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قواعد وشروط النشرفي املجلة
مجلة األصيل للبحوث االقتصادية واإلدارية مجلة علمية دولية  ،مـحكمة نصف سنوية ،تهتم بنشر
البحوث والدراسات العلمية األكاديمية في ميدان العلوم :االقتصادية ،التجارية ،التسييرية اإلدارية،
والعلوم ذات الصلة ،باللغات :العربية ،الفرنسية واإلنجليزية وفق الشروط اآلتية:
أن يكون املقال املرسل للنشر أصيال ولم يسبق نشره ولم يوجه للنشر في جهة أخرى ،كما لم يقدمكورقة بحثية في ملتقيات علمية .وعلى الباحث تقديم تعهدا بذلك؛
 أن يشتمل البحث على دراسة ميدانية أو يحمل بعدا تحليليا ،تقييميا ،استشرافيا بما يضمن إضافةقيمة ؛
 أن يكون املقال على أكثر تقدير في حدود عشرين ( )22صفحة وال يقل عن عشر ( )12صفحات بما فيذلك قائمة املراجع والهوامش ؛
 تقدم املقاالت وفقا لنموذج قالب املقال ملجلة األصيل  ،مع ضرورة االلتزام بالشروط والخصائصاملنهجية والشكلية املفصلة واملوضحة ضمن القالب والذي يمكن تحميله من موقع املجلة على البوابة
الوطنية للمجالت ، asjpبالضغط على ايقونة تعليمات املؤلف ،على الرابط:
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/462:

 ترسل املقاالت حصريا من خالل موقع املجلة على البوابة الجزائرية للمجالت العلمية ،asjpوذلك علىرابط املجلةhttps://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/462:
كما يتم إرسال التعهد في نفس الوقت على البريد االلكتروني للمجلةrevue.elacil2017@gmail.com :
 تخضع كل األبحاث والدراسات للتحكيم السري لتقرير مدى صالحيتها للنشر؛ يحق لهيئة التحرير إجراء بعض التعديالت الشكلية على املقال املقدم متى لزم األمر دون املساسباملوضوع؛
 على صاحب املقال متابعة سير عملية نشر مقاله من خالل البوابة الجزائرية للمجالت العلمية؛ تتمتع املجلة بكافة الحقوق الفكرية للمقاالت املنشورة فيها ،واملادة املنشورة ال تعبر إال عن آراءأصحابها وال تتحمل املجلة أية مسؤولية عنها؛
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مجلـة
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افتتاحية العدد
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونتوكل عليه ،والصالة والسالم على خامت النبيني
وعلى آله وأصحابه الطيبني ،أما بعد:

فمع صدور العدد الرابع من جملة األصيل للبحوث االقتصادية و اإلدارية وإدراجها على
البوابة االلكرتونية للمجالت العلمية اجلزائرية  ،asjpفإننا أنمل من خالل هذا املوقع أن

تليب اجمللة طموحات الباحثني واملهتمني وأن تكون رافداً حقيقياً يف إنتاج املعرفة وتعزيز
تداوهلا من خالل ما ينشر فيها من حبوث.

حيث حيمل هذا العدد العديد من املقاالت لباحثني من خمتلف اجلامعات اجلزائرية الذين

أثروا بطرحهم العلمي املتنوع صفحات اجمللة وسامهوا يف االرتقاء مبستوى أحباثها ،فلهم منا

جزيل الشكر .دون أن ننسى احملكمني الذين لو ال حتكيمهم العلمي وتصويباهتم ملا صدر هذا

العدد ،كما نشكر كل من ساهم يف اإلعداد واإلخراج.

ويف اخلتام جتدد هيئة التحرير دعوهتا لكل الباحثني واألكادمييني للمسامهة مبقاالهتم وأحباثهم
العلمية للنشر يف أعدادان القادمة وذلك عن طريق البوابة االلكرتونية للمجالت العلمية
اجلزائرية على رابط اجمللة:
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6102/01/62 :اتريخ االستالم

6102 ديسمرب01 :اتريخ النشر

 عن طريق دراسة التحوالت،  هتدف هذه املداخلة إىل حبث سبل تنويع النسيج االقتصادي الوطين: ملخص
 و كذا التطرق،االقتصادية النقدية و املالية اهليكلية املطلوبة و كذا اخليارات االستثمارية من أجل حتقيق هذا التحول
لضرورة تطوير التحصيل اجلبائي و تنويع تركيبة الصادرات مبا يتوافق مع مسار التنويع االقتصادي و كذا التوازانت
.الداخلية و اخلارجية لالقتصاد الوطين
توصلت الدراسة إىل إمكانية حت ول االقتصاد اجلزائري إىل اقتصاد منتج إبتباع منظومة متكاملة من اإلصالحات ميكن
 تفعيل السوق،من خالهلا ضمان التمويل الالزم لفك االرتباط بقطاع احملروقات و تتجلى يف إصالح النظام املصريف
. االستعانة بنظام الشراكة األجنبية و كذا االبتكار اجلبائي،املايل
. السياسة االقتصادية،  االقتصاد الوطين،  احملروقات،  الريع،  التنويع االقتصادي:الكلمات املتفتايية
Résume : Cette étude vise àtrouver les politiques de diversifier l'économie nationale
via l’examination des transformations économiques monétaires et financières
structurelles recommandées, aussi les choix requis d’investissement afin de concrétiser
ces transformations, ainsi que d’évoquer la nécessité de développement de la collecte
fiscale et la multiplication des contenus des exportations conformément àla voie de la
diversification économique même avec les équilibres internes et externes de l’économie
nationale.
L'étude a conclu que l'économie algérienne pourrait être transformée en une économie
productive àtravers des réformes permettant de garantir un financement en dehors du
secteur des hydrocarbures, notamment par la réforme du système bancaire, l'activation
du marchéfinancier, partenariat étrangère et l'innovation en domaine de fiscalité.
Mots clés :Diversification économique , Rente , Hydrocarbures , L’économie nationale ,
Politique économique.
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املقدمة
يعترب االقتصاد الوطين اقتصادا ريعيّا ،إذ يغلب عليه طابع الصناعة االستخراجية املرتكزة يف قطاع
احملروقات ،و هو األمر الذي جعله يفتقد لتنويع النسيج اإلنتاجي الوطين ابإلضافة إىل اعتماده على
تركيبة أحا دية للصادرات .و يف ظل التقلبات احلادة اليت تعرفها أسعار احملروقات يف األسواق الدولية
خاصة بعد الصدمة النفطية اليت ضربت أسعار النفط أواخر عام  ،6102برزت أمهية و ضرورة
الريعي القائم على توزيع الثروة إىل اقتصاد
معاجلة هذه اإلشكالية للخروج ابجلزائر من حالة االقتصاد ّ
منتج و متنوع قائم على خلق الثروة عن طريق إشراك مجيع القطاعات يف خلق الثروة الوطنية ،مع
ضرورة التأكيد على زايدة إسهام القطاع اخلاص يف االرتقاء ابالقتصاد الوطين.
تتجلى أوجه تبعية االقتصاد الوطين بشكل أساسي يف استحواذ قطاع احملروقات على صادرات اجلزائر
ابإلضافة إىل سيطرة اجلباية البرتولية على جمموع اإليرادات العمومية ،وكذا الناتج الداخلي اخلام الذي
يساهم فيه قطاع احملروقات بنسبة ترتاوح ما بني  01إىل  21ابملائة.
رغم الظرف املايل و االقتصادي الصعب الذي مير به االقتصاد الوطين ،إال أنه ميكن حتويل األزمة إىل
فرصة من أجل تنويع االقتصاد الوطين و التحرر من التبعية لقطاع احملروقات ،و ذلك بفضل استغالل
الطاقات الكامنة و إحالل مصادر متويل بديلة عن اخلزينة العمومية .و أييت هذا البحث يف سياق
اإلجابة على إشكالية الدراسة و تساؤالهتا الفرعية التالية:
 ما هي أسباب الطابع ال ّريعي لالقتصاد الوطين ،و ما هي االسرتاتيجيات و السياساتالكفيلة بتنويعه؟
 -ما املقصود ابالقتصادايت الريعية؟

 ما هي مظاهر االقتصاد الريعي؟كإجاابت مؤقتة على التساؤالت السابقة متت صياغة الفرضيات التالية:

 االقتصادايت الريعية هي تلك االقتصادايت اليت تعتمد على مصدر دخل وطين لقطاعاقتصادي واحد؛
 تعترب نقمة املوارد أحد أهم األسباب اليت أدت إىل تعطيل فروع االقتصاد الوطين اإلنتاجيةواعتمادها على قطاع البرتول؛

 يعترب البحث عن مصادر متويل داخلية و خارجية اخلطوة الرئيسية يف اجتاه فك االرتباطبقطاع احملروقات و تنويع االقتصاد الوطين.
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يف حماولة منا لإلجابة على اإلشكالية و اختبار الفرضيات سيتم التطرق يف هذه الدراسة يف ثالثة
حماور رئيسية ،كما يلي:
احملور األول :تشخيص و حتليل درجة تنوع االقتصاد الوطين.
احملور الثاين :أسباب ريعيّة االقتصاد اجلزائري.
احملور الثالث :آليات تنويع النسيج الصناعي و اجلهاز التصديري لالقتصاد الوطين.
احملور األول :تشخيص و حتليل درجة تنوع االقتصاد الوطين.
أوال -تركيبة الناتج الداخلي اخلام PIB

يعترب مؤشر الناتج الداخلي اخلام ) (PIBأو الناتج احمللي اإلمجايل من أهم املؤشرات الدالة على
النمو االقتصادي و أداء السياسة االقتصادية الكلية للدولة  ،و يظهر توزيعه القطاعي أي القطاعات
أكثر حتسينا و ذات نسبة مشاركة عالية يف تكوين هذا الناتج احمللي  ،كما ميمَ ِك ْن من الوقوف على
حقيقة املسار االق تصادي و إظهار إمكانيات تصحيح اخللل ابلتحديد و توجيه سياسة الدولة حنو
القطاع املعين ابلضبط أو املتسبب يف حدوث اخللل يف النمو االقتصادي ويظهر اجلدول التايل:
تطورات حجم الناتج احمللي اإلمجايل يف اجلزائر خالل الفرتة .6112-2000
جدول رقم ( :) 01تطورات يجم الناتج احمللي اإلمجايل يف اجلزائر خالل فرتة 2202-2222

الويدة مليار دينار

Source: Ministère des Finances Principaux indicateurs de l’économie Algérienne
2000-2015
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ابلرجوع إىل اجلدول أعاله نالحظ أن الناتج احمللي اإلمجايل انطالقا من سنة  6111حىت 6112
أخذ قيما متزايدة بشكل طردي إذ قدرة قيمته سنة  6112حبوايل 2226.1مليار دينار مقارنة
بسنة  6111اليت كانت تقدر قيمته فيها بـ  2060.2مليار دينار أي بزايدة حوايل  0011مليار
دينار  ،كذلك األمر ابلنسبة لسنوات  6116،6110،2001سجل الناتج احمللي اإلمجايل تغريات
معتربة تراوحت بني  2662.2و  2266.2و  2626.0بنسب منو تقارب 0.1،و  2.2و  2.6بلمائة
 ،مع العلم أن املتوسط السنوي لسعر البرتول كان حوايل  62.2دوالر للربميل سنة  6111و 22.0
دوالر للربميل سنة  ، 6112كما جتدر اإلشار للرتاجعات املستمرة يف سعر صرف الدينار اجلزائري
مقابل الدوالر مما ساهم يف تعظيم مشاركة قطاع احملروقات يف تكوين الناتج احمللي اإلمجايل  ،إذ تراجع
سعر الصرف من حوايل  22.0دينار للدوالر إيل حوايل 2..2سنة  6116و  22.2سنة ، 6110
مث حتسن يف سنة  6112لريتفع إىل حوايل  ، DA/S 20.2وبنسبة للتوزيع لقطاعي لتكوين الناتج
احمللي اإلمجايل جند أن قطاع احملروقات ساهم بنسة كبرية على طول الفرتة  6112-6111مبعدالت
ترتاوح بني % 0.سنة  6111و حوايل  02و 62و02و  % 22سنة6110و6116و6112و 6112
0
وهذا راجل لتحسن يف السعر املتوسط السنوي ألسعار احملروقات يف السوق الدولية
أما إمجايل مسامهة القطاعات األخرى خارج قطاع احملروقات تراوحت بني  % 20سنة  6111إىل
حوايل  % 22سنة  6112و من هذه القطاعات ميكن أن نذكر قطاع الفالحة الذي حقق معدل منو
 %06.2سنة  6110مقارنة بسنة  6111و تراجع إىل  % 6.0سنة  ، 6112أما قطاع
الصناعة حقق معدل منو %2.0سنة  6110مقارنة بسنة  6111و تراجع إىل  % 0.2سنة
 ، 6112ويعترب قطاع األشغال العمومية األكثر إستقرارا مقارنة ابلقطاعات املذكور حيث حقق معدل
منو  %01.0سنة  6116مقارنة بسنة  6110و  6111و تراجع إىل % ..2سنة  ،6112و املالحظ
أن هذه الفرتة تزامنت مع إنطالق برامج الدعم اإلقتصادي و مشاريع البنة التحتية و الربامج السكنية
مبختلف صيغها  ،وفيما خيص قطاع اخلدمات املسوقة و غري املسوقة عرفت هي األخرى معدالت منو
مضطربة  ،حيث كانت معدالت النمو  % 2.2سنة  6111و  %..2سنة  6112ختللتها
مراحل من الرتاجع مثل  % 2.2سنة  6110و  %2.6سنة  ، 6110أما اخلدمات غري املسوقة
سجلت  % 6.0سنة  6111و  % 0.2سنة .6112
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استمرت الزايدة يف الناتج احمللي اإلمجايل منذ سنة  6112حىت سنة  6101حيث بلغ
 2210.2مليار دينار سنة  6112و  02222.2مليار دينار سنة  6101مبعدل منو %0.2
( )6112و معدل منو  ،)6101( %0.2املالحظ أن هذه الفرتة كانت بداية ظهور األزمة املالية
العاملية و إنتشار أاثرها للدول الصناعية الكربى  ،مع ذلك نالحظ زايدة الطلب العاملي على مصادر
الطاقة و خاصة قطاع احملروقات حيث نالحظ زايدة مستمرة يف متوسط السعر السنوي للمحروقات
فنقل سعر الربميل من  22دوالر للربميل سنة  6112إىل حوايل  21دوالر للربميل سنة ، 6101
مع تسجيل أعلى معدل خالل هذه الفرتة قدر ب ...0دوالر للربميل يف سنة .6112
وبنسبة ملسامهة القطاعات اإلقتصادية يف تكوين الناتج احمللي اإلمجايل جند أن قطاع احملروقات
دائما هو األكثر مشاركة يف تكوين الناتج احمللي اإلمجايل خالل الفرتة  6101-6112مبعدالت ترتاوح
بني  % 22..سنة  6112و حوايل  20و % 02.2سنة  6112و  6101و املالحظ أن اسعار
الربميل يف هذه الفرتة كانت أكرب من الفرتة السابقة ( )6112-6111هذا ما ساعد على متويل اخلزينة
العمومية و ابلتايل قدرة أكرب على متويل مشاريع التنمية اإلقتصادية و برامج الدعم اإلقتصادي املتمثلة
أساسا يف خلق مشاريع إقتصادية خاصة منها املؤسسات الصغرية و املتوسطة  ،األمر الذي زاد من
مسامهة القطاعات اإلقتصادية األخرى خارج قطاع احملروقات .6
يف حني أن إمجايل مسامهة القطاعات األخرى خارج قطاع احملروقات تراوحت بني  % 22سنة
 6112إىل حوايل  % 22.6سنة  ، 6101و من هذه القطاعات ميكن أن نذكر قطاع الفالحة
الذي حقق معدل منو  %2.0سنة  6112مقارنة بسنة  6112و تراجع إىل  % 0.2-سنة
 6112ليحقق القطاع منو كبري ليصل إىل  %60.0سنة  ،611.أما قطاع الصناعة حقق معدل
منو  %0.2سنة  6112مقارنة بسنة  6112و إرتفع معدل النمو إىل  % 2.6سنة  6112و معدل
منو  %2.2سنة  ، 611.إال أن قطاع األشغال العمومية األكثر إستقرارا مقارنة ابلقطاعات
املذكور و األكثر مشاركة يف تكوين الناتج احمللي اإلمجايل من بني القطاعات األخرى خارج قطاع
احملروقات  ،حيث حقق معدل منو  %00سنة  6112مقارنة بسنة  6112و تراجع إىل %2
سنوات  6112و  6112و  611.و .6101
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متيزت الفرتة  6102-6100بزايدة مستمرة يف قيمة الناتج احمللي اإلمجايل إذ بلغت قيمته عام
 6100حوايل  02222.2مليار دينار شارك فيها قطاع احملروقات بنسبة  % 02..ومبقدار
 2200.6مليار دينار ،و أستمرت الزايدة يف قيمة الناتج احمللي اإلمجايل يف سنوات  6106و 6100
بقيم متتالية كما يلي  02612.2 :و  02221.6مليار دينار على التوايل  ،إذ ساهم قطاع احملروقات
بنسبة  % 02.6و  % 6..2لسنيت  6106و  6100على التوايل رغم الزايدة يف قيمة احملروقات
ابلدينار اجلزائري  01226.0و  00226.6مليار دينار  ،أما سنيت  6102و  6102حقق
الناتح احمللي اإلمجايل أعلى قيمة ملدة  02سنة و ذلك يف عام  6102بقيمة قدرها  02626.2مليار
دينار و  0212.0..مليار دينار سنة  ، 6102حيث تراجع بقيمة  221.2مليار دينار أتراجع
حبوايل  ، % 0و املالحظ كذلك تراجع مشاركة قطاع احملروقات يف تكوين الناتج احمللي اإلمجايل
 % 62.1إىل  % 02..سنة  6102وهذا راجع أساسا إىل تراجع متوسط السعر السنوي
للمحروقات من  ...0دوالر للربميل إىل  26.2دوالر للربميل.
يف حني أن إمجايل مسامهة القطاعات األخرى خارج قطاع احملروقات تراوحت بني  % 22سنة
 6100إىل حوايل  % 20.0سنة  ، 6102و من هذه القطاعات ميكن أن نذكر قطاع الفالحة
الذي حقق معدل منو  % 00.2سنة  612مقارنة بسنة 6101و تراجع إىل %2.6سنة 6106
ليحقق القطاع منو أخر ليصل إىل % 2.6سنة  ،6100و يف سنة  6102حقق القطاع الفالحي
قيمة  0.02.2مليار دينار مبسامهة يف الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة  ، % 02.2ويرتب القطاع
الفالحي يف املرتبة الثانية يف خلق الثروة من بني القطاعات اإلقتصادية خارج قطاع احملروقات ، 0أما
قطاع الصناعة حقق معدل منو  %0..سنة  6100مقارنة بسنة  6101و إرتفع معدل النمو إىل
 % 2.0سنة  6106و املالحظ أن قطاع الصناعة حقق أضعف معدالت منو خالل هذه الفرتة
( )6102-6100مقارنة ابلفرتة ( ، )6101-6112ويرتب القطاع الصناعي يف املرتبة األخرية يف
2
خلق الثروة من بني القطاعات اإلقتصادية خارج قطاع احملروقات .
اثنيا -مؤشر ميزان املدفوعات
لعبت التطورات اخلارجية دورا رئيسا يف االقتصاد اجلزائري بسبب الدور املسيطر لقطاع احملروقات
الذي ساهم بنسبة كبرية يف إيرادات امليزانية و الذي تشكل صادراته عموما أكثر من  % .2من
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إمجايل املتحصالت لذلك قد ظلت التغريات يف البيئة اخلارجية وثيقة الصلة ابلسياسات االقتصادية
احمللية و اجلدول التايل يوضح وضعية ميزان املدفوعات اجلزائري.
جدول رقم (  : ) 02وضعية امليزان اجلاري و وضعية ميزان املدفوعات عموما .

Source: Ministère des Finances Principaux indicateurs de l’économie Algérienne
2000-2015

 ميزان املدفوعات والوضعية العامة اخلارجية :
سجل احلساب اجلاري مليزان املدفوعات ،مدعما مبستوايت عالية ألسعار النفط يف السوق
الدولية ،فوائضا ملدة مخسة عشر سنة متتالية ،ليشهد ،يف  2014أول عجز له منذ  .1998نظرا
للطابع احملوري للحساب اجلاري مليزن مدفوعات يف اجلزائر ،مكنت هذه الفوائض من تراكم مستمر
الحتياطي الصرف الذي بلغ مستوى قياسيا قدره  194مليار دوالر يف هناية  2013مثل أكثر من
 35شهرا من الواردات من السلع واخلدمات.
ومع ذلك مثثل قلة تنوع الصادرات من السلع خارج احملروقات والوترية املتزيدة للواردات من
السلع واخلدمات أهم نقاط ضعف ميزان املدفوعات يف اجلزائر خالل الفرتة 2014-2000؛ مثلت
صادرات احملروقات ما يقارب  %.2من إمجايل الصادرات من السلع ويف الوقت نفسه ،أدت الوترية
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املتزايدة للواردات من السلع واخلدمات اليت بدأت يف  2004مع تسارع حاد انطالقا من ،2008
إىل رفع مستوى الواردات إىل  71,4مليار دوالر يف  2014ما ميثل أكثر من ستة ( )06أضعاف
مستواها يف سنة  11,71( 2000مليار دوالر).
طوال سنة 2015؛ استمر اخنفاض سعر البرتول يف السوق الدولية الذي انطلق يف النصف
الثاين من 2014؛ حبيث اخنفض متوسط السعر السنوي للربميل من النفط اخلام من 100,23
دوالر للربميل يف  2014إىل  53,07دوالر للربميل يف  ،2015أي اخنفاض قدره . %47,1
وقد أدت هذه األزمة النفطية املستمرة إىل اخنفاض كبري يف قيمة الصادرات من احملروقات يف
 ،6102مقارنة بتلك املسجلة يف 6102؛ بنسبة  %2032علما أن الكميات املصدر قد شهدت
اخنفاضا طفيفا ( .)%0,3-ابلفعل تراجعت الصادرات من احملروقات من  58,46مليار دوالر يف
 31,88( 2014مليار دوالر يف السداسي األول و 26,58مليار دوالر يف السداسي الثاين) إىل
 33,08مليار دوالر فقط يف  18,23( 2015مليار دوالر يف السداسي األول و 14,85مليار
دوالر يف السداسي الثاين) .وجتدر اإلشارة إىل أن قيمة الصادرات من احملروقات يف السداسي الثاين
من  2015قلت عن تلك املسجلة خالل كل من الثالثي األول والثاين والثالث لـ .2014
ابإلضافة إىل ذلك ،فإن قيمة الصادرات من احملروقات يف  2015سجلت مستوى يقل بنسبة
 7,4%عن ذلك املسجل يف  ،2005ابلرغم من تقارب سعري النفط خالل هاتني السنتني
( 54,64دوالر للربميل يف  2005و 53,07دوالر للربميل يف  ،)2015مما يعكس االخنفاض
احلاد يف كميات احملروقات املصدر خالل العقد املاضي.
أما الصادرات من السلع خارج احملروقات ،فتبقى مستوايهتا ضعيفة هيكليا وبعيدة عن القدر
الكامنة لالقتصاد الوطين يف هذا اجملال .بعد أن ارتفعت بني سنيت  2013و ،2014تراجعت هذه
الصادرات يف  ،2015مسجلة  1,48مليار دوالر مقابل  1,67مليار دوالر يف .2014
بعد مرور أكثر من مثانية عشر ( )18سنة من االرتفاع دون انقطاع ،ابستثناء الركود النسيب
املسجل يف سنة  ،2009اخنفضت الواردات من السلع ( )boFبشكل كبري يف سنة ،2015
مسجلة  52,65مليار دوالر مقابل  59,67مليار دوالر يف 2014؛ أي ابخنفاض قدن 7,02
مليار دوالر .خص هذا االخنفاض املعترب للواردات مجيع فئات املنتجات ،ولكن مبستوايت خمتلفة.
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تشري دراسة هيكل الواردات من السلع حسب فئة املنتجات أن أربعة من مثانية جمموعات
للمنتجات املستوردة تفسر ما يقارب  %20من اإلخنفاض يف الواردات وهي منتجات التجهيز
الصناعية و منتجات نصف مصنعة و املنتجات الغذائية اإلستهالكية و غري اإلستهالكية.
حيث تراجعت واردات منتجات التجهيز الصناعية مبقدار  % 00.0أي حوايل  0.22مليار
دوالر وهذه القيمة تفسر  % 62..من قيمة الرتاجع الكلية للواردات  ،و تراجعت واردات
املنتجات النصف املصنعة بنسبة أي بقيمة  20.مليار دوالر وهي بذلك تفسر حوايل %00.2
من أمجايل تراجع الواردات الكلية  ،يف حني أن الواردات من املنتجات اإلستهالكية الغذائية تراجعت
بنسبة  % 02من الرتاجع الكلي للواردات  ،أما املنتجات اإلستهالكية غري الغذائية فرتاجعت بنسبة
 % 02.2من إمجايل الرتاجع يف الواردات.
اثلثا -تركيبة اجلباية:
تتغذى إيرادات امليزانية العامة للجزائر على اجلباية النفطية بنسبة ترتاوح بني  22و  22ابملائة خالل
السنوات ما بني ( ،)6102 – 6112و يعين ذلك حالة االرتباط القوي لإليرادات ابلسوق
النفطية.
يفرض هذا الواقع على احلكومة التفاعل مع هذه الوضعية عن طريق إدارة ذكية لنفقات التسيري يف
مرحلة أوىل ،و يف مرحلة اتلية تقليص االرتباط ابجلباية النفطية قبل فكه متاما بفعل اإلقالع
االقتصادي على مستوى منو القيمة املضافة يف االقتصاد و منو مناسب يف تراكم رأس املال الوطين .2
و اجلدول املوايل يبني مسامهة كل من اجلباية العادية و البرتولية يف اإليرادات العامة للدولة.
اجلدول رقم( :)20تطور مسامهة اجلباية البرتولية يف جمموع اإليرادات العامة (الويدة :مليون دينار جزائري).
اإليرادات العامة

اجلباية البرتولية

اجلباية العادية

السنة
2222

0062.62

261111

212.62

2220

002.202

221211

22.002

2222

0222222

.02211

221622

2220

0262220

202121

22.2.0

2222

02120.2

226611

2220.2

2222

0200..6

2..111

202..6

2222

0220.62

.02111

.62.62
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2222

0.2.121

.20111

.22121

2222

6.16222

0202211

0022122

2222

0622026

0.62111

0022026

2202

0122222

0210211

0226.22

2200

022.201

026.211

0.21201

2202

0212101

020.121

6622..1

2200

02.2002

0202.11

662.202

2202

0.62222

0222201

6021102

2202

2226226

0266.21

626.216

املصدر :وزارة املالية اجلزائرية .2202.عمليات اخلزينة العمومية.

يتضح من خالل اجلدول رقم ( )10تفوق اجلباية البرتولية على نظريهتا العادية يف متويل اإليرادات
العامة إىل غاية عام  ،6101عندما بلغت اجلباية العادية ما قيمته  0226.22مليون دينار مقارنة
ب  0210211مليون دينار لصاحل اجلباية البرتولية ،و قد تواصل تزايدت مسامهة اجلباية العادية
يف اإليرادات العامة متفوقة على اجلباية البرتولية منذ عام  6101إىل غاية  ،6102و السبب يف
فهم للمرة األوىل ،و الدليل هو أن أسعار البرتول سجلت
ذلك ال يعود إىل أسعار البرتول كما قد يم َ
عام  6106أعلى معدل سنوي يف اتريخ سعر البرتول على اإلطالق ،رغم ذلك كانت حصيلة اجلباية
العادية تفوق نظريهتا البرتولية ،و يعود السبب يف ذلك إىل عاملني أساسيني:

 -0السعر املرجعي :يعترب السعر املرجعي املعتمد يف إعداد املوازنة سعرا يتم االتفاق عليه عند إعداد
مشروع قانون املالية ،و مبوجبه يتم تسقيف اإليرادات املتأتية من قطاع احملروقات على شكل ضرائب و
رسوم .إذ يتم األخذ ابجلباية اليت يتم حتصيلها على أساس السعر املرجعي فقط ،و يف حالة ارتفاع
األسعار السوقية للبرتول فإن الفائض من اجلباية (الذي يتم حتصيلة من الضرائب و الرسوم على الفرق
بني السعرين املرجعي و السوقي) يتم توجيهه إىل صندوق ضبط اإليرادات الذي مت إنشاؤه مبوجب
قانون مالية .6111
لقد مت تطور السعر املرجعي يف اجلزائر لينتقل من  0.دوالر خالل الفرتة املمتدة من  6111إىل
 ،6112ليتم رفعه عام  6112إىل  02دوالر أمريكي بفعل التحسن يف أسعار البرتول الذي تزامن
مع السياسة املالية التوسعية املعتمدة يف اجلزائر يف ظل برانمج اإلنعاش االقتصادي .بقي السعر
املرجعي مستقرا إىل غاية عام  6102أين مت رفعه إىل  21دوالر أمريكي.
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هذا معناه أن اجلباية البرتولية اليت متول اإليرادات العامة يتم حتديدها و تسقيفها ابلسعر املرجعي
فخالل املرحلة اليت سبقت عام  6112كان اجلباية البرتولية تساوي جمموع الضرائب و الرسوم اليت
يتم فرضها على  0.دوالر فقط ،رغم أن سعر برميل النفط كان أعلى ،و يف املرحلة الثانية يتم متويل
اإليرادات العامة ابلضريبة املفروضة على  02دوالر فقط ،أما خالل عام  6102فيتم احتساب سعر
 21دوالر كوعاء ضرييب للربميل الواحد.
من خالل ما تقدم فإن الوعاء الضرييب للجباية البرتولية يعترب حمدودا و اثبتا بفعل السعر املرجعي الذي
حيدده قانون املالية ،و عليه نرى استقرارا نسبيا يف تطور قيمة اجلباية البرتولية خالل اإلحصائيات
املقدمة يف اجلدول رقم ( ،)10إذ كانت مستقرة تقريبا ابستثناء القفزة الكبرية اليت حققتها عام
 ،6112إذ انتقلت قيمة اجلباية البرتولية من  .20111مليون دينار جزائري عام  6112إىل
 0202211مليون دينار جزائري عام  ، 6112و السبب يف ذلك ال يعود إىل أسعار البرتول
و إمنا إىل تغري السعر املرجعي يف هذه السنة و انتقاله من  0.دوالر إىل  02دوالر.
يف مقابل هذا يعترب الوعاء الضرييب للجباية العادية حرا و قابال لالتساع األفقي بفعل توسع النشاط
االقتصادي و توالد عدد الشركات و املؤسسات و كذا املكلفني بدفع خمتلف أنواع الضرائب ،كما أن
هذا الوعاء يبقى قابال للتوسع عموداي بفعل رفع الضغط الضرييب من طرف السلطات املالية على
بعض األنشطة االقتصادية.
من خالل ما تقدم فإن اجلباية العادية تعترب قابلة للزايدة حبرية حبسب التوسع األفقي و العمودي
لوعائه ا الضرييب ،على خالل اجلباية البرتولية اليت يعترب وعاؤها الضرييب مسقفا و حمدودا بفعل السعر
املرجعي (هذا يف ظل استقرار كمية اإلنتاج الوطين يف قطاع احملروقات) .و هو األمر الذي يفسر تفوق
اجلباية العادية على نظريهتا البرتولية ابتداء من عام .6101

نتحصل عليها بعد طرح النفقات العامة
 -2رصيد املوازنة :يقصد برصيد املوازنة النتيجة الصافية اليت
ّ
من اإليرادات العمومية .فإذا كانت النتيجة موجبة فنقول أن الرصيد موجب ،أي أن اإليرادات أكرب
من النفقات ،و إذا كانت النتيجة سالبة نقول أن الرصيد سالب أي أن اإليرادات ال تغطي النفقات،
و إذا كانت النتيجة تساوي الصفر نقول أن الرصيد معدوم ،أي أن امليزانية متوازنة.
و فيما يلي جدول يبني تطور رصيد املوازنة خالل السنوات األخرية.
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اجلدول رقم ( :)22تطور رصيد املوازنة العامة خالل التفرتة 2202 – 2222
الويدة :مليون دينار جزائري)

Source : Ministères des Finances Algérien. 2017. Situation Résumé des Opérations
du Trésor SROT 2000 – 2015.

لقد عرفت املوازنة العامة يف اجلزائري رصيدا سالبا طيلة فرتة الدراسة املمتدة من عام  6111إىل غاية
عام  ،6102ابستثناء عامي  6110أي سجل الرصيد فائضا بقيمة  2221.مليون دينار جزائري
و كذا عام  6116بقيمة  62102مليون دينار جزائري .يعترب هذا الرصيد السالب طيلة السنوات
املدروسة دليال على تفوق النفقات العامة على اإليرادات العامة ،و هنا ميكن طرح التساؤل التايل :من
أين يتم متويل العجز املسجل يف رصيد املوازنة العامة؟
هنا يكمن تفسري األرقام الظاهرة يف اجلدول رقم ( ،)12إذ أن العجز يف املوازن العامة للدولة يتم
متويله عن طريق صندوق ضبط اإليرادات و الذي بدوره يتغذى على اجلباية البرتولية .إن اجلباية
البرتولية ال تظهر كلية يف املوازنة العاجزة كما هو مبني يف اجلدول رقم ( ،)12غري أهنا تعود لتمول
املوازنة عن طريق تغطية العجز السنوي ،و هنا ابحتساب اجلباية البرتولية اليت تغطي العجز تصبح
نسبة اجلباية البرتولية أكرب من نسبة اجلباية العادية يف متويل موازنة الدولة املتوازنة و ليست العاجزة كما
يبينه اجلدول رقم (.)12
أما يف احلاالت اليت يتم متويل عجز موازنة الدولة يف اجلزائر عن طريق املديونية الداخلية ،فإن سداد
هذه املديونية غالبا ما يكون عن طريق صندوق ضبط اإليرادات ،األمر الذي جيعل اجلباية البرتولية
تساهم بطريقة غري مباشرة يف اإليرادات العامة للدولة ،أو يف سداد مديونيتها الداخلية.
احملور الثاين -أسباب ريعية االقتصاد الوطين:

أوال -سياسة االنتفتاح التجاري:

يعترب االقتصاد منفتحا إذا ما شكلت فيه الصادرات و الواردات ما يساوي أو يفوق  21ابملائة من
إمجايل الناتج احمللي ،و يرتفع مضاعف اإلنفاق العام يف الدول ذات االقتصاد املغلق عنه يف الدول
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ذات االقتصاد املفتوح .و حبسب النظرية الكنزية فإن التوسع يف اإلنفاق العام يؤدي يف دول ذات
اقتصاد مفتوح إىل اخنفاض قيمة املضاعف بسبب حجم الواردات اليت تعترب تسراب للدخل (يتجلى
ذلك ابلنسبة للدول اليت تعتمد على الواردات بصفة أساسية لسد حاجاهتا االستهالكية) ،أي تؤدي
إىل خروج جزء من الدخل عن دائرة الطلب الكلي .و يتم حساب درجة انفتاح اقتصاد معني على
العامل اخلارجي كما يلي:
درجة االنفتاح= الصادرات  +الواردات /الناتج احمللي اإلمجايل.
 oمثال درجة انفتاح االقتصاد اجلزائري لعام  ،6102حتتسب كما يلي:
الناتج الداخلي اخلام 612 :مليار دوالر.
الصادرات 22 :مليار دوالر.
الواردات 22 :مليار دوالر.
درجة االنفتاح=  .1322 =612/061االقتصاد الوطين هو اقتصاد منفتح نسبيا.
جتدر اإلشارة إىل أنه على الرغم من وجود ميل حدي لالستهالك مرتفع يف الدول النامية ،إال أن آلية
املضاعف مل حتقق زايدة يف الدخل ،و يعود السبب إىل ضعف الطاقة اإلنتاجية و عدم استجابة
اجلهاز اإلنتاجي ،مما جعل البعض يرى أن النموذج الكنزي غري مو ٍ
ات هلذه الدول.
ل قد كانت نتائج كثري من سياسات الدول اليت تبنت التوسع يف اإلنفاق احلكومي هو حتفيز الطلب
احمللي الذي مل جيد سلعا حملية الستيعاهبا  ،لذلك واجهت هذه الدول خيارين ،إما اللجوء إىل
االسترياد لسد هذه الفجوة ابلنسبة للدول ذات املقدرة املالية العالية أو القبول ابلضغوط التضخمية
و تدهور القدرة الشرائية نتيجة تضخم الطلب (الطلب يصبح أكرب من العرض).
يف اجلزائر أدت سياسة االنفتاح التجاري اليت مت تطبيقها عمليا إىل ازدهار هذا القطاع و تزايد هامش
الربح فيه على حساب قطاع اإلنتاج الداخلي ،فاملتعامل االقتصادي الوطين غالبا ما يقارن مردود
العملية اإلنتاجية داخليا مع مردود عملية االسترياد ،و مبا أن االسترياد من بعض الدول اليت تتدىن
تكلفة اإلنتاج فيها كالصني و تركيا ...يعظم من هامش ربح املستوردين ،فإن هذا يؤدي إىل نتيجتني:
األوىل :السلعة األجنبية تدخل السوق احمللية أبسعار أكثر تنافسية من السلع احمللية ،األمر الذي يكبّد
املنتجني احمللني خسائر جراء عدم قدرهتم على املنافسة ،و يهدد الصناعة احمللية.
الثانية :تضاعف هامش ربح املستوردين مقارنة أبرابح املصنعني احملليني ،األمر الذي يشجع على
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االسترياد و يعرقل اإلنتاج احمللي ،خاصة يف ظل عاملني داخليني غري مساعدين على اإلنتاج يتمثالن
يف:
 اجلمود اإلداري و عرقلة إطالق املشاريع اإلنتاجية ابلنسبة للمستثمرين الراغبني يف ذلك عن طريقكثرة اإلجراءات اإلدارية و تعدد املصاحل املعنية و تعقيد عملية منح التصريح ابلنشاط.
 صعوبة احلصول على التمويل الالزم ،و ميكن القول ابستحالته يف حالة غياب الوساطة و الرشاوىو استغالل النفوذ ،كما أنه ال يتوافق مع عقيدة و مبادئ املنتج احمللي يف حالة توفره.

اثنيا -ضعف اإلنتاجية:

العالقة اإلنتاجية هي عملية تقنية يتم فيها حتويل عوامل اإلنتاج كالعمل ،رأس املال ،الطاقة و املوارد
الطبيعية و املدخالت األخرى كاملواد اخلام و السلع و اخلدمات الوسيطة إىل خمرجات أو منتجات
سلعية كانت أو خدمية .و يتعلق مفهوم اإلنتاجية بفاعلية استخدام املدخالت و التكنولوجيا املرتبطة
ابلعالقة اإلنتاجية ،حيث تعرف اإلنتاجية على أهنا مقدار ما تنتجه الوحدة الواحدة من عوامل
اإلنتاج . 2و ميكن معاجلة اإلنتاجية من مستويني ،املستوى اجلزئي أين يتم الرتكيز على إنتاج الوحدة
الواحدة من عوامل اإلنتاج ،كما ميكن معاجلتها على املستوى الكلي ،ما انحية إنتاجية القطاعات
االقتصادية و كذا االقتصاد الوطين.
 -1حمددات اإلنتاجية :توجد عدة عوامل تتحكم يف اإلنتاجية بصفة عامة ،و ميكن حصرها فيما

يلي:

 -كتفاءة و أتهيل العنصر البشري :يعترب العامل أحد أهم حمددات اإلنتاجية يف الوحدات

االقتصادية فبقدر ما يكون العامل مؤهال يزيد مردوده .يعترب التحفيز اإلجيايب و السليب أحد أهم
العوا مل اليت تزيد من دافعية و رغبة العامل يف اإلنتاج أكثر ،إال أن التحفيز وحده غري كايف يف ظل
عدم أتهيل العامل داخل املؤسسة ،لذا وجب على املؤسسة اجلزائرية و كذا املنظومة التكوينية اجلامعية
أو املهنية أن تويل ابلغ اهتمامها لتكوين العنصر البشري على اعتبار أنه رأس املال احلقيقي اململوك
لديها .و يف ذات السياق يتعني على املؤسسات مواصلة عملية رسكلة موظفيها من أجل إطالعهم
على طرق اإلنتاج و التسيري احلديثة و كيفية التعامل مع املعطيات التكنولوجية احلديثة.
 املنظومة التسيريية :رغم أمهية املهارات الفنية لدى العمال إال أن غياب العملية التسيريية الرشيدةالقادرة على االلتزام مبهام اإلدارة املتمثلة يف التخطيط ،التنظيم ،التوجيه و الرقابة من شأنه أن يعيق
مردودية املؤسسة و ابلتايل ينعكس سلبا على إنتاجيتها .حتتاج املهارات الفنية لدى العمال و املوظفني
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إىل مهارات تسيريية و مهارات يف العالقات اإلنسانية تدفعها إىل إعطاء أفضل ما لديها ،فبدون
تنظيم مثال ميكن أن يوضع الرجل املناسب يف املكان غري املناسب ،و بدون قيادة ميكن أن ختسر
املؤسسة الرضا الوظيفي لدى عماهلا ،كما أن غياب نظام رقايب فعال قد يدفع ابملوظفني إىل التواكل
و الرتاخي يف أداء واجباهتم ،األمر الذي من شأنه أن ينعكس سلبا على إنتاجية املؤسسة.
يف اجلزائر ال تزال املنظومة التسيريية تعاين من ظاهريت الفساد اإلداري الذي ابت يعترب العائق األول يف
وجه إطالق اآللة اإلنتاجية الوطنية عن طريق إعطاء الفرصة لغري املؤهلني وهو ما يتجلى يف الوساطة
و احملسوبيةو الرشوة وغريها،وكذا ظاهرة اجلمود اإلداري اليت تتمثل يف اجلمود على النصوص التنظيمية
مبا يعقد عملية منح تصاريح النشاطات االقتصادية ويصعب من االستثمار على الراغبني فيه.
 التكنولوجيا املستعملة :مبا أن اآللة تعترب مبثابة امتداد ليد العامل داخل املؤسسة أو املصنع ،فإنيد العامل ستكون أقوى و أقدر على العطاء و اإلنتاج حبسب قوة اآللة اليت يستعملها ،و هنا تتجلى
قوة التكنولوجيا كعامل حاسم جدا يف إنتاجية املؤسسة ،و لعل العامل ال يزال يدين للثورة الصناعية
بفعل الطفرة اليت أحدثها يف العملية اإلنتاجية ،و مبا أن عامل اليوم يعترب عاملا متحركا و سريعا  ،فإن
التنافس على اإلنتاج و اكتساب األسواق ابت على أشده ،ما يتطلب تنافسية سعرية و نوعية و
هو األمر الذي ال ميكن حتقيقه إال ابحلصول على التكنولوجيا احلديثة كمرحلة أوىل و التحكم فيها
كمرحلة الحقة ابلنسبة للشركات الراغبة يف رفع إنتاجيتها و كذا تنافسيتها.
من هنا تتضح أمهية تركيز السلطات و املؤسسات اجلزائرية على االنفتاح مع العامل اخلارجي عن طريق
جذب املزيد من االستثمار األجنيب املباشر و فتح شراكات مع األقطاب االقتصادية الصاعدة خاصة
يف آسيا ،بعيدا على الدول و املؤسسات االحتكارية الغربية اليت ال تقدم إال التكنولوجيا املستهلكة و
وفق شروط و إمالءات معينة.

احملور الثالث -آليات تنويع النسيج الصناعي و اجلهاز التصديري لالقتصاد الوطين:
أوال – إشراك القطاع اخلاص يف متويل املشاريع القاعدية

يعترب اإلستثمار يف البىن التحتية من أهم عوامل حتقيق التنمية اإلقتصادية و خاصة يف الدول النامية
اليت تعاين من عجز كبري يف هذا اجملال ،حيث تشري اإلحصائيات ان البلدان النامية حتتاج إىل حوايل
 % 02.2من الناتج الداخلي اخلام حتول إىل متويل البىن التحتية سنواي  ،لكن مع تراجع املوارد املالية
الداخلي ة و اخلارجية للبلدان النامية إنطالقا من بداية األزمة املالية العاملية األخرية  ،أصبح لزاما على
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الدول النامية التوجه إلستغالل و تفعيل مصادر متويل جديدة  ،ومن هذه املصادر نظام البناء-
التشغيل-التحويل و يطلق عليه إختصارا نضام  B.O.Tالذي توسع العمل به يف الدول املتقدمة
و النامية .

 -0طبيعة نظام B.O.T

يعرف نظام  B.O.Tعلى أنه تعهد من احلكومة أو من أحد اهليئات احلكومية إىل مؤسسة خاصة
حملية أو أجنبية أو مشرتكة  ،إبتباع وسائل معينة إلنشاء مرفق عام لتلبية حاجات عمومية  ،كالطرق و
املط ارات و املوانئ و حمطات الطاقة و غريها  ،و ذلك على حساب هذه املؤسسة  ،وتقوم هذه
األخرية إبدارة املرفق العام وتؤدي اخلدمة للجمهور للمستفيد من ذلك ملدة معينة بشروط حمددة حتت
إشراف اجلهة املتعاقدة  ،لتقوم بعد ذلك بنقل أصول املرفق او املشروع للدولة أو اجلهة املتعاقدة يف
2
حالة جيدة قابلة إلستمرار يف التشغيل

 -2املزااي املالية و اإلقتصادية و اإلجتماعية لنظام B.O.T

 متكني الدولة من توفري اخلدمات الضرورية ال تكفي املوارد املالية للدولة لتوفريها. -أداة لتخفيف الدين العمومي و جتنب اللجوء إىل أموال اخلزينة العمومية

 -حتقيق نتائج إجيابية من انحية الفعالية و اإلنتاجية و تقدمي اخلدمة العمومية أبقل تكلفة.

 إقامة مشروعات جديدة ذات طبيعة خاصة تسهم يف حتقيق الرواج اإلقتصادي نتيجة األموال اليتيتم إنفاقها يف املشروع من خالل مضاعف اإلنفاق اإلستثماري.
 يسمحل ال  B.O.Tبنقل املخاطر املالية و التجارية من القطاع العام إىل القطاع اخلاص ممايدفع به حلسن إختيار املشروعات و التأكد من مقومات جناحها.
 تنشيط أسواق املال من خالل األسهم و السندات اليت ميكن أن تطرحها الشركات القائمة على B.O.Tخاصة لتوفري التمويل.
 جتنب تبديل املال العام و إشكاليات املراقبة املالية و التالعب ابلتكاليف من خالل إعادة التقييمتكاليف املشاريع و غريها من طرق هنب املال العام.

اثنيا – تتفعيل دور القطاع املصريف يف متويل االقتصاد ودعم استقاللية بنك اجلزائر :

يعترب اإلقتصاد اجلزائري ضعيف نسبيا ابلنسبة لتعبئة املدخرات و إشراك األعوان اإلقتصادين يف متويل
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اإلقتصاد  ،ويعود هذا الضعف إىل اجلمود الذي يعرفه القطاع املصريف اجلزائري بسبب الغياب الشبه
التام للمنافسة املصرفية و كذا البريوقراطية و عدم وجود الشفافية يف العمل املصريف  ،رغم اجلهود
املعتربة الىت قامت هبا اجلزائر من أجل حماربة الفساد املايل والبريوقراطية و عصرنة و حتديث القطاع
املصريف اجلزائري ،إال أنه يبقى بعيد عن الدور احلقيقي الذي جيب أن يلعبه يف متويل اإلقتصاد اجلزائري
رغم القرار األخري الصادر عن احلكومة و املتمثل يف تثبيت سعر الفائدة يف حدود  % 0و اإلشكال
األكرب هو قيام البنوك اجلزائرية بتمويل املشاريع املتبناة من طرف  cnac ensejو اليت يكون
التمويل فيها يف غالب األحيان بقرار إداري وليس على أساس دراسة اجلدوى اإلقتصادية للمشاريع
املمولة  ،مما يدل على التسيري اإلداري و املركزي للقطاع املصريف  ،عالوة على ضعف إستقاللية بنك
اجلزائر األمر الذي جيعله عرضة لدورة املتاجرة السياسية و الواقع خري دليل على ذلك ،ويف هذا اجملال
أثبتت العديد من الدراسات العالقة العكسية بني درجة إستقاللية البنوك املركزية ومعدالت التضخم.
لذلك كان على اإلقتصاد اجلزائري التوجه ألساليب متويل جديدة و ذلك من خالل تفعيل وتعبئة
املدخرات الوطنية  ،و إعادة الثقة يف النظام املصريف و العمل اجلاد من أجل إدخال الكتلة النقدية
املتداولة يف السوق املوازية إىل الدارة اإلقتصادية  ،و اليت تشري اإلحصاءات بشأهنا أهنا ذات مبالغ جد
معتربة ميكن اإلستفادة منها يف يف متويل اإلقتصاد و ختفبف الضغط على اخلزينة العمومية.
و يف هذا اإلطار يعترب التوجه حنو صيغ التمويل اإلسالمي أحد احللول اليت يعول عليها يف تفعيل
دور القطاع املصريف يف اإلقتصاد  ،ومن هذه الصيغ املشاركة و املراحبة و عقد اإلستصناع و املزارعة

اثلثا -تتفعيل السوق املايل:

مع حتول اجلزائر إىل اقتصاد السوق أتكدت أمهية إجياد بدائل متويلية للخزينة العمومية ،خاصة بعد
تقليص دورها يف متويل االقتصاد و إعادة االعتبار للبنك املركزي ،و هو األمر الذي أدى إىل ظهور
بورصة اجلزائر عام  ،0..0غري أن نشاطها مل ينطلق فعليا إال مع حلول عام .0...
رغم انقضاء قرابة  61سنة على انطالق نشاط بورصة اجلزائر إال أن دورها التمويلي و مهمتها كأداة
لتعبئة املدخرات احمللية و األجنبية ال تزال حمدودة جدا و دون التطلعات  ،إذ ال يوجد سوى 12
شركات مدرجة ابلبورصة حلد اآلن ،كما أن التعامالت و التداوالت تبقى حمدودة جدا.
لقد تضافرت جمموعة من العوامل سامهت يف حمدودية السوق املايل يف اجلزائر من عوامل سياسية و
تشريعية ،و هذا ما تؤكده النتائج املتواضعة للجزائر يف املؤشرات الصادرة على بعض اهليئات الدولية
كمؤشر االستقرار السياسي ،مؤشر سيادة القانون و غريها ،إضافة إىل العوامل االقتصادية كاستفحال
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السوق املوازي و استقطابه جلزء هام من املدخرات و االستثمارات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر
خاصة يف ظل ضعف التحفيز اجلبائي الذي ميكن أن يستقطب رأس املال اخلاص من القطاع املوازي
إىل القطاع الرمسي ،كما أن العقيدة التمويلية القائمة على التمويل الكالسيكي الذي ال يتوافق مع روح
ومبادئ املواطن و املستثمر جلزائري  ،ابإلضافة إىل ضعف حوكمة الشركات اجلزائرية الذي يؤدي
ابلضرورة إىل غياب اإلفصاح املالية و ضعف الشفافية ....كلها عوامل ساعدت على حتجيم دور
بورصة اجلزائر و ضعف أداء دورها املتمثل يف تعبئة االدخار الوطين و متويل املشاريع االقتصادية.
إن الرؤية اإلسرتاتيجية املتمثلة يف تنويع االقتصاد الوطين ال ميكن أن ينهض هبا القطاع العام لوحده
فسياسة التوسع يف اإلنفاق احلكومي من شأهنا إرهاق اخلزينة العمومية خاصة بعد أن أتكد مبا ال يدع
جماال للشك غياب املردود االقتصادي املتوقع ابلنسبة للمشاريع اليت تعتمد يف متويلها على اخلزينة
العمومية بطريقة أشبه ما تكون إىل التحويالت ذات الطابع االجتماعي .على عكس السوق املايل
الذي تتمثل وظيفته الرئيسية يف التخصيص األمثل للموارد  ،أي أن الفائض من املوارد املالية يذهب
إىل املشاريع األكثر رحبا و مردودية  ،هنا تزدهر املشاريع املنتجة و ختتفي النشاطات املتط ّفلة  ،و منه
يساهم السوق املايل يف دعم قطاع حملي منتج و يساعد على تنويع و توسيع القاعدة اإلنتاجية
الوطنية مبا يؤدي إىل تنويع االقتصاد الوطين.
و فيما يلي بعض اإلجراءات اليت ميكن إتباعها من أجل تفعيل السوق املايل ابجلزائر:
 -0العمل على خلق منظومة تشريعية و ضريبية مستقرة :و ذلك من أجل سن قوانني مدروسة قابلة
لالستمرار من أجل جتنب كثرة التغريات و التشريعات من أجل ضمان ما يسمى ب "املقروئية"
للمستثمر احمللي و األجنيب.
 -6حوكمة الشركات االقتصادية واملؤسسات العمومية الناشطة يف اجلانبني االقتصادي واإلداري و
العمل على نشر مبادئ احلوكمة املتمثلة يف املساءلة ،املسامهة و الشفافية .إن حوكمة املؤسسة اجلزائرية
يؤدي ابلضرورة إىل انتشار ثقافة اإلفصاح املايل و احملاسيب من طرف الشركات  ،األمر الذي يساهم
يف ثقة أصحاب الفوائض املالية ابلشركات االقتصادية  ،كما يساهم ذلك على رفع الشركات املدرجة
يف بورصة اجلزائر ما يعطي حركية أكرب للسوق املايل و قدرة أوسع على استقطاب املال الفائض من
أجل متويل الشركات املنتجة.
 -0تبين سياسة وطنية قائمة على حتسيس املواطن أبمهية جتنب االكتناز و املشاركة يف السوق املايل
مع طرح بدائل متويلية و حتفيزات تساعد على إشراك املواطن يف متويل الشركات املدرجة ابلبورصة كما
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تساعد على رفع درجة سيولة األوراق املالية عن طريق كثرة تداول األصول اململوكة للمؤسسات ذات
املردود اإلنتاجي و املايل اجليد.
 -2تقريب بورصة اجلزائر من املواطن و من أصحاب الفوائض املالية ،عن طريق فتح شبابيك و فروع
لبورصة اجلزائر مبختلف البنوك العمومية ،و رمبا مبراكز الربيد من أجل إطالع املواطن على أخبار
الشركات املدرجه و إطالعه على الفرص االستثمارية و خيارات توظيف أمواله ،ففي ظل تقريب
البورصة من املواطن و كذا شفافية املؤسسات املدرجة ،فإن أصحاب الفوائض املالية سيعملون على
إحياء و تفعيل و متويل السوق املايل مبا يزيد من نشاطه و رفع قدرته على اإلسهام يف متويل و تنويع
االقتصاد الوطين.
 -2االستفادة من جتارب األسواق املالية لبعض الدول الناشئة و كذا العربية ،عن طريق التعاون
التنظيمي معها و رسكلة اإلطارات احمللية الناشطة يف هذا الباب ،و يدخل يف ذا اإلطار االستفادة
من البدائل و اخليارات التمويلية لكثري من الدول اإلسالمية كماليزاي ،إندونيسيا أو بعض الدول
اخلليجية من أجل مراعاة مبادئ املستثمر احمللي .فاملستثمر إذا ما ِأم َن على ماله عن طريق الشفافية
و أتكد من شرعية املعاملة و املردود سيقبل ال شكل على الدخول يف السوق املايل.
رابعا -االبتكار اجلبائي يف اجلزائر:

قد تكون فكرة تطوير اجلباية من اإلدارة إىل اخلدمة فكرة جديرة ابلدراسة ملعاجلة التهرب اجلبائي ألهنا
حتول اجلباية من فكرة العبئ إىل فكرة املنفعة ابلنسبة لدافعي الضرائب ،و لكن تطبيقها حيتاج إىل
"وكالة وطنية للجباية" تعمل حتت صالحيات االبتكار اجلبائي و يكون جيدا أن تعمل الوكالة حتت
وصاية وزارة منتدبة للجباية هدفها األول هندسة رؤية جبائية جديدة مبنية على االقتطاع من الثروة
احلقيقية أي من النمو خارج احملروقات و ليس االقتطاع الكبري من مبيعات النفط ،وهدفها الثاين
إدماج مجيع دافعي الضرائب يف اجلباية العادية بطريقة آلية وبدافع من املتعامل االقتصادي نفسه وليس
بطريقة التحصيل املبين على املتابعة كما هو احلال اليوم .2
يف ذات السياق أطلقت املديرية العامة للضرائب عملية "املطابقة اجلبائية اإلرادية" مثلما نص عليه
قانون املالية التكميلي  6102هبدف دمج رؤوس أموال السوق املوازية يف البنوك.
و يذكر انه تقرر طبقا للمادة  20من قانون املالية التكميلي  6102إطالق "عملية مطابقة جبائية
إرادية" و عليه فإن "األموال املودعة يف البنوك من طرف أي شخص مهما كانت وضعيته ختضع
لضريبة جزافية نسبتها  2ابملائة" حسب نص املادة.
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و حدد هذا اإلجراء اتريخ  00ديسمرب  6102كآخر اجل النقضاء هذه العملية ،موضحا أنه بعد
انقضاء هذه الفرتة سيتم إخضاع مالكي رؤوس األموال الغري مطابقة هلذا اإلجراء لعملية اسرتداد
ضرييب طبقا للقوانني املعمول هبا يف هذا الصدد مع إخضاعها للعقوابت الالزمة.
و قد ذكر وزير املالية السابق "بن خالفة " أن احلكومة تعول على إدماج هذه األموال لتنويع مصادر
التمويل اخلارجة عن امليزانية مضيفا أن هذا اإلجراء خيدم أصحاب هذه األموال و االقتصاد الوطين يف
آن واحد.
و أضاف الوزير أنه " يف آفاق  6102سننتقل إىل اقتصاد متنوع و سنعمل على أن ينشط املتعاملون
يف االقتصاد الرمسي بكل أمان و ال ضرورة عليهم يف إخفاء أمواهلم بل عليهم ضخها يف صاحل
االقتصاد الوطين"..
كما ميكن االنطالق من إحياء فكرة القاعدة الذهبية اليت مت العمل هبا خالل مرحلة السبعينات يف
اجلرائر و اليت متثلت يف فك إيرادات اجلباية البرتولية عن نفقات التسيري و ربطها بنفقات التجهيز
فقط .فكما هو معلوم تعترب نفقات التسيري أكثر أمهية يف اإلنفاق العمومي ابجلزائر من حيث نسبتها
إىل جمموع النفقات العامة بنسبة تقدر حبوايل  21ابملائة ،كما أن تقليصها أو التقشف فيها ينعكس
مباشرة على اجلبهة االجتماعية و على حياة املواطن ،كتسقيف األجور ،جتميد التوظيف ...لذا ميكن
ربط نفقات التسيري إبيرادات اجلباية العادية فقط على اعتبار أن هذه اجلباية متثل وعاء مستقرا
للتحصيل اجلبائي األمر الذي يضمن االستقرار يف نفقات التسيري.
على عكس اجلباية البرتولية اليت تعترب وعاء غري مستقر ،إذ أن هذا الوعاء قابل لالتساع و االنكماش
بفعل التقلبات احلاصلة يف أسعار النفط على مستوى األسواق الدولية ،لذا من األفضل ربط إيرادات
اجلباية البرتولية بنفقات التجهيز اليت ميكن تقليصها أو جتميد بعض مشاريعها أو أتجيلها يف حالة
التعرض لصدمات نفطية خارجية تؤثر على حصة اجلباية البرتولية يف متويل املوازنة العامة.
اخلامتة :

من خالل مرقتنا البحثية هذه ميكن أن نذكر أهم النتائج املتحصل عليها إختصارا كما يلي :

 عدم وجود رؤى واضحة متكاملة األبعاد من الناحية اإلقتصادية والبشرية و اإلجتماعية و الثقافيةابإلضافة إىل عدم إشراك خمتلف القطاعات وخاصة مراكز البحث و اجلامعات ،و غياب
إسرتاتيجية واضحة وكذا غياب مكاتب الدراسات املؤهلة لوضع الدراسات التقنية لتنفيذ ومراقبة
الربامج.
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االقتصاد اجلزائري بني واقع الريع و إسرتاتيجية التنويع.

 اإلنفتاح اإلقتصادي و الذي ميكن إن نسميه ابإلنفتاح السليب( املستورد) مع العامل اخلارجي
مما يؤدي يف كثري من أحيان إىل عدم حتقق األهداف اإلقتصادي للساسات اإلقتصادية
بسبب ضعف دور املضاعف الكيينزي و إلغاء أثر املعجل على اإلستثمار يف اإلقتصاد
الوطين.
 تبذير املوارد املالية مما أثر سلبا على فعالية اإلنفاق العام يف التأثري على النمو اإلقتصاديوهو ما حذرت منه العديد من املؤسسات املالية الدولية واخلرباء االقتصاديني (الفساد املايل
واإلداري).
 إستحواذ الشركات األجنبية على معظم الصفقات العمومية للمشروعات اخلاصة ابهلياكلالقاعدية على غرار الطريق السيار ومالبسات إجنازه وتكاليفه احلقيقية على خزينة الدولة.
 إعتماد برامج الدعم اإلقتصادي على مصادر مالية غري متحكم هبا ،مما يؤثر علىسريورهتا.
 عدم قدرة اجلهاز اإلنتاجي غلى االستجابة لوترية الطلب املتزايدة املدفوعة بتوفر السيولةالفائضة و إرتفاع امليل احلدي للمستهلك اجلزائري.

اهلوامش :

1- Ministère des Finances Principaux indicateurs de l’économie Algérienne
2000-2015

 -2من إعداد الباحثني إعتمادا على ماسبق

 -0التقرير السنوي  6102بنك اجلزائر  ،ص 00
 -2نفس املرجع السابق  ،ص 02
 -2بشري مصيطفى.6102 .هناية الريع :األزمة و احلل .اجلزائر .جسور للنشر و التوزيع.ص.000 :
 -2مصطفى اببكر. 6112 .اإلنتاجية و طرق قياسها .الكويت .املعهد العريب للتخطيط .سلسلة جسور التنمية.
العدد  .20مارس .ص.10 :
 -2بشري مصيطفى .6102 .هناية الريع:األزمة و احلل .مرجع سابق .ص.002 :
 -2املديرية العامة للضرائب .مطابقة اجلبائية اإلرادية .متاح على موقع املديرية .اطلع عليه بتاريخ.6102/12/6. :
 -.املعهد العريب للتخطيط ابلكويت  ،سلسلة دورية تعىن بقضااي التنمية يف األقطار العربية  ،العدد اخلامس و
الثالثون – نوفمرب . 6112
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ملخص:
هتدف هذه الدراسة للبحث يف التغريات اليت طرأت على السياسة االقتصادية للدول العربية الريعية ومنها اجلزائر بشقيها
التحول من السياسة التوسعية إىل سياسة انكماشية خالل الفرتة الزمنية ( ،)8382-8338من
املايل والنقدي ،و ّ
خالل الكشف عن أهم مالمح وأدوات السياستني قبل األزمة وبعدها ،كما هتدف الدراسة أيضا إىل تقييم السياسة
ظل حت ّدايت تطبيق النموذج
النقدية واملالية املنتهجة بعد األزمة البرتولية منذ سنة  8382لغاية يومنا هذا ،يف ّ
االقتصادي اجلديد يف اجلزائر الذي أعلن عنه سنة .8382
الكلمات املفتاحية :السياسة املالية،السياسة النقدية  ،األزمة البرتولية  ،االقتصاد اجلزائري.
Abstract:
this study aimsto examine the changes in the economic policy of the Arab States
including Algeria, both financial and monetary and the shift from expansionary
policy to a deflationary policy during the period (2001-). 2017).Through
disclosure of the most important features and tools of pre- and post-crisis
policies, and the study also aims to assess monetary and financial policy
following the oil crisis since 2014 to date, in the light of the challenges of the
application of the new economic model in Algeria announced in 2016.
Keywords: Financial Policy, Monetary Policy, The oil crisis, Algerian
economy.
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مقدمة:
لقد ظلّت الدول العربية الريعية لعقود وهي تعتمد على الريوع البرتولية يف متويل التنمية وخمططاهتا
حتركه
ابختالف توجهاهتا من دولة ألخرى ،ورغم حقيقة ال منطقية عمل السوق النفطي الذي ال ّ
آليات العرض والطلب ،وإّّنا املصاحل االقتصادية والسياسية للبائعني أحياان ،وللمستهلكني يف أغلب
األحيان ،ما جعل االقتصادايت الريعية رهينة لتقلبات أسعار النفط بني احلني واآلخر ،إال أ ّن هذه
االقتصادايت مل تستفد من الدروس اليت كانت بعد أزمة البرتول سنة  .8812وعلى العكس متاما
تعمق من إشكالية
عادت لذات السياسات املنتهجة خالل السنوات األوىل من هذه األلفية اليت ّ
غياب االقتصاد املنتج.
واجلزائر مل تكن استثناء من الدول الريعية العربية ،فقد تبنّت سياسة توسعية إنفاقية منذ سنة
 ، 8338عرب ثالث برامج تنموية يدعمها االرتفاع املتواصل ألسعار البرتول ،حىت هناية سنة 8382
اليت أنذرت أبزمة برتولية جديدة.
مشكلة الدراسة:

بناء على ما سبق تتبلور مشكلة الدراسة يف الكشف عن أبرز مالمح السياسة املالية والنقدية يف

اجلزائر قبل األزمة البرتولية األخرية خالل الفرتة ( ،)1022-1002وما هي التغريات اليت
طرأت على توجهاهتا بعد األزمة منذ هناية سنة  1022لغاية 1022؟

هدف الدراسة:

يتمثّل هدف هذه الدراسة يف الكشف عن التغريات اليت طرأت على السياسة االقتصادية للدول
التحول من السياسة التوسعية إىل سياسة
العربية الريعية ومنها اجلزائر بشقيها املايل والنقدي ،و ّ
انكماشية خالل الفرتة الزمنية ( ،)8382-8338من خالل الكشف عن أهم مالمح وأدوات
السياستني قبل األزمة وبعدها ،كما هتدف أيضا إىل تقييم السياسة النقدية واملالية املنتهجة بعد األزمة
ظل حت ّدايت تطبيق النموذج االقتصادي اجلديد وحتقيق
البرتولية منذ سنة  8382لغاية يومنا هذا ،يف ّ
التنويع االقتصادي.
منهجية الدراسة ومصادر معلوماهتا:

بغرض اإلملام واإلحاطة مبختلف جوانب الدراسة ،واإلجابة عن اإلشكالية املطروحة مت استخدام املنهج
الوصفي التحليلي واملالئم إلبراز خمتلف املفاهيم املتعلقة ابلسياسات املالية والنقدية وحتليل واقعها قبل
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األزمة وبعدها ،من خالل املعلومات اليت مت احلصول عليها من الكتب ،اجملالت ،امللتقيات
قسمت الدراسة إىل ثالث حماور،
واألطروحات واملواقع الرمسية لبعض اإلحصائيات ،ووفقا لذلك ّ
األول لإلطار النظري للسياستني املالية والنقدية ،بينما يق ّدم احملور الثاين أبرز مالمح هاتني
يتطرق ّ
ّ
السياستني يف اجلزائر قبل األزمة البرتولية للفرتة ( ،)8382-8338أما احملور األخري فيتم الرتكيز على
التغريات اليت طرأت على السياستني بعد االزمة ولغاية .8382
أوال :اإلطار النظري للسياسة املالية والنقدية
متثّل السياسة االقتصادية جمموعة األدوات أو الوسائل اليت تستخدمها الدولة من أجل التأثري على
النشاط االقتصادي( ،)1حيث تشمل السياسة املالية النقدية والسياسة التجارية ،وسيتم من خالل هذا
لكل من السياستني املالية والنقدية.
احملور تسليط الضوء حول املفاهيم األساسية ّ
 .2السياسة املالية:

تعرف السياسة املالية على ّأهنا ذلك اجلزء من سياسة احلكومة الذي ميثّل
أ .تعريف السياسة املاليةّ :
أداة الدولة للتأثري يف النشاط االقتصادي بغية حتقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية والسياسية اليت
تسعى لتحقيقها ،مبعىن أ ّن السياسة املالية هي السياسة اليت بفضلها تستعمل احلكومة برامج انفاقها
وإيراداهتا العامة واليت تنتظم يف املوازنة العامة ،إلحداث آاثر مرغوبة وجتنب اآلاثر غري املرغوبة على
الدخل واإلنتاج والتوظيف والتنمية واستقرار االقتصاد الوطين ومعاجلة مشاكله ومواجهة كافة الظروف

املتغرية(.)2

ب .أهدافها :ميكن توضيح أبرز أهداف السياسة املالية فيما يلي:





( )3

زايدة الدخول والتكوين الرأمسايل والنمو االقتصادي أي االستغالل األمثل للموارد واإلمكانيات
املتاحة؛
حتقيق التوظيف الكامل عن طريق إقامة مشاريع خمتلفة من قبل املؤسسات العامة واخلاصة
ودراسة مدى حاجة السوق إىل التخصصات املختلفة يف جماالت كثرية؛
حتقيق استقرار األسعار أي التعاون والتنسيق بني السياستني املالية والنقدية يف استخدام األدوات
املالئمة ملواجهة التضخم والركود االقتصادي؛
إعادة توزيع الدخول ،ويقتضي هنا العدالة االقتصادية واالجتماعية يف استغالل املوارد لينعم مجيع
املواطنني ابلرفاهية االقتصادية أي استغالل املوارد املتاحة يف كافة األقاليم واملناطق دون استثناء.
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د .أدوات السياسة املالية :تتحقق أهداف السياسة املالية ابالعتماد على ثالث أدوات رئيسية
وهي:

( )4

 اإليرادات العامة :وتتمثل يف جمموع األموال اليت حتصل عليها احلكومة سواء بصفته االسيادية أو منأنشطتها وأمالكها الذاتية أو من مصادر خارجية ،وتعترب الضرائب من أهم اإليرادات اليت تتحصل
عليها احلكومة واليت تعتمد عليها يف تغطية اإلنفاق العام ،إىل جانب القروض العامة ،الرسوم ،أموال
الدومني وغريها.
اإلنفاق العام :يعرب عن مجيع املصروفات اليت تقوم الدولة إبنفاقها خالل فرتة زمنية معينة هبدفإشباع حاجات اجملتمع ،ويزداد اإلنفاق العام كل مازاد دور الدولة يف النشاط االقتصادي ،واتساع
الدور االجتماعي والتغري السياسي.
 املوازنة العامة للدولة :واليت تعترب أول أداة رئيسية واليت إبمكاهنا حتقيق األهداف ،وتعرف على أهناوثيقة معتمدة تتضمن ترتيب الإليرادات واملصاريف املقدرة للدولة لفرتة قادمة .وتعمل على قواعد
أساسية وهي السنوية ،الوحدة ،الشمول ،عدم التخصيص وقاعدة التوازن.
 .1السياسة النقدية:
أ .تعريفها :تعرف السياسة النقدية على أهنا جمموعة اإلجراءات اليت تتخذها الدولة يف إدارة كل من
النقود واالئتمان وتنظيم السيولة العامة لالقتصاد ،مبعىن جمموعة القواعد واألحكام اليت تتخذها
احلكومة أو أجهزهتا املختلفة للتأثري يف النشاط االقتصادي من خالل التأثري يف الرصيد النقدي إلجياد
التوسع واالنكماش يف حجم القوة الشرائية للمجتمع مبا يتفق وحتقيق جمموعة أهداف السياسة

االقتصادية(.)5

فاختاذ السلطات النقدية جلملة من اإلجراءات يف إطار السياسة النقدية يهدف للرقابة على االئتمان
والتأثري فيه سواء فيما يتعلق ابلقدر املتاح منه أو بتكلفته ،وكذلك التأثري يف حجم عرض النقود بصفة
عامة ،وسعر صرف النقود احمللية ابلعمالت األجنبية ،وذلك من أجل حتقيق االستقرار االقتصادي.

