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 أن يكون البحث إضافة علمية أصيلة ،يف اجلانب النظري أو التطبيقي ،ضمن أحد جماالتالفكر واملعرفة االقتصادية ،أو يتعلق بقضايا ومستجدات االقتصاد العربي والعاملي.
 أال يكون البحث منشورا أو مت تقدميه للنشر لدى جهة أخرى ،أو مت عرضه يف إحدىالفعاليات العلمية.
 -أال يتجاوز البحث  20صفحة مبا يف ذلك املراجع واملالحق.

 أن يتبع املؤلف األصول العلمية املتعارف عليها يف إعداد وكتابة البحوث والدراسات العلميةمبا يف ذلك التقديم للبحث بتعريفه ألهدافه واملنهجية املتبعة ،وتنسيق أقسامه ،وإثبات
مصادر املعلومات وتوثيق االقتباس وااللتزام باألمانة العلمية يف تهميش املراجع واملصادر.

 يكتب يف الورقة األوىل عنوان البحث واسم صاحبه وصفته العلمية ،وعنوانه الربيدي،واملؤسسة اليت ينتمي إليها ،مع ملخصني عن البحث أحدهما باللغة العربية واآلخر باللغة
اإلجنليزية ،على أن ال يتجاوزا جمتمعني  250كلمة.

 يرفق كل ملخص بكلمات مفتاحية بني ( )7-5كلمات ترتب هجائياً ،باإلضافة للتصنيفحسب نظام  ،JELوالذي يوضع بعد الكلمات املفتاحية للملخص باللغة األجنبية.

 حيرر البحث باستخدام نظام ( ،)Wordوفقا للشروط التالية: املقاالت املكتوبة باللغة العربية :تكتب خبط ) (simplified Arabicحجم
 ،14وحجم  12بالنسبة للهوامش ،مبسافة  1بني األسطر ،وتكون العناوين باخلط
الغامق(.)Gras
 بالنسبة للمقاالت املكتوبة بلغة أجنبية :تكتب خبط ()Times New Roman
حجم ،12و 10بالنسبة للهوامش.

 إعدادات الصفحة :أعلى ،3أسفل ،3ميني  2.5ويسار=.1
 تستخدم األرقام العربية ( )Arabic...3-2-1فـي مجيع ثنايا البحث.
 يكون ترقيم صفحات البحث فـي منتصف أسفل الصفحة.
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 يتأكد الباحث من سالمة لغة البحث ،وخلوه من األخطاء اللغوية والنحوية. إذا رأت إدارة اجمللة أن املقال حيتاج إىل بعض التعديالت الشكلية تقوم إدارة اجمللة بتسليمهللباحث مشفوعا مبالحظات هيئة التحكيم.
 يكون التهميش يف آخر املقال) (Notes de finبطريقة آلية. تعرب املواد املنشورة يف اجمللة عن آراء أصحابها فقط. ال جيوز إعادة نشر أحباث اجمللة يف أي مطبوعة أخرى إال بإذن كتابي من رئيس حتريرها. -ترسل املواد العلمية إىل عنوان اجمللة االلكرتونيeconomie@democraticac.de:

تنشر اجمللة الدراسات والبحوث العلمية والفكرية ،اليت تتبنى املعايري العلمية الرصينة يف خمتلف
فروع املعرفة االقتصادية ،بإشراف هيئة حترير مشكلة من أساتذة وباحثني وهيئة علمية
واستشارية ألفضل األكادمييني من الدول العربية واألجنبية ،كما ترمي اجمللة إىل بناء فضاء للحوار
العلمي ،يكون مفتوحا لكل الباحثني الذين لديهم أعمال حبثية أصيلة من خمتلف اجلامعات العربية
واألجنبية.
تتنوع اهتمامات اجمللة بشكل يضم طيفا واسعا من القضايا واملواضيع االقتصادية الراهنة يف
االقتصاد العاملي ،مثل :السياسات االقتصادية (النقدية ،املالية ،التجارية وسياسة الصرف األجنيب)،
التنسيق الدولي للسياسات االقتصادية الكلية ،سياسات واسرتاتيجيات التنمية ومتويلها يف الدول
النامية والناشئة ،قضايا الفقر والبطالة والعدالة االجتماعية ،التنويع االقتصادي والبدائل املمكنة،
األزمات (املالية ،املصرفية ،العملة ،الديون السيادية ،)...املؤسسات املالية ،األسواق املالية وإصالح
القطاع املالي ،التكتالت االقتصادية واالندماج يف االقتصاد العاملي ،املؤسسات املالية الدولية وإصالح
النظام النقدي واملالي العاملي ،احلروب املالية ،استشراف االقتصاد العربي والعاملي وتغري موازين
القوة يف االقتصاد العاملي ،وكاالت التصنيف العاملية ،األمن الغذائي والطاقوي ،الطاقات املتجددة،
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اقتصاد اخلدمات ،اقتصاد املعرفة ،الشركات متعددة اجلنسية ودورها املتعاظم يف االقتصاد العاملي،
االقتصاد والتمويل اإلسالمي ،االقتصاد واألخالق.
متنح اجمللة حيزا مهما للدراسات النقدية ) )critical studiesللفكر االقتصادي السائد
والليربالية اجلديدة وقضايا العوملة ،وتقديم النظريات واألفكار والبدائل اجلديدة املطروحة يف
االقتصاد العاملي .كما ترحب اجمللة بتقارير املؤمترات والندوات االقتصادية ،ومراجعات الكتب
االقتصادية احلديثة والتعليق عليها.
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يأتي العدد الرابع من اجمللة الدولية للدراسات االقتصادية ،وفق الربنامج اجلديد ،حيث أصبحت
تصدر يف نهاية كل من شهر ( :فيفري-شباط ،ماي-مايو ،أوت-أغسطس ،نوفمرب-تشرين الثاني).
تواصل اجمللة خطواتها يف فتح آفاق حبثية يف جمال الفكر واملعرفة االقتصادية للباحثني والدارسني،
آملني أن نكون عند مستوى تطلعات الباحثني ،كما حترص هيئة حترير اجمللة على إعطاء األولوية
للمواضيع والقضايا املستجدة والراهنة يف االقتصاد العربي والعاملي ،ومنح فرصة للباحثني الشباب
وطلبة الدراسات العليا لعرض خمتلف أعماهلم ومشاريعهم العلمية.
تنوعت مقاالت العدد الرابع ،سواء من ناحية القضايا املعاجلة ،أو من حيث املشاركني ،حيث سجل
العدد مشاركة باحثني من عدة دول عربية ( ليبيا ،تونس ،اجلزائر ،املغرب ، ،األردن ،فلسطني،
اململكة العربية السعودية) ،وهو ما يساهم يف حتقيق أحد أهداف اجمللة واملتمثلة إنشاء قناة فاعلة
لربط التواصل املعريف بني الباحثني ،ونافذة لتبادل األفكار.
يأمل املركز الدميقراطي العربي من خالل جملة الدراسات االقتصادية الدولية ،أن تكون منربا
للباحثني والدارسني للشؤون والقضايا االقتصادية ،من خالل تبين املنهج العلمي يف طرح ومناقشة
خمتلف األفكار والعمل على تقديم حبوث علمية أصيلة وذات جودة تسهم يف حتقيق رؤية
وأهداف اجمللة ،ومن أجل استمرار اجمللة وجناحها تفتح اجمللة لقرائها من الباحثني الباب عرب
بريدها االلكرتوني لتلقي مقرتحاتهم ومالحظاتهم.

د .حللو بوخاري
رئيس حترير اجمللة
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رأس المال المخاطر ودوره في تمويل المؤسسات الصغيرة

د .بن ساعد عبد الرحمان

و المتوسطة في الجزائر -دراسة حالة شركة SOFINANCE

أ /صابور ســعاد

رأس المال المخاطر ودوره في تمويل المؤسسات الصغيرة
و المتوسطة في الجزائر
دراسة حالة شركة SOFINANCE
د /بن ساعد عبد الرحمان
أستاذ محاضر "أ" بجامعة الجزائر3
أ /صابور ســعاد

 طالبة دكتوراه  -جامعة الجزائر 3ملخص

لقد حاولنا من خالل هذه الورقة البحثية استعراض تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

خالل الفترة  2016_2010و مدى مساهمتها في خلق مناصب شغل وكذا الى أهم العقبات التي تواجه تمويلها

وهو ما يشكل محتوى المحور األول ،أما المحور الثاني تناول تقنية التمويل عن طريق شركات رأس المال
المخاطر كبديل تمويلي مستحدث لنظام التمويل التقليدي ،موضحين آلية عملها ،مزاياها وعيوبها ،وكذا تجارب
بعض الدول الرائدة في هذا المجال ،وأخي ار في المحور الثالث تم دراسة حالة شركة رأس المال المخاطر

 sofinanceالجزائر من حيث النشاط ،االستثمارات ،الميزانية من  2014إلى  2016مع التطرق إلى متطلبات
إنجاح هذا النوع من الشركات و سبل دعم نموها في الجزائر ألنها مصدر مهم لتمويل نمو المؤسسات الصغيرة

و المتوسطة ،مع بعض النتائج واالقتراحات.

الكلمات المفتاحية :رأس مال المخاطر ،المؤسسات المالية ،المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ،التمويل،
االستثمار
Abstract
In this paperwork we have tried to review the development of the numerous small
and medium enterprises SMEs in Algeria during the period 2010_2016, and their
contribution to the creation of jobs and the most important finance obstacles. In the
second part, we tried to understand the financing technique through the venture
capital companies rather than traditional finance system, by demonstrating how it
works, advantages and its weakness, and the experiences of some of the leading
countries in this field. Finally we examined the case of the venture capital company
so-called Sofinance Algeria in terms of activity, investments, budget from 2014 to
2016 with focus on the conditions of success of this type of companies and ways to
support their growth in Algeria, because it is an important source of financing the
growth of SMEs.
Keywords: Risk capital, Financial Institution, Small and medium enterprises,
Finance, Investment.
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مقدمة:
تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دو ار هاما في التطور االقتصادي للدول ،خاصة فيما يتعلق
بتوفير مناصب الشغل والمساهمة في النمو االقتصادي .ففي الجزائر ،تجاوز عدد المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة سنة  2016المليون مؤسسة ،ورغم ذلك تبقى هذه المؤسسات تعاني من مشكل أساسي يتمثل
في التمويل الكافي ،حيث أن اعتمادها على أموالها الخاصة والذاتية كمصدر تمويلي داخلي غالبا ما
تكون غير كافية لتغطية مختلف احتياجاتها عبر مراحل نشاطها ،ومنه ال ليس أمامها اال اللجوء الى
التمويل الخارجي المتضمن تمويال ماليا عن طريق السوق المالية ،الذي ال يحظى بأية ثقة رغم وجود
مؤسساته التي يبقى نشاطها التمويلي ضعيف ،أو تمويال بنكيا عن طريق الوساطة البنكية الذي يتميز
بمحدودية االستفادة منه لقلة الضمانات من جهة ولعدم قدرتها على الولوج الى األسواق المالية من جهة
أخرى.
وفي هذا االطار يفتح أسلوب التمويل برأس المال المخاطر أفاقا واعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
في الجزائر اذ يعتبر بديال هاما ألسلوب التمويل المصرفي الذي يقوم على القروض ،فهو يعتبر كمساهم
خاص في المؤسسات الممولة وذلك للخصائص التي يتميز بها ,و يتمثل دوره األساسي في التمويل
المرافقة والتوجيه ،اذ يقوم في الواقع على أسلوب المشاركة من دون ضمان العائد وال مبلغه عوض أسلوب
المداينة الذي تعتمده البنوك ،فهو عبارة عن تقنية تمويلية ظهرت في الواليات المتحدة األمريكية ثم
انتشرت في باقي دول العالم المتحضر منه والنامي وحققت نجاحا كبيرا ،أما في الجزائر فهو أسلوب
حديث ومحدود جدا ويقتصر على شركتين  finalepوشركة  sofinanceالتي أخذناها كدراسة حالة،
ومنه يحاول بحثنا االجابة على االشكالية التالية :ما هو الدور الذي تلعبه شركات رأس المال المخاطر
في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر؟
المنهجية المتبعة :لمعالجة الموضوع تم االعتماد على المنهج الوصفي فيما يخص الجانب النظري ألنه
مناسب لتقرير الحقائق وفهم مكونات الموضوع وتحليل أبعاده ،بينما اعتمد المنهج التحليلي لدراسة حالة
فيما يخص الجانب التطبيقي.
المحور األول :المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالجزائر ودورها في خلق مناصب الشغل
 -1تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب التشريع الجزائري
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"حسب ما جاء في المادة  04من الفصل األول من القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة الصادر في  12ديسمبر :2001تعرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،مهما كانت طبيعتها
القانونية بأنها مؤسسات انتاج سلع و/أو خدمات و التي تشغل من  1الى  250شخصا وال يتجاوز رقم
أعمالها السنوي ملياري ( )02دينار جزائري أو ال يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية خمسمائة()5000
مليون دينار جزائري"

()1

كما هو موضح في الجدول التالي(:)2
جدول رقم( :)01معايير تعريف وتصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
نوع المؤسسة عدد العمال

مجموع األصول(مجموع الحصيلة السنوية

رأس المال

)
مصغرة

09_01

أقل من  20مليون دج

ال يتجاوز  10مالين دج

صغيرة

49_10

أصغر من  200مليون دج

أقل من  100مليون دج

متوسطة

250_50

 200مليون دج _  02مليار  500 _ 100مليون دج
دج

المصدر :الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ،العدد ،77
ديسمبر  ،2001ص.06

أما في االتحاد األوربي فان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعرف وتصنف كما في الجدول التالي:
جدول رقم( :)02معايير تعريف وتصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االتحاد األوربي
الحصيلة السنوية

رقم األعمال

الصنف

عدد األجراء

مؤسسة مصغرة

أقل من 10

/

مؤسسة صغيرة

أقل من 50

 7مليون أورو

 5مليون أورو

مؤسسة متوسطة

أقل من 250

ال يتجاوز  40مليون أورو

ال تتعدى  27مليون أورو

/

المصدر :حاكمي بوحفص :المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الواقع واالفاق ,ورقة مقدمة في الملتقى الوطني حول
المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ،المركز الجامعي موالي الطاهر ،سعيدة،2004/12/14 ،ص .211

 -2تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
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يسمح هذا المؤشر بتحليل الزيادة أو النقصان في عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،وباالعتماد
على تقارير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يظهر الجدول التالي(:)4
الجدول رقم (:)03تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خالل الفترة .2016-2010
عدد

المؤسسات

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

619072

658737

711275

747934

852053

934569

1014075

PME
معدل النمو %

/

6.41

7.97

13.92

5.15

8.51

9.68

Source : Ministère de l’industrie et des mines, Bulletin des statistique, Nº 17, Nº21, Nº23,
Nº28, Nº29.

الشكل رقم( :)01تطور عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر خالل الفترة 2016_2010

تطور عدد  PMEفي الجزائر
1200000
1000000
800000
600000

تطور عدد  PMEفي الجزائر

400000
200000
0
2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

المصدر :معطيات الجدول رقم( )03باالعتماد على برنامج Excel

شهدت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نموا وحركية خالل الفترة قيد الدراسة ،فقد بلغ عددها 1 014
 075مؤسسة في سنة  ،2016كما نالحظ تذبذب معدالت النمو علما أنها بلغت متوسط نمو قدره
 7.38%خالل الفترة  .2016_2010هذا وقد سجلت سنة  2014أعلى نسبة نمو قدرت ب ـ .%13.92
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 -3تطور مناصب الشغل(العمالة) بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
تسمح لنا نسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التوظيف بتقدير أهمية هذه الوظائف ،كما
يوضحه الجدول التالي):(5
الجدول رقم( :)04مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خلق مناصب الشغل خالل الفترة
.2015-2010
2010

2011

2012

2013

2014

2015

موظفين لدى PME

1325686

1724197

1728046

2001892

2157232

2371020

إجمالي السكان الناشطين

11932000 11453000 11964000 11423000 10661000 10812000

نسبة مساهمة  PMEفي

16,17

12,26

16,73

15,13

19,87

18,83

التوظيف(في العمالة)
Source : - office national des statistiques, Activité, Emploi et chômage en septembre
2015, Nº 727, p11.

الشكل رقم( :)02تمثيل بياني للجدول رقم ( )04مساهمة  PMEفي خلق مناصب شغل
12000000
10000000
8000000
موظفيين لدىPME

6000000

إجمالي السكان الناشطين

4000000
2000000
0
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المصدر :معطيات الجدول رقم  04باالعتماد على برنامج Excel

نالحظ أن عدد موظفي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نمو مستمر خالل الفترة 2015_2010
حيث بلغ نسبة  %19.87من اجمالي السكان الناشطين في سنة  ،2015أي ما يعادل 2 371 020
موظف .وهذا ما يجعلها تلعب دو ار حيويا في خلق مناصب الشغل ،واستقطاب المزيد من اليد العاملة،
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فمن خالل توفير نسبة  %12.26من اجمالي مناصب الشغل المتاحة في سنة  2010الى حوالى
 %19.87سنة .2016
لكن بالرغم من المجهودات الجبارة التي بذلت في سبيل تعزيز هذا القطاع ،اال أن البيانات واألرقام
االحصائية لتطوير عدد المناصب المتوفرة تبين أن مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من اجمالي
تعداد الوظائف تبقى بعيدة جدا عما ينتظر منها في هذا المجال ،هذا ويمكن استخراج التغيرات التي
طرأت على عدد الوظائف نتيجة تغير عدد المؤسسات باالستعانة بالجدول التالي:
الجدول رقم ( :)05تحليل تطور عدد  PMEوعدد المناصب بها للفترة 2015_2011
تطور المؤسسات

تطور العمالة

متوسط عدد المناصب
لكل مؤسسة

16.87%

17.27% 1724197

2.62

2011
2012

18.22% 711275

17.31% 1728046

2.43

2013

19.15% 747934

20.05% 2001892

2.67

2014

21.82% 852053

21.61% 2157232

2.53

2015

23.93% 934569

23.75% 2371020

2.54

100% 9982387

2.56

المجموع

658737

100% 3904568

المصدر :بيانات الجدولين رقم  3و ،4والنسب والفوارق والمتوسطات من إعداد الباحثين.

نالحظ أن هناك تجانس بين نسبة تطور المؤسسات ونسبة تطور معدالت العمالة ،كل المعدالت موجبة
لتطور عدد المؤسسات و تطور العمالة معا ،حيث:
 في  2011كل  100مؤسسة منشأة وفرت  262منصب جديد؛
 في  2012نسجل معدل توظيف  243منصب لكل  100مؤسسة جديدة؛
 في  2013زيادة في معدل المؤسسات المنشأة مقابل زيادة في معدل التوظيف بمعدل كل 100
مؤسسة منشأة توظف  267عامل؛
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 في  2014تطور موجب متقارب لمعدل المؤسسات المنشأة ومعدل العمالة ،مع تراجع طفيف في
معدل التوظيف مقارنة ب ـ  ،2013بمعدل  253منصب لكل  100مؤسسة منشأة؛
 في  2015زيادة في معدالت التوظيف ) (%23.75تقارب الزيادة في تطور عدد المؤسسات
) (%23.93بمعدل توظيف حوالي  254منصب لكل  100مؤسسة جديدة؛
 -4المشاكل التي تعرقل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

()6

 -1.4صعوبات التمويل ومشكالت النظام المالي:
تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر صعوبات في مجال التمويل بسبب:
 ضعف تكييف النظام المالي المحلي مع متطلبات المحيط االقتصادي الجديد ،و يتجلى ذلك في:
 oغياب أو نقص كبير في التمويل طويل المدى؛
 oنقص المعلومات المالية كاإلعفاءات؛
 oضعف الشفافية في منح القروض؛
 oمحدودية صالحيات الوكاالت البنكية في منح القروض بسبب عدم االستقاللية النسبية؛
 هشاشة العالقة بنك  /مؤسسة :اذ تعتبر البنوك احدى مصادر الصعوبات التي تعاني منها
المؤسسات ،حيث أصبحت المؤسسة مجبرة على التخفيض من استثماراتها وبالتالي مستويات
الشغل بها.
 -2.4ثقل العبء الضريبي والجمركي:
تؤدي األعباء الضريبية التي تتحملها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الى تنامي األنشطة الموازية
(التهرب الضريبي) ،كما أن ارتفاع الضغط الجبائي على النشاطات االقتصادية أدى الى  :توقف العديد
من المؤسسات االنتاجية أو فقدان بعض مناصب العمل و تحول بعض رؤوس األموال من دائرة االنتاج
الى دائرة التجارة.
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 -3.4غياب الفضاءات الوسيطية ( البورصة):
إن وجود البورصة من شأنه العمل على إحصاء القدرات التقنية للمؤسسات من أجل تحسين استعمال
الطاقة االنتاجية ،و كذا نسج عالقات وتمفصل أحسن للجهاز االنتاجي.
في الجزائر يالحظ غياب هذا الدور ،و ذلك راجع الى عدم فاعلية هذه البورصة بسبب المشاكل التي
يعيشها االقتصاد الوطني بصفة عامة ومشاكل تتعلق بسيرورة البورصة بصفة خاصة.
كما تعاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة صعوبات في االستفادة من التمويل بسبب ارتفاع معدالت
الفائدة ،نقص األموال الخاصة ،نقص الضمانات ....الخ،
المحور الثاني :التمويل بتقنية رأس المال المخاطر
يشكل رأس المال المخاطر أحد الوسائل الفاعلة الذي يتناسب نشاطه ومستوى تدخالته مع طبيعة
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،نظ ار الرتباط نشاطه بالمجاالت ذات المخاطرة والعائد المتوقع الكبير،
أين يتخذ التمويل شكل المساهمة في رأس مال المؤسسة لفترة زمنية محددة ال تتعدى سبعة سنوات ،و بعد
تقديم الدعم الفني والمالي تنسحب الشركة عن طريق بيع حصتها في السوق كما هو منصوص عليه في
مختلف التشريعات.
 -1االطار المفاهيمي لرأس المال المخاطر :المفهوم ،النشأة و األهداف
 -1.1مفهوم التمويل عن طريق رأس المال المخاطر:
هو عبارة عن أسلوب أو تقنية لتمويل المشاريع االستثمارية بواسطة شركات رأس المال المخاطر ،وهي
تقنية ال تقوم على تقديم النقد فحسب كما هو الحال في التمويل المصرفي بل تقوم على أساس المشاركة،
حيث يقوم المشارك بتمويل المشروع من دون ضمان العائد وال مبلغه وبذلك فهو يخاطر بأمواله ،ولهذا
نرى بأنها تس اعد أكثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجديدة أو التوسعية التي تواجه صعوبات في هذا
المجال.
المخاطر( المستثمر) كليا أو جزئيا الخسارة في حالة فشل المشروع الممول ،ومن
في هذه التقنية يتحمل ُ
المخاطر ال يكتفي بتقديم النقد فحسب بل يساهم في ادارة
المخاطر فان ُ
أجل التخفيف من حدة هذه َ
المؤسسة بما يحقق تطورها ونجاحها(.)7
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كما عرفته الجمعية األوربية EVCA٭ :هو كل رأس مال يوظف بواسطة وسيط مالي متخصص في
مشروعات خاصة ذات مخاطر مرتفعة .تتميز باحتمال نمو قوي لكنها ال تضمن في الحال يقينا
بالحصول على دخل أو التأكد من استرداد رأس المال في التاريخ المحدد( وذلك هو مصدر المخاطر)
أمال في الحصول على فائض قيمة مرتفع في المستقبل البعيد نسبيا حال بيع حصة هذه المؤسسات بعد
عدة سنوات(.)8
 -2.1نشأة رأس المال المخاطر:
ظهر رأس المال المخاطر بشكله الحديث في الواليات المتحدة األمريكية بعد الحرب العالمية الثانية
على يد الجنرال الفرنسي جورج دوريو ( )1987-1899( )Georges Doriotالذي أنشأ في سنة
 1946بأمريكا أول مؤسسة متخصصة في رأس المال المخاطر في العالم بالتعاون مع مجموعة من
الممولين من بوسطن تحت اسم منظمة االبحاث والتطوير األمريكية Americain Research and
» development «ARDوالتي عملت على تمويل شركات صغيرة تعمل في مجال التجديد ،خاصة
الشركات االلكترونية ،بعد ذلك عرف رأس المال المخاطر انطالقة حقيقية ابتداءا من سنة  1950تحت
اسم  Venture capitalوأصبح النموذج األمريكي في نشاط رأس المال المخاطر مرجعية لكل العالم في
هذا المجال .ثم انتقل بعد ذلك في بداية سنة  1983الى أوربا أين تأسست الجمعية األوربية لرأس المال
المخاطر(  )Venture Capital Association Européenلتطوير هذه الحرفة ،حيث عرفته انجلت ار
أوال ثم فرنسا وهولندا ،ثم انتشر بداية من سنة  1992بألمانيا وباقي الدول األوربية وبعض الدول العربية
كمصر وتونس وفي مطلع القرن الحالي ظهر في مختلف دول العالم كالجزائر ،والمغرب ودول الخليج،
استجابة لمواجهة االحتياجات المختلفة والخاصة بالتمويل االستثماري(.)9
 -3.1أهداف شركات رأس المال المخاطر:
تهدف شركة رأس المال المخاطر الى جملة من األهداف تصب كلها في تسهيل عملية تمويل المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة أهمها ما يلي:

()10

 مواجهة االحتياجات الخاصة بالتمويل االستثماري؛
 توفير األموال الكافية للمؤسسات الجديدة أو العالية المخاطر؛
 بديل تمويلي في حالة ضعف السوق المالي وعدم قدرة المؤسسة على اصدار أسهم وطرحها
لالكتتاب؛
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 -2آلية عمل شركات رأس المال المخاطر:
تتولى شركات رأس المال المخاطر توفير التمويل الالزم والدعم الفني واالداري للمؤسسات عبر كافة
مراحل تطورها ( مرحلة االنشاء أو االنطالق ،التوسع ،اعادة بعثها من جديد) ،أي من مرحلة ما قبل
االنشاء الى مرحلة الدخول الى السوق المالي ،و تتم آلية التمويل أوال بقيام شركة رأس المال المخاطر
بالتفاوض مع المستثمرين (بنوك ،مؤسسات مالية ،شركات تأمين ).....بتوظيف أموالهم لديها على أمل
الحصول على عوائد جد مرتفعة وتفوق متوسط عائد السوق ،اذ تتراوح بين  %15الى  ،%30اضافة
الى نسبة  %2.5مقابل المصاريف االدارية ،لكنها في نفس الوقت ال تضمن تلك المخاطر ،أي أنها ال
تضمن التحقق الفعلي لتلك العوائد المنتظرة ،فهي تشبه بذلك آلية التمويل االسالمي بأسلوب المشاركة،
تقوم شركة رأس المال المخاطر بعد ذلك بالمساهمة في رأس مال المؤسسة لمدة أقصاها سبعة سنوات
وذلك بموجب التشريع المعمول به ،أي أن شركة رأس المال المخاطر تنسحب بعد تمكن المقاول من
تحقيق األرباح التي تمكنه من سد العجز لألموال أو بعد تخفيضه لخطر العجز ,مما يمكنه من الحصول
على التمويل من مصادر أخرى نظ ار ألن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتميز بارتفاع خطر العجز
بالمقارنة مع المؤسسات األخرى ،وفي هذا السياق قدر  J.LACHMANمعدل العجز لدى المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة في المراحل األولى من حياتها بنسبة  %50وهو ما يفسر نفور البنوك من تمويل هذا
النوع من المؤسسات لطبيعتها الخاصة تجاه الخطر والعجز ،وهو ما يفسر أيضا عدم نجاعة تلك
المصادر التقليدية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

()11

تتدخل شركات رأس المال المخاطر عبر كافة مراحل تطور المؤسسة ويمكن تقسيم تلك المراحل الى
ثالثة مراحل أساسية وهي:
 مرحلة ما قبل االنشاء  : Capital d’amorçageفي هذه المرحلة تتولى شركة رأس المال
المخاطر تمويل نفقات البحث والتنمية ونفقات اجراء التجارب بما في ذلك بعث سلعة أو منتوج
جديد في السوق ومالحظة وتقييم مدى االقبال عليه.
 مرحلة االنطالق  :Start_up. Capital de démarrageتتولى الشركة في هذه المرحلة
تجسيد المشروع على أرض الواقع ،حيث تتولى تمويل التهيئة ،شراء المعدات والقيام بعمليات
الدعاية وتسويق المنتوج.
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 مرحلة التوسع  :Capital de développementهنا تقوم الشركة بتمويل مؤسسة قائمة وعند
تجسيد فكرة التوسع بواسطة المؤسسة بمفردها يقودها الى ضوابط مالية ،فتتدخل شركة رأس المال
المخاطر لسد العجز وزيادة الطاقة االنتاجية ،كما تتدخل أيضا لتمويل االستحواذ على مؤسسات
أخرى أو تمويل االحتياجات من رأس المال العامل.
وهناك حالة خاصة لتدخل شركة رأس المال المخاطر وهي تمويل اعادة بعث المؤسسة ,حيث تتولى
تمويل احتياجات المؤسسة المتعثرة في شكل المساهمة في رأس مالها لمدة زمنية معينة ال تتعدى سبعة
سنوات على أن تكون تلك المدة كافية أمام المؤسسة إلعادة توازنها واستقرار جهازها االنتاجي ،المالي
واالداري.
 -3مزايا وعيوب التمويل برأس المال المخاطر
يشتمل أسلوب التمويل برأس المال المخاطر على مزايا وعيوب نوردها في النقاط التالية:

()12

 -1.3المزايا  :وتتمثل فيما يلي:
 زيادة األموال الخاصة بسبب مساهمة المخاطرين بحصة من رأس المال.
 ال تكون أموال المخاطرين مستحقة أو واجبة األداء إذا كانت حالة المشروع ال تسمح بذلك،
على اعتبار أنها أصبحت جزء من أمواله الخاصة ،وذلك على عكس القروض.
 ال تقتصر مشاركة المخاطرين على الجانب المالي فحسب ،وانما يصاحبها النصح والمتابعة،
خاصة إذا تبنى المخاطرون سياسة المتابعة اإليجابية المستمرة للمشروعات.
 -2.3العيوب :تتلخص فيما يلي:
 الحقوق المتولدة للمخاطرين عن المشاركة ،كالمشاركة في الق اررات والتدخل في توجيه مسار
المشروع؛
 تطلب مبالغ مرتفعة في حالة نجاح المشروع السترداد حصص المخاطرين؛
 -4تجارب بعض الدول الرائدة في مجال التمويل عن طريق شركة رأس المال المخاطر
 -1.4التجربة األمريكية :تستحوذ الواليات المتحدة األمريكية منشأ رأس المال المخاطر على ثلثي
السوق العالمي لهذا النشاط ،اذ تعتبر مهد هذه الشركات ،حيث بدأت استثماراتها تشهد توسعات كبيرة
نهاية السبعينات زمن التطور الفعلي لهذه الشركات ،ويرجع هذا التوسع الى تخفيض الضرائب على القيم
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المضافة المحققة سنة  1978ما أدى الى انشاء عدة صناديق رأس مال مخاطر جديدة .وبهذا بدأ نمو
صناعة رأس المال المخاطر ،واستثمرت من سنة  1970الى سنة  2009مليار دوالر حققت من خاللها
عوائد وأرباح قدرت ب  1300مليار دوالر ,كما ساهمت في انشاء  7.6مليون منصب عمل .ففي سنة
 2004قدرت عوائد االستثمارات المخاطرة ب  1.8تريليون دوالر مع  10.1مليون منصب عمل .وبلغت
العوائد في  2005حوالي  2.1تريليون دوالر و  10مليون منصب عمل وشهدت سنة  2006ارتفاعا
ايضا في عوائد االستثمارات بحوالي  2.8تريليون دوالر و 10.4مليون منصب عمل ويتم سنويا انشاء ما
ال يقل عن  1000مؤسسة حديثة .و رأس المال المخاطر األمريكي كان نواة أغلبية الشركات التكنولوجية
العمالقة التي نعرفها األن مثل  Appleو  Microsoftو Amazonو  Ciscoو  Intelو  Yahooو
غيرها.
 -2.4التجربة البريطانية :تعتبر المملكة المتحدة ثاني أكبر سوق نشط لرأس المال المخاطر في العالم،
ساعدها في تنفيذ وتوسيع هذا النشاط اقتصادها المستقر والفعال ،و تضم بريطانيا أكثر من  233شركة
من شركات رأس المال المخاطر في سنة  2001بمعدل نمو  ،% 3.08و يتلقى هذا النشاط مستوى
عالي من الدعم الحكومي خاصة ما تعلق بتمويليه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مما أدى الى تأسيس
صندوق يسمى صندوق رأس المال المخاطر بالتعاون مع االتحاد األوربي هدفه فقط مساعدة المشروعات
الصغيرة والمتوسطة في الدولة ،حيث تسهم انجلت ار ب  %50تقريبا من اجمالي االستثمار األوربي السنوي
في رأس المال المخاطر ونجد مساهمة أرس المال المخاطر في عدة قطاعات مهمة كقطاع تكنولوجيا
المعلومات والشركات االعالمية وشركات البريد السريع ،كما تم االستثمار في عمليات تحويل الملكية،
الصحة واألدوية وغيرها ،وبلغ حجم االستثمارات في الفترة  2007 -2002ما يقارب المليار يورو.
 -3.4التجربة الهندية :لم ينطلق التمويل عن طريق رأس المال المخاطر في الهند فعليا اال في سنة
 ،1988من خالل تأسيس شركة الهند لتطوير التكنولوجيا والمعلومات ،وفي منتصف التسعينات من القرن
الماضي تم ادخال مجموعة من القوانين والضوابط للتحكم في هذه التقنية ،فمن أجل ضبط نمو سوق رأس
المال المخاطر أعلنت لجنة القيم المنقولة بالهند عن مجموعة من الضوابط المتعلقة برأس المال المخاطر
األجنبي ،ومن أجل تحفيز المقاولين وتسهيل حصولهم على التمويل الالزم وضعت الحكومة قانونا لتطوير
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سنة  2003فضال عن المجموعات األخرى من التحفيزات المالية
والضريبية الصادرة من طرف المجلس المركزي للضرائب من أجل النهوض برأس المال المخاطر ،حيث
المجلة الدولية للدراسات االقتصادية -العدد الخامس ،فيفري -شباط  -2019المركز الديمقراطي العربي-برلين-ألمانيا
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تمثل مؤسسات رأس المال المخاطر المستقلة أغلبية مؤسسات رأس المال المخاطر بالهند بنسبة .%63
تليها مؤسسات رأس المال المخاطر التابعة لمؤسسات مالية بنسبة  %11.2و بلغت استثمارات الهند في
سوق رأس المال المخاطر خالل الفترة  2011_2004ما يقارب  43مليار دوالر ،كما ساعدت هذه
الصيغة على تمويل ما يقارب  1400مؤسسة.

()13

المحور الثالث :دراسة حالة شركة رأس المال المخاطر  SOFINANCEالجزائر
يرجع ظهور شركات رأس المال المخاطر الى المشاكل المالية التي واجهت المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة ،ويعود االهتمام برأس المال المخاطر في الجزائر الى النجاح الباهر الذي حققته في الواليات
المتحدة األمريكية وأوروبا ،حيث ترجع نشأتها الى اليوناني " طاليس دومليه" الذي أسس أول مشروع في
التصنيع الزراعي " استخراج زيت الزيتون".
 -1شركات رأس المال المخاطر في الجزائر
لم يرقى عمل شركات رأس المال المخاطر في الجزائر الى مستوى تطلعات كل من القائمين على البالد
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشركات رأس المال المخاطر في حد ذاتها ،و يرجع ذلك الى قلة رؤوس
االموال المستثمرة في هذه الشركات.

()14

بالرغم من أهمية التمويل بتقنية رأس المال المخاطر فان االهتمام بها ما يزال ضئيال ،حيث بقي
عددها محدود جدا ويشمل على شركتي  FINALEPو  SOFINANCEو بالنظر الى مستوى نشاط
هاتين الشركتين ،يالحظ أنهما ال تقدمان خدمات كبيرة للمشروعات ألنهما ال تتحليان بروح مخاطرة كافية
وهو ما ينطبق على شركة  Sofinanceالتي أخذناها كدراسة حالة.
 شركة  :FINALEPتم انشاؤها تحت شكل مؤسسة مالية في عام  1991بعد صدور قانون النقد
والقرض الذي سمح بإنشاء المؤسسات المالية الخاصة ،ساهم في تأسيسها كل من القرض
الشعبي وبنك التنمية المحلية

الوكالة الفرنسية للتنمية برأس مال قدره  732مليون دينار

جزائري ،وهي شركة متخصصة في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة( ،)15لكن دورها لم
يتعدى تمويل نسبة  %35من احتياجات المشروع.
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 شركة  :SOFINANCEتم إنشاء شركة  sofinanceفي  04أفريل 2000بالشراكة مع
مؤسسات مالية أجنبية على أساس شركة مالية برأس مال قدره  5مليار دينار جزائري ،من مهامها
المساهمة في إنشاء المؤسسات الجديدة في اطار االستثمار األجنبي المباشر.
بادرت نشاطها في  09جانفي  2001وهو تاريخ حصولها على االعتماد من بنك الجزائر.

()16

أما فيما يخص االطار التنظيمي لهذه الشركة فيرتكز على هيكلين أساسيين هما:
 هيكل االلتزامات والهندسة المالية :من مهامه تسيير طلبات التمويل وتطوير الهندسة المالية. هيكل االدارة العامة للمالية والمحاسبة :مهامه التسيير والتنظيم العام ،تسيير الوسائل العامةالمحاسبة و تسيير الخزينة.
من أهداف و وظائف هذه الشركات تدعيم و إنعاش االقتصاد الوطني من خالل:
 ترقية و تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل المساهمة في رأس مالها؛
 الحصول على حصص في شركات محلية أو أجنبية بغض النظر عن أماكن نشاطها؛
 االقبال على االقتراض بدون اعتبار للضمانات ،وضمان كل عمليات القرض بالنسبة
للغير؛
 حيازة كل الديون واألوراق التجارية ،والمساهمة كوسيط في المعامالت الخاصة بها؛
 ترقية اعتماد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على قرض االيجار.
هذا وبموجب قرار المجلس الوطني لمساهمات الدولة المعتمد في 20أكتوبر 2003تم تحديد ما يلي:
 تركيز نشاط الشركة على العام وتوسيع تدخالتها في المهام فيما يتعلق بمساعدة المؤسسات في
عملية الخوصصة وتسيير الموارد العامة التجارية غير المرصدة؛
 تركيز مهام الشركة على دعم وتأهيل وتطوير المؤسسات عن طريق ارشادها ومساندتها في اعادة
هيكلتها المالية واالستراتيجية ،وتوفير كل فرص التمويل المالئمة( المساهمة في رأس المال،
قروض متوسطة ،ضمانات ،كفاالت والقرض االيجاري.

()17
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رأس المال المخاطر ودوره في تمويل المؤسسات الصغيرة

د .بن ساعد عبد الرحمان

و المتوسطة في الجزائر -دراسة حالة شركة SOFINANCE

أ /صابور ســعاد

 -2تقييم نشاط وخدمات شركة رأس المال المخاطر SOFINANCEالجزائر
يعتبر نشاط شركات رأس المال المخاطر في الجزائر ضعيف ومحدود ،حيث ال تتعدى نسبة مساهمة
شركة  Sofinanceفي التمويل  %49من رأس مال الشركة كحد أقصى ،لمدة تتراوح من  5الى 7
سنوات,
أما فيما يخص األنشطة ،فينحصر مجال أعمالها في الصناعات التحويلية للمنتجات الغذائية وتخزين
المنتجات الغذائية ومواد التغليف وصناعة األلبسة وتحويل الخشب واستغالل الثروات المنجمية ،وكل هذه
األنشطة ال تتطلب مخاطرة كبيرة ،أي في كل نشاط انتاجي و/أو خدماتي باستثناء أنشطة التجارة و
الزراعة(.)18
و فيما يلي نقدم بعض االحصاءات المالية الخاصة بنشاط ،استثمارات ،ميزانية شركة .SOFINANCE
 -1.2حول النشاط :
الجدول رقم( :)06تقييم نشاط  SOFINANCEمن  2014إلى (en K DA) 2016
2014

2015

2016

العناصر
الناتج البنكي الصافي Produit net bancaire

615 174

696 517

729 233

نتيجة االستغالل Résultat d’exploitation

424 221

506 772

517 767

67

64

64

العاملون

effectif

Source: www.sofinance-dz.com, consulté le 02/02/2017

الشكل رقم( :)03تمثيل بياني لمعطيات الجدول رقم( )05تقييم نشاط .sofinance
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المصدر :معطيات الجدول رقم ( )06باالعتماد على برنامج Excel
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رأس المال المخاطر ودوره في تمويل المؤسسات الصغيرة

د .بن ساعد عبد الرحمان

و المتوسطة في الجزائر -دراسة حالة شركة SOFINANCE

أ /صابور ســعاد

من خالل الجدول رقم( )06والشكل رقم( )03نالحظ أن النشاط  sofinanceفي زيادة مستمرة من
 2014الى  2016باستثناء عدد العمال الذي سجل تراجع طفيف.
 -2.2حول االستثمار:
الجدول رقم ( :)07تقييم خدمات  SOFINANCEخالل الفترة (en KDA) 2016-2014
العناصر

2014

2015

2016

مساهمة رأس المال Participation au Capital

1 195 626

1 245 600

1 047 000

القرض االيجاري )crédit-bail (leasing

4 182 943

4 933 000

5 138 000

القروض بااللتزام Engagement par signature

575 000

672 000

1 608 000

قروض طويلة ومتوسطة األجل

2 859 000

3 292 000

2 845 000

سندات ذات دخل ثابت Titre à revenu fixe

500 000

500 000

50 000

Source: www.sofinance-dz.com, consulté le 02/02/2017

الشكل رقم( :)04تمثيل بياني لمعطيات الجدول رقم ()07
6000000
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5000000
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4000000
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3000000
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المصدر :معطيات الجدول رقم ( )06باالعتماد على برنامج Excel

نالحظ من خالل الجدول رقم ( )07والشكل رقم ( )04أن االستثمارات في  SOFINANCEسجلت
زيادة مستمرة خالل الفترة قيد الدراسة في كل من :القروض بااللتزام ،قروض طويلة ومتوسطة األجل.
خاصة القرض االيجاري من 4 182 943 000دج سنة  2014الى 5 138 000 000دج سنة
.2016
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رأس المال المخاطر ودوره في تمويل المؤسسات الصغيرة

د .بن ساعد عبد الرحمان

و المتوسطة في الجزائر -دراسة حالة شركة SOFINANCE

أ /صابور ســعاد

أما مساهمة رأس المال سجلت ارتفاع في  2015الى قيمة  1 245 600 000دج ،ثم تراجع في
 2016الى قيمة 1 047 000 000دج .وفيما يخص السندات ذات الدخل الثابت بعد استقرارها من
 2014الى  2015سجلت تراجع في  2016الى 50 000 000دج.
 -3.2حول الميزانية:
الجدول رقم( :)08تحليل تطور ميزانية  SOFINANCEخالل الفترة 2016_2014
2014

2015

2016

العناصر
رأس المال االجتماعي Capital social

5 000 000

5 000 000

5 000 000

األموال الخاصة Fonds propres

7 866 000

8 265 000

8 639 000

اجمالي الميزانية Total bilan

9 974 124

11 470 746

12 029 000

Source: www.sofinance-dz.com, consulté le 02/02/2017
الشكل رقم( :)05تمثيل بياني لمعطيات الجدول رقم( )07لتطور ميزانية  SOFINANCEمن
2014الى2016
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المصدر :معطيات الجدول رقم ( )08باالعتماد على برنامج Excel

من خالل الجدول رقم ( )08والشكل( )05نالحظ ثبات واستقرار رأس مال شركة  sofinanceخالل
الفترة قيد الدراسة عند  5 000 000 000دج .وزيادة مستمرة في كل من األموال الخاصة واجمالي
الميزانية في  2016الى  8 639 000 000دج و 12 029 000 000دج على التوالي.
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و المتوسطة في الجزائر -دراسة حالة شركة SOFINANCE

أ /صابور ســعاد

 -3متطلبات انجاح شركات رأس المال المخاطر في الجزائر
هناك جملة من المتطلبات على الدولة الجزائرية توفيرها من أجل انجاح مؤسسات رأس المال المخاطر
وتطوير نشاطها بحيث تشمل هذه المتطلبات الجوانب :التشريعية ،السياسية و االقتصادية ،نلخصها فيما
يلي:
 الحرص على انشاء شركات رأس المال المخاطر في الجزائر مهما كانت جنسية مؤسسها؛
 تشجيع الشراكة مع مؤسسات رأس المال األجنبية وخاصة المالكة للتكنولوجيا العالية؛
 إنشاء مراكز للبحوث والتدريب لمساعدة المشاريع الناشئة ودعمها بالتمويل ومساعدتها في تقديم
االستثمارات ومتابعة نشاطها؛
 توفير مختلف المعلومات للمستثمرين في كافة أوجه النشاط االقتصادي من خالل إنشاء مركز
وطني لإلعالم االقتصادي؛
 إنشاء سوق أوراق مالية يتم من خاللها تداول األسهم واألوراق المالية الخاصة بهذه الشركات؛
 -4طرق دعم نمو شركات رأس المال المخاطر في الجزائر
حتى تتمكن هذه الشركات من مواجهة الصعوبات التي تعرقل نموها مثل انخفاض االيرادات وارتفاع
المخاطر ،على الدولة الجزائرية تقديم يد الدعم والمساعدة لها بشتى الطرق سواء المباشرة أو غير
المباشرة.
_ الدعم غير المباشر لمؤسسات رأس المال المخاطر :وهو كل ما يتعلق بالحوافز الضريبية والشروط
التنظيمية التي تحكم عمل هذه المؤسسات ،وكذا الجانب التشريعي الذي يخلق بيئة مالئمة لنموها ،لذلك
يجب أن تتميز اللوائح والتنظيمات التي تصدرها الدولة بالبساطة.
_ الدعم المباشر :له عدة أشكال منها:
 توفير الدولة للتمويل المباشر لمشروعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛
 انشاء صناديق مشتركة أو عامة من قبل الدولة لرأس المال المخاطر مثل الصندوق المغربي
للحصص الخاصة  2006والجزائرية لالستثمار 2009؛
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رأس المال المخاطر ودوره في تمويل المؤسسات الصغيرة

د .بن ساعد عبد الرحمان

و المتوسطة في الجزائر -دراسة حالة شركة SOFINANCE

أ /صابور ســعاد

 يمكن لكل من :البنك ،المؤسسات المالية ،المستثمرون المستقلين ،شركات التأمين ،صناديق
المعاشات ( الضمان االجتماعي في الجزائر) أن تلعب دور حيوي في تطوير شركات رأس المال
المخاطر.

()19

ومنه فان تدعيم الدولة ومساهماتها تؤدي الى زيادة فاعلية شركات رأس المال المخاطر لمواجهة
الحاجات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،والتي ال يقبل عليها سوق التمويل التقليدي عادة
الرتفاع المخاطر والشك أن الموارد المالية لمؤسسات رأس المال المخاطر لن تكفي بمفردها للوفاء بكل
هذه الحاجات لذا تعتبر مساهمة الدولة دفعة قوية نحو توسيع طاقاتها المالية.
نتائج الدراسة:
من خالل دراستنا يتضح لنا أن البنوك الجزائرية قد تجاوزها الزمن ،حيث أنها لم تتمكن من حل إشكالية
تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ،نتيجة إسناد قرار منح القروض البنكية لمعيار الضمانات
القانونية و إهمال معايير أخرى موضوعية.
حاولنا في المحور األول اظهار أهمية ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خلق مناصب شغل
باعتبار هذا القطاع مفتاح القضاء على البطالة ،أما المحور الثاني عرض بعض تجارب الدول الرائدة في
مجال التمويل برأس المال المخاطر ومنه اظهار دور وأهمية شركات رأس المال المخاطر في تمويل
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سواء القائمة أو الجديدة أو التوسعية العالية المخاطر نظ ار لما تتميز به
هذه التقية من مزايا؛
و في المحور الثالث تم عرض لتجربة شركات رأس المال المخاطر في الجزائر ،بالتركيز على الشركة
المالية لالستثمارات ،المساهمة و التوظيف  SOFINANCEكدراسة حالة  ،فرغم ضعف عدد شركات
رأس المال المخاطر في الجزائر المنحصر في شركتين فقط ( )SOFINANCE et FINALEPإال أن
نشاطها في تطور مستمر حيث ال تتعدى نسبة المساهمة في رأس المال  %49كحد أقصى و تمول
أنشطة تتميز بالمخاطر الضعيفة؛
توصيات الدراسة:
نظ ار ألهمية هذا النوع من التمويل في النهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،من الضروري
االستعانة به في الجزائر وتشجيعه وذلك من خالل:
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د .بن ساعد عبد الرحمان

و المتوسطة في الجزائر -دراسة حالة شركة SOFINANCE

أ /صابور ســعاد

 توجه الدولة نحو انشاء شركات رأس المال المخاطر من خالل األدوات التي تمتلكها المتضمنة
تخفيضات جبائية على هذه الشركات والتشجيع على االستثمار فيها؛
 تشجيع القطاع الخاص على انشاء هذا النوع من الشركات وعدم اقتصارها على القطاع العام
فقط؛
 تهيئة المناخ المناسب لهذه الشركات ،وكذا المحيط التشريعي لها؛
قائمة التهميش:
 _1سليمة غدير أحمد ،تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر "د ارسة تقييمية لبرنامج ميدا" ،مجلة الباحث،
جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،العدد  ،2011/09ص .132

 _2الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ،العدد  ،77ديسمبر ،2001
ص.06
 _3حاكمي بوحفص :المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الواقع واالفاق ,ورقة مقدمة في الملتقى الوطني حول المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة ،المركز الجامعي موالي الطاهر ،سعيدة،2004/12/14 ،ص .211
4_ : Ministère de l’industrie et des mines, Bulletin des statistique, Nº 17, Nº21, Nº23, Nº28,
Nº29.
5- office national des statistiques, Activité, Emploi et chômage en septembre 2015, Nº 727,
p11.- Ministère de l’industrie et des mines, Bulletin des statistiques, Nº 17, Nº21, Nº23, Nº28,
Nº29.
_6السعيد بريبش ،وبالغرسة عبد اللطيف ،اشكالية تمويل البنوك للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر ،بين معوقات
المعمول و متطلبات المأمول ،مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول
العربية يومي 17و 18أفريل  ،2006جامعة عنابة ،ص .323
_7السعيد بريبش ،رأس المال المخاطر بديل مستحدث لتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر ،مجلة الباحث،
العدد ، 2007/05ص.7
 Européen venture capital Association٭
 _ 8عبد هللا ابراهيم :المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة مشكل التمويل ،ورقة بحثية مقدمة في الملتقى الدولي حول
متطلبات تأهيل  PMEفي الدول العربية ،الشلف  18_17أفريل  ،2006ص .308
_ 9عبد هللا بلعيدي ومقالتي عاشور ،المقارنة بين رأس المال المخاطر وحاضنات األعمال في تمويل و دعم  PMEمع

امكانية التكامل التنموي بينهما ،مجلة البحوث االقتصادية و المالية ،جامعة أم البواقي ،العدد السادس/ديسمبر  ،2016ص

.2016

_10عبد السميع روينة ،وحجازي اسماعيل ،تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عن طريق شركات رأس المال
المخاطر ،مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية يومي 17و18

أفريل  ،2006ص .309
 _11ياسين العايب ،اشكالية تمويل المؤسسات االقتصادية دراسة حالة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر،
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم االقتصادية ،جامعة منتوري قسنطينة ،2011/2010 ،ص .310
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_ 12عبد هللا بالعيدي ،التمويل برأس المال المخاطر دراسة مقارنة مع التمويل بنظام المشاركة ،رسالة ماجستير ،جامعة
باتنة الجزائر.2008 ،
_13عبد هللا بلعيدي ومقالتي عاشور ،مرجع سابق ،ص.329
 _14العايب ياسبن ،اشكالية تمويل المؤسسات االقتصادية دراسة حالة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر ،مرجع
سابق ،ص .316
_15محمد زيدان ،الهياكل واألليات الداعمة لتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالجزائر ،مجلة اقتصاديات شمال
افريقيا ،العدد السابع ،2012ص .125
16_ www.sofinance_dz.com
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 العربي غريسي.د.أ
عزوز أمينة

دور المناخ األخالقي في ارساء أخالقيات اإلدارة العمومية

دور املناخ األخالقي يف ارساء أخالقيات اإلدارة العمومية
The role of ethical climate in establishing the ethics of
public administration
 العربي غريسي.د.أ

عزوز أمينة

الجزائر،معسكر،جامعة مصطفى اسطمبولي

: ملخص
حاولنا من خالل ذال ا دلا دس الخ دخر الاس دل ليالخ لالمن مالو مالن ممونالاا دلمنالا د خليال

 وبناء دادسة عموميالخ خخلييالخ، و د خليياا دلرنظيميخ) من جهخ،(دالخليياا دلفسايخ

 ورالالت رحقم ال،) دلشالالفاةيخ و دلم الالاءلخ، دلم الاللوليخ،مالالن جهالالخ خخالالسد ر رمالالا ع ال (دل ادلالالخ

و لالت ا الرخادت عمنالخ عشالودةيخ ممونالخ، ذ د دالخر اس أسب خ ل الاياا مالن واليالخ ال ماة

 مالالا يممننالالا مالالن دمنالاللغ ع ال ممالالامن دلا السة دالخلييالالخ ل ادسدرنالالا، موظالالب110 مالالن
 و وضع دال رسدرمجياا دلملةمالخ لهالا مس الاء دلقاليت،دل موميخ و دل ودمو دلر رلاس لها

 و رالالوةمس منالالا خخلي ال منا ال،دلشالالفاةيخ و دلم الالاءلخ، دلم لوليخ،دالخلييالالخ مال ادلالالخ
.ع مها

مودجهخ دلم ضلا د خلييخ و دلر

ل موظفمن ي اعاذت ع

 دلقال الاليت د خلييال الالخ ال الالامادسة، دلمنال الالا دالخلي ال ال، دالخليياا، دلك مال الالاا دلمفرال الالا دالخل
.دل امخ

Abstract:
This paper is designed to test the relationship between the components of
the ethical climate (individual ethics and organizational ethics) on the one
hand, and the building of the ethics of public administration on the other,
based on justice, responsibility, transparency and accountability, and the
test was conducted at four communes of the province of saida, where we
used a random sample of 110 employees.
This study holds their importance by its identification of the impact of the
ethical climate and their individual and organizational dimensions of the
ethics of public administration personnel, and that there to enable the
knowledge of the points of the failure and weaknesses of the ethical values
and our public administrations, and then develop appropriate strategies for
establishing moral value as justice, accountability, transparency and
accountability, and providing public officials with an appropriate ethical
climate to help them face ethical dilemmas and overcome.
Keywords: Moral;Ethics;ethical values;ethical climate;Ethical values in
public administration.
JEL : C 10 , D 73 ,H83.
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مقدمة
شهاا دمادسة دل موميخ ة دل صس دلحامث ر مسدا السع خ و مرلحقالخ خاالسا ع ال لمةرهالا دلادخ يالخ و
دلخاسجيخ,،و منه ع

مناخها دالخليال دلال ي ي الا سممالسة خ ا اليخ لنجاحهالا و مقالاسرها ع ال دلرقالات و

رحقمال خذادةها،ةاعرللالاله مالاللاي دلال خ الالاسرها و ة الالااذا،و ع يالاله ةالالامادسة دل موميالالخ دلناجحالالخ ذال دلرال
ال ال يت و م اة ،لال ال د و ةال ال دالون الالخ دالخمال السة سم الالسا دلحموم الالاا للسدمجه الالا

رح الالاةل ع ال ال من الالا خخليال ال

دالص الاللحيخ ع ال ال دالخليي الالاا و دلي الالاا رنليقه الالا عل الالس خعم الالا جمي الالع دادسدرها،ودلل اي الالخ ودح الالاة م الالن
دالادسدا دل موميخ دلقاةمخ ع

خ اس رقالايت دلخامالخ دل موميالخ ،حمث ي الا دلموظالب دل مالوم لهالا ذالو

مالالا دلحمومالالخ دلمنفال ة ل يا الالارها،و خخلييارالاله ررالالأاس المنالالا دالخليال ل ل ايالالخ و رالاللاس ه،لال د خسانالالا مالالن
خل ذ ا دلا دس خ رحاما خاس دلمنا د خليال

ممونياله دلفالساي و دلرنظيمال ع ال لنالاء دادسة عموميالخ

خخلييخ رر ت قيت دل ادلخ،دلم لوليخ،دلشفاةيخ و دلم اءلخ،و يممن رحقمال دل حالث مالن خالل دمجا الخ
ع

دل لد دلرال
هل يؤثر المناخ األخالقي على ارساء القيم االخالقية اادإدار العامة..

و مرفسغ ذ د دل لد دل دل لدلمن دلفسعمن دلرالمن
.1

هلللللل الللللؤثر األخالقيلللللار الفرديلللللة عللللللى ارسلللللاء أخالقيلللللار االدار العاملللللة المعاملللللد عللللللى
قيم(العدالة،المسؤولية،الشفافية و المساءلة)..

.2

هللللل اللللؤثر األخالقيللللار الانسيميللللة علللللى ارسللللاء اخالقيللللار االدار العامللللة المعامللللد علللللى
قيم(العدالة،المسؤولية،الشفافية و المساءلة)..
فرضليار الدراسلة :ررن ال

دالجا الخ ع ال د الة خ دلا دس الخ رحامالا دلفسضاليخ دلسةي اليخ و دلرال مرفالسغ عنهالا

ةسضمرمن ةسعمرمن
الفرضللية الرئيسللية:ال موجالالا خاالالس و االلالالخ دحصالالاةيخ ل منالالا دالخليال ع ال دس الالاء دخلييالالاا دالادسة
دل امخ.
الفرضيار الفرعية
.1

ال موجال الالا خاال الالس و االلال الالخ دحصال الالاةيخ لعخلييال الالاا دلفسايال الالخ ع ال ال دس ال الالاء دخلييال الالاا دالادسة دل امال الالخ
دلم رماة ع

ييت(دل ادلخ ،دلم لوليخ ،دلشفاةيخ و دلم اءلخ).
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ال موج الالا خا الالس و االل الالخ دحص الالاةيخ لعخليي الالاا دلرنظيمي الالخ ع ال ال دس الالاء دخليي الالاا دالادسة دل ام الالخ

.2

دلم رماة ع

ييت (دل ادلخ،دلم لوليخ،دلشفاةيخ و دلم اءلخ).

أهداف الدراسة:
 دلوي الالوى ع ال ال مفه الالوت دلمنال الالا دالخلي ،خخلييال الالاا دالادسة دل مومي الالخ و م ال الالرود داسدت دلموظال الالب
دل موم

الل ايخ لها.

 دلر سى ع

دلقيت د خلييخ دلودج

روةسذا مماس اا دالادسة دل موميخ و موظفمها.

 دلكشب عن م رود دلمنا دالخلي دل اةا الل ايخ م ادسة عموميخ محو لا دس خ.
نمو ج دلا دس خ

الماغير المساقل

الماغيرالاااع

مناخ العمل األخالقي

إدار عمومية أخالقية



دالخليياا دلفسايخ.





دالخليياا دلرنظيميخ.




دل ادلخ.

دلشفاةيخ و دلم لوليخ.
دلم اءلخ.

أوال.االطار النسري:
.1

مفهوم االخالق و االخالقيار:

دللاديخ لكو رأ يس نظسي مج

خن رلالاخ لر سعالب جمالا ،و ر سعالب م مالخ دالخالل ادةمالا مودجاله مفهالوت

دلخ
دالخليياا دلمقرسن ه،و ة دّل خ دل سبيخ،دلمصن حان مشرقان من نفس دلمصاس" خ "،و ُ

()1
دلخ ال حالالخ دلالنفس دل دس الخخ رصالاس عنهالا د ة الا مالن
ل خ ذو دلالامن ودلن الع ودل الجيخ ودلمالسوءة ،و ُ

خمس خو شس من غمس دلحاجخ دل ةمس خو سويخ (دلجمع خخل )(،)2و دخلي لوجه عالات المخ مالا ذالو
خخليال ال م الالن عم الالو ة الالساي خو جم الالاع و رقال الاله دللخخليال ال ،و مص الالن

دخليال ال ين ال ال ديض الالا ع ال ال

دلرودةال دلرالالات مالالع دلقالالانون د خليال و رلي ال مالالو مالالن دالسداة و دلقصالالا مالالع دلقالالانون د خلي ال (،)3خي
مالالو مالالا مرفال و يودعالالا د خالالل خو يودعالالا دل ال وت دلمقالالسسة ةال دلمجرمالالع ،ممالالا خنالاله و لخصالالود رحامالالا
ذ من دلمفهالوممن خلالسس دلفم الوى  Paul Ricœurدن الشال ء ع ال دلم الرود دالشالرقاي يممالس لالمن
ذ من دلمصن حمن،غمس دن دالو من خصو مونان ( )ethos,éthiké,théoriaة حالمن خن دخخالس
مالالالن دصال الالو الرمنال ال

و نق الالالوا دلال ال ل الالرهت ل فالالالل (،)mores,moralisو يالالالا د الالالرخات دلمرقالالالامون مال الالن

دلفل الالفخ دل الالس دل فظالالمن م ن ال ودحالالا اعر اسذمالالا مر السداةمن و دن منالالا نجالالا لمالالنهت مالالن مالاللاس د الالر ما
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ذال د دل فالالل دو دت،و ع يالاله مالالسد  Paul Ricœurخن د خالالل و دالخلييالالاا ةال م رالالا دلحالرمن،ر الالا
مصا دس ل اادا ورقالما دلمجرمع و مسج ها،دلخ
د خالالل و دالخلييالالاا ررج ال ة ال

ذو ح ن دل وت مع دل دا ومع دخخسعن،ممالا خن

عم ال مالالا منا ال

ع ال دن يمالالون جمالالاد و ودج الالا دلسدميالالا،و مالالن

وجهخ نظسا دن دلرمممالس دلال ي مالرت عالااة لالمن دالخالل و دالخلييالاا ر الف و ةال دال الاس ال ملالسس
لالاله ،ن د خالالل

 moraleرر ال

ممر ال خ،و الرالال د خالل رالا

ال ال دا غمالالس خن د خلييالالاا
عالن دلصالود

 éthiqueرشالالمس دل ال م الالاممس

ودلخنالأ و ر رلالس مقاليت من قالخ و

الاميخ،و يشالس

 comte-sponvilleخن د خليياا،رممس لمن دلجما و دل مئ و ر رلس ييت ن ليخ مرأص خ مو مالن
دلفسا،دلجماع الالخ خو دلمنظم الالخ (،)4خيضالالالا و ةال ال دن الالاس دل ح الالث ع الالن دلر سع الالب وج الالانا دن دلال ال

مالالالن

دلمفمال السعن يمم الالس ل الالمن دالخ الالل  Moralsو دالخليي الالاا ، Ethicsو ي رل الالسون دن ذن الالات ة الالس ملم الالس
لمنهما،ةال ال الالا خل ذ ال ال ال مجموعال ال الالخ دلقال ال الاليت ودلم ال ال الالااع دلر ال ال ال رحال ال الالست دلمجرمال ال الالع ماال ال الالو دل ال ال الالا ودلم ال ال الالاودة
ودلحسعخ،ورص ال

مسج يالالخ اقاةيالالخ لالاله و الالناد يانونيالالا ي الالرق منالاله خنظمرالاله ويودنمنالاله،خما د خلييالالاا ةه ال

مجموعالخ دلقودعالالا و دلم اممس،دلمر الالاسى ع مهالالا شالالفاذخ خو مرا الخ(،)5و ر رلالالس مماالالا و دلرالسدت مالالسن يالالالو
ل رنلم ة منظومخ و لمةخ م منخ (،)6و ما ذ إال حالخ ن ليخ م لس عنها

وت دن ان ،و رخر الب

ما لمن ةالسا خخالس و مالن مويالب خالس،و ل الو لالت دسجالع دلال دلمفالاذيت دالخلييالخ دلرال ماللمن لهالا مالو
ةسا و دلرال ركالون ماا الخ مسشالا و المالو ل رصالسى و دلر امالو مالع دلم ضال خ دالخلييالخ(،)7و مالرت دل جالوء
دلال دالخلييالالاا ةال حالا غيالالا
رمال الالن

دلقاعالالاة دلقانونيالخ دلرال رحمالالت دلف الو دو دل مالالو،و الرالالال دالخلييالالاا

ذال الالامة مال الالن دلحسع ال الالخ ل ف ال الالسا ة ال ال دل مال الالو و درخ ال الالا دلقسدس،راسمال الالخ داللرالال السدت و دلودجال ال ال

دالخالل (،)8لال د مجال

ديضالا دن ذنالات ةالس

لمج ال الالا

لالمن دل ال وت دلال ي يحمماله دلقالانون و دلم الاممس

د خلييخ،ةالقودعالا دلرال رنشالأ مالن دلقالودنمن رصالب ممالب مجال

خن مرصالسى د ةالسدا شالمو مقلالو ةال

دلمجرمع،وذ م سمخ من خل دلمحاكت،لكن ذ د ال منف وجوا دل ليخ لمنهما،حمالث خن د خلييالاا
رنلال

ع ال

د غ ال

جالسءد مالن دل ال وت دلال ي ال ي نال

مالن يلالو دلقالانون(،)9و مالن ذال د دلمنن ال

دالخليياا ال ر لس عن دلقانون،و دلقانون ليس مصا دس لعخليياا،مما مج الو مالن دلم الرحمو وضالع
د خلييالالاا رحالالا صالالياغخ يانونيالالخ( ،)10اعر الالاس خن دالخالالل و دالخلييالالاا خعالالت مالالن دلقالالانون،الن ذال د
دالخمس مسر ط قو خ ماايخ رفس

من يلو دلمحاكت عنا دالخل

خو دل قو ال الالخ دلمسر نال الالخ أخلييال الالاا ذ ال ال

أي ياعاة مالن يودعالاا،لمنما دلجالسدء

م نويال الالخ،ودلر يال الالا ركال الالون د ال الالرنماس دو غض ال ال

دلم اسضال الالمن
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لمقرسةها(،)11وع

د اس دلرفسيخ لمن دلمفهوممن يممن دلقو
ال نخ خاسجيالخ و دلرال رفالس

ومحالااة مالن يلالو

لت د خليياا "منظس دلمها ع
دلفالسا ل عنالاء م نال

ع ال

أن" د خالل "رشالمس إلال يودعالا مقننالخ
دلالوع

ودل ال وت ددلفساي،وةال

مقالالو

خنها" امناميميخ شخصيخ"،خي ذال دلرالسدت شالامو وملركالس مالن نالسى

لمالا يقالوت ه ،اخريا دسراله و وةقالا لقيماله و خولوياراله،ورودُة

ورصسةاره،ودلشخد دل ي مرصسى وةقا لعخل ،إنما ذو منف ما ذو ودج

لالت مالع مماس الاره
ةهو شخد منيع،خمالا

دلال ي مرصالسى وةقالا لعخلييالاا،ةهو مرصالسى مالا مرودةال مالع دلودج ،و مالالا ذالو مالن موجهاله ةال
ل الالت(،)12و ال ال

دلمفمال السعن الالا دن رم الالن و ي ال ال

دلنظ الالس ةال ال دلرفسي الالخ ل الالمن  Moraleو Ethiqhe

دخرالالاس د الالر ما لفالالل  Moraleل االلالالخ ع ال دلمجمالالوغ دلال ي يضالالت  Moraleو  Ethiqueم ا،ممالالا
دن دلمرف فخ دلم اصسعن ال مرقمالاون ادةمالا الالفس لمنهمالا و ال يم فالون خنف الهت وضالع ر سعالب مخر الب
لهمالالا،و لكالالن ذنالالات مالالن ساالالس خن ي الالر مو لفالالل  Éthiqueل االلالالخ ع ال نفالالس دلمجمالالوغ د خلي ال ،و
مرج ال

ي الالم منال دل الالرمنياا ةال دلواليالالاا دلمرحالاة د مسعميالالخ ا الت دل ال

لالت ةيمالالا دصال

Ethique

، Appliquéeخي د خلييال الالاا دلرنليقيال الالخ،و دن ال ال ذ ال ال د دلم ال الالم ع ال ال الاال الالخ د رشال الالماالا و ذ ال ال
دلحياة  ،دلمهنالالخ  ،دللمةالالخ ،ةقمو خخلييالالاا دلحيالالاة و ذال دلرال ر حالالث ةال دلمشالالاكو د خلييالالخ دلرال
ينسحهالالا د الالرخادت دلو الالاةو دلرقنيالالخ دلمرنالالوسة ة ال مجالالا دلن ال

دلحمالالوي،و خيضالالا خخلييالالاا دلمهنالالخ و

ذ ال دلر ال رنظالالس ة ال دلقالاليت دلمهنيالالخ دلودج الالاا و دلم الاللولياا ل مهنمالالمن و دلوظالالاةب دلمرخصصالالخ دلر ال
يماس الالونها،و دخمال ال دس خخليي الالاا دللمة الالخ و رنظ الالس ةال ال دل ال ال ومياا دلرال ال من ال ال در اعه الالا دسدء مخر الالب
دلمن ال ال ال الالان دلحموي ال ال ال الالخ م ال ال ال الالن دلنلي ي ال ال ال الالخ  ،ال ال ال ال الودء مان ال ال ال الالا إن ال ال ال الالانيخ،حمودنيخ،ن اريخ،ماةيخ  ،مناخي ال ال ال الالخ،خو
ةضاةيخ(،)13غمس خنه و ة دالخمس دلجامس مالس م الاذمخ  Rojot Jacquesدلرال مالن خللهالا
د مالوس ع ال دةرال دس

خن دلمصالن حمن م الرمامن مالن ضالهما دلال

الط

" ةالا خل ذال ع الت دلخمالس

ودلشس،ي م ل نشاء د خليياا دلر ذ ةن روجيه دلرصسى ودل وت"(. )14
.2

المناخ األخالقي و أنواعه :

ع الالسى )1975( Schneiderدلمن الالا دلرنظيمال ال

أن الاله «جم الالخ دلرفاذم الالاا دلنف الاليخ دلمش الالرسمخ ل الالاد

مجموعالالخ مالالن د ةالسدا حالالو دل ال وت دلصالالحي ،و دلرال مرحالالاا مالالن خللهالالا ميفيالالخ دلر امالالو مالالع دلقضالالايا
دالخلييخ ،ال ومياا و دعمالالا دالة السدا المنظمالالخ»(،)15و ررمالالخ عمالالاله حالالو
دلرنظيمال ال و دلال ال ي ي الالا

منالالا دل مالالو خو دلمنالالا

الاله خن دلمنظم الالاا ي الالا يم الالون له الالا دل ام الالا م الالن دلمناخاا ،م الالا ةال ال
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لإللادغ،ل قيااة،ل ال الاللمخ،لعادء،ومخو منال الالا ل خامال الالخ،و خي جهال الالا حا ال ال ودحال الالا سبمال الالا لال الالن مال الالرممن مال الالن
دلرسممالالس ع ال مالالو مالالن ذ ال ا دلجودن ال ،ولكن مج ال

خن يمالالون ذنالالات جهالالا ودض ال حالالو دالذالالادى له ال د

دلرنوغ من دلمناخاا ( ،)16و مان  Schneiderمسد منا دل مو د خليال مالسر ط مفهالوممن و ذمالا
منا دل مو (دلمنا دلرنظيمال ) ودلاقاةالخ دلرنظيميالخ دلرال ر لالس عالن دلم رقالادا دلمشالرسمخ،دلقيت،دل اادا
ودلرقالمالا ل منظمالخ ،و ةال نفالس دل اليا

نالوس  )1987(Victor & Cullenمفهالوت دلمنالا د خليال

و سبنالالوا الاقاةالالخ دلرنظيميالالخ ،م رلسعنالاله الالاد خخلييالالا ل اقاةالالخ دلرنظيميالالخ( ،)17ممالالا رالالت رنالالوعس دل حالالوث
دلمفاذميالخ و دلرجسعليالخ دلمر قالخ المنالا دالخليال مهيمالو رنظيمال مالن يلالو  Victor & Cullenو
دل دن عسةا ا ت د اء دلمنا دالخليال (  ،)fathers of ethical climateو دعرلال دس دلمنظمالخ ماالو
دلفالالسا لالالامها مجموعالالخ خاصالالخ لهالالا مالالن دالخلييالالاا رحالالاا شخصالالمرها و ذوعرهالالا،ع

خن ركالالون دللمةالالخ

دالجرماعيخ،دلاقاةي الالخ ،دلش الالمو دلرنظيمال ال  ،و ر الالاسعم دلمنظم الالخ ممح الالاادا ل من الالا د خليال ال له الالا.مسر ط
م اش السة درخالالا دلق ال دسسدا و دالج السدءدا دلمنا ال خ مالالن يلالالو دلمنظمالالخ عنالالا مودجهرهالالا لق ال دسسدا رالاللاس ع ال
خشالالخاد سخ السعن مناخهالالا عم هالالا ،و له ال د يمالالون دلمنالالا دلرنظيم ال ل مالالو محالالاا ل ال وت دالخليالال
ل مالو(،)18وع ياله عالسى  Cullen&Victorدلمنالا دالخليال
ال وت خخليال ودلنسعقالالخ دلرال من ال

دناله دلرصالوسدا دلمشالرسمخ لمالا ي رلالس

دن مالالرت م الجالالخ دلقضالالايا د خلييالالخ لهالالا  .دلرصالالوسدا دل الالاةاة و

دل م ياا و دلمماس اا دالخلييخ المنظمخ مرت رح م ها وةقا ل امن و ذما نوغ دلم الاممس دلرال

مسركالس

ع مهالالا دلحمالالت د خليال وننالالا دلرح مالالو د خليال (،)locus of analysisوخنالودغ م يالالاس دلرح مالالو
دالخلي ال ال ال ال

المنظمال ال ال الالخ،ر مس دلم ال ال ال الالروياا دلالاال ال ال الالخ مال ال ال الالن دلرفممال ال ال الالس د خلي ال ال ال ال دلر ال ال ال ال جال ال ال الالاء لهال ال ال الالا

،Kohlbergوين ال ع مهالا  Victor & Cullenد نانيالخ و رالسر ط م الرود (مالا يلالو دل السى) ،دلنف يالخ
ر مس (مسح خ دل سى) ،ودلملاخ دالخلي ما ع

م رود (ما ا دل سى) .منان دلرح مو دلالالث

رشال الالمس دل ال ال م ال الالروياا دلرفممال الالس دالخلي ال ال دلفال الالساي المنظمال الالخ،ع

ال الاللمو دلماال الالا دلفسع ال ال دل امال الالو و

ال ال وميارهت دلرال ال ي الالا رال السر ط المصال ال حخ دل دريخ(د ناني الالخ) ،خو ع ال ال

م الالرود دو الالع ودلال ال ي ذ الالو خ الالاسج

دلمنظمالخ مالالمجرمع دلمهنال  ،و دلال ي مهالاى دلال ر ليالخ خكلالالس مالت مممالن مالن دلمصالال
د ةسدا(دلنف ي الالخ) ،م رم الالامن ةال ال

ل الالت ع ال ال م الالااع دلصال الود

دلمحينالخ (دلم الااع د خلييالخ) ،و ل جمالع لالمن ذال ا د

كلالس عالاا مالالن

و دلخن الالأ دلر دسم الالا قودع الالا دللمة الالخ دلقانوني الالخ

الاا يالات  Victor & Cullenلوضالع مصالفوةخ

رجمالع ر ال خ مناخالاا دخلييالالخ مممنالالخ نظسعالا ،ودلرال رالالت دلخصالت منهالالا لرصال

خم الخ خنالودغ ل مناخالالاا
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رجسعليالالا منالالا دلسعايالالخ،دلمنا دلقانون ،منالالا دلكفاءة،دلمنالالا د ادر ،ودلمنالالا دال الالرقلل  ،مالالن خالالل
ذال ا دلمصالفوةخ نالوس &  Cullen Victorخادة شالهمسة لقيالاس دلمنالا د خليال

المنظمالخ،و دلرال

ر سى ا رليان دلمنا د خلي .)19( )ECQ( Ethical Climate Questionnaire
1.1.2منا دلسعايخ  Caring Climateذو منا رنظيم مخرد ال حالث عالن منف الخ جميالع خةالسدا
دلمنظمخ ،اون دلرخ

عن رحسي منف خ دلمجرمع و دلم رخاممن ل منظمخ ،دضاةخ دل ذاى رحقمال

مف ال الالاءة دلمنظم ال الالخ ،و لهال ال ال د دلمن ال الالا دالخليال ال ال د ةال ال السدا منرظ ال الالسون دلقال ال ال دسسدا د خليي ال الالخ دلرال ال ال ر ال الالاعمها
يا اا،مماس الالاا ،و دجال السدءدا دلمنظم الالخ مالالالن دجال الالو رحقمال ال
دلق دسسدا دلمرخ ة و نراةجها ع

منف ال الالخ دلجمي الالع ،م الالع م دسع الالاة عوديال ال

دخخسعن رفاايا ل ضسس.

