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اليت تشغل الفكر اإلقتصـادي   الوصفية أو التحليلية أن يتناول البحث موضوعا من املواضيع اإلقتصادية -1
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 الة مفتوحة لنشر البحوث اإلقتصادية لكافة األساتذة و الباحثني من اجلزائر و من خارجها شريطة أن -2
لة أخرى، وأن يتحمـل  و أن اليكون قدم للنشر يف جم ال يكون البحث منشورا من قبليتعهد الباحث بأن 

  .تبعات اإلخالل بقواعد وأخالقيات البحث العلمي
 14حبجم  traditinal Arabic (و خبط  بالواردمكتوبة ) A4(صفحة عادية  25أن ال يتجاوز البحث  -3

، سفلي H:2.5علوي : باألبعاد التالية بالسنتمترو)عرض النصبالنسبة لألرقام يف  12بالنسبة للنص و حبجم 
B:2.5ميني ،D  :3.5 يسار ،G 1.5،) النص الفرنسي يكون خبطT.NEW ROMAIN  12حبجم.(  
  revuelabomena@yahoo.fr    : أن ترسل البحوث عن طريق املايل -4
  :م البحث وفق األصول العلمية املتعارف عليها و يراعي يف ذلك خاصةأن يقد -5
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  .أن ينتهي البحث خبامتة تتضمن النتائج و التوصيات -  
بالنسبة للعربية وحجم  12حجم( مش يف اية البحث و ليس أسفل الصفحةأن يشار اىل اهلوا -  

، كما ترقم اجلداول والرسومات بأرقام متتالية، كما يستحسن إدراجها يف اية البحث )بالنسبة للالتينبة 10
أوال، احملور،    :، و أن يتم ترتيب بنود البحث على النحو التدرجيو قبل املراجع عندما يكون عددها كبريا

  ** - -، أ، ب، 1،2ثانيا، 
امراره على املدقق  ، و أن يكون قد متخطأ لغوي أو مطبعيأن يكون نص املداخلة خاليا من أي  -6

  .اللغوي و النحوي اخلاص بالوارد
  .سم، كحد أقصى11.5يراعى عرض الصفحة بالنسبة لألشكال و اجلداول و هو  -7
، و عندما يكـون  ةيإرفاق ملخص باللغة الفرنسية أواإلجنليزتنشر املواضيع باللغة العربية أساسا، مع  -8

مـع اظهـار   ) كلمة150امللخص ال يتجاوز (  باللغة العربيةاملوضوع بالفرنسية أو اإلجنليزية يرفق مبلخص 
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  مؤشرات الفجوة املعرفية لدول جملس التعاون اخلليجي

  2012و 1995حبسب برنامج البنك الدويل  لعامي 
  

  *حامد كرمي احلدراوي /د                                                         
  مجهورية العراق - جامعة الكوفة 

  
Abstract 

There is no doubt that the progress of knowledge and the 
development of knowledge taking space and great interest in the 
institutions and countries, This progress find knowledge gap has 
become a topic important strategic raises the attention of many large 
organizations, which are trying to provide studies and analyzes of 
knowledge gap indicators, in order to describe and description 
accurate can offer a range of solutions that help bridging and 
narrowing the knowledge gap between the countries.  

According to the great importance of this topic World Bank 
use methodology (KAM) to describe indicators of knowledge and the 
knowledge economy of the world and through which can be 
calculated size of the knowledge gap, and then we can  measure what 
are the factors contributed to size of knowledge gap. Hence this 
research analytical work to provide an analytical description of the 
knowledge gap and the way calculated for a sample of Gulf 
Cooperation Council (GCC), and try to identify indicators most 
vulnerable and least interested in these countries. 

  مقدمة 
وحىت العقد ، اثر بشكل كبري يف كافة القطاعات وإفرازاابروز مالمح ثورة املعرفة  إن
مل تكن لتكنولوجيا واملعرفة تعدان من حمددات النمو الرئيسية بل كان االعتماد على  األخري

، وقتنا احلايل فقد اختلف اختالفا كبريا وحتوال جذريا أما، امللموسة واألصولاملادية  األصول

                                                 
      dctr10@yahoo.com مجهورية العراق –كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الكوفة / رئيس قسم ادارة االعمال  *
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الوسائل  وأصبحتحيث بدا االهتمام واضحا ومتزايدا باملوارد غري امللموسة املتمثلة باملعرفة 
واخلربات واالبتكارات  األفكارتقليدية غري ذات فائدة يف عصر ابرز مالحمه االعتماد على ال

هذا  إن. غري مباشر يف تقدم وتطور البلدان على اختالفها أواجلديدة اليت تؤثر بشكل مباشر 
جمموعة عناصر منها االهتمام بتطوير التعليم واملعارف وتطوير القدرات  إىلالتحول حيتاج 

وتوفري البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتوفري بيئة اقتصادية ، كاريةاالبت
وطور هلا برناجما يطلق ، عليها البنك الدويل ركائز اقتصاد املعرفة ومؤشراا أطلق، مالئمة

ومن خالل هذه الركائز ومؤشراا نتمكن من . )KAM(عليه منهجية تقييم املعرفة 
كل هذه اجلوانب وجوانب .الرئيسي للفجوة املعرفية بني خمتلف البلداناستخراج املؤشر 

  .متعلقة ا هي حمور  دراستنا يف هذه الورقة أخرى
  للدراسة املنهجياإلطار  : أوال

  مشكلة الدراسة
  : اآلتية اإلشكاليةتطرح الدراسة  أهدافهملعاجلة هذا املوضوع وحتقيق 

  .املعرفة وكيف يتم احتساا هو مستوى مؤشرات املعرفة واقتصاد ما •
تكمن نقاط القوة  وأينهو حجم الفجوة املعرفية لدول جملس التعاون اخلليجي  ما •

  .والضعف 
  :الدراسة  أهمية

املوضوع الذي تناقشه واملتمثل بالفجوة املعرفية  أمهيةمن  أمهيتهاتكتسب هذه الدراسة 
للبلدان العربية بشكل عام ودول جملس التعاون اخلليجي بشكل خاص ،اليت برزت وتزايدت 

الدراسة يف كيفية قياس وحتديد قيمة  أمهيةلذلك تكمن ، األخريةبشكل ملحوظ يف السنوات 
وكيفية ، عف املسببة للفجوة املعرفيةالفجوة املعرفية ومعرفة نقاط القوة وحتديد نقاط الض

يف سبيل التقليل من  األولوية وإعطائهاالعوامل اليت جيب االهتمام ا  أمهيةجتسريها وحتديد 
  .السلبية  آثارها

  : الدراسة  أهداف
  :وكااليت  األهدافحتقيق جمموعة من  إىلتسعى هذه الدراسة 

البلدان  وأياخلليجي حتديد حجم الفجوة املعرفية لدول جملس التعاون  )1
 .جيدة يف هذا املضمار أشواطاقطعت 

 .نقاط القوة والضعف املؤثرة على الفجوة املعرفية  أهمحتديد  )2
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والعوامل املؤثرة اليت تلعب دورا يف جتسري  األساسيةاملرتكزات  أهمحتديد  )3
 .الفجوة املعرفية 

  : فرضيات الدراسة 
تفترض الدراسة وجود مؤشرات اجيابية لبعض مرتكزات االقتصاد املعريف ميكن االعتماد 

  .جل جتسري الفجوة املعرفية للبلدان العربيةأعليها وتنميتها من 
  منهجية الدراسة 

اعتمدت الدراسة ، حلول مناسبة هلا إىلعلى مشكلة الدراسة والتوصل  اإلجابةجل أمن 
منهجية البنك الدويل يف قياس مؤشرات  إىلوالرجوع ، نهج املقارنعلى املنهج التحليلي وامل

 إىلاملقارنات املتعددة فيما بينها للوصول  إجراءوصفا حتليليا هلا ومن مث  وإعطاءاملعرفة الدولية 
  .مقدار الفجوة املعرفية وعواملها

  :خطة الدراسة 
  :اآلتيةتعتمد الدراسة على اخلطوات 

 د املعريفمفهوم املعرفة واالقتصا )1
 تسليط الضوء على برنامج منهجية تقييم املعرفة للبنك الدويل )2
حتليل الفجوة املعرفية للبلدان العربية باالعتماد على منجية تقييم املعرفة للبنك  )3

 الدويل
  األساسيةاملنطلقات واملفاهيم  : أوال

فاملعرفة . واقتصادها وإداراالتعريف باملعرفة  مبدئيا املعرفة يقتضي فجوة عن احلديث إن
جمموعة من املعاين واملفاهيم واملعتقدات واألحكام والتصورات الفكرية اليت تتكون لدى هي 

وبذلك فهي تشكل البنية االجتماعية  1 .احمليطة املتكررة لفهم الظواهر حملاوالتهاإلنسان نتيجة 
املتميز  واألسلوبالواسعة باالعتماد على اخلربة ،  2اليت تعمل املنظمة على توظيف عناصرها 

 )Rastogi(املعرفة اليت يعدها  إدارةعن طريق  أهدافهالتوظيفها مبا خيدم حتقيق  اإلدارةيف 
عملية تنظيمية متكاملة تشمل توجيه نشاطات املنظمة للحصول على املعرفة وخزا  بأا

يق أهداف ومشاركتها وتطويرها واستخدامها من قبل األفراد واجلماعات من أجل حتق
   3 .املنظمة
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ميكن أن نشري إىل أبسط وأوضح تعريف للمعرفة إىل أا املرحلة األخرية من ومن هنا 
مراحل حتول البيانات إىل معلومات وحتول هذه املعلومات إىل معرفة من خالل توافر بيئة 

البيانات عضوية متداخلة بني  معرفية حميطة ذا التحول مع ضرورة وجود ترابط أو عالقة
  4. واملعلومات واملعرفة

الثروة تنشأ  أن أي 5. )هو الذي تلعب فيه املعرفة دورا يف خلق الثروةاقتصاد املعرفة ف إما
, التطبيق , التعلم , التقاسم , التحسني , اإلنشاء ( من خالل عمليات وخدمات املعرفة 

 ماد على األصول البشريةيف القطاعات املختلفه باالعت) واالستخدام للمعرفة بأشكاهلا 
اآلن هناك مل يعد يف هذا النوع من االقتصاد و 6 .الالملموسة وفق خصائص وقواعد جديدةو

وأصبحت ختلق   , بل وتعدت يف دورها كل حدود  , حدود لدور املعرفة يف حتويل هذه املوارد
  7.    موارد جديدة وال تكتفي بتحويل املوارد املتاحة فقط

أدت إىل ازدياد حدة التنافس ، االنتشار السريع للتكنولوجيا احلديثة وكفاءة اإلنتاج إن 
وظفت بشكل صحيح  وإذااملعرفة سلعة تباع وتشترى  وأصبحتعلى املستوى العاملي،  

 يتحكم ما وأصبح. باستخدام معلومات كثيفة وتكنولوجيا متقدمة بآخر أوبشكل  أثرت
 يعد ومل املعرفة، جمتمع تناقضات بفعل صالبة ازداد الذي والغلبة القوة منطق هو اليوم بعامل
 الفقر ترادف املعرفة فجوة أصبحت حبيث مالكيها، وقوة املعرفة قوة إعالن يف تردد هناك

ختلق قيمة مضافة ومنو اكرب املعرفة  وأصبحت 8. والرضوخ التبعية مث والتهميش، والضعف
وبني  وأخرىالذي ختتلف مستوياته بني دولة ، املعريف يؤدي بالنهاية بالتحول حنو االقتصاد

لذلك ميكن وصف فجوة . مبقدار من التفاوت يطلق عليه الفجوة املعرفية آخر أومرتكز 
قيمة ملؤشرات  وأدىنقيمة  أعلىدرجة التفاوت والفرق بني  بأاالفجوة املعرفية  أواملعرفة 

قدمه البنك الدويل من خالل  املفهوم ينطبق مع ماوهذا ، األساسيةمرتكزاته  أواقتصاد املعرفة 
) KAM 2012  Knowledge Assessment Methodology(منهجية تقييم املعرفة 

القتصاد املعرفة  األساسيةاالهتمام بالركائز  إىلتقليل هذه الفجوة حيتاج  أنوالذي يركز على 
وتوفري البنية التحتية لتكنولوجيا ، يةبتكاراملتمثلة بتطوير التعليم واملعارف وتطوير القدرات اإل

  .الئمةاملعلومات واالتصاالت وتوفري البيئة االقتصادية امل
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  املؤشرات املعرفية:ثانيا
من اجل تقييم املعرفة واقتصادها وقياس الفجوة املعرفية  تقوم عدد من املنظمات الدولية 

استنتاجات ختدم  إىلمن اجل التوصل  اإلحصائية واإلداراتبالتعاون مع بعض املؤسسات 
 األساسية األربعة األبعاد أو الركائز إىلباالستناد   9. التوجه حنو قياس املؤشرات بشكل دقيق

  :10 واليت ميكن توضيحها على النحو التايل (Four pillars)القتصاد املعرفة  
 كادمييةاألالروابط التجارية مع املؤسسات نظام فعال من ): البحث والتطوير(االبتكار )1

وغريها من املنظمات اليت تستطيع مواكبة ثورة املعرفة املتنامية واستيعاا وتكييفها مع 
 .االحتياجات احمللية

حيث يتعني ، وهو من االحتياجات األساسية لإلنتاجية والتنافسية االقتصادية :التعليم )2
املاهرة واإلبداعية أو رأس املال البشري القادر على  على احلكومات أن توفر اليد العاملة

إدماج التكنولوجيات احلديثة يف العمل، وتنامي احلاجة إىل دمج تكنولوجيا املعلومات 
 .واالتصاالت فضال عن املهارات اإلبداعية يف املناهج التعليمية وبرامج التعلم مدى احلياة

اليت تسهل  :لومات واالتصاالتالبنية التحتية املبنية على تكنولوجيا املع )3
نشر وجتهيز املعلومات واملعارف وتكييفه مع االحتياجات احمللية، لدعم النشاط االقتصادي 

 .وحتفيز املشاريع على إنتاج قيم مضافة عالية
واليت تقوم على أسس اقتصادية قوية تستطيع توفري كل األطر  :احلاكمية الرشيدة )4

وتشمل هذه السياسات اليت دف . إىل زيادة اإلنتاجية والنمو القانونية والسياسية اليت دف
إىل جعل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أكثر إتاحة ويسر، وختفيض التعريفات اجلمركية 

 .على منتجات تكنولوجيا وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة
مرتكز احلوافز االقتصادية والنظام  :ويعرفها باا تقرير املعرفة العريب فيصفها باملرتكزات  أما

مرتكز تقنية املعلومات ، مرتكز التعليم واملوارد البشرية، اإلبداعمرتكز نظام ، املؤسسايت
 11. واالتصاالت

 الركائز وحتتأو املرتكزات على هذه  )KAM(وتستند منهجية تقييم املعرفة للبنك الدويل 
 إىل درجة الصفر من أيضا تقاس ضمنية، أخرى مؤشرات تأيت الركائز، هذه من ركيزة كل

  :12 كاآليت وهي املؤشرات هذه نتائج وحتليل لعرض حاالت ست وهناك . العشرة درجة
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  (KAM Basic Scorecard):األساسية   األداءبطاقة  )1( 
 جمال يف الدول أداء لقياس تقريبية عشر متغريا  كمقاييس يستعمل هذا املقياس أربعة

 :KI) املذكورة أعاله والحتساب مؤشري املعرفة على الركائز بناء املعرفة اقتصاد
Knowledge Index)   ومؤشر اقتصاد املعرفة).(KEI: Knowledge 

Economy Index  1995ويسمح باملقارنة مع سنة األساس .  
  :(KAM Custom Scorecard)املتخصصة     األداءبطاقة ) 2( 

) 3( ثالث على يزيد ال ما ومقارنة الفرعية املتغريات من أي املقياس باختيارهذا  يسمح
واقتصاد ) KI(املعرفة  متوفرة ملؤشرات سنة أحدث بيانات باستخدام واحد، آن يف دول

ويبلغ جمموع املؤشرات الرئيسية ستة مؤشرات وينبثق من كل منها جمموعة . )KEI(املعرفة 
 . مؤشرات فرعية

  (Overtime-Comparison)الزمنية      املقارنة) 3(
 سنة أحدث إىل1995   األساسمن سنة  الدول املقارنة الزمنية مقدار تطور تظهر

درجة تكون الدول اليت  )45(ويتم حتديث بياناا باستمرار وتضع خط للمقارنة من متوفرة
تقع حتت هذا اخلط بان أدائها غري جيد أما اليت تقع فوق اخلط فان أدائها جيد ويتم اختيار 

وأحدث فترة  1995دولة أو جمموعة ويعطي جدول مقارنة بني سنة  15ما ال يزيد عن 
هو الفرق استخراج مقدار الفجوة املعرفية يف هذا اجلدول بني الفترتني و أيضامتوفرة ويتم 

  .اخنفاضه  أوبينهما ملعرفة مدى ارتفاع املؤشر 
   (Cross-Country Comparison):مقارنة دولية) 4(

دولة إلجراء مقارنة بينها لبعض املرتكزات  20عن  ديف هذا املقياس يتم اختيار ما ال يزي
  . فرةمع أحدث سنة مقارنة متو 1995األربعة أو مجيعها ويسمح للمقارنة مع سنة األساس 

  KEI and KI Indexes (KAM 2012)املؤشر العام )  5(
يوفر الربنامج جدوال كامال حيتوي على مؤشرات املعرفة واقتصاد املعرفة بشكل عام 

ويف حالة فقدان ، جلميع الدول املتوفرة يف قاعدة البيانات للربنامج مت فرزها وفهرستها
  . معلومات عن أي من املرتكزات لدولة معينة فال يتم احتساب املؤشرات لتلك الدولة

 World Mapخارطة العامل    ) 6(
 ومسامهة يف هذا املقياس توجد أمساء الدول بألوان خمتلفة كل لون يعكس أداء هذه الدولة

 عرفة عن طريق خارطة لدول العامل للمعرفة واقتصاد امل العام االستعداد حتديد منها يف كل
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(World Map) بستة ألوان يعكس كل لون منها وضع هذه الدول  مت ترميزها
ويشري الصفر إىل ، سنة متوفرة أحدث إىل  1995واستعدادها بالنسبة القتصاد املعرفة من

  .قل مستوى والعشرة إىل أعلى مستوى أ
بأا تعطي املؤشر )  6، 5، 4، 3(ييس وينتقد بعض الباحثني والكتاب املقارنات واملقا

اإلمجايل دون أن يكون هنالك مرتكزات أو مؤشرات فرعية فال ميكن معرفة العوامل املؤثرة 
وتستخدم فقط عندما يكون املطلوب معرفة ومقارنة ، اخنفاض املؤشر اإلمجايل أويف ارتفاع 

أما إذا كان ، مؤشر اقتصاد املعرفة لدولة معينة بشكل عام دون اخلوض يف تفاصيله الفرعية
املطلوب معرفة تفاصيل املؤشرات وقياسها فيتم ذلك باستخدام إحدى الطريقتني األوىل 

 إجراءيف  األفضللتبقى هي ) تخصصةامل األداءاألساسية أو بطاقة  األداءبطاقة (والثانية 
  . املقارنات الدقيقة

  قياس الفجوة املعرفية:ثالثا 
، مؤشرا 109تشمل هذه املنهجية   )KAM 2012(حتديث لبيانات  آلخربالنسبة 

 يتم وفقا هلذه املنهجية قياس املؤشرات عن طريق دليل رقمي يدعى دليل اقتصاد املعرفة
)KAM Index ( ودليل املعرفة)KI Index( .مؤشرا  12وحيسب الدليل من بيانات

منها واحد من املرتكزات األربعة وحلساب الدليل، حتول مؤشرات الدليل إىل قيم  3ميثل كل 
معمارية وحتسب القيمة املعمارية ملؤشر ما بالنسبة لبلد معني عن طريق حتديد ترتيب البلد 

والبلد التايل يف  1اء حيصل على الترتيب بالنسبة للمؤشر، باعتبار أن البلد األفضل يف األد
  .وهكذا  2األداء الترتيب 

وحيسب دليل كل مرتكز باعتباره يساوي الوسط احلسايب البسيط لقيم املؤشرات الثالثة 
اليت متثل املرتكز، مث حيسب دليل اقتصاد املعرفة باعتباره يساوي الوسط احلسايب البسيط لقيم 

وهي متثل نسبة موقع البلد مقارنة ) 10-صفر(ة كل دليل بني وتقع قيم.املرتكزات األربعة
  .وهكذا) 10و 9(من الدول يقع بني % 10لذلك فان دليل أعلى . األخرىبالبلدان 
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  وصف وتشخيص املؤشر العاملي العام: رابعا
 146تتوافر بيانات مؤشرات منهجية تقييم املعرفة حاليا بالنسبة لـ  2012بالنسبة لعام 

منقوصة  أوحديثة  بياناتال تتوفر دولة عربية و 16من ضمنها  إقليمية مناطق) 8(و دولة
مؤشر املعرفة واقتصادها جلميع الدول املتوفرة بياناا ) 1( امللحق يبنيو .لبعض الدول العربية

وباملعايري ) KEI and KI Indexes (KAM 2012)(ملقياس  2012واحملدثة لعام 
  :اآلتية

Group All Countries 
Year  Most  (2012) 
Weight  weighted 

  

وهولندا والنرويج ونيوزلندا  والدامنركالسويد وفنلندا (بالنسبة للمؤشر العاملي تتصدر 
األفضل يف املؤشرات املراتب العشرة األوىل يف قائمة الدول ) واستراليا وسويسرا وأملانياوكندا 
  .يف العامل

دول فقط يزيد مؤشر اقتصاد  6دولة عربية جند أن  16فمن بني وبالنسبة للدول العربية 
بقية الدول العربية  فيقل مؤشرها عن املتوسط  أما، )5(املتوسط البالغ  عن قليال املعرفة  لديها

)KEI < 5 ( مما يشري إىل ضعف يف املؤشرات لديها.  
 املؤشرات نسبيا يف دليل ةكبري هنالك فجوة أنجند  فإننافقط  املنطقة العربية وصفنا وإذا

 العربية املتحدة لإلمارات )6.94(لدول العربية تتراوح بني مؤشرات اأن قيمة  نالحظ فإننا
، وذا فإن ترتيب الدول العربية ضمن دول العامل يتفاوت بني الترتيب الريتريا )1.14(و

ويعد مستوى  األخري قريب من الترتيبوهو  الريتريا 142 إىل املتحدة العربية لإلمارات 42
  .متدين جدا

أربع جمموعات متساوية  دول العامل إىلالذي يقسم   2009وحبسب تقرير املعرفة العريب 
الربع الحظ عدم وجود أية دولة عربية ضمن جمموعة ن، اقتصاد املعرفة مؤشراتحبسب قيمة 

قتصاد فة وامؤشر املعرمن دول العامل، أي ضمن جمموعة الدول اليت يبلغ  %)25( األول
من دول  %25 دول عربية ضمن جمموعة ثاين أعلى ستوتقع ، )10 – 7.5( بنياملعرفة هلا 

 دول(وهذه الدول هي  )7.5- 5(اقتصاد املعرفة هلا بني مؤشرات املعرفة والعامل اليت يتراوح 
من  %25وتقع سبع دول عربية ضمن جمموعة ثالث أعلى  )جملس التعاون اخلليجي الستة

 تونسو األردن(وهذه الدول هي  )5- 2.5(بني  مؤشرااتراوح تالعامل، الدول اليت دول 
، األخرىوال تتوفر بيانات عن الدول العربية   )اوسوري ولبنان واجلزائر ومصر واملغرب
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اليت تقل مؤشراا من دول العامل  %25 تقع بقية الدول العربية ضمن جمموعة أدىن أنوميكن 
  .2.5عن 

مؤشرات يف  نا جند أن هنالك فجوة كبرية بني البلدان العربية فيما بينها وتظهرذا فإن
  .ااقتصاد املعرفة بالنسبة هلاملعرفة و
  وصف وتشخيص املؤشر العام لدول جملس التعاون اخلليجي:خامسا

  :اآليتنستنتج  )1(اجلدول من القيم الواردة يف 
) 42(وحتتل املرتبة  جملس التعاون اخلليجييف مقدمة دول  العربية املتحدة اإلمارات تأيت )1

مسجلة ) 6.39( مبؤشر 1995يف عام ) 46(كانت يف املرتبة  أنبعد ) 6.94(عامليا مبؤشر 
بعد  2012لعام ) 7.09(ومؤشر معرفة . )0.55+(ارتفاعا يف مؤشر اقتصاد املعرفة مبقدار 

 ) .+0.87(مسجال ارتفاعا يف مؤشر املعرفة بلغ  1995يف عام  )6.22(كان  أن
 أنبعد ) 6.9(عامليا مبؤشر ) 43(يف املرتبة سجلت البحرين املرتبة الثانية بالنسبة للعينة و )2

، مسجلة اخنفاضا يف مؤشر اقتصاد )6.97(مبؤشر   1995لعام ) 36(كانت يف املرتبة 
 2012لعامي ) 6.98(ومؤشر معرفة . ة مراتببذلك سبع فاقدة) 0.07-(املعرفة مبقدار 

 .حيث بقيت بنفس املستوى للعامني  1995و
ومبؤشر ) 65(كانت يف املرتبة  أنبعد ) 6.14(مبؤشر  عامليا )47(يف املرتبة  عمانمث  )3
ومؤشر معرفة . )0.08+(مسجلة ارتفاعا يف مؤشرها مبقدار  1995يف عام ) 5.34(
مسجال ارتفاعا يف مؤشر  1995يف عام ) 5.21(كان  أنبعد  2012لعام ) 6.05(

عمان قد بذلت جهودا معرفية عالية من  أن إىلوهذا مؤشر جيد يشري . )0.84+(املعرفة بلغ 
 .جل رفع مؤشراا أ

كانت يف املرتبة  أنبعد ) 5.96(مبؤشر ) 50(املرتبة يف   اململكة العربية السعودية وبعدها )4
مسجلة اخنفاضا يف مؤشر اقتصاد املعرفة مبقدار ، 1995لعام ) 5.02(ومبؤشر) 78(
مسجال  1995يف عام ) 5.01(كان  أنبعد  2012لعام ) 5.87(ومؤشر معرفة . )0.94+(

 ) .0.86+(ارتفاعا يف مؤشر املعرفة بلغ 
) 54(املرتبة  نفس كانت يف أنبعد ) 5.84(مبؤشر ) 54(يف املرتبة قطر بعدها  تأيتمث  )5

-(مسجلة اخنفاضا طفيفا يف مؤشر اقتصاد املعرفة مبقدار ، 1995يف عام ) 5.86(ومبؤشر 
مسجال  1995يف عام ) 5.93(كان  أنبعد  2012لعام ) 5.5(ومؤشر معرفة . )0.02

 ) .0.43-(اخنفاضا يف مؤشر املعرفة بلغ 
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يف املرتبة و بالنسبة لدول جملس التعاون اخلليجي
 .1995يف عام ) 5.71(ومبؤشر 

 أنبعد  2012لعام ) 5.15(ومؤشر معرفة 
 ) .-0.67(مسجال اخنفاضا يف مؤشر املعرفة بلغ 

  2012و 1995لدول العينة لعامي 

  2012و 1995لدول العينة لعامي 
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بالنسبة لدول جملس التعاون اخلليجي األخريةاملرتبة  الكويت وسجلت )6
ومبؤشر ) 57(كانت يف املرتبة  أنبعد ) 5.33(مبؤشر  عامليا)64(

ومؤشر معرفة . )0.38-(مسجلة اخنفاضا يف مؤشرها مبقدار 
مسجال اخنفاضا يف مؤشر املعرفة بلغ  1995يف عام ) 5.82(كان 

لدول العينة لعامي  )KIE(مؤشرات اقتصاد املعرفة : ) 1(الشكل 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

لدول العينة لعامي ) KI(مؤشرات املعرفة ) :2(الشكل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

0

5

10
االمارات

البحرین

عمان

السعودیة

2012

1995

االمارا

البحرین

عمان

السعود

2012

1995



  2012و 1995لعامي  حبسب برنامج البنك الدويل  اخلليجي لدول جملس التعاونمؤشرات الفجوة املعرفية 
                   حامد كرمي احلدراوي.د

 العاشر العدد - جملة اقتصاديات مشال إفريقيا       11

  األساسيةوصف وتشخيص الفجوة املعرفية حسب الركائز : اسادس
  :اآليتنستنتج  )1(اجلدول من القيم الواردة يف 

بعدها قطر  تأيتمث ) 6.96(مبؤشر بلغ  األوىلعمان باملرتبة  تأيت :االقتصادي  األداء )1
العربية املتحدة  اإلمارات تأيتبعدها ) 6.69(مث البحرين بلغ مؤشرها ) 6.87(مبؤشر بلغ 

اململكة  أما) 5.86(الكويت يف املرتبة اخلامسة مبؤشر بلغ  جاءتيف حني ) 6.5(مبؤشر 
وبلغ ) 5.68(بالنسبة لدول العينة بلغ مؤشرها  ريةاألخباملرتبة  جاءتالعربية السعودية فقد 

 .)1.28(قيمة  وأدىن أعلىحجم الفجوة املعرفية بني 
 تأيتمث ) 6.6(مبؤشر بلغ  األوىلالعربية املتحدة املرتبة  اإلماراتحتتل   :االبتكار  )2

الكويت مبؤشر  تأيتبعدها ) 5.88(مث عمان بلغ مؤشرها ) 6.42(بعدها قطر مبؤشر بلغ 
اململكة العربية  أما) 4.61(البحرين يف املرتبة اخلامسة مبؤشر بلغ  جاءتيف حني ) 5.22(

وبلغ حجم ) 4.14(بالنسبة لدول العينة بلغ مؤشرها  األخريةباملرتبة  جاءتالسعودية فقد 
 . )2.46(قيمة  وأدىن أعلىالفجوة املعرفية بني 

 
 اإلماراتبعدها  تأيتمث ) 6.78(بلغ  مبؤشر األوىلالبحرين يف املرتبة  تأيت :التعليم  )3

مث ثالثا اململكة العربية السعودية بلغ مؤشرها ) 5.80(العربية املتحدة باملرتبة الثانية مبؤشر بلغ 
الكويت يف املرتبة اخلامسة مبؤشر  جاءتيف حني ) 5.23(عمان مبؤشر  تأيتبعدها ) 5.65(

وبلغ حجم الفجوة ) 3.41(فقد احتلتها قطر بلغ مؤشرها  األخريةاملرتبة  أما) 3.70(بلغ 
 ) .3.37(قيمة  وأدىن أعلىاملعرفية بني 

بالنسبة لدول جملس التعاون اخلليجي  األوىلحتتل البحرين املرتبة  :التكنولوجيا  )4
بلغ  أيضاالعربية املتحدة مبؤشر مرتفع  اإلماراتبعدها  تأيتمث ) 9.54(مبؤشر مرتفع  بلغ 

يف ) 6.65(قطر مبؤشر  تأيتبعدها ) 8.37(مث اململكة العربية السعودية بلغ مؤشرها ) 8.88(
عمان باملرتبة  جاءتيف حني ) 6.53(الكويت يف املرتبة اخلامسة مبؤشر بلغ  جاءتحني 

 وأدىن أعلىوبلغ حجم الفجوة املعرفية بني ) 6.49(بالنسبة لدول العينة بلغ مؤشرها  األخرية
 ) .3.05(قيمة 
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  2012و 1995لدول العينة لعامي  املعرفية اتؤشرامل:  )1(اجلدول 

Country 

KI KEI 
Economi 
Regime 

Innovat
ion 

Educatio
n 

ICT 

2
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1
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 7.62 8.88 4.46 5.8 6.59 6.6 6.9 6.5 6.39 6.94 6.22 7.09 اإلمارات

 7.52 9.54 6.49 6.78 6.93 4.61 6.95 6.69 6.97 6.9 6.98 6.98 البحرین

 5.89 6.49 3.65 5.23 5.48 5.88 6.33 6.96 5.34 6.14 5.21 6.05 عمان

 6.51 8.37 4.11 5.65 5 4.14 4.45 5.68 5.02 5.96 5.01 5.87 السعودیة

 7.49 6.65 5.52 3.41 4.79 6.42 5.64 6.87 5.86 5.84 5.93 5.5 قطر

 7.46 6.53 4.51 3.7 5.5 5.22 5.36 5.86 5.71 5.33 5.82 5.15 الكویت

  
خالصة املراتب اليت احتلتها دول العينة بالنسبة للمرتكزات ) 2(ويوضح اجلدول 

  .األساسية وحجم الفجوة املعرفية بني املرتكزات لكل دولة 
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  األساسيةتسلسل مستوى املعرفة لدول العينة حبسب املرتكزات  )2(اجلدول 

  عمان    العربیة المتحدة اإلمارات  
 )6.96( غبل أوالاالقتصادي  األداءمؤشر   1 )6.50(االقتصادي رابعا بلغ  األداءمؤشر   1
 )5.88(مؤشر االبتكار ثالثا بلغت قيمته   2 )6.6(بلغت قيمته  أوالمؤشر االبتكار   2
 )5.23(مؤشر التعليم رابعا بلغت قيمته  3 )5.80(مؤشر التعليم ثانيا بلغت قيمته   3
  )6.49(مؤشر التكنولوجيا سادسا بلغت قيمته  4  )8.88(مؤشر التكنولوجيا ثانيا بلغت قيمته   4
  )1.73(الفجوة المعرفية بين المرتكزات    )3.08(الفجوة المعرفية بين المرتكزات  
  البحرین   قطر 
 )6.69(االقتصادي ثالثا بلغ  األداءمؤشر   1 )6.87( لغاالقتصادي ثانيا ب األداءمؤشر   1
 )4.61(مؤشر االبتكار خامسا بلغت قيمته   2 )6.42(مؤشر االبتكار ثانيا بلغت قيمته   2
 )6.78(بلغت قيمته  أوالمؤشر التعليم   3 )3.41(مؤشر التعليم سادسا بلغت قيمته   3
  )9.54(بلغت قيمته  أوالمؤشر التكنولوجيا   4  )6.65(التكنولوجيا رابعا بلغت قيمته مؤشر   4
  )4.93(الفجوة المعرفية بين المرتكزات    )3.46(الفجوة المعرفية بين المرتكزات  
  المملكة العربیة السعودیة   الكویت 
 )5.68(االقتصادي سادسا بلغ  األداءمؤشر   1 )6.50(االقتصادي خامسا بلغ  األداءمؤشر   1
 )4.14(مؤشر االبتكار سادسا بلغت قيمته   2 )5.22(مؤشر االبتكار رابعا بلغت قيمته   2
 )5.65(مؤشر التعليم ثالثا بلغت قيمته   3 )3.70(مؤشر التعليم خامسا بلغت قيمته   3
 )8.37(ثالثا بلغت قيمته  مؤشر التكنولوجيا  4  )6.53(مؤشر التكنولوجيا خامسا بلغت قيمته   4
  )4.23(الفجوة المعرفية بين المرتكزات    )2.83(الفجوة المعرفية بين المرتكزات  

  )KAM2012(الباحث باالعتماد على نتائج  إعدادمن : املصدر  •
  

  مؤشرات املعرفة لدول العينة حبسب املرتكزات ) 3(الواردة يف الشكل  األشكالوتوضح 
  .األساسية األربعة 
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  مؤشرات املعرفة لدول العينة حبسب املرتكزات األساسية األربعة: ) 3(الشكل 
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  : األيت) 2(و )1(نستنتج من املؤشرات الواردة يف اجلدول 
 ) .1.28(االقتصادي بني دول العينة   األداءبلغ حجم الفجوة املعرفية ملرتكز  •
 ) .2.46(بلغ حجم الفجوة املعرفية ملرتكز االبتكار بني دول العينة   •
 ) .3.37(بلغ حجم الفجوة املعرفية ملرتكز التعليم بني دول العينة   •
 ) .3.05(بلغ حجم الفجوة املعرفية ملرتكز التكنولوجيا بني دول العينة   •

وكذلك عدم وجود ، يظهر من ذلك وجود فجوة معرفية بني دول جملس التعاون اخلليجي
 للبحرين) 4.93(حيث تراوحت بني  األربعة األساسيةتوازن بني مؤشرات املرتكزات 

هنالك حالة من االحنياز تقوم ا هذه الدول  أن إىللسلطنة عمان وهذا يشري ) 1.73(و
اقتصادية  أسبابقد تكون ناجتة عن ,  اآلخراملرتكزات على حساب  بأحدمتثلت باالهتمام 

  .عية اجتما أو
حجم الفجوة املعرفية بني دول جملس التعاون اخلليجي باملقارنة مع ) 3(ويبني اجلدول 

  .املؤشر العام ومؤشر الدول مرتفعة الدخل 
  الفجوة املعرفية لدول الس باملقارنة مع املؤشر العام:  )3(اجلدول 

  ومؤشر الدول مرتفعة الدخل 

Country 
KEI Economic 

Regime 
Innovatio
n 

Education ICT 
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 أوجند بان حجم الفجوة املعرفية بني دول جملس التعاون والدول عالية ) 3(من اجلدول 
بالنسبة للمرتكزات  أما، للمؤشر بشكل عام) -2.42(بلغ  (K GAP) مرتفعة الدخل 

رمبا يعود ، االقتصادي وهي فجوة ليست كبرية لألداء) 1.96-(فقد بلغت الفجوة املعرفية 
الفجوة ملؤشري االبتكار  أماالعوائد االقتصادية املرتفعة لدول الس،  إىلالسبب يف صغرها 

) 3.37-(لالبتكار و) -0.368(والتعليم فقد سجلت قراءة عالية حيث كان مقدار الفجوة
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وهذا ) 0.63-(وكانت الفجوة ليست مرتفعة  بالنسبة ملؤشر التكنولوجيا بلغت ، للتعليم
  .دول الس تم بشكل كبري باقتناء التكنولوجيا احلديثة  إىليشري 

) 5.19-(فقد بلغت )  K Gap(وبالنسبة للفجوة املعرفية للدول العربية بشكل عام 
للتعليم ) 4.1-(لالبتكار و) 4.48-(االقتصادي و داءاألملؤشر ) 5.43-(و للمؤشر العام

فجوة معرفية عالية باملقارنة مع شدة املقياس العاملي املتدرج بني  إىلوهي نسبة مرتفعة تشري 
)0-10.(  

  اخلامتة االستنتاجات والتوصيات
  االستنتاجات
  : اآليتمت تقدميه نستنتج  من خالل ما

تتصدر دول جملس التعاون اخلليجي الدول العربية مبراتب مرتفعة يف املؤشرات املعرفية  )1
 .العامة 
تعاين الدول العربية بشكل عام ودول جملس التعاون بشكل خاص من فجوة معرفية  )2

ال زالت يف  أا إىلوهذا يشري )) 5.19-(مرتفعة باملقارنة مع املؤشر الدويل العام بلغت 
حد ما باملقارنة مع  إىللكنها متكنت من جتسري الفجوة . بالنسبة لدول العامل متأخرةمراتب 

 . ))-2.42((الدول مرتفعة الدخل حيث بلغت 
متكنت  دول الس من جتسري الفجوة املعرفية نسبيا من خالل رفع مستوى املؤشر  )3

لكنها الزالت دون  2012لسنة  )6.19(لتبلغ  1995 األساسلسنة ) 5.88(العام من 
يف عام  أعلىمراتب  إىلكذلك متكنت بعض الدول من تغيري مراتبها ، املستوى املطلوب

2012 . 
يشكل ختلف تعاين دول الس من عدم التوازن بني مرتكزات املؤشر املعريف واليت  )4
وكان ، اد املعرفةاقتص إىلحتقيق التحول يف  األخرى األبعاد معوقا أمامسلبيا وعامال ها أحد

االقتصادي والذي قد يرجع بسبب العوائد االقتصادية  األداءاالرتفاع واضحا يف مؤشر 
كذلك ارتفاع مؤشر التكنولوجيا الذي يعكس االهتمام والرغبة يف ، املرتفعة لدول الس

 .اقتناء التكنولوجيا احلديثة 
من دول العامل، أي ) %25( األولالربع عدم وجود أية دولة عربية ضمن جمموعة  )5

وتقع  ,)10 – 7.5( بنيقتصاد املعرفة هلا مؤشر املعرفة واضمن جمموعة الدول اليت يبلغ 
مؤشرات املعرفة من دول العامل اليت يتراوح % 25دول عربية ضمن جمموعة ثاين أعلى  ست

 ).7.5- 5(اقتصاد املعرفة هلا بني و
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املرتبة  بنيمؤشرات لدول العربية يتراوح تفاوت كبري نسبيا يف هنالك فجوة معرفية و )6
، )1.14(تبلغ  الريتريا األخريةواملرحلة  )6.94(العربية املتحدة تبلغ  لإلمارات  األوىل

 العربية لإلمارات 42وذا فإن ترتيب الدول العربية ضمن دول العامل يتفاوت بني الترتيب 
 .مستوى متدين جداوهو  الريتريا 142 إىل املتحدة

  وصياتالت
  : ويف ضوء االستنتاجات اليت مت التوصل إليها مت صياغة جمموعة من التوصيات وكاآليت

ختتص باملعرفة واقتصاد املعرفة تعتمد على  وأحباثزيادة االهتمام بتقدمي دراسات  )1
 . )KAM 2012(منهجية الربنامج التفاعلي للبنك الدويل  

ارتفاع يف يشكل عنصرا ضروريا لتحقيق  األساسيةرتكزات املمن مرتكز  مبا أن كل )2
واالهتمام ا ، يتعني حتقيق التوازن بني مستويات هذه املرتكزات هااقتصادمؤشر املعرفة و

 عدد صحيح لتحقيق التوازن بينها ) 1(من  أكثر إىلبشكل يضمن عدم وصول الفجوة بينها 
جتسري  إىلي تشخيص املرتكز األضعف فيها مث العمل على تطويره مبا يؤدجيب  )3

 .واحملافظة على قوته  األقوىوحتديد املرتكز ، الفجوة بني مستويات املرتكزات األربعة
روح التشارك  وإشاعةواالبتكار  اإلبداعتوفري البيئة املعرفية املناسبة لتشجيع عملية  )4

 .جمتمع معريف  إىلوالتكامل املعريف لتحويل اتمع 
 واالستثمارات املناسبة للتوجهات واألهداف واالستفادةالعمل على تطوير السياسات  )5
والعاملية ودعم القطاعات ذات العالقة بشكل يضمن استغالال  والعربية احمللية التجارب من

 .امثال للموارد املتاحة 
 مقترحة عمل وخطة رؤية بلورةالتوصيات اليت قدمها والذي يشدد على  بأهمااللتزام  )6

 يف باالخنراط املعرفة، عتبات املطلوبة لولوج واآلليات األولية العناصر بعض فيها مبا للمستقبل،
املشهد  مساحات متأل اليت املتعددة الفجوات وردم إنتاجها، عمليات يف واملشاركة جمتمعها
 .العريب املعريف

  
  
  
  
  
  
 



  2012و 1995لعامي  حبسب برنامج البنك الدويل  اخلليجي لدول جملس التعاونمؤشرات الفجوة املعرفية 
                   حامد كرمي احلدراوي.د

 العاشر العدد - جملة اقتصاديات مشال إفريقيا       18

  اهلوامش
 . 18 ص، 1971مكتبة القاهرة ، أصول البحث االجتماعي: حممد حسن ،عبد الباسط  )1

2) International Conference On Applied Economics – ICOAE 2011 
3) Rastogi, P.N., Knowledge Management and Intellectual Capital- The New 

Virtuons Reality of Competitiveness''. HSM ,2000.p11 
سة حتليلية عن البنوك درا(دور اقتصاد املعرفة يف تطوير اخلدمات االلكترونية ، شريين بدري، البارودي )4

نيسان  27 – 25))اقتصاد املعرفة والتنمية االقتصادية ((  :حبث مقدم للمؤمتر العلمي اخلامس ، )االلكترونية
  .6، ص2005

 3جامعة امللك سعود ،ص ، املعريف االقتصاد، العليان ،حممد شوكت )5
، الطبعة األوىل، الوراق للنشر والتوزيع جنم، عبود، جنم، إدارة املعرفة املفاهيم واالستراتيجيات والعمليات، )6

  . 2ص  2005، األردن
 .5جامعة امللك سعود ،ص ، االقتصاد املعريف، العليان ،حممد شوكت )7
ومؤسسة حممد بن  اإلمنائياملتحدة  األممحنو تواصل معريف منتج، برنامج ، 2009 للعام العريب املعرفة تقرير )8

  .3صمكتوم  آلراشد 
9) Kęstutis Kriščiūnas, Rasa Daugėlienė,The Assessment Models of 

Knowledge-Based Economy Penetration ,ENGINEERING ECONOMICS, 
No 5 (50) , 2006. P40 

،املؤمتر العاملي الثامن   حتليلية نظرية دراسة -املعرفة  اقتصاد يف لالندماج العربية الدول مراد ،جاهزية، علة )10
 .8ص، 2011،الدوحة، قطر ، اإلسالميلالقتصاد والتمويل 

ومؤسسة حممد بن  اإلمنائياملتحدة  األممحنو تواصل معريف منتج، برنامج ، 2009 للعام العريب املعرفة تقرير )11
 . 232صمكتوم  آلراشد 

12) World Bank KAM 2012  Knowledge Assessment Methodology  
  
  
  
  
  
  

  



  االقتصادي يف اجلزائر اإلصالحواقع اإلصالح املؤسسايت ضمن برنامج 
                   بلغنو مسية.أ

 العاشر العدد - جملة اقتصاديات مشال إفريقيا       19

  
  واقع اإلصالح املؤسساتي ضمن برنامج 

 االقتصادي يف اجلزائر اإلصالح
  *بلغنو مسية /أ                                                

  اجلزائر –جامعة الشلف   

Résumé 
Tout programme de réforme économique doit être accompagnée d'un 

système intégré de réformes institutionnelles au niveau politique et législatif des 
organisations existantes, la restriction sur certains des amendements ne suffit pas 
pour le succès des attitudes envers la consolidation d'une économie de marché, 
conduisant à la création  nombreux  problèmes, en l’occurrence la corruption dans 
les institutions publiques. 

Le but de cette étude est de mettre en évidence l'importance de la réforme 
institutionnelle comme l'un des composants de base du programme de réforme 
économique, or les politiques de réformes institutionnelles se considèrent 
complémentaires pour le reste des procédures et des méthodes de l'ajustement 
structurel. 

Nous essayons à travers cet article d’exposer  la problématique suivante: 
Quelles sont les conséquences de la privation du programme de réforme 
économique en Algérie de l'un des composants de base de la réforme 
institutionnelle, et la mesure dans laquelle les réformes institutionnelles adoptées 
ont contribué pour remédier aux lacunes persistantes . 
           Et nous allons essayer de répondre à ce problème en identifiant le contenu 
de la réforme institutionnelle et les composantes du programme de réforme 
économique en Algérie et les résultats de l'absence de cadres institutionnels, et 
nous essayons d'identifier les plus importants efforts de réforme institutionnelle en 
Algérie et l’évaluer par des importants indicateurs institutionnels. 