( )6

ب .أهداف السياسة النقدية :بناء على التعاريف سالفة الذكر يتّضح أ ّن للسياسة النقدية أهداف

ع ّدة من أمهها:حتقيق االستقرار النقدي ،ضمان قابلية صرف العملة واحلفاظ على قيمتها اخلارجية،
تشجيع النمو االقتصادي ،املسامهة يف إنشاء أسواق مالية ونقدية متطورة ،حتقيق التوازن الداخلي
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واخلارجي ،احملافظة على مستوى تشغيل عال دون تضخم ،الوفاء مبتطلبات القطاعات االقتصادية
واستقرار أسعار الصرف(.)7
جـ .أدوات السياسة النقدية :تنقسم أدوات السياسة النقدية إىل قسمني منها ما هو كمي ومنها ما
هو نوعي:
وتسمى أيضا ابألدوات العامة اليت يستخدمها البنك املركزي لتغيري حجم الكتلة
األدوات الكميةّ :النقدية حبسب الوضع االقتصادي القائم واهلدف املراد حتقيقه من خالل الوسائل التالية:
 عمليات السوق املفتوحة اليت تتيح للبنك املركزي بيع وشراء السندات احلكومية مبا يسمح
ابمتصاص الفائض او توفري السيولة؛
 سعر إعادة اخلصم :وهو أداة للتدخل النقدي عرب العالقة بني البنك املركزي والبنوك التجارية.
 االحتياطي اإلجباري :حيث يسمح اإليداع االجباري من البنوك التجارية لنسبة من ودائع
عمالئها لدى البنك املركزي ابلرقابة على االئتمان ،ما يتيح للبنك املركزي استخدام االحتياطي
االجباري للتأثري على العرض النقدي.
وتسمى ابألدوات اخلاصة اليت تلجأ إليها السلطات النقدية لغرض التأثري على
 األدوات النوعيةّ :توجه املعروض النقدي عرب جماالت أو قطاعات معيّنة يف إطار حتقيق أهداف السياسة االقتصادية
ّ
ككل عرب الرقابة على االئتمان ،وعلى األرصدة األجنبية ،ابإلضافة إىل اإلقناع األديب من طرف
البنك املركزي
اثنيا :تقييم السياسة املالية والنقدية قبل األزمة البرتولية يف اجلزائر للفرتة ()1022-1002
 .2مالمح السياسة املالية للجزائر قبل األزمة:
أثريت يف الفكر االقتصادي العديد من النظرايت اليت تؤّكد على أتثري اإلنفاق العام وحتديدا اإلنفاق
االستثماري على اإلنتاج كـ ( ،)8( )Holtz/Aschauerوكذا بعض الدراسات احلديثة من ،)9(FMI
بل واألوسع من ذلك أن متتد العالقة النسبية إىل النمو االقتصادي ،حيث برزت نظرية النمو الداخلي
بتوافق الكثري من املفكرين بشأن مسؤولية الدولة يف حتديدها ملستوى إنفاق أمثل تتحقق معه أعلى
لعل ذلك يتفق مع ضرورة وجود ضوابط لإلنفاق العام ()10وخاصة يف
مع ّدالت النمو االقتصادي ،و ّ
جانبه االستثماري.
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إالّ أ ّن هذه الضوابط مل تؤخذ بعني االعتبار يف اجلزائر ،فقد تبنّت هذه األخرية سياسة مالية
توسعية من خالل مجلة إصالحات اجليل الثاين اليت متتد على طول الفرتة ] [8382-8338واليت
خصصت فيها الدولة ما قيمته  228.8مليار ،$وهي متثّل أضعاف ما ميكن أن ينفق يف دول كتونس
ّ
واملغرب وبعض الدول العربية األخرى ،إالّ أ ّن معدالت النمو يف تلك الدول كانت أفضل من مثيلتها
يف اجلزائر.
ولعل أبرز مالمح السياسة املالية يف اجلزائر قبل األزمة البرتولية من خالل أدايت اإلنفاق واإليراد ميكن
ّ
إجيازها يف النقاط التالية:
يوضح هيكل اإلنفاق وتوجهاته خالل الربامج الثالث للفرتة ] [8382-8338ارتفاع قيمة املوارد
ّ 
املالية املخصصة للقطاع االجتماعي خاصة فيما يتعلّق املوارد البشرية وحتسني الظروف املعيشية
األولية للربانمج التكميلي لدعم
وغريها ،فعلى سبيل املثال رصد ما قيمته ق ّدرت االعتمادات املالية ّ
النمو][8338-8332مببلغ  1232مليار دينار ،وارتفع عند اختتامه يف هناية  8338إىل 8213
مليار دينار بعد إضافة عمليات إعادة التقييم للمشاريع اجلارية وخمتلف التمويالت اإلضافية
،خصص ما نسبته% 12منها لتحسني الظروف املعيشية للسكان وتطوير البنية التحتية
األخرى ّ
األساسية موزعة بـ  % 22.2و % 23.2على الرتتيب (أنظر الشكل أدانه) ،ومل خيتلف التخصيص
يف خطة التنمية اخلماسية]،8382-8383حيث ورغم ارتفاع حجم االعتمادات املالية ملبلغ 88882
اجلديدة،وزعت% 13من
مليار دج ،أي ما يعادل 812مليار دوالر،برمج منها 822مليار$للمشاريع
ّ
العامة(.)11
هذه األخرية لتحسني التنمية البشرية والبىن التحتية األساسية واخلدمات ّ
شكل رقم ( :)2توزيع خمصصات الربانمج التكميلي لدعم النمو][1002-1002

املصدر :من إعداد الباحثتني بناء على :الربانمج التكميلي لدعم النمو ،بوابة الوزير األول ،ص 8
http://www.premier-ministre.gov.dz
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 تثقل فاتورة الواردات كاهل اخلزينة العمومية واليت عرفت ارتفاعا كبريا خاصة يف السنوات األخرية،
ورغم اختاذ السلطات لبعض اإلجراءات لتقليصها كتخفيض قيمة العملة ،إالّ ّأهنا مازالت أحد
األسباب الرئيسية لتضخم النفقات العمومية ،وابلتايل فإ ّن احلل مرتبط ابلقضاء على دوافع االسترياد
بتوفري املناخ املالئم للنهوض ابإلنتاج الصناعي واإلنتاج الفالحي وحتقيق األمن الغذائي؛
 يتزايد حجم اإلنفاق بسبب خمصصات الدعم وخاصة لألسعار يف أهداف معلنة لدعم الفقراء
وضعيفي الدخل ،إال أ ّن الواقع يكشف أ ّن أغلب املستفيدين من تلك السياسة ليسوا من هاته
الفئات؛
املتغريات على غرار
 يتم اعتماد سياسة إنفاقية مببالغ مالية هائلة دون األخذ بعني االعتبار لبعض ّ
التضخم ابرتفاع املستوى العام لألسعار ،ما يدفع حنو أتخري الكثري من املشاريع اليت تلتهم
خمصصات الربانمج الثاين؛
األول مثّ جزء من ّ
ّ
املخصصات املالية يف الربانمج ّ
التحول من الفكر
ظل ّ
توجه جديد للسياسة االقتصادية يف إطار ّ
 أنّ برامج اإلنفاق هذه أتيت يف ّ
النيوكالسيكي الذي فرضته برامج صندوق النقد الدويل إىل الفكر الكينزي الذي يرتكز على تنشيط
التوسع يف اإلنفاق ،لكنّه قائم على ح ّد أدىن
الطلب الكلي من خالل سياسة مالية توسعية خصوصا ّ
من اإلنتاج( ،)12وهو ما يغيب يف منطق اإلنفاق اجلزائري؛
 أ ّن مسامهة قطاع احملروقات أبكثر من  % 23من إيرادات ميزانية الدولة من خالل اجلباية
التحسن الكبري يف األسعار مع بداية
يربر العالقة الطردية القويّة بني األسعار وامليزانية.فأمام
البرتولية ّ
ّ
األلفية الثالثة ارتفعت إيرادات الدولة بشكل كبري ،فانتقلت من حالة العجز إىل فائض بلغ 081.2
مليار دج سنة  ،8333وكان هذا سببا يف اختاذ السلطات لع ّدة إجراءات أمهّها :إنشاء صندوق
ضبط اإليرادات.
 .1مالمح السياسة النقدية قبل األزمة:
توجهات
كان للسياسة املالية التوسعية اليت تبنّتها اجلزائر خالل السنوات األخرية أثرها البالغ على ّ
السياسة النقدية ،إذ ساهم اإلنفاق احلكومي املتزايد حنو القطاعات االجتماعية وعلى البىن التحتية يف
جتسد يف ارتفاع مع ّدالت التضخم ألعلى مستوايته منذ سنوات – أنظر اجلدول
وضع نقدي ّ
متأزم ّ
أدانه (- )8نتيجة ارتباط املوارد املالية املنفقة إبصدار نقدي دون مقابالت سلعية منتجة .فقد
شهدت سنة  8388ارتفاعا كبريا يف مع ّدالت التضخم ليصل إىل ما يقارب  ،% 8مثّ سامهت مجلة
من اإلجراءات احلكومية يف ختفيضه من خالل سياسة إدارة السيولة اليت استحدثت يف تلك السنة.
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وقد كان لألزمة البرتولية أتثريها املباشر على ارتفاع معدل التضخم جمددا يف سنة  8382ليصل إىل
 ،% 2.21كما كان هلا األثر ابختاذ اجراء ختفيض العملة هبدف تشجيع الصادرات وختفيض
الواردات ،ليشهد سعر صرف الدينار اجلزائري اهنيارا كبريا خاصة يف سنة .8382
أما عن الكتلة النقدية فقد كان الخنفاض قيمة العملة وتزايد الضغط االجتماعي واعتماد احلكومة
لسياسة الرفع من األجور بعد قرار إعادة هيكلة نظام األجور يف سنة  8331أثره على ارتفاع العرض
النقدي ،حيث ارتفع بنسبة تفوق  % 22بني سنيت  8331و.8382
تطور بعض املؤشرات النقدية للفرتة ()1022-1002
جدول رقم (ّ :)2
الكتلة النقدية

سعر الصرف

التضخم

/

مليار دج

الدوالر مقابل الدينار

%

السنة

2473.500

77.26

4.2

2001

2901.500

79.683

1.4

2002

3299.500

77.3947

4.3

2003

3644.300

72.0603

4

2004

4070.400

73.3596

1.4

2005

4933.700

72.6466

2.3

2006

5994.600

69.3757

3.7

2007

6955.900

64.5828

4.9

2008

7173.100

72.6349

5.7

2009

8280.100

74.3908

3.9

2010

9929.200

72.8567

4.5

2011

11015.10

77.52

8.9

2012

11945.80

79.38

3.25

2013

80212.1

80.56

2.92

2014

املصدر- Rétrospective Statistique 1962 – 2011, Office National des Statistiques : :
http://www.ons.dz
 النشرة اإلحصائية الثالثية ،بنك اجلزائر ،رقم  ،00مارس  ،8382ص /http://www.bank-of-algeria.dz ،88-Ministère des finances,http://www.mf.gov.dz/article/48/Zoom-sur-lesChiffres-/155/Taux-de-Change.html, consultéle 08/08/2016.
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اثلثا :تقييم السياسة املالية والنقدية بعد األزمة البرتولية يف اجلزائر للفرتة ()1022-1022
 .2األزمة البرتولية وانعكاساهتا:
التطرق إليه يف احملور السابق ،فمع بداية األلفية الثالثة انتقل االقتصاد اجلزائري حنو مرحلة
مثلما مت ّ
جديدة بعد جناح سياسة املصاحلة الوطنية اليت أعادت االستقرار واألمن ،فانعكست هذه السياسة
على جماالت أخرى أمهّها اجملال االقتصادي ،أين ساهم االنتعاش املستمر للبرتول وفق ما يعرف
جل املؤشرات الكلية لالقتصاد اجلزائري ،وانتقلت فيها
ابلطفرة النفطية منذ سنة  8333يف ّ
حتسن ّ
املوازين من العجز إىل الفوائض ،واملع ّدالت من االنكماش إىل النمو.
حىت أعادت األشهر األخرية من سنة  8382أبزمة برتول جديدة االقتصاد اجلزائري إىل الوراء،
فألغيت السياسات التوسعية املتبناة منذ سنة  8338بسياسات انكماشية تقشفية ،إلنقاذ االقتصاد
حتوله حنو االقتصاد املنتج.
الوطين من تداعيات االزمة البرتولية من جهة ،واملساعدة على ّ

فقد ّأدى اعتماد االقتصاد اجلزائري على النفط كمصدر وحيد للمداخيل إىل أتثره ابألزمة احلالية
للبرتول ،إذ كان هلذه األخرية تداعياهتا الرهيبة على االقتصاد اجلزائري ،حيث اخنفض السعر من
 $ 888.88للربميل سنة  8388إىل  $ 28.28للربميل سنة  ،8382وإىل  $ 08.2للربميل يف مارس
حتركه آليات العرض والطلب ،وإّّنا املصاحل
 ،8382يف ّ
ظل ال منطقية عمل السوق النفطي الذي ال ّ
االقتصادية والسياسية للبائعني أحياان ،وللمستهلكني يف أغلب األحيان.
جدول رقم ( :)2سعر النفط اجلزائري (صحاري بلند) للفرتة (، 1022مارس )1022
السنة

1022

1021

1022

1022

1022

مارس *1022

/$للربميل

888.88

888.28

838.01

88.21

28.28

08.2

Source :OPEC Annual Statistical Bulletin 2016, p 86.

* :النشرة الشهرية (مايو  )8382ملنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول ،السنة  ،28العدد ،2ص .20

وقد كان هلذا االخنفاض انعكاسات سلبية على االقتصادايت الريعية العربية عموما ،ومنها اجلزائر،
حيث انعكست سلبا على الناتج احمللي اإلمجايل ،حجم الصادرات وابلتايل امليزان التجاري ،وميزان
املدفوعات ...إخل ،وأيضا على توجهات السياسة االقتصادية خاصة منها السياسة املالية والنقدية.
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 .1السياسة املالية واالنتقال من التوسع لالنكماش:
تتجه السلطات إىل تعديالت ،بل أحياان إىل تغيريات جذرية
مثلما كان منتظرا بعد كل أزمة برتوليةّ ،
يف السياسة االقتصادية املنتهجة ،ومنها السياسة املالية وأدواهتا.حيث عملت على حماولة الرفع من
اإليرادات العادية املتأتية من اجلباية العادية ،ابستخدام أدوات الضرائب والرسوم وغريها ،وابملقابل
اجتّهت حنو ختفيض حجم االنفاق العام ابتباع سياسة انكماشية لرتشيد االنفاق وضبطه.
وقد ظهر حجم االنفاق العام واإليرادات العامة بعد األزمة كما يلي:

جدول رقم ( :)02وضع االيرادات والنفقات بعد األزمة البرتولية (-1022سبتمرب .)1022
الوحدة :مليون دينار جزائري
البيان /السنة

1022

1022

سبتمرب 1022

اإليرادات العامة

4 552 542

5 011 581

4 739 618

االنفاق العام

7 656 331

7297 494

5 534 932

املصدر :وزارة املالية اجلزائرية
http://www.mf.gov.dz/article/48/Zoom-sur-les-Chiffres-/143/Solde-global-duTr%C3%A9sor.html

حيث ميكن تقدمي املالحظات التالية حول السياسة املالية املتبعة بعد األزمة:
 أفرزت قوانني املالية للسنوات  8382 ،8382و 8382وضعا جديدا للنظام الضرييب يف
اجلزائر ،حيث متّ الرفع من العديد من الضرائب والرسوم ،كالرسم على القيمة املضافة الذي ارتفع
بداية جانفي  8382من  % 82على ( % 88املع ّدل العادي) ومن  % 2إىل ( % 8املع ّدل
املخ ّفض)؛
 انعكس الرفع من امل ّدخرات االجبارية (الضرائب والرسوم) على قيمة اإليرادات من اجلباية
العادية ،حيث ارتفعت حبسب احصائيات املق ّدمة مبوقع وزارة املالية اجلزائرية من 8388222
مليون دج سنة  8382إىل  8218831مليون دج سنة  ،8382كما وصلت يف سبتمرب 8382
على  8828318مليون دج؛
 رغم االرتفاع الذي سبق اإلشارة اليه يف حجم اإليرادات املتأتية من اجلباية العادية ،إال أ ّن
نسبتها من امجايل اإليرادات خالل السنوات األخرية بعد األزمة مل ختتلف كثريا عما قبلها ،بل
شهدت اخنفاضا ،حيث كانت نسبتها يف السنوات  8382و 8382ولغاية سبتمرب  8382ما
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يقارب  % 28.28و % 28.20و % 28.22على التوايل ،وهو ما ي ّؤكد عجز السلطات من
خالل أدوات السياسة املالية يف جانب الضرائب والرسوم إلحالل اجلباية العادية حمل اجلباية
البرتولية؛
 يرجع هذا االخنفاض يف نسبة مسامهة اجلباية العادية يف تكوين اإليرادات العامة إىل توجيه
الزايدات يف الضرائب والرسوم حنو قطاع العائالت أي القطاع االستهالكي ابلدرجة األوىل ،بينما
بقي التعامل حبذر خبصوص قطاع االعمال خوفا من انعكاس ذلك سلبا على سياسة تشجيع
االستثمار سواء من القطاع اخلاص احمللي أو األجنيب؛
 يالحظ من اجلدول أعاله أ ّن االنفاق العام شهد اخنفاضا بعد األزمة ،حيث اخنفض بنسبة
 ،% 2.28لكنّها نسبة ضئيلة مقارنة مع ما تعّل عليه السلطات من اجناح سياسة ترشيد االنفاق
التقشف ،بعد
العام .ويرجع هذا إىل صعوبة االنتقال املباشر ابالقتصاد اجلزائري من التوسع إىل ّ
املوجهة هلذا اجملال ،ما جعل
سنوات من االستقرار االجتماعي بسبب التوظيفات املالية اهلائلة ّ
متس ابالستقرار االجتماعي ،كما أن الكثري من املشاريع
اجلزائر يف منأى عن أي مغامرة كربى قد ّ
الكربى كان من الضروري العمل على استكماهلا؛
 ال ب ّد لإلشارة يف ذات السياق أ ّن مشكلة االنفاق العمومي ابجلزائر مرتبطة أساسا بسياسة الدعم
اليت تتبناها اجلزائر واليت هتدف لدعم ضعيفي وحمدودي الدخل ،لكنّها يف احلقيقة تصطدم بواقع
الفساد االقتصادي فتنحرف عن ذلك اهلدف؛
 سعت اجلزائر على العمل على تعبئة االدخارات االختيارية للقطاعني العائلي واألعمال من
خالل اطالق جتربة القرض السندي يف أفريل  8382وذلك للحصول على موارد مالية وتفادي
ظل
اللجوء لالستدانة ،إال أ ّن هذه التجربة مل حت ّقق اهلدف املنشود من تعبئة موارد مالية كافية يف ّ
احنسار املوارد املالية لقطاع احملروقات.
 .2انعكاسات األزمة البرتولية على السياسة النقدية يف اجلزائر
ابملقابل فقد كان للسياسة املالية االنكماشية املعتمدة منذ سنة - 8382بسبب االزمة احلالية
تغري مالمح السياسة النقدية أيضا ،حيث ينخفض العرض النقدي ،وتعترب سياسة
للبرتول-دور يف ّ
التسيري الكمي أو ما يعرف ابلتمويل غري التقليدي من أبرز األساليب اليت اجتّهت هلا الدولة يف هناية
 8382واملنتظر أن يتم إصدار نقدي دون مقابل أيضا يف سنة  ،8381وهو ما سينعكس ابلضرورة
على مؤشرين نقديني مها مع ّدل التضخم وسعر الصرف.
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فوفقا للجدول أدانه ،فقد انتقل معدل التضخم من  % 8.88إىل  % 2.23من سنة  8382على
 8382نتيجة اخنفاض املعروض السلعي للقيود املفروضة على االسترياد وضعف إنتاجية املؤسسات
الوطنية ،والتدهور احلاصل يف قيمة العملة ،ابرتفاع سعر صرفها بنسبة  % 82.22بني سنيت 8382
و 8382ليبلغ الدوالر الواحد  833.22دينار ،وليتع ّدى حدود  883.82دينار يف سبتمرب .8382
فاال عتماد املفرط على اإليرادات النفطية وتوجيهها حنو القطاعات غري املنتجة أفضى إىل ضعف
االقتصاد احلقيقي واإلنتاجي وهو ماله أتثري مباشر على قيمة العملة الوطنية.
جدول رقم (:)2سعر صرف الدينار اجلزائري ومع ّدل التضخم بعد األزمة البرتولية لغاية سبتمرب 1022
البيان  /السنة

1022

1022

سبتمرب 1022

سعر الصرف (دوالر مقابل الدينار)

100,46

109,47

110,96

مع ّدل التضخم

4,78

6,40

5,59

املصدر :وزارة املالية اجلزائرية http://www.mf.gov.dz

مرده
تغري مالمح السياسة النقدية كما املالية يف اجلزائر بعد االزمة البرتولية ميكن ّ
فالواضح إذا أ ّن ّ
إىل االنعكاسات السلبية اليت خلّفتها األزمة البرتولية األخرية على االقتصاد الوطين على خمتلف
كتوجه مقصود من السلطات جلعل
املؤشرات الكلية االقتصادية ،النقدية واالجتماعية من جهة ،وأيضا ّ
السياسة النقدية واملالية بصفة خاصة والسياسة املالية بصفة عامة تتماشى والتغريات االقتصادية
ظل إطالق النموذج االقتصادي اجلديد سنة  8382اهلادف لتحقيق
الداخلية واخلارجية ،خاصة يف ّ
النمو االقتصادي عرب التنويع االقتصادي.
اخلامتة:
مر االقتصاد اجلزائري مبراحل متع ّددة منذ االستقالل ،ورغم صعوبة مرحلة الثمانينات بسبب
لقد ّ
تداعيات األزمة العاملية للبرتول يف سنة  ،8812واهنيار أسعار النفط ملستوايت دنيا نقلت هبا
االقتصاد اجلزائري حنو اخلضوع لضغوطات مؤسسات التمويل الدويل ،وانتقلت فيها طبيعة نظامها
االقتصادي من الطبيعة االشرتاكية إىل احملاوالت املرتبكة والفاشلة يف كثري من األحيان لالنتقال حنو
اقتصاد السوق ،إال أ ّن التسعينات من القرن املاضي تعترب من أسوء املراحل اليت شهدها ليس فقط
االقتصاد يف اجلزائر ،وإّّنا أطلّت بسوئها على األمن والسياسة واجملتمع والثقافة وغريها من اجملاالت.
تغري يف مسار االقتصاد الوطين بعد االنتعاش الذي عرفه سعر
بينما كانت سنة  8333نقطة ّ
البرتول واستمر لسنوات ،فكانت عوائده مسامهة بصورة أساسية يف متويل خمططات التنمية اليت شهتها
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اجلزائر خالل الفرتة ( ،)8382-8338برانمج اإلنعاش االقتصادي ،برانمج التوطيد والنمو والربانمج
التكميلي لدعم النمو .إال أ ّن اعتمادها على مصدر وحيد للمداخيل أعادها من جديد يف مواجهة
انعكاسات سلبية ابهنيار أسعار البرتول جمددا منذ سنة .8382
مادة اسرتاتيجية
مادة خاما يف صحراء اجلزائر وحسب إىل اعتباره ّ
فللنفط أتثري كبري يتع ّدى كونه ّ
املؤشرات القومية للدولة وبعوائدها .فإن كانت هذه األخرية قد رفعت من الناتج
ترتبط هبا خمتلف ّ
وحسنت من املستوى
احمللي واالحتياطات ،وجعلت الفوائض ميزة موازين الدولة وقلّصت من البطالة ّ
ملتغريات خارجية وحالة الالستقرار اليت متيّزها،
املعيشي لألفراد...وغريها ،فإ ّن خضوع األسعار والعوائد ّ
تنقل تلك العالقة وذلك االرتباط عدواها إىل االقتصاد بكامله ،فيظهر وجه آخر لريوع البرتول.
وقد كشفت هذه الدراسة على أنّه متّ إعادة النظر يف السياسة النقدية واملالية اليت كانت متبّعة يف
اجلزائر قبل األزمة البرتولية ،حيث انتقلت من سياسة مالية تعتمد على التوسع يف االنفاق العام إىل
سياسة انكماشية تسعى لضبط وترشيد االنفاق العام ابلنظر الحنسار مداخيل اجلزائر من جهة ،وعدم
قدرة اإليرادات العادية لتغطية عجز املوازنة العامة من جهة أخرى .كما انعكست تلك التعديالت
مست السياسة النقدية على غرار التوجه حنو
على السياسة النقدية أيضا ،عرب مجلة من القرارات اليت ّ
التمويل التقليدي او ما يعرف ابلتمويل ابلعجز ،تعديل االحتياطي القانوين ملرتني يف أوت 8382
وجانفي .... 8381إخل.
وامجاال ميكن القول أنّه أصبح من الضروري إعادة النظر يف أدوات السياستني النقدية واملالية يف
ظل النموذج االقتصادي اجلديد والسعي حنو تفعيل برانمج شامل للتنويع االقتصادي ،وعدم جعل
التحول حنو
تعديالت السياستني نتاجا للتأثّر بتداعيات األزمة البرتولية ،وإّّنا كمؤثّر وكآلية لتفعيل ّ
االقتصاد املنتج.
اهلوامش:
: BERNARD BERNIER. YVES SIMON : " Initiation àla macro économie ", 8ème
édition, DUNOD, 2001, p 405.
1

 :2درواسي مسعود ،السياسة املالية ودورها يف حتقيق التوازن االقتصادي – حالة اجلزائر -1002-2220
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية ،جامعة اجلزائر ،8332 ،ص .22
 :3رابح بلعباس ،زغبة طالل،

دور السياسات املالية والنقدية يف معاجلة البطالة يف اجلزائر-دراسة قياسية -امللتقى الوطين

حول السياسات االقتصادية الراهنة يف اجلزائر –الواقع والتحدايت-يومي  80-88نوفمرب  ،8380جامعة سوق اهراس ،ص.30
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 :4عمر شريف،السياسات االقتصادية وأدوات حتقيق جناح التنمية واالستقرار يف إطار النظام اإلسالمي،ص ،2 ،2اتريخ
اإلطالع http://iefpedia.com/arab/.pdf8382/31/83

 : 5بلعزوز بن علي ،حماضرات يف النظرایت والسياسات النقدية ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،8332 ،ص.888
 :6عبد هللا الصعيدي ،دور السياسات االقتصادية واملالية والنقدية ىف حتقيق منظومة االستقرار االقتصادي ،ص
32اتريخ اإلطالع www.satlcentral.com/Arabic-materials/.../abdallah-8382/31/81
se3idy.doc
 :7رابح بلعباس ،زغبة طالل ،مرجع سابق ،ص.2 ،2
8

- Aschauer, D.A, (1985) : Fiscal policy and aggregate demand, American economic
review, Vol 75, N°1, Pages 117-127 Holtz, E.D, (1988): Private output, Government
capital and the infrastructure crisis, Working paper N°394, Colombia department of
economics
9
..Public Investment and Fiscal policy, FMI, Mars, 2004
10
أهم هذه الضوابط يف :املنفعة ،العقالنية والرشادة االقتصادية ،ضابط املرونة ،اإلنتاجية وضابط العدالة.
 :تتمثل ّ

أنظر:عماري عمار ،حممادي وليد ،آاثر االستثمارات العمومية على األداء االقتصادي يف اجلزائر ،امللتقى الدويل
حول تقييم آاثر برامج االستثمارات العامة وانعكاساهتا على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفرتة
 ،8382-8338يومي  88/88مارس  ،8380جامعة سطيف ،ص.32
: 11حليمي حكيمة ،لومايزية عفاف ،واقع السياسات االقتصادية يف اجلزائر للفرتة ( )1022-1002ودورها يف
تفعيل التنويع االقتصادي ،جملة املشكاة يف االقتصاد والقانون ،العدد الثالث ،ديسمرب  ،8382جامعة عني متوشنت،

اجلزائر.

 :12تقوت وفاء ،عبد الغفور مزاين ،سياسات اإلنفاق احلكومي يف اجلزائر بني األهداف املرجوة واالجنازات الفعلية
– دراسة  ،1022تقييمية -1002امللتقى الوطين حول السياسات االقتصادية يف اجلزائر :الواقع والتح ّدايت،

يومي 80/88نوفمرب  ،8380جامعة حممد الشريف مساعدية ،سوق اهراس ،ص .82
املراجع:

أوال :ابللغة العربية:
أ .الكتب:

 .2بلعزوز بن علي ،حماضرات يف النظرایت والسياسات النقدية ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر،8332 ،
ب .أطروحات الدكتوراه:
 .1درواسي مسعود ،السياسة املالية ودورها يف حتقيق التوازن االقتصادي – حالة اجلزائر -1002-2220
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية ،جامعة اجلزائر.8332 ،
جـ .املقاالت وامللتقيات العلمية:
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 .2تقوت وفاء ،عبد الغفور مزاين ،سياسات اإلنفاق احلكومي يف اجلزائر بني األهداف املرجوة واالجنازات الفعلية
– دراسة  ،1022تقييمية -1002امللتقى الوطين حول السياسات االقتصادية يف اجلزائر :الواقع والتح ّدايت،

يومي 80/88نوفمرب  ،8380جامعة حممد الشريف مساعدية ،سوق اهراس.

 .1حليمي حكيمة ،لومايزية عفاف ،واقع السياسات االقتصادية يف اجلزائر للفرتة ( )1022-1002ودورها يف تفعيل

التنويع االقتصادي ،جملة املشكاة يف االقتصاد والقانون ،العدد  ،0ديسمرب  ،8382جامعة عني متوشنت ،اجلزائر.

 .0رابح بلعباس ،زغبة طالل ،دور السياسات املالية والنقدية يف معاجلة البطالة يف اجلزائر-دراسة قياسية -امللتقى
الوطين حول السياسات االقتصادية الراهنة يف اجلزائر –الواقع والتحدايت-يومي  80-88نوفمرب  ،8380جامعة سوق اهراس.
 .2عبد هللا الصعيدي ،دور السياسات االقتصادية واملالية والنقدية ىف حتقيق منظومة االستقرار االقتصادي ،ص
 32اتريخ اإلطالع www.satlcentral.com/Arabic8382/31/81

materials/.../abdallah-se3idy.doc

 .2عماري عمار ،حممادي وليد ،آاثر االستثمارات العمومية على األداء االقتصادي يف اجلزائر ،امللتقى الدويل
حول تقييم آاثر برامج االستثمارات العامة وانعكاساهتا على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفرتة
 ،8382-8338يومي  88/88مارس  ،8380جامعة سطيف.
 .2عمر شريف ،السياسات االقتصادية وأدوات حتقيق جناح التنمية واالستقرار يف إطار النظام اإلسالمي ،ص
 ،2 ،2اتريخ اإلطالع http://iefpedia.com/arab/.pdf8382/31/83
اثنيا :ابللغة األجنبية:
1. Aschauer, D.A,(1985) : Fiscal policy and aggregate demand, American economic
review, Vol 75, N°1, Pages 117-127
2. BERNARD BERNIER. YVES SIMON : " Initiation à la macro économie ", 8ème
édition, DUNOD, 2001
3. Holtz, E.D, (1988): Private output, Government capital and the infrastructure
crisis, Working paper N°394, Colombia department of economics.

اثلثا :التقارير واملواقع اإلحصائية:
http://www.premier-ministre.gov.dz
Office National des Statistiques : http://www.ons.dz
Ministère des finances, http://www.mf.gov.dz
OPEC Annual Statistical Bulletin 2016.
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مجلـة
للبحوث االقتصادية واإلدارية
8102  ديسمبر-العدد الرابع
.مسامهة القطاع الزراعي يف حتقيق األمن الغذائي يف اجلزائر
Contribution Of The Agricultural Sector In Achieving Food
Security In Algeria.
 رحال إميان. د2

 رايس حدة. أ د1
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جامعة بسكرة
dr_rais2008@yahoo.com

1322/21/03 :اتريخ النشر

2018/01/31:اتريخ االستالم

:ملخص
هتدف هذه الورقة البحثية إلبراز املسامهة اليت يقوم هبا القطاع الزراعي يف اجلزائر لتلبية متطلبات األمن الغذائي وتوفري
 يف ظل استمرارية االرتفاع املتزايد لفاتورة االسترياد خاصة للسلع الغذائية،الغذاء مع ضمان استقرار مستوايته وأسعاره
 وعليه فإن تنمية القطاع الزراعي يف اجلزائر،األ ساسية مقابل اخنفاض يف حصيلة صادرات النفط بفعل تدهور أسعاره
.أصبحت خيارا حتميا لتحقيق األمن الغذائي واخلروج من أزمة الغذاء

. اجلزائر، األمن الغذائي،القطاع الزراعي:الكلمات املفتاحية

Abstract:
Cette étude vise à souligner la contribution du secteur agricole en Algérie pour
répondre aux exigences de la sécuritéalimentaire et la fourniture de la nourriture tout en
assurant la stabilité des niveaux et de ces prix, Avec la continuité de l'augmentation
croissante de la facture des importations autant plus les produits alimentaires de base
par rapport à une baisse des recettes des exportations de pétrole en raison de la
détérioration des couts , Par conséquent, le développement du secteur agricole en
Algérie est devenu un choix nécessaires pour assurer la sécuritéalimentaire et sortir de
lacrise alimentaire.
Keywords: Secteur agricole, Sécuritéalimentaire, Algérie.

1
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مسامهة القطاع الزراعي يف حتقيق األمن الغذائي يف اجلزائر.

مقدمة:
ميثل األمن الغذائي يف وقتنا احلاضر أحد أهم العقبات اليت تواجه طبيعة استقرار أفراد اجملتمع والدولة
على حد سواء ،كما تكتسي مسألة توفري الغذاء أمهية ابلغة يف ظل املتغريات والتحدايت اليت يعيشها
العامل اليوم ،فأصبح أمام الدول جتسيد أحد اخليارين ملواجهة مشكلة نقص الغذاء وتدهور الوضع
املعيشي لألفراد ،وذلك إبنتاج ما ميكن إنتاجه أو استرياد ما حتتاجه.
يعترب حتسني مستوى األمن الغذائي وحتقيق االكتفاء الذايت وضمان الغذاء هدفا أساسا تسعى
اجلزائر على غرار ابقي الدول يف العامل لتحقيقه وتطوير مستوايته ،وتعد الزراعة النشاط األول والرئيسي
الذي من شأنه توفري الغذاء وتلبية متطلبات أفراد اجملتمع الغذائية وحتسني وضع األمن الغذائي من
خالل اإلنتاج احمللي للغذاء وتقليص فاتورة االسترياد ،فالقطاع الزراعي واحد من القطاعات احليوية
اليت تسعى الدولة جاهدة لتطويره وتفعيله سعيا منها للرفع من إنتاجيته وحتقيق االكتفاء الذايت من
خالله ،ويركز املختصون على دراسة وحتقيق األمن الغذائي عن طريق تبين سياسة زراعية متقدمة
وحديثة ابستخدام اآلالت واملعدات املتطورة يف عملية اإلنتاج وأتهيل العمال ،إضافة إىل أحداث
تنمية زراعية وحتقيق ثروة حيوانية كافية لسد احتياجات اجملتمع ،األمر الذي يساهم يف زايدة الدخل
الوطين اإلمجايل ويرفع من دخول األفراد وكذلك زايدة نصيبهم من الناتج الزراعي احمللي.
ونظرا ألمهية مسألة األمن الغذائي وتوفري الغذاء ألفراد اجملتمع ،حناول من خالل هذه الورقة
البحثية مناقشة العديد من األفكار ذات العالقة ابملوضع خاصة مبا تقدمه الزراعة من مسامهة يف
املنتجات الغذائية لتحقيق مستوايت عالية من األمن الغذائي ،وذلك من خالل اإلجابة على التساؤل
التايل:
 كيف ميكن للقطاع الزراعي املسامهة يف حتقيق األمن الغذائي يف اجلزائر؟

ولإلجابة على هذا التساؤل مت تقسيم البحث إىل احملاور التالية:

 -أوال :مفاهيم أساسية حول األمن الغذائي والتنمية الزراعية.

 -اثنيا :أهم السياسات الزراعية لتحقيق األمن الغذائي يف اجلزائر

 -اثلثا :مدى مسامهة القطاع الزراعي يف حتقيق األمن الغذائي يف اجلزائر
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أوال :مفاهيم أساسية حول األمن الغذائي والتنمية الزراعية
منذ بداية السبعينات من القرن املاضي ومشكلة األمن الغذائي للمجتمعات أصبحت حمط إهتمام
كامل دول العامل نظراً ملا اكتسبته هذه الظاهرة من أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية .وعليه
ويف هذا االطار يتطلب فهم مشكلة األمن الغذائي والتعرف على أبعادها حىت يتم على ضوئه حتديد
الوسائل واملداخل ووضع السياسات املناسبة لعالجها ،ويعد تفعيل وتطوير القطاع الزراعي للوصول
لتنمية زراعية من أهم السبل اليت من شأهنا الزايدة يف اإلنتاج الزراعي وحتقيق االكتفاء يف الغذاء.
 .1مفهوم األمن الغذائي
اختلفت تعاريف األمن الغذائي نتيجة الختالف وتباين وجهات نظر املختصني حول هذه
الظاهرة ،ومن أهم هذه التعريف نذكر:
شهدت املفاهيم املرتبطة بتوفري االحتياجات الغذائية تطورات عديدة حماولة ملواكبة التحوالت
االقتصادية والتجارية العاملية ،ال سيما بعد حترير التجارة الدولية للمنتجات الزراعية اليت تعتمد على
مبدأ التخصص واملزااي التنافسية ،وذلك ابالنتقال من مفهموم يرتبط بتحقيق األمن الغذائي الذي
يتحقق على املستوايت الفردية واألسرية والوطنية واإلقليمية والعاملية إذا أتيح للمستهلك ويف مجيع
األوقات الفرص املادية واالقتصادية اليت متكنه من الوصول واحلصول املادي على تفضيالته الغذائية
1
بصورة سليمة وآمنة وبكميات كافية لضمان حياة صحية ومنتجة.
يعرف األمن الغذائي أبنه " قدرة الدولة على أتمني الغذاء ملواطنيها سواء كان ابإلنتاج احمللي أو
2
بتأمني االسرتاد اآلمن غري املتعرض للتذبذب أو األخطار من اخلارج".
كما عرفت املنظمة العربية للتنمية الزراعية األمن الغذائي أبنه توفري الغذاء ابلكميات

والنوعيات الالزمة للنشاط والصحة بصورة مستمرة ،ولكل فرد من اجملموعات السكانية اعتمادا على
اإلنتاج احمللي أوال وعلى أساس امليزة التنافسية إلنتاج السلع الغذائية لكل قطر وإاتحته لكافة أفراد
3
السكان ابألسعار اليت تتناسب مع دخوهلم وإمكانياهتم املالية.
ويف ظل االجتاه املتزايد حنو حتقيق تنمية مستدامة يف مجيع اجملاالت وبروز مفاهيم التنمية الشاملة
واملستدامة ظهر مفهوم جديد لألمن الغذائي والذي يرتبط بعنصر االستدامة يف استهالك وإدارة املوارد
املتوفرة خاصة الطبيعية منها مع ترسيخ أمناط إنتاجية واستهالكية مستدامة ومتنوعة حتفظ االحتياجات
احلالية واملستقبلية جلميع األفراد.
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يعترب األمن الغذائي أحد املكوانت االسرتاتيجية للتنمية الزراعية املستدامة والواردة ضمن خطة التنمية
االقتصادية واالجتماعية املستدامة ،والذي ينطوي على العديد من السياسات والربامج واملشروعات
اليت من شأهنا زايدة إنتاجية السلع الغذائية األساسية من خالل االستخدام األمثل للموارد احمللية
املتاحة والقضاء على كل صور التلف والتبذير لكل السلع الغذائية ابتداءا من املنتج وانتهاء ابملستهلكـ
وترشيد استهالك السلع الغذائية وحتسني شروط التبادل التجاري لتلك السلع ومستلزمات انتاجها،
سواء أكانت تصديرا أم استريادا ،مع احملافظة على التوازن البيئي ،ومنع التلوث مبختلف صوره
وأشكاله ،وذلك يف ظل حتقيق أكرب قدر من االستقاللية بتقليص التبعية اخلارجية ،مستهدفا بذلك
توفري السلع الغذائية بكميات كافية ونوعيات معيارية جملموع السكان يف خمتلف مناطق تواجدهم
4
داخل البلد وأبسعار تتوافق ومستوايت دخوهلم بصورة مستمرة ومستدامة.
إذن األمن الغذائي املستدام هو استجابة التنوع احليوي جبميع عناصره ليقابل متطلبات السكان،
كاستخدام املوارد لتحقيق التنمية الكاملة أو الشاملة واجناز مستوايت عالية من املعيشة ،يف الوقت
5
نفسه يشمل اصطالح االستدامة صيانة املوارد احلية ،وإنتاجيتها لكل األجيال احلالية واملستقبلية.
 .2العوامل املؤثرة على األمن الغذائي

من أهم العوامل املؤثرة يف األمن الغذائي جند مايلي:

6

 العوامل الدميوغرافية :يعد التزايد السكاين من املربرات اليت تصاغ ملشكلة الغذاء يف املنطقة،فغذا شهد السكان تسارعا ملحوظا مبعدل يفوق متوسط معدالت منو اإلنتاج الزراعي يف نفس
الفرتة ،فسوف يؤدي هذا إىل اختالالت على مستوى عرض ولب الغذاء ،كما أن هذا التزايد الكمي
للسكان قد يرافقه تغيري جوهري يف توزيع السكان بني الريف واحلضر ،حيث تؤدي اهلجرة الريفية إىل
املدن داخل البلد الواحد أو بني الدول الطالبة للعمالة إىل تزايد كبري يف سكان املدن وحرمان القطاع
الزراعي يف املناطق الريفية من اليد العاملة ،مما يؤدي إىل تراجع أداء القطاع الزراعي يف هذه املناطق،
كما أدى حتسن الوضع االقتصادي امجاال يف معظم األقطار يف العقد املاضي ،إىل ارتفاع مستوايت
الدخول الفردية وتغيري النمط الغذائي االستهالكي تبعا لذلك ،وإىل تراجع نسبة السكان الزراعيني
إىل جمموع السكان نتيجة استقطاهبم من طرف القطاعات األخرى ،ويصاحب النمو االقتصادي
عادة تعديل يف توزيع السكان بني الريف واحلضر ،حبيث يتواىل اخنفاض سكان األرايف وازدايد
سكان احلضر ،ويؤدي هذا التعديل إىل التوسع العمراين على حساب األراضي الزراعية وابلتايل فإن
اهلجرة الريفية إىل تذبذب اإلنتاج الزراعي ما مل يقابلها حتسن ملحوظ يف إنتاجية املزارعني ،وقد أثبتت
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الدراسات ان متوسط االستهالك الكلي أعلى وأكثر تنوعا يف احلضر منه يف الريف ،فانتشار احلضر
وتركز السكان يدفعان إىل زايدة الطلب على السلع الغذائية وتغيري أمناطه بفعل حماكاة النمط
االستهالكي املستورد ،ونتيجة للتحسن يف القدرات الشرائية لألفراد الذين أصبحوا يتوقون إىل
استهالك أفضل وأكثر تنوعا.
 العوامل الطبيعية :يعزي قصور اإلنتاج الزراعي بشكل عام عن اشباع احلاجيات الغذائية إىلمجلة من العوامل أمهها:
 -اخنفاض نسبة األراضي الصاحلة للزارعة مقارنة مع املساحة الكلية.

 -اعتماد أغلب الزراعات على العوامل املناخية اليت تتميز ابلتذبذب والتقلب من عام إىل آخر.

 -عدم كفاية مصادر املياه وسوء استغالهلا وامليل حنو االنتقال من الزراعة املطرية إىل الزراعة املروية.

 للتصحر والتعرية والتحوالت اليت يعرفها املناخ ودور اإلنسان يف االستنزاف الالعقالين للخرياتالطبيعية وتدمري البيئة دورا كبريا يف استفحال أزمة الغذاء.

 العوامل التكنولوجية :املقصود هبا التكنولوجيا احليوية احلديثة اليت تساعد على حتسني استثماراملاء والرتبة الزراعية ،وقد عرفتها منظمة الفاو على أهنا تقنية تستخدم كائنا حيا لصنع منتج أو تعديله
وادخال التحسينات على النبااتت واحليواانت أو تطوير كائنات جمهرية توجه الستخدامها نوعية
حمددة.
 العوامل املادية واملالية:ابلرغم من امهية القطاع الزراعي يف الدول النامية إال أن حجماإلستثمارات هبذا القطاع ضعيفة ،وهي ال تتناسب مع األمهية االسرتاتيجية للقطاع سواء من حيث
اليد العاملة اليت حيتضنها أو من حيث األمهية النسبية لوزنه الدميوغرايف.
اضافة إىل العوامل السابقة توجد جمموعة اخرى من العوامل اليت حددها االقتصاديون واليت تؤثر
7
بشكل مباشر أو غري مباشر يف األمن الغذائني واليت تتمثل يف يف اآليت:
 الوقود احليوي:برزت يف األعوام األخرية ظاهرة انتاج الوقود احليوي من احملاصيل الغذائية ،حيثخلق منافسة بني الغذاء والوقود ويرجع هذا إىل سياسات الدول اليت تقوم بدعم التوسع يف انتاجه
ومن بينها الوالايت املتحدة األمريكية والربازيل واهلند واالحتاد األورويب ،وهو ما اثر على األمن
الغذائي لبعض الدول نتيجة نقص العرض يف األسواق العاملية حيث يقول بعض اخلرباء إىل أن الزايدة
يف استهالك الوقود احليوي تسببت يف خفض املساحات الزراعية وهو ما ادى إىل اضطراابت غذائية
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من غرب افريقيا إىل جنوب آسيا خاصة تلك الدول اليت تعتمد على استرياد املواد الغذائية لتغذية
السكان اجلائعني.

 العوامل السياسية:هناك عدة عقبات تواجه بعض الدول اليت تسعى إىل حتقيق امنها الغذائيوخاصة يف ظل التطورات العاملية األخرية ،فاملشاكل السياسية تؤثر بشكل مباشر على الوضع
الغذائي لتلك الدول وخاصة ما حيدث يف بعض البلدان العربية ،فمثال السودان وما تتوفر عليه من
ثروات طبيعية متكنها من أتمني احتياجاهتا الغذائية إال ان احلرب األهلية يف جنوهبا وتقسيمها
استنزف الكثري وأبعدها عن التفكري يف التنمية الزراعية ،ابالضافة إىل السودان هناك سوراي ،مصر،
تونس وليبيا فاألحداث اجلارية تؤثر بشكل كبري على وضعها الغذائي.

 .3مفهوم التنمية الزراعية

أاثرت مشكلة األمن الغذائي والتنمية الزراعية اهتمام العديد من الباحثني يف هذا اجملال على مجيع
احلدود العاملية واإلقليمية والعربية ،وهذا لتحقيق الرفاهية وتيسري الظروف الطبيعية حلياة الفرد وحماولة
اختاذ االجراءات العملية لتجاوز مشكلة الغذاء ،ورغم ما حققته التنمية الزراعية من جوانب اجيابية
متعددة ،يف الوقت الذي نتجت عن املمارسات الزراعية اخلاطئة مجلة من اآلاثر السلبية اليت تشكل
عدة أضرار على البيئة.
تعترب التنمية الزراعية أحد جوانب التنمية االقتصادية ،فمفهومها ال يكاد خيتلف يف األهداف
والوسائل عن مفهوم التنمية االقتصادية وأهدافها ،فقد عرفت التنمية الزراعية اهنا " كافة اإلجراءات
8
اليت من شأهنا زايدة اإلنتاج الزراعي املتاح لعملية التنمية االقتصادية".
وقد جنم عن ا لتنمية الزراعية طوال عقود القرن املاضي مبختلف مداخلها مشاكل بيئية خمتلفة ،فقد
أسفرت األنشطة التمويلية الزراعية على مدى القرنني املاضيني عموما عن مشاكل بيئية يف كثري من
األماكن انجحة أساسا عن تناقص التنوع البيولوجي ،سوء إدارة مياه الري واللجوء إىل استعمال
املوارد املائية اجلوفية بشكل مسرف مما سبب متلح الرتبة ،التلوث ابلكيماوايت الزراعية والتسمم
مببيدات اآلفات الزراعية ،كما أن لثروة احليواانت تكاليفها اخلاصة والسيما يف املناطق كثيفة السكان
واحمليطة ابملدن ،بسبب نفاايت احليواانت وأمراضها ،هذا ابإلضافة إىل عمليات قطع أشجار الغاابت
9
وما يصاحبها من تعرية التصحر وتدهور املراعي ومستجمعات املياه.
وميكن تعريف التنمية الزراعية املستدامة على أهنا اإلدارة الناجحة للموراد الطبيعية اليت تسمح للزراعة
بتلبية التغريات يف االحتياجات البشرية مع احلفاظ على هذه املوارد أوالزايدة منها إن أمكن األمر.
48
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وميكن صياغة األهداف األساسية للتنمية الزراعية املستدامة كما وصفها االحتاد الدويل ملنظمات
11
الزراعة املستدامة كما يلي:
 إنتاج غذاء آمن بكميات ذو قيمة غذائية عالية خالية من املتبقيات الكيماوية الزراعية. زايدة خصوبة الرتبة واحلفاظ على مستواها على املدى البعيد. -التفاعل البناء مع مجيع األنظمة الطبيعية.

 -تطبيق دورة مغلقة إلنتاج استخدام األمسدة العضوية.

 مراعاة اآلاثر االجتماعية والبيئية من حيث العالقة السوية بني املنتج واملستهلك. التقليل إىل أقصى حد من التلوث الذي ميكن ان يسببه النشاط الزراعي. إمداد العاملني يف إطار الزراعة املستدامة ابحتياجاهتم الضرورية. .4العالقة بني التنمية الزراعية املستدامة واألمن الغذائي
يف هذا اجلزء سوف حناول توضيح العالقة بني التنمية الزراعية املستدامة واألمن الغذائي.
ميثل القطاع الفالحي حجر األساس يف االقتصاد الرتباطه بباقي القطاعات األخرى ولدوره
الفعال يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية ،ومن مث حتقيق األمن الغذائي والقومي الذي ابت
يشكل عقبة أمام تطور الشعوب وتقدمها ،إذ تعترب الزراعة مصدر أساسي من مصادر األمن الغذائي
يف معظم دول العامل ،حيث يتم االعتماد عليها يف توفري االحتياجات األساسية للسكان من األغذية
واملنتجات احليوانية والبحرية ،هذا ابإلضافة ملا تسهم به الزراعة والثروة النباتية من حتسني وجتميل
مكوانت البيئة املعيشية للمدن واألحياء السكنية ،وتتفاوت هذه األمهية من بلد إىل آخر طبقا
العتبارات كثرية منها حجم الزراعة يف الدولة والعوائد اليت تتحقق منها.
عند بلوغ مستوى معني من إشباع الرغبات اإلنسانية لصاحل األجيال احلاضرة واملستقبلية واإلبقاء
على هذا ،ويعكس طابع االستدامة دميومة نظام ما على املدة الطويل ،والزراعة املستدامة أتمل يف
جين حماصيل ومواد غذائية بصورة فعالة ومنتجة مع حتسني واحملافظة على البيئة وعلى حياة الفرد
واجملتمعات احمللية ،وينبغي على الزراعة مواجهة رهان اشباع حقوق األفراد وذلك أبمنهم الغذائي
مراعية يف ذلك اإلبقاء على انتاجية املوارد الطبيعية يف املدى الطويل ،وأما التنمية املستدامة ما هي
إال اإلدارة أو التسيري واحلفاظ على مصادر املوارد الطبيعية ،وتوجيه التحوالت التكنولوجية
واملؤسساتية بطريقة تساعد على املستوى او حتسينه وتكون التنمية املستدامة يف قطاعات الزراعة،
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والغاابت والصيد البحري والتنوع البيولوجي ،وترقية التنمية الريفية والزراعة وإعداد اسرتاتيجية حتسني
اإلنتاج الغذائي على املدى الطويل ومنه ضمان األمن الغذائي ،ومنه تكون هذه الرتقية ضماان
12
للحفاظ ولتسيري املوارد الطبيعية تسيريا جيدا.
اثنيا :أهم السياسات الزراعية لتحقيق األمن الغذائي يف اجلزائر
نظرا لكون املشكلة الغذائية يف اجلزائر تكمن أساسا يف قصور اإلنتاج الزراعي بصفة عامة وإلنتاج
املواد الزراعية الغذائية املعاشية بصفة خاصة ،عن مواجهة الطلب الغذائي املتزايد بسبب العامل
الدميوغرايف من جهة ،وحتسن منط احلياة من جهة اخرى ،لذلك فإن إعطاء األمهية القصوى لزايدة
اإلنتاج الغذائيي وتنويع مصادره واالرتقاع بكفاءته يعد عنصرا رئيسيا يف حتقيق األمن الغذائي ،وميكن
13
أن تتضمن سياسات حتسني اإلنتاج الزراعي عامة والغذائي خاصة العناصر األساسية التالية:

 .1التوسع الزراعي األفقي :تتمثل سياسات التوسع الزراعي األفقي يف زايدة الرقعة الزراعية ألي
حمصول ،اضافة إىل مساحات أرضية جديدة للزراعة وجمتمعات جديدة أساسها الزراعة تكون مراكز
جذب سكانية ،وهذا التوسع يتطلب توافر املصادر املائية للري إىل جانب توافر املوارد األرضية،
ويستغرق وقتا طويال كما يستلزم تكاليف اكرب.
وقد استهدف املخطط الوطين للتنمية الفالحية توسيع املساحة الصاحلة للزراعة يف املرحلة األوىل
اجلاري إلجنازها حبوايل  3.0مليون هكتار عرب استصالح األراضي الفالحية عن طريق االمتياز
واستصالح األراضي يف اجلنوب والربانمج الوطين للتشجري.
والربامج واإلجراءات ذات األولوية فيما خيص التوسع الزراعي األفقي واليت ميكن ان حتقق نتائج
مرضية تتمثل يف اآليت:
 تقدمي الدعم للجهات املعنية ابلزراعة واملزارعني خاصة يف منطقة السهول الساحلية يف منحاألولوية لزراعة اخلضر واملزروعات الصناعية والبقول اجلافة واألعالف ،وكذلك تدعيم غرس
األشجار املثمرة مثل العنب والربتقال يف السهول والزيتون ،وتدعيم تربية املواشي والدواجن
والنحل.
 تقدمي الدعم للمزارعني يف منطقة السهول الواقعة وراء الساحل لتخصيص األراضي الزراعيةيف زراعة احلبوب.

 تدعيم ختصيص األراضي الزراعية يف اهلضاب العليا ،وإقامة احلواجز املائية وحفر اآلابرالستخدامها يف السقي.
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 .2التوسع الزراعي الرأسي
يقصد ابلتوسع الزراعي الرأسي زايدة انتاجية املوارد الزراعية املتوفرة من خالل استخدامها أبسلوب
اكثر كفاءة ،ويتميز التوسع الزراعي الرأسي عن التوسع األفقي بعدم احتياجه لقدر كبري من املوارد
امل ائية ،واخنفاض التكاليف الناجتة عن استصالح وزراعة أراضي جديدة ،فضال عن توفري املبال الطائلة
إلنشاء املرافق اجلديدة ،كذلك يتميز أبنه سريع العائد ابملقارنة مع الفرتة الالزمة للوصول ابلتوسع
الزراعي األفقي إىل حد اإلنتاجية االقتصادية ،ومادام اإلنتاج الزراعي بشقيه النبايت واحليواين وكذلك
اإلنتاجية يف اجلزائر منخفضني إىل حد كبري وخاصة ابلنسبة للحبوب والبقول اجلافة ،فإن امكانية
تطويرمها بشرط ادخال األساليب االنتاجية املالئمة ووسائل اإلنتاج احلديثة من عتاد فالحي وبذور
ممتازة وسالالت عالية اإلنتاجية وأمسدة ومبيدات كيماوية.
ويف هذا التوجه ركزت هذه السياسة على ما يلي:
 -حتسني إنتاج حماصيل احلبوب.

 حتسني وتكثيف اإلنتاج احليواين. -تربية وصيد األمساك.

 -إنتاج اللحوم احلمراء واحلليب.

 .3توفري املناخ املشجع لتحسني اإلنتاج الزراعي:
لكي يقبل املزارعون واملنتجون على تبين اجنازات التكنولوجيا احلديثة ،سواء كانت أصنافا نباتية أو
سالالت حيوانية أو معامالت زراعية او رعاية بيطرية او نظم إنتاج متطورة...إخل ،وحيققوا من هذا
التبين أكرب قدر ممكن من املكاسب " سواء من خالل زايدة اإلنتاجية أو اجلودة أو خفض تكاليف
اإلنتاج" لتحسني مستوى اإلنتاج الزراعب للبلد ،جيب أن يتيسر هلم أربعة متطلبات أساسية هي:
 احلصول على مدخالت اإلنتاج " كميا ونوعيا" اليت توصي هبا املؤسسات البحثية واالرشاديةبصورة ميسرة يف األوقات املناسبة ويف األماكن القريبة منهم.
 احلصول على التمويل الالزم لشراء مدخالت اإلنتاج أو أدوات ومعدات اإلنتاج مناملؤسسات التمويلية بشروط ميسرة ومن دون عناء ويف الوقت املناسب.
 -احلصول على األسواق لبيع منتجاهتم بسهولة ويسر واحلصول على أسعار مناسب.
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 حوافز اقتصادية مشجعة لتبين وتطبيق منجزات التكنولوجيا احلديثة ،واالستثمار يف اإلنتاجالزراعي ،وذلك من خالل توازن مفيد بني أسعار املدخالت واملنتجات الزراعية يرتك هلم عائدا عادال
يتناسب مع تنامي جهدهم وحسن إدارهتم اإلنتاجية.
وتتحقق هذه املتطلبات بتوفري الشروط األساسية التالية:
 تشجيع الدولة لالستثمار الزراعي :وذلك بتوفري الظروف املشجعة لالستثمار الزراعيمبستوايته املختلفة ،االستثمار املباشر يف جماالت حتسني البنية األساسية مثل استصالح
األراضي وتعبئة املوارد املائية وترشيد استخدامها وغريها من مشاريع البنية التحتية.
 تعبئة املوارد املائية وترشيد استخدامها :عن املوارد املائية أصبحت مسألة حيوية يف اجلزائرسواء ابلنسبة لتنمية االنتاج الزراعي ،واستمراريته ،او ابلنسبة للصناعة وحاجات السكان
من مياه الشرب واتغطية خمتلف هذه االحتياجات من املياه يف املستقبل يستلزم أن تبذل
جهودا معتربة لتحقيق إجنازات جديدة يف جماالت املياه ،وصيانة شبكات نقل وتوزيع املياه
وترشيد استخدام املياه.
 نظام تسويق فعال :يف ظل سياسات اإلصالح االقتصادي والتصحيح اهليكلي املطبقة يفاجلزائر منذ أوائل التسعينات من القرن العشرين أصبحت أسعار املنتجات الزراعية ابستثناء
احلبوب تتحدد حسب قوى العرض والطلب وحيتكر تسويقها الوسطاء اخلواص غري
املهيكلني يف معظمهم ،والذين مل يتقيدوا بضوابط املهنة وأخالقيات التجارة ،مما تسبب يف
إحلاق الضرر ابملنتجني واملستهلكني معا ،ولذلك ينبغي لنظام التسويق أن يكون عادال
وفعاال ،مبعىن أن يعطي للمنتج الزراعي حقه كامال ،وحيقق الربح من خالل اخلدمات اليت
يقدمها للعملية التسويقية ،وكفئا مبعىن أن يكون قادرا على تسويق املنتجات الزراعية
أبفضل أسعار ممكنة ويف األوقات املناسبة وأبقل قدر من املفقود أو التالف على شرط
عدم إحلاق الضرر ابملستهلكني.
 مؤسسات خدمية ديناميكية :تقوم املؤسسات اخلدمية احلكومية وغري احلكومية وخاصةالتعاونية ،بدور رئيسي يف عملية التنمية الزراعية ،ومن مث فإن دعم إنشاء املؤسسات
اخلدمية يف خمتلف اجملاالت وعلى مستوى جهات الوطن ،وحتديثها بصورة متواصلة لكي
تؤدي واجباهتا على خري وجه وبتوافق مع روح العصر ،ميثل ركنا أساسيا وشرطا ال غين عنه
لنجاح العملية اإلنتاجية الزراعية ،ومادام العنصر الفاعل والداعم للنشاط اإلنتاجي هو
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البحث العلمي واالرشاد أي التكنولوجيا فإنه يستلزم على احلكومة ان تعطيه األولوية
مبنحه الدعم الكايف حىت تتمكن املؤسسات البحثية من القيام بدورها على أكمل وجه.

اثلثا :مدى مسامهة القطاع الزراعي يف حتقيق األمن الغذائي يف اجلزائر
 .1واقع األمن الغذائي يف اجلزائر

إن انعدام األمن الغذائي يف اجلزائر يشكل حتدى كبري يهدد االستقرار االقتصادي واالجتماعي
للجزائر ويعد هذا الوضع نتاج سياسات تنموية فاشلة مل حيظ فيها القطاع الفالحي ابألولوية
وااله تمام الكايف ،حيث عاىن من التهميش يف املخططات التنموية مع ضعف نصيبه من
االستثمارات الوطنية ،مما أدى إىل تدهور اإلنتاج الفالحي الذي مل يواكب الطلب االستهالكي،
وابملقابل ارتفعت الواردات الغذائية حيث جتاوزت  1مليار دوالر خالل سنوات التسعينات وتعدت
 4مليار دوالر سنة  1323ومن املتوقع أن تتعدى  0.6مليار دوالر سنة .1313
ويعود السبب يف ارتفاع فاتورة الواردات الغذائية إىل أن املساحة املستغلة زراعيا تعد ضعيفة،
حيث مل يتجاوز نصيب الفرد منها عام  1333حنو  3.13هكتار بعد ما كان  3.00هكتار عام
 ،2821ابإلضافة إىل التبعية الغذائية اليت تعاين منها اجلزائر وضعف اإلكتفاء الذايت واخلطر املتأيت
من اعتمادها على اخلارج ابالسترياد ال يعرب على مستوى األمن الغذائي ،كما توجد عدة عوامل
أخرى سامهت إىل حد كبري يف عرقلة تطور القطاع الفالحي وإحداث تنمية فالحية " ضعف
استخدام املكننة يف الزراعة ،اخنفاض استخدام األمسدة خاصة بعد رفع الدعم على مدخالت
14
اإلنتاج ،ضعف هياكل التسويق".
ويف هذا اإلطار صنفت التقارير الدولية لسنة  1320اجلزائر يف املرتبة 30وراء كل من تونس يف
املرتبة  63واملغرب يف املرتبة  ،68من حيث توفريها لألمن الغذائي من بني  236دولة يف العامل،
ومت تقدير تنقيطها بـ  6.4على  ،233ووفق تصنيف صادر عن وحدة املعلومات االقتصادية مبجلة
 Economisteالربيطانية الذي رتب  22دولة عربية ابلنسبة لألمن الغذائي ،حيث احتلت اجلزائر
فيه املركز  2عربيا و 33عامليا من بني  238دولة ،بعد كل من الكويت اليت تصدرت الدول العربية
واليت جاءت يف املرتبة  12عامليا ،تلتها اإلمارات ابملرتبة  03عامليا ،مث السعودية  01عامليا ،تونس
15
 64عامليا ،األردن  68عامليا ،املغرب  00عامليا وأخريا مصر  00عامليا.
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 .2مسامهة القطاع الزراعي يف حتقيق األمن الغذائي ابجلزائر
إن أمهية الزراعة ومسامهتها يف توفري الغذاء ودفع عجلة التنمية ،تتجلى منخالل الوظائف اليت يقوم
هبا القطاع الزراعي يف االقتصاد الوظين ،حيث جتاوزت قيمة اإلنتاج الفالحي يف اجلزائر  18مليار
دوالر سنة  1321أو ارتفاع بنسبة تقارب  % 01ابملقارنة مع سنة  1322حسب االحصائيات اليت
قدمتها وزراة الفالحة والتنمية الريفية ،حيث أكد مدير االحصائيات الفالحية للوزارة أن قيمة اإلنتاج
الفالحي احملقق خالل املوسم  1321 / 1322بلغت  1.110مليار دينار أي ما يعادل  18.0مليار
دوالر مقابل  11مليار دوالر سنة  ،1322ومن حيث قيمة اخلضر فإن اخلضر سامهت يف رفع اإلنتاج
الوطين بنسبة  % 18.1من اإلنتاج اإلمجايل متبوعة ابللحوم احلمراء  % 22.1والزراعات الكربى "
احلبوب" بنسبة  % 22.2والتمور  % 2.4والفواكه  % 3.2واحلمضيات  % 6.8واحلليب ،% 0.3
وميكن ابراز املسامهات املمكنة للزراعة يف التنمية االقتصادية وتوفري الغذاء يف اجلزائر من خالل
16
املؤشرات اآليت ذكرها:
 مسامهة الناتج الزراعي يف الناتج احمللي اإلمجايل :يؤثر القطاع الزراعي أتثريا مباشرا يف النمواالقتصادي الوطين ولكن بدرجات متفاوتة حسب البلدان وحسب مدى اعتمادها على الزراعة
ودرجة تنوع االقتصاد ،حيث مل حيقق القطاع الزراعي املرتبط ارتباطا وثيقا مبعدالت هطول األمطار
مسامهة كبرية يف الناتج احمللي االمجايل خالل الفرتة  ، 1322/1336وكانت مسامهته بسيطة جدا ال
تتعدى  % 8.1وهو ما حناول ابرازه من خالل اجلدول التايل:
اجلدول رقم ( :)1تطور الناتج الزراعي يف اجلزائر ابألسعار اجلارية )2010/ 2002
البيان

السنوات 2002

2002

2002

2002

2002

2010

3.831

2.236

23.236

22.283

21.362

20.432

3.6

3.6

0.0

8.1

8.3

الناتج الزراعي " مليون دوالر"

مسامهة الناتج الزراعي يف 3.3

الناتج احمللي اإلمجايل ""%

نصيب الفرد من الناتج 143

183

100

010

001

030

الزراعي "دوالر"

املصدر :بوغدة نور اهلدى ،مرجع سابق ،ص.242 :

من خالل معطيات اجلدول السايق نالحظ ارتفاع يف الناتج الزراعي وقد صاحبه ارتفاع يف نصيب
الفرد من هذا الناتج ،وهذا رجع إىل التحسن امللحوظ يف أداء النشاط الزراعي ،ونتائج تطبيق
اإلصالحات اليت عالفها القطاع يف هذه الفرتة والفرتة اليت سبقت ،وتبقى مسامهة الناتج الزراعي
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ضعيفة يف إمجايل الناتج احمللي وهي يف تناقص جراء ارتفاع األمهية النسبية لقطاعي احملروقات
واخلدمات ،وهو ما يوضح أن الزراعة تسهم بقليل يف تكوين الدخل الوطين.

 مسامهة الزراعة يف توفري فرص العمل ( العمالة ):هتدف التنمية الزراعية إىل توفري فرص العمل للمشتغلني ابلفالحة ويف جمال ختصصها ،حبيث
يكون هلا أتثري كبري يف زايدة الدخل للعامل واجملتمع خاصة إذا كانت العمالة الزراعية هلا تدريب
ومعرفة ابستخدام وسائل وحوافز العمل ،وتتم عملية اضافة فرص العمل ابلتوسع األفقي يف زراعة
أراضي جديدة وإقامة مشاريع هلا عالقة ابلزراعة أو رفع اإلنتاجية من خالل التدريب واكتساب
التقنيات احلديثة ،كذلك فإنه ميكن اإلستفادة منها يف القطاعات األخرى أي احلصول على حاجاهتا
من عنصر العمل من فائض القوة الشرائية العاملة يف الزراعة.
وقد تبني أن تصاعد وترية القوى العاملة الكلية يصاحبها تغريات متذبذبة يف نسبة اليد العاملة
الزراعية ،وذلك طيلة الفرتة  ،1322/1336ويعزي ذلك إىل استمرار اهلجرة الداخلية من الريف
إىل املدن ،وكذا ارتباط العمل النشاطي املومسي لإلنتاج الزراعي الذي يعتمد على الظروف املناخية
وابلتايل ترتفع مستوايت البطالة املقنعة خاصة يف الزراعة املطرية ،وابلرغم من كل االصالحات
الزراعية والتسهيالت اليت منحتها احلكومة استجابة لسوق العمل إال أهنا العمل يف هذا القطاع
مرهون ابلظروف املناخية وتساقط األمطار ،وعليه تبقى نسبة القوى العاملة يف الزراعة متدنية مقارنة
مع القطاعات األخرى.
 مسامهة الزراعة يف توفري االحتياجات الغذائية:تعد قضية األمن الغذائي وتوفري الغذاء قضية راهنة ،فحسب وزراة الفالحة والتنمية الريفية فإن
األمن الغذائي يصبوا إىل متكني السكان من اقتناء املواد الغذائية حسب املعايري املتفق عليها دوليا
وحتسني مستوى تغطية االستهالك ابإلنتاج الوطين ،وتنمية قدرات اإلنتاج للمدخالت الفالحية من
بذور وشتائل وكذا االستعمال العقالين للموارد الطبيعية ،هبدف تنمية مستدامة وترقية املنتجات ذات
املزااي النسبية املؤكدة ،وتعكس حالة األمن الغذائي جمموعة من املؤشرات " كالفجوة الغذائية
واالكتفاء الذايت" ،فالفجوة الغذائية تظهر نتيجة عجز معدالت منو اإلنتاج احمللي للغذاء عن مواكبة
معدالت منو استهالك الغذاء ،أما مؤشر االكتفاء الذايت فيعين قدرة البلد على توفري احتياجاته من
السلع الغذائية عن طريق اإلنتاج احمللي.
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ومن خالل معطيات الدراسة تبني أن مسامهة الزراعة احمللية يف توفري الغذاء جيدة إىل حد ما يف
بعض املنتجات الزراعية النباتية على غرار اخلضر والفواكه ،لكنها ضعيفة يف حماصيل أخرى وخاصة
احملاصيل االسرتاتيجية اليت تدخل يف تركيبة غذاء املواطن اجلزائري خاصة احلبوب اليت عرفت بدورها
ارتفاعا كبريا يف أسعارها على مستوى السوق احمللية ،إذ نالحظ الثبات النسيب ملسامهة اإلنتاج احمللي
يف حتقيق األمن الغذائي خالل الفرتة  ،1322/1334كما ميكن اإلشارة إىل أن االحتياجات الغذائية
يتم تلبيتها من اإلنتاج احمللي بنسبة  % 31والباقي حوايل  % 12من االسترياد وحسب تقارير وزراة
الفالحة سنة  ، 1321إذ تبقى اجلزائر أسوأ حاال من تونس واملغرب يف اجملال الزراعي بسبب إمهاهلا
هلذا القطاع لسنوات عديدة ،وأن اخلطر األكرب الذي يهدد األمن الغذائي للجزائر يتمثل يف التبعية
املطلقة للخارج وخاصة املنتجات االسرتاتيجية ،حيث تستورد اجلزائر  % 26من البقول اجلافة،
 % 83من احلوم البيضاء % 63 ،من احلليب %22 ،من اللحوم احلمراء ،وتكشف هذه األرقام
عن وضع كارثي يف جمال األمن الغذائي حيث تستورد  % 23.4من جمموع الواردات اإلسرتاتيجية
الرئيسية الضرورية لضمان أمنها الغذائي وشراء السلع االجتماعي،
وتعترب احلبوب ويف مقدمتها القمح من السلع اإلسرتاتيجية اليت يتوقف عليها األمن الغذائي
للمواطن اجلزائري ،واليت تعتمد اجلزائر يف توفريها على اخلارج حيث تصنف اجلزائر من ضمن الدول
األوائل يف استرياد احلبوب ،وتعتمد زراعة احلبوب يف اجلزائر على الري املطري رغم ندرة وتذبذب
كمية األمطار املتساقطة خاصة ابملناطق املخصصة لزراعة هذه السلعة الغذائية الغذائية اإلسرتاتيجية،
وهذا ما أدى ابملختصني يف ميدان الزراعة إىل التفكري يف التوجه حنو الري التكميلي الذي يعترب
وسيلة فعالة لرفع إنتاجية احملاصيل وحتقيق اإلكتفاء الذايت يف احلبوب اليت تعاين عجزا كبريا على
املستوى احمللي.

