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------------------------------ 
 :ملخص          

دف هذه الدراسة إىل حتليل االمتيازات اجلبائية والدور الذي تلعبه يف استقطاب ته      
ملفاهيم عامة حول السياسة اجلبائية االستثمارات األجنبية املباشرة، وذلك من خالل التطرق أوال 

ثالثا االمتيازات اجلبائية العوامل احملفزة جلدب االستثمار األجنيب املباشر،  ثانيا واالستثمار األجنيب؛
لالستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر؛ رابعا حترير التجارة اخلارجية واسرتاتيجيات ترقية الصادرات 
خارج قطاع احملروقات (دعم القطاع اخلاص؛ تأهيل املؤسسات االقتصادية؛ استقطاب االستثمار 
األجنيب)، ويف األخري يتم دراسة تأثري التحفيزات اجلبائية على تدفق االستثمار األجنيب املباشر، 

وقد مت التوصل بأنه ال يزال حجم تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر ضعيف مقارنة مع 
 وأن الدور الذي تلعبه االمتيازات والتحفيزات اجلبائية يف جدب االستثمار األجنيب الدول العربية،

 املباشر مل يبلغ هدفه بعد. 
Abstract : 
     Le but de cette étude est d'analyser les privilèges fiscaux et le rôle qu'ils 
jouent pour attirer les investissements directs étrangers, et en prenant en 
compte d'abord les concepts généraux sur les politiques fiscales et les 
investissements étrangers, Deuxièmement les facteurs de motivation pour 
attirer les investissements directs étrangers, Troisièmement, les avantages 
fiscaux pour les investissements directs étrangers en Algérie; Enfin, l'étude 
de l'impact des mesures de relance fiscal  sur les flux d'investissements 
directs étrangers, Nous avons conclu que les investissements étrangers 
directs en Algérie sont encore  faibles par rapport aux pays arabes Et le rôle 
des privilèges fiscaux pour attirer l'investissement étranger direct n'a pas 
encore atteint son but. 
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 المقدمة

       إن االنفتاح الكبري بني الدول وسهولة التبادل التجاري فيما خيص انتقال رؤؤس األموال، 
وظهور التكتالت االقتصادية ومنظمات مالية، أدى إىل تزايد املنافسة بني الدول يف جذب رؤوس 

األموال لالستثمار وخصوصا الدول النامية اليت جتد هذا االستثمار مدخال مهما من مداخل 
التنمية االقتصادية نظرا ملا يقدمه من خدمات للتنمية االقتصادية وختفيف أعباءها؛ ومسامهتها يف 

االدخار؛ كما يقلل من معدالت البطالة باإلضافة إىل اكتساب اخلربة للعمالة الوطنية عند 
احتكاكها بالعمالة األجنبية؛ إضافة إىل أنه يساهم بشكل كبري يف نقل التقنية احلديثة، وكل هذه 
اإلجيابيات تساهم يف تفعيل النشاط االقتصادي، وتعتمد قدرة الدولة على جذب االستثمارات 

األجنبية إىل حد كبري على توافر مقومات حمددة للدولة املضيفة واليت يطلق عليها حمددات 
االستثمار األجنيب املباشر، واليت ختتلف من دولة إىل أخرى باختالف الظروف السياسية واألمنية؛ 

 االجتماعية واالقتصادية.  

        واجلزائر وكغريها من الدول النامية تسعى جاهدة إىل استقطاب أكرب قدر من االستثمارات 
األجنبية، حبيث باشرت العمل بتشجيع املشروعات االستثمارية األجنبية منذ بداية التسعينيات، 

هبدف تسريع عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية، وذلك من خالل إقرار السياسات املساعدة 
واملتمثلة يف برامج اإلصالح االقتصادي اليت تقضي إىل ضرورة االنفتاح االقتصادي واالندماج يف 
السوق العاملية، واليت هتدف إىل حترير أسعار الصرف وخفض معدالت التضخم لتحقيق استقرار 
اقتصادي باإلضافة إىل رفع احتياطاهتا من العملة الصعبة وإصالح نظامها املايل والقانوين، فضال 
عن احلوافز واملزايا والتسهيالت الضريبية واجلمركية واإلعفاءات اليت تشجع االستثمارات األجنبية 

 على التدفق، كل هذا بغية هتيئة املناخ املالئم الستقطاب هذه االستثمارات. 