  مقدمة
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 االستثمار حجم وتغيري االقتصادي النشاط يف الدولة دور وتغيري السوق اقتصاد حنو التحول
 على التحسن أوجه اقتصرت، اإلصالحات لتجارب أويل تقييم إطار ويف.  اخلاصو العام

 النتائج كانت حيث منتظم وغري ضعيف منو تسجيل مت املقابل ويف، واملالية النقدية اجلوانب
  .  والبطالة الفقر انتشار يف متثلت االجتماعي املستوى على خاصة سلبية
 السابقة اإلصالحات برامج فشل بأن الدول من العديد يف امليدانية الدراسات اثبت لقد     
 هذه كانت باملقابل، الالزمة املؤسساتية اإلصالحاتب الدول هذه قيام لعدم أساسا يعود

 املالية املؤسسات بزعامة اإلصالحات بنود تطبق مل اليت آسيا شرق دول جناح سبباألخرية 
 التكييف سياسات لباقي مكملة سياسات املؤسسي اإلصالح سياسات تعترب حيث الدول،
  .اهليكلي

 على املؤسسية اإلصالحات من متكاملة منظومة يواكبه وان البد االقتصادي اإلصالح ان
 على جزئية وبصورة تماداالع أما، القائمة املنظمات عمل يف والتشريعي السياسي املستويني
 إىل يؤدي مما السوق قوى دعائم تثبيت حنو التوجهات لنجاح كافيا يعد ال التعديالت بعض
  .الدولة املؤسسات يف الفساد تفشي رأسها على املشاكل من العديد خلق

 مالمح نتطرق مث املؤسسايت اإلصالح مضمون على التعرف املقالة هذه خالل من وحناول
  .إعاقته إىل أدت مؤسساتية اطر إىل اجلزائر يف االقتصادي االصالح جبرنام افتقار

  .ماهية اإلصالح املؤسسي األولاملبحث 
وقد ، يعترب االصالح املؤسسايت مكون أساسي من مكونات أي عملية إصالح شاملة      

املؤسسايت عن ضغوط داخلية أو  اإلصالحوسواء جنم ، يشكل يف بعض األحيان املكون األهم
، تزاما بتعليمات قادمة من اخلارج،فإنه يتعلق بعمل املؤسسات وطريقة توزيع السلطة فيهاال

ومدى قدرا وكفاءا يف أداء وظائفها على النحو الذي جيب أن ، ومنط اإلدارة املستخدم
بناء املؤسسات العامة على أسس  وإعادةتؤديها عليه وينطوي االصالح املؤسسايت على بناء 

احلكومة والس التشريعي ، مؤسسات السلطة تضافرية وذلك من خالل سليمة وعصر
تعريف شامل حول  إعطاءوقبل .والقضاء مع مؤسسات اتمع املدين والقطاع اخلاص

مفهوم للمؤسسة وتبيني الفرق املوجود بينه وبني  إعطاء أوالاالصالح املؤسسايت حناول 
  .املنظمة مفهوم 

  .مفهوم املؤسسة :أوال
واالقتصاد املؤسسي ، بالنسبة ملفهوم املؤسسة فان منظري العلوم االجتماعية بصفة عامة      

تلك القواعد املكتوبة او غري املكتوبة اليت تنظم وتقنن  بأا"يعرفون املؤسسة ، بصفة خاصة
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املنظمات بعضها  أو  األفرادو اموعات املختلفة ،وبني املنظماتو األشخاص التعامالت بني 
جمموعة من القواعد اليت حتدد "  بأااملؤسسة )2(وهلذا يعرف دوجالس نورث .  )1(ضببع

  : كما يليثالث جمموعات  إىل،هذه القواعد ميكن تقسيمها "سلوك املنظمة والفرد واتمع 
وتشمل القواعد والقوانني الرمسية يف اتمع مثل الدساتري والعقود : ىل واموعة األ -  أ

 اخل...الوزارية تراراوالقوالقوانني 
وتضم القوانني والقواعد اخلاصة بتطبيق وتنفيذ القواعد والقوانني : اموعة الثانية  -  ب

 .املختلفة
يعرف باملؤسسات غري الرمسية واليت تشمل كال من التقاليد  ما إىلوتشري : اموعة الثالثة  -  ت

 .والقيم اتمعية 
جمموعة من الفاعلني الذين  إىلتشري األخرية هذه  أن إذ، ومن هنا ختتلف املؤسسة عن املنظمة

، النقابات، األحزاب، حتقيقه منها على سبيل املثال إىلويسعون ، جيمعهم هدف واحد
  . األمثلة وغريها من ... اجلمعيات ، الشركة

بعض الكتابات  أن إذ، نقطة مهمة تتعلق مبفهوم املؤسسة إىل اإلشارةوهنا البد من     
وهذا ما ، وتقتصر على الرمسي منها، غري الرمسية من مفهوم املؤسسة األطرو دتستبعد القواع

غري الرمسية من مفهوم املؤسسة ملا متثله  األطريرفضه منظرو االقتصاد املؤسسي وهو استبعاد 
  .واملنظمات األفرادعلى سلوك  التأثرييف  أمهيةمن األخرية هذه 

 :أمههاصنيفات هلذه املؤسسات من وينطوي مفهوم املؤسسات على جمموعة من الت
 .رمسية وغري رمسية  -
 .باألسواقوغري مرتبطة  باألسواقمرتبطة  -
 : إىلتنقسم بدورها  باألسواقاملؤسسات الغري مرتبطة  -
 .مؤسسات اجتماعيةو مؤسسات دولة -

 إعاقة أو جوهر الفكر املؤسسي يتمثل يف حماولة حتديد دور املؤسسات يف تعزيز  إن     
وبصرف النظر عن الفروق بني منظري االقتصاد املؤسسي التقليديني منهم  القتصاديالنمو ا

زيادة  إىلأن املؤسسات الضعيفة تؤدي  مؤداهاواجلدد ،فان كال التياران يتالقيان يف نتيجة 
  .يسمح حبماية حقوق امللكية لألفراد مبا ال، التكلفة االقتصادية للمعامالت

، الليربايل أوتلق اهتماما كافيا يف التحليل النيوكالسيكي تلك العوامل املؤسسية مل     
والذي ميثل اإلطار العام لربامج اإلصالح االقتصادي وهنا يؤكد منظرو االقتصاد املؤسسي أن 

يساعد يف فهم العوامل احملفزة للنمو االقتصادي والعوائق اليت تقف  إمهال تلك العوامل ال
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حمددات االصالح املؤسسي احملفزة  األطرلك تقد حددت ول. عقبة يف سبيل النمو والتنمية
  ): 3(يلي  للنمو   كما

 .تشجيع التكنولوجياو التمويلو املنافسةو القوانني والتشريعات اليت تؤثر على االستثمار  -
 .العمل البريوقراطي الذي يؤثر على كلفة املبادالت  أو املؤسسي احلكومي  األداء -
 . العدالةالشدة يف تطبيق القوانني و -

 .احلريات السياسية مبفرداا املختلفة من حرية التعبري وسالمة النظام االنتخايب واملشاركة  -
التفاعل مع و حنو املشاركة األفرادواليت تؤثر على توجهات ، منظومة القيم االجتماعية -

 . املؤسسي واإلصالحعملية التغيري 
  املؤسساتي اإلصالحتعريف :  ثانيا

  :تتمثل يف صالح املؤسسايت يف لإلتوجد عدة تعار
االلتزام مبعايري ، ة مستقرةيبىن مؤسس(التحلي مببادئ االدارة العامة الرشيدة  :أوال

مبادئ خاصة بكل قطاع من ، املساعدةو واإلفصاحالشفافية ، الكفاءة وفصل السلطات
، التمثيل النيايب فعالية التشريع والرقابة يف حالة القضاءيف حالة  اإلنصاف، قطاعات اتمع

واالبتكار والكفاءة واملسؤولية يف ، الشعيب للقيادات ومساءلتها يف حالة احلكومة االختيار
والفعالية واالستمرارية واملسؤولية اجلماعية يف مؤسسات اتمع ، مؤسسات القطاع اخلاص

  )4.(املدين 
ر وحتديد توزيع الصالحيات وتقسيم األدوا(بناء قدرات املؤسسات :  ثانياً

فعالة  إدارة اإلستراتيجيالتخطيط ، تطوير نظم مالية وإدارية مرنة وشفافة، املسؤوليات
الكفاءة والفعالية يف تقدمي ، استخدم تكنولوجيا املعلومات، املاليةو للموارد البشرية واملادية

  ).5(اخلدمات
هدها النظام املؤسسي يتناول كافة املنظمات واهليئات واجلمعيات اليت يش واإلصالح

دف أو ، ثقافية أواجتماعية  أو اقتصادية  أوسياسية ، رمسية كانت أم غري رمسية، السياسي
يطال كافة التنظيمات والوحدات  املؤسسياالصالح "الربح وهكذا فإن  إىلال دف 

ت منظمات اتمع املدين مروراً بالشركا إىلمن السلطات الثالثة يف الدولة  ابتدءا، القائمة
كما ميكن تطبيق املفهوم على وحدات اصغر ، واملشروعات ووحدات القطاعني العام واخلاص

 كاجلماعات الصغرية أو املدارس أو الوحدات الصحية وغري ذلك من أبنية تقوم بنشاطات
  .وظائف أصبحت ضرورية يف اتمع املعاصرو
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الح املؤسسي مفهوم اإلص إليهاوعموماً ميكن التميز بني ثالث مداخل يستند 
ولتحقيق صورة أكثر تكامالً ومشوالً ملفهوم اإلصالح املؤسسي حيب اجلمع بني هذه املداخل 

 ):6(الثالث
  :اإلداريةمدخل التنمية : األول املدخل 

هدفه األساسي ترشيد عملية صنع القرار يف  اإلدارياملؤسسي من املنظور  واإلصالح
الوقائع مبوضوعية وحياد نظره علمية  إىلر والنظ ، وحتديد األهداف بوضوح، املؤسسة

جادة،حبيث يتوافر لدى متخذ القرار املعلومات والبيانات الصحيحة يف الوقت املناسب ويف 
املواقف واالحتماالت املختلفة ومواكبة ما يصاحبها من  وإدارةمكان املناسب ملواجهة 

ا أن األهداف ذاا تكون كم، األهدافوالسري حنو حتقيق ،  تطورات يف حميطها وبيئتها
وما ، وأيضاً يف ضوء ما حتقق من أهداف سابقة، موضع إعادة تقدير يف ضوء متغريات البيئة

  .وأيضاً ما ينشأ من حتديات ومستجدات، إمكانياتيتوافر من 
املؤسسي من املنظور اإلداري  تطوير، فاإلصالح إىلواملؤسسات يف جمملها حباجة دائماً 

فهي تستمر طاملا استمرت املنظمة قائمة ، وإمنا هي عملية مستمرة، وقتيةهنا ليست عملية 
 إىلجنباً ، ويف كل الدول مبا فيها الدول األكثر تقدماً، وهي عملية تشهدها خمتلف املنظمات

  .يف النمو خذةاآلو جنب مع الدول النامية
 .مدخل احلكم الرشيد أو احلوكمة:  املدخل الثاني

أهداف ، االصالح املؤسسي بفضل منظور احلكم الرشيد أو احلوكمة إىلوقد أضيفت     
تبنيها وتقف يف مقدمة هذه  إىلرفيعة أصبحت احلكومات واملؤسسات والشركات تسعى 

  :األهداف والغايات
 .حتقيق احلماية للملكية العامة وللمال العام -1
لة والشركات مراعاة مصاحل خمتلف األطراف مبا يف ذلك املتعاملني مع مؤسسات الدو -2

 .اجلمعياتو واملنظمات
 .أو التعسف يف استخدامها، احلد من استغالل السلطة -3
 .وضع األنظمة الكفيلة بتقليل التجاوزات واالحنرافات أو تضارب املصاحل -4
 .حتديد وتوزيع املسؤوليات واحلقوق والواجبات -5
 .تعزيز الثقة يف االقتصاد والشركات والتنمية االقتصادية -6
 .يري الدميقراطية واحلقوقية داخل املنظمات والشركات املختلفةتطبيق املعا -7
 .االقتصادية الرشيدة اإلدارةأساليب  إىلاملرونة والتحول عن مظاهر مجود البريوقراطية  -8
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 .املؤسسات واملنظمات املعنية إىلروح املنافسة والعدل واالستدامة  إدخال -9
ظور التنمية السياسية العديد من يفرض من  مدخل التنمية السياسية:  املدخل الثالث

واليت تتعلق باملؤسسات ، املؤسسي اإلصالح إىل إدخاهلااملتغريات واألبعاد والعمليات اليت مت 
أو من حيث الوظائف واألدوار اليت ، سواء من حيث طبيعة هذه املؤسسات، السياسية
  .اخلارجي  أو من حيث عالقتها باملؤسسات األخرى أو البيئة أو بالعامل، تؤديها

االسلوب الدميقراطي يف التعامل داخل  إىلحيث يفرض منظور التنمية السياسية االستناد   
والتماسك واالنسجام بني ، املنظمة وضرورة متتع هذه البنية بأساليب املرونة والتكيف

  .مبا حيميها من االنشقاقات والصراعات والتشرذم، أجزائها
ثله املنظمة من تعقيد ودرجة من التنظيم والتشابك يف مت أمهية ما اآلراءكذلك تؤكد بعض 

 اإلدارة:  حبيث تعكس املنظمة مستويات وقدرات متنوعة يف خمتلف ااالت، بنيتها الداخلية
والعالقات العامة والتمويل وامليزانية والعالقات بالبيئة وبقطاعات كالشباب واملرأة وباألعضاء 

 .وبغريها
 االقتصادي ومكوناته يف اجلزائر  اإلصالح برنامج: املبحث الثاني

إن إستراتيجية التنمية االقتصادية اليت خدمت اجلزائر بصورة أفضل يف عقد 
السبعينات بدأت تفقد مفعوهلا خالل الثمانينات حتت ضغط متغريات البيئة اخلارجية خاصة 

املخططات منها ايار أسعار النفط وكذلك التراجع احلاصل يف سياسة التصنيع ضمن 
اهليكلية يف بنية االقتصاد وبرزت العديد من املشاكل  اإلختالالت  حيث تفاقمت ، التنموية

االقتصادية امللحة وعليه حاولت اجلزائر البحث عن إستراتيجية جديدة تتيح هلا السيطرة على 
للجوء الكامنة يف االقتصاد وحل املشاكل املترتبة عنها، وكان ذلك عن طريق ا اإلختالالت  

ولقد اقتضت إستراتيجية اإلصالح االقتصادي . اتفاق مع صندوق النقد والبنك الدوليني  إىل
تنفيذ جمموعة من الربامج التصحيحية على مراحل زمنية متتالية تبدأ املرحلة األوىل بعملية 

والفجوات ويئة البيئة املستقرة من خالل  اإلختالالت  التثبيت دف احلد من تفاقم 
راءات السياستني املالية والنقدية وسياسة أسعار الصرف مث تليها املرحلة الثانية من خالل إج

ويف هذه املرحلة يتم تكييف القوانني بتغريات ، التركيز على عملية إعادة اهليكلة االقتصادية
دي حتفيز النشاط االقتصا إىلاإلنتاج والتوزيع مبا يؤدي و واسعة يف نظام امللكية واالستثمار

فضال عن ، اخلاص ومتلك القطاع اخلاص للعديد من املشروعات اليت كانت مملوكة للدولة
إزالة التشوهات السعرية واعتماد قوانني السوق اليت متكن من سرعة اندماج االقتصاد 

 الداخل،  إىلاجلزائري مع السوق العاملية واستقطاب املزيد من االستثمارات األجنبية 
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 وقعا احتياطيني باتفاقني تدعم لإلصالحات موسعا برناجما مةاحلكو ولقد اعتمدت
 إىل إضافة)  1991/  1990يف  الثاينو 1990/  1989 األول( الدويل النقد صندوق مع

 التمويل تسهيل باتفاق مسي املتوسط املدى على اتفاق أخر تاله 1994 عام وقع ثالث اتفاق
  )7.(1998 إىل 1995بني  املمتدة للفترة املوسع
 من متويل توفري على وساعدت جدولة إعادة اتفاقيات لعقد مهدت االتفاقيات هذه إن       

 إعادة عن فضال دوالر مليار 3 إىل يصل 1998 إىل 1994 الصندوق والبنك منذ قبل
 متويل إتاحة يعين ما وهذا، واخلاصة العامة دوالر من الديون مليار 16من  أكثر جدولة

  )8. ( 1998/  1994الفترة  خالل دوالر مليار 19 قيمته تتجاوز مشروط
  (STAND BY1  ) 1989•ماي  30اتفاق  : اتفاقيات االستعداد االئتماني 1-

تعهدت احلكومة اجلزائرية بتنفيذ برنامج التكييف واالستقرار يف االتفاقيات املربمة مع 
ع البنك الدويل يف واالتفاقيات املربمة م، 1989الدويل ألول مرة يف ماي  صندوق النقد

ضوء ذلك تدعم طرح الصندوق يف إعادة تكييف االقتصاد  سبتمرب من نفس السنة وعلى
اخلارجية واملدفوعات بإلغاء التخصيص  اجلزائري فكانت أوىل خطوات حترير التجارة

كما بدأت خطوات االعتماد , وإاء احتكار الدولة للتجارة اخلارجية، املركزي للنقد األجنيب
 تشكيلة تقليص ومت، آليات العرض والطلب يف حتديد أسعار الفائدة وأسعار الصرف على

 بنوك خلمس القانونية االستقاللية منح إجراءات بدأت كما أسعارها الدولة حتدد اليت السلع
 .جتارية

 الدويل النقد صندوق مع اتفاق ثاين أما•1991 (STAND By 2) جوان 03 تفاقا
 ااالت معظم يف التعديل برامج تطبيق ليستكمل وجاء 1991 جوان يف كان الدويل والبنك

 أساس على واملالية اإلدارية القرارات اختاذ يف للمؤسسات الكاملة االستقاللية إعطاء مثل
 الدولة خزينة دور وتقليص األسعار حتديد وحرية واملالية االقتصادية الرحبية ومؤشرات السوق

 سياسة وتغيري األجور نظام إلصالح إجراءات اختذت كما ،املؤسسات تلك عجز متويل يف
 وأسعار بالقروض يتعلق فيما واخلاص العام القطاع بني التمييز وإلغاء الدعم ونظم اإلعانات
 من اخلاص القطاع ومكنت السكين للبناء املباشر التمويل عن الدولة توقفت كما الفائدة

 .)9( اخلارجية التجارة يف املشاركة
 اهليكلي التعديل نامجبر2-  

 يف اخلارجية الديون جمموع بلوغ يف 1994 قبل واالجتماعية االقتصادية األوضاع متثلت
 قيمة / الدين خدمة مبلغ) الدين خدمة أما، دوالر مليار 25 مقداره %ما،  1993اية
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 قيمة واخنفاض اخلارجية املديونية حجم الرتفاع وكان 82.2 إىل وصلت (الصادرات
 حيث، الصعبة بالعملة الصرف احتياطيات على مباشر اثر)احملروقات ( الصادرات اتإيراد

 ب 1993 سنة التضخم معدل وقدر .دوالر مليار 1.5 حبوايل 1993 سنة اية يف قدرت
 اجلانب ومن .اإلمجايل احمللي الناتج إمجايل من % 8.7 فبلغ امليزانية عجز أما ،% 20.5
 .عاطل مليون 1.5 العاملة القوة من % 25 يقارب ما ةالبطال معدل سجل االجتماعي

)10( 
  1995- 1994  االقتصادي االستقرار برنامج-3

 برنامج يهدف 1994-1995 (STAND BY) مارس إىل  أفريل من ميتد الذي
 وحتسني، والتضخم البطالة يف والتحكم، االقتصادي النمو استعادة إىل . االقتصادي االستقرار

 )11( : التالية الشروط الربنامج هذا ويتضمن .االجتماعية ةالشبك فعالية
 مع) للشرب الصاحلة املياه، األدوية( القاعدية للمواد وتوسيعها األسعار حترير عملية تسريع -

 .احلليب، السميد، الفرينة :منتجات لثالث الربنامج فترة خالل الدعم استمرار
 دوالر مقابل دينار 36( % 40.17بةبنس 1994 أفريل يف الدينار صرف سعر ختفيض-

   .للدينار الكامل التحويل مرحلة إىل الوصول يف انتظار) واحد
 عن وهذا، الربنامج فترة خالل اخلام احمللى الناتج من % 0.3 إىل امليزانية عجز ضغط -

 واإلعانات االجتماعية التحويالت ضغط، األجور جتميد، التوظيف نفقات ضغط طريق
 )املايل التطهري( العمومية ؤسساتللم املمنوحة

  .اخلارجية التجارة حترير -
  ). 1998- 1985( اهليكلي  التعديل برنامج* 

 إىل 1998 ماي 21 إىل 1995ماي  22 من ميتد الذي اهليكلي التعديل برنامج يهدف
 ختفيض  10.3 %إىل التضخم ختفيض، احملروقات خارج % 5متواصل بقيمة  منو حتقيق
 للتجارة التدرجيي التحرير.  1995 – 1994 خالل % 2.8مقابل  1.3 إىل ةامليزاني عجز

 .للخوصصة تشريعي إطار وضع، لكل القطاعات سياسة الدعم عن الدولة ختلي، اخلارجية
)12(  

 إجراءات تبين إىل باإلضافة، االستقرار إجراءات تعميق إىل اهليكلي التعديل برنامج يهدف
 .املتوسط األجل يف االقتصادي النمو وبعث رضالع على للتأثري مكملة أخرى
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 :االستقرار طابع ذات اإلجراءات
 السلع كل ألسعار الكامل التحرير إىل الوصول غاية إىل األسعار عن الدعم رفع مواصلة -

 .واخلدمات
 .القروض تقدمي يف التجارية للبنوك أكثر استقاللية ومنح الفائدة أسعار حترير -
 .السوق قوى وفق لتتحدد والعاجل اآلجل فالصر أسعار حترير -
 النفقات تقليص طريق عن وذلك، العمومي االدخار وتنمية امليزانية عجز على القضاء -

 للمؤسسات املايل التطهري عن التخلي، العمومي الوظيف يف العاملة اليد تقليص( العامة
 .ضرييبال الوعاء توسيع طريق عن اإليرادات العامة وزيادة...)العمومية 

 .مقبول مستوى يف وجعله التضخم يف التحكم -
 لعملية السلبية اآلثار من التخفيف يف فعالية أكثر لتكون االجتماعية احلماية شبكة مراجعة -

 .التحول
 :اهليكلي الطابع ذات اإلجراءات

 )13(يلي فيما حتديدها وميكن االقتصادي النمو بعث إىل اإلجراءات هذه دف
األمر ) واحملليني األجانب للمستثمرين العمومية للمؤسسات االجتماعي املال رأس فتح -

)95/22 ( 
، التصدير عن القرض تامني هيئة إنشاء( احملروقات خارج الصادرات تنويع على العمل -

 وصندوق
 ) .الصادرات وترقية دعم

 لتمويل جديدة مالية مصادر على واحلصول اخلوصصة عملية لتسهيل مايل سوق إنشاء -
 .ستثماراتاال

 الصناعية اهليكلة إعادة عملية لتسهيل ( les holding)بامعات  املسامهة صناديق تعويض -
  .القطاعات وتنمية هذه
            اهليكلة إعادة لعملية إلخضاعه البنوك قطاع ويئة، واملصريف املايل النظام إصالح

 .اخلاصة البنوك تأسيس تشجيع مع اخلوصصةو
 لرسم األورويب االحتاد مع املفاوضات وبدا، للتجارة العاملية املنظمة إىل ماالنضما طلب -

  . حر تبادل منطقة إنشاء إىل والوصول للشراكة إطار
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 االقتصادية اإلصالحات من األول اجليل نتائج حمدودية -3

 :االقتصادية النتائج •
 سنة خالل الدويل قدالن صندوق مع اتفاقها تنفيذ مراحل خمتلف اجلزائر استكملت لقد 

 النتائج من مجلة تسجيل مت انه، الدولة ا قامت اليت التقييم عملية خالل من وتبني، 1998
  )14(منها نذكر الكلية االقتصادية التوازنات مستوى على االجيابية

 هذا1994 سنة % 39كانت  بعدما 1997سنة  % 6 إىل التضخم نسبة اخنفاض-
  . 2000 و1999 سنيت % 2نسبة  إىل ليصل املوالية السنوات تواصل يف االخنفاض

 سنة دوالر مليار 2.1 إىل 1993 سنة دوالر مليار 1.5 من الصرف احتياطي يف الزيادة-
   .االسترياد من أشهر تسعة يعادل ما وهو  1997اية يف دوالر مليار 8 و1995

  1997 سنة % 30 إىل  1993 سنة %83 من اخلارجية الديون خدمة نسبة اخنفاض -
  . 2000سنة  % 28و

 نسبة سجل حيث للنمو عاد قد، 1993 سنة % 2بنسبة تراجع الذي اخلام احمللي الناتج  -
سنة  حىت املوالية السنوات يف%  2من  وأكثر 1996و 1995 سنيت 4 %ب  تقدر منو

2000  .  
 :االجتماعية اآلثار

 من التطبيق من سنوات أربع عدب مكنت التصحيح عملية كانت إذا :البطالة ظاهرة تفاقم
 تدهورت بالتشغيل اخلاصة األوضاع فان، واملالية الكلية االقتصادية التوازنات استرجاع
 العمومية املؤسسات جانب من سواء شان ذات جديدة استثمارات غياب أن ذلك .بانتظام

 حل، واهليكلة إعادة عمليات على اثر للعاملني املكثف التسريح جانب إىل اخلاصة أو
  تزايدت اليت البطالة تفاقم على ساعدت عوامل املؤسسات

 % 24.3، و1991سنة   % 20.7 إىل 1988 سنة  12.6 %من انتقلت حيث نسبتها
 ).15( 2000 سنة 28.6%مث  1993 يف

 فقدوا الذين األجراء عدد أن للعمل العامة املفتشية وضعتها اليت احلصيلة تشري و   
 خالل املؤسسات حل أو، اهليكلة إعادة بسبب تقنية بطالة يف مالذين ه أو عملهم مناصب
  .عامل  ألف 360 يزيد على 1998جوان  30- 1994الفترة 
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 من فيفري شهر يف االجتماعية واحلماية العمل وزير تصريح حسب : الفقر ظاهرة تفاقم
 منتصف يف % 20 إىل 1988 سنة %8من  اجلزائر يف الفقراء نسبة ارتفعت2000 سنة

  )16.(التسعينات  اية يف 30%حوايل ، والتسعينات
بعد مرحلة السلبية يف ، 1995وتسارعت سنة  1986تبلورت جهود اإلصالح سنة    

إال أن ، حتقيق استقرار التوازنات الكلية وعودة النمو االجيايب اإلصالحات النمو استطاعت
وهو ما . 3ن اجلوانب النقدية اجلوانب االجتماعية مقابل حتس اجلانب السليب يتعلق بتدهور

االجتماعية تساعد على حماربة الفقر والبطالة وعلى  يؤكد على ضرورة وجود برامج للحماية
  . حتقيق التنمية البشرية

على  األولاليت تركز يف جانبها  اإلصالحات من الثاين اجليل إىل الداعية األسباب من 
 اجلوانب حتسني على واقتصاره، األول يلاجل نتائج حمدودية نذكر املؤسساتية اإلصالحات

 إىل احلاجة ظهرت األسباب هذه فمن للنمو العميقة اجلذرية العوائق وإغفال واملالية النقدية
اإلطار  ، واملساءلة السلطة ممارسة، الفساد وحماربة احلكم إدارة مبنظومة املتعلقة الثاين اجليل

  . اإلدارة وكفاءة املؤسسايت
  مالمح غياب البعد املؤسسي يف برنامج اإلصالح االقتصادي : املبحث الثالث 

عملية اإلصالح املؤسسايت يف اجلزائر ،عرفت صعوبات وعراقيل حالت دون بلوغ  إن
مستوى التحديات والسيما  إىلاألهداف املسطرة ،وخاصة إذا كانت  مقارنة ذلك بالنظر 

  .على املستوى الدويل والعاملي 
إلصالح االقتصادي مبكوناته املختلفة جيد ان فحوى الربنامج هو التحول املتابع لربنامج اف  

ويتكون الربنامج من مكونني ، حنو آليات السوق كركيزة لعملية ختصيص املوارد يف االقتصاد
وكال الربناجمني ال يشتمل على    .   التكييف اهليكلي و مها برنامج التثبيتو أساسيني

ذلك التحول املنهجي فيما يتعلق بتخصيص املوارد باالعتماد على الكيفية اليت يتم من خالهلا 
التحول املؤسسي و وخيلو برنامج اإلصالح االقتصادي من أي تصور لإلصالح. قوى السوق

وهلذا فقد شهدت اجلزائر كثريا من التحوالت يف األطر .أو مدى هذا اإلصالح والياته 
اكمة لعمل املنظمات املختلفة دون أن يكون التشريعات احلو القانونية للعديد من املؤسسات

ففي سنوات معينة جند تسريعا لوترية .هناك رؤية إستراتيجية لعمل التحول حنو نظام السوق 
كذلك شهدت اجلزائر تغيريا يف عدد الوزارات . سنوات تشهد بطئا و عملية اخلوصصة

غاب أيضا على عملية . ري املختلفة  سواء بالضم آو اإلنشاء أو اإللغاء مع كل تغيري وزا
ولقد    ، التحوالت املؤسسية بصرف النظر كوا اجيابية أو سلبية  التنسيق بني اجلهات املعنية
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كان غياب ذلك التنسيق والرؤية اإلستراتيجية لعملية التحول املؤسسي سببا يف عدم حتقيق 
ليت مت حتقيقها ،فإن تقييم النسبية ا اإلصالحاترغم  )17.(تلك التغيريات املؤسسية ألهدافها 

 املستوى املطلوب إىلاألداء املؤسسايت مل يرق 
فعلى سبيل املثال ،ويف إطار اخلوصصة ،تعترب حصيلة  هذا الربنامج ضعيفة ،وذلك بالنظر   
عدم كفاءة اجلهاز اإلداري للتكفل ذه العملية اليت تتطلب تقنيات حديثة ومتطورة  إىل

حتسني فعالية  إىل،مل تتوصل )18(ل اليت أحدثتها الدولة هلذا الشأن ذلك أن اهلياك إىل،أضف 
 كالغياب بني القائمني على عملية اخلوصصة .التسيري على مستوى القطاع العمومي 

اجلهات املمثلة للعمال وملصاحل العمال حىت وان كانت تلك املؤسسات ضعيفة يف ظل و
  .التسلط السائد على كافة الشؤون السياسية

فمن جانب ترقية اإلستثمار ، األخرى على غياب التنسيق األمثلة ناك العديد من وه
ورفع تنافسية االقتصاد اجلزائري ،يبقى األداء املؤسسايت ضعيفا ،حيث تبقى العراقيل قائمة 

ذلك  إىل،متسببة يف تعقيدات بريوقراطية ،سواء بالنسبة لإلستثمار الوطين أو األجنيب ،أضف 
  ).19(لى املستوى اجلهاز التنفيذي الذي يكلف اخلزينة العمومية أمواال طائلةسوء التسيري ع

التشريعات وتبين ترتيبات جديدة  و فعلى الرغم من إقرار ترسانة من القوانني
املؤرخ  01/04تشجيع االستثمارات احمللية واألجنبية على غرار األمر رقم و املكرسة لترقية

، خوصصتهاو تسيريهاو املؤسسات العمومية االقتصادية املتعلق بتنظيم 2001أوت  20يف 
املتعلق بتطوير االستثمار إال انه مل حيقق املرجو منه بتجاهل العناصر  01/03واألمر رقم 

 2003و 2001املكملة جلذب االستثمار حسب التقارير الدولية املختلفة الصادرة مابني 
وليس كقوة كامنة ذات قيمة تنافسية " مادي " كما بقي تسيري املوارد البشرية خاضعا لتسيري 

،بالرغم من اخلطاب السياسي الرمسي الذي كرس دائما ،وعلى األقل ،من الواجهة النظرية 
 .،الدور اإلستراتيجي للعامل البشري يف التنمية 

 )االستثمار تشجيع التحرير، اخلوصصة ( املنتهجة اإلصالحات ورغم أخرى جهة من     
 مناخ غياب نتيجة املطلوب املستوى يف تكن مل وللتشغيل االقتصادي للنمو العامة احلالة

، جيدة حتتية بنية، فعالة مؤسسات وجود، الكلي االقتصاد وانفتاح استقرار.املناسب األعمال
 الكلي االقتصاد استقرار .لالستثمار موات مناخ لتهيئة ضرورية  الثالثة العوامل هذه تعترب
 حتفز اليت البيئة توفري أيضا جيب، أولية خطوة سوى ليس لكنه، موللن ضروري شرط يعترب

 من ضروري عميقة مؤسساتية صالحاتفالقيام بإ .الريعية األنشطة من بدال والنمو االبتكار
 أن تستطيع األخرى اهليكلية والتغريات التحرير عن الناجتة الفرص أين البيئة ظهور ضمان اجل
 )20.( يكفي ال الكلي االقتصاد استقرارفان  الفعالة اتاملؤسس غياب فيف .النمو حتفز
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 طريقة على يعاجل منفصال حتديا يعترب ال احلكم يف الرشادة وغياب الفساد إشكالية إن     
 األول اجليل جهود ويعزز يكمل االقتصادية لإلصالحات أعمال جدول هو بل، خاصة

  )21.( والتجارة االستثمار جمال يف وخاصة
 املؤسسية املنجزة اإلصالحات أهم: رابع املبحث ال

 على املؤسساتية اإلصالحات إطار يف مؤخرا اجلزائر بذلتها اليت اجلهود أهم تلخيص ميكن    
، الفساد حماربة، األعمال أنشطة ملمارسة التنظيمية الترتيبات حتسني :التالية ااالت مستوى
 على احلصول تسهيل، التمويل على احلصول تسهيل، الصناعي العقار على احلصول تسهيل

 .واملنافسة املعلومات
  عوامل جذب اإلستثمارو حتسني مناخ األعمال:  أوال  

وضع  إىل 1999االقتصادية اجلارية منذ عام  اإلصالحاتدف السياسة العامة يف جمال 
 يف هذا اإلطار اختذت اإلجراءاتو التنظيمات الالزمة لسري اقتصاد السوقو التشريعات

  )22(:التالية
  :حتسني الرتتيبات التنظيمية -1

ما فتأت السلطات العمومية تتخذ الترتيبات الالزمة ، ضمن مسعى حتسني مناخ األعمال
يف هذا اإلطار مت و .لتوفري املناخ املناسب لألعمال بغية التخفيف من اإلجراءات اإلدارية

جويلية  15ملؤرخ يف ا 06/08باألمر  2001أوت  20املؤرخ يف  03/01تعديل األمر 
كذا تعديل النصوص القانونية املنظمة للوكالة الوطنية لتنمية اإلستثمار بغية اإلمتثال و 2006
  .املمارسات العامليةو للمعايري

  ):23( :و قد أدخل هذا اإلطار اجلديد الترتيبات التالية
اإلعفاء من ضريبة ، تغاللإعادة إدخال بالنسبة للمشاريع التابعة للنظام العام إمتيازات اإلس. 1

  .، اإلعفاء من ضريبة النشاط املهينIBSالفائدة للشركات 
  .إدخال معايري متييز املشاريع التابعة للنظام اإلستثنائي من أجل إرساء شفافية فعلية. 2
ختفيف الرسوم اجلمركية و إحالل اإللغاءات حمل اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة. 3

األخذ بعني اإلعتبار اإللغاء اجلاري للرسوم اجلمركية إلسترياد و ف من اإلجراءاتبغية التخفي
  .التجهيزات

 إىللقرار منح اإلمتيازات  ANDIخفض آجال إصدار الوكالة الوطنية لتنمية اإلستثمار . 4
  .يوما 30ساعة عوض  72
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صدار القرارات محاية أكرب حلقوق املستثمرين بفضل إنشاء جلنة إدارية للطعن مؤهلة إل. 5
  .بشأن مشاكل حمتملة حني تنفيذ خمتلف اإلدارات لترتيبات ترقية اإلستثمار

املتمثلة مهامه األساسية يف  CNI، و قد تعزز الدور اإلستراتيجي للمجلس الوطين لإلستثمار
  متابعة إنفاذ

 تبذهلا الدولة تواصل اجلهود الدؤوبة اليت إىلالقانون يف جمال تنمية االستثمار األمر الذي أدى 
  يف جمال

  .حتسني مناخ االستثمارات 
  :ANDI إعادة تنظيم الوكالة الوطنية لتنمية االستثمار -2

لكنها و منح الرخص اإلداريةو الرقابةو لقد احنصر دور الوكالة يف البداية على اإلشراف
بفضل التخفيف من مهمة تسيري و اإلجرائيو متكنت ضمن مسعى التخطيط القانوين

  ):24:(يازات من االضطالع مبهام أكثر أمهية منهااالمت
الفين فيما خيص االستثمار من خالل استخدام اإلعالم و االقتصادي، واإلعالم القانوين. 1

  .اآليل
  .وجهة اجلزائر يف جمال االستثمار"ترقية . 2
  .توفري املساعدةو تسهيل إجراءات االستثمار. 3
  .التراب الوطين حتديد فرص االستثمار القطاعية عرب. 4

التشاور مع األطراف املعنية باالستثمار سيما مع السلطات احمللية . 5
(CALPIREF)، الضبط العقاري و الوكالة الوطنية للوساطةو اللجان القطاعيةو

(ANIREF).   
تنظيمية بغرض حل مشكل العقار باعتباره يشكل العقبة و إجراءات تشريعيةو مت اختاذ تدابري
  )25:( تعترض طريق اإلستثمار نذكر منها الرئيسية اليت

ذلك فيما يتعلق باألراضي و تكريس مبدأ اإلمتياز القابل للتحويل من حق يف التنازل. 1
 04 -08أمر رقم ( اجناز مشاريع استثمارية  إىلاملوجهة و التابعة ألمالك الدولة اخلاصة

  ).2008الصادر بتاريخ يف الفاتح سبتمرب 
أفريل  23الصادر بتاريخ  119 07مرسوم تنفيذي رقم (إنشاء الوكالة العقارية الوطنية . 2

اليت تتمثل مهمتها الرئيسية يف ضمان تسيري و التابعة للوزارة املعنية بترقية اإلستثمار) 2007
عن فائض األراضي املوجودة يف حوزة و األصول العقارية الناجتة عن حل املؤسسات العمومية

  .سسات الناشطةاملؤ
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(    ضبط العقار برئاسة الوايلو ترقية اإلستثمارو تشكيل جلنة املساعدة على اختيار املواقع. 3
  ).2007أفريل  23الصادر بتاريخ  07.120املرسوم التنفيذي رقم 

 تزويد املستثمر بكل املعلومات املتعلقة بالعقارات املوجودة إىلدف هاتني املؤسستني أساسا 
مما يسمح بإنشاء سوق ، لى ترسيخ مبدأ املساواة يف اإلستفادة من هذه املواردتعمل عو

  .عقارية حرة على املدى املتوسط
املسامهة يف حل األشكال املتعلق باحلصول على القروض البنكية لتمويل اإلستثمار يف 

املتوسطة ،من خالل إنشاء صندوق ضمان القروض للمؤسسات و جمال املؤسسات الصغرية
 صندوق ضمان قروض اإلستثمار للمؤسسات الصغريةو FGARاملتوسطة و صغريةال
يف التخفيف من حدة  2006و 2004اللذين مت استحداثهما سنيت ، CGCIاملتوسطة و

  .هذا اإلشكال
تساهم مباشرة يف انسحاب  اإلصالحاتأنه مت الشروع يف العديد من  إىلو جتدر اإلشارة 

ينبغي ، اإلصالحاتو من بني هذه .تنمية اإلستثمارات و الدولة من امليدان اإلقتصادي
  ):26( إىلاإلشارة 

الذي مت تكييفه لتكريس القانون التجاري للمؤسسة باملوافقة على األشكال : قانون التجارة 
  الليربالية

  ).شركة موحدة ذات مسؤولية حمدودة ، شراكة، شركة ذات أسهم(للشركات التجارية  
ذلك ، وذي متت مراجعته لالستجابة للمتطلبات اإلقتصادية اجلديدةال :النظام اجلبائي 

الضريبة على أرباح ، بإدراج أشكال جديدة من الرسوم مثل الرسم على القيمة املضافة
الضريبة على الدخل أإلمجايل مع تبين نظام خاص ذي امتيازات ميكن تطبيقه على ، والشركة

  .اإلستثمارات 
االقتصادية اجلديدة أصبحت  اإلصالحاتعد تكييفها مع ب :التشريعات االجتماعية 
كما يقر . تكريس حترير سوق العملو ممارسة النشاط النقايبو حتمي حقوق القيام باإلضراب

تكون مبثابة أداة لضمان ، وكالة للتنمية االجتماعية و هذا اجلهاز إنشاء صندوق وطين للبطالة
  .ار النتائج السلبية احملتملة للخوصصةاحلماية االجتماعية من أجل التخفيف من آث

على " برفع اإلحتكار"على هذا املستوى  اإلصالحاتمسحت  :املصريف و النظام املايل
منح  إىلباإلضافة . كذا بورصة لألوراق املاليةو ذلك بإنشاء بنوك خاصة، والنظام املصريف

ون هذه اإلمتيازات تتيح ك، يف إطار يندرج يف سياسة ترقية اخلوصصة، امتيازات للمستثمرين
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اإلستفادة من التنقل ، باخلصوص األجانب منهم الذين يسترجعون الشركاتو للمستثمرين
  .التحكيم الدويل إىلإمكانية اللجوء و احلر لرؤوس األموال مع ضمان احلماية ضد نزع امللكية

 مشلت واليت اجلزائر يف االستثمار مناخ حول الدويل البنك ا قام اليت الدراسة حسب :ثانيا   
 الفساد بان استجوام مت الذين املؤسسات رؤساء أكد، أجنبيةو وطنية خاصة مؤسسة 562
 ومشكلة ) للقروض الوصول (املايل العائق إىل باإلضافة لالستثمار األوىل العوائق بني من يعترب

 املؤسسات أن الدويل البنك وقدر، الرمسي غري االقتصاد وتفشي الصناعي العقار على احلصول
و يف جمال مكافحة الفساد مت ).الرشوة( الفساد على أعماهلا رقم من % 6 حوايل تنفق

  ):27:(التأكيد على ما يلي
  اإلتفاقية اإلفريقية ذات الصلة؛و التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ضد الفساد -
فيفري  20رخ يف املؤ 01-06تكييف التشريعات الوطنية من خالل إصدار القانون رقم  -

  :الذي ينص السيما على ما يلي، مكافحتهو املتعلق بالوقاية من الفساد 2006
، الرشوة يف الصفقات العمومية، استغالل النفوذ، االختالس( تعريف املخالفات و حتديد* 

إستغالل املنصب ، موظفني يف اهليئات الدولية العامةو رشوة أعوان عموميني أجانب ، اإلبتزاز
  ). عرقلة السري احلسن للعدالة ، راء غري املشروعاإلث
تتكلف بتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية ، مكافحتهو إنشاء مؤسسة وطنية للوقاية من الفساد* 

منحها صالحيات واسعة تتعلق بطبيعة الدور و مكافحة هذه اآلفةو املتعلقة بالوقاية من الفساد
  جيري تنفيذه حاليا؛و هذه املؤسسة مت نشر املرسوم املتعلق بإنشاء. املنوط ا

  .الضحاياو املبلغنيو اخلرباءو محاية الشهود* 
التعاون القضائي الدويل يف هذا اال السيما فيما يتعلق مبصادرة مادة خمالفة  إىلاللجوء * 

  .الفساد
  .املشار إليه أعاله 01-06إصدار النصوص التنفيذية للقانون رقم  -

  ):28(آلتية يتعلق األمر بالنصوص ا
      احملدد لتشكيلة ، 2006نوفمرب  22املؤرخ يف  06-413املرسوم الرئاسي رقم  -1
  .مكافحتهو كيفيات سري اهليئة الوطنية للوقاية من الفسادو تنظيمو
احملدد لنموذج ، 2006نوفمرب  22املؤرخ يف  06-414املرسوم الرئاسي رقم  -2

  .التصريح باملمتلكات
احملدد لكيفيات ، 2006نوفمرب   22املؤرخ يف  06-415اسي رقم املرسوم الرئ -3

من  6غري أولئك املنصوص عليهم يف املادة ، التصريح باملمتلكات من قبل األعوان العموميني
  .مكافحتهو القانون املتعلق بالوقاية من الفساد
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، ح باملمتلكاتاحملدد لقائمة األعوان العموميني امللزمني بالتصري، 2007أفريل  2قرار  -4
  .الذي أعطى للقانون معناه الكاملو
 العقوبةو تكييف قانون اإلجراءات اجلنائية من خالل تكريس مبدأ عدم التقادم للعمل العام -
  .توسيع اإلختصاص بفضل إنشاء أقطاب جنائية متخصصةو
  ساد تكوينهم حول الرهانات اليت تفرضها ظاهرة الفو الطلبةو توعية القضاة املمارسني -
جرمية استخدام املعلومات السرية احملصل و إستغالل األمالك العامةو تبديد األموال العامةو

  .كذلك حول وسائل مكافحة الفسادو عليها يف إطار ممارسة الوظيفة يف اإلثراء،
   تنفيذها و احمللية عرب التكوين، يف جمال حتضري امليزانيةو حتسني قدرات املصاحل املركزية -
 .مراجعتهاو عملية تدقيق احلسابات إىلاللجوء و ري النفقات العموميةتسيو
 26 يف املؤرخ05 10 -رقم األمر مبوجب  الفساد لقمع الوطين الديوان إنشاءمت  -

 2006فيفري 20املؤرخ يف 01-06 تتميم القانون رقم إىلوالذي يهدف  2010اوت
  .دالفسا جرائم عن والتحري البحث مبهمة يكلف ،ومكافحته الفساد واملتعلق بالوقاية من

 . واملنافسة املعلومات على احلصول تسهيل : ثالثا 
 ):27( يلي فيما اال هذا يف مؤخرا بذلت اليت اجلهود أهم تلخيص ميكن
 :يلي مبا القيام مت الشركات عن الصادرة املعلومات كفاية عدم خيص فيما •

 حلساب القانوين النشر المركزية ادباعتم، الشركات حسابات يف الشفافية حتسني -
 مستوى على الواجب ذا القيام املعنية للشركات يتسىن لكي املالية واملؤسسات الشركات
 .تواجدها

 املؤرخ08 -04 رقم والقانون التجاري القانون ألحكام ووفقا - الالزمة الشروط بشان
 القيام املعنويني شخاص األ مجيع على ينبغي، التجارية األعمال ملمارسة 2004 أوت 14
 تلك إيداع ويعد .العامة اجلمعية جانب من اعتمادها تلي اليت األشهر يف حسابام بنشر

 .هلا إشهارا التجاري للسجل الوطين املركز لدى احلسابات
 بتنفيذ التجاري للسجل الوطين املركز قام وتداوهلا املعلومات على احلصول فرص ولتحسني -

 للوثائق الكترونية إدارة ونظام(télématique)شبكة بإنشاء يتعلقان تكميليني مشروعني
 العمل النطالق موعدا 2007 جوان شهر حدد وقد )GED نظام (األرشيف يف احملفوظة

 .النظام ذا
 جديد ومايل حماسيب نظام إدخال :وتنظيمها املعلومات بتدعيم العالقة ذات األنشطة ومن

 . IAS الدولية احملاسبة ومعايري IFRS املالية للتقارير الدولية على املعايري يعتمد



  االقتصادي يف اجلزائر اإلصالحواقع اإلصالح املؤسسايت ضمن برنامج 
                   بلغنو مسية.أ

 العاشر العدد - جملة اقتصاديات مشال إفريقيا       36

 عليها احلصول وسهولة ووفرا اإلحصائية املعطيات يف التفصيل طابع ترقية دف
  :وصحتها
 الدويل النقد لصندوق التابع البيانات لنشر العام النظام إىل 2006 سنة اجلزائر انضمت

(SGDD) اناتالبي لنشر اخلاصة للمعايري السابق( NSDD) النظام وحتديث تطوير بغية 
 الشمولية ضمان إىل التحديد وجه على النظام هذا ويسعى .منظم  إطار يف اإلحصائي

 وكذا، العامة واملالية الفعلي االقتصاد املعنية اإلحصاءات تشمل أن جيب إذ .والتوافر واألمانة
 .  والدميوغرافية تماعيةاالج البيانات عن فضال، اخلارجية والتجارة املايل القطاع

 ماي 4 يف عليها املصادقة متت اليت اجلديدة التشريعات فان املنافسة تطوير خيص فيما *
 .السوق وضبط العمومية الصفقات جمال يف واسعة صالحيات املنافسة جملس متنح 2008

 اقتصادي متعامل طرف من السوق احتكار لتفادي التفرد أشكال كل منع تكرس وهي
 . القطاعية الضبط سلطات وخمتلف املذكور الس بني الوظيفية العالقة حتدد أا كما ،واحد
 سلطة وهي، االتصاالت جمال يف الضبط سلطة، القطاعية الضبط سلطات على األمثلة  ومن

 تتمثل .للدولة املالية للرقابة وخاضعة املالية واالستقاللية القانونية بالصفة مزودة مستقلة
 .يلي مافي مهامها

 .واملواصالت الربيد سوق يف حقيقية منافسة على احلفاظ على السهر -
 .الالسلكية الكهربائية املوجات استعمال ومراقبة وتسيري ختطيط -
 .واملواصالت الربيد جتهيزات على واملوافقة االستغالل تراخيص منح -
 .واملستعملني املتعاملني بني أو املتعاملني بني نزاعات وجود حال يف التحكيم -
 .التسيري وتقرير السنوية واحلسابات املايل التقرير رفع -

 االقتصادي اال من االنسحاب الدولة على فرض، السوق اقتصاد اجلزائر بدخول    
 سلطات تعترب .االقتصادي النشاط ضبط مبهمة تتكفل مستقلة إدارية سلطات وإنشاء، واملايل
 من جديدة مؤسسات، املستقلة اإلدارية بالسلطات اأيض واملسماة االقتصادي الضبط

 القانون يف السلطات من النوع هذا يظهر مل .اجلزائر يف الدولة جلهاز املكونة املؤسسات
 .التسعينيات سنوات بداية مع إال اجلزائري

 منها كل تتكفل، ضبط سلطة 12 اجلزائر يف املستحدثة املستقلة اإلدارية السلطات عدد بلغ
 نذكر، األخرى القطاعات كافة رقابته تشمل الذي املنافسة جملس باستثناء، حمدد الجم بضبط
 جملس، ومراقبتها البورصة عمليات تنظيم جلنة، املصرفية واللجنة والقرض النقد جملس :منها

 الوطنية الوكالة(املنجمي اال يف الضبط هيئتا، واملوصالت الربيد ضبط سلطة، املنافسة
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 ضبط سلطة، والغاز الكهرباء ضبط جلنة ،) للجيولوجيا الوطنية الوكالة، نجميةامل للممتلكات
 ضبط سلطة، ومكافحته الفساد من للوقاية الوطنية اهليئة، التأمينات على اإلشراف جلنة، النقل

  )28.(ياه امل
 املدخل ألمهيةمنها  إدراكااملؤسسية اليت باشرا اجلزائر  اإلصالحات أهملقد قمنا بعرض 

 إىلاالقتصادية اليت تتبناها الدول أثناء مرحلتها االنتقالية  اإلصالحاتاملؤسسي إلجناح 
  .اقتصاديات السوق

املؤسسي لربنامج االصالح  اإلطارمؤشرات تقييم جودة : اخلامساملبحث 
  .االقتصادي

حيث ، اهتماما متزايدا على الصعيد العاملي باإلصالح املؤسسياألخرية شهدت اآلونة 
بحت معظم الدول تويل أمهية كبرية لإلصالحات املؤسسية سواء فيما يتعلق مبناخ أص

وسيتناول هذا الفصل جمموعة من املؤشرات الرئيسية اليت ، احلرية االقتصادية أواالستثمار 
من بينها مؤشرات احلوكمة ومؤشر مدركات الفساد املؤسسي  اإلطارتستخدم لتقييم جودة 
املؤسسي يف اجلزائر اعتمادا على  اإلطاروحماولة تقييم  األعمال شطةأنومؤشر سهولة ممارسة 

 .املؤشرات اليت مت توضيحها وسوف يتم تناول تطور االقتصاد اجلزائري وفقا لكل مؤشر 
 اإلصالحات من الثاين اجليل بنود احلوكمة متثل مؤشرات :احلوكمة مؤشرات -أوال

 النمو لتحقيق اهلادفة االقتصادية السياسات تعزيزل األوىل اخلطوات من تعتربحيث  االقتصادية
  )28.( فعال اقتصادي منو لتحقيق واحلوافز املالئم املناخ أدوات تشكل واليت

  .2009 لسنة اجلزائر يف احلوكمة مؤشرات تقديرات املوايل اجلدول يظهرو
 . 2009لسنة  اجلزائر يف احلوكمة مؤشرات تقديرات :)01(رقم جدول

  )2.5+ إىل 2.5-(تقديرات احلوكمة   مؤشر احلوكمة
  1.04-  املساءلة والتعبري

  1.20-  اإلستقرار السياسي
  0.59-  فعالية احلوكمة
  0.94-  نوعية التنظيمات
  1.07-  سيادة القانون
  0.49-  ضبط الفساد

  .World Bank, governance indicators:   املصدر
 http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp(22-02-2011). 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp(22
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 على سالبة تقديرات السابق اجلدول حسب اجلزائر يف للحوكمة الستة املؤشرات سجلت  
 االستقرار) 1.04-(والتعبري باملساءلة املتعلقة تلك خاصة(2.5 + 2.5-)التقديرات سلم

 يف للمؤسسات متدنية نوعية يعكس ما وهو) 1.07-(سيادة القانون ) -1.20( السياسي
   .اجلزائر

 2009 لسنة اجلزائر يف احلوكمة ملؤشرات املقارن الوضع أن )02( رقم اجلدول ويظهر  
) 25-10(ضعيف  مقارن وضع اجلزائر سجلت بينما .مصر تونس، مع املغرب، مقارنة سيئ
 ووضع) التنظيمات نوعية السياسي، والتعبري، االستقرار املساءلة(مؤشرات  مستوى على

 ) الفساد وضبط سيادة القانون احلكومة، فعالية(بالنسبة ) 50-25(متوسط  مقارن
  .2009 لسنة الدول حسب احلوكمة ملؤشرات املئوي الترتيب: )02(   رقم اجلدول

املساءلة   
  والتعبري

اإلستقرار 
  السياسي

فعالية 
  احلوكمة

نوعية 
  تنظيماتال

سيادة 
  القانون

ضبط 
  الفساد

  37.6  26.9  20.5  34.8  12.7  17.5  اجلزائر
  41  54.7  48.6  44.3  24.5  15.5  مصر 
  51.4  50.5  51.9  51.4  30.2  26.5  املغرب
  57.6  60.8  54.3  65.2  53.3  11.4  تونس
  :املصدر

World Bank, governance indicators, op.cit  
 عليها يهيمن سياسيا مستقرة غري أا على إليها ينظر ما غالبا ائراجلز املؤشرات هلذه وفقا  

 .عاجزة تنظيم وأجهزة مالئمة غري بلوائح تتميز الدولة هذه بان يتوقعون املستثمرون .الفساد
 إدارة على قادرة مؤسسات لديها ليس، قانون كدولة تعترب ال اليت اجلزائر اال هذا ويف

 .دميقراطية شفافية على قائم ونظام مستقل قضائي جهاز خاصة، الداخلية الرتاعات
 احملتملة التجارية املنازعات تسوية اجل القضائي من النظام يف الثقة وغياب املعقدة البريوقراطية

 )29( .اجلزائر يف االستثمار أمام عقبات تعترب أيضا هي
 يف تغيري حداثوإ جاهزة وصفات تطبيق مبجرد املنشود النمو حتقيق للجزائر ميكن ال

 .املستويات مجيع على احلكم جودة لتحسني جبهد القيام من البد ولكن، سياستها
  الفساد مدركات مؤشر :ثانيا   
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 طفيف حتسن يالحظ، الدولية الشفافية منظمة تصدره الذي الفساد مدركات مؤشر حسب
 لكنها، 2008 سنة 3.2 إىل 2003 سنة 2.6 من اجلزائر يف عليها احملصل النقاط عدد يف

 :التايل اجلدول يبينه ما وهو 2009 سنة 2.8 إىل تراجعت
   الفساد مدركات مؤشر حسب اجلزائر ترتيب تطور :)03 (رقم اجلدول

  .2009 إىل 2003 سنة من
  الترتيب  نقاط مؤشر مدركات الفساد  السنة

  دولة  133/    88  2.6  2003
  دولة  146/    97  2.7  2004
  دولة  163/    97  2.8  2005
  دولة  180/     84  3.1  2006
  دولة  180/    99  3  2007
  دولة  180/     92  3.2  2008
  دولة  180/   111  2.8  2009

  :املصدر
 Amel .B, Transparency International : l’Algérie dégringole de 20 
place, el watan.com: 17/03/2010. 

 مؤشر على وحتصلت 2009 سنة دولة 180 بني من 111 املرتبة اجلزائر احتلت  
 على الفساد مدركات

 البلدان جمموعة يضم الذي األسود املربع جمموعة ضمن جعلها ما وهو 10 من نقطة 2.8
). 10/ 3من اقل على تتحصل اليت البلدان األسود املربع يضم حيث( العامل يف  فسادا األكثر

)24(  
 أن يعين وهذا، 2009 سنة إىل 2007 سنة من نقطة 12 ب اجلزائر ترتيب تدحرج كما
 ملواجهة، االستثمارات جلب جهود يف التأثري إىل هذا ويؤدي .خطري فساد تشهد معدل البالد
 أشكال خمتلف من ونظيفة نزيهة إدارية بيئة يتطلب االستثمار الن، الفقر من واحلد البطالة
 .الفساد
 إفريقيا ومشال األوسط الشرق قةملنط الفساد مدركات مؤشر حسب اجلزائر احتلت كما
 دول أكثر من تعد اجلزائر أن املؤشر نقاط وتظهر .دولة 19 بني من 11 املرتبة2009 لسنة

 :التايل اجلدول يبينه ما وهو فسادا املنطقة
  .2009 لسنة  إفريقيا ومشال األوسط الشرق ملنطقة الفساد مدركات مؤشر )04(رقم  اجلدول
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 :اإلقليمية املؤشرات ابرز، 2009 الفساد مدركات مؤشر الدولية، الشفافية منظمة :املصدر
  .إفريقيا ومشال األوسط الشرق

http://www.transparency.org/content/download/47736/762827/CPI+2009_Re
gional_Highligh -MENA_Arabic.pdf (02-10-2010).  

 األعمال أنشطة رسةمما مؤشرات: ثالثا 
 حتتل األعمال أا أنشطة ممارسة لسهولة العشرة املؤشرات حسب اجلزائر يظهر ترتيب  
 توظيف ،( 110) البناء تراخيص استخراج ،(148) املرتبة التجاري النشاط ببدء يتعلق فيما

 محاية ،(135)االئتمان على احلصول ،(160) امللكية تسجيل ،)(122 العاملني
 ،(123) العقود إنفاذ ،)122(احلدود عرب التجارة )(168دفع الضرائب73)(ناملستثمري

  ).51( التجاري النشاط تصفية
 يتعلق فيها خاصة صعوبة األكثر الدول بني من تصنف اجلزائر بان السابق الترتيب يظهر  
 املرتبة امللكية تسجيل دولة، 183 بني من (168) املرتبة حتتل حيث الضرائب بدفع

  2009نقاط مؤشر مدركات الفساد  املنطقة/ الدولة    ميالترتيب اإلقلي  الترتيب
  7.0  قطر  01  22
  6.5  اإلمارات العربية املتحدة  02  30
  6.1  إسرائيل  03  32
  5.5  عمان  04  39
  5.1  البحرين  05  46
  5.0  األردن  06  49
  4.3  اململكة العربية السعودية  07  63
  4.2  تونس  08  65
  4.1  الكويت  09  66
  3.3  املغرب  10  89

  2.8  اجلزائر  11  111
  2.8  جيبويت  12  111
  2.8  مصر  13  111
  2.6  سوريا  14  126
  2.5  لبنان  15  130
  2.5  ليبيا  16  130
  2.1  اليمن  17  154
  1.8  إيران  18  168
  1.5  العراق  19  176

http://www.transparency.org/content/download/47736/762827/CPI+2009_Re
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 يسهل اليت الدول بني من تصنف فهي باملقابل148)(النشاط التجاري بدء وكذلك ،(160)
  .دولة 183 بني من) (51حتتل املرتبة حيث النشاط تصفية نسبيا فيها
 من األعمال أنشطة ممارسة سهولة أساس على للبلدان العام الترتيب يف اجلزائر تراجعت  

 املتواضع األداء إىل ذلك ويعود، 2010 سنة 136 املركز إىل 2009 سنة134 املركز
 املشروع ببدء يتعلق ما خاصة أخرى مؤشرات مرتبة يف الكبري والتراجع، املؤشرات لبعض
 ،(4 -) االئتمان على واحلصول ،(5 -) العاملني توظيف)7- (الترتيب يف التغري كان حيث
 اج،استخر(6 +) امللكية تسجيل من كل يف الترتيب يف املسجل التحسن رغم وذلك

 :التايل اجلدول يظهره ما وهو ،(2 +) العقود وإنفاذ (3 +) البناء تراخيص
  

 اجلزائر يف األعمال ممارسة سهولة مؤشرات ترتيب )05(رقم اجلدول

  .2010و 2009 سنيت 
  التغيري يف الترتيب  2009ترتيب اإلقتصاد   2010ترتيب اإلقتصاد   

  2-   134  136  سهولة ممارسة أنشطة العمال
  7-   141  148  شروعبدء امل

  3+  113  110  إستخراج تراخيص البناء
  5-   117  122  توظيف العاملني

  6+  166  160  تسجيل املمتلكات
  4-   131  135  احلصول على اإلئتمان

  3-   70  73  محاية املستثمرين
  0  168  168  دفع الضرائب

  2-   120  122  التجارة عرب احلدود
  2+  125  123  تنفيذ العقود
  0  51  51  وعإغالق املشر
 .اجلزائر يف 2010 األعمال أنشطة ممارسة بيانات، الدويل البنك :املصدر

http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/algeria(20-
11-2010).  

