تحديد التحوالت التي تواجه األسرة الريفية من تبدل لألدوار والعالقات في المجتمع الريفي المعاصر. .4
 كشف التحديات التي تواجهها األسرة الريفية في أمنها ودورها كوحدة مجتمعية أساسية ضمن المجتمع األوسع.  .5

األسرة الجماعة األولية األساسية التي َتضمن للمجتمع استقراره وُتحقق أمنه وتماسك ُبنيته الداخلية،  ُتعد      
بحكم ما تمارسه من أدوار ووظائف عديدة تتحمل عبرها األسرة مسؤولياتها تجاه أبنائها وأفرادها. حيث تقوم األسرة 

بار السن من جهة أخرى. في ظل تفاعل بين أكثر من بتوفير سبل الرعاية المختلفة سواء لألبناء من جهة أو لك
ثالثة أجيال ضمن وحدة سكنية واحدة. بالوقت عينه فإن المرأة ُتشكل العنصر األساسي والمحوري في متابعة 
شؤون أفراد أسرتها تجاه تعزيز أمنهم األسري واستقرارهم العاطفي واالجتماعي. وهذا الدور يتحدد تبعاً لما يفرضه 

لنسق الثقافي الموروث من أدوار أسرية مناطة بالمرأة وألزمها تحمل مسؤوليات عديدة؛ كالواجبات المنزلية عليها ا
عداد األبناء ورعاية شؤونهم وما إلى ذلك من مهام فرضها المجتمع عليها ضمن الفضاء الداخلي التي تتمحور  وا 

 دراستنا هذه.  إشكاليةحوله 
تتعرض إلى الكثير من التحوالت والتبدالت في األدوار بين كل من المرأة الرجل كما نجد أن األسرة الريفية      

على غرار ما هو متعارف عليه، والممتد للموروث الثقافي الذي َنمط دورهما بالعمل خارج المنزل للرجل والعمل 
نزل، وأيضاً بحكم االلتزام طويلة خارج الم داخل المنزل للمرأة. فنظراً  لدخول المرأة ميدان العمل وتمضيتها أوقات

المهني وااللتزام القانوني الوظيفي المفروض عليها ضمن مهنتها، فإنه شكل كل ذلك تحدياً  بنيويًا ووظيفياً على 
أسرتها ومكوناتها كوحدة مجتمعية في ظل المجتمع الريفي وسماته الخاصة.  كما شكل تحديا تنموياً  بالوقت عينه 

عاملة من مختلف الجوانب؛ أي االجتماعي واالقتصادي والوظيفي المناط بهذه الجماعة على أمن أسرة المرأة ال
 األولية. 
من تغيرات  له بالوقت عينه تعيش األسرة الريفية تحوالت جذرية داخل المجتمع الريفي، وفق ما تتعرض       

بنيوية في شكل األسرة الذي آل إليه مؤخرًا فأصبحت أسرة نواتية بشكل عام تتألف من أب وأم وأوالد فقط ضمن 
داخلية وشكل العالقات التي تسود بين أفرادها. وحدة سكنية واحدة؛ فضالً  عما تشهده من تبدالت في ُنظمها ال

كتأثير مباشر لعامل دخول المرأة ميدان العمل؛ مما ينعكس على الدور األسري للمرأة ويؤدي إلى تبادل في توزيع 
تنموية بـــــــ "ما هي أبرز التحديات التساؤلنا األدوار فيما بينها وبين الرجل تجاه أفراد أسرتهما النووية. وعليه يكمن 

لعمل المرأة على أمن أسرتها الزواجية وما ُتحققه من انعكاسات بنيوية عديدة أدت إلى التحوالت األسرية التي 
تتفرع بعدد من التساؤالت نثير من خاللها أبرز التحديات التنموية لعمل المرأة  تشهدها في المجتمع الريفي؟"، ومنها

 خارج المنزل على أمن أسرتها، وهي: 
تستطيع األسرة الريفية تحقيق أمنها االجتماعي وممارسة دورها كوحدة مجتمعية أساسية في ظل كيف   .1

 انخراط المرأة ميدان العمل؟
 هل أن دخول المرأة ميدان العمل ساهم في تحقيق األمن االقتصادي ألسرتها؟ .2
 ية ألبنائها؟كيف ينعكس عمل المرأة خارج منزلها على الدور التربوي إزاء عملية التنشئة االسر  .3
 ما هي أبرز التحوالت التي تصيب بنيان األسرة الريفية من حيث األدوار والعالقات؟ .4
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 ما أبرز التحديات والضغوطات التي تواجهها األم العامل تجاه تحقيق األمن األسري؟  .5

ور كل من فاألسرة تقوم في المجتمع الراهن على تضافر جهود كل من الطرفين األساسيين المتمثل بد        
الزوج والزوجة، وما تحكمها من عالقات وُنظم َتضمن للمجتمع وحدته وتساهم في تعزيز تماسكه الداخلي. فصالح 
األسرة وأمنها ُيعتبر من العوامل األساسية التي تضمن للفرد أمانه واستقراره. إذ أن العالقات المجتمعية تتجذر 

ة الدم وصلة القرابة، الذي يتجسد ضمن وحدات أسرية واحدة وتنحدر من أطر ممتدة إلى عالقات تحكمها رابط
بمختلف تفرعاتها وأشكالها. والجدير بالذكر هنا إن هذه التحوالت المجتمعية التي رافقت األسرة، وما طالت من 
 تبدالت لألدوار وللعالقات وللشكل في تركيبة األسرة الذي يسود اليوم، يعود إلى تحوالت عميقة امتدت جذورها
للتحوالت االقتصادية واالجتماعية العالمية، وما رافق من ظهور لممارسات جديدة نجمت عن هذه التغيرات. ولعل 
أهم التغيرات التي واجهت األسرة العربية ككل، تكمن في تبدل عميق لطبيعة العالقات واألدوار التي يمارسها كل 

اسية "بأن دخول المرأة ميدان العمل قد شكل تحدياً  األسفرضيتنا من الطرفين المؤسسين لألسرة، وعليه تكمن 
تنموياً بالغ األهمية على األمن األسري سواء من تحقيق أمن معيشي واستقرار من جهة أو من خالل وجود 
ضغوطات نفسية تعيشها المرأة العاملة جراء سعيها للتوفيق بين دورها المهني ودورها المنزلي. مما انعكس بظهور 

وية طالت األسرة الريفية سواء من خالل توزيع األدوار والعالقات السائدة في نظمها من جهة، وعلى تبدالت بني
فتتفرع منها عدد  النسق الداخلية للمجتمع الريفي من جهة أخرى" فلكي نحلل فرضيتنا هذه ونتثبت منها ميدانيًا،

 : من الفرضيات وفقاً  للمتغيرات التي تشتمل اليها منها، وأبرزها هي
إن دخول المرأة ميدان العمل قد ساهم في تحقيق األمن االقتصادي ألسرتها عبر مشاركتها الواجب المعيشي  .1

 تجاه أفرادها، مما انعكس على تمكينها عبر مشاركة تنموية فاعلة في خدمة أسرتها ومجتمعها.
توزيع األدوار األسرية، وعالقاتهم قد تعيش األسرة الريفية تحوالت عديدة تواجهها كل من المرأة والرجل في  .2

 األسرية والزواجية.
 هناك وجود لداللة إحصائية بين عمل المرأة خارج منزلها ألجل وظيفتها وبين الدور المنزلي تجاه أفراد أسرتها. .3
 قد يكون هناك ضغوطات تواجهها األم العامل أسرياً في ظل سعيها للتوفيق بين أدوارها المتعددة. .4
 سرة الريفية تحديات جمة في تحقيق أمنها االجتماعي وممارسة دورها كوحدة مجتمعية أساسية.قد تواجه األ .5

فكلما تغيرت وظيفة األم ودورها كلما انعكس ذلك تجاه تبدل  النظرية الوظيفيةنعتمد في دراستنا هذه على      
وساهم في تحول دورها ووظيفتها األسرية األساسية وفق ما يفرض عليها من  وتغير األدوار لدى أفراد األسرة،

واجبات منزلية؛ وما يقع على عاتقها من مسؤوليات ووظائف تجاه أفراد أسرتها وأمنهم االجتماعي بشكل عام. 
ات تمتد حيث أن األمن األسري يتأثر بوظيفة األم، ودورها تجاه أفراد أسرتها وما يسودها من عالقات وسلوكي

المنهج السوسيولوجي الوصفي لوظيفة األم األسرية. وعليه، سوف يتم تنفيذ خطوات هذه الدراسة على ضوء 
بواسطة المسح االجتماعي عن طريق عينة قصدية تتوجه إلى كل أسرة تكون فيها الزوجة موظفة أو لديها مهنة 

 اسة(. عكار )كنموذج للدر -المجتمع الريفي المتمثل في ببنين ضمنما، 
اإللكترونية  تقنية االستمارةويتم تجميع البيانات التي تتصل بمتغيرات دراستنا هذه، عبر استخدام         

"حسب برنامج غوغل درايف"؛ والموجهة إلى األم العاملة في األسرة الريفية خاصة ان شبكة االنترنت أصبحت 
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عرض النتائج سوف تتم عبر استخدام أساليب و  صياغة البياناتككل. أما متوفرة في كل منزل في لبنان 
 مصطلحات الدراسة(. SPSSاإلحصاء الوصفي واالستداللي؛ باالستناد إلى الفرز اإللكتروني عبر برنامج )

األساسية من عدة مفاهيم تتعلق بموضوعنا هذا وهي: األمن األسري؛ التحديات التنموية؛ عمل األم؛ األسرة 
 متعلقة بها هي:الريفية، وأبرز التعاريف ال

: ال نستطيع أن نحدد معنى األمن األسري إال من خالل تحديد المقصود لكل من مفهوم األمن األسري       
األمن اإلنساني ومفهوم األسرة. فيشتمل مفهوم األمن على كل ما يعزز استقرار اإلنسان في حياته اليومية 

من تهديدات الجوع األمن اإلنساني: " بأنه حالة تتضمن تحقيق األمان  عدنان ياسين مصطفىوالمعيشية، فيعرف 
والمرض والقمع والحماية من االنهيار والتمزق المفاجئ والسريع من أنماط الحياة اليومية في البيت أو أماكن العمل 

( بينما هناك تعاريف كثيرة قدمها لنا 3، ص:2010،عياد حسين محمد علي. )1أو في المجتمعات المحلية"
فقد عرفها بأنها النظام لندبرج "سرة، ونشير منها إلى تعريف سوسيولوجيين عرب وأجانب حول المقصود من األ

اإلنساني األول ومن أهم وظائفها إنجاب األطفال والمحافظة على النوع اإلنساني كما أن النظم األخرى لها أصولها 
ديني نمت في الحياة األسرية، فأنماط السلوك االجتماعي واالقتصادي، والضبط االجتماعي والتربية والترفيه وال

( فاألمن األسري إذا هو ما تقوم به األسرة من مهام وأعباء تعزز 4، ص:2013 نبيل حليلو،. )2أوالً داخل األسرة"
لدى أفرادها األمن واالستقرار األسري النفسي والعاطفي والخدماتي، تصون حياتهم وتقييهم المخاطر وتعزز 

 بها عبر وظائفها المناط بها.سلوكيات آمنة انطالقاً  من مسؤوليات محددة تقوم 
 

؛ ُيفسر لنا معج المعاني الجامع كلمة تحديات " كجمع لتحدي بأنها مواجهة المخاطر أو التحديات التنموية     
)معجم المعاني الجامع  3" ُيقصد به إنذار شخص بفعل شيء مع الّتلميح إلى عدم قدرته عليهمجابهتها، كتعبير 

تنمية فيقصد به إجرائياً توفير رفاهية اإلنسان وتعزيز أمنه واستقراره عبر تحفيز اإلنسان اإللكتروني(، أما مفهوم ال
نفسه على مواجهة مشاكله، وتخطي التحديات التي تحد من قدراته. فالتحديات التنموية ُتشير إلى قصور معين 

ى التدخل المباشر لتخطي هذا َتحد من تحقيق أهداف تسعى إليها البرامج اإلنمائية، فيتطلب الوعي والقدرة عل
القصور وتجاوز كافة المعوقات التي تواجه أي استراتيجية تنموية تجاه المجتمع. وقد أشار جورج قرم بأن " السمة 
األساسية للقصور التنموي العربي تتجسد بشكل خاص في عدم القدرة على تعبئة الموارد المتاحة، وبشكل خاص 

  (3، ص:2011، جورج قرم) 4ي تمتاز بها الوطن العربي"الموارد البشرية المتنوعة الت
؛ ُتشير األم إلى تلك المرأة المتزوجة ولديها أبناء ترعى شؤونهم ضمن أسرتها التي كونتها ضمن األم العاملة      

األطر الشرعية والمعترف بها من قبل المجتمع. فمع انخراط األم في ميدان العمل أصبحت اصطالحيًا أماً  
الً ؛ أي تقوم بدور مهني ووظيفي لقاء راتب معين تعين به نفسها وأسرتها، إلى جانب دورها األساسي كربة عام

منزل تتولى القيام باألعباء المنزلية. وما ينعكس عليها من جراء ازدواجية األدوار كأم من ناحية وكعامل ضمن 
من خالل  كاميليا إبراهيم عبد الفتاحتعبير  مهنة محددة من ناحية أخرى. ومن أقدم التعاريف ما قد جاء عبر

طرحها لهذا المفهوم في كتابها حين عرفت األم العامل بأنها "المرأة التي تعمل خارج المنزل وتحصل على أجر 
كاميليا إبراهيم عبد ) 5مادي مقابل عملها، وهي تقوم بدورين أساسيين في الحياة دور ربة البيت ودور الموظفة"
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( وبالتالي فإن عمل األم خارج المنزل سوف ُيشكل تحدي لها، من خالل تأثير على 110، ص:1985، الفتاح
دورها األساسي داخل المنزل والدفع بها إلى التقصير تجاهه، مما يجعلها أمام تحدي كبير، محوره التوفيق بين 

 الواجبات المهنية والواجبات األسرية المفروضة عليها.
طالحاً فإن األسرة مكونة من أب وأم وأوالد ضمن وحدة سكنية واحدة ترتبط فيما بينهم ؛ اصاألسرة الريفية     

أواصر العالقات الشخصية العاطفية، أما اجراًء؛ فيقصد بها بأنها الجماعة األولية التي يبصر بها الفرد عينه 
نها تلك األسرة التي تعيش في وينتمي لها بيولوجيًا بفعل عامل االنجاب الشرعي. فيما نعرف باألسرة الريفية بأ

المجتمع الريفي؛ ولها خصائص قيمية واجتماعية ممتدة لخصائص الريف ومميزاته الخاصة في هذه البيئة 
االجتماعية. كما، يمارسون أفرادها نوع من التماسك الداخلي فيما بينهم، بشكل خاضع للقوة الجمعية، بالوقت عينه 

ائص الحياة القروية والتي تتلخص في" أنهم يعتمدون على فالحة األرض خص كوبروهومنأثار األنثروبولوجي 
وأنهم ال يعيشون منعزلين تمامًا كما هو الحال في التنظيمات العشائرية والقبائلية. إذ أنهم مرتبطون إلى حد ما 

نشادي ) 6والقبائل" بأسواق المدن ولكنهم ينقصهم االستقالل السياسي واالكتفاء الذاتي الذي تتمتع به هذه العشائر
 (266-265ص.ص:  2016،عبد القادر

 متنوعة قد طالت جوانب موضعنا المدروس وأهمها: دراسات بحثية وبناءً  على ما تقدم فإن هناك 
" دراسة ميدانية على عينة من أسر متفوقي إكماليات مدينة  ً إسهام األسرة التربوية في تفوق األبناء دراسيا" .1

، حيث سميرة ونجنبسكرة، وهي دراسة بحثية من أجل نيل شهادة دكتوراه ضمن علم اجتماع التربية، من إعداد 
أبرزت عبرها اسهامات األسرة تجاه النهوض بالمستوى الدراسي لألبناء وما توفره من عوامل تعزز لدى األبناء 

فوق الدراسي، انطالقاً  ما تمارس من أدوار خالل عملية التنشئة االجتماعية ألبنائها. كما بينت لنا الدراسة الت
أثر خروج المرأة للعمل على البناء األسري والمجتمعي وما عكس ذلك من تحوالت وتغيرات جمة، من ضمنها 

 تجبر أسرتها على السير في نظام دقيق صارم.أن عمل األم يؤدي إلى تغيير في نظام األسرة ألن المرأة العامل 
وهي مديرة مركز د. دنيا أحمد "، دراسة تعود إلى  دور المرأة في األسرة الخليجية مملكة البحرين نموذجا  " .2

شكاوى المرأة في المجلس األعلى للمرأة. إذ قدمت هذه الدراسة ألجل عرض ندوة بعنوان "تعزيز العالقات بين 
. وقد تناولت عبر دراستها هذه واقع األسرة 2011فبراير  11-10التعاون وجمهورية كوريا" ضمن دول مجلس 

الخليجية وفق متغيرات النمو السكاني، الفئة العمرية، متوسط حجم األسرة، الخصوبة ...إلخ. كما بينت ما أولته 
مجتمع إضافة إلى رعاية أسرتها دول مجلس التعاون من حماية للمرأة بما يكفل تمتعها بكامل حقوقها في ال

وأوالدها. كما بينت الدراسة أبرز التغيرات اإليجابية التي تطرأ على وضع المرأة في المنطقة الخليجية، وفقاً لتأثرها 
بالتغيرات العالمية الخارجية مستندة على األصول اإلسالمية والضوابط المحلية وفق ما يخدم المرأة وأسرتها 

 7ويحقق طموحها."
، تطرح عبر دراستها د. نادية فرحات"، مقال علمي ُمحكم من إعداد عمل المرأة وأثره على العالقات األسرية" .3

هذه أثر خروج المرأة للعمل على العالقات األسرية، من منظار خروجها للعمل وانعكاس ذلك على عالقاتها 
ذلك على الحياة األسرية ككل وما نتج عنها من باألوالد وتنشئتهم أو عالقاتها بالزوج وتأمين متطلباته، وانعكاس 
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تبدل لدور المرأة وتطوير لمركزها االجتماعي. فعمدت عبر هذه الدراسة إلى تبيان اآلثار اإليجابية والسلبية 
 لخروج المرأة للعمل على حياة أسرتها، وعلى المنظومة االجتماعية ككل. 

للمشاركة في الملتقى الوطني الثاني حول االتصال وجودة الحياة "، بحث مقدم المرأة العاملة والعالقات األسرية" .4
إذ تم طرح ضمن  أ. د. إيمان محاميد و أ. د. سليمة بوطوطن.، من قبل 2013أفريل  10و 9في األسرة، أيام 

هذه الدراسة البحثية؛ دوافع خروج المرأة للعمل، من خالل وجود حاجة اقتصادية ألجل كسب قوتها وحاجة األسرة 
لالعتماد على دخل المرأة. وقد توصلت الدراسة إلى وجود الكثير من النساء العربيات قد يجدن أنفسهن اليوم في 
صراع مع صورتين صورة تقليدية يحملها التراث والماضي، وصورة واقعية ومستقبلية تعكسها حياة النساء اليوم. 

واجهه النساء اليوم جراء ما هو متوقع منهن في ظل كما أدت الدراسة إلى نتيجة ومفادها بوجود معاناة كبيرة ت
سيطرة للعادات والتقاليد التي تحدد أدوار كل من المرأة والرجل. كما توصلت الباحثين إلى وجوب وعي مجتمعي 
يساهم في تشجيع التوازن بين دوري المرأة خارج المنزل وداخله بضرورة تقديم الخدمات والتسهيالت الالزمة 

 ب األهمية الكبيرة التي تحققها المرأة داخل األسرة.للمرأة، بسب
" من وجهة نظر القيادات النسائية )التجربة العراقية(، وهو عبارة عن بحث مشكالت تبوء المرأة للموقع القيادي"  .5

. إذ تم طرح واقع المرأة القيادية، د. أنعام عبد اللطيف الشهابي، ود. موفق حديد محمدمشترك مقدم من قبل 
تتضمنه من استراتيجية لبناء قدراتها، وتعزيز كفاءتها، خاصة ان أهم شروط االستراتيجية النجاح الوظيفي  وما

هو قدرة المرأة على التوفيق بين قوة الموقع الوظيفي وبين دورها األسري العائلي، وكيفية التعامل مع الزمالء في 
ها وكفاءتها. وقد بينت الدراسة عدة نتائج، تم عبرها العمل والعمالء والمراجعين واكساب الثقة اآلخرين بقدرت

التحقق من الفرضيات بواسطة المعامل اإلحصائية، ومن أهم النتائج التي توصلت اليه بأن غالبية عينة البحث 
 هن من فئة المتزوجات وهذا ما يخلق األعباء العائلية التي تثقل كاهل المرأة وتؤثر على مستوى أدائها.

فإن دراستنا هذه تسعى إلى تبيان التدخل المهني للمرأة والتحديات التنموية التي تواجهها  جدير بالذكر هناوال        
 أسرتها، وما تحققه من أمن أسري في المجتمع الريفي، كجانب لم يسبق تناوله بحثياً  سابقًا.

؛ األمن األسري وتحدياته التنموية في المجتمع الريفي.     أوال  
تعتبر وحدة األسرة الضامن الحقيقي لوحدة الجماعة في المجتمع الريفي، وفق ما يسودها من عالقات           

وسلوكيات متنوعة ومتماسكة داخلياً  تبعاً  لرابط الدم. ولعل أهم السلوكيات السائدة في األسرة الريفية تلك التي 
راته الحياتية الطويلة، وتقديساً  لحكمته في اتخاذ القرارات أو تمتاز بالخضوع لألكبر سنًا احتراماً  وتقديراً  لخب

اإلجراءات أو حل مشاكل يواجهها أحد أفراد األسرة في حياته اليومية. فصالح األسرة ُيعتبر من األسس الذي 
، فصالح َيضمن للمجتمع صالحه وتماسكه الداخلي سواء المجتمع الحضري أو المجتمع الريفي على حدٍ سواء

. لذا شكل للمجتمع هاجس كبير في بذل سرة واستقامتها ُتشكل من معايير أساسية لصالح المجتمع وتكاتفهاأل
المزيد من الجهد؛ ألجل الحفاظ على أمن األسرة، يقينًا منه ما يحققه األمن األسري من آثار على تنمية المجتمع 

  وانضباطه، ونموه بمختلف الميادين.
رة تعود إلى دور األسرة في منح الفرد شرعية وجوده وأيضًا إلى دورها تجاه تنظيم بنية وهذه األهمية الكبي     

المجتمع ككل. فهي الُمحضن األول لإلنسان. أي أنها تعتبر اللبنة األولى في المجتمع ولبنة مكوناته وفق ما تؤديه 
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جتمع به وبنسبه. فإذا تحقق أمن األسرة من أدوار قانونية لوجود الفرد بيولوجياً  وظهوره للحياة، بشكل يعترف الم
وصلح بنيانها فإنها تحفظ أمن المجتمع من داخله وتعزز انضباطه وتماسكه ووحدته. فاألسرة العربية ككل، واألسرة 
الريفية بشكل خاص؛ إذا وعْت لدورها تجاه ما تمارسه من أدوار ووظائف فإنها سوف تحقق أمنها وأمن أفرادها. 

ق وحدة البناء الداخلي للمجتمع مما يساهم في تحقيق تنميته بمختلف األصعدة؛ تبعاً  لما يحققه وهذا كفيل لتحقي
 د البشرية وبناء نسقهم القيمي من مبادرة ومشاركة فعالة.األمن األسري من آثار تربوية خالل إعداد الموار 

 األمن األسري وآثاره التنموية في المجتمع الريفي:   (أ
رة تجاه المجتمع كيان مستقل بوحدته الداخلية، فهي ُتعتبر دولة مصغرة لما تتمتع من تنظيم ُتجسد األس        

داخلي مؤسساتي أشبه ببنيان الدولة وتنظيمها. حيث أن لألسرة هرمية متدرجة يهيمن عليها األب كربٍّ لها ومسؤول 
أي ُيشرف على تأمين أمور رعيته أعلى عن شؤونها وتدبير حاجاتها، وما يجسده من سلطة تشبه سلطة الحاكم؛ 

المتمثلة بأفراد أسرته "سواء األوالد أو بقية األفراد فيها". بالوقت عينه ُتشكل األسرة أصغر مكون أساسي للمجتمع، 
نظراً  لما تحققه من أدوار ووظائف تؤمن عبرها احتياجات الفرد بمختلف مصادرها، محققة بذلك أمنه واستقراره 

فتمتاز األسرة الريفية من اطن صالح يتمتع بالقيم األخالقية وِحّس المسؤولية تجاه بناء وطنه. الكفيل إلعداد مو 
تماسك بّنيوي ممتد للعصبية العشائرية ولالرتباط الخاضع لالنتماء األولي الذي ُيهيمن على الفرد وخياراته المجتمعية 

ْب عبره الوعي الفردي بحكم سيطرة كبيرة للوعي المختلفة، ضمن ضروب من التضامن اآللي الميكانيكي. إذ، ُيَغي
الجماعي، والمهيمن على سلوك الفرد وعالقاته الممتدة إلى ُنظم الفالحة وما ُيسيطر على البيئة الريفية من أساليب 
العيش الزراعية والحرفية اليدوية. فُيعايش الفالحين في الريف ضمن حياتهم األَسرية؛ ومن سلوكيات وطباع ممتدة 

يمان بقدرة هللا وقدره.ل  لحياة القروية البسيطة وخصائصها البّنيوية المرتبطة بالقدرية وما تجسده من تقوى وا 
فاألمن األسري ُيعتبر من العناصر األساسية التي تساند العملية التنموية ضمن المجتمع الواحد وال سيما        

من األسري وبناء األسرة وتحديد وظائفها وأدوارها وأساليب لدى المجتمع الريفي األهلي. "ولهذا كانت األسرة واأل
وأركان وشروط إنشائها وحقوق وواجبات كل فرد فيها، وأساليب التربية وأساليب مواجهة األزمات والمشكالت 

ها داخلها، هو المعجزة الكبرى التي تحقق بناء المجتمع والدولة اآلمنة القوية، وأساليب بناء األسرة وتحديد وظائف
وحقوق كل فرد فيها وتحديد أدوارها ووظائفها كمؤسسة تحقق األمن الشامل وبناء وتربية األبناء، وكمؤسسة تحقق 

)  8المودة والصحة والسكن داخل المجتمع، وكجهاز وحيد له حق إمداد المجتمع بأعضاء ُجدد هم مواطني الدولة"
 ( 2، ص:نبيل السمالوطي

ن بأن هناك ارتباط وظيفي بين تحقيق األمن األسري من جهة، وبين تعزيز األمن ويؤكد العديد من الباحثي      
المجتمعي والتنموي من جهة أخرى. وذلك بحكم ما تتواله األسرة من تحمل مسؤولياتها تجاه الفرد، ال سيما المسؤولية 

ما تتشكل لديها من مبادئ التربوية عبر إعداد شخصية الفرد تتمتع بالمشاركة واالنخراط ببناء مجتمعها، وعبر 
والمقصود باألمن اأُلَسري هو ما تنتجه األسرة َأْمًنا عقائديًّا وأخالقيًّا تجاه إعداد قيمة وعقائدية وفكرية منذ الصغر. 

أبنائها. فصالح األسرة يعتبر الركن األساسي الذي ينعكس في صالح األمة ككل، والعكس هو صحيح، متى 
تجاه أبنائها، فإنها تدفع بهم لالنحراف االجتماعي. والعكس هو الصحيح فمع توفر تتخلى األسرة عن وظائفها 
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االنضباط األسري فإنه يقي المجتمع الفساد واالنحالل األخالقي؛ ويقي الفرد الفساد بمختلف مظاهره المنتشر 
 مؤخراً  في مجتمعنا الراهن. 

يعتبر صالح األخالق والقيم الفردية من صالح األسرة وتماسكها في غرسها لدى األبناء القيم الدينية والمبادئ       
الصالحة؛ والتي يترجمها أفرادها في تصرفاتهم وسلوكياتهم المختلفة تجاه خدمة المجتمع. وهذا ما ُيشكل ركن 

بما يضمن له استقراره الداخلي، ويحفظه من أي فساد  أساسي ألي أهداف تنموية يسعى المجتمع إلى تحقيقها،
ممكن أن ُيفتت بنيته الداخلية، فضاُل عما ينتج عنه من تعزيز أمنه المجتمعي ورقيه وتقدمه. فهذا هو المقصود 
من مفهوم األمن اأُلَسري وما يشتمل عليه من قدرات بناءة تجاه الموارد البشرية المكونة للمجتمع ديموغرافيته. 

الخصائص السكانية تتحدد وفق خصائص األسرة وبنيتها، والتي ُتعتبر أهم جماعة في تحديد ديموغرافية المجتمع ف
 وخصوبته والسمات السكانية األخرى.

بالوقت عينه نجد بأن وحدة المجتمع الريفي وتماسكه الداخلي ينطلق من وحدة األسرة وتماسكها وترابط       
لف المواقف الحياتية التي يمكن أن يعترضون إليها، بطريقة ال يسهل اختراقها أو شرذمة أبنائها فيما بينهم؛ بمخت

فإذا كانت  .صفوفهم بسبب سيطرة عامل التضامن الميكانيكي السائد فيما بينهم؛ والمحكوم لعنصر رابطة الدم
صالحين يتمتعون بالمسؤولية األسرة محفوظة في أمنها أي محفوظة في دينها وأخالقها وانضباطها، خرَّجت أفراًدا 

وروح المشاركة في خدمة اآلخر المحتاج، فينشرون الخير أين يحّلون، ويدفعون الشر، ويحافظون على أمن 
مما يحقق للمجتمع المحلي جدوى تنموي فاعل لبنيانه. أي أنها ُتخرج أفراد يتمتعون بالعناصر  المجتمع كله،

التي تكفل للمجتمع تنميته. حيث نلحظ أن أي برنامج تنموي بحاجة إلى  المجتمعية األساسية القيمية واألخالقية
مشاركة خالقة من قبل الموارد البشرية بشكل فاعل عبر المساهمة في استراتيجيته، والضامنة نجاحه تجاه تحقيق 

نما لينتفع . نبيل السمالوطي بأن "التنمية ال توظف لصالح طبقة أو طائفة أو أهدافه المنشودة. وهنا ُيشير د فئة، وا 
أي أن  (8، ص:نبيل السمالوطي) ".9بعائدها الجميع. وتوظف لتحقيق حد الكفاية والغني لكل اعضاء المجتمع

عملية التنمية سوف ُتساهم في توزيع عادل للثروات بين فئات المجتمع وموارده، كلٍ  حسب حاجاته، وميادين 
مع وهو األسرة التي تكفل للفرد تأمين احتياجاته وتطوير قدراته، عمله ونشاطه تجاه بناء مجتمعه بدأً من أصغر تج

 إذ ُتعده كمواطن صالح يتمتع بالمواطنة ويتحمل المسؤولية في خدمة مجتمعه المحلي الريفي بشكل عام.
 مكونات األمن األسري ومفاعيله التنموية ضمن المجتمع الريفي:  (ب
التي يضمن للفرد استقراره وأمنه وأمانه بمختلف الجوانب واألبعاد  ُيعد األمن األسري من المكونات األساسية     

فمن خالل نظرًة فاحصة وسريعة؛ لما ورد في القرآن التي ُتشكل شخصية الفرد وتحدد مواقفه واتجاهاته السلوكية. 
، فتبدأ هذه العناية وباألوالدالكريم، وحديث الرسول صلى هللا عليه وسلم، من التوجيهات حول العناية باألسرة 

أوالً من لحظة تكوين األسرة، أي الخيار الزواجي من قبل كل من الطرفين. فقد نصت الكثير من األحاديث على 
ضرورة ِحسن االختيار للشريك الزواجي، سواء من قبل الرجل أو من قبل المرأة، مع التشديد على توفر مَكون 

ختيار. ألن أمن األسرة وأمانها يرتكز على كال الطرفين األساسيين المكون األخالق كشرط رئيسي في ِحسن اال
لها، أي المرأة والرجل وما يتمتعان به من نضج وخبرة حياتية؛ ُتشكل السند والمرجعية لألبناء أثناء تحقيق لهم 
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األسرة على توفيره الرعاية واألمن األسري. وال يتحقق األمن األسري إال من خالل توفير مكونات أساسية تعمل 
 بأحسن الطرق ألفرادها، وأبرز هذه المكونات هي:

: الذي يتجسد من مشاعر يوفرها األهل لألبناء، وألعضاء أسرتهم، من محبة وعطف األمن العاطفي والنفساني-1
ل وعطاء غير محدود تمتد جذورها للعالقة الشخصية النابعة من رابطة الدم. فهذه العاطفة قد غرسها البارئ ج

وعلى في بنية اإلنسان النفسية بحيث ال يستطيع أن يتوازن سلوكياً  من دون أن يحظى بالدعم النفسي والحنان 
األسري، ال سيما منذ الصغر. فاألمن العاطفي ُيعتبر من أهم مكونات التي ُتساهم في تنمية شخصية اإلنسان 

سع عطاء الغير محدود من قبل األم التي تمارس بشكل متوازن، وخاصة عاطفة األمومة التي ُتجسد بمعناها الوا
 أدوارها تجاه أفراد أسرتها دون أي مقابل، تحت تأثير الدافع العاطفي والوجداني الدفين بمشاعر األمومة.

إن أمن األسرة يتشكل من خالل انضباط أفرادها، وتمسكهم باألخالق الصالحة والسمو بالضمير  :األمن األخالقي-2
ع من محبة وعطف تجاه اآلخرين؛ بحيث يكونون أفراد صالحين في المجتمع. فاألسرة تهتم كثيراً  الخّير وما يتمت

بالجانب األخالقي، أثناء تنشئة أبنائها منذ الصغر لكي ُيصبح كل فرد منهم جنديًّا صالًحا ومواطن فاعاًل، يدافع 
يمكن أن تفتك بالمجتمع ضمن محيطه عن مجتمعه وُيحارب بشراسة ضد الشبهات أو األخطار أو األضرار التي 

االجتماعي المباشر. وننوه هنا بأن انتشار الفساد واالنهيار المجتمعي إذا بدأ من البنية الداخلية للمجتمع الريفي 
لهو أكثر خطراً  مما يأتي من الخارج. وبالتالي فإن التخلخل الداخلي للمجتمع الريفي يبدأ أوالً من خالل التخلخل 

هها بنيان األمن األسري في عقيدة أبنائها وأخالقهم مما يفكك أمن المجتمع، ويؤدي إلى انفراط ِعْقده. الذي يواج
وبالتالي ينتشر نخر السوس فيه الذي ُيفتت التماسك الداخلي وُيهدد نظمه ويكُثر التفلت من قوانينه من قبل 

المجتمع ككل، بحيث نجد بأنه كلما كانت مواطنيه. فال ُبد إذن من الحفاظ على أمن األسرة ألنه أساس أمن 
األسر مترابطة وواعية لدورها في إعداد أفرادها، كّلما خرَّجت أفراًدا صالحي مَحصنين من الداخل نفسياً  وأخالقيًا. 
وبالتالي يصعب على المخربين واألعداء استخدامهم في دروب الشر والفساد ومسار االنحرافات التي ظهر بواردها 

 ألشكال لدى األسرة الحديثة نتيجة تقاعسها عن وظائفها وعدم تحقيق أمنها.بمختلف ا
ولعل هذا الهدف ُيعتبر من األولويات لدى األسرة تبعاً  لما ُتحقق للفرد من تأمين احتياجاته  :األمن المعيشي -3

الدم التي تفرض على  وتوفير رعايته عبر تولي أمنه الغذائي والِكسائي والَخدماتي بمختلف أشكالها، بحكم رابطة
األبوين تأمين احتياجات أفراد أسرتهما، خاصة أن المقصود بمفهوم األسرة المعيشية هو وجود " مجموعة من 
األشخاص يعيشون في نفس المسكن تحت مسؤولية رب األسرة يحضرون ويتناولون عامة الوجبات الرئيسية معاً . 

، ص: 2002 راشدي خضرة،. )10بالدم، الزواج أو المصاهرة" هؤالء األشخاص يرتبطون في الغالب فيما بينهم
( فتتولى األسرة أمن أفرادها المعيشي عبر ما يحتاجون إليه من أسباب الحياة، فعاطفة األمومة واألبوة تجعل 1

العامل األساسي للتضحية من أجل الحفاظ على أمن أسرتهما معيشياً ، وتتكبد عناء التعب والتضحية ألجل توفير 
 ل ما يستلزم من خدمات تفرضها الحياة ومستجداتها االستهالكية ضمن المجتمع المحلي المحيط باألسرة وأفرادها.ك
ويمتد األمن االنتمائي من روح االنتماء الذي يشعر فيه الفرد تجاه أسرته وكّنيته، ووجوده  :األمن االنتمائي-4

الشرعي في مجتمعه ضمن أسرة معروفة في نسبها وحسبها االجتماعي. والجدير بالذكر هنا بأن األمْن االنتمائي 
ئه ضمن العائلة الواحدة تربطهم رابطة يتعزز لدى الفرد انطالقاً  من نظم العالقات القُربى التي يكونها مع أقربا
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محمد وبهذا الصدد ننوه بما أشار إلى الدم والمشاعر العاطفية مكونة معها انتماء الفرد واستقراره المجتمعي. 
رج، التد على قائم نظام في دور القرابة تجاه تشكيل األمن االنتمائي للفرد فيعبر عن ذلك؛ بـــــ" إنها بومخلوف

 جماعة في األخيرة المتمثلة الدرجة في ذروتها الى لتصل القرابي التسلسل في وحدة كأول باألسرة تبدأ حيث
 العالقات قوة مدى عن المصاهرة. وللتعبير كثافة من عالية مشترك، وبدرجة أصل من تكون ما عادة التي القرية
وممتدة  كبيرة أسر الغالب في والتي هي الريف، في األسر مالحظة من لنا الُبد الريفي المجتمع في القرابية

 فمجموع .األسر عشائر هذه تشكل من وغالباً  مشترك سلف من ينحدرون هم، فالقرابية روابطها على ومحافظة
، محمد بومدين دحماني) 11قبيلة" لنا تشكل حيثالمشترك  االنتماء ذات مجموع األسر الكبيرة هي التي العشائر
. وبالتالي فإن الفرد ال يستطيع أن يستقر نفسياً  من دون حصوله على األمن االنتمائي، وتعزيز مشاعر (3ص:

 الجماعة المحيطة به، ال سيما جماعة القرابة التي يتنشأ فيها، والتي ُتعتبر مصدر أمانه وقوته وحصانته النفسية. 
تحقيق أمن األسرة هو توفر الشروط القانونية لوجود  : إن أولى العوامل التي ُتساهم فياألمن القانوني والشرعي-5

األسرة عبر الحصول على شرعيتها القانونية، وفق ما حددته الشريعة الدينية بمختلف المذاهب والديانات، وال سيما 
رجل الديانة اإلسالمية. والّلبنة األساسية لبناء األسرة تقوم على حسن االختيار للشريك الزواجي من قبل كل من ال

والمرأة، مع توفر مقومات شروط عقد النكاح حسب ما تتضمنه الشريعة اإلسالمية. وبهذا الخصوص يشير د. 
نظام األسرة في اإلسالم يبني على اختيار كل من الزوجة والزوج، ألن سعادة في دراسته بأن "بلقاسم شتوان 

وألجل ذلك ال يقوم االختيار على  منهمااألسرة وصالح العائلة يتوقف إلى حد كبير على حسن االختيار لكل 
(. وبالتالي فإن حفاظ األسرة على األسس الشرعية في 235ص:بلقاسم شتوان، ) 12منفعة ذائلة أو حب أعمى"

بداية تكوينها، من تنظيم لعقد الزواج، المهر، النقد، وما إلى ذلك من تنظيم بنيوي لها، سوف يعزز األمن القانوني 
فرد لألسرة في حماية حقوق أفرادها، وكل ما ينتج عنها من مظاهر اإلنجاب، وما يحقق ذلك من ضمان قانوني لل

في ظل اعتراف شرعي لوجوده ضمن المجتمع، ولعل هذا األمان القانوني ُيعتبر من صلب مقومات األمن األسري 
 الذي َيضمن للفرد استقراره وتوازنه النفسي والمعنوي تجاه أقرانه في المحيط المحلي المباشر. 

ارفها ومعتقداتها الثقافية والقيمية لألبناء ويتجسد بما تساهم به األسرة من نقل مع :األمن الثقافي القيمي والفكري-6
ضمن توارث جيلي، يتمثل بنقل جيل القديم للجيل الحديث معارفه الثقافية والقيمية التي ينتمي اليها. فمن أهم 
الوظائف التي تمارسها األسرة هي وظيفة التنشئة االجتماعية لألبناء وتشكيل هويتهم الثقافية، عبر تكوين نسقهم 

، وغرس أفكارهم ومعتقداتهم التي يترجمونها سلوكيًا في مواقفهم، واتجاهاتهم وتصرفاتهم. من هنا تكمن القيمية
أهمية الدور األسري في تحقيق األمن الثقافي ألفراد األسرة الواحدة، ألنها تساهم في تشكيل انتمائهم وتكوين 

ن الفالسفة بهذه الوظيفة؛ لما لها من تأثير ُبّنيوي هويتهم وفق البيئة االجتماعية المحيطة بهم. وقد أهتم العديد م
الذي أولى العناية بدراسة واقع  بارسونزفي تشكيل الخاصية القيمية للَفرد حسب انتمائه المجتمعي. ومن ضمنهم 

ركية األسرة الحديثة وعالقاتها، فُيضيف "بأنه في ظل العائلة الحديثة تكون الوظيفة الوحيدة المترافقة مع مبادئ الح
، دحماني سليمان) 13والترقي الشامل، هي التنشئة االجتماعية ضمن القيم العامة األساسية واألدوار المقترنة بها"

( وعموماً  فإن األسرة "ظاهرة إنسانية عالمية في كل مراحل تطور البشرية وتعتبر النمط المميز لألسرة 31ص:
عة إنسانية يتفاعل معها، وعلى أساسها يتم تشكيل شخصية في المجتمع المعاصر، وأساس ذلك أن األسرة أول جما
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(. فالشخصية اإلنسانية للفرد وما يتمتع بها من مبادئ قيمية ومفاهيم 2، ص:محمد عبد الهادي) 14اإلنسان"
فكرية فإنها تحدد سلوكياته واتجاهاته في الممارسات االجتماعية، فتحرص األسرة على تكوين ممارسات سلوكية 

متجانسة مع الهوية الثقافية والمجتمعية السائدة في مجتمعهم. كما تُعد أفرادها ليكونوا أناس منضبطين متوازنة و 
ومتماثلين مع قيم المجتمع وخصائصه المجتمعية، من أجل أن يكونوا مواطنين صالحين وساهرين على خدمة 

رقي به؛ وهذا ما ُيعتبر ُعنصر مجتمعهم، ومتمتعين بحرص كبير تجاه تعزيز أمن واستقرار وطنهم من أجل ال
 أساسي من مكونات التنمية البشرية.

هنا، فإن هذه الوظائف مجتمعة لها أثر بالغ األهمية في تحقيق التنمية ومفاعيلها تجاه بنيان  والجدير بالذكر     
ن يتشاركان في المجتمع، وال يتحقق لألسرة أمنها إال من خالل تكاتف الجهود بين كل من المرأة والرجل، اللذا

تحمل أعباء أسرتهما. ونشير هنا للدور المناط بالمرأة التي تتولى األعباء األسرية والتي أصبحت شريكة فعلية لدى 
األسرة الحديثة تبعاً  لتحوالت مجتمعية تعرضت إليه المرأة خاصةً  مع دخولها ميدان العمل. إذ أن دور المرأة 

تها أمانها واستقرارها. فهي تتحمل مسؤولية رعاية أفراد العائلة، والسيما ُيعتبر العنصر األساسي لتحقيق ألسر 
المسؤولية القديمة الجديدة المتمثلة بالدور التربوي الذي تمارسه من خالل قيامها بعملية التنشئة االجتماعية لألبناء 

ن ما حدده لها الموروث الى جانب مسؤولياتها الوظيفية تجاه مهنتها. فأصبحت تعيش االزدواجية الشخصية بي
الثقافي من أدوار أساسية ال سيما الدور البيولوجي لدى األسر الريفية القديمة، وبين الشخصية المستقلة التي تؤمن 
 بتحقيق ذاتها وطموحها واستقاللية شخصيتها في مواقفها وآرائها عبر انخراطها ميدان العمل لدى مجتمعنا الراهن.

 عامل في تحقيق األمن األسري:الدور التنموي للمرأة ال (ج
تعتبر اإلسهامات المرأة المهنية ليست وليدة المجتمع المعاصر إنما يعود إلى الماضي البعيد، حيث أنها       

تعتبر من القوى العاملة المنتجة في القطاع الزراعي لدى المجتمع الريفي القديم. ُتساند أفراد أسرتها إنتاجياً  في 
ه الموروث الثقافي لها والمتمثل باإلنجاب والرعاية األسرية. عملها باألرض، إلى جانب الدور المنزلي الذي حدد

فالمجتمع الريفي لم ُيحرر المرأة من أعبائها األسرية وواجباتها المنزلية، بل يذهب إلى تنميط األدوار فيما بينها 
وجبت انخراط وبين الرجل وفقًا لما هو سائد في المجتمع العربي ككل؛ على الرغم من التحوالت المجتمعية التي أ

المرأة في ميدان العمل. فالُنسق االجتماعي الريفي لم يعِف المرأة من مسؤولياتها األسرية، بل حملها تبعات شؤون 
األسرة إلى جانب انشغالها بوظائف أخرى خارج نطاق أسرتها. وعليه نشير إلى الدور المناط بالمرأة الريفية و"أهمية 

فة المجاالت، وفي المقابل تكليف الزوج باإلنفاق عليها وتلبية مطالبها، كل هذا رعاية شؤون الزوج واألبناء في كا
نما يضيف دوراً  آخر لها وعلى المرأة العاملة تحمل الضغوط  َيضع المرأة في موقف ال يبرأها من مهامها التقليدية وا 

صيل المكانة التي تحتلها المرأة ما دامت تريد أن تعمل وتحقق األهداف التي دفعت إليه، ورغم االختالف في التفا
في مختلف الشرائع والمجتمعات إال أننا نكاد نجد شبه توحد في اعتبارها سيدة الفضاء الداخلي والمسؤولة عن سيره 

( حيث نلحظ بإن الموروث الثقافي قد صنف 201، ص:يوسف حديد وبراهمة نصيرة) 15وخدمة الرجل فيه..."
ما زال سائدًا في الوقت الراهن والذي قد انعكس على تحديد مكانة ومركز كل  األدوار بين الرجل والمرأة؛ وهو

 منهما، وتناقله عبر األجيال في ظل الحفاظ على الموروث المقدس. 
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فاألسرة العربية ككل واللبنانية بشكل الخاص لم يعِف المرأة من األعباء المنزلية بحكم أنها هي المسؤولة عن      
خلي ألسرتها. مما فرض عليها أعباء مضاعفة مع دخولها ميدان العمل، انطالقاً  من اسهاماتها تدبير الفضاء الدا

اإلنتاجية إلى جانب اسهاماتها المنزلية تجاه أفراد أسرتها والمجتمع. فشكلت عنصراً  حيوياً  في بناء مجتمعها 
علة تعود بالمنفعة العامة على المجتمع وتحقيق تنميته الخالقة عبر ما تمارسه من أدوار اجتماعية واقتصادية فا

ككل؛ في ظل الُمطالبات النسائية بإحقاق المساواة واالنصاف فيما بينها وبين الرجل. حيث نلحظ بأن" المسائل 
المتعلقة بالمساواة بين النساء والرجال ذات أهمية بالغة في جدول أعمال مؤسسات المجتمع المدني، وخصوصًا 

حسن ) 16قد أصبح تمكين المرأة أمراً  ضرورياً  لتحقيق مستوى أفضل في العملية التنموية..."المؤسسات النسوية. ف
( إذ أن تمكين المرأة يجب أن ينطلق من أسرتها عبر إطالق قدراتها 5، ص: 2010 تيم وابتهاج محمد النادي،

ليس تابع للرجل أي تتمتع بالدونية وتعزيز الثقة بذاتها وبدورها كعنصر فاعل أثناء تنشئتها. كعنصر مستقل بكيانه و 
والمركز الثانوي. وال يتحقق كل ذلك إال من خالل دعم أسرتها لها، سواء األهل أو الزوج. إذ، ُيعتبر دعم الرجل 
للمرأة ومساندته لها في ظل شراكة حقيقية ضمن أسرتها من أولى العناصر التي تحقق للتنمية جدواها. ألن دعم 

اجرائيًا عبر التعاون معها، وشراكته لها في تحمل األعباء المنزلية داخل أسرتهما، والوقوف إلى الرجل لها معنويًا و 
جانبها في رعاية شؤون أفراد أسرتهما، لهو الكفيل تجاه تعزيز قدرتها على االنخراط في ميادين المجتمع االجتماعي 

ستراتيجيتها، كقوى فاعلة في ظل تحوالت تعيشها واالقتصادي، وال سيما المشاركة العملية التنموية أثناء تنفيذ ا
 األسرة اللبنانية، والريفية بوجهٍ  عام.

سهاماتها التنموية.  ثانيا ؛ خصائص تتمتع بها المرأة العاملة في األسرة الريفية وا 
في الريف  إن دراستنا هذه قد تم تقصي بياناتها بواسطة االستبيان اإللكتروني الموجه إلى المرأة العاملة       

العكاري؛ خاصة أنه أصبحت شبكة االنترنت منتشرة لدى جميع أفراد المجتمع وفئاته دون استثناء سواء عبر 
الهاتف الذكي أو الحاسوب، وذلك في ظل الثورة التكنولوجية التي يشهدها المجتمع العالمي ككل واللبناني بشكل 

امرأة عاملة. وقد تم تعبئتها  99اركات في هذا االستبيان خاص. بالتالي تشكلت عينتنا بشكل قصدي بلغ عدد المش
؛ وقد تمثلت خصائص عينتنا اإلحصائية 2018فيما بين األسبوع الثاني من إيار حتى األسبوع األول من حزيران 

 التالي. 1حسب ما ُيبينه لنا الجدول رقم 
 العينة اإلحصائية"" خصائص  1جدول رقم: 

     
      

 
 
 
 
 
 

 حسب العينة أفراد توزع العمر حسب العينة أفراد توزع
 أسرتها لدى األوالد عدد

 حسب العينة أفراد توزع
 معينة بمهنة انخراطها

 

2.24 2.19 2.73 Mean 
2.00 2.00 2.00 Median 

a2 2 1 Mode 
.730 1.235 1.544 Std. Deviation 

-.412- 1.386 .165 Skewness 
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فُيبين لنا الجدول أعاله الخصائص اإلحصائية لمجتمعنا الُمستهدف بالدراسة من حيث التوزع الُعمري، نجد بأن     
تقريبًا، ضمن خطأ معياري قد بلغ  2هناك تقارب في النتيجة االحصائية لكل من الوسط والوسيط والمنوال والبالغة 

اليسار، كونه أقل من صفر ضمن التوزع العمري لحجم غير متماثل فهو ملتويًا عند  Skewness؛ بينما نجد 0,7
العينة، وأيضاً ضمن االنخراط المهني لها، وملتوياً  إلى اليمين ضمن التوزع من حيث عدد األوالد لحجم العينة كونه 

 أكبر من صفر. 
 : الخاصية العمرية ألفراد العينة (أ
سنة ونسبتها  30-25من حيث التوزع العمري ألفراد العينة فإننا نجد بأن أغلب عينتنا تقع ضمن الفئة العمرية    

%، لتتوزع باقي النسب على بقية األعمار المختلفة. 23.2سنة ونسبتها  35-30%، ويليها ضمن الفئة العمرية 25.3
أدناه. وسبب ذلك أن الفئة الفتية هي  2بينه لنا الجدول رقم بالتالي فقد اشتملت عينتنا من مختلف األعمار حسب ما 

الفئة األكثر استخدمًا لتكنولوجيا المعلومات وأكثر وعياً  ألهمية الدراسات العلمية تجاه المجتمع وتنمية واقعه، فأتت 
 مشاركتها النسبة األعلى.

 العمر". بحس العينة أفراد توزع" 2جدول رقم: 
Percent Frequency  

 25 من أقل 11 11.1
25.3 25 25-30 
23.2 23 30- 35 
16.2 16 35-40 
8.1 8 40-45 
9.1 9 45-50 
5.1 5 50-55 
 55 من أكثر 2 2.0
 99 Total 

 الخاصية الزواجية واألسرية ألفراد العينة: (ب
من حيث تكوين مجتمعنا المدروس للحالة الزواجية، فقط شكلت عينتنا بأغلبيتها الساحقة من فئة المتزوجات     

% بأنهن  11.1، بالمقابل أشار 3% حسب ما يعرضه لنا الجدول رقم 87والمسؤوالت عن رعاية أسرتها، ونسبتهن 
% فقط من فئة األرمل ومسؤولة عن رعاية 1ر غير متزوجات ولكنهن مرتبطات وتتحضرن لتكوين أسرة، بالمقابل أشا

 شؤون أسرتها.
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 "والزواجي األسري الوضع حسب العينة أفراد "توزع 3جدول رقم :
Percent Frequency  

 نعم 87 87.9
 ال 11 11.1
 أرملة 1 1.0

100.0 99 Total 
          

%، أما 80.8التوزع الديموغرافي للفئة المستجوبة، فأغلبهن ممن لديهن أوالد ونسبتهن  4يعرض لنا الجدول رقم 
% منهن ليس لديهن أوالد وذلك بسبب كونهن حديثات االرتباط؛ أو حديثات الزواج، أو من أصحاب الحمل 19,2

هذا االنجاب وتبعاته. بالوقت عينه؛ نجد بأن هناك األول ويتحضرن لإلنجاب ويسعين لتأمين كل مستلزمات المادية ل
أوالد  3تحول ديموغرافي لألسر الريفية ويتمثل هذا التحول بانخفاض عدد األوالد وتقليص اإلنجاب لمعدل وسطي 

أكثر  تقريباً  بالمجمل العام وفق ما بينته لنا الدراسة ميدانيًا حسب ما يأتي. كما جدنا أيضًا بأن أغلب العينة ونسبتها
% منهن ضمن أسر تتمحور بعدد األوالد بين ولدين إلى أربعة أوالد، وقد أشرات أغلبهن 53.5من النصف أي     

أوالد فقط ومكتفيات بعدم االنجاب أمام الضغط االقتصادي والمعيشي الصعب الذي قد وصل اليه مجتمعنا؛  3بوجود 
والدوام الوظيفي لديهن ولعدم وجود لديها من ُيعيل وليدها في وبالوقت عينه لعدم قدرتهن على التوفيق بين االنجاب 

% منهن ممن يكمن لديهن ولدين وُيفكرن بإنجاب ثالث إذا 27.3ظل غيابها عن المنزل. بينما تلي هذه النسبة 
تظرن استطعن التوفيق بين مهنتهن خارج المنزل وبين واجبهن داخل المنزل. وننوه هنا؛ بأن عدد منهن أشرن بأنهن ين

% فقط ممن أنجبن أكثر من ستة 1ان يدخل أبنائهن المدرسة للتفكير بإنجاب ولد ثالث. وتنخفض النسبة كثيراً  لتبلغ 
 أوالد حسب ما يبينه لنا الجدول التالي. 

 
 

 "التوزع الديموغرافي ألسر المرأة العاملة" 4جدول رقم: 
 أوال لديها وجود حسب العينة أفراد توزع أسرتها لدى األوالد عدد حسب العينة أفراد توزع

 Frequency Percent Percent Frequency  
 27.3 27 ولدين من أقل

 53.5 53 أوالد أربعة إلى ولدين نعم 80 86.9
 5.1 5 أوالد ستة إلى أربعة
 1.0 1 أوالد ستة من أكثر

 ال 19 19,2
 13.1 13 أوالد يوجد ال

Total 99 100.0 100.0 99 Total 
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بناًء على ما تقدم ننوه هنا بأن المنطقة التي تمت فيها المستجوبات هن من منطقة ببنين ومعنى هذا االسم "بيت 
" أي ُسميت بذلك تيمناً  لكثر اإلنجاب لدى األسر المقيمة لديها. ولكن بفعل دخول المرأة ميدان العمل 17البنين

وانخراطها االنتاجي االقتصادي، دفع باألسرة إلى تحديد النسل واالكتفاء بإنجاب عدد قليل من األبناء، ال سيما لدى 
ط االقتصادي وتحوالت االستهالك وأسلوب العيش. وسعياً  الجيل الحديث من األمهات، وهذا ما يعود إلى تأثير الضغ

منها لتأمين حاجات أفرادها بما يوازي المستوى المعيشي المحيط بها من جهة، وأيضاً  لتعزيز التوفيق بين مسؤولياتها 
ي تقريرها المهنية ومسؤولياتها المنزلية من جهة أخرى. وهذا ما قد يتوافق مع بحث مقدم من قبل د. دنيا األحمد ف

%. 3.1-1.9حيث تشير البيانات بأن " الخصوبة في منطقة الخليج إلى انخفاض في األعوام األخيرة وأصبحت بين 
حيث تفضل األسرة الخليجية وجود عدد أقل من األبناء، لعدة أسباب قد تكون منها دخول المرأة للقوة العاملة وغالء 

( 7، ص:2011دنيا األحمد، ) 18رة والتعاون مع الرجل في هذا المجال"المعيشة رغم مشاركة المرأة في ميزانية األس
وهذا التحول في حجم األسرة قد أصابها من حيث الشكل أيضاً  فأصبحت أسرة نووية ضمن وحدة سكنية تضم األب 

يعيش مع أسرتك واألم واألبناء بطريقة مستقلة. بالمقابل فقد بينت لنا نتائج دراستنا هذه حين سألنا أفراد العينة من 
% منهن يسكن بمنزلهن بشكل منفرد كأسرة نواتية، وهذا ما يتطابق مع 69,7ضمن المنزل الزواجي، فتبين بأن هناك 

% منهن بوجود شخص قريب 22,2عشرات الدراسات المقدمة من قبل الباحثين في الوطن العربي. بالمقابل أشارت 
% منهن أفدن بأن الجدة تعيش مع أسرتها والمقصود 19,2الي، فهناك الت 5يعيش معهن، حسب ما بينه لنا الجدول رقم 

 هنا جدة لجهة األب امتداداً  للمجتمع الذكوري المهيمن.
 "توزع أفراد العينة حسب إفادتها بحسب شكل األسرة التي تعيش فيها " 5جدول رقم :

 الذي بالقريب إشارتها حسب العينة أفراد توزع
 بالمنزل لديها يعيش

 وجود أحد األقارب حسب العينة أفراد توزع
 منزلها في يعيش

 Frequency Percent Percent Frequency  
 3.0 3 الجد

 نعم 30 30.3
 19.2 19 الجدة
 1.0 1 العم
 3.0 3 العمة
 2.0 2 الخال

 2.0 2 الخالة ال 69 69.7
 69.7 69 أحد ال

Total 99 100.0 100.0 99 Total 

 :الخاصية التعليمية والثقافية ألفراد العينة (ج
، فنجد عبره بأن أغلبهن هن من 6أما بالنسبة لمستوى الشهادة التي تتمتع بها أفراد عينتنا فقد بينه لنا الجدول رقم   

% منهن 18.2% ممن نالت الشهادة الجامعية العليا، بينما 5.1%، و71.1حائزات على شهادة جامعية ونسبتهن 
ة. وجدنا بأن أغلب النساء الريفيات يتابعن الدراسة وقد حققن % ما دون الشهادة الثانوي5.1نلن الشهادة الثانوية و
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مساواة مع الرجل في ارتفاع نسبة تسجيلهن المدرسي ومتابعة الدراسة الجامعية ضمن المجتمع اللبناني ككل. وقد 
مبكراً  وترك ارتفعت نسبة اإلناث المواكبة للتعليم وال سيما التعليم الجامعي عن الذكور وذلك النصراف الرجل للعمل 

مقاعد الدراسة، فهذا ما جعل أغلب النساء ممن يتمتعن بمستوى علمي جيد في الريف. ورغم تقدمهن بالمستوى الثقافي 
لم يستطعن أن يجابهن الموروث الثقافي ويطالبنا بالحقوق واالنصاف بمختلف المجاالت، أي ما زالت هناك العديد 

ي الريف ضمن أسرتها وضمن ما تتلقاه من تنشئة اجتماعي تعزز لديها الخضوع من الممارسات التمييزية تطال المرأة ف
 للموروث الثقافي وهيمنة السلطة الذكورية عليها. 