اخلامتة:
يعترب األمن الغذائي من أكرب التحدايت اليت تواجه أغلب دول العامل عندما يكون الطلب على
الغذاء أكرب من عرضه ،وهذا هو الوضع الغالب على مستوى توفري الغذاء عامليا ،خاصة أمام التزايد
السكاين السريع مقابل تقلص املساحات الزراعية واستخدامها ألغراض التوسع الصناعي والعمراين،
وإن مشكلة األمن الغذائي يف اجلزائر أصبحت ذات أبعاد كبرية نظرا العتمادها الشبه كلي على
استرياد خمتلف انواع السلع الغذائية وغريها من املواد األساسية من األسواق اخلارجية ،حيث تزايدت
نسب الواردات الغذائية يف اجلزائر من  1033.1مليون دوالر سنة  2880إىل  8.36مليار دوالر
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سنة  1322وهذه النسب يف تزايد مستمر ،،ابلرغم من اجلهود اجلادة املبذولة من قبل الدولة لتحقيق
األمن الغذائي واحملافظة على استقرار مستوايته من خالل اختاذ مجلة من السياسات التنموية والربامج
خاصة تلك املتعلقة ابلقطاع الزارعي الذي عرف معدالت منو عالية يف اآلونة األخرية ،إال أن مسامهة
القطاع الزراعي احمللي يف تلبية متطلبات الغذاء املتزايدة تبقى ضئيلة جدا.
وعليه فإن هذا الوضع يتطلب إعداد اسرتاتيجية فعالة للرفع من كفاءة ومسامهة القطاع الزراعي
وتفعيل دوره يف حتقيق األمن الغذائي ،وذلك من خالل:
 إدارة املوارد واإلمكانيات الزراعية واملائية احمللية وحسن استغالهلا للوصول لتنمية زراعية واقتصاديةواجتماعية.
 حماولة حتقيق االستغالل األمثل لألراضي الزراعية ،واستصالح املساحات املخصصة للزراعة. -تطوير ودعم عمليات االستثمار يف القطاع الزراعي.

 حتقيق التكامل بني القطاع الزراعي والصناعات الغذائية الزراعية وذلك إلاتحة الغذاء وتوفرياالكتفاء منه.

املراجع:

 1ذهبية لطرش ،واقع الصناعات الزراعية الغذائية يف اجلزائر ومدى مسامهتها يف حتقيق األمن الغذائي املستدام ،جملة
العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة سطيف ،اجلزائر ،1326 ،العدد  ،26ص.133 :
 2رزيقة غراب ،إشكالية األمن الغذائي املستدام يف اجلزائر  :واقع وآفاق ،جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم
التجارية ،جامعة املسيلة ،اجلزائر ، 1326 ،العدد  ،20ص.62 :
 3كينة عبد احلفيظ ،مسامهة الصناعات الغذائية يف حتقيق األمن الغذائي يف اجلزائر ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة
املاجستري يف العلوم االقتصادية فرع التحليل املايل ،جامعة اجلزائر ،1320/1321 ،ص.14 :
 4رزيقة غراب ،مرجع سابق ،ص ص.62،61 :
 5بوغدة نور اهلدى ،دور الكفاءة االستخدامية للموارد املالئية يف حتقيق التنتمية الزراعية املستدامة واألمن الغذائي –
حالة اجلزائر ،-مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري ختصص اقتصاد دويل والتنمية املستدامة ،جامعة سطيف ،اجلزائر،
 ،1324،1326ص.6 :
6أمحد مصنوعة ،الصناعات الغذائية كمدخل لتحقيق األمن الغذائي يف اجلزائر الواقع واملأمول ،مداخلة مقدمة للملتقى
الدويل التاسع حول استدامة األمن الغذائي يف الوطن العريب يف ضوء املتغريات والتحدايت االقتصادية الدولية ،جامعة
الشلف ،اجلزائر 14 ،10 ،نوفمرب  ، 1324ص ص.4،6 :
 7كينة عبد احلفيظ ،مرجع سابق ،ص ص.08 ،00 :
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Open innovation between need and adoption steps in Algerian SMEs.
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،استهدفت الدراسة إبراز أمهية االبتكار املفتوح كحاجة و آلية جيب تبنيه يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية

 إضافة.وذلك من خالل حمورين تناول األول املفاهيم النظرية املرتبطة ابالبتكار املفتوح والفرق بينه وبني االبتكار املغلق
 ليتناول اوحمور الاا ي املؤسسات الصغرية واملتوسطة وأمهيتها يف.مزاها وييوبه

إىل مرتكزات االبتكار املفتوح وخم تل

 وستختتم الدراسة خبامتة تعرض.االقتصاد اجلزائري يف ظل الظروف الراهنة مع ابراز دور االبتكار املفتوح يف تعزيز أدائها
.أهم النتائج والتوصيات املرتبطة ابملوضوع
. االبتكار املغلق، اجلزائر، املؤسسات الصغرية واملتوسطة، االبتكار املفتوح:الكلمات املفتاحية
Abstract:
The study aimed to highlight the importance of open innovation as a need and a
mechanism to be adopted in the Algerian SMEs, through two axes: the
theoretical concepts related to open innovation and the difference between it
and closed innovation. In addition to the pillars of open innovation and its
various advantages and disadvantages. The second axe focuses on small and
medium enterprises and their importance in the Algerian economy under the
current circumstances. with demonstrating the importance of open innovationin
enhancing its performance. The studies willconclude with the most important
results and recommendations.
Keywords: open innovation, small and medium enterprises, Algeria, closed
innovation.
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مقدمة:
تواجه املؤسسات الكاري من التحدهات يف ظل البيئة التنافسية الراهنة واملتغريات االقتصادية
املعقدة ،مما أدى إىل حاجتها أكار فأكار إىل االرتقاء مبنتجاهتا واحتالل موقع تنافسي يف السوق
اوحملية والعاملية خاصة مع التوسع يف نطاق األسواق وتغري يف أساليب املنافسة مع دخول الشركات
متعددة اجلنسيات والعابرة للقارات ،وابيتبار املؤسسات الصغرية واملتوسطة أحد أهم مرتكزات بناء
االقتصاد الوطين ألي دولة فقد فرضت هذ املعطيات ضرورة البحث يف آليات إبدايية مبتكرة لبناء
مزاها تنافسية تواكب هذ املستجدات ،ويف ذلك بدأ احلديث ين أمهية االبتكار املفتوح كآلية لتعزيز
أداء تلك املؤسسات وديم تواجدها اوحملي وحىت العاملي ،ومن هذا املنطلق تطرح الدراسة اإلشكالية
التالية :فيما تكمن حاجة املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية إىل االبتكار املفتوح وكي ميكن
تبنيه فيها؟ ويف ضوء هذ اإلشكالية تطرح التساؤالت التالية:
 -ما املقصود ابالبتكار املفتوح؟ وما الفرق بينه وبني االبتكار املغلق؟

 ما هي املرتكزات اليت يقوم يليها االبتكار املفتوح؟ وما هي أهم مزاها وييوبه؟ ما املقصود ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة؟ وماهي خصائصها؟ -ما واقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة ابجلزائر؟

 فيما تربز حاجة املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية لالبتكار؟ وكي ميكن هلا تبنيه؟وتستمد الدراسة أمهيتها من أمهية املوضوع املدروس الذي حياول أن يعاجل أمهية االبتكار
املفتوح يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة بصفة يامة واجلزائرية بصفة خاصة ،كما حياول تقدمي آليات
وخطوات يملية لتبين االبتكار املفتوح يف تلك املؤسسات من أجل النهوض هبا وتنمية وتعزيز مكانتها
يف االقتصاد الوطين يف ظل الظروف االقتصادية الراهنة.
وهتدف الدراسة من خالل حماورها إىل الكش ين خطوات يملية منهجية ميكن تبنيها يف
املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية اليتماد االبتكار املفتوح كمدخل يف تطوير أيماهلا يف ظل
الظروف اليت يعرفها االقتصاد اجلزائري من جهة وتوفر املبتكرين اجلزائريني اببتكاراهتم اليت أثبتت
جنايتها يلى الصعيد العاملي.
ولتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة ين تساؤالهتا سيتم تقسيمها إىل مايلي:
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احملور األول :مفاهيم أساسية حول االبتكار املفتوح
خيتل الفهم ملصطلحي االبتكار من فرد آلخر ،فقد ترتبط كلمة االبتكار ابلعديد من األشياء
مال خمتربات البحث والتطوير يف األجهزة اإللكرتونية أو جممويات التصميم أو مشروع لبدء يمل
ما،وصفة االبتكار اليوم مطلوبة بشكل كبري إذ أن املبتكرين واملبديني اليوم هم مطلب يف كل مكان
بداية من املصانع إىل غرف املبيعات من أقسام تكنولوجيا املعلومات إىل إدارة املوارد البشرية،
فاالبتكار ليس قسما من أقسام الشركة ،بقدر ما هو يقلية جيب أن تتخلل املؤسسة أبكملها.
فبغض النظر ين املكان أو اجملال أو املادة األولية أو حىت املصدر األساسي لالبتكار فهو مباابة
البصرية والفهم التخيلي للفرص الداخلية أو اخلارجية واليت ميكن االستفادة منها لتحسني الكفاءة ورفع
قدرة توليد اإليرادات ،أو زهادة االخنراط،والبصرية ميكن أن تكون حول احتياجات أصحاب املصلحة
أو ديناميكيات السوق ،أو حىت كيفية يمل الشركة
أوال :ماهية االبتكار املفتوح
إن احلديث ين االبتكار املفتوح كأحد اجلوانب احلدياة اليت طورها األكادمييون يف جمال االبكار ميكن
التفصيل فيها من خالل العناصر التالية:
 :1مفهوم االبتكار املفتوح:
قبل التطرق ملفهوم االبتكار املفتوح وجب أوال التعري

ابالبتكار ،فقد يرف Lueck Katy

االبتكار بقوله " :يفهم االبتكار بتقدمي شيء جديد أو طريقة جديدة أو أتلي

املعرفة يف املنتجات

اجلديدة''.2
أما من منظور املنظمة ،وضح  Amabileأبن االبتكار '' يبدأ من األفكار املبتكرة اىل يملية التطبيق
الناجح لألفكار املبتكرة ضمن املنظمة ،وقد يكون من قبل األفراد أو فريق العمل''.1
وبصفة دقيقة ،يعرف االبتكار أبنه'' :الطرق أو األساليب اجلديدة املختلفة اخلارجة أو البعيدة ين
التقليد اليت تستخدم يف يمل أو تطوير األشياء واألفكار .وهو يملية يقلية تعرب ين التغيريات الكمية
واجلذرية و/أو اجلوهرية يف التفكري ،ويف اإلنتاج أو املنتجات ،ويف العمليات أو طرق وأساليب األداء،
ويف التنظيمات واهلياكل''.0
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ويند حماولة إيطاء تعري

لالبتكار ،يتضح أن هناك تباين كبري وواضح بني املصطلحي اإلبداع

واالبتكار ،فكارياً ما يستعمل مصطلحي اإلبداع واالبتكار كمرادفات للداللة يلى نفس املعىن ،ولكن
يف احلقيقة هناك فرق بينهما،فاإلبداع هو موهبة نظرية يولدها االنسان من خالل جمموية من املهارات
املكتسبة واستخدامها حلل املشكالت ،يف حني ان االبتكار هو التطبيق العملي لألفكار املبدية.
وقد مت تطوير مفهوم االبتكار املفتوح يف أوائل يام  0222من قبل ابحث يف كلية هنري تشيسربو يف
بريكلي  .يشري مبدأ االبتكار املفتوح  ،كما يوحي امسه ،إىل يملية ابتكار مل تعد الشركة "مغلقة" يف
نفسها داخل قسم البحث والتطوير ،ولكنها تفتح يلى العكس من ذلك ،يلى جمموية متنوية من
اجلهات اخلارجية األخرى (الباحاني  ،الشركات الشريكة  ،العمالء  ،الطالب  ،إخل) أو داخلي
4
خبالف يمال البحث والتطوير.
حي دد هذا املصطلح العملية اليت تستطيع الشركة من خالهلا طلب أفكار وخربات خارج أسوارها ،كما
يسمح االبتكار املشرتك للشركة ابالستفادة من أفكارها كرباءات االخرتاع خارج سوقها اخلاصة من
خالل يرضها يلى الشركات واملؤسسات األخرى.
 :2االبتكار املفتوح واملغلق:

تقليدها  ،جرت يمليات تطوير األيمال اجلديدة وتسويق املنتجات اجلديدة داخل حدود الشركة
(الشكل .)2
الشكل رقم (:)11االبتكار املغلق

املصدرhttp://www.openinnovation.eu/open-innovation :

62

مت االطالع في 1322-30-22

االبتكار املفتوح بني احلاجة وخطوات تبنيه يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية.
نتيجة لعدة يوامل آدت إىل آتكل االبتكارات املغلقة من جهة وزهادة تنقل وتوافر األشخاص
املتعلمني تعليما ياليا يلى مر السنني .تواجدت كميات كبرية من املعرفة خارج خمتربات األحباث يف
املنظمات الكبرية ،ابإلضافة إىل ذلك فعندما يقوم املوظفون بتغيري وظائفهم ،فإهنم أيخذون معرفتهم
معهم ،مما يؤدي إىل تدفق املعرفة بني املنظمات ،اثنياً ،ولقد زاد توافر رأس املال املغامر بشكل
ملحوظ مؤخراً ،مما جيعل من املمكن تطوير أفكار وتكنولوجيات جيدة ووايدة خارج املنظمة ،فعلى
سبيل املاال يف شكل فوائد جانبية أو من خالل اتفاقات الرتخيص ،وأخرياً تلعب شركات أخرى يف
سلسلة التوريد  ،مال املوردين  ،دوراً متزايد األمهية يف يملية االبتكار.
ونتيجة لذلك بدأت املنظمات تبحث ين طرق أخرى لزهادة كفاءة وفعالية يمليات االبتكار
لديها من خالل البحث النشط ين التقنيات اجلديدة واألفكار خارج الشركة وأيضا من خالل التعاون
مع املوردين واملنافسني من أجل خلق قيمة العمالء و هناك جانب آخر مهم هو مزيد من التطوير أو
الرتخيص لألفكار والتقنيات اليت ال تتناسب مع اسرتاتيجية الشركة ويلى سبيل املاال ، ASML ،
5
وهو جزء من .Philips
الشكل رقم ( :)12االبتكار املفتوح

املصدر:
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ويعين التحول املوصوف أيال أن الشركات جيب أن تدرك األمهية املتزايدة لالبتكار املفتوح .حيث ال
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يتم تطوير كل األفكار اجليدة داخل املنظمة ،وميكن للمنظمة أن تقرر ما إذا كانت املعرفة اخلارجية
والداخلية قيّمة أم ال ،وذلك لزهادة جهودها التطويرية والتسويقية يف أيمال جتارية جديدة يندما يتوقع
أن يكون املشروع املغامر غري مربح مبا فيه الكفاية أو يندما ال يناسب منوذج األيمال للمنظمة ،لن
تقوم املنظمة ببساطة إبجهاض املشروع (كما هو احلال يف إطار االبتكار املغلق)  ،ولكنها ستحاول
ترخيصه أو بيعه إىل املنظمات األخرى اليت ميكنها استخدام االبتكار بشكل منتج ألن لديهم مناذج
أيمال خمتلفة 6.ويوضح اجلدول أدان هذا:
اجلدول رقم ( :)11يوضح الفرق بني مبادئ كل من االبتكار املغلق واالبتكار املفتوح
مبادئ االبتكار املفتوحة

مبادئ االبتكار املغلقة
يعمل األشخاص األذكياء يف امليدان لصاحلنا.

ال يعمل كل األشخاص األذكياء معنا  ،لذا جيب يليهم العاور
واالستفادة من معارف وخربات األفراد املشرقني خارج شركتنا.

لتحقيق الربح من البحث والتطوير  ،جيب يلينا
اكتشافه وتطوير وشحنه أبنفسنا.

ميكن للبحث والتطوير اخلارجي أن خيلق قيمة كبرية ،حيث يلزم
البحث والتطوير التجرييب الداخلي للحصول يلى جزء من هذ القيمة

إذا اكتشفنا ذلك أبنفسنا  ،فسوف نصل به إىل
السوق أوالً.

ليس يلينا أن ننشئ البحث لالستفادة منه.

الشركة اليت حتصل يلى ابتكار للسوق األول ستفوز.

بناء منوذج يمل أفضل من الوصول إىل السوق أوالً.
إذا حققنا أفضل استخدام لألفكار الداخلية واخلارجية  ،فسوف نفوز.

جيب أن نتحكم يف ملكيتنا الفكرية ( )IPحبيث ال
يستفيد منافسوان من أفكاران

جيب أن نربح من استخدام اآلخرين مللكية الفكرية اخلاصة بنا  ،وجيب
أن نشرتي  IPاخلاص بشركة أخرى كلما تقدمت يف منوذج أيمالنا.

إذا قمنا إبنشاء أكار األفكار وأفضلها يف الصناية ،
فسوف نفوز.

املصدرhttp://www.openinnovation.eu/open-innovation :
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ويتضح مما تقدم أن االبتكار املفتوح موجه يهتم بتبين اجلديد من البيئة اخلارجية وحتويله إىل منتجات
أو حتسني يف العمليات القائمة أما املغلق فيختص مبا يتم تطوير يف بيئة املنظمة الداخلية بناء يلى
قدراهتا الذاتية.
اثنيا :مرتكزات االبتكار املفتوح ،مزاايه وعيوبه:
إن االيتماد يلى االبتكار املفتوح يف تطوير جماالت األيمال ومنظماهتا جيب أن يقوم يلى يدد من
املرتكزات ليخلق يددا من املزاها للمنظمات ولكن ميكن أن يصاحب ذلك يدد من العيوب وسيتم
فيمايلي التفصيل يف ذلك:
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 .1مرتكزات االبتكار املفتوح

7

يرتكز االبتكار املفتوح يلى يدة مبادئ وأسس أمهها:

 يدم امتالك املنظمة لكل الكفاءات واملوارد البشرية املبدية وغنما حتتاج إىل االستعانة مبعارفاملصادر اخلارجية.
 -البحث والتطوير اخلارجي من املرجح ان مينح قيمة اكرب للمنظمة.

 ال ينبغي للبحث أن يكون ابلضرورة من طرف املؤسسة حىت يتمكن من إفادهتا وحتقيق الربح هلا. -أمنوذج يمل متني ومتميز يعد أفضل من املسايدة الخرتاق االسواق.

 إبمكان املنظمة االستفادة من حقوق امللكية الفكرية لديها ،كما ميكن هلا حيازة حقوق ملكيةمن اآلخر يند احلاجة.

 ينطوي االبتكار املفتوح يلى بعدين :االول يتمال يف االبتكار املفتوح الوارد :من خالل إقامةيالقات مع االطراف اخلارجية هبدف االستفادة من مهاراهتم العلمية والتقنية لتحسني اداء
االبتكار الداخلي ،والبعد الاا ي هو االبتكار الصادر :من خالل إنشاء يالقات مع االطراف
اخلارجية هبدف االستغالل التجاري لألفكار واملعارف التكنولوجية الداخلية للمؤسسة لصاحل
االطراف اخلارجية.
إن أهم املرتكزات اليت يعتمد يليها االبتكار املفتوح هو آليات جذب تلك االبتكارات للمؤسسات
اليت حتتاجها.

 .2مزااي االبتكار املفتوح وعيوبه:

2

يطرح االبتكار املفتوح أمام املؤسسات جمموية من املزاها ميكن ذكرها فيمايلي:

 تستفيد املنظمات االبتكارية من املشاركة املبكرة يف التقنيات اجلديدة أو الفرص التجاريةحيثيسمح االبتكار املفتوح للمنظمات االبتكارية ابستشعار التطورات يف جمموية واسعة من
االخرتايات املطورة خارجياً من خالل شراء حصص األقلية يف املنظمات الناشئة (التقنية
العالية) ،أو املشاركة يف صناديق رأس املال االستاماري ،أو ين طريق توفري استامارات تعليمية يف
مشاريع وايدة يف اجلامعات أو خمتربات األحباث .وتتمال ميزة هذ االسرتاتيجية يف أن املنظمات
تتعلم يف وقت مبكر ين التقنيات اجلديدة ،كما يسمح االبتكار املفتوح للمنظمات بفحص
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نطاق أوسع بكاري من التقنيات املتاحة أو تطورات السوق اجلديدة بدالً من جمرد كتابة اخليارات
يلى املشاريع الداخلية وحدها.
 القدرة يلى الوصول إىل نطاق أوسع من التقنيات وفرص السوق وهذا ما له قيمة مالية ألنه قدتكون هناك فرص أكار تنويا ،وبعضها قد ال يرتبط ابلفرص املتصورة داخليًا ،والنتيجة تكون
واضحة من حيث ارتفاع العائد ،واخنفاض التكالي ومتكني منظمة االبتكار املفتوحة من بناء
حمفظة من املشاريع اليت ستكون أكار مقاومة للمشاكل يف أي جزء من العمل.

 تتيح ممارسات االبتكار املفتوحة للشركات مرونة أكرب بشأن مويد بدء اجلزء الداخلي من يمليةاالبتكار :حيث ميكن للشركة البدء يف استكشاف اإلمكانيات التجارية للتكنولوجيا يف اخلارج
يف البداية من خالل العالقات مع اجلامعات والشركات الصغرية واملتوسطة وغريها من مصادر
االبتكار،كما ان القدرة يلى أتخري االستامار يف نشاط االبتكار الداخلي متكن الشركة من
النظر يف جمموية أوسع من خيارات الدخول يف البداية ،كما تديم املزيد من الطرق لتطوير فرص
أيضا إمكانية التمييز بني خمتل اسرتاتيجيات االبتكار،
النمو من التكنولوجيا .وتتيح هذ املرونة ً
فقد طورت بعض الشركات القدرة يلى إجراء مسح واسع النطاق للتكنولوجيات واألفكار يف
وقت مبكر ،بينما تفضل شركات أخرى االستامار يف التقنيات يف مرحلة الحقة يند اخنفاض
مستوى يدم اليقني ويصبح هناك قابلية أكار للتنبؤ.
كما أن االبتكار املفتوح ال خيلو من العيوب اليت قد حتد من قابلية التوجه حنو من طرف منظمات
األيمال ونذكر من بني هذ العيوب 9:
 سهولة التقليد وإمكانية فقدان روح املؤسسة وهويتها وأسرارها. -االتكال وااليتماد املبالغ فيه يلى األجر.

 صعوبة التغلب يلى هاجس التعرض لسرقة حقوق امللكية الفكرية او براءات االخرتاع. الصعوابت املواجهة يند التعامل مع االختالف يف الاقافات. -األزمات الناشئة ين مقاومة التغيري.

 صعوبة العمليات التنظيمية وبطئها.وابلتايل فاالبتكار املفتوح يعد من اآلليات احلدياة الكفيلة جبذب األفكار اجلديدة للمؤسسات هبدف
تقدمي منتجات جديدة أو حتسني القائمة منها أو تطوير يف العمليات مبا يضمن مواكبة املستجدات
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وملا ال التفوق يلى املنافسني.
احملور الثاين :االبتكار املفتوح يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر
إن املزاها واملرتكزات اليت صاحبت تطوير مفهوم االبتكار املفتوح جتعل من املؤسسات الصغرية
واملتوسطة من أهم اجملاالت اليت ميكن أ ،تسعى لالستفادة منه وفيمايلي توضيح هلذ املفاهيم ويالقتها
ببعضها:
أوال :املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر:
تعد املؤسسات الصغرية واملتوسطة قاطرة التنمية يف كل دول العامل وفيما يلي توضيح هلا
وخلصائصها:

 :1مفهوم املؤسسات الصغرية واملتوسطة وخصائصها:

ختتل تعاري املؤسسات الصغرية و املتوسطة حسب الدول واملؤسسات وذلك بسـبب تعـدد
املعـايري جـراء االخـتالف يف املـوارد واإلمكانيـات والظـروف االقتصـادية مـن دولـة ألخـرى ،حيـث أن
هنـاك بعـض املشـرويات تعـد صغرية أو متوسطة يف بعض الدول املتقدمة بينما تصن ضمن املشاريع
كبرية احلجم يف بعـض الـدول الناميـة وهـذا ما دفع إىل تبين كل دولة لتعري خاص مييزها.
ومن أبرز املعايري املستخدمة لتعري هذ املؤسسات جند كل من معيار العمالة ،معيار رأس املال
معيار اإلنتاج معيار حجم ونويية الطاقة املستخدمة ،فضال ين معايري أخرى أتخذ يف االيتبار درجة
استخداما يف الدول
التخصص يف اإلدارة ،ومستوى التقدم التكنولوجي ،وقد يكون أكار املعايري
ً
نظر السهولة احلصول يلى البياانت ،وإمكانية حتليلها ومعاجلتها
الصنايية هو معيار العمالة ،وذلك ً
إحصائيًا واخلروج بنتائج كمية تديم متخذي القرارات.
لقد يرف البن ــك الــدويل للمؤسس ــات الصــغرية واملتوســطة :يس ــتند يل ــى معيــار ي ــدد العم ــال و
يص ــن املؤسسات املصغرة يلـى أهنا تلـك الـيت تشـغل أقـل مـن 10يمـال واملؤسسـات الصـغرية تلـك
الـيت يعمـل هبا مـا بـني 23إىل 50يامل أما اليت تشغل ما بني 50إىل 100يامل فهي تصن مؤسسة
23
متوسـطة ومـا فـوق ذلـك فهـي مؤسسة كبرية.
أما جلنة األمم املتحدة التنمية الصنايية فتعرف املؤسسات املتوسطة وصغرية يف الدول النامية يلى أهنا
كل مؤسسة يعمل بني اقل من  93يامل ،أما ابلنسبة للدول املتقدمة فتكون فاملؤسسة الصغرية
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22

واملتوسطة اذا كانت تشغل اقل من  533يامل.
فيما جند يف بلدان الشرق أسيا و يف دراسة ين املؤسسات املتوسطة والصغرية قام هبا احتاد دول بلدان
جنوب شرق أسيا  ASEANفقد ايترب أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة هي اليت يكون يدد يماهلا
21
أقل من  233يامل.
لكن يالحظ أن االسرتشاد هبذا املعيار وحد قد ال يعكس ابلضرورة احلجم احلقيقي للمؤسسة
بسبب إغفاله حلجم رؤوس األموال املستامرة ،وتقنيات اإلنتاج املطبقة ،ودرجة الكاافة الرأمسالية ،هذا
إىل جانب ايتماد يلى بياانت العمالة ابألجر فقط ،و إغفاله للعمالة األسرية دون أجر ،و العمالة
املؤقتة و املومسية و ذلك يلى الرغم من انتشارها يف نطاق األيمال الصغرية ،و يرى البعض أن معيار
سليما أو كافيًا للتفرقة بني املنشآت الصغرية و الكبرية ،و أن االسرتشاد مبعيار
العمالة ال يعد ً
معيارا ً
رأس املال املستامر قد يكون أكار فايلية ,إضافة إىل معيارين آخرين مها رقم األيمال والقيمة
املضافة20.
وفقا لتعري املشرع اجلزائري الوارد يف القانون رقم  31-27مؤرخ يف  22ربيع الاا ي يام 2002
هـ املوافق  23يناير سنة  1327م املتضمن القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة،
و حسب املادة الرابعة من نفس القانون تعرف املؤسسة املصغرة مهما كانت طبيعتها القانونية أبهنا
مؤسسة إنتاج السلع أو اخلدمات وتستويف معيار االستقاللية الذيينص يلى أن ميتلك صاحبها أكار
من  %75من رأمساهلا20:
املادة  32من نفس القانون إىل تعري املؤسسة املتوسطة أبهنا مؤسسة تشغل ما بني  53إىل 153
شخصا ،و يكون رقم أيماهلا ما بني مائيت( )033مليون و ( )31مليار دينار ،أو يكون جمموع
حصيلتها السنوية ما بني مائة ( )133مليون دينار و ()32مليار دينار جزائري.
أما املادة  39فعرفت املؤسسة الصغرية أبهنا مؤسسة تشغل ما بني  23إىل  09شخصا ،وال يتجاوز
رقم أيماهلا السنوي مائيت ( )033مليون دينار مليون أو ال يتجاوز جمموع حصيلتها السنوية مائة
( )133مليون دينار جزائري.
فيما املادة  :23فتعري املؤسسة املصغرة أبهنا مؤسسة تشغل من يامل ( )2إىل تسعة ( )39يمال،
و رقم أيماهلا السنوي أقل من ( )03مليون دينار ،أو جمموع ميزانيتها ال ( )13مليون دينار.
واحلقيقة أن اخلصائص اليت تتميز هبا املؤسسات الصغرية واملتوسطة ين ابقي املؤسسات األخرى
جتعلها قادرة يلى منافسة املؤسسات الكربى ،كما جتعلها خيارا جذااب و اليت ميكن ذكرها فيما يلي:
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 سهولة أتسيس :فهي ال تتطلب أمواال كبرية إلنشائها و التمويل غالبا ما يكون حمليا  ،و تعتمد25
يلى مستلزمات إنتاجية حملية أيضا ال تتطلب استريادها يف الكاري من األحيان.
 التمويل و االستثمار:إن املؤسسات الصغرية و املتوسطة تعتمد يف متويل جزء كبري من مشروياهتاإن مل نقل كله يلى التمويل الذايت أو القروض لدى األصدقاء أو أفراد العائلة ،حيث ال حتتاج
إىل رأس مال كبري من أجل انطالقها ابإلضافة إىل سرية اسرتجاع املال املستامر ذلك أبهنا ال
حتتاج إىل مدة طويلة من أجل حتقيق املردودية.
 التدقيق يف اإلبداع و االبتكار:يف كاري من األحيان تعتمد املؤسسات الصغرية واملتوسطة يلىاالبتكار و اإلبداع يف منتجاهتا ،و السبب يف ذلك أهنا ال تستطيع أن تنتج حبجم كبري ،فتعوض
هذا النقص بتعديل منتجاهتا ين طريق االبتكار و االخرتاع حىت تكون يلى املستوى الذي
تستطيع أن تنافس به املؤسسات الكربى ذات املنتوج الوفري.
 سهولة القيادة والتوجيه :ذلك بتحديد األهداف الواضحة للمشروع ،وسهولة اقناع العاملني26
ابألسس والسياسات والنظم اليت حتكم يمل املشروع.
 -مرونة التنظيم :يتوفر هذا النوع من املؤسسات يلى هيكل اقتصادي أكار قدرة يلى التكي

مع األوضاع املختلفة ،فنجد أن هذ املؤسسات تقوم ابإلنتاج حسب الطلب و بدفعات حمددة.

 إحـداث التـوازن بـني املنـاطق :حيـث تعمـل يلـى إحـداث التـوازن والعدالـة يف التنميـة اإلقليميـةمـن خـالل قدرا يلى استغالل املوارد اوحملية وخصائص كل منطقـة إضـافة إىل انتشـارها يف العديـد
27
مـن األقـاليم لصـغر حجمهـا وقلة التخصص مما يسايد يلى تنمية هذ األقاليم واستقرارها.
 :2أهداف وأمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف البناء االقتصادي اجلزائري
أصبحت املؤسسات الصغرية واملتوسطة تلعب دورا جوهرها يف يملية البناء االقتصادي لعديد الدول
يلى غرار الياابن والوالهات املتحدة األمريكية وإيطاليا ،وكما هو احلال أيضا يف االقتصاد اجلزائري
حيث يعترب احلديث ين هذا النوع من املؤسسات مباابة احلديث ين البعد اجلديد الذي يتوجه حنوهم
سطروا هذا االقتصاد ضمن حماولة إرساء آليات جديدة هذا االقتصاد الذي أثبت تبعيته املطلقة للريع
البرتويل ،وايتماد يلى املؤسسات الكبرية اليت أثبتت هي األخرى يدم القدرة يلى رفع هذا االقتصاد
لزمن أطول ،الويي هبذ األمهية جسدته اجلزائر من خالل اإلجراءات التنظيمية والتحفيزية اليت حظي
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هبا القطاع منذ الامانينات من القرن املاضي ،واليت تعززت أكار يف السنوات األخرية ،وبذلك أصبح
22
يرمي إنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر إىل حتقيق يدة أهداف نذكر منها:
 ترقية روح املبادرة الفردية واجلمايية من خالل استخدام أنشطة اقتصادية سلعية أو خدمية مل تكنموجودة من قبل وكذا إحياء أنشطة مت التخلي ينها ألي سبب كان.
 املسامهة يف منو الناتج الوطين وتنويع هيكل الصادرات واخلفض من معدالت البطالة. -تشكل إحدى وسائل اإلدماج للقطاع غري املنظم والعائلي.

 ميكن أن تكون حلقة وصل يف النسيج االقتصادي من خالل جممل العالقات اليت تربطها بباقياملؤسسات اوحميطة واملتفايلة معها واليت تشرتك يف استخدام نفس املدخالت.
 تشكل املؤسسات الصغرية واملتوسطة مصدر منافسة حمتمل وفعلي للمؤسسات الكربى وحتد منقدرا يلى التحكم يف األسعار.
 -خلق هيكل صنايي متكامل قادر يلى جذب االستامارات املتحلية واألجنبية.

 ميكن أن تكون املؤسسات الصغرية واملتوسطة البذور األساسية للمؤسسات الكربى ،مال شركةبناسونيك وشركة كوكاكوال اليت كانت نواهتا مشرويات صغرية.

 تشكل إحدى مصادر الدخل ابلنسبة ملستحدثيها و مستخدميها ،كما تشكل مصدرا إضافيالتنمية العائد املايل للدولة من خالل االقتطايات و الضرائب املختلفة.
تتجلى أمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر يف قدرهتا يلى استيعاب األفراد ذوي اخلربة
القليلة وكذلك الذين مل تتح هلم فرصة العمل يف املؤسسات الكربى نتيجة ضع خربهتم امليدانية،
انه يك يلى خصوصية هذ املؤسسات يف سرية وقوة التأقلم مع التقلبات االقتصادية ،النابع من
امتالكها ملرونة يالية يف التفايل مع متغريات اوحميط اخلارجي ،يضاف إىل ذلك ما ميكن اغتنامه من
يىن هذ املؤسسات ابخلصائص اوحمفزة للتوجه حنوها واليت ختوهلا للعب دور القبل النابض لالقتصاد..
اثنيا:حاجة املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية لالبتكار وخطوات تبنيه
إن اخلصائص اليت متيز املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودورها يف بناء اقتصادهات الدول فتحت اجملال
يف البحث يف آليات تطوير نشاطها لتحقق التوسع والتنمية املطلوبة يف أسواقها وتساهم أكار يف بناء
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االقتصاد الوطين ،ولعل مدخل االبتكار املفتوح من أجنع اآلليات اليت ميكن تفعيلها وتبنيها لتحقيق
ذلك.

 -1حاجة املؤسسات الصغرية واملتوسطة لالبتكار املفتوح:

إن العوملة املتزايدة للبحوث  ،والتقنيات  ،واالبتكار  ،وتقنيات املعلومات واالتصاالت اجلديدة
ابإلضافة إىل األشكال التنظيمية اجلديدة وتطور مناذج األيمال ،تعزز أمهية إجياد طرق جديدة
لالبتكار من طرف املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،حيث أسفرت هذ اوحمركات ين منو هائل يف
أنشطة التعاون وفتح يملية االبتكار من أجل دمج املعرفة اخلارجية ،فنجد ماال مؤسسة  Ciscoواليت
ابتكارا يف مجيع أحناء العامل،ويلى الرغم من ذلك فإهنا تقوم ابلبحث
تعترب واحدة من أكار الشركات
ً
جدا وتشرتي معظم تقنياهتا ففي العقد األخري أدت املنافسة العاملية القوية إىل ضرورة تقاسم
القليل ً
العمل والتعاون فيما يتعلق بعملية االبتكار أين تعترب اآلن السرية واملرونة والرتكيز يلى الكفاءات
األساسية مصادر ملزاها تنافسية يف معظم الصنايات فعقلية "افعل بنفسك" أصبحت قدمية يف
التكنولوجيا وإدارة البحث والتطوير ،مع حتول الرتكيز من أنشطة البحث والتطوير الداخلية البحتة بدأ
29
اجملتمع األكادميي يؤكد يلى أن حدود الشركة جيب أن تكون مفتوحة لالبتكار اخلارجي.
فعملية االنفتاح يلى البيئة االبتكار اخلارجية تتطلب أكار من جمرد بعض التغيريات يف منوذج االبتكار
يف هذا النوع من املنظمات ،يبدأ أوال من حتويل احلدود الصلبة للمنظمة إىل أغشية شبه قابلة
لالخرتاق مما سيمكن االبتكار من االنتقال بسهولة أكرب بني البيئة اخلارجية ويملية البحث والتطوير
الداخلية للمنظمة ،يف حني يكمن التحدي األكار أمهية يف ضرورة بناء القدرات التنظيمية الالزمة
الستخدام البيئة بفعالية لزهادة االبتكار

 -2أشكال االبتكار املفتوح املتاحة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وخطوات تبنيه:

ميكن أن يتخذ االبتكار املفتوح يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة العديد من األشكال ،مما يدل يلى
أنه يوجد اآلن العديد من املشاركني يف االبتكار املوجه هلذ املؤسسات  .فالوقت الذي كان فيه يليها
القيام بكل شيء بنفسها لفعل شيء قيم هو من املاضي ،فيمكن اليوم أن يكون االبتكار مصدر
شركة كبرية تعمل مع شركات أصغر أو شركات انشئة ،كما ميكن أن يكون التعاون مع األفراد من
خالل مبادرات التمويل اجلمايي ،والكياانت العامة أو اجلامعات حيث يقدم الباحاون بديالً حقيقياً
دائما تضافر جهود كل من خمترب
ملختربات البحث والتطوير داخل هذ املؤسسات  ،فمن األفضل ً
أحياان أكار قدرة
البحث والتطوير الداخلي اخلاص هبذ املؤسسات واخلرباء اخلارجيني الذين يكونون ً
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يلى طرح األفكار اجلديدة واحلكم يليها وأخريا ميكن أن يكون االبتكار املفتوح شركة تفتح حمفظتها
من براءات االخرتاع من أجل تبادل الرتاخيص وتبادل األفكار13.
وميكن حتديد ثالثة خطوات أساسية تسايد املؤسسات الصغرية واملتوسطة يلى االستفادة من هذا
12
االنفتاح يف حتصيل االبتكار:
 اخلطوة األوىل :التعرف على االبتكار :تتمال اخلطوة األوىل يف إنشاء "نظام االبتكاراملفتوح" والذي يكون الغرض منه التعرف يلى الفرص اخلارجية لالبتكار ،ميكن أن يؤدي البحث
خارج منوذج البحث والتطوير القياسي للمنظمة إىل موارد وأفكار جديدة ،وميكن القيام بذلك ين
طريق مسح بيئة التشغيل اخلارجية  -األسواق والتقنيات والشركاء ومراكز حبث وتطوير  -أو من
خالل التقييم املنتظم للبحوث الناشئة يف جماالت حمددة .ميكن احلصول يلى رؤى من خالل حضور
املؤمترات واملعارض التجارية واالنضمام إىل اجلمعيات املهنية ،وإنشاء روابط مع اجلامعات واملؤسسات
البحاية ،واالتصال ابجملتمع اوحملي املبتدئ ،وقد تتضمن الطرق األخرى طلب املسامهات من األفراد
 من خالل املسابقات أو األنظمة األساسية يرب اإلنرتنت أو جممويات املستخدمينعلى سبيلاملاال -والعمل مع أصحاب املصلحة احلاليني لتحديد الفرص اوحمتملة.
إن النظر إىل بيئة التشغيل هبذ الطريقة ميكن أن حيقق جمموية من املزاها للمؤسسات الصغرية
واملتوسطة ولن يقتصر األمر يلى تشجيع ثقافة أكار انفتاحا ،واحلد من القصور الذايت للموظفني بل
ميكن أن يوفر أيضا إمكانية الوصول إىل التكنولوجيات اجلديدة ،واملهارات واخلربات املختلفة يف
اهلندسة والبحث والتطوير واملوارد اجلديدة.
 اخلطوة الثانية :دمج األصول :مبجرد حتديد مصادر االبتكار اخلارجية ذات الصلة ،فإناخلطوة التالية هي فهمها فيما يتعلق ابملنظمة ،وتركز مرحلة االستيعاب هذ يلى خلق البيئة الداخلية
املناسبة لالستفادة من املعرفة اخلارجية ،والقيادة القوية ضرورية لتطوير جمموية ذهنية وثقافة حتتضن
االبتكار املفتوح ،فاملنظمات الناجحة هي اليت تكافئ السلوكيات الصحيحة من خالل احلوافز واليت
فرصا لتنسيق انتشار املوارد من خالل أدوار جديدة متتد يلى احلدود ،وميكن تطوير األدوات
تبين ً
والعمليات لديم تنفيذ املوارد اجلديدة ،كما ميكن إدخال أنظمة إدارة املعرفة حبيث ميكن نشر املعرفة
اخلارجية يرب األيمال.
إذا طرح التساؤل :ماذا حيقق هذا االستيعاب؟ فنقول أنه يف حال جناح املنظمة يف هذ املرحلة فإهنا
ستتم ّكن من حتديد قيمة األفكار اجلديدة ،ال سيما من حيث املالئمة االسرتاتيجية والاقافية .ويركز
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االبتكار املفتوح بني احلاجة وخطوات تبنيه يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية.
يلى تقييم أمهية املوارد اخلارجية فيما يتعلق بكل من الكفاءات الداخلية احلالية وقطايات السوق
احلالية ،وتقوم العملية برتمجة املعرفة واألفكار إىل موارد ميكن استخدامها داخل يمل املنظمة.
 اخلطوة الثالثة :إنشاء فرص عمل جديدة :تتمال اخلطوة األخرية يف العملية يف أخذ األصولاخلارجية اليت مت وضعها اآلن يف سياق مؤسسي وتنمية فرص جديدة منها ،وقد يعين هذا املنتجات أو
اخلدمات األصلية ابلكامل ،واليت نشأت ين دمج املوارد اخلارجية والداخلية أو قد أتيت من طريقة
متاما ،حيث أن
جديدة للجمع بني املنتجات واخلدمات القدمية واملوارد والقدرات خللق شيء خمتل
ً
القدرة يلى استغالل األصول هي فهم الفجوات يف املعرفة واملهارات  -واملشاكل اليت يتعني حلها -
حبيث ميكن تطوير فرص جديدة.
متال كل خطوة من هذ اخلطوات جزءًا أساسيًا من يملية االبتكار املفتوح اليت ميكن أن تساهم يف
تعزيز امليزة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ،وتكسبها القدرة يلى اكتشاف ومعرفة املوارد
اخلارجية واستيعاهبا مث استغالهلا ،وتتوسع الفوائد إىل ما هو أبعد من املنتجات واخلدمات اجلديدة أو
اجملددة ،فتعم املوظفني والعمالء ابن يصبحوا أكارا اخنراطا يندما يكون لديهم ملكية أكرب لعملية
االبتكار.
خامتة:
إن التغريات املعاصرة وما طرحته من حتدهات يلى املؤسسات االقتصادية يلى وجه اخلصوص من
جهة وما مير به االقتصاد الوطين يف ظل اهنيار أسعار النفط من جهة أخرى يديوا السياسيني
واملمارسني واألكادميني إىل حبث سبل تطوير فرص استامارية وقطايات اقتصادية أخرى تعوض املورد
النفطي ،ولعل املؤسسات الصغرية واملتوسطة تعد من أبرز القطايات  -ملا سامهت به يف تطوير
اقتصادهات دول العامل -اليت ميكن النهوض هبا ،ولعل االبتكار املفتوح من أبرز السبل اليت ميكن أن
تعزز أداء تلك املنظمات وتطور ويف ظل هذ الدراسة مت التطرق لالبتكار املفتوح كحاجة وممارسة متر
مبراحل ميكن للمؤسسات اجلزائرية االستفادة منه يف تطوير نشاطها وقد مت التوصل لعدد من النتائج
لعل من أمهها:
 املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية حباجة إىل مداخل حدياة يف تطوير نشاطها تعزيزا لدورهااالقتصادي.
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االبتكار املفتوح بني احلاجة وخطوات تبنيه يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية.
 االبتكار املفتوح ميكن أن يسايد املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية يف تطوير منتجاهتاوأسواقها حمليا وحىت يامليا إذا ما مت تبنيه.

 يطرح االبتكار املفتوح حتدهات يند تطبيقه لكنه يبقى أحد مرتكزات جناح العديد من املؤسساتالصغرية واملتوسطة يف كل أحناء العامل.
ويف ظل هذ النتائج ميكن تقدمي يدد من التوصيات تتعلق بضرورة يقد اللقاءات وتفعيل التشاور بني
رجال األيمال وأصحاب املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية من جهة واملبتكرين اجلزائريني خدمة
لالقتصاد الوطين يف إطار إسهام األكادميني يف تفعيل التشاور البناء بينهم.
ويبقى املوضع جديرا ابلدراسة والتحليل خاصة من الناحية النظرية مبا يفتح اآلفاق ملزيد من األحباث
امليدانية.
قائمة اهلوامش واإلحاالت:
 -1رادي نورالدين ،مقال بعنوان االبداع واالبتكار يف املنظمات احلدياة دراسة جتارب دولية ،جملة االبتكار والتسويق،
العدد األول ،جامعة سيدي بلعباس ،اجلزائر ،ص .131
 -2املرجع نفسه ،ص 131
 -3نيفني حسن حممد ،دور االبتكار واالبداع املستمر يف ضمان املركز التنافسي للمؤسسات االقتصادية والدول ،وزارة
االقتصاد االمارات العربية املتحدة ،أفريل  ،2112ص .10 -14
 -4مت النشر يف  10مارس  2112يلى الرابط التايلhttps://www.definitions- :
 /marketing.com/definition/open-innovationمت االطالع يف 11:22 2111 -14 -11 :
 -0مقال يف 11:نوفمرب  ،2111يلى الرابط التايل:
 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1467-8691.2008.00499.xمت االطالع
يف 21:42 2111-14-11 :
 -2زكية مقري وآخرون ،تفعيل الشراكة بني اجلامعة واوحميط االقتصادي واالجتمايي من خالل االبتكار املفتوح
(دراسة ميدانية) ،اجمللة العربية لضمان جودة التعليم اجلامعي ،اجمللد التاسع ،العدد .2112 ،20ص .111
 -2مقال يف 11 :نوفمرب  ،2111يلى الرابط التايل:
 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1467-8691.2008.00499.xمت االطالع يف :
. 2111-14-11
 -1زكية مقري وآخرون ،مرجع سبق ذكر  ،ص .212
 -1يبد العزيز العواد ،مقال بعنوان :االبتكار واجلامعات املبتكرة ،جملة الرهاض 10 ،اكتوبر  ، 2112يلى الرابط
التايلhttp://www.alriyadh.com/1627451 :
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االبتكار املفتوح بني احلاجة وخطوات تبنيه يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية.
 -11آيت ييسى ييسى" ،املؤسسات الصغرية و املتوسطة،آفاق و قيود"،جملة اقتصادهات مشال إفريقيا ،جامعة
الشل  ،العدد السادس،ص.223 .
 -11يبد الرزاق محيدي يبد القادر يوينان ،مداخلة بعنوان :دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف احلد من أزمة
البطالة  -مع اإلشارة لبعض التجارب العاملية  ،امللتقى الدويل املوسوم بـ :إسرتاتيجية احلكومة يف القضاء يلى
البطالة وحتقيق التنمية املستدامة جامعة حممد بوضياف ابملسيلة ،يومي  10و  12نوفمرب .2111
 -12رحيم حسني ،حيي ادريس ،حوكمة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر ومتطلبات أتهيلها لالندماج ف
االقتصاد العاملي ،جملة األكادميية العربية يف الدمنرك ،ص .112
-13كنوش ياشور ،مداخلة بعنوان":تنمية وتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر" ،ملتقى دويل حول
متطلبات أتهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية ،خمرب العوملة واقتصادهات مشال أفريقيا جامعة
حسيبة بن بويلي ابلشل اجلزائر ،يومي 12و 11أفريل .2112
-14أمحد طرطار ،سارة حلمي ،مداخلة بعنوان :حاضنات األيمال التقنيةكإلية لديم االبتكار يف املؤسسات الصغرية
واملتوسطة ،ملتقى دويل حول املقاوالتية :التكوين وفرص العمل ،أهام  11و 12و 12أفريل .2111
 -10اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية /العدد  ،12بتاريخ  11ربيع الاا ي  1431هـ املوافق
 11جانفي  2112م ،ص .2-0
 -12حممد اهلادي مباركي" ،املؤسسات املصغرة ،املفهوم والدور املرتقب" ،جملة العلوم اإلنسانية ،جامعة
قسنطينة،اجلزائر ،العدد،111،1111ص.42
 -12يبد الرمحان بن ينرت" ،واقع مؤسساتنا الصغرية و املتوسطة و آفاقها املستقبلية" ،جملة العلوم االقتصادية والتسيري،
العدد ،2002،ص.1
 -11رزيق كمال ،يوايل بالل ،مداخلة بعنوان "بني املعوقات والتحدت ،املؤسسات الصغرية و املتوسطةكآلية لتحقيق
وبعث التنمية املستدامة يف اجلزائر" ،امللتقى الدويل الاالث يشر :دور املسؤولية االجتمايية للمؤسسات الصغرية
واملتوسطة يف تدييم إسرتاتيجية التناملستدامة –الواقع والرهاانت ،-كلية العلوم االقتصادية والتجارية ويلوم
التسيري جبامعة الشل اجلزائر ابلتعاون مع خمرب تنمية تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية يف
الصنايات اوحملية البلدية ،يومي  14و  10نوفمرب .2112
 -11مقال يلى الرابط ااتيلwww.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip:
 -21مقال يلى الرابط التايلhttps://www.total.com/.../open-innovation-there-are-talents-and-ideas :ت
-21م االطالع يف. 2111 -14 -11 :
 -11ج ــو إدوارد ،املي ــزة التنافس ــية م ــن خ ــالل االبتك ــار املفت ــوح :رؤى م ــن نظري ــة الق ــدرة االس ــتيعابية ،يف -23 -23
 ،1327يلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرابط التـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايلhttps://blog.innocentive.com/three-steps-to- :
 ...securing-competitive-advمت االطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالع يف. 1322-30-29 :
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مجلـة
للبحوث االقتصادية واإلدارية
8102 ديسمبر-العدد الرابع
.سياسات الدعم والتحفيز يف جذب االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر
Support policies and incentives to attract foreign direct investment in
Algeria
. بورانن مصطفى جامعة األغواط.د1
fgnedjma@yahoo.fr
8302/08/30 :اتريخ النشر

8302/03/30 :اتريخ االستالم

:ملخص

 إال أهنا مل تبلغ األهداف،عملت اجلزائر منذ التسعينات على حتضري مناخ استثماري مالئم جللب املستثمرين األجانب
املرجوة حيث سجلت نتائج حمدودة فيما خيص عدد االستثمارات األجنبية احملققة وبذلك أصبحت عملية استقطاب
،وجذب املستثمرين األجانب حتداي كبريا أمام اجلزائر يف ظل التنافس الشديد من الدول اجملاورة يف هذا اجملال من جهة
 وذلك رغم، وإعادة بعث القطاع الصناعي من جهة أخرى،واحلاجة امللحة لالنطالق يف مسار بناء االقتصاد املنتج
 إال أنه يبقى مناخ االستثمار يف اجلزائر غري مالئم.االمتيازات املختلفة والضماانت املمنوحة للمستثمرين األجانب
.للمستثمر األجنيب خاصة وأن هذا األخري تقف أمامه عدة عوائق حتبط نيته يف االستثمار يف اجلزائر
. االستثمارات األجنبية، االستثمار األجنيب املباشر، االمتيازات اجلبائية، التحفيز:الكلمات الدالة
Abstract:
I worked Algeria since the nineties in the preparation of a favorable investment
climate to attract foreign investors, but they have not attained the desired goals
which reported limited results in terms of number of foreign investments
achieved thus becoming attract and attract foreign investors, a major challenge
for Algeria process in light of the intense competition from neighboring
countries in this area on the one hand, and the urgent need to launch the product
in the course of building the economy and reviving the industrial sector on the
other hand, despite the various privileges and guarantees granted to foreign
investors. However, the investment climate remains in Algeria is an appropriate
foreign investor, especially since the latter stands in front of him several
obstacles frustrate the intention to invest in Algeria.
Key words: stimulus, fiscal privileges, foreign direct investment, foreign
investment.
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سياسات الدعم والتحفيز يف جذب االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر.

.مقدمة:
الضريبة كوهنا أداة تدخل يف التنمية االقتصادية واالجتماعية كوسيلة من وسائل التمويل ،جعل الدولة
تلجأ إليها كأداة حتفيز قصد التأثري على املتعاملني االقتصاديني لبلوغ األهداف املوجودة يف السياسة
التنموية املعتمدة بتحريك عجلة االستثمار اخلاص وبعث التشغيل ،واالنفتاح على األسواق العاملية
بتشجيع عملية التصدير وجلب رؤوس األموال األجنبية.
ويعترب التحفيز اجلبائي إحدى األساليب املستعملة من طرف الدولة من أجل التنمية االقتصادية،
وذلك من خالل املزااي والتسهيالت و التحفيزات اليت تعمل على حث الشركات على تشجيع
االستثمار ،لذا تلجأ معظم الدول إىل إتباع سياسة التحفيز اجلبائي مبختلف أشكاله خللق مناخ
مشجع وحمفز لالستثمار من أجل حتقيق أهدافها املسطرة وهي التنمية االقتصادية الشاملة.
وسنحاول يف هذا املقال توضيح الرؤية حول مدلول سياسة التحفيز اجلبائي كأداة فعالة يف يد السلطة
لتوجيه القطاعات املختلفة،وذلك من خالل معاجلة خمتلف جوانب املوضوع من خالل ثالث حماور :
 احملور األول:ماهية سياسة التحفيز اجلبائي. احملور الثاين :التوجه الدويل حنو تشجيع االستثمار األجنيب املباشر. احملور الثالث :املقومات اجلبائية جلذب االستثمار األجنيب املباشر. -النتائج والتوصيات

احملور األول :ماهية سياسة التحفيز اجلبائي
التحفيز اجلبائي هو إحدى األساليب املستعملة من طرف الدولة من أجل حتقيق التنمية االقتصادية،
وذلك من خالل املزااي الضريبية والتسهيالت والضماانت ذات الطابع التحفيزي اليت تعمل على حث
املؤسسة من أجل املبادرة على االستثمار وتشجيعه لذا تلجأ معظم الدول إىل سياسة التحفيز
الضرييب ،قصد التأثري على املؤسسة وتوجيه نشاطها وفق األهداف املسطرة ضمن السياسة التنموية
املنتهجة.

 -1مفهوم التحفيز اجلبائي وأهدافه

 .1-1مفهوم التحفيز اجلبائي :هناك عدة مفاهيم للتحفيز اجلبائي نذكر من بينها مايلي:

1

 التعريف االول'' :التحفيز اجلبائي جمموعة تسهيالت تقرها السياسة الضريبية يف إطار االختياراتاإليديولوجية والتنموية لتعبئة الطاقات املادية والبشرية يف اجتاه حتقيق أهداف اقتصادية واجتماعية''.
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 التعريف الثاين'' :كما يعرف التحفيز اجلبائي أبنه ختفيف يف معدل الضرائب ،القاعدة الضريبية أوااللتزامات اجلبائية اليت متنح للمستفيد بشرط تقيده بعدة مقاييس''.
من خالل التعاريف السابقة نستنتج أن احلوافز اجلبائية هي عبارة عن إيرادات جبائية ختلت عنها
الدولة ،وهي مساعدات مالية غري مباشرة متنحها الدولة ضمن سياستها االقتصادية املنتهجة إىل بعض
األعوان االقتصاديني والذين يلتزمون بشروط معينة حتددها الدولة ،وهي عادة تتمحور يف طبيعة
النشاط ومكان إقامته واإلطار القانوين للمستفيد ،وهلا عدة أشكال قصد استقطاب رؤوس األموال
غري املستغلة أو املستغلة يف جماالت أقل إنتاجا ،وخيتلف حجم التحريض الضرييب حسب األهداف
املرجوة حتقيقها.

 -2-1أهداف التحفيز اجلبائي :تسعى سياسة التحفيز اجلبائي من خالل ما تقدمه من مزااي
ضريبية إىل حتقيق مجلة من األهداف املتفاوتة من حيث أمهيتها املتنوعة ومن حيث طبيعتها:

 .1-2-1على املستوى االقتصادي :اقتصاداي يستهدف وضع حوافز جبائية إىل:

 تنمية االستثمار ،حيث تشجع احلوافز اجلبائية تراكم رؤوس األموال ،بتخفيض العبء الضرييب ومنمث حجم التكاليف ،خاصة أن املشاريع االستثمارية يف سنواهتا األوىل ال حتقق إيرادات كبرية؛
 دعم الواردات من السلع الرأمسالية الالزمة ليس فقط للقيام بعملية التنمية االقتصادية بلالستمرارها ،فيتعني أن يستهدف النظام الضرييب تشجيع استرياد مثل هذه السلع عل األقل يف املراحل
األوىل لعملية التنمية االقتصادية حيث تنعدم فرص إنتاج هذه املنتجات حمليا ،وميكن أن يتحقق ذلك
من خالل إعفاء السلع الرأمسالية من الرسوم اجلمركية أو ختفيض معدالت الضريبة عليها2؛
 حتسني اإلنتاجية من خالل زايدة مردودية عوامل اإلنتاج؛ ختفيض تكلفة االستثمار ومن مثة إمكانية منافسة املنتجات األجنبية والعمل على تشجيعالصادرات خرج احملروقات؛
 زايدة إيرادات اخلزينة مستقبال ،فتنمية االستثمار تؤدي ابلضرورة إىل تنوع النشاط االقتصادي ومنهمنو الفروع اإلنتاجية ،ويستنتج عن ذلك تعدد العمليات االقتصادية اخلاضعة للضريبة وابلتايل اتساع
الوعاء الضرييب ،وهذا سينجم عنه زايدة عدد املكلفني ابلضريبة مما يؤدي إىل ارتفاع احلصيلة الضريبية.
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الشكل رقم ( :)1آلية عمل السياسة التحفيزية يف زايد موارد ازخزينة العامة مستقبال.
سياسة التحفيز اجلبائي

زايدة الفروع اإلنتاجية

اتساع الوعاء

الفعالة
ارتفاع إيرادات اخلزينة

ارتفاع حصيلة الضريبة

العامة

زايدة عدد

املكلفني
معهد العلوم
املصدر :بلبل ملني ،السياسة الضريبية ضمن برامج التصحيح اهليكلي لصندوق النقد الدويل ،حالة اجلزائر،
االقتصادية ،جامعة اجلزائر ،8333 ،ص .55

 .2-2-1على املستوى االجتماعي:تكمن أهداف سياسة التحفيز اجلبائي اجتماعيا إىل:3

 املسامهة يف امتصاص حدة البطالة عن طريق توفري مناصب شغل جديدة ،فاالمتيازات املمنوحةللمستثمرين متكنهم من توفري موارد مالية تسمح إعادة استثمارها وإنشاء مؤسسات صغرية أو فرعية،
واليت تتطلب حتما وجود يد عاملة جديدة لتسيريها؛
 تشجيع االستثمار يف املناطق النائية لتحقيق التوازن اجلهوي الناتج عن متركز املستثمرين يف املدنالكربى.
وانطالقا من كل هذه األهداف الفرعية حتاول سياسة التحفيز بلوغ اهلدف األمسى وهو دفع
عجلة التنمية االقتصادية اليت ستنتج عنها ابلضرورة التنمية االجتماعية.
ويكمن هدف الدولة من سياسة التحفيز الضرييب يف الوصول إىل وضع أفضل القتصادها
ومستوى أحسن جملتمعها ،إال أن ذلك يتطلب منها تعبئة كل الطاقات املادية والبشرية املتاحة،
وتكييفها ضمن خمططاهتا واختياراهتا اإليديولوجية.

 -2خصائص التحفيز اجلبائي وأشكاله

 .1-2خصائص التحفيز اجلبائي :ميتاز التحفيز اجلبائي بعدة خصائص تتمثل فيما يلي:4

.1-1-2إجراء اختياري:تتميز سياسة التحفيز اجلبائي كوهنا إجراء اختياري ألهنا ترتك لألعوان
االقتصاديني حرية خيار اخلضوع أو عدم اخلضوع هلذه الشروط واملقاييس احملددة من طرف الدولة،
وهذا مقابل االستفادة من هذه اإلجراءات دون أن يرتتب على ذلك أي جزاء.

 2-1-2إجراء هادف:إن الدولة مبنحها احلوافز اجلبائية فهي تضحي إبيرادات جبائية من أجل
حتقيق األهداف املسطرة وفق السياسة االقتصادية املتبعة من طرفها ،ومن أجل الوصول إىل هذه
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األهداف املستقبلية غري أكيدة التحقيق ،فعند وضع هذه التحفيزات البد من تدعيمها بدراسات
وافية وشاملة حول العناصر التالية:
 مراعاة الظروف االجتماعية ،االقتصادية ،والسياسية احمليطة؛ مدة صالحية إجراءات التحفيز؛ حتديد خمتلف الشروط اليت جيب توافرها يف املستفيد من التحفيز؛ -دراسة تنبؤية للتغريات املستقبلية.

 3-1-2إجراء له مقاييس'':التحفيز إجراء خاص ،وهو حمكم ومدقق ،موجه إىل فئة حمددة من
األعوان ،يف مناطق معينة وملدة معينة''.
وبذلك فإن التحفيز اجلبائي ،إجراء خاص موجه إىل فئة معينة من املكلفني ابلضريبة وعلى هذه الفئة
حترتم بعض املقاييس ،كمكان اإلقامة ومدة االستفادة من هذا التحفيز.
فهذه املقاييس حيددها املشرع ،فهي من جهة متثل شرط ضروري لالستفادة من املزااي ومن جهة أخرى
كضمان لتحقيق األهداف املسطرة من طرف الدولة.

4-1-2وجود الثنائية فائد – مقابل :إن األعوان االقتصاديني يستفيدون من احلوافز اجلبائية ولكن
ابملقابل عليهم ابلتوجه إىل العمليات االقتصادية ذات معىن أي حنو املشاريع االقتصادية اليت تتماشى
واألهداف االقتصادية املسطرة من طرف الدولة وهذا يف سبيل احلصول على نتائج على املدى القريب
والبعيد.

 5-1-2السلوك :التحفيز يريد إحداث سلوك أو تصرف مل يتم التفكري يف القيام به من طرف
األعوان وكذلك تبحث الدولة ابلتحريض عمل األعوان على القيام بفعل مل يقوموا به من تلقاء
أنفسهم.

 2-2أشكال التحفيز اجلبائي :إن االستثمار هو العمود الفقري لتحقيق التنمية االقتصادية ،فهو
يعترب ك تكوين رأس مال عيين واملتمثل يف زايدة اإلنتاجية وهو مبثابة زايدة صافية يف رأس املال احلقيقي
للمجتمع.
ولذلك معظم الدول ختصص حتفيزات وتسهيالت جد مغرية تشجيعا لالستثمارات اإلنتاجية
وجلب األموال لتنمية ثروة اجملتمع ،وسوف نتناول يف هذا املطلب اإلعفاءات الضريبية ،التخفيضات
الضريبية ،املعدالت التمييزية ،نظام اإلهتالك ،إمكانية ترحيل اخلسائر إىل السنوات الالحقة.
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 1-2-2اإلعفاء الضرييب:نعين ابإلعفاء الضرييب هو عدم فرض الضريبة على دخل معني ،إما
بشكل مؤقت أو بشكل دائم ،وذلك ضمن القانون ،وتلجأ الدولة إىل هذا األمر العتبارات تقدرها
بنفسها ومبا يتالءم مع ظروفهااالقتصادية والسياسية.5
ويقصد به أيضا إسقاط حق الدولة عن بعض املكلفني يف مبلغ الضرائب الواجب السداد مقابل
التزامهم مبمارسة نشاط معني يف ظروف معينة.6
ومنها ما هو مؤقت أي يستمر ملدة معينة من حياة املشروع وميس هذا النوع من اإلعفاء خاصة
األنشطة االقتصادية حديثة التكوين ،ألهنا يف هذه الفرتة تكون حباجة إىل سيولة مالية متكنها من
تغطية تكاليف االستغالل الضخمة وهي ترتاوح ما بني  0إىل  03سنوات ،حيث أن مدة اإلعفاء
ترتبط أبمهية االستثمار ،وهذه اإلعفاءات املؤقتة ميكن أن تكون جزئية أو كلية:
 2-2-2اإلعفاء املؤقت الكلي :هو إسقاط حق الدولة يف مال املكلف كامال ملدة معينة.

 3-2-2اإلعفاء املؤقت اجلزئي :هو إسقاط جزء من حق الدولة يف مال املكلف ملدة معينة.
نستنتج أن الدولة مبنحها اإلعفاءات الضريبية تتخلى أو تضحي جبزء من إيراداهتا اجلبائية اليت متول
اخلزينة.
وقد مسي الدكتور عبد الكرمي صادق بركات اإلعفاء الضرييب ابلفراغ الضرييب'' :الفراغ الضرييب هو
التخفيض اجلزئي أو الكلي لضرائب الدخل أو للضرائب األخرى لفرتة حمدودة ،وخيتلف مداه حسب
رأس املال املستثمر واملنطقة املرغوب االستثمار فيها ونوع الصناعة واألمهية املعطاة هلا''.7
وختتلف فرتة التحفيز الضرييب من تشريع ضرييب إىل آخر بل من صناعة إىل أخرى داخل نفس
التشريع وفقا الختالف الظروف السائدة لكل دولة ( اقتصادية ،سياسية ،اجتماعية) فبعض الدول
متنح إعفاءات ضريبية ملشروعات معينة والبعض اآلخر يشرتط طاقة إنتاجية معينة أو حجم معني
لرؤوس األموال كحد أدىن ملنح اإلجازة.
ويكون اإلعفاء الضرييب مالئم يف ظروف معينة وغري مالئم يف ظروف أخرى لذلك عند تقييم
اإلعفاء الضرييب كحافز جبائي يتعني أن أنخذ يف احلسبان العوامل التالية:8
 إن اإلعفاء كحافز ضرييب ميكن أن يرتتب عليه أثر متييزي لصا ح استثمارات معينة يف غري صا حاستثمارات أخرى ،فبالنسبة لالستثمارات طويلة األجل واليت غالبا ال حتقق أرابحا يف بداية حياهتا
اإلنتاجية ،فإن منح اإلعفاء الضرييب ال يكون له أثر فعال على حجم تلك االستثمارات ،أما ابلنسبة
لالستثمارات قصرية األجل واليت تقل عائداهتا يف فرتة قصرية نسبيا فمن املتوقع أن تكون تلك
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االستثمارات أكثر استفادة من اإلعفاء الضرييب حيث حتقق معدالت عالية من األرابح يف السنوات
األوىل من احلياة اإلنتاجية.
 قد يكون اإلعفاء الضرييب كحافز جبائي أكثر مالئمة وخاصة ابلنسبة للمشروعات اليت يكون فيهامعامل العمل /رأس املال مرتفعا نسبيا أي املشروعات كثيفة العمل نسبيا؛
 إن استخدام اإلعفاء الضرييب كحافز جبائي يكون له أثر متييزي يف صا ح املشروعات اجلديدة ويفغري صا ح املشروعات القائمة مما قد يرتتب عليه قيام املشروعات القائمة بتصفية أعماهلا وإنشاء
مشروعات جديدة قصرية األجل سريعة العائد؛
 إن استخدام العائد اإلعفاء الضرييب كحافز بدون التمييز بني نوعية االستثمارات املختلفة يرتتبعليه أثر متييزي يف صا ح االستثمارات ذات السيولة املرتفعة والكسب السريع واملخاطر احملدودة ،وأثر
غري صا ح لالستثمارات طويلة األجل ذات العائد املنخفض واملخاطر املرتفعة.9
ويرتتب على استخدام اإلعفاء الضرييب العديد من املشاكل أمهها:
 مشكلة حتديد بداية سراين فرتة اإلعفاء الضرييب ،حيث ميكن احتساهبا من بداية املوافقة علىاملشروع أو من بداية فرتة املشروع...اخل ،كما أن احتساهبا من بداية املوافقة على املشروع يقلل من
فاعلية هذا احلافز الضرييب وخاصة يف اجملاالت اليت يتأخر فيها تنفيذ املشروع ألسباب خارجة عن
إرادته ،لذلك فإن احتساب اإلجازة الضريبية من بداية فرتة اإلنتاج قد يكون أكثر مالئمة وفاعلية
نظرا لالختالف الشديد يف فرتات التجهيز واإلعداد بني الصناعات املختلفة.
 يبدأ بعضها ابحتساب فرتة اإلعفاء الضرييب بغض النظر عما مت تنفيذه ابلفعل من تلكاملشروعات،
وميكن أن يرتتب على إتباع ذلك العديد من النتائج اإلجيابية واليت من بينها:10
 سوف تعمل املشروعات االستثمارية على سرعة االنتهاء من فرتة اإلنشاء والتجهيز يف أسرع وقتممكن حىت تتمكن من االستفادة من اإلعفاء الضرييب؛
 أن حتديد فرتات مثلى مسبقة ملراحل اإلنشاء والتنفيذ لكل نوع من أنواع االستثمارات يساعداملشروعات االستثمارية على إعداد خطط سنوية ملراحل اإلنشاء أكثر دقة ووضوحا؛
 إن إتباع نظام اإلعفاء الضرييب قد يرتتب عليه بعض املشاكل بعد انتهاء مدة هذا اإلعفاء ،حيثتثار مشكلة حساب أقساط اإلهتالك بعد فرتة اإلعفاء ،حبيث تعامل اآلالت اليت مت استخدامها يف
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فرتة اإلعفاء ابعتبارها آالت جيدة ،ويف هذه احلالة سوف يتم التضحية جبزء كبري نسبيا من حصيلة
الضريبة.

