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قواعد وضوابط النشر في المجلة

يسررر هيئررة يريررر مجلــة االقتصــاد الــدولي والعولمــة أن تسررتقبل األبحــاث والدراســات األكاديميــة التــي
تص ــب ف ــي مي ــدان األعم ــال ،اإلدارة ،المحاس ــبة ،االقتص ــاد ،االقتص ــاد القياس ــي والمالي ــة ،باللغ ررات العربي ررة،
اإلجنليزيررة الفرنسررية ،حيرره هضررو هررملع األوراق ملعررايري الت كرريم العلمرري مررن قبررل متوصصررني ،وتطبررق فيهررا شررروط
اجملررالت العلميررة املكمررة املتعررارف عليها،وبنرراء علررى بلررك فرران اهليئررة تررر ب ر ن الب ررو املرسررلة ررب أن تسررتويف
الشروط التالية:
 )1أن تطررابق األوراق الب ةيررة األصررول املنهجيررة املتعررارف عليهررا يف الب رره العلمرري ،وان يلتررزم الباحرره ب رااللتزام
بضوابط األمانة والنزاهة العلمية؛
 )2أن ال تزيد عدد صف ات املقال على  22صف ة ،وال تقل عن  11صف ة،
 )1أن تتضررمن األوراق الب ةيررة ملوررغ باللغررة العربيررة و خررر باللغررة االجنليزيررة يف حرردود  152كلمررة ،إىل جانررب
الكلمات املفتاحية،
 )4أن يكتررب املقررال بربنررامج ) ،(Word 2003ويشرررتط أن يكررون ورق 2..2[ A4سررم× 21سررمو وفررق
املقاييس التالية:
 بالنسبة للفقرات احرتام مسافة بادئة1 :؛
 تباعد األسطر1 :؛
 نوعاخلط،)Traditional Arabic( :حجم اخلط 16 :عادي؛
 بالنس ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رربة للكلم ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررات أو املص ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررطل ات بلغ ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة أجنبي ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة فتكت ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررب خب ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررط
()TimesNewRomanعادي ،مبقاس 12
 لضررمان اح ررتام الض روابط الشرركلية أعررالع ،وكررملا اح ررتام مقرراس اهل رواما ،كررن االسررتعانة بقالررب
اجمللة ( ،)Templateالملي يناسب لغة املقال.
 )5تقبل الب و األصيلة اليت تتصف باحلداثة ومل يسبق نشرها يف أي جملرة أو تظراهرة علميرة ،وتلرك الريت تقردم
إضافة علمية نظرية و عملية.
 )6يلتزم الباحه بالقيام بكافة التعديالت اليت تطلب منه ،وضمن اآلجال اليت يددها هيئة الت رير.
تقدم األوراق الب ةية وترسل عن طريق الربيد اإللكرتوين للمجلة:

revintereco@gmail.com

المقاالت المنشورة في المجلة ال تعبر إال عن آراء مؤلفيها
ترتيب المقاالت ال يعكس مكانة الباحث وال أهمية بحثه

أخالقيات النشر العلمي
تنشررر جملررة االقتصرراد الرردويل والعوملررة املقرراالت العلميررة األصرريلة واملكمررة ،رردف ترروفري جررودة عاليررة لقرائهررا مررن
خالل االلتزام مببادئ مدونة أخالقيات النشر ومنو املمارسات اخلاطئة.
تصنف املدونة األخالقية ضمن جلنة أخالقيات النشر ()COPE
( )Committee On Publication Ethicsوهرري األسرراس املرشررد للم ر لفني والبرراحةني واألط رراف
األخررر امل ر ثرة يف نشررر املقرراالت باجمللررة مررن حمكمررني ،مستشررارين ،منق ررني وناش ررين ،ويرره تسررعى اجمللررة لوضررو
موحرردة للسررلوك؛ وتسررهر اجمللررة علررى أن يقبررل اجلميررو بقروانني املدونررة األخالقيررة اتفاقررا ،وبررمللك فهرري ملتزمررة
معررايري ة
متاما باحلرص على تطبيقها يف ظل القبول باملس ولية والوفاء بالواجبات واملس وليات املسندة لكل طرف.

مسؤوليات الناشر
قــرار النشــر :ررب مراعرراة حقرروق الطبررو وحقرروق االقتبرراس مررن األعمررال العلميررة السررابقة ،بغررر حف ر حق رروق
اآلخرين عند نشر املقاالت باجمللة ،ويعترب رئيس الت رير مس وال عن قرار النشر والطبو ويستند يف بلك إىل سياسرة
اجمللة والتقيد باملتطلبات القانونية للنشر ،خاصة فيما يتعلق بالتشرهري أو القرملف أو انتهراك حقروق النشرر والطبرو أو
القرصنة ،كما كن لرئيس الت رير استشارة أعضاء هيئة الت رير أو املراجعني يف اهاب القرار.
النزاهــة:يضررمن رئرريس الت ريررر ب ر ن يررتم تقيرريم حمتررو كررل مقررال مقرردم للنشررر ،بغررس النظررر عررن اجلررنس ،األصررل،
االعتقاد الديين ،املواطنة أو االنتماء السياسي للم لف.

السرية :رب أن تكرون املعلومرات اخلاصرة مبر لفي املقراالت سررية للغايرة وأن يراف عليهرا مرن قبرل كرل األشرواص
الررملين كررنهم االطررالا عليهررا ،مةررل رئرريس الت ريررر ،أعضرراء هيئررة الت ريررر ،أو أي عضررو لرره عالقررة بررالت رير والنشررر
وباقي األطراف األخر امل متنة حسب ما تتطلب عملية الت كيم.
الموافقة الصريحة:ال كن اسرتودام أو االسرتفادة مرن نترائج أورا اآلخررين املتعلقرة باملقراالت غرري القابلرة للنشرر
بدون تصريح أو إبن خطي من م لفها.

مسؤوليات المحكم
المس ــاهمة ف ــي ق ــرار النش ــر:يسرراعد امل ك ررم (املق رريم) رئرريس الت ري ررر وهيئررة الت ري ررر يف اه رراب ق ررار النش ررر وك ررمللك
مساعدة امل لف يف يسني املقال وتصويبه.
سرعة الخدمة والتقيد باآلجال:على امل كرم املبرادرة والسررعة يف القيرام بتقيريم املقرال املوجره إليره يف اآلجرال املرددة،
وإبا تعررملر بلررك بعررد القيررام بالدراسررة األوليررة للمقررال ،عليرره إبررال رئرريس الت ريررر بر ن موضرروا املقررال خررارج نطرراق
عمل املكم ،ت خري الت كيم بسبب ضيق الوقت أو عدم وجود اإلمكانيات الكافية للت كيم.
الســرية :رب أن تكررون كررل معلومررات املقررال سررية بالنسرربة للم كررم ،وأن يسررعى امل كررم للم افظررة علررى سرريتها
وال كن اإلفصاح عليها أو مناقشة حمتواها مو أي طرف باستةناء املرخغ هلم من طرف رئيس الت رير.
الموضــوعية:علررى امل كررم إثبررات مراجعترره وتقيرريم األوررا املوجهررة إليرره برراحلجج واألدلررة املوضرروعية ،وأن يتجنررب
الت كيم على أساس بيان وجهة نظرع الشوصية ،الملوق الشوصي ،العنصري ،اململهيب وغريع.
تحديد المصادر:على امل كم حماولة يديد املصرادر واملراجرو املتعلقرة باملوضروا (املقرال) والريت مل يهمشرها امل لرف،
وأي نررغ أو فقررة م ر خوبة مررن أعمررال أخررر منشررورع سررابقا ررب يميشررها بشرركل صر يح ،وعلررى املكررم إبررال
رئيس الت رير وإنملارع ب ي أعمال متماثلة أو متشا ة أو متداخلة مو العمل قيد الت كيم.
تعـار المصـالح:علرى امل كرم عردم يكريم املقراالت ألهرداف شوصرية ،أي ال رب عليره قبرول يكريم املقراالت
اليت عن طريقها كن أن تكون هناك مصاحل لألشواص أو امل سسات أو يالح فيها عالقات شوصية.

مسؤولية المؤلف
معايير اإلعداد:على امل لف تقردمي وره أصريل وعرضره بدقرة وموضروعية ،بشركل علمري متناسرق يطرابق مواصرفات
املقرراالت املكمررة س رواء مررن حيرره اللغررة ،أو الشرركل أو املضررمون ،و بلررك وفررق معررايري و سياسررة النشررر يف اجمللررة،
وتبيرران املعطيررات بشرركل صر يح ،و بلررك عررن طريررق اإلحالررة الكاملررة ،ومراعرراة حقرروق اآلخررين يف املقررال؛ وجتنررب
إظهار املواضيو احلساسة وغري األخالقية ،الملوقيرة ،الشوصرية ،العرقيرة ،اململهبيرة ،املعلومرات املزيفرة وغرري الصر ي ة
وترمجة أعمال اآلخرين بدون بكر مصدر االقتباس يف املقال.
األصــالة والقرصــنة:علررى امل لررف إثبررات أصررالة عملرره وأي اقتبرراس أو اسررتعمال فق ررات أو كلمررات اآلخ ررين ررب
يميشرره بطريقررة مناسرربة وص ر ي ة؛ ومجلــة االقتصــاد الــدولي والعولمــة يررتف وررق اسررتودام ب ررامج اكتشرراف

القرصنة لألعمال املقدمة للنشر.
إعادة النشر:ال كن للم لف تقدمي العمرل نفسره (املقرال) ألكةرر مرن جملرة أو مر متر ،وفعرل بلرك يعتررب سرلوك غرري
أخالقي وغري مقبول.
الوصــول للمعايــات واالحتفــا بهــا :علررى امل لررف االحتفرراي بالبيانررات اخلاصررة الرريت اسررتودمها يف مقالرره ،وتقررد ها
عند الطلب من قبل هيئة الت رير أو املقيم.
اإلفصــاح:علررى امل لررف اإلفصرراح عررن أي تضررارب للمصرراحل ،مررايل أو غررريع والررملي قررد ي ر ثر علررى نتررائج الب رره
وتفسريها ،و ب اإلفصاح عن مصدر كل دعم مايل ملشروا مقاله.
مؤلفي المقال :ينبغي حصرر (عردد) مر لفي املقرال يف أولئرك املسرا ني فقرط بشركل كبرري وواضرح سرواء مرن حيره
التصررميم ،التنفيررمل والتفسررري ،مررو ضرررورة يديررد امل لررف املس ر ول عررن املقررال وهررو الررملي ي ر دي دورا كب رريا يف إعررداد
املقررال والتوطرريط لرره ،أمررا بقيررة امل ر لفني يررملكرون أيضررا يف املقررال علررى أ ةاررم مسررا ون فيرره فعررال ،و ررب أن يت كررد
امل لف األصلي للمقال من وجود األمساء واملعلومات اخلاصة جبميو امل لفني ،وعدم إدراج أمسراء أخرر لغرري املر لفني
للمقررال ،كمررا ررب أن يطةلملررو امل لفررون مجيعررا عررن املقالررة جيرردا ،وأن يتفق روا ص رراحة علررى مررا ورد يف حمتواهررا ونشرررها
بمللك الشكل املطلوب يف قواعد النشر.
اإلحــاالت والمراج ـ :يلتررزم صرراحب املقررال بررملكر اإلحرراالت بشرركل مناسررب ،و ررب أن تشررمل اإلحالررة ملبكررر كررل
الكتررب ،املنشررورات ،املواقررو اإللكرتونيررة و سررائر أوررا األشررواص يف قائمررة اإلحرراالت واملراجررو ،املقترربس منهررا أو
املشار إليها يف نغ املقال.
أي
اإلبــالع عــن األخاــاء:علررى امل لررف إبا تنبةرره واكتشررف وجررود خط ر جوهريررا وعرردم الدقررة يف جزئيررات مقالرره يف ة
زمن ،أن يشعر فورا رئيس يرير اجمللة أو الناشر ،ويتعاون لتص يح اخلط .
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الملخص
هتدف هذه الدراسة اىل تسليط الضوء على أهم الربامج الرقابية املعتمدة من طرف صندوق النقد
الدويل لتعزيز استقرار النظام املايل العاملي ومنع حدوث أزمات مالية فيه والتخفيف من حدة آثارها ،السيما يف
ظل تنامي حدوث األزمات املالية يف العقود األخرية وتكرارها وإنتشارها من بلد آلخر (عدوى األزمات) وتزايد
حجم املخاطر اليت هتدد استقرار النظام املايل العاملي املرتبطة خاصة بالتمويل الرقمي والرفع املايل يف
االقتصاديات الصاعدة وتراجع جودة االئتمان،حيث تسعى هذه الربامج اىل حماولة التنبؤ املسبق حبدوث
األزمات املالية ورصد الصدمات احملتملة الناجتة عنها هبدف التكيف املسبق معها والتخفيف من آثارها.
وخلصت الدراسة اىل أنه بالرغم من التطور احلاصل يف حمتوى وطرق إستخدام هذه الربامج إال أهنا تبق عاجزة
يف بعض األحيان عن إعطاء إشارات دقيقة وحقيقية حول إمكانية حدوث أزمات مالية ،وهو ما يتطلب
إعادة النظر يف الكثري من اجلوانب املرتبطة هبا سواء ما يتعلق بطبيعة املؤشرات املستخدمة أو البيانات املدخلة
وشفافيتها أو بالتزام الدول بإعتماد إجراءات تصحيحية لتجنب حدوث األزمات.
Keywords
Global Financial
;System
;IMF
Early Warning
;System
Financial
Stability
Assessment
;Programs
Stress Testing
Programs.

الكلمات المفتاحية
النظام املايل العاملي؛
صندوق النقد
الدويل؛
برامج اإلنذار املبكر؛
برامج إختبار
اإلجهاد؛
برامج تقييم االستقرار
املايل.

Abstract
This study aims to high light the most important programs adoptes by the
International Monetary Fund, in order to enhance the stability of the global financial
system, prevente financial crises and decrease its effects, especially in view of the
growing financial crises in recent decades and their recurrence and spread from one
country to another. (Crisis contagion) and the growing threat to the stability of the
global financial system linked to digital finance, financial credit in emerging
economies and declining credit quality. These programs seek to predict in advance
financial crises and monitor potential shocks with the aim of adaptation and mitigation.
The study concluded that despite the evolution in the content and methods of using
these programs, it is still unable sometimes to give accurate and real signals about the
possibility of financial crises, and this requires reconsidering many of the related
aspects.
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 . 1مقدمة:
يعد صندوق النقد الدويل املؤسسة املركزية يف النظام النقدي الدويل ،الذي انشأ على اثر مؤمتر بروتن وودز يف
سنة  5491هبدف تعزيز سالمة النظام وضمان استقراره ،من خالل تثبيت اسعار صرف العمالت ومنعها من التقلب
الشديد ،غري ان اهنيار نظام بروتن وودز يف سنة  5415واالجتاه اىل نظام التعومي احلر القائم على اليات العر
والطلب وبروز ازمات املديونية يف دول العامل الثالث مع بداية مثانينيات القرن املاضي ادى اىل حتول دور الصندوق من
تثبيت أسعار صرف العمالت اىل إدارة أزمة املديونية وضبط عمليات االقرا وإعادة جدولة الديون واإلشراف على
تنفيذ برامج االصالح االقتصادي يف هذه الدول.كما أحدثت املستجدات االقتصادية واملالية اليت شهدها النصف
األول من عقد التسعينيات من القرن املاضي حتوال يف الدور املنوط بصندوق النقد الدويل من خالل تدخله لوضع حد
ألزمات العوملة املالية اليت مست العديد من االقتصاديات ومن ذلك األزمة االسيوية واألمريكية وأزمة الديون السيادية،
وحماولة التقليل من آثارها وتضييق اجملال على فرص اتساعها وامتداد ها حفاظا على استقرار النظام املايل الدويل ،والعمل
على تقويته حىت يكون أقل عرضة لأل زمات املالية وأكثر صالبة وقدرة على التصدي هلا يف حالة وقوعها ال سيما يف
ظل استمرار العديد من املخاطر اليت تؤثر على استقراره وبروز خماطر اخرى ومن ذلك استمرار تداعيات أزمة الديون
السيادية وإرتفاع الرفع املايل وخماطر التمويل الرقمي .ويربز تدخل صندوق النقد الدويل من خالل مراقبته لسياسات
البلدان األعضاء ومتابعته للتطورات االقتصادية واملالية وإجرائه لتقييمات منتظمة للتطورات العاملية ،االقليمية والقطرية
احملتملة  ،خاصة تلك الناجتة عن السياسات االقتصادية واملالية والنقدية لالقتصاديات الكربى املؤثرة على املستوى
العاملي كالو م أ و الصني و دول االحتاد االورويب  ،وذلك عرب برامج تعتمد على مؤشرات حملاولة التنبؤ باملخاطر
احملتملة ،وتقدميه املشورة للبلدان األعضاء وتشجعيها على اعتماد سياسات هتدف إىل تعزيز االستقرار املايل واحلد
من التعر لألزمات اإلقتصادية واملالية.
 1. 1إشكالية الدراسة:
مما سبق تربز اشكالية هذه الدراسة :كيف تساهم برامج صندوق النقد الدولي في ادارة أزمات النظام المالي
العالمي؟
 2. 0أسئلة الدراسة:
 ما هي أهم أسباب حدوث األزمات املالية؟ ما هي أهم املخاطر اليت تواجه إستقرار النظام املايل العاملي؟ كيف ميكن حتسني الدور الرقايب لربامج صندوق النقد الدويل للحد من أزمات النظام املايل العاملي؟ 3. 0فرضيات الدراسة:
لإلجابة على هذا التساؤل ميكن االنطالقة من الفرضيات التالية:
يواجه النظام املايل العاملي جمموعة من املخاطر اليت هتدد استقراره وتدفع اىل حدوث أزمات مالية؛2
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تساهم الربامج الرقابية لصندوق النقد الدويل يف التنبؤ بأزمات النظام املايل العاملي قبل حدوثها؛تساعد حوكمة الربامج الرقابية لصندوق النقد الدويل يف حتسني دورها يف إدارة ازمات النظام املايل العاملي. .1.0منهج الدراسة:

مت يف هذه الدراسة االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي القائم على جتميع البيانات املتعلقة مبخاطر النظام

املايل العاملي وحتليلها وعر
عملها وتقييمها.

اهم الربامج املعتمدة من طرف صندوق النقد الدويل للتنبؤ بوقوع األزمات وشرح اليات

 5.0أهداف الدراسة:
هتدف الدراسة اىل تسليط الضوء على أ هم الربامج الرقابية اليت يعتمد عليها صندوق النقد الدويل باعتبار
املؤسسة الدولية متعددة االطراف اليت تعىن بتحقيق االستقرار املايل ومنع حدوث األزمات املالية وتكرارها وانتشار
عدواها ،كربامج االنذار املبكر وبرامج اختبارات الضغ ط وبرامج تقييم االستقرار املايل ،واليت تعتمد على جمموعة من
املؤشرات تتسم بالقدرة على التنبؤ باألزمات قبل حدوثها ورصد خمتلف املخاطر اليت هتدد حبدوثها.
 1.0أهمية الدراسة:

يكتسي موضوع األزمات املالية امهية كبرية ،حيث شهدت العقود االخرية حدوث الكثري من األزمات املالية
وتكرارها وسرعة انتشارها السيما يف ظل تنامي اليات التحرير املايل واالعتماد املتبادل بني االقتصاديات ،مما خلف

خسائر جد معتربة وهددت استقرار النظام املايل العاملي ،و هو ما دفع الكثري من املؤسسات املالية و النقدية ومن
ذلك صندوق النقد الدويل اىل البحث عن اليات و طرق تضمن التكيف املسبق مع األزمات قبل حدوثها ،بدل
انتظار وقوعها هبدف حتجيم وتقليص اثارها وتكاليفها ،وذلك باالعتماد على جمموعة من الربامج القائمة على جتميع
البيانات اليت تسهم يف التنبؤ والتحذير باحتمال وقوع األزمات ،مما يساعد اصحاب القرار وواضعي السياسات على
اختاذ السياسات الوقائية والتحوطية الألزمة ملنع وقوع األزمة والسيطرة عليها و احلد من تأثرياهتا.
نموذج الدراسة:
.2مدخل مفاهيمي حول األزمات المالية؛
 2.1تعريف األزمات المالية

يعترب مصطلح األزمة املالية من اكثر املصطلحات تداوال يف االدبيات االقتصادية ،فهي ظاهرة سايرت خمتلف

مراحل التطور االقتصادي ،وتضاعفت مع تطور العوملة املالية واالنفصال الواضح بني االقتصاد احلقيقي واملايل .وقد
وردت عدة تعاريف لألزمة املالية من امهها:
أ-األزمة املالية هي حالة من االضطراب الكبري يف مسار النشاط ومنوه على املستوى االقتصادي الكلي اواجلزئي ،أو
على نطاق املؤسسة الذي ينتقل من املستوى املستقر واملتوازن اىل تلك احلالة املضطربة نتيجة توفر جمموعة من العوامل
اهليكلية الذاتية وعوامل يف البيئة الداخلية واخلارجية ،تؤدي اىل تراجع ملحوظ يف مستوى النمو مث اهنيار يف القدرة
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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على حتقيق االهداف املرسومة وهتديد املصاحل وحتقيق خسائر يف قيمة االصول والثروة ومبا ينعكس على هتديد بقاء
املؤسسة واستمرارها.1
ب-األزمة املالية هي تذبذب واضطراب يصيب النظام املايل بأكمله ،يتسبب يف اخنفا اسعار االصول املالية من
اسهم وسندات وقرو وودائع بنكية وسعر الصرف ،ويتزامن ذلك مع افالس الوسطاء املاليني واملدينني ،وهو ما
يدفع املستثمرين اىل البحث عن السيولة من خالل بيع االصول اململوكة واستبداهلا بأصول اخرى و ينتشر هذا
االختالل على شكل تفرعات عرب النظام املايل ،مبطال قدرة االسواق على ختصيص رؤوس االموال يف االقتصاد
بشكل فعال.2
ت-هي عبارة عن منوذج او تغري كبري يف قيم كل او بعض املتغريات املالية كعر االسهم و السندات  ،الطلب على
القرو ...مع ارتفاع شديد و سريع يف الطلب على النقود ألغرا احتياطية3؛
ث-األزمة هي اضطراب حاد يف بعض التوازنات االقتصادية يتبعه اهنيار يف بعض املؤسسات املالية متتد اثاره اىل
القطاعات األخرى او هي اهنيار مفاجئ يف سوق االسهم والعمالت او يف سوق العقار ،اوجمموعة من املؤسسات
املالية لتمتد اثاره اىل باقي مكونات االقتصاد الوطين ،ويرجع سبب حدوث هذا االهنيار املفاجئ يف اسعار االصول
اىل انفجار الفقاعة السعرية.4
ج -تعرف األزمات املالية بأهنا األزمات البنكية النظامية و /أو أزمات العملة ،وحسب كل من Laeven and
) Valencia (2013فاهنم يعرفون األزمة البنكية النظامية على اهنا حالة تتسم بوجود ضائقة مالية على مستوى النظام
البنكي من اهم مؤشراهتا الذعر املايل واخلسائر يف النظام املصريف  ،و  /أو تصفيات البنوك) "كما تشري اىل "تدابري
تدخل السياسة البنكية للحد من اخلسائر الكبرية يف النظام املصريف " .كما اهنم دحددون أزمة العملة بأهنا" اخنفا
امسي للعملة مقابل الدوالر األمريكي مبا ال يقل عن  ،% 03و ما ال يقل عن  % 53من معدل االخنفا

يف العام

السابق.5
مما سبق ميكن القول ان األزمة املالية هي حدوث اهنيار يف النظام املايل يؤثر على متغرياته بشكل كلي اوجزئي ،يكون
مصحوبا بفشل عدد كبري من املؤسسات املصرفية وغري املصرفية مع انكماش يف االقتصاد الكلي ،حيث دحدث تدهور حاد
يف األسواق املالية والقيم السوقية لألسهم والسندات ،وتنخفض أسعار الصرف بشكل كبري ،ومتتد تداعياته لتشمل
االقتصاد احلقيقي ،مما يتسبب يف اهنيار النظام االقتصادي وإحداث تشوهات يف بنيته.
 .2.2أنواع األزمات المالية
ميكن حصر اهم انواع األزمات املالية يف ما يلي:
أ-أزمة مصرفية :تظهر األزمات املصرفية عندما يواجه بنك ما زيادة كبرية ومفاجئة ىف طلب سحب الودائع .فبما أن
البنك يقوم بإقرا

أو تشغيل معظم الودائع لديه ودحتفظ بنسبة بسيطة ملواجهة طلبات السحب اليومي ،فلن يستطيع

بطبيعة احلال االستجابة لطلبات املودعني إذا ما ختطت تلك النسبة ،وبالتاىل دحدث ما يسمى بأزمة سيولة لدى البنك .وإذا
حدثت مشكلة من هذا النوع وإذا إمتدت إىل بنوك أخرى فتسمى ىف تلك احلالة أزمة مصرفية ،وعندما دحدث العكس،
1
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خوفا من عدم قدرهتا على الوفاء بطلبات السحب حتدث

أزمة ىف اإلقرا  ،وهو ما يسمى بأزمة االئتمان.6
ب -أزمة عملة أو "أزمة ميزان المدفوعات" :يعتقد )(HILL, 2003ان أزمة العملة تعد من اكثر األزمات املالية
شيوعا ،وأ هنا حتدث بسبب هجوم املضاربني على قيمة التداول لعملة معينة ،مما يؤدي اىل تراجع حاد يف قيمة العملة،
وقيام السلطات النقدية بالتدخل للحفاظ على قيمة عملتها احمللية من خالل صرف احتياطها من العمالت الدولية،
مما يؤدي اىل اخنفا يف قيمة ذلك االحتياطي وقد ال يتحقق هدف احلفاظ على مستوى مستقر لسعر صرف العملة
احمللية ،وبالتايل حتدث أزمة اهنيار سعر صرف العملة.7
ج -أزمة أسواق المال "حالة الفقاعات" :حتدث األزمات يف األسواق املالية نتيجة "ظاهرة الفقاعة" اليت حتدث
عندما يرتفع سعر األصل بشكل يتجاوز قيمتها العادلة نتيجة شدة املضاربة ،ويكون اهلدف من شراء األصل هو
الربح الناتج عن ارتفاع سعره وليس بسبب قدرة هذا األصل على توليد الدخل ،ولكن مبجرد عودة أسعار األصول إىل
قيمتها احلقيقية دحدث االهنيار وتصل إىل أدىن مستوياهتا ،ويرافق ذلك حاالت من الذعر واخلوف فيمتد أثرها حنو
أسعار األصول األخرى .
و جتدر االشارة يف هذا االطار اىل انه بني سنيت  5493و 2350وقعت حوايل  933أزمة ومل تشهد الدول املتقدمة
سوى  01أزمة نصفها بعد عام  ،2339يف حني واجهت اقتصاديات االسواق الصاعدة  259أزمة عاملية ،معظمها يف
الثمانينيات والتسعينيات ،و خاصة اثناء األزمة املالية االسوية يف عام  ،5449وكانت ازمات العمالت هي االكثر
انتشارا ،اذ استاثرت بنصف مجيع حلقات األزمات يف حني كانت بقية األزمات مصرفية و ازمات ديون .الشكل
املوايل يربز جانبا من ذلك.
شكل رقم :2تطور عدد األزمات المالية منذ  2891الى غاية 1121

المصدر :مارتن وولف ،تشكيل العولمة ،جملة التمويل و التنمية ،صندوق النقد الدويل ،سبتمرب  ،2359ص.29

-2.1أسباب حدوث األزمات المالية
تتضافر مجلة من العوامل يف احداث األزمات املالية من امهها:
أ-الفقاعات المضاربية :واليت تؤدي اىل االرتفاع املستمر لسعر األصل ،مما يؤدي اىل التباعد بني القيمة األساسية
لذلك األصل مع قيمته السوقية؛

) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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ب-عدم استقرار االقتصاد الكلي :بسبب تدهور شروط التبادل التجاري الدويل للكثري من الدول السيما الريعية،
حيث تشري بيانات البنك الدويل إىل أن حوايل  %11من الدول النامية اليت حدثت هبا أزمة مالية ،شهدت اخنفاضا يف
شروط التبادل التجاري حبوايل  %53قبل حدوث األزمة ،نظرا لتمركز صادراهتا يف املواد النفطية وقلة تنوعها .اضافة اىل
تقلب أسعار الفائدة العاملية الذي يعد أحد املصادر اخلارجية املسببة لألزمات املالية يف الدول النامية نظرا لتأثريه على
تكلفة االقرتا وعلى تدفقات االستثمار األجنيب املباشر و معدالت التضخم اليت تؤثر على قدرة القطاع املصريف على
القيام بدور الوساطة املالية و منح االئتمان وتوفري السيولة.8
ج.سياسات سعر الصرف و اسعار الفائدة :نظرا للرتابط احلاصل بني حدوث األزمات املالية والنقدية واملصرفية
فهناك عامالن اساسيان يسهمان يف حدوث األزمات املالية ،و يتعلق االمر بتأثري ختفيض قيمة العملة وارتفاع اسعار
الفائدة ودورمها يف تفسري اسباب حدوث األزمات ،حيث:
ج .5.تأثري ختفيض قيمة العملة يتسبب يف احلاق اضرار كبرية باالقتصاد الوطين من خالل التأثري على االسواق املالية
و مؤسسات الوساطة املالية ال سيما ا لبنوك ،من خالل دفع املستثمرين يف االسواق املالية خاصة االجانب منهم اىل
بيع االصول ايل دحوزون عليها بالعملة احمللية و طلب حتويلها اىل عملة اجنبية مما يؤدي اىل تراجع حاد يف اسعار
االسهم وإحداث مزيد من التدهور يف قيمة العملة ،كما ميتد تاثري ختفيض قيمة العملة اىل قطاع البنوك من خالل رفع
وزيادة عبء الدين اخلارجي املمنوح للقطاع اخلاص و يكون ذلك مقوما بالعملة الوطنية بعد االخنفا  ،مما يؤدي
اىل افالس الكثري من البنوك.
ج.2.تأثري إ رتفاع اسعار الفائدة :يؤدي االفراط يف رفع معدالت الفائدة على الودائع املصرفية اىل إحداث اثار سلبية
على االقتصاد الوطين من خالل التأثري على االسواق املالية والقطاع البنكي .حيث يقوم املستثمرون واصحاب
الفائض املايل بتوجيه استثماراهتم و توظيفاهتم من االسهم اىل الودائع البنكية رغبة يف احلصول على عائد أكرب وخماطر
أقل ،وهو ما يؤدي اىل عر عدد كبري من اوامر البيع دون ان يقابلها اوامر شراء .وكنتيجة منطقة هلذه الزيادة
احلاصلة يف عر االوراق املالية يف السوق املايل ونقص طلبات الشراء املقابلة هلا تنخفض اسعار االسهم مما يتسبب
يف اهنيار البورصة .كما ميتد االثر اىل قطاع البنوك اذ يسهم ارتفاع اسعار الفائدة على الودائع البنكية يف ارتفاع
تكاليف اعادة التمويل البنكي وبالتايل تعرضها ملخاطر اعادة التمويل  ،وهي املخاطر اليت تتعر هلا البنوك و غريها
من املؤسسات املالية يف حالة ارتفاع تكاليف اعادة التمويل عن العائد الناتج من االستثمارات يف االوراق املالية أو
القرو األمر الذي يؤدي اىل االفالس اذا كان االرتفاع يف اسعار الفائدة مبالغ فيه.9
د-عدم تماثل المعلومات :يشري عدم تناظر املعلومات عن ذلك املوقف الذي يكون فيه أحد األطراف املتعاملني يف
النواحي املالية لديه معلومات أكثر من اآلخرين  ،مما يرتتب على ذلك أن الطرف الثاين لن يستطيع تقييم املخاطر بشكل
سليم وينتج عنه اختاذ قرارات خاطئة ،كما يرتتب عنه تزايد املخاطر املعنوية.
ه-التحرير المالي :بينت دراسة جتريبية أجريت من طرف
بعنوان
1

Graciela L. Kaminsky and Carmen M. Reinhart

The Twin Crises: The causes of banking and balance of Payment Problems
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الدراسة يف شكل ورقة عمل إىل صندوق النقد الدويل على  20دولة من آسيا وأمريكا الالتينية وأوروبا والشرق األوسط من
فرتة الستينات إىل غاية منتصف التسعينات وبينت النتائج التالية:10
ندرة األزمات املالية خالل فرتة الستينات بسبب الرقابة الشديدة املفروضة على اجلهاز املصريف.إثر ظهور موجة التحرر املايل واملصريف يف العامل وخاصة مع بداية سنوات التسعينات تصاعدت بشدة األزمات املصرفية،ومعظمها كان نامجا عن سياسات التحرير املايل واملصريف.
كما أكدت دراسة أخرى قام هبا خبريي صندوق النقد الدويل

Enrica Detragiache & Demirguc.Kunt

بعنوان

التحرير املايل واهلشاشة املالية ،أقيمت على  53دولة خالل الفرتة1995 -5493أن سياسة التحرير املايل تزيد من احتمال
حدوث األزمات املصرفية .وهذا ما مت فعال خالل األزمة املالية واملصرفية لدول جنوب شرق آسيا عام  5441وباملكسيك
وروسيا وغريها من الدول اليت عرفت حدوث أزمات مصرفية نتيجة تطبيق سياسة االنفتاح والتحرير املصريف .11و الشكل
املوايل يربز ذلك.
شكل رقم :1العالقة بين التحرير المالي ووقوع األزمات المالية

Source : Perspectives économiques de l'OCDE, Numéro 1, Volume 89 , mai 2011 , p329

وقد أ شارت دراسة اخرى لصندوق النقد اىل ان االندماج املايل والعمق املايل وزيادة التوجه حنو التنويع االقتصادي تعد
من اهم العوامل اليت ادت اىل وقوع األزمات املالية يف العديد من الدول النامية(Bluedorn et al., 2014) .12
ومن بني أهم العوامل اليت سامهت يف حدوث األزمات املالية واملصرفية هي املنافسة الشديدة بني البنوك واملؤسسات املالية
األخرى بعد مباشرة سياسة التحرير املايل ،األمر الذي أدى إىل اخنفا مردودية العمليات املصرفية التقليدية ،واجتاه البنوك
واملؤسسات املالية إىل املضاربة يف األسواق املالية ويف سوق الصرف األجنيب والتوسع يف العمليات خارج امليزانية ،مما ادى
إىل تدفق كبري يف رؤوس األموال قصرية األجل أسفر عن عدم استقرار االقتصاد الكلي ،وجعله معرضا أكثر للصدمات
اخلارجية ،حيث أن أية صدمة أو إشاعة ميكن أن تؤدي إىل هروب مفاجئ لرؤوس األموال حنو اخلارج واهنيار العمالت
احمللية وينتج عنه أزمة حادة يف السيولة وبالتايل ينتشر الذعر املصريف لدى املودعني ،وهو ما يفسر األزمة املالية واملصرفية.
التعامل بنظام التوريق الذي يؤدي إىل االفراط يف خلق النقود دون غطاء ،وهو ما يؤدي اىل ومهية وشكليةاملعامالت االقتصادية ومنو االقتصاد املايل و النقدي اكرب من االقتصاد احلقيقي؛
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اىل ظهور مشكلة عدم التالؤم واملطابقة بني

اصول وخصوم البنوك خاصة من ناحية عدم االحتفاظ بقدر كاف من السيولة ملواجهة التزاماهتا احلاضرة والعاجلة يف
فرتات تكون فيها معدالت الفائدة العاملية مرتفعة وأكثر جاذبية من معدالت الفائدة احمللية.13
ضعف الوعي بأسباب األزمة وينجم ذلك عن عدم امتالك القاعدة املعلوماتية والتحليلية حول مؤشرات تطوراالنشطة وحمدداهتا االجيابية والسلبية ،باإلضافة اىل ضعف احلكم على هذه املؤشرات وسوء التقدير والتقييم مما يؤدي
اىل صدور قرارات خاطئة14؛
 .2مصادر األزمات التي تواجه استقرار النظام المالي العالمي:
أشار تقرير أ فاق االستقرار املايل العاملي لصندوق النقد الدويل لسنيت  2351و  2359اىل ان النظام املايل العاملي
يشهد العديد من التحوالت اليت حتمل يف طياهتا خماطر هتدد استقراره و سالمته و من أمهها:
 .2.2إنتشار بنوك الظل :قدرحجم عمليات هذه البنوك على املستوى العاملي يف عام  2359حبوايل  93تريليون
دوالر مقارنة ب  11تريليون دوالر يف سنة  2355تتوزع بني  21تريليون يف الواليات املتحدة و 50تريليون دوالر
مبنطقة اليورو 6 ،تريليون دوالر يف اليابان 1 ،تريليون دوالر يف األسواق الصاعدة ،ونتيجة للتهديدات واملخاطر الناجتة
عن النمو املتزايد لبنوك الظل املصريف ،جاءت الدعوات العاملية املطالبة بتشديد الرقابة على هذا القطاع مما افضى اىل
اخنفا

قيمتها إىل حوايل  91.2تريليون يف سنة ، 15 2356لكن رغم ذلك التزال هتدد استقرار النظام املايل .لذا

يسعى الصندوق اىل مراقبة ووضع جمموعة من املعايري االحرتازية فيما خيص املؤسسات املالية الغري مصرفية ،واليت
تتسبب يف حدوث خماطر نظامية وهتدد االستقرار املايل واالقتصادي العاملي.السيما يف ظل اخنفا أسعار الفائدة
لفرتات طويلة مما يدفع بالتغري اجلذري يف طبيعة الوساطة املالية.16
 .1.2تراجع جودة االئتمان و إرتفاع تكلفته:
يتعر

االستقرار املايل والنمو االقتصادي ملخاطر مرتفعة على املدى املتوسط ويأيت هذا انعكاسا ألسعار الفائدة

املنخفضة يف السنوات األخرية اليت مكنت الشركات األقل جدارة إئتمانية من اإلقرتا من األسواق العاملية ،وهوما
ادى ارتفاع قرو الرفع املايل اليت تقدم للشركات األكثر خطرا والشركات املثقلة بأعباء الديون ،حىت سجلت رقما
قياسيا قدره  199مليار دوالر أمريكي يف عام  ، 2351وهناك اجتاهات عامة مماثلة يف أسواق سندات الشركات،
حيث تصدر نسبة متزايدة من السندات عن الشركات األدىن تصنيفا يف الواليات املتحدة ومنطقة اليورو ،مما ادى اىل
خلق بيئة تتسم برتاكم مواطن الضعف ،وميكن أن تؤدي إىل تراجع النمو االقتصادي القادم و تزايد حجم املخاطر
احمليطة به.17
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شكل رقم :2دور أسعار الفائدة المنخفضة في تمكين مصدري السندات األقل جودة من النفاذ الى أسواق
االئتمان الدولية

المصدر :توباياس أدريان ،النظام المالي أقوى ،لكن هناك مواطن ضعف جديدة نشأت خالل العقد الذي أعقب األزمة ،مدونة
صندوق النقد الدويل 4 ،اكتوبر .2359

و تشري حتليالت صندوق النقد الدويل اىل أ نه إذا ما تكثفت الضغوط على اقتصادات األسواق الصاعدة واتسع
نطاقها ،فسوف تزداد املخاطر اليت هتدد االستقرار املايل بدرجة ملحوظة بنسبة  - %1يف األجل املتوسط  -وتعر
اقتصادات األسواق الصاعدة خلروج استثمارات احلافظة يف سندات الدين مببلغ قدره  533مليار دوالر أو أكثر،
بنفس حجم التدفقات اخلارجة املسجلة عموما أثناء األزمة .ويرتبط ذلك بشكل كبري بزيادة قوة الدوالر األمريكي
وإرتفاع اسعار الفائدة يف الو م أ اليت كانت سببا يف زيادة تكلفة االقرتا اخلارجي على االقتصاديات الصاعدة
خاصة ذات املراتب اإلئتمانية املنخفضة .والشكل املوايل يربز ذلك.
شكل رقم :4التغير في فروق العائد على اإلئتمان بالعمالت األجنبية  ،بنقاط األساس منذ مارس 1129

المصدر :توباياس أدريان ،النظام المالي أقوى ،لكن هناك مواطن ضعف جديدة نشأت خالل العقد الذي أعقب األزمة ،مدونة
صندوق النقد الدويل 4 ،اكتوبر .2359

) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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.2.2إتساع نطاق التوترات التجارية
هناك سبل أخرى قد تؤدي إىل حدوث زيادة حادة يف املخاطر اليت هتدد االستقرار ،ومنها اتساع نطاق التصاعد يف
التوترات التجارية ،وخروج بريطانيا بدون صفقة من االحتاد األورويب ،وجتدد مصادر القلق بشأن سياسة املالية العامة
يف بعض بلدان منطقة اليورو ذات املديونية العالية ،وعودة السياسة النقدية إىل وضعها الطبيعي بأسرع من املتوقع يف
االقتصادات املتقدمة.
.4.2قروض الرفع المالي
يتزايد إحتمال ت عر االستقرار املايل ملخاطر متزايدة بسبب استمرار النمو االئتماين السريع يف الصني والتوسع يف
منتجات صريفة الظل .فالنظام املايل سريع النمو أصبح يزداد ترابطا واعتمادا على الرفع املايل .كما ساعد النمو
الثابت يف الصني وتشديد السياسة املالية خالل سنة  2351على هتيئة القلق بشان تباطؤ النشاط االقتصادي وانتقال
تداعياته السلبية إىل اإلقتصاد العاملي على املدى القصري.إىل جانب أن حجم النظام املايل يف الصني ودرجة تعقده
ووترية منوه،كلها تشري إىل تعر

االستقرار املايل ملخاطر عالية فقد ارتفعت أصول القطاع املصريف من 293إىل

إمجايل الناتج احمللي يف هناية  2352إىل 053من إمجايل الناتج احمللي سنة  .2359والشكل املوايل يوضح تطور
قرو

الرفع املايل.
شكل رقم : :5قروض الرفع المالي.

المصدر :توبياس آدريان" النظام املايل العاملي يواجه طريقا ال خيلو من العثرات" 59 ،أفريل2359متاح على:
http://www.imf.org/ar/News/Articles/2018/04/19/blog-a-bumpy-road-for-global-financial.system

ففي االقتصادات ذات القطاعات املالية املؤثرة على النظام العاملي ارتفعت ديون احلكومات والشركات واألسر من
حوايل  %233من إمجايل الناتج احمللي منذ عشر سنوات إىل  %213تقريبا يف سنة  .2351وتتزايد قرو

اقتصادات

األسواق الصاعدة من األسواق الدولية مما يعرضها ملخاطر عدم القدرة على إعادة متويل جانب كبري من ديوهنا بالعملة
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هلؤالء املقرتضني املثقلني بالديون ،كما أن بعض البنوك العاملية لديها

حيازات كبرية من األصول األقل سيولة مع تراجع معايري ضمان القرو

.

شكل رقم :6تطور حجم ديون الحكومات و الشركات واالسر خالل الفترة 1122-2889

المصدر :توباياس أدريان ،النظام المالي أقوى ،لكن هناك مواطن ضعف جديدة نشأت خالل العقد الذي أعقب األزمة ،مدونة
صندوق النقد الدويل 4 ،اكتوبر .2359
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2018/10/09/blog-gfsr-the-financial-system-is-strongerbut-new-vulnerabilities-have-emerged

وتواجه السلطات مهمة حتقيق توازن دقيق بني تشديد سياسات القطاع املايل وبطء النمو االقتصادي الناتج عن
ذلك.وينبغي أن تعمم السلطات املالية تطبيق اإلجراءات االحرتازية الكلية وأن تنظر يف توسيع حدود هذه األدوات
لكبح الرفع املايل املتزايد واحتواء املخاطر املتزايدة على االستقرار،كما جيب على االقتصاديات الصاعدة االستفادة من
األوضاع اخلارجية الداعمة لتعزيز صالبتها وذلك يف سبيل مواصلة تعزيز مراكزها اخلارجية واحلد من الرفع املايل يف
قطاع الشركات.
.5.2الدين الخارجي في بلدان األسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل :ظلت تدفقات رؤوس األموال
األجنبية قوية يف السنوات األخرية ،مع استفادة عدد أكرب من االقتصادات الصاعدة ومنخفضة الدخل من األوضاع
التمويلية املواتية .ولكن مع احنسار السيولة العاملية ،تراجعت التدفقات املوجهة إىل األسواق الصاعدة مبا يصل إىل 63
مليار دوالر سنويا ،أي ما يقارب األحجام الكلية السنوية لربع عام يف الفرتة  .2351-2353ويف مثل هذا االطار
يتعر املقرتضون األقل جدارة ائتمانية إىل خروج تدفقات أكرب نسبيا .وقد تتأثر البلدان منخفضة الدخل ،ألن أكثر
من  %93منها معرضة ملخاطر وصول مديونيتها إىل مستوى حرج.
.6.2تداعيات أزمة الديون السيادية
يف منطقة اليورو ،أبرزت ضغوط السوق أيضا تركة القضايا القائمة منذ مدة ،مما يشري إىل عدم إمكانية إرجاء التوصل
إىل حل أمشل ملشكالت البنوك األوروبية لفرتة أطول .فاحلاجة ماسة ملعاجلة املستوى املرتفع من الديون املتعثرة
باستخدام إسرتاتيجية شاملة ،كما يتعني القيام بعالج تدريج ملشكلة الطاقة الزائدة لدى النظام املصريف يف منطقة
اليورو .ويواجه صناع السياسات يف منطقة اليورو مهمة صعبة تتمثل يف تعجيل وترية تنقية امليزانيات العمومية للبنوك
والشركات.دون التسبب يف اضطراب تعايف السوق .ويف هذا السياق ينبغي على أوروبا اختاذ مزيد من اإلجراءات
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة

11

البرامج الرقابية لصندوق النقد الدولي في إدارة أزمات النظام المالي العالمي

ص225 -220 :

ملعاجلة التحديات اليت تواجه رحبية البنوك واملشكالت املوروثة .18وتتحمل البنوك املسؤولية األوىل عن إجياد إيرادات
قابلة لالستمرار عن طريق معاجلة مشكالت مناذج األعمال من خالل عمليات الدمج وترشيد الفروع املصرفية
واالستثمار يف التكنولوجيا لرفع الكفاءة على املدى املتوسط .ومن املشجع أن األجهزة الرقابية توجه اهتماما متزايدا
يف أطرها الرقابية إىل فحص مناذج عمل البنوك ولتحديد احللقات الضعيفة يف األجهزة املصرفية اليت تواجه حتديات
كبرية فيما يتعلق جبودة األصول ،ميكن النظر يف إجراء مراجعات موجهة جلودة األصول يف البنوك اليت مل ختضع ملثل
هذه املراجعات .ومن مث ينبغي لألجهزة التنظيمية أن حتل املؤسسات اليت ال متتلك مقومات االستمرار بغية التخلص
من الكثافة املصرفية الزائدة.
.2.2شركات التكنولوجيا المالية
حققت االستثمارات العاملية يف التكنولوجيا املالية منوا سريعا يف السنوات االخرية ،وتشري التوقعات إىل استمرار منوها
بقوة .فقد ارتفعت قيمة االستثمارات يف التكنولوجيا املالية مبا يزيد على عشرة أضعاف.كما يوضح الشكل أدناه.
شكل رقم :2نشاط االستثمار العالمي في شركات التكنولوجيا المالية

Source: rapport KPMG, The Pulse of Fintech 2018,31july2018,p.8.

حققت االستثمارات العاملية يف التكنولوجيا املالية منوا سريعا يف السنوات املاضية ،وتشري التوقعات إىل استمرار منوها بقوة .
فقد ارتفعت قيمة االستثمارات يف التكنولوجيا املالية مبا يزيد على عشرة أضعاف يف الفرتة بني  2012و  2015وقدرت يف
سنة  2351ب  31مليار دوالر .19ولقد جتاوز النصف األول من عام  2359مجيع األرباع السابقة من حيث قيمة
الصفقة اإلمجالية مقرتبا من  05.1مليار دوالر .ورغم أن دمج املؤسسات العاملة يف قطاع التكنولوجيا املالية يف الواليات
املتحدة أدى إىل حدوث تراجع يف االستثمارات العاملية  ،فقد استمر النمو يف مناطق أخرى من العامل ال سيما دول
االحتاد االورويب.
ومن بني املخاطر اليت تشكلها شركات التكنولوجيا املالية مايلي: 20
أ -خماطر إسرتاجتية :قد يؤثر توسع تقدمي اخلدمات البنكية من قبل املؤسسات الغري البنكية أو شركات التكنولوجيا
املالية الكبرية سلبا على رحبية البنوك ،وقد ختسر املؤسسات املالية القائمة جزءا كبريا من حصتها السوقية أو أرباحها
إذا كان هلذه الشركات قدرة عالية يف استخدام اإلبتكارات التكنولوجية  ،وعلى تقدمي خدمات بتكلفة أقل  ،وتليب
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حاجات العمالء على حنو أفضل ،وتشري بعض التقديرات إىل أن مابني  %93- %53من اإليرادات  ،ومابني 23
 %63-%من أرباح اخلدمات البكية املوجهة لألفراد  ،هي معرضة خلطر الزوال على مدى السنوات العشر املقبلة .
ب-خماطر تشغيلية على مستوى النظام البنكي  :قد يؤدي تطور التكنولوجيا املالية  fintechإىل زيادة الرتابط بني
املتعاملني يف السوق (أي البنوك وشركات التكنولوجيا وغريها ) وإىل تشابك البنية التحتية للسوق ،مما قد يؤدي إىل
حتويل أزمة تكنولوجيا معلومات إىل أزمة نظامية يف القطاع البنكي  ،وال سيما عندما ترتكز اخلدمات يف عدد قليل من
الشركات املسيطرة .
ج -خماطر تشغيلية على مستوى البنك  :قد يزيد إنتشار املنتجات واخلدمات املبتكرة من صعوبة إدارة ومراقبة املخاطر
التشغيلية للبنك ،كما ال تكون نظم تكنولوجيا املعلومات البنكية القدمية قابلة للتكيف بشكل كاف ،والذي ميكن
اإلستعانة مبصادر خارجية ،أو عرب عقد شراكات يف جمال التكنولوجيا ،مما قد يؤدي هذا اإلستخدام املتزايد لألطراف
إىل زيادة خماطر أمن البيانات واخلصوصية وخماطر غسل األموال  ،واجلرائم اإللكرتونية  ،ومحاية العمالء
د-صعوبة يف تلبية متطلبات اإلمتثال ال سيما املتعلقة بإلتزامات مكافحة غسيل األموال ومتويل االرهاب :حيث
ميكن أن يدفع اإلعتماد الكبري على التكنولوجيا وتوزيع املنتج أو اخلدمة بني البنوك وشركات التكنولوجيا املالية إىل
تقليل مستويات الشفافية املتعلقة بكيفية تنفيذ املعامالت وحتديد مسؤوليات االمتثال.
د-املخاطر اجلرمية اإللكرتونية يتوقع أن تؤدي زيادة االعتماد على التكنولوجيا املالية اىل تزايد حجم املخاطر املرتبطة
باجلرمية اإللكرتونية وهو ما يتطلب من البنوك وشركات التكنولوجيا واجلهات الرقابية تعزيز الرقابة على هذا النوع من
املخاطر.
جتدر االشارة اىل ان جملس االستقرار املايل يف تقريره لسنة  ،2351اعترب ان شركات التكنولوجيا املالية)(Fintech
تشكل خطرا على االستقرار املايل رغم االجيابيات اليت تقدمها ،نظرا للتحديات اليت تفرضها أمام مناذج عمل البنوك
التقليدية ،لذا طالب بضرورة وضع قوانني ولوائح تقوم بتنظيم عمل هذه الشركات ودمج عملها مع البنوك التقليدية
لالستفادة من إجيابياهتا والتحكم والسيطرة على خماطرها اليت هتدد النظام املايل .21ويتمثل التحد الذي يواجه
االستقرار املايل العاملي يف كيفية دعم تطور التكنولوجيا املالية وباملقابل ضمان إدارة املخاطر.حيث ينبغي أن تعطي
اجلهات التنظيمية والبنوك املركزية األولوية لرصد املالية الكلية وضمان عدم حتول الوسائل التكنولوجية احلديثة إىل
أدوات لالحتيال وغسيل األموال ،وإعطاء األولوية لتحديد ومعاجلة خماطر التشغيل اليت قد تنشأ من تقدمي طرف
ثالث هلذ ه اخلدمات ،واحلفاظ على صحة أوضاع املؤسسات املالية وسالمة وكفاءة أداء نظم املدفوعات نظرا التساع
دور الشركات غري املالية .وينبغي تعزيز القدرات الرقابية لكي تظل مالئمة وفعالة.
وتشكل اهلجمات اإللكرتونية خطرا نظاميا وينبغي أن يكون منع وقوعها على قمة أولويات اجلهات التنظيمية .فقد
أدى اتساع نطاق الربط من خالل احللول الرقمية إىل زيادة منافذ دخول القراصنة اإللكرتونيني ،مما يزيد من
احتماالت جناح اهلجمات اإللكرتونية .ويتعني وضع أطر لألمن املعلومايت للعمل بصورة شاملة لتوفري خطط للوقاية
من اهلجمات ورصدها وتبادل املعلومات بشأهنا ومتابعتها والتعايف من آثارها.22
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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 .9.0العمالت الرقمية او العمالت المشفرة :اصبحت هذه العمالت هتدد االستقرار املايل العاملي وذلك الرتفاع
حجم املعامالت املالية اليت تتم هبذه العمالت الرقمية وعدم مراقبتها من طرف السلطات النقدية ( البنوك املركزية )
حيث وصلت يف عام  2351أعلى معدالت هلا بقيمة  2333333دوالر أمريكي وكانت قيمته السوقية ما يقارب
 194.1مليار دوالر أمريكي ،23ولذلك أوصى بنك التسويات الدولية يف فيفري 2359م البنوك املركزية حبماية القيمة
احلقيقية للمال وضبط احلدود الرقمية وذلك بإمكانية تبين تقنيات جديدة كإقامة بنك مركزي رقمي ملواكبة هذه
التطورات وإمكانية السيطرة عليها ،24واالستفادة من مجلة املزايا اليت حتققها كالشمول املايل ورفع كفاءة عمليات الدفع
والتسوية .كما يرى صندوق النقد الدويل وجود منافع قد حتققها العمالت املشفرة والتكنولوجيات اليت تقوم عليها
ومن ها تشجيع الشمول املايل ورفع كفاءة عمليات الدفع والتسوية  ،لكن هذه العمالت ميكن أن تشكل خماطر كبرية
باعتبارها أدوات حمتملة لغسل األموال ،ومتويل اإلرهاب  ،والتهرب الضرييب واإلحتيال وينبغي أن ختضع إلجراءات
تنظيمية ورقابية مالئمة  ،ومن أهم التحديات اليت ستواحه السلطات يف أي بلد هي كيفية احتواء املخاطر دون خنق
االبتكار  ،وميكن للدول اعتماد مناهج تنظيمية ورقابية حمددة يف التعامل مع العمالت املشفرة بناءا على تقييمها
للمخاطر وسيكون من الضروري يف هذا الصدد زيادة املناقشات وتوثيق التعاون على الصعيد الدويل.
.4اليات تدخل صندوق النقد الدولي للتنبؤ باألزمات المالية و تعزيز استقرار النظام المالي العالمي؛
يعمل صندوق النقد الدويل باعتباره مؤسسة دولية تسعى لتعزيز االستقرار املايل العاملي وإدارة األزمات املالية العاملية
على حتليل املؤشرات االقتصادية للبلدان األعضاء ،رغبة منه يف التنبؤ باألزمات والوقاية منها ومن تداعياهتا .و من
أهم الربامج واآلليات اليت يعتمدها هذا األخري ضمانا لالستقرار املايل االقتصادي العاملي ،وتقليال من املخاطر
النظامية جند ثالث برنامج رئيسية:
 .2.4برنامج اإلنذار

المبكر): Early Warning System (EWS

يف إطار سعي الصندوق الستشعار األزمات والتنبؤ هبا ،جلأ هذا األخري إىل اعتماد مناذج من االقتصاد القياسي تعرف
بنماذج اإلنذار املبكر ،الذي يعتمد يف التحليل والتنبؤ بوقوع األزمات على جمموعة من املتغريات والبيانات التارخيية
(مدة  29-52شهرا)اليت تؤدي إىل إحداث األزمة وأمهها نسبة الدين القصري األجل إىل احتياطيات النقد األجنيب
واالرتفاع يف سعر الصرف احلقيقي بالنسبة لالجتاه السائد يف احلساب اجلاري للمعامالت اخلارجية ،حبيث كلما
ارتفعت قيمة متغري من املتغريات ازداد احتمال وقوع األزمة .وهنا يتدخل الصندوق مبنح مهلة كافية لتبين سياسة
تصحيحية.
أ.مؤشرات استشعار األزمة في برامج االنذار المبكر

تندرج عمليات االنذار املبكر ضمن العمل الرقايب لصندوق النقد الدويل ،وهي جترى مرتني يف السنة بالتعاون بني

الصندوق وجملس االستقرار املايل العاملي هبدف اصدار اراء متكاملة بشان املخاطر ومواطن الضعف .ويقوم يف هذا
االطار الصندوق بدور حموري ال سيما فيما يتعلق بقضايا االقتصاد الكلي واملايل الكلي واملخاطر السيادية يف حني
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يرتكز تدخل جملس االستقرار املايل على القضايا التنظيمية و الرقابية املرتبطة بالنظام املايل .25ويستند الصندوق يف
استشعار األزمة و التنبؤ هبا إىل يف اطار برامج االنذار املبكر اىل جمموعة من املؤشرات أمهها:26
أ .2.وسائل مراقبة السيولة :يعترب صندوق النقد الدويل أن نقص االحتياطي من السيولة يعد من املؤشرات الرئيسية
للتنبؤ باحتمال حدوث أزمة العملة ،كما يؤكد الصندوق يف هذه احلالة على ضرورة وضع التقديرات ختص
:احتياجات البلد من التمويل اخلارجي ،خمتلف املصادر التمويلية املضمونة من طرف االستثمار األجنيب املباشر
واألسواق املالية وكذا الفجوة التمويلية املتبقية.
أ .1.معلومات السوق المالي"نبض السوق" :تقييم قابلية التعر للمخاطر مبين على املعلومات املتعلقة باألسواق
املالية الناشئة.
أ .2.التطلع إلى المستقبل :ليس من املفاجئ أن نالحظ صعوبة التنبؤ باألزمات والسبب يف ذلك أن السلطات
ميكن أن تتخذ إجراءات لتجنب هذه األزمات من خالل مقاومة املخاطر الظاهرة ،لكن هذه األزمات سببها

صدمات غري متوقعة ميكن هلا أن ختل باجملهودات الوقائية عن مسارها الصحيح.
ب .مراحل بناء مؤشرات اإلنذار المبكر

قبل الشروع يف تطبيق برامج اإلنذار املبكر ،هناك عدة نقاط حتتاج إىل تسوية وهي:27
حتديد العينة بدقة وتوضيح مفهوم األزمة؛حتديد املقصود ب"مبكر" يف اإلنذار املبكر؛اختيار قائمة مؤشرات اإلنذار املبكر؛العثور على العالقة بني األزمات واملؤشرات املختارة؛حتديد األمكنة والفرتات الزمنية اليت يكون فيها احتمال حدوث أزمة أعلى من أي مكان آخر أو يف أوقات أخرى.وميكن وصف بناء منوذج إنذار مبكر بأنه عملية متسلسلة تتضمن ثالث خطوات :مرحلة ما قبل النمذجة ،النمذجة،
النمذجة وما بعدها،وتشمل هذه اخلطوات الثالث اختاذ قرارات بشأن أهداف وغايات النموذج ،تقدير وتقييم
النموذج ،التمثيل املناسب إلخراج النموذج.28حيث:

ب .2.النمذجة المسبقة :الهدف والموضوع

نقطة البداية لبناء أي نوع من منوذج اإلنذار املبكر تكمن يف هناية املطاف أي حتديد اهلدف من النموذج .وينطوي

ذلك على اختاذ قرارات بشأن ما إذا كان النموذج يستخدم بشكل أساسي ألغرا
املرغوب  ،والكيانات ذات الصلة  ،ومؤشرات املخاطر وأنواع األحداث لبناء النموذج؛

التوضيح أو التنبؤ  ،وأفق التنبؤ

ب.1.النمذجة :التقدير والتقييم
مبجرد حتديد اهلدف من عملية اإلنذار املبكر  ،فإن اخلطوة التالية هي وضع هنج للنمذجة والتقييم .ويشمل ذلك
خطوات حتديد معيار التقييم  ،وحتديد أسلوب النمذجة  ،واختيار التعقيد األمثل للمقاييس واملواصفات  ،وإجراء
عملية تقييم
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة

15

البرامج الرقابية لصندوق النقد الدولي في إدارة أزمات النظام المالي العالمي

ص225 -220 :

ب.2.النمذجة الالحقة :التحول والتصور
ومبجرد حتديد منوذج مناسب لإلنذار املبكر وتقديره  ،من األمهية مبكان اختاذ قرار بشأن كيفية حتليل أفضل وحتويل
ومتثيل وتصور خمرجات النموذج من أجل دعم تفسري النتائج وإبالغها  .والشكل املوايل يوضح أهم مراحل بناء منوذج
اإلنذار املبكر:
شكل رقم :9مراحل بناء نموذج لإلنذار المبكر.
بعد النمذجة

األبعاد .-التمثيالت البصرية.

النمذجة

معيار التقييم .تقنية النمذجة.اختيار النموذج.-التقييم.

قبل النمذجة

الغرض من النمذجة.التوقعات "األفق".األحداث والمؤشراتوالعينة.

Source : Jan Hannes Lang, Tuomas A. Peltonen, Peter Sarlin,"Working Paper, SeriesA
framework for early-warning modeling with an application to banks", October 2018,p6.

ج .مكونات برامج اإلنذار المبكر

دحتوي نظام االنذار املبكر على أربعة أجزاء متشابكة ،جيب أن يعمل كل جزء بكفاءة لكي ينجح النظام تتمثل يف

كل من املعرفة واملراقبة والقدرة على االستجابة والتحذير ،حيث:29
ج .5.املعرفة باملخاطر :تبين فهم خط األساس للمخاطر (املخاطر وأوجه الضعف) واألولويات على مستوى معني؛
ج 2.املراقبة :هي نشاط متابعة منطقي ملواكبة أحدث املعلومات حول كيفية تغري هذه املخاطر ونقاط الضعف عرب
الوقت؛
ج .0.تصر القدرة على االستجابة على كل مستوى من القدرة على احلد من املخاطر مبجرد اكتشاف االجتاهات
واإلعالن عنها يف الوقت احملدد للتحذير؛
ج.9.دحول اتصال ال تحذير معلومات املراقبة إىل رسائل قابلة للتنفيذ يفهمها من دحتاجون إليها ،وهم مستعدون
لسماعها.
د.معوقات تطبيق برامج اإلنذار المبكر

هناك العديد من املعوقات اليت حتول دون تأدية مؤشرات اإلنذار املبكر لدورها على أكمل وجه نذكر منها:30
ضعف االهتمام باإلنذار املبكر واالستعداد له كونه يتعلق حبدث افرتاضي يف املستقبل ؛القراءة اخلاطئة إلشارات اإلنذار املبكر؛01
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اخلطأ يف اختيار املؤشرات اليت تدخل يف برنامج اإلنذار املبكر؛استخدام مؤشرات سطحية ميكن أن ينتج عنها تأخر وصول اإلشارات بشكل صحيح للجهات املعنية؛ارتفاع التكاليف املادية لتطبيق برنامج اإلنذار املبكر ونقص التمويل.جتدر االشارة يف هذا االطار اىل الدراسة اىل مت اجراؤها من طرف خرباء صندوق النقد الدويل اعتمادا على برامج
االنذار املبكر للتنبؤ باحتمال وقوع أزمة بنكية يف عينة تتكون من  63دولة من الدول منخفضة الدخل يف العامل
تغطي الفرتة  2351-5495اعتمادا على جمموعة من املتغريات الداخلية واخلارجية اليت ميكن ان تؤدي اىل حدوث
أزمة مصرفية نظامية .كما مت تعريفها من طرف كل من ) .(Laeven and Valencia, 2013وقد خلصت نتيجة
الدراسة اىل ان تراجع اسعار املواد االساسية تعد العامل االساسي املؤدي اىل احتمال وقوع أزمة مصرفية يف الدول
منخفضة الدخل ،وميتد االثر عرب عدة قنوات ،حيث يؤدي اىل تراجع عائدات صادرات املؤسسات وقدرهتا على
تسديد التزاماهتا من الديون مما يؤثر سلبا على جودة اصول البنوك وبالتايل قدرهتا على منح القرو  ،31وان تراجع
اسعار املواد االساسية ب  5دوالر سنويا يرفع احتمال وقوع األزمات ب .32% 5.9ويرجع ذلك اىل طبيعة التخصص
التجاري( صادرات النفط) وسياسة سعر الصرف املعتمدة .
.1.4برامج اختبار تحمل الصدمات"اختبارات الضغط" Stress Testing
أ.تعريف برامج اختبارات الضغط :تعترب برامج اختبار اإلجهاد من أهم األدوات املستخدمة يف إدارة املخاطر
واختبار السالمة املالية وتقدير نقاط القوة والضعف للنظم املالية اليت جيرهبا صندوق النقد الدويل بالتعاون مع البنك
الدويل منذ 5444حيث حتاول قياس مدى حساسية جمموعة من املؤسسات والنظام املايل بأكمله لصدمة معينة
.بدراسة وقياس التغري احلاصل يف احملفظة الناتج عن التغريات يف عوامل املخاطرة.
ب.األغراض األساسية الختبارات الضغط :توفر اختبارات الضغط املعرفة الضرورية للبنوك لتقدير خماطر
اإلنكشافات احملتملة يف أوضاع صعبة ،وبالتايل متكني البنوك من التحوط جيدا ملثل هذه األوضاع من خالل تطوير
واختيار االسرتاتيجيات املالئمة لتخفيف تلك املخاطر ،وبصفة خاصة من حيث إعادة هيكلة مراكزها وتطوير
خطط الطوارئ املناسبة ملواجهة تلك األوضاع؛
متكن جمالس اإلدارة واإل دارات العليا يف البنوك من حتديد يف ما إذا كانت خماطر االنكشاف تتماشى مع نزعةاملخاطر لدى هذه البنوك؛
 تدعيم املقاييس اإلحصائية للمخاطر اليت تستخدمها البنوك يف مناذج العمل املختلفة القائمة على االفرتاضاتوالبيانات التارخيية؛
تقييم قدرة البنوك على الصمود يف األوضاع الصعبة ،وذلك بقياس اآلثار على كل من الرحبية ومدى كفاية رأساملال.
وتعىن اختبارات القدرة على حتمل الضغط غالبا بتقييم جانبني من وضع البنك ومها السيولة واملالءة ،باعتبار العالقة
بني إمكانية حدوث أزمة مصرفية ووقوع مشكالت يف أحد اجلانبني السابقني  .حبيث خيتص اختبار املالءة من
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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اختبارات القدرة على حتمل الضغط بتقييم ما إذا كان للمنشأة املعنية رأس مال كاف الستمرار كفاءهتا يف بيئة
مفرتضة من التحديات االقتصادية الكلية واملالية.يف حني يعىن اختبار السيولة بتقييم ما إذا كان للمؤسسة القدرة على
أداء مدفوعاهتا يف ظل أوضاع معاكسة للسوق .
ج .مبادئ اختبارات القدرة على تحمل الضغوط التي يقترحها صندوق النقد الدولي :تتمثل يف املبادئ التالية:33
حتديد احمليط املؤسسي لالختبارات بصورة مناسبة؛حتديد مجيع قنوات انتشار املخاطر ذات الصلة؛إدراج مجيع املخاطر وهوامش األمان املهمة؛االستفادة من وجهة نظر املستثمر يف تصميم االختبارات؛ إبالغ نتائج االختبارات بطريقة أذكى وليس بصوت أعلى؛الرتكيز على خماطر طرق املنحىن؛د .تطبيقات اختبارات الضغط :من اهمها:
د.2.اختبارات الصغط للمالءة المالية

يعين تقييم تأثري بعض السيناريوهات االقتصادية الكلية أو اجلزئية على املركز الرأمسايل العام للمؤسسة  ،مبا يف ذلك
على احلد األدىن أو اإلضايف من مواردها اخلاصة  ،عن طريق إسقاط موارد ومتطلبات رأس املال للمؤسسة  ،مع
تسليط الضوء على املؤسسة نقاط الضعف وتقييم قدرهتا على استيعاب اخلسائر وتأثريها على وضع املالءة املالية؛

د.1.اختبارات الضغط للسيولة
تعين تقييم تأثري بعض السيناريوهات االقتصادية الكلية أو االقتصادية اجلزئية أو صدمات التمويل والسيولة على مركز
السيولة اإلمجايل ملؤسسة ما  ،مبا يف ذلك احلد األدىن أو املتطلبات اإلضافية.34
ه.أنواع برامج الضغط

ميكن التمييز بني نوعني من اختبارات الضغط املايل وتتمثل يف :

ه.2.اختبار

Bottom- up

اختبار الضغط من أسفل إىل أعلى يعىن بدراسة االستقرار املايل للمؤسسات املالية كل على حدى  ،وهو اختبار
تستخدم فيه املؤسسة املالية بيانات مستوى القر من عينة من احملفظة لقياس التأثري احملتمل لسيناريو التوتر على
دخل املؤسسة ورأس املال .مبجرد اختيار العينة  -وهي عادة جزء من حمفظة  -تقوم املؤسسة بتطبيق جمموعة من
االفرتاضات لتلك القرو
ه.1.اختبار

ملعرفة كيفية تغري التدفقات النقدية أو خدمة الديون أو القرو

إىل القيمة.35

Top-down

اختبار الضغط من أعلى إىل أسفل خيتص بدراسة استقرار النظام املايل ككل ،36وهو اختبار يفسح اجملال للعديد من
األغرا

والتحليالت.وهو أداة قيمة إلعالم املشرفني وصانعي السياسات حول مرونة البنوك الفردية والنظام املايل

ككل .حيث يقوم به املشرف استنادا إىل البيانات املقدمة من البنوك (خمصصة أو تقارير منتظمة)،كما يستخدم عادة
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على مستوى احملفظة  /املعلومات اجملمعة .وتعترباملهمة الرئيسية لنموذج اختبار اإلجهاد من أعلى إىل أسفل هي ترمجة
تأثري سيناريو اإلجهاد على وضع رأس املال يف البنك .وهذا مهم بشكل خاص حيث أن حساسية الضغط على
مصادر اخلطر املختلفة قد ختتلف .وعالوة على ذلك ،فإنه يساعد على فهم العوامل اليت تقوم عليها النتائج بشكل
أفضل  .ويتكون اإلطار من أعلى إىل أسفل من الوحدات الفرعية املختلفة ،اليت متثل وحدات البناء املختلفة للتأثري
النهائي لسيناريو التوتر على نسبة رأس املال والرتكيز على أكرب مكونات املخاطر للبنوك :خماطر االئتمان ،وخماطر
السوق وخماطر التمويل .املخاطر التشغيلية  ،من أجل التبسيط.37
وميكن التطرق ألوجه االختالف بني اختباري الضغط "من أسفل إىل أعلى ومن أعلى إىل أسفل"من خالل اجلدول
التايل:
الجدول رقم:2مقارنة بين »  Bottom-upو«Top down
اختبارات اإلجهاد من أسفل إلى

اختبارات اإلجهاد من أعلى إلى

الجوانب

أعلى

أسفل

من الذي جيري االختبار؟

من قبل املؤسسة نفسها

من قبل السلطات التنظيمية  /البنوك

ما هي االفرتاضات اليت يقوم عليها؟

االفرتاضات أو السيناريوهات
اخلاصة باملؤسسة ،مع وجود قيود

املركزية
االفرتاضات أو السيناريوهات العامة
أوالنظامية (التحليلية الكلية(

حمتملة من قبل السلطات
ما هي دقة البيانات اليت تتطلبها؟

استنادا إىل البيانات اخلاصة
باملؤسسات ومستوى ٍ
عال من دقة

متكن من إطار موحد ومشرتك

البيانات (إمكانية استخدام
البيانات اخلارجية(
كيف ميكن مقارنتها ؟

قد ختتلف قليال املقارنة كما
املنهجيات إىل حد كبري

تقييم مقارن لتأثري ممارسة اختبار
اإلجهاد عرب املؤسسات

Source: European bank authority"EBA/CP/2016/28," Draft Guidelines on stress testing and
supervisory stress testing, 18 December 2015,p 465–497.

و.مراحل اختبارات الضغط :تطبق اختبارات الضغط من خالل مخسة مراحل نشري إليها من خالل ما يلي:38
و.2.المرحلة األولى :يتم فيها حتديد احلساسية اخلاصة أي مكامن احلساسية ،و ذلك من خالل الرتكيز على فهم
بيئة االقتصاد الكلي لدولة ما هبدف املساعدة على فهم مكونات النظام املايل لديها،و بالتايل الوصول إىل املصادر
احلقيقة للصدمات.
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و.1.المرحلة الثانية:يتم يف هذه املرحلة بناء السيناريوهات املختلفة االعتماد على مناذج االقتصاد القياسي اليت تقدم
قاعدة من خالل بيانات تساعد على إجراء اختبارات التايل الوصول إىل رسم رؤية استشرافية للوضع هبدف حتليل
اإلجهاد بشكل دقيق والروابط األساسية بني النظام املايل و االقتصاد احلقيقي؛
و.1.المرحلة الثالثة :ترمجة ملختلف البيانات املستخرجة من حسابات و يتم يف هذه املرحلة القيام بالعمليات
احلسابية و الدخل و البيانات امليزانياتية للمؤسسات املالية.

و.2.المرحلة الرابعة :يتم يف هذه املرحلة حتليل اآلثار الثانوية.
و.4.المرحلة الخامسة :هي مرحلة يتم من خالهلا تلخيص و نشر نتائج اختبارات اإلجهاد.حيث أن اختبارات
اإلجهاد املايل تسمح للمسؤولني مبقارنة اثر نفس الصدمات على املؤسسات املالية املختلفة ،وبقياس أمهية
و اثر كل نوع من الصدمات وكذلك تقييم اثر الصدمات على خمتلف املؤسسات املالية  .كما أن اختبارات
اإلجهاد املايل ممكن أن تسمح بتتبع تطور درجة املخاطر لنظام معني خاصة إذا طبق باستمرار.39
.2.4برنامج تقييم القطاع المالي
أظهرت األزمة املالية العاملية أن صحة القطاع املايل يف البلد وتشغيله له آثار بعيدة املدى على اقتصاده ،ويعد برنامج
تقييم القطاع املايل هو حتليل شامل ومعمق للقطاع املايل للبلد.حيث تقييماته هي املسؤولية املشرتكة بني صندوق
النقد الدويل والبنك الدويل يف االقتصاديات النامية واألسواق الناشئة وصندوق النقد الدويل فقط يف االقتصاديات
املتقدمة . 40ويف هذا االطار يعكف صندوق النقد الدويل هبدف التأكد من سالمة القطاعات املالية يف الدول
االعضاء اىل اجراء تقييمات الزامية كل  1سنوات يف  24بلدا تعترب قطاعاهتا املالية من القطاعات االكثر تأثريا على
النظام املايل العاملي ،اىل جانب ذلك جتري تقييمات للقطاع املايل يف بعض الدول بصورة طوعية لتحديد املخاطر
القطرية واقرتاح اجراءات لتجنب األزمات املالية.41
ولتقييم استقرار القطاع املايل  ،تدرس فرق  FSAPقوة و ومقدرة البنوك ومكوناهتا األخرى من خالل إجراء اختبارات
اإلجهاد وحتليل الروابط بني املؤسسات املالية  ،مبا يف ذلك عرب احلدود  ،تقدير جودة اإلشراف على البنوك وشركات
التأمني والسوق املالية مقابل املعايري الدولية املعرتف هبا ،وقياس قدرة املشرفني وصانعي السياسات وشبكات األمان
املالية على االستجابة بفعالية ألزمة نظامية .فهم ال يقومون بتقييم صحة املؤسسات املالية املختلفة ،وال ميكنهم التنبؤ
باألزمات املالية أومنعها ،ولكنهم دحددون نقاط الضعف الرئيسية اليت قد تؤدي إىل حدوثها .كما يدخل ضمن تقييم
جوانب تطوير القطاع املايل ،التحقق من جودة اإلطار القانوين والبنية التحتية املالية  ،مثل نظام الدفع والتسديد،
وتسليط الضوء على العوائق اليت حتول دون القدرة التنافسية وفعالية هذا القطاع .ودراسة مسامهته يف النمو االقتصادي
والتنمية ،وتكتسي املسائل املتعلقة بالوصول إىل اخلدمات املصرفية وتطوير أسواق رأس املال الوطنية أمهية خاصة يف
البلدان املنخفضة الدخل.حيث يتضمن برنامج تقييم القطاع املايل مكونني رئيسيني:تقييم االستقرار املايل والذي يعين
صندوق النقد الدويل ،وتقييم للتنمية املالية وهو من مسؤولية البنك الدويل وحىت اآلن خضع أكثر من ثالثة أرباع
البلدان األعضاء يف املؤسسات لتقييمات.
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أ.تقييم االستقرار المالي والتنمية
إن اهلدف من تقييمات برامج االستقرار املايل السريع هو ذو شقني :قياس مدى استقرار وسالمة القطاع املايل وتقييم
املسامهة احملتملة يف النمو والتنمية.
أ.2.تقييم االستقرار المالي:تدرس فرق من برنامج تقييم القطاع املايل مرونة القطاع املصريف وغري املصريف من خالل
إجراء اختبارات اإلجهاد وحتليل املخاطر الشاملة ،مبا ذلك الروابط بني البنوك وغري املصارف والتأثريات الداخلية
واخلارجية عرب احلدود؛دراسة األطر االحرتازية واإلحصائية الكلية؛ مراجعة جودة اإلشراف البنكي وغري البنكي
واإلشراف على البن ية التحتية لألسواق املالية وتقييم قدرة املركزية واهليئات التنظيمية واملشرفني وصانعي السياسات
واخللفيات وشبكات األمان املايل على االستجابة بفعالية يف حالة اإلجهاد النظامي.
أ .1.تقييم جوانب التنمية  :يفحص برنامج تقييم القطاع املايل املؤسسات واألسواق والبنية التحتية والشمولية؛نوعية
اإلطار القانوين ونظم املدفوعات ،العقبات اليت تعرت
التجزئة الرقمية للدفع بالتجزئة.

القدرة التنافسية والكفاءة؛التقدم واإلدماج املايل؛والوصول إىل

ب.دمج برنامج تقييم القطاع المالي في مراقبة صندوق النقد الدولي
توفر نتائج برنامج تقييم القطاع املايل مدخال قيما يف املراقبة الواسعة لصندوق النقد الدويل القتصاديات البلدان،
واملعروفة باسم املشاورات املادة الرابعة .ولقد ظهرت األزمة املالية العاملية احلاجة إىل تكامل أكثر انسيابية بني هذين
اجملالني من عمل الصندوق.حيث يف سبتمرب  2353جعل الصندوق إلزامية اخلضوع لعمليات التقييم يف إطار برنامج
تقييم الربامج كل مخس سنوات بالنسبة ل 21سلطة قضائية ذات قطاعات مالية مهمة.كما ناقش اجمللس التنفيذي يف
 2359اإلجراءات الواجب اختاذها يف برنامج تقييم القطاع املايل لزيادة دمج نتائجها وتوصياهتا يف مراقبة املادة الرابعة،
ويهدف قرار طلب تقييم االستقرار يف إطار برنامج االستقرار املايل السريع غالبا اىل احلفاظ على االستقرار املايل
العاملي إال انه يشكل حتديا من حيث كثافة املوارد والدقة التقنية .42وقد استكمل الصندوق يف عام  2359عمليات
تقييم للنظم املالية يف عشرة بلدان أعضاء ،من أجل حتديد املخاطر اليت تتعر

هلا واقرتاح السياسات الكفيلة بتعزيز

استقرارها املايل .ومشلت ثالثة من هذه التقييمات ببلدان تصنف نظمها املالية ضمن النظم املالية ذات األمهية
النظامية ،وهي بلجيكا والربازيل وبولندا .وباإلضافة إىل ذلك ،اجري خرباء الصندوق تقييما لالستقرار املايل يف منطقة
اليورو ،وتقييمات مماثلة تغطي أرمينيا وجامايكا وناميبيا وبريو ورومانيا وتنزانيا.
الجدول رقم  :1الدول المستفادة من برنامج تقييم القطاع المالي
برنامج تقييم القطاع المالي 1129
ناميبيا-بريو-بولندا-رومانيا-تنزانيا

أرمينيا-بلجيكا-الربازيل-منطقة اليورو-جامايكا

برامج تقييم القطاع المالي المقرر دراستها خالل 1129
اجلزائر-أسرتاليا-النمسا-جزر البهاما-كندا-فرنسا-هونغ كونغ -ايطاليا

كوريا-الكويت-مقدونيا-مالطا-سنغافورة-سويسرا -تايلندا.