 التي العلمية الشهادة مستوى حسب العينة أفراد "توزع 6جدول رقم:  
 "عليها حصلت

Percent Frequency  
 الثانوية الشهادة دون ما 5 5.1
 الثانوية الشهادة 18 18.2
 الجامعية الشهادة 71 71.7
 العليا الجامعية الشهادة 5 5.1

100.0 99 Total 

 : الخاصية المهنية ألفراد العينة وطبيعة المهن التي تشرفن عليها (د
% من أفراد العينة يعملن لدى القطاع العام، ضمن مهنة التعليم بغالبيتهن 53.3، بأن 7يتبين لنا عبر الجدول رقم     

% ممن أشرن بأنهن يعملن بقطاع التعليم، بصفة مالك بوزارة التربية أو بصفة التعاقد، وتعتبر 64.6وشكلت النسبة 
ما يبدين من رغبة بمميزات هذه المهنة لناحية األعطال الطويلة. وهذا هذه المهنة وجهة إقبال غالبية النساء؛ وذلك ل

ما يسمح لهن في االهتمام بالشؤون األسرية ومتابعة واجباتهن المنزلية بشكل أفضل. من جانب آخر، نجد حسب 
فعل التحول % من أفراد العينة تعملن لدى القطاع الخاص، سواء بالتعليم أو بنوع عمل آخر ب46,5الجدول عينه بأن 

العلمي، التي تعيشه المرأة اليوم وانخراطها بتخصصات جامعية جديدة بالوقت الراهن ومجاراتها للتحوالت الثقافية 
واالقتصادية، ورغبة منهن في الحصول على عمل بسبب توفره ضمن التخصصات الجديدة والنادرة، أو لسبب التخمة 

من ضمنها مهنة التعليم. فبلغت نسبتهن في القطاع التمريض والقطاع الوظيفية لدى القطاعات المهنية التقليدية و 
% كل منهما، إضافة إلى انفتاح المرأة الريفية للمهن الحرة والمهن الحرفية المختلفة 10.1اإلداري المكتبي نفس النسبة 

 بعد انخراطها التعليم المهني بكثافة، من أجل الحصول على فرص عمل.
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 " توزع أفراد العينة حسب الخصائص المهنية ألفراد العينة وطبيعة المهن التي تشرفن عليها" 7جدول رقم:
 التي العمل قطاعحسب  العينة أفراد توزع فيه تلتزم التي العمل نوع حسب العينة أفراد توزع

 فيه تلتزم
 Frequency Percent Percent Frequency  

 
 قطاع عام

 64.6 64 تعليم

53.5 53 
 10.1 10 تمريض

 10.1 10 مكتبي إداري
 2.0 2 أعمال إدارة

 5.1 5 هندسة

 قطاع خاص 46 46.5
 2.0 2 محاماة

 4.0 4 حرفية مهن
 2.0 2 صيدلة
Total 99 100.0 100.0 99 Total 

% وهي أكثر من نصف العينة، هن من فئة 51,5بأن هناك  8بينما بينت لنا النتائج حسب الجدول رقم         
المثبتة في مهنتهن أو وظيفتهن، سواء بالقطاع العام أو الخاص ولديهن أجر ثابت شهرياً  حسب نظام األجور اللبناني 

خاص أمنها المعيشي؛ عبر تعزيز االستقرار االقتصادي من السائد، مما يشكل لألسرة اللبنانية ككل والريفية بشكل 
خالل وجود أجر محدد تعتاش منه أسرتها، ويساند في توفير االحتياجات الخدماتي واالستهالكية ألفرادها سواء 

 الخدمات التعليمية أو الصحية أو السكنية. 
لموظفة من شموليتها في نظام الرعاية االجتماعية، كما يتحقق األمن األسري أيضاً من خالل ما يوفره الثبات الوظيفي ل 

وأنظمة الحماية السائدة في المجتمع اللبناني والضامنة للفرد حقوقه حسب ما هو معمول به. خاصة أن المرأة أصبحت 
تضمن جميع أفراد أسرتها وزوجها بنظام الحماية العائد لها والمشمولة ضمن مؤسسة تعاونية موظفي الدولة، ولكن 

ر معمول به في نظام الضمان االجتماعي؛ والذي سمح للمرأة المضمونة عبره إلى شمولية األبناء فقط، بإستثناء غي
% متعاقدة 37.4الزوج الغير مضمون فلم يلحظ لها حق توفير الضمان له. بالمقابل نجد عبر الجدول عينه بأن 

% منهن يقمن بعمل 11,1التعاقد الخاضعة له، بينما بالساعة أو باليوم، فتقبض أجرها كل فترة من الزمن حسب نظام 
 حر.

 
 فيه تلتزم التي العمل نوع حسب العينة أفراد "توزع 8جدول رقم: 

Percent Frequency  
 مثبتة 51 51.5
 متعاقدة 37 37.4
 حر عمل 11 11.1
100.0 99 Total 
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 الخاصية الوظيفية ألفراد العينة وطبيعة الدوام المهني المرتبطة بهن أفراد العينة: (ه
% يعملن 43.4، بأن أغلب العينة ونسبتها 9نالحظ عبر ما بينته الدراسة ميدانياً  وفق ما يتضمنه جدول رقم     

ات. بالوقت عينه فإننا وجدنا ساع 9إلى  6% يعملن ضمن دوام يومي من 40.4ساعات، بينما  6إلى  3يومياً  من 
% يعملن ضمن أربعة إلى ستة أيام باألسبوع. يعني أن النساء العامالت في المجتمع 73,7غالبية العينة ونسبتها 

الريفي يتغيبن بمدة طويلة يومياً ، وكذلك على مدار األسبوع فال ينلن سوى بعطلة قصيرة تطال ليوم أو يومين كحد 
 حدياً  أسريًا ضاغطًا عليها يجعلها في تقصير مستمر عن واجباتها األسرية.أقصى مما يشكل لديها ت

 
" توزع أفراد العينة حسب الواقع الوظيفي ألفراد العينة وفقا   لطبيعة الدوام المهني التي ترتبط به 9جدول رقم:

 المرأة العاملة"
 فيه تلتزم التي الدوام حسب العينة أفراد توزع

 باألسبوع
 في بالعمل تمضيها التي الساعات حسب العينة أفراد توزع

 الواحد اليوم
 Frequency Percent Percent Frequency  

 ساعات 3 من أقل 16 16.2 5.1 5 يومين من أقل
 إلى يومين

 أربعة
 ساعات  3-6 43 43.4 21.2 21

 ساعات  9 -6 40 40.4 73.7 73 ستة إلى أربعة
Total 99 100.0 100.0 99 Total 

إن التغييب الطويل للمرأة العامل بسبب االلتزام الوظيفي خارج منزلها عن األسرة، سوف ينعكس سلباً  على         
مسؤولياتها األسرية األساسية وُيشكل تحدياً  كبيراً  من أجل الحفاظ على أمن أسرتها وتقديم العناية لهم سواء األطفال 

واجية وواجباتها تجاه أقربائها. فيقلص تواصلها مع األقرباء واألهل أو األهل، وهذا ما يجعلها مقصرة في عالقاتها الز 
مما يؤدي إلى أن يحد من صلة الرحم التي أوصى بها البارئ عباده. بالوقت عينه نالحظ بأن هذا التغيب ُيشكل تحٍد 

للزوج، وتجاه األبناء وتقديم نفسي لديها بشعورها بالتقصير تجاه أفراد أسرتها وتحديدًا تجاه االلتزام الزواجي وواجباتها 
العناية والرقابة والضبط السلوكي أثناء تربيتها لهم، وأيضاً  تجاه رعايتها لكبير السن وتوفير احتياجاته الشخصية 
والعناية الطبية إذا اسُتلزَم ذلك. كل ذلك شكل تحدياً  ضاغطًا على المرأة العاملة في تحقيق أمن أسرتها لدى المجتمع 

ونه ممتد للموروث العربي الذي أجبَر المرأة على تحمل هذه المسؤوليات والواجبات المنزلية، فحملها األعباء الريفي؛ ك
األسرية بشكل كلي من تنظيف، وطبخ، وتدريس األبناء، وتربيتهم، وتوجيههم، ورقابتهم ... إلى ما هنالك من أدوار 

عباء المنزلية على الرغم من انخراطها مهنيًا والقيام بواجباتها عديدة تخص المرأة ضمن أسرتها. فلم ُيحررها من هذه األ
الوظيفية. مما تعزز لديها االزدواجية باألدوار فيما يخص دورها بين داخل المنزل وخارجه. األمر الذي يدفع بها إلى 

مع ما توصلت إليه دراسة التوتر والضغط النفسي الذي ينعكس سلباً  على أسرتها وُيهدد أمن استقرارها. وهذا ما يتوافق 
الميدانية المقدمة من قبل د. إيمان محامدية باالشتراك مع د. سليمة بوطوطن؛ إذ أشارتا بأن "من الناحية السلبية فتؤكد 
جميع الدراسات السيكولوجية أن المرأة تواجه جملة من االضطرابات النفسية نتيجة خروجها للعمل، رغم أنها خرجت 
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. فالمرأة العاملة تشعر باالكتئاب واالحساس بالذنب، فهي متشتتة الفكر ما بين عملها وضرورة للعمل بملء إرادتها
( خاصة 11، ص:2013، إيمان محامدية وسليمة بوطوطن) 19تأديته على أكمل وجه وبين أسرتها وأطفالها ومنزلها."

ة تجاه أبنائها بالذات كونهم الجهة أن التوتر والقلق النفسي سوف ينعكس على عالقاتها ويتمثل بوجود عصبية زائد
األضعف، فُيشكل عامل للخالف الزواجي مع الزوج ويؤدي إلى تهديد كيان األسرة وأمنها بالطالق. وعليه نلفت النظر 
إلى الواقع السائد من ارتفاع لنسبة الطالق مؤخرًا بشكل كبير ضمن األسر العربية ككل واللبنانية الريفية بشكل خاص 

غريبة عن سمات المجتمع العربي. فضالً  عن أن قضاء المرأة وقتها بين مهامها الوظيفي ومهامها  وهي ظاهرة
المنزلي، قد قلص لديها أي وقت فراغ ممكن ان تبادر فيه بخدمة مجتمعها المحلي، وقلص ٍإسهاماتها تجاه المشاركة 

 بأي برنامج تنموي ممكن أن يتم بمحيطها المباشر.
ن هناك تحوالت عديدة تعيشها المرأة الريفية أسريًا، تماشيًا مع التحوالت االجتماعية واالقتصادية؛ نالحظ مما تقدم بأ

رغم أنها ما زالت تخضع للموروث الثقافي الذي يضغط على دورها ومكانتها االجتماعية واألسرية والثقافية. وهذا ما 
حيث توصال إلى انه "ال توجد فروق   مد الناديد. حسن تيم وابتهاج محتوافق مع دراسة مشتركة مقدمة من قبل 
من حيث درجة مساهمة المرأة الفلسطينية في التنمية من وجهة نظر  0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

طلبة الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية بنابلس تعزى إلى متغير السنة الدراسية.....وتم لهما توصية بضرورة 
وبشكل سريع على تحسين صورة المرأة ضمن المجتمع، والقضاء على المفهوم الثقافي السائد كموروث بأن العمل 

حسن تيم وابتهاج محمد ) 20دورها كربة بيت فقط بل يطال تدخلها في كافة ميادين العمل ومجاالت المجتمع"
ها ووظيفتها فقط، دون أن يتسنى .(. وهذا ما يعود إلى تشتت قدرات المرأة بين منزل35-33ص.ص:  2010،النادي

 لها أن تشارك بأي دور تنموية فاعل. 
 ثالثا ؛ االنعكاسات التنموية لعمل المرأة خارج المنزل على أمن أسرتها تحدياتها.

إن المرأة الريفية أيقنت بأهمية دورها في ميدان العمل وما تحققه من إنتاجية تعود بالمنفعة العامة على أسرتها   
معيشياً  واستهالكياً ، وهذا ما ساعدها على تحقيق مشاركة إنتاجية فاعلة تعود بالمنفعة العامة للمجتمع عبر مساهمتها 

الرقي االجتماعي عبر مشاركتها الخطط اإلنمائية وتدخلها في صنع القرار في زيادة النمو االقتصادي لديه، وتحقيق 
بطريقة أو بأخرى. ووفق لما يحققه مدخولها المالي الشهري أو السنوي يعود بالمنفعة على أفراد أسرتها في تمكين 

يقة أو بأخرى. فدخول لديهم القدرة على تطوير الذات وتحقيق االكتفاء المعيشي فيساعد في تعزيز األمن األسري بطر 
المرأة ميدان العمل وما ُفرض عليها من التزام وظيفي يجبرها على التغييب المطول خارج منزلها، قد شكل تحدياً  كبيراً  
أمام واجباتها المنزلية ودورها تجاه عائلتها، وتجاه مسؤولياتهم المعيشية وذلك بسبب سعيها لتأدية واجبها المهني على 

جانب دورها األساسي المناط بها من تحمل مسؤولية أبنائها، ومسؤولية منزلها، وواجباتها الزواجية  أكمل وجه، إلى
تجاه الزوج. مما أثر في عالقاتها وسلوكياتها ومواقفها ضمن عائلتها الصغيرة الذي دفعها بأن تعيش صراع بين الدورين 

تواجه المرأة العامل أسرياً وما تتحمله من مسؤوليات داخل المنزل وخارجه. وعليه نشير هنا بأبرز التحديات التي 
مناطة بها تجاه أفراد أسرتها ومن خالل متابعتها شؤونهم، انطالقاً من الواجبات المفروضة عليها في سبيل الحفاظ 

 على أمن واستقرار األسرة المسؤولة عنها.



07/36، ص.ص2018 ديسمبر ،(1العدد )(/ 05المجلد )مجلة أبحاث ودراسات التنمية،   

27 
 

 تحديات المرأة العاملة في واجباتها تجاه األعباء المنزلية:   (أ
% من النساء هن مسؤوالت عن أمور تنظيف المنزل السكني، بينما 53,3ُيبين لنا بأن  10إن الجدول رقم       

% بأنهن يتلقين مساعدة من قبل الزوج في تحمل أعباء التنظيف وهذا ما يؤشر بتحول خجول النخراط 21,2أشارت 
له من جهد وظيفي خارج المنزل. والجدير بالذكر هنا الرجل في تأدية الواجبات المنزلية ومساندة زوجته العامل لما تبذ

بأن مشاركة الزوج األعباء المنزلية من أمور النظافة تعتبر من المظاهر الجديدة التي تتمتع بها األسرة الريفية في 
تطلبات % منهن بأنهن يتلقين مساعدة األبناء في تنفيذ األعباء المنزلية وم20,2عالقاتها بين أفرادها. بينما أشار 

% يتلقين مساندة من قبل األهل. وعليه ننوه هنا؛ بأن تقديم األهل الدعم لألسرة 5,1التنظيف المختلفة للسكن. أما 
النواتية والوقوف إلى جانب المرأة ومساندتها في تحمل مسؤولياتها المنزلية والذي ُيعتبر من مظاهر المجتمع العربي 

لدى األسرة العربية والريفية المعاصرة، وذلك بحكم النزعة االستقاللية والفردية التي التقليدي، قد أخذ باالندثار والتقلص 
 تتمتع بها أفراد األسرة في المجتمع الحديث.

% بأنهن يُقمن بإعداد الطعام 48,5أما من ناحية إعداد الطعام وأعمال المطبخ فقد أشارت غالبية العينة ونسبتها       
وُيخصصن الوقت الليلي إلعداده حتى يكون جاهز بعد عودتهن المتأخر من الوظيفية يوميًا، ألفراد األسرة بأنفسهن، 

وهذا ما ُيشكل لهن بحد ذاته تحدياً في تنظيم الوقت وتقسيم األعمال وااللتزام واالنضباط من أجل التوفيق بين عملهن 
% منهن بأنهن 28,3بالمقابل صرحت  خارج المنزل وداخل المنزل، وكل ذلك على حساب التعب واالرهاق الجسدي.

% 8,1% يتلقين الدعم من قبل خادمة، و15,25تتلقين مساندة الجدة في تأمين الوجبات الغذائية ألفراد أسرتهن. بينما 
فقط ممن صرحن بأنهن قد يتلقين دعم الزوج في إعداد الوجبات الغذائية ألفراد األسرة. ونستغل الفرصة هنا للتنويه 

عي قد اخذ بالتنامي بشكل خجول في بيئتنا الريفية؛ أال وهو استقدام العامالت األجنبيات لدى األسْر من بمظهر اجتما
أجل مساندة المرأة العاملة في تحمل األعباء المنزلية األسرية، وتبعاتها ضمن الفضاء السكني الداخلي. فضاًل عن 

كبير للمطاعم الجاهزة التي تزايدت بسبب الطلب الكبير  انتشار لمظاهر جديدة في المجتمع الريفي والمتمثلة بتزايد
عليها من قبل المرأة العاملة والتي اعتبرته حالً لمعاناتها تجاه واجباتها المنزلية، أو "انشاء مشروع" حرفي غذائي منزلي 

اللبناني وَبيعه  من قبل النساء غير العامالت في بيوتهن؛ وذلك ألجل إعداد مونة الضيعة أو تجهيز الطعام المنزلي
 للنساء العامالت األمر الذي خفف عن كاهلها ضغط المسؤوليات المنزلية وتأمين الطعام جاهزاً بشكل يومي.

" توزع أفراد العينة حسب إشارتها باألعباء المنزلية وممارسة واجبتها تجاه تحقيق أمن 10جدول رقم: 
 أسرتها"

 الطعام بإعداد تساندها التي بالجهة إشارتها
 ألسرتها

 ألسرتها السكني المنزل تنظيف مسؤولية

 Frequency Percent Percent Frequency  
 بمفردك 53 53.5 28.3 28 الجدة
 الزوج مساندة 21 21.2 15.2 15 الخادمة
 األبناء مساندة 20 20.2 8.1 8 الزوج
 األهل مساندة 5 5.1 48.5 48 بنفسك
Total 99 100.0 100.0 99 Total 
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بالمقابل مع اجراء اختبار الفرق المعنوي بين الدوام الوظيفي األسبوعي للمرأة العامل وبين واجباتها المنزلية من     
وبالتالي نقبل بالفرض الصفري  0.05من أي أكبر  Chi-Square Tests   .380حيث أعباء التنظيف فقد بلغ 

بين دوام المرأة العامل وبين أعباء التنظيف المنزلي، بحيث  أي بأن ليس هناك وجود فرق معنوي ذا دالة احصائية فيما
 نجد بأن المتغيرين مستقلين.

Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

اختبار الفرق المعنوي بين الدوام الوظيفي 
األسبوعي للمرأة العاملة وبين واجباتها 

 المنزلية من حيث أعباء التنظيف
a6.399 6 .380 

الختبار الفرق المعنوي بين دوام المرأة أو 
 تحملها أعباء إعداد الطعام

a13.993 6 .030 

 
بينما بالنسبة الختبار الفرق المعنوي بين دوام المرأة وبين تحملها أعباء إعداد الطعام والطبخ ألفراد أسرتها، فقط     

وبالتالي نقبل بالفرض البديل أي هناك وجود داللة  0.05من أي أقل  030. بلغ Chi-Square Testsوجدنا بأن 
ها األعباء الوظيفية المنزلية من اعداد الوجبات الغذائية ألفراد أسرتها معنوية فيما بين دوام المرأة العامل وبين ممارست

خاصة أن المرأة ال تستطيع أن تتهاون بمسؤولياتها المتعلقة بإعداد الطعام ألسرتها. وعليه فكلما خفض الدوام سنح لها 
ا يفسر رغبة معظم النساء الريفيات بممارسة واجباتها المنزلية بمختلف أشكالها وخاصة اعداد الوجبات الغذائية، وهذا م

 في االلتحاق بالوظائف التعليمية كونها تحتوي نسب أعطال كثيرة.
 : تحديات المرأة العاملة في واجباتها تجاه العالقات األسرية ضمن أسرتها (ب

ا واستقرار أبنائها َتعيش المرأة العاملة تحديات كثيرة جراء سعيها لتحقيق أمن أسرتها وَتعزيز كل ما ُيحقق استقراره   
بشكل عام. وهذا السعي الدؤوب من قبل المرأة الموظفة يجعلها في استنزاف حقيقي لقدراتها مما يجعلها تواجه تحديات 

الجدول ومعاناة بمختلف أشكالها سواء بعالقاتها مع الزوج، مع أهل الزوج، مع أهلها أو مع أبنائها بخد ذاته. وعبر 
 .11أدناه رقم 
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% يساهمن بتنشئة أبنائهن بمفردهن دون وجود ألي تدخل من أحد، وهذا ما يعود الستقاللية 72,7بين لنا بأن يت
 السكن ضمن أسرة نواتية لدى المجتمع الريفي المعاصر. 

% منهن بوجود تعاون مع الزوج داخل األسرة في تحمل األعباء المنزلية، وهذه من الظواهر  55,6كما صرحت     
تاحت األسرة الريفية المعاصر في ظل اعتراف الرجل بضرورة مشاركة المرأة األعباء المنزلية، وبضرورة التعاون التي اج

مع الزوجة وتخفيف حدة االتكالية الكلية عليها في تدبير شؤون األسرة، أو غض النظر عن أي تقصير ممكن أن 
% ممن يتشاركن مع الزوج في تحمل 80,8ية، و% منهن يتشاركن الزوج القرارات األسر 61,6تشهده أسرته. أما 

% منهن يتشاركن الزوج في مواجهة المشاكل األسرية. وكل ذلك شكلت مظاهر 56,6المصاريف واألعباء المعيشية، و
 حديثة تواجهها األسرة من تبدل وتحول في القيم والمعتقدات، والعالقات بشكل عام. 

كبر سناً  نجد تقلص كبير لموقع كبار السن أسرياً  واجتماعياً في المجتمع أما فيما خص خضوع الفرد لقرارات األ      
% بين عدم الخضوع لقرارات األكبر سناً  واالستقاللية الذاتية 41,4الريفي، حيث توزعت النسب عينها والمتمثلة 

إيمانهن بالمثل الشعبي الموروث بالقرارات األسرية أو المجتمعية ككل، وبين أحياناً  يخضعن لقرارات األكبر سنًا، بسبب 
 " أكبر منك بيوم أعرف منك بسنة"، فيستأنسون من الخبرات الحياتية لألجيال القديمة حسب معطيات الجدول أدناه.

 
 تحديات المرأة العاملة في واجباتها تجاه أفراد أسرتها ومتابعة شؤونهم:  (ج
ساعات يوميًا حسب ما قد بينه لنا  6ن منزلها ألكثر من إن عمل المرأة خارج المنزل سبب لها بتغييب كبير ع      

سابقًا، فإنه قد شكل لديها ذلك تحدياً  كبيراً  تجاه واجباتها األسرية المتمثلة بالعناية بأفراد أسرتها ككل  9جدول رقم 
فرض على الزوج البقاء  ، بأن عمل المرأة قد12السيما العناية بطفلها، أو العناية بكبير السن. فُيشير لنا الجدول رقم 

إلى جانب كبير السن للعناية به، بعدما كانت من مسؤولياتها وواجبات المرأة الزوجة. فيغطي خروجها اليومي من 
% من العينة. وأكثر ما يشكل عبء حقيقي 34,3المنزل وَيبقى هو للعناية ومجالسة كبير السن إن وجد، وذلك بنسبة 

يم لديها، وهذا ما يعتبر ضغط نفسي ينعكس سلباً  في العالقات ألجل توفير الرعاية على المرأة وجود ُمسن مريض ُمق

 " توزع أفراد العينة حسب إشارتها بتحديات أدوارها المنزلية وعالقتها بشؤون أسرتها" 11جدول رقم:
  نعم ال أحيانا   المجموع

النسبة 
% 

النسبة  العدد
% 

النسبة  العدد
% 

النسبة  العدد
% 

العد
 د

 إشارة أفراد العينة بوجود:

 األسرة داخل لألبناء بتربيتها تدخل 15 15.2 72 72.7 12 12.1 99 100.0
 األسرِة داخل الزوج مع تعاون 55 55.6 27 27.3 17 17.2 99 100.0
 األسِرية القرارات الزوج مشاركة 61 61.6 19 19.2 19 19.2 99 100.0
 األسِرية المصاريف الزوج مشاركة 80 80.8 13 13.1 6 6.1 99 100.0
 المشاكل مواجهة في الزوج مشاركة 56 56.6 29 29.3 14 14.1 99 100.0

 األسِرية
 سنا لألكبر األسرية القرارات خضوع 17 17.2 41 41.4 41 41.4 99 100.0
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الطبية له، وممكن أن يؤثر على عالقاتها المهنية جراء هذا األمر، فَيحْد من قدراتها، وُيزعزع استقرار أسررتها وَيعيق 
ني الريفي بشكل خاص يعيش َتحوالت كبيرة تحقيق أمنها. وننوه هنا بأن كبير السن في المجتمع العربي ككل، واللبنا

في المركز والمكانة االجتماعية الذي كان يتمتع بها قديمًا، وذلك عبر تراجع هيبته وتحول دوره األسري بعدما فقد دوره 
المحوري كرأس الهرم العائلي، وفقدان دور االقتصادي المسؤول عن مصاريف أفراد أسرته، في ظل تنامِ  للفردية، 

لته اء أفراد األسرة بمسؤولياتهم الشخصية والمهنية، فأصبح لكل فرد كيانه الخاص ورؤيته المستقلة. بالمقابل َيكبر وا 
تحديات المرأة العامل في حال وجود وليد حديث أو ِطفل رضيع لديها، مما ُيشكل عبء إضافي ومعاناة لديها. فقد 

%، بحكم أن أوالدهن قد كبرن ودخلن المدرسة مما 75هن أشارت معظمهن بأنه ال يوجد طفل وليد في المنزل ونسبت
%، أو 7,1%، أو مع الزوج ونسبتهن 11,1تقلصت حجم معاناتها جراء تركها الوليد في المنزل مع خادمة ونسبتهن 

 % حسب اإلشارة من قبل أفراد العينة.5,1%، أو إيداع طفلها الرضيع الحضانة ونسبتهن 1مع الجدة ونسبتها 
 

 " تحوالت أسرية في العالقات ووظائف األسرة تجاه أفرادها"  12جدول رقم:
 وتهتم تبقى التي الجهة حسب العينة أفراد توزع

 باألبناء
 يجالس بمن إشارتها حسب العينة أفراد توزع

 ظل في شؤونه ويرعى لديها السن كبير
 المنزل عن غيابها

 Frequency Percent Percent Frequency  
 الزوج 34 34.3 1.0 1 الجدة

 األوالد 16 16.2 5.1 5 الحضانة
 الممرضة 8 8.1 11.1 11 الخادمة
 األخوة 25 25.3 7.1 7 الزوج

 يوجد ال 16 16.2 75.8 75 يوجد ال
Total 99 100.0 100.0 99 Total 

حول إمكانية وجود داللة معنوية بين الدوام الوظيفي  Chi-Square Testsبالمقابل وجدنا من خالل اختبار       
، 0.05أكبر من  738.األسبوعي للمرأة العامل وبين واجباتها تجاه كبير السن، فقد جاءت قيمة الدالة اإلحصائية 

بالتالي نقبل بالفرض الصفري بأن ليس هناك داللة احصائية معنوية بين دوام المرأة وبين من يهتم وُيجالس كبير السن 
فيما بين دوام المرأة الوظيفي وبين  Chi-Square Testsويراعي شؤونه. كما وجدنا بأن نتيجة اختبار المعنوية 

، بالتالي نقبل بالفرض الصفري بأن ليس 0.05أكبر من  277.طفلها قد بلغت الجهة التي تساندها في االهتمام ب
هناك فرق معنوي ذات دالة إحصائية بين دوام المرأة وبين وجود من يساندها في العناية واالهتمام بطفلها الرضيع أو 

الحضانة أو عاملة أجنبية؛ حديث الوالدة كونها تعتبر هي المسؤولة عن تولي احتياجاته وتدبير شؤونها باالستعانة ب
وبناء على ما تقدم نقبل بالفرض الصفري وهو أن المتغيران مستقالن. رغم أن وجود طفل رضيع للمرأة العامة في 
المنزل مع طرف ما يساندها ُيشكل تحدياً  كبيراً  وعبئاً  لها كلما كان هذا الطرف غريب كوجود خادمة أجنبية، فتعيش 
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والقلق على طفلها وفق ما يتعرض له من أشكال المعامل عن طريق وجود شخص غريب في  التشتت الذهني والتوتر
 منزلها.

Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
اختبار الفرق المعنوي بين الدوام الوظيفي 
األسبوعي للمرأة العامل وبين واجباتها تجاه 

 السنكبير 
a5.186 8 .738 

اختبار الفرق المعنوي بين دوام المرأة وبين 
 وجود من يساندها في العناية بطفلها

a9.833 8 .277 

؛ الخالصة وأبرز التوصيات.     رابعا  
توصلنا عبر هذه الدراسة بأن األسرة الريفية في لبنان تعيش َتحوالت كثيرة وتبدالت في عالقات أفرادها وسلوكياتهم      

األساسية "بأن دخول المرأة ميدان العمل الفرضية جراء دخول المرأة ميدان العمل تؤثر في أمنها؛ فتثبتنا من صحة 
من األسري سواء من خالل تحقيق أمن معيشي واستقرار اجتماعي من ناحية، شكل تحدياً  تنموياً بالغ األهمية على األ

أو من خالل وجود ضغوطات وتحديات صعبة تعيشها المرأة العاملة جراء سعيها للتوفيق بين دورها المهني ودورها 
دان العمل، فانعكس المنزلي من ناحية أخرى. وهذا ما يعود إلى تغير في الوظائف وأدوار المرأة عبر انخراطها في مي

بشكل مباشر في تبدالت بنيوية طالت األسرة الريفية سواء في ظهور تعاون بين كل من المرأة والرجل عبر مشاركتهما 
األعباء المنزلية؛ وفق ما تشهده األسرة الريفية من تغيرات طالت تبادل في األدوار والعالقات السائدة بينهما ضمن 

كبيرة أصابت الُنسق الداخلية للمجتمع الريفي المحيط باألسرة ككل". فأصبح الرجل يتقبل أسرتهما الداخلية، وتحوالت 
فكرة مشاركة زوجته مهام التنظيف والطبخ والتربية والعناية بالطفل الرضيع، إلى جانب مساندة الزوجة العاملة ضمن 

باتها المنزلية، طالما أن عملها ُيشكل مورد اسرتهما الصغيرة، كي تستطيع أن تحقق التوافق بين واجباتها المهنية وواج
 مالي إضافي للزوج يحقق له األمن واالستقرار االقتصادي المعيشي". إضافة إلى تحقيق الدراسة النقاط اآلتية: 

إن دخول المرأة ميدان العمل ساهم في تحقيق األمن االقتصادي ألسرتها عبر مشاركتها الواجب المعيشي تجاه  .1
نعكس على تمكينها ووعيها في مشاركة تنموية فاعلة في خدمة أسرتها ومجتمعها الريفي المحلي، أفرادها، مما ا

 ومن خالل أشكال الخدمات التي توفرها لهم بفعل المدخول الشهري.

تعيش األسرة الريفية تحوالت عديدة تواجهها كل من المرأة والرجل في توزيع األدوار األسرية، فأصبحت عالقة  .2
رجل عالقة شراكة وتعاون في تحمل كافة المسؤوليات، وذلك من خالل تقليص مظهر العالقة المتمثلة المرأة بال

 بخضوع الزوجة لهيمنة وسلطة المجتمع الذكوري الموروث والذي ما زال سائداً  بشكل أو بآخر في المجتمع الريفي.
منزلها بسبب االلتزام الوظيفي وبين الدور هناك عالقة بين عمل المرأة خارج منزلها وفق ما تمضيه من تغييب عن  .3

المنزلي تجاه أفراد أسرتها فيجعلها تواجه تحديات وضغوطات صعاب في حياتها اليومية، وذلك من خالل قبولنا 
بالفرض البديل أي هناك وجود لعالقة وارتباط فيما بين دوام المرأة العامل وبين ممارستها األعباء الوظيفية المنزلية 

 د الوجبات الغذائية ألفراد أسرتها.من اعدا



 نموية على األمن األسري )بحث سوسيولوجي ميداني في عكار(المرأة الريفية العاملة وتحدياتها التد. فداء إبراهيم المصري      

32 
 

إن المرأة العاملة تعيش تحديات سلوكية في عالقاتها من خالل سعيها للتوفيق بين أدوارها المتعددة، تنعكس على  .4
 تصرفاتها مع الزوج، وال سيما تحديات في توفير متطلباته الزواجية ورغباته الجنسية.

قيق أمنها االجتماعي وممارسة دورها كوحدة مجتمعية أساسية، خاصة إن األسرة الريفية تواجه تحديات جمة في تح .5
فيما خص تقلص موقع كبار السن وعيشهم بعزلة ومعاناة جراء عدم وجود أنيس لهم يقيهم الوحدة واالنعزال في 

 ظل التزام المرأة بالدوام الوظيفي وغيابها عن منزلها.

 التالية:  اتالتوصيوبناء على ما تقدم فإننا نقترح سلسلة    
على الرجل أن يساند زوجته ويدعمها من خالل مشاركته لها األعباء المنزلية، والتخفيف عن كاهلها االلتزام في -1

الواجبات األسرية، في ظل تعاون وشراكة كلية بينهما؛ مما يتعزز أمنها الداخلي لألسرة وعدم الوصول إلى الطالق 
 األسرة.الذي يشكل السبب الرئيسي لتفكيك بنيان 

تعزيز تعاون وتكامل بين الرجل والمرأة في تنشئة دينية لألبناء مما يتعزز لألسرة االستقرار والصالح وعدم التشتت -2
 أو التفكك.

تعزيز قدرات المرأة وتمكينها في صنع القرار الذي ينعكس إيجاباً  على تنمية ورقي المجتمع كشريك مساند في بناء -3
 سري.مجتمعها المحلي الريفي واأل

تعزيز أساليب التنشئة االجتماعية التي تتمحور حول المساواة واإلنصاف بين كل من الفتاة والفتى ما يتعزز لهما -4
 الوعي والشراكة في ظل عدم هيمنة أحدهما على اآلخر.

على يتوجب تطبيق قانون يسمح للمرأة العاملة أن تأخذ إجازة سنوية مدفوعة األجر، ألجل رعاية وليدها الرضيع -5
 غرار ما هو سائد بمنحها دوام جزئي بنصف راتب. 

على نظام الرعاية االجتماعية المتمثلة بضمان االجتماعي اللبناني تشريع قانون يسمح للمرأة العاملة أن تضمن -6
 زوجها بأطر الحماية أسوة بنظام التعاونية، والذي ُيعزز األمن األسري.

ن يلحظ تخصيص نفقة حضانة للجدات اللواتي يحتِضن أبناء األمهات على ُنظم الحماية االجتماعية تشريع قانو -7
 العامالت.

على نظام الحماية اللبناني إقرار قانون صندوق الشيخوخة الذي يعزز لألسرة اللبنانية أمنها المعيشي ويكفل لها -8
 الحفاظ على دورها الريادي في دعم الُمسن بشيخوخته وعدم التخلي عنه في الكبر. 

ة واألبناء بما يتوازى مع \ون األجور أن يلحظ زيادة بمخصصات نفقة العائلية المحددة عن كل من الزوجعلى قان-9
تعديالت سلسلة الرتب والروات التي أقرت منذ مطلع هذا العام الجاري، والذي يكفل لألسرة دعم تماسكها واستقرارها 

 المعيشي. 
األقساط المدرسية الباهظة؛ والذي يساعد في دعم أمن األسرة  زيادة في المنح التعليمية للموظف الذي يتوازى مع-10

 ويعزز استقرارها وتماسكها. 
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 الئحة المصادر والمراجع
، العدد 18، بحث علمي محكم وارد في مجلة جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية، المجلد بلقاسم شتوان "األسرة في اإلسالم"،.1

. 235، ص:2018-6-2تم استرجاعه في  (،pdf، وارد الكترونياً  بصيغة )235-217، ص.ص. 1
/article/25089https://www.asjp.cerist.dz/en 

، بحث مشارك في الملتقى الوطني الثاني حول االتصال وجودة الحياة في األسرة، جامعة قاصدي نبيل حليلو"، األسرة وعوامل نجاحها".2
( تم PDF. بصيغة )2013أفريل  10و 9مرباح ورقلة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم العلوم االجتماعية، في يومي 

 2018-5-30االطالع عليه يوم األربعاء 
ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/2098/1/22.pdf-https://dspace.univ 

، بحث مشارك في الملتقى الوطني الثاني حول االتصال وجودة الحياة في األسرة، جامعة قاصدي نبيل حليلو"، األسرة وعوامل نجاحها".3
( تم PDF. بصيغة )2013أفريل  10و 9باح ورقلة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم العلوم االجتماعية، في يومي مر 

 .4، ص:2018-5-30االطالع عليه يوم األربعاء 
ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/2098/1/22.pdf-ivhttps://dspace.un 

، مقال علمي محكم وارد في مجلة األسرة والمجتمع، محمد عبد الهادي ومحمد موالي "األسرة المعولمة بين اإلشكاليات والتحديات"،.4
 .2، ص:2018-6-3تم استرجاعه في  (،pdf، وارد الكترونياً  بصيغة )14-2، ص.ص. 8، العدد 1المجلد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/36865 

 ، دراسة ميدانية على عينة من أسر متفوقي إكماليات مدينة بسكرة،سميرة ونجن"، إسهام األسرة التربوية في تفوق األبناء دراسيا   " .5
قسم العلوم –أعدت لنيل شهادة الدكتوراه، إشراف إ.د. زمام نور الدين، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 . 2018أيار -29( تم االطالع عليه يوم الثالثاء PDF. بصيغة )2017-2016العام الدراسي -االجتماعية
biskra.dz/2870/1/Th%C3%A8se_59_2017.pdf-http://thesis.univ 

 
 .1985، 3موسوعة المدن والقرى اللبنانية، الجزء الثاني، ط عفيف مرهج، "اعرف لبنان"،.6
جامعة األزهر، دراسة بحثية،  –علم االجتماع ، أستاذ نبيل السمـالوطي"، أمن األسـرة في اإلسـالم، التحديات وأساليب المواجهة.7

 .2، ص:2018-6-2تم استرجاعه في (، WORDبصيغة )
1.doc-https://web2.aabu.edu.jo/ShariaConfreance/doc/6 

، مداخلة بحثية مقدمة إلى جورج قرم"، أهم التحديات االقتصادية واالجتماعية العربية: نحو مجتمع العلم والتكنولوجيا واإلبداع " .8
-شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية –المنتدى اإلقليمي حول الحقوق االقتصادية واالجتماعية في ظل األزمات العالمية 

كانون الثاني يناير  6حديات التكامل االقتصادي العربي وعالقته بالتطور التنموي في المنطقة، بيروت في ضمن مؤتمر بعنوان ت
 .3(، ص:PDF، بصيغة )2011

http://www.georgescorm.com/personal/download.php?file=annd_jan_2011.pdf 
، دراسة ميدانية بدينة الجلفة محكمة منشورة في مجلة األسرة محمد بومدين دحماني"، تكيف األسرة الريفية في الوسط الحضري" .9

-2تم استرجاعه  (pdfالجلفة، منشور التكترونياً  بصيغة )-، جامعة زيان عاشور11-2، ص.ص. 9العدد  1والمجتمع المجلد 
  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/36846.3، ص:6-2018

، مركز تطوير المالكات، مقال علمي إلكتروني محكم، ُنشر عام عياد حسين محمد علي"، لخدمة االجتماعية واآلمن اإلنساني"ا.10
 .3، اص:2018-5-31طالع عليه يوم الخميس ، تم اال2010

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=28321 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/25089
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/2098/1/22.pdf
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/2098/1/22.pdf
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/36865
http://thesis.univ-biskra.dz/2870/1/Th%C3%A8se_59_2017.pdf
https://web2.aabu.edu.jo/ShariaConfreance/doc/6-1.doc
http://www.georgescorm.com/personal/download.php?file=annd_jan_2011.pdf
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/36846
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=28321
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حسن تيم "، الوطنية بنابلسدرجة مساهمة المرأة الفلسطينية في التنمية من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا في جامعة النجاح " .11
، بصيغة 2010واقع وتحديات، -بحث مقدم لمؤتمر بعنوان العملية التربوية في القرن الحادي والعشرين وابتهاج محمد النادي،

(PDFتم استرجاعه في يوم األربعاء ،)-5، ص:2018-حزيران -6. 
-ltnmy-fy-lflstyny-lmr-mshm-paper/drj-https://scholar.najah.edu/sites/default/files/conference 

bn.pdf-lwtny-lnjh-jm-fy-lly-ldrst-tlb-nzr-hwj-mn 
"، د. دنيا أحمد، مديرة مركز شكاوى المرأة في المجلس األعلى للمرأة، ندوة  دور المرأة في األسرة الخليجية مملكة البحرين نموذجا  ".12

( تم االطالع عليه يوم PDF، بصيغة )2011فبراير  11-10بعنوان تعزيز العالقات بين دول مجلس التعاون وجمهورية كوريا، 
 .2018أيار -29الثالثاء 

https://www.scw.bh/a2011.docx.pdf 
 .110، ص: 1984د.ط.،  دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، كاميليا إبراهيم عبد الفتاح، "سيكولوجية المرأة العاملة"،.13
"، د. نادية فرحات، مقال علمي محكم منشور في دورية األكاديمية للدراسات االجتماعية القات األسريةعمل المرأة وأثره على الع".14

 .134-126، ص.ص.: 2018-5- 31(، تم االطالع عليه يوم الخميس PDF، بصيغة )2012-8واإلنسانية اإللكترونية، العدد 
http://www.univ-chlef.dz/ratsh/Article_Revue_Academique_N_08_2012/article_14.PDF 

  
، 1، العدد 4، مقال علمي محكم وارد في دورية دراسات اجتماعية، المجلد دحماني سليمان"، في إشكالية نمط األسرة الجزائرية" .15

 .31، ص:2018-6-3تم استرجاعه في  (،pdf، وارد الكترونياً  بصيغة )40-27ص.ص. 
16.https://www.asjp.cerist.dz/en/article/44274 

 
قال علمي محكم م، 2، جامعة الجزائر نشادي عبد القادر"، االجتماعية داخل المجتمع الريفي في نسق الضبط االجتماعيالقيم  ".17

بتاريخ استرجاعه  تم ،281-263، الصفحة: 2016، أيلول 3، العدد 9، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية، المجلد (PDFبصيغة )
 .265-266، ص.ص: 2-6-2018
      https://www.asjp.cerist.dz/en/article/44347 

مقال علمي محكم،  راشدي خضرة،"، 2002محددات حجم ونوع األسرة المعيشية الجزائرية من خالل مسح صحة األسرة والطفل " .18
، 2018-6-2تم استرجاعه  (pdf، منشور التكترونياً  بصيغة )94-8 ، ص.ص.1، العدد 2وارد في مجلة الحوار الثقافي، المجلد 

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/10600. 87ص:
، مقال علمي محكم وارد في مجلة حوليات يوسف حديد وبراهمة نصيرة"، المرأة العاملة بين الفضاء المنزلي والفضاء الخارجي .19

وارد الكترونياً  بصيغة ، 214-195، ص.ص.2005، جوان 11، العدد 8جامعة قالمة للعلوم االجتماعية واإلنسانية، المجلد 
(pdf،)  201ص:، 2018-6-3تم استرجاعه في . 
      https://www.asjp.cerist.dz/en/article/28680       

، بحث مشترك مقدم لملتقى وطني الثاني حول أ.د. إيمان محاميد، و أ.د. سليمة بوطوطن"، المرأة العاملة والعالقات األسرية" .20
االتصال وجودة الحياة األسرية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم العلوم االجتماعية، في يومي 

 .2018أيار -29( تم االطالع عليه يوم الثالثاء PDF. بصيغة )2013أفريل  10و 9
ouargla.dz/production%20scientifique/national/2013/4.pdf-https://bu.univ 

https://scholar.najah.edu/sites/default/files/conference-paper/drj-mshm-lmr-lflstyny-fy-ltnmy-mn-wjh-nzr-tlb-ldrst-lly-fy-jm-lnjh-lwtny-bn.pdf
https://scholar.najah.edu/sites/default/files/conference-paper/drj-mshm-lmr-lflstyny-fy-ltnmy-mn-wjh-nzr-tlb-ldrst-lly-fy-jm-lnjh-lwtny-bn.pdf
https://www.scw.bh/ar/SupportCenter/Studies/SiteAssets/Pages/Forms/AllItems/%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%20%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7%20%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A9%20%209%202%202011.docx.pdf
http://www.univ-chlef.dz/ratsh/Article_Revue_Academique_N_08_2012/article_14.PDF
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/44274
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/44347
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/10600
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/28680
https://bu.univ-ouargla.dz/production%20scientifique/national/2013/4.pdf
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عبد اللطيف الشهابي، ود. موفق " من وجهة نظر القيادات النسائية )التجربة العراقية(، د. أنعام مشكالت تبوء المرأة للموقع القيادي ".21
( تم االطالع عليه يوم الثالثاء PDFحديد محمد، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، عمان األردن، دراسة واردة إلكترونيًا بصيغة )

 .2018أيار -29
ttp://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan006115.pdfh 

 ar-https://www.almaany.com/ar/dict/ar، معجم المعاني الجامع اإللكتروني.22

 

، عياد حسين محمد علي"، لخدمة االجتماعية واآلمن اإلنساني"ا 1
مركز تطوير المالكات، مقال علمي إلكتروني محكم، ُنشر عام 

. 3، اص:2018-5-31استرجاعه بتاريخ ، تم 2010
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=28321 

، بحث مشارك في الملتقى نبيل حليلو"، األسرة وعوامل نجاحها" 2
الوطني الثاني حول االتصال وجودة الحياة في األسرة، جامعة قاصدي 
مرباح ورقلة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم العلوم 

 ،(PDF. بصيغة )2013أفريل  10و 9االجتماعية، في يومي 
 https://dspace.univ-.4 ، ص:2018-5-30استرجاعه بتاريخ 

ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/2098/1/22.pdf 
-6-1، تم استرجاعه بتاريخ الجامع اإللكتروني معجم المعاني 3

2018 ،ar-https://www.almaany.com/ar/dict/ar 
أهم التحديات االقتصادية واالجتماعية العربية: نحو مجتمع العلم "  4

، مداخلة بحثية مقدمة إلى المنتدى جورج قرم"، والتكنولوجيا واإلبداع 
اإلقليمي حول الحقوق االقتصادية واالجتماعية في ظل األزمات 

ضمن -شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية –العالمية 
مؤتمر بعنوان تحديات التكامل االقتصادي العربي وعالقته بالتطور 

، بصيغة 2011ير كانون الثاني ينا 6التنموي في المنطقة، بيروت في 
(PDF ،) 3ص:، 2018-6-2تم استرجاعه بتاريخ 

http://www.georgescorm.com/personal/download.php?file=ann
d_jan_2011.pdf 

دار النهضة  كاميليا إبراهيم عبد الفتاح، "سيكولوجية المرأة العاملة"، 5
 .110، ص: 1984د.ط.،  العربية للطباعة والنشر، بيروت،

القيم االجتماعية داخل المجتمع الريفي في نسق الضبط  " 6
قال علمي محكم م، 2، جامعة الجزائر نشادي عبد القادر"، االجتماعي
، 3، العدد 9اإلنسانية، المجلد ، مجلة الحقوق والعلوم (PDFبصيغة )
-6-2بتاريخ استرجاعه  تم ،281-263، الصفحة: 2016أيلول 
 .265-266، ص.ص: 2018

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/44347 
 

د. دنيا  "، البحرين نموذجا  دور المرأة في األسرة الخليجية مملكة " 7
، مديرة مركز شكاوى المرأة في المجلس األعلى للمرأة، ندوة بعنوان أحمد

 11-10تعزيز العالقات بين دول مجلس التعاون وجمهورية كوريا، 
-29( تم االطالع عليه يوم الثالثاء PDF، بصيغة )2011فبراير 
  ttps://www.scw.bh/a2011.docx.pdfh .2018أيار 

 
نبيل "، أمن األسـرة في اإلسـالم، التحديات وأساليب المواجهة" 8

 ،كتاب إلكترونيجامعة األزهر،  –، أستاذ علم االجتماع السمـالوطي
، 2018-6-2تم استرجاعه في (، WORDبصيغة ) د.ط.، د.ت.،

 .2ص:
-https://web2.aabu.edu.jo/ShariaConfreance/doc/6

1.doc 
 أمن األسـرة في اإلسـالم، التحديات وأساليب المواجهة"، نبيل 9
 السمـالوطي، مرجع سبق ذكره، ص:8.

محددات حجم ونوع األسرة المعيشية الجزائرية من خالل مسح صحة "   10
مقال علمي محكم، وارد في مجلة  راشدي خضرة،"، 2002األسرة والطفل 

منشور التكترونياً  ، 94-8، ص.ص. 1، العدد 2الحوار الثقافي، المجلد 
 .87، ص:2018-6-2تم استرجاعه  (pdfبصيغة )

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/10600 
، محمد بومدين دحماني"، تكيف األسرة الريفية في الوسط الحضري " 11

دراسة ميدانية بدينة الجلفة محكمة منشورة في مجلة األسرة والمجتمع المجلد 
الجلفة، منشور -، جامعة زيان عاشور11-2، ص.ص. 9العدد  1

 .3، ص:2018-6-2م استرجاعه ت (pdfبصيغة )التكترونياً  
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/36846 

، بحث علمي محكم وارد في بلقاسم شتوان "األسرة في اإلسالم"، 12
، 18مجلة جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية، المجلد 

تم  (،pdf، وارد الكترونياً  بصيغة ) 235-217، ص.ص. 1العدد
 .235، ص:2018-6-2استرجاعه في 

 n/article/25089https://www.asjp.cerist.dz/e 
، مقال علمي دحماني سليمان"، في إشكالية نمط األسرة الجزائرية"  13

، ص.ص. 1، العدد 4محكم وارد في دورية دراسات اجتماعية، المجلد 

                                                           

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan006115.pdf
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=28321
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/2098/1/22.pdf
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/2098/1/22.pdf
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
http://www.georgescorm.com/personal/download.php?file=annd_jan_2011.pdf
http://www.georgescorm.com/personal/download.php?file=annd_jan_2011.pdf
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/44347
https://www.scw.bh/ar/SupportCenter/Studies/SiteAssets/Pages/Forms/AllItems/%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%20%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7%20%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A9%20%209%202%202011.docx.pdf
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/10600
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/36846
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/25089
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-6-3تم استرجاعه في  (،pdf، وارد الكترونياً  بصيغة )27-40
 .31، ص:2018

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/44274 
محمد عبد الهادي  األسرة المعولمة بين اإلشكاليات والتحديات"،"  14

، مقال علمي محكم وارد في مجلة األسرة والمجتمع، ومحمد موالي
 (،pdf، وارد الكترونياً  بصيغة )14-2، ص.ص. 8، العدد 1المجلد 

 .2، ص:2018-6-3تم استرجاعه في 
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/36865 

يوسف حديد "، العاملة بين الفضاء المنزلي والفضاء الخارجيالمرأة "15
، مقال علمي محكم وارد في مجلة حوليات جامعة قالمة للعلوم وبراهمة نصيرة

-195، ص.ص.2005، جوان 11، العدد 8االجتماعية واإلنسانية، المجلد 
، 2018-6-3تم استرجاعه في  (،pdfوارد الكترونياً  بصيغة )، 214
 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/28680. 201ص:

درجة مساهمة المرأة الفلسطينية في التنمية من وجهة نظر طلبة "  16
حسن تيم وابتهاج محمد "، الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية بنابلس

بعنوان العملية التربوية في القرن الحادي  بحث مقدم لمؤتمر النادي،

(، تم استرجاعه في يوم PDF، بصيغة ) 2010واقع وتحديات، -والعشرين
 .5، ص:2018-حزيران  -6-األربعاء

-https://scholar.najah.edu/sites/default/files/conference
-tlb-nzr-wjh-mn-ltnmy-fy-lflstyny-lmr-mshm-paper/drj

bn.pdf-lwtny-lnjh-jm-fy-lly-ldrst 
 
 

موسوعة المدن والقرى اللبنانية،  عفيف مرهج، "اعرف لبنان"، 17
 . 25-34، ص.ص: 1985، 3الجزء الثاني، ط
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 تأثيرات أنظمة الرقابة المصرفية التقليدية على نمو الصناعة المصرفية اإلسالمية في الجزائر
 2015-2007دراسة تطبيقية حول بنك البركة الجزائري خالل الفترة 

 ، الجزائر1سطيف جامعة    1د.حمزة شودار

 ، الجزائر1سطيف جامعة    2د.عبد السالم حططاش

CHOUDER Hamza, University of SETIF 1, Algeria 

HETATACHE Abdeslam, University of SETIF 1, Algeria 

 

 ملخص:
بالرغم مما عرفته الصناعة المصرفية اإلسالمية من تطورات ومعدالت نمو قوية؛ تجسدت في توفير األطر القانونية  

الضوابط الشرعية التي تقوم عليها المصرفية االسالمية وتحترم قواعد أنشطتها والتشريعية واألنظمة الرقابية واإلشرافية التي تراعي 
ن سمح بقيام مصارف إسالمية وممارسة عمليات مصرفية تشاركية؛ إال أنه يفرض قوانين  وأنظمة عملها، إال أن بنك الجزائر؛ وا 

الربوية في معامالتها وال تكرس مبدأ الضمان في وأنظمة رقابة مصرفية تقليدية على مؤسسات مالية ال تقوم على قواعد الفائدة 
 عالقاتها التعاقدية، وتتخذ من مبدأ المشاركة في المخاطرة قاعدة محورية لنشاطها وأعمالها.

يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل تأثيرات الرقابة المصرفية لبنك الجزائر على تطور تجربة المصرفية التشاركية في  
ل دراسة حالة بنك البركة الجزائري بصفته أول بنك يعتمد نموذجها القائم على احترام ضوابط المعامالت المالية في الجزائر من خال

 االقتصاد اإلسالمي، وتشخيص التحديات والمتطلبات الضرورية لتطوير تجربة المصرفية االسالمية في الجزائر.
 المصرفية، المخاطر المصرفية، إدارة السيولة، المؤشرات االحترازيةالبنوك اإلسالمية، الرقابة  الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

Although the Islamic banking industry has witnessed strong developments and growth rates, 

which have been reflected in the provision of legal and legislative frameworks and supervisory 

systems that take into account the Islamic Shari'a rules, and respect the rules of its activities and its 

operating systems, the Bank of Algeria, However, imposes traditional banking control laws and 

regulations on financial institutions that are not based on interest-bearing rules in their transactions 

and do not enshrine the principle of collateral in their contractual relations and take the principle of 

risk sharing as a central basis for their activity and business. 

This study examines the effects of the Bank of Algeria's banking supervision on the 

development of the participatory banking experience in Algeria, by examining the case of Al 

Baraka Bank of Algeria as the first bank to adopt the Islamic banking model based on respect for 

financial transactions controls in the Islamic economy.  The study identifies the challenges and 

requirements necessary to develop the Islamic banking experience in Algeria. 

key words: 

 Islamic banking, banking supervision, banking risk, liquidity management, prudential indicators 

JEL Classification: E58, G21, G28 
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 مقدمة:ال
تزامن ولوج المصرفية اإلسالمية للجزائر مع بداية عمليات تحرير النشاط المصرفي وعمليات اإلصالح التي 

المتلعق  10-90مست النظام المصرفي بداية التسعينات من القرن العشرين؛ وذلك في أعقاب إصدار القانون 
اط ضمن المنظومة المصرفية والمالية بالنقد والقرض؛ والذي سمح للمصارف الخاصة؛ األجنبية والمحلية؛ بالنش

 الجزائرية.
جزائري؛ عرفت فيها الصناعة المصرفية  إسالميعقود منذ إنشاء أول بنك  األربعاةوفي فترة تقترب من 

والمالية اإلسالمية مجموعة من التطورات المستمرة والقفزات النوعية ومعدالت النمو القوية؛ المصحوبة بانتشار 
نصف دول العالم؛ واعتراف حكومي تجسد في األطر القانونية والتشريعية واألنظمة الرقابية جغرافي واسع شمل 

واإلشرافية التي تراعي الضوابط الشرعية التي تقوم عليها المصرفية التشاركية وتحترم قواعد أنشطتها وأنظمة 
 عملها.

ن سمحت بقيام إال أن الجزائر وسلطاتها النقدية ممثلة في بنك الجزائر تبقى بعيدة ع ن هذه التطورات؛ وا 
؛ إال أنها تفرض قوانين وأنظمة المصرفية التقليدية على تشاركيةوممارسة عمليات مصرفية  إسالميةمصارف 

مؤسسات مالية ال تقوم على قواعد الفائدة الربوية في معامالتها وال تكرس مبدأ الضمان في عالقاتها التعاقدية، 
 المخاطرة قاعدة محورية لنشاطها وأعمالها. وتتخذ من مبدأ المشاركة في

وتمثل تجربة بنك البركة الجزائري التي تؤرخ للصناعة المصرفية التشاركية في الجزائر، بصفته أول بنك 
يعتمد نموذجها، وثالث البنوك التي توفر خدماتها، وأحد البنكين الذين تقوم جميع أنشطتهما على احترام ضوابط 

المالية في االقتصاد اإلسالمي، موضوعا لتقييم االنجازات المحققة وتشخيص التحديات الموجودة المعامالت 
 .ورسم معالم نموها وتحديد المتطلبات الضرورية لتطوير تجربة المصرفية التشاركية في الجزائر

قواعدها في نظام الرقابة ، وما تم اعتماده من ي عرفتها أنظمة الرقابة المصرفيةوفي ظل التطورات الدولية الت   
المصرفية لبنك الجزائر؛ فإن بنك البركة الجزائري مطالب وفق األنظمة القانونية التي تحكم نشاطه بالخضوع 
لقواعد الرقابة التي يقننها بنك الجزائر؛ مما يجعل االمتثال لها وهي القائمة على قواعد المصرفية التقليدية أحد 

 اط المصرفية التشاركية في الجزائر.أهم التحديات التي تواجه نش
 إشكالية الدراسة: انطالقا مما سبق؛ فإن إشكالية هذا البحث تتمحور في التساؤل الرئيس اآلتي:

 ؟بنك البركة الجزائري على نشاط ونموالرقابة المصرفية لبنك الجزائر  أنظمة أثرتإلى أي مدى 

 اآلتية:يتفرع إلى األسئلة الجزئية الذي بدوره و 
 كيف أثرت أنظمة الرقابة المصرفية لبنك الجزائر على النشاط االئتماني لبنك البركة الجزائري؟ •
 كيف أثرت أنظمة الرقابة المصرفية لبنك الجزائر على إدارة سيولة بنك البركة الجزائري؟ •
قوم عليها إلى أي مدى تتعارض أنظمة الرقابة المصرفية لبنك الجزائر مع خصوصية المبادئ التي ي •

 بنك البركة الجزائري؟
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تهدف الدراسة للوقوف على اآلثار اإليجابية أو السلبية لنشاط البنوك اإلسالمية ضمن بيئة  أهداف الدراسة:
من خالل  مصرفية تقليدية تعتمد معايير الرقابة المصرفية التقليدية في التحكم والرقابة على البنوك التجارية؛

لجزائري وعالقته ببنك الجزائر في هذا الجانب، بغاية الوقوف على العوائق المرتبطة دراسة حالة بنك البركة ا
بالرقابة المصرفية التي تعترض تطور الصناعة المصرفية اإلسالمية في الجزائر وتحد من نمو أصولها وربما 

 تحيد بها عن الضوابط الشرعية التي تستمد منها تميزها وخصوصيتها.
ة اإللمام بجوانب الموضوع والتحليل المباشر لعناصر إشكالية البحث؛ فإن محاور الدراسة بغاي محاور الدراسة:

 تستهدف العناصر الثالثة اآلتية:

 أوال: تأثير أدوات الرقابة المصرفية المزدوجة. •
 ثانيا: تأثير النسب المالية وحدود العمليات المصرفية. •
 المخاطر المصرفية.ثالثا: تأثير أنظمة الرقابة والتحكم في  •

 أوال: تأثير أدوات الرقابة المصرفية المزدوجة
 تأثير معدل االحتياطي اإلجباري:  .1

تلعب آلية االحتياطي اإلجباري دورا مهما في التحكم في السيولة المصرفية، من خالل ارتكازها على   
لت عليها المصارف التجارية في  حسابها لدى المصرف المركزي، وتلعب دورا تجميد جزء من الودائع التي تحصَّ

مزدوجا في رقابة البنك المركزي، بحيث تهدف لضمان أمن الودائع في كبح معدالت اإلقراض المصرفي كما 
 .يعتمدها كآلية في الرقابة النقدية فيرفع نسبتها في الحاالت التي يريد فيها تقليص العرض النقدي والعكس

 10-90االحتياطي اإلجباري من اآلليات الرقابية التي استحدثها القانون وفي الجزائر تعتبر سياسة   
حيث خّصها بمادة قانونية صريحة، حدَّد فيها صالحيات البنك المركزي في فرض هذه النسبة بقيمة ال تتعدى 

دية.  % إاّل في حاالت الضرورة المنصوص عليها قانونا، وفوَّض له استخدامها كإحدى أدوات السياسة النق28
لم يذكر هذه األداة بصورة مباشرة، إال أن بنك الجزائر أعاد  10-90الذي ألغى القانون  11-03إالَّ أن األمر 

.  واعتمدها كأحد أدوات السياسة النقدية الرئيسة من خالل النظام 2004تقنينها عبر تعليمة صادرة عنه سنة 
  .جراءاتهاالمتعلق بعمليات السياسة النقدية وأدواتها وا   09-02
والتي حدَّد من خاللها خضوع مختلف الودائع )الجارية، ألجل، سندات الصندوق، دفتر التوفير،   

% 15المشترطة في عمليات االستيراد والودائع األخرى( لمعدل االحتياطي اإلجباري الذي يمكن أن يصل حتى 
 بصورة شهرية تبدأ من منتصف الشهر.  دون استثناء وبنفس األسلوب. ويتم تحديد وعاء االحتياطي اإلجباري

وتبرز إشكالية تطبيقه على مصارف المشاركة من حيث اعتبارها سببا في تعطيل أموال حسابات   
االستثمار عن التوظيف والتثمير. ويقوم بنك الجزائر بتطبيق معدل االحتياطي اإلجباري على إجمالي وعاء 

وتمييز؛ مما يعني إخضاع الودائع االستثمارية التي تمثل رؤوس أموال الودائع لدى بنك البركة دون تفريق 
 موجهة لالستثمار إلى نفس المعدل الذي تخضع له الودائع الجارية التي تعتبر قروضا مضمونة على البنك.