 4-2-2التخفيضات الضريبية:التخفيض الضرييب عبارة عن عملية يتم من خالهلا إخضاع املؤسسة
للضريبة مبستوى أقل مما جيب ،وتلجأ معظم الدول هلذه التقنية من أجل ختفيف العبء الضرييب ومن
مث التأثري على قرار االستثمار.11
ومن وجهة نظران فإن التخفيضات الضريبية أكثر جدوى من اإلعفاء الضرييب وذلك لالعتبارات
التالية:12
 أهم مشاكل استخدام طريقة اإلعفاء الضرييب هو أهنا وسيلة يستخدمها املستثمر للتهرب الضرييبخاصة يف حالة املشروع ذو العمر اإلنتاجي قصري األجل؛
 إن ما يهم املستثمر هو املعدل الضرييب الذي خيضع له بعد فرتة اإلعفاء ابعتبار هذا األخري مؤقتوهذا خاصة يف حالة املشروع ذو العمر اإلنتاجي طويل األجل.

 5-2-2نظام اإلهتالك:ميكن تعريف اإلهتالك على أنه'' :اإلثبات احملاسيب للنقص الذي حيدث
بفعل االستخدام أو عامل الزمن''.13
ويعترب اإلهتالك مسألة ضريبية ابلنظر إىل أتثريه على النتيجة ،من خالل حساب القسط السنوي
لإلهتالك ،ويتوقف هذا األخري حسب نظام اإلهتالك املطبق وكلما كان قسط اإلهتالك كبري كلما
كانت الضرائب املفروضة على املؤسسة أقل.

 6-2-2إمكانية ترحيل ازخسائر إىل السنوات الالحقة:وتشكل هذه التقنية وسيلة المتصاص
اآلاث ر النامجة عن حتقيق خسائر خالل سنة معينة ،وهذا بتحميلها على السنوات الالحقة حىت ال
يؤدي ذلك إىل آتكل رأمسال املؤسسة.14

 6-2-2املعدالت التمييزية:ونعين بذلك تصميم جدول املعدالت ( األسعار) الضريبية ،حبيث
حيتوي على عدد من املعدالت يرتبط كل منها بنتائج حمددة لعمليات املشروع ،وهذه املعدالت
تنخفض تدرجييا كلما اقرتبت نتائج املشروع من اخلطة املسطرة وترتفع هذه املعدالت كلما اخنفضت
نتائج املشروع.15

 -3العوامل والشروط املتحكمة يف فعالية سياسة التحفيز اجلبائي

يرتبط جناح أو متثل سياسة التحفيز اجلبائي مبدى توفر بعض العوامل والشروط سواء كانت إجراءات
حتفيزية نفسها ،أو بعض العوامل اخلارجية األخرى.
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 1-3العوامل املؤثر يف فعالية سياسة التحفيز اجلبائي :هناك عوامل تؤثر على فعالية سياسة
التحفيز اجلبائي هي كما يلي:
 1-1-3العوامل ذات الطابع الضرييب:العوامل ذات الطابع الضرييب هي تلك العوامل اليت تؤثر
على فعالية سياسة التحفيز الضرييب سواءا إجيابيا أو سلبيا ،كما أهنا ترتبط مباشرة ابلتقنيات املستعملة
يف إطار سياسة التحفيز اجلبائي ،وهي تتمثل يف العناصر التالية:16

 طبيعة الضريبة حمل التحفيز :من املعروف أن النظام الضرييب يتكون من أنواع خمتلفة من
الضرائب ،ميكن تصنيفها إىل مباشرة وغري مباشرة إن استعمال نوع من هذين الصنفني كمحفز
للتأثري على املستثمر قد يؤثر ابلسلب أو اإلجياب ولذلك فإن عملية االختيار ال تكون بطريقة
عشوائية وإمنا ينبغي أن تلتزم بشروط ومقاييس عند اختيار الضريبة حمل التحفيز.
هذه ا ملقاييس قد تتعلق أبمهية نوع الضريبة ابلنسبة للمستثمر وكذا املردودية اليت ميكن أن حيققها
من وراء التحفيز ،كل هذه الشروط وأخرى تؤدي إىل فعالية التحفيز وجعله حيقق األهداف املرجوة
للمستثمر من جهة وللدولة من جهة أخرى.

 شكل التحفيز :أيخذ التحفيز الضرييب عدة أشكال ،كالتخفيف واإلعفاء كما أن هذه األشكال
هلا أتثري متفاوت على االستثمار ،ولإلعفاء الضرييب انتشارا واسعا يف معظم السياسات
التحفيزية ،ملا له من أتثري مباشر يف ختفيض تكلفة املشروع ومن مث التأثري على قرار االستثمار.

 زمن وضع التحفيز :عند وضع اإلجراءات التحفيزية جيب أن نراعي عامل الزمن حبيث جيب
تطبيق هذه اإلجراءات يف الوقت املناسب ،كما جيب أن تبقى طيلة املدة الكافية والضرورية
لالستثمار من أجل حتقيق األهداف املرجوة ،والوقت املالئم لوضع التحفيز الضرييب هو مرحلة
انطالق املشروع االستثماري الذي يسمح ابلرتاكم املايل وحتسني وضعية اخلزينة املالية ،مما يساعد
على جتاوز مرحلة االنطالق مع إمكانية توسيع املشروع االستثماري يف املستقبل.

 جمال تطبيق التحفيز :حيث جيب اختيار املشاريع اليت سوف تستفيد من التحفيز ،لذا توضع
بعض املعايري والشروط احملددة ضمن قوانني االستثمار قصد حتديد طبيعة االستثمارات ،وكذلك
املواد والوسائل املعنية بذلك التحفيز ،نظرا ألمهيتها يف حتقيق املشروع.
عموما جيب تطبيق سياسة التحفيز على االستثمارات املنتجة على املدى القصري واملتوسط.

 2-1-3العوامل ذات الطابع غري الضرييب:تتطلب فعالية سياسة التحفيز اجلبائي حميط مالئم
لالستثمار ،يتجسد ذلك يف الرتتيبات املؤسساتية والتنظيمية والقانونية املالئمة ،ابإلضافة إىل االستقرار
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السياسي والوضع االقتصادي املتجاوب مع التطورات احلاصلة يف ظل االقتصاد العاملي ،جنملها يف
أربعة عناصر هي:17

 العنصر اإلداري :تتوقف فعاليةاملزااي الضريبية لعملية تفسري القوانني اليت تنظمها وكيفية تطبيقها
إبتباع إجراءات إدارية معينة قصد حتديد املشروعات اليت تستفيد من سياسة التحفيز ومتابعة
تنفيذها ،وعلى هذا األساس تتشكل طبيعة املعامالت اإلدارية من العوامل املباشرة املؤثرة على
سياسة التحفيز ،حبيث جند أن تطهري اإلدارة من العراقيل والبريوقراطية واحملسوبية والرشوة ،تعمل
على التأثري اإلجيايب يف اختاذ قرار االستثمار.
 العنصر التقين :تعترب البنية االقتصادية من متطلبات جناح أي مشروع استثماري ،حبيث تساهم
بقسط كبري يف خلق بيئة مالئمة لالستثمار ،فالبلدان اليت تتوفر على هياكل تقنية متطورة ،يكون
هلا احلظ الكبري يف جلب املستثمرين اخلواص.
 العنصر السياسي :يعترب الوضع السياسي للدولة من أهم انشغاالت املستثمر حيث يعمل
االستقرار السياسي على تشجيع االستثمار ويساهم يف جناح سياسة التحفيز اجلبائي ،أما عدم
االستقرار السياسي فإنه ال يشجع االستثمار مما ينعكس سلبا على ختفيض مفعول التحفيز
اجلبائي.

 العنصر االقتصادي :أي الوضعية االقتصادية السائدة يف البلد الذي يسعى إىل ترقية االستثمار
من خالل سياسة التحفيز اجلبائي ،ويف هذا اجملال يبحث املستثمر على الوضع االقتصادي
املشجع ،ويتجسد ذلك بتوفر أسواق كافية ،وجود شبكة اتصاالت متطورة ،وجود مصادر كافية
للتموين ابملواد األولية ،توفر اليد العاملة املؤهلة ،ابإلضافة إىل التسهيالت اخلاصة ابلعالقات
االقتصادية واملالية مع اخلارج ،وكذا استقرار العملة ،ووجود سياسة مرنة ابلنسبة لألسعار
واالئتمان.

 2-3شروط فعالية سياسة التحفيز اجلبائي :لقد وجهت سياسة التحفيز اجلبائي بعض التحفظات
يف فعاليتها خاصة مبقارنة املنافع اليت حتققها االستثمارات مع اخلسارة اليت تتحملها الدولة ،ضف إىل
ذلك صعوبة إدارة ومراقبة هذه االمتيازات املمنوحة ،وعلى هذا األساس يقتضي توفر بعض املعايري
لفعالية سياسة التحفيز اجلبائي ،حيث جيب على هذه األخرية أن تكون مدعمة بدراسات وافية حول
العناصر التالية:18
 الظروف االقتصادية ،واالجتماعية والسياسية احمليطة بتطبيق اإلجراءات التحفيزية؛85
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 طبيعة ومدة هذه التحفيزات؛ دراسة تنبؤية للتغريات املستقبلية؛ حتديد الشروط اليت جيب أن تتوفر على املستفيدين من التحفيزات الضريبية؛ تشجيع املشاريع اليت حتقق تكامال اقتصاداي؛ توجيه االستثمارات حنو النشاطات ذات األولوية يف املخطط الوطين للتنمية؛ توجيه االستثمارات حنو املناطق احملرومة لتحقيق التوازن اجلهوي؛ تشجيع املشاريع اليت تعمل على توفري مناصب العمل؛ جيب أن ينصرف تطبيق االمتيازات الضريبية إىل أوجه النشاط ذات األمهية الرئيسية تبعا لسياسةالدولة االقتصادية؛
 يتعني أن تتناسب أمهية التخفيضات واإلعفاءات مع أمهية النشاط؛ جيب جتنب اختاذ القرارات حتت ضغوط سياسة أو تعقيد اإلجراءات وتضييع الوقت حىت التضعف عزمية املستثمرين وال حتد من رغبتهم يف االستثمار؛
 جيب أن يكون حجم التحفيز اجلبائي هاما حبيث حيفز املستثمرين على االستثمار؛ جيب تقييم مردودية احلوافز الضريبية املمنوحة يف إطار سياسة التحفيز اجلبائي ،وذلك ملعرفة مدىجناح تلك السياسة ،ويف هذا اجملال جيب توفر إحصائيات عديدة حول حجم االستثمارات اجلديدة
اليت أنشأت يف ظل القوانني املنظمة هلذه احلوافز وتوزيع هذه االستثمارات بني الصناعات املختلفة،
حجم رأس املال املستثمر ،حجم العمال املستخدم ،واألجور املوزعة.
احملور الثاين :التوجه الدويل حنو تشجيع االستثمار األجنيب املباشر

منذ منتصف الثمانينات ظهر تغري كبري يف سياسات العديد من الدول من خالل مجلة حتفيزات
ألنظمة االستثمار ،استهدفت تشجيع االستثمارات األجنبية وقامت بتقدمي التسهيالت ومنح
االمتيازات على اختالف أنواعها ،كما توجهت معظم الدول إىل االنتقال إىل اقتصاد السوق يف أوائل
التسعينات إىل تبين سياسات التحفيز اجلبائي ،واليت كان من بني أهدافها ،إحداث تدفق هام يف
االستثمار األجنيب املباشر.

 -1أسباب استخدام الضريبة يف تشجيع االستثمار األجنيب املباشر.
ترجع معظم الدراسات االقتصادية استخدام الضريبة كموجه لالستثمار األجنيب املباشر ،وكذا تسابق
الدول يف اعتمادها كأداة رئيسية لذلك إىل سببني رئيسيني نذكرمها يف مايلي:
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1-1موقع الضريبة ضمن مناخ االستثمار األجنيب:يراعي املستثمر األجنيب عندما يريد االستثمار يف
بلد ما جمموعة من العوامل واملتغريات ترتبط عموما ابلبلد املراد االستثمار فيه ،تكون هذه العوامل
جمتمعة ما يسمى ابملناخ العام لالستثمار أو بيئة االستثمار.
تعترب الضرائب من أهم العناصر املؤثرة يف اجتاه االستثمارات الوافدة ،سواء كانت تلك الضرائب
مباشرة أو غري مباشرة ،ابعتبارها تستقطع قدرا من األرابح املتوقعة وختفض من العائد على االستثمار.
وألمهية املناخ العام لالستثمار على املستوى الدويل وأتثرياته املختلفة على االقتصاد العاملي ،فقد
حظي ابهتمام العديد من الدول واملنظمات للوصول إىل أهم مكوانته الرئيسية من خالل دراسات
علمية متخصصة ،وكان من بني أهم هذه الدراسات ،تلك اليت أجرهتا األمم املتحدة عن طريق أحد
اخلرباء االقتصاديني ويدعى ( ) Kenishiلتحديد العوامل املؤثرة يف مناخ االستثمار الدويل ،وتدفق
االستثمارات األجنبية بني الدول املختلفة ،وقد كانت أهم عناصر مناخ االستثمار اليت توصلت إليها
هذه الدراسة ،واليت اعتمدت يف األساس على استبيان عملي آلراء عدد من الشركات الكربى وكانت
النتيجة اجلدول (:19)0
اجلدول رقم ( :)1أهم العوامل املؤثر يف مناخ االستثمار يف الدولة املضيفة من منظور عدد من املستثمرين األجانب.
الرتتي

نتائج االستبيان العوامل املتعلقة مبناخ

ب

االستثمار

مهم جدا

غري مهم

مهم

عدد

%

عدد

%

عدد

%

0

االستقرار السياسي واالقتصادي واألمين

27

84.4

03

09.4

1

3.1

2

البىن التحتية أو األساسية

80

65.6

30

80.2

8

6.0

0

السياسات االقتصادية للدولة

83

68.5

03

00.0

0

0.0

4

استقرار قيمة العملة يف الدولة

00

50.0

32

82.0

5

05.0

5

مدى اهتمام الدولة ابملستثمر األجنيب

06

53

32

82.0

6

02.2

6

املساعدات املقدمة للمشاريع االستثمارية كذا
اإلعاانت

05

46.2

00

43.6

0

32.4

0

توفر العمالة املاهرة واملنخفضة األجر

06

53

05

46.2

3

3

2

وجود تسهيالت متويلية

03

00.0

02

56.0

8

6.2

2

وجود تسهيالت التدريب للعمال

30

80.2

36

02.2

00

50.0

03

املسامهة يف اإلمدادات ابلبياانت واملعلومات احمللية

35

05.2

04

40.2

00

04.0

00

مدى تشجيع الدولة للصناعات ذات التكنولوجيا

34

08.5

32

82.0

00

50.0

04

40.2

08

املرتفعة

وجود أسواق تصدير قريبة من الدولة

34

87

08.5

32

82.0
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00

مدى ومساعدة الدولة يف جمال دراسات
اجلدوى

30

32.4
3

30

80.2

80

65.4

04

وجود بنك معلومات يف الدولة

38

36.0

32

82.0

02

52.4

املصدر :قدوري نور الدين ،اإلصالحات اجلبائية وأمهيتها يف جذب االستثمار األجنيب املباشر ،دراسة حالة اجلزائر خالل الفرتة
 ، 8332-0228مذكرة ماجستري ،غري منشورة ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية ،جامعة أحممد بوقرة،
بومرداس ،8332 ،ص .00

ابالستناد إىل اجلدول أعاله ،نالحظ أن االستقرار السياسي واالقتصادي واألمين ،هي أهم
العوامل اليت يضعها املستثمرون األجانب يف مقدمة أولوايهتم قبل اإلقدام على االستثمار يف أي دولة
مضيفة مث تليه يف األمهية عوامل أخرى.

 2-1حتمية التحفيز اجلبائي يف ظل الظروف الدولية:للضرائب والرسوم يف سلم أولوايت املناخ
االستثماري املالئم ،وهذا ما مت استنتاجه من االستبيان السابق الذكر ،فإننا نرى أن التوجه الدويل حنو
االستثمار األجنيب بصفة خاصة قد أصبحت حتمية جلميع الدول املتقدمة واملتخلفة منها على حد
سواء ،إال أن االستثناء قد يقع حينما نوزع أمهية االستثمار األجنيب املباشر على حاجة الدول على
رأس املال وهنا ال مربرا للتشجيع والتحفيز اجلبائي الذي تبذله الدول ذات رؤوس األموال الضخمة
( دول الوفرة ) ،إال أن الواقع االقتصادي ويف ظل العوملة الزاحفة ،يربر التوجه الدويل حنو تغيري النظم
الضريبية يف اجتاه تشجيع االستثمارات األجنبية ،وإزالة كل القيود اليت حتول دون تدفقاهتا ،ومن بني
أهم األسباب اليت أدت إىل تغري الفكر الضرييب على النحو السابق ذكره ،نذكر النقاط التالية:20
 املنظمة العاملية للتجارة وشروط االنتساب إليها؛ برامج التحفيز االقتصادي؛ االستثمارات الدولية والشركات متعددة اجلنسيات؛ التكتالت االقتصادية العاملية. -1-2-1برامج التحفيز االقتصادي:إن ما آل إليه الوضع االقتصادي يف دول العامل الثالث
خالل فرتة الثمانينات من القرن املاضي ،من اختالالت اقتصادية على خمتلف التوازانت الكلية
االقتصادية ،إضافة إىل أزمة املديونية احلادة ،دفع هذه الدول إىل االقرتاض اخلارجي ،وقد رافق هذا
االقرتاض جمموعة من السياسات الضرورية للتحفيز االقتصادي يف إطار التعاون مع كل من الصندوق
والبنك الدوليني ،هتدف هذه السياسات إىل ختفيض العجز يف املوازنة العامة وميزان املدفوعات،

88

سياسات الدعم والتحفيز يف جذب االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر.

وتصحيح التشوهات يف املستوى العام لألسعار وكل هذا يتطلب سياسات اقتصادية وطنية مدروسة
النتائج ،ومن هذه السياسات:
 حتفيز النظام اجلبائي؛ إزالة القيود البريوقراطية والقانونية على االستثمارات اخلاصة.وبناءا عليه يعد التوجه حنو تشجيع االستثمار اخلاص ،ومنحه املزااي واإلعفاءات املالية واجلبائية جزء
من برانمج التحفيز االقتصادي.

 -2-2-1االستثمارات األجنبية والشركات متعدد اجلنسيات:تعد الشركات متعددة اجلنسيات
جمموعة اقتصادية هامة يف ظل النظام االقتصادي العاملي املعاصر ،نظرا للوزن الذي تتميز به والذي
ترتمجه األرقام التالية :نسبة حصتها من الناتج القومي حوايل ( %85من الناتج العاملي ) وهو يف تزايد
مستمر ،كما متثل احلركة الداخلية بني فروعها حوايل  %63من التجارة العاملية ،إضافة إىل كوهنا تتوزع
على مجيع قارات العامل ومعظم دوله ،األمر الذي يدفعها إىل التوجه حنو الدول اليت تتمتع فيها أبفضلية
فيما يتعلق ابملزااي واإلعفاءات واخلدمات ،لكي تتمكن من ختفيض التكاليف نقل أرابحها وأمواهلا،
إضافة إىل تعظيم عائداهتا.
إن هذه املسألة دفعت اجملتمع الدويل إىل إعطاء هذه الشركات ترتيبا مهما يف سلم أولوايهتا،
وانصبت معظم الدراسات املتعلقة هبا ،حنو حتديد سبل تشجيعها على النحو الذي يسهل استثمارها
دون اإلخالل ابالقتصادايت احمللية ومن بني أهم ما طرح يف اجملال الضرييب هو فكرة ''الضريبة
املوحدة'' واليت تفرض على الشركة ككل ،مث توزيع حصيلتها بني الدول اليت تنشط هبا هذه الشركة
املتعددة اجلنسيات ،كال حسب نسبة نشاط الشركة فيها.21

 -3-2-1التكتالت االقتصادية العاملية:إذا نظران إىل خمتلف التكتالت االقتصادية العاملية ،ندرك
أن أهم جتمع اقتصادي عاملي اليوم هو ''االحتاد األورويب'' ،والذي جتاوز مجيع مراحل التكامل
االقتصادي املعروفة ،ونشري هنا إىل الشراكة املتوسطة بني االحتاد األورويب ودول جنوب وشرق
املتوسط  ،وإن املفوضية األوروبية ترى أن الدخول يف مفاوضات مع االحتاد األورويب يتطلب فيما
يتطلب:22
 حبث واقع املناخ االستثماري دول حوض املتوسط ومدى مالئمته لالستثمارات األوروبية؛
 مدى اتفاق الشراكة يف التجارة اخلارجية يف دول حوض املتوسط ،من خالل ما يتوقع أن تقدمه
هذه الدول من ختفيضات على صعيد الضرائب اجلمركية جتاه السلع األوروبية.
89

سياسات الدعم والتحفيز يف جذب االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر.

وبناء عليه فان الدخول يف مفوضات مع االحتاد األورويب يؤثر يف السياسة االستثمارية يف دول حوض
املتوسط ويف هيكلها اجلبائية ،من أتثريه يف الضرائب اجلمركية وحصيلتها ،ويف ضريبة الدخل واملزااي
املقدمة يف إطارها لالستثمارات.

 -2األدوات اجلبائية املستخدمة يف تشجيع االستثمار األجنيب املباشر
إن اهلدف األساسي للمستثمر األجنيب هو تعظيم العائد الصايف ،مع تقليل املخاطر اليت يتعرض
هلا ،وحتاول الدول املضيفة استقطاب هذا النوع من االستثمار معتمدة على عدة أدوات حتقق
للمستثمر هدفه ،وللدولة أغراضها ،ومن أهم األدوات اليت تستخدمها الدول يف هذا االستقطاب
''السياسة اجلبائية'' ،هذه األخرية اليت تعتمد أداتني رأسيتني نذكرمها يف مايلي:
1-2ختفيض نسبة الضرائب املتعلقة ابلشركات:تسعى الدول ومن خالل الضريبة على دخل
الشركات إىل جذب االستثمارات األجنبية املباشرة ،مستندين يف ذلك إىل الفكر االقتصادي املعاصر
الذي يتفق على إمكانية تصميم واستخدام تلك الضرائب للتأثر على اجتاهات وأحجام االستثمارات.
ويتلخص استخدام هذه الضريبة يف ختفيض النسبة املفروضة على وعاء االستثمار األجنيب املباشر،
وقد نتج عن استخدام هذه الضريبة تنافس جبائي حاد بني خمتلف الدول ،تلخص هذا التنافس يف
خفض الضرائب املفروضة على الشركات وبشكل ملحوظ برزت هذه الظاهرة منذ منتصف التسعينات
وعلى وجه اخلصوص يف ''دول االنتقال األوروبية'' يف الفرتة املمتدة بني  ،8338 -0226حيث أن
سنوات االنتقال األوىل عرفت تنافسا حادا بني دول شرق ووسط أورواب ،وعلى وجه التحديد بني
أربعة دول هي'' التشيك ،هنغاراي ،بولندا ،سلوفاكيا'' ،مث تباطأت هذه املنافسة لتعرف نوع من
االستقرار ابنضمام هذه الدول إىل االحتاد األورويب يف ماي  ،8334واجلدول الالحق يربز لنا درجة
هذا التنافس بني عينة من دول االنتقال ،واملتكونة أساسا من  32دول هي اآلن أعضاء يف االحتاد
األورويب.23
اجلدول رقم ( :) 2أقصى النسب الضريبية املتعلقة ابلشركات يف بعض الدول األوروبية اليت متر مبرحلة االنتقال
خالل الفرت املمتد ما بني (.)2115 -1991الوحد ( :نسبة مئوية.)%
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املصدر :قدوري نور الدين ،اإلصالحات اجلبائية وأمهيتها يف جذب االستثمار األجنيب املباشر ،دراسة حالة اجلزائر خالل الفرتة
 ، 8332-0228مذكرة ماجستري ،غري منشورة ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية ،جامعة أحممد بوقرة،
بومرداس ،8332 ،ص .05

يربز تسابق الدول يف ختفيض نسبة تلك الضريبة بشكل مستمر وكبري ،جناعاهتا يف تشجيع االستثمار
بنوعه احمللي واألجنيب وإال ملاذا تضحي تلك الدول جبزء من إيراداهتا اجلبائية.24

 -2-2احلوافز اجلبائية املمنوحة من الدول املضيفة :25على غرار اإلخضاع الضرييب املتعلق
بضرائب الشركات ،يويل املستثمر األجنيب اهتماما ابلغا لالمتيازات اجلبائية اليت متنحها الدولة املضيفة،
وابلتايل فهو يقارن بني الضغط الضرييب للدولة املضيفة ( )Aمع الضغط الضرييب للدولة ( )Bمعتمدا
يف ذلك على ما يسمى مببدأ التكافؤ يف الضغط الضرييب بني الدولة املضيفة ودولة املستثمر ،ويتم
قياس ذلك كالتايل:
الضغط الضرييب= (الضريبة -احلافز)( /الدخل -حصة الدخل املعفا )
وابالعتماد على النسبة السابقة يفضل املستثمر االستثمار يف الدولة املضيفة مع بقاء العوامل األخرى
على ماهية عليه ،إذا كان الضغط الضرييب يف الدولة املضيفة اقل منه يف دولة املستثمر.
وهذا ما يفسر توجه العديد من االستثمارات األجنبية حنو الدول اليت تقدم حوافز جبائية أكثر حبثا
عن ضرائب اقل ،وجتنب الرتفاع الضرائب يف الدول الصناعية الكربى.
وتعد أداة احلوافز اجلبائية من بني أهم وأبرز األدوات املستخدمة يف تشجيع وجذب االستثمارات
اخلاصة ،والدليل على ذلك هو االستخدام الكبري واملكثف هلذا النوع من األدوات.
احملور الثالث :املقومات اجلبائية جلذب االستثمار األجنيب املباشر

من املعلوم أنه ال توجد وصفة ضريبية حمددة ملزمة جلميع التشريعات الوطنية فيما خيص تشجيع
االستثمار األجنيب املباشر ،إمنا تتعدد أمناط املعاملة وختتلف ابختالف الدول ونظمها اجلبائية ،والعلة
تكمن يف تفاوت حاجة الدول إىل املوارد اخلارجية ،وتباين أوضاعها وظروفها الداخلية ،إذ أن هناك
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عاملني اثنني ميكن أن حيددا طبيعة املعاملة اجلبائية لالستثمار األجنيب املباشر يف الدولة ،مها:
 ضرورة توفري املوارد املالية الالزمة ملواجهة متطلبات اإلنفاق العام وتعد الضريبة جزءا رئيسيا من تلكاملوارد؛
 تطلع الدولة إىل اجتذاب األموال األجنبية الالزمة لعملية التنمية االقتصادية فيها مما يفرض عليهاتقرير إعفاءات وتسهيالت جبائية تتمخض يف النهاية عن تنازل الدولة عن جزء من حصيلتها
الضريبية.
وبقدر تغليب الدولة ألحد هذين العاملني على اآلخر ،يتحدد نطاق املعاملة اجلبائية لالستثمار
األجنيب املباشر ،الوافد وأاي كان األمر فإن املشرتك يف تلك املعامالت املختلفة هو ختفيف العبء
اجلبائي الواقع على عاتق املشروعات األجنبية ،ويتم ذلك يف الواقع أبسلوبني مها:
* مواجهة املعوقات اجلبائية اليت تعرتض سبيل االستثمار األجنيب؛
* تقدمي احلوافز واملزااي اجلبائية لتلك املشروعات االستثمارية األجنبية.
 -1مواجهة املعوقات اجلبائية
إن املستثمر األجنيب يهدف من مشروعه االستثماري إىل حتقيق معدل عائد أعلى من خالل تدنية
التكاليف إىل أقصى حد ممكن ،ويقع ضمن خانة التكاليف بطبيعة احلال الضرائب والرسوم مبختلف
أنواعها ،لذا فإن العبء اجلبائي اإلضايف وغري العادل يعترب من األولوايت املتعلقة ابختاذ القرار
لالستثمار يف دولة دون أخرى.
 1-1معوقات االستثمار األجنيب املباشر اجلبائية:ترتكز املعوقات اجلبائية اليت تعرتض سبيل
االستثمار األجنيب املباشر يف ثالث نقاط هي األهم على وجه العموم ،واليت تتمثل يف:
 التمييز يف فرض الضرائب؛ اإلجراءات واألعباء اجلبائية املبالغ فيها؛ -االزدواج الضرييب.

 1-1-1التمييز يف فرض الضرئب:يظهر التمييز يف شكلني رئيسيني مها:

 التمييز الضرييب املسترت'' :وهو الذي ميس املستثمر األجنيب دون أن يتضمن النص التشريعيصراحة صفة املستثمر األجنيب يف هذا التمييز ،بل ميس املشروعات اليت ال يستطيع القيام هبا إال
املستثمر األجنيب ،واليت تتطلب مثال تكنولوجيا عالية أو رأس مال ضخم ال يتوفر يف االستثمارات
احمللية ،فيفرض على هذه املشروعات أعباء جبائية إضافية غري عادلة يف ابطنها ويعد األمر متييزا ،وهذا
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لعلم الدولة املسبق ابألشخاص الذين ميكن أن يقع عليهم العبء دون غريهم''.26

 -التمييز الضرييب الصريح :وهو التمييز يف معاملة رؤوس األموال الوطنية معاملة جبائية متميزة عن

رؤوس األموال األجنبية ويتم ذلك من خالل:27
* استخدام ضرائب الصادرات والواردات ورسوم اإلنتاج؛

* فرض ضرائب الدخل بسعر أعلى على األجانب؛

* عدم استفادة األجانب من اإلعفاءات؛
* تعتمد سعر الصرف عند القيام بتحويل اإليرادات.

 2-1-1اإلجراءات واألعباء اجلبائية املبالغ فيها:أتيت هذه األعباء واإلجراءات املبالغ فيها من
حالة سوء التنظيم املوجودة عليها اإليرادات اجلبائية يف الدول مما يكون لكل هذه اإلجراءات األثر
السيئ على عملية انسياب رأس املال وتتمثل هذه األعباء واإلجراءات يف:28
 نقص يف الكفاءة اإلدارية والفنية مما يؤدي عدم فهم وإملام املستثمرين ابلنظم الضريبية املختلفةابإلضافة إىل إجراء العديد من التعديالت؛
 صعوبة قيام رجال الضرائب بعملية حتديد األرابح واألموال اخلاضعة للضريبة؛وهناك عوائق أخرى مصدرها نقص كفاءة اإلدارة الضريبية من حيث عدم صالحيتها وراء مثل هذه
املهمة لعدم توافر اخلربة العلمية وعدم االلتزام التام بعملية الفحص أو السرعة يف احملاسبة.

3-1-1االزدواج الضرييب الدويل'' :يعرف االزدواج الضرييب الدويل أبنه إخضاع الشخص الواحد
أكثر من مرة لنفس الضريبة أو لضريبة مشاهبة هلا ابلنسبة إىل نفس املال.
فظاهرة االزدواج الضرييب تتحقق عندما حيدث أن يؤدي تطبيق القوانني املتعددة داخل الدولة ،أو
التشريعات املقارنة ملختلف الدول ،إىل خضوع املكلف الواحد ألكثر من قاعدة قانونية ختاطبه بدفع
الضريبة عن نفس الوعاء أو املادة اخلاضعة للضريبة ،وابلتايل يتعرض هذا الشخص لدفع الضريبة ذاهتا
أو الضريبة من نفس النوع ،أكثر من مرة ألكثر من سلطة مالية ،على الرغم من وحدة املناسبة اليت
تفرض من اجلها الضريبة''.29
ويتبني من هذا التعريف وجوب توافر شروط أربعة حىت يتحقق االزدواج الضرييب هي:30
 وحدة الشخص املكلف ابلضريبة؛ وحدة الضريبة املفروضة؛ وحدة املادة اخلاضعة للضريبة؛93
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 وحدة الواقعة املنشئة للضريبة.واالزدواج الدويل فيكون غالبا غري مقصود ،إذ ينشأ عادة نتيجة استقالل كل دولة بوضع أحكامها
الضريبية طبقا لظروفها املالية واالقتصادية اخلاصة دون حبث لتشريعات الدول األخرى بقصد تالقي
حدوث ازدواج الضرائب ،ويرجع عادة إىل اختالف املبادئ الضريبية ،خاصة يف ما يتعلق أبساس
فرض الضريبة ،الشخصية أو اإلقليمية وبتحديد الواقعة املنشئة هلا ،يف الدول املختلفة.
وقد يكون االزدواج الضرييب مقصودا إذا تعمدت الدولة إحداثه حتقيقا ألهداف معينة اغلبها
اقتصادية فقد تلجا الدولة إىل فرض ضريبة على إيرادات رؤوس األموال الوطنية املستثمرة يف اخلارج
وذلك إىل الضريبة اليت تفرضها دولة موقع االستثمار على هذه اإليرادات ،وهي هتدف من هذه
الضريبة إىل احلد من هجرة رؤوس األموال الوطنية منها إىل الدول األخرى ،وابلعكس فقد تفرض
الدولة ضريبة على إيرادات رؤوس األموال األجنبية املستثمرة فيها إىل جانب الضريبة املفروضة يف دولة
موطن االستثمارات ودلك رغبة يف احلد من هجرة رؤوس األموال من الدول األخرى إليها.
ومما سبق نالحظ أن االزدواج الضرييب يعترب عقبة أمام استقطاب رأس املال األجنيب إىل الدول
املختلفة لالستثمار فيها.

 2-1سبل احلد من معوقات االستثمار األجنيب املباشر اجلبائية:

من بني اإلجراءات اجلبائية للحد من معوقات االستثمار األجنيب املباشر ما يلي:

 1-2-1عدم التمييز يف املعاملة اجلبائية :ميكن للدول بصفة عامة ،عدم التمييز يف املعاملة اجلبائية
من خالل:31
 -العمل على املستوى الفردي :ويتم هذا من خالل قيام الدول إبصالح نظامها الضرييب واملايل

بشكل يؤدي إىل حدوث انسياب لرؤوس األموال وتعوض أي عائق أبي وسيلة أخرى ال يكون من
شاهنا وقف عملية انسياب األجنبية للداخل.
 العمل على املستوى اجلماعي :من خالل النص يف شروط عقود االستثمارات ويف االتفاقياتالدولية على عدم حدوث أي نوع من أنواع التميز الضرييب.

 2-2-1ترشيد اإلجراءات اجلبائية اليت تسلكها اإلدار اجلبائية :ويتم هذا الرتشيد من خالل قيام
اإلدارة اجلبائ ية بتطوير نفسها من خالل توافر العدد الكايف من األفراد املؤهلني والذين جيب أن جيتازوا
مراحل تدريبية معينة ،فيجب أن يكون رجال اإلدارة اجلبائية على دراية كافية مبجموعة القوانني
اجلبائية ودور اجلباية يف إحداث التنمية االقتصادية وكذلك على علم اتم بكافة التعديالت اليت تتم.32
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3-2-1جتنب االزدواج الضرييب الدويل:أتخذ إجراءات معاجلة االزدواج الضرييب الدويل مظهرين
مها:
 التشريعات الوطنية ( تفادي االزدواج الضرييب التشريع الداخلي) :تلجا بعض الدول إىل معاجلةاالزدواج الضرييب الدويل عن طريق اإلجراءات الفردية اليت تتخذ من جانب واحد ،وتتمثل هذه
اإلجراءات يف رغبة حكومة ما يف التنازل عن بعض اختصاصاهتا وحقوقها الضريبية ،أو مبعىن أخر
التضحية ببعض إيراداهتا الضريبية دون حاجة إىل عقد اتفاقيات مع احلكومات األخرى.
ويالحظ أن هذه الوسيلة قد استخدمت يف اغلب الدول املصدرة واملستوردة لرؤوس األموال على
حد سواء ،وحققت نتائج ملموسة يف معاجلة االزدواج الضرييب الدويل ،إذا استخدمتها الدول
املستوردة كحافز لتشجيع استثمار رؤوس األموال األجنبية ،كما استخداماهتا الدول املصدرة لتشجيع
رعاايها من أصحاب رؤوس األموال على استثمار أمواهلم أو لتوسيع نطاق نشاطهم يف الدول النامية،
لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية خمتلفة.33

 االتفاقيات اجلبائية الدولية:تكون هذه االتفاقيات ثنائية بني دولتني تتفقان على اإلجراءات اليت تكفل عالج االزدواج
الضرييب فيما بينها ،أو قد تكون اتفاقيات تربمها الدولة مع هيئات دولية تلتزم الدولة املوقعة على
االتفاقية مبقتضاها أن تعاجل التعدد الضرييب الدويل.
وإذا كانت االتفاقيات الدولية تتفوق على التشريعات الوطنية يف معاجلة االزدواج الضرييب ،فإهنا يف
ذات الوقت مكملة هلا إذ تظهر غالبية الدول استعدادها وترحيبها ملنح بعض اإلعفاءات
والتخفيضات لتاليف االزدواج الضرييب شرط املعاملة ابملثل ومن انحية أخرى فان تبادل املساعدات
اإلدارية يف امليدان اجلبائي ويف امليدان الفين ال يكون فعاال إال يف إطار التعاون الدويل.34
ولقد كانت أول معاهدة دولية حول التعاون اجلبائي واملتضمن اتفاقية املساعدات اإلدارية وتبادل
املعلومات بني كل من فرنسا وبلجيكا سنة  ،0204وبعد ذلك بفرتة قصرية قامت بلجيكا بتوقيع
اتفاقية مماثلة مع كل من هولندا ولكسمبورغ.35

 -2تقدمي احلوافز اجلبائية املشجعة للمستثمر األجنيب

سنتناول من خالل هذا املطـلب نوعني من احلوافز اجلبائية واليت تتمثل يف ما يلي:
 احلوافز اليت تؤدي إىل ختفيض التكاليف للمستثمرين؛ احلوافز اليت تؤدي إىل زايدة العائد الصايف للمستثمرين.95
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 1-2احلوافز اجلبائية اليت تعظم عائد االستثمار :وتشتمل على احلوافز ذات األثر املباشر على
نتيجة االستثمار الصافية ،ومن املعروف أن النتيجة قد تكون رحبا أو خسارة ،ويرتتب على هاتني
احلالتني نوعني من احلوافز ،اإلعفاءات اجلبائية للمداخل املتعلقة ابلشركة ( حالة الربح) ،السماح
برتحيل اخلسائر ( حالة اخلسائر).
 1-1-2اإلعفاءات اجلبائية:هي عبارة عن إسقاط حق الدولة عن بعض املكلفني يف مبلغ
الضرائب الواجب السداد مقابل التزامهم مبمارسة نشاط معني يف ظروف معينة ،وقد يكون اإلعفاء
اجلبائي كليا أو جزئيا ويف كلتا احلالتني فانه قد يكون دائما ملدة حياة املشروع االستثماري ،أو مؤقتا
حمددا بفرتة زمنية معينة.
ومتثل اإلجازة أو اإلعفاء اجلبائي حافزا قواي لالستثمار األجنيب ،حبيث يقلل من املخاطر اليت
يتحملها املستثمر ابلنسبة لالستثمارات اجلديدة ،وتزيد من العائد الصايف املتوقع احلصول عليه من
طرف املستثمر ،وحتقق سيولة ذاتية للمشروعات اليت تتمتع هبا وخاصة املشروعات اليت حتقق أرابحا
يف بداية حياهتا اإلنتاجية ،تعادل مقدار الوفر الضرييب ،مما يكون له األثر االجيايب على اهليكل
التمويلي والذي يتغري يف صا ح التمويل الذايت للمشروعات ،ويكون هذا اإلعفاء منصبا بشكل رئيسي
على أرابح املشروعات وأرابح رؤوس األموال املنقولة.36

 2-1-2السماح برتحيل ازخسائر :يتمثل هذا احلافز يف تضمني التشريع اجلبائي نصوصا تسمح
ابخلصم الكامل للخسائر احملققة من األرابح الصافية اخلاضعة للضريبة اليت حتققها املنشأة يف السنوات
السابقة أو الالحقة ابعتبار أن هذه اخلسارة تدخل ضمن مصاريف املنشأة عن سنوات سابقة أو
الحقة ،وأيخذ ترحيل اخلسائر اجتاهني أحدمها إىل األمام واألخر إىل اخللف ،وفائدة هذا احلافز انه
ميكن املستثمرين اجلادين من االستمرار يف النشاط اإلنتاجي ،واالحتفاظ ابلسيولة النقدية الكافية أثناء
حياة املشروع.37
فالسماح برتحيل اخلسائر إىل اخللف واىل أي عدد من السنوات يتضمن ضرورة قيام اخلزينة العامة يف
السنة اليت حققت فيها اخلسائر برد ما حصلته كضريبة على مقدار اخلسارة يف السنوات السابقة ،ويف
حالة ترحيل اخل سائر إىل األمام تكتفي اخلزانة العامة بتحمل اإليرادات املفقودة ،ويعترب هذا احلافز
أكثر مالئمة من الناحية التطبيقية لطرف الدول النامية ابملقارنة برتحيل اخلسائر إىل اخللف كوهنا متلك
خزانة عامة تكاد تكون خاوية من اإليرادات ،كما حيفز ترحيل اخلسائر إىل األمام دخول منشآت
جديدة إىل دائرة النشاط اإلنتاجي ،ويشجع الوحدات القائمة على التوسع وبناء طاقات إنتاجية
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جديدة.38

 2-2احلوافز اجلبائية اليت ختفض تكاليف االستثمار
يندرج حتت هذا النوع من احلوافز عدة أشكال ،منيزها يف األمناط التالية:

 1-2-2السماح االستثماري (نظام ازخصم من وعاء الضريبة):وفقا هلذا النظام يتم السماح
للمستثمر خبصم نسبة معينة من قيمة األصول الرأمسالية من إيراداته للوصول إىل وعاء الضريبة ،أي أنه
يتم استهالك األصول الرأمسالية أبكرب من تكلفتها التارخيية ،واستنادا إىل مفهوم السماح االستثماري
كحافز ضرييب فان استخدام هذا احلافز لن يرتتب عليه تغيري يف السعر االمسي على أرابح املستثمر،
بل ختفيض فعلي يف وعاء الضريبة ومن مقدار الضريبة املستحقة.
ويشتمل نظام السماح إضافة إىل ما سبق على حاالت أخرى تتمثل يف تنزيل بعض النفقات
الرأمسالية مثل نفقات استغالل احلقوق الصناعية واألدبية وتكاليف الدراسات التمهيدية وتدريب
الكوادر الوطنية ،أو ترحيل خسائر سنة إىل سنوات اتلية يزيد عددها عما تسمح به القواعد القانونية
يف الدولة عموما ،أو عدم إخضاع أرابح املشروعات للضريبة ،إال إذا بلغت مستوى معني.39

 2-2-2االستهالك املعجل :ويعين به استهالك األصل على عدد من السنوات تقل عن عدد
سنوات وعمره االقتصادي ،وحيقق هذا احلافز مقارنة بني طرق االستهالك العادية على مدى عمر
األصل االقتصادي زايدة يف أرابح املشروع ألنه يكون مبثابة إعطاء قرض جماين (بدون فائدة من قبل
اإلدارة اجلبائية للمستثمر) ،ويطبق هذا احلافز عادة على األصول واالستثمارات اجلديدة أو على
توسيع الطاقة اإلنتاجية للمشروعات القائمة أبصول جديدة.
حيث أن جمرد التعجيل إبهالك أحد األصول ال يؤدي إىل زايدة إهالكه مبا يتجاوز تكلفته
األصلية ،فان ما يتولد عنه من تشوه لصا ح األصول قصرية األجل ال يتعدى قدرا بسيطا ،وعالوة
على ذلك ،يتمتع االستهالك املعجل مبيزتني إضافيتني:
 انه األقل تكلفة على وجه العموم حيث أن اإليراد الضائع يف السنوات األوىل (ابلنسبة إىل مثيله يفحالة عدم استخدام األساس املعجل) يتم اسرتداد جزء منه على األقل يف السنوات التالية من عمر
األصل؛
 انه إذا توفر استخدام األساس املعجل بصفة مؤقتة فحسب ،فمن املمكن أن يستحث ذلك طفرةكبرية يف االستثمارات على املدى القصري.40
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 3-2-2حوافز جبائية أخرى:ال ميكن حصر احلوافز اجلبائية يف العناصر السابقة ،ابإلضافة إىل ما
سبق من احلوافز الشائع تطبيقها ،نذكر حوافز أخرى ،واليت هي على النحو اآليت:
 االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة ،والذي يتضمن وضع القيود على مقدرة الدولة يف رفعمستوى ضرائبها اجلمركية وإشارة هامة إىل انفتاح إجراءات االستثمار هبذه الدولة مما يشجع على
االستثمار فيها؛
 إنشاء مناطق حرة ،وهي عبارة عن مساحة حمددة من اإلقليم تسمح فيها الدولة إبقامة منشآتجتارية وصناعية ،وتعترب هذه املنطقة خارج نطاقها من الناحية اجلمركية كما تتمتع رؤوس األموال
العاملة هبا معاملة ضريبية تفضيلية؛
 املناطق اخلاصة أو املدعومة ،واليت ختضع ملعاملة جبائية متييزية فيها كل املشروعات االستثماريةالعاملة يف تلك املناطق؛
 الربط بني املستوى العام لألسعار والوعاء الضرييب ،ألن وجود التضخم سيؤدي إىل انتقالاملستثمرين وخصوصا الصغار منهم إىل شرحية ضريبية أعلى وجيعلهم يعانون مما يسمى بزحف الشرائح
دون زايدة حقيقية يف دخوهلم.41
النتائج والتوصيات

مما سبق نستنتج مايلي:
سياسة التحفيز اجلبائي هي عبارة عن جمموعة من اإلجراءات والتسهيالت ذات الطابع التحفيزي،تتخذها الدولة لصا ح فئة معينة من األعوان االقتصاديني بغرض توجيه نشاطهم حنو القطاعات
واملناطق املراد تنميتها؛
يكمن اهلدف من وراء سياسة التحفيز اجلبائي إىل تنمية االستثمار ،ترقية الشغل ،تشجيعالصادرات ،دعم الواردات من السلع الرأمسالية الالزمة للقيام بعملية التنمية االقتصادية ...اخل ،وهذا
وفق السياسة العامة اليت تنتهجها الدولة؛
 فالدول تتنافس فيما بينها على جذب االستثمارات األجنبية املباشرة ومن مث فهي تنافس يف تقدميوتنويع احلوافز والتسهيالت للمستثمرين األجانب ،إن البيئة املواتية وإطارها املؤسسايت هي من أهم
املقومات جلذب االستثمار األجنيب املباشر ،أما احلوافز واإلعفاءات فما هي إال عوامل اثنوية يف هذا
اجملال.
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سياسة التحفيز اجل بائي ال تقوم فقط على التحفيز اجلبائي بل تتعداه إىل احلد من املعوقات اجلبائيةاليت تثقل من العبء اجلبائي الواقع على عاتق املستثمرين األجانب ،وتتمثل هذه املعوقات بشكل
رئيسي يف التمييز الضرييب واالزدواج الضرييب الدويل واألعباء املبالغ فيها.
احلوافز اجلبائية اليت تعتمدها الدول األوربية يف استقطاب االستثمار األجنيب املباشر ،واألساس الذيدعى إىل استخدام الضريبة كموجه لذلك النوع من االستثمارات ،والذي يرتكز على نقطتني رئيسيتني
مها املوقع الذي حتتله الضريبة يف مناخ االستثمار الدويل ودرجة أمهيتها ،والظروف الدولية اليت جعلت
من استخدام آلية التحفيز اجلبائي ضرورة حتمية.
 جيب على الدولة أن حتقق استقرار سياسي و اقتصادي و اجتماعي كاألنظمة و القواننيو السياسات االقتصادية و النقدية و استقرار املؤشرات االقتصادية األساسية.
إنشاء هيئات إدارية مكلفة ابملستثمرين األجانب فقط دون سواهم،حبيث هتدف هذه اهليئات إىلتبسيط اإلجراءات التنظيمية املتعلقة ابملشروعات األجنبية ابإلضافة إىل توضيح اخلريطة االستثمارية
هلؤالء األشخاص الذين جيهلون طبيعة االستثمار يف اجلزائر.
توفري بيئة مواتية لالستثمار واألعمال و ذلك بتحسني اخلدمات العامة وتسهيل إمكانية احلصولعليها ،رسم خطة إلعادة أتهيل املوارد البشرية ورفع مستوى أدائها ،ختفيف العراقيل البريوقراطية وعلى
رأسها احلصول على العقار ،آجال إنشاء املؤسسات ،إدخال أساليب اإلدارة احلديثة و الـتأكيد على
مبدأ التفريق بني امللكية و اإلدارة.
تطوير البىن التحتية يف جماالت الطاقة و النقل واالتصاالت واعتبارها من التزامات الدولة املضيفة،وتقدميها للمشروعات االستثمارية اليت تعمل على استقرار االستثمارات األجنبية املباشرة.
تطوير جانب املعلوماتية داخل اإلدارات لتسريع املعامالت ذات الصلة ابإلجراءات اليت تربط هذهاألخرية ابملستثمرين األجانب.
إتباع سياسة جذب رشيدة وموجهة من خالل إلغاء نظام التحفيزات احلايل الذي مل يتمكن منتعويض ضعف جاذبية مناخ االستثمار يف اجلزائر إضافة إىل ما يكلفه للخزينة العمومية ،فهي تتطلب
الكثري من الرقابة ،القرض الضرييب و االهتالك املتسارع مها وسيلتني أكثر فعالية لتشجيع
االستثمارات.
توفر خارطة استثمارية ملشروعات مدروسة جبد وجاهزة التنفيذ حيث مل يعد هنا كرجال أعمالمستعدون لبدأ عملية االستثمار من األلف إىل الياء وحتمل مشاق التحضري و اإلعداد مث بدء
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املشروع.
 خلق أدوات تروجيية فعالة يف ظل املنافسة الدولية على االستثمارات األجنبية املباشرة وذلك بفتحمواقع شبكية متخصصة إبيفاد كل مستثمر راغب يف االستثمار يف اجلزائر ابملعلومات اليت حيتاج
إليها ،ابإلضافة إىل استهداف املواقع االلكرتونية للمؤسسات اهلامة األجنبية و تقدمي عروض خاصة
هلم لالستثمار يف اجلزائر بدل انتظار جميئهم.
املراجع:

-انصر مراد ،فعالية النظام الضرييب بني النظرية والتطبيق ،دار هومة ،اجلزائر ،8330 ،ص .002
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 -4نشيدة معزوز ،نفس املرجع ،ص .55
 -5طارق احلاج ،املالية العامة ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،ط ،0عمان ،0222 ،ص .22
 -6عبد اجمليد قدي ،املدخل إىل السياسات االقتصادية الكلية ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،ط ،8اجلزائر ،8335 ،ص .000
7
 عبد الكرمي صادق بركات ،االقتصاد املايل ،الدار اجلامعية للنشر ،مصر ،0220 ،ص .046 -8يونس أمحد البطريق ،سعيد عبد العزيز عثمان ،النظم الضريبية مدخل حتليلي مقارن ،الدار اجلامعية اجلديدة ،مصر،8338 ،
ص .22
9
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 يونس أمحد البطريق ،سعيد عبد العزيز عثمان ،نفس املرجع ،ص .030 -11طاليب حممد ،أثر احلوافز الضريبية وسبل تفعيلها يف جذب االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر ،جملة اقتصادايت مشال
إفريقيا ،العدد السادس ،8336 ،ص .000
12
 طاليب حممد ،مرجع سابق ،ص .00213
بوشاشي بوعالم ،املنري يف احملاسبة العامة ،دار هومة ،اجلزائر ،0228 ،ص .00314
 طاليب حممد ،مرجع سابق ،ص .00215
 حامد عبد اجمليد دراز ،مرجع سابق ،ص .85516
 انصر مراد ،مرجع سابق ،ص .08317
 انصر مراد ،نفس املرجع ،ص .08818
 انصر مراد ،نفس املرجع ،ص .084 -19حممد علي عوض هللا ،الدور االقتصادي للمناطق احلرة يف جذب االستثمارات ،منشورات احلليب احلقوقية ،ط ،0بريوت،
 ،8330ص .00
20
 نفس املرجع ،ص .0821
 خالد شحادة اخلطيب ،نفس املرجع ،ص .062
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:اوخص
 مع الرتكيز على،يهدف هذا البحث لتبيني تطبيقات نظام املعلومات داخل وظيفة اإلنتاج وخمتلف العمليات اإلنتاجية
.مدى مسامهة هذا األخري يف حتسني جودة املنتج
وقد مت التوصل يف هذا البحث إىل أن نظام املعلومات بصفة عامة ونظام معلومات اإلنتاج بصفة خاصة يساعد يف
 كما يساهم يف ابتكار طرق إنتاج جديدة حتسن،دعم الرقابة على جودة اإلنتاج و يعمل على رفع مستوى اإلنتاجية
 كما أن للمعلومات اإلنتاجية الدقيقة دور كبري يف عملية السيطرة على اإلنتاج و ابلتايل حتسني.يف عملية التصميم
جودة املنتجات
. حتسني اجلودة،  جودة املنتج، نظام معلومات اإلنتاج، وظيفة اإلنتاج: الكوما املفتاحية

Abstract:
The aim of this research is to identify the applications of the information system
within the production function and the various production processes, focusing on
the extent to which the latter contributes to improving the quality of the product.
In this research, it was concluded that the information system in general and the
production information system in particular help to control the quality of
production and raise productivity. It also contributes to the development of new
production methods that improve the design process. Accurate production
information plays a major role in the process of controlling production and thus
improving product quality.
Keywords: production function, production information system, quality product,
quality improvement.
mebarekaissa@yahoo.fr هبة بمشمشة
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اقداة:
إن جناح املؤسسات اإلنتاجية مرتبط إبنتاج املعلومات الصحيحة والدقيقة ابلشكل املالئم ويف الوقت
املناسب من أجل توفري املنتجات ابلكميات املطلوبة واجلودة املناسبة .من هذا املنطلق جند أن تطبيق
نظام املعلومات داخل وظيفة اإلنتاج سيساهم يف دعم هذه األخرية من خالل تسيري اإلنتاج بناءا على
املعلومات اليت يقدمها هذا النظام ،األمر الذي يسهل عمليات التخطيط ،والرقابة وجودة اإلنتاج.
كما أن جودة املنتج ميكن جتسيدها من خالل نظام تعتمد مدخالته على خمرجات نظم املعلومات
اإلدارية بصفة عامة ونظام معلومات اإلنتاج بصفة خاصة.
ومن هذا املنطلق ميكـن حصـر إشـكالية الدراسة يف السؤال اجلوهري اآليت:
أمهية البحث:

كيف يساهم نظام امللعوماا يف حتسني جمدة املتنت داخل وظيفة اإلنتاج

تكمن أمهية البحث يف:
 معرفة مسامهة نظام معلومات اإلنتاج يف تطوير و حتقيق جودة املنتج النهائي. معرفة دور املعلومات اإلنتاجية يف حتسني نوعية املنتج و مطابقته للمواصفات املوضوعةمن طرف مصممي و مهندسي اإلنتاج.
 التعرف على املستلزمات الضرورية اليت تقدمها أنظمة معلومات اإلنتاج ملراجعة ومراقبةاملخرجات النهائية للعملية اإلنتاجية .

أهداف البحث:

 تبيني تطبيقات نظام املعلومات داخل وظيفة اإلنتاج. توضيح مدخل النظم يف إدارة اجلودة. إبراز الدور الفعال الذي يلعبه نظام معلومات اإلنتاج يف حتقيق جودة املنتج.من خالل ما سبق مت تقسيم حبثنا هذا إىل ثالثة حماور هي:
 -2تطبيقات نظام املعلومات داخل وظيفة اإلنتاج.
 -2جودة املنتج .
 -0دور نظام املعلومات يف حتسني جودة املنتج داخل وظيفة اإلنتاج
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أوال .تطبيقا نظام امللعوماا داخل وظيفة اإلنتاج:

 -1تلعريف وظيفة اإلنتاج:

ينظر إىل وظيفة اإلنتاج على أهنا " ذلك النشاط االقتصادي الذي يهدف إىل حتويل أنواع معينة من
املدخالت إىل أنواع حمددة من املخرجات أي أهنا تلك الوظيفة اليت ترتبط مباشرا خبلق املنفعة
الشكلية و الزمنية و املكانية للسلعة" ، 1وابلتايل فإن وظيفة اإلنتاج هي وظيفة إدارية متخصصة يف
اجلوانب التقنية والفنية تقوم على جمموعة األنشطة املتعلقة إبنتاج السلع و خلدمات بدءا من جتميع
و هتيئة املدخالت الالزمة مث إجراء العمليات التحويلية عليها و احلصول على املخرجات املتمثلة يف
السلع و اخلدمات اليت تشبع حاجات األفراد  ،كما يصطلح على هذه الوظيفة بوظيفة العمليات
،وهنا جتدر اإلشارة إىل ما يلي:2
 العمليات تغري من شكل املادة فتجعلها صاحلة إلشباع حاجة ما (املنفعة الشكلية). عمليات النقل من مكان تقل فيه منفعة الشيء إىل مكان تزيد فيه املنفعة دون تغريشكله (املنفعة املكانية).
 عمليات التخزين حيث يضيف التخزين منفعة إىل السلعة (املنفعة الزمنية). -كل صور اإلنتاج "غيـر املادي" يطلق عليها اسم اخلدمات.

 -2نظم امللعوماا وتصتنيفها حسب املستماي المظيفية:
يعرف نظام املعلومات أبنه عبارة عن "جمموعة من العناصر املرتبطة فيما بينها إلنتاج املعلومات وذلك
من خالل معاجلتها وختزينها بغرض استخدامها يف الرقابة واختاذ القرارات يف املؤسسة".3
وابلتايل فإن نظم املعلومات تعترب من أهم النظم املتواجدة داخل املؤسسة ،إذ يقوم ابلسيطرة على الكم
اهلائل من املعلومات املوجود داخل املؤسسة .و خيتلف نظام املعلومات من مؤسسة إىل أخرى ومن
مستوى إداري آلخر  ،ويعد تصنيف نظم املعلومات وفقا للمستوايت الوظيفية املختلفة يف املؤسسة
هو االجتاه األكثر شيوعا حيث تنتهج معظم املؤسسات منهج التصنيف الوظيفي ،وحىت وإن
استخدمت املؤسسة مزجيا من املناهج يف حتديد هيكلها التنظيمي ،فإن معظم النظم الفرعية لنظام
املعلومات تركز على هذه الوظائف وفيما يلي أهم هذه النظم:
أ .نظام العوماا

وظيفة الشراء :يتكون من جمموعة من األفراد والتجهيزات والربامج واإلجراءات

الضرورية لتجميع البياانت من مصادرها املختلفة ومعاجلتها ،هبدف توفري املعلومات اليت تساعد وظيفة
الشراء على اختاذ القرارات اليت تتعلق مبجمل أنشطتها .4وأهم خمرجات هذا النظام هي معلومات
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حول خمزون املواد ،األجهزة ،املستلزمات املوجودة أول املدة واملقرر االحتفاظ هبا آخر املدة ،وكذلك
املعلومات اخلاصة ابحتياجات اإلنتاج ،املعلومات الكافية عن املوردين وأسواقهم وأسعارهم ومواعيد
التسليم والفحص ....اخل.
ب .نظام امللعوماا التسميقية :هو هيكل مستمر ومتفاعل من األفراد واملعدات واإلجراءات
يهدف لتجميع وتصنيف وحتليل وتقييم و توزيع معلومات دقيقة يف الوقت بغرض اختاذ القرارات
التسويقية ،5وهو جمموعة عناصر متفاعلة من األفراد والتجهيزات واإلجراءات املوجهة إلنتاج تدفق
منتظم من املعلومات املالئمة القادمة من مصادر داخلية وخارجية للمؤسسة واملعدة أساسا خلدمة
القرار التسويقي".6
ج .نظام العوماا

املمارد البشرية  :هو ذلك النظام الذي يعمل على استقبال و ختزين ،اسرتجاع،

د .نظام امللعوماا

املالية واحملاسبية :هو نظام جزئي من نظام املعلومات الكلي للمؤسسة ،يعمل

معاجلة ونقل املعلومات املفيدة لتسيري املوارد البشرية ،7وابلتايل فهو نظام متكامل يقوم مبعاجلة،
وختزين كل املعلومات املتعلقة ابملوارد البشرية واليت تشمل معلومات حول املوظفني،معلومات حول
تكوين العمال و تسيري الكفاءات،معلومات حول األجور و املكافآت...اخل.

على خدمة عدة مستفيدين ويف مقدمتهم البنوك ،مصاحل الضرائب ،الدائنون واألجهزة الرقابية
األخرى ،سواء على املستوى احمللي أو املستوى اخلارجي احلكومي أو املستثمرين أو الدراسيني ،8ألن
املؤسسة تقدم املعلومات املرسلة حنو اخلارج عن طريق خمتلف الواثئق خاصة مفتشي الضرائب ،جلان
املؤسسة  ،املسامهني" .9وعادة مايسعى نظام املعلومات املالية واحملاسبية لتحقيق جمموعة من األهداف
الفرعية والرئيسة واملتمثلة يف إنتاج وتوصيل املعلومات املالية واحملاسبية إىل مستخدميها لتحقيق الرقابة
وتقييم أنشطة املؤسسة.

ه .نظام العوماا

اإلنتاج  :يعرف نظام معلومات اإلنتاج أبنه ":جمموعة املكوانت اليت تتفاعل

جلمع وختزين وحتليل البياانت املرتبطة ابلعمليات الفنية املتعلقة بتصميم وإنتاج منتجات املؤسسة
وتوفريها أمام املستفيدين من املديرين ابملؤسسة ،ملساعدهتم يف اختاذ القرارات اخلاصة ابلعمليات
واإلنتاج وما يساعدها من أنشطة أخرى .10كما يعرف نظام املعلومات اإلنتاجي على أنه " ذلك
النظام الذي يزود إدارة اإلنتاج و اإلدارة العليا و غريها من األنظمة املرتبطة هبا ،ابلبياانت و
املعلومات و احلقائق املتنوعة ،وذلك من أجل املساعدة على اختاذ القرارات املتعلقة بنشاطاهتم املختلفة
مثل تصميم املنتج وختطيط و تنفيذ العمليات اإلنتاجية ،مراقبة عمليات اإلنتاج ،مراقبة اجلودة".11
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 -3اراحل عمل نظام امللعوماا داخل وظيفة اإلنتاج:
تتمثل مراحل عمل نظام املعلومات داخل وظيفة اإلنتاج يف:

أ -عموية إدخال البياان  :خيتص نظام معلومات اإلنتاج ابلتدفق املادي من السلع واخلدمات،

-

-

وتغطي هذه البياانت أنشطة معينة مثل ختطيط و مراقبة اإلنتاج ،رقابة و إدارة املخزون السلعي،
الشراء و التوزيع ،النقل .ويوفر نظام معلومات اإلنتاج كميات كبرية من البياانت ،ذلك ألن هذا
النظام مييل إىل أن يكون آليا بدرجة كبرية  ،األمر الذي يؤدي إىل فوائد كبرية نتيجة الستخدام
تلك البياانت يف جماالت عديدة أمهها:12
البياانت املتعلقة بعمليات اإلنتاج ،حيث تتوافر عند مجيع أماكن التصنيع واإلنتاج والتخزين
وابلتايل تسجيل كل األحداث والنشاطات اإلنتاجية وخزهنا يف قاعدة بياانت؛
البياانت املتعلقة ابملواد و اليت تشمل نوعني مها بياانت املواد األولية (بياانت املوردين ،قسم
املشرتايت ،مستوى املخزون) و بياانت املواد املصنعة؛
بياانت متعلقة ابملوارد البشرية اليت حتتاجها خطوط اإلنتاج وطبيعة املهارات املطلوبة ،ومراجعتها
مع املهارات املوجودة ؛
بياانت متعلقة ابهلندسة الصناعية اليت تتضمن وظيفة البحوث و التطوير و اليت قد تعترب مرتفعة
التكاليف إن مل حيسن الرقابة عليها ،و اهلندسة سوف حتصل على مدخالت بيئية متعددة يف
شكل التطويرات احلديثة للمواد و العمليات التصنيفية ومعايري اجلودة و األمان و غريها من
نتائج األحباث؛
بياانت خمابرات التصنيع حبيث تصف هذه البياانت البيئة اخلارجية و املرتبطة أبداء وظيفة
التصنيع و السيما ما يتعلق منها ابلعمال املوردون.

ب -عموية العاجلة البياان  :إن عملية معاجلة بياانت نظم معلومات اإلنتاج غالبا ما تتم بصفة آلية
خاصة يف عمليات اجلدولة و الرقابة على اإلنتاج و تصميم املنتج (برامج جاهزة) ،و ابلتايل حتول
املدخالت إىل خمرجات وفق نظام معلومايت ابلدرجة األوىل.
ج -تقدمي املخرجا  :تتمثل النظم الفرعية اليت يتشكل منها نظام خمرجات اإلنتاج يف نظام اإلنتاج،
نظام املخزون ،نظام اجلودة و نظام التكاليف.كل هذه النظم تساهم يف تقدمي املعلومات
(املخرجات) يف شكل جمموعة من التقارير واملتمثلة يف: 13
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-

تقرير يومي عن بياانت اإلنتاج املصنعة يوضح إنتاج املؤسسة من املنتجات املختلفة املتصلة
خبطوط اإلنتاج القائمة.
تقرير شهري ملتابعة نشاط اإلنتاج يوضح ما مت إنتاجه ابلفعل خالل الشهر مقاران ابإلنتاج
املستهدف.
تقرير ربع سنوي أو سنوي ملتابعة اإلنتاج.
تقرير إحصائي عن تطور إنتاج املؤسسة يف مدة سابقة يوضح فيه أهداف اإلنتاج والنسبة احملققة
مقارنة مبا هو مستهدف.
تقدمي املعلومات املناسبة لتكوين امللفات التالية :ملف أمر اإلنتاج املفتوح ،ملف قوائم العمليات،
ملف خمزون املواد اخلام ،ملف العمل حتت التشغيل ،ملف بيان املواد ،ملف خمزون البضائع
اجلاهزة.

-

اثنيا .جمدة املتنت

-1

تلعريف اجلمدة و أبلعادها:

حيظى مفهوم اجلودة ابهتمام كبري إذ أن الرتكيز على جودة يف كل مرحلة من مراحل العملية
اإلنتاجية سيضمن تقدمي منتجات جيدة ترقى للمستوى املطلوب وابلتايل تلبيةحاجات املستهلكني
أبقل تكلفة ووقت ممكنني.
أ.

تلعريف اجلمدة :مت تعريف اجلودة من قبل اجلمعية الفرنسية للمواصفات القياسية

( )AFNORعلى أهنا ":جمموعة من اخلصائص واملميزات األساسية اليت تعمل على إشباع املتطلبات
الضمنية والصرحية للمستعملني".14
كما تعرفها املؤسسة الدولية للمعايري ( ":) ISOأهنا اخلصائص الكلية لكيان نشاط أو عملية
أو سلعة أو خدمة أو منظمة أو نظام أو فرد أو مزيج منها ،واليت تنعكس على قدرته على إشباع
حاجات صرحية أو ضمنية".15
ب .أبلعاد اجلمدة :لقد حدد الباحث دافيد جارفني مثانية أبعاد للجودة 16وغالبا ما تكون أبعاد
نوعية وليست كمية وهي:
-

استمى األداء :ميثل املواصفات الوظيفية والتشغيلية للمنتج ،أي قدرة املنتج على تلبية

ماهو متوقع منه مع تلبية حاجات خمتلف االجتاهات الشخصية لكل فرد ،ويعترب هذا البعد قابل
ابلقياس.
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 امللعملية :تشري إىل احتمالية عمل املنتج دون فشل خالل فرتة زمنية حمددة ،وتعترب املعوليةالبعد األساسي للجودة إذ جيب أن تكون هناك درجة من االعتمادية ،والثقة يف أداء املنتج
من خالل معرفة معدل حدوث األعطال ومدى جاهزيته وقت الطلب.
-

التطابق :هو درجة القياس اليت تعرب عن مدى تطابق مواصفات املنتج أو اخلدمة مع

املواصفات احملددة يف تصميمه األساسي .كما يعتربه البعض على أنه املطابقة مع املتطلبات
املسموح هبا ،حيث تعترب اجلودة عالية إذا حتقق  %09أو أكثر من أن املنتج ضمن
احلدود املسموح هبا للتفاوت.17
-

اجلمالية  :يقصد هبا الشكل أو الصفة اخلارجية للمنتج وما مدى استقطاهبا للمستهلك،

إذ يركز هذا البعد على شخصية املستهلك وأهم اخلصائص الشكلية اليت تؤثر عليه عند
اختياره ملنتج معني كاللون ،الرائحة ،الذوق ،احلجم...اخل .

 إاكانية تقدمي اخلداة  :أي القدرة على تقدمي خدمة الصيانة وسهولة اإلصالح للمنتجبعد تعطله بسرعة من خالل ضمان احلصول على خدمات ما بعد البيع.
 املتانة وقمة التحمل :يكون ذلك من خالل حتديد العمر االفرتاضي للمنتج ،أي عددسنوات صالحيته قبل االستهالك.