المصدر:مدونة صندوق النقد الدويل" ،قطاعات مالية تحت أضواء الصندوق في05 ،"1129جانفي.2359
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وقد وضحت التقييمات اليت استكملت أن البلدان املعنية تعمل على حوكمة واعتماد أساليب أفضل لرصد
ومراقبة مواطن االنكشاف للمخاطر املالية ،كما تعمل على حتسني األطر اليت ترتكز عليها يف اختبار أثر الضغوط
على مالءة البنوك .غري انه وبالرغم من اإلصالحات التنظيمية اليت طبقها واعتمدها صندوق النقد الدويل منذ
األزمة املالية العاملية يف اطار براجمه الرقابية ،اال أن الثغرات وأوجه القصور ال تزال قائمة يف ثالثة جماالت عامة ،هي
حتليل املخاطر االقتصادية الكلية/املالية ،والرقابة على البنوك واملؤسسات غري املصرفية حسب مستوى املخاطر ،وإدارة
األزمات .لذا ظهرت احلاجة إىل ضرورة حوكمة وتنقيـح املنهـج املتبع من طرف الصندوق لتقييم القطاع املايل و الذي
كان قائما على إجراء التقييمات اعتمادا على ثالثة معايري رئيسية للرقابة على البنوك وشركات التأمني وشركات
األوراق املالية وضعتها جلنة بازل للرقابة املصرفية ،والرابطة الدولية ملراقيب التأمني ،واملنظمة الدولية للجان األوراق املالية .
وقد أدت التطورات احلاصلة بعد األزمة املالية وتنامي املخاطر اليت هتدد استقرار النظام املايل العاملي إىل احلاجة إىل
إعادة صياغة منهج منقح ،قائم على:
حتديث املعايري الرقابية وتقويتها بشكل كبري وتوسيع نطاقها وحتسينها ملعرفة أسباب الفجوات؛ ضرورة إجراء مراجعة أكثر تركيزا على اجملاالت اليت تتطلب تغطية أعمق ،متاشيا مع زيادة الرتكيز على املخاطرالنظامية.
ونتيجـة للمشاورات مع جهات وضع املعايري ،مت التوصل إىل تفاهم لتنقيح املنهج املرن املتبع .واتفقت جهات وضع
املعايري مع اخلرباء على استمرار استخدام معايري الرقابة على القطاع املايل بإحدى الطريقتني التاليتني:43
التقييم بالدرجات :نظرا الن خمتلف املبادئ مرتابطة يتم تقييم املعيار بالكامل ،وبعد انتهاء عملية التقييم يتم إعدادتقرير تقييم تفصيلي؛
املراجعة املركزة :يتم استخدام أحد املعايري كمقياس لتحليل فجوات احرتازية أو رقابية حمددة .وال تنطوي املراجعةاملركزة على أي تقييم بالدرجات ،وميكن أن تستند إىل جمموعة فرعية من املبادئ.
.5تحليل النتائج:
توصلت الدراسة اىل جمموعة من النتائج من امهها:
 تغري الدور املنوط بصندوق النقد الدويل يف إدارة النظام املايل العاملي من تثبيت اسعار صرف العمالت اىل ادرة أزمةاملديونية مث ادرة ازمات العوملة املالية و احلفاظ على االستقرار املايل العايل؛
تعدد وتنوع حجم املخاطر اليت تواجه استقرار النظام املايل العاملي بعد أزمة الرهن العقاري ،ويرتبط اغلبها باستمرارتداعيات أزمة الديون السيادية وارتفاع الرفع املايل يف االسواق الصاعدة وتنامي موجة التمويل الرقمي؛
 تعدد اوجه رقابة صندوق النقد الدويل للمشهد املايل العاملي ،ورصد ثغراته و نقاط ضعفه اليت ميكن ان تشكلمدخال لوقوع ازمات مالية ،حيث منيز بني الرقابة متعددة االطراف و الرقابة االقليمية و الرقابة القطرية؛
 تنوع الربامج الرقابية لصندوق النقد الدويل اليت تستهدف التنبؤ باألزمات املالية و استشعار امكانية حدوثها هبدفالتكيف املسبق معها؛
22

)Journal of International Economy and Globalization (JIEG

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)22العدد ( ،2202 ،)02ص225-220 :

ISSN: 2602-7860

حمدودية النتائج املتعلقة بربامج التنبؤ باألزمات املالية و الدليل على ذلك وقوع الكثري من األزمات املالية وانتقاهلا منقطرية اىل اقليمية و يف احيان اخرى عاملية(عدوى األزمات).
.6الخالصة:
تطرقت الدراسة اىل خمتلف املفاهيم املتعلقة باألزمات املالية وعر املخاطر اليت تواجه استقرار النظام املايل
العاملي ،وخمتلف الربامج املعتمدة من طرف صندوق النقد الدويل اهلادفة اىل ضمان وتعزيز استقرار النظام املايل متعدد
االطراف ،و اكدت الدراسة على انه بالرغم من تنوع هذه الربامج اال اهنا تعد غري كافية ملنع حدوث األزمات
املالية،لذا جيب القيام مبا يلي:
اعادة النظر يف طبيعة الربامج واملؤشرات املعتمد عليها يف التنبؤ وحوكمتها وتطويرها ،حبيث تأخذ بعني االعتباراخلصائص االقتصادية واملالية لكل دولة على حدا و ليس جتميع كل الدول يف سلة واحدة؛
تعميق التحليالت املتعلقة باحتمال وقوع األزمات املالية بإدراج مؤشرات حديثة ودقيقة وتوسيعها لتشمل خمتلفاملتغريات الداخلية واخلارجية اليت ميكن ان تتسبب يف حدوث أزمة ،الن جناح الربامج التنبؤية مرهون بتوفر البيانات
واملعلومات الصحيحة ،فإذا كانت مدخالت الربنامج خاطئة فان هذا يؤثر على جودة خمرجاته و نتائجه؛
 اجبار الدول ذات النظم املالية االكثر تأثريا على النظام املايل العاملي على اعتماد برامج التنبؤ باألزمات واإلسراع يفاتباع االصالحات الألزمة ملنع حدوث األزمات والتقليل من حدة عدواها و انتشارها يف حالة وقوعها(الو م ا ،
الصني ،دول االحتاد األورويب)؛
تعزيز التعاون الدويل يف جمال ادارة األزمات املالية وحماولة التنبؤ هبا ،وذلك بتكثيف الدراسات و التحاليل العلميةالدقيقة بني صندوق النقد الدويل واهليئات املالية االخرى املتخصصة يف هذا اجملال كبنك التسويات الدولية و معهد
االستقرار املايل العاملي...؛
 تدريب وتكوين العنصر البشري يف خمتلف الدول القادر على مجع البيانات وإجراء خمتلف برامج التنبؤ باألزماتاملالية ،وهنا تنبع حتمية تعزيز دور صندوق النقد الدويل يف تنمية القدرات و تقدمي املساعدات الفنية اليت تفتقر اليها
معظم الدول النامية واليت تعد حصتها ضعيفة يف صندوق النقد الدويل.
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 لدعم مشاريع الطاقة الشمسية والنووية في الجزائرB.O.T إستخدام صكوك
Use of B.O.T Instruments to Support Solar and Nuclear Projects in Algeria

. الجزائر، قالمة،5491  ماي8  جامعة،بوقموم محمد.د
. الجزائر، قالمة،5491  ماي8  جامعة،معيزي جزيرة.د
. الجزائر، قالمة،5491  ماي8  جامعة،نزار سناء.د
9102/16/10:تاريخ النشر

2019/11/01:تاريخ القبول

2019/14/01 :تاريخ اإلرسال

الكلمات المفتاحية

الملخص

الطاقات املتجددة؛
الطاقة الشمسية؛
الطاقة النووية؛
BOT صكوك
.اإلسالمية

عملت اجلزائر كغريها من الدول منذ زمن على فتح اجملال لالستثمار يف الطاقات املتجددة خاصة
 حيث تتوفر اجلزائر على قدرات مشسية هائلة ميكن أن تساهم يف حتقيق مداخيل كبرية إذا مت،الطاقة الشمسية
 وكذا احلال بالنسبة للطاقة النووية وهذا من أجل أن تكون بديال للطاقات التقليدية،استغالهلا كما ينبغي
 وسيلة مميزة للتخفيفBOT  يعد نظام،والتخلص من التبعية النفطية اليت أصبحت ضرورة حتمية يف اجلزائر
 لذلك بنيت هذه الدراسة على أنه ميكن جذب،من مسؤولية ال دولة يف متويل البىن التحتية ودفع عجلة التنمية
 اإلسالمية وكيف ميكنBOTاملدخرات ومتويل املشاريع االستثمارية من خالل صيغة مقرتحة تتمثل يف صكوك
 من جهة،)أن تستخدم يف متويل مشروع الطاقات املتجددة والبديلة يف اجلزائر(الطاقة الشمسية والطاقة النووية
.واملسامهة يف تنشيط السوق املا ي واالقتااد الكلي يف اجلزائر
Abstract

Algeria as other countries worked hard long time ago to open investments in the
domain of in renewable energies especially the solar one “energy”. As everybody
knows, Algeria acquires huge solar potentials which can provide great revenues if we
exploit them the right way. The same thing must be taken into consideration when we
talk about nuclear energy to be the replacement of fossil fuels to eradicate the oil
dependency which becomes a determinism for Algeria.
The BOT system is a special tool to mitigate the state's responsibility to finance
infrastructure and drive development. This study is designed to attract savings and fund
investment projects through a proposed formula of BOT sukuk and how they can be
used to finance renewable and alternative energies in Algeria Solar energy and nuclear
energy), on the one hand and to contribute to the revitalization of the financial and
macro-economic market in Algeria.

Keywords

Renewable
Energies; Solar
Energy; Nuclear
Energy; Build
Operate
Transfer Sukuk
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إستخدام صكوك  B.O.Tلدعم مشاريع الطاقة الشمسية والنووية في الجزائر
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.5مقدمة:
يف ظل املعطيات االقتاادية اجلديدة توجهت جهود البحث والتطوير إىل إجياد بديل ملاادر الطاقة التقليدية
حبيث يكون غري ملوث ومتجدد والطاقات املتجددة تتمتع هبذه اخلاصيتني ،ومن بني هذه ماادر الطاقات البديلة
واملتجددة جند الطاقة الشمسية اليت برزت بقوة على الساحة االقتاادية وكذا الطاقة النووية اليت تعد مورد طاقوي هام
ميكن االعتماد عليه يف املستقبل  ،لذا عملت اجلزائر كباقي الدول على وضع سياسة طاقوية جديدة من أجل
التخلص من التبعية النفطية واالجتاه إىل طاقات بديلة تفتح آفاق جديدة لذا سنحاول الرتكيز وتسليط الضوء على
الطاقة الشمسية والطاقة النووية يف اجلزائر  .ضمن هذا السياق حتاول هذه الورقة البحثية اإلجابة على التساؤل التا ي:
ما دور استخدام صكوك  B.O.Tفي دعم مشاريع الطاقة النووية والطاقة الشمسية في الجزائر من
أجل الخروج من التبعية النفطية في الجزائر؟

لإلجابة على هذه اإلشكالية مت تقسيم البحث كاآليت:
احملور اوأول :اإلطار العام ملفهومي الطاقة الشمسية والطاقة النووية.

احملور الثاين :متويل مشاريع الطاقة الشمسية والطاقة النووية يف اجلزائر باستخدام صكوك
اإلسالمية.

B.O.T

.2اإلطار العام لمفهومي الطاقة الشمسية والطاقة النووية:
من خالل هذا احملور سيتم التطرق إىل أهم اجلوانب املتعلقة مبفهوم الطاقة الشمسية والطاقة النووية.
.5.2الطاقة الشمسية:

تعد الطاقة الشمسية من بني أهم املاادر الطاقوية يف العامل ما يستقبله سطح اوأرض من أشعة كبرية على

سطح اوأرض.
.5.5.2تعريف الطاقة الشمسية:

إن طاقة الشمس طاقة مستمرة ال ينقطع فيضها و هي طاقة هائلة بالنظر إىل حجم اوأرض حيث فإن سطحها
ال يستقبل إال جزء صغري من الطاقة الكلية الاادرة منها يال إىل حنو جزء من 9111مليون جزء من طاقة
الشمس ،و رغم ذلك فإن هذه الطاقة الوافدة إىل اوأرض تزيد عن إمجا ي االحتياجات العاملية من الطاقة بنحو
 1111مرة حبيث ميكن احلاول عليها من أشعة الشمس ملدة 011دقيقة تكفي لتلبية احتياجات استهالك العامل
ملدة عام ، 1باإلضافة ملا ذكر متتاز الطاقة الشمسية باملقارنة مع ماادر الطاقة اوأخرى أهنا التقنية املستعملة فيها تبقى
بسيطة نسبياً وغري معقدة باملقارنة مع التقنية املستخدمة يف ماادر الطاقة اوأخرى .وتوفر عامل اوأمان البيئي حيث
أن الطاقة الشمسية هي طاقة نظيفة ال تلوث اجلو فضالت مما يكسبها وضعاً خاصا يف هذا اجملال وخاصة يف القرن
القادم ،وتعترب الطاقة احلرارية الشمسية تكنولوجيا جديدة نسبيا وواعدة إىل حد بعيد فمواردها كثرية وآثارها على
البيئة حمدودة وتؤمن للبلدان اوأكثر عرضة للشمس يف العامل فرصة مماثلة لتلك اليت تؤمنها حاليا مزارع الرياح يف
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البحار اوأوروبية ذات الشواطئ اوأكثر عرضة للرياح ،ومن بني املناطق اوأكثر وعدا  :جنويب غريب الواليات املتحدة
وأفريقيا والدول اوأوروبية املطلة على املتوسط والاني وأسرتاليا. 2
 .2.5.2استخدامات الطاقة الشمسية:

استفاد اإلنسان منذ القدم من طاقة اإلشعاع الشمسي مباشرة يف تطبيقات عديدة كتجفيف احملاصيل

الزراعية وتدفئة املنازل ،كما استخدمها يف جماالت أخرى وردت يف كتب العلوم التارخيية فقد أحرق أرمخيدس
اوأسطول احلريب الروماين يف حرب عام )  ( 212ق.م عن طريق تركيز اإلشعاع الشمسي على سفن اوأعداء بواسطة
املئات من الدروع املعدنية  ،ويف العار البابلي كانت نساء الكهنة يستعملن آنيات ذهبية ماقولة كاملرايا لرتكيز
اإلشعاع الشمسي للحاول على النار .وميكن تقسيم هذه االستخدامات من خالل مايلي:3
أ.االستخدامات الحرارية:

تشمل منظومات التدفئة وتسخني املياه لألغراض املنزلية والاناعية ،حيث تعد من االستخدامات اوأساسية
اوأكثر عملية وأنظمة الطاقة الشمسية يف اوأبنية السكنية .ومنظومات حتلية املياه ،ومنظومات جتفيف احملاصيل
الزراعية ،والطباخات الشمسية ،ومنظومة التربيد حيث تعد الطاقة الشمسية أفضل وسيلة للتربيد فكلما زاد اإلشعاع
الشمسي حالنا على تربيد أفضل ،ولكن تكلفة التربيد الشمسي تكون أعلى.
ب.االستخدامات الكهربائية:
يعد التحويل باخلاليا الشمسية من أهم وسائل حتويل الطاقة الشمسية إىل طاقة كهربائية ،ومتتاز هذه
املنظومات بسهولة التشغيل واملوثوقية يف اإلنتاج وعدم االحتياج إىل الايانة املستمرة وعدم تلوث البيئة وعمرها
التشغيلي أكثر من )  ( 25سنة.
 .2.2الطاقة النووية:
برز مؤخرا اهتمام كبري بالطاقة النووية يف العامل الستخدامها يف أغراض سلمية ،حيث تعد مادر بديل
للطاقات التقليدية ،ومن خالل هذا اجلزء سيتم تسليط الضوء على هذه الطاقة.
.5.2.2تعريف الطاقة النووية:
هي الطاقة اليت تنطلق أثناء انشطار أو إندماج اوأنوية الذرية ،وطاقة أي نظام سواء أكان فيزيائيا أو كيميائيا
أو نوويا حتكمه قدرة النظام علي القيام بشغل ما أو إطالق حرارة أو اشعاعات مبكن أن تتحول لشكل آخر من
الطاقة  .فالطاقة الكهربائية ميكن حتويلها حلرارة كما يف الدفايات أو حلركة كما يف املراوح أو لضوء كما يف املاباح
املنري.
الطاقة النووية هي الطاقة اليت تربط بني مكونات النواة ) الربوتونات و النيرتونات ( تنتج هذه الطاقة عند
كسر تلك اوأربطة و تؤدي بذلك إىل إنتاج طاقة حرارية كبرية جدا ،ة تعود فكرهتا اوأوىل عندما وضع العامل "
اينشتاين " معادلته الرياضية إىل تقر أن املادة قد تتحول إىل طاقة عند تفكك ذراهتا و لفت بذلك االنتباه إىل ما
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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يسمى بالطاقة النووية،و لقد ظلت هذه الفكرة دون دليل حىت متكن العاملان اوأملانيان "اوتوهان"و "فريتز شتا رمسان "
من اكتشاف انشطار ذرة اليورانيوم الثقيلة إىل نافني عند قذفها ببعض النيرتونات عالية الطاقة.4
 .2.2.2مميزات الطاقة النووية :تتميز الطاقة النووية بعدة خاائص ميكن تلخياها يف النقاط التالية:5
 إن كمية الوقود النووي املطلوبة لتوليد كمية كبرية من الطاقة الكهربائية هي أقل بكثري من كمية الفحم أو البرتولالالزمة لتوليد نفس الكمية ،فعلى سبيل املثال طن واحد من اليورانيوم يقوم بتوليد طاقة كهربائية أكرب من تلك اليت
يولدها استخدام ماليني من براميل البرتول أو ماليني اوأطنان من الفحم .كما أنه لو مت االعتماد على الطاقة
الشمسية لتوليد معظم حاجة العامل من الطاقة لكانت كلفتها أكرب بكثري من كلفة الطاقة النووية.
 تنتج حمطات الطاقة النووية جيدة التشغيل أقل كمية من النفايات باملقارنة مع أي طريقة أخرى لتوليد الطاقة. إن مادر الوقود (اليورانيوم) متوفر بكثرة وبكثافة عالية وهو سهل االستخراج والنقل ،على حني أن ماادرالفحم والبرتول حمدودة .ومن املمكن أن تستمر احملطات النووية إلنتاج الطاقة يف تزويدنا بالطاقة لفرتة طويلة بعد
قاور ماادر الفحم والبرتول عن تلبية احتياجاتنا.
 تشغل احملطات النووية لتوليد الطاقة مساحات صغرية نسبياً من اوأرض باملقارنة مع حمطات التوليد اليت تعتمدعلى الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح .فقد أكدت اللجنة التنظيمية للمفاعالت النووية على أننا حباجة إىل حقل
مشسي مبساحة تزيد عن  51ألف ف ّدان إلنشاء حمطة تدار بالطاقة الشمسية لتوليد طاقة تعادل ما تولده احملطة نووية
مبقدار  0111ميجاوات ،كما أن مساحة احلقل املعرض للرياح الالزم حملطة توليد تدار بالرياح إلنتاج نفس الكمية
حوا ي  011ألف ف ّدان أو أكثر .يف حني أن حمطات التوليد النووية "ميلستون  9و "5املقامة يف والية كونيتيكت
واليت تتمتع باستطاعة أكرب من  0211ميجاوات تشغل مساحة  111فدان وماممة لتستوعب ثالث حمطات
توليد".
.2.2.2استخدامات الطاقة النووية :تستخدم الطاقة النووية يف عدة جماالت ميكن تلخياا كمايلي:6
 المجال العسكري :يتم استخدام اليورانيوم والتيتانيوم يف تانيع القنابل النوويّة والذريّة. -المجال الطبي :حيث تستخدم النظائر النوويّة الناجتة عن عمليّة االنشطار النووي يف تشخيص اوأمراض الكثرية

مثل السرطان والتهابات الغدد الدرقيّة.
مشعة تستخدم يف إنتاج اوأدوية ،والعقاقري،
 مجال الصناعات :حيث تستخدم يف تطوير الزراعة وإجياد نظائر ّالغواصات واحملركات الكهربائية لتوليد الكهرباء.
واملبيدات .تستخدم يف تسيري السفن و ّ
 المجال العلمي :حيث أنشأت مفاعالت حبثية خاصة تستخدم للدراسة العلمية واملقارنة بني العناصر النوويّةوأثرها على البيئة ،باإلضافة إىل دراسة خاائص النواة وكميّة الطاقة الناجتة عن تكسري الروابط أو دجمها مع بعض ،ممّا
يفتح آفاقاً كبرية يف مستقبل الطاقة اليت حتتاجها البشرية.
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اإلسالمية:

(البناء والتشغيل والتحويل) الذي انتشر استخدامه يف الدول املتقدمة والدول النامية من بني

أهم آليات متويل البين التحتية ،حيث تشرتك احلكومة مع شركة املشروع (املستثمر) على إنشاء مشاريع بين حتتية مثل
بناء املستشفيات ،الطرقات ...اخل ،وقد استخدمت اجلزائر هذا اوأسلوب من خالل عقد االمتياز للطريق السريع،
ومن أجل دعم مشاريع الطاقات اجلديدة يف اجلزائر مت اقرتاح صكوك BOTاإلسالمية من أجل التخلص من التبعية
النفطية ،وقبل التطرق إىل إعطاء منوذج هلذا النوع من الاكوك البد من تسليط الضوء على نظام أو أسلوب BOT
والاكوك املندرجة عنه.
.5.2اإلطار العام ألسلوب أو نظام :B.O.T
 .5.5.2مفهوم أسلوب  :BOTويقوم على أن تعهد الدولة من إحدى وحداهتا إىل شركة ما بإنشاء مرفق عام
بأموال الشركة وهذا ما يعرب عنه بـ ـ ـ ـ B:أي اإلنشاء (  (Buildمث تتوىل هذه الشركة إدارته بتقدمي اخلدمة إىل اجلمهور

مقابل مبالغ معينة حتددها اجلهة احلكومية وحتت إشرافها ورقابتها ،ويوزع العائد بني احلكومة والشركة ،وهذه هي
اإلدارة املعرب عنها حبرفOأي ) (Operatمث تنتقل ملكية املرفق يف هناية املدة احملددة إىل احلكومة يف حالة جيدة وقابلة
لالستمرار وهذه العبارة يعرب عنها باحلرف Tأي نقل امللكية.7Transfer Ownersip
 .2.5.2أنوع نظام  BOTوأطرافه الرئيسية :
أوال) أنواع نظام  :B.O.Tومن أبرز هذه اوأنواع نذكر مايلي:
 مشروعات البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية ( :)BOOTويكون لااحب االمتياز حق متلك املشروعملكية تكفل له سهولة تشغيله وصيانته ،ولكنها ملكية مؤقتة حيث تنتقل للدولة بعد انتهاء فرتة االمتياز.
 مشروع البناء واالمتالك المرحلي والتأجير التمويلي والتحويل( :)BOLTتالح النشاء املشروعات اليت حتتاجآالت ومعدات رأمسالية لتشغيلها،كما تالح يف حال كانت الشركة املشرفة على املشروع غري قادرة على تشغيله،

فتقوم بتأجريه لشركة أخرى الدارته خالل فرتة االمتياز ،أو قد تقوم احلكومة بتأجري املشروع مقابل حق انتفاع وعائد
حتال عليه.
 مشروع البناء والتملك والتشغيل) :(BOOتكون امللكية شبه دائمة وال يتم نقلها ،بل الينتهي املشروع بانتهاءفرتة االمتياز ،وأنه يكون عادة مرتبط مبشروع آخر ،وتستخدم هذه الايغة على سبيل املثال يف استغالل حقول
البرتول أو املناجم وبالتا ي عند نضوب البرتول أوخامات املنجم فإن مشروع البنية اوأساسية املقام القيمة له.
ثانيا) األطراف الرئيسية لنظام  :BOTميكن تلخيص هذه االطراد يف النقاط التالية:8
 الحكومة المضيفة :تقوم بإعداد االطار القانوين ،ابرام اتفاقية االمتياز وتعيني ممثل حكومي يراقب تنفيذ بنودالعقد.
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 شركة المشروع صاحبة االمتياز :ودورها القيام بعمليات االقرتاض وإبرام العقود مع اوأطراف املعنية مثل احلكومةومقاو ي اوأعمال اهلندسية والبناء وموردي املعدات وشركة التشغبل والايانة.
باإلضافة إىل أطراف أخرى مثل مقاول اوأعمال اهلندسية والبناء ،موردو املعدات ،شركة التشغيل والايانة ،مؤسسات
التمويل و مؤسسات التضامن والتأمني.
 .2.5.2الصكوك اإلسالمية وصكوك :BOT
أوال) تعريف الصكوك اإلسالمية وأنواعها :قدمت عدة تعاريف للاكوك اإلسالمية نذكر منها:

 عرفت الاكوك اإلسالمية على أهنا أوراق مالية حمددة املدة ،متثل حااا شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أوخدمات ختول مالكها منافع ،وختوله مسؤوليات مبقدار ملكيته.9
 عرفت من قبل جملس اخلدمات املالية اإلسالمية للاكوك بأهنا شهادات ميثل كل صك منها حق ملكية لنسبةمئوية شائعة يف موجودات عينية ،أو جمموعة خمتلطة من اجملموعات العينية وغريها ،وقد تكون املوجودات يف مشروع
10
حمدد أو نشاط استثماري معني ،ويشرتط أن يكون النشاط أو املشروع متفقا مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
الاكوك اإلسالمية عبارة عن وثائق أو أدوات مالية ذات قيم متساوية ،حبيث تكون حمددة املدة ومتثل حقوق ملكية
شائعة يف أعيان أو منافع أو خدمات أو يف موجودات مشروع تادر مبوجب عقود وضوابط شرعية،كما أنه يرتتب
عليها حتقيق ربح أو حتمل خسارة ،وهي قابلة للتداول بشرط أن ال متثل دينا.
ثانيا)أنواع الصكوك اإلسالمية :هناك أنواع متعددة من الاكوك اإلسالمية حناول إجيازها:
 صكوك المشاركة :هي عبارة عن وثائق ذات قيمة متساوية يتم إصدارها من أجل استخدام حايلتها يف إنشاءمشروع أو تطوير مشروع قائم ،وهي تعتمد باورة أساسية على عقد املشاركة اجلائز شرعا،ويابح املشروع أو

موجودات النشاط ملكا حلملة الاكوك يف حدود حااهم وتدار الاكوك على أساس املضاربة أو الوكالة
باالستثمار ،11ولاكوك املشاركة نوعني مها:12
 صكوك المشاركة المستمرة :تشبه إىل حد كبري اوأسهم الدائمة مع إمكانية دخول املادر بنسبة معينة يف رأس
مال املشروع وطرح الباقي يف صورة صكوك لالكتتاب،سواء كانت اإلدارة للمادر أو محلة الاكوك أو لطرف ثالث
معني،وتعترب هذه الاكوك بديال عن اوأسهم.
 صكوك المشاركة احملدودة :تكون مؤقتة بفرتة زمنية حمددة عادة ما تكون فرتة متوسطة تنتهي بانتهاء املشروع أو

املوسم أو انتهاء الدورة الاناعية .وهلا عدة صور :صكوك املشاركة املسرتدة بالتدرج واملسرتدة خالل زمن حمدود

واملنتهية بالتمليك ،ولقد استعملت باكستان هذا النوع من الاكوك بعد أن قامت بأسلمة كامل نظامها املاريف يف
عام  ، 0290حيث أصدرت البنوك شهادات مشاركة وأجل وهي عبارة عن شهادات أو وثائق حلاملها تبعا لعقد
املشاركة ملدة عشر سنوات وهي تعاون ما بني املؤسسة املالية ورجال اوأعمال. 13
 صكوك المضاربة :هي عبارة عن وثائق حمددة وموحدة القيمة تادر بأمساء مالكيها مقابل اوأموال اليت قدموهالااحب مشروع بعينه،بقاد تنفيذ املشروع واستغالله وحتقيق الربح،وحيال مالكوها على نسب حمددة من أرباح
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املشروع،وال تنتج هذه الاكوك أي فوائد ،فهي تقوم أساسا على املضاربة وهي متثل حااا شائعة يف املشروع الذي
مت إصدارها إلنشائه أو متويله ،وتستمر هذه امللكية طيلة املشروع من بدايته إىل هنايته.14
 صكوك المزارعة :هي وثائق متساوية القيمة يادرها مالك أرض يرغب يف متويل زراعته على أساس عقد املزارعةالشرعية ،واقتسام احملاول بني مالك اوأرض ومن يقوم بزراعتها بأمواله حسب االتفاق ويعد املكتتبون يف هذه

الاكوك هم الزارعني هلذه اوأرض بأمواهلم،كالشركات املتخااة يف زراعة اوأرض،وحايلة االكتتاب هي تكاليف
الزراعة وميلك محلة الاكوك احلاة املتفق عليها مما تنتجه اوأرض.15
 صكوك المساقاة :هي وثائق متساوية القيمة تادر الستخدام حايلة االكتتاب فيها يف سقي أشجارمثمرة،ورعايتها على أساس عقد املساقاة ،ويابح حلملة الاكوك حاة من الثمر ،16وهي تشبه إىل حد كبري -
صكوك المغارسة :واليت تادر الستخدام حايلة االكتتاب فيها يف غرس أشجار على أساس عقد املغارسة ،ويابح

حلملة الاكوك حاة يف الغرس واوأرض.17
 صكوك املراحبة :هي وثائق ذات قيمة متساوية تطرح جلمع مبلغ معني لتمويل عملية شراء سلعة ما وبيعها لعميلبتكلفة الشراء مضافا إليها ربح معني يتفق عليه الطرفان عقد البيع.18
 صكوك السلم :هي عبارة عن وثائق متساوية القيمة تطرح جبمع مبلغ لتسليمه إىل مورد لشراء سلعة منه،تسلمبعد مدة ويكون حق حامل الاك مؤجال إىل حني استالم السلع وبيعها،وهذا النوع من الاكوك ال جيوز تداوله،وأنه
ال جيوز بيع السلم قبل قبضه من جهة ،ووأهنا متثل دينا والديون ال جيوز تداوهلا.19
 صكوك االستصناع :هي وثائق متساوية القيمة تادر الستخدام حايلة االكتتاب فيها يف تانيع سلعة،ويابحاملانوع مملوكا حلملة الاكوك ،20حيث متثل سلعة مؤجلة التسليم بثمن معجل ،والسلعة هي من قبيل الديون العينية،

وأهنا موصوفة يف الذمة إال أنه جيوز تأجيل مثنها ،واملبيع يف احلالتني ال يزال يف ذمة الاانع ،لذلك تعترب هذه الاكوك
غري قابلة للتداول.21
 صكوك اإلجارة :هي صكوك متساوية القيمة متثل أجزاء متماثلة مشاعة يف ملكية أعيان معمرة مرتبطة بعقودإجارة تقدم من ملزمها حلامل الاك يف وقت مستقبلي ،22هذه الاكوك للبيع للجمهور ،وهي متثل مستندات ملكية
يف عقارات أو آالت أو جتهيزات أو أية سلعة معمرة أخرى ميكن أن تباع منفعتها.23
ثالثا) تعريف صكوك  :BOTهي وثائق متساوية القيمة يتم استخدام حايلتها يف متويل مشروع على أساس أسلوب
BOT

البناء والتشغيل مث التحويل  ،ويقاد بذلك أن تعهد احلكومة إىل مستثمر فرد أو شركة خاصة بإنشاء مرفق

عام وادارته وتشغيله وتقدمي خدماته للمنتفعني هبا ملدة معينة ،وذلك على حساب الشركة وبنفقات من عندها ،مع
احلاول على رسوم مقابل ذلك ،مث تنتقل أصول هذا املرفق أو املشروع إىل الدولة وتبقى ملكية هذه اوأصول بيد
الدولة ،وينتقل للقطاع اخلاص إدارة وتشغيل هذا املرفق فقط.24
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.2.2واقع وآفاق الطاقة الشمسية والطاقة النووية في الجزائر.
اهتمت اجلزائر بتطوير الطاقات البديلة واملتجددة لذا من خالل هذا احملور سيتم عرض واقع وآفاق الطاقتني
الشمسية والنووية.
 .5.2.2واقع الطاقة الشمسية في الجزائر:
أوال) الطاقة الشمسية في الجزائر :لقد بدأت اجلهود اوأوىل الستغالل الطاقة الشمسية يف اجلزائر مع إنشاء

حمافظة الطاقات اجلديدة يف الثمانينات واعتماد خمطط اجلنوب عام  ،0299حيث تزخر اجلزائر بقدرات معترب من
الطاقة الشمسية ميكن إيضاحها من خالل اجلدول التا ي:
الجدول رقم( :)5القدرات الشمسية في الجزائر
البيانات

منطقة ساحلية

هضاب عليا

صحراء

مساحة )( %

4

01

96

معدل إشراق الشمس (ساعات/سنة)

9611

5111

5111

معدل الطاقة احملال عليها (كيلوواط ساعي 0011
م/9سنة)

0211

9611

المصدر :علقمة مليكة ،كتلف شافية،اإلستراتيجية البديلة الستغالل الثروة البترولية زفي إطار قواعد التنمية المستدامة ،ملتقى
حول التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة ،كلية العلوم االقتاادية وعلوم التسيري ،جامعة فرحات

عباس،9119ص.04

من خالل اجلدول أعاله جند أن معظم مساحة الدولة اجلزائرية عبارة عن صحاري ،وهبذا فإن مدة إشراق
الشمس ستكون كبرية واليت قدرت مبعدل (5111ساعة/سنة) ومبعدل طاقة حمال عليها قدرت بـ9611 :
(كيلوواط ساعي/م/9سنة)
ويف اطار وتطوير الطاقات املتجددة قامت اجلزائر يف بداية 2015باصدار الربنامج الوطين املعدل لتنمية
وتطوير الطاقات املتجددة ( )9101،9191،9151وقد ركز الربنامج الطاقة الشمسية بشكل كبري:
 الطاقة الشمسية الكهروضوئية :للجزائر قدرات هامة من الطاقات املتجددة وخاصة الطاقة الشمسية اليت التزاليف بداية مسارها يف اجلزائر باملقارنة مع دول أخرى ،وقد مت تسجيل ثالث ماانع إلنتاج مواد التغليف اخلاصة بالطاقة

الشمسية الكهروضوئية  CONDOR ،ALPV،ENIEتساهم يف إنتاج ما يقارب 51ميغاواط سنويا يف انتظار
مشروع أنشاء مانع متخاص يف إنتاج ألواح اخلاليا الشمسية بروبية،حيث من املتوقع أن يال إنتاجه إىل
411ميغاواط سنويا.25
 الطاقة الشمسية المركزة(الطاقة الشمسية الحرارية) :تعتزم اجلزائر تثمني إمكانياهتا من الطاقة الشمسية بالشروع يفإجناز مشاريع هامة يف الطاقة الشمسية احلرارية ،حيث سيتم الشروع يف اجناز مشروعني منوذجيني حملطتني حراريتني ذوات
تركيز مع التخزين بقدرة إمجالية قدرها حوا ي 011ميغاواط لكل واحدة ،ويضاف هذان املشروعان إىل احملطة املختلطة
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حباسي رمل ذات القدرة اإلنتاجية 011ميغاواط من الطاقة.26أما مابني 9106و 9191سيتم إنشاء وتشغيل أربع
حمطات مشسية حرارية مع ختزين بقدرة إمجالية
27
9190و9151إنشاء قدرة تبلغ 111ميغاواط سنويا

تبلغ بالتقريب0911ميغاواط،ويتوقع يف برنامج الفرتة

.2.2.2الطاقة النووية في الجزائر :من املقرر بناء  01مفاعالت نووية جديدة موجهة إلنتاج الطاقة الكهربائية ،إذ
تتلقى اجلزائر املساعدات التكنولوجية النووية من الاني وروسيا ،ولقد مت اكتشاف كميات مهمة من مادة اليورانيوم واليت
تقدر بـ51 :ألف طن وسيتم اجناز هذه املفاعالت خالل  91سنة القادمة وهذا بالتعاون مع دول معروفة بإتقاهنا هلذا
النوع من التكنولوجيا يف مقدمتها الواليات املتحدة اوأمريكية ،كما أبدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية استعدادها
ملساعدة اجلزائر يف إنتاج الكهرباء وغريها بواسطة الطاقة النووية ،كما حالت اجلزائر على دعم من قبل الوكالة من
خالل جتهيزات لرصد اإلشعاعات النووية ورصدها وقد قدمت اجلزائر طلب للوكالة يف  9111لبناء سلسلة من حمطات
الطاقة النووية حيث ردت اهليئة باإلجياب يف هناية .9116
تقدر احتياطات اليورانيوم ب 92111طن من معدن اليورانيوم والذي ميكن أن يوفر إنتاجية الكهرباء تعادل
 411مليون (ط م ن) باستخدام املفاعالت اليت تستعمل املاء اخلفيف،كما مكنت الدراسة التنفيذية إلدخال
االلكرتونووي من إمكانية إنشاء حمطة نووية ذات قدرة 0111ميغاواط ،مما يسمح بإنتاج حوا ي %9من إمجا ي إنتاج
الكهرباء حبلول سنة  9141لكن الاعوبات املتعددة التقنية منها واالقتاادية بينت صعوبة تشغيل حمطات من هذا
النوع على املدى القريب.28
متتلك اجلزائر مفاعلني ،اوأول يسمى '' نور'' ،يقع بالقرب من العاصمة اجلزائرية ،وخيص إنتاجها الكهرباء ،والثاين
يسمى ''سالم'' وهو متواجد مبنطقة عني وسارة بوالية اجللفة ،ويتعلق بتحلية مياه البحر باستعمال الطاقة النووية،
وحمافظة للطاقة النووية( كومينا).
وتعد اجلزائر ثاين أهم دولة يف إنتاج الطاقة النووية يف إفريقيا بعد دولة جنوب إفريقيا ،ويف هذا اإلطار عملت اجلزائر
على إجناز العديد من اهليئات املؤسساتية نذكر منها:
 وكالة ترقية وعقلنة استعمال الطاقة  :ومت إنشاؤها من طرف احلكومة من اجل تنشيط تنفيذ سياسة التحكم يف
الطاقة.
 نيو إينارجي أجلرييا "نيال" :وهو شركة خمتلطة بني الشركة الوطنية سونطراك والشركة الوطنية سونا لغاز وجممع
إلنتاج املواد الغذائية ،أنشئت يف  9119وهتدف إىل ترقية الطاقات البديلة وتطويرها وكذا إجناز املشاريع املرتبطة هبذا
اجملال.
 وحدة تطوير التجهيزات الشمسية :وهي وحدة مكلفة بتطوير التجهيزات الشمسية وإجناز مناذج جتريبية.
sim

 مركز تطوير الطاقات اجلديدة املتجددة :ومن بني املهام اليت يقوم هبا مجع ومعاجلة املعطيات من أجل تقسيم دقيق
للطاقات اجلديدة واملتنوعة وكذا صياغة معايري صناعة التجهيزات يف جمال هذه الطاقات.
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ومن املقرر من املقرر بناء  01مفاعالت نووية جديدة موجهة إلنتاج الطاقة الكهربائية ،إذ تتلقى اجلزائر
املساعدات التكنولوجية النووية من الاني وروسيا ،ولقد مت اكتشاف كميات مهمة من مادة اليورانيوم واليت تقدر
بـ51:ألف طن وسيتم اجناز هذه املفاعالت خالل  91سنة القادمة وهذا بالتعاون مع دول معروفة بإتقاهنا هلذا النوع
من التكنولوجيا يف مقدمتها الواليات املتحدة اوأمريكية ،كما أبدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية استعدادها ملساعدة
اجلزائر يف إنتاج الكهرباء وغريها بواسطة الطاقة النووية ،كما حالت اجلزائر على دعم من قبل الوكالة من خالل
جتهيزات لرصد اإلشعاعات النووية ورصدها وقد قدمت اجلزائر طلب للوكالة يف  9111لبناء سلسلة من حمطات الطاقة
النووية حيث ردت اهليئة باإلجياب يف هناية .9116
 .2.2.2مقترح لتمويل إنتاج الطاقتين النووية والشمسية في الجزائر عن طريق صكوك

:B.O.T

متتلك اجلزائر طاقات جديدة متعددة ،غري أهنا ليست مستغلة بشكل كبري نظرا للتكلفة العالية ،ومن املتوقع أن
تكون الطاقة الشمسية والطاقة النووية والنووية سوقا بديال فعاال للنفط والغاز ،ويتم متويل هذا املشروع باكوك BOT
اإلسالمية بالطريقة التالية:
تقوم الشركة ذات الغرض اخلاص تعرف ب ـ ـ ــ spv :باعتبارها مضارب يف عقد املضاربة باحلاول على ترخيص مناجلهات احلكومية اجلزائرية اليت متثل املنشئ بإنشاء هذا املشروع والقيام بإدارته ،بعد القيام بدراسة اجلدوى االقتاادية
للمشروع.
 تقوم الشركة ذات الغرض اخلاص بإصدار صكوك املضاربة اليت متثل رأس املال الالزم للمشروع. القيام بعملية االكتتاب وهي االنطالقة الفعلية لتنفيذ املشروع. تقوم الشركة ذات الغرض اخلاص بإدارة املشروع وحتايل عوائده وكذا توزيع اوأرباح . ميكن فتح حساب خارجي حتول إليه عائدات الاكوك من أجل جذب االستثمارات اوأجنبية ،حيث يضمناملستثمرون من خالله احلاول على عوائدهم وبالعملة الاعبة دون أن تكون هناك خماطر لتحويل هذه العوائد ،29وقد
تقوم الشركة ذات الغرض اخلاص باالتفاق مع الراغبني يف احلاول على السلعة (الطاقة الشمسية أو الطاقة النووية)
وذلك من خالل املواعدة على املراحبة يف حال توفر النتاج احلقيقي ،وميكن أن تتفق الدولة املعاقدة مع املادر
(الشركة ذات الغرض اخلاص)على انه إذا زادت اإليرادات هلذا املشروع عن احلد املعني أن حيول الفائض إليها. 30
وميكن توضيح الشكل التا ي:
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الشكل( :)5نموذج مقترح آللية إصدار صكوك  BOTاإلسالمية من أجل انجاز مشروع الطاقة الشمسية
والطاقة النووية في الجزائر

المصدر :من إعداد الباحث باالستعانة باملرجع  -:زاهرة علي حممد بين عامر ،التصكيك ودوره في تطوير سوق مالية إسالمية،
مرجع سابق ،ص.056

 .9الخاتمة :
إن االعتماد على الطاقات الشمسية والنووية أصبح ضرورة حتمية يف ظل نضوب الطاقات التقليدية لذلك
فاحلل الوحيد هو استغالل الطاقات اجلديدة من أجل أن تكون بديال للقدمية،ولقد تطرقنا إىل استخدامات املتنوعة
هلذه الطاقات ومدى أمهيتها احلالية واملستقبلية ،وانطالقا مما مت طرحه يف هذه الدراسة استخلات النتائج التالية:
 تعد اجلزائر من أبرز الدول املرشحة من قبل اخلرباء لتلعب دوارا فعاال يف معادلة الطاقة وذلك بالنظر إىلاإلمكانيات الطبيعية اهلائلة اليت متتلكها يف جمال الطاقة الشمسية خاصة.
 من خالل الدراسة اليت قمنا هبا الحظنا أن الطاقة النووية ليست مستغلة بطريقة كافية من أجل خدمة إقتااداجلزائر.
 ميكن للاكوك اإلسالمية أن تلعب دورا مهما يف تطوير املشاريع الطاقوية يف اجلزائر وبالتا ي تساهم يف دفع عجلةالتنمية املستدامة.
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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 -ميكن متويل مشاريع الطاقة الشمسية والطاقة النووية وجذب االستثمارات اوأجنبية من خالل صكوك

BOT

اإلسالمية املقرتحة.
وعليه ميكن إعطاء التوصيات التالية :
 على اجلزائر أن تقوم مبجهودات أكرب من أجل تطوير إنتاج الطاقات املتجددة خاصة الشمسية والنووية منها وهذاللتخلص من التبعية النفطية.
 البد من فتح اجملال لالقتااد اإلسالمي يف اجلزائر ،كونه قد يفتح آفاق إجيابية ملستقبل االقتااد اجلزائري..1قائمة المراجع:
:1حممد ماطفي اخلياط ،الطاقة البديلة  :تحديات وآمال ،جملة السياسة الدولية ،العدد  ، 164أفريل  ، 2006ص.40
 :2رياض شديد،إمكانيات وفرص تعزيز الطاقات المتجددة في لبنان ،جملة أبعاد ،لبنان أكتوبر  ، 1998ص .21

 :3املهندس علي ناجي محودي ،دراسة وتنفيذ وتحسين أداء محطة ضخ مياه تعمل بالطاقة الشمسية،ماجستري يف هندسة القوى
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تقييم دور السياسات المالية والنقدية المتبعة في ظل األزمات المالية
– دراسة ألزمة الرهن العقاري األمريكية -
Assessing the Role of Monetary and Financial Policies
in the Context of Financial Crises
- A Study of the US Mortgage Crisis -

د.تقرارت يزيد ،جامعة العربي بن مهيدي ،أم البواقي ،الجزائر.
د.زرقان سهام ،جامعة عباس لغرور ،خنشلة ،الجزائر.
ط.د.بن زعمة سليمة ،جامعة عبدالحميد بن باديس ،مستغانم ،الجزائر.
تاريخ اإلرسال2019/03/15 :

تاريخ القبول2019/05/15:

تاريخ النشر9102/06/01:

الملخص

الكلمات المفتاحية

يتناول البحث موضوع يف غاية األمهية على املستوى االقتصادي وهو موضوع األزمات االقتصادية
وذلك نظراً لألثر الذي تشكله هذه األزمات على مجيع املستويات االقتصادية واالجتماعية ،مما يتطلب
االهتمام بأساليب وطرق جتنبها أو معاجلتها ،وذلك من خالل تكفل احلكومات والبنوك املركزية بوضع
سياسات مالية ونقدية ناجعة تعمل على احلفاظ على االستقرار االقتصادي ومحايته من الوقوع يف تقلبات
واضطرابات تؤدي إىل خسائر على مجيع املستويات.

األزمات املالية؛
السياسة املالية؛
السياسة النقدية؛
أزمة الرهن العقاري؛
االستقرار
االقتصادي.

Keywords
;Financial crisis
Financial
;Policy
Monetary
;Policy
Sub-Prime
Mortgage
;Crisis
Economic
Stability.

Abstract
The Search topic deals with very important economically and is the subject of the
economic crisis and because of the impact of such crises on all economic and social
levels, requiring attention to methods and avoided or addressed by Governments and
central banks to put effective fiscal and monetary policies are working to maintain
economic stability and protection from the vagaries of disorders leading to losses at all
levels.
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.1مقدمة

تسعى أغلب الدول من خالل ما تضعه من سياسات مالية ونقدية بكافة أجهزهتا إىل حتقيق االستقرار االقتصادي

وذلك من أجل حتقيق التنمية االقتصادية من جهة ،واحملافظة على االقتصاد من خمتلف التقلبات واالضطرابات
االقتصادية من جهة أخرى ،ففي ظل سياسات مالية أو نقدية غري مواتية أو غري مناسبة ختلق بيئة حلدوث أزمات
مالية تبدأ على املستوى احمللي مث تنتقل لتصبح أزمات دولية ذات آثار عميقة ،لذلك ونظراً ألمهية هذه السياسات
املالية والنقدية يف احملافظة على سالمة واستقرار االقتصاديات فإنه يتطلب وجود طرق وأساليب دقيقة لوضعها
وتطبيقها حيث تستخدم السياسة املالية لزيادة فعالية السياسة النقدية ملعاجلة األزمات املالية والتخفيف من آثارها ،إال
أن اإلخفاق يف تطبيقها يساهم يف حدوث أزمات مالية كبرية مثل ما حدث يف أزمة الرهن العقاري األمريكية.
وبناء على ما سبق ميكن طرح إشكالية البحث اآلتية:

إلى أي مدى تظهر فعالية وضع سياسات مالية ونقدية مناسبة في تحقيق االستقرار االقتصادي وتجنب
األزمات المالية ؟
أهمية البحث
تظهر أمهية البحث من خالل التعرف على أحد أهم املرتكزات اهلامة يف االستقرار االقتصادي وهي السياسة
املالية والنقدية ومدى أثرها يف ظل األزمات املالية ،حيث أن استخدام سياسات فاعلة ومناسبة لالقتصاد يساهم يف
حتقيق االستقرار االقتصادي ،كما أن تبين سياسات غري مناسبة ومبالغ فيها قد يؤدي إىل اإلخالل باالستقرار
االقتصادي وحدوث أزمات مالية.
ولإلجابة على إشكالية الدراسة فإننا سنبني التأصيل النظري لألزمات املالية من مفهومها وأعراضها وآثارها،
ودور السياسة املالية والنقدية يف حتقيق االستقرار االقتصادي وأمهية التنسيق بينهما لتجنب األزمات املالية ،وأهم
إجراءات السياسة االقتصادية اليت جيب أن تتبعها احلكومات يف ظل األزمات املالية ،باإلضافة إىل شكل السياسات
املالية والنقدية عقب أزمة الرهن العقاري األمريكي.
 .2مفاهيم حول األزمات المالية

متثل األزمات املالية اضطراب حاد يف بعض التوازنات االقتصادية ،نتيجة اهنيار يف عدد من املؤسسات املالية

متتد آثاره إىل قطاعات أخرى.
.1.2مفهوم األزمات المالية

من الناحية االقتصادية فقد مت تعريف األزمة على أهنا" :مرحلة تباطؤ للنشاط االقتصادي تأيت بعد مرحلة توسع
1

اقتصادي وتتميز عادة باخنفاض عنيف لإلنتاج ،وملعدل النمو ،وبارتفاع معدل البطالة".
كما تعرف األزمات املالية على أهنا" :اضطراب يف األسواق املالية يرتفع ليصل إىل مستوى األزمة عندما يكون هناك
2
تدفق غري مقيد لالئتمان ،مما يؤثر سلبا على األسر والشركات واالقتصاد احلقيقي من السلع واخلدمات".
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)Journal of International Economy and Globalization(JIEG

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)22العدد ( ،2202 ،)02ص202-292 :

ISSN: 2602-7860

.2.2أعراض األزمات المالية
من أهم أعراض األزمات املالية ما يلي:
 ركود أو تباطؤ معدالت النمو االقتصادي؛ خصائص هيكلية (اجتاه رؤوس األموال األجنبية للهروب للخارج) وتزيد خطورة ذلك حينما يكون جزء كبري من3

االئتمان موجه للقطاع اخلاص؛
 املخاطر املعنوية (قيام البنوك باإلفراط يف اإلقراض بدون ضمانات كافيةملعنوية ()ما يكون جزءا كبريا من االئتمانللقطاع
موجه
اخلاص؛41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
41 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141
g:
10.:p
تزايداخلطر؛,111
وبالتايل
)
41
41
41 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141
41 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141
414141414141414141414141414141414141
تؤدي
ا41 4141414141414141 4141414141414141 4141414141414141 41414141
41 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141
41 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141
41 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141
41414141ملعلومات غري الكاملة أو غري الصحيحة أثناء األزمة إىل قيام كل من املستثمرين واملقرضني باختاذ
قرارات خاطئة أسوة باآلخرين (سلوك القطيع) ويؤدي ذلك إىل تعميق األزمة وزيادة اخلسائر خصوصا حينما يقوم
املستثمرين بتسييل األصول اليت ميتلكوهنا؛
 هيكل تدفقات رأس املال األجنيب عن صر هام فكلما كانت تلك التدفقات قصرية األجل تزايد ميل االقتصاد إىلتعرضه ألزمة مصرفية؛
 تلعب الصدمات اخلارجية دورا هاما ،فارتفاع أسعار الفائدة احلقيقية يؤدي إىل تدهور معدالت التبادل واخنفاضقيمة الصادرات؛
 قد تكون أسعار الصرف احلقيقية غري موجهة بشكل سليم؛ هروب رؤوس األموال للخارج ،ارتفاع أسعار الفائدة احلقيقية يؤدي إىل ارتفاع نسبة الديون غري القابلة للتحصيل،واهنيار أسعار األصول وتبدأ عملية الدولرة لتعقد من مشاكل البنوك بدرجة أكرب؛
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 اهنيار العملة يؤدي إىل تدهور أوضاع البنوك وتزايد خسائرها وتعرضها لإلعسار وتنشأ معها أزمات مصرفيةجديدة.
.3.2آثار األزمات المالية

كل أزمة حتدث إال وختلف مجلة من االنعكاسات يف شىت اجملاالت أمهها:
 حدوث انكماش اقتصادي حاد يف الدول اليت تعرضت هلذه األزمة؛-

4

تناقص التدفقات الرأمسالية إىل هذه البلدان؛
ارتفاع درجة خماطر االستثمار يف األسواق املالية؛
إفالس املنظمات املالية واملخاطر النامجة عن ذلك؛
زيادة عدوى انتقال هذه األزمة إىل بلدان أخرى؛

 ضياع مدخرات املودعني وثرواهتم؛ ضعف الثقة يف النظام املصريف؛ توقف الكثري من املشاريع اليت تعتمد يف متويلها على املنظمات املالية؛ تباطؤ معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل واخنفاض قيمة األصول الرأمسالية مما يدخل النظام االقتصادي يف معضلة،خصوصا عندما تستخدم هذه األصول كضمان للقروض املصرفية؛
 حدوث عجز يف املوازنة العامة للدولة؛ عدم ثقة املستثمرين األجانب يف االقتصاد الوطين. .3السياسات المالية والنقدية وعالقتها باألزمات المالية
.1.3دور السياسة المالية والنقدية في تحقيق االستقرار االقتصادي

تلعب السياسة املالية دوراً هاماً يف حتقيق االستقرار االقتصادي وخاصة وقت الكساد أو وقت الرواج نظراً
لتأثريها يف كل من مستوى التشغيل ومستوى األسعار ومستوى الدخل الوطين .وتعتمد السياسة االقتصادية يف حتقيق
5
االستقرار االقتصادي على عدد من األدوات واإلجراءات األساسية تنحصر أمهها فيما يلي:

 أداوت السياسة المالية :من خالل تأثريها على الطلب الكلي اخنفاضاً وارتفاعاً باستخدام السياسة الضريبيةواالتفاقية؛

 -أدوات السياسة النقدية :يستخدمها البنك املركزي للتحكم يف كمية النقود املتداولة.

وبالرتكيز على دور السياسة املالية تكون النتائج ناجعة باالعتماد على مدى جناح السياسة املالية ليس من

الناحية النظرية فقط بل وأيضاً من الناحية التطبيقية ،حيث أن املوازنة العامة للدولة قد تكون متوازنة أو قد يكون فيها
عجز أو فائض.
الحالة األولى :تتعلق بظهور عجز أو فائض يف الطلب الكلي
02
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 عند وجود عجز يف الطلب الكلي أي السياسة املالية املتمثلة بالتمويل بالعجز ،حيث تقوم السياسة املالية بعالج
هذه املشكلة عن طريق رفع مستوى الطلب الكلي إىل املستوى الذي حيقق التشغيل الكامل وحيقق بالتايل اخلروج من
أزمة الكساد وما ترتب عليها من بطالة ،ويتم ذلك باستخدام السياسة بشقيها الضرييب واإلنفاق ،إما كل على حدة
أو مزج االثنني معا بنسب خمتلفة ،طبقاً لطبيعة وحجم املشكلة موضوع املعاجلة .فتستطيع الدول من خالل السياسة
اإلنفاقية أن ترفع من مستوى الطلب من خالل إقامة املشروعات العامة االستثمارية ،أو توسع احلكومة يف منح
اإلعانات االجتماعية ،وهذا الدعم يزيد من مقدرة األفراد على اإلنفاق مما حيفز على االستثمار ويزيد من
العمالة.كما تستخدم اإليرادات العامة يف مواجهة الكساد من خالل األثر التعويضي للضرائب ،حيث ميكن أن
يسهم ختفيض الضرائب يف زيادة االستهالك وزيادة االستثمار.
 زيادة مستوى الطلب الكلي (التضخم) أي السياسة املالية املتمثلة بالتمويل بالفائض ،وبالتايل فإن على السياسة
املالية أن ختفض أو تعيد مستوى الطلب الكلي وتسحب الطلب النقدي الزائد أي امتصاص القوة الشرائية الزائدة عن
طريق إحداث فائض يف امليزانية برفع معدالت الضرائب القائمة أو زيادة حصيلة الضرائب باستحداث ضرائب جديدة
على أنواع أخرى من السلع ،كما أن السياسة اإلنفاقية تعمل على ترشيد الطلب االستهالكي من خالل خفض بنود
اإلنفاق العام.

6

الحالة الثانية :يف هذه احلالة تظهر فيها البطالة جنباً إىل جنب مع التضخم ،وقد أطلق عليها يف األدب االقتصادي
مشكلة الكساد التضخمي وقد ظهرت هذه املشكلة يف الدول املتقدمة يف أواخر الستينات بسبب نفوذ نقابات

العمال ورجال األعم ال أين أخذت األجور اجتاهها التوسعي .وعليه فإن السياسة املالية املتبعة هي من خالل
استخدام برامج اإلنفاق العام يف توفري فرص التعليم ،باإلضافة إىل تبين الدولة سياسة ربط بني الزيادة يف األجور
وبالزيادة اإلنتاجية  ،واعتماد سياسة ضريبية تشجع على االدخار واالستثمار من خالل املنح االستثمارية واإلعفاءات
7
الضريبية والتشجيع بصفة أساسية على التنمية.
ويعتمد جناح السياسة املالية بصورة أساسية على وجود إطار مؤسسي داعم ميكن من رسم وتنفيذ السياسات
والقوانني واللوائح بفعالية وكفاءة ،وتتمثل أهم مالمح هذا اإلطار يف توفر آليات وأدوات مرنة وكافية لالستجابة
بسرعة ملتطلبات التحفيز املايل يف شكل زيادة لإلنفاق العام و/أو خفض الضرائب ملواجهة الركود ،باإلضافة إىل
القدرة على حتديد احلجم األمثل حلزمة التحفيز وتنفيذها بكفاءة وفعالية من خالل توجيهها حنو القطاعات األكثر
8
تضرراً والقادرة على حتقيق النمو املنشود.

.2.3أهم إجراءات السياسة االقتصادية التي يجب أن تتبعها الحكومات في ظل األزمات المالية

يتعني أن تتبع احلكومات سياسات تبعث على التفاؤل وزيادة الضخ النقدي واالئتماين وذلك من خالل
عدة سياسات فرعية أمهها:
.1.2.3سياسة نقدية توسعية :تقوم على تشجيع البنوك على التوسع يف اإلقراض املصريف ،وزيادة استعدادها ملنح
االئتمان وقبول درجات عليا من املخاطر ،ويتم ذلك عن طريق ختفيض هيكل أسعار الفائدة الدائنة واملدينة إذا مل تكن
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معدالت التضخم مرتفعة أما إذا كان التضخم مرتفع وجامح فال داعي من ذلك ،ويف الوقت نفسه حث األفراد
واملؤسسات على الدخول يف جماالت االستثمار املختلفة غري املصرفية ،وعلى زيادة نشاطهم االقتصادي استهالكاً
واستثماراً األمر الذي من شأنه أن ينشط السوق ويبعث احلياة واحلركة وينعش الطلب على املنتجات املختلفة مما يشجع
9
املشروعات القائمة على التوسع يف خطوط إنتاج جديد وقيام مستثمرين آخرين جدد بالدخول يف جمال االستثمار.

.2.2.3سياسة مالية مشجعة على االستثمار :ومبعىن آخر ختفيف العبء الضرييب على عمليات االستثمار
واالستهالك حىت يتم تشجيع املنتجني واملستثمرين على الدخول يف عمليات االستثمار وقبول املخاطر اليت تكتنفه ،ويف
الوقت ذاته تشجيع األفرا د على شراء واستهالك السلع واخلدمات اليت تنميها املشروعات ،ومن مث توسيع نطاق السوق
أمام هذه املشروعات مما يؤدي إىل زيادة قدرة املشروع االستثماري على تصريف وتسويق منتجاته وضمان عائد جمزي
يكفي ليس فقط لسداد التزاماته ولكن أيضاً حتقيق رحبية مناسبة.وتتناول السياسة املالية املشجعة ليس فقط الضرائب
املباشرة على األعمال التجارية والصناعية ولكن أيضاً إىل إقالة املشروعات من عثرهتا عن طريق ما يلي:

10

 تقدمي الدعم املايل املباشر إىل هذه املشروعات يف شكل إعانات مالية إلقالتها من عثرهتا؛ السماح هلذه الشركات واملشروعات باستهالك خسائرها على عدة سنوات؛ إعفائها من حتمل الضرائب لفرتة معينة؛ إقراضها مبالغ من املال مبوجب سندات تستهلك على عدد من السنوات بأسعار فائدة منخفضة بل وبدونفوائد أحياناً؛
 االلتزام بشراء حصص مناسبة من إنتاج هذه املشروعات وإلزام بعض اجلهات ذات االستهالك النمطي بشراءاملنتجات من املشروعات املتعثرة إلقالتها من عثرهتا (مثل القوات املسلحة ،الشرطة ،بعض مشروعات القطاع
العام ،وحدات احلكم احمللي .)...

.3.2.3سياسة كفأة لالستثمار الحكومي :وهي من أهم األدوات ملعاجلة األزمات والديون املتعثرة حيث تعمل
الدولة على انعاش الطلب على منتجات مشروع معني بذاته ،من خالل شراء ما ينتجه املشروع أو إقامة مشروعات

تتوىل توزيع منتجات هذا املشروع أو إقامة مشروعات تتوىل إنتاج مستلزمات هذا املشروع وبيعها إليه بسعر رخيص
ميكنه من إنتاج منتجاته بسعر مناسب يرفع الطلب عليها ،كما أن دخول الدولة كمستثمر يكون مبثابة حتصني
11
لالقتصاد.
.3.3التنسيق بين السياستين المالية والنقدية لمعالجة التأثيرات السلبية لألزمات المالية
تتواكب السياسة املالية مع السياسة النقدية اليت تعترب وسيلة من وسائل الرقابة على النشاط االقتصادي
لقدرهتا على التحكم يف التطورات االقتصادية عن طريق الرقابة النقدية من قبل البنك املركزي باعتبارمها وسيلتني
أساسيتني لتحقيق األهداف االقتصادية للتنمية واالستقرار االقتصادي ،فالسياسة النقدية هتدف للحد من التقلبات
00
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الدورية يف مستوي النشاط االقتصادي؛ حيث أن السياسة النقدية هي جمموعة من اإلجراءات اليت تتخذها السلطات
النقدية يف الدولة هبدف التحكم يف حجم السيولة النقدية لتحقيق االستقرار االقتصادي ،بينما السياسة املالية هتدف
12
لتحقيق التشغيل الكامل.
تتمثل نقطيت االلتقاء بني السياسة املالية والسياسة النقدية يف كالً من القرض العام واإلصدار النقدي؛ حيث يتكامل
كالً منهما مع بعضهما البعض لتحقيق االستقرار والتوازن االقتصادي .فالنسبة للقرض العام؛ جند أن تقرير عقد هذا

القرض وحجمه وتوقيته وكيفية التصرف يف حصيلته اليت تعترب مورداً من املوارد العامة يف موازنة الدولة هي أمور تتحدد
كلها عن طريق السياسة املالية  ،أما تكوين هذا القرض  ،أي شكل سنداته وما إذا كانت طويلة األجل أو قصرية
األجل متعلق بالسياسة النقدية .أما بالنسبة لإلصدار النقدي فإننا جند أن تقرير اللجوء إىل هذا اإلصدار النقدي

وحجمه وتوقيته وكيفية التصرف يف حصيلته اليت تعترب بدورها مورداً من املوارد العامة يف موازنة الدولة ،هي أمور
تتحدد كلها بالسياسة املالية ،أما الكيفية الفنية لتحقيق هذا اإلصدار فتتعلق بالسياسة النقدية .
وبالتايل ميكن القول بأن السياسة النقدية إمنا تكمل السياسة املالية ،مبا فيها من القرض العام واإلصدار
النقدي ،وذلك من أجل حتقيق هدف التنمية االقتصادية.ولذلك يوجد لكل منها دوره احملدد يف جمال حتقيق
االستقرار االقتصادي،فالتنسيق بني السياستني يظل مبثابة السالح الوحيد املأمول الذي ميكن استخدامه ضد عدم
االستقرار يف دورة األعمال ،وضد ما حتدثه البطالة من أضرار.وتتضح الكيفية اليت ميكن للسياسة النقدية أن تسهم هبا
يف حتقيق أهداف السياسة املالية ،وذلك عن طريق تتبع اآلثار االقتصادية للقروض العامة على االئتمان واالستهالك
والعمالة وتوزيع الدخل ،وذلك إلعادة انتعاش عجلة االقتصاد مرة أخرى.
وميكن القول بأن تكامل السياسة املالية مع السياسة النقدية يف العمل يسهم يف تكوين رأس املال الذي
ميكن أن يتم توجيهه يف دفع عملية االستثمار ،وذلك من أجل إعادة تشغيل القطاعات اإلنتاجية اليت توقفت نتيجة
األزمة  ،وهذا يتم من خالل إتباع سياسة التميز بني سعر الفائدة  ،وكذلك ميكن أن يتم الرتكيز على دعم القطاعات
13

اإلنتاجية ذات األمهية احليوية يف جمال التصدير؛ من خالل تشجيع القروض االستثمارية لالستثمار يف تلك
القطاعات ،وجعل مستوى سعر الفائدة على هذه القروض أدىن ما ميكن ،وبذلك يتحقق مرة أخرى إعادة مستوى
عمل القطاعات اإلنتاجية العاطلة ،مما يؤدي المتصاص جزء من البطالة اليت سببتها األزمة  ،وزيادة الدخل القومي،
وانتعاش حركة التبادل التجاري مما يؤدي لتوفري اإليرادات للدولة وإعادة توازن امليزانية.
بالتايل ميكن القول أنه عندما تعمل السياسة النقدية إيل جانب السياسة املالية ،ميكن حتقيق التوازن
واالستقرار االقتصادي وجتنب آثار األزمات املالية.
14

.3.3دور السياسات النقدية والمالية التوسعية المبالغ فيها في إحداث األزمات المالية
يؤدي إتباع السياسات النقدية واملالية التوسعية املبالغ فيها عادة إىل حدوث رواج يف حركة اإلقراض ومنح
االئتمان وإفراط يف تراكم الديون وزيادة هائلة يف حجم االستثمارات يف األصول املادية ،وكل ذلك يؤدي يف النهاية
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إىل ارتفاع أسعار األسهم والعقارات إىل مستويات غري قابلة لالستمرار .ومع ارتفاع تلك األسعار وما قد يصاحبها
من تزايد يف معدالت التضخم يصبح ال مفر من تشديد السياسات هبدف تصحيح أسعار األصول.
وهكذا فإن تشديد تلك السياسات واإلجراءات يؤدي يف النهاية إىل حدوث تباطؤ يف النشاط االقتصادي
ومواجهة صعوبة يف خدمة الديون ،وهبوط يف قيم الضمانات البنكية ،وزيادة حجم ونسب القروض غري املنجزة واليت
تؤدي إىل عدم قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماهتا وتعثرها ،وكل تلك املشاكل والصعوبات تؤدي يف النهاية إىل جعل
االقتصاد عرضة خلطر اإلصابة باألزمات املالية ،مثلما حدث يف عدد كبري من بلدان أمريكا الالتينية وغريها من
15
اقتصاديات األسواق الناشئة.
ومن أهم اإلجراءات العالجية لألزمات املالية االرتكاز على سياسة مالية داعمة تتبعها الدولة واليت حتقق من
خالهلا تغيرياً يف اإلنفاق احلكومي أو تغيرياً يف اإليرادات احلكومية بالشكل الذي يتم من خالله توفري سيولة أكرب يف
16
االقتصاد وبالتايل تقدمي املساعدة املالية للجهات اليت تأثرت سلباً باألزمة وتعزيز النشاط االقتصادي.
 .3السياسات المالية والنقدية في ظل أزمة الرهن العقاري
يف ظل أزمة الرهن العقاري كان للسياستني املالية والنقدية أثر كبري سواء خالل هذه األزمة أو بعدها.
.1.3السياسة المالية والنقدية لالقتصاد األمريكي خالل أزمة الرهن العقاري
إن االقتصاد األمريكي مبين على االقرتاض فالناس متول استهالكها من السلع واخلدمات عن طريق االئتمان
ورمبا األغلبية تنفق أكثر من دخوهلا واملستثمر يسعى إىل االقرتاض لتنفيذ مشاريعه وإذا ما عطل النظام التمويلي فإنه
قد يكون بسبب تعطل بعض أجزائه كنظام االئتمان أو البنوك ...وقد تعود األسباب إما إىل سياسات اقتصادية
خاطئة أو إىل سوء يف الرقابة والقواعد والضوابط ،أو إىل خلل يف تسعري األصول بسبب الغموض ،أو بسبب ندرة
املعلومات أو صعوبة فهمها ،أو لكوهنا واضحة للبعض وليست كذلك لآلخرين ،أو بسبب اختالل نظام احلوافز
للمقرض واملقرتض ،وكلها تؤدي باألفراد واملؤسسات إىل اختاذ قرارات غري صحيحة إما يف االنفاق أو االدخار أو
17
االستثمار...
ويرى البعض أن تفسري تدهور النظام املايل األمريكي ال خيتلف عنه قبل مئات األعوام ،حيث تبدأ املشكلة
برتاكمات نقدية هائلة تؤدي إىل ازدهار ليتبعه اهنيار ،ويف أزمة الرهن العقاري بدأت املشكلة يف سوق العقار ،مث
امتدت إىل بقية أجزاء القطاع التمويلي يف الواليات املتحدة مث إىل بقية أجزاء العامل ،حيث يعود سبب األزمة إىل
خطأ يف السياسة النقدية (سياسة نقدية توسعية) .ويكمن اخلطأ يف السياسة النقدية يف تذبذب أو عدم استقرار
السياسة وتغريها بشكل مفاجئ بني فرتة وأخرى خالل مدة طويلة استمرت عدة سنوات ،ويقصد هنا رفع وخفض
أسعار الفائدة بشكل مفاجئ ومتكرر .إن التغري يف سعر الفائدة صعوداً ونزوالً بشكل مفاجئ ليس أمراً سليماً،
باإلضافة إىل ذلك لوحظ أن أسعار الفائدة اخنفضت كثريا بشكل مل يكن متوقعاً أو مفهوماً يف الفرتة من  9111إىل
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 .9112إن االخنفاض الشديد يف سعر الفائد ة يعين سياسة نقدية توسعية وهذا التوسع يف النقد يؤدي يف هناية
نصيبا كبرياً منه.
املطاف إىل تضخم نقدي إما بشكل عام وإما يف أسواق معينة ،وقد نال سوق العقار ً
وقد اعتمدت يف أعقاب األزمة املالية سياسات مالية ونقدية ملطفة للتخفيف من صدمة االقتصاد الوطين،
ففي شهر يوليو  9101مت سن إصالحات دود فرانك* التنظيمية للتقليل من فرصة تكرار الصدمة (قانون دود فرانك
إلصالح وول سرتيت ومحاية املستهلك) ،وقد أشار الرئيس األمريكي إىل وقع ردود فعل هذه االصالحات يف القانون
18

االحتادي الصادر يف يوليو  9101كرد فعل على الكساد الكبري ،إذ أهنا جلبت أهم تغيريات التنظيم املايل يف
الواليات املتحدة منذ االصالح التنظيمي الذي أعقب الكساد الكبري  0290-0292وكذلك إجراء تغيريات يف
البيئة التنظيمية املالية األمريكية اليت تؤثر على مجيع وكاالت الرقابة املالية االحتادية وعلى كل جزء من صناعة اخلدمات
املالية يف البالد.
غري أن السياسات اليت سادت خالل فرتة ما بعد األزمة -التقشف املايل والتيسري الكمي* من قِبَل البنوك
املركزية الكربى -مل تقدم إال القليل من الدعم لتحفيز استهالك األسر ،واالستثمار ،والنمو .بل على العكس من
ذلك ،كانت هذه السياسات متيل إىل جعل األمور أشد سوءاً.ففي الواليات املتحدة ،مل ينجح التيسري الكمي يف
19

تعزيز االستهالك واالستثمار ،وهو ما يرجع جزئياً إىل حقيقة مفادها أن أغلب السيولة اإلضافية عادت إىل خزائن
البنوك املركزية يف هيئة احتياطيات فائضة.ومع اقرتاب القطاع املايل يف الواليات املتحدة من حافة االهنيار ،قدم قانون
االستقرار االقتصادي للطوارئ عام  9110التاريخ ِ
الفعلي لدفع الفائدة على االحتياطيات لثالث سنوات ،إىل األول

من أكتوبر  .9110ونتيجة هلذا ،سجلت االحتياطيات الفائضة اليت حيتفظ هبا جملس االحتياطي االحتادي
ارتفا ًعا كبرياً ،من متوسط  911مليار دوالر خالل الفرتة  9110-9111إىل  0.1تريليون دوالر خالل الفرتة
 .9102-9112واختارت املؤسسات املالية االحتفاظ بأمواهلا لدى االحتياطي االحتادي بدالً من إقراض االقتصاد
احلقيقي ،وكسب ما يقرب من ثالثني مليار دوالر -خالية من املخاطر متاماً -خالل السنوات اخلمس املاضية.والواقع
أن هذا يرقى إىل إعانة دعم سخية -ومسترتة إىل حد كبري -مقدمة من االحتياطي االحتادي إىل القطاع املايل.
إن احلوافز الضارة للقطاع املايل كانت سبباً يف عدم حتقق الفائدة املرجوة من أسعار الفائدة املنخفضة.وألن
التيسري الكمي جنح يف اإلبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى أقرب إىل ِ
الصفر ملا يقرب من سبع سنوات ،فكان من

الواجب أن يشجع احلكومات يف البلدان املتقدمة على االقرتاض واالستثمار يف البنية األساسية والتعليم والقطاعات
االجتماعية.وكانت زيادة التحويالت االجتماعية خالل فرتة ما بعد األزمة لتعمل على تعزيز الطلب الكلي وجعل
20
أمناط االستهالك أكثر سالسة.
.2.3تقييم السياسات المالية والنقدية خالل وبعد أزمة الرهن العقاري
يُظ ِهر تقرير األمم املتحدة بوضوح أن االستثمار اخلاص يف خمتلف بلدان العامل املتقدم مل يسجل النمو الذي

كان املرء ليتوقعه ،نظراً ألسعار الفائدة الشديدة االخنفاض .ففي  01اقتصاداً من أكرب عشرين اقتصاداً متقدما ،ظل
منو االستثمار يف فرتة ما بعد عام  9110أقل مما كان عليه قبل اندالع األزمة؛ كما شهدت مخسة اقتصادات منها
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اخنفاضاً يف االستثمار خالل الفرتة .9102-9101وعلى املستوى العاملي ،سجلت سندات الدين الصادرة عن
شركات غري مالية -واليت من املفرتض أن تنفذ استثمارات ثابتة -زيادة كبرية خالل الفرتة نفسها.
ومبا يتماشى مع أدلة أخرى ،فإن هذا يعين ضمناً أن العديد من الشركات غري املالية اقرتضت ،مستفيدة من
أسعار الفائدة املنخفضة .لكن بدالً من االستثمار ،استخدمت هذه الشركات األموال املقرتضة إلعادة شراء أسهمها
أو شراء أصول مالية أخرى .وبالتايل فقد تسبب التيسري الكمي يف حتفيز زيادات حادة يف مستويات االستدانة،
والقيمة السوقية ،ورحبية القطاع املايل.ومل يَ ُعد أي من هذا بفائدة تُذ َكر على االقتصاد احلقيقي.

21

يف حني حققت أسعار الفائدة الشديدة االخنفاض القليل من الفوائد بالنسبة للبلدان املتقدمة ،فإهنا فرضت
تكاليف كبرية على اقتصاديات األسواق النامية والناشئة.وكانت النتيجة غري املقصودة -واليت مل تكن غري متوقعة رغم
ذلك -للتيسري الكمي ،الزيادات احلادة يف تدفقات رأس املال عرب احلدود .فقد زاد إمجايل تدفقات رأس املال إىل
البلدان النامية من حنو عشرين مليار دوالر يف عام  9110إىل أكثر من ستمئة مليار دوالر يف عام .9101يف ذلك
الوقت ،كانت العديد من األسواق الناشئة تواجه صعوبة يف إدارة االرتفاع املفاجئ يف تدفقات رأس املال ،وقد ذهب
القليل من هذه التدفقات إىل االستثمار الثابت.والواقع أن منو االستثمار يف الدول النامية تباطأ بشكل كبري خالل
فرتة ما بعد األزمة .وهذا العام ،من املتوقع أن تسجل البلدان النامية جمتمعة أول صايف تدفق لرأس املال إىل اخلارج
منذ عام  ،9111مبجموع  102مليار دوالر.
وال تقوم السياسة النقدية وال القطاع املايل مبا ينبغي هلما القيام به .ويبدو أن تدفق السيولة ذهب على حنو
غري متناسب حنو خلق ثروات مالية وتضخيم فقاعات األصول ،بدالً من تعزيز االقتصاد احلقيقي.ورغم االحندارات
احلادة يف أسعار األسهم يف خمتلف أحناء العامل ،فإن القيمة الرأمسالية للسوق كحصة من الناتج احمللي اإلمجايل تظل
مرتفعة .وهناك سياسات أخرى حتمل الوعد باستعادة النمو املستدام والشامل ،وهي تبدأ بإعادة كتابة قواعد اقتصاد
السوق لضمان قدر أكرب من املساواة ،واملزيد من ِ
الفكر الطويل األجل ،وكبح ِمجاح السوق املالية من خالل التنظيم
الفعال وبنية احلوافز املناسبة.لكن األمر يستلزم أيضاً زيادات كبرية يف االستثمار العام يف البنية األساسية والتعليم
ّ
والتكنولوجيا .وكل هذا حيتاج إىل التمويل على األقل جزئيا من خالل فرض ضرائب بيئية ،مبا يف ذلك ضرائب
الكربون ،والضرائب على االحتكار وغري ذلك من السلوكيات الريعية اليت أصبحت منتشرة يف اقتصاد السوق ،واليت
تساهم بشكل كبري يف توسيع فجوة التفاوت وإبطاء النمو.
وقد برزت السياسة املالية واالنفاق احلكومي كإحدى الوسائل اهلامة اليت جلأت إليها الدول العربية ملواجهة
األزمة رغم حمدودية احليز املايل لعدد كبري من هذه الدول ،ولعل السبب يف االهتمام بدور سياسة االنفاق الكلي
22

يكمن يف قدرة األدوات املالية يف التأثري املباشر والسريع نسبياً على مستويات الطلب الكلي وانعكاسات ذلك على
النمو االقتصادي والعمالة ،مقارنة بالسياسة التمويلية والنقدية واليت تؤثر على الناتج والطلب بطريقة غري مباشرة قد
تأخذ بعض الوقت لتحقيق أهدافها .حيث جلأ الكثري من الدول العربية إىل تطبيق سياسة مالية توسعية تركز يف
04
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األساس على زيادة االنفاق احلكومي من أجل دعم الطلب الكلي لتعزيز االنتاج والنمو االقتصادي يف ظل تقلص
السيولة والتمويل ،خالفاً للتوقعات بأن يكون هناك اجتاه إلعادة بناء األرصدة واالحتياطات بدالًمن التوسع يف
االنفاق احلكومي يف ضوء القيود املالية اليت فرضتها األزمة .وتعكس السياسة املالية املتبعة خالل األزمة احليز املايل
املتاح لدى هذه الدول للتوسع يف االنفاق احلكومي حيث زاد االنفاق العام كنسبة من الناتج احمللي االمجايل يف عام
 9112مقارنة بعام  9110ب شكل كبري يف الدول اليت تتمتع بأرصدة واحتياطات كبرية مثل الكويت وليبيا
والسعودية وقطر والبحرين واالمارات اليت سجلت نسب زيادة يف االنفاق العام الفعلي بلغت  % 21.2و %22.1
و  %99.1و %91و 19.5%و 12.8%على التوايل بينما ارتفع بنسب أقل يف مصر واألردن ولبنان وسورية
واملغرب وتونس مسجال نسب زيادة سنوية أقل من  ،%1.2من جانب آخر آثر عدد من الدول العربية أن يتبع
سياسة مالية متحفظة تضمنت انكماشا يف االنفاق العام يف عام .9112

23

.5الخاتمة
تعترب األزمات املالية من أكثر الظواهر االقتصادية خطراً على االقتصاديات الناشئة واملتقدمة على حد سواء ،حيث
تأيت هذه األزمات بصفة دورية ومستمرة مما ينتج عنها آثار حادة وخطرية هتدد االستقرار االقتصادي للدول ،وغالباً
ما تؤدي إىل ركود أو انكماش اقتصادي حاد وخطري ،لذلك فإن أغلب الدول تعمل على اجياد أفضل الطرق لتحقيق
االستقرار االقتصادي وذلك من خالل وضع أسس ومبادئ سليمة لسياساهتا املالية والنقدية ،غري أن تزايد حدوث
األزمات املالية يف الفرتة األخرية وخاصة ما مر به العامل من خالل أكرب األزمات اليت عرفها التاريخ وهي أزمة الرهن
العقاري تطلب إعادة النظر يف السياسات املالية والنقدية للدول املعنية من أجل تسيري أفضل القتصادياهتا.
ومن خالل ما سبق ميكن التوصل للنتائج اآلتية:
 ضرورة تكثيف اجلهود من طرف احلكومات والبنوك املركزية من أجل وضع سياسات مالية ونقدية كفأة تعملبشكل متناسق للحفاظ على االستقرار االقتصادي وجتنب حدوث األزمات املالية؛
 العمل على استخدام السياسة املزدوجة (املالية والنقدية معاً) حىت ال يكون أي تعارض بينهما من أجلحتقيق وسيلة فعالة لالستقرار االقتصادي؛
 من أجل معاجلة آثار األزمة وختطيها يستلزم تطبيق سياسات مالية ونقدية مضبوطة حتمل يف ثناياها الظروفاخلاصة هلذه األزمة.
.6الهوامش والمراجع:
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1إبراهيم أبو العال وآخرون ،األزمة المالية العالمية أسباب وحلول من منظور إسالمي ،مركز النشر العلمي ،جدة ،الطبعة األوىل،
 ،9112ص.02 :
2

Mark Jickling, Containing Financial Crisis, CRS Report For Congress, Order Code RL 34412,
24 November 2008, P: 1.
3
Barry Jhonston & Jingque Chai And Liliana Scumacher, Assessing Financial System
Vulnerability, International Monetary Found, Working Paper Wp/ 00/ 76, April 2000, P: 8.