 2.1.2المنلللاخ القلللانوني Climate

دالخليالال ي الالرنا ع ال

 Rulesذ ال د دلالالنمط مالالن دلمنالالا

دلم الالااع ،دلقال الودنمن ،دلم الالاممس دلمهني الالخ خو دلمودامال ال د خليي الالخ دلمهني الالخ ،دلكرال ال
عالميخ ،و يمون ع

دل الالماويخ ،خو م الالااع

دلم رود دل الم ،و له د دلمنالا د خليال دلم الااع و دلقالودنمن دلموجالواة خالاسج

دلمنظمخ،ر رلس روجمهيخ ل م يخ صنع دلقسدس من يلو دلموظفمن دل من مودجهون م ض خ خخلييخ.
.3.1.2المناخ المهني  Efficiency Climateي رما ع

دلم اممس د خلييخ ل م ااع دلمح يالخ،

ودلقودعالالا و دمجالسدءدا ادخالالو دلمنظمالالخ ،و يمالالون المنظمالالاا دلرال ررالالوةس ع ال مالالاوناا يودعالالا دل ال وت
دلمهنيخ و د خلييخ،و لرروةس دلمنظمخ ع

منا دخلي مهن من

ع ال خةسداذالا داللرالسدت القودعالا

و دلم ااع دلروجمهيخ دلمهنيخ دلموضوعخ من يلو دلمنظمخ خو دلحمومخ اعر اسذا ملشسدا موجهخ لهالت
ل رصسى صوسة خخلييخ.
4.1.2المناخ األدااي  Instrumental Climateمسركالس حالو دلم يالاس د خليال (د نانيالخ) ،و
يصالالب دلمنظمالالخ دلر ال رالالاعت دلق ال دسسدا دلر ال

رحق ال دلمص ال حخ دل دريالالخ ةسداذالالا ،و دلر ال يض ال ونها ة ال

مقام الالخ دذرمام الالارهت،و ي ال ال ون دلال ال ر لمره الالا حرال ال ل الالو رحقال ال

ل الالت ع ال ال ح الالا

مصال ال حخ دالخال السعن و

منف رهت(.)20
5.1.2المنلاخ االسلاقاللي  :Independence Climateيممالس ذال د دلالنمط مالن دلمنالا د خليال
دلمنظم الالاا دلرال ال رم الالن موظفمه الالا دلحسع الالخ الرص الالسى وةق الالا لم الالااةهت د خليي الالخ دل دري الالخ ،و مف الالاذيمهت
دلخاصخ لما ذو صحي خو خنأ،خمس خو شس مموجه خ ا

لق دسسدرهت و

وميارهت المنظمخ(.)21
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.2.2الاقسلللليمار الةديثللللة للمنللللاخ االخالقللللي  :ع الالاا ملم الالس م الالن دالعم الالا دل حاي الالخ اس الالا دلمن الالا
دالخلي  ،و ي مره دل الاخ خي ات ()1دلمنا دالخلي ةالساي)2(،دلمنالا دالخليال دلرنظيمال )3(،
دلمنا دالخلي دللمة .
 1 .2.2المنللاخ االخالقللي الفللردي:دل الالا دالخلي ال دلفالالساي مهالالرت لخصالالاةد مالالو مالالن دلمالالوظفمن و
دلم الالمسعن (دلق الالااة) ،حم الالث دولال ال دلا دس الالاا دذرم الالا فح الالد دلخص الالاةد دلايموغسدةي الالخ ل م الالوظفمن و
دلمرما الالخ الالالجنس و دل م الالس ،و دلخص الالاةد دلشخص الاليخ م الالالمر مسدا
ل موظ الالب ،و رن الالوس رفممال السا دالخليال ال ()DMC

دالخليي الالاا و دلق الاليت دل دري الالخ

ورأامسذ الالا ع ال ال دلمن الالا دالخليال ال  ،مم الالا خن ا دس الالخ

 Dibattistaiو سخالالسون ( )1992دكالالاا دن دالنالالاث لالالامهت حالالس دع ال

مالالا مج ال

خن يمالالون ع يالاله

دلمنالالا دالخلي ال ل منظمالالخ ،و ر رهالالا ا دس الالاا دذرمالالا ل حالالث رالالأامس مر مالالس دل ليالالخ دلشخصالاليخ لالالمن
دلموظب و دلم مس ع

رصوس دلمنا دالخلي

المنظمخ،و النخ ( )1999عمالو مالو مالن Ferrell

و سخ ال الالسون ع ال ال ال دظه ال الالاس ح ق ال الالخ دلوص ال الالو دالمجالي ال الالخ ل ال الالمن دلمن ال الالا دالخليال ال ال و دلق ال الاليت دالخليي ال الالخ،
و الالنخ( )2006عمالالو  Weeksو سخالالسون ع ال ا دس الالخ دل ليالالخ لالالمن ( )DMCو دلمنالالا دالخلي ال ،
مم الالا دن دل ام الالا م الالن دلا دس الالاا دجسع الالا ةال ال دلفرال السة دلحاما الالخ ح الالو رن الالوس دلمن الالا دالخليال ال و دل م الالو
دلممال الالادن ل قال الالااة المنظمال الالخ مال الالن خال الالل دالذرمال الالات ال الالالمر مسدا دلايموغسدةيال الالخ دلخاصال الالخ لهال الالت (دل مال الالس،
دلسر ال الالخ،دلجنس ،دلم ال الالرود دالادسي ،و دلخلال ال السة) ،و دلمر مال ال السدا دلشخصيخ(م ال الالرود دلرن ال الالوس دلم سةال ال ال
دالخليال ل قاةالالا ،ن دسذالالخ دلقاةالالا ،دلرنالالوس دالخليال دلمنف ال لالاله) ،امضالالاةخ دلال دنمالالاا دلقيالالااة (دلقيالالااة
دلرحوع يخ) دلموجواة المنظمخ ،و رأامس ذ ا دالخمسة دالمجال ع

ر سعس دلمنالا دالخليال

المنظمالخ

و ذو ما خكاره ا دس خ  Engleberechtو دخسون .)22( 2005
 2.2.2المنلاخ االخالقلي الانسيملي :ذالو منالا راللاس اله دل امالا مالن دل ودمالو منهالا حجالت دلمنظمالخ،
نلي الالخ نش الالانها و عمسذ الالا ،خ الالالم

م الالامسذا دلقيااي الالخ،و م الالرود دذرم الالامهت الرنمي الالخ د خليي الالخ ،اسج الالخ

دلحسعالالخ دلممنوحالالخ ل مالالوظفمن،دلرحفمس ،داللر السدت ال مو،دلقودعالالا و دلق الودنمن د خلييالالخ دلموضالالوعخ ادخالالو
دلمنظمالالخ و خاسجها،مسج يالالاا دلمنظمالالخ د خلييالالخ و دلمهنيخ،دلمصالالال دل دريالالخ ةالسدا دلمنظمخ،خذالالادى
دلمنظمال الالخ و مفاءرها،مال الالو ذ ال ال ا دلرفال الالاعلا لهال الالا رال الالأامس ع ال ال دلق ال ال دسسدا د خلييال الالخ و دل ال ال ومياا غمال الالس
خخلييالالخ(،)23مالالا منالالر عنالاله دل امالالا مالالن دلمناخالالاا دلفسعيالالخ دلر ال يممالالن خن ررودجالالا و رر الالاية ادخالالو
دلمنظمخ نف ها.
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 3 .2.2المناخ األخالقي البيئلي :و ذالو منالا رالت مالن خللاله دلالسبط لالمن دللمةالخ دلخاسجيالخ دلخاصالخ
المنظمخ ماو اقاةخ دلمجرمع و دلقيت دالخلييخ دل اةاة مع مناخها دالخلي دلرنظيم دلادخ (.)24
دلمنالالا دالخلي ال دلملةالالت المنظمالالخ و مالالن خشالالمالها دالادسة دل موميالالخ وةقالالا لال ال  ،Daftذالالو دل ال ي يممالالن
دلموظفمن من مماس خ وظاةفهت مج

خن مروةس ع

خم خ مموناا خ ا يخ و ذ

 .1رحاما ما ذو خةضو ل فسا المنظمخ اعر اسا ممون خ ا

لها.

 .2د

اس دلقانون

 .3د

اس دلقاعاي ضسوسة داللرسدت قودعا و دجسدءدا دلمنظمخ .

 .4د

الالاس دلمالالال

مرن
مرن ال

()25

دحرسدت دلقودنمن و دلم اممس دلمهنيخ.
دل حالالث عالالن د ادء مالالن خالالل لال

مجهالالوا لرح الالمن د ذالالادى و دلنرالالاة

دلمرسر خ ع مها.
 .5د

الاس دال الرقلل  :مرن ال

دلشخصيخ لرقامس دلصود

منالالا رنظيمال مرمرالع ةياله دلموظالالب اال الرقلليخ لمماس الخ خخلييارالاله
و دلخنأ.

دلملحالالل مالالن دلممونالالاا دل الالا قخ خن  Daftدعرمالالا ع ال دل الالا دالخليال دلفالالساي مالالااللرسدت ا خلييالالاا
دلفسايالالخ و م يالالاس دال الالرقلليخ مالالن جهالالخ و دل الالا دالخليال دلرنظيمال دلمسركالالس ع ال دلقالودنمن و دلقودعالالا
لروجيه دلمنا د خلي لها،و ذما دلجانلمن دلمسدا دلرسممس ع مهمالا مالن خالل دل حالث ممر مالس م الرقو
وخ ا
.3

للناء إادسة عموميخ خخلييخ.
القيم االخالقية لإلدار العمومية :

دمادسة دل موميخ ذ دلهياكالو دلرنظيميالخ ل ال نخ دلرنفم يالخ ع ال م الرود مالو حمومالخ ،إ ر الا دلم الةولخ
عالالن رنفم ال دل يا الالاا و دلق ال دسسدا دل امالالخ دلرال مالالرت درخا ذالالا و دعرمااذالالا مالالن يلالالو دل ال نخ دلرش السع يخ،و
ي الالرخات مصالالن

دالادسة دل مومي الخ لإلشالالاسة دل ال دلحمومالالخ دلرنفم يالالخ الودء مميالالان خو نشالالاا وظيف ال ،و

يممن خن يشرمو ذيم ها ع

مل اا ،ال ناا وحالادا،ممار

عامالخ،و لجالان رقالوت لرنفمال

يا الخ و

لسدم دلحمومخ وة دلممسدنيخ دلموضوعخ لها( ،)26و ة ظو دادسة عموميالخ لمةرهالا محمومالخ لرضالاس
دلقيت و دلم اممس دالخلييخ،دص

دلرفممس القيت دالخلييالخ دلرال رحممهالا من الو لرحقمال دلرالودسن،و

خاصالالخ لمالالا مودجهالاله دلموظفالالون دل موممالالون مالالن م ضالاللا خخلييالالخ ،و د غال الالا مالالا مرخ ال ون ي ال دسسدا
ص خ للمةخ ررمرع لنقد دلم وماا ،و له ا دلحالخ دلقيت دالخلييالخ ذال دل امالو دلم الاعا لهالت خالل
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درخالالا ذت ل قسدس،لال د دل اللد دلال ي الالنحاو دالجا الالخ عنالاله الالالمحوس دلاالالالث مالالن دالنالالاس دلنظالالسي مالالا ذال
دلقيت د خلييخ دلودج
دالجا خ ع

روةسذا امادسة دل موميخ؟

دل لد خعاللا ر الروج

خو رحامالا مفهالوت دلقاليت د خلييالخ،و ذالو مفهالوت سدا دالذرمالات اله

ة دلا دس الاا دالادسعالخ و دعنال عالاة ر سعفالاا منهالا ر سعب  Posner & Munsonدلقاليت د خلييالخ
ذ رصام دلفسا ما ذو صحي خو خنأ،مقلو خو غمس مقلو ،عالا خو غمالس عالا ،مسغو ةياله خو
غمالالس مسغالالو ةيالاله،مما عسةهالالا Alexandre Piraux

دلقالاليت ذال دلم رقالالادا د

ا الاليخ دلرال رالاللاس

ع ال دلخيالالاسدا دلر ال نرخ ال ذا مقالالالو دالذ الادى ودلو الالاةو دلر ال رالالت ديرسدحهالالا ع منالالا (،)27و مر سعالالب عالالات
دخرسن الالا ر سع الالب مق الالات عل الالا دلحف الاليل ل ق الاليت د خليي الالخ دلرنظيمي الالخ ذ دلق الاليت دلرال ال ر م الالس دلخص الالاةد
دلادخ يخ ل منظمخ،ةه ر لس عن ة فخ دلمنظمخ و روةس دلخنوا دل سعضخ لروجيه دل وت .
دلمنا دالخلي

امادسة دل موم مرن

ييت خخلييخ ررمرع ما م

 يالاليت خخلييالالخ ررمرالالع صالالفخ دمينالالاغ لك ال مرلناذالالا و م رالالست لهالالا دلمالالوظفمن دل مالالومممن و ع ال ماةالالخ
دلم روياا دمادسعخ.
 ييت خخلييخ ررممس المودءمخ دلفمسعخ و رنا

دل وت مع ييت دلموظفمن دل مومممن.

 ييت خخلييخ ودضحخ د ذادى،و دا عالاا محالاوا لكال مالرممن دلمالوظفمن دل مالومممن مالن داسدكهالا
و رنليقها.
 ييت خخلييخ ررمرع الا اا ،لي هو رنليقهالا الالوديع دل م ال مالن يلالو دلموظالب دل مالوم ،الن دلقاليت
دلص خ دلرحقم ذ ييت مااليخ.
 ي الاليت خخليي الالخ مواق الالخ ش الالمو م الالاوناا خخليي الالخ و ودض الالحخ ،لكال ال ركر ال ال

دلص الالفخ داللسدمي الالخ ل الالاد

دلموظفمن دل مومممن.
 يالاليت خخليي الالخ رسةالالع م الالرود د ادء و رحقال ال مص ال حخ دالادسة دل مومي الالخ و دلمالالوظفمن له الالا ةال ال سن
ودحا(.)28
دالادسة دل موميالالخ و من ال ةر السة نوع الالخ ر مالالو وة ال م الالااع دخلييالالخ روجههالالا دلقالاليت ،ة الواليالالاا دلمرحالالاة
دالمسعميالالخ مالالا يلالالو الالنخ 1880عسةالالا دلقالاليت ممفهالالوت سةي ال ل كرال

ة ال مجالالا دالادسة دل امالالخ ،و مالالن

لمن دلقيت دلر نصا ع مها دلخلسة ،دلكفاءة ،دلف اليخ ،و دلايمقسدنيخ( ،)29مما خن دل اما مالن دلمفمالسعن
دالخليمالالمن خالالل دلقالالسن دل ش السعن دشالالاسود دلال يالاليت دالادسة دل موميالالخ و مالالنهت  )1965( Baileyدل ال ي
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دشالالاس دلال يالاليت دلرفالالال  ،دلشالالجاعخ و دالنصالالاى ،و ةال نفالالس دل الاليا خشالالاس  )1978(Rohrدلال نظالالات
َي ْي ِم ال لر الالممس عمالالوم خخلي ال  ،و دل ال ي يماالالو جم الالخ مالالن دلقالاليت دلضالالمنيخ القالالانون دال ا ال لالالإلادسة
دل موميخ خو دلم نخ من يلو دلمحممخ دل يا مالم كيخ ،دل ادلخ ،غمس خن مو من & Fleishman

 )1980( Payneسمال ال دس ع ال ال دالما الالاس ممحف الالس خ ا ال ال لرحقمال ال دلص الالال دل الالات ،و ل الاليس دلمصال ال حخ
دلخاص الالخ دو مص الالال دلال ال من ي الالرفماون م الالن رض الالحياا دخخال السعن ،وع مه الالا عم الالو (1981) McIntyre
حالالالو دلفض الالاةو ،إال خن  Huddlestonمسمالالالس ع ال ال ييمرال الالمن خ ا الالالمرمن و ذمالالالا دلص الالا  ،و ح الالس
دلم الاللوليخ ،ةال ال حال الالمن يحصالالالس م الالو  )1983(Grumet & Worthleyدلق الاليت دالخلييالالالخ ةال ال

الاليااة

دلقالالانون ،دلم الاللوليخ ،دلف اليالالخ ،دلموضالالوعيخ ،دلكفالالاءة ،دلرفاع يالالخ،و دلن دسذالالخ ،ممالالا ديرالالس Willbern
( )1984رخ م روياا خخلييخ و ذ

دلمصادييخ ،دل مو وةقالا ل قالانون ،رضالاس دلمصالال  ،روجياله

دلخاماا و دلنسدذخ دالجسدةيخ ،خخليياا دلم لوليخ دلايمقسدنيخ ،خخليياا رحاما دل يا الاا دل موميالخ
و دخلييالاا دلر الويخ و دالنالاماج دالجرمالاع  ،ةال حالمن يالات مالو مالن Hart & Frederickson
) (1985م ال مسة وننيالالخ ره الالاى ل فهالالت و داليم الالان لنظ الالات ييم ال دمسعمالال يحم الالو دالح الالان الالودء ع ال ال
م رود دالادسة دل موميخ خو دلمالودننمن ،و دةرالس

 )1986( P.G. Brownدلقاليت دلراليالخ دلصالا ،

دلر الالام  ،دالخ الاللد ل ق الالانون ،ولياي الالخ دلموظ الالب دل م الالوم وياسر الاله ع ال ال رنلمال ال دخليي الالاا دلر الالممس
دل موم  ،و رنس  Cooperل قيت دالخلييخ دلراليخ
دلرنوغ ،دلشجاعخ ،دل قلنيالخ ،دلحممالخ ،دحرالسدت دلقانون،دلن دسذالخ ،دالنضال اا دلال در ل موظالب دل مالوم ،
دا

دلر امو (دل يايخ) ،دلاقخ ،و دحرسدت دلسملء ،دلم لوليخ عن دلمماس اا و دالة الا  ،و دال الرقلليخ

نخ ( ،)1987و يقو ة ويا الح خن دلم لوليخ ذال دل المخ دال ا اليخ دلرال مجال
دالادسة دل مومي الالخ ( ،)1990و

خن ررمرالع لهالا

الالنخ ( )1991سم الالس ع ال ال ةض الالم خ مودنن الالخ دالادسة دل مومي الالخ مسممال السة

خخلييالخ خ ا الاليخ ،و يضالمب  Cooperدلالالسو دل امالالخ ،دلفننالخ ،دلحممالالخ و دل قلنيالخ مفضالالاةو جوذسعالالخ
و مرلسمالالخ ،و ل رأكمالالا ع ال دلم الاللوليخ مقيمالالخ خخلييالالخ الالامادسة دل موميالالخ رحق ال دلمنف الالخ دلمشالالرسمخ و
دلصال دل ات سمس مو  )1987(Wolf & Callahan & Jenningsع ال ضالسوسة داللرالسدت مقيمالخ
دخليي ال الالخ ل ال الالاد دلموظ ال الالب دل م ال الالوم  ،و دلم ال الاللوليخ دلرال ال ال مجال ال ال

دن مرحم ه ال الالا دلم ال الالمسعن دل م ال الالومممن

أعمالهت،ممالالا اع ال  )1987( Dwivediدل ال ضالالسوسة يلالالو دالادسة دل امالالخ مهنالالخ رقالالوت ع ال دلالالاعوة
لر ليخ و سعايخ مصال دلمودننمن ،مع ضسوسة يلو دلخامخ دل موميخ مالرسدت خخلي د ا
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 )1986( Sullivanحاا دل ادلخ ،دلشسى ،دلر اضا و دلركاةالو دالجرمالاع م ناصالس ل قاليت دالخلييالخ
ودلمانيالالخ لالالإلادسة دل موميالالخ ،و دلمفمالالس دالادسي دالخلي ال  )1988( Dobelحالالاا ةضالالم خ دلر قالالو ،ة ال
حالالمن مالالسي  )1989(Fredericksonدلكفالالاءة ،دنرهالالاس دلفسصالالخ ،داليرصالالاا ،دلقالالاسة ع ال دلرنلالالل ،مقالاليت
ل الالإلادسة دل مومي الالخ دلكل الاليميخ ،و يش الالمس  )1991( Denhardtدلال ال خن د

الالاس د خليال ال ل الالإلادسة

دل امخ مركون من الاخ عناصس ذ
دلشالالالسى ،دمح ال الالان ،و دل ادلال الالخ ،خم الالا ال ال

دالخليمال الالمن خماال الالا )1975( Henry، )1974( Hart

 )1991(Pops،مسون خن دل ادلخ ذ دلقيمخ دلجوذسعخ دلر مج

خن ي رما ع مهالا دلر الممس دل مالوم

( ،)30ة حمن يشمس دل اعاي مو ب ( )2001دل ودحا وعشسعن ييمخ خخلييخ و دلر ررماو ة
دلنسدذخ ،د مانخ ،دلوةالاء ،داللرالسدت الالقودنمن ،دلصاللس ،دلصالا  ،دلقناعالخ ،دلحممالخ ،دل ادلالخ ،دلخالوى مالن
هللا،دلرودض الالع  ،دلم الالواة ،دلنصال ال و دلمش الالوسة ،دلا الالاا ،دلم الالا ناع الالخ دلم الالاسدء ،دلسج الالاء ،دل ف الالو ،سحا الالخ
دلصالالاس ،دالعرالالاد و دلر الالاون ،ممالالا سمالالس غوشالالخ ( )1984ع ال ييمالالخ دخلييالالخ ودحالالاة و ذال دل ادلالالخ،
ة حمن سمس صالال علالا دلصالاح

( )2000ع ال االلث ياليت خخلييالخ و ذال

دل ادلالخ ،دلرودضالع ،و

دالعراد ( ،)31مما خن ذنات دل اما من دلرقاسعس خعارها دلمنظماا لخصالود دلقاليت د خلييالخ دلودجال
روةسذالالا الالامادسة دل موميالالخ ،و مالالن لمنهالالا عمالالو م هالالا دالخلييالالاا دلرنليقيالالخ لكليالالت (منالالاد)  IQEAالالنخ
 2003م رمالالاد ع ال دلفمالالس دل ال ي مالالسد خن دلق الودنمن و دل الودة ة ال حالالا درهالالا رحمالالو دل امالالا مالالن دلقالاليت
دالخلييخ  ،مح من لال لت يالانون دلوظيفالخ دل موميالخ و دالادسة دل موميالخ لكم الت  ،و دلال ي الم ل مجالاا
دل امالا مالالن دلقالاليت و دلم الاممس دلرال يممالالن ر خيصالالها ضالمن دسب الالخ يالاليت حقيقالخ و ذال

دل ادلالالخ ،دلصالالا ،

دالحرسدت ،و دلاقخ ،ةضل عن لت رقسعس لجنخ  TAITحو ييت و دخليياا دلر ممس دل مالوم لالإلادسة
دل موميالالخ دلكنايالالخ الالنخ ( ،)1997دلال ي مالالسد دنالاله امممالالان رصالالنمب دلقالاليت دلمخر فالالخ لالالإلادسة دل موميالالخ
وة خسب خ خ اا مما ذو موض ة دلجاو خاناا
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الجدول رقم ( :)01يوضح القيم االخالقية لاسيير االدار العمومية وفق اقرير TAIT
الاعد األخالقي
القلللللللللللللللللللللللللللللللليم
الديمقراطية
القيم المهنية
القللليم المرااطلللة
ااألخالقيار
القللليم المرااطلللة
االفرد

()32

القيم االخالقية
ةكوملة مسللئوله ،سللياد القلانو  ،دعللم الديمقراطيللة ،اللوالء ،اةالرام السلللطار المعينلة مل قبللل
المكلفللي العمللوميي المناخبللي  ،الةياد(العدالللة السياسللية) ،المسللئولية ،الا لزام الاطبيللق الللدائم
للقانو  ،الصالح العام/المنفعة العامة.
اضم القيم الاقليدية لإلدار العمومية و هي :الةياد ،الجدار  ،الاميز ،الكفلاء  ،االقاصلاد ،اقلديم
النصيةة اموضوعية ،قول الةقيقة للمناخبي  ،موازنة الاعقيدار ،الةفاظ على الثقة العامة.
النزاهة ،الصدق ،االمانة ،الةذر ،الةياد ،العدالة ،عدم الاةيز ،السرية ،ثقة المواطني .
االةارام ،الاعاطف( الرأفة) ،أدب(لياقة الاعامل) ،الاسامح ،الفكر المافلاح ،الاضلام /المشلاركة
 ،االخللالص ،االعاللدال الفكري(االا ل از ) ،الكياسللة( اللياقللة و ادب الاعامللل) ،االدراك ،االنسللانية،
الشجاعة.

Source : AUDRIA, Raphaël. New public management et transparence : essai de
déconstruction d'un mythe actuel, Thèse de doctorat : Univ.Genève, 2004, no. SES
567.P274.

ياما منظمخ دلر اون ودلرنميخ  OCDEلرحاما دلقيت دالخلييخ ح ال

خصوصاليخ مالو ل الا عضالو ةال

جاو مممسة لمن دسب خ دنماا خليياا ل ر ممس دل موم و ذ
 .1القللللليم السياسلللللية(الديمقراطية)المرااطة االمصللللللةة العاملللللة و ذال ال ال دلالال الوالء،دحرسدت دلق ال الالانون ،و
دلم لوليخ.
دلرممس،دلكفاءة،دلف اليخ،و دلنسدذخ.
 .2القيم المهنية:و دلر رشمو ُ

 .3القللليم الالللي اغطلللي الخدملللة العمومية(الانسيميلللة):دلرم الالت الاقالالخ و دلمص ال حخ دل موميالالخ لرفالالااي
رضاس دلمصال .
 .4القللليم الفرديلللة:دحر السدت دلك دسمالالخ دالن الالانيخ،دل ادلخ،ليايخ دلر امو،دالنفرالالا و دحر السدت دخالالرلى دالخالالس
لخ

دلرنوغ(.)35

إال خن  OCDEيالالا سمالالسا ع ال امانيالالخ يالاليت خ ا الاليخ للنالالاء إادسة عموميالالخ خخلييالالخ ،وذ ال

دالنصالالاى،

دلشسعيخ ،دلنسدذخ ،دلشفاةيخ ،دلكفاءة ،دلم اودة ،دلم لوليخ ودل ادلخ(.)33
دضالاةخ دلال دلقاليت دلمحالالااة مالن يلالو دلجم يالخ دالمسعميالالخ لالإلادسة دل امالخ ) (ASPAمالاونرها د خلييالالخ
الالنخ  2006و م الالن خذمه الالا ال ال خ م الالاممس دخليي الالخ ذ خام الالخ دلمصال ال حخ دل ام الالخ،دحرسدت دلمنظم الالخ و
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أ.د .العربي غريسي
عزوز أمينة

دلقانون،دظهالالاس دلن دسذالالخ دل دريخ،رشالالجيع دلم الالااع د خلييالالخ،سةع دلجالالواة دلمهنيالالخ،ر سعس م الالااع دلجالالادسة
دلرال ال ال رحمال ال ال ض ال الالا دمجال ال السدءدا دلر ال الالفيخ،و ر سع ال الالس دلم ال الالاءلخ دلرنظيمي ال الالخ م ال الالن خ ال الالل دمج ال ال السدءدا
دلمنا خ(.)34
يظهالالس ممالالا وسا دعالاللا ر الالاا دلقالاليت د خلييالالخ دلودجال

دل مالالو لهالالا مالالن يلالالو دلموظالالب و دالادسة دل موميالالخ

ممال الالو،و ع يال الاله رال الالت دلرسممالالالس مال الالن يل نال الالا ع ال ال دل ادلخ،دلم لوليخ،دلم الالالاءلخ و دلشال الالفاةيخ الخر ال الالاس رأاسذال الالا
ممر مس را ع المنا د خلي لإلادسة دل موميخ الجان

دل م .

ثانيا.االطار الاطبيقي:
.1

منهج الاةث:وةقا لنلي خ دلا دس خ دعرما دلمالنه دلوصالف دلرح م ال ،و د الرخات دال الرليان مو الم خ
لجمع دللياناا.

.2

مجامع الدراسة:مرألب مجرمالع دلا دس الخ مالن مالوظف دلل ايالخ مال ادسة عموميالخ و رالت دخريالاس مالوظف
دسب الالخ ل الالاياا لوالي الالخ ال ال ماة،و دل الالال ع الالااذت  294موظ الالب مق الالممن ما ر ل اي الالخ ال ال ماة و
م حقارهالالا دالادسعالالخ  196موظب،ل ايالالخ خوالا خالالالا  40موظب،ل ايالالخ دلح ا الالنخ  38موظب،ل ايالالخ
عمن دل نان  20موظب ،نخ .2018

.3

عينللللة الدراسللللة :يال الالات دل ال الالاحامن اخريال الالاس عمنال الالخ عش ال الودةيخ مال الالن مجرمال الالع دلا دس ال الالخ،و روسعال الالع 188
د رليان،حمث د رسج ا ،144و سة

 .4أدا الدراسة :دعرما دل احاان ع

منها  34د رليان لم ق حجت دل منخ دلماسو خ . 110
د رليان  (ECQ) )1987( Victor & Cullenل حالث ةال

دلمن الالا دالخليال ال وبن الالاء إادسة عمومي الالخ خخليي الالخ ،حمث مرك الالون دال الالرليان م الالن خص الالاةد دل من الالخ
دلايموغسدةيالالخ (دلجالالنس ،دل الالن ،دلم الالرود دلر يم ال ،و دالادسي،دلخل السة)،و  50ةق السة مق الالمخ دل ال 5
مجاالا،و ذ لاوسذا موسعخ ع

محوسعن

المةللور األول :دلمر مالالس دلم الالرقو دلمنالالا د خليال (د خلييالالاا دلفسايالالخ ،د خلييالالاا دلرنظيميالالخ) ،و
مركون من  21ةقسة.
المةللور الثللاني :دلمر مالالس دلرالالا ع إادسة عموميالالخ خخلييخ(دل ادلالالخ ،دلشالالفاةيخ و دلم الالاءلخ ،دلم الاللوليخ )،و
مركون من  30ةقسة.
دعرما دل احامن ة دال رليان دلشمو دلم ال )، (Closed Questionnaireدلال ي حالاا دال الرجا اا
دلمحرم خ لكو لد ،ويا رت د رخادت مقياس ليماسا دلمراسج ي دلنقاا دلخم خ لقياس دل اسدا وذو
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مالرال الالال :مودة ال ال ( ،)05مودة ال ال دل ال ال حال الالا مال الالا( ،)04محامال الالا( ،)03غمال الالس مودة ال ال ( ،)02غمال الالس مودة ال ال
رماما(.)01
 .5الاةليللللللل االةصللللللائي  :خ ال ال الالرخات لسنال ال الالام دلحسمال ال الالخ دالحصال ال الالاةيخ  SPSSلرح مال ال الالو ليانال ال الالاا
دلا دس خ.حمث ح اللا دلن ال
دل الالادخ

دلملويالخ و دلركال دسسدا لوصالب عمنالخ دلا دس الخ،مما د الرخسج م امالو دلا الاا

(خلف الالا مسون الالا ) لمج الالاالا دلا دس الالخ و دال الالرليان مم الالو،و ح الاللا دلمرو الالناا دلح الالاليخ و

دالنحسدةاا دلم ياسعخ الرجاا دل منخ نحو خ اا دلا دس خ،ةضل عالن لالت دجالسي رح مالو دالنحالادس دل اليط
و دلال ي دظهالس )(F-Testو)  (T. Testلا دس الخ دالسر الاا لالمن مر مالسدا دلا دس الخ دلمنالا دالخليال
م رقل و لناء دادسة عموميخ خخلييخ را ا.
ثاار األدا  :رت رقنمن ةقسدا دال رليان و لت ل رأكا من ا ارها وة

نسعقخ خلفا مسون ا

 ، Cronbach's Alphaويا لمن جاو سيت ( )02خن م املا دلا اا مسرف خع

م رود جميع

مجلا دال رليان و دلر ل ا ة دلمجموغ  ،% 0.902خي خكلس من ييمخ خلفا مسون ا دلم ياسعخ
 ،% 0.6و ذ ن خ مقلولخ ة

حوث دالادسة ،دما ةيما مخد دلمجا دالو ل ا دالخلي

دلفساي دل ي حق م رود ا اا ي اوي  % 0.446و ذو خيو من ييمخ خلفا مسون ا دلم ياسعخ ،ل د
ديرس دللسنام ح ى دلفقسة ( )2دةسدا دلل ايخ م دسعون مصالحهت دل دريخ خوال لرحقم
يقاس لال  ،% 0.509و الن دلفقسة مهمخ و لن ملاس ح ةها ع

م رود ا اا

ييمخ دلا اا دلك يخ يسس دل احامن

دال قاء ع مها.
جدول رقم (:)02معامل الثاار طريقة والفا كرونااخ
المةور

المجال

عنوا المجال

عدد الفقرار معامل ألفا كرونااخ

المةور االول:

المجال االول

الاعد االخالقي الفردي

11

0 .446

المناخ االخالقي.

المجال الثاني

الاعد االخالقي الانسيمي

10

0 .747

المةور الثاني:

المجال الثالث

العدالة

12

0.881

إدار عمومية

المجال الرااع

الشفافية و المساءلة

06

0.792

المجال الخامس

المسؤولية الاعد الفردي

10

أخالقية.

الاعد الانسيمي
جميع الفقرار

07

0 .805 0.813

03
50

0.645

0.902
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دراسة خصائص العينة

.6

دلجاو سيت ( )03خصاةد عمنخ دلا دس خ من حمث مجموعخ دلمر مسدا دلراليخ

الجنس

الخصائص

سنوار الخبر المساوى الاعليمي

الس

الاكرار

النساة المئوية

الذكر

47

42.7

االنثى

63

57.3

[ 20ل [ 30

25

22.7

 31ل [[40

54

49.1

[ 41ل [ 50

29

26.4

[  51ل ]60

20

1.80

ماوسط

20

1.80

ثانوي

48

43.6

جامعي

60

54.5

المساوى االداري الاأطيري

32

29.1

المساوى االداري الاةكمي

29

26.3

المساوى االداري الانفيذي

49

42.89

[ 01ل [ 05

53

48.2

]06ل [ 10

25

22.7

اكثر م  10سنوار

32

29.1

المصدر :مخرجار برنامج  SPSSةول اسااانة الاةث.
مرض ال مالالن دلجالالاو خعالاللا خن ن ال خ دالنالالاث ال منالالخ  % 57.3و ذ ال خع ال مالالن ن ال خ دل ال موس،خما
دلفةخ دل مسعخ د كاس شموعا ال منخ ذ دكلس من  31نخ و خٌيو من  40النخ لن ال خ ،%49.1لمنمالا
دلملذالالو دل م ال دل ال ال

ع ال دل منالالخ دلماسو الالخ ذالالو دلم الالرود دلجالالام

لن ال خ ،% 54.5لمنمالالا مالالاد

دلخلالسة دل م يالخ د كاالالس دنرشالا دس لالمن حجالالت دل منالخ ذالالو مالالمن النخ و  05الالنودا خلالسة لن ال خ % 48.2
 ،غ ليخ ضمن دلم رود دالادسي دلرنفم ي لن خ ر اوي .%42.89
رلالالمن دلنرالالاة خن ن ال خ ملمالسة مالالن خة السدا دل منالالخ يم الالت رأذمالالو جالالام
دلمنالالا د خليال

و ذالالو عامالالو محفالالس ع ال ا دس الالخ

الل ايالالخ ع ال م الالرودا دلفالالساي و دلرنظيمال ،و ع ال دلالالسغت مالالن دلخلالسة دلق م الالخ غ ليالالخ

دل منالالخ إال خنالاله ي رمالالا ع مهالالا ةال رحامالالا دلمماس الالاا دلعخلييالالخ و رصالالوس إادسة عموميالالخ خخلييالالخ ر رمالالا

ع

دل ادلخ ،دلشفاةيخ و دلم اءلخ،و دلم لوليخ .
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اةليل فقرار الدراسة:

.7

لرحام الالا م الالروي دلمن الالا دالخليال ال

الل الالاياا مح الالو دلا دس الالخ وةال ال د خليي الالاا دلفساي الالخ و دلرنظيم الالخ،و

رأامسذم الالا ع ال ال لن الالاء دادسة عمومي الالخ خخليي الالخ ررمر الالع ال ادلخ،دلش الالفاةيخ و دلم الالاءلخ،و دلم الاللوليخ،دعرما
دل احامن ع

دلم االخ دلراليخ

نو دلفةخ =

دلقيمخ دل يا ل لامو – دلقيمخ دلانيا ل لامو
عاا دلم روياا

01 - 05

=

= 0.80

05

الدرجة المنخفضة

الدرجة الماوسطة

الدرجة المرافعة

م  1الى 1.80

م  1.81الى 2.62

م  2.63الى .5

 1مجا دل ا دالخلي دلفساي

.8

الجدول رقم (:)04الماوسطار الةسابية و االنةرافار المعيارية لألخالقيار الفردية(أدا الدراسة مرااة انازليا)
رقم
الفقرة
08
04
03
09
05
11
10
01
02
07
06

الفقرة

المتوسططططط
الحسابي

الت ط ب بتيبيططق القوا ططق ا القططوانيح التططي تح ططم الم مططة 4.72
العمومية.
أنا شخص قالني يح م قله قبل العاطفة خالل اتخاذي 4.53
للقرارات.
أتمسططع لططد الططقااب بمبططاتقي ا معتقططقاتي أ ططا أتاقططي 4.50
لمهامي.
الموظطططططا ال طططططاة بالبلقيطططططة دطططططو المتقيطططططق بالمطططططقانات 4.47
األخالقية.
4.35
اضع قة بقاقل أمامي ق اتخاذي للقرار.
4.20
استشير زمالقي أ ا مواةهتي معضلة أخالقية.
انيبطططططططا ي االالطططططططي دطططططططو االسطططططططا التخطططططططاذ قطططططططرار 3.95
صاقب(أخالقي).
كل فرت بالبلقية يحقت ب فسه ما دو صواب ا ما دو خيأ 3.37
3.23
افرات البلقية يرا ون مصالحهم الذاتية أاال.
لططيه د ططاا م ططان ألخالقيططات الموظططا الذاتيططة لييبقهططا 3.19
بالبلقية.
3.04
أةق صعوبة في تقبل اةهة ن ر زمالقي.

االنحطططرا
المعياري

الرتبة

المستوى

0.679

01

مرتفع

0.854

01

مرتفع

0.955

01

مرتفع

0.875

01

مرتفع

1.062
1.210
1.295

01
01
01

مرتفع
مرتفع
مرتفع

1.489
1.494
1.378

01
01
01

مرتفع
مرتفع
مرتفع

1.381

01

مرتفع

المصدر :مخرجار برنامج  SPSSةول اسااانة الاةث.
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نلحل من دلجاو سيالت ( )04خن جميالع ةقالسدا محالوس دل الا د خليال دلفالساي مسرف الخ ن الليا،إ ملمالا
موظف دلل ايخ رم مهت لرنلم دلقودعا و دلقودنمن دلر رحمت دلل ايخ من خل دلفقسة سيت  08و دلرال
حققالالا خع ال مرو الالط ح الالال و دل ال ي ل ال  ،4.72و ملمالالا دلموظالالب دل مالالوم
عقلن

الل ايالالخ خنالاله شالالخد

ارخا ا ل ق دسسدا الل ايخ ،مع دلرسدت رم مه دلادةت م ااةه و ييمه من خالل دلفقالسرمن 04،03

و دلرال ال حققر الالا مرو الالنمن مال السرف من ع ال ال دلرال الودل 4.53و،4.50غم الالس خن الاله و قيم الالخ مرو الالط ح الالال
مسرفع ل  3.04ملما دلموظفمن دل مومممن الل ايخ ع

صال و خ رقالل هت لوجهالخ سملةهالت مالن خالل

دلفقالسة سيالالت ،06و خخال ذت انن الالاغ د و خانالاء مالودجهرهت ل م ضال خ د خلييالخ،و ذالالو د مالس دلال ي خكالالاا
دسرفاغ دلمرو ط دلح ال ل فقسة  10و دلال ي ي الاوي ،3.95و ةال ا دس الخ دلمنالا د خليال
مالالن دلجانال

الل ايالخ و

د خليال دلفالالساي ل موظالالب دل مالالوم ملمالالا ع ال نقالالد دلحسعالالخ ةال مماس الالره خلييارالاله

دل دريخ المنظمخ من خل دلمرو ط دلح ال دلمسرفالع دلال ي حققراله دال الرجا خ ل فقالسة سيالت  07و دلال ي
ل .3.19
.2 .8مجا دل ا د خلي دلرنظيم
الجدول رقم(:)05الماوسطار الةسابية و االنةرافار المعيارية لألخالقيار الانسيمية (أدا الدراسة مرااة انازليا)
رقطططططططم
الفقرة
أال ا تبار يأخذه موظا البلقية
17
القانون.
ادططم ا تبططار لططقى البلقيططة شططعور الموظططا بالخيططأ ا الصططواب أ ططا
18
مواةهته لمعضلة أخالقية.
الموظفيح ال اةحيح بالبلقية يلت مون بالتيبيق الصارب لسياستها.
15
أفرات البلقية يعتبران راح الفريق مهمة.
14
يستقل الموظفيح بالبلقية بأخالقياتهم الخاصة.
20
يرا ي موظا البلقية أ ا اتخطاذه القطرار سطمعة البلقيطة با تباردطا
19
سمعته الذاتية.
اال تبار الرقيسي للبلقية دو ا تمات القانون أا المطقانات األخالقيطة
13
.
يحترب أفرات البلقية مباتئ ا معتققات زمالقهم .
16
أفططرات البلقيططة يرا ططون المصططلحة العامططة ا يسططتبعقان مصططالحهم
12
الذاتية.
ضغ الرؤسا يؤ ر لد قراراتي األخالقية.
21
الفقرة

المتوس االنحطططرا
الحسابي المعياري
1.038
ق ص ع القطرار دطو أن ال ي تهطع 4.36

الرتبة

المستوى

01

مرتفع

4.13

1.150

01

مرتفع

4.11
4.08
4.04
4.02

1 .120
1.220
1.203
1.256

01
01
01
01

مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

4.00

1.256

01

مرتفع

3.72
3.41

1.228
1.429

01
01

مرتفع
مرتفع

3.18

1 .485

01

مرتفع
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يلحالالل مالالن خالالل نرالالاة دلجالالاو سيالالت  05خن دلمنالالا دلرنظيم ال ل ل ايالالخ ي رمالالا ع ال ياعالالاة دالمراالالا
ل قاعالالاة دلقانونيالالخ،و ذالالو مالالا ملالالسس دسرفالالاغ دلمرو الالط دلح الالال ل فقالسرمن  17و  13و ذمالالا ع ال دلرالودل
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أ.د .العربي غريسي
عزوز أمينة

دور المناخ األخالقي في ارساء أخالقيات اإلدارة العمومية

 4.36و ،4.00مالالع رالالست ذالالامة مالالن دلحسعالالخ ل موظالالب ي الالرا مالالن خللالاله أخلييارالاله دلخاصالالخ خانالالاء

مودجهرالاله ل م ض ال خ د خلييخ،خاصالالخ عنالالا غيالالا

دلقاعالالاة دلقانونيالالخ دلر ال ي الالرا لهالالا،و ذالالو مالالا خكالالاا

دسرفالالاغ دلمرو الالط دلح الالال ل فق السة  20و دل ال ي ي الالاوي ،04.4ممالالا خن دلمنالالا د خلي ال دلرنظيم ال ال
مخ الالو م الالن ر الالأامس دلسل الالاء ع ال ال دلقال ال دسسدا د خليي الالخ ل م الالوظفمن رح الالا نن الالا دشال السدةهت،نرمجخ دسرف الالاغ

دلمرو ط دلح ال ل فقسة سيت  21لي اوي .03.18
. 3. 8مجال العدالة:

الجدول رقم (:)06الماوسطار الةسابية و االنةرافار المعيارية لماغير العدالة (أدا الدراسة مرااة انازليا)
رقطططططططم
الفقرة
ت ُسطا د ق العقالطة الت يميطة لطد تع يط العالقطات بطيح
33
اةوتتها.
الموظفيح ابالتالي زياتة كفا ة األتا بالبلقية
د
ُسه ُم العقالة الت يمية في تع ي التعاان بيح الموظفيح
32
ت د
ابالتطالي تقليطل اقط إنجطاز العمطل بالسطر ة االققطة
المفضلتيح.
تسطادم العقالططة الت يميطة فططي شطفافية ا اضططوح العمططل ا
29
االةرا ات.
العقالة الت يمية تقلطل مطح اقطول الموظطا العمطومي فطي
30
االخيا بالم مة.
تططططوفر العقالططططة الت يميططططة البططططقاقل للموظططططا لمواةتططططه
31
للمعضلة االخالقية للخراج م ها.
تيبق البلقية القوانيح العقابية لد المطوظفيح المخطالفيح
24
للمعايير األخالقية بعقالة.
تعتمطططق اتارة البلقيطططة لطططد ن طططاب لتقيطططيم اتا المطططوظفيح
22
يتمي بالعقالة.
ت ططططططافة اتارة البلقيططططططة المططططططوظفيح بعقالططططططة اللتطططططط امهم
26
باالخالقيات بعملهم .
تعتمق اتارة البلقيطة لطد ن طاب ة اقطي تحفيط ي للموظطا
25
يسا قه لد مواةهة المعضلة االخالقية.
تعيططي اتارة البلقيططة للمططوظفيح فططرك المشططاركة فططي أخططذ
23
القرارات.
يهتم رؤسا المصال بالتعامل العاتل مع الموظفيح تح
28
نياق اشرافهم.
يشعر الموظا العمطومي بالبلقيطة بعقالطة الراتطب مقارنطة
27
بتحصيله العلمي .
الفقرة

المتوس االنحرا
الحسابي المعياري
1.373
3.88

الرتبة المستوى
01

مرتفع

3.87

1.369

01

مرتفع

3.75

1.474

01

مرتفع

3.75

1.417

01

مرتفع

3.68

1.427

01

مرتفع

3.39

1.491

01

مرتفع

3.15

1.415

01

مرتفع

3.09

1.450

01

مرتفع

2.89

1 .350

01

مرتفع

2.88

1.419

01

مرتفع

2.76

1.394

01

مرتفع

2.64

1.494

01

مرتفع
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أ.د .العربي غريسي
عزوز أمينة

دور المناخ األخالقي في ارساء أخالقيات اإلدارة العمومية

رلمالالا نرالالاة دلا دس الالخ مالالن خالالل دلجالالاو سيالالت ( )06خذميالالخ دل ادلالالخ مقيمالالخ خخلييالالخ للنالالاء دادسة عموميالالخ
خخلييخ،و دلر ررحق ةقط من خل دلر امو دل اا ل سل الاء مالع دلمالوظفمن رحالا ننالا دشالسدةهت،و
دعرمااذت ع

عادلخ نظالات دلرقماليت،و دعنالاء دلموظالب ةسصالخ دلمشالاسمخ ةال خخال دلقال دسسدا،و ذالو مالا

خك ال ال الالاا دسرف ال ال الالاغ دلمرو ال ال الالناا دلح ال ال الالاليخ ل فقال ال ال السدا ( )23(،)22(،)28ع ال ال ال ال دلرال ال ال الودل 3.15، 2.76
،2.88،و مما خن دالادسة دل االخ رحصو ع
مودجهالالخ دلم ض ال خ د خلييخ،ح ال

شالفاةيخ و موظالب و مفالاءة خادء عاليالخ،و مالرممن مالن

دلمرو الالناا دلح الالاليخ ل فقالسدا ()31(،)30(،)32(،)33( ،)29
 ،3.68،3.753.87،، 3.88،3.75ممالالا خنالاله و مالالن نرالالاة

و دلر ال جالالاءا مسرف الالخ و ذ ال مالالا ر

دلجالاو نلحالالل يالالس دلمرو الط دلح الالال ل فقالسة ( )27و دلال ي ي الاوي  2.64مالالن دلاسجالالخ دلاانيالالخ دا
دلم الالرود دلمرو الالط،و ذالالو مالالا مالالا ع ال عالالات سض ال دلمالالوظفمن ادلالالخ دل دسر ال
رحصم هت دل م ،خي خحا دال ا

و دل ال ي ال مرودة ال و

دلر رلاي لويوعهت الف اا دمادسي.

.4. 8مجال الشفافية و المساءلة:
رقلللللللم الفقر

الماوسللط االنةراف الرااة

الفقر

الةسابي

34

البلديللة ملازمللة اةللق الملواطني فللي االطللال علللى 4.08

المعياري

1.257

01

المساوى
مرافع

البيانار المعلومار العامة.
40

البلديللللة الللللزم موسفيهللللا باقللللديم افسلللليرار لكافللللة 3.83

1.347

01

مرافع

اصرفااهم غير اخالقية و المشكوكة.
35

البلديلللة ملازملللة ااالفصلللا عللل موازنااهلللا بدقلللة و 3.69

1.476

01

مرافع

وضو في اوقير مةدد و الية منسمة.
37

اللجا األخالقية املك السلطة لمسلاءلة المخلالفي

3.56

1.431

01

مرافع

36

الاوسيللف و الارقيللة االبلديللة مبنللي علللى الكفللاء و 3.41

1.504

01

مرافع

39

3.35

1.444

01

مرافع

أخالقيا االبلدية .

الجدار امعايير مةدد و معلنة.

البلدية اعمل عللى انميلة الرقاالة الذاايلة للملوسفي

م خالل اللدورار الادريبيلة ،المنشلورار للملدونار
االخالقية و القدو الةسنة.

38

اللجلللللا االخالقيلللللة امللللللك قنلللللوار ااصلللللال لالقلللللي 3.09

01 1.462

مرافع

الاالغار ع الاجاوزار األخالقية االبلدية .
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أ.د .العربي غريسي
عزوز أمينة

دور المناخ األخالقي في ارساء أخالقيات اإلدارة العمومية

الجدول رقم ( :)07الماوسطار الةسابية و االنةرافار المعيارية لماغير الشفافية و المساءلة (أدا الدراسة
مرااة انازليا)
المصدر :مخرجار برنامج  SPSSةول اسااانة الاةث.

روضال نرالالاة دلجالالاو سيالالت ( )07ال

دلل ايالالخ دالعرمالالاا ع ال دلشالالفاةيخ ةال ر ام هالالا مالالع دلمالودنن مالالن

خالالل دعناةهالالا دلم الودنن ح ال دالنالاللغ ع ال دللياناا،دلواالالاة و مالالودسعن دل امالالخ،مع دل السدت موظفمهالالا
رق الالايت رف الالمسدا لكاة الالخ رصال السةارهت غم الالس د خليي الالخ،من خ الالل دسرف الالاغ م الالرود دلمرو الالناا دلح الالاليخ
ل فق ال ال السدا (،)40(،)35(،)34و دلرال ال ال جال ال الالاءا مال ال الالا ر  ،3.83،3.69،4.08دمالال الالا دلفق ال ال السرمن ()36
و( )39رلمالا دسرفالالاغ م الالرود دلرالسدت دلل ايالالخ دلشالالفاةيخ م يالخ د الالرقنا

دلمالالوسا دل شالسي مالالع دل مالالو ع ال

رنميالالخ سيالرالاله دل دريالالخ مالالن خالالل دلالالاوسدا دلراسعليخ،دلمالالاوناا د خليي الالخ و دلم الاللو

مقالالاوة دخليي الالخ

ح نخ و دلر ظهسا مرو نارها دلح اليخ الجاو ضمن دلاسجخ دالول ما ر .3.35 ،3.41
 .5 . 8مجال المسؤولية (الفردية و الانسيمية):
الجدول رقم(:)08الماوسطار الةسابية و االنةرافار المعيارية لماغير المسؤولية (أدا الدراسة مرااة انازليا)
الماوسللللللط االنةراف

رقللللللللم الفقر
الفقر

46

أقوم اعملي على أكمل وجه مراعيا بذلك ةقوق اآلخري

الرااة

الةسابي

المعياري

4.68

01 0.801

المساوى

مرافع

والصالح العام.
45

الوسيفلة اعنلي للي خدملة للجمهلور والمجاملع المةليط

4.66

01 0.963

مرافع

االجهاز الذي أعمل فيه.
43

الازم اةدود سلطاي و ال أساغلها في غير وقاها.

4.48

01 1.056

مرافع

44

ال أخللذ اجللاز عمللل اال للضللرور لكللي ال أعطللل مصللالح 4.44

01 1.009

مرافع

42

اعامل المواطني على ةد سواء بدو مةااا أو مةسوبية.

4.41

01 1.061

مرافع

47

مسؤولياي الوسيفة هي االلازام باعليمار رؤسائي.

4.36

01 1.073

مرافع

4.22

01 1.184

مرافع

4.02

01 1.348

مرافع
مرافع
مرافع

المواطني .

امصالح المواطني و المجامع.

50

الموسفو االبلدية يهامو

41

ال أقضي وقاا كبي ار االمةادثار غير مجدية االعمل.

49

ياةلللث الموسفلللو عللللى اللللدوام اليجلللاد الةللللول الفعاللللة 3.90

01 1.347

48

اللأثير قل اررار البلديللة علللى الملواطني و مسللاخدميها هللو 3.81

01 1.245

للمشاكل الاي اواجه البلدية.

مصدر قلق أساسي لها.
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خك الالا م الالوظف دلل اي الالخ و م الالن خ الالل نر الالاة دلج الالاو سي الالت ( )08دلرال السدمهت الم الاللوليخ دالخليي الالخ درج الالاا
مص حخ دلل ايخ و دلمودننمن من خل دلفقسدا ( )42(،)44(،)43(،)45(،)46و دلر نصالا ع ال
دلرسدت دلموظالب الأادء عم اله ع ال خكمالو وجاله،و دلرقمالا

ال ناره دلوظيفيالخ،مع داسدت م ام الخ دلمالودننمن

اون محا الالاة و مح الالوبيخ ،م الالن خ الالل دلمرو الالناا دلح الالاليخ دلمسرف الالخ و دلرال ال ظه الالسا له الالا دلفقال السدا
مالرال الالال 4.68

،4.41،4.44،4.48،4.66،ممال الالا جال الالاء دلفق ال السة ( )48مرو ال الالط ح ال الالال مسرفال الالع

ي اوي 3.81يض ها ضالمن دلاسجالخ دالولال لملمالا داللرالسدت دالخليال و دلالوع

الم اللوليخ دلجماعيالخ

ل ل ايخ و موظفمها درجاا دلمودننمن و دلمجرمع ممو.
. 9دراسة الفرضيار:
دلفسضالاليخ دلسةي الاليخ ال موجالالا خاالالس و االل الالخ دحصالالاةيخ ل منالالا دالخليالال ع الال دس الالاء دلقالاليت دالخليي الالخ
امادسة دل امخ.
. 1.9الفرضللية الفرعيللة األولللى  :ال موجالالا خاالالس و االلالالخ دحصالالاةيخ لعخلييالالاا دلفسايالالخ ع ال دس الالاء
دخليياا دالادسة دل امخ دلم رماة ع

ياليت (دل ادلخ،دلم لوليخ،دلشالفاةيخ و دلم اءلخ)،موضال دلجالاو

سيت ( )09رح مو دالنحادس دل يط لرالأامس د خلييالاا دلفسايالخ ع ال دس الاء دخلييالاا دالادسة دل موميالخ
دلمر م الالا ع ال ال (دل ادلخ،دلش الالفاةيخ و دلم الالاءلخ ،و دلم الاللوليخ)،و رش الالمس دلنر الالاة دلال ال خن ييم الالخ م ام الالو
دالنحادس لرأامس دالخليياا دلفسايخ ة لناء إاسدة عموميخ دخلييخ ر رما ع ال دل ادلالخ ل ال ،0.073
خي دلقالالوة دلرف الالمسعخ لمر مالالس دل الالا د خليال دلفالالساي ذال  %07.3ل وصالالو دلال إادسة عموميالالخ ررمرالالع
ال ادلالالخ ،و رشالالمس دلنرالالاة
ييمخ  Fذ

ديضالالا دل ال خن ذ ال ا دل ليالالخ مانالالا دا االلالالخ إحصالالاةيخ ( ،)α≤0.05و

 8.52م رود االلخ  ،0.004مما ي نال وجالوا عليالخ دا االلالخ م نويالخ مسرفالع لالمن

دل ا دالخلي دلفساي و دل ادلخ للناء دادسة عموميخ خخلييخ،لمنما ل ا ييمخ دل ا دالخلي دلفالساي
 ،0.270خي خن رح الالمن دل الالا د خلي ال ال دلف الالساي مرن ال ال

خن ركال الالون دالادسة دل موميالالالخ ر رم الالا ع ال ال

دل ادلالالخ ةال ر املرهالالا مقالالادس ،% 27و ذالالو مالالا مالالا ع ال

دلرالالأامس دالمجالالال ل الالا د خليال دلفالالساي

ع ال لنالالاء دادسة عموميالالخ خخلييالالخ عاالالالخ ،ع مالالا دن ييمالالخ

 tدلمن قالالخ الخر الالاس دل ليالالخ لالالمن دلمر مالالس

دلم رقو دالخليياا دلفسايخ و دلمر مس دلرا ع دادسة عموميخ خخلييالخ عاالالخ ل ال  2.919و ذالو خكلالس
من ،2ما ما ع

عليخ دا م رود م نوي عال ،مما لمنا دلنراة ة دلجالاو خانالاا وجالوا االلالخ

إحصالاةيخ عنالالا م الالرود (  )α≤0.05لالمن دالخلييالالاا دلفسايالالخ ل منالا دالخليال و لنالالاء إادسة عموميالالخ
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ررمرالالع الشالالفاةيخ و دلم الالاءلخ قالالوة رف الالمسعخ ل الالا ييمرهالالا ،0.096و ل الالا  11.404 Fعنالالا م الالرود
االلخ يقاس لال  0.001و ذو ما ما ع

دالسر اا دلقوي لمن دل ا د خلي دلفساي و إادسة عموميالخ

شفاةخ و م لولخ،مما خظهس دلنراة دلرف مسعخ ل فسضيخ د ول وجالوا رالأامس مسرفالع لعخلييالاا دلفسايالخ
ع

دس اء دالخليياا امادسة دل موميالخ رسركالس ع ال دلم اللوليخ دلفسايالخ و دلرنظيميالخ،إ ل الا ييمالخ

 35.461 Fعنالالا م الالرود االلالالخ يقالالاس لال ال ،0.000و ذالالو مالالا مالالا ع ال دالسر الالاا دلقالالوي لالالمن دلمر مالالس
دلم الالرقو دالخلييالالاا دلفسايالالخ و رالالأامسا دلقالالوي ع ال لنالالاء دادسة عموميالالخ م الاللولخ خخلييا ،امضالالاةخ دل ال
نرمجالالخ دخر الالاس  tدل ال ي ل ال  5.995و ذ ال ييمالالخ خكلالالس مالالن ،2و ذالالو مالالا ملمالالا ضالالسوسة دالعرمالالاا ع ال
د خليياا دلفسايخ ل موظب دل موم للناء إادسة عموميخ م لولخ خخلييا.
دلج الالاو سي الالت (  )09رح م الالو دالنح الالادس دل الاليط لر الالأامس دالخليي الالاا دلفساي الالخ دس الالاء خخليي الالاا دالادسة
دل امخ.
قيمة F

الماغير الاااع

R2

العدالة

8.520 0.073

مساوى الداللة معامل االنةدار قيمة t

مساوى الداللة

0.004

0.270

0.004 2.919

الشفافية و المساءلة 0.001 11.404 0.096

0.309

0.001 3.377

0.000 35.461 0.247

0.497

0.000 5.955

المسؤولية

دلمصاس مخسجاا لسنام  SPSSحو د ر انخ دل حث.
.2.9دلفسضالاليخ دلفسعيالالخ دلاانيالالخ ال موجالالا خاالالس و االلالالخ دحصالالاةيخ لعخلييالالاا دلرنظيميالالخ ع ال دس الالاء
دخليي الالاا دالادسة دل ام الالخ دلم رم الالاة ع ال ال ي الاليت (دل ادلخ،دلم لوليخ،دلش الالفاةيخ و دلم اءلخ)،رش الالمس نر الالاة
دلجاو سيت ( )10خن ذنالات رالأامس لعخلييالاا دلرنظيميالخ ع ال خخلييالاا دلمنظمالخ دل موميالخ،و مالان
ذ ال د دلرالالأامس ادال دحصالالاةيا عنالالا م الالرود( ،)α≤0.05و ر مالالس دلنرالالاة خن خكلالالس يالالوة رف الالمسعخ مانالالا
لرأاس م لوليخ دلمنظمخ دل موميخ لجانلها دلفساي و دلرنظيمال

ال الا دالخليال دلرنظيم ،حمالث ل الا

ييمرها ، 28.7لر مها دلقوة دلرف مسعخ لرالأامس د خلييالاا دلرنظيميالخ ع ال شالفاةيخ دلل ايالخ و م الاءلرها إ
ل الالا ، 26.8لرر هالالا دلقالالوة دلرف الالمسعخ ل الالا د خلي ال دلرنظيم ال و رالالأامسا ع ال عادلالالخ دلل ايالالخ لرل ال
،18.7مما حققا خع

ييمخ لال  Fلا دس خ عليخ مر مسدا دلفسضيخ دلاانيالخ لالمن د خلييالاا دلرنظيميالخ

و دلم ال الاللوليخ ة ال ال لنال الالاء ل ايال الالخ م ال الالةولخ خخلييال الالا و دلر ال ال ل ال الالا  43.410م ال الالرود االلال الالخ ي ال الالاوي
،0.000لرأكا وجوا عليخ لمن دلمر مسدا دا م نويخ عاليخ،و ملما دخر اس  tدل ليخ دا دلم نويخ
دل اليالالخ لالالمن دل الالا دالخليال دلرنظيمال و يالاليت لنالالاء ل ايالالخ خخلييالالخ،و إ جالالاءا نرالالاة ا دس الالخ دلفسضالاليخ
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دلاانيخ لهال د دالخر الاس م هالا خكلالس مالن  2و ذال ع ال دلرالودل  6.589ل م اللوليخ 6.290،ل شالفاةيخ و
دلم اءلخ 4.989،ل ادلخ.
دلجالالاو سيالالت ( )10رح مالالو دالنحالالادس دل الاليط لرالالأامس دل الالا د خليال دلرنظيمال ةال دس الالاء خخلييالالاا
دالادسة دل امخ
الماغير الاااع

R2

العدالة

قيمة F

مساوى الداللة

مساوى الداللة معامل االنةدار قيمة t

0.000 24.891 0.187

0.433

0.000 4.989

الشفافية و المساءلة 0.000 39.559 0.268

0.518

0.000 6.290

0.000 43.410 0.287

0.535

0.000 6.589

المسؤولية

دلمصاس مخسجاا لسنام  SPSSحو د ر انخ دل حث.
. 10االسانااجار:م خالل ناائج الاةث ام الاوصل الى االسانااجار الاالية:
 د خلييال الالاا دلمن قال الالخ مال الالن يلال الالو دلموظال الالب دل مال الالوم
دلساع ،ال ع
 دل حث ما ع

الل ايال الالخ ر رمال الالا ع ال ال د

ال الالاس دلقال الالانون و

خ اس دال رقلليخ دلكاةيخ لمماس خ خخليياره دل دريخ.
دخالرلى م الروياا دالاسدت د خليال لالاد دلمالوظفمن دل مالومممن الل ايالخ،مما خن

دلموظالالب دل مالالوم يممالالن خن ي الالرخات م الالرود خان ال مالالن رفمم السا دالخلي ال دلممر ال

عنالالا مودجهالالخ

ل م ضلا د خلييخ.
 دلملحل من خل نراة دل حث،دلموظب دل موم مرلن ييت و م اممس مخر فالخ ررودةال مالع دلالاوس
دل ي مج

خن يقوت ه الل ايخ ،ن عودمو رنظيميخ مخر فخ رحا مالن ر لمالسا دلحقيقال عالن م الرود

رفمم ال ال السا دالخلي ال ال ال ،و دلر ال ال ال ن ال ال الالاا منهال ال الالا دلف ال ال الالفخ دلر ال ال الالممسعخ (دلاقاةال ال الالخ دلرنظيميال ال الالخ) ل ل ايال ال الالخ،نظات
دلمماةآا،ض ط دلسملء،و دخليياا م ةوله دالع
 دل حث ملما

و ماد ناعره له و دلخضوغ ل ناره .

دلل ايخ رحقم دلشفاةيخ درجاا دلموظفمن و دلمودننمن و دعناةهت ح دلم الاءلخ

من خل دعرمااذا مقيمخ دخلييخ ضسوسة مصل دمادسة دل موميخ.
 دلم ةوليخ دلفسايخ و من خل نراة دل حث الل ايخ ر راع ش وس دلموظالب لاقالخ م الةوله اله،مع
ضسوسة رممنه من مهاماله دلوظيفيالخ و م سةرهالا لرفالااي حالاوث دساودجيالخ ةال دل مالو و مناله دلرنصالو
من دلم لولياره.
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 .الاوصيار:


خخلي ال ال ل م ال الالوظفمن دل مال الالومممن دلق ال الالادم و

رحقمال ال ال دادسة عمومي ال الالخ خخلييخ،ي ال الالروج

ر ال الالاسع

دلجاا،من خل لسدم ر الا لهال د دل الس

حالو دلم الاممس و دل ال ومياا دلمقلولالخ دلودجال

دل مالو

لها.


ر سعالالس منالالا د خليال
د خلييخ دلودج



الالامادسة دل موميالالخ مرن ال

مسدعارها من يلو دلموظفمن دل مومممن.

ضال الالسوسة رلن ال ال دمادسة دل موميال الالخ لم ال الالااع دلم ال الاللوليخ دالجرماعي ال الالخ و خاصال الالخ درجال الالاا موظفمه ال الالا
(دال رقنا ،دلروظمب،دلراسع



رف مالالو اوس دل جالالان د خلييالالخ،و نشالالس دل الودة

وضع دلياا د لغ ع

و دلرمممن)،و دللمةخ دلر ر مو لها،لر سعس دلمنا د خلي .

م رود مو دادسة عموميخ،و دلر ر سى صالاةسة دلرل يال و رشالمو عالاة

رقنيالالاا منهالالا دلخنالالوا دلهارفيالالخ دل الالاخنخ و دلصالالناام دل الالوادء دلر ال رممالالن مالالو مالالن دلمالالوظفمن
دل مالالومممن و دلمالودننمن مالالن دال الاللغ عالالن دلرجالالاوسدا دالخلييالالخ دلرال رحالالاث الالامادسة دل موميالالخ


دلمَلِ و رحميه.
ة سعخ رحفل ُ
دعرم ال الالاا م ال الالااع دلحم ال الالت دل دسش ال الالا ال الالامادسة دل موميخ،لرصال ال ال

دلق ال الاليت دالخليي ال الالخ ض ال الالمن اقاةره ال الالا

دلرنظيميالالخ،و يال الالخ دالخلييالالخ ل رنلم ال مالالن خجالالو رفالالااي خن رص ال

مااليالالخ و رسةالالع مش ال اسدا

ةقط.