 اإلدراك :تعين قدرة الزبون على إدراك ما يراه يف املنتج اعتمادا على خرباته السابقة ،ومسعةاملؤسسة

18

 قدرة التحسس ابجلمدة :وهي صورة املنتج املرسومة يف تصور املستهلك ،واملتولدة منخالل
مسعة املنتج وحمالت الدعاية واإلعالن أو االجتاهات السائدة عن املنتج يف السوق.19

ج .اداخل اجلمدة  :عادة ما جند أن للجودة مدخالن أساسيان عند تقدمي مفهوم للجودة

فبعض املفكرين كجوران ) (Juraneو دمينج ( ،(Demingكروسيب ) (Crosbyركزوا على
املدخل اإلنتاجي ،من خالل الرتكيز على املطابقة واملواصفات والبدء ابملنتج لتشغيل النظام .أما
املدخل الثاين فهو املدخل التسويقي الذي اهتم مبالئمة الغرض من خالل الرتكيز على الزبون والسوق
وعلى هذا األساس جند أن تنوع التعاريف املقدمة للجودة يرجع إىل كوهنا تعتمد على مدخالن
أساسيان ميثلهما الشكل املوايل.
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الشكل رقم ( : )11اداخل اجلمدة.

املصدر :جنم عبود جنم ،إدارة اجلمدة الشااوة يف عصر االنرتنت،دار صفاء للنشر والتوزيعاألردن ، 2929 ،ص.09

من خالل هذا الشكل جند أن املدخل اإلنتاجي يركز على الكفاءة يف حني أن املدخل التسويقي يركز
على الفعالية ،أي أن تكون خمرجات نظام اجلودة أكرب من مدخالته .كما أن املدخل اإلنتاجي يركز
على املؤسسة كوهنا احلجر األساس ونقطة البدء يف العملية اإلنتاجية ،يف حني أن املدخل التسويقي
يرى أن الزبون هو أساس اجلودة إذ يعد السوق نقطة البداية الذي حيدد احتياجات الزبون ورغباته،
وألن مفهوم الكفاءة مالزم ملفهوم الفاعلية وال جيب أن يستخدما ابلتبادل ،فإننا جند أن املدخل
التكاملي سيوفق بني املدخل اإلنتاجي واملدخل التسويقي من خالل التعبري عنه مبصطلح" الزبونية
الواسعة" .20وابلتايل فان تعدد اجلوانب واملداخل اليت سلطت الضوء على اجلودة جعلت هذه األخرية
أتخذ أبعاد خمتلفة سنتطرق فيما يلي على البعد اإلنتاجي و مفهوم جودة املنتج.

 -2نظام جمدة املتنت :

يهتم نظام اجلودة بوضع أهداف سنوية ملستوايت اجلودة املطلوب حتقيقها وتوفري معلومات سريعة
لإلدارة عن أي احنرافات عن مستوايت اجلودة .وتعرف جودة املنتج على أهنا  :تكامل املالمح و
اخلصائص ملنتج أو خدمة ما ،بصورة متكن من تلبية احتياجات و متطلبات حمددة أو معروفة ضمنا،
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كما تعرب جودة املنتج عن جمموعة من اخلصائص و املميزات لكيان ما تعرب عن قدرهتا على حتقيق
املتطلبات احملددة أو املتوقعة من قبل املستفيد .21و يتكون نظام جودة املنتج من جمموعة من
املدخالت يتم معاجلتها للحصول على خمرجات ذات جودة عالية و يتجسد يف شكل نظام يتكون مما
يلي:22
أ -املدخال  :وتتضمن خصائص و مواصفات اجلودة املراد حتقيقها يف ضوء سياسة اجلودة
اليت تتبعها وظيفة اإلنتاج داخل املؤسسة  .إذ يتم تصنيف هذه اخلصائص و املواصفات
وجدولتها ،وإعداد اخلطط العملية الالزمة لتنفيذها  ،وحتديد املتطلبات الرئيسية لتحقيقها
من اآلالت و األساليب الفنية املستخدمة يف اإلنتاج ،و املوارد البشرية و مواصفاهتا
و مؤهالهتا،املواد اخلام ،و غريها من املتطلبات املختلفة .

ب -اللعمويا

 :ويتم هنا تطبيق خطة اجلودة على عملية التصنيع و اإلنتاج يف ضوء

املواصفات و املعايري واخلصائص احملددة ،و تكون الرقابة هنا مستمرة على كل مرحلة من
مراحل اإلنتاج حىت يتم اكتشاف األخطاء أوال أبول.
ج -املخرجا  :وهي السلع النهائية املنتجة من قبل املؤسسة يف ضوء خطة اجلودة
و العمليات اليت يتم إجراؤها ،وهنا البد من التأكد من مدى مطابقة هذه املنتجات
ملواصفات اجلودة احملددة و ابلشكل الذي يرغبه العمالء من خالل وضع اخلطط الالزمة
لتعزيز نقاط القوة يف هذه السلع مع العمل على التحسني املستمر يف نظام اجلودة اخلاصة
ابملؤسسة من خالل استخدام األساليب األخصائية املناسبة للرقابة على جودة هذه السلع
و اخلدمات و أيضا إحداث التغريات املناسبة يف مدخالت نظام اجلودة أو يف العمليات
يف ضوء النتائج السابقة ويف حال العكس جيب معرفة نقاط الضعف و الثغرات املوجودة
والعمل على تالقيها التحسينات املستمرة .
اثلثا .دور نظام امللعوماا يف حتسني جمدة املتنت داخل وظيفة اإلنتاج
إن نظام املعلومات املصمم بشكل جيد يؤثر على وظيفة اإلنتاج من خالل توفري املعلومات
الصحيحة والدقيقة األمر الذي يضمن توفري منتجات ذات جودة عالية من خالل:

 .1الرقابة عوى جمدة اإلنتاج:

إن استخدام نظام معلومات اإلنتاج سوف سيؤدي إىل تسهيل عملية الرقابة على جودة املنتجات
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من خالل مساعدة املؤسسة على جتميع البياانت اهلامة ،و ذلك عن طريق توفري املستندات
و التقارير اليت توفر إمكانيات التشخيص املبكر للمشاكل و الصيانة الوقائية ،بتوفري مناذج االستبدال
ابستخدام احلاسبات اآللية و أنظمة الذكاء االصطناعي ،23كما يقوم نظام معلومات اإلنتاج بتوفري
املعلومات الضرورية للقيام مبراقبة اإلنتاج خاصة الرقابة على كميته،جودته ووقته،حيث تتعلق املعلومات
ابلكمية املنتجة الفعلية وكذا جودة املنتج النهائي ،ابإلضافة إىل الوقت املستغرق إلمتام العملية
اإلنتاجية ،مث يتم مقارنة هذه املعلومات ابملواصفات املطلوبة من طرف الزبون سواء من حيث كمية
املنتج ونوعيته واتريخ االستالم املتفق عليه ،ابإلضافة إىل مقارنة جودة املنتج النهائي مع املواصفات
املوضوعة من طرف مهندس التصميم واليت تضمن أفضل وأطول استخدام ممكن.24

 .2تمفري العوماا حمل ادخال إدارة جمدة املتنت :
إن نظام امل علومات يتيح الفرصة لتوفري مستلزمات إدارة جودة املنتج من خالل اعتماد جمموعة
متسلسلة و مرتابطة من العمليات الدقيقة لدورة تطوير املنتج .و ابلتايل تفادي إنتاج منتجات معيبة
و رديئة إذ أن سبب وقوع هذه املشكلة راجع إىل النوعية الرديئة ملدخالت النظام اإلنتاجي وعدم دقة
البياانت املقدمة وعليه فان عملية املعاجلة اليت يقوم هبا نظام املعلومات يكشف هذه العيوب ممن
خالل املتابعة املستمرة لتطور املنتج من خالل التعريف أبسباب حصول التعديالت و فرتات حصوهلا
واجلهات اليت قامت ابجراها وتنفيذها .كما يقدم نظام املعلومات تقارير دورية تساهم يف تقدمي
معلومات من شأهنا املسامهة يف إنتاج منتجات ذات نوعية جيدة و تتمثل هذه التقارير يف:25
 تقرير يومي عن بياانت اإلنتاج من املنتجات املختلفة للمؤسسة. تقرير شهري ملتابعة نشاط اإلنتاج يوضح املنتجات الفعلية خالل الشهر مقارنة ابملنتجاتاملخططة ،مع توضيح النسب املئوية لذلك.
 تقرير فصلي أو سنوي ملتابعة اإلنتاج . تقرير إحصائي عن تطور اإلنتاج يف فرتات سابقة يوضح فيه اإلنتاج املستهدف والنسباحملققة من اإلنتاج املخطط.
 .3رفع استمى نمعية املتنتجا :

إن نظام املعلومات يساهم يف أتدية العمليات داخل وظيفة اإلنتاج أبقل التكاليف املمكنة مع
احملافظة على أفضل أداء ونوعية ممكنة وذلك عن طريق توفري املعلومات املناسبة ،األمر الذي يساعد
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املؤسسة لرفع مستوى نوعية منتجاهتا  ،وذلك من خالل تبين إسرتاتيجية التمييز ،و رفع مستوى
اإلبداع يف املؤسسة مما ميكن من إجياد طرق جديدة يف حتسني جودة املنتج .

 .4املسامهة يف ابتكار طرق إنتاج جديدة:

يساهم نظام معلومات اإلنتاج يف ابتكار طرق إنتاج جديدة تساعد يف ختفيض التكاليف املختلفة،
وعادة ما تتجسد هذه االبتكارات من خالل تقدمي معلومات وبياانت جديدة عن املنتجات اليت
توجد يف األسواق ،مما يؤدي ابلعاملني على مستوى وظيفة اإلنتاج ابكتساب خربات و مهارات
تساهم يف دخول منتجات املؤسسة إىل أسواق جديدة .كما أن هذا االبتكار سوف يساعد على
ارتباط العمالء ابملؤسسة  ،وذلك بسبب ما تتمتع به من مزااي ابتكارات جديدة ،وابلتايل فان نظام
معلومات اإلنتاج يساهم بصفة مباشرة يف تقدمي طرق إنتاج جديدة يعمل على تطوير مواصفاهتا مما
جيعل إنتاج املؤسسة متميز و هذا ينعكس بدوره على قوة املؤسسة ومرد وديتها وبصفة أوسع ساهم
يف حتقيق خمتلف أهداف املؤسسة  .وتبقى أحدث االبتكارات اخلاصة بطرق اإلنتاج هتدف إىل حتقيق
نوعية كاملة حيث أصبحت هذه األخرية الشغل الشاغل للمؤسسات اليت تريد السيطرة على
األسواق احمللية منها والعامليةعن طريق تطوير أنظمة معلوماهتا.

 .5ضمان اجلمدة ان خالل السيطرة عوى اإلنتاج :

يساهم نظام املعلومات يف السيطرة على اإلنتاج و ضمان جودته من خالل:26
 توفري املعلومات اليت حتدد خصائص املنتوج. توفري تعليمات العمل حسب الضرورة . توفري و استعمال أدوات القياس و املراقبة تنفيذ فعاليات القياس و املراقبة . توفري معلومات حول خمزون اإلنتاج حتت التشغيل وكذا معلومات حول ما إذا كانتجتهيزات اإلنتاج حممية بشكل كايف.
 تقارير حول عمليات دورة اإلنتاج و التصريح هبا. كل عمليات دورة اإلنتاج مت تسجيلها بشكل دقيق. وجود سجالت دقيقة يتم االحتفاظ هبا خاصة من الضياع. -تقارير حول نشاطات دورة اإلنتاج ومدى اجنازها بشكل فعال و كفء.

.6

حتسني إنتاجية التصميم:

إن نظام املعلومات لوظيفة اإلنتاج يساهم يف حتسني إنتاجية التصميم من خالل توفري املعلومات
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الصحيحة للوصول إىل هذه األدوات  ،وعادة ما جند تصاميم املنتجات اجلديدة تتكون إما من
األجزاء احلالية أو من األجزاء احلالية بعد إجراء التعديالت البسيطة عليها ،و ابلتايل فان أغلب
املصنعني ميكنهم أن يعيدوا دورة تصاميم منتجاهتم إىل حد كبري من خالل إدارة ما تسمى ابحملفظة
التصميمية احلالية على حنو أكثر فعالية ،ويساهم اعتماد تطبيقات نظام معلومات خاصة يف استخدام
نسب كبرية جدا من عناصر التصاميم احلالية وضمن نفس اإلطار يتيح نظام املعلومات خمتلف
املعلومات اليت حتدد التصاميم احلديثة للمنتجات وخزهنا يف قاعدة البياانت األمر الذي يسهل عملية
إعادة التصميم دون فقدان النماذج السابقة ،كما يقوم نظام املعلومات بتقليص عدد التغيريات الكلية
املطلوبة لتصميم املنتج خالل كل دورة تطوير.إضافة إىل ذلك أن احلجم األكرب من التغيريات حيصل
يف اخلطوات املبكرة للتصميم عندما يكون أتثري وقت وتكلفة التغيري املنخفضة و ابلتايل فان قرار
التصميم الذي يصنع يف املرحلة املبكرة من دورة حياة املنتج يشكل جزءا مهما من تكلفة اإلنتاج
الكلية  27ويساهم بصفة كبرية يف حتسني جودة املنتجات  .وهذا ما يوضحه الشكل املوايل:
الشكل رقم ( :)12دور نظام امللعوماا يف تقويص عدد التغيريا يف التصميم

املصدر :حممد عبد حسني آل فرج الطائي ،دور تكتنملمجيا امللعوماا يف حتقيق املزااي التتنافسية،دراسة حتليلية يف
الشركات الصناعية األكثر جناحا يف الوالايت املتحدة األمريكية عام ،2000جامعة الزرقاء األهلية،األردن،ص.5

ومنه جند أته من الضروري حتديد التغريات احلاصلة يف التصميم و التطوير وتوثيقها يف السجالت ،
مراجعة التغيريات والتحقق من صحتها ونفاذها كلما أمكن قبل التنفيذ إذ تتضمن مراجعة تغيريات
التصميم والتطويرات تقييم أتثريها على املنتجات اجلاهزة و أجزائها مث تسجل و توثق نتائج مراجعة
التغريات واإلجراءات الضرورية و جيب حفظها من خالل خمتلف مكوانت نظام معلومات اإلنتاج.
113

تطبيق نظام امللعوماا داخل وظيفة اإلنتاج ودوره يف حتسني جمدة املتنت .

اخلامتة:
يف خامتة هذا البحث ويف سياق اإلجابة على اإلشكال الذي طرح يف املقدمة توصلنا إىل جمموعة من
النتائج ميكن تلخيصها فيما يلي:
 إن تطبيق نظام املعلومات داخل وظيفة اإلنتاج يساعد املؤسسة على جتديد و تطويرمنتجاهتا و خدماهتا لتكون أكثر استجابة ملتطلبات و احتياجات زابئنها املختلفة ،و كذا
حتسني وضعها التنافسي من خالل حتقيق وضع اسرتاتيجي جيد للمؤسسة يف السوق انتج
عن تطوير املعارف الضمنية اليت يصعب تقليدها.
 يرّكز نظام اجلودة على تلبية احتياجات املستهلكني و توقعاهتم لذا فان اجلودة مرتبطةابملنتج النهائي ،كما يعتمد نظام اجلودة على ردود األفعال مع استخدام أسلوب التفتيش إذ
ابلتعرف على أسباهبا مع العمل على
يسعى هذا األخري إىل حل املشكالت العارضة ّ
التحسني املستم ر للعمليات،و استخدام أسلوب التشجيع ،و حتميل األخطاء اليت تقع
للنظام ال لألفراد
 متثل الكفاءة أحد أهم املزااي اليت ميكن نظم املعلومات حتقيقها داخل وظيفة اإلنتاج منخالل قدرة هذه األخرية على استغالل خمتلف املوارد اليت لديها على أحسن وجه ،حبيث
أن الكفاءة التشغيلية اليت يولدها نظام معلومات اإلنتاج ستمكن املؤسسة من أن تكون
قيادية يف جمال الكلفة مقارنة ابملنافسني  ،من خالل سهولة الربط و االتصال بني خمتلف
حلقات اإلنتاج  ،وذلك أبقل تكلفة ممكنة مع احملافظة على نفس املستوى من جودة
املخرجات.
 إن خمرجات نظام معلومات اإلنتاج تساهم يف الرقابة على جودة املنتج كما تعمل هذهاملعلومات على رفع مستوى اإلنتاجية ،واملسامهة يف ابتكار طرق إنتاج جديدة حتسن يف
عملية التصميم من خالل الرتكيز على تطوير و حتسني العمليات مث استخدام خمتلف
التطبيقات التكنولوجية يف جمال املعلومات .كما تلعب مدخالت نظام املعلومات اإلنتاجي
أي البياانت دور فعال يف السيطرة على املنتج من خالل معاجلة هذه البياانت وصياغة
تقارير حول نشاطات دورة اإلنتاج األمر الذي يسهل يف التحكم يف العملية اإلنتاجية.
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:ملخص
 ابعتبار أن إدارة املعرفة،هتدف هذه الدراسة إىل بيان إدارة املعرفة كمتطلب أساسي لضمان جودة التعليم العايل
.و اجلودة مها مرتكز و أساس العملية التعليمية يف مؤسسات التعليم العايل
توصلت الدراسة إىل أن إدارة املعرفة متطلب أساسي و ضروري لضمان جودة التعليم العايل ابعتبارها مدخال فاعال
. وحتقيق رضا الطالب واجملتمع من جهة اخرى،لتحسني العملية التعليمية ابستمرار والرقي هبا من جهه
. التعليم العايل، ضمان اجلودة، جودة التعليم العايل، إدارة املعرفة:الكلمات املفتاحية
Abstract:
The aim of this study is to demonstrate knowledge management as a
prerequisite for ensuring the quality of higher education, as knowledge
management and quality are the foundation and foundation of the
educational
process
in
higher
education
institutions.
The study concluded that knowledge management is an essential prerequisite
for ensuring the quality of higher education as an effective input to improve the
educational process continuously and improve it on the one hand, and achieve
the satisfaction of students and society on the other hand.
Keywords: Knowledge Management, Quality of Higher Education, Quality
Assurance, Higher Education.
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إدارة املعرفة متطلب أساسي لضمان جودة التعليم العايل  -جتارب بعض اجلامعات -

مقدمة:
إن التعليم العايل و ابعتباره آخر مرحلة يف املنظومة التعليمية ،ميد سوق الشغل برأس املال البشري
املكون تكوينا عاليا و املتخصص يف خمتلف امليادين واملؤهل و القادر على التكيف مع التحوالت
التكنولوجية و االقتصادية احمللية والعاملية و الذي حيقق النمو االقتصادي املرجو.
حظيت عملية تطوير التعليم العايل ابهتمام كبري يف معظم دول العامل وحظيت اجلودة جبانب كبري
من هذا االهتمام إىل احلد الذي جعل املفكرين يطلقون على هذا العصر" عصر اجلودة " ،ابعتبارها
أحد الركائز األساسية لنموذج اإلدارة الناجحة .

إن تطبيق املعرفة هي غاية إدارة املعرفة وهي تعين استثمار املعرفة  ،فاحلصول عليها وخزهنا واملشاركة
فيها ال تعد كافية  ،واملهم هو حتويل هذه املعرفة إىل التنفيذ  ،فاملعرفة اليت ال تعكس يف التنفيذ تعد
جمرد كلفة ضائعة  ،وان جناح أي مؤسسة يف برامج إدارة املعرفة لديها يتوقف على حجم املعرفة املنفذة
قياسا ملا متوفر لديها  ،والفجوة بني ما تعرفه وما نفذته من ما تعرفه يعد احد أهم معايري التقييم يف
هذا اجملال.
يتطلب ضمان اجلودة توفري عوامل خاصة ،سواء كانت مالية ،مادية أو بشرية ،ابعتبار أن
مؤسسات التعليم العايل ختام مراحل عمليات التعليم فهي حترص على جودة العملية التعليمية من
خالل مسامهتها يف تعظيم القدرة املعرفية للخريج .
إشكالية الدراسة :مما سبق ميكننا طرح اإلشكالية الرئيسية التايل:

كيف تعترب إدارة املعرفة متطلب أساسي لضمان جودة التعليم العايل؟

ينبثق منها التساؤالت الفرعية التالية:

 -ما مفهوم إدارة املعرفة؟ وما هي عملياهتا؟

 -ما مفهوم ضمان اجلودة يف التعليم العايل؟

 -ماهي العالقة بني إدارة املعرفة وضمان جودة التعليم العايل؟

فرضيات الدراسة :على ضوء اإلشكالية املطروحة ميكن صياغة الفرضية الرئيسية التالية.
تعترب إدارة املعرفة متطلب أساسي لضمان جودة التعليم العايل.

أمهية الدراسة:

تكمن أمهية هذه الدراسة يف بيان إدارة املعرفة كمتطلب أساسي و ضروري لضمان جودة التعليم
العايل ،ابعتبار املعرفة من أهم املواضيع اليت متس مباشرة العملية التعليمية يف مؤسسات التعليم العايل،
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فاملعرفة متثل املصدر االسرتاتيجي األكثر أمهية يف جناح املؤسسات إذا أحسن إدارهتا ،و كذلك يعد
جتويد خدمات املؤسسات التعليمية إحدى الركائز األساسية يف حتقيق البناء السليم للمجتمع.
 من خالل هذه الدراسة سوف نتناول النقاط التالية:احملور األول :مفاهيم أساسية حول إدارة املعرفة.
احملور الثاين :مفاهيم أساسية حول ضمان جودة التعليم العايل.
احملور الثالث :دور إدارة املعرفة يف ضمان جودة التعليم العايل.
احملور الرابع :جتارب بعض اجلامعات.
احملور األول :مفاهيم أساسية حول إدارة املعرفة.
 .1مفهوم إدارة املعرفة ،أمهيتها وأهدافها.
 1.1مفهوم إدارة املعرفة:

 -تلك القدرة اليت تستخدم الوسائل ،واملبادئ ،واآلليات اليت متكن املؤسسة من استخدام قاعدهتا

املعرفية يف بناء وإدامة مزاايها التنافسية ". 1

 -هي جمموعة من العمليات اليت تطور يف املؤسسة عمليات ابتكار ،وجتميع ،وختزين ،وصيانة وتطبيق

معرفة املنضمة ". 2

 2.1أمهية إدارة املعرفة :تتمثل أمهيتها يف:3
 إدارة املعرفة فرصة كبرية للمؤسسات لتخفيض التكاليف ،ورفع موجوداهتا الداخلية ،لتوليداإليرادات اجلديدة .
 عملية نظامية متكاملة لتنسيق أنشطة املؤسسة املختلفة يف اجتاه حتقيق أهدافها. تعزيز قدرات املؤسسة لالحتفاظ ابألداء التنظيمي املعتمد على اخلربة واملعرفة وحتسينه. إدارة املعرفة أداة املؤسسات الفعالة الستثمار رأس ماهلا الفكري. -تسهم يف حتفيز املؤسسات لتجديد ذاهتا ،ومواجهة التغريات البيئية غري مستقرة

 3.1أهداف إدارة املعرفة :تكمن أهداف إدارة املعرفة يف ما يلي:4

 جذب رأس املال الفكري لوضع احللول للمشكالت اليت تواجه املؤسسة. خلق بيئة تنظيمية تشجع الفرد يف املؤسسة على املشاركة ابملعرفة لرفع مستوى معرفة اآلخرين119
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 خلق القيمة لألعمال من خالل التخطيط ،واإلدارة ،وتطوير العاملني ،وإدارة الزابئن وتقييماإلنتاج.
نستنتج مما سبق أن اهلدف األساسي إلدارة املعرفة هو توفري املعرفة للمؤسسة بشكل دائم،
وترمجتها إىل سلوك عملي خيدم أهداف املؤسسة بتحقيق الكفاءة والفعالية ،من خالل التخطيط
جلودة املعرفة ،وتنظيمها بصورة تؤدي إىل حتقيق أهداف املؤسسة .

 .2مبادئ إدارة املعرفة ،عناصرها وظائفها.

نتناول مبادئ إدارة املعرفة ،عناصرها ووظائفها.
 1.2مبادئ إدارة املعرفة :توجد جمموعة من املبادئ اخلاصة إبدارة املعرفة ،نستعرض أمهها حسب
رأي البيالوي كما يلي :5

 -تعترب إدارة املعرفة عملية مكلفة :فالعديد من فعاليات إدارة املعرفة اخلاصة تتطلب استثمار األموال

أو العمل.

 -تتطلب عمليات اإلدارة الفعالة توفر التكنولوجيا إىل جانب األيدي العاملة البشرية.

 تتطلب إدارة املعرفة وجود مديرين للمعرفة :على املؤسسة أن ختلق داخل كل قسم من أقسامهاجمموعة إدارة املعرفة لكي تسهل عمليات إجياد ،وتوزيع واستخدام املعرفة .

 إدارة املعرفة ال تنتهي أبدا :صيغ املعرفة دائما تتغري ،ودائما هناك العديد من التكنولوجيا احلديثة،وأساليب اإلدارة والقضااي احلديثة اخلاصة ابهتمام العمالء اليت دائما ما تطرأ على الساحة ،فاملنظمات
دائما ما تغري من اسرتاتيجياهتا والسوق له احتياجات جديدة.
بعد استعراضنا للمبادئ األساسية إلدارة املعرفة ،نشري إىل أهنا ليست قوانني اثبتة ،وقد تزيد أو تنقص
حسب وجها ت النظر املختلفة.
 2.2عناصر إدارة املعرفة :تتضمن إدارة املعرفة أربعة عناصر أساسية وهي :6

 البياانت :جمموعة من احلقائق املوضوعية غري املرتابطة يتم إبرازها ،وتقدميها دون أحكام أوليةمسبقة ،وتصبح البياانت معلومات عندما يتم تصنيفها ،حتليلها ،ووضعها يف إط ـ ـ ـ ـ ــار واضح ومفهوم
للمتلقي .
 -املعلومات :وهي عبارة عن بياانت تضع صفة املصداقية ويتم تقدميها لغرض حمدد ،فاملعلومات يتم

تطويرها وترقى ملكانة ا ملعرفة عندما تستخدم للقيام أو لغرض املقارنة ،وتقييم النتائج املسبقة وحمددة أو
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لغرض االتصال أو املشاركة يف حوار ،وللمعلومات أشكال منها الشكل الكتايب و الصورة ،احملادثة مع
الطرف اآلخر .
 -القدرة :املعرفة جبانب املعلومات حتتاج القدرة على صنع املعلومات من البياانت اليت تتم احلصول

عليها لتحويلها إىل معلومات ميكن استخدامها واالستفادة منها ،والقدرة على التفكري اإلبداعي
والتحليل والتفسري للمعلومات هي عنصر أساسي إلدارة املعرفة .

 االجتاهات  :هي اليت تدفع األفراد إىل الرغبة يف التفكري والتحليل والتصرف ،وهي حتفز األفرادوفضوهلم وتوجد لديهم الرغبة يف اإلبداع.
وابلتايل تشكل هذه العوامل األربعة مقومات إدارة املعرفة وركائزها.
حيث أهنا ابالشرتاك مع بعضها البعض بشكل فعال ،ومتكامل يؤدي إىل تطوير املؤسسة حىت تصبح
منظمة املعرفة .
 3.2وظائف إدارة املعرفة :ميكن تلخيص وظائف املعرفة فيما يلي :7

 االهتمام ابلعنصر البشري (أفراد املعرفة ) من حيث جلبهم ،واستقطاهبم ،ومعاجلتهم . -وضع نظام خاص للحوافز أو املسامهة بذلك .

 االهتمام ابلثقافة التنظيمية الداعمة للمعرفة من حيث توليدها ،وتقامسها ،واستخدامها . -توفري الوسائل اإلبداعية الالزمة ألفراد املعرفة .

 االهتمام ابجلوانب القانونية واألخالقية للمعرفة جبميع عملياهتا ،حبيث تكون قانونية وأخالقية . -إعداد البنية التحتية الالزمة للمعرفة من احلواسيب ،والربجميات ،ووسائل االتصال الالزمة .

 .3عمليات إدارة املعرفة :عمليات إدارة املعرفة هي حتديد اآلليات اليت تستخدم لكي تكون املعرفة
متاحة لنشاط معني ،8قد خلص الباحثون جمموعة من العمليات اجلوهرية إلدارة املعرفة املتكونة من :9

 1.3تكوين وتوليد املعرفة :مجيع األنشطة اليت تسعى املؤسسة من خالهلا للحصول على املعرفة،
واقتناءها من مصادرها املتعددة ،كتلك احملتوية على املعرفة الصرحية أو الضمنية.

 2.3خزن وتنظيم املعرفة :العمليات اليت تشمل االحتفاظ ابملعرفة ،وإدامتها وتنظيمها وتسهيل
البحث ،والوصول إليها وتيسري سبل اسرتجاعها ،حيث تعد هذه العملية مبثابة ذاكرة تنظيمية
للمؤسسة.
 3.3نقل ومشاركة املعرفة :وتعين نشر ومشاركة املعرفة بني أفراد املؤسسة ،حيث يتم توزيع املعرفة

الضمنية عن طريق أساليب كالتدريب واحلوار ،أما املعرفة الصرحية فيمكن نشرها ابلواثئق ،والنشرات
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الداخلية والتعليم.

 3.3تطبيق املعرفة :وهي غاية إدارة املعرفة ،وتعين استخدام هذه املعرفة يف الوقت املناسب واستثمار
فرص تواجدها يف املؤسسة ،حيث ميكن أن توظف يف حل املشكالت اليت تواجه املؤسسة ،وجيب أن
يستهدف هذا التطبيق حتقيق أغراض وأهداف املؤسسة.
احملور الثاين :مفاهيم أساسية حول ضمان جودة التعليم العايل:

يعد التعليم العايل من أهم ميادين احلياة اليت تستأثر اجلودة فيها ابهتمام قطاعات اجملتمع كافة،
وذلك بسبب العالقة املباشرة بني جودة التعليم العايل والنمو اجملتمعي بصفة عامة والنمو االقتصادي
بصفة خاصة.10

 .1تعريف اجلودة و ضمان اجلودة يف التعليم العايل:11

يؤكد جوران أن حتقيق اجلودة يف التعليم العايل هو منهج وعملية إدارية هتدف إىل حتقيق كفاية
التعليم العايل وخلق وهتيئة اجلو األكادميي املناسب للطلبة للحصول على الشهادة اجلامعيـة  .ويـضيف
جوران أن ذلك ال يعين الرتكيز فقط على قياس مدى ما يتم حتقيقه من أهداف بـل ينبغي أن يشمل
تقييم لالجنازات اليت مت حتقيقها يف مستوايت التعليم العايل  .ويقرتح أنه يف ظل غياب معايري حمددة
ومتفق عليها يف التعليم العايل يصبح من الضروري على املؤسسة األكادميية أو اجلامعـة أن حتدد رؤيتها
وأهدافها وغياهتا للكي ميكنها من تقييم أداءها وإجنازاهتا بناء على هذه األهداف والغاايت .12
 تعرف اجلودة يف التعليم على أهنا "جمموعة من اخلصائص اليت تعرب بدقة عن جوهر الرتبية وحاهلامبا يف ذلك أبعادها من مدخالت ،وعمليات وخمرجات ،وتغذية راجعة لتحقيق األهداف
املنشودة".13
 من وجهة نظر  Juran & Grynaجودة التعليم العايل هي مدى قدرة اخلرجني على تلبيةحاجات األطراف املستفيدة منهم و حتقيق رضاهم.14

 ضمان اجلودة( )Assurance Qualityحسب تعريف الوكالـة الربيطانيـة  QAAتعرب عنكافة األنظمة واملوارد واملعلومات املكرسة للمحافظة على املعايري واجلودة وحتـسينها  .ويـشمل ضمان
اجلودة فرص التعليم والتعلم ،وخدمات مساندة الطالب.15

 .9أهداف جودة التعليم:

ويقصد هبا االهداف اليت حتققها جودة التعليم للمؤسسات التعليمية اليت تتبىن العمل فيها وهي:16
 توضيح السياسات االكادميية.122
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 زايد القدرة التنافسية للمؤسسة. رفع كفاءة املؤسسة يف حتقيق رضا الزبون. النهوض إبنتاجية كل عنصر يف املؤسسة. زايدة حركة ومرونة املؤسسة يف تفاعلها مع املتغريات. ضمان التحسني املستمر والشامل لكل انشطة املؤسسة. زايدة القدرة الكلية للمؤسسة على النمو املتواصل. حتسني رحبية املؤسسة. تقدمي كافة التسهيالت البحثية بكفاءة عالية. تزود املؤسسة خربة يف تطوير التعليم بكافة جماالته. حتديد حمتوايت املناهج. دعم خدمات الطلبة. -تقييم عمل الطلبة.

 .3عمليات ضمان اجلودة يف التعليم العايل:17

 1.3ضمان اجلودة الداخلية :قد وضعت الشبكة األوروبية لضمان اجلودة يف التعليم العايل
 ،ENQAHEمعايري و طرق لضمان اجلودة الداخلية ،و اليت تتمثل يف:

 1.1.3سياسة و عمليات ضمان اجلودة :إن وضع سياسات رمسية يساعد يف تطوير و مراقبة
فعالية و أنظمة ضمان اجلودة .مما يوفر مرجعا ملؤسسة التعليم العايل و للمجتمع ككل حول أهدافها.
 2.1.3املوافقة ،املراقبة و املراجعة الدورية للربامج :إن ثقة الطلبة و املستفيدين اآلخرين ،ميكن

حتقيقها و احملافظة عليها من خالل نشاطات ضمان اجلودة الفعالة ،اليت تضمن أن الربامج مصممة
بشكل جيد و مراقبة بشكل دوري و منتظم.

 3.1.3تقييم الطلبة :إن عملية تقييم الطلبة من أهم عناصر التعليم العايل ،فلنتائج التقييم أثر كبري

على املستقبل املهين للطلبة .هلذا جيب أن تتم هذه العملية بطريقة مهنية و عادلة.

 3.1.3ضمان اجلودة ألعضاء هيئة التدريس :إن أعضاء هيئة التدريس املورد األهم و املتوفر
ألغلب الطلبة ،حيث من املهم أن يكون هلؤالء املدرسني معرفة كاملة و فهم اتم للموضوع الذي
يدرسونه ،املهارات و الكفاءات و اخلربة الضرورية ،لنقل هذه املعرفة و ضمان االستيعاب بطريقة فعالة
عند الطلبة.
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 3.1.3املوارد التعليمية و دعم الطلبة :جيب أن تضمن مؤسسات التعليم العايل أن املوارد املتوفرة
لديها خلدمة الطلبة ،الئقة و مالئمة لكل برانمج معروض .ابإلضافة إىل أعضاء هيئة التدريس.
 3.1.3نظام املعلومات :على املؤسسات أن تضمن أهنا :جتمع ،حتلل و تستخدم البياانت

و املعلومات حول فعالية إدارة براجمها .إن معرفة املؤسسة لذاهتا هي نقطة البداية لضمان جودة فعالة
حيث من الضروري أن تكون للمؤسسات وسائل جلمع و حتليل املعلومات حول نشاطاهتا .

 3.1.3اإلعالم :يفرتض أن تنشر املؤسسات املعلومات و كل املستجدات ،سواء كانت كمية أو

نوعية حول :براجمها ،ختصصاهتا .لتكملة وظيفتها أمام اجملتمع.

 2.3ضمان اجلودة اخلارجية :فيمايلي معايري و طرق ضمان اجلودة اخلارجية:

 1.2.3استعمال عمليات و نتائج ضمان اجلودة الداخلية :تشمل عملية ضمان اجلودة اخلارجية
نفس جماالت ضمان اجلودة الداخلية ،و هلذا جيب أن تكون عملية ضمان اجلودة الداخلية مقيمة
جيدا ،لتحديد مدى مطابقتها أو حتقيقها للمعايري.

 2.2.3تطوير عمليات ضمان اجلودة اخلارجية :أهداف عمليات ضمان اجلودة ،جيب أن حتدد

قبل أن تطور ،و ذلك هبدف وضوح و شفافية العمليات و غاايهتا .و عمليات ضمان اجلودة
اخلارجية جيب أن تصمم و تطور بتدخل املستفيدين األساسيني يف التعليم العايل ،و من ضمنهم
مؤسسات التعليم العايل.

 3.2.3اختاذ القرار :إن القرارات اليت تتخذها وكاالت ضمان اجلودة ،هلا أتثري كبري على
املؤسسات و الربامج خاصة يف عمليات التحسني و التطوير ،سواء كانت اجيابية أم سلبية.

 3.2.3مالءمة العمليات لألهداف و الغاايت :أثبتت التجارب أن املراجعات اخلارجية اليت ال

تساعد فقط على ضمان املصداقية  ،اإلعتمادية بل توفر أيضا أبعادا لضمان اجلودة .

 3.2.3التقارير :جيب أن تنشر التقارير بصورة واضحة و مقروءة  .فلضمان أكرب استفادة ممكنة

من عمليات ضمان اجلودة اخلارجية ،من املهم أن تلتقي التقارير مع االحتياجات احملددة للقارئ.

 3.2.3املتابعة :تتضمن عملية ضمان اجلودة ،توصيات و اليت تتطلب حتضري خطة عمل تكون

حمددة مسبقا .حيث أن عملية ضمان اجلودة اخلارجية ال تنتهي عند نشر التقارير ،بل جيب أن
تتضمن عمليات متابعة ،لضمان أن التوصيات قد أخذت بعني اإلعتبار ،و أنه قد مت أخذ مبادارت
لتطبيقها.
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 3.2.3املراجعات الدورية :ضمان اجلودة اخلارجي ملؤسسات التعليم العايل أو براجمها ،جيب أن
تتم بشكل دوري ،و أن تكون هذه الفرتة مصرحا هبا) كما أهنا ال جيب أن تكون أكثر من الالزم،
حيث حتدد وفق احتياجات و أهداف املؤسسة(.

 3.2.3نظام حتليل واسع :وكاالت ضمان اجلودة ،من املفرتض أن تنتج من وقت آلخر ،ملخصات
وصفية للتقارير ،حتليل النتائج ،مراجعاهتا ،تقييماهتا ،حيث أن مجيع وكاالت اجلودة اخلارجية ،جتمع
ثروة من املعلومات حول برامج و مؤسسات التعليم العايل ،هذا ما يوفر موارد لبناء حتليل شامل لنظام
التعليم العايل.
احملور الثالث :دور إدارة املعرفة يف ضمان جودة التعليم العايل.

 .1العالقة بني عمليات إدارة املعرفة وجودة التعليم العايل :18تعد ادارة املعرفة مسة التطور االداري
يف الوقت احلاضر بكوهنا حتث االفراد يف املؤسسة على طرح افكارهم ومعرفتهم ملعاجلة مشكالهتا
وتعزيز مكانتها ،حيث ان مجع معرفة العاملني يعتمد على عدة عمليات امهها  :تشخيص  ،وتوليد
املعرفة  ،ومن مث خزهنا وتنظيمها والتشارك فيها وتطبيقها واعادة تقييم نتائجها االجيابية والسلبية على
حدا سواء  .اما ابلنسبة جلودة التعليم فهي مدخال فاعال لتحسني العملية التعليمية ابستمرار والرقي هبا
عامليا من جهه ،وحتقيق رضا الطالب واجملتمع من جهة اخرى ،وهذا ما يتطلب توفري مجلة من
العناصر امهها:
التخطيط ،والتزام املؤسسايت ،وتوفري بيئة جامعية مناسبة ،ومساع شكاوي الطلبة ،ودعم اخلدمات
املقدمة ،وتثقيف الطالب ،وتقييم الطالب ملعرفة قدرتة على االداء اثناء دارسته وبعد خترجيه بشكل
الذي خطط له ،جتد عالقة وثيقة بني عمليات ادارة املعرفة وجودة التعليم لكون املتغريين احدمها
يستند على االخر ،وبعبارة اوضح فان املعرفة حتتاج اىل اجلودة واجلودة حتتاج اىل املعرفة .فتظهر من
خالل النقاط التالية :
 مساعدة املؤسسة التعليمية على التعرف على جوانب اجلودة يف التعليم ،والطاقات الذهنية واملادية. تساعد على حتسن جودة اخلدمات األخرى. تساعد على زايدة اإلنتاج والثقة وااللتزام من قبل مجيع املستوايت. تساعد املؤسسة التعليمية يف التعرف على أدائها. تساعد املوظفني يف صنع القرار املتعلق ابلعمل  ،وذلك ابملشاركة وطرح احللول والبدائل املناسبة. حتث العاملني على العمل الدؤوب الناجح  ،من خالل منح العاملني الصالحيات كنوع من التحفيز125
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 تساعد على إشباع حاجات و رغبات العميل. تساعد على تطوير املهارات القيادية. مراجعة املنتج التعليمي املباشر وهو الطالب.مراجعة املنتج التعليمي غري املباشر.
 تطوير التعليم من خالل تقومي النظام التعليمي وتشخيص القصور يف املدخالت والعملياتواملخرجات حىت يتحول التقومي إىل تطوير حقيقي وضبط فعلي جلودة اخلدمة التعليمية.
 .2متطلبات جمتمع املعرفة يف ظل وظائف التعليم العايل:

يتم حتديد متطلبات جمتمع املعرفة يف وظائف التعليم العايل التعليمية والبحثية واجملتمعية:19

 1.2الدور التعليمي  :إعداد وتنمية الفرد :تسمح سياسات التعليم إبعداد وأتهيل اخلرجيني

بتخصصات متنوعة تليب احتياجات سوق العمل ،وحسب ما تتطلبه تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،ونركز هنا على ضرورة أتهيل املورد البشري ألنه حمرك التطور للمجتمعات ،كما أن
التنوع يف برامج التعليم العايل يهيئ الطالب ملواكبة التغريات املستمرة يف متطلبات الوظيفة وإحداث
التغيري حنو مستقبل أفضل ،وزايدة وعي وثقافة العاملني ابجلامعة أبمهية املعرفة ،وبدورها يف حتديد
املوقع التنافسي للجامعات يف الوقت احلاضر واملستقبل ،وبضرورة امتالك أدوات التعامل مع املعرفة
وإدارهتا ،وترسيخ لثقافة املعرفة مبا يتضمنه من قيم تؤكد على روح الفريق ،التعاون ،اإلبداع ،وتتمثل
الكفاءات املطلوبة يف خرجيي التعليم العايل يف جمتمع املعرفة فيما يلي:
 الكفاايت املهنية  :وفيها تتناسب الوظيفة مع االختصاص. الكفاايت األكادميية وتتمثل يف االطالع على التطورات العلمية احلديثة ،واالطالع على دراساتوأحباث علمية عديدة.
 الكفاايت الثقافية :وتتمثل متابعة الربامج الثقافية املنشورة يف الوسائل التعليمية واملشاركة يف الندواتالثقافية.
 كفاايت االتصال والتواصل  :وتتمثل يف مهارات النقاش واحلوار وتقبل رأي األخر. الكفاايت الشخصية :و:تتمثل يف القدرة على إدارة الوقت بشكل فعال ،القدرة على اختاذ القرارأبسلوب صحيح..
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وتتمثل جمموعة املواصفات الواجب توفرها يف خرجيي اجلامعة مبا يتوافق ومتطلبات جمتمع املعرفة فيما
يلي :القدرة على ممارسة التفكري اإلبداعي ،وحل املشكالت ،تقدمي حلول جديدة ومتنوعة،
واالستخدام اجليد للتكنولوجيا .

 2.2الدور البحثي :اجراء البحث العلمي :الطرق اليت يعتمد عليها البحث العلمي كمدخل جملتمع
املعرفة:
 اكتساب املعرفة يف اجلامعات ،والتعلم كيف نتعلم ونكسب القدرة على التحليل ،والبحث يف علوماملستقبل وتبىن املدخل املستقبلي يف برامج البحوث العلمية.
 تطوير الربامج والكفاايت واملواهب بني الباحثني للعمل وخلق روح الفريق بني اجلامعات ذلككخطوة حملاولة تطبيق البحث العلمي يف إعداد السياسات األكادميية.
 أن تلعب الدور املنوط هبا يف إنتاج املعرفة عن طريق البحث العلمي يف اجملاالت ذات األولويةابلنسبة إىل النمو االقتصادي واالجتماعي حمليا وعامليا وخاصة يف اجملاالت اليت تعترب اسرتاتيجية.
 أن يتناول البحث العلمي جماالت تتيح االستباق وتقوى القدرة على املنافسة وتشكل إسهاما يفإمناء الثقافة اإلنسانية.
 زايدة ثقافة البحث العلمي. توجيه البحث العلمي خلدمة التنمية. -تعزيز الثقافة وممارسة البحث العلمي.

 3.2الدور اجملتمعي  :خدمة اجملتمع والبيئة :ميثل التعليم العايل حمورا اساسيا يف البناء التعليمي

للمجتمع اذ عن طريقه تنفذ أكثر املشروعات التنموية ،واهلدف االجتماعي اليوم هو االكثر طرحا ،
وتعد خدمة اجملتمع من أهم األدوار اليت تضطلع هبا مؤسسات التعليم العايل وتعترب الوعاء الذي
تصب فيه مجيع أنشطة وبرامج التعليم العلمية والبحثية ،ولكي تقوم اجلامعات بدور أفضل يف خدمة
اجملتمع البد للجامعة أن :
 تطوير الربامج الدراسية :من خالل مشاركة القطاع اخلاص يف ورشات العمل واملؤمترات لتطويرالربامج واملقررات الدراسية يف اجلامعات.
 الشراكة البحثية ومراكز البحث :من خالل اجراء مشاريع وأحباث تطبيقية بني اجلامعة واملؤسسات. منح تراخيص خاصة ابستغالل حقوق امللكية الفكرية وبراءات االخرتاع :حيث متنح اجلامعاتتراخيص للشركات الصناعية حبق استغالل براءات االخرتاع مبا حيقق االبداع وانتاج منتجات جديدة.
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وتعد خدمة اجملتمع من أهم األدوار اليت تضطلع هبا مؤسسات التعليم العايل وتعترب الوعاء الذي
تصب فيه مجيع أنشطة وبرامج التعليم العلمية والبحثية ،ولكي تقوم اجلامعات بدور أفضل يف خدمة
اجملتمع البد للجامعة أن :
 تطوير الربامج الدراسية :من خالل مشاركة القطاع اخلاص يف ورشات العمل واملؤمترات لتطويرالربامج واملقررات الدراسية يف اجلامعات.
 الشراكة البحثية ومراكز البحث :من خالل اجراء مشاريع وأحباث تطبيقية بني اجلامعة واملؤسسات. منح تراخيص خاصة ابستغالل حقوق امللكية الفكرية وبراءات االخرتاع :حيث متنح اجلامعاتتراخيص للشركات الصناعية حبق استغالل براءات االخرتاع مبا حيقق االبداع وانتاج منتجات جديدة.
احملور الرابع :جتارب بعض اجلامعات:
هناك العديد من التجارب اليت تبنت مفهوم إدارة املعرفة يف مؤسسات التعليم العايل ،ميكن تسليط
الضوء على بعضها يف ما يلي :20

.1جتربة معهد يونج للتقنية والتجارة بتايوان يف تطبيق إدارة املعرفة  :لقد عاىن هذا املعهد من

منافسة حادة عام  2004أدت اىل اخنفاض مراتديه مبعدل% 27فقام كل من Chou Yeh,

عضوا من
 Yaying Maryيف  2005بتصميم إطار عام لتطبيق إدارة املعرفة ،وقد مت اختيار ً 50
أعضاء هيئة التدريس واإلداريني والطلبة ابملعهد من األقسام املختلفة حلضور  14جلسة للعصف
الذهين حول نظام إدارة املعرفة قصد هتيئتهم لتطبيقه ،أما اإلطار العام للتطبيق فضم اخلطوات التالية :
 احلصول على دعم وتشجيع اإلدارة العليا لفكرة تطبيق إدارة املعرفة. حتديد إسرتاتيجيات إدارة املعرفة اليت سيتم تطبيقها على املستوى األكادميي والتنظيمي. اختاذ إجراءات نظامية لنشر مفهوم وثقافة إدارة املعرفة ،قصد تعزيز روح املشاركة ابملعرفة. حتديد اخلطة الالزمة لتبين نظام إدارة املعرفة. توفري قاعدة املعرفة وإسرتاتيجيات نقلها ،وكذا البنية التقنية التحتية وصيانتها. -التقييم ،حبيث وضعت جمموعة من املؤشرات لقياس التقدم احلاصل يف كل اجملاالت.

 .2جتربة جامعة ماالاي مباليزاي  :قام كل من  Yang & Ismailومها خمتصان يف علوم احلاسب وتقنية
املعلومات يف جامعة ماالاي يف كواالملبور ،إبجراءات دراسة لتصميم نظام إلدارة املعرفة يف مؤسسات
التعليم العايل ،وذلك إبجراء عملية مسح لآلراء وإجراء مقابالت شخصية ملستخدمي أنظمة إدارة
املعرفة املوجودة حاليا يف جامعتني من أشهر اجلامعات يف ماليزاي ،هي  :جامعة الوسائط املتعددة (يف
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شكل بوابة إلكرتونية تسمى  Share-netوتساعد هذه البوابة اإللكرتونية يف احملافظة على ما متتلكه
اجلامعة من معرفة ،ومحايتها من تقارير ،حبوث ،واثئق ،)...وجامعة وجامعة بورات (يف شكل مركز
وعددا من الباحثني ،وأعضاء هيئة التدريس،
للمعرفة  KM Centreويضم الرئيس التنفيذي للمركز ً
واملوظفني اإلداريني ،ويتوىل املركز مهمة تسهيل وتيسري تطبيق مفهوم إدارة املعرفة يف اجلامعة) وبعد
الدراسة والفحص الدقيق لنظامي إدارة املعرفة يف كل من اجلامعتني ،قام الباحثان بتصميم نظام مقرتح
إلدارة املعرفة يف مؤسسات التعليم امسه " ، "Knowledgelinkوهو عبارة عن نظام مبين على شبكة
االنرتنت لتبادل مشاركة املعرفة ،ويتصف هذا النظام مبجموعة من اخلصائص أمهها:
 سهولة الوصول إليه من أي مكان عرب شبكة االنرتنت. مي ّكن من تقاسم املعرفة من خالل توفري قنوات لنشر املعرفة وتبادهلا. محاية مصادر املعرفة حسب رغبة املنتمني.حتميلها وإدارة عملية استخدامها.
 توفري مناذج متنوعة الكتساب املعرفة لتسهيل عمليةٕ
 توفري إمكاانت واسعة وشاملة للبحث يف املعرفة املتوفرة فيه.نتائج الدراسة :من خالل دراسة إدارة املعرفة كمتطلب أساسي لضمان جودة التعليم العايل -جتارب
بعض اجلامعات -نستنتج مايلي:

 -تساعد ادارة املعرفة على زايدة اإلنتاج العلمي .

 تعترب جودة التعليم مدخال فاعال لتحسني العملية التعليمية ابستمرار والرقي هبا من جهه ،وحتقيقرضا الطالب واجملتمع من جهة اخرى.
 تسمح سياسات التعليم إبعداد وأتهيل اخلرجيني بتخصصات متنوعة تليب احتياجات سوق العمل،وحسب ما تتطلبه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
 وجود العديد من متطلبات التحول جملتمع املعرفة يف الدور التعليمي ،والدور البحثي ،والدوراجملتمعي ملؤسسات التعليم العايل واليت تتطلب االلتزام واجلدية واإلرادة احلازمة والتعاون واملشاركة
الفاعلة.
التوصيات :يف ضوء النتائج املتحصل عليها ،نوصي مبا يلي:

 -ضرورة تبين إدارة املعرفة كمدخل لتطوير وحتسني جودة مؤسسات التعليم العايل.
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 هتيئة البنية التحتية الستيفاء متطلبات إدارة املعرفة يف مؤسسات التعليم العايل خاصة اجلانبالتكنولوجي.
 تنمية وتطوير القدرات البحثية ألعضاء اهليئة التدريسية وتوفري الدعم املادي واملعنوي لإلبداعواالبتكار يف البحث العلمي.
 االستفادة من خربات وجتارب اجلامعات املتقدمة عامليا يف جمال ضمان جودة التعليم العايل.املراجع و اهلواش

 1أمحد اخلطيب ،خالد زيغان ،إدارة املعرفة ونظم املعلومات ،ط ،1عامل الكتب احلديث  ،جدارا للكتاب العاملي،
عمان ،9112 ،ص.11
2

Laudon. K.C.& Laudon . J.P, Management Information Systems –Managing The
Digital Form, Pearseon Hall, 2004,p316.

 3جنم عبود جنم ،إدارة املعرفة :املفاهيم االسرتاتيجيات والعمليات ،ط ،9دار الوراق للنشر والتوزيع ،9112 ،ص
.29
 4نعيمة جرب زروقي ،رؤية مستقبلية لذوي اختصاصي املعلومات يف إدارة املعرفة ،جمل ــة مكتبة امللك فهد الوطنية،
جملد  ، 2العدد  ، 19الرايض ،السعودية ، 9112 ،ص.11
 5ايسر الصاوي ،إدارة املعرفة وتكنولوجية املعلومات ،ط ،1دار السحاب للنشر والتوزيع  ،القاهرة،9111 ،
ص. 99

 6نعيم إبراهيم الظاهر ،إدارة املعرفة ،ط ،1جدارا للكتاب العاملي وعامل الكتب احلديث ،األردن ،9112 ،ص ص

.191-199

 7رحبي مصطفي عليان ،إدارة املعرفة ،ط ،1دار صفاء للنشر والتوزيع ،األردن ،9112 ،ص. 191

 8لطيف عبد الرضا عطية  ،رأس املال الفكري وإدارة املعرفة :العالقات واألثر ،دراسة استطالعية آلراء عينة من
مدراء املصارف احلكومية يف احملافظة الديوانية  ،مقال منشور يف جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية ،اجمللد ،11
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 10رقاد صليحة ،تطبيق نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية :معوقاته و آفاقه -دراسة
ميدانية مبؤسسات التعليم العايل للشرق اجلزائري ،رسالة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف العلوم اإلقتصادية ،جامعة سطيف
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:ملخص
رغم أمهية القطاع الفالحي يف ضمان األمن الغذائي و ابلتايل االقتصادي و القومي ألي دولة مل تستطع اجلزائر النهوض
 خاصة و أن الوضعية املرتدية للقطاع الزراعي يف اجلزائر ال تعود ابلدرجة األوىل،هبذا القطاع إىل املستوى الذي يستحقه
إىل عوامل طبيعية و مناخية بقدر ما هي نتاج الكثري من السياسات اخلاطئة اليت عرفتها املسرية التنموية يف اجلزائر منذ
 و هلذا فإن إعطاء األمهية القصوى لزايدة اإلنتاج الغذائي و تنويع مصادره و االرتقاء بنوعيته من خالل،االستقالل
سياسة زراعية ذات إسرتاتيجية دقيقة و حمددة يف املكان و الزمان و ذات أهداف عقالنية و واقعية هو أمر ضروري
.ومستعجل
. اجلزائر، القطاع الزراعي، األمن الغذائي:الكلمات املفتاحية
Abstract:
Despite the importance of agriculture sector in guarantee food security, as for as
economic and national security for the country Algeria could not progress this
sector a suitable level, especially that the bad situation of this sector in Algeria
did not caused by natural or environment al factors but it is a result of some
default policies which development process in Algeria is witnessed from
independence, thus giving importance to increase food production and
diversification resources and increase its quality trough agricultural policy
within precise strategy, limited in time and with rational objectives, because it is
important and urgent.
Key word: Food security, agriculture sector, Algeria.
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مقدمة:
كانت اجلزائر إابن الفرتة االستعمارية و البداايت األوىل من االستقالل من الدول املصدرة لبعض
احملاصيل املهمة كالقمح مثال ،كما مثلت الزراعة حصة مهمة من مداخيل اجلزائر قبل دخول حمطة
تصدير النفط و الغاز ،غري أهنا يف الوقت الراهن برغم اكتساهبا جتربة تنموية ال أبس هبا و برغم
امتالكها إمكانيات مهمة يف جمال اإلنتاج الغذائي فإهنا حتولت من دولة مصدرة إىل دولة مستوردة
ابمتياز لتلك احملاصيل ذات االستهالك الواسع ،و أاي كانت أسباب ذلك سواء تعلق األمر مبرحلة
التنمية املخططة و اليت أعطت األولوية للقطاع الصناعي على حساب القطاع الزراعي ،أو تعلق األمر
ابلتغريات اهليكلية العديدة اليت عرفها القطاع الفالحي بعد ذلك ،فإن نتيجة هذا الوضع هو ختبط
اجلزائر يف تبعية غذائية شبه مطلقة ،يف وقت أصبح فيه سالح الغذاء أكرب وسيلة تستعمل لتجويع و
إخضاع الشعوب و األمم .
إن هذا الوضع جيعلنا نطرح التساؤل التايل :ماهي أهم أسباب املشكلة الغذائية يف اجلزائر و كيف
ميكن جتاوز هذه املشكلة؟
احملور األول :الوضع الغذائي يف اجلزائر
تعترب اجلزائر واحدة من أكثر مناطق العجز الغذائي و من أكثرها تبعية غذائية يف العامل وهذا بدليل
العديد من املؤشرات أمهها :

اإلنتاج الغذائي :تتميز الزراعة اجلزائرية حبالة من التدهور حيث يف جمال الزراعة النباتية تعرفاحلبوب ابعتبارها تشكل الغذاء األساسي للمواطن اجلزائري نقصا واضحا يف الكميات املنتجة فقد
اخنفض إمجايل إنتاج احلبوب حبوايل  13 %بني عامي  2004و ، 2005كما حقق خالل
2007/ 2008حمصوال ضعيفا بقيمة  17.3مليون قنطار ،إذ تراجع بوضوح مقارنة ابلسنة اليت
سبقته أين سجل احملصول اإلمجايل  41مليون قنطار/سنة ،أما نسبة تغطية االنتاج الوطين فلم تتعدى
30%من الطلب الوطين حيث تقدر حاجيات البالد من احلبوب حبوايل  65مليون قنطار يف
السنة )(1و هي قيمة مرشحة لالرتفاع ابستمرار ،أما البقوليات( محص ،فول ،عدس )و برغم أمهيتها
الكبرية -كوهنا متد كال من اإلنسان و احليوان ابلربوتني الضروري جدا للحياة الصحية -إال أن
إنتاجها هي األخرى عرف التذبذب نفسه الذي عرفته احلبوب ،كما اتصف االنتاج احليواين من
جهته بعدم االستقرار و التذبذب خاصة ابلنسبة للحليب و اللحوم احلمراء .
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إن تذبذب مستوايت اإلنتاج بنوعيه النبايت و احليواين إنعكس على نسب مسامهة القطاع الزراعي
يف الناتج احمللي اإلمجايل ،حيث سجل عام  2003نسبة ، 9.6%و عرف عام  2005اخنفاضا
كبريا  7.7%قبل أن يتحسن قليال يف عام  2007بنسبة . 8.1%.

التبعية الغذائية :إن اجلزائر تعتمد كثريا على واردات الغذاء من اخلارج األمر الذي اثر ذلكسلبا على امليزان التجاري للدولة ،فمسامهة القطاع الزراعي يف االيرادات العامة هو جد ضعيف ما
دامت يف أحسن األحوال ال تصل حىت إىل  1%من إمجايل الصادرات ،كما تشري اإلحصائيات إىل
أن تغطية الصادرات الزراعية للواردات الزراعية متثل نسبة ضئيلة للغاية حيث بلغت عام 2003
1.8%و وصلت يف أحسن األحوال إىل حوايل  3%مبا معناه أن الواردات الزراعية تستحوذ على
حصة األسد من العوائد املتأتية من البرتول املصدر للخارج .
و عموما وخالل الفرتة املنصرمة شهدت الواردات الغذائية ارتفاعا كبريا حيث شكلت نسبة
31.3%من جمموع الواردات ،فاجلزائر تعترب من بني أكرب مستوردي الغذاء يف العامل خاصة يف جمال
احلبوب و القمح ابلتحديد إضافة إىل احلليب و السكر ،و هي تعترب من املواد األساسية يف تشكيل
الغذاء اليومي للمواطن ،فإذا ما تفحصنا تركيبة املواد املستوردة منذ بداية التسعينات من القرن العشرين
جند أن جمموعة احلبوب حتتل الصدارة ،فاجلزائر حتتل املرتبة اخلامسة عامليا بني الدول األكثر استهالكا
للحبوب تبعا لتصنيف اجمللس الدويل للحبوب كما صنفت اجلزائر كأهم مستورد هلا يف القارة اإلفريقية
فنسبتها ترتاوح ما بني  18و  22%من إمجايل الواردات اجلزائرية ،و رغم أن القيمة تراجعت حبوايل
1.5مليار دوالر سنة  2009إال أن الفاتورة ال تزال إمجاال معتربة أبكثر من  1.7مليار دوالر
للحبوب فقط عام  2009رغم حتسن احملصول ،كما أيخذ احلليب حصة كبرية من نسبة الواردات
حيث وصلت فاتورة وارداته سنة  2009إىل  800مليون دوالر ،و من جانب آخر تصنف اجلزائر
من بني الدول العشرة األوىل يف استرياد و استهالك السكر مبتوسط يصل إىل  24كلغ للفرد سنواي،
حيث بلغت قيمة الواردات يف  2008ما قيمته  438مليون دوالر.
و إذا كان هذا هو حال الواردات الزراعية فإنه و على صعيد التصدير تعترب اجلزائر من البلدان
الضعيفة جدا يف تصدير املواد الغذائية حيث أهنا ال تصدر من املنتجات الزراعية سوى 0.39 %
من إمجايل الصادرات و ذلك طبقا إلحصائيات  2008على أساس ما سبق ميكن تصور اجملموعات
الغذائية اليت حققت معدالت اكتفاء ذايت مرتفعة و تلك اليت حققت معدالت منخفضة.
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اجملموعات الغذائية ذات معدالت االكتفاء املنخفضة :تضم تلك السلع اليت يقل فيها معدلاالكتفاء الذايت عن  50%و تشمل كل من احلبوب و السكر و مجلة الزيوت و الشحوم و احلليب
و مشتقاته.
-اجملموعات الغذائية ذات معدالت االكتفاء املتوسط :تدخل ضمن هذه اجملموعة السلع اليت

يرتواح فيها معدل االكتفاء الذايت بني  50%و  90%وهي جمموعة اللحوم احلمراء واألمساك و الفواكه.
-اجملموعات الغذائية ذات معدالت االكتفاء العالية :تضم هذه اجملموعة تلك السلع اليت يزيد

معدل االكتفاء الذايت فيها عن  95%و تندرج ضمنها مجلة اخلضر و اللحوم البيضاء.
احملور الثاين :أسباب املشكلة الغذائية يف اجلزائر:
إن الوضعية السيئة للقطاع الزراعي يف اجلزائر ليست وليدة اللحظة الراهنة و إمنا هي نتاج الكثري من
السياسات اخلاطئة و التداعيات اليت عرفتها املسرية التنموية يف اجلزائر عرب مراحل تطورها التارخيي،
ابإلضافة إىل معوقات و مشاكل أخرى .

 .1السياسات الزراعية املتبعة منذ االستقالل :

ميكن حصر جماالت السياسات الزراعية يف اجلزائر يف سياسة اإلصالح الزراعي ،سياسة االستثمار
الزراعي ،سياسة التسويق و األسعار.

أ-سياسة اإلصالح الزراعي :لقد طبقت اجلزائر منذ االستقالل مجلة من اإلصالحات الزراعية متثلت
يف :
-نظام للتسيري الذايت :ساد من  1962إىل ، 1970و رغم أمهية الكبرية من الناحية االقتصادية

لكونه يضم  80%من األراضي املزروعة ابستمرار و يساهم بنسبة  60%من الدخل اإلمجايل من
القطاع الزراعي) ،(2اال أن التسيري الذايت مل يستطيع حتقيق األهداف املنوطة به بسبب العديد من
النقائص ،حبث ابتعدت فكرة توزيع أراضي املعمرين على الفالحني و سكان الريف كما كان مقررا
وفقا لربانمج طرابلس  1962و ظهر إدراك إيديولوجي يفضل منح االمتيازات إىل الطبقة العاملة و
)(3
عدم االهتمام بطبقة الفالحني.
سياسة الثورة الزراعية :طبقت خالل مرحلة السبعينات ،لكن االستعجال يف تطبيق قانون الثورةالزراعية خاصة يف مرحلته األوىل مل يسمح مبطابقته ال من انحية التحديد األمثل ملساحة األراضي
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االستغاللية للزراعة و ال من انحية تعيني حدود بعض التعاونيات الزراعية و ال حىت من انحية حتديد
اجلهات املستفيدة من أراضي الثورة الزراعية.
-اإلصالحات الزراعية لعقد الثمانينات :رغم أمهيتها لكن عمليا ظلت الزراعة ضعيفة و مهمشة

حيث مل تزد مساحة األراضي الصاحلة للزراعة ابملستوى املطلوب بسبب قلة اإلمكانيات الضرورية
لالستصالح خاصة يف املناطق الصحراوية النائية ،فاملعروف أن الدولة كانت تعاين ضعفا يف قدراهتا
املالية يف هذه الفرتة بسبب اهنيار أسعار البرتول سنة1986.
إن بقاء األوضاع على حاهلا إن مل نقل أهنا ازدادت سوءا يف بعض املناطق ،دفع ابلدولة إىل إعادة
إصالح هذا القطاع مرة أخرى مبوجب القانون  87-19املؤرخ يف  8ديسمرب  1987و اخلاص
"ابملستثمرات الفالحية" ،و الذي نص على توزيع أراضي القطاع احلكومي على شكل مزارع منوذجية
و مستثمرات فالحية مجاعية و أخرى فردية بدال من املزارع االشرتاكية ،لقد وفرت إصالحات
1987شروط االنتقال حنو اقتصاد السوق ،لكن رغم كل هذا مل تستطيع إعادة هيكلة املستثمرات
الفالحية حتقيق األهداف املرجوة منها و ذلك بسبب أن عملية توزيع األراضي و العتاد الفالحي مل
تراعي عنصر العدالة يف بعض املناطق ،فضال عن صعوبة احلصول على قروض بنكية و عقود امللكية
اخلاصة و عقود االستغالل...

-سياسات اإلصالح الزراعي لعقد التسعينات :لقد تضمنت برامج اإلستقرار االقتصادي و التعديل

اهليكلي اليت طبقتها اجلزائر يف عقد التسعينات توجهات حثيثة حنو إلغاء الدعم على أهم املكوانت
الزراعية ،مما أدى اىل ارتفاع كبري يف األسعار و ابلتايل تراجع واضح يف اإلنتاج و ابملقابل زادت
االواردات الغذائية ،خاصة و أنه مت حترير املبادالت التجارية مبا فيها الزراعية ،و بذلك أصبح إنتاج
احلبوب أكثر عرضة للخطر و إىل جانبه الزراعات األخرى البديلة لالسترياد و اليت كانت الدولة
تسعى إىل تشجيعها كالنبااتت الزيتية و السكر و مشتقات احلليب ،و احلقيقة أن سياسات إلغاء
الدعم رافقتها نتائج سلبية ليس على صعيد اإلنتاج الزراعي فحسب بل حىت على الوضع اإلجتماعي
للمواطنني ،و من مث حصول تراجع يف األمن الغذائي )*(للمواطن اجلزائري خالل هذه الفرتة.
سياسة اإلصالح الزراعي لأللفية الثالثة :بفعل حتسن الوضعية املالية للجزائر اثر ارتفاع أسعاراحملروقات تبنت الدولة اجلزائرية إنطالقا من عام 2001م سياسة إنفاق عام توسعية متثلت يف ثالث
برامج كبرية متتالية قصد تنشيط اإلقتصاد الوطين وحتسني رفاهية املواطن ،وهذه الربامج هي:
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برانمج االنعاش االقتصادي) : (2001- 2004لقد سجل القطاع الزراعي وعلى مدارالسنوات األربعة هلذا الربانمج معدالت منو متذبذبة نتيجة ارتباطه بظروف غري مستقرة حيث ظل هذا
القطاع يعتمد ابلدرجة األوىل على نسبة هطول األمطار والظروف املناخية ،فمعدل منو القطاع قدر
بنسبة  13.2يف عام  2001لينخفض إىل  -1.3عام 2002م رغم ما صاحب هذا العام من
إرتفاع يف حجم اإلنفاق العام على القطاع الفالحي من  10.6مليار دينار جزائري إىل  20.3مليار
دينار جزائري ،ليتحسن يف عام 2003م و يصل إىل أقصاه بنسبة  19.7نتيجة حتسن الظروف
املناخية ،لكنه عاود اإلخنفاض مع هناية الربانمج إىل مستوى  3.1عام 2004م .
الربانمج التكميلي لدعم النمو  (2005-2009):لقد خصص ضمن هذا الربانمج ما قيمته300مليار دينار للفالحة والتنمية الريفية ،األمر الذي أدى اىل ارتفاع معدالت منو الناتج الفالحي
بني عامي 2005م و2007م بنسبة ، 3.1لكنه إخنفض بشكل حاد مبا يقارب  10.3سنة
2008م مقارنة بسنة 2007م و ذلك بسبب اجلفاف الذي ميز تلك السنة ،األمر الذي يعين أن
زايدة حجم اإلنفاق العام على هذا القطاع لن تكون هلا نتائج اجيابية ما دامت الظروف املناخية
مازالت تلعب دورا مقررا يف العملية اإلنتاجية هلذا القطاع.

-برانمج توطيد النمو  (2010- 2014):تضمن هذا الربانمج يف شقه الفالحي سياسة التجديد

الفالحي والريفي ،و تقوم هذه السياسة يف جمملها على ثالث ركائز رئيسية هي ):(4التجديد الزراعي،
التجديد الريفي ،تعزيز القدرات البشرية والدعم التقين .

لقد كان لتطبيق سياسة التجديد الفالحي والريفي يف اجلزائر حىت اآلن آاثر واضحة على القطاع
الفالحي حيث مت حتقيق نتائج قيمة فيها اجليد و فيها املقبول وفيها ما مل يصل بعد للمستوايت
املطلوبة ،فقد كانت النتائج املتحصل عليها خالل السنوات2009) ،2010، (2011هامة فيما
يتعلق ابلتغريات احلاصلة يف القطاع وحتسن التغذية جملموع السكان ،لكن و بفعل التبعية القوية للموارد
البرتولية ميكن ألي أزمة أو حتوالت ظرفية أن تقلص أو توقف من الدعم املوجه للقطاع ما يعين ضرورة
إنشاء صندوق خاص بتعبئة املوارد املالية الناجتة عن القطاع الفالحي كاحتياطي ملواصلة دعم تنفيذ
الربامج يف حالة أي أزمة مفاجئة.