4كمال رزيق وعبد السالم عقون ،سياسات إدارة األزمة المالية العالمية ،مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل ،األردن،
 ،9100ص ص.99 ،99 :

5دراوسي مسعود ،السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن االقتصادي حالة الجزائر ،2113-1991 :رسالة دكتوراه غري
منشورة ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،قسم العلوم االقتصادية ،جامعة اجلزائر ،9111/9112 ،ص.12 :
6نفس املرجع السابق ،ص ص.00 ،12 :
7نفس املرجع السابق ،ص ص.09 ،09 :

 8أمحد أبوبكر علي بدوي ،الحوافز المالية والنقدية في الدول العربية إبان األزمة المالية العالمية وانعكاساتها على جهود
اإلصالح المالي ،دراسات اقتصادية ،صندوق النقد العريب ،أبوظيب ،9101 ،ص.2 :

9عبد املطلب عبد احلميد ،الديون المصرفية المتعثرة واألزمة المالية المصرفية العالمية (أزمة الرهن العقاري األمريكية) ،الدار
اجلامعية ،االسكندرية ،9112 ،ص.022 :
10نفس املرجع السابق ،ص.022 :
11نفس املرجع السابق ،ص.022 :

 12شيماء مجال جماهد شحاته ،التأثيرات السلبية لألزمة المالية وآلية معالجتها ،حبث متاح على

املوقع:

http://www.f-law.net/law/threads/37170

13نفس املرجع السابق.
14نفس املرجع السابق

15هبة حممود الطنطاوي الباز ،األزمات المالية المعاصرة (األسباب ،العالج ،الدروس المستفادة ) (دراسة مقارنة) ،رسالة مقدمة
للحصول على درجة دكتوراه يف االقتصاد ،كلية التجارة ،قسم االقتصاد ،غري منشورة ،جامعة عني مشس ،مصر ،9110 ،ص.92 :

 16العقون نادية ،العولمة االقتصادية واالزمات المالية :الوقاية والعالج دراسة ألزمة ارهن العقاري في الواليات المتحدة
األمريكية ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،قسم العلوم االقتصادية ،جامعة باتنة،

 ،9109/9109ص911 :

17وشاح رزاق ،األزمة المالية الحالية ،املعهد العريب للتخطيط ،الكويت ،ص.9 :
18نفس املرجع السابق ،ص ص.91 ،02 :
*صدر قانون دود فرانك سنة  9101هبدف جتنب األزمات املالية ،وأطلق من قبل جلنة التداول بالسلع اآلجلة األمريكية يف تبعات
األزمة املالية ،ويهدف هذا القانون إىل محاية املستهلك من التصرفات اخلطرة واالستغالل واخلسارة املالية ،جلعل النظام املايل أكثر
شفافية ومسؤولية ومنع املؤسسات من أن تكون أكرب من أن حتكم.
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 19سناء عبد القادر مصطفى ،األزمات االقتصادية العالمية بين النظرية وتطبيقات السياسات االقتصادية،ص ،1:متاح على
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2015/12/Sanaa-Mustafaاملوقع:
International-Economic-Crises-final-editing.pdf

* التيسري الكمي هو سياسة نقدية غري تقليدية تستخدمها البنوك املركزية لتنشيط االقتصاد الوطين عندما تصبح السياسة النقدية
التقليدية غري فعالة ،حيث يشرتي البنك املركزي األصول املالية لزيادة كمية األموال احملددة مقدماً يف االقتصاد.

20جوزيف ستيغليتز ومحيد رشيد ،أسباب تعثر االقتصاد األمريكي منذ األزمة المالية ،متاح على املوقع:
http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2016/2/10

21نفس املرجع السابق.
22نفس املرجع السابق.
 23أمحد أبوبكر علي بدوي ،مرجع سابق ،ص ص.09 ،00 :
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الكلمات المفتاحية

الملخص

مقومات السياحية
العربية؛حركة السياحة
العربية؛ عائدات
السياحة العربية؛
مؤشر التنافسية
السياحية؛ املسامهة
.اإلقتصادية للسياحة

متتلك الدول العربية إمكانيات سياحية كفيلة بأن جتعلها من أهم الوجهات السياحية على املستوى
 ومن خالل هذا البحث حاولنا إبراز هذه اإلمكانيات السياحية واملعوقات اليت تقف يف سبيل،العاملي
 ودورها يف تطوير حركة السياحة العربية سواء من حيث التدفقات البشرية (عدد السياح) أو النقدية،إستغالهلا
 وبينت. باإلضافة إىل مسامهتها يف توفري فرص العمل وزيادة الدخل الوطين للدول العربية،)(عائدات السياحة
نتائج الدراسة أن حجم التدفقات البشرية والنقدية للسياحة العربية تشكل نسبة ضئيلة من السياحة العاملية
 إىل جانب وجود تباين يف القدرة التنافسية السياحية بني الدول العربية وتفاوت من.مقارنة باألقاليم األخرى
 كما،حيث األمهية اإلقتصادية سواء من خالل املسامهة يف العمالة أو الصادرات أو الناتج احمللي اإلمجايل
تضمنت الدراسة جمموعة من االقرتاحات اليت ميكن إتباعها حىت حتظى السياحة العربية مبكانة هامة يف تنمية
.ًالدول العربية إقتصادياً وإجتماعيا
Abstract

Keywords

The Arab countries have tourist potential to make them one of the most important
destinations at the global level. Through this research, we have tried to highlight the
tourism potential and impediments to its exploitation and its role in the development of
the Arab Tourism movement, both in terms human flows (number of tourists) or cash
(tourism receipts), in addition to their contribution to job creation and increased
national income of the Arab States. The results of the study indicated that the volume
of human and monetary flows of Arab tourism accounted for a small proportion of
world tourism compared to other regions. In addition, there is a disparity in tourism
competitiveness between the Arab States and differences in economic importance,
whether through contribution to employment, exports or gross domestic product
(GDP). The study also contained a set of proposals that could be followed so that Arab
tourism could have an important place in the economic and social development of Arab
States.

Arab tourist
attractions;
Arab tourism
movement;
Arab tourism
revenues;
tourism
competitiveness
Index ; tourism
economic
contribution.
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 . 1مقدمة:
شهد الربع األخري من القرن املاضي تغريات إقتصادية وإجتماعية رافقت التقدم التكنولوجي يف كافة اجملاالت،
مما أدى إىل تطور احلركة السياحية على املستوى العاملي ،إذ تشري إحصاءات املنظمة العاملية للسياحة إىل تضاعف
عدد السياح الوافدين إىل أكثر من  41مرة خالل  65سنة املاضية ،وذلك نتيجة الرتفاع مستوى رفاهية الفرد يف
الدول املتقدمة ،وإزدياد أوقات الفراغ مدفوعة األجر ،وتقدم وسائل النقل واملواصالت ،واخنفاض تكاليف النقل ،مما
ساهم يف تطوير وتنمية صناعة السياحة وإستغالل اإلمكانيات السياحية املتوفرة يف البلدان األقل منواً كخيار فعال
لتحقيق التنمية االقتصادية ،بناءاً على فرضية األدب االقتصادي القائلة بنمو يقوده التصدير Export-led

 Hypothesisللسلع غري املنظورة "السياحة".
وقد أصبحت السياحة الدولية لدى الكثري من الدول ،أحد أهم النشاطات االقتصادية ومصدرا هاماً من
مصادر عوائدها من العمالت األجنبية وفرص العمل .لذلك ما فتئت السياحة حتظى باهتمام كبري يف إسرتتيجيات
التنمية لدى العديد من الدول ،خاصة منها األقل منواً يف اجملاالت التكنولوجية والصناعية .ويف الوطن العريب تأيت
أولويات السياحة من خالل إفتقار أكثر الدول العربية للقاعدة الصناعية أو الزراعية املنافسة يف ضوء عصر
االندماجات والتكتالت الدولية ،إضافة إىل العوملة اليت جاءت يف وقت مل حتقق الدول العربية نتائج تذكر يف طريق
الوحدة االقتصادية العربية.
على الرغم من كل األمهية اليت يلقاها قطاع السياحة عاملياً ويدل على ذلك األرقام الكبرية لعدد السياح
والعائدات السياحية ،اال أهنا ال تعطي هبذا الثقل من االهتمام يف الوطن العريب على الرغم من امتالكه املقومات
السياحية اليت متكنه من أن يكون طرفاً مؤثراً يف السياحة العاملية .ويف هذا السياق سنتطرق هنا اىل خصائص وأداء

القطاع السياحي العريب من خالل دراسة منو وحجم السياحة العربية ،باالضافة اىل تقييم تنافسية هذا القطاع بالدول
العربية ،وأخرياً أمهية هذا القطاع يف إقتصاديات الدول العربية.

 1.1إشكالية البحث :من خالل ما مت عرضه ترتسخ لدينا إشكالية هذا البحث على النحو التايل:

ما هو واقع السياحة في الدول العربية وما مدى مساهمتها في إقتصاديات هذه الدول؟
 2. 1فرضيات البحث :ولإلجابة على هذا نقرتح الفرضيات التالية:

* يشكل الوطن العريب مقصداً سياحياً هاماً ملا ميلكه من مقومات طبيعية وتارخيية كبرية.
* إن نصيب الدول العربية من حجم حركة صناعة السياحة العاملية حمدود جداً.

* أن السياحة البينية بني األقطار العربية تشكل نسبة متواضعة نسبة إىل السياحة البعيدة.
* يلعب قطاع السياحة يف الدول العربية دوراً هاماً يف إقتصادياهتا.
 3. 1أهداف البحث :نسعى من خالل هذا البحث إىل حتقيق مجلة من أهداف منها:
* إبراز مقومات السياحة يف املنطقة العربية واليت جتعلها من الوجهات السياحية األكثر جذباً للسياح يف حالة ما إذا
مت إستغالهلا بشكل أمثل.
* إبراز املعوقات اليت تقف يف طريق تنمية السياحة العربية.
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* دراسة واقع السياحة العربية البينية والدولية من خالل حتليل املؤشرين التقليديني لقياس السياحة ،أي عدد السياح
الوافدين والعائدات املتأتية من هذه احلركة السياحية.
* اإلطالع على مسامهة هذا القطاع يف إقتصاديات الدول العربية من حيث الصادرات والناتج احمللي اإلمجايل
والتشغيل.
 4. 1منهج البحث :من أجل مناقشة هذا البحث سيتم اإلعتماد على املنهج اإلستنباطي بأداتيه الوصف والتحليل
من أجل املقارنة وحتليل املعطيات الكمية اليت مت احلصول عليها من تقارير منظمة السياحة العاملية واجمللس العاملي
للسياحة والسفر ومنظمة السياحة العربية وجامعة الدول العربية ،فيما يتعلق بالتدفقات النقدية والبشرية للسياحة
العربية ،وكذا األمهية االقتصادية للقطاع السياحي العريب.
 .2مقومات وتحديات السياحة العربية
ونستعرض هنا أهم املقومات السياحة يف الوطن العريب والتحديات اليت تواجهها.
 1.2مقومات السياحة العربية:
حيتل الوطن العريب موقعاً جغرافياً ميتاز خبصائص جيواسرتاتيجية وجيواقتصادية متميزة ،جعلت منه إقليمياً
مركزياً ضمن احمليطني اإلقليمي والدويل ،وحمط أنظار القوى العظمى القدمية واحلديثة إلقامة العالقات معه .فهو يقع
بني دائري عرض  °9جنوباً و °5175مشاالً وبني خطي طول  °60شرقاً و °71غرباً ماعدا دولة جزر القمر اليت
تقع عند دائرة عرض  ،79يبلغ امتداده من الشرق إىل الغرب 6000كم ومن الشمال إىل اجلنوب 4000كم
(الفاعوري ،9070 ،صفحة .)77
قسمني كبريين مها دول اجلناح اآلسيوي وتشمل العراق وسوريا ولبنان واألردن
وتقسم دول الوطن العريب إىل ّ
ّ
وفلسطني ،اليمن ودول جملس التّعاون اخلليجي الست وهي اململكة العربية السعودية ،سلطنة عمان ،اإلمارات العربية
املتحدة ،قطر والبحرين والكويت .ودول اجلناح اإلفريقي وتشمل مصر والسودان ،جيبويت والصومال وجزر القمر،
ودول املغرب العريب وتضم ليبيا وتونس ،اجلزائر واملغرب وموريتانيا (عيانة ،9001 ،الصفحات .)75-79
وتبلغ مساحة الوطن العريب حنو  74مليون كم 9حبجم سكان يقدر بـ  5.2.4مليون نسمة سنة ،9075
تصل فيه نسبة مساحة جناح الوطن العريب اآلسيوي حنو  %95من إمجايل مساحته ،يف حني تصل نسبة مساحة
9
جناح الوطن العريب اإلفريقي  %11من جممل مساحته ،وبذلك حيتل املرتبة الثانية عاملياً بعد روسيا بـ  71.7كم
متفوقاً على كل من كندا والصني والواليات املتحدة األمريكية والربازيل (لطفي ،9077 ،صفحة  )94وهذا ما
يوضحه اجلدول التايل:
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الجدول  :01ترتيب مساحة الوطن العربي بالنسبة لمساحة عدد من دول العالم
الرتبة
المساحة (مليون
المساحة (مليون كم )2الرتبة الدولة
الدولة
كم)2
4
2.6
7
71.7
الصين
روسيا االتحادية
5
2.4
9
74
الو.م.أ
الوطن العربي
6
..5
5
70
البرازيل
كندا
المصدر :عبد الفتاح لطفي عبد اهلل ،جغرافية الوطن العربي ،مرجع سبق ذكره ،ص .94

ويعد الوطن العريب مكاناً جاذباً للسياح من مجيع أحناء العامل وذلك المتداده الشاسع يف الشرق األوسط
مهمة ،كونه مهد للحضارات القدمية كاحلضارة الفرعونية يف واد النيل وحضارة آشور
والحتوائه على معامل حضارية ّ
وبابل يف أراضي الرافدين واحلضارة الفينيقية يف بالد الشام .وقبل حنو  4000سنة وحىت احلرب العاملية األوىل،
سيطرت على أجزاء الوطن العريب بدرجات متفاوتة سلسلة من اإلمرباطوريات القدمية كالبابلية ،واألشورية ،والفارسية،
والرومانية ،والبيزنطية ،واألموية ،والعباسية ،والعثمانية ،واألوروبية .كما تعرض الوطن العريب لغزوات وخضع لسيطرة
إمرباطوريات أخرى كاآلرامية ،والفنيقية ،والنبطية (لطفي ،9077 ،صفحة .)91
كل هذا جعل الدول العربية متلك ما يقارب نصف أثار العامل وتضم العديد من املواقع املدرجة على قائمة
الرتاث العاملي وفقاً ملنظمة اليونسكو ،فهي حتتوي على أكثر من  66معلماً وموقعاً تراثياً عربياً صنفوا معظمهم
بالرتاث الثقايف ما عدا القلة منهم صنفت بالرتاث الطبيعي كاحلديقة الوطنية (أشكل) يف تونس ووادي حيتان يف
مصر والوادي املقدس وغابة أرز الرب يف لبنان أو املختلط كاملوقع الرتاثي تسايل ناجري يف اجلزائر على قائمة الرتاث
العاملي.
الجدول  :02عدد المواقع األثرية في الدول العربية حسب تصنيف اليونسكو
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الدولة والعدد

المواقع األثرية

نوع التراث

تاريخ إدراجها

السعودية ()2

مدائن صاحل ،الدرعية

ثقايف

9077 ،900.

األردن ()3

البرتاء ،قصر عمرة ،أم الرصاص

ثقايف

9004 ،72.5

اإلمارات ()1

مواقع العني الثقافية ( حفيت ،هيلي ،بدع بنت سعود،
مناطق الواحات)

ثقايف

9077

البحرين ()2

قلعة البحرين ،مرفأ قدمي وعاصمة دملون

ثقايف

9079 ،9005

تونس ()8

مدرج اجلم ،مدينة تونس ،موقع قرطاج
احلديقة الوطنية
مدينة كركوان البونيقية ،القريوان ،مدينة سوسة ،دقة

ثقايف
طبيعي
ثقايف

7212
72.0
،72.. ،72.5
7221

الجزائر ()7

قلعة بين محاد ،وادي ميزاب ،مدينة مجيلة ،تيمقاد ،تيبازة
تاسيلي ناجري ،القصبة

ثقايف
خمتلط ،ثقايف

72.9 ،72.0
7229 ،72.9
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عمان ()4

قلعة هبالء ،بات واخلطم ،أرض اللبان ،األفالج

ثقايف

،72.. ،72.1
9006 ،9000

العراق ()3

مدينة احلضر ،أشور (قلعة شرقاط) ،مدينة سامراء

ثقايف

،9005 ،72.5
9001

السودان ()3

جبل بركل وجزء من إقليم نبته ،املواقع األثرية يف جزيرة
مروي

ثقايف

9077 ،9005

سوريا ()6

مدينة دمشق القدمية ،مدينة بصرى القدمية
جزء من باملريا (مدينة تدمر) ،مدينة حلب القدمية
قلعة صالح الدين ،القرى القدمية يف مشال سوريا

ثقايف

72.0 ،7212
72.6 ،72.0
9077 ،9006

لبنان ()5

عنجر ،بعلبك ،بيبلوس ،صور ،قاديشا (الوادي املقدس)

ثقايف

722. ،72.4

ليبيا ()5

املوقع األثري سريين ،مدينة لبدة األثرية ،املوقع األثري
صرباتة ،جبال أكاكوس الصخرية ،البلدة القدمية غدامس

ثقايف

72.9
72.6 ،72.5

مصر ()7

أبو مينا ،طيبة القدمية مع املدافن ،القاهرة التارخيية
ممفيس ومقربهتا  ،اآلثار النوبية
منطقة سانت كاترين ،وادي حيتان

ثقايف
طبيعي
ثقايف

7212
7212
9005 ،9009

المغرب ()8

مدينة فاس ،مدينة مراكش ،قصر أيت بنت حدو
مدينة مكناس التارخيية ،املوقع األثري فولوبليس
مدينة تطوان ،مدينة الصويرة
مدينة مازاكان الربتغالية (اجلديدة)

اليمن ()4

اجلدران القدمية من شبام ،مدينة صنعاء القدمية
مدينة زبيد التارخيية ،أرخبيل سقرطي

ثقايف

ثقايف
ثقايف ،طبيعي

،72.5 ،72.7
72.1
7226،7221
9007 ،7221
9004
72.6 ،72.9
900. ،7225

Source: UNESCO, Word Heritage list, URL: http://whc.unesco.org/en/list/&order=country,
consulted: 10/12/2018.

كما توجد العديد من املعامل السياحية الدينية يف الوطن العريب اليت تزيد من أمهيتها احلضارية منها املسجد
احلرام واملسجد النبوي يف السعودية ،املسجد األقصى يف فلسطني ،جامعة األزهر يف مصر ،جامع بين أمية الكبري يف
سوريا ،جامعة القروين ومسجد احلسن الثاين يف املغرب  ،جامع االمام األعظم يف العراق واجلامع الكبري يف مسراء
العراق ،جامع عقبة بن نافع يف القريوان بتونس،جامع الزيتونة يف تونس ،مسجد الشيخ زايد يف أبو ظيب بدولة
االمارات العربية (شياد ،9074 ،صفحة .)62
وحتتوي الدول العربية العديد من املتاحف اليت تضم القطع األثرية واللوحات الفنية القدمية وألوان الثقافية
والعلوم والفنون مثل املتحف الروماين اليوناين باالسكندرية ،متحف الرتاث االنساين بالسعودية ،املتحف األثري
الوطين ببريوت ،املتحف األثري الشعيب بالكويت ،املتحف األثري الوطين بتونس ،متحف مراكش الوطين باملغرب،
مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG
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متحف الفنون اجلميلة باألردن (ابراهيم ،9075 ،صفحة  )729وغريها من املتاحف العربية اليت جتذب اليها عدد
كبري من السيّاح سنوياً ،واجلدول التايل يظهر لنا عدد الزائريني للمتاحف واألماكن األثرية يف بعض الدول العربية
لسنوات متفرقة.
الجدول  :33عدد الزائريين للمتاحف واألماكن األثرية في بعض الدول العربية لسنوات متفرقة
العدد
الدولة
العدد
الدولة
475 .90
57 500 000
قطر ()2315
مصر ()2314
247 719
7.4 .2.
عمان ()2315
فلسطين ()2315
965 299
9 411 061
البحرين ()2314
األردن ()2313
.. 704
241 47.
الكويت ()2315
لبنان ()2313
756 112
666 .22
اليمن ()2312
تونس ()2311
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كما حتتوي الدول العربية على طاقة فندقية تتباين فيما بينها بشكل كبري ،حيث تزداد عدد الفنادق عن
األلف فندق يف كل من املغرب ( ،)3006اجلزائر ( ،)1185مصر ( ،)1124السعودية ( ،)1098يف حني
تقتصر على  2.فندق يف قطر و .4فندق يف الكويت.
لكن توزيع عدد الفنادق حسب فئاهتا يظهر بعداً آخر ،فهو خيتلف بشكل كبري وفقاً للوضع االقتصادي
للدولة وطبيعة السياح الوافدين اليها .جند مثالً أن الفنادق من فئة النجمتني والثالث جنوم نسبتها  %61.4من
الطاقة الفندقية يف السعودية وهو ما يتناسب مع طبيعة السياح القادمني اليها من حيث كوهنا يف معظمها سياحة
دينية على شكل أفواج كبرية وخالل فرتات حمددة حيث حترص على ختفيض تكلفة االقامة قدر االمكان .كما جند
أن أكثر من  %60من الطاقة الفندقية باجلزائر واملغرب يصنف يف فئة أخرى واليت تتضمن املنتجعات والشاليهات
وبيوت الشباب وهو أيضا ما يتناسب مع كون معظم السياح الزائرين هلما من أوروبا والذين يقصدوهنما لقضاء
العطالت على السواحل .كما ترتفع هذه النسبة أيضاً يف كل من تونس واألردن ومصر ،فيما ترتفع نسبة الفنادق
املصنفة ضمن فئة مخس جنوم يف االمارات العربية واجلدول التايل يبني ذلك:
الجدول  :34توزيع الطاقة الفندقية حسب فئات التصنيف لبعض الدول العربية سنة 2315
فئة الفنادق ()%
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إجمالي عدد الفنادق

الدول العربية

*****

****

***

**

*

أخرى

المغرب

3.2

7.8

8.6

8.4

8.5

63.5

3 006

الجزائر

0.7

0.5

3.3

3.9

12.6

79.1

1 185

مصر

11.5

10.5

14.2

10.9

5.5

47.4

1 124

السعودية

7.7

4.3

20.5

20.0

47.4

-

1 098

تونس

6.3

17.6

19.6

15.6

8.5

32.3

848

األردن

6

5.6

70

77.9

70..

56.9

55.

االمارات

41.5

26.0

16.4

8.5

7.5

-
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لبنان

3.9

14.2

23.7

34.5

23.9

-

544

عمان

3.5

7.2

8.5

22.3

58.5

-

318

البحرين

14.4

45.0

29.7

9.0

1.8

-

111

قطر

39.8

23.5

28.6

6.1

2.0

-

98

الكويت

10.7

11.9

13.1

6.0

2.4

56.0

84
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 2.2تحديات السياحة العربية:
رغم كل ما تتمتع به معظم الدول العربية من ميزة نسبية من حيث جذب السياح ،السيما من حيث مواقع
السياحة الثقافية وأسعارها املنخفضة ،ال يزال نصيبها من السياحة العاملية أدىن بكثري من إمكانياهتا ،بعبارة أخرى ال
يزال هناك العديد من املعوقات اليت تقف حجرة عثرة أمام تنمية هذا القطاع احليوي يف تلك البلدان وعلى رأسها
تردي الظروف األمنية اليت تعد شريان احلياة هلذا القطاع .وميكن عرض أهم تلك املعوقات على النحو اآليت
(االسالمية ،900. ،الصفحات :)96-95
* نقص المهارة الفنية وضعف النشاط الترويجي :على الرغم من توفر الوعي والدراية باألمهية االقتصادية اليت
تكتسيها السياح ة كصناعة وما هلا من أثر اجيايب كمصدر لضخ العمالت األجنبية وخللق فرص العمل ،فانه يف الكثري
من احلاالت يوجد نقص يف املعرفة السياحية والكوادر املتخصصة .ومما يعرقل الوضع هو غياب أو ضعف الدعاية
والنشاط الرتوجيي للسياحة يف خمتلف وسائل اإلعالم نتيجة لنقص نظم االتصاالت وحمدودية اخلدمات التكنولوجية
املتوفرة.
* نقص البنى األساسية السياحية  :تفتقر الكثري من البلدان العربية إىل البىن األساسية الالزمة إلرساء وتطوير قطاع
سياحي مستدام ،واليت من أمهها الفنادق وخدمات اإليواء والنقل واالتصاالت واالستعالمات ،مما يصعب معه اإليفاء
باملعايري الدولية للمنشآت واخلدمات اليت حيتاجها السائح.
* نقص االستثمارات السياحية  :بينما يعترب االستثمار يف اخلدمات أحد النشاطات االقتصادية الراسخة يف البلدان
املتقدمة ،فهو ال يزال متأخراً يف البلدان النامية .فاالستثمار يف املشاريع اخلدمية وخصوصاً السياحة منها ،كثرياً ما
يُنظَر إليه يف البلدان النامية على أنه نشاط حمفوف باملخاطر .لذلك ،فعلى الرغم من متتعها باملقومات السياحية
الطبيعية ،فانه من الصعب على الكثري من هذه البلدان خاصة الفقرية واألقل منواً منها أن حتصل على التمويل الالزم
ملشاريعها السياحية حىت وان جنحت يف التعامل مع مشاكل حتديد وختطيط تلك املشاريع.
* غياب السياسات واالستراتيجيات السياحية المتناسقة :ال تزال الكثري من البلدان العربية تعاين من صعوبة يف
انتهاج سياسات سياحية متكاملة .ويرجع ذلك عموماً إىل تضارب السياسات بني اإلدارات احلكومية املعنية
والوكاالت السياحية اخلاصة وتناقض مصاحلهما .وكثرياً ما يكون هذا الوضع مصحوباً بنقص يف مستوى اإلدارة القوية
واألطر التنظيمية واملؤسساتية يف النشاط السياحي.
* نقص التنوع السياحي :يشهد النشاط السياحي العاملي احلديث اجتاهاً متزايداً حنو التنوع والتغيري مما يصعب معه
على الكثري من الدول العربية ،مبا فيها تلك اليت لديها قطاع سياحي متقدم نسبياً ،أن تواكب التغريات السريعة
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واملعقدة يف متطلبات السياح .ومما الشك فيه أنه يف ظل املنافسة احلادة اليت تعيشها السوق السياحية العاملية وظهور
مراكز سياحية جديدة ،فان هتيئة الظروف من أجل قيام قطاع سياحي حديث ليس باألمر السهل.
* نقص األمن السياحي  :يأيت أمن وسالمة السياح يف مقدمة األسس اليت ترتكز عليها أي صناعة سياحية ناجحة.
لذا ،فمن الواجب أن يشكل األمن أحد األهداف األساسية للتخطيط واإلدارة السياحيني .فاملشاكل املتعلقة بأمن
السائح ،سواء كانت حاصلة أو متوقعة ،تؤثر سلباً على مسعة البلد املضيف .ويف هذا السياق ،فان انتشار التوقعات
السلبية وغياب االستقرار السياسي يلعبان دوراً سلبياً بالنسبة آلفاق السياحة لدى الكثري من البلدان العربية.
 .3التدفقات البشرية والنقدية للسياحة العربية
ان حجم ا لتدفقات البشرية والنقدية للسياحة العربية تشكل نسبة ضئيلة من السياحة العاملية مقارنة باألقاليم
األخرى .وهذا ما حناول االحاط به من خالل استعراض تطور مؤشرات السياحة يف الدول العربية.
 1.3السياحة العربية الدولية:
تشري إحصاءات املنظمة العاملية للسياحة اىل أن عدد السياح الوافدين اىل الدول العربية يشكل نسبة ضئيلة
من إمجايل السياح على املستوى العاملي ،حيث بلغ حوايل  75مليون سائح سنة  2017بنسبة  %5.1من عدد
السياح يف العامل ،ويعترب هذا العدد أقل مقارنة بعدد السياح الوافدين اىل دولة فرنسا لوحدها .وان ضعف نصيب
الدول العربية من السياحة العاملية راجع بالدرجة األوىل اىل األوضاع غري مستقرة اليت يعيشها الوطن العريب ،سواء على
الصعيد السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي.
وترتكز حركة السياحة الدولية يف مخس دول عربية شكلت يف املتوسط حوايل  %19من مجلة حركة السياح
الوافدة اىل الدول العربية خالل الفرتة ( .)9071-9000وتتمثل هذه الدول يف السعودية ،البحرين ،االمارات،
املغرب ومصر ،ويصعب ترتيب األمهية النسبية لكل واحدة من هذه الدول اخلمس املذكورة نظراً لتغري ترتيبها من سنة
اىل أخرى حسب حركة ال سياحة العاملية ،اال أهنا تبقى كمجموعة يف صدارة املقاصد السياحية العربية .ويف املقابل
تنخفض حركة السياح الوافدة يف مخس وجهات عربية تتمثل يف كل من قطر ،عمان ،اجلزائر ،لبنان والكويت ،اذ مل
تتجاوز نسبة السياحة الوافدة اليها  %4خالل نفس الفرتة ،وهذا ما يظهره الشكل أدناه.
الشكل  :31األهمية النسبية لحركة السياحة الدولية الوافدة إلى الدول العربية ل ـ ـ ــ)2017-2333( :
%
الكويت
لبنان
الجزائر
عمان
قطر
تونس
األردن
مصر
المغرب
االمارات

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على معطيات امللحق .07

وعادة ما يشار إىل القدرات االستيعابية للدول يف جمال اجلذب السياحي وتوفري اخلدمات املختلفة للسائحني
مبؤشر نسبة عدد السياح إىل عدد السكان .وجند يف الدول السياحية الكربى أن هذه النسبة تتجاوز  %700أي أن
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الدولة قادرة على استقبال عدد من السائحني على مدار السنة أكثر من تعداد سكاهنا مع توفري كافة اخلدمات هلم
من إقامة وانتقاالت وغذاء ،وغريه .وقد بلغت هذه النسبة سنة  9071يف كل من النمسا  ،%554اسبانيا
 ،%715فرنسا .%792
أما على مستوى الدول العربية فقد جتاوزت هذه النسبة  %700يف دولتني عربيتني خالل سنة ،9071
ومها البحرين ( ،)%925.0اإلمارات ( ،)%76..0بينما بلغت هذه النسبة يف قطر ( .)%.5.5وميكن مالحظة
أن ما جيمع بني هذه الدول الثالثة هو أهنا دول ينخفض فيها عدد السكان بشكل كبري اىل جانب كوهنا دول ذات
دخول مرتفعة وإنفاق كبري على البنية التحتية بالشكل الذي ميكنها من تقدمي خدمات لعدد أكرب بكثري من تعداد
سكاهنا .أما بالنسبة لباقي الدول العربية فقد حققت هذه النسبة مستويات معقولة خاصة اذا ما قورنت باملستوى
العامل.
وتبقى هناك ثالثة دول عربية تنخفض فيها نسبة عدد السياح اىل عدد السكان عن املتوسط العاملي
( )%71.6وهي مصر ( ،)%..4الكويت ( )%575واجلزائر ( )%572وختتلف أسباب اخنفاض النسبة يف الدول
الثالثة ،فنجد يف مصر أنه على الرغم من كوهنا تتبادل مع السعودية يف معظم األحيان املرتبة األوىل والثانية من حيث
عدد السياح يف الدول العربية ،كما متلك طاقة فندقية ضخمة تؤهلها الستقبال أكثر من  %5.من مجلة أعداد
السياح إىل الدول العربية ،إال أن ضخامة حجم السكان هبا ( 21.5مليون نسمة) تساهم يف خفض هذه النسبة.
باالضافة اىل اخنفاض معدل منو السياح يف السنوات األخرية بسبب التوترات األمنية اليت تشهدها.
أما بالنسبة للكويت فان اخنفاض النسبة يأيت من اخنفاض نسبة السياح الوافدين اليها ،اذ شكلت %0.3
من امجايل عدد السياح يف اثين عشر دولة عربية سنة  . 9071وبالنسبة للجزائر فان الرتكيز على السياحة مع الدول
األوروبية ،وضعف تنويع املنتج السياحي ونقص اخلدمات يلعب الدور األساسي يف اخنفاض نسبة السياح إىل عدد
السكان فيها.
الجدول  :35نسبة السياح إلى عدد السكان في الدول العربية سنة 2017
الدولة

عدد

عدد

النسبة

السكان

السياح

()%

(باأللف)

(باأللف)

الدولة

عدد السكان عدد السياح
(باأللف)

(باأللف)

النسبة
()%

البحرين

1 492

4 372

293.0

تونس

11 532

7 052

61.2

اإلمارات

4 900

168.0 15 790

لبنان

6 082

1 857

30.5

قطر

2 639

2 256

85.5

المغرب

35 739

11 349

31.8

األردن

9 702

3 844

39.6

مصر

97 553

8 157

8.4

السعودية

32 938

16 109

48.9

الكويت

4 136

221

5.3
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عمان

4 636

2 300

49.6

الجزائر

41 318

2 454

5.9

العالم

7 530 360

1 326
000

17.6

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على :معطيات امللحق .07
- Word Bank, Site: http://data.worldbank.org/indicator, consulté le: 20/12/2018.

 2.3السياحة العربية البينية:
تظهر بيانات السياحة العربية البينية اىل تواضع نسبتها اليت تراوحت ما بني ( )%4..5-%44.5خالل الفرتة
 9005و ، 9074وذلك مقارنة بنظرياهتا يف األقاليم األخرى ،حيث بلغت هذه النسبة يف أوروبا  %.1ويف آسيا
والباسفيك حنو  %1.واألمريكيتني .(organization, 2011, p. p 41) %15
ويشري اجلدول  06اىل وجود اختالف كبري فيما بني الدول العربية من حيث اعتمادها على السياحة العربية
والسياحة األجنبية .ففي حني تعتمد السياحة الوافدة يف بعض الدول العربية بدرجة عالية على السياحة العربية وفقاً

لبيانات  ،9074وخاصة السعودية ( ،)%76.0البحرين ( ،)%74.0قطر ( ،)%87.0األردن (،)%72.3
تعتمد يف بعض الدول األخرى على السياحة األجنبية بدرجة مرتفعة وتتضمن كل من عمان ( ،)%20.0مصر
( ،)%17.0اجلزائر ( ،)%9.5املغرب( ،)%2.9بينما تنتهج كل من تونس ( ،)%51.9الكويت (،)%38.8
لبنان ( )%38.0سياسة التنويع املتوازن بني السياحة العربية واألجنبية.
الجدول  :06السياحة العربية البينية (عدد السياح العرب % ،من االجمالي) سنتي 2314 -2335
الدول
2005
2014

السعودية البحرين

قطر

األردن

تونس

مصر

العدد (باأللف)

5 858

2 919

296

4 408

2 410

1 703

%

72.9

74.5

32.4

85.7

37.8

20.6

7734

2 552

3 391

3 155

1 635

76.0

74.0

87.0

72.3

51.9

17.0

الكويت

لبنان

عمان

المغرب

الجزائر

االجمالي

العدد (باأللف)

49

637

207

131

33

18 624

%

47.1

55.8

23.2

2.2

2.3

44.3

العدد (باأللف)

77

519

304

298

218

33 762

%

38.8

38.0

20.0

2.9

9.5

48.3

العدد (باأللف) 13 879
%
الدول

2005
2014
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 -جامعة الدول العربية ،النشرة االحصائية للسياحة في دول الوطن العربي.2016 ،
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وبينما يؤكد بعض االقتصاديني على ارتفاع درجة التنوع يف الطلب السياحي يف سوق ما يعترب ميزة هامة
متكن هذا السوق من التخفيف من درجة الصدمات اخلارجية ،فان البعض اآلخر يؤكد على ضرورة العمل أوالً على

زيادة نسبة السياحة العربية البينية ،وذلك ملربرات عديدة من بينها (االستثمار ،9076 ،صفحة :)797
* يتولد عن السياحة العربية البينية دخل سياحي أعلى ،حيث مييل السائح العريب لتكرار الزيارة والبقاء لفرتة أطول
كما أنه أكثر انفاقاً.

* تساهم السياحة العربية البينية يف زيادة التعاون التجاري والصناعي والعريب.
* حيقق االنفاق السياحي العريب البيين زيادة يف الدخل الوطين لدول عربية شقيقة بطريقة مباشرة وغري مباشرة ،وما
يصاحب ذلك من تنمية اقتصادية واجتماعية وحتسن وضع ميزان املدفوعات لكثري من الدول العربية.
* توفر السياحة العديد من فرص العمل الستيعاب العدد الكبري من الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنوياً ومن

مث تقلل من تفاقم مشكلة البطالة اليت أصبح اجياد حلول هلا حتدياً وأمراً ملحاً يف كثري من الدول العربية.
* تقلل السياحة العربية من خماطر تقلبات السياحة الدولية سريعة التأثر باألحداث واالشاعات ،وخباصة تلك املتعلقة
بقرارات سياسية تستهدف الضغط االقتصادي على الدول السياحية العربية عن طريق منع زيارة رعايا الدول األجنبية
لألقطار السياحية العربية أو التحذير منها.
* تقلل السياحة العربية من فرص احتكار الشركات العاملية لتنظيم الرحالت الدولية ،واليت حتصل على النصيب األكرب
من كلفة هذه الرحالت ،كما أهنا حتصل على ختفيضات كبرية من مقدمي اخلدمات السياحية احملليني.
* تشجع السياحة العربية ال بينية على قيام االستثمارات العربية املشرتكة وخاصة يف ظل تنوع جماالت االستثمار
السياحي يف املنطقة العربية من حيث التنوع واحلجم والكلفة والعائد ،مبا يناسب خمتلف أحجام رأس املال وطموحات
املستثمرين.
ومتلك الدول العربية العديد من املقومات والعوامل اليت تسمح هلا بزيادة نصيبها من السياحة البينية نذكر (محاد،
 ،9079الصفحات :)96-95
* قرب المسافة بين الدول العربية :حيث ال تستغرق الرحلة بالطائرة أكثر من ثالث ساعات بني دول املشرق
العريب ،أما بني لبنان واألردن فال حتتاج أكثر من نصف ساعة وكذلك احلال بينها وبني مصر فهي أقل من ساعة.
بينما املسافة بني دول اخلليج العريب وبني دول املغرب العريب فهي قصرية جداً مما ينعكس هذا على تكاليف الرحلة
السياحية فيما بني الدول العربية.

* االتصال الجغرافي البري  :ان هذا االتصال أسهل ويف متناول طبقات اجملتمع املختلفة كما هو احلال بني لبنان
واألردن ،البحرين واالمارات والسعودية ،وتونس واملغرب واجلزائر .حيث أن الوصول يكون بالسيارات اخلاصة أو
بالباصات وعرب شركات سياحية منظمة.
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* اللغة الواحدة :تعترب اللغة أداة تواصل بني البشر ووسيلة للتفاهم واالدراك ،وهي سبب مهم جلعل رحلة سياحة
ممتعة وناجحة .وقد تك ون سبب مهم من أسباب رغبة السفر اىل وجهة حمددة ،وهذا هو حال السياح العرب عندما
يزورون بعض الدول العربية للسياحة ،حيث يشعرون أهنم يف أوطاهنم.
* التقاليد والعادات المتقاربة :ان زيارة بلد يتمتع بتقاليد وعادات متقاربة يؤمن للسياح قسطاً من الطمأنينة
واالرتياح كما خيفف عنهم أعباء التكيف مع عادات وتقاليد جديدة.
 3.3عائدات السياحة في الدول العربية:

تعد عائدات السياحة اليت حتصل عليها املنطقة العربية حمدودة للغاية اذا ما قورنت بامجايل عائدات السياحة

العاملية ،حيث بلغت نسبة عائدات املنطقة  %5.6من امجايل العائدات العاملية بقيمة  16 927مليون دوالر سنة
 ،9000وان شهدت تزايداً سنة  9071لتصل اىل  %5.5بقيمة  73 989مليون دوالر ،اال أن السمة العامة
هي اخنفاض نسبة عائدات السياحة يف الوطن العريب ،ويفسر ذلك اىل حمدودية احلركة السياحية الوافدة اليها باالضافة
اىل متيزها مبستويات أسعار متوسطة وبالتايل فان السياح الذين يتوجهون اليها ال حيتاجون اىل مبالغ كبرية ينفقوهنا
خالل رحلتهم.
وعلى املستوى الفردي نالحظ من خالل الشكل  02أن عائدات السياحة يف الدول العربية بلغت
مستويات متباينة من دولة اىل أخرى ،اذ ترتكز بدورها يف مخس دول عربية وهي تقريباً نفس الدول اليت احتلت
الصدارة يف عدد السياح الوافدين اليها ،وتتمثل يف االمارات ،السعودية ،لبنان ،مصر ،املغرب ،وقد استحوذت هذه
الدول يف املتوسط على حوايل  %15من عائدات السياحة العربية خالل الفرتة ( .)9071-9000يف حني تبقى
الدول األخرى حتتل نسب منخفضة من عائدات السياحة العربية خاصة اجلزائر اليت مل تتعدى فيها نسبة %0.5
خالل نفس الفرتة.
الشكل  :02األهمية النسبية لعائدات السياحة في الدول العربية للفترة ()2017 -2333
%

الجزائر
الكويت
عمان
تونس
البحرين
األردن
قطر
المغرب
مصر
لبنان
السعودية
االمارات

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على معطيات امللحق .09

ولقد بلغ متوسط العائدات السياحية مقابل السائح الواحد يف الدول العربية  211دوالر سنة  .9071ويف
نفس السنة مت تسجيل أعلى عائدات سياحية مقابل الفرد الواحد يف لبنان بـ  4022دوالر تليها قطر بـ 9641
دوالر ،الكويت بـ  7476دوالر ،االمارات العربية بـ  7555دوالر ،األردن بـ  7901دوالر ،وقد جتاوزت هذه
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الدول اخلمس املتوسط العاملي لعائدات السياحة من كل سائح واملقدر بـ  7070دوالر .يف حني سجلت الدول
األخرى قيم أقل من متوسط الدول العربية وهي عمان  .40دوالر ،مصر  255دوالر ،األردن  69.دوالر ،املغرب
 654دوالر ،السعودية  14.دوالر ،تونس  7.4دوالر ،البحرين  .55دوالر ،وأخرياً اجلزائر بـ  776دوالر.
الشكل  :03عائدات السياحة العربية من كل سائح وافد سنة 2017
دوالر

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على معطيات امللحق  07و.09

 .4مساهمة السياحة في االقتصاد العربي:
تعد السياحة واحدة من أهم مصادر الدخل يف االقتصاديات الكثري من الدول العربية ،حيث ميثل إحدى
مكونات الصادرات اخلدمية ذات التأثري الكبري يف ميزان املدفوعات ،وهي أحد األنشطة اليت تساهم بفاعلية يف زيادة
الناتج احمللي اإلمجايل وزيادة فرص العمل يف الدول العربية .ومن هنا حناول تقييم أداء قطاع السياحة يف اقتصاديات
الدول العربية من خالل قياس مسامهته يف الصادرات ،الناتج احمللي االمجايل والتشغيل.
 1.4مساهمة السياحة في الصادرات العربية:
بلغ متوسط مسامهة قطاع السياحة والسفر يف الصادرات العربية  %76.5سنة  .9071وال شك يف أن
زيادة نسبة انفاق السياح يف البلد املستضيف يكون ملصلحة منتجات البلد احمللية من قطع وحتف ومالبس تقليدية،
وأيضاً املالبس املوجودة يف السوق واملستوردة من دول أخرى ،ما يعمل على تنشيط حركة االنتاج والبيع.
وتتفاوت نسبة مسامهة قطاع السياحة والسفر يف الصادرات فيما بني الدول العربية ،إذ تشري احصاءات
اجمللس العاملي للسياحة والسفر إىل ارتفاع هذه النسبة يف لبنان اليت احتلت املركز  94عاملياً بنسة مسامهة %4..5
) ،(council, 2018, p. 8وقد تفوقت بذلك على دول سياحية كربى مثل تركيا (Word travel and %74..
) ،tourism council, 2018, p. 8اسبانيا ،(council w. t., 2018, p. 8) %76.4فرنسا (council W. %6.5
) .t., 2018, p. 8كما أن األردن ومصر واملغرب حققت هي األخرى نسب مسامهة مرتفعة قدرب بـ ،%51..
 %97.5 ،%57.6على التوايل ،بينما تذللت املراتب األخرية كل من السعودية بـ  ،%5..الكويت بـ ،%7.7
اجلزائر .%0.1
أما من حيث قيمة الصادرات السياحية فان األمر خيتلف متاماً ،إذ احتلت دولة االمارات العربية صدارة الدول العربية
ب ـ ـ ـ ــ 55.6 :مليار دوالر مما أتاح هلا املركز  79عاملياً ) ،(Tourism council, 2018, p. 7تليها السعودية بـ 75.9
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مليار دوالر ،قطر بـ  79.9مليار دوالر ،املغرب بـ  ..4مليار دوالر ،مصر بـ  ..0مليار دوالر .واملراتب األخرية
كانت من نصيب الكويت واجلزائر مرة أخرى بـ  0.6مليار دوالر و 0.9مليار دوالر على التوايل .واجلدول التايل
يبني لنا ذلك.
الجدول  :37مساهمة السياحة في الصادرات للدول العربية سنة 2017
الصادرات السياحية

 %من

الصادرات السياحية

 %من

(مليون دوالر)

اإلجمالي

(مليون دوالر)

اإلجمالي

لبنان

6 984.2

48.5

تونس

1 812.3

10.3

األردن

5 163.5

37.8

اإلمارات

33 631.7

8.7

المغرب

8 380.5

21.5

عمان

2 689.9

7.1

مصر

8 000.0

31.6

السعودية

13 200

5.8

البحرين

2 046.3

7.9

الكويت

663.9

1.1

قطر

12 248.4

14.3

الجزائر

246.0

0.7

Source: WTTC, Travel & Tourism Economic Impact, Country Reports, Edition 2018.

 2.4مساهمة السياحة في الناتج المحلى اإلجمالي العربي:
تشري احصاءات اجمللس العاملي للسياحة والسفر اىل أن متوسط مسامهة قطاع السياحة يف الناتج احمللي
االمجايل العاملي تصل اىل  %70.4منها  %5.6مسامهة مباشرة سنة  .9071بينما متوسط مسامهة قطاع السياحة
العربية يف الناتج احمللي االمجايل بلغت %77.1منها  %4..مسامهة مباشرة يف نفس السنة متجاوزاً بذلك املتوسط
العاملي ،اال أن هناك تباين من حيث مسامهة القطاع السياحة يف الناتج احمللي االمجايل من دولة إىل أخرى.
فمن خالل اجلدول  09نالحظ ارتفاع مسامهة قطاع السياحة والسفر يف الناتج احمللي االمجايل يف كل من
لبنان بـ  ،%7..4األردن بـ  ،%7..1املغرب بـ  ،%7..6تونس بـ  ،%74.9مصر بـ  .%77.0وتعتمد هذه
الدول بشكل كبري على قطاع السياحة يف تنمية اقتصادها الفتقارها اىل موارد الطاقة (البرتول والغاز) خبالف دول
عربية أخرى مثل اجلزائر ،عمان والكويت حيث سجلت هذه الدول أدىن نسبة مسامهة بـ ،%6.6 ،%6..
 %6.0على التوايل .بينما تبقى دول عربية أخرى كاالمارات والسعودية وقطر يف مكانة متوسطة بني اجملموعتني.
أما من حيث املسامهة املباشرة فان ترتيب هذه الدول ال خيتلف كثرياً ،اذ تصدرت لبنان واملغرب ،تونس
ومصر ،قائمة الدول العربية بنسبة ال تقل عن  ،%5.6بينما الرتتيب األخري كان من نصيب اجلزائر ،عمان والكويت
بنسبة ال تزيد عن .%5.5
الجدول  :38مساهمة السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية سنة 2017
الدول

المساهمة المباشرة في الناتج المحلي

إجمالي المساهمة (المباشرة وغي ــر

اإلجمالي

المباشرة)

الناتج المباشر للسياحة
(مليون دوالر)
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لبنان

3 315.6

6.5

9 345.1

18.4

األردن

2 045.1

5.0

7 632.8

18.7

المغرب

8 818.8

8.2

20 049.5

18.6

تونس

2 740.4

6.9

5 677.3

14.2

مصر

10 700.0

5.6

21 100.0

11.0

البحرين

1 431.6

4.2

3 345.7

9.7

اإلمارات

18 825.6

5.1

41 950.5

11.3

السعودية

23 500.0

3.4

64 200.0

9.4

قطر

5 467.6

3.3

16 372.1

10.0

الجزائر

5 443.3

3.3

11 258.0

6.8

عمان

2 209.5

3.2

4 616.2

6.6

الكويت

3 200.2

2.8

6 900.2

6.0

Source: WTTC, Travel & Tourism Economic Impact, Country Reports, Edition 2018.

 3.4مساهمة السياحة في التشغيل العربي:
طبقاً لدراسات مكتب العمل الدويل فان معدل خلق وظائف مباشرة يف قطاع الفنادق فقط يرتاوح بني 0.5
إىل فرصة عمل واحدة لكل غرفة جديدة يف فندق ،ويرتفع هذا املعدل يف الدول ذات الرواتب املنخفضة نسبياً إىل
 %7.5أو أكثر .كما قدرت دراسات أخرى أن اضافة سرير جديد يف فندق بتونس يساهم يف توظيف سنوي لنحو
 9.1شخص يف قطاع البناء والتجهيزات األساسية (كأدوات املطبخ واملناضد وغريها من املنقوالت املنزلية) باالضافة
إىل خلق مزيد من فرص التوظيف من خالل مضاعف التشغيل ،وأن اضافة غرفة جديدة لفندق يف مصر تساعد يف
توفري  7..فرصة عمل (العريب ،900. ،صفحة .)972
وقد بلغت نسبة مسامهة العمالة (مباشرة وغري مباشرة) اليت يوفرها القطاع السياحي كنسبة من امجايل
املشتغلني يف املتوسط يف االقتصاد العريب  %70.2منها  %4.2مسامهة مباشرة سنة  .9071وترتفع هذه املسامهة
يف كل من لبنان واألردن واملغرب حيث بلغت  %76.4 ،%72.9 ،%71.2على التوايل .يف حني وصلت هذه
النسبة إىل أدىن مستوياهتا يف عمان بـ  ،%6.6اجلزائر بـ  ،%6.0الكويت بـ .%5.5
أما من حيث عدد العاملني يف القطاع السياحي جند أن مصر تأيت يف املرتبة األوىل مبا يفوق  9.4مليون
عامل وهو عدد كبري ،ويعود سبب ذلك اىل كرب مساحة مصر وعدد سكاهنا ،وتوافرها على مواقع أثرية وتارخيية
ومناطق سياحية متنوعة .وهذا ما ينطبق على املغرب الذي وصل فيه هذا العدد اىل أكثر من  7.2مليون ،تليها
السعودية بـ  7.7مليون عامل .بينما حققت البحرين أقل توظيف من العاملني يف القطاع السياحي ،حيث بلغ
عددهم  775.0ألف عامل ،ورمبا يعود اخنفاض هذا العدد فيها إىل صغر مساحتها وقلة عدد سكاهنا .واجلدول
التايل يوضح لنا فرص العمل اليت يوفرها القطاع السياحي يف الدول العربية.
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الجدول  :30مساهمة السياحة في التشغيل للدول العربية سنة 2017
المساهمة المباشرة في التشغيل

إجمالي المساهمة (المباشرة وغي ــر
المباشرة)

الدولة
التشغيل المباشر (باأللف)

 %من

لبنان

132.0

6.4

366.0

األردن

81.0

7.3

213.0

19.2

المغرب

825.0

7.1

1 902.0

16.4

تونس

225.0

6.3

464.0

13.0

السعودية

644.0

5.3

1 116.0

9.1

مصر

1 099.0

3.9

2 425.0

8.5

البحرين

25.0

4.0

58.0

9.4

اإلمارات

300.0

4.9

586.0

9.5

قطر

93.0

4.9

175.0

9.2

عمان

73.0

3.4

140.0

6.6

الجزائر

320.0

2.8

679.0

6.0

الكويت

54.0

2.6

115.0

5.5

اإلجمالي

إجمالي التشغيل (باأللف)

 %من اإلجمالي
17.9

Source: WTTC, Travel & Tourism Economic Impact, Country Reports, Edition 2018.

 .5خاتمة :ميكن إمجال أهم النتائج والتوصيات املتوصل إليها من خالل هذا البحث من خالل ما يلي:
 1.5نتائج البحث:
* إن الدول العربية برغم متتعها مبيزة نسبية من حيث جذب السياح ،وال سيما من حيث مواقع السياحة الثقافية
وأسعارها املنخفضة ،فإن نصيبها من السياحة العاملية ال يزال أدىن بكثري من إمكاناهتا ،ألن قطاع السياحة يف هذه
البلدان ال يزال يواجه قيود كبرية ،منها نقص األمن الذي يشكل حجر عثرة أمام تنمية السياحة العربية ،هذا إىل
جانب قلة األستثمارات يف البنية التحتية واخلدمات األساسية.
* تشري إحصاءات املنظمة العاملية للسياحة ا ىل أن عدد السياح الوافدين اىل الدول العربية يشكل نسبة ضئيلة من
إمجايل السياح على املستوى العاملي ،حيث بلغ حوايل  15مليون سائح سنة  9071بنسبة  %5.1من عدد السياح
يف العامل ،ويعترب هذا العدد أقل مقارنة بعدد السياح الوافدين اىل دولة فرنسا لوحدها.
* تظهر بيانات السياحة العربية البينية اىل تواضع نسبتها اليت تراوحت ما بني ( )%4..5-%44.5خالل الفرتة
 9005و ، 9074وذلك مقارنة بنظرياهتا يف األقاليم األخرى ،حيث بلغت هذه النسبة يف أوروبا  %.1ويف آسيا
والباسفيك حنو  %1.واألمريكيتني .%15
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* تعد عائدات السياحة اليت حتصل عليها املنطقة العربية حمدودة للغاية اذا ما قورنت بامجايل عائدات السياحة
العاملية ،حيث بلغت نسبة عائدات املنطقة  %5.6من امجايل العائدات العاملية بقيمة  16 927مليون دوالر سنة
 ،9000وان شهدت تزايداً سنة  9071لتصل اىل  %5.5بقيمة 15 2.2مليون دوالر.
* تتفاوت نسبة مسامهة قطاع السياحة والسفر يف الصادرات فيما بني الدول العربية ،إذ تشري احصاءات اجمللس
العاملي للسياحة والسفر إىل ارتفاع هذه النسبة يف لبنان بنسة مسامهة  .%4..5كما حققت األردن واملغرب ومصر
هي األخرى نسب مسامهة مرتفعة قدرب بـ  %97.5 ،%57.6 ،%51..على التوايل ،بينما تذللت املراتب
األخرية كل من السعودية بـ  ،%5..الكويت بـ  ،%7.7اجلزائر .%0.1
* بلغ متوسط مسامهة قطاع السياحة العربية يف الناتج احمللي االمجايل %77.1منها  %4..مسامهة مباشرة سنة
 9071متجاوزاً بذلك املتوسط العاملي  ،%70.4اال أن هناك تباين من حيث مسامهة القطاع السياحة يف الناتج

احمللي االمجايل من دولة إىل أخرى .حيث ترتفع يف كل من لبنان بـ  ،%7..4األردن بـ  ،%7..1املغرب بـ
 ،%7..6تونس بـ  ،%7479مصر بـ .%77.0
* بلغت نسبة مسامهة العمالة (مباشرة وغري مباشرة) اليت يوفرها القطاع السياحي كنسبة من امجايل املشتغلني يف
املتوسط يف االقتصاد العريب  %70.2منها  %4.2مسامهة مباشرة سنة  .9071وترتفع هذه املسامهة يف كل من
لبنان واألردن واملغرب حيث بلغت  %76.4 ،%72.9 ،%71.2على التوايل .يف حني وصلت هذه النسبة إىل
أدىن مستوياهتا يف عمان بـ  ،%6.6اجلزائر بـ  ،%6.0الكويت بـ .%5.5
 3.5توصيات البحث:
* العمل على اإلستغالل األفضل لإلمكانيات السياحية املتوفرة يف كافة الدول العربية من خالل تنشيط وتطوير
العرض السياحي .والعمل على زيادة وتطوير املهارات والكفاءات يف القطاع السياحي ،وتنمية الوعي السياحي لدى
أفراد اجملتمع.
* العمل على توفري األمن السياحي بكافة جوانبه يف املنطقة العربية ملا له من تأثري واضح على تطور ومنو حركة
السياحة فيها.
* تنمية السياحة العربية البينية عن طريق عقد إتفاقيات تعزز التبادل والتعاون السياحيني ،إضافة إىل تسهيل إجراء
احلصول على التأشرية السياحية فيما بني الدول العربية.
* تشجيع اإلستثمارات املشرتكة العامة واخلاصة يف املشاريع السياحية من خالل تقدمي التسهيالت للمستثمرين ،مبا
يف ذلك توزيع وتبادل املعلومات حول فرص االستثمار السياحي يف الدول العربية.
* إستعمال التكنولوجيا احلديثة يف اجملال السياحي العريب ،اليت تشمل األنرتنت ،الفضائيات ووسائل اإلتصاالت
احلديثة ،مما يسهم يف إظهار املنتوج السياحي وحتسني جودته.
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* تطوير سوق العمل يف القطاع السياحي على مستوى الدول العربية بإعداد الكوادر املؤهلة القادرة على النهوض
هبذا القطاع الواعد بالتعليم والتدريب الفين ،إلحداث نقلة نوعية يف توجهات القوى العاملة حنو القطاع السياحي
والقطاعات املرتبطة به.
* تكثيف اجلهود لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع السياحي يف الدول العربية من خالل برامج الرتويج السياحي يف
الداخل واخلارج واحملافظة على الرتاث والثقافة احمللية من خالل تقدميها كمنتج سياحي متنوع وهتيئة املناخ املناسب
للتوسع يف السياحة التسويقية والعالحية والتعليمية ،األمر الذي يساعد على التخلص من مشكلة املومسية اليت يتسم
هبا القطاع السياحي يف معظم الدول العربية.
 .6التهميش والمراجع:

 -ابراهيم الفاعوري .)9070( .جغرافية الوطن العربي .األردن :دار حامد للنشر والتوزيع.

 املؤسسة العربية لضمان االستثمار .)9076( .مناخ االستثمار في الدول العربية ،الكويت. -صندوق النقد العريب .)900.( .التعاون العربي في قطاع السياحة .االمارات العربية.

 -عبد الفتاح لطفي .)9077( .جغرافية الوطن العربي .األردن :دار املسرية للنشر والتوزيع.

 -فتحي حممد أبو عيانة .)9001( .جغرافية الوطن العربي .مصر :دار املعرفة اجلامعية للنشر والتوزيع.

 فيصل شياد .)9074( .تنمية السياحة العربية البينية :العقبات والحلول .جملة رؤى اسرتاتيجية  ،اجمللد الثاين (العدد .)06 -كمال شكيب محاد .)9079( .نحو استراتيجية لتطوير السياحة العربية .الندوة العلمية األمن السياحي .تونس.

 حممد عباس ابراهيم .)9075( .السياحة والموروث الحضاري :دراسة في أنثروبولوجيا السياحة .مصر :دار املعرفة اجلامعيةللنشر والتوزيع.

 مركز األحباث االحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول االسالمية .)900.( .السياحة الدولية في البلدان األعضاءبمنظمة المؤتمر االسالمي :أفاق وتحديات .أنقرة  -تركيا.

- council, w. t. (2018). Travel and tourism economic impact, emirates report.
- council, W. t. (2018). Travel and tourism economic impact, France report.
- council, W. t. (2018). Travel and tourism economic impact, lebanon report.
- council, w. t. (2018). Travel and tourism economic impact, Spain report.
- council, W. t. (2018). Travel and tourism economic impact, turkey report.
- organization, w. t. (2011). tourism towards 2030-Global Overview.
- Word travel and tourism council .)8102( .Travel and tourism economic impact, france report .
- Word travel and tourism council. (2018). Travel and tourism economic impact, turkey report.
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 .7مالحق:
الملحق  :31تطور عدد السياح الوافدين إلى الدول العربية (باآلالف) للفترة ()2017 -2333

2333

2335

2313

2311

2312

2313

2314

2315

2316

2317

الدول العربية

السعودية
البحرين

العدد

1610 1804 1799 1825 1577 7491 7142 70.5 8037 6585
9
4
4
9
2
6
.
0

النسبة

18.3

21.3

العدد

4372 3990 1200 1045 2765 .069 6159 7725 3914 3869
0
2
9

16.3

14.8

25.0

19.9

21.5

22.7

22.0

24.4

اإلمارات
المغرب

العدد

1579 1487 1165 1056 9990 8977 9318 7432 7126 3907
0
0
7
0

النسبة

10.9

20.8

العدد

1134 1033 1017 1028 7004 2515 2549 29.. 5843 4278
9
2
7
3
6

النسبة

11.8

15.0

العدد

8157 5258 9328 9628 2714 7772 2421 7405 8244 5116
6
7

النسبة

14.2

10.8

العدد

3844 3567 6477 7032 4687 5794 5337 5458 5143 4616

مصر

النسبة

10.7

7.9

14.5

11.9

16.8

16.3

10.1

12.6

19.1

9.6

13.3

13.4

13.6

11.3

12.5

13.1

15.6

12.5

13.6

13.7

12.5

13.0

13.1

12.8

12.0

14.7

14.3

12.5

11.4

5.6

21.0

14.6

7.4

5.8

األردن
تونس

النسبة

12.8

العدد

7052 5724 5359 6069 6962 5250 41.5 6205 6378 5058

10.5

7.4

7.6

8.3

6.4

8.7

7.9

5.0

5.1

قطر

العدد

378

913

النسبة

1.1

1.9

العدد

571

891

*230 2292 2163 1519 1392 1241 1018 1441
0

النسبة

1.6

1.8

3.0

العدد

866

عمان

النسبة

14.1

13.0

9.4

6.8

8.5

8.5

7.5

6.6

8.1

9.3

2256 2938 2930 2826 9677 9546 9051 7100
2.3

2.0

2.9

1.5

3.2

1.7

3.6

1.9

3.5

1.9

3.6

2.7

4.1

3.3

3.0

ائر

جز

ال

2451 2039 1710 2301 2733 9654 9525 9010 1443
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الكويت
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النسبة

2.4

العدد
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2.9

2.8

3.4

7655 976. 1140

3.6
756

3.7

2.9

2.1

3.1

2.9

1857 1688 1518 1355 7914

النسبة

1.9

2.3

2.9

2.4

1.9

1.7

1.7

1.9

2.4

2.5

العدد

78

104

207

269

300

307

198

220

203

*221

النسبة

0.2

0.2

0.3

0.5

0.4

0.4

0.2

0.3

1.1

0.3

العدد

7575 7094 8153 8048 7341 7151 6990 7352 4917 3599
8
5
3
2
8
7
3
0
6
5

العالمي

5.3

5.2

7.4

7.0

6.9

6.8

7.1

6.9

5.7

5.7

%

المصدر  :من إعداد الباحثة باالعتماد على:
* :قيم تقديرية.
 جامعة الدول العربية ،النشرة االحصائية للسياحة في دول الوطن العربي.2016 ،- World Tourism Organization, Tourism Highlights, Edition 2018, P P 18 -19.
- Statistical Economic and Social Research and Training Centre for Islamic countries,
International Tourism in the OIC Countries: Prospects and challenges, Ankara, 2015, P 82.

الملحق  :32تطور عائدات السياحة في الدول العربية (بالمليون دوالر) للفترة ()2017 -2333
الدول العربية

231 231 231 231 231 231 231 231 233 233
3

اإلمارا
ت
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ة
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مصر
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12

5

3

1

2
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4

5
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6
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المصدر  :من إعداد الباحثة باالعتماد على:
* :قيم تقديرية.
- World Tourism Organization, Tourism Highlights, Edition 2018, P P 18 -19
- Statistical Economic and Social Research and Training Centre for Islamic countries,
International Tourism in the OIC Countries: Prospects and challenges, Ankara, 2015, P 84.
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اإلستثمار في الطاقات المتجددة كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة ،حالة الجزائر
Investment In Renewable Energies As An Input
To Sustainable Development, Algeria
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الملخص

الكلمات المفتاحية

تعد الطاقات املتجددة من بني البدائل االستثمارية املعمول هبا لتحقيق التنمية املستدامة باعتبارها من
الطاقات الغري ملوثة للبيئة ،مما تسمح بتأمني وتنويع مصادر الطاقة خاصة يف ظل االستهالك املتزايد للطاقات
األحفورية الناضبة والضارة بالبيئة ،كما تساهم يف احلفاظ على مستقبل األجيال القادمة ما ينعكس بصورة
مباشرة يف حتقيق التنمية املستدامة ،وهو ما استدعى اجلزائر لالستثمار يف الطاقات املتجددة بغية اإلستفادة
من اإلمكانيات املهائلة اليت تزخر هبا .وعليه هتدف هذه الورقة البحثية لتسليط الضوء على أسباب االستثمار
يف الطاقات املتجددة وفرص االستثمار العاملي فيها مع اإلشارة للتجربة اجلزائرية يف استثمار الطاقات املتجددة
ودورها يف حتقيق التنمية املستدامة ،حيث توصلت الدراسة إىل ضعف اإلستثمار يف الطاقات املتجددة يف
اجلزائر وذلك راجع إىل توفر الطاقات األحفورية وكذا صعوبات اإلستثمار فيها.

اإلستثمار؛
الطاقات املتجددة؛
التنمية املستدامة.
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Abstract
The Renewable energies are among the investment alternatives in place to achieve
sustainable development as they are not polluting the environment, which allows to
secure and diversify energy sources, especially in light of the increasing consumption
of depleted fossil energies and harmful to the environment, and contribute to
preserving the future of future generations, which is directly reflected in achieving
Sustainable development, which necessitated Algeria to invest in renewable energies in
order to take advantage of the great potential that it has. Accordingly, this research
paper aims to shed light on the reasons for investing in renewable energies and global
investment opportunities in them, with reference to the Algerian experience in
investing in renewable energies and its role in achieving sustainable development, as
the study found weak investment in renewable energies in Algeria due to the
availability of fossil energies as well as difficulties Investing in it.
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 .1مقدمة:
للطاقة أمهية بالغة يف حتقيق التنمية باعتبارها احملرك الرئيسي ألي نشاط اقتصادي ،حيث يرتبط جناح التنمية
مبا يتم توفريه من طاقة ،وجند معظم اقتصاديات الدول املتقدمة والنامية على حد سواء ترتكز على الطاقات
األحفورية ،لكن مع تزايد القلق العاملي حول نضوب مصادرها من جهة وانعكاساهتا السلبية على البيئة من جهة
أخرى استدعى البحث عن مصادر بديلة ومستدامة ،تعزز األمن الطاقوي وختفف الضغط على استخدام الطاقة
التقليدية وحتد من التلوث ،ومتثل الطاقات املتجددة البديل األجنع لتحقيق التنمية املستدامة فهي متثل موردا طاقويا
مستمرا تتولد من املوارد اليت تنمو أو تزيد ع ر الزمن ،ومتتاز بأاها نظيفة وصديقة للبيئة ،واالستثمار فيها يعد من أبرز
بنود اإلسرتاتيجية االقتصادية املخططة ألغلب دول العامل خاصة بعد ااهيار أسعار البرتول ،وتقلص إيرادات
االقتصاديات النفطية أحادية التصدير وتزايد الطلب على الطاقات األحفورية الذي أدى إىل تنامي املشاكل
االقتصادية والفنية ،حيث خصصت للطاقات املتجددة استثمارات ضخمة على املستوى العاملي ،واجلزائر إحدى
الدول اليت اهتمت باالستثمار فيها كضرورة ملحة يف سبيل حتقيق أبعاد التنمية املستدامة حيث متتلك إمكانات هائلة
من هذه املصادر خاصة الشمسية منها ملا تتوفر عليه من أك ر احلقول يف العامل.
 1. 1إشكالية الدراسة:
انطالقا من أمهية اإلستثمار يف الطاقات املتجددة ،وبسبب زيادة احلاجة حنو إجياد بدائل لقطاع احملروقات وكذا
محاية البيئة وحتقيق التنمية املستدامة،ومنه تتمحور إشكالية الدراسة يف التساؤل الرئيسي املوايل:
كيف يساهم االستثمار في الطاقة المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر؟
 2. 0أسئلة الدراسة:
تنبثق عن اإلشكالية الرئيسية األسئلة الفرعية التالية:
 ما هو دور الطاقات املتجددة يف حتقيق التنمية املستدامة؟ ما هو واقع اإلستثمار يف الطاقات املتجددة يف العامل؟ ما هو واقع وآفاق االستثمار يف الطاقات املتجددة يف اجلزائر؟ 3. 0منهج الدراسة:
مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي من خالل التطرق لإلطار النظري للطاقات املتجددة وعالقتها
بالتنمية املستدامة ،وكذا إعطاء إحصائيات وحتليلها حول واقع االستثمارات العاملية يف الطاقة املتجددة بصفة عامة
وواقعها يف اجلزائر بصفة خاصة ،وذلك ملعرفة مدى مسامهة هذا النوع من الطاقات يف حتقيق التنمية املستدامة.
 .2الطاقات المتجددة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة
 0.2مصادر الطاقات المتجددة وأسباب التوجه لإلستمثار فيها:
تعرف الطاقات املتجددة على أاها املصادر األولية املوجودة بالطبيعة ومتوفرة باستمرار ،وتشتمل على الطاقة
الكهرومائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة احلرارة اجلوفية وطاقة الكتلة احليويـة ،باإلضافة إىل طاقة املد واجلزر
واحمليطات( .لطفي ،8002 ،ص  .)941وفيما يلي نتطرق إىل أهم مصادر الطاقات املتجددة وأسباب التوجه
لالستثمار فيها.
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 0.0.2مصادر الطاقات المتجددة:
للطاقة املتجددة العديد من املصادر ،نذكر منها:
 الطاقة الشمسية  :تعت ر الشمس هي املصدر الرئيس لكثري من مصادر الطاقة املوجودة يف الطبيعة حىت أن البعضيطلق شعار "الشمس أم الطاقات"( .راتول ،ومداحي ،8098 ،ص  .)949وهناك تقنيتان أساسيتان إلنتاج الطاقة
الشمسية :تسمى األوىل الطاقة الشمسية المركزة ،وتستخدم املرايا والعدسات لرتكز الطاقة الشمسية حيث تستخدم
على نطاق جتاري لتدوير الرتبينات وإنتاج الكهرباء ،أما الثانية املتولدة ع ر األلواح الضوئية (الفوتوفولتية ) يستفاد
منها ع ر حتويلها إىل طاقة كهربائية بواسطة اخلاليا الشمسية( .خبابة ،وآخرون ،8092 ،ص .)44
 طاقة الرياح :هي الطاقة املستمدة من حركة اهلواء والرياح ،ومت إستخدامها منذ أقدم العصور ،سواء يف تسيريالسفن الشراعية ،وإدارة طواحني اهلواء لطحن الغالل واحلبوب ،أو لرفع املياه من اآلبار وتستخدم وحدات الرياح يف
حتويل طاقة الرياح إىل طاقة ميكانيكية تستخدم مباشرة ،أو يتم حتويلها إىل طاقة كهربائية من خالل مولدات.
(راتول ،ومداحي ،8098 ،ص .)949
 الطاقة الحيوية  :يتم احلصول عليها من النباتات واملواد العضوية ،وميكن استخراجها عادة بصورة مباشرة علىشكل مواد صلبة قابلة لالحرتاق واملخلفات الزراعية ،وباإلمكان استخدام الطاقة احليوية لألغراض الرئيسية التالية:
توليد الكهرباء ،إنتاج احلرارة ،إنتاج الوقود احليوي ،ومن بني مميزات هذه الطاقة أاها تساعد يف التخلص من تكدس
النفايات وتعفنها ومن الغازات امللوثة للبيئة املنبعثة منها( .بوفليح ،8099 ،ص .)991
 الطاقة من الهيدروجين :يعد من أهم مصادر الطاقة البديلة املستدامة ،حيث ميكن أن جيعل تصور التجديد تصوراواقعيا عن طريق ختزين الطاقة املتجددة ،حبيث تكون متاحة لالستخدام واألهم من ذلك هو عدم وجود آثار سلبية
على البيئة ،حيث أن استعمال اهليدروجني يف خاليا الوقود يولد الكهرباء ويطلق فقط خبار املاء ،كما أن كفاءة
السيارات اليت تعمل على اهليدروجني أك ر مبرتني أو ثالث من تلك اليت تعمل بواسطة حمرك البنزين ( .براجي،
 ،8092ص .)18
 الطاقة المائية  :يعود تاريخ االعتماد على املياه كمصدر للطاقة إىل ما قبل اكتشاف الطاقة البخارية يف القرن 92حىت ذلك الوقت ،كان اإلنسان يستخدم مياه األاهار يف تشغيل بعض النواعري اليت كانت تستعمل إلدارة مطاحن
الدقيق وآالت النسيج ونشر األخشاب ،أما اليوم بدأ استعمال املياه لتوليد الطاقة الكهربائية ومن أجل هذه الغاية
تقام حمطات توليد الطاقة على مساقط األاهار وتبىن السدود والبحريات االصطناعية لتوفري كميات كبرية من املاء
تضمن تشغيل هذه احملطات بصورة دائمة( .فالق ،وساملي ،8094 ،ص .)18
 الطاقة الحرارية الجوفية :هي طاقات دفينة يف أعماق األرض وموجودة بشكل خمزون من املياه الساخنة أو البخاروالصخور احلارة ،لكن احلرارة املستغلة حاليا عن طريق الوسائل التقنية املتوافرة ،هي املياه الساخنة والبخار احلار
وتستعمل هذه الطاقات لتوليد الكهرباء ،كما ميكن استعماهلا يف جماالت أخرى كالتدفئة املركزية واألغراض الطبية
وغريها( .طاليب ،وساحل ،8002 ،ص .)804
 2.0.2أسباب التحول نحو االستثمار في الطاقات المتجددة:
توجد العديد من األسباب اليت تدفع حنو التوجه حنو اإلستثمار يف الطاقات املتجددة ،نذكر منها:
 الطاقة التقليدية والمشاكل البيئية :إن تقنيات استخراج ،نقل ومعاجلة البرتول والغاز وعلى وجه اخلصوصواستخداماته النهائية (االحرتاق) تأثريا ضارا بالبيئة وهذا بدوره يسبب آثارا سلبية مباشرة وغري مباشرة يف االقتصاد
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ومن آثار استعماالت الطاقة التقليدية على البيئة جند االحتباس احلراري ،تآكل طبقة األوزون ( .بوجلطي،8094 ،
ص .)889
 القلق العالمي المتزايد من نضوب النفط أو نفاذ احتياطاته ،وتداعياته على االقتصاد العاملي( .جابة ،وكعوان، ،8098ص .)982
 استمرار االفتقار والحاجة إلى الطاقة الذي يعيق التنمية االقتصادية واالجتماعية يف العديد من الدول الناميةحيث ال يزال يوجد يف البلدان النامية ما يناهز  9.4بليون نسمة يفتقرون إىل احلصول على الكهرباء ،وال يزال
حوايل  8.4بليون نسمة يعتمدون على الكتلة اإلحيائية التقليدية للطبخ والتدفئة ،خاصة يف املناطق الريفية.
(سفيان ،وآخرون ،8092 ،ص.ص )991 .992
 2.2الطاقات المتجددة وأبعاد التنمية المستدامة
تعت ر الطاقات املتجددة من بني اآلليات اليت من شأاها حتقيق التنمية املستدامة يف أبعادها الثالث (االقتصادي
واإلجتماعي والبيئي) .وفيما يلي نتطرق إىل العالقة بني الطاقات املتجددة وأبعاد التنمية املستدامة:
 0.2.2الطاقات المتجددة والبعد االقتصادي:
تساهم الطاقات املتجددة يف حتقيق البعد االقتصادي للتنمية املستدامة من خالل (عرابة ،ونفاح،8092 ،
ص :)48
 تغيير أنماط اإلنتاج واالستهالك غير المستدام :يعد قطاع الطاقة من القطاعات اليت تتنوع هبا أمناط اإلنتاجواالستهالك ،واليت تتميز يف معظمها مبعدالت هدر مرتفعة ،ويف ظل الزيادة املطردة يف االستهالك نتيجة للنمو
السكاين فاألمر يتطلب تشجيع كفاءة استخدام وقابلية استمرار موارد الطاقة من خالل وضع سياسات تسعري
مالئمة من شأاها إتاحة حوافز زيادة كفاءة االستهالك ،وتطبيق اإلصالحات القانونية والتنظيمية اليت تؤكد على
االستغالل املستدام للموارد الطبيعية وتنمية موارد الطاقة املتجددة.
 توفير مصادر الطاقة لتحليه مياه البحر  :توفر مصادر الطاقة املتجددة يف مواقع االحتياج للمياه خاصةبالتجمعات ال صغرية اليت حتتاج إىل استهالك حمدود من املاء العذب ،ميكن أن تكون احلل االقتصادي والتقين
لتحليه املياه يف املناطق اليت يتعذر هبا توفر املصادر التقليدية بكلفة اقتصادية.
 تنويع مصادر الطاقة :يتوفر العامل على مصادر الطاقات املتجددة ،ميكن من خالهلا تطوير استخداماهتا املسامهةالتدرجيية بنسب متزايدة يف توفري احتياجات الطاقة للقطاعات املختلفة وتنويع مصادرها ،مما يؤدي إىل حتقيق وفرة
يف استهالك املصادر التقليدية وإطالة عمر خمزواها ،كما تسمح بتوفري فائض يف التصدير ،ومتثل فرصة للتوجه
لتصدير الطاقة الكهربائية املنتجة من الطاقة املتجددة.
 2.2.2الطاقات المتجددة والبعد االجتماعي:
من شأن تطبيقات االعتماد على مصادر الطاقات املتجددة كالسخان الشمسي واخلاليا الضوئية وعمليات
تدوير املخلفات الزراعية وحتويلها إىل مساد عضوي القضاء على البطالة ،واجتثاث الفقر واحلفاظ على املوارد املالية
واملادية من اهلدر ،كما يساهم استعمال الطاقة الشمسية يف املناطق النائية للتدفئة احلرارية أو لتوليد الكهرباء بالبخار
أو جتفيف احملاصيل يف فك عزلة املناطق النائية واملسامهة يف حتقيق التنمية احمللية ،بينما حتتاج مشاريع البىن التحتية
كاملرافق الصحية واملستشفيات واملدارس خاصة يف املناطق النائية والصحراوية املعزولة إىل مصادر متويلية ضخمة،
ولكن إذا ما مت تصميمها بتقنيات البنايات اخلضراء حيث تستمد طاقتها من مصادر الطاقة املتجددة فمن شأاها أن
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تقلل من تكاليف الربط بالطاقة ،وحتفز االستثمار وتساهم يف توزيع الفرص العادلة بني مجيع أقاليم البلد الواحد.
(فالق ،وساملي ،8002 ،ص.ص .)900 .11
 3.2.2الطاقات المتجددة والبعد البيئي:
تعرض جدول أعمال القرن الواحد والعشرين إىل العالقات بني الطاقة واألبعاد البيئية للتنمية املستدامة ،خاصة
املتعلقة حبماية الغالف اجلوي من التلوث الناجم عن استخدام الطاقة ،حيث دعت األجندة  89إىل جتسيد جمموعة
من ا ألهداف املرتبطة حبماية الغالف اجلوي واحلد من التأثريات السلبية لقطاع الطاقة مع مراعاة العدالة يف توزيع
مصادر الطاقة ،وظروف الدول اليت يعتمد دخلها القومي على مصادر الطاقة األولية أو اليت يصعب عليها تغيري نظم
الطاقة القائمة هبا ،وذلك بتطوير برامج الطاقة املستدامة بالعمل على تطوير مزيج من مصادر الطاقة املتوفرة األقل
تلويثا للحد من التأثريات البيئية غري املرغوبة لقطاع الطاقة مثل انبعاث غازات االحتباس احلراري ،ودعم برامج
البحوث الالزمة للرفع من كفاءة نظم وأساليب استخدام الطاقة( .فروحات ،8098 ،ص )959
 3.2واقع االستثمارات العالمية في الطاقات المتجددة
أشار برنامج البيئة التابع لألمم املتحدة  ،أن تزايد االستثمارات يف الطاقة املتجددة حول العامل سيساهم يف
إمداد العامل بربع ما حيتاجه من الطاقة النظيفة حبلول عام  ،8020فقد وضح التقرير إىل أنه يف قطاع طاقة الرياح
والوقود احليوي والطاقة الشمسية مت استثمار أكثر من  25مليار دوالر عام  8004أي أكثر بنسبة  %42من عام
 8005حيث جذبت طاقة الرياح أغلب االستثمارات بنسبة  %40يليها الوقود احليوي بنسبة  %84مث الطاقة
الشمسية بنسبة  %94فهناك اجتاه يف شىت دول العامل املتقدمة والنامية يهدف لتطوير سياسات االستفادة من صور
الطاقة املتجددة واستثمارها( .عرابة ،ونفاح ،8092 ،ص .)48
واجلدول املوايل يوضح حجم استثمار الطاقات املتجددة عامليا ،خالل الفرتة (.)8094 – 8004
جدول ( :)0حجم االستثمارات العالمية في الطاقات المتجددة حسب أنواعها
الوحدة :مليار دوالر

السنوات 4012 4014 4011 4010 4002 4002 4002 4002 4002 4002

4012 4012 4012

102.