إن تأثير تطبيق االحتياطي اإلجباري على بنك البركة الجزائري متعلق بحصص الحسابات الجارية 
االستثمارية في هيكل ودائع البنك مقارنة بقيمة معدل االحتياطي اإلجباري المفروض من بنك والحسابات 
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الجزائر؛ إذ كلما تمكن البنك من تكوين االحتياطي اإلجباري من الودائع الجارية لديه فقط دون اللجوء لودائع 
تثمار وما يترتب عنه من االستثمار؛ فإنه سيكون بمأمن عن أي تأثير سلبي ناجم عن تعطيل حسابات االس

 تراجع في معدل العائد على الودائع الذي يقدمه.
 2015-2007واالحتياطي اإلجباري في بنك البركة الجزائري  :تطور حصة الودائع الجارية 1شكل 

 

 

 

 

 

 

-2008إعداد الباحثين باالعتماد على: التقارير السنوية لبنك الجزائر وبنك البركة الجزائري  المصدر:      
2015 

ويظهر الشكل البياني السابق أن نسبة الودائع الجاربة إلى إجمالي الودائع كانت دوما أكبر من نسبة 
الت منخفضة نسبيا بلغت ؛ في ظل اعتماد بنك الجزائر لمعد2015-2007االحتياطي اإلجباري طوال الفترة 

إلى معدل  2016، مع العودة إلى االنخفاض ابتداء من جوان 2015-2012في الفترة  %12في أقصاها 
 في ظل تراجع معدالت السيولة في النظام المصرفي الجزائري. 08%

أو تعّطل  وحيث تغطي الودائع الجارية قيمة االحتياطات اإلجبارية فإن آلية االحتياطي اإلجباري ال تجّمد
أي ودائع استثمارية لبنك البركة الجزائري. وفي جانب ثان؛ فإن حجم التمويل الذي يمنحه البنك لم يتجاوز 
حصة الودائع المجمعة طيلة فترة الدراسة؛ في صورة تعكس حجم فائض السيولة الذي يعاني منه بنك البركة 

 الجزائري، والشكل اآلتي يوضح ذلك:
 2015-2007مويل إلى الودائع في بنك البركة الجزائري : تطور نسبة الت 2شكل

 

 .2015-2008إعداد الباحثين باالعتماد على: بنك البركة، التقارير السنوية  المصدر:
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ويظهر الشكل البياني أن إجمالي توظيفات البنك في التمويل واالحتياطي اإلجباري لم تتجاوز نسبة  
وهي السنة التي اقترب فيها  %88بلغ حجم التمويل إلى الودائع ؛ حيث 2008كأعلى نسبة محققة سنة  96%

عرفت مستويات التوظيف تراجعا حتى  2009البنك من توظيف كامل للودائع لديه. غير أنه ابتداء من سنة 
، ويظهر التراجع الصعوبة التي وجدها البنك في إحالل قنوات توظيف واستثمار جديدة 2012سنة  %50بلغت 

 .2008تمويل االستهالكي الذي ألغي بقرار رسمي سنة بديلة عن ال
وفي جانب آخر؛ يظهر عدم تأثر تمويالت البنك بنسبة االحتياطي اإلجباري في ظل فائض السيولة  

إلى ارتفاع معدل االحتياطي  2013-2009الذي شهده. وال يعود تراجع نسبة التمويل إلى الودائع في الفترة 
-2014راجع قنوات التوظيف؛ حيث وبالرغم من ارتفاع االحتياطي اإلجباري سنتي اإلجباري بقدر ما يعود لت

 .%62فإن النسبة عرفت تحسنا معتبرا عند  2015
ن كان نظام االحتياطي اإلجباري لبنك الجزائر ال يؤثر على بنك البركة الجزائري من ناحية انخفاض  وا 

الودائع؛ فإن له تأثير سلبي على تنافسية المصرف لما يمنح بنك معدله عن نسبة الودائع الجارية في هيكل 
الجزائر عائدا في شكل فائدة على االحتياطات المشكلة لديه؛ مما ينقل االحتياطي اإلجباري إلى األصول 
 المربحة في ميزانيات البنوك التقليدية مقارنة باعتبارها أصوال غير ربحية بالنسبة لبنك البركة، مع العلم أن

 معدالت الفائدة عليها تبقى منخفضة.

تعتبر السيولة مشكلة موحدة لمختلف مصارف المشاركة في كثير من األنظمة تأثير أدوات إدارة السيولة:  .2
المصرفية بما فيها التي تعرف نشاطا ماليا إسالميا ملحوظا؛ لمحدودية اآلليات التي توفرها البنوك المركزية 

العمل المصرفي اإلسالمي؛ غير أن الحال بالنسبة لبنك البركة الجزائري أشد نظرا النعدام المتوافقة مع قواعد 
 اآلليات المناسبة وقلة المؤسسات المالية اإلسالمية التي يمكن أن ينشأ عنها مبادالت في إطار السوق النقدية.

خطرا على المؤسسة  تمثل حالتي فائض ونقص السيولة شرعية أدوات بنك الجزائر في إدارة السيولة: .أ
المصرفية، فإن كانت حالة النقص تزيد من مخاطر عجز البنك على الوفاء بالتزاماته اتجاه المودعين 
والعمالء، فإن حالة الفائض تزيد من مخاطر انخفاض معدالت العائد على حسابات االستثمار وما يترتب 

 للبنك. عنها من احتماالت سحب الودائع والتأثير على الحصة السوقية

سنة إلى غاية النصف األول من  15وحيث شهدت المنظومة المصرفية خالل فترة طويلة امتدت لـ 
حالة فائض سيولة هيكلية؛ اضطرت بنك الجزائر إلى توفير آليات مناسبة المتصاصه وتوفير  2016سنة 

بدأت مالمح نقص  2016البدائل ذات العائد ولو المنخفض من أجل توظيفها. إال أنه وابتداء من جوان 
السيولة تمس المنظومة المصرفية مما حذا ببنك الجزائر إلى اتخاذ مجموعة من اإلجراءات لتنظيم عمليات 

 1إعادة التمويل التي يقوم بها. 

وتعتبر كال الحالتين مشكلة بالنسبة لبنك البركة الجزائري العتماد أدوات بنك الجزائر على أساليب غير 
د الشرعية سواء في توظيف فائض السيولة أو في توفيرها، حيث ُتكّيف كل عمليات بنك متوافقة مع القواع

الجزائر إما أنها قروض بفائدة ربوية أو أنها عمليات بيع دين بغير قيمته االسمية، كنتيجة الشتراط النظام 
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جراءاتها مجموعة من المعايير ال 09-02 تي تحدد قبول بنك المتلعق بعمليات السياسة النقدية وأدواتها وا 
الجزائر األوراق المقبولة كضمان في عمليات السياسة النقدية؛ إذ ال يقبل إاّل "األوراق العمومية والخاصة 
المقبولة في إعادة الخصم أو في التسبيقات، ويتعلق األمر باألوراق القابلة للتفاوض في السوق أي األوراق 

مونة من طرف الدولة واألوراق الخاصة القابلة للتفاوض واألوراق العمومية القابلة للتفاوض المصدرة أو المض
 3ووفقا لذلك تنقسم األوراق المقبولة لثالثة أنواع: 2غير القابلة للتفاوض في سوق ممثلة لقروض ممنوحة"،

 قائمة األوراق العمومية ممثلة بأذونات وسندات الخزينة واألوراق العمومية المضمونة من طرف الدولة؛  -
مة األوراق الخاصة وتتمثل في السندات قصيرة األجل المتداولة في السوق النقدية والسندات التي قائ -

 لها مبلغ أساسي ثابت وعائد بنسبة ثابتة مدونة بالدينار ولها ضمانات عالية؛
قائمة األوراق المالية غير المتدوالة والتي يشترط فيها أن تكون أوراق دين موقعة من ثالثة أطراف  -

 وفرة على الضمانات الكافية.ومت
يتيحه بنك الجزائر من آليات إلدارة السيولة،  وهي األسباب الرئيسة لعدم تعامل بنك البركة الجزائري في ما

في حالتي الفائض والعجز، حيث ينص المعيار الشرعي أن "تحصيل السيولة باالقتراض بفائدة، وتوظيفها 
بالفائدة محرم شرعا، سواء كان مباشرا أم بالسحب على المكشوف أم بالتسهيالت بفائدة أو عمولة، ويجب عند 

 4شرافية للمؤسسات بالسيولة أن يتم بالصيغ المباحة شرعا".دعم الجهات الرقابية اإل
: تتزايد مخاطر السيولة لدى بنك البركة آثار أدوات بنك الجزائر في إدارة السيولة على بنك البركة .ب

الجزائري؛ حيث أنه ال يستفيد من تسهيالت بنك الجزائر إلدارة السيولة؛ مما يؤثر على تنافسيته في حرمانه 
ستثمار مهم لفائض السيولة مقارنة بالمصارف التقليدية، إضافة الضطراره االحتفاظ بأصول سائلة من مجال ا

أوشبه سائلة أكبر من بقية المصارف لمواجهة أي طارئ متعلق بعمليات السحب مادام أن بنك الجزائر 
الشرعية التي تحكم  والسوق النقدية ال توفر له إمكانية الحصول على السيولة إال بشروط تتنافى والقواعد

 نشاطه؛ ما يؤثر على حجم األصول الموظفة لديه. 
ويظهر الشكل البياني اآلتي بوضوح حجم األصول غير الموظفة لدى بنك البركة الجزائري مقارنة ببقية 
البنوك التقليدية التي تنشط في السوق المصرفية الجزائرية حيث بلغ متوسط نسبة األصول غير الموظفة في 

من إجمالي األصول لديه؛ ما يعني أن نصف أصول   %46ما يعادل  2015-2007ك خالل الفترة البن
في حين أن أدنى النسب المحققة كانت سنة  2012سنة  %60البنك ال تدر أي عوائد. وسجلت أعلى نسبة 

ات التمويل أين كان العمل بالتمويل االستهالكي متوفرا؛ وكان يسمح للبنك من القيام بعملي %24بـ  2008
 في مقابل تدفقات نقدية شهرية متوقعة ومستمرة. 
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 2015-2007: تطور األصول الموظفة وغير الموظفة في المصارف الخاصة الجزائرية 3شكل 

 
 .Bankscopeإعداد الباحثين باالعتماد على: التقارير السنوية للبنوك، قاعدة بيانات  المصدر:

من  %70ما يعني أن  %29.5وبالمقارنة مع بقية البنوك الخاصة؛ فإن المتوسط العام لها لم يتجاوز 
 BNP وفي %39لبنك الخليج  2014-2007أصولها موظفة وموجهة لتحقيق العوائد؛ حيث بلغ متوسط الفترة 

Paribas  وفي  %24لم يتجاوزSGA   في المؤسسة العربية المصرفية. %19.5وانخفض حتى  %27بلغ 
كصورة مماثلة  %55.7أما في بنك السالم فلقد تجاوز المتوسط السنوي لنسبة األصول غير الموظفة 

ي الجزائر على سيولة لوضعية بنك البركة؛ وكتأكيد على شمولية تأثير األنظمة التي تحكم النشاط المصرفي ف
المصارف اإلسالمية، ممثلة في االنعكاس السلبي آلليات بنك الجزائر في توظيف السيولة والحصول عليها، 

 إضافة لما يفرضه من معايير للرقابة على السيولة في إطار المعامل األدنى للسيولة.
ية بنك البركة الجزائري مقارنة ببنك ويمكن اعتبار األسباب السابقة أهم العوامل التي أّدت لتراجع تنافس
، فإنه ُمعّرض لمنافسة 2013/2014الخليح والبنوك الفرنسية، فبعد أن فقد مرتبته لصالح بنك الخليح بداية من 

 الذي يسجل معدالت نمو جيدة خالل الفترة األخيرة. NATIXISقوية من بنك 

 ثانيا: تأثير النسب المالية وحدود العمليات المصرفية
ستند بنك الجزائر إلى مجموعة من المؤشرات المالية االحترازية في تكوين نظام الرقابة المصرفية التي ي 

يضطلع بمهامه، ويعتمد في ذلك على مجموعة من النسب المالية والحدود القصوى على عمليات معينة بهدف 
 التحكم في المخاطر المصرفية والرقابة عليها.

مؤشرا احترازيا جديدا للرقابة  2004أنشأ بنك الجزائر سنة  األموال الخاصة والموارد الدائمة:تأثير معامل  .1
 2004على استخدامات وموارد البنوك؛ يتمثل في معامل األموال الخاصة والموارد الدائمة الذي صدر سنة 
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خدامات البنك وموارده ، ويهدف المؤشر إلى "اإلبقاء على نوع من التوازن بين است04-04ضمن النظام رقم 
 5الطويلة األجل".

ويتشكل المعامل من نسبة الموارد الطويلة األجل إلى االستخدامات طويلة األجل، بحيث تكون الموارد  
 6الطويلة األجل بسط النسبة وتتشكل من العناصر اآلتية:

المؤونات  والمشكلة من رأس المال، مجموع االحتياطات، األرباح المرحلة، األموال الخاصة: ▪
 المخصصة إضافة إلى الديون المساندة. 

ويخصم من إجمالي مجموعها: رأس المال غير المدفوع، الخسائر ونفقات التأسيس واألصول 
 غير المادية باستثناء حق اإليجار.

والمشكلة من الموارد التي يتجاوز تاريخ استحقاقها الخمس سنوات من العناصر  الموارد الدائمة: ▪
اآلتية: القروض المصدرة بسندات، سندات الصندوق وودائع العمالء، يضاف لها عند االقتضاء 

 الفائض بين حقوق والتزامات البنك على البنوك والمؤسسات المالية األخرى.
 ويتشكل مقام النسبة من:

ممثلة في صافي األصول الثابتة، االستثمارات في الشركات والشركات  ات الطويلة األجل:االستخدام ▪
التابعة، سندات المساهمة، صافي االستحقاقات المشكوك في تحصيلها، القيم المنقولة غير المدرجة 
في السوق الرسمية باستثناء السندات أقل من خمس سنوات، إضافة إلى الجزء المتبقى من قروض 

بائن وعمليات التأجير العقاري المستحق لمدة تفوق الخمس سنوات، وعند االقتضاء يضاف لما الز 
 7سبق؛ صافي الحقوق وااللتزامات على البنك اتجاه البنوك والمؤسسات المالية األخرى.

 

 

 

 

يجب أال تقل ويتم حساب المعامل سنويا عند نهاية السنة المالية على أساس الوضعية المحاسبية؛ بحيث 
بالغه للجنة المصرفية وفق النماذج النمطية التي يعدها بنك %60قيمته عن  . ويتم إعداد التصريح به وا 

 8الجزائر.

إال أن صياغة النسبة وتطبيقها على جميع البنوك بما فيها بنك البركة الجزائري؛ الذي تتميز الموارد لديه   
قطاعي العائالت والمؤسسات الخاصة والتي توصف عادة بعدم  بأنها قصيرة األجل لتركزها في الودائع من

االستقرار وال تدرج ضمن الموارد الدائمة التي اشترط فيها بنك الجزائر أن يمتد تاريخ استحقاقها ألكثر من خمس 
 سنوات.

وعلى هذا األساس فإن تشكيل النسبة من قبل بنك البركة سيقتصر في بسطها على األموال الخاصة فقط؛ 
مما يضطر البنك إلى تسقيف االستخدامات طويلة األجل التي سيغيب عنها بندي سندات المساهمة والقيم 

 األموال الخاصة + املوارد الدائمة

 صافي األصول + االستثمارات في الشركات + سندات املساهمة + 

صافي االستحقاقات املشكوك فيها + القيم املنقولة غير املدرجة + املتبقى من 

 قروض الزبائن والتأجير العقاري 

60% 
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المنقولة غير المدرجة التي ال يتعامل فيهما البنك لمخالفتهما القواعد الشرعية، وحينها يمكن كتابة المعامل 
 بالصيغة اآلتية:

 

 

 

وكان يمكن لمعامل األموال الخاصة والموارد الدائمة أن يمثل إشكاال مضاعفا لبنك البركة الجزائري لو أن 
يعني مضاعفة العبء على األموال الخاصة أو تقليل التعامل هذا األخير يعتمد صيغ التمويل التشاركي؛ مما 

بصيغ المشاركات والمضاربات. وفي األساس فإن الفكرة التي يقوم عليها المعامل تتناغم مع اختالف آجال 
االستحقاق أصول وخصوم المصارف، إال أن إدراج بند االستثمارات في الشركات والشركات التابعة ضمن مقام 

أن بنك الجزائر ال يميز بين عمليات التمويل وعمليات االستثمار ويجمعها في وعاء واحد؛ علما أنه  النسبة يعني
 يخصص لبند المساهمات معيارا مستقال للرقابة عليه والتحكم فيه.

ال يختلف العمل المصرفي التشاركي عن العمل المصرفي التقليدي في  تأثير النسب والحدود القصوى: .2
ضرورة تقييده بميكانيزمات عملية للتحكم الجيد في أنشطته والرقابة الفعالة على مخاطر عملياته. وتعتبر النسب 

في والحدود القصوى آلية مهمة في الرقابة المصرفية االحترازية على مصارف المشاركة وخاصة في التحكم 
 9المخاطر الكبرى والتركزات االئتمانية وما ينجم عنها من تعرض وانكشاف على مخاطر األطراف المقابلة.

طبقا لذلك؛ فإنه ال يمكن اعتبار كل اإلجراءات االحترازية ممثلة في الحدود القصوى التي يفرضها بنك 
بالنسبة للعميل  %25يرة عند مستوى فتسقيف حجم التعرضات الكب 10الجزائر منافية للعمل المصرفي التشاركي؛

مرات األموال األخاصة بالنسبة إلجمالي التعرضات الكبرى ال يتعارض مع العمل المصرفي  08الواحد و
التشاركي إذ يمثل إجراء مهما لكبح مثل هذه المخاطر عن طريق تحفيز المصارف على تنويع محفظتها 

غير أنه في جانب آخر؛ يفرض بنك الجزائر حدودا  اطر المصرفية.االستثمارية كاستراتيجية فعالة في إدارة المخ
من رأسمال شركة ما، ويشترط أال  %10قصوى للمساهمات التي تمثل استثمارات مباشرة للبنك بنسبة تتجاوز 

من  %60من األموال الخاصة للبنك وأال يتجاوز إجمالي المساهمات كلها  %15تتجاوز المساهمة الواحدة 
 خاصة للبنك.األموال ال

ووفقا لذلك؛ فإن بنوك المشاركة التي تقوم على تقديم التمويل التشاركي وفق صيغ المضاربات 
والمشاركات والتي تستدعي المساهمة في رأس المال والدخول كشريك في المؤسسات والشركات؛ سيحد هذا 

ن كان تحديد ن سبة قصوى للمساهمة الواحدة إجراء اإلجراء من عملياتها التشاركية ونشاطاتها االستثمارية، وا 
تحوطي للتقليل من مخاطر التركز فإن تسقيف إجمالي المساهمات بنسبة معينة يعد كبحا للتمويل التشاركي 

وبالرجوع للتجربة التطبيقية لبنك البركة الجزائري؛ فإن استغناءه  الذي يمثل جوهر العمل المصرفي اإلسالمي.
في احترام الحدود القصوى للمساهمات التي حددها بنك الجزائر؛ إال أنه يمكن  عن التمويالت التشاركية يعينه

 األموال الخاصة

 فيها صافي االستحقاقات املشكوك االستثمارات في الشركات +صافي األصول + 

 + املتبقى من قروض الزبائن والتأجير العقاري  

 

60% 
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جراءات البنك المركزي معطال قويا للتمويل  اعتبار غياب اإلطار القانوني المنظم لعقود المضاربة والمشاركة وا 
 التشاركي في الجزائر.

لخطر السيولة، وبالنظر لألدوات المالية أعطى بنك الجزائر خصوصية متميزة  تأثير المعامل األدنى للسيولة: .3
واإلجراءات التنظيمية التي يتبعها فيمكن اعتبار مخاطر السيولة هدفا محوريا لمجلس النقد والقرض، فباإلضافة 
إلجرءات السياسة النقدية وعمليات إعادة التمويل التي تتم من خاللها، استحدث معامل األموال الخاصة والموارد 

كتنظيم خاص متعلق بتعريف  04-11ل تعزيز السيولة الهيكلية للمصارف، وأصدر النظام الدائمة من أج
وقياس وتسيير ورقابة خطر السيولة، في اتجاه يراعي توجهات الرقابة المصرفية الدولية في االهتمام بمخاطر 

دراجها ضمن دعائم اتفاقية بازل الثالثة.  السيولة وا 
على البنك احترام نسبة للسيولة تسمى "المعامل األدنى للسيولة"  04-11وفي هذا اإلطار، اشترط النظام 

، ويتكون المعامل من نسبة بين مجموع األصول المتوفرة والممكن تحقيقها %100يقل دوما عن  أالوالذي يجب 
االستحقاقات على المدى القصير والتزامات التمويل المستلمة من البنوك من جهة، ومن جهة أخرى بين مجموع 

 11تحت الطلب وعلى المدى القصير وااللتزامات المقدمة.
 

 

 

التدفقات النقدية المتوقعة الواردة وبين وبتعبير آخر؛ يمكن اعتبار المعامل األدنى للسيولة بأنه نسبة بين 
التدفقات النقدية المتوقعة الصادرة، على المدى القصير، في صورة تماثل نسبة تغطية السيولة التي أقرتها اتفاقية 

ويتم حساب النسبة بين العناصر المشكلة لها، بأوزان ترجيحية خاصة بكل بند، بحيث يتم إدراج  بازل الثالثة.
 بسط المعامل بالقيم الترجيحية اآلتية:العناصر في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األصول املتوفرة والقابلة للتحقيق + التزامات التمويل من البنوك

 االستحقاقات تحت الطلب + االلتزامات املقدمة
100% 
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 : عناصر المعامل األدنى للسيولة ونسب إدراجها1الجدول 

 عناصر مقام املعامل الوزن عناصر بسط املعامل الوزن

100% 

الصندوق؛ الودائع لدى بنك الجزائر والخزينة 

العمومية وبريد الجزائر والبنوك واملؤسسات املالية؛ 

النقدية ألقل من شهر؛ سندات القروض في السوق 

الخزينة املتداولة في السوق الثانوية؛ سندات 

املساهمة لدى الطلب، السندات والقيم املنقولة ذات 

العائد الثابت املصدرة من الدولة واملدرجة في السوق 

 الرسمية.

100% 

الحسابات الدائنة لدى البنوك واملؤسسات املالية؛ عمليات 

لتمويل من بنك الجزائر ذات أجل أقل من إعادة الخصم وإعادة ا

شهر؛ االقتراض من السوق النقدية ألجل أقل من شهر؛ القروض 

السندية واملساندة والتسديدات األخرى ألقل من شهر؛ الحصة 

 6غير املستلمة من اتفاقيات التمويل املستلمة لفترة أقل من 

 أشهر.

75% 
االستثمار، املطالبات على العمالء الناتجة عن قروض 

 االستغالل، القرض اإليجاري.
 الودائع ألجل وسندات الصندوق املشغلة ألكثر من شهر. 70%

60% 

السندات والقيم املنقولة األخرى ذات العائد الثابت 

املصدرة من الشركات العمومية والخاصة واملدرجة في 

 السوق الرسمية.

 دفاتر االحتياط والتوفير 30%

50% 
اتفاقيات التمويل املستلمة من البنوك واملؤسسات 

 املالية في الجزائر.
 ودائع املؤسسات لدى الطلب.  25%

10% 
األسهم واألوراق املالية ذات العائد املتغير املدرجة في 

 السوق الرسمية.

 بقية الودائع لدى الطلب. 20%

 دفاتر االحتياط والتوفير للسكن. 15%

 التزامات خارج امليزانية. 05%

 Instruction N°07-2011, Portant Coefficients De إعداد الباحثين باالعتماد على: المصدر:
Liquidité Des Banques Et Des Etablissements Financiers, Banque d’Algérie, 21 
Décembre 2011 

 12على البنوك أن تعمل على: 04-11ومن أجل احترام المعامل األدنى للسيولة؛  أكد النظام  
 تكوين مخزون من األصول عالية الجودة الخالية من كل التزام والقابلة للتعبئة في أي وقت؛ -
تنويع هيكلها التمويلي والوصول لمصادر التمويل واجراء اختبارات دورية حول إمكانية االقتراض  -

 المؤكدة وغير المؤكدة، وآليات إعاداة التمويل لدى بنك الجزائر؛
 تحديد تدابير للتعبئة السريعة لمصادر التمويل التكميلية. -

قابية التي تحكمها والمفروضة من قبل بنك تمثل السيولة لبنك البركة الجزائري في ظل األنظمة الر  
من  2011الجزائر مشكلة متجددة؛ ويضاعف المعامل األدنى للسيولة الذي أقّره بنك الجزائر ابتداء من سنة 

 مشاكلها.
إذ من إجمالي العناصر التي حددها بنك الجزائر كأصول عالية السيولة فإن بنك البركة الجزائري ال يحوز 

نقدية ممثال في حساب الصندوق والودائع لدى بنك الجزائر والخزينة العمومية وبريد الجزائر مضافا منها إال بند ال
لها المطالبات على العمالء القصيرة األجل، أما بقية العناصر فإنه ال يمكنه التعامل فيها نظرا لكونها قروضا 

 ربوية أو سندات دين عمومية أو خاصة.
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الجزائري ملزم بتوفير غطاء من األصول النقدية لجميع االلتزامات في مقام وتبعا لذلك؛ فإن بنك البركة 
المعامل األدنى للسيولة المتمثلة في الودائع والتزامات خارج الميزانية تبعا ألوزانها المرجحة. وهو واحد من 

 العوامل التي ساهمت في زيادة حجم األصول غير الموضفة في بنك البركة الجزائري.
بياني اآلتي يوضح تطور حجم األصول السائلة مقارنة بحجم الودائع والموارد قصيرة األجل في والشكل ال

 أكبر خمسة بنوك خاصة، من ضمنها بنك البركة الجزائري:
 2014-2011: تطور نسبة السيولة في عينة من المصارف الخاصة الجزائرية 4شكل

 
، حسابات Bankscopeباالعتماد على: التقارير السنوية للبنوك، قاعدة بيانات  الباحثينإعداد  المصدر:     

 .الباحثين

يعرف بنك البركة الجزائري معدالت مرتفعة للسيولة مقارنة ببقية المصارف الخاصة المنافسة، حيث بلغ  
خليج في بنك ال %47وانخفض لـ  BNP Paribasفي  %62في حين أنه لم يتجاوز  %83متوسط الفترة 

، مع العلم أن أدنى نسبة سجلها بنك البركة خالل الفترة تقارب أعلى نسبة NATIXISو  SGAفي  %54وكان 
 %65.79بـ  2011وأدناها سنة  %94.73عند  2012سجلتها بقية المصارف، وبلغت أعلى المستويات سنة 

 وهي معدالت مرتفعة جدا تعكس في صورة ثانية ارتفاع حجم األصول غير الموظفة الذي سبق تحليله.
مع العلم أن ميزانيات بنك البركة الجزائري تخلو من محفظة األوراق المالية أو أي استثمار في أصول  

رها بنك الجزائر إضافة لما شبه سائلة؛ في حين أن بقية المصارف تتمتع بمعامالت السياسة النقدية التي يوف
 تتيحة السوق النقدية من مبادالت مالية وعمليات في األوراق المالية توفر أصوال سائلة بعوائد محددة.

إن احترام بنك البركة الجزائري لنسبة المعامل األدنى للسيولة تحصيل ناتج عن حجم األصول العالية  
تمثل تأثيرا سلبيا على عوائد البنك بما ينعكس سلبا على معدالت السيولة التي تتوفر عليها ميزانيتها؛ والتي 

العائد الموزعة على حسابات االستثمار، وتبقى إدارة السيولة من أهم اإلشكاالت التي تواجه بنوك المشاركة وبنك 
 البركة الجزائري.
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 ثالثا: تأثير أنظمة الرقابة والتحكم في المخاطر المصرفية
مصرفية في بنك الجزائر على مبدأ الرقابة بالمخاطر التي تقوم عليها اتفاقيات بازل؛ يقوم نظام الرقابة ال

ويتحمل من خاللها رأس المال واألموال الخاصة مخاطر التوظيفات واألصول في ميزانية المصرف، في صورة 
ا المبدأ من خالل معاكسة لمبدأ المشاركة في الربح والخسارة التي تقوم عليه المصرفية التشاركية، ويبرز هذ

 مجموعة من العناصر:

فباستثناء المعامل األدنى للسيولة؛ فإن جميع  بناء المؤشرات االحترازية على أساس األموال الخاصة: .1
المؤشرات والنسب والحدود القصوى التي يعتمدها بنك الجزائر في الرقابة المصرفية االحترازية تتضمن بند 

أو في مقامها، كداللة قوية على قيام نظام الرقابة المصرفية على ضرورة األموال الخاصة؛ سواء في بسطها 
تضمين رأس المال وحقوق الملكية لجميع المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها مختلف العمليات التي تقوم بها 

 المصارف التجارية في الجزائر.
اس للقاعدة اإلقراضية التي يقوم عليها وهو المبدأ الذي تقوم عليه أنظمة الرقابة المصرفية التقليدية كانعك

نظام الوساطة المالية، ومبدأ الضمان الذي يعد ركنا أساسيا في العقود التي تربط المصرف بالمودعين 
والمتَمّولين، وقاعدة فصل المخاطر وتحويلها التي يمتاز بها التمويل التقليدي، التي تحقق للمودعين والمصارف 

 قابل مخاطرة كاملة يتحملها المستثمرون.عوائد ربوية مضمونة في م
وهي المبادئ التي تخالف قواعد نظام المشاركة التي تحكم نشاط بنك البركة الجزائري؛ الذي يستقطب 
الودائع وفق مبدأ المضاربة، الذي ينص على ضرروة توزيع المخاطر بعدالة بين أرباب المال والمستثمرين، 

حقوق الملكية تتلقى األرباح المتوقعة وتتحمل الخسائر المحتملة عن  ويجعل حسابات االستثمار في مرتبة
 استثمارات البنك القائمة على صيغ التمويل الشرعية.

إن سماح بنك الجزائر لبنك البركة الجزائري بالنشاط في البيئة المصرفية الجزائرية؛ يستوجب توفير النظام 
جهة؛ والقدرة على التحكم في مخاطر عملياته من جهة ثانية، وال يتم الرقابي العادل؛ لحمايته وتأمين أنشطته من 

ذلك إال بمطابقة المعيار الرقابي والمؤشر االحترازي لطبيعة أعماله وخصوصية عقوده، التي ُتحّمل حسابات 
 االستثمار كما حقوق الملكية مخاطر أصول المصرف وتوظيفاته؛ كل بقدر تمويله وبقدر حصة مساهمته.

من أهم الخصائص التي تتميز بها العديد من آليات الرقابة  د آليات رقابية مخالفة للضوابط الشرعية:اعتما .2
المصرفية لبنك الجزائر اعتمادها على مبادالت أو معامالت أو منتجات مالية تمثل عقودا غير شرعية وال توافق 

الرقابة المصرفية المزدوجة يستعمل بنك  الضوابط الشرعية التي يقوم عليها بنك البركة الجزائري، ففي أدوات
الجزائر سعر الفائدة في تحفيز البنوك على تشكيل االحتياطي اإلجباري؛ وعلى المشاركة في آلية استرجاع 
السيولة عبر المناقصة وتوظيف أموالهم وفق آلية تسهيالت اإليداع. وكذلك في إقراضهم وا عادة خصم أوراقهم 

 المالية.
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لدين ممثلة في األوراق التجارية وسندات الدين العمومية والخاصة كضمانات ورهونات ويستعمل أدوات ا
في عمليات السوق النقدية والحصول على السيولة ويشترط توفرها للدخول في عمليات السوق المفتوحة. ما يمنع 

 أي نظام مالي.بنك البركة من االستفادة من امتيازات وتسهيالت تعتبر من الحقوق المؤكدة ألي بنك في 

فبالمقارنة مع طبيعة المخاطر التي تتعرض لها المصارف في الجزائر؛  تغير مستويات المخاطرة وأسبابها: .3
فإن بنك البركة الجزائري ال يختلف في التعرض لها إال أن معدالت المخاطر ترتفع لديه كنتيجة لنشاط في بيئة 

 مستويات المخاطر العادية. مصرفية تقليدية، مما ينشئ مخاطر جديدة ويضاعف من

فمخاطر السيولة بالنسبة لبنك البركة أكبر منها في بقية المصارف، في حين أن المخاطر السوقية 
المرتبطة بالمتاجرة في أوراق الدين وأسعار الصرف تنخفض لديه مقارنة بغيره، أما المخاطر التشغيلية فتعتبر 

نوني لعقود شرعية يجب مواءمتها للقواعد القانونية التقليدية، وهي عالية الرتفاع مخاطر االمتثال الشرعي والقا
عناصر يهتم معيار كفاية رأس المال بها عن طريق قياس قدرة بنك البركة الجزائري في تحقيقه واالمتثال 

 لمتطلباته.

 

 الخاتمة:
األنظمة المصرفية؛ التي أصبحت الصناعة المصرفّية الّتشاركية تجربًة ماليًة ناجحًة في كثير من 

استجابت لتوفير البيئة القانونية والتّنظيمية المالئمة ألسس قيامها وقواعد عملها وضوابط نشاطها؛ المستمّدة من 
 مبادئ المعامالت المالية التي تنصُّ عليها الشريعة اإلسالمية.

المشاركة بدل القاعدة اإلقراضية، التي تجمع تلك المبادئ التي أّسست لنظام ماليٍّّ قائم على قاعدة  
لها لطرف دون اآلخر؛ وتجعلها شرطا في استحقاق  المخاطر وُتوزِّعها بصورة عادلة وال تفصل بينها وُتحمِّّ
لها لمعامالت  مها لتجعل منها معامالت ربوية وال ُتراهن عليها لُتحوِّّ األرباح والعوائد؛ وتُقّيدها بمستويات فال تعدِّ

 فرية.قمار ص

لت أساليب التمويل المصرفي من تمويل قائم على الديون إلى تمويل قائم على   وهي القاعدة التي حوَّ
األصول، ومن عوائد مصدرها قروض مضمونة وفوائد محدَّدة، إلى رؤوس أموال مخاطرة وأرباح مضنونة، 

خار واالستثم ار إلى نظام يزاوج بين المال والعمل ونظام مالي مفصول عن االقتصاد وال يحفظ التوازن بين االدِّّ
ويعادل بين الربحية والمخاطرة ويضاعف من الكفاءة التَّخصيصية للموارد بما ُيحقِّّق التوازنات النقدية 

 واالقتصادية.

وهي القواعد التي مكَّنت المصرفيَّة التَّشاركية من تحقيق معدَّالت النُّمو القوَية والمستمرة؛ حتى في  
التي شهدتها األنظمة المالية والمصرفيَّة، وهي الحاالت التي أكدت على صالبة نظام المشاركة  ظروف األزمة

ساته، في صورة معاكسة لالختالالت المالية وحالة الالاستقرار التي ميَّزت  واستقراره وقوة دعائمه وأمان مؤسَّ
 اإلقراضية وفصل المخاطر ونقلها وتحويلها.األنظمة والمؤسسات المالية والمصرفية القائمة على الفائدة والقاعدة 
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إال أنَّها في المقابل؛ وبرغم اختالف قواعد عملها ونشاطها عن قواعد المعامالت المصرفية التَّقليدية؛  
فإنَّها تخضع في أغلبية األنظمة إلى نظام للرَّقابة المصرفيَّة المستمدِّّ من قاعدة الفائدة والضمان التي تحكم العمل 

ي التقليدي، الُمَصاغِّ وفق معيار قائم على مقاربة المخاطر برأس المال الذي يهدف لتحميل هذا األخير المصرف
لوحده دون بقية الخصوم؛ خسائر األصول والموجودات وضمان ودائع الجمهور في صورة منافية لقاعدة 

 المشاركة في المخاطر التي تقوم عليها المصرفيَّة التَّشاركية.

ي تنظيم مهما كانت اتجاهاته ومضامينه وأهدافه، مقترن بمدى مالءمة األطر القانونية إنَّ نجاح أ 
سي يضمن له بيئة العمل المتوافقة مع خصوصيَّته  والتَّنظيمية والرَّقابية التي تحكمه، ومرتبط بتوفر كيان مؤسَّ

ُيميِّزه من المبادئ والقيم التي وطبيعة نشاطه. ومصارف المشاركة ال تشذ عن تلك القاعدة، بصفتها تنظيم له ما 
 تحكمه، واألنشطة واألعمال التي يقوم بها، واألهداف التي يسعى لتحقيقها والوظائف التي يؤديها.

 اإلحاالت والهوامش
                                                                 

  األكاديمية والتطبيقات العملية لمعدل االحتياطي اإلجباري على مصارف المشاركة؛ بين ضروة استثناء حسابات وتتفاوت اآلراء
االستثمار أو تخفيض قيمة المعدل المفروض أو إلغائه مطلقا في التعامل مع مصارف المشاركة، إال أنها تتوحد في أغلبها في 

 ر عن التوظيف.تأثيره السلبي في تعطيل أموال حسابات االستثما
 : طالع 1

 ؛%08إلى  %12: تخفيض معدل االحتياطي اإلجباري من 16-03التعليمة  -
 ؛%3.5إلى  %04: تخفيض معدل إعادة الخضم من 16-05التعليمة  -
 : تعليمات السوق المفتوحة الخاصة بإعادة تمويل البنوك؛16-06التعليمة  -
 الهامشي؛: لتنظيم تسهيلة القرض 16-07التعليمة  -
 : تخفيض معدل الفائدة على تسهيلة الودائع المغلة للفائدة إلى الصفر.16-09التعليمة  -

جراءاتها، مرجع سابق. 02-09، النظام 05المادة رقم  2  المتلعق بعمليات السياسة النقدية وأدواتها وا 
 ، المرجع السابق.04-06المواد رقم  3
: السيولة تحصيلها وتوظيفها، 44المعيار الشرعي رقم  المعايير الشرعية،الية اإلسالمية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الم 4

 .1108مرجع سابق، ص.
 .2004جويلية  19المتعلق بمعامل األموال الخاصة والموارد الدائمة، بنك الجزائر،  04-04، النظام 01المادة رقم  5
 ، المرجع السابق.02المادة رقم  6
 ، المرجع السابق.07المادة رقم  7
 ، المرجع السابق.09المادة رقم  8
لمزيد من االطالع على مفهوم المخاطر الكبرى راجع: اللجنة العربية للرقابة المصرفية، التعامل مع مخاطر التعرضات الكبرة 9

 .40-3(، ص ص.2015وتجارب الدول العربية، 'أبوظبي: منشورات صندوق النقد العربي، 
 راجع:  10

 المتعلق بمعامل األموال الخاصة والموارد الدائمة، مرجع السابق. 04-04، النظام 07رقم المادة  -
 ، المرجع السابق.09المادة رقم  -



اإلسالمية تأثيرات أنظمة الرقابة المصرفية التقليدية على نمو الصناعة المصرفية         د.حمزة شودار، د.عبد السالم حططاش

 2015-2007في الجزائر دراسة تطبيقية حول بنك البركة الجزائري خالل الفترة 
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. علما أنها 2014فيفري  16المتعلق بالمخاطر الكبرى وبالمساهمات، بنك الجزائر،  02-14النظام ، 02المادة رقم  -
 .94-74سابقا وفق التعليمة  %15كانت 

المتعلقة  94-74أضعاف قيمة األموال الخاصة وفق التعليمة  10، المرجع السابق. علما أنها كانت 04المادة رقم  -
 بقواعد الحذر.

 .2011ماي  24المتضمن تعريف وقياس وتسيير ورقابة خطر السيولة، بنك الجزائر،  04-11، النظام 03المادة رقم  11
 ، المرجع السابق.19-16قم المواد ر  12
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 دور التدقيق الداخلي في تحقيق التطبيق الفعلي لحوكمة الشركات داخل المؤسسات

 3 الجزائر جامعة   1بوشمبة بدرة 

BOUCHAMBA Badra, University of Algiers 3, Algeria 

 

 ملخص:

لجنة التدقيق والتدقيق  اإلدارةان وظيفة التدقيق الداخلي عادة ما تخدم أطرافا تمارس دورا هاما في  حوكمة الشركات مثل مجلس 
بادر معهد   ، ومن أجل تفعيل دور التدقيق الداخلي في تطبيق حوكمة الشركات تساهم في دعم حوكمة الشركات فأنها الخارجي 

و   التأكيدقيمة للشركة من خالل خدمات  إلضافةالمدققين الداخليين بتطوير المعايير الدولية للتدقيق الداخلي لجعلها اداة قوية 
من التحقق ، المخاطروأصبح يتضمن تقدير  هنطاق هذا الدور واتسع ،ولقد تطور   واألنشطةاالستشارة وتقييم ومراجعة الوظائف 

 .إطار حوكمة الشركات في، وكّلها تقع  واإلفصاحالشفافية  االلتزام بمعايير لرقابية واختبارات مدى ا االجراءات

 حوكمة الشركات.  المعايير الدولية للتدقيق الداخلي، التدقيق الداخلي، :الكلمات المفتاحية

Résumé : 

La fonction d'audit interne servent normalement les parties à exercer un rôle important dans la 

gouvernance d'entreprise, comme le conseil d'administration, le comité d’audit et l'audit externe ils 

contribuent au soutien de la gouvernance d'entreprise, afin d'activer le rôle de l'audit interne dans 

l'application de la gouvernance d'entreprise ,l’Institut des auditeurs internes a lancé  pour 

développer  les normes internationales de l'audit interne pour en faire un outil forte qui donne une 

valeur ajoutée à l'entreprise à-travers les services de confirmation et de consultation, d'évaluation et 

révision des fonctions et d'activités, ce rôle a évolué  et élargi son champ d'application pour qu'il 

devienne comprend l'évaluation des risques, la vérification des procédures de contrôle, les tests de 

conformité aux normes de transparence et de divulgation, qui sont tous situés Dans le cadre de la 

gouvernance d'entreprise                                                   . 

Mots-clés: audit interne, normes internationales d'audit interne, gouvernance d'entreprise. 

 تمهيد :

في االنهيارات واألزمات المالية التي شهدتها كبريات الشركات في العالم والتي من أبرزها  يإن المتسبب الرئيس
،هي افتقاد المهنيين ألخالقيات المهنة واستعمال  2002شركتي انرون للطاقة وولدكوم لالتصاالت سنة 

لي ونتائج أعمال المحاسبة والتدقيق لتضليل مستخدمي القوائم المالية من خالل تحريف حقيقة الوضع الما
الشركات وهذا بالتواطؤ مع المسئولين داخل الشركة مما أدى إلى فقدان المستثمرين الثقة فيما يعرض على 
مستوى السوق المالي من معلومات ،األمر الذي أفضى إلى ضرورة البحث عن قواعد وأسس صارمة ترفع من 

لمحاسبة والتدقيق ما جعل مفهوم حوكمة الشركات مستوى الرقابة ومستوى الشفافية واإلفصاح وجودة مخرجات ا
                                                           
1 badrabouchamba@gmail.com 
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يبرز على الساحة االقتصادية استجابة لنداء المساهمين والمستثمرين على اعتبار انه المخرج السريع والحل 
األمثل لكل هذه السلبيات ،فحوكمة الشركات تعمل على فرض الرقابة التي تحمي المصالح المشتركة والمتضاربة 

افظ على استمراريتها ونجاعتها وازدهارها، ونظرا ألهمية هذا المفهوم فقد حظي باهتمام واسع داخل الشركة وتح
من قبل المنظمات الدولية والتي على رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون االقتصادي 

ديلها للمرة االولى سنة بإصدار مبادئ حوكمة الشركات تم تع 1999والتنمية بحيث قامت هذه األخيرة سنة 
 .G20 من قبل ما يسمى بمجموعة احداث تعديل جديد لها 2015،ليتم سنة  2004

إن التطبيق السليم لحوكمة الشركات يحتاج إلى العديد من اآلليات ،ويعتبر التدقيق الداخلي من بين اآلليات 
العام للشركة ،إدارة المخاطر،إدخال  المعتمدة في هذا المجال لما له من دور في ضمان تطوير وترقية األداء

تحسينات على األساليب الرقابية باعتبار أن التدقيق الداخلي ركيزة أساسية لنظام الرقابة الداخلية ،إضافة إلى 
إعداد وتوفير التقارير والقوائم المالية بشكل دقيق وعلى درجة عالية من اإلفصاح والشفافية لخدمة أصحاب 

 في المعلومات المحاسبية الالزمة التخاذ القرارات اإلدارية واالستثمارية .المصالح ودعم ثقتهم 

وباعتبار أن وظيفة التدقيق الداخلي عادة ما تخدم أطرافا تمارس هي األخرى دورا حوكميا هاما مثل مجلس 
جل تفعيل دور اإلدارة ،لجنة التدقيق والتدقيق الخارجي فهي بذلك تدعم اآلليات األخرى لحوكمة الشركات ،ومن ا

التدقيق الداخلي في تطبيق حوكمة الشركات بادر معهد المدققين الداخليين لتطوير المعايير الدولية للتدقيق 
الداخلي لجعلها أداة قوية تضفي قيمة مضافة للشركة من خالل خدمات التأكيد واالستشارة وتقييم ومراجعة 

قه وأصبح يتضمن تقدير المخاطر والتحقق من اإلجراءات الوظائف واألنشطة ،ولقد تطور هذا الدور واتسع نطا
 الرقابية واختبارات مدى االلتزام بمعايير اإلفصاح والشفافية وكلها تندرج ضمن إطار حوكمة الشركات.  

 إشكالية البحث : كيف يمكن للتدقيق الداخلي ان يساهم في تفعيل حوكمة الشركات ؟

 أهمية الدراسة :

وعلى الخصوص في وطننا  بأسرهلم االدراسة في استشفاء ظاهرة الفساد في قطاع األعمال في العتكمن أهمية   
العربي  بشكل ال يمكن التغاضي عنه ،لذا أصبح لزاما علينا البحث عن سبل محاربته بكافة الطرق وعلى اعتبار 

لرادع األقوى للتجاوزات أن حوكمة الشركات كانت الحل األمثل للخروج من األزمات المالية المتكررة وا
بسط الرقابة الكاملة على األنشطة بربط دورها في واالختالسات والتالعب بمخرجات المحاسبة من قوائم مالية و 

األهداف بالنتائج  وهذا من خالل التطبيق السليم لمبادئها وعمل آلياتها وفق ما تقتضيه تلك المبادئ في صورة 
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بحثنا هذا إلى تسليط الضوء عن  كيفية االرتقاء بالتدقيق الداخلي كأحد  سعينا من خالل،وقد تكامل وتعاون 
 حوكمة الشركات في القضاء على أواصر الفساد وحماية الحقوق.  دور آليات الحوكمة في تفعيل

 أهداف الدراسة:

 وضع مفهوم لكل من حوكمة الشركات والتدقيق الداخلي /1

 لداخلي وتطبيق الحوكمة داخل الشركات .تحديد العالقة الموجودة بين التدقيق ا/2

 تحديد العالقة بين التدقيق الداخلي وباقي اليات الحوكمة في اطار تفعيل حوكمة الشركات/3

 .ء بالدور الحوكمي للتدقيق الداخلي في ادارة المخاطرإيجاد طرق لالرتقا/4

 باألسئلة الفرعية التالية :ولإلجابة عن إشكالية  بحثنا استعنا  األسئلة الفرعية :

 ما المقصود بحوكمة الشركات وما هي مبادئها والياتها؟/1

 ماهو الدور الحوكمي الذي يلعبه التدقيق الداخلي داخل الشركات ؟/2

 كيف نترتقي بالدور الحوكمي للتدقيق الداخلي ؟/3

 تقسيمات الدراسة :

 بتقسيم بحثنا الى ثالث محاور رئيسية كالتالي:من اجل اإلجابة عن هذه التساؤالت الفرعية قمنا 

المحور األول بعنوان اإلطار النظري لحوكمة الشركات ،ونتطرف فيه إلى ماهية حوكمة الشركات من مفهوم 
ومبادئ واليات في حين نتناول في المحور الثاني والذي هو بعنوان اإلطار النظري للتدقيق الداخلي ماهية 

مساهمة التدقيق الداخلي   كيفية وممارسة المهنة وفقا للمعايير الدولية في تطور  و اريفالتدقيق الداخلي من تع
مع دراسة أهم اإلجراءات التي الدور الحوكمي للتدقيق الداخلي  من خالل تحديد  في تفعيل حوكمة الشركات
بباقي آليات الحوكمة وكيفية  ة التدقيق الداخليعالقفي المحور الثالث تحدثنا عن و تسمح باالرتقاء بهذا الدور 

 دعمه لها.

 االطار النظري لحوكمة الشركات   المحور االول:

لصعب جدا ايجاد تعريف ان مفهوم حوكمة الشركات هو مفهوم واسع النطاق ومتعدد الجوانب مايجعل من ا
داريينموحد لهذا المفهوم بين كافة االطراف المعنية من محاسبين  دارةواقتصاديين وقانونيين ومحللين لمفهوم  وا   وا 
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تحديد ووضع مبادئها واليات تفعيلها من ،وبصدد وضع االطار النظري الشامل لحوكمة الشركات تم الشركات 
 .والهيئات القانونيةقبل المنظمات المهنية 

 : المفهوم مجموعة من التعاريف اعطيت لهذا  أوال

 نظام بمقتضاه تدار الشركات وتراقب -1

المستثمرون من تحقيق ربحية معقولة  يتأكدالتي يمكن من خاللها ان  واإلجراءاتمجموعة من الطرق -2
 الستثماراتهم.

هو تعبير واسع يتضمن القواعد وممارسات السوق التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات في المنشات والشفافية التي -3
تحكم عملية اتخاذ القرار فيها ومدى المساءلة التي يخضع لها مديروا ورؤساء تلك المنشات وموظفوها 

 لصغار المساهمين.والمعلومات التي يجب ان يفصحوا عنها للمستثمرين والحماية المقدة 

هو نظام من خالله يتم توجيه انشطة المنظمة ومراقبتها على اعلى مستوى من اجل تحقيق اهدافها والوفاء -4
 بالمعايير الالزمة للمسؤولية والنزاهة.

هو نظام شامل يتضمن مقاييس الداء االدارة الجيد ومؤشرات حول وجود اساليب رقابية تمنع اي طرف من -5
ت العالقة في المنشاة داخليا وخارجيا من التاثير بصفة سلبية على انشطة المنشاة،وبالتالي ضمان االطراف ذا

االستخدام االمثل للموارد المتاحة بما يخدم مصالح جميع االطراف بطريقة عادلة تحقق الدور االيجابي للمنشاة 
 .لصالح مالكها والمجتمع ككل

 ثانيا :مبادئ حوكمة الشركات 

من قبل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ، ليتم  1999ع  خمسة مبادئ لحوكمة الشركات في سنة لقد تم وض
، حتى تكون عونا لها ولحكومات الدول من غير أعضاء المنظمة في جهودهم من اجل  2004تعديلها عام 

وفير اإلرشادات تقييم وتحسين اإلطار القانوني والتنظيمي الخاص بالحوكمة في دولهم ،وكذلك من اجل ت
 .والمقترحات لبورصات أوراق المال والمستثمرين والمؤسسات واألطراف األخرى التي لها دور في التنمية

لحوكمة  OECD/G20 منتدى فيحوكمة الشركات تم اعادة النظر والبث في مبادئ  2015وفي ابريل 
، 2015يوليو/تموز عام  8المبادئ في هذه  OECD المؤسسات وعقب هذا االجتماع اعتمد مجلس منظمة الـ

 في تركيا حيث أقرتها وأطلقت عليها مبادئ 2015نوفمبر  15-16في  20لتقدم  بعدها لقادة مجموعة الـ 
OECD/G20 لحوكمة المؤسسات.  
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 وفيما يلي استعراض أهم محاور المبادئ الجديدة للحوكمة :

ضمان وجود إطار عام وفعال لحوكمة الشركات :يجب على إطار حوكمة الشركات تعزيز وجود  .1
أسواق شفافة وعادلة  وتوزيع فعال للموارد ، ويجب أن تكون متسقة مع سيادة القانون وتدعم 

 .Effective Supervision and.Enforcement اإلشراف والتنفيذ الفعال 

الشركات للتأثير على االداء االقتصادي الكلي وسالمة السوق والحوافز التي  أ. ينبغي تطوير إطار لحوكمة   
  .تخلقها للمشاركين في السوق وتعزيز أسواق شفافة تعمل بكفاءة

ب. يجب على المتطلبات القانونية والتنظيمية التي تؤثر على ممارسات حوكمة الشركات أن تكون متسقة مع   
  .لتنفيذسيادة القانون وشفافة وقابلة ل

 ج. ينبغي أن يتم تقسيم المسؤوليات بين السلطات المختلفة بوضوح لخدمة المصلحة العامة. 

  .د. يجب أن تدعم تشريعات السوق المالية الحوكمة الفعالة  

م هـ. يجب أن تتمتع السلطات التنظيمية والتنفيذية والرقابية بالصالحيات الكافية والنزاهة والموارد الالزمة للقيا 
بواجباتها بطريقة مهنية وموضوعية ، وينبغي أن تتخذ اإلجراءات الرقابية في الوقت المناسب وأن تكون شفافة 

 وواضحة.

و. ينبغي تعزيز التعاون عبر الحدود من خالل الترتيبات واالتفاقيات الثنائية والمتعددة األطراف لتبادل   
  .المعلومات

 ين :الحقوق والمعاملة المتساوية للمساهم .2
يجب على إطار حوكمة الشركات حماية وتسهيل ممارسة المساهمين، بما في ذلك األقليات والمساهمين 
األجانب لحقوقهم ويجب أن يكون لجميع المساهمين فرصة إلنصافهم بشكل فعال في حال تم انتهاك 

  .حقوقهم
 المؤسسات االستثمارية ، وأسواق األسهم ، وغيرهم من الوسطاء : . .3

ى إطار حوكمة الشركات توفير الحوافز السليمة وان تكون هذه الحوافز متاحة ألسواق األسهم يجب عل
  .لتعمل بطريقة تساهم في تطبيق أفضل لممارسات الحوكمة

 دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات: .4
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فاقيات ينبغي أن يعترف إطار حوكمة الشركات بحقوق أصحاب المصالح التي نص عليها القانون أو االت 
المتبادلة وتشجيع التعاون النشط بين الشركات وأصحاب المصلحة في خلق الثروة وفرص العمل واستدامة 

  .المشاريع السليمة مالًيا
 اإلفصاح والشفافية : . .5

ينبغي أن يكفل إطار الحوكمة اإلفصاح الدقيق وفي الوقت المناسب بشأن جميع المسائل الجوهرية المتعلقة 
دارة وحوكمة الشركة   .بالشركة ، بما في ذلك الوضع المالي واألداء والملكية وا 

 مسؤوليات مجلس اإلدارة : . .6
يجب على إطار حوكمة الشركات ضمان قيام مجلس إدارة الشركة بالتوجيه االستراتيجي للشركة ، والرصد 

 .الفعال لإلدارة وتحمل المسؤولية الكاملة تجاه الشركة والمساهمين

باجتماعهــم األخير الــذي عقد خــالل شــهر نوفمبــر /  G20 ولقد أيــد وزراء ماليــة دول مجموعــة العشــرين      
حول  OECD تشــرين الثانــي الماضــي بمدينــة أنطاليــا التركيــة قــرار مجلــس منظمــة التعاون االقتصادي والتنمية

 للحوكمة. OECD/G20 التفاق أن يطلق عليها مبادئ الـمبــادئ الحوكمة الجديدة ، و تم ا

قبــل مــا يزيــد  OECD ومما ال شك فيه بأن إعادة النظر بمبادئ الحوكمة التي أقرت من قبل منظمة الـــ     
ــيين ســنة تمثــل ضرورة فــي غاية األهمية خاصة بعــد أن أصبــح تطبيــق مبــادئ الحوكمة بالنســبة للسياس 16عن 

 وصنــاع القرار والمســتثمرين والشــركات وغيرهــم بمثابــة حجــر األســاس لتحقيــق االستقرار وتقوية النظام المالي.

 ثالثا:اليات حوكمة الشركات 

 يلي: هناك نوعين من اليات الحوكمة وهي كما

 االليات الداخلية لحوكمة الشركات :

اإلدارة دورا محوريا في حكامة المؤسسات، فهو المسئول عن اإلشراف على يلعب مجلس  مجلس االدارة:-1
العمليات التي تقوم بها هذه األخيرة بالقيادة والتوجيه اإلستراتيجي ومراقبة اإلدارة ، فمجلس اإلدارة هو بمثابة 

ا، فهو يعتبر األمين على أموال المساهمين والمختص بالمحافظة عليها وتنميتها وتحقيق عائد من استثماره
 .الجهة األولى المخول لها صنع القرار في المؤسسات التجارية نيابة عن المساهمين

أهم أعمالها مراجعة القوائم المالية ، وكذلك التأكد من مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية ان  لجنة المراجعة :-2
الدور األساسي و تعاب المدقق الخارجي  ،للشركة  ونتائج التدقيق ، وا عطاء التوصيات بشأن ترشيح وتحديد أ

للجان التدقيق هو الوفاء بالتزاماتها في الحفاظ على اإلشراف على الناحية المهنية والنزاهة لتدقيق الحسابات 
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دارة المخاطر والرقابة الداخلية ومسائل االتساق مع القوانين واللوائح وسلوك العاملين وممارسات التقارير المالية  وا 
 المؤسسات.والترتيبات العامة لحوكمة 

يؤدي التدقيق الداخلي دورًا حيويًا في تطبيق مبادئ حوكمة الشركات ، بل وتسهم أجهزة التدقيق الداخلي :-3
خلي في حوكمة الشركات بمسؤوليات هامة من خالل التأكيد على كفاءة العمليات واإلذعان للقوانين التدقيق الدا

ضفاء الثقة في التقارير المالية باعتبار أن المراجعة الداخلية هي الفحص الدوري للوسائل الموضوعة  واألنظمة وا 
 .تحت تصرف مدير المؤسسة قصد مراقبة حسن سير العمليات بها

 الخارجية لحوكمة الشركات:االليات 

يؤدي المدققون الخارجيون دورًا أساسيًا في حوكمة الشركات، وذلك من خالل شهادتهم التدقيق الخارجي: -1
ضفاء الثقة والمصداقية عليها  .على صحة القوائم والتقارير المالية المنشورة وا 

المنتجات سوف تهذب سلوك اإلدارة منافسة سوق :ان  منافسة سوق المنتجات وسوق العمل اإلداري -2
وخاصة إذا كان هناك سوق فعالة للعمل اإلداري ، وهذا يعني أن إدارة الشركات نحو اإلفالس سيكون له اثر 

، إذ غالبا ما تجرى اختبارات المالئمة للتعيين والتي تمنع  سلبي على مستقبل المدير وأعضاء مجلس اإلدارة
 .التنفيذيين الذين قادوا شركاتهم إلى التصفية أو اإلفالس من التعيينأعضاء مجلس اإلدارة والمديرين 

غالبا ما تشكل وتؤثر هذه اآلليات على التفاعالت التي تجري بين الفاعلين الذين  التشريع والقوانين :-3
 يشتركون بشكل مباشر في عملية الحوكمة ، ولقد أثرت بعض التشريعات على الفاعلين األساسيين في عملية

نما على كيفية تفاعلهم مع بعضهم  الحوكمة ، ليس فيما يتصل بدورهم ووظيفتهم في هذه العملية وا 

 .المحور الثاني :االطار النظري لمهنة التدقيق الداخلي 

 اوال :مفهوم التدقيق الداخلي ودوره في حوكمة الشركات :

توسع نطاق التدقيق الداخلي بحيث أصبح يستخدم كأداة لفحص وتقييم مدى فاعلية األساليب الرقابية في متابعة 
تنفيذ المهام ، ومد اإلدارة بصفة مستمرة بالحقائق والمعلومات التي تعكس اثر القرارات اإلدارية التي سبق 

لية ، بحيث تعتمد عليها اإلدارة العليا أساسا فيما اتخاذها على تنفيذ المهام ونتائج النشاط داخل مراكز المسؤو 
تتخذه من قرارات جديدة ، سواء أكانت متصلة بتصحيح األوضاع القائمة أو تنفيذ سياسة جديدة ، لذلك أصبح 

على تدقيق األعمال المحاسبية والمالية  خدماته تشتمليطلق على التدقيق الداخلي بالتدقيق اإلداري باعتبار ان 
 لية في المنشأة.والتشغي
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 مجموعة من التعاريف التي قدمت الى التدقيق الداخلي: -1

يعرف مجمع المراجعين الداخليين األمريكيين التدقيق الداخلي بأنه " نشاط تقييمي مستقل ينشأ داخل 
ائل منظمة األعمال لتدقيق العمليات كخدمة لإلدارة، وهي وسيلة رقابة إدارية تعمل على قياس وتقييم فعالية وس

 الرقابة األخرى"
 أنشطتها وتقييم لفحص الوحدة، داخل في يوجد مستقل تقيمي نشاط" بأنه الداخلي التدقيق كما يعرف

 ال فهم والتقييم، للفحص أنشطتها تخضع التي بالمنشأة موظفون الداخليين والمدققين ذاته، للتنظيم كخدمة
 أنه إال وظيفية تبعية عالقة الوحدة بإدارة تربطهم حيث الخارجي، المدقق به يتمتع الذي باالستقالل يتمتعون
 المدقق يرفع أن مثال يمكن حيث االستقالل، من معينة درجة المدققين هؤالء لمنح اإلجراءات اتخاذ بعض يمكن

 اإلدارة"لمجلس  التابعة التدقيق لجنة إلى أو المالية للشؤون الرئيس نائب إلى تقريره مباشرة الداخلي
ويعرف التدقيق كذلك بأنه" نشاط تقييمي مستقل داخل المنشأة يهدف إلى فحص وتقييم وتحقيق النواحي 
المحاسبية والمالية وغيرها من النواحي التشغيلية، يقوم به جهاز داخلي مستقل عن ادارات المنشأة، لتقديم ضمان 

اسات الموضوعة وقياس األداء وتقييم فاعلية إجراءات واطمئنان لإلدارة عن مدى كفاية اإلجراءات، وتنفيذ السي
 ووسائل الرقابة الداخلية وكفاية تصميمها لتحقيق أهدافها"

 دور التدقيق الداخلي في حوكمة الشركات :-2

الذي يلعبه التدقيق الداخلي تخطى المفهوم التقليدي والذي يحصر خدماتها في المراجعة  ان الدور الحوكمي
المنتظمة لكفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية وانما امتد ليشمل ايضا التعريف بالمخاطر التي تتعرض لها 

،والمدقق الخارجي في هذا  الشركة وتقديم االستشارات الالزمة لمجلس االدارة،االدارة العليا،لجنة المراجعة
 الخصوص.

معهد المدققين الداخليين بتطوير ان التدقيق الداخلي يعتبر مفتاح اساسي من مفاتيح حوكمة الشركات ،لذا بادر 
معايير وميثاق اخالقيات مهنة التدقيق الداخلي لمواجهة المتغيرات البيئية الجديدة التي حصلت نتيجة االنهيارات 

دول العالم ،وعلى هذا يجب على المدققين الداخلين ان يهتموا بالمخاطر الرئيسية المؤثرة  المالية في مختلف
على االهداف او العمليات او الموارد،وبذلك فهم يساهمون في تحسين انظمة ادارة المخاطر من خالل خدمات 

 .211التاكيد واالستشارة كما ينص على ذلك المعيار رقم 

ضافة قيمة للشركة ويساهم في تحقيقها الهدافها من خالل تقديم تاكيد معقول على ان ويقوم التدقيق الداخلي با
مخاطر المؤسسة تدار بفعالية وكذا من خالل التحسينات التي تقدمها في مجال ادارة المخاطر،فوظيفة التدقيق 
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اضافة القيمة للشركة الداخلي قد اتسع نطاقها من التدقيق المالي الى التدقيق االداري ثم الى التركيز على 
المتمثلة في تدقيق ادارة المخاطر وتطبيق مدخل المراجعة على اساس المخاطر،وهذا يؤدي الى طمانة 
المساهمين واالطراف االخرى صاحبة المصلحة على ان المخاطر التي تواجه مصالحهم مفهومة من جانب 

 ممثليهم وان االدارة تقوم بالتصدي لها بشكل منهجي منظم .