        وانطالقا مما هو سائد يف العامل من اتساع استخدام احلوافز الضريبية يف جذب االستثمار 
األجنيب املباشر، عملت اجلزائر يف إصدار عدة تشريعات وقوانني اليت تتضمن حزمة هائلة من 
التحفيزات والتسهيالت، ومن هنا وبالرتكيز على التحفيزات الضريبية اجلبائية دون غريها من 

 التحفيزات، يتم طرح اإلشكالية التالية:
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في الجزائر ما هو أثر االمتيازات والتحفيزات الجبائية في جذب االستثمار األجنبي المباشر 
 ؟في ظل التحوالت االقتصادية الراهنة

 حماور رئيسية هي: أربعسنتطرق يف هذه الورقة البحثية إىل على هذه اإلشكالية ولإلجابة 
 مفاهيم عامة حول السياسة اجلبائية واالستثمار األجنيب؛ -

 العوامل احملفزة جلدب االستثمار األجنيب املباشر -
 االمتيازات اجلبائية لالستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر؛ -

حترير التجارة اخلارجية واسرتاتيجيات ترقية الصادرات خارج قطاع احملروقات، من خالل  -
التطرق إىل خمتلف االسرتاتيجيات: إسرتاتيجية دعم القطاع اخلاص؛ تأهيل املؤسسات 

االقتصادية؛ استقطاب االستثمار األجنيب؛ دراسة حالة: احلوافز اجلبائية وعالقتها بتدفق 
 االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر. 

 أوال: تعريف السياسة الجبائية واالستثمار األجنبي المباشر
 - السياسة الجبائية1.1

كافة مصادرها  مستخدمة       تعّرف السياسة اجلبائية بأ�ا جمموع الربامج اليت تضعها الدولة 
، فهي تسخري كل ما )1(السياسة و اجتماعية اقتصادية و أثار إلحداث واحملتملة، اجلبائية الفعلية

حييط بالبيئة اجلبائية من أدوات ووسائل واستخدامها بشكل هادف ومنسجم مع أهداف السياسة 
 االقتصادية الكلية.

احلكومة  ختططها اليت الربامج من جمموعة أ�ا على اجلبائية السياسة       وتّعرف أيضا 
التغريات  بعض إلحداث واحملتملة الضريبية الفعلية األدوات كافة فيها مستخدمة وتنفذها،

السياسة  فعالية عن تبحث الضريبية  ، فالسياسة)2(املقصودة للمسامهة يف حتقيق أهداف اجملتمع
 :يلي فيما تتلخص مسات عدة اجلبائية للسياسة أن يتضح التعريف هذه ومن ، االقتصادية

 معينة؛ أهداف حتقيق بغية الربامج من متكاملة تشكيلة اجلبائية السياسة تعد -

املوضوعية، ومنها اإلعفاءات  والربامج تتناسق وحمتملة فعلية ضريبية أدوات على ترتكز -
 والتخفيضات؛
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 2014- سبتمبر 02 المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية                                             العدد :

االقتصادية  السياسة من جزءا تعترب بدورها للدولة واليت املالية السياسة من جزءا تعد -
 حتقيق أهدافها؛ إىل تسعى حيث

 االقتصادية، التنمية االستثمار ودفع عجلة وحتفيز جذب إىل اجلبائية السياسة هتدف -
 واإلجراءات التدابري يف التحفيز هذا خالل استعمال وسائلها املختلفة، وميثل وذلك من
مزايا  منح بقصد معينة، جبائية سياسة وفق اجلبائية املختصة السلطة تتخذها املعنية اليت

 .)3(معينة أهداف لتحقيق ضريبية واعتمادات
 - االستثمار األجنبي المباشر2.1

تلك " األخري هبذا ويقصد الدويل،  االستثمار من جزء       يعترب االستثمار األجنيب املباشر 
لدولة  كانت وسواء مباشرة، غري أو كانت مباشرة سواء موطنها خارج تتم االستثمارات اليت

 .)4(شركات لعدة أو واحدة لشركة لعدة دول أو أو واحدة
       ويعّرف أيضا بأنه مسامهة رأمسال مؤسسة يف مؤسسة أخرى وذلك بإنشاء فرع يف اخلارج أو 

الرفع من رأمسال هذه األخرية؛ اسرتجاع مؤسسة أجنبية؛ تكوين مؤسسة أجنبية رفقة شركاء 
أجانب...، االستثمار األجنيب املباشر هو وسيلة حتويل املوارد احلقيقية، ورؤوس أموال من دولة 

 . )5(إىل أخرى وخاصة يف احلالة االبتدائية عند إنشاء املؤسسة
        وبالنسبة لصندوق النقد الدويل، يعرف االستثمار األجنيب على أنه نوع من أنواع 

االستثمار الدويل الذي يعكس هدف كيان مقيم يف اقتصاد ما على مصلحة دائمة يف مؤسسة 
مقيمة يف اقتصاد آخر، وتنطوي هذه املصلحة على وجود عالقة طويلة األجل بني املستثمر 