122.

120.

112.

121.

112.

2

2

2

1

2

2

101.

84.2

84.4

89

124.

112.

2

5

6.7

2.2

الطاقة

11.4

12.2

41.2

22.2

21.2

22

الشمسة
طاقة الرياح

19.6

28.5

39.7

61.1

74.8

79.7

طاقة الكتلة

8.3

9.8

12.8

2.3

17.5

15

122.2

106.5

6
16.6

19.9

14.9

12.4

10.8

الحية
الطاقة المائية

4.2

7.4

7.5

6.4

7.6

6.2

8.1

7.5

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG

6.4

5.6

6.4

3.5

27

2.2

اإلستثمار في الطاقات المتجددة كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة ،حالة الجزائر
الوقود

4.0

9.9

28.6

27.4

18.4

10.2

10.5

10.6

ص288 -222 :
7.2

5.3

5.2

4.4

3.5

الحيوي
الطاقة

1.2

1.2

1.4

1.7

1.7

2.8

2.9

3.9

1.6

2.9

2.9

4.2

2.3

الجوفية
طاقة البحار

0.0

0.1

0.8

0.8

0.2

0.3

0.2

0.2

0.3

0.2

0.3

0.2

0.2

مجموع

47

72.7

112.

159.

181.

178.

243.

281.

255.

234.

278.2

312.

421.

7

3

4

3

6

2

5

4

2

2

االستثمار

Source : Global Trends in Renewable Energy Investment 2017, Global Trends Report 2017,
Affiliation: Frankfurt School of Finance and Management, consulte (12/09/2018) :
https://www.researchgate.net/publication/318987792_Global_Trends_in_Renewable_Energy_Investm
ent_2017.

من خالل اجلدول أعاله يتضح أن االستثمارات املوجهة للطاقة املتجددة قد حققت مستوى قياسيا سنة
 8099وقدر ب  829.8مليار دوالر أمريكي ،ويعود ذلك لتصدر أوروبا املراكز املتقدمة يف استثمارات الطاقة
املتجددة حيث بلغت ذروهتا عند  982.2مليار دوالر أمريكي لنفس السنة ،وقت ازدهار الطاقة الشمسية األملانية
وااليطالية .
كما يوضح اجلدول حيازة طاقة الرياح فرتة  8001-8004على أغلب االستثمارات ،إال أنه منذ سنة
 8090بدأ االستثمار يف الطاقة الشمسية يرتفع على حساب طاقة الرياح وذلك راجع النتشار إنتاجها يف الدول
النامية خاصة العربية منها إضافة إىل استمرار تطوير تكنولوجياهتا وظهور أنظمة هجينة إلنتاج الطاقة الشمسية
(.بريطل ،8094 ،ص )951
وبلغ إمجايل االستثمارات  849.4مليار دوالر سنة ( 8094باستثناء املياه الكربونية الكبرية) وهو أدىن
مستوى له منذ عام  ، 8092ويعود الخنفاض التكاليف فقد اخنفض متوسط اإلنفاق الرأمسايل لكل ميغاواط من
الطاقة الكهروضوئية الشمسية والرياح بنسبة تزيد على  ،%90حيث بلغت استثمارات الطاقة الشمسية سنة 8094
حنو  992.2مليار دوالر باخنفاض نسبته  %24عن عام  .8095وشكلت الرياح  998.5مليار دوالر من
االستثمارات على الصعيد العاملي باخنفاض قدره  %1واخنفض الوقود احليوي بنسبة  %22ليصل إىل  8.8مليار
دوالر وهو أدىن مستوى له منذ  92عام على األقل وظلت الكتلة احليوية والنفايات ثابتة عند  4.2مليار دوالر
والطاقة املائية الصغرية عند  2.5مليار دوالر وارتفعت الطاقة احلرارية األرضية بنسبة  %92لتصل إىل  914مليون
دوالر .وبالتايل ارتفعت نسبة الكهرباء من مصادر الطاقة املتجددة باستثناء الطاقة املائية الكبرية من  % 90.2إىل
 %99.2وقد حال انبعاث ما يقدر ب 9.2غيغا طن من ثاين أكسيد الكربون.
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والشكل املوايل يوضح االستثمارات العاملية يف الدول النامية واملتقدمة يف الطاقات املتجددة:
شكل ( :)0حجم االستثمارات في الطاقات المتجددة في الدول المتقدمة والنامية
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المصدر :من إعداد الباحثني باإلعتماد على:
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0

Global Trends in Renewable Energy Investment 2017, Global Trends Report 2017, Affiliation:
Frankfurt School of Finance and Management, consulte (12/09/2018) :
https://www.researchgate.net/publication/318987792_Global_Trends_in_Renewable_Energy_In
vestment_2017.

يالحظ أن استثمارات الدول النامية يف الطاقة املتجددة بلغت ذروهتا سنة  8095وذلك بتسجيلها 942
مليار دوالر ،حيث جتاوزت استثمارات الدول املتقدمة ،لكن سرعان ما استعادت قيادهتا سنة  8094رغم اخنفاض
استثمارها بنسبة  %94ليصل إىل  985مليار دوالر ،نتيجة الخنفاض تكاليف الطاقة الكهروضوئية والنشاط
الضعيف ،كما شهدت الدول النامية اخنفاضا بنسبة  %02ليصل إىل  992مليار دوالر عرفت فيها الصني اخنفاضا
بنسبة  % 28ليصل إىل  22مليار دوالر مما يكسر االجتاه التصاعدي الذي استمر  99عاما بينما حافظت اهلند
على استثمارها الذي بلغ  1.2مليار دوالر وشهدت كل من املكسيك وشيلي وأورغواي وجنوب إفريقيا واملغرب
هبوطا بنسبة  %40أو أكثر بسبب تباطؤ النمو املتوقع يف الطلب على الكهرباء والتأخريات يف عقد املزادات
والتمويل وكان األردن من األسواق القليلة اليت ارتفع االستثمار هناك بنسبة  % 942ليصل إىل  9.8بليون دوالر .
كما شهدت الواليات املتحدة اخنفاضا يف االلتزامات بنسبة  % 90ليصل إىل  44.4مليار دوالر واخنفض
يف اليابان بنسبة  % 54ليصل إىل  94.4بليون دوالر كما مل ينخفض االستثمار يف مجيع اجملاالت فقد حققت
أوروبا زيادة بنسبة  %2لتصل إىل  51.2مليار دوالر بقيادة اململكة املتحدة ( 84مليار دوالر ) وأملانيا (92.8
مليار دوالر) وهيمنة طاقة الرياح البحرية (  85.1مليار دوالر) على االستثمار يف أوروبا.
 .3اإلستثمار في الطاقات المتجددة في الجزائر كآلية لدعم برامج التنمية المستدامة
 0.3القدرات الوطنية من الطاقات المتجددة:
تتوفر ا تتوفر اجلزائر على العديد من القدرات واملقومات ميكنها من أن تكون رائدة يف جمال الطاقات
املتجددة ،وفيما يل نذكر أهم ما تزخر به اجلزائر من إمكانيات يف جمال الطاقات املتجددة:جلزائر على العديد من
القدرات واملقومات ميكنها من أن تكون رائدة يف جمال الطاقات املتجددة ،وفيما يل نذكر أهم ما تزخر به اجلزائر من
إمكانيات يف جمال الطاقات املتجددة:
مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG
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 الطاقة الشمسية :نظرا ملوقعها اجلغرايف املتميز ،متتلك اجلزائر واحدة من أهم القدرات الشمسية يف العامل تتعدىمدة اإلشراق الشمسي  8000ساعة سنويا على كامل الرتاب الوطين ،وتصل  2100ساعة باهلضاب العليا
والصحراء كم ا يبلغ متوسط الطاقة املتحصل عليها يوميا على مساحة أفقية عتبة  5كيلوواط ساعة لكل  9مرت
مربع ،ما يعادل  9200كيلوواط ساعة /مرت مربع يف السنة بالشمال ،و 8842كيلوواط ساعة/مرت مربع يف
السنة باجلنوب.
 الطاقة الحيوية :متتلك اجلزائر موارد غابية ترتبع على حوايل  85مليون هكتار أو أقل من  %90من إمجايلمساحة اجلزائر أما الباقي فهي عبارة عن صحراء متثل  %10من اإلقليم ،وتقدر الطاقة اإلمجالية للمورد الغايب
للجزائر حبوايل  22ميجا طن مكافئ برتويل ،كما متتلك موارد طاقوية من النفايات احلضرية والزراعية واليت مل يتم
إعادة تدويرها تقدر طاقتها ب  5مليون طن مكافئ برتويل( .براجي ،8092 ،ص .)924
 طاقة الرياح  :يعت ر هذا املورد الطاقوي متغريا من مكان آلخر نتيجة الطبوغرافيا واملناخ املتنوع حبيث تنقسم اجلزائرإىل منطقتني جغرافيتني مها :املنطقة الشمالية واملنطقة اجلنوبية هذه األخرية تتميز بسرعة رياح كبرية خاصة يف
اجلنوب الغريب بسرعة تزيد عن  4م/ث وتتجاوز قيمة 4م/ث يف منطقة أدرار .وحتتل اجلزائر املرتبة الثانية من
بني أفضل  5دول مرشحة لالستثمار يف توليد الطاقة من الرياح فرتة  8092إىل ( . 8080زرزار ،ومداحي،
 ،8095ص .)82
 الطاقة الحرارية الجوفية :ميثل الكلس اجلوراسي يف الشمال اجلزائري احتياطيا هاما حلرارة األرض اجلوفية يؤدي إىلوجود أكثر من  800منبع مياه معدنية حارة واقعة أساسا يف مناطق مشال شرق ومشال غرب البالد وتوجد هذه
الينابيع يف درجة حرارة غالبا ما تزيد عن  40درجة مئوية واملنبع احلار األكثر حرارة هو منبع املسخوطني 14
درجة( .جبار ،ومداحي ،8095 ،ص.ص .)95 -98
 الطاقة الكهرومائية :تبلغ حصة إنتاج الكهرباء من الطاقة املائية باحلضرية الوطنية نسبة  % 9أي  824ميغاواطوترجع هذه االستطاعة الضعيفة للعدد غري الكايف من السدود من جهة  ،ولعدم استغالل املوارد املتوفرة وتتمركز
هذه املنشات يف املناطق الشمالية .
واجلدول املوايل يوضح حجم إنتاج واستهالك الطاقة الكهرومائية باجلزائر.
جدول ( :)2إنتاج واستهالك الطاقة الكهرومائية بالجزائر فترة 2207-2200
السنوات
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2203
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0.0004
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استهالك الطاقة الكهرومائية ( مليون برميل نفط مكافئ 0.0092
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نفط /يوم)

المصدر :من إعداد الباحثني باإلعتماد على :منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول :التقرير االحصائي السنوي لسنوات،8094 ،
 ،8092الكويت.
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يتضح من اجلدول أن ما مت إنتاجه من الطاقة الكهرومائية يعادل ما مت استهالكه لنفس الفرتة ويبقى إنتاج
واستهالك هذا النوع من الطاقة حمدود حيث مل يتجاوز  0.0092مليون برميل مكافئ نفط لليوم فرتة -8099
 ،8094وهو مستوى ضعيف جدا إذا ما قورن باإلمكانيات املتاحة للبلد.
 2.3السياسة الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة :2232 -2200
بغرض التوجه حنو اإلستثمار يف الطاقات املتجددة ،وضعت اجلزائر العديد من ال رامج واإلستمثارات ،منها:
 0.2.3البرنامج الوطني لتنمية الطاقات المتجددة :2232 - 2200
يتمحور ال رنامج حول تأسيس قدرة ذات أصول متجددة تقدر ب  88000ميجاوات خالل الفرتة
 8020-8099منها  98000ميغاواط موجهة لتغطية الطلب الوطين على الكهرباء و 90000ميغاواط
للتصدير .ويعمل على اجناز  40مشروع منها حمطات مشسية كهروضوئية ومشسية حرارية ومزارع لطاقة الرياح .حيث
يهدف إلنتاج  %40من الكهرباء من املوارد املتجددة حبلول عام ( .8020مداحي ،8095 ،ص  .)991وهو
مايوضحه الشكل املوايل.
شكل ( :)2الطاقات المتجددة المركبة في الجزائر لسنة  2200وأهدافها لسنة 2232

المصدر  :شهرزاد بوزيدي ،فوزي بن زيد  ،نبذة عن الطاقة المتجددة في الجزائر ،9102 ،متاح على املوقع بتاريخ
(http://www.rcreee.org/sites/default/files/algeria_fact_sheet_re_arabic_web.pdf :)9102/00/09

يوضح الشكل أعاله أن ال رنامج الوطين لتنمية الطاقة املتجددة يستهدف إنتاج  %40من الكهرباء حبلول
عام  8020من الطاقة املتجددة ،وترتكز نسبة  % 40منها على الطاقة الشمسية املركزة ،ونسبة  % 82من
اخلاليا الفوتوفولطية ،أما طاقة الرياح فتقدر بنسبة  %92والشكل املوايل يوضح حجم القدرات املستهدفة لتوليد
الكهرباء آفاق .8020
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شكل ( :)3القدرات المتوقع انجازها من خالل البرنامج الوطني للطاقات المتجددة2232-2200

المصدر:العياشي زرزار ومداحي حممد ،أثر تطورات قطاع الطاقة على التنمية االقتصادية في الجزائر في ظل البدائل التنموية
الممكنة لقطاع المحروقات ،جملة الطاقة الشمسية والتنمية املستدامة ،اجمللد  ،4العدد  ،0مركز حبوث ودراسات الطاقة الشمسية،
تاجوراء ،ليبيا ،9102 ،ص.29 :

يتضح من الشكل أن مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية تستند فيها احلكومة إىل الوصول لقدرة 200
ميغاواط من سنة  8099إىل غاية سنة  .8080وكذا اجناز مشاريع أخرى ذات قدرة  800ميغاواط فرتة -8089
 ،8020بينما تستند إىل إنشاء مشروعني حملطتني حراريني ذوات تركيز مع التخزين بقدرة امجالية قدرها 950
ميغاواط لكل واحدة ،يضافان اىل احملطة املختلطة حباسي الرمل ذات القدرة اإلنتاجية 950ميغاواط منها 85
ميغاواط من الطاقة الشمسية ،ويف املرحلة املمتدة مابني  8094و 8080سيتم انشاء وتشغيل أربع حمطات مشسية
حرارية مع ختزين بقدرة إمجالية تبلغ حوايل  9800ميغاواط ،ويتوقع يف برنامج الفرتة املمتدة مابني  8089و
 8020إنشاء قدرة تبلغ حوايل  500ميغاواط يف السنة وهذا إىل غاية  8082مث  400ميغاواط إىل غاية
 .8020بينما ترتقب مابني  8092-8099تأسيس أول مزرعة هوائية بأدرار قدرهتا  90ميغاواط واجناز مابني
 8095-8094مزرعتني هوائيتني تقدر طاقة كل منهما ب 80ميغاواط وسوف يشرع للوصول لقدرة 9200
ميغاواط من مشاريع الرياح فرتة ( . 8020-8094مداحي ،8095 ،ص .)991
أما من حيث مراحل اجناز ال رنامج فقد حددت املرحلة األوىل ما بني  8099و ،8092وخصصت الجناز
املشاريع الريادية الختبار خمتلف التكنولوجيات املتوفرة أما املرحلة الثانية مابني  8094و 8095ومتيزت باملباشرة يف
نشر ال رنامج لتليها املرحلة األخرية مابني  8094و 8020وختصص لالجناز الواسع على املستوى الواسع للمحطات
الشمسية ( .زرزار ،ومداحي ،8095 ،ص.ص  .)29 .20ووضع خمطط تطوير االستثمارات يف الطاقات املتجددة
حسب ال رنامج وفقا خلصوصية كل منطقة كاآليت :
 منطقة الجنوب :لتهجني املراكز املوجودة وتغذية املواقع املتفرقة حسب القدرات من الشمسي والرياحي؛ -منطقة الهضاب العليا :حسب قدراهتا من أشعة الشمس والرياح مع إمكانية اقتناء قطع األراضي؛

 المناطق الساحلية :حسب إمكانية توفر األوعية العقارية مع استغالل كل الفضاءات الغري مستعملة. 2.2.3البرنامج الوطني لتنمية الطاقات المتجددة :2232 - 2200
جتلت سياسة اجلزائر يف املصادقة على برنامج طموح للنجاعة الطاقوية يغطي جممل قطاعات النشاط ،وخاصة
البناء والصناعة والنقل .وبعد تنفيذه فان اقتصاد الطاقة املرتاكمة يف حدود  8020ستتجاوز  40مليون طن نفط
مكافئ والعمليات البارزة هلذا ال رنامج تتمثل يف( .وزارة الطاقة ،8094 ،ص.ص .)95 .90
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 العزل الحراري للبنايات :اهلدف منه حتقيق ربح مرتاكم من الطاقة مقدر بأكثر من  2مليون طن مكافئ نفط يفحدود .8020
 تطوير مسخن الماء الشمسي :اهلدف منه إحالل التسخني الشمسي حمل التسخني بالغاز. تعميم استعمال المصابيح ذات االستهالك المنخفض من الطاقة :اهلدف منه يف حدود  8020هو حتقيقاقتصاد يف الطاقة يقدر ب 8مليون طن مكافئ نفط وأرباح منتظرة تقدر ب  80مليون طن مكافئ نفط
وتشجيع اإلنتاج احمللي للمصابيح ذات االستهالك املنخفض خاصة باللجوء للشراكة.
 إدخال األداء الطاقوي في اإلنارة العمومية :اهلدف منه استبدال جمموع املصابيح الزئبقية مبصابيح أكثر جناعة(الصوديوم حتت الضغط العايل) وهو ما سيسمح بتحقيق اقتصاد يف الطاقة حبوايل  09مليون طن مكافئ نفط
يف حدود .8020

 ترقية النجاعة الطاقوية في القطاع الصناعي :و اهلدف منه محل الصناعيني على مزيد من االعتدال يف استهالكالطاقة .
 ترقية ( GPL/Cغاز البترول المميع /الوقود) و ( GN/Cغاز طبيعي /الوقود) :واهلدف منه ترقيةاحملروقات األكثر وفرة واألقل تلويثا.
 3.2.3برنامج تطوير القدرات الصناعية :2222 -2202
ملرافقة وإجناح برنامج الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقوية تفكر اجلزائر يف تدعم النسيج الصناعي ليكون يف
مقدمة التحوالت االجيابية وكما أن اجلزائر مصممة على االستثمار يف كافة القطاعات اخلالقة للقيم وتنميتها حمليا
ويتوقع (وزارة الطاقة ،8094 ،ص.ص :)89 .92
 الشراكة يف بناء مصنع لصناعة مناذج اخلاليا الشمسية (طاقة ب 400ميغاواط/السنة قابلة للتوسع إىل 200ميغاواط/السنة بعد  ،)8080وتنمية شبكة املناولة الوطنية لصانعي التجهيزات الضرورية لل رنامج؛
 وضع شبكة من املناولة الوطنية لصناعة جتهيزات تدخل يف صناعة حمطة توليد الطاقة باخلاليا الضوئية؛ مواصلة اجملهودات إلقامة صناعة بالشراكة خاصة بطاقة الرياح وتصميم وتوريد وإجناز حمطات توليد الطاقة منالرياح بوسائل نظيفة وكذا التحكم يف نشاطات اهلندسة والتوريد وإقامة فضاءات طاقة الرياح؛
 من املقرر ليس فقط تصدير الكهرباء املنتجة بالطاقة املتجددة ولكن أيضا املهارة والتجهيزات يف اإلنتاج. 7.2.3إجراءات البحث والتطوير:
وترتكز هذه السياسات على جمموعة من اهليئات واملؤسسات االقتصادية وهناك ثالث هيئات تابعة لقطاع
التعليم العايل والبحث العلمي تنشط منذ  0222يف جمال الطاقات املتجددة نذكر منها :مركز تطوير الطاقات
املتجددة  CDERووحدة تطوير التجهيزات الشمسية  UDESإىل جانب وحدة تطوير تكنولوجيا السيليسيوم
 . UDTSأما بداخل قطاع الطاقة فيتم التكفل بالنشاط املتعلق برتقية الطاقات املتجددة من طرف وكالة ترقية
وعقلنة استعمال الطاقة  UPRUEمن جهة أخرى يتدخل مركز البحث وتطوير الكهرباء والغاز CREDEG
يف اجناز وصيانة التجهيزات ا لشمسية اليت مت اجنازها يف إطار ال رنامج الوطين لإلنارة الريفية ،أما قطاع الفالحة
فتجدر اإلشارة إىل وجود احملافظة السامية للسهوب  HCDSاليت تقوم باجناز برامج هامة يف ميدان ضخ املياه
والتزويد بالكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية لفائدة املناطق السهبية  ،كما قامت وزارة الطاقة املناجم بإنشاء شركة
مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG

82

اإلستثمار في الطاقات المتجددة كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة ،حالة الجزائر

ص288 -222 :

مشرتكة بني كل من سونلغاز وجمموعة سيم ويتعلق األمر ب  Nealواليت تأسست سنة  9119ومهمتها تطوير
الطاقات املتجددة يف اجلزائر على املستوى الصناعي( .عرابة ،ونفاح ،9102 ،ص )42
 2.2.3السياسة الوطنية لتطوير الطاقة المتجددة ضمن أطر قانونية ونصوص تنظيمية وعالقتها بالتنمية
المستدامة:
متثلت النصوص التشريعية يف القانون رقم  22-12الصادر يف  92جويلية  0222املتعلق بالتحكم يف
الطاقة ،والقانون رقم 19-10الصادر يف  12فيفري  9119املتعلق بالكهرباء والتوزيع العمومي للغاز بالقنوات ،
إىل جانب القانون رقم  14-12الصادر يف 04أوت  9114املتعلق برتقية الطاقات املتجددة يف إطار التنمية
املستدامة .
وقد مت تعزيز التنظيم مبجموعة من اللوائح واألدوات احلكومية اليت تتيح خمتلف التسهيالت اإلدارية والتمويلية
املتعلقة بتوفري الظروف املالئمة لالستثمار يف مجيع فروع جمال الطاقة املتجددة هبدف تشجيع إنتاج الطاقات املتجددة
ومتويل مشاريع إسرتاتيجية تطويرها يف اجلزائر وميكن توضيحها كاآليت( .وزارة الطاقة ،8094 ،ص :)99
 القانون  00 -00الصادر يف  02جويلية  9100املتضمن قانون املالية التكميلي  ،9100نوه مبستوى املداخيلالضريبية البرتولية الذي ميول الصندوق الوطين للطاقات املتجددة وتوسيع حقل تطبيقها على منشات التوليد
املشرتك و مت رفع نسبة  % 1.2إىل .% 0
 املرسوم التنفيذي رقم  00 -492الصادر يف  12ديسم ر 9100احملدد لطرق تسيري حساب التخصيص اخلاصرقم  219-020املسمى الصندوق الوطين للطاقات املتجددة والتوليد املشرتك.
 القرار مابني الوزارات الصادر  92أكتوبر  9109احملدد لقائمة املداخيل واملصاريف املقتطعة من الصندوق الوطينللطاقات املتجددة.
 املرسوم التنفيذي رقم  ،9102-902واحملدد لشروط منح العالوات برسم تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء. املرسوم التنفيذي رقم  9102-494الصادر يف  02ديسم ر  9102املعدل واملكمل للمرسوم التنفيذي رقم 12-422الصادر يف  96ديسم ر  9112املتعلق بالتدقيق الطاقوي للمؤسسات ذات االستهالك الكبري
للطاقة.
 القرار ما بني الوزارات الصادر يف  02جوان  9104املعدل واملتمم للقرار مابني الوزارات الصادر يف  92سبتم ر 9101املتضمن اعتماد مكاتب التدقيق ومكاتب اخل راء.
 القرار مابني الوزارات الصادر يف  19فيفري  9104احملدد ألسعار الشراء املضمونة إلنتاج الطاقة اعتمادا علىالتجهيزات اليت تستعمل اخلاليا الشمسية وشروط تطبيقها.
 7.2.3المشاريع االستثمارية المدرجة في مجال الطاقة المتجددة:
أجنزت عدة مشروعات منها( :الورقة القطرية للجمهورية اجلزائرية ،8094 ،ص:)82
 مشاريع تزويد 92بالكهرباء عن طريق بالطاقة الشمسية ل  92قرية معزولة باجلنوب اجلزائري الكبري؛ تشغيل أول حمطة انارة فولتية صغرية تابعة ملركز تطوير الطاقات املتجددة املوصلة بشبكة الكهرباء الوطنية يف 89جوان  8004واليت مت ربطها بشبكة سونلغاز ويدخل هذا املشروع يف اطار التعاون اجلزائري االسباين.بقدرة 90
كيلوواط ويسمح بإنتاج  800كيلوواط/ساعة.
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 تزويد حمطة خدمات نفطال يف سطاوايل بالطاقة الشمسية يف .8004-04-84 مشاريع احملافظة السامية لتنمية السهوب . HCDS مصنع إلنتاج األلواح الشمسية تبلغ قدرهتا اإلنتاجية  940ميغاواط سنويا وحمطة مشسية كهروضوئية باجلنوبواهلضاب العليا باإلضافة إىل  05حمطات ذات قدرة إمجالية  91ميغاواط باليزي  ،تندوف ومتنراست .
 اجناز احملطة اهلجينة مشسي غاز بقدرة  950ميغاواط حباسي الرمل ،منها  980ميغاواط يتم إنتاجها بواسطة الغازو 20ميغاواط عن طريق الطاقة الشمسية  ،يف إطار الشراكة بني شركة نيال اجلزائرية والشركة االسبانية (ابينري)
الستثمار حنو  250مليون أورو .و مشروع احملطة املختلطة رحيي –ديازال ب 90ميغاواط بتندوف  ،ويدخالن
ضمن مشاريع NEAL.
 مشروع التزويد بالكهرباء عن طريق الشمسي ل  94قرية يف اطار ال رنامج . 8001-8004 اجناز 08مزارع رياح 90 ،ميغاواط بأدرار و 80ميغاواط خبنشلة والبيض. حمطة حرارية جوفية بطاقة إنتاجية تبلغ  5ميغاواط. الشروع يف اجناز جمموعة من املشاريع الشمسية الكهروضوئية ذات قدرة تبلغ  242ميغاواط تندرج يف إطار خمططالطوارئ  8094لتلبية الطلب املتزايد على الكهرباء  ،لتبلغ بذلك القدرة اإلمجالية اليت سيتم تركيبها عتبة
 2800ميغاواط من األنظمة الشمسية الكهروضوئية.
 3.3دور االستثمار في الطاقات المتجددة في تعزيز التنمية المستدامة بالجزائر:
انطالقا من أولويات إسرتاتيجية الطاقة املتجددة يف إطار التنمية املستدامة ،مت اجناز  90000كم خط
كهربائي ،لفائدة  8400حي من أجل متوين  992000منزل ،وقد بلغ معدل الكهرباء إىل  %15يف إطار
ال رنامج الثالثي  ،8004-8008ومع اهاية  8004ويف إطار برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي مت توصيل
 99000منزل جديد ،ومن أجل حتقيق اإلطار املعيشي الالئق ووصوال لتنمية مستدامة متس واليات اجلنوب الكبري
تقرر يف هذا اإلطار ،ختفيض فاتورة الكهرباء ل 92والية يف اجلنوب ،مبا يف ذلك األنشطة االقتصادية باإلضافة إىل
الدعم املوجه للفالحني ،الذي جتاوز  8500إىل  2500د للهكتار /سنة مما مسحت خبلق  2800منصب عمل
غري مباشر وأخذت اإلسرتاتيجية الطاقوية اجلديدة يف بعدها مسالة الطاقة املتجددة انطالقا من القانون املتعلق
بالكهرباء وتوزيع الغاز بالقنوات وما مت حتقيقه خالل الفرتة  8002-8008فيما يتعلق بتطوير استخدام الطاقة
املتجددة يدخل يف إطار التنمية املستدامة كما تعمل اإلسرتاتيجية على زيادة القدرات االحتياطية للجزائر من خالل
دعم الشراكة الدولية واستقطاب رؤوس األموال األجنبية والتكنولوجيات احلديثة .واستثمرت اجلزائر ما يقارب 22
مليون دوالر خالل سنة ( . 8099بن عمارة ،وموساوي ،8094 ،ص.ص .)884 – 882
بينما قدرت استثمارات سنة  8094ب  482مليون دوالر مقابل أكثر من  900مليون دوالر سنة
 .8092وتسعى اجلزائر الستثمار حوايل  40مليار دوالر يف جمال الطاقة املتجددة يف آفاق سنة  8020وأن هذه
االستثمارات الضخمة قد تصل إىل  20مليار دوالر ،وستخصص إلنتاج  98000ميغاواط من الطاقة الشمسية
املوجهة للسوق احمللية وتتوقع شركة سونلغاز املكلفة بتنفيذ هذا ال رنامج بلوغ  450ميغاواط من الكهرباء املنتجة
انطالقا من هذه الطاقات البديلة سنة  8095وتنوي رفع هذا اإلنتاج إىل  8200ميغاواط آفاق  .8080حيث
يؤكد رئيس اجلمهورية أن جوهر ال رنامج الوطين للطاقة املتجددة والنجاعة الطاقوية هو حماربة البطالة واهلشاشة ،ومن
مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG

87

ص288 -222 :

اإلستثمار في الطاقات المتجددة كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة ،حالة الجزائر

املقدر ملشاريع الطاقة املتجددة خلق  9.5مليون منصب عمل حبلول  ،8085وقد حتقق منها حوايل  400الف
منصب عمل دائم سنة ( .8099زواوية ،8092 ،ص .)925
كما تعمل من خالل ال رنامج الوطين على ختفيض استهالك املوارد الطاقوية التقليدية للحد من تلويث البيئة
وضمان حق األجيال املستقبلية بالعمل على تفعيل استهالك الطاقة املتجددة وحتقيق األهداف املنشودة بتوليد
الكهرباء منها ،نظرا لوفرة اإلمكانات اهلائلة خاصة الشمسية منها والشكل املوايل يوضح حجم استهالك الطاقة
التقليدية واملتجددة .
شكل ( :)7استهالك الطاقة المتجددة بالجزائر من ضمن المزيج الطاقوي للفترة 2207 - 2228
تطور استهالك الطاقة املتجددة ضمن املزيج الطاقوي فرتة
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المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد علىBP Statistical Review of World Energy 2017, June 2017 :

يالحظ من اجلدول أعاله أن االستهالك الفعلي للطاقات املتجددة يف اجلزائر حمدود حيث مل يتعدى كمية
 0.9مليون طن مكافئ نفط فرتة  8094 -8002ما يدل على أن إنتاج الطاقة يف اجلزائر تقابله عدة
حتديات.مقارنة حبجم استهالك الطاقات التقليدية اليت يف تزايد مستمر ما يثري القلق من سرعان نضوهبا حيث جتاوز
استهالك الغاز  88مليون طن بينما تعدى استهالك النفط  94مليون نفط .والشكل املوايل يوضح قدرات التوليد
املركبة الفعلية من الطاقة املتجددة .
شكل ( :)2قدرات التوليد المركبة ( فعليا ) من الطاقة المتجددة لسنة 2202

المصدر  :شهرزاد بوزيدي ،فوزي بن زيد  ،نبذة عن الطاقة المتجددة في الجزائر ،مرجع سابق.
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يشري الشكل اعاله إىل أن قدرات الطاقة املتجددة لسنة  8098متثل نسبة  % 8.8تعود  % 10منها إىل
الطاقة املائية وتقدر ب 882ميغاواط  ،و %90إىل الطاقة الشمسية املركزة وتقدر ب  85ميغاواط ،وقدر إمجايل
الطاقة املتجددة ب 852ميجاواط.
جدول ( :)3قدرات التوليد المركبة ( فعليا ) للكهرباء في الجزائر حسب نوع التوليد بالميغاوات فترة
2207-2203
القدرات

إجمالي

حرري thermal -

المركبة

مائي

شمسي

رياح

أخرى
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-

02222
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2622
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06200
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021

02922

4012
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01
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2

المصدر :من إعداد الباحثني باإلعتماد على :منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول :التقرير االحصائي السنوي لسنوات،809 ،8094 ،
.8092 ،8094

يتضح من اجلدول أعاله أن احملطات احلرارية بأنواعها (ديزل ،غازي ،خباري ،دورة مزدوجة ) حتتل الصدارة يف توليد
الكهرباء خالل الفرتة  ،8094 – 8092بينما مسامهة الطاقات املتجددة الزالت ضعيفة فرغم االرتفاع التدرجيي
لقدرات التوليد املركبة من طاقة الرياح والشمس معا من  950ميغاواط سنة  8092إىل 949ميغاواط سنة 8094
إال أاها سرعان ما اخنفضت إىل  50ميغاوات سنة  8095تستحوذ منها طاقة الرياح على  90ميغاوات والطاقة
الشمسية على  40ميغاوات ،لرتتفع سنة مسجلت جمموع  ،821وذلك راجع إىل زيادة توليد الكهرباء من خالل
األلواح الشمسية أين ارتفع ليبلغ  891ميغا واط ،إال أن الطاقة املائية الزالت حتافظ على نفس قدراهتا تقريبا واملقدرة
ب  882ميغاوات ،لتعرف الطاقات املتجددة األخرى حتسنا ملحوظا إىل  950ميغاوات سنيت  8095و.8094
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 .2الخالصة:
تعد اجلزائر من بني الدول اليت تسعى جاهدة للمحافظة على البيئة وحتقيق التنمية املستدامة للنهوض
باقتصادها مستقبال ،واحملافظة على نصيب األجيال املستقبلية من املوارد الناضبة فأولت بذلك اهتمامها لقطاع
الطاقات املتجددة واالستثمار فيها ،وأطلقت مجلة من املشاريع الطاقوية ضمن برنامج تطوير الطاقات املتجددة
والفعالية الطاقوية  .8020-8099لكن رغم اجلهود االستثمارية يف جمال الطاقات املتجددة واالهتمام الذي
حظيت به ،إال أن ما مت جتسيده على أرض الواقع يعت ر ضئيل وبعيد عن التطلعات واألهداف املنشودة للتنمية
املستدامة .حاليا ال ينتظر أن حتقق الطاقة املتجددة نسبة كبرية من الطاقة اإلمجالية للبالد ألاها ال تزال متثل نسبة
ضئيلة من املزيج الطاقوي لكن يبقى بإمكااها أن ختفف من هيمنة الطاقة األحفورية اليت هي يف نضوب مستمر و
تكون حل ال غىن عنه يف املستقبل.
 0.7نتائج الدراسة:
من بني أهم النتائج املتوصل إليها من خالل الدراسة ،نذكر:
 ترتجم الطاقات املتجددة أبعاد التنمية املستدامة حيث تساهم يف حتقيق املكاسب االقتصادية وحتسن من األوضاعاالجتماعية وحتد من التلوث البيئي وحتفظ نصيب األجيال املستقبلية.
 تعد مشاريع الطاقة املتجددة البديل األجنع اقتصاديا للطاقات التقليدية ملا متتاز به من أبعاد اقتصادية وأخرى بيئيةواجتماعية .واالستثمار فيها ميكن اعتباره إسرتاتيجية حتولية للطاقة األحفورية حيقق أمن إمدادات الطاقة وتنويع
مصادرها.
 ينتشر استثمار الطاقة املتجددة يف العامل بشكل واسع ويرتكز حاليا حول الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. يظل إنتاج الطاقات املتجددة باجلزائر ضعيفا حيث مل يتعدى  0.9مليون نفط مكافئ يف السنوات األخرية وهو مايؤكد صعوبة إحالهلا حمل الطاقات األحفورية يف األمد القصري أو املتوسط.
 تواجه اجلزائر حتديات تعيق استغالل الطاقات املتجددة أمهها ارتفاع رأس املال الالزم ملشروعات الطاقة ،صعوبةختزين الطاقة املتجددة وصعوبة توفر األوعية العقارية رغم املساحات اهلائلة اليت تتوفر عليها اجلزائر كما تعاين من
ضعف املخصصات املالية للبحث العلمي والتطوير ملعدات الطاقة املتجددة.
.5قائمة المراجع:

1. Global Trends in Renewable Energy Investment . (2017). "Global Trends Report 2017",
Affiliation: Frankfurt School of Finance and Management.

 .8براجي ،صباح" .)8092( .دور حوكمة الموارد الطاقوية في إعادة هيكلة االقتصاد الجزائري في ظل ضوابط
االستدامة" .مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري ،جامعة سطيف .9

 .2بريطل ،هاجر" .)8094( .دور الشراكة الجزائرية األجنبية في تمويل وتطوير الطاقات المتجددة في الجزائر  -دراسة
حالة الشراكة الجزائرية االسبانية" .أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ،جامعة حممد خيضر ،بسكرة.

 .4بن عمارة ،حممد ،وموساوي مسية" .)8094( .الطاقة المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر" ،جملة دراسات،
جامعة بشار.)08(5 ،

 .5بوجلطي ،عز الدين" .)8094( .النظام القانوني لالستثمار في قطاع الطاقة في الجزائر والمتغيرات الدولية" ،أطروحة
مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف احلقوق ،جامعة اجلزائر .9
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 .4بوفليح ،نبيل" .)8099( .دور صناديق الثروة السيادية في تمويل اقتصاديات الدول النفطية ،الواقع واآلفاق مع اإلشارة
لحالة الجزائر" .أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية ،جامعة اجلزائر.2

 .2جابة ،أمحد ،وكعوان سليمان" .)8098( .تجربة الجزائر في استغالل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح" .جملة اقتصاديات
مشال إفريقيا ،جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف.)90( ،

 .2جبار ،سعاد ،ومداحي سعاد" .)8095( .الطاقة في الجزائر  -موارد وإمكانات" .املؤمتر العلمي األول  :السياسات
االستخدامية للموارد الطاقوية بني متطلبات التنمية القطرية وتأمني االحتياجات الدولية ،كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية
وعلوم التسيري ،جامعة سطيف.

 .1خبابه ،عبد اهلل ،وخبابه صهيب ،وكعرار أمحد" .)8092( .تطوير الطاقات المتجددة بين األهداف الطموحة وتحديات
التنفيذ –دراسة حالة برنامج التحول الطاقوي أللمانيا" .جملة العلوم االقتصادية و التسيري والعلوم التجارية ،املسيلة.)90( ،

.90راتول ،حممد ،ومداحي حممد" .)8098( .صناعة الطاقة المتجددة بألمانيا وتوجه الجزائر لمشاريع الطاقة المتجددة

كمرحلة لتأمين إمدادات الطاقة األحفورية وحماية البيئة حالة مشروع ديزرتاك" .املؤمتر العلمي الدويل حول سلوك املؤسسة
االقتصادية يف ظل رهانات التنمية املستدامة والعدالة االجتماعية ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة.

 .99زرزار ،العياشي ،ومداحي حممد" .)8095( .أثر تطورات قطاع الطاقة على التنمية االقتصادية في الجزائر في ظل
البدائل التنموية لقطاع المحروقات" .جملة الطاقة الشمسية والتنمية املستدامة ،مركز حبوث ودراسات الطاقة الشمسية ،تاجوراء،

ليبيا.)9( 4 ،

.98زواوية ،أحالم" .)8092( .دور اقتصاديات الطاقة المتجددة في تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة في الدول
المغاربية" .مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية ،ختصص االقتصاد الدويل والتنمية املستدامة ،جامعة فرحات سطيف .9

.92سفيان ،بوزيد ،وعيسى حممد ،وحممود حممد" .)8092( .آليات تطوير وتنمية استغالل الطاقات المتجددة في الجزائر".
جملة املالية واألسواق ،جامعة عبد احلميد بن باديس ،مستغامن.)04( ،

.94طاليب ،حممد ،وساحل حممد" .)8002( .أهمية الطاقة المتجددة في حماية البيئة ألجل التنمية المستدامة  ،عرض تجربة
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.94فالق ،علي ،وساملي ،رشيد" .)8094( .الطاقات المتجددة كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة مع اإلشارة لحالة الجزائر
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الكلمات المفتاحية

الملخص

الفالحة؛
القطاع الفالحي؛
التنمية االقتصادية؛
.والية الوادي

هتدف هذه الدراسة إىل إبراز اإلمكانات الفالحية للجزائر من خالل القطاع الفالحي يف والية الوادي
 وتعترب والية الوادي رائدة يف،الذي يعترب من القطاعات اهلامة الذي يساهم يف دفع عجلة االقتصاد الوطين
،اإلنتاج الفالحي على املستوى الوطين ملا تزخر به من ثروات طبيعية مكنتها من النهوض لقطاع الفالحة
وعليه كان لزاما توسيع قاعدة الفالحة لتشمل تطوير اإلنتاج احمللي والعمل على إنتاج منتجات فالحية أخرى
ليس فقط على مستوى والية الوادي وإمنا على املستوى الوطين نظرا ملا تتوفر عليه اجلزائر من إمكانيات
 إضافة إىل الدور االقتصادي واالجتماعي للقطاع الفالحي،تؤهلها الحتالل مكانة بارزة يف السوق العاملية
الذي يساهم يف الناتج احمللي اإلمجايل وميتص عددا كبريا من اليد العاملة مما جيعله يساهم يف عملية التنويع
.االقتصادي والنهوض باالقتصاد الوطين خارج قطاع احملروقات
Abstract

Keywords

The study aims to highlight the agricultural potential of Algeria through the
agricultural sector in the State of the El-Oued, which is an important sector that
Agriculture;
contributes to the advancement of the national economy. The state of the El-Oued is a
The agricultural
pioneer in agricultural production at the national level, Therefore, it was necessary to
Sector;
expand the agricultural base to include the development of local production and work
Economic
on the production of other agricultural products, not only at the level of the State of the
Development;
El-Oued, but at the national level because of the potential of Algeria to qualify to
occupy a prominent position in the global market, Economic and social sector of the State of the Elagricultural sector, which contributes to the GDP and absorbs a large number of labor,
Oued.
which contributes to the process of economic diversification and the promotion of the
national economy outside the hydrocarbons sector.
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 . 1مقدمة:
تعترب التنمية الفالحية أسلوب عمل ينطلق من القاعدة حنو املركز لتحقيق تنمية وطنية شاملة ومتكاملة ،وذلك
انطالقا من قاعدة أساسية هي أن وضعية اجملتمعات النامية واحتياجاهتا إىل مشروعات تنموية كبرية تتطلب موارد
مالية ضخمة متول خمتلف الربامج التنموية املسطرة ،وتعظم معدالت التنمية على مستوى مجيع القطاعات بشكل
متزايد ومستمر.
ويعد اإلنتاج الفالحي من أبرز ما تشتهر به والية الوادي حيث أن اإلنتاج الفالحي يف الوالية مل يعد مقتصرا
على إنتاج التمور كما كان سابقا بل تطور ليشمل إنتاج خمتلف املنتجات الفالحية مسامها بشكل بارز يف اإلنتاج
الوطين.
ومن أجل ت نويع االقتصاد خارج قطاع احملروقات تعمل الدولة على تشجيع اإلنتاج الفالحي ليكون االقتصاد
األخضر بديال للنفط مستقبال ،إال أن هناك عوائق تقف أمام ذلك لذا جلأت إىل دعم القطاعات اليت قد تدر هلا
دخوال مستقبال ،كالقطاع الفالحي ،والذي أصبح مورد هام لالقتصاد الوطين ألجل حتقيق تنمية مستدامة.
 1. 1إشكالية الدراسة:
بفضل ما تزخر به اجلزائر من إمكانات فالحية قامت السلطات الوطنية بدعم القطاع الفالحي ورصدت له
أموال ضخمة لرتقية هذا القطاع وحتقيق تنمية شاملة ووطنية ،وملعاجلة هذه الدراسة سنحاول اإلجابة على اإلشكالية
الرئيسية التالية:
كيف يمكن للفالحة تحقيق تنمية اقتصادية في الجزائر من خالل استغالل الموارد الفالحية؟
 2. 0أسئلة الدراسة:
ولإلحاطة باملوضوع أكثر نضع األسئلة التالية:
 ما املقصود بالتنمية االقتصادية؟ كيف تساهم الفالحة يف التنمية االقتصادية؟ هل استطاعت والية الوادي يف النهوض بالتنمية االقتصادية من خالل استغالل مواردها الفالحية؟ 3. 0فرضيات الدراسة:
كإجابة أولية عن األسئلة الفرعية ،ميكن وضع الفرضيات التالية:
 التنمية االقتصادية هي تنشيط لالقتصاد وحتويله من الركود اىل االنتعاش؟ يعترب القطاع الفالحي قطاعا هاما يف التنمية االقتصادية انطالقا من التنمية الفالحية؟ والية الوادي من الواليات الرائدة وطنيا يف الفالحة ،وتساهم بشكل كبري يف حتقيق االكتفاء الذايت يف بعضاملنتجات الفالحية؟
 4. 0منهج الدراسة:
مت االعتماد على املنهج الوصف التحليلي يف هذه الدراسة من خالل عرض أهم تنتجه والية الوادي فالحيا،
ومدى مسامهة القطاع الفالحي يف التنمية االقتصادية.
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 .2مفاهيم عامة حول الفالحة
يعترب القطاع الفالحي العصب احلساس يف اقتصاديات بلدان العامل ،فالدولة اليت هتتم بقطاعها الفالحي
لتضمن العيش الكرمي لشعبها ،من خالل حتقيق أقصى ما ميكن من اإلنتاج الفالحي ،هي أمة جديرة باالحرتام ألهنا
تنطلق من االهتمام مبتطلبات الشعب وضرورة حتقيق مستوى معني من األمن الغذائي ،وميكن القول أنه مهما كانت
خلفيات االسرتاتيجية التنموية املتبعة فمن املفروض أن حيظى القطاع الفالحي بأمهية بالغة ،باعتباره القطاع الذي يؤثر
يف القطاعات األخرى بدرجة كبرية ،إضافة إىل تأثره هو بالتغريات اليت حتصل يف القطاعات األخرى.
 0.2تعريف الفالحة:
إذا أردنا أن نعطي تعريفا لكلمة الفالحة فإننا جند هلا عدة معاين:
 الزراعة  :تعين يف اللغة العربية زرع األرض أي ألقى فيها البذر ،ويف اللغة الالتينية فهي مشتقة من كلمتني
 AGERوتعين احلقل أو الرتبة ،وكلمة  CULTUREواليت تعين العناية أو الرتبة ،وعلى ذلك القول فالزراعة
 AGRECULTUREهي العناية باألرض أو الرتبة (اخلطيب ،9002 ،ص .)92
 الفالحة  :يف اللغة العربية فلح األرض؛ شقها ،والفالحة؛ احلراثة ،والفالح هو من حيرث األرض ليزرعها
(القريشي ،9002 ،ص .)431
غري أننا نالحظ غالبا أن كلمة الفالحة والزراعة هلما نفس املعىن ،فالفالحة "الزراعة" أصبحت تشمل وفق
املفهوم احلديث كل اجملهودات اإلنتاجية لإلنسان املستقر نسبيا لزيادة وحتسني منو النباتات باختيار أحسن البذور
واألمسدة وإعطاء النباتات كميات املياه اليت حيتاجها (الفياض ،9044 ،ص .)413
والفالحة أيضا هي (عجمية ،9003 ،ص " :)72علم وفن ومهنة وصناعة إنتاج المحاصيل النباتية والحيوانية
النافعة لإلنسان"
كما عرفت اجلمعية االقتصادية الريفية يف فرنسا الفالحة بأهنا" :العلم الذي به تستخدم القوى الطبيعية
إلنتاج النبات والحيوان بغية تأمين الحاجات البشرية" ،وتعترب أحد فروع االقتصاد ،الذي يهتم بتطبيق النظريات
االقتصادية على مؤشرات التنمية الفالحية (تارزي ،9042-9042 ،ص .)00
 2.2الخصائص األساسية للمنتجات الفالحية
إن املنتجات الفالحية مبا مييزها عن باقي املنتجات األخرى تتصف وتتميز بعدة خصائص ندرجها يف العناصر التالية
(الديودجي ،4222 ،ص :)31
أ -الطبيعة البيولوجية والطابع الموسمي لإلنتاج
إن غالبية الفواكه واخلضروات ال تظهر دائما يف األسواق إال خالل فرتات زمنية قصرية نسبيا ،وغالبا ما تسوق
 %20من هذه املنتجات خالل  3أشهر من السنة ،وهذا يعين ظهور اإلنتاج مجلة واحدة يف فرتة زمنية قصرية
نسبيًا ،وهلذا السبب فإن األسواق تفكر وتسعى يف توفري احملاصيل من الفواكه واخلضروات واللحوم عن طريق طلبها
من مكان إنتاجها ولو كان ذلك عن طريق االسترياد مثالً جملاهبة الطلب احمللي عليها.
ب -سرعة تلف المنتجات
إن من خصائص املنتجات الفالحية أهنا متتاز بسرعة التلف ،وسرعة تأثرها حىت بدرجات احلرارة االعتيادية ،وقد
قام املزارعون مبحاوالت عديدة للحد من ظاهرة التلف ،والبيئة واملناخ السائد يؤثر بشكل واضح على فساد هذه
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20

دور الزراعة في تحقيق التنمية االقتصادية في الجزائر-والية الوادي نموذجا-

ص021 -292 :

األخرية ،فمثال جند أن أوقات مجع احلليب تكون غالبا يف وقت مبكر خشية تعرضه لدرجات حرارة عالية بسبب
فساده أو تغيري طعمه (الديودجي ،4222 ،ص .)30
ج -تطور المنتجات وتنوعها
الذي يالحظ من املعروض من املنتجات الفالحية يف السوق أهنا متتاز بالتنوع العايل ،فمن منتج واحد توجد
أصناف عديدة وبأشكال خمتلفة ،وهذا من دون شك كان نتيجة السعي إىل زراعة العديد من املنتجات اليت مل تكن
معروفة من قبل يف املكان الواحد.
ومن أسباب الزيادة يف أنواع أو أصناف املنتجات الزراعية دخول اجلاليات األجنبية إىل جمتمعات أخرى ،وحاجة
هذه اجلاليات إىل منتجات مل تعرف من قبل أو أهنا مل تستهلك يف بلد ما ،كما أن غزارة اإلنتاج وتنوعه يف املنتجات
الفالحية أدى إىل تنوع واضح يف املواصفات من هذه املنتجات املقدمة إىل السوق ،فاملشكلة واضحة يف كيفية
التعامل مع الفائض من املنتجات ،من مكان إىل مكان آخر وهي طرية ،أو ختزن على حالتها ،وهلذا فإن الفائض يف
اإلنتاج يتم معاجلته عن طريق التنويع صناعيا ،فظهرت العديد من املنتجات احليوانية والنباتية بأشكال جمففة مثال ،أو
مملحة وهذا من أجل مالئمتها لالستهالك ،مع التغلب على احلاجز املكاين والزماين.
 .3دور الفالحة في التنمية االقتصادية
إن عملية التنمية االقتصادية تعترب الشاغل الكبري يف تفكري اجليل املعاصر من االقتصاديني سواء كانوا من
البالد املتقدمة أو من البالد النامية  ،لذا سعت هذه الدول إىل تنمية اقتصادياهتا من خالل أولويات القطاعات اليت
تتوفر فيها على ميزة نسبية ،ويعترب القطاع الفالحي أمهها باعتباره قطاعا غري مكلف ومتيز الدول النامية بالكثافة
العمالية.
 0.3تعريف التنمية االقتصادية
تعرف التنمية االقتصادية على أهنا تنشيط االقتصاد الوطين وحتويله من حالة الركود والثبات إىل حالة احلركة
والديناميكية عن طريق زيادة مقدرة االقتصاد الوطين لتحقيق اإلنتاج ووسائله ومستوى العمالة وتزايد االعتماد على
القطاع الصناعي واحلريف مقابل اخنفاض األنشطة التقليدية (داودي ،9007 ،ص .)0
كما تعرف التنمية االقتصادية بأهنا تقدم اجملتمع عن طريق استنباط أساليب إنتاجية جديدة أفضل ورفع
مستويات اإلنتاج من خالل إمناء املهارات والطاقات البشرية وخلق تنظيمات أفضل ،هذا فضال عن زيادة رأس املال
املرتاكم على مر الزمن.
التنمية االقتصادية هي العملية اليت حيدث من خالهلا حتقيق مستوى معني من التقدم االقتصادي واالجتماعي
يكون مصحوب بزيادة يف متوسط الدخل احلقيقي وحتسن يف توزيع الدخل لصاحل الطبقات الفقرية وحتسن يف نوعية
احلياة وتغري هيكلي يف اإلنتاج (عجمية ،9003 ،ص .)22
 2.3أهداف التنمية االقتصادية
تعمل التنمية االقتصادية على حتقيق مجلة من األهداف يتمركز جمملها يف حتسني معيشة السكان وضمان
الرفاهية لألفراد واجملتمع ،ورمبا يكون من الصعب حتديد أهداف معينة يف هذا اجملال نظرا الختالف ظروف كل دولة
واختالف أوضاعها االجتماعية والسياسية واالقتصادية اال أنه رغم ذلك ميكن إبراز أهم أهداف التنمية االقتصادية
فيما يلي (عطية ،9009 ،ص :)42
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أ -زيادة الدخل القومي
تعترب زيادة الدخل القومي من أول أهداف التنمية االقتصادية يف الدول النامية بل من أهم األهداف
االقتصادية على اإلطالق ،وهذا راجع للدافع احلقيقي للتنمية يف هذه الدول واملتمثل يف الفقر واخنفاض مستوى
املعيشة باإلضافة إىل زيادة عدد السكان وغري املتالئم مع النمو االقتصادي ،والدخل القومي الذي نقصد به هنا هو
الدخل القومي احلقيقي ال االمسي ،أي ذلك الذي يشمل السلع واخلدمات اليت تنتجها املوارد االقتصادية خالل فرتة
زمنية معينة ،والزيادة يف الدخل القومي احلقيقي يف أي بلد من البلدان حتكمه عوامل معينة كمعدل الزيادة يف منو
السكان وإمكانيات البلد املادية والفنية.
وعموما ميكن القول بأن زيادة الدخل القومي احلقيقي أيا كان حجم هذه الزيادات أو نوعها تعترب من أول
أهداف التنمية االقتصادية وأمهها على اإلطالق يف الدول املتخلفة اقتصاديا.
ب -رفع مستوى المعيشة
تعترب حتقيق مستوى مرتفع للمعيشة من بني األهداف اهلامة اليت تسعى التنمية االقتصادية إىل حتقيقها يف
الدول املتخلفة اقتصاديا ،ذلك أنه من املتعذر حتقيق الضرورات املادية للحياة وحتقيق مستوى مالئم للصحة والثقافة،
ما مل يرتفع مستوى معيشة السكان وبدرجة كافية لتحقيق مثل هذه الغايات ،فالتنمية االقتصادية هبذا املعىن ليست
جمرد وسيلة لزيادة الدخل القومي فحسب ،وإمنا هي أيضا وسيلة لرفع مستوى املعيشة بكل ما يتضمنه هذا التعبري من
معىن ،ذلك أن التنمية االقتصادية إذا وافقت عند خلق زيادة يف الدخل القومي فان هذا حيدث فعال ،غري أن هذه
الزيادة قد ال تكون مصحوبة بأي تغيري يف مستوى املعيشة وحيدث ذلك عندما حتدث زيادة يف السكان أكرب من
زيادة يف الدخل القومي أو عندما يكون نظام توزيع هذا الدخل خمتال (العسيوي ،9004 ،ص .)403
ج -تقليل التفاوت في الدخول والثروات
يعترب هدف تقليل التفاوت يف الدخول والثروات وإعادة توزيع الدخل هدف اجتماعي اذ أن معظم الدول
املتخلفة رغم اخنفاض مستوى الدخل فيها إال أننا نرى أن هناك فرقا شاسعا بني الطبقات فيها إذ تستويل فئة صغرية
من أفراد اجملتمع على اجلزء األكرب من ثروته بينما ال حتصل األغلبية من األفراد إال على نسبة بسيطة جدا من ثروته
(ولد سيدي ،9049 ،ص .)10
ومثل هذا التفاوت يؤدي إىل إصابة اجملتمع بأضرار جسيمة إذ أن اجملتمع يرتدد بني مستويني شاسعني بني غين
فاحش وفقري مدقع ،وتعمل فيه الطبقة املسرية على عدم إنفاق األموال بسبب ارتفاع ميلها احلدي لالستهالك ،وهذا
اجلزء الذي تكتنزه الطبقة امليسرة يؤدي يف األجل الطويل إىل ضعف قدرة اجلهاز اإلنتاجي ،وزيادة تعطل العمال،
ولذلك فليس من املستغرب أن تعمل التنمية على اعتبار تقليل التفاوت يف توزيع الدخول والثروات ،وإال سوف يؤدي
ذلك إىل مشاكل اجتماعية خطرية.
 3.3أهمية الفالحة ضمن استراتيجيات التنمية االقتصادية
يساهم القطاع الفالحي يف حتقيق التنمية باعتباره نشاطا اقتصاديا وسبيال من سبل حتقيق الدخل ومصدرا
للخدمات البيئية مما جيعل من هذا القطاع أداة فريدة للتنمية.
وتعد اسرتاتيجية التنمية الفالحية أحد أهم اسرتاتيجيات التنمية االقتصادية حيث ترتكز على النمو الفالحي
ومعدالته ،وهتدف أساسا إىل زيادة عرض املنتجات الفالحية الغذائية ،وتنطلق من خلفية مفادها أن ضعف مستوى
اإلنتاج الفالحي ومعدالته يعترب من العوائق اليت تعرتض التنمية ،وأنه لتشجيع االستثمار يف القطاع الفالحي جيب يف
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الوقت نفسه تشجيع القطاع الصناعي ذو العالقة بالقطاع الفالحي حيث أن القطاع الفالحي يعترب مصدرا للمواد
اخلام بالنسبة للكثري من الصناعات كصناعة النسيج والصناعات الغذائية وغريها مما يعزز قدرة القطاع الفالحي على
اإلنتاج وحتقيق األمن الغذائي (اخلري ،4222 ،ص .)29
أ -تعريف التنمية الفالحية
تباينت واختلفت اآلراء حول مفهوم التنمية الفالحية ،فهي تستمد مفهومها وأهدافها من مفهوم التنمية
االقتصادية ،ومن أبرز تعريفات التنمية الفالحية جند:
 التنمية الفالحية تعرب عن تنمية اإلنتاج الفالحي ،إما بالعمل على زيادة رقعة األرض الفالحية باستصالحاألراضي أو الزيادة يف إنتاجية األرض أو هبما معا ،حيث أن زيادة إنتاجية األرض يكون بتحسني ظروف زراعتها
من حيث انتقاء احملاصيل اليت تتالءم مع طبيعة األرض ،واختيار البذور ومكافحة اآلفات الفالحية ،واالستخدام
األمثل لآلالت الفالحية ،وتنمية اإلنتاج احليواين والسمكي (عمراين ،9041-9040 ،ص .)22
ملعدالت النمو ،حيث هتدف إىل زيادة متوسط الدخل الفردي احلقيقي على
 التنمية الفالحية هي عملية إدارة ّاملدى الطويل يف املناطق الريفية ،إما من خالل زيادة رقعة األراضي الفالحية (التنمية األفقية) ،أو من خالل
تكثيف رأس املال وضخ جرعات من التقدم التكنولوجي (التنمية الرأسية) (لقوشة ،4227 ،ص .)44
 التنمية الفالحية تعرب عن العملية اليت يتمخض عنها رفع املستوى املعيشي ألبناء الريف ومعاجلة املشاكلاالقتصادية واالجتماعية ،وهي اليوم تأخذ مفهوما أكثر مشوال وهو التنمية الفالحية المتكاملة؛ ألهنا تأخذ على
عاتقها بناء االنسان (عنصر العمل) الذي هو مادة التنمية األساسية فهو اهلدف والوسيلة معا (عبد السالم،
 ،4279ص .)44
ب -أهداف التنمية الفالحية
تسعى التنمية الفالحية لتحقق جمموعة أهداف مهمة على املدى القريب والبعيد:
 توفير االحتياجات الغذائية ألفراد المجتمع :حتقيق االكتفاء الذايت من أهم التحديات اليت تواجه الدول الناميةسبب عجز اإلنتاج احمللي والذي ميكن حتقيقه من خالل تبين تنمية فالحية متكاملة (عبد السالم ،4227 ،ص
)44؛
 المساهمة في محاربة البطالة وتنمية األرياف :يعترب القطاع الفالحي من بني أكثر القطاعات قدرة علىاجتذاب القوة العاملة خصوصا يف البلدان النامية ،وباألخص يف املناطق الريفية )(Roger, 2005, p 9؛
 توفير العمالة للقطاعات األخرى  :وذلك من خالل انتقال العمال من القطاع الفالحي ،إما بسبب البطالةاملومسية أو املقنعة ،وإما بسبب التكنولوجيا احلديثة اليت تؤدي إىل االستغناء عن جزء من العمالة (شالش،
 ،9049ص )927؛
 توفير المواد الخام للقطاع الصناعي  :تساهم الفالحة يف توفري املواد األولية واملدخالت الوسيطية للعديد منالصناعات ،وخاصة الصناعات الغذائية (لزعر ،9040 ،ص )9؛
 تصريف المنتجات الصناعية  :يشكل القطاع الفالحي سوقا مهمة للمنتجات الصناعية ،إذ تعترب القوة الشرائيةللفالحني ضرورية لالستهالك وتوسيع سوق املنتجات الصناعية (النجفي ،9004 ،ص )402؛
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 المساهمة في تأمين العملة األجنبية :إن ارتفاع اإلنتاج الفالحي يؤدي إىل التوسع يف احملاصيل الفالحيةالتصديرية اليت تعترب من املوارد النسبية للتنمية ،وبالتايل حتقيق إيرادات بالعملة الصعبة (الفياض ،9044 ،ص
)420؛
 المساهمة في توازن الميزان الغذائي :يف ظل تراجع األمهية النسبية للصادرات الغذائية خالل ،كان ال بد منتطوير إمكانات تصدير السلع الفالحية كهدف مهم ضمن اسرتاتيجية التنمية الفالحية (املقبلي ،9049 ،ص
.)23
 .4دور الفالحة في تحقيق التنمية االقتصادية في والية الوادي
تتميز اجلزائر مبوقع اسرتاتيجي هام من حيث املوقع اجلغرايف ،حيث تعترب بوابة إفريقيا وحمور الدول املغاربية
إضافة إىل قرهبا من السوق األوربية وامتالكها شريط ساحلي طوله  4900كلم ،فضال عن امتالكها لعدة موارد مائية
وبشرية ومالية جتعلها تعتمد على القطاع الفالحي كبديل لقطاع احملروقات لتمويل التنمية االقتصادية.
 0.4مساهمة القطاع الفالحي في التنمية الوطنية خالل الفترة 2209/2222
يعترب القطاع الفالحي من أهم القطاعات األساسية يف االقتصاد الوطين نظرا للدور الذي يلعبه يف احلياة
االقتصادية واالجتماعية سوا ء من حيث استيعاب اليد العاملة ،أو املسامهة يف تكوين الدخل القومي وتوفري العملة
الصعبة ،إذ تعترب الفالحة من أهم األنشطة االقتصادية كوهنا تعد مصدرا رئيسيا للمواد الغذائية وغريها من املواد
باإلضافة إىل إمداد القطاعات األخرى بكثري من املواد اإلنتاجية وهلذا فان ختلف هذا القطاع حيد من تقدم القطاعات
االقتصادية األخرى (اجلمل ،9040 ،ص .)79
أ -مساهمة القطاع الفالحي في الناتج المحلي الخام
تتمثل أمهية القطاع الفالحي يف توفري اإلنتاج املوجه لالستهالك احمللي مع نسبية ضئيلة من اإلنتاج املوجه
للتصدير  ،يساهم القطاع الفالحي يف تكوين الناتج الداخلي وزيادته مما يؤثر على نصيب الفرد من هذا الدخل ،وهو
ما يوضحه الجدول رقم .20
من خالل اجلدول رقم  04نالحظ أن هناك تزايدا مستمرا يف الناتج الفالحي خالل الفرتة (-9000
 )9047إذ تراوحت قيمة الناتج الفالحي بني  31249مليار دينار و 944142مليار خالل عامي9000
و 9047على التوايل ،وقدرت الزيادة بنحو  427341مليار دينار أي حوايل  2أضعاف ،وبلغ معدل النمو السنوي
حنو  %9440طيلة عشرية كاملة ،وتعود هذه الزيادة إىل استمرارية تطبيق السياسات الفالحية اليت عززت دور
النشاط الفالحي يف اجلزائر ،وذلك من خالل التوسع يف استخدام األساليب الفالحية احلديثة ،وتطبيق القوانني
املشجعة لزيادة حجم اإلنتاج وحتسني مردوديته كإنشاء نظام ضبط أسعار املنتجات الفالحية الواسعة االستهالك اليت
تسمح بامتصاص فائض اإلنتاج ،باإلضافة إىل تأمني الفالحني من خالل صناديق التعاضد الفالحي ،أو العمل على
دعم أسعار مستلزمات اإلنتاج الفالحي من أمسدة ومبيدات وبذور نوعية وغريها.
وعلى غرار ارتفاع قيمة الناتج الفالحي إال أن هناك تباينا يف حجم الناتج الفالحي من موسم آلخر ويعود
ذلك إىل الظروف املناخية غري املواتية نظرا العتماد مساحات واسعة من األراضي الفالحية على مياه األمطار إذ
يصعب التحكم بإنتاجية حمصوليتها (بوعافية و عزاز ،9042 ،ص .)903
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ب -مساهمة القطاع الفالحي في التقليص من البطالة في الريف
يلعب القطاع الفالحي دورا هاما إذا ما مت تسيريه بشكل جيد وتقدمي التمويل الالزم من التقليص من معدالت
البطالة وخاصة يف املناطق الريفية ،وهو ما ميكن قراءته من الجدول رقم .22
ومن خالل تتبعنا لتطور معدالت البطالة الكلية والريفية نالحظ الرتاجع الكبري يف معدالت البطالة فبعدما
كانت  %30تقريبا أصبحت ال تتعدى  %40كمتوسط للفرتة  9047-9007وهو مؤشر إجيايب على جناعة
السياسات املطبقة (هذا يف ظل مصداقية هذه املعدالت) ،أما البطالة الريفية فهي األخرى عرفت اخنفاضا كبري يف
معدالهتا مقارنة مع بداية األلفية اجلديدة أين كانت  37و %12407سنيت  9000و 9003على التوايل لتصبح
 %7494سنة  ، 9042أما على طول الفرتة فهناك تذبذب يف معدالت البطالة الريفية لكنها استقرت خالل الفرتة
 9042-9007أين كانت ال تتعدى  %242كمتوسط ،أي مع بداية سياسة التجديد الريفي وكذا قوانني االمتياز
والتوجيه العقاري اليت مسحت بزيادة املساحات الفالحية ،وهو ما يؤكد على حرص الدولة على القيام بتنمية ريفية
حقيقية متس مجيع اجلوانب الفالحية.
ج -توفير االحتياجات الغذائية األساسية
تتحمل الفالحة املسؤولية األوىل يف توفري الغذاء للمواطن اجلزائري ،وهبذا الصدد عكفت احلكومة على وضح
السياسات املناسبة من أجل ذلك ،حماولة الرتكيز على ختصيص املوارد الطبيعية والبشرية واملالية بشكل أفضل وفعال
من أجل البلوغ بالفالحة إىل اهلدف األول وهو حتقيق األمن الغذائي .لكن بالرغم من كل هذا مازالت مل تستطع
سد حاجيات الفرد من أهم إنتاج ،أال وهو احلبوب ،الذي مل تستطع الدولة حلد اليوم حىت من التقليل يف الفجوة
الغذائية فيه ،كما هو موضح يف الجدول رقم .23
من خالل تتبعنا ملعطيات اجلدول نرى أن اجلزائر حتقق اكتفاء ذاتيا يف املنتجات الرئيسية لالستهالك عدا
احلبوب اليت تزداد فيها الفجوة الغذائية سنة بعد أخرى ،أي أن السياسة الفالحية ناجحة حلد ما يف تلبية الطلب
الغذائي ،لكن احلبوب واليت تعد أهم عنصر اسرتاتيجي مازالت خارج طاولة األمن الغذائي يف اجلزائر ،وهذا بسبب
ضغوط التزايد الدميوغرايف وهجرة السكان إىل املدن ،وأيضا التحوالت يف منط االستهالك ،الشيء الذي جعل اقتصاد
اجلزائر يتسم بالعجز الغذائي وعدم التوازن بني اإلنتاج وارتفاع الطلب ،بالرغم من اجلهود اليت تبذهلا الدولة يف تشجيع
اإلنتاج احمللي بشىت أنواعه وخاصة احلبوب اليت ارتفع إنتاجها إىل أكثر من  2مليون طن هناية سنة  ،9047ومن
املتوقع حسب تصرحيات وزير الفالحة والتنمية الريفية أن حتقق اجلزائر إكتفاء ذاتيا سنة  9090بفضل
االسرتاتيجيات واألهداف املسطرة.
 2.4اإلمكانيات الفالحية لوالية الوادي
تعترب والية الوادي منطقة رعوية بامتياز وهذا يعود للقدرات الفالحية اليت تتمتع هبا على غرار بعض املناطق
داخل الوطن.
أ -الموقع الجغرافي
تقع والية الوادي يف اجلنوب الشرقي للجزائر يف منطقة اسرتاتيجية وتعرف مبدينة األلف قبة حيدها من الشمال
الشرقي والية تبسة ،ومن الشمال والية خنشلة ،ومن الشمال الغريب والية بسكرة ،ومن اجلنوب والية ورقلة ،ومن
الشرق تونس ،ومن الغرب والية اجللفة ،وتضم  30بلدية و 49دائرة.
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تقدر املساحة اإلمجالية للوالية 44 586.80 :كم 9ويبلغ الشريط احلدودي مع الدولة التونسية:
9
حوايل 300كم ،أما عدد السكان فيقدر حبوايل 771900ساكن سنة  9041منهم  11،2069ساكن/كلم
مبقر الوالية وهي بذلك حتتل املرتبة  90على املستوى الوطين (مديرية السياحة والصناعة التقليدية.)9047 ،
ب -التضاريس
تنقسم التضاريس لوالية الوادي إىل أربع مناطق هي كالتايل:
 منطقة سوف :منطقة رملية وتغطي كامل اقليم سوف من الناحية الشرقية واجلنوبية؛ العرق :منطقة رملية تتمثل يف الكثبان الرملية اليت حتتل  1/3من مساحة سوف وتتواجد على خط مرتفع شرقغرب ( 70م إىل 490م) واملعروف باسم العرق الشرقي الكبري؛
 منطقة واد ريغ :نوع من اهلضاب احلجرية اليت متتد مع الطريق الوطين رقم  03من غرب الوالية إىل جنوهبا اليتتضم دائريت جامعة واملغري .وتعترب منطقة واد ريغ أراضي فسيحة وشاسعة متتد حىت والية ورقلة؛
 منطقة المنخفضات  :وتسمى منطقة الشطوط يف الناحية الشمالية من الوالية ومتتد حنو الشرق باخنفاض متتابعومتغري بني (40م إىل 10م) ومن بني الشطوط املعروفة شط ملغيغ ومروان بالقرب من الطريق الوطين رقم 17
ببلدييت احلمراية وسطيل.
ج -المناخ والنشاطات األساسية
 المناخ :تعرف والية الوادي مبناخها الصحراوي اجلاف الذي يتميز بشتائه البارد ،وصيفه احلار ،سقوط األمطارضعيف جدا ،حيث يبلغ معدل التساقط خالل السنة  30ملم ،أما درجات احلرارة فهي مرتفعة جدا يف فصل
الصيف حيث تصل أحيانا إىل  10درجة حرارية.
 النشاطات األساسية: زراعة (النخيل ،البطاطس ،الطماطم ،التبغ ،الفول السوداين)؛ تربية املواشي بأنواعها؛ التجارة ،السياحة ،الصناعات التقليدية. 3.4تطور اإلنتاج الفالحي لوالية الوادي خالل الفترة 2209-2229
يعد مؤشر اإلنتاج الفالحي بنوعيه النبايت واحليواين من املؤشرات الدالة على تطور القطاع الفالحي ،إذ يعتمد
على املساحات املخصصة للمحاصيل ويضاف هلا عامل اإلنتاج واإلنتاجية ،ويشمل اإلنتاج النبايت حماصيل احلبوب،
القمح الصلب ،القمح اللني ،الشعري ،البطاطس ،الطماطم ،البقول اجلافة ،اخلضروات ،الفول السوداين ،التبغ وغريها.
أ -إنتاج الحبوب
يعترب حمصول احلبوب الغذاء الرئيسي للسكان يف اجلزائر عموما ،وخنص بالذكر القمح الصلب والقمح اللني يف
حني يعترب الشعري كمادة لتغذية احليوانات.
من خالل الجدول رقم  24يتبني أن هناك تذبذبا يف كمية اإلنتاج إىل غاية سنة  ،9044وتعد سنة
 9002أقل كمية مسجلة طيلة الفرتة املدروسة إذ بلغت  22417قنطار ،ويسجل اإلنتاج أرقام متزايدة انتقلت إىل
 41042740قنطار سنة  9002لتصل إىل  177000قنطار سنة  ،9040وعرفت كمية اإلنتاج انتعاشا
متواصال ابتداء من سنة  9040لتصل إىل أعلى مستوياته سنة .9042
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ويعود تطور إنتاج احلبوب النتقال الفالحني إىل تنويع اإلنتاج النبايت وإىل الربامج الفالحية اليت شهدهتا الوالية
خاصة يف جمال تكثيف إنتاج احلبوب ليحقق اإلنتاج قفزة نوعية خالل السنوات األخرية تعترب مؤشر جد اجيايب
بالنسبة لوالية الوادي.
ب -إنتاج الخضروات
تضم شعبة اخلضروات العديد من احملاصيل الزراعية منها :البطاطس ،الطماطم ،البصل اجلزر وغريها ،ويف هذه
الدراسة نركز على هذين احملصولني البطاطس والطماطم ،والجدول رقم  29يوضح تطور االنتاج للمادتني يف والية
الوادي خالل الفرتة ()9042-9002
من خالل اجلدول نالحظ أن حجم إنتاج البطاطس عرف تطورا ملحوظا خاصة فرتة تطبيق املخطط الوطين
للتنمية حيث بلغ سنة  9002حجم اإلنتاج  4224723قنطار وهي أدىن قيمة إنتاج خالل الفرتة املدروسة،
وعرفت أقصى كمية له سنة  ،9043حيث وصل إىل 44290000قنطار مبعدل منو يقدر ب %0مقارنة بسنة
 9049وهذا راجع للتوسيع يف األرضي الفالحية املنتجة للبطاطس مع اكتساب الفالحني اخلربة يف هذا اجملال
مبساعدة تقنيني يف الفالحة على مستوى الوالية وخارجها ،يف حني عرفت تراجع طفيف يف اإلنتاج بعد سنة 9043
بسبب تشبع السوق احمللي والوطين مما أدى الهنيار يف السوق نتج عنه تقلص يف املساحة املزروعة من البطاطس.
كما عرفت الوالية تطورا كبريا يف إنتاج الطماطم حيث بلغ حجم اإلنتاج  4270000قنطار سنة 9042
وهي بذلك حتتل مرتبة متقدمة يف إنتاجها وهذا بفضل حبث الفالحني على تنويع احملاصيل الزراعية ووفرة األراضي
الفالحية.
ج -إنتاج التمور
تعرف والية الوادي على أهنا من الواليات الصحراوية الرائدة يف إنتاج التمور ومن أشهر أنواع التمور اليت
تنتجها الوالية دقلة نور والغرس ،والجدول رقم  21يوضح تطور إنتاج التمور بوالية الوادي خالل الفرتة (-9002
)9042
من خالل اجلدول نالحظ أن إنتاج التمور يف والية الوادي عرف تطورا متواصال حيث أنتجت والية الوادي
 4003102قنطار سنة  9002ليصل اإلنتاج إىل  9291100قنطار سنة  9042مما يرتجم مدى حرص
الدولة والفالحني على تطوير واحلفاظ على النخيل يف الوالية من خالل خمططات التنمية الوطنية.
د-إنتاج الفول السوداني والتبغ
تعترب حماصيل الفول السوداين والتبغ من احملاصيل الصناعية الرائدة على مستوى والية الوادي كما هو موضح يف
الجدول رقم .29
من خالل اجلدول نالحظ أن إنتاج الفول السوداين يعرف تذبذبا خالل سنوات الدراسة إذ عرف أقل كمية
منتجة مقدرة حبوايل  149340قنطار سنة  ،9002فيما بلغت الكمية املنتجة  40713قنطار سنة ،9040
ليصل إىل  4202243سنة  ،9042واملالحظ أن السنوات الثالثة األخرية سجلت شبه استقرار يف الكمية املنتجة
للفول السوداين.
ه -مساهمة اإلنتاج الفالحي المحلي في اإلنتاج الوطني
لقد مسح تطور اإلنتاج الفالحي احمللي يف حتقيق معدالت موجبة يف اإلنتاج الفالحي الوطين من حيث القيمة
والكمية وهذا يعد مؤشرا جيدا على حالة القطاع الفالحي احمللي لكن يبقى التساؤل قائما حول مدى مسامهة الوالية
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يف تغطية االحتياجات الوطنية من هذه احملاصيل الفالحية الغذائية وبالتايل إمكانية مسامهة الوالية يف األمن الغذائي
الوطين واستدامته ،حيث أن قيمة اإلنتاج الفالحي للموسم  9042/9040قدر حبوايل  470مليار دج.
عرف القطاع الفالحي تطورا ملموسا خالل السنوات الثالث األخرية وملعرفة مدى مسامهة والية الوادي يف
اإلنتاج الفالحي سيتم مقارنة اإلنتاج الفالحي بني املومسني  9043/9049و 9042/9040ألهم احملاصيل
االسرتاتيجية وترتيب مستوى اإلنتاج وطنيا كما هو موضح يف الجدول رقم .29
من خالل اجلدول نالحظ أن القطاع الفالحي يف والية الوادي يساهم بنسبة كبرية يف اإلنتاج الوطين خاصة
منتوج البطاطاس الذي حتتل فيه الوالية املرتبة األوىل وطنيا نتيجة مسامهتها الكبرية يف اإلنتاج الوطين ،حيث قدر
حجم اإلنتاج ب  44447مليون قنطار موسم  ،9042/9040فيما وصل حجم إنتاج التمور إىل  9403مليون
قنطار موسم  9042/9040لتحتل بذلك والية الوادي املرتبة الثانية يف إنتاج التمور ،كما شهد منتوج الطماطم
تطورا كبريا على مستوى الوالية ليصل إىل  4427مليون قنطار موسم  9042/9040وحيقق نسبة منو كبرية فيما
خيص هذا املنتوج على مستوى الوالية ،كما نالحظ أن والية الوادي تساهم بنسبة كبرية يف إنتاج الفول السوداين
والتبغ حيث وصل حجم اإلنتاج إىل  24ألف قنطار موسم  9042/9040مسجال نسبة منو كبرية مقارنة مبوسم
 9043/9049وبذلك حتتل الوالية املرتبة األوىل وطنيا يف إنتاج الفول السوداين.
 4.4عوائق اإلنتاج الفالحي في والية الوادي
إن تطور املنتوج الفالحي يف والية الوادي ومسامهته يف اإلنتاج الوطين ال خيفي أن هناك مجلة من النقائص
يعاين منها قطاع اإلنتاج الفالحي بوالية الوادي حتول دون زيادة تطور املنتوج الفالحي يف الوالية وحتسني جودته كما
ونوعا نذكر أبرزها (جابر ،9041 ،ص :)414
أ -ضعف التخزين
رغم قوة اإلنتاج وتنوعه إال أن قدرة اإلنتاج ضعيفة جدا ،حيث عدد غرف التربيد  20غرفة لتغطية منتوج يزيد
عن  42مليون قنطار واليت ال تغطي حجم اإلنتاج مما يتسبب يف إتالف احملاصيل الزراعية إذا تأخر بيعها.
ب-اليد العاملة
رغم أن قطاع الفالحة هو أكرب مشغل لليد العاملة إال أهنا تبقى غري كافية حيث يعاين الفالحون من نقص
اليد العاملة خاصة وقت الزرع واجلين للمحاصيل وان وجدت فارتفاع سعرها بات يقلق الفالحني.
ج -ضعف االستثمار الصناعي للمحاصيل الزراعية
إن الفالحة يف والية الوادي تقتصر على اإلنتاج وبيع احملصول دون وجود تطور الستعمال اإلنتاج كمادة أولية
للصناعة ،لذا ينبغي العمل على استغالل احملاصيل الزراعية يف الصناعات التحويلية خاصة الصناعة الغذائية من أجل
حتقيق االكتفاء الذايت وحتقيق األمن الغذائي.
د -االستهالك غير العقالني للماء
إن وسائل السقي املستخدمة كالرش احملوري تؤدي إىل اخنفاض مستمر يف منسوب املياه اجلوفية وهو ما يشكل
خطرا على مستقبل الزراعة يف الوالية خاصة وأن املياه اجلوفية تعترب من أهم ما تزخر به الوالية.
ه -غياب أسواق مختصة في تسويق المنتجات الفالحية المحلية
رغم حيوية النشاط الفالحي يف والية الوادي إال أن عدم توفر أسواق كبرية حيول دون تسويق املنتجات
الفالحية حيث أن البيع والشراء يتم مباشرة يف املزرعة وهو ما يشكل عائقا أمام الفالحني لتصريف منتجاهتم.
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و -االفتقار إلى الخبرة التقنية
إن اإلنتاج الفالحي يف والية الوادي رغم وفرته إال أنه مازال يفتقر إىل األساليب احلديثة يف اإلنتاج واليت تتم
وفق معايري علمية وتقنية واستشارة املهندسني واملختصني خاصة فيما يتعلق باألمراض اليت تصيب النباتات واختيار
نوعية البذور وغريها.
 .5الخالصة:
تتوفر اجلزائر على مساحة زراعية تؤهلها أن تكون من أبرز الدول يف اإلنتاج الفالحي إال أن متابعة قنوات
الدعم والتمويل الفالحي من طرف الدولة من جهة ،وعدم إقبال البطالني على االستثمار يف القطاع الفالحي من
جهة أخرى ساهم يف عدم االستغالل األمثل للثروات اليت تزخر هبا البالد ،وهو ما يضع على عاتق الدولة مسئولية
التوعية والتوجيه من أجل تفعيل دور القطاع ليس يف امتصاص البطالة فحسب ولكن يف حتقيق البالد لالكتفاء الذايت
الغذائي والعمل على تصدير املنتجات احمللية للخارج.
كما أن تطور املنتوج الفالحي يف والية الوادي ومسامهته يف اإلنتاج الوطين يساهم بنسبة كبرية يف إمكانية
حتقيق االكتفاء الذايت الذي يبقى رهانا تسعى اجلزائر لتحقيقه ،إال أن هناك عوائق وعقبات تقف أمام تطور اإلنتاج
الفالحي يف والية الوادي ينبغي العمل على القضاء عليها والعمل على استغالل ما تزخر به الوالية من أراضي
ومساحات شاسعة صاحلة للزراعة ومياه جوفية مع توفري اإلمكانيات الالزمة لتطوير هذا القطاع يف والية الوادي
وحتقيق االكتفاء الذايت على املستوى الوطين.
 على ضوء النتائج املتحصل عليها ،ميكننا تقدمي بعض االقتراحات التالية:
 الوقوف على عصرنة القطاع الفالحي باعتباره وعاء هاما الستيعاب العمالة وخاصة عمال الريف ،وتنميةالعملية االرشادية املوجهة للفالحني ،وحتفيز اليد العاملة على امتهان العمل الفالحي؛
 ال بد من متابعة العملية اإلنتاجية للعديد من املنتجات النباتية واحليوانية من قبل الوزارة الوصية لتجنب وقوعالسوق يف حالة الكساد اليت أصبحت حتدث كل موسم يف السنوات األخرية ،وخاصة يف املنتجات اليت
حققت فيها الدولة اكتفاء شبه تام ،والعمل على دعم أكرب للعملية التصديرية لتسهيل تصريف املنتوج وتنويع
الصادرات خارج احملروقات.
 هذه الدراسة جزء يسري ال خيلو من النقائص ،وهو ما يفتح أمامنا آفاقا جديدة لبحوث أخرى:
 دراسة مقارنة بني الواليات الفالحية يف مدى مسامهتها يف التنمية االقتصادية؛ دراسة قياسية لدوال االنتاج يف بعض املناطق الفالحية. .6قائمة المراجع
 )4إبراهيم العسيوي ( ،)2220التنمية في عالم متغير ،مصر :دار الشروق.