 معايير التدقيق الدولية  نيا:ثا

لقد مرت مهنة التدقيق الداخلي بتطور ملموس في مفهومها واهدافها وانشطتها ومعايير ممارستها المهنية وهذا 
فقد انتقلت من مجرد فحص النشاط  1941بعد انشاء مجمع المدققين الداخليين بالواليات المتحدة االمريكية سنة 

التشغيلي ،كما انتقلت من تقييم اداء ادارة النشاط الى تقييم القيمة االقتصادية للمنظمة المالي الى فحص النشاط 
 بداللة مدى فعالية قرارات االستثمار والتمويل من ناحية ومدى القدرة في التعامل مع المخاطر المالية.

نشطة التدقيق الداخلي وقد بذلت محاوالت جادة من قبل المجامع العلمية والمنظمات المهنية لتعظيم قيمة ا
وتطوير الدور التقليدي للدقق الدخلي لضمان تحقيق جودة مقبولة في مخرجات الفحص والتحليل والتقييم 
للممارسات االدارية وهذا في اطار مجموعة معايير مهنية للتدقيق الداخلي والتي اقرها مجمع المدققين الداخليين 

التي تدور حول االستقالل والكفاءة المهنية ونطاق العمل واداب و 1993واتي تم تعديلها  1978بامريكا عام 
 وادارة وظيفة التدقيق الداخلي العمل 

وبعد صدور مبادئ حوكمة الشركات التي جاءت لتجنب التعثر والفشل المالي واالفالس لمنظمات االعمال 
قام معهد المدققين الداخليين ،في مصالح االطراف المتعارضة بهذه الشركات مستقبال ولضمان تحقيق التوازن 

 2003في شهر ديسمبرتعديالت جوهرية على المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي  بإجراءبامريكا 
رغبة منها في اخضاع مهنة التدقيق الداخلي  2004،والتي اصبحت قابلة للتنفيذ ابتداءا من شهر يناير 

 ادئ حوكمة الشركات.لمتطلبات حوكمة الشركات وتفعيل مب

 وقد تالفت هذه المعايير من :

وهي عبارة عن مجموعة مكونة من أربعة معايير رئيسية صادرة من معهد  :" سلسلة اآللف "معايير الصفقات
المدققين الداخليين والتي تتناول سمات وخصائص الشركات واألفراد الذين يؤدون أنشطة التدقيق الداخلي فيها 

اف والصالحيات والمسؤوليات، االستقاللية والموضوعية، البراعة وبذل العناية المهنية والرقابة وشملت على األهد
 النوعية وبرامج التحسين.
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وهي عبارة عن سبعة معايير رئيسية صادرة من معهد المدققين الداخليين   " سلسلة اآللفين ":  ومعايير االداء 
الداخلي، والمعايير التي يتم من خاللها قياس أداء تلك األنشطة وشملت على والتي تصف طبيعة أنشطة التدقيق 

إدارة نشاط التدقيق الداخلي، طبيعة العمل، تخطيط للمهمة، تنفيذ المهمة، إيصال النتائج، مراقبة ورصد مراحل 
 االنجاز وقبول إدارة المخاطر.

الصفات ومعايير األداء على أنواع وحاالت محددة مثل وهي معايير تتولى تطبيق معايير    :ومعايير التنفيذ
 فحص الغش والتدليس والتقييم الذاتي للرقابة.

 جزءا ال يتجزا من اطار الممارسات المهنية الداخلية . ولقد اصبحت هذه المعايير

حوكمة ونظرا الهمية وظيفة التدقيق الداخلي في قطاع االعمال وفي حياة المنظمات باعتبارها احد عناصر 
الشركات لضبط االداء المالي واالداري وتعظيم قيمة المنظمة والحد من المخاطر المالية والتشغيلية التي تحدث 
عدم توازن في الهياكل المالية للمنظمات حال تفاقمها ،فقد اصبح لزاما على المدققين الداخليين اقرار واعتماد 

 من خططهم وممارستهم المهنية.قواعد ومبادئ ومعايير وارشادات حوكمة الشركات ض

 دقيق الداخلي المعايير الدولية للتفي تفعيل حوكمة الشركات في ظل  الداخليدور التدقيق ثانيا:

،بدا الفكر المحاسبي في التوجه نحو تغيير الدور  2003بعد صدور المعايير الدولية للتدقيق الداخلي عام 
المستجدة  استجابة لمتطلبات تفعيل حوكمة الشركات ،بحيث تصبح انشطتهثر كالتقليدي للتدقيق الداخلي وجعله ا

ذات قيمة اقتصادية وفي ذات الوقت تضاف مهارات جديدة للمدقق الداخلي تسمح بتحسين ادائه في مجالي 
 واالستشارات . التأكيد

التدقيق الداخلي   بأعمال وال شك في ان المحاوالت الجادة من قبل المجامع العلمية والمنظمات المهنية المتصلة
كانت في اطار تحقيق  الدعم لحوكمة الشركات،ويمكن استنتاج ذلك من المحاور االساسية لمفهوم التدقيق 

 الداخلي في ثوبه الجديد والتي تتلخص فيمايلي:

االدارة  انها نشاط مستقل عن االدارة التنفيذية للمنظمة نتيجة التوجه بالتدريج الى جعلها تابعة الى مجلس-1
على  وأيضااالستشرافي داخل دائرة لجنة المراجعة المنبثقة عنه ،كما انه يقوم بعرض تقاريره على هذا المجلس 

 المالك عند الضرورة.

انها نشاط موضوعي يقوم بتنفيذ اعمال التدقيق الداخلي من خالل اشخاص مهنيين ذو خبرة ومهارة عالية -2
سواء من داخل المنظمة او خارجها،وال شك ان وجود اطراف خارجية تقوم بتقديم اعمال التدقيق الداخلي يؤكد 
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رساءمالية وغير المالية على دعم جودة هذه الخدمات من ناحية كما يدعم موثوقية المعلومات ال قواعد الشفافية  وا 
 المقبولة 

االلتزام من قبل المدققين الداخليين بتطبيق المعايير الدولية للتدقيق الداخلي اكثر من االعتبارات التنظيمية -3
وقوع صريح على دعم العمل وفق المتطلبات الدولية التي تحول دون ال تأكيدوالقانونية المتبعة بالمنظمة،وفي هذا 

 والتالعبات. لألخطاءفي الحاالت المتباينة 

والفحص والتقييم  التأكيدتوسيع نطاق التدقيق الداخلي ليشتمل على الخدمات االستشارية بجانب خدمات -4
صريح وموجه لخدمة العمالء والتي تتخطى الخدمات التقليدية وتدخل دائرة ادارة وتقييم المخاطر  تأكيد،وفي هذا 

 كمة الشركات.ودعم نظام حو 

فني  رأيمن اجل  لألدلةالتي تركز على التقييم الموضوعي  التأكيدخدمات  بتأديةالتزام المدقق الداخلي -5
 مستقل عن االعمال المهنية .

ارساء مجموعة من المبادئ االساسية التي تعبر عن الصورة التي ينبغي ان تكون عليها ممارسة مهنة -6
عام لتحسين اداء انشطتها في ضوء مجموعة من االسس القادرة على قياس هذا التدقيق الداخلي ووضع اطار 

وجود استراتيجية -7االداء بحيث تؤدي في نهاية المطاف الى تحسين وتعزيز العمليات التنظيمية بالمنظمة 
ية بالمنظمة للتدقيق الداخلي تستهدف اضافة قيمة للمنظمة وتحسين عملياتها اكثر من اضافة قيمة لالدارة التنفيذ

. 

عتبار عناصر نظام الرقابة الداخلية هي المدخل الالزم لمساعدة منظمات االخذ بعين االان على  التأكيد-8
فقد اصبح لزاما على المدقق الداخلي  نظام جيد ومقبول لحوكمة الشركات ،وبناء عليه االعمال على توفير 

 طر والرقابة ونظام الحوكمة.مباشرة مهام ومسؤوليات جديدة في مجاالت ادارة المخا

فصل الكفاءة المهنية للمدققين الداخليين المبنية على المعرفة والمهارة و عنايتهم المهنية المبنية على قدرتهم -9
في التركيز على اهداف العمل وتبني استراتيجيات معلنة وتنفيذ االنشطة باستخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة 

. 

ير المدقق الداخلي من خالل االشارة الى ان انشطة المدقق الداخلي قد تمت وفقا لمعايير توكيد جودة تقر -10
 الممارسة المهنية الدولية.
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تطبيق دليل اخالقيات التدقيق  على كل الوحدات المزودة بخدمات التدقيق الداخلي وذلك لدعم الثقافة -11
 االخالقية لمهنة التدقيق الداخلي عالميا

ة وظيفة التدقيق الداخلي لتغطي المسؤولين عن نظام حوكمة الشركات من جهة كما تغطي توسيع دائر -12
 الخاضعين لهذا النظام.

المطالبة الدولية بقيام المدققين الداخليين بمراجعة العمليات ونظام الرقابة واالداء المستهدف والمعلومات -13
ير االجتماعية والبيئة والجودة واالستراتيجيات والهياكل المالية وغير المالية وامن المعلومات واالذعان والتقار 

 والنظم وكل شيء تقريبا ذو صلة من قريب او بعيد بالمنظمة.

 توفير مجموعة من السمات والصفات والمهارات والقدرات التالية في المدقق الداخلي:-14

 التفكير االبتكاري والنقدي والتحليلي -

 القدرة على الفهم والتواصل -

 ادارة وتقييم المخاطر -

 واإلحصائياالستدالل الكمي -

 االتصال المبكر وتطوير اساليب االقناع -

 الصفات االخالقية في ممارسة المهنة -

 فهم وتبني وتحليل وتقييم االستراتيجيات -

 المعرفة التامة بتكنولوجيا المعلومات الحديثة -

 وابداء الراي الفني المحايد القدرة على الحكم-

العمل على مراجعة مبادئ حوكمة الشركات المتصلة بحماية حقوق المساهمين وبالمعاملة المتكافئة لجميع -15
المالي ومسؤوليات مجلس االدارة وذلك لتوفير قناعة  واإلفصاحالمساهمين ودور اصحاب المصالح والشفافية 

اعد الحاكمة للشركة وتحديد نقاط الضعف في نظم وهياكل كل شركة بفعل مهنية مقبولة حول مدى توافر هذه القو 
 تدني عناصر كل مبدا من هذه المبادئ.
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 المحور الثالث :عالقة التدقيق الداخلي بباقي اليات حوكمة الشركات 

 اوال :عالقة التدقيق الداخلي بمجلس االدارة 

فعال على  تأثيروالتي لها  العليا من االطراف االساسية لحوكمة الشركات، واإلدارةباعتبار ان مجلس االدارة 
في باقي اطراف الحوكمة ،فانه يستلزم وجود تفاعل بين وظيفة التدقيق  تأثيرهاجودة الحوكمة المنبثق من 

 لإلدارةالدوري  وهذا بمدها بنتائج تقدير المخاطر وتقييم نظام الرقابة الداخلية وكذلك االفصاح واإلدارةالداخلي 
االنشطة التي تنفذها ،سلطاتها ومسؤولياتها وما تم انجازه من خطتها الموضوعة،حيث اصبح مجلس االدارة عن 

يعتمد على وظيفة التدقيق الداخلي في تحسين عملية حوكمة الشركات ،وذلك لما للمدققين الداخليين من دور 
دارةرية ،الخدمات االستشا التأكيدمحوري في تقديم خدمات   المخاطر . وا 

 ثانيا:عالقة التدقيق الداخلي بلجنة المراجعة 

ان لجنة المراجعة تعد من اهم ادوات الرقابة في الشركات ،كما تعتبر احد اهم دعائم تحقيق مفهوم حوكمة 
االدارة وكل من المدقق الداخلي والخارجي ،وقد اكدت بعض الشركات حيث تعمل كحلقة وصل بين مجلس 

ات والبحوث على اهمية العالقة بين لجنة المراجعة والمدقق الخارجي والمدقق الداخلي ودورها في تعزيز الدراس
 الرقابة على الشركة.

 ثالثا:عالقة التدقيق الداخلي بالتدقيق الخارجي 

حول  الرأيان عالقة المدقق الداخلي بالمدقق الخارجي هي عالقة تكامل حيث ان المدقق الخارجي قد يبدي 
المتبعة التي قد يغفل عنها المدقق  واإلجراءاتمدى سالمة وصحة نظام الرقابة الداخلية ومدى مالئمة السياسات 

الداخلي ،كما ان الكثير من اعمال التدقيق الخارجي قد يتم االستغناء عنها بوجود واستعمال تقارير التدقيق 
ا ويؤدي ايضا لرفع كفاءة المدقق الداخلي ويعزز من الداخلي مما يعزز من نوعية التدقيق ويخفض من تكلفته

بشكل اكثر دقة وفعالية ومع زيادة متطلبات حوكمة الشركات زادت اهمية  رأيهابداء مقدرة المدقق الخارجي على 
هذه العالقة فالمدققين الداخلين لهم القدرة والوقت االكبر الكتشاف التالعب في القوائم المالية،وبالتالي فان 

دفع معهد المدققين القانونيين  ورهم مع المدققين الخارجين بشان تقدير وتقييم مخاطر التالعب وهذا ماتشا
 بأنشطةوالتي تشجع المدققين الخارجين على االستعانة   65االمريكي الى اصدار قائمة معايير المراجعة رقم 

والتي تلزم التدقيق الخارجي  55التدقيق رقم  التدقيق الداخلي عند تخطيط وتنفيذ عملية التدقيق ،كما اصدر قائمة
 بضرورة فهم الرقابة الداخلية بما فيها خلية التدقيق الداخلي.
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 الخالصة :

لقد تطرقنا من خالل ما تقدم طرحه من افكار الى مفهوم حوكمة الشركات والتدقيق الداخلي ثم عملنا على ايجاد 
لبات تطبيق حوكمة الشركات متمثلة في المعايير الدولية الصلة التي سمحت باخضاع التدقيق الداخلي لمتط

للتدقيق الداخلي وما تضمنه من اسس وقواعد هدفها توجيه انطة المدقق الداخلي نحو تفعيل حوكمة الشركات 
ومبادئها ،كما ان ظهور مبادئ حوكمة الشركات ادت الى تغيير ثوب التدقيق الداخلي من المفهوم التقليدي 

دارةفي تقييم كفاءة وفعالية االنظمة داخل الشركات الى قيادة والذي يتمثل   مخاطر الشركة بعد التعرف عليها. وا 

 :ومن اهم النتائج التي توصلنا اليها هي 

 المهنة . وأخالقياتهناك عالقة مباشرة بين مبادئ حوكمة الشركات ومعايير التدقيق الدولية ان -

وجود توجه جديد لتبني مفهوم التدقيق الداخلي اساسه تعظيم قيمة منظمات االعمال وتدنية مخاطرها المالية -
دارتهاوالتشغيلية   بعد التعرف عليها.  وا 

ومناقشة النتائج  مع  قيق الداخلي عن طريق تبعيته لمجلس االدارة االشرافيتوجه دولي نحو دعم استقاللية التد-
  لجنة المراجعة .

جودة نشاط التدقيق الداخلي يؤثر على جودة اداء حوكمة الشركات ،ويقع على كل من االليات االربعة لحوكمة -
تى تلعب دورها المحوري في الشركات جزء من المسؤولية عن ضمان  وتقييم جودة نشاط التدقيق الداخلي ،فح

حوكمة الشركات ينبغي ان تؤدي بمستوى معين من الجودة في ضوء توفر معايير االداء الالزمة لذلك 
 .ومنها:تاهيل فريق التدقيق الداخلي واستقالليتهم وبذلهم العناية المهنية الالزمة 

جين في الشركات وذلك باالستناد الى وعلى ضوء هذه النتائج نوصي بضرورة توسيع نطاق تدخل المدققين الخار 
النظرة الجديدة لخدمات التدقيق الداخلي لتضم الى جانب الفحص المالي واالداري فحص وتقييم وتحليل وادارة 

 .استراتيجيات المنظمة من حيث نقاط الضعف والقوة ومن حيث الفرص والتهديدات

 وذلكعمله بفاعلية اكبر  يؤدياكثر استقاللية و بح كما ينبغي دعم استقاللية نشاط التدقيق الداخلي بحيث يص
الى لجنة المراجعة التي تسهم في  عمل التدقيق الداخليعملية مراجعة عدم تدخل ادارة الشركة بعمله وارجاع ب

تعزيز استقاللية هذه الوظيفة ،كما انه من المناسب ان يتم فحص نشاط التدقيق الداخلي بمعرفة اطراف خارجية 
يهم الخبرة في هذا المجال كالمدققين الخارجيين ،وذلك لضمان االداء بمستوى عال من الجودة ،االمر تتوافر لد
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كما ان تفعيل حوكمة الشركات ، الذي يؤثر على الوفاء بمسؤوليتها في تحسين جودة اداء حوكمة الشركات
 .ولجنة المراجعة لخارجي ومبادئها يحتاج الى تفعيل التواصل المباشر بين التدقيق الداخلي والتدقيق ا

 المراجع:

 19،ص2007، حوكمة الشركات ودور مجلس االدارةعدنان بن حيدر بن درويش ،اتحاد المصارف العربية ، /1

،  ، الطبعة الثانيةاالطار النظري والممارسة التطبيقية–المراجعة وتدقيق الحسابات محمد التهامي طواهر،صديقي مسعود، " -2
 . 33،ص 2005الجزائر،  ، المطبوعات الجامعيةديوان 

، رسالة "تطور دور وظيفة التدقيق في مجال حوكمة الشركات لتجيسيد مبادئ ومعايير التنمية المستدامةفاتح غالب ،" -3
 .62،ص2011ماجستير باالقتصاد،جامعة فرحات عباس سطيف،

"، الطبعة االولى، دار كنوز المعرفة العلمية، يق الحساباتدراسة متعمقة في تدقمحمد فضل مسعد، خالد راغب الخطيب،"  -4
 .218،ص2009االردن، 

في االبار ،مذكرة مقدمة  دراسة حالة المؤسسة الوطنية لالشغال-هيدوب ليلى ريمة،المراجعة كمدخل لجودة حوكمة الشركات-5
 79،ص2011/2012الستكمال متطلبات شهادة الماستر في العلوم التجارية ،تخصص دراسات محاسبية وجبائية معمقة ،

6- jacques renard , «théorie et pratique de l’audit interne » ,EDITION 
d’organisation ,paris,2010,p83. 

مجلة جامعة الملك عبد دراسة حالة الشركات السعودية "،–المراجعة كاحد دعائم الحوكمة ،"لجان عوض بن سالمة الرحيلي-7
 193،ص 1،2008،العدد22العزيز :االقتصاد واالدارة،المجلد 

الخروب والية قسنطينة  EMOدراسة حالة مؤسسة المحركات –التدقيق الداخلي في تفعيل حوكمة الشركات  براهمة كنزة،دور-8
 96،ص2013/2014،مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة الماجستير في علوم التسيير ،

قى الوطني حول الحوكمة ،الملتدور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومة المحاسبية د.هوام جمعة ، لعشوري نوال،  -9
 06المحاسبية للمؤسسة )واقع ،رهانات وأفاق(، ،كلية العلوم االقتصادية  وعلوم التسيير ،جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي ،ص
http://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm-10 
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  في إكساب المؤسسة ميزة تنافسيةبين الذكاء االقتصادي ونظرية األلعاب ودورها العالقة التكاملية 
 -تحليل تنافسية سوق الهاتف النقال بالجزائر -

The Integral Relationship between Economic Intelligence & Games Theory, and its Role to 

give enterprise a competitive advantage - Competitiveness Analysis on mobile market in 

Algeria– 

 
 ، اجلزائر1جامعة سطيف   1عويسي  أميند/

 ، اجلزائر1جامعة سطيف  2 د/اسماعيل مومني  
Dr. Amine Aouissi , University of Sétif 1, Algeria 

Dr. Smail moumeni,  University of Sétif 1, Algeria 

                     
 ملخص:
سيلة إلى " أهم وسيلة تساعد في عملية اتخاذ القرار ضمن مفهوم إدارة األعمال الحديث، وتهدف هذه الو الذكاء االقتصادييعد "

القرار بمن فيهم المنافسين؛ لذا وجب خلق وضعية تنافسية مميزة للمؤسسة؛ لكن أصبحت هذه الوسيلة رائجة لدى جميع متخذي 
استراتيجية "، قصد الدمج بين الوسيلتين في عملية تحليل واحدة والخروج بـ: "ية األلعابنظر دعم هذه الوسيلة بوسيلة أخرى هي "

 ."السوق"" في وضعية تنافسية مميزةقرارات المؤسسة؛ ما يجعلها تكتسب " دة كفاءة ورشادة"؛ من شأنها زيامثلى
 فعالية؛ وضعية تنافسية مميزة؛ السوق.ال-الذكاء االقتصادي؛ نظرية األلعاب؛استراتيجية؛ الكفاءةالكلمات المفتاحية: 

Abstract: 
Economic intelligence is the most important way to help decision making in the context of 

contemporary management, the main objective of this tool is to create a favorable competitive 

position for the company. However, all decision makers including competitors use business 

intelligence. Hence the need for support by the "game theory", by merging the two tools in one 

analysis process, the company has come created an "optimal strategy" or dominant, such a strategy 

may cause the company to be effective and efficient, which gives it the advantage of being 

positioned in an "advantageous competitive position" in the market.   

 

Keywords:Economic intelligence, game theory; strategy; effectiveness - Results; advantageous 

competitive position; market. 

 مقدمة: 
، عن السوق، عن باقي الفاعلين يتوفر محيط المؤسسة على معلومات مختلفة، عن الزبائن، عن المنافسين

نقابات ...(، لهذا تسعى المؤسسة دائما إلى البحث عن وضعية مريحة )دولة، منظمات حكومية وغير حكومية، 
 كنها من تحقيق أهدافها على جميع المستويات. لها وسط هذا المحيط تم

تكتسب المؤسسة وضعية يعتقد بعض العلماء المتخصصين أن المؤسسة في مثل هذا الوسط ال يمكن أن 
"؛ في نفس الوقت أصبح "الذكاء االقتصادي" أداة متوفرة الذكاء االقتصاديتنافسية مريحة دون تفعيل آليات "

ورين آنفا بما فيهم المؤسسات المنافسة، لذا فإنه يجب على المؤسسة، أن تطور وفي حوزة جميع األطراف المذك
ة في مواجهة المنافسين، وعليه فما هو سبيل تطوير هذه األداة؟ نفترض هذا المفهوم وآلياته حتى يصبح أداة فعال

ة في يد المؤسسة، ى من شأنها تطويره حتى يصبح أداة فعالأنه يجب دعم أداة "الذكاء االقتصادي" بأداة أخر 

                                                 
1 Amine.aouissi@univ-setif.dz 
2 Smail.moumeni@ univ-setif.dz 

https://eng.univ-setif.dz/presentation-de-l-ufas1
https://eng.univ-setif.dz/presentation-de-l-ufas1
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خالل  ولتكن هذه األداة هي "نظرية األلعاب"، حيث ُعرفت هذه األخيرة بقدرتها على تحليل الوضعيات وذلك من
 االستفادة من البيانات ورسم االستراتيجيات الفعالة، وعليه يكون السؤال الجوهري هو: 

 ة كفاءة وترشيد قرارات المؤسسة؟كيف يمكن المكاملة بين الذكاء االقتصادي ونظرية األلعاب لزياد
رية األلعاب" بمنطقها بناًء على التساؤل السابق، تهدف هذه الورقة إلى اختبار الفرضية التي مفادها أن "نظ

الستراتيجي" للمؤسسة؛ والمكاملة بين األداتين الوصفي والتنبؤي ستسهم وبشكل فعال في زيادة فعالية "الذكاء ا
المؤسسة، ما ينتج عنه اكتسابها لميزة تنافسية تضمن سيخلق أداة تحليل استراتيجي فعالة من شأنها زيادة كفاءة 

 حيطها )السوق(. لها "وضعية تنافسية مميزة" في م
 أوال: الجزء النظري 

I-  :نظرية األلعاب 
م على يد "جون فون نويمان" و"أوسكار مورغنتشن"؛ وقد تحصل كالهما  1944ُأسس علم نظرية األلعاب سنة  

 .لالقتصاد وذلك نظير أعمالهم في مجال نظرية األلعابعلى جائزة نوبل 
التي ال يمكن تحديد أيها (p12 Ouassila LABBANI,2003,)للنظرية الكثير من التعاريف تعريف النظرية: -1

 أصح وأدق، وسنركز على التعاريف التالية : 
مها ما جاء على يد "كين : وفيه نجد الكثير من التعاريف أه(Vision Descriptive)المنظور الوصفي:-أ

وصف ما يجري عندما »"، أن نظرية األلعاب كما هي مطورة حاليا هي عبارة عن:  Ken BINMOREبنمور 
                                                         «.        يكون الشخص يتصرف بعقالنية

: ونجد أيضا الكثير من التعاريف أهمها ما جاء على يد "ايريك (Vision Normative)المنظور المعياري:-ب
بكل ما يلزم أن  عياري )التنسيقي(: هدفها التنبؤنظرية األلعاب بالمنظور الم": »Eric VAN DAMMEفاندام 

 «. يقوم به الالعب في لعبة لتعظيم منفعته الشخصية )أو الفردية(
 تعريف اللعبة:-2

كغيره من المصطلحات العلمية له عدة تعاريف وفي هذا (p13 Ouassila LABBANI," )اللعبةإّن مصطلح "
 المقام سوف نسرد البعض منها:

اللعبة هي نشاط يجري بين مسؤولين أو -مؤلف كتاب الميكروسكوب-سني" ند "جويل دي رو تعريف اللعبة ع -أ
آخذا في الحسبان بعض أكثر عن اتخاذ قرارات. حيث يحاول كل منهم أن يحقق غرضه )أن يربح الجولة( 

د يقابلها في الواقع االلتزامات والحدود التي تحددها اللعبة )قواعد اللعبة(، فاللعبة إذا هي نموذج لسيرورات وقواع
 حوادث ومواقف وغايات.

هي وضعية يكون فيها األفراد )الالعبين( ملزمون على االختيار بين جملة من األحداث الممكنة، وفي إطار  -ب
 ين اللعبة، والتي تظهر ماذا يجب فعله وفي أي وقت )اجتهاد الباحثين ناتج عن دراسات سابقة(.تحكمه قوان

 

 يلي: ويمكن تلخيص ما سبق كما
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 التوازن في اللعبة )أو الحل(:-3
عبارة »إن تحليل اللعبة ُيمكننا من التنبؤ بالتوازن الذي يظهر ما إذا كان الالعبين عقالنيين، ومنه يكون التوازن  

عن الحالة أو الوضعية التي ال يرغب فيها أي العب تغيير سلوكه في حالة ما إذا عرف سلوك باقي الالعبين، 
ون أي العب في حاجة لتغيير استراتيجية ما إن يعرف التوازن هو توليفة استراتيجية أين ال يكوبأكثر دقة 

استراتيجية باقي الالعبين، ومنه وفي حالة تحديد التوازن ال يكون هناك أي سبب يدعو إلى التخلي عنه، ويكون 
 «.الالعبون ملزمون بسبب تصرفهم العقالني بنتائج التوازن

 (هي :   (Eric RASMUSEN ,2004,p47العناصر الرئيسية في اللعبة:توصيف اللعبة-4
الالعبون، التحركات )اإلجراءات والقرارات(، الغنائم )العوائد، األرباح، المدفوعات(،  قانون اللعبة: .أ

 "؛Les Règles du Jeuxالمعلومات، وكل هذه العناصر تشكل ما يعرف "بقوانين اللعبة 
"، هذه األخيرة تعني استراتيجياتائمهم يضعون خطط تسمى "هدف تعظيم غنالالعبون وب االستراتيجية: .ب

 اختيار تحركات باستعمال المعلومات المتوفرة في كل فترة؛
 هو توليفة االستراتيجيات المختارة من قبل جميع الالعبين؛  التوازن: .ج
كات ى( على التحر أن يحصل )ير  حسب التوازن المقترح، الشخص الذي يقدم النموذج يستطيع النتيجة: .د

 الواردة من خالل الربط بين مختلف الخطط لجميع الالعبين وهذا ما يعطينا "نتيجة اللعبة".
II- :الذكاء االقتصادي 
 مفهوم الذكاء االقتصادي:  -1

هو النشاط الذي ينتج المعارف التي : »Harold WILENSKY"الذكاء االقتصادي حسب "هارولد ويلنسكي 
  «ة للمنظمة، هذه المعارف ُتَجمع وتُنتج في إطار قانوني ومصادر مفتوحةواالستراتيجياالقتصادية  تخدم األهداف

(Pierre DUFAU et Jean, 2010,p05)  :؛ ويؤكد "هارولد" أن الذكاء االقتصادي يشمل المهام التالية 
دات، التحقيق اليقظة، البحث في المستنبحث عن، وتجميع المعلومات والمعارف المفتاحية )والتي تتأتى من:  

 البشرية(، في الموارد
معالجة وترجمة البيانات المبهمة )والتي تتأتى من: صيانة قواعد البيانات والمعارف، إدارة البيانات، التحليل،  

 التركيب واالستخالص؛ في بناء الخطط التفسيرية والنماذج العقلية(، 
، التوقع والتحكم في البتكار، قيادة المشاريعتتأتى من: استراتيجية ا صياغة المنطق االستراتيجي )والتي 

 المخاطر، تقييم آثار القرارات(.
نعاش الشبكات )والتي تتأتى من: إنعاش شبكات التأثير، اإلحاطة الوقائية   -أو العالجية-تنفيذ اإلجراءات وا 

 لألعمال الهجومية والدفاعية، قيم التواصل(، 
ليقظة الرجعية للعمليات، تبادل خالصة تى من: دراسة التأثير، ادل الممارسات )والتي تتأتقييم اآلثار وتبا 

 الدراسات التطبيقية والمعارف، التدقيق في الذكاء االقتصادي والتقييم الذاتي(.
 :هدف الذكاء االقتصادي -2
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تزويد المؤسسات أو الدولة بالمعارف التي من شأنها أن تساعد في فهم محيطها بغية ضبط استراتيجيتها؛ ويهتم 
" والتي من شأنها في النهاية إنتاج  Cycle d’Informationsالذكاء االقتصادي بـ: "دورة المعلومات 

ة، والموجهة أساسا لتوضيح المساعدة على "المعلومات االستراتيجية" و"التكتيكات" ذات القيمة المضافة المرتفع
 . (Tawfik HOULINE, 2010,p03) اتخاذ القرار من طرف الدولة أو المؤسسة

 الحرب االقتصادية: -3
، والذي ُوضع لوصف التغيرات الدولية )النوعية  (Didier DANET, p145) مفهوم ظهر في سنوات الستينات

القتصاد، أيضا وضع لوصف الصراع على الموارد الطبيعية التي والكمية(، والتطور السريع في شتى ميادين ا
 يتفرع عنها مفهومي : يزخر بها العالم )مواد أولية، طاقة، غذاء( ؛ و 

 الحرب الصناعية:  .أ
كل قوة »": الصناعة هي منبع القوة ومنه يقول:  Gérard Simon COHENبالنسبة لـ: "جيرار سيمون كوهين 

 Didier) «ة سياسية، وأي قوة سياسية ال تستند إلى قوة صناعية تؤول إلى الزوالصناعية تنتهي بتحولها لقو 
DANET, p146) ." الحرب الصناعية" في "الجيش" هي "المؤسساتأيضا تعتبر ." 

 الحرب المعلوماتية:  .ب
ثم مع تطور تكنولوجيا  ، (Didier DANET, p147) برز المصطلح مع تطور الفكر االستراتيجي العسكري البحت

المعلومات، لينتقل كسالح إلى أيدي المؤسسات، وعرف هذا التطور أوجه في نهاية سنوات السبعينات وبداية 
لثمانينات من القرن الماضي، مع بروز "اليابان" كمنافس عالمي لكل من "الواليات المتحدة األمريكية" و"ألمانيا"، ا

 دقة العالية واالهتمام بالعلوم الدقيقة. التكنولوجيا ذات الفيما يخص صنع 
III-  :العالقة التكاملية لنظرية األلعاب مع الذكاء االقتصادي 

بين نظرية األلعاب والتحليل االستراتيجي )الخاص بالذكاء كتورة "دايج" أن العالقة يرى الدكتور "حمودي" والد
 االقتصادي( هي كما يلي:

 ) «نظرية األلعاب تقوم بشرح الميكانزيمات المرتبطة بالسلوك االستراتيجي )اجتماعي، اقتصادي، سياسي(»
Nabila DAIDJ et Abdelhakim HAMMOUDI, 2008,p 42) العالقات البينية  حليل وضعيات؛ وترتبط بت

هم كيف يمكن دمج لمختلف الفاعلين، ومنه تسمح بف (Interdépendance Stratégique)االستراتيجية 
 ) («العبين مختلفين في وضعية من اللعبة )مكان المواجهة( أين تكون التحركات معروفة )السوق كمثال جيد( 

Nabila DAIDJ et Abdelhakim HAMMOUDI, p46) ؛ ويمكن تفصيل العالقة التكاملية بين نظرية األلعاب
 والذكاء االقتصادية في النقاط التالية :

 ظامية:المقاربة الن -1
المقاربة النظامية لـ: "نظرية األلعاب"، من المحتمل أن تكون هي مصدر مساهمة هذه األخيرة في اإلدارة 

األلعاب تسهم في شرح وتوضيح ظواهر التفاعل التي ظرية "، فناليقظة االستراتيجيةاالستراتيجية، وبأكثر تحديد "
 منهجين كما يلي:تميز اللعبة التنافسية، وذلك من خالل دمج 

اقتصادية وتطور -من جهة، فإن نظرية األلعاب توفق بين مقاربة التحليل القطاعي والتي تمثل اللعبة السياسو 
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 بيانات التنافسية، 
حيط والتي تمكن من اتخاذ إجراءات ة التي تساعد على فهم وتحديد المومن جهة أخرى المقاربات التنظيمي 

 استراتيجية ذات الصلة.  
أي نمذجة يجب أن تأخذ في »"، فإن نظرية األلعاب تسهم في تطور "اليقظة"  ROMIELAERروميلر " وحسب

اليقظة االستراتيجية" الحسبان الموارد المخصصة لمالحظة استراتيجيات الالعبين اآلخرين )والتي هي جزئيا "
ي "إنتاجية" الموارد المخصصة من حيث يجب أن نكون قادرين على القيام بالتقييم االقتصاديلكفاءة "اليقظة"، أ

طرف المؤسسة لهذا النشاط، ونكون قادرين أيضا على تحديد القضايا االستراتيجية التي يتعين رصدها اعتمادا 
) Samuel GRANDVAL et «(ية "اليقظة التنافسية"ب" تجيب على إشكالإذن "نظرية األلعاعلى هذه المقاربة )

Ahmed HIKMI, 2005,p6 )" بومارد حسبBOUMARD " تعاني من نقص على اليقظة االستراتيجية" ؛ فإن "
مستوى األداء، نظرا لطبيعتها المعقدة والتي تتطلب مهارات تنظيمية متعددة )مثل : القدرة على فهم تعقيد 

لتسيير، والقدرة على نمذجتها، التطور الكمي والتغيرات النوعية في نظرية االحتماالت تثير هي وضعيات ا
 األخرى اشكالية حول واقع األوضاع(. 

 كيف يمكن أن تتكامل "نظرية األلعاب" و"الذكاء االقتصادي"؟ -2
 من ناحية المنهج: .أ

نطق "نظرية األلعاب" )خاصة في قضية إن منهج "الذكاء االقتصادي" يحتاج المنهج الفكري المستوحى من م
 أن:GUERRIEN  "(S.GRANDVAL et A.HIKMI ,p6)التصميم(، حيث يرى "غيريان 

 نظرية األلعاب بالكاد تستطيع أن تضع "القرارات الملموسة"، وهذا الرتباط هذه األخيرة بعوامل الالتوازن،  
وجهة النظر هذه تعتبر نظرية األلعاب تكوينية االنضباط الذي يستخدم التفكير الذي ال يمكن إنكاره، ومن  

 لية اتخاذ القرار، بالنسبة لعم
ة األلعاب تقود إلى إثراء عملية التسيير، من خالل قراءة أنشطة االستخبارات االقتصادية، صرامة ودقة نظري 

تستنتج  ثم تضعها في شكل لعبة وتحدد جميع االستراتيجيات الممكنة في ظل قواعد اللعبة، وفي األخير
 "االستراتيجية المثلى". 

 اب":مفهوم "الذكاء" بين منهج "الذكاء االقتصادي" و"نظرية األلع .ب
( والمتعددة والمتداولة بين أفراد فاعلين غير inter/rétroactionsفي إطار المعلومات الوفيرة وثنائية االتجاه )»

ضطرابات المعيشة، أين يمكنك خلق مساحة متجانسين، الذكاء هو الوسيلة الوحيدة التي تمكن من مواجهة ا
اعلة القدرة على صناعة والتحكم في معينة ومجتمع مشترك ومتفتح، محوكم ومرن، ويعطي )الذكاء( الجهات الف

 .(Guy MASSE, Christian MARCON et Nicolas MOINET, 2006,p84)« مستقبلهم
الوضعيات كير، معالجة، وحل المشكالت في القدرة على: التف»" الذكاء هو Edgar MORIN"إيدغر مورين 

 . p85) (G.MASSE et Autres,«المعقدة
الذكاء االقتصادي" بالنسبة لـ: "نظرية األلعاب" هو أن تكون قادر على تحقيق نتيجة مرغوبة عندما تكون »" 

 . p86) (G.MASSE et Autres,«اللعبة عاجزة عن تحقيق ذلك طبيعيا
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 اللعبة كنظام: 
اذ قرارات ( مجبرين على اتخAutonomesن نجد عدد من متخذي القرار )وبصفة ذاتية وضعية أي اللعبة هي

تؤدي إلى نتائج معينة لكل متخذ قرار؛ فكل متخذ قرار يتحصل على نتيجة، لكن هذه النتيجة مرتبطة بجملة 
 القرارات المتخذة من طرف الجميع. 

ظريات التي تحلل علية للعبة؛ فنظرية األلعاب تنتمي إلى فئة النوتعريف اللعبة هذا مبني على أساس الميزة التفا
 ا النحو فهي تتعامل مع العالقات بين الالعبين )الجهات الفعالة(. النظم وعلى هذ

تعتبر نظرية األلعاب فعالة في حال ما نريد األخذ في الحسبان عدد من العوامل المؤثرة، وأين ال يمكننا اتخاذ 
 دي إلى عدد ال يحصى من القرارات األخرى. أي قرار دون أن يؤ 

لتسيير التعقيد، فهي تفكك اللعبة إلى عناصرها األساسية. هذا التحليل من هنا تعتبر نظرية األلعاب وسيلة 
والتفكيك للتعقيد يضع إطار لتحليل ديناميكية التنافسية الحالية، حيث أن فهم الظواهر التنافسية يتطلب بالضرورة 

 ي، مع التركيز على األفعال وردود األفعال في إطار المؤسسات. تحليل تفاعل
لى وضعية اجتماعية يمكن اختصاره في فهم لعبة واحدة، حيث كل فاعل )فرد أو العب( يكون تطبيق الذكاء ع

( التي تصاحبه l’incertitudeعادة مركز تفاعل متعدد، حيث يجب الكشف عنه للحد من أوجه عدم التأكيد )
 . ا في مواجهة: منافسيها، زبائنها، مواردها والمساهمين(جد أن أي مؤسسة هي دائم)فمثال ن

" على أن المنافسة تتأتى من مواجهة )مقابلة( عدة ميادين  BABBOR et RAIيؤكد كل من "بابور وراي
 )السياسة، المالية ...( باإلضافة إلى ميدان السوق )الموردين، الوضعيات ...(.

راتيجية؛ ة األلعاب أن توضحه وتشرحه في مسألة األداء لإلجراءات االستى ما تستطيع نظريويجب التركيز عل 
"، أي التحليل من خالل النتائج للوصول لالستراتيجية النتائجحيث تعطي نظرية األلعاب أهمية كبيرة لمسالة "

 األفضل لالعب. 
في المساعدة على صياغة المشكلة، وبناء ومن الناحية الفكرية، لنظرية األلعاب مساهمة هامة أيضا تتمثل 

تمكن صانع القرار من رسم مخططه للواقع؛ أين نجد في الواقع وفي أغلب ياغة القرار، لالتمثيل العقلي لهيكل ص
األحيان ال يكون صانع القرار عقالني، ومنه فهو يفضل السير وراء المعلومات اإليجابية التي تؤدي في بعض 

 دير في لعبة تنافسية. األحيان إلى سوء التق
 سية هي: ونظرية األلعاب في نمطها النظامي تقدم خمسة عناصر أسا

 مجموعة من الالعبين العقالنيين. 
شجرة قرار تمثل كل جزئيات القرارات الممكنة والوضعيات المالحظة والتي من الممكن أن تنتج في مدى  

 زمني معين. 
 ع شجرة القرار. دوال غنائم الالعبين، موضحة في نهاية فرو  
 ومن هذه العناصر الثالثة األولى نستنتج مفهوم االستراتيجية والتوازن )وهما العنصر الرابع والخامس(:  
استراتيجية الالعب: هي قائمة من القرارات التي من شأنها أن تتخذ في جميع الوضعيات المالحظة والتي  

 يمكن تمثيلها في شجرة اللعبة. 
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)واحدة لكل العب(، كل العب على حدا يجب أن يتمسك  من االستراتيجياتالتوازن: هو مجموعة  
 .باستراتيجية التوازن والتي ال يمكنه أن يبتعد عنها أبدا، وهو متأكد أن باقي الالعبين سيفعلون نفس الشيء

 : االستراتيجية .ج
دود أفعال( الذي مخطط تحركات تام )مع ر »تعرف "االستراتيجية" في إطار "نظرية األلعاب" على أنها:  

نة، يوضع هذا المخطط في البداية، ويهدف يغطي جميع خطوات سير اللعبة من البداية للنهاية وبأكثر دقة ممك
 «. لوضعية المثلىإلى "التعظيم" القائم عن الوضعية العامة )اللعبة( وذلك بالتموضع في ا

تصميم وتطوير وتشغيل القدرات  هي»تعرف "االستراتيجية" في إطار "الذكاء االقتصادي" على أنها  
جل إحداث تغييرات يؤمل منها الحصول على "وضعية مميزة" )ذات ميزة )الطاقات( بطريقة يقظة )فطنة( أل

 التي هي مسؤولة عنها.   تنافسية( في مواجهة باقي المنافسين لتحقيق األهداف والمشاريع
يناقشان  (S.GRANDVAL et A.HIKMI ,p5) من هنا نرى أن التعريفين السابقين )كال التعريفين من : 

الوضعية العامة، وطريقة االستفادة منها بهدف تحقيق مكاسب، وال يحدث ذلك إال إذا كان الفرد في "الوضعية 
 ت في مواجهة وضعيات مختلفة. المثلى" التي تأتي عن طريق رسم عدد من التحركا
الشركة ُتعنى بكيفية خلق ميزة تنافسية لكل عمل من أعمال  كما نجد أيضا مفهوم "االستراتيجية التنافسية" التي

التي يوجد فيها منافسين، أما استراتيجية المؤسسة فتعنى بمسألتين مختلفتين: أي عمل يجب على المؤسسة أن 
 .Michael E)   « إدارة المؤسسة أن يدير مجموعة من وحدات االعمال؟ تدخل فيه؟ وكيف يجب على مجلس

PORTER, 1987,p2), . 
 :الالعبين .د

"االستراتيجي" )الشخص المكلف  بوضع االستراتيجية( في السوق، قادر على معرفة )معرفة جزئية أو شاملة(، 
ه، فاالستراتيجي يجمع جميع كفاءة السوق وميكنيزماته، فهو بذلك يستطيع أن يستفيد من جميع وضعيات

ر في المؤسسات المنافسة وبأهدافهم االستراتيجية، ثم المعلومات الموجودة في السوق والمتعلقة بأصحاب القرا
ومة مستخلصا جملة من المعارف، يضعها كقواعد توجه تحركاته في إطار يجري تحليل لجميع تلك المعل

ذج االستراتيجية" و"االستراتيجيات التنافسية"، وهو بطريقة أو بأخرى استراتيجية مثلى، وهذا نجده في جميع "النما
إذن االستراتيجي ما هو إال العب، " فهي تعتبر المهد لهذا النمط من التفكير، نظرية األلعابنطق "يتوافق مع م

لتحقيق "وضعية في لعبة قد تكون بمعلومات تامة أو غير تامة، واالستراتيجية المثلى بالنسبة له والتي يعتمدها 
 قة".تنافسية" في سوق معين، ما هي إال التوازن في "لعبة ذات طبيعة ملح

 
 تعداد الالعبين:  .ه

حصاء" جميع المشتركين ؛ بالنسبة  في أي لعبة حسب "نظرية األلعاب"، أهم خطوة يجب القيام بها هي "عد وا 
اعدة بيانات" خاصة بجميع "المؤسسات لنمط التفكير الخاص "بالذكاء االقتصادي"، حيث يجب أن تكون فيه "ق

جميع المعلومات المفصلة لكل مؤسسة على حدى، وُتظهر هذه المنافسة" وتحتوي هذه القاعدة على بطاقية ل
رات االستراتيجية التي يمتلكها "أصحاب القرار" فيها، في الواقع إعداد هذا النوع من البطاقية بشكل خاص القد
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المستحيل أن يكون بالدقة المطلوبة، هذا األمر يجعل من تدخل "نظرية األلعاب"  قواعد البيانات صعب جدا ومن
ات دقيقة عن الالعبين، روري فهي بنمط "منطقها" تسمح بالتنبؤ بتصرفات الالعبين دونما الحاجة إلى معلومض

ئج الممكنة في الوضعيات فالمهم معرفة )قواعد اللعبة، عدد الالعبين، التوازن ...( وهي كافية للقيام بتحليل النتا
 الستراتيجيات واختيار المثلى مهنا لمواجهة المنافسين. المختلفة ما يسهل أمر التنبؤ بتحركات الالعبين وبناء ا

 األثر االنعكاسي الالنهائي:  .و
، فالالعبون  (S.GRANDVAL et A.HIKMI, p7) " تفترض رشادة جميع الالعبيننظرية المنظمات الصناعية"

عب أن يضع نفسه لديهم معلومات تامة، والقدرة على معرفة نتيجة اللعبة )وضعية التوازن(، ومنه يمكن ألي ال
ما يعرف ب "أثر المرآة" مكان البقية بهدف استباق االستراتيجية )لو كنت في مكان فالن لفعلت كذا(، وهو ينتج 

تضع نفسها مكان األخرى بهدف معرفة "سلوك منافستها" في الذي ينشأ بين المؤسسات، فكل مؤسسة تحاول أن 
متعددة وعدد ال نهائي من المرات )أي في كل مرة تضطر  مواجهة الوضعية العامة، وهذا األمر يتم بطريق
ر هو حصيلة  المزاوجة بين منطق نظرية األلعاب والذكاء المؤسسة أن تتخذ القرار، وهذا النمط من التفكي

 االقتصادي(. 
 ستغالل االختالف في الرشادة: ا .ز

ة، نجد أن "نظرية اإلدراك على عكس ما ذكر آنفا حول كون "نظرية المنظمات الصناعية" تفترض الرشاد
دة" لبعض األفراد أو بصيغة أخرى "اختالف الرشادة بين األفراد" والمعرفة" برهنت على وجود حاالت "عدم الرشا

)الفطنة(، الستغالل هذا الفرق في الرشادة وما يترتب عنه من قرارات لباقي وهو األمر الذي ُيَفعل عملية اليقظة 
 األفراد. 

 كير للمنافس: اختراق نمط التف .ح
" ينتج في الميدان قليل األفراد، أي عدد محدود من الالعبين، وهناك معلومات متوفرة عن كل العب أثر المرآة"

ما العمل إذا ثبط "أثر المرآة" )مثال: لوجود عدد كبير من  ومنه تقنيا يمكن اختراق "نمط تفكير المنافس" لكن
 دة المختلفة، فما هو السبيل الختراق نمط تفكير المنافس؟ الالعبين(، ووجد عدد كبير من أنماط الرشا

هنا يجب على "اليقظة االستراتيجية" أن تستهدف استغالل االختالف في الرشادة للحصول على جميع 
 كنة وبذلك تعظيم الغنائم. االستراتيجيات المم

ط تفكير المنافس في نفس الوقت وبإحكام عمل "اليقظة االستراتيجية" يجب على المؤسسة أن تستطيع اختراق نم
يرها، وهذا ال يكون إال بتحكم المؤسسة بآليتي "الذكاء االقتصادي" يجب أال تسمح لهذا األخير باختراق نمط تفك

 و"نظرية األلعاب". 
 بة: تشتيت اللع .ط

اق نمط كما ذكرنا في النقطة السابقة يجب على المؤسسة اختراق نمط تفكير المنافس، وعدم السماح له باختر 
 تفكيرها، كيف يمكن هذا؟

الالعب يستطيع أن يقع في فخ سوء تقييم تفضيالت باقي الالعبين، وهذا ما " : » HAWARDيقول "هاورد 
 S.GRANDVAL et)« يقوده إلى اختيار االستراتيجية المجازية )الوهمية( التي ال تتوافق واللعبة الحقيقية
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A.HIKMI, p10) ذكية قع الالعب ضحية استراتيجية ن أن نقول أنه يمكن أن ي؛ بنفس نمط التفكير، يمك
موضوعة من طرف العب أخر أكثر دراية وأكثر قدرة على التحليل االستراتيجي، ومنه يمكن القول أيضا أن 
الالعب الثاني مارس على األول نوع من التضليل "تشتيت اللعبة" فلم يسمح لالعب األول أن يخترق نمط تفكيره 

حترافية في تطبيق "الذكاء االقتصادي" بكل ة له، ونؤكد أن هذه الوضعية تنم عن دهاء متأتي من افوقع ضحي
 ميزاته، مع االستناد لنمط التفكير المتأتي من "نظرية األلعاب".

أغلب علماء التخصص يؤكدون أن نمط تفكير "الذكاء يمكن هنا أن ندرج مالحظة في شكل نتيجة مسبقة، 
كد حتى مع صحة هذا الطرح، فإنه ال من "نظرية األلعاب"، فهي عالقة "جزء" بـ "كل"، ونؤ  االقتصادي" منبثق

ينفي أن نعتبر كل نمط منفصل بحد ذاته وله خصوصياته، ومنه نؤكد على ضرورة المكاملة بين النمطين حتى 
 Situationنتمكن من تفعيل "اليقظة االستراتيجية"، التي تخدم المؤسسة وتكسبها "وضعية تنافسية مميزة 

Concurrentiel Avantageuse ." 
 ات الالعبين:عائد .ي

يحدد الالعبين استراتيجياتهم في "نظرية األلعاب" عن طريق حساب "المغانم" من كل استراتيجية بالنظر 
لالستراتيجيات الممكنة )األخرى(، بنفس النمط تحدد االستراتيجيات المثلى في "الذكاء االقتصادي" عن طريق 

ية تنافسية أفضل"، ومنه كال النمطين يقوم على أساس "وضعتقييم باقي االستراتيجيات وأيها تضع المؤسسة في 
 ، أي اتخاذ القرار األكثر تطابقا واألهداف المسيطرة.اتخاذ القرار حسب الهدف

كما أن نظرية األلعاب تهدف إلى تحليل )التحركات( اإلجراءات المتخذة من طرف "أصحاب القرار الواعين"، 
 . )(Eric RASMUSEN,p46 ائج على كل واحد منهما نتلهكما أن هذه اإلجراءات )التحركات( 

 التوازن:  .ك
في "نظرية األلعاب" هو حل للعبة، وهو وضعية ال يمكن لالعب أن يفارقها حتى بعد علمه بباقي خيارات 

( هو الوصول إلى وضعيات )سعر "الذكاء االقتصادي"الالعبين )"توازن ناش"(، بالنسبة للتحليل االستراتيجي )
ية التوازن( التي تضمن عائدات مقبولة للمؤسسة، وال يمكن  أن يحدث ذلك إال إذا كانت المؤسسة ، كمالتوازن

في "وضعية تنافسية مثلى" ؛ والشيء المشترك لـ : "التوازن" في نمطي التفكير أنه في بعض األحيان يكون 
خيار، وهو توازن وليس ة المفروض بغض النظر عن قوة المؤسسة التحليلية أو االستراتيجية، ونقصد جبري

 تعظيم في الحالتين، وهو ما يجعل مفهوم "التوازن" يختلف عن "التعظيم".
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 Eric))مقترح من طرف:  جدول يوضح االنتقال من نمط نظرية األلعاب لإلدارة االستراتيجية: .ل
RASMUSEN,p13): 

 االستراتيجيةاالنتقال المفيد لإلدارة  مفاهيم نظرية األلعاب
 إعادة صياغة مفهوم التخطيط ةاالستراتيجي
 عملية استكشاف المستقبل والتغذية العكسية )مفهوم التشعب( شجرة القرار

 الالعبين
 تحديد الحقل القطاعي نسبة للمستقبل -

 استغالل عدم تماثل المعلومات -
 تسليط الضوء على االستفادة من تجربة المباريات السابقة -

 ذ بعين االعتبار غنائم الالعبين األخرين، لوضع استراتيجية مقبولةاألخ دالة العائدات )الغنائم(

 التوازن
مفهوم عدم التعيين بسبب عدم االستقرار، ومنه تصبح نتيجة التوازن  -

 االستراتيجي عشوائية
 انتقال اللعبةرد فعل ناتج عن  -

 
 
 انيا: الجزء التطبيقيث
I- التحليل عن طريق "الذكاء االقتصادي 
 لمعلوماتالبحث عن ا -1
 ( 1)أهم "البيانات العامة" المجمعة عن سوق الهاتف النقال في الجزائر -أ

                                                 
ة النقالة يف   Eric RASMUSENمرصد سوق اهلاتفي" والالسلكية؛املعنونني:البيانات مستخلصة من تقريري سلطة الضبط للربيد واملواصالت السلكية  1

 ".Rapport annuel de l’ARPT 2011" و "2102اجلزائر سنة 
 نسمة. 100اتفية هي عدد املشرتكني يف الكثافة اهل 2
 ومنوذج النظم اخلبرية. SPSSالتوقع باستخدام برنامج  (؛[ متوقعة )خبط عريض ومسطر2013-2020م[ حقيقية ومن سنة ] 2009-2012البيانات ]3

                   
 المعيار
 السنة

 العدد اإلجمالي
 للمشتركين 

 الكثافة الهاتفية 
 )%( 2للنقال

المعدل الشهري لعدد 
 الدقائق المستهلكة

من طرف المشترك  
 )دقيقة(

 ك(دفع مؤجل )مشتر  دفع مسبق )مشترك(
المكالمات 
 اإلجمالية 

 )مليون دقيقة(

رقم األعمال 
 المسجل

 )مليار دينار( 

2009 32,729,824 91.68 150 31,101,502 1,628,322 \ \ 
2010 32,780,165 90.30 164 30,915,483 1,864,682 64,610 222.58 
2011 35,615,926 96.52 199 33,516,713 2,099,213 81,677 246.07 
2012 37,527,703 99.28 200 34,914,236 2,613,467 86,820 269.56 

32013 38,913,811 101.61 224 36,073,514 2,853,178 99,428 293.05 
2014 40,636,750 104.52 242 37,477,416 3,172,164 110,533 316.54 
2015 42,359,690 107.42 261 38,881,317 3,491,149 121,638 340.03 
2016 44,082,629 110.32 279 40,285,218 3,810,134 132,743 363.52 
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 : بيانات عامة01الجدول رقم 
 : توزيع الحصص في السوق:02الجدول رقم 

 الوطنية التصاالت الجزائر )أوريدو( اوراسكوم التصاالت الجزائر )جيزي( اتصاالت الجزائر للنقال )موبيليس(  السنة

2009  10,079,500 14,617,642 8,032,682 

2010  9,446,774 15,087,393 8,245,998 

2011  10,515,914 16,595,233 8,504,779 

2012  10,622,884 17,845,669 9,059,150 

2013  10,786,594 19,032,207 9,328,731 

2014  11,076,268 20,401,678 9,701,768 

2015  11,373,716 21,869,670 10,089,722 

2016  11,679,148 23,443,269 10,493,188 

2017  11,992,777 25,130,073 10,912,787 

2018  12,314,824 26,938,222 11,349,164 

2019  12,645,514 28,876,444 11,802,990 

2020  12,985,079 30,954,096 12,274,963 

  
   

" لـ: "الذكاء ن المعلوماتالبحث عهذه البيانات مجمعة عن طريق استعمال خاصية " مالحظة مهمة:
االقتصادي"؛ فهي تعد أهم المعلومات المتوفرة عن السوق؛ مع االشارة إلى أن هذه المعلومات عامة؛ أي متوفرة 

 لكل المتعاملين؛ واألفراد االقتصاديين اآلخرين.
 البحث عن "البيانات الخاصة": -ب

التحقيق" وهذه العملية هي األخرى تندرج ضمن يانات التي ال تستطيع المؤسسة تجميعها إال عن طريق "هي الب
" تم اقتراحها من طرف استمارة"؛ ونقدم كمثال على كيفية القيام بالتحقيق من خالل "الذكاء االقتصاديمقاربة "

 تقوم به المؤسسة(.الباحثين، لمحاكاة الدراسة التطبيقية في المؤسسة )أي كما يجب أن 
 وصف االستمارة:  •
 "2014"تقييم سوق الهاتف النقال في الجزائر  عنوان االستمارة: 
 سؤال. 25عدد األسئلة:  
 عدد االستمارات الموزعة؛ ليس هناك عدد محدد. 
 . (1)من خالل موقع كويك سرفي WEB"طريقة نشر االستمارة: عن طريق الـ: "واب 
 : www.quicksurveys.com/s/Fm7o3L2//httpsرابط االستمارة:  
 مدة جمع االستمارات "أسبوع واحد". 

                                                 
1Https ://www.quicksurveys.com موقع متخصص يف انشاء االستمارات ونشرها عن طريق الـ : واب :  WEB  ؛  كما يقوم املوقع بتجميع
 بيانات وحتليلها مقدما تقرير شامل عن االستمارة.