 إىل اجلزائر حاجة، 2010 سنة اجلزائر يف األعمال ممارسة ولةسه مؤشرات تبني
 والوقت اإلجراءات عدد ارتفاع )04(رقم اجلدول يظهر حيث، اإلصالحات من املزيد
 ،(14)   التجاري النشاط ببدء يتعلق فيما ومدا املطلوبة اإلجراءات فعدد .الجنازها الالزم
، ) يوم 240 إجراء، (22البناء تراخيص جاستخرا ويتطلب يوم 24 تستغرق اليتو إجراء

http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/algeria(20
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 دفع يتم كما ،)يوم 630 إجراء، 46( العقود إنفاذ، ) يوم 47 إجراء، (11 امللكية تسجيل
 الالزم والوقت املستندات عدد أما، ساعة 451 يتطلب ما وهو سنويا مرة 34 الضرائب
 23، مستندات 9 ) (يوم 17 مستندات، 8( التوايل على هي واالسترياد التصدير إلمتام
 ).يوم
 تقرير" حسب األعمال أنشطة ممارسة سهولة أساس على البلدان ترتيب يف اجلزائر حتتل  

 بني من 136 املرتبة، 183 إىل 1الذي يرتب الدول من  2010 األعمال أنشطة ممارسة
 . عربية دولة 20 بني من 13 واملرتبة، العام الترتيب يف دولة 183

 تعترب التالية باملؤشرات يتعلق ما يف صعوبة أكثر الدول العربية ضمن اجلزائر تصنفحيث     
 يتعلق ،فيما) إجراء 14( التجاري النشاط بدء إلجراءات عددا األكثر العربية الدولة اجلزائر

تراخيص  الستخراج صعوبة األكثر العربية البلدان من اجلزائر تعترب البناء تراخيص باستخراج
 الوقت حيث من بطئا األكثر العربية الدول بني من اجلزائر تعترب كما)  إجراء (22 البناء
 . يوم240 البناء تراخيص الستخراج الالزم
 تسجيل إلجراءات عددا األكثر العربية الدولة هي اجلزائر، امللكية تسجيل بتسهيل يتعلق فيما

 )  إجراء (11امللكية
 دفع مرات من عدد أكثر هلا اليت العربية الدول من اجلزائر تعترب الضرائب بدفع يتعلق فيما

 األكثر العربية الدول من اجلزائر تعترب سنويا ،كما )  مرة (34 الضريبة حيث تدفع الضرائب
  السنة، يف )ساعة (451 الضرائب دفع عملية الستفاء بطئا
 من (72 %) الضريبة سعر إلمجايل نسبة أعلى ا اليت العربية البلدان من أيضا اجلزائر وتعد

 .   ( % 86.1 )الدول العربية بعد موريتانيا  األرباح وهي أعلى نسبة يف
  :   )والتوصيات  جالنتائ(  اخلامتة

الفجوات الداخلية واخلارجية و اإلختالالت لقد عاىن االقتصاد اجلزائري من العديد من      
ذي دفع بالسلطات ال األمر، اليت تراكمت على كاهله وازدادت حدا مع مطلع التسعينات

االقتصادية ،فيما عرف بربنامج اإلصالح  اإلصالحاتالعديد من اختاذ  إىلاجلزائرية 
  ، التكيف اهليكليو االقتصادي

 مها برنامج التثبيتو مكونني أساسينيويتكون برنامج االصالح االقتصادي اجلزائري من      
بني الكميات االقتصادية سواء على حيث خيتص األول بإعادة التوازنات . التكييف اهليكلي و

 العرض الكلي والطلب الكلي وذلك دف السيطرة على األسعار، مستوى امليزانية العامة
التحول حنو  إىلعجز امليزانية العامة ،يف حني يهدف برنامج التكيف اهليكلي و التضخمو
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لتحول من اقتصاد او تقليل تدخل الدولة يف الشؤون االقتصاديةو االعتماد على قوى السوق
اقتصاد يتأثر ختصيص املوارد فيه بنظام احلوافز الذي تستخدم فيه  إىليقوم على التخطيط 

 .النقدية للتأثري على تلك احلوافزو الدولة أدواا املالية
سليب و األنظمة االقتصادية فانه يشمل على ما هو اجيايب للبعضو وكغريه من الربامج     

نذكر حمدودية نتائج  اإلصالحاتاجليل الثاين من  إىلالداعية  سباباألومن ، للبعض األخر
  .البعد املؤسسي  وإغفالاجليل األول ،واقتصاره على اجلوانب النقدية واملالية 

 اإلصالحاتأمهية املدخل املؤسسي إلجناح  إىلتشري العديد من الدراسات      
اقتصاديات السوق،وعلى هذا  إىلتقالية االقتصادية اليت تتبناها الدول أثناء مرحلتها االن

عدم فهم أو  إىلاألساس فان العديد من العراقيل اليت حتد من عملية االنتقال تعود يف اغلبها 
تساعد على األداء اجليد والفعال و عدم وجود منظومة مؤسساتية تسند هذا االنتقال

  .لالقتصاد
   :النتائج

  :يلي ذا البحث مامن خالل ه إليهامن النتائج اليت توصلنا 
 بلوغ دون حالت وعراقيل صعوبات ،عرفت اجلزائر يف املؤسسايت اإلصالح عملية أن -

 والسيما التحديات مستوى إىل بالنظر مقارنة ذلك كانت إذا ،وخاصة املسطرة األهداف
وقد تكيف اإلصالح املؤسسايت مع الظروف الدولية وما أملته  . والعاملي الدويل املستوى على

رورة التغيري والعصرنة ،ليربز بشكل أدوار جديدة للدولة ممثلة يف إدارا العمومية من من ض
أجل نشاط عمومي حركي ،يعتمد على النجاعة والفعالية والشفافية يف التسيري ،دون أن 

  . نتجاهل مقاومة التغيري كمعوق هلذا اإلصالح 
اليت تشري إليها املؤشرات و، يف اجلزائر ميكننا احلديث فقط عن املثبطات املؤسسية -

هذه املثبطات تتعلق أيضا حبماية ، تكاليف املعامالت املرتفعة إىلفباإلضافة ، املعتمدة املؤسسية
. كفاءة اإلطار القانوين، عبء اإلجراءات احلكومية، استقاللية القضاء، الفكرية امللكية

ة العقار الصناعي املرتبط صعوبة احلصول على التمويل ومشكل، الفساد انتشار إىلباإلضافة 
 .الصناعية بسوء تسيري املناطق

هذا العجز املؤسسايت خيلق مناخا غري مواتيا وأيضا غري صحي بالنسبة للنشاط   -
وهو ما يفسر ضعف القطاع اخلاص ، عامة واالستثمارات بصفة خاصة االقتصادي بصفة

والذي مل ، والتنظيمي املوجود رغم اإلطار القانوين .املباشرة وتراجع االستثمارات األجنبية
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املستوى املطلوب يف نظرنا ،مقارنة مع اإلطار املعياري املوجود على مستوى  إىليرق بعد 
  .الدول املتطورة 

  :التوصيات
، املؤسسية اإلصالحاترغم اجلهود اليت الزالت السلطات اجلزائرية تتبعها يف خمتلف جماالت 

 تصدر لتقييم الوضع املؤسسي يف اجلزار اغلبها سلبية  تقارير املنظمات الدولية اليت أن إال
املؤسسي السليم  اإلطار إجيادحسب اهم املؤشرات املؤسساتية ولذلك نقترح   من اجل 

  :يلي  لإلصالح االقتصادي ما
تغيري بعض القوانني والتشريعات اليت تؤثر على االستثمار واملنافسة والتمويل  أوتعديل  .1

دورا هاما يف  األسواقالتشريعية احلاكمة لتعامالت  األطرحيث تلعب ، وتشجيع التكنولوجيا
 .احلفاظ على احلقوق وحتقيق االستقرار يف املعامالت

الدولة يف جمال مكافحة الفساد وأيضا   إقامتهااهليئات اليت و تفعيل دور املؤسسات .2
لف مظاهر الفساد مثل من اجل احلد من خمت، يف هذا اال أبرمتهااالتفاقيات الدولية اليت 

البريوقراطية والرشوة اليت تؤثر بشكل كبري على تكلفة املبادالت وتؤثر بشكل سليب على 
 .االقتصادي والسياسات االقتصادية والتنموية اليت تتبناها الدولة األداء
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  تقييم إدارة املخاطر يف النظام املايل الصيني

 يف ظل تأثريات األزمة املالية العاملية
  *اهللا بن عطا عائشة/أ

اجلزائر -غواطجامعة األ  

Abstract: 
       This study is trying to determine the financial risks features that 
the Chinese financial system has faced it during the recent global 
financial crisis, depend on a number of indicators as a average 
inflation, exchange rate risk, stock market fluctuations, banking 
sector risks and estate market risks. To evaluate the financial risk 
management levels through analysis the financial system 
qualifications and those measures that adopted by Chinese 
government. 
Key words: financial risks, financial system, financial crisis, China. 
JEL Classification: E58, G18, G20, G32. 

   :مقدمة 
د منجزاا أكثر من ثالثني عاماً، والصني حتص مع بداية اإلصالحات االقتصادية منذُ

. املطلوب ق التوازن االقتصادييحقتاالقتصادية الكبرية، باملوازاة مع إصالح نظامها املايل ل
ها من حتياطبلغ احيث  طرفاً فاعالً يف الساحة املالية واالقتصادية الدولية،تمثل صني حالياً فال

يف الصينية تدفقات املالية السهم ت النقد األجنيب إىل حوايل أربع تريليون دوالر أمريكي كما
اليوم أهم مالك  الناشئ االقتصاد الصيينو يعد  ،تشكيل حتركات رؤوس األموال الدولية

. يكيمن اإلنفاق العام األمر هامغطي جزء يوهو بذلك أجنيب لسندات اخلزانة األمريكية 
الصني ليس مبنأى عن املستجدات الدولية، يف ونتيجة ملساره االنفتاحي فان النظام املايل 

مؤشراً  ، واليت أصبحت2008خاصة تلك الضوابط اليت فرضتها األزمة املالية العاملية سنة 
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ءة السياسات افتقدير كو ةــة واملاليــجديداً على اختبار قدرة األنظمة االقتصادي
أن نستعرض بالتحليل والتقييم املخاطر  لذا ارتأينا. ةـملواجهة املستجدات الطارئاملعتمدة 

املالية يف املنظومة املالية الصينية قبل وبعد األزمة العاملية يف إطار ما يسمى بإدارة املخاطر 
  . املالية

   : إشكالية الدراسة
بالده نظام  و أمان إىل استقرار 2008أشار محافظ البنك املركزي الصيين يف ديسمرب 

باالستقرار الكاملة املايل وسط األزمة املالية، وأضاف أن األسواق احمللية والدولية لديها الثقة 
، ويف ظل هذه االدعاءات تربز إشكالية حبثنا األساسية يف حتديد مقومات النظام لصنيلاملايل 

  -:ألخرية املايل الصيين و تقييم أدائه أثناء األزمة املالية العاملية ا
مع املخاطر املالية اليت  احلكومة الصينية وكيف تعاملت ،؟الصيين ما مؤهالت النظام املايلف

  .فرضتها األزمة املالية العاملية ؟
  :األسئلة الفرعية التالية  البد من مناقشةو لتحليل هذا التساؤل 

ü   راتأهم اإلصالحات هي ما؟ الصينية ةاليت مست املنظمة املالي ةاملالي و التطو.  
ü  ما هي بنية النظام املايل الصيين، وما هي األطراف الفاعلة و املؤثرة فيه ؟. 

  :  منهجية الدراسة
جوانب كافة  على املنهج التحليلي واملنهج التارخيي ملناقشةيف دراستنا اعتمدنا 

ص أدناه، واليت سنحاول من خالهلا التعرف على خصائبتحليل احملاور و ذلك املوضوع، 
ومكونات النظام املايل يف إطار عرض املخاطر املالية اليت واجهتها الصني و مدى استجابة 

  -: نظامها املايل للتدابري احلكومية اليت اختذت للحد من آثار األزمة املالية
ü احملور األول :للصنير النظام املايل تطو.  
ü   ملالية العامليةأداء النظام املايل الصيين قبل األزمة ا: احملور الثاين.  
ü  تأثري األزمة املالية العاملية على أداء النظام املايل: احملور الثالث . 
ü  التدابري والظروف املسامهة يف احلد من تأثري األزمة العاملية: احملور الرابع. 
ü نتائج الدراسة:  احملور اخلامس. 
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ّ  :احملور األول   لصنيلر النظام املايل تطو
  ية للنظام املايل الصينيمراجعة تارخي -أوال 

مثلت مدينة شنغهاي واحدة من أهم املراكز املالية يف آسيا خالل النصف األول من 
ري النظام املايل والتجارة آنذاك يتم وإىل حد كبري خارج القرن العشرين، حيث كان تسي

حل عن طريق نقابات ميالنظام القانوين الرمسيثلها حتالف ، فكانت معظم الرتاعات التجارية ت
احملطات التارخيية اليت مر ا تطور النظام املايل ابرز  يلي ويف ما ،التجار والوجهاء احملليني

  : للصني 
  .1949 سنةبعد تأسيس اجلمهورية  مباشرة تأميم مجيع الشركات واملؤسساتمت : 1950 §
 ، اململوك واملسري)PBOC(مصرف واحد هو بنك الشعب الصيين  وجود: 1978- 1950 §

مثل بنكاً مركزياً ومصرفاً جتارياً معاً لي. 1ف وزارة املاليةاشربإ و من طرف احلكومة املركزية
بنك  أ، وأنشيف البالد من األصول املالية ويساهم يف معظم املعامالت املالية %93يسيطر على 
 .ثابتةملعاجلة معامالت استثمارات الصناعات التحويلية ال 1954سنة ) PCBC( التعمري الصيين

 استقل بنك الشعب الصيين عن وزارة املالية، وفُوض بدالً منه بنك الصني: 1979 §
)BOC (ومت توجيه أنشطة بنك الزراعة رللقيام مبعامالت التجارة اخلارجية واالستثما ،

لألعمال املصرفية املتعلقة باملناطق الريفية، ليستحوذ بنك  1979املنشأ سنة ) ABC(الصيين 
على بقية املعامالت التجارية لبنك  1984سنة  أاملنش) ICBC(جارة الصيين الصناعة والت

 2.الشعب الصيين
منت مؤسسات الوساطة املالية خارج إطار البنوك الكبار األربعة، ومت تشكيل : 1980 §

 ائتمانية ريفية وشبكة تعاونيات ،)مملوكة جزئياً للحكومات احمللية( مصارف إقليمية
)RCCs( حضرية وأخرى )UCCs( وتأسست مؤسسات وساطة مالية غري مصرفية لتوفري ،

 تأسيسو ،)TICs(واالستثمار املصرفية كشركات الثقة اخلدمات املصرفية واخلدمات غري
 دف جذب رؤوس ،1979سنة ) CITIC( واالستثمار لالئتمان الدولية الصينية الشركة

 .املمارسات العلمية املتقدمة العتماد إدخال التكنولوجياتاألموال األجنبية واالستفادة منها و
بنك سيتيك  :شركة تابعة مبا فيها 44حالياً  )CITIC Group(متتلك جمموعة سيتيك و

ترست  وشركة )CITIC Holdings( وسيتيك القابضة) China CITIC Bank(الصيين 
 CITIC Merchant(وشركة سيتيك التجارية احملدودة ) CITIC Trust Co(سيتيك 

tdCo., L(هونغ كونغ،  :، وهلا فروع يف عدد مهم من املناطق االقتصادية يف العامل منها
 . نيوزلنداو  الواليات املتحدة، كندا، استراليا
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كما وحضي سوق  )SZSE(وشنجن  )SHSE(شنغهاي  مت إنشاء بورصيت: 1990 §
األوراق باتساع حجمه مقارنة بسوق  العقارات الذي مل يكن موجوداً يف أوائل التسعينيات

 .املالية
وأول صندوق استثمار مفتوح عام  1997انشأ أول صندوق استثمار مغلق يف الصني سنة  §

2001.3 

  تطور التشريع املايل يف الصني :ثانيا
  اجلانب القانوني املايل -1

بعد املؤمتر الرابع عشر للحزب الشيوعي الصيين  تسارعت التشريعات املالية والضريبية
وعلى مدى العقد املاضي مرر جملس . مع مقتضيات اقتصاد السوق ، توافقا1992ًعام 

مسالة مالية وضريبية، كما  15الشعب الصيين وجلنته الدائمة عدة قوانني مالية، اعتمد خالهلا 
بني لوائح إدارية ووثائق تنظيمية، بينما وضعت وثيقة  170اصدر جملس الدولة أكثر من 

مسالة، ووضعت  3000مع إدارات أخرى أكثر من وزارة املالية لوحدها أو باشتراك 
مها قانون  القانون املايل من شقني ويتألف حالياً. احلكومات احمللية أيضاً عدداً من القواعد

  4-:املالية األساسي و النظام القانوين للرقابة املالية 

أساسي، إال أن  ةعلى الرغم من عدم وجود قانون مالي :قانون املالية األساسي . أ
ألنشطة واالمتيازات املالية ألجهزة الدولة ذات صله مباشرة باألحكام الواردة يف الدستور ا

نظام إدارة "املتعلق بـ 1993كقانون امليزانية، و قرار جملس الدولة الصادر يف ديسمرب 
القاضي بضبط نظام املسؤولية املالية احمللية وحتديد نطاق اإلنفاق املايل على  "حصص الضرائب

تدرجيي إلقرار التنفيذ اللية، و احملضرائب الركزية ونظام املضرائب الاملستويات، وإنشاء  مجيع
تحديد شكل العالقة بني املالية املركزية واملالية احمللية إضافة لحسومات ضريبة أكثر توحيداً، 

  .املقاطعات اإلدارية خمتلف يف
ما يسمى  1987 وضع جملس الدولة عام :النظام القانوني للرقابة املالية . ب
باالشتراك وضعت وزراه املالية  كما، "األحكام املؤقتة لنظام عقوبات انتهاك النظام املايل"بـ

تطبيق قواعد أحكام العقوبات " يتعلق بـ مع املكتب الوطين الصيين لتدقيق احلسابات قانون
رسوم " تتعلق بـ مراسيم صدر الس ووزارة املاليةلي، "املؤقتة على انتهاك األنظمة املالية

مصادرة املمتلكات وطريقة إدارة "، "االنتهاكات اإلدارية للمؤسسات ومصادرة الدخول
 .      اخل...مؤسسات وقواعد الرقابة املالية للاإلضافة إىل اللوائح املؤقتة " أموال اجلرائم
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  مشاكل التشريع املايل  -2
غري ل يف كونه نظاما تشريعاً يواجه التشريع املال يف الصني مجلة من املشاكل تتمث

، الس الوطين الصيين( هقوانين تعدد اجلهات املسؤولية على سنبمكتملْ، يتميز بالضخامة و
وجود تعارض القوانني ل خنفاض جودة التشريعاتالما أدى ) اللجنة الدائمة وجملس الدولة

أشار صندوق النقد حيث  ، فبعض القوانني واللوائح واسعة للغاية وبسيطة،املنصوص عليها
بوجود  »الضرائب الصينية وسيادة القانون «يف تقريره  1993سنة ) IMF(الدويل 

  5.مصطلحات واسعة غري دقيقة أشبه بنمط دستوري
  هيكل وبنية النظام املايل الصيني  -3

االرتفاع املطرد يف كالكثري من املعطيات،  ر بنية وهيكل النظام املايل الصيينرافق تطو
عدد املؤسسات املالية النشطة، حتقيق انفتاح مايل واضح ساهم يف إجياد عدد كبري ومتنوع من 

ابرز السمات  كأحدإمجايل موجودات القطاع املايل  باإلضافة لتنامياملؤسسات املالية، 
  . املميزة

  الصنييف بنية املنظومة املالية ): 01(اجلدول 

 قطاعات أجنبية قياسيمايل غري قطاع  أسواق مالية بنوك و قطاع الوساطة

 بنوك جتارية
SHSE ;SZSE ; 

HKSE 

مؤسسات مالية غري 
 مصرفية

مؤسسات مالية غري  تدفقات رأس املال
 مصرفية

 سوق السندات مملوكة للدولة

 ائتالفات مالية
تدفقات االستثمار 

 األجنيب املباشر
رأس مال  مملوكة جزئيا للدولة

 استثماري
 سوق العقارات و أجنبيةملكية خاصة 
 صناديق التوفري

 صناديق االستثمار
Source: Franklin Allen, Jun “QJ” Qian, Chenying Zhang, Mengxin Zhao, China's 

financial system: opportunities and challenges, Paper 17828, February 2012.P73.  

يالناتج احمللي اإلمجايل ر مسامهة مؤسسات النظام املايل يفعد تطو)GDP ( أهم مقوم
- 2007بني عامي الصادرة  الرمسية بياناتالتشري حيث . يف االقتصاد هادور حتليلبين عليه ي
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إمجايل النظام ف :املايل هيكل النظاممفاصل واضحٍ يف إسهامات مختلف التباينٍ الإىل  2010
 2009-2008خالل عامي ناتج اإلمجايل يف المسامهته  يف منو معترب يف الصني حققاملايل 

 همنو متواضع قدرونقطة،  6.2يف بداية الفترة بواقع سجل نقطة مقابل تراجع  38مبعدل جتاوز 
بواقع سجل تذبذب كبري فأما قطاع املؤسسات املالية غري املصرفية . نقطة آخر الفترة 4ــ

 .نقطة 1.2 بـــ قدر ةآخر الفترنقطة وتراجع  7نقطة ومنو قدره  9.4تراجع قدره 
نقطة خالل  31جتاوز  طوال سجل قطاع املؤسسات املصرفية أداء اجيايبلي2008 عامي-

ساهم بقيمٍ عالية يف الناتج ) املصريف وغري املصريف(وجدير بالذكر أنّ كال القطاعني  .2009
يف الناتج نظام املايل إمجايل المسامهة يف املسجلة القيم السلبية  سامهت يف تقييداحمللي اإلمجايل 

 . الزمنية بداية الفترةاإلمجايل 
  2008أداء النظام املايل الصيني قبل األزمة املالية العاملية  :احملور الثاني

  ارتفاع معدل التضخم -أوال
، حيث ارتفع اجتاهاً تصاعدياًذ معدل التضخم ختا يف الصني مع بداية اإلصالحات

 1989 خالل السنوات %27 ،13 ،5 ،3 ،517.ـ) CPI( مؤشر أسعار املستهلك
 %60رتفع أسعار بعض املواد الغذائية حلوايل لتعلى التوايل،  1994و1993، 1991،1992،

 %6و 5 بلغ معدل التضخم  يف أسعار بعض املنتجاتحيث  .6أوائل التسعينات
إلحكام بة رفع مستوى الرقاإىل كاملنسوجات، اهلواتف احملمولة والسيارات ما دفع باحلكومة 

  7.لسيطرة على األسعارا
  2006- 1994تطور معدل التضخم خالل عامي ): 01(البيان 

TradingEconomics.comSource:  
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ونشري هنا  توسط املعتاد،املويف السنوات األخرية شهد معدل التضخم ارتفاعات فاقت 
قل أسعاراً يف السوق إىل أنّ ارتفاع معدل التضخم يؤثر على مكانة الصني على اعتبارها األ

تعويضِ التباطؤ اليت تعتمدها الصني لربامج التحفيزية الحيد من قدرة هذا الواقع العاملية، و
 .االقتصادي، ما يؤثر بالتايل على تراجع توقعات الشركات متعددة اجلنسيات

  خماطر الصرف األجنبي  :ثانيا
 الصرف األجنيبب اطر املالية املرتبطةرسم معامل املخيف تتسبب العوامل املتداخلة التالية 

  8.داخل االقتصاد الصيين
  تشوه سوق العرض والطلب -1

م املصدرين واملستثمرين ما ال يقل عن من جانب الطلب يمن عائدات % 75قد
، حيث تقوم هذه )FX(تداول العمالت األجنبية  العمالت األجنبية للبنوك املعنية بسوق

العرض فال ميلك جانب أما . مالت األجنبية بني بنوك سوق العمالتالبنوك ببيع إيصاالت الع
اختيار مستويات تداول العمالت األجنبية، يف املوردين واملستثمرين وال حىت البنوك احلرية 

سهم عوامل اتساع كما ت. أي أن العرض والطلب ال يعربان عن إرادة املشاركني يف السوق
، FDIتدفق  ،ايد فائض احلسابات اجلارية والرأمساليةتز(معروض سوق العمالت األجنبية 

يف إحداث ثقلٍ كبريٍ على بنك الشعب الصيين  )التدفقات اهلائلة لرؤوس األموال قصرية األجل
العرض والطلب ال ينعكسان بشكل كامل يف مركز تداول و. االستيعا جند أخرياً أنّ عاملي

زء مهم من جلذلك لنقل البنوك الصينية  ، ويعود)CFETS(العمالت األجنبية الصيين 
ذا فان زيادة املعروض هلو ،إىل هونغ كونغ أو إىل السوق السوداء 9عمليات املركز املتوازن

  .احلقيقية لسوقاالنقدي ال تعكس ظروف 
  لبنك الشعب الصينيالتدخل السلبي  -2

ت العرض اختالال :تتمثل يفاملتواصل نتائج سلبية  املركزيبنك التدخل  حدثُي
. املالية استيعاب التدفقاتألجل والطلب يف ظل نظام إلزامية تسوية تداول العمالت األجنبية 

اليوان الصيين إىل الدوالر األمريكي  االلتزام باحلفاظ على استقرار نتائج معدل
)CNY/USD (عالية يف الرقابة ال وأخرياً ،ظل ارتفاع تركيز الدوالر يف سوق العمالت يف

مالت األجنبية، ما جيعل البنك املركزي غري قادر على حترير تعامالته خارج سوق الع
  10.املتكررة يف سوق العمالت العمليات
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  تقلبات سوق األسهم  :ثالثا
التقلبات النتشار الفساد والتالعب يف التداول لعدم وجود قانون كامل هذه تعود 

مللكية الدولة جلزء كبري من افة إض ،1999وموجز ينظم سوق األوراق املالية حىت عام 
، وبالتايل فمصاحل املتداولة يف السوق املايل ثلثي األسهم األوراق املالية اليت متثل ما قدره
عدم متتع املستثمرين  إىل جانبغري حممية،  ستكون الشركات املدرجة  واملستثمرين

  11.والشركات بالكفاءة الالزمة
  01/2007 -01/1990يين حتركات سوق األسهم الص): 02(البيان

Source:TradingEconomics.com   

عامي  بنيسعار األسهم يف الصني وهونغ كونغ ستويات العامة ألوبتتبعنا مل
جند أا ارتفعت بسرعة كبرية مقارنة ببعض األسواق املالية العاملية، إالّ أنّ  2007و1992

، و 2005ع مرة أخرى بعد سنة االرتفا و 1992اخنفضت عدة مرات بعد ماي فيها األسعار 
وارتفاع احتياطي العمالت  اليوان،ذلك نتيجة فائض السيولة الناتج عن توقعات رفع قيمة 

يف حني وصلت األسعار ألعلى مستوياا يف . إدراج عدد جديد من الشركاتو األجنبية
تصل ل 2003ومارس  1998على الرغم من تراجع احملزونات مرتني خالل أوت  2007اكتوبر

 2007.12للذروة يف أكتوبر 

  خماطر القطاع البنكي   :رابعا
سنعتمد يف حتليلنا ملخاطر القطاع البنكي على تتبع حتركات نسبة رأس مال البنك 

إضافة لتطور معدل القروض  Bank Capital/Asset Ratio(،13(إلمجايل األصول 
حيث مت  ،املعطيات ذلت الصلةشري بداية لبعض ن و .املمنوحة والودائع لدى البنوك الصينية
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لتتوىل املهام التنظيمية لبنك  2003سنة ) CBRC(تأسيس جلنة تنظيم املصارف الصينية 
تم بقضايا كفاية هي بذلك والصني الشعيب وتشرف على فصل صنع السياسات وتنفيذها 
املركزي على ليتركز عمل البنك رأس مال وإعادة هيكلة القطاع املصريف يف ممارساته العملية، 

رغم من نقل مهام اإلشراف على املؤسسات املالية وعلى ال .السياسة النقديةاملرتبطة بقضايا 
املسيطر على األوضاع املالية  واملؤثرة  السلطةمثل ال يزال يالصيين أن بنك الشعب  للجنة إالّ

  .والنقدية يف االقتصاد

  2007املؤسسات البنكية سنة  أداء -1
من إمجايل األصول املصرفية % 50ول البنوك األربعة األكرب يف الصني بلغت نسبة أص 

، وتعترب مسامهة األوراق املالية للبنوك التجارية حالياً األكثر ديناميكية يف القطاع 2007اية 
  . 2007اية سنة مع % 18إىل % 14املصريف الصيين، حيث ارتفعت حصتها من 

  2000/2007ك إلمجايل األصول نسبة رأس املال البنو): 03(بيان

.   TradingEconomics.comSource:   

  إمجايل أصول القطاع البنكي  -2
 52.6 هبلغت موجودات حيث رافق ازدهار االقتصاد الصيين منو سريع للقطاع املصريف،

-2003خالل الفترة بني عامي  %17.5قدر بـ عدل منووفق مب 2007اية عام  تريليون يوان
2007.  
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  ، مليار يوان2007-2003إمجايل أصول القطاع البنكي الصيين ): 04(البيان

Source: China Banking Regulatory Commission.  

تريليون يوان وإمجايل القروض غري  40.1بلغ إمجايل الودائع  2007 سنة اية و مع
 .التوايلعلى % 13.1و% 16.1تريليون يوان بزيادة قدرها  27.8 إىل ما قيمة املسددة

  .، مليار يوان2007- 2003تطور القروض و الودائع البنكية ): 05(البيان

Source: People's Bank of China. 

  خماطر سوق العقارات :خامسا
   -:عرف سوق العقارات يف الصني عدد من التطورات اليت جنملها يف احملطات التارخيية التالية 

قبل عملية اإلصالح عبئاً  )عاماً 28(ملوظفيها سكنات  نظام الرعاية االجتماعية وتوفريمثل   §
تأسس لت مسحت احلكومة لغري املوظفني بتملك العقارات، 1978على احلكومة، أواخر عام 
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باعت  1987ويف سنة . مبناسبة افتتاح سوق 1980 شركة بيجني للتطوير العقاري سبتمرب
 ةبعد ثالثو. أول مزاد علين يفحكومة تشنجن حقوق استخدام األراضي للتطوير العقاري 

بعد سنة من ذلك أول صندوق ادخار  لتحتضنسنوات وضعت شنغهاي خطة إصالح 
  14.مركزي يف الصني

§   ما استدعى إصالح نظام السكن،  1993-1992حدثت أول طفرة عقارية بني عامي
 ميويف السنة املوالية أطلق جملس الدولة مشروع سكين جديد سAnju Project15 وفري لت

زيادة حادة يف االستثمار العقاري، حيث بلغ لسكنات بأسعار معقولة لسكان احلَضر ما أدى 
 1993-1992 بني %124.9و %93.5 معدل منو االستثمارات يف األصول الثابتة يف العقار

حددت  كما يف املشروع %20رين املسامهة بـــ طلبت الدولة من املطو و. على التوايل
من  %15-3على أساس التكاليف األساسية فقط، أما األرباح فتحصر بني  أسعار السكنات

  16.األسعار بشكل ملحوظ تراجعيف و إىل حد كبري أرباح املشروع، ما ساهم 
تقدمي نتيجة سوق العقارات  عاتسوانتهى العمل بنظام الرعاية االجتماعية  1998سنة   §

ازداد التوسع العمراين  2000عام  وبعد ،ارتفاع متوسط الدخولوقروض الرهن العقاري 
  17.يف املدن الكربى بسبب ارتفاع التعداد السكاين خاصةوالطلب على السكن 

 تأثري األزمة املالية العاملية على أداء النظام املايل  :احملور الثالث

  18 -:لألسباب التالية و يعود  :تعمق ارتفاع معدالت الضخم: أوال
 .ضعف احملاصيللية ارتفاع أسعار املواد الغذائ §
ارتفاع الطلب الذي فاق اإلمدادات الغذائية والقروض املصرفية اليت قدمت لتحفيز  §

  .االقتصاد الصيين جراء األزمة املالية العاملية
  . 2010 -2008 بني عامي %24بنسبة ي املعروض النقدمنو  §
 .ئتمانارتفاع أسعار الوقود و فرض قيود على االستثمار الذي أدى إىل نقص اال §
يف تقلبات أسعار الصرف، ارتفاع أسعار بعض السلع أساساً املتمثلة : العوامل الدولية §

  .األساسية والغذائية باإلضافة لالضطرابات األخرية يف العامل العريب
منيت األسواق املالية العاملية خبسائر كبرية جراء األزمة  :التأثري على السوق املايل :ثانيا

، وهذا راجع بالدرجة األوىل اً، إال أن سوق املال الصيين كان األكثر استقراراملالية العاملية
. األوروبيةوباألسواق العاملية، رغم الترابط بني أسعار األسهم اآلسيوية  هاعدم ترابط أسعارل
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حيث يعاين  19،البيانات سكون سلسلة ل يةلسوق املالية الصينللقيم املالية اتشري اختبارات و
  .قيم سوق األسهم يوحي بعشوائية ضعف الكفاءة املالية ما  سوق منال

نسبة رأس املال البنكي إلمجايل األصول  عرفت :التأثري على أداء القطاع البنكي :ثالثا
بلغ و ،2008عدم استقرار رغم التحسن املسجل سنة و بعد األزمة املالية العالية تذبذبات

تريليون  14.3تريليون يوان ما يعادل  94.3 إمجايل موجودات القطاع البنكي داخل الصني
كانت ثالث بنوك صينية ضمن قائمة اكرب  2008مع اية جانفي و .2010دوالر اية عام 
   .،يف البنوك الثالث %4القروض املتعثرة اقل من  ةنسب وسجلت مخسة بنوك عاملية

  .2008 للبنوك العاملية لسنةالقيمة السوقية ): 20(اجلدول
 )مليار دوالر(القيمة السوقية  اسم البنك الترتيب

1 China Industrial and Commercial Bank 277.51 

2 Bank of America 195.93 

3 HSBC Holding 176.79 

4  China construction bank 165.23 

5 Bank of China 165.09 

6 JPMorgan chase 159.62 

7 Citigroup 140.70 

8 Wells Fargo 112.37 

9 Banco Santander 109.86 

10 Mitsubishi UFJ Financial 105.41 

Source: Bloomberg tv. 

  التأثري على سوق العقارات :رابعا
مدينة  18 بذلك لتشهد 2007سنة  %5 إىل حدود العقارات السكنية بلغ معدل منو

 بنحو ململوكة املباعةنسبة األراضي ا، كما ارتفعت منواً سلبياً يف قطاع العقار 70من أصل 
وأسعار املنازل املبنية حديثاً مبعدل  %7.6مدينة بنسبة  سبعنيبيع يف الأسعار وارتفاع  24.7%
 لتعاود االرتفاع يف 2007لتشهد األسعار استقراراً نسبياً يف النصف األول من  20،8.2%

  .االرتفاع يف شهر نوفمربهذا تباطأ مث جوان  وأكتوبر  شهري
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 2008أن البيانات تشري إىل أن الصني استثمرت سنة  ات السلبية إالّورغم املؤشر
 %20.9يف تنمية العقارات مبعدل منو سنوي  )دوالرمليار  437( يوانتريليون  3.058إمجايل 

ويف ذات السنة تلقت الشركات الصينية  ،)مجايل استثمارات تطوير العقارإل 72.2%(
بزيادة قدرها  )مليار دوالر 545(تريليون يوان  3.8146 العقارية من صناديق رأس املال إمجايل

 103.7( مليار يوان 725.7، مبا يف ذلك القروض احمللية اليت سجلت 2007عن سنة  1.8%
 تريليون يوان 1.5081سجلت األموال اخلاصة يف حني ، %3.4بزيادة قدرها  )مليار دوالر

قروض الرهن العقاري الشخصية ، أما %28.1 سنوي قدره بنمو )مليار دوالر 215.5(
  .%29.7بتراجع قدره  )مليار دوالر 51(مليار يوان  357.3فسجلت 
لتزايد  إضافة ،لك تراجع املبيعات نظراً لعدم القدرة على تامني السيولة النقديةذرافق و

عمليات الشراء مرتفعة  نتيجة التكاليف اإلمجاليةو ارتفاع الديون من الشركات العقارية 
واجهت العديد من املشاريع خماطر مالية  بعدها ومع اخنفاض األسعار، 2007سنة  السعر

    21.عملياتالخنفاض السيولة وصعوبة مرافقة ال
  التدابري والظروف املساهمة يف احلد من تأثري األزمة العاملية :احملور الرابع

 الداخلية الظروف أهم واليت اعتمدا احلكومة الصينية نستعرض يف ما يلي أهم التدابري 
  -:يف النظام املايل حلد من تفاقم املخاطر املالية ايف  اليت سامهت

  ارتفاع معدل التضخم  :أوال
قام البنك املركزي الصيين باعتماد تدابري للحد من ارتفاعات معدالت التضخم و ذلك   §

و ، 2011 و أفريل 2010أكتوبر  شهري بنيمتتالية ربع مرات ألرفع أسعار الفائدة بداية ب
 المتصاصالبنكية  الودائعمن % 20 بواقع) االحتياطي القانون(البنوك  احتياطينسبة  رفع

  22.كمية األموال املتاحة لإلقراض و للحد من السيولة الزائدة
لمواد الالزم لدعم من خالل تامني  رفع األسعارللحد من باشر يف السوق املتدخل ال  §

 .2010الغذائية يف نوفمرب 
لسلطات احمللية لرفع احلد األدىن من األجور واختاذ إجراءات صارمة ضد املكترتين ا دعوة  §

   .واملضاربني
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  خماطر الصرف األجنبي :ثانيا
ولغرض ختفيف حدة املخاطر املرتبطة بالصرف األجنيب عمدت احلكومة الصينية           

من  رئة يف أسعار الصرف األجنيبعلى التأثري يف الضوابط املالية ذات العالقة بالتغيريات الطا
   :خالل 
  .الفائض التجاري ارتفاعرفع قيمة اليوان الصيين من خالل منع  §
 .االستثمار األجنيب املباشر ستقرار يف تدفقاتاالحتقيق  §
املضاربات، ورفع أسعار الفائدة  عن النامجة قصرية األجل رؤوس األموال اتتدفق تعزيز §

 23.على الودائع بالعملة الصينية
األوىل بواقع  2012خفَّض البنك املركزي نسبة االحتياطي اإللزامي لدى البنوك مرتني عام  §

للبنوك الكبرية  %19.5، حددت بـ 18/05والثانية ابتداًء من  02/ 24نقطة مئوية يف  0.5
خنفاض األموال املستحقة لصرف العمالت األجنبية الاستجابة للبنوك األصغر،  %17.5و

 24.و االئتمانألجل احتواء من
  تقلبات سوق األسهم  :ثالثا

باألسواق العاملية وهذا  تداولهساهم يف استقرار السوق املايل الصيين عدم ترابط أسعار 
ويف هذا السياق اختذت الصني مجلة من  ،زيادة ترابطها بعد األزمة املالية اطالقاً ال ينفي
  -: يف هاأمه ساهم يف تعزيزها بعض الظروف اليت نذكر  التدابري
جلنة تنظيم بتدخل تلبية قواعد صندوق النقد الدويل باستعادة ثقة املستثمرين العمل على   §

، املسجلة التداول إجراءات صارمة ضد مشاكل فرضل) CSRC( املالية الصينية األوراق
  25.االستثمار يف أسهم الشركات املدرجةلتشجيع واحلد من القروض غري القانونية و

هم أغلبية املستثمرين يف سوق األوراق الصينية  ظروف التداول، فنجد أنأما بالنسبة ل §
يقتصر استثمار األصول  حيث الالزمة، ال ميكن لألجانب االستثمار حبريةفحمليني مستثمرين 

 .فقط األجنبية على املستثمرين الصينيني احملليني
هده األسواق املالية أما الظروف اخلارجية فال ميكن أن تكون بذات االرتباط الذي تش  §

صغري نسبياً ذات تأثري  األكثر تطوراً فنجد أن احملددات اليت تفرضها الضوابط األجنبية تعترب
، وهو املنهج اليت تعتمده الصني تحرير الكلي للمعامالت الرأمساليةالعن عدم باألساس وناتج 

 26.تدرجيي و مدروس منذ بداية اإلصالح و القاضي بضرورة إحداث انفتاح اقتصادي  مايل 
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  خماطر القطاع البنكي :رابعا
باإلضافة إىل ما سبق، ميكن اإلشارة إىل عامل أساسي ساهم يف ختفيف آثار األزمة  

. املالية العاملية على القطاع البنكي الصيين و املتمثل يف حجم املسامهة األجنبية يف القطاع
 الصني قطة فاصلة يف تاريخ قطاعكان مبثابة ن 11/12/2006تاريخ وجدير بالذكر أن 

 ليبلغاملصريف، حيث أزيلت مجيع القيود التجارية واجلغرافية املفروضة على البنوك األجنبية، 
 منحاجز انتقال األزمة  مبثابةمن إمجايل القطاع، وهو  %2إمجايل أصوهلا خالل عام واحد 

 .الصنيداخل قطاع البنكي إىل الالقطاع األجنيب 
  سوق العقارات خماطر :خامسا

وضع جملس الدولة  )دون احلد من ارتفاعها( دف تعزيز استقرار أسعار السكن
االقتصاد مؤشرات نظر الرتفاع مستوى الودائع البنكية وتنامي بالالصيين إجراءات تنظيمية 

  27-:من خاللوذلك الصيين، 
لفائدة على ، حيث رفع البنك املركزي أسعار اصارمةنفذت احلكومة سياسات متويلية   §

  .2007ستة مرات خالل سنة ) القروض العقارية (املرتبطة بالعقار  القروض
 . تنفيذ لوائح خاصة بقروض الرهن العقاري أواخر سبتمرب  §
، %40لعقارات السكنية لتكون على األقل لض الدفعة الثانية من السعر اإلمجايل يفخت  §

 .سعر الفائدة من %10أعلى بـ مبعدل يكون القروض السكنية  وتقدمي
من  %35تضييق فرص احلصول على قروض سكنية كإلزامية تقدمي رأس مال أويل قدره   §

 .مشاريع التطوير العقاري
 .2007توفري سكنات للفئات االجتماعية احملرومة و للعائالت األقل دخالً بداية من أوت   §
ومة بتطوير بدأت احلك 2008منع احتكار األراضي بغرض زيادة املعروض، يف جانفي   §

األراضي غري املستغلة واملهجورة، باإلضافة لسحب األراضي اليت مت شراؤها ومل ينشط فيها 
 .ألكثر من عامني

 .تدعيم الرقابة على السوق العقاري وتطبيق جمموعة من الضرائب العقارية  §
قارات السماح مبشاركة األجنيب يف قطاع العقار ساهم يف منو االستثمارات األجنبية يف الع  §

، ومبعدل منو قطاعي قدره 2007-2006بني عامي  خالل سنة واحدة فقط %107.3مبعدل 
 .خالل ذات الفترة الزمنية مقارنة بباقي القطاعات 13.6%
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 نتائج الدراسة :احملور اخلامس
لقد سامهت جمموعة من العوامل الداخلية واخلارجية يف حفاظ النظام املايل الصيين 

 من رغمعلى ال ،الظروف اليت فرضتها األزمة املالية العاملية يف ظلنسبياً على أداء مستقر 
اليت شهدت الكثري من العوائق املالية  االقتصاديات املتطورة املالية يف نظمةاألب مقارنة تهحداث

ما يبلور مالمح إدارة املخاطر املالية أثناء األزمة، اليت ميكن أن حنكم بنجاعتها وهو ، الكبرية
السيما القطاع مقومات املنظومة املالية العام مع وجود فروق واضحة يف أداء  مستواها يف

  . البنكي والعقاري
ومن بني أبرز العوامل اليت سامهت يف حفاظ الصني على أدائها املايل خالل األزمة 

حنو  توجههاواحلكومة يف النظام املايل والضرييب وامليزانية، إصالحات : العناصر التالية نذكر
ومن املالحظ هنا أن األزمة املالية األخرية  .حتسني نظام سعر الصرف و تعزيز الرقابة املالية

زادت من الضغوط الدولية على االقتصاد الصيين الذي يعول عليه يف احلفاظ على تعايف 
يف  االقتصاد العاملي، إالّ أن تلك الضغوط مل حتل دون استمرار النظام املايل يف تعزيز دوره

  -:حتقيق التنمية داخل الصني وخارجها، نتيجة للعوامل املوضحة أدناه 
يف الوقت الذي عصفت فيه األزمة املالية العاملية باألنظمة املالية العاملية، ورغم نشأة النظام   §

  .ألزمةلعلى تفادي اآلثار الكارثية  تهاملايل الصيين إال انه ميتع حالياً ببنية قاعدية متينة ساعد
 منذ تريليون دوالر أمريكي 3.2 احتياطي النقد األجنيب(إلمكانات املالية الضخمة ا §

 .)2011ديسمرب
يف منت  اكما مت اإلشارة إليه(مرونة و سرعة اإلجراءات اليت قامت ا احلكومة الصينية   §

 ). البحث
 التدرج يف اإلصالحات العميقة، حيث أعلن بنك الشعب الصيين أن فك ارتباط العملة  §

بضوابط مرهون سيكون  الصينية بالدوالر األمريكي وربطها بسلة من العمالت الرئيسية
 .العالقة بني التجارة واالستثمار مع حتديد جمال تعومي العملة الصينيةحتكمها 
وضعت الصني اعتبارها كامالً من املنتجات عالية املخاطر فقد  :التحوط من املخاطر املالية  §

 .ة والديون املضمونة بضمانات إضافيةمثل الرهون العقاري
من  جتمع بني عمالت رئيسية النقد األجنيب إنشاء حافظة عمالت متنوعة الحتياطياا من  §

، للتحوط من املخاطر عمالت بعض االقتصاديات الصاعدة إىل إضافةبينها الدوالر، اليورو 
 .اليت أصبحت دد العمالت الرئيسية من حني آلخر

يف كبح و إىل حد كبري تح القطاع املايل على االستثمارات األجنبية أسهم التدرج يف ف  §
 .الذي من شانه نقل األزمة املالية عرب قنوات العدوى املالية اآلثار املترتبة على الترابط املايل
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اعتماد خطط جتريبية قبل اعتماد أي مسامهات أجنبية، حيث استكملت الصني خطتها   §
 بشكل قانوين املكتسبةكات األجنبية باالستثمار حمليا بعملتها الوطنية التجريبية للسماح للشر

 .يف اخلارج 
أداء استقرار االقتصاد الصيين والذي لعب دوراً أساسياً يف توازن  كما ال نغفل مسامهة  §

 .القطاع املايل
زمة ارتكز على و أخرياً ميكن القول بان إدارة اخلاطر املالية يف النظام املايل الصيين أثناء األ

  : ثالثة ضوابط أساسية
  ترابط مكونات املنظومة املالية و استقرار املؤشرات املالية املرتبطة ا؛ -
  االرتباط غري الكامل بالعوامل و املتغريات املالية اخلارجية ؛ -
 . فاعلية التدابري املتخذة نتيجة ملا سبق من ضوابط -
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  :االختصارات

A ABC   Agricultural Bank of  China 
B BOC Bank of  China 

 
 

C 

CBRC China Banking Regulatory Commission   
CETS China Exchange Trading System  
CFETC China Foreign Exchange Trading Center 
CITIC China International Trust and Investment  
CNY Chinese Yuan 
CSRC  China Securities Regulatory Commission 
CPI Consumer Price Index 

F FDI Foreign Direct Investment 
FX Foreign Exchange 

G GDP Gross Domestic Product 

 ICBC       Industrial and Commercial Bank of China 
IMF   International Monetary Fund 

P 
PBOC  People’s Bank of  China 
PCBC  Construction Bank of  China 

R RCCs  Rural Credit Cooperatives 

S 

SAFE   China's State Administration of Foreign Exchange 
SHSE Shanghai Stock Exchange 
HKSE    Hong Kong  Stock Exchange 
SZSE  Shenzhen Stock Exchange 

T TICs    Trust and Investment Corporations   

U 
UCCs    Urban Credit Cooperatives 
USD USA Dollar 
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اآلثار الكمية خللق منطقة تبادل حر أورومتوسطية على االقتصاد 

                                                    منوذج التوازن احلسابي العام لالقتصاد اجلزائري: اجلزائري

   *قدال زين الدين  / د
  اجلزائر –جامعة مستغامن 

Résumé: 
L’Algérie avais signé à Valence le 22 avril 2002 l’accord 

d’association avec l’UE après une grande hésitation et elle est entrée en 
vigueur en novembre 2005, pour un objectif de création d’une zone de libre 
échange, à travers le démantèlement tarifaire et non tarifaire des 
importations dans un délai limité année 2017 (aspect économique de 
l’accord). Il y a des économistes optimistes qui sont pour l’accord euro 
méditerranéen et ils voient que cet accord comme une opportunité et une 
source de développement, et il y a d’autres économistes pessimistes qui 
sont contre cet accord a cause ces points négatifs projetés. 

L’objectif principal de ce travail est d’étudié l'impact quantitatif de la 
création d’une zone de libre échange euro méditerranéenne sur l’économie 
algérienne à travers un modèle d’équilibre générale calculable (MEGC) 
puis on va simuler les différentes scénarios de l’ouverture commercial dans 
le cadre du partenariat euro méditerranéen.  

On a conclus que cet accord va produire quelques résultats négatifs 
sur l’économie algérienne par la diminution des recettes de l’étatà traversle 
démantèlement tarifaire et le déficit de quelques entreprises algérienne, 
comme il va produire quelques résultats positifs à travers la baisse des prix 
des produits importés en provenance de l’UE. 