رح ال ال الالامث دالادسة دل مومي ال ال الالخ و ج ه ال ال الالا مسن ال ال الالخ االعرم ال ال الالاا ع ال ال ال ال م ال ال الالااع دلر ال ال الالممس دل م ال ال الالوم
دلجاما،ودلرخ

ع

دل ومياا دللمسويسدنيخ دل ليخ دلمرش خ ل ادسرنا دل موميخ.
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 أســمـــاء سي علي.د

 الجيل الرابع من الحروب و العمليات النفسية:المنظومة اإلعالمية

 هـــــدى بــدرونــي.د

التجربة الجزائرية في التوفيق بين ثنائية التسويق األخضر و التنمية المستدامة
*

 هـــــدى بــدرونــي. أســمـــاء سي علي*د.د

جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف_الجزائر

:الملخص

وا ا ا ضة يعة لم ا ا ا

وف ل اال

يعو ش ا ا ا ا ا ا وحس ا ااضا يا ق ا االو ينموي ا اال

س ا االمشا يعشا ا االة ا ينموي ا اال

ينجوشلع ا د ا عيااة يعل ا ةي يعيا لع ك كن ا ىعااا االا عفااو حساالب يسااو ليي شا ية يع ض ا

 ك ياشااة يعااىر عحااا قااة يةة ض ا يةة دلع ض ا وس ا ب ا و ضااة،ينسااو ة
وشلا ا لة شااا ينوجاال يع االعش دقااة ةي يعحفاال عفااو يع ض ا
عةما قاش

يعو ش يعشساو يش

يسوةيوضج لو ل يعوس ق ك ظ يةة ع جا
شدل ئ يعوس ا ياخقة

دشخففاالا يع شف االا يعوي ا

و ض ا يعو اا و يع ض عاا ج

مش دلةلي

يع ض

يا ظش ا يع ض ا ا

عطا ش ظشلا ياعشلل عفد

ضا يعشف م يعوس قض د ل يعو ش يعشسو يش شا خةل و

و ي مى يع ةيس كعو قا شقلةب ظة عوحقضا و ي ا ضا يعوس ا ياخقة

يعش ى ع ا ا كطاالة عاام

يعج ا

شخوف ا

شااا خااةل عااةر يعوجةب ا يعج يل ة ا ا شجاالل حشل ا يع ض ا

يعوس ا ياخقة وحقضا يعو ش يعشسو يش

يع ض كيعوسا ا ياخقاةك يعو ش ا يعشساو يش ك يعشاالة ا يع ض ا ا ش ظشالا ياعشاللك:الكلمات المفتاحية
يعج يل ة

حشل يع ض

Abstract:
Thedevelopingeconomicprojectshaveparticipatedintheenhancementofeconomic
situationsand the provision of social prosperity after the industrial revolution era, but that
was at expense of environment resources that have been depleted and polluted by industrial
process and consumption wastes, which caused a remarkable damage to the environment
and led to a drastic change in Environmental Systems and endangerment of biological
diversity. In line with the global trend of the need for environmental preservation, the
business organizations have given a great importance to the marketing strategy due to the
presence of a deep and implicit relationship between marketing concept and sustainable
development dimensions through the adoption of green marketing principles.
This study aims to set a theoretical approach in order to realize harmony between green
marketing and sustainable development through the presentation of the Algerian experience
in environmental preservation and different efforts in the context of supporting green
marketing and realizing sustainable development.
Keywords: The environment, green marketing, sustainable development, environmental
projects in business organizations, environmental protection in Algeria.
JEL: M31, Q42, Q51, Q56, Q57
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مقدمة:

يع االعم ش ااى سااوض لا يعقااةا يع اااة ا و يلض ا ي عف ا ع يع ض ا

اا

يعداالحلضا

ا شخوف ا

يموشلشاال يقااحل شااا م ا

يعشجاالنا

يع فشاالل داالعطةي يع،فضف ا دلعشحل ظ ا عفااو يع ض ا ا ظ ا ل اال ي ش ا نا يعوف ا

و ضا اةيا ش لخ ا ا ك ااةلا مض االا

كجةيليا مل

ع اا

و ي ضة يمويل

جش االا و ااو دلع ض ا ا ك

ىي يعاأا

ك

ملش ااا يعح ش االا دس ااا وا ااة لا يوخ االى

ا خقاام ىعااا ا ا يع ض ا شااا ش ظشاالا ياعشاالل وحش ا شس ا عضو ل يع ض ا ا ششلةس ا
عضو ف ة ىعا شط ج ض شا يعوس اك أخى

مىي يع شط دلعوس ا ياخقةك

يع ض

يعد

شاال ياالحد شااا

اااطو ل يعوس ا ق ك

حق شا ينموشلم ل لل يعششلةسالا يعوسا ق ك عاةي

يعىر جلل يسوجلد عفوح لا يع ض

يعشوليض ي

لل عفو شل س ا وسا و ماى يع ةما يعدحل ا كعاو ي جلدا عاا ي اا لع يعة سا يعولع ا

مـاهي اججـراءات التـي

اتخذتها الجزائر للتوفيق بين ثنائية التسويق األخضر و التنمية المستدامة؟
 أهداف الدراسة :وس و مى يع ةم يعدحل كعو ك ةيل ج
ش خ يعوس ا ياخقة حشل عف ض

 أهميــة الدراســة :وااأو

يعج يل ة عواج ا يعش سسلا دلعوحفضل

ي عاليم و ا

قشل ل عفو ش يعشسو يش

مش ا مااى يع يةس ا شااا خةنعق ا طلا يعح ش ا يعو ا وشلةس ا ل يع ع ا ع ااة يعق ا ي ضا

يعواة لا عليم يعش سسلا عفق لم دلا ااط يعوسا ق شاا ش يةعالي ينعودالةيا يع ض ا ك عاا طة اا يعوة ضال عفاو
يع ض

يعد

يعىر ق ل كعو يعح ض

عفوس ا

عا يعوس ا ياخقة

المحور األول :استجابة التسويق األخضر لتحديات حماية البيئة
كطلة يادحل

ي وحقضا يعو ش يعشسو يش

يع ةيسلا يا،ل ش يعو و ل عا يع ةم ضا يع اال يعوسا ق

ينعودالةيا يع ض يساوخ شا

ع يشي ااطفحلا عفو ض ااة ع ااا وف ااا يع ةما ا ش اال يعوسا ا ا ي ح اال ك يعوسا ا ا يعشس ااو يمك يعوسا ا ا ياخق ااة
يعوس ا ا يا،لااة خق اةي سااضوم ا مااىي يعدح ا

طلي يسوخ يش

يعوشاال شيااطفل يعوس ا ا ياخقااة داالع ظة عاااش عضو

ننو يع يقح عفو حشل يع ض

يوساالو

أوال :مراحل تبلور مفهوم التسويق األخضر
شة يعوس ا ياخقة

.1

ش ةر وط ة د ي شةيح

ى ةمل شلضف

مرحلـــة التســـويق األخضـــر اجحيـــائي  :)EcologicalGreenMarketingيسااوشةا شااا سااوض لا يعقااةا

يع ا ااة ا كع ااو ي ا ا يعس ااد ض لاك ة االا خي اال

م ااى يعشةحفا ا عف ااو يعشا اال ،يعخلةج ا ا عف ض ا ا شلا ا وفا ا

يع يل  iم عةي ()HENION&KINNEARيعوس ا ي ح ل
يعشال ،يعشةودط دلع ظم يعح لو

يع ا ا يل قا ا ب يعشا ا ي

ي

عج ك

دأ يعوس ا يعىر ض وم دلع الطلا يعو و لعج

مىي دلعوة ضل عفاو حا يعشاا ةا يع ض ا شلا وفا

جا ا ي يعش وج االا

و،لضا ا
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يعج ا

ض ااة يعشس ااو يش ينموش االم دي ااح يعشس ااو ف،ضا

عو ضضااة يعسااف لا يعش ل ا عفو ج االا يعي ا ق عف ض ا

ii

ع اا

يعشالل

ا يعوس ا ا ي ح اال

ملع ا ي عوط ا ة شف ا م
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ىعااا ديااف

يعوس ا ا ياخقااةك ق ا م عفااو اةي شفل ماال و ضضااة سااف لا ش ظشاالا ياعشاالل يعشق اةي دلع ض ا
وط ع د ض ي عا يعلخم يعوة ج عفش ظشلا

مرحلـــة التســـويق البيئـــي األخضـــر  :)GreenEnvironmentalMarketingا ا ا م ااى يعشةحفا ا

.2

يخ ااة

لشل ض االا يعقااةا يع اااة ا يسااوجلد عفقفااا يع االعش يوجاال يع ض ا عفااو خفف ا يع ،ا ية يع ض ا يعو ا ا ا مل يع االعم

ش ويا

يعلشل ض االاك حضا

واام ي،وااالي لقااب طدقا يا ل ا ل ا  1985عوفض اال حا ي

علم  1986و ا حقا ل فاط ( )ExxonValdezا آنسا ل عالم 1989ك
عف،لضااة شاا يعش ظشاالا دلعودلةمال وا ىر يع ض ا

يعوسا ق يعساف

شفلع ا ()Tchernobyl

ش ال و يلضا يع قا يعش جا عفششلةسالا

يعشجوشاااك ششال سااي عشةحفا ج ضا ي ا وطا ة

شف م يعوس ا ياخقة شل د

ةي ( )KOTLER&ARMSTRONGيعوسا ا يع ض ا ياخقاة دأ ا حة ا ش ظشا و ا ي كعاو حشل ا حاا
يع ش ا

يعش يط ضا

طااةي يعوي ا ا

يع ض

.3

يعو جا حا حشل ا وفاا يع ض ا

ض ا ساف ش

ا يسااول لل عفااو ع ااي يعوس ا ا ي

وحساض ل

iii

ل ا يعخا شلا

ما ااش

ع ا ج يعااىر ة اال عفااو يا لعلا شح ا ي اااط عفااو

مرحلـــة التســـويق األخضـــر المســـتدام :)SustainabilityofGreenMarketingوشضاال يعوساا ا ياخقااة

حة ا م ا ا وس ا ض لا يعقااةا يع اااة ا وحااا وااألضة شفاالم م يعو ش ا يعشسااو يش
ا ا ا يعش ظشا االا وقا ااا ينعودا االةيا يع ض ا ا

دلع ض ا ا ك حض ا ا

س لساالو ل يعوس ا ق دا ا

يعواة لا يعح ش

طا ع

شاال يةواادط اال شااا يموشاالم

ينجوشلع ا ا ع ا ا وح ض ا ا خ لةيو ا اال ينسا ااوةيوضج

جاالل شااا شس ا عضو ل ع ا ر م لش اال ااىعا دا ا

كجداالةر يشولاالن عفق ا ي ضا

طل
م ا عجااأا يع ض ا شااا يعش ظشاالا خااةل مااى يعشةحف ا كعااو و ا شاال ااةي دلنسااو يش يع ض ا ك دلعودلةماال اااة ة

عفو يلا

يع ظم يع ض

يعواةيدط يعاىر ساشل عفشجوشاا يعدااةر وف ا يحو لجلوا ا يع ماا يعاىر ن ضوجال ل ا ما ةي

يعشة

يع يعش ع عفو ينسوشةية

عشلع ل يعو وقف يعو و يع ض ع ج

iv

وج ض يعخ شلا يعقة ة عوف

وفا ينحو لجلا

عا ي شاا خاةل

ثانيا :تعريف التسويق األخضر و أبعاده
شل ضليل شف م يعوس ا ياخقة ش شل

ن ض ج حوو يآلا و ة

شوفا عف

ضا يع،ولب

يعدالحلضا يع الشفضا

شجلل يعوس ا عف نع عفو ىعا يعو ج يعاىر وقا م دش جدا ش ظشالا ياعشالل ش وجالوة وفحاا قا ية ية دلع ض ا

يعشسو ف،ضاك

.1

و ر عشلن ض

خةم دق ة شل م شل

تعريف التسويق األخضر يعوس ا ياخقة م وس ا يعش وجلا يعو ن و ،ا قالةي عف ض ا

وخط ط

وط ة وة ج يعسفا يعخ شلا يعو وف دلحو لجلا يعشسو ف،ضا شاا حضا

خ شلا ش ق ع ك

ا يعوألضة يعسف

عفو يع ض

شل ضو فا دلسوخ يم يعش ي يعخلم

جا ي ي والا

يسو ةا يعطلم
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ااضة كعاو
ياسا لة
كعخ

v
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حساب جمعيــة التســويق األمري يــة قا عة اا يعوسا ا ياخقااة دأ ا وسا ا يع ةشا يعوجلة ا نيعش وجلا يعوا
ا ووقاشا عا ي شاا يا ااط شلا ي والاك و ا ض يعش وجالاك

يل شا ج يعسةش يع ض ا
ضوم و ل ع ل خي ة
يعو ،ع ج ل يعج ض ي عإل ولا ح يعوق لا عإل ولا

يع ض

يعو

vi

شا اال م ا ا م ا ا شا ااا ( )DALRYMPLE&PARSONيح ا ا ي شا ااا ،لا ااة يعو ا االة
ياخقةك حض

يع ض ا

ق ا ا جل ا ا شجا االل يعوس ا ا ا

عة ل عفاو ا شا خ ك يةر خاةي ض ا ي كعاو وحقضاا يعش يل ا اضا حلجالا يعلبال ا شوطفدالا

م ا ي يعةبح ا

vii

كا يعوس ا ا ياخقااة ماال م دلعف ا عفااو مااى يعش يل ا ك

ر خف ا

يعوس ا ياخقة شحو ي ياسلسا ك دلعودالة شا خة مل شال عفاو و ا ض يع شف الا ي ولج ا دلعاا

وق م ش وجالا ن وفحاا قا ية ية دلع ض ا عفاو ا و،ا ا شااد
ع

ض

عحلجالا يعشساو ف،ضا

شس ع شاوة شا يعطة ضا _يعش ظش يعشساو فا_ يعاا

يعوس ا ياخقة

ا وط ق اال فق ا

يعاىر قاشا

شةبحا عفش ظشا ا كطالة

يعوالع ض قال يع ظاةي يع ظش ا عشا خ

الش ل رقم  :1النظرة النظمية لمدخل التسويق األخضر
يعويش م ياخقة

و ض ينسوخ يم

ينسو يش عف ض

عفش ي
يعش خةا (يعش ية )

شي

يع شف لا (يعشل ج يعوس ق ياخقة)

ضف عفش ي يع ل ةي

وقفض يعوف

يعوف

يعشخةجلا (سفا

خ شلا)

كعل ي ينسوخ يم
كعل ي يعو ة

الــتغــذيـــة الـــعـــ ـــســـيـة

المصدر للشة يعد ةرك استراتيجياتالتسويق األخضرك 1ك كلةيل عف اةك عشلاك ياة اك 2012ك

ضوقل شا يعا

ا يعوسا ا ياخقاة شا خ

يعشوطفداالا يع ض ا ك

ظشا مال م عفاو و ا ض يساوخ يم يعشا ية يعط

و ا ض يع شف االا ي ولج ا دلعاا

يعااىر سااشل وقفضا يعوفا

53

ا دشال ض ساجم شاا

خفاار شسااو لا يعوفا

ك

قة عا طةح ش وجلا ن ضفحا يسوخ يش ل ق ية ية دلع ض ا ك شاا كش ل ا كعال ي وا ة شخففلو ال (يساوخ يش ل شاةي

خةى)

 .2أبعــاد التســويق األخضــر ضااةى ( )PRIDE&FERRELLا ضجااب عفااو يعش ظشاالا حشل ا يع ض ا يعحفاال
عفض االك

ضف

ىعااا دلنعوشاال عفااو د اال سلسا وو،لشا

شاال ض اال عوحقضااا شف ا م يعوسا ا ياخقااةك ااى ةمل شاال
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 -إلغاء مفهوم النفايـات أو تقليلهـا شاا خاةل كعال ي يع فل الا

ش لعجو ال ا يع شف الا يعويا

يع شف ي ولج

م شل ةي إعل ي يعو ة

يع فل لا ينسوفل ي ش ل ش ي

ع

 -إعادة تصميم مفهوم المنتج

يخف

عفققالل عفاو

ىعاا داأا ضاوم وطا ة يعش اوج عض ي،اب يعو ج الا يع ض ا كشا و ضضاة سالعضب و وا

يعىر سشل إعل و كعو يعش ظش عةسوفل ي ش شةي خةى

و ف ف دلعا

 وضــوا العةقــة بــين الســعر و التكلفــة وطااةح يعش وجاالا يعخقاةيل عاال ي دأسا لة شةوف ا ك ظا ية عشاال ووطفدا شاااج

شجلل يعدح

و،لعض

 -جعل التوجـ البيئـي مربحـا حضا

يعوط ة دلعدح

حشل يعش ية يعط

عا يعش ي يع ضف

ا ا

ويادل يعش ظشالا ،لاة ك ية،ال امش ا ينساو ةل ياشلا عفشا ية يعط

وحسضا يعةبح عفو يعش ى يعد ض

ثالثا :مبررات تبني مفهوم التسويق األخضر
ط عض ىعا شا خةل يعق ط يعىر وشلةس يعو ضةيا

وو و يعش ظشلولعوس ا ياخقة دا

عفشسااو فا عفااو وفااا يعش ظشاالاك داا
ينعودلة يعجل ب يع ض

وحفضل ةيعقا ي ضا يعواااة لا يعوا وفااةر عفااو يعش ظشاالا ياخااى ا

عشف ك ولا سف

ش ضا ك

ش ظشلا ياعشلل نعوشل شف م يعوس ا ياخقة

.2

ياشةعاىر اا دلع ضا شاا يعا ل عفدحا
ي
يةوفلو و،ففا يعطلما

و،فف

.3

ضةمل شا

يعة لح

ا ي حشل ا يعش ا ية يعط

عاا ا ي

خاةى و،ا ا يا ق عف ض ا

ما

يو يعطلم يع ظ ف يعو ن وفحا ق ية يةة دلع ض
viii

يعو ش يعشسو يش يعو وحل ظ عفو يعشا ية
عفو يح

ة لم ياج لل يعحلع

حضا

وسا و يعا ل يآلا عوةاااض ك واالا يعطلما يع ظ فا عفحفاال عفااو

ضاة يعشوجا ي عاج الل يعقل شا ك شال وسا و عفحا شاا يعوفا

ووحقا يعيح عاج لل يعقل ش

يعق ط يعح ش شا خةل ساا يع ضا شاا يعوااة لا يعقل

يا اط يعوس ق يعقلةي

وس ق و عم يعو ج يع ض

.5

ا يعش ا ي دلنسااو ليي

يعحفاال عفااو

ضااةى ( )FORSTERا يموشلشاالا يعشسااو فا دلعش وجاالا يعيا ق عف ض ا عا وااألضة ضااة عفااو يعوحا ل حا

ششلةساالا ينسااو يش ا شجاالل ياعشاالل

.4

شجش عا شاا ياسادلب يعوا وا ع

و لشةو ل شا يعس ي ى ة مش ل شل ضف

.1

لعاشي

يعش ا ي يع ضف ا

اضا يعشقالةبوضا وقا

يعدح ا

يعو يلا يع ض

عااا يعش ا ية

يعساف ا يعاا ية

يعق لم دحشةا و ع
وق

ياخقة ا

ي و لا ىيا ياسف ب

ا يع ل ا كعاو حشل ا يع ض ا

يعشجوشاا شاا

عيلعل يعش يط ضاك قة عا كعاليم يعش ظشالا عو ا س لسا

كعو شقلشضا يعوس ا ياخقة

يعقا ط يعو ل س ا شاال ااضا يعاااة لا يعو ا وو لش ا
ااطو ل

ix

يعشا لة

ا يعش وجاالا يعوقفض ا

يعاااة لا يعو ا و وش ا يعوس ا ا

ش وجلو ال يعشق شا ك ماىي ياشاة ا ا آ يي قال ط شقال عفاو يعااة لا يعوقفض ا ا
يعش ل س يعقل ش

عشحل،لي يعاة لا يعو و و ج يعوس ا ياخقة

رابعا :المرتكزات االستراتيجية للتسويق األخضر

و لشةو ل
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اا

شا ىا ( )KOTLERد ليااة يعسااد

شقلشض دطة ق عشف

شقااف يسا

د .هـــــدى بــدرونــي

عو ا شا خ يعوسا ا ياخقااة يسااوةيوضج ل

يح ح ك ووشل مى يعشةو،ليا يعسد

شل ضف

 .1المنتجات الخضراء  )GreenProductsالة كعو يعش وجلا يعخقاةيل _
يعش وج االا يع يع ا ا ض ة اال_ عف ااو
يعو ا ااألضةيا يعس ا ااف عف ا ااو يع ض ا ا ا خ ا ااةل ةي ح ا االي م ا ااى يعش وج ا االا

ما يعش وجالا يعيا ق عف ض ا

اال ش وج االا شي ااشش عفحا ا ش ااا يس ااو ةا يعشا ا ية يعط

وحق قلعإلعاال يا يعخشااي  )5Rsم ا

xi

و طا

وقفضا ا

ا ا يعشطف دا ا

ووشض ا اال يعش وج ا االا يعخقا ا اةيل دأ ا اال ،لة

كعاال ي يعو ا ة ()Recyclingك كعاال ي ينسااو شلل ()Reuseك كعاال ي يعو،ضض ا

()Reconditioningك كعل ي يعوي ا ()Remanufacturingك كعل ي يعويف ل ()Repair

التســعير األخضــر  )GreenPricingش ااا يع ظااة كع ا عفااو ا عشف ا وح ض ا يعس ا ة ا

.2

قا ا ل س لسا ا يعا ااة يعشو فقا ا دلنعود االةيا يع ض ا ا سا ا يل يعوا ا وفةقا ا ل يعفا ا ي ل
يعاااة كعااو شاال م ا د ا ش لك مااىي شاال

خقةيل

.3

ا

التوزيـ األخضــر )GreenDistribution

ا وحة ااا يعساافا شااا يعشي ا ة كعااو يعلب ا ا

يع ض ك شل

ل وسلمم دا

يعوس ا ياخقة عحشلضو ل

.4

ضة

xii

ع يعلبل ا دلعققل ل يع ض

العمليــــات الخضــــراء  )GreenProcessesقيا ا

دش خ يعوس ا ياخقة

ما شال ش اا ا ضا ر كعاو وا م ة يع ض ا يعوا جالل

خيا

ينساوخ يم يآلشاا عفش وجالا يعخقاةيلك

اال يعوحس ااي عشخوفا ا

يعقق اال ل يع ض ا ا

خ ااىمل ظ ااة

وياادل وفااا يع شف االا ش سااجش شااا يعو جا يعة سا يعخاال

األف ـراد ذوو التوج ـ البيئــي ضوطفااب يعوس ا ا ياخقااة ةي شاالل داااةر ا ل ع ا شااا يع ا ع يع ض ا شاال

ضج فا شا ة ل امش ا حشل ا يع ض ا
ش لةيو

.7

اةودط يعو ل ااا عاال ي دي ا لع يع ق ا يعو ا و و ااة شااا يعشف لاالا

يسو ةا يعطلما ك

ينعوداالة ع ا يعق االم دلع شف االا ي ولج ا xiiiك دحضا

ي

ااا س ا لة عفااو عفحي ا ل عفااو ش وجاالا

ااةي يعو ل اا ياخقااة دأ ا عشف ا ش يةعالي ينعوداالةيا يع ض ا

عفلبل ا شاا يعوة ضال عفاو يا ااط ي ةاال

مي ل ل ي ك ةيا

.6

يعقا ا ي ضا يع ض ا ا

التـــرويج األخضـــر  )GreenPromotionم ا عشف ا ينوياالل يعو ا و ا ي كعااو ق ا و ج االا يعش ظش ا

ي ةو ل يع ض
.5

ا يعلب ا ا سااضوحش

شد اال ةيا

ة ا شسو ى وح ش

يعحفاال عفض اال شح طاال دلعققاال ل يع ض ا ك

يعو ،ع ج ل يعشسلع ي عفو وحقضا ينعوليشلا يع ض

يو شا ج ك جلح يع شف يعوس ق
األداء البيئــي

حق ق ا حضاال يعو فضااىك

ما شاال سااوفلم و ،ا

و ااة يا يل يع ض ا وةجش ا

ية،االا

وج ضا

ينةوقالل دا كعاو شساو ى

ع ا يعش ظشاالا ح ا ل يعققاال ل يع ض ا كعااو

عش شاال وفواالم يعش ظشاالا ض اال خااةل ي لدلعش يل ا ااضا ي اال يع ض ا

االل

ينجوشاالع
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ما ي ل يعةبح ا

شسااوشةك حضا

ضااة يعةبح ا داا

د .هـــــدى بــدرونــي

وودااا حيااو ل يعسا م

ينجوشاالع

ااا ي ال يع ض ا

ع ي قط يعةبح

المحور الثاني :مقاربة نظرية لتحقيق التوافق بين التسويق األخضر و التنمية المستدامة

يعو ش يعشسو يش س وطةي

عف م ي عفو ش ى يع ةم يعو ي ق يعش ج ي ضا يعوس ا ياخقة
كع ااو شلم ا ا يعو ش ا ا يعشس ااو يش

مىي يعشحا ة

ي وقا الل ش ظش االا ياعش االل ش ااا و ا ا يعوسا ا ا ياخق ااة كع ااو وحقض ااا يعو ش ا ا

يعشسااو يش ع ة اال ا ياخضةعفااو يعا ة يعااىر ش ااا عفوسا ا ياخقااة ا ضف دا ا وحقضااا يعد ا يع ض ا عفو ش ا

يعشسو يش

أوال :ماهية التنمية المستدامة
ضجشااا شف ا م يعو ش ا يعشسااو يش ااضا يعو ش ا
يعوطةي عو ة

.1

يعو ش يعشسو يش

شف ا عفو ضضااة

مم يعخيل

يعو ووشوا ل

تعريــف التنميــة المســتدامة:عة ااا يعو ش ا يعشسااو يش

يعةسااش عفجش ة ا يعج يل ة ا عفااو
يع ض ك ر ك ةيا يعد

يع ض

ينسااو يش

د ا لش ا ك

ىي يام يي يعو وس و عوجسض مل

شاال جاالل ا يعقاال ا  10-03يعياال ة عااا يعجة ا ي

اال يعو ضااا ااضا و ش ا يجوشلع ا

كطلة و ش وقشا وف

يموياال

حلجلا ياج لل يعحلقةي

ااةي االتحــاد العــالمي للمحافظــة عل ـ البيئــةيعو ش ا يعشسااو يش دأ اال يعس ا

ي سل ك ش لاخى د ضا ينعودلة م ةيا

شال يوفقاا

كش ل لا يع ظلم يع ض

يعحلقة يعشسوق

مل ف ا عةسااوشةية
ياج لل يعشسوق ف

xiv

xv

يعو ش ا يعشساو يش ا يعش ا يعللعا

ووحقااا عفااو ح ا شوساال يعحلجاالا يعو ش ا

xvi

حشل ا

يع ا ي م عوط ا ة ع ا يعح االي

يعىر حوقا يعح لي

ل يع العم ا شا وشة ياةر سا  1992عفاو و ة ا

اال قااة ةي ي جاالل يعحااا ا يعو ش ا دحض ا

عف ا سا حل ل شاال ضفا

ع ال عفااو

يع ض ا اج االل

التنميـــة المســـتدامة صـــديقة البيئـــة م ا ىعااا يعشف ا م يعااىر شاا عفااو يعو ا يلا ااضا حلجاالا ين ساالا يعحلع ا ا
شح

يعحلقة

ا يعش ا ية

يعشسوق

ااضا ينسااوفل ي شااا يع ض ا

xvii

شل طةح شيطفل يعو ش يعشسو يش س
ح ل يع ض

-م و ش

ي ق اةية االك

يعو ش يعشسو يش يعىر عفا س  1992عا خيل

و ة يعد

يعلش

م ياسلي ض لك

يعحلقةك وم يعوخط ط ع ل اط ل وةي لش

 م و ش وةيع وف -م و ش وقا وف

ينحو لجلا يعقل ش

يحو لجلا يا ية

يع ىيل يعشفدي يعو ف م يعخ شلا يعيح ك

يعقااةة شااا و يدااا ينسااوفل ي

عقلب ش وشة سو

1972

شسوق ف

يعو ا يلا ااضا

عمك يعىر عق وا مشا ة ا عفشاةي يا عاو
يعو ش يعشسو يش يعو ووفخ

شلضف

و ش ط ف يعشا ى دلعقاة ةيك و وشا عفاو وقا ضة كش ل الا
ش ا خةع ل يعو

يعش ية يعط

عفشجلل يعحض ر ع ،ب ياةر

يعشقلم يا لك أ ع لو ل م وف
شل ضوي

دلعشو ضةيا

يعحلجلا ياسلس

وحسضا ع ح لي يعداة يعشل

يعقة ة شاا

ينجوشلع
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 -ما و ش ا و يةعا يعحفاال عفااو يعشحا ط يعحضا ر ا يع ض ا يعط

د .هـــــدى بــدرونــي

االع يلك

ا سا يل ع ليااة شة دلوا ياسلسا

يع شف االا يعحض ا ا يعشحا ط يعحض ا ر لع االليا شاالةك عااىعا ا و ش ا واااوة ع ا م يسااو ليي

يعشاالل شاالةك

ملع ي يعش ية يعط

قال يعحفال عفاو يع شف الا يع ة ا يعيا ةى يع ،اةى

يعشحا ط يعحضا رك شال وااوة

يعشح ط يعحض رك يعو ضوم عا طة ق ل ي وقلل يعش ية يع لية و قضو ل دشل قشا يسوشةية يعح لي

 م ا ا و ش ا ا شو،لشف ا ا وق ا ا م عفا ااو يعو سا ااضا ا ااضا سا ااف لا يسا ااوخ يم يعش ا ا ية يوجلما االا ينسا ااولشلةيا ينخو ا االةل دل سجلم يخ يعش ظ ش يع ض ا دشال حال ظ عفض ال حقاا يعو ش ا يعشو يياف

يعو ،ع ج ك ج ف ل و ش جش
يعش ا ي

.2

أهــداف التنميــة المســتدامة و و ااة عشف ا يعو ش ا يعشسااو يش عشف ا يع ا ك ش قا يك ط فا ياش ا ك ااالشف
د ل مل ينمويل ك ينجوشلع ك يعس لس ك يعلقل

شو،لشف

دحلجاالا يعداااة
يعط

ا ك شحل عا يعحا شااا يعوا م ة يع ض ا ك
ينجوشلع شا ج

شااا جا وحقضااا ىعااا ضجااب يعو يا كعااو وا يلا ض االش

ك يةي يعش ية

عش شلة ش ا حية مم م يي يعو ش يعشسو يش

 وحسضا ع ح لي يعس لا -يحوةيم عةم يعو،لش

حشل يع ض شا ج

يع قل يعولع

ين سجلم يعش ج ي ضا يع ظم يعط

دلعوةب يع ض )

 وحقض ااا يس ااو ةل عقة ا ا عفشا ا يةيعشسو ى شا يعحق ي

يعقل ش

يع ض

ة ح لة

الطلا يعس لا

يعشخ اال ا ينس ااوةيوضج ا ا ا شف ااا ياج االل يعحلقا اةي

وةسااضخ اةي ينسااو ةا يعشسااو م ا يعشجوشااا

عفش ية يعط

xviii

و ش كحسلس م دلعشس ع يوجل يعوا م ة يعط ا ( شال اةي

يعو ،ع ج لا يعح ضل دشل ضخ م م يي يعشجوشا

يعوا وف ا يعحلجاالا ياسلسا عا ا ية

خةى

وحشا

ااضا

xix

يعشجوشا يمويل لةك يجوشلع لةك فس لة

 -و ل ل ع يعس لا دلعشا ةا يع ض

 -لةو

يع ض ك

وحقضااا يعةعل ا ينجوشلع ا عفااو يعش ا ى يعط ا شااا يعحفاال عفااو ملع ا ي يعش ا ية يعداااة

يعو ش ينمويل

 -و ظض

ضو فا يع ي ياسلسا ع ال دلع الل

يعااىر

يعشس ااوق ف

ااة ع ا عفااو ا يسااو شلل يعساافا

حسااا ع ا عفح االيك

ا ا في

يعخ ا شلا

ا مااىي ا كطاالة ينسااوخ يم يع قة ا

ثانيا :انتقال منظمات األعمال من تبني التسويق األخضر إل تحقيق التنمية المستدامة
عوااوش ا ش ظشاالا ياعشاالل شااا ين وقاالل شااا و ا يعوس ا ا ياخقااة كعااو وحقضااا يعو ش ا يعشسااو يش ن ا ع اال شااا
و ضضة سف

ل دشل ضخ م وفا يعو ش ك

دلع ظة عف ةم يعش ج ي ضا يعو ش يعشسو يش

يعوسا ا اإا ش ظشالا
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ياعشاالل وااالةا ا وحقضااا شساالع يعو ش ا يعشسااو يش

د .هـــــدى بــدرونــي

شسااو لاك شاال وق ا م و ا ع ا شااا

ااا ش يةح ا

يعشالة ا يع ض

.1

متطلبــات تغييــر ســلوا منظمــات األعمــال بمــا يخــدم التنميــة المســتدامة:عو ضضااة سااف ا ش ظشاالا ياعشاالل
يعو ا ض يعجااىةر عسااف ا يا ا ية

حا ينوجاال يعشسااو يم ن ا شااا يعقاادط

يعشس ع ا دلع ةج يا عو عفو يعو م ة يع ض ك

ن لاام يعجشلعاالا دلعوداالة يا ا ية ماام
ة
xx

وةو،ل مى يع شف عفو يع لية يعولع

 ينموشاالم دلع ض ا شااا خااةل وقض ا م ةج ا يعشس ا ع ينجوشلع ا عا ا ية دحل الة عااا شسااو فا يو يجوشلع الة سااوخ مم ةو يعا ية

شحل ع يعو ضضة ينجوشلع

 -حة ا يعشجوشااا عفحفاال عفااو يع ض ا

يحوةيم يع ض يعط

ىعااا داالعوة ضل عفااو يعو ضض اةيا يعشطف د ا ا يعو ظ ا م ينجوشاالع عو ل اال

وس ض قشلا يعسف ا يعشس ل ض ةل شا جل ب يعش وجضا

 شااج يعس لس ا يعوسا قياخقة

ا شساالة يعو ش ا يعشسااو يش

يعشسو ف،ضا عفو ح س يل

يعااىر اااش ش ظشاالا ياعشاالل إظ االة مش ا يعوسا ا
في يع ماا يعةبح ا

شل ق ش شا ش وجلا ي ق عف ض وقشا يعحفل عفو يعش ية يعط

م م ي يعجش ا

.2

مستويات دمج التنمية المستدامة في منظمـات األعمـال :حساب د ار يع يةسالا يعشوخييا ا شجالل

يع ةم ضا يعو ش ا يعشساو يش

يعوسا ا

د ا خاى ا ينعودالةيا عا خ ل يعو ش ا يعشساو يش مطالو ياعشاللك

ش ا شةحظ لةل شسو لا عشالة ش ظشلا ياعشلل

شسلع يعو ش يعشسو يش م

 المســتوى األول :ا قويااة ااال ش ظشاالا ياعشاالل يعشسااو يم عفااو ينوياالليع يج لا دلعوشل مل عفو يعف ا ياخقةك
ج

ين ودل كعو ا ينموشلم يع ض

 -المسـتوى الثـاني:

دا ا

xxi

خاال

عفااو شسااو ى

ع،ا شا يعحىة شاا ةجا يعا ع يع ض ا يعشو يلضا ي عا ى يع شاةل شاا

شا ةج علع شا يعحسلس

يعشولحا ا

ا و وا م ش ظشالا ياعشالل يعفااة

يةودلط دلعاخي

ياخةي

سا يي ج ضا ي شاا خاةل وطا ة ش وجاالا

عة ر شسو يش

 -المســتوى الثال ـ  :عفااو مااىي يعشسااو ى ن ض ج ا يع،لضااة شااا ش ظشاالا ياعشااللك

ا وااىمب مااى ياخض اةي د ا

ااش

شاج شف ا م يعو ش ا يعشساو يش

د لضة ششل وق م د ش ظشلا ياعشلل
يش م ياعشلل

.3

جم ف

يعشسو ضا يا ل

يقل ش

عفو لة

يعلل ك دحض

ة ل ل سلس م

ينمويل

يع ض

يعشجوشا

المشــاري البيئيـــة فـــي منظمـــات األعمـــال كا خ ا ل يعو ش ا يعشسااو يش ا ش ظشاالا ياعشاالل س ا يل ا

يعقط االو ينموي اال ر

يعخا ا شلو

ينعود االة يعف لع ا ا ينموي اال

دلعشاة و يع ض

ج االح

اا

ن
ا ا ا ا يعشا ااة و شسا ا ة

شس ااو يشةل ض ا اةل ش ااا ياخ ااى د ااضا

يع يعا ا ينجوشلع ا ا دل ق اال كع ااو يعجل ااب يع ض ا ا ك اا ا

ااىعا ش اال ااةي
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ةي يعشاة و يع ض

حض

عفو

و ا ضة ش وجاالا خق اةيلك

وفا ينسولشلةيا ي ولج

كملش ا شااالة ا

يعش ية س يل و فا ياشة دلع ض يعش لع
شا

طلة ا

يو يعشالة ا يع ض
شح ا

د .هـــــدى بــدرونــي

يعخ ش يعشةودط دلع ض ا

يسااولشلةيا مل ا عوج ااب وف ا

يع ض يعش

يع ض يعخلةج كجشلنة

يعو وق ش ل ش ظشلا ياعشلل شالة ا يع ،ية

يك يسااولشلةيا و ظض ا

يع ض ا

يعش لع ا يعخلةج ا

يع ض ا يعش ا

يع لل ا يع دلة ا ك يسااولشلةيا ض ا ش ا شلا حا يجل شجل ا يعف قاال لا

xxii

يعوا و ا ي كعاو

ش لعج ا شااال،

يعط يةئ عفوخف

شا شاال،

ض ا

يع مل ا شااا وا،ا يعاا يطة

ك يلعا

ااأج لي و ق ا يع ا يل شااا يعشف لاالا

ياع االمك شاااة علا يعش ا ا يعج ض ا ي يعو ا و ا ي كعااو كملش ا شجوش االا دش يياافلا ض ا يااح ك
يع فل لا يعو و و ة شا مم يعشالة ا يع ض

يسولشلةيا يعشخففلا

يع ل

شا حض

ثالثا :دور التسويق األخضر في تحقيق البعد البيئي للتنمية المستدامة
كا وحقضا يعد
يع ض

ضف د

1

عفو ش يعشسو يش

يع ض

شا ف علعش ووجل ل يا طلا
ا

وحقضا مىي يعد

وس

مش دلع

يامالع مك

يعو،فف .xxiii

خلي شا وفلمم يعشاا ةا يع ض ا

واااش

ق الة

يعودالة يعوا م ة

عف ا سا ة ل عفاو يعا ة يعاىر ش اا عفوسا ا ياخقاة ا

شا ا لل وحقضا يعو ي ا ضا يعوس ا ياخقة

يعو ش يعشسو يش

إدارة العةقـــة مـــ أصـــحا المصـــلحة ضـــمن التســـويق األخضـــر:كا عشف ا ا و،لشا ا يعوف ض ااة يع ض ا ا ش ااا

ينسوةيوضج لا

يعس لسلا

ي جةيليا يعخلي دش ظشلا ياعشلل ووم

يعىر ضوم دشالة ع ي لا شا يحلب يعشيافح ك
يعوس ا ياخقة

يع لية يعولع

xxiv

كطلة شل ةي دلعوسا ا ياخقاة

و حياة مام ششلةسالا ك يةي ياحلب يعشيافح قاشا

 ش ل أي يعشسو ف،ضا شا خاةل وح ضا ةجا ش ة ا يعشساو فا دلعققال ل يع ض ايعو ر ش ى سلمم

يعحفل عفو يعش ية

 كشا ي يعش ظشا دلحو لجلو االد االنعوليم يع ض ا ا

عشف لو م ي ولج
 -يعح ش ا

اااش مااىي يع يااة يعو ااةي عفااو ىعااا يعشا ى يعااىر ضويااةي دا شا ة يعش ظشا

ىعا شا حض

ش وجلو م

عشف لو م ي ولج

كىي االا يعجش اا ة يع االم ا يعشجوشااا ض ا لة ا

يعسف ا يعا ية

ع مك إ

شا ى مل فضوا عفش وجالا يعخقاةيل

يع ض

ا ا و ة ا ا مم ع،ل ا ا يحو لجلو اال ش ااا يعشا ا ي يا ع ا ا

يا يا يعشخوفف ك

قةل ش ا ا ض لة

يعطلما ا

طةي يعاوخف

يعش ظشلا دا

يعشسو ف ،ا يعشفولش ا دلعحفل عفو يعش ية

يع ض

يعش ا ا يا

يا يا يعش و ا ا

شاا يع فل الا يعشوةودا عاا

جاالح ش ظشاالا ياعشاالل دااا

شدلاااة شااا خااةل

ضة شدلاة شا خةل واألضة عفاو يعح شا

شا م ل إا يعشةاحضا يعس لسضضا يعىضا ع ض م يعوليم علل دلع ض م ض لة ا

2

قا ب

يعش ظش

عشلع ل شلفشال ضا لة

االبتكـــار البيئـــي رابـــت مســـار التنميـــة المســـتدامة :اااضة شف ا م ين و،االة يع ض ا كعااو يعجشااا ااضا يع،فااللي

ينمويل

يمويل يعش ية

يعطلم

يعة دا ا كملشا شا ىا ج ضا عف شا سلسا ج ا يعشا ية
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خ ش ا يعشجوشااا يع ض ا ك ر ا شف ا م ض ا ع كعااو قااة ةي يعجشااا ااضا يع ش ا ينموياال ر
يعشسو يش

 -يع،فااللي

ين و،االة

ىعا شا خةل يعوة ضل عفو

يعوق االا يع ض ا ش اا خااةل شااج ماام يعوق االا يعح ضل ا ا عشف االا ين واالا دشاال حقااا و ا ضة عفطلم ا

شسو ى م شا يع فل لا

 -وحقضا ويش م ض

شا يعش دا دشل حقا و يل ل

ينسوخ يم

يعطلم

س  2010ا يع شا دلعو يا لا يعوا خةجاا ال مشا عاا

،لااة و ل س ا

يعوا

م يع فل لا

،لااة ض لش ا ك سااوخ م يعو ،ع ج اال يع ض ا يع ظ ف ا دشاال ض ا
قشلا يعحق ي ي سل

شسو يم وحسضا ع يعح لي

عفشجوشا

xxv

عاا كعاو قاة ةي وحقضاا يمويال

ي عفااو وحقضااا ش ا يموياال ر

االلتزام بنظام اجدارة البيئية :xxviو ة ينموشلم دلع ض شاا اضا مام د ال يعو ش ا يعشساو يش ك

3

يعو ش ا

ي يةي يع ض ا مام يا يا يعوا وساو ضا ال يعش سسالا ينمويال
طدقل عفس لس يع ض

و ش مى يع ظم عفو وحسضا يا يل يع ض

و و اة ظام

عو اضا شا ى يموشلش ال دلعو ش ا يعشساو يش ك

عفش سس ينمويل

و ااةي المنظمــة العالميــة للتقيــيو اجيــزو ظاالم ي يةي يع ض ا عفااو ا جاالل شااا يع ظاالم ي يةر يعااالش يعااىر
ضوقشا يع

يعو ظ ش

يعشو فق وط ة يعس لس يع ض

الطلا يعوخط ط
وط ق ل

يعشس ع لا

شةيج و ل

يعششلةسالا

يعحفل عفض ل

ضااوم وجسااض ي يةي يع ض ا عفااو شسااو ى ش ظشاالا ياعشاالل قااا خطااط
ل ا ك ي طةماال شااا يعحيا ل عفااو يعشا ي يا ع ا

آخااىضا د ااضا ينعوداالة وقض ا م يآللاالة يع ض ا عفش سس ا

يعطةي يعشود
ا

عفوح م

يعوف

قا ل عا ظم ي يةي يع ض ا يعخليا

يعق لس يعخلي دل يةي يع ض

يعو

أو

يا نة كعااو يعش ااوج يع اال
يعو،االعض

شق شو ل يعش ييفلا يع ض

يعق لس ا عااإل يةي يع ض ا عفااو يعشسااو لا يعشحف ا ش اال عفااو ج ا يعخي ا
يعش ييف NSF110

يع ن لا يعشوح ي ياشة

يعش ييف EMAS

ووجسا مش ا وط ضاا ظام ي يةي يع ض ا ا ش ظشالا ياعشالل ا

ضا ر كعااو ل اال ي حجاام يعطلما ي ولج ا يعشحققا
ح

كم ية ش لا يعخلشلا

يعطلم

س لساالا واااش يعش يةح ا ين ولج ا
يعج ي ااب يع ض ا يعشو فقا

يع ض ا يع لجش ا عااا ف ا يسااوخ يم يعش ا ية

اال وسااو ضا يعش سساالا ينموياال

ك

ي جاةيليا

يع شف الا

يعشا ية

االك

ا ش ظاام ياح االا دلعش يياافلا

ISO14001ك

د ر يعش ييافلا

يعش ييااف يع ة طل ا BS7750ك

ينوحل يا ة ب

اال يي وسالمم ا ي والا

يعواا ض ششاال

ةك دل قاال كعااو وحقضااا اال ر ا ي واالا ض ااوج عااا عا م
اة

شسوفلشلا يعوا ض يعشساوخ ش ا ي والاك دلعوالع وحساضا يعش ية،ال

يعشلع عش ظشلا ياعشللك ي،وسلب يعش يل ل يعو ل س عش وجلا ش ظشالا ياعشالل يعوا وط اا ظام ي يةي يع ض ا ك
يعوحسضا يعشسوشة

ش ييفلا يعش وج

وخف ر و،لعض

ش خةا ي ولا
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مااىي

ساالمم ااىعا وط ضااا ظاام ي يةي يع ض ا ا ش ظشاالا ياعشاالل ا ش ااا ي ياالدلا دااأشةير قاةية وفا

يع ض يع يخف ك ششل ض ر كعو وخف ر و،لعض

4

د .هـــــدى بــدرونــي

عةا يا ية شا مى ياشةير

تثمـــين و تـــدوير النفايـــات:و و ااة وق ا و ا ة يع فل االا يح ا ي شااا يعششلةساالا يعشسااو يش يعو ا

قة ة د

عش شل

لضاةي عفاو يا ض يعو ش ا يعشساو يش كعاو جل اب وق الا خاةى وفضا ولشاضا يع فل الا

ا حققا ي

و ااةي يع فل االا عف ااو

اال ا ا يعدقل اال يع لوجا ا ع ااا عشف االا ي و االا

ينموياال ر وقساام كعااو لةلا مساالم سلسا
م

فل االا يا لع ك ط ا

xxvii

 -التثمين المادي

و ةي ىعا وق

 -التثمين البيولوجي يعخل

يعو ة يعخل

ينس ااو شللك

يعوح ا ا

خطاةيك ضااوم ولشض اال االة

دلسوةجلو يع ةيك يعدةسو ا

إ ولا يعسشل يع ق ر يعىر سو ش

 التثمين الطاقوي عا طة ا حةي يع فل لايعوخف

ضةمل

يعش ة ك

ال ا طة ق ال كعاو يعااوخف

عفو ىعا إا عشف كعل ي يعوا ة و ا شا ى مل ف ا يساو ل ي

شل ي خلم شا فل شل ش ا يسوخ يش ل شل ي خلم و خ

ينموياال

يع،لشف ا يعو ا سااو

خااةى

اوج ش ال فاي خلشا يع فل ا شاةي

عا ي شااا يعقااة ةر ا وحقااا عشف ا يعوا ة ش لسااب شل ا آ ا

يع شف ا وفااا يعق ش ا ينجوشلع ا

شسوقدة

يعيااح

فا

عفااو يعشجوشااا

كا عشف ا وا ة يع فل االا وة ااا شااا لعف ا يعشا ي شااا خااةل ينسااوخ يم يعط ا ع االك حضا
ش شا ا ض اال ا ا يعحف اال عفااو يعشا ا ي يا ع ا ا

يجوشلع ل

عش شلةك إا وط ضا وق

 -حشل يع ض

يعشجوشا شا يعوف

يع لجم عا ةش يعش ي

يسوشةية يع ةم ضا يعلبل ا

 -كضجل شي ة ض عفش ي يا ع

حي ل يعشسو فا يع ل

سلمم

عفو ع ي شلع

يع ةل

يع ض ا حلع اال

خف اار ش ا نا يعوفا ا

عشف ا ك والا

ضةمل شا يعف ي يعشسو يش

و ة يع فل لا حقا يع ض شا يعش ل ا ش ل

 ينسوفل ي شا يعش ي يا ع ا،لة شا شةي شل سلمم -و لل

يعشاا ي يعط

خفر ش نا ي يلد د ر ياشةير

اا

ا وحقااا مااى

ل ااا م شا يعشا ي ا

يعسل ا ول ل ا ل وةشو ع ي و لل يةحضو ل ع،ا شا كعل ي و ةمل يدحا ش ش يمويل ل
خااةىك

طااةي سلسا

ينسوفل ي شا يعطلم يعحةية يع لوج عا ىعا

ك ولا يعش ي يعوا

شا ي خااةىك

ا ا يعشج االل

يعلةيع

وااضة عشف ا وا ة يع فل الا كعاو شا ى كش ل ا ينساوفل ي شااا فل الا شال يعشفاة ر
ش ل دأر سضف شا سل

ياادحا

ش شا ا

xxviii

كوة ل دا

حشل يعش ية يعط

عم يسوقةع شة ل يعش سس

عا ي

شقل ف يعش ة ضا

كا ل ا دس ط ظضة كعل و عوفا يعشا ي ك شال ا ضا ا سا يةة ما

لعب ياح لا ع اةيل يعش وج يعش ل و ة
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المحور الثال  :جهود الح ومة لدعم التسويق األخضر و تحقيق التنمية المستدامة
و ا ا ةا يعس لسا ا يع ض ا ا يعيا ا لع ق ااشا ينس ااوةيوضج يع ط ا ا يع ض ا ا ا ا كط االة يعخطا ا يع ط ا ا عف شا ا يع ض ا ا
يعو ش يعشسو يش عفحفل عفو يعش ية يعط

ي

يعشح

أوال :اجطار المؤسساتي لحماية البيئة في الجزائر
ا

وحقضا يعو ش يعشسو يش عفو يعش ى يعط

ي طلة يعش سسالو عحشل ا يع ض ا ا يعج يل اة حلعا شاا عا م ينساوقةية يع
يع فش ا ا ك يعفةح ا ا ك يعوةب ا ا ك يع يخف ا ا

ع ا ا ي يلةيا (يعا ااةرك يع لدا االاك يعدح ا ا
يع ش ش ا )ك ىعااا شااا خااةل يعوح ا
يع ض ا ك كى اوج ع ا عا م جا

وط ضا س لس ض

ي عحاالي

ي ع االل

فالليا ك ية ا شوخييا

يعح ا ك

فا ك قا

الا مطالو يع ض ا ولد ال

يعجشلع ا الا يعشحف ا ا ك ياا ا ا لل

ما شاال ى كعااو كقا لي لع ا مطاالو

شوشضالي عف شا

ا ماىي يعقطالوك ششال لاة سافدل عفااو

ما ياا يعشا ي 5ك 6ك  7شاا يعقال ا ةمام  03_83يعشا ة ا  5فاةر

يقح يعش العم

 1983يعشو فا دحشل يع ض عفو ك الل مض لا شوخيي وو عو حشل يع ض
ش ااى ع االم  2001ياادحا يلةي و ض ا ا ي مف ا م

اا ي يةر عف ض ا ا اا يعج يل ااةك

يع ض ا ا عف ااو ةي يع

ىع ااا

دش ج ااب يعشةسا ا م يعو فض ااىر ةم اام  09_01يعشا ا ة ا ا  7ج اال ف 2001ك وش ضا ا ي عشا ااة و ك ش االا يع ض ا ا ق ااشا
يعشخططلا يعو ش

ع ة ةيشج و ش

يعخليا دلع ض ا

.1

وأخى د ضا ينعودلة يعد ا يع ض ا قاشا عشلع ال

ض الا ك ية ا شسااوقف وساضة شجالنا ض ا ش ض ا عوخفضا

ةلمل شل ضف

ما وا عم عشا يعا يلةي

يعقا ط عفاو يعا يلةي يع يا ك ااى ة

المرصــد الــوطني للبيئــة والتنميــة المســتدامة:وشإ ااالل مااىي يعشةي ا دش جدلعشةس ا شلعو فضىر ةماام115-02
 3ة 2002

يعش ة

وجلة ض قاا وحاا يال

م عدلةي عا مض عش ش ا ىيا طالدا يا لع

يع ض ا ك ض ا ية شااا م ا شجفااي ي يةي ة لسا ش ا ضة و فضىضوساالع عج ا عفش ا كضو ة عفااو  4شخاال ة ج

شحطاالا شةيمد ا ك جااةر وج ضاال  5شحطاالا
ا

xxix

 -قا اد لا يعةي

م لي يعوف

 جش لعش ف شلا يعشويف دلع ض -ش لعج يعش ط لا

شحطواالا ا ط ا ة ي جاالل

حةيس يا سل يعط

يعش ف شلا يع ض

 يعشدل ةي دلع ةيسلا يعةيش كعو وحسضا يعش ة يع ضمى يع ةيسلا

.2

يعشالة

ك جللمل

يا ي عةمك

عا سل

ا ك 10

يعشةي ا ا كطاالة ش لش ا

وسضضة ىعا

يعو ش يعشسو يش ع ى يعش سسلا يع ط
مي كع ي

فا

يلةي

يعق

يع ض لا يعشوخيي

اة يعش ف ش يع ض

و ل ل.

يعششلةس عفو وفاا يا سال ك

ك جالل

المديريـــة العامـــة للبيئـــة و التنميـــة المســـتدامة:وقاام سااا ش ا ضة لا ش ضة ا يعس لس ا يع ض ا يعحقااة ك

ش ضة ا ا يعس لسا ا يع ض ا ا عفيا ا لع ك ش ضة ا ا يعشحل ظا ا عف ااو يعو ا ا و يع ض عا ا ج

يع س ااط يعط ا ا
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يعشحش ا يعشساالحلا يعخق اةيل
يعوةب

يعو ع

 وداال ة إع ا ييعي لع

 وق م وي ة -وسلمم

يعساالح ك ش ضة ا يعو ض اةيا يعش لخ ا ك ش ضة ا وقض ا م يع يةساالا يع ض ا ك ش ضة ا

يعاةي ،عحشل يع ض

 ودل ة دلع ةيسلا ينسوا يةا

وسلمم

يةس ا

دح ا

و

عفواااخ

يعواة

.3

ح ل يع ض

يع مل ا شااا يعوف ا

قا ا ش ط لا ضو فا دلع ض

يعو ش يعشسو يش

ياق اةيةك نس ا شل ا يع سااط يعحقااةر

يعو ش يعشسو يش

يعو ظ ش يعشو فق دحشل يع ض

 وقشا و فضى ينسوةيوضج يع ط -وقشا شةيمد

دشل أو :xxx

و،ف

يعوقة ة يع ط

ىعا

كع ي يع ي

د .هـــــدى بــدرونــي

عف ض

شخطط يع ش يع ط

وقض م حلع يع ض ك شل وس ة عفو وط ضا يعواة ا

وقض ش ل

يعو ظ م يعش ش ل شل

وسضضة يع فل لاك شةيم و ال يليعو ال

ما

لعا و فضى ا وحاا يال

ياح لم يعو ظ ش يعخلي دلع فل لا شا ش لش ل ى ة

 ش لعج يعش ط لا يعش ف شلا يعخلي دلع فل لا و ،ا ا ط يعشدل ةي إ جلل يع ةيسلا يادحل -اة يعش ف شلا يع فش

يعوق

يعشالة ا يعوجة

و ل لك

ي جللمل

يعشالة

يلةي يعشا ية يعشل ا يع ض ا عا عم

ك جللمل

يعشدل ةي ةيشج يعوحس ي ي عةم يعشالة

المر ز الوطني لتكنولوجيـات إنتـاأ أكثـر نقـاء :ما ش سسا عش ش ا ىيا طالدا يا لع

دش جب يعشةس م يعو فضىر ةمم  262_02يعش ة ا  17ا 2002وش قا
يع ض

شا ش لم يعشة ل ى ة

xxxi

 وةم شف م و ،ع ج لا ك ولا ،لة قلل شسلع ي شالة ا ينسولشلةيعي لعلا د

 -وط ة يعو ل ا يع ع

و شش

و ،ع ج لا ك ولا ،لة قلل

شس لمل شا ج وحسضا طةي ي ولاكع ة يع يا ل

ش اال ضخا ا

وقضا ا م يعخيا ا م يع ض ا ا عفقط االو يعيا ا لع

سشل وحسضا ض يعش سسلا يعي لع

اة سل

يلةي يعشا ية يعشل ا

شسل و ل

شض يا و ،ع ج لا ك ولا ،لة قلل

دلع ةيسلا يعشو فق دأعشلل ة ا شسو ى يعي لعلا

 -يعق لم د

وجالةرك ااة

دلعحي ل عفو يعا ل يا يعشةودط ىعا ع ينموقلل

 ق ااشا ش شا ا يعخ شا ا يع ش ش ا اعش

وحاا يال

و فضىمل.

يعو ع د

يعش ف شلا يعشويف ديةح لو

كعو و ،ع ج لا ،لة قلل

 -كع ي

شض يا يع ض .

عفش ف شلا ح ل يع فل لا وحضض

 -وط ة الطلا ةل يع فل لا جش ل قف ل ش لعجو ل ولشض ل يليعو ل

 -ول

وحضض ل

شولد و ل

الو الـــة الوطنيـــة للنفايـــات :ا ا ا ا كطاالة يعشةس ا م يعو فضااىر  175-02يعش ا ة ا  20شاالر 2002

يعخل

.4

يعو ش يعشسو يش

عل م يعو ج يعو وسشل وق

ش اال ضخا ا

يعق االم

ينمويل

م ةيا يعش سسلا عوأمضف ل عفو يعشسو ى يع ض .
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مااىي

د .هـــــدى بــدرونــي

ض ا ةا يعشة اال قااشا ما ا ي م يلةي يعياا لع عفش لو ااب يعش ية قاا عفش سس االا يعي ا لع يعش وشا ا ي شااا ط ااةي

يع ع ا ك شااا ج ا يعحي ا ل عفااو ا ا ل ي ظش ا ي يةي حسااب شقاالض ي يعش ظش ا يع ع ا عفش االضضة(ISO) :كضاال

9001ك كضل 14001ك كضل  22000ش لضضة ك يةي يعيح

(OHSAS) 18001

يعسةش يعش

 دور جمعيات حماية البيئـة فـي الجزائـر :يةوادط وأسا ي جش الا حشل ا يع ض ا دققا يعو ش ا ك
ا شاا آلالة يعيا لع ك حواو دلواا ماى يعجش الا واا

ينموشلم دحشل يعلاة ي يعط

يعةر يع لم

ضة يعشفولش ض ل شا خةل م ةو ل عفو و

د ا جش االا حشل ا يع ض ا شااا اااط يجوشلع ا وس ا م كعااو ح ا

عفش سسلا ينمويل ك دشل يب
يعج يل ة ى ين فولح يعس لس

ةسا ة يعجش لا

عفااو يع ض ا

ما ش ااا يعشاااةو ا

يعج االا يعققاال
دل وظلم

xxxiii

ة اام يعج ا

وحقضا حا يعشسو فا

ينجوشلع

ا

شجلل حشل يع ض ك

ىعاا ا عش ل

يعش ى ع ا كن ا ي ا ة عق ا

يك كى و حيااة وفااا يع ق ا

ا يعفج ا يعقل

م شل ح شا لع شالة و ل

ا ينموياال

وحقضا م يي ينسوةيوضج يع ط

عحشل يع ض

د ااةر كع اليم يعش ظشاالا دلعشحل ظ ا عفااو يع ض ا

مىي يعقل ا يعقلع ي يعة س

يا يي يعشةج
ا

شاة ع عوح ض اة

ك شلا يعشالة ا

قــانون :10_03جاالل مااىي يعقاال ا ع ش ا

وح ض م يع حشل يع ض

 وح ض يعشدل ئ ياسلسط

ج ا يع ا ق

كطلة يعو ش يعشسو يش ك

م يع وسضضة يع ض

شسو يش وحسضا اة

ىعا

عوااة لا حشل ا يع ض ا ا يعج يل اةك
ا وا خ يع عا قااة ةي يجدا

ا يعقاال ا ي طاالة 03_83ك
ي

وأ ا

عفاو عا ي شدال ئ ضةو،ال عفض ال مال ا

حشل ا يع ض ا ك ش و ا يةة حشل ا يع ض ا شطفداال سلسا ل عفس لسا يع ط ا عفو ش ا ك
يع ض

ا

عفشجفااي ياعفااو عفو ش ا

ا كعحلي قةية ض ك وم سا شجش ع شا يعق ي ضا ى ة مش ل شل ضف

قانون :03_83ا

 -وةم و ش

يعش وس ا ضا ع اال

جش االا حشل ا يع ض ا قااشا ش سساالا ي ا لع يعق اةية يع ض ا

م الة كعاو يعس لسا يع يجاب يودلع ال ا شجالل حشل ا يع ض ا ك

.2

ي ماةية دشسالمشو ل ا يعشحل ظا

يعشاال ي  36شااا مااىي يعقاال ا يعجش االا شااا يعحااا ا ة ااا عاال ى شاالم

ا كطاالة يعس لس ا يع لش ا عحشل ا يع ض ا ا يعج يل ااة
.1

يعوس ا ق

ل لشل ض لا يعقةا يع اة ا كعاو اة ل يعجش الا يع ض ا وليش ال

ثانيا :اجطار التشريعي لحماية البيئة في الجزائر
الط ل

ض

ظف

xxxii

يعشخوي ا عااا ا شساالي دلع ض ا حوااو ا يعحاالنا يعو ا و ا يااااخل

يعج يل ااة ن و اليل شح ا
يعشسو يش ك

عاام يا اااط ي ولج ا

اضا شال وقا م

و ااة يعق اال ا  10_03يعشوق ااشا حشل ا ا يع ض ا ا ا ا كط االة يعو ش ا ا يعشس ااو يش ش ااا م اام

ش ااا س ااو ة 1989ك
يعق ي ضا يعو

يع ل

و ضا ي حق ق ال عفش ظشالا

م شال ض ا حجام يع ةما يع قا
ضااة ا

اي ىعاا

ىعااا شااا خااةل

xxxiv

ييةح يا سل يعشوقةةي

يعش ا

يع ش عفو قشلا كطلة ش ا سف م
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 -يع مل شا

ا لل يعوف

 وةم ينسو شلل ي -و ع م ي عةم

وطةي يعقل ا كعو
وا ا

ع ج يع قة

يعوحس ي

عفش ية يعط

شالة يعجش ة

يا وسضضة يع ض ا

خط ا ية عفااو يع ض ا

يعشو ةيك

يعشو خفضا

ك

و ي ضة حشل يع ض

اا لل يعوا م ة

ياقاةية يعوا

يعوفا

ح ا ياح االم يعج يل ا عش لمد ا ياط اةيي يعشوس ا د ا وفااا

قــانون :19_01جاالل مااىي يعقاال ا قااة ةي شفحا عفحا شااا يآللاالة يعسااف
ف االا وسااضضة يع فل االاك شةيم و اال

ماا ضةو،اال عفااو

xxxv

يعشدل ئ يآلو

 -يع مل

يعوقف

يع ض اا ك

شا ك ولا

ما حا

ش ي مل ف

 -كعااةم

عل ي ينسو شلل

ةسا فو ل

يعحي ل عفو يعطلم

يعشوخىي عف مل شا مى ياخطلة

يعح ش ل

آللةماال عفااو يعيااح

يع ض ا ك

و قل

حل لمل عفو يوخلى ي جةيليا يعةلش عوفل ر ك ولج ال ما ة ي ش الا

شفلشاال إليعو اال عفااو حساالد يعخاال

يعشخلعفضا

ااىعا يعوا ي ضة
كن إ ا

اا

دطة ق ا عقة ا ك ح ا د ا مل ياح االم يعج يل ا يع ق داالا يعشوةود ا ق ا

قــانون :09_04ض ا ي كعااو وح ض ا

ي

جش ل

قف ل ش لعجو ل

د ا طة قا وش ااا شااا يعحيا ل دلسااو شلل وفااا يع فل االا عفااو

وحسا ي يعشا يط ضا دلاخطاالة يع لجشا عااا يع فل االا

ضفلم يعقل ا ش وج يع فل لا

ش لعجو االك

قةة يع فل لا شا يعشي ةك و ظ م ةل يع فل لا

 -ولشااضا يع فل االا إعاال ي يسااو شلع ل

ف االا وةم ا يعطلماالا يعشوج ا ي ا كطاالة يعو ش ا يعشسااو يش ك ىعااا

xxxvi

 -حشل يع ض

واج ا يعفج ل كعو شيل ة يعطلم

 -يعشسلمش

يعو ش يعشسو يش دلعشحل ظ عفو يعطلملا يعوقفض

 -يعشسلمش

 -يعشسلمش

يعس لس يع ط

يعطلماالاك حضا ا

ضة يعشف ل

ش ل ح يعو ضةيا يعش لخ دلعح شا ك يةليا يع لل يعشوس ب

ووم وةم يعطلملا يعشوج ي

حفظ ل

ينحودلي يعحةيةر

عو ض ي مف مك ولشضا شيل ة يعطلم يعشوج ي و ش م يسو شلع ل

كطلة يعو ش يعشسو يش شا خةل ة الشج ط ا

حياضف سا

ض ا ةا يع ة االشج قا اشا شخططاالا شسااوق ف خلياا و ض ا ا ي مف ا م

2020ك ضوقااشا يع ة االشج عشاالل وةم ا يعدحا
ن

ىعا يسو شلل يعو ،ع ج لا يا،لة قلل

عف فل االا يعيا لع _خليا _

عفااو يعيااح يع لشا ا

.4

شخوف

ىعا دقشلا يعحفل عفو ش لو ل

شقوقا لا حشلضو ال شاا ا

يااح يااااخل

ياقةية

.3

ياقةية يعشفحق دلع ض ك

د .هـــــدى بــدرونــي

ة عا يعطلملا يعوقفض

ي واالا

يعو ش ا

نساو شلل وفاا

يعو ش اا يعشسااو يش آ االي

يسااو شلل يعطلماالا يعشوجا ي ديااف ش شفا

ثالثا :التدابير االقتصادية لحماية البيئة في الجزائر
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كطلة حشل يع ض

و ا يعج يل ة
يعجدل يع ض

.1

يسوح ي

د .هـــــدى بــدرونــي

وحقضا يعو ش يعشسو يش س لس وةو،ل عفو يا يا ينمويل
يعشاة علا ىيا يع ةم دحشل يع ض

ي ل ضا عوش

حماية البيئة فيالجزائر عن طريق الجباية الخضراء:جلل وط ة يعجدل يع ض

يع ض ا

يعج يل ة يسوجلد عحشل ا

وحقضااا يعو ش ا يعشسااو يش ك وحش ا يعجدل ا يع ض ا جاالضا ماالشضا ضوشل ا يا ل ا

ااةر يعةس ا م عفااو

ا ا ي عف االل ش ااا يعةسا ا م عف ااىضا ضفولشا ا ا وا ا ي ضة يعحا ا ش ااا يعوفا ا

يعشفا ا لضا يعل اال

دلا اط يعولع

ششلف ا

وو ف ااا يعةسا ا م يع ض ا ا

الرسم عل النشاطات الملوثة أو الخطيرة علـ البيئـة :ااة دش جاب يعشال ي  117شاا مال ا يعشلع ا عسا

أ-

يعوا وحا يع حا يا يعيا لع ياسلسا يعخلقا

1992ك

عفةسا م شااا جاةيل ششلةسا يع ااالطلا يعشف لا

وخي

ش يخض مىي يعةسم عفي ي يع ط

وحيا ا عا ا ى يعش سس االا يع ن ا ا

و ل اال

حض

يعخطضةي عفو يع ض

عف ض

كليع يعوف

 -إتــاوة المحافظــة عل ـ جــودة الميــاه :وأسسااا دش جااب يعشاال ي  174شااا ماال ا يعشلع ا عس ا 1996ك م ا

عفشساالحلا يعشسااق ك
يعخ اال

ديااف علش ا ع ا ى ا يااااخل

يع ااىضا شف،ا ا ا س ااو ف ا آد اال ية

يعي ي يع ط

يعش ية يعشل

أ-

يع ف ا ا

و االا يعش اال

و قضد االا

يعط ضااضا

يعا ا ي ا يع ن ا ا

يعش ا ضا يعخلق ا ضا عفقاال ا يع االم

ش ا اااا خ ااةى ة ا ا

وا ا ا م ااى ياو اال ى عحس االب

عفوسضضة يعشو،لش عفش ية يعشل ك عقشلا شاالة يعش سسالا يعش ا ا

يعحفل عفض ل

اةيشج حشل ا جا ي

رسم تشجي عدم تخزين النفايات الصناعية الخاصة و/أو الخطيرة :اة دش جاب يعشال ي  203شاا مال ا

يعشلع ا عسا 2002ك ا ي يعواااج ا عفااو ع ا م وخاال ا يع فل االا يعيا لع يعخليا
يعق شا ا يعشةوف ا ا عفةس اام

يعشقا ا ةي ا ا ا 10 500ا

يعىر وا لو عل يوا
كليع يعوف

شالضف

ن يعخط اةيك حضا

وا ا

يعوا ا و طا ا وقة د اال و،ففا ا يعش لعجا ا يعش سس االا يعيا ا لع

يعشف لا كعااو عا م وخاال ا فل لو اال خاا وحشا عداالل شلع ا

د-

يعا ا ي ا يعج

اا

ااىعا ووحقااا يع ظ فا يعوحفضل ا ع ااىي يعةساام

ضاةيك

 %75عيالعل يعيا ي يعا ط

 %10عف فا لاك  %15عفخل ا يع ش ش ا

عف ض ا

رســـم التشـــجي علـــ عـــدم تخـــزين النفايـــات المرتبطـــة بطنشـــطة العـــةأ فـــي المستشـــفيات و العيـــادات

الطبيــة:واام ك ااالل مااىي يعةساام دش جااب يعشاال ي  204شااا ماال ا يعشلع ا عسا 2002ك ا ي وقفا
عف فل الا يعط ا يعش ا

ل لع فل االا يعشخل ا يعو ا

ش ل ال

يعشف لا

يعوا ضاوم حةم اال

يعاوخف

فااةر عفض اال يعةساام ااا م ا ةيا يع ااةا

طة ا يعق لي يعشدلاة ع اى يع فل الاك عفاو ا وشا ل عفشسوااف لا
وج ضليا يعوةشضا يعشة شا

 %75عيلعل يعي ي يع ط

ش ال دطة قا

شلط ا ا

يعحجاام يع ،ضااة
ضاوم قاادط

ضاة ياح

ا ش سس ا ش ا ك

يع ال يا يعط ا ش فا لاة

عااا

سا يا عفوال

ح للو ال وا لو %10شاا عل ا يا ماىي يعةسام عف فا لاك  %15عفخل ا يع ش ش ا
عف ض

كليع يعوف
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ه -الرسم عل األكياو البةسـتي ية:وام ك االل ماىي يعةسام دش جاب يعشال ي  53شاا مال ا يعشلع ا عسا 2004ك
يعااىر م ا ة ا ا  10 50ا عف،ضف ا ةيم يع يح ا شااا يا ،االي يعدةسااو

وخي

و-

حلي مىي يعةسم عحسلب يعي ي يع ط

عف ض

ي ش يج

يعش ااا يعو ووجل ل ح

كليع يعوف

يعوف

يع لوج عا يعشيل اك حض

يعق م يعشسش ح ل عفوف

ك

 %15عفل ي يعخل

سدلب ك الل مىي يعةسم كعو حجم يعش ل يعيا لع يعشف لا يعشفقاو ال سا ل

و

حا مااىي يعةساام ااا حجاام يعش اال يعش وجا

يعشح ي

عف ض

ضخي

عاابل يعوفا

 %30شا حلي يعةسام عف فا لا

ا  %10ش اال قااط و االعج م ا يااة ل

يع االجم عااا يع ااال يعااىر ضوجاال ل حا

كليع يعوف

يعقا م

الرسم عل الزيوت و الشحوم و تحضير الشحوم:وأساي ماىي يعةسام دش جاب يعشال ي  61شاا مال ا يعشلع ا

يس ااو شلع ل ل ا ا ا شس ااو شف

ضخيا ا

 %50عفل ي يعي ي يع ط

يع ف لا

ة م مش يعجدل يع ض

وق ضة يعقة د ك

حوو

عف ض

كليع يعوف

يعش ف شلا ق م لي قةية يعوف

حلعا وا ة يعش ف شالا اإا ماى يعس لسا

ة اام و ا يعةس ا م يع ض ا

شسو ى وحيض وفا يعةس م
شدلع ل يسولشلةمل

شي ا ا يخ ا يعو اةيب يع ا ط ك

الطلا ش ض عحشل يع ض ك ا ل م و فا

يعي لع ك م شل طةح وسل نا ح ل لع مى يعةس م

لضا ية شال وياط م دال جةيليا يع ضة مةيط ا

قا عفو كمف ش ال يعوفا

عف ض ا

يعي ي

يع ض ا

ا يساو ةل

شجلنا خةى د ض ي عا ش لعج يعوفا

حشل يع ض

صــناديق التمويــل البيئــي فــي الجزائــر :عشاال عفس لس ا يع ط ا عحشل ا يع ض ا
ك يلعا يعوفا

دلعوالع

يا ب

و ا و يعقطلعاالا يعو ا واااشف ل ااإا ي ا ا لل طااةح عفااو

ش ى فللي يعجشلعلا يعشحف يعو

اا ا يعج يل ااة يع ضا شااا يع ض االا

يعو ا و ا جم عااا

 %15ش ااا حليا ا م ااىي يعةس اام عفل ا ا ي يعخل ا ا يع ش ش ا ا ك  %35عفل ا ا ي

حشل يع ض كن ا ق

ي يةي يعفلس ا ي شل ا

يعا ط

xxxvii

 %50عفل ا ي يعيا ي

 %20عفل ا ي شض يل ا يع عا

عس ا 2006ك م ا ة ا ا 12 500ا عااا ا طااا شسااو ة

.2

عف ض

يعوا وقا ة ا ا ا  120شفضا ا شوااة ش اابك

ا يع سااط يعط ا

ا-

كليع يعوف

الرسم التكميلي عل المياه المستعملة ذات المصـدر الصـناعي:وأساي ماىي يعةسام دش جاب يعشال ي  94شاا

مل ا يعشلع عس 2003ك

يع ط

 %10ش ااا حليا ا م ااىي يعةس اام عفل ا ا ي يع فا ا لا

 %75عفل ي يعي ي يع ط

يع ش ش

فةر عفو يع،ش الا يعش د لا شاا

ح دلعةج و كعو يعش ل ياسلس يعس ر يعىر حا

دش ج ااب يعش اال ي  54ش ااا م اال ا يعشلع ا ا عسا ا  2000ضخيا ا

حضا

شحف الك

الرســم التكميلــي عل ـ التلــو الجــوي ذو الطبيعــة الصــناعية:وأسااي مااىي يعةساام دش جااب يعشاال ي  205شااا

مل ا يعشلع عس 2002ك

ز-

يعشسااو ة ي ن يعشي ا

ضااوم

يعيا ل ضا عوش ا يعشااالة ا يع ض ا ك س قويااة ا

وحقضااا يعو ش ا يعشسااو يش

يةساو ل عفااو يعيا ي

ك عفااو يعوداالة ا يعجاالل يا ،ااة شااا شا يخض يعجدل ا يع ض ا ضا ا ا حساالب مااىي
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ااة الصندوق الوطني للبيئة و إزالـة التلـو دش جاب يعشال ي  189شاا مال ا يعشلع ا عسا 1992ك وحاا شساشو
يعيا ي يع ا ط
عف ض

يع ط

عف ض ا ك عض ا ا وسااشضو ا يعشاال ي  30شااا ماال ا يعشلع ا يعو،شضفا س ا  2001اا يعي ا ي

كليع يعوف

وجسض شالة ل يع ل

اة يعي ي عوااج ا يعش سسالا عفاو وحساضا آ ي ال يع ض ا
وقف

كعو خفر يعوف

شسالع و ل عفاو

ياقةية

قا م يعيا ي كعل الا ش ج ا عا ااط يعشسالمش ا وح ا يعش اااا يعقل شا حا يعو ،ع ج الا يعخليا طدقاال
عش

يعدحا

يع مل ك وش

ع ا يعشيا ةك وش ا

اط شةيمد يعوف

يع فشا يعفااىضا وقا م شاال ش سساالا يعو فا م يع االع

دلعو ا خةا ينسااو جلع

دلعشساال

ا حلعا ا يعوفاا

ااط شةيمدا يع قاا يع ض ا ك وش ا يع يةسالا

ش لوااب يةساالا ط ا

يع ةقاا ك فق االا ا شجاالل ي ع ااةم

يع ض ا يعو ا وق ا م اال مض االا ط ا

ج ا ك فقاالا شو فقا

يعو ع اا ي ةااال يعشةودطا ا

جش االا ىيا يعش ف ا يع لش ا ك ي عل االا يعشحوشف ا يعشش ح ا

عفجش االا ىيا يعش ف ا ا يع لشا ا يعوا ا و ا ااط ا ا يعشج االل يع ض ا ا ك يعوا ااج لا عشا االة ا ينس ااولشلة يعوا ا وا ا شج
و ،ع ج لا خلي ك وس ض يا يعقة ر يعشش ح عفي يك ي عل لا يعش ج ا عا ااط يعشو فقا إ يلعا يعوفا

يعي ا لع ك ي عل االا يعش ج ا عوش ا يا اااط يعشو فق ا دلعش ااااا يعشاااوة
يعشو لشفضا عش شضضا خ ي

xxxviii

يلع ا يعوف ا

يعش ج الي شااا م ا

خاتمة

حل ع اال شااا خااةل مااى يع يةسا ك اةيل يع ةما يعو ي ق ا ااضا يعوسا ا ياخقااة
يعش ق و خلي

ف س ض وحقضا يعد

يآل

يع ض

ياخضةيك شسو ةقضا يعوجةب يعج يل ة

يعو ش ا يعشسااو يش

يعج

عفو ش يعشسو يش يدل يعوة ضل عفو يعوس ا ش

يعوط ة ا عش ظشاالا ياعشااللك

يعش ى ع

سلس ل

يعةبح عةي دلعوس ا ياخقة
دل سقل عفو يعوجةب يعج يل ة

كطلة س لسلو ل يع لشا عحشل ا يع ض ا

يعح ش يعج يل ة كعو وا ض ي طلة يعش سسالو يعشسا ل عاا حشل ا يع ض ا
دلعشحل ظ ا عفااو يع ض ا

جش االا حشل ا يع ض ا ك شاال ملشااا دسااا يعق ا ي ضا

ة الا شااا خةع ال عفااو
يعج يل ة

س ض وحقضا ىعا

ع ي ال عةساوةيوضج لا

ىعااا شااا خااةل كعطل اال يعد ا يع ض ا يامش ا يعداالةلي ا س لساالو ل يعوس ا ق

ش ل ظ ة شط ج ض شا يعوس ا ض ي كعاو وحقضاا يعش يل ا اضا حلجالا يعلبال ا

يع ض االا يع ط ا

ىعااا امش ا

وأ ا ااالطلو ل
يا يمويال

شوطفدالا يع ض ا

ما ي

وحقضاا يعو ش ا يعشساو يش ك سا ا
يعش ا ا شاا يعجشلعالا يعشحف ا

يعواااة لا ع اليم ش ظشاالا ياعشاالل

ا كعحاالي يعقااةة دلع ض ا ك كعااو جل ااب ىعااا و ااا ع ا شااا يعو ا ي ضة

لعوشاال يعجدل ا يع ض ا

يساوح ي

يا ل ضا عوش ا يعشااالة ا يع ض ا
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عالقة البطالة باألجور يف اجلزائر ،دراسة قياسية باستخدام منهجية االحندار الذاتي للفجوات
الزمنية املوزعة  ARDLللفرتة)2017 -1990( :

د.مسعود ميهوب

عالقة البطالة باألجور في الجزائر ،دراسة قياسية باستخدام منهجية االنحدار الذاتي
للفجوات الزمنية الموزعة  ARDLللفترة)2017 -1990( :
The relationship betwen Unemployment and Wages, Empirical
)Studyusing the methodology of ARDL(1990- 2017
د -مسعود ميهوب
جامعة محمد البشير اإلبراهيمي ،برج بوعريريج ،الجزائر.