 .  )6(املباشر واملؤسسة، باإلضافة إىل متتع املستثمر املباشر بنفوذ أكرب يف إدارة املؤسسة
 االستثمار ذلك أنه على املباشر تعرف االستثمار         أما هيئة األمم املتحدة للتجارة والتنمية

 بني اإلداري التحكم على ومقدرة دائمة، تعكس مصاحل املدى، طويلة عالقة على ينطوي الذي
قطر  يف إنتاجية وحدة أو وشركة )املستثمرة الشركة إليه تنتمي األم (الذي القطر يف شركة

 اليت الشركة تلك أ�ا على املستثمر األجنيب الشركة األم آخر(القطر املستقيل لالستثمار)، وتعرف
 شكل امللكية وتأخذ األم  القطر غري آخر لقطر تابعة إنتاجية وحدة أو شركة يف أصوال متتلك
تفوق  تساوي أو حصة تعترب حيث لالستثمار، املستقبل للقطر التابعة الشركة مال رأس يف حصة
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 يعادهلا ما أو احمللية، للشركات اإلدارة جملس يف التصويتية القوة أو العادية األسهم من 10%
 .)7(األجنيب االستثمار ألغراض تعريف فاصال حدا األخرى للشركات

       أما منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، تعرف هذه املنظمة االستثمار األجنيب املباشر على 
يسمح له  وتأثري دائمة منفعة على احلصول من أجل مستثمر به يقوم أنه ذلك النشاط الذي

 .)8(األصلي بلده خارج أعمال بإدارة وحدة
       ومن خالل التعاريف السابقة ميكننا إعطاء تعريف شامل فاالستثمارات األجنبية هي نوع 
من أنواع االستثمارات الدولية، يتضمن حتويالت مالية ونقدية هبدف إقامة مشروع إنتاجي، إذن 
هو حركة من حركات رؤوس أموال على املدى الطويل، وبصفة عامة يتشكل االستثمار األجنيب 

 جيلبمن حصص يف رأمسال؛ إعادة استثمار األرباح؛ قروض ما بني الشركات، ومن املتوقع أن 
 وجلب التكنولوجيا احلديثة، باإلضافة احمللية، العمالة خربة زيادة يف تساهم مدربة فنية عمالة معه

 أ�ا تساهم يف خلق فرص عمل.
 ثانيا: حوافز وامتيازات االستثمار األجنبي المباشر

 - التعريف1.2
        بداية جيب التنويه أنه ال يوجد تعريف موحد ملفهوم احلوافز، فبصفة عامة تعترب احلوافز نوع 

حيث تعرف هيئة األمم املتحدة للتجارة من أنواع املساعدات اليت متنحها الدولة للمستثمرين، 
والتنمية احلافز بأنه كل ميزة اقتصادية قابلة للتقدير بقيمة نقدية، تقدمها الدولة املضيفة 

 �ابأ، ومنه ميكننا إعطاء تعريف شامل حلوافز االستثمار )9(لالستثمارات األجنبية الوافدة إليها
 سواء الدولة للمستثمرين متنحها للتقومي قيم اقتصادية قابلة ذات وترتيبات إجراءات جمموعة
االستثمار،  للقيام بعملية الشركات أو األفراد أهداف حمددة كإغراء لتحقيق األجانب أو احملليني
 تريد قطاعات معينة إىل االستثمارات األعمال، ولتوجيه بيئة يف احلاصل النقص تعويض

 وترقيتها هبدف تنشيطها النائية، املناطق االستثمارات حنو لتوجيه أو وتأهيلها، ترقيتها احلكومات
من  التنمية، واالستفادة خلدمة األساس يف احلوافز وضعت هذه فإن العموم، وعلى، )10(اقتصاديا

 .املباشر األجنيب االستثمار من التأثريات اخلارجية االجيابية احملتملة
 - العوامل المحفزة لجدب االستثمار األجنبي المباشر2.2

 نلخص العوامل احملفزة إىل عوامل اقتصادية؛ سياسية؛ والعوامل التشريعية التنظيمية:
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 العوامل السياسية -

       تذهب بعض الدراسات إىل تأثر االستثمار األجنيب املباشر مبدى االستقرار السياسي يف 
 :)11(الدول املضيفة، حيث تأخذ التحفيزات السياسية األشكال التالية

 ألغراض جزئيا أو كليا األجانب للمشروعات املضيفة احلكومات مصادرة أو التصفية 
 .تعويض بدون العامة املنافع

 ،للدولة عامة ملكية إىل األجنبية املشروعات حتويل التأميم. 

 اخلارج إىل األجنبية العمالت حتويل على قيود فرض. 