  :مقدمة
اإلحتاد األورويب على مناقشات مع بلدان جنوب احلوض املتوسط من خالل أقبل 

 28إىل  27اليت أفرزا حماضرة برشلونة من و إمضاء اتفاقيات الشراكة األورومتوسطية
  . 1995نوفمرب 

 2001ديسمرب  19اإلحتاد األورويب يف و اختتمت مناقشات الشراكة بني اجلزائرو      
مث دخلت  2002أفريل  22الشراكة بعد تردد كبري بفالنسيا يف بربوكسل مث أمضت عقد 

                                                 
املايل   .علوم التسيري جامعة مستغامنو اضر بكلية العلوم اإلقتصادية، التجاريةأستاذ حم* 

zgueddal@yahoo.fr  
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اليت تفرض عليها و ، دف االندماج يف السوق األورومتوسطية2005حيز التنفيذ يف نوفمرب 
الغري و خلق منطقة التبادل احلر عن طريق نزع كافة احلواجز التعريفيةو حترير التجارة اخلارجية

 2017فيها مت االتفاق على إنشاء منطقة التبادل احلر سنة و دةالتعريفية للواردات يف مدة حمد
حتقيق الرفاهية و ، كل هذا له غاية لرفع عجلة النمو االقتصادي)البعد االقتصادي  لالتفاق(

  .اإلجتماعية
سلبيات عقد الشراكة األورومتوسطية ، فمنهم و أراء اإلقتصادين حول إجيابيات اختلفت    

  .البعض األخر أيده إلجيابياته و لسلبياته املتوقعة من استنفر هذا العقد
ما هي اآلثار :وانطالقا مما سبق ميكن صياغة إشكالية املوضوع يف السؤال اجلوهري التايل

  اجلزائري؟ االقتصادأورومتوسطية على  الكمية خللق منطقة تبادل حر
متزج بني البعد  اليت تتطلب احملاكاة عن طريق مناذجو لتحليل هذه السياسة التجارية

هذا يف إطار و البعد االقتصادي اجلزئي حىت على مستوى القطاعات،و االقتصادي الكلي
مناذج  املبادالت التجارية، سنقوم بالنمذجة عن طريقو حماسيب  يظهر كافة التدفقات املالية

  .MEGCالتوازن احلسايب العام 
نظام من املعادالت الغري  الذي هو عبارة عنو EGC ونظرا لصعوبة حل هذا النموذج 

يتطلب طرق حل رقمية متقدمة على الكمبيوتر، ) معادلة يف منوذجنا 436اليت تعادل (خطية 
حلل النموذج، باإلضافة إىل متثيل خمتلف   MATLABلدى قمنا بالربجمة عن طريق برنامج 

  . سيناريوهات اإلنفتاح التجاري عن طريق التعريفة اجلمركية
الكمي هلذا االنفتاح التجاري على اإلحتاد األورويب سوف نقوم يف البداية من أجل التحليل 

من مث عرض خمتلف أثار املترتبة عن اتفاق الشراكة و القتصاد اجلزائري MEGCببناء منوذج 
  .خمتلفة اليت ختص االنفتاح التجاري تلسيناريوها تمع اإلحتاد األورويب وفق عدة متثيليا

  سابي العاممنوذج التوازن احل: أوال
أا نظام من املعدالت الغري خطية دف إىل "نعرف مناذج التوازن احلسايب العام على 

الطلب ملختلف و تشبيه تصرفات األعوان االقتصادية عن طريق التخصصات الكاملة للعرض
الكميات و الذي حيل عند أسعار هذه األخرية....) السلع، اخلدمات، العوامل(األسواق 

  .1"املناسبة
متيزت يف بداية األمر بالترابط الداخلي إلطارها امليكروإقتصادي، توضح العالقات املتواجدة 

هذا اهليكل ... املستهلكني، املنتجني، اإلدارات: بني األعوان يف تصرفام التعظيمية
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املشاكل املتعلقة بتخصيص و االقتصادي اجلزئي هو مطبق لدراسة الظواهر املاكروإقتصادية
  .2داملوار
لبناء منوذج التوازن احلسايب العام البد من توفر قاعدة معطيات حماسبية إلقتصاد بلد قيد    

شكل حماسيب يظهر التدفقات الدورية "هي مصفوفة احملاسبة االجتماعية حيث أا و الدراسة
، فهي تستجيب للمتطلبات اإلحصائية 3"جزئي –االقتصاد الكلي و يف املستوى الوسطي

لتوازن احلسايب العام بعرضها منوذج حماسيب أكثر مرونة، الذي بإمكانه أن يوضح لنماذج ا
خالل السنوات األخرية، حىت البلدان  .4استعمال الدخل يف املستوى القطاعيو توزيع

كنموذج و كوسيلة للربجمة االقتصاديةو إىل درجة كبريةMCS الصناعية قد اهتموا بـ
و لبناء هذه األخرية تتطلب إجراءات  التصنيف .5دين خمتلفةإلدماج اإلحصائيات املتعلقة مبيا

  ).ال نتطرق إليها يف هذا البحث(والتفكيك 
  :يلي مبا وكملخص ملراحل بناء هذا النوع من النماذج نقوم    
 عملية توزيع الدخلو اليت تضم خمتل األنشطة اإلنتاجيةو بناء مصفوفة احملاسبة االجتماعية -1
بعدها نقوم بالتأكد من جتانس قيمها، كي تصبح و ة إىل املبادالت التجاريةاإلنفاق باإلضافو

  مؤهلة لعملية النمذجة،
األنشطة و كتابة خمتلف املعادالت اليت تظهر خمتلف تصرفات لألعوان االقتصادية -2

  خمتلف التوازنات االقتصادية،و ةاإلنتاجي
  تطبيق قاعدة ولراس إلرجاع النموذج حلقي، -3
  اليت تتطلب برجمة احلاسوب،و عن تقنية حل النموذج البحث -4
بتحليل النتائج املتحصل  بعدها نقومو إدخال التمثيالت املراد دراستها على النموذج -5

  .عليها جراء تغيري يف سياسة اقتصادية معينة

 ورهانات الشراكة األورومتوسطية التبادل احلر:ثانيا

  :سياسة التبادل احلر -1
أنه وسيلة تنظيم لعالقات التجارة الدولية من طرف دول ال تضع "احلر نعرف التبادل 

املوجهة لبيعها أو حتويلها داخل احلدود الوطنية بنفس و أي عائق على دخول السلع األجنبية
أما إنشاء منطقة التبادل احلر فيدخل .6"القواعد اإلدارية للمنتجات الوطنيةو الشروط اجلبائية

 .القتصادية الدوليةضمن مراحل التكتالت ا
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  ):بعد نظري(مربرات التبادل احلر •
متكن أنصار التبادل احلر من توضيح أن حترير املبادالت التجارية يؤدي من الناحية 

أي عن (إىل جممل العامل، فعن طريق التوازن اجلزئي و االقتصادية إىل فوائد سواء للبلد احمللي
الذين و ميكن توضيح الذين هلم فرص النجاح) فائض املنتجو طريق تقنية الفائض املستهلك

سيخسرون من ذلك، باإلضافة إىل مستوى الرفاهية الناجتة عن إلغاء احلواجز التعريفية أي 
  .اجلمركية

فالتبادل احلر يتيح فوائد لالقتصاد الوطين، بذلك يقدم اإلمكانية النظرية لكي يتمكن الراحبني "
هذا املربر ميكننا من القول أن التبادل احلر و ايفبتحقيق الربح الصو من تعويض اخلاسرون

  .PARETO"7حيقق األمثلية مبعىن 
الطلب و ، أين هيكل العرض)الغري العادية(لكن السؤال املطروح، ماذا عن احلاالت اخلاصة 

  ال يكونا يف حالتهم العادية أي غري مرنني؟
ري فماذا عن املدى الطويل أين باإلضافة إىل هذا التحليل الذي خيص اآلثار على املدى القص

  يكون هناك إعادة ختصيص املوارد املتاحة وفق املزايا النسبية اليت يتمتع ا االقتصاد؟
اليت هي إنتقادات موجهة بصفة عامة إىل كل حتليل اقتصادي و لإلجابة عن هذه التساؤالت
ستوى اجلزئي ، إتنقادات أخرى موجهة القتصاد الكلي على املو جزئي على املستوى الكلي

ينبغي أن نشري مرة أخرى إىل امتيازات النتائج املقدمة من  اتدقاتاالنلتفادي هذه و لدى
  .يف هذا اإلطار EGCطرف منوذج 

  
  :اإلحتاد األوروبيو الشراكة بني اجلزائر -2

اإلحتاد األورويب كان مع شريك اليت تقوم و توقيع اتفاق الشراكة بني اجلزائر إن
اإلحتاد األورويب و ثلثي املبادالت التجارية، اختتمت املناقشات بني اجلزائر بتحقيق حوايل

) Valencia( 2002أفريل  22كما أمضت عقد الشراكة يف  2001باالتفاق يف ديسمرب 
سنة  12، أين يتم خلق منطقة التبادل احلر بعد 2005لكنها دخلت حيز التنفيذ يف نوفمرب 

  2017.8أي يف من دخول حيز التنفيذ هذا العقد

منوذج التوازن احلسابي العام : تطبيق النموذج على حالة الدراسة:ثالثا 
  القتصاد اجلزائريل

  مصفوفة احملاسبة االجتماعية لالقتصاد اجلزائري  -1
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  1998إقتصادية للجزائر سنة  املاكرو MCSمصفوفة  •
  :القتصاد مفتوح حتتوي على أنواع من احلسابات MCSمصفوفة 

  عات،حساب القطا -
 حساب املنتوجات، -
 حساب عوامل اإلنتاج، -
 حساب اهليئات، -
 .استثمار -حساب ادخار -

مثانية حسابات و بالنسبة االقتصاد اجلزائري، قمنا بتصنيفها إىل مثانية حسابات لألسطر
، أربع )رأس املالو العمل(املنتوجات، حساب عوامل اإلنتاج –حساب القطاعات: لألعمدة

  .استثمار-حساب إدخارو )، املؤسسات، الدولة، باقي العاملاألسر(حسابات للهيئات 
  1998امليكروإقتصادية للجزائر سنة  MCSمصفوفة  •

ميكروإقتصادية نقوم بتفكيك وتصنيف بعض احلسابات، عموما MCSلبناء مصفوفة 
حسابات عوامل اإلنتاج باإلضافة إىل باقي العامل، يف إطار بناءنا و حسابات املنتوجات

حساب  27و حساب لألسطر 27لالقتصاد اجلزائري، لدينا  MCSملصفوفة 
 1لألسطر، حساب  1، حساب)رأس املالو العمل(عوامل اإلنتاج  2منتوج، 18:لألعمدة

  .حسابات لباقي العامل 4و ادخار -لالستثمار 1للدولة، حساب  1للمؤسسات، حساب 
اإلطار (يف مجيع املستويات عندما نقوم جبمع املعطيات اإلحصائية على االقتصاد اجلزائري 

النفقات قد و        إرجاعها يف شكل مصفوفة لإليراداتو )القطاعاتو الكلي، اجلزئي
أي ال حنصل على (نتلقى مشكل عدم جتانس املعطيات نتيجة الختالف املصادر اإلحصائية، 

  ).النفقاتو التساوي بني اإليرادات
بعد ذلك نكون و ،R.A.Sا باستعمال طريقة موازنة هذه املصفوفة، قمنو حلل هذه املشكلة

مبعطيات متجانسة صاحلة لعملية النمذجة عن طريق التوازن MCS قد توصلنا إىل مصفوفة 
  .احلسايب العام

  : منوذج التوازن احلسابي العام لإلقتصاد اجلزائري -2
مستوحى من أعمال 9لإلقتصاد اجلزائري هو منوذج ستاتيكي  EGCمنوذج
Shoven10متغري داخلي إضافة  إىل املتغريات اخلارجية  434و معادلة  434على  حيتوي  

 )أنظر امللحق. (الثوابتو
  .لإلقتصاد اجلزائريMEGC و اهليكل التنظيمي الالحق يوضح منوذج 
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  لالقتصاد اجلزائريMEGC اهليكل التنظيمي لنموذج 

 
  إعداد الباحث باالعتماد على النموذج املعاجل: املصدر
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  :  الشراكة األورومتوسطية تسيناريوهامتثيل  •
اإلحتاد و سيناريوهات دف متثيل حمتوى اتفاق الشراكة بني اجلزائر 4لقد اخترنا 

األورويب، جرت العادة لتمثيل مثل هذه االتفاقيات املتعلقة باالنفتاح  التجاري أن تكون 
      خلنا نوع من التجديد متثيالت متعلقة بالتخفيضات املتتالية  للضرائب اجلمركية، لذا أد

  .ذلك عن طريق التغيري يف مرونة اإلحاللو
السلع و ذلك بني الوارداتو املتعلقة باالستهالك )12(تغيري يف مرونة اإلحالل: 1سيناريو

2σNأي(احمللية سواء السلع الوسيطة 
J=   اليت تصبحσN

J=5 ( السلع النهائية) أيσF
f=2  

σFاليت تصبح 
f=5.(  

السلع الداخلية اليت و يري يف مرونة اإلحالل املتعلقة باإلنتاج بني إمجايل الوارداتتغ:2سيناريو
اليت تدل على منافسة )δi* 1.10(اليت تصبح )  δi( ذلك بتغيري يف و تدل على املنافسة القوية

  .  قوية
  ).أي األثر الكلي(معا  2-1السيناريو  دمج:3سيناريو 

  :الشراكة تحتليل أثار سيناريوها •
  ": تغيري مرونة اإلحالل للمستهلكني: "  1ثار السيناريو أ .1
  :من جهة الطلب -أ

  :طلب السلع الوسيطة
نالحظ ارتفاع الطلب على السلع الوسيطة سواء القادمة من اإلحتاد األورويب أو باقي 

هذا ناتج عن تغيري األسعار و العامل ، كما نالحظ استقرارها بالنسبة إلحتاد املغرب العريب،
  .نسبية هلذه األخريةال

من جهة أخرى هذا االرتفاع يف الطلب على السلع الوسيطة اخلارجية حل حمل السلع 
  .الوسيطة الداخلية نتيجة الرتفاع أسعارها

  :الطلب على السلع النهائية
على السلع ) احلكومةو األسر، املؤسسات (نالحظ ارتفاع طلب األعوان االقتصادية 

ذلك نتيجة الستقرار و ،)Rdm,UMA,UE(تلف املناطق اجلهوية النهائية القادمة من خم
  .ارتفاع أسعار السلع النهائية احمللية من جهة أخرىو أسعار استرياد هذه األخرية  من جهة،

هذا االرتفاع يف الطلب على السلع النهائية اخلارجية أدى إىل إحالل هذه األخرية حمل السلع 
  .الداخلية
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  :من جهة العرض -ب
الناتج عن إحالل ) تراجع األنشطة اإلنتاجية(االخنفاض يف اإلنتاج الوطين هذا 

  .الواردات أدى إىل اخنفاض يف القيم املضافة لألنشطة اإلنتاجية
  ).على العموم(كما نسجل اخنفاض يف نسب رؤوس األموال 

  :األثر على ميزان التجاري - ج
من ) باقي العاملو د األورويبخاصة القادمة من اإلحتا(نسجل ارتفاع كبري للواردات 

مما يدل على حدوث عجز كبري ) خاصة املتوجهة حنو باقي العامل(تقلص الصادرات و جهة،
 .يف ميزان التجاري اجلزائري

  :األثر على توزيع الدخول -د
  .نسجل اخنفاض يف دخل رأس املال الناتج عن اخنفاض يف نسب رؤوس األموال -
ألسر رغم ثبات دخل العمل مما أدى إىل اخنفاض ادخار كما نالحظ اخنفاض يف دخل ا -

  ).تراجع يف رفاهية املستهلك(هذه األخرية 
نتيجة لتدهور دخل األسر الناتج عن تدهور القدرة الشرائية بسبب ارتفاع املستوى العام و -

  .بالتايل نشهد عجزا يف امليزانيةو لألسعار تقوم الدولة برفع التحويالت املتجهة لألسر
  ":تغيري مرونة اإلحالل للمنتجني: "  2 وأثار السيناري. 2

 :من جهة الطلب -أ 
  :طلب السلع الوسيطة 

      نالحظ ارتفاع على السلع الوسيطة بنسبة أكثر، الصادرة من اإلحتاد األورويب، 
 زيادا لكن بنسبة أقل من احلالة األوىل ختص باقي العامل، أما القادمة من إحتاد املغرب العريبو

من  ادرياالستأي انتقال (هذا ما يعرف بأثر حتول التجارة و نسجل اخنفاضها أي أثر سليب
، وذلك راجع الرتفاع أسعار هذه )باقي العاملو إحتاد املغرب العريب إىل اإلحتاد األورويب

  ).أي خروجها من املنافسة هلذا النوع من السلع(األخرية مبعدالت كبرية جدا 
األقل من احلالة األوىل، راجع إىل و طلب على السلع الوسيطة اخلارجيةهذا االرتفاع يف ال

  .اخنفاض أسعار السلع الداخلية يف مجيع األنشطة اإلنتاجية
  :الطلب على السلع النهائية

مبعدل أكرب من احلالة األوىل نتيجة و نالحظ ارتفاع الطلب على السلع النهائية
اخنفاضها بشكل طفيف و املؤسساتو ستهالك األسرالستقرار أسعار هذه األخرية بالنسبة ال
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بالنسبة لالستهالك احلكومي، هذا من جهة، كما نسجل اخنفاض األسعار احمللية بالنسبة 
استقرارها بالنسبة للمؤسسات، مما أدى إىل زيادة استهالك و احلكومةو الستهالك األسر

  . للمؤسساتاخنفاضه بالنسبة و احلكومةو السلع النهائية بالنسبة لألسر
  :من جهة العرض -ب 

هذا االخنفاض يف األسعار الداخلية أدى إىل زيادة اإلنتاج الداخلي، كما نالحظ ثبات 
  .أسعار املخرجات من السلع يف األنشطة اإلنتاجية عموما

كما نسجل ارتفاع أسعار القيم املضافة مما أدى إىل ارتفاع يف القيم املضافة يف أغلب 
  .بعض األنشطة الصناعية جراء املنافسة الشديدة اخنفاضها يفو األنشطة

  :األثر على امليزان التجاري  - ج 
  .إن ارتفاع يف القيم املضافة بصفة جمملة أدى إىل ارتفاع دخل عوامل اإلنتاج

حبيث نسجل ارتفاع دخل رأس املال نتيجة الرتفاع كميات رؤوس األموال يف أغلب 
  ).16(األنشطة اإلنتاجية عدى النشاط 

نالحظ ارتفاع دخل األسر نتيجة الرتفاع دخل العمل مما أدى إىل ارتفاع ادخار كما  -
  .األسر

 و كنتيجة لتحسن القدرة الشرائية لألسر الناجتة عن اخنفاض املستوى العام األسعار الداخلية -
هذا لغرض تقليص العجز و اخلارجية، تقوم الدولة بتقليص التحويالت املتجهة لألسر،و

اخنفاض الدخل احلكومي و عن زيادة االستهالك احلكومي للسلع النهائية العمومي الناتج
 .الناتج أساسا عن اخنفاض الضريبة اجلمركة

  )" أي األثر الكلي(معا 2-1دمج السيناريو : " 3أثار السيناريو .3
  :من جهة الطلب -أ 

  :الطلب على السلع الوسيطة
 باقي العاملو اإلحتاد األورويب نالحظ ارتفاع الطلب يف األنشطة اإلنتاجية القادمة من

          )  12إىل  1من ( البعض من الزراعية و اإلستراتيجيةو تضم األنشطة الصناعيةو
 اخنفاضها يف األنشطة املتبقية ، أما القادمة من إحتاد املغرب العريب فنسجل عكس ذلكو
  .اخلدماتيةو زراعيةاخنفاضها يف بعض األنشطة الو ذلك راجع الرتفاع أسعار هذه األخريةو

هذا التغري يف الطلب على السلع الوسيطة راجع إىل اخنفاض أسعار السلع الداخلية يف كل 
  .األنشطة

  :الطلب على السلع النهائية
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هذا راجع لتقلص الطلب مقارنة باحلالة و نسجل اخنفاض طفيف بالنسبة لكل املناطق
اخنفاضها و احلكومةو ية بالنسبة لألسرالثالثة حبيث تسجل ارتفاع الطلب على السلع النهائ

  .بالنسبة للمؤسسات مع بقاء نفس أسعار االستهالك للحالة السابقة
  :من جهة العرض -ب 

اليت أدت و :نالحظ اخنفاض يف أسعار إنتاج السلع احمللية بنسبة أقل من احلالة الثالثة
  .إىل زيادة اإلنتاج الداخلي ، أما باقي اآلثار على العرض فهي مثل احلالة السابقة

  :األثر على امليزان التجاري - ج 
استقرار الصادرات أي عجز طفيف يف امليزان و ارتفاع بسيط للواردات من جهة

  .التجاري
  :األثر على توزيع الدخول -د 

ىل ارتفاع دخل عوامل اإلنتاج حبيث ارتفاع يف القيم املضافة بصفة جمملة أدى إ
  .نسجل نسبة لدخل العمل أقل من احلالة الثالثة نتيجة للفرق يف نسبة العمالة

  .أما دخل رأس املال ارتفع أكثر من احلالة السابقة راجع الرتفاع كميات رؤوس املوال
الذي و لكما نسجل ارتفاع يف دخل األسر أكثر من احلالة الثالثة بسبب ارتفاع دخل العم

  .أدى إىل زيادة ادخار األسر
و كنتيجة لتحسن القدرة الشرائية لألسر الناجتة أساسا عن اخنفاض املستوى العام لألسعار 

     اخلارجية أدى بالدولة إىل ختفيض يف نسبة التحويالت أكثر من احلالة السابقةو الداخلية
 .ئب اجلمركيةذلك لغرض متويل العجز العمومي الناتج عن اخنفاض الضراو

  .األربعة على اإلقتصاد اجلزائري تاجلدول التايل يوضح أثار هذه السيناريوها
  :اآلثار الكلية -ه 

حيمل بعض التكاليف لالقتصاد و االتفاق يتيح  بعض املزايا حيث تبني لنا أن هذا
  :اليت تتمثل أثارها الكلية يف و اجلزائري

  .الشرائية أي رفاهية املستهلكهذا راجع لزيادة القدرة و زيادة االستهالك -
مما أدى إىل اخنفاض األسعار الداخلية من أجل البقاء (اخنفاض طفيف يف مستوى اإلنتاج  -

  .بالتايل أثر انكماشي عامو )يف املنافسة
نتيجة الخنفاض األجور جراء األنشطة اإلنتاجية على ) بطالة(اخنفاض يف مستوى العمالة  -

  .يض أسعارهاذلك من أجل ختفو اتكاليفه
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  .ثبات الصادرات أي حدوث عجز يف امليزان التجاريو زيادة الواردات -
  .ارتفاع دخل األسر الناتج عن ارتفاع دخل احلقيقي للعمل -
 MEDAالدولة بالرغم من املساعدات املالية يف إطار برنامج  لاخنفاض يف مدا خي -
  ).على شكل تقليص التحويالت لألسر(تقليص نفقاا و
  

  *ج السيناريوهاتدول نتائج
 3نسبة تغیر سیناریو 2نسبة تغیر سیناریو  1نسبة تغیر سیناریو معطیات القاعدة 
QN 718,920743500000000 0,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 
Xp 999,187821888885000 0,000000000000000 0,000000000004913 0,000000000001293 

MNue 779,054149426551000 32400221977,181700 
000000000 0,000000000263796 -0,000002944005056 

MNuma 0,004328061220666 0,000000000000000 0,000000000201094 0,000000000201094 

MNrdm 3895276,11282724000 
0000 

580317333106824000, 
000000000000000 -0,000005435660365 -0,000003074314923 

DN 286,112731666667000 0,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 
Lab 22,528888888888800 0,000000000000000 0,000000000004914 0,000000000001293 
K 245,911111122849000 -0,000002419260887 0,000001209686489 0,000000028424082 
PDN 1,000000000000000 0,000000001252558 -0,000001309219454 -0,000000031386238 
PMNue 1,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 

PMNuma 180000,897656192000 
000 

32400225410,707900 
000000000 0,000000000087073 -0,000002944181747 

PMNrdm 0,000200000393999 -1,000010832304770 -0,000001031277617 -0,000006337274077 
PD 1,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 
Exue 99,729184668811300 0,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 
EXuma 16,613776777777800 0,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 
Exrdm 498645,923344058000000 -0,999900046650338 0,000000000000000 0,000000000000000 
D 833,049648833333000 0,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 
PV 1,000000000000000 -0,000000000000010 0,000000001123178 0,000000000026927 
PQN 1,000000000000000 0,000000000000003 -0,000000663307339 -0,000000015901629 
PX 1,000000001134850 0,000000000000000 -0,000000001139768 -0,000000001136148 
Tax 12,522780654156400 0,000000000000000 0,000000000000050 0,004379029403681 
R 1,000001209647350 0,000002419328485 -0,000002418137710 -0,000001238602284 
PDF 1,000000000000000 0,000000000000010 -0,000000000000026 -0,000000000000001 
QF 3746,373433000000000 0,000000000000000 0,000000000000007 0,000000000000000 
MFue 0,083655348245217 2,000000020182150 0,000000002441551 -0,000000006507581 
MFuma 0,013942558040870 2,000000020182160 0,000000000614773 -0,000000006551370 
MFrdm 0,041827674238265 2,000000020182160 0,000000002441560 -0,000000008307657 
DF 3281,621503000000000 -0,000000000000023 0,000000009980797 0,000000000239272 
PMFue 1,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 
PMFuma 1,000000003662320 0,000000000000000 0,000000000000000 -0,000000003574520 
PMFrdm 1,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 
PQF 1,000000000000010 -0,000000000000365 0,006291316551825 0,016951171627610 
SAV 4771,800000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000 -0,000000000009992 
YL 405,519999999999000 0,000000000000000 0,000000000000360 0,000000000000106 
YM 6959,000000000000000 -0,000000040000259 0,000000020017258 0,000000000479882 
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YK 4426,399999999990000 -0,000000660715633 0,000000330640403 0,000000007926500 
GR 7822,999998000000000 0,000000000000000 -0,000000004189778 -0,000000000100442 
CSAV 3791,345272000000000 -0,000000239024643 0,000000119614550 0,000000002867650 
TCG 7063,853485006280000 0,000000374615624 -0,000000187468035 -0,000059970908986 
HSAV 174,667611000000000 -0,000000040000261 0,000000019849456 0,000013677406969 

  رقم بعد الفاصلة لدقة احلسابات، باإلضافة إىل أخذ متوسط نتائج املتغريات يف التحليل االقتصادي 15أخذنا *
  خامتة

   يبقى التساؤل بالنسبة للجزائر يف االندماج من عدمه يف الفضاء األورومتوسطي  مل
 ذا االندماج خاصةإمنا التساؤل املطروح يف ظل هذا توجه العاملي اجلديد هو كيفية تسيري هو
أخرى سلبية أكيدة تتطلب من اجلزائر رفع حتدي حقيقي يعين و أن هلذا االندماج أثار إجيابيةو

  .إما االندماج أو التهميش
بعدها أردنا إعطاء بعض االقتراحات للتقليص من اآلثار السلبية املنتظرة عن طريق 

  :االقتراحات التالية
يف الطلب ملواجهة العجز العمومي الناتج عن االخنفاض يف اجلزائر مدعوة اليوم للتحكم أكثر 

اإليرادات اجلمركية سواء بالتخفيض يف النفقات العمومية أو الرفع من اإليرادات غري أن 
تقليص نفقات بنسبة كبرية تسبب أثار اجتماعية ثقيلة باإلضافة إىل تأثريها على اخنفاض 

النسيج الصناعي االقتصادي حتضريه للمنافسة  نفقات االستثمار اليت تعترب ضرورية لتأهيل
  .األوروبية

و بالتايل جيب التركيز أساسا على تعديل النظام اجلبائي للتمكن من تعويض اخلسارة اجلبائية 
  .النامجة عن نزع احلواجز اجلمركية

اليت كانت تتحملها على و بينما تعمل اخلصخصة على ختفيض األعباء على ميزانيات الدولة
  .مساعدات للمؤسسات العموميةشكل 

املؤسسات الذي من األحسن أن يوجه و من جهة أخرى سجلنا ارتفاع نسب ادخار األسر
لالستثمار اخلاص وهنا نشري إىل دور املؤسسات املالية الستقطابه عن طريق سياسة أسعار 

  .الفائدة
العمومي حبجة قلة  كما نشري إىل قلة املساعدات املالية اليت هي غري كافية لتغطية العجز

  .االمتصاص
 كما نالحظ أن هذا االتفاق أدى إىل ميش املبادالت مع إحتاد املغرب العريب بدرجة كبرية،

بالتايل أدى إىل حتول التجارة باألخص إىل و هذا راجع الرتفاع األسعار النسبية هلذه األخريةو
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ل احلربني أعضاء إحتاد املغرب اإلحتاد األورويب، لذا نشري إىل ضرورة إنشاء مناطق للتباد
  .العريب خاصة أا متللك فرصا كبرية إلمكانية التكامل

من الناحية الديناميكية التفاق الشراكة إىل إمكانية حدوث نتائج إجيابية بفعل و كما نشري
 حسن العمل املرتبطة بالسياسات املرافقة هلذا االتفاق يف هذه الفترةو اانتقال التكنولوجي

الية، إضافة إىل تشجيع االستثمار األجنيب خللق ديناميكية تقلص من اآلثار السلبية االنتق
  .املنتظرة إلنشاء منطقة تبادل احلر
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  النموذج معادالت: امللحق
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.املعدالتو املتغريات الداخلية ، اخلارجية ، الثوابت  
  :ملتغريات الداخليةا

.السلع الوسيطة املركبة:  QNj 
Xj :املخرجات من السلع. 

MNUE :السلع الوسيطة املستوردة القادمة من اإلحتاد األورويب. 
MNuma :السلع الوسيطة املستوردة القادمة من إحتاد املغرب العريب. 
MNrdm  :السلع الوسيطة املستوردة القادمة من باقي العامل. 

DNj :لع الوسيطة احملليةالس. 
Li :كمية العمل. 
Ki :كمية رأس املال. 

PDNi :سعر السلع الوسيطة احمللية. 
PMNUE :سعر السلع الوسيطة املستوردة من اإلحتاد املغرب العريب. 

PMNuma  :سعر السلع الوسيطة املتوردة من إحتاد املغرب العريب. 
PMNrdm :املسر السلع الوسيطة املستوردة من باقي الع. 

PDi :سعر السلعة احمللية. 
EXUE :املتجهة حنو اإلحتاد األورويبو الصادرات من السلع. 

EXuma :املتجهة حنو إحتاد املغرب العريبو الصادرات من السلع.  
EXrdm :املتجهة حنو باقي العاملو الصادرات من السلع.  

Di :السلع احمللية. 
PVi :سعر القيمة املضافة. 

PQNi :لوسيطة املركبةسعر السلع ا. 
PXi :سعر املخرجات من السلع. 
Tax :إمجايل الضرائب على املخرجات. 

R :سعر الصرف 
PDFf  :سعر السلع النهائية احمللية. 

QFf :السلع النهائية املركبة. 
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MFUE :السلع النهائية املستوردة من اإلحتاد األورويب. 
MEuma :لعريبالسلع النهائية املستوردة من إحتاد املغرب ا. 
MFrdm :السلع النهائية املستوردة من باقي العامل. 

DFf :السلع النهائية احمللية.  
PMFUE :سعر اإلستراد للسلع النهائية القادمة من اإلحتاد األورويب. 

PMFuma: سعر اإلستراد للسلع النهائية القادمة من إحتاد املغرب العريب. 
PMFrdm :باقي العامل سعر اإلستراد النهائية القادمة من. 

PQFf :سعر السلع النهائية املركبة. 
S :االدخار الكلي. 

YL :دخل العمل. 
YH :دخل األسر. 
YK :دخل رأس املال. 
GR :الدخل احلكومي. 

CSAV :ادخار املؤسسات. 
TCG :التحويالت القادمة من الدولة لألسر. 

HSAV :األسر رادخا.  
  :املتغريات اخلارجية

Ēi :الصادرات الثابتة.  
PWSEi :السعر العاملي. 

PWEi: السعر العاملي. 
ri: رأس املال ةمرد ودي. 

W :األجر االمسي. 
DINTij  :عرض السلع الوسيطة. 
DFINif :عرض السلع النهائية. 

PWMNi :السعر العاملي للسلع املستوردة الوسيطة. 
PWMFi :النهائية ةالسعر العاملي للسلع املستورد. 

THG : الدولة لألسرحتويالت قادمة من. 
HTAX :الضريبة املباشرة على األسر. 
CTAX :الضريبة املباشرة على املؤسسات. 

GE :اإلنفاق احلكومي. 
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GSAV :االدخار احلكومي. 
FSAV :االدخار اخلارجي. 

I :إمجايل االستثمار. 
THR :التحويالت اخلارجية لألسر. 

PEXUE :سعر التصدير لإلحتاد األورويب. 
PEXuma :صدير لإلحتاد املغرب العريبسعر الت. 
PEXrdm :سعر التصدير لباقي العامل. 
  :املعدالتو الثوابت

  .إلمجايل الواردات):  CES(دالة مبرونة إحالل ثابتة 
αi  :ثابت سلمي. 
δi  :حصة الواردات ضمن السلع املركبة. 
σi  :مرونة اإلحالل للسلع املركبة. 
ψj :حصة السلع الوسيطة ضمن املخرجات.  
  .للواردات من السلع الوسيطة):  CES(لة مبرونة إحالل ثابتة دا

αN
J  :ثابت سلمي.  

δN
J :حصة السلع الوسيطة املستوردة الوسيطة ضمن السلع الوسيطة املركبة. 

σN
J :مرونة اإلحالل للسلع الوسيطة. 

  .للواردات من السلع النهائية): CES(دالة مبرونة إحالل ثابتة 
αF

f :ثابت سلمي.  
δF

f :حصة السلع الوسيطة املستوردة ضمن السلع النهائية املركبة.  
σF

f: مرونة اإلحالل للسلع النهائية. 
  .للصادرات اإلمجالية): CES(دالة مبرونة حتول ثابتة 

αF
f:ثابت سلمي.  

γT
i :حصة الصادرات ضمن املخرجات من السلع.  

σT
i :مرونة التحول للصادرات.  

ηi :مرونة الطلب على الصادرات.  
  .) COBB-DOUGLAS(الة اإلنتاج من النوع د

λI :ثابت سلمي.  
αi :مرونة الطلب على رأس املال. 
Bi :مرونة الطلب على رأس املال.  
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Wi :ثابت لتغريات األجر. 
bij :حصة طلب السلع الوسيطة ضمن إمجايل الطلب الداخلي. 
bif :حصة طلب السلع النهائية ضمن إمجايل الطلب الداخلي. 

  .للصادرات حسب االجتاه):  CET(نة حتول ثابتة دالة مبرو
Areg  :ثابت سلمي.  
σexr :مرونة التحول للصادرات حسب املناطق. 

ηex
UE  :مرونة الطلب على الصادرات إىل اجتاه األورويب. 

ηex
uma :مرونة الطلب على الصادرات إىل اجتاه املغرب العريب. 

ηex
rdm : العاملمرونة الطلب على الصادرات إىل باقي.  

  .للواردات من السلع الوسيطة حسب املناطق): CES(دالة مبرونة إحالل ثابتة
Breg  :ثابت سلمي. 

σM N :مرونة اإلحالل للسلع الوسيطة املستوردة. 
ηMN

UE :مرونة الطلب على الواردات من السلع الوسيطة القادمة من اإلحتاد األورويب. 
ηMN

uma :الوسيطة القادمة من إحتاد املغرب العريب مرونة الطلب على الواردات للسلع. 
ηMN

rdm :مرونة الطلب على الواردات من السلع الوسيطة القادمة من باقي العامل.  
  .للواردات من السلع النهائية حسب املناطق): CES(دالة مبرونة إحالل ثابتة

Creg :ثابت سلمي.  
σM F: مرونة اإلحالل للسلع النهائية املستوردة.  

ηMF
UE: رونة الطلب على الواردات من السلع النهائية القادمة من اإلحتاد ألورويبم.  

ηMF
uma: مرونة الطلب على الواردات من السلع النهائية القادمة من إحتاد املغرب العريب.  

ηMF
rdm :مرونة الطلب على الواردات من السلع النهائية القادمة من باقي العامل.  

  املعدالت
Txi :لى املخرجاتمعدل الضريبة ع. 

tH :معدل الضريبة املباشرة على األسر.  
SH  :معدل ادخار األسر.  
dh :رأس املال ةحصة األسر من مرد ودي. 
tf :معدل الضريبة املباشرة على املؤسسات. 

dk :معدل االدخار املؤسسات.  
i :املنتوجات.  
J : 18(األنشطة اإلنتاجية.(  
F : 3(األعوان االقتصادية.( 
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بعض املؤشرات االقتصادية  ة يف متويلسالمياإلأهمية الصكوك 

                                                 - حالة التجربة املاليزية إىلارة اإلشب - للتنمية املستدامة
                                                             

   *بدروين هدى/أ                                                                         
   * قوريش نصرية /د      

  اجلزائر – الشلفجامعة 

Résumé: 
SUKUK islamiques, est considéré comme le plus important producteur 

de la finance islamique, en tant que produit, qui a réalisé une présence et un 
développement inégalée de la finance islamique dans les marchés financiers 
internationaux, d'où l’émettre du SUKUK  islamique à atteindre des milliards 
de dollars au niveau mondial sans limité seulement aux pays musulmans , 
mais plutôt dans les pays occidentaux aussi bien, et à-il devenu un rôle 
important dans le financement des grands projets économiques et des projets 
d'infrastructure dans le but de financer le développement durable grâce à sa 
capacité à mobiliser l'épargne, et de diriger des projets de développement et 
l'utilisation d'une répartition équitable du revenu national comme une 
introduction pour financer le développement durable,  

Et l'expérience malaisienne est parmi les premier pays islamiques et 
occidentales dans l’émettre des SUKUK  islamique et les utiliser à des fins 
de financement des infrastructures et des projets de développement durable.  
Mots-clés: instruments (SUKUK) islamiques, le financement pour le 
développement durable, mobilisation de l'épargne, en dirigeant des projets de 
développement. 

  :مقدمة
ة أمهية بالغة يف هذه املرحلة من تطور الصناعة املالية سالميتكتسي صناعة الصكوك اإل

من  %15بنسبة جتاوزت  سالميتعد من أهم مكونات النظام املايل اإل ألاة، سالمياإل
  ميسالاإلواحدة من أهم أدوات التمويل  ة املصدرة عامليا، كما تعدسالمياألصول املالية اإل

                                                 
 : مايل  التجارية وعلوم التسيري جامعة الشلفو أستاذة مساعدة قسم أ بكلية العلوم االقتصادية *

houda_bedrouni@yahoo.fr 
 التجارية وعلوم التسيري جامعة الشلفو بكلية العلوم االقتصادية أستاذة  حماضرة* 
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ملصادر متويلية مستمدة من الشريعة  سالمياإلاليت استطاعت أن تسد حاجة اتمع و
 يف نفس الوقت تعد بديال مناسبا للسندات التقليدية املقترنة بفوائد ثابتة،و ة الغراء،سالمياإل
ة إال أا أصبحت إسالميدول و ملؤسسات إصدارعلى الرغم من أن هذه األداة بدأت كو

        كذا اخلصائص و ذلك لتعدد أنواعهاو ة عاملية موازية للسندات التقليديةأدوات مالي
  .الضوابط اليت تتميز او

لكل نوع من أنواع و ضرورة ملحة،و إسالميحتقيقها واجب و إن متويل التنمية املستدامة
اليت تشمل أثره الفعال يف حتقيق التنمية املستدامة و ة دوره يف منو االقتصادسالمياإلالصكوك 

مع و ةسالمياإلمتمثال بالصكوك  سالمياإل االستثمارمع انتشار و مجيع جوانب االقتصاد،
الصكوك  -املخاطر اليت يتعرض هلا املستثمرون فان األمل كبري يف أن تلعب هذه األداة

  .حتقيق التنمية املستدامةو الناجع يف متويل االقتصادو دورها الفعال -ةسالمياإل
   :سةالدرا أهمية

ة أن تلعبه يف سالمياإلتنبع أمهية هذه الدراسة من الدور الكبري الذي ميكن للصكوك 
ات االستثمار إىلتوجيه املوارد و تعبئة املدخراتو متويل التنمية املستدامة من خالل حشد

       دية اليت من شأا املسامهة يف سد االحتياجات املالية املختلفة ملشاريع التنمية االقتصاو املختلفة
  .بالتايل حتقيق التنمية املستدامةو

   :اإلشكالية
ة سالمياإلبروز الصكوك و من جهة، سالمياإلتمام العاملي بالتمويل االهيف ظل بزوغ 

منو ملحوظ يف صناعتها و ة اليت أفرز تطبيقها عن تنوعسالمياإلكأحد أهم الصيغ التمويلية 
حتقيقها ملردود اجيايب يف خمتلف و د انتعاشهاخالل السنوات األخرية، السيما بعد أن تأك

املشاريع االقتصادية املسامهة يف حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة من جهة أخرى، نطرح 
  : كال التايلاإلش

  لتنمية املستدامة؟املؤشرات االقتصادية لة يف متويل سالمياإلما هو دور صناعة الصكوك 
      نتائج ختدم الدراسة،  إىلئلة فرعية تسمح بالوصول و يندرج حتت السؤال الرئيسي، أس

  :هيو
     خصائصها و ة كبديل شرعي من حيث مفهومهاسالمياإلماذا نعين بصناعة الصكوك -
  مميزاا؟و أنواعهاو
  أهم أهدافها؟ ما هيو ماذا نقصد بتمويل التنمية املستدامة-
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ية االستثمارورها يف متويل املشاريع دو ةسالمياإلمزايا آلية عمل صناعة الصكوك  ما هي-
  التنموية املستدامة؟

  ة مباليزيا من متويل التنمية املستدامة؟سالمياإلهل سامهت التطبيقات املعاصرة للصكوك -
  :الفرضيات

الدراسة مت صياغة فرضيات تنسجم مع موضوع البحث، اليت  إشكالية إىلاستنادا  
هلذا ينطلق البحث من خالل طرح و خالهلا،استخالص النتائج من و سيجري اختبارها،

  :الفرضيات التالية
  .ة بديال شرعيا للسندات التقليديةسالمياإلتعترب الصكوك -    
توفري املوارد املالية لتغطية االحتياجات املالية املتعلقة يقصد بتمويل التنمية املستدامة -    

  .ملستدامةبإقامة مشروع اقتصادي معني من شأنه حتقيق التنمية ا
ية االستثماربشكل اجيايب يف متويل خمتلف املشاريع و ةسالمياإلتساهم صناعة الصكوك -    

  .اليت دف لتحقيق التنمية املستدامة
  .ة يف متويل التنمية املستدامةسالمياإلسامهت التجارب الرائدة لصناعة الصكوك -    

   :أدوات الدراسةو املنهجية
اختبار مدى صحة الفرضيات اعتمدنا يف دراستنا على و ليةكااإلشعلى  اإلجابةقصد 

تلخيص و املنهج الوصفي التحليلي، كحتمية أملتها علينا طبيعة املوضوع ألننا بصدد مجع
  :قد قمنا باستخدام العديد من األدوات منهاو الوقائع املرتبطة بالظاهرة حمل الدراسة،

مترات اليت تعرضت جلانب أو أكثر من هذا املؤو امللتقياتو االتو تعانة بالكتباإلس-
  .املوضوع

ناقشته و الورشات اليت تناولت موضوع البحثو االضطالع على نتائج بعض الندوات-
  .بكامل مكوناته

  :احملاور التالية إىلقمنا بتقسيم هذه الدراسة  :حمتويات الدراسة
  .مةة بتمويل التنمية املستداسالمياإلعالقة الصكوك  :احملور األول

  .مفهوم متويل التنمية املستدامة :أوال
  .أمهيتها االقتصاديةو ةسالميمفهوم الصكوك اإل :ثانيا
ة يف متويل بعض املؤشرات االقتصادية للتنمية سالميحتليل دور الصكوك اإل :ثالثا

  .املستدامة
ض ة لتمويل بعسالمياإلحتليل جتربة ماليزيا يف اعتمادها على الصكوك  :احملور الثاين 

  .املؤشرات االقتصادية للتنمية املستدامة
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  .ة مباليزياسالميات الصكوك اإلإصدار إمجايلتطور : أوال
  .ة مباليزياسالمييف الصكوك اإل االستثماردوافع  :ثانيا
  .ة لتمويل التنمية املستدامةسالميأسباب اعتماد ماليزيا على الصكوك اإل :ثالثا
  .يل املشاريع االقتصادية مباليزياة يف متوسالميدور الصكوك اإل :رابعا

  .ة بتمويل التنمية املستدامةسالميعالقة الصكوك اإل: احملور األول
عملية و ةسالميحناول من خالل هذا احملور إبراز العالقة املوجودة بني الصكوك اإل

      ستدامة املفاهيم املتعلقة بتمويل التنمية امل إىلذلك من خالل التطرق و متويل التنمية املستدامة،
ة حىت نتمكن من  إظهار الدور الفعال الذي تلعبه سالميكذا املفاهيم املرتبطة بالصكوك اإلو

  :هذا وفق التحليل املوايلو ة يف متويل التنمية املستدامة،سالميالصكوك اإل
  مفهوم متويل التنمية املستدامة: أوال

أو يعمل على حتقيقها من أجل  تنموية يتبعهاو لكل بلد يف العامل سياسة اقتصادية   
ذلك من خالل ختطيط املشاريع و التنمية املستدامة ألفراده،و حتقيق الرفاهية االجتماعية

  .قدراته التمويليةو التنموية املختلفة حسب احتياجاته
  تعريف متويل التنمية املستدامة      / 1

 إجراءاتقدية الالزمة وفق يعرف متويل التنمية املستدامة على أا توفري املبالغ الن 
العامة اليت ختدم األهداف و تطوير املشاريع اخلاصةو فعالة مبا يضمن استدامة دفعو ة ؤكف

  .(1)للمجتمع اإلمنائية
االجتماعية اليت حتفظ و االقتصاديةو كما يعرف أيضا على أنه استدامة متويل املشاريع البيئية

فعالية توجيه و ن طريق كفاءة ضمان تعبئة املدخراتاألجيال الالحقة، عو الثروة للجيل احلايل
البيئية، و        الطاقات املتجددةو ات حنو مشاريع القيمة احلقيقية مثل البنية التحتيةاالستثمار

حل مشكلة توليفة الكساد اليت جتمع بني  إىلفتمويل التنمية املستدامة يهدف بالدرجة األوىل 
تراكم احتياطات كبرية من النقد و النامية،و تصاديات الناشئةاالق إىلنضوب التدفقات املالية 

  . )2(األجنيب
  خصائص متويل التنمية املستدامة/ 2
 مؤشرات موضوعية مرتبطة بالقدرة التنافسية و يقوم متويل التنمية املستدامة على معايري . أ
الفعالية يف تعبئة و الكفاءة التشغيلية إىلالكفاءة التشغيلية للمشروع طال التمويل، باإلضافة و

 .ات حنو ااالت اليت ختدم األهداف التنموية يف اتمعاالستثمارتوجيه و املدخرات
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املالية  األسواقاملقامرات يف و األمن من املخاطر املفتعلة نتيجة املراهناتو اإلستقرار املايل . ب
 يؤثر على خطط الدورات االقتصادية بالشكل الذي الو مقاومة األزمات املاليةو العاملية،
 .استمرارية تنفيذ األهداف اإلمنائيةو التنمية

األهداف سواء من ناحية ختري املصادر املالية و اإلجراءاتالكفاءة التمويلية، مبعىن سالمة  . ت
املشاريع اإلمنائية حمل التمويل على و املرتبطة بامللكية احلقيقية، أو من ناحية األهدافو املتاحة

 .)3(احلقيقية أساس القيمة املضافة
احلقيقي يف املشاريع اإلمنائية ذات  االستثمارجيب أن ميتلك متويل التنمية املستدامة صفة  . ث

 .)4(االقتصادية أو االجتماعية أو البيئية سواءالقيمة املضافة يف اتمع 
 تطبيق نظام األولويات اإلمنائية أثناء ختطيط تنفيذ املشاريع التنموية، منها مشاريع البنية . ج

  .اخل....اإلنتاج النظيف، املشاريع االجتماعيةو التحتية، مشاريع الطاقة
  أهداف متويل التنمية املستدامة/ 3

  :حتقيق مجلة من األهداف أمهها إىلدف عملية متويل التنمية املستدامة    
توجيهها حنو و يف األوراق املالية االستثمارتنمية املدخرات الوطنية عن طريق تشجيع  . أ

 .اعات االقتصادية املختلفة على أسس تنافسية كفؤةالقط
تقليص و ات األجنبية اليت تساعد يف تسريع عملية التنمية املستدامةاالستثمارجذب  . ب

 .اخلارجي اإلقتراضاالعتماد على 
ذلك مبساعدة حكومات الدول على االقتراض من و متويل خطط التنمية املستدامة . ت

اإلسراع مبعدالت و بالتايل تعزيز قاعدة التمويل الذايتو اجلمهور لتمويل مشروعات التنمية،
 .النمو االقتصادي املستدمي لديها

املساعدة يف زيادة مستويات اإلنتاج يف االقتصاد من خالل استدامة متويل الفرص  . ث
الذي و بالتايل رفع مستويات التشغيل،و رفع مستويات اإلنتاج إىلية اليت تؤدي االستثمار

حتقيق مستويات أفضل للدخول سواء على املستوى الفردي أو على املستوى  إىليؤدي بدوره 
 .بالتايل تعزيز الرفاهية االجتماعيةو القومي،

منتجات يف جماالت جديدة  إعداديساعد متويل التنمية املستدامة املؤسسات املالية يف  . ج
     دي الدخل،حمدو إسكانو تشمل الطاقة املتجددة، كفاءة الطاقة، التمويل متناهي الصغر

التنمية املستدامة اللتني تكفال حتقيق نطاق كبري من و يعزز حتقيق قدر متعاظم من الشفافيةو
الصاعدة على التميز يف جمال  األسواقمساعدة البنوك يف و املزايا ألنشطة األعمالو الفوائد
 .)5(املنافسة
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املرتبطة و تنوعةة يعتمد على معدالت املشاركة املسالميالتمويل بالصكوك اإل إن . ح
بالديناميكية االقتصادية احلقيقية، يف حني يعتمد التمويل التقليدي على آلية الفوائد الربوية 
    املسبقة اليت تنمي االقتصاد الومهي الذي ال يرتبط يف كثري من احلاالت باالقتصاد احلقيقي،

بينت و صادية الدورية،التقلبات االقتو لألزمات األساسيةمن مث فهو يعد من بني العوامل و
اليت تقدر و املايل التقليدي حجم اخلسائر يف األصول املاليةو األزمة املالية احلالية للنظام املصريف

  أزمة اقتصادية بدأت حبالة من الركود  إىلحتولت و ألف مليار دوالر، 50بأكثر من 
كفاءا يف استدامة و ةسالميعرب الصكوك اإل سالميقد ظهرت أمهية التمويل اإلو الكساد،و

   التنمية من خالل ربط االقتصاد احلقيقي باالقتصاد املايل يف احتواء األزمات املالية 
 .الدورات املرتبطة او االقتصاديةو
  املؤشرات االقتصادية للتنمية املستدامة           / 4
 : مجايلنصيب الفرد من الناتج احمللي اإل .أ  

ي حيث يقيس مستوى اإلنتاج لقوة الدافعة للنمو االقتصادات ايعد املؤشر من مؤشر
الكلي وحجمه ومع أنه ال يقيس التنمية املستدامة قياسا كامال فإنه ميثل عنصرا م مها من 

 .عناصر نوعية احلياة
  :مجايلالناتج احمللي اإل إىل االستثمار إمجايلنسبة  .ب 

ول الثابتة االقتصاد كنسبة مئوية األص إىلويقصد ذا املؤشر اإلنفاق على اإلضافات 
 .اإلنتاج إىل االستثمار، حيث يقيس نسبة مجايلمن الناتج احمللي اإل

     :مجايلرصيد احلساب اجلاري كنسبة مئوية من الناتج اإل .ج
مؤشر رصيد احلساب اجلاري درجة مديونية الدول ويساعد يف تقييم قدرا مع  یقیس

 إىلر بقاعدة املوارد من خالل القدرة على نقل املوارد حتمل الديون، ويرتبط هذا املؤش
 .الصادرات دف تعزيز القدرة على التسديد

  :مجايلصايف املساعدة اإلمنائية كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإل .د
النهوض بالتنمية  إىليقيس هذا املؤشر مستويات املساعدة مسرية الشروط اليت دف 

  .مجايلو ير د بصورة نسبة مئوية من الناتج الوطين اإلواخلدمات االجتماعية وه
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  أهميتها االقتصاديةو ةسالميمفهوم الصكوك اإل: ثانيا
  السنة و ة على حترمي الفائدة باعتبارها ربا حمرمة بالكتابسالمياإلتقوم املعامالت املالية 

ة إسالميدوات مالية استنباط أ إىلة سالمياإلاإلمجاع، لذلك سعى مهندسو الصناعة املالية و
تلبية و ةسالمياإلالرحبية للمؤسسات املالية و أبرزها الصكوك خلدمة أغراض إدارة السيولة

لتكون بديال و ة من جهةسالمياإلاخلدمات املالية و احتياجات العمالء املتزايدة للمنتجات
  .شرعيا عن السندات القائمة على الفائدة من جهة أخرى

  ةميسالتعريف الصكوك اإل /1
  :افيما يلي أمهو ةسالمياإلالتعاريف اليت أعطيت للصكوك  تعددت

هي شهادات ميثل كل صك حق ملكية لنسبة مئوية : "ةسالمياإلتعريف جملس اخلدمات املالية 
قد تكون و غريها،و شائعة يف املوجودات العينية، أو جمموعة خمتلفة من املوجودات العينية

  . )6("شاط استثمار معني وفقا ألحكام الشريعةاملوجودات يف مشروع حمدد أو ن
هي وثائق متساوية القيمة متثل :" ةسالمياإلاملراجعة للمؤسسات املالية و تعريف هيئة احملاسبة

حصصا شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو يف موجودات مشروع معني أو نشاط 
بدأ استخدامها فيما و االكتتاب قفل بابو ذلك بعد حتصيل قيمة الصكوكو استثماري خاص
  .)7("أصدرت من أجله

شهادات أو وثائق امسية أو حلاملها متساوية القيمة : "ة على أاسالمياإلكما عرفت الصكوك 
متثل حقوق ملكية شائعة يف أصول أعيان أو منافع أو خدمات أو حقوق مالية أو خليط من 

و بعد استخدام حصيلتها باالكتتاب ها أإصداربعضها أو كلها، حسب شروط معينة عند 
هي قابلة للتداول ما مل متثل و خسائر املوجودات اليت متثلها،و يشترك محلتها يف أرباحو فيها،

ها إصدارتفصل نشرة و ها على عقد من العقود الشرعيةإصداريعتمد و نقدا أو دينا حمصنا،
  .)8("التزامات أطرافهاو حقوق

صكوك  إىلجمموعة من األصول املدرة للدخل غري السائلة  حتويل:" و عرفت كذلك على أا
املالية مع مراعاة ضوابط  األسواقمن مث بيعها يف و قابلة للتداول مضمونة ذه األصول

  .)9("التداول
ة على أا أوراق مالية متثل سالمياإلمن خالل التعاريف السابقة ميكن أن نعرف الصكوك 

ئعة يف ملكية املوجودات أو األصول على اختالفها حصة شاو شهادات متساوية القيمة
 إىلتصدر وفق أحكام عقد شرعي استنادا و موجودة أو سيتم جتسيدها، تدر دخال دوريا
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بدأ جتسيد و حتصيل الصكوكو يراعى يف ذلك عملية االكتتابو ة،سالمياإلصيغ التمويل 
  . ياالستثماراملشروع 

  ةسالميخصائص الصكوك اإل /2
أخرى متتاز ا عن و ة مع غريها من األدوات التقليديةسالمياإلوك الصك تشترك

ميكن توضيح هذه اخلصائص و اتساع رقعتها،و األدوات املالية األخرى سامهت يف انتشارها
  :فيما يلي

ية متثل االستثمارإن الصكوك : الصكوك متثل ملكية حصص شائعة يف املوجودات. أ
ال متثل دينا يف ذمة مصدرها كما و رحبا أو عائدا، ملكية حلصة شائعة يف أصول الشركة تدر

 هذه األصول قد تكون أعيانا أو منافع أعيان أو خدمات،و هو الشأن بالنسبة للسندات،
قد يكون مزجيا و تستثمر حصيلة األموال يف مشروع جتاري أو صناعي أويف شركة استثمارو

 الدعوى على املسؤولني اإلدارينيرفع و كما ملالك الصك احلق يف الرقابة، )10(من كل ذلك
اقتسام أصول و التصرف فيهاو التنازل عن الصكوكو االحتياطاتو احلق يف األرباحو

 .صداراملشروع عند التصفية إال مبا جاء خبالف ذلك حسب نشرة اإل
         تصدر الصكوك بفئات متساوية القيمة حمددة :متثل وثائق متساوية القيمة. ب
ألا متثل حصصا شائعة يف ملكية أيان أو منافع أو خدمات أو يف ، )11( مسجلة عليهاو

تداول هذه و ذلك لتيسري شراءو موجودات مشروع معني أو نشاط استثماري خاص
 .الصكوك

حيث حيددها القانون أو نشرة  :هلا قيمة امسية حمددة االستثمارصكوك . ت
ائعة من الربح يتم اتفاق األطراف أو مكتوبة يف الصك عينه مع حتديد العائد بنسبة ش صداراإل

 . )12(عليها
يتحصل حامل  ):اخلسارة(الغرمو )الربح(الصكوك تقوم على املشاركة يف الغنم. ث

ي على حصة من الربح حسب ملكيته أو حسب ما نصت عليه نشرة االستثمارالصك 
، )13(ةإال كانت شبيهة بالسندات التقليديو ليس على قيمة حمددة معلومة مسبقاو ،صداراإل
يشاركون  ة فمالكو الصكوكسالمياإليف نفس الوقت حسب مبدأ املشاركات لقواعد املالية و

 .اوعليه غرمهيف غنمها 
تصدر الصكوك وفق عقد شرعي حسب صيغ   :الصكوك تصدر وفق عقد شرعي. ج

ختتلف أنواع الصكوك باختالق و ، فكل صيغة يقابلها نوع من الصكوكسالمياإلالتمويل 
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 ضوابط متعلقة بتلك الصيغة أو العقد كاملضاربةو حتكمها أحكامو لصيغة التمويلية،العقد أو ا
 .)14( يقاس على ذلك ما سواهم من العقودو تصناعاإلسو السلمو املشاركةو

نعين بذلك خلو و :ةسالميية مع أحكام الشريعة اإلاالستثماراتفاق الصكوك . ح
ية الشرعية، أي ال تتعامل وفق عوائد مبنية تعامالا من الربا مبعىن نشاطها حالل من الناح

استثمار رؤوس األموال امعة من حصيلة االكتتاب يف هذه  إلزاميةو على معدل الفائدة
إن مل و ة السمحاء،سالمياإلمشاريع استثمارية متوافقة مع مبادئ الشريعة  إنشاءالصكوك يف 