 )9ابو اخلري كمال ( ،)0229استراتيجيات التنمية الزراعية ،القاهرة ،مصر :مكتبة عني الشمس.

 )3أيب سعيد الديودجي ( ،)0221مبادئ التسويق الزراعي ،الطبعة األوىل ،األردن :دار ومكتبة حامد للنشر.

 )1خالد راغب اخلطيب ( ،)2222المحاسبة في المنشآت والمؤسسات الزراعية ،عمان ،األردن :دار البداية ناشرون
وموزعون.

 )0داودي الطيب ( ،)2229االستراتيجية الذاتية لتمويل التنمية االقتصادية ،اجلزائر :دار الفجر للنشر والتوزيع.
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 )2رفعت لقوشة ( ،)0229التنمية الزراعية -قراءة في مفهوم متطور ،-القاهرة ،مصر :املكتبة األكادميية.
 )2سامل توفيق النجفي ( ،)2220األمن الغذائي العربي ،بريوت ،لبنان :مركز دراسات الوحدة العربية.
 )7عبد القادر حممد عطية ( ،)2222اتجاهات حديثة في التنمية ،اإلسكندرية ،مصر :الدار اجلامعية.

 )2حممد عبد العزيز عجمية ،الليثي حممد علي ( ،)2223التنمية االقتصادية ،اإلسكندرية ،مصر :الدار اجلامعية.

)40عرفات إبراهيم الفياض ( ،)2229التنمية السكانية واالقتصادية في الوطن العربي ،عمان ،األردن :دار املناهج للنشر
والتوزيع.
)44عرفات إبراهيم الفياض ( ،)2200االقتصاد السكاني ،عمان ،األردن :دار البداية للنشر والتوزيع.
)49عنرب إبراهيم شالش ( ،)2202التسويق الزراعي ،عمان ،األردن :دار الثقافة للنشر والتوزيع.

)43حممد عبد العزيز عجمية ( ،)0299الموارد اإلقتصادية ،اإلسكندرية ،مصر :دار اجلامعات املصرية.
)41حممد علي حزام غالب املقبلي ( ،)2202سياسات برامج اإلصالحات االقتصادية وآثارها على القطاع الزراعي في
الدول النامية .عمان ،األردن :دار غيداء للنشر والتوزيع.
)40مدحت القريشي ( ،)2229التنمية االقتصادية -نظريات وسياسات وموضوعات ،-عمان ،األردن :دار وائل للنشر
والتوزيع.

)42هشام مصطفى اجلمل ( ،)2202دور الموارد البشرية في تمويل التنمية ،اإلسكندرية ،مصر ،دار الفكر اجلامعي.

)42حممد ملني لزعر ( ،)2209التنمية في القطاع الزراعي واألمن الغذائي العربي ،الكويت :سلسلة جسر التنمية ،املعهد
العريب للتخطيط.
)47حممد السيد عبد السالم ( ،)0292التكنولوجيا الحديثة والتنمية الزراعية في الوطن العربي ،الكويت :سلسلة عامل
املعرفة ،اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب.
)42حممد السيد عبد السالم ( ،)0229األمن الغذائي للوطن العربي ،الكويت :سلسلة عامل املعرفة ،اجمللس الوطين للثقافة
والفنون واآلداب.
)90حسن ولد سيدي ( ،)2202دور التجارة الخارجية في تحقيق التنمية االقتصادية في البلدان النامية ،مذكرة ماجستري
يف العلوم االقتصادية ،ختصص اقتصاد دويل ،جامعة بسكرة ،اجلزائر.

)94خري الدين بن تارزي ( ،)2209-2201األمن الغذائي وتحديات التنمية الزراعية في الجزائر ،أطروحة دكتوراه غ م،
ختصص هتيئة إقليمية ،قسم التاريخ واجلغرافيا ،املدرسة العليا لألساتذة ،بوزريعة ،اجلزائر.

)99سفيان عمراين ( ،)2209-2204ترقية القطاع الفالحي كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة -دراسة حالة والية
قالمة .أطروحة دكتوراه غ م ،ختصص جتارة دولية وتنمية مستدامة ،قسم العلوم التجارية ،كلية العلوم االقتصادية التجارية
وعلوم التسيري ،جامعة قاملة ،اجلزائر.

)93بوعافية رشيد ،عزاز سارة ( ،)2209دور القطاع الفالحي في تحقيق التنمية االقتصادية ،اجمللة اجلزائرية لالقتصاد
واملالية ،جامعة املدية ،اجلزائر ،العدد .02
)91مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية الوادي.
25) Roger, D.Norton, Politique de développement agricoles -concepts et expériences-,
Rome: FAO, 2005.
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 .7المالحق:
جدول ( :)20تطور الناتج الفالحي إلى الناتج الداخلي الخام خالل الفترة 2209-2222
الوحدة :مليار دج%/
الناتج المحلي
السنوات الناتج الداخلي الخام معدل النمو PIB
الفالحي
2222

4123,3

/

364,2

معدل
النمو
PIBa
/

نصيب الفرد من
PIBa/PIB
PIBa
)(USD
8,83
159,00
175,45

2220

4227,1

2,52

412,1

13,15

9,75

2222

4522,7

6,99

417,2

1,24

9,22

2223

5252,3

16,13

515,3

23,51

9,81

2224

6149,1

17,07

580,5

12,65

9,44

2229

7561,9

22,98

581,6

0,19

7,69

2221

8514,8

12,60

641,3

10,26

7,53

2229

9362,6

9,96

704,2

9,81

7,52

2229

11043,7

17,96

711,8

1,08

6,45

2222

9968,02

-9,74

931,35

30,84

9,34

2202

11991,5

20,30

1015,26

9,01

8,47

2200

14588,6

21,66

1183,22

16,54

8,11

2202

16208,6

11,10

1421,7

20,16

8,77

2203

16650,1

2,72

1640

15,35

9,85

2204

17228,6

3,47

1772,2

8,06

10,29

2015

16702,1

-3,06

1935,1

9,19

11,59

2016

17406,8

4,22

2140,3

10,60

12,30

2017

18906,6

8,62

2318,9

8,34

12,27

489,72

11,70

439.20

-4,42
18070.2
*2018
المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على:
 التقارير السنوية لبنك اجلزائر *( .قيمة مؤقتة) املنظمة العربية للتنمية الزراعية ،الكتاب السنوي لإلحصائيات الزراعية العربية .اجمللدات .73-922114,21

022

-8,83

167,91
212,40
254,93
247,13
268,45
311,80
287,36
368,43
391,00
442,35
488,94
539,47
562,42
519,33
476,87

)Journal of International Economy and Globalization (JIEG

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)22العدد ( ،2202 ،)02ص021-292 :

ISSN: 2602-7860

جدول ( :)22تطور معدل البطالة الكلي والريفي خالل الفترة 2209-2222

السنوات
العمالة
الفالحية
1170 1609 1380 1617 1412 1328 1312 873
(ألف)
معدل البطالة
13.8 12.3 15.3 17.7 23.7 25.9 27.3 29.8
الكلي
معدل البطالة
15.01 12.94 19.05 20.83 47.58 31.15 33.51 38.94
الريفي
السنوات
2209 2201 2209 2204 2203 2202 2200 2202
العمالة
1102 865
917
899 1141 912 1034 1136
الفالحية
معدل البطالة
11.7 10.5 11.2 10.6
9.8
11
10
10
الكلي
/
البطالة الريفي 8.21 9.71 9.10 8.80 10.33 9.57 9.54
المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على إحصائيات الديوان الوطين لإلحصاءhttp://www.ons.dz/.
2222

2220

2222

2223

2224

2229
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2222 2229 2229
1242 1252

11.3

10.2

11.7

9.63

2209
1340
10.4
/
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جدول ( :)23تطور االكتفاء الذاتي والفجوة الغذائية خالل الفترة 2201-2229

المصدر :املنظمة العربية للتنمية الزراعية ،الكتاب السنوي لإلحصائيات الزراعية العربية .اجمللدات 32-92
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جدول ( :)24تطور إنتاج الحبوب في والية الوادي خالل الفترة ()2209-2229
البيان

السنوات

إنتاج الحبوب
(قنطار)

2229

2222

2200

2203

2209

2201

2209

22417

41042740

449304

940790

177000

097700

020000

المصدر :مديرية املصاحل الفالحية لوالية الوادي 2209

جدول ( :)29تطور إنتاج البطاطاس في والية الوادي خالل الفترة ()2209-2229

البيان
السنوات
إنتاج
البطاط 299420 307722 422472
0
9
3
س
(قنطار)
المصدر :مديرية املصاحل الفالحية لوالية الوادي 2209
2222

2229

2203

2209

2201

2209

2200

4429000
0

4072000
0

4447000
0

4403000
0

جدول ( :)21تطور إنتاج التمور في والية الوادي خالل الفترة ()2209-2229

البيان
السنوات
إنتاج التمور
4221200 4014920 4003102
(قنطار)
المصدر :مديرية املصاحل الفالحية لوالية الوادي 2209
2229

2222

2202

2202
-

2209

2201

2209

9291100 3201300 9121000

جدول ( :)29تطور إنتاج الفول السوداني في والية الوادي خالل الفترة ()2209-2229

البيان
السنوات
إنتاج الفول
السوداني
(قنطار)

2229

2222
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الملخص

الكلمات المفتاحية

هتدف هذه الورقة البحثية إىل معرفة حمددات منو القطاع الزراعي اجلزائري املتمثلة يف معدل منو القيمة
املضافة ،إمجايل الصادرات ،نسبة العمالة الزراعية من إمجايل العمالة اجلزائرية ،نسبة األراضي املزروعة من إمجايل
األراضي...اخل ،من خالل االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي وباستخدام األدوات اإلحصائية ،فقد مت
إجراء اختبار التكامل املشرتك بني املتغريات حمل الدراسة واليت بينت نتائجها عدم وجود عالقة طويلة املدى
بني معدل منو القيمة املضافة ،إمجايل الصادرات وقيمة اإلنتاج الزراعي ومن مث إستخدام منوذج شعاع االحندار
الذايت  ، VARبناء على ذلك خلصت النتائج إىل وجود عالقة طردية بني معدل منو القيمة املضافة ،إمجايل
الصادرات وقيمة اإلنتاج الزراعي ،ونفسر ذلك بأن الصادرات اإلمجالية ومعدل منو القيمة املضافة للزراعة يقود
إىل منو يف القطاع الزراعي يف االقتصاد اجلزائري.

معدل منو القيمة
املضافة للزراعة؛
إمجايل الصادرات؛
قيمة اإلنتاج الزراعي؛
إختبار السببية؛
منوذج شعاع االحندار
الذايت .VAR
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This paper aims at identifying the determinants of the growth of the Algerian
agricultural sector represented by the rate of growth of value added, total exports, the
percentage of agricultural labor in total Algerian labor, the proportion of cultivated
land in the total land, etc., , The test of the combined integration of the studied
variables was conducted. The results showed that there is no long-term relationship
between the rate of growth of value added, total exports and value of agricultural
production, and then the use of the VAR model, The results indicate that there is a
positive correlation between the rate of growth of value added, total exports and value
of agricultural production, explaining that the total exports and the rate of growth of
value added to agriculture leads to growth in the agricultural sector in the Algerian
economy.
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 . 1مقدمة:
يكتسي القطاع الزراعي أمهية بالغة يف تطوير وتقدم اقتصاديات الدول النامية بصورة عامة ،حيث حيظى
باهتمام متزايد من قبل معظم دول العامل سواء املتقدمة أو النامية ،وهذا للدور اهلام واحليوي الذي يقوم به يف حتقيق
أهداف التنمية االقتصادية ،واملتمثلة يف زيادة مسامهة الناتج الزراعي يف الناتج احمللي اإلمجايل ويف زيادة نصيب الفرد
منه ،وكذا توفري مناصب الشغل ملختلف الفئات االجتماعية خاصة يف املناطق الريفية ،كما يوفر االحتياجات الغذائية
للسكان وحتقيق األمن الغذائي وتقليل حجم الواردات ،وتوفري املواد األولية الزراعية للصناعة ،وميثل مصدرا لثروات
إضافية للبالد.
" ...ويعترب القطاع الزراعي يف اجلزائر قطاعا حساسا يف التنمية االقتصادية ،حيث جنده املصنف األول يف سلم
االقتصاد اجلزائري حسب الديوان الوطين لإلحصاء ( ( )ONSهيشر التيجاين ،6102 ،ص أ) ،نظرا للدور الذي
يلعبه يف التطور االقتصادي واالجتماعي وتنمية املناطق الريفية ،واستغالل اإلمكانيات الطبيعية والبشرية اليت يتوفر
عليها القطاع ،واستغالل امليزات النسبية اليت يتميز هبا من أجل مواجهة التطورات االقتصادية املتسارعة اليت شهدها
العامل'' (غردي حممد ،6106 ،ص ب).
إشكالية الدراسة :كما هو معلوم فان اجلزائر تزخر بثروات طبيعية تتسم بالتنوع ،إال أهنا أخذت يف التدهورخالل العقود األخرية نتيجة لالستخدامات الغري رشيدة ،ونظرا ألمهية القطاع الزراعي يف االقتصاد اجلزائري ،حاولنا
يف هذه الدراسة التطرق إىل دراسة حتليلية قياسية حملددات منو القطاع الزراعي يف اجلزائر .وذلك من خالل طرح
اإلشكالية التالية :ما هي أهم العوامل املفسر لإلنتاج الزراعي يف اجلزائر؟
وبالتايل ميكن أن تتفرع عنها هذه األسئلة نقاط معينة وهي كالتايل:
 هل هناك تكامل مشرتك بني متغريات الدراسة يف املدى الطويل ؟
 ما هي أهم العوامل اليت هلا عالقة ارتباط مع قيمة اإلنتاج الزراعي يف اجلزائر ؟
 هل توجد عالقة سببية بني إمجايل الصادرات ،معدل منو القيمة املضافة للزراعة وقيمة اإلنتاج الزراعي؟
الفرض ـ ــيات:الفرضية األوىل :ال توجد عالقة تكامل مشرتك بني متغريات الدراسة يف املدى الطويل؛
الفرضية الثانية :هناك عالقة بني إمجايل الصادرات ،معدل منو القيمة املضافة للزراعة وقيمة اإلنتاج الزراعي.
الفرضية الثالثة :توجد عالقة سببية بني إمجايل الصادرات ،معدل منو القيمة املضافة للزراعة وقيمة اإلنتاج الزراعي .
أه ـ ــداف الـ ـ ــدراسـ ـ ـ ـ ــة:إن هدف الرئيسي هلذه الدراسة معرفة على أهم العوامل املفسرة لالنتاج الزراعي يف اجلزائر ،نظرا ألمهية القطاع
الزراعي اليت ميكن للجزائر أن حتققه يف املستقبل.
 مح ـ ــاور البحث :والختبار الفرضيات السابقة ميكن تقسيم الورقة البحثية إىل ثالثة حماور أساسية كالتايل:المحور األول :تطور القطاع الزراعي؛
المحور الثاني :حتليل عينة الدراسة باستخدام طريقيت حتليل املركبات األساسية ) (ACPوHAC؛
المحور الثالث :دراسة قياسية للبحث أهم العوامل املفسرة لإلنتاج الزراعي.
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 الدراسات السابقة:دراسة (فادي مصطفى عبد اجلواد أبو حلوب ،9006 ،ص  :)03تبحث هذه الورقة إىل معرفة حمددات منو
القطاع الزراعي الفلسطينية للفرتة  ،9002-0220واملتمثلة يف معدل منو القيمة املضافة ،إمجايل الصادرات اجلزائرية،
نسبة العمالة الزراعية من إمجايل العمالة اجلزائرية ،نسبة األراضي املزروعة من إمجايل األراضي...اخل ،وللوصول إىل هذه
األهداف فقد مت اعتماد املنهج الوصفي التحليلي واستخدام أسلوب حتليل االحندار املتعدد كأداة للوصول إىل النتائج.
ومن خالل هذا األخري أظهرت الدراسة على وجود عالقة إحصائية اقتصادية بني النمو يف اإلنتاج الزراعي مع كال من
الصادرات الفلسطينية اإلمجالية والقيمة املضافة يف القطاع الزراعي وإمجايل التمويل العام واخلاص املقدم للقطاع
الزراعي.
 .1تطور القطاع الزراعي
متيزت التنمية الزراعية يف اجلزائر بعدة تطورات متاشيا واإلصالحات االقتصادية والسياسية اليت عرفتها البالد،
واإلصالحات اليت عرفها القطاع الزراعي ،سواء قبل التسعينات أو بعدها ،وهذا هبدف مسايرة التطورات االقتصادية
العاملية ،فكان االهتمام بالقطاع الصناعي واالعتماد على قطاع احملروقات يف متويل خمططات التنمية االقتصادية،
وإمهال القطاع الزراعي الذي يتوفر على جمموعة من املقومات جتعله حيقق قفزة نوعية يف التنمية االقتصادية ،غري أن
اخنفاض أسعار البرتول والعجز املايل الذي عرفه االقتصاد الوطين وارتفاع أسعار السلع الغذائية والزراعية يف األسواق
العاملية ،دفع الدولة إىل القيام بإصالحات اقتصادية وهيكلية مدعمة من قبل صندوق النقد الدويل والبنك العاملي،
وإعطاء أمهية أكرب للقطاع الزراعي يف التنمية االقتصادية بتوفري كل اإلمكانيات والدعم الالزم له ،خاصة بداية من
األلفية الثالثة ،هبدف استغالل كافة املوارد الطبيعية والبشرية املتاحة له(غردي حممد ،9009 ،ص .)03
 .1.1مفهوم التنمية الزراعية

عرفت على أهنا جمموعة من السياسات
تطرق العديد من املفكرين االقتصاديني إىل مفهوم التنمية الزراعية ،فقد ّ

واإلجراءات املتبعة لتغيري بنيان وهيكل القطاع الزراعي ،مما يؤدي إىل أحسن استخدام ممكن للموارد الزراعية املتاحة،
وحتقيق االرتفاع يف اإلنتاجية وزيادة يف اإلنتاج الزراعي ،هبدف رفع معدل الزيادة يف الدخل الوطين وحتقيق مستوى
معيشي مرتفع ألفراد اجملتمع (غردي حممد ،9009 ،ص .).8
عرفت التنمية الزراعية على أهنا":كافة اإلجراءات اليت من شأهنا زيادة اإلنتاج الزراعي املتاح لعملية التنمية
كما ّ
االقتصادية" .وعرفت أيضا بأهنا " العملية اليت تتم من خالل حتقيق أقصى ناتج زراعي ممكن أو هي إعادة ربط املوارد
االقتصادية حبيث يتحقق أقصى ناتج زراعي ممكن(ربوح علي ،9009 ،ص .")99
 .6.1أهداف التنمية الزراعية
تعترب التنمية الزراعية من أهم عناصر التنمية االقتصادية وارتباطها الكلي هبا يف أي دولة ،وبالتايل فإن أهداف
التنمية الزراعية تدخل ضمن أهداف التنمية االقتصادية بشكل عام ،نظرا للرتابط والتداخل فيما بني عناصرها يف
العديد من اجلوانب التنموية ،وهو ما يعين أن حتقيق أهداف التنمية الزراعية هو حتقيق جلزء من أهداف التنمية
االقتصادية ،حيث أن التنمية الزراعية هتدف إىل حتقيق ما يلي:
مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG

022

دراسة تحليلية قياسية لمحددات نمو القطاع الزراعي في الجزائر
خالل الفترة()6112-1991

ص021 -021 :

 زيادة الدخل الوطين الزراعي الذي يدخل ضمن الدخل الوطين اإلمجايل ،مما يرفع من متوسط نصيب الفرد منالدخل احلقيقي ،ويتم هذا عن طريق زيادة النمو يف الناتج واإلنتاجية الزراعية؛
 زيادة اإلنتاج الغذائي لتلبية الطلب املتزايد من طرف السكان الذين هم يف تزايد كذلك ،وإىل زيادة الصادراتواحلد من الواردات ،واىل خلق وظائف جديدة من خالل تغطية مطالب القطاعات األخرى ،خاصة قطاع الصناعة؛
 رفع مستوى معيشة السكان خاصة يف املناطق الريفية اليت يعتمد سكاهنا يف معيشتهم على القطاع الزراعي ،وهذامن خالل حتقيق زيادة يف الضروريات املادية من مأكل وملبس ومسكن وغريها ،باإلضافة إىل حتقيق مستوى مالئم
من اخلدمات االجتماعية من الصحة والتعليم والثقافة يف هذه املناطق
 حتقيق االستقرار االقتصادي بصفة مستمرة من خالل العمل على إنتاج أكرب قدر من الناتج املادي وحتقيق أعلىمستويات استغالل للمواد املتاحة من يد عاملة وموارد طبيعية وتكنولوجيا ،خاصة وأن اإلنتاج الزراعي يتميز بعدم
االستقرار بسبب ارتباطه بالظروف املناخية ومومسية اإلنتاج ،مما يتطلب التوسع يف االستثمار يف اجملالت املختلفة
كاستصالح األراضي ،وإقامة مشاريع الري والتوسع يف زيادة احملاصيل والتقليل من هجرة اليد العاملة إىل القطاعات
االقتصادية؛
 التقدم االقتصادي والذي يقصد به تطوير وتنمية الفنون اإلنتاجية ،والذي اعتربه الكثري من االقتصاديني أبرزعناصر التنمية االقتصادية وأهم أهدافها ،حيث يتيح ارتفاع معدالت االستثمار إىل ارتفاع معدالت منو الدخل
الوطين ،الذي يؤثر بشكل مباشر على معدالت االدخار واالستثمار؛
 توفري مناصب الشغل خاصة لسكان املناطق الريفية ،حىت يتسىن هلم احلصول على مداخيل تليب إحتياجاهتم وتوفرهلم االستقرار.
 .1.1مساهمة القطاع الزراعي في االقتصاد الوطني
يعترب القطاع الزراعي القطاع الرئيسي املنتج للسلع الغذائية األساسية ،هبدف إشباع احلاجيات املتزايدة للسكان
وفق التزايد غري احملدود لعددهم ،ومع تنامي القطاعات األخرى وتطورها يبقى القطاع الزراعي حيتل مكانة الصدارة من
حيث األمهية بني القطاعات األخرى لدى خمتلف دول العامل وخاصة الدول املتقدمة منها ،ويف اجلزائر على الرغم من
تنوع القطاعات االقتصادية وتعددها يبقى القطاع الزراعي بشقيه النبايت واحليواين من أهم القطاعات حمل اهتمام
الدولة خاصة بداية من األلفية الثالثة ،وتطور املفاوضات مع املنظمة العاملية للتجارة الذي أصبح القطاع الزراعي فيها
من أهم االتفاقيات لديها ،وتظهر األمهية الكبرية هلذا القطاع يف االقتصاد الوطين من خالل مسامهته يف الناتج احمللي
اإلمجايل ،ويف تأمني وتوفري فرص العمل لنسبة كبرية من السكان خاصة يف املناطق الريفية ،وكذا مسامهته يف توفري
املواد الغذائية الضرورية للسكان ،ومسامهته يف تطوير القطاعات األخرى خاصة القطاع الصناعي نظرا للعالقة املتبادلة
بينهما ،باإلضافة إىل مسامهته يف تنمية االقتصاد الوطين ككل من خالل تصدير الفائض من اإلنتاج إىل اخلارج
واحلصول على النقد األجنيب لتمويل عملية التنمية االقتصادية ،دون أن ننسى دور عوائد اإلنتاج الزراعي وما ينجم
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عنها من قوة شرائية تساهم هي األخرى يف تنمية االقتصاد الوطين(غردي حممد ،9009 ،ص  ، ).39-30وهو ما
نتطرق إليه فيما يلي:
الشكل رقم ( :)1مساهمة الناتج الزراعي في الناتج المحلي بالجزائر

VAR
1000,00
500,00

VAR

0,00
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على برنامج .Excel

 .6تحليل عينة الدراسة باستخدام طريقتي تحليل المركبات األساسية

) (ACPوHAC

سنتطرق يف هذا احملور إىل دراسة حتليلية للعوامل املفسرة لنمو القطاع الزراعي يف اجلزائر ،وذلك من خالل

فرعني ،الفرع األول نتطبيق فيه حتليل املركبات األساسية ) ،(ACPأما الفرع الثاين نتطبيق فيه طريقة التصنيف
التسلسلي ).(HAC
 .1.6تطبيق تحليل المركبات األساسية )(ACP

سنقوم يف هذا الفرع بتطبيق طريقة حتليل املركبات األساسية ) (ACPباستعمال تقنية

) CHA (Classification Ascendante Hiérarchiqueألهنا تعترب الطريقة املثالية ،ومن خالل ذلك سيتم
استعراض وصفي ملتغريات الدراسة مستعينا باألساليب اإلحصائية الوصفية املالئمة كما هو مالحظ:
جدول رقم ( :)16أهم المقاييس اإلحصائية لمتغيرات النموذج القياسي باستعمال

XL-STAT16

المتغيرات

أقل قيمة

أكرب قيمة

املتوسط

االحنراف املعياري

LVAR

3,039

6,773

4,980

1,266

LAVA

1,885

2,509

2,241

0,155

LEXP

4,305

5,605

4,835

0,383

المصدر :خمرجات الربنامج XL-STAT16

توضح النتائج يف جدول ( )09أن املتغري  LAVAهو املسؤول على متركز اجملتمع املدروس (معدل منو
القيمة املضافة للزراعة ( ٪من الناتج احمللي اإلمجايل)) ألن هذا املتغري يتميز باالحنراف املعياري األصغر
( )0.000على العكس من ذلك املتغري املسؤول عن تشتت اجملتمع املدروس ( LVARقيمة اإلنتاج الزراعي يف
اجلزائر باملليون دوالر) ألنه يتميز باالحنراف املعياري األكرب (.)1,266
مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG

000

دراسة تحليلية قياسية لمحددات نمو القطاع الزراعي في الجزائر
خالل الفترة()6112-1991

ص021 -021 :

الجدول ( :)11مصفوفة االرتباط بين المتغيرات.
LEXP

LAVA

LVAR

0,810

-0,200

1

Variables
LVAR

-0,526

1

-0,200

LAVA

1

-0,526

0,810

LEXP

المصدر :خمرجات الربنامج XL-STAT16

 املتغري  LAVAوهو معدل منو القيمة املضافة للزراعة ( ٪من الناتج احمللي اإلمجايل) ،مرتبط ارتباطا ضعيفا وسالب
مع املتغري  LVARب  ،-0.2ما عدا املتغري  LEXPوهو إمجايل الصادرات ،له ارتباط قوي وموجب مع املتغري
 LVARب .0.810
.1.1.6القيم الذاتية ونسب الجمود

إن التحليل حسب هذه الطريقة يَْنطَلِ ْق من البحث عن القيم الذاتية والنِّسب املرتبطة باحملاور العاملية،
حيث تُ ِش ْري القيمة َّ
ُّت
الذاتية إىل كمية التباين ِّ
املفسر يف املتغريات من قبل العامل الذي ارتبط به ،أي تشت ْ
ُّت يف اجلدول التايل:
املتغريات حول كل حمور عاملي .وهلذا الغرض نُ ِّبني القيم الذاتية ونسب الت َ
َّشت ْ

الجدول ( :)10القيم الذاتية لمصفوفة االرتباط و نسبة المعلومة المفسرة (جمود المحور)

F3

F2

F1

0,117

0,818

2,065

القيم الذاتية

3,885

27,280

68,835

النسبة المئوية من التشتت الكلي

100,000

96,115

68,835

النسبة المئوية المتصاعدة من التشتت الكلي

المصدر :من إعداد الباحثني ،بناء على خمرجات برنامج .XL-Stat2016

الشكل رقم ( :)20تمثيل القيم الذاتية

Scree plot
)Variabilité cumulée (%

100
80
60
40
20
0

2
1
0
F3

F2

F1

Valeur propre

3

axe

المصدر :بناء على خمرجات برنامج XL-Stat2016
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نالحظ من اجلدول رقم ( )02والشكل رقم ( )09نستنتج أن احملور األول ) (F1أو املركبة األساسية األوىل
متثل ( )%68,835من قيمة اجلمود الكلي ،أما احملور الثاين ) (F2فتمثل ) ،)%27,280فبهذا يكون
التمثيل على املخطط العاملي ذو احملورين ) (F1و) (F2بنسبة ( (%96,115من اجلمود الكلي ،وهذه النسبة
َح َس ْن متثيل للمتغريات فنكتفي بتمثيل املتغريات على معلم متعامد
َجيِّ َدة ،أي أن هذا املستوى العاملي يعطي أ ْ
ومتجانس واحد ذو بعدين ) (F1و).(F2
الشكل رقم )11( :التمثيل البياني على المحورين ) (F2, F1باستعمال 2016

XL-STAT

)Variables (axes F1 et F2 : 96,12 %

1
0,75
0,5
0
-0,25

)F2 (27,28 %

0,25

-0,5
-0,75
-1
1

0,75

0,5

0,25

-0,25

0

-0,75

-0,5

-1

)F1 (68,84 %

بالنظر إىل دائرة االرتباطات أعاله نستخلص ما يلي:
 LVAR ،LAVAوLEXP

كل من املتغريات
العاملية األول والثاين لقربه من حميط الدائرة.

تتمتَّع جبودة عالية على هذا املستوى العاملي املولَّد باحملاور

 .6.6طريقة التصنيف التسلسلي التصاعدي )(CAH
حناول يف هذا املطلب توزيع املتغريات بصفة أ ََد ْق ،وذلك باللجوء إىل طريقة التصنيف التسلسلي التصاعدي
املبني يف الشكل التايل:
) ،(CAHفحصلنا على التوزيع َّ
بالنَّظر إىل خمطَّط الشَّجرة نستنتج أن متغريات حمل الدراسة ميكن تقسيمها إىل جمموعتني:
الشكل رقم ( :)10التمثيل البياني يمثل عدد األقسام الممكنة لتجميع (ترتيب) المتغيرات
Dendrogramme
50
40

20

Dissimilarité

30

10

LEXP

LVAR

LAVA

0

المصدر :بناء على خمرجات برنامج .XL-Stat2016
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انطالقا من الشكل رقم ( )40املستخرج من الربنامج  XL. Statنستنتج ما يلي:
أن املتغريات قيد الدراسة تصنف –جتمع -إىل أربعة أقسام:
 القسم األول 1ere classe :وحيتوي على متغري واحد )(LAVA القسم الثاين 2eme classe :ويتكون من متغري واحد )(LVAR القسم الثالث( 3eme classe :متغري واحد.(LEXP) ،وبالرجوع إىل شكل املعلم ) (F2, F1ميكننا اخلروج بالنتائج التالية:
هناك أربعة جمموعات ،اجملموعة األوىل ) ،(LAVAأما الثانية فتمثل املتغري ) ،(LVARومتثل الثالثة املتغري
( .)LEXPوبذلك نكون قد توصلنا إىل نتيجة تتمثل يف وجود ارتباط ضعيف بني معدل منو القيمة املضافة للزراعة
( ٪من الناتج احمللي اإلمجايل) ( )LAVAوقيمة االنتاج الزراعي باملليون دوالر ( ،)LVARما عدا إمجايل الصادرات
( ) LEXPفله ارتباط قوي وموجب مع قيمة االنتاج الزراعي باملليون دوالر (.)LVAR
 .1دراسة قياسية للبحث أهم العوامل المفسرة لإلنتاج الزراعي في الجزائر.
تبني من الدراسة التحليلية لطريقة املركبات األساسية أن هناك عالقة بني قيمة االنتاج الزراعي واملتغريين
املفسرتني له .حيث أكدت نتائج الدراسات اإلحصائية ارتباط كال املتغريتني حمل الدراسة مع قيمة االنتاج الزراعي
سواءا أكانت العالقة ضعيفة أم قوية ،كما فسرت معظم الدراسات النظرية هاته العالقة واملتمثل يف حمددات منو
القطاع الزراعي .ومن خالل ميكن أوال عرض املتغريات وحتديد النموذج كالتايل:
 .3.1متغيرات النموذج

ميكن بيان املتغريات املستخدمة يف التقدير على النحو التايل :

 المتغير التابع :يتمثل يف لوغاريتم قيمة االنتاج الزراعي باملليون دوالر ونرمز له ب )(LVAR؛ المتغيرات المستقلة - :لوغاريتم حجم الصادرات ( )022 = 0222وترمز له ب LEXP؛ لوغاريتم معدل منو القيمة املضافة للزراعة ( ٪من الناتج احمللي اإلمجايل) ونرمز له ب LAVA؛ .3.1تحديد النموذج
بعد عملية حتديد املتغري التابع واملتغريات املستقلة وجتميع البيانات اخلاصة هبم مت حتديد الشكل الرياضي للنموذج
القياسي التايل:
LVAR  f LEXP, LAVA 

وسيتم استخدام تقدير النموذج القياسي اخلاص بسعر الفائدة احلقيقي وصياغته اخلطية الرياضية كالتايل:
LVAR t   0  1LEXP1t   2 LAVA 2t   t

 :متثل اخلطأ العشوائي
وقد مت استثناء نسبة العاملني يف القطاع الزراعي ونسبة األراضي املزروعة والصادرات الزراعية البحتة نظرا ألهنم غري
دالني إحصائيا.
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 .1.1عرض النتائج
ننطلق يف دراستنا هذه من دراسة استقرارية هذه املتغريات ،مث نقوم بتحديد درجة تأخري املسار ) ،VAR(pلنمر
بعدها إىل اختبار التكامل املشرتك ،مث نقدر منوذج االحندار الذايت ،بعدها نقوم بدراسة أثر صدمة سنطبقها على
املتغريات املستقلة ومدى تأثريها على املتغري التابعة هلا.
.1.1.1دراسة استقرارية السالسل الزمنية

غالبا ما تعاين بيانات السالسل الزمنية يف الدراسات القياسية من مشكلة جذر الوحدة ،وملعاجلة ذلك مت
استخدام واختبار ديكي -فولر املوسع ) (ADFوالرسم البياين كالتايل:
جدول رقم ( :)10نتائج اختبار ديكي -فولر الموسع )(ADF
مستوي الفرق
LVAR

DLVAR

LEXP

DLEXP

LAVA

DLAVA

النموذج

اإلحصائية المحسوبة

االحتمال

6

-2.676536

0.2534

2

-0.229759

0.9218

3

2.597761

0.9965

6

-5.683419

0.0006

2

-5.840908

0.0001

3

-4.470508

0.0001

6

-1.03356

0.9206

2

-1.404716

0.5637

3

0.795374

0.8782

6

-4.396877

0.0099

2

-4.337450

0.0025

3

-4.309297

0.0001

6

-2.247978

0.4448

2

-2.386993

0.1552

3

0.156054

0.7224

6

-7.163991

0.0000

2

-6.932973

0.0000

3

-7.077659

0.0000

المصدر :إعداد الباحثني بناء على نتائج  Eviews 10أنظر الملحق (.)20

نالحظ من النتائج الواردة يف اجلدول رقم ( ،)40أن متغريات الدراسة ) (LAVA, LEXP, LVARغري
مستقرة عند مستوى معنوية ( ،)%0أي وجود جذر وحدوي ،باعتبار أن القيم احملسوبة أقل (بالقيمة املطلقة) من
القيم احلرجة ل  .Mackinnonوإلزالة عدم االستقرارية ُجترى الفروقات من الدرجة األوىل فوجدنا أن السالسل الزمنية
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) (DLAVA, DLEXP, DLVARقد أصبحت مستقرة ،باعتبار أن القيم احملسوبة أقل (بالقيمة املطلقة) من القيم
احلرجة ل  Mackinnonيف النماذج الثالثة عند مستوى معنوية ِ .%5ممَّا يعين وجود تكامل مشرتك يف الدراسة بني
السالسل الزمنية املستقرة.
نالحظ من خالل النظرة العامة للسالسل الزمنية يف مستوياهتا أهنا غري مستقرة الحتوائها على جذر الوحدة ،أي
بعبارة أخرى مجيع املتغريات غري معنوية ،أي أنه مت قبول الفرضية العدمية بعدم استقرارية متغريات الدراسة ،وهذا دليل
على وجود جذر وحدوي مع اجتاه عام واضح يف السالسل الزمنية يظهر من خالل املنحنيات اآلتية:
الشكل الرقم ( :)10عدم استقرار السالسل الزمنية

المصدر :إعداد الباحثني بناء على خمرجات برنامج EViews 10

ونظرا ملا نالحظه يف اجلدول الرقم ( ) 00انه عند استخدام الفروق األوىل للسالسل املذكورة أعاله ،تبني أنه مت رفض
الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة بعدم وجود اجلذور الوحدوية بالنسبة للمتغريات ،أي أن السالسل الزمنية
مستقرة ،وبالتايل فإن املتغريات السابقة متكاملة من نفس الدرجة كما هو موضح يف الشكل التايل:
الشكل رقم (:)12استقرار السالسل الزمنية

المصدر :إعداد الباحثني بناء على خمرجات برنامج .Eviews 10

.6.1.1اختبار السببية

Causality Test

لتحديد اجتاه العالقة السببية بني متغريات الدراسة جيب:
أ .حتديد درجة تأخري املسار  ،VARوهذا باالعتماد على املعيارين
Eviews 10

Akaike

و

Schwarz

وباالستعانة بربنامج

كانت النتائج يف الملحق رقم (.)4

إن اختبار العالقة السببية يقوم على اختبار الفرضية العدمية اليت تنص على عدم وجود عالقة سببية أو تأثري يف
املدى القصري بني املتغريات املفسرة وقيمة االنتاج الزراعي املمثلة وفق االحندار الذايت وذلك من خالل تقدير معادلة
النموذج ،واجلدول رقم( )06يلخص نتائج االختبار:
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الجدول ( :)12نتائج اختبار سببية انجل غرانجر

المصدر :إعداد الباحثني بناء على خمرجات برنامج .Eviews 10

نقبل وجود سببية إال إذا كانت القيمة االحتمالية املقابلة هلا ) (La probabilitéأقل من  ،0.00وعليه نالحظ
من اجلدول أعاله أن املتغريات كلها ال تسبب فيما بينها ألن

.0.00 < Prob

.1.1.1اختبار التكامل المشترك  Co-integration Testوتقدير نموذج شعاع االنحدار الذاتي
أ .اختبار التكامل المشترك

VAR

Co-integration Test

لنتأكد من وجود حالة توازن ،وعالقة واحدة على األقل طويلة األجل فيما بني بيانات السلسلة الزمنية ،مت
استخدام منهجية جوهانسن-جوسليس ) Johansen and juselius (JJللتكامل املشرتك ،كونه من أكثر االختبارات
شيوعا يف الدراسات االقتصادية احلديثة ،واجلدول رقم ( )00اآليت ،يوضح نتائج اختبار التكامل املشرتك ل )،(JJ
مع العلم أن عدد التأخريات مت أخذها وفق اصغر قيمة ملعياري  AICو  SCيف منوذج  VARواليت تساوي

.P=1

الجدول ( :)07نتائج اختبار جوهانسن للتكامل المشترك
Date: 02/28/19 Tim e: 21:39
Sam ple (adjus ted): 1993 2016
Included obs ervations : 24 after adjus tm ents
Trend as s um ption: Linear determ inis tic trend
Series : LVAR LEXP LAVA
Lags interval (in firs t differences ): 1 to 1

)Unres tricted Cointegration Rank Tes t (Trace

**Prob.

0.05
Critical Value

Trace
Statis tic

Eigenvalue

Hypothes ized
) No. of CE(s

0.6949
0.8701
0.4624

29.79707
15.49471
3.841466

16.24528
4.384671
0.540067

0.389936
0.148020
0.022251

None
At m os t 1
At m os t 2

Trace tes t indicates no cointegration at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothes is at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

المصدر :إعداد الباحثني بناء على خمرجات برنامج .Eviews 10
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تشري إىل وجود شعاع للتكامل املتزامن عن مستوى معنوية .5%
نالحظ من خالل اجلدول انه مت رفض الفرضية البديلة وقبول الفرضية العدم للفرضيات ( )iو( )iiو( )iiiيف
النموذج ،حيث قيمة 𝑒𝑐𝑎𝑟𝑡 λأصغر من القيمة اجلدولية ،وهذا يدل على عدم وجود عالقة تكامل ،بني املتغريات
الدراسة ،مما يعين إمكانية تقدير منوذج شعاع االحندار الذايت) (VARيف الدراسة.
ب .تقدير نموذج شعاع االنحدار الذاتي)(VAR
قبل القيام بعملية االختبار والتقدير جيب حتديد درجة تأخري املسار  ،VARوهذا باالعتماد على املعيارين

Akaike

و  Schwarzوباالستعانة بربنامج  Eviews01كانت النتائج موضحة يف الملحق رقم (. )0
يكتب منوذج االحندار الذايت
املعادالت التالية:

VAR

للمتغريات حمل الدراسة ،وباستعمال برنامج ( )Eviews10حتصلنا على

المعادلة األولى :معادلة قيمة االنتاج الزراعي على النحو التالي:
𝟏𝑫(𝑳𝑽𝑨𝑹)𝒕 = 𝟎. 𝟏𝟒𝟓 − 𝟎. 𝟐𝟎𝑫(𝑳𝑽𝑨𝑹)𝒕−𝟏 + 𝟎. 𝟔𝟒𝑫(𝑳𝑬𝑿𝑷)𝒕−
𝟏+ 𝟎. 𝟎𝟗𝑫(𝑳𝑨𝑽𝑨)𝒕−
)𝟖𝟐 (𝟎.

)𝟎𝟎 (−𝟏.

)𝟕𝟖 (𝟏.

)𝟐𝟓 (𝟐.
𝑹𝟐 = 𝟏𝟗. 𝟒𝟓%

𝟕𝟓 𝐅𝐂 = 𝟑.

N=26

 التفسير اإلحصائي:

ميكن تقييم معادلة قيمة اإلنتاج الزراعي من خالل النقاط التالية:

 تشرح لنا هذه املعادلة بداللة قيمته السابقة والقيم املتأخرة للصادرات ومعدل منو القيمة املضافة للزراعة ،معنوية
معلمة احلد الثابت بداللة إحصائية عند مستوى معنوية  ،%0بينما باقي املتغريات غري معنوي عند مستوى
معنوية  ،%0وذلك من خالل اختبار ستيودنت بالقيمة املطلقة (القيمة اجلدولة الختبار ستيودنت (.)0.26
 نالحظ أن قيمة معامل التحديد ضعيف مما يدل على أن الصادرات ومعدل منو القيمة املضافة للزراعة ،تفسر
قيمة اإلنتاج الزراعي ب  ،%02.20أما الباقي فيدخل ضمن هامش اخلطأ.
 النموذج

ككل

ليس

لديه

داللة

معنوي

حسب

𝟓𝟎𝑭𝐂 = 𝟑. 𝟓𝟕 > 𝑭𝜶=𝟎.
𝟏𝟎 = 𝟑.
𝒕

إحصائية

أي معادلة قيمة اإلنتاج الزراعي مقبولة من الناحية اإلحصائية.
 التفسير االقتصادي:
من خالل معطيات هذه املعادلة ميكن القول أن:
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 𝐃(𝐥𝐯𝐚𝐫)t−1 جاءت بإشارة سالبة ،أي أن هناك عالقة عكسية بني قيمة اإلنتاج الزراعي احلايل وقيمة
اإلنتاج الزراعي السابق ،حيث أن زيادة  𝐃(𝐥𝐯𝐚𝐫)t−1ب  % 11سيؤدي إىل نقصان يف 𝐃(𝐋𝐯𝐚𝐫)tب
.%61
 D(Lexp)t−1 جاءت بإشارة موجب ،أي أن هناك عالقة طردية بني قيمة اإلنتاج الزراعي احلايل والصادرات
املتأخر بوحدة واحدة ،حيث أن زيادة 𝟏𝐃(𝐋𝐞𝐱𝐩)𝐭−ب  % 11سيؤدي إىل زيادة يف 𝐭)𝐫𝐚𝐯𝐋(𝐃ب
.%20

 أما  D(lava)t−1جاءت بإشارة موجبة ،أي أن هناك عالقة طردية بني قيمة اإلنتاج الزراعي احلايل ومعدل منو
القيمة املضافة للزراعة املتأخر بوحدة واحدة ،حيث أن زيادة 𝟏 𝐃(𝐥𝐚𝐯𝐚)𝐭−ب  % 11سيؤدي إىل زيادة يف
𝐭)𝐫𝐚𝐯𝐥(𝐃ب .%9
نالحظ أن الصادرات ومعدل منو القيمة املضافة للزراعة هلا تأثري إجيايب على قيمة اإلنتاج الزراعي ،ونفسر ذلك
بأن الصادرات اإلمجالية ومعدل منو القيمة املضافة للزراعة يقود إىل منو يف قيمة اإلنتاج الزراعي.
.0.1.1إختبار صالحية نموذج االنحدار الذاتي :VAR
بعدما قمنا بعرض معادالت منوذج االحندار الذايت  ،VARنقوم باختبار تأكيد النموذج من خالل معرفة هل أن
البواقي مستقرة أم ال ؟.
أ.دراسة بواقي المعادلة األولى:الملحق رقم ()5في الجدول رقم (.)5
بتطبيق إختبار اجلذر الوحدوي ( )ADFعلى بواقي األوىل يوضح أهنا مستقرة 𝑡∅ = 5.85 > t tab = 3.67

مركبة االجتاه العام غري معنوية ألن ) (𝑝𝑟𝑜𝑏 = 0.20 > 0.05الملحق رقم (.)0
كذلك من ال  Correlogrammeجند أن ) .(𝑝𝑟𝑜𝑏 = 0.347 > 0.05الملحق رقم (.)0
ب.إختبار التوزيع الطبيعي :نقوم خالل هذا االختبار مبعرفة هل أن البواقي 𝑡 εختضع للقانون الطبيعي أم ال.
الملحق رقم (.)2
من أجل هذا ميكننا أن نستعني باختبار :Jarque-Berra
من أجل إختبار فرضية العدم (سلسلة البواقي ذات توزيع طبيعي  ( 𝐻0نقوم حبساب جاك بريا :S

𝑛
𝑛
2
𝛼𝛽1 + (𝛽2 − 3) → 𝜒1−
)(2
6
24
𝑛
𝑛
26
26
)2 (2
𝛼𝑆 = 𝛽1 + (𝛽2 − 3)2 → 𝜒1−
=
((0.087)1/2 ) + (3.342 − 3)2
6
24
6
24
= 0.148
)2 (2
𝛼J − B = 0.148 < 𝜒1−
= 5.99
=𝑆

ومنه نقبل طبيعية البواقي (التوزيع الطبيعي للبواقي) عند مستوى معنوية .5%

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG

002

دراسة تحليلية قياسية لمحددات نمو القطاع الزراعي في الجزائر
خالل الفترة()6112-1991

ص021 -021 :

فبعدما قبلنا فرضية التوزيع الطبيعي للبواقي األول  ،Resid 01وباختيار جذر الوحدوي ( )ADFيمكننا
القول أن البواقي األولى

Resid 01

تمثل صدمات عشوائية (.)Bruit Blanc

.0.1.1دوال االستجابة :اعتمادا على ما سبق سنقوم اآلن مبعرفة مدى تأثري األثر املباشر ملتغرية من النموذج على
املتغريات األخرى.
ومبا أن دراستنا تدور حول دراسة حمددات منو قطاع الزراعة ،سنحاول تطبيق صدمة على الصادرات اإلمجالية ونتتبع
أثرها على املتغريات األخرى .واجلدول املوايل يوضح هذه الصدمة.
الجدول رقم ( :)10تأثير إحداث صدمة في الصادرات اإلجمالية على المتغيرات األخرى.

المصدر :إعداد الباحثني بناء على خمرجات برنامج .Eviews 10

نالحظ يف اجلدول أعاله أن الصدمة املؤقتة يف الصادرات اإلمجالية كان تأثرها بداية من السنة األوىل ،حيث أن متغري
االنتاج الزراعي تأثرت ،ففي السنة الثانية فكانت للصدمة املؤقتة يف الصادرات اإلمجالية تأثري على املتغريين ،لكن
أكرب تأثري حصل يف االنتاج الزراعي بقيمة موجبة قدرت ب  0.0376مث يليها متغري القيمة املضافة لقطاع الزراعة
باستجابة سالبة ب  0.0009وهكذا ارتفاع واخنفاض.
هذه الصدمة أثرت يف مدى  00سنوات على املتغريات على النحو التايل:
 نتيجة للصدمة اخنفض القيمة املضافة لقطاع الزراعة ،أما السنة الثالثة نتيجة الصدمة ارتفعت القيمة املضافةلقطاع الزراعة وهكذا اخنفاض وارتفاع.
 نتيجة للصدمة اخنفاض وارتفاع قيمة االنتاج الزراعي بالتناوب ،وظلت يف هكذا طوال العشر سنوات.الجدول رقم ( :)19تأثير إحداث صدمة في القيمة المضافة لقطاع الزراعة على المتغيرات األخرى.

المصدر :إعداد الباحثني بناء على خمرجات برنامج .Eviews 10
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بصفة عامة ميكن اعتبار أن الصدمة املؤقتة يف القيمة املضافة لقطاع الزراعة كان تأثرها بداية من السنة األوىل ،حيث
أن متغري اإلنتاج الزراعي تأثرت باستجابة موجبة ب  0.0283وهي أكرب تأثري ،مث يليها متغري الصادرات اإلمجالية
باستجابة سالبة ب  0.0000وهكذا يبقى املتغريات بني االخنفاض واالرتفاع لباقي السنوات العشرة.
هذه الصدمة أثرت يف مدى  00سنوات على املتغريات على النحو التايل:
أ .نتيجة للصدمة اخنفض الصادرات اإلمجالية ،أما السنة الثالثة نتيجة الصدمة ارتفعت الصادرات اإلمجالية وهكذا
اخنفاض وارتفاع.
ب.نتيجة للصدمة ارتفاع واخنفاض قيمة اإلنتاج الزراعي بالتناوب ،وظلت يف هكذا طوال العشر سنوات.
الجدول رقم ( :)11تأثير إحداث صدمة في قيمة اإلنتاج الزراعي على المتغيرات األخرى.

المصدر :إعداد الباحثني بناء على خمرجات برنامج .Eviews 10

من خالل اجلدول أعاله يتضح أن الصدمة املؤقتة يف قيمة اإلنتاج الزراعي كان تأثرها بداية من السنة األوىل ،حيث
أن املتغريتني تأثرت ،لكن أكرب تأثري حصل يف الصادرات اإلمجالية بقيمة موجبة قدرت ب  0.020مث يليها متغري
القيمة املضافة لقطاع الزراعة باستجابة موجبة ب .0.009
هذه الصدمة أثرت يف مدى  00سنوات على املتغريات على النحو التايل:
 نتيجة للصدمة ارتفاع الصادرات اإلمجالية ،أما يف السنة الثالثة بسبب الصدمة اخنفاض الصادرات اإلمجاليةوهكذا اخنفاض وارتفاع بالتناوب.
 نتيجة للصدمة اخنفاض وارتفاع القيمة املضافة لقطاع الزراعة بالتناوب ،وظلت هكذا طوال العشر سنوات..0الخاتمة:
تناولنا هذه الورقة البحثية إىل معرفة حمددات منو القطاع الزراعي اجلزائري املتمثلة يف معدل منو القيمة املضافة،
إمجايل الصادرات ،نسبة العمالة الزراعية من إمجايل العمالة اجلزائرية ،نسبة األراضي املزروعة من إمجايل األراضي...اخل،
من خالل االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي وباستخدام األدوات اإلحصائية ،فقد مت إجراء اختبار التكامل
املشرتك بني املتغريات حمل الدراسة واليت بينت نتائجها عدم وجود عالقة طويلة املدى بني معدل منو القيمة املضافة،
إمجايل الصادرات وقيمة اإلنتاج الزراعي ومن مث إستخدام منوذج شعاع االحندار الذايت  ،VARبناء على ذلك خلصت
مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG

020

دراسة تحليلية قياسية لمحددات نمو القطاع الزراعي في الجزائر
خالل الفترة()6112-1991

ص021 -021 :

النتائج إىل وجود عالقة طردية بني معدل منو القيمة املضافة ،إمجايل الصادرات وقيمة اإلنتاج الزراعي ،ونفسر ذلك
بأن الصادرات اإلمجالية ومعدل منو القيمة املضافة للزراعة يقود إىل منو يف القطاع الزراعي يف االقتصاد اجلزائري.
النتائج :هذا الرأي يأيت من استخالص نتائج اليت توصلنا إليها من خالل الدراسة القياسية ،واليت كانت كما يلي: توجد عالقة ارتباطيه قوية موجبة بني الصادرات اإلمجالية ،منو القيمة املضافة للزراعة وقيمة اإلنتاج الزراعة.

 إن عالقة منو القيمة املضافة للزراعة مع قيمة اإلنتاج الزراعة عالقة طردية ،فإذا ارتفعت منو القيمة املضافة للزراعة
 0.030دوالر يؤدي إىل ارتفاع يف قيمة اإلنتاج الزراعة بدوالر واحد.
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.0المالحق:
الملحق رقم ( :)11تطور الصادرات ،نمو القيمة المضافة
للزراعة وقيمة االنتاج الزراعي خالل الفترة 6112-1991م
EXP
74,9901425
77,9253272
77,2002132
74,0966997
78,2280076
84,3765934
90,2663587
93,1345791
91,8068844
100
95,7492952
122,79332
160,702668
193,710692
210,431577
205,421817
271,849924
182,36825
162,003904
153,762741
151,377142
175,363262
161,353286
135,090002
139,275645
144,936023
المصادر:

AVA
9,22439306
11,2001527
11,2006863
9,23231639
9,54486095
10,8093382
8,72958783
11,4750036
11,1069753
8,39505871
9,74943045
9,22498638
9,81055302
9,44047162
7,69131219
7,54307764
7,57063112
6,5866775
9,34336655
8,46644186
8,11034736
8,77068804
9,85111793
10,2863995
11,5860332
12,2957797

VAR
24.541504
33.634635
29.630188
20.893766
26.147061
31.442497
34.131111
66.342287
74.346484
72.694456
71.884636
118.483169
147.109396
199.656317
250.742763
327.507723
241.309004
371.754771
357.128914
519.196928
581.74193
569.100005
746.793888
751.457172
591.850786
873.765446

 : VARالعمود ( )1مصدره منظمة األغذية والزراعة من الرابط
http://www.fao.org/faostat/ar/#data/QV
 :EXP ،AVAالعمود ( )6و( )1مصدره البنك الدولي .6112

Annee
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

الملحق رقم ( :)16معطيات الدراسة (باللوغاريتم)
LAVA
LEXP
2,22185139 4,31735667
2,41592741 4,35575102
2,41597505 4,34640222
2,22270998 4,30537099
2,25600289 4,35962774
2,38041041 4,43529003
2,16671816 4,50276484
2,44017107 4,53404553
2,40757332 4,51968729
2,12764328 4,60517019
2,27720887 4,56173327
2,22191571 4,81050262
2,28345864 5,07955587
2,24500594 5,26636577
2,0400914 5,34916055
2,02063027 5,32506551
2,02427644 5,60525016
1,88504905 5,20602799
2,23466663 5,08762043
2,13611033 5,03541077
2,0931407 5,01977435
2,17141526 5,1668596
2,28758494 5,08359628
2,33082259 4,90594124
2,44980034 4,93645503
2,50925609 4,97629242
المصدر :إعداد الباحثني

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG

LVAR
3,20036573
3,51555634
3,38879371
3,03945084
3,26373679
3,44816039
3,53020931
4,19482751
4,30873638
4,28626512
4,27506256
4,77477092
4,9911765
5,29659747
5,52442757
5,79151164
5,48607829
5,91823442
5,87809682
6,25228325
6,36602693
6,34405617
6,61578923
6,62201422
6,38325455
6,77281197

Annee

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
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الملحق رقم ( :)11نتائج إختبار  ADFللسالسل LVARو lAVAو LEXPفي حالة الفروقات األولى
الجدول رقم (:)01نتائج إختبار معنوية
التأخري األول ل

021

DLVAR

الجدول رقم (:)02نتائج إختبار معنوية
التأخري األول ل

DLAVA

الجدول رقم (:)03نتائج إختبار
معنوية التأخري األول ل

DLEXP
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 تقدير نموذج شعاع االنحدار الذاتي:)04( الملحق رقم

 نتائج تقدير منوذج شعاع االحندار الذايت:)05(  حتديد درجة التأخري للسالسل املستقرة الجدول رقم:)10( الجدول رقم
VAR

VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: DLVAR DLEXP DLAVA
Exogenous variables: C
Date: 02/28/19 Time: 20:56
Sample: 1991 2016
Included observations: 21

DLVAR

DLEXP

DLAVA

DLVAR(-1)

-0.205858
(0.20473)
[-1.00553]

0.165870
(0.12766)
[ 1.29929]

0.077828
(0.11525)
[ 0.67531]

DLEXP(-1)

0.646212
(0.34431)
[ 1.87685]

0.097072
(0.21470)
[ 0.45213]

-0.363469
(0.19382)
[-1.87527]

DLAVA(-1)

0.094368
(0.33028)
[ 0.28572]

-0.040859
(0.20596)
[-0.19839]

-0.367574
(0.18593)
[-1.97696]

C

0.145454
(0.05757)
[ 2.52673]

0.001742
(0.03590)
[ 0.04853]

0.006434
(0.03241)
[ 0.19855]

0.194594
0.073783
1.186529
0.243570
1.610729
2.029735
0.164189
0.360531
0.135719
0.253086

0.083579
-0.053884
0.461376
0.151884
0.608013
13.36462
-0.780385
-0.584043
0.025856
0.147950

0.275342
0.166644
0.376005
0.137114
2.533082
15.81996
-0.984996
-0.788654
0.003889
0.150199

Determinant resid covariance (dof adj.)
Determinant resid covariance
Log likelihood
Akaike information criterion
Schwarz criterion
Number of coefficients

021

LogL

LR

0
1
2
3
4

20.51860
29.93197
36.41010
40.16772
47.05475

NA*
15.24069
8.637507
3.936561
5.247263

FPE

AIC

2.24E-05
1.30E-05
32.86206
-1.738505
-1.149478
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SC

3.79e-05 -1.668438 -1.519221*
3.69e-05* -1.707806* -1.110936
5.01e-05 -1.467628 -0.423106
9.80e-05 -0.968354
0.523820
0.000174 -0.767120
1.172708

* indicates lag order selected by the criterion
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)
FPE: Final prediction error
AIC: Akaike information criterion
SC: Schwarz information criterion
HQ: Hannan-Quinn information criterion

Vector Autoregression Estimates
Date: 01/21/19 Time: 17:41
Sample (adjusted): 1993 2016
Included observations: 24 after adjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

R-squared
Adj. R-squared
Sum sq. resids
S.E. equation
F-statistic
Log likelihood
Akaike AIC
Schwarz SC
Mean dependent
S.D. dependent

Lag

HQ
-1.636054*
-1.578270
-1.240940
-0.644514
-0.346127

دراسة تحليلية قياسية لمحددات نمو القطاع الزراعي في الجزائر
)6112-1991(خالل الفترة

021 -021 :ص

Resid01
Resid01

 للبواقي والشكل البيانيADF  اختبار:)10( الملحق رقم

 الشكل البياين:)00( الشكل رقم

Resid01

ل

ADF

 إختبار:)06( اجلدول رقم

Null Hypothesis: RESID01 has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=5)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-5.856902
-4.532598
-3.673616
-3.277364

0.0008

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
and may not be accurate for a sample size of 19

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(RESID01)
Method: Least Squares
Date: 01/22/19 Time: 17:06
Sample (adjusted): 1998 2016
Included observations: 19 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

RESID01(-1)
D(RESID01(-1))
D(RESID01(-2))
D(RESID01(-3))
D(RESID01(-4))
C
@TREND("1991")

-3.434092
1.974980
1.356925
0.739707
0.477748
0.277852
-0.009869

0.586333
0.493100
0.380250
0.249656
0.170038
0.126713
0.007334

-5.856902
4.005233
3.568507
2.962901
2.809651
2.192773
-1.345599

0.0001
0.0017
0.0039
0.0119
0.0158
0.0488
0.2033

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.836774
0.755162
0.158886
0.302935
12.35758
10.25298
0.000392

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.013162
0.321103
-0.563955
-0.216004
-0.505068
1.979849

 نتائج المدرج التكراري للبواقي:)12( الملحق رقم
Jarque-Berra, Kurtosis, SKewness

نتائج اختبارات:)02( الشكل رقم
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.1قائمة المراجع:

 .0هيشر التيجاين( ،)6102مدى مساهمة قطاع الزراعة الجزائري في االقتصاد الوطني من خالل دراسة سلوك متغيرات
حساب اإلنتاج وحساب االستغالل للفترة  ،2202-0211مذكرة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ،كلية العلوم االقتصادية والعلوم
التجارية وعلوم التسيري ،قسم العلوم االقتصادية ،فرع :اقتصاد كمي ،جامعة أبو بكر بلقايد –تلمسان.

 .6غردي حممد( ،)6106القطاع الزراعي الجزائري وإشكالية الدعم واالستثمار في ظل االنضمام إلى المنظمة العالمية

للتجارة ،مذكرة دكتوراه ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية ،قسم العلوم االقتصادية ،فرع :التحليل االقتصادي،

جامعة اجلزائر.3
 .3فادي مصطفى عبد اجلواد أبو حلوب( ،)9006محددات نمو القطاع الزراعي في فلسطين دراسة قياسية خالل الفترة

 ،6110-1990مذكرة ماجستري ،كلية التجارة ،اجلامعة اإلسالمي ،غزة ،فلسطني.

 .4ربوح علي( ،)6106الزراعة ودورها في االقتصاد الوطني وعالقتها بالبيئة ،مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية ،كلية العلوم
االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري ،قسم العلوم االقتصادية ،ختصص :حتليل اقتصادي ،جامعة اجلزائر .3
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الثقافة التنظيمية السائدة في المؤسسات الجزائرية
)OCAI( حسب نموذج
The Organizational Culture Prevailing in Algerian Institutions
By Model (OCAI)

. الجزائر، باتنة،1 جامعة باتنة،لطرش محمد.د
9102/16/10:تاريخ النشر

2019/05/15:تاريخ القبول

2019/03/05 :تاريخ اإلرسال

الكلمات المفتاحية

الملخص

الثقافة التنظيمية؛
اهلرمية؛ اجملموعة؛
.السوق؛ االبداع

هتدف الدراسة احلالية ملعرفة خصائص الثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسات اجلزائرية باعتماد أداة
 مؤسسة تنشط يف636  ولتحقيق هذا اهلدف مت توزيع عينة الدارسة من،)OCAI( تقييم الثقافة التنظيمية
 مت التوصل اىل جمموعة من النتائج أمهها، spss  وباستعمال الربنامج االحصائي،والية باتنة يف الشرق اجلزائري
نوع الثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسات اجلزائرية هي ثقافة السوق برتكيزها على التنافسية والثقافة اهلرمية
 واالهتمام األساسي هو احرتام اللوائح وقوانني العمل تليها، الرقابة الصارمة،اليت تركز على اإلجراءات الرمسية
. ثقافة اجملموعة وتركيزها على العمال والثقافة املنخفضة جدا هي ثقافة اإلبداع
Abstract

Keywords

The present study aims at identifying the characteristics of the organizational
culture prevailing in Algerian institutions by adopting the The Organizational Culture
Assessment Instrument (OCAI). To achieve this goal, the study sample was distributed
from 436 institutions operating in the city of Batna in the east of Algeria. The most
important results were: The type of organizational culture prevailing in Algerian firms
is the culture of the market, with its focus on competitiveness and hierarchical culture,
which focuses on formal procedures, strict control, and the main concern is respect for
regulations and labor laws followed by the culture of the Clan and its focus on workers
and culture is very low culture of Adhocracy.

Organizational
Culture;
Hierarchy;
Clan; Market;
Adhocracy.

mohamed.latreche@univ-batna.dz : اإليميل، لطرش حممد:المؤلف المرسل

021

(JIEG) مجلة االقتصاد الدولي والعولمة

الثقافة التنظيمية السائدة في المؤسسات الجزائرية حسب نموذج ()OCAI

ص011 -021 :

.1مقدمة:
مع ظهور املؤسسات احلديثة ،وتزايد مشكالهتا التنظيمية انبثق مفهوم الثقافة التنظيمية يف أدبيات اإلدارة
والسلوك التنظيمي ،وأصبح سائدا يف جمال املؤسسات ،والتنظيمات اإلدارية ،تشكل الثقافة التنظيمية األمناط املعيارية
للسلوك األفراد والعالقات بينهم ،وحتدد طرائق التفكري والقيم والعادات واالهتمامات السائدة باملؤسسة واليت متيزها
عن غريها.
لقد شهد موضوع ثقافة املؤسسات منذ العقود القليلة املاضية اهتماما بالغا على املستوى النظري من حبوث
ودراسات وعلى مستوى التطبيقي يف املؤسسات ،باعتبارها أحد أهم العوامل األساسية احملددة لنحاو وتفوق
املؤسسات وتأثريها على األداء املايل.
مت اختيار مقياس أداة تقييم الثقافة التنظيمية لقياس الثقافة التنظيمية يف البحث احلايل املعتمدة على إطار

) Organizational Culture Assessment Instrument (OCAIلكوهنا أداة تسعى لتقييم الثقافة التنظيمية  ،واليت
مت تطويرها من قبل الباحثني  Robert Quinn and Kim Cameronمن جامعة ميشيغان  ،استنادا إىل إطار القيم
التنافسية .مت استخدامه من قبل أكثر من  01111شركة يف مجيع أحناء العامل .النسخة املدفوعة متاحة يف  02لغة
فضالا عن أهنا أداة قياس خمتربة وذات مصداقية عالية جدا مت اختبارها يف ثقافات بلدان متعددة .باإلضافة إىل هذا
فان هذه األداة مالئمة جدا ألهداف وطبيعة البحث من حيث إمكانية استخدامها يف حتديد الثقافية التنظيمية يف
املنظمات املبحوثة.
ورغم أمهيتها البالغة يبقى مفهوم الثقافة التنظيمية وكيفية إدارهتا يف املؤسسات يشوبه الكثري من الغموض
واالختالف ،هذا ما يدفع للبحث لطرو اإلشكالية التالية:
ما هي نوع الثقافة السائدة يف املؤسسات اجلزائرية؟
وتنبثق من اإلشكالية جمموعة من التساؤالت التالية:
 ما هي الثقافة التنظيمية؟ ما هي أمهية الثقافة التنظيمية؟ما هي أنواع الثقافة التنظيمية حسب منوذج OCAI
أهداف الدراسة :

 قياس القيم الثقافية السائدة حاليا يف املؤسسات اجلزائرية املبحوثة باستخدام أداة -معرفة توجهات الثقافة التنظيمية ونقاط الضعف فيها.

).(OCAI
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.2مفهوم الثقافة التنظيمية
يعرفها بيرت ووترمان ) (1982) (Peter & Watermanعلى أهنا " نظام القيم السائدة يف املؤسسة ،والذي
يتضح من خالل اإلنتاج الثقايف ألعضائها والذي يتمثل يف احلكايات واألساطري والشعارات املوجودة يف املؤسسة،
1
تساعدها يف البحث عن التميز".
يعترب تعريف شاين ) (1984( (Scheinمن التعاريف األكثر قبوال وانتشارا بكوهنا "منط من اإلفرتاضات اليت مت
تطويرها أو اخرتاعها أو اكتشافها من قبل مجاعة أثناء تعلمها كيف تتعامل مع مشكالهتا يف التكيف اخلارجي
والتكامل الداخلي اليت أثبتت صالحيتها ،ولذا جيب تعليمها لألفراد اجلدد على أهنا الطريقة الصحيحة لإلدراك
والتفكري بالنسبة لتلك املشكالت" 2.ويتقارب مع التعريف اخلاص بالتعامل مع املشكالت ((2003( (Thevenet
بكوهنا " الطريقة اخلاصة للمؤسسة للتحاوب مع املشكالت ،متيزها عن اآلخرين يف شكلها ومظهرها والطريقة اليت
3
تتعامل هبا املؤسسة مع الوضعيات احلالية ".
بينما جند هوفستيد وزمالؤه ) )0221) (Hofestede & alيعرفوهنا على أهنا " الربجمة الذهنية اجلماعية واليت متيز
أعضاء املؤسسة عن غريها من املؤسسات وتتمثل يف الرموز ،املثل العليا ،الطقوس ،الشعائر والقيم املوجودة داخل
املؤسسة ".4
ويرى دنسيون ) (1990) (Densionبأن الثقافة التنظيمية هي " جمموعة القيم واملعتقدات واملبادئ األساسية،
اليت تعترب األساس لنظام اإلدارة ،تعمل على تطوير جمموعة السلوكيات واملمارسات اإلدارية اليت جتسد وتدعم لتلك
املبادئ األساسية ،متنح الثقافة التنظيمية أعضاء املؤسسة هوية تنظيمية ،تسهل االلتزام االجتماعي ،وتروج الستقرار
النظام" .5
وحسب كامريون وكوين )" )2006( (Cameron& Quinnتظهر الثقافة التنظيمية من خالل القيم ،أسلوب
القيادة ،اللغة والرموز ،اإلجراءات والروتني ،تعريفها للنحاو الذي جيعل املؤسسة متميزة ومتفردة" .6
أما عند القريويت ( )9112فإن الثقافة التنظيمية "تشري إىل منظومة املعاين والرموز املعتقدات ،والطقوس،
واملمارسات اليت تتطور وتستقر مع مرور الزمن ،وتصبح مسة خاصة للتنظيم حبيث ختلق فهما عاما بني أعضاء التنظيم
7
حول خصائص التنظيم والسلوك املتوقع من األعضاء فيه".
من خالل التعاريف السابقة يتضح التباين الواسع بني الباحثني يف حتديد املفهوم الختالف وجهات نظرهم ،فمنهم
من عرفها من خالل:
 العناصر الظاهرة منها كالطقوس والرموز واملراسيم...اخل مكوناهتا غري املرئية من معتقدات ،قيم ،افرتاضات وتصورات مشرتكة بني العمال. اجلمع بني املكونات الظاهرة وغري الظاهرة. وظائفها وتأثري تلك العناصر واملكونات على سلوك العمال وأداء املؤسسة.مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG
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وباجلمع بني وجهات النظر السابقة ميكن أن نقدم التعريف التايل للثقافة التنظيمية " جمموعة االفرتاضات
األساسية ،ال قيم ،املعتقدات ،وطرق التفكري اليت يشرتك فيها أعضاء املؤسسة ،يتفقون عليها بصفة رمسية أو غري
رمسية ،يتم تعليمها لألفراد اجلدد ،وتظهر يف الطقوس والشعارات واملراسيم واإلجراءات املوجودة يف املؤسسة ،تعمل
على توجيه سلوكيات األفراد وحتقيق األهداف اإلسرتاتيحية وحتديد السلوك املالئم واملقبول ،كما تشكل أيضا هوية
املؤسسة ومتيزها عن باقي املؤسسات وتساعد على التكيف الداخلي واخلارجي ،واستقرار النظام.
.3أهميتها:

تظهر أمهية الثقافة التنظيمية من خالل ما يلي:
 وجود عالقة بني الثقافة التنظيمية القوية وزيادة مستوى كفاء· األداء.التأثري اإلجيايب يف مستوى رضا العمال 9 ،حيث تشري الدراسات إىل وجود عالقة قوية بني الثقافة التنظيمية والرضا
8

الوظيفي ،غري أن هذه العالقة َتعدَّل ( ،(Moderatedباالختالفات الفردية للعاملني وعلى حنو عام فإن الرضا
الوظيفي يكون عالياا عندما تكون هناك مالئمة وانسحام بني احلاجات الفردية للعاملني والثقافة السائدة يف املؤسسة،
مبعىن أن الرضا الوظيفي خيتلف باختالف إدراك العمال لثقافة املؤسسة 10 ،إضافة إىل اسهامها يف زيادة االلتزام
الوظيفي.