ملخص :
تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة العالقة بين األجور بنوعيها اإلسمي
والحقيقي ومعدل البطالة باستخدام بيانات سنوية للفترة  ،2017-1990وهذا وفق منهجية
اإلنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة ،وقد بينت النتائج المتحصل عليها عدم وجود

عالقة بين األجور ومعدل البطالة مما ينفي تحقق النظريتين الكالسيكية والكينزية ،وتحقق
نظرية األجور التعاقدية التي تبقى سارية المفعول في ظل عدم تفعيل القطاعات اإلنتاجية

خارج المحروقات.

الكلمات المفتاحية :البطالة ،األجور الحقيقية ،األجور اإلسمية ،األجور التعاقدية،

منهجية .ARDL
Abstract:
In this paper we try to test therelationship betwen Unemployment and
Wages,using annual data over the period 1990-2017, by utilizing the ARDL
approach, The results indicate that there is no effect of wage for
Unemployment Which negates the achievement of the classical and Kennez
theories, And achieve the theory of contractual wages, which remain valid in
light of non-activation of production sectors outside the fuel.
key words:Unemployment,Real wages,Nominal wages,Contractual wages,
ARDL.
JEL classification: N1, E24.
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الزمنية املوزعة  ARDLللفرتة)2017 -1990( :

د.مسعود ميهوب

تمهيد :
عانى االقتصاد الجزائري في نهاية ثمانينات العقد الماضي عديد المشاكل االقتصادية التي
ساهم في تطورها التنازل الغير مرغوب ألسعار النفط في السوق البترولية العالمية ،مما دفع إلى
إقرار العديد من اإلصالحات سواء الذاتية منها أو الموصى بها من قبل الهيئات الدولية وعلى
رأسها صندوق النقد الدولي والبتك العالمي ،هذه اإلصالحات التي تالها مشاريع هامة لبعث النشاط
االقتصادي الجزائري ارتكزت في مجملها على أصول النظرية الكينزية في ضرورة تفعيل الطلب
الكلي الفعال مع توجيه هذا الطلب وفق استراتيجية النمو الالمتوازنلهيرشمان نحو القطاعات غير
اإلننتاجية.
إن اإلصالحات المعتمدة وبرامج اإلنعاش المقررة جاءت لتحقيق مختلف التوازنات
لإلقتصاد الجزائري ،هذه التوازنات التي ستخلق استقرار اقتصادي يساهم في أحد جزئياته إلى
تقليص معدل البطالة وبالحد الذي يجعله طبيعي وغير متقلب خصوصا في المدى الطويل ،هذا
التقليص في معدل البطالة ينتج باألساس عن التوازن في سوق العمل الذي تُشكل األجور أحد أهم
محدداته كما تشير إلى ذلك النظريتين الكالسيكية والكينزية ،وقد جاءت هذه الدراسة للبحث في
مدى تحقق أصول أحد هاتين النظريتين في تفسير سلوك معدل البطالة في الجزائر لذلك فإننا
نصوغ اإلشكالية التالية كمنطلق للبحث:
هل هناك عالقة بين األجور (اإلسمية أو الحقيقية) بمعدالت البطالة المسجلة في الجزائر
للفترة 2017-1990؟ أو أن نظرية األجور التعاقدية هي المحددة للتوازن في سوق الشغل في
ظل اإلستثمارات العمومية المقررة لبعث المنظومة االقتصادية؟.
 -1اإلطار المفاهيمي للبطالة (التعريف واألنواع):
 -1-1تعريف البطالة:
ال شك أن أول سؤال منطقي يواجهنا في هذه الجزئية من الدراسة هو :من هو العاطل
Unemployed؟ ،وألن السؤال يبدو ألول وهلة بسيطا جدا ،فقد ُيسارع البعض باإلجابة :إن

العاطل هو من ال يعمل ،وبالرغم من أن هذه الصفة تعد من أهم صفات العاطل إال أن هذا

التعريف غير كاف ،بل غير دقيق ،فهناك عدد كبير ممن ال يعملون ألنهم ببساطة غير قادرين
على العمل (األطفال والمرضى وكبار السن) وال يصح اعتبارهم عاطلين ،ألن العاطلين يجب أن
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د.مسعود ميهوب

يكونوا قادرين على العمل ،وحتى هذا التعريف غير دقيق ،فمن المحتمل وجود أفراد قادرين وال
يبحثون عن عمل (كالطلبة أو المحبطين  ،)Discouragedكما قد نجد أفرادا عاملين ويبحثون
عن عمل أفضل ،فهل يمكن اعتبارهم ضمن دائرة العاطلين؟.
يتضح مما سبق وجود إشكال حقيقي في تشخيص ظاهرة البطالة على نحو دقيق ،مما شكل
تباينا في التعريف بين اإلقتصاديين والهيئات المهتمة بهذا الموضوع ،حيث يرى في هذا الصدد:
 يعرف البنك الدولي البطالة على أنها جزء من اليد العاملة التي ليس لها عمل ،لكنها متواجدةللبحث عن وظيفة.i
 ويعرفها المكتب الدولي للعمل  " :BITعلى أنها تشمل كافة األشخاص الذين هم في سن العملوراغبين فيه وباحثين عنه عند مستوى األجر السائد ولكن ال يجدونه" ،وينطبق هذا التعريف على
العاطلين الذين يدخلون سوق العمل ألول مرة وعلى العاطلين الذين سبق لهم العمل واضطروا لتركه
ألي سبب من األسباب.ii
وعلى العموم هناك ثالثة شروط أساسية تجتمع مع بعضها لتعريف العاطل بحسب اإلحصاءات
الرسمية:iii
 أن يكون بدون عمل (ذكر أو أنثى) ،أي لم يشغل أي منصب عمل يتقاضى عليه أجر ولولساعة واحدة خالل الفترة المرجعية (غالبا ما تكون األسبوع األخير من كل شهر).
 أن تتوفر لدى العاطل الرغبة واالستعدادالجدي للعمل سواءأكان العمل بأجر أو لحسابه الخاص. أن يكون في حالة بحث مستمر ،وللداللة على جدية البحث فإنه و وفقا للمقاييس الدولية اليعتبر اإلعالن عن البحث عن العمل إال من خالل التسجيل في مكاتب ووكاالت التشغيل
ونشر إعالنات البحث عن وظيفة أو طلب الحصول على موارد مادية ومالية لتمويل المشاريع
الذاتية.
 -2-1أنواع البطالة:
إذا كانت كتلة البطالة تتفاوت من حيث الجنس والعمر ،ومن حيث مدة البطالة التي
تعانيها الفئات المتعطلة ،فإن ذلك كله يتفاوت أيضا بحسب نوع البطالة السائدة ،حيث يمكن تمييز
األنواع األساسية التالية:
أ -البطالة الدورية :
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د.مسعود ميهوب

من المعلوم أن النشاط اإلقتصادي بجميع متغيراته ال يسير عبر الزمن بوتيرة منتظمة ،بل
تنتاب هذا النشاط فترات صعود وهبوط دورية يتراوح مداها الزمني في اإلقتصادات الرأسمالية بين
ثالث وعشرة سنوات ،وهي ما يطلق عليها "الدورة اإلقتصادية".
تتكون الدورة اإلقتصادية من مرحلتين ومن نقطتي تحول  ،Turning Pointالمرحلة األولى
مرحلة الرواج أو التوسع  Expansionيتجه فيها حجم الدخل والناتج والتوظيف نحو التزايد

لتتناقص معه معدالت البطالة ،ويستمر ذلك التوسع إلى منتهاه بالوصول إلى نقطة الذروة Peak
أو قمة الرواج ،وعندها تحدث األزمة (نقطة التحول) ليتجه حجم النشاط اإلقتصادي بجميع مكوناته
(الناتج

والتوظيف)...

نحو

الهبوط

الدوري،

ويدخل

اإلقتصاد

الوطني

مرحلة

اإلنكماشTroughوتتزايد معه معدالت البطالة حيث يكون اإلنخفاض في الطلب على العمالة في
البداية عادة على شكل خفض في ساعات العمل ثم في مرحلة تالية تسريح العمال ،وهنا يهتم
واضعوا السياسات اإلقتصادية بعدم تدني مستويات اإلنتاج إلى حدود دنيا للتقليل من حدة هذا النوع
من البطالة.
ب -البطالةاإلحتكاكية:
هي البطالة التي تحدث بسبب التنقالت المستمرة للعاملين بين المناطق والمهن المختلفة ،وتنشأ
بسبب نقص المعلومات لدى الباحثين عن العمل ولدى أصحاب األعمال الذين تتوافر لديهم فرص
التوظيف ،فعند انتقال عامل من منطقة إلى أخرى أو تغيير مهنته بمهنة مختلفة (مع افتراض تملكه
لمؤهالت المهنة الجديدة) ،فإن الحصول على فرصة عمل تحتاج بال شك إلى وقت يتم فيه البحث
عن اإلمكانات المتاحة والمفاضلة بينها ،والمشكلة األساسية هنا أن عارضي وطالبي العمل يبحث
كل منهما عن اآلخر (عن طريق اإلعالنات ،اإلتصاالت المباشرة ،مكاتب التوظيف )..وقد تطول
الفترة نتيجة لعدم توافر المعلومة الكافية أو لنقصها لدى الطرفين.
ج -البطالة الهيكلية:
هي ذلك النوع من التعطل الذي يصيب جانبا من قوة العمل بسبب تغيرات هيكلية تحدث
في اإلقتصاد الوطني ،وتؤدي إلى إيجاد حالة من عدم التوافق بين فرص التوظيف المتاحة
ومؤهالت وخبرات العمال المتعطلين الراغبين في العمل والباحثين عنه ،أما عن طبيعة هذه
التغيرات الهيكلية فهي:
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د.مسعود ميهوب

إما أن تكون راجعة إلى حدوث تغير في هيكل الطلب على المنتجات :أي انخفاض الطلب
على نوعيات معينة من العمالة بسبب الكساد الذي لحق بالصناعات التي كانوا يشتغلون بها،
وظهور طلب على نوعيات معينة من المهارات التي تلزم إلنتاج سلع صناعات أخرى تزدهر،
وهو ما يخلق فائض طلب في بعض الصناعات وفائض عرض في صناعات أخرى ،وهي
الحالة التي ظهرت بوضوح في خمسينيات وستينيات القرن الماضي في أوروبا والواليات
المتحدة األمريكية ،حيث أن تحول الطلب نحو النفط مقابل الفحم أجبر عدد كبير من عمال
المناجم ذوو الخبرة في هذا المجال للنزوح والبحث عن فرص عمل في أمكان أخرى أو تعلم
مهارات جديدة.iv

 قد تحدث البطالة الهيكلية بسبب التقدم التكنولوجي :فاستخدام األساليب الحديثة في اإلنتاج،وادخال سلع جديدة يتطلب مهارات خاصة وحجم عمال أقل في خطوط اإلنتاج ،مما يؤدي إلى
تعطل عدد كبير من قوة العمل.
-

من الممكن أن تحدث البطالة بسبب تغيرات هيكلية في سوق العمل نفسه :ومن أمثلة ذلك
دخول المراهقين والشباب إلى سوق العمل بأعداد كبيرة ،ففي هذه الحالة قد ال يوجد توافق بين
مؤهالتهم وخبراتهم مع ما تتطلبه الوظائف المتاحة في السوق ،كما أن الشباب كثي ار ما يغيرون
أعمالهم وغالبا ما تكون لديهم الرغبة في اإلنتقال من قوة العمل إلى التعليم والعودة مرة أخرى
إلى قوة العمل ،ولذلك تكثر البطالة الهيكلية بينهم مقارنة بالكبار.

د -البطالة السافرة والبطالة المقنعة:
يقصد بالبطالة السافرة حالة التعطل الظاهر التي تعاني منها جزء من قوة العمل المتاحة،
أي وجود عدد من األفراد القادرين على العمل والراغبين فيه والباحثين عنه عند األجر السائد لكن
دون جدوى (عدم تأثير مستوى األجر على معدل البطالة) ،ولذلك فهم في حالة تعطل كامل ال
يمارسون أي عمل ،وال يخفى أن البطالة السافرة يمكن أن تكون إحتكاكية أو دورية أو هيكلية.
وتشير البطالة المقنعة إلى الحالة التي يتكدس فيها عدد كبير من العمال بشكل يفوق
الحاجة الفعلية للعمل ،مما يعني وجود عمالة زائدة أو فائضة ال تنتج شيئا تقريبا بحيث إذا ُسحبت

من أماكن عملها فإن حجم اإلنتاج لن ينخفض ،وتقليديا فقد كانت البطالة المقنعة توجد في القطاع
الزراعي بالبلدان النامية نظ ار لما يوجد به من فائض نسبي للسكان يضغط باستمرار على األراضي
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د.مسعود ميهوب

الزراعية المتاحة ،ثم انتقل هذا النوع من البطالة إلى بقية القطاعات بسبب زيادة التوظيف الحكومي
والتزام الحكومات بتعيين خريجي الجامعات والمعاهد العليا والفنية طمعا في الحصول على تأييد
الطبقات الوسطى ،وبهذا الشكل فإن البطالة المقنعة تعد من أصعب أنواع البطالة من حيث التعامل
معها وعالجها ،وذلك أنه ال سبيل للحد منها سوى بإيجاد مجاالت جديدة لإلنتاج يصاحبها فرص
عمل حقيقية تستوعب فائض العمل ،وهو ما ال يتحقق إال بتغيير بنيان اإلقتصاد والتنويع في
هيكله.
إن التطرق إلى البطالة السافرة والمقنعة يثير مسألة في غاية األهمية ،هي عدم معنوية
األجور في التأثير على حجم البطالة ،ففي ظل البطالة السافرة وكما سبق اإلشارة إليه فإن البحث
عن العمل عند األجر السائد ال يعني بالضرورة التوظف ،أما في حالة البطالة المقنعة فإن
انخفاض أعباء العمل في القطاع العمومي يدفع باألفراد إلى اختياره على حساب القطاع الخاص
حتى في ظل أجر أدنى من ذلك السائد ،وهو الحال في معظم الدول النامية التي يسيطر فيها
القطاع العام في ظل تحييد دور القطاع الخاص.
ه -البطالةاإلختيارية والبطالة اإلجبارية:
تشير البطالة اإلختيارية إلى الحالة التي يتعطل فيها الفرد بمحض إرادته واختياره ،أما البطالة
اإلجبارية فتكون إما عن طريق تسريح العمال (أي الطرد من العمل بشكل قسري) ،أو عندما ال
يجد الداخلون الجدد إلى سوق العمل فرصا للتوظف وذلك رغم أن العامل راغب في العمل وقادر
عليه عند مستوى األجر السائد ،وقد تكون البطالة اإلجبارية احتكاكية أو هيكلية على النحو
الموضح سابقا.
إن تناول أنواع البطالة يقود إلى محاولة تحديد مفهوم مصطلحين غاية في األهمية ،حيث
يشير المصطلح األول إلى التوظف الكامل ،ويشير المصطلح الثاني إلى معدل البطالة الطبيعي،
ففي الوهلة األولى قد يبدو أن التوظف الكامل أو العمالة الكاملة  Full-Employmentيعني
اختفاء البطالة تماما (معدل البطالة يساوي صفر) ،لكن هذا غير صحيح ،فهناك دوما قدر من
البطالة يسود في اإلقتصاد الوطني في أي فترة من الفترات ،وهو القدر الناجم عن البطالة
اإلحتكاكية والبطالة الهيكلية ،وهذان النوعان اليمكن تجنبهما أو القضاء عليهما تماما ألنهما
ينتُجان عن التغيرات الديناميكية والظروف الهيكلية للبنيان اإلقتصادي ،ولهذا ُيجمع اإلقتصاديون
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والخبراء على أن حالة التوظف الكامل ال تعني قوة تشغيل  %100بل أقل من ذلك بقدر ما ،وهو
القدر الذي يحدده حجم البطالة اإلحتكاكية والبطالة الهيكلية أو ما يطلق عليه معدل البطالة
الطبيعي  ،Natural rate of Unemploymentفالوصول إلى التوظف الكامل يعني أن تكون
سوق العمل في حالة التوازن ،أي ال يوجد فائض عرض أو فائض طلب ،وبالتالي ال توجد قوى
تدفع معدالت األجور واألسعار إلى الصعود أو الهبوط.v
 -2محددات البطالة في ضوء النظرية االقتصادية وعالقتها باألجور:
كانت البطالة -وال تزال -من أبرز المشكالت التي رافقت األنظمة اإلقتصادية على
اختالف توجهاتها ودرجة تقدمها ،وشكلت أحد التحديات األساسية لهذه األنظمة ،ولهذا لم يكن من
قبيل المصادفة أن يحتل البحث في أسبابها وسبل معالجتها مكانة مهمة ومتميزة في تاريخ الفكر
اإلقتصادي على اختالف مدارسه واتجاهاته ،وقد كانت هذه القضية تحديدا مجاال لصراع فكري
كبير بين هذه المدارس واإلتجاهات ،ومنطق التحليل في هذه الحالة يستوجب عرض أفكار أهم
المدارس اإلقتصادية التي تصدت لتفسير البطالة ،ولن يكون هذا ترفا فكريا أو إمعانا في
األكاديمية ،ذلك أن رسم أي سياسة لمكافحة البطالة ال بد وأن تقوم على نظرية ما لتفسيرها ،وبقدر
ما يكون الفهم للنظرية سليما تكون السياسة المعتمدة مالئمة وفعالة للتصدي لها.
 -1 -2البطالة في الفكر الكالسيكي:
إن التوازن العام في الفكر اإلقتصادي الكالسيكي يكون عند التوظف الكامل ،وأن أي
توازن دون مستوى التوظف الكامل لجميع الموارد اإلقتصادية والبشرية سيكون توازنا غير مستقر،
ومعنى ذلك وبافتراض التساوي الدائم بين اإلستثمارواإلدخار فمن المستبعد حدوث بطالة على
نطاق واسع ،فلو حدث مثال أن كان عرض المدخرات النقدية في السوق النقدي والمالي أكبر من
الطلب عليها (أي تزيد عن اإلستثمار) ،فإن ذلك يؤدي طبقا لقوانين العرض والطلب إلى انخفاض
سعر الفائدة إلى الحد الذي ينخفض معه عرض المدخرات إلى أن يتوازن حجمها مع حجم
اإلستثمار ،ويحدث العكس في حالة زيادة اإلستثمار عن اإلدخار حيث ترتفع أسعار الفائدة ويزيد
معها اإلدخار إلى أن يتساوى مع حجم اإلستثمار ،أما إذا كانت هناك بطالة بين العمال أو بمعنى
أن عرض العمل أكبر من الطلب عليه ،فإن عالج ذلك يكون سهال من خالل انخفاض األجور،
حيث يؤدي التنافس بين العمال للحصول على فرص التوظف إلى جعلهم يقبلون أجو ار أقل،
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واألجور األقل تعني انخفاض تكاليف اإلنتاج وبالتالي زيادة أرباح رجال األعمال ،ومن ثمة تزيد
حوافزهم لزيادة اإلنتاج ويزيد بالتالي الطلب على العمل إلى أن تختفي البطالة بين صفوفهم ،ومعنى
ذلك ببساطة أن عالج البطالة في الفكر الكالسيكي يتأتى من خالل مرونة تغير األجور في إطار
اآلليات التي توفرها المنافسة السارية في سوق العمل

.

مما سبق فإن المدرسة الكالسيكية ال تعترف بوجود بطالة إجبارية ،وان وجدت فإما أن
تكون بطالة اختيارية نظ ار لرفض المتعطلين العمل باألجر السائد في السوق ،أو بطالة احتكاكية
كنتيجة إلنتقال العمال من وظيفة إلى أخرى ،ويمكن توضيح ذلك كما يلي:
أ -الطلب على العمل :يذهب الكالسيك إلى القول بأن مستوى العمالة في المؤسسة أو على مستوى
اإلقتصاد ككل يعتمد على طلب العمل وعرضه ،وتتلخص وجهة نظرهم بالنسبة إلى الطلب على
العمل في الفرضية التالية :أن الطلب على العمال هو متغير تابع لألجور الحقيقية ،أو بمعنى آخر
للقدرة الشرائية لألجور النقدية ،لذلك تكون دالة الطلب على العمل وفق الصيغة التالية:vi

= 𝑑𝑁

).𝑓 ( 𝑃 ) … … . (1
𝑊

وتشير الصيغة ( )1إلى أن عدد العمال المطلوبين ) 𝑑𝑁( من قبل المؤسسة أو الوحدة
اإلقتصادية يتحدد أو يتغير بتغير األجور الحقيقية )𝑝 ،(𝑤⁄وفي ضوء هذه العالقة فإن المؤسسة
ال تزيد من العمال إال إذا انخفضت األجور الحقيقية ،وعليه فإن العالقة بين الطلب على العمل
واألجور الحقيقية هي عالقة عكسية ،ولذلك فإن زيادة التشغيل ال تكون إال بعد تخفيض األجور
الحقيقية.
ب -عرض العمل :ارتكزت فكرة الكالسيك على األجر الحقيقي )𝑝 (𝑤⁄باعتباره التعويض
"الحقيقي" للعمال مقابل وقت الفراغ المتنازل عنه آلداء األعمال اإلنتاجية ،فاألجر على هذا األساس
يمثل القدرة الشرائية لألجر النقدي ،وما تعكسه هذه القدرة من إمكانيات استهالكية تزيد بزيادة األجر
الحقيقي وتنقص بنقصه سواء بسواء ،وتكون صيغة عرض العمل على الشكل التالي:

= 𝑠𝑁

).𝑓 ( 𝑃 ) … … . (2
𝑊
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من الصيغة ( )2فإن أي زيادة في األجر الحقيقي سيترتب عليها زيادة في الكمية المعروضة
من العمل (عالقة طردية) ،أو ما يطلق عليه عادة "أثر اإلحالل أو اإلستبدال" (substitution
) effectحيث يتم استبدال أوقات الفراغ بالعمل.
ج -التوازن في سوق العمل :يتم التوازن عند النقطة التي يتقاطع فيها منحنى الطلب والعرض في
السوق ،كما هو مبين في الشكل التالي:
الشكل رقم  :01التوازن في سوق العمل (رؤية الكالسيك).
𝑾⁄
𝑷

𝑆𝑁

d

𝟐 )𝑷(𝑾⁄

C

𝟏 )𝑷(𝑾⁄

𝑑𝑁

𝟎 )𝑷(𝑾⁄

B

N

A

𝑒𝑁

المصدر :عمر صخري ،التحليل اإلقتصادي الكلي ،ديوان المطبوعات الجامعية ،ط ،6الجزائر ،2008 ،ص.44

نالحظ من الشكل السابق أنه عند مستوى األجر الحقيقي

(𝑊⁄𝑃)0

فإن الطلب على

العمل يكون أكبر من العرض ،مما يعني أن سوق العمل يعاني من نقص في عدد العمال القادرين
والراغبين في العمل عند هذا األجر ،حيث يقدر هذا النقص بالمسافة الفاصلة بين  Aو ،Bوهذا ما
يؤدي إلى تنافس المنتجين في الحصول على اليد العاملة عند مستوى أجر حقيقي أعلى (رفع
األجور) فيتحقق التوازن عند المستوى .(𝑊⁄𝑃)1

في الحالة العكسية فإذا كان األجر السائد في السوق هو  (𝑊⁄𝑃)2فإن عرض العمل يكون
أكبر من الطلب عليه ،وهو ما يؤدي إلى خلق فائض في العرض – أي بطالة -بالمقدار )،(CD
ومن أجل توظيف هذا الفائض (للحد من البطالة) ال بد للعمال أن يقبلوا بتخفيض أجورهم الحقيقية
إلى نقطة التوازن  Equilibrium Pointوالتي يتحدد عندها معدل األجر الحقيقي (𝑊⁄𝑃)1
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وحجم العمل التوازني 𝑒𝑁 ،ويكون هذا القبول بعدم المطالبة برفع األجر النقدي حيث تفترض
النظرية النقدية أن انخفاض الدخل الحقيقي يؤدي إلى انخفاض اإلنتاج نتيجة انخفاض الطلب على
العمل ،ومع ثبات سرعة دوران النقود ( )vوكمية النقود ( )Mفسينكس ذلك في شكل ارتفاع
للمستوى العام لألسعار إلى الحد الذي تنخفض معه األجور الحقيقية.
وكنتيجة لما سبق فإن النموذج الكالسيكي يفترض أن اإلستخدام التام يكون عند األجر
التوازني ،من حيث أن أي فرد يمكنه الحصول على وظيفة عند معدل األجر السائد ،والفرد الذي ال
يرغب في العمل عند هذا األجر يعتبر عاطال بمحض إرادته ،أي أن البطالة السائدة عند هذا
للمعدل هي بطالة اختيارية .VoluntaryUnemployment
 -2 -2البطالة في الفكر الكينزي:
تنطلق فكرة النظرية الكينزية من أن عرض العمل ليس تابعا لألجور الحقيقية كما يقول
الكالسيك ،فالعمال ال ينسحبون من سوق العمل نتيجة ارتفاع في األسعار ال يقابله تغير في األجر
فهم أيضا غير قادرين على
النقدي ،فالعمال غير قادرين على تحديد األجور الحقيقية وبالتالي ُ
تحديد حجم اإلستخدام  ،ففي حالة المنافسة الكاملة أو غير الكاملة وبوجود حد معين من الطلب
فإن الذي يقرر مستوى األسعار هو التكاليف الحدية والتكاليف المتغيرة ،وعلى اعتبار أن األجور
النقدية تشكل الجانب األكبر من هذه التكاليف ،فإن كل تغير في األجور النقدية يسبب تغي ار مماثال
وبنفس النسبة لألسعار ،وهذا يعني أن تغيرات األجور النقدية لن تؤدي بالضرورة إلى تغير في
األجور الحقيقية ينتج عنها تغير في مستوى التشغيل.
أ -الطلب على العمل :فيما يتعلق بالطلب على العمل فإن كينز اليختلف في تحليله لسلوك طالبي
العمل عن هفيا لتحليل الكالسيكي ،فقد أقر برأي الكالسيك في موضوع الطلب على العمل وارتباط هذا
األخير بنظرية اإلنتاجية الحدية منطلقا في ذلك من فهم السلوك الرشيد للمنتجين وأرباب العمل في
تعظيم أرباحهم ،مما يتطلب تساوي اإلنتاجية الحدية للعمل مع معدل األجر الحقيقي ،وعليه وفي
مايتعلق بدالة طلب العمل فإن كينز يقبل بوجود دالة عكسية لألجر الحقيقي أي= 𝑑𝑁:
)𝑓 (𝑊𝑃) … … . (1حيث تكون المشتقة األولى أقل من الصفر.
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ب -عرض العمل :إذا كانت دالة الطلب على العمل الكينزية التختلف عن دالةالطلب على العمل
الكالسيكية ،فاألمر غير ذلك بالنسبة لدالة عرض العمل ،والخالف الجوهري بين كينز وأصحاب
المدرسة الكالسيكية فيما يتعلق بدالةعرض العمل يتمثل في نقطتين أساسيتين:
 على عكس الكالسيك فإن عرض العمل عند كينز يرتبط بمعدل األجر اإلسمي وليس معدلاألجر الحقيقي.
 تتمثل النقطة الثانية في إمكانية جمود معدل األجر النقدي في اإلتجاه التنازلي ،أي أن كينزيفترض أن هناك حد أدنى لمعدل األجر اإلسمي ال يمكن أن ينخفض تحته معدل األجر،
والسبب يعود إلى وجود منظمات نقابية وتنظيمات إدارية وقانونية مختلفة تعمل على حماية
العمال.vii
وتكون دالة العرض على العمل وفق الصيغة الرياضية التالية.𝑁𝑠 = 𝑓(𝑊) … … . (2) :

ج -التوازن في سوق العمل :يحدثالتوازنفيسوقالعملبتقاطعمنحى العرضمعالطلبعلىالعمل.
الشكل رقم  :02التوازن في سوق العمل (رؤية الكينزيون).
𝑾⁄
𝑷

)𝑊(𝑓 = 𝑠𝑁

𝟏 )𝑷(𝑾⁄

B

𝑁𝑑 2
A

̅̅̅
𝟎 )𝑷(𝑾⁄

𝑁𝑑 1

N
∗N

̅
𝑁

𝑁

المصدر :بالتصرف عن :محمد الشريف إلمان ،محاضرات في النظرية اإلقتصادية الكلية "نظريات ونماذج التوازن
والالتوازن" ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،2003 ،ص.287

من البيان السابق ،إذا كان الطلب على العمل  𝑁𝑑2ودالة العرض 𝑆𝑁 فإن سوق العمل
يكون في نقطة توازن  ،Bوهي النقطة التي يكون فيها اإلقتصاد في حالة اإلستخدام التام ،أما إذا
كانت دالة الطلب هي  𝑁𝑑1فالتوازن يكون عند النقطة  Aحيث يكون عندها العرض أكبر من
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الطلب ،هذا الفائض في العرض والمقدر بالمسافة )* (N Nسيؤدي إلى انخفاض األجر اإلسمي
إلى ̅
𝑊 كحد أدنى ،حيث يكون العمال غير مستعدين لعرض خدماتهم بمعدل أجر أقل منه،
وبالتالي فإن العاطل مستعد للقبول باألجر السائد ) ̅⁄
𝑤( ولكن ال يجد عمال وهو ما يعبر عنه
𝑝
ببطالة غير إرادية (بطالة قصور الطلب) ،وهذا القصور ناتج عن رفض المنتجين التوظيف مع
عدم مرونة معدل األجر اإلسمي نحو اإلنخفاض إلى مستوى أقل من ) ̅⁄
𝑤(.
𝑝
 -3 -2نظرية األجور التعاقدية:
بدأت النماذج المستندة إلى فرض األجور التعاقدية من خالل األعمال الرائدة لكل من :مارتن
بيلي  ،M.Baileyكوستاسأ ازريادس ،C.Azariadisستانلي فيشر  S.Fisherوجون تايلور
 ، J.Taylorوقد عمدت هذه النظرية إلى تفسير الجمود في األجور وعدم مرونتها في اإلنخفاض
إلىالعقودالمبرمة بين منشآت اإلنتاجوالعاملين لديها ،والتي تغطي في العادة عدد من السنوات ُيتفق
عليها ،ومنشأ هذه النماذج يستند إلى ما جرت عليه العادة في أسلوب تقرير األجور في البلدان

المتقدمة اقتصاديا حيث لوحظ أنه ناد ار ما يكون ألسواق العمل التقليدية دور مهم في تحديد مستوى
األجر النقدي ،وانما ُيعتمد بدال من ذلك على مبدأ التعاقد الذي يتم إما بصيغة واضحة ومكتوبة ،أو
ُيترك لإلتفاق عليه ضمنيا بين العمال وأصحاب العمل ،viiiويقوم مبدأ الصيغة التعاقدية لألجور
على تحقيق أهداف جميع األطراف(عمال ،أربابالعمل)حيث أن:

 المؤسسة لنتدخل طرفا في مثل هذه العقود طالما كان األجر المتفق عليه يقل عن متوسط انتاجيةالعامل ممايتيح لهافي الظروف العادية أن تحوز على هذا الفرق كمكسب.
 العمال لن يمانعوا في خسارة هذا الفرق طالما أنه يمثل في نظرهم قسطا يدفعونه لتأمين الثباتالمنشود في أجورهم.
بالتالي فإن الصيغة التعاقدية بين مؤسسة اإلنتاج والعمال تساعدعلى فهم أفضل ألسباب
الجمود في األجور من جهة والمرونة في مستويات التوظيف من جهةأخرى ،كما أن لمبدأ التعاقد
مدلول آخر يتعلق بالسياسة اإلقتصادية المناسبة لحل مشكلة البطالة الالإرادية (الكينزية).ix

المجلة الدولية للدراسات االقتصادية -العدد الخامس ،فيفري -شباط  -2019المركز الديمقراطي العربي-برلين-ألمانيا

90

عالقة البطالة باألجور يف اجلزائر ،دراسة قياسية باستخدام منهجية االحندار الذاتي للفجوات

د.مسعود ميهوب

الزمنية املوزعة  ARDLللفرتة)2017 -1990( :
الشكل رقم  :03نموذج األجور التعاقدية لفيشر.

 𝑷′معدل التضخم

) 𝟎𝒘(𝑨𝑹𝑺
) 𝟎 𝑺𝑹𝑨(𝑾′
𝒂

𝟎𝑷
𝒃
𝟎𝑫𝑨

𝟏𝑷

𝒄

𝟏𝑫𝑨

اإلنتاجمستوى𝒀
𝟏𝒀

𝟎𝒀

المصدر :أسامة الدباغ ،البطالة والتضخم المقوالت النظرية ومناهج السياسة اإلقتصادية ،األهلية للنشر ،ط،1
األردن 2006 ،ص.409

يتبين لنا من الشكل السابق أن اإلقتصاد يكون في حالة توازن عند النقطة  aحيث تمثل
كل من  𝑌1 ،𝑃0 ،𝑊0المستويات التوازنية لكل من األجور النقدية واألسعار واإلنتاج ،وبافتراض
حدوث انخفاض غير متوقع في الطلب الكلي مما أدى إلى انتقال منحنى الطلب من  𝐴𝐷0إلى
 ، 𝐴𝐷1وأمام غياب المرونة في األجور النقدية التي سببتها العقود األجرية فإن مرونة األسعار في
التغير ستسمح خالل الفترة القصيرة بانتقال التوازن عند النقطة  bمما يؤدي إلى انخفاض مستوى
اإلنتاج من  𝑌1إلى  𝑌0وكذلك التوظيف ،ففي ظل النموذج الكالسيكي فإن مرونة األجور سوف
تعمل على نقل منحنى العرض إلى جهة اليمين من)  𝑆𝑅𝐴(𝑤0إلى)  𝑆𝑅𝐴(𝑤′0ليستعيد
اإلقتصاد بعد ذلك توازنه ،إال أن هذا غير ممكن في ظل التعاقد على األجر النقدي  𝑊0الذي
سيستمد مفعوله في التطبيق لمدة زمنية أطول تمنح الحكومة الفرصة الكافية للتوسع ،كزيادة
المعروض النقدي في إطار سياسة نقدية توسعية مما يسمح بانتقال منحنى الطلب إلى اليمين
واستعادة التوازن عند مستوى العمالة الكاملة ،وعليه يمكن القول بأن إمكانية الحكومة في التدخل
لمعالجة البطالة ُيحددها حجم العمال الذين تحكمهم األجور التعاقدية.

 -3النمذجة القياسية للعالقة بين البطالة واألجور في الجزائر خالل الفترة (:)2017 -1990
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عالقة البطالة باألجور يف اجلزائر ،دراسة قياسية باستخدام منهجية االحندار الذاتي للفجوات
الزمنية املوزعة  ARDLللفرتة)2017 -1990( :

د.مسعود ميهوب

سنحاول من خالل هذا المبحث إجراء النمذجة القياسية للعالقة بين معدالت البطالة
واألجور في الجزائر خالل الفترة ( )2017-1990مع إضافة متغيرة اإلستثمار على اعتبارها
محددة رئيسية كذلك في سوق الشغل،وذلك وفق منهجية اإلنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة
.ARDL
وبغية التحقق من شكل العالقة بين األجور والبطالة نقترح النموذجين التاليين:
)𝑇𝐶𝐻𝑂𝑡 = 𝐴 𝐼𝑁𝑉𝑡 𝛽1 𝑊𝑡 𝛽2 𝜀𝑡 …(1
)𝑇𝐶𝐻𝑂𝑡 = 𝐴 𝐼𝑁𝑉𝑡 𝛽1 𝑊𝑟𝑡 𝛽2 𝜀𝑡 ….(2
حيث يمكن تحديد متغيرات الدراسة كما يلي:
 𝑡𝑂𝐻𝐶𝑇 :تمثل تطور معدل البطالة قياسا بسنة ( 2000بحسب تقديرات الديوان الوطنيلإلحصائيات).
𝐴 :الحد الثابت ،والذي يعبر عن حجم البطالة في ظل ثبات بقية المتغيرات للنموذج. 𝑡𝑉𝑁𝐼 :تمثل حجم اإلستثمار باألسعار الثابتة لسنة  1980والقيم معدلة قياسا بسنة 2000(تقديرات البنك الدولي).
 𝑡𝑤  :تمثل األجور اإلسمية في الجزائر ،ويتم احتساب قيم السلسلة الزمنية انطالقا من قسمة حجمالكتلة األجرية على عدد العمال ،واجراء التعديل على اعتبار سنة (100=2000الديوان الوطني
لإلحصائيات).
 𝑡𝑟𝑤 :تمثل األجور الحقيقية في الجزائر ،ويتم احتساب قيم السلسلة الزمنية انطالقا من قسمةاألجور اإلسمية على المستوى العام لألسعار ،واجراء التعديل على اعتبار سنة
(100=2000الديوان الوطني لإلحصائيات).
وبإجراء التحويلة اللوغاريتمية على النموذجين ( )1و ( )2نحصل على الشكل الخطي وذلك لتسهيل
عملية النمذجة ،ويكون لدينا:
)Ln TCHOt = Ln A + β1 Ln INVt + β2 Ln Wt + εt … (3
)𝐿𝑛 𝑇𝐶𝐻𝑂𝑡 = 𝐿𝑛 𝐴 + 𝛽1 𝐿𝑛 𝐼𝑁𝑉𝑡 + 𝛽2 𝐿𝑛 𝑊𝑟𝑡 + 𝜀𝑡 ….(4
وبدراسة استق اررية السالسل الزمنية لمتغيرات الدراسة يمكن التوصل إلى النتائج التالية:
الجدول رقم -01 :اختباراتاإلستقرارية لمتغيرات الدراسة:
المجلة الدولية للدراسات االقتصادية -العدد الخامس ،فيفري -شباط  -2019المركز الديمقراطي العربي-برلين-ألمانيا

92

مسعود ميهوب.د

 دراسة قياسية باستخدام منهجية االحندار الذاتي للفجوات،عالقة البطالة باألجور يف اجلزائر
)2017 -1990( : للفرتةARDL الزمنية املوزعة

UNIT ROOT TEST TABLE (PP)
At Level
LTCHO
LINV
With Constant
t-Statistic
-0.3394
0.1363
Prob.
0.9062
0.9627
n0
n0
With Constant & Trend
t-Statistic
-2.5045
-3.2726
Prob.
0.3235
0.0923
n0
*
Without Constant & Trend
t-Statistic
-0.9653
2.1320
Prob.
0.2905
0.9901
n0
n0
At First Difference
d(LTCHO) d(LINV)
With Constant
t-Statistic
-4.1683
-3.6998
Prob.
0.0034
0.0103
***
**
With Constant & Trend
t-Statistic
-4.1135
-3.4065
Prob.
0.0170
0.0723
**
*
Without Constant & Trend
t-Statistic
-4.0260
-2.9720
Prob.
0.0003
0.0045
***
***

LW
-2.2174
0.2050
n0
-3.0806
0.1308
n0
3.6955
0.9998
n0

LWR
-0.4664
0.8832
n0
-1.5411
0.7893
n0
0.7775
0.8755
n0

d(LW)
-4.7154
0.0009
***
-3.4240
0.0699
*
-2.7733
0.0075
***

d(LWR)
-4.2131
0.0030
***
-4.6448
0.0052
***
-4.2592
0.0001
***

UNIT ROOT TEST TABLE (ADF)
At Level
With Constant

t-Statistic
Prob.

With Constant & Trend

t-Statistic
Prob.

Without Constant & Trend

t-Statistic
Prob.

LTCHO
-0.1248
0.9369
n0
-2.5125
0.3200
n0
-1.1160
0.2333
n0

LINV
0.3138
0.9747
n0
-3.3037
0.0870
*
2.5021
0.9958
n0

LW
-0.8219
0.7961
n0
-3.1585
0.1162
n0
1.8446
0.9815
n0

LWR
-0.3304
0.9077
n0
-1.5876
0.7712
n0
0.8427
0.8870
n0

d(LTCHO)
-4.1907
0.0032
***
-4.1360
0.0162
**
-4.0186
0.0003
***

d(LINV)
-3.6998
0.0103
**
-3.4065
0.0723
*
-3.0707
0.0035
***

d(LW)
-3.4752
0.0172
**
-3.3125
0.0864
*
-2.0500
0.0409
**

d(LWR)
-4.2270
0.0029
***
-4.0982
0.0201
**
-4.2653
0.0001
***

At First Difference
With Constant

t-Statistic
Prob.

With Constant & Trend

t-Statistic
Prob.

Without Constant & Trend

t-Statistic
Prob.
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د.مسعود ميهوب

)Notes: (*)Significant at the 10%; (**)Significant at the 5%; (***) Significant at the 1%. and (no
Not Significant
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

المصدر :مخرجات برنامج Eviews

من الجدول السابق يمكن مالحظة عدم استق اررية متغيرات الدراسة في المستوى ،لكنها
تستقر في الفرق األول عند مستوى معنوية ال تتجاوز  10وهو ما يدل عليه اختباري ديكي
فولر) (ADFوفيليب بيرون) ،(PPوهو ما يحقق أحد شروط استخدام منهجية اإلنحدار الذاتي
للفجوات الزمنية الموزعة .ARDL
 -1- 3اختبار إمكانية تفسير األجور اإلسمية لدالة البطالة في الجزائر (المنظور الكينزي):
إنطالقا مما سبق التطرق إليه فإنه يمكن اقتراح كل من إجمالي اإلستثمار واألجور اإلسمية
كمتغيرات مفسرة لسلوك حجم البطالة في الجزائر ،وعليه نقترح النموذج المبدئي التالي:
)Ln TCHOt = Ln A + β1 Ln INVt + β2 Ln Wt + εt … (3

وبإجراء اختبار الحدود Bounds Testوباستخدام برنامج Eviewsنتحصل على المخرجات التالية:
الجدول رقم -02 :اختبار الحدود لنموذج عالقة األجور اإلسمية بالبطالة:
Null Hypothesis: No levels relationship

)I(1

)I(0

Signif.

F-Bounds Test

Value

Test Statistic

Asymptotic:
n=1000
3.35

2.63

10%

3.565896

3.87

3.1

5%

2

4.38

3.55

2.5%

5

4.13

1%

F-statistic
k

المصدر :مخرجات برنامج Eviews

نالحظ أن قيمة فيشر المحسوبة F-statisticأعلى من)I(1عند مستوى معنوية  10وهو
ما يدفع باتجاه إقرار وجود عالقة توازنية طويلة األجل تتجه من المتغيرات التفسيرية نحو المتغير
التابع (تكامل مشترك).
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عالقة البطالة باألجور يف اجلزائر ،دراسة قياسية باستخدام منهجية االحندار الذاتي للفجوات

د.مسعود ميهوب

الزمنية املوزعة  ARDLللفرتة)2017 -1990( :
وبتقدير تلك العالقة يمكن التوصل للنتائج التالية:

الجدول رقم -03 :النموذج المقدرللعالقة بين األجور اإلسمية والبطالة:
Conditional Error Correction Regression
Prob.
0.0015
0.0023
0.0032
0.3243
0.5577

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

3.622572
-3.448968
-3.303507
1.008139
-0.595372

0.994774
0.120591
0.138723
0.075215
0.242293

3.603642
-0.415916
-0.458271
0.075827
-0.144255

C
*)LTCHO(-1
)LINV(-1
**LW
)D(LINV

* p-value incompatible with t-Bounds distribution.
** Variable interpreted as Z = Z(-1) + D(Z).

Levels Equation
Case 2: Restricted Constant and No Trend
Prob.
0.0001
0.3314
0.0000

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

-4.745578
0.993263
17.41697

0.232182
0.183550
0.497466

-1.101837
0.182314
8.664354

LINV
LW
C

) EC = LTCHO - (-1.1018*LINV + 0.1823*LW + 8.6644

المصدر :مخرجات برنامج Eviews

نالحظ من الجدول السابق أخذ معامل تصحيح الخطأ لقيمة سالبة ومعنوية حيث يقدر بـ (-
 )0.415916وهو ما يعني أن  41.59من أخطاء األجل القصير يتم تصحيحها في وحدة
الزمن (سنة واحدة) أو بتعبير آخر فإنه للعودة إلى الوضع التوازني في األجل الطويل يلزم 2.4
سنة.
إن النموذج المقدر يدفع باتجاه إقرار أن األجور اإلسمية ) (Wليس لها تأثير على معدل
البطالة في الجزائر على المديين القصير والطويل (عدم معنوية المقدرات الخاصة بتلك العالقة)،
وهو ما يستوجب دراسة عالقة األجور الحقيقية بمعدل البطالة كما يشير إلى ذلك الكالسيك.
 -2-4اختبار إمكانية تفسير األجور الحقيقية لدالة البطالة في الجزائر (المنظور الكالسيكي):
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الزمنية املوزعة  ARDLللفرتة)2017 -1990( :

د.مسعود ميهوب

كما ذكرنا سابقا،ووفقا للمنظور الكالسيكي فإن الطلب على العمال هو متغير تابع لألجور الحقيقية
أو بمعنى آخر للقدرة الشرائية لألجور النقدية ،كما ارتكزت كذلك نظرتهم لعرض العمل على األجر
الحقيقي )𝑝 (𝑤⁄باعتباره التعويض "الحقيقي" للعمال قابل وقت الف ارغ المتنازل عنه آلداء األعمال
اإلنتاجية ،فاألجر على هذا األساس ُيمثل القدرة الشرائية لألجر النقدي ،وما تعكسه هذه القدرة من

اء بسواء.
إمكانيات استهالكية تزيد بزيادة األجر الحقيقي وتنقص بنقصه سو ً
انطالقا مما سبق نحاول إضافة األجور الحقيقية إلختبار مدى مساهمتها في تفسير سيرورة

البطالة في الجزائر ،وعليه نستخدم سلسلة زمنية سنوية للمتغير الجديد ،ونقترح النموذج المعدل
خطيا كما يلي:
𝑡𝜀 𝐿𝑛 𝑇𝐶𝐻𝑂𝑡 = 𝐿𝑛 𝐴 + 𝛽1 𝐿𝑛 𝐼𝑁𝑉𝑡 + 𝛽2 𝐿𝑛 𝑊𝑟𝑡 +

وعلى اعتبار أن المتغيرة  Wrمتكاملة من الدرجة األولى ) I(1فإننا نكون بصدد التقدير وفق
منهجية اإلنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة  ،ARDLوباستخدام برنامج  EVIEWSيمكن
التوصل على ما يلي:
 إبجراء اختبار احلدود Bounds Testوابستخدام برانمج  Eviewsنتحصل على املخرجات التالية:الجدول رقم -04 :اختبار الحدود لنموذج عالقة األجور الحقيقية بالبطالة:

Null Hypothesis: No levels relationship

)I(1

)I(0

Signif.

F-Bounds Test

Value

Test Statistic

Asymptotic:
n=1000
4.14

3.17

10%

10.94559

4.85

3.79

5%

2

5.52

4.41

2.5%

6.36

5.15

1%

F-statistic
k

المصدر :مخرجات برنامج Eviews
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الزمنية املوزعة  ARDLللفرتة)2017 -1990( :

د.مسعود ميهوب

نالحظ أن قيمة فيشر المحسوبة F-statisticأعلى من)I(1عند مستوى معنوية  1وهو ما
يدفع باتجاه إقرار وجود عالقة توازنية طويلة األجل تتجه من المتغيرات التفسيرية المتمثلة في
اإلستثمار واألجور الحقيقية نحو المتغير التابع (تكامل مشترك).
وبتقدير تلك العالقة يمكن التوصل للنتائج التالية:
الجدول رقم -05 :النموذج المقدر للعالقة بين األجور الحقيقية والبطالة:
Conditional Error Correction Regression
Prob.
0.5378
0.0529
0.0001
0.0014
0.3988

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0.625864
-2.046214
-4.748335
3.654021
0.860448

1.095715
0.108878
0.082850
0.123045
0.189157

0.685768
-0.222787
-0.393399
0.449609
0.162760

C
*)LTCHO(-1
)LINV(-1
**LWR
)D(LINV

* p-value incompatible with t-Bounds distribution.
** Variable interpreted as Z = Z(-1) + D(Z).

Levels Equation
Case 3: Unrestricted Constant and No Trend
Prob.
0.0091
0.1441

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

-2.858283
1.514708

0.617786
1.332345

-1.765809
2.018113

LINV
LWR

) EC = LTCHO - (-1.7658*LINV + 2.0181*LWR

المصدر :مخرجات برنامج Eviews

نالحظ من الجدول السابق أخذ معامل تصحيح الخطأ لقيمة سالبة ومعنوية عند  6حيث يقدر بـ
( )-0.2228وهو ما يعني أن  22.28من أخطاء األجل القصير يتم تصحيحها في سنة واحدة
أو بتعبير آخر فإنه للعودة إلى الوضع التوازني في األجل الطويل يلزم  4.49سنة (وهي مدة
طويلة).
إن النموذج المقدر يدفع باتجاه إقرار أن األجور الحقيقية ) (Wrليس لها تأثير على معدل
البطالة في الجزائر على في المدى الطويل (احتمالية الخطأ في مقدرته تقارب .)14.41
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عالقة البطالة باألجور يف اجلزائر ،دراسة قياسية باستخدام منهجية االحندار الذاتي للفجوات

د.مسعود ميهوب

الزمنية املوزعة  ARDLللفرتة)2017 -1990( :
 -5مناقشة النتائج:

كمحصلة لما سبق فإن النتائج المتوصل إليها تدفع باتجاه القول بأن حجم البطالة في
الجزائر ال يتأثر بالصدمات التي تُحدثها التغيرات في األجور اإلسمية والحقيقية ،وان كان هناك أثر
فهو لحضي ومؤقت وبالتالي عديم اإلستمرار ،وهو ما يؤدي إلى اإلعتقاد بأن التغيرات في
مستويات األجور ليست بالكافية لتجعل من دالة البطالة أكثر استجابة ،كما ويدفع إلى اإلعتقاد
سيعطي الحكومة
بتحقق نظرية األجور التعاقدية في الجزائر خالل الفترة المدروسة وهو ما ُ

الجزائرية هامش للمناورة لتستغل أدوات السياسة النقدية والمالية لمواجهةالظروفاإلقتصادية

إحداثأثاريجابيةعلى المتغيرات
ا
وتقلباتهاخالاللمراحاللتيتمربهاالدورة التجاريةممايتيحلتلكالسياساتإمكانية
الحقيقية وبشكلخاصمستوىاإلنتاج والتوظيف  -هذا لو كانت اآللة اإلنتاجية مرنة -لكن بوجود آلة
انتاجية معطلة فإن أي إجراءات ال تمثل سوى تأجيل لألزمة االقتصادية.
إن اإلصالحات االقتصادية المعتمدة وبرامج اإلنعاش االقتصادي المقررة لم تؤدي على نحو
مرغوب إلى خلق آلة إنتاجية فعالة وقادرة على خلق طلب عمل حقيقي يؤدي في نهاية المطاف
إلى عالقة معنوية بين األجور ومعدل البطالة ،فبرامج اإلنعاش االقتصادي اتجهت نحو تنمية
جانب الطلب الكلي الفعال (النظرية الكينزية) وبالتحديد رأس المال اإلجتماعي والبنية التحتية وفق
استراتيجية النمو الالمتوازنلهيرشمان وهو ما يبينه الجدول الموالي:
الجدول رقم  :06مخصصات برامج اإلنعاش اإلقتصادي
البيان

و :مليار دج

تراخيص البرنامج
 2009-2005

2014-2010



2004-2001



40.5

6688.7

31.5

إجمالي الدعم الموجه لألشغال
الكبرى
إجمالي الدعم الموجه للموارد
البشرية
دعم التنمية االقتصادية

210.5

40.1

1703.15

10511

49.5

90.2

17.2

1908.5

45.5

7.7

65.4

12.4

337.2

8

1635

تطوير الخدمة العمومية

158.9

30.3

253.9

6

2399.2

11.3

اإلجمــــالي العــــــــام

525

100

8705

100

21234

100

المصدر -1:رئاسة الحكومة ،البرنامج الرباعي ( )2004-2001لدعم اإلنعاش اإلقتصادي ،أفريل ،2001
ص.49
 -2بيان اجتماع مجلس الوزراء ،برنامج التنمية الخماسي  24 ،2014-2010ماي .2010
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د.مسعود ميهوب

3- World Bank, A Public Expenditure Review, Report N° 36270-DZ, 15 August

2007, p2.

إن الخلل في المنهج التنموي المعتمد أدى إلى تراجع آداء القطاعات اإلنتاجية وعلى رأسها
قطاع الصناعة التحويلية المنوط به زيادة الطلب في سوق العمل وبالحد الذي يقلص معدل البطالة
إلى المعدل الطبيعي ،والجدول الموالي ُيبين نمو الصناعة التحويلية خارج المحروقات:

الجدول رقم  :07تطور معدل النمو الحقيقي للصناعات المعملية للفترة (.)2017-2001
الوحدة% :
الفروع

2001

2004

2007

2009

2012

2014

2017

الصناعات الغذائية

12.5-

15.7-

2.1-

9.1-

2.6-

7.2

7

المناجم

2.9-

1-

8

3.4

5.6-

6.6

9.8-

الصناعات الكيميائية

3.1-

1.8-

4.4-

2

1.5

3.4-

8.7-

الصناعة النسيجية

14.7-

14.8-

2.1-

9.1-

12.7-

0.3-

1.6

صناعة الجلود

0.5-

12

4.8-

12-

8.1

12.6

9.5-

صناعة الخشب والورق

13.1-

4.3-

6.8-

21.4-

11.5-

6.9-

11.8

11

0.6

8.9-

6.4

7.5

11.4-

5

5.8

6

7.2

12.1

8

صناعة الحديد والبناء
والميكانيك
الطاقة والمياه

5.5
7.1

المصدر :من إعداد الباحث باإلعتماد على تقارير بنك الجزائر .2017 ،2014 ،2010 ،2005

إن التراجع في آداء القطاعات اإلنتاجية وبالتحديد قطاع الصناعة التحويلية ساهم إلى حد
كبير في تسجيل فائض عرض عمل وبالحد الذي جعل من األجور غير مرنة للتأثير في سوق
الشغل ،وحتى القطاعات التي انتعشت في فترة اإلصالحات وبرامج اإلنعاش االقتصادي تشبعت
ولم تعد قادرة على استيعاب المزيد من العمالة وهو ما يوضحه الجدول الموالي:
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عالقة البطالة باألجور يف اجلزائر ،دراسة قياسية باستخدام منهجية االحندار الذاتي للفجوات
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الزمنية املوزعة  ARDLللفرتة)2017 -1990( :

لوحدة:

الجدول رقم  :08توزيع العمالة على القطاعات اإلقتصادية للفترة ()2014-2001
ألف عامل
البيان

قطاع الفالحة

قطاع الصناعة

قطاع البناء واألشغال
العمومية

قطاع الخدمات (اإلدارة ،النقل
واإلتصاالت والتجارة وخدمات
أخرى)

الحجم

النسبة

الحجم

النسبة

الحجم

النسبة

الحجم

النسبة

2001

1328

25,54

503

9,67

803

15,45

2565

49,34

2002

1438

26,33

504

9,23

860

15,75

2660

48,7

2003

1565

27,26

510

8,88

907

15,8

2759

48,06

2004

1617

27,06

523

8,75

977

16,35

2859

47,84

2005

1683

27,05

527

8,47

1039

16,7

2973

47,78

2006

1780

27,31

525

8,06

1160

17,8

3052

46,83

2007

1842

27,12

522

7,69

1261

18,57

3166

46,62

2008

1841

26,29

530

7,57

1371

19,58

3260

46,56

2009

1242

13,11

1194

12,6

1718

18,14

5318

56,14

2010

1136

11,69

1337

13,8

1866

19,21

5377

55,34

2011

1034

10,77

1367

14,2

1595

16,62

5603

58,37

2012

912

8,968

1335

13,1

1663

16,35

6260

61,55

2013

1141

10,58

1407

13

1791

16,6

6449

59,78

2014

889

8,691

1290

12,6

1826

17,85

6224

60,85

المصدر:من إعداد الباحث باإلعتماد على تقارير بنك الجزائر .2014-2010-2005

إن تركز الطلب على العمالة في قطاعي الخدمات والبناء واألشغال العمومية جعل معدل
البطالة ال يتنازل عن حدود الـ  10تقريبا رغم مضاعفة المخصصات المعتمدة لبرامج اإلنعاش
االقتصادي خصوصا البرنامج الخماسي الثاني لتوطين النمو ( )2009-2005وهو ما أعطى
الفرصة المواتية لتحقق نظرية األجور التعاقدية (وجود فائض عرض في العمل).
خاتمة:
إن اتجاه مسار التنمية في الجزائر خالل فترة اإلصالحات وبرامج اإلنعاش االقتصادي
نحو القطاعات غير اإلنتاجية في تطبيق واضح إلستراتيجية النمو الالمتوازنلهيرشمان أدى إلى خلل
هيكلي كبير مس اإلقتصاد الجزائري وساهم في نمو القطاعات المستفادة من التوجهات الجديدة فيما
تراجع آداء القطاعات اإلنتاجية وعلى رأسها قطاعي الفالحة والصناعة التحويلية خارج قطاع
المجلة الدولية للدراسات االقتصادية -العدد الخامس ،فيفري -شباط  -2019المركز الديمقراطي العربي-برلين-ألمانيا
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الزمنية املوزعة  ARDLللفرتة)2017 -1990( :

د.مسعود ميهوب

المحروقات ،هذه القطاعات األخيرة التي كان يفترض بها تغطية الطلب المحلي المتزايد خصوصا
ما تعلق بجانب الرفع من طاقة التشغيل وما يترتب عنها من تراجع لمعدالت البطالة التي ما لبثت
أن أخذت حد معين لم تتراجع عنه رغم الجهود المبذولة في ذلك ،لذلك فمعدل البطالة يبقى رهين
التدخل الحكومي الموفر لإلستثمارات في القطاعات المراد توجيه التنمية نحوها ،وهذا باستغالل
الوفرة المالية التي خلقتها أسعار البترول العالية ،هذه الوضعية التي لم ترفع من الطلب على العمل
إلى مستوى مناسب ،لذلك فقد تم تحييد دور األجور في تحقيق التوازن داخل سوق العمل وتحقق
أصول نظرية األجور التعاقدية ،هذه الوضعية التي ال يمكن تغييرها إال بتنمية القطاعات اإلنتاجية
وهي المهمة الموكلة إلى االقتصاد الجزائري في المرحلة القادمة (مرحلة التنويع اإلقتصادي) حيث
يمكن اعتبار تأثير األجور في سوق الشغل كأحد المؤشرات المهمة لنجاح أو فشل السياسات
االقتصادية المتبعة.
المراجع:
 -iعبد هللا بلوناس ،البطالة والتشغيل في الجزائر بين الطرح النظري والواقع العلمي للفترة  ،2004-1985ورقة
عمل مقدمة للندوة العربية "البطالة ،أسبابها ،معالجتها وأثرها على المجتمع" ،جامعة سعد دحلب البليدة ،الفترة 26
إلى  28أفريل  ،2006ص .117

- iiرمزي زكي ،اإلقتصاد السياسي للبطالة ،المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت ،1997 ،ص.17

 -iiiناصر دادي عدون وعبد الرحمان العايب ،البطالة واشكالية التشغيل ضمن برنامج التعديل الهيكلي لإلقتصاد،
ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،2010 ،ص.45

 -ivأنظر :باري سيجل ،النقود والبنوك واإلقتصاد ،ترجمة طه عبد هللا منصور وعبد الفتاح عبد الرحمان ،دار المريخ
للنشر ،الرياض ،1988 ،ص.614

 -vيشير كل من  Peter N . Hessو Clark G. Rossأنه عندما يسود معدل البطالة الطبيعي وتتوازن أسواق العمل
تكون توقعات العمال بشأن المستوى المتوقع لألسعار مساوية للمستوى الفعلي أو المتحقق لألسعار ،وهو ما يؤدي

إلى عدم وجود ما يدفع العمال إلى تغيير مستوى أجورهم .أنظرPeter N . Hess and Clark G. Ross, :
Principles of Economics : an analyticalapproach, West PublishingCompany, New York , 1993,
P 543.

 -viمحمد طاقة وحسين عجالن حسن ،اقتصاديات العمل ،إثراء للنشر والتوزيع ،الشارقة ،2008 ،ص52

 -viiمحمد الشريف إلمان ،محاضرات في النظرية اإلقتصادية الكلية "نظريات ونماذج التوازن والالتوازن" ،ديوان
المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،2003 ،ص.93
 -viiiأسامة الدباغ ،البطالة والتضخم المقومات النظرية ومناهج السياسة اإلقتصادية ،األهلية للنشر ،ط ،1األردن،
 ،2006ص.407
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الزمنية املوزعة  ARDLللفرتة)2017 -1990( :

 - -ixفي ما يخص مدلول نماذج األجور التعاقدية بالنسبة إلى السياسة اإلقتصادية نجد أن فيشر يفترض أن
األطراف المختلفة في هذه الصيغة تدخل في ارتباط تعاقدي يغطي في العادة مدة من الزمن أطول مما تحتاجه
السياسة المالية أو النقدية لمواجهة الظروف اإلقتصادية وتقلباتها خالل المراحل التي تمر بها الدورة التجارية مما

يتيح لتلك السياسة إمكانية إحداث أثار إيجابية على المتغيرات الحقيقية وبشكل خاص مستوى اإلنتاج والتوظيف،

للمزيد أنظر:
S.Fischer. long-term contracts, Rational Expectations and the Optimal Money Supply
Rule, journal of political economy, Vol 85, N°1, The University of Chicago Press
(February 1977).

المالحق:
 -1اختباراتاإلرتباط الذاتي وتوزيع البواقي والتغير الهيكلي لنموذج تأثير األجور اإلسمية على معدل
البطالة:
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Prob. F(2,20) 0.4908

F-statistic 0.737585

Prob. Chi-Square(2) 0.3956

Obs*R-squared 1.854682

5

Series: Residuals
Sample 1991 2017
Observations 27
8.70e-16
0.021293
0.139586
-0.155808
0.089432
-0.337885
1.888356

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis
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 دراسة قياسية باستخدام منهجية االحندار الذاتي للفجوات،عالقة البطالة باألجور يف اجلزائر

مسعود ميهوب.د

)2017 -1990( : للفرتةARDL الزمنية املوزعة
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 1.347435

Prob. F(2,20) 0.2825

Obs*R-squared 3.206077

Prob. Chi-Square(2) 0.2013
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ألمانيا-برلين- المركز الديمقراطي العربي-2019  شباط- فيفري، العدد الخامس-المجلة الدولية للدراسات االقتصادية

دور العناقيد الصناعية في تفعيل العالقات التشابكية بين املشروعات الصغرية
واملتوسطة واملؤسسات الكبرية
مناذج عاملية رائدة يف اجملال مع االشارة اىل جتربة اجلزائر

د.رزيقة تباني
د.ملياء عماني
د.رزيقة تباني

دور العناقيد الصناعية في تفعيل العالقات التشابكية بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة
والمؤسسات الكبيرة -نماذج عالمية رائدة في المجال مع االشارة الى تجربة الجزائر
The role of industrial clusters in activating the interconnections between
small and medium enterprises and large institutions
Leading global models in the field with reference to Algerian experience

د.منى مسغوني  /جامعة الشهيد حمه لخضر .الوادي .الجزائر
د.لمياء عماني /جامعة قاصدي مرباح .ورقلة .الجزائر
د.رزيقة تباني /جامعة باجي مختار .عنابة .لجزائر

ملخص :

تهدف هذه الدراسة الى البحث في اهمية العناقيد الصناعية في تفعيل العالقات التشابكية بين المؤسسات ،وكيف

يمكن لها ان تدعم وتعزيز التوجه نحو التكامل بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الكبيرة .هذا
تزيدت أهميته في ظل تبني معظم دول العالم اليوم برامج تنموية قائمة على دعم التجمعات الصناعية
الموضوع الذي ا

للرفع من مستوى النمو وتحسين التنافسية .وقد تم االعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في تحليل
االسس النظرية ذات الصلة بالموضوع ،ومع تشخيص التجمعات الصناعية العالمية كنموذج باإلشارة الى حالة
أثر بالغا للعناقيد الصناعية في تنظيم وتحفيز عالقات الشراكة بين
الجزائر .وقد توصلت الدراسة الى أن هناك ا
المؤسسات السيما تلك التي تعمل في نفس القطاع ،ويتجلى ذلك بوضوح في تبني العديد من هاته المؤسسات عقود
العناقيد تمنح للمؤسسات الصغيرة مناولة او التزويد الخارجي او التحالف االستراتيجي لتصدي للمنافسة .كما ان

والمتوسطة ميزات محددة ومهمة تتيح لها الفرصة ان تبلغ مستويات من الكفاءة في األداء والقدرة التنافسية خاصة إذا
أقامت عقود شراكة مع المؤسسات الكبيرة.
الكلمات المفتاحية :عناقيد صناعية ،تعاقد من الباطن ،تزويد خارجي ،تحالف استراتيجي ،مؤسسات صغيرة
ومتوسطة ،مؤسسات كبيرة.
Abstract : The aim of this study is to investigate the importance of industrial clusters in
activating relationships between institutions and how they can support and promote the trend
towards integration between SMEs and large firms. This topic has become increasingly important
as most countries around the world are adopting development programs based on supporting
industrial clusters to increase the level of growth and improve competitiveness. The study was
based on the analytical descriptive approach in the analysis of the theoretical bases with the
diagnosis of global industrial clusters as a model with reference to the case of Algeria. The study
revealed that the organization and stimulation of partnership relations between institutions,
particularly those operating in the same sector, had a considerable impact on industrial clusters, as
evidenced by the adoption of a large number of institutions dealing with contracts, external
suppliers or strategic alliances to deal with competition. Clusters provide small and medium-sized
enterprises with specific and important features that enable them to achieve efficiency and
competitiveness in terms of efficiency, especially if they form partnerships with large companies.
key words : Industrial Cluster, Subcontracting, Outsourcing, Strategic Alliance, SMEs, Large
institutions.

Jel: D21 ,L24.
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د.رزيقة تباني
د.ملياء عماني
د.رزيقة تباني

مقدمة  :في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة وحدة المنافسة وتعدد اشكال الضغط البيئي ،تواجه
الصناعات الصغيرة والمتوسطة العديد من التحديات ال سيما عوائق محدودية مواردها وصغر

حصصها السوقية وعجزها عن تمويل الحمالت التسويقية المكلفة او مشاريع البحث والتنمية ،وكذا

العجز الكبير في اقتناء واستعمال التكنولوجيات الحديثة واالبتكار .يتطلب هذا األمر إعادة النظر
في مختلف خياراتها االستراتيجية التي تهدف إلى تحسين األداء وتميزه وتحقيق مزايا تنافسية تضمن

لها البقاء واالستمرار.

مع ازدياد حدة المنافسة بين دول العالم نتيجة لالنفتاح االقتصادي ،ومع تراكم الخبرات

والتجارب تبين أنه ال يمكن لكل دولة أن تنتج كل شيء وأن تنافس في كل شيء .ووجد أن الحل

األمثل لمسألة انفتاح األسواق وفقد مزايا الحماية السابقة يتمثل في التخصص ،فلكل دولة من دول

العالم تنتج سلعة أو مجموعة سلع ال يمكن مجاراتها فيها نظ ار المتالكها ميزة نسبية أو تنافسية

فيها ،حتى أكثر الدول تنوعا في المنتجات نجد لديها تركي از (تخصصا) في إنتاج سلعة ما

ومشتقاتها ،وتركز عليها وتحاول تعظيم حجم االستفادة منها .ومن هنا نشأت نظرية الميزة التنافسية

للدول ،والتي تعتمد على تنافسية صناعة أو صناعات محددة في الدولة يهيأ لها المناخ االستثماري

المناسب لالزدهار ،وتنشأ تنافسية هذه الصناعة من تكامل وترابط وتشارك جميع مكونات أنشطتها

واألنشطة المساعدة لها بشكل هرم أو عنقود "  " Clusterصناعي .

وقد حظي مفهوم العناقيد الصناعية في السنوات األخيرة بقبول متزايد لدى واضعي

السياسات التنموية في مختلف دول العالم ،وقد تبنى معظم دول العالم اليوم برامج تنمية التجمعات

الصناعية في خططها التنموية لرفع مستوى نمو وتنافسية اقتصاداتها ،حيث تسعى هذه البرامج

إلعطاء الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة نصيبها من الموارد المتاحة ،وتتطلع لتنمية
وتنويع قاعدة اإلنتاج لكل هذه الصناعات في وقت واحد .في المقابل فإن برامج وسياسات
التجمعات الصناعية تتجه لتنمية تخصص محدد ضمن صناعة معينة ،وتتعامل مع هذا التجمع
والشركات المكونة له كنظام مترابط ،وبتركيز برامج تنمية التجمعات على تخصص محدد في

صناعة معينة تتمكن من تحديد عقبات واحتياجات هذه الصناعة بدقة أكبر ،وهو ما يجعل القدرة

على تجاوز العقبات وتوفير االحتياجات أسهل ،وتعزيز العالقات التشابكية للشركات المكونة له

كنظام مترابط ،وهو ما يعزز القدرة على تجاوز العقبات وتوفير االحتياجات ،والتالي تحقيق

األهداف التنموية المطلوبة.
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د.رزيقة تباني
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مشكلة الدراسة :إن عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على نحو فردي يحقق لها اداء ليس

بالمستوى المرجو منها ،وحتى يمكن الرفع والتحسين من هذا المستوى ،ال بد من االندماج ضمن
هذه التجمعات والتفاعل مع المؤسسات الناشطة فيه خاصة الكبيرة وذات خبرة اكبر في المجال.
وعلى هذا األساس يمكن صياغة اإلشكالية البحثية التالية :ما مدى أهمية العناقيد الصناعية في
تفعيل العالقات التشابكية بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة؟  .يمكن طرح

ألسئلة االسئلة الثانوية في ما يلي :
 .1كيف تعمل العناقيد الصناعية على دعم وتعزيز التوجه نحو آليات العمل الجماعي

والتكامل بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الكبيرة؟.

 .2هل يمكن االعتماد على هذا التوجه في الجزائر كاستراتيجية لتنمية هذا القطاع كنموذج

تنموي فعلته الكثير من الدول وكانت رائدة في ذلك؟

أهمية الدراسة  :تستمد هذه الدراسة اهميتها من النتائج المتوقعة منها ،والتي يمكن أن تسهم في
تقديم دليل علمي وعملي عن اهمية العناقيد الصناعية في دعم التحالف بين المؤسسات الصغيرة

والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة .

المحور االول :العناقيد الصناعية كاستراتيجية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تعد العناقيد الصناعية بمثابة المحدد الرئيسي لتنافسية الدولة والتي تميز بتلك الصناعة ،فهي

تمثل روابط ديناميكية خلفية او امامية بين مختلف عناصر سالسل القيمة بغية تحقيق اكبر قدر

من المنافع ،وتلعب العناقيد الصناعية ادوا ار هامة في عملية التنمية االقتصادية ،خاصة فيما يخص
استيعاب الفجوة بين رؤوس االموال والموارد المتاحة ضمن المسارات وقنوات توظيفها .ولقد بدأت

معالم هذا المفهوم تتبلور في عام  1990عند قام العالم االقتصادي Michael Porter iبإصدار

كتابه المزايا التنافسية لألمم  The Competitive Advantages of Nationsحيث اثار
نظريات توطين المشروعات الصناعية ودراسة نماذج من المشروعات في عشر دول صناعية
والحظ وجود شبكة من العالقات االفقية والراسية بينها واطلق عليه بـ  .Industial Clusterومن

خالل العديد من الدراسات واألبحاث التي أجراها عن كيفية تطوير تنافسية الدول وجد أن أفضل
أسلوب لتحقيق هذا الهدف هو التركيز على سياسات االقتصاد الجزئي ،وايجاد مناخ استثماري

جاذب للشركات الصغيرة والمتوسطة ،وأن أفضل بيئة لهذه الشركات بيئة العناقيد الصناعية.
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د.رزيقة تباني
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أوال  :مفهوم العناقيد الصناعية والعوامل التي تقود عملية نموها
تزايد االهتمام العالمي بالتجمعات والمناطق الصناعية بعد بروز تجربة ناجحة عرفت باسم

(إيطاليا الثالثة) في فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الميالدي الماضي ،ففي الوقت الذي كان

فيه القسم الشمالي الغربي من إيطاليا (إيطاليا األولى) الغني تاريخيا يعاني من أزمات اقتصادية

حادة ،والقسم الجنوبي الفقير (إيطاليا الثانية) يشهد نموا ضعيفا ،استطاع القسم الشمالي الشرقي

واألوسط (إيطاليا الثالثة) تحقيق نمو سريع ،وذلك بفضل ازدهار عدد من القطاعات الصناعية التي

تسودها الشركات الصغيرة ،حيث تجمعت الشركات التي تعمل في المجال نفسه في مواقع محددة،
ومكنها هذا التجمع من اقتحام األسواق العالمية ثم تسيدها في سلع تعد تقليدية كاألحذية ،األثاث،

السيراميك ،المالبس المحبوكة وغيرها ،والحقا ومع عمليات تطوير القدرة االبتكارية ورفع الكفاءة

وتخصص العمالة أصبحت إيطاليا هي ال ارئدة في صناعة اآلالت المستخدمة في تصنيع هذه

السلع .