ب-سياسة االستثمار الزراعي :ال شك يف أن جانبا مهما من مشكلة القطاع الزراعي يف اجلزائر
يعود للسياسات املتبعة منذ بداايت خمططات التنمية ابعتمادها الكامل و اخلاطئ على اسرتاتيجية
التصنيع كنهج لسياسة تنمية غري متوازنة تويل قطاع احملروقات و بعض الصناعات الثقيلة كل األمهية
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بينما هتمل متاما القطاعات األخرى خصوصا تلك املرتبطة ابالستهالك اجلماهريي الواسع كالقطاع
الفالحي و الصناعات الغذائية )(5فحىت مطلع الثمانينيات ظلت خطط التنمية تعرف حتيزا واضحا
لصاحل قطاع الصناعة ،صحيح أن القطاع الفالحي استفاد على غرار القطاعات األخرى من حصص
مالية خالل تلك املخططات لكن حصته كانت متواضعة و ما فتئت ترتاجع و خاصة خالل الفرتة
 ،1967- 1979و يضاف إىل ضعف االعتمادات املالية املخصصة للقطاع الفالحي أن املنجز
منها كان منخفضا أيضا سيما خالل املرحلة ، 1970- 1979و حىت بعد تراجع سياسة التصنيع
لصاحل القطاعات األخرى بعد الصدمة البرتولية بقي حجم االستثمارات املخصص لتنمية القطاع
الزراعي غري كافيا حيث بلغت االعتمادات املالية املخصصة هلذا القطاع سنة  1990مبلغ11000
مليون دينار جزائري بينما بلغت يف الصناعة  33900مليون دج ،و بلغت يف  1993حوايل
24300مليون أما يف الصناعة فقد قدرت حبوايل  100100مليون دج ،و من خالل هذه األرقام
يتضح أن نسبة الزراعة من االعتمادات املالية ابلنسبة إىل االقتصاد الوطين ككل كانت تقارب
9.67%يف عام ، 1990و  9.92%عام ، 1993وهي نسب تبني ضعف نصيب القطاع
الزراعي من االعتمادات املالية مقارنة ابلقطاع الصناعي.
و ما جيدر ذكره يف هذا اإلطار أن ما يواجهه اإلنتاج الزراعي من خماطر إمنا يؤثر بشكل واضح يف
إحجام كثري من املستثمرين عن دخول ميدان اإلنتاج الفالحي.

جـ -سياسة التسويق و األسعار :لقد كان للتغريات السريعة و غري الشاملة يف أسلوب تسويق

املنتجات الزراعية غري احليوانية ابستثناء احلليب ،و اقتصار حتديد األسعار منذ سنة  1982على
احلبوب و البقول اجلافة )(6آاثر سلبية للغاية على اإلنتاج الفالحي ،حيث أدى عدم مشول نظام حتديد
األسعار جلميع القطاعات و جلميع املنتجات الزراعية إىل توجه املنتجني الزراعيني حنو إنتاج السلع
الزراعية التجارية و املدرة لدخول عالية و ذلك على حساب املنتجات املعاشية ،و منذ بداية االنفتاح
االقتصادي و تشجيع االستثمار اخلاص احتكر الوسطاء اخلواص جتارة اخلضر و الفواكه داخليا و
خارجيا و حلت مجيع هيئات توزيع اخلضر و الفواكه العمومية ،و ترتب على ذلك آاثر سلبية على
املستهلكني و املنتجني الزراعيني و حىت على اإلنتاج الزراعي حيث أصبح سوق اخلضر و الفواكه
يتسم ابلفوضى.

 .2مشاكل و معوقات أخرى :
ميكن تصنيفها إىل:
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أ-معوقات طبيعية :أمهها:

قلة املساحة الصاحلة للزراعة :فكما هو معلوم أن أغلب مساحات اجلزائر عبارة عن صحراء،فاألرض املستعملة يف الزراعة تشكل حوايل  21%فقط من املساحة اإلمجالية للبالد ،و نسبة املساحة
املرتوكة من امجايل الرقعة الزراعية زادت نسبتها من  50.4%عام  1990و إىل  58.3 %عام
1993مث  66.1%عام1994(7).
-معوقات تتعلق ابملوارد املائية :تعتمد معظم املساحات الزراعية يف ريها على األمطار و ذلك رغم

ندرة هذه األخرية و تذبذب سقوطها من حيث الكمية و الكثافة و حدة اهلطول ،إضافة إىل عدم
انتظام توزيعها من منطقة إىل أخرى ،فاملناطق الشمالية الساحلية تتميز بنسبة أمطار ترتاوح ما بني
800- 1200مم سنواي خاصة يف املناطق الشمالية الشرقية ،أم يف أقصى اجلنوب فإن هذه النسبة
ال تتجاوز  150مم سنواي و ابلنسبة للمناطق الداخلية فإن الكمية ترتاوح بني  250- 450مم
سنواي) ،(8بينما تعاين املناطق الشمالية الغربية يف كثري من األحيان ظاهرة اجلفاف تليها ابلدرجة الثانية
منطقة الوسط.

ب – معوقات تكنولوجية:

-معوقات تتعلق مبستلزمات االنتاج :يستخدم اإلنتاج الزراعي احلايل كميات قليلة من األمسدة

الكيماوية و البذور احملسنة و املبيدات و اجلرارات و اآلالت الزراعية خاصة يف ظل ارتفاع أسعارها
نتيجة رفع الدعم عنها ،كما أنه يستخدمها استخداما سيئا.

-مشاكل اإلرشاد و البحث الزراعي :إن السمة الغالبة للسياسة الفالحية هي كوهنا مل تتم وفقا

لسياسات البحث و اإلرشاد الفالحي و نتائج البحوث الزراعية ،و احلقيقة أن هذا الوضع ليس حمض
الصدفة بل هو نتيجة منطقية للدعم املتواضع جدا الذي ختصصه اجلهات املعنية للباحثني ،حيث
تشري اإلحصائيات إىل أن النفقات احلكومية اليت خصصت للبحث يف كل امليادين مل تتجاوز
)(9
0.9%من إمجايل امليزانية العامة للدولة ،و نصيب الفالحة مل يتعدى  0.33%من ميزانية الدولة.

جـ  -معوقات تتعلق ابملوارد البشرية :يعاين القطاع الزراعي من مشكلة عدم التوازن بني العرض

و الطلب يف سوق العمالة الزراعية ابعتبار هذا القطاع غري مغر مما جيعل اإلقبال عليه ضعيفا ،حيث
اخنفضت اليد العاملة يف القطاع الزراعي حبوايل  14%بني عام  2004و، 2005كما أنه و بسبب
الوضعية غري املشجعة للعمل الزراعي اندرا ما يقبل الطلبة على التكوين يف هذا القطاع ،كما أن
الطلبة الذين يلتحقون مبعاهد التكوين الفالحي اندرا ما يكملون تكوينهم ،و إذا أكملوه فإهنم ال
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يزاولون نشاطا فالحيا ،فمثال من بني  100متخرج من املعاهد الفالحية فإن  40منهم فقط
)(10
يستمرون يف هذا امليدان.
احملور الثالث :عالجات مقرتحة:
ميكن أن تتضمن سياسات حتسني اإلنتاج الزراعي العناصر األساسية التالية:
أ-التوسع الزراعي األفقي من خالل زايدة الرقعة الزراعية ألي حمصول ،و يتحقق ذلك عن طريق
استصالح األراضي خاصة يف اهلضاب العليا و املناطق الصحراوية ،و توفري املصادر املائية للري ما
يعين ضرورة ترشيد استهالك املياه عن طريق تطبيق أنظمة الري ابلتنقيط.

ب-التوسع الزراعي الرأسي من خالل زايدة إنتاجية املوارد الزراعية املتوفرة ابستخدامها أبسلوب أكثر

كفاءة ،من خالل إدخال األساليب اإلنتاجية املالئمة و وسائل اإلنتاج احلديثة من سالالت عالية
اإلنتاجية و بذور ممتازة و عتاد فالحي متطور ،و أمسدة عضوية إىل جانب هذا ال بد من التشجيع
على زراعة األحزمة اخلضراء حول املناطق املعرضة للكثبان الرملية حلماية األراضي الزراعية من التصحر
و إتباع دورات زراعية تكفل تعاقب حمصولني مما يسمح بتجديد خصوبة الرتبة و التخلي عن اسرتاحة
األرض.

جـ -توفري املناخ املشجع الذي جيعل الفالحني حيسنون من مستوى اإلنتاج الزراعي و ذلك بـ :

 ضرورة تبين سياسة تنموية ريفية هتدف إىل تقليص التفاوت الواضح بني الريف و املدينةترتكز ما أمكن على حتويل األرايف إىل مراكز جذب للسكان من خالل إنشاء بىن حتتية
خمتلفة و توفري املرافق و اخلدمات األساسية يف األرايف.
 ضرورة االهتمام ابلقوانني اليت تنظم العقارات ملا يف ذلك من آاثر مهمة على اإلنتاجيةالفالحية.

 احلصول على مدخالت اإلنتاج ابلكمية و النوعية اليت توصي هبا املؤسسات البحثية واإلرشادية بصورة ميسرة و يف األماكن القريبة و األوقات املناسبة.

 -توفري التمويل الضروري وفق ميكانيزمات سريعة و سهلة و شفافة ،مع دعم أسعار فائدة

القروض الفالحية عموما و الفالحة االسرتاتيجية" كاحلبوب و احلليب "على وجه
اخلصوص.
 الوصول إىل األسواق قصد بيع املنتجات بيسر و سهولة و أبسعار جمزية.140
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-إقامة عالقات تكامل و ارتباط أمامية و خلفية بني الصناعة و الزراعة.

 -العمل على تنويع املناطق اجلغرافية املستورد منها للتقليل من حدة التبعية.

العمل على إقامة خدمات التنمية الكافية و املستدامة للقطاع الفالحي من طرق ووسائل نقل و ختزين و مراكز حبث ...اخل مبا يستدعيه ذلك من زايدة اإلنفاق االستثماري.

د -ضرورة إقامة تكامل مغاريب و عريب ،فكما هو معلوم أن إمكانية حتقيق أمن غذائي يف ظل
االنغالق و العزلة يعترب شيء مستحيل ،و عليه من الضروري على اجلزائر أن تشكل مع غريها من
الدول املغاربية و العربية قطبا اقتصاداي ملواجهة منافسة الدول املتقدمة ،و من أقرب التكتالت اليت
ميكن للجزائر املسامهة يف تكوينها هي" إحتاد املغرب العريب " UMAو الذي تتوفر يف دوله شروط
عدة جتعلها مؤهلة للنجاح يف إطار التكامل خاصة قضية التباين يف إنتاج الغذاء فمنها ما حيقق فائضا
يف بعض املنتجات و منها من يعاين نقصا يف تلك املنتجات.
خامتة :
مع تواصل اتساع الفجوة على نفس املنوال احلايل فإن مشكلة األمن الغذائي يف اجلزائر سوف تتأزم يف
السنوات القادمة ،و إذا ما صاحب الطلب املرتفع على الغذاء ندرة يف العمالت الصعبة و املتأتية من
احملروقات جراء نضوب هذه األخرية فانه ميكن تصور املشكلة اليت ستحدث و ما تنطوي عليه هذه
املشكلة من مضمون ابلنسبة لألمن الغذائي بشكل خاص و األمن االقتصادي و القومي بشكل عام،
فاملشكلة ليست جمرد مشكلة جتارية تؤثر على امليزان التجاري فحسب بل هي مشكلة اقتصادية تؤثر
على جممل التنمية االقتصادية و مشكلة سياسية يف مرحلتها الراهنة ،لكون توفري الغذاء املطلوب
املستورد أصبح معرضا اىل الكثري من احتماالت الضغوط السياسية ،فمن ال ميلك غذاءه ال ميلك قراره
و من ال ميلك قراره ال ميلك مصريه و جيد نفسه ضحية لعبة األمم ،و من هنا يقتضي وضع اجلزائر
املتصف ابخلطورة يف الوقت الراهن إعادة النظر يف السياسة الزراعية حىت تتوفر مقتضيات األمن
الغذائي ،مبا يعنيه ذلك من احلد من الفجوة الغذائية من خالل ضرورة توجيه السياسات املقرتحة إىل
العمل على زايدة مستوى اإلنتاج الزراعي و االرتقاء إبنتاجيته خاصة من املواد الغذائية األساسية و
ترشيد واردات الغذاء و تنويع مصادره.
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4وزارة الفالحة و التنمية الريفية ،االستثمارات و الشراكة يف امليدان الفالحي ابجلزائر -التجديد الفالحي و الريفي،2008.
5مسيكة بوفامة  ،فوزية غريب "،اإلصالحات يف قانون االستثمار اجلزائري و أتثري ذلك على مناخ االستثمار" ،جملةعلوم االقتصاد و التسيري و التجارة ،العدد ، 15جامعة اجلزائر، 2006،ص25.
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:ملخص

 ابستعراض أهم املقاييس واملؤشرات،يهدف هذا البحث إىل اقرتاح منوذج ميكن من خالله تقييم األداء السياحي
 وقد اعتمدت هذه الدراسة على حتليل املعطيات اخلاصة،اليت ميكن من خالهلا تقييم أداء القطاع السياحي
، واملنشورة من قبل وزارة السياحة للجمهورية اجلزائرية1522  إىل1520 ابلسياحة يف اجلزائر للفرتة املمتدة بني
وقد كان من أهم نتائج هذه الدراسة عدم وجود أداة إسرتاتيجية ميكن من خالهلا الوقوف على مدى حتقيق
األهداف املرجوة من والكشف عن االحنرافات يف حينها لتصحيحها هو ما حاولت الباحثتني اقرتاحه يف هذه
.الورقة
. بطاقة األداء املتوازنة، تقييم األداء السياحي، األداء السياحي:الكلمات املفتاحية
Abstract:

The aim of this research paper is to propose a model that enables to evaluate
tourism performance by showing up the most important standards and
indicators tha enable to evaluate the performance of the tourism sector. This
study was based on the analysis of tourism data in Algeria for the period
2013-2014, that was published by the Tourism Ministry of the Algerian
Republic. One of the most important results of this study was the absence of
a strategic tool which helps to determine the extent to which the desired
objectives are achieved and to detect the deviations at the right time in order
to correct them. So that the both of researchers attempted to propose in this
paper.
Keywords: Tourism Performance, Evaluation of Tourism Performance,
Balanced Scorecard.
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مقدمة:
ميثل القطاع السياحي إحدى القطاعات االقتصادية اليت تستحوذ على اهتمام كبري من قبل
دول العامل كافة واملنظمات واهليئات الدولية واإلقليمية ،والباحثني يف ظل التغريات والتحوالت
االقتصادية العاملية ،وذلك بسبب دورها احملوري يف اإلنتاج والتشغيل وإدرار الدخل واالبتكار
والتقدم التكنولوجي ،عالوة على دورها يف حتقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية جلميع الدول.
إن النمو الكبري الذي شهده العامل يف السنوات اخلمس عشرة األخرية للمقاصد السياحية قد
أدى إىل تزايد تنافس الدول فيما بينها الستقطاب السياح ،وقد ترافق هذا مع سعي الدول
املصدرة للسياح إىل تقليص الرحالت املغادرة من مواطنيها والرتويج للسياحة الداخلية مبا يكفل
توازان أفضل مليزان مدفوعاهتا السياحي ،وذلك من خالل حتسني أدائها السياحي وانتهاج
األساليب اإلدارية احلديثة لتقييمه.
واجلزائر كغريها من الدول أصبحت تسعى جاهدة لتطوير وتنمية السياحة لديها من خالل
انتهاجها إسرتاتيجية أطلقت عليها تسمية خمطط التهيئة السياحية يف أفق  ،1515وعلى الرغم
من اهتمام هذا املخطط وتركيزه على توفري اهلياكل القاعدية للسياحة وحتسني جودة اخلدمات
السياحي ة ،إال أن ما يعاب على هذا املخطط عدم تضمنه على أداة إسرتاتيجية للرقابة على األداء
السياحي.
ويهدف هذا البحث إىل اقرتاح منوذج ميكن من خالله تقييم األداء السياحي ،ابستعراض أهم
املقاييس واملؤشرات اليت ميكن من خالهلا تقييم أداء القطاع السياحي ،والسؤال الذي يطرح نفسه
هنا :هل ميكن تقييم أداء القطاع السياحي ابستخدام بطاقة األداء املتوازنة؟

ولإلجابة على اإلشكالية املطروحة اعتمدت الباحثتني على حتليل املعطيات اخلاصة ابلسياحة يف
اجلزائر للفرتة املمتدة بني  1520إىل  1522واملنشورة من قبل وزارة السياحة للجمهورية
اجلزائرية ،.وقد مت تقسيم البحث إىل حماورين أساسيني:
احملور األول :تقييم األداء السياحي ابستخدام بطاقة األداء املتوازنة.
احملور الثاين :منوذج مقرتح لتقييم األداء السياحي يف اجلزائر من منظور أبعاد بطاقة األداء املتوازنة.
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 - Iتقييم األداء السياحي ابستخدام بطاقة األداء املتوازنة:

 -1مفهوم تقييم األداء السياحي :يعرف تقييم األداء السياحي حسب روبينز وكانزو
 Robbins .Cenzoعلى أنه « :عملية مرشدة إلمكانية ختصيص املوارد املتاحة للمشروعات
على األنشطة والفعاليات واستثمارها بكفاءة متميزة ابجتاه حتقيق أهدافها ومتيزها يف ميدان
(1 ).
أعماهلا»
ويعرف تقييم األداء السياحي أبنه  ":جمموعة اإلجراءات اليت تقارن فيها النتائج احملققة
للنشاط أبهدافه املقررة ،قصد بيان مدى انسجام تلك النتائج مع األهداف ،بغرض تقدير
مستوى فعالية أداء النشاط ،كما يتم فيه قياس ومقارنة عناصر مدخالت النشاط مبخرجاته ،إىل
جانب دراسة أساليب تنفيذه ،وذلك بغية التأكد من أن أداء النشاط قد مت ضمن ضوابط
املشروعية ،وبدرجة عالية من الكفاءة املعرب عنها بتحقيق أفضل النتائج وأبقل التكاليف واألعباء،
( )2
مع مراعاة ضرورة املسامهة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية".
وقد اصطلح الباحثون على تسمية عملية القياس واملالحظة واملقارنة بعملية تقييم األداء ،واليت
تعترب جوهر عملية الرقابة ،حيث يقول دومينغ  :Edward Demingعندما تقيس ميكنك أن
تدرك ما الذي تفعله ،وعندما تدرك ما الذي تفعله ميكنك الرقابة والسيطرة على أعمالك ،وعندما
تراقب وتسيطر على أعمالك ميكنك حتسينها ،وعندما حتسن من أعمالك ميكنك أن تنجز وحتقق
( )3
أهدافك.
وابلتايل ميكن القول أن عملية تقييم األداء السياحي هي أداة من أدوات الرقابة ،ميكن
بواسطتها معرفة مدى مطابقة العمليات اإلنتاجية السياحية اليت مت إجنازها يف فرتة زمنية معينة
للخطط املوضوعة لتلك العمليات ،ومن مث وضع احللول العلمية والعملية اليت تكفل جتاوز
القصور ،وجتنب االحنرافات أو التقليل من حدهتا مستقبالً ،ويتطلب ذلك معرفة مدى حتقيق
املؤسسة لألهداف املتوقع حتقيقها ،من خالل املتابعة املستمرة لعملياهتا اإلنتاجية سواء من الناحية
الكمية أو النوعية ،مع األخذ بعني االعتبار عناصر املدخالت املادية واملالية والبشرية.

 -2تقييم األداء يف صناعة السياحة :تتم عملية التقييم بتحديد املؤشرات ذات الصلة إلظهار
مدى التقدم يف حتقيق األهداف احملددة سابقاﹰ وتوفري املعلومات الختاذ القرارات ،على أن تكون
( )4
هذه املؤشرات:
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 مفيدة :هل املؤشرات اليت وضعت مفيدة حقا يف صنع القرار؟ هل أهنا ختدم جمموعةواسعة من املستخدمني؟ هل ستسمح بتقييم التغريات الفعلية النامجة عن اإلجراءات اليت اختذت؟

 -موثوقة :هل مصادر املعلومات آمنة ومعرتف هبا؟ هل منهجية البحث صحيحة؟ هل

تؤدي إىل الوصول إىل نتائج دقيقة؟

 -املستهدفة (التاريخ) :مىت يكون الوقت مناسب للحصول على النتائج؟

 قابلة للمقارنة :هل املؤشرات توفر بياانت قابلة للمقارنة مع شركات أو منظمات أخرىمماثلة أو حىت مع دول أخرى؟ كما أن استخدام تصنيفات موحدة جلمع املعلومات تسهل املقارنة
بني النتائج.وبعد حتديد املؤشرات ،جيب علينا أيضا حتديد معامل اجملموعة ،مبا يف ذلك:
 -الرتدد :ما هي املعلومات املطلوبة؟ شهراي؟ كل ثالثة أشهر؟ سنواي؟

 املشاركة :من سيشارك يف عملية (مقدمي املعلومات واملستخدمني)؟ الذي سيكونمسؤوال عن مجع املعلومات؟  ،وتعترب الشراكة بني أصحاب املصلحة عنصر هام يف جناح عملية
التقييم .،وذلك إلجياد احللول اليت تساعدهم على حتقيق أهدافهم.

 -3مفهوم بطاقة األداء املتوازنة :تعترب بطاقة األداء املتوازنة وسيلة لتحديد أهداف دورية
للمؤسسة ،حبيث ال يطغى جانب واحد على هذه األهداف ،ففي كثري من األحيان يكون
لألهداف املادية نصيب األسد من األهداف اليت يضعها هلا املدراء للعام أو األعوام القادمة ،وهو
ما قد يؤدي إىل نتيجة سيئة على املدى البعيد ،ليس ذلك بسبب قلة أمهية األهداف املادية،
ولكن لوجود أشياء أخرى جيب االهتمام هبا ،وإال واجهت املؤسسة عدة صعوابت على املدى
البعيد.
فإذا كان من املهم جداﹰ أن حتاول املؤسسة زايدة صايف الربح والعائد على االستثمار ،فإنه
عليها يف مقابل ذلك احملافظة على متيزها فيما تقوم به ،وحتاول إرضاء العمالء وحتاول تطوير
( )5
نفسها ،حىت تكون قادرة على املنافسة على املدى البعيد.
ويرجع كل من أتريل  P.Atrillوماكالين  E.McLaneyسبب تسمية بطاقة األداء
( )6
املتوازنة مبصطلح أمنوذج األداء املتوازن إىل ثالثة أسباب رئيسية تتمثل يف:
 أن بطاقة األداء املتوازنة تستهدف حتقيق توازن بني املقاييس اخلارجية املتعلقة ابلعمالء
واملسامهني واملقاييس الداخلية املتعلقة ابلعمليات الداخلية والتعلم والنمو.
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 أن بطاقة األداء املتوازنة تستهدف حتقيق توازن بني املقاييس اليت تبني النتائج من قرارات
سابقة ،واليت يطلق عليها مؤشرات اتبعة  Lag Indicatorsواملؤشرات اليت تساعد على التنبؤ
ابألداء املستقبلي وحترك األداء حنو االجتاه املطلوب ،واليت يطلق عليها مؤشرات قائدة Lead
.Indicators

 هتدف بطاقة األداء املتوازنة إىل حتقيق توازن بني املقاييس املالية املادية ،واملقاييس غري
املالية املعنوية ،فقد وصف روبرت كابالن وديفيد نورتن بطاقتهم مبصطلح املتوازنة لتمييزها عن
املقارابت التقليدية اليت هتيمن عليها املؤشرات املالية ،ويرتكز نظامهم على أربعة جماالت
إسرتاتيجية وهي :املايل ،والعمالء ،والعمليات الداخلية والتعلم التنظيمي ،ويهدف إىل توفري نظرة
متعددة األبعاد يف حتديد إطار دقيق لتطوير اإلسرتاتيجية ومنهجية وضعها حيز التنفيذ وضمان
متابعتها.

 -4مكوانت بطاقة األداء املتوازن يف اجملال السياحي :

 الرؤية :وتعرب اآلفاق املستقبلية للقطاع السياحي عما يريد أن يصري عليه القطاع يف
املستقبل وهو ما يصطلح عليه ابلرؤية.

 الرسالة :يكمن الغرض من وضع رسالة يف اجملال السياحي يف إبراز ما الذي مييزها عن
القطاعات األخرى من خالل توضيح منتجاهتا وخدماهتا واحتياجات السياح.

األهداف :وهي تشكل جوهر البطاقة حيث يتم حتديد األهداف وقياس النتائج احملققة لتقييم
مدى مطابقة هذه النتائج مع األهداف املسطرة يف اجملال السياحي ،مث القيام ابإلجراءات
التصحيحية املناسبة ،تتمثل خصائص األهداف السياحية اجليدة يف:
 أن تكون حمددة وقابلة للقياس،
 أن تكون قابلة للتحقق يف ضوء املوارد املتاحة،
 أن تكون واقعية ال طموحة جدا،
 أن ترتبط إبطار زمين حمدد.
 -5مؤشرات تقييم األداء السياحي :عندما حيني الوقت لوضع مؤشرات األداء جلهة أو منطقة،
هناك حاجة إىل التفكري األويل حول عملية تقييم األداء ،لنأخذ حكم موضوعي على مدى حتقيق
األهداف اليت تتدفق من مستوى حمدد مسبقاﹰ ،من خالل سياسة أو برانمج أو إسرتاتيجية معينة.
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وتبدأ عملية التقييم بوضع األهداف ،وضع خطة أو إسرتاتيجية أو برانمج معني ،هذه اخلطوة
ذات أمهية قصوى ألهنا هي األساس لتطوير عملية التقييم واختيار آليات ومؤشرات األداء ،كما
جيب أن تعكس األهداف احملددة ابلضرورة اهتمامات الصناعة السياحية أبكمله ،وتشمل ابعاد
البطاقة ما يلي:

 احملور املايل :نظرا لألمهية الكبرية واملطلقة وللدور البارز للمقاييس املالية يف عملية تقييم األداء،اشتملت مناذج بطاقات األداء املتوازن على اختالفها وتعددها على احملور املايل وتتمثل أهم
مؤشرات احلور املايل يف اجملال السياحي يف ما يلي:
* املقبوضات والدخل السياحي.
* منو معدالت اإلنفاق السياحي.
* مسامهة السياحة يف الناتج اإلمجايل احمللي.
* مسامهة السياحة يف الصادرات من السلع واخلدمات.
* أعداد فرص العمل املباشرة يف القطاع السياحي وغري املباشرة يف القطاعات األخرى.
* معدل منو االستثمارات السياحية احمللية واألجنبية.
 -حمور العمالء ( السياح ) :إن االعتماد على تقييمات العمالء للخدمات السياحية جيعل

املنظمات السياحية حتدد بعض املقاييس واملؤشرات اليت تقيس مدى رضاهم ،حبيث تنظر هذه
املنظمات إىل نفسها بعني عمالئها ،إذ تعد خدمة العمالء عامل النجاح للحكم على أدائه،
وتعترب السياحة من اجملاالت االقتصادية احليوية للكثري من الدول ،سواء املتقدمة أو النامية ،ويعد
الفرد فيها الدور األكرب يف ذلك ،من خالل وعيه املستمر النابع من ثقافة سياحية مبنية أساسا
على ضرورة استقطاب السياح ابستمرار ،كما يلعب اإلرث السياحي وما متلكه الدولة من
إمكانيات ومواقع سياحية العامل األساسي يف جلب عدد كبري من السياح ،ومن املؤشرات
األساسية اليت تتعلق هبذا احملور هي:
سنواي -إرضاء
 أسعار اخلدمات مقارنة ابملنافسني - ،معدالت النمو يف عدد القادمني والسياح ًالسياح من خالل تقدمي منتجات أو خدمات جديدة - ،درجة االستجابة لشكاوى السياح- ،
والء السياح - ،احلصة السوقية -،مدة االستجابة لطلب السياح -أعداد الزوار للمتاحف-،
أعداد الزوار يف املواقع األثرية - ،أعداد الزوار للمعامل التارخيية -أعداد الزوار ملدن التسلية -أعداد
الزوار للمنتزهات الوطنية وحدائق احليواانت -أعداد الزوار للمناطق السياحية األخرى.
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 حمور العمليات الداخلية :ويقصد هبا مجيع األنشطة والفعاليات الداخلية احليوية اليت تتميز هبااملنظمة عن غريها ،واليت يتم من خالهلا مقابلة حاجات العمالء وغاايت وأهداف املالكني ،كما
أن أهداف العمليات الداخلية تسلط الضوء على العمليات األكثر أمهية لنجاح إسرتاتيجية
األعمال.
ومن أهم املؤشرات اليت تقيس أداء العمليات الداخلية يف جمال السياحة ما يليب:
 أعداد الفنادق يف كل منطقة سياحية  -أعداد الفنادق غري السياحية  -أعداد الغرف الفندقية أعداد األسرة الفندقية أعداد املطاعم السياحية  -أعداد املكاتب السياحية  -أعداد حمالتالتحف والصناعات التقليدية واملشغوالت السياحية -أعداد احلافالت السياحية -أعداد كراسي
اإلطعام -النمو يف عدد العاملني يف قطاع السياحة.
 -حمور التعلم واإلبداع ( املوارد البشرية ) :ويتعلق هذا حملور ابلقدرة على تطوير خدمات

جديدة وتعلم أو ابتكار تكنولوجيا متقدمة وتطبيق سياسات إدارية حديثة ،ويتم الرتكيز يف هذا
اجملال على أبعاد تتعلق بكيفية زايدة وتنمية قدرات العاملني من خالل الدورات التدريبية ،وعادة
ما يتم تقييم هذا البعد من خالل ما يلي:
 أعداد األدالء السياحيني -،االلتزام ابملبادئ األخالقية - ،التدريب (ساعة  /سنواي)-،توفري املهارات املطلوبة -.التطور يف مستوى األداء -،قياس مستوى الرضا العام -،معدل اإلنفاق
على التدريب.
حيث يتم اختيار العنصر البشري وفق ضوابط سياسية وإدارية وكذا معرفية حمددة ،ونظرا هلذا
االعتبار اهلام فاشرتاك الفرد وإحساسه مبسؤوليته الكبرية ومسامهته الفعالة يف حتقيق هذا املبتغى
واملتمثل يف كسب عدد أكرب من السياح ،ينبغي أن تولد لدى الفرد ثقافة سياحية ابحملافظة على
اإلرث الكبري وكذا كيفية خدمة السائح.
 -احملور البيئي :إن احملافظة على التوازن البيئي يف مشروعات وبرامج التنمية اإلقليمية هو اهلدف

الذي جيب التمسك به بشكل دائم ،وترتبط حتليل اآلاثر البيئية مبا أصبح يعرف بتقييم األثر البيئي
للمشروعات وخاصة يف اجملاالت السياحية ،وذلك من خالل حتديد نتائج تدخل اجلانب البيئي
يف األنشطة التنموية ،ويعرف األثر البيئي على أنه النتائج االجيابية أو السلبية املرتتبة على التغريات
اليت حتدث يف خصائص النظام البيئي بفعل نشاط أو جمموعة من األنشطة الطبيعية أو غري
) (7
الطبيعية.
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ويرى جونسون  Johnsonأنه ميكن استخدام بطاقة األداء املتوازن يف اختيار وتطوير
مؤشرات األداء البيئي ،حبيث تدخل ضمن حمتوى األهداف اإلسرتاتيجية للمنظمة ،وخللق حوافز
للتحسني املستقبلي لتلك املؤشرات على املدى الطويل جيب تطوير املقاييس الواعدة اليت ميكن
) (8
تتبعها بسهولة يف األجل القصري.
ومن األساسيات املستخدمة يف اختيار املؤشرات املالئمة كالتوافق البيئي ،والقابلية للمقارنة
دوليًا ،والقابلية لتطبيق املعلومات اليت يوفرها املؤشر ،وميكن تلخيص خصائص املؤشرات البيئية
( 9) :
فيما يلي
 أن توفر صورة ذات داللة لألحوال البيئية والضغوط على البيئة. أن تكون بسيطة وسهلة التفسري. أن تعتمد على معايري دولية توفر أساس للمقارنة. أن يتم توثيقها بكفاءة وجبودة ملموسة. أن يتم حتديثها على فرتات منتظمة وفقا إلجراءات موثوقة.()10
وتتمثل جماالت تقييم األداء البيئي يف:
 املؤشرات البيئية الطبيعية :من حيث تعديل خصائص الغالف اجلوي وأشكال

سطح األرض والرتبة والنظم احليوية ،البنية األرضية واملائية وكفاءة استعماالت الطاقة.

 املؤشرات البيئية االجتماعية :وتضم التغريات يف اخلصائص السكانية والصحة

والسالمة العامة والنشاطات السكانية واجتاهات اجملتمع.

 املؤشرات البيئية اجلمالية :وما حتويه من تغريات على اخلصائص اجلمالية ملناطق

التعدين واحلدائق واحملميات واملناظر الطبيعية واملواقع األثرية.

 -6اخلريطة اإلسرتاتيجية :يشري منوذج بطاقة األداء املتوازن اليت وضعها كل من كابالن ونورتن
إىل وجود عالقة السبب والنتيجة بني حماور البطاقة بطريقة متسلسلة ،فاخلريطة االسرتاتيجية تبني
كيف ميكن للمحاور األربعة من البطاقة واملتمثلة يف التعلم والنمو ،العمليات الداخلية ،العمالء
()11
وقيمة األداء املايل أن تؤثر يف بعضها البعض وفق عالقة السبب والنتيجة.
 -IIIمنوذج مقرتح لتقييم األداء السياحي يف اجلزائر من منظور أبعاد بطاقة األداء املتوازنة:
 -1الرؤية :من أجل تنمية سياحية مستدامة يف اجلزائر.
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 -2الرسالة :أن تكون اجلزائر مقصدا سياحيا ذو مكانة عاملية وإقليمية عالية ينمو بشكل
مستدام.

 -3األهداف :حىت تساهم السياحة كصناعة هامة يف حتسني امليزات التنافسية العامة لالقتصاد
الوطين كتنمية املهارات واملعارف للموارد البشرية ،ويف حتسني البيئة االقتصادية ،ورفع حس
الضيافة واحلفاظ على الرتاث الوطين ،وحتقيق تنمية متوازنة للمناطق مع تطوير وحتسني صورة
اجلزائر من خالل تقدمي خدمات متفوقة يقدمها جهاز مبستوى رفيع من التأهيل ،تبنت الدولة
املخطط التوجيهي للتنمية السياحية الذي يعد مرجعا لسياستها اجلديدة يف تطوير القطاع
السياحي ،كما يعد جزءا من املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم يف آفاق  ) SDAT ( 0202ابعتباره
املرآة اليت تعكس لنا مبتغى الدولة فيما خيص التنمية املستدامة و ذلك من أجل الرقي االجتماعي
واالقتصادي على الصعيد الوطين طيلة العشرينية القادمة ،وقد حدد هذا املخطط مخسة أهداف
()12
كربى لتنفيذ سياسة جديدة وهـي:
 ترقية اقتصاد بديل للمحروقات.
 تثمني صورة اجلزائر وجعلها مقصدا سياحيا ابمتياز.
 تنشيط التوازانت الكربى وانعكاسها على القطاعات الكربى.
 تثمني الرتاث التارخيي ،الثقايف مع مراعاة خصوصية كل الرتاب الوطين.
 التوثيق الدائم بني ترقية السياحة والبيئة.

 -4مؤشرات تقييم األداء السياحي وفق النموذج املقرتح :وتشمل:

 -احملور املايل :وتتمثل أهم مؤشرات احملور املايل يف اجملال السياحي يف ما يلي:

* منو معدالت اإلنفاق السياحي :بدأت الوزارة الوصية على قطاع السياحة خالل سنة ،1555
يف إعداد إسرتاتيجية من أجل تطوير قطاع السياحة يف آفاق  ،1525وخلصت إىل صياغتها
النهائية سنة  1522حتت عنوان ":خمطط أعمال للتنمية املستدامة للسياحة يف اجلزائر آفاق
مشروعا جديد يف آفاق .1520
 ،"1525وأدخلت تعديالت عليه فأصبح
ً
وكان من بني أهداف ها الربانمج تثمني الطاقات الطبيعية والثقافية والدينية واحلضارية ،وحتسني
نوعية اخلدمات السياحية  ،وكذا إعادة االعتبار للمؤسسات الفندقية والسياحية ،واملسامهة يف
التنمية احمللية ،واحملافظة على البيئة والفضاءات احلسنة لتوسع السياحة البيئية من جهة ،ومن جهة
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أخرى تلبية حاجات الطلب الوطين املتزيد ابستمرار هبدف زايدة التدفقات السياحية إىل اجلزائر
والتقليص من عدد املتوجهني إىل اخلارج لقضاء العطل.
ويوضح اجلدول املوايل املشاريع اليت مت اجنازها يف هذا الصدد واملشاريع قيد االجناز خالل سنيت
 1520و.1522
جدول رقم ( :)11وضعية املشاريع السياحية يف هناية .2114

التعيني

مشروع يف
طور االجناز
مشاريع
متوقفة
مشاريع غري
منطلقة
مشاريع مت
اجنازها
اجملموع

سنة 2113

سنة 2114
عدد األسرة عدد
مناصب
الشغل

اجملموع
اإلمجايل
للتكلفة 11

اجملموع
اإلمجايل
للتكلفة 25
 7دج

جمموع
املشاريع

جمموع
املشاريع

عدد
األسرة

عدد
مناصب
الشغل

020

02222

022

02025

12520

220.270

7210

0272

217

22522

2205

10.10

252

70.22 20552

127

22120

2570

20.21

172

00225

12

2270

022

1.02

22

2022

646

34643

43612

266.461

361

342.26 46311 114244

 9دج

275.022 01012

1722

12.25

05.02
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إن اجلدول أعاله ألحسن دليل على تدين وترية االجناز للمشاريع السياحية وذلك إما لعدم القدرة
على اإلجناز يف الفرتة احملددة أو لعدم كفاية األغلفة املالية املخصصة هلا نتيجة سوء التقدير أو
بسبب متاطل شركات املقاولة يف عملية االجناز وهلا مربراهتا .
وقد وصل عدد األسرة املنجزة إىل  2270مبا يعادل  12مشروع مت إجنازه مقابل 02025
سرير يف طور اإلجناز مبا يعادل  022مشروع قيد اإلجناز وهذا خالل سنة 1520
أما خالل سنة  1522وقد وصل عدد األسرة املنجزة إىل  2270مبا يعادل  12مشروع مت
إجنازه مقابل  02025سرير يف طور اإلجناز مبا يعادل  022مشروع قيد اإلجناز
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* دعم اإلنتاج احلريف والصناعات التقليدية :عرف قطاع الصناعات التقليدية توسعا معتربا يف
أعداد األنشطة احلرفية واليت غالبا ما يتم اللجوء إليها لتحسني ظروف معيشة سكان املنطقة ،من
خالل توفري مناصب الشغل و فك العزلة ،والتخفيف من وترية هجرة الشباب.
قد اهتمت اجلزائر بشكل جدي بتدعيم اإلنتاج احلريف وقد سطرت لذلك عدد من الربامج
والسياسات اهلادفة إىل تطوير الصناعات التقليدية واحلرفية وكذا املوارد املالية الكفيلة بتحقيق هذه
األهداف كما يتضح من اجلدول املوايل.
جدول رقم (  :)12دعم اإلنتاج احلريف  ( 2114اقتناء جتهيزات و أدوات لفائدة احلرفيني )
التعيني

عدد

نسبة املستفيدين رجال

املبلغ املخصص

املستفيدين
اجملموع

2222

نسبة املستفيدين
نساء
%62,28

%37,72 685 380 108,08
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ابلرجوع إىل معطيات اجلدول أعاله جند أن عدد املستفيدين من دعم اإلنتاج احلريف بلغ
 2222مستفيد وذلك ب بتخصيص غالف مايل يقدر بـ 685 380 108,08 :دج وحيتل
العنصر النسوي أكرب نسبة من الستفيدين بنسبة  % 62,28ودخول املرأة إىل هذا اجملال من
اببه الواسع ،وذلك بسبب عزوف الشباب عن األنشطة احلرفية واملتمثلة يف صناعة احللي والزرايب
والنسيج واملالبس التقليدية إىل جانب احللوايت التقليدية وصناعة الفخار وغريها من احلرف اليت
من شأهنا أن تساهم يف إنعاش السياحة بصفة خاصة واالقتصاد اجلزائري بصفة عامة.
 -حمور العمالء ( السياح ) :ومن املؤشرات األساسية اليت ميكن استخدامها يف هذا احملور هي:

* معدالت النمو يف عدد القادمني والسياح سنواي :يوضح اجلدول املوايل تدفق عدد السياح يف
السياحة الشاطئية خالل سنة  1520و سنة  1522وهذا حسب إحصائيات وزارة السياحة
والصناعة التقليدية.
جدول رقم ( :) 13تطور عدد السياح يف السياحة الشاطئية ما بني  2113و2114
موسم االصطياف 2113

موسم االصطياف 2114

التعيني
العدد اإلمجايل للشواطئ

022

022

عدد الشواطئ املرخصة للسباحة

025

022

عدد الشواطئ غري املرخصة للسباحة
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الرتدد على الشواطئ

76740701

107987394

إرادات االمتيازات اخلاصة ابلشواطئ

87405960

76564 866
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ابلنظر للجدول السابق الحظنا زايدة يف تدفق عدد السياح يف السياحة الشاطئية بنسبة
 % 25.21يف سنة  1522والذين بلغ عددهم  107987394سائح مقارنة بسنة 1520
والذين بلغ عددهم  76740701سائح ،ويرجع ذلك إىل الظروف األمنية اليت كانت تعاين
منها بعض الدول اجملاورة كتونس ومصر مما أدى إىل عزوف العديد من السياح عن التنقل هلذه
الدول لقضاء موسم االصطياف.
وعلى الرغم من وفرة عدد الشواطئ املرخصة للسباحة والبالغ عددها  022شاطئ إال أن
هذا العدد يعترب ضئيال جدا ابلنظر إىل ما ميكن أن حتتويه هذه الشواطىء من أعداد هائلة من
السياح.
جدول رقم ( :) 14تطور عدد السياح يف السياحة الصحراوية ما بني  2113و2114
سنة 2113

التعيني

هناية نوفمرب 2114

املقيمني

120095

224730

األجانب

6618

21508

اجملموع

126713

246238
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وابلنظر إىل معطيات اجلدول أعاله يتضح أن نسبة السياح األجانب كانت ضئيلة جدا حيث
متثل سوى  % 0.11من جمموع السياح وذلك خالل سنة  ،1520لرتتفع قليال خالل سنة
 1522إىل  ،% 2.20وهو ما يعين أن أغلبية السياح من املقيمني وابلتايل عدم اهتمام
األجانب ابلسياحة الصحراوية اجلزائرية سواء بسبب ضعف النشاط الرتوجيي للنشاط السياحي
الصحراوي أو بسبب عدم توفر اهلياكل القاعدية الضرورية الداعمة واملشجعة للسياحة
الصحراوية.
* تطور عدد السياح يف السياحة احلموية :وإذا كان للسياحة الشاطئية والصحراوية أمهية ابلنسبة
للسياح فإن السياحة احلموية ال تقل أمهية عنها ،فاملعاجلة ابملياه احلموية يف اجلزائر تقليدا يعود
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آلالف السنني :الرومان  ،العرب و بعدهم األتراك ،استفادوا من هذه الثروات احلموية ،املوزعة عرب
كامل الرتاب الوطين.
كما أن معظم املنابع احلموية املشكلة هلذا املخزون ال تزال على طبيعتها ،علما أهنا تتميز
بتنوع خصائصها العالجية ،مما جيعلها قاعدة متينة من أجل تطوير السياحة احلموية ،الشيء الذي
يعطي إمكانيات كبرية لدفع االستثمار يف هذا اجملال.
ونظرا أن احلصيلة احلموية اليت ع ّدت  155منبع محوي يعود اترخيها إىل سنة ،2720
قامت وزارة السياحة و الصناعة التقليدية ابلشروع يف دراسة حتيني هذه احلصيلة ،واليت من شأهنا
حتديد بصفة دقيقة هذه املوارد احلموية هبدف محايتها و استغالهلا ،حيث قامت دائرتنا الوزارية
ابلشروع يف إجناز  12مشروع هتيئة خاصة ابملناطق احلموية ،و املوزعون على  20والية ،من أجل
حتضريها لالستثمار 2( .يف وهران 1 ،يف ميلة 2 ،يف بسكرة 1 ،يف سطيف 0 ،يف خنشلة2 ،
يف تبسة 2 ،يف سكيكدة 0 ،يف تيسمسيلت 2 ،يف جباية 2 ،يف نعامة 1 ،يف طارف و  1يف
سوق اهراس) ،وتتمثل املؤسسات احلموية املستغلة يف:
 املؤسسات العمومية :يوجد مثانية ( )52مؤسسات محوية عمومية (مسرية من طرف
مؤسسة التسيري السياحي –  ،)GESTOURابإلضافة إىل مركز املعاجلة مبياه البحر
بسيدي فرج.
وفيما خيص التسع ( )57مؤسسات العمومية ،مت الشروع خالل سنة  1522يف عملية
أتهيلها و ذلك بعد تسخري الدولة ملبلغ  21مليار دينار جزائري هلذه العملية.
 املؤسسات احلموية اخلاصة :يوجد  25حمطات خاصة ( 2يف سطيف 0 ،يف قاملة2 ،
يف البويرة 2 ،بسكرة و  2يف وهران).

 احلمامات املعدنية التقليدية :يوجد  25مؤسسة موزعة عرب الرتاب الوطين تنشط على
شكل محامات معدنية تقليدية.
حيصل عنه  070منصب شغل ،حيث أن القيمة
إستعاهبا اإلمجالية تقدر بـ  1122سرير ،الذي ّ

اإلمجالية هلذه املشاريع تقارب مخسة ( )50ماليري دينار جزائري 2( .يف قاملة 0 ،يف سطيف1 ،

يف بسكرة 1 ،يف جلفة 1 ،يف وهران 2 ،يف عني الدفلة 2 ،يف خنشلة 2 ،يف ميلة 2،يف ورقلة و
 2يف معسكر).
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ومع تزايد عدد املؤسسات احلموية تزايد معها عدد السياح يف السياحة احلموية ،حيث
يوضح اجلدول املوايل تطور عدد السياح يف السياحة احلموية ما بني  1520و.1522
جدول رقم (  :)16تطور عدد السياح يف السياحة احلموية ما بني  2113و*2114
الفرتة

سنة

2113

سنة

2114

التطور

نوع

املؤمن

العالج

اجتماعيا

املتعاقدين

األحرار

األجانب

860

العدد

98
651

90
464

301555

نسبة
الرتدد

20.10
%

18.40
%

0.20 % 61.30
%

العدد

160
164

128
937

385438

نسبة
الرتدد

23.34
%

18.80
%

1.70 % 56.20
%

1157
8

جمموع

محام

جمموع

الرتدد

عادي

احلموي

491530

2222423

2713 953

686117

3201714

الرتدد

3887 831

العدد

61
513

38
473

83 883

10
718

194587

1173 878 979291

نسبة
التطور

62.35
%

42.52
%

27.81%

1246
.30%

39.60%

43.25% 44.10

%
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* هذه اإلحصائيات ختص  07مؤسسة محوية انشطة ابإلضافة إىل  46محام تقليدي.
تشري اإلحصائيات املتعلقة بتطور عدد السياح يف السياحة احلموية أن نسبة الرتدد لألحرار
بلغت  % 61.30وهي أعلى نسبة مسجلة سنة  1520ليليها املؤمنني اجتماعيا بنسبة
 % 20.10مث املتعاقدين بنسبة  % 18.40وأخريا األجانب بنسبة  % 0.20وهي نسبة
ضئيلة جدا ،أما يف سنة  1522فاخنفضت نسبة الرتدد لألحرار إىل  % 56.20وتبقى أعلى
نسبة مسجلة سنة  1522ليليها املؤمنني اجتماعيا بنسبة  % 23.34مث املتعاقدين بنسبة
 % 18.80وأخريا ارتفاع نسيب يف نسبة تردد األجانب اليت ارتفعت إىل  % 1.70مما يستلزم
على الدولة بذل جهود إضافية لتشجيع استقطاب األجانب يف هذا اجملال.
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* تطور عدد الوافدين والليايل يف املؤسسات الفندقية :يوضح اجلدول التايل تطور عدد الوافدين
والليايل يف املؤسسات الفندقية هناية  1520و .1522
جدول رقم ( ) 16تطور عدد الوافدين والليايل يف املؤسسات الفندقية هناية  2113و .2114
البيان

2113
الوافدين

2114

جمموع غري
املقيمني
جمموع املقيمني

تطور
/2113
2114

2113

تطور
/2113
2114

2114
الليايل

402 028

401 073

% -0,24

994 266

837812

% -15,74

3717 343

3 772 511

% 1,48

5 926 968

6 215932

% 4,88

7 053 744

1,91

اجملموع
املصدر :وزارة السياحة والصناعة التقليدية ،اتريخ اإلطالع  ،1522/52/22موقع انرتنت.
4 119 371

4 173 584

% 1,32

6 921 234
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من اجلدول أعاله تبني أن جمموع الوافدين غري املقيمني للمؤسسات الفندقية  402 028يف هناية
 1520مقابل  252520يف سنة  1522ابخنفاض قدره  ، % 5.12بينما بلغ عدد الوافدين
املقيمني  3 717 343خالل  1520مقابل  3 772 511سنة  1522ابرتفاع قدره .% 2.22
وهو ما يعين أن ما نسبته  % 75.12من الوافدين من جنسيات جزائرية والباقي من
جنسيات خمتلفة.
شكل رقم ( :) 11تطور عدد الوافدين والليايل يف املؤسسات الفندقية هناية  2113و 2114
300,000

عدد االجانب 2013

250,000
عدد االجانب 2014

200,000
150,000

الجزائرين المقيمون
بالخارج 2013

100,000

الجزائريون المقيمون
بالخارج 2014

50,000
0

املصدر :من إعداد الباحثة ابالعتماد على معطيات اجلدول السابق.
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 حمور العمليات الداخلية :ومن أهم املؤشرات اليت ميكن اختيارها لقياس أداء العملياتالداخلية يف جمال السياحة ما يلي:

* أعداد الفنادق يف كل منطقة سياحية :يبني اجلدول التايل وضعية احلظرية الفندقية الوطنية يف

هناية .1522

 التوزيع حسب الطابع :يوضح اجلدول املوايل توزيع الفنادق حسب الطابع السياحي.
جدول رقم ( ) 16توزيع الفنادق حسب الطابع السياحي

الطابع

سنة 2114

سنة 2113
الفنادق عدد

األسرة عدد

الفنادق عدد

األسرة عدد

حضري

798

55 988

872

61 012

ساحلي

219

29 886

209

27 962

صحراوي

94

6 058

60

4547

محوي

46

5 467

26

4259

مناخي

19

1 405

18

1825

اجملموع

1 176

98 804

1185

99605
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حيث جند أن أغلبية الفنادق ذات طابع حضري وبنسبة  % 22.20يف سنة  1520وبنسبة
 % 20.02يف سنة  ، 1522لتأيت يف املرتبة الثانية الفنادق ذات الطابع الساحلي واليت متثل
 % 22.21يف سنة  1520وما نسبته  % 22.20يف سنة  ،1522مث تليها الفنادق ذات
الطابع الصحراوي بنسبة  % 2.77سنة  1520مقابل  % 50.52سنة . 1522
 التوزيع حسب الطابع القانوين :يوضح اجلدول املوايل توزيع عدد املؤسسات الفندقية
حسب الطابع القانوين.

جدول رقم (  :)13التوزيع حسب الطابع القانوين

الطابع
عمومي

سنة 2114

سنة 2113
عدد املؤسسات الفندقية

عدد األسرة

عدد املؤسسات الفندقية

األسرة عدد

65

18 613

65

18 613
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خاص

1 062

74 313

2527

74 744

اجلماعات

42

2 006

54

3 134

احمللية
خمتلطة

07

3 872

07

3114

اجملموع

1 176

98 804

1 185

99605
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يتضح من معطيات اجلدول السابق أن عدد املؤسسات الفندقية التابعة للقطاع اخلاص احتلت
املرتبة األوىل من حيث الرتتيب فقد بلغ عددها  2521فندق بطاقة إيوائية  22020سرير،
لتأيت املؤسسات الفندقية العمومية يف املرتبة الثانية حيث بلغ عددها  20فندق فقط وبطاقة
إيوائية  22220سرير وذلك خالل سنة  ،1520أما يف سنة  1522فازداد عدد املؤسسات
الفندقية التابعة للقطاع اخلاص إىل  2527فندق بنسبة  % 5.22وهي زايدة ضئيلة جد ،ويرجع
ارتفاع عدد املؤسسات الفندقية التابعة للقطاع اخلاص عن تلك التابعة للقطاع العمومي إىل سياسة
اخلصخصة اليت انتهجتها الدولة يف سبيل النهوض ابالقتصاد واخلروج من األزمة ،أما عن عدد
املؤسسات التابعة للجماعات احمللية فعرفت زايدة يف  1522مقارنة ب  1520بنسبة
 ، % 12.02لبقى عدد املؤسسات الفندقية املختلفة على حاله والبالغ  2مؤسسات فندقية.
* أعداد الفنادق وأعداد األسرة الفندقية :عرفت أعداد الفنادق وأعداد األسرة الفندقية تطورا
ملحوظا مقارنة ابلسنوات السابقة إال أنه يف سنيت  1520و 1522شهدت تطورا ضئيال جدا
ومل ميس مجيع أنواع الفنادق ،كما يوضحه اجلدول املوايل.
جدول رقم (  :)19أعداد األسرة الفندقية حسب فئة التصنيف

فئة التصنيف

سنة 2114

سنة 2113
عدد الفنادق

عدد األسرة

عدد الفنادق

عدد األسرة

الفنادق  6جنوم

52

2121

52

2121

الفنادق  4جنوم

50

2255

52

2255

الفنادق  3جنوم

02

0220

07

0217
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الفنادق 2جنوم

22

2250

22

2250

الفنادق  1جنوم

227

25207

227

25207

الفنادق بدون جنمة

202

2252

202

2252

إقامة سياحية  2جنمة

51

022

51

022

إقامة سياحية  1جنمة

52

020

52

020

موتيل /نزل طريق  2جنوم

51

70

51

70

موتيل /نزل طريق  1جنمة

52

05

52

05

نزل ريفي  2جنوم

52

22

52

22

نزل ريفي  1جنمة

52

15

52

15

قرى العطل  3جنوم

-

-

52

122

نزل مفروش '' وحيدة الصنف''

50

72

50

72

نزل عائلي'' وحيدة الصنف ''

25

212

25

212

حمطة االسرتاحة'' وحيدة الصنف''

52

225

52

225

هياكل أخرى موجهة للفندقة

272

7022

272

7022

يف طريق التصنيف

027

22052

055

01222

اجملموع

1166

93314

1136

99616
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ابلنظر إىل اجلدول أعاله يتبني أن هناك عجز كبري يف عدد الفنادق املصنفة ضمن  0جنوم
وحىت  2جنوم واليت تتمركز يف معظمها يف املدن الكربى كالعاصمة ووهران وعنابة ،يف ما تتواجد
الفنادق من الصنفني  0جنوم و 1جنوم بدرجة متوسطة يف الوقت الذي حتتل فيه الفنادق بدون
جنمة املرتبة األوىل من حيث الرتتيب ب  202فندق مبا يعادل  2252سرير وأتيت يف املرتبة
الثانية الفنادق ذات جنمة واحدة واليت بلغ عددها  227فندق أما ابقي األنواع األخرى من
الفنادق واالقامات فكان عددها حمتشما جدا وهذا ابلنسبة للسنتني  1520و.1522
* احلركة اجلمعوية :وميكن إمجال األهداف األساسية للحركات اجلمعوية والدواوين احمللية للسياحة

يف املسامهة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية والسياحية وتشجيع املشاريع ذات
الطابع احمللي والبحث عن مصادر متويلها وهتيئ الدراسات الالزمة هلا ،واحملافظة على املوروث
الثقايف والتارخيي ومحاية البيئة ،إىل جانب املسامهة يف ترقية وتطوير وتثمني املقصد السياحي
والعمل وفق إسرتاتيجية القطاع املعتمدة يف حمتوى املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ،ويوضح
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اجلدول املوايل عدد اجلمعيات اليت استفادت من املنح وعدد الدواوين احمللية للسياحة وكذا عدد
اجلمعيات ذات الطابع السياحي.
جدول رقم ( :)11دعم احلركة اجلمعوية هناية 2114
التعيني

سنة 2113

سنة 2114

عدد اجلمعيات اليت استفادت من املنح

22

20

الدواوين احمللية للسياحة

20

00

مجعيات ذات طابع سياحي

21

25
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بلغ عدد اجلمعيات اليت استفادت من املنح  22مجعية سنة  1520منها  21مجعية ذات
طابع سياحي ،لتنخفض يف سنة  1522إىل  20مجعية منها  25مجعية ذات طابع سياحي ،أما
عن عدد الدواوين احمللية للسياحة  20ديوان سنة  1520لتنخفض إىل  00ديوان سنة .1522
* أعداد املكاتب والوكاالت السياحية :الوكاالت السياحية هي كل مؤسسة جتارية متارس

بصفة دائمة نشاطا سياحيا يتمثل يف بيع مباشر أو غري مباشر رحالت وإقامات فردية أو مجاعية
وكل أنواع اخلدمات املرتبطة هبا .
وتتمثل اخلدمات املرتبطة بنشاط وكالة السياحة واألسفار على وجه اخلصوص يف ما يلي:
 تنظيم وتسويق أسفار ورحالت سياحية وإقامات فردية ومجاعية.
 تنظيم جوالت وزايرات رفقة مرشدين داخل املدن واملواقع واآلاثر ذات الطابع السياحي
والثقايف والتارخيي.
 تنظيم نشاطات القنص والصيد البحري والتظاهرات الفنية والثقافية والرايضية واملؤمترات
وامللتقيات املكملة لنشاط الوكالة أو بطلب من منظميها.
 وضع خدمات املرتمجني واملرشدين السياحيني حتت تصرف السياح.
 اإليواء أو حجز غرف يف املؤسسات الفندقية وكذا تقييم اخلدمات املرتبطة هبا.
 النقل السياحي وبيع كل أنواع تذاكر النقل حسب الشروط والتنظيم املعمول هبما لدى
مؤسسات النقل.
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بيع تذاكر أماكن احلفالت الرتفيهية والتظاهرات ذات الطابع الثقايف أو الرايضي أو غري
ذلك.
استقبال ومساعدة السياح خالل إقامتهم.
القيام لصاحل الزابئن إبجراءات التأمني من كل املخاطر النامجة عن نشاطاهتم السياحية.
متثيل وكاالت حملية و أجنبية أخرى قصد تقدمي خمتلف اخلدمات ابمسها أو مكانتها.
كراء السيارات بسائق أو بدون سائق ونقل األمتعة وكراء البيوت املنقولة وغريها من
معدات التخييم.
وتصنف الوكاالت إىل اآليت وكما هو موضح يف اجلدول:

 الصنف (أ) :موجه لوكاالت السياحة واألسفار الراغبة يف ممارسة نشاطها خصوصا
و/أو حصراي يف السياحة االستقبالية .يقصد ابلسياحة الوطنية جمموع اخلدمات احملددة
يف التشريع املعمول به على مستوى الرتاب الوطين ولفائدة الطلب الداخلي يقصد
ابلسياحة االستقبالية يف مفهوم هذا املرسوم  ،جمموع اخلدمات احملددة يف التشريع
املعمول به على مستوى الرتاب الوطين ولفائدة الطلب اخلارجي .

 الصنف(ب) :موجه لوكاالت السياحة واألسفار الراغبة يف ممارسة نشاطها خصوصا أو
حصراي يف السياحة املوفدة للسياح على املستوى الدويل .
جدول رقم ( :) 11عدد الوكاالت السياحية واألسفار هناية  2113و 2114
سنة 2113

التعيني

سنة 2114

عدد الوكاالت السياحية فئة "ا"

022

220

عدد الوكاالت السياحية فئة "ب"

220

255

عدد الوكاالت السياحية الناشطة

2520

2120

عدد الفروع فئة "ا"

22

21

عدد الفروع فئة "ب"

07

22

عدد الفروع الناشطة

202

222
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من قراءتنا للجدول أعاله يتضح أن عدد الوكاالت السياحية املصنفة ضمن فئة "ا" بلغت
 220وكالة خالل سنة  1522بزايدة قدرها  % 2.70مقارنة بسنة  1520اليت كان عدد
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الوكاالت فيها ضمن هذا الصنف  022وكالة ،بينما عرفت عدد الوكاالت السياحية املصنفة
ضمن فئة "ب" ارتفاعا يف سنة  1522بنسبة  % 22.02مقارنة بسنة  1520أين كان عدد
هذه الوكاالت  220وكالة ليصل عدد الوكاالت الناشطة إىل  2120بزايدة قدرها .% 22.17
أما عن عدد الفروع فئة "ا" فقد بلغت  22فرع يف سنة  1520لرتتفع إىل  21فرع يف سنة
 1522بزايدة قدرها  ،% 2.27بينما بلغ عدد الفروع من فئة "ب"  07فرع سنة 1520
لريتفع إىل  22فرع يف  1522بزايدة قدرها  ، % 2.22ليصل عدد الفروع النشطة خالل
 1520إىل  202فرع بزايدة قدرها .% 2.00
هذه الزايدات احملتشمة يف عدد الوكاالت وعدد الفروع سببه الشروط القانونية اليت تفرضها
الدولة على أصحاب الوكاالت حرصا منها على تقدمي أفضل اخلدمات للسياح ،حيث ختضع
وكاالت السياحة واألسفار للقانون  52-77املؤرخ يف  52أفريل  2777والذي حيدد القواعد
اليت حتكم نشاط وكالة السياحة واألسفار ،والنصوص التطبيقية املتمثلة يف :
 املرسوم التنفيذي رقم  22-1555املؤرخ يف  1555/50/52حيدد شروط وكيفية
إنشاء وكاالت السياحة واألسفار واملعدل واملتمم ابملرسوم التنفيذي  222/25املؤرخ
يف 1525/52/22
 املرسوم التنفيذي رقم  22-1555املؤرخ يف أول مارس  1555حيدد تنظيم اللجنة
الوطنية العتماد وكالة السياحة واألسفار وسريها.
 املرسوم التنفيذي رقم  27-1555املؤرخ يف أول مارس  1555حيدد شروط وكيفيات
إنشاء فروع وكاالت السياحة واألسفار.
 -حمور املوارد البشرية :وميكن تقييم هذا البعد من خالل ما يلي:

* أعداد فرص العمل املباشرة يف القطاع السياحي :يعتمد نشاط السياحة ابلدرجة األوىل
على اليد العاملة وتساهم يف التخفيض من حدة البطالة يف بلد السياحة ،حيث تعمل السياحة
على توليد فرص عمل مباشرة احملدثة من طرف الوحدات السياحية نفسها مثل اإليواء ،املطاعم
والفنادق السياحية ،الوكاالت سياحية ،النقل السياحي ،والتنظيم السياحي إىل جانب الصناعات
التقليدية وغريها ،وغري مباشرة الناجتة عن النشاطات والقطاعات اليت هلا عالقة بشكل أو آبخر
مع القطاع السياحي مثل البناء ،التأثيث،اهلياكل القاعدية وغريها،كما ميكن أن تكون دائمة أو
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مؤقتة،ويوضح اجلدول املوايل مناصب الشغل املستحدثة يف الصناعة التقليدية خالل سنة 1520
.1522/

جدول رقم (  :)12مناصب الشغل املستحدثة يف الصناعة التقليدية خالل سنة 2114/ 2113
الوظائف املستحدثة سنة

اجملال

2113

العدد النسبة %

الوظائف املستحدثة سنة
2114

العدد

النسبة %

الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية

73 571

64

121 622

66

الصناعة التقليدية احلرفية إلنتاج املواد

17 170

12

17 840

16

الصناعة التقليدية احلرفية للخدمات

47 287

34

48 767

26

اجملموع

138 028

100

188 229

100
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ابلرجوع إىل اجلدول أعاله يتضح بشكل جلي ما يوفره القطاع السياحي من مناصب شغل
حقيقية ،حيث بلغ عدد الوظائف املستحدثة  73 571منصب عمل سنة  1520يف جمال
الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية بنسبة  % 02و  47 287منصب عمل يف جمال
الصناعة التقليدية احلرفية للخدمات بنسبة  % 02و17 170منصب عمل يف جمال الصناعة
التقليدية احلرفية إلنتاج املواد أي ما نسبته  ،% 21أما خالل  1522فبلغ عدد الوظائف
املستحدثة  121 622منصب عمل يف جمال الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية بنسبة
 % 22و  48 767منصب عمل يف جمال الصناعة التقليدية احلرفية للخدمات بنسبة % 10
و 17 840منصب عمل يف جمال الصناعة التقليدية احلرفية إلنتاج املواد أي ما نسبته ،% 50
وهو ما يدل على اجتاه األفراد وتركيزهم أكثر على الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية
ألسباب عدة منها امليول إىل الصناعات األكثر رحبية .
* أعداد األدالء السياحيني :يعترب تكوين املوارد البشرية يف القطاع السياحي هو أحد احملاور

الرئيسية لإلسرتاتيجية اليت اعتمدهتا احلكومة ،لضمان وجود إطار أفضل إلدارة وتسيري النشاطات
السياحية ،واليت تعترب واحدة من األدوات الرئيسية يف أي وجهة سياحية ،فاىل جانب التكوين
الذي تقدمه الدولة للشباب يف جماالت حرفية وتقليدية خمتلفة تعمل أيضا على تكوين مرشدين
سياحيني حبيث تتوفر فيهم عدد من اخلصائص اليت جيب أن تتوفر يف املرشد السياحي واليت من
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بينها التحكم يف اللغة واتريخ املناطق األثرية اليت يعمل فيها وغريها ،ويوضح اجلدول املوايل عدد
املرشدين السياحيني املعتمدين خالل سنة .1522
جدول رقم (  :)13عدد املرشدين السياحيني املعتمدين خالل 2114
التعيني

العدد

مرشد وطين

26

مرشد حملي

23
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وابلنظر إىل هذا العدد الضئيل جدا مقارنة مبا تزخر به البالد من مواقع أثرية وطبيعية تتطلب
التعريف هبا لدى السياح خاصة األجانب منهم.
 -احملور البيئي :يف ظل هذه املؤشرات قامت وزارة السياحة بوضع قائمة لتقييم احلالة البيئية من

أجل سياحة مستدامة يف اجلزائر بتطبيق برانمج االستثمارات العامة  ،1252/1525ويوضح
اجلدول املوايل قائمة التقييم للبعد البيئي من أجل سياحة مستدامة يف اجلزائر.
جدول رقم (  :)14قائمة تقييم للبعد البيئي من أجل سياحة مستدامة يف اجلزائر
املعايري اليت جيب مراعاهتا

املؤشرات املمكنة

عناصر القياس

التجديد :هل تسمح السياحة
بتجديد املوارد؟

سحر املناظر الطبيعية؛
استهالك املاء -الكثافة
السياحية.

تطور خصائص املناظر الطبيعية -عدد األايمو كمية املاء -عدد الزوار يف املواقع األكثر
ترددا.

الوقاية  :هل خماطر تدهور البيئة
متحكم فيها؟

املساحات احلساسة -معاجلة املياه -معاجلة
النفاايت  -املخاطر الطبيعية

مراقبة التعمري -فعالية أنظمة التطهري -تواجد مرافق التخلص من النفاايت -قيود
التعمري.

التثمني :هل تثمن السياحة اإلرث
البيئي والثقايف؟

 الشهرة أو السمعة-معلومات  -دعم ومساندة
املشاريع  -عملية البيع.

 + 04االتفاقيات الدولية -القانون- 72
وجود ميثاق اجلودة -وجود إشارات،
مطوايت -تثمني املسكن -املنتجات احلرفية-
الرتدد على نقاط بيع املنتجات احمللية.

إطار احلياة  :هل تساهم -جمال املناظر املختلفة- -التوازن بني املساحات الضوضاء و ما
السياحة يف حتسني إطار جودة احلركة املرورية -تبقى من فضالت -عدد أايم االزدحام
ووجود إجراءات خاصة.
الروائح والضوضاء
وظروف احلياة ؟
املصدر :وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية ،املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ، SDAT 1510
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ويكمن اهلدف من تقييم اآلاثر البيئية لألنشطة السياحية يف تعظيم املنافع االقتصادية والتخفيف
من حدة اآلاثر السلبية النامجة عنها ،كما أن وضع تصميم سياحي أكثر استدامة بيئيا من شأنه
أن يساهم يف حتقيق وفرات يف رأس املال وتكاليف التشغيل من جهة ،ومن جهة أخرى محاية
البيئة واحلفاظ على صحة اإلنسان واملوارد الطبيعية من جهة أخرى.

 -6اخلريطة اإلسرتاتيجية للسياحة يف اجلزائر :من الشكل أسفله يتضح أنه إذا قامت الدولة
بزايدة إنفاقها على تدريب خمتصني يف اجلانب السياحي ،فان ذلك من شأنه أن خيلق مناصب
عمل يف القطاع السياحي وكذا زايدة عدد املرشدين السياحيني مما يزيد من عدد األشخاص
املؤهلني ،سواء إلنشاء فنادق سياحية أو إلنشاء وكاالت سياحية وهو ما يعين زايدة عدد السياح
يف السياحة احلموية والصحراوية والشاطئية مبا حيقق زايدة يف اإليرادات السياحية ومن مسامهة
السياحة يف الناتج االمجايل وكذا يف التنمية السياحية.
شكل رقم (  :)12اخلريطة اإلسرتاتيجية للسياحة يف اجلزائر

املصدر :من إعداد الباحثة بناء على املؤشرات املقرتحة.