 .)15(احملققة منهاال األرباح و ال تداوهلاو هاإصداريتحقق ذلك فال جيوز 
        :التبعات املرتتبة على ملكية األصول املمثلة يف الصكو حتمل األعباء. خ
 املصاريف املترتبة على ملكية األصول املصككة من أعيانو يقصد بذلك جمموع التكاليفو
 .)16(ليس على املستفيدو التبعات املترتبة عنها، فهي تقع على حامل الصكو منافعو
مل يوجد ضابط حيد من ذلك  ما :قابلة للتداول من حيث املبدأ ماراالستثصكوك . د

 .أو مينعها
اليت و :تصدر من جهة مالكة لألصول أو املنافع أو احلقوق االستثمارصكوك . ذ

 .ليست لالقتراضو تكون ترغب يف تسييلها أو جتميع حصيلتها لالستثمار
ني بالصكوك من حيث زاد اهتمام املتعامل :بديلة للسندات االستثمارصكوك  . ر

 إىلتشكل البديل هلا، فهي باإلضافة و حكومات، فهي بذلك حتل مكان السنداتو شركات
تلبية احلاجات التمويلية املتزايدة أثبتت فعاليتها كأداة و صالحيتها للوساطة املاليةو مرونتها

لسد و   كزيةة مع البنوك املرسالمياإلأداة فاعلة لتعامل البنوك و للتحكم يف السياسة النقدية
هي كذلك تشكل و الشركات لبناء املشاريع بكافة أنواعها،و احلاجات التمويلية للحكومات

 .)17(لاستثمارية الستيعاب فوائض األمواأداة 
  ةسالمياألهمية  االقتصادية للصكوك اإل/ 3

  )18(:اليت ميكن تقسيمها وفق اآليتو ة عدة مزايا للمتعاملنيسالمياإلتوفر الصكوك 
  :ة بالنسبة للمصدر األصليسالميأهمية الصكوك اإل. أ

تساعد عمليات التصكيك يف املواءمة بني مصادر األموال واستخداماا مبا يسهم يف   -
 .تقليل خماطر عدم التماثل بني آجال املوارد واستخداماا

األموال أي حتريرها لتأمني السيولة  إنشاءيضاعف التصكيك من قدرة املنشآت على   -
باإلضافة لتنويع مصادر التمويل متعدد اآلجال . الزمة لتمويل احتياجاا املختلفةال



                                               - باإلشارة إىل حالة التجربة املاليزية  - بعض املؤشرات االقتصادية للتنمية املستدامة أمهية الصكوك اإلسالمية يف متويل
  بدروين هدى.أ+ قوريش نصرية .د

  لعاشرا العدد - ل إفريقياجملة اقتصاديات مشا       96

واملكملة للمصادر التقليدية وبالذات للمنشآت اليت ال تستطيع الوصول مباشرة لسوق 
  .املال

يساعد التصكيك يف حتسني نسبة كفاية رأس املال ألنه عبارة عن عمليات خارج   -
  .امليزانية

يك للمصارف وسائر املؤسسات املالية وغري املالية األخرى إمكانية منح يتيح التصك  -
التمويل والتسهيالت مث حتريكها واستبعادها من ميزانياا العمومية خالل فتـرة قصرية، 

  .وبالتايل فانه يغنيها عن تكوين خمصصات للديون املشكوك يف حتصيلها
 ئتمانية يف البنوك واملؤسسات املختلفةيعترب التصكيك وسيلة جيدة إلدارة املخاطر اال  -

وذلك بسبب أن األصل حمل التصكيك خماطره حمددة، بينما تكون املخاطر اكرب بالنسبة 
  .لنفس األصل إذا كان موجودا ضمن خارطة أصول املنشأة كلها

  .زيادة رأمساهلا إىليزيد التصكيك من قدرة املنشأة على زيادة نشاطها دون احلاجة   -
وذلك . لشركات ومراكزها املاليةالتصكيك يف حتسني رحبية املؤسسات املالية وا يساعد  -

ن عمليات التصكيك تعترب عمليات خارج امليزانية وال حتتاج لتكلفة كبرية يف متويلها أل
  .حتسني النسب املالية للمصدر إىلوإدارا، كما انه يؤدي 

  :ة بالنسبة للمستثمرينسالميأهمية الصكوك اإل. ب
   :تمثل أمهية الصكوك بالنسبة للمستثمرين يف اجلوانب اآلتيةت

ينتج التصكيك أداة قليلة التكلفة مقارنة باالقتراض املصريف وذلك بسبب قلة الوسطاء   -
 .واملخاطر املرتبطة بالورقة املالية املصدرة

وراق تتميز أداة التصكيك بأا غري مرتبطة بالتصنيف االئتماين للمصدر، حيث تتمتع األ  -
املالية املصدرة مبوجب عمليات التصكيك بصفة عامة بتصنيف ائتماين عالٍ نتيجة دعمها 
بتدفقات مالية حمددة عرب هياكل داخلية معرفة بدقة، باإلضافة للمساندة اخلارجية بفعل 
خدمات التحسني االئتماين، وهذا قد ال يتوفر للسندات املصدرة بواسطة مؤسسات 

الشركة ذات  إىل أن مبدأ البيع الفعلي لألصل، من املنشأة إىلإلضافة األعمال األخرى، با
يف هيكل عملية التصكيك يتضمن أن املنشأة املصككة ليس هلا  SPV األغراض اخلاصة

 . احلق قانونيا يف الرجوع الستخدام التدفقات النقدية املتوقعة لألصل حمل التصكيك
          ات املالية األخرىاالستثمارة ببقية ة عوائد أعلى مقارنسالمياإلتعطي الصكوك   -

 .)األوراق املالية احلكومية والسندات ذات اآلجال املتقاربة( 
 .ة تدفقات مالية ميكن التنبؤ اسالمياإلللصكوك   -
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توفر عمليات التصكيك فرصا استثمارية متنوعة لألفراد واملؤسسات واحلكومات   -
  . ة مرحبةسيولتهم بصور بصورة متكنهم من إدارة

  :بالنسبة لالقتصاد الكلي ةسالميالصكوك اإلأهمية . ج
عدة بدائل  ذلك لوجودو ددرجة تعميق السوق املالية بالبالتزيد عمليات التصكيك من   -

 .للمستثمرين من األوراق املالية
 إىلدون احلاجة  GDP مجايلتساعد عمليات التصكيك يف منو الناتج احمللي اإل  -

 .ةاستثمارات إضافي
تساعد عمليات التصكيك يف تقليل درجة سيطرة اجلهاز املصريف كمزود وحيد   -

 .للتمويل
من شأنه أن يوفر مساحة لقيام مؤسسات ترفد هذه  ةسالميالصكوك اإلإن انتشار   -

من هذه املؤسسات قيام و ا وبالتايل تقوي بنيتها التحتيةهل اسيةاألسالصناعة باملدخالت 
، وكاالت التصنيف، خدمات احملاسبة واملراجعة SPV اصةالشركات ذات الطبيعة اخل
وغريها من اجلهات ذات الصلة  االستثمارخدمات بنوك  إىلوالرقابة الشرعية، باإلضافة 

  .بنشاط التصكيك
مسايرة التغريات الدولية احلاصلة يف سوق التمويل بغرض إرضاء املستثمر احمللي بدال عن   -

  .ت يف اخلارج وتأثري ذلك على ميزان العمليات الرأمساليةانتقاله الستهالك هذه اخلدما
إتاحة فرص هائلة لسداد العجز يف موازنة الدولة بتوفريه موارد حقيقية غري مؤثرة سلبا   -

بصورة  اسيةاألسعلى املستوى العام لألسعار، وبالتايل متكينها من متويل مشروعات التنمية 
  .غري مكلفة

قل تقييدا لالئتمان أن تربر تبين الدول سياسات نقدية أمن شأن عمليات التصكيك   -
كرب يف مناخ أفان السياسات التوسعية تعطي ثقة بسبب حقيقية مصادر متويلها، وبالتايل 

  .بالبالد االستثمار
املكثف لعمليات التصكيك وضع أسس البنية التحتية جلعل االقتصاد  تخداماالسمن شأن   -

  .وبأدوات أكثر جاذبيةاملعني مركزا ماليا مرموقا 
ة يف متويل بعض املؤشرات سالميحتليل دور صناعة الصكوك اإل: ثالثا

  االقتصادية للتنمية املستدامة
اجلمهور بأية و ةسالميضرورة ألن يصبح التعامل بني مصدري الصكوك اإل هناك

ة سالميالضوابط اليت تقرها الشريعة اإلو مالئما لألغراض سالميصيغة من صيغ التمويل اإل
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عليه و ة،سالميأن يكون هناك رحبية مناسبة لتلك العمليات موضوع الصكوك اإلو من جهة،
ة يف متويل التنمية املستدامة من خالل حتليل سالميوجب علينا حتليل دور صناعة الصكوك اإل

كذا من خالل اعتمادها و توجيه املشروعات التنموية،و متويلو فعاليتها يف تعبئة املدخرات،
  .ى التوزيع العادل للدخل الوطين يف ذلكعل
  ة  سالميالعوامل املساعدة على فعالية متويل التنمية املستدامة وفق الصكوك اإل/ 1

هناك مجلة من العوامل جتعل من عملية متويل التنمية املستدامة وفق صيغة الصكوك  
  :ة ذات فعالية، نذكر منهاسالمياإل
فرص  إىلبالتوجه  سالمييف عقود التمويل اإل الستثماراالعمل على توفري خربات فنية يف . أ

استثمارية يتوقع هلا توليد قيمة مضافة أعلى متكن من حتقيق عوائد للتوزيع، لذلك جند 
كوادر فنية متخصصة على مستوى عال من و ة تعمل على توفري خرباتسالمياملصارف اإل

ية، مما يتطلب االستثمارحتديد الفرص و تقييم املشروعاتو الكفاءة يف دراسة اجلدوىو املهارة
 االستثماراالنفاق على التنمية البشرية باعتبارها انفاقا استثماريا، ينعكس يف تصويب قرارات 

 .)19(ةسالميالتمويل يف املصارف اإلو
ة، سالميحتري تصنيف الشركات املوارد املالية اليت يتم حشدها باستخدام الصكوك اإل. ب

لذلك من املهم أن يكون حتري دقيق و ياجات التمويلية للشركات،حيث توجه لتوفري االحت
هذا التصنيف يكون و لتصنيف هذه الشركات بالشكل الذي يوفر جدارة تقدمي التمويل هلا،

، مبعىن ال يكون احلاكم فيها هو سالميقائما على معايري تنطلق من قواعد النظام املايل اإل
توليد قيمة و القتصادية، أي الكفاءة يف استغالل املوارد املاليةامنا اجلدارة او املالءة االئتمانية

السلوك و اجلدارة األخالقية، أي مدى االلتزام بقيم األمانة إىلمضافة مالية، باإلضافة 
 .)20(البعد عن الفسادو األخالقي اجليد

آلية  يعمل وفق سالميجند أن نظام التمويل اإل: العمل وفق نظام لتطوير مراكز املعلومات. ت
 ،األسعارو السوقو أوضاع الشركاتو رحبيتهاو يةاالستثمارتوفر املعلومات عن الفرص 

متخذي القرار، حيث تصدر القرارات املالية على  إىلتقدميها و تصنيفهاو حتليلهاو املنافسةو
رفع الكفاءة، هلذا تبدو و هي عملية ضرورية لترشيد القرارو أساس معلومات صحيحة،

ة، ألا سالمياملؤسسات املالية اإلو علومات أكثر ضرورة يف نشاط املصارفامل إىلاحلاجة 
   معلومات دقيقة إىلهلذا فإا حتتاج و تقوم باستثمارات يف القطاع احلقيقي،و تقدم متويال

اليت تتصف و املتعاملنيو اتاالستثماررحبية و األسواقمتجددة باستمرار عن و صحيحةو
  .املستمربتغريها 
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ة يف متويل بعض املؤشرات االقتصادية سالمياب االعتماد على الصكوك اإلأسب/ 2
  للتنمية املستدامة

ة لتمويل املشروعات التنموية سالميأسباب زيادة االعتماد على الصكوك اإلتعود      
  :)21(إىل
ة اليت تواكب احتياجات قطاعات واسعة من سالمياملنتجات املالية اإلو توسع رقعة احللول. أ

 .تثمرين سواء احلكومات أو الشركاتاملس
ة أو من سالميالدعم احلكومي سواء بالتشجيع من خالل القوانني املنظمة للصكوك اإل. ب

ذلك لكوا احدى أدوات و املسامهة يف تغطيتها،و ها بواسطة البنوك املركزيةإصدارخالل 
 .تطوير أسواق املال ذه الدول

 .رة للنفطباألخص يف الدول املصدو زيادة السيولة. ت
 .2001تراكم الفوائض النقدية العربية بعد أحداث احلادي عشر من شهر سبتمرب . ث
 %45ة نتيجة لنموها مبعدالت تتجاوز سالميزيادة حجم الطلب على الصكوك اإل. ج

 .سنويا
 .التعامل او الصكوك إصداراحملاسبية اليت تنظم و وجود الضوابط الشرعية. ح
باألخص يف البلدان اليت ا بورصات تتعامل و التصكيك وجود القوانني اليت تؤطر لصناعة. خ

 .ة السمحاءسالميمبادئ الشريعة اإلو بأدوات مالية تتوافق
 زيادة االحتياج لرأس املال الكثيف لتمويل املشروعات الكربى مثل مشروعات الطاقة. د
 .االعمار العقاري الكربىو مشروعات التشييدو الغاز الطبيعي،و البترولو
غري املسلمني و ة قبوال من قبل املستثمرين املسلمنيسالميالصكوك اإل إصداربة حققت جتر. ذ

 .بسبب عوائدها املرتفعة نسبيا مقارنة باألدوات املالية األخرى
مبا  إجراءااهذه الصكوك تضمن سالمة  إصداروجود هيئات رقابية شرعية ضمن هيكلية . ر

 .مصاحل املستثمرين فيهاو يتوافق
دعم و ة يوفر أدوات مهمة إلدارة السيولةسالميات من الصكوك اإلارصدزيادة حجم اإل. ز

 .الرحبية للمؤسسات سواء املصرفية أو االقتصادية املتعاملة يف هذه الصكوك
ة، حيث تعترب والية سالميات الصكوك اإلإصدارة يف سوق إسالميدخول بلدان غري . س
ا يف بلد غري مسلم حبجم سالميإاألملانية أول ملتزم سيادي يصدر صكا ) أالت-ساكسوين(

الواليات املتحدة خالل و كذلك العديد من الشركات يف بريطانياو مليون يورو، 100
 .مليون دوالر200حبجم  2005السنوات االخرية، جبانب صكوك البنك الدويل يف سنة 
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ة، حيث ميثل هذا السوق سالميجناح النموذج املاليزي كأكرب داعم حلركة الصكوك اإل. ش
 .ة يف العاملسالميات الصكوك اإلإصدار إمجايلمن  %75يل حوا
تأسيس مؤشرات يف بلدان أجنبية لقياس أداء الصكوك العاملية املتوافقة مع الشريعة مثل  . ص

الذي أطلق يف ذروة منو هذه السوق يف سنة و مؤشر داوجونزسييت غروب للصكوك،
2006. 
اخلريي مبا يسهم يف و جتماعيامكانية استخدام هذه الصكوك يف متويل االنفاق اال. ض

يف هذا املقام ميكن أن تسهم صكوك و ة،سالمياستدامة التنمية االجتماعية يف البلدان اإل
 .صكوك اتربع يف متويل االنفاق االجتماعي بصورة كبريةو صكوك القرض احلسنو الوقف

اد بسبب تنامي الرعي املايل يف أوساط املستثمرين سواء على مستوى الشركات أو األفر. ط
    عوامل العوملة املالية  إىل إضافةالدولية، و املالية العربية األسواقسرعة وترية االتصال بني 

أسهمت يف تكوين وعي مايل مناسب  األسبابضعف القيود أمام حركة األموال، كل هذه و
ات ة من شأنه أن يسرع من استجابة املستثمرين ملوجات عمليسالمياإلو يف األوساط العربية

 .التصكيك بصورة مناسبة
جانب توفر  إىلوجود املؤسسات املالية الوسيطة القادرة على القيام بأعمال التصكيك، . ظ

 .الفنية الالزمةو اإلستشارات املاليةو املراجعةو املكاتب اليت تقدم خدمات احملاسبة
  التوزيع العادل للدخل الوطنيو ة يف تعبئة املدخراتسالميدور الصكوك اإل/ 3
  :عالية الصكوك يف تعبئة املدخراتف. أ

جناحها عامليا بشهادة املؤسسات النقدية و ةسالميمع التطور اهلائل للمؤسسات املالية اإل     
ة، تراكمت هلذه املؤسسات أصوال سالمية هلا يف البلدان اإلإسالميالدولية اليت فتحت نوافذ 

األخرى يف ميزانياا السنوية  ات جبانب املوجوداتاالستثمارو التمويلو ضخمة من الذمم
بصورة جعلت العائد على هذه املوجودات يتناقص باستمرار بسبب صعوبة تدوير هذه 

تزامن مع هذه الظروف و تسييلها إلعادة استخدامها استجابة حلاجات العمالء،و األصول
وربا الغربية دول أو خباصة يف الواليات املتحدة األمريكيةو املالية الدولية األسواقتطور يف 

ة سالميلذلك كانت الفرصة مالئمة للمؤسسات املالية اإل (Securitization) حركة التوريق
تطويرها يف و ةسالميعليه ميثل العمل بالصكوك اإلو ية بصورة مثلى،االستثمارلتنويع حمافظهم 

ميثله ذلك من حىت العاملي حجر الزاوية يف هذا السياق، ملا و سالمياإلو النظام املصريف العريب
االحتياجات التمويلية املختلفة، و اتاالستثمار إىلتوجيه املوارد و رفع كفاءة تعبئة املدخرات

  .ةسالميخاصة مع معدالت النمو املرتفعة يف املدخرات على مستوى املصارف اإل
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ة يساهم يف زيادة قدرا على تعبئة سالميذلك أن تعدد أنواع الصكوك اإل إىلضف 
تناسب أوضاعهم مما و تشبع تفضيالمو حيث أا تليب خمتلف رغبات املدخريناملدخرات، 

  .أكرب حجم من املدخرات احملتملة إىلجيعلها أداة فعالة للوصول 
ة يف متويل التنمية املستدامة بالتوزيع العادل سالميدور الصكوك اإل . ب

  :للدخل الوطني
التوزيع غري العادل للتمويل املصريف ميكن تقدير التأثري اهلائل الذي ميكن أن حيدثه   

على هيكل توزيع الدخل القومي يف أي جمتمع، فالتجارب بينت أن كبار العمالء حيصلون 
الثروة، رغم أم ليسوا و بالتايل من الدخلو على النسبة العظمى من التمويل املصريف

القائم  سالميمن جهة أخرى فان نظام التمويل اإلو بالضرورة األكثر كفاءة هذا من جهة،
 إمناو ية،االستثمارالبيوع ال يعتمد على املالءة املالية ألصحاب املشروعات و على املشاركة

بالتايل فهي و خربته،و الثقة يف جدية صاحبهو يعتمد أساسا على جدوى املشروع االقتصادي
  .أفضل الفرص املمكنة تفتح الطريق أمام توزيع أفضل للدخل الوطين حنو

  توجيه املشروعات التنمويةو ة يف متويلسالميدور الصكوك اإل/ 4
ة يف اآلونة األخرية يؤكد قدرا على حشد سالميتطور حجم سوق الصكوك اإل إن 

 الغازو املوارد املالية لتمويل املشروعات التنموية الكربى مثل مشروعات البىن التحتية كالنفط
كذلك لتمويل التوسعات و غريها من املشروعات التنمويةو املوانئو تاملطاراو الطرقو

  .)22(الرأمسالية للشركات
  ةسالمية يف عدد من البلدان اإلسالميات الصكوك اإلصدارحيث تؤكد التجارب العملية إل

يف ذلك حتقيق قيمة و قدرا على متويل املشروعات التنموية الكربى، اإلفريقيةو اخلليجيةو
هلذه الصكوك توجد بعض املعامل البارزة يف التجارب العاملية يف و أكرب لالقتصاد،مضافة 
  : )23(فيما يلي إجيازهاللشركات ميكن و ةسالميالصكوك اإل إصدار

 .مليون دوالر 750املاليزية حبجم " خزانة"صكوك شركة . أ
 .والرمليون د 400للتنمية جدة بقيمة  سالميالصادرة عن البنك اإل االستثمارصكوك . ب
 إدارةة حتت إسالميقامت حكومة ديب ممثلة بدائرة الطريان املدين بالتوقيع مع ستة بنوك . ت

ة حبجم مليار دوالر أمريكي، مت تغطيتها إسالمي إجارةصكوك  صدارإل سالميبنك ديب اإل
 .بالكامل لتمويل توسعة مطار ديب

التأجري،  إعادةع مث قائمة على فكرة البي) شهاب(بنك السودان املركزي إجارةشهادات . ث
 .السيولة فيما بني املصارف إدارةبغرض 
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   هي قائمة على صيغة املضاربة يف حشد املوارد و )صرح(احلكومية  االستثمارصكوك . ج
 .السودان-املراحبة يف جانب توظيف املواردو اإلستصناعو جارةصيغة اإلو
 .مليون دوالر 100البحرين حبجم  االستثمارصكوك مشاركة دار . ح
 .مليارات ريال سعودي 3كوك شركة سابك السعودية حبجم ص. خ
 مليون دوالر 250حبجم  اإلماراتيةلشركة أمالك  االستثمارصكوك . د

 االستثمارباألخص لصناديق و ة،سالميغري اإلو ةسالميات يف البلدان اإلصدارو غريها من اإل
  .غريها من املوجوداتو املعادنو السلعو األسهمة يف سالمياإل

  حتليل جتربة ماليزيا يف متويل التنمية املستدامة: الثاني احملور
  ةسالميباالعتماد على الصكوك اإل 

 ة مباليزياسالمياإلسنحاول من خالل هذا احملور الوقوف على واقع سوق الصكوك   
مدى تأثريه االجيايب على هيكل التمويل املستدام للمشاريع اليت ختدم اخلطط التنموية و

 إىلة مباليزيا مث التطرق سالميتطور سوق الصكوك اإللك من خالل استعراض ذو املستدامة،
ة املاليزية، لنحلل بعد ذلك أسباب اعتماد ماليزيا على سالمييف الصكوك اإل االستثماردوافع 

الدور الذي تلعبه الصكوك  إىلة يف متويل التنمية املستدامة، مث نتطرق سالميالصكوك اإل
ها يف متويل ركذا دوو عض املؤشرات االقتصادية للتنمية املستدامةة يف متويل بسالمياإل

  . املشاريع االقتصادية لتحقيق التنمية املستدامة
  ة مباليزياسالميات الصكوك اإلإصدار إمجايلتطور : أوال

 ة املاليزية نشاطا ملحوظا يف اية القرن العشرين،سالميعرف سوق الصكوك اإل 
ة جعل منها رائدة يف هذا سالميمتنوعة للصكوك اإلو ات خمتلفةارإصدهذا مت عن طريق عدة و

هذا ما و بالعملة احمللية أو األجنبية،و امليدان، سواء للحكومة املاليزية، أو للشركات اخلاصة،
  :يلي سنحاول استعراضه من خالل ما

 الصكوك حسب البلدان إصدار/ 1
 صدارة يف سوق اإلسالمياإلماليزيا قائمة البلدان املصدرة للصكوك تصدرت     

مقارنة بباقي  2012 إىل 2001العدد على طول الفترة املمتدة من سنة و األويل حبسب القيمة
مليار  278.08 إصدارالبلدان األخرى، فهي متثل أكرب سوق للصكوك يف العامل حيث مت 

 يااندونيسو ات، فيما تأيت دول اخلليجصدارمن جمموع اإل %65دوالر أي ما نسبته 
الصكوك لتستمر بوترية  إصداراالنطالقة الفعلية يف  2003شهدت سنة و السودان بعدها،و
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هذا ما يبنه امللحق و مليار دوالر، 102لتبلغ ذروا بقيمة  2012متصاعدة حىت سنة 
ات صدارالشكل املوايل يربز املكانة اليت تتربع عليها ماليزيا من حيث قيمة اإلو ،)01(رقم

  .ك يف العاملالسنوية للصكو
ات السنوية ملاليزيا من الصكوك مقارنة مع باقي الدول صداراإل إمجايل): 01(الشكل رقم

  .2012-2001:خالل الفترة
  مليار دوالر :الوحدة

  
  :باالعتماد على :املصدر

-International Islamic Financial Market, Sukuk report,1st edition, Bahrine,2009 
-Thomson Reteurs, Islamic Finance Gateway, Thomson Reteurs Zawya Sukuk, 
Perceptions and Forecast Study 2012. 

ة ذه الوترية سالميات الصكوك اإلإصدارت على منو دمن بني أهم العوامل اليت ساع
  :املتسارعة جند

ذلك  قد ساهم يفو ة،سالميزيادة تفضيل املنتجات اليت تصدر وفق مبادئ الشريعة اإل-  أ
 .ة فيما بعدإسالميتطوير لسوق مالية و ةسالميظهور البنوك اإل

مما كان له األثر يف زيادة الطلب من طرف  سالميمنو الثروة يف العامل اإل- ب
 .املستثمرين

السيولة الفائضة اليت تبحث عن توظيف يف األدوات املالية املتوافقة مع أحكام - ت
 .آسياو تأتية من بلدان اخلليجة، خاصة تلك املدخرات املسالميالشريعة اإل

 إصدارالقانوين املالئم لتطور و السياسة احلكومية املدعمة بتوفري االطار التشريعي- ث
 .ةسالميالصكوك اإل
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تعترب و وترية اجناز املشروعات اليت سامهت يف زيادة الطلب على أنواع الصكوك،-  ج
أول و ،سالميد اإلهذه نتيجة مباشرة لدعم احلكومة لتصبح ماليزيا مركزا لالقتصا

 .ة يقصدها املستثمرون يف العاملسالميسوق للمالية اإل
  ةسالميالقطاع اخلاص للصكوك اإل إصدار إمجايل/ 2
عرف القطاع اخلاص يف ماليزيا تطورا ملحوظا يف السنوات األخرية، خاصة فيما يتعلق      
هو و ها،إصدارعلى  ة، حيث ساهم بشكل اجيايب يف زيادة الطلبسالميالصكوك اإل إصدارب

  :الشكل التايلو )02(ما يبنه اجلدول يف امللحق رقم
ات القطاع اخلاص املاليزي للصكوك مع باقي الدول حىت إصدار إمجايل): 02(الشكل رقم

  2010منتصف 
  نسبة مئوية: الوحدة

  
  باالعتماد على :املصدر

-Islamic Financial Information Services, available at : 
 www. Islamicfinancialservice.com 

  
 القطاع اخلاص يف العامل، إصدار إمجايلمن  %75و ساهم القطاع اخلاص املاليزي مبا يقارب 

 %25هذا النوع من األدوات املالية، يف حني  إصدارهذا يربز املكانة اليت حتتلها ماليزيا يف و
  .رىدول أخو باكستانو السعوديةو املتبقية تتقامسها االمارات
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     الصكوك حسب العملة إصدار /3
العملة  فقد استحوذتة، سالميباعتبار ماليزيا البلد الرائد يف صناعة الصكوك اإل     

مليار دوالر  260ات العاملية، حيث مثلت ما قيمته صداراملاليزية الرينجت على جممل اإل
 إصدار 1890ات جتاوز إصداربعدد و ،2012سنة  إىل 2001من سنة  %62بنسبة 

الصكوك بعملتها  إصدارماليزيا يف  إليهاهذا يربز املكانة اليت وصلت و خالل نفس الفترة،
ة فعالة، عملت إسالمييرجع مواصلة سيطرة ماليزيا باألساس لوجود سوق مالية و احمللية، 

  .استثمارات تطور ا االقتصاد احمللي إىلالشركات و على حتويل مدخرات األفراد
هي باخلصوص مصدرة من و وك املصدرة بالدوالر األمريكي يف املرتبة الثانيةمث تأيت الصك

 طرف بلدان التعاون اخلليجي، فيما احتلت عمالت بلدان التعاون اخلليجي الريال السعودي
      الريال القطري املرتبة الثالثة بعيدة جدا عن ما أصدرته ماليزيا، مث الرويب األندونيسي، و
  ):03(وضح ذلك من خالل معطيات اجلدول يف امللحق رقمالشكل التايل يو

 إىل 1996ة للصكوك حسب العملة خالل الفترة مجاليات اإلصداراإل): 03(الشكل رقم
  2012سبتمرب 

نسبة مئوية                                                                                             :الوحدة

روبي باكستاني

ي روبي اندونیس

ریال قطري

ي دوالر أمریك

درھم اماراتي

ریال سعودي

رینجت مالیزي

دینار بحریني

عمالت أخرى

    
  :باالعتماد على: املصدر

- Thomson Reteurs, Islamic Finance Gateway, Thomson Reteurs Zawya Sukuk, 
Perceptions and Forecast Study 2012,p63. 
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  ة املاليزية        سالمييف الصكوك اإل االستثماردوافع : ثانيا
من ورائها و يزيني، وفرت احلكومة املاليزيةقصد جذب أكرب عدد من املستثمرين املال  

التصرف حبرية يف و نقل األرباحو مبا يتعلق بتملكو البورصة املاليزية عدة مزايا ضريبية،
من بني أهم الدوافع اليت و أخرى تتعلق بالتنظيم،و ة املصدرة يف ماليزيا،سالميالصكوك اإل

  :فيها نذكر االستثمارو ة املاليزيةسالميالصكوك اإل إصدارسامهت يف زيادة 
  سوق الصكوك  نشاءتوفري الظروف التنظيمية إل/ 1

 ة املاليزيةسالمياخلدمات اليت قدمتها السوق املالية اإلو من بني التسهيالت   
 ة متينة،إسالمياحلكومة املاليزية لزيادة نشاط سوق الصكوك هو توافرها على بنية مالية و
تضيات املرحلة األوىل اليت تعمل على أن تصبح ماليزيا نظم تتماشى مع مقو توفري لقواعدو

  :ذلك عن طريقو ة،سالميمركزا دوليا للمالية اإل
    عملت احلكومة املاليزية منذ الوهلة األوىل على حتسني: معاجلة األمور التنظيمية . أ
 ذلك بإجياد احللول التنظيميةو ةسالميالصكوك اإل إصدارتوفري الظروف املالئمة لتنشيط و

 :)24(كان ذلك من خالل، واملناسبة
      إصدارذلك بتوفري لقاعدة و توفر ماليزيا موعة حلول تتماشى مع أنواع الصكوك، -
 :ـتداول الصكوك تتميز بو

 .ة ميكن الوثوق اإسالميكوا أدوات •
 .تنظيمية متينةو بنية قانونية•
 .ةسالميمبادئ الشريعة اإلو خضوعها ألحكام•
 .املدربةو البشرية املتخصصة توفر الكفاءات•

ة، التأمني سالمياملصارف اإل(ة سالميتوفر ماليزيا على أدوات صناعة البنية املالية اإل -
مما يسمح هلا بدعم سوق ) ةسالمي، السوق املالية اإلسالميالتكافلي، سوق النقد اإل

تسيري  تعمل على سالميوجود عدة أطراف يف النظام املايل اإلو النهوض به،و الصكوك
وتوزيع الصكوك، أو خلق لطلب فعال للصكوك بتوفري موعة واسعة من  إصدار

ات خمتلفة من إصدارالتطوير، مما ساهم يف وجود و املستثمرين باإلضافة لعنصر االبتكار
 .الصكوك

 .ةسالميتسيري املخاطر مثل العقود اآلجلة اإلو توفر ألدوات التحوط -
 .ول يف سوق األوراق املاليةالتداو تسهيل إلجراءات التعامل -
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ماليزيا ملركز معلومات حول السوق املالية املاليزية، على غرار املركز املايل  إنشاء -
 .املاليزي سالمياإل
ة، سالميلسوق خاص بالصكوك اإل إنشاءكان ذلك من خالل و :سوق الصكوك إنشاء . ب

 احلكومات( يتم تداول فيها الصكوك املصدرة حمليا أو من طرف اجلهات اخلارجية
هذه السوق حىت توفر الظروف  إنشاءعملت البورصة املاليزية على و ،)الشركات األجنبيةو

   كذا أسعار تداوهلا لصغارو ات اجلديدةصدارخاصة توفري املعلومات املتعلقة باإلو املالئمة،
ة إسالمياملالية األخرى  األوراقحىت تكون مستقلة عن باقي أسواق و كبار املستثمرين،و

 .كانت أم تقليدية
  معاجلة األمور الضريبية/ 2

ة يف البورصة املاليزية سالميالصكوك اإل إصدارمن األمور اليت ساعدت يف تطوير    
 الوسطاء العاملني يف السوق،و املصدرينو ختفيف األعباء الضريبية بالنسبة لكل من املستثمرين

  :كان ذلك من خاللو
 :ذلك من خاللو :بالنسبة للمصدر . أ

ذلك جلميع الصكوك املصادق عليها من و الصكوك املصدرة من حقوق الطابع، إعفاء -
 .طرف هيئة األوراق املالية

 .2010غاية سنة التقييم  إىلالصكوك  إصدارختفيض الضرائب على مصاريف عقود  -
الشركة ذات الغرض اخلاص يف حالة تصكيك و عدم تطبيق الضريبة على املصدرين -

  ملكية الشركة ذات الغرض اخلاص،  إىلذه األخرية من ملكية املصدر انتقال هلو لألصول،
 .هذا يف حالة موافقة هيئة األوراق املالية على هذه العمليةو

تأجيل يف دفع الضرائب اخلاصة بالضرائب املنخفضة على الصكوك املصدرة حسب صيغ  -
 .2010ذلك حىت سنة التقييم و االستصناعو جارةاإلو املضاربةو املشاركة

ذلك و الصكوك، إصدارختفيض الضرائب على الشركة ذات الغرض اخلاص فيما خيص  -
 ها للصكوك،إصدارهذه األخرية من دفع الضرائب على مداخيلها فقط يف حالة  إعفاءب
قانون الضرائب على املداخيل  إىليف هذه احلالة ال ختضع الشركة ذات الغرض اخلاص و

 .1967لسنة 
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 :ذلك من خاللو :نبالنسبة للمستثمري . ب
ذلك و ،)الرينجيت(من الضريبة على الدخل للصكوك املصدرة بالعملة احمللية إعفاء -

املغلقة النهاية، مجيعهم معفيني من  االستثمارشركات صناديق و بالنسبة لألفراد املقيمني
ضريبة الدخل على األرباح احملققة من الصكوك اليت ميتلكوا سواء كانت صكوك 

مت املوافقة عليها من طرف هيئة األوراق املالية و أو شركات خاصة،) ميةحكو(سيادية
 .املاليزية

و بالنسبة لألفراد الغري املقيمني فهم معفيني من ضرائب الدخل على أرباح الصكوك  -
املوافق عليها من طرف هيئة و احلكومية أو الشركات اخلاصة املصدرة بالعملة احمللية

 .ةاألوراق املالية املاليزي
 .األرباح احملققة من الصكوك املصدرة بالعملة األجنبية من دفع الضرائب إعفاء -
احلاملني للصكوك املصدرة بالعملة و أو املداخيل للمستثمرين الغري مقيمني األرباح -

 .األجنبية يف داخل ماليزيا هي أيضا معفاة من دفع الضريبة
لصكوك املوافق عليها من طرف ذلك يف او وجود حلقوق الطابع عند حتويل الصكوك، ال -

هيئة األوراق املالية املاليزية، كما تتميز ماليزيا بكوا ال تفرض ضرائب على األرباح 
 .الرأمسالية

خاصة بالوسطاء املاليني العاملني  إعفاءاتكما كانت هناك  :بالنسبة للوسطاء . ث
 :من أهم هذه التحفيزاتو بالبورصة،

توزيع الصكوك و ضمان األخطارو داول الصكوكعن الرسوم املستحقة على ت إعفاء - 
 .املصدرة بالعمالت األجنبية يف خارج ماليزيا

 .على ضريبة األرباح املتحصل عليها من الصكوك املصدرة بالعملة األجنبية إعفاء - 
       املبتكرة، و استمرار جمهودات احلكومة املاليزية للترويج للمنتجات اجلديدة إطارو يف 

درين احملليني على طرح اكتتابام يف املنتجات املتوافقة مع أحكام الشريعة لتشجيع املصو
القبول من طرف املستثمرين املسلمني و باألخص يف املنتجات اليت تلقى الترحيبو ة،سالمياإل

على  2003من الشرق األوسط، كما وافقت احلكومة املاليزية يف ميزانيتها لسنة و املاليزيني
 الصكوك صدارحتضري الوثائق الالزمة إلو ية فيما خيص عمليات اهليكلةمنح حتفيزات ضريب

ات اجلديدة من صداركانت هذه التحفيزات موجهة باألساس لإلو هذا ملدة مخس سنوات،و
املهيمنة اليت و ات السائدةصدارهذا للتقليل من اإلو أو املضاربة أو املشاركة، جارةصكوك اإل

  .صكوك املراحبةو تتمثل يف صكوك البيع بثمن آجل
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، على اختاذ عدة تدابري 2004كما جاء تصريح وزير املالية املاليزي فيما خيص ميزانية 
هذا حرصا على أن تكون املعاملة و ة،سالميضريبية لتشجيع استعمال الصكوك املالية اإل
  .الضريبية للسندات التقليدية مشاة للصكوك

اليت كانت و بة من طريق املصدرين للصكوك،عقبة الضري إزالةعملت احلكومة على و هذا،
ة، فكان اهلدف يف هذه املرحلة تشجيع الشركات سالميمنو الصكوك اإلو حتول دون تطوير

ة إسالميصكوك االستصناع، لتجميع األموال الالزمة باستعمال ألداة مالية  إصدارعلى 
  .جديدة
  ل التنمية املستدامةة لتمويسالميأسباب اعتماد ماليزيا على الصكوك اإل: ثالثا

ة يف متويل التنمية املستدامة يليب احتياجاا يف سالمياعتماد ماليزيا على الصكوك اإل إن
متويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بدالً من االعتماد على سندات اخلزينة والدين العام، 

لية، وذلك ألن عمليات وتساعدها يف حتسني رحبية املؤسسات املالية والشركات ومراكزها املا
ة تعترب عمليات خارج امليزانية وال حتتاج لتكلفة كبرية يف متويلها سالميالصكوك اإل إصدار

وإدارا، وتعترب أداة تساعد على الشفافية وحتسني بنية املعلومات يف السوق ألنه يتطلب 
وفر املزيد من العديد من اإلجراءات ودخول العديد من املؤسسات يف عملية اإلقراض مما ي

مشروع استثماري  إنشاءاملعلومات يف السوق، وتعمل على املُسامهة يف مجع رأمسال لتمويل 
من خالل تعبئة موارده من املستثمرين وذلك من خالل طرح صكوك وفق خمتلف صيغ 

ة يف أسواق املال لتكون حصيلة االكتتاب فيها رأس مال املشروع، فهي سالميالتمويل اإل
حلصول على السيولة الالزمة لتوسيع قاعدة املشاريع وتطويرها، وهو اإلجراء الذي تسهم يف ا

وحدات تتمثل يف الصكوك  إىليتم مبوجبه حتويل األصول املالية للحكومات والشركات 
ية طويلة االستثمارة، ومن مث عرضها يف السوق جلذب املدخرات لتمويل املشاريع سالمياإل

ة أيضا على حتسني القدرة االئتمانية واهليكل التمويلي سالمياإلاألجل، كما تعمل الصكوك  
للمؤسسات املُصدرة للصكوك من حيث أا تتطلب التصنيف االئتماين للمحفظة بصورة 
مستقلة عن املؤسسة ذاا، ومن مث يكون تصنيفها االئتماين مرتفعا، وكذلك التمويل 

 للشركة يف البنوك، حيث إن كثريا من ة ال يؤثر يف احلد االئتماينسالميبالصكوك اإل
الشركات العمالقة تكون قد استوفت حدها االئتماين لدى كثري من البنوك احمللية، بل 
واإلقليمية، مما جيعل مهمة احلصول على متويل من الصعوبة مبكان، وعليه فإن حصول الشركة 

 .يدةة يفتح هلا أبوابا ائتمانية جدسالميعلى متويل عرب الصكوك اإل
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إلغاء السندات التقليدية الربوية على أن  إىلدعا عدد من االقتصاديني  املاليزيني  و ألجل هذا
 نشاءة بكل أنواعها من أجل توفري السيولة املالية الالزمة إلسالميحتل حملها الصكوك اإل

وضاع ية يف كل ااالت الزراعية والصناعية واخلدمية، خاصة يف ظل األاالستثماراملشروعات 
املالية غري املستقرة اليت تشهدها عدد من الدول، وضرورة العمل على إتاحة الفرصة أمام 

دية وفقا للمنظور ة ضمن أطر السياسة النقسالميالبنوك املركزية الستخدام الصكوك اإل
ساهم يف امتصاص السيولة، ومن مث خفض معدالت التضخم، وإتاحة الفرصة مبا ي سالمياإل

 .ة إلدارة السيولة الفائضة لديهاسالميات املالية اإلأمام املؤسس

ة  لتمويل التنمية سالميو خري مثال على جناح التجربة املاليزية يف اعتمادها على الصكوك اإل
آفاق التنمية االقتصادية واالجتماعية  إىلاملستدامة وكيف استطاعت أن خترج من دائرة الفقر 

الفكرة هي و مليار دوالر، 100صكوك بنحو  إصداربل هو جتربة رهن مطار كواالملبور مقا
أن العملية ال تنطوي على رهن األصول العامة سواء حلساب مستثمرين أجانب أو حمليني 

الدولية  األسواق إىلالسيما أن الدول عندما تطرح صكوكا سيادية من الطبيعي أن تتوجه ا 
السوق احمللية للحصول على متويل  إىلللحصول على متويل بالعمالت الصعبة وليس التوجه 

 .بالعملة احمللية، ومن مث هناك ضوابط متنع وقوع مثل هذه األصول يف أيد أجنبية
الصكوك مقابل بيع املطار  إصداروما حدث يف عملية  رهن مطار كواالملبور هو أنه مت 

  نفس اللحظةيفسنوات مث توقيع عقد شراء املطار مرة أخرى  10جلماعة محلة الصكوك ملدة 
سنوات، وخالل هذه السنوات  10ملكية الدولة ولكن بعد  إىلإلعادته  بنفس قيمة البيع و

إذا حتققت خسائر يف أي من هذه و محلة الصكوك، إىلالعشر تذهب عائدات تشغيل املطار 
يف اية املدة تقوم الدولة بسداد قيمة هذه الصكوك و السنوات يتحملها محلة الصكوك،

بنفس قيمتها بعد أن تكون قد استخدمت هذه احلصيلة يف بناء مشروعات جديدة و األصحا
هكذا جنحت ماليزيا و االستفادة من فروق التضخم يف األسعار العاملية،و طيلة السنوات العشر

يف تنفيذ العديد من املشروعات العمالقة يف مدى زمين قصري للغاية مما صنع ما يسميه البعض 
  ."املاليزية املعجزة"بـ 
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ة يف متويل املشاريع االقتصادية لتحقيق التنمية سالميدور الصكوك اإل: رابعا
   املستدامة

ة بشكل كبري يف مجع األموال الالزمة لتحريك سالميالصكوك اإل إصدارساهم   
قدمت أداة جديدة الستعماهلا من  1990عجلة التنمية املستدامة مباليزيا، فمنذ ظهورها سنة 

التنموية على و يةاالستثماراحلكومة على حد سواء، لتلبية حاجياا و الشركات اخلاصة طرف
ا للصكوك يتمثل يف القطاع املايل إصدارحد سواء، فاإلحصاءات تبني أن القطاع األكثر 

، %16املناجم بنسبة و مث قطاع الطاقة ، %22، متبوع بقطاع النقل بنسبة %24بنسبة
   لكل قطاع، يف حني قطاعات العقار %10ت استقطبا ما نسبته االتصاالو فقطاعي البناء

قطاعات أخرى و يف كل قطاع،%03صكوك بنسبة  أصدرتاخلدمات و الغازو النفطو
هذا ما يوضحه الشكل املوايل باالعتماد على معطيات امللحق و ،%07حتصلت على 

  ):04(رقم
الصكوك يف ماليزيا خالل  اتإصداراملشاريع االقتصادية املمولة ب ):04(الشكل رقم

  .2012سبتمرب -1996الفترة جانفي 
  مليار دوالر أمريكي :الوحدة                                                                  

  
  :باالعتماد على :املصدر

- Thomson Reteurs, Islamic Finance Gateway, Thomson Reteurs Zawya Sukuk, 
Perceptions and Forecast Study 2013,p65. 

  
  



                                               - باإلشارة إىل حالة التجربة املاليزية  - بعض املؤشرات االقتصادية للتنمية املستدامة أمهية الصكوك اإلسالمية يف متويل
  بدروين هدى.أ+ قوريش نصرية .د

  لعاشرا العدد - ل إفريقياجملة اقتصاديات مشا       112

  )التوصياتو النتائج: (خامتة
  النتائج

  :من خالل ما قدمناه يف هذه الدراسة، ميكن استخالص النتائج التالية
عملية متويل التنمية املستدامة تعىن بضمان استمرارية متويل املشاريع احلقيقية وفق كفاءة  إن 

 .اتاالستثماريهها حنو أفضل فعالية توجو عالية يف تعبئة املدخرات
ة على معيار املشاركة يف نتائج سالمييقوم متويل التنمية املستدامة عرب الصكوك اإل -

برهنت التجارب العملية الشفافية، حيث و ية مع اعتماد الوضوحاالستثماراملشاريع 
            ة أا وسيلة مفيدة لتمويل مشروعات البنية التحتية سالميات الصكوك اإلصدارإل
 .املشروعات التنموية الكربىو
ة، حيث أا أكرب بلد من حيث سالميالصكوك اإل إصدارحتتل ماليزيا املكانة القيادية يف  -

العملة مقارنة بباقي البلدان املصدرة للصكوك، حيث و العددو احلجمو اتصدارقيمة اإل
يف متويل املشاريع االقتصادية ة سالميفعالية الصكوك اإلو برهنت التجربة املاليزية على كفاءة

خري مثال على ذلك و ن شأا حتقيق التنمية املستدامة،مشاريع البنية التحتية اليت مو الكربى
هذه و مليار دوالر،100ة بقيمة إسالميصكوك  إصدارهو رهم مطار كواالملبور مقابل 

اليت هلا و ماعيةاالجتو التجربة ساعدت ماليزيا على جتاوز عدد  من املشاكل االقتصادية
غريها، األمر و متويل مشاريع البنية التحتيةو ارتباط بتمويل التنمية املستدامة كمعاجلة الفقر

 .الذي جعل عدد من االقتصاديني يصفون جناح هذه التجربة باملعجزة املاليزية
، جعل منها تتصدر قائمة الدول يف جمال سالميجناح ماليزيا يف جمال التمويل اإل إن -

قواعد الشريعة و ها على مبادئإصدارتداوهلا، حيث ارتكزت يف و ةسالميالصكوك اإل ارإصد
املعايري و خمتلف القراراتو الفقهيو اعتمدت على التكييف الشرعيو ة السمحاء،سالمياإل

 هيئة احملاسبةو سالميالشرعية الصادرة عن اهليئات الشرعية على غرار جممع الفقه اإل
غريها يف تداوهلا، األمر الذي جعل منها أداة متويل و ةسالميملالية اإلاملراجعة للمؤسسات او

أا ال تنطوي على خماطر كبرية و ة مطلوبة من طرف عدد كبري من املستثمرين خاصةإسالمي
 .مقارنة بأدوات التمويل التقليدية

تدامة حىت تقدم ماليزيا منوذجا ناجحا يف متويل بعض املؤشرات االقتصادية للتنمية املس -
يف  االستثمارة كأداة للتمويل، شجعت على عملية سالميباالعتماد على الصكوك اإل

التسهيالت قصد جذب و ذلك من خالل تقدميها لعدد  من االمتيازاتو ةسالميالصكوك اإل
سوق للصكوك  نشاءمنها توفريها للظروف التنظيمية إلو أكرب عدد من املستثمرين املاليزيني

توفري الظروف املالئمة لتنشيط و ل معاجلة األمور التنظيمية املتعلقة بتحسنية من خالسالمياإل
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ة يتم فيها تداول سالميسوق خاص بالصكوك اإل إنشاءكذا و ةسالميالصكوك اإل إصدار
معاجلة األمور الضريبية  إىلالصكوك املصدرة حمليا أو من طرف اجلهات اخلارجية، باإلضافة 

الوسطاء العاملني بالسوق و املصدرينو لضريبية بالنسبة للمستثمريناملتعلقة بتخفيف األعباء ا
 . ة يف البورصة املاليزية سالميالصكوك اإل إصداردف تطوير  إلغائهاأو 

  التوصيات
  :يلي فنذكر ما إدراجهاأما أهم التوصيات اليت ميكن 

لذين ال ة جلذب املستثمرين اسالميالصكوك اإل إصدارالبد من السعي لتطوير آليات  -
 .يزالون حيجمون عن التعامل ا

ة يف داخل البالد سالميكبري للترويج لنشر ثقافة الصكوك اإل إعالميضرورة القيام جبهد  -
ة اليت يتم استثمارها يف اخلارج، من سالميخارجها من أجل استقطاب األموال اإلو ةسالمياإل

ة مما يساهم يف تشجيع أسواق املالي األسواقة بسالميخالل تقدمي مؤشرات عن الصكوك اإل
 .اتصداراإل
ة يف جمال سالميضرورة استمرار احلكومات يف تشجيع االعتماد على الصكوك اإل -

     متويل التنمية املستدامة و كذا متويل املشروعات التنمويةو تعبئة املدخراتو استقطاب
ا بنفس وترية تطور ة يف تطويرهسالميحماولة االستفادة من االعتراف الدويل بالصكوك اإلو

 .ةسالمياملصرفية اإل
  :اهلوامش

John M Botten -1 ،التنمية، صندوق النقد الدويل، العدد و النظام املايل العاملي، جملة التمويل إصالح
 .53، ص 2007السابع، 

Gean Bisani and Indhira Santos -2 ،تشكيل االقتصاد العاملي، جملة التمويل  إعادة        
 .03، ص2009ة، صندوق النقد الدويل، مارسالتنميو
دار النهضة، دمشق،  يف معاجلة األزمات املالية، سالميضوابط االقتصاد اإل سامر مظهر قنطقجي، -3

 .46، ص 2009
، دار )البورصات(املالية األسواقأثرها على و سالمياإل االستثمارقيصر عبد الكرمي اهلييت، أساليب  -4

 .294، ص 2009األردن،  التوزيع،و رسالن للنشر
Sanjef Joupita and Cathrine Batellelo -5،  جملة إفريقياجعل التحوالت تعمل لصاحل ،

  .40، ص 2007التنمية، صندوق النقد الدويل، العدد التاسع، سبتمرب و التمويل
لعقارية، ات ااالستثمارو التصكيكو ة، متطلبات رأس املال للصكوكسالميجملس اخلدمات املالية اإل -6

  .03، ص2009ماليزيا، جانفي 
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ة، البحرين، سالمياملراجعة للمؤسسات املالية اإلو ، كتاب املعايري الشرعية، هيئة احملاسبة17املعيار رقم  -7
  .238، ص2010

اقتصادية، الدورة التاسعة عشر و عبد العظيم جالل أبوزيد، الصكوك قضايا فقهيةو معبد علي اجلارحي -8
 .05، ص2009، دولة اإلمارات العربية املتحدة، سالمير اإلملنظمة املؤمت

ة، الطبعة األوىل، سالميحتليل قضايا يف الصناعة املالية اإل- أمحد حبيب، إدارة املخاطرو طارق اهللا خان -9
 .55، ص2003للتنمية، جدة،  سالميالتدريب، البنك اإلو للبحوث سالمياملعهد اإل

10- Muhammad Taqi Usmani, Sukuk and their contemporary applications, p03, 

available at:www.kantakji.com/fiqh/files/markets/sukuk contemporary.pdf 

16/01/2012. 

 جديدة، تشريعات إىل احلاجةو الرمسي املستوى على يةاالستثمار بالصكوك العمل منصور، اهللا عبد -11
 اخلريي، العملو ةسالمياإل الشؤون دائرة املأمول،و الواقع بني ةسالميإلا املصارف مؤمتر إىل مقدمة عمل ورقة
  .10ص ،2009 جوان 03 -ماي 31 ديب،
 إىل مقدمة عمل ورقة الشرعية، ضوابطهاو تأصيلها: االستثمار صكوك داغي، القرة الدين حمي علي -12

  .11ص ،2010 مارس 02-01 األردن، األوسط، للشرق األول سالمياإل التمويلو االستثمار منتدى
  .07ص الشارقة، جامعة اتمع، كلية ة،سالمياإل الصكوك خماطر إدارة دوابة، أشرف حممد  -13
 الصكوك ندوة إىل مقدمة عمل ورقة املعاصرة، تطبيقااو ةسالمياإل الصكوك حمسني، أمحد حممد فؤاد -14
  .19 ص ،2009الشارقة، الدويل، سالمياإل الفقه جممع ة،سالمياإل

 تشريعات إىل احلاجةو الرمسي املستوى على ةسالمياإل يةاالستثمار بالصكوك العمل منصور، امللك عبد -15
 املتحدة، العربية اإلمارات املأمول،و الواقع بني ةسالمياإل املصارف مؤمتر إىل مقدمة عمل ورقة جديدة،
  .22 ص ،2009

 قرار ،سالمياإل املؤمتر منظمة من نبثقامل الدويل سالمياإل الفقه جممع توصياتو قرارات -16
   .2009 تداوهلاو املعاصرة تطبيقااو )التوريق(ةسالمياإل الصكوك بشأن) 4/19(178:رقم
 عرض: ةسالمياإل الصكوك ندوة إىل مقدمة عمل ورقة املعنوية، احلقوق صكوك مرية، علي بن حامد -17

  .6-5ص ،2010 ماي 26- 24 جدة، العزيز، عبد امللك جامعة تقومي،و
جملة احتاد املصارف العربية،  املفاهيم والفنيات األساسية للتصكيك،فتح الرمحان علي حممد صاحل،  -18

  .77-76، ص2014ملف املصارف السودانية، جوان : ، قسم دراسة403العدد
يف  دور الرقابة الشرعيةو يف ماليزيا سالميسحاسو رياين صفر الدين جعفر، سوق رأس املال اإل -19

 .67، ص 2008معامالته، رسالة ماجستري، ماليزيا، 

http://www.kantakji.com/fiqh/files/markets/sukuk
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 لالستثمار اإلسراءممارسات دولية، ورشة عمل، شركة و ة تنميةسالميفؤاد حممد حميسن، الصكوك اإل -20
  .29، ص2010، األردن، سالميالتمويل اإلو

  .2008نشرات صحيفة صندوق النقد الدويل،  -21
، املؤمتر إسالمية يف دعم املوازنة العامة من منظور متويل سالميزياد الدماغ، دور الصكوك اإل -  -22

 .08، ص2010، سالميالتمويل اإلو الدويل للصريفة
ة الدولية، سالمي، متاح على موقع السوق املالية اإل2010مركز ديب املايل العاملي لسنة  إحصاءات -23

  . www.iifm.net:، متاح على الرابط2012جانفي  11: البحرين، تاريخ االطالع
  دراسة تطبيقية على سوق األوراق املالية -حممد غزال، دور الصكوك يف تفعيل سوق األوراق املالية -24

  .195، ص 2012، )سطيف(املاليزية، رسالة ماجستري، جامعة فرحات عباس 
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  :املالحق
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ارات القطاع اخلاص املاليزي للصكوك مع باقي الدول حىت إمجايل إصد): 02(امللحق رقم

  2010منتصف سنة 
  نسبة مئوية :الوحدة         

اململكة   ةسنغافور  اندونيسيا  البحرين  السعودية  باكستان  اإلمارات  ماليزيا  الدولة
  املتحدة

بلدان 
  أخرى

  5.80  0.30  0.30  0.70  0.80  30  3.80  11.50 73.90  %النسبة
  :عتماد علىباال :املصدر

-Islamic Financial Information Services, available at : www. 