11

 تأثريها بأداء وسلوك العمال يف خمتلف املستويات التنظيمية ،خاصة يف حال عدم وجود قواعد أو سياساتمكتوبة ،وتعترب بذلك الثقافة التنظيمية عامالا حامس ا يف جناو تطبيق االسرتاتيحيات فالثقافة القوية تعزز من
إشراك األفراد ،وتنمية قيم اإلبداع 12،واملعرفة والتغيري ،ومتكني العمال وجعلهم حيضون باالستعداد للتصرف
13
واختاذ القرارات واملبادرة.
 تعترب الثقافة التنظيمية من املالمح املميزة للمؤسسة عن غريها من املؤسسات ،وهي كذلك مصدر فخر واعتزازقيما معينة مثل االبتكار والتميز والريادة.
للعاملني هبا ،وخاصة إذا كانت تؤكد ا
ومساعدا هلا على حتقيق أهدافها وطموحاهتا.
ومؤيدا لإلدارة،
ا
عنصرا فاعال ،ا
 -الثقافة القوية تعترب ا

 تعترب الثقافة القوية ميزة تنافسية للمؤسسة إذا كانت تؤكد على سلوكيات اجيابية كالتفان يف العمل ،ولكنهاقد تصبح ضارة إذا كانت تؤكد سلوكيات روتينية ،كالطاعة العمياء ،وااللتزام احلريف بالرمسيات.
 الثقافة التنظيمية تؤثر على قابلية املؤسسة للتغيري ،وقدرهتا على مواكبة التطورات اجلارية من حوهلا ،فكلماكانت قيم املؤسسة مرنة ومتطلعة لألفضل ،كانت املؤسسة أقدر على التغيري ،وأحرص على اإلفادة منه.
مهما يف جلب العمال املالئمني ،فاملؤسسات الرائدة جتذب العمال الطموحني،
 تعترب الثقافة التنظيمية عامال اواملؤسسات اليت تبين قيم االبتكار والتفوق جتلب العمال املبدعني.
توفر الثقافة التنظيمية أداة رقابة ،فالثقافة القوية تسهل مهمة اإلدارة واملديرين ،إذ ال يلحأون إىل اإلجراءات الرمسية،
أو الصارمة لتأكيد السلوك املطلوب 14 ،فمع التطورات اليت يعرفها أي جمتمع يصبح األفراد أكثر مقاومة للرقابة
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الصارمة ،لذلك أصبحت املؤسسات حباجة إىل نظام رقابة أكثر مرونة وليونة ( )softerيتمثل يف الثقافة التنظيمية
مكملة للرقابة الرمسية.
 توفر الثقافة التنظيمية فهما أفضل ملا جيري يف التنظيم من أحداث ،وما يتبىن من سياسات 15،مما يشكلضغوطا على عمال املؤسسة للمضي قدما يف عملية التفكري والتصرف بطرق تنسحم مع الثقافة السائدة
16
باملؤسسة.
 حسب العديد من الباحثني تعترب الثقافة التنظيمية عامال أساسي ا يف نقل املعرفة 17،حيث يتطلب تطبيق إدارةاملعرفة يف أية مؤسسة أن تكون القيم الثقافية السائدة مالئمة ومتوافقة مع مبدأ االستمرار يف التعلم وإدارة
املعرفة ،وأن تكون الثقافة التنظيمية مشحعة لروو الفريق يف العمل ،وتبادل األفكار ومساعدة اآلخرين ،والقدوة
واملثل األعلى للقيادة الفعالة اليت تعتين باملعرفة والعوامل اليت تساعد وحتفز على تبىن مفهوم إدارة املعرفة.18
 للثقافة التنظيمية دور كبري يف ختفيض معدل دوران العمل ،حيث وجدت دراسة أجريت على مؤسسات رعاية19
األطفال يف نيويورك ،أن املؤسسات ذات ثقافة قوية تتسم بأقل معدل دوران العمل.
.4نموذج () OCAI

يعترب منوذج كامرون وكووين ) (Cameron and Quinnمن أهم النماذج احملددة ألنواع الثقافة التنظيمية ،بالتمييز
بني أربعة أنواع ،من خالل حمورين :حمور عمودي يعكس مدى تركيز املؤسسة على املرونة والديناميكية أو االستقرار

والرقابة (التنافس بني التغري واالستقرار) وحمور أفقي يشري إىل مدى تركيز املؤسسة على التوجه الداخلي والتكامل أو
التوجه اخلارجي والتكيف 20 .ويف ضوء التقاطع احلاصل بني هذين احملورين تظهر الثقافات التنظيمية اليت ميكن
توضيحها من خالل الشكل اآليت:
شكل رقم  :11أنواع الثقافة التنظيمية حسب كامرون وكوين ()Cameron and. Quinn

Source: Cameron k &. Quinn R : 2006 Diagnosing and Changing Organizational Culture Based
on the Competing Values Frame work, Jossey-Bass A Wiley Imprint P:25.
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.1.4ثقافة المجموعة:
ثقافة اجملموعة تنطبق على املؤسسات العائلية اليت تتميز بالقيم واألهداف املشرتكة ،التماسك واملشاركة والعمل
بروو الفريق واإلحساس بالعائلة الواحدة ،ومن االفرتاضات األساسية هلذه الثقافة الطريقة املثلى ألداء املهام بواسطة
فرق العمل وتطوير مواردها البشرية ،واعتبار الزبائن كشركاء ،وتتمثل املهام الرئيسية لإلدارة فيها يف تشحيع العمال
وتسهيل مشاركتهم ،وتكوين لد يهم الشعور بااللتزام والوالء ،واخلصائص املميزة للمؤسسات الناجحة من هذا النوع
تتمثل يف قلة املستويات اإلدارية ،اإلدارة الذاتية ،متكني العمال ،واالعتماد على فرق العمل واملشاركة ،وكذا اخنفاض
21
معدل دوران العمل.
متتاز ثقافة اجملموعة بالنظام غري الرمسي والالمركزية ،وتوجه املؤسسة فيها يكون حنو الداخل ،بينما النمط القيادي
فيها هو منط املراقب األبوي الذي يقدم النصائح والتسهيالت الالزمة للمرؤوسني ،وأساليب االتصال ضمن هذه
الثقافة عالئقية وأفقية يف التوجه ،كما يتميز اختاذ القرارات فيها بكونه عملية تشاركية وغري مركزية واملؤسسات املعتمدة
22
على ثقافة اجملموعة تستخدم الرتابط والتماسك والشعور بالعضوية كعوامل حتفيزية للعمل.
 .2.4الثقافة الهرمية:
تعتمد الثقافة اهلرمية ( البريوقراطية ) أساسا على أفكار  ،Max Weberالسائدة يف املؤسسات اليت تسعى دائما
إىل حتسني الكفاءة من خالل اإلجراءات والقواعد الثابتة وآليات الرقابة املشددة واليت تعترب املفاتيح األساسية للنحاو،
وتتميز املؤسسات ذات الثقافة اهلرمية باإلجراءات الصارمة واحملددة مسبقا واليت تبني ما جيب على األفراد القيام به،
بينما يتميز قادهتا بقدرات كبرية يف التنظيم والتنسيق ،وإتباع مدى احرتام اإلجراءات .وينصب تركيز هذه املؤسسات
من الناحية اإلسرتاتيحية على االستقرار والكفاءة ،وتتمثل العالقات اليت تربط عمال املؤسسة يف احرتام السياسات
والقواعد الرمسية واإلجراءات 23 ،هذه الثقافة تسود غالبا يف املؤسسات العمومية (أي احلكومية) واملؤسسات
االقتصادية اليت تعمل يف حميط ساكن نسبيا ،فمثال مؤسسة ) (McDonaldالشهرية اليت تتميز مبعيارية منتحاهتا يف
خمتلف نقاط بيعها حول العامل ،هي مؤسسة تعتمد اإلجراءات احملددة بدقة لكل مراحل حتضري املأكوالت السريعة،
إضافة إىل قواعد حتدد سلوك وتصرفات العمال ،وإجراءات الرتقية فيها تعتمد على مدى جتسيد واحرتام العامل هلذه
القواعد والسياسات 24،ووسائل االتصال يف الثقافة اهلرمية مؤسسة ورمسية ،عمودية التوجه ،أما عمليات اختاذ القرار
فتتصف بدرجة عالية من املركزية.

25

 .3.4ثقافة السوق:

االهتمام الرئيسي يف ثقافة السوق ينصب على البيئة اخلارجية وإجناو الصفقات( شراء ،بيع ،تبادل...،اخل) ،كيفية

خلق امليزة التنافسية ،توسيع احلصة السوقية وزيادة األرباو ،واالهتمام الكبري إلرضاء الزبائن 26،أما النمط القيادي
السائد فيها فهو النمط الصارم واملتوجه حنو االجناز وحتقيق األهداف وتركيزها االسرتاتيحي يكون حنو امليزة التنافسية
والتفوق يف السوق ،بينما أساليب االتصال يف هذه الثقافة هي تعليمية ومتحهة حنو اجناز املهام وحتقيق النتائج،
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واملؤسسات اليت تركز على هذه الثقافة تستخدم التنافس ،والنحاو يف حتقيق األهداف املسطرة يقوم على عوامل
حتفيزية للعمل.

27

 .4.4الثقافة اإلبداعية :

متتاز الثقافة اإلبداعية بال رمسية اإلجراءات والالمركزية وكذا الرتكيز على البيئة اخلارجية ،وتتمثل نقاط قوهتا يف

سرعة التغيري والقدرة على التكيف ،والرتكيز الكبري على االبتكار واإلبداع ،النمط القيادي السائد فيها هو النمط
28
االبتكاري الذي يأخذ بزمام املبادرة والتغيري ،والقادر على حتمل املخاطرة.
تتواجد هذه الثقافة يف صناعات عديدة منها ،التكنولوجيات احلديثة ،تطوير الربامج ،صناعة األفالم ،مكاتب
االستشارات ،حيث تواجه هذه املؤسسات حتديا كبريا يتمثل يف توفري منتحات جديدة ومتميزة والتأقلم بسرعة مع
الفرص اجلديدة 29،والنمو واإلبداع والتميز هي عوامل حمفزة يف املؤسسات املبدعة.
.5الدراسة الميدانية
.1.5مجتمع الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة والتعرف على مدى تأثري الثقافة التنظيمية يف املسؤولية االجتماعية ،يتكون جمتمع
الدراسة من املؤسسات االقتصادية اهلادفة للربح بشقيها العمومية واخلاصة ،الناشطة يف إقليم والية باتنة .مت اختيار
العينة كمزيج بني عينة عشوائية بالنسبة لبعض القطاعات لتوفر إمكانية ذلك (العينات االحتمالية) كالقطاع
السياحي ،القطاع الصحي ،مؤسسات اهلندسة املعمارية ،مؤسسات األشغال العمومية والبناء ،فيما تعذر يف استعمال
أسلوب العينة االحتمالية ( العشوائية) يف القطاعات األخرى مما أدى إىل استعمال العينات الغري احتمالية املتمثلة
يف العينة القصدية .وجه االستبيان إىل مدير املؤسسة أو أحد إطارات املؤسسة الشاغل ملنصب :نائب مدير ،مدير
قسم ،رئيس مصلحة  326 ،مؤسسة
 2.5أداة الدراسة:

باالعتماد على استبيان( )the Organizational Culture Assessment Instrument) (OCAIلتحديد نوع
الثقافة التنظيمية السائد يف املؤسسات اجلزائرية مع تعديل بسيط من خالل جعل اإلجابة على العبارات يف شكل
مقياس ليكرت اخلماسي الذي يتدرج من موافق بشدة إيل غري موافق بشدة ،لغرض تبسيطه ،لكون املستقصي يف
اإلجابة على النموذج يف نسخته األصلية يقوم بتوزيع  011نقطة على األسئلة األربعة لكل حمور يف خانة الثقافة
احلالية ،و 011نقطة أخرى يف خانة الثقافة املرغوب توفرها يف املؤسسة.
تقيس هذه األداة ست جوانب للثقافة التنظيمية هي :اخلصائص املهيمنة ،القيادة التنظيمية ،التماسك التنظيمي،
إدارة العاملني ،الرتكيز االسرتاتيحي ومعيار النحاو.
وكل أربع فقرات موزعة على هذه اجلوانب الستة متثل استحابة لواحد من أربع أنواع للثقافة التنظيمية )ثقافة اجملموعة،
الثقافة اإلبداعية ،ثقافة السوق والثقافة اهلرمية).
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.3.5ثبات وصدق االستبيان
أي التأكد من قدرهتا على قياس الغرض الذي أعدت لقياسه ،وللتحقق من صدق االستبيان اعتمد الصدق
الظاهري وصدق احملتوى وكما يأيت:
 -الصدق الظاهري

بعد تصميم االستبيان على وفق ما ذكر سابقا من االعتماد على دراسات سابقة مت عرضه على جمموعة من

اخلرباء احملكمني ( )3من ذوي اخلربة واالختصاصات املختلفة .لتوضيح عبارات االستبيان اليت قد يتطلب توضيحها
للوصول إىل فهم املراد من العبارات.
 صدق المحتوىيستهدف الكشف عن مدى تعلق الفقرة باهلدف الذي وضعت من أجله أي الكشف عن انتماء الفقرات إىل
اجملال الذي تنتمي أليه ،وهذا من خالل االعتماد على مقاييس معروفة ومعتمدة بالتحليلي العاملي االستكشايف يف
البحث األصلي.
 ثبات االستبيانمعني على العينة نفسها مرة أخرى بفارق زمين،
وتعين احلصول على النتائج نفسها فيما لو أعيد تطبيق مقياس ّ
إضافة إىل تناسق االستبيان .وطريقة إعادة االختبار هي واحدة من الطرق الشائعة يف اختبار الثبات ،إال أ ّهنا طريقة
غري اقتصادية كما قد ال جند األفراد أنفسهم الذين جرى استحواهبم يف االختبار السابق لغرض إعادة تطبيق االختبار
عليهم ،لذا نستعمل معامل االتساق الداخلي
الظاهرة.

Alpha Cronbach

لكشف كون العبارات يف املقياس تقيس نفس

الجدول رقم :11معامل االتساق الداخلي

Alpha Cronbach

معامل

احملور

عدد العبارات

ثقافة اجملموعة

16

0.63

الثقافة املبدعة

16

1.20

الثقافة اهلرمية

16

1.21

ثقافة السوق

16

1..1

Cronbach
Alpha

المصدر :من إعداد الباحث بناءا على نتائج االستبيان وباالعتماد على برنامج .SPSS

 4.5عينة الدراسة حسب المتغيرات الديمغرافية

يتكون جمتمع الدارسة من املؤسسات اجلزائرية من قطاعات خمتلفة وبصيغ قانونية متمايزة (عمومية ،خاصة )،
وتكونت عينة الدارسة من  480مؤسسة مت توجيه االستبيان هلا ،اسرتجع الطالب  609منها ،مت استبعاد  06لعدم
صالحيتها .قدر ححم عينة النهائي الصاحلة الدراسة بـ  636مؤسسة تنشط يف والية باتنة يف الشرق اجلزائري.
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يبني توزيع عينة الدارسة تبعا للمتغريات التصنيفية:
واجلدول التايل ّ

الجدول رقم :12توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها التصنيفية

املتغري

املستوى

التكرار

النسبة املئوية

طبيعة المؤسسة

عمومية

09.

92.0

خاصة

312

.1.2

مصغرة

0.6

32.2

صغرية

003

90.2

متوسطة

093

28.2

كبرية

96

06.0

اقل من  0سنوات

0.1

62.30

 0اىل  01سنوات

066

99..

 01إىل  00سنة

6.

00.6

أكثر من 00

03

62.2

ذكر

3..

26.0

أنثى

02

03.0

ثانوي فاقل

009

34.9

حجم المؤسسة

األقدمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

جنس المسير -المالك -
المستوى التعليمي
للمسيـ ـ ـ ـ ــر

جامعي

906

02..

دراسات عليا

92

6.6

المصدر :من إعداد الباحث بناءا على نتائج االستبيان وباالعتماد على برنامج .SPSS

 .4.5خصائص الثقافة التنظيمية

بعد تفريغ نتائج االستبيان يف الربنامج اإلحصائي
املقياس واحلكم على مدى ارتفاعها .

SPSS

مت حساب الوسط احلسايب واالحنراف املعياري لعبارات

 1.4.5ثقافة المجموعة
يوضح اجلدول املوايل خصائص ثقافة اجملموعة للمؤسسات املبحوثة
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جدول رقم  :13خصائص ثقافة المجموعة
الوسط

انحراف

درجة

ثقافة المجموعة

الحسابي

معياري

التبني

4.33

1.08

4.57

0.80

3.76

1.36

4.27

1.11

3.36

0.96

3.39

1.02

3.95

0.64

تتميز مؤسستي بكونها:
هتتم باجلوانب اإلنسانية للعامل ،وتوفر جو عائلي للعمال ( مبثابة عائلة كبرية )
القيادات في المؤسسة يمكن اعتبارها :
ناصحة وميسرة – مسهلة ومتفهمة – وأبوية
النمط التسييري في مؤسستي يمتاز بـ:
العمل اجلماعي بروو الفريق واتفاق اآلراء ومشاركة العمال
ما يساهم أكثر في ترابط وتماسك مؤسستي هو:
الوالء والثقة املتبادلة وااللتزام املتنامي حنو املؤسسة
التركيز االستراتيجي لمؤسستي يعمل على تأكيد:
تطوير املورد البشري والثقة العالية فيهم وضمان مشاركتهم املستمرة
معيار النجاح ،تعرف مؤسستي النجاح على أساس:
تطوير املورد البشري وفرق العمل واالهتمام باجلوانب اإلنسانية
ثقافة اجملموعة

مرتفع جدا
مرتفع جدا
مرتفع
مرتفع جدا
متوسط
متوسط
مرتفع

المصدر :من إعداد الباحث بناءا على نتائج االستبيان وباالعتماد على برنامج SPSS

يتضح من اجلدول السابق ارتفاع يف توجه املؤسسات اجلزائرية حنو تبين ثقافة اجملموعة ،وذلك من خالل وسطها
احلسايب املرتفع والذي بلغ  3.95باحنراف معياري قدره  ،1.64وهذا راجع لكون أغلبية املؤسسات يف العينة هي
مؤسسات صغرية واملتوسطة ،باعتبار معظمها مؤسسات عائلية والتوظيف عائلي مما جيعل املؤسسة تعترب توسعا
للعائلة .حيث سحلت العبارة اخلاصة بنوع القيادة اإلدارية يف املؤسسة باعتبارها ناصحة وميسرة – مسهلة ومتفهمة
–وأبوية املعاملة أعلى وسط حسايب  4.57واحنراف معياري قدره  ،0.80وعبارة تتميز مؤسسيت بكوهنا هتتم
باجلوانب اإلنسانية للعامل ،وتوفر جو عائلي للعمال ( مبثابة عائلة كبرية ) مبعدل  4.33واحنراف معياري ،1.08
وسحلت عبارة ما يساهم أكثر يف ترابط ومتاسك مؤسسيت هوالوالء ،الثقة املتبادلة وااللتزام املتنامي حنو املؤسسة
متوسطا حسابيا مرتفعا بلغ  ،6.9.يف حني سحل التوجه املتوسط لعبارة الرتكيز االسرتاتيحي ملؤسسيت على تطوير
املورد البشري والثقة العالية فيهم وضمان مشاركتهم املستمرة مبتوسط  3.36واحنراف معياري  ،0.96وهذا يدل
نقص االهتمام بتكوين خاصة يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة .حىت يف املؤسسات الكبرية بسبب سياسة التوظيف
عن طريق عقود ما قبل التشغيل فمن خالل مقابلة مع مدير مصلحة املوارد البشرية بشركة إمسنت عني التوتة ،أوضح
أن املؤسسة تعاين إشكالية كبرية يف التعامل م ع العمال املوظفني هبذه الطريقة يف جانب برامج التكوين بسبب
إمكانية مغادرهتم للمؤسسة يف أي حلظة إذا توفر هلم أول أفضل بديل.
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.2.4.5ثقافة اإلبداع
يوضح اجلدول املوايل خصائص ثقافة االبداع للمؤسسات املبحوثة.
جدول رقم  :14خصائص ثقافة اإلبداع
ثقافة اإلبداع
تتميز مؤسستي بكونها:
الديناميكية ،فاألفراد يأخذون زمام املبادرة بتقدمي األفكار اجلديدة واملبدعة
القيادات في المؤسسة يمكن اعتبارها :
مبادرة ،إبداعية وتتحلى بروو املخاطرة
النمط التسييري في مؤسستي يمتاز بـ:
باالبتكار واملخاطرة واحلرية والتمييز

ما يساهم أكثر في ترابط وتماسك مؤسستي هو:

االلتزام باالبتكار والتطوير والتأكيد على كون املؤسسة يف الريادة
التركيز االستراتيجي لمؤسستي يعمل على تأكيد:

احلصول على املوارد اجلديدة ومواجهة التحديات وجتربة األشياء اجلديدة
والبحث عن الفرص القيمة
معيار النجاح ،تعرف مؤسستي النجاح على أساس:

امتالك املنتحات األحدث واملتميزة فهي صاحبة منتحات قائدة ومبدعة
ثقافة اإلبداع

الوسط

انحراف

درجة

الحسابي

معياري

التبني

3.33

1.28

2.88

1.61

2.20

1.29

1.93

1.15

3.21

1.24

3.48

1.41

2.84

0.99

متوسط
متوسط
منخفض
منخفض

متوسط
مرتفع
متوسطة

المصدر :من إعداد الباحث بناءا على نتائج االستبيان وباالعتماد على برنامج .SPSS

يوضح اجلدول السابق القيمة املتوسطة لثقافة اإلبداع مما يدل على ضعف تواجد هذه الثقافة يف املؤسسات
اجلزائرية بتسحيلها معدل  2.84باحنراف معياري قدره  1.22وهي أقل من املعدل ( )13بالنسبة للمقياس بدرجة

تبين مقدرة باملتوسطة.
أكرب معدل رجع لعبارة سعي املؤسسات المتالك املنتحات األحدث واملتميزة مبتوسط قدره  3.62وباحنراف
قدره  0.60وهذا بنسبة كبرية للمؤسسات اخلدماتية كمكاتب اهلندسة املدنية واملعمارية ،والعيادات الطبية حيث
سحلت معدل مرتفع يف هذه العبارة بلغ  ،6.33يف حني كان أقل معدل يف االلتزام باالبتكار والتطوير والتأكيد
على كون املؤسسة يف الريادة ما يساهم أكثر يف ترابط ومتاسك مؤسسيت مبعدل  0.23وباحنراف معياري قدره
 .0.00مما يدل على الغياب التام ملؤشرات اإلبداع والتطوير يف نظم التحفيز والرتقية ،وتسحيل عبارة القيادات يف
املؤسسة تعترب مبادرة معدل منخفض  9.22واحنراف معياري  ، 0.60هذا االخنفاض راجع إىل القيم الشخصية
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للمسريين املفضلة للروتني واخلوف من حتمل املخاطرة أويف النظام املركزي للمؤسسات خاصة بالنسبة للمؤسسات
العمومية ،حيث أوضحت مقابلة مع مدير موارد بشرية يف بنك اجلزائر( باتنة) أن اإلطارات ال تتحلى بروو االبتكار
واإلبداع بسبب املركزية السائدة يف املؤسسات العمومية فأغلبها فروع ملؤسسات كبرية وتدار بطريقة مركزية من
العاصمة ،فهي اليت تقرر املنتحات اجلديدة واألنشطة...اخل.
إن اخنفا ض معدل التوجه حنو ثقافة اإلبداع كسالو للتنافس يف املؤسسة اجلزائرية خاصة مع اشتداد املنافسة
واالنفتاو الذي يعرفه السوق اجلزائري على املؤسسات واملنتحات األجنبية ،من بني أهم أسباب عدم قدرة التنافسية
للمنتوج اجلزائري.
 .3.4.5ثقافة السوق
يوضح اجلدول املوايل خصائص ثقافة السوق للمؤسسات املبحوثة
جدول رقم  :15خصائص ثقافة السوق
ثقافة السوق
تتميز مؤسستي بكونها:
تتوجه حنو للنتائج ،فاالعتبارات الرئيسة فيها تنصب حنو اجناز العمل
القيادات في المؤسسة يمكن اعتبارها :
تنافسية وتدير الصعاب وتركيزها على السوق وحتقيق النتائج
النمط التسييري في مؤسستي يمتاز بـ:

اجناز املهام وحتقيق األهداف وإرضاء الزبون
ما يساهم أكثر في ترابط وتماسك مؤسستي هو:
التأكيد على االجناز وحتقيق األهداف

التركيز االستراتيجي لمؤسستي يعمل على تأكيد:

التنافسية وتوسيع احلصة السوقية واهليمنة على السوق
معيار النجاح ،تعرف مؤسستي النجاح على أساس:
اخرتاق السوق واحلصة السوقية وجتاوز املنافسة وقيادة السوق
ثقافة السوق

الوسط

انحراف

الحسابي

معياري

4.41

0.54

3.97

0.88

3.81

1.23

4.06

0.92

4.17

0.69

3.74

1.24

4.028

0.61

درجة التبني
مرتفع جدا
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

المصدر :من إعداد الباحث بناءا على نتائج االستبيان وباالعتماد على برنامج .SPSS

يوضح اجلدول السابق القيمة املرتفعة لثقافة السوق يف املؤسسات اجلزائرية مبعدل  6.19وباحنراف معياري مقداره
، 1.60من خالل القيم اليت تركز على حتقيق األهداف وضمان موقع يف السوق خاصة مع زيادة حدة املنافسة،
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وميكن إرجاع نسبة االرتفاع يف هذه الثقافة إىل سياسة اخلوصصة والنسبة العالية للمؤسسات اخلاصة يف العينة بـ
 ،%.1.21يف حني أن هذه الثقافة سحلت يف املؤسسات العمومية متوسط حسايب أقل حيث بلغ .3.61
سحلت عبارة تتميز املؤسسة بكوهنا تتوجه للنتائج ،فاالعتبارات الرئيسة فيها تنصب حنو إجناز العمل أكرب
متوسط حسايب بـ  4.41وباحنراف معياري منخفض قدره  1.06يدل على عدم تشتت اإلجابات وتوجهها حنو
هذه القيم ،مث الرتكيز االسرتاتيحي ملؤسسيت بالعمل على تأكيد التنافسية وتوسيع احلصة السوقية واهليمنة على السوق
بـ  6.0.وباحنراف معياري  ، 1.62يف حني سحلت أقل معدل عبارة القيادات يف املؤسسة تعترب تنافسية وتدير
الصعاب وتركيزها على السوق وحتقيق النتائج مبتوسط ،3.97وعبـارة منط التسيري يف املؤسسة الذي ميتاز بإجناز املهام
وحتقيق األهداف وإرضاء الزبون مبتوسط قدره  ،3.81واحنراف معياري  ،1.23خاصة يف املؤسسات العمومية
مقابل املؤسسات اخلاصة .
.4.4.5الثقافة الهرمية

يوضح اجلدول املوايل خصائص ثقافة اهلرمية للمؤسسات املبحوثة
جدول رقم :10خصائص الثقافة الهرمية
الثقافة الهرمية
تتميز مؤسستي بكونها:
الرمسية والرقابة العالية ،فاإلجراءات الرمسية واملكتوبة هي اليت حتكم نشاط الفرد
القيادات في المؤسسة يمكن اعتبارها :
تركز على التنسيق والتنظيم واحرتام اإلجراءات وذات خربة و أقدمية
النمط التسييري في مؤسستي يمتاز بـ:
األمن الوظيفي بأقدمية املنصب ،االلتزام ،استقرار يف العالقات
ما يساهم أكثر في ترابط وتماسك مؤسستي هو:
القواعد والسياسات الرمسية واحملافظة عليها
التركيز االستراتيجي لمؤسستي يعمل على تأكيد:
االستمرارية ،االستقرار الكفاءة ،الرقابة ،وسالسة -سهولة أداء -العمليات
معيار النجاح ،تعرف مؤسستي النجاح على أساس:
الكفاءة وختفيض تكاليف اإلنتاج احرتام أجال التسليم
ثقافة اهلرمية

انحراف

درجة

الوسط

الحسابي معياري

التبني

3.76

1.10

003.

1.26

3.02

1.49

3.92

1.09

4.20

0.56

4.09

0.69

53.7

1..4

مرتفع
مرتفع

متوسط
مرتفع
مرتفع

جدا

مرتفع
مرتفع

المصدر :من إعداد الباحث بناءا على نتائج االستبيان وباالعتماد على برنامج .SPSS

يوضح اجلدول الثقافة اهلرمية اليت كانت مرتفعة مبعدل  ،3..0واحنراف معياري قدره  ،1..6مما يدل على
انتشار هذه الثقافة يف املؤسسات اجلزائرية.
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أكرب معدل لعبارة الرتكيز االسرتاتيحي للمؤسسات بالعمل على تأكيد على االستمرارية ،االستقرار الكفاءة،
الرقابة وسالسة -سهولة أداء -العمليات مبعدل  ،6.91واحنراف معياري قدره  1.06مث تلتها عبارة معيار النحاو
للمؤسسات يتمثل يف الكفاءة وختفيض تكاليف اإلنتاج ،احرتام أجال التسليم مبعدل  ،6.12واحنراف معياري قدره
 ، 1.62وعبارة ما يساهم أكثر يف ترابط ومتاسك مؤسسيت هو القواعد والسياسات الرمسية واحملافظة عليها مبعدل
 ،3.29واحنراف قدره  0.12خاصة يف املؤسسات العمومية ،واملؤسسات املتوسطة والكبرية مبتوسط قدره 6.39
و 6.00 ،6.9على التوايل ،يف حني كانت النمط التسيريي يف مؤسسيت ميتاز بـ :األمن الوظيفي بأقدمية املنصب،
االلتزام ،استقرار يف العالقات ،مبتوسط قدره  3.9وباحنراف معياري  0.62وهذا للمؤسسات اخلاصة والصغرية اليت
تشهد معدل دوران عمل مرتفع نسيب مقارنة باملؤسسات العمومية .وميكن تلخيص نتائج أنواع الثقافة السائدة يف
املؤسسات اجلزائرية يف اجلدول املوايل:
جدول رقم  :1.أنواع الثقافة التنظيمية للمؤسسات الجزائرية
المتوسط

انحراف

درجة

ترتيب أهمية

نوع الثقافة

الحسابي

معياري

التبني

التبني

ثقافة السوق

4.02

0.61

مرتفع

0

ثقافة المجموعة

3.95

0.64

مرتفع

9

الثقافة الهرمية

3.75

0.74

مرتفع

3

ثقافة اإلبداع

2.84

0.99

متوسط

6

المصدر :من إعداد الباحث بناءا على نتائج االستبيان وباالعتماد على برنامج .SPSS

يتضح من اجلدول انت الثقافة االكثر انتشارا هي ثقافة السوق وثقافة اجملموعة مث الثقافة اهلرمية ويف األخري ثقافة
اإلبداع اليت تتسم بضعف تواجدها يف املؤسسات اجلزائرية ،وهذا ما يوضحه أكثر الشكل رقم 19
شكل رقم :12أنواع الثقافة التنظيمية للمؤسسات الجزائرية

ثقافة اإلبداع

ثقافة السوق
5
4
3
2
1
0

ثقافة المجموعة

Series1

الثقافة الهرمية

المصدر :من إعداد الباحث بناءا على نتائج االستبيان وباالعتماد على برنامج .SPSS

)Journal of International Economy and Globalization(JIEG

141

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)22العدد ( ،2202 ،)02ص011-021 :

ISSN: 2602-7860

.0الخاتمة:
نوع الثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسات اجلزائرية هي ثقافة السوق برتكيزها على التنافسية والثقافة اهلرمية اليت تركز
على اإلجراءات الرمسية ،الرقابة الصارمة ،واالهتمام األساسي هو احرتام اللوائح وقوانني العمل تليها ثقافة اجملموعة
وتركيزها على العمال والثقافة املنخفضة جدا هي ثقافة اإلبداع ،ويف جانب القيم الثقافية املضافة للدراسة اخنفاض
قدرة املؤسسات على التغيري ومستوى امتالكها رؤية واضحة املعامل ،يف املقابل قيم اسالمية مرتفعة.
 ارتفاع يف توجه املؤسسات اجلزائرية حنو تبين ثقافة اجملموعة ،لكون أغلبية املؤسسات الصغرية واملتوسطة،مؤسسات عائلية والتوظيف عائلي مما جيعل املؤسسة تعترب توسعا للعائلة.
 القيمة املرتفعة لثقافة السوق يف املؤسسات اجلزائرية ،من خالل القيم اليت تركز على حتقيق األهداف وضمانموقع يف السوق خاصة مع زيادة حدة املنافسة ،وميكن إرجاع نسبة االرتفاع يف هذه الثقافة إىل سياسة
اخلوصصة والنسبة العالية للمؤسسات اخلاصة يف العينة  ،يف حني أن هذه الثقافة سحلت يف املؤسسات
العمومية معدال أقل.
 الثقافة اهلرمية اليت كانت مرتفعة من خالل الرتكيز االسرتاتيحي للمؤسسات بالعمل على تأكيد علىاالستمرارية ،وسالسة -سهولة أداء -العمليات .
 القيمة املتوسطة لثقافة اإلبداع مما يدل على ضعف تواجد هذه الثقافة يف املؤسسات اجلزائرية بسبب اخنفاضااللتزام باالبتكار والتطوير و الغياب التام ملؤشرات اإلبداع والتطوير يف نظم التحفيز والرتقية ،وقلة عدد القادة
املبادرين.
من خالل النتائج السابقة ميكن تقدمي االقرتاحات التالية:
 العمل على ترسيخ ثقافة اإلبداع يف املؤسسة باعتباره سالحا للتنافس العمل على تكوين قيادات مبادرة وحتمل رؤية مستقبلية للمؤسسة ادراج مؤشرات خاصة باإلبداع واالبتكار يف نظم التحفيز والرتقية العمل على تطوير املورد البشري وضمان مشاركتهم املستمرة...الهوامش:
1اخلفاجي نعمة عباس :ثقافة المنظمة ،دار اليازوري ،األردن ،عمان ،9112 ،ص90 :
E. : Coming to a New Awareness of Organizational Culture , Sloan Management
Review, 25:2 (1984), p:3
3 Semache S: Le rôle de la culture organisationnelle dans la gestion de la diversité,
Management & Avenir, 8 n° 28, (2009) p: 349.
4Hofstede G & al : measuring organizational cultures: a qualitative and quantitative study
across twenty cases , administrative science quarterly , vol 35 N° 2 ( 1990) , p:288.
5
Denison D & Mishra A.K : Toward a Theory of Organizational Culture and
Effectiveness, Organization Science, Vol. 6, No. 2. (Mar. - Apr, 1995), p: 204.
2Schein,
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الكلمات المفتاحية

الملخص

اإلبتكار املغلق؛
اإلبتكار املفتوح؛
اإلبتكار املفتوح
الصادر والوارد؛
مشاريع البحث
والتطوير؛ منظمات
.األعمال

يتميز العصر الراهن بتزايد سرعة إيقاع التكنولوجيا والعمليات اإلبتكارية وظهور منتجات جديدة مع
 حيث أصبح من الضروري لنجاح وإستمرارية منظمات األعمال اليت تنشط يف،قصر شديد يف دورة حياهتا
 فنموذج، تبين مناذج وأساليب جديدة تتالئم مع طبيعة هذه املرحلة،بيئة متغرية ومعقدة يسودها عدم التأكد
اإلبتكار املغلق الذي تستخدمه هذه املنظمات يف تطوير منتجاهتا وأدوات العمل اخلاصة هبا مل يعد يكفي
 حيث صار من الصعب مواجهة،ملواجهة التحديات العاملية من املوارد واملعرفة املختلفة اليت ميتلكها اجملتمع
 لذلك كان ال بُد على منظمات األعمال،تعقيد احمليط اخلارجي باإلعتماد على املوارد واملهارات الذاتية
اإلنتقال من اإلبتكار املغلق إىل منوذج مفتوح تستفيد بتطبيقه من مصادر اإلبتكار املتوفرة يف بيئتها لتحسني
.خمرجات عملية البحث والتطوير
Abstract

Keywords

The current era characterized by the rapid pace of technology and innovative
processes and the emergence of new products with a very short life cycle, where it
became necessary for the success and continuity of business organizations that are
active in a changing and complex environment full of uncertainty to adopt new models
and methods appropriate to the nature of this stage, As the closed innovation model
used by those organizations in the development of their products and work tools is no
longer sufficient to meet the global challenges of resources and different knowledge
owned by the community, it became difficult to face the complexity of the external
environment relying on resources and self-skills, therefore the Business organizations
have had to move from closed innovation to an open model that will get benefit from
its application through the available innovation resources in their environment to
improve the research and development process outputs.

Closed
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Open
Innovation;
Inbound &
Outbound Open
Innovation;
Research &
Development
Projects;
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Organization.

m.alloune@univ-blida2.dz : اإليميل، حممد ملني علون:المؤلف المرسل
015

(JIEG) مجلة االقتصاد الدولي والعولمة

مزايا ومعيقات تطبيق االبتكار المفتوح في منظمات األعمال

ص013 -015 :

.1مقدمة:
لعدة سنوات خلت كان منطق اإلبتكار املغلق الطريقة املعتمدة إلكتشاف أفكار جديدة تقدم للسوق هذا ما
جعل منظمات األعمال تتبع بعض القواعد الضمنية لإلبتكار املغلق مثل اإلستثمار الذايت يف البحث والتطوير بإعتبار
أن هذا اإلستثمار هو مصدر أهم اإلبتكارات واألرباح احملققة من طرف املنظمة.
ولفرتة طويلة من القرن العشرين كان هذا النموذج يعمل بشكل جيد وعلى الرغم من املزايا اليت حققها منوذج
اإلبتكار املغلق إال أن عيوبه بدأت تظهر على إعتبار أنه إعتمد على مدخل داخلي للبحوث والتطوير ،حيث تغري
التفكري يف املنظمة نتيجة التطورات التكنولوجية والتحوالت اإلقتصادية فأصبح إستعمال املعارف يتم بشكل أوسع
وإستغالل األفكار يتم بشكل أس رع ،وبذلك تبلورت اإلجتاهات اجلديدة وظهرت يف شكل مناذج فكرية سامهت يف
اإلنتقال من التنمية املغلقة داخل املنظمات إىل البحث عن التطور باخلارج حيث توجهت هذه األخرية للبحث عن
أفكار جديدة لدى أطراف خارجية إلغناء القاعدة املعرفية واإلستفادة منها يف حتقيق إبتكارات جديدة ،ومتت تسمية
هذا اإلنتقال باإلبتكار املفتوح.
ويعترب  Henry Chesbroghأول من طرح مفهوم اإلبتكار املفتوح حيث أحدث الثورة من خالل أحد مؤلفاته
يف كتابه الصادر عام  9112بعنوان" :اإلبتكار املفتوح :حتمية جديدة واإلستفادة من التكنولوجيا"
( ،)Fredberg, & all, 2008, p 05حيث قدم نقلة نوعية من منوذج اإلبتكار املغلق إىل منوذج اإلبتكار املفتوح يف
إطار اإلقتصاد املبين على املعرفة.
 1. 1إشكالية الدراسة:
على ضوء ما سبق فاإلشكالية املراد دراستها ميكن صياغتها على النحو التايل:
" ما هي المزايا التي يمنحها تطبيق نموذج اإلبتكار المفتوح لمنظمات األعمال؟ وما هي معيقات تنفيذه؟"
 2. 0أسئلة الدراسة:
ويندرج حتت هذا التساؤل جمموعة من األسئلة الفرعية تتمثل يف:
 ما املقصود باإلبتكار؟ وما األمهية اليت مينحها للمنظمات األعمال. ما املقصود بنموذج اإلبتكار املفتوح؟ ،وما معيقات تطبيقه يف منظمات األعمال؟ فيما تتمثل تطبيقات اإلبتكار املفتوح يف منظمات األعمال؟ ما هي أهم الفوائد واملزايا اليت مينحها تطبيق االبتكار املفتوح ملنظمات األعمال؟ كيف يتم إنشاء ثقافة اإلبتكار املفتوح يف منظمات األعمال؟ وفيما تكمن إجتاهاته املستقبلية؟ 3. 0أهمية البحث:
تنبع أمهية هذا البحث من احلاجة امللحة ملنظمات األعمال يف الوقت احلايل لإلهتمام أكثر مبوضوع اإلبتكار،
الذي أصبح حيتل األولوية يف جدول أعمال املنظمات واملعيار الرئيسي لتقييم أداءها يف ظل البيئة التنافسية والتطورات
احل ديثة اليت يشهدها العامل حاليا ،حيث إن التطورات احلديثة تشري إىل أن طبيعة اإلبتكار التفاعلية واملفتوحة ،أدت
إىل نشوء نوع جديد لإلبتكار أطلق عليه اإلبتكار املفتوح ،أين تستطيع املنظمة من خالله اإلنفاق بشكل أقل يف
عمليات البحث والتطوير وتكون قادرة على اإلبتكار غري أهنا تعتمد على معارف وأصحاب املصاحل ومصادر
خارجية.
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 1. 0أهداف البحث:
نسعى من خالل هذا البحث إىل حتقيق مجلة من األهداف تتمثل يف:
 التعرف على اإلبتكار وأمهيته يف منظمات األعمال ،وأهم املشاكل اليت تعرقل حتققه. التعرف على منوذجي اإلبتكار املغلق واملفتوح ،واملبادئ اليت يقوم عليها كال النموذجني. التعرف على كل من أنواع اإلبتكار املفتوح وتطبيقاته يف منظمات األعمال وفوائده ومميزاته ،ومعيقات تطبيق هذاالنوع من اإلبتكار.
 معرفة كيفية إنشاء ثقافة اإلبتكار املفتوح يف منظمات األعمال ،ومستقبل منهجية هذا النوع من اإلبتكار. 5. 0منهج البجث:
إعتمدنا يف هذا البحث على املنهج الوصفي وذلك لتوضيح اجلانب اخلاص مباهية اإلبتكار واإلبتكار املفتوح،
وبيان مبادئه ،أنواعه ،حمدداته ،تطبيقاته ،وأهم الفوائد واملزايا اليت مينحها اإلبتكار املفتوح للمنظمات عند تطبيقه ،كما
مت إستخدام املنهج التحليلي يف اجلانب املتعلق بكيفية إنشاء ثقافة اإلبتكار املفتوح يف منظمات األعمال واإلجتاهات
املستقبلية له  ،وذلك من خالل البيانات اليت مت احلصول عليها من الكتب واجملالت والدراسات السابقة واملواقع
اإللكرتونية ،اليت قمنا باإلطالع عليها.
 1.1محتويات البحث:
تضمنت هذه الدراسة أربع حماور أساسية تتمثل يف:
 ماهية اإلبتكار. ماهية اإلبتكار املفتوح. أساسيات اإلبتكار املفتوح. إنشاء ثقافة اإلبتكار املفتوح واإلجتاهات املستقبلية له. .2ماهية اإلبتكار
أصبح االبتكار عامال مهما ومفتاحا للتميز عن املنافسني ،وبذلك فان االبتكار يف السلع واخلدمات يساعد
املؤسسات املبتكرة مبختلف جماالهتا يف زيادة أرباحها وحتقيق النمو السريع ملنتجاهتا أو خدماهتا واكتساب حصة
سوقية مرتفعة.
 1.2تعريف اإلبتكار
هناك عدة تعاريف تناولت موضوع اإلبتكار من قبل العديد من الباحثني والكتاب ،نذكر منها:
* يعرف  Druckerاإلبتكار بأنه" :فكرة جديدة ميكن بلورهتا يف شكل منتج أو خدمة مل تكن موجودة من
قبل)Druker, F, 1985, p 35(".
* بينما عرفه فريد بأنه" :عملية عقلية ال عالقة هلا بإنتاج ما هو جديد وخمتلف بل هو طريقة خاصة يف التفكري
تعتمد على التعميق يف األشياء واملواقف واستنتاج كافة االحتماالت املمكن جتاهلها على عكس الطريقة اليت تعتمد
على وجود إجابة واحدة صحيحة بل جيب توجيه التفكري إليها وهي عاده تتطلب اإلختيار بني عدة بدائل( ".فريد،
 ،0221ص )659
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*ويعرف  Zhuangاإلبتكار بأنه" :عملية عقلية ديناميكية تتطلب أن يكون التجديد أحد مدخالهتا لتطوير أفكار
جديدة أو خلق إستخدامات جديدة للمنتجات القائمة مع التأكيد على أن التجديد جيب أن يكون شيئًا أفضل".
()Zhuang, 1995, p 14
ومما سبق ميكن تعريف اإلبتكار على أنه :القدرة على توليد أفكار جديدة ومناسبة وعملية قابلة للتنفيذ وهي
تعترب تكامالً بني التكنولوجيا املتاحة وإبداعات خللق منتج جديد ،وميكن تنمية اإلبتكار من خالل:
 إعادة تعريف املشكلة وحتديدها وعدم اإلكتفاء باملسلمات واملبادئ السائدة. النظر إىل األمور من زاوية جديدة وإختاذ طرق مل يسلكها أحد من قبل. غربلة األفكار والتفريق بني جيدها ورديئها. الرغبة يف معرفة كل جوانب املوضوع. النظرة الشاملة لرؤية الصورة الكاملة. الرتكيز على نقاط القوة وحتويل نقاط الضعف إىل فرص ميكن إقتناصها. اإلميان بأن املشكلة ليست يف البيئة ولكن يف نظرتنا إىل تلك البيئة. 2.2خصائص اإلبتكار
حضي مفهوم اإلبتكار بإهتمام العديد من الكتاب خالل السنوات األخرية ،وال شك يف أن اإلهتمام يعود
إىل أمهية موضوع اإلبتكار بوصفه ظاهرة معقدة املضامني ومتعددة األبعاد متس مجيع امليادين ،لإلبتكار خصائص
متعددة تتمثل يف( ابو بكر ،وآخرون ،9105 ،ص :)595
 1.2.2اإلبتكار يعني التمايز :أي اإلتيان مبا هو خمتلف عن املنافسني.
 2.2.2اإلبتكار يمثل التجديد :أي اإلتيان باجلديد كليًا أو جزئيًا واهلدف هو احملافظة على احلصة السوقية
للمنظمة وتطويرها.
 2.2.2اإلبتكار هو القدرة على إكتشاف الفرص :هو منط من أمناط اإلبتكار يستند على قراءة جديدة
للحاجات وتوقعات ورؤية جديدة يف معرفة قدرة املنتج يف توليد طلب فعال وإخرتاق أسواق جديدة.
 2.2.2اإلبتكار أن تكون األول في التوصل إلى فكرة :وهو التميز لصاحب الفكرة مبا أدخل على املنتج من
تعديالت.
 2.2أهمية اإلبتكار
تظهر أمهية اإلبتكار يف النقاط التالية (سليماين ،9112-9116 ،ص :)26
 0.2.9يُنمي ويراكم املهارات الشخصية يف التفكري والتفاعل اجلماعي من خالل فرق العصف الذهين.
 9.2.9يزيد من جودة القرارات اليت توضع ملعاجلة املشكالت على مستوى املنظمة ،أو على مستوى قطاعاهتا
وإداراهتا ،يف اجملاالت املختلفة الفنية واملالية والتسويقية وتلك اخلاصة ببيئة العمل اإلجتماعية.
ُ 2.2.9حيسن من جودة املنتجات.
 1.2.9يُساعد على تقليل الفرتة بني تقدمي منتج جديد وآخر مما يسهم يف متيز املنظمة من حيث التنافس بالوقت.
 5.2.9يُساعد على خلق وتعزيز القدرة التنافسية للمنظمة.
 6.2.9يُساعد على إجياد سبل لتفعيل وزيادة حجم املبيعات.
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 2.2.9يُساعد على خلق وتعزيز صورة ذهنية طيبة عن املنظمة لدى عمالئها.
 2.2معوقات عملية اإلبتكار
مجيع األفراد يفكرون لكن القليل منهم يبدعون ،وذلك لوجود بعض املعوقات اليت تعيقهم عن إبتكار األفكار
ومن أمهها (قنديل ،9101 ،ص :)025
 .0.1.9القدرة العقلية احملددة وعدم التعود على التفكري واإلبتكار.
نظرا لعدم تشجيع الفرد على البحث والربط بني املعلومات وتوسيع دائرة املعرفة.
 .9.1.9املعرفة احملدودة ً
 .2.1.9السلبية أو فتور احلماس.
 .1.1.9غياب تشجيع الرؤساء أو الزمالء يف العمل لعنصر اإلبتكار وتنمية القدرات اإلبتكارية.
 .5.1.9إهتمام املؤسسات بالروتني وتفاصيل العمل واإللتزام باللوائح واألساليب التقليدية دون اإلهتمام بتقدمي
مبادرات وأفكار جديدة لتحسني األداء.
 .6.1.9التحيز ألفكار معينة على حساب أخرى أو احلكم املسبق على األمور.
 .2.1.9السطحية دون التعمق يف التحليل مع صعوبة الوقوف على األسباب احلقيقية للمشكلة واحلكم السريع على
األمور.
 .5.1.9عدم وجود معايري اإلبتكار والتجديد كأحد املعايري املوضوعية العادلة لتقييم األداء وعدم حتفيز املبدعني
واملبتكرين.
 .2.1.9اخلوف من الفشل لدى بعض العاملني وكذلك اخلوف من النقد.
 .01.1.9عزلة ذوي األفكار اخلالقة.
 .00.1.9عدم إجتاه لبعض املؤسسات إىل األساليب والرسائل التكنولوجية ووسائل اإلتصال اليت توفر املعلومات.
 .2ماهية اإلبتكار المفتوح
لفرتة طويلة من القرن العشرين كان منوذج االبتكار املغلق يعمل بشكل جيد ،وعلى الرغم من املزايا اليت
حققها هذا النموذج إال أن عيوبه بدأت تظهر باعتماده على مدخل داخلي للبحوث والتطوير حيث أن استعمال
املعارف أصبح يتم بشكل أوسع.
 1.2مفهوم ومبادئ اإلبتكار المغلق:
 1.1.2مفهوم اإلبتكار المغلق  :يفرتض منوذج اإلبتكار املغلق أن اإلبتكار الناجح يتطلب السيطرة ،ويرتكز على
فكرة ضياع املهارات األساسية يف حالة التبادل مع أطراف خارجية ،لذلك جيب الرتكيز وبقوة على اإلستثمار يف
البحوث والتطوير الداخلية مما يؤدي للوصول إىل العديد من اإلكتشافات اليت تسمح هلا بتقدمي منتجات جديدة
للسوق وحتقيق حجم مبيعات أكرب ،وبالتايل ربح أكرب بفضل هذه املنتجات وإعادة اإلستثمار يف اإلبتكار الداخلي،
وهذا اإلعتماد على الذات يُعترب من املبادئ الرئيسية ملفهوم اإلبتكار املغلق (.)Chesbrough. W, 2013, p 16
 2.1.2مبادئ اإلبتكار المغلق :باإلضافة إىل املبدأ املذكور سابقا ،توجد عدة مبادئ أخرى لإلبتكار املغلق أمهها
(فؤاد ،9106 ،ص ص :)96-95
أفكارا ومعارف جديدة.
 املنظمة جيب أن توظف أفضل األفراد الذين حيملون ً الربح املتأتى من اإلبتكار يتطلب من املنظمة إكتشاف وتطوير وتسويق أفكارها بنفسها.مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG
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 لكي تصبح املنظمة رائدة يف جماهلا ،يتطلب هذا نشوء اإلكتشافات البحثية داخلها عن طريق أفكارها ومعارفهاوتكنولوجياهتا اخلاصة.
 لكي تصبح املنظمة رائدة يف جماهلا ،يتطلب إمتالكها للميزة التنافسية على املنظمات األخرى اليت تعمل يف نفساجملال.
 إدارة امللكية الفكرية حتتم منع املنظمات األخرى من اإلستفادة من األفكار والتكنولوجيا اليت متلكها املنظمة.لذلك يف ظل منوذج اإلبتكار املغلق تقوم املنظمة بعمل كل شيء من تلقاء نفسها بدءًا من توليد األفكار
وتطويرها اإلنتاج ،التسويق ،التوزيع والتمويل وهذا يعين أن مشروعات البحوث والتطوير:
 يتم تطويرها بإستخدام املوارد والكفاءات الداخلية فقط. يتم تسويقها عرب قنوات التوزيع اخلاصة باملنظمة فقط. مشروعا ت البحوث والتطوير اليت تتوقف يتم ختزينها يف قواعد البيانات الداخلية للمنظمة إلستخدامها يف وقتالحق.
والشكل املوايل يوضح منوذج اإلبتكار املغلق:
شكل ( :)11نموذج اإلبتكار المغلق

Source: Henry .W Chesbrough. (2003). The Era of Open Innovation, MIT Sloan Management
Review, Massachusetts Institute of Technology, USA, 44(03), p 35.

نالحظ من هذا الشكل أن منوذج اإلبتكار املغلق ينظر إىل الداخل ،فقط أصبحت املنظمة ال تستطيع
اإلستفادة أو إستغالل التكنولوجيا أو املعارف اخلارجية وذلك يرجع إىل سببني مها:
 ختشى املنظمات فقدان ممتلكاهتم الفكرية نتيجة التعاون مع املنظمات األخرى. عدم توافر املوارد الالزمة داخل املنظمة لإلستفادة من املعارف والتكنولوجيا اخلارجية.من هذا املنظور املؤسسات الناجحة تستثمر مبالغ طائلة يف البحث والتطوير الداخلني مما يؤمن تدفق مستمر
يف األ فكار املبتكرة القابلة للتطوير إىل منتجات جديدة ومحاية امللكية الفكرية ملنع منافسيها من التعدي على نتائج
أحباثها حيث تعتمد املنظمة على معارفها الذاتية الداخلية دون اللجوء إىل املعارف اخلارجية .وتلجأ إىل تسجيل
عالمتها التجارية وبراءة إخرتاعها ضمانًا حلماية املنتج اجلديد .فال ميكن للمنافسني إستغالل هذه األفكار من أجل
الربح اخلاص.
إن فكرة املنظمة القادرة على إنتاج براءات إخرتاع وحتقيق اإلبتكار باإلعتماد على قدراهتا الذاتية مل تعد ممكنة
وفعالة يف ظل املنافسة الشديدة والعوملة اليت تأيت من كل البيئات بنماذج وأساليب جديدة بإستمرار والتطور السريع
)Journal of International Economy and Globalization(JIEG

150

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)22العدد ( ،2202 ،)02ص013-015 :

ISSN: 2602-7860

للمنتجات مبا يفوق قدرة املنظمة على متابعة التطور بقدراهتا الذاتية .حيث أن األفكار اجليدة توجد داخل وخارج
املنظمة كما ميكن الوصول إىل السوق من خالل مؤسسات أخرى.
 2.2مفهوم ومبادئ اإلبتكار المفتوح
 1.2.2مفهوم اإلبتكار المفتوح :اإلبتكار املفتوح مصطلح إستحدثه الدكتور  Henry Chesbroghأستاذ مساعد
ومدير هيئة التدريس كلية هاس إلدارة األعمال يف جامعة كاليفورنيا يف كتابه:
 Open innovation:the new imperative for creating and profiting from technologyسنة
 ،9112حيث يعرف اإلبتكار املفتوح كنموذج يفرتض أن املنظمة بإمكاهنا أو جيب عليها أن تستخدم كل من
األفكار ،املعارف ،املهارات والقدرات اخلارجية إىل جانب األفكار الداخلية لتطوير اإلبتكار والتكنولوجيا وبالتايل
التوسع يف األسواق ،حيث أن هناك جمموعة من املهارات والقدرات خارج املنظمة ميكن تعبئتها للحصول على
األفكار واإلستجابة للطلب املعقد لإلبتكار بشكل فعال وبسرعة أكرب من خالل العمل مع الشركاء ،املوردين،
والزبائن .فاملنظمة حتتاج إىل تطبيق إسرتاتيجية إبتكار فعالة قائمة على اإلنفتاح التعاون وتنوع األفكار واملوارد (دبلة،
بوجنانة ،9102 ،ص .)295
ويستخدم منوذج األعمال األفكار الداخلية على حد سواء مع األفكار اخلارجية هلدف خلق القيمة ،ويتم
إستخدام التدفقات الواردة والصادرة من املعارف لتسريع وترية اإلبتكار الداخلي وتوسيع األسواق هبدف اإلستخدام
اخلارجي لإلبتكار.
ويف ظل اإلبتكار املفتوح تصبح حدود املنظمة قابلة للنفاذ مما يسمح بالتكيف والتكامل مع األطراف اخلارجية،
وتتمثل األطراف اخلارجية يف اليت ميكن أن تتعامل معها املنظمة يف :العمالء ،املوردين ،الشركاء ،املعاهد واملراكز
البحثية ،اجلامعات ،واملنافسني (.)Torkkeli, 2010, pp 02-10
أصبح منوذج اإلبتكار املفتوح أكثر النماذج اليت حتظى باإلهتمام من طرف جمالس إدارة املنظمات وكذلك
املدارس املتخصصة يف جمال إدارة األعمال ،وأصبحت املنظمات على مستوى العامل تعى بأمهية وضرورة تطوير
شبكات التعاون مع خمتلف األطراف اخلارجية اليت متكنها من إكتساب معارف جديدة تساهم يف تطوير منتجات
جد يدة ،كما متكن هي بدورها تلك األطراف من إستغالل ما لديها من أفكار ومعارف ميكن أن تفيدهم وما حيقق
باحا إضافية (.)Gurber, & henkel, 2006, pp 356-372
هلا أر ً
 2.2.2مبادئ اإلبتكار المفتوح  :يعترب فتح حدود املنظمة لإلستفادة من املعارف والتكنولوجيا اخلارجية من ضمن
املبادئ الرئيسية ملنطق اإلبتكار املفتوح ،إال أن هناك مبادئ أخرى لإلبتكار املفتوح أمهها
(:)Chesbrough. W, 2004, pp 23-26
 عدم امتالك املنظمة لكل الكفاءات واملوارد البشرية املبدعة ،وإمنا حتتاج إىل اإلستعانة مبعارف املصادر اخلارجية. منوذج عمل متني ومتميز وأفضل مسار إلخرتاق السوق. البحث والتطوير اخلارجي من املرجح أن مينح قيمة أكرب للمنظمة. البحث ال جيب أن يكون بالضرورة من طرف املنظمة حىت يتمكن من إفادهتا وحتقيق الربح هلا. حتقيق امليزة التنافسية ال يتطلب أن تأيت أفضل األفكار عن طريق املوارد اليت متلكها ولكن يتطلب أفضل إستخداملإلبتكار الداخلي واخلارجي.
مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG

050

مزايا ومعيقات تطبيق االبتكار المفتوح في منظمات األعمال

ص013 -015 :

 بإمكان املنظمة اإلستفادة من حقوق امللكية الفكرية لديها عن طريق بيعها ،كما ميكن هلا حيازة حقوق ملكية منالغري عند احلاجة عن طريق شرائها.
والشكل املوايل يوضح منوذج اإلبتكار املفتوح:
شكل ( :)12نموذج اإلبتكار المفتوح

Source: Henry .W Chesbrough. (2003). The Era of Open Innovation, MIT Sloan Management
Review, Massachusetts Institute of Technology, USA, 44(03), p 36.

يتضح من خالل هذا الشكل أن منوذج اإلبتكار املفتوح على النقيض مع منوذج اإلبتكار املغلق ،حيث أن
إنفتاحا عن طريق حتويل حدود املنظمة
منوذج اإلبتكار املفتوح جيعل احلدود بني املنظمة والبيئة احمليطة هبا أكثر
ً
الصلبة اليت كانت يف منوذج اإلبتكار املغلق إىل غشاء شبه منفذ حيث يسمح لألفكار واملعارف أن تنتقل حبرية من
داخل املنظمة إىل اخلارج أو من خارج املنظمة إىل الداخل.
فاملنظمة نظام مفتوح وقدراهتا ليست حمصورة داخل جدراهنا بل هناك مصادر خارجية ميكن إستخدامها
لتحقيق امليزة التنافسية ،كما ميكن احلصول على إخرتاعات لتطوير منتجات جديدة من خالل شرائها من مؤسسات
أخرى ،أو إستغالل اإلخرتاعات الغري املستخدمة من طرف املنظمة عن طريق بيعها.
 2.2أسباب اإلنتقال من النموذج المغلق إلى النموذج المفتوح
أصبح منوذج اإلبتكار املغلق يواجه حتديات كثرية أدت إىل تآكل مبادئه وتعرضها لإلهنيار وذلك لعدة أسباب
خمتلفة أمهها (فؤاد ،9106 ،ص ص :)91-92
 0.2.2تزايد تنقل العاملني ذوي اخلربة واملهارات العالية حيث عندما يرتك العاملون يف جمال املعرفة منظمة ما بعد أن
كبريا من املعرفة معهم للمنظمة اجلديدة
عملوا فيها ملدة سنوات عديدة ويذهبون ملنظمة أخرى فإهنم يأخذون ً
قدرا ً
وهذا يسمح للمعرفة أن متتد وتنتقل إىل منظمات أخرى.
 9.2.2ظهور هياكل مالية جديدة مثل رأس املال اإلستثماري اخلاص لدعم مشروعات البحوث والتطوير اجلديدة
وهذا يتيح للعديد من األفراد واملنظمات الصغرية البدء يف تنفيذ تلك املشروعات.
 2.2.2تناقص العمر اإلفرتاضي للتكنولوجيا وتزايد املنافسة من قبل املنظمات األجنبية بسبب تنامي العوملة.
 1.2.2توافر واسع للمعرفة من مصادر متعددة مثل( :اجلامعات ،املوردون ،املتخصصني ،املهندسني الفنيني،
املصممني ،املخرتعني ،ومساسرة املعرفة) مما أدى إىل إنتشار املعرفة.
 5.2.2تزايد سرعة وصول املنتجات واخلدمات إىل األسواق.
 6.2.2أصبحت البحوث والتطوير الداخلية غري قادرة على مواجهة املنافسة العاملية.
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 2.2.2ظهور الصناعات اليت ترتكز على التكنولوجيا املتطورة مثل :صناعة اإللكرتونيات ،وصناعة األدوية
والكيماويات اليت تعتمد على إستخدام التكنولوجيا ذات الكفاءة العالية مما يصعب على املنظمات أن تستثمر يف
هذه التكنولوجيا لوحدها دون تلقي املساعدات اخلارجية.
 5.2.2إرتفاع تكلفة اإلستثمار يف البحوث والتطوير وإرتفاع املخاطر املصاحبة هلذا اإلستثمار.
 2.2.2ظهور التحالفات اإلسرتاتيجية بني املنظمات وبني املنظمات ومعاهد البحوث حيث بدأت ظاهرة
التحالفات اإلسرتاتيجية يف جمال صناعة الدواء تستدعى اإلنتباه منذ منتصف الثمانينات وقد وجد أهنا تزداد سنويًا
على مدى التسعينيات مبعدل حوايل  %95يف املتوسط وتنشأ أغلب هذه التحالفات من أجل أهداف حبثية تطويرية
كما ينشأ بعضها من أجل أهداف تسويقية بني املنظمات.
 01.2.2توافق مواصفات املنتجات الدوائية على مستوى عاملي حيث جيري توافق املواصفات وتطوير مستويات
قدرا من التهديد للمنتجني
التوافق وفقا للتقدم العلمي والتكنولوجي للمنظمات الكربى ،ويرى البعض يف هذا اإلجتاه ً
قائما على التوافق يف املواصفات حيث من املتوقع على الدوام
منوا حيث ميثل بالنسبة هلم
إستعمارا ً
ً
والدول األقل ً
إرتقاء املواصفات إلستيعاب ومتكني املنظمات العاملية الكربى
 00.2.2إستعانة منظمات الدواء الكربى بوحدات حبثية صغرية خارجها إلجراء جزيئات حبثية أو تطويرية حمددة
هبدف اإلستفادة القصوى من التنوع والرتاكم املعريف يف الوحدات البحثية اخلارجية مع إستخدام أقل ما ميكن من
موارد بشرية ومادية.
 09.2.2بدء العمل بإتفاقيه اجلات مبا هلا من إنعكاسات على الدواء (وعلى وجه اخلصوص إتفاقية حقوق امللكية
الفكرية) واليت تقضي بتطبيق نظام الرباءة ليس فقط على عملية التوصل إىل دواء جديد بل أيضا على املنتج الدواء
نفسه وذلك على مدى فرتة احلماية للرباءة ال تقل عن  91عاما.
 2.2معيقات اإلبتكار المفتوح
بالرغم من فوائد اإلبتكار املفتوح هناك جمموعة من العوائق واحملددات مرتبطة هبا هذا النموذج تتمثل يف(دبلة،
بوجنانة ،9102 ،ص ص :)221-292
 1.2.2حماية الملكية الفكرية للمنظمة  :مما ال شك فيه أن اإلبتكار املفتوح يستخدم أنظمة امللكية الفكرية مثل
الرباءات والتصاميم كأدوات إلقامة األنشطة التعاونية ،يف هذه احلالة امللكية الفكرية تكون مرخصة على نطاق واسع
واملسألة هي كيف ميكن إستخدام تلك األدوات ،وهناك نزاع متواصل بني احلصرية اليت تريدها املنظمة إلبتكاراهتا
والوصول إىل إبتكارات اآلخرين ،يف هناية املطاف ينبغي إرساء التوازن بني مصاحل املشاركني ومحاية امللكية الفكرية
للمنظمة.
 2.2.2خطر الفجوة المعرفية :املعرفة للمؤسسات ميكن الكشف عنها بالشراكة اخلارجية.
 2.2.2حتديات مرتبطة بإدارة األنشطة الدولية ،التعاون مع شركاء دوليني يعرف املؤسسات إىل ثقافة معقدة تتسبب
يف إرتفاع حاالت الآلتأكد.
عدا ثقافيًا ،إضافة إىل أبعاد أخرى إدارية سياسية وإقتصادية
 2.2.2املسافة اليت تفصل الشركاء الدوليني تشكل بُ ً
تؤدي إىل تقليل جاذبية السوق األجنبية.
 3.2.2هناك تعقيدات األخرى متمثلة يف الثقة يف عالقات التبادل الدولية.
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 2أساسيات اإلبتكار المفتوح
لقد تغري التفكري يف املنظمة نتيجة التطورات التكنولوجية والتحوالت االقتصادية العاملية واالقليمية سامهت يف
ظهور شكل مناذج فكرية جديدة دعمت االنتقال من التنمية املغلقة داخل املنظمات اىل البحث عن التطوير باخلارج.
 1.2انواع اإلبتكار المفتوح
اهلدف الرئيسي من تبين اإلبتكار املفتوح هو أن األفكار واإلخرتاعات ال ميكن أن حتقق قيمة للمنظمة ما مل
أمرا مهما ولكن األهم من ذلك هو
يتم حتويلها إىل منتجات وخدمات حقيقية واحلفاظ على سرية األفكار يعترب ً
القدرة على إستغالل تلك األفكار حيث جند أن املتميزين يف جمال األعمال ليسوا بارعني يف إستغالهلا لبناء مناذج
أعمال ناجحة ملنظماهتم فهم ميتلكون القدرة على رؤية املسار الصحيح لطرح منتجات جديدة يف السوق وعلى توفري
املوارد الداخلية واخلارجية ملتابعة هذا املسار سواء تعلق األمر بإكتساب ملكية فكرية أجنبية أو إشراك خرباء
ومنظمات خارجية واإلعتماد على أفكارها ومعارفها (.)Rasztovits, 2012, pp 07-10
وينقسم اإلبتكار املفتوح إىل نوعني رئيسيني (:)Chesbrough, & Brunswicker, 2013, pp 03-10
 1.1.2اإلبتكار المفتوح الصادر :تسعى املنظمة من خالله إىل إقامة عالقات مع املصادر اخلارجية لبيع وإستغالل
التكنولوجيات اليت حتتفظ هبا وتالئم هذه العملية املنظمات اليت تسعى إىل إستغالل وبيع أفكارها يف السوق.
وتتمثل هذه املمارسات يف :أنشطة مشاريع جمازفة مشرتكة مع شركاء خارجيني إقامة أعمال مشرتكة منح ترخيص
امللكيات الفكرية وبيع براءات اإلخرتاع منح اهلبات للجهات غري اهلادفة للربح إنقسام أو إنفصال جزء من املنظمة
لتشكيل منظمة أخرى.
 2.1.2اإلبتكار المفتوح الوارد :يتم من طرف املنظمات اليت تسعى إىل توسيع قاعدة معارفها بإستخدام أفكار
ومعلومات املصادر اخلارجية مثل (العمالء ،املوردين ،اجلامعات ،املراكز واملعاهد البحثية ،املستشارين اخلارجيني،
واملنافسني) ،وذلك من خالل خلق التعاون مع العمالء اإلعتماد على الشبكات غري الرمسية منح البحوث اجلامعية
التعامل مع اإلحتادات العمومية للبحث والتطوير التعاقد مع مقدمي اخلدمات اخلارجية للبحث والتطوير إقامة
مسابقات األ فكار اإلبتكارية وأفكار إنطالق مشاريع جديدة احلصول على تراخيص امللكية الفكرية احلصول على
منحه ومكافآت للمبتكرين الفرديني.
هناك من املنظمات من تركز على تبين إسرتاتيجية اإلبتكار املفتوح الصادر أو الوارد وهناك من تقوم بتبين
إسرتاتيجيات كال البعدين وتكمن فوائد التبىن املزدوج لبعدي اإلبتكار املفتوح يف احلد من املخاطر واإلستغالل
املضاعف لنتائج املعارف واخلربات وما جيب مالحظته هو أن منوذج األعمال هو الذي حيدد اإلطار الذي تعمل فيه
املنظمة من حيث إختياره ملشاريع ورفضه ألخرى.
إن احلصول على اإلبتكار من املصادر اخلارجية عادة ما تنطوي على عقود واضحة واتفاقات الرتاخيص واليت
متنح فرصة أكرب إلكتساب التكنولوجيا ومع ذلك فإن فعالية العقود والرتاخيص أو غريها من وسائل نقل وحتويل
املعرفة ال ميكن أن تكون فعالة إال باإلعتماد على عدة عوامل أمهها متانة النظام املتعلق حبماية حقوق امللكية الفكرية.
هناك عدة أساليب ميكن إعتمادها للتطبيق اإلبتكار املفتوح وذلك على مدى دعم منط وموقع إسرتاتيجية
اإلبتكار املفتوح داخل املنظمة فعندما حتتاج املنظمة إىل إدخال أساليب وطرق جديدة للعمل مع النظم واهلياكل
القائمة لوظيفة البحوث والتطوير من الضروري القضاء على الظاهرة " "Not Invented Hereواليت تنتج عن عزوف
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نظرا لكوهنا من مصادر خارجية واليت يروهنا غريبة عن املنظمة وما هو إال وجه من
األفراد عن تقبل األفكار واملعارف ً
تغريا تنظيميًا تتبناه املنظمة ،وقد تكون ظاهرة
أوجه مقاومة التغيري بإعتبار تطبيق اإلبتكار املفتوح ً
" "Not Invented Hereنتيجة تفاعل األفراد داخل املنظمة إىل حتقيق أكرب قدر ممكن من الشعور باألمن واألمان
والوصول إىل هوية فردية وتنظيمية أكثر إجيابية كما تنتج عن التقييم السليب وإمهال الفرص اخلارجية واملبالغة يف
اإلعتماد على اإلمكانات واألفكار املطورة داخل املنظمة (مقري ،وآخرون ،9106 ،ص ص .)910-911
 2.2محددات اإلبتكار المفتوح
يعترب اإلنفتاح األساس الذي يقوم عليه اإلبتكار املفتوح والذي يعكس كال من عدد (إتساع) ودرجة (عمق)
معلومات املصادر اخلارجية اليت تعتمد عليها املنظمة لتطوير وحتسني منتجاهتا وخدماهتا ،ومن أجل وضع إسرتاتيجية
اإلبتكار املفتوح على الدرجة املثلى لإلنفتاح جيب على املنظمة اإلجابة على عدة أسئلة أمهها :مع من يكون اإلبتكار
املفتوح؟ حول ماذا؟ وكيف؟ وذلك إلحداث التوازن بني درجة اإلتساع والعمق يف الشراكة أي بني التعامل مع عدد
أكرب من الشركاء أو تركيز التعامل مع جمموعة حمددة منهم.
يف هذا اإلطار فإن مفتاح جناح إسرتاتيجية اإلبتكار املفتوح ليس فقط إحداث التوازن عند فتح حدود املنظمة
لتدفقات األفكار واملعارف ولكن أيضا تعزيز وتطوير املهارات األساسية والتأكد من عدم إمكانية املنافسني إلخرتاق
ملكيتها الفكرية وبالتايل الدور األساسي للوظيفة البحوث والتطوير داخل املنظمة هو من جهة حتديد وإختيار
املعارف اخلارجية اليت حتتاجها املنظمة وتطوير ما ينقص هذه املعارف على املستوى الداخلي وبيع املعارف الداخلية
اليت ال حتتاجها املنظمة أو اليت ال متلك قدرات وموارد لتطويرها أو اإلستفادة منها من جهة أخرى.
وجتدر اإلشارة إىل أن التوجه حنو منوذج اإلبتكار املفتوح خيتلف بإختالف ثقافة املنظمة حيث أن اإلبتكار
املفتوح يدعو إىل التحول من الثقافة الداخلية إىل الثقافة املنفتحة على كل املصادر اخلارجية املتاحة وذلك من أجل
تعزيز وتشجيع اإلبتكار واليت تفرض عليها حمددات وإعتبارات خاصة لذا ال بُد عليها من مراعاهتا والتعامل معها
بالشكل الذي يسمح بزيادة قدرة اإلستيعاب والتكيف ومن مث حتقيق أكرب إستفادة من املعارف اخلارجية املكتسبة
جيدا من اإلبتكار بالرغم من وجود إختالف على مستوى
وميكن للمنظمات على مستوى العامل أن حتقق مستوى ً
التعاون اخلارجي غري أن ذ لك لن يكون األخذ بعني اإلعتبار :منوذج العمل إختيار الشريك نقل املعرفة (مقري،
وآخرون ،9106 ،ص ص .)910-911
أمرا ضروريًا لتطويرها ويعتمد ذلك على حتديد مدى
تعترب كفاءة نقل وحتويل املعارف داخل وخارج املنظمة ً
صعوبة إستيعاب وتقيد هذه املعارف أي مدى قدرة املنظمة على اإلستفادة من التكنولوجيا احلديثة والتعلم من
التعاون والتحالف اخلارجي (الطاقة اإلستيعابية).
 2.2تطبيقات اإلبتكار المفتوح:
إن اهلدف الرئيسي من تبىن اإلبتكار املفتوح هو أن األفكار واإلخرتاعات ال ميكن أن حتقق قيمة للمنظمة ما
مهما ولكن األهم من ذلك هو
أمرا ً
مل يتم حتويلها إىل منتجات وخدمات حقيقية .واحلفاظ على سرية األفكار يعد ً
القدرة على إستغالل تلك األفكار حيث جند أن املتميزين يف جمال األعمال ليسوا بارعني يف توليد األفكار بقدر ما
هم بارعون يف إستغالهلا لبناء مناذج أعمال ناجحة ملؤسساهتم فهم ميتلكون القدرة على رؤية املسار الصحيح لطرح
منتجات جديدة يف السوق وعلى توفري املوارد الداخلية واخلارجية ملتابعة هذا املسار سواء تعلق االمر بإكتساب ملكية
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فكرية أجنبية أو إشراك خرباء ومؤسسات خارجية واإلعتماد على أفكارها ومعارفها ،ولقد حدد
 Enkelثالث تطبيقات أساسية لإلبتكار املفتوح كما يوضح الشكل التايل:
شكل ( :)12عمليات اإلبتكار المفتوح

& Gassman

Source: Oliver Gassmann, Ellen Enkel. (21-24 June 2004). Towards a theory of open
innovation: three core process archetypes, Paper Workshop item under the R and D
Management Conference (RADMA), Lissabon, Portugal, pp 07.