اخلـ ـ ـ ـ ـ ـامتة:
على الرغم من التطور امللحوظ يف أعداد السياح ومستوى االستثمارات الذي مت حتقيقه يف
السنوات األخرية إضافة إىل حتقيق توازن أفضل بني اجلودة واألسعار والبدء بوضع اخلطة الرئيسية
للسياحة اجلزائرية ،فإن الوضع الراهن للسياحة اجلزائرية ما يزال من حيث عدد السياح ومستوى
االستثمارات ومعدل اإلنفاق السياحي أقل بكثري مما تستحقه اجلزائر من خالل مزاايها التفضيلية
جهودا كبرية للمحافظة على تلك املزااي ،وتطوير عرضها وتوفري البنية
السياحية ،وهو ما يتطلب
ً
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التحتية السياحية واإلدارية واالقتصادية الالزمة ،مبا يكفل صياغة منتجات سياحية متنوعة ذات
جودة عالية ،ينفذها قطاع سياحي مرتابط ،وتكون قابلة للتسويق والرتويج هلا على الساحتني
الدولية والداخلية ،مع ضرورة حتقيق التوازن املتصاعد بني أعداد السياح والبىن السياحية واألطر
البشرية املدربة الالزمة.
إن االهتمام هبذا القطاع االسرتاتيجي جيعل من الدولة اإلطار األول والفاعل يف وضع
اآلليات املناسبة االستثمار العقالين يف هذا القطاع ،وكل ذلك يصب يف إطار حتقيق تنمية
للمجتمع من خالل االستغالل العقالين للموارد اليت تتحصل عليها اهليئات املختلفة ،خاصة
إقليميا يف تنفيذ العديد من املشاريع التنموية ،واليت يعترب رأس ماهلا العائد من األموال املتحصل
عليها إثر الفاعلية يف امليدان السياحي ،ليكون بذلك القطاع السياحي بديال اسرتاتيجيا عن قطاع
احملروقات ،والذي يعد املصدر األساسي خللق الثروة يف اجلزائر ،خاصة أمام التخبطات اليت يقع
فيها هذا القطاع.
كما أن عملية االستثمار السياحي لوحدها ال تكفي دون بعث السبل الكفيلة بتقييم هذه
االستثمارات وتقييم مدى جناعتها يف خلق الثروة وتدعيم االقتصاد اجلزائري من خالل ترسيخ
نظام فعال من شأنه تدعيم النجاحات وتصحيح اإلخفاقات يف خمتلف اجملاالت السياحية ،ومن
بني هذه النظم بطاقة األداء املتوازنة اليت ميكن استخدامها كوسيلة لتقييم األداء سواء على
املستوى اجلزئي أو املستوى الكلي.
وعليه وبناء على التحليل السابق وقصد النهوض مبستوى جودة القطاع السياحي ابلشكل الذي
حيقق التنمية االقتصادية وملا بديال للمحروقات يف خلق الثروة جيب مايلي:
 وضع أمناط سياحية إضافية تعتمد علي السياحة املستدامة. التطوير الدائم ملعايري اجلودة للسياحة مبا يتفق مع املعايري العاملية. وضع محاية املوارد الطبيعية ضمن أولوايت صناعة السياحة. تعظيم دور القطاع اخلاص وقطاع األعمال يف حتمل عبء االستثمار خاصة. وضع آلية لعالج مشكالت االستثمار يف القطاع السياحي. إعداد الربامج املتكاملة حلماية املناطق الساحلية نتيجة للتدفق السياحي. نشر الوعي السياحي بني املواطنني يف املناطق السياحية اجلديدة. االعتماد على املنتج الوطين من السلع واخلدمات كلما أمكن ذلك167
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، تناولت هذه الورقة العلمية حتليل ودراسة واقع الطاقات املتجددة وأتثريها على التنمية املستدامة يف اجلزائر:ملخص
 إضافة إىل،وهتدف هذه الدراسة إىل اإلملام ابألساسيات املتعلقة ابلطاقات املتجددة والتنمية املستدامة والعالقة بينهما
 ويف األخري إبراز األفاق املستقبلية للطاقات املتجددة يف اجلزائر واهم،تشخيص واقع ومصادر الطاقة املتجددة ابجلزائر
.الصعوابت اليت تواجهها
وقد توصلت الدراسة اىل جمموعة من النتائج مهمة جدا منها ان استغالل الطاقات املتجددة مازال ضعيفا يف اجلزائر
وأيضا القدرات اليت متلكها،نظرا للتكلفة املرتفعة هلذا الربانمج وكذلك عدم وجود اإلطارات ذات خربة مؤهلة لذلك
 لكن االستثمار التجاري هلذه املصادر يبقى،اجلزائر يف جمال الطاقات املتجددة خاصة الطاقة الشمسية كبري جدا
.حمدود
. اجلزائر، التنمية املستدامة،الطاقات املتجددة:الكلمات املفتاحية
Abstract:This paper deals by study and analysis with the reality of renewable
energies and their impact on sustainable development in Algeria. The study
aims to familiarise the fundamentals related to renewable energies and
sustainable development and their relationship, in addition to diagnose the
reality of renewable energy sources in Algeria, and finally to highlighte the
future prospects of renewable energies in Algeria and the main encountered
difficulties.
The study has reached a number of important results, including that the
exploitation of renewable energies is still weak in Algeria due to the high cost
of this program as well as the absence of tires with qualified expertise. In
addition, the capacity of Algeria in the field of renewable energies, especially
solar energy is very large, but commercial investment of these sources remains
limited.
Keywords: renewable energies, sustainable development, Algeria.
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الطاقات املتجددة وأتثريها على أبعاد التنمية املستدامة  -دراسة حالة اجلزائر.-

مقدمة:
يعترب موضوع الطاقة من املواضيع اليت حظيت ابهتمام الباحثني يف خمتلف اجملاالت حيث تدار حوهلا
نقاشات ابستمرار ،نتيجة زايدة الطلب عليها وما تواجهه هذه األخرية من حتدايت واملتمثلة يف أتمني
إمدادات اثبتة وأمنة من الطاقة ،ومحاية البيئة من التلوث وابلتايل التوجه حنو مصادر طاقة نظيفة
ومتجددة ،ولقد تبنت العديد من الدول إعداد دراسات واحباث يف جمال استغالل الطاقات املتجددة
 ،ملا هلا من ااثر إجيابية على االقتصاد والبيئة لتحقيق التنمية املستدامة على املستوى احمللي والدويل،
وأصبح من املؤكد أن مصادر الطاقات التقليدية معرضة للنضوب عاجال أم أجال ،كوهنا مصادر غري
متجددة ،ماعجل ابلبحث عن بدائل هلذه الطاقة اآليلة للنضوب ،حيث أصبحت حمل اهتمام كل
دول العامل خاصة تلك اليت متتلك إمكانيات كبرية منها ،واجلزائر واحدة من بني الدول اليت أولت

اهتماما كبريا لالستثمار يف هذا اجملال ،ومن هنا تنبع مشكلة الدراسة كاآليت:
فيما يتمثل واقع ومستقبل الطاقات املتجددة يف اجلزائر؟ وما مسامهة هذا النوع من الطاقات يف حتقيق
التنمية املستدامة؟

ويتفرع عن هذه اإلشكالية التساؤالت الفرعية التالية:
ماملقصود ابلطاقات املتجددة؟ وماهي مصادرها؟
ماملقصود ابلتنمية املستدامة ،وماهي ابعادها وأهدافها؟
ماهي العالقة بني التنمية املستدامة والطاقات املتجددة؟
ماهو واقع الطاقات املتجددة يف اجلزائر؟

ولإلجابة على هذه اإلشكالية سنقسم هذه الورقة البحثية اىل ثالث حماور كااليت:
احملور األول :أساسيات العالقة بني الطاقات املتجددة والتنمية املستدامة.
احملور الثاين :تشخيص واقع ومصادر الطاقات املتجددة يف اجلزائر.
احملور الثالث :االفاق املستقبلية للطاقات املتجددة يف اجلزائر وأهم الصعوابت اليت تواجهها.
احملور األول :أساسيات العالقة بني الطاقات املتجددة والتنمية املستدامة
تشكل الطاقات املتجددة مصادر مستقبلية هامة للطاقة ،والدافع األساسي لالهتمام هبا هو احلد من
الغازات املنبعثة وخصوصا غاز اثين أكسيد الكربون ،وسنحاول ضمن هذا احملور توضيح مفهوم
الطاقات املتجددة والتنمية املستدامة ،مث العالقة اليت تربط بينهما.
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أوال :مفهوم الطاقات املتجددة ،وأهم مصادرها:
الطاقات املتجددة تشكل مصادر مستقبلية هامة للطاقة ،وضمن هذا احملور سنحاول التعرف على
مفهوم الطاقات املتجددة واهم مصادرها.

 -1مفهوم الطاقات املتجددة :تعرف الطاقات املتجددة على أهنا:

 الطاقات املتجددة :هي تلك الطاقة القابلة للتجدد بصورة طبيعية خالل فرتة زمنية كافية،
واليت تعوض ما استهلك منها بصورة طبيعية ومنتظمة ،وإذا ما اديرت بطرق صحيحة ،ففي
1
وسعها تقدمي خدمات انفعة إىل ماالهناية.

 الطاقات املتجددة :وهي الطاقة الناشئة من املصادر اليت ال تفىن اقتصاداي أي غري قابلة
للنضوب ،فهي تتجدد ابستمرار طاملا هناك حياة على سطح األرض ،ويصعب وضع
تعريف شامل مقبول لفهم الطاقة املتجددة يرجع ذلك ألسباب منها:
 تنوع مصادر الطاقة املتجددة من بلد إىل أخر؛ اختالف الكميات اليت متلكها كل دولة من كل مصدر من مصادر الطاقة املتجددة؛2
 تباين مدى التقدم العلمي والتقين الذي يوفر املصادر املتنوعة للطاقة املتجددة.تعد خدمات الطاقة عنصرا أساسيا من عناصر التنمية املستدامة ،ويؤثر أسلوب إنتاج هذه اخلدمات
وتوزيعها على األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية ألي تنمية يراد حتقيقها ،فإذا استخدمت الطاقة
املتجددة ،واتسم استخدامها ابلكفاءة فضال عن استخدام التكنولوجيات التقليدية النظيفة على نطاق
أوسع ،مع الرتكيز على الشبكات الالمركزية ،فإنه ميكن جين فوائد ملصلحة التنمية االقتصادية
واالجتماعية ومحاية البيئة.

 -8مصادر الطاقة املتجددة :هناك عدة أنواع من الطاقة املتجددة ومنها:


الطاقة الشمسية :هي طاقة متجددة مصدرها الشمس ،حيث بدأ اإلنسان استغالل الطاقة

الشمسية بصورة جدية يف أواخر اخلمسينات وأوائل الستينات عندما استعمل اخلالاي الشمسية لتشغيل
األقمار الصناعية يف الفضاء ،ومنذ ذلك احلني دخلت الطاقة الشمسية ولو بصورة حمدودة مرافق
احلياة كافة ،ومثة اسلوبني الستغالل الطاقة الشمسية خالاي كهروضوئية ،وتركيز األشعة الشمسية
3
إلنتاج حرارة ميكنها تسخني املاء أو مائع أخر قادر على تشغيل طور بينات من نوع صغري.
خصائص الطاقة الشمسية:من اهم خصائص الطاقة الشمسية ما يلي:

التتطلب تكنولوجيا معقدة والتشكل خطورة على العاملني وغريهم يف عمليات انتاج الطاقة من
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الشمس كاملخاطر اليت توجد يف استغالل مصادر الطاقة األخرى؛
 توفر الطاقة الشمسية يف مجيع األماكن تقريبا ،حبيث ميكن إقامة املشاريع يف أي مكان قربالتجمعات السكنية أو املناطق الصناعية أو أي مكان أخر حبيث اليتطلب ذلك وسائل
نقل أو حتميل؛
 مصدر متجدد غري قابل للنضوب وبال مقابل أي بال مثن ،مما يسهل إمكانية إنشاءاملشاريع املستدامة اليت تعتمد طاقتها على الطاقة الشمسية؛
4
 عدم مسامهة الطاقة الشمسية يف تلوث البيئة.

الطاقة املائية :تعترب الطاقة املائية مصدرا من مصادر الطاقة القدمية حيث استعمل اإلنسان

الدواليب اليت تدار بقوة املاء حيث يعترب املاء موردا هاما إلنتاج الطاقة الكهرابئية الرخيصة ،وعليه
ميكن القول ابن الطاقة املائية هي طاقة دائمة ومتجددة حيث أهنا ال تؤدي إىل استغناء موارد املياه
عند االستعمال ،وعلى هذا فهي ختتلف كليا عن الطاقة املستمدة من الفحم والنفط والغاز الطبيعي،
حيث أن املصادر األخرية تتميز ابلغناء والتبديد عند استعماهلا مرة واحدة ،ومن مميزات الطاقة املائية:
 أهنا طاقة مستمرة ال تنضب؛ أهنا طاقة غري ملوثة للبيئة؛5
 سهولة توليد الطاقة املائية منها. طاقة الرايح :هي الطاقة املتولدة من حتريك مراوح عمالقة مثبتة على أعمدة أبماكن مرتفعة
بفعل اهلواء ،ويتم انتاج الطاقة الكهرابئية من الرايح بواسطة املراوح واليت تشكل كتور بينات ،كما أن
سرعة الرايح تزداد مع ارتفاع عن سطح األرض ،ويتم وضع تلك التور بينات أبعداد كبرية على
مساحات واسعة من األرض إلنتاج اكرب كمية من الكهرابء ،وتتمثل أمهيتها كوهنا هي األقل يف
مستوى انبعااثت غاز اثين أكسيد الكربون املسبب الرئيسي لالحتباس احلراري ،بعد احملطات النووية
6
مث احملطات الشمسية مث حمطات الدورة املركبة العاملة ابلغاز الطبيعي.


الطاقة احلرارية:اليت ميكن الوصول اليها يف جوف األرض ،وتستخرج احلرارة من

مستودعات حرارية أرضية من خالل االبر أو وسائل أخرى ،ويطلق على املستودعات الساخنة واليت
تسمح ابلنفاذ اليها اسم املستودعات اهليد وحرارية ،حيث ميكن استخدام السوائل ذات درجات
7
حرارة عالية إبنتاج الكهرابء وتدفئة املدن .اخل.

172

الطاقات املتجددة وأتثريها على أبعاد التنمية املستدامة  -دراسة حالة اجلزائر.-

 طاقة الكتلة احليوية :هي يف األساس مادة عضوية مثل اخلشب واحملاصيل الزراعية
واملخلفات احليوانية ،وهذه الطاقة هي طاقة متجددة ،ألهنا حتول طاقة الشمس اىل طاقة خمزنة يف
النبااتت عن طريق عملية التمثيل الضوئي ،أما مصادر الكتلة احليوية يف الوقت احلاضر هي :خملفات
8
الغاابت واملخلفات الزراعية ،استغالل اخشاب الغاابت بشكل مدروس ،فضالت املدن.
طاقة املد واجلزر:ي عتمد هذا النوع من الطاقة املتجددة على ظاهريت املد واجلزر ،واللتان



حتداثن حتت أتثري اجلاذبية بني القمر والشمس ،ودورة الكرة األرضية حول حمورها ،ويتم استغالل
هاتني الظاهرتني ابعتماد على التيارات املخزنة يف املياه خالل فرتة حدوث هاتني الظاهرتني املد
واجلزر ،وتستخدم يف الكثري من الدول لتوليد الكهرابء ،ويتم ذلك من خالل بناء السدود أو
التوربينات وذلك لالستغناء بعض الشئ عن حمطات الطاقة احلرارية ،للحد من التلوث الناجم عن
9
استخدامها بفعل الفحم أو البرتول.
اثنيا :التنمية املستدامة مفهومها ،األهداف واملبادئ
أتيت التنمية املستدامة لتحتوي مجيع املواضيع احملددة اليت يكثر حوهلا اجلدل نظرا لتعدد جوانب
هذا املفهوم ،وملدى أمهية هذه املواضيع للخروج من االزمات االقتصادية واالجتماعية هلذه الدول،
وفيما يلي سنتناول مفهوم اهداف ،مبادئ التنمية املستدامة

-1مفهوم التنمية املستدامة:

تعددت التعاريف املتعلقة ابلتنمية املستدامة واختلفت ،ابختالف احلقب الزمنية واالنتماءات
الفكرية  ،وقبل البدء يف تعريف التنمية املستدامة ،البد ابلتفريق بني مصطلحني اساسني ومها النمو
والتنمية  ،حيث يفرق بعض االقتصاديني بني النمو والتنمية يف جوانب عديدة حيث تؤكد السيدة
هيكس ،ابن التنمية تشري اىل البلدان النامية والنمو يشري إىل البلدان املتقدمة ،كما يفرق بني االثنني
ابلقول ابن التنمية هي التغري غري مستمر وفجائي يف احلالة املستقرة ،بينما ان النمو هو تغري تدرجيي
ومستقر يف األمد الطويل ،والدي حيدث من خالل الزايدة العامة يف معدل االدخار ويف السكان.

10

 التنمية االقتصادية :هي العملية اليت يرتفع مبوجبها الدخل القومي احلقيقي خالل فرتة ممتدة منالزمن.

11

 أفضل تعريف للتنمية املستدامة هو :تعريف اللجنة العاملية للبيئة اليت شكلتها األمم املتحدة لدراسة173

الطاقات املتجددة وأتثريها على أبعاد التنمية املستدامة  -دراسة حالة اجلزائر.-

هذا املوضوع وقدمت تقريرها عام  7821يف عنوان ' مستقبلنا مشرتك؛ وعرفت التنمية املستدامة ''
ابهنا التنمية اليت تليب حاجات احلاضر دون املساومة على قدرة األجيال املقبلة على تلبية
12
حاجاهتم''.
تعريف الفاو للتنمية املستدامة أبهنا'' :إدارة ومحاية قاعدة املوارد الطبيعية وتوجيه التغري التقينواملؤسسي بطريقة تضمن حتقيق واستمرار إرضاء احلاجات البشرية لألجيال احلالية واملستقبلية ،عن
تلك التنمية املستدامة (يف الزراعة والغاابت واملصادر السمكية) حتمي األرض واملياه واملصادر الوراثية
النباتية واحليوانية وال تضر ابلبيئة وتتسم أبهنا مالئمة من الناحية الفنية ومناسبة من الناحية االقتصادية
13
ومقبولة من الناحية االجتماعية'
تقرير االحتاد العاملي للمحافظة على املوارد الطبيعية والتنمية املستدامة كما جاءت يف هذا التقريرهي '':السعي الدائم لتقدير نوعية اإلنسانية مع األخذ ابالعتبار قدرات وإمكانيات النظام الطبيعي
الذي حيتضن احلياة'' .14على غرار ما مت التطرق إليه من أدبيات يف التنمية املستدامة فقد خلصنا إىل
إن التنمية املستدامة هي التنمية اليت تتحقق يف ظل األبعاد املوضحة يف الشكل املوايل:
الشكل رقم :11مفهوم التنمية املستدامة
البعد البيئي
بعد
اخالقي

البعد
االجتماعي

البعد االقتصادي

التنمية املستدامة
املصدر :مصطفى يوسف الكايف ،التنمية املستدامة ،شركة دار األكادمييون للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2112 ،ص .01

من خالل الشكل نوضح أن التنمية املستدامة تتحقق يف ظل توفر البعد االقتصادي والبعد
االجتماعي ،إضافة اىل البعد البيئي ،وكل هذا حيدث يف ظل توفر البعد األخالقي والذي يضمن توفر
العدالة ورشاد واالستمرارية وهبذا تتحقق التنمية املستدامة.
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الطاقات املتجددة وأتثريها على أبعاد التنمية املستدامة  -دراسة حالة اجلزائر.-

-2أهداف التنمية املستدامة:
تسعى التنمية املستدامة من خالل الياهتا وحمتواها اىل حتقيق جمموعة من األهداف اليت ميكن تلخيصها
فيما يلي:15
 حتقيق نوعية حياة أفضل للسكان
 احرتام البيئة الطبيعية.
 تعزيز وعي السكان ابملشكالت البيئية القائمة.
 حتقيق استغالل واستخدام عقالين للموارد.
 ربط التكنولوجيا احلديثة أبهداف اجملتمع.

 إحداث تغيري مستمر ومناسب يف حاجات وأولوايت اجملتمع.

-3مبادئ التنمية املستدامة :وميكن االسرتشاد مبا وضعه اجمللس الدويل للتنقيب واستخراج املعادن،
من مبادئ خاصة ابلتنمية املستدامة واليت جيب على املنشأة اليت تعمل يف هذا اجملال االلتزام هبا
16
وتطبيقها ،وتتمثل هذه املبادئ فيما يلي:
 تنفيذ املمارسات األخالقية واحملافظة عليها وعلى نظم حوكمة املنشأة؛
 دمج اعتبارات التنمية املستدامة يف عملية اختاذ القرار داخل املنشأة؛

 دعم حقوق االنسان األساسية ،واحرتام الثقافات والعادات والقيم جلميع أصحاب املصاحل؛
 تنفيذ اسرتاتيجيات إدارة اخلطر على أساس معلومات علمية صحيحة وسليمة؛
 البحث عن التحسني املستمر للصحة وسالمة األداء؛
 البحث عن التحسني املستمر ألدائنا البيئي؛

 املسامهة يف التنمية االجتماعية واالقتصادية واملؤسسية للمجتمعات اليت تعمل املنشأة فيها؛
 تقدمي تقارير تتصف ابلفعالية والشفافية ألصحاب املصلحة.

اثلثا :دور الطاقات املتجددة يف حتقيق التنمية املستدامة
 -1التامني االقتصادي:

حيث تعترب العامل األكرب يف حتقيق النمو االقتصادي حيث اهنا الزمة ألنشاء خمتلف املشاريع ،مثال
االنقطاع يف الطاقة الكهرابئية يسبب العديد من اخلسائر وهلذا فاالعتماد على مصادر للطاقة الغري
النابضة يقلل من هذه االنقطاعات.
 -2أتمني التنمية املستقبلية:
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ان جزء كبري من سكان العامل وخاصة يف الدول النامية ،يعانون من نقص الكهرابء واستعمال وقود
تقليدية للتدفئة ،فقد نصت األجندة  87على إعطاء األولوية الستخدام الطاقات املتجددة يف تطوير
املناطق النائية.

 -3أمن البيئة :ففي مؤمتر تغري مناخ األرض املنعقد بكيويتو ،نص على دعوة العامل إىل إعطاء أمهية
كبرية حنو استخدام الطاقات املتجددة ملا هلا من أمهية يف تقليل أتثري انبعااثت الغازات الضارة،
وتلويث البيئة.
 -4األمن االجتماعي :أن االعتماد على الطاقات املتجددة سوف يتيح توفري عدد كبري من فرص
العمل جديدة ،سواء يف جمال البحث أو تصنيع تكنولوجيات جديدة تعمل ابلطاقات املتجددة،
17
ابإلضافة اىل الرتكيب والصيانة والتوزيع وغريها.

احملور الثاين :تشخيص واقع ومصادر الطاقات املتجددة يف اجلزائر:

18

تعتزم اجلزائر على ان تسلك هنج الطاقات املتجددة قصد إجياد حلول شاملة ودائمة للتحدايت
البيئية ،وتستند اسرتاتيجية اجلزائر على تثمني املوارد اليت التنضب وهذا ألعداد اجلزائر للغد ،وفيمايلي
سوف نتناول واقع وأهم مصادر الطاقات املتجددة يف اجلزائر.

أوال:االطار القانوين:

أن تطوير الطاقات املتجددة يف اجلزائر أصبحمؤطر مبجموعة من النصوص القانونية كااليت:

19

 القانون رقم  18-99مؤرخ يف  82جويلية  7888املتعلق ابلتحكم يف الطاقة.

 القانون رقم  17-12مؤرخ يف  5فيفريي  8118املتعلق ابلكهرابء والتوزيع العمومي
للغاز الطبيعي عرب االانبيب.

 القانون رقم  18-14مؤرخ يف  71اوت  8111واملتعلق ترقية الطاقات املتجددة
يف اطار التنمية املستدامة.
 قانون املالية التكميلي سنة  ،8118املتضمن ان شاء صندوق الطاقات املتجددة .
اثنيا:اهليئات التنظيمية واملؤسساتية لتطوير الطاقات املتجددة يف اجلزائر:
-

مركز تطوير الطاقات اجلديدة واملتجددة .C.D.E.R
وحدة تطوير التجهيزات الشمسية U.D.E.S
وكالة ترقية وعقلنة استعمال الطاقة APRUE
نيال .N.E.A
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 مركز تطوير وحبث الكهرابء والغاز.20
 -وحدة تطوير تكنولوجيا السيلسيوم.

اثلثا :واقع ومصادر الطاقات املتجددة يف اجلزائر:

تتميز اجلزائر مبوقع جيد يوفر هلا مصادر متجددة عديدة وكبرية ،حيث ان التجارب أثبتت أن هناك
أمكانية كبرية لالستفادة من أشعة الشمس يف أنظمة الضخ وأنظمة االتصاالت والري.

 -7واقع الطاقة الشمسية يف اجلزائر :تعترب القدرة الشمسية األهم يف اجلزائر ،بل هي األهم يف كل
حوض البحر األبيض املتوسط ،حيث يقدر جمموع أشعة الشمس الساقطة يف حدود الرتاب اجلزائري
ب 748111ك/ساعي/للسنة ،مبا يعادل 5111مرة االستهالك اجلزائري للكهرابء ،و41مرة استهالك
دول أورواب ال 75املقدر ب0111ك/ساعي/للسنة ،واجلدول األيت ميثل توزيع الطاقة الشمسية يف
اجلزائر:
اجلدول رقم :11توزيع الطاقة الشمسية يف اجلزائر
املناطق

منطقة الساحلية

هضاب العليا

صحراء

مساحة%

%11

%71

%24

معدل مدة اشراق الشمس)سا  /سنة(

8458

0111

0511

معدل الطاقة احملصل عليها)كيلواط ساعي م/2ساعة( 7111

7811

8451

املصدر:مقتبس من املوقع ،www.wikipedia.org:اتريخ االطالع.2 2112/11/22الطاقات

املتجددة يف اجلزائر.

من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن  %24من املساحة العامة ذات طابع صحراوي ،سيجعل من
اجلزائر أكرب ممول للطاقة الكهرابئية دون احلاجة الستغالل الطاقة التقليدية من البرتول والغاز والفحم .

 -8طاقة الرايح:شرعت وبدأت اجلزائر يف استغالل طاقتها من الرايح ،وهو استثمار يصفه خرباء
وعلماء حتدثوا لـ"إيالف" بـ"املضمون" ،حيث يتوقعون أن يدر على اجلزائر أرابحا تربو عن الثالث
مليارات يوروسنواي ،فضال عن قدرة هذا القطاع الواعد على استحداث آالف مناصب الشغل وتوفري
ظل توظيفها لطاقة الرايح ضئيال مبعدل  1.1ميغاوات ،سطّرت اجلزائر برانجما
طاقة نظيفة،بعدما ّ
طموحا لتطوير الطاقات املتجددة برسم خمطط مخاسي )، (2010-2014ويقوم هذا املخطط يف
أساسياته على دعم أنشطة الوحدات احمللية لتوليد طاقة الرايح.21
لقد أاتح وضع خارطة لسرعة الرايح والقدرات من الطاقة من الطاقة املولدة من الرايح املتوفرة يف
اجلزائر حتديد مثاين مناطق شديدة الرايح ،وقد قدرت القدرة التقنية للطاقة املولدة من الرايح هلذه
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املناطق حبوايل  718تيرتاواط/ساعة سنواي ،منها  01تيرتاواط/ساعة سنواي ،قابلة لالستغالل من
الزاوية االقتصادية ،وهو مايعادل  %15من االحتياجات الوطنية ،ومن خالل املستجدات فقد تقرر
22
تشييد أول مزرعة رايح ابجلزائر املشرتك مع فرنسا ،بطاقة تقدر ب  71ميغاواط أبدرار.

 -0الطاقة املائية:ان اجلزائر ابلنظر ملساحتها الكبرية تتميز بندرة املياه السطحية اليت تنحصر أساسا
يف جزء من املنحدر الشمايل للسلسلة اجلبلية األطلسية ،وتقدر اإلمكاانت املائية للجزائر أبقل من
 81مليار مرت مكعب  % 15منها فقط قابلة للتجديد ،وابلنسبة لتوليد الطاقة الكهرابئية من الطاقة
املائية التتجاوز  ،%0ويرجع ضعف استغالل هذه الطاقة كون أن عدد حمطات انتاج الكهرابء
انطالقا من الطاقة املائية هو عدد غري كايف ابإلضافة اىل عدم االستغالل اجليد للمحطات
23
املوجودة.
 -1طاقة احلرارة اجلوفية:يتواجد أكثر من  811منبع ساخن يف مشال اجلزائر ،حيث ثلثي هذه املنابع
تفوق درجة حرارهتا  15درجة حتتوي اجلزائر على طبقة جوفية من املياه ترتبع على مساحة تقدر
ابلعديد من االلف من الكيلومرتات املربعة تدعى ابلطبقة املائية وااللبية ،حيدها من الشمال بسكرة
ومن اجلنوب عني صاحل ومن الغرب ادرار ومتتد اىل غاية احلدود التونسية ،ولقد انتجت العملية األوىل
24
لالستغالل هذه الطبقة طاقة تقدر ب 111ميغاوات.

 -5طاقة الكتلة احليوية:يف ما خيص الكتلة احلية فتبقى إمكاانت اجلزائر قليلة اذا ما قورنتباألنواع
األخرى ،الن املساحة الغابية ال متثل سوى  %71من املساحة االمجالية للوطن حيث تقسم اجلزائر
اىل منطقتني :املنطقة الصحراوية اجلرداء واليت تغطي  %81من املساحة االمجالية للبالد ،ومنطقة
املشجرة اليت تغطي مساحتها قدرها 8511111هكتار أي حوايل  %71من مساحة البالد،
وتغطي الغاابت حوايل 7211111هكتار ،يف حني متثل التشكيالت الغابية املتدرجة يف اجلبال
25
حوايل 7811111هكتار.
احملور الثالث :االفاق املستقبلية للطاقات املتجددة يف اجلزائر وأهم الصعوابت اليت تواجهها

26

اجلزائر واحدة من بني الدول اليت اهتمت ابلطاقات املتجددة ،وفيمايلي سوف حناول عرض اهم
االفاق املستقبلية للطاقات املتجددة يف اجلزائر ،والصعوابت اليت تواجه تطور هذا النوع من الطاقات
الغري الناضبة.

أوال :األهداف االسرتاتيجية املعتمدة لكفاءة الطاقة يف اجلزائر فيمايلي:

27

 العزل احلراري ابملباين ،ختفيض استهالك الطاقة املرتبطة بتدفئة وتكييف السكن ب .%11178
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-

تطوير السخان الشمسي ،كبديل تدرجيي للسخان التقليدي.
تعميم استخدام املصابيح االقتصادية
ادخال كفاءة الطاقة يف االانرة العمومية.
تنمية الفعالية الطاقوية يف القطاع الصناعي
ادخال التقنيات األساسية للتكييف الشمسي اهلوائي.
تنمية وقودي غاز البرتول املميع والغاز الطبيعي
حيث يتوقع  %11من امجايل الكهرابء املنتجة حمليا ذات أصول متجددة حبلول .8101

اثنيا :احلوافز واملبادرات املعتمدة لتشجيع استخدام الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة يف اجلزائر:
واجلدول املوايل ميثل أهم احلوافز املعتمدة الستخدام الطاقات املتجددة يف اجلزائر:

اجلدول رقم :12احلوافز املعتمدة الستخدام الطاقات املتجددة يف اجلزائر
احلافز

رقم القانون/التاريخ

حملي/دويل

انشاء صندوق الوطين للطاقات املتجددة

مرسوم تنفيذي 2111/423-11

حملي

انشاء الصندوق الوطين للتحكم يف الطاقة

مرسوم تنفيذي رقم 2119/110-2119

حملي

انشاء املعهد اجلزائري للطاقات املتجددة

مرسوم تنفيذي رقم2111/33-11

حملي

املصدر :دليل الطاقات املتجددة ة وكفاءة الطاقة يف الدول العربية ،القاهرة ،مصر ،2113 ،ص .82

قانون املالية :2110

قام املشرع يف قانون املالية  8174بتخصيص رصيد حساب التخصيص اخلاص رقم 018-717
الذي عنوانه الصندوق الوطين للتحكم يف الطاقة املضبوطة يف  07ديسمرب  ،8175وكذا انتج دفع
املخصصات املوجهة للتمويل املسبق القتناء األجهزة والتحفيزات املرتبطة ابلفعالية الطاقوية لتمويل
28
النشاطات واملشاريع املدرجة يف اطار ترقية الطاقات املتجددة واملشرتكة.

اثلثا :الربانمج الوطين لتنمية وتطوير للطاقات املتجددة:

29

ن إدماج الطاقة املتجددة يف مزيج الطاقة الوطنية ميثل حتداي كبريا من أجل احلفاظ على املوارد
األحفورية ،وتنويع فروع إنتاج الكهرابء واملسامهة يف التنمية املستدامة .بفضل الربانمج الوطين للطاقات
املتجددة  ،8101-8177تتموقع هذه الطاقات يف صميم السياسات الطاقوية واالقتصادية املتبعة
من طرف اجلزائر ،السيما من خالل تطوير الطاقة الشمسية و طاقة الرايح على نطاق واسع ،وإدخال
فروع الكتلة احليوية (تثمني استعادة النفاايت) ،الطاقة احلرارية واألرضية ،و تطوير الطاقة الشمسية
احلرارية.
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إن سعة برانمج الطاقة املتجددة املطلوب إجنازه لتلبية احتياجات السوق الوطنية خالل الفرتة -8175

 8101يقدر ب  88 111ميغاواط ،حيث سيتم حتقيق  1511ميغاواط منه حبلول عام .8181

يتوزع هذا الربانمج حسب القطاعات التكنولوجية كما يلي :
 الطاقة الشمسية 515 70 :ميغاواط. طاقة الرايح 171 5 :ميغاواط. الطاقة احلرارية 8111 :ميغاواط الكتلة احليوية  7111 :ميغاواط. التوليد املشرتك للطاقة 111 :ميغاواط. -الطاقة احلرارية األرضية 75 :ميغاواط

سيسمح حتقيق هذا الربانمج ابلوصول يف آفاق  8101حلصة من الطاقات املتجددة
بنسبة  ٪81من احلصيلة الوطنية إلنتاج الكهرابء.
إن إنتاج  88111ميغاواط من الطاقات املتجددة ،سيسمح ابدخار  011مليار مرت
مكعب من حجم الغاز الطبيعي ،أي ما يعادل  2مرات االستهالك الوطين لسنة .8171
وفقا لألنظمة املعمول هبا ،فإن إجناز هذا الربانمج مفتوح أمام املستثمرين من القطاع العام
واخلاص وطنيني وأجانب.
إن تنفيذ هذا الربانمج حيصل على مسامهة معتربة ومتعددة األوجه للدولة واليت تتدخل سيما من
خالل الصندوق الوطين للطاقات املتجددة والنتاج املزدوج.
وتدعيما هلذا الربانمج أنشأت احلكومة اجلزائرية " املعهد اجلزائري للبحث والتطوير للطاقات املتجددة"
وكذا شبكة مراكز للبحث والتطوير مثل مركز البحث والتطوير للكهرابء و الغاز ،الوكالة الوطنية لرتقية
وترشيد استعمال الطاقة ،مركز تطوير الطاقات املتجددة و وحدة تطوير معدات الطاقة الشمسية.
رابعا :االفاق املستقبلية للطاقات املتجددة ابجلزائر

نظرا للمكانيات واملوارد الطبيعية للجزائر فانه يتوقع ان تصبح قوة اقتصادية عالية يف جمال الطاقات
املتجددة يف افاق  ،8101ويلخص اجلدول التايل ام افاق الطاقات املتجددة يف اجلزائر
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اجلدول رقم :13الربانمج املخطط لتطوير الطاقة الشمسية:2131/2111
نوع الطاقة

السنوات من 2111اىل 2121

السنوات 2121اىل 2131

الطاقة الشمسية

للسنةMW800

للسنةMW200

الضوئية

الطاقة الشمسية
احلرارية

8181/8174
اجناز اربع مراكز بقدرة
1200MWانتاج تبلغ

8178/8177
اجناز مشروعني بقدرة
150MW

8180/8187
سنواي500MW

8101/8181
سنواي600MW

املصدر :بوفارس الشريف ،باللية ربيع ،تفعيل استخدام الطاقة املتجددة كاسرتاتيجية للتنويع الطاقوي يف اجلزائر ،مداخلة
مقدمة ضمن امللتنقى الوطين حول املؤسسات االقتصادية اجلزائرية واسرتاتيجيات التنويع االقتصادي يف ظل اهنيار أسعار،
كلية العلوم االقتصادية ،جامعة  2ماي  ،7815قاملة ،يومي 85و 84أفريل  ،8171ص.70

واجلدول التايل ميثل افاق الطاقات املتجددة يف اجلزائر:

اجلدول رقم :14أفاق الطاقات املتجددة يف اجلزائر

التاريخ املستهدف

طاقة الرايح

اخلالاي فوتوفولطية

الطاقة الشمسية املركزة

اإلمجايل

2118

11

122

328

882

2121

221

231

1811

2011

2131

2111

2211

2211

12111

املصدر :مواكين سهيلة ،االاثر االقتصادية ملصادر الطاقة املتجددة يف اجلزائر وافاقلها املستقبلية ،مقتبس من املوقع
 ،www.cder.dzاتريخ االطالع  ،8172/71/88الساعة .2ص .08

من خالل اجلدول السابق نالحظ انه يف افق  8101من املكن ان تصل نسبة الطاقة املتجددة اىل
 ،78111حيث أن 1811عبارة عن طاقة مشسية مركزة و  82171عبارة عن طاقة فوتوفولطية و
 8111عبارة عن طاقة الرايح.
اجلدول رقم :18مشاريع النتاج الكهرابء مستقبال يف اجلزائر:
قدرة مركبة م ن

اجلهة املنفذة

سنة التشغيل

نوع املشروع

موقع املشروع

وزارة الطاقة
واملناجم

8187-8174

طاقة الشمسية

اهلضاب العليا واجلنوب

141

طاقة احلراررية

بشار نعامة مغري ورقلة االغواط
غرداية ادرار

7415

طاقة الرايح

ابتنة سطيف مسيلة تيارت نعامة
خنشلة تيميون

010

8187-8174
8187-8174

املصدر :املصدر :دليل الطاقات املتجددة ة وكفاءة الطاقة يف الدول العربية ،القاهرة ،مصر ،2113 ،ص .121
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من خالل اجلدول السابق نالحظ أن اهم املشاريع النتاج الطاقة الكهرابئية مستقبال ترتكز
بصفة كبرية يف والايت الصحراء ،وذلك لشساعة الصحراء وتوفر الطاقة الشمسية هبا.

خامسا :املعوقات اليت تواجه استغالل الطاقات املتجددة يف اجلزائر:

 تعترب اجلزائر من الدول الغنية ابلطاقة االحفورية ،وهي احد العوامل اليت ميكن أن
ختفف من اندفاع املسؤولني حنو الطاقة املتجددة ،خوفا من احداث أتثري سليب يف
منظومة انتاج النفط واسعاره؛
 ارتفاع راس املال ملشروعات الطاقات املتجددة؛
 حمدودية القدرات التصنيعية احمللية ملعدات انتاج الطاقة املتجددة وعدم القدرة على
املنافسة مع الشركات العاملية؛
 عدم التحضري اجليد من طرف املعنيني ،واالفتقاد لثقافة التخطيط املسبق؛
 قلة االهتمام ابستخدام املصادر املتجددة إلنتاج الطاقة والفهم اخلاطئ لطبيعة عمل
وتطبيقات تكنولوجيا الطاقة املتجددة من قبل األطراف املعنية واجملتمع ابسره يشكل
عائقا كبريا يف االعتماد على الطاقات املتجددة إلنتاج الطاقة؛
 ضعف حتديد األدوار وخطط التنفيذ ووضع نظام اداري متكامل للتنسيق بني هذه
30
األطراف ،واجلزائر تفتقر للجانب التنسيقي وتعاين من صعوبة التخزين.
 مشاكل التمويل الكتساب التكنولوجيات واخلربات احلديثة يف اجملال؛
 نقص االعالم والتحسيس مبزااي التنمية االقتصادية املستدامة وابحلفاظ على البيئة
خصوصا ،فهذا يرجع اىل دور الدولة واجملتمع املدين ابلقيام بذلك الن البيئة مسؤولية
اجلميع دون استثناء؛
 ضعف اإلعاانت املوجهة لوضع أنظمة إدارة مطابقة للمواصفات القياسية الدولية؛
 نقص الرقابة وفعالية أجهزة الرقابة لدى وزارات البيئة واهليئات املختصة؛

اخلامتة

 نقص التكوين يف جمال الطاقات املتجددة ،ابستثناء بعض الدفعات على مستوى
31
بعض اجلامعات واملراكز التكوينية املتخصصة.

استخلصنا من خالل هذه الورقة البحثية أمهية الطاقة املتجددة كمصدر بديل للطاقة التقليدية وحتقيق
التنمية املستدامة ،وهي طاقة بديلة ومتجددة وصديقة للبيئة ،خاصة ابلنسبة للدول اليت تعتمد على
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النفط يف صادراهتا ،وذلك الن املصادر النفطية التكفي لألجيال القادمة نظرا ألهنا بكميات حمدودة
يف الطبيعة ،ابإلضافة اىل ااثرها السلبية يف الطبيعة ،وقد سعت اجلزائر اىل تطوير قطاع الطاقات
املتجددة من خالل إقامة العديد من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرايح يف العديد من مناطقها ،
غري ان استغالل الطاقات املتجددة مازال ضعيفا يف اجلزائر نظرا للتكلفة املرتفعة هلذا الربانمج وكذلك
عدم وجود اإلطارات ذات خربة مؤهلة لذلك ،وأيضا لتواجد وتوافر الطاقة االحفورية ،ومع هذا
نالحظ اليوم مؤشرات واعدة للتنمية من خالل مشروعات يف طور اإلجناز واالعداد ،وهومايعد اخلطوة
األوىل حنو مستقبل مستدام للطاقة يف اجلزائر  ،ابإلضافة اىل ذلك تطبيق التقنيات احلديثة لتوليد هذه
األنواع من الطاقة سيوفر فرص عمل متعددة لإلفراد ،والطاقات املتجددة تلعب دورا هاما يف حتقيق
ابعاد التنمية املستدامة وذلك من خالل حتقيق مكاسب اقتصادية وحتسني األوضاع االجتماعية
واحلفاظ على البيئة لألجيال القادمة.
وعليه ميكن تقدمي بعض االقرتاحات:

 العمل على تعزيز التعاون يف جمال البحث العلمي وإقامة شراكة بناءة يف جمال الطاقةاملتجددة مع البلدان املتقدمة خصوصا اليت متتلك جتربة رائدة يف جمال تطوير واستخدام
الطاقة املتجددة.
 دعم املواطنني الذين يستعملون الطاقة الشمسية يف منازهلم. تفعيل القوانني والتشريعات لتشجيع استعمال هذه الطاقة املتجددة تكوين املوارد البشرية واعطائهم أمهية كبرية. الطاقات املتجددة موارد الهناية هلا ،والصحراء اجلزائرية تتميز بشساعتها ،وابلتايل فيجبعلى اجلزائر إعطاء أولوية لالستثمار يف هذا اجملال بدل البقاء يف جمال الطاقة التقليدية.
 الدعم املادي واملعنوي وتنشيط حركة البحث يف جماالت الطاقة املتجددة. جيب تبين اسرتاتيجية خضراء مرتكزة على معايري مستدامة يلتزم هبا اجلميع. -تشجيع العمل بني احلكومة والقطاع اخلاص.
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اإلحاالت
1نوزاد عبد الرمحن اهليين واخرون ،مقدمة يف اقتصادايت البيئة ،دار املناهج للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،8171 ،ص .42
 2هشام حريز ،دور انتاج الطاقات املتجددة يف إعادة هيكلة السوق ،مكتبة الوفاء القانونية ،اإلسكندرية ،مصر،8171 ،ص ص
.710-718
 3نعمان سعد الدين النعيمي ،الطاقة النووية للبالد العربية  ،دار االايمللنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،8175 ،ص .712
 4هادي أمحد الفراجي ،التنمية اتملستدامة يف اسرتاتيجيات األمم املتحدة ،دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن،
 ،8175ص 080
 5عبد علي اخلفاف ،ثعبان كاظم خضري ،الطاقة وتلوث البيئة ،دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان ،األردن،8111 ،
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 6سليمان كعوان ،جابة امحد ،جتربة اجلزائر يف استغالل الطاقة الشمسية وطاقة الرايح ،جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم
التجارية ،الععد  ،8175 ،71ص .58
 7التقرير اخلاص للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ ،مصادر الطاقة املتجددة والتخفيف من ااثر التغري املناخ،8177،ص .2
 8حممد طاليب ،حممد ساحل ،أمهية الطاقة املتجددة يف محاية البيئة الجل التنمية املستدامة عرض جتربة أملانيا ،جملة الباحث ،العدد
 ،8112 ،14ص .811
9مقتبس من املوقعwww.andi.dz:اتريخ االطالع  8172/71/88الساعة .2
10مدحت القريشي ،االتنمية االقتصادية نظرايت وسياسات وموضوعات ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن،8111 ،
ص .785
 11فليح حسن خلف ،التنمية والتخطيط االقتصادي ،جدارا للكتاب العاملي ،عمان ،األردن ،8114 ،ص .711
 12حممد عباس بدوى ،يسرى حممد البلتاجي ،احملاسبة يف جمال التنمية املستدامة ،املكتب اجلامعى احلديث ،اإلسكندرية ،مصر،
،8178ص .81
13عبد الرمحن سيف سردار ،التنمية املستدامة ،دار الراية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،8175،ص .70
14قادري حممد الطاهر ،التنمية املستدامة يف البلدان العربية بني النظرية والتطبيق ،مكتبة حسن العصرية ،بريوت ،لبنان،8170 ،
ص.57
15عثمان حممد غنيم ،ماجدة حممد أبو زنط ،التنمية املستدامة – فلسفتها وأساليب ختطيطها وأدوات قياسها  ، -دار صفاء
للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،8111 ،ص ص .01-82
 16حممد عباس بدوى ،حممد البلتاجي ،احملاسبة يف جمال التنمية املستدامة ،املكتب اجلامعي احلديث ،اإلسكندرية ،مصر،
 ،8170ص ص .81-80
 17بودرجة رمزي ،الطاقات املتجددة ودورها يف حتقيق التنمية املستدامة جتربة املانيا منوذجا ،جملة ميالف للبحوث والدراسات،

العدد اخلامس ،جوان  ،8171ص ص .478-471
18ملزيد من املعلومات فضال عن ،انظر:

أعمال اليوم الدراسي األول حول :البدائل الطاقوية يف اجلزائر ملا بعد النفط الفرص واملعوقات ،كلية العلوم االقتصادية،
جامعة حممد خيضر ،بسكرة ،يوم  81افريل .8171
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 أوال من خالل اإلجتاه حنو،يشهد العامل اليوم تطورات سريعة ومتالحقة أثرت على شكل ودور املؤسسات اإلقتصادية
 واثنيا بتحويلها عن طريق،اإلعتماد على املؤسسات الصغرية واملتوسطة كبديل عن املؤسسات الكبرية و العمالقة
 وبدأ هذا النشاط يتبع يف دول العامل بشكل الفت مكن،املناولة الصناعية إىل مؤسسات مغذية لصناعات كبرية
 والتحكم يف وسائل إنتاجها كما زاد من رفع،الصناعات الصغرية واملتوسطة من اإلستخدام األمثل للموارد املتاحة لديها
 ابإلضافة إىل مسامهتها يف تشغيل العمالة الوطنية،قدراهتا اإلنتاجية والتنافسية وزايدة مسامهتها يف الناتج احمللي اإلمجايل
.  وابلتايل رفع مستوى الدخل والرفاهية للمواطن، وتقليص نسب البطالة

 زايدة الق ةةدرة- تغذي ةةة الص ةةناعات الكب ةةرية- املناول ةةة الص ةةناعية –املؤسس ةةات الص ةةغرية واملتوس ةةطة:الكلم ااات امليتا ي ااة
.التنافسية – زايدة الناتج احمللي اإلمجايل
Abstract: Today the world is experiencing rapid and successive developments
influenced the shape and role of economic institutions, first through the trend
toward reliance on small and medium enterprises as an alternative to large
enterprises, Secondly converted by industrial handling nutritious institutions to
large industries,This activity grew at an accelerated pace in the countries of the
world in a remarkable enabled small and medium industries of the optimal use
of resources available to them, And control mechanisms of production, also
increased by raising the productive capacity and competitiveness and increase
its contribution to the GDP, Besides its contribution to the operation of national
employment and reduce unemployment, thereby raising the level of income and
living standards of citizens.
Key words: Industrial handling - Small and medium enterprises - nutritious
institutions to large industries - increased competitiveness - increase in GDP
Lal.adila@yahoo.fr

العلواين عديلة

دور املناولة الصناعية يف تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر.

مقدمة:
حتظى الصناعات الصغرية واملتوسطة يف الوقت الراهن ابهتمام خمططي السياسات اإلقتصادية
واإلجتماعية يف خمتلف دول العامل املتقدمة والنامية على حد سواء ،وذلك إنطالقا من الدور احليوي
هلذه الصناعات يف حتقيق األهداف اإلقتصادية واإلجتماعية هلذه الدول .حبيث ميكن أن ختلق هذه
املؤسسات فرص عمل مستقبلية والتخفيف من حدة مشاكل البطالة والفقر ،وإحالل اإلنتاج احمللي
حمل الواردات مبا يدعم امليزان التجاري وميزان املدفوعات واإلقتصاد يف الكثري من الدول يف العامل،
األمر الذي يدعو إلعتبار دعم وتنمية هذه املشروعات هدفا اسرتاتيجيا قومي شديد األمهية.
وتعد املناولة أو ما يسمى ابلتعاقد من الباطن هو اخليار اإلسرتاتيجي لضمان البقاء واإلستمرارية
يف النشاط ابلنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ،حبيث تقوم هذه املؤسسات إبنتاج منتج لصاحل
زبون آخر (مؤسسة كبرية) ،والذي يقوم ببيع هذا املنتج لصاحله ،حيث تقوم املؤسسة الصغرية
واملتوسطة هنا بتحضري بعض اخلطوات اإلنتاجية للمؤسسات الكبرية ،وهذا من شأنه تعزيز الشراكة
بني هذه املؤسسات ومنه يطرح األشكال التايل حول دور املناولة الصناعية يف تطوير املؤسسات
الصغرية واملتوسطة؟
وسيتم اإلجابة عن هذا اإلشكال من خالل التطرق للعناصر التالية :
 .2واقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر
 .1أثر املناولة الصناعية يف قيام شراكة بني املؤسسات
 .0دور املناولة الصناعية يف تطوير املؤسسات الصغرية املتوسطة يف اجلزائر.
 .Iاملؤسسات الصغرية واملتوسطة :
إن التطرق إىل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يتطلب حتديد مفهوم دقيق وشامل هلذه املؤسسات،
وكذا التعرف على أهم ميزاهتا وأمهيتها ابلنسبة لإلقتصاد وسبل تطوير نشاطاها يف اجلزائر.
. 1. Iصعوبة حتديد تعريف للمؤسسات الصغرية واملتوسطة:ميثل حتديد تعريف شامل ودقيق هلذه

املؤسسات خطوة رئيسية يف طريق معاجلة هذا املوضوع ،خاصة مع العلم أن حتديد هذا التعريف
يشكل عائقا أمام خمتلف األطراف املهتمة هبذا القطاع ،وذلك ابعرتاف العديد من الباحثني واملؤلفني
وأيضا ابعرتاف اهليئات واملنظمات الدولية املهتمة ابلتنمية االقتصادية وترقية وإمناء املؤسسات الصغرية
واملتوسطة ،وهذا راجع كله إىل االختالف املوجود يف النشاط االقتصادي من مؤسسة ألخرى،
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واالختالف املوجود كذلك بني درجة النمو االقتصادي ومكانة هذه املؤسسات يف السياسات التنموية
1
من الدول األخرى ويوضح هذا فيمايلي:

.1إختالف درجة النمو االقتصادي :يتمثل يف التفاوت يف درجة النمو االقتصادي بني الدول حيث
تنقسم هذه األخرية إىل دول متقدمة اقتصاداي صناعيا وتكنولوجيا تتمتع بنمو اقتصادي كبري ومستمر،
ودول متخلفة اقتصاداي أو سائرة يف طريق النمو ،ذات منو اقتصادي بطيء ،فاملؤسسة الصغرية يف بلد
متقدم كالوالايت املتحدة األمريكية أو الياابن ميكن اعتبارها مؤسسة كبرية أو متوسطة يف أي بلد
انمي كاجلزائر مثال وهذا ابملقارنة مع حجم اإلمكانيات اليت تتوفر عليها وعدد العمال املوظفني فيها.

.2إختالف طبيعة النشاط االقتصادي :إن اختالف طبيعة النشاط االقتصادي من مؤسسة ألخرى،
وتنوعه من مؤسسات تستخدم الطبيعة كعنصر أساسي كاملؤسسات الفالحية(الزراعة ،الصيد ،تربية
املواشي ...اخل) واملؤسسات االستخراجية ومؤسسات تعمل على حتويل املواد االولية وإنتاج السلع
(املؤسسات الصناعية) ومؤسسات تعمل على تقدمي خدمات للغري كمؤسسات النفل واملؤسسات
املالية ،أدى إىل صعوبة عملية حتديد تعريف دقيق للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ،فاملؤسسات
الصناعية مثال حتتاج إىل استثمارات ضخمة وطاقات عمالية ومالية كبرية على عكس املؤسسات
االقتصادية األخرى اليت يفرض عليها طبيعة نشاطها استثمارات بسيطة وطاقات عمالية كبرية ،كما
جند يف املؤسسات الصناعية هيكل تنظيمي معقد يعتمد على توزيع املهام وتعدد الوظائف ومستوايت
اختاذ القرار مقارنة مع املؤسسات اإلقتصادية األخرى حيث جند هيكل تنظيمي بسيط.

.3اختالف فروع النشاط االقتصادي :يتفرع كل نشاط حسب الطبيعة إىل عدد كبري من الفروع
االقتصادية فينقسم النشاط التجاري مثال إىل التجارة ابجلملة أو التجارة ابلتجزئة أو إىل جتارة خارجية
وجتارة داخلية ،وتنقسم بقية األنشطة بدورها إىل عدد من الفروع ،ولذلك فإن كل مؤسسة ختتلف
حسب النشاط الذي تنتمي إليه ،او على أحد فروعه من حيث كثافة اليد العاملة ورأس املال املوجه
لالستثمار فاملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف جمال الصناعية التعدينية قد تكون كبرية يف الصناعة
2
الغذائية أو يف جمال التجارة.
. 2. Iتعاريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة حبسب الدول :وظهرت عدة تعاريف للمؤسسات

الصغرية واملتوسطة إبختالف خصائص الدول كمايلي:
.1تعريف اإلحتاد األورويب:وقاماالحتاد األورويب بتعريفها كمايلي:

3

تعد من املؤسسات الصغرية واملتوسطة املؤسسات اليت متتلك احملددات التالية:
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 حجم تداول سنوي ال يزيد عن 12مليون دوالر أمريكي
 حجم رأس مال مستثمر ال يزيد عن 21مليون دوالر أمريكي
 عدد العمال واملوظفني ال يزيد عن 153عامل أو موظف

.2تعري ا ااف ال ا ااوالات املتي ا اادة األمريكي ا ااة :وحس ة ةةب ق ة ةةانون املؤسس ة ةةات الص ة ةةغرية واملتوس ة ةةطة لع ة ةةام
2550ال ةةذي نظ ةةم إدارة األعم ةةال ه ةةذه ،ف ةةإن املؤسس ةةات الص ةةغرية واملتوس ةةطة ه ةةي تل ةةك الن ةةوع م ةةن
املؤسسات اليت يتم إمتالكها وإدارهتا بطريق ة مستقلة ،حيث ال تسيطر علةى جمةال العمةل الةذي تنشةط
يف نطاقه ،وقد إعتمد على معياري املبيعات وعدد العاملني لتحديد تعريف أكثر تفصيال ،حيث حدد
5
هذا القانون هذه املؤسسات كمايلي:
 مؤسسات اخلدمات والتجزئة من 2إىل 5مليون دوالر كمبيعات سنوية.
 مؤسسات جتارية ابجلملة من25_5مليون دوالر كمبيعات سنوية.
 املؤسسات الصناعية عدد العمال 153عامل أو أقل.

.0أمااا فراسااا تعرف ااا  :وذلةةك وفةةق التعريةةف الةةذي تتبنةةاه الكونفيدراليةةة العامةةة للمؤسسةةات الصةةغرية
واملتوسطة أبهنا هي املشروعات الصغرية واملتوسطة اليت يتةوىل فيهةا قائةدها شخصةيا مباشةرة املسةؤوليات
6
املالية واالجتماعية والتقنية واملعنوية مهما كانت الطبيعة القانونية للمؤسسة.

.4التعريف الربيطاين :حسةب التعريةف الصةادر يف  2525فةإن املشةروع الصةغري واملتوسةط يعةرف أنةه
7

ذلك املشروع الذي يستويف شرطني أو أكثر من الشروط التالية:
 حجم تداول سنوي ال يزيد عن 21مليون دوالر أمريكي.
 حجم رأس املال املستثمر ال يزيد عن  65.6مليون دوالر أمريكي
 عدد من العمال واملوظفني ال يزيد عن  153مواطن

.5تعريف بلدان جنوب شرق آسيا :تعتمد يف تعريفها للمؤسسات الصغرية واملتوسطة على دراسة
حديثة قام (بروش) و(هيمنز) بتصنيف يعتمد بصفة أساسية على معيار العمالة ،حيث أصبح هذا
التعريف معرتف به لدى هذه الدول وهذا وفق مايلي:
 مؤسسات عائلية حرفية من2إىل  5عمال
 مؤسسات صغرية من 23إىل  15عامل
 مؤسسات متوسطة من 53إىل  55عامل
 مؤسسات كبرية أكثر من  233عامل
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. 3. Iتعريف املؤسسة الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر  :لقد مت اإلعتماد يف تعريف هذا النوع من
املؤسسات يف التشريع اجلزائري على معياري عدد العمال واجلانب املايل ،حيث أشارت اجلريدة الرمسية
8
يف املواد 1و5و 6إىل مايلي:
املادة الرابعة :ويقصد ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة تلك املؤسسات اليت تقوم إبنتاج سلع أو
خدمات ،حبيث تشتغل فيها من 2إىل153عامل ،ورقم أعماهلا السنوي يرتاوح مابني 1مليار دينار
أو ميزانية عامة سنوية ترتاوح ما بني 233و533مليون دينار.

املادة اخلامسة :وأشارت إىل تصنيف املؤسسات املتوسطة أبهنا تلك اليت تشغل ما بني
153_53عامل ،ورقم أعماهلا يرتاوح ما بني  1 _133مليار دينار أو ميزانية عامة سنوية ترتاوح بني
 233و 533مليون دينار.
املادة السادسة :وتصنف هنا املؤسسات الصغرية أبهنا تلك اليت تشغل من 23إىل 15عامل ،ورقم

اعماهلا ال يتجاوز 133مليون دينار ،وميزانية عامة سنوية ال تتجاوز  233مليون.

املادة السابعة :تصنف املؤسسات املتناهية الصغر أو الصغرى إىل تلك اليت تشغل ما بني 5_2
عمال وحتقق رقم أعمال أقل من 13مليون دينار ،أو ميزانية عامة سنوية التتجاوز 23مليون دينار.
وتلخص التصنيفات األربعة السابقة يف اجلدول التايل :
املعيار

عدد العمال

رقم األعمال السنوي

احلصيلة السنوية

اوع املؤسسة
املؤسسة املصغرة

 5 _ 2عامل

أقل من 13مليون دج

أقل من 23مليون دج

املؤسسة الصغرية

 15_ 23عامل

أقل من  133مليون دج

أقل من 233مليون دج

املؤسسة املتوسطة

 153 _ 53عامل

 133مليون _1ملياردج

 533 _233مليون

 . 4. Iمميزات املشروعات الصغرية واملتوسطة :تتميز املشروعات الصغرية واملتوسطة بعدة مميزات
9
ختتصر يف النقاط التالية:
 اجلمع بني اإلدارة وامللكية :حيث أن صاحب املشروع غالبا ما يكون املدير يف املشروع ومن مثيتمتع ابستقالل يف األداء وقضاء ساعات طويلة يف العمل اليومي تتجاوز أربعة عشر ساعة يوميا،
ومن هنا فإن املوظفني يعتربون جزء من األسرة العمالية.

 صغر جم رأس املال :نسبيا نظرا لصغر حجم املشروع الصغري مقارنة ابملشروعات الكبرية ،وألنهال حيتاج ملساحة كبرية ألداء نشاطه ،والخنفاض احتياجاته من البنية األساسية واالعتماد على
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التكنولوجيا البسيطة منذ البداية.
 تقدم املشروعات الصغرية السلع واخلدمات :واليت تتناسب مع متطلبات السوق احملليواملستهلك احمللى مباشرة ،مما يساهم يف تعميق التصنيع احمللي وتوسيع قاعدة اإلنتاج.

 إرتياع قدرهتا على اإلبتكار :وذلك إلرتفاع قدرة أصحاهبا على اإلبتكارات الذاتية يفمشروعاهتم.

 اإلمعان يف التخصص :والذي يؤدي إىل ختفيض تكاليف اإلنتاج من جهة ومن جهة أخرىإرتفاع مستوى املهارات للعمالة املشتغلة فيها.

 ال تتطلب كوادر إدارية ذات خربة كبرية :مما يقلل من كلفة التدريب والتأهيل للموارد البشريةوابلتايل ينعكس على تكلفة املنتجات.
 منتجات بعض هذه املشروعات تستخدم مدخالت ملشروعات أخرى. هلا القدرة على التفاعل وذلك مبرونة وسهولة مع متغريات السوق ومتطلباته. تساعد على خلق التوازن الصناعي بني الريف واحلضر.. 5. Iأمهية املشروعات الصغرية واملتوسطة  :وتربز أمهيتها من خالل النقاط التالية:

 . 1اشاطات اإلسترياد والتصدير :تعترب مجيع األسواق املتاحة أمام املشروعات الصغرية أسواق
عاملية ،مبا يف ذلك السوق احمللي ،ذلك أن الشارع الرئيسي يف أي مكان هو عامل املشروع وهذا ما
صرح به "يورثه" ،حني أشار يف معرض كالمه إىل أن هناك نفحة عاملية جلميع األعمال واألنشطة
التجارية هذه األايم ،ومتارس العديد من املشروعات األعمال التصدير واإلسرتاد مباشرة ،وهناك القسم
األكرب من املشروعات ميارس هذا النشاط بشكل غري مباشر.
ويعتقد الكثريون منا أبن الشركات واملشروعات الكبرية هي فقط من ميارس أنشطة التصدير
واإلسترياد ،متناسني أن احلقائق تشري إىل أن غالبية أنشطة التصدير واإلسرتاد متارسها مشروعات
10
أخرى كبرية ،ذلك أن هذا النوع من النشاط يعود ابملردود اجليد على املشروعات الصغرية.
وتشري اإلحصائيات أبن املؤسسات الصغرية واملتوسطة تساهم بنحو 15أىل  %05من الصادرات
العامليةةة للم ةواد املصةةنع ة ،وتشةةري التقةةديرات ملنظمةةة التنميةةة والتعةةاون اإلقتصةةادي إىل ان معةةدل مسةةامهة
الصةناعات الصةةغرية واملتوسةةطة يف الصةةادرات لةةدول املنظمةة بلة حةوايل  %16مةةن إمجةةايل الصةةادرات،
وحتتل الصناعات الصغرية واملتوسطة اإليطالية املركز األول بنحو  %50تليهةا الةدمنارك وسويسةرا بنحةو
 %16و %13علةةى الت ةوايل مث السةةويد بنحةةو %03تليهةةا فرنسةةا وهولنةةدا . %16أمةةا يف بعةةض
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الةةدول األسةةيوية فبلغةةت نسةةب مرتفعةةة وعاليةةة جةةدا  %63يف الصةةني %56مةةن ويةوان %13و يف
11
كوراي.
إن خلق فرص عمل أكرب وتوفري واستمرارية لتشغيل الشبا  ،والتخفيف من حدة مشكلة البطالة
اليت تعاين منها غالبية الدول ،وذلك بتكلفة منخفضة نسبيا مما تكلفه يف حالة خلق فرص العمل
12
ابلصناعات الكربى ومن مث ختفيف العبء على ميزانيات الدول املختلفة يف هذا اجملال.
وقد كان هناك شبه إمجاع بني االقتصاديني على قدرة املؤسسات الكبرية على توفري فرص عمل
كافية المتصاص البطالة املنتشرة واستيعا األعداد املتزايدة من العمالة اليت تضاف كل عام إىل القوة
العاملة ،ويرجع هذا الدور إىل كون املؤسسات الصغرية واملتوسطة مكثفة العمل وتستخدم فنون
إنتاجية بسيطة ،وهذا يتناسب مع وفرة عنصر العمل وندرة رأس املال يف معظم الدول النامية ،وهذا ما
جيعل املؤسسات الصغرية تكتسي أمهية خاصة يف هذه البلدان.
.2دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التجديد واالبتكار :تعترب املؤسسات الصغرية واملتوسطة
من مصادر اإلبداع واالبتكار ،لدرجة أهنا تتفوق على املؤسسات الكبرية من حيث عدد االبتكارات
احملققة فهي تساهم بنحو  %13من جمال االبتكارات التكنولوجية يف الوالايت املتحدة ،حيث أن
املؤسسات الصغرية واملتوسطة متيل حبكم طبيعتها إىل االبتكار ،كما أهنا تطرح هذه االبتكارات على
نطاق جتاري يف األسواق خالل مدة زمنية تصل إىل 1.1سنة مقابل 0سنوات يف املؤسسات
الكبرية ،وما يساعد املؤسسات الصغرية واملتوسطة على البحث هو هيكلتها التنظيمية البسيط الىت
متكنها من االستجابة للتغريات اليت حتدث يف األسواق والبيئة اخلارجية ،كما أهنا تتميز بسهولة
13
االتصال الداخلي بني القاعدة واملسري.

.3تعد أداة فاعلة يف توسيع القاعدة اإلاتاجية :عند تطبيق اسرتاتيجيات إنتاج بدائل الواردات لتوفري
حاجة السوق من السلع االستهالكية والسلع والوسيطية ،ابإلضافة إىل قدرهتا واعتمادها على اخلامات
احمللية األمر الذي يؤدي إىل زايدة حجم الناتج احمللي اإلمجايل ،إن انتشار طريقة اإلنتاج على دفعات
ملواجهة طلبيات صغرية من السلع أو خدمات معينة ساهم يف إنشاء هذه املؤسسات الصغرية لتقوم
14
أبداء هذه األعمال وجعلها أكثر قدرة على االستجابة السريعة ملتطلبات املستهلكني.

. 1قيام هذه املؤسسات ابلتخصيص يف العمليات اإلاتاجية اليت حتجم املؤسسات الكربى القيام
هبا :من خالل مايلي:
جناح الكثري من املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الرتكيز على التصنيع لبعض الكيماوايت الناجتة عن192
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تكرير البرتول ،ومن هنا فإن زايدة الناتج احمللي من خالل هذه املؤسسات سوف يؤدي إىل ختفيض
الواردات السلعية اليت ليس هلا البديل احمللي ،كما سوف تساهم يف زايدة الصادرات غري البرتولية.
سرعة الت طور التكنولوجي أدت إىل زايدة التقنية اإلنتاجية املستخدمة يف العديد من الصناعات،وهذا ما أدى إىل إقامة مصانع أصغر حجما وأقل تكلفة استثمارية ،حيث يركز كل مصنع على إنتاج
عدد قليل من السلع يف إطار عقود املناولة مع املؤسسات الكبرية.
تساهم هذه املؤسسات يف إنشاء صناعات حملية جديدة وتطوير الصناعات القائمة ،كذلك تساهميف توسيع القاعدة اإلنتاجية وتوفري مستلزمات اإلنتاج اليت حتتاجها املؤسسات الصناعية الكبرية.

. 6. Iجتربااة اجلزائاار يف دعاام وملهياات املؤسسااات الصااغرية واملتوسااطة:شةةرعت اجلزائةةر منةةذ عةةدة
15

سنوات يف وضع برانمج وطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يهدف إىل:
 حتليل فروع النشاط وضبط إجراءات التأهيل للوالايت حسب ما تفتضيه األولويةة ،وذلةك
إبعةةداد دراسةةات شةةاملة ودقيقةةة لكةةل الظةةروف السةةائدة بكةةل واليةةة وخصوصةةية فةةروع النشةةاط هبةةا ،ممةةا
ميكن من دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة انطالقا من تثمني اإلمكاانت احمللية.
 أتهيةةل احملةةيط الةةيت تنشةةط فيةةه املؤسسةةات الصةةغرية واملتوسةةطة ،ابلبحةةث عةةن سةةبل التنسةةيق
والتكامل بني املؤسسة الصغرية واملتوسطة ومكوانت حميطها.
 ضبط خمطط للتدريب والتكوين عن طريق املسامهة يف متويل برانمج يتعلق برتقيةة املةؤهالت
املهنية بواسطة التكوين ،وحتسةني املسةتوى التنظيمةي والتسةيريي ،وكيفيةة امةتالك القواعةد العامةة للنوعيةة
العاملية وخمططات التسويق.
 حتسني القدرات التقنية ووسائل اإلنتاج ،خبلق نسيج من املؤسسات الصغرية واملتوسطة
ذي تنافسية وفعالية يف سوق مفتوح .ويكون ذلك بواسطة تطوير وتنمية اجتماعية -اقتصادية
مستدمية على املستوى احمللي واجلهوي للوصول إىل إنشاء قيم مضافة ومناصب شغل دائمة ،وترقية
الصادرات خارج احملروقات.
. 7. Iترقية املناولة والشراكة  :انطالقا من أمهية املناولة الصناعية مت إنشاء جملس وطين لرتقية املناولة
يلتقي فيه املناولون واملؤسسات الصناعية الكربى لتعزيز عمليات الشراكة بني القطاع العام واخلاص
وكذا الشركاء األجانب ،وتعمل احلكومة من خالل برانمج حتسيسي جتاه املتعاملني االقتصاديني
لالندماج يف فضاءات ترقية املناولة املتواجدة حاليا ( بورصات املناولة األربع ،واجمللس االستشاري
لرتقية املناولة) .واملالحظ يف هذا اإلطار حمدودية اجملهودات املبذولة إىل حد اآلن من طرف منظمات
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أراب األعمال اليت مل تتمكن مبفردها من تنظيم سوق املناولة احمللي .مما دفع ابلسلطات العمومية
قصد التغلب على هذا النقص إىل إصدار تعليمة للمؤسسات العمومية متنح فيها األولوية يف
الصفقات اخلاصة ابملناولة للمتعاملني اجلزائريني.
وأتيت عملية ترقية املناولة أو التعاقد من الباطن يف كل التجار الدولية كخيار اسرتاتيجي لضمان بقاء
عمل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،حيث تقوم هذه املؤسسات إبنتاج السلع واملنتجات لصاحل
16
املؤسسات األخرى الكبرية وتقوم ببيعها هلا وفق عقود حمددة.