تعرف األدبيات االقتصادية العناقيد الصناعية بأنها" :تجمعات
 -1تعريفات حول العناقيد الصناعية ّ :
جغرافية (محلية ،إقليمية أو عالمية ) لعدد من الشركات والمؤسسات المرتبطة والمتصلة بـبعضها
البعض في مجال معين بحيث تدخل في عالقة تكامل وتشابك فيما بينها بشكل رأسي وأفقي في
جميع مراحل العملية اإلنتاجية مكونة بذلك سلسلة كاملة للقيمة المضافة للمنتج" .وحسب

"بورتر  "Porterفإن العناقيد الصناعية هي" :ظاهرة اقتصادية يتم وضعها في سياق التنافس بين
العديد من الشركات التي تتنافس وتتعاون في نفس الوقت للحصول على مزايا اقتصادية

مختلفة" ،و يضيف كل من " "Simmie

و"  ،"Sennettفإن العناقيد الصناعية هي ":تركيز

لشبكة من المنتجين في منطقة جغرافية واحدة تربطها قواسم مشتركة وتعمل تحت نفس ظروف

السوق" ii.وطبقا لـ  Doeringer et Terklفانه ليس هناك تعريف وحيد للعناقيد الصناعية

والتعريف األساسي لها هو  :أنها تركيز جغرافي للصناعات يؤدي الى تحقيق مكاسب من خالل

الموقع المشترك " .وهناك نوعان أساسيان من العناقيد الصناعية حيث نجد عناقيد مندمجة بشكل

رأسي وهي مكونة من الصناعات التي تربط من خالل عالقة البائع /المشتري ،وعناقيد مندمجة
بشكل أفقي وهي تتكون من الصناعات الممكن أن تتشارك في األسواق العامة للمنتجات النهائية
وتستخدم تكنولوجيا متشابهة أو مهارات متشابهة للقوى العاملة أو التي تحتاج الى موارد طبيعية

متماثلة.
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يمكن القول أن العناقيد الصناعية هي عبارة عن تجمعات جغرافية محلية ،اقليمية أو عالمية
لمجموعة من الشركات والمؤسسات المرتبطة والمتصلة ببعضها البعض في مجال معين ،مما
يجعلها تمثل نظاما متكامال من األنشطة الالزمة لتشجيع وتدعيم التنافسية .وهي بذلك iiiسلسلة
مترابطة من الصناعات ،سواء من حيث مدخالت اإلنتاج أو التكنولوجيا المستخدمة أو المستهلكين
أو قنوات التوزيع ،والتي تشكل السلسلة الكاملة للقيمة المضافة ،حيث تتشابك هذه الصناعات مع

الهيئات ذات الصلة في عالقات تعاون وعمل متبادل خلفية وأمامية قوية ضمن العنقود الصناعي

الذي تُكونه .فالعنقود الصناعي يمثل السلسة الكاملة للقيمة المضافة ،حيث تتشابك هذه الهيئات في
عالقات تعاون وعمل خلفية وامامية قوية ضمن العنقود الصناعي الذي تكونه.
 -2أنظمة التكامل في العنقود الصناعي  :من خالل العالقات التعاقدية بين المؤسسات المكونة

للعنقود تتشكل سلسلة تعرف بسلسة االبتكارات  Innovation Chainوهي تعني التعاون بين
المشات والجامعات ،ومراكز األبحاث ومنظمات الصناعات الداعمة ،والمجالس المحلية والحكومية

بالشكل الذي يحقق اهداف التنمية الصناعية للدولة ،حيث يؤدي الى زيادة االبتكارات وتحقيق
افضلية للصناعة وتحقيق قدرات تنافسية عالية .ivوالعوامل التي تقود عملية نمو العناقيد الصناعية

تتمثل في التسابق بين الشركات المنافسة ،اقتصاديات التكتل ،مهارات القوى العاملة نقل تكنولوجيا

نقل المعرفة البنية التحتية  .الشكل رقم ( )1يقدم لنا تفاصيل أكثر لمختلف األنظمة المتفاعلة مع
بعضها البعض في ظل مفهوم العناقيد الصناعية .

الشكل رقم (  : )1أنظمة التكامل في العنقود الصناعي
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المصدر :محمد طرشي ،العناقيد الصناعية كمدخل لتعزيز مكانة المؤسسات ص.و.م في االقتصاد
الجزائري  ،األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية ،قسم العلوم االقتصادية والقانونية( ،الجهة
الصادرة غير متوفرة) ،العدد  2 ،13جانفي  ،2015ص.8

 -4خصائص العناقيد الصناعية  :للعناقيد الصناعية عدة مميزات وسمات ،نذكر أهمها فيما يلي:v
تجمع جغرافي لشركات تربطها عالقات في سلسلة القيمة ،إذ يمكن أن تكون عالقات رأسية
 هي ّ
(أمامية وخلفية) وكذا أفقية مبنية على تبادل السلع والخبرات والموارد البشرية.
 تتمثل الترابطات األفقية في كونها عبارة عن عالقات تتم ما بين مؤسسات تكون في نفس المرحلة
اإلنتاجية ،أما الرأسية (األمامية والخلفية) فتكون في مراحل مختلفة من العملية اإلنتاجية؛

 تتمتع ب قدرتها على إيجاد موردين محليين لمدخالت اإلنتاج وبتكلفة أقل نسبيا من استيرادها ،مما
سيؤثر إيجابيا على القدرة التنافسية للصناعة على مستوى األسواق المحلية والعالمية؛

 تتطلب شبكة من المؤسسات والجامعات والمعاهد العامة والخاصة ،التي تساند الكيانات االقتصادية
المختلفة ،والتي يعتبر وجودها من أهم العوامل التي تساعد على تعزيز تنافسية أعضاء السلسلة

العنقودية.

ثانيا  :آلية عمل العناقيد الصناعية والعالقات الصناعية التشابكية داخل العنقود الصناعي
 -1الية عمل العناقيد الصناعية  :تقوم فكرة آلية عمل التجمع الصناعي على أربعة مبادئ أساسية
هي :التركز الجغرافي ،والتخصص ،واالبتكار ،والمنافسة (التعاون) ،ومن خالل تضافر هذه

المبادئ يمكن للتجمع أن يصل للتنافسية المطلوبة .وفيما يلي شرح لهذه المبادئ وطريقة عملها
وتأثيرها في التجمع والشركات العاملة فيه :

 التركز الجغرافي  :هو أول مبدأ تقوم عليه آلية عمل التجمعات الصناعية حيث تجتمع الشركات
في مكان ما نتيجة لوجود ميزات ملموسة وتشمل الموارد الطبيعية أو البنية التحتية .وذلك رغبة

في خفض التكاليف ،والحصول على مزايا الحجم ،أو لوجود المتخصصين في دعم عوامل اإلنتاج
من موردين وماليين وتقنيين وعمالة ماهرة وتكنولوجيا .أو رغبة في القرب من األسواق واالستجابة

لرغبات الزبائن وأذواقهم من خالل االحتكاك المباشر بهم والذي قد يقود إلى تطوير اإلنتاج وهو

ما يخلق مزيدا من الطلب ،أو رغبة في االستفادة من الميزات غير الملموسة Soft Aspects

والتي تتمثل في الحصول السريع على المعلومات عن المنتجات الجديدة وعن طرق اإلنتاج
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والتكنولوجيا الحديثة واألسواق ،ورغبة في االستفادة من رأس المال االجتماعي الذي يسهل
الحصول على المعرفة وتبادل المعلومات وعمليات التعليم والتطوير وتوسيع العالقات .vi

 التخصص  :التجمع الفاعل بحاجة إلى شركات قوية في تخصصها تتكامل مع بعضها في
إنتاج منتجات أكثر تخصصا وتمي از ،وبمقدار ما تكون هذه الشركات متمكنة من تخصصها
وسباقة في طرح وتطوير منتجاته بقدر ما يكون التجمع قاد ار على النجاح .إال أن هذا ال يعني أن

ينغلق التجمع على نفسه ،فارتباطه بعالقات مع تجمعات أخرى قد يعمل على تطوير هذا التجمع
وربما يثمر عن إيجاد منتجات وتجمعات جديدة متخصصة فيها ،مثال ذلك علم التكنولوجيا

الحيوية والذي هو نتيجة تعاون عدة تجمعات وتخصصات هي العلوم الطبية وعلم األغذية

والزراعة والبيئة .vii

 االبتكارات  :وهي المقياس الحقيقي لحيوية التجمع وتنافسيته ،فعندما تبتكر شركة منتجا ما
يسارع المنافسون للبحث عن إنتاج منتج منافس بينما يقوم المقلدون بإنتاج المنتج نفسه بتكلفة أقل
وقد يتضمن ذلك قليال من التحسينات على المنتج .هذا الوضع يدفع الشركة المبتكرة إلى تطوير
منتجاتها أو ابتكار منتجات جديدة للتغلب على المنافسين والمقلدين ،وهكذا تستمر هذه الدورة وهو

ما يؤدي إلى مزيد من االبتكارات ويحقق تنافسية. viii

 المنافسة  :المنافسة بين الشركات من أهم مبادئ التجمع وهو الذي يحافظ على زخم النشاط
فيه ،فالتنافس بين الشركات هو الحافز الذي يدفعها نحو البحث عن المزيد من االبتكارات
وتطوير المزيد من التقنيات ،وهو ما يؤدي إلى إيجاد تخصصات ونشاطات جديدة ،وينشط حركة

البحث العلمي ،كما أنه يسهم في رفع مستوى كفاءة القوى العاملة نتيجة زيادة الطلب عليها وعلى

برامجها التدريبية ولمحدودية المنافسة أثر سلبي في تنافسية التجمع وتكلفة الكثير على المستوى
البعيد حيث يقل عدد الشركات والوظائف ومستوى التقدم التكنولوجي. ix

 التعاون  :ان نمو شركة ناجحة وتنافسية يحفز الطلب من قبل هذه الشركة على منتجات
الشركات الموردة لها ،ومع تطور التجمع تتعزز عالقات التبادل بين شركاته وكذلك المنفعة .كما

أن الروابط التي يوجدها التجمع بين بعض الشركات من خالل التحالفات واإلنتاج المشترك يعود

عليها بنفع أكبر من عملها مستقلة من خالل مشاركتها في منتجات جديدة وخفض تكاليف اإلنتاج
أو رفع الجودة أو الحصول على أسواق وعمالء جدد.x
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المحور الثاني  :تعظيم دور العناقيد الصناعية من خالل تفعيل التكامل بين المشروعات الصغيرة
والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة
اوال  :حاجة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الى التكامل وابرام عقود شراكة مع المؤسسات
الكبيرة
تشير الدراسات والتقارير إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد تسهم بنحو  % 25إلى 35

 %من الصادرات العالمية للمواد المصنعة ،كما تشير تقديرات منظمة التنمية والتعاون االقتصادي
إلى معدل مساهمة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في صادرات دول المنظمة تبلغ حوالي %26
من إجمالي الصادرات ،وتحتل الصناعات الصغيرة والمتوسطة االيطالية المركز األول بنحو %53

باعتبارها او من قام بانشاء العنقود الصناعي ،تليها الدنمارك وسويس ار بنحو  % 46و %40على
التوالي ،ثم السويد بنحو  ،%30و % 26في هولندا .أما في اليابان فان مساهمة الصناعات
الصغيرة والمتوسطة ال تتجاوز  .% 13.5وبلغت مساهمتها في صادرات بعض الدول اآلسيوية

معدالت عالية جدا ،حيث قدرت بـ  % 60في الصين ،و  % 56في تايوان و % 40في كوريا

الجنوبية .xiكل هذه المؤشرات تدل على االهمية البالغة لهذا القطاع كذا مساهمته الفعالة في التنمية

؛ اال انها يواجه هذا القطاع العديد من العراقيل والصعوبات تبدا من فترة التفكير والدراسة
بالمشروع ،وانتهاء بالجوانب اإلنتاجية والتسويقية ،عالوة عن المسائل المرتبطة بالجوانب القانونية

والبنيوية وغير ذلك  ،حيث انها تضعف من مساهمته واداءه و قدرته على المنافسة .وهذا ما جعل
واضعي السياسات والتوجهات االستراتيجية البحث في المناهج والبرامج التي تدعم وتأهل هذه

المؤسسات لمواجه الصعوبات والمشاكل.

يمكن تصنيف أهم المشكالت والمعوقات إلى مجموعتين رئيسيتين xiiوقفا لظروف البيئية المحيطة

بها كما يلي :

 -1معوقات البيئة الخارجية  :تعاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من عدة مشاكل والناجمة عن
البيئة الخارجية التي تنشط فيها ،والتي تتمثل في الجوانب التالية :

 -1عدم وجود قانون موحد للمؤسسات يضع تعريفا محددا لها ،وينظم نشاطاتها ويقدم لها
التسهيالت في ميادين الترخيص والتمويل ،باإلضافة إلى عدم استقرار التشريعات التي تنظم

النشاطات االستثمارية.
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 -2غياب االتحاديات النوعية الخاصة التي تربط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،وتسهر على
تعزيز مواقفها التنافسية ومساعدتها في إجراء الدراسات والبحوث التسويقية عن مصادر المواد
األولية والتقنيات المطلوبة ،واألسواق المستهدفة لتصريف المنتجات فيها.

 -3ضعف البنية التحتية في العديد من الدول العربية ،والمتمثلة بقصور قطاع الخدمات خاصة في
مجاالت النقل والكهرباء والمياه والتخزين واالتصاالت والتمويل والتسويق وقواعد المعلومات وغيرها.

 -4عدم مراعاة التوزيع الجغرافي بالنسبة النتشار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واالستثمارات،

حيث يالحظ تركيزها في المناطق الرئيسية عل حساب المناطق النائية ،والتي تحرم من فرص

االستثمار وتشغيل العمالة وتحقيق المنافع واإليرادات ،وخاصة إذا توفرت المواد األولية المطلوبة

في هذه المناطق.

 -5تركيز تقديم الخدمات المصرفية على المؤسسات الكبيرة ،إضافة إلى أن البنوك ال تسهم بشكل
فعال في تقديم الدراسات الفنية إلدا ارة المشاريع وتشترط ضمانات يصعب تقديمها ،مما يدفع تلك

المؤسسات لالتجاه نحو أساليب التمويل غير الرسمي المكلفة.

 -6عدم توفر قاعدة البيانات والمعلومات الكافية عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،والتي تساعد
في حال توفرها في إعداد السياسات واالستراتيجيات الخاصة بتطوير هذا النوع من المؤسسات ،من

النواحي اإلنتاجية والتسويقية والتمويلية وغيرها.

 - 2معوقات البيئة الداخلية  :وتتمثل العوائق البيئية الداخلية لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في
ما يلي :
 -1عدم اإللمام الكافي بالمعلومات ذات الطابع :الفني-التقني ،وجودة المنتجات وسياسات
تسعيرها ،وشروط وظروف المنافسة الداخلية والخارجية ،مما يؤدي إلى إمكانية شراء اآلالت غير

المتطورة وذات اإلنتاجية المنخفضة مما يؤدي في زيادة تكلفة اإلنتاج واضعاف قدرته على
المنافسة.

 -2ضعف الكفاءات والمهارات اإلدارية والفنية وعدم اهتمامها بالجوانب الخاصة بالتدريب والتأهيل

البشري المناسب.

 -3تدني مستوى إنتاجية العمل نتيجة لغياب التخطيط العلمي ،واالستخدام غير الكافي للطاقات
المتوفرة ،وعدم القدرة على المتابعة ومراقبة جودة اإلنتاج وتصحيح الخلل واالنحراف في الوقت

المناسب ،مما يؤدي إلى تقديم منتجات غير قادرة على تلبية متطلبات األسواق.

 -4عدم االلتزام الكافي باألصول والقواعد المحاسبية واعداد الموازنات التقديرية والنهائية ،وتطبيق

مبادئ محاسبة التكاليف الفعلية والمعيارية.
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ثانيا  :احالل الشراكة محل التنافس كخيار استراتيجي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
في ظل الظروف االقتصادية المتميزة بالتقلب وظهور المخاطر التي تهدد المؤسسات الصغيرة

والمتوسطة في بقائها واستم ارريتها ،يجد اصحاب هذه الصناعات ضرورة احالل التحالف والتعاون
محل المنافسة ،والبحث عن الشراكة بمنأى عن مخاطر المنافسة الشرسة كحل استراتيجي .ومن
المكاسب التي يمكن ان تجنيها هذه الصناعات من خالل ابرام عقود التحالف ما يلي:xiii

 .1تمكين األطراف المتحالفة من اكتساب القدرات تنافسية التي تمكنهم من مجابهة المنافسة:
حيث هدف التحالف الحصول على مهارات اضافية( التموين ،االنتاج ،االبتكار ،التسويق ،التسيير

المالي ،تحسين طرق االتصال ،اكتساب تكنولوجيات حديثة) ،تسمح لهم بمواجهة المنافسة وتكسب
هذه الصناعات مجاالت اوسع في النشاط ودخول االسواق.

 .2االستفادة من التحالف في دخول الى االسواق الدولية  :تعمل الصناعات التي تسعى الدخول

الى االسواق الدولية الى ابرام تحالفات مع صناعات اخرى ،كي تساعدها على تحقيق هذا الهدف،

فبعض العمليات االدارية تتطلب تكاليف عالية ال تقوى عليها الكثير من الصناعات.

 .3المشاركة في المخاطر :مع تزايد المخاطر الناجمة عن االزمات المالية واالقتصادية العالمية
يعتبر التحالف وسيلة من وسائل تقليل المخاطر التي تعترض لها هذه الصناعات ،خاصة منها

المخاطر المرتبطة بتزايد حدة المنافسة وصعوبة اقتحام األسواق الدولية .فارتفاع تكاليف انجاز

المشاريع وقلة المناولة الصناعية او انحصارها قي قطاعات محددة يقتضي من هذه الصناعات

ابرام اتفاقيات تحالف مع مثيالتها.

 .4التحالف والحد من المنافسة الشرسة بين المتنافسين  :باعتبار ان التحالف يقوم بين االطراف
المتحالفة فان ذلك يؤدي ال محالة الى التخفيف من حدة المنافسة بين تلك االطراف.

 .5تخفيض تكلفة اداء النشاط التجاري للحلفاء  :يتحقق ذلك بسبب الوفرات المالية التي تنتج
بالتخلص من االزدواج والقضاء على الوقت الضائع واالنشطة التي ال تعظم قيم النشاط.
 .6الحصول على مزايا تنافسية  :حيث يؤدي التركيز على قضايا العمل االساسية الى عملهم معا
لتحسين منتجاتهم وتميزها عن منتجات الصناعات المنافسة .كما يمكن التخلص من التكاليف غير
الضرورية لتحسين قدرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة على المنافسة السعرية.

 .7ارضاء العمالء والزبائن  :وهذا من خالل تحسين جودة السلعة التي عادة ما يشتكي منها
الزبون في المنتجات المصنعة من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،ويكون ذلك من خالل

تعاون الحلفاء ودمج قدراتهم وتوجيهها لخدمة العمالء.
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 .8تحقيق جملة من االمتيازات التسويقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :كتقليص ميزانية
التسويق االولية كتكلفة الدخول الى االسواق ،واضافة الى ان التوزيع يكون ضمن قنوات الشركة

الحليفة .وتعزيز المعرفة بالسوق المراد دخولها ضمن المعلومات المتوافرة لدى الشركة الحليفة.

كما يمكن لصناعات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق عدة مزايا من خالل احالل التحالف والشراكة

محال المنافسة

xiv

:

 االنتقال الى تصنيف الصناعات الكبرى ،ومواجهة المنافسة خاصة في القطاعات واالسواق
شديدة المنافسة ،والتوسع في االسواق وزيادة االنتاج.

 تبادل الخبرات والتقنيات بين اطراف التحالف ،وتوفير تمويل اضافي قد يساعد على تنفيذ
استراتيجيات جديدة.

 تقديم احسن خدمة او منتوج للعمالء وباقل سعر ممكن ،وهذا من خالل تخفيض تكاليف
االنتاج .اضافة الىزيادة القدرة التنافسية للمتحالفين من خالل تحسين نوعية المنتجات ،وخاصة

ابتكار منتجات جديدة تسمح للمؤسسة باحتالل موقع اكبر في السوق.

ثالثا  :أهمية التكامل والشراكة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة
تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسط دو ار هاما كصناعات مغذية للمؤسسات الكبيرة ،ويتضح ذلك

مما يلي :

 أن التكامل والشراكة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة له دو ار كبي ار في تحقيق الوفورات

للصناعات المتوسطة والكبيرة من خالل التعاقد مع هذه الصناعات الصغيرة علي إنتاج العديد من

السلع ،نصف المصنعة والعديد من مستلزمات اإلنتاج ،واذا استعرضنا أمثلة لهذا التكامل والتعاقد

من الباطن بين كل من الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة نجد مثال في الواليات المتحدة

األمريكية تشتري اكبر الشركات للصناعات االلكترونية  %65.6من احتياجاتها من منشآت
صغيرة ،وفي سويس ار تعتمد الصناعات إلي حد كبير علي الصناعات الصغيرة إلنتاج المعدات

االلكترونية والساعات واألدوية.

 زيادة نسبة المكون المحلي لبعض المصانع الكبرى ،فالصناعات الصغيرة والمتوسطة تقوم بدور

تكاملي يؤدي لتنمية وتطوير القطاع الصناعي.

 تحسين استخدام طاقات الشركات الصناعية بصفة عامة وزيادة اإلنتاج والتشغيل للمنشآت

الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة.
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 ايجاد روابط بين المشروعات ذات األحجام المختلفة بعضها البعض يحسن من القدرة التسويقية
لهذه المشروعات ،ويوفر لها إمكانيات تسويق منتجاتها من المدخالت إلى المشروعات الكبيرة " تعد
صناعات قطع الغيار والمستلزمات المغذية وصناعة السيارات نموذج لهذا العنصر".

 التكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة يؤدي إلي نقل وتوطين التكنولوجيا في تلك

الصناعات.

 توليد العديد من الصناعات الصغيرة من خالل الصناعات الكبيرة وبالتالي زيادة فرص التشغيل.

 تخلي الشركات الكبيرة عن أجزاء كاملة من أسلوب إنتاجها واعتماد استراتيجية التخصص
وتقسيم العمل لرفع قدرتها التنافسية لمواجهة عولمة السوق واإلنتاج واألسعار و التسليم.

 تقليل مجاالت االعتماد على المصادر الخارجية مما يؤدي بطبيعة الحال إلى تقليل آثار

العوامل الخارجية على مستوى أداء اإلنتاج الصناعي وتعزيز الفرص السوقية لمنتجات هذه
القطاعات في األسواق الخارجية.

 -1عوامل الربط والشراكة بين المؤسسات  :الشراكة ال تتطلب قرب األطراف جغرافيا لكي

تكون ناجحة ،إنما تشير التجارب الدولية الى ان الشبكات والعالقات التعاقدية ووسائل الربط
الناجحة بين الشركات تعود بالدرجة االولى الى أهمية العوامل التالية :

 وجود إطار قانوني مالئم يحكم المعامالت التجارية ،ال سيما ما يتصل بحقوق الملكية،
وتطبيقها ،وقانون العقود ،والقانون التجاري.

ِّ
وتجمع الشركات،
 وجود مؤسسات وآليات فعالة موازية لهذا اإلطار القانوني تنشر المعلومات،
ّ
وتساعد على بناء الثقة المتبادلة بينها.
 تأسيس مراكز معرفية يمكن أن تجذب الشركات األجنبية للدخول في تحالفات مع الشركات
والجامعات.

 تشجيع برامج البحث والتطوير المشتركة مع الشركات والمنشآت األكاديمية يمكن أن يخلق
فوائض للمعرفة في بقية االقتصاد ،مما يجعله أكثر جاذبية للمستثمرين األجانب.

 تشجيع التعاقد من الباطن من خالل العطاءات الحكومية  ،الذي يمكن أن يكون أفضل
اقتصاديا من الوسائل االنتقائية ،والتي تضع حصة ثابتة من المشتريات للمشروعات الصغيرة
التي تتطلب استثمارات ضخمة في تجميع البيانات ،وتحديثها ،باإلضافة إلى م ارقبة المعامالت

والعقود.

 االستثمار في تحسين جودة الموارد البشرية بمصر من خالل النظام التعليمي والتدريبي سوف
يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين األجانب والمحليين.
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 تطوير القدرات التكنولوجية المحلية.
 توفير برامج تهدف إلى تطوير طاقات الطرف األضعف ،من خالل التدريب ،والدعم المالي،
..إلخ.

 تقديم منح موازية للعروض التي يوجد بها تعاون بين الشركات في مجاالت البحث والتطوير،
والتدريب..

 دعم برامج التوحيد القياسي واصدار شهادات بااللتزام بالمعايير لتزويد األعمال الصغيرة بما
تحتاجه لكي تصبح شريكا موثوقا به.

 -2أهم اآلليات الربط بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ضمن كيانات تكاملية
وتشابكية

تعد استراتيجيات التكامل بأنواعها (الرأسي واألفقي واألمامي والخلفي) وما يتفرع عنها جميعا من
ّ
استراتيجيات فرعية أحد أهم المداخل التي دفعت باقتصاديات الدولة نحو استثمار وتحسين أداء

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (الصناعية والخدمية وغيرها) وفي مختلف القطاعات وعلى ٍ
نحو

تعد إحدى سمات البنية االقتصادية :
اقتصادي  ،إذ أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ّ
 التحالفات االستراتيجية.
 العناقيد الصناعية.

 الترابطات والتشابكات.

 التجمعات الصناعية وحاضنات االعمال.

 التعاقد من الباطن المناولة الصناعية  ،الشراكة الصناعية.

رابعا  :العالقات الصناعية القائمة بين المؤسسات داخل العنقود الصناعي

تتكون داخله،
يرتبط العنقود الصناعي في تطبيقه بطبيعة العالقات الصناعية للمؤسسات التي ّ
والتي تتمثل أساسا في العالقات اآلتية:
 -1التعاقد من الباطن  : Subcontractingيعرف " التعاقد من الباطن " على أنه شكل من
أشكال االعتماد المتبادل ما بين مختلف المؤسسات اإلنتاجية ،حيث تقوم أحد الوحدات بإنتاج

المنتوج النهائي لصالح وحدة أخرى ،وذلك وفقا للمواصفات التي تحددها الوحدة التي يتم اإلنتاج

لصالحها .كما يمثل مفهوم التعاقد من الباطن أحد أشكال العالقات بين المنشآت في إطار العناقيد
الصناعية ،بما يمثل شبكات من الصناعات (  ، (Networksوالتي تمثل نمط العالقات األفقية

بين المنشآت.xv
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وللمناولة دور كبير في تدعيم تنافسية المؤسسات وهذا ضمن العنقود الصناعي ،نذكر منها ما
يلي

xvi

:

 التخصص والتركيز  :انجاز بعض االعمال وانتاج بعض المنتجات الجزئية لصالج
المؤسسات اخرى في اطار الشراكة تكون اكثر كفاءة وخبرة عالية في انجازها يجعلها اكثر

تخصصا وتركي از في اعمالها

 تخفيض التكاليف  :في اطار التعاقد من الباطن يقتضي تفريض انجاز بعض االنشطة
لمؤسسات ذات خبرة وكفاءة في تلك الميادين ،مما يجعلها تحصل على انجاز باقل

التكاليف.

 االستغالل االمثل للطاقات :من خالل تسخير المؤسسات طاقاتها وتستنفذها في مجاالت
وانشطة غير متخصصة وخبيرة فيها ،تفوضها الى من هو اكثر منها وتقوم بتسخير

طاقاتها تلك في مجاالت تتفوق في انجازها.

 زيادة سرعة االداء  :تنازل المؤسسة عن ممارسة بعض االنشطة لصالح مؤسسات اكثر
كفاءة يوفر لها سرعة االداء واالنجاز.

 تحسين جودة االنتاج والعمليات  :تؤدي عملية االعتماد على مؤسسات متخصصة ذات
كفاءة في انتاج عمل معين يزيد في جودة المنتج النهائي ويجعله اكثر قدرة على تلبية

حاجيات العميل.

 زيادة المرونة االنتاجية والتنظيمية  :تركيز النشاط وعمل المؤسسة ضمن العنقود يزيد من
مرونتها وقدرتها على االستجابة لمختلف التغيرات والتطورات الخارجية والداخلية.

 االستفادة من خبرة الغير  :يظهر اثر الخبرة في العمل على المنتج النهائي ،وذلك نتيجة
االعتماد في انجازه على بعض العمليات واالجزاء ذات جودة العلية التي تتمتع بها

المؤسسة القائمة باألعمال ،كما ان احتكاك المؤسسات في اطار الشراكة يجعلها تستفسد

من الخبرات التي يتمتعون بها في انجاز بعض االعمال.

 تخفيض دورة العميل :التخصص والتركيز ضمن العنقود الصناعي وفي اطار المناولة
يجعلها اكثر قدرة لالستجابة لطلبات العميل وتحقيق رغباته سواء كان ذلك من خالل سرعة

االستجابة للتغيير في رغباته وحاجاته او في سرعة تسليم الطلبيات.

 زيادة العالقات الصناعية مع الغير :التعاقد مع الباطن تعد استراتيجية طويلة االمد تدفع
بالمؤسسات الى توسيع دائرة العالقات مع االطراف الخارجية وهذا ضمن وداخل العنقود

الصناعي.
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التزويد الخارجي  :Outsourcingيشير هذا المفهوم إلى قيام الشركة األم بشراء

السلع الوسيطية أو الخدمات المساعدة -للعملية اإلنتاجية بدال من إنتاجها داخليا .وفى هذه الحالة

تقوم إحدى الوحدات الصغيرة أو متوسطة الحجم بإنتاج تلك المكونات أو تقديم تلك الخدمات

لصالح الشركة األم ،حيث يمثل التزويد الخارجي أحد أشكال العالقات الرأسية

xvii

؛

 -3التحالف االستراتيجي  :يرى كل من  ( 1995 ; Garrette B. Et Dussauge.P )xviiiبان
التحالفات االستراتيجية هي تجمعات لعدة مؤسسات مستقلة اختارت ان تقوم بمشروع او نشاط

خاص بتنسيق الموارد والوسائل والكفاءات التي لديها ،بدال من قيامها بهذا النشاط بشكل منفرد
ومستقل باستثمار مواردها ،وبالتالي تحمل المخاطر ومواجهة المنافسة على انفراد او االندماج فيما

بينها وتفقد بذلك استقالليتها او التوقف عن النشاط .كما يقصد بالتحالف االستراتيجي

xix

احالل

التعاون محل المنافسة التي قد تؤدي الى خروج احد االطراف من السوق ،فالتحالف يؤدي الى
السيطرة على المخاطر والتهديدات وتشارك التحالفات في االرباح والمنافع

الملموسة وغير

الملموسة.
والى جانب التعاقد من الباطن والتزويد الخارجي كاستراتيجية تدخل ضمن العناقيد الصناعية فان
المؤسسات الحديثة تعرف انواعا اخرى من العالقات في مجاالت التطوير التكنولوجي والتشارط في

المعلومات وبرامج التدريب ،ووهي العالقات التي تدخل تحت مسمى التحالفات االستراتيجية ،حيث
تتجه المؤسسات الى هذه العالقات لما فيه من ميزة في التشارك في تكلفة الحصول على الخدمات

الفنية والتقنية والمعلوماتية ،وبالتالي توفيال في التكاليف .ويالحظ ان هذا النوع من العالقات اصبح

يحتل اهمية كبيرة في العناقيد الصناعية المتطورة وخاصة العالمية منها ،وان ذلك يستدعي بيئة
اعمال ناضجة ومتطورة اضافة الى وجود قاعدة تشريعية وقانونية مالئمة .xxوبالتالي يمكن اعتبار

التحالف على انه اتفاق بين طرفين او اكثر يتحقق في ظل احتفاظ كل طرف من اطراف التحالف
بخصوصيته التي تجعله يتميز عن غيره من الحلفاء ،ويتم بموجب هذا التحالف االستفادة من

القدرات الذاتية لكل طرف ،بشكل يسمح لألطراف المتحالفة بتحسين قدراتها التنافسية في مجال
عملها وتفادي اوجه القصور الذي يميز عملها بشكل منفرد وخاصة ذلك القصور الموجود عند

الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
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المحور الثالث  :عرض تجارب دولية رائدة مع االشارة الى تجربة الجزائر
أوال  :عرض تجارب دولية في المجال
 -1تجربة الواليات المتحدة األمريكية (وادي السيليكون)  : Silicon Valleyيعتبر تجمع وادي

السيليكون أول تجمع للصناعات التقنية في العالم ،ويقع جنوب والية كاليفورنيا ،وقد لعب دو ار
أساسيا في قيادة الثورة الرقمية في العالم ،إذ يعد المساهم األول فـي تعاظم قوة االقتصاد األمريكي،
حيث تأتي معظم أرباح هذا التجمع من خالل االبتكارات اإلبداعية التي قدمتها الشركات الصناعية

المكونة له .ويوفر وادي السيليكون حوالي  225ألف فرصة عمل عالية التقنية ،ويعتبر متوسط
دخل العاملين بـه من أعلى متوسطات الدخول في أمريكا .xxiوقد

xxii

اصبحت هذه المنطقة تعرف

بمحطة االبتكار واالبداع في العالم ،حيث يأتيها العلماء والمبدعون من كل انحاء العالم للتأسيس

مؤسسات صغيرة خاصة في مال االعالم واالتصال ،كما انها تتميز بوجود كثافة كبيرة من

المستثمرين توفر المعاهد ومراكز البحث والجامعات خبراء متخصصين في عدة مجاالت.
-2التجربة اإليطالية (وادي التغليف)  : Packaging Valleyيوجد في إيطاليا ما يزيد عن 188

تجمعا صناعيا تتركز بشكل رئيسي في شمال شرق إيطاليا ووسطها وتنتج وتصدر العديد من

الصناعات من أهمها صناعات المالبس والسيراميك واألثاث وماكينات التغليف ،وتعتبر النسبة
األكبر من هذه التجمعات مراكز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .كما يعتبر التجمع الصناعي
المتخصص في تصنيع ماكينات التغليف والمسمى بوادي التغليف  ،Packaging Valleyوالذي

يتمركز في مقاطعة بولوجنا  Bolognaشمال ايطاليا من أشهر التجمعات الصناعية في العالم
المتخصصة في هذا النوع من الصناعات ،ويعبر أيضا من أنجح التجمعات الصناعية في ايطاليا،
ويقوم هذا التجمـع بتصدير نسبة  %58من مبيعاته خارج إيطاليا وهو ما جعل إيطاليا تحتل المركز
الثاني عالميا بعد ألمانيا في تصدير ماكينات التغليف .وتتمثل أهم العوامل التي ساعدت وادي
التميز الصناعي؛ الطلب المحلي؛ توفر الخبرات الفنية المحلية؛ توفر
التغليف على النجاح في ّ :
الشركات الرائدة ؛ الدور الحكومي؛ دور المعهد الصناعي .ومن اهم العوامل التي ساعدت على
نجاح وادي التغليف هو التميز الصناعي والطلب المحلي وتوفر الخبرات الفنية المحلية وتوفر
الشركات الرائدة في الصناعة اضافة الى الدور الحكومي من خالل انشاء مؤسسات خدمات
ألعضاء التمع ودور المعهد الصناعي في بولونجا ليتوافق مع متطلبات التجمع واالهتمام بالربط

بين برامج التعليم واحتياجات المصانع.xxiii
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 -3التجربة البرازيلية (وادي سينوس -صناعة المنتجات الجلدية)  :أدى اهتمام الحكومة
الب ارزيلية بالتجمعات الصناعية إلى وجود تجمعات متخصصة في العديد من الصناعات ،ومن أهم

التجمعات الصناعية الناجحة في الب ارزيل هي تجمعات صناعة منتجات الجلود ،والتي مكنت

الب ارزيل من أن تحتل المركز الثالث عالميا في تصدير األحذية الجلدية ،حيث ارتفعت حصتها في
السوق العالمي لتحتل حاليا المركز السادس في التصدير ،وقد ساعدت هذه التجمعات على تحقيق

نمو سـنوي لهذه الصادرات بلـغ .%24إذ ُيعتبر إقليم ريو جراند دي سول Rio Grand de Sul
اإلقليم األكثر شهرة داخل الب ارزيل في إنتاج المنتجات الجلدية حيث يساهم بنحو  %30من إنتاج
األحذية في الب ارزيل كما يساهم بنسبة  %80من صادراتها ؛ ويوجد في تجمع ما يزيد عم 1861

منشاة ويعمل  150الف عامل ،ويبلغ العائد السنوي للتصدير ما يزيد عم ملياري دوالر سنويا .xxiv

 -3التجربة الهندية في تطوير التجمعات الصناعية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

تُعتبر التجربة الهندية رائدة في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث تؤدي هذه األخيرة دو ار
كبي ار في دعم االقتصاد الهندي ،إذ تساهم بنسبة  %40من اإلنتاج الصناعي ،و  35%من

الصادرات ،ووفقا إلحصاءات منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  .وجد في الهند نحو 400

تجمـع صناعي للمنشآت صغيرة الحجم ،وأيضا يوجد نحو  2000تجمع صناعي في المناطق

الريفية والحرفية ،وبشكل عام تسهم التجمعات الصناعية في الهند بتشغيل النسبة األكبر من العمالة

الهندية.كما يوجد في الهند تجمعات صناعية كبـيرة الحجم تساهم بعضها بنسبة  90%من اإلنتاج
الصناعي للهند في بعض المنتجات مثل تجمع لودهيانا  Ludhianaلصناعة المالبس ،كما أن

النسبة األكبر من صادرات الهند من المجوهرات يتم إنتاجه في تجمع سورات  Suratوتجمع

مومبي  Mumbaiكما يشتهر التجمع الصناعي في أج ار  Agraو كولكاتا  Kolkataبتصنيع
الجلود والمنتجات الجلدية.

xxv

ثانيا  :اشكال التجمعات العنقودية في الجزائر المدعمة للعالقات التشابك بين المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة
ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر مازالت تعمل بشكل منعزل ،وال توجد روابط سواء

فيما بينها او مع مؤسسات االخرى .والمعطيات المتوفرة من خالل الدراسات التي قدمه برنامج

 Medaفي اطار تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشير الى بداية تشكل مجمعات صناعية
ذات منتجات متجانسة في بعض المناطق الجغرافية من الوطن.xxvi
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 -1تمركز االنتاج لبعض قطاعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر :من خالل
البيانات الموضحة في الجدول ادناه ،انه هناك بداية لتكوين تجمعات عنقودية مثل صناعة الحليب

في الوسط ،والتي تتمركز في المثلث بومرداس بجاية ،تيزي وزو .حيث عرفت هذه المنطقة
استقطابا لالستثمار في الصناعات الغذائية المرتبطة بالحليب ومشتقاته .حيث البعض منها تتعاون

االن في شكل شراكة مع المؤسسات كبيرة وعالمية مثل مؤسسة دانون.

الجدول رقم (  : )01تمركز االنتاج لبعض قطاعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
الصناعة

الغرب

الوسط

الحليب ومشتقاته

الشرق الجنوب

%9

%59

%32

%1

صناعة الورق

%21

%16

%37

%6

صناعة النسيج

%30

%21

%42

%7

صناعة المطاط والبالستيك

%44

%14

%22

%20

صناعة السيراميك

%25

%13

%45

%18

صناعة المواد الحمراء

%31

%19

%30

%20

الحبوب ومشتقاتها

%32

%11

%55

%12

Source: Euro - Développement, ANDPME,118

ان هذه التركيزات توحي بان تجميع الصناعات في مجاالت محددة واماكن محددة تسمح للحكومات
من وضع ميكانيزمات خاصة للرفع من االنتاج واالبداع والبحث والتطوير لصالح هذه التجمعات

والعناقيد الصناعية.

 -2تعدد مظاهر التجمعات العنقودية في الجزائر
 اقطاب التمييز /المراكز التقنية  :المراكز التقنية هي الهياكل متخصصة في قطاعاتصناعية مختلفة قائمة على مقاربة الشراكة للمساهم في ترقية االبتكار وتحسين تنافسية

المؤسسة ،وهي همزة وصل بين المؤسسات التي تنتمي لفرع صناعي معين ومراكز

ومخابر البحث العلمي .بصدور المرسوم التنفيذي رقم  17-11بتاريخ  25فيفري 2011

القاضي تم تبني المقاربة الجديدة لمرافقة المؤسسات والقائمة على انشاء مراكز تقنية

صناعية .وضمن هذا االطار تم تأسيس مركزين هما :

 مركز الدراسات والخدمات التكنولوجية لصناعة مواد البناء.
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 المركز الوطني للتكنولوجيات واالستشارة (اقتصرت خدمات هذه المركز على صناعة الجلود
والنسيج).

 -النواة نيكليوس لدعم تآزر الحرفيين :جاء هذا البرنامج في اطار التعاون الجزائري االلماني بين

الو ازرة والوكالة الوطنية االلمانية للتعاون ابتداء من جويلية  .2007والنيكلوس هو عبارة عن نواة
اتصال تسمح بتبادل الخبرات واالفكار بين االعضاء ،وكذا الربط بين غرف الصناعة التقليدية

وباقي المرافق والمؤسسات العمومية والخاصة كمجموعة متجانسة للتأثير على المحيط المباشر من

اليات دعم واضحة .ومنذ اعتماد البرنامج تم تشكيل  148مجموعة منبثقة عن  1200مؤسسة على

مستوى  14غرفة على مستوى المناطق .وقد القا نجاحا حيث لوحظ تجاوب من طرف المتعاملين
االقتصاديين على خلفية اشتراك  1500مستثمر خاص من عدة واليات الوطن.

 انظمة االنتاج المحلية  :تتكون انظمة االنتاج المحلية في الجزائر من هيكل التنشيطوالمؤسسات ،غرفة الصناعة التقليدية والحرفية مؤسسات الدولة والجمعات المحلية مؤسسات التكوين

مدرية الض ارئب ومؤسسات الدعم والصندوق الوطني للضمان االجتماعي  .اضافة الى ذلك توجد

بالجزائر شعب نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسط في شكل تجمعات ( تجمع شعبة التمور ،تجمع

شعبة المشروبات ،تجمع شعبة صناعة السيارات والعربات والميكانيك ،تجمع شعبة النقل

واللوجستيك).

 -المناطق الصناعية  :وصل عدد المناطق الصناعية في نهاية  2003ما يقارب  67منطقة

صناعية بمساحة قدرت  14402هكتار ،والو ازرة قدمت احصائية بـ  72منطقة بمساحة قدرها

 14818هكتار .ومن اهم هذه المناطق  :المنطقة الصناعية ادرار ،وواد سلي بالشلف ،وعين ميلة
بأم البواقي ،ورايس وجرمة بباتنة ،واقبو ببجاية ،وسيدي خالد بالبويرة ،وواد السمار الحراش بالجزائر
العاصمة ،ومنطقة صناعية بسطيف ،والدولة االن تشرع في انشاء  42منطقة صناعية بمواصفات

دولية تتوزع على  34والية ،وذلك قصد اعطا دفعة جديدة لعملية التنمية.
الخاتمة  :حاولنا من خالل هذه الدراسة ابراز اهمية العناقيد الصناعية ودورها في تنمية المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة من خالل دعم العالقات التعاقدية مع المؤسسات الكبيرة ،وقد توصلت نتائج
الدراسة الى ما يلي:
 .1حظيت العناقيد الصناعية باهتمام كبير بكافة دول العالم بسبب قدرتها على تفعيل الترابط والتشابك
االقتصادي للدول والحد من المخاطر العولمة والمنافسة  ،وتعد سبيال لدمج الصناعة في االقتصاد

العالمي.
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 .2وجدت العناقيد الصناعية اساسا من اجل دعم المؤسسات الصغيرة في اسواقها المحلية والعالمية،
وزيادة فرص التخصص وتقسيم العمل وتقليل نفقات التبادل اثناء المراحل االنتاجية  ،ومن ثم تقليل
تكاليف االنتاج ورفع مزايا التنافسية بين المنتجات وتحسين فرص التصدير ،مما ينعكس على

االقتصاد ككل.

 .3هناك ضعف للعالقات التشابكية داخل قطاع الصناعة ،حيث تعاني الصناعات الصغيرة
والمتوسطة الجزائرية من االنخفاض في العالقات التشابكية األمامية والخلفية ،والتي تعكس مدى
اعتماد القطاعات الصناعية المحلية على بعضها البعض في إمدادها بما تحتاجه من موارد

ومستلزمات اإلنتاج.

 .4من خالل تحليلنا للصعوبات والعراقيل التي تواجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،تبين بانها هذه
االخيرة ذات نشأة فتية ال تمتلك القدرة الكافية على التنافس ،وان التوجه االستراتيجي يبقى صالحا

على المستوى المحلي ،وهذا ما يؤكد ضرورة التوجه نحو التحالف في ظل التجمعات والعناقيد
الصناعية.

 .5يعتبر التحالف االستراتيجي والتعاقد من الباطن كأحد الحلول للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الجزائرية لضمان مستقبلها والمحافظة على بقائها.
بناء على نتائج الدراسة فإننا نوصي بما يلي :

 .1التأكيد على اهمية التحالف االستراتيجي لتعزيز مستوى اداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
على المدى البعيد .حيث ان احالل التعاون والتحالف محل المنافسة يساهم في اكتساب مزايا

وقدرات تنافسية.

 .2تحسين وتطوير خطط عمل الصناعات الصغيرة والمتوسطة محل الدراسة بما يوازن بين
التوجهات االستراتجية لهذه المؤسسات على المدى البعيد ،والسعي نحو تحسين اداءها.

 .3التوجه بالدرجة األولى إلى إنشاء وتدعيم الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على

عوامل إنتاج محلية ،والتي تستخدم بكثافة عنصر العمل استفادة من انخفاض تكلفته مقارنة نظيره

في الدول المتقدمة.

 .4القيام بوضع اطر قانونية مواكبة للتحوالت االقتصادية العالمية خاصة المتعلقة بكل انواع
واشكال التحالفات الممكن انتهاجها من طرف الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
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التأمين الفالحي في الجزائر
بين معوقات انتشاره و الحلول المقترحة
Agricultural insurance in Algeria
Between the constraints of its spread and the
proposed solutions
أ .أقناروس محمد لمين ،جامعة علي لونيسي
البليدة-2الجزائر

الملخص:
تهـدف هـذه الد ارسـة إلى التعرف على التأمين الفالحي كتقنية إلدارة المخاطر الفالحية،

و معرفة معيقات انتشاره و الحلول الممكنة لتطويره و واقعه في السوق الجزائري ،فالقطاع
الفالحي كغيره من القطاعات تتنوع و تتعدد فيه المخاطر ،إذ أن الضمانات المقدمة من
طرف مؤسسات التأمين في التأمينات الفالحية هي التي تحافظ على مداخيل الفالحين

الضعيفة في أغلب الوحدات اإلنتاجية،كما أنها ترمم ما أفسدته الطبيعة أو باألحرى

الكوارث الطبيعية سواء على المزارع أو على الحيوانات و التي راح ضحيتها الفالح
بالدرجة األولى واإلنتاج الفالحي بالدرجة الثانية ،إال أنه رغم كل هذا الدعم الذي توفره

مؤسسات التأمين للقطاع الفالحي ،إال أنها ال تزال تعاني من نقص الطلب على هذا النوع

في سوق التأمين الجزائري.

الكلمات المفتاحية  :التأمين الفالحي ،المخاطر الفالحية ،القطاع الفالحي.
The Abstract :
The purpose of this study is to identify agricultural insurance as a technology
for agricultural risk management, and the knowledge of its propagation and the
possible solutions to its development and its reality on the Algerian market. the
agricultural sector like other sectors, its risks are diverse and varied, and
guarantees provided by insurance institutions in the field of agricultural
insurance are those that keep the incomes of poor farmers in most productive
unit, and restore what nature has spoiled on both farms and animals, however,
despite all the support provided by insurance institutions to the agricultural
sector, it still suffers from a lack of demand of this type in the Algerian
insurance market.
Keywords: Agricultural insurance - Agricultural risks - Agricultural sector
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.مقدمة :
تعرض القطاع الفالحي إلى تغيرات هامة خالل العشريات األخيرة بسبب تغيير األوضاع

السياسية ،اإلقتصادية واإلجتماعية ،حيث عرفت الفالحة الجزائرية إصالحات هامة ومتعددة هذه

اإلصالحات أتت بإيجابيات للبيئة اإلقتصادية اإلجتماعية عبر مراحل مختلفة فكل إصالح كان له
تأثير على جانب معين من القطاع فأهم هذه اإلصالحات تطبيق المخطط الوطني للتنمية الفالحية
عن طريق توفير الشروط المالئمة لإلنعاش الفعلي للقطاع الفالحي واألدوات المساعدة التي

وضعت في إطار صيغ تمويل تسمح بتسيير المخاطر بصفة مشتركة بين الفالح و مؤسسة التأمين

و الدولة.

كما أن الكوارث التي أصابت القطاع الفالحي الزالت تعيق تطوره و تطور القطاعات األخرى ولم

يستطع ترميم هذه الكوارث إال بالتأمين الذي أبرز دوره الفعال في عدة مجاالت ،حيث ساهم

التأمين في تعويض الخسائر المحققة في النشاط الصناعي وتنمية القطاع الفالحي من خالل
تشجيع اإللتزام بالسياسة الزراعية للدولة لتطوير استعمال التكنولوجيا الحديثة.

حيث يلزم التطور اإليجابي الكبير في إقتصاديات الدول متوافقا مع التطور التأميني في حين يقابله

الضعف الملحوظ في قطاع التأمين في الجزائر حيث تحتل الجزائر المراتب األخيرة و نفس الشيء

بالنسبة لسوق التأمين بالجزائر ،إذ يرجع البعض هذا التأخر إلى المعتقدات السلبية لدى المستهلك
الجزائري و تدني ثقافة التأمين و اعتقاد الكثير من أفراد المجتمع على تحريم التأمين و هذا

االعتقاد دافع سلبي دون الطلب على أنواع التأمين خاصة التأمين الفالحي.
وبناء على ذلك تسعى هذه الدراسة إلى معالجة اإلشكالية التالية:

ما هي الحلول الممكنة التطبيق لزيادة انتشار التأمين الفالحي ؟

وفي هذا الصدد سنتطرق إلى العناصر التالية:
 /1تعريف و نشأة التأمين الفالحي:

قبل التطرق إلى موضوع التأمين الفالحي ،ينبغي اإلشارة إلى أنه يسمى كذالك بالتأمين الزراعي

في بعض البلدان العربية.

في الحديث عن نشأة التأمين الفالحي ،إن الفكرة (التأمين الفالحي) تعود للفرنسي بنجامين

فرانكلين في العام 1788م اثر تعرض المزارعين الفرنسيين لكوارث طبيعية فجاء النداء بضرورة
التفكير في التأمين الفالحي علي تكاليف إنتاج المحاصيل كأفضل وسيلة لمقابلة تلك الكوارث إذا
ما تكرر حدوثها  ،أعقب ذلك أول تغطية لتأمينات فالحية عبر الواليات المتحدة ثم تبعتها أوربا

عبر مؤسسات تجارية وتعاونية وكان لمنظمة الفاو الفضل في إنشاء أول معهد لألبحاث الزراعية
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في عام 1920م لمواجهة تحديات معوقات اإلنتاج الزراعي ، iو في الجزائر ،بدأت تجربة التأمين
الفالحي سنة  ،1962من خالل التعاونيات الفالحية المسيطر عليها من قبل الحكومة.

ii

يعرف التأمين الفالحي على أنه تحقيق االستقرار و األمان من خالل ضمان إحتياجات الفالح

و حماية محاصيله وممتلكاته ضد األخطار الطبيعية ،ويمتاز التأمين الفالحي باآلتي:
-قسط التأمين عبارة عن تبرع أو مساهمة من المؤمن له في صندوق

التكامل وذلك لتخفيف آثار المخاطر عن نفسه وعن بقية الفالحين.
-يتوزع الفائض علي المشاركين.

-قد يوجه الفائض إلى مشاريع خيرية أو صحية أو تعليمية ذات مردود إجتماعي.

الزراع و مربو
كما يعتبر التأمين الفالحي بمثابة وسادة المتصاص الصدمات التي يتعرض لها ّ
األنعام من جراء الكوارث التي تكون فوق طاقته ويوفر بذلك شبكة أمان لدى وقوع المخاطر،

ويعتبر الهدف األساسي للتأمين الزراعي هو المساعدة في استقرار وتأمين احتياجات المجتمع
الزراعي بتقديم مجموعة من التغطيات لمحاصيل وممتلكات المزارع ولنفسه وأسرته.

iii

 /2فوائد تطبيق التأمين الفالحي:

يحقق التأمين الفالحي الحماية للفالح من المخاطر ويساعد على تأمين الدخل الالزم لهم عند
حدوث هذه المخاطر ،ما يؤدي إلى شعور باالطمئنان وبالتالي تجنب تعرض الفالحين للمشاكل
االقتصادية واالجتماعية كما يحفز التأمين اإلقبال على االستثمار في المشاط الفالحي نتيجة زوال

عنصر المخاطر فيها ،و أهم فوائد تطبيقه نذكر:

iv

الوقاية والمنع واألما ن :في الحقيقة أن التأمين ال يعمل على منع وقوع الخطر ولكنه يسهم فيالحد من الخسارة التي يسببها إن هو حدث.

-المحافظة علي الدخول وانتظامها عبر السنوات وبالتالي إنتظام واستم اررية اإلنتاج الزراعي

للمجتمع ككل.

التعويض وتوزيع الخسائر :إن الخسارة إذا ما حلت بمنتج زراعي قد تؤدي إلى فقدان الدخلال ،ولكن هذه الخسارة إذا ما تم توزيعها على مجموعة من الناس تكون األعباء التي
الزراعي كام ً

تصيب كل واحد منهم ضئيلة.

-دعم االقتصاد الوطني :ينتفع االقتصاد الوطني انتفاعاً كبي اًر بالتأمين ،وذلك من خالل إعادة

استثمار األموال المتجمعة من أقساط التأمين في المشروعات المثمرة وتقديم القروض ومنح
التسهيالت االئتمانية لزيادة االستثمار في هذا القطاع ،والتي تسهم في دعم عملية التنمية الزراعية.
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ضمان الحد األدنى لالستقرار االقتصادي :يسهم التأمين إلى خفض مستوى المخاطرة والاليقينوضمان الحد األدنى من االستقرار االقتصادي للمنتجين خاصة في الحاالت غير االعتيادية التي

يمر بها اإلنتاج الزراعي.

كما يمكن ذكر نقاط أخرى في أهمية و فوائد التامين الفالحي في اآلتي:v

-الخروج من دائرة اإلنتاج وخاصة لدي صغار المزارعين الذين ال تمكنهم مقد ارتهم المالية من

تحمل األخطار الكبيرة والمتوالية.

-تحسين وضع المنتج الزراعي مع المقرضين حيث يضمن التأمين سداد القروض الزراعية وبالتالي

إستمرار إسهام المؤسسات المالية في إقراض المنتج.

-يساعد التأمين الدولة في توجيه زراعة محصوالت معينة في مناطق بعينها واتباع أساليب إنتاج

زراعي حسب ما تقتضيه سياسات الدولة كما أنه يعين الدوله في تطبيق واستقرار سياستها
التصديرية.

-التأمين الزراعي(الفالحي) في حالة تطبيقه يمكن أن يكون بديال إلسهام الدولة في مجال تقديم

دعما غير مباشر
المعونات واإلغاثات خالل سنوات نقص الغذاء للمجتمعات وبالتالي فإنه يمثل ً
يؤدي إلي تخفيف اآلثار المترتبة علي الكوارث و المجاعات علي ميزانية الدولة.

-تمكين المزارع من إستغالل كافة إمكاناته بالدرجة القصوي في اإلنتاج بسبب اإلطمئنان وبالتالي

فإن التأمين الزراعي يحقق زيادة اإلنتاج.

-المساهمة في رفع اإلنتاجية بالتخصص إذ أن التخصص يزيد من الكفاءة اإلنتاجية و بإنعدام

التأمين يقوم المنتج الزراعي بتنويع نشاطاته علي منتجات عدة لتأمين معاشه ودخله بالتالي ال
تحقق اإلستفادة من التخصص في اإلنتاج السلعة ذات الميزة األعلى في اإلنتاج.

-ضمان دخول مالية يمكن إستخدامها وتوظيفها في اإلستثمارات التي تخدم اإلقتصاد بما في ذلك

النشاطات الزراعية.

أساسا علي الزراعة خاصة في
يسهم التأمين في تخفيف حدة الفقر للمنتجين الزراعيين المعتمدين ًالريف وبالتالي تحقيق األمن اإلقتصادي لشرائح كبيرة من المجتمع وفي ذلك مردود سياسي
واقتصادي.

-تقليل تكلفة تمويل العمليات الزراعية في غياب األخطار التي تتحملها شركة التأمين األمر الذي

يحفز المؤسسات التمويلية من منح قروض بأسعار أو هوامش ربحية أقل.

-يؤدي إلى األمن الغذائي ،االستقرار االقتصادي ،االجتماعي و السياسي.

vi

 /3أنواع التأمين الفالحي:
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يمكن تعداد من بين أنواع التأمين الفالحي ما يلي:vii
أ/تأمين الناتج :يتوفر هذا التأمين في المحاصيل النباتية والمنتجات الحيوانية ،يواجه هذا التأمين
مشكلة في قياس الناتج ،حيث قد يكون الناتج في دورات شديدة السرعة مثل إنتاج الحليب ،أو

ببطئ شديد مثل تربية الماشية ،وألنه ال يوجد وقت محدد للحصاد في اإلنتاج الحيواني ،مما يجعل

التأمين فيها أكثر صعوبة ،و هذا التأمين عادة ما يتسم باالسم مثل تأمين القمح ضد الصقيع،

ويمكن أن يكون التأمين على أساس الناتج حسب المساحة (كمية اإلنتاج في مساحة معينة)،

ويرتبط التأمين على الناتج بمشكلة توجيه الموارد اإلنتاجية أو تخصيصها للمنتجات التي يمكن

تأمينها.

ب /تأمين األسعار :هذا النوع من التأمين يحتاج إلى توافر البيانات الحقيقية عن أسعار المنتجات،

ولتجنب مشكلة التحديد العكسي يجب أن يتم تقدير األسعار على أساس السوق الحالية أو على
أساس األسعار المستقبلية ،وعموما تحديد إمكانية التأمين على األسعار يرتبط بمدى توافر القدرة

على التأمين ،فعدم وجود األسواق المستقبلية ووجود قدرة كافية على إعادة التأمين يساعد على

وجود التأمين على أألسعار كأحد المنتجات في سوق التأمين.

ج/تأمين الدخل  :يمكن أن يكون هدا النوع أكثر جاذبية للفالحين من األشكال التأمينية األخرى،
حيث أنه يتعامل مع الخسائر التي تؤثر على دخل الفالح بشكل مباشر ،إال أن هذا النوع يواجه

مشكلة التحديد العكسي حيث أن الخسائر المحتملة ال تحدث نتيجة حوادث محددة بل تعتمد إلى

حد كبير على كيفية إدارة الفالح ألعماله ،باإلضافة إلى أن الفالح يمكنه أن يعظم من عوامل تؤثر
على دخله(تأمينات العاملين ،استثمارات وتجديدات) ،هذا ما يجعل شركة التأمين ال تستطيع حساب

احتمال توزع العائد المتدني وبالتالي ال يتسنى لها تحديد قيمة أقساط مناسبة.

 /4األخطار التي يتعرض لها القطاع الفالحي :

تبرز أهمية دراسة الخطر في كونه العنصر الرئيسي الذي شرع التأمين من أجله ،فهو المحدد

لمحل التزام المؤمن والمحدد لمحل التزام المؤمن له ،و الذي يعرف على أنه " حادث محتمل
الحدوث قابل للتنبؤ "  ،في حين أن الخطر الفالحي يعرف على انه  " :هو الضرر الذي قد

يصيب الممتلكات والمنتجات الزراعية ،وتشمل األخطار الطبيعية كالجفاف ،الثلوج ،األمطار
الغزيرة ،البرد والعواصف ،السيول و الصقيع...،الخ ،كما تشمل أيضا اآلفات المرضية والحشرية

والوبائية التي قد تصيب النبات أو الحيوان".

viii

إن األنشطة الفالحية تخضع لمخاطر ذات طبيعة مختلفة جدا ،وتشمل المنتجات النباتية

والحيوانية ,االشخاص و الممتلكات والبيئة:

ix
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مخاطر زراعة المحاصيل :من أصل مناخي  ،حرائق .مخاطر الحيوانات :المسؤولية المدنية  ،السرقة  ،االختناق  ،حوادث التكاثر  ،والمرض.-مخاطر المسؤولية :المسؤولية المهنية  ،تسليم المنتجات .

-المخاطر المالية :عدم استقرار أسعار البيع وأسعار المدخالت و مخاطر التخلف عن السداد.

-المخاطر البيئية :المسؤولية المدنية على البيئة  ،معالجة المحاصيل  ،تخزين الهيدروكربونات و

األسمدة السائلة .

المخاطر المادية :الكسر ،السرقة ،الحوادث المرورية أثناء الحصاد و الحرث .مخاطر البنايات ومحتوياتها :المسؤولية المدنية ،الحرائق ،العواصف والسرقة.-المخاطر الجسدية :حوادث وأمراض مدير المزرعة وأسرته وموظفيه.

 -التطورات التكنولوجية في المجال الفالحي قد تؤدي إلى ظهور مخاطر جديدة يصعب توّقع

حجمها وأثارها.

x

 /5معوقات انتشار خدمات التأمين الفالحي:
هناك العديد من المعوقات التي تقف أمام انتشار وتعميم خدمات التأمين

الفالحي ،من أهمها:

xi

-عدم دراية الفالحين بفوائد التأمين وتخوفهم من كل نشاط جديد ،وعدم رغبتهم في تحمل أعباء

إضافية ،واعتمادهم الكبير على الدولة في تدبير الدعم والمعونات والتسهيالت ،ولذلك يلزم بذل جهد

مبدئي كبير في التوعية والتثقيف.

-قلة توفر خبراء متخصصين في مجال التأمين الزراعي الميداني ،وضعف الممارسة الميدانية مما

ينعكس سلباً أمام احتساب األقساط والتعويضات واقناع الفالحين بأهمية أجهزة التأمين في دعم

اإلنتاج الفالحي وحمايته.

غياب الدعم الحكومي تقريباً وارتفاع تكلفة األقساط وعدم رغبة مؤسسات التأمين في التغطية فيالمجاالت الزراعية المحفوفة بالمخاطر ،كلها تعتبر عوائق رئيسية أمام انتشار خدمات التأمين

الزراعي.

-قصور السياسات الزراعية والتأمينية ،أمام انتشار خدمات التأمين الزراعي وذلك لعدم مواكبتها

للمستجدات العالمية في هذا المجال وعدم إعطاء خدمات التأمين الزراعي حي ًاز كافيًا في هذه

السياسات ،كتوفير االعتمادات السنوية وتخصيص البرامج اإلنمائية ،وتقديم التسهيالت االئتمانية

للمؤسسات المعنية بالتأمين الفالحي وغيرها من األمور ذات الصلة بترويج وانتشار خدمات التأمين

الفالحي.
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/6واقع التأمينات الفالحية في الجزائر :

قمنا بدراسة السوق الجزائري للتأمينات ،و كان تركيزنا على فرع تأمين األضرار و بصفة دقيقة على
تأمين مخاطر القطاع الفالحي لسنة  2017و مقارنة النتائج بالسنة السابقة لها.

أ/رقم أعمال سوق التأمين الفالحي الجزائري : 2017

خالل سنة  ،2017حقق فرع تأمينات على األضرار رقم أعمال قدر ب ـ ـ  121.6مليار دج ،أي

زيادة بنسبة  % 2مقارنة بسنة  ، 2016في حين فرع التأمينات الفالحية ،انخفض بنسبة 22.1

 ،%نتيجة النخفاض رقم أعمال التأمين على "االنتاج الحيواني" ،بسبب عدم تجديد عقود تأمين
الماشية من قبل الشباب المسجلين في إطار برامج  ANSEJو ،CNACو أيضا انخفاض في
التأمين على" إنتاج المحاصيل" و كذا "التأمين المتعدد األخطار لألالت والمعدات الفالحية" بنسب
( )-26,7%على الترتيب ،في حين سجل التأمين على "األخطار الفالحية

( )-18,2%و

األخرى" و تأمين "المسئولية المدنية للمزارعين" نموًا بنسبة  ٪164.7و  ٪5.4مقارنة بنفس الفترة

من العام السابق.

xii

الجدول رقم :1رقم أعمال سوق التأمين الفالحي الجزائري سنتي :2017–2016
الوحدة :دج

هيكل السوق %

التطور
دج

%

2016

2017

رقم األعمال
/12/31

/12/31

2016

2017

- 133 083 389

-18.2

0,6%

0,5%

732 436 857

599 353 468

Production végétale

- 471 488 996

-39,0

1,0%

0,6%

1 207 511 538

736 022 541

21 684 921

5,4

0,3%

0,3%

398 757 246

420 442 167

Production animale

Responsabilité civile
agriculteur
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98 050 709

164,7

0,0%

0,1%

59 532 032

- 746 490 353

- 22,1

2,8%

2,2%

3 376 493 976

- 261 653 597

-26,7

0,8%

0,6%

978 256 304

716 602 706
157 582 741
2 630 003 623

& Multirisques engins
matériel agricole

Autres dommages
agricoles

Total Assurances
Agricoles

المصدر :من اعداد الباحث  ،باالعتماد على Note de conjoncteur marché des assurance, 4eme trimestre 2017, conseil :
national des assurances, Algérie, 2017.

ب /التعويضات :

بلغت التعويضات التي دفعتها شركات التأمين فيما يخص التأمين الفالحي لسنة  2017ب ـ

 1.276.926.113،00دج ،بانخفاض قدره  ٪ 19,4عن العام السابق ،أما بالنسبة للمطالبات

بالدفع  ،فهو يشهد تراجعا بنسبة .٪16.2

الجدول رقم :2المطالبات و التعويضات للتأمين الفالحي الجزائري خالل سنتي 2017– 2016
:
الهيكل

التطور
2017

/12/31
2017

مطالبات بالدفع
/12/31
2016

2017/12/31

2016/12/31

دج

/2016

الهيكل

1 028 839 112

2017

1 276 926 113

-19,4%

1,7%

2,1%

2017

2016

التأمين الفالحي

/2016

/12/31

/12/31

2017/12/31

2016/12/31

الوحدة :دج

التطور

التعويضات
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250 335 056

298 709 909

80,4%

81,0%

الفالحي

2017/12/31

2016/12/31

التأمين

-0,8%

معدل الدفع

%

التطور 2017/2016

التأمين الفالحي

-16,2%

0,3%

0,4%

المصدر :من اعداد الباحث  ،باالعتماد على Note de conjoncteur marché des assurance, 4eme trimestre 2017, conseil :

national des assurances, Algérie, 2017.

 /7الحلول الممكنة التطبيق لزيادة انتشار التأمين الفالحي:

نبين في أدناه بعض الحلول التي يمكن أن تكون األساس لنشاط التأمين الفالحي ،بحيث تكون

حاف ًاز لنهضة فالحية مرتقبة وعامالً مؤث ًار لتحقيق مجموعة من األهداف من أهمها النهوض
بالقطاع الفالحي بالجزائر تستهدف تطوير وتعميم التغطية التأمينية على كامل القطاع الفالحي :
 تدخل الدولة في دعم التأمين الفالحي:

للدولة دور فعال في تعزيز التأمين الفالحي في البالد وذلك من خالل:

xiii

-اتخاذ جميع التدابير الالزمة لزيادة دخل الفالحين وهذا من أجل تفعيل الطلب على التأمين

الفالحي.

-اإلهتمام بالنشاط الفالحي وجعله ركيزة في النشاط اإلقتصادي ،لتعزيز اعتماد الفالحين على

التأمين الفالحي.

-تحسين التشريعات لتوفير بنية قانونية سليمة لتطوير التأمين الفالحي.

-بالنظر إلى أن النشاط الفالحي محفوف بمخاطر كثير ،يجب على الدول أن تستثمر الكثير في

المرحلة األولى من تطوير التأمين الفالحي.

 -يجب على الحكومات بذل المزيد من الجهود لرفع الوعي التأميني لدى الفالحين ،وذلك من

خالل شرح وابراز دور وأهمية التأمين الفالحي و كذا شروط االستفادة من هذا التأمين

-يجب على العاملين في التأمين ،زيادة على معرفة أصول التأمين أن يكونوا على دراية حول

اإلدارة الفالحية و تقنيات الفالحة و كذا معرفة كيفية الوقاية من الكوارث.

-يجب على الحكومة االستفادة الكاملة من الخبرة األجنبية المتقدمة لرفع مستوى متخصصي

التأمين المحليين.
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باإلضافة إلى ذلك يجب على الدولة العمل على توزيع وكاالت للتأمين الفالحي في المناطقالريفية.

-دعم الدولة ألقساط التأمين الفالحي.

 التأمين التكافلي أحد حلول غياب الثقافة التأمينية:

أكد خبراء في قطاع التأمين أن التأمين التعاوني ال يعد تبرعا محضا ،بل له معنى مستقل أساسه

التعاون واالشتراك في درء آثار المخاطر ،وأن معنى التبرع في التأمين التعاوني هو المتعلق بالنظر
إلى األثر على مجموع المشتركين وليس بالنظر إلى نية كل فرد ،وال الجزاء األخروي المرتبط بذلك،

كما رأى الخبراء أن توافر الذمة المالية المستقلة لصندوق التأمين التعاوني هو أنسب التطبيقات
المعاصرة للتأمين التعاوني ،مع كونه ليس شرطا لصحة كون التأمين تعاونيا ،وأكدوا ضرورة الفصل

بين حساب تأمين حملة الوثائق وحساب المساهمين الذي يعد من أهم مبادئ التأمين التعاوني،

وأشار الخبراء كذلك إلى أن الفائض التأميني هو ما يتبقى من موارد صندوق المشتركين وعوائدها

بعد خصم المصروفات والتعويضات ،ويوزع الفائض على جميع المشتركين في صندوق التأمين

بحسب نسبة الدفع من االشتراكات السنوية ،وال يعطى منه لمن ُعوض من المشتركين مهما كانت
نسبة التعويض.xiv
فيعتبر التأمين التكافلي إحدى الحلول المقترحة لمعالجة الوضعية التي هو عليها سوق التامين

الفالحي الجزائري خاصة من خالل زيادة الوعي التأميني للمستثمر الفالحي.
 التأمين المصغر الفالحي:

يعرف مايكل جيه ماكورد  Michael J. Mccordالتأمين المصغر على أنه " :التأمين المصغر
هو مثل أي تأمين آخر من حيث أنه يوفر الحماية والحيطة ضد الخسائر ،إال أنه يختلف من حيث

السوق المستهدفة :األفراد ذوي الدخول المخفضة ،وعلى هذا النحو ،فإنه يتطلب مجموعة مختلفة
من

المعلمات

في

الطريقة

المنتجات ،تسويقها ،تسعيرها وبيعها ".

xv

التي

يتم

بها

تنمية

وتطوير

يهدف التأمين المصغر الفالحي إلى تغطية المخاطر التي تواجه صغار الفالحين بالبلدان النامية

في تأمين المحاصيل  ،وبالتالي يسمح هذا النظام للمزارعين بالتغلب على الكوارث .ويقوم على

نفس األساس الذي يقوم عليه التأمين التقليدي ،إال أن التعويض عند تحقق الخطر المؤمن عليه

يكون إما نقدا أو عينيا كالحبوب والبذور.

الخاتمة :

يشهد فرع التأمين الفالحي في الجزائر إقباال جد ضعيف من قبل الفالحين مقارنة بالفروع األخرى،
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بالرغم من تنوع المنتجات المتواجدة في السوق ،فالتأمين الفالحي ضرورة لحماية القطاع الفالحي
ضد العديد من األخطار بمختلف أنواعها ،فبالنظر إلى حجم المخاطر و ألهمية القطاع الفالحي ،
يبدو أن دور السياسات العامة أساسي في تطوير التأمين الفالحي و يتعلق بتدخل الدولة في بناء

ونشر منتجات التأمين المالئمة للفالحين  ،ولكن يجب أن تكون جزًءا من إطار أوسع الستراتيجية
إدارة المخاطر الفالحية .في الواقع  ،التأمين الفالحي هو أداة واحدة من بين أدوات أخرى إلدارة
مخاطر القطاع الفالحي ،فهو آلية لتعويض خسارة اإلنتاج أو الدخل بعد حدث استثنائي ،ال للتقليل

من خطر الخسارة،

إن الحاجة إلى تطوير التأمين إلدارة المخاطر الفالحية بشكل أفضل هي في مصلحة االقتصاد

الوطني ،حيث يعتمد اإلنتاج الفالحي بدرجة كبيرة على المخاطر المناخية ،ومع ذلك  ،فإن عدد

قليل جدًا من الفالحين الذين يلجئون الى تغطية نشاطهم الفالحي عن طريق التأمين الخاص ،في
حين أن التعويضات من طرف الدولة شبه معدومة.
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دور الجماعات المحلية في تحقيق التنمية المستدامة
– دراسة تجارب بعض الدول -
د .طويل آسيا
د .تيتام دليلة

جامعة علي لونيسي  -البليدة 2
الملخص:
تعد الجماعات المرجعية من بين الركائز األساسية التي تعول عليها الحكومة لتحقيق التنمية
ّ
المستدامة  ،لما تتوفر عليه من “الوعاء التنموي” و المتمثل في البنية التحتية األساسية العامة

والبنية األساسية اﻹقتصادية من طرق ،تطهير ،نقل الحضري ،مناطق صناعية  ،تجهيزات

تجارية مختلفة باﻹضافة إلى المرافق اﻹجتماعية و الثقافية و الرياضية…)،كما أنها تساهم في

إنعاش وتحفيز واستقطاب اﻹستثمار الخاص و لما ال األجنبي.

و تتنوع األساليب التي تنتهجها الدول من أجل إشراك هذه الجماعات في التنمية بدأ بتوفير

الوعاء القانوني المناسب و المؤطر لسير هذه الجماعات في طريق تحقيق التنمية و وصوال إلى

إستراتيجية متنوعة فالبعض يركز على البيئة و آخرين يركزون على التقرب من المواطن و

المساواة في الحقوق بينهم باﻹضافة إلى توعيته للمشاركة في تحقيق التنمية و أخرى توسيع
نطاق الخدمات العامة و خلق الشراكة مع القطاع الخاص أو حتى األجنبي.