2017 45,805,569 113.22 298 41,689,119 4,129,119 143,848 387.01 
2018 47,528,508 116.12 316 43,093,020 4,448,104 154,953 410.50 
2019 49,251,447 119.03 335 44,496,921 4,767,090 166,058 433.99 
2020 50,974,387 121.93 353 45,900,823 5,086,075 177,163 457.48 

https://www.quicksurveys.com/s/Fm7o3L2
https://www.quicksurveys.com/
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 استمارة مملؤة.  70عدد الردود المجمعة  
 والية. 48عدد الواليات المستهدفة )المنطقة(:  
 ئري.الفئة المستهدفة: المجتمع الجزا 

ائج آنية، وعليه سنقوم مستقبال الهدف من االستبيان هو تثبيت المنهجية المتبعة، وليس الوصول إلى نتمالحظة: 
بتوسيع عينة الدراسة بهدف الوصول إلى نتائج علمية يمكن اعتمادها في استراتيجيات التنافس بين مؤسسات 

 القطاع.
 البيانات المحصلة: •
o المعلومات الشخصية 

 السن:

 
 المنطقة:

 

 النسبة
عدد 

 االستمارات
 النسبة الوالية

عدد 
 االستمارات

 الوالية

 برج بوعريريج 2 %2.86 سكيكدة 1 1.43%
 بومرداس 1 %1.43 قسنطينة 1 1.43%
 الطارف 1 %1.43 المدية 1 1.43%
 ميلة 2 %2.86 المسيلة 2 2.86%
 البويرة 1 %1.43 أدرار 2 2.86%
 تبسة 1 %1.43 األغواط 1 1.43%
 جيجل 1 %1.43 أم البواقي 1 1.43%

 بسكرة 1 1.43%
72.86
% 

 سطيف 51

 
 

1,43%

62,86%

27,14%

1,43%
7,14%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

سنة50أكثر من سنة50-40سنة40-30سنة30-20سنة20أقل من 
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77,14%

38,57%

8,57%

1,43%

11,43%

خدمة أفضل بنفس السعر 

سعر أفضل مع نفس الخدمة

خدمة أفضل بسعر أعلى

سعر أدنى مع خدمة أقل

ال أدري 

52,86%

10,00%

20,00%

15,71%

21,43%

20,00%

.التغيير ال يخفض مصاريف الخدمة

(التزام طويل األجل)روابط تعاقدية 

عدم القدرة عل اقتناء خدمة جديدة 
(مصاريف إضافية)

نقص المعلومات عن المتعامل المنافس 
(خطر االشتراك الجديد)

فقد امتياز الوفاء الممنوح من طرف 
.  المتعامل الذي أنا مشترك معه

ال أدري 

o  النمط األول:أسئلة 
( ما هو المتعامل الذي أنت مشترك معه ]يمكن اختيار اكثر من -1

 متعامل[ ؟
( أي متعامل تفضل )في حالة االشتراك مع اكثر من متعامل( ]ال يمكن -2

 متعامل[ ؟اختيار اكثر من 

  
poste-paye( في خدمة الدفع البعدي )-4 ( ما هي صيغة الدفع المفضلة لديك ؟-3 ́e هل تفضل ؟( ؛ 

  
مضاء عقود التزام )-5 ( مع contrat d'abonnement(عند ا 

 المتعامل المشترك معه، هل تفضل ان تكون المدة ؟
 ( هل تفضل االشتراك ؟-6

  
االسباب التي يمكن ان تمنعك من تغيير المتعامل ( ما هي -7

 المشترك معه ]يمكن اختيار اكثر من خيار[ ؟
التي يمكن ان تدفعك لتغيير المتعامل المشترك معه  ( ما هي االسباب-8

 ]يمكن اختيار اكثر من خيار[ ؟

  

o أسئلة النمط الثاني: 
ال أدري  )٪( ال )٪( نعم األسئلة

44,29%

52,86%

41,43%

موبيليس

جيزي

أوريدو

32,86%

27,14%

40,00%

موبيليس

جيزي

أوريدو

61,43%

21,43%

17,14%

(prépayée)الدفع المسبق 

-poste)الدفع البعدي 
payée)

ال أدري

41,43%

41,43%

17,14%

( limité)رصيد محدود 

(illimité)رصيد غير محدود 

ال أدري

77,14%

5,71%

17,14%

أقل أو تساوي 
.شهر12

.شهر12-24

24أكثر من 
.شهر

81,43%

8,57%

10,00%

 (personnel)الشخصي 

 (professional)المحترف 

ال أدري 
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)٪( 
-الجيل الثالث–ترغب في الحصول على انترنيت التدفق العالي ( هل -9

 على هاتفك النقال؟
74.29 20.00 5.71 

المتعامل الذي انا مشترك معه محترفين )يفهمون ما ( موظفي استقبال -10
 أريد دائما(؟

41.43 28.57 30.00 

الضرورية لنوع ( يوفر المتعامل الذي انا مشترك معه جميع المعلومات -11
 االشتراك )بطريقة سهلة(؟

65.71 24.29 10.00 

( المنتجات المقدمة من طرف المتعامل الذي انا مشترك معه سهلة -12
 يز بينها )قصد اختيار المالئم لك(؟التمي

71.43 18.57 10.00 

( يمكن تمييز المنتجات المقدمة من طرف المتعامل الذي انا مشترك -13
المنتجات الموجودة في السوق )المعروضة من طرف باقي معه عن باقي 

 المتعاملين(؟

67.14 18.57 14.29 

بطريقة احترافية ( المتعامل الذي انا مشترك معه يقدم منتجاته -14
 )اعالنات؛ اشهار؛ حمالت اعالمية...(؟

60.00 20.00 20.00 

 8.57 44.29 47.14 ( هل انت مستعد ان تغير المتعامل المشترك معه؟-15
الجيل –( أسعار خدمة االنترنيت في الهاتف النقال، المتوفرة حاليا -16

 مقبولة؟-الثالث
20.00 52.86 27.14 

ل على خدمات الجيل الرابع والخامس للهاتف ( هل تريد ان تحص-17
 النقال؟

74.29 17.14 8.57 

خدمات ( هل أنت مستعد ان تدفع مبالغ اضافية القتناء خدمات أفضل )-18
 الجيل الرابع والخامس للهاتف النقال(؟

52.86 34.29 12.86 

( يجب ارفاق خدمات مواقع التواصل االجتماعي )الفاسبوك، التوتير...( -19
 ؟ع متعامل الهاتف النقال الذي انا مشتركم

62.86 21.43 15.71 

المكالمات ( يجب ان يوفر المتعامل الذي انا مشترك معه على خدمات -20
 ( ضمن شبكة الجيل الثالث؟Visio phoneالمرئية )

70.00 14.29 15.71 

( ارغب في الحصول على خدمات المكالمات المرئية من المواقع الدولية -21
 متخصصة )سكابي، الياهو مسنجر، الويندوز اليف، الفيبر...(؟ال

72.86 17.14 10.00 

 
o :أسئلة النمط الثالث 

 

( ما هو -22
متوسط انفاقك 
على خدمة 
الهاتف النقال 
)مكالمات 
صوتية فقط( 

( ما هو -23
المبلغ االضافي 
الذي انت مستعد 
ان تدفعه القتناء 
–خدمة االنترنت 

لى ع-الجيل الثالث

 

( ما هو المبلغ -24
الذي انت مستعد ان 
تدفعه مقابل خدمة 
مواقع التواصل 
االجتماعي 
)الفاسبوك، 

( هل انت مستعد -25
يتضمن اشتراكك مبلغ 

ضافي خاص بخدمات إ
المكالمات المرئية من المواقع 
الدولية المتخصصة )سكابي، 

مسنجر، الويندوز  الياهو
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التوتير...( للخدمة  هاتفك النقال )٪(؟ )٪(؟
 الواحدة )٪(؟

اليف، الفيبر...( بقدر، 
 للخدمة الواحدة )٪(؟

أقل من أو 
يساوي 
1000 
 دج/شهريا

58.57 78.57 
أقل من 
100 

 دج/شهريا
72.86 70.00 

1000-
3000 
 دج/شهريا

35.71 18.57 
100-
200 

 دج/شهريا
11.43 12.86 

3000-
5000  
 دج/شهريا

4.29 2.86 
200-
300 

 دج/شهريا
8.57 10.00 

5000-
10000  
 دج/شهريا

1.43 0.00 
أكثر من 
300 

 دج/شهريا
7.14 7.14 

أكثر من 
10000 
 دج/شهريا

0.00 0.00    

 بين الذكاء االقتصادي ونظرية األلعابالعالقة التكاملية 
 المعالجة -2
ت " ؛ أين تقسم سوق االتصاالOligopoleتوضح البيانات العامة أنه هناك "احتكار قلة  البيانات العامة : -أ
؛   17,845,669؛  10,622,884م( إلى ثالث أقسام ) 2012؛ مشترك سنة   37,527,703)

صة في السوق، م( ؛ في نفس الوقت يسعى كل متعامل إلى كسب أكبر ح 2012؛ مشترك سنة   9,059,150
ا(، دقيقة شهري 200بكسب عدد زبائن أكبر، واألهم من ذلك هو اقتطاع حصة من عدد المكالمات المسجلة )

أي المتعامل يسعى إلى جعل زبائنه يقومون بعدد أكبر من المكالمات على شبكته، ألنه السبيل الوحيد القتطاع 
 م(. 2012سنة  -اإلحصائية الحقيقية غير موجودة- مليار دينار المتوقعة 269.56نسبة أكبر من العائدات )

مجمعة وبالدقة المطلوبة؛ فما سنقدمه هو الورقة ال تسمح بمعالجة جميع البيانات ال البيانات الخاصة: -ب
 حوصلة بسيطة نظهر من خاللها أسلوب معالجة البيانات عن طريق أداة "الذكاء االقتصادي"؛ كما يلي:

يتضح لنا أن عددا ال بأس به من األفراد يملك اشتراك مع أكثر من متعامل  (1)من االجابة عن السؤال رقم 
٪( يملكون أكثر من شريحة؛ وهو األمر الذي يبرر ارتفاع نسبة الكثافة  36٪( أي هناك زيادة بـ: ) 136.26)

أن  م(، تفيد هذه المعلومة في أن الحصص من عدد المشتركين يمكن2020٪ سنة  121.93المتوقعة إلى )
مليون مشترك من خالل إعالناته  21تضخم، وهي فرصة لكسب عدد أكبر )تصريح المتعامل "أوريدو" أنه يملك 

 مليون مشترك(. 12.274، في حين التوقع كان ال يزيد عن 2014ة لسن
٪ من  40نالحظ أن استراتيجية "أوريدو" في جذب الزبائن القت صدى عند الزبائن فـ ) (2من السؤال رقم )

 مليون مشترك(. 21لعينة( يفضلون "أوريدو"؛ وهو ما يعطي مصداقية لتصريحات المتعامل )ا



في إكساب المؤسسة بين الذكاء االقتصادي ونظرية األلعاب ودورها العالقة التكاملية       مومني إسماعيلد.أمين عويسي، د. 

  -تحليل تنافسية سوق الهاتف النقال بالجزائر - ة تنافسيةميز

83 

تفاصيل مهمة جدا عن تفضيالت الزبائن )نوعية االشتراك، االلتزام، (؛ 6، 5، 4، 3ة )تقدم اإلجابة عن األسئل
 صيغة الدفع والرصيد(.

ر المتعامل وأسباب التي يمكن أن تدفع لذلك، مرونة األفراد اتجاه تغيي(؛ 8، 7تقدم اإلجابة عن السؤال )
 والعكس صحيح.

هاتف النقال في الجزائر؛ عن طريق إدراج خدمات فرص تطور سوق ال (؛21-9تقدم اإلجابة عن األسئلة )
 جيدة، ومدى استعداد ورغبة أفراد المجتمع )الممثل في العينة( في هذه الخدمات المرفقة.

قدرة األفراد على دفع مبالغ إضافية القتناء الخدمات المرفقة مع خدمة  (25-22تقدم اإلجابة عن األسئلة )
 الهاتف النقال )صوت فقط(؛

(، تعطي المتعامل فكرة عن الميول الكبرى لسوق الهاتف النقال في الجزائر، وتسمح له 25-9سئلة )مجمل األ
االستراتيجيات )اختيار التكنولوجيا؛ عائدات كل خيار، باختيار اتجاه التطور الذي يرغب فيه؛ برسم جملة من 

 الحصص المحتملة ... إلى غير ذلك(.
 (: Diffusionالبث ) -3

مجمعة آنفا وعملية معالجتها، تعطي المتعامل جملة من المعارف المتعلقة بسوق الهاتف النقال في إن البيانات ال
" التي آليات البثة لتقديم تصور شامل ودقيق عن آليات "الجزائر )المحيط الخارجي للمتعامل(؛ وال تسعنا الورق

 بسيطة؛ يجب أن تتبع؛ لكن هذا ال يمنعنا من تقديم فكرة عامة ببعض األمثلة ال
٪ من المشتركين( يرون أن تغيير المتعامل ال يخفض  52.86معرفة مجمعة هي أن ) (8، 7يقدم السؤال )

ذن لو ركين( يرغبون في خدمات أفضل بنفس األسعار؛ إ٪ من المشت 77.14التكاليف، في نفس الوقت )
ا هو موجود في السوق مع نفس إلى المشتركين بأن منتجاته متميزة عم معلومة( بثيستطيع المتعامل إيصال )

التكاليف مقارنة بما هو موجود في السوق؛ فهذا سيجعل فئة من المشتركين يفضلون االشتراك مع هذا المتعامل، 
عند التغيير ستنخفض ألنهم سيحصلون على خدمة أفضل؛ فهي االستراتيجية المثلى لكسب مكانة  وأن التكاليف
 . في السوق

عن مدى مواكبة المجتمع الجزائري ورغبته في التكنولوجيا الحديثة فـ ة مهمة ؛ ( معلوم17) يقدم السؤال
لوجيا الجيل الرابع والخامس ٪( من المجتمع )الممثل في العينة(، يرغبون في الحصول على تكنو  74.29)

يمكن أن ضرورية للمتعامل تطمئنه عن استثماراته المستقبلية ؛ وفي نفس الوقت   معرفةللهاتف النقال ؛ هي 
وخير مثال على ذلك جلب المتعامل "موبيليس"  عتاد تكنولوجيا الجيل الرابع ؛ هي يستغلها كمعلومات تبث، 
الوقت، فيمكن بثها على نطاق واسع لجذب أكبر عدد ممكن من المشتركين، فهي معلومة جد فعالة في هذا 

 تمثل موافقة المتعامل لرغبات وتطلعات "مشتركي الهاتف النقال".

II. التحليل عن طريق نظرية األلعاب 
 وصف اللعبة -1
 قانون اللعبة: -أ
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"،  Jeu a Information Incompleteتمثل سوق الهاتف النقال في الجزائر، "لعبة بمعلومات غير تامة 
 .(Eric RASMUSEN,p97)منه فالتحليل يتم عن طريق النسب )كما هو مشار في:

)مجموع الغنائم  Zero-Sum Game( David H. KREPS ,1999,p11)في نفس الوقت هي "لعبة صفرية 
دقيقة  200مشترك ؛  37,527,703مجموع الخسائر = صفر(، الالعبون يتنافسون في سوق محددة ) –

م( ؛ وما يكسبه متعامل من  2012مليار دينار متوقعة ؛ سنة 269.56مليون دقيقة سنويا،  86,820شهريا، 
 ملين.حصة سيكون انتقاصا من حصة باقي المتعا

 ( العبين.03ثالث ) عدد الالعبين هو: 
 م(. 2012؛ سنة 9,059,150؛ 17,845,669؛ 10,622,884: عبارة عن حصص )الغنائم 

: هناك عدد معتبر من االستراتيجيات الممكنة ال تسعه هذه الورقة؛ لكن سنركز على تيجيات الممكنةاالسترا -ب
جيتين هما: خفض السعر؛ تحسين الخدمة )أي تقديم خدمات ثنائية هي األهم )سعر؛ نوعية(؛ فتنتج لنا استراتي

 مرفقة(.
ية المميزة" للمتعامل والتي تجعله يحصل هو الثنائية )سعر؛ نوعية( التي تضمن "الوضعية التنافسالتوازن:  -ج

 .على: )حصة أكبر من المشتركين؛ مكالمات أكبر ضمن شبكته، حصة أكبر من العائدات(
 تمثيل اللعبة -2
 ة المتعاملين:تحليل شخصي -أ
: متعامل تاريخي وطني، يجب أن تتم حمايته ألنه "احتكار طبيعي"؛ كما يجب أن يكون هو "الرائد"؛ موبيليس 

ألنه ينفذ سياسات الدولة لتطوير القطاع، وهو أداة الضغط على باقي المتنافسين؛ فدائما هو الذي يكون سباق 
 في وضع االستراتيجيات ليتبعه باقي المتعاملين. 

سويرس( -سوق المنافسة بسالسة، ألن المالك األصلي )رجل األعمال المصري  جيزي:يحاول الخروج من 
حقق أرباحا معتبرة، من خالل نشاط المتعامل في السنوات الماضية؛ باع أصول المؤسسة في صفقة كبرى، 

في في بيع أصول المؤسسة  المالك الجديد )شركة فينبلكوم الروسية(، ال تسعى لتطوير خدماتها، مؤكدة رغبتها
صفقة تجارية مربحة )لم تسع لتقديم خدمات الجيل الثالث لغاية تاريخ إعداد هذه الورقة(، فهي ال تفكر في 

 تطوير القطاع.
تسعى ألخذ مكانة "جيزي" في السوق )قبل األحداث األخيرة(؛ بتقديم عروض شكلية مقنعة : أوريدو 

في االقتصاد الوطني تبقى جد محدودة )توظيفها ن لها(؛ لكن مساهمتها ٪ من المشاركي 40للمشتركين )تفضيل 
 لليد العاملة جد محدود(. 
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 بما أننا اخترنا استراتيجيتين فقط فسيكون توزيع المغانم كما يلي:تحليل المغانم )األرباح(:  -ب
 تحسين الخدمة تخفيض السعر

 ال يخفض
( -4القيمة ) (1)٪ ونعطيها-38.37

 ظرية األلعاب(مجازا )طبيعة ن
 ال يحسن

( -7القيمة ) (2)٪ ونعطيها-77.14
 مجازا )طبيعة نظرية األلعاب(

متعاملين ال 
 يخفضان

 (-2٪ ونعطيها القيمة )-19.185
متعاملين ال 
 يحسنان

 (-4٪ ونعطيها القيمة )-38.57

ثالث متعاملون ال 
 يخفضون

 (0٪ ونعطيها القيمة )0
ثالث متعاملون ال 

 يحسنون
 (0ها القيمة )٪ ونعطي0

متعامل واحد 
 يخفض

 (4٪ ونعطيها القيمة ) 38.37
متعامل واحد 

 يحسن
 (7٪ ونعطيها القيمة ) 77.14

 (4٪ ونعطيها القيمة ) 38.57 يحسنانمتعاملين  (2٪ ونعطيها القيمة ) 19.185 متعاملين يخفضان
متعاملون  ثالث

 يخفضون
ثالث متعاملون  (1٪ ونعطيها القيمة ) 12.79

 سنونيح
 (3٪ ونعطيها القيمة ) 25.71

 تمثيل استراتيجية السعر: -ج
يتم تمثيل هذه االستراتيجية والتي يتم اعدادها حسب اللعبة التي يفوق فيها عدد الالعبين ثالثة )شرحها انظر في 

:( Philip d. STRAFFIN,1993,p137) .؛ ويتم ترتيب المتعاملين حسب ما وضحناه في شرح شخصياتهم 
  

 
 وبيليس )تخفض(م

 جيزي
 ال تخفض تخفض

 أوريدو
 (2، -4، 2) (3)(1، 1، 1) تخفض
ال 

 (-4، 2، 2) تخفض
(4 ،2- ،2-

)  

 
 موبيليس )ال تخفض(

 جيزي
 ال تخفض تخفض

 أوريدو
 (2، 2 ،-4) تخفض

(2- ،2- ،
4) 

ال 
 تخفض

(2- ،4 ،
2-) 

(0 ،0 ،0) 
 

 استراتيجية النوعية: -د

 
 موبيليس )تحسن(

 جيزي
 ال تحسن تحسن

 
 موبيليس )ال تحسن(

 جيزي
 ال تحسن تحسن

                                                 
 والقيمة السالبة تعين خسارة. ؛-الذين يفضلون سعر أفضل مع نفس اخلدمةنسبة –( 8القيمة متحصل عليها يف السؤال رقم )1
 والقيمة السالبة تعين خسارة. ؛-نسبة الذين يفضلون خدمة أفضل بنفس السعر–( 8رقم ) القيمة متحصل عليها يف السؤال2
 )موبيليس، جيزي، أوريدو(3
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 أوريدو
، 3، 3) تحسن

3)(1) 
(4 ،7- ،4) 

ال 
 (-7، 4، 4) تحسن

(7 ،4- ،4-
)  

 أوريدو
 (2، 2، -4) تحسن

(2- ،2- ،
7) 

ال 
 تحسن

(4- ،7 ،4-
) 

(0 ،0 ،0) 
 

يتين ])تخفض، تخفض، تخفض(؛ )تحسن، تحسن، " وهو يظهر في الوضعتوازن ناشنقدم مباشرة " التوازن: -ج
 ([؛3، 3، 3(؛ )1، 1، 1تحسن([، أي ])

: أن جميع المتعاملين تقودهم المنافسة الكتساب أكبر حصة من السوق، ومنه المعنى االقتصادي للتوازن هو -د
تي ال سيسعون لخفض أسعارهم مع مرور الوقت وتقديم أفضل خدمة ممكنة؛ ألنهم يعلمون أنها الوضعية ال

 يتنازل عنها باقي الالعبين، ومنه كل واحد سيحرص عليها؛ هذا ينتج عنه تطور سوق الهاتف النقال وزيادة
 األرباح الموزعة في السوق.  

 خاتمة:
ما يمكن استخالصه في هذه الدراسة هو أهمية "الذكاء االقتصادي" كآلية مساعدة على اتخاذ وترشيد القرار، ذلك 

لمعلومات التي أصبحت سالحًا فتاكًا؛ فهو )الذكاء االقتصادي( يبحث عن المعلومات عن من خالل استغالل ا
، وأخيرا يبث جملة من المعلومات -ذكية-يعالجها بطريقة محكمة وأكثر من ذلك  طريق تحقيقات موسعة، ثم

 ؛التي تعزز من تنافسية المؤسسة؛ وخلق وضعية مريحة )تنافسية مميزة( في سوق شديد المنافسة
 النتائج:

 النتائج الدراسة النظرية:
" فتقوم نظرية األلعابنات؛ أما "" يرسم االستراتيجيات انطالقا مما هو موجود من بياالذكاء االقتصادي" •

 بمساعدة متخذي القرار على اختيار االستراتيجية المثلى عن طريق النتائج المتوقعة.
 ".الذكاء االقتصاديدما ينتهي التحليل بمنهج "" عننظرية األلعابيبدأ التحليل من خالل منهج " •

 :نتائج الدراسة التطبيقية
الزبائن(إلى خدمات أفضل مع طموح )مازالت سوق الهاتف النقال في الجزائر خصبة؛ ويتطلع المشتركين  •

 .ألسعار أفضل
ن يمارس هذ لتقديم خدمة أفضل مع أسعار مقبولة؛ ويجب أ( أوريدووموبيليس )توجد منافسة بين متعاملين  •

الستمرار في المنافسة أو الخروج من ، لدفعه نحو تقديم األفضل وا(جيزي)االوضع ضغطا على المتعامل 
 .السوق

بعد التحليل بمنهج الذكاء االقتصادي ونظرية األلعاب ظهر التوازن في سوق الهاتف النقال فيشكل  •
 .النقال في الجزائر الثنائية]تخفيض،تحسين[، وهو خلل البد منه لتطوير سوق الهاتف

ادة وكفاءة قراراتها، وبمدى استفادتها من محيطها في األخير نؤكد على أن أداء المؤسسة مرتبط بدرجة رش
الذكاء " الخارجي، في تكوين وضعية تنافسية مميزة،وال يكون لها ذلك إال إذا كانت قادرة على التحكم في أداتي

                                                 
 )موبيليس، جيزي، أوريدو(1
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 ."نظرية األلعاب"و "االقتصادي
 لمعتمدة:المراجع ا
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 2017-2000تحليل مؤشرات حوكمة اإلنفاق العمومي في الجزائر والمملكة العربية السعودية 
Analysis of Public Expenditure Governance Indicators in Algeria and Saudi Arabia, 2000-

2017 

 ، الجزائر.1جامعة فرحات عباس سطيف   1 رقوب نريماند. 
Dr. Ragoub Narimene , University of Ferhat Abbas Sétif 1, Algeria 

 :ملخــص
 2017-2000في الجزائر والمملكة العربية السعودية  تطور اإلنفاق العموميتحليل محاولة  الدراسة إلىهذه  دفته
ارتبطت عرف وتيرة تصاعدية  البلدين خالل الفترة المدروسةفي  وقد خلص البحث إلى أن اإلنفاق العمومي . حوكمتها ومؤشرات

في   العمل على  التحكم  العوائد النفطية والتوسع في البرامج والمشاريع  التنموية  بالدرجة  األولى، ما  يستوجب أساسا بتنامي
العمومي وضبط توجهاته من خالل إرساء متطلبات حوكمته، السيما بعدما أظهرت أهم مؤشرات حوكمة اإلنفاق العمومي   اإلنفاق

اسة الحكومية وضعف مزمن في كفاءة اإلنفاق العام إلى جانب غموض الموازنة وعدم في شفافية السيا في البلدين ضعفا كبير 
خاصة ما تعلق بإعادة النظر في النظام الميزاني  ميةأهم مستجدات اإلدارة الجيدة للنفقات العمو ب االلتزام شفافيتها ما يتطلب 

رساء قو   اعد الموازنة التشاركية.الحالي، وتطبيق ميثاق الممارسات السليمة للمالية العامة، وا 
   الحوكمة، اإلنفاق العمومي، كفاءة اإلنفاق العام :الدالةالكلمات 

Abstract :   

     This study aims to analyze the evolution of public expenditure in Algeria and Saudi Arabia 

during the period 2000-2017 and the indicators of its governance. The study concluded that the 

public s expenditure in the two countries during the period studied is characterized by continuous 

increase, which was mainly related to the increase in oil revenues and the expansion of 

development programs and projects, which  necessitated the control of public expenditure through 

the establishment of the requirements of its governance, especially after it showed the most 

important indicators of public expenditure governance  in the two countries have a significant 

weakness in the transparency of government policy and chronic weakness in the efficiency of public 

expenditure in addition to the vagueness and lack of transparency of the budget, This requires 

reconsideration of the current budgetary system, the application of the code of good practices on 

fiscal transparency, and the establishment of participatory budget rules. 

Key words: governance, public expenditure, efficiency of public expenditure 
 

 تمهيد
تستخدمها الدولة لتحقيقق أهقدافها المرجقوة،  تعتبر سياسة اإلنفاق العمومي من أهم أدوات السياسة المالية التي    

والوسيلة التي تتيح لها تنفيذ برامجها االقتصادية واالجتماعية، وممارسة دورها التدخلي لتوجيه النشاط االقتصادي 
والحفاظ على التوازنات النقدية والمالية للدولة، غيقر أن أهقم مقا يميقز القدول الريعيقة، والتقي منهقا الجزائقر والمملكقة 
العربية السعودية، هو دورية سياسة موازنتها، فتتوسع في اإلنفاق العمومي إبان ازدهار وتنامي عوائدها وريوعها، 

خيقر مثقال علقى ذلقي. حيقث اتجهقت  األخيقرةالنفطيقة  األزمقةوتتجه نحقو تقييقده فقي أوققات تراجقع األسقعار  ولعقل 
 وتوجهاتها.حوكمة نفقاتها من خالل ضبط حجمها  هذه الدول إلى ترشيد و
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لققد أضققحى االتجققاه نحققو حوكمققة السياسقات االنفاقيققة مطلبققا أساسققيا فققي هقذين االقتصققاديين، مققن أجققل الحفققاظ    
على الموارد العامة وتحقيق كفقاءة النفققة العموميقة وتالفقي التبقذير واإلسقراف وسقوء االسقتخدام و التقدبير، خاصقة 

 تمويل نفقاتها.  في ظل تواصل اعتمادها على موارد غير مستدامة في
إلى أي مدى اسـتطاعت  سبق تتمحور إشكالية البحث حول التساؤل الرئيس التقالي:ما بناء على مشكلة البحث: 

 الجزائر والمملكة العربية السعودية حوكمة نفقاتهما على ضوء مؤشرات الحوكمة العالمية؟
 نذكر:انطالقا من التساؤل الرئيس تبرز العديد من التساؤالت، من أهمها 

 العمومي؟ اإلنفاقما  المقصود بقق حوكمة  ✓
 كيف أثرت األزمة النفطية  األخيرة على سياسة اإلنفاق في البلدين؟  ✓
مققا هققي الققققراءة الممكققن تقققديمها حقققول ترتيققب كققل مقققن المملكققة العربيققة السقققعودية والجزائققر فققي مؤشقققرات  ✓

 التوجه نحو حوكمة اإلنفاق العمومي؟
 حوكمة اإلنفاق العمومي في الدولتين ؟ كيف يمكن  تعزيز ✓

 :تم تقسيم البحث إلى ثالثة محاور تقسيمات البحث: 
 اإلطار المفاهيمي لحوكمة اإلنفاق العمومي  - 
  2017-2000سياسة اإلنفاق العمومي في المملكة العربية السعودية والجزائر تحليل  - 
 .2017-2000ي في المملكة العربية السعودية والجزائر حوكمة اإلنفاق العمومالتوجه نحو تحليل مؤشرات  -  

 : اإلطار المفاهيمي لحوكمة اإلنفاق العموميأوال
سقققنحاول فقققي هقققذا المحقققور التمهيقققدي ضقققبط المفقققاهيم المتعلققققة بالحوكمقققة عمومقققا وحوكمقققة اإلنفقققاق العمقققومي     

 خصوصا، مع إبراز أهميتها وضوابطها.

 مفهوم الحوكمة وأهميتها:  -1
تعتبقر الحوكمققة جققزءا ال يتجققزأ مققن محققيط اقتصققادي متشققابي تعمققل فققي إطققاره المؤسسققات، يضققم مجموعققة مققن    

العناصر أبرزها سياسات االقتصاد الكلي، طبيعة السقوق ومسقتوش شقفافيته، البيئقة القانونيقة...، مقا جعلهقا تحظقى 
 إلى مفهومها اللغوي واالصطالحي وأهميتها. بأهمية بالغة، وفيما يلي سيتم التطرق

 مفهوم الحوكمة: -1-1
 Ronaldيعققود ظهققور المصققطلح إلققى عقققد الثالثينيققات مققن القققرن الماضققي مققن طققرف االقتصققادي األمريكققي    

 coase في مقاله ”nature of the firmthe “  ذا بحثنقا 19911والحائز علقى جقائزة نوبقل فقي سقنة  1937سنة . وا 
باللغقة "gouvernance"و" kybernetesأو  kybenan"نجده يعود في األصقل إلقى اللغقة اإلغريقيقة  معناه اللغويفي 

 الفرنسية 
الشققركات" حيقققث    الحوكمققة فققي البدايققة علققى مسققتوش المؤسسققة"حوكمة فقققد أسققتخدم مصققطلح  اصققطالحاأمققا     

عرفت الحوكمة بأنها" كل اإلجراءات التي تستخدمها المؤسسة من أجل تنسيق داخلي فعال يهقدف علقى تخفقيض   
 ، التي يولدها السوق  "les cout transactionتكاليف الصفقات"
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 ,UNESCO, OMC) نقذكر منهقا ،دولية هذا المصطلحالهيئات العديد من ال وفي منتصف التسعينات تبنت      

OCDE)،  وشققهد دخققول مققا يعققرف بالحوكمققة الدوليققة أو الحوكمققة الشققاملة. وباختصققار يمكققن القققول أن الحوكمققة
تعني اإلدارة الفعالقة والشقفافة للمقوارد البشقرية واالقتصقادية والبيئيقة. أي وضقع النظقام األمثقل القذي يقتم مقن خاللقه 

كما نيقققة وحسقققن توجيههقققا ومراقبتهقققا، مقققن أجقققل تحقيقققق األهقققداف المسقققطرة فقققي إطقققار اسقققتغالل المقققوارد بعقالنيقققة وح 
 االلتزام بمعايير اإلفصاح والشفافية.

 :2يمكن إيجاز األهمية التي تضطلع بها الحوكمة فيما يليأهمية الحوكمة: -1-2
 تحقيق االنضباط المالي اإلداري والسلوكي في كافة المنشآت والمنظمات   -
يقققدة فقققي المجتمقققع إلقققى توزيقققع وتخصقققيص أمثقققل للمقققوارد مقققا يزيقققد فقققي الققققدرة التنافسقققية تقققؤدي الحوكمقققة الج -

 للمنظمات والشركات 
 بث السلوكيات واألخالقيات وخلق بيئة تتوافر فيها الشفافية، ما يُحسن من عملية صنع القرار  -
تتمثل فقي تجنقب الفسقاد اإلداري والمقالي وتالفقي كقل أنقواي التبقذير  *إن أهمية الحوكمة من منظور الدولة -

 واإلسراف، إضافة إلى تنمية الثقة بين األطراف المعنية و تعزيز القدرة على االبتكار التطوير 
شققراف ُمحكققم، تسققهل التطبيققق القققانوني السققليم  - ومققن وجهققة نظققر المجتمققع تعتبققر الحوكمققة وسققيلة رقابققة وا 

ونيققة والضققوابط الحاكمققة، وبالتققالي حسققن سققير اإلدارات وضققمان حقققوق النققاس بمققا يحقققق للتشققريعات القان
 نوعا من رضا المجتمع عن أداء الحكومة عامة 

 حوكمة اإلنفاق العمومي: -2  
 Laاختلفققت االتجاهققات التققي تفسققر مفهققوم حوكمققة اإلنفققاق علققى اعتبققار أن النظريققة الماليققة أو الموازنيققة "     

théorie budgétaire تنقسقققم إلقققى قسقققمين: قسقققم يعقققالج الحوكمقققة أو الرشقققادة االقتصقققادية وقسقققم يعقققالج الحوكمقققة "
السياسققية، وعليققه سنسققلط الضققوء علققى القسققم األول الققذي يركققز علققى تحقيققق العقالنيققة والرشققادة. وعليققه سققنحاول 

 التطرق إلى مفهوم حوكمة اإلنفاق العمومي وأهم الضوابط الكفيلة بتحقيق ذلي.
 مفهوم حوكمة اإلنفاق العمومي: -2-1  

يعتبر موضوي حوكمة اإلنفاق من المواضيع المستجدة في ظل األزمات التي يعاني منهقا االقتصقاد العقالمي      
ونتيجققة لققذلي فقققد تعققددت تعاريفهققا، ولعققل أهمهققا نجققد التعريققف الققذي يققرش أن حوكمققة اإلنفققاق العمققومي هي"العمققل 

لعام بالقدر الذي يمكن معه زيادة قدرة االقتصاد الوطني على تمويل ومواجهة التزاماته على زيادة فاعلية اإلنفاق ا
 .3الداخلية والخارجية مع القضاء على مصدر التبديد واإلسراف إلى أدنى حد ممكن"

ذا حصرنا مفهوم حوكمة اإلنفاق في الجوانب الماليقة، فالحوكمقة والرشقادة االقتصقادية تعنقي" حسقن التعامقل      وا 
نفاقا، مما يقوحي بقأن المسقألة ذات شققين، البقد مقن مراعاتهقا فقي نفقس الوققت. كمقا ينظقر إلقى  مع األموال كسبا وا 

طريققق رفققع كفققاءة هققذا اإلنفققاق إلققى أعلققى درجققة مفهققوم حوكمققة اإلنفققاق علققى أنققه تحقيققق أكبققر نفققع للمجتمققع عققن 
ممكنة والقضاء على أوجه اإلسراف والتبذير ومحاولة تحقيق التوازن بقين النفققات العامقة وأقصقى مقا يمكقن تقدبيره 

 . 4من الموارد العادية للدولة
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 ضوابط حوكمة اإلنفاق العمومي:  -2-2
إطار تحكمه الكفاءة والفعالية يستلزم االلتزام بمجموعة من إن تحقيق األهداف المرجوة من عملية اإلنفاق في     

 :5الضوابط والتي يمكن حصرها في
التخصققيص األمثققل للمققوارد: إن تخصققيص المققوارد الماليققة ألوجققه معينققة لرنفققاق يعققد أمققرا ضققروريا السققتكمال  -

القققرار يجققب تققوفر اإلمكانققات عمليققة الحوكمققة بمفهومهققا الفعلققي، ممققا يعنققي أنققه باإلضققافة إلققى القققدرة علققى اتخققاذ 
 الالزمة لتنفيذه.

القوانين والتنظيمات المشرعة من السلطة: أي كفاءة أجهزة الدولقة وحسقن إدارتهقا،ألن غيقاب ققوانين وتنظيمقات  -
صارمة تنظم كيفية اإلشراف علقى مختلقف المرافقق والهيئقات العامقة والقيقام بمختلقف المهقام المحقددة لهقا ال يحققق 

اق العمققومي، وعليققه فققإن إرسققاء دعققائم سياسققة اقتصققادية حكيمققة، مرهققون بوجققود حكومققة قويققة لققديها حوكمققة اإلنفقق
القققدرة علققى التفققاوض واإلقنققاي مققن جهققة، وكققذا مرهونققة بسققلوكيات شققعب يعمققل علققى المحافظققة علققى الممتلكققات 

 العامة من جهة ثانية.
قابققة فعققال، بحيققث تسققتطيع مختلققف الجهققات فققرض الرقابققة علققى النفقققات: وتعنققي تققوفر نظققم محاسققبية ونظققام ر  -

المعنية التعرف على كل عمليات اإلنفاق العام ومجاالته، ويمكنهقا مقن تقيقيم كقل عمليقة، عقالوة علقى ذلقي العمقل 
علققى تكقققريس الرقابقققة علقققى مقققردود اإلنفقققاق العمقققومي مقققا يقققدفع العمليقققة الرقابيقققة نحقققو االرتققققاء مقققن هقققدف اكتشقققاف 

 في تطوير األداء ورفع كفاءة اإلنفاق العام. األخطاء إلى هدف المساهمة

 2017-2000: تحليل سياسة اإلنفاق العمومي في المملكة العربية السعودية والجزائر ثانيا
سققنحاول فققي هققذا المحققور تقققديم تحليققل مقققارن ألهققم مؤشققرات تطققور النفقققات العموميققة فققي كققل مققن الجزائققر       

 بالتركيز على أهم مؤشرات اإلنفاق العام.والمملكة العربية السعودية، وذلي 

 :التطور اإلجمالي للنفقات العامة في الجزائر والمملكة العربية السعودية -1
يلعب النفط دورا محوريا فقي تمويقل موازنقة القدولتين، ومقا نالحظقه منقذ بدايقة األلفيقة، أنهقا توسقعت كثيقرا فقي      

جماليققة لرنفققاق العققام فققي الجزائققر بحققوالي سققبعة مققرات بققين سياسققتها االنفاقيققة، حيققث تضققاعف المخصصققات اإل
، فققي حققين تضققاعفت بحققوالي أربعققة مققرات فققي المملكققة العربيققة السققعودية فققي نفققس الفتققرة، 2016-2000سققنتي 

 والجدول أدناه يعطينا لمحة مختصرة على ذلي. 
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 الجزائر والمملكة السعودية  الو: مليون دوالر أمريكي(: تطور إجمالي النفقات العامة في 01الجدول رقم)       

 العربية، أعداد مختلفة.من إعداد الباحثة، باالعتماد على صندوق النقد العربي، نشرة اإلحصاءات االقتصادية للدول المصدر:   
يتضح لنا من الجدول أعاله أن إجمالي النفقات العامة عرف وتيرة متزايدة في كال الدولتين، حيث ارتفع فقي      

، كما قفزت نسبتها 2015مليار دوالر سنة  93,3إلى حوالي  2000مليار دوالر سنة  17,6من حوالي  الجزائر
، ما يعكس تنامي كبير لدور الدولة في 62015سنة  %51إلى حوالي  2000سنة  %28من الناتج من حوالي 

فتتميز كذلي بتعاظم نفقاتها  وديةالمملكة العربية السعاالقتصاد الجزائري  وتوسعها في سياستها االنفاقية. أما في 
 253إلققى حققوالي  2000مليققار دوالر سققنة  60.4العموميققة وعمومققا فقققد تنامققت النفقققات فققي مجملهققا مققن حققوالي 

مققرة خققالل الفتققرة المدروسققة. والشققكل التققالي يلخققص لنققا تطققور  4,7، بمققا يشققكل حققولي 2015مليققار دوالر سققنة 
 .ملكة العربية السعوديةإجمالي النفقات العامة في الجزائر والم

 (2016-2000(: تطور إجمالي النفقات العامة في الجزائر والمملكة العربية السعودية للفترة)01الشكل رقم)

 
 (.01المصدر: من إعداد الباحثة، باالعتماد على الجدول رقم )                     

نستشققف ممققا سققبق أن وتيققرة نمققو النفقققات فققي الققدول الققثالث جققد مرتفعققة، فمققن حيققث األرقققام المطلقققة تسققجل     
المملكة العربية السعودية أعلى حجم في النفقات متبوعة بالجزائر، أما من حيث وتيرة النمو في حد ذاتهقا فنجقدها 
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يتعلقق بحجقم اإلنفقاق إلقى النقاتج المحلقي فنجقد أن أكثر تنامي في الجزائر ثقم المملكقة العربيقة السقعودية. أمقا فيمقا 
مققن النقققاتج المحلققي الخقققام الجزائققري، ثقققم تققأتي  المملكقققة العربيققة السقققعودية  %50النفقققات العموميقققة تمثققل حقققوالي 

 ، ما يعكس تنامي حجم تدخل الدولة في الجزائر وبدرجة أقل في المملكة العربية السعودية.%40بحوالي 
مققن المعلققوم أن هيكققل النفقققات  اريققة واالسققتثمارية فققي الجزائققر والمملكققة العربيققة السققعودية:تطققور النفقققات الج -2

العامققة فققي كققل مققن الجزائققر والمملكققة العربيققة السققعودية يتشققكل مققن نفقققات جاريققة لتسققير دواليققب الدولققة ونفقققات 
سجل في النفقات العامة فقي استثمارية تخصص لتغطية خطط الدولة التنموية، وقد مر بنا سابقا حجم التنامي الم

الدولتين والذي بدون شي ينعكس على تنامي مختلف أقسامها، لكن السؤال الذي ُيطرح هل هذا التنقامي متجقانس 
سنحاول اإلجابة على ذلي في حيثيات هذا العنصر، ولعل الجدول القوارد أدنقاه يعطينقا لمحقة  في الدولة الواحدة ؟

 على ذلي.
 تطور النفقات الجارية والنفقات االستثمارية في الجزائر والمملكة العربية السعودية الو: مليون دوالر أمريكي(: 02الجدول رقم)

 
 
 
 
 
 
 

 باالعتماد على صندوق النقد العربي، نشرة اإلحصاءات االقتصادية للدول العربية، أعداد مختلفة.المصدر: 
(، حجم التنامي المسجل في النفقات العامة بشقيها الجاري واالستثماري منذ بداية 02يعكس لنا الجدول رقم )    

هيمنققة النفقققات الجاريققة علققى هيكلهققا، فققإذا أخققدنا األلفيققة فققي الجزائققر والمملكققة العربيققة السققعودية ، حيققث تواصققلت 
كمتوسققط للفتققرة المدروسققة مققن إجمققالي النفقققات العامققة، كمققا  %60الجزائققر نجققد أن نفقققات التسققيير تمثققل حققوالي 

مققن إجمققالي النفقققات فققي المملكققة العربيققة السققعودية، مققا يعكققس ارتفققاي حجققم  %60تمثققل النفقققات الجاريققة حققوالي 
تسيير دواليب الدولة في هذه األخيرة وتنامي حجم التحقويالت والقدعم ...القأ، أمقا مقن حيقث النفقات المخصصة ل

إلقى حقوالي  2000مليقار دوالر سقنة  12,8التطور السنوي فنجد النفقات الجارية ارتفعت فقي الجزائقر مقن حقوالي 
مليققار دوالر سقققنة  4,8مققرة(، فققي حققين ارتفعقققت نفقققات التجهيققز مققن حققوالي  3,8) 2015مليققار دوالر سققنة  46

مرات(، أما عن نفقات التسيير في المملكة  6)ارتفاي بحوالي  2015مليار دوالر سنة  31,7إلى حوالي  2000

 السنوات    
20 البيــان   

00
 20

02
 20

04
 20

05
 20

06
 20

07
 20

08
 20

09
 20

10
 20

11
 20

12
 20

13
 20

14
 20

15
 20

16
 

الجزائر
 

اإلنفاق 
 **الجاري

 12
,85

0
 12

,63
5

 16
,16

5
 16

,97
2

 19
,60

1
 24

,13
1

 34
,34

6
 31

,66
1

 36
,07

0
 53

,18
5

 61
,68

2
 53

,45
1

 56
,79

0
 61

,54
4

 41
,94

4
 

اإلنفاق 
4,8 الرأسمالي

31
 7,4

47
 8,2

78
 10

,99
9

 13
,53

1
 20

,41
0

 30
,07

7
 26

,85
2

 23
,86

2
 27

,07
0

 28
,38

6
 24

,00
0

 30
,51

1
 31

,74
0

 25
,50

8
 

السعودية
 

اإلنفاق 
 الجاري

 57
,85

5
 55

,06
7

 66
,04

0
 75

,77
9

 85
,97

6
 92

,58
6

 10
3,6

90
 11

1,0
92

 12
1,3

45
 14

6,8
00

 16
3,1

00
 16

5,8
93

 14
7,9

27
 14

4,6
18

 14
1,8

67
 

اإلنفاق 
4,8 الرأسمالي

97
 8,0

00
 10

,01
4

 16
,61

4
 18

,91
0

 31
,74

6
 34

,99
5

 47
,95

7
 53

,02
4

 73
,65

3
 69

,78
1

 82
,66

7
 11

1,3
21

 10
8,8

31
 

88
,80

0
 



88/100، ص.ص.2018 ديسمبر( 1العدد )(/ 05المجلد )جلة أبحاث ودراسات التنمية، م       

94 

مليقار دوالر  144,6إلقى حقوالي  2000مليقار دوالر سقنة  57.8العربية السعودية فنجد أنهقا ارتفعقت مقن حقوالي 
 2000مليقار دوالر سقنة  4,8اتهقا االسقتثمارية مقن حقوالي مقرة(، كمقا قفقزت نفق 2,3)ارتفاي بحقوالي  2015سنة 

مققرة(، والشققكل التققالي يلخققص لنققا تطققور النفقققات الجاريققة  25)حققوالي  2015مليققار دوالر سققنة  108إلققى حققوالي 
 والرأسمالية.

 (     2016-2000(: تطور النفقات الجارية والرأسمالية في الجزائر والمملكة العربية السعودية للفترة )01الشكل رقم)   

 
 (.02من إعداد الباحثة، باالعتماد على الجدول رقم )المصدر:                    
الحاصققل ممققا سققبق، أن نمققو هققذه النفقققات يتبققع عققادة المكانققة التققي يحضققى بهققا الققنفط فققي اقتصققاديات هققذه     

أخذنا السعودية نجد أنها سجلت أعلى نمو في نفقات االستثمار متبوعة بالجزائر ، كما تتميقز هاتقان  الدول،  فإذا
 الدولتان بمواصلة هيمنة النفقات الجارية على هيكل نفقاتها، وذلي بالنظر ألهمية دور الدولة في اقتصاديهما.

 كة العربية السعودية:تحليل لتطور نسبة الفائض/ العجز الموازني في الجزائر والممل -1-3
، ولتحليققل تطققور نسققبة الفققائض والعجققز المققوازني فققي كققل مققن الجزائققر رصققيد الميزانيققة بققين الققدولتينتتفققاوت      

 بنسبة رصيد الموازنة إلى الناتج المحلي الخام. كما يوضحها الجدول أدناه: والمملكة العربية السعودية  نستعين
 (2016-2000(: تطور نسبة الفائض أو العجز الموازني في الجزائر والمملكة العربية السعودية للفترة )03الجدول)

 باالعتماد على صندوق النقد العربي، نشرة اإلحصاءات االقتصادية للدول العربية، أعداد مختلفة.المصدر:      
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(، أن كققال مققن الجزائققر والسققعودية تتفاوتققان فققي نسققبة رصققيد موازناتهمققا إلققى 03يتضققح مققن الجققدول رقققم )      
النققاتج المحلققي الخققام، وذلققي حسققب السياسققة المنتهجققة فققي ضققأ المققوارد النفطيققة فققي الققدائرة االقتصققادية عمومققا 

برميل القنفط القذي تحسقب علقى أساسقه وتمويل النفقات خصوصا، ففي الجزائر وباعتبار أنها محددة لسقف سعر 
الجبايققة المخصصقققة للموازنقققة نجقققدها سقققجلت عجقققز حسقققابي متواصقققل خقققالل السقققنوات األخيقققرة، وذلقققي سقققعيا منهقققا 
للتحكم في حجم األموال المدارة في االقتصقاد، وبالتقالي القتحكم فقي معقدل التضقخم فقي ظقل نظقام الصقرف العقائم 

لسقعودية أقققل تشقددا فققي ذلقي، لققذلي فهقي لققم تسقجل عجققز مقوازني إال فققي المقدار، فققي حقين نجققد المملكقة العربيققة ا
 سنوات األزمات واالضطرابات المالية العميقة، خاصة أن نظام صرفها يرتبط مباشرة بالدوالر األمريكي. 

-2000ؤشرات التوجه نحو حوكمـة اإلنفـاق العمـومي فـي المملكـة العربيـة السـعودية والجزائـر م: تحليل ثالثا
2017 

باعتبارهقا إحصقائيات  سنحاول فيما يلي رصد التطورات التي لحقت بأهم مؤشقرات حوكمقة السياسقة اإلنفاقيقة ،   
 مهمة يستند إليها صناي السياسات في رسم أو تصحيح مسار السياسات التنموية في كافة الجوانب.

 مؤشر شفافية السياسة الحكومية:-1
هقدار       يهدف هذا المؤشر إلى تعزيز الشفافية في إدارة المال العام لتالفي تفشي ظاهرة الفساد واالختالسات وا 

لية العامة للدولة، التي تؤثر سلبا على أهداف السياسة االقتصادية للدول،  وفي الجدول أدناه سنحاول الموارد الما
 إبراز تطور مؤشر شفافية السياسة الحكومية في المملكة العربية السعودية والجزائر.

 (:تطور مؤشر شفافية السياسة الحكومية في الدول الثالث04الجدول رقم)          
"Transparency of government policy making" 

      Source :competitiveness Report 2012–2018. 

يتضح لنا من الجدول أعاله ترتيب القدولتين، حسقب مؤشقر شقفافية السياسقات الحكوميقة للقدول الصقادر عقن      
، حيث تتفاوت المملكة العربية السقعودية والجزائقر تفاوتقا كبيقرا جقدا 2012/72018تقرير التنافسية العالمية للفترة 

، فالمملكة العربية السعودية  شهدت رتبا متذبذبة نسبيا لكنها متقاربة، وفي العموم تبقى معقولقة بقالنظر لضقخامة 
نقطققة(،  3.2بواقققع  دولققة، 139مققن بققين  127بققرامج التنميققة فيهققا، أمققا الجزائققر فتحتققل المراتققب األخيققرة )المرتبققة 
 وهذا ما يدل على عدم وجود قواعد وأطر فعالة تؤسس للشفافية.

\2012 السنة الدولة
2013 

2013\
2014 

2014/
2015 

2015/
2016 

2016/
2017 

2017\
2018 

 3.2 3.2 3.4 3.6 3.4 2,6 القيمة الجزائر
 121/137 127/139 122/140 107/144 133/148 144/144 الرتبة

ــــــــــــــة  المملك
ــــــــــــــــة  العربي

 السعودية

 4.4 5.1 4.5 4.5 4.6 4.8 القيمة
 48/137 23/139 37/140 38/144 36/148 34/144 الرتبة
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تتفقاوت ظقاهرة اإلسقراف اإلنفقاقي بقين القدول، مقا يعكقس كقذلي تفقاوت مؤشر اإلسراف والكفاءة في اإلنفاق:  -2
تنافسقية العالميقة، تقريقر ال مؤشر اإلسراف في اإلنفقاق الحكقومي الصقادر عقنكفاءة السياسة االنفاقية، فمن خالل 

والذي يوضح  درجة رشادة اإلنفاق العام )تتراوح قيمة هذا المؤشر بين نقطة واحدة )األكثر إسقرافا(، وسقبعة نققاط 
(، يوضقح تطقورات هقذا المؤشقر فقي الجزائقر والمملكقة العربيقة السقعودية فقي الفتقرة 05)أكثر كفاءة(، والجدول رقم)

(2009-2018)  
 تطور مؤشر اإلسراف في اإلنفاق الحكومي الدول الثالث(:05الجدول رقم)   

" Wastefulness of government spending" 

   Source :competitiveness Report 2016–2017      

يتضح من الجدول أعاله تفاوت كل من الجزائر والمملكقة العربيقة السقعودية فقي مؤشقر اإلسقراف فقي اإلنفقاق،     
عالميقققا ، بينمقققا سقققجلت الجزائقققر  قيمقققة متواضقققعة جقققدا سقققنة  12حيقققث  تحتقققل المملكقققة العربيقققة السقققعودية المرتبقققة 

تقزال مرتبطققة باإلنفقاق الحكققومي  عالميققا(، مقا يعنقي أن ظققاهرة اإلسقراف ال 75نقطقة ) 3.1بواققع  2017/2018
فققي الجزائققر، وعليققه فقققد بققات لزامققا علققى الجزائققر اتخققاذ التققدابير الالزمققة للقضققاء علققى مصققدر اإلسققراف والتبديققد، 
يراداتها، من خالل تكريس جل المبادئ المرتبطة بها خاصة ما تعلق بالشقفافية،  وذلي من خالل حوكمة نفقاتها وا 

 أ، قصد مواصلة مسيرتها التنموية من جهة واستدامة مصادر تمويلها من جهة أخرش.  المساءلة، والمشاركة...إل

 مؤشر شفافية الموازنة المفتوحة: -3
 يعتبقر مؤشقر الموازنقة المفتوحقة مقن أهقم المؤشقرات التقي يمكقن االسقتدالل مقن خاللهقا علقى مقدش تبنقى الدولققة    

بإسققاط ذلقي علقى القدول محقل الدراسقة )التقي تقوفرت لنقا بياناتهقا(، لنظم مالية تتسم بالشفافية والقابلية للمساءلة، و 
نقققف علقققى ضقققعف عقققدد النققققاط المسقققجلة فقققي المسقققح السقققنوي لمقققدش إتاحقققة المعلومقققات للجمهقققور ومشقققاركتهم فقققي 

نقطقة،  100إعدادها والرقابة عليها وقابلية الققائمين عليهقا للمسقاءلة ..القأ، وذلقي باعتبقار أن المؤشقر يققوم علقى 
نقطققة   والجققدول  40ل فيققه الققدول الضققعيفة جققدا فققي مجققال الموازنققة المفتوحققة تلققي الققدول التققي تحصققي أقققل تمثقق

 التالي يلخص الدرجات التي تحوزها  كل من الجزائر والمملكة السعودية.
 
 
 

/2008 السنة الدولة
2009 

2009/
2010 

2012\
2013 

2013\
2014 

2014/
2015 

2015/
2016 

2016/
2017 

 3.1 3.1 3.1 2.8 2.4 3.2 3.7 القيمة الجزائر
/116 80/133 48/134 الرتبة

144 
101/
148 

74/144 76/140 75/136 

المملكــــــــــــــة 
العربيــــــــــــــــة 

 السعودية

 4.7 4.7 4.7 5.1 5.5 - - القيمة
 12/136 12/140 12/144 7/148 5/144 13/133 13/134 الرتبة
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 2017-2006(: درجات مؤشر الموازنة المفتوحة للفترة 06رقم)الجدول                        
 
 
 
 

  Source : IBP, report of the Open Budget Survey 2017, P 54-55, Available at     

, survey/downloads/?utm_source=publications-budget-https://www.internationalbudget.org/open

.2018-04-:05 last seen           

الجزائر والسعودية التي شملها المسح سجلت نققاط متدنيقة جقدا، مقا يعكقس حجقم يتضح من الجدول أعاله، أن    
عققالن وثائهققا وشققفافية حسققاباتها ومشققاركة األطققراف ذوي المصققلحة فققي  الغمققوض الققذي يكتنققف إعققداد الموازنققة وا 

 إعدادها والرقابة عليها. 

 قابة: مؤشر شفافية الموازنة ومشاركة العامة في عملية الموازنة وأجهزة الر  -4
تعتبقققر الشقققفافية والمشقققاركة مقققن أهقققم المؤشقققرات التقققي نسقققتطيع مقققن خاللهقققا الحكقققم علقققى انفتقققاح الموازنقققة علقققى    

الجمهققور، ومسققاهمتهم فققي الرقابققة عليهققا، وبإسقققاط ذلققي علققى الققدول المدروسققة والتققي شققملها المسققح، نقققف علققى 
 المتحصل، والجدول التالي يلخص ذلي.تدني مختلف مؤشراتها، ويتضح ذلي من خالل النقاط 

 2017: مؤشر الرقابة على عمليات الموازنة (07)الجدول رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : IBP , report of the Open Budget Survey 2017, ,P 56-57 , Available at : 

https://www.internationalbudget.org/open-budget-, last seen :05-04-2018. 
لمراتققب األخيقرة فققي جققل مقا يستشققف مقن الجققدول أعقاله، تققذيل كقال  مققن  الجزائققر والمملكقة العربيققة السقعودية ا    

ت نقققادرة عقققن معلومقققاوالسقققعودية  تقققوفر الجزائقققر  *الشقققفافيةالمؤشقققرات المتعلققققة بالموازنقققة المفتوحقققة، فعلقققى صقققعيد 
، أما مقا تعلقق بمشقاركة الجمهقور 100درجة على الترتيب من أصل   1و  3الموازنة للجمهور ما جعلها تحصد 

فال يوفر كال البلدين أي فرصة للجمهور للمشاركة في عمليات الموازنة ما جعلها تحصد درجة صفرية من أصقل 
، ومققن خققالل الجققدول لسققلطة التشققريعية والمققراجعينقبققل ا، وبالنسققبة للرقابققة علققى الموازنققة فهققي تمققارس مققن 100

 2017 2015 2012 2010 2008 2006 السنوات
 3 19 13 1 2 0 الجزائر

 1 0 1 1 1 0 السعودية
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 11و  31يمقارس رقابقة ضقعيفة  بواققع   البلقدين السلطة التشريعية وجهقاز الرقابقة األعلقى فقييتضح لنا جليا أن 
 .8في الجزائر والسعودية على الترتيب 100درجة من أصل 

 خالصة:
تحليقل مؤشقرات حوكمقة اإلنفقاق العمقومي فقي الجزائقر والمملكقة لقد كان الهدف األساسي مقن هقذه الدراسقة هقو    

أنققققه علققققى الققققرغم مققققن اإلمكانيققققات  ، ومققققا تققققم التوصققققل إليققققه هققققو 2017-2000 خققققالل الفتققققرة العربيققققة السققققعودية
كمقة الرشقيدة فقي إدارة وتسقيير المقال االقتصادية التي يحوزها البلدين إال أنهما لم يسقتطيعا بعقد تجسقيد أسقس الحو 

عنقه أفصقحت العام من جهة، والقدرة على تحقيق كفاءة اإلنفاق العقام مقن جهقة ثانيقة، وخيقر دليقل علقى ذلقي  مقا 
 .المراتب األخيرةوالسعودية الجزائر  ت فيهاتذيلورشادة اإلنفاق العام والتي مؤشرات حوكمة 

وبنققاء عليققه يتوجققب علققى الجزائققر والمملكققة العربيققة السققعودية إرسققاء متطلبققات حوكمققة سياسققاتها االنفاقيققة مققن   
جية للتنويققع تيخققالل حوكمققة مصققادر تمويققل نفقاتهققا مققن جهققة ، والعمققل علققى تنويققع مصققادر الققدخل بوضققع اسققترا

ها، نتيجقة اعتمادهقا علقى مقورد وحيقد، من جهة ثانية، خاصة في ظل اإلشكاالت المتعددة التي واجهت االقتصادي
واتسام هياكلها االقتصادية بالتشوه والجمود، ما جعلها عرضة للتقلبات الدوريقة لسقعر البرميقل، القذي كقان لقه بقال  

 ، مما يستدعي ضرورة التعجيل في إصالح سياستها االنفاقية من خالل :االنفاقيةاألثر على توجهات سياستها 
لحوكمققة القطققاي العققام: إن تحقيققق الحوكمققة فققي القطققاي العققام يتطلققب وضققع إطققار عققام وضققع اإلطققار العققام  -

للحوكمة يتضقمن مجموعقة مقن المبقادئ يتوجقب علقى كقل دائقرة حكوميقة االلتقزام بهقا، ويكقون ذلقي فقي شقكل دليقل 
 شامل، يأخذ كل دائرة حكومية وفقا لتشريعاتها ومتطلباتها الخاصة 

" Traditional Budget إن االعتمقاد علققى الموازنققة التقليديققة " يزانققي الحققالي:تصقحيح اخققتالالت النظققام الم -
"(  التي شاي تطبيقها منذ Item-Line  Budget)يطلق عليها في بعض األحيان موازنة البنود بدل االعتمادات"

مقع إهمقال  قابي، أثبتت محدوديتها في تطوير األداء النوعي للموازنة، باعتبار أنها تركز على الجانب الر 1921
جانقققب األداء، حيقققث يقققتم تققققصنف النفقققققات العامققققة حققققسب الققققوزارات والقطاعققققات، فكقققل وزارة  تقابلهقققا االعتمققققادات 
المخصققققصة لهققققا لققققسير نققققشاطها خققققالل الققققسنة المقبلققققة، ولعقققل الالفقققت فقققي النظقققام المقققوازني فقققي كقققل مقققن الجزائقققر 

ة نواحي، كالتقنيات التي تحًضر على أساسها الميزانية، أو مقا تعلقق والمملكة العربية السعودية هو قصوره في عد
بمدونة الميزانية والرقابة عليها. كما أن عملية الرقابة التقي تسقري علقى النظقام الميزانقي الحقالي ال تعقدو أن تكقون 

ي األوجقققه مراقبقققة حسقققابات ال غيقققر ، أمقققا عقققن ممارسقققة الرقابقققة بأصقققولها لمعرفقققة مقققدش اسقققتغالل هاتقققه النفققققات فققق
 الصحيحة بما يحقق الكفاءة الفعالية  للوصول إلى األهداف المسطرة، فيبدو أنها غائبة.

تجسققيد الموازنققة التشققاركية: بمعنققى فققتح الموازنققة للمشققاركة مققن قبققل المققواطنين وجميققع األطققراف ذات المصققلحة  -
، والتقققي تبقققدأ بمناقشقققة مشقققروي مقققن غيقققر المتخصصقققين، سقققعيا وراء زيقققادة درجقققة اسقققتجابتها للمطالقققب االجتماعيقققة

الموازنة على المستويات األدنى. مع ضرورة أن يسبق ذلي صدور بيان ما قبقل الموازنقة )منشقور إعقداد الموازنقة( 
كل هذا يعمل على تحسين ترتيب هاته الدول  .مفصال ومبسطا، يضع اإلطار الحاكم للمواطنين إلعداد الموازنة

 في مؤشر الموازنة المفتوحة من جهة، ويزيد من استجابة الموازنة للمطالب المجتمعية من جهة أخرش.
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االلتزام بالممارسقات السقليمة فقي مجقال شقفافية الماليقة العامقة: لققد نصقت عديقد المبقادرات الدوليقة وعلقى رأسقها  -
النقد الدولي والمتعلق بالممارسات السليمة في مجال شفافية الماليقة العامقة، والقذي يقنص الميثاق المنقح لصندوق 

علققى خضققوي النفقققات العامققة لمجموعققة شققاملة مققن القققوانين والقواعققد اإلداريققة التققي تتسققم بالوضققوح والشققفافية مققع 
لعامققة عمومققا واإلنفققاق العمققومي وجققوب إتاحققة كافققة المعلومققات الحاليققة والمسققتقبلية والمتوقعققة المتعلقققة بالماليققة ا

خصوصقققا للجمهقققور، وذلقققي مقققن خقققالل تققققديم وثقققائق الميزانيقققة، والحسقققابات الختاميقققة، ومختلقققف التققققارير المتعلققققة 
 الحكومة على مستوش الميزانية العمومية. بالمالية العامة التي توضح أنشطة

 :والمراجع  الهوامش-
                                                 

1 R. H. Coase, The Nature of the Firm, Economica, New Series, Vol. 4, No. 16. (Nov., 1937), 
http://www.colorado.edu/ibs/es/alston/econ4504/readings/The%20Nature%20of%20the%20Firm%20by%20Coase.pdf 

 اعتمادا على: 2
مدحت محمد أبو النصر، الحوكمة الرشيدة: فن إدارة المؤسسات عالية الجودة، المجموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة، الطبعة  -

 .50-49، ص 2015األولى،
 .21، ص 2005_ محسن أحمد الخضيري، حوكمة الشركات، مجموعة النيل العربية، القاهرة، 

تتعدد أنواعها تبعًا للجهة الممارسة، فهناي الحوكمة على مستوش الدولة، وهناي الحوكمة التنظيمية)حوكمة الشركات(، إضافة إلى حوكمة  *
 منظمات المجتمع المدني.

 .72،ص 1999عبد المنعم، أحمد فريد مصطفى، االقتصاد المالي الوضعي واإلسالمي، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، مصر،  أحمد 3
ق دكتوراه دولة، كلية االقتصاد والتسيير، 2004ق1990درواسي مسعود" السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن االقتصادي"،حالة الجزائر  4

 .172، ص 2004جامعة الجزائر،
إلدارية، نبيل جمال سليم عبد النبي، "اآلثار االقتصادية واالجتماعية لموازنات السلطة الفلسطينية"، مذكرة ماجستير ، كلية االقتصاد والعلوم ا 5

 .93-92، ص 2012جامعة األزهر، 
 صندوق النقد العربي، نشرة اإلحصاءات االقتصادية للدول العربية، أعداد مختلفة. 6

7 competitiveness Report 2016–2017 

 .2017-2008(، المتعلق بإتاحة وثائق الموازنة العامة في الجزائر والسعودية للفترة 01لمزيد من التفصيل أنظر الملحق رقم)  *
8 IBP , report of the Open Budget Survey 2017, ,P 56-57 , Available at : https://www.internationalbudget.org/open-

budget- , last seen :20-03-2019. 