 .IIاملناولة الصناعية لتدعيم الشراكة بني املؤسسات:
نشاط املناولة الصناعية ،يتسع يف دول العامل املتقدم ويغطي نسبة كبرية من إنتاجها الصناعي ،تزيد
عةةن  25يف املائ ةةة ب ةةدول االحت ةةاد األورويب ،و 05يف املائةةة يف أمريك ةةا ، .....فال ةةدول املتقدم ةةة رأت يف
املناولة وسيلة فعالة لتكثيف النسيج الصناعي،من خالل بروز املؤسسات الصغرية واملتوسطة و اليت هلةا
مسامهة كبرية يف تقوية هيكل االقتصاد فايف الياابن مثال توجد ستة ماليني مؤسسة صغرية و متوسطة،
ويف فرنسا هناك مليةونني وسةتمائة ألةف مؤسسةة حسةب إحصةاءات يف أواخةر سةنة  ،1330و نفةس
هةةذه اإلحصةةاءات تش ةةري إىل مةةا بةةني  %03و  %23م ةةن هةةذه املؤسسةةات ه ةةي عبةةارة عةةن مؤسس ةةات
مناولةةة .فقةةدكان للمناولةةة دور مهةةم يف متكةةني الصةةناعات الصةةغرية واملتوسةةطة مةةن االسةةتخدام األمثةةل
للموارد املتاحة لديها ،والتصرف الدقيق واحملكم يف وسائل إنتاجها ،وتنمية وتنظيم النشاط اإلنتاجي يف
الوحةدات الصةةناعية ورفةةع قةةدرهتا اإلنتاجيةةة والتنافسةةية وزايدة مسةةامهتها يف النةةاتج احمللةةي اإلمجةةايل ،وكةةذا

رفع مستوى الرفاهية االجتماعية من خالل ختفيض نسبة البطالة وزايدة فرص التشغيل ،وابلتايل حتقيق
17
تنمية اقتصادية تسمح ابالندماج شيئا فشيئا يف االقتصاد العاملي.

.1 .IIتعريف املناولة ومزااها  :وتلخص من خالل مايلي:

 .2تعريف املناولة :وسنورد فيما يلي أهم التعاريف اليت تناولت املناولة:

أ -تعريف املناولة سب املركز الوطين للمقاولة منالباطن :CENASTتعرف املناولة (املقاولة من
الباطن) على أهنا "النشاط الذي من خالله يتم تصنيع منتوج أو عدة مركبات تسمى القطع حلسا
املؤسسة اليت تعطي األوامر وحسب اخلصائص التقنية اليت حتددها تبعا للنتيجة الصناعية املراد الوصول
إليها".

ب -تعريااف سااب التش ااريع اليراسااي :و تنةةاول تعريةةف املقاولةةة مةةن البةةاطن علةةى النحةةو التةةايل:
"املقاولة من الباطن هي العملية اليت من خالهلا تطلب مؤسسة تسمى املؤسسة اليت تعطي األوامر من
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مؤسسةةة أخةةرى تسةةمى املقةةاول مةةن البةةاطن تنفيةةذ جةةزء مةةن العمليةةة االنتاجيةةة حسةةب عقةةد حتةةدد بنةةوده
املؤسسة األوىل".
.2مزاا اللجوء إىل عقود املناولة :إن للمناولة العديد من املزااي سواء ابلنسبة لألمرين ابلعمل أو
املناولني (املنفذين) و لعلىمن أمهها مايلي:

18

 املزاا ابلنسبة لألمرين ابلعمت:

 خيض التكاليف :هناك أسبا عديدة تدفع شركات تعاقدية من الباطن ألجل خفض تكاليف
اإلنتاج منها:
 أن املناولني من الباطن على درجة عالية من التخصص وأكثر كفاءة يف العمليات اإلنتاجية،
ابإلضافة إىل األداء بسعر أقل مقارنة ابملقاولني الرئيسيني.
 املقاولني من الباطن يكونون على درجة عالية من املرونة حيث إبمكاهنم اختاذ القرارات بشكل
أسرع كما ميكنهم تغيري اجلداول الزمنية لإلنتاج أو تعديلها بسهولة أكرب
 من خالل االعتماد على املقاولة من الباطن فإن املصاريف العامة والتكاليف اإلدارية تكون أقل.
 املناولني عموما يستعملون املعدات واآلالت بشكل أقل ،فضال عن ورش عمل أبسط من
الشركات الكبرية.

 حتقيق أفضت جودة  :إن البحث عن املنتجات ذات اجلودة العالية واملوثوقية العالية يف البيئة املتغرية
واملتطورة يدفع الشركات إىل االستعانة ابملصادر اخلارجية ،حيث ال ميكن للمتخصصني الداخلني تلبية
املعايري املطلوبة وابلتايل يتم اللجوء إىل املستوى العايل من املهارات واخلربات املتخصصة واملتوفرة لدى
املناولني اخلارجيني.

 مرواة النيقات :بدال من استغالل األشخاص واملعدات اليت تعد تكاليف اثبتة يف العملية
االستثمارية ،ميكن للشركة الراغبة يف العمل أن تدفع للمناولني رسوم اخلدمات -اليت تعد تكاليف
متغرية -وابلتايل سيجنبها ذلك ربط مواردها املالية مبجموعتني كبريتني من املخاطر االستثمارية
وحتويلها للمنفذ.

 املناولة ألية فعالة ملسايرة تقلبات السوق :بعبارة أخرى فإن استخدام املقاولني من الباطن
اخلارجيني (الدوليني) هو مبثابة وسيلة للتحوط ضد تقلبات الطلب يف السوق ،فعندما يواجه
املؤسسات االقتصادية زايدة مؤقتة يف الطلب يف السوق أو وجود تغيريات مومسية فإهنم يواجهون ذلك
إما من خالل زايدة االستثمارات املالية يف املعدات واآلالت واملصانع أو يلجؤون إىل التعاقد من
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الباطن يف األنشطة املعنية.

 املناولة تعد وسيلة للوصول إىل املناطق ذات فرص النمو احملتملة :تتيح املناولة لرجال األعمال
فرصا للدخول إىل األسواق اليت ترتفع فيها القدرة ،مع زايدة فرص النمو هبا.
 املزاا ابلنسبة للمناولني:

 حتقيق الكياءة واإلاتاجية العاليتني :إن اتفاقيات التعاقد الصناعي تسمح للشركات الصغرية
واملتوسطة املتعاقدة من الباطن من احلصول على جديد التكنولوجية وتصميم املنتجات ،وهذا يؤدي يف
النهاية إىل زايدة القدرة على البحث والتطوير والنمو واالبتكار يف التكنولوجية أو العمليات اإلنتاجية.
 االستخدام األمثت للقدرات املتا ة :متكن املناولة الشركات من زايدة معدل االستفادة من
القدرات املتوفرة وحتسني اإلنتاجية لرأس املال والعمل ،حيث أن استغالل هذه القدرات يساعد على
زايدة اإلنتاج وابلتايل زايدة الكفاءة والدخل وهو ما من شأنه خلق فرص عمل.

 حتقيق وفرات احلجم :من خالل الرتكيز على نشاط واحد أو ختصص ،ميكن لعارضي اخلدمات
التعهد بتقدمي هذه الوفرات احلجم مع زايدة مزااي التكلفة اليت تقدمها هذه الشركات اليت تقوم بتوفري
املعدات األصلية هذه الوفورات تكون انجتة من وجود مرافق وشبكات أكرب حجما وأكثر كفاءة.

 اقت التكنولوجية :اتفاقيات املناولة تكون مبثابة آلية وأداة قوية لرفع املستوى التكنولوجي للشركات
الصغرية واملتوسطة العاملة يف اجملال املناولة ،فمن خالل االخنراط يف اتفاقيات التعاون النشط مع
شركات كبرية ،موردين ومقاولني أخرين بتم االستفادة من التكنولوجية املنقولة ،واليت تشري هنا إىل
مجيع أشكال األصول املادية املعارف واملهارات والقدرات البشرية.

 التقليت من املخاطر :فاللجوء إىل املناولة قد يكون وسيلة للحد من املخاطر التجارية وعدم
التأكد ،وتعرض أسهم الشركات للتقلبات وهو ما من شأنه زايدة معدل الربح بناء على طلبات خاصة
وحتسني شروط الدفع.

 الدعم املايل :حيث أن املؤسسات االقتصادية تقدم ملقاوليهم من الباطن مساعدات مالية كما
يستفيد هؤالء املناولني من فرص احلصول على االئتمان من اجلهات املاحنة هلذا األخري.

.2 .IIدور املناولة يف تعزير الشراكة بني املؤسسات:

يعتةةرب نظةةام املناولةةة مةةن أهةةم األسةةاليب الةةيت تعمةةل الدولةةة علةةى انتشةةاره وخلةةق قاعةةدة عريضةةة مةةن
املنش ةةات الص ةةغرية واملتوس ةةطة املغذي ةةة واملكمل ةةة نظة ةرا لل ةةدور اهل ةةام ال ةةذي تلعب ةةه يف دف ةةع عجل ةةة التنمي ةةة
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الصةةناعية مةةن خةةالل :تعزيةةز الةرتابط والتكامةةل بةةني الصةةناعات الصةةغرية والصةةناعات األساسةةية الكبةةرية،
وتتمثل هذه األمهية يف النقاط التالية:
 تقةةوم املنشةةات الصةةغرية إبنتةةاج كميةةات مةةن املكةةوانت أو األجةزاء الوسةةيطة حسةةب طلبةةات
التعاقد بتكلفة أقل وجودة أعلى عما إذا مت انتاجها يف الشركات الكبرية األم.
 يساعد هةذا النظةام علةى تطةوير وتنويةع املنتجةات طبقةا الحتياجةات السةوق -كمةا يسةاعد
علةةى االسةةتغالل األمثةةل للطاقةةات املتاحةةة وأتهيةةل الوحةةدات الصةةناعية مبةةا يعظةةم قةةدرهتا علةةى تصةةدير
منتجاهتا ومواجهة املنافسة يف األسواق احمللية والدولية.
 تس ةةتفيد املنش ةةات الص ةةغرية واملتوس ةةطة م ةةن الش ةةركة األم يف ظ ةةل نظ ةةام التعاق ةةد م ةةن الب ةةاطن
ابحلصول على التكنولوجيا احلديثة لتطوير وسائل االنتاج وأساليب اإلدارة.
 يسةةاعد نظةةام املناولةةة الصةةناعية علةةى تعميةةق التصةةنيع احمللةةي وزايدة اإلمكانيةةات التصةةنيعية
خاصة يف املعدات االستثمارية وإحالل املنتجات احمللية حمل الواردات.
 االستخدام األمثل للموارد املتاحة ،والتصرف الدقيق واحملكم يف وسائل انتاجها.
 تنمي ةةة وتنظ ةةيم النش ةةاط االنت ةةاجي يف الوح ةةدات ورف ةةع ق ةةدرهتا االنتاجي ةةة والتنافس ةةية وزايدة
مسامهتها يف الناتج احمللي اإلمجايل.
 تساهم بشةكل غةري مباشةر يف تشةغيل العمالةة الوطنيةة وتقلةيص نسةب البطالةة وابلتةايل رفةع
مستوى الدخل ورفاهية املواطن.
 دع ةةم النس ةةيج الص ةةناعي احملل ةةي وتش ةةجيع املؤسس ةةات الص ةةناعية عل ةةى التخص ةةص يف جم ةةال
التقنيات احلديثة ،ويكون بذلك توزيع العمل بني املؤسسات الصةناعية أكثةر إحكامةا ،وتةوازان وتسةاعد
اجلودة العالية يف اإلنتاج والسرعة يف االجناز على مواكبة التطور العاملي واملنافسة الدولية.
 تسةةاعد يف احلةةد مةةن نزيةةف العمةةالت الصةةعبة الةةذي يسةةتخدم يف اسةةتجال منتجةةات مةةن
اخلارج تنتج حمليا أو ميكن انتاجها جبودة عالية.

.3 .IIتطور املناولة الصناعية :وسيتطرق إىل مايلي:

 .1مرا ت ظ ور املناولة الصناعية:إن تطور املناولة مرتبط أساسا بتاريخ الصناعة ،وقد مرت ابملراحل
التالية:
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أ .مر لااة الصااناعة التقليديااة :عنةةد ابتكةةار السةةيارة كانةةت يف أوىل مراحةةل تطورهةةا تصةةنع مةةن طةةرف
الصناعيني بطريقة تقليديةة ،حبيةث كانةت مجيةع القطةع املكونةة هلةا تنجةز عةن طريةق اليةد
197

أو بواسةطة

دور املناولة الصناعية يف تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر.

آالت بدائية ،وقطةع الغيةار ال تسةتبدل بةل هةي اثبتةة ،كمةا أن التعةاون بةني املؤسسةات مل يكةن موجةودا
بل احليطة وعدم الث قة بني خمتلف املؤسسات هو الذي كان خييم على املناخ يف تلك احلقبة من الزمن،
وهذه اخلاصية مل تكن تتمتع هبا صناعة السيارات فقط بل كانت تشمل مجيع الصناعات.

ب .مر لة الصناعة املكثية:حتت ضغط قانون اقتصاد السوق واملتطلبات االقتصةادية العاليةة ،عرفةت
الصناعة ثورة أوىل مع ظهةور الصةناعة املكثفةة الةيت كةان ينبغةي عليهةا سةد االحتياجةات اخلاصةة لتطةوير
املنشةةات القاعديةةة (السةةكة احلديديةةة ،اجلسةةور ،السةةكن ،)...وبعةةد ذلةةك االحتياجةةات الكبةةرية مةةن
العتاد ملواجهة احلر العاملية األوىل ( ...)2522-2521ففةي سةنة  ،2521مت القيةام أبول عمليةة
تصنيع مك ثفة ،وأجنزت أول سلسلة لرتكيب السيارات واليت عرفت فيما بعد ابلتايلورية ،ومت من خالهلا
إجناز كمية كبرية من القطع يف وقت قياسي مع ختفيض سعر التكلفة .
لقد كانت مفخرة الصناعيني خالل تلك احلقبةة هةي أهنةم يقومةون بعمليةة التصةنيع مجيعةا مبفةردهم،
وأن الشةةركات الكةةربى كانةةت متلةةك املةواد األوليةةة مبفردهةةا وال حتتةةاج ملصةةرف أخةةر لتزويةةدها ابملةواد الةةيت
تتطلبها العملية اإلنتاجية.
جا .مر لة ظ ور الصناعة و املناولاة الصاناعية  :يف هةذه املرحلةة الصةناعيون الكبةار أبةدعوا يف وضةع

مقةةاييس داخليةةة مةةن أجةةل عقلنةةة احتياجةةاهتم يف قطةةع الغيةةار وبعةةض املكةةوانت األخةةرى الةةيت تةةدخل يف
منتجاهتم ،وبفعل متطلبات اإلنتاج واملنافسة راح الصناعيون يستثمرون يف جمال التجهيةزات الدقيقةة يف
مجيع اجملاالت واعتمدوا يف ذلك على اختصاصيني أكفاء .
ولقد عجلت احلر العاملية الثانيةة ( )2515-2505مةن زايدة االحتياجةات الصةناعية ملواجهةة
طلبةةات تةةدعيم احتياجةةات احلةةر الكبةةرية مةةن جهةةة ،واحتياجةةات إعةةادة اإلعمةةار للبلةةدان املتضةةررة مةةن
جراء الصراع العاملي ،يف هذا املناخ بدأ يظهر دور املناولة الصناعية يف سد احتياجات املعارك الطاحنةة
م ةةن العت ةةاد احل ةةريب كالنق ةةل واهلياك ةةل القاعدي ةةة وهك ةةذا حت ةةول احلرفي ةةون الص ةةغار إىل ص ةةناعيني ،ومتثل ةةت
الصةةناعات آنةةذاك يف :التصةةليح والصةةيانة ،صةةناعة قطةةع الغيةةار والل ةوازم االسةةتهالكية ،صةةناعة القطةةع
املنفصلة للرتكيب األويل ،صناعة قطع معدة للتجميع ،صناعة املنتجات النهائية.
وشةيئا فشةةيئا وجةةد الصةناعيون أنفسةةهم أمةةام مواجهةة الظةةروف التنافسةةية الةيت أجةةربهتم علةةى البحةث
عةةن اإلنتاجيةةة واجلةةودة ،ويف هةةذا اجلةةو ظهةةر جمةةال املناولةةة الصةةناعية ،الةةذي يسةةتطيع تلبيةةة احتياجةةات
الصناعيني بسبب املهارة والقدرة املتوفرة وكذلك التخصص وسعر التكلفة.
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أمةةا يف سةةنوات السةةتينات ،فقةةد قةةام الصةةناعيون اليةةاابنيون بدراسةةة خصةةائص إنتةةاج الةةدول الغربيةةة
خاصةةة الةةوالايت املتحةةدة األمريكيةةة ،وقةةاموا بتحديةةد مسةةاومل اإلنتةةاج املكثةةف ،وطةةوروا طريقةةة جديةةدة
لإلنتاج معتمدة على اجلودة والتخصص وكذلك الوقت.
هذه الطريقة مسحت هلم بتحقيق إنتاجية عالية ،واعتمدت فيما بعد من طرف مجيع الصناعيني يف
العامل بداية الثمانينات ،وهذا بدوره سوف جيران إىل وضع حيز تطبيق املواصفات العاملية وتطوير العديد
من املؤسسات الصغرية واملتوسطة املختصة يف املناولة الصناعية من حيث القدرة ،التخصص والصيانة،
فالصناعيني يلجؤون إىل املناولني وذلك إما ألسبا اقتصادية أو ظروف خاصة ابإلنتاجية ،فاملؤسسةة
املعزول ةةة ال ميكنه ةةا احلص ةةول عل ةةى اس ةةتثمارات تس ةةتطيع م ةةن خالهل ةةا حتقي ةةق األه ةةداف املربجم ةةة .أم ةةا يف
التسعينات فأصبحت املناولة التخصصية هي القاعدة العامة وعلى املناولني أن يعتمدوا وظةائف أوسةع
.

 .2تعريف املناولة الصناعية :وتعرف كمايلي:

20

" وهةةي مجيةةع العالقةةات التعاونيةةة التكامليةةة الةةيت تنشةةأ بةةني مؤسسةةتني أو أكثةةر خةةالل مراحةةل
العملية اإلنتاجية ،مبوجبها تقوم منشأة مقدمةلألعمال بتكليف منشأة أو أكثر(تسمى منفذة لألعمال
أو مناولة أو جمهزة ) متخصصة إلجناز مرحلة أو أكثر من عمليات اإلنتاج طبقةا لعقةد حمةدد مسةبقا و
21
ملزم للطرفني.
و بعبارة أخرى فإنه يصطلح مبفهوم املناولة على مجيع عمليات اإلنتاج أو اخلدمات الصةناعية الةيت
تنجةةز و ف ةةق مع ةةايري وخصةةائص فني ةةة حم ةةددة مةةن ط ةةرف املق ةةاوالت الزبونةةة املس ةةماة ابآلم ةةرة ابألعم ةةال.
واملقةةاوالت الةةيت تنجةةز هةةذه األعمةةال تسمى".مةنةاول ةةة "واملعةةايري التقنيةةة هةةي ملةةك للمقةةاوالت الزبونةةة،
وحىت إذا كةان املنةاول قةد سةاهم يف دراسةة املنتةوج فةان اآلمةر ابألعمةال هةو صةاحب امللكيةة الصةناعية،
فإذا هو قانونيا يعترب مسؤوال عةن أي خلةل يف التصةور .يف حةني أن املنةاول يتحمةل مسةؤولية أي خلةل
22
يف اإلنتاج.
أ .دوافا ااع وأها ااداف املناولا ااة الصا ااناعية  :تتع ةةدد الا اادوافع احملف ةةزة عل ةةى االهتم ةةام هب ةةذا الن ةةوع م ةةن
املشروعات  ،و تنبع هذه الدوافع أساسا من األدوار اليت حتدثها يف العديد من جماالت التنمية:
 فهي مصدرا مهما لالستخدام ولتوفري فرص العمل،
 لزايدة الرتاكم الرأمسايل ،وتعبئة املدخرات القومية،

 املسامهة كصناعات فرعية و مغذية للمشروعات الكبرية،
199
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 تلبية جزء من السوق احمللي خاصة من السلع اليت ميكن إنتاجها بشكل اقتصادي

ب .أهداف املناولة الصناعية ف ي تتمثت يف اآليت:

24

 تنمية التخصص و تقسيم العمل ،
 توسيع قاعدة النسيج الصناعي،
 تعزيز التشابك والتكامل الصناعي،

 حتقيق االستخدام األمثل للطاقات االنتاجية،
 تشجيع التنمية اجلهوية.

 . 3صا ااين املناولا ااة الصا ااناعية :يتمي ةةز أس ةةلو املناول ةةة الص ةةناعية ابملرون ةةة والق ةةدرة عل ةةى االس ةةتجابة
لالستخدامات املختلفة وأيخذ أشكاال متعددة ومتنوعة حسب األهداف واألعمال املطلو إجنازهةا،
25
مثل:
 مناولااة طاقااة اإلاتااا  :حيةةث تقةةوم املؤسسةةة اآلمةةرة ابألعمةةال إبب ةرام عقةةود مناولةةة مةةع منشةةات

أخرى متخصصة إما بصفة مؤقتة أو بشكل دائم رغبة منها يف االحتفاظ بطاقة إنتاجية خاصة هبا.

 مناولة االختصاص :يف هذه الصيغة تتعاقد املؤسسة اآلمرة ابألعمال مع مؤسسة (أومؤسسات)

متخصصةةة تتةةوفر فيهةةا التجهيةزات والكفةةاءات الالزمةةة لتةةوفري احتياجاهتةةا مةةن املةواد أواخلةةدمات املطلوبةةة
نظرا لعدم توفر املؤسسة اآلمرة ابألعمال على التجهيزات والكفاءات الالزمة.

 املناولة الوطنية  :يف هذه الصيغة ،تتمتع املؤسسة املتعاقدة بنفس اجلنسية وتزاول نشةاطها داخةل
حدود وطنها.
 املناولااة الدوليااة :حيةةث تتمتةةع املؤسسةةات املتعاقةةدة جبنسةةيات خمتلفةةة مهمةةا كانةةت الدولةةة الةةيت

متارس فيها عملها.

 .IIIدور املناولة يف ترقية املؤسسات الصغرية واملتوسط يف اجلزائر :وسيتطرق هنا إىل واقع املناولة
وأتثريها على نشاط وإستمرارية املؤسسات الصغرية واملتوسطة.

 .1 .IIIواق ااع املناول ااة الص ااناعية يف اجلزائ اار :أص ةةبح ال ةةوعي أبمهي ةةة دور املناول ةةة يف حتقي ةةق التنمي ةةة
الصناعية ،يف تزايد كبري لدى اجلهات املعنية يف اجلزائر .وقد انطلقت التجربة اجلزائرية يف جمال املناولة
الصناعية ،مع مطلةع التسةعينيات ابلتعةاون مةع منظمةة اليونيةدو ابعتبارهةا الوكالةة املنفةذة لةربانمج اإلمنةاء
لألمم املتحدة الذي يتوىل جانب التمويل.
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.1تطور اإلطار التنظيماي والتشاريعي للمناولاة ابجلزائار :مل حتظةى املناولةة يف اجلزائةر يف الفةرتة املمتةدة
بةةني  2522-2560ابهتمةةام السةةلطات العموميةةة ،نظ ةرا لطبيعةةة النظةةام السياسةةي السةةائد آنةةذاك ،و
الذي مل يسمح بربوز املؤسسات الصغرية واملتوسطة املناولة غري تلةك التابعةة للقطةاع العةام وبصةورة جةد
حمةةدودة ،و هةةذا رغةةم إشةةارة التقريةةر التمهيةةدي للمخطةةط الرابعةةي ( )2500-2501إىل الةةدور الةةذي
تلعبةةه املناولةةة ابعتبارهةةا أسةةلو هةةام يف حتقيةةق االنسةةجام يف عمليةةة تصةةنيع السةةلع التجهيزيةةة والسةةلع
التحويلية ،كما تناول القةانون املةدين الصةادر يف  2505.35.16املناولةة الفرعيةة بشةكل عةام مبناسةبة
تطرقةةه للعقةةود ال ةواردة علةةى العمةةل ،حيةةث قةةرر حةةق املنةةاول الفرعةةي يف إقامةةة دعةةوى مباشةةرة ضةةد ر
26
العمل عند امتناع املناول األصلي عن دفع مستحقات األعمال املنجزة.
ممةةا بةةني أنةةه مل تكةةن هنةةاك سياسةةة واضةةحة للمناولةةة ،فمةةن الناحيةةة االقتصةةادية يالحةةظ غيةةا لكةةل
أن ةواع التنسةةيق بةةني الوحةةدات الداخليةةة للمؤسسةةة واملؤسسةةات املناولةةة ،أمةةا مةةن الناحيةةة التش ةريعية فةةال
وجود لنصوص قانونية تتناول املناولة ابلدراسة من كل جوانبها.
لك ةةن م ةةع بداي ةةة س ةةنة  ،2522ش ةةرعت اجلزائ ةةر يف إع ةةادة هيكل ةةة املؤسس ةةات الوطني ةةة والقي ةةام
إبصةةالحات اقتصةةادية ،حيةةث أعةةادت االعتبةةار لالسةةتثمارات اخلاصةةة وتقلةةيص دور الدولةةة يف النشةةاط
االقتصةادي مةةن خةةالل صةةدور قةةانون رقةةم  15-22املةةؤرخ يف  2522.30.25واملتعلةةق ابالسةةتثمار،
والذي كان له دور كبري يف إعطاء دفع قوي إلنشاء املؤسسات الصةغرية واملتوسةطة مبةا فيهةا املؤسسةات
املناولة ،والسماح هلا ابالستثمار يف جماالت متعددة.
واسةةتمرارا يف سياس ةةة اإلصةةالحات االقتص ةةادية ،قامةةت اجلزائ ةةر بتقسةةيم و خوصص ةةة املؤسس ةةات
العمومية ،مما أدى إىل ظهور العديد من املؤسسات املناولة كفروع للشركات الكربى.
وم ةةع بداي ةةة التس ةةعينيات ج ةةاء ق ةةانون الص ةةفقات العمومي ةةة الص ةةادر يف  2552.22.35املع ةةدل
واملة ةةتمم مبوجة ةةب املرسة ةةوم رقة ةةم  032-30الصة ةةادر يف  1330.35.22والة ةةذي خصة ةةص قسة ةةم منة ةةه
للمقاولة الفرعية ابعتبارها وسيلة من وسائل تنفيذ املشاريع الكربى ،مث إنشاء البورصة اجلزائرية للمناولة
و الشة ةراكة يف  22ديس ةةمرب  2552وفق ةةا لتوص ةةيات بة ةرانمج األم ةةم املتح ةةدة للتنمي ةةة و منظم ةةة األم ةةم
املتحةةدة للتنميةةة الصةةناعية و مبسةةاعدة وزارة الصةةناعة وإعةةادة اهليكلةةة و الةةيت أعطةةت دفعةةا قةةواي يف جمةةال
إقامة عالقات مناولة.
ويف الواقةع مل يكةن هنةاك نةص قةانوين صةريح يةةرتجم اهتمةام الدولةة بقطةاع املناولةة ضةمن اخليةةارات
اإلسة ةرتاتيجية للنه ةةوض ابلقط ةةاع الص ةةناعي يف اجلزائ ةةر ،وق ةةد س ةةد ه ةةذا الفة ةرا نس ةةبيا بص ةةدور الق ةةانون
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التةةوجيهي لرتقيةةة املؤسسةةات الصةةغرية و املتوسةةطة ،حيةةث ركةةز علةةى ضةةرورة االهتمةةام ابملناولةةة ابعتبارهةةا
أحسن تكثيف لنسيج املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،وأكثر النشاطات جلبا لإلستثمار.
وانطالقا من هذا القانون وضعت اجلزائر إسرتاتيجية وطنية لتنظيم وترقية املناولة ،واليت جتسدت يف
إنشاء اجمللس الوطين للمناولة وكذلك إنشاء شبكة بورصات املناولة

 .3التدابري القااواية املتخذة:ومتثلت من خالل:

27

 القااون التوجي ي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة :إن وزارة املؤسسةات الصةغرية واملتوسةطة
والصناعة التقليدية وضعت إطار قانوين يسعى إىل ترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة وكذا املناولة اليت
هتدف إىل تكثيف النسيج الصناعي وإنشاء صناعات اجملاورة.
هةةذا اإلطةةار القةةانوين يتمثةةل يف إصةةدار القةةانون رقةةم  32-22املةةؤرخ يف  10رمضةةان عةةام 2111
املوافق لة  21ديسمرب  ،1332يتضمن القانون التوجيهي ثالثة أبوا وستة فصول.
الباب األول :أحكام عامة

الفصل األول :مبادمل عامة ،الفصل الثاين :تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة

الباب الثاين :تدابري املساعدة والدعم لرتقية املؤسسات الصغرية وملتوسطة.

الفصل األول :اإلنشاء ،الفصل الثاين :االستغالل ،الفصل الثالث :ترقية املناولة ،الفصل الرابع :تطوير
منظومة اإلعالم االقتصادي حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة.

الباب الثالث :أحكام ختامية.
إنشاء جملس وطين مكلف برتقية املناولة
إن أحكام املادتني  13و 12من القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة تنص على مةا
يلي:
املااادة  : 22تعتةةرب املناولةةة األداة املفضةةلة لتكثيةةف نسةةيج املؤسسةةات الصةةغرية و املتوسةةطة وحتضةةي
املناولة بسياسة ترقية وتطوير هبدف تعزيز تنافسية االقتصاد الوطين.

املادة  :21يؤسس جملس وطين مكلف برتقية املناولة يرأسةه الةوزير املكلةف ابملؤسسةات والصةناعات
الصغرية واملتوسطة .وتشكل من ممثلي اإلدارات واملؤسسات واجلمعيات املعنية برتقية املناولة.
 إاشاء أج زة لرتقية و تطوير املناولة و الشراكة:
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 إاشاء شبكة لبورصات املناولة و الشراكة :
إن الةةربانمج اجلزائةةري إلنشةةاء بورصةةات املناولةةة والش ةراكة مت إجنةةازه مبسةةاعدة مةةن ب ةرانمج األمةةم
املتحدة للتنمية ( )PNUDيف إطار مشروعني مها :
 مش ةةروع  PNUD-DP/ALG/09110املوق ةةع يف س ةةبتمرب  2553واملخص ةةص إلنش ةةاءبورصة املناولة والشراكة اجلزائرية.
 مش ة ةةروع  PNUD/ALG/19/000املوق ة ةةع يف  5أكت ة ةةوبر  2556واملخص ة ةةص إلنش ة ةةاءبورصة املناولة والشراكة للشرق وبورصة املناولة والشراكة للغر
أم ةةا بورصة ةةة املناول ةةة والش ة ةراكة للجن ةةو فة ةةتم إنش ةةاءها مببة ةةادرة م ةةن وزارة املؤسسة ةةات الصة ةةغرية
واملتوسطة مث أدجمت يف مشروع .PNUD/ALG/19/000
إن بورصات املناولة و الشراكة عبارة عن مجعيات ذات منفعة عامة و ذات هدف غةري مةربح
وختضع للقانون رقم  02-53املؤرخ يف  31ديسمرب  2553املتعلق ابجلمعيات.

 برانمج عملي للتطوير و ترقية املناولة

* تنظيم ملتقيات متخصصة لتطوير وترقية املناولة
* تنظيم معارض متخصصة لتطوير وترقية املناولة
* نظام اإلعالم.

.2 .IIIدور املناولة يف تنمية الصناعات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر :من خالل الدراسة
والتحاليل السابقة ،ميكن القول أن املناولة تساهم بشكل كبري يف منو املؤسسات الصغرية واملتوسطة،
كما تظهر أمهيتها يف تطوير وتنمية الصناعات الصغرية واملتوسطة من خالل جمموعة من السياسات
واليت من بينها:
 الرتويج ملشروعات الصناعات الصغرية واملتوسطة املغذية واملكملة للصناعات الكبرية.
ِ
للمنشات الصغرية واملتوسطة يف اجملال
 العمل على حتسني مستوى األداء االقتصادي
الصناعات املغذية.
 وتعمل الدول املتقدمة على انتشار نظام املناولة وخلق قاعدة عريضة من املنشأة الصغرية
واملتوسطة املغذية واملكملة نظرا للدور تلعبه يف دفع عجلة التنمية الصناعية من خالل تعزيز الرتابط
والتكامل بني الصناعات الصغرية األساسية الكربى ،هذا الدور يف العديد املزااي ،واليت نذكر من بينها:
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 قيام املنشات الصغرية يف الظل هذا النظام ،إبنتاج كميات من املكوانت أو األجزاء
الوسيطة حسب طلبات التعاقد بتكلفة أقل وجودة أعلى عما مت إنتاجه يف الشركات األم.
 يساعد هذا النظام على تطوير وتنويع املنتجات طبقا الحتياجات السوق ،يساعد على
اإلسغالل األمثل للطاقات املتاحة وأتهيل الوحدات الصناعية.
 تستفيد املنشات الصغرية واملتوسطة من الشركة األم يف ظل التعاقد من الباطن ابحلصول
على التكنولوجيا احلديثة لتطوير الوسائل اإلنتاج وأساليب اإلدارة.
 يساعد نظام املناولة على تعميق التصنيع احمللي وزايدة اإلمكانيات واملعدات االستثمارية
وإحالل املنتجات الوطنية حمل الواردات.
وابلتايل من خالل هذه السمات اليت يكتسبها نظام اإلنتاج احملدد سيؤدي ذلك ابملؤسسة املناولة
إىل تعزيز املركز التنافسي هلا وذلك من خالل تقوية العالقة ما بني املؤسستني املناولة واآلمرة ،فالتبادل
اآليل للمعطيات يسمح بتقدمي منتج أبحسن جودة.
.3 .IIIإسرتاجتية اجلزائر يف اجملال ترقية املناولة :لقد وضعت اجلزائر اسرتاتيجية وطنية لتنظيم

وترقية املناولة ،واليت بدأت تتضح معاملها إبنشاء اجمللس الوطين للمناولة والذي مت أتسيسه مبوجب
28
املرسوم التنفيذي رقم  222_30املؤرخ يف  11أفريل  1330ويتجلى دوره فيمايلي:
 العمل على تشخيص التحاق املؤسسات الصغرية واملتوسطة الوطنية ابلتيار العاملي للمناولة.
 تقدمي اقرتاحات من شأهنا حتقيق اندماج أحسن لالقتصاد الوطين.
 ترقية الشراكة مع أراب العمل سواء كانوا وطنيني أو أجانب.
 تنسيق نشاطات بورصات املناولة والشراكة اجلزائرية فيما بينهما.
29
 كما ابدرت اجلزائر إىل إتباع من اإلجراءات ميكن إمجاهلا يف النقاط التالية:

 وضع إطار قااوين يسعى إىل ترقية املناولة :وهدفه تكثيف النسيج الصناعي وإنشاء صناعة

جوارية ،من خالل القانون رقم  32_22املؤرخ  21ديسمرب  1330املتعلق برتقية املؤسسات
الصغرية واملتوسطة واملكرس لنظام املناولة.

 وضع برانمج عملي لتطوير وترقية املناولة  :وذلك من خالل تنظيم ملتقيات متخصصة لتطوير
وترقية املناولة مثل قيام وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة بتنظيم لقاءين متخصصني لتطوير وترقية
املناولة حول األقطا البرتوكيمياوية لسكيكدة وأرزيو ،وكذا تنظيم معارض متخصصة لتطوير وترقية
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املناولة مثل تنظيم الصالون الدويل األول للشراكة واملناولة سنة  1331واثين سنة  1331بوهران ،مث
الثالث سنة 1322إبشراف وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية اإلستثمار.

 ملهيت بورصات املناولة والشراكة :حيث مت االتفاق بني وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة
والصناعة التقليدية وبرامج سيدا على أتهيل لبورصات املناولة والشراكة اجلهوية.
كما تسعى الدولة لربط شبكة املناولة مع املؤسسات األجنبية املماثلة حيث مث االتفاق مع الطرف
التونسي واملغريب وملشاركة املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين على وضع اللمسات األوىل
لتحقيق شبكة شريط املناولة للدولة املغاربية الثالثة.
اخلامتة:
تعترب املناولة الصناعية من االسرتاتيجيات الناجحة يف تنمية الصناعة يف العامل ،إال أنةه وابلةرغم مةن
اخلط ةوات ال ةةيت اخت ةةذهتا اجلزائ ةةر واهلادف ةةة لتط ةةوير ه ةةذه االس ةرتاتيجية لتغط ةةي ع ةةدد كب ةةري م ةةن املؤسس ةةات
الصغرية واملتوسطة ،الزلت هذه اخلطوات جةد حمتشةمة وغةري مواكبةة ملةا وصةلت إليةه التجةار العامليةة
يف هذا اجملال ،واليت حققت وثبة كبرية يف الشراكة ما بني املؤسسةات الكبةرية والصةغرية ،وكةذلك زادت
مةةن قةةدراهتا اإلنتاجيةةة والتنافسةةية بشةةكل ملحةةوظ ،وهةةو مةةا حيةةتم علةةى اجلزائةةر اختةةاذ تةةدابري وسياسةةات
أكثر جدية واالستفادة من التجار العاملية يف هذا اجملال.

هوامش:
 -1عثمان خللف ،واقع املؤسسات الصغرية و املتوسطة وسبت دعم ا -دراسة الة اجلزائر ،-رسالة لنيل شةهادة الةدكتوراه يف
العلوم اإلقتصادية ،جامعة اجلزائر ،1331/1330 ،ص.31 :
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 -4نبيل جواد ،نفس املرجع ،ص16:
 -5فتحي السيد عبده أبو السيد أمحد ،الصناعات الصغرية ودورها يف التنمية اجلماهرية الليبية.مؤسسة شبا اجلامعة ،ص12:
 -6نبيل جواد ،نفس املرجع ،ص11:
 -7نبيل جواد ،نفس املرجع ،ص15:
8
- Journal officiel de la République Algérienne, N077 article,4,5,6,7
 9نبيل جواد ،نفس املرجع ،ص .25_2110-مزهر شعبان العاين وأخرون ،إدارة املشروعات الصغرية ،دار الصياء.عمان–األردن 1321 ،ص.155

11 -نبيل جواد ،نفس املرجع ،ص21:
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دور املناولة الصناعية يف تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر.
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14 -نبيل جواد ،نفس املرجع ،ص.05:
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18عزيرو سليمة ،بورصة املناولة والشراكة وعالقت ا ابملؤسسات الصناعية الصغرية واملتوسطة .مذكرة مقدمة لنيل املاجسةتري،إدارة أعمال ،جامعة اجلزائر .1335

19غةريب سةةامية ،املقاولااة ماان الباااطن كجسارتاتيجية للمؤسسااة االقتصااادية .رسةةالة ماجسةةتري ،جامعةةة احلةةاج خلضةةر ،ابتنةةة اجلزائةةر،
.1331/1330
20-منصوري الزين ،مرجع سابق ،ص .22

21 -طلعت بن ظافر ،الدليت يف املناولة الصناعية .املنظمة العربية للتنمية الصناعية ،الطبعة األوىل ، 1333 ،ص.23

22نةةور الةةدين بةةو يعقةةو ،املناولااة الصااناعية -التجربااة املغربيااة .ورقةةة حبةةث يف امل ةؤمتر واملعةةرض العةةريب األول للمناولةةة الصةةناعية،ص ،1اجلزائر .1336/35/25-21
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25عمةةر شريةةف ،زكيةةة بةةن زروق ،مداخلااة ااول .دور املؤسسااات الصااغرية واملتوسااطة العاملااة يف وااال املناولااة يف اسااتقطاباليد العاملة-.دراسة الة مقاراة بني اجلزائر و فراسا .-ملتقى دويل حول":اسرتاتيجية احلكومة يف القضاء على البطالةة وحتقيةق
التنمية املستدامة ،جامعة مسيلة ،ص2 :
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27عمةر شريةف ،زكية بن زروق ،مداخلةة ول .دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة العاملة يف وال املناولة يف استقطاب اليدالعاملااة - .دراسااة الااة مقاراااة بااني اجلزائاار و فراسااا -ملتقةةى دويل حول":إسةرتاتيجية احلكومةةة يف القضةةاء علةةى البطالةةة وحتقيةةق
التنمية املستدامة ،جامعة مسيلة  ،ص ص.23-5 :
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Résumé:La PME constitue l’un des défis majeurs du plan d’action du gouvernement
du fait qu’elle procure une croissance soutenue pour l’économie et assure son
développement d’une manière durable. L’Algérie a pris conscience du rôle de ce type
d’entreprises en créant un environnement propice dotant d’outils efficaces lui
permettant de confronter la concurrence et mieux se positionner sur les marchés. Ainsi,
de nouvelles lois d’orientation sur la PME ont été promulguées afin d’aboutir à un long
processus de concertation avec les parties concernées pour donner un nouveau souffle à
ce type d’entreprises dans le but de jouer pleinement son rôle dans le processus de
diversification et de développement de notre économie.
Notre étude met l’accent sur secteur sur un plan macro-économique, en se
basant sur des statistiques produisant un état des lieux des PME en Algérie, sans pour
autant oublier sa contribution au développement régional durable sur un territoire plus
étroit qu’est la wilaya de Constantine.
Mots clés : PME, développement durable, économie, diversification.

Abstract: Empowering small and medium enterprises is considered as one of the
main prerogatives of the government since it plays a key role in the development of the
economy. Algeria is now conscious about the role of this type of companies. It is trying
to provide it with a stable environment and with the necessary tools that will allow it to
be more competitive in different markets. In this sense, new laws that aim to promote
SMEs have been elaborated by the government in order to allow it to fully play its role
in the process of diversification and development of our national economy.The present
study sheds light on this sector from a macroeconomic perspective based on the
available statistics about SMEs. It will also emphasize its role in the economic
development of the province of Constantine.
Keywords: SME, Sustainable development, economy, diversification
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INTRODUCTION
La création de la très petite, petite et moyenne entreprise, occupe
une position de premier plan dans le processus de développement
algérien, ce qui explique un phénomène démographique important
dépassant la barre de 1 022 621 pme en 2017, dont 390 entreprises
publiques et les 1 022 231 pme sont des entreprises privées, ce qui
représente 99.96% du secteur des entreprises algériennes de taille petite
et moyenne.
L'incertitude que vit le quotidien économique, menaçant toute tentative
d'entreprendre a donnédes TPE/PME fragiles, n'ont pas les moyens pour
confronter les secousses et les bouleversements économiques qui les
menacent dans chaque étape de sa vie, commençant par la création,
passant par la survie en voie de croissance ou dans la majorité des cas
vers la disparition.
L'expérience algérienne dans le domaine des TPE/PME a démontréque
les obstacles les plus influençables dont souffre ce type d'entreprises sont
cités dans les points suivants:
- Difficultés d'accès aux différents moyens de financement, et aux
différentes possibilités de crédits et de garanties;
- Difficultés d’accès au foncier en raison de la complexité et de la
lourdeur des procédures administratives et par le manque de
transparence;
- Pratiques bureaucratiques et manque d’organisation;
- Baisse remarquable sur un plan d'encadrement, de suivi et de gestion
concernant la création des TPE/PME.
Dans de telles conditions, comment prendre en considération la vraie
valeur des TPE/PME? Quelles mesures faut-il prendre et quelles
stratégies à adopter pour faire face à une concurrence vive? Quels sont
les moyens adéquats devraient permettre aux TPE/PME de créer la
valeur ajoutée et être un véritable outil de promotion socio-économique?
Afin de répondre à ces questions, la présente communication
expose les résultats d'une étude réalisée dans la wilaya de Constantine
(capitale de l'Est algérien), s'appuyant sur une approche purement
empirique issue du terrain.
Nous aborderons donc dans un premier lieu, la définition des
TPE/PME selon la loi algérienne afin d'adopter un langage commun et
précis, puis dans un second temps, nous exposerons les différents
organismes et institutions de soutien et d'accompagnement aux TPE/PME
opérationnels sur le territoire algérien, accentuant sur ceux activant dans
la wilaya de Constantine, nous essayerons également d'enrichir le
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contenu par des statistiques et des données sur les réalisations dans la
wilaya depuis 2005, pour arriver enfin dans une dernière partie a exposer
les résultats et par conséquent a mentionné les stratégies et solutions
envisageables afin d'atténuer les obstacles qui nuisent au bon
fonctionnement des TPE/PME algériennes.
Partie 1 : Cadre conceptuel des PME/PMI
1. DEFINITION
La petite et moyenne entreprise, est définie quelque soit son statut
juridique; comme étant une entreprise de production de biens ou/et de
services:
- Employant une (01) à(250) personnes;
- Dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 02 milliards de
dinars ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 500 millions
de dinars;
- Et qui respecte les critères d'indépendance.
Au titre de la présente loi, il est entendu par;
- Personnes employées; le nombre de personnes correspond au nombre
d'unités de travail-année (UTA); c'est-à-dire au nombre de salariés
employés àtemps plein pendant une année. Le travail partiel ou le travail
saisonnier étant des fractions d'Unitéde Travail-Année.
L'année à prendre en considération est celle du dernier exercice
comptable clôturé.
- Seuils pour la détermination du chiffre d'affaires ou pour le total du
bilan ceux afférents au dernier exercice clôturéde douze mois.
- Entreprise indépendante; l'entreprise dont le capital n'est pas détenu à
25% et plus par une ou plusieurs autres entreprises ne correspondant
pas àla définition de la PME.
Art. 5- La moyenne entreprise est définie comme une entreprise
employant 50 à 250 personnes et dont le chiffre d'affaires est compris
entre 200 millions et 02 milliards de dinars ou dont le total du bilan
annuel est compris entre 100 et 500 millions de dinars.
Art. 6- La petite entreprise est définie comme une entreprise employant
de 10 à49 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 200
millions de dinars ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 100
millions de dinars.
Art. 7- La très petite entreprise (TPE); ou micro entreprise est une
entreprise employant de 01 à 09 employés et réalisant un chiffre
d'affaires inférieur à 20 millions de dinars ou dont le total du bilan annuel
n'excède pas 10 millions de dinars.
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Type
d'entreprise
Très petite
Petite

Tableau - 01: La typologie des TPE/PME
Nbre d'employés
Chiffre d'affaires
Total bilan (D.A)
(D.A)
1 - 9
< 20 millions
< 10 millions
10 - 49
< 200 millions
< 100 millions

200 millions – 2
(100 – 500) millions
milliards
Source : Loi d'orientation sur la promotion de la petite et moyenne entreprise;
décembre 2001.
Moyenne

50 – 250

2. INSTITUTIONS ALGERIENNES DE SOUTIEN ET
D'ACCOMPAGNEMENT DES PME
Conscients de l'importance et des enjeux qui l'entourent, les
pouvoirs publics ont créé des structures de promotion, de soutien et
d'accompagnement des TPE/PME, pour mieux cerner les points de
faiblesses qui entravent la survie et le bon fonctionnement de ces
entreprises, des centres de facilitation, des pépinières d'entreprises, des
sociétés financières spécialisées (SFS), ainsi que la mise en place de
multiples instruments fiscaux et financiers, parmi ces diverses institutions
et organismes notant:
2.1. Caisse Nationale d'Assurance Chômage (CNAC - 1994)
La caisse vise les chômeurs de la tranche d'âge entre 35 et 50 ans, qui
investissent dans des activités industrielles et/ou des services, sauf la
revente en l'état. La caisse assure également les taches suivantes:
- Propose un crédit sans intérêt entre deux (02) et cinq (05) millions de
Dinars;
- Accompagnement personnel aux porteurs de projets;
- Franchise de la TVA pour l'acquisition de biens d'équipement et de
services entrant directement dans la réalisation de l'investissement;
- Exemption du droit de mutation à titre onéreux sur l'acquisition
immobilière effectuée dans le cadre de la création de l'activité;
- Application du taux réduit de 05% en matière de droits de douane
pour les biens d'équipements entrant directement dans la réalisation
de l'investissement.
2.2. Agence Nationale de Soutien de d'Emploi des Jeunes (ANSEJ 1996)
L'ANSEJ se charge de:
- Le soutien, l'orientation et l'accompagnement des jeunes
entrepreneurs;
- Aide sous différentes formes (financières et non financières);
- Le suivi des investissements et le suivi de l'application des cahiers
des charges;
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- L'encouragement de toute initiative vise la création et la promotion de
l'emploi;
- Joue le rôle d'intermédiaire entre les banques et les différents
organismes et institutions financiers et les entrepreneurs
investisseurs.
2.3. Agence de Développement Social (ADS - 1996)
L'agence assure le développement des micro-credits précisément pour les
citoyens sans revenus.
2.4. Agence Nationale de Développement des Investissements (ANDI
- 2001)
Les principaux rôles de cette agence sont:
- La promotion, le développement et le suivi des investissements
nationaux et étrangers;
- L'accueil et l'orientation des jeunes investisseurs;
- La facilitation de toute procédure administrative pour la création des
entreprises;
- La garantie de bénéficier des avantages (exonération des droits et
taxes);
- La sensibilisation des investisseurs étrangers potentiels.
2.5. Fond de Garantie des Crédits aux Petites et Moyennes
Entreprises (FGAR - 2002)
Le fond revêt une importance particulière car sa mission principale est la
facilitation d'accès aux crédits bancaires à moyen terme sous forme de
garanties;
Pour pouvoir bénéficier de cette garantie le projet doit être:
- Soit la création d'une nouvelle activitééconomique;
- Soit le développement et l'extension d'une activité économique
existante ;
- Soit le renouvellement des équipements de l'entreprise.
2.6. Agence Nationale de Gestion des Micro-Credits (ANGEM - 2004)
L'agence octroie des crédits sans intérêts destinés à l'achat de matières
premières, pour des projets dont le coût ne dépasse pas les 30 000 dinars.
Les aides accordées sont le soutien, le conseil, et l'accompagnement dans
la mise en œuvre de l'activité.
2.7. Fond National de Promotion des Activités Artisanales (FNPAAT)
Le fond subventionne l'acquisition des équipements et outils qui sont
utilisés dans l'artisanat et l'art, il vise à:
- Renouveler les équipements afin d'élargir la production et améliorer
sa qualité;
- Soutenir les actions de promotion;
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- La formation et apprentissage pour les jeunes;
- Sauvegarder les activités en voix de disparition.
2.8. Bourse se Sous-Traitance et de Partenariat (BSTP – 1993)
La bourse est une association àbut non lucratif créée en mai 1993 par des
industriels pour les industriels, elle bénéficie de l'appui des pouvoirs
publics et de l'ONUDI (Organisation des Nations Unies pour le
Développement Industriel), la bourse est une banque de données
industrielles et représente une forme de rencontres professionnelles, son
rôle est le rapprochement des TPE/PME ainsi qu'entre les TPE/PME et
les grandes entreprises.
L'efficacitéde ces différentes mesures reste en pratique limitée et relève
un certain nombre d'insuffisances, il s'agit en particulier d'améliorer
l'environnement des affaires, de développer des infrastructures et de
donner une plus grande attention au capital humain puisqu'il représente
une source de croissance très importante à développer et à soutenir. Et
pour ce faire, la création d'autres institutions de facilitation et
d'accompagnement a été nécessaire pour l'accomplissement d'une
mission entourée d'entraves. Ces organismes sont:
- Pépinières d'entreprises: se sont des structures d'accompagnement des
nouvelles entreprises dans les premières années de leurs existences;
- Incubateurs d'entreprises: en collaboration avec le ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et notamment
l'agence nationale pour la recherche et le développement
technologique;
- Centres de facilitations: il s'agit de la création de 14 centres de
facilitation pour accompagner les porteurs de projets:
- Caisse de promotion de la compétitivitéindustrielle;
- Programme MEDA de mise àniveau des entreprises;
- Caisse nationale d'assurance chômage;
- Caisse nationale de développement des régions du sud algérien;
- Caisse nationale de la recherche scientifique et le développement
technologique;
- Caisse nationale de formation et d'apprentissage professionnel;
- Caisse nationale de garantie des crédits des PME.
3. EVOLUTION DES TPE/PME EN ALGERIE : Etat des lieux
Pour mieux analyser le climat d'investissement dans la wilaya de
Constantine, on a optéen premier lieu a présenter le tissu des TPE/PME
publics et privées dispersées sur le territoire national sur une période qui
s'étale entre 2001 et 2010, puis celui de la TPE/PME existant dans la
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wilaya de Constantine depuis 2005. L’objectif est d’abord de montrer
l'évolution de ce type d'entreprises au niveau national pour pouvoir
identifier sa position dans la wilaya de Constantine, puis de présenter les
bilans d’activités des organismes de soutien aux entreprises et enfin
essayer de cerner les principaux obstacles à l’investissement dans la
wilaya. Nous utilisons pour cela, les données fournies par la CNAS, le
Ministère de la petite et moyenne entreprise, et les Directions de Wilaya
de l’Industrie, de la Planification et de l’Aménagement et du Territoire.
Tableau n- 2: Evolution des PME en Algérie durant la période 2001 - 2017
Anné

Nombre

2001

245 348

2002

261 853

2003

288 577

2004

312 959

2005

342 788

2006

376 767

2007

410 959

2008

432 068

2009

735 605

2010

740 552

2011

659 309

2012

711 832

2013

777 816

2014

852 053

2015

934 569

2016

1 022 621

Source: les bulletins d'information économique, ministère de l’industrie,
de la petite et moyenne entreprise, et de la promotion de l’investissement.

Pour que les données du tableau n°2 soient plus représentatives,
on a opté pour le l’histogramme suivant :
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Remarquons que l’évolution des PME n’a pas cessé, relativement,
d’accroitre depuis 2001, elles ont enregistré un taux de 7.32% entre 2011
et 2012, un taux moindre que celui enregistré l’année d’après 9.54%,
pour arriver à9.70 entre 2014/2015 et a la fin cette évolution a connu une
légère baisse entre 2015/2016 enregistrant 9.42%.
Le tissu des TPE/PME publics et privées existant dans la wilaya
de Constantine de 2003 à 2008 est présenté dans le tableau ci-dessous,
des données collectées auprès de la CNAS, organisme principale de
source d’information du secteur.
Tableau -3 : Evolution de la population des TPE/PME dans la wilaya de
Constantine.
Nombre des
TPE/PME

2003

2004

2005

2006

2007

2008

6361
6859
7499
8439
9291
9905
Source : les bulletins d’information économique, ministère de la PME et de
l’artisanat.

Il ressort de l’examen du tableau précédent que bien que la wilaya de
Constantine possède un potentiel d’investissement très encourageant,
point que nous aborderons dans le prochain élément, le nombre des PME
reste très restreint et l’évolution de ce secteur se caractérise par une
lenteur remarquable, les chiffres montrent que la wilaya compte 12 PME
pour 1000 habitants, un nombre très faible malgré l’importance de la
création de ce type d’entreprise et son impact sur l’emploi et l’insertion
sociale de la tranche des jeunes en premier lieu.
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4. L’INVESTISSEMENT ET LES TPE/PME DANS LA WILAYA
DE CONSTANTINE
Nous présentons dans cette partie l’état du tissu industriel public
et privéexistant dans la wilaya de Constantine, puis celui de la petite et
moyenne entreprise. L’objectif est d’abord d’évaluer la position de la
Wilaya de Constantine par rapport aux autres Wilayas, puis de présenter
les bilans d’activités des organismes de soutien à l’investissement afin
d’essayer de cerner les principaux obstacles à l’investissement dans la
wilaya. Nous utilisons pour cela, les données fournies par la CNAS, le
Ministère de la petite et moyenne entreprise, et les Directions de Wilaya
de l’Industrie, de la Planification et de l’Aménagement et du Territoire.
4.1. Le tissu industriel :
Il se compose de deux majeures parties, nous citons :
4.1.1. Le secteur public :
La wilaya de Constantine a bénéficiéau cours de la réalisation des
plans de développement nationaux de la fin des années 1960 jusqu’au
début des années 1980 de l’implantation d’un certain nombre
d’entreprises publiques industrielles. Mais ce secteur vit depuis plus de
20 ans une situation de crise. Le nombre d’entreprises est entrain de
baisser par les effets conjugués des fermetures et des privatisations.
Actuellement les entreprises publiques industrielles sont réparties selon
les branches et la taille comme l’indiquent les tableaux 4 et 5.
Tableau – 4 : Répartition des entreprises publiques industrielles de la
wilaya de Constantine selon la branche et la taille de l’entreprise en 30
Avril 2006.
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Source: CNAS- Constantine
Tableau - 5: Les principales entreprises publiques industrielles implantées
àConstantine.

Source: Direction de l’industrie, wilaya de Constantine
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Ce secteur a fait l’objet, depuis une vingtaine d’années, de
nombreuses réformes et restructurations qui n’ont pas réussi à le rendre
plus performant. La plupart de ses entreprises rencontrent toujours des
difficultés économiques et financières qui les contraignent au partenariat
ou à la privatisation. Le nombre d’entreprises publiques industrielles
implantées dans la Wilaya de Constantine est passéde 149 entreprises en
2004 à113 en 2006, soit une diminution de 36 entreprises en une année
et demie.
4.1.2. LE SECTEUR PRIVE :
Le secteur privé a été fortement encouragé par les textes juridiques
promulgués au cours de ces dernières années dans le cadre de la
libéralisation de l’économie, cependant si le rôle du secteur privé national
reste limitédans la réalité, celui du secteur privéétranger est
quasiinexistant dans la Wilaya si on fait abstraction des projets en cours ou en
gestation. Nous analyserons les raisons de cette faible croissance du
secteur privé lorsque nous traiterons la question des entraves à
l’investissement dans la wilaya de Constantine, dans la dernière partie de
cette contribution.
Le secteur privéindustriel emploi 12 369 travailleurs àcomparer avec
les 21 812 employés dans le secteur public industriel, alors que le nombre
d’entreprises privées dépasse de loin le nombre d’entreprises publiques
industrielles. Ce qui donne une moyenne de 5,3 employés par entreprise
privée et 170 employés par entreprise publique.
Tableau – 6: Répartition des entreprises privées industrielles implantées à
Constantine selon les branches et la taille de l’entreprise en 2006.

Source: CNAS Constantine
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4.2. LA TPE/PME DANS LA WILAYA DE CONSTANTINE :
Nous avons assisté ces dernières années à une croissance rapide du
nombre de TPE/PME au niveau national dans les secteurs suivants:
bâtiment et travaux publics, transport, communications, commerce,
services fournis aux entreprises. Ces secteurs ont connu la même
évolution dans la wilaya de Constantine. Mais le nombre de très petites,
petites et moyennes entreprises implantées dans cette Wilaya ne reflète
pas l’importance de Constantine, troisième ville du pays et capitale de
l’Est algérien, elle n’arrive qu’en neuvième position dans le classement
des 10 premières wilayas classées selon le nombre de petites et moyennes
entreprises, comme le montre tableau n°7. Malgré la dynamique de
croissance qu’a connu la Wilaya de Constantine dans le domaine de la
TPE/PME depuis 2005, puisque son taux de croissance annuel de 2006
par rapport à 2005 est de 11,674 %, alors qu’il était, pour la même
période, de 9,014 pour la Wilaya d’Alger, de 6,599 % pour la Wilaya
d’Oran, de 9,456 % pour la Wilaya de Tizi Ouzou et de 9,535 % comme
moyenne nationale.
Tableau - 7: Classement des 10 premières wilayas selon le nombre de TPE/PME

Rang

Wilaya

1er semestre
2007

1er semestre
2008

Taux
d'évolution %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Alger
34 401
37 103
7,85
Oran
17 863
18 971
6,20
Tizi Ouzou
15 472
17 179
11,03
Béjaia
12 068
13 231
9,64
Sétif
11 859
13 047
10,02
Boumerdès
9 825
10 964
11,59
Tipaza
9 638
10 527
9,22
Blida
8 995
9 905
10,12
Constantine
8 947
9 838
9,96
Chlef
7 514
8 068
7,37
Autres wilaya
147 662
160 745
8,86
TOTAL
284 244
309 578
8,91
Source: Bulletin d'information économique N 13 - 2008, ministère de la PME et de
l'artisanat.

Le niveau insuffisant de l’investissement est la cause principale du
taux de chômage élevédans la wilaya de Constantine, selon la Direction
de la Planification et l’Aménagement du Territoire le taux de chômage a
atteint 24% dans la wilaya de Constantine au cours du premier trimestre
2006. Ce taux est de loin supérieur au taux national moyen qui est de
15,3 % selon un rapport de l’Office National des Statistiques et de 17,7 %
en 2004 selon l’Organisation Internationale du Travail (OIT).
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3.3. Bilan des organismes de soutien et d’accompagnement à la création
d’entreprises dans la wilaya de Constantine :
Il existe à Constantine 04 organismes chargés de l’accompagnement et
du soutien à l’investissement en plus du CALPI, chargé de l’octroi du
foncier. Les missions de ces organismes sont présentées dans le tableau
suivant:
Tableau - 8: Organisation de soutien et d'accompagnement a Constantine.
Organismes
CALPI
ANDI

ANSEJ

CNAC

ANGEM

Date de
création

Missions
Etude et sélection des projets en vue de l’octroi du
foncier.
-Orientation, accompagnement, octroi d’avantages.
-Encadrement du guichet unique.
-Soutien et accompagnement de micro entreprise en
faveur des jeunes âgés entre 19 et 40 ans.
-Financement de microprojets jusqu’à concurrence de
10 millions de dinar algérien.
-Octroi d’avantages.
Ses missions ont évoluées comme suit :
1994 : assurance des travailleurs licenciés.
1998 : soutien àla réintégration des travailleurs libérés et
aide aux entreprises en difficulté.
2004 : soutien et accompagnement de la création
d’activités en faveur des chômeurs âgés de 35 à 50 ans
Micro crédits de 50.000 DA à 400.000 DA pour la
création d’activités à rembourser dans un délai de 12 à60 mois.

1994
2003

1998

1994

2004

Source: CNAS Constantine

4.3.1. Bilan d’activité du CALPI dans la wilaya de Constantine
Le tableau suivant récapitule l’activité du CALPI dans la Wilaya de
Constantine depuis le lancement de ses activités en 1994.
Tableau - 9 : Bilan d’activité du CALPI arrêté à la fin Octobre 2006.
Secteurs

Nombre
de
dossiers
déposés

Nombre de
projets
agrées

Nombre de
projet en
cours de
réalisation

Nombre de
projets
entrés en
activité

Nombre
d’emploi
s prévus

Emplois
créés

Industrie
Agriculture
Tourisme et
artisanat
Réalisations
BTPH
Commerce

-

474
05
28

42
00
02

10
-

14683
80
418

224
-

-

30

01

02

1071

16

-

36
100

03
03

08

426
1768

89

Autres
services
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Total

779

673

51

20

18446

329
1,78%

Source : CALPI – wilaya de Constantine

Plusieurs causes peuvent expliquer le bilan médiocre du CALPI à
Constantine:
- le manque de sérieux dans l’étude des dossiers, le népotisme, le non
respect des cahiers des charges par la majoritédes bénéficiaires, les
obstacles dressés par les banques dans les opérations de financement,
le non achèvement de la viabilisation des zones d’activités, certains
projets n’ont pu être réalisés à la suite de l’ouverture économique qui
a entraîné l’apparition d’une forte concurrence sur le marché;
4.3.2. Bilan d’activité de l’ANDI dans la wilaya de Constantine :
Le tableau N°9 résume le bilan d’activité de l’ANDI de la wilaya
de Constantine de 2003 à2006.
Il n’existe pas d’informations précises sur le nombre de projets
entrés effectivement en activité. Selon l’administration de l’ANDI, la
durée moyenne pour la mise en activité varie entre six mois et trois
années selon la nature du projet, moins d’une année dans le secteur des
transports et de la maintenance et 2 à3 années pour les projets industriels,
la santé (Clinique, produits pharmaceutiques, …).
Tableau - 10 : Répartition des projets d’investissement selon la branche
d’activité et à l’année de déclaration l’ANDI de Constantine de 2003 à2006.

220

PME EN ALGERIE : Vers une solution pour un développement………

Source: ANDI Constantine

4.3.3. Bilan d’activité de l’ANSEJ dans la wilaya de Constantine
Depuis sa création en 1998, jusqu’à 31 Octobre 2006, l’ANSEJ
de la wilaya de Constantine a reçu 15000 demandes, mais seules 13 125
demandes ont étéacceptées et seulement 2135 projets financés.
Le tableau suivant donne quelques indications sur les branches
concernées par les projets, les dossiers agrées et financés, les micros
entreprises entrées en exploitation et les emplois créés.
Tableau - 11 : Les micros entreprises agrées et financées par l’ANSEJ à
Constantine 2006.
Secteurs d’activités
Agriculture
Artisanat
BTPH
Industrie
Maintenance
Professions libérales
Transport de
Marchandises
Transport de voyageurs
Transports frigorifiques
Autres services
Total

Dossiers agréés et
financés
Nombre de
Effectif
dossiers
envisagé
59
171
289
984
207
882
777
3229
71
210
147
341

Micro entreprise en
exploitation
Nombre de micro
entreprises

Effectif

50
168
196
630
61
147

150
338
975
2520
122
341

375

2991

780

1560

207
102
1001

803
637
261

370
200
98

740
400
196

3235

10514

2700

7342

Source: ANSEJ – Constantine
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Ce tableau nous amène àfaire les observations suivantes :
La différence entre le nombre de demandes déposées (15 000) et
le nombre de demandes acceptées (13 125) est établi par les dossiers
rejetés parce que ne remplissant pas les conditions de recevabilité, quant
àla différence entre le nombre de dossiers acceptés (13 125) et le nombre
de dossiers agréés (3 225) s’explique par la multiplicité des
administrations, le manque de culture d’entreprise chez la majorité des
demandeurs, la lourdeur des procédures administratives pour l’obtention
de l’autorisation d’exploitation et la lourdeur des procédures bancaires
pour l’obtention du prêt malgré les allégements opérés depuis 2004, et les
mêmes causes expliquent la différence entre le nombre de dossiers agréés
(3 225) et ceux entrés effectivement en activité (2 700) en plus des
problèmes liés à l’obtention du foncier et à la nomadisation des
entrepreneurs du fait de la pratique des forts loyers et des contrats de
location à durée limitée. Il faudrait aussi signaler les difficultés de
pénétration au marchépar des non initiés et la corruption dans le monde
des affaires.
4.3.4. Bilan d’activité de la CNAC dans la wilaya de Constantine :
Le nombre de dossiers déposés auprès de la CNAC en vue de
soutien et d'accompagnement à la création d’activité a atteint 1 331
dossiers au 30 Novembre 2006. Plus de 50 % de ces dossiers (782) ont
eu un avis favorable et ont ététransmis aux banques pour financement.
Parmi ces derniers seuls 295 dossiers ont obtenu le financement et leurs
bénéficiaires sont entrés en activitéen créant 718 postes de travail.
Tableau - 12: Répartition selon les branches des projets agréés par la CNAC
Secteur d’activités
Agriculture
Elevage
Transport
BTPH
Industrie
Services
Total

Projets agrées
42
109
48
95
187
301
782

Projets en activité
6
8
6
39
88
148
295

Source : CNAC- Constantine

4.3.5. Bilan d’activité de l’ANGEM dans la wilaya de Constantine:
Cet organisme est entréen activitédans la wilaya de Constantine
au cours de l’année 2004. Le nombre des demandes de financement
reçues depuis son entrée en activité jusqu’à la fin d’octobre 2006 s’élève
a 2000. Seules 500 demandes ont été acceptées. Mais il n’y a que 60
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bénéficiaires qui ont pu effectivement lancer leur activité. Ce chiffre
dérisoire s’explique par les raisons citées précédemment.
5. LES ENTRAVES A L’INVESTISSEMENT DANS LA WILAYA DE
CONSTANTINE.
De multiples entraves a l’investissement peuvent être rencontrées, la
majorité d’entre-elles ne concernent pas uniquement La Wilaya de
Constantine, nous citerons particulièrement:
- La gouvernance locale, le foncier, la lourdeur des procédures
administratives, la lenteur des financements bancaires. Les
banques ne connaissent pas suffisamment leurs clients, ainsi elles
apprécient mal la solvabilité des entreprises, la maîtrise de
l’ingénierie bancaire est inexistante et la corruption
administrative;
En plus des éléments précédemment mentionnées, la wilaya de
Constantine regroupe des obstacles et fait face à d’autres entraves à
l’investissement, nous citerons en particulier l’insuffisance:
- Des infrastructures de base, du réseau bancaire, des structures
hôtelières, des restaurants et lieux de détentes, des parkings,…etc.
6. MESURES DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PME
Afin de prendre en charge le secteur des PME en Algérie et
faciliter le développement, nous proposons une liste de mesures, selon le
classement des difficultés. en premier lieu, l’allègement de la fiscalitéet
la subvention aux PME sont citées dans près de 48% des cas. En seconde
position, nous notons la facilitation de l’accès aux matières premières
(16%). En troisième position, les entreprises ont cité la concurrence
déloyale (7%), la facilité de l’accès aux équipements (7%), l’allégement
des charges sociales (6%), la lutte contre la bureaucratie
(5.5%) et la facilité d’accès au crédit (5%). Nous retrouvons cette même
hiérarchisation dans le secteur privé. Les entreprises publiques ont
proposéparticulièrement la lutte contre la concurrence déloyale (24 %),
l’allégement de la fiscalité (17%) et la facilitation de l’accès aux matières
premières (13%).Nous constatons certaines différences par taille et
secteur d’activité. Toutefois, l’allègement de la fiscalité, et l’accès aux
matières premières ainsi que la lutte contre la concurrence déloyale ont
étécitées dans des proportions importantes dans tous les secteurs.
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CONCLUSION
A la lumière de cette analyse, on peut conclure que l'Algérie
représente une opportunité très attractive pour les investisseurs, sachant
qu'elle est encore en phase de construction. Pour concrétiser cette
perspective nous proposons les solutions suivantes:
- Assainissement du foncier industriel dans les zones d’activité et les
zones industrielles, et achèvement de leur aménagement;
- Création de nouvelles zones d’activité, elles devront être des modèles
du genre en ce qui concerne leur aménagement et devront faire l’objet
d’une campagne publicitaire afin d’attirer des investisseurs nationaux
mais aussi étrangers. Les activités des bénéficiaires devraient
respecter un cahier des charges préalablement établies et feront
l’objet, dans ce cadre, d’un suivi par les autorités compétentes;
- Réalisation de nouvelles structures, d’hôtels, de parkings, d’agences
bancaires, et toute autre mesure de manière à améliorer l’image de la
ville et à faire face à l’augmentation de la demande;
- Veiller à une meilleure coordination entre les différentes
administrations impliquées dans les autorisations relatives au
lancement de projets de manière à accélérer les procédures et la
réalisation des investissements;
- Création d’un observatoire du marché du travail local dont la mission
serait de suivre les changements dans le domaine de l’offre et de la
demande des différentes catégories et qualifications. Il pourrait aussi
fournir les indications nécessaires dans l’orientation des effectifs en
formation professionnelle et universitaire;
- Améliorer les relations entre les universités et les secteurs socio
économiques en donnant la possibilitéaux cadres des entreprises de
participer en tant que formateurs dans le domaine de la formation
professionnelle ;
- Permettre aux cadres des administrations et des entreprises de
compléter leur formation ou de se recycler;
- «Vendre » la nouvelle image de ville de Constantine dans les
différentes manifestations telles que foires, salons d’exposition, en
utilisant les différents moyens de communications dont l’Internet.
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