Islamicfinancialservice.com 

  
اىل  1996للصكوك حسب العملة خالل الفترة  اإلمجالية اإلصدارات): 03(امللحق رقم

  .2012سبتمرب 
   نسبة مئوية: الوحدة                                                                       

 %النسبة  العملة
 1,68 رويب باكستاين
 3,85 رويب اندونيسي
 3,61 ريال قطري

 17,31 دوالر أمريكي
 2,40 درهم امارايت
 4,81 ريال سعودي
 62,50 رينجت ماليزي
 1,92 دينار حبريين

 1,92 عمالت أخرى
  :باالعتماد على: املصدر

- Thomson Reteurs, Islamic Finance Gateway, Thomson Reteurs Zawya 
Sukuk, Perceptions and Forecast Study 2013,p63.  
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  جتربة اجلزائر يف استغالل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح    
  

   * سليمان كعوان/أ                                                                        
  **أمحد جابة/د                                                                  

  اجلزائر -جامعة عنابة                                                                        
Résumé :  

Dans ces dernières décennies, les questions environnementales 
se sont multipliées traitant entre autre la surexploitation et la forte 
demande des énergies classiques dans les pays industrialisés et ses 
fluctuations sur le marché mondial. Le caractère épuisable des 
énergies classiques a conduit la communauté internationale à 
rechercher des alternatives énergétiques durables et saines. Les 
investissements destinés aux énergies renouvelables ont connu un 
essor considérable dans les pays industrialisés et moins dans les PVD 
à l’instar des énergies solaire, éoliennes, géothermique…etc. 
l’Algérie, de son tour, n’a cessé d’accorder une importance cruciale à 
ces énergies notamment les énergies solaire et éolienne.  
Mots-clés : environnement, énergies renouvelables, énergie solaire, 
énergie éolienne.    

  : مقدمة 
لقد ازداد االهتمام يف اآلونة األخرية بالبيئة والتنمية بصفة عامة، والطاقة بصفة خاصة،         

أو ما يعرف بالوقود األحفوري معرضة  وأصبح من املؤكد أن مصادر الطاقة التقليدية
للنضوب عاجال أم آجال، كوا مصادر غري متجددة، ناهيك عن االستغالل املفرط هلذه 
املصادر الطاقوية، قصد تأمني الطلب املتزايد على الطاقة على املستوى العاملي، وهو ما تسبب 

ما عجل بالبحث عن بدائل  يف استرتاف تلك املصادر، ما أدى إىل بروز املشكالت البيئية،
هلذه الطاقة اآليلة للنضوب، وهو ما جتلى يف االهتمام مبصادر الطاقات املتجددة يف صورة 
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة املائية والطاقة اجلوفية وطاقة الكتلة احليوية، وغريها من 

                                                 
 :مايل -عنابة –امعة باجي خمتار جب كتوراهدأستاذ مساعد قسم أ طالب * 
 ecoslymane@yahoo.fr  
  djabaahmed3310@yahoo.fr  :مايل - عنابة –جامعة باجي خمتار ب أستاذ حماضر أ **

mailto:ecoslymane@yahoo.fr
mailto:djabaahmed3310@yahoo.fr


  جتربة اجلزائر يف استغالل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 
  سليمان كعوان.أ+  أمحد جابة .د

  العاشر العدد - جملة اقتصاديات مشال إفريقيا       120

بديلة واملتجددة أصبحت حمل الطاقات املتجددة والنظيفة بيئيا، وهذه املصادر الطاقوية ال
اهتمام كل دول العامل خاصة تلك اليت متلك إمكانيات كبرية منها، واجلزائر واحدة من بني 

 استغالل الطاقات إىل الدول اليت أولت اهتماما كبريا لالستثمار يف هذا اال، وذلك بالتوجه
وتبدل  احملروقات، قطاع رجخا هلا قصد تشجيع االستثمارات املرافقة واالستثمارات املتجددة

اجلزائر جمهودات كبرية جدا قصد تطوير وتنمية هذه الطاقات، وتعترب اجلزائر من أهم الدول 
  .   اليت تتمتع بإمكانات كبرية من هذه املصادر، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح

 البيئية، وأمهيةنعاجل بروز اإلشكالية  الورقة البحثية سوف هذه خالل من :مشكلة الدراسة 
 عرض خالل من وهذا هلا، املرافقة والتكنولوجيا املتجددة االستثمار يف الطاقات إىل التوجه
  :التالية اإلشكالية دراسة وسنحاول الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يف اجلزائر، وآفاق واقع

اقة الشمسية ما مدى توجه اجلزائر حنو استغالل الطاقات املتجددة، وما هو واقع وآفاق الط
 وطاقة الرياح يف اجلزائر؟

تطوير  وآفاق واقع استخالص يف هلذه الدراسة األساسي اهلدف يتمثل :أهداف البحث 
التقليدية ومحاية  الطاقة مصادر على احملافظة أجل من الشمسية وطاقة الرياح الطاقة وتنمية
يف التنمية  مستقبال تساهم باالستثمار يف استغالل هذه املصادر املتجددة، حىت وهذا البيئة،

  .وتوفري مناصب شغل جديدة االقتصادية
 املطروحة، اإلشكالية على اإلجابة حماولتها يف الدراسة هذه أمهية كمنت :أهمية البحث 

 تطوير وتنمية جراء اجلزائر عليها تتحصل اليت القيمة املضافة واملزايا على الضوء وتسليط
مع  يتوافق مبا فة إىل احلفاظ على نصيب األجيال القادمة املتجددة، باإلضا مصادر الطاقة

 للطاقات املزايا األساسية الوقوف عند يف الدراسة أمهية تربز املستدامة، كما التنمية أهداف
ومتكن من احلفاظ على نصيب بيئيا،  أا نظيفة كما تنضب، ال مصادر كوا املتجددة

  .وصوال إىل حتقيق التنمية املستدامةاألجيال القادمة من خمتلف مصادر الطاقة 
  :أجزاء كالتايل  03قسمنا دراستنا إىل  واملوضوع وقصد معاجلة اإلشكالية

  بروز اإلشكالية البيئية: أوال 
  واستخدامااالطاقة املتجددة ومصادرها : ثانيا 
  يف اجلزائر الطاقة الشمسية وطاقة الرياحواقع وآفاق : ثالثا 

  
  .لية البيئيةبروز اإلشكا :أوال 
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نتناول يف هذا العنصر جانبني أساسيني، يتناول األول مفاهيم عامة حول البيئة، وذلك    
باستكشاف أهم املظاهر واجلوانب املتعلقة البيئية، أما العنصر الثاين فيتناول أهم املشكالت 

  . البيئية العاملية
  مفاهيم عامة حول البيئة -1

إذ أنه من الصعب وضع مفهوم أو تعريف حمدد هلا، لذلك  توجد عدة مفاهيم للبيئة،      
  .سنحاول الوقوف عند التعريف اإليكولوجي، مث بعد ذلك نتعرض لبعض التعاريف األخرى

جمموع املؤثرات والظروف : "تعرف البيئة إيكولوجيا بأا :املفهوم اإليكولوجي للبيئة  
  .1"ياة ومنو الكائنات احليةاخلارجية املباشرة وغري املباشرة، املؤثرة على ح

كما تعترب البيئة كل شيء حول الكائن احلي، وتتضمن البيئة اإلنسانية عدة عوامل مثل      
درجة احلرارة واملغذيات  والكائنات احلية األخرى، وتتكون البيئة النباتية من التربة وضوء 

درجة احلرارة :  احلية مثلالشمس واحليوانات اليت تأكل النبات، وتشكل العوامل البيئية غري
وضوء الشمس البيئة الالحيوية، وتشكل األحياء أو األحياء اجلديدة منها مثل نبات عشب 
البحر والغذاء البيئة احليوية، وتتفاعل البيئة الالحيوية مع البيئة احليوية لتكوين البيئة الكلية 

  . لألحياء وغري األحياء
احمليط الذي يشمل الكائنات احلية : "ري البيئة بأاووصف عبد الرمحن حممود احليا      

وغري احلية، وما حيتويه من مواد، وما حييط به من هواء، ماء وتربة، وتفاعالت أي منها، وما 
  .   2"يقيمه اإلنسان من منشآت

فالبيئة إذن تعترب وعاء شامل لعناصر الطبيعة املتجددة وغري املتجددة، وعالقة اإلنسان       
بيئة عالقة متبادلة األثر والتأثري، لذلك فهي املصدر الذي حيصل منه اإلنسان على مقومات بال

  .      حياته
يعترب مؤمتر ستوكهومل أول مؤمتر دويل حبث  :مفهوم البيئة وفقا ملؤمتر ستوكهومل 

، 1972قضايا البيئة ومشكالا، وقد انعقد هذا املؤمتر يف مدينة ستوكهومل السويدية عام 
حتت مسمى مؤمتر األمم املتحدة حول اإلنسان والبيئة، وقد أعطى هذا املؤمتر مفهوما واسعا 

حيث اعتربها تدل على كل شيء، سواء . 3"كل شيء حييط باإلنسان: "للبيئة حني عرفها
  .كان من صنع اإلنسان أو مكن صنع الطبيعة

البيئة تتكون من :"أن اعترب املشرع اجلزائري  :مفهوم البيئة يف التشريع اجلزائري 
واحليوية كاهلواء واملاء واألرض وباطنها، والنبات واحليوان، مبا يف  املوارد الطبيعية الالحيوية
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. 4"ذلك التراث الوراثي، وأشكال التفاعل بني هذه املوارد، وكذا األماكن واملناظر الطبيعية
احليوي والالحيوي، فإنه اقترب واملشرع اجلزائري يف هذا التعريف عندما ذكر البيئة بنوعيها 

  .من مفهوم ستوكهومل الذي يعرف البيئة بأا كل شيء حييط باإلنسان
بعد أن وضعنا عدة مفاهيم متعلقة بالبيئة ميكن أن القول بأن البيئة هي احمليط أو الوسط     

للبيئة الذي يعيش فيه اإلنسان، وغريه من املخلوقات، وهي تشمل العناصر الطبيعية املكونة 
الطبيعية كاهلواء واملاء والتربة واملوارد املختلفة، وكذلك العناصر البشرية كالعمران والصناعة 

  :والزراعة وغريها من األنشطة اليت يزاوهلا اإلنسان، وهي تتكون من حميطني أساسني مها
اهر احلياة أو الفيزيائي، ويضم العناصر اجلامدة واليت ال تتوفر فيها مظ: احمليط الالحيوي - أ

  .العادية املعروفة من حس وحركة ومنو وتكاثر
ويقصد به مجيع الكائنات احلية النباتية واحليوانية وعلى رأسها اإلنسان، : احمليط احليوي -ب

  .واليت تعيش طبعا يف احمليط الالحيوي مع العوامل الفيزيائية ضمن عالقة متبادلة
جمموعة من الكائنات احلية اليت تعيش يف بيئة " :يعرف النظام البيئي بأنه :النظام البيئي 

حمددة، وتتفاعل مع عناصرها غري احلية ومع بعضها البعض، حبيث حتافظ هذه الكائنات على 
  . 5"استمرارية وجودها

ويعرف التشريع اجلزائري النظام البيئي بأنه جمموعة ديناميكية مشكلة من أصناف النباتات    
  .6ة وبيئتها غري احلية واليت حسب تفاعلها تشكل وحدة وظيفيةواحليوانات، وأعضاء مميز

أما التوازن البيئي فهو احملصلة املنطقية لآلثار اجلانبية للتنمية، وقدرة البيئة على استيعاب    
حصيلة حركة احلياة على سطح : "تلك اآلثار، وقد عرف بعض العلماء التوازن البيئي بأنه

وهو الضابط لتوجيه استخدام موارد التنمية املستدامة ... تاألرض من بشر وحيوانات ونبا
رغم أن أساليب التنمية أخذت اجتاها إلفقار . 7..."من خالل أساليب حسن التعامل مع البيئة

النظام اإليكولوجي، مما أدى إىل اإلخالل بالتوازن البيئي، وحد من إمكانيات احلياة ألجيال 
  .املستقبل

يبنيها النبات مصدرها مواد بسيطة ميتصها من التربة، وعندما يتغذى فمثال املواد اليت    
احليوان على النبات تنتقل هذه املواد إىل كائنات عديدة أخرى تبىن ا أجسامها، فإذا ماتت 

  .8...هذه الكائنات تتحلل أجسامها وتعود املواد غري احلية إىل التربة مرة أخرى
أن توازن النظام البيئي هو استمرار وبقاء عناصر البيئة وميكن أن خنلص يف األخري إىل     

  .الطبيعية على حالتها دون تغيري يذكر يف خصائصها سواء الكمية أو النوعية
  :9ومن العوامل اليت أدت إىل اختالل التوازن البيئي مايلي   



  جتربة اجلزائر يف استغالل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 
  سليمان كعوان.أ+  أمحد جابة .د

  العاشر العدد - جملة اقتصاديات مشال إفريقيا       123

عواصف، مثل الزالزل، الرباكني، الفيضانات، اجلفاف، األمراض، ال: العوامل الطبيعية  - أ
  ....النمو الدميغرايف

  : وتنقسم إىل ثالثة أشكال: العوامل البشرية  -ب
وهذا يف حالة املخاطر التكنولوجية واليت تتجلى مظاهرها يف صورة : بطريقة مباشرة* 

  .األمطار احلمضية وتلويث األراضي الزراعية وارتفاع مستوى البحار، حرق الغابات
  .ناجم، االنفجارات، احلوادث والكوارث النوويةمثل كوارث امل: بطريقة مروعة* 
وذلك من خالل األنشطة اإلنسانية اليت تسمح بظهور أو زيادة : بطريقة غري مباشرة* 

  .املخاطر الطبيعية مثل جتريف األراضي، ايار املباين، دفن النفايات النووية
صورة خسائر  ومهما تعددت األسباب سواء كانت طبيعية أو بشرية، فهي تعكس يف   

بشرية وكوارث بيئية وحتطيم للموارد الطبيعية، واليت أدت بدورها إىل إبراز وتفاقم 
املشكالت البيئية، وهذه األخرية ميكن أن تؤثر على مستقبل البشرية ولعل أهم هذه 

االحتباس احلراري، تآكل طبقة األوزون، التنوع البيولوجي، التصحر : املشكالت البيئية هي
  .واجلفاف

هناك العديد من املشكالت البيئية واليت أصبحت تؤرق : املشكالت البيئية العاملية  -2
العامل بأكمله نظرا الستفحال آثار هذه املشكالت على كوكب األرض ومستقبل البشرية، 

، ويف "تلويث البيئة"ورغم تعدد تلك املشكالت فقد أصبحت حديثا تقع كلها حتت مسمى 
رض أهم هذه املشكالت، بعد أن نقف عند مفهوم التلوث البيئي، هذا اإلطار سنحاول ع

  .باعتبار أن تلك املشكالت صورا هلذا التلوث
كل تغري غري مرغوب يف الصفات الطبيعية : "يعرف بأنه :مفهوم التلوث البيئي 

مبا يسبب تأثريات ضارة على اإلنسان ) ماء، هواء، تربة(والكيميائية والبيولوجية يف الوسط 
فالتلوث . 10"الكائنات احلية األخرى، وكذلك اإلضرار بالعملية اإلنتاجية واملوارد املتجددةو

البيئي يؤدي إىل إفساد مكونات البيئة، حيث تتحول هذه األخرية من عناصر مفيدة إىل 
  .  عناصر ضارة وهدامة

اء أو الغالف إضافة مادة غريبة إىل اهلواء أو امل: "وقد عرف البنك الدويل التلوث بأنه   
األرضي، يف شكل كمي تؤدي إىل آثار ضارة على نوعية املوارد، وعدم مالءمتها 

  .11"الستخدامات معينة
يعترب التلوث البيئي إفراز الغازات والدخان أو  :مفهوم التلوث يف التشريع اجلزائري 

شأا أن جسيمات صلبة كانت أو سائلة أو أكالة أو سامة أو روائح يف احمليط، واليت من 
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تزعج السكان، وتسبب الضرر للصحة أو األمن العام أو تضر بالنبات واإلنتاج الفالحي، 
  .12واملنتجات الفالحية الغذائية وتضر باحلفاظ على البنايات واإلطار أو بطابع املواقع

هو التغري الكمي أو الكيفي يف : ميكن أن نستخلص تعريفا بسيطا للتلوث البيئي      
وسط الطبيعي ويف الصفات الكيميائية والفيزيائية واحليوية للعناصر البيئية، وتعرف مكونات ال

امللوثات على أا مواد أو ميكروبات ختل بالنظام البيئي، وتعرض اإلنسان للخطر، ودد 
  .سالمة مصادره بطريقة مباشرة أو غري مباشرة

  .ت البيئية العامليةبعد أن تناولنا مفهوم التلوث، نتناول اآلن بعض املشكال  
أو ما يعرف بأثر الدفيئة، وهو تشبيه ملا حيدث يف جو األرض : االحتباس احلراري  - 2-1

وما جيري يف البيوت الزجاجية أو البالستيكية، اليت تستعمل يف الزراعة، إذ ختترق أشعة 
دران الشمس جدران هذه البيوت فتشيع احلرارة يف جوها الداخلي، حيث النبات، وتلك اجل

نفسها حتتبس احلرارة داخل البيوت ألا ال تسمح للهواء باخلروج، وبالتايل يصبح هواء تلك 
البيوت أكثر حرارة، وكذلك بالنسبة جلو األرض، فقد أصبح حيتبس احلرارة املنطلقة من 

  .سطح األرض بقدر أعلى مما كان عليه سابقا
عندما تنفد أشعة الشمس من خالل : كما ميكن تفسري ظاهرة االحتباس احلراري كالتايل   

هواء الغالف اجلوي، وتصل إىل سطح األرض حيث متتص، فسيخن سطح األرض ويقوم 
هذا األخري ببث حرارته حنو اجلو على شكل األشعة حتت احلمراء، فيمتصها هواء اجلو 
القريب من سطح األرض، فيسخن هذا اجلزء من الغالف اجلوي ويعيد بث حرارته حنو 

األرض، أي أنه حيتبس احلرارة املنبعثة من سطح األرض وال يسمح هلا باإلفالت إىل  سطح
أحد العلماء املصريني البارزين يف اجليولوجيا أن األرض  14واعترب زغلول النجار ،13األعلى

تدفأ أتناء النهار بأشعة الشمس وهذه احلرارة متتصها صخور األرض، وبصورة طبيعية تبدأ 
من   %97.5شعاع تلك احلرارة بعدما تغيب الشمس، فترد إلينا السحب هذه الصخور يف إ

ذلك الدفء، حىت يتم التوازن وإال جتمدنا وجتمدت احلياة من حولنا يف املساء، وتطلق إىل 
، وإن كونت مظلة أو غاللة من ثاين أكسيد الكربون وغريه من %  2.5الفضاء الكوين 

ال تنطلق إىل الفضاء اخلارجي، فتحتبس % 2.5لنسبة غازات الدفيئة حتيط باألرض فإن هذه ا
  ...يوم بعد يوم

لذلك فاالحتباس احلراري يرفع درجة نطاق املناخ مبعدالت ال يدركها اإلنسان، رغم أا    
  .بدأت تظهر يف السنوات األخرية بشكل واضح
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أثر البيت " أو" الصوبة الغازية"وهذا االرتفاع يف درجة احلرارة هو ما أمساه البعض    
، نسبة إىل الصوبة الزجاجية اليت تزرع فيها بعض النباتات احلساسة الخنفاض "الزجاجي

  . 15درجة احلرارة
ذكر البيولوجي كريتس أن ثاين أكسيد الكربون من الغازات املسببة لظاهرة االحتباس     

حفوري، ويف احلراري، وهو ينتج من عوادم السيارات واحتراق أنواع أخرى من الوقود األ
هذا الشأن يتوقع العلماء أن يرتفع مستوى ثاين أكسيد الكربون يف اجلو إىل معدالت كبرية 
يف العقود القليلة املقبلة، وخيشى أن تكون للزيادة التدرجيية يف درجة حرارة األرض العديد ن 

  .16ياة الربيةاآلثار الضارة مثل إذابة اجلليد وارتفاع مستويات البحار وتدمري بعض مواطن احل
ونظرا خلطورة ظاهرة االحتباس احلراري على كوكب األرض ومستقبله، فقد أحس     

اتمع بذلك وأصبحت هذه الظاهرة حمل اهتمام عاملي كبري، وتناقش يف مجيع املؤمترات 
العاملية للبيئة، كما مت إنشاء صندوق دويل ملقايضة انبعاثات الكربون، وكمشروع جترييب لن 

الصندوق املنافسة يف سوق ختفيض انبعاثات غازات الدفيئة اليت مشلها بروتوكول  حياول
مليون دوالر مشاريع تعتمد على  150كيوتو، ويأمل أن ميول الصندوق الذي حددت قيمته 

التكنولوجيا النظيفة يف البلدان النامية اليت تشهد حتوال اقتصاديا، على أن ينهي الصندوق عمله 
    2012.17عام 

هو مركب كيميائي يتألف من جزئيات غري مستقرة، تتكون : تآكل طبقة األوزون  - 2-2
كل منها من ثالث ذرات أكسجني، ويتكون األوزون بصورة طبيعية يف طبقات اجلو العليا 
بواسطة أشعة الشمس فوق البنفسجية، إذ أن هذه األشعة تكسر جزئية األكسجني ثنائية 

جني حرتني وتتحد بعض هذه الذرات احلرة مع جزئية الذرة فتتكون بذلك ذرتني أكس
من األوزون % 90أكسجني لتكون جزئية األوزون ثالثية الذرة، ويفترض العلماء أن حوايل 

كيلو  55و 15املوجود يف الغالف اجلوي يتشكل ذه الطريقة، وعلى ارتفاع يتراوح ما بني 
، وبذلك فإن 18ى الستراتوسفريمتر من سطح األرض وهو ذلك اجلزء من األرض الذي يسم

طبقة األوزون تشكل أمهية كبرية لكوا متتص األشعة فوق البنفسجية ومتنعها من الوصول 
إىل سطح األرض، وحتمي الكرة األرضية من تأثريات هذه األشعة الضارة بواسطة امتصاصها 

  .ملعظم األشعة
اليت تعرض طبقة األوزون للخطر ومن بني املركبات الكيميائية اليت صنعها اإلنسان و      

الكلوروفلوروكربون، والذي يتسرب إىل الغالف اجلوي، وقد بدأ اإلنسان إنتاج هذه الغاز 
منذ الثالثينات من القرن املاضي، وازداد إنتاجه بوثرية أكرب يف اخلمسينات، مما أدى إىل 
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ه هو الذي أدى إىل تسرب الغاز نفسه وإىل تراكمه يف الغالف اجلوي، وهذا التراكم بدور
  .19تقليل تركيز األوزون،

يف طبقة األوزون يزيد من األشعة فوق البنفسجية اليت % 1ويقدر العلماء أن اخنفاض     
من املسببات % 90تقريبا، كما تؤكد بعض الدراسات أن % 2تصل إىل األرض حبوايل 

، وقد 20قدمة،من سكان العامل، وهم شعوب الدول املت% 20لثقب األوزون يستهلكها 
أعلنت الوكالة األمريكية للطريان والفضاء أن القياسات اليت أخدت بواسطة أقمارها 

أظهرت ثقبا قياسيا من حيث احلجم يف طبقة األوزون فوق احمليط املتجمد "االصطناعية 
، أي اكرب بثالث مرات مساحة الواليات املتحدة ²مليون كلم 28.3اجلنويب بلغت مساحته 

مليون  27.2يقدر  1998وكان احلجم السابق الذي بلغه الثقب يف ديسمرب  األمريكية،
  .   21" ²كلم

تشري كلمة التنوع البيولوجي إىل األنواع الكثرية :  مشكلة التنوع البيولوجي - 2-3
واملختلفة لفصائل النباتات واحليوانات والكائنات الدقيقة، وتكوينها الوراثي وعاداا 

مليون  30يف األرض، ويقدر عدد الفصائل املوجودة على األرض حبوايل وتفاعالا البيئية 
مليون فصيلة فقط، ويعترب اإلنسان شكل  1.4فصيلة، وقد توصل العلماء إىل معرفة وتصنيف 

  .22واحد من هذه األصناف
ويساهم التنوع البيولوجي أيضا يف توازن املناخ العاملي والعمل على تصفيته ولعل غابات   

  .ون أو رئة العامل كما تعرف دليل على األمهية الكبرية للغابات يف املناخ العاملياألماز
رغم تعدد األسباب اليت أدت إىل بروز مشكلة التنوع البيولوجي، يبقى النشاط البشري    

أحد أهم تلك األسباب، وذلك من خالل تدمري واستغالل الكائنات عن طريق الصيد 
وتتم إبادة الكائنات مبعدالت خطرية ويف هذا االجتاه أكدت إحدى والتلويث وإزالة الغابات، 

أنواع من الكائنات كان ينقرض كل عام على مدى  10أن ما ال يقل عن : 23الدراسات
  . ألف املاضية، يف حني نفقد اآلن نوعا واحدا تقريبا كل ساعة 600األعوام 

احليوانات، أما فيما خيص الغابات  وأدى االستغالل املفرط للثروة احليوانية إىل فناء بعض  
من % 30واليت تعترب أكرب املنظومات البيئية انتشارا على البيئة الربية من األرض، إذ تغطي حنو

إمجايل املساحة اليابسة، فقد أصبحت تتعرض لإلتالف بشكل رهيب وأكدت بعض 
- 17إىل ما يقدر من الدراسات يف هذا االجتاه أن إزالة الغابات يف السنوات األخرية ارتفع 

، وهناك 199824مليون هكتار سنويا يف  11.4مليون هكتار سنويا مقارنة حبوايل  20
مليون هكتار من غابات العامل االستوائية املغلقة قد مت إزالتها سنويا خالل الفترة  7.3حوايل 
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 مليون هكتار 4.8، ويف إفريقيا وحدها خالل هذه الفترة مت إزالة حوايل 1976-1980
  .25سنويا من الغابات االستوائية

  :التصحر واجلفاف  - 2-4
عرف التصحر يف مؤمتر األمم املتحدة للبيئة حول التصحر والذي انعقد يف نريويب  :التصحر 

اخنفاض وحتطيم القدرة االحتمالية البيولوجية لألرض، واليت تؤدي يف : "بأنه 1977عام 
ذلك فالتصحر يؤدي إىل تدمري إمكانيات وب. 26النهاية إىل ظهور مسات وظروف الصحراء

األرض، مما يعطي يف النهاية مظاهر تشبه الصحراء، وقد يكون التصحر إحدى النتائج املترتبة 
  .عن اإلدارة السيئة للموارد الطبيعية

اجلفاف ظاهرة طبيعية تأيت وتذهب مبعدل غري متوقع، كما ميثل كارثة بالنسبة  :اجلفاف 
ون أقل تأثريا مقارنة بالتصحر ألنه حالة مؤقتة يف الغالب، فبعودة للزراعة، واجلفاف يك

  . األمطار تسترجع األرض حيويتها، رغم أا تفقد بعضا من خصوبتها وإنتاجيتها
مليون  30بنريويب أنه يوجد  1977وأكد مؤمتر األمم املتحدة للبيئة حول التصحر       

يف العامل، مهددة بالتصحر، ووفقا  دولة 100كيلو متر مربع موزعة بني أكثر من 
بلغت مساحة األرض املهددة بالتصحر يف  1984إلحصائيات برنامج األمم املتحدة يف عام 

، وهذه املساحة مسؤولة عن )من املساحة الكلية% 35أي نسبة (مليار هكتار  4.5العامل 
أن  1988ة عام غداء مخس سكان العامل، كما أكدت تقديرات برنامج األمم املتحدة للبيئ

 51ماليني هكتار، و 600مساحة األراضي اليت تتحول سنويا إىل حالة تصحر بلغت حنو 
خاصة يف املناطق اجلافة .مليون هكتار أخرى تفقد متاما عائدها االقتصادي بسبب التصحر

  .27وشبه اجلافة للكرة األرضية

  :العالقة بني التنمية االقتصادية والبيئة -3
والتطور التقين، وهذا , والتنمية تتحدد بالنمو, ن االقتصاد يتحدد بالتنميةمن الطبيعي أ   

راجع إىل بيئة اتمعات، وبيئة أي جمتمع تتحدد مبدى قابليتها للتطوير داخليا وخارجيا، 
  . ومدى تأثريها و تأثرها بالتقدم

ري، على ضرورة ويف هذا االجتاه أكدت تقارير البنك الدويل عن التنمية يف العقد األخ    
االهتمام بالبيئة كركن أساسي يف التنمية خاصة إذا تعلق األمر باحلفاظ على املوارد 
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كما برز اجتاه معاصر إلدخال املؤشرات البيئية يف قياس النمو االقتصادي، وتعرف . 28الطبيعية
جمرد هذه املؤشرات مبؤشرات الرفاهية االقتصادية، فال يقتصر قياس النمو االقتصادي على 

حساب متوسط االستهالك الفردي، بل جيب أن يأخذ يف حسبانه التدهور البيئي الناتج عن 
  .29خطط التنمية االقتصادية، وما أصاب البيئة من استرتاف ملواردها

فالعالقة إذن بني التنمية والبيئة تظهر من خالل استغالل املوارد الطبيعية، أي يف كيفية    
ناسبة والالزمة للمشاريع التنموية، فإذا استغل اإلنسان البيئة ومواردها استعماهلا واملقادير امل

بطريقة عقالنية، فإنه بذلك استطاع أن حيافظ على بيئته وكيف يستفيد منها، أما إذا أفرط يف 
استعماهلا واسترتاف مواردها خاصة غري املتجددة منها، فقد يؤدي ذلك إىل تدهور البيئة 

را، مما يؤدي يف األخري إىل إحداث مشاكل بيئية خطرية تكون وفقدان مواردها أو ند
وقد اتضحت العالقة بني التنمية االقتصادية والبيئة . انعكاساا سلبية على التنمية االقتصادية

ويتجلى ذلك من خالل االهتمامات الدولية ذا , مند سنوات السبعينيات من القرن املاضي
والذي طالب " نادي روما"أو " club de rom"اليت أطلقها  الشأن يف صورة مثال املبادرة

وحماولة , ألنه يتناسب واحتياجات الفترة Croissance a zéroبضرورة توقيف النمو
هذا من جهة، ومن جهة . أمام ندرا وحمدوديتها, رفعه سيؤدي إىل استرتاف املوارد الطبيعية

ر األمم املتحدة للبيئة اإلنسانية يف ستوكهومل ثانية فيما خيص االهتمامات الدولية انعقاد مؤمت
والذي كان له الفضل يف  األخذ بنظرة شاملة يف معاجلة املشكالت البيئية، . 1972بالسويد 

وذلك أنه أوضح أن اجلوانب البيولوجية إذا كانت متثل األساس الطبيعي للبيئة البشرية، فإن 
ي اليت حتدد اآلليات والوسائل اليت بواسطتها أبعادها االجتماعية والثقافية واالقتصادية ه

  .   يستطيع اإلنسان استخدام البيئة بطريقة مثلى يف تلبية حاجاته
لكن ورغم التكامل بني التنمية والبيئة، فالعالقة احلقيقية تبقى عالقة عكسية، فكلما زادت    

ذه العالقة تبدأ طبعا معدالت النمو والتنمية كلما كان ذلك عبئا على البيئة ومواردها، وه
عند احلد الذي ال تستطيع فيه البيئة امتصاص التلوث، والذي يؤدي إىل تفاقم املشاكل البيئية، 

  .   30واليت تؤثر سلبيا على التنمية
  واستخداماتهاالطاقة املتجددة ومصادرها  :ثانيا 

 املتجددة صادرامل من املستمدة الطاقة هي املتجددة الطاقة: مفهوم الطاقة املتجددة  -1
 املوارد من مستمدة املصادر هذه تكون أن جيب وبالتايل يوم بعد يوما وتتجدد تنضب ال اليت

 وطاقة الشمسية الطاقة املصادر هذه تشمل .مستدامة طاقة فهي املنطلق هذا ومن الطبيعية



  جتربة اجلزائر يف استغالل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 
  سليمان كعوان.أ+  أمحد جابة .د

  العاشر العدد - جملة اقتصاديات مشال إفريقيا       129

 ملخلفاتا من املأخوذة والطاقة األرض باطن وطاقة واجلزر املد وطاقة احمليط وطاقة الرياح
  .31املياه وطاقة احليوي والغاز النباتية

وهناك جمموعة من األسباب ألزمت على اتمع الدويل البحث عن مصادر طاقوية بديلة 
  32:وتطويرها، ويرتبط البحث عن هذه املصادر بعدة أسباب أمهها

ة التخلص من عبء االرتفاع الكبري يف أسعار النفط، وما ينجم عنه من آثار اقتصادي -
  .واجتماعية وأمنية سلبية

  .حتييد أحد مصادر القوة اليت ميتلك أغلبها العرب واملسلمني -
القلق العاملي املتزايد من نضوب النفط أو نفاد احتياطاته، وما سيترتب على ذلك من  -

  .تداعيات على االقتصاد العاملي
وث البيئي واالرتفاع يف درجة التخلص من املشاكل البيئية املترتبة على إنتاج النفط مثل التل -

  .    حرارة األرض
 بعدة مميزات أمهها ما  تتميز الطاقة املتجددة  :الطاقة املتجددة  ميزات استخدام  -2

  33:يلي
  ).بكافة أنواعها ( الطاقة املتجددة ال تنضب، تعطي طاقة نظيفة خالية من النفايات  -
  .لى البيئة الطبيعيةدف أوال إىل محاية صحة اإلنسان، احملافظة ع -
ذات تكلفة إنتاج بسيطة، وتؤدي إىل حتسني معيشة اإلنسان واحلد من الفقر، وتؤمن فرص  -

  .عمل جديدة
اخنفاض عدد وشدة الكوارث الطبيعية الناجتة عن االحتباس احلراري، كما تؤدي إىل عدم  -

  .أشكال احلياةتشكل األمطار احلمضية اليت تلحق الضرر بكافة احملاصيل الزراعية و 
، )الغازية والسائلة والصلبة( احلد من تشكل وتراكم النفايات الضارة بكافة أشكاهلا  -

باالنقراض، محاية املياه اجلوفية والبحار والثروة   ومحاية كافة الكائنات احلية وخاصة املهددة
  .السمكية من التلوث

اصيل الزراعية نتيجة ختلصها من املسامهة يف تأمني األمن الغذائي، وزيادة إنتاجية احمل -
  .امللوثات

وميكن القول بأنه يوجد اجتاه يف شىت دول العامل املتقدمة والنامية يهدف لتطوير سياسات      
االستفادة من كافة أنواع الطاقة املتجددة واستثمارها، وذلك كسبيل للحفاظ على صحة 

خرى، باإلضافة إىل إجياد مصادر وأشكال اإلنسان من ناحية واحملافظة على البيئة من ناحية أ
  .أخرى من الطاقة تكون هلا إمكانية االستمرار والتجدد، والتوفر بتكاليف أقل
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  مصادر الطاقة البديلة املتجددة  -3
  الطاقة الشمسية - 3-1
 الناجتة واحلرارة املنبعث الضوء الطاقة الشمسية هي: مفهوم الطاقة الشمسية  -1- 3-1

 من جمموعة باستخدام القدمية العصور منذ ملصلحته بتسخريمها اإلنسان قام ناللذا الشمس عن
 على املتوافرة املتجددة الطاقة مصادر معظم باستمرار، وتعزى تتطور اليت التكنولوجيا وسائل
 الرياح طاقة مثل الثانوية، الطاقة إىل مصادر باإلضافة الشمسية اإلشعاعات إىل األرض سطح
 يتم مل أنه نذكر أن هنا األمهية احليوية، من والكتلة الكهرومائية الطاقةو األمواج وطاقة

الطاقة الشمسية هي  ،34حياتنا يف املتوافرة الشمسية الطاقة من صغري جزء سوى استخدام
طاقة يتم احلصول عليها من ضوء الشمس، والضوء من الشمس قد يستعمل لتوليد الطاقة 

تدفئة والتربيد ولتسخني املاء، وقد استعملت الطاقة الشمسية الكهربائية، وتزويد البنايات بال
  .35آلالف السنني

تكمن أمهية الطاقة الشمسية يف كوا سلعة جمانية  :أهمية الطاقة الشمسية  -2- 3-1
BIEN PUBLIC أي أنه بإمكان أي إنسان االستفادة منها دون دفع مقابل، وهي أيضا ،

الواسع ووصوهلا إىل املناطق النائية دون جتهيز، وال تساهم غري حمدودة، كما تتميز بانتشارها 
  . 36بأي شكل من األشكال يف تلويث البيئة

  طاقة الرياح - 3-2
هي الطاقة املتولدة من حتريك مراوح عمالقة مثبتة على : مفهوم طاقة الرياح  -1- 3-2

لرياح بواسطة املراوح بأماكن مرتفعة بفعل اهلواء، ويتم إنتاج الطاقة الكهربائية من ا  أعمدة 
، وبشكل عام فهي ذات ثالثة أذرع دوارة حتمل )أو توربينات(واليت تشكل كمحركات 

على عمود تعمل على حتويل الطاقة احلركية للرياح إىل طاقة كهربائية، فعند مرور الرياح 
طاقة املراوح فإا تتسبب يف دوراا، وهذا الدوران يشغل التوربينات فتنتج " شفرات"على 

كهربائية، وتعتمد كمية الطاقة املنتجة من توربني الرياح على سرعة الرياح وقطر الذراع،كما 
أن سرعة الرياح تزداد مع االرتفاع عن سطح األرض، ويتم وضع تلك التوربينات بأعداد 

 .37كبرية على مساحات واسعة من األرض إلنتاج أكرب كمية من الكهرباء
طبقا لتقرير الوضع العاملي للطاقة املتجددة الصادر يف يوليو  : أهمية طاقة الرياح -2- 3-2

، فإن أجنح الطاقات املتجددة عقب 21عن شبكة سياسات الطاقة املتجددة للقرن  2011
طاقة املساقط املائية هي طاقة الرياح ويعزى ذلك إىل كوا حاليا األكثر نضجا من الناحيتني 
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ية البيئية، فإن أحد تقارير الوكالة الدولية للطاقة حتت عنوان الفنية واالقتصادية، أما من الناح
يقدم مقارنة للتأثريات البيئية املرتبطة  2010، الصادر يف "رؤى تكنولوجيات الطاقة"

بتكنولوجيات حمطات إنتاج الكهرباء بالطرق املختلفة، بني أن حمطات طاقة الرياح هي األقل 
املسبب الرئيسي لظاهرة االحتباس احلراري، " الكربون ثاين أكسيد"يف مستوى انبعاثات غاز 

  .38بعد احملطات النووية، مث احملطات الشمسية، مث حمطات الدورة املركبة العاملة بالغاز الطبيعي
  الطاقة املائيـة - 3-3
الطاقة املائية هي طاقة مستمدة من قوة املاء، ويف أكثر : مفهوم الطاقة املائية -1- 3-3

، ومصادر الطاقة اليت تستعمل املاء متواجدة وآلالف السنني على شكل األحيان حركته
نواعري مائية، لكن اإلبداع األكثر حداثة هو الكهرباء املائية، أو الكهرباء اليت تنتج عن طريق 

  .39جريان املاء من السدود
تأيت الطاقة من املياه من عدة طرق وأساليب : طرق وأساليب الطاقة املائية -2- 3-3
  :40تلفة وفيما يلي نذكر بعضهاخم
كما هو احلال ) مساقط املياه(الطاقة املتولدة من تدفق املياه أو سقوطها يف حالة الشالالت  -

  .يف السدود
طاقة األمواج يف البحار، حيث تنشأ األمواج نتيجة حلركة الرياح وفعلها على مياه البحار  -

شأ طاقة ميكن استغالهلا، وحتويلها إىل طاقة واحمليطات والبحريات، ومن حركة األمواج هذه تن
كيلو "  100إىل  10"كهربائية، حيث تنتج األمواج يف األحوال العادية طاقة تقدر ما بني  

  .وات لكل متر من الشاطئ
  .الطاقة املتولدة من حركات املد واجلزر يف املياه  -
لفارق يف درجات احلرارة بني الطاقة املتولدة من الفوارق احلرارية لطبقات املياه، من ا -

  .درجات مئوية 10الطبقتني العليا والسفلى من املياه اليت ميكن أن يصل إىل فرق 

  الطاقة اجلوفية حلرارة باطن األرض  - 3-4
 طاقة وهي ومتجدد، نظيف بديل طاقة مصدر هي :مفهوم الطاقة اجلوفية  -1- 3-4

 أكثر أن يقدر األرض، حيث باطن يف ةالصهار يف خمتزنة طبيعي منشأ ذات مرتفعة حرارية
مئوية،  درجة 1000 حرارا تتجاوز صخور عن عبارة األرضية الكرة كتلة من% 99 من

 مئوية درجة 2و 7 حنو مبعدل األرض جوف يف تعمقنا بزيادة احلرارة درجة وترتفع
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 أو كيلومتر 1 عمق على مئوية درجة 27 معدل إىل تصل أا أي العمق، يف متر 100لكل
 توليد يف أساسي بشكل احلرارية الطاقة هذه من ويستفاد .وهكذا كيلومتر 2 عمق على 55

 5 حنو إىل تصل قد سحيقة أعماق إىل كثرية أنابيب حفر ذلك ويتطلب الكهرباء،
 من قريبة احلرارة تكون عندما للتدفئة الساخنة املياه تستخدم األحيان بعض كيلومترات، ويف

 حارة ينابيع صورة على معينة مناطق يف أحيانا أو متر 150 على عمق وجندها األرض، سطح
 اليت املتجددة الطاقة مصادر من األرضية احلرارية الطاقة األرض، وتعترب سطح إىل تصل

 تاريخ يرجع حيث احلارة، الينابيع مياه استغالل خالل من طويلة فترة منذ استخدمت
 لطهي الساخنة الينابيع احلمر اهلنود استخدم اعندم سنة ألف 100 من أكثر إىل استعماهلا
 41.طعامهم

   :42 اجلوفية الطاقة إجيابيات -2- 3-4
  .القادمة لألجيال األقل على تنفد ال اليت الطاقة مصادر من فهي متجددة، طاقة كوا -
 يف أو استخراجها يف سواء تلوث أي تسبب وال بالبيئة، مضرة غري نظيفة طاقة كوا -

 .استعماهلا وأ حتويلها
 .العامل بلدان وألغلب شاسعة مساحات ويف جدا كبرية بكميات توفرها -
 .)باهظة تكون أن ميكن واليت( احملطة إلنتاج األولية التكاليف بعد الطاقة إنتاج تكاليف قلة -
  .املستخرجة للطاقة العايل املردود -
  طاقة الكتلة احليوية  - 3-5
وهي الطاقة اليت تستمد من  ) :الوقود احليوي(وية مفهوم طاقة الكتلة احلي -1- 3-5

املواد العضوية من النباتات أو خملفات احليوانات أو النفايات أو املخلفات الزراعية، والنباتات 
املستخدمة يف إنتاج طاقة الكتلة احليوية ميكن أن تكون أشجاراً سريعة النمو، أو حبوباً، أو 

، وهناك أساليب خمتلفة إلنتاج أنواع الوقود احليوي، منها زيوتاً نباتية، أو خملفات زراعية
، ويعطي كل أسلوب من ..)احلرق املباشر أو غري املباشر أو طرق التخمر أو التقطري (

" غاز امليثان والكحول والبخار واألمسدة الكيماوية"األساليب السابقة منتجاته اخلاصة به مثل 
أنواع الوقود املستخلصة من الكتلة احليوية وهو  واحداً من أفضل" غاز اإليثانول"ويعد 

 احليوانية ختمري تلك املخلفات ويتم ،43يستخرج بشكل رئيسي من بعض احملاصيل الزراعية
  .44لالشتعال قابل غاز وهو امليثان، غاز منها ليتصاعد خاصة حفر والزراعية يف
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ً للوقود احليوي -2- 3-5 يعترب وقوداً سائالً الوقود احليوي الذي  :أهم الدول إنتاجا
الذرة مل حين له الوقت بعد كي حيل حمل النفط  مصنوعاً من كل شيء من الطحالب حىت

اخلام، ولكن يتم إنتاجه بكميات كبرية وعلى حنو متزايد يف مجيع أحناء العامل، ويف عام 
طن من املكافئ النفطي يف الوقود احليوي، أي بزيادة  59261000، أنتج العامل 2010
ة للطاقة يف العامل لعام اإلحصائي BP، وفقا ملراجعة 2009مقارنة بعام % 13.8قدرها 
طن  25351000من إمجايل % 43، وقد أنتج يف الواليات املتحدة أقل قليالً من 2011

يف عام . (من املكافئ النفطي، حيث أن معظم الوقود احليوي هو اإليثانول املصنوع من الذرة
تحدة لوقود ، وللمرة األوىل، مت حتويل كمية أكثر من الذرة املزروعة يف الواليات امل2011

وعلى النقيض من ذلك، فإن أوروبا وآسيا تنتج كمية أكرب من . بدالً من استخدامها كغذاء
وقود الديزل احليوي من جمموعة متنوعة من املصادر، مبا يف ذلك احملاصيل مثل بذر 

  .دول منتجة للوقود احليوي يف العامل 10يبني أعلى ) 01(، واجلدول رقم 45)اللفت
  )2010(دول منتجة للوقود احليوي يف العامل  10أهم  : )01(اجلدول 

  )طن من املكافئ النفطي(اإلنتاج   لدولةا
  25351000  الواليات املتحدة األمريكية

  15573000  الربازيل
  2930000  أملانيا
  2312000  فرنسا

  1687000  األرجنتني
  1399000  الصني
  1179000  اسبانيا
  996000  كندا
  670000  إيطاليا

  647000  ايالندت
  :من إعداد الباحث، اعتمادا على :املصدر

 http://www.taqat.org/energy/2011 .12/01/2011: تاريخ االطالع   
دولة، مبا فيها الواليات املتحدة والربازيل وأعضاء االحتاد  35قامت حكومات أكثر من و    

هذا التوجه مدفوع بفعل ، األورويب بوضع سياسات تشجع إنتاج الوقود احليوي واستخدامه
الرغبة يف تقليل االعتماد على واردات الوقود األحفوري وختفيض البصمة البيئية املناخية 
القتصاديات هذه الدول، لكن يظل مدى استفادة املناخ من استبدال الوقود األحفوري 

http://www.taqat.org/energy/2011
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احليوي بالوقود احليوي موضع خالف بالغ، بسبب عدم توافر أدلة داحضة تبيِّن أن الوقود 
أقل من غازات االحتباس احلراري منه مقارنة بالوقود األحفوري،  بانبعاثبالفعل مرتبط 

  .46وذلك إذا أُخذ بعني االعتبار الدورة الكاملة إلنتاج الوقود احليوي واستخدامه
  يف اجلزائر واقع وآفاق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح :ثالثا 
ري وتكلفته إشكالية كبرية، فاجلزائر ختطط الستبدال أصبحت قضايا توفر الوقود األحفو     

فسوق الطاقة املتجددة،  تدرجيي هلذا الوقود من خالل مصادر الطاقة اليت ال تنضب، 
والترويج هلا هو واحد من بني اهتمامات السياسات الطاقوية والبيئية للدول، ومن بني 

 املتجددة الطاقات من هامة بقدرات ئروتتميز اجلزااألهداف اليت وضعتها احلكومة اجلزائرية، 
 الطاقات البيولوجية، إا الكتلة وطاقة اجلوفية اهلوائية، احلرارية الطاقة الشمسية، كالطاقة
 احلفرية للطاقات كبديل الطاقات هذه تطوير احملروقات، ويعترب حمل حتل أن ميكن اليت املتعاقبة

 يف املتجددة الطاقات مصادر قطاع، فإدراجال انشغاالت أهم من احملروقات، أي الكالسيكية
 إىل وكذلك واالقتصادي، االجتماعي التماسك إحداث إىل يهدف الوطنية الطاقية املوازنة
 واالقتصادية االجتماعية بالتنمية املتعلقة باألهداف التكفل مت لقدو املستدامة، التنمية حتقيق
 الكبري اجلنوب يف املعزولة اطقاملن سكان خدمة يف الطاقة بوضع وذلك طويل أمد منذ

الشمسية، وفرص االستثمار يف هذه القطاع يف  الطاقة واستغالل باستعمال وذلك اجلزائري
:                                                                                                                 47اجلزائر كبرية حيث أن

، والبطاريات الشمسية و احملوالت، املرايا احلرارية، )األلواح الشمسية( الصناعي اإلنتاج  -
  .والدوارات توربينات الرياح

  .أنشطة التعليم و اخلربة يف جمال الطاقة املتجددة -
  ).مزارع الطاقة الشمسية ومزارع الرياح(أنشطة بناء البنية التحتية  -
  ).لتوزيعالنقل وا(أنشطة اهلندسة الكهربائية  -
  .أنشطة الصيانة وصيانة حمطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح -
  .تقدمي املشورة واخلربة و التدقيق الطاقة -
سخانات املياه الشمسية، مضخات احلرارة، (أنشطة تركيب معدات الطاقة الشمسية  -

  ).وجمموعات الطاقة الشمسية احلفر
  .الطاقةالتدريب يف جمال الطاقة املتجددة وكفاءة  -
   )الطاقة الكامنة(إمكانات الطاقة  -1



  جتربة اجلزائر يف استغالل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 
  سليمان كعوان.أ+  أمحد جابة .د

  العاشر العدد - جملة اقتصاديات مشال إفريقيا       135

الطاقة  من أكرب حقل اجلزائر لديها، املميز موقعها مع:  إمكانات الطاقة الشمسية - 1-1
إشراق الشمس يف األراضي متوسط ، كما أن البحر األبيض املتوسط حوضيف  الشمسية
 169400 لشمسية يقدر الطاقة ا تلقى جمموع، وسنويا ساعة 2000 يتجاوز اجلزائرية

  .48يف البالد السنوي مرة استهالك الكهرباء 5000سنة، أي  / ترياواط ساعة
اجلزائر لديها أهم حقل للطاقة الشمسية يف العامل، وإذا قارنا الطاقة الشمسية مع الغاز 

مليار متر  37،000الطبيعي، فإن إمكانات الطاقة الشمسية يف اجلزائر تساوي ما يعادل 
  49.أضعاف احتياطيات الغاز الطبيعي يف البالد 8أي أكثر من مكعب، 

 عن بالكهرباء اآلن مزودة هي مسكن ألف حوايل جتمع قرية 18 أن إىل اإلشارة وجتدر
 هذه يف تنفيذه سيتم جديدا برناجما وهناك . الكبري اجلنوب واليات يف الشمسية الطاقة طريق
 جارية الدراسات أن كما .مسكن 600 وايلح جتمع أخرى قرية 16 تزويد إىل يرمي السنة

  50.الكهربائية الشبكة عن والبعيدة املنعزلة املواقع كل يف املتجددة الطاقات استعمال لتعميم
  .يبني تلك اإلمكانات  )02(واجلدول 

  القرى املزودة بالطاقة الشمسية) : 02(اجلدول 
  تاريخ دخول اخلدمة  عدد القرى املزودة  الوالية
  2000 -1999مابني   03  تندوف
  2000  02  أدرار
  2000 -1999مابني   05  إليزي

  2000 -1998مابني   08  متنراست
  : إعداد الباحث، اعتمادا على :املصدر 

- ministre de l’énergie et des mines, guide des énergies renouvelables, 
édition 2007, p57 

  51:املتوسط  البحر حوض منطقة يف األهم ائر،اجلز يف األهم الشمسية متثل اإلمكاناتحيث 
 .السنة/ساعي واط تريا 169440-
 .الكهرباء من اجلزائري االستهالك مرة  5000 -
 .السنة/ساعي واط تريا 3000 ب املقدرة ( 15 ) عشر اخلمسة أوروبا استهالك مرة 60 -
مشال ، يف اجلغرافية الةوفقا للحيف اجلزائر  الرياح :)الطاقة الكامنة(إمكانات الرياح  - 1-2

سرعة متوسط  يتجاوز ويف اجلنوب، ،)ثا/ م  4-1(معتدلة من  سرعةمبتوسط  تتميز، البالد
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، 52منطقة أدرار ث يف/م6  تتجاوز مع رياح، والسيما يف اجلنوب الشرقي، ث/ م  4 الرياح
كمنطقة  ثا،/م5تتميز اجلزائر مبناطق غنية بسرعة رياح جيدة واقتصادية تبلغ أكثر من حيث 

تندوف وتيارت ووهران، كما أن هناك مناطق ذات سرعة عالية مثل منطقة أدرار، تيميمون 
وهذه احلقول مناسبة إلنشاء مزارع رياح إلنتاج  53ثا،/م6وعني صاحل، حبيث تبلغ أكثر من 

  . الطاقة الكهربائية
  واقع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح -2
وكان استغالل هذه الطاقة إما عن طريق التحويل احلراري  :الطاقة الشمسية  واقع - 2-1

  54:كالتايل للطاقة الشمسية، أو التحويل الفلتاضوئي
  :التحويل احلراري للطاقة الشمسية -1- 2-1

يسمى هذا املشروع التسخني الشمسي للمياه املرتلية، ويهدف املشروع إىل  :تسخني املياه
دام املرتيل، وجيب أن يكون هذا النموذج جمدي تطوير منوذج أويل تطبيقي دف االستخ

اقتصاديا، وفيما خيص نتائج املشروع، مت إجراء التجارب على عدة أنواع من املسخن 
  .الشمسي يف املوقع ومت اختبار نوع منها بشكل ائي دف التصنيع