Résumer :
Les communautés locales constituent une base essentielle qui dépendent du
gouvernement pour parvenir à un développement durable, a cause des infrastructures
publiques de base, et surtout économique : les routes, assainissement, transports urbains,
zones industrielles, diverses installations commerciales, ainsi que des équipements
sociaux et culturels et sportifs ...), il est également. Come elle Contribue à stimuler et à
attirer l'investissement privé, et pourquoi pas étrangère.
les méthodes adoptées par les États en vue d'engager ces groupes dans le développement
varient et différent commençant par le contenu juridique approprié et élaboration d’une
stratégie et Certains mettent l'accent: sur l'environnement et d’autres préfère être plus proche
du citoyen et l'égalité des droits, ou la prise de conscience de participer au développement ,et
d’autres misent a élargir davantage les services publics et la création d'un partenariat avec le
secteur privé, ou même étrangère
.
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مقدمة
أصبح تسيير الجماعات المحلية في اآلونة األخيرة يحتل حي از كبي ار من اﻹهتمام و يعتبر من بين
المواضيع المتداولة كثي ار على الساحة اﻹقتصادية و اﻹجتماعية و السياسية  ،و هذا يرجعه الخبراء
إلى الدور الهام التي أصبحت تلعبه هذه الجماعات في دفع عجلة النمو للبلدان  ،و لهذا تتجه معظم
الدراسات للبحث عن نمط تسيير الجماعات المحلية و محاولة ﺇيجاد الطريقة المثلى التي تمكن من
حد سواء.
الوصول ﺇلى تسيير فعال وناجع يسمح باالستعمال األمثل للموارد المادية و البشرية على ّ
وبما أن الجماعات المحلية هي مرﺁة الحكم الرشيد وجب أن تكون طريقة تسييرها ناجمة عن معرفة
مسبقة ألساليب التسيير لخلق اﻹنسجام بين الواقع المعاش و األهداف المسطرة مستقبال.
من خالل التقديم المختصر أعاله نطرح اﻹشكال الرئيسي فيما يلي :
ما هو دور الذي تلعبه الجماعات المحلية في تحقيق التنمية المستدامة ؟
الفرضيات:
تختلف اﻹستراتيجيات المعتمدة من قبل البلدان حول دور الجماعات المحلية باختالف القانون
المعمول به؛
هناك ازدياد الوعي من قبل المسؤولين بضرورة إشراك الجماعات المحلية في التنمية؛
كما سنحاول من خالل هذه الورقة التطرق إلى تجارب دولية في مجال تحقيق التنمية
المستدامة من خالل اﻹجابة على مجموعة من األسئلة:
ما هي األدوات التي تركز عليها البلدان عند إعداد إستراتيجية إشراك الجماعات المحلية في
التنمية؟
هل هناك اختالف بين البلدان النامية و المتطورة في مجال إشراك الجماعات المحلية في
التنمية؟
أوال :اإلطار المفاهيمي للجماعات المحلية و التنمية المستدامة
 .1مفهوم الجماعات المحلية  :كما هو شائع في التصور العام فإن الجماعات المحلية هي
عبارة عن مجموعة من السكان يقتسمون حدودا ترابية معينة من خريطة الدولة ،يتميزون
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بخصائص محددة ،و بقيم إجتماعية لها عالقة بالعادات و التقاليد و األعراف التي تفرزها
الوضعية اﻹقتصادية و اﻹجتماعية و الثقافية و السياسية للجماعة التي تنتخب من بين
أعضائها من يمثلها في المجلس الجماعي الذي يشرف على تنظيم الشؤون العامة للجماعة،
و تساعد المواطنين على تنظيم شؤونهم الخاصة .كما يعمل على إحداث تنمية اقتصادية و
اجتماعية و ثقافية من أجل النهوض بالجماعة على جميع المستويات في إطار التنسيق مع
اﻹقليم ،و مع الجهة ،و على المستوى الوطني.1
كما تعرف الجماعات المحلية بأنها '' حكم السكان المحليين أنفسهم يقيمون من بينهم ممثلين
يقومون على مصلحهم ويدعمون شؤونهم

2

''كما تعرف أيضا '' بأنها الوظيفة اﻹدارية بين األجهزة

المركزية والمحلية كما يمكن لالجهزة المحلية من إدارة مرافقها بصورة مستقلة في إطار تنظيم قانوني
أو أنها '' أسلوب إداري يتم بمقتضاه تقسيم إقليم الدولة إلى وحدات ذات مفهوم محلي يشرف على
إدارة كل وحدة هيئة محلية تمثل اﻹدارة العامة على أن تستقل هذه الهيئات بموارد مالية ذاتية وتربط
بالحكومة المركزية بعالقات يحددها القانون''3 .
 .2أهداف الجماعات المحلية  :ﺇن تطبيق أسلوب اﻹدارة المحلية في دولة ما يهدف إلى تحقيق عدة
أهداف التي تحدد أساليب تشكيل نظم اﻹدارة المحلية وهياكل بناءها ،ألن تشكيل النظام ال يغدو أن
يكون وسيلة لتحقيق األهداف المرجوة التي اقتضت تطبيقه ،ومن جملة اﻹدارة المحلية نذكر ما يلي:
أ .األهداف السياسية  :تربط بمقومات اﻹدارة المحلية والمتمثلة أساسا في مبدأ اﻹنتخاب لرؤساء
المجالس المحلية و أنماط العمل السياسي الذي يتبع هذا المبدأ ،وفي إطار تلك األهداف يمكن ذكر
األهداف الفرعية التالية :
 التعددية  :يقصد بالتعددية توزيع السلطة في الدولة بين الجماعات و المصالح المتنوعة وتكون
وظيفة الدولة في هذه الحالة التنسيق ووضع الحلول التوفيقية بين هذه الجماعات والمصالح
التنافسية.4
 الديمقراطية :تعتبر الديمقراطية أحد األهداف الرئيسية التي يسعى إلى تحقيقها نظام اﻹدارة
المحلية ،تلك الديمقراطية التي تتمثل في حرية المجتمعات المحلية في انتخاب مجالسها المحلية
ولع ممارسة الديمقراطية على هذا النحو تساعد عل تحقيق ما يلي: 5
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 تتيح فرصة تدريب القيادات و إعدادها لشغل مناصب سياسية أعلى في المجالين التشريعي و
التنفيذي على مستوى قومي ؛
 تسمح اﻹدارة المحلية بتحقيق التنمية السياسية من خالل تقوية الفهم السياسي لدى المواطن و
تمكينه من التميز بين الشعارات و البرامج الممكنة الختيار التكافؤ و مناقشة القضايا المهمة مثل
إيرادات نفقات الميزانية المحلية و التخطيط المستقبلي ؛
 إن ممارسة الديمقراطية على المستوى المحلي تدفع المواطن إلى اﻹهتمام بالشؤون العامة و توثيق
صلته بالحكومة ،كما أن تلك الممارسة تنمي الشعور لدى األفراد بالدور الذي يؤدونه اتجاه
محلياتهم وهذا الشعور من شأنه أن يرفع كرامتهم ويزيد في تحسسيهم بحقوقهم الوطنية و واجباتهم
القومية.
ب .األهداف اإلدارية  :و يمكن تلخيص األهداف اﻹدارية لإلدارة المحلية فيما يلي:6
النهوض بمستوى الخدمات و أدائها في المجتمعات المحلية؛
التخفيف من أعباء األجهزة اﻹدارية المركزية والحد من ظاهرة التضخم التي منيت بها تنظيمات
األجهزة اﻹدارية في ظل األسلوب المركز ي؛
إتاحة فرص إدارية مختلفة على مستوى محدود لبحث مدى إمكانية تعميمها في ضوء النتائج
في دائرة الدولة المتسعة .
كما أنها تسهم في تحقيق الكفاءة اﻹدارية خاصة في النواحي اﻹقتصادية الملحة و التي غالبا ما
تكون على جدول أولويات الشأن المحلي ،و القضاء على بيروقراطية اﻹدارات المركزية الحكومية ،و
خلق جو من التنافس بين مختلف الجماعات المحلية و استفادتها من تجارب بعضها البعض.7
ت .األهداف االجتماعية :يمثل نظام اﻹدارة المحلية فرصة حقيقية لتحقيق جملة من األهداف
االجتماعية نذكر منها:8
شعور الفرد داخل المجتمعات المحلية بأهميته في التأثير على صناعة و تنفيذ الق اررات المحلية
مما يعزز ثقته بنفسه ،و يزيد من ارتباطه بالمجتمع المحلي الذي ينتمي إليه ،و هي خطوط أولى
نحو غرس روح المواطنة و تعزيزها في قلوب األفراد؛
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تحقيق رغبات و احتياجات السكان المحليين من الخدمات المحلية بما يتفق مع ظروفهم وبحسب
أولوياتهم في الحياة كون وجود مجلس محلي في رقعة جغرافية محددة يشعر بمسؤولية إجتماعية
إتجاه المواطنين ،إذ البد أن ينعكس ذلك على زيادة المستوى اﻹقتصادي و اﻹجتماعي عندهم و
إرتفاع مستوى الصحة و التعليم و الحد من تلوث البيئة ،و الحصول على الخدمات المحلية بيسر
وسهولة .
 .3التحليل المالي للجماعات المحلية :
إن تطـوير الجماعـات المحليـة مـرتبط بوضـع خطـة إسـتراتيجية شـاملة تمـس كافـة الجوانـب  ،و لعـل
أهـم جانـب فيهـا هـو اﻹسـتراتيجية الماليـة التـي تمثـل الخطـة الماليـة التـي تعتمـدها الجماعـات المحليـة
فـي تسـييرها و التـي تسـمح لهـا بتحديـد الوسـائل و األدوات الضـرورية لتفعيـل دورهـا  ،كمـا تمكنهــا مــن
معرفــة نقــاط القــوة و الضــعف فــي أدائهــا  ،و عمومــا فــإن هــدف اﻹســتراتيجية الماليــة يتمحور حول
ثالثة عناصر و هي: 9
 التحديد المسبق للمخاطر المستقبلية ؛
 قياس اآلثار المالية لالختيارات المطروحة فيما يخص التسيير و اﻹستثمار ؛
 إستشـ ـراف للتوازن ــات المالي ــة الناتج ــة ع ــن اﻹختي ــارات المطروح ــة ب ــالموازاة م ــع المخ ــاطر المتوقعة.
إن اﻹسـتراتيجية الماليـة تتطلـب كأسـاس أولـي قـرار سياسـي يتبعـه مخطـط ( خطـة ) ماليـة لعـدة
سنوات تشمل اآلثار المالية لالختيارات المقترحة.
 .4التنمية المستدامة  :سنحاول التطرق من خالل هذا العنصر كون اختيارنا في هذه الورقة البحثية
انصب على ربط الدور الفعال الذي تلعبه الجماعات المحلية في تحقيق التنمية المستدامة و لهذا
كان البد اﻹشارة إلى مفهوم هذه األخيرة " تعتبر عملية تطوير األرض والمدن والمجتمعات وكذلك
األعمال التجارية بشرط أن تلبي احتياجات الحاضر بدون المساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية
حاجاتها .ويواجه العالم خطورة التدهور البيئي الذي يجب التغلب عليه مع عدم التخلي عن
حاجات التنمية اﻹقتصادية وكذلك المساواة والعدل اﻹجتماعي .أصبح تعريف التنمية المستدامة
مرنا إلى أبعد الحدود واجتهدت فئات من الباحثين ومن ذوي التخصصات المختلفة للدخول في هذا
الميدان ،ومحاولة تناول عملية التنمية المستدامة بما يخدم مجاالت تخصصاتهم ،فقد عرفها ف.
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دوجالس

10

قائال " :التنمية المستدامة هي عملية التنمية التي تلبي أماني وحاجات الحاضر دون

تعريض قدرة أجيال المستقبل على تلبية حاجاتهم للخطر ".
تعرف كذلك " بأنها توسيع اختيارات الناس وقدراتهم من خالل تكوين رأس مال إجتماعي يقوم بتلبية
إحتياجات األجيال الحالية بأعدل صورة ممكنة دون اﻹضرار بحاجات األجيال القادمة

11

.

أما برونتالند فقد عرفت التنمية المستدامة بأنها األداة التـي يمكـن أن تحقق ما يلي :
ﺇنعاش النمو ؛
تغير جودة النمو ؛
التقابل مع اﻹحتياجات األساسية (عمل /تغذية /طاقة /مياه /أحرف)؛
تعداد سكاني مستدام ؛
حفظ وتحسين قاعدة الموارد ؛
توضيح مخاطر اﻹدارة والتكنولوجيا .
الشكل رقم  " : 01التنمية المستدامة "

التنمية املستدامة

ﺇنعاش النمو

جودة النمو

االحتياجات

تعداد سكاين

اﻷساسية

مستدام

حتسني املوارد

حتديد املخاطر

. Source: World Communicant Environment and Development , (WCED),1987 .

 .5أبعاد التنمية المستدامة :
أ .األبعاد األساسية للتنمية المستدامة  :إن التنمية المستدامة مرتبطة بثالثة أبعاد
:اﻹقتصادي واﻹجتماعي والبيئي أي أن التنمية المستدامة تنمية ال تركز على الجانب
البيئي فقط بل تشمل أيضا الجوانب اﻹقتصادية اﻹجتماعية لكل بعد من هذه األبعاد
تتكون من مجموعة من العناصر كما يلخصها الجدول الموالي

12

:
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الجدول رقم " : 01األبعاد األساسية للتنمية المستدامة "
البعد االقتصادي

البعد االجتماعي

البعد البيئي

النمو االقتصادي

المساواة في التوزيع

النظم االيكولوجية

المستديم
كفاءة رأس المال

الحراك االجتماعي

الطاقة

ﺇشباع الحاجات األساسية

المشاركة الشعبية

التنويع البيولوجي

العدالة االقتصادية

التوزيع الثقافي

اﻹنتاجية البيولوجية

استدامة المؤسسات

القدرة على التكيف

المصدر:عثمان محمد غنيم وماجدة أبوزنط  " ،ﺇشكالية التنمية المستدامة في ظل الثقافة االقتصادية السائدة "
،دراسات مجلة علمية محكمة تصدر عن عمادة البحث العلمي  ،الجامعة األردنية  ،عمان  ،األردان  ،المجلد ، 3
العدد  1جانفي (كانون الثاني )  ، 2008ص . 177

ب .الترابط بين األبعاد األساسية للتنمية المستدامة  :يمكن التعرف على خصائص رئيسية
للتنمية المستدامة أولها أنها ظاهرة عبر األجيال ،وهذا يعني أن التنمية البد أن تحدث عبر فترة
زمنية ال تقل عن جيلين يتراوح بين  25إلى  50سنة ،وتتمثل الخاصية الثانية في تفاوت
عمليات التنمية المستدامة حيث تحدث عبر مستويات مختلفة عالمية واقليمية ومحلية .ويمكن
القول إن أبعاد التنمية المستدامة المختلفة تتمثل فيما يلي:13
 البعد اإلقتصادي :بالنسبة للدول الغنية يعني إجراء خفض عميق ومتواصل في استهالك هذه
الدول من الطاقة والموارد الطبيعية ،واقتناعها بتصدير نموذجها التنموي الصناعي عالميا ،أما
بالنسبة للدول الفقيرة فالتنمية المستدامة تعني توظيف الموارد من أجل رفع مستوى المعيشة
فقر.
للسكان األكثر ا
 البعد اإلنساني واإلجتماعي  :تسعى التنمية المستدامة إلى استقرار النمو السكاني ،ووقف
الهجرة العشوائية ،بتطوير الخدمات الصحية والتعليمية وتحقيق أكبر قدر من المشاركة
الشعبية في التخطيط للتنمية.
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 البعد البيئي  :يتمثل في اﻹستخدام األمثل لألراضي الزراعية ،والموارد المائية واستخدام
التقنيات النظيفة التي تستخدم أقل قدر ممكن من الطاقة والموارد ،وتطلق الحد األدنى من
الغازات والملوثات.
الشكل رقم " : 02األبعاد المختلفة الرئيسية للتنمية المستدامة "
معطيات اجتماعية

معطيات اقتصادية

التنمية المستدامة

معطيات بيئية

المصدر  :محمد محمود عبد هللا يوسف " ،دور الجهوية في تحقيق التنمية المستدامة بالمغرب"  ،بكلية التخطيط
العمراني واﻹقليمي – جامعة القاهرة  ،ص . 8

فاالقتصاديون يركزون على األهداف اﻹقتصادية أكثر من غيرها كما يؤكد البيئيون على أهمية حماية
الطبيعية ويشدد اﻹجتماعيون على مبادئ العدالة اﻹجتماعية وتحسين نوعية الحياة بالتالي فالنظرة
تختلف باختالف التخصص و التوجه  .و لهذا كان من االزم تناول كل األبعاد األساسية للتنمية
المستدامة كونها أبعاد مترابطة ومتداخلة ومتكاملة ،ويمكن التعامل معها على أنها منظومات فرعية
لمنظومة أي جزء من كل.
 .6المجاالت المعتمدة لتحقيق التنمية المستدامة  :يتطلب تطبيق مفهوم التنمية المستدامة في العالم
تحسين الظروف المعيشية لجميع سكان العالم ،بالشكل الذي يحافظ على الموارد الطبيعية ،وتجنيبها
أن تكون عرضة للهدر واالستنزاف غير المبرر .ولتحقيق هذه المعادلة الصعبة ،يطلب األمر
التركيز على ثالث مجاالت رئيسة ترتبط بتحقيق مفهوم التنمية المستدامة ،وهي:14
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تحقيق النمو اﻹقتصادي والعدالة ،من خالل خلق ترابط بين األنظمة والقوانين اﻹقتصادية العالمية
بما يكفل النمو اﻹقتصادي على المدى الطويل لجميع دول ومجتمعات العالم دون استثناء أو
تمييز؛
المحافظة على الموارد البيئية والطبيعية لألجيال المقبلة ،والذي يتطلب البحث المستمر عن إيجاد
للحد من اﻹستهالك غير المبرر وغير المرشد للموارد اﻹقتصادية ،هذا إضافة إلى
الحلول الكفيلة ّ
الحد من العوامل الملوثة للبيئة ؛

تحقيق التنمية اﻹجتماعية في جميع أنحاء العالم ،من خالل إيجاد فرص العمل وتوفير الغذاء
والتعليم والرعاية الصحية للجميع ،بما في ذلك توفير الماء والطاقة .توالت الجهود العالمية ما بين
عام  1972وعام  2002للتأكيد على ضرورة إرساء قواعد التنمية المستدامة على مستوى العالم،
من خالل عقد ثالثة مؤتمرات أرض دولية مهمة .
 .7متطلبات التنمية المستدامة  :لتحقيق تنمية مستدامة فعالة يتطلب األمر التوافق واالنسجام
بين مجموعة من األنظمة المختلفة

15

:

النظام السياسي :يضمن الديمقراطية في اتخاذ القرار.
النظام اإلقتصادي  :يمكن من تحقيق الفائض ،ويعتمد على الذات.
النظام اإلجتماعي :ينسجم مع المخططات التنموية وأساليب تنفيذها.
نظام إنتاجي :يكرس مبدأ الجدوى البيئية في المشاريع.
نظام تكنولوجي :يمكن من البحث و إيجاد الحلول التقنية لما يواجهه من مشكالت.
نظام دولي :يعزز التعاون وتبادل الخبرات في مشروع التنمية.
نظام إداري :يكون مرن أي يملك القدرة على التصحيح الذاتي في حال الوقوع على أخطاء.
نظام ثقافي  :يدرب على تأصيل البعد الثقافي في كل أنشطة الحياة عامة ،والتنمية المستدامة
خاصة.
 .8أسس التنمية المستدامة :
تعتمد التنمية المستدامة على تحقيق أمرين أساسيين هما الحق في التنمية والحق في حماية البيئة
وكالهما من حقوق اﻹنسان ،فيقينا أن حماية البيئة باتت مطلبا أساسيا لتدعيم حقوق اﻹنسان في
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الحياة الكريمة والتمتع بالصحة التي تأتي من خالل الحق في التنمية .وللتنمية المستدامة عناصر
رئيسة تم وضعها بصفة أساسية ضمن إعالن ريودي جانيرو في المبادئ من  3إلى  8والمبدأ . 16
والعناصر الموضوعية للتنمية تتضمن اآلتي:16
اﻹستخدام المتواصل للموارد الطبيعية ؛
إندماج الحياة البيئية مع التنمية اﻹقتصادية ؛
الحق في التنمية ؛
التوزيع العادل للموارد بين الجيل الحالي واألجيال القادمة ؛
تحميل المتسبب في التلوث بنفقات التلوث.
ثانيا -دور الجماعات المحلية في تحقيق التنمية المستدامة :
لقد بينت عديد الدراسات التي اهتمت باﻹدارة المحلية و أهميتها و كذا بالدور الذي تقوم به الهيئات
و المجتمعات المحلية في العملية التنموية  ،أنها تعتبر من أصلح البيئات التي تحدث التنمية
أساسا كما أنها تنبثق عنهم  ،كما أنها أقدر على الوقوف على
الشاملة لقربها من المواطنين
ً
الحاجات المحلية و على الظروف التي تعرفها المنطقة التي يتولون المسؤولية عليها (بلدية،دائرة ،أو
والية)كما تؤكد الدراسات ضرورة إشراك السكان المحليين في تحقيق البرامج الهادفة و إلى النهوض
بالمجتمع المحلي عن طريق غرس الوعي و اﻹقناع بأهمية هذه البرامج و عوائدها بالفائدة عليهم و
على الدولة كذلك  ،و من خالل العناصر الموالية نلخص دور الجماعات المحلية في تحقيق التنمية
المستدامة و كذا أهميتها.
يمكن تلخيص صالحيات الجماعات المحلية في المجال التنموي في اختصاصات ذاتية تتمثل:
 في تحديد التدابير الواجب اتخاذها لضمان التنمية اﻹقتصادية واﻹجتماعية والثقافية؛
 إعداد مخطط التنمية ،إنعاش اﻹستثمارات وتشجيعها؛
 إنعاش الشغل و إقامة مناطق صناعية ومناطق لألنشطة اﻹقتصادية؛
 إحداث شركات التنمية االقتصادية ،واختصاصات يمكن نقلها إليها من قبل الدولة؛
 إختصاصات إستشارية تتمثل في إقتراح األعمال التي من شانها إنعاش التنمية اﻹقتصادية
واﻹجتماعية أو في ابدءا الرأي في المشاريع التنموية للدولة والمؤسسات العمومية المزمع إقامتها في
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المنطقة التابعة للجماعات بالتالي هي تتمتع بأهم اﻹختصاصات التي تسمح بالتدخل في الميدان
التنموي و يتعلق األمر على الخصوص بالعناصر األساسية الثالثة:
أ .اختصاص إنتاج “الوعاء التنموي” :المتمثل في البنية التحتية األساسية العامة والبنية األساسية
اﻹقتصادية (طرق ،تطهير ،النقل الحضري ،مناطق صناعية أو مناطق األنشطة اﻹقتصادية
تجهيزات تجارية ومتخصصة مرافق إجتماعية وثقافية ورياضية…).
ب .اختصاص تعبئة الموارد واالستثمارات العمومية( للدولة والمؤسسات العمومية) لصالح تراب
الجماعة.
ت .اختصاص إنعاش وتحفيز واستقطاب اإلستثمار الخاص.17
ثالثا :دراسة تجارب بعض الدول
سنحاول من خالل هذا العنصر أن نعرض أهم تجارب لدى بعض الدول في مجال الجماعات
المحلية والتنمية المستدامة كما يلي :
 )1التجربة الفرنسية :سنحاول في البداية التعريج إلى التنظيم المحلي بفرنسا :
التقسيم المحلي :حسب التعديل الدستوري في  23مارس  ، 2003يتم تعريف الجماعات
المحلية للجمهورية على أنها مجموعة البلديات  ،الجهات  ،األقاليم والجماعات المحلية الخاصة
والجماعات المحلية ما وراء البحار  .وذلك حسب الجدول الموالي :

18

جدول رقم  " : 02التقسيم الترابي في فرنسا حسب اإلدارة واإلنتخابات والتسيير المحلي "
التقسيم الترابي

تقسيم اإلداري

المنطقة

حاكم المنطقة

ﺇقليم

حاكم ﺇقليم

دائرة

مساعد حاكم

تقسيم ﺇنتخابي
ﺇنتخابات المناطق

تقسيم محلي
مجلس
المنطقة

ﺇنتخابات مجلس الشيوخ

المجلس العام

وانتخابات التشريعية
 Xال

 Xال

مقاطعة

 Xال

ﺇنتخابات المقاطعة

 Xال

اشتراكات المقاطعات

 Xال

 Xال

 Xال

البلدية

رئيس البلدية

ﺇنتخابات البلدية

مجلس بلدي
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المصدر  :المنتدى المتوسطي ،موقع http:// www vie –publique fr ،
/actualité/dossier/decentralisation_acte2/décentralisation _acte-ii.htmi

عمل السلطات المحلية:
 الجهات :توجد في فرنسا  27جهة وصية منها  5خارج الوطن ،يتم تعيين حاكم الجهة من قبل
الحكومة ومن دوره تمثيل الدولة وحسن سير المرافق الموزعة كاألمن على سبيل المثال؛
 األقاليم  :يوجد في فرنسا  101ﺇقليم  ،و يعتبر اﻹقليم تقسيم ﺇداري يمكن من ترشيد اﻹدارة
المحلية  ،تقع على عاتقه مجموعة من الصالحيات من بينها  :اﻹهتمام بالشأن اﻹجتماعي
والصحة ،والتهيئة الترابية والتعليم والثقافة واالقتصاد؛
 الدائرة اإلدارية  :هي ﺇحدى التقسيمات اﻹدارية الفرنسية .في  2004تم تقسيم األقاليم الفرنسية
 101ﺇلى  3422دائرة .وتسمى عاصمة الدائرة بالمحافظة الفرعية .وتقسم الدائرة ﺇداريا˝ ﺇلى
المديريات والبلديات يديرها مساعد الحاكم الذي يقوم بمساعدة حاكم المنطقة على ﺇدارة شؤون
الدائرة؛
 المقاطعة  :يوجد في فرنسا  4055مقاطعة ودورها أساسا هو التقسيم اﻹنتخابي  ،عادة ما
تتقسم ﺇلى عدد من البلديات ﺇداريا˝ وفي بعض المقاطعات يتم تجميع الخدمات اﻹدارية في
منطقة واحدة تسمى " البلدة الرئيسية "؛
 البلديات :يوجد في فرنسا  366811لكل بلدية من بلديات الجمهورية الفرنسية رئيس بلدية ،
ومجلس بلدي يدير شؤون البلدية  ،تمتلك ميزانية خاصة بها وتهتم بعدد من الخدمات مثل :
الحالة المدنية ولها صالحيات أمنية عدى بلدية باريس .
الخدمة العامة في فرنسا :
تحتل الخدمة العامة مكانة كبرى على مستوى ميزانية الدولة الفرنسية  ،حسب أرقام المعهد الوطني
لإلحصاء والدراسات اﻹقتصادية  ،بلغت مصاريف الخدمة العامة سنة  2011حوالي  %53.1من
الدخل القومي الخام وهو ما يضعها في المرتبة الثانية على المستوى األوروبي بعد الدانمرك .كما
أنها تحتل مكانة سياسية هامة ﺇذ أن فكرة الخدمة العامة والتي تتأسس حول " المصلحة العامة "
تعتبر من أهداف الدولة األساسية وحتى سبب وجودها يمكن تقسيم الخدمة العامة في فرنسا ﺇلى
ثالث محاور كبرى وهي

19

:
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الخدمة العامة ذات العالقة بالسيادة  :مثل  :األمن الداخلي  ،الدفاع الوطني  ،الدبلوماسية
 ،المالية اﻹدارة العامة للدولة والبنية التحتية .
الخدمة العامة غير الربحية :

وتشمل التعليم والصحة والتغطية االجتماعية والثقافية

والرياضية والبيئة .
الخدمة العامة الربحية أو شبه الربحية  :مثل  :النقل والطاقة والبريد واﻹعالم أو الرصد
الجوي .
التقييم :

تعاني فرنسا من بعض المشاكل اﻹدارية والبيروقراطية  ،حيث أن عددا من

اﻹختصاصات يتم تقاسمه بين وحدات ترابية متناقضة سياسية مما يسبب تعطيال للخدمة العامة
كما أنه يرفع من مصاريف التصرف .كما تبلغ التدين ﺇلى  11500يور لكل مواطن من
الجماعات المحلية وهو ما يطرح أسئلة حول نجاعتها ويدفع العديد من الخبراء ﺇلى اقتراح ﺇعادة
هيكلة كبرى للخدمة العامة الفرنسية .
التجربة الفرنسية و التنمية المستدامة  :تحتل فرنسا من حيث التنمية المستدامة المرتبة الثانية
عالميا بعد السويد  .تمثل الطاقات الخالية من الكربون  %51من الطاقة األولية المستعملة في
فرنسا منها  %42طاقة نووية .وترتقي هذه النسبة ﺇلى  %90بالنسبة للﺇنتاج الكهربائي  :وفقا
لحصيلة شبكة النقل الكهربائي لعام  ، 2022تتكون هذه األخيرة من  % 75طاقة نووية
و %11.8طاقة مائية و %2.8طاقة ريحية و %0.7طاقة شمسية ،20فيما يخص التجربة
الفرنسية من حيث إشراك الجماعات المحلية في تحقيق التنمية المستدامة فهي تعود إلى
تم خلق اللجنة  « Le Comité 21 » 21و التي تضم  300شخص ما
 ،1995أين ّ
بين:مؤسسات،جماعات محلية،جمعيات و إدارات عمومية يكمن دورها في المتابعة و المرافقة
بطريقة مباشرة في تنمية البلد و فيما يلي أهم العناصر التي اهتمت بها هذه اللجنة منذ نشأتها:
 oمرحلة جديدة نحو الالمركزية :بهدف التقرب من المواطن و المساواة في الحقوق بينهم خاصة في
المناطق الريفية من خالل تحسين مستوى المعيشة ،تطوير رأس المال الغير الربحي،االهتمام
بالموارد الطبيعية،المناخ و البيئة؛
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 oتوعية المواطن حول دور الجماعات المحلية و المشاركة الفعلية في تحقيق التنمية المستدامة بهدف
خلق مجتمع واعي و مسؤول في نفس الوقت؛
 oخلق شراكة للجماعات المحلية مع األجانب أو ما يسمى دبلوماسية الشعوب؛
 oتعاون بين مدن الشمال و الجنوب فيما يخص

الممارسات اﻹجتماعية

21

المبتكرة

كما تعمل هذه المنظمة لتحقيق أهداف أخرى بالشراكة مع الجماعات المحلية :
 التفكير الجماعي و التطبيق المحلي ؛
 التوجهات األربع ":البيئية،اﻹجتماعية،اﻹقتصادية ،الحكومية" :
أي إدراج اﻹهتمام بالبيئة ضمن اهتمامات الجماعات و األفراد كاﻹنقاص من النفايات مع تشجيع إنشاء
هياكل من أجل إعادة تدويرها واستغاللها مع الحث على إنتاج و الترويج للمنتجات الخضراء الصديقة
للبيئة  ،مع خلق التوازن االجتماعي ،و إشراك المواطن في تعزيز الديمقراطية و توصيل المعلومة
المناسبة حول التوجهات األربع المذكورة آنفا مع تعزيز مبدأ التشاور و التفاعل بين هذا األخير،22
الجمعيات و المؤسسات مع الحكومة .
 )2التجربة المغربية في إشراك الجماعات المحلية و دورها في تعزيز التنمية المستدامة :
تصنف الجماعات المحلية ضمن الجماعات الترابية المحددة في فصول من  135إلى  146من الدستور
المغربي المعدل في فاتح يوليو سنة  ، 2011وحسب نفس الدستور فهي شخصية معنوية خاضعة
للقانون العام  ،تضم مجموعة بشرية  ،تسير شؤونها بطريقة ديمقراطية  ،ولها تنظيم إداري  ،وأجهزة
إدارية منتخبة وموارد بشرية (الموظفون واألعوان  ،واقتصادية  ،ومالية  ...الخ ) ،يسيرها مجلس جماعي
يتكون من الرئيس ومجموعة من المستشارين من األغلبية و المعارضة  ،تفرزهم اﻹنتخابات الجماعية مرة
كل ست سنوات

23

.

و تسعى المغرب إلى تعزيز التنمية المستدامة و تطوير البلد من خالل إشراك الجماعات المحلية في
أعدت خطة إستراتيجية مستقبلية على المدى الطويل آفاق
العديد من المشاريع في المدى القصير كما ّ

2030بخطة محكمة موضحة فيما يلي:
أ .الواقع :
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لقد أبدت المغرب في السنوات األخيرة اهتماما بليغا بالجماعات المحلية و تحقيق التنمية المستدامة
خاصة من حيث كونها بلد سياحي و يستقطب العديد من السياح من مختلف بقاع العالم ،مما يستدعي

حقيقة اتخاذ التدابير الالزمة حتى تحقق األهداف المرجوة .

كما تعيش المغرب تحوالت كبرى في تسيير الدولة مع تجدد أدوارها ،حيث تعالت الدعوة إلى تطوير

النظام الالمركزية بتبني منظور جديد ومقاربة مغايرة تتوخى البعد التسييري  ،وذلك من خالل ترسيخ
مفهوم "إدارة القرب" ،و التشاركية" أي التقرب من المواطن و اﻹصغاء إلى اهتماماته،

ولم تخرج

الجماعات المحلية بالمغرب عن هذا المنحى منذ  1960إلى يومنا هذا ،بفعل التحوالت الكبرى
والمتسارعة التي شهدتها وال زالت الساحة الوطنية والدولية نتيجة لعولمة اﻹقتصاد ،وتنقل رأس مالية
العالمية والطفرة النوعية للمعلومات الرقمية و تعتبر المقاولة بمفهومها الحديث من بين العناصر المهمة
الجماعات الحضرية والقروية المنشط الرئيسي للدورة اﻹقتصادية على الصعيد المحلي الحاجة أصبحت
أكثر إلحاحا في تغيير مقاربة الدولة للجماعات المحلية كوحدات ترابية إدارية ،إلى جماعات اقتصادية
تنافسية ،تقوم بتنشيط الدورة االقتصادية المحلية ،وكأحد الشركاء الرئيسيين للدولة ،في المبادرات الكبرى
وانعاش االستثمارات وحل المشاكل االجتماعية كما قام المغرب بإنشاء المجلس الجماعي لهذا الغرض
في سنة  2002يندرج ضمن مهامه:

24

يسعى المجلس الجماعي بتحفيز وتشجيع وانعاش و تنمية االقتصاد المحلي و خلق فرص التشغيل
بالتالي المساهمة في الرفع من القدرات اﻹقتصادية للجماعة ،وانعاش وتشجيع اﻹستثمارات الخاصة كما
يبث في شأن مساهمة الجماعة في مقاوالت اﻹقتصاد المختلط؛
سعت الدولة المغربية و بمعية المجلس األعلى التصدي للمشاكل كيفما كانت وبطريقة ايجابية
بمعية الجماعات المحلية خصوصا في الميدان الصحي و البيئة من حيث الحفاظ على التوازن
اإليكولوجي الصحي ،كما سعى من خاللها المشرع المغربي التجسيد ولو جزئيا لما يسمى بالتنمية
المستدامة والتي من شأنها أن تؤثر بشكل فعال وايجابي في العملية التدبيرية ؛
اإلهتمام بالنشاطات الرياضية و الثقافية  :وتنمية الحركة الجمعوية والشراكة مع الجمعيات القروية
من خالل تشجيع ومساندة المنظمات والجمعيات ذات الطابع اﻹجتماعي والثقافي والرياضي ،مع تعبئة
المواطن قصد تنمية الوعي الجمعوي من أجل تحقيق المصلحة العامة ،وتنظيم مشاركته في تحسين
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ظروف العيش والحفاظ على البيئة و خلق روح التضامن لديه  ،مع محاربة األمية و الحفاظ على
خصوصيات التراث الثقافي المحلي .
التعاون والشراكة :يقوم المجلس الجماعي بجميع أعمال التعاون والشراكة التي تنعش التنمية
اﻹقتصادية واﻹجتماعية والثقافية ،بين اﻹدارة واألشخاص المعنوية األخرى الخاضعة للقانون العام
والشركاء اﻹقتصاديين واﻹجتماعيين الخواص ،أو حتى مع الجهات أوالمنظمات األجنبية باﻹضافة إلى
انتهاج سياسة التوأمات والتعاون الالمركزي والمصادقة عليها.
ب .اآلفاق:
تعمل الدولة المغربية على إعداد إستراتيجية طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع
الجماعات المحلية فيما يخص العديد من القطاعات:

25

تقدر مليار درهم إلى غاية سنة  2020و  80مليار درهم إلى غاية 2030ستعمد
 قطاع المياه  :بتكلفة ّعلى:

 الرفع من مستوى الربط بشبكة تطهير المياه إلى  80%.بحلول سنة  2020والى 90 %بحلول سنة
2030؛
 تقليص نسبة التلوث المنزلي بنسبة  80 %سنة  2020و 90 %في أفق 2030؛
 المعالجة الثالثية للمياه العارمة واعادة استعمالها بنسبة  % 100في أفق سنة 2020؛
 إنجاز محطات لمعالجة المياه العارمة ب  330مدينة ومركز لمجموع سكاني بقدر ب  10مليون نسمة
تقدر  40مليار درهم تسعى المغرب إلى تسيير النفايات متقبال و تعزيز استغالل هذه
 النفايات :بتكلفة ّالموارد التي كانت تتسبب في هدر أموال طائلة لخزينة الدولة من خالل :

 الرفع من عملية جمع النفايات والنظافة بالحواضر إلى مستوى  % 90عوض  70%قبل التهيئة؛
المركز الحضرية بنسبة  100 %لفائدة 350
 إنجاز مطارح مراقبة للنفايات المنزلية والمماثلة لكل ا
مدينة ومركز حضري؛
 إعادة تأهيل المطارح الحالية بعد إغالقها بنسبة 100 %لفائدة  300جماعة ؛
 إضفاء الطابع المهني على تدبير هذا القطاع بالحواضر السيما من خالل التدبير المفوض
 تطوير عملية فرز وتدوير وتثمين النفايات عبر مشاريع نموذجية لرفع مستوى التدوير إلى. 20%
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 قطاعات أخرى متعددة:حماية البيئة من خالل برنامج وطني للوقاية من التلوث الصناعي منخالل إعداد إستراتيجية للوقاية من التلوث الصناعي بتشاور وتنسيق مع جميع الجهات المعنية و
وضع خطة عمل ذات أهداف ملموسة على المدى المتوسط والطويل  ،تحسين الحالة الراهنة
لتدبير األخطار الطبيعية والتكنولوجية على المستوى الوطني و الجهوي والمحلي ،تحقيق التنوع
البيولوجي.
 )3التجربة األمريكية "مدينة نيويورك نموذجا :
تتميز مدينة نيويورك األمريكية بنمط إدارة يعكس أهميتها ومكانتها العالمية والمتمثل في نمط :
المجلس/العمدة القوى ،هذا النمط تطور في الثمانينات من القرن التاسع عشر ،لموازنة شكل
المجلس/العمدة الضعيف ويوجد هذا النمط في المدن الكبرى .يتم في بعض المدن الفصل بين الوظيفتين
التقريرية والتنفيذية حيث تكون األولى من اختصاص المجلس المحلي .أما الوظيفة التنفيذية ،فتكون من
إختصاص الرئيس التنفيذي الذي قد يكون منتخبا من المواطنين أو معينا عن طريق المجلس المحلي أو
الحكومة المركزية .ومن المدن التي يتم فيها انتخاب العمدة الواليات المتحدة األمريكية (العمدة القوى)،
كما هو في:26
الشكل رقم  " : 03نمط العمدة القوى "
الناخبون

مجلس المحلي

مدير اإلدارة

مدير اإلدارة

رئيس البلدية

مدير اإلدارة

مدير اإلدارة

مدير اإلدارة

مدير اإلدارة

المصدر  :سمير محمد عبد الوهاب " ،أنماط إدارة المدن الكبرى مع التركيز على مدينة لندن " ،الملتقى العربي الثاني :إدارة
المدن الكبرى ،مشكالت حضرية وحلول إبداعية ،المنظمة العربية للتنمية اﻹدارية ،اﻹسكندرية ،مصر ، 2005 ،ص. 9

المجلة الدولية للدراسات االقتصادية -العدد الخامس ،فيفري -شباط  -2019المركز الديمقراطي العربي-برلين-ألمانيا

155

دور الجماعات المحلية في تحقيق التنمية المستدامة
– دراسة تجارب بعض الدول -

أ .أقناروس محمد لمين

تعتمد البلديات في مدينة نيويورك لتحقيق التنمية المستدامة على عناصر مختلفة أهمها:
السالمة العامة ،وصيانة شوارع المدن ،والمنتزهات العامة ،نشاطات الترفيه ،ومعالجة مياه الصرف ،وازالة
النفايات ،والتقسيم المناطقي ،وفرض تنفيذ القانون ،وخدمات ومرافق إطفاء الحرائق واﻹنقاذ ،والرقابة على
الحيوانات ،والنقل العام ،والخدمات األخرى األساسية .كما تشغل المستشفيات العامة تدابير برامج المدن
الكبرى أيضًا اﻹسكان المدعوم ،باﻹضافة إلى برامج المساعدات االجتماعية لها المدينة أو الحكومة
الفدرالية .والعديد م ن المدن تملك مرافق الخدمات العامة مثل المياه،والطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي،
واالتصاالت البعيدة المدى.27
 تثمين رأس المال اإلجتماعي :إن تحقيق التنمية المستدامة والتوصل إلى مدينة الرفاه والرعاية
والعدالة اﻹجتماعية ،يتطلب توظيف المعلوماتية لتعميق التشابك بين األفراد وتفعيل القيم وزيادة
العطاء اﻹجتماعي الرقمي واستغالل الطاقات المعرفية لدى العموم؛
 المعلوماتية تصنع رأس المال اإلجتماعي  :وبفضل تكنولوجيا المعلومات برزت نافذة أخرى
ﻹستغالل الطاقات الكامنة في الشبكات اﻹجتماعية المرتبطة باﻹنترنت .وظهر نوع جديد من
العطاء اﻹجتماعي يسمى "العطاء اﻹجتماعي الرقمي" ،المتمثل في حض األفراد على التبرع
بالمعرفة والخبرات المتراكمة لديهم ؛
 ردم الفجوة االجتماعية  :يساهم رأس المال اﻹجتماعي في تحقيق التنمية اﻹقتصادية من خالل
زيادة اﻹنتاج والتحسين وتدل القدرة التنافسية للمشروعات وتنمية رأس المال البشري وخفض تكلفة
المعامالت وردم الفجوة الطبقية  .الخدمات الصحية والتعليمية التي يقدمها المجتمع األهلي على
مساهمته في زيادة رأس المال البشري .
النتائج و التوصيات:
أ .النتائج:
من خالل التجارب التي تناولناها نستنتج أن :
تزايد اﻹهتمام في اآلونة األخيرة من قبل البلدان و إدراج لبعد التنموي في أجندة الجماعات
المحلية كما تعول عليها كركيزة أساسية تهم في إنعاش اﻹقتصاد لما تحققه من موارد لخزينة
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الدولة خاصة إذا تم استغالل الموارد على أحسن وجه و اعتماد التوزيع العادل بين البلديات
المدن و األرياف؛
تسعى الدول خاصة المتقدمة و التجريبيتين الفرنسية و األمريكية خير دليل في التقرب من
المواطن و تنويع الخدمات العمومية ؛
إشراك المواطن كطرف في التنمية و إنعاش اﻹقتصاد المحلي؛
اﻹهتمام المتزايد بالبيئة و حماية المحيط من خالل اﻹستغالل األمثل للنفايات و تدويرها و
اﻹستغالل األمثل للمياه ؛
األدوات التقنية من خالل استغالل المعلومة العطاء االجتماعي يسمى "العطاء االجتماعي
الرقمي"؛
ردم الفجوة الطبقية من خالل توفير الخدمات الصحية،والتعليمية،الطاقة،الكهرباء و الغاز...،
للمجتمع و تحقيق العدالة االجتماعية؛
تعاون البلديات و الجماعات األخرى فيما بينها من خالل تحقيق التكامل فالبلدية الغنية تعين
الفقيرة و التكامل بين المدن و األرياف بل حتى الشراكة مع البلديات األجنبية و استغالل
تجاربهم الناجحة في الميدان.
ب .التوصيات:
إن الحكومة هي راسمة السياسات وصانعة الق اررات ومن أهم شروط تحقيق التنمية المستدامة هو أن
تكون هذه السياسات وما يتبعها من خطط ذات شمولية وتكامل بحيث ال تتعارض قوانين وتشريعات
مؤسسة أو و ازرة مع غيرها بل على العكس تكون في مجملها ضمن إطار وضع هذه السياسات مراعاة
لجوانب ومناحي التنمية المستدامة فال يتم فصل الجانب البيئي واالجتماعي عن الخطط االقتصادية
واالقتصاد وال ينفصل عن العمل البيئي واالجتماعي.

و تعتبر الجماعات المحلية

إحدى ركائز

المؤسسات الحكومية التي تلعب الدور أﻹنجازي ،متابعة و مراقبة لكافة نواحي التنمية و لهذا يوصي
الخبراء بمجموعة من التوصيات :

28

إختيار كوادر مؤهلة تعي مفاهيم التنمية المستدامة وتطبيقاتها ضمن برامج واضحة ومحددة
يكون كل منها مدعم ومكمل لآلخر؛
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العناية بالوضع الداخلي للتنمية بما يناسب حاجات المنطقة و كذا اﻹستفادة من التجارب الدولية
خاصة الرائدة منها و أقلمتها مع ما يناسب الخصوصيات المحلية والحاجات و دون أن ننسى
الموارد المتوفرة؛
إدراج آليات قانونية فاعلة كجزء من الجهاز الرقابي فقوانين اﻹستثمار والتنمية اﻹجتماعية
وقوانين العمل والعمال وما بين البيئة وأنظمتها يجب أن تتكامل في رؤية قانونية تمكن رجل
القانون على كافة المستويات من ضبط العملية التنموية ودفعها لألمام بقوانين تالئم المتطلبات
الحديثة للمواطن خاصة مع العولمة وما خلقت من وعي لدى األفراد نتيجة تبادل و تشاور
من خالل شبكات التواصل اإلجتماعي .هذا الدور يتطلب وجود مؤسسات قانونية مدركة ألهمية
هذه التنمية ومؤهلة بكوادرها لتطبيق القوانين وتفعيلها لضمان الوصول إلى الهدف المنشود.
كما أضاف مفكرين آخرون مجموعة من الشروط التي تسمح للجماعات المحلية بتحقيق التنمية و هي
كالتالي:
شمول مناطق الدولة المختلفة بالمشاريع التنموية يضمن تحقيق العدالة فيها  ،و الحيلولة دون
تمركزها في العاصمة أو في مراكز الجذب السكاني ؛
عدم اﻹخالل في التركيبة السكانية و توزيعها بين أقاليم الدولة  ،و الحد من الهجرات الداخلية من
الريف إلى المناطق الحضرية؛
زيادة التعاون و المشاركة بين السكان و مجالسهم المحلية مما يساعد في نقل المجتمع المحلي
من حالة الالمباالة إلى حالة المشاركة الفاعلة ؛
تسريع عملية التنمية الشاملة و ازدياد حرص المواطن على المحافظة على المشروعات التي
ساهم في تخطيطها و إنجازها؛
ازدياد القدرات المالية للهيئات المحلية مما يسهم في تعزيز قيامها بواجباتها و تدعيم استقالليته؛
تنمية القدرات القيادات المحلية لإلسهام في تنمية المجتمع ؛
تطوير الخدمات و النشاطات و المشروعات االقتصادية و االجتماعية في المجتمعات المحلية و
العمل على نقلها من الحالة التقليدية إلى الحداثة؛
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توفير المناخ المالئم الذي يمكن السكان في المجتمعات المحلية من اﻹبداع  ،و االعتماد على
الذات  ،دون االعتماد الكلي على الدولة و انتظار مشروعاتها؛
جذب الصناعات و النشاطات االقتصادية المختلفة لمناطق المجتمعات المحلية بتوفير
التسهيالت الممكنة مما يسهم في تطوير تلك المناطق و يتيح ألبنائها مزيدا من فرص العمل؛
تعزيز روح العمل اﻹجتماعي و ربط جهود الشعب مع جهود الحكومة للنهوض بالبالد اقتصاديا و
اجتماعيا و ثقافيا.
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واقع الجباية المحلية في الجزائر ودورها في تمويل الجماعات المحلية
The reality of local taxation in Algeria and its role in the
financing of local authorities
ط .د .زعيش محمد
جامعة باجي مختار –عنابة -الجزائر

الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع الجباية المحلية في الجزائر ودورها في تمويل الجماعات
المحلية وأهم التحديات التي تواجهها.
توصلت الدراسة لجملة من النتائج على غرار الجباية المحلية في الجزائر ما زالت متأخرة كثي ار وهذا
راجع لعدت أسباب من اهمها ضعف الموارد الجبائية المحلية التي تشكل نسبة كبيرة من مجموع العوائد
المحلية نتيجة الغش والتهرب الجبائي ،باإلضافة إن أغلبية الضرائب والرسوم العائدة لفائدة الجماعات
المحلية ،هي عبارة عن ضرائب ورسوم ذات مردود ضعيف.

الكلمات المفتاحية :جباية محلية ،جماعات محلية ،ضرائب ،عوائد محلية ،موارد جبائية.
Abstract
This study aims to know the reality of local taxation in Algeria and its role in
the financing of local authorities as well as the most important challenges they
face.
The study yielded a number of results, the most important of which is the
local taxation in Algeria, which is still very late, due to the weakness of local
tax resources, which constitute a significant percentage of the total domestic
revenues due to fraud and tax evasion. In addition, the majority of taxes and
royalties for the benefit of local authorities are low-yielding taxes.
Keywords: Local taxation, local authorities, taxes, local revenues, tax
resources.
JEL classification: H20, H30
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مقدمة
تشكل الجباية المحلية احد اهم المواضيع المطروحة خاصة على صعيد الدول النامية وهذا نظ ار
لدورها الكبير في تمويل الجماعات المحلية ،حيث تسعى هذه األخيرة لتحقيق التنمية المحلية،
والجزائر على غرار غيرها من الدول قامت بإصالح النظام الجبائي من خالل سن العديد من
القوانين الجبائية ،حيث تناولت الفصل بين الضرائب والرسوم العائدة للدولة وتلك العائدة للجماعات
المحلية.
بناءا على ما سبق يتم طرح االشكالية التالية:
ما هو واقع تمويل الجباية المحلية للجماعات المحلية في الجزائر؟
لإلجابة على هذه االشكالية يتم طرح األسئلة التالية:
 ما هو هيكل الجباية المحلية في الجزائر ؟ ما هي أهم التحديات التي تواجه الجباية المحلية في الجزائر ؟أهمية الدراسة:
تتضح أهمية الدراسة من خالل أهمية الجباية المحلية في تمويل الجماعات المحلية ،حيث تعتبر
هذه االخيرة المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية المحلية ومنه تحقيق تنمية شاملة.
أهداف الدراسة:
 تسعى هذه الدراسة لتحقيق األهداف التالية :
 االلمام بأهم الجوانب النظرية للجماعات المحلية والجباية المحلية؛
 التعرف على واقع الجباية المحلية الجزائر ؛
 التعرف على أهم التحديات التي تواجه الجباية المحلية في الجزائر.
منهج الدراسة:
من أجل اإللمام واإلحاطة بمختلف جوانب موضوع الدراسة ولإلجابة على اإلشكالية المطروحة تم
االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي.
هيكل الدراسة:
لإلجابة على االشكالية المطروحة تم تقسيم الدراسة إلى:
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أوال :مفاهيم عامة حول الجماعات المحلية والجباية المحلية
ثانيا :دراسة واقع الجباية المحلية في الجزائر
أوال :مفاهيم عامة عن الجماعات المحلية والجباية المحلية
 -1تعريف الجماعات المحلية
 الوالية
هي الجماعة االقليمية للدولة ،تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة ،وهي أيضا الدائرة
االدارية غير الممركزة للدولة وتشكل بهذه الصفة فضاء لتنفيذ السياسات العمومية التضامنية
والتشاورية بين الجماعات االقليمية والدولة ،وتساهم مع الدولة في إدارة وتهيئة االقليم والتنمية
االقتصادية واالجتماعية والثقافية وحماية البيئة وكذا حماية وترقية وتحسين االطار المعيشي
للمواطنين.

i

 البلدية
هي الجماعة االقليمية القاعدية للدولة ،تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة ،تمارس
البلدية صالحيات التهيئة والتنمية ،التعمير والهياكل القاعدية والتجهيز ،وكذا نشاطات البلدية في
مجال التربية والحماية االجتماعية والرياضة والشباب والثقافة والتسلية والسياحة ،النظافة وحفظ
الصحة وطرقات البلدية.

ii

 الصندوق المشترك للجماعات المحلية
انشئي الصندوق المشترك للجماعات المحلية بموجب المرسوم  134-73المؤرخ في
 1973/08/09تحت وصاية و ازرة الداخلية ،ويعتبر كمؤسسة عمومية ذات طابع اداري يتمتع
بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي ،ولقد خصص له المشرع الجزائري جزءا هاما من الضرائب
والرسوم المحلية ،والتي تقتطع من موارد الجماعات المحلية بموجب القانون ،وكان الهدف من وراء
انشائه هو الموازنة بين الجماعات المحلية الفقيرة والجماعات المحلية الغنية.

iii

حيث تمثل المهمة الرئيسية التي أسندت للصندوق في إرساء التضامن ما بين الجماعات المحلية
من خالل تعبئة الموارد المالية وتوزيعها ،ويكلف الصندوق في هذا اإلطار ،يأتي:

iv
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 العمل على تعاضد الوسائل المالية للجماعات المحلية الموضوعة تحت تصرفهابموجب القانون والتنظيمات المعمول بها؛
 توزيع المخصصات المالية المدفوعة من قبل الدولة لفائدة الجماعات المحلية؛ توزيع تخصيص إجمالي للتسيير فيما بين الجماعات المحلية سنويا لتغطية النفقاتاإلجبارية ذات األولوية؛
 تقديم مساهمات مالية لفائدة الجماعات المحلية التي يتعين عليها أن تجابه أحداث كوارثو/أو طوارئ وكذا تلك التي تواجه وضعية مالية صعبة؛
 تقديم مساهمات مؤقتة أو نهائية للجماعات المحلية ومؤسساتها إلنجاز مشاريع تجهيزواستثمار في اإلطار المحلي أو في إطار التعاون المشترك بين البلديات؛
 الوساطة البنكية لفائدة الجماعات المحلية؛ منح إعانات مالية لفائدة البلديات إلعادة تأهيل المرفق العام المحلي؛ القيام بكل الدراسات و التحقيقات و األبحاث التي ترتبط بترقية الجماعات المحلية وانجازهاوالعمل على نشرها؛
 المساهمة في تمويل أعمال تكوين المنتخبين و الموظفين المنتمين إلدارة الجماعات المحليةوتحسين مستواهم؛
 -المشاركة

في

أعمال

اإلعالم

و

تبادل

الخبرات

واللقاءات

ال

سيما

في

إطار التعاون المشترك بين البلديات؛
 -مباشرة وانجاز كل عمل مرتبط بهدفه أو مخول له صراحة

بموجب القانونين و

التنظيمات المعمول بها.
 -2الجباية المحلية
 تعريف الجباية المحلية
تعنى الجباية المحلية بالهيئة الالمركزية في الدولة الجزائرية أال وهي الجماعات المحلية ،حيث أن
الجباية المحلية هي جملة من االحكام الضريبية وأصناف من الضرائب تختلف باختالف الجهة
المستفيدة والممولة باإلضافة الختالف الوعاء الضريبي.

v
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 خصائص الجباية المحلية الفعالة
حتى تتصف الجباية المحلية بالفعالية وتؤدي الدور المنوط إليها ،يتعين عليها ان تتصف بما
يلي:

vi

 ينبغي ان يرتفع دخل الضريبة المحلية الفعالة مع مرور الزمن كي يواكب النمو الطبيعيللتكاليف ويلبي الحاجة المتزايدة للخدمات العامة المحلية؛
-

ان ال تكون كثيرة التأثير بالتقلبات الدورية؛

 ان تتوزع على نحو متساوي نسبيا بين السلطات المحلية؛ ان تمثل تمثيال حقيقيا للعالقة بين المواطنين الذين يدفعون الضريبة وأولئك المستفيدينمنها؛
 ان تكون تكاليف ادارة الجباية المحلية زهيدة ،أي أن ريعها يفوق تكاليفها االدارية. أهمية الجباية المحلية في الميزانية المحلية
يظهر من الضروري في إطار إصالح الالمركزية تزويد الجماعات المحلية بموارد مالية دائمة و
مستقرة دائمة تسمح لها بمواجهة مختلف األعباء و النفقات العامة التي تعتني بها في إطار ممارسة
مهامها ،و لهدا فإن الجباية المحلية لها دور مهم في الميزانية المحلية حيث نجد أن هذه األخيرة
على اعتبار حجمها و نسبتها الهامة يقاس وزنها و أهميتها في مدى قدرتها على خلق و جلب أكبر
عدد من االستثمارات بشكل يحرك بصفة فعلية عجلة التنمية على مستوى الجماعات المحلية  ،و
يكون ذلك عن طريق استعمال هذه الموارد لجلب أكبر عدد من المستثمرين عن طريق توفير
المناخ المالئم و بناء الهياكل التي تساهم في إنعاش الميزانية المحلية وبهذا تتحقق التنمية المحلية
و من تم التنمية الشاملة الوطنية.

vii

ثانيا :دراسة واقع الجباية المحلية في الجزائر
 -1هيكل الجباية المحلية في الجزائر
 الضرائب المباشرة
الجدول رقم ( :)01الضرائب المباشرة المكونة لهيكل الجباية المحلية في الجزائر
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المرجع القانوني

المعدل

رسم على النشاط
المهني ()TAP

المادة  21من قانون المالية ،1996
الجريدة رقم .82
المواد من  217إلى  231من قانون
الضرائب المباشرة.
المادة  6من قانون المالية التكميلي
 ،2001الجريدة رقم 38
المادة  8من قانون المالية التكميلي
 ،2008الجريدة .42
المادة  222من CIDTA
المادة  8من قانون المالية التكميلي
 ،2008الجريدة .42

رسم على النشاط
المهني الخاص
بنقل المحروقات
عبر األنابيب
الضريبة العقارية القرار الوزاري المؤرخ في 24ماي
 1994المتضمن تصنيف البلديات،
الجريدة رقم .70
المادة  9و 10قانون المالية ،2002
الجريدة 79
المادة  2من قانون المالية ،2007
الضريبة
الجزافية الوحيدة الجريدة 85
المادة من  9إلى  13قانون المالية
()IFU
التكميلي  ،2008الجريدة 42
المادة  12قانون المالية التكميلي
 ،2009الجريدة 44
المادة  42مكرر من CIDTA
الضريبة على
المادة  2من قانون المالية التكميلي
الدخل االجمالي
 ،2008الجريدة 42
(/)IRGفئة
مداخيل االرض
المادة من  263إلى  267من
رسوم ازالة
CIDTA
النفايات
المادة  11و 12من قانون المالية
 ،2002الجريدة .79
المادة  281من CIDTA
الضريبة على
المادة  26من قانون المالية ،2003
التراث
الجريدة .86
المادة  14و 15من قانون المالية
 ،2006المادة .85

المستفيد
البلدية

الوالية

 %2من
رقم األعمال

%1.30

%0.59

الصندوق
المشترك
للجماعات
المحلية
%0.11

 %3من
رقم األعمال

%1.96

%0.88

%0.16

%3
%5
%7
%10

%100

%5
%12

%40

%7
%15

%50

مداوالت
المجلس
الشعبي
البلدي
من  0إلى
%1.5

%100

%5

%5

%20
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المصدر:
http://www.interieur.gov.dz/images/pdf/STRUCTURE%20DES%20RESSOURCES%20FISCA
LES%20DES%20COLLECTIVITES%20LOCALES.pdf

 الضرائب غير المباشرة
الجدول رقم ( :)02الضرائب غير المباشرة المكونة لهيكل الجباية المحلية في الجزائر
طبيعة المصدر

المرجع القانوني

المستفيد

المعدل
البلدية

الرسم على القيمة المواد من  1إلى  161من
قانون الرسوم على رقم
المضافة
( )TVAلألعمال األعمال
التجاري في
الداخل
الرسم على القيمة
المضافة
( )TVAلألعمال
المنجزة في
االستيراد
المادة  446من قانون
رسم الذبح
الضرائب المباشرة
المادة  5و 6من قانون
المالية التكميلي ،2007
الجريدة .47
المادة  21من قانون المالية
 ،2009الجريدة 44
المادة  56و 57من قانون
رسم على
المالية  ،2000الجريدة رقم
الملصقات
وااللواح المهنية 92
رسم خاص على المادة  55من قانون المالية
رخصة العقارات  ،2000الجريدة .92
المادة  49من قانون المالية
 ،2006الجريدة .85
المادة  25من قانون المالية
التكميلي  ،2008الجريدة
.42
المادة من  59إلى  66من
رسم االقامة
قانون المالية ،1998
الجريدة .89

%19
%7

%10

 10دج /كغ

 8.5دج

 20إلى 750
دج حسب
نوع العرض
 1000إلى
 200000دج
حسب نوع
الرخصة
واالستخدام

%100

الوالية

الصندوق المشترك
للجماعات المحلية
%10

%15

مداوالت
المجلس
الشعبي

 8.5دج

%100

%100
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حقوق الحفالت

المادة  48من قانون المالية البلدي
من  50إلى
 ،2006الجريدة .85
المادة  26من قانون المالية  60دج واقل
من  100دج /
التكميلي  ،2008الجريدة
شخص /يوم
.42
االقامة/العائلة
.
من  200الى
 600دج
/الشخص/
يوم اقامة/
فندق مصنف.
%100
المادة من  105إلى  108امر مداوالت
رقم  ،320-65الجريدة  .108المجلس
المادة  36من قانون المالية الشعبي
البلدي
 ،2001الجريدة 80
المصدر:

http://www.interieur.gov.dz/images/pdf/STRUCTURE%20DES%20RESSOURCES%20F
ISCALES%20DES%20COLLECTIVITES%20LOCALES.pdf

 رسوم مرتبطة بالبيئة
الجدول رقم ( :)03الرسوم المرتبطة بالبيئة المكونة لهيكل الجباية المحلية في الجزائر
طبيعة المصدر

المرجع القانوني

المستفيد

المعدل
البلدية

رسم حفظ
النفايات
الخاصة أو
الخطرة
رسم على
النفايات
المتعلقة
بنشاطات
الرعاية
رسم تكميلي
على تلوث
الهواء
الصناعي
رسم تكميلي

المادة  203من قانون المالية ،2002
الجريدة .79
المادة  46من قانون المالية التكميلي
 ،2008الجريدة .42
المادة  204من قانون المالية ،2002
الجريدة .79
المادة  46من قانون المالية التكميلي
 ،2008العدد .42
المادة  205من قانون المالية ،2002
الجريدة .79
المادة  46من قانون المالية التكميلي
 ،2008الجريدة .42
المادة  94من قانون المالية ،2003

10500
دج/طن

%25

24000
دج/طن

%25

معامل من
 1إلى 5

%25

معامل من

%50

الوالية
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على مياه
الصرف
الصناعي
رسم على
االطارات
الجديدة
المستوردة أو
المنتجة محليا

الجريدة .86
المادة  46من قانون المالية التكميلي
 ،2008الجريدة .42
المادة  60من قانون المالية ،2006
العدد .85
المادة  46من قانون المالية التكميلي
 ،2008الجريدة .42
المادة  43من قانون المالية ،2013
الجريدة .72

رسم على
الزيوت ومواد
التشحيم
ومستحضرات
زيوت التشحيم
المستوردة أو
المصنعة على
األراضي
الوطنية

المادة  61من قانون المالية ،2006
الجريدة .85
المادة  46من قانون المالية التكميلي
 ،2008الجريدة .42
المادة  43من قانون المالية ،2013
الجريدة .72

ط .د .زعيش محمد

 1إلى 5

 10دج
الثقيل
 5دج
الخفيف

/12500ط
ن

%40
من
االطارا
ت
الجديدة
المنتجة
محليا
%50
من
الزيوت
ومواد
التشحيم
ومستح
ضرات
زيوت
التشحيم
المصنع
ة محليا

 %40من
االطارات الجديدة
المستوردة

 %50من الزيوت
ومواد التشحيم
ومستحضرات
زيوت التشحيم
المستوردة

المصدر:
http://www.interieur.gov.dz/images/pdf/STRUCTURE%20DES%20RESSOURCES
%20FISCALES%20DES%20COLLECTIVITES%20LOCALES.pdf

من خالل الجداول السابقة نالحظ ان هناك ضرائب ورسوم منها الموجهة بأكملها للجماعات
المحلية ومنها الموجهة الموجهة جزئيا فقط للجماعات المحلية حيث تتمثل الضرائب والرسوم
الموجهة كليا لصالح الجماعات المحلية في:
 الضريبة العقارية رسوم ازالة النفايات رسم على الملصقات وااللواح المهنية رسم خاص على رخصة العقارات رسم االقامة حقوق الحفالتأما الضرائب والرسوم الموجهة جزئيا لصالح الجماعات المحلية فهي:
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 رسم على النشاط المهني ()TAP رسم على النشاط المهني الخاص بنقل المحروقات عبر األنابيب الضريبة الجزافية الوحيدة ()IFU الضريبة على الدخل االجمالي (/)IRGفئة مداخيل االرض الضريبة على التراث الرسم على القيمة المضافة ( )TVAلألعمال التجاري في الداخل الرسم على القيمة المضافة ( )TVAلألعمال المنجزة في االستيراد رسم الذبح رسم حفظ النفايات الخاصة أو الخطرة رسم على النفايات المتعلقة بنشاطات الرعاية رسم تكميلي على تلوث الهواء الصناعي رسم تكميلي على مياه الصرف الصناعي رسم على االطارات الجديدة المستوردة أو المنتجة محليا رسم على الزيوت ومواد التشحيم ومستحضرات زيوت التشحيم المستوردة أو المصنعة علىاألراضي الوطنية
 -2تطور الجباية المحلية في الجزائر
الجدول رقم ( :)04تطور الجباية المحلية مقارنة بالجباية العادية في الجزائر خالل الفترة
2014-2010
الوحدة (:بمليارات الدينار)
الجباية العادية
للدولة
جباية الجماعات
المحلية
والصناديق
الخاصة
مجموع الجباية
العادية

2010
1309.4

2011
1548.5

2012
1944.8

2013
2072.1

2014
2126.4

325.4

359.1

353

389.3

410.4

1634.8

1907.6

2297.8

2461.4

2536.8
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المصدرhttps://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/recouvrement_ar.pdf :
الشكل رقم ( :)01تطور الجباية المحلية مقارنة بالجباية العادية في الجزائر خالل الفترة
2014-2010
3000
2500
2000

جباية الجماعات المحلية والصناديق
الخاصة

1500

الجباية العادية للدولة

1000
500
0
2014

2013

2012

2011

2010

المصدر :من اعداد الباحثين باالعتماد على معطيات الجدول رقم 4
من خالل الشكل السابق نالحظ زيادة الجباية المحلية من سنة إلى أخرى ،غير أن هذه الزيادة تبقى
ضعيفة مقارنة بالجباية العادية للدولة ،حيث ال لم تشكل سوى  %16.17من مجموع الجباية
العادية خالل سنة .2014
 تطور هيكل الجباية المحلية في الجزائر
الجدول رقم ( :)05تطور هيكل الجباية المحلية في الجزائر خالل الفترة 2010-2002

الوحدة :مليون دج

الرسم على النشاط
المهني
الرسم على القيمة
المضافة
الرسم على النفايات
ضرائب على العقارات
الضريبة الجزافية
الوحيدة
ضرائب على المداخيل
ضرائب أخرى

2000
41510

2002
42348

2004
54009

2006
70121

2008
107623

2010
128738

3484

4524

5397

5808

7949

10599

/
5
/

/
13
/

306
20
/

414
17
/

210
18
3930

344
52
4739

/
/

/
/

/
/

/
/

/
7588

2055
1598
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المصدر :شخار نعيمة ،تحليل وتقييم الجباية المحلية في الجزائر ،مجلة دراسات جبائية ،العدد ،1
ديسمبر ،2012
من خالل الجدول السابق نالحظ زيادة الجباية المحلية على مختلف الرسوم المشكلة لها وهذا على
مدار الفترة  ،2010-2002غير أن هذه الزيادة تبقى ضعيفة .كما يالحظ أيضا أن الرسم على
النشاط المهني يساهم بحصة االسد في الجباية المحلية ،يليه بفارق معتبر الرسم على القيمة
المضافة ،لتبقى باقي الرسوم مساهمتها ضئيلة جدا في الجباية المحلية ،والتي كانت اغلبها منعدمة
إلى غاية سنة  2008أين بدأت تسجل نسبة قليلة من االيرادات.
 -3وامل اختالل وقصور الجباية المحلية
تتمثل في:

viii

 عدم وجود رؤية واضحة ومستقرة لألوعية المختلفة للجباية المحلية ،من خالل االعفاءات،التقليص ،التنويع الشديد في عدد هذه الرسوم وطرق تصنيفها ،مما يصعب من التحكم فيها
خاصة وأن الجماعات المحلية تفتقد إلى التأطير المناسب والمتخصص؛
 عدم التكامل بين توسيع االوعية وتنوعها ،وفي المقابل غياب كلي للتحكم في االحصائياتالدقيقة ،التي تكشف الحجم الفعلي لهذه األوعية ،رغم توفر الجماعات المحلية على وسائل
وآليات تحقق ذلك؛
 االختالل المتباين ،بين حجم األوعية المحلية بين المناطق المختلفة للوطن ،نتيجة لعدمالترابط والتكامل جهويا ومحليا ،لألنشطة االقتصادية والتجارية والسياحية وغيرها.
 -4التحديات التي تواجه الجباية المحلية في الجزائر
تتمثل اهم التحديات التي تواجه الجباية المحلية في الجزائر فيما يلي:

ix

 ضعف الموارد الجبائية المحلية التي تشكل نسبة كبيرة من مجموع العوائد المحلية نتيجةالغش والتهرب الجبائي ،كثرة اإلعفاءات ،ضعف التحصيل الجبائي؛
 انعدام التكافؤ بين اإلجراءات الجبائية والنفقات؛ -خصوصية األقاليم في الجزائر مما يستدعي تدخل الدولة مركزيا خصوصا في االقتصادي
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 نقص التأطير والكوادر اإلدارية ،وسوء توزيع إطارات الدولة من أجل تسيير الجبايةالمحلية ،مما جعل جل البلديات تعاني العجز ،وبالتالي تتطلب التدخل من طرف الدولة
فتعود إلى المركزية ،حيث أثبتت تجارب العديد من الدول أنه كلما كانت درجة استقاللية
اإلدارة المحلية أكبر ،ازدادت قدرتها على توفير موارد مالية ذاتية ،ويعني هذا تعزيز مبدأ
الالمركزية ،أي استقاللية مالية اإلدارة المحلية.
 خصوصية االقتصاد الجزائري القائم على الريع البترولي ،الذي ال بد أن يخضع للتسييرالمركزي ،أدى إلى إهمال الجباية العادية بصفة عامة ،والجباية المحلية بصفة خاصة،
واللجوء دوما إلى اإلعانات التي تقدمها الدولة نتيجة عجز الجماعات المحلية؛
 إن أغلبية الضرائب والرسوم التي تجب لفائدة الجماعات المحلية ،هي عبارة عن ضرائبورسوم ذات مردود ضعيف ،وهذا راجع إما بسبب محدودية وعائها الضريبي ،أو قلة
المكلفين بها في الوقت نفسه الضرائب والرسوم التي تجب لفائدة الدولة ذات مردود مرتفع؛
 إن الجماعات المحلية وعلى الرغم من تمتعها بمجموعة من الرسوم لفائدتها ،فان الدولةتمتلك السلطة في تأسيس الضرائب وتحديد القاعدة الخاضعة للضريبة المحلية ،ومنه ال
يبقى هناك أي معنى للمركزية الجبائية.
 غياب نظام معلومات جبائي فعال ،فمردودية المنظومة الجبائية تبدأ أوال بتوفر المعلوماتالجبائية ،فهي تعد بمثابة العمود الفقري لمصلحتي الوعاء والتحصيل ،ذلك أنه في غياب
قاعدة بيانات صحيحة عن النشاط االقتصادي ،ال يمكن تحقيق إيرادات جبائية عالية؛
 توسع االقتصاد الموازي ،بحيث توجد الكثير من األنشطة االقتصادية بعيدة عن أعينالحكومات واجهزتها الرقابية ،وفي ظل هذه الظروف تحدث المنافسة غير الشريفة،
فتضعف الجباية المحلية خاصة الرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة؛
 قلة تعامل المصالح الجبائية فيما بينها ،خاصة إذا تعلق األمر بطلب معلومات من خارجالوالية ،محل السكن الرئيسي للمكلف ،مما يشجع ظاهرتي التهرب والغش الضريبيين ويؤثر
على التحصيل الجبائي المحلي.