من الشكل السابق يتضح وجود ثالث عملية اإلبتكار املفتوح هي (

Gassmann, & Enkel, 2004, pp

:)07-13
 1.2.2عملية من الخارج إلى الداخل :تسعى املنظمة إىل تعزيز قاعدهتا املعرفية من خالل دمج املوردين ،العمالء،
اجلامعات ،املعاهد واملراكز البحثية ،واملنافسني والوصول إىل املعرفة اخلارجية.
هذه العملية تسمى اإلبتكار املفتوح الوارد من خالل إقامة عالقات مع أطراف خارجية منظمات أو أفراد
هبدف اإلستفادة من مهارهتم العلمية والتقنية لتحسني أداء اإلبتكار الداخلي.
 2.2.2عملية من الداخل إلى الخارج :تسعى املنظمة لتحقيق األرباح من خالل دفع األفكار إىل السوق وبيع
امللكية الفكرية عن طريق حتويل األفكار إىل البيئه اخلارجية.
هذه العملية تسمى اإلبتكار املفتوح الصادر من خالل إنشاء عالقات مع أطراف خارجية هبدف اإلستغالل
التجاري لألفكار واملعارف التكنولوجية الداخلية للمنظمة لصاحل األطراف اخلارجية.
 2.2.2العملية المزدوجة :تسعى املنظمة للحد من املخاطرة واإلستغالل املضاعف لنتائج املعارف واخلربات هذه
العملية تسمى العملية املزدوجة من خالل الدمج بني اإلبتكار املفتوح الصادر واإلبتكار املفتوح الوارد من خالل
أمرا حامسًا لتحقيق النجاح.
العمل يف حتالفات بني شريكني متكاملني يف األخذ والعطاء وتعترب ً
 2.2فوائد ومزايا اإلبتكار المفتوح وعيوبه
 1.2.2فوائد اإلبتكار المفتوح :حدد  Reichwald & Pillerأربع فوائد لإلبتكار املفتوح تتمثل يف ( Gia,
:)2011, pp 04-05
 دخول أسواق جديدة. تعزيز القبول يف السوق وتقليل اخطار السوق.)Journal of International Economy and Globalization(JIEG
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 تقليص الفرتة الزمنية بني تطوير املنتجات وطرحها يف السوق. ختفيض تكاليف تطوير املنتجات. 2.2.2مزايا اإلبتكار المفتوح  :اإلبتكار املفتوح منوذج جديد يركز على الدور املتزايد ملصادر اإلبتكار اخلارجية
ملموسا على أداء اإلبتكار يف املنظمات من خالل حتقيق
تأثريا
ً
مقارنة بالقدرة الداخلية للبحث والتطوير ،حيث يؤثر ً
العديد من املزايا أمهها ): (Delephine, & all, 2011, pp 04-62
 توافر عدة مصادر احلصول على األفكار واملعارف. إستدامة عملية اإلبتكار يف املنظمة وزيادة الفرص.مناقضا للطبيعة هذا النوع من اإلبتكار غري أن اإلنفتاح يفرض
 تعزيز محاية حقوق امللكية الفكرية (وهو ما قد يبدوً
احلرص واإللتزام من طرف كل جهة يف هذا اخلصوص).
 التقاسم واإلشرتاك يف حتمل املخاطر. القدرة على زيادة براءات اإلخرتاع املمتلكة. إبقاء املنظمة على وعي وإطالع باملستجدات البحثية ورفع الكفاءات البحثية لديها. تعزيز ثقافة اإلبتكار داخل املنظمة وخلق روح املبادرة والتحفيز الذايت لدى املوارد البشرية. التأثري اإلجيايب على مسعة وصورة املنظمة. حتسني عمليات اإلبداع والذكاء اإلسرتاتيجي. إكتشاف وتطوير مناذج عمل جديدة وإستغالل الفرص.باإلضافة إىل وجود مزايا أخرى وهي:
 تثمني اإلستثمار يف جمال البحث من خالل نشر املعارف من جهة بني مراكز البحث االكادميية واملؤسسات وبنياملؤسسات من جهة أخرى.
 ترشيد عملية البحث والتطوير من خالل خفض التكاليف. إكتساب مهارات على طول سلسلة القيمة اإلبتكار أقسام التكاليف شراء ترخيص اإلستثمار يف رأس املالاملخاطر.
 تسريع عملية اإلبتكار.لقد شخصت املؤسسات الواقع اجلديد وأكدت أهنا حباجة إىل تنسيق جهودها إزاء التطورات احلاصلة يف حميط
األعمال مع مؤسسات أخرى وحتويل مسارات التهديد إىل فرص ينبغي إستغالهلا فهناك مصادر خارجية متنوعة ميكن
إستخدامها مما يعين أن مصادر امليزة التنافسية ميكن توريدها داخليًا وخارجيًا وهذا ما ينطبق على اإلبتكار ومصادره
أو ما يطلق عليه باإلبتكار املفتوح حيث تستخدم املنظمة مداخل جديدة للحصول على املعرفة واخلربة لزيادة قيمة
العرض ،تعظيم األرباح تطوير منتجات جديدة بتكاليف منخفضة وقت خمتصر.
 2.2.2عيوب اإلبتكار المفتوح :إن تبين هذا النوع من اإلبتكار نتج عنه مجلة من السلبيات أمهها
( :)Fredberg, & all, 2008, p 16
 سهولة التقليد وإمكانية فقدان روح املنظمة وهويتها وأسرارها. اإلتكال واإلعتماد املبالغ فيها على الغري. صعوبة التغلب على هاجس التعرض للسرقة حقوق امللكية الفكرية وبراءات اإلخرتاع.مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG
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 الصعوبات املواجهة عند التعامل مع اإلختالفات الثقافات. صعوبة وبطء العمليات التنظيمية. صعوبة التعلم على ظاهرة "."Not invented here .3إنشاء ثقافة اإلبتكار المفتوح واإلتجاهات المستقبلية له
يدعو االبتكار املفتوح اىل التحول من الثقافة الداخلية اىل الثقافة املنفتحة على كل املصادر اخلارجية وذلك
من أجل تعزيز وتشجيع االبتكار.
 1.3إنشاء ثقافة اإلبتكار المفتوح
يؤكد  Kevin Starkأن خلق ثقافة اإلبتكار املفتوح ال يكون بني عشية وضحاها ولكن هي جمموعة من
اخلطوات واإلجراءات اليت حتتاج إىل وقت وجهد كبري لكي تأيت مثارها لذلك حدد  Kevinعشر خطوات جيب على
املنظمات إتباعها من أجل خلق ثقافة اإلبتكار املفتوح وهي (:)Stark. C, 2011
 1.1.3إنشاء قائمة اإلحتياجات :هذه العملية ينبغي أن تشمل القيادة العليا لإلبتكار وقادة البحوث والتطوير
معا وإنشاء قائمة األولويات احلرجة لإلحتياجات التجارية واإلسرتاتيجية اليت
فضالً عن املوظفني يف وحدات األعمال ً
ميكن أن تصبح نقطة إنطالق لبدء عملية البحث عن اإلبتكارات اجلديدة.
 2.1.3تحديد الكفاءات األساسية للمنظمة :وذلك عن طريق حتديد ما هي املعرفة واخلربة والتكنولوجيا الفريدة
من نوعها يف املنظمة؟ وما هي اجملاالت اليت تناسب الصناعات اخلاصة هبا؟ ومعرفة هذه اإلجابات جيعل من السهل
أن نعرف ما الذي حتتاجه املنظمة من اخلارج وبالتايل ميكن أن تستفيد من اإلبتكار اخلارجي.
 2.1.3اإلنطالق في اإلستكشاف :إن أسرع وسيله لتحقيق اإلستفادة من اإلبتكار املفتوح هو الكشف عن
الشركاء اجلدد واإلحتياجات وهذا ميكن أن يكون من خالل طلب رمسي لعقد مقابالت ومقرتحات عملية وبناء فرق
اإلستكشاف للقيام هبذا اجلهد وحتديد اخلرباء وشركاء التنمية احملتملني الذين ميكن أن يساعد يف التفكري.
 2.1.3تطوير إستراتيجية الملكية الفكرية :حتتاج السياسات املتعلقة بامللكية الفكرية للمنظمة إىل تعديل من أجل
التشجيع على اإلبتكار املفتوح ووضع إسرتاتيجية من املناقشات املفتوحة اليت من شأهنا متكن املنظمة من التعاون مع
اآلخرين.
 3.1.3توسيع نطاق التوعيه للمتعاملين مع المنظمة  :على سبيل املثال تقول العديد من املنظمات بزيادة التعريف
ملنتجاهتا اجلديدة عن طريق (إستخدام بطاقات هوملارك وهي عبارة عن مسابقات لتمكني العمالء من إنشاء بطاقات
املعايدة اجلديدة) وذلك لإلستفادة من املعارف واخلربات اليت قد تكون خمفية يف مجيع أحناء املنظمة.
 1.1.3االعالن عن فتح اإلبتكار بالمنظمة  :من خالل مناقشة كل اإلقرتاحات سواء من مصادر داخلية أو
خارجية لسماع أي فكرة من أي مصدر ومن أمثلة املنظمات اليت استخدمت اإلبتكار املفتوح لتشجيع على إقامة
شراكات اخلارجية مثل منظمة املواد الغذائية كرفت حيث رفعت شعار (إبتكر مع كرفت) منظمة جونسون اليت رفعت
شعار (إبتكر مع جونسون).
 5.1.3تغير العالقات القائمة :وذلك عن طريق إشراك املوردين واإلرتقاء بالعالقات إىل الشراكة اإلسرتاتيجية
إنفتاحا.
ووضع اإلتفاقات اليت تضمن التبادل املفتوح لألفكار لتقاسم أهداف طويلة األجل وعالقات أكثر
ً
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 5.1.3بناء قاعدة معرفية  :وهذا حيدث عادة يف السنة الثانية من إجتاه املنظمة لتطبيق اإلبتكار املفتوح حيث أهنا
عملية طويلة األجل وال ميكن القيام بذلك يف البداية عن طريق إنشاء مستودع ألفضل املمارسات ومعرفة أي نوع من
املقاييس اليت ميكن أن تستخدم لقياس مستويات األداء يف املنظمة وتكوين جمموعة من قادة اإلبتكار الذين متكنوا من
حتقيق سجل حافل من النجاح وتكون وظيفتهم اإلرشاد والتوجيه لألفراد داخل املنظمة خالل تطبيق اإلبتكار
املفتوح.
 5.1.3التعاون مع المنظمات التي تعمل في نفس المجال :تقوم املنظمة بتوضيح التحديات الكبرية اليت تواجه
الصناعة اخلاصة هبا وتكون على إستعداد للقيام بدور القيادة يف التصدي لتلك التحديات والعمل مع املنافسني
والتعامل مع الصناعة على نطاق قضايا مثل السالمة واللوائح واإلستدامة.
 11.1.3تقديم مكافآت للعاملين :يعترب جزءًا من برنامج التحفيز والتقدير وعرض النتائج الناجحة من مشاريع
اإلبتكار املفتوح وتسليط الضوء عليها واإلهتمام والتقدير باإلجنازات الفردية واجلماعية إلثبات أن املنظمة قادرة على
التعاون الداخلي واخلارجي.
 2.3مستقبل منهجية اإلبتكار المفتوح
أحدث اإلبتكار املفتوح طفرة يف املفاهيم السابقة لإلبتكار حيث إستطاع مفهومه تغيري الطريقة اليت كان
يدرهبا اإلبتكار وأصبح السؤال السائد اآلن إيل أي مدي سوف يذهب مفهوم اإلبتكار املفتوح؟ وإىل مىت سوف
يستمر؟ وهل اإلبتكار املفتوح نقلة نوعية حقيقية ال رجعة فيها أم أنه ضاهرة وستنتهي؟ ملاذا وضع كل
من Gassmann, Enkel & Chesbroughبعض اإلجتاهات املستقبلية لإلبتكار املفتوح من خالل حتليل األحباث
السابقة ،وتتمثل هذه اإلجتاهات يف اآليت (:)Gassmann, & all, 2010, pp 213-221
 1.2.3إختراق الصناعة :أصبح لإلبتكار املفتوح شعبية متزايدة يف الصناعات الرائدة حيث إستطاع إخرتاق العديد
من هذه الصناعات مثل صناعة الربجميات ،اإللكرتونيات ،اإلتصاالت ،منظمات األدوية ،والتكنولوجيا احليوية حيث
جدا حيث ظهرت الربجميات مفتوحة املصدر وما قامت به
كان اإلبتكار املفتوح يف صناعة الربجميات تأثري كبري ً
منظمة مايكروسوفت ببناء وحدات هلا داخل اجلامعات لزيادة قدرهتا اإلستيعابية من أجل اإلبتكار ،وما قامت به
منظمة آبل ( )Appleبإطالق معظم عالماهتا التجارية متاحة للجميع ،باإلضافة إىل ما قامت به املنظمة ()IBM
ومنظمة فيليبس من إستخدام مفهوم اإلبتكار املفتوح ،أما يف صناعة األدوية فكان ملفهوم اإلبتكار املفتوح تأثري واسع
حيث قامت كل من منظمة ايلي ليلي ( )Lillyمنظمة فايزر ( )Pfizerبإستخدام منوذج اإلبتكار املفتوح لتقليل
التكاليف وتقليل حدة املخاطرة يف اإلستثمار يف البحوث والتطوير ولقد أحدثت طفرة يف مبيعات املنظمتني.
 2.2.3كثافه البحوث والتطوير  :بدأ إستخدام منوذج اإلبتكار املفتوح يف القطاعات اليت تستخدم التكنولوجيا
جديدا إلستخدام اإلبتكار املفتوح يف قطاعات التكنولوجيا املنخفضة مثل :اآلالت
إجتاها
ً
العالية ولكن هناك ً
والتوربينات األدوات الطبية ،السلع اإلستهالكية ،صناعة األغذية ،األدوات اهلندسية ،األدوات الرياضية ،مما يشري إىل
كثافة البحوث والتطوير يف الفرتة القادمة يف القطاعات اليت تستخدم التكنولوجيا املنخفضة.
 2.2.3من المنظمات متعددة الجنسيات إلى المنظمات الصغيرة والمتوسطة :بدأ إستخدام منوذج اإلبتكار
نظرا لقدرهتا الفائقة على التواصل والتعاون مع بلدان العامل املختلفة
املفتوح يف املنظمات الكبرية متعددة اجلنسيات ً
وقدرهتا املالية الكبرية على متويل املشروعات البحثية اجلديدة ،ولكن يف الفرتة األخرية بدأ إجتاه جديد حنو املنظمات
الصغرية واملتوسطة إلستخدام اإلبتكار املفتوح ملا هلا من مزايا كثرية مثل( :حجمها الصغري جيعلها جاذبة إىل األسواق،
مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG
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الرتكيز على شرائح حمددة من السوق ،العمل مببدأ ختصص األعمال ،السرعة يف إختاذ القرار) وهبذه املزايا جتعلها
جاذبة لتطبيق منوذج اإلبتكار املفتوح.
إنفتاحا  :يعمل اإلبتكار املفتوح على حتويل عمليات اإلبتكار من عمليات مغلقة على ذاهتا
 2.2.3عمليات أكثر
ً
إنفتاحا حيث توجد ثالث عمليات اإلبتكار املفتوح عملية من اخلارج إىل الداخل ،عملية من
إىل عمليات أكثر
ً
الداخل إىل اخلارج والعملية املزدوجة-مت التطرق هلا سابقا.-
جدا
جدا ومكلفة ً
 3.2.3هيكل المنظمة من المستقيم إلى تحالفات :التكنولوجيا احلديثة أصبحت معقدة ً
لدرجة أنه حىت املنظمات الكربى ال تستطيع تطوير منتج جديد وحدها وهذا ما أدى هبا اإلجتاه حنو الشراكات
والتحالفات والذي يعترب شكل من أشكال اإلبتكار املفتوح حيث يكون هدف التحالفات واملنظمات يف املقام األول
تقليل التكاليف وتقليل خماطر اإلستثمار يف البحوث والتطوير اجلديدة ،وهناك أمثلة كثرية على التحالفات واملنظمات
يف الوقت املعاصر ومن أبرزها التحالف الضخم الذي حدث بني منظمة آبل ومنظمة فيليبس لتطوير جهاز (األيباد)
وغريها من األمثلة اليت توضح مدى أمهية التحالفات والشراكات يف تقاسم التكاليف وسرعة التطوير املنتجات.
 1.2.3الجامعات من العزلة إلى وسطاء المعرفة  :يف الوقت احلايل ال يزال متويل اجلامعات إىل حد كبري من املال
جدا وال يكفي لتنمية اجلامعات ومتويل األحباث األكادميية ولكن اآلن ومع ظهور
العام ويف احلقيقة هذا التمويل قليل ً
مفهوم اإلبتكار املفتوح أصبح التمويل األساسي للجامعات حتصل عليه من املنظمات الكربى عن طريق التعاون
البحثي بينها وبني وهذه املنظمات وهناك أمثلة كثرية على هذا التعاون ومن أشهرها ما تقوم هبا منظمة جنرال
إلكرتيك بإنشاء ومتويل وحدة هلا داخل اجلامعات لإلستفادة من اخلربات األكادميية حلل مشاكل اإلنتاج هبا وتطوير
منتجاهتا.
 5.2.3الملكية الفكرية من الحماية إلى سلعة قابلة للتداول :مع ظهور مفهوم اإلبتكار املفتوح حتول مفهوم
امللكية الفكرية من احلماية والسرية واإلنغالق إىل إعتبارها سلعة قابلة للتداول والتعاون مع الغري وهذا األمر لُوحظ يف
الفرتة األخرية خاصة بتطور التعاون بني املنظمات اليت تعمل يف نفس نوع الصناعة أو بني املنظمات واجلامعات أو
بني املنظمات املتنافسة أيضا أو بني املنظمات اليت تعتمد على منتجات املنظمات األخرى خارج صناعتها وذلك ألن
هذه املنظمات أدركت أمرين:
 ال توجد منظمة واحدة قادرة على وضع كل التكنولوجيا اليت حتتاجها داخليًا. املنتجات اليت تنتجها املنظمات جيب أن تعمل بشكل جيد مع تلك اليت تنتجها املنظمات األخرى حىت مبا يفذلك املنافسني.
لذلك يف ظل مفهوم اإلبتكار املفتوح فإن عصر احلماية الشديدة على امللكية الفكرية قد إنتهى وبدأ عصر التعاون
والتبادل يف امللكية الفكرية.

)Journal of International Economy and Globalization(JIEG

160

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)22العدد ( ،2202 ،)02ص013-015 :

ISSN: 2602-7860

 .1الخاتمة:
لقد تغري التفكري يف املؤسسة نتيجة التطورات والتحوالت اإلقتصادية العاملية اليت صاحبت هناية القرن
العشرين ،اليت سامهت يف اإلنتقال من التنمية املغلقة داخل املنظمات إىل البحث عن التطوير باخلارج وحترير األفكار
واخلروج عن إطار معامل البحوث ،مما جعل املعرفة املطلوبة لإلبتكار موزعة على منظمات متعددة نتيجة لتعقد عملية
اإلبتكار ،حيث مل يعد يتطلب التفاعل على نطاق واسع بني األطراف من املنظمة فقط ،بل التعاون بني املنظمات
وحىت املتنافسة منها لتحسني موقفها التنافسي يف عصر إرتفعت فيه املنافسة الدولية وتقلصت احلدود اجلغرافية بني
األسواق ،مما يرتتب عليها ضرورة التخلي عن املمارسات التقليدية وتبين مداخل جديدة ملواجهة حتديات احلاضر
واإلستعداد للمستقبل ،ومن خالل ما سبق ميكن وضع مجلة من التوصيات لتشجيع منظمات األعمال على تطبيق
أبعاد اإلبتكار املفتوح:
* بالنسبة لتطبيق منهجية اإلبتكار المفتوح:
 إحداث التعاون داخل وعرب مجيع وحدات األعمال واألقسام داخل املنظمة. نشر ثقافة التعاون داخل املنظمة. إقامة حتالفات إسرتاتيجية مع املنظمات اليت تعمل يف نفس اجملال إلجراء مشروعات حبثية مشرتكة. إقامة عالقات تعاونية مع املعاهد البحثية اخلارجية إلجراء مشروعات حبثية مشرتكة. إنشاء شبكة عالقات قوية مع املنظمات اليت تعمل يف نفس اجملال تسمح بإستخدام املراكز البحثية. إنشاء شبكة عالقات قوية مع اجلامعات واملعاهد البحثية جللب الكفاءات العلمية. التخلص من اللوائح املعقدة اليت تنظم العالقات التمويلية مع اجلهات اخلارجية. تنشيط أنشطة البحوث والتطوير الداخلية لتأهيلها للدخول يف عالقاهتم مع الغري.* بالنسبة لتحسين اإلمكانيات البشرية:
 عقد دورات تدريبية حملية وعاملية للباحثني إلدارة البحوث والتطوير. زيادة البعثات للخارج واملنح الدراسية للباحثني بإدارة البحوث والتطوير. إرسال الباحثني حلضور املؤمترات العلمية الدولية. وضع أسس ومعايري إلختيار الباحثني إلدارة البحوث والتطوير طب ًقا للمواصفات العاملية. توفري مراكز حبثية متقدمة حتتوي على أجهزة ذات تكنولوجيا عالية. إقامة عالقات تعاونية مع منظمات اليت تعمل يف نفس اجملال لنقل خرباهتم للباحثني. توفري املراجع احلديثة والدوريات العلمية وسائل االتصال السريع مراكز البحوث األجنبية.* بالنسبة إلدارة حقوق الملكية الفكرية إلدارة البحوث والتطوير:
 حتويل مفهوم امللكية الفكرية من احلماية إىل سلع قابلة للتداول والتبادل مع الغري. اإلستفادة من براءات االخرتاع وباقي حقوق امللكية الفكرية اليت دخلت امللك العام ومل تعد حمالً للحماية.ُ
 زيادة التوجه إىل إنتاج منتجات جديدة بدالً من االعتماد على عقود التصنيع. إنشاء فريق عمل خيتص مبتابعة حقوق امللكية الفكرية للمنظمة يف اخلارج.مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG

010

مزايا ومعيقات تطبيق االبتكار المفتوح في منظمات األعمال

ص013 -015 :

 إنشاء مواقع عاملية على اإلنرتنت لإلستحواذ على األفكار اإلبتكارية اجلديدة. عقد إجتماعات دورية مع العمالء واملوردين للتعرف على األفكار اجلديدة..7قائمة المراجع:
ا -اللغة العربية:

 .0أمحد صربي فؤاد .)9106( .إطار لتطبيق منهجية اإلبتكار المفتوح لتحسين أداء إدارات البحوث والتطور والتطوير دراسة
ميدانية على شركات تصنيع الدواء والكيماويات في مصر ،رسالة ماجستري (غري منشورة) ،ختصص :إدارة أعمال ،قسم أعمال
إدارة ،الدراسات العليا ،كلية التجارة ،جامعة عني مشس ،القاهرة.
 .9أسامة فريد .)0221( .معوقات االبداع في الصناعات المصرية –دراسة تطبيقية على مديري اإلنتاج والعمليات ،-اجمللة
العلمية لإلقتصاد والتجارة ،كلية التجارة ،جامعة عني مشس ،القاهرة.)19( ،
 .2زكية مقري ،آسية شنه ،إميان فورار .)9106( .تفعيل الشراكة بين الجامعة والمحيط االقتصادي واالجتماعي من خالل
االبتكار المفتوح (دراسة ميدانية) ،اجمللة العربية لضمان جودة التعليم اجلامعي ،جامعة العلوم والتكنولوجيا ،اليمن.)95(2 ،
 .1عالء حممد سيد قنديل .)9101( .القيادة االدارية وادارة االبتكار ،دار الفكر للنشر والتوزيع ،األردن.
 .5عيد امحد ابو بكر ،ومحد عفنان الكساسبة ،عبد اهلل الشواروة 99-91( .افريل " .)9105االبتكار في التأمين التكافلي
ودوره في تحريك النمو في اسواق التأمين" ،مداخلة ضمن املؤمتر العلمي الدويل السنوي الرابع عشر لالعمال حول إدارة اإلبتكار
يف األعمال ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة الزيتونة ،األردن.
 .6فاتح دبلة ،عبلة بوجنانة( .جانفي  .)9102التحالفات اإلستراتيجية مدخل لتحقيق اإلبتكار المفتوح ،جملة احلقوق والعلوم
االنسانية –العدد اإلقتصادي ،-جامعة زيان عاشور-اجللفة ،-اجلزائر.)92(9 ،
 .2حممد سليماين .)9112-9116( .االبتكار التسويقي وأثره على تحسين أداء المؤسسة -دراسة حالـة مؤسسة ملبنة
الحضنة بالمسيلة ،-رسالة ماجستري (غري منشورة) ،ختصص :تسويق ،قسم :علوم التسيري ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،
جامعة حممد بوضياف –املسيلة ،-اجلزائر.

ب -اللغة االجنبية:

8- Ervin Rasztovits. (2012). Open Innovation Best Practice Guide, INNONET Centre of
Innovation and Technology for OPINET – Open Innovation Networking Platform for SMEs-,
Hungary.
9- Henry Chesbrough, Sabine Brunswicker. (2013). Managing Open Innovation in Large
Firms, Survery Report Executive Survey on Open Innovation, Fraunhofer Verlag, University of
California, USA.
11- Henry w. Chesbrough. (Jan/Feb 2004). Managing Open Innovation: Chess and Poker,
Research and Technology Management, Taylor and Francis Group, UK, 47(1).
12- Kevien C. Stark, 10 Steps for Creating an Open-Innovation Culture, 2011, Industry
Week, available on the site: http://www.industryweek.com/cloud-computing/what-doeseffective-inventory-control-have-do-fourth-july, (20-03-2018 ; 12:30).
13- Khan Pharm Gia. (2011). Radical Innovation and Open Inovation Creating New growth
opportunities for Business-Illumination with a case study in the LED industry, Diplomica
Verlag GmbH, Germany.
14- Lee Zhuang. (1995). Bridging the Gap Between Technology and Business Strategy: A
pilot Study on the Innovation Process, Management Decision, MCB University press Limited,
United Kingdom, 33(8).
15- Henry W. Chesbrough. (2013). Open Innovation: The New Imperative for creating and
Profiting from Technology, Harvard Business School Press, USA.
16- Manceau Delephine, Valérie Moatti, Fabbri Julie. (November 2011). Open Innovation :
What’s Behine the BuzzWord?, The ESCP Europe community reunited at Accenture, Paris.
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الملخص
 كأساليب حديثة لتمويل العجز يف،يهدف هذا البحث إىل حماولة حتديد أمهية أساليب التمويل املبتكرة
امليزانية العامة وكبديل لألساليب التقليدية اليت أثبتت عجزها وعدم قدرهتا على تغطية االحتياجات اإلمنائية
 هذه األساليب احلديثة اليت على الرغم من اإلقرار،خاصة مع ظهور العوملة والتطور التكنولوجي احلاصل
 إال،العاملي بفعاليتها وعلى الرغم من جناح تطبيق بعض األساليب اليت كان هلا أثر اجيايب على التنمية العاملية
 لذا،أن استخدامها مازال جزئيا يقتصر على بعض البلدان فقط كما يقتصر على بعض األساليب دون غريها
من خالل هذه الدراسة مت تسليط الضوء على بعض التجارب على غرار جتربة دول منظمة التعاون
 جتربة املغرب يف جمال الشراكة بني القطاع العام والقطاع،االقتصادي والتنمية يف تطبيق الضرائب اخلضراء
اخلاص يف اجملال الزراعي وكل من التجربة اهلندية يف جمال السندات اخلضراء والتجربة األسرتالية يف جمال
.الضرائب البيئية
Abstract
Keywords

The aim of this research is to try to identify the importance of innovative financing
methods as modern methods to finance the deficit in the general budget and as an
alternative to traditional methods that proved their inability to cover development
needs, especially with the emergence of globalization and technological development.
Of the success of the application of some methods that have had a positive impact on
global development, but their use is still partially limited to some countries only and
limited to some methods only Therefore, the study highlighted some experiences such
as the experience of the OECD countries in the application of green taxes, the
experience of Morocco in the field of public-private partnership in the field of
agriculture, and the Indian experience in the field of green bonds and the Australian
experience in the field of Environmental taxes.

Innovative
Financing;
Innovative
Financing
Instruments;
International
Experiences In
Innovative
Financing.
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.5مقدمة
على الرغم من الدور الكبري الذي عرفته الدولة يف النشاط االقتصادي والتنمية خاصة املساعدة اإلمنائية ،إال
أن التدخل احلكومي املفرط أدى إىل وجود مشاكل جوهرية متثلت يف تفاقم عجز املوازنة العامة للدولة ،وبالتايل عدم
القدرة على احتواء هذا العجز انطالقا من مصادر التمويل التقليدية املتعارف عليها سواء املباشرة أو غري املباشرة،
الداخلية أو اخلارجية.
هذا القصور الذي عرفته املصادر التقليدية لتمويل التنمية ،أدى إىل وجود مناقشات وحتركات عاملية للوصول
إىل مصادر أخرى جديدة تكون إما مكملة للمصادر املتوفرة أو بديلة متاما هلا ،هذه التحركات والرغبة يف التغيري على
املستوى العاملي ،أفرزت على العديد من املصادر التمويلية اجلديدة اليت ترتبط ارتباطا وثيقا باملنافع العامة العاملية.
والتمويل االبتكاري هو آلية من آليات التمويل اجلديدة ظهر مند القرن احلادي والعشرين لتقليص الفجوة بني
املوارد الالزمة لتحقيق األهداف اإلمنائية واملوارد املتاحة فعال.
حيث يشري التمويل االبتكاري إىل الآليات والصكو اليت وععت لتوفري التمويل الكايف على نطا واسع
وكبري ،باإلعافة إىل إحداث حتسينات على مستوى القدرات املؤسسية ،نظام التجارة باإلعافة إىل حتسني الصحة
والتعليم ومتكني املرأة ،خلق فرص عمل منتجة ،فضال عن محاية البيئة وإقامة شراكات قوية مع القطاع اخلاص
واملؤسسات املدنية.
من هذا املنطلق تتمحور إشكالية البحث يف السؤال الرئيسي التايل:
ما مدى مساهمة أشكال التمويل المبتكرة في إحداث التنمية وتغطية عجز أساليب التمويل التقليدية ؟

ومن أجل التحليل املعمق للسؤال الرئيسي مت طرح األسئلة الفرعية التالية:
-ما املقصود بالتمويل املبتكر ،وما هي أهم أشكاله؟

هل تساهم األساليب املبتكرة يف التمويل يف تغطية االحتياجات اإلمنائية الضرورية؟ هل هنا تطبيق واسع ألساليب التمويل املبتكر من قبل دول العامل؟فرضيات البحث

لإلجابة على األسئلة الفرعية املوعوعة مت طرح الفرعيات التالية:

 يعترب التمويل املبتكر مبثابة آلية تكميلية للمساعدة اإلمنائية الرمسية ،يتكون من جمموعة من األشكال اليت توفرالتمويل الضروري.
 تساهم األساليب املبتكرة يف التمويل يف تغطية االحتياجات اإلمنائية الضرورية على املستوى االجتماعي واالقتصاديةوالبيئي.
 ال يوجد تطبيق واسع ألساليب التمويل املبتكر من قبل دول العامل لتفاوت قدراهتا االقتصادية وعدم القدرة علىالتكيف مع كافة الآليات املطروحة.
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أهمية البحث
تتمحور أمهية املوعوع من األمهية اليت حتض هبا التنمية يف اجملتمع ،واليت عجزت األساليب التقليدية على حتقيقها ما
أبرز موعوع التمويل اجلديد واملبتكر كأساليب حديثة تساهم يف املساعدة اإلمنائية خاصة بالنسبة للدول النامية.
أهداف البحث يهدف البحث إىل:
إبراز مفهوم التمويل املبتكر وأهم أشكاله؛إبراز األمهية اليت حيض هبا التمويل املبتكر يف التنمية العاملية؛ إبراز مسامهة آليات التمويل املبتكرة يف التنمية يف بعض القطاعات وكذا يف حتقيق التنمية االجتماعية خاصة يفحتسني القطاع الصحي واحلد من الفقر.
عرض بعض التجارب العاملية لتطبيق البعض من األساليب التمويلية املبتكرة.منهج البحث

من أجل الوقوف على األمهية اليت حيض هبا التمويل املبتكر على املستوى العاملي وإبراز دوره ومسامهته الكبرية يف

التنمية ومتويل اإلنفا العام ،مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي من أجل دراسة األسئلة املطروحة واإلجابة
على الفرعيات املوعوعة.
تقسيمات البحث
من أجل اإلجابة على اإلشكالية املطروحة ودراسة حيثيات املوعوع مت تقسيم البحث إىل حمورين أساسيني
احملور األول :مفاهيم عامة حول التمويل املبتكر
احملور الثاين :مسامهة بعض آليات التمويل املبتكرة يف التنمية مع عرض بعض التجارب الدولية
وفيما يلي عرض مفصل حملاور البحث.
 .2مفاهيم عامة حول التمويل المبتكر

يعترب التمويل االبتكاري أسلوب مبتكر من أساليب التمويل اجلديدة اليت جاءت مكملة ومدعمة ألساليب التمويل
التقليدية املتعارف عليها ،اليت تعتمد عليها الدول من أجل التنمية ،ومن أجل التعمق أكثر يف مفهوم التمويل املبتكر

البد أوال من التعرف على مفهوم التمويل وأهم أشكاله
.5.0مفهوم التمويل

يعد التمويل ركيزة أساسية ألي مشروع ملا له من دور مهم يف تطور القوى اإلنتاجية ،فبدون التمويل ال يتحول

رأس املال النقدي إىل رأس مال منتج ،على هذا األساس يعرف التمويل على أنه توفري األموال الالزمة أوقات احلاجة
هلا ،مع عرورة حتديد مصدر تلك األموال املطلوبة ،ومن مث توجيهها لالستخدام األمثل مبا حيقق أكرب إيراد ممكن مما
يسمح بإرجاع تلك األموال ملصادرها يف املواعيد والشروط احملددة(.هاجر بريطل)9106 ،
وقد ازدادت أمهية التمويل يف السنوات األخرية بازدياد كل من حدة املنافسة والتضخم والتطور التكنولوجي
وغريها من العوامل اليت جعلت التحدي األكرب الذي تواجهه الدول هو كيفية احلصول على مصادر التمويل الضرورية
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لتغطية خمتلف احتياجاهتا للتنمية ،خاصة مع بروز التوجه حنو حتقيق التنمية املستدامة اليت أصبحت اهلدف الرئيسي
العاملي من أجل محاية التنمية االقتصادية واالجتماعية ومحاية البيئة.
ومن أهم أشكال التمويل املتعارف عليها جند:
أ.التمويل المباشر
هذا النوع من التمويل يعرب عن العالقة املباشرة بني املقرض واملقرتض واملستثمر دون تدخل أي وسيط مايل مصريف
أو غري مصريف ،وهذا النوع من التمويل يتخذ صور متعددة كما خيتلف باختالف املقرتعني ،حيث تلجأ احلكومة يف
بعض األحيان إىل التمويل املباشر عن طريق االقرتاض من األفراد واملؤسسات من خالل إصدار سندات متعددة
األشكال ذات مدد زمنية خمتلفة وأسعار فائدة متباينة ،ومن أهم هذه السندات جند أذونات اخلزينة (عمر حمي الدين
اجلباري)9112 ،
ب.التمويل غير المباشر

يشمل هذا النوع كل أساليب التمويل غري املباشرة واملتمثلة يف األسوا املالية والبنو  ،أي كل املصادر املالية اليت
فيها وسطاء ماليني ،حيث يقوم الوسطاء املاليني املمتثلني يف السو املالية وبعض البنو بتجميع االدخارات املالية
من الوحدات االقتصادية ذات الفائض ،مث توزيعها على الوحدات االقتصادية اليت حتتاجها ،فاملؤسسات املالية
الوسيطة حتاول أن توفق بني متطلبات مصادر االدخار ومتطلبات مصادر االستثمار.
.0.0مفهوم التمويل المبتكر
يرى البعض املصادر املبتكرة للتمويل اإلمنائي على أهنا استجابة طبيعية وعملية لتكريس أموال كافية للتنمية
الدولية ،يف حني يرى البعض الآخر أن مبادرة التمويل االبتكاري من أجل التنمية هي ببساطة ممثلة يف التحول اهلام
يف الطريقة اليت يقوم هبا شركاء التنمية باإلعمال التجارية ،هذا التحول يستند بدرجة كبرية إىل اخنفاض دور املساعدة
اإلمنائية الرمسية العامة يف املقابل بروز دور أكرب للقطاع اخلاص يف التنمية.
حيث يقرتن هذا التقدم احلاصل يف األساليب التمويلية للتنمية بالتقدم احلاصل يف اهلندسة املالية اليت غريت
امل شهد لتعبئة الدولة والقطاع اخلاص واملواطنني على حد السواء ،حيث بينت البحوث أن مبادرات املبتكرة لتمويل
التنمية هلا القدرة على توليد موارد كبرية للتنمية البيئة واملناخ.
فالتمويل املبتكر هو من املفاهيم احلديثة أدخل ألول مرة حيز املناقشة والتشاور سنة  ،9119حيث عرفته
منظمة األمم املتحدة على أنه آلية تكميلية للمساعدة اإلمنائية الرمسية اليت تكون ثابتة ميكن التنبؤ هبا وترتبط ارتباطا
وثيقا بفكرة الصاحل العام ،مبعىن أن هذه الآليات تستخدم يف سيا جديد أو تتضمن ميزات جديدة مقارنة بالتمويل
التقليدي (.)national unies, 2012, p9
كما عرفه البنك الدويل على أنه أي اسرتاتيجية للتمويل تساعد على توليد أموال إعافية ،من خالل استغالل
مصادر متويل جديدة (مبا يتجاوز اإلنفا على امليزانية) ،أو مبساعدة شركاء جدد (املاحنني اجلدد والقطاع اخلاص)؛
مما حيسن من كفاءة التدفقات املالية عن طريق احلد من حاالت التأخري و  /أو التكاليف ( bonque mondial,
.)2010
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كما عرفها " " groupe pilotعلى أنه احللول املالية اإلمنائية اليت ال توفر هلا تدفقات املعونة التقليدية إجابة
كافية ،حيث ينقسم التمويل املبتكر إىل فئتني :اال للتحديات وىل تتمثل يف مصادر مبتكرة تسهم يف توليد تدفقات
مالية جديدة لدعم التنمية املستدامة ميكن أن تأيت من خمتلف القطاعات االقتصادية ،والثانية تتمثل يف آليات مبتكرة
تساعد على تعزيز كفاءة املوارد املوجودة وتأثريها واالستفادة منها (.)OECD, 2015, p197
كما هنا من عرفه على انه هنج لتمويل املشاريع والتداخالت اليت حتسن األثر االجتماعي والبيئي ،باستخدام
مجيع األدوات املالية املتاحة لدعم منو الشركات ورجال األعمال من خالل خلق أدوات مبتكرة وجديدة تعمل باملوازاة
مع األدوات املوجودة أو التقليدية (.)innovative finance in africa revew, 2012, p3
هذا باإلعافة إىل اعتبار التمويل املبتكر مبثابة آلية لتوليد موارد إعافية للمساعدة اإلمنائية التقليدية اليت ميكن
التنبؤ هبا بدرجة أكرب  ،من أهم آلياته املسامهة اإلجبارية أو الطوعية من األفراد أو الشركات يف التمويل ،باإلعافة إىل
الآليات املتعلقة بالسو والشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص ( centre d’etude et de recherche sur la
.)philanthropie, 2013,p 17
.2.0تطور أهمية التمويل المبتكر للتنمية في األمم المتحدة
يف عام  ،9110أوصت جمموعة رفيعة املستوى لألمم املتحدة معنية بتمويل التنمية ،برئاسة الرئيس املكسيكي
السابق إرنستو زيديلو ،بعدد من اسرتاتيجيات تعبئة املوارد للوفاء بااللتزام الذي مت التعهد به يف إعالن األمم املتحدة
بشأن األلفية لتحقيق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر ،وخلص الفريق إىل أن حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق
عليها دوليا سيتطلب موارد مالية كبرية .وأبدى حجة قوية جدا الستخدام املصادر الدولية لتمويل األنشطة ذات
االهتمام العام ،مبا يف ذلك الوقاية من األمراض املعدية ،وتطوير لقاحات وحماصيل جديدة ،ومكافحة وتغري املناخ
واحلفاظ على التنوع البيولوجي،إذا مل يكن هنا تقدير مقبول عموما للتمويل املطلوب لتحقيق األهداف اإلمنائية
املتفق عليها دوليا واالعطالع هبذه األنشطة ذات االهتمام العام.
من هنا جاء طرح مفهوم التمويل االبتكاري ،الذي طرح يف املناقشة الدولية يف وقت مؤمتر مونتريي لعام
 ،9119إىل الآليات اليت تولد موارد جديدة للتنمية بطريقة تكميلية مقارنة باملعونة العامة التقليدية ،وتتيح هذه
الآليات أيضا حتسني املوارد القائمة إىل أقصى حد ممكن من خالل االستفادة من اجلمع بني األموال العامة واخلاصة.
وقد أنشأهتا البلدان طواعية من مستويات متفاوتة من التنمية وتستند إىل شراكات جديدة (جهات فاعلة عامة
وخاصة ،حملية ودولية) ،حيث مت االتفا على أمهية البحث عن مصادر متويل مبتكرة ،شريطة أال تفرض هذه
املصادر أعباء ال لزوم هلا على البلدان النامية".
ويعرتف إعالن الدوحة لسنة  9112بالتقدم احملرز يف جمال احلد من الفقر والسياسات االقتصادية
واالجتماعية ،وقبل كل شيء يسلط الضوء على التحديات اجلديدة اليت ظهرت :األزمة املالية والتباطؤ
االقتصادي ،وتقلب أسعار السلع األساسية؛ ولكنها تدر أيضا العواقب اخلطرية لتغري املناخ.
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ويأخذ اإلعالن يف االعتبار أيضا مسائل التعاون الدويل :إعادة تأكيد االلتزامات بزيادة حجم املساعدة اإلمنائية
الرمسية ،واالعرتاف باملبادئ املعتمدة من حيث فعالية املعونة ،وأخريا فإنه يسلط الضوء على جناح مبادرات التمويل
املبتكرة اليت حتققت منذ مؤمتر مونتريي .9119
ويف ديسمرب  9101مت وعع قرار بشأن الآليات املبتكرة لتمويل التنمية (القرار  )046/66الذي اعتمدته
اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف كانون األول  /ديسمرب  ،9101الذي يؤكد على أمهية آليات التمويل املبتكرة
للتنمية اليت ميكنها أن تساعد البلدان النامية على تعبئة موارد إعافية للتنمية على أساس مستدام وقابل للتنبؤ
وطوعي".
هذا وقد شدد إعالن ريو يف الفقرة( ) 962منه على الدور الذي يؤديه التمويل االبتكاري ،وأكد دعم األمم
املتحدة لعمل الفريق الرائد لتوسيع نطا التمويل االبتكاري للمسامهة يف تطوير التمويل االبتكاري واحلد من الفقر.
وعلى الرغم من أن املوعوع التمويل املبتكر الذي قد تسبب بعض التوترات بني جمموعات البلدان ،إال أنه مت اعتماد
فقرة خمصصة على وجه التحديد للتمويل االبتكاري (الفقرة  )62يف برنامج عمل أديس أبابا لسنة  ،9106كما
اقرتحت فرنسا وشركاؤها يف اجملتمع املدين على اجملموعة التجريبية إعالنا يهدف إىل تسليط الضوء على دور عرائب
القيمة املضافة لضرائب التضامن اليت تدعمها القطاعات االقتصادية( .عرائب املعامالت املالية وعريبة تذاكر
الطريان) يف تعبئة املوارد من أجل التنمية املستدامة وتشجيع الدول األخرى على تنفيذها على أساس طوعي.
 .2.0صيغ التمويل االبتكاري
وميكن حتديد أربع فئات عريضة أو "أمناط" لآليات التمويل املبتكرة (:)united nations,2012, p8
أ .الضرائب أو الرسوم أو الرسوم اإللزامية األخرى على األنشطة المعولمة :ويشمل ذلك مبادرات من قبيل
عريبة تذاكر الطريان اليت تفرض على الصعيد الوطين ولكن يف إطار التنسيق الدويل ،وختصص اإليرادات احملصلة

للتنمية الدولية .كما أن املقرتحات املتعلقة بضريبة املعامالت املالية وعرائب الكربون هي أيضا أمثلة تندرج عمن
هذه الفئة ،وتولد هذه املبادرات تدفقات جديدة من اإليرادات العامة للتنمية من القطاع اخلاص؛
ب.المساهمات التضامنية الطوعية :مينح املستهلكون ،يف إطار هذه املبادرات ،خيار التربع مببلغ صغري للتنمية
الدولية عند نقطة شراء املنتج (مثل حجز الفناد على اخلط) .وعلى الرغم من أن السلطات العامة ،خاصة يف

طبيعتها ،تيسر هذه املسامهات عن طريق احلوافز الضريبية والتسهيالت التقنية يف توزيع املوارد .وتشمل األمثلة املنتج
والصندو العاملي للتضامن الرقمي؛
ج.األدوات القائمة على الدين والعبء القائم على الدين :وهي مبادرة تتيح موارد '' التحميل األمامي '' األموال
العامة املتاحة يف وقت مبكر من أجل التنمية ،وهي تقوم بذلك عن طريق إصدار سندات يف أسوا رأس املال
الدولية ،ومن األمثلة على ذلك مرفق التمويل الدويل للتحصني .فالآليات اليت تؤدي إىل "املوارد األمامية" للتنمية
العامة تولد التزامات ميكن اإلبالغ عنها كمساعدات يف غضون سنوات عديدة ،أي عندما تكون االلتزامات
مستحقة .وتشمل الآليات األخرى القائمة على الديون (اليت تقلل من حجم الدين وخدمة الدين املستحقة،
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وبالتايل حترر موارد إعافية لنفقات التنمية) ،وسندات املغرتبني (أداة دين صادرة عن بلد أو كيان دون سيادي أو
خاص من أجل مجع التمويل من اجلالية يف اخلارج) والسندات املسؤولة اجتماعيا أو "اخلضراء" (السندات اليت
تستهدف املستثمرين الذين يرغبون يف االستثمار يف التنمية أو املبادرات البيئية وبالتايل قد تقبل اخنفاض معدالت
العائد على االستثمارات).
د .ضمانات الدولة والحوافز بين القطاعين العام والخاص ،التأمين واآلليات األخرى القائمة على السوق:
ويشمل ذلك املبادرات اليت تعزز األموال العامة من أجل إجياد حوافز استثمارية للقطاع اخلاص ،من خالل
اإلعانات احلكومية مثال التزامات لشراء منتج معني بسعر حمدد (مثل اللقاح) .وهتدف هذه املبادرات ،عند القيام
بذلك ،إىل تصحيح أوجه القصور يف األسوا  .وهتدف آليات أخرى إىل احلد من املخاطر السيادية و  /أو أوجه
الضعف يف االقتصاد الكلي ،مثل التأمني القائم على الطقس أو القروض املضادة للدورات الدورية (أي أهنا هتدف
إىل حتسني فعالية التمويل بدال من إجياد مصادر جديدة للدخل من أجل التنمية).
.1.0أهمية التمويل المبتكر في المبادرات اإلنمائية
على الرغم من ارتفاع مستوى االهتمام بآليات التمويل املبتكرة احلالية واحملتملة ،إال أن االختالف يكمن يف
التقديرات املتعلقة حبجم املوارد اليت يتم مجعها من خالل أدوات التمويل االبتكارية ،وذلك وفقا للتعريف املستخدم،
ويقدر البنك الدويل أن مجع األموال املبتكر يقدر بنحو  62.0مليار دوالر أمريكي يف التدفقات الرمسية بني عامي
 9111و  ،9112حيث أن هذا املبلغ يشمل طائفة واسعة جدا من التطورات اجلديدة يف جمال التمويل ،مثل
التعاون اإلمنائي الذي تقدمه اجلهات املاحنة الناشئة واملبادرات املصممة لنشر املخاطر السيادية أو إدارة الضعف
االقتصادي الكلي بدال من استغالل موارد جديدة للتنمية يف حد ذاهتا (مثل الطقس أو السلع األساسية ،والتأمينات
القائمة على التأمني).
وتقدر اجملموعة املعنية بالتمويل االبتكاري للتنمية ،اليت تركز على جمموعة أعيق بكثري من االبتكارات يف متويل
التنمية ،أن ما جمموعه  6،6بليون دوالر أمريكي قد مجعت حىت الآن من أجل الصحة من خالل خمططات مثل
عريبة تذاكر الطريان ومرفق التمويل الدويل للتحصني.
أما يف إطار منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي للتمويل املبتكر ،مت مجع  30.3مليار دوالر أمريكي
بني عامي  9119و  9100للمناخ والبيئة ،وكانت الغالبية العظمى من خالل االجتار باالنبعاثات الكربونية مبوجب
بروتوكول كيوتو ( 92مليار دوالر أمريكي) .ومن املبادرات املبتكرة لتمويل التنمية اليت نفذت حىت الآن ،ركز كثري
منها على الصحة ،والسيما الوقاية من األمراض املعدية (مثل فريوس نقص املناعة البشرية  /اإليدز وحتصني األطفال).
وبالنظر إىل الطبيعة املشرتكة من هذه التحديات ،اعتربت املناهج املبتكرة لتجميع مصادر اإليرادات العامة و /أو
اخلاصة مالئمة بشكل خاص ،أما القطاع الرئيسي املستفيد كذلك من هذا التمويل هو البيئة وتغري املناخ ،وقد
استفاد هذا القطاع من مبادرات مثل جتارة انبعاثات الكربون ،أو سندات "إيكولوجية" أو "خضراء" ومبادالت الديون
مقابل الطبيعة.
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 .2مساهمة بعض آليات التمويل المبتكرة في التنمية مع عرض بعض التجارب الدولية.
 .5.2مساهمة بعض آليات التمويل المبتكرة في التنمية

بعدما تعرعنا هلم أشكال التمويل املبتكر وكذا أمهية هذا النوع من التمويل يف املبادرات االمنائية سيتم عرض

مسامهة بعض آليات التمويل املبتكرة يف التنمية(.)united nations,2012, p p10.11.
أ.الضرائب أو المستحقات أو الرسوم اإلجبارية األخرى على األنشطة المعولمة :وتضم جمموعة من االشكال
والآليات الفرعية اليت نذكر منها:

-ضريبة التضامن الدولي على تذاكر الجو:

هي من أوائل املبادرات املبتكرة لتمويل التنمية اليت مت تنفيذها "عريبة التضامن الدويل على تذاكر الطريان" (أو عريبة
تذاكر الطريان) ،حيث أطلقته يف عام  9116من طرف حكومات الربازيل وشيلي وفرنسا والنرويج واململكة املتحدة،
وأيدها األمني العام لألمم املتحدة الذي وصف املبادرة بأهنا عالمة عظيمة على التضامن العاملي،

وتفرض هذه الضرائب على تذاكر الطريان من قبل حكومات الدول املشاركة يف هذه املبادرة ،يتم دفعها من قبل
الركاب اجلويني الفرديني عندما يشرتون تذاكرهم ،وشركات الطريان مسؤولة عن مجع وإعالن الضريبة ،هذه األخرية اليت
ختتلف تكلفتها من بلد إىل آخر ولكنها منخفضة مقارنة بالتكلفة اإلمجالية للتذكرة .فعلى سبيل املثال تفرض "شيلي"
سعر ثابت قدره  9دوالر أمريكي على مجيع الرحالت اجلوية الدولية .بينما فرنسا متيز بني االقتصاد واألعمال /الدرجة
األوىل السفر اجلوي ،يتم فرض  0 €على الرحالت الداخلية واألوروبية و  € 4على الرحالت الدولية يف الدرجة
السياحية ،على أن يتم توجيه معظم املوارد اليت يتم مجعها من خالل عريبة تذاكر الطريان إىل وكالة  UNITAIDاليت
أنشئت على وجه التحديد لتوجيه املوارد اليت أثريت من خالل هذه املبادرة إىل عالج ورعاية املصابني بفريوس نقص
املناعة البشرية  /اإليدز والسل واملالريا ،ومنذ إنشائها أبلغ املرفق الدويل لشراء األدوية على مستوى الوكالة أنه قد مجع
ما يقرب من  9مليار دوالر أمريكي من املوارد للمساعدة يف توفري العالج حلوايل  42مليون شخص يف مجيع أحناء
العامل.
-

مساهمات التضامن الطوعي

املسامهات الطوعية تشبه إىل حد كبري األشكال التقليدية األكثر شيوعا جلمع التربعات والعطاء اخلريي؛ واالبتكار
يكمن يف طريقة اجلمع ،واليت غالبا ما تكون مدفوعة بالتكنولوجيا .وقد ظهرت مؤخرا عدة مبادرات جتمع "التضامن"
واملسامهات املقدمة من املستهلكني أو الشركات أو جمتمعات املغرتبني من أجل التنمية الدولية على أساس طوعي متاما،
فهي ختتلف عن مبادرات عريبة التضامن الدويل على السفر اجلوي ،اليت تفرعها احلكومة (أي إلزامية) على مجيع
املستهلكني من منتج معني ،يف هذا اإلطار حتث املؤسسات العامة والشركات اخلاصة على التربع بنسبة واحدة يف املائة
من قيمة عقد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل الصندو العاملي للتضامن الرقمي الذي يعمل على تقليص الفجوة
الرقمية بني البلدان املتقدمة والنامية ،وكذا تقدمي تربعات صغرية األغراض الصحة العاملية الكربى للحد من املالريا مثال.
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ب .أدوات التحميل والديون

برز عدد من املبادرات اليت تعزز األموال اخلاصة يف أسوا رأس املال الدولية واحمللية للمساعدة يف متويل التنمية
الدولية ،فعلى سبيل املثال ،وعع البنك الدويل وغريه من املصارف اإلمنائية املتعددة األطراف نطاقا من سندات

االستثمار املستدام ،اليت تستهدف املستثمرين الراغبني يف دمج املخاوف االجتماعية والبيئية يف قراراهتم االستثمارية،
حيث يضمن للمستثمرين عائد آمن ،وتقيد العائدات حلسابات خاصة تدعم صرف القروض من أجل التنمية أو
مشاريع التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره .ومن األمثلة على ذلك مالحظات البنك الدويل البيئية،
والسندات اخلضراء للبنك الدويل ،هذا األخري الذي مجع حىت سنة  9112ما جمموعه  9.3مليار دوالر أمريكي من
خالل سندات تستهدف ما يسمى "باالستثمار املستدام" واستخدم بعض املاحنني ،مثل فرنسا وأملانيا ،هنجا مماثلة
ومجعوا األموال من أجل التنمية عن طريق أسوا رأس املال احمللية ،وحتسب هذه املوارد بدورها كمساعدة إمنائية رمسية
تقدمها هذه اجلهات املاحنة.
.0.2عرض تجارب عالمية في بعض أشكال التمويل المبتكر
يضم التمويل املبتكر العديد من األشكال اليت مت اقرتاحها يف اجلمعيات والدورات املتتالية هليئة األمم املتحدة ،وعلى
الرغم من اإلقرار بأمهيتها ودورها الفعال يف التنمية إال أن تطبيقها اقتصر على بعض الدول دون غريها كما اقتصر
التطبيق كذلك عل ى بعض األشكال دون األخرى اليت الزالت حلد الآن قيد التجربة واملناقشة ،وفيما يلي سيتم عرض
جتارب بعض الدول اليت قمت بتطبيق البعض من آليات التمويل املبتكر.
أ.تجربة دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في تطبيق الضرائب الخضراء

قامت منظمة التعاون االقتصادي و التنمية بإجراء مسح على  14دولة اتضح أنه من بني  153حالة

تطبيقية ألدوات السو يف معاجلة التلوث البيئي وجدت  81حالة منها اعتمدت على عرائب التلوث ،وقد كانت
تلك الضرائب أو الرسوم حافزا حقيقيا على حتسني جودة البيئة ،إال أن بعضها قد حقق موردا مث استخدامه يف متويل
اإلنفا العام على برامج حكومية ،جزء منها على األقل يتعلق بتحسني البيئة (وهلي بوعالم ،9104 ،ص .)021
وعن مدى مسامهة اجلباية البيئية يف الناتج احمللي اإلمجايل لبعض دول اإلحتاد األورويب جند أن عائدات هذا
األخري املرتبطة بالناتج احمللي اإلمجايل مازالت مستقرة منذ عام  9109منذ األزمة االقتصادية ،حيث اختذت
الضرائب البيئية مرة أخرى دورا رئيسيا يف املناقشات السياسية كأداة لزيادة اإليرادات بطريقة مفيدة  -من خالل
حتسني جودة البيئة  -لتوفري ختفيضات يف عريبة العمل ،مما يساعد على زيادة فرص العمل ،وبعد أن اخنفضت
اإليرادات الضريبية البيئية كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل يف الفرتة ما بني  9119و  ،9112بدأت يف
االرتفاع يف عام  ،9112ومع ذلك يبدو أهنا قد تباطأت سنة  ،9109بينما وصلت إىل  ٪9.4من الناتج احمللي
اإلمجايل يف عام  ،9106حيث ختتلف نسبة اإليرادات الضريبية البيئية إىل الناتج احمللي اإلمجايل بني الدول األعضاء
(.)union,2017,p36 european
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هذا وقد سلطت هذه اإليرادات الضريبية الضوء علی أمهية الضرائب البيئية ممصدر لإليرادات ،وهي نتيجة
للتغريات يف معدالت الضرائب البيئية واألسس الضريبية ،وقد تنشأ زيادة صفرية يف اإليرادات الضريبية عندما تنخفض
القاعدة الضريبية األساسية (مثل استهال الوقود األحفوري) ،ولكن املعدالت الضريبية املقابلة قد ازدادت ،هذه
الديناميكيات "اخلضراء" قد ال يتم التقاطها بالكامل يف بيانات اإليرادات الضريبية.
ب.عرض تجربة المغرب في مجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في المجال الزراعي
تساعد االستثمارات يف البنية التحتية على تعزيز االستثمار اخلاص واإلنتاج يف القطاع الزراعي .وكثريا ما تؤدي
االستثمارات يف الري والنقل والبنية التحتية لألسوا بصفة خاصة إىل سلع ،عادة يستفيد منها قاعدة واسعة من
النشاط االقتصادي.
ومن أجل حتسني األداء االقتصادي واإلنتاجية يف قطاع األغذية الزراعة ،جيري على حنو متزايد إنشاء البنية
التحتية الصديقة للزراعة من خالل الشراكات بني القطاعني العام واخلاص ،اليت هتدف إىل حتسني كفاءة وفعالية هذه
االستثمارات ،مع هيكل رأس املال املختلط الذي يتوافق مع احلوافز واالستثمارات اخلاصة
وسعى مشروع الري يف مدينة "غردان" إىل تأمني مستقبل  0 211من مزارعي احلمضيات ومنتجاهتم الزراعية القيمة
يف املغرب ،من خالل توفري مصدر مستدام وكاف للمياه للمنطقة ،ونتيجة لتضرر زراعة احلمضيات املستدامة مع
اخنفاض مستويات املياه اجلوفية كل عام .طور مشروع شراكة بني القطاعني العام واخلاص لتمويل بناء وإدارة شبكة
الري ونظام التوزيع لنقل املياه من سد يبعد  66كيلومرتا.
يف هذا اإلطار اتصلت احلكومة املغربية مبؤسسة التمويل الدولية (هي مؤسسة خمصصة للقطاع اخلاص تابعة
جملموعة البنك الدويل) لبذل العناية الواجبة إلجراء مناقصة تنافسية وشفافة ،حيث مت منح امتياز ملدة  31عاما لبناء
شبكة الري وشار يف متويلها وإدارهتا وتوزيع املياه على املزارعني ،باإلعافة إىل أنه مت تنظيم االمتياز بطريقة توزع فيها
املخاطر التشغيلية والتجارية واملالية على خمتلف أصحاب املصلحة .وكان معيار االختيار الوحيد لالمتياز هو أدىن
معدل متاح لتوفري إمدادات املياه بأسعار معقولة للمزارعني ،يف حني مت تصميم إعانة عامة للحفاظ على معدالت
املياه قريبة من تكاليف الضخ ،ويعترب هذا املشروع األول يف العامل على أساس الشراكة بني القطاعني العام واخلاص
).)Greg Snyder, Dalberg, Jenny Scharrer, KFW, 2015, p10

ج .التجربة الهندية في مجال السندات الخضراء و األسترالية في الضرائب البيئية:

تلعب أسوا رأس املال دورا رئيسيا يف تعبئة التمويل الالزم لدعم التزامات اتفاقية باريس للمناخ وتعد السندات
اخلضراء من بني اخليارات التمويلية املتاحة ملؤسسات القطاع اخلاص والعام على حد سواء يف دعم االستثمارات

املناخية والبيئية ،وتعد التجربة اهلندية أحد التجارب املهمة يف جمال السندات اخلضراء حيث حافظت اهلند على
مكانتها عمن 01مؤسسات عاملية مصدرة للسندات اخلضراء مقارنة بالدوالر إذ مت تشكيل جملس السندات اخلضراء
اهلندية يف أواخر عام  9112كمشروع مشرت مع الفيدرالية اهلندية غرفة التجارة الصناعية ومبادرة السندات املناخية
ويهدف املشروع لبناء أسوا الدين األخضر يف اهلند.
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إذ تسهم السندات اخلضراء دورا رئيسيا يف متويل مشاريع الطاقات املتجددة كالطاقة الشمسية وكذا طاقة الرياح
وشبكات النقل والبنية التحتية املرتبطة هبا  ،هذا الذي يعد أحد املرتكزات الرئيسية لدعم عملية التنمية على العموم
ويسهم يف دعم النمو األخضر على اخلصوص.
أما فيما يتعلق بالتجربة األسرتالية  ،فقد مت إدخال عرائب الكربون حيز التنفيذ يف  0جويلية  9109وقد
حددت ب  94.06دوالر حيث تغطي الضرائب جمموعة واسعة من قطاعات الصناعة اليت تؤذي لزيادة االنبعاثات
الكربونية،وتتمثل الضريبة يف نظام لتصاريح االنبعاثات ذات السعر ال الثابت اليت هتدف لتخفيض االنبعاثات غاز
الكربون يف أسرتاليا). (Alex Robson ,2013,p11
حيث ومن أجل حتديد املستوى األمثل للضريبة الكربونية قام صندو االستثمار الدويل بإنشاء وكالتني تنظيميتني
جديدتني مها :
نظم الطاقة النظيفة الذي تتمثل مسؤولياته على اإلشراف على إدارة عريبة الكربون ورصد االمتثال  ،تقييمانبعاثات الشركات الفردية وفرض مدفوعات الضرائب ،أهلية التصاريح اجملانية واإلشراف على مزادات التصاريح خالل
األسعار املرنة.
هيئة تغري املناخ :اليت يتمثل دورها األساسي يف تقدمي املشورة والتوصيات إىل احلكومات بشأن اجلوانب اهلامة منالكربون مبا يف ذلك حدود االنبعاثات املستقبلية ). ( ibid,p18
كما قامت الدولة األسرتالية بإنشاء وكالة متويلية مساعدة من أجل البحث والتطوير ودعم استخدام الطاقات
املتجددة والتكنولوجيات ذات الصلة  ،حيث تساهم الوكالة حبوايل  3باليني

دوالر(. (ibid,p21

.2الخاتمة:

على عوء ما مت عرعه يف البحث فان التمويل املبتكر يعد أحد األساليب احلديثة والذي يساهم يف التنمية املبتكر
ومن بني النتائج املستخلصة ما يلي:
يعد التمويل املبتكر من بني األساليب احلديثة يف متويل عملية التنمية.يسهم التمويل املبتكر يف تفعيل دور القطاع اخلاص يف توفري املدخرات الالزمة لعملية التنمية وعلى تفعيل دوره يفاجملتمع.
يساهم التمويل املبتكر يف حتقيق األهداف الصحية لربنامج األمم املتحدة.يتيح للدول النامية من توسعة مصادر التمويل التقليدية وميكنها من االستفادة من اإلعانات الدولية.يساهم يف إرساء قاعدة للنمو األخضر من خالل مسامهته يف احلد من الفقر وحتسني الوععية البيئية.إن املبادرات االبتكارية جلمع األموال تبقى ععيفة نسبيا من حيث احلجم والنطا .وفي ضوء النتائج السابقة يمكن وضع التوصيات التالية:
إن جناح أساليب التمويل يف عملية التنمية يتوقف على التحكم يف تلك الآليات بطريقة شاملة وختصيص املواردبصفة منسقة وشفافة.
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.عرورة مضاعفة اجلهود من أجل زيادة االلتزامات املعونة الدولية ومساعدة الدول النامية.تفعيل اجلهاز الضرييب وكذا احملاسبة اخلضراء واليت من شأهنا توفري وتعزيز أساليب مبتكرة للتنمية املستدامة:قائمة المراجع.1

.  الدمنار، األكادميية العربية، التمويل الدولي،)9112() عمر حمي الدين اجلباري0

 دراسة حالة- دور الشراكة األجنبية في تمويل وتطوير الطاقات المتجددة في الجزائر،)9106() هاجر بريطل9
 جامعة حممد، ختصص اقتصاديات النقود والبنو واألسوا املالية، أطروحة دكتوراه منشورة،-الشراكة الجزائرية االسبانية

.. اجلزائر، بسكرة،خيضر
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الملخص

 ل ا ا ا، إ ن االنتقال إىل النظاا ااايباا ايلااع رب تاي عماق ال ما ال يات قنماا ااايبالك قا
نظا ايل لوما ؛
 عاااا ال ا ايلقااظ ربلاايب مااأ بن نظااا ااايبااا ايلاااع ب اال رب اات ا ان ا اال ت ااا،ااذا،اجملاااال اى
نظا ااايبا ايلاع؛
 ب ال،ذا ختت التنظام ايلؤيبةاك،لل امال ب ثذ م ا ان ااايبا التاع ربؤثذ اللى الظة الوام ب
نظا ايل لوما
، ا اورب ايلة ااا ك نظ ااق نظ ااا ايل لوم ااا
ل ااق
ل ا ا ما ا ايلة ااؤ ليب ااايب االيب ايل ااالميب التقنم اايب
اإل ا ربك؛ نظا
ااالل عاااا ال ا وااام اااذ ة إالااا ة اامامك نظااا ايل لومااا لمت ا ااى مت للااا، يباانوا ل ااال م ا
ايل لوما التةوربقمك؛
ااق نظ ااذ الااظ اظااا الااا ربل ل ا النظااا ايل لومااا، اى،النظااا ااايبااا ايلاااع ايل ااربق ااايباالمك الظ لمااك
نظا م لوما
.ا ان المك نوالمك ايل لومك
مظا اوح اإلجذاءا
.ااايبلمك
Résumé
Mots clés
Le passage au système comptable financier SCF est un changement profond qui ne
se résume pas aux aspects techniques de la comptabilité, mais qui touche aussi les
autres aspects.
Ce travail montre comment le fait que le système comptable financier devienne
plus économique que comptable, qui affecte des aspects de L’organisation de
l’entreprise,
Donc Les responsables comptables et financiers et mémé opérationnels sont
d’avantage impliques dons les Processus d’élaboration de système d’information.
Ce travail souligne la nécessaire adaptation du système d’information au
fonctionnement en système comptable et financier SCF et les normes comptables
international.
Enfin, on veut montrer aussi le rôle primordial que joue la mise au point d’un
manuel de procédures détaillés pour garantir l’efficacité et la qualité du processus
d’élaboration de l’information financière.

Système
D'information;
Système De
Comptabilité
Financière;
Système
D'information
De Gestion, Le
Marketing
Système
D'information;
Système
D'information
Comptable.
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.1مقدمة:

مزا لك
إن ب حظة ا ت ا ربك عي حاجك ائ ك مةت ذة إىل ايل لوما ل ي ظ اللقاء االيبت ذا
نشاطاهتا نقم بعظا ا ،نت ايل لوما ااايبلمك مو ا عاما بيبايبما حمث و أ ال منيب اليت ذا هب ا ،حمث

متث الامال ئمةما م الوام جناح متخا القذا  ،هباا ل اىمذ إالظا نظا ربقو إنتاج ا نظربظ ا مظ من ا
بن ةتفمظ من  ،ل ي نق عاه ايل لوما وائظعا ايلذجوة من ا جي بن تو ذ هبا
قظ إىل ا ا اليت
اخل ائت النوالمك اليت ا إ ظا عا جمل ايل اربق ايلالمك (.)FASB
نظذا لتلين ا زائذ للنظا ااايبا ايلاع اليت ب ا م ،الل لين ايل اربق الظ لمك ظ ممأ حمايبلت ا لما،
التاع ال ا رب ت ظان ظ جك لقة اللى ايل لومك ،ل ا انت ايل لومك وموك مقك ىف ت ا ،اا ك لذ ا ك
ا ك ي ال احلقمقك اال ت ا ربك ،نظا ايل لوما ث
الظا،لمك الف الك ل ا انت القوائ ايلالمك فا ك
الظالامك اىيبايبمك ظاا النظا .
أوال :مشكلة البحث :يز مش لك اللوث م ،الل الة ي احلثمث م
حما لك لين النظا ايلاع ااايبا

نظ ايل لوما  ،التاع للو

لمق

ل ا زائذ يلوا لك الت و اال ت ا

ايلؤيبةا اال ت ا ربك ا زائذربك ،التاع بثذ اللى جوان

ثقة م من ا

اإل المك التالمك:

 هل يمكن تكييف نظم المعلومات المطبقة في المؤسسة وفق النظام المالي المحاسبي أم يجب
تغييرها بالكامل؟
ثانيا :فرضيات الدراسة:
الةا قك نا


اوء مت للا الظ ايبك ايبتجا ك يلت للا نقم بعظا ا ما بيبفذ الن الظ ايبا

مامك الفذامك الذئمةمك التالمك:
ايلؤيبةك

ممأ نظ ايل لوما ايل لقك

ثالثا :أهمية الدراسة :ةت ظ عاه الظ ايبك ب مت ا
 تعمق النظا ايل ل

ايلؤيبةا

النظا ااايبا ايلاع.

ةلم الظوء اللى مواوع

الا ل الظة مشا

مت ذ ذعا

ماربك اى مك ،ون بن :

عاه الو ك اللوثمك.

 إن بيباس جناح ب مؤيبةك عو ايبتفا هتا ذربقك مثل ى لل لومك ،التاع ب
اى،قة ل الظة نتائج ن

عمق

نظا إنتاج عاه

اللى ايلؤيبةك.

 ظ ايلةتخظميب يل لوما

التاع از ربا االعت ا هبا التوق م مظا و ذ اخل ائت النوالمك هبا.

رابعا :أهداف الدراسة :هتظف عاه الظ ايبك إىل الت ذف اللى ا ع نظ ايل لوما
ايلؤيبةك اال ت ا ربك ا زائذربك ،حمث مب

ظ

لم النظا ااايبا ايلاع

مامك الظة بعظاف اللى النوو التاع:

 نظربظ ايلفاعم اخلا ك نظا ايل لوما ؛
 الت ذف اللى النظا ااايبا ايلاع ايلشا
 اى لوربا اليت ج ب،اعا

177

اليت االرتات لمق ؛

اليب االالتلا النظ إالظا نظا م لوما

ظ

لم النظا ااايبا ايلاع.

)Journal of International Economy and Globalization(JIEG

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)22العدد ( ،2202 ،)02ص193-176 :

ISSN: 2602-7860

خامسا :منهج الدراسة :م ،الل الظ ايبا الةا قك يبمت ايبتخظا ايلن ج الو في التولملي لظ ايبك اإل الح
احلايبا ه
ايلختلفك ال ت

ايلؤيبةك اال ت ا ربك ا زائذربك ،حمث يبمت االالت ا اللى م ا ايل لوما
زربز نظ ايل ل ا
ايلقاال اجملال ال ل مك ،مقعا م ايل ا اإلل رت نمك.

 .2اإلطار المفاهيمي لنظام المعلومات
.1.2تعريف نظام المعلومات :للو ول للت ذربأ نظا ايل لوما ن ذف
.1.1.2تعريف النظام :النظ اللوث

ذربأ النظا جنظ

م

ل اللى ج ك ب ال:

و ك اال فاق التا يب ال تاب اللاحثيب حول إجيا

ذربأ م حمظ ل  ،م ا ربلي حنا ل الذض ض الت ا ربأ ،اليت نا لت عاا ايل

ل .

بيبايبا م ال ل ك المونانمك) (Systemaاليت انت ين ال
أ .إن م ل النظا ) (Systèmeمشت
ً
الظ م اىجزاء ،اللى الذم م بن عاا ايل ل مل ربتللو إال حظربثًا  -ف و الل ي -إال بن رب ظ م
1
ايل لوا الشائ ك االيبتخظا خمتلأ اجملاال اال ت ا ربك ،االجت االمك الةمايبمك...اخل؛
ايلذ

ب .بن جم والك م ال نا ذ ربذ ل

الال ا

ظ ا ظا ش

رب ذف بربظا بن جم والك م ال نا ذ ايلرتا ك اليت
2
العاربا ايلظ يبك.

م

منظ ك ة ى إىل نفما جم والك م اىعظاف،
وا قي لتوقم

ما ش

ض اىعظاف ايلذيبومك

.2.1.2تعريف المعلومات :عناك الظة ذربأ نقت ذ اللى ما ربلي:
أ .الذ ت اللى بهنا ":جم والك م اللمانا

ايلنظ ك ايلذ ل ك مبواوع م يب اليت ش

احلقائ

ايلفاعم

اآل اء

االيبتنتاجا ايل تقظا اليت ش ،ية م ذ ك حمةويبك ذا م ك مظ ك االيبتخظا احلاع ب ايلتو ع ،حن
اللى ايل لوما نتمجك م ا ك اللمانا م ،الل ال لما التلورب الت نمأ التولم التنظم ذربقك خم ك ختظ

عظف م يب"؛

3

ب .ا الذ ت اللى بهنا" ي ال حقمقك ب مالحظك ب إ اك ب ب

يء حمةوس مق حمةوس ربةت

الظ التب ظ النةلك حلالك ب حظث م يب ربظمأ م ذ ك للفذ ب اجملوالك".
.2.1.2تعريف نظام المعلومات :ظما مت ذربأ النظا ايل لوما
ش

نقم

4

اللى حظة

ذربأ نظا ايل لوما

التاع:

أ .ا رب ذف اللى بن  " :نظا اى ذا ايل ظا

اإلجذاءا

لما ش م ختزرب ايبرتجاع الذض اللمانا
5
الذ ا ك مقعا م ال لما اإل ا ربك".
ب .عو اللا ة ال إطا

ايلةتنظا

اليبتخظام ا

ام جمل والك م ايل ونا  ،اليت شت

يبائ اال ال الا جي ع اللمانا
التخ م

ايلوازنا

التخ م مك،

اللى ال نا ذ اإلجذاءا اليت

ربقو
ااايب

مع ظ ا

ظا ش مرتا مت ام م ،الل لم ظائأ النظا م إ ،ال شعم اللمانا مث ايبتخذاج النتائج
6
إرب اظا إىل الفئا ايلةتفمظة يلةاالظهتا اختاذ القذا ا الالزمك ى اء ظائف ا الو ت ايلنايب .
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.2.2الوظائف األساسية لنظم المعلومات :إن اظظف اىيبايبي للنظا ايل لوما
ب ربك الظة ظائأ عي:

ايل لوما ايلفمظة يلتخا القذا ا  ،ظاا ج

عو إنتاج جت مع و م

7

.1.2.2تجميع البيانات :عناك الظة  ،وا

ت

عاه ايلذحلك ،عي:

-الحصر والتسجيل :ربت ث عاا النشاط

جل

اللمانا اخلا ك اىحظاث ال لما إىل النظا مث ةجمل ا

ةجم عاه اللمانا
ال لمك التشعم ،
بن ةت
حىت
ةجمل ا إل رت نما مث التةجم اللى الشذائ .
ايل تو ك ،ا

الترميز :ب إالظا اللمانام ذ ك عاه اللمانا

ما

مل وس مث ايلةانظا

ب ثذ مالئ ك ىمذاض التشعم  ،حمث ربت ايبتخظا نظا ذممز م يب

الا ما رب ون الرتممز ايبتخظا حذ ف ب ب ا ...اخل.

 التدقيق :عي ال لمك وت اللمانا لتب ظ م ا ت اظا-التحويل :عو النشاط اى،ق

وت ا.

ظمفك جت مع اللمانا حمث ت ال لمك نورب اللمانا م يبملك ى،ذا.

.2.2.2تشغيل البيانات :ربق ظ هبا شعم اللمانا

م ا ت ا نوربل ا إىل م لوما

فمظ ايلةتخظ ذل

م

،الل:
-التصنيف :ذل

تج مع اللمانا

-الترتيب :ت ث عاه ال لمك

ئا ب جم والا حة اىنش ك ايلنلثقك من ا.
اع اللمانا

الرت م اللى بيباس احلذ ف اىجبظربك ب نازلما ب

و ة م منك طلقا ل فك ائ ك يب عاه اللمانا  ،الا ة ما ربت
االظربا ايبتخظا اى ا .

العمليات الحسابية :ربق ظ هبا م ا ك اللمانا حةا ما عذض احل ول اللى نتائج عاه ال لمانورب اللمانا إىل م لوما

املك ذا

م ك ةاالظ متخا القذا

المقارنة :ب مقا نك نواليب ب ب ثذ م اللماناايبتخظام ا

نلم ايل لوما ايلتو ذة لظرب .

اليبتخالص نتائج م منك ب ا تشاف حقائ ظا م ىن

اختاذ القذا ا .

-التلخيص :ربق ظ

جت مع ذ مز اللمانا التف ملمك عذض التب مظ اللى النقاط اىيبايبمك ب االجتاعا م منك

و ة جماممع ب نتائج أو انتقاء اللمانا اظامك احلةايبك ا
التقرير :بالش

اليت ةاالظ

قظمي نتائج ال لما

عائ م اللمانا .

الةا قك اليت ب لوت م لوما

االيبتفا ة من ا يلتخا القذا ا

ايلظ ون الويبملك ايلنايبلك.

.2.2.2إدارة البيانات :نق ظ هبا:
-التخزين :ربقو نشاط التخزرب

ذربقك منظ ك مظ يبك حبمث ربة

التحديث :ربت ثالتوظربث إىل بن
179

ظرب اللمانا

نظ ايل لوما

مقا الاا ذة النةلك لإلنةان حىت ت ال لمك ختزرب اللمانا

ايبرتجاال ا النظ احلاجك إلم ا.
ايلخزنك لت

اىحظاث ال لما

القذا ا

ايلتخاة حظربث ،ربؤ

اللمانا ايل ظلك الواع احلاع لل ؤيبةك.
)Journal of International Economy and Globalization(JIEG

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)22العدد ( ،2202 ،)02ص193-176 :

-االسترجاع :عو النشاط ال ةي للتخزرب  ،حمث ربق ظ

ISSN: 2602-7860

ايبتظالاء اللمانا ايلخزنك ىمذاض التشعم ايبتخذاج

النتائج.
-الصيانة :ربق ظ هباه ال لمك إاا ك ،حاف،

وم ب التعمق الا جيذا اللى ايللفا

اليت نو اللمانا

ايلخزنك.

.2.2.2الرقابة وأمن البيانات :ت ون م نشاطيب ا:
التغذية العكسية :عي ال لمك ماس ةم اىعظاف إذا انت عناك الموب

ايلةتفمظرب اللى ال

النظا  ،ب نقو قمم النتائج ال

النظا .

الرقابة :عي قمم م لوما التعاربك ال ةمك لتوظربظ ما إذا ان النظا ربا هبا ايلةتخظميب لل ا ب ال خب وص ايل لوما
ومومك ب،ذا ال
ال ظ م اختاذ إجذاءا

ايل لوما حىت

إنتاج ايل لوما

النظا

قا لإلجذاءا الت ومومك اليت

اخل ائت ايل لو ك ،إذا مل تو ذ ايل لوما اخل ائت ايلذجوة
ض الت ظربال اللى ايلظ،ال ب اىنش ك التشعملمك لنظا

ا و ة ايلذمو ك.

.2.2.2تجميع وتوصيل المعلومات :هتظف عاه الوظمفك إىل نق

إرب ال ايل لوما ايلنتجك م طذف النظا إىل

اى خاص ايل نميب ايل ذح ظ احل ول اللى عاه ايل لوما  ،عي الوظمفك الن ائمك لنظا ايل لوما
 ،و يب بيبايبمتيب ا:

ربت ل ذل

إنتاج التقا ربذ اليت نتو اللى م لوما الناجتك م ال لمك التشعم ؛نق التقا ربذ ايلنتجك إىل ايلةتخظميب. .2واقع االصالح المحاسبي المطبق في الجزائر.
لقظ ذض الت و اال ت ا ال ايلي اللى ض الظ ل ا زائذ إالا ة النظذ
طين حمايبا إىل بن تخا نظاما حمايبلما مالما.
ال م جمذ خم

مما يبك ايل نك ااايبلمك ،انتقلت

.1.2األسباب األساسية التي أدت إلعداد النظام المحاسبي المالي :عناك بيبلاب ا،لمك ب،ذا ،ا جمك من ا
ما ربلي:

8

.1.1.2األسباب الخارجية :من ا ما ربلي:

 رب تي لين ايل اربق ااايبلمك الظ لمك ايبتجا ك يلت للا الشذا ك مع االنا اى يب مشذ ع االنظ ا إىل ايلنظ ك
ال ايلمك للتجا ة؛
الظة لظان احتماجا إاا مك الت ورب م الق اع اخلاص ذل ظما نولت م ك الظ لك م
ظذ
االمك ظاا الق اع إىل مشذ ك اللم ؛
و ايلؤيبةا ال قت ذ اللى اىيبواق االمك ق
 ربت ل

ب لوت لجب إىل اىيبواق ايلالمك الظ لمك؛
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 ربشرتط النظ طل
الظ لمك؛

ص029 -071 :

إطا اال ت ا ال ايلي الا ال رب رتف احلظ

االيبتفا ة م بربك ،ظمك انت م اىيبواق ايلالمك الظ لمك ،االمتثال ايل اربق ااايبلمك

م اربق حمايبلمك لمك،
وموك موثقك موحظة م ظة
 ربةتلز التفت اال ت ا ايبت ال م لوما
ذل ة مال لنق ايل لوما اال ت ا ربك ل لما التج مع ااايبا لل ؤيبةا ايلت ظ ة ا نةما .
.2.1.2األسباب الداخلية :من ا ما ربلي:
 نول الظ لك ايلمظان اال ت ا التجا م طذف ال إىل منظ ؛
 ب ل ايلخ ااايبا الوطين ال ربت ا ى التوج اال ت ا احلاع لللال ؛
 ايلخ الوطين ربةتجم يلةتلزما ا لاربك؛
 النظذة القانونمك لل خ

ااايبا عى اللى النظذة اال ت ا ربك؛

.2.2تعريف النظام المحاسبي المالي :رب ذف اللى بن « :نظا لتنظم ايل لوما

ايلالمك ربة

تخزرب م ما

و ة ا ك ال الوا مك ايلالمك ممتل ا
االظربك الظ ربك نمف ا ،قمم ا ،ةجمل ا ،الذض شوف
10
ايلؤيبةك ،جناالت  ،ا مك ،زربنت هناربك الةنك ايلالمك» ،9رب ل النظا ااايبا ايلاع إجلا ربا اللى:
 ايلؤيبةا اخلاا ك ىح ا القانون التجا ؛
 الت ا نما ؛

 اى خاص ال لم مون ب ايل نوربون ايلنتجون للةلع ب اخلظما

التجا ربك مق التجا ربك ،إذا انوا

ا يبون نشاطا ا ت ا ربك ملنمك اللى ال لما مت ذ ة؛


اى خاص ال لم ميب ب ايل نوربيب اخلاا يب لال مبوج نت انوين ب نظم ي.

 .2.2أهداف النظام المحاسبي المالي  :م يب اىعظاف ايلنتظذ م

ربلي:

لم النظا ااايبا ايلاع نقمق ا ما

11

 إال اء و ة ا ك ال الوا مك ايلالمك لل ؤيبةا
بحجام ا؛

ب ائ ا ايلاع مظا احرتام ا لتنظم ا طلم ك نشاطاهتا
يب ايلؤيبةا يبواء اللى ايلةتوا الوطين

ب

 الة اح إجذاء مقا نك للقوائ ايلالمك لل ؤيبةك نفة ا الي الزم
ع؛
 ايلةا ك التن مك زربا ة مذ ربك ايلؤيبةا م ،الل قظمي ب ظ ايلم انمزما اال ت ا ربك ااايبلك اليت
و ذ جو ة
181
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مبتا ك ا مك ايلؤيبةا

ةاالظ اللى ب ظ ظاه ايل لوما التاع ة م اختاذ القذا ا ؛
 ايلةا ك ،ل االظة إح ائمك اللى ايلةتوا الوطين ان ال ا م م لوما
شفا مك م جم وع ايلؤيبةا ؛
 ال اللى ذيبمخ بيب احل الذا ظ ايلؤيبةا ؛
ذربقك فا ك ربة

ا ك موثو ك مث مج ا

ال

 إن ةجم خمتلأ ال لما اليت قو هبا ايلؤيبةا
مةتوقاهتا؛
 ذ مك الت لم ااايبا ايلظا س ا ام ا االالت ا اللى واالظ حمايبلمك متشاهبك لما عو ما ربؤ
بعم م نك ااايبلك ا زائذ؛
 ايبتفا ة الشذ ا مت ظ ة ا نةما م عاا النظا للقما مب ا يباهتا ااايبلمك

التاع

إ ا ة الظذائ

ن م
إىل

خمتلأ الظ ل.