رية يسمى هذا املشروع التسخني اجلماعي للمياه، ويهدف إىل تسخني كميات كب :التدفئة 
وجتري عليه  1986من املاء لتدفئة املواطنني لالحتياجات الصناعية، ومت إجناز منوذج يف عام 

  .  التجارب منذ ذلك الوقت يف املوقع، توجد احتماالت اإلنتاج التجاري هلذا النظام
 -األمونيوم(يسمى هذا املشروع آلة تربيد تعمل باالمتصاص يف دورة متبادلة  :التربيد 

يهدف هذا املشروع إىل إجناز آلة تربيد تغذيها الطاقة الشمسية حلفظ املنتجات الغذائية ، )املاء
وهي يف مرحلة  1985يف املواقع املعزولة، وفيما خيص النتائج، فقد مت إجناز هذه اآللة عام 

  . التجريب يف جنوب البالد
ويهدف إىل  يسمى املشروع  مقطر ذا مفعول البت الزجاجي، مقطر الشالل، :التحلية 

البطاريات، (إنتاج املاء من املياه شبه املاحلة، وإنتاج املاء املقطر لتطبيقات خمتلفة 
، وفيما خيص النتائج، كانت هذه األنظمة حسنة التالؤم، وقد مت تركيب العديد )إخل...املخابر

  .  من هذه املقطرات عرب البالد
جمفف للفواكه، ويهدف املشروع إىل جمفف للتبغ،  يسمى هذا املشروع :جتفيف احملاصيل 

السيطرة على تقنيات التجفيف عن طريق الطاقة الشمسية، تطوير أنظمة خمتلفة للتجفيف 
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، ...)الزبيب، املشمش(باإلضافة إىل االقتصاد يف الطاقة، وميكن مواءمته لتجفيف الفواكه 
اليوم، ومت جتريب كيلو غرام من املنتجات الرطبة يف  125وميكن هلذا النظام أن يعامل 

  ). 1987(لنموذج املنجز يف مواقع إنتاج التبغ 
  :بالنسبة للزراعة احملمية هناك مشروعني  :الزراعة احملمية

يسمى املشروع األول تدفئة البيوت الزجاجية، ويهدف إىل االقتصاد يف الطاقة و االقتصاد  
  ).1985(يف الطاقة، مت إجنازها وجتريبها يف املوقع 

شروع الثاين فهو تكييف اهلواء داخل البيوت الزجاجية، ويهدف املشروع إىل ترطيب أما امل
اهلواء داخل البيوت يف املناطق الصحراوية واالقتصاد يف الطاقة وتطوير وتطبيق أنظمة 

  .الترطيب، و يتم جتريب الوحدة والنموذج يف جنوب البالد
ترطيب اهلواء  زجاجية، ويهدف إىلويسمى املشروع الثاين تكييف اهلواء داخل البيوت ال

داخل البيوت يف املناطق الصحراوية، االقتصاد يف الطاقة، تطوير وتطبيق أنظمة الترطيب،  
  .  وقد يتم جتريب الوحدة والنموذج يف جنوب البالد

يسمى املشروع دراسة وإجناز الالقطات األسطوانية  :توليد البخار لألغراض الصناعية 
ويهدف املشروع إىل إنتاج  ،Cylindro-Paraboliqueع مكافئ واليت على شكل قط

أنظمة املتابعة، (البخار الصناعي، السيطرة على تقنيات التصنيع وتطوير األنظمة التحتية 
، وأفاد النموذج األويل يف حل املشكالت التقنية اليت تواجه )إخل...التنظيم، التخزين، الربط

يفيد هذا النموذج كمنضدة جتارب اإلنتاج السابق للتصنيع مثل هذا النوع من الالقط املركز، 
  دف إقامة حمطة توليد خبار صناعية صغرية

  التحويل الفلتاضوئي -2- 2-1
كهربة الريف، ويهدف إىل تلبية  يسمى ملشروع :نظم توليد الكهرباء املستقلة 

ى األنظمة الفولتاضوئية احتياجات املناطق الريفية البعيدة عن املصادر الكهربائية، اختبار جدو
واختبار املردودية االقتصادية يف بعض املناطق، وفيما خيص النتائج هناك العديد من املنشئات 

  .من هذا النوع تعمل ضمن منظومة الطاقة عرب البالد كلها
يسمى ملشروع الضخ الفلتاضوئي، ويهدف املشروع إىل تغذية املضخات يف  :ضخ املياه 

االقتصاد يف الطاقة بتجنب االستهالك و لبعيدة عن مصادر الطاقة الكهربائية،املناطق الريفية ا
الكبري يف الوقود، وتعمل العديد من املضخات منذ زمن طويل مستخدمة هذا املصدر من 

  .الطاقة والنتائج مرضية جدا
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اإلرشاد األرضي، ويهدف إىل حتديد املواقع  يسمى املشروع :تطبيقات املناطق النائية 
ألربعة مواقع ) BALISAGE(قل األشخاص عرب جنوب البالد،  ومت إجناز معامللن
 . يف جنوب البالد) كيلو متر 2000(

واملشروع الثاين يسمى تغذية خدمة هرتزية بالطاقة الشمسية، ويهدف املشروع إىل توفري 
املستعملة، اكتفاء ذايت من الطاقة هلذه املنشئات بكفاءة عالية بالنسبة للمولدات احلرارية 

وكانت تغذية اموعات اهلرتزية بالطاقة الفولتاضوئية حل جديد وكفء وحتقق االكتفاء 
  .الذايت وهي حاليا وسابقا منافسة بالنسبة للمصادر األخرى من الطاقة

أما املشروع الثالث يسمى احلماية الكاتودية، ويهدف املشروع إىل استبدال املولدات احلرارية 
بواسطة ) يف حالة أنابيب الزيت(واملقومات ومولدات الكهرباء ) يب نقل الغازيف حالة أناب(

  .مولدات فولتاضوئية
أما املشروع الرابع يسمى احلافظ الطيب املغذي بالطاقة الفلتاضوئية، تزويد مستوصفات توزيع 

واد الطبية األدوية املقامة يف املناطق املعزولة وغري املكهربة حيث تربز مشكلة حفظ األدوية وامل
، وقد مت إجراء جتارب للتعرف بدقة على أداء احلافظ )خاصة بالنسبة للقاحات(بشكل حاد 

ودورة التشغيل وتوقيف جمموعة التربيد وكذلك موضوع ختزين الطاقة لالكتفاء الذايت ملدة 
أيام بدون مشس، أبعاد املولد والتخزين تتوقف على موقع التركيب، تقوم حاليا عدد من  10

  .احلافظات بتزويد مراكز العالج واملصحات القائمة يف مناطق نائية
، )التناضح العكسي(التحلية بالضغط األمسوزي العكسي  يسمى املشروع :حتلية املياه 

يهدف املشروع إىل استخدام التناضح العكسي لتحلية كميات كبرية من املياه املاحلة، وإنتاج 
الريفية، ومت جتريب وحدة ريادية، هذه الوحدة يف طور املياه الصاحلة للشرب يف املناطق 

  .التركيب يف جنوب البالد

  : طاقة الرياح  - 2-2
  55:هناك مشروعني  :استخدام املراوح الرحيية يف ضخ املياه 
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متر، ويهدف  3مضخة لطاقة الرياح ذات حمور أفقي قطر هذا املشروع هو يتمثل األول يف 
تعمل بطاقة الريح فعالة ومالئمة إلمكانات الرياح املتوفرة يف  إىل توضيح إمكانية إقامة مضخة

  .اجلزائر، ومت حتقيق العديد من هذه النماذج األولية وهي قيد التجريب يف واقع حقيقية
متر، ويهدف إىل توضيح إمكانية  3أما املشروع الثاين فهو مولد هوائي مبحور أفقي قطره 

 .مة ألنظمة الرياحبناء مولد هوائي ذي طاقة صغرية مالئ
كل هذه املشاريع املذكورة سابقا تعد مشاريع قدمية وغري متطورة، نظرا لعدم االهتمام      

البالغ واجلدية يف جمال هذه الطاقات، ناهيك عن ضعف االستثمارات يف هذا فيها، وهذا طبعا 
  .ة واستغالهلاال ينفي اهتمام الدولة اجلزائرية واجتاهها حنو البحث عن الطاقات املتجدد

 18وواصلت اجلزائر استغالهلا هلذه الطاقات، حيث قامت ببعض املشاريع حيث مت تزويد 
  .)03(قرية بالطاقة الشمسية، كما يبينها اجلدول رقم 

  56:وهناك بعض املشاريع األخرى مثل 
  ) 2009- 2006برنامج(قرية بالطاقة الشمسية  يف اجلنوب  16مشروع كهربة  -
 .حباسيالرمل الكهرباء إلنتاج كهرومشسية حمطة إنشاء مشروع -
 .الشمسية بالطاقة سطاوايل يف نفطال خدمات حمطة تزويد -
  .السهوب لتنمية السامية احملافظة مشاريع -

أما فيما خيص توزيع استطاعة الطاقة يف اجلزائر حسب التطبيقات فيمكن تلخيصها يف اجلدول 
  ) 03(رقم 

  عة الطاقة يف اجلزائر حسب التطبيقاتتوزيع استطا) : 03(اجلدول 
  )كيلواط كريت(االستطاعة   التطبيقات

  1353  جتهيز بالكهرباء
  288  ضخ

  48  إنارة عمومية
  498  اتصاالت

  166  تطبيقات أخرى
  2353  اموع

Source : ministre de l’énergie et des mines, guide des énergies 
renouvelables, édition 2007, p53. 

هو أن استطاعة الطاقة املوجهة للتزويد بالكهرباء بلغت ) 03(وما نالحظه من اجلدول 
، ووجهت نسبة %21.16، مث بعدها تأيت االتصاالت وجهت إليها ما نسبته 57,5%
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لإلنارة العمومية، وبلغت %  02,03لعمليات الضخ باملياه، بينما وجهت نسبة % 12,23
  %.07,05بيقات األخرى نسبة االستطاعة املوجهة للتط

 2280أما فيما خيص توزيع استطاعة هذه الطاقة حسب املصادر، فإن ما ال يقل عن      
، ما يعين أن 57كيلواط مستمد من املصدر الرحيي 73كيلواط مستمد من املصدر الشمسي، و

فقط، % 03,11، بينما متثل طاقة الرياح نسبة %96,89الطاقة الشمسية متثل ما نسبته 
  .ذا ما يربز اإلمكانيات الضخمة والكبرية اليت تتوفر عليها اجلزائر يف جمال الطاقة الشمسيةوه

كما باشرت اجلزائر عملية إجناز أول حمطة لطاقة الرياح يف إطار إستراتيجية الدولة     
 للحفاظ على الثروات الباطنية وتنفيذا لسياسة احلكومة الرامية إىل استغالل الطاقات املتجددة

، يعترب أول جتربة 2010والبديلة، كما أن هذا املشروع الذي مت إجنازه بوالية أدرار يف سنة 
للجزائر يف جمال طاقة الرياح اليت حتظى باهتمام متزايد على املستوى الدويل، وقد اختارت 

مواقع الحتضان حمطات إنتاج الكهرباء عن طريق الرياح  6وزارة الطاقة واملناجم باجلزائر 
لك بأربع واليات تتميز عن غريها حبيازا ألروقة التيارات اهلوائية القوية، وهي سطيف وذ

وجباية شرق البالد، وتيارت يف اجلهة الغربية، وأخريا والية أدرار الصحراوية بأقصى اجلنوب 
الغريب واليت ستحتضن أول حمطة تشرف على إجنازها شركة فرنسية بقدرة إنتاجية تصل إىل 

                                                          .58اطميغاو 10
اسرتاتيجيات وآفاق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح                                                                                 -3
اقة املنتجة يف باقي أحناء العامل، بتطوير حمطة طاقة مشسية ملنافسة الط 2009قامت اجلزائر منذ  
، وبذلك متتلك اجلزائر فرصة 2015من قدرة التوليد الوطنية يف العام % 5يتوقع أن حيقق و

مناسبة للتصدير هذه الطاقة إىل إيطاليا وبقية البلدان األوروبية، ووفقاً لوزارة الطاقة واملناجم، 
ت ضخمة الستغالهلا، كما لديها املوارد فإن اجلزائر متتلك منطقة مشمسة هائلة مع إمكانيا

  59".البشرية واملالية الالزمة، وهي ال تفتقر إىل شيء، بل إا قادرة على منافسة بلدان أخرى
كما سطرت اجلزائر برناجما طموحا لتطوير الطاقات املتجددة، وذلك برسم املخطط اخلماسي 

ت احمللية لتوليد طاقة الرياح، ، ويقوم هذا املخطط على أنشطة دعم الوحدا)2014- 2010(
باحثا عالوة  20وتدعيم هذه الوحدات بالوسائل الضرورية، وإلجناح هذا املسعى مت جتنيد 

خمربا حمليا باإلضافة إىل خطة للبحث عن مواقع يكثر فيها  30أستاذا ينشطون يف  360على 
من الطاقة % 3ج نشاط الرياح بغرض إقامة مزارع لتوليد هذه الطاقة والتوصل إىل إنتا

  60.، انطالقا من طاقة الرياح2015الكهربائية يف آفاق سنة 
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آفاق سنة  يف املتجددة الطاقات جمال يف دوالر مليار 60 حوايل وتسعى اجلزائر الستثمار
 إلنتاج وستخصص دوالر، مليار 70 إىل تصل قد الضخمة االستثمارات هذه ، وأن2030

سونلغاز  شركة وتتوقع احمللية، السوق إىل املوجهة الشمسية الطاقة من ميغاواط 12000
 الطاقات هذه من انطالقا املنتجة الكهرباء من ميغاواط 650 بلوغ الربنامج هذا بتنفيذ املكلفة
  612020 آفاق يف ميغاواط 2700 إىل اإلنتاج هذا رفع ، وتنوي2015سنة البديلة

٪ من الكهرباء من  40إنتاج  ، دف2011وقد اعتمدت اجلزائر إستراتيجية يف عام     
، ودف اإلستراتيجية أيضا إىل تطوير صناعة حقيقية 2030املوارد املتجددة حبلول عام 

ميغاواط بني عامي  22000للطاقة الشمسية، واعتمدت خطة طويلة األجل، حيث إنتاج 
ميغاواط ميكن  10000وميغاواط لتغطية الطلب احمللي،  12000، حيث 2030و  2011
٪ من إنتاج الكهرباء  37، أكثر من 2030يرها، ومن املتوقع أن يكون حبلول عام تصد

هذه (، 62٪ من إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح 3الوطنية من الطاقة الشمسية، وحوايل 
مليارات أورو سنويا، فضال عن قدرة   3األخرية يتوقع أن تدر على اجلزائر أرباحا تزيد عن

، وذلك بإنتاج 63)ستحداث آالف مناصب الشغل وتوفري طاقة نظيفةهذا القطاع الواعد يف ا
 7200ميغاواط من الطاقة الكهروضوئية، إضافة إىل  2800ميغاواط من طاقة الرياح،  2000

ألف ميغاواط حبلول العام  12ميغاواط من الطاقة احلرارية، وهو وعاء سيوفر للجزائر 
ذايت للجزائر وحاجياا الطاقوية عن طريق توليد باملائة من االكتفاء ال 40، مبا سيضمن 2030

، ولإلشارة فإن طاقة الرياح تعترب طاقة اقتصادية 64الكهرباء الشمسية من مصادر غري حفرية
، ما جيعلها أقل تكلفة مقارنة بالطاقة الشمسية، كما 65)دينار للكيلو وات ساعي 6إىل 5(

  .غري ملوثة
ميغاواط لكل منهما،  150قة احلرارية وختزينها بقوة كما مت إجناز مشروعني ملراكز الطا   

،  وهذان املشروعني يضافان إىل احملطة املختلطة حباسي الرمل 2012و 2011مابني عامي 
ميغاواط من الطاقة الشمسية، ويف الفترة  25ميغاواط، منها  150ذات القدرة اإلنتاجية 

الطاقة احلرارية بسعة ختزينية إمجالية  ، من املتوقع أن تنجز أربعة حمطات لتوليد2016-2020
إنشاء  2030و2021ويتوقع يف برنامج الفترة املمتدة ما بني ، 66ميغاواط1200تبلغ حوايل 

ميغاواط يف السنة  600، مث 2023ميغاواط يف السنة وهذه إىل غاية  500قدرة تبلغ حوايل 
     2030.67إىل غاية سنة 

 الكهرباء من نصيب، ليصل 2020حبلول عام  يجاواتم  375 إىل السوق احمللي حيتاجو    
واإلنتاج ، )٪ حاليا0.02( مجايل٪ من إنتاج الكهرباء اإل4إىل  مصادر الطاقة املتجددة

توزيع، وهو  شبكات كم 245000 وأكثر من ترياواط ساعة، 33,8هو يف اجلزائر  الفعلي
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املناطق الريفية مبا يف ذلك ، ٪98 هي الكهرباء يف البالد من االحتياجات تغطيةما يعين 
 11000أكثر من  املركبة من اإلمجالية  SONELGAZ شركة العامةال إنتاج، والنائية

من  املعزولةللشبكات  306اهليدروليكي و للقطاع ميجاوات  259 منها ميجاوات،
الغاز، واستهالك  البخار وتوربينات توربيناتمن تأيت  %96  اجلنوب، ومعظمها أي

  . 68سنويا ٪4 السنوات األخرية ازداد ب يف اجلزائر خالل الكهرباء
ويبقى وراء هذه االستراتيجيات واخلطط اليت ختصص هلا مبالغ مالية ضخمة وحتظى       

باهتمامات كبرية من طرف الدولة اجلزائرية، التطبيق الفعلي واالستغالل األمثل للطاقات 
  .من جهة، والنظيفة بيئيا من جهة أخرىاملتجددة ذات الكفاءة العالية، وغري املكلفة 

  نتائج الدراسة
  :إىل النتائج التالية  توصلنا دراستنا خالل من
متلك إمكانيات  فإا إمكانيات اجلزائر يف جمال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالنظر إىل 1-

مشسي يف  كبرية، خاصة يف جمال الطاقة الشمسية، واليت تؤهلها ألن تكون أكثر منطقة سطوع
املستقبل يف  حنو وتوجه تطلع أي يف وأول خطوة العامل، ومن أكرب حقول الرياح يف العامل،

الطاقة، مبا يشمل البحث عن  ملصادر الرشيد االستخدام يف تكمن جمال الطاقة يف اجلزائر،
 .مصادر طاقوية بديلة، يف صورة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح

 املرجح ومن سريع، وطاقة الرياح يف اجلزائر، مل يتطور بشكل استغالل الطاقة الشمسية -2
 والتطوير البحث زيادة السنوات القادمة، ما يستوجب ضرورة خالل الوترية بنفس استمراره

املستخدمة  التقنيات االعتبار أحدث يف األخذ مع استغالل الطاقات املتجددة، تقنيات جمال يف
 .املتبادلة املنفعة أساس على مبينا ذلك يكون أن على دولية،اخلربات ال من عامليا، واالستفادة

مل يتم حتقيق نتائج مرضية يف جمال إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يف اجلزائر، خاصة  -3
 وتقدمي والتطوير البحث على اإلنفاق زيادة احلكومة على من الناحية التجارية، ما يفرض

  .والدويل احمللي املستويني على ،شراكة عالقات خالل املعلومات، من
رغم وجود احتياطات كبرية من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يف اجلزائر، وإمكانية  -4

على استغالل الغاز الطبيعي والبترول، وهو  اعتمادها ملحوظ بشكل خيفض لن استغالهلا، فإنه
جلزائرية، أن حتظى تلك الطاقات باهتمامات كبرية من طرف الدولة ا ما يستوجب

  .واالستغالل األمثل هلا، والتطبيق الفعلي لالستراتيجيات املخططة
    

 :اإلحاالت واملراجع 
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 املباشر للجباية البرتولية و اجلباية العادية على غرياألثر املباشر و 

             اجلزائر على املدى القصري و املتوسط  يف النمو االقتصادي 
 "دراسة قياسية " و الطويل 

   * مراس حممد/ط
  اجلزائر –تلمسانجامعة 

Résumé: 
Le but de cette étude est de montrer la relation entre la collecte 

du pétrole et de la collecte de croissance économique régulière en 
Algérie, et semblent donc cette étude aucune influence Aljpaytin 
morale sur la croissance économique en Algérie à court terme et à 
moyen terme, où pour cette étude ont été tirées les modèles de la 
série et le temps d'intégration de régression simultanée et modèles 
CDA de correction d'erreur, et par les résultats de l'étude, il a été 
conclu que deux fois Aljpaytin d'avoir un impact sur la croissance 
économique en Algérie, si cet effet direct ou indirect. Où se trouve la 
collection de pétrole prélèvement des fonds pour une croissance 
économique dynamique en Algérie, tandis que la collecte collecte 
régulière des facteurs de motivation pour la croissance économique, 
et donc être à la fois des effets directs et indirects de la croissance 
économique en Algérie, à la fois dans le court terme ou à moyen ou 
long terme.                                                                 
Mots clés: impôts, taxes, impôts au pétrole impôts régulière, la 
croissance économique, l'économie algérienne, les séries 
chronologiques, l'intégration simultanée, modèle à correction 
d'erreur. 

 :املقدمة
تعترب اجلباية أحد املصادر املالية اليت تعتمد عليها الدول يف متويل عمليات التنمية و املشاريع 

حيث تلعب اجلباية الدور املهم يف السياسة املالية اليت تنتهجها , البنيوية اليت تقوم ا الدولة 
                                                 

 merras_med@hotmail.fr :مايل  ماستر يف العلوم االقتصادية جامعة تلمسانطالب * 

mailto:merras_med@hotmail.fr


      اجلزائر على املدى القصري   يف بترولية و اجلباية العادية على النمو االقتصادياملباشر للجباية ال الغرياألثر املباشر و 
  مراس حممد .ط                                                                    "دراسة قياسية " و املتوسط و الطويل 

 عاشرال العدد - ريقياجملة اقتصاديات مشال إف       148

ن أن تكون اجلباية عامل حيث ميك, الدولة من خالل اإلجراءات اجلبائية و الضريبية املتبعة 
ممول لعمليات النمو و التنمية من خالل التحصيل الضرييب على العمليات و األنشطة التجارية 

وبالتايل يكون للدولة مورد مايل يؤمن عمليات متويل النفقات ,... و الصناعية و احلرفية و
قتصادي سواء أو من جهة أخرى ميكن أن تكون عامل حمفز لعوامل النمو اال, التنموية 

املستثمرين  إىلالداخلي أو اخلارج من خالل التسهيالت و التحفيزات الضريبية اليت تقدم 
األجانب أو حىت املستثمرين املبتدئني داخل الوطن من أجل بعث احلركية اإلنتاجية داخل 

و بالتايل رفع معدالت النمو االقتصادي من جراء األثر الرجعي الذي ينعكس , الوطن 
جياب على التوظيف و الدخل و بالتايل حتسني الوضع املعيشي للسكان األمر الذي يؤدي باإل
اجلزائر كغريها من دول العامل تعتمد بشكل كبري على و. مفهوم التنمية املستدامة  إىل

اإليرادات اجلبائية بشكل عام، حيث أن الضريبة يف وقتنا احلايل من بني أهم أدوات تشجيع 
لنشاطات االقتصادية املختلفة، و ذلك من خالل إجراءات التحفيز اجلبائي و االستثمار يف ا

الذي يقوم على منح اإلعفاءات املؤقتة او الدائمة و التسهيالت اجلبائية للقطاعات املراد 
كما أن اجلزائر تعتمد على اجلباية البترولية من أجل . تشجيعها يف نصوص و قوانني االستثمار

و بالتايل و من هدا املنطلق نطرح . د املالية الكافية لتمويل نفقاااحلصول على املوار
كيف تؤثر اجلباية البترولية و اجلباية العادية على النمو : اإلشكالية اجلوهرية التالية 

؟ أو بصيغة أخرى االقتصادي يف اجلزائر على املدى القصري و املتوسط و الطويل 
نفس التأثري للجباية العادية على النمو االقتصادي يف هل للجباية البترولية : لإلشكالية 

  اجلزائر؟ 
  :حيث لإلجابة على هده اإلشكالية و لتحقيق الدراسة مت طرح التساؤالت الفرعية التالية

 ماهو واقع اجلباية العادية يف اجلزائر ؟  -1
 ماهو واقع اجلباية البترولية يف اجلزائر ؟ -2
 ائر ؟ماهو واقع النمو االقتصادي يف اجلز -3
 كيف تؤثر اجلباية العادية على النمو االقتصادي يف اجلزائر ؟ -4
 ائر ؟زكيف تؤثر اجلباية البترولية على النمو االقتصادي يف اجل -5
 ماهو تأثري اجلباية على النمو االقتصادي يف املدى القصري و املتوسط و البعيد ؟ -6
على النمو االقتصادي يف  أثر على تأثريية اجلباية 2008هل لتداعيات األزمة العاملية  -7

  اجلزائر ؟
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  : هدف و أهمية الدراسة 
و هو الـتأثري املباشر و الغري , تبيان موضوع مهم يف االقتصاد اجلزائري  إىلدف الدراسة  

 إىلبل أكثر من دلك فالدراسة دف , املباشر للجباية على النمو االقتصادي يف اجلزائر 
ؤثر كل من اجلباية البترولية و اجلباية العادية على النمو نتيجة مفادها كيف ت إىلالوصول 

أما أمهيتها فتتمثل يف أا دراسة قياسية . االقتصادي يف اجلزائر و ماهي طبيعة هدا التأثري 
  .تسمح لنا بالتنبؤ املستقبلي

لقد اعتمدنا يف دراستنا هده على املنهج الوصفي لتبيان  :املنهج املتبع و هيكل البحث 
ع اجلباية البترولية و اجلباية العادية يف اجلزائر و كدا لدراسة واقع النمو االقتصادي يف واق

و إلعطاء حبثا قيمة مضافة اعتمدنا على املنهج القياسي و دلك لبناء النماذج اليت , اجلزائر 
حيث لتحقيق هده الدراسة مت تقسيم . تظهر العالقة اليت تربط اجلباية بالنمو االقتصادي 

  : إىللبحث ا
  .واقع اجلباية العادية يف اجلزائر : أوال
  .واقع اجلباية البترولية يف اجلزائر : ثانيا 
  .واقع النمو االقتصادي يف اجلزائر : ثالثا 
  .بناء منوذج عالقة اجلباية العادية بالنمو االقتصادي يف اجلزائر : رابعا

  .االقتصادي يف اجلزائر  بناء منوذج عالقة اجلباية البترولية بالنمو: خامسا 
  .على تأثريية اجلباية على النمو 2008بناء منوذج أثر تداعيات األزمة العاملية : سادسا
 .عالقة اجلباية بالنمو االقتصادي يف املدى القصري و املتوسط و الطويل : سابعا

شريعات من خالل مؤلفات املالية العامة و الت :واقع اجلباية العادية يف اجلزائر: أوال 
الضريبة املباشرة وغري املباشرة، حبيث : نوعان أساسيان مها إىلالضريبية، مت تقسيم اجلباية 

  .سوف نقدم باختصار هدا الواقع يف جماالت تطبيق الضرائب املباشرة و الغري املباشرة 
تتمثل يف الضريبة اليت يتحمل عبؤها  :الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة هلا  -1

الشخص الذي يقوم حتصيلها لصاحل اخلزينة العامة و يف هذه احلالة ال يستطيع دافعها نفس 
، حيث تفرض هذه الضريبة على الدخل كوا مورد IRGنقل عبئها لشخص آخر مثل 

مايل غزير احلصيلة ومتجدد الوعاء وليتحقق ذلك جيب توفر ثالثة شروط هامة وضرورية و 
 .دوام وثبات املصدر إىل النقدي، دوري ومنتظم باإلضافة أن يكون الدخل قابل للتقومي: هي

  :1إىلتنقسم الضرائب املباشرة 
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حسب املادة األوىل من قانون الضرائب  : IRGالضريبة على الدخل اإلمجايل  - 1-1
املباشرة و الرسوم املماثلة تؤسس ضريبة سنوية وحيدة على دخل األشخاص الطبيعيني تسمى 

هذه الضريبة على الدخل الصايف اإلمجايل للمكلف بالضريبة و هي وتفرض . ضريبة الدخل
  :2يتكون الدخل الصايف اإلمجايل من جمموع املداخيل الصافية املتمثلة يف. ضريبة تصاعدية

 )BIC(األرباح الصناعية و التجارية  ×
 )BNC(أرباح املهن احلرة وهي مهن غري جتارية  ×
 )RA(اإليرادات الفالحية  ×
 )RF(ارية الناجتة عن إجيار األمالك املبنية و غري املبنية املداخيل العق ×
 )RCM(ريوع رؤوس األموال املنقولة  ×
املرتبات و األجور و املنح و الريوع األبدية أو العمرية إضافة غلى فوائض القيمة الناجتة  ×

 .عن التنازل مبقابل عن العقارات املبنية و غري املبنية
الدخل الصايف بعد مجع كل املداخيل الصافية لإليرادات  حيدد الدخل اخلاضع للضريبة أو

السابقة الذكر مع اإلشارة أن الدخل الصايف لكل إيراد حيسب بعد الطرح من الدخل اإلمجايل 
و يتمثـل األشخاص . كل املصاريف أو النفقات املتعلقة بالنشاط ضمن شروط حمددة قانونيا

أعضاء شركات أشخاص، شركاء يف اخلاضعون للضرائب يف األشخاص الطبيعيني، 
الشركات املدنية املهنية، أعضاء شركات املسامهة الذين هلم مسؤولية تضامنية و غري حمدودة 
فيها ، وأعضاء الشركات املدينة اخلاضعة لنفس النظام الذي ختضع له الشركات ذات االسم 

  اجلماعي
أرباح الشركات على ما تطبق الضريبة على  : IBSالضريبة على أرباح الشركات  - 1-2

  :3يلي
  ).شركات بالتوصية ذات األسهم. شركات باألسهم(شركات رؤوس األموال *
  .مؤسسات وهيئات عمومية ذات طابع صناعي و جتاري*
  .شركات األشخاص الذين اختاروا إخضاعهم للضريبة على أرباح الشركات*
  .الشركات التعاونية و احتاداا*
  .وذات املسؤولية احملدودة شركات ذات الشخص الوحيد*
باستثناء تلك اليت اختارت .الشركات املدنية غري املؤسسة حتت شكل شركات أسهم*

إخضاعها للضريبة على أرباح الشركات يف هذه احلالة األخرية جيب إرفاق طلب الختيار 
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،هذا 4من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة151بالتصريح املنصوص عليه يف املادة 
  .االختيار ال رجعة فيه طول مدة حياة الشركة

هيئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة املشكلة و املعتمدة ضمن اإلشكال والشروط *
 .املنصوص عليها يف التشريع و التنظيم الساري ما العمل

اشرة من قانون الضرائب املب42الشركات املنجزة للعمليات واملنتجات املذكورة يف املادة *
  .والرسوم املماثلة

ختضع املبالغ املدفوعة لقاء املرتبات و األجور و التعويضات و  ) :VF(الدفع اجلزايف  - 1-3
العالوات مبا يف ذلك قيمة االمتيازات العينية للدفع اجلزايف، ويقع على عاتق األشخاص 

و أجور و تعويضات و  الطبيعيني و املعنويني و اهليئات املقيمة باجلزائر و اليت تدفع مرتبات
  عالوات

  :يطبق الرسم على النشاط املهين على مايلي ) :TAP(الرسم على نشاط املهني  - 1-4
  :األشخاص الطبيعيون أو املعنويني املمارسون لنشاط ختضع عائداته

 . للضريبة على الدخل اإلمجايل فئة األرباح الصناعية و التجارية §
 .للضريبة على أرباح الشركات §
اص الطبيعيني اخلاضعون للضريبة على الدخل اإلمجايل، فئة األرباح غري الصناعية، األشخ §

 .5باستثناء مسريي الشركات ذات املسؤولية احملدودة احلاصلني على أغلبية األسهم

  :يستحق هذا االسم على امللكيات املبينة املتمثلة يف: الرسم العقاري - 1-5
  . امللكيات املبينة §
  . إليواء األشخاص و املوارد أو التخزين املنتجاتاملنشآت املخصصة  §
املنشآت التجارية الكائنة يف حميط املطارات و املوانئ و حمطات السكك احلديدية و  §

  احملطات الربية
  . أراضي البنايات §
  .األراضي غري املزروعة و املستخدمة ألغراض جتارية أو صناعية §

  :امللكيات غري املبنية و املتمثلة يف
  .ات غري املبنيةامللكي §
  . األراضي الفالحية §
  .األراضي املتواجدة يف مناطق عمرانية أو قابلة للتعمري §
  مناجم امللح و السبخات  §
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  احملاجر ومواقع استخراج الرمل و املناجم املكشوفة §
يطبق رسم التطهري يف البلديات اليت تشتغل فيها مصلحة رفع  6:التطهري رسم - 1-6

  .القمامات املرتلية
  . ل الرسم املستأجر الذي ميكن أن يكلف مع املالك بدفع الرسم بصفة تضامنيةيتحم

  :األشخاص اخلاضعون للضريبة: الضريبة على األمالك - 1-7
  :األشخاص الطبيعيني*
الذين يوجد مقرهم اجلبائي يف اجلزائر، بالنسبة ألمالكهم املوجودة باجلزائر أو خارج  §

 . اجلزائر
  . يا باجلزائر، بالنسبة ألمالكهم املوجودة باجلزائرالذين ليس هلم مقرا جبائ §

  :األمالك اخلاضعة للضريبة
  : األمالك العقارية*
 . املقر الرئيس أو الثانوي: امللكيات املبنية §
 .اخل...األراضي احلدائق: امللكيات غري املبنية §
  احلقوق العينية العقارية  §
  .هة،خيول السباقالسيارات،سفن الرتهة،طائرات الرت:األموال املنقولة §
خزينة  إىلهي الضرائب اليت يتوىل دفعها   .7: الضرائب غري املباشرة و عناصرها -2

. غريهم فيكون مبثابة وسطاء بني من يتحملها والدولة إىلالدولة أشخاص بعد نقل عبئها 
كذلك تعرف بأا ضرائب تفرض عند القيام بعملية االستهالك لسلعة ما أو االستفادة من 

مة معينة حبيث تدفع بصفة غري مباشرة من طرف املستهلك، أي املستهلك األخري الذي خد
و تتكون الضرائب يف النظام اجلزائري من الرسوم على رقم األعمال و الرسم . يتحملها

الداخلي على االستهالك، فالرسوم على رقم األعمال حتتوي أساسا على ضريبة حديثة تعرف 
حيث نشأت مع اإلصالح اجلبائي اجلديد، ) TVA(املضافة باسم الرسم على القيمة 

و الرسم الوحيد TUGP)(واستبدلت أو عوضت الرسم الوحيد اإلمجايل على اإلنتاج 
  TUGPS)(اإلمجايل على تأدية اخلدمات 

يعترب الرسم على القيمة املضافة ضريبة عامة  8:الرسم على القيمة املضافة - 2-1
وعليه تقصى من  .ت الطابع الصناعي والتجاري واحلريف أو احلرلالستهالك ختص العمليات ذا

أو اخلدمات العامة  اال التطبيقي للرسم على القيمة املضافة، العمليات ذات الطابع الفالحي
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غري التجارية كما يعترب الرسم على القيمة املضافة ضريبة يتحملها املستهلك، غري أا حتصل 
يطبق الرسم على القيمة املضافة على و  .لة خاضعة للرسمبصفة منتظمة كلما متت معام

  :العمليات اخلاضعة للضريبة وجوبا واملتمثلة يف
 .العمليات املتعلقة بنشاط صناعي أو جتاري أو حريف املنجزة من طرف اخلاضعني للرسم §
 .العمليات اليت تنجزها البنوك وشركات التامني §
 .العمليات احملققة عند ممارسة نشاط حر §
 .املبيعات اخلاصة بالكحول أو اخلمور و مشروبات أخرى مماثلة هلا §
 .العمليات املتعلقة باإلشغال العقارية §
 .املبيعات حسب شروط البيع باجلملة §
عمليات اإلجيار، و أداء اخلدمات و أشغال اخلدمات و البحث و مجيع العمليات من غري  §

 املبيعات
 9.و األشغال العقارية

 .األلعاب و التسليات مبختلف أنواعها اليت ينظمها أي من األشخاصاحلفالت الفنية و  §

  :العمليات اخلاضعة للرسم اختياريا -1- 2-1
  .للتصدير العمليات املوجهة-
الشركات البترولية، املكلفني بالرسم، اآلخرين، مؤسسات تتمتع :العمليات احملققة لفائدة-

  .بنظام الشراء باإلعفاء
  :ةاخلاضعون للضريب -2- 2-1
  البائعني باجلملة -املنتجون          -
 .البائعني بالتجزئة-املستوردون       -

تعترب اجلباية البترولية من أهم إيرادات  :واقع  اجلباية البرتولية يف اجلزائر: ثانيا 
و تصديرا للمحروقات سواء أن  اجلبائية لدول العامل الثالث باعتبارها من أكثر الدول إنتاجا

  :و النظام اجلبائي يف اجلزائر يطبق على األنشطة التالية.ول أو غازكانت بتر
  .التنقيب، البحث و استغالل احملروقات-
  .نقل احملروقات عرب القنوات-
  .متييع الغاز الطبيعي و معاجلته و استخراج غاز البترول املميع-

النتيجة املتعلقة وتضم جباية احملروقات احلقوق على احملروقات املستخلصة و الضريبة على 
بالنشاط، كما تفرض هذه احلقوق على الشركات الوطنية النشطة يف القطاعات املذكورة 
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سابقا و الشركاء األجانب، كما يتم فرض هذه احلقوق و تطبيقها يف حدود إقليم الدولة و 
أكثر  نأخذ كمثال اجلزائر اليت تعد من بني دول عامل الثالث و اليت تشكل املداخيل البترولية

ختضع احملروقات املستخرجة من األحواض الربية و . من جممع املداخيل اجلبائية% 80من 
و . حقوق حسب كمية احملروقات املنتجة و حتسب بعد عمليات املعاجلة يف املوقع إىلالبحرية 

يتم خصم  من حساب هذه احلقوق كمية احملروقات اليت تكون إما مستهلكة من اجل 
و إن كمية . احلوض أو اليت تضيع إىلاشرة لإلنتاج أو اليت يعاد إدخاهلا االحتياجات املب

  .احملروقات املتضمنة يف حساب احلقوق ال جيب أن تتعدى حد معني و جيب أن تكون مربرة
كمية احملروقات اليت تدخل يف حساب احلقوق = قيمة احملروقات املستخرجة من األرض {

  }السعر القاعدي× 
  :ساويالسعر القاعدي ي

فيما خيص احملروقات السائلة املصدرة على حالتها اخلامة بسعر حمدد قانونيا و الذي ال -
  .يستطيع أن يكون اقل من سعر البيع احملقق

فيما خيص احملروقات الغازية املصدرة على حالتها اخلامة بسعر البيع احملقق، مع األخذ بعني -
ة احملددة من طرف البنك املركزي خالل شهر االعتبار السعر املتوسط لشراء العملة الصعب

 .اإلنتاج
مركبات التمييع الوطنية أو املوجهة للمعاجلة يف  إىلفيما خيص احملروقات السائلة املوزعة -

  :من قانون اجلمارك 92اخلارج حسب الشروط احملددة يف الفقرة
ي للمنتجات املميعة من السعر الناتج عن املقررات القانونية اخلاص بتحديد السعر الداخل- أ

  السوق الوطنية  إىللكميات احملروقات السائلة املوجهة 
السعر الناتج عن املنتجات املكررة و املخصصة للتصدير من اجل كمية احملروقات السائلة -ب

  السوق العاملية  إىلاملوجهة 
  انونية فيما خيص احملروقات الغازية املوزعة يف السوق الوطنية بالسعر احملدد ببنود ق-
يف حالة وجود % 20نسب اإلتاوة املطبقة على قيمة احملروقات املستخرجة متثل  :اإلتاوة -1

ميكن هلذه النسبة أن  و. ظروف اقتصادية خاصة لعمليات التنقيب و استغالل األحواض
  :ختفض حسب مناطق االستغالل و تكون كما يلي

  ).أ(بالنسبة للمنطقة % 16.26
  ).ب(قةبالنسبة للمنط% 12.50
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حتدد كيفيات التسديد حسب القواعد املعينة من طرف الوزير املكلف باملالية و ميكن أن تتم  
شهريا قبل العاشر من الشهر املوايل يف حالة التأخر يف التسديد ترفع القيم و الكميات 

  وحدة لكل يوم من التأخري 11املستحقة بقيمة 
  :10هلا كل من األنشطة التاليةهذه الضريبة ختضع : الضريبة على النتائج -2
  .أنشطة التنقيب و البحث و استغالل احملروقات -1
  .أنشطة نقل احملروقات عن طريق القنوات -2
  .أنشطة متييع الغاز الطبيعي و معاجلة و استخراج غاز البترول املميع -3

ينص عليه  إن النتائج تتعني وفق القواعد اجلبائية من القانون العام إال إذا كان العكس و
و يف مجيع احلاالت فيما خيص . 1986أوت19الصادر يف  14- 68القانون رقم 

املؤسسات اليت ختضع للضريبة على النتائج جيب عليها أن تكون هلا حماسبة منفصلة عن كل 
و إن النسب املطبقة ختتلف حسب األنشطة اخلاضعة للضريبة و . من األنشطة السابقة الذكر
  لحسب مناطق االستغال

، %85نشاطات التنقيب و البحث و استغالل احملروقات حتسب الضريبة بصفة عامة بنسبة §
إال انه يؤخذ بعني االعتبار حجم األعباء يف البحث و االستغالل و لتشجيع هذا األخري يف 

و يف هذه احلالة . املناطق الصعبة هنالك ختفيضات يف نسبة الضريبة على النتائج ميكن أن تقدم
  %.42أن تكون النسبة املطبقة اقل من ال ميكن 

  :إن النسب حاليا حمددة حسب مناطق االستغالل
  ).أ(يف املنطقة % 75
  ).ب(يف املنطقة% 65

  .1987جويلية 21املؤرخ يف  157-87هذه املناطق حمددة مبوجب املرسوم رقم 
ج غاز نشاطات نقل احملروقات عرب القنوات و متييع الغاز الطبيعي و معاجلة و استخرا §

البترول املميع الضريبة على النتائج حتسب على أساس نسبة الضريبة على أرباح 
من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم  150املنصوص عليها يف املادة ) IBS(الشركات

دفعة مؤقتة تعترب  12تدفع الضريبة على النتائج على و %.30املماثلة و تقدر حاليا ب 
 .تم تصفية الضريبة من طرف املؤسسةُ أقساط على الضريبة، و ت
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تتغري معدالت النمو   11: واقع تطور معدالت النمو االقتصادي يف اجلزائر: ثالثا 
االقتصادي يف اجلزائر حسب األوضاع االقتصادية السائدة و خاصة أوضاع السوق البترولية 

ال داعي للتفصيل يف هدا الن النمو القتصادي يف اجلزائر مرهون بالنمو يف قطاع احملروقات و 
اجلانب لعدم اخلروج عن املوضوع و اجلدول التايل يوضح تطورات معدالت النمو 

  :االقتصادي يف اجلزائر 
)                               2010- 80(معدل النمو يف اجلزائر تطور: 03جدول رقم   

  نسبة مئوية: الوحدة                                                                          
1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  

0,7  2,9  6,4  5,4  5,5  3,6  0,4  -0,7  -1,0  4,4  

  
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  

0,8  -1,2  -0,9  -2,1  -0,9  3,7  4,0  1,1  5,1  3,2  

  
2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  

2,2  2,5  4,7  6,9  5,1  5,1  2,0  3,0  2,4  2,4  3,3  
  .الديوان الوطين لإلحصائيات: املصدر

حيث من خالل مالحظة اجلداول التالية نالحظ ان النمو االقتصادي يف اجلزائر يشهد تقلبات 
 يشهدها العامل األوضاع العاملية اليت إىلمن فترة ألخرى وكدا من سنة ألخرى ودلك راجع 

و بالتايل النمو االقتصادي يتاتر مبعطيات , اليوم من تغريات أسعار البترول وما شابه دلك 
  االقتصاد الدويل

إن من  :بناء منوذج عالقة اجلباية العادية بالنمو االقتصادي يف اجلزائر :رابعا
ادية بالنمو االقتصادي خالل هدا النموذج سوف نظهر العالقة الرياضية اليت تربط اجلباية الع

حيث سوف ندرس كيف تؤثر التغريات يف اجلباية العادية على التغريات يف , يف اجلزائر
و بالتايل نكتشف نوع العالقة االرتباطية بني اجلباية العادية و النمو , معدالت النمو 

منوذج تكامل متزامن  إىلحيث سوف ننطلق من النموذج اخلطي البسيط . االقتصادي 
  .نستنتج أي النماذج يليق ده العالقة ل

كما هو معروف فإن دراسة السالسل الزمنية : اختبار استقرارية السالسل الزمنية -1
تتطلب دراسة جانب مهم وهو دراسة االستقرارية ملعرفة هل هناك جتانس بني السالسل 

حيث لبناء مثل , امن و خاصة يف الطرق اليت تعتمد على مفهوم التكامل املتز. الزمنية أو ال 
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و اجلداول التالية , هده النماذج البد من أن تكون هده السالسل متكاملة من نفس الدرجة 
  .تظهر نتائج استقرارية سالسل اجلباية العادية و سلسلة تطور معدالت النمو االقتصادي 

بقة خالل االختبارات املط من:  دراسة استقرارية سلسلة تطور اجلباية العادية - 1-1
على السلسلة الزمنية املتمثلة يف تطورات اجلباية العادية و من خالل اختبارات الفروق األوىل 

  : تبني ما يلي 
  

 ADF PP  املتغري
1%  5%  10%  1%  5%  10%  

 4.40- 2.48 - 2.30 - 3.50- 5.48 - 2.26 -  اجلباية العادية

املقدرة أكرب من القيمة املطلقة لـقيم ادولة ) t(أن القيمة املطلقة إلحصائية  نالحظ      
)Mackinnon ( يف من اختباريADF  وPP   اعند الفرق األول، و معىن ذلك أ

؛ أي أن 0Hوبالتايل نرفض الفرضية  % 10 و عند % 1، و %5معنوية إحصائيا عند 
بقية االختبارات و التقديرات  إىلو منه ميكن املرور ). Stationary(السلسلة مستقرة 

  . األخرى
خالل  من :دراسة استقرارية سلسلة تطور معدالت النمو االقتصادي  - 1-2

االختبارات املطبقة على السلسلة الزمنية املتمثلة يف معدالت النمو االقتصادي و من خالل 
  : اختبارات الفروق األوىل تبني ما يلي 

  
 ADF PP  املتغري

1%  5%  10%  1%  5%  10%  
 3.55- 1.34 - 1.20 - 2.53- 3.38 - 2.15 -  النمو االقتصادي

املقدرة أكرب من القيمة املطلقة لـقيم ادولة ) t(أن القيمة املطلقة إلحصائية  نالحظ      
)Mackinnon ( يف من اختباريADF  وPP   اعند الفرق األول، و معىن ذلك أ

؛ أي أن 0Hوبالتايل نرفض الفرضية  % 10 عند و % 1، و %5معنوية إحصائيا عند 
بقية االختبارات و التقديرات  إىلومنه ميكن املرور ).Stationary(السلسلة مستقرة 

  . األخرى
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من اجلدول التايل نالحظ طبيعة االرتباطات بني اجلباية :مصفوفة معامل االرتباط -2
  :ي العادية و النمو االقتصاد

 اجلباية العادية معدل النمو االقتصادي 
 0.556078 1.000000 معدل النمو االقتصادي

 1.000000 0.556078 اجلباية العادية

من خالل مالحظة معامل االرتباط بني اجلباية العادية و تطورات معدل النمو االقتصادي يف 
أن هناك قوة ارتباطيه ومنه هده النسبة متوسطة أي  0,55اجلزائر نالحظ أن قيمته تساوي 

حيث هده العالقة هي , بني اجلباية العادية يف اجلزائر و تطورات معدل النمو االقتصادي 
  . اجيابية ألن إشارة معامل االرتباط موجبة 

معامل  بعدما تبني من خالل نتائج:  Grangerاختبارات السببية ل غراجنر  -3
تغريات وجب علينا دراسة السببية بني املتغريات االرتباط النسيب للعالقة بني امل, االرتباط

أي هل هناك عالقة بني املتغريات يف املدى القصري , الستنباط طبيعة النماذج املزمع تقديرها 
 Grangerاملدى البعيد أم ال و بالتايل نقوم باختبار السببية ل  إىلو هل تنتقل هده العالقة 

  :لنتائج كما يليكانت ا eviewsو حسب خمرجات الربنامج , 

فأننا نسجل أن االحتمال  يف حالة التغيري يف معدالت النمو يسبب التغيري يف اجلباية العادية   
، وهذا يعين أن التغيري  يف معدالت النمو االقتصادي % 5أكرب من  Fفيشر  املقابل إلحصائية

يسبب التغيري يف  ال يسبب  تغيري اجلباية العادية ، أما يف حالة  التغيري يف اجلباية العادية
أصغر من  F، فأننا نسجل أن االحتمال املقابل إلحصائية فيشر معدالت النمو االقتصادي

جلباية العادية يسبب التغري يف معدالت النمو االقتصادي ،  وهذا يعين ، أي أن التغيري ا5%
  .النمو االقتصادي  إىلمن اجلباية العادية , أنه توجد عالقة سببية يف اجتاه واحد 

  
  

Null Hypothesis: Obs F-
Statistic Prob. 

TC does not Granger Cause FN 21 0.23781 0. 1211 
FN does not Granger Cause TC 07.5123 0.0009 
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بناء عالقة تكامل متزامن بني تطور اإليرادات اجلبائية العادية و تطور  -4
ستقرارية املبينة مسبقا و اختبارات السببية من اختبارات اال :معدالت النمو االقتصادي 

لكن ليس شرط , ارات على السلسلتني تبني أن السلسلتني متكاملتني من نفس الدرجة 
حيث لبناء عالقة تكامل متزامن البد من أن يكون املتبقى , كايف لبناء عالقة تكامل متزامن 

ن السلسلتني متكاملتني من مستقر من الدرجة الصفر أي متكاملة من الدرجة الصفر أل
  : يلي  كما Levelالدرجة األوىل و بالتايل خنترب استقرارية البواقي من الدرجة 

 ADF PP  املتغري
1%  5%  10%  1%  5%  10%  

 5.66- 1.77 - 1.37 - 2.11- 4.41 - 2.22 -  سلسلة البواقي

املطلقة لـقيم ادولة  املقدرة أكرب من القيمة) t(أن القيمة املطلقة إلحصائية  نالحظ    
)Mackinnon ( يف من اختباريADF  وPP   اعند الفرق الصفر، و معىن ذلك أ

؛ أي أن 0Hوبالتايل نرفض الفرضية  % 10 و عند % 1، و %5معنوية إحصائيا عند 
قديرات بقية االختبارات و الت إىلو منه ميكن املرور ).Stationary(السلسلة مستقرة 

فبعد ما تبني أن سلسلة البواقي مستقرة من الدرجة الصفر إذن ميكن بناء عالقة .  األخرى
  :                 تكامل متزامن كما يلي 

tt FNCT 098.021.3 +=  

                       )17.3(
     

)78.1(  

ثري اجلباية العادية على النمو االقتصادي يف اجلزائر على املدى حيث هده املعادلة تظهر طبيعة تأ
أي أن هدا التحرك يف العالقة حىت لو مل يظهر على املدى القصري فسوف , البعيد و املتوسط 

 . يعود للظهور على املدى البعيد و املتوسط ألن هناك عالقة حتكم املتغريين 

إن من  :ية بالنمو االقتصادي يف اجلزائربناء منوذج عالقة اجلباية البرتول: خامسا
خالل هدا النموذج سوف نظهر العالقة الرياضية اليت تربط اجلباية البترولية بالنمو االقتصادي 

حيث سوف ندرس كيف تؤثر التغريات يف اجلباية العادية على التغريات يف , يف اجلزائر
ة بني اجلباية البترولية و النمو و بالتايل نكتشف نوع العالقة االرتباطي, معدالت النمو 

منوذج تكامل متزامن  إىلحيث سوف ننطلق من النموذج اخلطي البسيط . االقتصادي 
  لنستنتج أي النماذج يليق ده العالقة 
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خالل االختبارات املطبقة  من :دراسة استقرارية سلسلة تطور اجلباية البرتولية  -1
اجلباية البترولية و من خالل اختبارات الفروق األوىل  على السلسلة الزمنية املتمثلة يف تطور

  : تبني ما يلي 
 ADF PP  املتغري

1%  5%  10%  1%  5%  10%  
 3.54- 3.90 - 1.98 - 2.21- 3.21 - 1.27-  اجلباية البترولية

املقدرة أصغر من القيمة املطلقة لـقيم ادولة ) t(أن القيمة املطلقة إلحصائية  نالحظ      
)Mackinnon ( يف من اختباريADF  وPP  اعند الفرق األول، و معىن ذلك أ

؛ أي أن 0Hوبالتايل نقبل الفرضية  % 10 و عند % 1، و %5معنوية إحصائيا عند 
ومنه جنري اختبار االستقرارية من الدرجة الثانية و  Stationary(السلسلة ليست مستقرة 

  : نتائجه كما يلي 

املقدرة أكرب من القيمة املطلقة لـقيم ادولة ) t(أن القيمة املطلقة إلحصائية  نالحظ    
)Mackinnon ( يف من اختباريADF  وPP   اعند الفرق الصفر، و معىن ذلك أ

؛ أي أن 0Hوبالتايل نرفض الفرضية  % 10 و عند % 1، و %5ية إحصائيا عند معنو
بقية االختبارات و التقديرات  إىلو منه ميكن املرور ).Stationary(السلسلة مستقرة 

  .األخرى
من اجلدول التايل نالحظ طبيعة االرتباطات بني اجلباية :مصفوفة معامل االرتباط -2

  :ولية و النمو االقتصاديالبتر
 اجلباية البترولية معدل النمو االقتصادي 

 0,69949 1.000000 معدل النمو االقتصادي

 1.000000 0,69949 اجلباية البترولية

و هي نسبة جد  0,70من خالل مالحظة معامل االرتباط نالحظ أن قيمته تساوي حوايل 
و , قتصادي يف اجلزائر باجلباية البترولية قوية تظهر مدى ارتباط تطور معدالت النمو اال

 ADF PP  ملتغريا
1%  5%  10%  1%  5%  10%  

 3.46- 2.44 - 2.39 - 3.90- 4.55 - 2.11 -  اجلباية البترولية



      اجلزائر على املدى القصري   يف بترولية و اجلباية العادية على النمو االقتصادياملباشر للجباية ال الغرياألثر املباشر و 
  مراس حممد .ط                                                                    "دراسة قياسية " و املتوسط و الطويل 

 عاشرال العدد - ريقياجملة اقتصاديات مشال إف       161

بالتايل العالقة قوية بني املتغريين وهي عالقة طردية و اجيابية ألن إشارة معامل االرتباط 
  .موجبة

معامل  بعدما تبني من خالل نتائج : Grangerاختبارات السببية ل غراجنر  -3
علينا دراسة السببية بني املتغريات االرتباط القوي للعالقة بني املتغريات وجب , االرتباط

  أي هل هناك عالقة بني املتغريات يف , الستنباط طبيعة النماذج املزمع تقديرها 
املدى البعيد أم ال و بالتايل نقوم باختبار السببية ل  إىلاملدى القصري و هل تنتقل هده العالقة 

Granger  , و حسب خمرجات الربنامجeviews يلي كانت النتائج كما:  

فأننا نسجل أن االحتمال  يف حالة التغيري يف معدالت النمو يسبب التغيري يف اجلباية البترولية   
، وهذا يعين أن التغيري  يف معدالت النمو االقتصادي % 5أكرب من  F املقابل إلحصائية فيشر

يسبب التغيري يف  ال يسبب  تغيري اجلباية البترولية ، أما يف حالة  التغيري يف اجلباية البترولية
أصغر من  F، فأننا نسجل أن االحتمال املقابل إلحصائية فيشر معدالت النمو االقتصادي

باية البترولية يسبب التغري يف معدالت النمو االقتصادي ،  وهذا يعين ، أي أن التغيري اجل5%
  ,النمو االقتصادي  إىلمن اجلباية البترولية , أنه توجد عالقة سببية يف اجتاه واحد 

بناء منوذج تصحيح اخلطأ بني تطور اإليرادات اجلبائية البرتولية و تطور  -4
هناك عالقة سببية بني تطورات اإليرادات  بعدما تبني أن: معدالت النمو االقتصادي

, ميكن بناء منوذج يوفق هده العالقة , اجلبائية و تطورات معدالت النمو االقتصادي يف اجلزائر
حيث ال ميكن توفيق هده العالقة بنموذج تكامل متزامن ألن السلسلتني ليس مستقرتني من 

كامل املتزامن للكشف عن طبيعة اختبار جوهانسن للت إىلو بالتايل منر , نفس الدرجة 
أن منوذج تصحيح  إىلمت التوصل  eviewsحيث من خالل خمرجات الربنامج . النموذج

  :اخلطأ هلده العالقة هو كما يلي 
و , حيث من خالل هدا النموذج نالحظ أن النموذج معنوي أو مثايل عند الفجوة الثانية 

زائر تتأثر مبعدالت النمو االقتصادي يف بالتايل تطورات معدالت النمو االقتصادي يف اجل
كما تتأثر بتطورات املداخيل اجلبائية البترولية يف الفترات احلالية و السابقة , الفترات السابقة 

 Null Hypothesis: Obs F-
Statistic Prob. 