المجلة الدولية للدراسات االقتصادية -العدد الخامس ،فيفري -شباط  -2019المركز الديمقراطي العربي-برلين-ألمانيا

174

واقع الجباية المحلية في الجزائر ودورها في تمويل الجماعات المحلية

ط .د .زعيش محمد

 -5سبل تفعيل الجباية المحلية لتمويل الجماعات المحلية
من الضروري إعادة االعتبار للموارد الجبائية المحلية ،بغرض رفع مردودية الضرائب الموجودة،
عن طريق اشراك الجماعات المحلية ،ولتفعيل الجباية المحلية يجب العمل على:

x

 مكافحة الغش والتهرب الجبائي ،وهذا من خالل اتخاذ مجموعة من االجراءات التشريعية،لجعل القوانين الجبائية مرنة وأيضا تطبيق غرامات جبائية وجنائية ردعية على كل من يقوم
بالغش الجبائي؛
 عصرنة الجباية المحلية بتدعيم االدارة الجبائية بالوسائل الحديثة ،ووضع التحفيزاتوالكفاءات المهنية؛
 التحكم في النفقات المحلية ،وذلك بترشيد االنفاق ،واعادة النظر في توزيع األعباء بينالسلطات المركزية والسلطات المحلية ،كأن تتحمل كل و ازرة النفقات واالحتياجات التابعة
لقطاعها؛
 يجب اشراك البلديات والواليات في عملية التحصيل سواء بمساعدة القابض البلدي أوبتعزيز وسائله؛
 تعزيز الالمركزية والسلطة الجبائية للجماعات المحلية ،وبالتالي تصبح الجماعات المحليةمسؤولة عن مواردها الخاصة؛
 تشجيع المشاريع االقتصادية على المستوى المحلي مما يؤدي إلى تحقيق عائدات ماليةمعتبرة يتم توجيهها لصالح الجماعات المحلية؛
 ضمان عنصر بشري مؤهل ،بإمكانه التحكم في تحصيل الموارد الجبائية المحلية؛ مراجعة التوزيع الغير عادل للجباية بين الدولة والجماعات المحلية ،وضرورة تنازل الدولةعلى بعض الضرائب لصالح الجماعات المحلية.
 -6االجراءات الموجهة لتحسين الجباية المحلية للجماعات المحلية في الجزائر
من اجل رفع مستوى اإليرادات الضريبية للجماعات المحلية ال سيما الخاصة بالبلديات فقد تم إدراج
اإلجراءات التالية ضمن قوانين المالية و تتمثل فيما يلي:xi
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 تخصيص  %50من الضريبة على الناتج الخام  IRGالخاص بالمداخيل االيجاريةلصالح البلديات
 الزيادة في الرسم الخاص المتعلق برخص العقار وال سيما على مستوى التجمعات الكبرى توسيع رسم اإلقامة على كافة البلديات مع الزيادة في التعريفة بصفة متزنة حسب تصنيفمراكز اإليواء المعنية.
 الزيادة في الضريبة المستحقة للدولة ،الوالية أو البلدية بعنوان البناء في األمالك العموميةبناء على ترخيص الطرقات لصالح األشخاص المعنويين أو الطبيعيين الخاضع للقانون
العام أو الخاص.
 تخصيص  %50من الضريبة الجزافية الوحيدة لفائدة الجماعات المحلية. تخصيص أقساط من الرسوم البيئية المخصصة للدولة لصالح البلديات اصالح نظام التضامن المالي ما بين الجماعات المحلية منح تخصيص سنوي من ميزانية الدولة لصالح الجماعات المحلية للتكفل بأعباء األثرالمالي الناتج عن الزيادة في أجور موظفي الجماعات المحلية
 منح تخصيص سنوي من ميزانية الدولة لصالح البلديات للتكفل بنفقات تسيير وحراسةالمدارس االبتدائية.
خاتمة
تعتبر الجباية المحلية احد اهم الموارد المالية لتمويل الجماعات المحلية ،حيث هناك ضرائب
ورسوم موجهة كليا للجماعات المحلية وهناك ما تأخذ منه نسبة فقط ،ومن خالل التطرق لواقع
الجباية المحلية في الجزائر يتضح أنها ما زالت متأخرة كثي ار وهذا راجع لعدت أسباب من اهمها
ضعف الموارد الجبائية المحلية التي تشكل نسبة كبيرة من مجموع العوائد المحلية نتيجة الغش
والتهرب الجبائي ،إن أغلبية الضرائب والرسوم العائدة لفائدة الجماعات المحلية ،هي عبارة عن
ضرائب ورسوم ذات مردود ضعيف ،وهذا راجع إما بسبب محدودية وعائها الضريبي ،أو قلة
المكلفين بها ،باإلضافة إلى غياب نظام معلومات جبائي فعال.
االقتراحات
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مستقبل التبادل الطاقي بين الجزائر واالتحاد األوربي
سيناريو الغاز الطبيعي 2030
The Future of Algerian Europe Energy Exchange
Natural Gas Scenario 2030

د.

العربي العربي

جامعة عبد الحميد ابن باديس ،مستغانم ،الجزائر.

ملخص:
مهما في االجابة على
إن االحتياطات الكبرى للجزائر من الغاز الطبييعي يجعلها تلعب ًا
دور ً
ِّ
اتيجيا في المناطق
الحاجيات األوربية من الطاقة ،خاصة في ظل األوضاع المرتبكة جيو-ستر ً
المزودة لدول االتحاد األوربي ،واكراهات الالستقرار السياسي في منطقة الشرق األوسط،

ومالمح الصدام السياسي بين روسيا من جهة والواليات المتحدة األمريكية من جهة أخرى،
وتغذيتها االسترجاعية على حاجيات االتحاد األوربي من الطاقة.
وعليه ترغب هذه الدراسة في إبراز أهمية وثقل ورقة الغاز في صادرات الجزائر إلى االتحاد
األوربي ،وكيفية توظيفها مستقبالً في رسم العالقات الجزائرية-األوربية ،وما هي سيناريوهات
النجاح في ذلك؟
الكلمات المفتاحية :الجزائر ،الغاز الطبيعي ،االتحاد األوربي ،الدبلوماسية االقتصادية.
Abstract:
Algeria's gas reserves play an important role in responding to European
energy needs, especially in the geo-strategic situations in the EU-supplied
areas. Further the political instability in the Middle East, and the features of
the political clash between Russia and the United States of America, and it’s
feedback on the needs of the European Union energy.
Therefore, this paper wishes to highlight the importance and weight of the gas
card in Algeria's exportation to the European Union. How it will be used in
?the future to shape Algerian-European relations
?And what scenarios may be possible for the future
Keywords: Algeria-Natural Gas- European Union-Economic Diplomacy
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مقــــــــدمة
إن التوجه العالمي نحو الحفاظ على البيئة وااللتزام باتفاقيات كيوتو القاضية بضرورة تخفيض
نسبة االنبعاثات من ثاني أوكسيد الكربونَّ ،
عزز التوجه نحو استهالك الغاز الطبيعي كمورد طاقة
نظيف .و َّ
َّ
الممتدة
أكدت التقارير على أن الطلب العالمي واألوربي على الغاز سيتضاعف في الفترة
من  2000إلى  .2030وأن االجابة على  %90من الحاجيات األوربية من الطاقة لعام ،2030
ستكون خارج حدودها.
وعليه فإن الجزائر تمتلك خزانا ضخما من الغاز الطبيعي ،ي ِّ
مكُنــها إن أحسنت استعماله من
ً
ُ
ً
دور مه ٍم في الساحة الدولية ،واستغالل عوائده الماليه في بناء بدائل اقتصادية ِّ
لعب ٍ
قوية ،تعالج
الخلل الذي الزم البناء االقتصادي منذ االستقالل والم ـر ِّ
تك ْز على  %97من صادرات المحروقات.
ُ
َ
خاص ًة وأن العصر الذهبي للوقود األحفوري قد اقترب من النضوب ،وغدا ضرورًيا التفكير في

مرحلة مابعد النفط.

بناء على هذا التشخيص ،تحاول هذه الدراسة االطالل على المستقبل من خالل االجابة على
ً
إشكال رئيسي يمكننا صياغته على الشكل التالي :كيف يمكن للغاز الطبيعي أن يساهم في
التحضير لمرحلة مابعد النفط؟
ال؟
مع طرٍح إلشكاالت فرعية تتمثل في :ماهو المسار العام الستهالك الغاز مستقب ً
أين يكمن دور الجزائر في االجابة على الطلب األوربي؟
ماهي المشاريع المشتركة بينهما إلنجاح هذه االستيراتيجية؟
كيف استطاعت الجزائر أن توفق بين الصراعات الدولية من خالل الدبلوماسية االقتصادية؟
أما الفرضية التي يمكننا بناء الدراسة على غرارها فهي:
كلما زاد اكتشاف الغاز الطبيعي ،كلما زادت القدرة على تنويع االقتصاد.
لإلجابة على هذه االشكاالت والفرضية ،يمكننا االعتماد على المحاور التالية:
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المحور األول :االستهالك العالمي للغاز الطبيعي واحتياطاته.
-1المسار العام الستهالك الغاز على المستوى العالمي واألوربي.
-2مستقبل الجزائر في تموين االتحاد األوربي من الغاز الطبيعي.
المحور الثاني :الطاقة بين مطرقة الندرة ،وسندان الصراعات الدولية.
-1الغاز الجزائري والمواقف األوربية.
 -2توظيف الجزائر لورقة الغاز الطبيعي في إطار الدبلوماسية االقتصادية.
المحور الثالث :المشاريع االستيراتيجية المشتركة في ميدان الغاز بين الجزائر واالتحاد األوربي.
-1األنابيب الناقلة للغاز بين الجزائر واالتحاد األوربي بين الواقع واألهمية.
ِّ -2
التحديات المستقبلية للغاز الجزائري في األسواق الدولية.
الخاتمــــــــــــــة

المحور األول :االستهالك العالمي للغاز الطبيعي واحتياطاته.
-1المسار العام الستهالك الغاز على المستوى العالمي واألوربي.

أ/على المستوى العالمي:

لقد ارتفعت نسبة استهالك الغاز بطريقة ُمْلِّفتَة لالنتباه خالل الثالثين سنة الماضية مقارن ًة
بموارد َّ
الطاَقــة األخرى ،ويرجع ذلك إلى إمكانية توظيفه في استعماالت ِّع ـ َّـدة صناعية كانت ،أو
خدماتية .كما أنه أقل تلويثًا للبيئة ،حيث يصدر ما بين  25إلى  % 30من ثاني أوكسيد الكربون
ِّ
ف مما يصدره الفحم.
أق ً
ال من الموارد البترولية األخرى ،وتزيد هذه النسبة على الن ْص ْ

إن احتياطات الغاز ناضبة ،لكنها على آجال طويلة مقارن ًة بالنفط )i(.وحسب المـُ ْعطيات التي
توصل إليها المركز الدولي للمعلومات حول الغاز الطبيعي( )ii()CEDIGASأن احتياطاته المـ َّ
ؤكــدة
ُ

كافية لتلبية الطلب العالمي حتى عام  2060م ،عكس النفط الذي أثبتت أغلب الدراسات أن
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السِّي ْد ماثيو سيمون
نضوبه ليس ببعيد .ففي كتابه الصادر عام 2005م أكد َّ
()iii

)Simmons

( Matthews

أن بئر جواهر بالمملكة العربية السعودية ،وهو من أكبر اآلبار قد بلغ ذروة االنتاج.

كما أ َّ
ديف ِّـي ـي ْـس ( )Kenneth Deffeyesبجامعة ْب ِّر ْين ْستُ ـ ْـن ( )Princetonبالواليات
َكـ َـد البروفيسور كينيث َ
المـُتَّ ِّح َـدة األمريكية وهو خبير في الشؤون النفطية ،أن يوم ذروة االنتاج ( )Thanksgiving Dayكان

أبدا والذي ُقِّدر
في عام  2005م ،وهو يوم وصول االنتاج العالمي للنفط ذروته التي لن يتجاوزها ً
ب ـ  1006.5مليار برميل يوميا ،والتي لم تُْنتَ ْج منذ اكتشاف النفط.

من خالل تحليلنا لألرقام الواردة في الجدول رقم  01يتضح بجالء التزايد في استهالك نسبة الغاز
الطبيعي على المستوى العالمي ،وفي كل المناطق .ففي االتحاد األوربي ارتفعت النسبة من %12
عام  1990م ،إلى % 27عام  2010م .ثم سيرتفع إلى  % 29عام  2020م .أما على مستوى
المجموعة االقتصادية األوربية ،فسترتفع النسبة من  % 35عام  ،1990إلى  % 49عام 2030
فس ِّجَّل ْت في أمريكا الالتينية ،فمن المرجح أن ترتفع هذه النسبة من % 10
م .أما النسبة األكبر ُ

عام  ،1990ألن تصل إلى  % 40عام  2030م.

إن هذه الزيادة في االستهالك تظهر بجالء من خـالل نسبة االستهالك المـُ َس َّجَلـة على المســتوى
العالمي التي انتقلت من  % 18عام  1990إلى  % 25عام  ،2010والتي ستنتــقل إلى 28
%عام  2030م.
اضحا من خالل هذا
يبدو و ً
المدرج التكراري رقم  01أن حجم
استهالك الغاز الطبيعي في ارتفاع
ِّ
مستمر والذي يبدو باللون األزرق
الفاتح،

ما

االستراتيجية

يعني
التي

األهمية
سيكتسيها

ال مقارن ًة مع موارد َّ
الطاَقــة
مستقب ً
األخرى ،وحلوله مكان الصدارة
َّع عليها قطاع النفط
التي ترب َ

جدول رقـــم  01يوضح نسبة استهالك الغاز الطبيعــــي في العالم
1990

2000

2010

2020

2030

االتحاد االوربي

12%

22%

27%

29%

27%

المجموعة االقتصادية

35%

30%

36%

44%

49%

أمريكا الشمالية

15%

14%

22%

24%

20%

اليابان ،منطقة الباسفيك

24%

31%

40%

37%

35%

) (CEE, CISاألوربية

إفريقيا ،الشرق األوسط

25%

34%

39%

47%

49%

أمريكا الالتينية

10%

15%

29%

38%

40%

آســـيـــــا

5%

12%

13%

16%

18%

العالــــــم

18%

19%

25%

28%

28%
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لفترات زمنية واقتصادية طويلة.
ِّ
مستمر
يتضح لنا من خالل المدرجات التك اررية ،أن نسبة استهالك الغاز الطبيعي في تزايد
جليا في المدرج التكراري رقم  .02حيث
على مختلف األصعدة واألقاليم ،وَل َعـ َّـل من أبرزها ما يظهر ً
ارتفع حجم استهالك الغاز الطبيعي في أمريكا الالتينية من  % 10عام  ،1990إلى  % 29عام

2010م .وتشير المؤشرات أن هذه النسبة ستزيد في االرتفاع لتصل إلى  % 38عام  ،2020ثم
مدرج تكراري رقم ( )01من إعداد الباحث
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د.

سيناريو الغاز الطبيعي 2030

العربي العربي

 % 40عام  2030م.
ب /على المستوى األوربي.
لقد كان ألزمة َّ
الطاَقــة في سبعينيات القرن الماضي ،واالرتفاع الذي ُس ِّجل في أسعار النفط دور
في التوجه االستهالكي للطاقة نحو الغاز الطبيعي .إال أن المـُْلِّف ْت لالنتباه هو ارتفاع نسبة

استهالكه في االتحاد األوربي في العشر سنوات األخيرة ،وذلك راجع لاللتزامات المرافقة لبروتوكول

كيوتو القاضية بتخفيض نسبة االنبعاثات من ثاني أوكسيد الكربون )iv(.كما أن التوجه الجديد في
َّ
سببا في االرتفاع المتزايد الستهالك
توليد الطاَقــة الكهربائية من خالل استعمال الغاز الطبيعي كان ً
هذا المورد الطاقي الجديد،

()v

والذي سيواصل هذا االرتفاع مستقبالً حتى سنة  2030م.

إن طلب دول االتحاد األوربي على الغاز الطبيعي ،سيتضاعف في الفترة الممتَّــدة ما بين
ِّ
ليسجل نسبة  % 4.3مع حلول  2030م،
 2000إلى  2030م،

()vi

كما أن نسبة النمو التي

َس َّج ـَل َها االقتصــاد العالمي ُقِّد َر ْت ب ـ  % 3في الفترة ما بين  2000إلى  2030م دعم ْت هذا
االرتفاع .وتـ ُّـد ُل المؤشرات االقتصادية على أن استهالك الدول األوربية من الغاز الطبيعي في
ِّ
سنويا ،مقارنة باستهالك النفط
العشرية األخيرة َّ
سجل نسبة  ،% 4.9أي بمعدل نمو ُقدر بـ ً % 0.9

والفحم الذي لم يتجاوز معدله ما بين  % 0.2إلى  .% 0.5ما يعني أن نسبة الطلب األوربي على

الغاز الطبيعي َستُ َس ِّج ْل  ،% 27مقارنة بالنسبة التي ُس ِّجلت عام  2000م التي لم تتجاوز.% 24
إن ِّسر زيادة حجم االستهالك األوربي من الغاز الطبيعي يرجع إلى ُغد ِّوه كمورد لتوليد َّ
الطاَقــة
ُ
َ
َّ
الممتدة
خاص ًة منها الكهربائية .التي سترفع نسبة الطلب على الغاز الطبيعي إلى % 50في الفترة

ما بين  2000و 2030م .حيث عرف االتحاد األوربي عام  1990م توجه جديد في توليد َّ
الطاَقــة
ٌُ
الكهربائية الذي يعتمد على الغاز الطبيعي ،فأصبح حوالي  % 20من َّ
الطاَقــة الكهربائية عام
 2000م تَُوَّل ْد من الغاز الطبيعي ،بعدما كانت ال تمثل سوى  % 12عام  1990م .وساعد على

هذا االرتفاع في استهالك الغاز الطبيعي اختراع الطواحين الهوائية ،وأسعاره المـُْنخفضة.

إن أغلب الدول األوربية تعتمد على الخارج في تأمين حاجياتها من َّ
الطاَقــة ،وتستورد كميات
كبيرة من النفط والغاز.

()vii

فهي تستورد أكثر من  % 50من حاجياتها من مصادر َّ
الطاَقــة من
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الخارج ،هذه النسبة مرجحة لالرتفاع إلى  % 90مع حلول  2030م .وبلغ استهالك االتحاد
األوربي عام  2008م حوالي  % 18من االنتاج العالمي من النفط ،و % 19من االنتاج العالمي
من الغاز الطبيعي .وقد َقَّدرت الوكالة الدولية للطاقة حجم االستثمارات الالزمة لإلجابة على
حاجيات العالم الطاقية بـ  16ألف مليار دوالر ،$منها عشرة أالف مليار دوالر $للكهرباء3.100 ،
مليار دوالر $للنفط.
يستورد االتحاد األوربي حوالي  % 25من حاجياته من الغاز الطبيعي من روسيا ،والتي
ستصل إلى  % 40مع مطلع  2030م ،إلى جانب  % 45من احتياجاته النفطية من منطقة
الشرق األوسط .كما أن نصف استهالك الدول األوربية من الغاز يأتي من ثالثة دول وهي روسيا،
النرويج والجزائر .هذه األرقام تبرز هشاشة األمن الطاقي على المستوى األوربي ،ما جعل مفهومه
ونظرته تختلف عن جهات أخرى .وتعتبر الدول األوربية األمن الطاقي من المداخل المهمة لتجسيد
األمن الجماعي،

()viii

نتيجة األهمية القصوى التي يكتسيها قطاع الطاقة

في اإلجابة على احتياجات القطاعات األخرى.

()ix

-2مستقبل الجزائر في تموين االتحاد األوربي من الغاز الطبيعي.
زود بالغ ـ ـ ـ ـاز الـ ـ ـ ـ ـروسي وكذلك النرويجي ،أما جنوب أوربا خاص ًة
إن أوربا كانت كلها تَــت ـ ـ ـ ـ َّ
اقتصاديا عن أوربا الشمالية كونهما دولتان غير
سياسيا و
إسبانيا والبرتغال فكانتا معزولتان
ً
ً

ديمقراطيتان.

()x

ومع الثورة البرتغالية لعام  1974م ،ووفاة الديكتاتور الجنرال فرانكو في إسبانيا عام  1975م ،حدثت
قطيع ٌة مع الماضي وب ـ ـ ـرز تحول جوهري في الم ـ ـ ـسار السياسي لهذه الدول ،واعتُِّب َر ْت فترة مهمة في
تحولها التاريخي.

يمر عبر
لقد وصل غاز بحر الشمال النرويجي إلى إسبانيا عام 1993م من خالل أنبوب ُّ

األراضي الفرنسية .أما الغاز الروسي فـ ـ ـلم يتجاوز الس ـ ـ ـ ـوق الفرنسية َّ
محصور في بلجيكا،
ًا
وظل
هولندا والمملكة المتحدة .وبظهور شركات إسبانية ،بدأ التوجه نحو شمال إفريقيا َف ُعِّقـ ـ َـد ْت اتفاقات
مع ليبيا للتزود بالغاز في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي .أما بالنسبة للجزائر ،فعقدت
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شركة ( )ENAGASاإلسبانية مع شركة سوناطراك عام  1975م عق ـ ـ ـ ًـدا للتزود بـ ـ 8.4مليار م 3من

ابتداء من 1978م ،كما بدأ التفكير في بناء أنبوب لنقل الغاز الجزائري.
سنويا
الغاز المـُ َميَّع ً
ً

()xi

دائرة بيانية رقم ( )01من إعداد الباحث

1990
10%
2030
23%
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العربي العربي

تشير أحدث الدراسات على أن النسبة األكبر من احتياطي الغاز الطبيعي متواجدة خارج
األراضي األوربية ،وال ِّ
يمثــل االحتياطي األوربي أكثر من .% 5

()xii

كما أن اإلنتاج األوربي من

َّ
الممتدة ما بين  2030-2000لن يلبي أكثر من  % 16من الحاجيات
الغاز الطبيعي في الفترة
األوربية من هذا المورد ،ما يعني اعتمادها على السوق الخارجي لتلبية حاجياتها من هذا المورد
الحيوي بنسبة .% 80
جدول رقم "" 02
طلب االتحاد األوربي على الغاز الطبيعي ( )Metpفي الفترة الممتدة إلى 2020

1985

1995

2000

2010

2020

الطلب األوربي على َّ
الطاقــة

1.241

1.366

1.454

1.556

1.612

الطلب على الغاز الطبيعي

198

273

338

401

431

نسبة الغاز

16%

20%

23%

26%

27%

االنتاج المحلي من الغاز

132

167

204

191

141

الواردات من الغاز

69

109

133

210

290

نسبة االعتماد الخارجي

35%

40%

39%

52%

67%

Source : Farid YAICI, Le marché pétrolier : Situation, Acteurs, Stratégies. Quelles perspectives pour
L’Algérie ? Ouvrage collectif, Dynamique des marchés valorisation des hydrocarbures (ALGER : D’Ely
Ibrahim, Imprimerie Sarp, Octobre 2005) P. 35.

يبدو أن السوق الروسية اليوم تجيب على نسبة كبيرة من هذا الطلب .إال أن كل المؤشرات

()xiii

ِّ
"وي ْنُب ْ ق
تناقصا
و"م ْدِّف ْيزَه ْاي" ( )Medvezhyeستشهد
تُ َؤك ْد على أن أكبر اآلبار الروسية "أ ْ
وي" (َ )Enrongoy
ُون ُرُق ْ
ور ْ "(َ )Yambourg
ً

في حجم إنتاجها ،إلى جانب ارتفاع االستهالك المحلي من الغاز .وفي حالة نجاح مشروع أنبوب

ـاي" ( )Altaiالذي سيربط بين سيبيريا والصين ،فإن االتحاد األوربي سيجد نفسه أمام تَ َحـ ِّـدي
"أَْلتَ ـ ـ ـ ْ
البحث على مناطق أخرى للتزود بهذا المورد الحيوي.
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لقد دعا االتحاد األوربي

()xiv

العربي العربي

إلى ضرورة توحيد الصوت في قضايا التفاوض المتعلقة ب َّ
الطاَقــة

لمواجهة المـَُوِّردين ،خاص ًة بعد األزمة التي عرفتها أوربا عشية  04نوفمبر 2006م ،وتوقف روسيا
()xv
عن تزويد أوربا بالغاز ِّل َّ
مدة ثالثة أيام نتيجة الخالف الذي نشب مع السلطات األوكرانية،
وانقطاع التيار الكهربائي على دول أوربية (ألمانيا ،فرنسا ،اسبانيا ،ايطاليا ،بلجيكا ،هولندا) ِّل َّ
مدة
َّ
المحطة األلمانية المـَُزِّودة لهم.
ساعة من الزمن بسبب زيادة الضغط على
إن األزمة الروسية األوربية في ميدان َّ
الطاَقــة دفعت باالتحاد األوربي

مليار دوالر من أجل إنشاء بيت َّ
الطاَقــة النرويجي،

()xvii

()xvi

إلى تخصيص 30

حيث أن النرويج َغ َّ
ط ْت عام 2007م

حوالي  % 27من واردات االتحاد األوربي من الغاز .إال أن الكثير من الدراسات تشير إلى أن
الغاز النرويجي بلغ ذروته ،وهو يرسم منحى تنازلي ال يمكن االعتماد عليه مستقبالً .كما بدأ
ِّ
بالممول الثالث لالتحاد األوربي وهو الجزائر ،والذي قليالً ما كانت تتحدث
الحديث عن االهتمام
تب عنها.
عنه الصحافة أو ُي ْك ْ
ِّإ َّن االهتمام بالجزائر ليس حديثًا ،بل إنها تأتي ضمن أولويات االتحاد األوربي خاص ًة في
()xviii

المرتبة الثانية عام  2004م بعد االتحاد

تمويلها بالغاز الطبيعي المـُ َميَّع .فقد احتلت الجزائر
السوفيتي في تزويد االتحاد األوربي بحجم صادرات ُقِّدر بـ  53مليون م .3هذه النسبة في الصادرات
ستتراوح من  10إلى  % 15في تلبية الحاجيات األوربية لعام  2030م.

()xix

شكوكا حول إمكانية االعتماد على الجزائر َك ُم َم ِّو ْل للغاز خاص ًة خالل
لقد ساور االتحاد األوربي
ً

العشرية السوداء )xx(،وامكانية قيام الجماعات االرهابية بأعمال تخريبية تُؤدي إلى تدمير منشآت
ُ
الح ِّظ لم يحدث ذلك ،ما عدا بعض األعمال الهامشية
غازية تمنع وصوله إلى أوربا .لكن لحسن َ
ـرت عبوة َم َّس ْت أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وايطاليا ،أدى
التي قامت بها مجموعة منعزلة َّ
ففج ـ ْ

إلى توقف تزويد إيطاليا بالغاز أليام قالئل.

أما المنشآت الكبرى بأرزيو ،وهران وسكيكدة لم تستطع الجماعات االرهابية االقتراب منها ،ما
اعتُِّب َر ْت الجزائر ُم َم ِّو ْن يمكن الوثوق به .كما أن دعوة روسيا
منح ثق ًة أكبر ،و ْ
المتحدة إلنشاء أوبيب للغاز )xxii(،التي رحبت بها الجزائر في البداية( )xxiiiورأت أنها وسيلة لكي
()xxi

واإلمارات العربية

ض الدول األوربية خاص ًة منها فرنسا ما نهبته خالل الفترة االستعمارية ،وتكون هذه المنظمة
تُ َع ِّو َ
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العربي العربي

بمثابة إطار تمارس من خالله السيادة على هذه الثروة المهمة ،لكنها تراجعت ورفضت الفكرة عند
ِّحسابها السياسي للعواقب االقتصادية.
إن الطرف األوربي استحسن رفض الجزائر لفكرة أوبيب الغاز ،ويرى فرنسيس غيالس أن
هناك أربعة عناصر استراتيجية تربط الجزائر باالتحاد األوربي:

()xxiv

 -1 تاريخ الجزائر في إنتاج الغاز الطبيعي المـُ َميَّع.

3
سنويا مع حلول
 -2 قدرتها الكبيرة على االنتاج والتصدير ،يمكنها الوصول إلى  120مليار م
ً

يوما من الوصول
2020م .وعلى الرغم من السنوات الصعاب التي َم َّرت بها الجزائر ،لم يتوقف ً
إلى أوربا.

 -3 االحتياطات الجزائرية َّ
الضخمة .ففي العشرين سنة الماضية تَـ َّـم الوصول إلى  150اكتشاف،
وهناك اآلالف من الكيلومترات التي ما زالت دون تنقيب.

 -4 تكلفة الغاز الجزائري نصف تكلفة الغاز الروسي والنرويجي.

المحور الثاني :الطاقة بين مطرقة الندرة ،وسندان الصراعات السياسية.
-1الغاز الجزائري والمواقف األوربية :إن الحديث عن االستثمار في مناطق عديدة من العالم
كمنطقة الشرق األوسط ،آسيا الوسطى ظهر منذ ثالثين سنة َخَل ْت ،لكن تكلفتها العالية والصعوبات

التقنية حالت دون تحقيقها .أما مع الجزائر ،فأغلب هذه المشاريع تحققت ،ما يعني إمكانية االعتماد
عليها كممون لهذا المورد الحيوي.
في ِّظـ ِّـل تلك األوضاع المشحونة بالخوف والحذر ،والترقب ألي ُم ْستَ َّجد  ،إلى جانب تخوف
القادة األوربيين ِّ
الشديد من التقارب الذي حدث بين الشركة الجزائرية للنفط "سوناطراك" والعمالق
الروسي "غاز بروم" )xxv(،وما يحدثه هذا التقارب على مستوى األسعار والتصدير ،والسيناريوهات
المحتملة لتهديدات األمن الطاقي لالتحاد األوربي .خاص ًة وأن روسيا تحتوي على  % 30من
االحتياطي العالمي للغاز،

()xxvi

الذي أراد الرئيس بوتين توظيفه كورقة سياسية داخل المشهد

السياسي الدولي.
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القيادة الجزائرية لم تبقى ساكن ًة دون تحرك ،بل اختار وزير َّ
السِّي ْد
الطاَقــة الجزائري آنذاك َّ

شكيب خليل وولى وجهه شطر لندن لطمأنة شركاء الجزائر في مسألة التموين بالغاز الطبيعي ،من
ِّ
ان ( )Leman Brothersفي لندن بحضور مسيرِّي
يم ْ
خالل مداخلة ألقاها في لقاء نظمه بنك اإلخوة ل َ
كبريات الشركات النفطية ،ومدير الوكالة الدولية للطاقة آنذاك "كلود مندل" ( .)Mendel Claudeأشار
ِّ
تخصيص
إلى أهمية الغاز الطبيعي واستجابته لالنشغاالت االيكولوجية ،إلى جانب ضرورة
استثمارات كبرى بغية االجابة على الطلب المـتزايد .كما َّ
أكـ ـ َـد على الثقة المتبادلة بين الطرفين التي
ُ
طبعت عالقتهما على م ِّر ِّ
السُنون .وأن الجزائر ترغب في رفع قدراتها التصديرية ،ودعم شبكة
َ
األنابيب الناقلة للغاز .وأوضح أن الغاز الجزائري ي ِّ
مثــل  % 13من االستهالك االجمالي ألوربا
ُ
الغربية ،وأن  % 91من الصادرات الجزائرية من الغاز وجهتها أوربا ،ما يعكس أهمية السوق
األوربية لالقتصاد الجزائري.
تش ِّهًدا بما حدث مع
كما أشار َّ
السِّي ْد شكيب خليل إلى أن الجزائر مصدر آمن وموثوقُ ،م ْس ْ

إسبانيا شهر ديسمبر 2005م حين استجابت الجزائر لطلب االستغاثة اإلسباني ،بغية تزويدها
سج ْل جراء االستهالك الكبير الناتج عن الشتاء
ِّب َّكميات إضافية من الغاز الطبيعي ،بعد العجز المـُ َّ
القارص ،على الرغم من عدم وجود ترتيبات تسمح بها االتفاقات المـُْبرمة بين الطرفين ُتْل ِّزم الجزائر
أذانا صاغية ،وتَ َّمت االستجابة للمطالب االسبانية.
على فعل ذلك ،إال أن الجزائر كانت ً

وفي تسعينيات القرن الماضي ،وأثناء األزمة السياسية التي عاشتها الجزائر وعدم االستقرار الذي
()xxvii

شمل أغلب مؤسسات الدولة،

وفيــة اللتزاماتها .كما ذكر وزير الخارجية
ظَّل ْت الجزائر َّ
َ

اإلسباني آنذاك "فرناندو فرنانديز أوردونيز"

(Fernández Ordoñez

 )Fernandoحصوله على

تطمينات من هيئات عليا ،وقادة مسؤولين في جبهة االنقاذ االسالمية في حالة وصولهم إلى
السلطة،

()xxviii

فإنهم سيستمرون في الحفاظ على العالقات مع إسبانيا ،وكذا تزويدها بالغاز ،لكنه

ط وهو ما ال يمكن الوثوق به".
كما قال "رائحة ُي ْشتَـ ـ ُّـم منها ِّشَيا ْ

()xxix

أثناء حدوث األزمة الروسية-األوكرانية وتوقف وصول الغاز إلى أوربا ،أعربت الجزائر عن
استعدادها لزيادة حجم صادراتها من الغاز بغية اإلجابة على النقص في التموين الروسي ،إذا كانت
القوانين والتشريعات تسمح بذلك .فقال وزير َّ
السِّي ْد شكيب خليل ،تربطنا بأروبا عقود
الطاَقــة السابق َّ
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طويلة المدى نستطيع أن نرفع من صادراتنا إليهم إذا كانت العقود تسمح بذلك ،على غرار زيارة
عمل ليومين قامت بها وزيرة االقتصاد الهولندية السيدة " ماريا فان دير هوفن "

( Maria Van Der

 )Hovenإلى الجزائر.
السِّي ْد شكيب خليل إذا كانت االتفاقات ال تسمح بذلك ،فإننا ال
وحتى ال ينزعج الروس ،قال َّ

نستطيع الخروج عن القانون ،ألننا نعمل في إطار الشرعية الدولية ،وفي حدود ما تسمح به هذه

وتفاديا للدخول في أي نقاش حصر الوزير ذلك في اإلطار القانوني ،وأن المشكلة بين
االتفاقيات.
ً

روسيا وأوكرانيا مشكلة تجارية وليست سياسية ،حتى تفهم موسكو أن االقتراح الجزائري ليس له أي
هدف أو غرض سياسي .كما ذكر أن الجزائر تخوض مفاوضات مع مدريد حول سعر الغاز ،لكنها
ِّ
يوما في ايقاف صادراتها إلى اسبانيا ،قصد َب ِّث الطمأنينة في دول االتحاد
لم تُفــكر على االطالق ً
األوربي على مصداقية وموثوقية الجزائر ِّ
كممون مستقبلي يمكن التعويل عليه.
 -2توظيف الجزائر لورقة الغاز الطبيعي في إطار الدبلوماسية االقتصادية.
إن االمكانات التي تتمتَّع بها الجزائر من الغاز حسب الباحث الجزائري الدكتور صايج مصطفى،
تمكنها من ِّلع ِّب دور ٍ
كبير في تحديد خريطتها السياسية والدبلوماسية ،وبالتالي فهي بحاجة إلى قدرة
الح َّساسة بغية تعزيز مكانتها االقليمية ،ويتسنى لها ذلك من خالل استعمال
إلدارة هذه الورقة َ
()xxx

األوراق الثالثة التالية:

الورقة األولى :تلعب الجزائر دور الشريك المت ِّز ْن والضامن الستمرار تدفق الغاز ألوربا.
فالتقديرات األوربية الرسمية تشير إلى تصاعد حاجيات دول االتحاد األوربي إلى َّ
الطاَقــة بمنحى
تصاعدي كما هو واضح في الجداول السابقة ،إلى جانب أنابيب الغاز الرابطة بين ضفتي
المتوسط ،والمشروع االستراتيجي المـ ِّ
تمثل في األنبوب الذي كان من المزمع أن يربط نيجيريا-
ُ

3
سنويا ،لكنه توقف ويمكن أن تبعث
الجزائر بأروبا لنقل الغاز تتراوح طاقته بين  20و 30مليار م
ً

فيه الحياة من جديد.

هذه المعطيات ،تعتبر عناصر قوة حاولت الجزائر من خاللها تليين سلوك بعض الدول
األوربية ،كاالتفاق الذي توصلت إليه مع االتحاد األوربي والذي بمقتضاه َّ
تمكنت سوناطراك من
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صداما مع السلطات االسبانية في
الدخول إلى السوق األوربية وتسويق الغاز مباشرة .ما أحدث
ً
َص َّر ْت على تحديد سقف مليار م 3مقابل ثالثة ماليـ ـ ــير م 3تطالب بها
مشروع ميد-غاز ،حيث أ َ
كحق ِّ
ٍ
يمثل نسبتها في المشروع .وانتهى الخالف إلى تحقيق الرغبة الجزائرية على الرغم
سوناطراك

من محاولة بعض األطراف االسبانية توظيف فسخ سوناط ارك للعقد مع الشركتين اإلسبانيتين
ال" ( ،)Gaz Naturalوطردهما من المشروع الضخم للغاز بحاسي
ور ْ
"ريبـ ـ ــسول" ( )Repsolو"غاز ناتُ َ
الطويل كورقة للضغط على الموقف االسباني من قضية الصحراء الغربية ،ومنحها للشركة الفرنسية

"غاز فرنسا"

(de France

 )Gazبغية التقرب من فرنسا .السلطات االسبانية نفسها سارعت إلى

تكذيب هذه االشاعات ،وذكرت أن الخالف بين الشركتين خالف تجاري وليس سياسي ،بسبب
التأخر في اآلجال والتكاليف.
الورقة الثانية :مقايضة الغاز ب َّ
الطاقــة النووية .في حديث لوسائل اإلعالم الجزائرية ذكر وزير
َّ
َّ
تحفظات حول التطوير النووي
السِّي ْد شكيب خليل ،أن السلطات الفرنسية لديها
الطاَقــة السابق َّ
المدني في الجزائر ،عكس مواقف الصين والواليات المـُتَّ ِّح َـدة .هناك فر ٌق في المفاوضات ،عند
شيئا ،وفي األسبوع الموالي ُي ْرِّس ُل إليك االقتراح كامالً،
التفاوض مع صيني يرحب بك ،ويقدم لك ً

تحصلت الجزائر على دعم
في حين أن الفرنسي يقتصر كالمه على أشياء أخرى .في الوقت ذاته َّ

أكبر من الواليات المـُتَّ ِّح َـدة األمريكية للتطوير النووي المدني.

يظهر من هذا التصريح ُقدرة الجزائر على توظيف ورقة تنويع الشركاء في تحقيق الهدف بين

المتَّ ِّح َـدة األمريكية .ما دفع ساركوزي في حملته االنتخابية وأثناء زيارته
فرنسا ،بكين والواليات ُ
للجزائر ،اقتراح شراكة بين فرنسا والجزائر لتوسيع مجال التعاون النووي ألغراض سلمية .كما

أشارت كاتبة الدولة للتجارة السيدة إيرفي نوفيلي من طنجة استعداد فرنسا لمساعدة الجزائر في
اكتساب التكنولوجيا النووية.
الورقة الثالثة :إنشاء كارتل للغاز ،وتوحيد السياسة مع الدول المص ِّـدرة للغاز على المستوى
العالمي.
آذانا صاغية لدى صانعي
ِّإ َّن قبول فكرة إنشاء أوبيب للغاز لم تدم طويالً ،بل أنها لم تجد ً
القرار في السلطة الجزائرية ،وهو ما يعيبه بعض المنتقدين على صانعي سياسة َّ
الطاَقة في الجزائر،
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السِّي ْد حسين
بينما تراه أطراف أخرى بمثابة نقاط إضافية في رصيد التعامل الجزائري مع أوربا .يرى َّ
ِّ
المتحكمة في الصادرات من
مالطي( )xxxiأنها كانت فرصة للجزائر كي تثبت قدراتها في ريادة الدول
َّ
المنظمة ،واعتبارها كإطار يمكن من خالله الدفاع على
الغاز لدول االتحاد األوربي من خالل هذه
أيضا على لسان وزيرها للطاقة آنذاك
السياسات المنتهجة في هذا القطاع .ولقد رفضت الجزائر ً
السِّي ْد شكيب خليل ،االقتراح الفرنسي خالل الحملة االنتخابية لرئاسيات نيكوال ساركوزي 2007
َّ
لعقد شراكة بين شركة "غاز فرنسا" وشركة "سوناطراك" ما يفتح فرص الدخول إلى السوق األوربية
بقوة في التصدير ،التوزيع واالستهالك ،عكس الشركة الروسية غاز بروم التي ال تَُفـ ـ ِّـو ُت الفرص

وتستغل كل واردة أو شاردة.

في عام  2005أعلنت الشركة الروسية غاز بروم( )xxxiiقبولها الدخول في شراكة مع المؤسسات
األلمانية ( )E.ON()BSFبغية إنشاء أنبوب بحري في البلطيق لنقل الغاز ،يسمى خط أنابيب الغاز
ألوربا الشمالية

(European gas pipeline

 )NEGP( )Northبغية تزويد ألمانيا ،هولندا والمملكة

المتحدة بالغاز الروسي .على أن تملك غ ـ ــاز بروم  ،% 51في حين تمتلك الشركتان األخيرتان
السِّي ْد "جيرهارد شرودر"
 % 24لكل واحدة منهما .واْقتُـ ِّـرح لرئاستها اسم المستشار األلماني َّ

" "Gerhard Schroderالذي تزامن مع نهاية عهدته السياسية .كما أعلنت غاز بروم في ،2007
مبادرة إنشاء أنبوب غاز سمي بـتيار أو سيل الجنوب ( ،)South streamبالشراكة مع شركة "أ ِّ
ُوني"
مرور بالبحر األسود ،بلغاريا،
( )ENIاإليطالية ،وشركة غاز فرنسا بهدف تزويد وسط أوربا وجنوبها ًا
كرواتيا والنمسا قبل وصوله إلى إيطاليا.

السِّي ْد حسين مالطي أن شركة غاز بروم تعمل وفق المصلحة الوطنية والمنفعة
حسب َّ

االقتصادية للدولة الروسية ،عكس شركة سوناطراك التي تخضع لالعتبارات السياسية و ُّ
الضغوطات
الخارجية .فعدم قبول وزير طاقتها للمبادرات السابقة الذكر ،ناتج عن فقدان البصيرة السياسية لوزير
طاقتها ،أو ُّ
المتَّ ِّح َـدة التي تهدف إلى خدمة مصالحها االقتصادية
للضغوطات القادمة من الواليات ُ
بالدرجة األولى ،وضمان السوق الدولية لمنتجاتها.
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لقد َّ
غطت الجزائر أكثر

جدول رقـــم 03

من  % 20من واردات
األوربية.

المجموعة

 60مليار م 3عام 1994
إلى  85مليار م

3

الطلب األوربي على الغاز
حسب

منظمة

التعاون االقتصادي والتنمية
()OCDE

()xxxiv

روسيا

النرويج

شمال إفريقيا

الجزائر

207

110

181

115

جدول رقــم 04

عام

 2010م ،خاص ًة وأن
تنبؤات

صادرات الغاز إلى االتحاد األوربي عام  2030م (مليار م)3

()xxxiii

كما ارتفعت صادراتها من

سيتجه نحو

العربي العربي

) إلى االتحاد األوربي في  2006و%2030يو ِّ
ض ْح حجم الصادرات من الغاز (
َُ
الدول

2006

2030

روسيا

42%

29%

النرويج

27%

15%

الجزائر

18%

16%

االرتفاع ليصل إلى  % 65حتى عام  2030م .وأن نسبة استهالك الغاز في المنطقة سترتفع
3
6%عام  ،2015ثم إلى
نيجيريا 2004إلى 234%تريليون م
سنويا ،أي من  18.8تريليون م 3عام
ب ـ% 1.4
ً
 26.9تريليون عام  2030م.
5%
3%
ليبيا

لقد صدرت روسيا عام  2006إلى مصر
االتحاد

األوربي بدوله السبعة

مدرج تكراري رقم ُ 03ي َو ِّضح نسبة ( )%الصادرات من الغاز

/

3%

إلى االتحاد األوربي في 2030-2006

Source: Francis Ghiles, Algeria: a Strategic
Gas130
Partner
مليار
forوالي
والعشرون ح
Europe, Thursday 19/02/2009.

م ،3النرويج  84مليار م ،3شمال إفريقيا  73مليار
م ،3حصة الجزائر منها  57مليار م .3ويرى مرصد
َّ
الطاَقــة لحوض المتوسط أن صادرات هذه الدول إلى
االتحاد األوربي مع حلول  2030م ستكون على
النحو التالي:
يبدو جليًّا من خالل هذا المدرج

مدرج تكراري من اقتراح الباحث
التكراري()03

اعتمادا على الجدول رقم
و ً

(،)03

أن النسبة المئوية

لمساهمة الجزائر في صادرات الغاز الطبيعي لالتحـ ـ ـ ـ ـاد األوربي مع حلـ ـ ـول  2030ستبلغ ،% 16
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في حين أن روس ـ ـ ـ ـ ـيا تتراجع من  42إلى ،% 29
وهي نسبة معتبرة تستدعي التفكير مليًّا من قبل
دول االتحاد األوربي لتع ـ ـ ـ ـ ـويض حوالي  % 13من

العربي العربي

رسم بياني رقم ُ 01ي َو ِّضح نسبة ( )%الصادرات
من الغازإلى االتحاد األوربي في 2030-2006

حاجياتها التي كانت ُتَّلَبى من قبل روسيا.
كما أن دور النرويج ينزل إلى مايقارب النصف،
حيث ينتقل من  % 27إلى  ،% 15وهي أيضا
الهِّي ـ ْـن.
نسبة كبيرة تعويضها ليس باألمر َ

رسم بياني من اقتراح الباحث

ترجيحا ،حيث أن نيجيريا ال يمكنها
التفكير في الجزائر مقارن ًة بالدول المغاربية األخرى يبدو أكثر
ً

تجاوز ،%6في حين أن ليبيا ستبلغ  ،%5وهي نسبة ضئيلة مقارن ًة بحجم االستهالك األوربي ،أما
مصر فال يمكن التعويل عليها.

إن الجزائر ( )xxxvتحتوي على ثامن احتياطي مـ ـ َّ
ؤك ْد في العالم ،وخامس ُم ْنِّت ْج عالمي لل ـ ـغاز ،ورابع
ُ
صدر للغاز ،وثالث م ِّ
ِّ
صدر لالتحاد األوربي بعد االتحاد السوفيتي بحجم ُيَقَّد ْر بـ  % 13من
أك ـبر ُم ْ
ُ

ِّ
المؤشرات ،إلى جانب الموقع الجيو-استراتيجي من
حجم استهالكها ،و  % 20من وارداتها .هذه
قرب جغرافي جعلها في بوابة إفريقيا ،وانخفاض مستوى التكاليـف حسب الخبير االستراتيجي في

()xxxvi
َغ َـر ْت الدول األوربية على تشجيع االستثمار
الشؤون االقتصادية الدكتور عبد المالك س ـراي
أْ
وتعزيز العالقات َّ
ِّ
ِّ
تستغــل سوى  % 20من
الطاقية معه ،خاص ًة وأن الجزائر لم
في هذا البلد،

وجهتها المسؤولة عن
قدراتها الموجودة تحت األرض ،والتي تنتظر التنقيب .كانت الدعوة التي َّ
السياسة الخارجية لالتحاد األوربي السيدة فيريرو

فالدنر(Waldner

 )Ferreroفي افتتاح المؤتمر

األوربي َّ
للطاقة ،تنحو في هذا االتجاه )xxxvii( .كما زار الجزائر عقب هذه األزمة شهر نوفمبر عام

ِّ 2006
تزود
العديد من المسؤوليـن األسبان ،اإليطاليين ،البرتغالي ـين ،األلماني ـين والفرنسيين بغية ال ـ ـ ـ ـ ـ ُّ
التزود بالغاز الجزائري ،وتَ َّم الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوقيع على اتفاقيات في هذا الشأن .وتَـ َّـم االتفاق
والفرنسيين بغية ُّ
يكــو ماتيي
على ضرورة توسيع أنبوب ِّإ ْن ِّر ُ

(Mattei

 )Enricoمن  25إلى  32مليار م ،3وأنبوب

ُدوران فاريل ( )Duran Farrellمن  11.5إلى  15مليار م .3وأجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمع االتحاد األوربي بأعضائه
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 27على عقد اتفاقية مع الجزائر( )xxxviiiممثل ًة في شركة سوناطراك ،لخلق سوق غاز أورب ـية
موحــدة حسب ما أدلى به المحافظ األوربي َّ ِّ
وس (.)Nellie Kroes
َّ
كر ْ
السِّي ْد نيـلي ُ
لقد أبدى االتحاد األوربي على لسان رئيسة الوفد للمفوضية األوربية السيدة " لو ار بايـزا"

()xxxix

خالل ندوة صحفية َّ
نشطتها بمنتدى المجاهد ،أن االتحاد األوربي ُيَد ِّع ُم انضمام الجزائر إلى
َّ
المنظمة العالمية للتجارة ،والغاء القيود الجمركية وفق ما هو متفق عليه عام 2016م .كما ذكرت
ماليا ُقِّدر ب ـ
يكا وثيًقا لالتحاد األوربي ،وعليه فقد َخ َّ
أن الجزائر تُ َّع ُـد شر ً
ص االتحاد األوربي غالًفا ً
ص َ

 2.2مليار أورو لدعم مسار االصالحات االقتصادية ،قطاع المالية ،التأمينات ،المؤسسات
الصغيرة والكبيرة ،البريد والمواصالت وتسيير الموانئ.
لقد كشف وزير َّ
السِّي ْد شكيب خليل
الطاَقــة والمناجم السابق َّ

()xl

عن مشاريع وصفها بالعمالقة بين

َكَد في مؤتمر صحفي َّ
الجزائر وكل من اسبانيا وايطاليا .وأ َّ
بمقــر األمانة العامة لمنظمة األوبيك في

فيينا ،أن الجزائر تعمل على زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي السائل إلى عدد من الدول األوربية

وفي مقدمتها إيطاليا واسبانيا .فصادرات الجزائر إلى إيطاليا بلغت عام 2007م ،حوالي  07مليار
يمر عبر جزيرة صقلية ،كما ارتفعت صادرات الغاز
م 3بعد تدشين أنبوب الغاز البحري الذي ُّ
الم َميَّع إلى اسبانيا إلى  08مليار م 3بعد االنتهاء من َمـ ِّـد أنبوب الغاز ميد-غاز عام  2011م.
ُ

المحور الثالث :المشاريع االستيراتيجية المشتركة في ميدان الغاز بين الجزائر
واالتحاد األوربي.
-1األنابيب الناقلة للغاز بين الجزائر واالتحاد األوربي بين الواقع واألهمية.
إن االكتشاف

()xli

الذي وصلت إليه شركة بريتيش بتروليوم ( )BPعام 2004م القاضي باحتواء

الجزائر الحتياطي َّ
مؤكــد من الغاز ُقِّدر بـ 4.545مليار م ،3جعل الجزائر تحتل المرتبة األولى في
إنتاج الغاز الطبيعي في إفريقيا بحجم ُقِّدر ب ـ  82مليار م 3عام  2004م 61 ،مليار م 3منها

ِّ
رت إلى االتحاد األوربي ،وبالتالي فهي تغطي حوالي  % 25من حاجيات االتحاد األوربي.
صد ْ
ُ
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عالميا في احتياطي
إن امتالك الجزائر لهذا الحجم الهائل جعلها تحتل المرتبة السابعة
ً

الغاز،

()xlii

يخص النفط .فقد ارتفع إنتاج الجزائر من النفط من 1.3
والمرتبة السادسة عشر فيما
ُّ

مليون برميل يوميا عام  2008م ،إلى  2مليون برميل يوميا عام  2010م.
تحتَّ ُـل الجزائر المرتبة الثالثة( )xliiiفي إنتاج الغاز عر ًبيا بعد قطر والعربية السعودية ،واألولى
3
سنويا عام 2010م،
دوليا )xliv(،حيث ُقِّدر بـ  61مليار م
ً
على المستوى اإلفريقي والمرتبة الخامسة ً
3
سنويا ما بين  2010إلى  ،2015ثم ينتقل من  100إلى 120
والذي سينتقل إلى  85مليار م
ً

مليار م 3مع حلول  2030م.

لقد مثَّــلت المحروقات حوالي  % 97من مجموع الصادرات الجزائرية ،و % 81من عوائد
الضرائب اإلجمالية .هذه األموال الطائلة ،دفعت الحكومة إلى إطالق مشاريع عمالقة كالطريق
السيار شرق-غرب ،المشاريع السكنية في كل الواليات ،مشاريع تحديث الموانئ ...إن أضخم حقل
للغاز الطبيعي موجود بحاسي رمل )xlv(،باحتياطي َّ
مؤكــد ُقِّدر ب ـ  2400مليار م 3تستغله الجزائر

سنويا من خالل األنابيب عبر ايطاليا
في تزويد أوربا ب ـ  32مليار م 3من الغاز الطبيعي المـُ َميَّع
ً
واسبانيا.
إن هذه األهمية للغاز وحسب التقرير الوارد عن و ازرة َّ
الطاَقــة عام ،2011
تُو ِّجه اهتمامها نحو هذا القطاع ،الذي لم يكن ِّ
يمثــل في الفترة الممتَّــدة ما بين  1999-1962إالَّ
َ ُ
 % 29مقابل  % 43في الفترة الممتَّـدة ما بين  2000إلى  .2010ومثَّـلت صادرات المنتجات
()xlvi

جعلت الحكومة

السائلة  % 71للفترة  1999-1962مقابل  % 57عام .2010
لقد َمثَّل النفط  % 95من إجمالي المحروقات السائلة عام  ،1971مقابل  % 30لعام .2010
أما بالنسبة للغاز الطبيعي المـُ َميَّع  ،فقد انتقل من  % 3عام  1971إلى  % 28عام  ،2010ما

َم َّك ـ َـن الجزائر حسب إحصاءات سوناطراك من أن تجني  560مليار دوالر من عوائد المحروقات
ما بين  2000إلى جوان  .2012وتعتبر السوق األوربية هي الوجهة الرئيسية لهذه الصادرات
بنسبة تقـ َّـدر بـ ،% 63و % 29بالنسبة للسوق األمريكية .هذه األهمية ،جعلت السلطات الجزائرية
فكر في أن تُ ِّ
تُ ِّ
دعم عالقاتها مع الشريك األوربي من خالل مجموعة من األنابيب تربطها بأوروبا،
يمكننا ترتيبها على الشكل التالي:

()xlvii
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 -األنبوب األول :أنبوب عبر المتوسط

العربي العربي
()xlviii

(:)Trans-Mediterranean Ou Enrico Mattei

لقد

اقترح أول أنبوب لنقل الغاز الجزائري إلى ايطاليا عام  1960م ،وأُجريت دراسات حول ذلك عام
 1969م ،وتم التوقيع على اتفاقيات في هذا الشأن عام 1977م .وأ ُْن ِّشأ الجزء األول من األنبوب

ما بين  ،1983-1978أما الجزء الثاني َفتَّ َم إنشاؤه ما بين  .1994-1991وفي عام 2000
تعرض هذا األنبوب لهجمات إرهابية عام  1997أََّد ْت إلى
طِّل َق عليه اسم ( .)Enrico Matteiوقد َّ
أُ ْ

تعطيله لفترة خمسة أيام ،جعلته يوضع ضمن قائمة األنابيب العالمية التي ال يمكن االعتماد عليها

بدرجة كبيرة .في  28فبراير  ،2010تم إنجاز  549كلم في منطقة بئر العاتر بمدينة تبسة الواقعة
3
سنويا إضافية.
في الجنوب الشرقي للجزائر ،بغية رفع حجم الصادرات إلى  07مليار م
ً

مرور بحاسي الرمل ،ليصل إلى الحدود التونسية بعد
ينطلق هذا األنبوب من مدينة عين صالح ًا

عابر األراضي التونسية بحوالي  370كلم حتى منطقة الهوارية ،ليقطع بعدها
مسافة  550كلمً .ا
ِّ
يل فايو ( )Mazara del Valloبمدينة
 155كلم عبر البحر المتوسط حتى منطقة ماثا ار د ْ
ٍ
صقلية( )Sessileبإيطاليا لمسافة تُقـ َّـدر بـ  340كلم .بعدها ُّ
مسافة
يمتد ليصل إلى شمال ايطاليا على
تُقد ُر بـ  1.070كلم ،مواصالً ِّوجهته نحو سلوفينيا ثم أوربا الشمالية بقدرة تصديرية  30.2مليار م

3

3
ال.
سنويا ،ويمكن أن يرتفع إلى  33.5مليار م
سنويا مستقب ً
ً
ً

أيضا
 األنبوب الثاني :أنبوب المغرب العربي-أوربا )Maghreb-Europe()GME(1996 :ويعرف ً()xlix

تم اقتراح مشروع هذا األنبوب عام 1963م
تحت اسم ( .)Duran Farrellلقد َّ

من ِّق ِّ
بل الشركات

الفرنسية بهدف ر ِّ
بطه بأنبوب ستراسبورغ بفرنسا .إالَّ أن الخالف الجزائري-المغربي حول مشكل

الصحراء الغربية ،جعل ِّ
تجس َيده على أرض الميدان من المستحيالت السبع .كما أن االستهالك
االسباني الضعيف من الغاز الطبيعي ،لم يكن م ِّ
ـز لصانع القرار االسباني على الوساطة وتذليل
حف ـ ًّا
ُ
العقبات بين األطراف المتنازعة .ينطلق هذا األنبوب من مدينة عين صالح ثم حاسي الرمل متج ًها
إلى مدينة طنجة المغربية ،وبعدها عبر مضيق جبل طارق إلى اسبانيا ُلي َزِّوَد كل من المغرب،
)l( 3

اسبانيا والبرتغال ومنه إلى أوربا بقدرة تصديرية  11مليار م .
()li

بدأت األشغال فيه يوم  23جوان ،1992

وبعد عامين من األشغال ُد ِّش َن منه القسم

الجزائري ،وفي  09ديسمبر ُّ 1996د ِّش َن القسم االسباني في مدينة قرطبة ،وفي يوم  27فيفري
المجلة الدولية للدراسات االقتصادية -العدد الخامس ،فيفري -شباط  -2019المركز الديمقراطي العربي-برلين-ألمانيا

197

مستقبل التبادل الطاقي بين الجزائر واالتحاد األوربي

د.

سيناريو الغاز الطبيعي 2030

العربي العربي

ُّ 1997د ِّشن المشروع في األراضي البرتغالية ،ومنه إلى أورباُّ .
يمتد على أكثر من  1.620كلم،
 515كلم في األراضي الجزائريةَّ ،
تكفــلت بإنجازها شركة سوناطراك ،أما  522كلم العابرة ألراضي
المملكة المغربية فتكفـ َّـلت بإنجازها الشركة المغربية( .)Metragazثم يقطع حوالي  45كلم في البحر
تكَّف َل بإنجاز هذا الجزء كل من الشركة االسبانية ايناغاز ( ،)Enagásوالشركة المغربية ْترْان ْس غاز
َ
(.)Transgas

أما طول هذا األنبوب في األراضي االسبانية حتى قرطبة يبلغ  269كلم ،إلى جانب  279كلم
ور ( )Extremaduraاالسبانية ،ثم  269كلم أخرى في األراضي
يماد َا
إضافية في مقاطعة ِّإ ْك ْس ْت ِّر ُ
البرتغالية .وقد َّ
طِّلق على هذا األنبوب
كلــف هذا األنبوب  2.3مليار دوالر .$وفي عام  2000أُ ْ
اسم

(or Pere Duran Farell

( )Galsiبخطوط لالتصال

 .)Pedroلقد اْقتُ ِّرَح

(de comunicación

()lii

اصطحاب كل من أنبوب ( )Med-gasوأنبوب

 ،)Líneasوخطوط لنقل الكهرباء عبر األلياف

البصرية ( )En Fibre Optiqueمن الجزائر بغية تزويد السوق األوربية َّ
بالطاَقــة.
 األنبوب الثالث :أنبوب غالسي ( )Galsiعام  2007م.()liii

لقد دامت المفاوضات إلنجاز هذا المشروع ما يقارب العشرة سنوات.

وانتهت الدراسة

المتعلقة به ـ ــذا األنبــوب عام َ )liv(،2005وَّوَق َعــت كــل مــن الج ازئ ــر وايطالي ــا عــلى هـ ــذا المشــروع
الدرَاو ْش على مسافة  600كلم
ودَي ْة ْ
يوم  14نوفمبر  .2007ينطلق من حاسي رمل إلى منطقة ُك ْ
ليصل إلى مدينة سكيكدة الساحلية بالجزائر ،ثم إلى منطقة بورتو بوتيه ( )Porto Botteبسردينيا في

إيطاليا على مسافة ُقِّدرت ب ـ  285كلم .ينطلق بعدها إلى مدينة أُوْلِّبـ َـيا ( )Olbiaعلى مسافة 300
وسكاني( ،)Tuscanyويقوم بإنجاز هذا القسم فوق
كلمْ ،أين ُيربط بشبكة الغاز االيطالية في منطقة تُ ْ
األراضي االيطالية شركة سنام ريتي غاز ( )Snam Rete Gasااليطالية .لقد رسم المسار الذي يسلكه

ِّ
المتخصصة في هكذا مشاريع
هذا األنبوب ،الشركة الهولندية

(contractor Dutch engineering

ِّ ،)Fugroوْفق االتفاق المـ َّ
وق ِّع عليه عام .2008
ُ
َ
3
مبدئيا ،يمكنها أن ترتفع إلى 10
سنويا
تبلغ قدرة هذا األنبوب التصديرية حوالي  8مليار م
ً
ً
3
ٍ ِّ
تم تدشينه سنة  .2014أما
مليار م
رت بـ  02مليار دوالر ،$على أن َي َّ
سنويا الحًقا ،بتكلفة ُقد ْ
ً

المساهمون في شركة غالسي فهم :شركة سوناطراك الجزائرية بنسبة  ،% 41.6شركة ايديسن
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( )Edison S.P.Aااليطالية بنسبة  ،% 20.8شركة أونال ( )Enelااليطالية  ،% 15.6وشركة ْسِّف ْير
هير تريدينغ
( )Sfirsبمدينة سردينيا بنسبة  ،% 11.6وشركة َا

(Trading

 )Heraااليطالية بنسبة

.% 10.4

َّ
سببا في تجاوزه لألغلفة المالية المرصدة له،
إن التكاليف الباهظة ،كانت ً
السياسية في منطقة سردينيا ،جعلت وتيرة إنجازه تسير بخطى ثقيلة َّأد ْت إلى توقفه.
()lv

وكذلك المشاكل

 األنبوب الرابع :أنبوب ميد -غاز ( )Med-gasعام  2009م.مرور بمدينة بني صاف الواقعة بالغرب الجزائري
ًا
ينطلق هذا األنبوب من مدينة حاسي الرمل
()lvi

ليصل إلى مدينة ألميريا ( )Almeríaاإلسبانية،

ومن ثَ َّم يتفرع إلى مدينة

ألباسيتي()Albacete

ِّ
ُونا
وبعدها مدينة ِّش ْين ِّش ـ ـ ـ َـيا( ،)Chinchillaوتتولى
تسييره على األراضي االسبانية شركة أ َ

غاز( .)Enagásيبلغ طوله  1.050كلم ،منها  550كلم في األراضي الجزائرية .كما يقطع هذ
األنبوب مسافة تخترق البحر تقدر بـ 200كلم ،والى عمق يصل إلى  2160متر ،وبقدرة تصديرية
 8ماليير م 3سنوياُ .ي ْربط في األراضي اإلسبانية بأنبوب الغاز في مدينة ألميريا(،)Almería
ِّ
يب ــسا()Cepsa
وتشترك فيه خمس شركات مساهمة وهي :شركة سوناطراك  ،% 36ث ْ َ
يز ( GDF
ايبرْد ُرو َ
اينديـ ـ ـ َـسا( )Endesaو ج.د.ف ْس ِّو ْ
ال( )Iberdrolaبنسبة  % 20لكل منهما ،و ْ
و ْ
أيضا.
 )SUEZبـ  % 20لكل منهما ً
ِّ
رت تكلفته بـ  1.3مليار دوالر ،$وتتحمل هذه التكلفة
ُقد ْ

()lvii

كل من شركة سوناطراك
بالشراكة ٌ

الجزائرية ،الشركة االيطالية أ ِّ
ُوني ( ،)ENIEالشركة البريطانية ( ،)BPالشركتين الفرنسيتين آْل ْف
(Fina Elf

 )Totalوشركة غاز فرنسا

(de France

اينديـ ـ ـ َـسا
 ،)Gasوالشركتين االسبانيتين ْ

( )ENDESAوِّث ْيب ـ َـسا( .)CEPSAوفي  15جانفي  2001م ،نشأت شركة الدراسات وترقية مشروع

أنبوب الغاز ِّميـ ْـد-غاز( )MED-GASوالتي ُّ
تض ُم الشركات السابقة الذكر.
إن الطرف االسباني

()lviii

يمر بالمتوسط فقط،
لم يكن موافًقا على هذا المشروع في الجزء الذي ُّ

بل رفض تمويله .حيث رأى أن االكتشافات في حقول الغاز الجزائرية ضئيلة وال يمكنها أن تصل
إلى  85مليار م 3وبالتالي فهو استثمار خاسر .إلى جانب إكراهات شروط االتحاد األوربي على
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اسبانيا والمـُ َّ
تض ِّمنة عدم التزود بأكثر من  % 60من المـُ َم ِّون الواحد .إن  % 90من صادرات
سوناطراك موجهة لالتحاد األوربي ،تتحصل اسبانيا على  % 67من احتياجاتها من الغاز
الجزائري .لكن أهمية الغاز الجزائري غي ََّر ْت المعادلة ،فبعدما كان هذا المشروع في خانة المشاريع
"ج" بالنسبة للسلطات االسبانية ،أصبح في خانة المشاريع "أ" ،وتكثَّــفت العالقات وزادت الزيارات،
وهذا قصد تذليل كل العقبات التي واجهت ِّ
تجسيد هذا المشروع ،ما جعل صانعي القرار في كل من
الجزائر واسبانيا ،يبذلون قصارى الجهود إليجاد حلول وتجاوز التباين واالختالف.
السِّي ْد خ ِّ
وسي َم ِّارَيا
بعد الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة االسباني السابق َّ ُ
 ،)Aznarجاء دور وزيـ ــر خارجيته َّ ِّ
ال أ َْن َخ ْل ُمورِّات ُين ْس ( ،)Miguel Angel Moratinosتبعتها
السِّي ْد ميَق ْ
زيــارة رئيسـة البرلـ ــمان االسبــاني ِّإ ْسِّب َيرْانثَا أَِّقرِّي ( )Esperanza Aguirreفي  31جانفي  2001م.
ار( José María
أَ ْثَن ْ

َّ
البَلَدان على اتفاقية
وفي شهر جويلية  2001م ،وعقب زيارة وزير الزراعة ،الصيد والتغذية َوق ـ ـ َـع َ
تعاون بين الطرفين بغية تشجيع العالقات التجارية .ثم زيارة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
وس ( ،)Juan Carlosثم تََو ُج ِّه ِّه
يوم  22أبريل  2002م والتقائه بالملك االسباني السابق ْخو ْ
كارُل ْ
ان ْ

إلى مدينة فالنسيا ( )Valenciaوتوقيعه على اتفاق الشراكة مع االتحاد األوربي.

إطار للتعاون االستراتيجي المـُ َمَّيـ ــز بين البلدين يروم تقوية
لقد َوَّق َع الرئيس على اتفاقية رسمت ًا
الحوار ،تطوير التعاون بين البلدين في الميدان االقتصادي ،المالي ،التربوي واألمني .خاص ًة وأن
الجزائر هي أول شريك اقتصادي إلسبانيا في الوطن العربي والثاني في العالم ،فهي تغطي أكثر
من  % 60من استهالكها للطاقة.
السِّيد شكيب خليل وزير َّ
في حصة َبثَّ ْتـ ــها القناة الثالثة لإلذاعة الوطنية )lix(،أ َّ
الطاَقــة
َك ــد خاللها َّ ْ
َ
تم التوصل إلى َح ِّل نهائي يوم  19جويلية 2010م حول الخالف بين الجزائر
والمناجم السابق ،أنه َّ
واسبانيا ،والذي يتلخص فيما يلي :أن اللجنة الوطنية َّ
للطاقة االسبانية ،كانت قد اشترطت شهر
ماي 2010م لزيادة حقوق تصويت سوناطراك الموافقة لمشاركتها االضافية ب ـ  %16في شركة
ِّ
ض
ميد-غاز ،ضرورة تحديد حجم الغاز المـَُو َّج ــه للتسويق داخل التراب االسباني  01مليار ،ع َو َ
 03مليار م 3التي تملكها في المشروع .كما تُْرِّغ ْم سوناطراك على عدم تخفيض تزويدها بالغاز
3
سنويا.
عبر أنبوب الغاز بنسبة  8مليار م
ً
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طعنا في  08جوان  2010م إلى و ازرة الصناعة والسياحة
تبعا لهذا القرار َق ـ َّـد َمت سوناطراك ً
ً
ضت على سوناطراك وفق قانون إسباني حول المحروقات
االسبانية .وقال خليل أن هذه الشروط ُف ِّر ْ

صدر عام  2006مُّ ،
وطبـ ــِّق على الشركة الجزائرية وس ِّ
يكلفها خسائر فادحةَ ،كـ ـ َّـرِّد فعـ ٍـل على فسخ
ُ
سوناطراك لعقد غاز قاسي الطويل مع الشركتين اإلسبانيتين

(natural

ِّ )Gas
ول(،)Repsol
ورْب ُس ْ

بيانا لفسخ العقد المبرم مع
ولجوئها إلى التحكيم الدولي بعد التأخر المـُ َس َّج ْل .فأصدرت سوناطراك ً

الشركتين اإلسبانيتين ،نتيجة عدم تنفيذ التزاماتهما ،وكذلك التأخر في اإلنجاز ،في الوقت والتكلفة.

األنباء()Agentur

نهائيا لهاتين الشركتين إلى األبد ،بل وحسب وكالة
هذا القرار لم يكن
إقصاءا ً
ً
ال عن جريدة البالد ( )El Paísاإلسبانية )lx(،أن شركة سوناطراك أعلنت عن رغبتها
األلمانية نق ً
وموافقتها على مشاركة الشركتين السابقتين في البحث والتنقيب ،وكذلك األنابيب الرابطة بين
الجزائر-وأروبا .فمرور األنابيب من الجهة الغربية ِّ
حتم ٌّي على األراضي االسبانية ،وأي خالف
مهما كان نوعه يكون بمثابة عناصر إرباكية لالستراتيجية الجزائرية في ميدان َّ
الطاَقــة.
وهكذا ،بعد تجاوز الخالفات،

()lxi

تم تدشين أنبوب ميد-غاز يوم  02مارس  ،2011بحضور

السِّي ْد نور الدين شرواطي ورئيس مجلس إدارة كونسورسيوم
كل من المدير العام لشركة سوناطراك َّ
تم ربط األنبوب بالشبكة االسبانية
ميد-غاز َّ
السِّي ْد ِّب ْيد ُرو ِّم ُيرو ( .)Pedro Miroوبعدها بثالثة أيام َّ
للغاز يوم  05مارس 2011بحضور رئيس بلدية

ألميريا( Luis Rogelio Rodriguez

السِّيد أَند ِّر ِّ
اس ( ،)Andrés Herasومدير الصناعة
يس ه َير ْ
 ،)Comendadorومندوب الحكومة المركزية َّ ْ ْ ْ ْ
ِّ
السِّيد ْل ِّو ِّ
َّ
يخ ُانو ( ،)Luis Días de Quijanoوالمدير العام
والطاَقــة في حكومة ألميريا َّ ْ
يس دَي ْس دي ِّك َ
ْ
التزود
ير ( ،)Juan Antonio Veraواُ ْع ِّطَي ْت االشارة لبداية
وني ِّف َا
لشركة ميد-غاز السِّيد خوان أَنط
ُّ
َّ ْ ْ ْ ْ ُ ْ ُ
َّ
محطة االستقبال المتواجدة على شاطئ
بواردات الغاز من الجزائر عبر هذا األنبوب ،من خالل
ال ( )Perdigalبسواحل مدينة ألميريا االسبانية.
َب ْرِّد َ
يغ ْ
ِّإ َّن تكلفة نقل الغاز الجزائري عبر األنابيب إلى إسبانيا وايطاليا من أرخص األثمان

()lxii

حيث

ِّ
ـف الدول األوربية  34أورو لكل 1.000م ،3مقابل  50أورو للغاز الروسي ،و 57أورو
أنه ُي َكلـ ـ ْ
()lxiii
ِّ
ـف  97أورو لكل
للغاز من غرب سيبيريا ،و 67أورو للغاز اإليراني.
أما الغاز النرويجي َفُي َكلـ ـ ْ
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3
صِّد ْر  83مليار م 3إلى أوربا عام
1.000م  .هذا االنخفاض في تكلفة النقل سيجعل الجزائر تُ َ

 2030م ،ليصل إلى سويسرا ،فرنسا ،وألمانيا ،ودول أوربية أخرى عديدة.

إن االستراتيجية الجديدة لشركة سوناطراك هي الوصول إلى أسواق بعيدة كالسوق البريطانية،
ودول من شمال أوربا وكذلك الواليات الم ـُ ـتَّ ِّح َـدة األمريكية ،وأمريكا الالتينية.

()lxiv

فبالنسبة للسوق

البريطانية يمكن الوصول إليها من خالل وحدة ِّ
التمييع المتواجدة في جزيرة الحبوب (،)Grain Isle
ِّ
غ ( )Zeebruggeفي بلجيكا ،وكذلك من خالل
أو من خالل التصدير إلى وحدة
التمييع ِّز ْيبـ ـ ُـرو ْ
األنابيب التي تربط الجزائر بأروبا .أما بالنسبة لدول شمال أوربا ،فإلى جانب وحدة (،)Zeebrugge

ُي ْزَم ُع إنشاء وحدات جديدة في هولندا .وَل َعـ َّـل االحتياطي الكبير من الغاز هو سبب هذا التحرك
الجزائري في تشجيع االستثمار في هذا القطاع.
خريطة رقم( )01ت ِّ
وضح خطوط األنابيب التي تربط الجزائر بأوروبا

:
Source:https://www.google.com/search?q=pipeline+europe&hl=en&tbm=isch&imgil=hZxlAJH

RPUpNBM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn1.gstatic.com
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األنبوب الخامس :أنبوب نيجيريا-الجزائر-أوربا(.)Nigal
حسب تصريح وزير َّ
السِّي ْد شكيب خليل
الطاَقــة والمناجم السابق َّ

()lxv

أثناء مداخلة له في

المؤتمر الدولي الخامس حول فرص االستثمار في قطاع المحروقات في أسبوع المناجم الذي ُن ِّظ َم
بمدينة وهران شهر أبريل عام  2010م .أن الجزائر ونيجيريا في إطار النيباد ُممَثَّل ـ ْـي ِّن في شركة
سوناطراك والشركة النيجيرية ( ،)NNPCيرغبان في إنشاء أنبوب للغاز عابر للصحراء ()TSGP

لتزويد أوربا بالغاز ،على مسافة  4.128كلم ،وبتكلفة  10ماليير دوالر .وصادق على اتفاقية هذا
المشروع( )lxviكل من وزراء َّ
السِّي ْد
ان ( )Rilwan LUKMANعن نيجريا ،و َّ
الطاَقــة َّ
ان ُل ْ
وك َم ْ
السِّي ْد ِّريْل َو ْ
ال لحكومة النيجر.
شكيب خليل عن الجزائر و َّ
السِّي ْد محمد عبد هللا ممث ً
وفي أول زيارة للسيد ْان ــد ِّريس ب ِّييباْلْقس( )Andres Piebalgsالمحافظ األوربي َّ
للطاَقــة إلى الجزائر،
ْ ْ ْ َ ْ

وأثناء مداخلته في الملتقى بمدينة وهران،

()lxvii

أشار إلى أهمية الجزائر في اإلجابة على الحاجيات

األوربية من الغاز ،وبالتالي المساهمة في تحقيق أمنها الطاقي .ينطلق هذا األنبوب من جنوب
()lxviii

ورام هذا

مرور بشمال النيجر ثم الجزائر مخترًقا البحر المتوسط ليصل إلى أوربا.
ًا
نيجيريا
األنبوب تزويد أوربا من  20إلى  30مليار م 3من الغاز للفترة الممتَّدة من  2015م إلى  2017م،
أي بنسبة  % 6من احتياجات االتحاد األوربي المستقبلية من الغاز.
إن الظروف السياسية واألمنية التي تعيشها نيجيريا ،والتهديدات المختلفة من الحركات
االرهابية

()lxix

على غرار حركة "بوكو حرام"،

()lxx

جعلت هذا المشروع على صفيح من نار .حيث

"أي أمو ٍ
ال تُ ْستَ ْث َم ْر في هذا المشروع هي بمثابة إلقاء لها من النافذة" .وأن
َّ
صرح مسؤول فيها ُّ
سي ْتَب ْع بإعصار آخر َّ
عنفا يسمى إعصار موسى
أشـ ُـد ً
إعصار َب ْايَبـ ـ ْـر أَْلـ َـفا (ُ ،)Piper Alpha
( ، )Hurricane Mosesفي إطار حرب البترول التي تخوضها على كل المشاريع النفطية في شمال
ان
البالد ،عقب اختطاف السلطات النيجيرية لشيخ قبيلة يسمى إسحاق ِّث َ
يك ْ

(Thikan

)Isaac

المعارض للنظام واحتجازه في السجون النيجيرية .هذا من الناحية األمنية ،أما من الجانب

ِّ
حلما من الصعب تحقيقه
االقتصادي ،فإن ارتفاع تكاليفه الباهظة جعلت من تجسيد هذا المشروع ً
في الظروف الراهنة .وتوقف ربما لفترة يمكن أن تنفخ فيه الروح من جديد.
ِّ -2
التحديات المستقبلية للغاز الجزائري في السوق الدولية.
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إن الرغبة الجزائرية في الوصول إلى أسواق بعيدة من خالل هذه المشاريع الضخمة ،لم يخلو

ِّ
وم ( )Gazpromتعمل جاهدة
من العراقيل والتَ َحــدَي ْ
ات خاص ًة من قبل الغاز الروسي .فشركة غاز ْب ُر ْ
نظر لدورها
لالستفادة من السوق األوربية واحتالل الريادة في تزويدها بالغاز من خالل األنابيبً ،ا
الكبير في سوق َّ
الطاَقــة الدولي خاص ًة منه سوق الغاز بكل أنواعه.