   اإلنفاق العام، وال يهتم المفهوم الرقابي في مثل هذه يطلق على هذه الموازنة "موازنة الرقابة" ألنها تهدف إلى فرض رقابة مركزية على
 الموازنات بالتخطيط وا عداد البرامج كأساس يحكم هيكل الموازنة العامة للدولة. 

  ( تفعيل المشاركة داخل كل مستوش من مستويات الحكومة، ص 02أنظر الملحق رقم ،)358. 
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 ومتطلبات تفعيلها  في الجزائربورصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واقع 
     The stock market of The small and medium enterprises in Algeria, the reality and the 

requirements of activation 

                  
 الجزائر.،  - سطيف  – فرحات عباسجامعة    1ن دعاس زهيرب

Dr. bendaas  zohir , University of Ferhat Abbas Sétif 1, Algeria 

 
 :ملخــص

 صالحاتاإليرة والمتوسطة في الجزائر بموجب لمؤسسات الصغلبورصة  استحداث إبراز أهمية محاولة إلىهذه الدراسة هدف ت    
إلى أن  تخصيص سوق  توصلنا قدو   .الدور الممكن أن تلعبه في تطوير سوق رأس المال ككلكذا ، و 2012ة لسنة يالبورص

 تيسير حصولو للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  في بورصة الجزائر يعتبر خطوة في االتجاه الصحيح لتطوير البورصة، 
خاصة ما تعلق بمرافقتها من طرف متعهد  ،على التمويل، واالستفادة من المزايا الممنوحة لها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

عفاء أرباحها تجاوز عوائق تطورها، الوفاء بمتطلبات  علىالبورصة  قدرة مدى يتوقف علىإال أن نجاحها  .من الضريبة البورصة، وا 
 تفعيلها. 

 رأس المالالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بورصة الجزائر، سوق  :الكلمات الدالة
   Abstract: 

 This study aims to highlight the importance of the stock market of the Small and Medium 

Enterprise in Algeria, which was developed in the stock market reforms in 2012; and the possible 

role of playing a role in the development of the capital market in Algeria, we concluded that the 

establishment of the market for small and medium-sized enterprises in Algeria is a step in the right 

direction for the development of the stock market on the one hand, and to enable these companies to 

obtain concessional financing, and benefit from the advantages granted in particular by the 

promoter in the stock market, and the benefit of exempting from tax; on the other hand. it all 

depends on the success of the stock market to meet the requirements of its activation. 

  keywords: small and medium enterprises; Algiers Stock Exchange. capital market;  

 :تمهيد
قتصادي في االقتصاديات تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دور بالغ األهمية في سيرورة النمو اال     

لمهارات اإلنتاجية والفنية واإلدارية، ما جعلها في واستقطاب ا د أصبحت مصدرا لالبتكار واإلبداعوق المعاصرة،
يتطلب ضمان تدفقات نقدية هو ما وتجديد خططها وأساليب إنتاجها باستمرار، و حاجة ماسة لتطوير أدائها 

تفرض شروط صارمة   منها البنكية السيماومالية بالقدر الالزم، وفي أوقات الحاجة إليها، إال أن البيئة التمويلية 
افقة لها، وهو ما في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة ما تعلق بشروط اإلقراض و الضمانات المر 

 .س لتطورهايطرح إشكالية تمويلها كمحدد رئي
من بين الحلول المطروحة لمشكلة تمويل  أضحىالصغيرة والمتوسطة  بالمؤسساتبورصة خاصة  إن استحداث  

التي ال تقوى على الدخول إلى السوق الرسمية، وقد برزت العديد من التجارب على المستوى الدولي  المؤسسات
 ر السوق الثانية في فرنسا، السوق الثانية في تونس، بورصة النيل..إلخ. على غرا

                                                 
1 zbendaas@univ-setif.dz  

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlwNanoLjiAhWQAmMBHVioBMYQjBAwA3oECAUQEw&url=https%3A%2F%2Feng.univ-setif.dz%2F&usg=AOvVaw1ylaDG-K6QXBy5QRJEaQFN
mailto:zbendaas@univ-setif.dz
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وبورصة الجزائر كغيرها من البورصات العالمية، وبالرغم من محدودية أدائها  قامت بتخصيص قسم من     
، حيث يسمح فيه للمؤسسات التي ال تستوفي شروط 2012سوقها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ سنة 

هذا القسم من زال ال يلكن رغم ذلك ، الممنوحةالمزايا من ، وتستفيد لسوق الرسمية أن تدرج أوراقهااج في ااإلدر 
من العراقيل والعوائق، ما يستوجب الوفاء بالعديد من المتطلبات لتفعيلها.  بسبب العديدبالجمود  تسمالسوق ي
 :التالي الرئيس في التساؤل البحثتبرز إشكالية  عليه وبناء 

في الجزائر، وكيف يمكن تفعيلها في ظل التحوالت  والمتوسطةالمؤسسات الصغيرة ماهو واقع بورصة    
 الراهنة؟ 

 انطالقا من التساؤل الرئيس تبرز األسئلة الفرعية التالّية:
 ما هي أهم مصادر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ -  
 الصغيرة والمتوسطة، وما أهميتها؟ المؤسساتماذا يقصد ببورصة  -  
 بورصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر؟ التي تواجه ماهي المعوقات والعراقيل -  
 كيف يمكن تفعيل بورصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر؟ -  

 إلى ثالث محاور: البحث ، تم تقسيملإللمام بمختلف حيثيات البحث واإلجابة على تساؤالته
 والمتوسطة؛مصادر تمويل المؤسسات الصغيرة نبذة عن  -       
 ؛واقع بورصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر -      
  متطلبات تفعيل بورصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر. -      

 مصادر تمويل المؤسسة الصغيرة والمتوسطة :نبذة عن : أوال  
مما ال شك فيه أّن جميع المشاريع االقتصادية بمختلف مستوياتها سواء الجديدة منها أو القائمة تحتاج      

للتمويل المناسب حتى تنمو وتحقق دخاًل وربًحا مقبولين. والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  باعتبارها محرك 
سيس المشروع و انطالقه، وأثناء تطويره أساسي لهذه المشاريع تحتاج إلى التمويل في فترات حياتها بدًءا بتأ

وتنميته وتحديثه، وكذلك في حالة استعداد المشروع إلى االنطالق نحو األسواق التصديرية، وفي هذا المحور 
 سنحاول إبراز أهم مصادر تمويليها، لكن قبل ذلك ماذا يقصد بالمؤسسة الصغيرة والمتوسطة؟ 

 تعريف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة:  -1
وذلك حسب األهمية التي تحض بها في  ،يختلف تعريف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة من دولة إلى أخرى     

 المؤسساتالنسيج االقتصادي واالجتماعي والدور الذي تلعبه في دفع النمو االقتصادي واستدامته، وأحيانا نجد 
، ما يعكس اختالف تعريفها باختالف في الدول المتقدمة صغرى الدول النامية تعتبر توصف بالكبرى فيالتي 
معيار العمال، معيار رأس ك ،تعريفهاالمعايير في  عادة ما تستخدم العديد من إليها، و  الذي ينظر منه يارالمع

 ، ولكن أكثر المعايير شيوعا..التقنية المستخدمة،  المال، معيار المبيعات و اإليرادات، معيار اإلنتاج، معيار
، رغم االختالف حول الحد األعلى و األدنى لعدد العاملين، مثال في ألمانيا ال يزيد العدد 1هو عدد العاملين بها

 .2عامل في اليابان 300عامل و  200عامل، وفي انجلترا  49على 
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المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي التي يكون عدد  نجد ASEANدول بلدان جنوب شرق أسيا وفي      
 .عامل 100عمالها أقل من 

أما لجنة األمم المتحدة التنمية الصناعية فتعرف المؤسسات المتوسطة وصغيرة في الدول النامية على أنها     
 إذالمتوسطة عامل، أما بالنسبة للدول المتقدمة فتكون فالمؤسسة الصغيرة وا 99قل من أكل مؤسسة يعمل بين 

 عامل. 500قل من أكانت تشغل 

المؤرخ في   01-18لقانون اة والمتوسطة  التعريف البارز في وفي الجزائر تتبنى وزارة المؤسسات الصغير    
شخص، وال يتجاوز  250إلى  1، الذي يعرفها على أنها مؤسسة إنتاج وخدمات تشغل من 2001ديسمبر  12

حيث . 3مليون دج 500وتستوفي شروط االستقاللية وتحقق حصيلة سنوية ال تتعدى مليار دج،  2رقم أعمالها 
 ومجموع األعمال، رقم العمالة، حجم :هي ،معايير ثالثة المؤسسات على تصنيف في الجزائري استند المشرع

 يوضح كيفية تصنيف المشرع الجزائري للمؤسسات. التالي والجدول األصول.

 .الجزائري التشريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تصنيف(: 1رقم ) الجدول    
 المواصفات              
 نوع المؤسسة

 مجموع األصول رأس المال حجم العمالة

 ماليين دج 10 ال يتجاوز مليون دج 20أقل من  ]10 – 1] المصغرة
 مليون دج 100-10 مليون دج 200أقل من  ]50 - 10] الصغيرة

 مليون دج 500-100 مليار دج 2 -مليون 200 ]250 – 50] المتوسطة
 ،77، العدد2001ديسمبر  12المؤرخ في  18-01باالعتماد على الجريدة الرسمية، القانون رقم : المصدر

 .2001ديسمبر  
 خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:  -2

 :4من أهم خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نذكر ما يلي    
 تعتمد على الموارد األولية المحلية بالدرجة األولى؛ -    
 تعتمد على العمالة الكثيفة وتكنولوجيا البسيطة؛ -    
 صغر رأس المال المستثمر والكميات المنتجة، والتوزيع في السوق الداخلية بالدرجة األولى؛ -    
 ؛سهولة التأسيس والتنفيذ -    
 محدودية المخاطر واستقالليتها؛ -    
 صعوبة الحصول على قروض  ميسرة. -    

  :مصادر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -3
الصغيرة والمتوسطة في تمويل أنشطتها، وذلك حسب الزاوية  عليها المؤسساتالتي تعتمد  المصادرتتعدد      

مصادر من داخل المؤسسة ومصادر من  إلى  يمكن تبويبهوعموما . التي ينظر منها إلى التمويل في حد ذاته
 خارجها.

 :  مصادر من داخل المؤسسة  -3-1
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 ..؛الذاتية كاألموال الخاصة، مخصصات النتائج  أموالها على المؤسسة تعتمد فيهايقصد بها الحالة التي    
 
 مصادر من خارج المؤسسة:  -3-2

عندما ال تكفي المصادر الداخلية لتمويل نشاط المؤسسة تلجأ إلى  مصادر تمويلية خارجية )خارج    
 هما:، ذلك من خالل أسلوبين شائعينو ة(،  المؤسس

يتعلق بطلب تمويل بنكي عن طريق قروض مصرفية من البنوك التجارية أو  األسلوب األول: -    
المتخصصة....،  كما قد تلجأ إلى  السحب على المكشوف عندما يتعلق األمر  بالحاجة لتمويالت قصيرة  جدا 

اإلعانات والتسهيالت ى أو الحصول  عل  إليجاريافي اآلجال وبقيم صغيرة،  أيضا قد تستعمل أسلوب البيع 
 ..الخ. 5الحكومية وشبكات الدعم والضمانات وحاضنات األعمال وعقد تحويل الفواتير وخصم األوراق التجارية

، وقد أصبح هذا 6رأس الماليتعلق باللجوء إلى الطرح المباشر لألوراق المالية في سوق  األسلوب الثاني: -    
النمط التمويلي من أهم األساليب التمويلية المتاحة للمؤسسات خاصة في االقتصاديات التي تعتمد على األسواق 

                   المالية في التمويل االقتصادي.   

 واقع بورصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر   -ثانيا
الجزائر ضمن اإلصالحات المطبقة على   الصغيرة والمتوسطة كجزء من بورصة المؤسسات ظهرت سوق    

،  بعد أن  أثبت واقع بورصة الجزائر استحالة استفادة هذه  المؤسسات 2012سوق رأس المال في الجزائر سنة 
شروط و  ،على ظروف نشأتها وأهميتها سنحاول الوقوف وفيما يلي ويل وفق الشروط العامة لإلدراج، من التم

 اإلدراج فيها.
 تعريف بورصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و أهميتها: -1
 تعريف بورصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: -1-1

تعرف بورصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أنها قسم من سوق بورصة قائمة يخصص لتداول أسهم     
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ال تستطيع الوفاء بمتطلبات الولوج لألسواق الرئيسية  المخصصة للشركات 

عفاءات ضريبة من أجل  الكبيرة. وتتميز  هذه السوق عادة  بانخفاض أعباءها اإلدارية، ومنحها  امتيازات وا 
 . 7تشجيع اإلدراج فيها

 أهمية ولوج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى البورصة: -1-2
الشك أن الحصول على التمويل من أجل تحقيق المؤسسة الصغيرة والمتوسطة ألهدافها وطموحاتها يتوجب     

عتبر خيار جد مناسب لها، يلذلك فسوق رأس المال  حصولها على السيولة بالقدر الالزم وفي الوقت المناسب،
بورصة خاصة بهذه المؤسسات من  في ظل ارتفاع تكاليف التمويل األخرى، ويمكننا أن نستشف أهمية إطالق

 :8خالل ما يلي
 صعوبة إيفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالشروط العامة لإلدراج في السوق الرئيسي؛  -    
 وشروطه القاسية خاصة ما تعلق بالفائدة والضمانات المطلوبة؛ فة التمويل البنكيارتفاع تكل  -    
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 رة في اتخاذ قرار التمويل والتنظيم قد تجعل قراراتهم غير رشيدة؛افتقار مديرو المؤسسات  للخب  -    
 االستفادة من تدابير اإلعفاءات الضريبة ومصاريف اإلدراج التي قد ترافق دخولها للبورصة؛ -    
الوفاء بمتطلبات الحوكمة خاصة ما تعلق باإلفصاح والشفافية ما يحسن من مركزها المالي وتنافسيتها،  -    
 ة الثقة في نشاطها؛وزياد
 التحكم في مخاطر التعامل مع هذه المؤسسات بحكم أنها تصبح كل نشاطاتها ضمن االقتصاد الرسمي؛ -    
واستقطاب االستثمارات األجنبية، باعتبار أن  التعامل على هذه  ،تفعيل أداء سوق رأس المال عموما -    

 األوراق قد يرفع من سيولة السوق؛
 تفعيل مختلف آليات التمويل خاصة ما تعلق برأس المال المخاطر؛ -    
 تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من توسيع أنشطتها وتقوية مركزها التنافسي والتفاوضي؛ -    
 ؛تمكين المؤسسة من الحصول على خبرة المستثمرين االستراتيجيين في السوق -    
 القيمة العادلة ألوراقها المالية، والحكم على مدى نجاح خططها االستثمارية. تمكين المؤسسة من معرفة -   
 :سوق رأس المال في الجزائر بورصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كجزء من  -2
تعتبر سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جزء من بورصة الجزائر، بموجب اإلصالحات التي تم تبنيها        

 .؛ حيث تم وضع شروط ميسرة لإلدراج فيها، وبمرافقة من متعهدي البورصة2012سنة 
 نشأة سوق رأس المال في الجزائر: ظروف     -2-1

تحت اسم " شركة القيم المنقولة  1990ي شهر ديسمبر سنة شرعت الجزائر في تأسيس سوق لرأس المال ف    
SVM ؛  ومرت نشأتها  1988جانفي  02الصادر بتاريخ  88/03من القانون رقم  01" و ذلك استنادا للمادة

 : 9بالمراحل التالية
صدار ثالث مراسيم تتعلق  SVM تميزت بإنشاء عقد موثق لشركة القيم المنقولة 92-90 :المرحلة األولى -أ  وا 

 بالبورصة:
المتضمن تنظيم المعامالت الخاصة بالقيم  1991ماي  28في  169-91المرسوم التنفيذي رقم:  -

 المنقولة.
قولة أشكالها، أنواع من القيم المن 10حدد  1991ماي  28في  170-91المرسوم التنفيذي رقم :  -

 شروط إصدارها وطرق ذلك، تداولها وتحويلها.
 يتعلق بلجنة البورصة. 1991ماي  28في  171-91المرسوم التنفيذي رقم:  -

واجهت شركة القيم المنقولة صعوبات تتعلق بمهمتها ووظيفتها، وقد تم رفع  93-92: المرحلة الثانية -ب
 دج وصدر :  9320000دج إلى  230000رأسمالها من 

المكمل للقانون التجاري حيث حددت فيه مختلف أنواع القيم  25/04/93لـ  08-93المرسوم رقم:  -
 المنقولة التي يمكن إصدارها.

حدد المحاور الكبرى لسير القيم  المنقولة في الجزائر، الوساطة  03/05/93لـ 10-93المرسوم رقم:  -
 .SGBV، ولجنة تسيير بورصة القيم  COSOBلجنة تنظيم ومتابعة عمليات البورصة  –
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  :حيث تم إصدار نصين تشريعيين 95-93المرحلة الثالثة:  -ت
صاد الوطني، تجمع رؤوس ويل االقتكأداة جديدة لتنظيم وتم 13/06/94لـ 175-94المرسوم رقم:  -

 مول االستثمار وبرامج التنمية.تاألموال و 
 . 1997سنة وكان االفتتاح الرسمي والفعلي لبورصة الجزائر

الجزائر ثالث عناصر  في تتضمن البنية القاعدية لسوق رأس المال تنظيم سوق رأس المال في الجزائر: -2-2
 :10أساسية أسندت لها وظائف بالغة األهمية ويتعلق األمر بما يلي

 : COSOB لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة -أ
بالرقابة والتأكد من صحة المعلومات التي تقدمها الشركات ضمانا للشفافية، تقوم  اتقوم هذه اللجنة أساس    

، وقد 11بإعطاء تأشيرة القبول للشركات التي تحقق شروط الدخول إلى البورصة، ولها وظائف تأديبية وتحكيمية
اب العام، وذلك قامت بإصدار أول تأشيرة لصالح شركة سوناطراك للسماح لها بإصدار سندات اإلقراض ولالكتت

م إلنشاء 31/03/1998وأعطت أول اعتماد في  ،م. ثم إرياض سطيف وصيدال واألوراسي18/11/1997في 
 .SICAVشركة استثمارات ذات رأس مال متغير 

   شركة تسيير بورصة القيم المنقولة: -ب
شارع العقيد عميروش،  27، في  SGBV يقع مقر شركة تسيير بورصة القيم المنقولة، المعروفة اختصاراً      

دينار جزائري، وقد تأسست  475200000.00الجزائر العاصمة، وهي شركة ذات أسهم برأس مال قدره 
؛ 1997مايو  25إنجازها في وتحقق  1993مايو  23المؤرخ في  10-93بموجب المرسوم التشريعي رقم 

وتمثل الشركة إطارًا منظمًا ومضبوطًا في خدمة الوسطاء في عمليات البورصة بصفتهم االحترافيين لتمكينهم من 
 .12أداء مهامهم وفقًا للقوانين واألنظمة المعمول بها

 IOBالوسطاء في عمليات البورصة  -ت
يخصص حق  والمتعلق ببورصة القيم المنقولة 1993 /23/05المؤرخفي 10-93إن المرسوم التشريعي رقم     

 05المادة ، حيث تنصالتفاوض في القيم المنقولة ألعوان مختصين و المدعوين بالوسطاء في عمليات البورصة
من المرسوم التشريعي على أنه ال يجوز إجراء أية مفاوضة تتناول فيها قيم منقولة مقبولة في البورصة إال داخل 

 البورصة ذاتها و عن طريق وسطاء ماليين في عمليات البورصة.
 :2012تقسيمات سوق رأس المال الجزائرية بعد تعديالت  -2-3

 :13ة القيم المنقولة سوقًا لسندات رأس المال وسوقًا لسندات الدينتتضمن التسعيرة الرسمية لبورص    
( شركات ُمدرجة في تسعيرة السوق 05: الموجهة للشركات الكبرى. ويوجد حاليًا أربع )السوق الرئيسية -أ

 :الرئيسية، وهي
 .مجمع صيدال: الناشط في القطاع الصيدالني - 
 األوراسي: الناشطة في قطاع السياحة،مؤسسة التسيير الفندقي  - 
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 أليانس للتأمينات، الناشطة في قطاع التأمينات، - 
 .رويبة: الناشطة في قطاع الصناعات الغذائية-سي ا–أن  - 
 بيوفارم الناشطة في الصناعات الصيدالنية -
وقد تم إنشاء هذه السوق  سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة: -ب

 1433صفر  18المؤرخ في  01-12بموجب نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  2012في سنة 
نوفمبر  18الموافق  1418رجب  17المؤرخ في  03-97، المعّدل والمتّمم للّنظام رقم 2012يناير  12الموافق 
 .14لمنقولةالمتعّلق بالّنظام العام لبورصة القيم ا 1997

 :وتتكون من  سوق سندات الدين -ت
التي تصدرها الشركات ذات األسهم والهيئات الحكومية والدولة. مرت على هذا السوق  سوق سندات الدين  -

طراك، الجوية الجزائرية، سونلغاز...( كان  أخرها سند خاص بمجموعة دحلي االعشرات من اإلصدارات)سون
 .2016الذي تم استحقاقه في سنة 

وهي سوق مخصصة للسندات التي تصدرها الخزينة العمومية  (OAT) سوق كتل سندات الخزينة العمومية -
سند للخزينة العمومية مدرجة في التسعيرة بإجمالي  26 حواليوتحصي  2008الجزائرية. حيث تأسست سنة 

 15و  10و  7ويتم التداول على عليها وفق فترات استحقاقها  تتراوح بين   .مليار دينار جزائري 400أكثر من 
ل الوسطاء في عمليات البورصة وشركات التأمين التي تحوز صفة "المتخصصين في قيم عامًا، من خال

 .الخزينة" بمعدل خمس حصص في األسبوع
 قواعد التعامل في سوق  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر :  -3  

تعتبر سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جزء من بورصة الجزائر، بموجب اإلصالحات التي تم تبنيها      
؛ حيث تم وضع شروط ميسرة لإلدراج فيها، وبمرافقة من متعهدي البورصة، وفيما يلي سنحاول 2012سنة 

احها في استقطاب المؤسسات الوقوف على شروط اإلدراج وكيفية التعامل فيها والعراقيل التي حالت دون نج
 الصغيرة والمتوسطة.

  شروط اإلدراج في سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: -3-1 
عادة ال تملك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  لسوق الرئيسية صارمة نوعًا ما، و عتبر شروط اإلدراج في ات     

تم حيث  ،على تلك الشروط 2012مية خالل سنة الشروط الالزمة لتلبيتها، لهذا ُأدرجت بعض التعديالت التنظي
 :15نذكر ما يلي هذه الشروط ،  ومن أهمتخفيف بعضها

 تكون الشركة ذات أسهم؛يجب أن      -
 ( سنوات؛05يجب عليها أن تعّين مستشارًا مرافقًا يسمى "مرقي البورصة'' ، لمدة خمس ) -   

 ٪ كحد أدنى يوم اإلدراج في البورصة ؛10تفتح رأسمالها بنسبة     - 
( 50تطرح لالكتتاب العام سندات رأس المال التّابعة لها، بحيث ُتوزَّع على ما ال يقل عن خمسين )   - 

 ( مستثمرين من المؤسسات يوم اإلدراج ؛03ثالثة )مساهمًا أو 
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ها المالية المصّدقة للعامين الماضيين، ما لم تعفها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها من اتتنشر كشوف   - 
 هذا الشرط. 

ق أما شروط األرباح والحد األدنى لرأس المال فليست مفروضة على الّشركة التي تطلب اإلدراج في سو     
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك دون اإلخالل بأحكام القانون التجاري المتعلقة بالشركات ذات األسهم التي 

 .تقوم بالّلجوء العلني إلى االدخار
نشير إلى أن  هذه الّشروط ال تنطبق على الّشركة التي تكون قيد اإلنشاء من خالل عملية الّلجوء العلني     

 .إلى االدخار
  مرقي البورصة كرفيق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة : -3-2

يقصد بمرقي البورصة ذلك الوسيط المعتمد في عمليات البورصة سواء كان مؤسسة وساطة أو بنكًا أو     
ستراتيجية األعمال، مع تمتعه بالّخبرة الكافية في  مؤسسة مالية أو شركة استشارية في مجاالت المالية والقانون وا 

ات هيكلة رأس المال، واندماج وشراء المؤسسات، على أن يكون معترفًا به ومسجاًل لدى لجنة تنظيم عملي
 .16عمليات البورصة ومراقبتها

ويتعّين على جميع الشركات الّراغبة في إدراجها في سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن يكون لها مرّقي     
ذا طوال فترة حياتها داخل سوق البورصة. و يقوم المرّقي بدور أساسي بورصة، سواء بالنسبة لعملية اإلدراج، وك

  .في مراقبة احترام التزامات الشفافية التي تخضع لها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدرجة
 وتمر عملية المرافقة بالمراحل التالية:  

تعيين مرّقي بورصة لمساعدتها عند سطة : يجب على المؤسسة الصغيرة والمتو مرحلة ما قبل اإلدراج -أ     
من خالل توقيعه على المذّكرة الخاضعة  المرقي يشهد حيثتحضير عملية إدراجها.  عند، و إصدار أوراقها

لتأشيرة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها و أن المعلومات الواردة فيها  مطابقة للواقع على حد علمه، وأن 
 .شأنه أن يؤّثر على الفهم واإلدراك لما هو وارد فيها المذّكرة ال يشوبها إغفال من

 الذي: يجب على الشركة أن تبرم مع مرّقي البورصة اتفاقية يتم إعدادها وفقًا للنموذج مرحلة اإلدراج -ب   
حّددته لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، لمدة سريان ُيتّفق عليها بين الّطرفين، على أن ال تقل عن سنتين 

ويجب إخطار لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في حال إنهاء االتفاقية، فتصبح المؤسسة . ( اثنتين2)
 .جديدالصغيرة والمتوسطة ملزمة على الفور بتعيين مرّقي بورصة 

: ُيكّلف مرّقي البورصة بمراقبة المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة، وضمان إيفائها مرحلة ما بعد اإلدراج -ت   
في حال حدوث تقصير من قبل و  .القانونية والتّنظيمية فيما يتعلق باإلفصاح عن المعلومات االدائم بالتزاماته

 .يذكّرها بالتزاماتها ويقّدم لها المشورة الالزمة لتصحيح الوضعالمؤسسة الُمْصدرة، ينبغي لمرّقي البورصة أن 
  مزايا إدراج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بورصة الجزائر: -3-3
 :17، من أهمهاالعديد من المزايا يحقق لها في البورصةالصغيرة أو المتوسطة إدراج المؤسسة  إن   

 الخاصة مهما كانت طبيعة طموحات المؤسسة؛رفع رأس المال و تعزيز األموال     -
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لبورصة تشكل في هذا الشأن مصدر اتمكين المؤسسة من تحسين قدرتها اإلنتاجية وتخفيض ديونها، ف -  
 ؛تمويل بديل وال ينضب

 ؛االستفادة من المزايا المتعلقة باإلعفاء الضريبي   -
المجموعة الواسعة من  فرصة تحقيق ذلك من خالل : حيث تتيح البورصة للمؤسسة تنويع مصادر التمويل   -

  ؛المنتجات التي تقدمها للمستثمرين مع حماية المساهمين األصليين للشركة
دخول مساهمين جدد قد تحتاجهم الشركة  تسهل عملية اإلدراج في البورصةإن   توسيع نطاق المساهمين:  - 

ج من رأس مال الشركة حتى ولو لم يستطع المساهمون تسمح أيضًا بالخرو  كماخالل سعيها لتطوير أعمالها. 
 ؛اآلخرون أو لم يرغبوا في شراء أسهمهم

تعزيز الشهرة: تسمح عملية إدراج الشركة في البورصة بتعزيز سمعتها و شهرتها وتعزيز مصداقيتها لدى    -
 ؛شركائها على المستويين الوطني والدولي

البورصة استدامة المؤسسة، وال سيما في حالة الشركات العائلية ألنها تتجّنب أي تسهل عملية اإلدراج في   - 
انقسام أو حل بعد رحيل أو وفاة أحد المساهمين الكبار. كما تضمن المراقبة االحتياطية للشركة من خالل توزيع 

 ؛حصة من رأس المال أو اللجوء إلى استخدام المنتجات المالية المناسبة
بمتطلبات الحوكمة: تفرض عملية اإلدراج في البورصة الحد األدنى من الموثوقية والشفافية في االلتزام    -

 . المؤسسةحسابات 

 :متطلبات تفعيلها بورصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرالعراقيل التي تواجه  -ثالثا
والتي أوجدت سوقا  ،سنوات على إدخال اإلصالحات التنظيمية على بورصة الجزائر 6رغم مرور أكثر من    

وفيما يلي ، المؤسسات الصغيرة والمتوسطةللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إال أنها لم تفلح في استقطاب 
 .سنحاول تشخيص أهم العراقيل التي حالت دون ذلك، وطرح بعض المتطلبات التي نراها كفيلة بتدعيمها

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للبورصة: إقبالالعراقيل التي حالت دون  -1
لعديد من العراقيل بعضها يتعلق بالمؤسسات والبعض األخر ا تواجه بورصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  

 هما.يتعلق بالبورصة والنظام المالي ككل، في حين يتعلق البعض األخر بالظروف االقتصادية المحيطة بكال
 من أهمها نذكر ما يلي:عراقيل متعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:   1-1
يفضل االقتراض من البنوك بدل  هذه المؤسسات مالكفالطابع العائلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،   -   

 ؛ هاللجوء للبورصة  خوفا من رهن قرارات
 عدم وجود تحفيزات كافية، خاصة في ظل االمتيازات التي يمنحها السوق الموازي لهذه المؤسسات؛ -   
 عدم التزام أغلبية هذه المؤسسات بقواعد اإلفصاح والشفافية عن المعلومات وحساباتها؛ -   
 معرفة نشاط هاته المؤسسات؛من مكن المستثمر يُ  از معلوماتي فعالغياب جه -   
 ؛ضعف مردودية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر -   
 عدم  بلوغ برامج التأهيل المتعددة ألهدافها؛ -   
 .انعكس على فرص نجاحها ي لفرص نجاح هذه المؤسساتالمواز  االقتصادتهديدات   -   
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 من أهمها نذكر ما يلي:عراقيل متعلقة بركود أداء البورصة:  -1-2
بورصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حديثة النشأة وغير معروفة بالنسبة ألصحاب المؤسسات، وال ال تزال     

وتطوير البورصة ال يمكنه أن ينجح بمجرد أن تعدل تشريع  .يوجد من يملك حاليا روح المغامرة للطرح فيها
ن، لذلك لبدا من مرافقة ذلك بدعاية كافية على مستوى المؤسسات والمنتديات واإلعالم..الخ،  كما أن معي

محدودية اإلدراج وضعف أداء بورصة الجزائر وانعدام الثقة في تمويالتها يعتبر من أهم أسباب عزوف 
هما جانب  مهمين، ل جانبينمن خال فيها، وعموما يمكن الوقوف على أهم هذه العراقيل الولوجالمؤسسات على 

 الطلب وجانب العرض.
 من أهمها نذكر ما يلي:معوقات تتعلق بجانب الطلب:  -أ

ضآلة معدالت االدخار، فعلى عكس الدول النفطية التي يرتفع فيها مستوى الدخل الفردي فإن الجزائر  -   
من دخل الفرد  %50حوالي فتعرف تدني لمعدالت الدخل ما انعكس على تدني مستوى االدخار المالي، 

ي أغلب الدول المتقدمة، ما ف% 10الجزائري ينفق على السلع االستهالكية الضرورية، في حين نجده ال يتعدى 
 يقلل من مستوى الدخل المحول لالستثمار ككل ناهيك عن االستثمار المالي؛

العائد المحقق على االستثمار في األصول المالية ضئيل مقارنة بما تتيحه األسواق الحقيقية كالعقارات  -  
 والودائع البنكية؛

ددات االستثمار في األسواق المالية، فكلما انخفضت في السوق ارتفاع أسعار الفائدة التي تعتبر من أهم مح -  
النقدية والمالية كلما أغرى ذلك المستثمرين على االستثمار في األوراق المالية والعكس صحيح؛ والمستثمر 
يفاضل بين التمويل بنكي الذي عادة ما يكون عالي التكلفة وبين التمويل عن طريق أسواق المال الذي يفتح 

ال لصغار المستثمرين لتكوين محافظ مالية وتحقيق العوائد. والمالحظ أن المستثمر الجزائري ال يزال يفضل المج
و انعدام  ،التمويل البنكي بسبب صغر حجم الشركات وعدم االقتناع بإدخال مساهمين جدد)شركات عائلية(

 الشفافية والتهرب الجبائي؛
 قد تؤدي لحصول االزدواج الضريبي،فعدم مالئمة النظام الجبائي المطبق على السوق الرأسمالية الجزائرية،  -  

 مثل فرض ضريبة على أرباح الشركة وضريبة على األرباح الموزعة، ما يؤثر سلبيا على التوظيف في البورصة.
ة السندات، ناهيك عن رفض شريحة واسعة عدم االستقرار النقدي يؤثر على عوائد أدوات التمويل خاص -  

 للتعامل بالربا؛
 سيادة ظاهرة الكبح المالي أثر كثيرا على االستفادة من الخبرات الدولية؛  -  
 رص المتاحة لتنويع المحافظ أمام المستثمرين؛فضعف ال -  
ا ارتفعت قيمتها السوقية ضعف السيولة: كلما زادت التعامالت على األوراق المالية للشركات الناجحة كلم -  

والعكس صحيح بالنسبة للشركات غير الناجحة، وكلما كان السوق يعمل بكفاءة كلما زادت سيولة السوق، 
 أيام التداول. و وضعف سيولة بورصة الجزائر تظهر جليا من خالل عدد الصفقات المبرمة 

 يلي: فيما عوائقه يمكن تلخيصبالنسبة للعرض:  -ب
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 شركات مدرجة فقط؛ 5المال الجزائرية  سشركات المدرجة، حيث تحصي سوق راضالة عدد ال -  
كما هو معلوم فإن تنوعها يعتبر من أهم روافد تطور األسواق بحكم  دوات المالية في السوق،األعدم تنوع  -  

 أنها تعطي للمستثمرين بدائل مختلفة تتماشى مع أهداف كل مستثمر؛
ضعف اإلفصاح والشفافية: تتعلق مصداقية السوق بالعدالة في توزيع المعلومات، فالمطلعون على الوثائق  -  

الداخلية قد يحققون مكاسب كبيرة أو قد يتجنبون خسائر جسيمة، والعدالة تقتضي أن كل المستثمرين تكون لهم 
تزال ال تلتزم باإلفصاح الدوري، فالمستثمر قد ال نفس المعلومات وفي نفس التوقيت، كما أن الشركات الجزائرية 

 يضطر االنتظار لمدة سنة لالطالع على بعض البيانات السطحية مما يصعب اتخاذ قرار االستثمار المالي؛
بالنسبة للوسطاء المعتمدين تقتصر في الجزائر على الوسطاء المعنويون رغم أنه في بداية نشاطها كان  -  

ن ممارسة مهمة الوساطة، وأغلب الوسطاء هو بنوك عمومية ويهيمنون على متاح لألشخاص الطبيعيو 
 التعامالت. كما أن ضعف االدخار العائلي يجعل البنوك ال تشكل محافظ كما ينبغي؛

غياب أغلب المؤسسات والهيئات الداعمة للسوق، كصناديق استثمار، بنوك استثمار، شركات االستشارة،  -  
 ي، رأس مال المخاطر...التحليل الفني واألساس

 من أهمها نذكر ما يلي:عراقيل متعلقة بالمحيط االقتصادي:  -1-3
باإلضافة إلى عدم  ،معوقات تشريعية: تتعلق بالمفهوم الضيق للقيم المنقولة في القانون التجاري الجزائري -

 استقرار التشريعات المتعلقة باالستثمار والضرائب والرسوم ؛
أغلبها )مساهمة  اتية للشركات: أغلب شركات الخاصة ذات مسؤولية محددة وليس شركالطبيعة القانون -

 ؛(شركات عائلية
 غياب الثقافة البورصية لدى األفراد و المؤسسات؛ -
 غياب سياسات تسويق األوراق المالية، وعدم وجود إعالم مالي مرافق ومروج لالستثمار المالي؛  -
 الجزائر غير محفز؛نظام الصرف القائم في   -
 في ظل سيادة أنشطة االقتصاد الموازي التي تدر عوائد منافسة؛ ةالربحية في بورصة الجزائر غير محفز  - 
 .تبعية االقتصاد الجزائري لقطاع المحروقات، واالعتماد على سياسة الموازنة بدل سياسة السوق - 
 تفعيل بورصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية: متطلبات -2

 إن تفعيل بورصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحقيقة ال يمكن فصله عن الشروط العامة لتفعيل    
 .بورصة الجزائر ككل، وفيما يلي سنحاول  طرح بعض المقترحات التي نراها تساهم في ذلك وتطوير

يرة والمتوسطة عن البورصة الرئيسية  وا عطاءها  كيانًا مستقاًل، أو على األقل  فصل سوق المؤسسات الصغ  -
 تغيير اسمها وتنويع أسهم الشركات فيها بين الدرجات األولى والثانية والثالثة؛

مساندة هذه المؤسسات باإلعفاًءات  الضريبية و الرسوم اإلدارية الخاصة باإلعالن وا عطاءها امتيازات أخرى؛  -
الصغيرة باعتبارها جزءًا أساسيًا من االقتصاد ويمثل  المؤسساتأثبتت التجارب الدولية أن الحكومات تساند  فقد 

 من االقتصاد بالنسبة لبعض الدول المتقدمة؛ 90نسبة %
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ا من شركات ذات مسئولية محدودة الصغيرة و المتوسطة عن طريق تحويله للمؤسساتتعديل الشكل القانوني  -
 شركات مساهمة؛إلى 
تكون بمثابة ، و الصغيرة والمتوسطة بالمؤسساتتعنى التعديل التشريعي من خالل تكوين جهة متخصصة  -

 ؛وتنظر في القضايا المتعلقة بها أعمالهاترعى  ؤسساتحضانة لهذه الم
تبين أهمية  ضرورة إلمام المؤسسات بميزات التمويل البورصي، وذلك من خالل تكثيف الندوات والورشات التي -

 ؛البورصةفي  هذه المؤسسات ألسهمهاطرح  بنجاعة والتعريف التمويل عن طريق البورصة؛
تفعيل برامج الخوصصة، حيث تعتبر البورصة أحسن مجال لفتح رأس مال المؤسسات العمومية وفق مبادئ  -

 الشفافية؛
 2016ما جاء في قانون المالية إمكانية خوصصة بعض الشركات العمومية عن طريق البورصة على ضوء  -

 ؛%33.33فيما يتعلق بإمكانية فتح رؤوس أموال الشركات العمومية بنسبة
 ضرورة التزام  المؤسسات بمبادئ الحوكمة خاصة ما تعلق  باإلفصاح والشفافية ؛ -
من رأس مال الشركة)في سوق  %20تبسيط إجراءات اإلدراج أكثر فأكثر خاصة ما تعلق  بفتح نسبة  -

 الشركات الكبرى(، ففي غياب الثقافة البورصية قد ال تستطيع المؤسسات الوفاء بهذا الشرط،
تطوير أنظمة التداول ،  خاصة ما تعلق بللبورصة يجب تطوير الجانب الهيكلي والتنظيمي والتشريعي -

 والمقاّصة والتسوية؛ 
 نشيط سوق رأس المال المخاطر؛تشجيع قيام شركات وساطة كفئ، و ت  -
 االنفتاح على المحيط االقتصادي وتحرير السوق دوليا؛ -
 إدراج أدوات مالية مستحدثة؛ -
 االستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال بورصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛  -
 الموازي ؛والتحكم في االقتصاد  د وتحقيق  استقرار ماكرو اقتصاديضبط االقتصا -
 من خالل تنويع االقتصاد و االبتعاد عن التمويل الموازني للمشاريع .  إصالح  النموذج التنموي -
 من خالل التحرير التدريجي لسوق الصرف؛ معالجة مشكلة الصرف -
 مراجعة التشريع الجبائي وقانون المؤسسات واالستثمار؛ -
 لفكرة التمويل عن طريق البورصة.ضرورة توفر اإلرادة السياسية الداعمة  -

 الخالصة:
إن حصول المؤسسة الصغيرة والمتوسطة على التمويل بالقدر الالزم وفي الوقت المناسب يعتبر أكبر تحدي      

 إمايواجهها، إذ عادة ما تكون أمام خيارين أساسين وهما التمويل الذاتي أو التمويل من خارج المؤسسة، 
أصبح من أهم الخيارات التي تحبذها  خير، هذا األاالقتراض من البنوك أو التمويل عن طريق سوق رأس المالب

، مما جعل أسواق رأس هاوتناسبه مع طموحات صغيرة والمتوسطة، بالنظر لسهولته وانخفاض تكلفتهالمؤسسات ال



101/114، ص.ص2018 ديسمبر( 1العدد )(/ 50المجلد )مجلة أبحاث ودراسات التنمية،   

 113  

المال المعاصرة تخصص سوقا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عادة ما يكون وفق شروط إدراج ميسرة وتتماشى 
 الناجحة.الدولية د شاعت العديد من النماذج مع قدراتها وحجم رأسمالها، وق

والجزائر رغم حداثة عهدها بالتمويل عن طريق سوق رأس المال ومحدودية أداء سوقها إال أنها لم تغفل    
تراهن عليه من أجل تطوير أداء البورصة  2012إطالق سوقا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  منذ سنة 

لتمويل الميسر والسهل. حيث تم وضع شروط إدراج خاصة بها. مع إعطاء واستقطاب هاته المؤسسات لطلب ا
 دور أساسي لمرافق المؤسسة )المتعهد(

معالجتنا لحيثيات الموضوع توصلنا إلى أن تفعيل بورصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر  وعند   
في ظل  وتفعيلها ر متطلبات تأهيلها مرتبط بتجاوز مختلف العقبات التي حالت دون تطورها من جهة، وتوفي

قحام القطاع الخاص في سيرورة التنمية االقتصادية، وبما  التوجه نحو انتهاج سياسات التنويع االقتصادي وا 
 ، وذلك من خالل:يتماشى وحجم االقتصاد الجزائري

نشاء بنوك االمؤسساتتحديث تشريعات إدراج  -   ستثمار وصناديق رأس ، وذلك بإعداد قانون إدراج متكامل، وا 
 مال المخاطر؛

 وضع تشريعات تنظم  إنشاء شركات الترويج وضمان االكتتاب و التقييم ؛ -  
دخال أدوات التمويل اإلسالمي؛ -    معالجة تباين قواعد وشروط إصدار القيم المنقولة، وا 
 تشجيع قيام شركات وساطة كفئة قادرة على المنافسة وزيادة نشاط السوق)وساطة قوية تساوي سوق نشط(؛ -  
 تأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول للبورصة؛  -  
ضرورة توفير موقع سهل الوصول إليه يحتضن مختلف مؤسسات وهيئات السوق، مع ضرورة التفكير في  -  

 ؛إنشاء مدينة مالية
 تأهيل العاملين بالسوق  واالنفتاح على مختلف النظم واإلجراءات الحديثة؛ -  
مراجعة اإلطار التشريعي والتنظيمي للسوق وتحديد إطار زماني لتطويرها )شروط اإلصدار؛ االستمرارية،  -  

 الشطب....(
دارية من أجل الولوج للبورصة؛ -    منح تحفيزات جبائية  وا 
الولوج البورصة كتخفيض رأس المال المفتوح، عدد المساهمين األدنى؛ تخفيض رسوم  تبسيط إجراءات -  

 االكتتاب والتداول..الخ.
تفعيل دور مرقي البورصة باعتباره رفيقا وشريكا للمؤسسات الصغيرة يعمل على مساعدتها للدخول  -  

 للبورصة.
 

 والمراجع الهوامش
                                                 

ملتقى مداخلة  مقدمة في بعض التجارب الدولية في دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الدروس المستفادة،  محمد ، راتول -1
 173-172، ص 2006أفريل 18و17متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية، جامعة حسيبة بن بوعلي. يومي 

 111، ص1998الدار الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة  األعمال الصغيرة، منشأة  ،ج. سبنسر هل، ترجمة صليب بطرس - 2
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في الملتقى الدولي   ةمقدم مداخلةسليمان ناصر، عواطف محسن، تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالصيغ المصرفية اإلسالمية،  - 3

 https://almes-، متاح على الرابط:3، ص 2011فيفري  24-23االقتصاد اإلسالمي، الواقع ورهانات المستقبل، جامعة غرداية، يومي 
center.com/images/pdf/fin%20isl.pdf  :2017-4-15، تاريخ االطالع 

 باالعتماد على: - 4
 دراسة حالة المؤسسات الصغيرة  ّ -اقتصادية.  العراقيل والمساهمة في التّنمية السوسيولمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين ا عماد العيد، -

دارة، مقال منشور في مجلة  التنمية  -والمتوسطة في الجزائر  .181، ص1،2015العدد  1الموارد البشرية، المجلد وا 
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  :ملخص

تتفق أدبيات التنمية عموما على أن التنمية المعتمدة على الذات هي السبيل االستراتيجي لتحقيق التنمية الفعلية الشاملة، إال 
تهديدا للمستقبل العربي في تحقيق مستوى مقبول من العيش الكريم، وال شك أن أن استمرار تردي الوضع التنموي العربي يشكل 

يحقق للعرب المكانة التي يتطلعون لها في القرن الحادي و   ،االعتماد على الذات يالمس الواقع ويدعم المشروعات للنهضة
فرصا يتعين على العرب انتهازها ومخاطر يجب بالغة األهمية تمثل  والعشرين، مع األخذ بعين االعتبار أن العالم يموج بتغيرات

تفاديها، وأن استثمار هذه التغيرات في تحقيق غايات األمة يتطلب وطنا عربيا وحركيا وقادرا على بناء القدرة الذاتية والتفاعل 
 االيجابي مع المعطيات الدولية

 حليةإستراتيجية متنمية بناء استراتيجي،  عرفي،عتمدة على الذات، اقتصاد متنمية متنمية،  :يةالمفتاحالكلمات 
Abstract: 

Development literature generally agrees that self-reliant development is the strategic way to 

achieve the real, comprehensive development, but the continued deterioration of the Arab 

development situation constitutes a threat to the Arab future in achieving an acceptable level of 

decent living, The self-reliant reality touches and supports projects renaissance It also helps the 

Arabs to achieve the status they aspire to in the twenty-first century and Taking into account that 

the world is surging very important changes represent opportunities for the Arabs should seize the 

risks and should be avoided, Investing these changes in achieving the goals of the Ummah requires 

an Arab and an Arab country that is able to build its own capacity and interact positively with 

international data 
key words: Development, Self-reliant development, Knowledge Economy, Strategic building, 

Development of local strategy 
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  :مقدمة
التنمية أقرت بأن الوطن العربي لم يحقق الحد األدنى من التنمية الفعلية الشاملة، ولقد آل به معظم أدبيات   

المآل في محاوالته التنموية إلى أكثر من مأزق، وان كانت قد طغت في حقبة معينة نغمة من التفاؤل والتي يبدو 
ي المتردي وجسدت التنمية المفقودة أنه تالشت، وانسجمت على أدبيات التنمية الصورة القاتمة للوضع التنمو 

قتامة الصورة كون أن ما تم انجازه ليس تنمية حقيقية بل حقبة رواج نفطي روجت بطريقة مغايرة لنغمة التفاؤل 
 على اعتبار أن المردود المالي المتعاظم يعد فرصة ذهبية وتاريخية لالنطالق إلى آفاق التنمية.

نما أصبحت معطياته وتداعياته وحينها نقر أننا لم نكن نقف عل     ى مجرد ضياع فرص التنمية في الماضي وا 
تمثل نمطا من تنمية الضياع، وهكذا فانه بين التنمية المفقودة وتنمية الضياع تبدو قتامة الصورة على الصعيد 

 النفطية.العربي بأقطاره النفطية وغير 
لقد بدا االقتصاد العربي يواجه نقطة ضعف هيكلية أساسية من حيث العالقة مع العالم على جميع الجبهات،     

حكام السيطرة عليه والتبعية، والمشكلة الرئيسية التي تواجهها العديد من األقطار  وشهد المزيد من االختراق وا 
جتماعية الفجائية والمتسارعة أدت إلى إبعاد تلك العربية هي أن مفهوم التنمية والتغيرات االقتصادية واال

المتغيرات عن نهج التنمية وخصوصا إذا اعتمدنا على الذات، وواضح أنها ال ترقى إلى مستوى عملية تنموية 
 تأخذ تدريجيا لالندماج في االقتصاد المعرفي.

تراتيجية تنموية مبنية على العطاء من خالل ما سبق يمكن طرح التساؤل الرئيسي التالي: كيـــف يمكــن تطبيق اس
 الذاتي؟ ولإلجابة على هذا التساؤل فإننا سنعالج الموضوع في النقاط التالية:

 
 ؛االقتصادية يةالتنم -1
 ؛التنمية المعتمدة على الذات -2
 ؛التنمية المعتمدة على الذات ةاستراتيجي -3
 ؛الوضع التنموي العربي -4
 ؛النظام الجديدشروط االستفادة من  -5
 .بناء استراتيجيات تنمية اقتصادية معتمدة على الذات وتنفيذها -6
 :االقتصادية يةالتنم -1
في ضوء االهتمام العالمي والعربي واإلقليمي حدد مصطلح التنمية على أنه عملية حضارية مستدامة وحقا    

وفق إدارة وطنية مستقلة من  موجهة (Sustained)من حقوق اإلنسان، باعتبارها عملية مجتمعية واعية ودائمة 
حداث تغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية تسمح بتحقيق تصاعد مطرد لقدرا ت  أجل إيجاد تحوالت هيكلية وا 

 . 1المجتمع المعني وتحسين مستمر لنوعية الحياة فيه
تغيرات جذرية في  وتعرف التنمية االقتصادية على أنها تلك العملية المتعددة األبعاد والتي تتضمن إجراء    

الهياكل االجتماعية والسلوكية والثقافية والنظم السياسية واإلدارية جنبا إلى جنب مع زيادة معدالت النمو 
، وبتعبير آخر فالتنمية االقتصادية هي تقدم المجتمع عن 2االقتصادي وتحقيق العدالة واستئصال جذور الفقر
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إنماء المهارات والطاقات البشرية وخلق تنظيمات أفضل، فضال  طريق استنباط أساليب إنتاجية جديدة من خالل
 .3عن زيادة رأس المال المتراكم في المجتمع

 كما (Process)وهكذا فان مصطلح التنمية بكل مسمياته االيجابية يتبن أنه مفهوم مركب، فالتنمية عملية    
يق أهداف مرحلية ضمن إطار غايات هذا إلى جانب كونها أداة أو وسيلة لتحق (Mechanism)أنها آلية 

 :4إنسانية وحضارية ذات أبعاد مجتمعية، أما مؤشراته المتداخلة والمتكاملة فهي أربعة
نتاج المجتمع؛ -  نمو اقتصادي بمعنى تزايد مطرد في إنتاجية الفرد وا 
مستوى الفرد تحوالت هيكلية تطال أوجه التخلف كافة السياسية واإلدارية واالقتصادية واالجتماعية على  -

 والجماعة؛
 تحسين مطرد ومستدام لنوعية الحياة المعنوية والمادية ألفراد المجتمع وجماعاته؛ -
تكريس نسق اجتماعي يهدف إلى توسيع الخيارات المتاحة للمواطنين بأجيالهم المتعاقبة وذلك تعبيرا عن تبني  -

 مجتمعية مستدامة.  استراتيجية
وعلى صعيد الوضع االقتصادي في األقطار العربية والدول النامية عموما والذي اتسم بضعف األداء    

ات، فشرعت هذه الدول في أعقاب تحررها السياسي تعمل جاهدة االقتصادي والضعف المؤسسي ونقص المهار 
واالتجاه نحو  االعتماد على نفسهاعلى تغيير الواقع االقتصادي واالجتماعي المتخلف ولم يكن أمامها سوى 

استغالل مواردها الذاتية وقامت بوضع خطط اقتصادية واجتماعية ركزت على مشاريع البنية األساسية واستغالل 
ضرورة رد الطبيعية المتاحة ولقد كان تدخل الدولة مطلوبا وقيام القطاع العام في معظم األقطار العربية الموا

. وهكذا أصبحت التنمية أكثر الموضوعات االقتصادية شيوعا وجاذبية وشاعت 5خيارا ايدولوجياوليس  تنموية
لالتينية ليس فقط من األمور المرغوب فيها اآلن فكرة أن حدوث التنمية االقتصادية في إفريقيا وآسيا وأمريكا ا

 .6بشدة بل وشيء ممكن تحقيقه أيضا ولم تعد ثمة عقبة من عقبات التنمية ال يمكن التغلب عليها واجتيازها
 -:التنمية المعتمدة على الذات -2

إن مفهوم التنمية المعتمدة على الذات كان التنظير له غالبا في الدول المتخلفة، ويرجع ذلك إلى نزعة      
التمرد االقتصادي والسياسي في أعقاب هيمنة االستعمار، وبدت منطلقاته منطقية في تمحورها حول أبعاد 

 ك وفاعل ومساهم ومتماسك، وبناء اجتماعي مشار  التنمية المتعددة والقادرة على العطاء الذاتي
فالتنمية المعتمدة على الذات هي اعتماد المجتمع على نفسه وتطوير قدرات أفراده مع إعطاء أولوية لتعبئة    

الموارد المحلية وتصنيع المعدات اإلنتاجية وبناء قاعدة علمية وتقنية محلية بكل مقتضياتها من نشر المعارف 
، وبهذا فالتنمية المعتمدة على الذات هي التي تعتمد على قاعدة 7ر البشريةوتكوين المهارات وتأهيل الكواد

طار سياسي  اقتصادية إنتاجية معطاة معتمدة على معرفة تقنية متطورة في إطار مجتمعي تتحقق فيه العدالة وا 
طار ثقافي تحفظ فيه الهوية و  طار إداري تتحقق فيه الكفاءة اإلنتاجية وا  يتفاعل مع تتحقق فيه المشاركة وا 

الثقافات األخرى مع إعطاء األولوية لتعبئة الموارد المحلية من خالل إدارة مستقلة وأسلوب مستقل في التعامل 
 .      8مع الخارج

 :9وبغض النظر عن التعاريف السابقة إال أن   
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األساسية  معتمدة على الذات ما لم توجه إلى الداخل من أجل إشباع الحاجاتالتنمية ال يمكن أن تكون  -
ومتطلبات كل مرحلة من بناءها وفقا للتميز  ويتالءموتحقيق العدالة في توزيع الدخل وتغيير نمط االستهالك بما 

 الحضاري وتراثه؛
التنمية المعتمدة على الذات ليست حالة بقدر ما تكون عملية تاريخية وهنا يكون للبعد الزمني أهمية كبيرة في  -

 تحليلها يجب أن يتم في المدى البعيد؛تعريفها وأن 
نما هناك خط تدريجي يعبر عن مدى انجاز المجتمع   - ال توجد نقطة ثابتة تمثل التنمية المعتمدة على الذات وا 

 في هذا المجال؛
مفهوم التنمية المعتمدة على الذات كان التنظير له غالبا في الدول المتخلفة ويرجع ذلك إلى نزعة التمرد  -

 ي والسياسي في أعقاب هيمنة االستعمار؛االقتصاد
نما يفترض العمل على تأسيس القوة الذاتية  - االعتماد على الذات ال يعنى االنغالق والعيش حد الكفاف وا 

 لمواجهة هيمنة الدول المتقدمة في النظام الدولي؛
في حاجة  اأو أنه مع مستجدات العصر ةالتنمية المعتمدة على الذات بالنسبة إلى بعضهم يبدو غير منسجم -

 إلى بلورة جذرية؛
نما هي نسبية كون أن العالم يسير نحو التبعية المتبادلة  - التنمية المعتمدة على الذات ليس قضية مطلقة وا 

 وتخفيف حدة التبعية تصبح هدف تلك التنمية.       
نظيمي لعملية التنمية من خالل القول أنه ال سبيل إلى تنمية عربية رشيدة إال بنمو األساس الفكري والتيمكن و    

منظور تكاملي لجميع األبعاد الكونية والقومية والقطرية الخاصة بها حيث يكون النمو قادر على التجسيد في 
؛ وصفوة القول أنه على الرغم مما توحي به التنمية المعتمدة على 10مؤسسات فكرية مستقلة وراسخة وسليمة

 االعتماد على الذات –ال على الشق الثاني  – التنمية –على الشق األول الذات من وعود فانه ينبغي أن تبنى 
فالتركيز على الشق الثاني يعني تجاهل حقيقة االعتماد الدولي المتبادل الذي نمى خالل العقود الثالثة السابقة 

 .11نتيجة االهتمامات العالمية المشتركة
من بين االستراتيجيات األساسية للتنمية تحقيق االعتماد ولتحقيق تنمية معتمدة على الذات ينبغي أن يكون    

الذاتي الوطني المتزايد، ويزيد بذلك الثقة بالنفس واالعتماد على في المقام األول على الموارد الذاتية البشرية منها 
عتمدة على ، وسيتحدد مفهوم التنمية الم12والطبيعية والقدرة على تحديد األهداف واتخاذ القرارات بصورة مستقلة

 واالستراتيجيةالمقرونة بتحقيقه إذ أن هناك تداخال بين المفهوم  االستراتيجيةالذات بشكل أدق حين تتحدد 
 التنمية المعتمدة على الذات. استراتيجيةوالمتطلبات الخاصة بها وسنوضح 

 -:الذات التنمية المعتمدة على استراتيجية -3
داخلية  إحداهاالمعتمدة على الذات تتطلب مجموعتين متكاملتين من التغيرات الهيكلية،  االستراتيجيةإن      

خارجية تشمل  ثانيهاو ،تشمل التغيرات التي تهدف إلى توسيع الطلب المحلي والسيطرة على الفائض االقتصادي
التغيرات المرتبطة بالعالقات الدولية بالشكل الذي يتيح إمكانية تدفق الموارد من البلدان المتقدمة إلى البلدان 

 .13النامية وليس العكس مع تخفيف أعباء الديون وزيادة فاعلية التعاون االقتصادي بين الدول النامية نفسها
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مثل للموارد المتاحة وصوال إلى أهداف محددة بأعلى قدر من الكفاية ويظل محور التنمية هو االستخدام األ     
يحدد عدد من المؤشرات التي يعتبر وجودها دليال على وجود  االستراتيجيةوالفعالية، وفى اتجاه تحقيق أهداف 

 :14آلية سليمة للتنمية ومنها
 تزايد درجة االرتباط بين كل من الجهد واإلنتاجية وبين الدخل؛ -
وتحسين فعالية وتزايد وايجابية نظام الحوافز من أجل تعبئة كل الموارد وترشيد استخدامها بشكل اطراد  -

 استراتيجي وفق أولويات التنمية؛
انتظام التوسع الدائم في القدرة االستيعابية بالنسبة لالستثمارات المجدية والضرورية وبالنسبة للمعرفة ولنمو  -

دراك المستجدات وما القدرة الذاتية على استنباط التقن ية المالئمة الحتياجات التنمية وكذلك بالنسبة للمتغيرات وا 
 تمثله من تحديات؛

 استمرار القدرة المجتمعية على تحقيق تصاعد دائم في كفاءة األداء واإلنتاجية؛ -
 تحسين نوعية المشاركة المجتمعية وتحقيق ضماناتها؛ -
ا مقابل مسؤوليتها وترسيخ األمان والعدل وتكافؤ الفرص مما يزيد توفير المناخ المالئم للمواطنة وترسيخ حقوقه -

 من الشعور من االنتماء الوطني.    
 -:الوضع التنموي العربي -4

وتردي الوضع التنموي حيث لم ننجز انجازا حضاريا واحدا  ضعفلقد طرح الواقع التنموي بلغة صارخة     
شبكة من الطرق والمواصالت على األرض العربية ولم نبني  نبنينابعا من تفكيرنا بأنفسنا ومصلحتنا، فلم 

أسطوال تجاريا يتحرك بين المدن العربية، ولم نبني مؤسسات صناعية وال نظاما تربويا خالقا للتناظر الفكري وال 
ومة صحية لألمة العربية، ولم نبتدع نظاما مصرفيا موحدا يسهل تمويل االقتصاد العربي وال نظاما قانونيا منظ

وما يزيد من عمق تلك المشاكل هو الفساد . 15يحمي حقوق المستثمرين، لم نفعل شيء من هذا ........ الخ
 االقتصاديات العربية. وازدهارالذي ينخر تطور 

الفساد في أي بيئة يعمل على إضعاف النمو االقتصادي إذ أنه يخفض حوافز لف و التخ استمرارإن      
االستثمار وفي الحاالت التي تتطلب الرشاوى والتزوير من أصحاب المشروعات يعمل الفساد باعتباره ضريبة 

رن بها محاولة ، وبالرغم من أن أعمال الفساد تتم بالسرية ويقت16بإضعاف جودة البنية األساسية والخدمات العامة
التمويه والتحايل واإلخفاء إال أن ما يتداول بشأن ما ظهر منها وأمكن كشفه يدل على مدى اتساعه والدليل على 
ذلك نجد أن الفساد االقتصادي ينتشر في جميع دول العالم سواء المتقدمة منها أو النامية وخاصة الفساد 

وباالشتراك مع عوامل أخرى يقلل من قدرة الدولة على تأسيس قدرتها ، وتشير الدراسات إلى أن الفساد الكبير
 .     17التنافسية والمحافظة عليها كما أن له تكلفة وأن العجز عن المنافسة يدخل ضمن هذه التكلفة

إلى  إن الدول العربية لم تكن متسقة المواقف والتوجهات وتنتابها خالفات إقليمية وداخلية، كان أكثرها منحازة    
الدول المتقدمة وقابال لشروطها وراضخا للتبعية وفي الوقت نفسه تعوزه اإلرادة الجادة واإلدارة الكفؤة القادرة على 
حشد الموارد واستثمارها االستثمار األمثل، وتبدد أكثر الموارد وهي أصال محدودة لسوء إدارة االقتصاد وانتشار 

شارة إليه أن الدول العربية يكون األمر بالنسبة إليها على الصعيد ، ومن الواضح كما سبق اإلالفساد اإلداري
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العالمي إعادة هيكلة وتغيير في األساليب والوسائل لممارسة االستغالل الجيد، وال شك أن العالم يشهد مزيدا من 
االقتصادية على  االندماج والعولمة االقتصادية وهي النموذج الصاعد والجذاب عالميا وسقوط االستقاللية الذاتية

 .  18العموم
محاكاة النماذج المتقدمة واتخاذ المواقف الفكرية نفسها والمفهومية  إلىلقد دفع الوضع السابق الدول العربية   

... وال شك أن هذا التوجه قد حقق قدرا ال يستهان به من االنجازات المفيدة ... ولكن مع  آللية التسخير ذاتها
األوطان العربية ويمكن  إليهصبت  وفي تحقيق ما ك فجوة تتسع بين اآلمال واالنجازاتأن هنا بدامرور الوقت 

  :19اعتبارين أساسين إلىرد ذلك 
على األكثر من : هو أننا ما زلنا حتى اآلن في الوطن العربي وربما باستثناء قطر أو قطرين األول االعتبار -

بعض فقرات أو صفحات في وثائق سياسات التنمية  فإيرادللكلمة،  سياسات علمية معلنة بالمعنى الدقيق
عات االقتصادية على سياسات التنمية في القطا ومخططاتها ال يعني هذه السياسات وانعكاساتها وتفاعلها

فان البرامج والمخططات ، فحتى في الحاالت الشاذة التي أعلنت فيها مثل هذه السياسات واالجتماعية األخرى
العلمية لم تعكس توجهات مثل هذه السياسات أو ترتبط بها بشكل واضح أو تنسق معها في أهداف البرامج 

 الجارية؛ة والخطط والممارسات العلمية والتكنولوجي
سياسة متماسكة فانه ستكون بالضرورة قائمة على تصور  األقطار: أنه حتى ولو كانت ألحد الثاني االعتبار -

والقيود والتطلعات، وال شك أن هذا  اإلمكانياتتراعي واضح لما يأتي به المستقبل بدرجة معقولة من اليقين 
ة، كوننا نواجه تحوالت تقنية تنمو بسرعة مدهشة عسير في أي مجتمع بغض النظر عن المجتمعات النامي األمر

وتتغير صورها بمعدالت غير مألوفة، وبهذا يصعب على واضعي السياسات وتتشعب دروبها وتتنوع تطبيقاتها 
      نبني على رمال متحركة. أنناتوضيح صور المستقبل بحد أدنى من الدقة كما لو 

شكل جديد من التطور المجتمعي يعتمد نمط سيطرته ونفوذه على المعرفة  إزاءلقد بات واضحا اليوم أننا      
نتاج المعلومات واستخدامها في جميع عموما والعلمية منها على وجه الخصوص  مثلما يعتمد على كفاءة وا 

صفها الركيزة األساسية في بناء أنشطة الحياة ومجاالتها، حيث تتعاظم مكانة صناعة المعلومات وأهميتها بو 
 .20االقتصاد الحديث

التكنولوجي بالمنطقة العربية في عجز التنموي  أداءناونهيب بالقول أن نقطة الضعف األساسية تكمن في    
مكاناتنامواردنا  إدارةعلى  اإلداريةآلياتنا وأجهزتنا  في مجال  األثر، ويبدو عمق هذا ورشادهبكفاءة وفاعلية  وا 

المتكاملة والسياسات العلمية المنسقة وآليات التنفيذ  االستراتيجيةالبحث العلمي والتكنولوجي حيث تغيب الرؤية 
بنية تحتية  إزاءنحن  إذلية والتطبيقية، عممجاالت الحياة ال إلىالمتزامنة، وأخيرا كيفية نقل نتائج هذا الجهد 

التكامل واألهداف المشتركة وآليات التنفيذ المتناسقة لتحقيق الهدف  إلىكنولوجية تفتقر لقطاع معلومات عربية وت
 .21االستراتيجي الذي مازال غائبا حتى اآلن

فان تقنيات  ،سة للتخلف واالستهالكير فحتى ال تقع  استراتيجية،من ناحية صناعة حضارة جديدة بقوة  أما  
 تلكولكن الكثير من  ،عصر المعلومات تحمل معها تنوعا مذهال في التقنيات وفي مختلف االختصاصات

التقنيات هو للتسلية واالستهالك والتجريب وأن العديد من المؤسسات والشركات تجلب حواسيب وتجهيزات وبرامج 
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 رداية للكو بير بفعل ضعف البنية التأهيلية والتد وذلك ،تكون مستمرا ناجحا وفاعال أنوتصرف مبالغ طائلة دون 
 البطيءإلى عملية التعامل  باإلضافةللشركة وعدم مرونتها في استخدام هذه التقنيات،  اإلداريةوضعف النسبة 

هيزات بشكل يجعلها تنهي عمرها االستثماري بدون فائدة تذكر، هذا ما يدعو إلى ضرورة قيادة جمع هذه الت
 والتأهيلتأهيل لبنى الشركات والمؤسسات والمصانع في بالدنا على أساس الثقافة والعلم  ادةوا عحركة تطوير 

 الشركات. أتممةللقيام بخطوات عملية واثقة وفاعلة في 
الهامة لهذا التطور وجوب دعم انتشار الجامعات والكليات المعلوماتية بأحدث  االستراتيجيةفمن الخطى    

وذلك بإنشاء جيل معلوماتي واعي وفاعل وقادر على تفعيل استثمار هذه التقنية في  ،تقنياتها في بالدنا العربية
الذين يندفعون  األفرادذاته ينطبق على  واألمر ،مردود وأعلىالمجاالت االقتصادية لدولنا العربية بأقل تكلفة 

خاصة وان التقنيات المعلوماتية  ،لشراء الحواسيب الشخصية واحدث برمجياتها بدون تخطيط استثماري واضح
بأهمية التأهيل  اإلدراكهذا يوصل إلى  ،عمرها االستثماري قصير ويحتاج لفترة طويلة من التدريب والتأهيل ...