 TC does not Granger Cause FP 21 11.4536 0. 2111 
 FP does not Granger Cause TC 10.0908 0.0011 
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حيث التأثري يتناقص كلما كربت الفجوة و هدا إن دل فإمنا يدل على التأثري اآلين و املباشر , 
 .  ي يف اجلزائرللجباية البترولية على النمو االقتصاد

على تأثريية اجلباية على  2008بناء منوذج أثر تداعيات األزمة العاملية : سادسا
من خالل بناء هدا النموذج سوف حناول معرفة هل لألزمة العاملية  :النمو االقتصادي

حيث , أثر على تأثريية تطورات املداخيل اجلبائية على النمو االقتصادي يف اجلزائر  2008
حيث سوف ,  2008ستعمل املتغريات الصورية للتعبري عن تداعيات األزمة العاملية سوف ن

   ,نالحظ هده التأثريية على املدى القصري و املتوسط و الطويل 
إن املتغري الصوري هو متغري مفسر أي  :تعريف و دواعي استعمال املتغري األصم-1

الفترات اليت تتحقق فيها الظاهرة  يف 1أي يأخذ الرقم , ) 1,  0(مستقل يتكون من رقمني 
حيث يف بعض األحيان تظهر . يف الفترات اليت ال تتحقق فيها الظاهرة  0و يأخذ الرقم 

متغريات غري عادية كسالسل زمنية يف املعادالت و النماذج مرتبطة بوقوع حوادث استثنائية 
ض األحيان ز خاصة أو هناك يف بع.... ,الكوارث الطبيعية , احلروب , الضرائب : مثل 

اليوم العامل يشهد تكتالت و اتفاقيات تعاون و بالتايل يف بعض النماذج البد من إظهار هده 
  .املفاهيم يف النماذج ملا هلا من تأثري على النتائج 

بناء منوذج تأثريية اجلباية على النمو االقتصادي يف اجلزائر قبل إدخال -2
النموذج العالقة اليت تربط اجلباية العادية و اجلباية ميثل هدا : متغرية تداعيات األزمة 

و باستعمال طريقة , البترولية بالنمو االقتصادي يف اجلزائر من خالل منوذج خطي متعدد 
املربعات الصغرى باعتبارها أفضل الطرق للتقدير ألا تدين الفرق بني القيم املقدرة و القيم 

  : النموذج اخلطي املتعدد التايل  إىلمت التوصل  eviewsو باالستعانة بربنامج , احلقيقية 
FPFNTC 65.012.084.2 ++=  
)56.4(          )90.2(                 )45.3(  

98.0=R  80.1=DW  93.203=F  
حصائية نالحظ أن معامل يقترب من الواحد و بالتايل املتغري التابع من خالل املؤشرات اإل

كما أن القيمة ادولة إلحصائية فيشر أصغر من القيمة , مفسر من طرف املتغريين املستقلني
كما أن إحصائية دربن واتسون . احملسوبة و بالتايل معلمات النموذج املتعدد هلا معنوية

  .  م وجود تداخل خطي تنحصر يف اال القائل بعد
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على تأثريية اجلباية على النمو االقتصادي يف  2008بناء منوذج تأثري األزمة العاملية  -3
يف هدا النموذج سوف نضيف املتغريات الصورية اليت تعرب عن تداعيات األزمة : اجلزائر
هل لألزمة ومن مت معرفة , النموذج السابق مث خنترب معنوية النموذج  إىل 2008العاملية 
و كيف تؤثر , تأثري على تأثريية اجلباية على النمو االقتصادي يف اجلزائر  2008العاملية 

,  Crise(1): حيث نضيف املتغريات الصورية الثالثة التالية , األزمة على النمو
Crise(2)  ,Crise(3)  حيث متثل هده املتغريات على التوايل تأثري تداعيات األزمة

 حيث النموذج هو كما. على املدى القصري و املتوسط و الطويل على التوايل  2008العاملية 
  :يلي

من خالل املؤشرات اإلحصائية نالحظ أن معامل يقترب من الواحد و بالتايل املتغري التابع 
أصغر من القيمة  كما أن القيمة ادولة إلحصائية فيشر, مفسر من طرف املتغريين املستقلني

كما أن إحصائية دربن واتسون . احملسوبة و بالتايل معلمات النموذج املتعدد هلا معنوية
وبالتايل النموذج معنوي لكن أقل من .تنحصر يف اال القائل بعدم وجود تداخل خطي
النمو  أثر على تأثريية اجلباية على 2008النموذج االول بقليل ومنه لتداعيات األزمة العاملية 

حيث نالحظ أن معلمات النموذج تناقصت وهدا إن دل إمنا يدل . االقتصادي يف اجلزائر
 .    2008على استجابة اجلباية و النمو االقتصادي لتداعيات األزمة العاملية 

 :عالقة اجلباية بالنمو االقتصادي يف املدى القصري و املتوسط و الطويل : سابعا
لبترولية على النمو االقتصادي يف اجلزائر على املدى القصري و املتوسط تأثري اجلباية ا إن حتليل

حيث طبيعة .والبعيد يستدعي معرفة طبيعة اجلباية املؤثرة وكدا معرفة نوع النمو املتحدث علية
أما نوع النمو فيتمثل يف النمو , اجلباية املؤثرة تتمثل يف هل هي جباية عادية او جباية بترولية 

  :ومنه نقف أمام التحليل التايل . احملروقات أو النمو خارج قطاع احملروقاتداخل قطاع 
إن تأثري اجلباية على النمو : عالقة اجلباية بالنمو االقتصادي يف املدى القصري-1

ألن النمو , لكن ليس بالقدر الكايف , االقتصادي يف املدى القصري معنوي و اجيايب 
حيث نسبة , باجلباية البترولية فقط دون اجلباية العادية  االقتصادي يف املدى القصري يتأثر

األمر الذي , كبرية من النمو االقتصادي تتشكل من النمو االقتصادي داخل قطاع احملروقات 

)3(10.0)2(010.0)1(012.050.010.088.1 CriseCriseCriseFPFNTC +++++=

     )23.4(   )19.1(       )80.7(   )22.2(         )90.4(      )76.6(        
89.0=R          01.1=DW            34.124=F  
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يفسر ضعف التحصيل الضرييب خارج قطاع احملروقات أي ال يوجد قطاع إنتاجي و خدمايت 
ى اجلباية البترولية تلعب الدور األساسي يف رفع كايف لتغطية اجلباية العادية و بالتايل تبق

معدالت النمو االقتصادي من خالل التمويالت و التحويالت املالية املوجهة لعمليات التنمية 
  .و بالتايل النمو االقتصادي على املدى القصري مرهون باجلباية البترولية , االقتصادية 

النمو االقتصادي على  إن :املتوسطعالقة اجلباية بالنمو االقتصادي يف املدى -2
حيث تعتربان مكملتان , املدى املتوسط يف اجلزائر مرتبط باجلبايتني العادية و البترولية 

أما , حيث اجلباية البترولية تعترب مصدر متويلي لعملية النمو االقتصادي , لبعضهما البعض 
لي اليت تعترب آلية من آليات النمو اجلباية العادية فتعترب مصدر حتفيزي لعمليات االستثمار احمل

و بالتايل النمو االقتصادي يف اجلزائر على املدى املتوسط مرهون باجلباية , االقتصادي 
  .البترولية و اجلباية العادية على حد سواء 

إن النمو االقتصادي يف اجلزائر  :عالقة اجلباية بالنمو االقتصادي يف املدى الطويل  -3
يل مرتبط بالدرجة األوىل على اجلباية العادية اليت إن خطط هلا أحسن ختطيط على املدى الطو

حيث ميكن للجباية العادية , استطاعت أن تليب حاجيات النمو االقتصادي على املدى البعيد 
حيث تلك , أن تأيت باالستثمار املنتج اخلالق للثروة و بالتايل بعث منو اقتصادي مستدام 

للمستثمرين من أجل حتفيز االستثمار تصبح على املدى الطويل تدر التخفيضات املمنوحة 
أمواال من خالل التحصيل الضرييب الذي حيدث بعد متوقع االستثمارات من خالل املؤسسات 

وبالتايل النمو االقتصادي املستدام يف اجلزائر . و الشركات الناشطة و االخد بزمام أمورها 
 .  العادية يف منضومة قانونية و اقتصادية متكاملة  مرهون بالترشيد الضرييب للجباية

  : اخلالصة
إن من خالل التحليل القياسي للعالقة اليت تربط اجلباية العادية و اجلباية البترولية بالنمو 
االقتصادي يف اجلزائر تبني أن هناك أثر معنوي للجباية على النمو االقتصادي يف اجلزائر سواء 

ا من خالل عمليات متويل حركية النمو أو غري مباشر من خالل األثر كان هدا األثر مباشر
الرجعي الذي حيدث نتيجة استجابة اتمع لعمليات اإلنفاق العام الناجتة بدورها عن تزايد 

حيث , أثر متويلي و أثر حتفيزي  إىللكن ميكن تقسيم هدا األثر , اإليرادات اجلبائية البترولية 
لية دور املمول لعمليات النمو االقتصادي بينما تلعب اجلباية العادية دور تلعب اجلباية البترو

و السبب يف دلك هو أن اجلزائر بلد غين باملوارد البترولية . احملفز لعمليات النمو االقتصادي 
و بالتايل استغالل هده الفرصة لتمويل النشاطات االقتصادية و توفري قاعدة اقتصادية تسهم يف 

بينما تعترب اجلباية العادية جباية حتفيزية و دلك من خالل , النمو االقتصادي  رفع معدالت
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التسهيالت الضريبية و التخفيضات اجلبائية على النشاطات االقتصادية اإلنتاجية دف الرفع 
و بالتايل حىت , من احلركية اإلنتاجية و لفتح األبواب أمام املستثمرين احملليني املبتدئني 

 نسب الضرائب على النشاطات داخل االقتصاد الوطين من شأنه رفع معدالت التخفيض يف
لكن ما جيب التذكري به هو أن النمو يف اجلزائر ال يليب متطلبات اتمع و , النمو االقتصادي 

وعلية جيب إعادة النظر يف الترسانة . غىن اجلزائر من املوارد البترولية ال يعكس رفاه اتمع 
اليت تنظم اجلباية ككل و توجيه السياسة اجلبائية حنو ما خيدم النمو و التنمية القانونية 

  .     االقتصاديني داخل الوطن 
 :املراجع و اهلوامش 

                                                 
.1988غازي عنابه ،املالية العامة و التشريع الضرييب ،دار البيان ،الطبعة األوىل ،األردن ، -  1 
57و ص  56ص .عبد العزيز عثمان،النظم الضريبية ،كلية التجارة ،جامعة اإلسكندرية  -  2 

3 -Rachid Bouhirde, les avantages fiscaux  annale, institue maghrébienne douaniere 
et fiscale,  

. 93-12من قانون  04املادة -  4 
.93-12من قانون  07املادة -  5 

6  Germain J.M. (1990). "Evaluation d'un modèle VAR de l'économie française — 
Recherches de relations de Cointégration", Rapport de stage, en collaboration avec 
F. Maurel et B. Salanié, sous la direction de G. Laroque, Ecole Polytechnique 

  7 .سيدي عبد العزيز عثمان ،النظم الضريبية ،كلية التجارة ،جامعة اإلسكندرية  -
  2000سوري عديل ناشد ،الوجيز يف املالية العامة  ،دار اجلامعية للنشر ، -8

.عامة و احملاسبة العمومية ،اجلزائر ،دار احملمدية ،الطبعة األوىل حسن الصغري ،دروس يف املالية ال -  9 
10 Bnissad Hocine ,la reforme économique en algerie ,année 1991. 

 النهضة دار : القاهرة1 ط ، االقتصادية التنمية حتقيق يف املالية السياسة الواحد،دور عبد عطية السيد 11
  .23 ص ، 1993 ، العربية



REVUE 
Des économies nord 

Africaines 
 

Revue scientifique, périodique, spécialisée, approuvée â â  
 

N° 10  -2012-  
  

Les articles  approuvés  
 

 

 
  
 
  

Laboratoire  
 Mondialisation & économies Nord Africaines 
Université Hassiba Ben Bouali- Chlef - Algérie 

  
ISSN                                          رقم اإلیداع  

1112-2005                               1112-6132  
  
  

 
 

 

L’économie de la connaissance :l‘apport des théories 
cognitives de la firme 
                                       Dr .Melbouci Leila  

 Université de Tizi Ouzou – Algérie 
                                       M.Souki Hakima 

 Université de Tizi Ouzou – Algérie 



REVUE 
Des économies nord 

Africaines 
 

Revue scientifique, périodique, spécialisée, approuvée â â  
  

  
Laboratoire  

 Mondialisation & économies Nord Africaines 
Université Hassiba Ben Bouali- Chlef - Algérie 

  
ISSN                                          Depot 

1112-2005                               1112-6132  
 
 
 
 
 

------------------------- 
 
Adresse : Laboratoire  Mondialisation & économies Nord 
Africaines .  Université Hassiba Ben Bouali- Chlef - Algérie 
BP151 Chlef  0200   Algerie 
Tel/fax : 0021327722381 
Email : revulabomena@yahoo.fr 
Site : http://www.univ-chlef.dz/renaf 

mailto:revulabomena@yahoo.fr
http://www.univ


Table des matières 

REVUE Des économies nord Africaines N°10 

REVUE 
Des économies nord Africaines 

 
Revue scientifique, périodique, spécialisée, approuvée â â  

 
 
 
 

Table des matières 
  
 

Page  L’article N° 

1  

L’économie de la connaissance :l‘apport des théories 
cognitives de la firme 
                                  Dr .Melbouci Leila  
                                       M.Souki Hakima 

 Université de Tizi Ouzou – Algérie 

1  

 
 
 
 



L’économie de la connaissance :l‘apport des théories cognitives de la firme 
 

Dr .Melbouci Leila +  M. Souki Hakima 

  REVUE Des économies nord Africaines N°10  1    

 
L’économie de la connaissance :l‘apport des théories cognitives 

de la firme 
 

                        Dr .Melbouci Leila *  
 M. Souki Hakima**                                                                               
Université de Tizi Ouzou – Algérie 

 

Introduction : 
D’un point de vue général, la connaissance est une fraction de 

ce que les gens savent ou sont susceptibles de savoir, a priori il 
n’appartient pas à l’économiste de la définir. Cependant, la science 
économique s’y intéresse  dans la mesure où elle participe à 
expliquer plusieurs dimensions liées au fonctionnement du marché et 
au système de production. L’importance de la connaissance dans la 
dynamique économique est suffisamment reconnue pour que de 
nombreux économistes s’en soient saisis. Des arguments montrant le 
lien connaissance, innovation et croissance sont largement défendus. 
En effet, la dynamique de la connaissance et à l’origine de celle de 
l’innovation à travers principalement l’éducation, la recherche- 
développement et l’apprentissage. Cela justifie la considération de la 
connaissance comme un objet économique. De ce fait on assiste à la 
formation d’une économie de la connaissance, à savoir d’une sous-
discipline de la science économique spécialisée dans l’étude des 
mécanismes régissant la production, la diffusion et l’appropriation 
des connaissances. Cette sous-discipline est en construction, elle n’a 
pas encore un socle théorique achevé. De nombreuses théories 
contribuent pour bâtir cette nouvelle discipline sur des fondements 
scientifiques harmonieux. Les théories cognitives de la firme ont été 
d’un apport considérable pour baliser les contours de cette jeune 
discipline.  Pour les porteurs de ces théories, la création de valeur 
dépend en priorité de l'identité et des compétences de la firme. La 
spécificité de cette dernière est liée à sa capacité de créer de la 
connaissance et, ainsi, d'être rentable de façon durable. On qualifie 

                                                 
* Maître de conférences B, membre du laboratoire LAMOD, Université Mouloud 

Mammeri Tizi Ouzou.- Algérie  
** Maître Assistante A,, membre du laboratoire LAMOD, Université Mouloud 

Mammeri Tizi Ouzou.- Algérie souki_hakima@yahoo.fr 
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l’approche cognitive de l’entreprise comme un ensemble constitué 
par les théories de la firme fondées sur les ressources et les 
compétences d’une part et par les théories évolutionnistes d’autre 
part. Le fonctionnement de la firme est basé sur une conception des 
comportements qui diffère singulièrement de celle que partagent les 
approches dites contractuelles1. On assiste donc à une profonde 
rupture paradigmatique. Dans ce cadre, comment explique-t-on  ce 
passage à une nouvelle ère économique nécessitant de nouveaux 
outils d’analyse ? Comment les théories de la cognition de la firme  
ont expliqué l’intérêt croissant à la connaissance porté par les 
entreprises et quelles sont leurs contributions à la formation de 
l’économie de la connaissance ? 

Nos hypothèses reposent sur l’idée que le passage du 
capitalisme industriel au capitalisme cognitif2 s’explique par la place 
dominante et croissante du capital immatériel dans la valorisation de 
l’entreprise. Les outils d’analyse propre à l’économie industrielle                  
(le modèle structure-comportement-performance et les outils de la 
théorie des jeux) ne sont plus adaptés à une économie basée sur les 
connaissances. En outre, les théories cognitives ont pu dessiner les 
contours d’une nouvelle discipline relevant de l’économie et montrer 
l’intérêt de l’immatériel en l’occurrence la connaissance dans l’étude 
de la performance de l’entreprise.  

 Cet article est structurée en deux points, le premier met en 
exergue les particularités de l’économie de la connaissance et ce qui 
la différencie de l’économie fondée sur la connaissance et du 
capitalisme industriel, le second traite des théories cognitives de la 
firme. 

1) L’économie de la connaissance : quelles spécificités ? 
Avant tout, la distinction entre l’économie de la connaissance en 

tant que discipline et l’économie de la connaissance en tant que 
phénomène s’impose. Bien que la terminologie française qualifiant 
ces deux concepts  est  encore ambigüe, la langue anglaise en 

                                                 
1 La firme s'analyse comme un système particulier de relations 
contractuelles. La firme est un «nœud de contrats» entre individus. 
2 Dans cet article, les arguments portant sur les différences conceptuelles 
entre le capitalisme cognitif et l’économie de la connaissance ne sont pas 
évoqués (voir Vercellone, 2008 et Rullani, 2000). 
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distingue  deux notions : le Knowledge Economics concerne la 
branche des sciences économiques consacrée à l’analyse de la nature, 
du comportement et de l’impact économique de la connaissance, le 
Knowledge Economy fait référence à une phase récente que traverse  
les économies développées et avec elles le capitalisme où la 
connaissance occupe une place prépondérante.  

L’économie de la connaissance qualifiée de phénomène, 
communément appelée « l’économie fondée sur la connaissance 
(EFC) », est une des étapes dans l’évolution du système économique 
contemporain. Foray et Landevall (2000) considèrent l’EFC comme 
une catégorie de l’économie de la croissance basée sur la primauté de 
la connaissance sur les autres facteurs de production. Cette économie 
serait caractérisée par une phase d’innovation radicale au sens de 
Schumpeter concernant non seulement de nouvelles technologies 
mais aussi des transformations organisationnelles des firmes ( 
innovation organisationnelle) et des marchés (innovation marché) , 
ainsi que des modes de régulation. 

L’analyse historique de la connaissance et sa contribution à la 
croissance économique soulèvent un certain nombre de questions 
liées à la réalité et la temporalité de ce phénomène. On est donc 
amené à se demander s’il résulte d’un effet de mode ou d’un 
changement effectif de la considération donnée au savoir. Les 
conclusions de certains économistes se penchent vers la deuxième 
proposition : en 1957, Solow a montré que la connaissance en 
économie mérite toutes les intentions, puisque le changement 
technique constitue le moteur de 7/8 de la dérivée seconde de la 
croissance de long terme. Les travaux de Rubin M., Huber M. et 
Taylor (1986) montrent que la part d’activité de secteurs dit 
« intenses en connaissances » est croissante dans le PIB. Les critères 
illustrant ce passage à l’économie fondée sur la connaissance sont : 
l’intensification du rôle économique de la connaissance, 
transformation du comportement économique de la connaissance (le 
passage d’un bien économique non rival et non excluable à un bien 
économique club3)  et l’impact direct de la connaissance sur la 

                                                 
3 Un bien public est un bien ou un service qui est dans une certaine mesure 
: - Non rival : la consommation d’une personne ne diminue pas la 
disponibilité du bien pour les autres consommateurs potentiels - Non 
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croissance. Cependant, cette vision est à nuancer. En effet, le 
problème de mesure de la connaissance se pose avec acuité. Plusieurs 
outils4 sont proposés pour tenter de mesurer  le capital intangible 
dans l’entreprise sans aucun consensus. 

 
L’étude de la connaissance n’est pas aussi récente que le 

prétendent les économistes contemporains. L’importance de la 
connaissance dans la littérature économique a débuté au 18ème siècle. 
C’est à partir des années 50 que se développe l’étude de la 
connaissance au tant   qu’objet économique. De ce fait, la 
connaissance est passée d’une phase de préoccupation à une phase 
d’étude. David Hum est probablement le premier à s’intéresser à la 
connaissance comme objet économique en publiant un article en 
1752 faisant le lien entre le développement économique et la 
connaissance. A. Smith, dans son livre « la recherche sur la nature et 
les causes de la richesse des nations», a introduit implicitement le 
rôle de la connaissance dans la spécialisation horizontale.  Il affirme 
que l’industrie est soutenue par la connaissance qui est inséparable 
de l’éducation. Il ajoute que l’entreprise peut créer un monopole 
économique en ayant un monopole de la connaissance. Il affirme 
également l’importance de ce qu’on appelle actuellement le transfert 
technologique et donc le transfert de la connaissance. Malthus a, 
quant à lui, fait un lien entre la productivité agricole et la 
connaissance détenue par les agriculteurs. Il a également établit un 
lien entre la possibilité de trouver un emploi et les connaissances  
dont disposent les ménages. John Stuart Mill  affirme que, pour 
résoudre le problème de l’état stationnaire (stagnation de la 
productivité des facteurs de production), il faudrait améliorer l’état 
de la connaissance dans l’entreprise.  

En dépit de cette  préoccupation ancienne, l’économie classique 
et préclassique n’a pas étudié formellement l’importance économique 
                                                                                                                 
exclusif : il est impossible (ou au moins difficile/coûteux) d’interdire la 
consommation du bien à un consommateur non-payeur. Un bien de club est 
un type particulier de bien collectif dont la consommation respecte le 
principe de non-rivalité mais qui a la possibilité d'être rendu excluable. 
4 Dudezer A « La valeur des connaissances en entreprise : recherche sur la 
conception de méthodes opératoires d’évaluation des connaissances en 
organisation » thèse de doctorat, école centrale Paris 2003. 
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de la connaissance. L’économie classique a considéré implicitement 
la connaissance, un capital intangible, comme étant incorporée dans 
les facteurs de production Travail et Capital. 

Malgré l’intérêt porté à la connaissance  par les auteurs cités 
précédemment, le mérite du pionnier revient à Alfred Marchal, qui 
en 1890,  a fait de la connaissance un sujet économique central dans 
l’analyse économique. Cette phrase l’illustre sans aucune ambiguïté   
« knowledge is our most powerful factor of production ». 

La pensée néoclassique, avec les travaux de Marshall, a remarqué 
toutefois que l’incorporation totale de l’impact économique de la 
connaissance dans les facteurs de production traditionnels était 
imparfaite, et que la connaissance déterminait d’autres variables que 
ceux-ci, comme l’organisation de la production. Les fonctions de 
production néoclassiques ont ainsi inclut le niveau technologique 
comme paramètre.  

L’économie qu’on peut qualifier de  ‘post industrielle’ ou ‘post 
fordiste’ est marquée par de nombreuses transformations et ruptures 
la modifiant en profondeur. Le capitalisme industriel a montré ses 
limites. Le progrès et l’accumulation du capital se basant sur le 
capital matériel et le perfectionnement de l’organisation du travail 
sont remplacés par la connaissance, la créativité et l’information. La 
régulation est fondée sur des comportements orientés vers la 
nouveauté et les brevets. C. Vercellone (2003) va plus loin en 
rattachant l’accumulation du capital à la transformation de la 
connaissance en  marchandise fictive. Pour E. Rullani (2000), ce qui 
différencie le capitalisme industriel du capitalisme cognitif c’est que  
l’analyse cognitive n’incorpore pas la connaissance dans le travail et 
la machine, ni dans l’organisation mais dans les nouvelles 
technologies d’information et de communication (NTIC). Ces 
nouvelles technologies ont permis la circulation des connaissances en 
les  rendant diffuses et en autonomisant la sphère de la production de 
la connaissance. En effet, l’économie de la connaissance en tant que 
science met en exergue le rôle central des nouvelles technologies 
d’information et de communication (NTIC). Elles ont amplifié  le 
processus de transformation des relations entre la sphère de la 
production de connaissances et l’accumulation du capital. Il est vrai 
que la digitalisation a permis la circulation des connaissances 
(scientifiques, techniques, culturelles, artistiques) à travers des 
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réseaux  désincorporées de tout support matériel (machine ou 
homme). Le sens de cette “ non-incorporation ” est donné par 
Corsani (2003, P.1) : « la sphère de la production  de connaissances 
s’autonomise par rapport à la production industrielle, en ce sens que 
le rapport de subordination qui avait caractérisé le capitalisme 
industriel, à savoir, un rapport de subordination de la sphère de la 
connaissance à celle de la production de marchandises, est 
renversé ».  Au delà de cette autonomisation de la production  de la 
connaissance, on assiste à une révolution  dans le régime de  la 
propriété intellectuelle et dans la propriété en général. La logique 
industrielle de la répétition fondée sur le travail de reproduction 
s'épuise. La tendance est donc de breveter les idées au lieu de 
breveter les applications tout en rallongeant la durée des brevets 
d'une part et la multiplication des licences de copyleft5 d'autre part. 

Les pionniers ayant permis à l’économie de la connaissance 
d’émerger au tant que discipline sont Denison et Machlup (1962). 
Lucas, Romer et Phelps ont, dans la cadre de la théorie de la 
croissance endogène6, assimilé la croissance économique à 
l’accumulation de quatre facteurs principaux : le capital physique, la 
technologie, le capital humain et le capital public.  L’économie de la 
connaissance en tant que discipline s’occupe de la gestion de la 
connaissance en l’occurrence sa création, son accumulation, sa 
diffusion ainsi que sa protection.  

Les transformations des fondements économiques qui 
caractérisent l’économie de la connaissance ont affecté la théorie 
économique y compris les théories microéconomiques relatives à 
l’entreprise. Celles-ci se consacrent davantage à la connaissance, 
innovation ainsi que les nouvelles technologies d’information et de 
communication. Certaines de ces questions relèvent des théories 
cognitives de la firme en l’occurrence les théories fondées sur les 
ressources et les compétences et les théories évolutionnistes. 

2) Les théories cognitives de la firme : 
                                                 

5 Copyleft consiste à donner le libre accès à toute œuvre en la mettant dans 
le domaine public sans droit d’auteur. 
6 Théorie de la croissance expliquant la croissance des économies selon des 
facteurs endogènes à son évolution. Dans la croissance endogène, le 
progrès technique est le facteur clé de la croissance. 
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     La conception cognitive de la firme est née dans un contexte 
de forte concurrence où les théories de l’économie industrielle 
avaient des difficultés à expliquer les différences de comportement et 
de création de valeur par les entreprises notamment celles qui relient 
les performances de la firme aux performances  du secteur (Porter 
M.) et les théories dites contractuelles. Dans ce cadre, l’avantage 
concurrentiel durable est conditionné par la spécificité des ressources 
détenues qui relèvent davantage du domaine de l’intangible que du 
tangible. Cette nouvelle conception de la firme s’inscrit dans une 
nouvelle discipline appelée « l’économie cognitive » concept utilisé 
par Walliser (2000). Egidi et Rizzello, en 2003,  la définissent 
comme une perspective interdisciplinaire pour l’étude des procédures 
humaines de résolution des problèmes, des choix, de l’élaboration de 
décisions et du changement pour expliquer la nature et l’évolution 
des institutions et organisations économiques dans un contexte 
caractérisé par l’incertitude structurelle. Ainsi les réflexions menées 
sur les organisations changent d’orientation en portant sur la 
connaissance, l’apprentissage et les compétences. Ce courant cognitif 
va donner un élan pour poser les premiers fondements d’une 
nouvelle sous-discipline nommée « économie de la connaissance ». 
Pour l’illustrer, on développera dans le point qui suit les arguments 
défendus par « les cognitivistes » pour redéfinir l’entreprise dans une 
économie basée sur la connaissance en apportant des réponses à la 
question posée qui est celle de savoir pourquoi certaines firmes ont 
des performances supérieures. Vu la largesse des ramifications des 
théories cognitives (voir Ben Dhaou, 2006), on s’est limité aux 
précurseurs et aux pères fondateurs. 
2.1) Les théories fondées sur les ressources et les compétences :  

L’approche par les ressources et les compétences considère 
que la prise de décision au sein d’une firme ne dépend pas d’une 
allocation optimale de ressources acquises sur le marché mais des 
compétences de ses salariés, existantes et construites au cours de 
l’activité de la firme. L’entreprise n’est plus conçue pour traiter 
l’information mais comme une organisation apprenante où les 
compétences organisationnelles seraient source d’avantage 
concurrentiel. Les principes fondateurs de cette théorie sont élaborés 
par les contributions de trois auteurs  qui sont considérés comme les 
pères fondateurs à savoir Selznik, Penrose et Demsetz. Les deux 
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premiers auteurs se sont intéressés à l’aspect dynamique des 
ressources en se focalisant sur la problématique du maintien de 
l’avantage concurrentiel à long terme, quant au troisième, il s’est 
attaché à une analyse statique en précisant les propriétés que devrait 
posséder une ressource pour qu’elle permette l’obtention d’un 
avantage concurrentiel. 
        Dans son ouvrage publié en 1959, Penrose E. a initié la théorie 
basée sur les ressources (RBV). Celle-ci connaît un réel essor avec 
l’article de Wernerfelt (1984), et une vulgarisation avec celui de 
Barney (1991). Wernerfelt (1984), en introduisant l’idée qu’il 
convient de se focaliser sur les ressources d’une firme afin 
d’expliquer sa performance, a donné une piste à  de nombreux 
chercheurs (Rumelt, 1984 ; Barney, 1986, 1991 ; Dierickx et Cool, 
1989.  Barney, 1991) qui ont étudié les caractéristiques des 
ressources pouvant contribuer à l’obtention d’un avantage 
concurrentiel durable. En se basant sur l’hypothèse selon laquelle 
dans une industrie les ressources sont détenues différemment entre 
les firmes et qu’elles ne peuvent pas être transférées sans générer de 
frais, Barnay a spécifié certaines  caractéristiques propres à ces 
ressources. Ainsi, les ressources qui sont à la fois rares c'est-à-dire 
qu’elles ne sont pas détenues par un grand nombre de concurrents et 
ayant de la valeur,  peuvent être source d’un avantage concurrentiel. 
Si ces ressources sont  inimitables, non substituables et non 
transférables, elles peuvent être à l’origine d’un avantage 
concurrentiel durable. La valeur d’une ressource est déterminée par 
la capacité qu’elle a à saisir les opportunités et / ou de neutraliser les 
menaces provenant de l’environnement. L’inimitabilité d’une 
ressource est expliquée par Barney (1991) en  introduisant la notion 
‘d’ambiguïté causale’ qui désigne le fait que les ressources qui 
procurent à une firme un avantage concurrentiel durable ne soient 
pas identifiables. Les ressources non substituables et non 
transférables sont celles qui n’ont pas d’équivalents sur le marché.  

La théorie des ressources et des compétences a permis le 
développement de différentes approches permettant d’explorer des 
concepts fondamentaux tels que la connaissance et la compétence. 
On distingue l’approche par les connaissances (Knowledge-Based 
View) l’approche par les capacités dynamiques (Dynamic 
Capabilities) et l’approche par les compétences (Competence- Based 
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Management). Ce foisonnement ne doit pas apparaître comme source 
de confusion mais plutôt comme une richesse. 

Selznik (1957) est à l’origine de la notion des compétences 
distinctives qui renvoient aux activités dans lesquelles l’entreprise 
excelle par rapport à ses concurrents et qui constituent sa base de 
croissance. Ainsi, ces compétences clés, une fois repérées, doivent 
être exploitées et accumulées afin d’avoir plus d’expérience possible.  

Penrose quant à elle s’est intéressée  à l’origine de la 
croissance de la firme. Le comportement de celle-ci sur le marché 
ainsi que sa croissance sont déterminés par l’ensemble des ressources 
détenues. Les connaissances et l’apprentissage des gestionnaires 
doivent en assurer la meilleure utilisation pour tirer le plus 
d’avantage possible. 

L’approche long-termiste de Demsetz (cité par Tinél 2002) a 
enrichit cette théorie. En effet, il pose les fondements de l’analyse 
des conditions de maintien à long terme de l’avantage concurrentiel 
en remettant en cause l’approche ‘structure-comportement-
performance’7. Pour faire perdurer un avantage concurrentiel, 
l’entreprise devrait privilégier certaines compétences clés et grâce à 
leur maitrise, elle pourrait avoir de l’avance par rapport aux 
concurrents.  

Porter (1991) a critiqué la théorie de ressource based view 
(RBV) car le succès d’une entreprise ne se base pas uniquement sur 
l’analyse de ses ressources (analyse rétrospective) or que 
l’environnement joue un rôle important dans la détermination de la 
valeur d’un actif. Lorsque les concurrents arrivent à changer les 
conditions de l’avantage concurrentiel en leur faveur, la firme risque 
de se retrouver avec des ressources inutiles et sans aucune valeur. 

Le schéma qui suit résume les principaux axes de 
développement de l’approche basée sur les compétences. Trois 
approches feront l’objet de plus amples explications à savoir 
l’approche par les connaissances, l’approche basée sur les capacités 
dynamiques et les capacités organisationnelles et l’approche par les 
compétences. 

                                                 
7 Selon le paradigme traditionnel ‘structure-comportement-perfomrance’, 
les caractéristiques structurelles du marché orientent les comportements des 
entreprises qui impactent leurs performances. 
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L’approche par les connaissances se focalise sur un type 
particulier des ressources :    ‘la connaissance’. Spender et Grant, 
ayant coordonné les travaux sur  la théorie de la connaissance 
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en créer de nouvelles. En posant de nouveaux postulats, la théorie de 
la connaissance prend son envole et se considère comme 
complémentaire à la théorie des ressources. Ces postulats portent sur 
les raisons d’existence de la firme et la définition de ses frontières. 
Celle-ci est constituée d’individus qui combinent la connaissance de 
manière plus efficace que le marché dans lequel elle s’insère. Le 
niveau de cette efficacité délimite les frontières de l’entreprise. Les 
défenseurs  de la théorie basée sur la connaissance (KBV) 
soutiennent l’idée que la connaissance pourrait être source 
d’avantage concurrentiel. En effet, Barney (1991) relie la 
compétitivité de la firme seulement aux connaissances tacites et 
spécifiques, du moment qu’elles empêchent la diffusion des 
connaissances de la firme et déjouent les efforts des concurrents à les 
imiter. Néanmoins, les barrières à l’imitation expliquent la pérennité 
d’un avantage compétitif seulement au cas où l’imitation est le 
meilleur moyen pour les concurrents de réduire l’écart de 
performance. 

Pour Besson (2003),  identifier l’avantage compétitif est 
équivalent à identifier les processus de gestion de connaissance et 
d’apprentissage à l’intérieur de la firme. Cela passe par la mesure de 
sa performance cognitive. Le transfert du savoir entre les membres 
de l’entreprise doit se faire sans entraves. Le facteur humain 
influence le processus de diffusion et de réception et donc 
l’intégration et le transfert des savoirs. Cependant, diffuser les 
connaissances tacites rencontre certaines difficultés. Pour y remédier, 
il s’avère nécessaire de les codifier.  Almeida et Grant (1998) 
observent que les modes de transfert de connaissances les plus riches 
sont ceux qui impliquent un échange oral, qui permettent non 
seulement de répondre à une question, mais aussi d’explorer tout 
l’environnement non explicite de celle ci. Le choix du mode de 
transfert doit donc être le plus en adéquation possible avec la 
connaissance échangée, et les caractéristiques de l’émetteur et du 
récepteur afin d’assurer la réussite du transfert, et de manière 
indirecte, de la compétitivité de la firme. Celle-ci dépend aussi de la 
capacité des firmes à accéder et intégrer des savoirs hors de leurs 
frontières.  

Deux approches complémentaires sont distinguées au sein de 
l’approche KBV : la première, développée par Conner et Prahalad, 
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Grant entre autres,  met en avant l’intégration et la coordination des 
connaissances individuelles comme rôles principaux de la firme. La 
valeur des connaissances est plus grande que celle des autres 
ressources étant donné qu’elle permet l’utilisation optimale de tout 
type de ressource. La deuxième approche défendue par Nonaka et  
Spender, considère la firme comme une entité de création de 
connaissances.                      Les connaissances et la manière dont les 
organisations les utilisent doivent changer constamment. De ce fait, 
les connaissances que la firme utilise ne sont ni données ni  pré-
existantes mais créées : les connaissances de la firme sont 
continuellement renouvelées.  

 Les approches basées sur les capacités dynamiques et les 
capacités organisationnelles se développent à partir des années 1990  
pour combler les lacunes de l’approche basée sur les ressources  
(RBV) considérée comme portée sur une analyse statique. Les 
capacités dynamiques comme son nom l’indique se basent sur  
l’évolution des ressources et compétences. En effet, selon Teece et 
al. (1997) les capacités dynamiques constituent l’aptitude d’une 
firme à intégrer, construire et reconfigurer les compétences internes 
et externes en réponse aux changements rapides de l’environnement. 
Dans le contexte actuel d’ouverture et de forte concurrence, cette 
approche prend de plus en plus d’importance pour expliquer la 
nécessité d’adaptation des entreprises à la diversité des sources de 
changements. Pour ce faire, elles doivent reconfigurer sans cesse 
leurs ressources et leurs compétences. Il s’agit donc d’une capacité 
de l’organisation à changer. 

Selon Winter (2003), les capacités dynamiques permettent 
d’apporter des changements aux produits et au processus de 
production selon l’échelle géographique et les clients servis.  
Cependant, l’auteur  insiste sur l’idée que les capacités dynamiques 
se distinguent des autres sources de changements où l’entreprise 
serait contrainte de s’adapter sans aucune préparation préalable à une 
situation qui urge. Ainsi, la différence entre l’adaptation à une 
situation de force majeure et les capacités dynamiques est que la 
première s’improvise alors que les capacités dynamiques nécessitent 
que l’organisation soit préparée au préalable au changement. Dans ce 
sillage, Josserand (2007, p.97) indique que « la capacité à recombiner 
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les ressources de manière dynamique ne s’improvise pas, elle est 
elle-même le fruit d’une dynamique apprenante ».   
 Les capacités organisationnelles quant à elles désignent la 
mobilisation des ressources, des compétences et des connaissances 
en les mettant en action sans les définir au préalable. Collis (1994) a 
établit une typologie des capacités organisationnelles  se composant 
de trois principales catégories : la capacité à réaliser les activités 
fonctionnelles de base (distribution, marketing…), la capacité à 
réaliser l’amélioration de ces activités et enfin la plus importante qui 
est liée aux améliorations dynamiques de la stratégie qui permettent 
de reconnaitre la valeur intrinsèque d’autres ressources ou de 
développer une nouvelle stratégie. St-Amant et Renard (2007,p.23) 
proposent une définition de synthèse de la notion de capacité 
organisationnelle :   l’habilité ou l’aptitude de l’organisation pour 
réaliser ses activités productives de manière efficiente et efficace par 
le déploiement, la combinaison et la coordination de ses ressources et 
compétences à travers différents processus créateurs de valeur, selon 
les objectifs qu’elle avait définis précédemment. 
 

La troisième approche qui émane de la théorie des ressources 
est celle fondée sur les compétences. Les différents travaux faits sur 
les compétences ont en commun de considérer la firme comme un « 
dépositaire de connaissances » ou comme un « processeur de 
connaissances » (Weinstein et Azoulay, 2000). L’approche par les 
compétences à un fondement clés  à savoir l'importance donnée aux 
facteurs non marchands. La théorisation de la firme fondée sur les 
compétences implique l'hypothèse selon laquelle, parmi les diverses 
ressources que mobilise une firme, les connaissances et les 
compétences ont une place privilégiée. C'est la détention de 
compétences spécifiques, non acquise sur le marché, qui explique les 
différences de performances entre firmes. Le travail humain est un 
actif spécifique, il ne peut être traité comme un facteur de production 
passif qu'il suffit d'acheter sur le marché. La production repose sur 
les capacités propres des individus et la possibilité de leur 
mobilisation par l’organisation. Par conséquent, les conditions des 
apprentissages sont posées avec acuité dans l’entreprise. L’approche 
par les compétences se préoccupe également des conditions de la 
coordination des différents savoirs apportés par les salariés. Les 
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connaissances nécessaires à la production étant dispersées entre 
différents individus, le problème central de la production est 
d'assurer la coordination d'individus détenant des connaissances 
différentes. 

Les études faites sur les compétences font émerger deux 
grandes catégories de compétences ;  les connaissances et 
compétences technologiques développées par Prahalad et Hamel, 
ainsi que par Patel et Pavitt dans divers travaux et les compétences 
entrepreneuriales ou managériales mises en avant par Chandler. Les 
compétences technologiques désignent les ressources technologiques 
à valeur ajoutée, rares et difficiles à imiter qui permettent à 
l’organisation d’obtenir un avantage compétitif.  Les compétences 
organisationnelles « désignent l'efficacité des ‘procédures de 
résolution de problème’ dans des domaines d'application spécifiés ; 
la capacité à utiliser et appliquer des connaissances, à maîtriser des 
technologies et des méthodes de production ; la maîtrise des 
méthodes de gestion ; l'intelligence des marchés et de la demande... » 
(Weinstein et Azoulay, 2000,p.134). Elles sont considérées comme 
les compétences clés dans la détermination des performances d'une 
firme.               Les analyses sur les rapports entre compétences et 
avantage concurrentiel conduisent à mettre en avant les notions de « 
core competence » (Prahalad et Hamel, 1990) ou de « core 
capabilities » (Leonard, 1995). Pour caractériser ces compétences 
clés, la théorie  évolutionniste fait référence aux   compétences 
dynamiques et aux compétences                       « combinatoires ». Ces 
concepts seront étudiés ultérieurement. En outre, la distinction entre       
« compétences fondamentales » (basic capabilities) propres au 
secteur et la formation de    « compétences distinctives » propres à la 
firme s’impose. Les conditions de formation des compétences 
fondamentales et des compétences distinctives sont  sensiblement 
différentes : les premières naissent de la standardisation des 
procédures et formes organisationnelles         (le management par la 
qualité totale, organisation par projets, ...), elles mettent en exergue 
des formes de formation et diffusion des connaissances 
organisationnelles ; les secondes sont la résultante du processus 
d'apprentissage long et interne à la firme et de la formation de 
compétences et de procédures spécifiques. 
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2.2) La théorie évolutionniste : 
Les questions qui préoccupent les évolutionnistes tournent 

autour de la diversité des firmes et la logique de leur évolution et leur 
transformation. La firme évolutionniste est considérée comme une 
entité dotée de compétences individuelles et collectives mémorisées 
dans les routines et qui s’accroissent par le phénomène de 
l’apprentissage. Elle est étudiée a travers quatre paramètres à savoir : 
l’apprentissage et routine ; évolution et contrainte du sentier ; 
sélection et environnement et les compétences foncières.  
  L’évolutionnisme se focalise principalement sur le progrès 
technique et la dynamique d’accumulation du savoir et son 
articulation avec les autres dimensions, notamment 
organisationnelles et institutionnelles. La théorie évolutionniste 
postule que la dynamique d’innovation est en relation étroite avec le 
processus d’accumulation du savoir. La dynamique sectorielle est 
appréhendée en termes de changement technique et d’innovation. La 
technologie peut être assimilée à  un ensemble du savoir sur la 
technique mettant en jeu des connaissances hétérogènes. Ainsi, elle 
est composée d’une part de savoir aisément transmissible, applicable, 
notamment parce que codifiable ; d’autre part de savoir  spécifique à 
des individus, des organisations ou des applications particulières, ce 
qui renvoie au caractère tacite (non exprimable en mots) de la 
connaissance. 

L’économie évolutionniste a fondé son analyse autour des 
notions utilisées par le biologiste Charles Darwin  à savoir la 
variation, la sélection et l’hérédité.  Elle découle des modèles de 
croissance macroéconomiques développés par Nelson et Winter 
(1982) qui considère le marché comme un environnement sélectif des 
firmes. Les gènes qui se traduisent par les caractéristiques de la firme 
et qui se transmettent de période en période sont les routines. Tant 
que l’environnement est stable et les résultats obtenus sont 
satisfaisants, les décisions prises par l’entreprise relèveront de 
routines. Ces routines, se traduisant par des savoir faire des 
individus, permettent également à l’entreprise de survivre dans un 
environnement changeant.    

La structure des modèles évolutionnistes est fondée sur le 
schéma qui suit : un ensemble d’entreprises dont la principale 
différence est la performance interne de la firme en termes de coût 
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unitaire de production sont en concurrence pour la vente d’un bien 
homogène sur un marché. Ces différences de performance traduisent 
les différences de technologies, de compétences et de routines. Les 
entreprises dont le coût unitaire de production est inférieur au prix 
moyen du marché dégagent des profits qui vont leur permettre 
d’augmenter leur production.  

Par ailleurs, pour analyser les situations concurrentielles, le 
principe de la sélection de l’environnement prime  au détriment des 
choix des firmes et de leurs influences sur la concurrence. 
Contrairement à la vision néoclassique qui confère à l’environnement 
la capacité d’éliminer toute entreprise qui ne cherche pas à 
maximiser son profit, la théorie évolutionniste le considère comme 
étant sélectif. La  sélection est un  processus qui fonctionne selon 
trois facteurs: l’entrée de nouvelles entreprises disposant chacune de 
leurs ressources propres, l’élimination des firmes non profitables et 
les modifications de l’importance relative des technologies rentables 
disponibles. Nelson et Winter pour leur part (1982, p.263) ont 
distingué quatre propriétés de l’environnement sélectif d’une 
innovation : la nature des coûts et bénéfices relatifs à l'adoption d'une 
innovation par rapport à une autre ;  les préférences des 
consommateurs, les normes et les réglementations en vigueur ;  la 
relation entre le profit et ses conséquences sur les unités 
organisationnelles en termes d'expansion ou de contraction et la 
nature de l'apprentissage par les organisations des conditions du 
succès d'une innovation.  

Le problème central de cette théorie est de comprendre les 
conditions de formation, d'évolution et de transformation des 
connaissances et compétences des firmes, d'où l'importance donnée 
aux compétences dynamiques : l'essentiel pour comprendre les 
propriétés et les performances des firmes se situe dans les propriétés 
des dynamiques d'accumulation de connaissances, et en particulier 
sur les aspects d'irréversibilité et de dépendance de sentier. En effet, 
la technologie suivrait des trajectoires et le chemin emprunté possède 
une propriété importante : un pas effectué conditionne le pas suivant, 
et certains pas particuliers conditionnent l’ensemble du 
développement futur ; ces derniers sont désignés comme 
irréversibles. La dépendance de sentier (path-dependency) caractérise 
le conditionnement temporel des développements technologiques le 
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long des trajectoires. D’autres  compétences ont un effet de taille sur 
la transformation et l’évolution en l’occurrence les compétences 
foncières développées par Teece (1988). Il les considère comme « un 
ensemble des compétences technologiques différenciées, d’actifs 
complémentaires et de routine qui constituent la base des capacités 
concurrentielles d’une entreprise dans une activité particulière ». 
Dans un environnement de plus en plus instable, les compétences 
combinatoires sont requises. Elles ne consistent pas en une simple 
addition de l’ensemble des savoirs, savoir faire et savoir être mais en 
leur combinaison qui signifie savoir sélectionner et mobiliser des 
ressources et surtout savoir les organiser pour faire face aux 
événements et aux problèmes imprévus. 

En somme, le point commun des approches présentées ci-
dessus réside dans le fait que c’est le savoir qui  fonde la firme, la 
justifie et permet de rendre compte de sa nature et de la diversité de 
ses formes, et qu'elle est le lieu de la gestion et de la production de 
connaissances et compétences spécifiques. Ainsi avec ces approches, 
on considère l’entreprise comme un «noeud de compétences» et la 
connaissance comme un facteur de production qui prime sur les 
autres facteurs. Celle-ci est la caractéristique principale de 
l’économie de la connaissance. 
Conclusion  

La thèse d’une nouvelle ère économique qui aurait pris toute 
sa dimension dans la dernière décennie du XXème siècle a des 
retombées sur celle de la firme conçue comme une entité caractérisée 
par ses compétences spécifiques et ses capacités d’innovation. Pour 
de nombreux économistes, la période récente de l’histoire 
économique serait marquée par des mutations radicales qui 
changeraient la nature du fonctionnement de l’économie. Cette 
nouvelle phase qualifiée d’« économie fondée sur la connaissance », 
d’« économie du savoir » ou encore de   « capitalisme cognitif » 
serait caractérisée par une phase d’innovation radicale au sens de 
Schumpeter impliquant non seulement de nouvelles technologies 
mais aussi de profondes transformations organisationnelles des 
firmes et des marchés, ainsi que des modes de régulation.  

Les transformations dans l’organisation générale de 
l’économie n’ont pas manqué d’affecter la théorie économique y 
compris la micro-économie consacrée au thème de l’entreprise. Il 
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n’est donc pas si surprenant de constater que des phénomènes 
observables comme l’accélération du rythme des innovations, la 
généralisation et la diffusion des technologies de l’information et de 
la communication, la montée des qualifications requises par le 
système productif et les mutations du marché financier ont fait 
l’objet de nouvelles réflexions dans le cadre des théories de la firme. 
Dans ce cadre, tout un courant de pensée relevant de l’économie 
cognitive se trouve au centre des débats sur les questions de 
compétitivité et de performance. Les théories qu’on qualifie de 
cognitive  considèrent que les firmes doivent être analysées comme 
des répertoires de connaissances productives, la façon dont les 
individus et les organisations développent des connaissances et les 
processus d’apprentissages qui les fondent.  

Les théories cognitives ont permis de fournir une série 
d’outils intellectuels à l’économie de la connaissance pour analyser 
les faits nouveaux spécifiques à cette discipline afin de tirer des 
conclusions correctes. Elles ont redéfini la vision portée à 
l’entreprise en la considérant comme volontariste en ayant la 
possibilité de se construire elle-même un avantage concurrentiel 
grâce à ces compétences contrairement à la vision déterministe qui 
rattache l’avantage concurrentiel au positionnement de l’entreprise 
dans le marché dans lequel elle évolue.  L’approche cognitive de la 
firme considère celle-ci comme une somme d’individus qui la 
compose où l’importance est donnée aux interactions entre individu 
et non aux structures.  

La plupart des analyses mettent fortement l'accent sur le fait 
que les capacités d'une firme sont fortement conditionnées par son 
histoire, par la nature de ses apprentissages passés qui ont façonné sa 
« base de connaissances », inscrite dans ses structures. Une des 
questions centrales concernant cette nouvelle analyse de la firme est 
de savoir comment peut se faire le partage entre continuité et 
changement, dans quelle mesure une firme est contrainte par son 
histoire, jusqu'à quel point elle peut renouveler ses compétences. La 
question est ainsi de savoir si l'apprentissage organisationnel renforce 
les modèles de décision existant ou les oriente pour s’adapter au 
changement. Cette problématique a constitué et constitue encore le 
centre d’intérêt de nouvelle recherche en management des 
entreprises. 
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