()lxxi

أنبوب تيار الشمال

( North

 )Streamبقدرة نقل  27مليار م 3الذي َي ُّم ُر عبر أوكرانيا ،إلى جانب أنبوب تيار الجنوب
ِّ
ف كمية أنبوب تيار الشمال بتكلفة ُقِّدرت
 )Streamالذي هو في ط ـ ــور االنجاز ،ويزمع نق ـ ـ ـ ــل ض ْع َ
( South

بـ  13مليار دوالر  $حسب تصريحات مسؤول روسي.
هذا األنبوب

()lxxii

هو المنافس الرئيسي لصادرات سوناطراك من الغاز ،حيث يهدف إلى تزويد

مرور بالبحر األسود
ًا
كل من كل من بلغاريا ،صربيا ،المجر ،سلوفينيا ،النمسا ،اليونان وايطاليا
ومنطقة البلقان بقدرة تصديرية  63مليار م .3كلفة هذا المشروع ُقِّدرت بـ  15.5مليار دوالر ،$
ويمكنها أن تصل حسب بعض التقديرات إلى  24مليار دوالر  .$هذه المشاريع ِّ
تؤثــر على مشروع
غالسي الذي يربط الجزائر بإيطاليا حيث أن تكاليفه سترتفع بنسبة  % 15مقارنة بأنبوب تيار أو

ِّ
رت تكلفته في البداية بـ  2.5مليار دوالر ،$ثم
(سيل) الجنوب ،ما يطرح مسألة المردودية .حيث ُقد ْ

ارتفعت مع نهاية  2013إلى  4مليار دوالر ،$ومعارضة العديد من النواب في منطقة سردينيا التي
يمر عبرها األنبوب ِّب ُح َّجة األزمة االقتصادية من جهة ،والتلوث البيئي من جهة أخرى.
ُّ
لقد عبَّر ساس ٌة من منطقة سردينيا االيطالية( )lxxiiiعن ر ِّ
فضهم مرور أنبوب الغاز غالسي الرابط
ََ
بين القالة ومنطقة كالياري على مسافة  310كلم تحت البحر ،بحجة االنعكاسات الخطيرة للمشروع
على النظام البيئي وتدميره له .وشددوا على ضرورة تَ ِّ
غيير مساره األولي على األقل ،في حين يرى
العارفون بشؤون َّ
الطاَقــة ،أن هذه المطالب ناتجة عن ُّ
الضغوطات الروسية .حيث كشف البروفيسور
ضغــط روسية من قطاع صناعة الغاز نجحت في ممارسة
عبد الرحمن مبتول ،أن مجموعات ْ

ُّ
ضغوطات على السلطات في سردينيا ،واقناعها على معارضة مرور أنبوب الغاز الجزائري ما ُيهِّد ُد
إسقاط المشروع ِّبر ِّ
مته حسب التصريحات التي أدلى بها رئيس بلدية سردينيا لقناة "فرنسا ثالثة"
ُ
مؤخرا.
( )France 3كورسيكا
ً
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إن شركة غاز-بروم الروسية تعمل على لعب استراتيجية هجومية

()lxxiv

العربي العربي

بغية السيطرة على

أسواق َّ
مع إنشاؤها ،وكذا العمل على بناء عالقات استراتيجية مع
الطاَقــة األوربية عبر األنابيب المـُ ْـز ِّ
مجموعات طاقية أوربية عمالقة على غرار غاز فرنسا سويز ،والمجموعات األلمانية باسف إيون،
والهولندية غاز ايني.
ِّ
أيضا .لقد أعلنت الحكومة
هذه التَحــديات االستراتيجية جعلت سوق الغاز يتزعزع ،وسوناطراك ً

االيطالية شهر ماي  2013تخفيض وارداتها من الغاز وتأثيرات ذلك على أنبوب (.)Trans-med
من جهة أخرى

()lxxv

الحصة األكبر من
فإن مشروع ميد-غاز عبر اسبانيا الذي تملك فيه الجزائر
َّ

األسهم بـ  ،% 26وحسب وكالة رويترز أن شركتان اسبانيتان ِّ
يسا ( )Endesaوِّا َيب ْرْدروال
ْ
ايند َ
( )Iberdrolaيتفاوضان مع سوناطراك قصد الخروج من رأسمال هذا المشروع .كما أن شركة فرنسا

ال
للغاز ( )GDF Suezتباشر مفاوضات بغية شراء ِّح َّ
ور ْ
صة كل من الشركتين اإلسبانيتين غاز ناتُ َ
( )Gas Naturalو ِّ
ِّ
المؤشرات كلها
يسا ( )Cepsaفي مشروع ميد غاز والمقدرة بـ  .% 12هذه
ْ
ايند َ
عناصر إرباكية لمواقف شركة سوناطراك في سوق الغاز الدولية.
الخاتمة
ِّ
التحديات االرباكية وحجم االكراهات التي يعيشها سوق الغاز الجزائري ،ومؤشرات
إن
التعقيدالتي تنتظر مستقبل هذا القطاع في الواقع الدولي ،يجعل الجزائر في خطر .كما يمكن لها أن
يوما وتجد نفسها دولة مستوردة للمحروقات .إن المعطيات تـ ُّـدل على أن مستقبل النفط فيها
تستيقظ ً
لن يتجاوز  ،2020أما الغاز فسيصل إلى  .2030كما أن الجزائر تقع في المنطقة السلبية لتواجد
الغاز إلى جانب إيران.
إن إنتاج النفط والغاز يتطلب استثمارات ضخمة وتأثير ذلك على القطاعات األخرى .هذا
الحجم الكبير من اإلنتاج ،يعني استنزاف لهذه الموارد وفي أسرع وقت ممكن .إلى جانب الفواعل
الدولية المنافسة للجزائر في هذا القطاع ،كشركة غاز بروم واألنابيب التي تربطها بأوروبا .أما
ابتداء من  2020من الدول
السوق األمريكي ،فسوف تغلق أمام السوق الجزائري كونها ستصبح
ً
صِّدرة للغاز ،لتطويرها تقنية استغالل الغاز الصخري.
المـُ َ
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إن العائدات الضخمة من مبيعات الغاز إلى أوربا ،لم تساعد الجزائر على بناء قاعدة اقتصادية
بديلة ومستديمة .بل أن الريع جعلها ضحية لما يعرف "بالمرض الهولندي" ،وزادت تبعيتها للخارج،
وارتفعت وارداتها التي َّ
كلفت خزينة الدولة مليارات الدوالرات .كما أن هذا الحجم الكبير من
الصادرات الغازية لم يلعب دور األوراق الضاغطة في الجلسات التفاوضية مع االتحاد األوربي في
ط ِّرَح ْت في بداية هذه الدراسة خاطئة.
العديد من القضايا المصيرية .مايجعل الفرضية التي ُ
لوء باألشواك والعقبات ،تعترضه على مستويات عمودية
إ ًذا ،فالطريق أمام الغاز الجزائري مم ٌ
وأفقية يجب التفكير بعمق ِّ
وجدية قصد تجاوزها ،واستغالل عوائده لمرحلة ما بعد النفط والغاز في
الغد القريب ،الذي ليس لناظره ببعيد.
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المتحدة ،ليبيا ،نيجيريا ،روسيا ،ترينيداد وتوباغو ،غينيا االستوائية وثالث دول بصفة مالحظ وهي كازاخستان ،هولندا ،النرويج)َّ ،
أكـ َـد الجميع على
العربية

ضرورة إعادة االعتبار للغاز الطبيعي ،واعادة تنظيم سوقه خاص ًة في ما يتعلق بالسعر.
Mitropolitski, Algeria moving closer towards a gas Cartel, 2007, 25/06/2009. 20:40. Available at:
www.ired.com.2008
xxiv- Francis Ghiles, "Argelia, Europa y el Gas: una Asociación Estratégica", en: Política Exterior, Vol.xx1, Julioagosto, No: 118, 2007. P.P. 86-92.
xxiii-Simeon

Hamid Gamache, "Gaz, L’Algérie renforce sa position en Europe", Quotidien D’Oran, Algérie, 13 Décembre
2006. www.algériemonde.com
xxv-
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 -xxviصابر بليدي" ،أوبيك" الجزائر تخيف األوربيين" ،عيون المشاهد ،الجزائر 28 ،مايو .2007
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األعضاء في المجلس األوربي ،وذهبت أدراج الرياح اتفاقيات التعاون المالي ُ

أياما
ون َي ْ
وزير الشؤون الخارجية االسباني ِّف ْر ْ
أورُد ْ
نانداث ْ
اث ( )Fernández Ordóñezفي ظهور له أمام لجنة العالقات الخارجية للبرلمانيين األوربيين ً

بعد االنقالب العسكري يوم  11جانفي  1992قائالً" :أن بعض الدول كالمملكة المتحدة حاولت إلغاء المساعدات األوربية التي وافق عليها البرلمان
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وبعد لقاء وزير الخارجية الجزائري آنذاك األخضر االبراهيمي نظيره البرتغالي " "Pinheiro João de Deusالذي كانت تترأس بالده االتحاد
الم ْجتَ ِّمعين في لشبونة يوم  17أبريل  1992إلى إصدار
األوربي ،وشرحه
للوضع السياسي في الجزائر جعله ُيقنع وزراء الخارجية األوربيين ُ
إعالن جديد فحواه أن االتحاد األوربي يزمع التعاون مع السلطات الجزائرية الجديدة شريطة احترامها لحقوق االنسان ،والعمل على تجسيد الديمقراطية.
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د .بوعكريف زهير
د .زناد سهيلة

مداخل تحقيق اإلستغالل المستدام للثروة البترولية في الجزائر بين متطلبات
التنمية الُقطرية واحتياجات السوق الدولية  -دراسة تحليلية خالل الفترة
-2016 -2000

Introduction to the sustainable exploitation of petroleum wealth in
Algeria between the requirements of national development and the
needs of the international market - An analytical study during the
period 2000 - 2016

د .بوعكريف زهير -د .زناد سهيلة
جامعة محمد الصديق بن يحي – جيجل ،-الجزائر

امللخص:
هدفت هذه الدراسة إلى محاولة تسليط الضوء على إمكانيات الثروة البترولية وسياسة إستغاللها في

الجزائر ،وكذا توضيح أبرز اآلليات واإلجراءات الكفيلة بتحقيق اإلستغالل المستدام لها.

وقد خلصت الدراسة إلى أن للبترول مكانة هامة في اإلقتصاد الجزائري إال أن سياسة إستغالله

تناقض ضوابط اإلستدامة وتقترب بصورة كبيرة من التبذير واإلستنزاف لذلك يجب باألساس ترشيدها

وترقية كفاءة إستخدامها إقتصاديا وبيئيا.

الكلمات المفتاحية :اإلستغالل المستدام ،التنمية القطرية ،الثروة البترولية ،الجزائر ،السوق الدولية.
Abstract :
This study aims to shed light on the potential of petroleum wealth and the policy of
exploiting it in Algeria, as well as to clarify the most important mechanisms and
procedures to achieve sustainable exploitation.
The study concluded that petroleum wealth has an important place in the Algerian
economy, but its exploitation policy contradicts the controls of sustainability and it is very
close to waste and depletion. Therefore, it must be rationalized and promoted
economically and environmentally.
Key words: petroleum wealth, Algeria, sustainable exploitation, national development,
international market.
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مقـدمـة:
إرتبطت المسيرة التنموية لإلقتصاد الجزائري في كل مراحلها بإمتالك الجزائر للثروة البترولية وما يصاحبها من
تحصيل إليرادات كبيرة ،إال أن تذبذبها بصفة دورية كثي ار ما كان عائقا أمام إستقرار وتيرة التنمية وتعثرها ،فالثروة
البترولية لم تجعل من الجزائر دولة مزدهرة رغم أهميتها ،فهي ال تزال تعاني من عدة إختالالت على مستويات
مختلفة ،لذا وجب باألساس وضع تدابير واجراءت تحقق الكفاءة اإلستخدامية لهذه الثروة وتفعل دورها في اندماج
القطاعات االقتصادية على المستوى المحلي ،عن طريق التسيير الجيد للموارد والعائدات المتأتية من هذه الثروة.
ومن خالل ما سبق ذكره فإن إشكالية دراستنا تتمحور حول السؤال الرئيسي التالي:
كيف يمكن تحقيق االستغالل المستدام للثروة البترولية وفق خطة متكاملة تضمن تلبية متطلبات التنمية
الُقطرية واحتياجات السوق الدولية ؟
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة في كونها تعالج أحد أهم القضايا المطلوب تحقيقها في الجزائر اليوم ،أال وهو البحث في
سبل تحقيق االستغالل المستدام للثروة البترولية خاصة في الوقت الراهن الذي يتسم بتحوالت اقتصادية عميقة
سواء على المستوى المحلي أو الدولي ،باإلضافة إلى وضعية البترول الجزائري وحالة اإلقتصاد الوطني في العقود
المقبلة ،عقود ما بعد نضوب منابعه وان اختلفت المدة المقدرة الستمرار الغ ازرة واستمرار الثروة ،فإنه من المرجح
أن ال تدوم أكثر من ثالثين سنة .ولهذا فإن البحث في موضوع مداخل تحقيق اإلستغالل المستدام للثروة البترولية
يكتسي أهمية من أهمية هذا الذهب السائل ومكانته في اإلقتصاد الجزائري.
أهداف الدراسة:
تتمثل أهداف الدراسة في النقاط التالية:
 إبراز مكانة الثروة البترولية في اإلقتصاد الجزائري؛ الوقوف على محاور السياسة الحالية إلستغالل البترول الجزائري وأهم مواطن التناقض مع ضوابط اإلستدامة؛ تحديد أهم اإلجراءات الالزمة لترقية اإلستغالل المستدام للثروة البترولية في الجزائر.المنهج المتبع:
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من أجل ضبط وتنظيم المادة العلمية بأقصر الطرق المنهجية الممكنة ،وحتى نعطي الموضوع محل الدراسة حقه
من التحليل والتدقيق ،فقد إعتمدنا على المنهج التحليلي من خالل محاولة عرض ،دراسة وتحليل اإلحصائيات
المتعلقة بالثروة البترولية وسياسات استغاللها في الجزائر.
وبناء على ذلك فإن محاور هذه الورقة البحثية ستتوزع على المحاور التالية:
أوال :اإلمكانات البترولية الجزائرية؛
ثانيا :مكانة الثروة البترولية في االقتصاد الجزائري؛
ثالثا :السياسة اإلستغاللية للثروة البترولية الجزائرية ومواطن التناقض مع ضوابط اإلستدامة؛
رابعا :إجراءات ترقية إستغالل الثروة البترولية بالجزائر في ظل معايير اإلستدامة.
أوال :اإلمكانات البترولية الجزائرية
إن الوقوف على إحتياطات الثروة البترولية في الجزائر وكذا تطور وتيرة اإلنتاج واإلستهالك يدعم جهود
ومساعي الدولة في ضبط سيناريو اإلستغالل المستدام الذي يستجيب لمتطلبات التوازن البيئي دون اإلخالل
بالقاعدة اإلقتصادية في تحقيق عوائد مالية ،والعدالة في توزيع هذه الثرورة ما بين األجيال.
 .1إحتياطيات الثروة البترولية:
يتحدد حجم اإلحتياطي تبعا لعاملي اإلكتشافات ووتيرة اإلنتاج واإلستخدام ،والجزائر من الدول التي تمتلك
إحتياطيات هامة من البترول يقع  %70من هذه اإلحتياطيات في حوض حاسي مسعود بالنصف الشرقي للبالد.
وقد سجل قطاع البترول الجزائري العديد من اإلكتشافات ،بلغت ذروتها سنة  2014بـ  18إكتشافا كما يوضحه
الجدول رقم ( ،) 01إال أن ذلك لم يؤثر على حجم اإلحتياطي البترولي في تلك السنة مقارنة بالسنة السابقة والذي
قدر بـ  12.2مليار برميل ،ورغم التطور الذي عرفته اإلكتشافات البترولية إال أنها لم تدعم مستوى اإلحتياطي
بصورة كبيرة ،نظ ار ألن معظم هذه اإلكتشافات عبارة عن آبار عادية ذات منسوب ضئيل من البترول الخام،
إضافة إلى أن اآلبار المكتشفة تشهد تناقصا مستم ار في اإلنتاج مع مرور الزمن نتيجة اإلستغالل المكثف الذي
تتعرض له تزامنا مع إرتفاع وتيرة الطلب على هذا المورد الناضب .ويمكن إستعراض تطور حجم اإلحتياطات
البترولية في الجزائر مقارنة بتطور نشاط اإلستكشاف خالل الفترة  2000إلى  2016من خالل الجدول الموالي:
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مداخل تحقيق اإلستغالل المستدام للثروة البترولية في الجزائر بين متطلبات التنمية القُطرية
وإحتياجات السوق الدولية  -دراسة تحليلية خالل الفترة -2016 -2000

الجدول رقم ( :)01تطور عدد اإلكتشافات وحجم اإلحتياطي البترولي في الجزائر للفترة 2016-2000
السنوات

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

عدد اإلكتشافات

8

3

3

12

2

3

8

18

2

11.3

11.3

11.4

12.2

12.2

12.2

12.2

12.2

12.2

حجم اإلحتياطي
(مليار برميل)

المصدر -:منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ،التقرير اإلحصائي السنوي ،األوابك ،الكويت ،سنوات مختلفة.
 -منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ،تقرير األمين العام السنوي الثالث واألربعون ،األوابك ،الكويت ،2016 ،ص.114

يالحظ من الجدول ثبات نسبي في اإلحتياطيات المؤكدة للبترول الجزائري ولم تتغير بشكل ملحوظ ،حيث
قدرت نهاية عام  2000بـ  11.3مليار برميل ،ثم إرتفعت إلى 11.4مليار برميل سنة  ،2004وبعد ذلك سجلت
اإلحتياطيات البترولية إرتفاعا طفيفا إلى  12.2مليار برميل رغم حجم اإلكتشافات المسجلة سنة  ،2006لتستقر
عند ذلك المستوى إلى غاية  ،2016لإلشارة فإن حجم اإلحتياطي البترولي الجزائري يساهم في دعم حجم
اإلحتياطي البترولي العالمي لسنة  2016بنحو  %0.7وهي نسبة ضعيفة جدا مقارنة ببعض الدول العربية وحتى
اإلفريقية ،وحسب إحصائيات بريتيش بتروليوم لعام  2016فإن الجزائر تحتل المرتبة الثامنة عربيا وافريقيا من
حيث حجم اإلحتياطيات البترولية ،كما هو موضح في الشكل رقم ( ،)01وان ثبات اإلحتياطات البترولية
الجزائرية عند هذا المستوى– إذا لم يكن هناك إكتشافات جديدة معتبرة -ستنفذ تقدي ار خالل  21.1سنة حسب
وتيرة اإلنتاج لسنة .2016

1

الشكل رقم ( :)01ترتيب الجزائر ضمن الدول العربية واإلفريقية من حيث إحتياطيات البترول لعام 2016

المرتبة
الثامنة

Source: British petroleum, Statistical Review of World Energy, 66th edition, June 2017, p12.
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د .بوعكريف زهير
د .زناد سهيلة

 .2إنتاج واستهالك البترول الجزائري:
منذ تأميم المحروقات والمجموعة البترولية الجزائرية وعلى رأسها شركة سوناطراك بكل فروعها تسعى جاهدة
للسيطرة على العملية اإلنتاجية وما يتبعها من عمليات التكرير والنقل (تسويق) وكذلك رفع القدرة التصديرية من
الثروة البترولية .وبما أن الجزائر عضو في منظمة األوبك فإنها ملزمة بشروطها وقوانينها الداخلية ،حيث على
الدولة العضو التقيد بحصص اإلنتاج وتحديد األسعار ،وبذلك فالجزائر كانت دوما تحدد صادراتها وفق حصتها
في منظمة األوبك  .ويمكن تسليط الضوء على تطور إنتاج البترول واإلستهالك المحلي له في الجزائر ومن ثم
حجم صافي التصدير خالل الفترة  2016 -2000من خالل الشكل التالي:
الشكل رقم ( :)02إنتاج واستهالك البترول في الجزائر وحجم صافي التصدير خالل الفترة 2016 -2000
أعلى مستوى لإلنتاج
اإلنتاج البترولي

اإلستهالك
البترولي المحلي

صايف التصدير

المصدر :أنظر كل من:
- British petroleum, Statistical Review of World Energy, full report for different years (2010, 2016, 2017).
-OPEC, Annual Statistical Bulletin, different years (2004, 2011, 2017).

من خالل الشكل السابق يتضح أن إنتاج البترول قد عرف أعلى قيمة له سنة  2006أين بلغ  1368.3ألف
برميل يوميا ،ثم أخذ منحنى تنازليا إلى غاية  1146.3ألف برميل يوميا سنة  ،2016وهو أدنى مستوى عرفه
إنتاج البترول في الجزائر منذ سنة  ،2004وتفسر وتيرة اإلنخفاض هذه إلى إنحسار اإلكتشافات البترولية
والتراجع التدريجي في إحتياطي الثروة البترولية ،وكذلك بسبب تداعيات إنخفاض أسعار البترول في السوق
العالمية ،والتي ساهمت في تراجع وتيرة النشاطات اإلستكشافية لنقص مستويات الجدوى اإلقتصادية ،إضافة إلى
إلتزام الجزائر بإتفاق تخفيض اإلنتاج المتفق عليه من طرف أعضاء منظمة األوبك نهاية  2016لمواجهة
اإلنخفاض في األسعار.
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أما عن اإلستهالك المحلي للبترول في الجزائر فيعرف وتيرة متزايدة ،كما يوضحه الشكل رقم ( ،)02حيث
قدر بحوالي  192ألف برميل يوميا في سنة  2000ثم إرتفع إلى  412ألف برميل يوميا سنة  ،2016بنسبة
زيادة قدرت بـ  %114خالل ستة عشرة سنة ،ويعود هذا اإلرتفاع بالدرجة األولى إلى اإلرتباط الوثيق بين
اإلستهالك والتوسع العمراني ومتطلبات النمو الديموغرافي المتزايد في الجزائر ،وكذا تحسن مستوى المعيشة
للسكان وارتفاع وتيرة النشاط اإلقتصادي المتزايد ،ومشاريع تطوير البنية التحتية والتوسع في قطاع الخدمات
ومواصلة توسع القاعدة الصناعية عن طريق إنشاء صناعات جديدة أو التوسعة التي تشهدها المشاريع القائمة،
ورغم ذلك يبقى إستهالك البترول في الجزائر أقل من اإلنتاج البترولي ويمثل الفرق بينهما في حجم البترول
الموجه للتصدير للسوق الدولية الذي تجاوز سقف  1.3مليون برميل يوميا سنة  ،2004ثم تراجع إلى نحو
 734.3ألف برميل يوميا سنة  2016ويعود هذا اإلنخفاض في حجم البترول المصدر إلى تزايد حجم اإلستهالك
المحلي للبترول من جهة ،وتراجع حجم اإلنتاج البترولي والطلب العالمي عليه خالل السنوات األخيرة من جهة
أخرى .كما يالحظ العالقة الطردية التي تربط اإلنتاج البترولي بحجم الصادرات منه ،وهو ما يترجم اإلرتباط
القوي بين اإلنتاج البترولي الجزائري ومعدل الطلب في السوق الطاقوية العالمية ،وفي المقابل تمثل اإلرادات
المالية لهذه الكمية المصدرة الممول الرئيسي لمخططات التنمية ،ومن تم تتضح أهمية التحكم في المخزون
المتناقص وفق ضوابط اإلستدامة ،من خالل تثمين العوائد المتأتية من هذه الثروة الناضبة وترقية كفاءتها
اإلسغاللية ،إضافة إلى ضرورة البحث عن البديل الذي سيخلف هذه الثروة مستقبال.
وفيما يخص تكرير البترول ،فإن عملية التكرير كانت موزعة على مصفاتين فقط خالل سنوات السبعينات
األولى بحاسي مسعود بطاقة إنتاجية  3300برميل يوميا والثانية بسكيكدة بطاقة تكريرية  46.5ألف برميل يوميا
أي ما يعادل  2.3مليون طن سنويا 2،أما في السنوات األخيرة وبفضل اإلستثمارات التي قامت بها مؤسسة
سوناطراك في مجال التكرير وخصوصا الشركة التابعة لها وهي شركة " NAFTECالمؤسسة الوطنية لتكرير
البترول" حيث قدرت إستثماراتها بحوالي  1.1مليار دوالر ،وبهذا تمكنت الجزائر من توسيع طاقتها اإلنتاجية التي
بدورها سترفع من حصتها التسويقية التي تستهدف بلدان آسيا ،وفي إطار سعي الجزائر لتطوير قدراتها أعلنت عن
بناء مصفاة تكرير متطورة للتصدير بطاقة تبلغ  300ألف برميل بتيارت" ،كجزء من خطتها لمضاعفة الطاقة
التكريرية والبالغة  450ألف برميل ودخلت هذه المصفاة حيز العمل سنة  3 ،2013وقد بلغت الطاقة التكريرية
نحو  650.8ألف برميل في سنة  2016حيث تتوزع على ستة وحدات تكرير عبر التراب الوطني.
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د .بوعكريف زهير
د .زناد سهيلة

ثانيا :مكانة الثروة البترولية في اإلقتصاد الجزائري
بالرغم من الجهود اإلصالحية المبذولة من الدولة الجزائرية إال أنها لم تستطع تحرير اإلقتصاد الوطني من
هيمنة الثروة البترولية عليه بحيث يشكل القطاع البترولي دو ار متمي از ومحركا أساسيا لإلقتصاد الجزائري بالنظر
إلى الضعف المسجل في مستويات نمو القطاعات غير البترولية خاصة القطاع الصناعي والزراعي ،فالعائدات
المتأتية من البترول تلعب دو ار رئيسيا في تكوين الناتج المحلي اإلجمالي ،وتشكيل الموارد األساسية لموازنتها،
التي يتم إستخدامها لتحديث وبناء الهياكل والبنى التحتية ،والداعم الرئيسي إلحتياطاتها من العملة األجنبية.
ويمكن توضيح مكانة الثروة البترولية في اإلقتصاد الوطني من خالل العناصر التالية:
 .1مكانة الثروة البترولية في ميزان الطاقة الوطني :تساهم الثروة البترولية بنسبة  %33.8في إجمالي إنتاج
الطاقة األولية في الجزائر ،وبما يقارب  %47.5من إجمالي الطاقة المشتقة متأتية من البترول ،كما تشكل
المنتجات البترولية أكثر من  %28من إجمالي إستهالك الطاقة في الجزائر سنة  5،2016والبد من مراعاة
التطور المستقبلي لإلحتياجات المرتبطة بتطور اإلقتصاد الوطني وعالقة ذلك بحجم اإلحتياطات الثابتة وعمرها
اإلفتراضي المتبقي ،والشكل الموالي يوضح حصة البترول ضمن إجمالي إنتاج الطاقة األولية في الجزائر سنة
.2016
الشكل رقم ( :)03حصة البترول ضمن إجمالي إنتاج الطاقة األولية في الجزائر خالل سنة 2016

إمجايل إنتاج
الطاقة األولية يف
اجلزائر سنة
= 2016
166,2
مليون.ط.م.ب

Source: Ministère de l’énergie, Bilan Energétique National de l’année 2016, édition Juin 2017, p6.

 .2مكانة الثروة البترولية ضمن إجمالي حجم الصادرات الطاقوية:
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د .بوعكريف زهير
د .زناد سهيلة

يتسم اإلقتصاد الجزائري شأنه في ذلك شأن الدول العربية الريعية األخرى ،بإعتماد هيكله اإلنتاجي بصورة كبيرة
على إنتاج وتصدير المحروقات ومنها البترول الخام ،إذ شكلت المحروقات نسبة  %94من إجمالي الصادرات
سنة  ،2016كما أن الصادرات خارج قطاع المحروقات ال تزال هامشية إلى درجة كبيرة وال تمثل سوى  %6في
أحسن األحوال من إجمالي الصادرات لنفس السنة 6،وهذا ما يؤكد إستم اررية هيمنة القطاع البترولي والغازي على
معظم مداخيل الجزائر من العملة الصعبة مما يجعل إقتصادها إقتصادا ريعيا .وتشكل الصادرات البترولية (بترول
خام ومشتقات) حوالي  %41من إجمالي الصادرات الطاقوية الجزائرية لسنة  2016والمقدرة بنحو110.643
مليون طن مكافئ بترول ،كما هو موضح في الشكل رقم ( ،)04أما على المستوى الداخلي فالبترول يملك العديد
من التشكيالت السلعية التي تساهم بشكل كبير في تفعيل حركية التجارة الداخلية ،وكلما تزايدت هذه التشكيالت
والمخرجات إزدادت معها حركية تجارتها الداخلية.
الشكل رقم ( :)04حصة الثروة البترولية ضمن إجمالي الصادرات الطاقوية الجزائرية سنة 2016

إمجايل الصادرات
الطاقوية 110.643
مليون طن مكافئ بتول

Source: Ministère de l’énergie, Bilan Energétique National de l’année 2016, edition Juin 2017, p9, 10.

 .3مكانة العائدات البترولية وانعكاساتها على رصيد الميزان التجاري:
تحتل الصادرات البترولية موقعا بار از في الميزان التجاري الجزائري ،وتتضح لنا أهمية العائدات البترولية في
تحديد قيمة العجز أو الفائض في الميزان التجاري للجزائر من خالل العالقة الطردية بين تطور العائدات النفطية
ورصيد الميزان التجاري وارتباط ذلك بتقلب أسعار البترول ،كما يظهره الشكل الموالي:
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الشكل رقم ( :)05تطور العالقة بين العائدات النفطية ورصيد الميزان التجاري في الجزائر خالل الفترة -2000
2016

مليار دوالر

المصدر :من إعداد الباحثين باإلعتماد على المعطيات المتوفرة على:
 OPEC, Annual Statistical Bulletin, reports for different years (2004, 2010, 2017).

نالحظ من خالل الشكل السابق مدى التأثير الكبير للعائدات النفطية على الميزان التجاري الجزائري ،إذ يتوقف
إستقرار وتوازن هذا األخير على مستوى المداخيل المتأتية من الصادرات النفطية والتي بدورها تتحدد بمستوى
أسعار النفط في األسواق العالمية ،هذه األخيرة كان لها أثر كبير على تدهور رصيد الميزان التجاري نتيجة
اإلنهيار الحاد الذي شهدته منذ منتصف  ،2014حيث نالحظ أن رصيد الميزان التجاري قد سجل أدنى مستوى
له خالل ستة عشرة سنة بعجز قدره  26.314مليار دوالر سنة  ،2016في مقابل ذلك فإن اإلنتعاش الذي عرفته
األسعار وبالتالي العائدات النفطية خالل الفترة  ،2008-2000قد ساهمت في تحقيق رصيد موجب في الميزان
التجاري ما يدل على اإلرتباط الكبير لهذا األخير باألسعار والعائدات النفطية في الجزائر والوزن النسبي المرتفع
لصادرات المحروقات بصفة عامة من إجمالي الصادرات بما يفوق  %94طيلة سنوات فترة الدراسة ،كما يتضح
من معطيات الجدول التالي:
الجدول رقم ( :)02مكانة صادرات المحروقات وانعكاساتها على تطورات قطاع التجارة الخارجية في الجزائر
املؤشرات

2000

2006

2010

2012

2013

2014

2015

2016

97.2

97.8

97.3

97.1

96.9

96.01

94.2

94.09

جمموع الصادرات (مليار دوالر)

21.65

54.7

57.2

72.6

64.9

62.8

34.6

28.8

جمموع الصادرات من احملروقات (مليار دوالر)

21.06

53.5

55.7

70.5

62.9

60.3

32.6

27.1

حصة صادرات احملروقات إىل إمجايل الصادرات
%
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جمموع الواردات (مليار دوالر)

9.35

21.4

40.4

50.3

55.02

58.5

51.7

46.7

المصدر :تم تجميع إحصائيات الجدول إنطالقا من:
 -صندوق النقد الدولي ،مشاورات المادة الرابعة الخاصة بالجزائر ،جوان  ،2017على

الموقعhttps://www.imf.org :

- Ministere des finances, Flash conjonctur, Principaux indicateurs économiques et financiers, disponible
sur le site : www.dgpp-mf.gov.dz
- ministere des finances, Le comportement des principaux indicateurs macroéconomiques et financiers
en 2007, disponible sur le site : www.dgpp-mf.gov.dz
- Banque d’Algérie, Statistiques de la balance des paiements (1992-2005), juin 2007, p72.

 .4مكانة الجباية البترولية في تركيبة الموازنة العامة للدولة:
ظهر جليا اإلرتباط الوثيق بين أسعار البترول وتقدير الموازنة العامة في الجزائر إبتداءا من سنة  2015من
خالل ما جاء في قانون المالية لسنة  2016والذي عرف تقليص في حجم النفقات العامة بنسبة  %8.8مقارنة
بسنة  ،2015حيث سجل إنخفاض في ميزانية التسيير بنسبة  ،%3.3كما إنخفضت ميزانية التجهيز بنسبة
 ،%16رغم أن ضبط اإلنفاق ما هو إال جزء من معادلة المالية العامة في الجزائر ،التي تتطلب إصالحات أعمق
من ذلك تحسبا للمدى المتوسط والبعيد.
الجدول رقم ( :)03مكانة وانعكاسات تطور الجباية البترولية على الموازنة العامة للدولة
2000

2006

2010

2012

2013

2014

2015

2016

اإليرادات العامة( مليار دج)

1578.1

3639.8

3074.6

3804

3895.3

3927.7

4552.5

5011.5

النفقات العامة (مليار دج)

1178.1

2553

4466.9

7058.2

6024.1

6995.8

7656.3

7297.4

اجلباية البتولية ( مليار دج )

1173.2

2714

1501.7

1519

1615.9

1577

1722.9

1682.5

 %اجلباية البتولية إىل اإليرادات

74.34

74.56

48.84

39.93

41.48

40.15

37.8

33.57

السنـة

العامة

%رصيد املوازنة (عجز /ربح)

33.95

42.56

31.16-

46.1-

35.33-

34.85-

40.53-

31.32-

Source : Ministere des finances, Flash conjonctur, Principaux indicateurs économiques et financiers,
différentes années, disponible sur le site : www.dgpp-mf.gov.dz

نالحظ من خالل الجدول السابق المساهمة المعتبرة للجباية البترولية في اإليرادات العامة التي لم تنزل تحت
 %33في أسوء الحاالت (تزامنا مع إنهيار أسعار البترول منذ  ،)2014كما أن تأثير إنهيار أسعار البترول على
الميزانية العامة للدولة بدأ يتضح جليا إبتدائا من ميزانية  ،2016أين إنخفضت النفقات العامة كنتيجة لتراجع
مساهمة الجباية البترولية في اإليرادات العامة رغم الزيادة المسجلة في القيمة اإلجمالية لهذه األخيرة ،والتي تعزى
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د .بوعكريف زهير
د .زناد سهيلة

باألساس إلى إرتفاع الجباية العادية نتيجة تدابير الحكومة بخصوص توسيع الوعاء الجبائي وزيادة نسب الضرائب
والرسوم خارج الجباية البترولية ،وكذا تخفيض الدعم الموجه إلى إستهالك المنتجات البترولية بزيادة األسعار
والتي من المقرر أن تشهد زيادات أخرى حسب ما تقرر في ميزانية  ،2018كما عكفت الحكومة أيضا إلى إلغاء
وتجميد بعض المشاريع لتقليص النفقات رغم ما يشوب ذلك من تأثير على تنفيد برنامج دعم النمو اإلقتصادي
.2019-2015
 .5مكانة قطاع البترول في تركيبة الناتج المحلي اإلجمالي:
 .6يساهم قطاع البترول بحصة معتبرة في الناتج المحلي اإلجمالي إلى حدود  %30في المتوسط كما يتضح من
الجدول رقم ( )04قبل بداية الصدمة البترولية سنة  ،2014مما جعل إنخفاض أسعار البترول تؤثر بشكل مباشر
على ثلث الناتج المحلي اإلجمالي للجزائر ،رغم اإلستقرار النسبي لمعدل النمو إلى غاية  ،2016أين بدأت آثار
األزمة في الظهور نتيجة تقليص النفقات.
الجدول رقم ( :)04تطور مساهمة القطاع ابترولي في الناتج المحلي اإلجمالي في الجزائر
املؤشرات
معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل
)(%
قيمة الناتج احمللي اإلمجايل (مليار
دينار)
) (%قطاع البتول من الناتج
احمللي اإلمجايل

2000

2006

2010

2012

2013

2014

2015

2016

2.2

2

3.3

3.3

2.8

3.8

3.8

3.5

17397.7 16591.9 17242.5 16650.2 16208.7 12049.5 8514.8 4098.8
39.4

45.6

34.7

34.2

29.8

27

18.9

18.1

المصدر :تم تجميع إحصائيات الجدول إنطالقا من:
 -صندوق النقد الدولي ،مشاورات المادة الرابعة الخاصة بالجزائر ،جوان  ،2017على

الموقعhttps://www.imf.org :

- Banque d'Algérie, Rapports annuels de la Banque d'Algérie, annexe : tableaux statistiques, 2002, 2010,
2015.
- Ministere des finances, Flash conjonctur, Principaux indicateurs économiques et financiers, différentes
années, disponible sur le site : www.dgpp-mf.gov.dz

كما نالحظ في الجدول رقم ( )04أن معدالت النمو خالل الفترة  2016-2000لم تتجاوز  %3.8في أحسن
الحاالت (في حين تسجل دول صاعدة معدالت ال تقل عن  )%5رغم أنها مدعومة باإلنتعاش الذي شهدته
أسعار البترول طيلة الفترة محل الدراسة ما عدا اإلنخفاض الذي تزامن مع األزمة العالمية سنة  ،2009ومرة
أخرى وبعد مرور  28سنة على أزمة  1986نجد أنفسنا أمام تحديات صعبة بمجرد تهاوي أسعار البترول ،ما
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د .بوعكريف زهير
د .زناد سهيلة

يدل على أن الجزائر لم تستفيد من تجربتها السابقة ووقعت في نفس المشكلة ،وذلك إلنعدام التخطيط العلمي
وغياب الرؤية الواضحة لوضع خطط إقتصادية بديلة تساعد على تنويع مصادر الدخل ،ورغم ضعف معدل النمو
المسجل فقد عرف تراجعا سنة  2016إلى  ،%3.5مع توقع تحقيق معدل نمو قدره  %3.8سنة  2018حسب
و ازرة المالية ،إال أن ذلك مخالف لتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي بإنخفاض معدل النمو إلى  %0.7سنة
 ،2018حسب ما جاء في تقرير مشاورات المادة الرابعة مع الجزائر لسنة  ،2017بما ينبأ بمرحلة صعبة في ظل
تراجع إحتياطيات الصرف واستمرار العجز في الميزان التجاري.
 .7إيرادات البترول ورصيد اإلحتياطيات الرسمية من العملة الصعبة :رغم الحجم الكبير من اإلحتياطيات التي
حظي بها اإلقتصاد الوطني من العملة الصعبة قبل بضع سنوات من جراء أسعار البترول الخيالية المحققة ،إال
أنها بدأت تتآكل بشكل سريع في ظل إستمرار اإلنخفاض في األسعار ،فقد إنخفضت بـ  80مليار دوالر في ظرف
ثالثة سنوات لتستقر عند  114.1مليار دوالر نهاية  2016مقارنة بمستوى الذروة الذي بلغ  194مليار دوالر
سنة  ،2013واستمر التراجع في حجم اإلحتياطيات لتبلغ  98مليار دوالر مع نهاية  ،2017حسب تقارير و ازرة
المالية.
الجدول رقم ( :)05إنعكاسات إنهيار أسعار البترول على إحتياطيات الجزائر من العملة الصعبة
املؤشرات
إمجايل اإلحتياطات (مليار دوالر)
نسبة التغري ()%

اإلحتياطات ابألشهر من الواردات

2015

2016

2000

2006

2010

2012

2013

2014

11.9

77.78

162.22

190.6

194

114.1 144.1 178.9

/

553.6

108.5

17.49

1.78

7.7-

20.8- 19.4-

12.19

36.66

38.33

36.66

35.4

27.17 30.08

22.5

المصدر :تم تجميع إحصائيات الجدول إنطالقا من:
 بنك الجزائر ،نشرة الوضع اإلقتصادي ،التوجهات النقدية والمالية خالل السداسي األول من سنة  ،2017ص.4- Banque d'Algérie, buletin statistique du la Banque d'Algérie retrospectives, statistiques de la balance des
paiements 1964 -2011, june 2012.
- Banque d'Algérie, buletin statistique du la Banque d'Algérie retrospectives, statistiques de la balance des
paiements, 1992-2005, june 2006.
- Banque d'Algérie, balance des paiements, position exterieure globale et taux de change, Rapports
annuels de la Banque d'Algérie 2015.

ترافقا مع التطور غير المواتي لميزان المدفوعات الخارجية بسبب تراجع أسعار البترول ،فقد شهدت إحتياطيات
الصرف تراجعا كبي ار وصل إلى  %49.4خالل أربعة سنوات ( ،)2017-2014متأثرة بإنحسار عائدات
البترول ،ورغم ذلك التزال مستويات إحتياطيات الصرف مريحة ،خصوصا بالنظر إلى قائم الدين الخارجي الجد
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د .بوعكريف زهير
د .زناد سهيلة

منخفض ( 3.9مليار دوالر) .لكن السوق العالمية للبترول ال توحي بإنتعاش كبير في األسعار ،ما يجعل تآكل
إحتياطيات الصرف يستمر ،خاصة أن رصيد صندوق ضبط اإليرادات قد نفد تماما في نهاية السداسي األول من
سنة  7،2017فالواقع إذن يملي اإلسراع في إيجاد سبيل لتنويع هيكل مصادر الدخل لإلقتصاد الوطني.
ثالثا :السياسة اإلستغاللية للثروة البترولية الجزائرية ومواطن التناقض مع ضوابط اإلستدامة
لقد إستمرت المراهنة على الثروة البترولية للبالد ولم تضع الحكومات المتعاقبة بديال جادا لتنويع تصنيعها
واستخالفها ،حيث بات من المؤكد أن الجزائر ال تستطيع التخلص بسهولة من اإلعتماد الكلي على الموارد
البترولية في تسيير عجلة اإلقتصاد الوطني ،ويبدو أنها كانت مطمئنة إلى عدم تكرار األزمات السابقة لكن ما
حدث في المنتصف الثاني لسنة  2014من إنخفاض ألسعار البترول يثبت العكس ،ومن تم أصبح البحث عن
البديل الحقيقي للثروة البترولية حتمية خاصة في ظل الظروف الراهنة .ومن خالل هذا العنصر سنحاول رصد
محاور السياسة الحالية إلستغالل الثروة البترولية في الجزائر ومدى محدودية هذه السياسة المتعلقة بضوابط
اإلستدامة.
 .1سياسة إستغالل اإلحتياطيات البترولية في الجزائر :تركز السياسة الحالية إلستغالل إحتياطيات الثروة
البترولية على النقاط التالية:
 .1.1زيادة القدرات اإلستكشافية وحجم اإلحتياطيات :تعد زيادة إحتياطيات الجزائر من المحروقات من أهم
أولويات اإلستراتيجية الطاقوية الحالية ،بالنظر لإلمكانات الضخمة التي تحوزها الجزائر في مجال المحروقات إذ
يمثل الميدان المنجمي الوطني نحو 1536442كلم ،2حيث يغطي إجمالي رخص التنقيب إلى غاية نهاية سنة
 2016نسبة  %57من الميدان المنجمي للمحروقات .كما تقدر الكثافة المتوسطة لإلستكشاف في الجزائر تقريبا
بـ  17بئ ار في كل 10000كلم ،2وهو معدل ضعيف إذا ما قورن بالمعدل العالمي الذي يقدر بنحو  100بئر
لنفس المساحة السابقة الذكر 8،وحتى بالنسبة لألحواض واآلبار التي تعتبر معروفة ومكتشفة فإمكانياتها البترولية
ال تستغل بشكل كاف مقارنة بما تعمل بها البلدان األخرى المنتجة للبترول في الظروف نفسها ،لذلك نجد أن
الشركات التي تقوم باإلستخراج غالبا ما تعيد البحوث والدراسات حول اإلحتياطي وطاقة هذه األحواض على
ضوء معطيات جديدة وبتكنولوجيات مبتكرة ومتطورة 9،ونتيجة لذلك تسعى الجزائر لتثمين إمكاناتها البترولية بشكل
أفضل بتكثيف جهود البحث والتنقيب بالمجهودات الخاصة لشركة سوناط ارك أو من خالل منح رخص البحث
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د .بوعكريف زهير
د .زناد سهيلة

والتنقيب للشركات األجنبية التي يبقى عددها محدود في الجزائر ،إذ ال يتعدى الـ  30شركة ،بينما لو أخذنا بلدا
ككولومبيا فنجد أن عدد الشركات بها يصل إلى  80شركة رغم ضعف قدراتها الجيولوجية مقارنة بالجزائر.
وفي هذا السياق فقد حققت الج ازئر خالل سنة  2014نتائج معتبرة في مجال إستكشاف البترول بنحو
18إكتشافا جديدا منها  16بجهد خاص لشركة سوناطراك ،ومن جهة أخرى يعتزم مجمع سوناطراك إستثمار 90
مليار دوالر خالل مخططه الخماسي للفترة  2019 -2015بالرغم من تراجع أسعار البترول ،وذلك بهدف تطوير
حقول البترول والغاز وتعزيز القدرات في مجال المحروقات ونشاط البتروكمياء والتكرير وكذا تثمين الموارد
البشرية الضرورية.
الشكل رقم ( :)06وضعية المجال المنجمي للمحروقات الجزائرية لسنة 2016

المصدر :و ازرة الطاقة ،حصيلة إنجازات قطاع الطاقة والمناجم لسنة  ، 2016طبعة  ،2017ص.8

 .2.1تطوير األبار والحقول المكتشفة وغير المستغلة :من أجل رفع قدرات األبار المكتشفة إلنتاج المحروقات
تم الشروع في تطويرها ،خصوصا وأن معظم اآلبار المستغلة وصلت لمرحلة اإلنحدار ومنها أبار حاسي مسعود
التي تجاوزت نسبة كبيرة من اإلستغالل وتشرف على النضوب ،أما تلك التي تم إكتشافها وبقيت دون إستغالل
فيتم إعادة تدوير وحقن الغاز لتعزيز وادامة اإلنتاج وذلك عن طريق إعادة رفع مستوى الضغط الداخلي للبئر ،مما
يسمح بإسترجاع كميات البأس بها من البترول ،واستخالص كميات من المكثفات وغاز البترول المميع ،وفي هذا
اإلطار تم خالل سنة  2016تنقيب  196بئ ار للتطوير بجهد إجمالي من طرف سوناطراك وشركائها واإلنطالق
في مشاريع هامة ولقد تحقق ما يفوق  563408متر تم تنقيبها ،ومن خالل الجدول الموالي يبين توزيع جهود
التنقيب والتطوير بين شركة سوناط ارك وشركائها لسنة :2016
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الجدول رقم ( :)06توزيع جهود تطوير حقول البترول والغاز خالل سنة 2016
الوضعية

جهد سوانطراك

جهد مع شركائها

جهد إمجايل

أابر مت تطويرها

149

47

196

أمتار مت تنقيبها

439 743

123 665

563408

Source : Sonatrach, Abstract : Principaux agrégats pardomaine d’activité, Algerie, 2016, p2.

بالرغم من أن الجزائر تسعى من خالل سياستها إتجاه اإلحتياطيات البترولية إلى تثمين ورفع من حجم هذه
اإلحتياطيات إال أنها تعد ثروة ناضبة لمحال وأن لها عم ار محدودا يتناقص مع زيادة المستخرج منها (في حدود
 21سنة) وكما نعلم فإن هذه الثروة ليست ملك لألجيال الحالية فقط وانما لألجيال المستقبيلة حق اإلنتفاع بهذه
الثروة أيضا وبذلك يمكن القول أن الجزائر من خالل سياستها الحالية فهي تناقض مبدأ إستدامة الثروة البترولية
من خالل تكثيف وتيرة اإلستخراج ومن ثم تسريع وتيرة اإلستنفاذ.
 .2السياسة اإلنتاجية ،التصديرية واإلستهالكية للثروة البترولية :بالنسبة لسياسة إنتاج واستهالك البترول محليا،
وكذا القدرات التصديرية للسوق الدولية ،ومواطن تناقضها مع ضوابط اإلستدامة ،ندرج النقاط التالية:
 .1.2التوسع في اإلنتاج بكميات كبيرة تفوق اإلحتياجات الفعلية الحالية لإلقتصاد الجزائري فضال عن كونه
أوجد فوائض مالية خدمت اإلقتصاد الرأسمالي ،فقد أدى إلى إستنزاف الثروة البترولية ألنه يعد مجرد تسييل لرأس
المال من شكله العيني إلى شكله النقدي ،وهذا ما يتناقض مع مبدأ الكفاءة اإلستخدامية للموارد الطبيعية غير
المتجددة ويخرق مبدأ اإلنصاف بين األجيال ،وكل ذلك يثير قضية تحديد الحجم األمثل إلنتاج البترول بما
يتناسب مع القدرة اإلستعابية الحالية لإلقتصاد الجزائري وضمان إستم اررية التنمية اإلقتصادية وحقوق األجيال
الالحقة؛
 .2.2سياسة التسويق المكثف بدال عن إستراتيجية التصنيع المكثف :إن رفع القدرات اإلستخراجية على حساب
تطوير المشاريع الهامة المتعلقة بالتصنيع المرتبط بالبترول جعل الجزائر تتأخر في ميدان الصناعات
البتروكيمياوية بالمقارنة مع الدول المنتجة للبترول التي زادت حصتها في السوق الدولية من مخرجات تلك
الصناعات؛
 .3.2تركيز السياسة البترولية على تحقيق أعلى العوائد من صادرات البترول الخام وتعد هذه األخيرة نظرة
مالية ضيقة بعيدة عن التنمية اإلقتصادية الشاملة ،فلو تم تحويل الصادرات من البترول الخام إلى منتجات
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بترولية لتحقق جزء من سياسة تصنيع البترول مع المساهمة في زيادة العائدات البترولية ،لكن يبدو أن الجهد
الوطني يقتصر على ضمان ضخ البترول الخام إلى اإلقتصاديات الصناعية المتطورة وعلى رأسها الدول
األوروبية خاصة فرنسا ،وذلك بأسعار ال تقارن مع أسعار المشتقات البترولية ،والواقع يثبت أن الجزائر تضيع
على نفسها فرصة كبيرة في موضوع الصناعة البتروكيماوية من خالل تصدير بتروال خاما واحدا ،ثم تقوم بإستراد
زيوتا متعددة وبأسعار مرتفعة وهذا ما يتناقض مع مبدأ الكفاءة واإلستدامة؛
 .4.2تزايد وتيرة إنبعاث غاز الـ  :CO2إن إرتفاع معدالت إستخدام البترول والطاقة بصفة عامة وكذا سيادة
أنماط إستهالكية غير مستدامة في ظل تقنيات اإلنتاج غير الصديقة للبيئة يؤدي إلى آثار سلبية خطيرة على
مختلف األبعاد اإلقتصادية ،اإلجتماعية والبيئية ،نظ ار إلرتفاع معدالت اإلنبعاث للغازات الدفيئة ،حيث تنشأ
عالقة طردية مع إرتفاع فاتورة التكاليف البيئية واإلجتماعية ،وبالتالي تراجع المردودية اإلقتصادية ،وألن المنظومة
الطاقوية في الجزائر تعتمد بصورة كبيرة على المصادر الطاقوية التقليدية التي تمتاز بإرتفاع إنبعاثاتها الملوثة،
حيث بلغ حجم غاز الـ  co2المنبعث سنة  2016نحو  136مليون طن بعد أن كان ال يتجاوز  84.8مليون طن
سنة ،2006

10

ومن هنا يتضح أن الجزائر ال تتخذ إستراتيجية واضحة للتحكم في اإلنبعاثات رغم المصادقة على

إتفاقية كيوتو التي دخلت حيز التنفيذ من أجل تقليص اإلنبعاثات المسببة للتغير المناخي ،وهي بذلك تناقض
ضوابط اإلستدامة البيئية ،وعليه فإن الجزائر مطالبة بالبحث عن الطرق الكفيلة التي تمكنها من تجاوز هذه
المشاكل البيئية.
 .3السياسة اإلستغاللية للعوائد البترولية :إن سياسة إستغالل العوائد المالية للثروة البترولية لم تراع الضوابط
األساسية والقيود الموضوعية التي تثمن هذا المورد اإلستراتيجي ،وذلك من حيث:
 .1.3حيازة الجزائر ألموال تفوق طاقتها اإلستعابية في األجل القصير والذي وجهت له عدة إنتقادات ،خاصة
وأن القدرة اإلستعابية إلقتصاد دولة ما تدور حول قدرته على إستخدام موارده المالية المتوفرة أو المقترضة
واستخدامها بشكل منتج وتحقيق النمو الالزم فيها ،وفي هذا السياق أوضح إقتصاديو التنمية فيما يتعلق بالطاقة
اإلستعابية لتقدير رأس المال الالزم إلقتصاد بلد ما ألجل تحقيق نسبة معينة من النمو اإلقتصادي ،إذ أنه بعد
حساب المدخرات الداخلية لذلك اإلقتصاد ونسبة رأس المال إلى اإلنتاج ،فإن الفرق بين ما يستطيع اإلقتصاد
توليده داخليا وبين ما يحتاج إليه لتحقيق النمو المرغوب فيه يشكل طاقة إستعاب للموارد القادمة من مصادر
خارجية .ومع إرتفاع أسعار البترول في السنوات التي سبقت الصدمة البترولية األخيرة ،نمت التدفقات المالية في
الجزائر بشكل مطرد مما طرح مشكلة تطور الفوائض المالية ومحدودية الطاقة اإلستعابية لإلقتصاد الجزائري في
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األجل القصير ،وعلى أساس أن السوق الداخلية في الوقت الحالي وفي المدى القصير ال تستطيع إستعاب
وتوظيف المدخرات النقدية المتراكمة في مشاريع إقتصادية ناجعة ،باإلضافة إلى محدودية اإلمكانيات اإلستثمارية
والمقاوالتية إلنجاز المشاريع وما يتطلبه اإلقتصاد الوطني من الشفافية في إستغالل عائدات الثروة البترولية ،مما
أدى إلى اللجوء إلى توظيف هذه األموال في األسواق الدولية رغم مخاطره الكبيرة .إذن فمشكلة الطاقة اإلستيعابية
في الجزائر ال تكمن فقط في ضيق أفق مجال إستثمار الفوائض المالية المتراكمة وتحسين المؤشرات اإلقتصادية
وتح قيق العدالة في توزيع الثروة ،ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في العجز في تحويلها إلى رأسمال عيني ووسائل
إنتاج قادرة على خلق مناصب شغل وقيمة مضافة ،تؤدي في النهاية  -وفي إطار سياسة تنموية واضحة -إلى
تحوالت هيكلية إقتصادية واجتماعية تقلل من اإلعتماد الكلي على البترول؛
 .2.3إن جزء كبير من الجباية البترولية يوجه لميزانية التسيير بنسبة تغطية تفوق  ، %75والذي كان من
المفروض تخصيصه للرفع من القدرات اإلنتاجية لمختلف القطاعات اإلقتصادية وتشجيع اإلستثمار ،حيث أن
إستخدامات العوائد البترولية الجزائرية قد إنحرفت عن القنوات الصحيحة لها والمالحظ أنها تصب مباشرة في
المشاريع التنموية ذات الطابع اإلجتماعي وذات الناتج الضعيف ،وهو ما يؤدي إلى تبديد هذه العوائد في أوجه
اإلنفاق العام الترفي مع غياب الترشيد في النفقات؛
ُ .3.3يعبر إنشاء صندوق ضبط الموارد في الجزائر سنة  2000عن رغبة الحكومة في تحقيق اإلستغالل
األمثل لمداخيل الثروة البترولية واستخدامها لخدمة اإلقتصاد الوطني بإعتبارها ثروة ناضبة ،خاصة وأن أداء

اإلقتصاد الجزائري يرتبط بهذه المداخيل .إن مثل هذه الخطوة تستحق التشجيع لكن التناقض والنقائص التي
حملتها التجربة الجزائرية في تسيير موارد هذا الصندوق تستدعي الوقوف عندها ومن تم تصحيحها ،حيث أن
صندوق ضبط الموارد في شكله الحالي يعد حساب من حسابات الخزينة العمومية وبالتالي فإن عملياته تتم خارج
الموازنة العامة للدولة ،مما يؤدي إلى إنعدام الرقابة المستقلة والبرلمانية على الصندوق ،كما أن إنفراد و ازرة المالية
باإلشراف على تسيير الصندوق يعني هيمنة الحكومة عليه ،مما يؤدي إلى تدني كفاءة إستغالله بالنظر إلى
هيمنة اإلعتبارات السياسية على حساب اإلعتبارات اإلقتصادية ،وكذا بإمتناع الحكومة عن نشر تقارير دورية
تفصيلية عن الصندوق ال يمكن تفسيره إال برغبة السلطة التنفيذية في اإلفالت من الرقابة البرلمانية وهذا بحد ذاته
تناقض مع الضوابط السياسية للتنمية المستدامة؛
 .4.3مفارقة الرخاء المالي وتدني المستوى المعيشي :بالرغم من اإلرتفاع غير المسبوق الذي شهدته أسعار
البترول في السنوات الماضية ،إال أن الجزائر لم تفلح في توظيف تلك العوائد في تحسين المستوى المعيشي
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لمواطنيها بسبب جمود سياسة توزيع الدخل وغياب التوزيع العادل للثروة،

11

د .بوعكريف زهير
د .زناد سهيلة

وهو ما خلق وضعا شاذا وغريبا

تجتمع فيه الثروة الضخمة وشرط نفيها في آن واحد ،بمعنى تقابل الثروة مع التخلف اإلقتصادي
واإلجتماعي12،وهذا يتناقض مع الضوابط اإلجتماعية للتنمية المستدامة.
رابعا :إجراءات ترقية إستغالل الثروة البترولية بالجزائر في ظل معايير اإلستدامة
إن رسم سياسة رشيدة لإلستخدام المستدام للثروة البترولية يعد من األمور البالغة األهمية في الجزائر
باعتبارها دولة تعتمد تسميتها على اقتصاديات البترول والغاز وال شك أنه بقدر ما تحقق هذه السياسة من نجاح
فإن االستقالل االقتصادي يتعزز ،وتزول معه أكثر المخاطر والعقبات المتوقعة من خالل الوصول إلى أفضل
البدائل االستخدامية لالحتياطات البترولية الجزائرية وترشيد عملية استثمار العائدات البترولية بصورة تساهم في
تأمين احتياجات الجيل الحالي وتضمن حقوق األجيال الالحقة.
 .1إجراءات ترقية إستغالل البترول الجزائري في إطار مبادئ اإلستدامة اإلقتصادية
 .1.1االستخدام األمثل لالحتياطات البترولية :يقتضي االستخدام األمثل لالحتياطات البترولية اعتماد إستراتيجية
فعالة تتضمن مجموعة من السياسات الرشيدة في مجال ترقية نظم إدارة حقول البترول الجزائري وفي مجال
اإلنتاج ،بحيث تأخذ بعين االعتبار متطلبات التنمية االقتصادية من جهة ،والمحافظة على الثروة البترولية
الناضبة من جهة أخرى .وبالتالي فرسم سياسة مثلى تُعنى باالستخدام األمثل لهذه االحتياطيات البترولية يعد أم ار

هاما وضروريا للمحافظة على حقوق األجيال الالحقة منها ،ويتطلب ذلك االلتزام بما يلي:

13

 التقليل من اإلعتماد على مؤشرات الطلب في السوق العالمية في تحديد حجم اإلنتاج؛
 ربط عمليات االستخدام بالطاقة االستيعابية لالقتصاد الوطني؛
 االستخدام األ مثل للبترول كطاقة وكمادة أولية إلحداث تحوالت جوهرية في مختلف القطاعات االقتصادية.
 .2.1اإلستخدام العقالني للموارد المالية البترولية :إن اإلستخدام اإلقتصادي الجيد للموارد المالية البترولية في
إطار معايير اإلستدامة يقتضي توجيهها لألنشطة التي تؤدي إلى زيادة اإلندماج والترابط مع باقي قطاعات
اإلقتصاد الوطني والحفاظ على الحصة المناسبة في السوق الدولية للبترول ،ويكون ذلك على المستويات
التالية:

14

 .1.2.1اإلستخدام األمثل للموارد المالية على مستوى القطاع البترولي :إن توجيه العائدات البترولية على
مستوى القطاع البترولي يتطلب توظيفها في الفروع المرتبطة بالسوق المحلية ،والتي ترتفع بها عائدات األموال
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المستثمرة الشيء الذي يؤدي إلى تثمين الموارد الحالية المتأتية من استخدام الثروة البترولية ،ومن اإلجراءات
الهامة في هذا المجال:
 دعم صناعة البتروكيماويات؛
 إعادة بعث المشاريع المعطلة في الصناعة البترولية :تعتبر تنمية الصناعات البترولية ضرورة حيوية نتيجة
لطبيعة البترول كمصدر ناضب وغير متجدد ولذلك فمن الضروري لبناء هيكل إقتصادي متين أن تعمل البلدان
المنتجة للبترول ومنها الجزائر ،على رفع معدل إنتاجية البترول بواسطة تنمية الثروة البترولية واستثمارها اقتصاديا
في كافة المشروعات اإلنمائية واإلنتاجية لتحقيق التنمية اإلقتصادية.
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وبعث المشاريع المعطلة في الصناعة

البترولية يتم عن طريق زيادة االستثمار في الصناعة البتروكيماوية والغازية بفروعها المتعددة الالحقة:
 فرع البتروكيماويات األساسية بأهم منتجاته :اإليتيالن واألوليفينات ،والعطريات والكحوالت؛ فرع البتروكيماويات الوسيطة بمختلف منتجاتها؛ فرع البتروكيماويات النهائية وأهم منتجاته :مواد البالستيك ،األلياف الصناعية ،المطاط الصناعي المنظفاتالصناعية ،محسنات البنزين.
 زيادة اإلستثمار في صناعة األسمدة بمختلف منتجاتها.
 .2.2.1اإلستخدام األمثل للموارد المالية خارج القطاع البترولي :إن اإلستخدام الرشيد للموارد المالية البترولية
خارج القطاع البترولي يكون بتوجيهها إلى:
 توجيه الموارد المالية البترولية لتطوير القطاع الصناعي :حتى توجه األموال توجيها سليما في القطاع
الصناعي فالبد من اختيار المجاالت الحيوية وذات األولوية التي تحرك النمو في هذا القطاع من جهة ،وتجنب
اإلسراف والتبذير الناتجين عن عدم التقدير السليم للتكاليف اإلستثمارية للمشروعات من جهة ثانية .وبهذا يصبح
القطاع الصناعي مترابط ومتكامل مع باقي القطاعات حيث تتجه مخرجاته لسد معظم احتياجات السوق المحلية
ويحصل على معظم مدخالته منها ،وبالتالي تخفض التبعية الناتجة عن االرتباط باالقتصاديات األجنبية وتصبح
عملية االستثمار فعالة ألنها تؤدي إلى بناء صناعة مستدامة متطورة يمكن أن تحل محل الثروة البترولية
الناضبة.
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 توجيه الموارد المالية البترولية إلحداث تحوالت في القطاع الزراعي :إن الجزائر في مسيرتها التنموية السابقة
أهملت القطاع الزراعي لدرجة أضحت معها مستوردة لمعظم احتياجاتها الغذائية ولتصحيح هذا الوضع يتطلب
األمر توجيه قد ار من اإلستثمارات ليصبح القطاع الزراعي قاد ار على تأمين الجزء الهام من االحتياجات الغذائية
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وتحقيق اإلكتفاء الذاتي واألمن الغذائي ،ويلعب دو ار هاما في مجال التنمية المستدامة كبديل هام في المستقبل
خاصة بعد عصر البترول .ولهذا البد من توجيه استثمارات هامة للفروع البترولية التي توجه مخرجاتها كاألسمدة
والمب يدات والبالستيك ،...للقطاع الزراعي للنهوض به وتطويره عن طريق إدخال األساليب الحديثة في عمليات
استغالل الثروة الزراعية وذلك بمكننة هذا القطاع ،واستخدام نظام الدورات في زراعة األراضي واستخدام األسمدة
في تخصيب األراضي واستعمال المبيدات بمختلف أنواعها ،وانتقاء البذور الجيدة ،وجلب األجناس
المحسنة...الخ.
 توجيه الموارد المالية البترولية لتنمية وتطوير القاعدة الهيكلية :فتخصيص نسبة من العائدات البترولية
لتنمية وتطوير القاعدة الهيكلية االقتصادية واالجتماعية ،يعد من متطلبات تحقيق التنمية المستدامة ،ولكن البد
من ربط ذلك بتأثير االستثمارات على الحركية االندماجية الداخلية وكذا القدرة اإلستيعابية الوطنية لالستثمارات
بكافة جوانبها الفرعية والمؤسسية إلنجاز وتنفيذ االستثمارات المبرمجة .وان تجاوز تلك القدرة االستيعابية يؤدي
إلى إرتفاع تكاليف اإلنجاز والفساد الكبير المرتبط بذلك وحرمان اإلقتصاد الوطني من التأثيرات اإليجابية للطلب
المتنوع على وسائل اإلنجاز والتجهيزات والمدخالت الكثيرة المرتبطة بذلك.
 إخضاع صندوق ضبط الموارد للتسيير الشفاف وادراج موارده ضمن إيرادات الميزانية العامة وتوجيهها نحو
اإلستثمارات اإلنتاجية اإلستخالفية وليس للتوظيفات المالية في السوق الدولية.
 .2إجراءات ترقية إستغالل البترول الجزائري في إطار مبادئ اإلستدامة البيئية
لقد سعت الجزائر إلى زيادة إدماج البعد البيئي ضمن توجهاتها الطاقوية العامة ،تجلى ذلك من خالل
اإلستراتيجية الطاقوية في المجال البيئي والسياسة الوطنية للتحكم في الطاقة ،حيث أقرت الحكومة القانون رقم
 09-99المؤرخ في  28جويلية  ،1999المتعلق بالتحكم في الطاقة ،حيث يحدد ويعرف هذا األخير الشروط
والوسائل الالزمة لتأطير وتنفيذ السياسة الوطنية للتحكم في المصادر الطاقوية.
وبالرغم من أن الجزائر تعتبر أحد أكبر الدول حرقا للغاز المصاحب للبترول في العالم ،إال أنها بذلت العديد
من المجهودات في مجال الحد من حرق هذه الثروة واسترجاعها ،فمنذ السبعينات من القرن الماضي ،حددت
الجزائر عن طريق مجموعة سوناطراك أهدافا رئيسية تتعلق بخفض حرق الغاز المصاحب في حقول اإلنتاج،
وذلك بإتباع العديد من اإلجراءات تمثلت فيما يلي:
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 إنشاء أنظمة الرفع الغازي؛ استعمال الغاز المصاحب كوقود للمولدات الطاقوية المتواجدة على مستوى حقول االستخراج واإلنتاج؛ إنشاء شبكة من أنابيب النقل لتجميع الغاز واعادة توزيعه؛ تحديد الرسم على حرق الغاز الذي أقرته الحكومة سنة  ،2005في إطار القانون المتعلق بالمحروقات ،والذييقدر بـ  8000دج لكل  1000م 3من الغاز المصاحب المحروق.
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 وضع العديد من النظم والمعايير الملزمة لجميع الشركات البترولية العاملة في الجزائر دون استثناء ،والتي تقومعلى مبدأ االستغالل العقالني للمحروقات ،وضمان الحماية المثلى آلبار البترول والغاز ،مع احترام قواعد ومعايير
حماية البيئة.
الخـاتمـة:
رغم أن الثروة البترولية تعتبر المصدر األول للطاقة في أغلب مجاالت التنمية إال أن بعض المؤشرات توحي
بتقادم هذا المصدر الهام من الطاقة من ناحيتين :األولى تهديده بالفناء حيث أن اإلحصائيات األخيرة تبين بأن
معظم الدول المصنعة على وشك استنزاف مواردها البترولية ،وأنها ستصل قريبا إلى ذروة اإلنتاج البترولي ،ويليها
بعد ذلك انخفاض في اإلنتاج ،ليس من طرف المنتجين ولكنه انخفاض طبيعي للمورد وأن اتخاذ سياسات الترشيد
والعقلنة في اإلنتاج واإلستهالك من شأنها أن تطيل عمر اإلحتياطي المتبقي لسنوات إضافية ،أما الناحية الثانية
فتتعلق بتلويث البترول للبيئة عند حرقه .لعل هذه اإلنذارات كافية ومحفزة للبحث عن موارد بديلة للطاقة البترولية
حيث غدا التنوع في مدخالت الطاقة أم ار ضروريا وملحا للحفاظ على التوازن البيئي أوال ثم الحفاظ على الثروة
البترولية المهددة بالفناء ومحاولة استدامة االنتفاع بها ،وتفاديا لحدوث أزمة تدهور الطاقة البترولية وحماية البيئة
وتوازناتها.

نتائج وتوصيات:
 تمتلك الجزائر احتياطيات معتبرة من البترول إال أنها مهددة بالنضوب ،لذلك عليها مراقبة العالقة بينمستوى اإلحتياطات البترولية باعتبارها مخزونا إستراتيجيا ومستوى اإلنتاج وتطور اإلستهالك بهدف إطالة مدة
إستغالل البترول خاصة ،مع دراسة الجدوى والخيار بين إبقاء البترول في اآلبار كأرصدة نقدية مؤجلة إذا لم تكن
هناك ضرورة موضوعية لزيادة اإلنتاج ،أو استخراجه وتحويله إلى فوائض مالية في شكل أرصدة نقدية معجلة
موضوعة في البنوك داخل البالد وخارجه؛
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 إن تزايد وتيرة إستهالك البترول ،وارتفاع مساهمته في هيكل الميزان الطاقوي في الجزائر ،يمهد لتسريعإستنزاف هذا المورد الناضب بمرور الوقت ،كما يؤدي بإختالل التوازن البيئي ،والنتيجة النهائية لذلك إضطراب
معدالت التنمية ،خاصة وأن اإلقتصاد الجزائري مرتبط بصورة مطلقة بالبترول سواء إلدارة النشاط اإلقتصادي أو
تمويل برامج التنمية ،وبالتالي البد على الجزائر أن تعيد النظر في إستراتيجيتها الحالية المتعلقة باستغالل ثروتها
البترولية ،والتي ترتكز على أساس التوسع المفرط في تصدير هذه الثروة وانتاجها وفقا لمؤشرات الطلب عليها في
السوق الدولية ،دون األخذ بعين االعتبار متطلبات التنمية المستدامة للبالد ،التي تنص على ضرورة ترقية الكفاءة
االستخدامية للثروة البترولية الجزائرية في مختلف النواحي االقتصادية ،من خالل االستخدام األمثل لها لتطوير
القطاع الصناعي واحداث تحوالت جوهرية في القطاع الزراعي وباقي القطاعات الحيوية األخرى؛
 لقد بات واضحا أن الجزائر تعتمد سياسة "الكل بترول" في إقتصادها حيث تتوقف كل األنشطة اإلقتصاديةواإلجتماعية وسياسة التنمية على عائدات البترول وال شيء غيرها ،فزيادة المداخيل من البترول تؤدي إلى زيادة
اإلنفاق بنوعيه اإلستهالكي واإلستثماري ،وزيادة اإلنفاق يحتم الجري نحو زيادة اإلنتاج والصادرات بهدف زيادة
المداخيل...الخ وهكذا في حلقة مغلقة ،دون أن توفق الجزائر في إيجاد إستراتيجية بديلة تنهي هذه الظاهرة المزمنة
التي أبقتها رهينة لما تقدمه لها الدول الصناعية من مواد إستهالكية ومستلزمات اإلنتاج لقاء ما تقدمه لها من
براميل البترول .فالجزائر إذن ال تواجه معضلة إقتصادية تتعلق بقلة الموارد المالية والمادية والبشرية بل معضلة
سياسة تنموية تتعلق بسوء التعامل في الحاضر كما كان الحال في الماضي وربما في المستقبل .ولذلك البد من
إتخاذ خطوات جادة لتالفي المخاطر المستقبلية المتوقعة التي ستزعزع عرش الثروة البترولية في الجزائر من خالل
مراعاة مبادئ ومعايير اإلستدامة في البحث عن بديل حقيقي لها.
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