.2.2بعض المشاكل التي تعترض تطبيق النظام المحاسبي المالي:
وربذ اليامج اآللمك ،الت لمقا

ايل لوما مك ،اا إجذاءا

التةمق ،ان النظا ا ظربظ رب ذف ااايبلك ايلالمك

اللى بهنا نظا لتنظم ايل لومك ،ا ربقع اللى الا ايلؤيبةك إالظا اإلجذاءا
12
الظا،لمك اخلا جمك جي بن ون عاه اإلجذاءا موثقك م تو ك:

الظذ ربك لتنظم ااايبلك ،ايلذا لك

 إجذاءا مل احلةا ا إالظا القوائ ايلالمك؛
 إجذاءا ،ا ك ايللوقا ؛
 إجذاءا حلةاب لفك اإلنتاج ( ظ جو نقت نشاط الف المك)؛
 إجذاءا حةاب اخنفاض القم ك؛
 إجذاءا ايلتا ك ااايبلمك ايل لوما مك لأل ول؛
 بن مل ربت االالت ا اللى ،ياء جزائذربيب نظقه اللى ،ياء بجان
ا لائي القانون التجا  ،حىت الوا ع اال ت ا الت لم ااايبا؛

م الظ

نقت م ذ ت

النظا

لم نظا ماع حمايبا جظربظ ن إ الح مئك لمق ،
 ذض لمق  SCFن التوظق ل  ،ال
ورب ااايبليب ايلوظفيب ايل نميب،
نق ظ هبا إ الح النظا الظذربا ،القانون التجا حىت ظ ربة ا ام ا
الظة جماال  ،حىت إطا ا ايلؤيبةك ا زائذربك م م نظيبيب قنميب مةقرب حىت ايلظا يب
و نظا ام
اىيبواق ايلالمك ...اخل.
 لقظ مت ذض لم عاا النظا ن من ذ ك لل ؤيبةا  ،الشذ ا حىت للقما بال ال التةوربك ايل لو ك
قذربل م ااايبا ،ايبتخذاج الفذ ا  ،إ،ذاج ا م ممزانمك عاه الشذ ا  ،ظرب ض
،ا ك ا ذ ايلا
احلةا ا إالا ة ذ مل ا.
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 ايل لوب ظ ال لمك ورب اإلطا ا ااايبليب نظق جم والك م اإلجذاءا " "procédureلتة م
وربذه مبا ربتنايب مع مت للا عاا النظا ا ظربظ.
لم  ،عاا النظا ظرب نظا ايل لوما
 مل ب،ا ا زائذ ت لم ايل اربق الظ لمك ا عي ،مت ظرب ظ ا ،ب،ا ل ض ايل اربق التخلي ال
ب،ذا؛
 قظ ب،ا ايل ما  IAS 16االيبتث ا ايلا  IAS 17الت ورب االجيا ......
 ظ ض ايلشذع ا زائذ التةجم عق ال لك الوطنمك ،حة ا ذربظة الذمسمك خبالف ايل ما الظ ع IAS
" 9112/00/92بن النقو التشعملمك عي الظربنا ا زائذ ا ي
 21حة ايلا ة  92م القانون ال ا
ما جاء ايل ما  " IAS 21اللى بن النقو التشعملمك عي نقو اام
ال ال عي بجنلمك ،عاا ال
بال اظا ماللا ما رب ون الظ ال
اال ت ا اىيبايبي اليت شتع م ايلؤيبةك ،ثال ذ ك يبوناطذاك ان
اىمذرب ي  ، %80ان م ايلفذ ض بن رب ون الظ ال اىمذرب ي عو ال لك التشعملمك لةوناطذاك ب ةج
مجمع م امالهتا الموممك.
 من ا مت ا،تما طذربقك احظة لتةجم اإلالانا احل وممك ايلوج ك لشذاء ايبتث ا  ،وة
لل ؤيبةك بن ةج اإلالانا احل وممك ايلوج ك لاليبتث ا ذربقتيب:
02IAS
 بما بن نقت م م ك االيبتث ا ؛

ايل ما الظ ع

 ةج حةاب بس ايلال فب حة قة اعتالك االيبتث ا ايل ين لتةج النتمجك؛
 من ا ا،تا ه ا زائذ لم ال ذربقك الثانمك ا ب ا ل ايلا ة  091_9اإلالانا ا ذربظة الذمسمك ال ظ 02
ال ا ة 9112/10/92؛
 إن النظا ااايبا ايلاع ا ظربظ جي بن ربوا الت و احلا اللى ايلةتوا ال ايلي ،حمث بن عاا النظا
:
مةت ظ م ايل اربق الظ لمك الظائ ك التعمق  ،من ان ا زائذ بما ،ما رب ال ا
 إما بهنا ت ظ اللى ممأ ايل اربق الظ لمك حة الوا ع اال ت ا للظ لك ا زائذربك عاا ربت ل ج ظ
ممأ للقوانيب التشذرب ا اى،ذا ايلذ ل ك هبا ،من ا
ال
مظاالأ ،حمث ممأ ايل اربق الظ لمك ربت ل
"القانون التجا ا لائي".
 ل إذا االت ظ ا زائذ عاه ال ذربقك ،ان ايلؤيبةا ا زائذربك م اللك إجذاء ظرب للقوائ ايلالمك ،ل ي
توا مع ايلت للا ا لائمك (االنتقال م النتمجك ااايبلمك إىل النتمجك ا لائمك ربت ل إجذاء الظ م ال لما
ااايبلمك ايل قظة).
ايل اربق الظ لمك ،ذل ىن ا زائذ بما التزاما
 ظرب القوائ ايلالمك ل ي توا مع مت للا اإل اح
لمك "الذض القوائ اىيبواق ايلالمك".
إ لم مك "الشذا ك مع االنا اى يب" التزاما
لم ام لل اربق،
ن عمق ب ممأ ب
 إما بهنا ت ظ اللى ب،ا ايل اربق الظ لمك ا عي ،ب
التاع فقظ ا زائذ عم نك الظ لك اللى الق اع اال ت ا .
183

)Journal of International Economy and Globalization(JIEG

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)22العدد ( ،2202 ،)02ص193-176 :

ISSN: 2602-7860

 رب اب اللى عاه ال ذربقك اللى ايل اربق الظ لمك وهنا تي حظة ماس مع بن حظة القماس م ايلفذ ض بن
ون ثا تك إال بن عاه ايل اربق ائ ك التعمق ب حظة ماس متعقة.
لم النظا ااايبا ايلاع ال :
م م و ا
حةاب  622نفقا الةنوا الةا قك ب حةاب  222إربذا ا
 الظ نظربظ التلك اى مك للتةجم
الةنوا الةا قك؛
حةاب  00الرتحم

 نق ظ تلك اى مك ايلللغ اى ىن الا إذا جتا ز ايلؤيبةك ي جمية اللى التةجم
م جظربظ عو حةاب بس مال.
 التلك اى مك ن ل ال اللى ايل ما  8IASعق ال ذربقك وم اى ،اء ،ا زائذ مل نظ التلك ب مك
لت لم مث عاا ايل ما .
 مل ربظل النظا ااايبا ايلاع ا ظربظ مأ ربت جذ اى ول ايلا ربك ،ذل بهنا مق حمظ ة مث مذ
بن ربت ذممزعا حىت جذ عا ،ي ب ول مق مل وس.
ال مانك اإل الح ب مذ التف م ...اخل ،ال
 مل ربت ذق النظا ااايبا ايلاع ا ظربظ إىل مفمك الت ام مع مذ ال مانك اإل الح ال يا حال بن
ق %40ب  %50مما ان متو ع مانت  ،ب إ الح ،ا ك النةلك لل لاين ،حىت احلالك
ايلؤيبةك جظ
ال ةمك مل ربت ذق ظا عاه النظا  ،نق ظ احلالك ال ةمك بن فوق بال ال اظظ ايلللغ الا مت ةجمل ا تظاء
مانك إ الح ب ما مت عظم ب ثذ م  %150ب  %180م ايلللغ ايلةج ذ ال مانك.
ذ
 .2أهم نظم المعلومات المطبقة في المؤسسات الجزائرية.
.1.2نظام المعلومات اإلدارية :الذ ت م ل ال ثق م اللاحثيب نا ذ ب ا م ا ربلي:
 بهنا" :جم والك منظ ك م الويبائ اليت و ذ م لوما

ال ايلااي احلااذ التنلؤ ايلةتقل

م ا ربت ل

ظائأ التخ م

بنش ك ال لما ايلنشبة بربظا مبا حيظث مئت ا اخلا جمك اليت ؤ إىل ظالم
13
التو مت ايلنايب ل انع القذا ".
ايلنظ ك م ،الل ما و ذه م م لوما
ال لما
وة
" إاا ك بهنا تي" :النظ الذمسمك مق الذمسمك اليت مت الذ اإل ا ة مب لوما يبا ة ،حالمك نلئمك
فوربك ب مذئمك لل لما الظا،لمك لل ؤيبةك ل نا ذ اللمئك اام ك هبا ،هبظف ال اإل ا ربيب خبا ك ايلظ اء ال نا ذ
إطا الو ت ايلنايب يلةاالظهت اللى إجناز ال

اللمئمك اىيبايبمك ،إ احك ايل لوما الظ مقك الوااوك،
14
اختاذ القذا ا ".
 ا بهنا" :جم والك ت ون م اى ذا اىج زة اليت توىل
ايبرتجاال ا عمك قلم حالك الظ التب ظ النظ اختاذ القذا ا
15
ايبتخظا ايل لوما ف المك لقة".
الو ت الا

الذ ا ك

اإل ا ة

ا رب ذ ا ال لما مجع م ا ك ختزرب اللمانا

ذل م ،الل للمك حاجا ايلظ اء م ايل لوما
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 .2.2نظام المعلومات المحاسبي:
 مفهوم نظام المعلومات المحاسبي :ل
ذف المعلومة المحاسبية اللى بهنا" :

ذربأ النظا حمايبا ن ذج اللى ذربأ ااايبلك ايلالمك حمث:
ايل لوما ال مك مق ال مك اليت ختت اىحظاث اال ت ا ربك اليت ت

م ا ت ا التقذربذ الن ا وايب ك نظا ايل لوما ااايبلمك القوائ ايلالمك ايلقظمك للج ا اخلا جمك  ،التشعم
ي متث نا ج ال لما التشعملمك اليت جتذ اللى اللمانا ااايبلمك اليت
التقا ربذ ايلةتخظمك ا،لما ،ال
16
ةتخظ م ل ا ا الظا،لمك اخلا جمك اليت ظا الال ك الوحظة اال ت ا ربك مبا حيق الفائظة م ايبتخظام ا.
ذربأ نظام المعلومات المحاسبي اللى بن  :جم والك اى ذا ايل ظا

االت ا ا اللى الت ذربأ الةا

ايلةتنظا اليت تفاال مع ظ ا الل ض ا ،إطا م يب ذل طلقا جمل والك م الةمايبا اإلجذاءا م
بج م ا ك مانا م ية ال بحظاث ا ت ا ربك هبظف االظا م لوما في احتماجا جم والك خمتلفك م
17
ايلةتخظميب.
 عناصر نظام المعلومات المحاسبي :اليت

ح ذعا

 .1األهداف والخطط :رب ظف نظا ايل لوما

يبل ك النا ذ عي:

18

ااايبا إىل نقم بعظاف الظربظة

القوة ااذ ك اء

النظا بمذاا .

 .2قاعدة البيانات :الا ة ربت االحتفاظ قاالظة نظا ايل لوما ااايبا لعذض ايبرتجاال ا اليبتخظام ا م ا

ظ ،عنا ةتخظ يبائ التخزرب ايلختلفك مث الوثائ الةجال اى ذاص ايلذنك ب ايلظجمك ،جتظ اإل ا ة بن
اظظف م ال لمك ،زن اللمانا عو لم ذة اللمانا الذا ظة ما لقة ،إمنا جوب نظربث اللمانا ايلخز نك
مت ذ لل وا ظك اللى حظاثت ا.

ش

 .2المدخالت :عي اللا ة ال اللما نا اليت ربت مج ا م ايل ا الظا،لمك اخلا جمك اليت ت ل بنش ك

ايلنظ ك ذا

ال ال ك ،ال لما

اإلنتاجمك التةوربقمك اإل ا ربك ،ل

اخلا ك اى ااع اال ت ا ربك الةمايبمك

التقنمك االجت االمك ،ظال ال اللمانا اخلا ك ايلنا ةيب ،م ج ك ب،ذا إن نظا ايل لوما ااايبا ربتويبع
لمش اللمانا ااايبلمك مق التقلمظربك اى،ذا يلةاالظة ايلةتفمظرب م اختاذ القذا ا ش ب ظ ايل لوما
الموممك م اىيبواق ال حج ايللم ا  ،اىيب ا ا ا ربك لل نتجا بيب ا ايلنا ةيب بيب ا اىيبواق.
 .2العمليات :عي اللا ة ال نورب اللمانا ال طذرب ةجمل ا لوربل ا ذ مل ا إجذاء ال لما احلةا مك
اللم ا مث الذا ا ش م لوما تف مع ايلو أ ب القذا ايلذا اختاذه ،جتظ اإل ا ة عنا بن
ايل لوما ااايبا نظاما ربظ ربا ةم ا رب ت ظ ش بيبايبي اللى الو ك القل .
 .2المخرجات :م الواا بن نظا ايل لوما

ااايبا ايلوج للقذا ا

بن رب ون نظا

ربنلعي بن ربنتج م لوما

احتماجا مةتخظمم  ،إن ب ثذ خمذجا نظا ايل لوما ااايبا موالا عي التقا ربذ ايلالمك مث ائ ك الظ. ،

185

)Journal of International Economy and Globalization(JIEG

قا

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)22العدد ( ،2202 ،)02ص193-176 :

ISSN: 2602-7860

 .6التغذية العكسية :عي اللا ة ال خمذجا النظا ب ايل لوما اليت رب ا إ ،اظا مذة ثانمك
إىل النظا اليبتخظام ا
ايلذيبومك.

ظ،ال م بج نةيب مةا النظا

 .7المستخدمون :رب ل عاا ايل
ربنتج ا ،ظ رب ون عؤالء م
اجملت ع....اخل.

ة جظربظة

وربذه ا ان مف مع مئت لتوقم اىعظاف

ل اللى الناس الارب ربت املون مع النظا ربةتخظمون ايل لوما

اليت

ا ،ايلنظ ك اإل ا ة ال امليب ب م ،ا ج ايلنظ ك ايلةتث ذرب الز ائ احل ومك

 .2.2نظام المعلومات التسويقي:
 .1.2.2مفهوم نظام المعلومات التسويقية:

ذربف :

 رب ذف نظا ايل لوما التةوربقمك بن " :اظم لك م اى ذا ايل ظا اإلجذاءا ايل
نلم  ،قمم وزربع الو ت ايلنايب لل لوما احلظربثك الظ مقك ايلةتقاة م ايل ا
19
لل ؤيبةك ،ايلوج ك بيبايبا خلظمك القذا ا التةوربقمك".

ك ع ،نمأ،
الظا،لمك اخلا جمك

لورب نلم ختزرب ايبرتجاع اللمانا
" ذل النظا الفذالي الا يتت لما مجع
ايلظربذ م بن ربتظ ذ حب ك لما ك ظمفت اإل ا ربك مبا
ايل لوما التةوربقمك ،رب اللى انةماهبا ظ ن الوائ مبا
20
ربةاالظ اللى م مما يبت اإل ا ربك التةوربقمك ،توجم حنو ايلخذجا ب ثذ م اعت ام ايلظ،ال ".
.2.2.2أهمية نظام المعلومات التسويقي في المؤسسة :لنظا ايل لوما التةوربقمك ب مك لقة النةلك لل ؤيبةك
بن رب زز هبا النشاط التةوربقي
ذل م ،الل ايلزاربا اليت
21
ايبتخظام ا جماال مت ظ ة ب ا ما ربلي:

ايلؤيبةك ،ا ك الظ الا

ل ل ايل لوما اليت

 خت م الفئك ايلةتفمظة م اخلظما ب الةلع ايلقظمك م طذف ايلؤيبةك التاع قظربذ احتماجا ايلؤيبةك
م التة مال ايلوا ايلختلفك نظربظ ب لوربا احل ول اللم ا.
قةم الةوق ا،تما منا ا التوزربع اا
 ذ مظ القذا ا التةوربقمك ايلت لقك ايلنتج ة ق ايلنتجا
القذا ا ايلت لقك توظربظ ايلزربج التةوربقي اىمث .
 ز ربظ ظائأ ايلؤيبةك ايل لوما الوظمفمك.
 مةا ك الت ذف اللى مظا فاءة ايلؤيبةك

ب اء اىنش ك التةوربقمك ايلختلفك ،ذل

م ،الل

التةوربقمك اا الذ ا ك االيبرتا مجمك لللمئك

مةا ت ا إجناز  ،وا الذ ا ك اللى الذحبمك الذ ا ك الظ ربك اللى اخل
التةوربقمك الظا،لمك اخلا جمك.
 شجمع اإل ا ة التةوربقمك اللى ن ايلخاطذة اللوث الظائ ال الفذص التةوربقمك اليت ال تظ ب ا عا
إال توا ذ ايل لوما التةوربقمك ايلنايبلك.
مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG
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.2.2نظام معلومات الموارد البشرية:
.1.2.2تعريف نطام معلومات الموارد البشرية:
 ذل النظا الا ربت

ذربف اللى بن :

م للقما وظمفك إ ا ة ايلوا اللشذربك ،الة ي

فك بيبايبمك إىل و ق ايل لوما

اليت حيتاج ا ايلظ اء الختاذ القذا ا ايلت ّلقك ف المك فاءة ايبتخظا ال ن ذ اللشذ الذ ع م مةتوا ب ائ  ،لمؤ
22
ه نقم اىعظاف التنظم مك.
ش مت ام م بج إيبنا ال لمك
 عو جم والك م التة مال ايلا ربك ايل لوما مك اللشذربك  ...اليت
ا ك مةتوربا اإل ا ربك".
ناالك القذا ا ايلت لقك إ ا ة ايلوا اللشذربك ايلنظ ك
.2.2.2أهمية نظام المعلومات البشري في المؤسسة :إن ايبتخظا نظا ايل لوما ربةاالظعا اللى ما وظائف ا
اليت م ب ا:

23

 اع اخل االيبرتا مجمك لقوة ال م ،الل مقا نك حاجا ايلؤيبةك م القوة ال املك مع ايل ذ ض من ا
م ا،ل ا ،ا ج ا الذض اللظائ يل ا ك الفذ ا ؛
 ناء ملفا خ مك ،ا ك ال ل الظو ايلؤيبةك نتو اللى ايل لوما الظذ ربك الن م حمث احلالك
االجت االمك ايلؤع ....اخل.
 اع جظا ل لوائ ف ملمك إمجالمك وا م ا طلم ك ايلوا اللشذربك ايلؤيبةك م حمث متويب ال ذ،
طلم ك ايل ا ا ...اخل؛
ظمفك ،ايل ا ايلو لك إلم
مع الوظائأ ايلتاحك ايلؤيبةك م ،الل نظربظ مت للا
 أ ام
...؛
 نظم

ؤ ن ال امليب اإل ا ربك ا زائذربك ،اإلجازا  ،الت ميب... ،اخل.

.6النظام المحاسبي المالي ،المعايير المحاسبية

IFRS/ IAS

وأولويات نظام المعلومات بالمؤسسات

الجزائرية:
إن بثق النظا ااايبا ايلاع ايل اربق الظ لمك اللى نظا ايل لوما بثا

ثق م اىيبئلك بيبال ثق م

احلي ،حمث بن ال ثق م الشذ ا ظ ظب مل ذا اللوث وربذ نظ م لوماهتا لمت ا ى مع النظا ااايبا
ذل ة ت وربذ مشذ ع نظا م لوماهتا إىل الظة مذاح ظب اى ثذ ب مك
ايلاع ،ل الشذ ا اليت ب،ذ
نظ ايل لوما عاه جاعزة
ب (نظا ايل لوما ااايبا مث اإلنتاجي مث التةوربقي ) ،ل م ايلفرتض بن ون
منا نظق
ل ( 9101يبنك ب ل لم ) ،ل ا زائذ م يب الظ ل اليت ب ا بن تلين ايل اربق الظ لمك ل
بن رب ون عناك نظا م لوما
لت وربذ نظا ايل لوما  ،نظذا ال،تالف نشاط حج ايلؤيبةا  ،ان ال
ذ ك نظا ايل لوما يتلأ حة حج ا بعظا ا نشاط ا.
موحظ ،التاع ل
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مت

م النظا ااايبا ايلاع ايل اربق الظ لمك منظ ك ش

النظا ااايبا ،التشعملي ،مذ ل ك ا لاط ثم بنش ك ايلؤيبةك ،إن ا رتاح نظا م لوما موحظ ل الشذ ك بمذ
ذع حظة ،حمث بن مجمع نظ
مق القالين ،ال فى الشذ ك م القما تولم ،اص حة  ،و مك
ايل لوما ت ل التعمق ،في الوا ع عاا اام ربتعق(ربتةع ربظم ) حة حج الشذ ك نشاط ا نظم ا حىت
حة حمم ا ايل لومايت عناك:
 نظم المعلومات على مستوى المجموعة »  :« le groupeعاا الاا ظب

قت م  ،م بع

العال  ،تاع ان الت م ايلوحظ ل اظما  ،ربش ا،ت ا للو ت ا ظ حىت
 ،ائ ان متجان
الظ اإلجذاءا  ،ل إذا ان مق متجان ان ربؤ إىل إنفاق المأ ايبتثنائمك إاا مك.
 نظم المعلومات على مستوى الفروع والوحدات :عنا التولم ربن

ب ثذ اللى

م نظ م لوما

إم انمك وربذعا ،عاا اال،ق مل نجزه ظ ربت ل جم و ا مظاالفك.
.2.6استراتيجية التحول :إن م ظ الشذ ا

ظ يبنك 9101

ظ اج ت نظربان الظم ان اثناء

االنتقال

ا:
 ا ظ ل الزمين ايلفذ ض م طذف الةل ا التشذرب مك ،ب جي
 نظ ايل لوما مك ايلوجو ة النظعا ،ع جي

وربذعا ب إلعائ ا لظربل ا نظ جظربظة؛

التاع ذض اللى الشذ ا م ناحمك الو ت بن ن

يب التشعم الت المأ انت عاه االحت اال :

 االحتمال األول :إالا ة ناء نظا م لوما

ك مشولمك ،ذل

إذا ان نظا ايل لوما

لم النظا مع ظاربك 9101؛

النظا ااايبا ايلاع ايل اربق الظ لمك ،عو احل الا ي ب ثذ

ا ظربظ ربظ

ااايبا ايلاع ايل اربق ااايبلمك الظ لمك ،تاع إالظا ه ربش
 االحتمال الثاني :ايبرتا مجمك مواج ك االحتماجا ب

مشولمك ل

الوظائأ الت لمقا

ايلفذ اك م النظا

الوظائأ حىت التقنمك التشعملمك.
ل ا الت احلاجك ،ذل

ال ذربقك المظ ربك ،ا ان االنتقال م ايلخ
حاجك ايلؤيبةك ،حىت إن ل ال
 /PCNتظ ج ربظ يبالمك وك اللمانا .

رت م اى لوربا حة

ااايبا إىل النظا

ايلاع SCF

مما يبل ان م اات بن تخا م ظ الشذ ا ايبرتا مجمك خمتل ك ،يلواج ك مش لك الو ت االحت ال
ت طورب  ،المأ ب ي" حمث ربت إما شذاء ب إمظاء فقا مع ذ ا بجنلمك
اى ل عو الا ربت ل
للقما إالظا عاا النظا ،ا ك النةلك لشذ ك يا ةوناطذاك ،ال ذربقك الثانمك لظ ا ظائمك ،م ذ ف بن مت للا
لم ايل اربق الظ لمك لت ذض وائ ا االيبواق ايلالمك ال ايلمك.
ايلؤيبةك م ايل لوما ثقة إذا ب ا
 .1االختيار االستراتيجي :إن اال،تما االيبرتا مجي عو الاا ربو ذ لل ؤيبةك التاع:
 احلفاظ اللى نظا التقذربذ الظا،لي ،مع اى،ا

االالتلا ان جي بن رب

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG
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الفاالليب ايلؤيبةك
 وربذ نظا التقا ربذ الظا،لمك ،لمب،ا االالتلا ايل اربق الظ لمك ،التاع جي اللى
عمق طذق التقا ربذ الظا،لمك (طذق نظق مذا لك ايلوازنا حىت طذق التةمق ،)...مع اى،ا يب االالتلا إ المك
و مت التقا ربذ(مظة ا ربخ التقا ربذ)؛
بن واج ايلؤيبةك االلتزا تقظمي قذربذرب ( قذربذ ،ا جي
مظة نظق التقا ربذ ،حمث م ايل
 التو
اإل ا ة الظا،لمك إ ا ة الظذائ  ،)...عاا م

مت للا
ايل اربق الظ لمك قذربذ ب،ذ
ب،ق وا ربخ إ فال احلةا ا ؛
 وربذ القواالظ ا لائمك لتت ا ي مع الت و ااايبا.

بن بن ربش

ظا،

.2.6أهم أنظمة المعلومات التي تم التركيز عليها من قبل المؤسسات:
عناك الظة بنظ ك م لوما

ايلؤيبةك ،ل

يبوف نت ذق نقت ذ اللى ب ا:

 .1نظام المعلومات التجميعي :الا رب ت ظ اللى ايل ما

IAS 1

الذض القوائ ايلالمك ،ايل ما

IAS 41

م لوما

ق
االمك حيذص اللى لم ايل اربق  ،IAS 41-IAS 31 -IAS 28-IAS 27حمث بن التعمق ال
ال ايلظ ون ش ب ي ،حمم التج مع ،حظ ه اا
القوائ ايلالمك إىل ب ول جا ربك مق جا ربك ،ل
ا ربخ إ فال احلةا ا للوحظة
ا،تما طذربقك التج مع "الشذ ا نت الةم ذة" ،اا ان ايل اربق الظ لمك ظ
اى  ،حةا اهتا الفذالمك ب الوحظا التا ك ظا.
إ ن اع انتقا ربوج يلؤيبةك م ا يت عاا النظا  ،بهنا بالظ نظا م لوما جت م ي ةم جظا ربقو
تج مع احلةا ا الذا ا القوائ ايلالمك ق ب رب ت الش ايل لومك اجمل ك ن ااتوا اليت م ايلفذ ض بن
ختظع لشذ ط مقاربم الظربظة ذات ا
ةجم اخنفاض القم ك.

م ايل اربق ااايبلمك الظ لمك حىت النظا ااايبا ايلاع بربظا من ا التوميب

 .2نظام المعلومات المحاسبي :م حمث ايللظب ان لل اربق الظ لمك النظا ااايبا ايلاع بثذ لق اللى
ايل لوما ايلالمك لل ؤيبةك ،ل الظ حمظ من ا ق ل بثق اللى نظا ايل لوما لل ؤيبةك ذل حة طلم ك
ايلؤيبةا  ،م بع ايل اربق اليت مت نظا ايل لوما ااايبا
ذ ك  ،ثال ايل ما  IAS10ال
نشاط
عي.21 IAS/IAS 18/IAS 19/IAS 36/IAS 23/IAS 17/IAS 2 /IAS16 :
مل ظ ايلؤيبةك حىت المو ب عمق اللى نظ م لوماهتا القظ ك ما الظا ل ايلت لقك ايلخز نا قمم ا
اال ىل ق  ،مل ربت الت ذض حلالك اخنفاض القم ك ،اا اىمذ النةلك للتثلمتا ايلا ربك قظ م التعمق التقمم اال ىل
التجزئك إىل مذ لا اما التقمم الل ظ

ل ربت االالظا ل  ،بما ا ي ايل اربق ل ربت الت ذض ظ .

ب .تسيير الخزينة :عنا نق ظ هبا ايل ما

IAS93

ايلشتقا

ايلالمك ،ا ك :الرت م

ااايبا (افظك اى اق

ايلالمك) ،طذق قمم اى ول اخل و ايلالمك.
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ب .تسيير االستثمارات :ش
 ،IAS41حمث جي بن ربظ

ايل اربق

,IAS12 ,IAS09 ,IAS91 ,IAS41 ,IAS02 ،IAS93 ،IAS41

نظا ايل لوما التاع:

 ةمق متا ك ةجم

قمم ايلذ لا ؛

 ةمق متا ك ةجم

قمم حظة ولمظ النقظ UGT؛

 ربش
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جم والك م اإلجذاءا

مفمك طذربقك إالا ة التقمم .

وا

ان امجل ا

بما النةلك لل ؤيبةا ا زائذربك إهنا مل ظ ،إال عمقا طفمفك اللى نظا م لوماهتا القظمي،

التقمم اال ىل لتثلمتا ايلا ربك ايل نوربك ق  ،مل ربت ذض للواال اال،ذا ب اجيا متوربلي ا ذض ا االانك..
 .تسيير المستخدمين  :عاا ال ربت ل نظا م لوما

ال ,بع ايل اربق اليت مت

م

هباا النظا

 IAS43االمتمازا ايل نوحك لل ةتخظميب ،اا نظا ايل لوما جي بن ربة ال لمك حةاب  AFCالال ة هناربك
ا ،ايلؤيبةك  02يبنك 91 /يبنك 92
ظ يبنوا م ال
الشعم "التقاالظ" ،منو ايلمظالمك ايلةل ك لل
يبنك ،تاع نظا ايل لوما ب ل ربت ل م لوما ا مك مقك حول ال ام منا ب ل ربو وظمف إىل ب،ذ ربو
ال ل ب االظة م لوما املك تظ  :ا ربخ ظاربك ال ؛ ايلنا
الت ورب ؛ ال ايلذامك الظ العما ا ؛ اىجذ الا ربتقاااه.

اليت عل ا؛ الش ا ا اليت حي ل ا؛ الرت ما

لقظ ا قت ايلؤيبةا ا زائذربك اللى االظا نظا م لوما جظربظ ربت ا ى مت للا ايلذحلك.
 .2نظام المعلومات التسويقي:

ايل اربق IAS44القو اإلنشاء،

مت  ،ا ك بال ال ايلؤيبةا  ،التاع عاا النظا ربظ
القو اإلنشاء ،اا متا ك ايلوازنك التقظربذربك ايلخ ك لتنفما
ربت ل :


نمأ ل

ال قو

IAS 14

م لوما

االمك؛ عاه ايل اربق

ةجم اإلربذا ا متا ك النفقا ل القظ م
القظ اللى حظا ،تاع نظا ايل لوما ب ل

ال فقا حة طلم ت ا ،مللع ا ،الةنك ،ايلظة ،ال م ب ايلو ؛

 م لوما حول ال الء ايلو رب ؛
 م لوما حول اىيبواق الوطنمك الظ لمك؛
 م لوما مالمك نة الفائظة ،التوميب ،القذ ض ،اللو ا  ،اىيب ،الةنظا ...
النةلك لل ؤيبةا ا زائذربك إهنا مل ظ ،ب
 .2التغذية العكسية:

عمقا اللى نظا م لوماهتا القظمي.

إن نظا ايل لوما جي بن ربظ التعاربك ال ةمك الةلم ك
وم اى ،اء التقلم م ايلخاطذ.
اال،ق إن نظا ايل لوما عو مشذ ع

الو ت ايلنايب  ،ظ

ل ايبتوظاث نفة نفة

حظ ذا ربة ى لت وربذ الشذ ك.
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.7الخاتمة:
إن ا ان النظذ لنظا ااايبا ايلاع لل اربق ااايبلمك الظ لمك م ب ع ما جا

الف ذ اللشذا ااايبا إال

احلقمقك ال نق اىعظاف ايللتعاة م لمق  ،ايلؤيبةا
بن اللمئك ا زائذربك ال وائ اليت رتض طذربق ظ ال
ا زائذربك اىن م الظ و ذ نظا م لوما مت و ربةاالظ اللى و ق ايلخذجا الظذ ربك الو ت ايلنايب ،
اإلاا ك إىل نظا مذا لك ا،لي ربت ا ى مت للا عاا النظا ذل لنقت اإلجذاءا ايلةاالظة ايللمنك ل مفمك
لم النظا ااايبا ايلاع ،من ج :
ب مك عاا التوظربث
ظ لم النظا ااايبا ايلاع،
 نظربث نظ ايل لوما م اذ
ب اء م الةا قك وجو نظا حمايبا حظربث مت ام ربتم ل إنتاج مانا قا ربذ و ة مقك
مت يب ااايب
الو ت ايلنايب الت لفك ايلقلولك،
 النظا ااايبا ايلاع يبوف ربؤ إىل نةيب نوالمك ايل لومك ايلالمك م ج ك ،عمق النظذة الةائظة للوظمأ
ااايبلمك ا اظم التنظم ي لل ؤيبةك م ج ك ب،ذا حمث ب لوت متث م ظ ايل لوما ؛
اللمئك اال ت ا ربك ،اإلاا ك إىل و ذ
لم ايل اربق ااايبلمك الظ لمك جم والك م ايلقوما
 ربت ل
اإلطا ا ال أء ايل نمك ت لمق ا؛
التوصيات:
ايبتنا ا لل ذاج ك النظذربك للظ ايبك ناء اللى نتائج ،للو ول اللى نظ م لوما
ااايبا ايلاع قظ متت التو مك مبا ربلي:

ت ا ى مت للا

ا ك ايل نميب ت لم  SCFايل اربق الظ لمك، ،ا ك ب لئ
 ويبمع ائذة الت ورب لتش
ايل ونيب ايلةتشا رب لل ؤيبةا اال ت ا ربك؛
 اذ ة ممأ  SCFمع مةتجظا اليت ظ ذ
 ايبك جتا ب ،يا الظ ل ايلتقظمك

النظا

اى ا ميب

ايل اربق ااايبلمك الظ لمك؛

اجملال ااايبا حما لك االيبتفا ة من ا

وربذ اىنظ ك ااايبا

االمك؛
 مظ جةذ الت ا ن يب ايلؤيبةا

ا ام ا ىن م

بن ا ام ميب ايلرت يب بن ربةا وا ش

لق

إثذاء اللوث ال ل ي مةا ك ناء مؤيبةا  ،الظ ايبتخظا يبمايبك االن واء االن زال اللى اام اخلا جي،
االتلا ايلرت يب اللى بهن ،الء اللى ايلؤيبةك.
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.8قائمة المراجع:
1مذمي مذا  " ،أهمية نظم المعلومات اإلدارية كأداة للتحليل البيئي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية" ،يبالك
ا ة ماجةتق ،خت ت ا ت ا ةمق ايلؤيبةا ال عقة ايلتويب ا  ،جام ك يب مأ ا زائذ ،9101 ،ص.0
مقظمك لنم

 2حم ظ ال واب "،تقنية تحليل المعلومات" ،مشذ ع حبث لنم

جاك ايلاجمةاتق  ،MBAخت ات إ ا ة بال اال ،اى ا ماك ال ذ ماك

اليرب انمك للت لم ال اع ،ربناربذ ،9109 ،ص.90
3

ا ،ااذ ف جلملااك "،دور المعلومااات الماليااة فااي تقياايم األداء المااالي للمؤسسااة واتخااا القاارارات" ،يبااالك مقظمااك لنما

ااة

ماجةتق ،خت ت مالمك ايلؤيبةك ،جام ك ومذ اس ا زائذ ،9112 ،ص.92

4مذمي مذا " ،مرجع سبق كره" ،ص.01
5

،ذ ف جلملك" ،"،مرجع سبق كره" ،ص.10

 6إ مون طا ق إ مون ج  "،مدى فاعلياة نظام المعلوماات المحاسابية فاي المصاارف التجارياة" ،يباالك مقظماك يلت للاا احل اول
اللى جك ايلاجمةتق
7

ااايبلك ،جام ك ذق اى يب  ،بربا  ،9101ص.02

،ذ ف جلملك" ،"،مرجع سبق كره" ،ص.10

 8مة و

ايبي "،مكانة النظام المحاسبي المالي الجزائري في ظل المعايير الدولية المحاسبية" ،مقال مبلتقى طين نت النوان

(مقا نك النظا ااايبا ايلاع ايل اربق الظ لمك لل وايبلك) ،9109 ،ص.09
 9ا ذربظة الذمسمك للج و ربك ا زائذربك الظ قذاطمك الش لمك ،القانون  00-12ايلتظ
ص.1

النظا ااايبا ايلاع ،ال ظ  ،21ايلا ة ،16

 10لزالا حم اظ يبااامي "،التحلياال المااالي للقااوائم الماليااة وفااق النظااام المحاساابي المااالي" ،مااا ذة مقظمااك يلت للااا احل ااول اللااى
ا ة ايلاجمةتق ،خت ت إ ا ة مالمك ،جام ك ةن منك،
 11مةا و

ك  ،9109_9100ص.96

ايبااي "،مكانااة النظااام المحاساابي المااالي الجزائااري فااي ظاال المعااايير الدوليااة المحاساابية" ،مقااال مبلتقااى طااين ناات

النوان (مقا نك النظا ااايبا ايلاع ايل اربق الظ لمك لل وايبلك) ،9109 ،ص.09
12

SALAH ABCI, Un Manque De Préparation Au Nouveau Système Comptable, El Watan
Economie, Algérie, du 15 au 21 Janvier 2008, P3 .

 13امساالم منا ذربك "،دور نظام المعلومات اإلدارية في الرفع من فعالية عملية اتخا القرارات اإلدارية" ،ما ذة مقظمك يلت للا
احل ول اللى

ا ة ايلاجمةتق ،خت ت إ ا ة اىال ال ،جام ك ايلةملك ،9111 ،،ص.21

 14مذمي مذا " ،مرجع سبق كره" ،ص.01

 15امساالم منا ذربك  "،مرجع سبق كره" ،ص.21

 16ملم ك زمم  "،دور النظام المحاسبي المالي في دعم الحوكمة في الجزائر" ،مظا،لك

ملتقى طين نوان (حو ك الشذ ا

آلمك للوظ م الفةا ايلاع اإل ا ) ،جام ك حم ظ ،مظذ لة ذة ،9109 ،ص.01

 17ربايبذ ا ق م مع" ،نظم المعلومات المحاسبية" ،م تلك اجملت ع ال ذيب للنشذ التوزربع ،ال ل ك  ،0اى ن ،9112،ص.02

 18إ ذاعم ممظه "،العوامل المؤثرة في نظام المعلومات المحاسبي ودوره في اتخا القارارات االساتراتيجية" ،مقاال مبجلاك جام اك
مش لل لو اال ت ا ربك القانونمك ،اجمللظ  ،92ال ظ اى ل ،9112 ،ص.202

 19ال ارب بحة  "،دور الترويج في تسويق الخدمات الفندقية" ،ما ذة مقظمك يلت للا احل ول اللى

ا ة ايلاجمةتق ،خت ت

ةورب  ،جام ك يب م ظة ا زائذ ،9112 ،،ص.10
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 20ال مااظ ذاحتمااك "،دور نظااام المعلومااات التسااويقية فااي التخطاايط للنشاااط التسااويقي والرقابااة علي ا " ،مااا ذة مقظمااك يلت للااا
احل ول اللى

ا ة ايلاجمةتق ،خت ت اللو التةمق ،جام ك ايلةملك ا زائذ ،9116 ،،ص.12

 21الل ااي ا ا حي ااي الل ااظ الق ااا  "،دور نظااام المعلوم ااات التساااويقية فا ااي الترص ااد البيئا ااي لزي ااادة الق اادرة التنافساااية للمؤسساااات
االقتصادية" ،مظا،لك

ملتقى الظ ع الذا ع نوان (ايلنا ةاك االيبارتا مجما التنا ةامك لل ؤيبةاا ال اناالمك ،اا ج ااع ااذ اا

الظ ل ال ذ مك) ،ص.1

 22مذمي مذا " ،مرجع سبق كره" ،ص.21

و ربك " ،دور نظام معلومات الموارد البشرية في تقييم أداء الموارد البشرية في المؤسسة " ،مقال مبجلاك ( لماك اآل اب
 23زا
ال لو اإلنةانمك االجت االمك) ،ال ظ  ،2جام ك ة ذة ا زائذ ،جوان  ،9101ص.11
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economic openness, political stability and the size of the market. The key findings
of this analysis are summarized as follows:
country infrastructure and accompanying services can significantly influence the
country's attractiveness to FDI. Good infrastructure, particularly in transport and
telecommunications, is often presented as a potential determinant of FDI inflows
(Bouklia and Zatla 2001, Asiedu 2002). Conversely, poorly developed
infrastructure increases the costs of production in the host country and
consequently reduces the profitability of investments.
countries. the MENA region. Political stability provides a favorable environment
for investment. In general, democratic regimes, rules of law and property rights
provide a climate of confidence for foreign investors.
FDI flows in the MENA region. Trade openness increases the productivity of FDI
projects as it facilitates unrestricted access to all types of inputs.
empirical studies have shown that rising incomes have a signal of an increase in
market size and purchasing power. These results are confirmed by numerous
studies (Kravis and Lipsey 1982, Chakrabarti 2001, Alsan et al., 2004).
FDI flows in developing countries. Indeed, high inflation can introduce distortions
in the choice of investment by disadvantaging long-term investments.
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a clear decrease see disappearance of FDI flows to the country with a stagnation of
the stock of FDI since 2012 with 10743 million USD. In addition, the country has
not registered any Greenfield operations since then, which explains the influence
of political and social stability as well as country risk on the decision to locate FDI
abroad. So, we can conclude that political and social stability is a determining
factor for the attractiveness of foreign investors.
• Finally, Turkey is a leading economic power in the Middle East region. She is
the first recipient of FDI in the West Asia region, ahead of the United Arab
Emirates. The government has introduced many legislative reforms to attract
foreign investment. The development of public-private partnerships for major
infrastructure projects, administrative rationalization measures, strengthening of
intellectual property, the end of FDI screening, structural reforms for future EU
membership have improved the influx of FDI. In light of the lessons learned from
the analysis of attractiveness factors, the lack of foreign direct investment in
Algeria can be explained by a fragile economic structure (based exclusively on
hydrocarbons). All these elements represent obstacles and disincentives to the
establishment of foreign firms. Indeed, and unlike its Maghreb neighbours, Algeria
is unable to take advantage of the advantages offered either by its geographical
proximity to Europe or by its energy reserves to attract more foreign capital. The
country continues to accumulate blunders in terms of economic strategy, the 2009
Supplementary Finance Act is another proof of this perplexity of the government.
However, the perception that private operators have of the investment climate in
Algeria remains critical because of the slowing down of the process of
liberalization and decentralization of the economic system, problems of access to
economic land, excessive dependence on the energy sector, the weight of the
informal economy, difficulties in repatriating capital, bureaucracy, the inefficiency
of the judicial system, and delays in infrastructure. Thus, the good performance in
terms of FDI obtained in recent years would be attributable to cyclical causes,
rather than a real policy of investment promotion set up by the Algerian
authorities. The obstacles that characterize the economic system have therefore,
delay the economic development of the country and prevent the effective valuation
of its investment potential. However, despite the restoration of macroeconomic
balances, economic growth remains modest in relation to demographic dynamics
and the unemployment rate. For this purpose, Algeria needs a new structure to
promote the contribution of investments. This structure must be dynamic, highly
visible and must offer services corresponding to the real needs of the investors. In
the light of these considerations, the Algerian Government should accelerate the
reforms and invest much more in the improvement of the business climate. putting
in place a real policy of promoting FDI, in order to benefit from their positive
impact on economic growth, job creation, innovation and technology transfer.
Moreover, it is apparent from the analysis of other countries MENA, the factors
that explain the attractiveness of FDI are: infrastructure endowments, the degree of
( مجلة االقتصاد الدولي والعولمةJIEG)
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population, a strategic geographic location in the northern Gulf with good means
of communication with Saudi Arabia, easy access to other Gulf markets and
operating costs among the most competitive in the region. However, corruption
and government intervention in bidding processes and disputes can be a hindrance
to FDI .
• As for the United Arab Emirates, the political and economic stability of the
country attracting FDI fleeing the revolutions of the "Arab Spring". the United
Arab Emirates are among the most dynamic markets in terms of foreign trade. they
are among the top 16 exporters and top 20 world importers of goods. Benefiting
from political stability in a boiling region, the United Arab Emirates (UAE) has
shown some resilience in the face of declining hydrocarbon prices. In addition, the
country has a strategic geographic position, making the country a potential
platform for outreach throughout the Gulf, Iran, Asia and the Middle East, a strong
and profitable banking sector and favorable regulations for foreign investment,
low-cost foreign labor, very good transport and manufacturing infrastructure
(financed by hydrocarbon revenues) and access to energy at lower cost. However,
the prohibition (outside the free zone) of holding more than 49% of the capital of a
local company for an investor abroad constitutes a major obstacle for the
international investor.
• For Jordan, the attractiveness of the country is mainly based on the quality of
infrastructure, the solidity and dynamism of the banking system, as well as the
economic openness that has allowed the creation of free zones and public-private
partnerships. Nevertheless, problems related to bureaucracy, corruption or
investment protection and its energy dependence on countries in the region are
seen as barriers to FDI.
• Kuwait is also a rich country, a Welfare state almost totally financed by oil
revenues and citizens benefit from a high per capita income. Despite its good
economic and financial health, Kuwait wants to move from a cash economy to a
more open and diversified economy. The authorities are concerned about the
hypertrophy of the public sector, financed by the oil rent, whose limits are already
being felt in terms of job creation and investment.
• Foreign direct investment in Qatar, whose flows have were particularly important
between 2005 and 2010, have played a leading role in the development of the
Qatari economy by allowing the exploitation and development of the country's
important natural resources, and accompanying its policy of economic
diversification. To this end, Qatar's goal is to become a leading country in terms of
business environment and foreign investment. However, Qatar is expected to
remain an attractive country for FDI, particularly because of its political stability
and economic potential. With the completion of major investment projects in
infrastructure (rail transport, port, new cities ...), the preparation of the World Cup
football 2022 and the desire to diversify the Qatari economy by the authorities,
FDI is expected to increase, particularly in non-hydrocarbon sectors.
• After analyzing the state of play of foreign direct investment in Syria in recent
years, particularly with the outbreak of the civil war in March 2011, we can to see
17
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debt. Note that the rate of economic growth is, among the significant variables, the
one that has the highest s weight on foreign direct investment received by Egypt.
In addition, Egypt is a leading economic and political power in the Middle East.
Due to its large population (89 million inhabitants in 2016), its influence on the
Arab countries, its geographical position (Suez Canal), Egypt plays a strategic role
in the Middle East region. In addition, Western countries (first the United States,
then Europe) provide substantial political and financial assistance. The Egyptian
economic growth rate offers foreign investors a guarantee of profitability and
viability for their investments. Thus, the higher the rate of growth in the country,
the more international donors are expected to invest their capital in this country .
• For Morocco, the country retains a special place in the ranking of volumes
foreign direct investment (FDI) flows in North African countries. In 2015, the
country recorded an inflow of $ 3.162 billion in foreign direct investment. It is
ahead of Tunisia and Algeria and accounts for nearly a quarter of total North
African FDI. It should be noted that the main arguments that pushed the authorities
to become open to foreign investment are:

ows to offer
consumers better and cheaper quality products ;
managerial know-how.
• For Tunisia, foreign direct investment account for 10% of productive
investments, generate one third of exports and more than 15% of total
employment. In addition, Tunisia is one of the top 11 destinations for FDI inflows
into Africa. After their downturn in recent years as a result of the global recession,
the socio-political revolution that has erupted in the country and the crisis in the
euro zone, FDI has rebounded. However, the government hopes for the resumption
of foreign investment with the promulgation of the new Investment Code and the
tax decisions it contains.
• According to the analysis of the attractiveness of FDI in Saudi Arabia, we can
see that the climate for foreign investment in the kingdom has improved
significantly. The country offers several opportunities for foreign investors such as
economic stability, the important local market and high purchasing power (with a
population exceeding 27 million), strong infrastructure, a well-regulated banking
system. However, although the country has introduced reforms to encourage
foreign investment, the legal framework for resolving trade disputes is sometimes
considered inadequate. There is also a lack of transparency in the enforcement of
intellectual property legislation and the government imposes quotas on Saudi
employees in companies.
• Bahrain, on the other hand, is characterized by an open economic and regulatory
environment and attractive for foreign capital. It benefits from the most
accommodating tax regulations in the Gulf, a highly educated and skilled
( مجلة االقتصاد الدولي والعولمةJIEG)
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inflation and the deepening of inflation. In addition, this situation also affected
tourism and other economic activities in the MENA region, whose growth rate fell
sharply to 1.7% in 2011 compared with 3, 6% in 2010.In fact, the continuing
unrest in several countries affected by the Arab Spring has had a real impact on
growth but also on FDI in MENA. According to the report of the ban than global
(2014), economic growth in 2013 will be 2.8%, which is half the rate of 5.6% in
2012. FDI in the region has fallen by 50% since 2008 , reaching its lowest
historical level (-1% of GDP) in 2015. Regulatory and administrative barriers are
an important deterrent. The instability and insecurity that prevails in the region
also present on FDI, as well as on tourism, which shows a sharp decline in Tunisia
and Egypt. Trade between the region countries are rare and represent only 10% of
total trade in the region (Picture N ° 01)
Picture N ° 01: Decline of foreign direct investment in the MENA
region (FDI inflows as% of GDP)

As in 2015, the region's budget deficit remains unchanged at 9.1% of GDP in
2016. However, the three sub-groups of countries (GCC states, oil-exporting
developing countries and oil importers) will continue to record large deficits in
2016. In oil-exporting countries, growth will remain sluggish, led by the sharp
slowdown in the GCC states, which should see their growth fall to 1.8%, or two
times lower than in 2015. The persistent weakness of oil prices requires
Governments to take austerity measures, which translate into lower spending
especially investment, as is the case in Algeria.In Algeria and Oman, the growth
rate would be 3.7% in 2016 compared to 5% and 7% respectively in 2015.The
economic activity of oil-exporting developing countries in the MENA is doubly
affected by the collapse of oil prices and civil wars.For oil-importing developing
countries the results remain poor as they have been hit hard by terrorist attacks, the
contagion of regional conflicts and a slowdown in financial flows from the Gulf
countries. Overall, their growth fell to 2.6% in 2016, before rebounding somewhat,
to 3.5% on average.
• For Egypt, the significant variables are: the economic growth rate, the Gross
Domestic Product, the annual change in the exchange rate and finally, the value of
the national stock of foreign exchange reserves relative to the stock of external
15

Journal of International Economy and Globalization (JIEG)

The Attractiveness Of Foreign Direct Investment
In The Middle East and North Africa (MENA)

PP: 01-20

countries, since Commit to a rules-based framework that promotes foreign trade
and international investment.
5.2 The FDI in the MENA region:
Over the last 20 years, foreign direct investment has grown dramatically and
unprecedented in the past decade. The growing integration of national economies
into the world economy, the process of economic liberalization in several
countries, particularly developing countries, and international competition. To this
end, the developing countries are recording in their national territory of FDI inflow
increasingly important. In fact, foreign investment favours in one way or another to
the creation of a climate of favourable for investment, especially in terms of
competitiveness and complementarily. This element therefore represents a key
factor for the economic progress of the MENA countries. In fact, FDI has had a
growing trend over time. This trend can be explained by the large-scale
privatization programs that have been put in place by these countries in recent
decades. However, the various reforms implemented in this framework have led to
a considerable improvement of the business climate and consequently increase FDI
inflows to the MENA region. The liberalization of FDI policies has continued.
Among the measures that have been taken, we can mention the lowering of the tax
on foreign companies, the privatization of state-owned enterprises, the
liberalization of the exchange rate regime, the improvement of investor access. In
this context, the region has signed 15 new agreements two new bilateral
investment treaties and 12 new double taxation treaties in 2008.Furthermore, free
trade agreements with investment provisions have been concluded between Turkey
and Chile and between GCC and Singapore. This improvement is largely due to
investments made in the oil and gas industries in Algeria and the Gulf GCC
countries, agriculture, industry and tourism in Morocco, Tunisia and Turkey.
Nevertheless, the evolution of the economies of the region in the attractiveness of
foreign capital remains very low compared to its potential and its performance
superior to other countries. We can also observe that the economies of the region
record a low rate of FDI flows compared to the rest of the world. This low rate is
mainly linked to the existence of several economic obstacles. We can also note that
Algeria has the lowest rate in the attractiveness of FDI during this period. This low
rate is linked to the crisis period. The political and social instability experienced by
the country during the 1990s in the 1990s, as well as certain economic and
financial obstacles. However, FDI in the MENA region fell by 16% in 2011. This
decline in FDI flows is the result not only of the risks caused by the political
upheavals experienced by several countries in this region, but also the slowdown
economic crisis and the financial crisis that has affected a large part of the OECD
countries. According to the report of the Multilateral Investment Guarantee
Agency (MIGA) subsidiary of the World Bank (2011), the negative effect of the
political turmoil on foreign investment in several MENA countries, the investor's
attitude towards This is due in large part to the political instability that is
intensifying and not prolonged, and to the risks of insolvency of the country, rising
( مجلة االقتصاد الدولي والعولمةJIEG)
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Israel and the Palestinian territories. In addition, we have the Gulf region which is
composed of Five members of the Gulf Cooperation Council or GCC (Bahrain,
Kuwait, Oman, Saudi Arabia and United Arab Emirates)
Table N ° 02: Some economic indicators on MENA countries in 2016
Country

POP
M

PIB
USD

PIB
USD

OPEP

OMC

Algeria
Bahrain

40,4
1,38

214
35

4,34
23,89

Yes
No

Egypt.

92

331

3,30

No

Jordan

9,53

37,62

5,60

No

Koweït

4,1

121

29,98

No

Morocco

35,28

97,1

3,07

No

Oman

4,3

77,8

15,67

No

Saudi
Arabia
Syria
EAU

31,05

753

20,13

Yes

17,18
9,86

22,41
356

2,80
35,39

No
Yes

Tunisia

11,3

43,02

3,98

No

Turkey

79,81

734

9,29

No

Israel/Pale
stine
Yemen

8,58
4,6
26,8

299,1
12,54
39,1

35,70
26,61
1,23

No

Iraq
Qatar

38,14
2,67

169,5
192

5,82
78,82

Yes
Yes

No
In
1995
In
1995
In
2000
In
1995
In
1995
In
2000
In
2005
No
In
1996
In
1995
In
1995
In
1995
In
2000
No
In
1996
No
No

No

Libya
6,43
43,5
4,75
Yes
Iran
80,67
87,1
5,04
Yes
Source: personal development through IMF / World economic outlook database data, 2016.

From the table above, we can see that the three economies (Saudi Arabia, UAE
and Algeria) in terms of overall GDP in the region are all members of OPEC
(Organization of Petroleum Exporting Countries) .Egypt is the most populous
country with 92 million inhabitants in 2016, and that has relatively low levels of
per capita income. In contrast, the Gulf countries (Bahrain, Kuwait and the KAUs)
have the highest levels of per capita income despite their small acreage .Among the
countries, there are 11 countries that are already members of the WTO. Other
countries such as Algeria, Syria, Iraq, Libya and Iran are still negotiating their
membership of this organization. WTO membership is very important for these
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Yemen has wiped out several years of development. Meanwhile, in Gaza, repeated
blockades and escalations of violence are cutting gross domestic product by 40 per
cent and creating record unemployment rates worldwide. Relatively stable oilexporting countries, ie Algeria, Iran and the Gulf Cooperation Council (GCC)
states, are facing declining oil prices, chronic unemployment young people and the
lack of economic diversification. However, political developments in Tunisia,
Morocco and Jordan are signs that citizens are taking an increasingly active role in
policy development. In order to study the determinants of the attractiveness of FDI
in the MENA region, it is first necessary to give an overview of the economic
environment of the countries studied. Indeed, the surveys of UNCTAD (1997) and
the Economic Forum Davos (2002), the general economic environment of the host
country as a very influential variable on the location choice of foreign investors.
To this end, we will try to make an analysis on the economic environment of the
MENA countries.
5.1. Description of the region Middle East and North Africa (MENA): MENA
is the acronym for Middle East and North Africa, grouping the countries of the
Middle East and North Africa. It refers to a large region, ranging from Morocco in
north-west Africa to Iran in south-west Asia, which includes Algeria, Bahrain,
Djibouti, Egypt, Saudi Arabia and UAE. United Arab Emirates, Iran, Iraq, Israel,
Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Malta, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Syria,
Tunisia, Turkey and Yemen.The MENA includes several countries that have vast
oil and gas reserves natural resources essential to the maintenance of global
economic activities. It holds 60% of the world's oil reserves and 45% of the world's
natural gas reserves. In addition, the MENA region is an economic region that
arbitrates 424 million inhabitants, 85% of whom live in middle income (Morocco,
Jordan, Tunisia, Oman, Algeria, Yemen, Egypt and Syria), 8% in high-income
countries ( Qatar, Bahrain, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Kuwait, Libya and
Israel) and 7% in low-income countries. MENA is a region of great economic
diversity which include both rich Gulf oil economies and resource-poor countries
in relation to their populations such as: Egypt, Morocco and Yemen.During recent
years, the economic prosperity of the region has been influenced by several factors,
such as the political and social instabilities in some countries as a result of the
Arab Spring, lower oil prices and the legacy of politics and economic structures.In
fact, at the outbreak of the Arab Spring, the region had a number of strengths: A
young population, a strong resource base and resilience to economic shocks that
allowed it to overcome the 2008 international financial crisis. The region is thus
characterized by a cultural diversity as it brings together countries from several
regions. , ranging geographically from Morocco to the western spawn of North
Africa to Iran in the Persian Gulf, poor s to the rich, stable to unstable and small
and large. This allowed us to break it down into several regions. The three North
African states of the West namely: Morocco, Algeria and Tunisia constitute the
Maghreb region. Let us add Egypt they constitute North Africa. The region of the
rising consists of Syria and Jordan. The levant is also generally meant to include
( مجلة االقتصاد الدولي والعولمةJIEG)
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such us Morocco and Tunisia, Algeria is still lagging behind. As a summary, we
can say that the gap between the potential of Algeria and received FDI shows the
failure of the policy of attractiveness conducted so far with fervour. However, the
return of major balances does not seem to have a real impact on the attractiveness
of the Algeria site. After having entered a stage of passive attractiveness, the
country devotes itself to that of active attractiveness, which by definition is meant
to be aggressive. However, the initiatives undertaken do not observe satisfactory
results, given the investment opportunities. The potentials of the country are not
revealed and investors are not targeted. The approach of the confrontation of the
offer of territory with the demand of the firms is not undertaken. In addition, the
diversification of sectors of activities, so desired, has begun to be perceptible, but
remains negligible. Despite an irrevocable will for a policy of openness and
liberalization, the quality of institutions does not allow to present the real benefits
of localization. The validations applied in this chapter have reinforced the
theoretical intuitions that guided this thesis. Moreover, Algeria's commitment to
the market economy has been accompanied by the establishment of a regulation
guaranteeing the free enterprise and the disengagement of the State from the
economic sphere. However, the country attracts only a limited number of foreign
investors and cannot take advantage of its proximity to Europe and its resources.
On the other hand, the business climate suffocates businesses. They face
bureaucracy, corruption, the informal sector and lack of access to information. In
addition, investors complain about the lack of qualification of the workforce and
the difficult access to financing. These are all elements that make Algeria a poor
country for foreign direct investors. In addition, the difficulties in creating a
favourable climate for foreign investment in particular and business in general in
Algeria, are less attributable to the lack of financial means than attitudes,
behaviours and practices that undermine the good functioning of state institutions.
In order to eliminate these, or at least to reduce them, the public authorities must
take care to fight against rent seeking, establish credibility and maintain the
momentum of reforms. It must also diversify the structure of its economy,
strengthen its infrastructure and improve the investment climate before granting
incentives that only absorb capital that could have been used to enhance structural
attractiveness. Algeria continues to activate to strengthen its economic presence at
the regional level, to consolidate and intensify cooperation and diversify trade with
all countries of the African continent and MENA. After conducting an analysis on
the attractiveness of Algeria, it seems interesting to place the country in a context
of comparison with other more attractive countries.
5. The attractiveness of FDI in the Middle East and North Africa (MENA)
The Middle East and North Africa region is currently the scene of very serious
unrest. Syria, Iraq, Libya and Yemen are plunged into civil wars to which people
pay a heavy price, not to mention the incalculable damage to infrastructure. Fifteen
million people had to flee their homelands, often to reach fragile countries or in
difficult economic situations, such as Jordan, Lebanon, Djibouti and Tunisia,
causing the worst refugee crisis since the Second World War. The conflict in
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at the end of 2010 and 26.2 billion USD in 2015.Or, the outward FDI stock was 1.8
billion d USD at the end of 2015 compared with 1.5 billion USD in 2010, mainly
representing Sonatrach Group's investments abroad. 2015 was a year, however, a
decline in terms of foreign investment flows to Algeria at -587 million against $
1.5 billion in 2014, according to the same figures. ts have risen to 103 million
dollars in 2015 against -18 million dollars in 2014. The authorities are trying to
improve the business climate, which remains perfectible. Algeria was ranked 156th
out of 190 countries in the World Bank's Doing Business 2017 ranking, a gain of
seven places from the previous ranking. In July 2016, the government adopted a
new law on investment promotion, which includes prioritizing benefits according
to the strategic importance of the sectors concerned. In addition, the government is
engaged in economic liberalization and seeking foreign investment in sectors such
as infrastructure, telecommunications, energy and water. In 2016, Algeria has
concluded several major investment agreements with Saudi Arabia and the United
Arab Emirates. The development of the remaining hydrocarbon deposits will
require substantial FDI flows in the coming years. In addition, the construction of a
steel complex began in 2015, with Qatar holding 49% of the project capital
estimated at EUR 2.3 billion. Analysis of factors of attractiveness of FDI in
Algeria: Indeed, Algeria presents interesting opportunities for foreign investors,
especially compared to reforms initiated from the year 2000 to encourage all forms
of private investment. These assets have made it possible to attract FDI flows in
sectors that are increasingly diversified and in constant progression. In a few years,
the Algeria site managed to welcome companies that had deserted it for more than
a decade. It should be remembered that the policy of passive attractiveness tends to
harmonize the offer of characteristic of the national territories, by establishing a
favourable business climate for investment, and ensuring a sound macroeconomic
environment and basic infrastructure. Nevertheless, the attractiveness policy
pursued until then was passive. It regrouped all the measures intended to facilitate
the establishment and the exercise of the activity of the firms on the territory.
These measures are linked both to the attractiveness policy and to the objectives of
the general economic policy. It reveals macroeconomic fundamentals (interest
rates, inflation, exchange rate), regulatory instruments (relaxation of FDI, labour
regulation, environmental regulation, etc.), and government actions in terms of
infrastructure and public service provision, or financial and fiscal incentives.
Overall, these are measures in relation to the economic policy of the country in
question. In this context, Algeria meets more or less the necessary conditions that
the foreign investor seeks to establish itself. In fact, it enjoys a strategic
geographical position for the development of its investment potential, especially
for export-oriented foreign investment, with an estimated domestic market size of
40.4 million, wealth important natural resources (Gas, oil ...) and other nonnegligible mineral resources that remain little exploited, an abundance of human
resources and an improved security situation. However, despite the reforms
undertaken by the Algerian government, and compared to its Maghreb neighbours,
( مجلة االقتصاد الدولي والعولمةJIEG)
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FDI will be the preferred solution to a whole set of problems in the Algerian
economy. For this purpose, and starting from the law 90-10, Algeria began to
lighten the procedures relating to the installation of the foreign investors. Thus, a
new policy of openness is gradually establishing.3.1.3 more liberal framework for
FDI since the beginning of the 2000s: Beyond the implementation of the measures
taken in the framework of the reforms, the challenge for Algeria is the mutation of
the development model followed until then. In this context, the reforms undertaken
by the Algerian government aimed to initiate the movement towards a market
economy, open to international trade and driven by the private sector. In addition,
the "second generation" reforms have strongly favoured trade liberalization.
Indeed, in its process of transition from a centralized economy to a market
economy triggered in the late 1988s, the Algerian government imposed policy
structural reforms. The latter has helped increase FDI flows to Algeria.
Nevertheless, the results recorded in this area remain above the investment
potential of the country. The novelty brought by the ordinance N ° 09-01 of July
22, 2009 In order to adapt to the new economic changes and existing investors and
potential, the Algerian authorities have implemented a new ordinance amending
and supplementing that of 2001 (as amended and supplemented). Ordinance No.
09-01 of 22 July 2009 on the Supplementary Finance Act for 2009 amending and
supplementing Ordinance No. 01-03 of 20 August 2001 on the development of
investment, introduced a series of new measures. The latter are of an
organizational (regulatory) or fiscal nature. From these new provisions, we can
cite:
f foreign companies must:

4.2. Evolution of FDI Flows in Algeria
Table 1: Foreign Direct Investment Flows in Algeria (2013-2015)
Investissement Direct Etranger
2013
2014
2015
Flux d'IDE
USD)

entrants (millions 1.693

Stocks d'IDE (millions USD)

1.507

25.313 26.820

Nombre
d'investissements 16
Greenfield
IDE entrants (en % de la FBCF) 2,4

-587
26.232

13

13

1,9

-1,2

Stock d'IDE (en % du PIB)
12,1
12,6
15,2
Source: UNCTAD (2015), report on world investment, P.21.
According to the The table above, we can see that the stock of foreign direct
investment (FDI) in Algeria has increased to 26.2 billion at the end of 2015
compared to US $ 19.5 billion at the end of 2010. The stock of inward FDI, which
represents the total foreign direct investment captured by Algeria, has increased
significantly in 15 years, from US $ 3.3 billion to end of 2000 at 19.5 billion USD
9

Journal of International Economy and Globalization (JIEG)

The Attractiveness Of Foreign Direct Investment
In The Middle East and North Africa (MENA)

PP: 01-20

4. THE ATTRACTIVENESS OF FDI IN ALGERIA:
Like other developing countries, Algeria sought the day after its independence
to interest foreign capital to invest directly to participate in its national
economic and social development. Objective reasons related to both
geographical considerations and the historical stages and appearance that it has
experienced, the Algerian economy has been integrated into the process of
globalization, and its development policies implemented by the government are,
consequently, the reflection of this integration. To this end, the country has
embarked on a policy of structural reforms that has allowed the restoration of
macroeconomic equilibrium and improved performance in terms of growth in
order to realize the paramount importance of its openness to foreign investors,
which remains insignificant (excluding hydrocarbons) .3.1 Institutional and
economic orientation in Algeria: Indeed, the Algerian model of development is
based essentially on the valorization of hydrocarbons, the "industrializing
industries", and the sacrifice of agriculture. Independent Algeria , adopts an
economic dirigisme that only benefits the energy branch (Bouhou, 2009) .The
centralized state development experienced by Algeria after its independence is
based on the construction of "industrializing industries" which meant that
priority was to develop the industry upstream, which was then used as a the
development of multitudes of light industries downstream (Hafsi, 2010). Since
independence, Algeria has undergone profound economic changes. It has
therefore launched major economic projects that have enabled the establishment
of a dense industrial base, which has allowed it to take advantage of the oil rent,
much of which has been reinvested in economic development projects. 19601970, the Algerian economy rested essent in agriculture where the country
enjoyed not only food self-sufficiency, but also exports of large quantities of
wine and citrus.Since then, Algeria has extraction and processing of gas and oil.
Indeed, the analysis of the evolution of the behavior of Algeria vis-à-vis the
foreign direct investments makes it possible to distinguish the passage from a
restrictive policy to a liberal policy. In this respect, we can determine two main
onalization operations, and
which was characterized by the impossibility for a foreign operator to invest in
Algeria. The second, as for it, began following the law 90-10 on money and
credit, which was characterized by the opening of the Algerian economy to
foreign investors.
4.1.Algeria's restrictive policy towards FDI:
After independence, Algeria proceeded directly to the nationalization of natural
resources. In 1970, the President of the Republic announced the nationalization of
hydrocarbons. With this process, SONATRACH has become the only mistress of
all operations. However, this nationalization generates a massive departure of
foreign companies. To remedy this, the Algerian State proceeded to the
development of the formula of the mixed companies, by the adoption of the law N
° 82-13, in 1982. 3.1.2 The graduated opening policy: Gradually, the opening to
( مجلة االقتصاد الدولي والعولمةJIEG)
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on the determinants of FDI. He therefore conceptualized a paradigm called "the
OLI paradigm" which relies on three advantages to have a unified framework of
determinants: O "Ownerships advantages": the possession of particular
advantages in the context of imperfect competition, "Lease advantages": the
comparative advantages of the host country according to firms' strategies,
"Internationalization advantages": the internationalization of transaction costs.
starting point of theoretical analyzes of strategic investment and the new theory
of international trade (NTCI). Indeed, the endowments in factors of production
play on the costs of production. Differences in natural resources, factor
endowments and labor skills are decisive factors in the choice of location of
multinational firms (Helpman (1984), Wheeler and Mody (1992).) Another
factor concerns macroeconomic stability. is considered a crucial element that
has a decisive impact on the location of FDI. It reflects a business friendly
environment. For this purpose, Basiu and Srinivasan (2002) emphasize the
decisive aspect for investors of an environment conducive to investment that
limits risks and increases profitability through the macroeconomic stability of
the country.Frood and Stein (1991); Strevens (1998); Klein and Rosengren
(1994); Lim (2001) and Bloningen (2005) confirm the importance of
macroeconomic stability, especially the stability of exchange rates. There is
also another dimension related to the business climate or country risk which
concerns the rate of inflation. Inflation, debt and the reduction of deficits can
have a negative impact on the decision of implantation. Shneider and Frey
(1985) show that high balance of payments deficits negatively affect FDI flows.
Apergis and Katrakilidis (1998) find the same result for inflation. In terms of
trade openness, it is difficult to establish a direct relationship with the foreign
investor. In fact, it persists on settlement decisions in an indirect way. On the
one hand, when trade and FDI are substitutable for supplying the foreign
market, having higher tariff protections will boost FDI inflows. On the other
hand, tariff protections are an obstacle when flows of goods and capital are
complementary.3 Other factors such as GDP growth, interest rate, degree of
openness and other control variables the expected signs in the regressions.
Other works stress the important role of human capital in setting up firms
(Lucas, 1988). Borensztein and Al (1998) explain that the impact of FDI is
based on the host country's stock of human capital. The low labor cost sought to
minimize production costs represents a "comparative advantage" for developing
countries. It should be noted that other factors of a historical and cultural nature
such as language or former settlements affect the location decision of firms.
Overall, the size of the market, the quality of infrastructure, political and
economic stability, and the free zones are decisive factors for the attractiveness
of FDI. However, other factors related to the business climate, tax incentives,
labor costs and the degree of economic openness are mixed.
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place by the State (investment code, financial law, legal and tax treatment of FDI,
existing infrastructure in the host country, etc.) with the aim of further attracting
foreign investors. The decision to locate abroad deserves a review of FDI location
determinants. The determination of a strategic choice requires an in-depth study of
the implementation objectives, delineating the contextual specificities and the risks
related to the environment of the host country. In this context, many authors
questioned the factors likely to favour the attractiveness of the country. The
economists (Lipsy 1999, Truman and Emmert 1999, Love and Lage-Hidalgo 2000,
Charkarbarti 2001, Obwona 2001) argue that the most significant determinants of
By the way, Helpman (2006) brings together a new generation of theoretical works
to better understand the phenomenon of IDE, taking into account the choice of
organization of the FMNs. characteristics of the sectors and contracts in particular
in response to opportunities and the institutional quality offered by the host
country. However, to justify the flows FDI in a country, Alaya and Al (2007)
propose to take into account various elements:
• Industrial (transport costs, implementation costs, production costs, technological
advantages, agglomeration of activity, etc.);
• Commercial (size of the market, proximity to demand, barriers to trade, etc.)
• Institutional (tax or commercial policy, legislative provisions on repatriation of
capital or capital movement, country risk , belonging to a regional integration zone,
etc.). In addition, a number of economic policy measures may be recommended to
optimize the amount of inward FDI:
i. Establish and maintain legal and regulatory systems for the protection of
property rights create regulatory rules for transparent market protection and
minimize burdens and other negative consequences of regulation.
ii. Implement macroeconomic policies that promote economic growth and
reduce inflation.
iii. Invest in transport and communication infrastructure to reduce the cost of
coordinating and managing international business transactions.
iv. Invest in the education system and continuing education programs to
improve the quality of the available workforce.
v. Put a tax incentive system in favour of foreign investors, such as reducing
the tax rate on corporate profits or using any other measure likely to provide a
tax advantage to the investor.
vi. Reduce the regulatory burden for foreign investors.
vii. Actively promote the image of the country to potential investors by
creating investment promotion agencies.
In fact, the empirical and theoretical literature on the determinants of FDI
suggests several clues. In this context, a very broad consensus is emerging
through studies of the determinants of FDI to explain the different arguments of
the attractiveness of countries in terms of FDI. The first attempt is related to
Dunning (1973) who developed by the following (1980) an explanatory theory
( مجلة االقتصاد الدولي والعولمةJIEG)
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long-term relationship between the direct investor and the enterprise and the fact
that the investor can exert a strong influence on the management of the enterprise
benefiting from the direct investment. It is not necessary that the foreign investor
has absolute control: the criterion applied is participation equal to 10% of the
voting rights ". This definition shows that foreign investment is characterized by
the contribution of the foreign firm to decision-making in the local firm. In other
words, FDI is an investment that involves a long-term relationship, resulting in the
acquisition by a non-resident enterprise of the capital of a resident enterprise for
the purpose of controlling not only capital but also capital. Also the management
and production activity of the firm of the host country .From previous definitions,
we hold that a Foreign Direct Investment refers to the acquisition by an investor, of
a lasting interest in the management of an entity (active, business) resident in an
economy other than his own. The notion of "sustainable interest" implies, on the
one hand, the desire to exercise a significant influence on the management of this
entity and, on the other hand, the intention to hold the entity (assets, companies) to
medium / long term. Having a "lasting interest" in an entity abroad means:
• First, the desire to exercise significant influence over the management of that
entity
• Then, the intention to hold the entity (active, corporate ) in the medium / long
term.
3. Overview of the FDI determinants of attractiveness "Literature Review":
The concept of the attractiveness of the territories generally indicates the capacity
of the latter to attract both domestic and foreign companies. This concept can be
approached under several aspects: measuring the capacity of attraction of the
different economies, study of the theoretical or empirical determinants. For this
purpose, the question of attractiveness is due to the intensive evolution of the
territorial policies, which have become very away from the traditional logic of
regional planning by putting countries in competition. But before addressing the
policy of attractiveness, we must first put the light on the notion of attractiveness.
3.1. Definition of attractiveness:
Attractiveness is a concept used in the speeches of policy makers, and is a very
important element for theoretical studies. According to Marivaux, this concept is
the subject of several general and implicit definitions of attractiveness, but no
precise definition shared by all. For Hatem, it is a term of use relatively recent,
with a rather vague meaning and giving rise to a great diversity of interpretation.
Cœuré and Rebaud (2002) define attractiveness as "the capacity of a country to
attract and retain businesses". For Mouriaux (2004): "the attractiveness of a
territory is the ability to attract and retain high content activities in highly qualified
work". He considers that the concept of attractiveness is adapted to assess the
situation of an economy in a complex context characterized by a high mobility of
goods, people and capital. We can therefore say that attractiveness is the capacity
of a country, for a given period, to attract various economic activities and mobile
factors of production (enterprise, capital, skilled workers, etc.). In other words, it is
the reflection of the performance of a territory or still all the mechanisms put in
5
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countries. Comparisons with similar economies or direct competitors are good
indicators for measuring attractiveness performance.
To do this, we chose countries in the MENA region. In this context, we will
analyze, the attractiveness of other countries in the Middle East and North Africa
(MENA) region.
We focused our analysis on the issue of the attractiveness of foreign direct
investment. It is a question of analyzing the determinants and the FDI policy in the
Algerian model then comparing it to the other MENA countries. Also, we try to
answer a number of questions:
1. How can we explain the deficit in FDI attraction in Algeria? Is the business
climate today conducive to investment?
2. What are the determinants of FDI flows in the MENA region?
3. What explains the limited attractiveness of FDI in MENA countries?
4. What are the reasons for the lack of interest from foreign investors for MENA
countries?
5. How do these countries intend to remove the obstacles so that they are more
attractive?
2. Definition of Foreign Direct Investment (FDI):
The international trade theories as well as industrial organizations have focused
on defining, understanding and analyzing the determinants and effects of FDI.
These analyzes are carried out both at home and abroad Country of origin at the
host country level in order to better understand this phenomenon. For this purpose,
some theories have included FDI as a manifestation of the free movement of
capital, others as a strategy of investment. In addition, the capitalist view supports
the idea that FDI is a driving force for development, while Marxist theories
describe it as a cause of marginalization of poor countries. However, the IDE is a
highly evolutionary notion. Its definition differs according to the nature of the
source that appreciates it. Foreign direct investment has long been the subject of
several studies by international institutions and specialized agencies, which have
given different definitions to this phenomenon. The International Monetary Fund
(IMF) (1993) also defines Foreign Direct Investment (FDI) as: "various financial
operations intended to influence the operation and management of companies
located in a country different from that of the parent company. If one refers to this
IMF definition, there is direct investment (DDI) when a non-resident entity takes a
lasting interest in a resident enterprise. This implies the existence of a long-term
relationship between the direct investor and the investee as well as a significant
degree of influence (or the ability to exercise it) of the investor in the management
of the investor". For its part, the OECD (1996) defines foreign direct investment
as" an activity by which a resident investor in a country obtains a lasting interest
and a significant influence in the management of a resident entity in an other
country. This may involve creating an entirely new business (creative investment)
or, more generally, changing the ownership status of existing businesses (through
mergers and acquisitions). The notion of lasting interest implies the existence of a
( مجلة االقتصاد الدولي والعولمةJIEG)
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1.Introduction :
The Economic activity around the world has witnessed major events in recent
years that have revolutionized the world and have generated unprecedented interest
in international activities through a process of globalization and inherent
innovation. It has as direct impact, the creation of new economic branches and the
intensification of competition between them.
Indeed, globalization and the internationalization of trade have created a dynamic
process in which foreign direct investment occupies a central place. In search of
ways to exploit the opportunities provided by the global market, companies are
increasingly geared towards strategies and approaches that transcend borders.
The main actors in this process are the multinational firms, whose strategies and
organizational structures have changed with the exacerbation of competition in the
international market.
In addition, FDI was perceived with great distrust and considered a threat to
national sovereignty, but the advent of globalization and the liberalization of
international trade have shifted the stakes of countries towards FDI, especially for
developing countries.
However, the contribution of foreign locations to economic growth has pushed
governments in several developing countries to implement policies of active
attractiveness in order to attract foreign capital. Moreover, beyond its strictly
economic benefits, foreign direct investment can help improve environmental and
social conditions in host countries.
All these benefits have made policies of attractiveness the main substance of the
economic policies of the countries in the world.
Whether developed or developing countries are gradually moving away from their
hostile and restrictive policies towards multinationals to focus on creating an
attractive environment for foreign investors. In this context, the determination of
FDI attractiveness factors has become an important focus of the economic
literature. To this end, empirical studies have focused on examining the economic,
institutional and social variables that explain the location of FDI.
As a result, a new form of competition has emerged, first between regions, then
between countries, in order to accommodate foreign investment. This explains the
spectacular growth experienced by foreign direct investment in recent decades.
Through this research, we tried to empirically evaluate the determinants of
attractiveness of FDI by making a comparative analysis between Algeria and the
MENA countries in order to evaluate the policy of attractiveness of the countries in
the matter and to diagnose the sources of blockage and dysfunction of the latter,
and then try to propose economic policy measures likely to improve the
attractiveness of the country's economic environment.
In fact, in a perpetual movement that characterizes the national and international
economic environment, comparisons are even more necessary between countries of
the same region or at comparable levels of performance. By situating Algeria in a
regional context (the Maghreb), it is interesting to add other countries, either that
have already proved their worth in terms of attractiveness, or even rentier
3
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الملخص
االستثمار األجنيب املباشر ) (FDIهو استثمار تقوم به شركة أو فرد يف بلد ما ملصاحل جتارية يف بلد آخر،
يف شكل إما إنشاء عمليات جتارية أو احلصول على أصول جتارية يف بلد آخر  ،مثل امللكية أو السيطرة على
مصلحة يف شركة أجنبية.
دفعت مسامهة االستثمار األجنيب املباشر يف تعزيز النمو االقتصادي احلكومة يف العديد من البلدان النامية
إىل وضع سياسة جذب االستثمار األجنيب املباشر ضمن أولوياهتا ،كما عرض االستثمار األجنيب املباشر بعض
املزايا للبلدان األجنبية .حيث يوفر مصدرا لرأس املال اخلارجي وزيادة الدخل ،إضافة إىل ذلك فهو يفضل
تطوير صناعات جديدة وتعرض احلكومات الوطنية واحمللية ملمارسات جتارية جديدة ،وتقنيات اإلدارة ،واملفاهيم
االقتصادية والتكنولوجيا اليت ستساعدهم على تطوير أعمال وصناعات حملية.

االستثمارات
األجنبية املباشرة
()FDI؛
اجلاذبية؛
التسويق اإلقليمي؛
وبالتايل أصبح جذب االستثمارات األجنبية املباشرة حصة مهمة بالنسبة لغالبية البلدان فيما يتعلق باملزايا
وكالة ترويج
العديدة املتاحة لتطوير وحتديث االقتصاد ،لذلك تلتزم األراضي يف مجيع أحناء العامل يف منافسة شرسة جلذب
االستثمارات؛
مشاريع االستثمارات.
الوكالة الوطنية
لتطوير االستثمارات
لقد التزمت اجلزائر مثل غريها من البلدان النامية بسلسلة من اإلصالحات لتكون جزء من منطق جديد
(.)ANDI
جيسد قوانني السوق وحترير االقتصاد  ،مما يؤثر على مجيع قطاعات النشاط.
مما سبق يتمثل اهلدف الرئيسي هلذا ااملقال يف حتديد العوامل أو العوامل احملددة اليت تؤثر على تدفقات
مدخالت االستثمار األجنيب املباشر يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا (الشرق األوسط ومشال إفريقيا).
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Abstract
The Foreign direct investment (FDI) is an investment made by a company or
individual in one country in business interests in another country, in the form of
either establishing business operations or acquiring business assets in the other
country, such as ownership or controlling interest in a foreign company.
The contribution of foreign direct investment in promoting economic growth has
push government in many developing countries to put forward the FDI attractiveness
policy among their priorities. FDI also offered somes advantages for foreign
countries. It offers a source of external capital and increased revenu. Additionally,it
favorise the development of new industries and exposes national and local
governments to new buisness practicies, management techniques, economic concepts
and technology that will help them to develop local buisness and industries.
therfore, The attraction of the Foreign Direct Investments became an important stake
for the majority of countries with regard to the numerous advantages offered for the
development and the modernization of the economy. Therefore, all over the world,
territories commit themselves in a fierce competition to attract the projects of
investments.
Algeria has committed, like other developing countries, with series of reforms to
be part from a new logic that embodies the laws of the market and liberalization of
the economy, which affects all sectors of activity.
Of the foregoing, The main objective of this article is to identify the factors or
determinants that affect the input flows of foreign direct investment in the MENA
region (Middle East and North Africa).
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