 يدعوو وتفاصيلها بشكل مستمر ومتسارع،  إمكاناتهاالتقنيات وزيادة والتدريب المستمر نظرا لسرعة تطور هذه 
شركات ومؤسسات عربية متخصصة بالتدريب والتأهيل التقني السريع والفاعل ليقوم استثمار  إيجادكله إلى  ذلك

  .22كما تريد الشركات البائعة هيفوليس معيار التسلية والتر  واإلنتاجيةالحواسب على أسس الفاعلية 
ال يبقى مكونات المجتمع  أنإال انه يجب العمل على  ،بسبب حتمية التطور التفاؤلوعلى الرغم من مبررات    

واالقتصار على شراء التكنولوجيا دون نقلها  ،الحضرية والمدن الكبرى األقليةاالتصالي العربي قاصرة على 
مما يجرد التكنولوجيا من سياقها المعرفي، مع توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في  ،والتحكم فيها

وعلى سبيل المثال مازالت االنترنت تستخدم في  ،ترفيهيا واستهالكيا ال توظيف تنمويا االوطن العربي توظيف
طول المكوث في  أنالفائدة التي تنجم عن ذلك إال بومع التسليم  ،غالب استخدامات ترفيهيةالوطن العربي في ال

وال يمكن  ،الحالة الترفيهية االستهالكية قد يفقد المواطن العربي القدرة على التعرف على واقعه ومواجهة مشاكله
الذي  األيديولوجيالمنزلق واإلعالمي دون الوقوف في  يتجنب ذلك دون معالجة أوضاع التدفق المعلومات

وتتلخص أسباب ضعف ؛ 23يتحدث عن الغزو الثقافي والغزو الحضاري مما يكبح الطاقات ويدفن المواهب
    :24أن إلىالتطور الثقافي في البلدان العربية 

 ؛عملية مرتفعة التكلفة نيقتالتطور ال -
 ؛كبيرة متسعة وحركية إنتاجيةعملية تتطلب وجود  نيقتالتطور ال -
 ؛ينقتي وسوقا ضخمة تبرز تكلفة التطور النقتي عملية تخلق طلبا اجتماعيا واسعا على التطور النقتالتطور ال -
 القطاع العسكري. ىقام عل (خصوصا مصر والعراق)غالبية التطورات التقنية في البلدان العربية  -

وهناك عدة عوامل أساسية تعمل على توسيع مدى الفجوة التقنية بين البلدان العربية والعالم المتقدم من 
                  :25أهمها
نظرا لما توفره من وسائل السيطرة  ،تقنيات االتصال والمعلومات بحكم طبيعتها ذات قابلية لالحتكار والدمج   

 الرمزية وتدقق السلع المعلوماتية سهولة.المركزية وسهولة المناورة باألصول 
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سواء الفعلي الذي يتم من خالل الهجرة أو الرقمي الذي يتم عن بعد  ،النزيف المتزايد للعقول البشرية العربية   
تعرض تالمتخصصة في مجال تقنيات المعلومات واالتصاالت والتي  النخبةمن خالل شبكة االنترنت خاصة 

 ل المقدمة.لجذب كثير من قبل الدو 
ويجعل القرار التنموي االستراتيجي  ،سرعة تغيير تقنيات المعلومات واالتصاالت يزيد صعوبة التخطيط التقني   
 لون الجوانب االجتماعية والثقافية.غفغالبا ما ي التكنوقراط الذينبتوصيات الخبراء  رهنا
 -:شروط االستفادة من النظام الجديد -5

ربما ال يخلو أي حديث عن  ،المشهد السابق الذي يسود الساحة العربية في الوقت الحاضر إزاء     
وعدم ادارك  األمور، قد يرى فيه البعض انعزاال عن واقع زافز المستقبل الرقمي والتنمية المعلوماتية من نبرة است

انعكاساتها على أولويات العمل لطبيعة المشاكل الصناعية التي يواجهها الوطن العربي من خليجه إلى محيطه و 
قضية المعلوماتية تطرح خيارات عاجلة ال بد من  أنوهي وجهة نظر لها ما يبررها بال شك، إال  ،العربي

وكما هو معروف كلما  ،مواجهتها، كوننا نتعامل هنا مع تكنولوجيا متقدمة للغاية نحن مستهلكين ال منتجين لها
فالفجوة التقنية ) الرقمية ( حقيقة ؛ 26فرق بين منظور منتجها ومنظور مستهلكهاارتفعت التكنولوجيا ازدادت حدة ال

وبقدر ما  ،، فالتقنية كانت وستظل منتجا اجتماعيااألولليست مشكلة تقنية في المقام  أنهاإال  ،ال يمكن تجاهلها
فوفرة المعلومات ال يعني  ،يحتاج إلى نوع من االبتكار االجتماعي يحتاج إلى الدورة الكاملة الكتساب المعرفة

 ،وال بد من التخلص من الوهم الزائف بتوافر المعرفة للجميع من خالل االنترنت ،بالضرورة توافر المعرفة
ويتم السيطرة عليها بكل الوسائل التقنية والقانونية  ،ريةج من الساسيأفالمعرفة ذات القيمة الحقيقة محاطة ب

 .27الممكنة واإلدارية
ذا كانت محاوالت التنمية التي تمت تحت مظلة التنمية المعتمدة على الذات لم تحقق النجاح المطلوب فذلك و     ا 

نماال يعود إلى عدم أهلية هذا  مجرد الدعوة إلى فملة، يعود إلى خلل أو غياب االستراتيجيات المتكا النهج وا 
التنمية المعتمدة على الذات من دون االستفادة الحقيقية من دروس الماضي التنموية وتوفير كل متطلبات التنمية 

 .28الفعلية لن تؤدي إلى محصلة تنموية ملموسة وستفضي إلى ما أفضت إليه سابقتها
إننا نشهد حاليا انتقاال تدريجيا من حضارة تقوم على التمويل المادي وعلى استهالك الطاقة والموارد الخام إلى    

حضارة تقوم على االتصاالت والمعلوماتية والمعرفة وبصورة خاصة الذكاء والحكمة واإلبداع واالبتكار، فهذا 
مي ويغيره، فاقتصاد اليوم هو اقتصاد السوق بما يفرضه االقتصاد الالمادي يمكن أن يقلب أوضاع المجتمع العال

من بواعث التقدم المادي والمعنوي والمجتمع اليوم هو مجتمع المعرفة والفرد بؤرته ومركز اهتماماته وهم وسيلة 
 اإلنتاج الجديدة التي تمتلك المعرفة، إن أطر النجاح االقتصادي والتكنولوجي هي المعرفة وقدرتها على استقطاب

 .29التمويل واإلنتاج بأقل عمالة ممكنة بغض النظر عن الموقع الجغرافي وتوافر المواد األولية
تحتاج إلى بلورة تجعله قابال   -االقتصاد المعرفي  –إن الهرولة نحو االندماج في النظام العالي الجديد      

التي يجب إتقان توظيفها قد نجح للتطبيق وتقربه من محك الواقع، وفي هذا السياق نشير إلى أن اآلليات 
فالخروج من عنق الزجاجة يتطلب زيادة معدالت االدخار واالستثمار  –اآلسيوية  –تطبيقها في عدد من الدول 

والتركيز على االنطالق التقاني بتحسين اإلطار المؤسسي لجهود البحث ومضاعفة موازنته وتحسين المهارات 
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األجنبية ذات المستوى التقاني والتنظيمي، وأن أهم قائمة في متطلبات  وقوات العمل واجتذاب رؤوس األموال
تحسين التنافسية واإلنتاجية النوعية هي إعمال قواعد السوق والتوجيه الصحيح للدعم المالي وتوفير المناخ 

 .              30المالئم لذلك
دة على الذات تتطلب توجهات مصممة لما إن الممارسات السليمة في عملية التنمية االقتصادية المعتم       

 :31يناسب الظروف المحلية، وتبين أن المبادئ اإلرشادية الممتازة للممارسات السليمة هي على النحو التالية
يجب أن يكون التوجه شمولي نحو القضايا، بما في ذلك القضايا االجتماعية والبيئية، باإلضافة إلى القضايا  -

 المحلية؛
 يتم تطويرها بعناية من قبل كل الشركاء وذلك بناء على رؤية ما مشتركة؛ استراتيجيةيجب أن تكون هناك  -
تعمل على تشجيع تكوين شراكات  –قصيرة، متوسطة وطويلة األجل  –أن تكون هناك سلسلة من المبادرات  -

 وبناء ثقة ذوي الشأن؛
 ة والقدرة على توحيد جميع ذوي الشأن؛وجود قياديين محليين الذين يأتون بالعزم، والمصداقي -
 بناء قدرات اإلدارة والفرق التي تعمل "في الميدان"، هو ما يعد من اللوازم لتنفيذ البرنامج؛ -
التنمية االقتصادية المحلية مع وجود عزم سياسي قوي نحو تنفيذ تلك  استراتيجيةال بد أن تمتلك الحكومة  -

 ؛االستراتيجية
  ن المستويات الحكومية األخرى يضيف للعملية قيمة هامة.توفير دعم مالي وفني م -

لتصدي للفجوة الرقمية ا من على اختالف مستوياتها البد الجديدض النظر عن تحديات االقتصاد غوب  
نبرز منها ما  ؛به من المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالتنمية المعلوماتية ال يستهانوضرورة التخلص من عدد 

 :32يلي
استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات فعالة  أن: ال ريب ال تولد التغيرو تكفي  تكنولوجيا المعلومات وحدها ال -أ
ل رهنا بارتباطها عضويا بخطة متكاملة لتنمية ظمستدامة وجديدة بما يبذل فيها من جهد، ولكن نجاحها يو 

اجتماعية أعم وأشمل، هذا وأن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تعمل على توفير البيئة التي تتمكن من حدوث 
التغير وال تولد في حد ذاتها  إحداث األساسي في يلعب دوره أنالتغير وفي مقدمتها تمكين العنصر البشري من 

 التغير.
الوطن العربي يمتلك طاقات بحثية كبيرة  أن: وخير مثال على ذلك افر الطاقات ال يعني توافر القدراتتو  -ب

هذه الطاقات لم تتحول إلى قدرات فعلية في هيئة انجازات تكنولوجية  أنالباحثين، إال  وأعدادمن مراكز البحوث 
لتقديم  األجنبيةعلى المكاتب  األصليدنا مازال اعتمافالرغم من وفرة عدد المهندسين  قطرية، وعلىومشاريع 

 االستشارات وتنفيذ مشاريع التنمية العربية بأسلوب التسليم على الجاهز.
، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: لقد أغرت البعض سرعة انتشار شيءتصلح لكل  القفزات الضفدعية ال -ج

التنمية المعلوماتية من خالل قفزات ضفدعية  بإحداثسلعها وخدماتها بأن ينادي  أسعارواالنخفاض المستمر في 
(Leapfrogging)   وان جاز هذا في انتشار شبكات االتصاالت كانتقال مباشرة إلى الالسلكي والهواتف النقالة

في المجاالت ذات  هإتباعهذا النمط التنموي ال يمكن  أنلتتخطى مرحلة كابالت النحاس والهواتف الثابتة، إال 
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صالح األميةالبعد االجتماعي مثل محو  نتاجالتعليم واالرتقاء بمستوى الخدمات الصحية  وا  المحتوى الرقمي  وا 
 ولكن تظل هناك فرص عديد لإلبداع االجتماعي لضغط المراحل.

مسيرة التنمية تقود  أنهناك من يظن خطأ أن المنظمات الدولية يمكن  المنظمات الدولية ليست هي الحل: -د
إلى  هو اإلشارةما يمكن أن تفعله " كما خلص البعض "  أقصىالمعلوماتية، فهذه المنظمات ال تمنح فرص و 

 ،العمل من خالل المنظمات الدولية يمر عادة بكثير من الرسميات أنوجود مثل هذه الفرص عالوة على 
 ،واالتفاق حول الحساسيات بين الدول مما يجعل أداءها ال يتناسب مع السرعة المطلوبة للتصدي للفجوة الرقمية

جزئية إذا ما قورنت بحجم الجهد المحلي  أهميتهاوستظل مساهمة هذه المنظمات الدولية على الرغم من 
 المطلوب.

وكثيرا ما  األحدث،دائما وراء  اللهثية المعلوماتية ال تعني التنم :التحاقاستباق ال مجرد سباق ولحاق ال  -ه
عقد من األتكون الحلول السائدة في الدول المتقدمة غير مالئمة لظروف البلدان النامية وأكثر ما يكون حل 

يجب أن نستبق برؤيتنا المستقبلية تطور من خالل توفير وسائل رصد وتقيم  أننا، بمعنى األبسطخالل 
نلتحق كأطراف هامشية تدور  أنال  ،لحق بمن سبقونانويجب أن (Technology  Assessment)التكنولوجيا 

 .األجنبيبعض الدول العربية في اتفاقات الشركات الدولية تستجدي االلتحاق بالشريك  أنفي فلكهم، فقد لوحظ 
العربية هو صياغة وتطبيق استراتيجيات تنموية معلوماتية طموحة في  األقطارإن ما تحتاجه  أخرىبعبارة 

تطوير و لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  األساسيةاالستثمار في تطوير البنية  أهمهامن  ،ميادين مختلفة
االلكترونية والحكومة  اإلدارةقطاع صناعة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، تطبيقات مشروعات 

االلكترونية والتجارة االلكترونية  األعمال أنشطةااللكترونية، تحضير المنظمات الخاصة والعامة للتحول إلى 
 المجتمع. أفرادوالعمل من اجل نشر ترسيخ الثقافة االلكترونية بين 

 
 -:الذات وتنفيذها تيجيات تنمية اقتصادية معتمدة علىبناء استرا -6

إن الممارسات السليمة تشير إلى أنه ينبغي دائما أن تبدأ عملية التنمية االقتصادية المعتمدة على الذات      
لها، وعملية التخطيط االستراتيجي لعملية التنمية االقتصادية المعتمدة على الذات تقليديا لها  استراتيجيةببلورة 

أما  الخمسة لعملية التخطيط االستراتيجي للتنمية االقتصادية المحلية.يبين المراحل  التاليوالجدول  خمس مرحل.
 عن تفاصيل المراحل الخمسة فسنوضحها في النقاط التالية:

 جدول يبين مراحل التنمية االقتصادية المحلية من خالل عملية تخطيط استراتيجي
 
 
 
 
 

www.worldbank.org/urban/led Source: 

 تنظيم المجهود المرحلة األولى:
 التقييم للقدرة على المنافسةإجراء  المرحلة الثانية:
 التنمية االقتصادية المحلية  استراتيجيةبلورة  المرحلة الثالثة:
 التنمية االقتصادية المحلية استراتيجيةتنفيذ  المرحلة الرابعة:

 التنمية االقتصادية المحلية استراتيجيةمراجعة  المرحلة الخامسة:

http://www.worldbank.org/urban/led
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 المرحلة األولى: تنظيم المجهود من خالل تطوير فريق إدارة شبكة لربط الشركاء المعنيين
يعتمد تحقيق نجاح عملية التنمية االقتصادية المعتمدة على الذات على وجود جهود جماعية للقطاعات     
، كون أن القيام عامة )حكومية(، ولقطاع نشاطات األعمال )خاصة( ولقطاعات منظمات غير الحكوميةال

بتأسيس عالقات العمل وهياكله تعمل على إشراك كل ذوي الشأن في العملية وينبغي أن تؤدي إلى إيجاد 
الحكومية، وممكن أن تتراوح شراكات مفيدة طويلة األجل رسمية بين كل من القطاعات العامة والخاصة وغير 

هذه العالقات العملية من عملية يترتب عليها وجود عالقة تعاون غير رسمية بواسطة جماعة عمل إلى تأسيس 
 هيئة تنمية إقليمية في الحكومة المحلية أو شراكة مكونة بين القطاع العام والخاص.

 المرحلة الثانية: إجراء تقييم لمدى القدرة على المنافسة
إن معرفة إطار االقتصاد المحلي يعتبر هاما في مساعدة ذوي الشأن لوضع االستراتيجيات للمستقبل،    

وسيعمل تقييم أولي على استخدام ما تتوفر من معرفة كمية ونوعية، ومهارات وغيرها من الموارد لتساعد تحديد 
علومات سترشد إلى إيجاد مشروعات االتجاه االستراتيجي التي ينبغي أن يسلكه االقتصاد المحلي، وهذه الم

وبرامج التي من شأنها أن تبني قدرة المنطقة المحلية على المنافسة، فالخطوة األولى في عملية التقييم للمنافسة 
قليمية للمقارنة، SWOTهي جمع المعلومات، وهناك أدوات عديدة بما في ذلك تحليل ) (، مؤشرات اقتصادية وا 

حول النصيب، يمكن استخدامها لتحليل البيانات هذه من أجل تطوير التقييم للقدرة مثل نصيب الموقع وتحليل ت
 على المنافسة.

 وعلى سبيل المثال ستقوم عملية التقييم للمنافسة على مراجعة ما يلي:          
هرة، شبكة وجود الكليات، وأجور العمالة مبنية على المنافسة، والعمالة الما –= األصول المحلية  نقاط القوة 

 نقل قوية، وموقع آمن، مجموعات أو شبكات من الشركات.
جراءات تنظيمية معقدة، وبنية تحتية غير كافية،  –= معوقات لتحقيق النمو  نقاط الضعف وجود فقر متزايد، وا 

 (، HIV/AIDSقدرة محدودة للحصول على قروض، انتشار األمراض )
وجود تكتالت تنافسية محتملة تطورات تكنولوجية تفتح قدرة  – = ظروف خارجية المنشأ )خارجية( مواتية فرص

 محلية للمنافسة، ترتيبات دولية جديدة تجارية، أسواق متوسعة.
تقليص حجم األعمال لنشاطات  –= ظروف خارجية المنشأ )خارجية( غير مواتية  مخاطر محتملة )تهديدات(

 وتحوالت ديموغرافية.   األعمال، األمر الذي يؤدي إلى إغالق المصانع محليا،
ويجب أن يحدد هذا التقييم ما هو المتاح من الموارد المحلية العامة ومن نشاطات األعمال والمنظمات غير    

الحكومية، وأن يقوم في جمع وتحليل المعلومات الكمية والنوعية الموجودة منها والجديدة واألساسية؛ وأن يؤسس 
في المستقبل في عملية المتابعة والتقييم، كون أن مستوى البيانات وعمقها  أنظمة معلومات للمعرفة لالستخدام

يوضح بعض الفئات الهامة  التاليوالجدول  سيعتمد على قدر توفرها، وحجم ميزانية االقتصاد المحلي وطبيعته.
 من البيانات.
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 جدول يبين فئات هامة من البيانات
  النشاطات االقتصادية واتجاهاتها  •
المخزون للسلع والمواد الخ لدي منشطات  •

 نشاطات األعمال
 التنمية الشمولية والقدرة في اإلدارة •

 القيادات المحلية • االتجاهات السكانية  •
 الموارد البشرية والمهارات • البنية التحتية المادية •
 مدى توفر التمويل • الموارد الطبيعية  •
 دراسات أبحاث وتطوير  • الجغرافيا المحلية •
وسائل التدريب المحلية ظروف محلية أخرى مؤثرة على  • ثقافة نشاطات األعمال )الحس التجاري(  •

 نشاطات األعمال 
 قدرات الحكومات المحلية • 

www.worldbank.org/urban/led Source: 

تفاد منها في مقارنة ما تتوفر للمجتمعات المجاورة من موارد سومن المهم أيضا هو وجود معلومات ي   
قليميين، وينبغي أن ينظر التقييم في سلسلة عريضة من الفرص االقتصادية اإلونشاطات أو للمنافسين اآلخرين 

 التنموية في جميع القطاعات الرئيسية.
 التنمية االقتصادية  استراتيجيةالمرحلة الثالثة: إيجاد 

التنمية االقتصادية المحلية هي  استراتيجيةالتنمية، فإن الغاية من  استراتيجيةالحال في وضع خطط  كما هو    
المهنيين في الحكومات المحلية  الذات، فعلىأن تتحقق منهجية شمولية لتحقيق التنمية االقتصادية المعتمدة على 

واالجتماعية، ية االقتصادية مع المتطلبات البيئية وذوي الشأن الرئيسيين أن يدركوا التوازن بين االحتياجات التنمو 
التنمية  استراتيجيةيوضح عناصر  التاليوالجدول التنمية االقتصادية المحلية عدد من المكونات.   واالستراتيجية

 االقتصادية المحلية.
 جدول يبين عناصر استراتيجية التنمية االقتصادية المحلية

 ما توصل إليه ذوي الشأن من إجماع حول ما هو المستقبل االقتصادي المفضل. تصف رؤية:
وهي مبنية على الرؤية العامة وتحدد بها األهداف ما هي المخرجات المرجوة من عملية التخطيط  غايات:

 االقتصادية.
 وضع معايير األداء واستهداف تحقيق التنمية بالنشاطات.  أهداف:
 وضع السبل لتحقيق غايات اقتصادية تنموية، والتي يجب أن تكون مقيدة زمنيا ويمكن قياسها.  برامج:

مكونات محددة برامج تنموية، والتي يجب أن توضع لها أولوية وأن تحدد  تنفيذ عمل:مشروعات وخطوات 
 قياسها. تكاليفها ويجب أن تكون مقيدة زمنيا ويمكن 

www.worldbank.org/urban/led Source: 

 

http://www.worldbank.org/urban/led
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 التنمية االقتصادية  استراتيجيةالمرحلة الرابعة: تنفيذ . 6-4
وجود خطة واسعة تنفيذية، والتي تسيرها خطط عمل مشروعات منفردة، وتبين  لالستراتيجيةما ييسر التنفيذ     

خطة التنفيذ ما هي الدالالت بالنسبة للموازنة، والموارد البشرية والدالالت المؤسسية واإلجرائية، وبالتالي هي 
ما للتنمية االقتصادية، وتبين خطة العمل تسلسل  استراتيجيةلبرامج في إطار نقطة االندماج لكل المشروعات وا

هرمي من المهام، األطراف المسئولة عنها، جداول زمنية واقعية، االحتياجات من الموارد البشرية والموارد 
قييم سير التقدم في المالية، وما هي مصادر التمويل، المخرجات والتأثيرات المتوقعة، إجراءات األداء واألنظمة لت

كل مشروع على حده، وتلعب خطة التنفيذ دور الوسيط في ما بين المشروعات المختلفة لضمان أنها ال تتنافس 
 في ما بينها على الموارد المتاحة.

إن بعض المشاريع ستكون ذات "نجاح سريع" يمكن تنفيذها في األجل القصير وتلعب دورا هاما في بناء    
 وجودبينما البعض اآلخر هي متوسطة وطويلة األجل، وفي كل من هذه الحاالت، البد من " الزخم والثقة،

 " من ذوي الشأن األفراد والجماعات، وذلك بحسب ما لهم من مصالح، وموارد وعزم/التزام فيها.األبطال
ية من أجل تحديد ومن المهم تطوير وسائل متابعة وتقييم سليمة الستراتيجيات التنمية االقتصادية المحل    

الكميات للمخرجات، وتبرير اإلنفاقات، تحديد ما هي التقويمات والتعديالت الالزمة ولتطوير الممارسات السليمة 
 ال بد ما قياس المؤشرات العملية )من النواحي النوعية( واآلثار )من النواحي الكمية(.

 :التنمية االقتصادية المحلية استراتيجيةالمرحلة الخامسة: مراجعة . 6-5
التنمية االقتصادية على األقل مرة واحدة في السنة، وال بد من أن  الستراتيجيةال بد ما تجرى مراجعة        

تستخدم في هذه المراجعة مؤشرات متابعة وتقييم مثبتة وسابقة لالقتصاد المحلي وللموارد المتاحة في مجهود 
ب أن تغطي علمية المراجعة المدخالت والمخرجات والتأثيرات فحسب، بل أيضا عملية ، وال يجاالستراتيجيةتنفيذ 

التنفيذ ومستويات المشاركة وديناميكيات األحوال المحلية المتغيرة والعالقات االقتصادية )والسياسية( المتغيرة في 
بكاملها،  لالستراتيجيةب المراجعة االقتصاد المحلي في إطار اإلقليم أو في إطار األسواق الوطنية والدولية، بجان

ال بد من وضع أنظمة متابعة لمراقبة سير التقدم في كل مشروع على حده، ستعمل هذه األنظمة على إعطاء 
بما يتجاوب األحوال المحلية الحيوية الفعالة، وال  االستراتيجيةصانعي القرارات األدوات التي يحتاجونها لتكييف 

 استراتيجيةلمحلي حول ما هي البرامج الرئيسية التي ستكون الجزء الرئيسي لما لها من بد من أن يقرر المجتمع ا
 بحسب ما تقتضيه الظروف المحلية.
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 خاتمة:
لقد ظل البعد التنموي العربي محورا أساسيا من محاور النقاش حول مفهوم التنمية المعتمدة على الذات        

ذا كان الفكر العربي قد قصر في التنظير للتنمية االقتصادية بشكل عام كان ال  وتطبيقه على الواقع العربي، وا 
التنمية العربية ال تستقيم في أي واقع قطري عربي بالرغم من أن شبه اإلجماع أن  ،بد من البحث عن أصالة له

 سواء كان القطر كبيرا أم صغيرا، غنيا أم فقيرا.
 يلي: فمن خالل هذه الورقة البحثية المتواضعة يتضح لنا ما   
 ؛برشادة القدرة على االستثمار المحلي بفاعلية أو جلب االستثمار األجنبي همدى هزال االقتصاد العربي وفقد -
 نموذج عربي مشترك تضامني يشارك فيه القطاع العمومي والقطاع الخاص إلحداث التنمية المطلوبة؛غياب  -
 ورجال األعمال إلى الحد األدنى من التوعية الخاصة بالتنمية المعلوماتية؛افتقار القيادة العربية  -
الغربي وتشتت العقول والمواهب قصور البحث العلمي والمؤسسات الجامعية العربية على النسخ والتقليد  -

 العربية مع غياب بحوث تطبيقية أصيلة تعالج المشاكل التنموية لألمة العربية؛
بسبب إجهاض معظم المشاريع  ترسخ التبعية التكنولوجية في مجال التنمية المعلوماتية واتساع الفجوة الرقمية -

 لول الجاهزة واستدعاء الخبراء األجانب.راد الحيهذه التنمية المستدامة باست إحداثوتعذر  التنمية
إن مواجهة التحديات الجسام تستعصي الحلول السريعة وهي من صنف "المشروعات المجتمعية" هي نضال    

دارة خالقة لها بواسطة نظم حكم صالحة ومناضلة  تاريخي األبعاد يتطلب تعبئة شاملة لطاقات المجتمعات وا 
 لفعالة من خالل إحساس قوي باالنتماء للمشروع المجتمعي.   تلهم الناس اإلبداع والمشاركة ا

ونعتقد أن بعض الدول العربية بحاجة إلى تكوين كوادر ذات إطار معرفي منسجم مع متطلبات االندماج في    
االقتصاد العالمي وتوجهه نحو نظام السوق والخوصصة، بحيث يكون الرصيد المعرفي مرتكز على مجاالت 

 لمعرفة اإلنتاجية والتسويقية مستندا إلى نظم المعلومات واالتصاالت المتطورة.االستثمار وا
ويبقى الهدف المحوري لتحقيق التنمية الفعلية مبنية على العطاء الذاتي من خالل رؤية واضحة واستراتيجيات    

دارة كفؤة وقبل ذلك ال بد من االعتماد المتبادل الذي يعود بمردود منصف ألطراف هذا  رادة جادة وا  محددة وا 
التي يستنزف إمكاناتها وثرواتها لتعظيم الدول  االعتماد وليس بطبيعة الحال تعامل التابع المستضعف أو الحلقة

 المتقدمة.   
ذا ما أراد العرب أن ينهضوا من كبوتهم الراهنة، وأن يعودوا كما كانوا عبر العصور مصدرًا للمعرفة     وا 

والحضارة، فإن عليهم أن يهتموا أساسًا بامتالك سالح المعرفة بجميع عناصره، وأن يخرجوا من دائرة استيراد 
إلى حّيز تطويع التكنولوجيا وتوظيفها في  -وهو ما يفعلوه منذ اكثر من مائة عام  -المعرفة والتكنولوجيا ونقلها 

خدمة مصالحهم الحيوية، ومن ثم االنتقال إلى إنتاج المعرفة وصناعة التكنولوجيا وتطويرها.. وال نعتقد أن 
لتي تسهم في اإلنجازات العلمية والتقنية العالمية العرب عاجزون عن ذلك، فاألدمغة العربية المهاجرة هي ا

الهائلة، وهي قادرة في حالة إيجاد البيئة العربية المالئمة إلبداعها أن تنهض بالواقع العربي المعرفي وأن تضعه 
لى إدارة معرفة سليمة  على سكة التقدم والتنمية، واللحاق بركب التطور العالمي.. وكل ذلك بحاجة إلى معرفة وا 

 وراسخة.
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Résumé :  

 Dans le présent article, nous nous sommes penchés sur l’ANEM, comme exemple qui traduit 

une des stratégies publiques en matière d’emploi. Avec l’examen de l’agence du point de vue des 

jeunes diplômés, nous avons aspiré à une sorte d’évaluation de celle-ci. Et en s’appuyant sur les 

résultats partiels d’une enquête, menée par entretiens, auprès d’un certain nombre de jeunes au 

niveau de l’agence locale de Béjaïa, la présente étude a permis de rendre compte de différentes 

visions. Ainsi, il y a des jeunes qui se disent plus ou moins satisfaits de l’agence et de ce qu’elle 

offre, notamment en ce qu’elle permet une première insertion professionnelle. D’autre part, et étant 

d’avis plutôt négatifs, d’autres jeunes soulignent manques et autres tares qui, selon eux, 

caractérisent l’agence.  

Mots-clés : Jeunes diplômés, stratégie, marché du travail, ANEM, insertion professionnelle. 

 :ملخص
باعتبارها مثاال الستراتيجيات الدولة في مجال التشغيل. في هدا الصدد  ،يتناول هدا المقال موضوع الوكالة الوطنية للتشغيل

 حاملي الشهادات. وذلك من خالل وجهة نظر الشباب أردنا تقييم الوكالة و
استطعنا  ،واستنادا إلى نتائج جزئية لبحث أجري عبر مقابالت مع عدد من هؤالء الشباب في الوكالة المحلية لبجاية 

خاصة و أنها تتيح  ،معبرة لعدة وجهات نظر. فهناك من الشباب من عبر عن رضاه بالوكالة و خدماتها الحصول على نتائج
من الشباب من أشار إلى نقائص و عيوب مميزة للوكالة حسب  نمن جهة أخرى هناك آراء سلبية حيث أ ،فرصة ولوج عالم الشغل

 آرائهم. 
 ،اإلدماج المهني ،سوق العمل ANEM، إستراتيجية. ،الشباب حاملي الشهادات الكلمات المفتاحية:   

  

Introduction  

Afin de lutter contre le chômage et, donc, d’apporter des améliorations diverses à la 

situation de l’emploi dans le pays, l’Etat algérien s’est toujours donné des formes de politiques  

d’emploi(1) .Celles-ci ont eu à évoluer au gré de l’histoire contemporaine du pays et des divers choix 

socioéconomiques d’ensemble adoptés depuis l’indépendance.  

A ce titre F. Talahite fait remarquer que « le marché du travail est marqué, jusqu’aux années 

1990, par de fortes rigidités »(2). Toutefois, à partir de là, il y a eu une autre tournure, tant « une 

nouvelle législation, introduite en plusieurs étapes à partir du début des réformes (lois de 1990 ; 

1994 ; 1997), vise plus de flexibilité dans le fonctionnement du marché du travail, dans le but 

déclaré d’atténuer la sévérité du chômage »(3) .Ce faisant, il y a comme une affirmation de l’option 

du marché, désormais prise par l’économie nationale.   
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 Cela étant, et par souci de ne pas abandonner complètement le terrain de l’emploi, l’Etat a 

mis en place divers mécanismes pour promouvoir l’emploi et contrecarrer le chômage. Et les jeunes 

sont ciblés prioritairement, étant donné que, comme le souligne M.-S. Musette, ils constituent la 

catégorie sociale la touchée par le chômage : « au regard des populations, ce sont les jeunes qui sont 

les plus confrontés aux difficultés d’insertion sur le marché du travail »(4). De la sorte, généralement 

inspirées d’expériences d’ailleurs, différentes mesures ont été prises ; elles sont axées soit sur la 

création d’emplois d’attente ou sur l’incitation à l’auto-emploi à travers la création de micro-

entreprises.   

Dans la présente étude, qui s’intéresse à l’insertion des jeunes diplômés, il est question de 

l’une de ces dernières mesures, laquelle se traduit par la plus fameuse et la plus importante des 

structures mises en place par l’Etat en vue de remédier au phénomène du chômage. Il s’agit de 

l’ANEM et de son dispositif « DAIP », qui est destiné notamment aux jeunes primo-demandeurs 

d’emploi. Les jeunes diplômés s’en trouvent alors directement concernés. Et ceux-ci, à l’instar des 

adultes, tiennent tant à travailler. Car, comme le soutiennent M. Jacquemain et J. Pieters dans une 

étude, même si, au vu de toutes les transformations qu’ont connues les sociétés, « plus personne 

aujourd’hui n’entend se réaliser par son seul travail, […] cela n’empêche pas le travail d’être l’un 

des moyens essentiels pour s’insérer dans la société »(5). 

Avec l’ « ANEM », nous avons l’un des acronymes les plus répandus chez les jeunes et les 

Algériens en général. Il est d’une symbolique des plus lourdes, et cela pour plus d’une raison. C’est, 

pour le moins, l’incarnation par excellence du marché du travail en Algérie, en ce sens qu’avec cette 

agence, il y a affaire à l’un des principaux acteurs sur la marché du travail, car étant un « des 

mécanismes qui gèrent l’affectation de la main-d’œuvre à des emplois salariés »(6). Aussi, la réalité 

socio-économique du pays, notamment dans son volet emploi, est là à rajouter à la pesanteur de 

l’intérêt qui est porté à cette fameuse agence.  

Instrument phare de l’action publique en matière de l’emploi, l’Agence Nationale de 

l’Emploi se voit « directement impliquée dans la mise en œuvre de la politique d’emploi et tient 

ainsi un rôle central, au moins dans les textes fixant ses missions »(7). Ses charges en cette matière 

sont alors très diverses, allant de l’exploration aux placements, en passant par la recension, le 

recueil, l’évaluation, l’organisation et autres tâches relatives à l’emploi.  

Au travers de la présente étude, nous avons voulu tenter une forme d’évaluation de l’agence 

et de son dispositif, et cela du point de vue des jeunes diplômés. Il s’agit donc là de l’étude d’un 

aspect de l’une des stratégies de l’Etat dans sa lutte contre le chômage. C’est alors une occasion 

pour examiner la concordance des visions de ces jeunes, comme public-cible, avec les objectifs des 

stratégies publiques en matière d’emploi. C’est un peu dans ce sens que, traitant du marché du 

travail, P. Steiner souligne que, dans ses rapports au marché du travail, le comportement de 

l’individu dépend des visions que celui-ci se fait de ce marché. Il écrit, en substance : « les façons 

de faire, de penser et de sentir permettent aux individus de se repérer dans la complexité du monde 

social et d’agir selon le sens qu’ils donnent à leurs actions économiques. Sur le marché du travail, la 

transaction porte sur la capacité de travail de l’individu vivant : aussi les représentations de celui-ci 

jouent-elles un rôle important pour définir son comportement »(8). Dans notre cas, cela permet, par 

le même fait, de sonder le degré de satisfaction des jeunes par rapport à ce qui leur est offert par 

l’Etat, donc d’avoir une idée sur leurs attitudes à ce propos.   

 L’étude  

 La présente étude exploite les résultats partiels d’une enquête menée auprès des jeunes 

demandeurs d’emploi auprès de l’ALEM(9) de Béjaïa. Nous avons certes eu, dans l’ensemble de 

notre enquête, à nous intéresser à des jeunes non diplômés, mais leur nombre reste minime, et la 

quasi-totalité de nos enquêtés sont des jeunes diplômés. Par ailleurs, nos interrogations ont porté sur 

pas mal de questions liées à la problématique du travail en général, sauf que, dans le cadre réduit de 

ce présent article, nous avons pris le parti d’exploiter uniquement celles d’entre elles qui sont 
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relatives aux politiques d’emploi de l’Etat, plus particulièrement au dispositif DAIP de l’ANEM. Ce 

sont donc les réactions des jeunes diplômés à ce propos que nous avons choisi de lire et de restituer 

dans notre présente contribution. 

 Nous rappelons ici que l’objectif de cette étude est de tenter de rendre compte de la vision 

qu’ont les jeunes diplômés de l’agence en question, comme exemple d’une stratégie publique de 

lutte contre le chômage, ainsi que de l’attitude qu’ils comptent tenir vis-à-vis d’elle. En effet, de par 

l’importance de l’agence dans le domaine de l’emploi et de l’insertion professionnelle, ainsi que de 

son rapport direct avec l’Etat, c’est à son niveau que notre enquête a été menée. Et par là, nous 

avons ambitionné d’examiner cet agent d’intermédiation sur le marché du travail tel qu’il se trouve 

vu par les jeunes diplômés.  

 Côté méthode, et comme l’étude est à visée plutôt exploratoire, nous avons adopté une 

approche qualitative. Par conséquent, nous avons enquêté en usant d’entretiens semi-directifs. A 

rappeler, à la suite M. Angers, que l’entretien permet d’interroger les individus « de façon semi-

directe et de faire un prélèvement qualitatif en vue de connaître en profondeur toutes les 

informations »(10). Notre objectif en cela a été de faire ressortir les originalités dans les réactions des 

jeunes interrogés. Autrement dit, l’étude n’a nulle intention de généraliser ses résultats au-delà des 

jeunes diplômés interrogés.   

Pour la population de notre enquête, elle est composée de jeunes diplômés qui se rendent au 

siège de l’agence en quête d’emploi. Par là même, il s’agit d’une population qui ne constitue pas un 

groupe homogène, tant ses membres ont des niveaux de qualification différents, des origines 

sociales et géographiques diverses, et sont issus d’universités ou d’instituts différents, ils n’ont pas 

suivi les mêmes filières et ils ont connu des trajectoires différentes. D’autre part, en ayant surtout 

visé de nous donner une diversité dans les profils, les jeunes ayant participé à l’enquête ont été 

choisis de manière aléatoire.  

Après enquête, nous avons procédé à une analyse du contenu des entretiens. Aussi, le 

dépouillement et l’examen des réponses recueillies nous ont permis de fixer un certain nombre de 

thématiques, lesquelles restituent les divers points de vue exprimés par les jeunes diplômés 

interrogés au sujet de l’ANEM.    

L’ANEM aux yeux des jeunes diplômés 

Comme réactions à nos interrogations, nous avons eu une très remarquable diversité dans les 

avis exprimés par les jeunes interrogés. Il y a parmi eux qui ont affiché une certaine satisfaction de 

l’ANEM et de ce qu’elle offre, donnant ainsi une appréciation positive de cet organisme. Nombreux 

cependant sont à être d’un avis autre, donc à se montrer insatisfaits de l’agence et, par-delà, des 

politiques publiques d’emploi. Ce sont ces différents avis que nous nous proposons d’exposer dans 

ce qui suit. Nous en avons fait des rangements par titres, avec à chaque fois des illustrations par des 

extraits des réactions de nos jeunes diplômés interrogés.    

1- Appréciations positives : 

Une solution à la crise de l’emploi : 

Parmi les jeunes qui expriment des idées plus au moins positives, l’agence se voit louée et 

passe pour être une solution à la crise de l’emploi, donc un moyen de quelque efficacité dans la 

résorption du chômage, notamment celui des jeunes. En effet, cette catégorie de la société en est la 

plus affectée, comme l’a bien souligné B. Arhab dans son étude citée plus haut, où, chiffres à 

l’appui, elle a affirmé que le chômage des jeunes est bien l’un des faits saillants du phénomène dans 

son ensemble et écrit ceci : « la distribution des chômeurs selon l’âge indique qu’ils sont 

majoritairement jeunes » (11). 

Exprimant un point de vue général, un jeune diplômé dit :  
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« Ce dispositif de l’ANEM est bon ».  

                                                      [Abdou, 21 ans, menuisier aluminium].  

 Affichant une certaine satisfaction, c’est sans donner de quelconques détails, ni même y 

faire référence, que le jeune Abdou livre son idée d’ensemble au sujet de l’agence.   

Plus prolixe, une autre jeune, diplômée en informatique, abonde dans le même sens : 

« Pour moi, avec cette agence, on nous a fait quelque chose de bon. Car ainsi, notre 

Gouvernement a pensé aux jeunes et les a aidés. Nous nous faisons délivrer une carte avec un 

numéro, et quand un emploi est disponible, on nous appelle. Seulement, ce qu’on m’a dit, c’est qu’on 

tarde un peu. Mais, cela reste compréhensible car il y a beaucoup de demandes. Ceci dit, cela me 

plaît, ce système est bon. C’est vrai que je ne le connais très bien, puisque c’est la première fois que 

je m’y inscrive, mais d’après ce qu’on m’a dit, c’est bien. Par exemple, j’ai une copine diplômée en 

couture ; elle s’y est inscrite ; et ben, on l’a appelée et elle a trouvé un emploi dans une usine, à X(12) 

.Elle est maintenant bien : travailleuse et tout ».  

                                                      [Meriem, 19 ans, TS en informatique]. 

Avec telle réaction, la jeune informaticienne dit certes sa satisfaction de ce qu’offre 

l’agence, mais elle précise surtout que c’est là un bon signe venant d’en haut : les dirigeants 

semblent bien se soucier de la situation des jeunes en matière de l’emploi et œuvrent ainsi à les 

aider. Et quoiqu’empreinte d’assez d’ingénuité, la vision de notre jeune diplômée est favorable à 

l’action de l’Etat dans ce domaine. 

C’est une position similaire que nous avons eu avec un autre jeune diplômé: 

  « L’actuel fonctionnement de l’ANEM est bon, c’est bon comme il est, bien : l’ANEM vous 

cherche de l’emploi, c’est bien… il y a juste une sorte de déréglage comme ça : ce n’est pas fait 

comme il se doit ; ce n’est pas comme nous voyons nous-mêmes ; espérons que cela se règlera 

incha’Allah ! » 

                            [Yacine, 20 ans, plombier]. 

             Avec notre jeune plombier, c’est toujours positivement que l’agence se voit représentée, et 

ce, en dépit d’une certaine réserve qu’il dit si clairement d’ailleurs. En effet, sa position, le ton de 

son expression la dit si bien.  

             Avec telles réactions de la part des jeunes diplômés, c’est en gros le fait que l’agence soit là 

dans le but de contrer l’épineux souci du chômage, étant ainsi sa solution, qui fait prendre à ceux-ci 

cette position favorable à l’agence et, par-delà, à l’action publique en matière d’emploi.      

 

 

Moyen pour acquérir de l’expérience :  

Il y a aussi, comme autre point à mettre à l’actif de l’agence de l’emploi, le fait qu’avec ses 

contrats s’offre aux jeunes la possibilité d’accéder à un premier emploi, donc de se donner une 

expérience dans le monde professionnel, ce qui, du reste, constitue bien un de ses objectifs. A ce 

titre, une jeune diplômée universitaire, tout en insistant, se dit satisfaite : 

« Avec l’ANEM et la DAS, l’Etat a fait une bonne chose, car cela est propre à aider à 

acquérir de l’expérience professionnelle ».  

                                                         [Fadila, 26 ans, diplômée en droit].    

Avant cela, elle s’est exprimée sur le caractère de nécessité que revêt l’expérience 

professionnelle à l’occasion des recrutements : 
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« L’expérience est très demandée ; il y a des offres qui en exigent six ou sept ans. On ne peut 

rien faire si on ne l’a pas ». 

 Son mot convient certes bien à son cas, étant donné que sa formation la destine à exercer 

dans l’administration, domaine dans lequel les privés se montrent généralement très intraitables sur 

la question de l’expérience, mais il n’en demeure pas moins que c’est là un des écueils les plus 

fréquents auxquels les jeunes diplômés de tous horizons ont à faire face. Par conséquent, accéder à 

un premier emploi, et pouvoir acquérir une quelconque expérience, constitue un des éléments qui 

contentent le plus les jeunes diplômés.     

 Un cadre protecteur pour le jeune inséré : 

Par ailleurs, prolongement de l’Etat, l’ANEM peut inspirer l’idée de protection pour le 

jeune, même s’il est placé chez un privé. En effet, avec cette agence, il est question de contrats dans 

lesquels l’Etat se trouve assez présent, et de ce fait, ils ont cette tendance à susciter le sentiment de 

plus de confiance. De la sorte, l’agence peut se présenter comme une partie protectrice du jeune 

employé. C’est ainsi qu’elle est considérée par un jeune interrogé : 

« Avec les contrats de l’ANEM, il faut faire attention et être un petit peu malin. Je vous dis 

de quoi il s’agit. Il faut faire attention à la question de l’assurance et à tous les autres droits du 

recruté via l’un des contrats de l’agence. L’employé a tout intérêt à se renseigner auprès de l’agence : 

on doit l’informer et l’instruire sur ses droits ; autrement, il sera victime de l’exploitation par 

l’entrepreneur ; par exemple les heures supplémentaires doivent être payées, un vendredi travaillé est 

considéré comme une double journée, vous me comprenez ? c’est ça ! Le dispositif de l’ANEM est 

une bonne solution pour celui qui n’est pas assez instruit ou autres ; ça permet de lui assurer ses 

droits ».                    

                                                                [Abdennour, 23 ans, électricien bâtiment].   

 De son point de vue, c’est un intermédiaire public qui peut épargner au jeune recruté les 

affres de l’exploitation auxquelles peuvent bien l’exposer des employeurs, notamment les privés. 

De l’avis du jeune Abdennour, tels cas, qui sont de très mauvaises fortunes, concernent surtout les 

personnes pas assez instruites, lesquelles, par conséquent, ne sont pas en bonne connaissance de 

leurs divers droits. De ce fait, c’est pour remédier à cette forme de méconnaissance que le rôle de 

l’ANEM se révèle d’importance.   

2- Appréciations négatives : 

Parallèlement à ces estimations plus ou moins bonnes, donc favorables à l’ANEM, les 

jeunes diplômés interrogés se sont permis assez de critiques à l’endroit de l’agence en question : ils 

disent leur discrédit et dénoncent abus et dysfonctionnements. Ainsi, dans des cas, c’est en bloc que 

l’action de l’Etat en matière d’emploi, et dont l’agence n’est qu’une manifestation, se trouve rejetée. 

Les responsables sont alors désignés du doigt, et il est tout négativement indiqué chez eux leur 

mauvaise intention : 

« Pour l’ANEM, je m’y suis inscrit il y a de cela deux ans environ, mais on ne m’a jamais 

contacté. Le dispositif est là pour nous distraire, pour que nous ne nous découragions pas, sinon 

rien ; enfin, parfois ils proposent comme ça des postes, mais, me concernant, ils ne m’ont jamais 

appelé ». 

                                                                     [Sofiane, 25 ans, sans diplôme]. 

 Quand l’interrogé parle d’une volonté de distraction des jeunes de la part des responsables, 

ceux-ci se voient vus comme ne voulant pas du bien à leur gouvernés. Le discrédit de l’ANEM est 

par conséquent total, même si le jeune a eu à baisser le ton, reconnaissant que « parfois » l’agence 

peut se révéler de quelque utilité.   
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 Vision similaire avec un autre qui dit ne pas voir de changement dans la crise de l’emploi 

avec l’ANEM :   

« Je vais vous dire. Ce système de l’ANEM, c’est une reformulation du problème du 

chômage et de la crise de l’emploi. Le problème existe toujours, sauf qu’il a changé de forme et de 

nom ».  

                                        [Brahim, 33 ans, diplômé en génie électrique].  

Un autre jeune (24 ou 25 ans, environ), rencontré au niveau de l’agence, n’a eu que cette 

idée comme réaction, c’est-à-dire le fait qu’à ses yeux, l’ANEM ne jouisse d’aucun crédit. N’ayant 

pas voulu nous accorder un entretien, il n’a tout de même pas laissé de lâcher :  

« Je n’accorde pas de crédit à ce dispositif ; je ne suis venu [m’inscrire au niveau de 

l’agence] que pour le cas où ; sinon, tout se fait entre les DRH et les responsables de l’agence ». 

 Avec pareilles réactions de la part des jeunes, l’insatisfaction semble être totale chez eux. Et 

leurs propos, qui expriment assez bien leur perte de confiance dans l’action publique en matière 

d’emploi, ne laissent pas d’inspirer inquiétude et de susciter réflexion sur une bien lancinante 

question : celle portant sur la manière de rétablir la confiance entre gouvernants et gouvernés. Car, 

loin d’être tributaire du seul souci de l’emploi, la question semble être d’une plus large proportion. 

A ce propos, dans une tentative de décortiquer ce mal qui caractérise tant les jeunes, le chercheur H. 

Meraïhi considère que cela tient pour beaucoup aux disparités sociales qui sont exorbitantes. Il parle 

de « l’enrichissement ostentatoire d’une catégorie des citoyens […] et la paupérisation de la 

majorité par le fait de la baisse du niveau de vie » (13).  

Fonctionnement désapprouvé :  

Il y a ici, le cas de ceux, parmi les jeunes interrogés, qui semblent avoir admis l’agence dans 

son ensemble, expression et instrument d’une politique publique d’emploi. Ceux-là, leurs critiques 

portent sur des dysfonctionnements et autres abus qui seraient l’œuvre des responsables locaux et 

autre personnel de la structure. A ce titre, un jeune électrotechnicien voit que le principe est bon, 

mais qu’il y a manque d’efficacité ; c’est donc dans sa mise en application que résideraient les 

failles du dispositif. Et là aussi, c’est aux responsables que la balle se voit renvoyée : 

« Ce système de l’ANEM n’est pas vraiment efficace, car vous savez comment sont faits nos 

responsables : s’ils ont vraiment voulu quelque chose d’efficace, ce ne serait pas comme ça, car il y a 

des entreprises qui recrutent directement, sans passer par l’ANEM, comme il y a d’autres qui y 

passent. Ce n’est pas vraiment contrôlé, c’est au hasard, c’est le hasard qui règne. Si c’était vraiment 

contrôlé, c’est-à-dire à cent pour cent, pour éviter la fraude et autre, surtout pour les entreprises 

étatiques, ce serait bien de passer par l’ANEM. Car c’est un organisme indépendant, qui est donc 

propre à diminuer le degré de corruption. Mais, comme ça, non : ce n’est pas vraiment contrôlé ». 

                                          [Noureddine, 30 ans, diplômé en électrotechnique]. 

 C’est donc la mauvaise gestion et le manque de contrôle qui sont relevés par le jeune 

électrotechnicien. Donc, même s’il semble être satisfait de la forme de l’agence, c’est-à-dire de sa 

structure et de son fonctionnement affichés, il ne laisse pas de mettre en cause sa marche réelle qui, 

elle, ne manquerait pas de dépassements et de violations des statuts.   

A titre similaire, il y a parmi les jeunes diplômés interrogés qui dénoncent népotisme et 

autres formes de favoritisme :   

« Le fonctionnement de l’agence n’est pas bon du tout. Moi, je suis quelqu’un qui parle avec 

franchise : les bons postes, ils se les partagent entre eux, ici ».  

                                                                                       [Riad, 28 ans, licencié en finance].   
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Le jeune Brahim, cité plus haut, dit aussi un mot dans ce sens : 

« Les passe-droits et lmaârifa existent toujours, mais avec l’ANEM, c’est devenu 

institutionnalisé, c’est devenu légal. C’est ce qui s’est passé. Oui, aucun crédit pour l’agence. Bon, 

l’employeur, quand il vient, il peut cibler des gens, c’est-à-dire à recruter ; il vient compléter les 

formalités administratives, c’est-à-dire qu’il fait des offres. Et comme les gens ciblés ont des cartes, 

c’est-à-dire inscrits au niveau de l’ANEM, il les appelle tout simplement, eux qui sont préalablement 

choisis. Il leur passe l’entretien et ils sont recrutés. En plus, pour les offres intéressantes, on n’en 

entend jamais parler. C’est l’ANEM qui appelle les candidats. Voilà, on n’en entend jamais parler, 

c’est-à-dire qu’on ne nous appelle même pas ».  

                                                                        [Brahim, 33 ans, diplômé en génie électrique]. 

 Encore une fois donc, ce sont les pratiques malhonnêtes, et desquelles se seraient rendu 

responsables certains employés de l’agence, qui sont indiquées du doigt. Et le jeune Brahim dit 

regretter vraiment tant le fait que le favoritisme soit si répandu, ce qui, tout compte fait, constitue 

bien une forme d’inégalité, donc d’injustice. 

 Par ailleurs, et dans une orientation similaire, un autre jeune déclare :  

« Pour l’ANEM, c’est certes destiné aux jeunes, mais ça ne marche pas bien : quand c’est un 

emploi exigeant des efforts physiques, quand c’est chez des privés et tout, on l’affiche ; quant aux 

bons emplois : chez l’Etat et tout, on ne vous appelle jamais ; vous me comprenez, ils s’appellent 

entre eux ! ceux qui travaillent ici appellent leurs connaissances, proches et parents ; mais à penser 

qu’un bon poste puisse échoir à quelqu’un qui n’est pas connu ici, cela est impossible… »            

                    [Lamine, 26 ans, conducteur d’engins]. 

Parlant de son cas, le même Lamine cite un exemple de ce qu’il considère être une 

aberration : 

 « Ici, à l’ANEM, on vous convoque… (expression de dépit)… une fois, on m’a convoqué 

pour m’envoyer travailler à Akbou : moi qui suis de Béjaïa, j’irais jusqu’à Akbou ! comptez le coût 

du déjeuner et du transport, et je leur y laisserais la paie et revenir les mains vides ! On m’envoie à 

Akbou ! qu’est-ce j’y ferai ? et les postes qu’il y a ici, qui c’est qui va les occuper ? il y a de l’emploi 

à Akbou, que l’on y envoie les gens d’Akbou ! moi, je suis de Béjaïa, je travaille ici, à Béjaïa ! moi, 

je veux rentrer chez moi et vivre avec les miens ! » 

Nous voyons donc bien que bien des jeunes disent désapprouver le fonctionnement de 

l’agence. Et, ce faisant, c’est une partie des employés de celle-ci qu’ils critiquent, mettant par là 

même en cause leur probité. Là, il y a peut-être lieu de dire que, le plus souvent, tels jugements des 

jeunes sont loin d’être fondés, et dans bien des cas, c’est leur ignorance des règles du 

fonctionnement de l’agence qui leur fait prendre tels partis.  

Rémunération pas satisfaisante :  

Autre registre, autres critiques. Il y a en effet le salaire attribué dans le cadre des contrats de 

l’ANEM, qui n’est pas à être du goût des jeunes. C’est ce qu’ils évoquent aussi dans le sillage de 

l’organisation de l’agence, quand c’est celle-ci qui prend en charge le placement au niveau des 

organismes employeurs. Là, ils trouvent la rémunération très basse, et c’est donc encore une des 

raisons, et pas des moindres, qui les font se détourner des contrats de l’agence. Dit autrement, pour 

les cas même où un emploi serait intéressant s’il était permanent, donc offert avec un CDI, avec les 

contrats de l’ANEM, il perd pratiquement tout son attrait. Les jeunes manifestent alors beaucoup 

d’hésitation quant à l’occuper.  

C’est dans ce sens qu’un jeune, qui dit son insatisfaction par l’ANEM, parle de « salaire de 

misère » :  
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« Pour eux (les responsables), c’est une solution ; pour nous, c’est un problème. Il faut voir 

avec ce salaire de misère qui est attribué. Et comme on le voit, avec ce système, il y a le népotisme et 

autres sortes de favoritisme, et cela se fait au détriment du diplôme ».  

                                                                          [Ali, 28 ans, diplômé en mines]. 

Un autre jeune diplômé abonde dans le même sens, et ce, en évoquant la question de la 

rémunération depuis un autre angle : 

« Pour l’ANEM et son fonctionnement, il me semble que ce n’est pas vraiment ça. Je ne sais 

pas : quand vous y demandez de l’emploi, vous n’avez pas de grandes chances d’en obtenir… que 

voulez-vous que je vous dise ! pour la rémunération, ça ne paye pas bien ; en plus, avec les 

entreprises on ne paye pas assez avec un contrat ANEM. Enfin, je ne sais pas ce qui en est au juste 

mais c’est comme ça… en tout cas, il n’y a pas assez de confiance… »  

                                             [Karim, 23 ans, licencié en chimie industrielle].  

 Le jeune Karim ne se fait certes pas si précis : il répète ne pas bien savoir ce qui, en 

l’ANEM, n’est pas de son goût. Il n’a cependant pas manqué d’évoquer la question de la 

rémunération, considérant que celle-ci est modique, donc étant loin de répondre aux souhaits des 

jeunes insérés via les contrats de l’agence. Aussi, en réagissant à ce propos, il a surtout fait 

référence au fait que les entreprises ne jouent pas bon jeu avec la rétribution du jeune employé 

qu’elles devraient partager avec l’agence de l’emploi. Il y a là, en effet, un souci dont souffrent bien 

des jeunes employés, ce, d’autant qu’à ce titre, la loi n’impose rien à l’employeur, le complément de 

salaire que le jeune devrait recevoir de son employeur étant en effet laissé au libre accord des deux 

parties contractantes (employé-employeur).        

Sur la question du salaire, un chargé des affectations au niveau de l’agence locale de Béjaïa 

nous a dit s’être étonné d’une telle attitude des jeunes demandeurs : « au vu de tant de conditions, 

on dirait que c’est un mariage qu’ils sont en passe de contracter ! ». Pour lui, le refus ou les 

hésitations des jeunes à s’engager avec de tels contrats, surtout quand l’offre est faite par un privé, 

dénote chez eux une certaine ignorance des vertus du travail. Ce serait notamment le cas pour l’effet 

formateur de l’exercice d’un emploi : « ils ne savent peut-être pas que lorsqu’ils fournissent des 

efforts chez un privé qui leur fait faire plus d’une tâche, ils sont en train de se forger ». Au-delà du 

salaire, c’est encore une fois l’idée de l’expérience qui se trouve mise en avant. C’est une façon 

pour notre interlocuteur d’estimer que, dans le cas d’un débutant, la rétribution ne devrait pas 

compter outre mesure, qu’il vaudrait mieux pour le jeune inséré de voir du côté des autres vertus du 

travail, à l’instar de expérience qui est à considérer tout premièrement. A ce dernier propos, 

d’ailleurs, nous avons cité plus haut un exemple d’une jeune demandeuse d’emploi qui dit voir dans 

les contrats de l’agence une façon, la meilleure peut-être, d’acquérir de l’expérience, d’autant que 

les employeurs privés en font le plus souvent une condition pour tout recrutement. 

Couverture sociale partielle :  

Dans ce sillage de la rétribution et des avantages, un jeune se dit insatisfait par le fait que la 

couverture sociale à laquelle donnent droit les contrats de l’agence ne soit pas complète. Il touche, 

par cela, à un point d’une sensibilité avérée, tant la couverture sociale revêt un grand intérêt.  

Il y a à dire ici qu’entrant, à bien des égards, dans la conception de la « sécurité ontologique 

» que revendiquait Giddens et qu’il définit comme étant « la confiance des êtres humains dans la 

continuité de leur propre identité et dans la constance des environnements d’actions sociaux et 

matériels » (14) , il est généralement constaté chez l’homme cette tendance à vouloir se sécuriser et 

conforter sa sécurité. Dès lors, la sécurité sociale telle qu’instituée par l’Etat sait s’attacher si bien 

l’intérêt de tous. Il s’agit pour chacun de chasser de son esprit le maximum d’appréhensions liées au 



Revue Recherches et études en développement, Vol.5, N°1 Décembre 2018, pp05-17 

13 
 

fait du risque de ne plus pouvoir continuer à vivre sereinement. Il aspire de ce fait à voir s’élargir au 

mieux la sphère des garanties qui lui sont exprimées dans ce sens. 

Pour revenir à notre jeune interrogé, la tare qu’il dit déceler dans les contrats de l’ANEM est 

l’absence d’assurance-retraite. Par conséquent, il se trouve que la carrière professionnelle ne 

commence plus effectivement qu’au-delà des trois années du contrat conclu via l’agence.      

« Ce système de l’ANEM est bon. Il y a toutefois le fait que son assurance n’est pas 

comptabilisée pour la retraite. C’est là qu’ils ont failli... leur assurance n’est pas comptabilisée pour 

la retraite. Pourquoi ?! Vous êtes couvert pendant trois ans, mais c’est pour rien. Vous perdez trois 

ans de façon gratuite. Si ces trois années étaient comptabilisées pour la retraite, cela aurait été très 

bien. C’est là le seul problème avec l’ANEM ».  

                                                                           [Abderrezak, 29 ans, pâtissier].   

Loin d’être infondé, le souci dont parle notre jeune pâtissier a bien eu à faire objet de sérieux 

débats parmi la classe politique du pays, vu que bien des voix n’hésitent pas à parler de forme 

d’injustice. En effet, se voulant très attrayant pour les employeurs, le système des contrats de 

l’ANEM, notamment par les exonérations de ces derniers des charges fiscales et parafiscales liées 

aux employés recrutés via tels contrats, n’est pas toujours du total goût des jeunes qui, de ce point 

de vue précis, se considèrent comme des victimes d’une forme d’ « exploitation institutionnalisée ». 

En clair, ne pas bénéficier d’une assurance-retraite pendant trois années de labeur, voire plus, (15) ne 

peut qu’être mal vu.  

       A juste titre, et confortant les avis qui indiquent du doigt une telle réalité, et traitant de 

la situation du chômage des jeunes en Algérie, M.-S. Musette se penche, dans un article, sur la 

question de l’affiliation à la Sécurité sociale. Il considère que « le chômage n’est pas l’unique 

problème des jeunes. Les jeunes travailleurs exercent pour la plupart sans aucune protection sociale, 

pourtant obligatoire en Algérie » (16). 

Recherche d’emploi très conditionnée : 

D’un tout autre point de vue, il y a à souligner le fait de contrainte qui se trouve être un trait 

du fonctionnement de l’ANEM, et qui concerne la recherche de l’emploi. C’est ce que n’a pas 

manqué de souligner Zahir, un jeune médecin. Il rappelle que l’inscription au niveau de l’agence est 

devenue une obligation procédurale en matière d’emploi. (17)   

« Cela facilite le recrutement, car à défaut on ne vous recrute pas facilement, à moins que ce 

soit sans assurance… donc pour espérer se faire délivrer une attestation de travail, il faut être assuré, 

donc recruté, d’où l’utilité de passer par l’ANEM ». 

                                                                                      [Zahir, 32, ans, médecin]. 

Si donc le principe est celui de faciliter le recrutement pour le jeune diplômé, il se trouve 

bien des cas où cette obligation de passer par l’agence est vécue comme une contrainte. Et encore 

est-il qu’il soit une question de calculs. Et de l’avis du jeune docteur, transiter par l’ANEM est 

propre à améliorer l’employabilité du jeune, et ce, en devenant plus éligible pour d’autres 

recrutements, notamment dans le secteur public.   

Avant cela, et toujours dans une logique calculatrice et stratégique, notre médecin dit que, le 

concernant, c’est pour fuir ses obligations vis-à-vis du service national qu’il a eu recours à 

l’ANEM : 

« Je me suis inscrit au niveau de l’agence uniquement à cause de la carte militaire… vous 

comprenez comment : pour avoir des fiches de paie et pouvoir constituer un dossier de soutien de 

famille ».  
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 Ainsi devient-il si visible que la largeur de la palette de conceptions et de rapports qui 

peuvent être eus avec l’agence. Et cela reste, entre autres, le fait que les jeunes diplômés soient dans 

des situations sociales différentes, se donnent des objectifs variés et nourrissent des souhaits divers.   

 Autres considérations : 

 Outre les points de vue exprimés par les jeunes diplômés interrogés, l’étude nous a permis 

de constater des faits qui, sous certains rapports, sont défavorables à l’agence étudiée. De cela, nous 

nous sommes permis de noter les deux considérations qui suivent.  

Politique de communication à améliorer :    

Ayant eu à aborder avec le responsable ci-dessus cité, la question de la malhonnêteté dans 

gestion de l’agence, notamment les placements que certains jeunes prétendent qu’ils se font en 

catimini, et qui donc ne font même pas objet d’affichage, notre interlocuteur nie catégoriquement 

l’existence de telles pratiques. Il nous explique que, du point de vue technique,  c’est là quelque 

chose qu’il n’est pas possible de faire : toutes les données sont sur un fichier informatique, et il y a 

un logiciel qui fait le classement par priorité, donc pas de liberté pour l’agent d’agir à sa guise. 

Ce qu’il y a par contre, et qui peut bien prêter à confusion, ce sont les cas de « la recherche 

active ». C’est ce que font certains demandeurs, et ils sont dans leur entier droit : c’est réglementé, 

donc autorisé par la loi. Cela consiste en le fait que le demandeur se présente et se propose de faire 

lui-même la recherche. L’agence lui donne un bulletin qu’il ferait remplir par un éventuel 

employeur. Il dispose d’un délai de trois mois pour ce faire, sinon son bulletin devrait être 

renouvelé. La condition dans ce genre de recrutements est que le poste à pourvoir ne figure pas 

parmi les offres faites par l’employeur à travers l’agence. Ce sont donc, généralement, tels cas qui 

font croire aux jeunes que des placements se font par l’ANEM dans des postes importants sans 

même qu’ils ne soient affichés pour le grand public.  

Il est de ce fait constatable que le manque d’informations sur les différents services qu’offre 

l’agence, ce qui peut être, ne serait-ce qu’en partie, imputé à un défaut d’une bonne communication 

de celle-ci, puisse être à l’origine de nombre d’idées négatives que se font les jeunes demandeurs 

d’emploi sur l’agence. Et un tel état est propre à entamer plus ou moins profondément le rapport de 

confiance que le jeune diplômé doit avoir avec l’organisme, et par-delà avec toutes les institutions 

et l’Etat.  

Aussi, pour des observateurs, l’ANEM, cet agent d’intermédiation sur le marché du travail, 

manque de moyens, notamment en termes d’effectifs. Et cela fait que l’agence ne réponde pas assez 

aux attentes. Selon B. Arhab, le « manque de moyens ne facilite pas le travail des agents de 

l’ANEM face à des usagers peu respectueux de la loi et c’est l’agence qui finit par être critiquée 

pour son manque d’efficacité. En effet, le comportement de certains chômeurs et employeurs n’aide 

pas le bon fonctionnement du service public de l’emploi comme l’illustrent quelques-unes de leurs 

pratiques. Pour multiplier leurs chances de décrocher un emploi, ils recourent à plusieurs ruses, ce 

qui fausse les chiffres recueillis » (18). C’est dire ainsi que l’origine des dysfonctionnements dont 

peut souffrir l’agence peut bien lui être extérieure.   

Nécessité pour les employeurs d’être honnêtes : 

Sur la même lignée, et pour les cas où le favoritisme est relevé, quand notamment c’est 

pratiqué en connivence avec les responsables des entreprises, il a le plus souvent à se révéler 

nuisible à l’entreprise recruteuse elle-même. Il est bien un peu attentatoire aux principes d’une 

gestion rationnelle de la ressource humaine que de se priver d’une maximisation de candidats pour 

un poste à pourvoir. Avec cela, c’est l’augmentation du risque de faire « un mauvais choix ». A tel 

propos, au début du XXème siècle, H. Fayol, dans son fameux Administration industrielle et 

générale, (19) a attiré l’attention sur la toute importance du recrutement comme une des principales 
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opérations de l’élément organisation de la fonction administrative de toute entreprise. A ce sujet, il 

dit : « Le recrutement consiste à se procurer les agents nécessaires à la constitution du corps social. 

Cette opération est parmi les plus importantes et les plus difficiles des entreprises ; elle influe 

beaucoup sur leur destinée. Les conséquences d’un mauvais choix sont en rapport avec le rang de 

l’agent, généralement peu importantes pour l’ouvrier, toujours graves pour l’agent supérieur. La 

difficulté du choix augmente avec le niveau hiérarchique de l’agent […] La question du recrutement 

préoccupe toutes les sortes d’entreprises et particulièrement les plus grandes »(20). 

Et depuis, et peut-être bien avant, tous les travaux afférents au personnel, ou ce que l’auteur 

désigne par corps social des entreprises, n’ont eu de cesse de se développer. Il parle des entreprises, 

mais le principe serait bien le même pour toute autre partie recruteuse. Et dans tous les cas, recruter 

est considéré comme un des moments clés de la gestion du personnel : en GRH (spécialité), il est 

question de l’ « acquisition de la ressource humaine », première grande fonction de la GRH.  

Dans cette optique, il tombe sous le sens que le fait de se conformer aux normes de 

l’opération de recrutement, et donc d’agir en tenant compte des principes de la marche et 

fonctionnement de l’agence et de ses dispositifs, serait propre à garantir une certaine optimisation 

dans le choix. Mais dès lors que l’on commence à faire dans le népotisme et le favoritisme, en 

contournant les règles, la voie s’ouvre à l’installation du désordre, de l’anarchie et, par conséquent, 

de la médiocrité. C’est, à vrai dire, la compétence qui se verrait reléguée à un rang second.  

De la sorte, si l’on se plaçait dans la perspective du sens dans lequel vont les avis des jeunes 

sur la question, on se ferait bien quelque idée du fait que les entreprises et autres organismes 

employeurs en soient affectés. Et c’est là un état de choses qui reste loin de s’harmoniser avec les 

objectifs assignés à l’Agence Nationale d’Emploi et, plus généralement, aux choix et politiques 

d’emploi de l’Etat.   

 

 

Conclusion : 

S’étant voulue une sorte d’évaluation de l’une des stratégies de l’emploi de l’Etat, laquelle 

trouve sa manifestation à travers l’ANEM, cette étude aura été une occasion de faire l’exposé des 

avis des jeunes diplômés au sujet de l’agence en question. Ce faisant, nous avons voulu examiner 

les visions des jeunes diplômés par rapport à ce programme particulier d’emploi qui leur est destiné. 

C’est dans ce sens que P. Steiner, citant quelques noms, considère que bien des économistes ont été 

« amenés à intégrer dans leurs modèles théoriques les représentations des agents en termes d’équité 

ou de justice et, en conséquence, à concevoir le marché du travail comme une structure sociale » (21) 

. 

Les avis recueillis ont été d’une diversité caractéristique. Nous en avons fait un rangement en 

deux groupes, selon qu’ils expriment satisfaction ou insatisfaction par rapport à l’ANEM. Ainsi 

avons-nous exposé, dans un premier temps, certaines des positions qui sont favorables à cette 

agence et à la politique qu’elle incarne. A ce propos, les jeunes diplômés y voient notamment une 

solution pour le chômage et un moyen d’acquérir une première expérience dans le monde 

professionnel. Ils parlent aussi d’un cadre d’insertion propre à accompagner le jeune et à le protéger 

lors de son insertion.  

Toutefois, il y a eu d’autres positions au travers desquelles les jeunes diplômés interrogés ont 

exprimé leur insatisfaction de l’agence. A ce titre, ils disent en désapprouver le fonctionnement, ils 

déplorent la modicité des salaires, ainsi que la couverture sociale qui n’est que partielle. Encore 

considèrent-ils que d’un certain point de vue, l’agence conditionne trop la recherche de l’emploi. 

Cela étant, l’enquête nous a permis de faire un arrêt sur une certaine réalité des rapports avec 

l’agence et de la considérer de quelque façon. Il se donne ainsi à voir que, comme traduction d’une 
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stratégie d’emploi, et quand bien même serait-elle théoriquement bien faite, elle est loin, de par sa 

réalité, de satisfaire les jeunes diplômés demandeurs d’emploi. 

Mais là, c’est-à-dire pour ce qui est de cette tendance négativiste chez les interrogés et des 

avis négatifs exprimés, un constat vient atténuer leur crédit. En effet, c’est si remarquable que, 

souvent, les jeunes se révèlent en manque d’informations complètes sur la marche réelle de l’agence 

qu’ils critiquent. De ce fait, c’est plutôt tout le mal-être dont ils disent être victimes qu’ils 

expriment. De la sorte, ils ont du mal à valoriser à juste titre tous les bienfaits des politiques 

publiques qui leur sont destinées. 

Ainsi, et tout compte fait, contrôler continuellement les visions des jeunes à propos de 

questions diverses, demeure propre à assurer le plus de réussite aux actions publiques dont ils sont 

le public cible. Et à ce titre, un contrôle utile n’a pas à se passer d’une bonne exploitation des 

diverses données statistiques de la matière.  

Du reste, et comme rappelé plus haut, il se fait sentir cette nécessité de faire accompagner 

toute action publique par une campagne d’information à son sujet et, pour les agences et autres 

organismes, d’améliorer leur politique de communication. Cela étant toujours propre à mieux 

gagner la confiance des jeunes, donc à avoir leur adhésion. Le but étant de parvenir, dans une 

logique d’optimisation, à rapprocher les vues entre les deux parties. Et, pour les actions, à les 

réaliser dans un esprit d’entente et d’harmonie.     
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Résumé :  

 Le tourisme solidaire est un tourisme ayant pour valeur première la solidarité avec les 

populations locales des régions défavorisées ; il s’agit de mettre en place des projets touristiques 

dans les régions peu ou pas du tout touristiques ou qui ne profitent guère des retombées de l’activité 

touristique vu que celles-ci sont accaparées par les puissants tours opérateurs des pays développés. 

L’objectif premier de ces projets est de permettre aux populations locales de gérer elles mêmes 

l’activité touristique sur leurs territoires afin de bénéficier directement des retombées générées.  

Mots clés : Tourisme solidaire, développement local, tourisme responsable, populations locales, 

retombées directes. 

 

Abstract: 

Solidarity tourism is a tourism whose primary value is solidarity with local populations in 

disadvantaged regions: it is to set up tourism projects in regions with little or no tourism or that do 

not benefit from the benefits of tourism, as these are monopolized by powerful tour operators in 

developed countries. The main objective of these projects is to enable local populations to manage 

the tourism activity on their own territory in order to directly benefit from the resulting gains. 

Keywords: solidarity tourism, territorial development, responsible tourism, local populations, 

direct benefits. 

JEL Classification:  Economic Impact of Tourism, Environmental Tourism, Least Developed 

Countries, Tourism and Development, Tourism and Environment. 

 

1. Introduction: 

Depuis les années 1970, une prise de conscience sur les dérives de l’activité économique sur 

l’environnement et les populations a commencé à voir le jour en donnant naissance au concept de 

développement durable grâce au fameux rapport de Bruntland en 1987. Bien que ce sont les 

activités industrielles consommatrices de ressources naturelles et génératrices de pollution avec tous 

ses types qui étaient au premier rang des accusés, le tourisme en tant qu’activité du secteur tertiaire 

n’a pas été épargné et l’activité touristique est également accusée pour ses dérives économique, 

environnementale et sociale, en particulier pour les pays peu ou pas développés, dits pays du Sud, 

par opposition aux pays développés, dits pays du Nord. 

La prise de conscience des dérives de tourisme (de masse) - que nous citerons plus loin dans cet 

article-, a aboutit sur l’apparition de formes moins nuisibles de tourisme, aussi bien sur le plan 

économique, social, culturel et environnemental. Ces formes s’intègrent dans le contexte d’un 

tourisme plus responsable vis-à-vis de l’environnement et des populations d’accueil : tourisme 

solidaire, communautaire, tourisme en faveur des pauvres, tourisme équitable, écotourisme et 

tourisme durable sont les principales formes d’un tourisme plus responsable. 

Nous avons choisi, dans le cadre de cet article, de nous focaliser sur une de ces formes : le tourisme 

solidaire. 

A travers cet article, nous essayerons de répondre au questionnement suivant : Comment le 

tourisme pourrait il être bénéfique aux populations d’accueil des régions défavorisées ? 

Pour y arriver, ce travail est construit comme suit : 

Nous commençons dans un premier temps par présenter en quelques points les répercussions 

négatives d’une croissance touristique mondiale de plus en plus continue ; 

                                                           
1 f.benaceur14@gmail.com 
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Dans un deuxième temps, nous abordons la question de prise de conscience déclenchée depuis 

quelques années chez les acteurs touristiques concernant les nuisances de l’activité touristique en 

particuliers sur les pays en développement. Nous arrivons ensuite au cœur de notre sujet, à savoir le 

tourisme solidaire ; après avoir présenté quelques définitions du concept, nous présentons de 

manière simplifiée les principes de cette forme, les éléments qui conditionnent la réussite d’un 

projet de tourisme solidaire et ses principaux impacts pour les populations locales. 

Cette section est suivie par une présentation de deux expériences de tourisme solidaire en Algérie ; 

Enfin, nous présentons les résultats d’une question sur le tourisme solidaire qui a été posée à un 

échantillon de 186 personnes habitant dans la commune d’Oran, dans le cadre d’une enquête sur le 

comportement de consommation touristique des habitants de la commune d’Oran. 

2. Les répercussions négatives d’une croissance touristique mondiale de plus en plus 

continue : 

Longtemps réservé à une minorité de privilégiés, le tourisme s’est démocratisé, depuis quelques 

années (notamment à partir des années 1970) au point de devenir un phénomène de masse qui 

touche aussi bien les pays occidentaux que les pays émergents et en voie de développement. Ainsi, 

de 25 millions d’arrivées de touristes internationaux2 en 1950, ce chiffre est passé à 278 millions en 

1980 (OMT, 2015), 435 millions en 1990 (OMT, 2015), 674 millions en 2000 pour arriver à 950 

millions en 2010 (Baromètre tourisme mondial, janvier 2016) et 1.184 millions en 2015 avec un 

taux de croissance 4,4% (OMT 2015). Cette expansion se poursuivrait, selon les prévisions de 

l’Organisation Mondiale du Tourisme, puisque le nombre d’arrivées de touristes internationaux 

devrait atteindre 1.8 milliards en 2030 avec un taux de croissance annuel de 3.3%  entre 2010 et 

2030 (OMT 2015).  
 

Figure N0 01: Le tourisme international à l’horizon 2030 : tendance actuelle et prévisions 1950-2030 

(Faits saillants du tourisme,  OMT, édition 2015) 

 
  

« Le tourisme est comme le feu, il peut faire bouillir ta marmite comme il peut bruler ta maison » 

dit un proverbe asiatique. En effet, bien que les retombées positives liées à la croissance du secteur 

touristique ne sont pas à discuter (création d’emplois directs et indirects, amélioration du niveau de 

vie grâce aux revenus générés, apport de devises, développement des infrastructures…etc.), les 

activités touristiques sont également sources de nombreuses nuisances, en particulier pour les pays 

                                                           
2 L’OMT comptabilise le nombre de déplacements internationaux (arrivées internationales) et non pas le nombre de 

touristes internationaux ; ce sont le nombre d’arrivées aux frontières, avec au moins une nuit passée dans le pays, qui 
sont comptabilisés. De ce fait, le nombre d’arrivées  est plus important que celui des touristes vu que qu’un même 
touriste peut effectuer plusieurs déplacements touristiques dans la même période, qui correspondront au nombre de 
frontières franchies. 
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en développement, dans la mesure où, contrairement aux pays développés, ceux-ci sont moins 

structurés et moins armés pour faire face aux dérives du tourisme.  

Parmi les répercutions négatifs de l’activité touristique, nous citons : 

• Des impacts sur l’environnement (pollutions, destruction des ressources naturelles et  

déformation des paysages) ; 

• Des conflits avec la population locale causée par l’utilisation excessive de certaines 

ressources dans les structures touristiques ; 

•  Une folklorisation des identités et des valeurs locales afin qu’elles correspondent aux 

attentes des touristes ; 

• Des chocs culturels dus à une ignorance des normes culturelles et sociales des uns et des 

autres aussi bien de la part des touristes que des locaux ; 

• Une exploitation de la main d’œuvre locale : les populations locales ne profitent que 

d’emplois précaires, peu qualifiés et sous payés alors que les emplois les plus qualifiés et les 

mieux payés sont réservés pour la main d’œuvre étrangère ; 

• Le travail et l’exploitation sexuelle des enfants ; 

• L’abandon de certaines activités traditionnelles au profit d’activités dans le secteur 

touristique ; 

• Le développement de la mendicité et de la prostitution ; 

• Une répartition inéquitable des recettes touristiques entre les pays du Nord (développés) et 

ceux du Sud (en développement) ; ces derniers ne profitent guère des revenus générés par 

l’activité touristique puisqu’ils sont accaparés par les tours opérateurs des pays du Nord.  

3. Une prise de conscience de nouvelles formes de tourisme : 

Les nuisances causées par l’activité touristique, en particuliers dans les pays du Sud, ont été depuis 

quelques années, à l’origine d’une prise de conscience déclenchée chez tous les acteurs du secteur 

touristique : pouvoirs publics, mouvements associatifs, opérateurs touristiques, populations locales 

mais aussi les touristes. Chez ces derniers, de nouvelles attentes se manifestent depuis quelques 

années, particulièrement dans les pays du Nord.  

 

 

A travers leurs voyages, les touristes veulent aujourd’hui vivre des expériences nouvelles, 

authentiques, loin de la routine de leurs vies et de la modernité à laquelle ils se sont habitués. Ils 

veulent voyager « autrement », loin des grandes destinations et du confort des grands hôtels et 

cherchent plutôt des voyages qui leur permettent dépaysement, évasion, aventure, liberté et 

découverte de terres inconnues, de populations locales, de cultures et de valeurs nouvelles. Mais au 

delà de ces attentes, les nouveaux touristes sont aussi conscients que leurs voyages ne sont pas sans 

conséquences négatives sur les territoires visités. Raison pour laquelle ils manifestent un intérêt 

grandissant  pour  des formes de voyages moins nuisibles sur les plans économique, social, culturel 

et environnemental ; des formes qui s’intègrent dans le contexte d’un nouveau tourisme : un 

tourisme plus responsable. 

Le tourisme responsable regroupe des formes de tourisme intégrant les principes de développement 

durable et dont le principal point commun est la contribution au développement local des 

destinations et des communautés d’accueil. C’est formes sont principalement : le tourisme solidaire, 

communautaire, tourisme en faveur des pauvres, équitable, l’écotourisme et le tourisme durable.  

4. Vers un tourisme solidaire ? 

4.1. Définitions : 

Selon la définition de l’Union nationale des associations de tourisme (UNAT) (in LALIBERTE, 

M., 2005), « le tourisme solidaire regroupe les formes de « tourisme alternatif » qui mettent au 

centre du voyage l’homme et la rencontre et qui s’inscrivent dans une logique de développement 

des territoires. L’implication de la population locale dans les différentes phases du projet 

touristique, le respect de la personne, des cultures et de la nature et une répartition plus équitables 

des ressources générés sont les fondements de ce type de tourisme.» 
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Pour sa part, le FITS (in COLLOMBON, J-M., 2004, p.25) définit le tourisme solidaire comme  

« un mouvement social qui cherche à maîtriser et à valoriser l’économie touristique au profit des 

communautés d’accueil. Il s’inscrit dans une démarche de développement territorial.» Le tourisme 

solidaire se propose comme une forme de tourisme responsable qui se fixe comme valeur première 

la solidarité avec les populations d’accueil afin de contribuer au développement de leurs territoires.  

Cette solidarité se retrouve à trois niveaux : 

• Envers les pays en développement ; contrairement au tourisme de masse, qui vise les 

grandes destinations touristiques, les territoires visés par cette forme de tourisme sont des régions 

isolées, peu ou non touristiques qui ont besoin d’aide pour leur développement. Le but du tourisme 

solidaire est donc de désenclaver ces régions en leur permettant de réaliser leur développement, 

grâce à un tourisme respectueux.  

DE SOUSA SANTOS, MALANDAIN, ROUBY et SCHEOU (2006, p.26) expliquent que « le 

qualificatif solidaire peut se comprendre aussi bien comme une référence au secteur de l’économie 

sociale et solidaire que comme l’expression d’une solidarité avec les destinations touristiques. En 

tant que référence au secteur de l’économie sociale et solidaire, ce qualificatif implique un objectif 

d’utilité collective [qui] s’exprime, dans le cas du tourisme solidaire, par la volonté de contribuer 

au développement des destinations, et avant tout des pays les plus défavorisés. Il s’agit donc 

principalement d’un tourisme à destination des pays en voie de développement.  

• Entre les opérateurs touristiques dans les pays du Nord et leurs partenaires dans les pays de 

destination : les ONG du Nord s’impliquent dans une relation partenariale avec d’autres ONG du 

Sud qui, à leur tour, appuient les communautés locales ; 

• Entre les touristes et leurs hôtes ; autant que valeur première du tourisme solidaire, la notion 

de solidarité se traduit non seulement par une volonté de nouer des relations de coopération entre 

des acteurs au Sud qui veulent désenclaver leurs territoires et des partenaires sociaux dans les pays 

du Nord qui veulent les aider à y parvenir, mais également par une volonté des voyageurs d’être 

plus responsables à l’égard des populations visitées et de leurs environnements. Dans le cadre d’une 

démarche de tourisme solidaire,  les touristes sont reçus par les communautés locales, plus autant 

que visiteurs que de clients, ils participent au développement local de ces communautés, tout en 

partageant la vie de dernières, découvrant leurs modes de vie et leur univers culturel, ainsi que les 

problèmes et les contraintes auxquels elles font face au quotidien. Cette participation peut prendre 

plusieurs formes : une contribution financière (cas le plus fréquent) ; dans ce cas le prix du séjour 

intègre une majoration qui est attribuée au financement des projets de développement (construction 

de centres de santé, d’écoles, puits, achats de médicaments, de fournitures scolaires, coopérative 

agricole, irrigation, assainissement, entretien du patrimoine naturel et culturel), des actions de 

bénévolat sur place, envoi de matériel au retour, mais avant tout par la rencontre et la mise en place 

d’une relation de dialogue. Le don d’argent «de la main à la main» est exclu car ce la favorise  

développement de la mendicité. 

L’idée de mise en place d’un projet de tourisme solidaire pourrait venir de la population locale elle-

même comme elle pourrait avoir pour origine un organisme ou une personne extérieure au territoire.  

Dans le premier cas, la population s’organise afin de monter des projets touristiques. Elle cherche 

l’appuie d’organismes extérieurs, tels que des ONG et associations, afin de l’aider à établir un 

projet touristique  lui permettant de percevoir des retombées positives directes en termes de création 

d’emplois et de revenus, de protection et de préservation de son patrimoine naturel et culturel, mais 

aussi en matière d’amélioration de son image auprès du monde extérieur. 

 Dans le deuxième cas, l’idée de projet de tourisme solidaire vient de l’extérieur du territoire, 

souvent de la part d’ONG et d’associations actives dans le domaine d’aide au développement des 

pays défavorisés. Ces organismes mettent en place, en collaboration avec des organisations de base 

dans les régions peu, voire non touristiques, des projets touristiques, commercialisent des séjours 

solidaires auprès des touristes et sensibilisent ces derniers aux méfaits du tourisme de masse et  les 

informent sur les principes du tourisme solidaire. 

Qu’il soit initié par la population locale ou par un organisme extérieur, la réussite d’un un projet de 

tourisme solidaire est fortement conditionnée par la réunion de certains éléments : 
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• L’existence de partenaires engagés et sensibles aux principes de tourisme solidaire : le 

développement du tourisme solidaire s’appuie sur des réseaux engagés de nature associative aussi 

bien dans les pays du Nord que dans les pays en développement. Le rôle des associations actives 

dans les pays développés consiste à informer et sensibiliser les touristes, commercialiser des 

voyages solidaires et d’assurer un travail d’accompagnement et de soutien aux acteurs locaux du 

Sud dans le choix des projets- touristiques et développement- à travers des actions de 

sensibilisation, formation et d’organisation d’activités. 

• Une information claire et une implication totale de la population locale  dans toutes les 

étapes du projet ; le choix, fonctionnement, retombées attendues…..etc. Tout doit se faire en 

coopération avec la population locale, par le biais de ses représentants locaux. La CNUCED 

(CNUCD, 2004, p.9) définit d’ailleurs le tourisme solidaire en se basant sur ce principe 

d’implication de la communauté locale dans la définition des projets « Dans le tourisme solidaire, 

le territoire définit son offre en partenariat avec les acteurs locaux et utilise les bénéfices pour son 

propre développement » Dans le cas contraire, c'est-à-dire, le cas où un acteur travaille de manière 

isolée, sans rendre compte de ce qu’il fait aux acteurs locaux, il y a un fort risque de démobilisation 

et de marginalisation du projet. La population doit être au courant de tout ce qui se passe, depuis le 

choix du projet jusqu’à l’évaluation des résultats, celui ci doit être construit avec la population et 

validé par elle, tel que l’explique Laurent DOLLFUS (DOLLFUS, L., 2010) « La population 

locale n’est pas spectatrice passive du défilé des touristes mais initiatrice et co-organisatrice de la 

rencontre»  

• Outre l’information et la transparence vis-à-vis de la population locale, ce souci doit être 

observé également à l’égard des touristes. Pour qu’un projet de tourisme solidaire réussisse, il est 

impératif d’informer les touristes et de les sensibiliser aux enjeux de cette démarche mais également 

rendre compte des résultats obtenus. Afin d’éviter une éventuelles démobilisation des voyageurs, il 

est primordial qu’ils constatent une avancée en termes de développement du territoire afin qu’ils se 

rendent compte de la différence avec le tourisme conventionnel. 

• Des actions de formation qui permettent aux acteurs concernés de mieux agir ; 

• Une évaluation permanente des actions entreprises. 

4.2.  Les impacts du tourisme solidaire: 

Les retombées positives du tourisme solidaire sont tout aussi importantes sur le plan économique, 

que sur les plans social, culturel et environnemental. Elles pourraient être résumées comme suit : 

• Améliorer le niveau et la qualité de vie des populations locales dans la mesure où les 

retombées financières générées par l’activité touristique permettent le financement de projets de 

développement qui contribuent à l’amélioration du niveau de l’éducation, de la santé, la 

préservation des ressources naturelles et de l’environnement, la valorisation du patrimoine 

culturel…etc. Le tourisme solidaire permet ainsi non seulement de créer des emplois locaux, 

d’avoir une rémunération juste et de maintenir les populations, notamment les jeunes sur leur 

territoire, empêchant ainsi leur exode, saisonnier ou permanent, mais permet aussi de faire sortir les 

populations locales de leur isolement en les aidant à s’ouvrir sur le monde extérieur ; 

• Contrairement au tourisme de masse dont les activités exploitent les ressources et les atouts 

locaux pour le bénéfice des grandes entreprises touristiques, le tourisme solidaire a pour ambition la 

réalisation d’un développement basé sur la préservation et la valorisation des potentiels locaux 

(ressources humaine, culturelle et environnementale) par les populations locales et au profit de 

celles-ci ; 

• Au-delà de la participation au développement local des communautés d’accueil, le tourisme 

solidaire vise, grâce à la rencontre et l’échange, le renforcement des liens sociaux, de fraternité et 

du dialogue interculturel. C’est pourquoi la rencontre et l’échange représente l’un des principes de 

base du tourisme solidaire. Dans ce contexte, il est important de signaler que, contrairement au 

tourisme de masse, le tourisme solidaire est organisé à petite échelle : les touristes sont reçus par 

petits groupes, ne dépassant généralement pas dix personnes par groupe. Cela permet non seulement 

de favoriser un échange de qualité avec la population, mais aussi de minimiser les nuisances sur 
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l’environnement naturel, de préserver les ressources et de ne pas perturber la vie quotidienne des 

locaux. Pour atteindre cet objectif, la formation des accompagnateurs (guides) sur les enjeux du 

tourisme solidaire est indispensable ; pour que la rencontre se fasse dans de bonnes conditions, il 

faut « prendre son temps » pour être à l’écoute de l’autre. 

Ceci dit, la réduction du nombre de touristes n’est pas une garantie suffisante pour assurer un 

échange de qualité et une préservation de l’environnement naturel ; même à petits groupes, les 

touristes peuvent nuire aux territoires qu’ils visitent, aussi bien sur le plan environnemental que 

social, s’ils ne sont pas informés et sensibilisés à l’importance du respect de leurs hôtes ; de leurs 

valeurs, traditions, coutumes et environnement. L’information et la sensibilisation des touristes est 

très importante car elle conditionne la réussite d’une démarche de tourisme solidaire ; En ayant 

connaissance des différences, des spécificités des milieux qu’ils visitent et des règles à respecter, les 

touristes font que l’échange se déroule dans de bonnes conditions. Franck MICHEL (in SCHEOU, 

B., 2009, p. 288) parle d’une éducation touristique « En tant que citoyen, il se doit d’agir en être 

responsable, en respectant ses hôtes d’un jour ou d’une vie, leur culture et leur environnement. La 

responsabilisation des voyageurs est au cœur même d’une éthique du voyage à développer, à 

diffuser, à enseigner. Ici et ailleurs. Une éducation touristique s’impose par conséquent 

aujourd’hui à tous les partants, aux élèves, aux professeurs ou aux parents…». Le respect est l’un 

des principes de base du tourisme solidaire, car contrairement au tourisme de masse qui contribue, 

le plus souvent, à la déperdition des identités locales, le tourisme solidaire, contribue grâce à 

l’information et la sensibilisation des touristes à leur respect, leur  préservation et leur  valorisation. 
Figure N0 02: récapitulatif des principes du tourisme équitable et solidaire (DE SOUSA SANTOS, 

MALANDAIN, ROUBY et SCHEOU, 2006, p.29) 

 

 
 

5. Des expériences algériennes : 
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Les expériences de tourisme solidaire en Algérie se comptent évidemment sur les bouts de doigts. 

Nous avons pu lors de notre recherche en identifier quatre  projets : - Le ‘’tourisme solidaire en 

Kabylie’’, un projet né, en 2006, de la collaboration entre trois partenaires : le collectif des 

‘’ Femmes du Printemps noir’’, le forum ‘’Femmes Méditerranée de Marseille’’ et l’association 

Amusnaw, avec pour objectif de créer des activités génératrices de revenues pour les femmes 

artisanes grâce à la mise en place de gites ruraux, l'hébergement et la restauration chez l'habitant, 

l'artisanat, la commercialisation des produits du terroir, des visites guidées et des animations 

culturelles ; 

-  Le projet « Gite Kabyle», né en 2008, à Jebla, un village situé dans les auteurs de la commune de 

Beni Ksila en Kabylie ; 

-  Le projet d’Aït Hamou un village situé dans la commune d'Iferhounene, à 70 km au sud-est de la 

wilaya de Tizi-Ouzou ; 

-  Le projet ‘’Sac à tour’’, né en 2016 et porté par des jeunes algériens.  

Dans les lignes qui suivent, nous avons choisi de présenter deux de ces initiatives de tourisme 

solidaire en Algérie : les projets Jebla et ‘’Sac à tour’’. 

Alors que le premier (Jebla) émane de l’initiative de la population locale de faire connaitre le 

village en développement une activité touristique respectueuse des ressources et du patrimoine et 

créatrice d’emplois et de revenus pour les locaux, le second projet (Sac à tour) est une initiative 

portée par un organisme externe aux populations visées ; il s’agit en fait de proposer des voyages 

organisés mais engagés en tourisme solidaire comme le traduit le Slogan du projet ‘’Un voyage 

organisé mais engagé-un tourisme social et solidaire’’.  

5.1. Vieux de quatre siècles, Jebla, un village de la kabylie tente l’expérience de tourisme 

solidaire… 

A vingt minutes des plages de Béjaia, Jebla est un village suspendu à 700 mètres d’altitude, dans les 

montagnes de la commune de Beni Ksila, entre la wilaya de Tizi Ouzou et Béjaia. Le village 

compte 140 maisons dont uniquement quatre ou cinq sont habitées de manière permanente. Les 

autres constituent une sorte de maisons de repos ou de vacances pour ceux qui sont partis en ville 

(mais qui s’y rendent au village chaque mois) ou à l’étranger. 

En 2008, l’association Tajmaat n’Djebla voit le jour suite à la candidature du village au projet 

algéro-européen ONG2 ;  un programme d’appui aux associations algériennes de développement. 

Le dossier étant retenu, le village bénéficie d’une somme de 3 800 000 DA3 destinée à rénover et 

aménager, en un an, 20 habitations pratiquement en ruines afin d’en faire des maisons d’hôtes, 

d’une capacité d’accueil globale de 100 touristes, au maximum. 80% du cout total est à la charge de 

l’ONG2, 15% à la charge de l’assemblée populaire de la wilaya de Bejaia et 5% à la charge de 

l’assemblée du village.   

En 2011, le projet est lancé après que les jeunes de Jebla aient bénéficié d’une formation sur le 

thème de tourisme solidaire et de développement local et ce avec l’appui du réseau Agir 

Responsable en Méditerranée pour le Développement du Tourisme Solidaire AREMDT.  La 

formation avait comme objectif de promouvoir les principes du tourisme solidaire et sensibiliser les 

acteurs locaux de la Kabylie afin de réaliser  un tourisme solidaire sur leur territoire en conformité 

avec les principes de la charte sur le tourisme solidaire adoptée par l’AREMDT. 

 Les résultats du projet :  

• En matière de création d’emplois, le projet de tourisme solidaire a garanti des emplois 

pour une quinzaine de personnes durant une année (deux maçons, trois femmes, qui ont de 

l’expérience en matière de décoration artisanale berbère, et d’autres ouvriers) ; 

• En matière d’utilisation de ressources locales :  

En respectant les principes du tourisme solidaire, le projet instauré par le village a permis 

l’utilisation de matériaux locaux, produits dans la région,  et ceci tant pour la restauration que pour 

la décoration : De la peinture– la kaola-, extraite d’un gisement situé à proximité du village, en 

                                                           
3 ZORELI, M-A., (2017). L’économie solidaire en Kabylie, Don, réciprocité et résilience systémique, 

http://www.journaldumauss.net  

http://www.journaldumauss.net/?_Mohamed-Amokrane-Zoreli_
http://www.journaldumauss.net/
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passant par les tapis, paniers en osier et les poteries. Cette dernière est fabriquée par deux familles 

de Tabaka, un village situé à 8 km de Jebla. 

Cependant, en termes d’activité touristique, le village n’a reçu aucun touriste depuis le lancement 

du projet en 2011 et jusqu’à 2017 (dernières information en notre possession), et ce malgré les 

efforts de l’association et des habitants pour promouvoir leur village grâce à la fête de printemps 

organisé chaque année depuis 2009 (bien qu’en 2014, la fête a drainé 3500 visiteurs). Le président 

de l’association explique que cela est du au manque de moyens financiers empêchant 

l’aboutissement du projet. En 2017, les travaux étaient à l’arrêt ; seulement deux maisons étaient 

prêtes pour accueillir des touristes et huit attendaient d’être équipées. A préciser, que certains 

villageois et immigrés séduits par le projet et dont les maisons n’ont pas été retenu par le 

programme ONG2 ont décidé de restaurer eux-mêmes leur maisons. Enfin, bien que le projet de 

tourisme solidaire entreprit par l’association Tajmaat n’Jebla n’a pas encore réellement vu de 

résultats concrets en termes d’activité touristique, son président  indique que l’objectif de ses 

bénévoles ne se limitent pas uniquement au tourisme solidaire, ils veulent aussi se lancer dans des 

projets d’économie sociale grâce à la relance d’activités traditionnelles tel que le tissage, la poterie 

et l’agriculture afin de lutter contre l’exode des villageois vers la ville. 

 

5.2. Le projet ‘’ sac à tour’’ : un projet de tourisme solidaire porté par des jeunes algériens 

avec l’appui de l’association française alter’solidaire : 

Le projet ‘’ Sac à Tour’’  est le fruit de la formation  «Tourism Camp » organisée, en 2016 à 

Bejaia, par  l’association Tourism By Algerian Youth (Tourism AY);  Une formation de 4 jours, 

pendant lesquels, les participants ont été accompagnés dans la concrétisation de leurs idées et 

projets touristiques.  

C’est un projet de tourisme solidaire proposant des voyages organisés (de 4 jours) mais engagés 

dans le développement local des villages algériens dont les habitants sont en situation de 

vulnérabilité socio-économique (revenu faible et forte précarité). 

A travers ses actions, les porteurs de projet visent : 

• Faire découvrir les régions isolées de l’Algérie, dans le cadre d’un tourisme solidaire centré 

sur l’échange, le partage, la solidarité avec les populations locales, ainsi que de l’implication de 

celles-ci ; 

• La création de revenus pour les locaux en les impliquant dans les activités touristiques : 

transport, restauration, animation, artisanat…etc. ; 

• Initiation à l’organisation d’événements pour les jeunes du village (gestion des séjours, 

accompagnement touristique, déplacements, etc.); 

Pour sa première édition, en partenariat avec l’association française Alter’Solidaire, les porteurs du 

projet ont choisi d’emmener un groupe de 30 touristes algériens (lors d’un voyage solidaire, un 

groupe ne devrait normalement pas dépasser 10 à 15 personnes) au petit village d’Aidassen dans les 

montagnes de la Kabylie : Un village touché par l’isolement, la précarité des habitations, le 

chômage de ses jeunes diplômés et l’exode de ses habitants vers les villes algériennes ou à 

l’étranger. 

Lors d’un séjour de 3 nuitées, les voyageurs ont eu droit à: 

- Une visite culturelle pour découvrir la Kalâa des Beni Abbès, 

-  La participation à la cueillette des olives avec les habitants du village,  

- La visite d’une huilerie traditionnelle pour connaitre le processus de fabrication de l’huile 

d’olive, 

- Une soirée –débat avec les villageois autour de la thématique du tourisme Solidaire, 

- Une  Soirée du réveillon avec une troupe d’animation musicale locale.  
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Le tout est proposé au prix de 15800 Da4, en plus du transport Alger-Bejaia-Alger, l’hébergement 

dans un hôtel 1étoile et la restauration. Le financement des touristes représente selon les 

organisateurs 30% des financements du projet. Les autres sources sont :  

• Le financement Participatif (aide financière d’un public séduit par un projet) à hauteur de 

30% ; 

• Le sponsoring à hauteur de 40% 

Ses fonds servent à  financer, entre autres, les activités suivantes : 

• La restauration : des plats traditionnels de la région sont préparés par les femmes du 

village (déjeuner et diner) ;  

• Le transport : vers la région et éventuellement sur place est assuré par des locaux qui 

connaissent la région ; 

• L’Animation: des groupes locaux sont conviés pour animer les soirées ; 

• L’hébergement : les touristes ont été hébergés dans un hôtel (01étoile). Ainsi, à l’exception 

de l’hébergement qui ne prévoie pas de séjours chez l’habitant ou dans des maisons d’hôtes, les 

autres prestations fournies aux visiteurs sont assurés par les locaux, ce qui permet de créer, pendant 

le séjour, des revenus pour les familles. 

Pour ‘’Sac à tour’’, le tourisme solidaire se traduit par la création de revenus pour les villageois en 

ayant recours à des prestations locales durant le séjour. La participation à des projets de 

développement n’est pas systématique (construction d’école, centre de santé, …), bien qu’elle soit 

une des caractéristiques principales du tourisme solidaire. Ainsi, pour sa première édition, ‘’Sac à 

tour’’ s’est engagé à faire don pour une école primaire du village si l’objectif de collecte de fonds 

est dépassé « Si nous dépassons notre objectif de collecte, nous nous engageons à faire don pour 

une école primaire du village selon les besoins (réparations, chauffage ou autres  besoin de 

l'école)5» 

6. Les habitants de la commune d’Oran : pour ou contre un tourisme solidaire en 

Algérie : 

6.1.  Présentation de l’enquête : 

Dans cette dernière partie de l’article, nous présentons les résultats de la dernière question posée 

aux habitants de la commune d’Oran lors d’une enquête sur le comportement de consommation 

touristique de ces derniers. Cette enquête a été réalisée auprès d’un échantillon constitué (par la 

méthode des quotas) de 186 personnes (80 hommes et 106 femmes), âgées de 15 ans à 69 ans, 

appartenant à différentes catégories socioprofessionnelles, regroupées dans deux sous échantillons : 

les actifs (108) et les inactifs (78). 

La question posée est : ‘’Le  tourisme solidaire  aide au développement des régions sous 

développées, mais il est parfois un peu plus cher : êtes vous d’accord pour ce tourisme ? Un  peu/ 

Beaucoup/ Pas du tout’’ 

En posant cette question, notre objectif était de savoir si les habitants de la commune d’Oran étaient 

d’accord pour le développement d’un tourisme solidaire  en Algérie même si un voyage solidaire 

pourrait couter un peu plus cher qu’un voyage ‘’classique’’ (c’est d’ailleurs l’idée reçue chez le 

public), mais ceci n’est pas une règle. Pour Pascal LANGUILLON, président et fondateur de 

l'Association française d'écotourisme (AFE) « Si l’on compare le voyage solidaire à un produit de 

masse « tout compris » comme ce que proposent de grands voyagistes à Cancun au Mexique ou en 

République dominicaine, c’est plus cher. En revanche, à destination et à catégorie d’hébergement 

égale, il n’y a pas de différence de prix entre les deux types de tourisme.» (BOSTNAVARON, F., 

2007). 

De même, pour L’ATES (Association pour le Tourisme Equitable et Solidaire) «Les tarifs des 

voyages équitables et solidaires n’ont rien à envier aux tours opérateurs classiques, les prix étant 

                                                           
4 Lors d’un voyage individuel, le prix à payer pour le transport et l’hébergement dans le même hôtel est de 6600Da 
(2000 da pour une chambre single et environs 600Da de transport par bus pour un aller-retour Alger-Bejaia). Source : 
d’après l’hôtel RABAH SYPHAX 
5 https://www.kisskissbankbank.com  

https://www.kisskissbankbank.com/
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sensiblement les mêmes. Pour un séjour de randonnée de 15 jours au Pérou, les prix du tourisme 

équitable et solidaire s’avèrent même en moyenne 5,4% moins cher que le reste du marché (à 

parcours et prestations comparables).» (L’ATES) 

Pour Françoise El Alaoui, consultante spécialisée en tourisme durable et équitable, «Le tourisme 

équitable, responsable ou solidaire n’est pas forcément un voyage exotique et lointain. Le touriste 

peut aussi se prendre en main : louer un gîte en Ardèche et y aller en train, c’est émettre très peu de 

CO2, respecter les populations locales et s’assurer que l’argent sera directement injecté dans 

l’économie du pays.» (Noualhat, L., et Launay, G., 2008) 

Ainsi, un voyage solidaire pourrait couter moins cher si le touriste se prend en charge et choisi un 

mode d’organisation individuelle que s’il fait appel à un voyagiste6 proposant un package ‘’tout 

compris’’ (là encore, cela dépend des voyagistes). 

6.2.  Résultats et discussion : 

Les réponses collectées pour cette question ont permis d’avoir les résultats suivants : 
Figure N0 03: Degré d'approbation pour le tourisme solidaire 

 

 
D’après les résultats, nous constatons que 70.4% des personnes interrogées sont d’accord pour un 

tourisme solidaire en Algérie, même si ce dernier coute un peu plus cher que le tourisme 

conventionnel, contre 29%.6% qui ne sont pas du tout d’accord pour ce type de tourisme. 
Figure N0 04: Degré d'approbation pour le tourisme solidaire selon le sexe  

 

 

 

                                                           
6Le tourisme solidaire peut également venir de l’initiative du secteur marchand ; dans ce cas, le voyagiste prélève un 

certain pourcentage de son bénéfice pour le reverser à des ONG ou à des microprojets de développement. 
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D’après les résultats ci-dessus, nous constatons que : 

- Parmi les personnes n’étant pas du tout d’accord pour un tourisme solidaire (soit 55 

répondants), 34.5% sont des hommes et 65.5% sont des femmes. Par rapport au total des 

personnes interrogées (soit 186), ces chiffres sont respectivement de 10.2% et 19.4%. ; 

- Pour les personnes étant ‘’peu d’accord’’ pour un tourisme solidaire, les résultats indiquent 

que 43.8% des hommes contre 56.3% des femmes sont peu d’accord. Par rapport à 

l’échantillon total, ces chiffres sont respectivement de 15.1% et 19.4% ; 

- Enfin pour la catégorie de personnes ‘’très d’accord’’ pour un tourisme solidaire, les 

résultats passent à 49.3% pour les hommes et 50.7% pour les femmes, soit respectivement 

17.7% et 18.3% du total des interrogés.  

Dans ce qui suit, nous avons voulu tester s’il existe ou pas une différence significative entre le degré 

d’approbation du tourisme solidaire des femmes et des hommes de la commune d’Oran. Nous 

avons, pour cela, réalisé un test T pour échantillons indépendants en émettant les hypothèses 

suivantes : 

- H0 : il n’existe pas de différence significative entre les moyennes des femmes et des 

hommes par rapport au degré d’approbation du tourisme solidaire ; 

- H1 : il existe une différence significative entre les moyennes des femmes et des 

hommes par rapport au degré d’approbation du tourisme solidaire. 

 
Tableau N0 01 : Test T pour échantillons indépendants 
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D’après le tableau la valeur p étant supérieur à 0,05, l'hypothèse H0 est acceptée ; il n’existe pas de 

différence significative entre les moyennes des femmes et des hommes par rapport au degré 

d’approbation du tourisme solidaire. Ce qui veut dire que ces deux groupes viennent de la même 

population. 
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Figure N0 04: Degré d'approbation pour le tourisme solidaire selon l’âge 

 

 
 

- Parmi les personnes ayant déclaré être ‘’très d’accord’’ pour un tourisme solidaire, 16% ont 

entre 60-69 ans (retraités), 15% entre 35-39 (80% sont des cadres/cadres supérieurs) et 50-

59 (50% retraités, 20% de cadres supérieurs et moyens). Le reste représente 10% et moins.  

- Parmi les personnes ayant déclaré être ‘’un peu d’accord’’ pour un tourisme solidaire, 22% 

ont entre 20-24 ans (75% sont des étudiants), 16% entre 15-19 (86% sont des employés) et 

50-59 (50% retraités, 20% de cadres supérieurs et moyens).  

- Parmi les personnes ayant déclaré être ‘’pas du tout d’accord’’ pour un tourisme solidaire, 

25% ont entre 20-24 ans (71% des étudiants), 22% ont 15-19 (67% sont des étudiants et 

33% des femmes au foyer) et 13% ont 25-29 (57% sont des employés et 27% de cadres 

moyens).  

Afin de tester s’il existe une différence entre les âges en termes d’approbation du tourisme solidaire, 

nous avons réalisé un test Anova sous les hypothèses suivantes : 

- H0 : il n’existe pas de différence significative entre les âges en matière d’approbation du 

tourisme solidaire ; 

- H1 : il existe une différence significative entre les âges en matière  d’approbation du 

tourisme solidaire.  

 

 
Tableau N0 02 : Test Anova 

 
Degré d'approbation pour le tourisme solidaire 

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-

groupes 

18,382 8 2,298 3,954 ,000 

Intra-

groupes 

102,844 177 ,581   

Total 121,226 185    

 

- La valeur p étant inférieur à 0,05 =00), l'hypothèse H0 est rejetée; il existe une différence 

entre le degré d’approbation du tourisme solidaire des personnes d’âges différents. 

Les catégories d’âges qui présentent des différences sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
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Variable dépendante:   degré d'approbation pour le tourisme solidaire   

LSD   

(I) age des 

répondants 

(J) age des 

répondants 

Différence 

de 

moyennes 

(I-J) 

Erreur 

standard 

Significat

ion 

Intervalle de confiance 

à 95% 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

15 à 19 

     ,09 

25 à 29 -,478* ,218 ,030 -,91 -,05 

30 à 34 -,528* ,233 ,025 -,99 -,07 

35 à 39 -,751* ,227 ,001 -1,20 -,30 

40 à 44 -,603* ,248 ,016 -1,09 -,11 

45 à 49 -,978* ,289 ,001 -1,55 -,41 

50 à 59 -,741* ,236 ,002 -1,21 -,28 

60 à 69 -1,193* ,258 ,000 -1,70 -,68 

20 à 24 

35 à 39 -,439* ,206 ,035  ,71 

45 à 49 -,667* ,272 ,015 -,55 ,22 

50 à 59 -,430* ,216 ,048 -,64 ,20 

60 à 69 -,881* ,240 ,000 -,85 -,03 

25 à 29 45 à 49 -,500 ,284 ,080  ,91 

30 à 34 60 à 69 -,664* ,266 ,013 ,07 ,99 

40 à 44 60 à 69 -,589* ,279 ,036 ,11 1,09 

60 à 69 
25 à 29 ,714* ,253 ,005  1,70 

    ,41 1,35 

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05. 

 

 
Figure N0 07 : degré d'approbation pour le tourisme solidaire selon tranche de revenu mensuel 

 

 
 

- Les résultats ci-dessus montrent que 49% des personnes ayant déclaré ne pas être ‘’du tout’’ 

d’accord pour un tourisme solidaire sont des personnes sans revenu : il s’agit de femmes au 

foyer (33%) et d’étudiants (67%) ; 

- 38% des répondants n’étant pas du tout d’accord pour tourisme solidaire ont un revenu 

mensuel de 18000 à 35999 DZ. Il s’agit essentiellement de cadres moyens (57%) et 

d’employés (33%). 
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- 33% des répondants ayant déclaré être ‘’un peu d’accord’’ pour un tourisme solidaire sont 

des personnes sans revenu dont 95% sont des étudiants. 

- Aussi dans cette catégorie ‘’un peu d’accord’’, 22% des répondants ont un revenu mensuel 

de 36000 à 53999 DZ ; il s’agit à 64% d d’employés et 14% de cadres /cadres supérieurs et 

cadres moyens. 

- Les catégories qu’englobent les 16% ayant un revenu de 72000 à 121999 DZ (et qui sont 

peu d’accord) sont essentiellement des cadres et cadres supérieurs (70%) ; 

- Enfin pour la catégorie de répondants ayant déclaré être ‘’très d’accord’’ pour un tourisme 

solidaire, 42% ont un revenu de 54000à71999DZ. Il s’agit essentiellement de retraités et 

cadres/cadres supérieurs (32%), d’employé et indépendants (18% et 14%). 

 

- L’autre catégorie représentant une part importante de personnes ‘’très d’accord’’ pour un 

tourisme solidaire est celle de personnes ayant un revenu entre 72000 et 121999DZ (24%). 

Elle englobe essentiellement des cadres/cadres supérieurs (62%) et des retraités (25%). 

 

7. Conclusion : 

 

A travers le cas du tourisme solidaire, il est possible de remédier aux répercussions négatives du 

tourisme de masse sur les pays peu ou pas développés, de même que créer une activité touristique 

génératrice d’effets positives pour les régions peu touristiques et isolées (emplois, revenus, respect 

de valeurs locales, préservation de ressources locales et d’environnement naturel et de 

développement des territoires). 

Le tourisme solidaire n’est pas forcément plus cher que le tourisme classique ; le principe en termes 

de fixation de prix d’un voyage solidaire est qu’il soit ‘’juste’’ sans pour autant être plus cher. Le 

prix doit être compatible avec le rapport coûts/bénéfices des prestataires locaux mais doit également 

être fixé en fonction d’un arbitrage entre prix du marché et financement d’une rente de solidarité. 

Pour le cas de l’Algérie, les initiatives de tourisme solidaire commencent à voir le jour, notamment 

en Kabylie, mais elles se comptent par contre sur les bouts de doigts. Les deux projets que nous 

avons présentés dans cet article nécessitent encore plus d’appuis pour être conformes aux principes 

du tourisme solidaire. Pour le projet de Jebla, malgré l’appui européen et maghrébin dont il 

bénéficie, ce dernier peine à être lancer faute de moyens financiers nécessaires pour finir les 

maisons d’hôtes destinées à l’accueil de touristes. Concernant le projet ‘’Sac à tour’’, les 

organisateurs omettent de notre point de vue deux principes primordiaux dans projet de tourisme 

solidaire : l’instauration de relations durables avec les populations locales leurs permettant de 

bénéficier des retombées de tourisme sur le long terme et l’utilisation des bénéfices de l’activité 

touristique pour financer des projets de développement local. Ainsi, en l’absence de projets de 

développement, les revenus ne sont créés qu’à travers les prestations fournies par les locaux durant 

le séjour. 

Enfin, il est important de préciser que bien que la demande mondiale pour les voyages solidaires est 

en constante progression7, le tourisme solidaire n’a pas pour objectif de répondre à une demande 

quantitativement massive, car on aboutirait dans ce cas sur les mêmes effets  négatifs  que le 

tourisme conventionnel. Pour empêcher ce risque, les spécialistes insistent sur l’importance de 

sensibiliser les populations locales sur les limites d’un développement touristique non maitrisé.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Une demande qui reste cependant marginale en comparaison au tourisme conventionnel.  
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Objectifs de la revue 

- Participer à dynamiser la recherche, notamment en matière de développement rural ; 

- Editer les travaux de recherches et les études empiriques dans le domaine du 

développement, en donnant priorité celles liées au développement rural ; 
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- Recherches scientifiques innovantes et études pratiques originales ; 

- Fiches de lecture d’ouvrages ; Fiches de lecture d’ouvrages ; 

- Rapports sur colloques et conférences ; 

- Synthèse de thèses et de mémoires en développement rural ; 

- Rapports et Synthèses sur les activités du laboratoire 
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 في عكار( جي ميدانياملرأة الريفية العاملة وتحدياتها التنموية على األمن األسري )بحث سوسيولو 

  فداء إبراهيم املصري.

 تأثيرات أنظمة الرقابة املصرفية التقليدية على نمو الصناعة املصرفية اإلسالمية في الجزائر

 2015-2007دراسة تطبيقية حول بنك البركة الجزائري خالل الفترة 

 شودار حمزة، حططاش عبد السالم

 دور التدقيق الداخلي في تحقيق التطبيق الفعلي لحوكمة الشركات داخل املؤسسات

 بوشمبة بدرة

  في إكساب املؤسسة ميزة تنافسيةبين الذكاء االقتصادي ونظرية األلعاب ودورها العالقة التكاملية 

 -النقال بالجزائرتحليل تنافسية سوق الهاتف  -

 أمين عويس ي، إسماعيل مومني

 2017-2000تحليل مؤشرات حوكمة اإلنفاق العمومي في الجزائر واململكة العربية السعودية 

 رقوب نريمان

 ومتطلبات تفعيلها بورصة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائرواقع 

 زهير بن دعاس

 عـربي منظـور  -الجديدالقتصاد البناء االستراتيجي ل ومتطلباتالتنمية املعتمدة على الذات 

 عبد الهادي مسعودي، عالوي عبد الفتاح، حميدات عمر

Les stratégies de l’Etat en matière d’emploi vues par les jeunes chômeurs.  

Exemple avec les jeunes diplômés et leurs avis sur l’ANEM. 

Mouna BOUKEMOUCHE,  Dr.El Ghani HAMMAMOUCHE 

Le tourisme solidaire : levier de développement des territoires 

BENACEUR Fatima Zohra 
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