 والدولة األجانب املستثمرين بني املربمة واالتفاقيات بالعقود الوفاء عدم أو اإللغاء 
 .سياسية ألسباب

اخلطر          باإلضافة إىل ارتباط هذه العوامل السياسية باملخاطر واليت نذكر منها: مصادر
التأميم،  االجتماعي، االستقرار عدم الصراع الديين، السياسية، اإليديولوجيات : هي السياسي

، وعليه يتم االستنتاج أنه )12(لألجانب والعداء احلقد العسكرية، االنقالبات الصراعات املسلحة،
   .الدولة االستثمارات يف جلذب حمفزا عامال هذا يكون املخاطر السياسية قلت كلما

 العوامل االقتصادية -
       تأيت العوامل االقتصادية يف املقام الثاين، وان كان من الصعب الفصل بينهما، فيتمثل 

االستقرار االقتصادي يف حتقق مجلة من توازنات االقتصاد الكلي ملا هلا من تأثريات على املشروع 
 االستثماري وتوفري الفرص املالئمة إلجناح هذه املشاريع، ومن أهم هذه املؤشرات نذكر:

  :تقوم الدولة اليت تعاين عجزا يف ميزانيتها العامة بتمويل هذا توازن الميزانية العامة
العجز عرب أدوات الدين العام القابل للتداول واالعتماد على فوائد االستثمارات 

واملدخرات احلكومية لتمويل هذا العجز، كما تعمل الدولة بتخفيض اإلنفاق 
االستثماري للتكيف مع اإليرادات املسجلة، وهذا ما ميثل باالجتاه اخلطري، وعليه خنلص 

أنه إذا كان هناك عجزا يف املوازنة العامة فإ�ا تعترب من العوامل املطردة لالستثمار 
 األجنيب املباشر.
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  :هو املؤشر الذي يعكس الوضعية االقتصادية للبلد املضيف، توازن ميزان المدفوعات
وأي خلل فيه ميكن أن جيرب الدولة احمللية بالقيام بإجراءات تقييدية صارمة (حقوق 
 وقيود مجركية عالية، مراقبة الصرف..) من شأ�ا إعاقة االستثمار األجنيب املباشر. 

  :من بني أهم السياسات االقتصادية اليت تعتمد عليها الدولة يف التأثري يف سعر الصرف
حجم الصادرات وتقليل الواردات، للحفاظ على توازن امليزان املدفوعات وحتسني امليزان 
التجاري، فإذا كان هناك عجز يف امليزان التجاري تلجأ إىل ختفيض قيمة العملة لزيادة 

 جلذب االستثمارات عامال حجم الصادرات وتقليص الواردات، باإلضافة أ�ا تعترب
 للعوائد والرحبية النسبية بني أسعار الصرف عكسية عالقة املباشرة لوجود األجنبية

 حتدد حجم التدفقات املتوقعة الصرف أسعار فتقلبات املضيفة، الدول يف االستثمارية
 .االستثمارية

  :يعترب التضخم سببا رئيسيا يف ضعف النمو االقتصادي، ألن عدم معدل التضخم
التحكم فيه من شأنه أن يؤدي إىل تشوهات يف مؤشرات االقتصاد الكلي، باإلضافة 

إىل أنه يؤدي إىل فقدان ثقة األعوان االقتصادية احملليني منهم أو األجنبيني يف كل 
التدابري املتخذة يف إطار السياسة االقتصادية يف بلد ما، باإلضافة أنه يشوه النمط 

 االستثماري حبيث يتجه املستثمر األجنيب أكثر إىل األنشطة قصرية األجل.

  :فكرب حجم السوق يؤدي إىل تزايد حجم السوق واحتماالت النمو االقتصادي
  احملفزة العوامل منتدفق االستثمارات األجنبية، أما معدل النمو االقتصادي 

 التقدم فرص ارتفاع تعين النمو معدالت فارتفاع املباشرة، لالستثمارات األجنبية
 املضيف. اقتصاد البلد يف والتحسن

  :يف شبكات تتمثلتعترب األرض الصلبة القتصاد أي دولة (توفر البنية التحتية المالئمة 
وإمدادات  والالسلكية السلكية شبكات االتصاالت واجلوي، البحري النقل الربي،

فمسؤولية الدولة عن هذه املشروعات تؤثر بطريقة مباشرة ، وغاز) وكهرباء كنفط الطاقة
وغري مباشرة على االستثمار اخلاص واالستثمار األجنيب، فهي اليت جتلب املستثمرين 
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األجانب؛ وهتيئ املناخ للقطاع اخلاص، فهي تساهم يف ختفيض تكاليف اإلنتاج سواء 
 للمستثمر احمللي أو األجنيب. 

 العوامل القانونية اإلدارية:  -
 

        تعتمد االستثمارات بصفة رئيسية على وجود قوانني وتشريعات تكفل للمستثمر حوافز 
وإعفاءات مجركية وضريبية باإلضافة لضمانات ضد املخاطر غري االقتصادية، مثل خماطر التأميم 
واملصادرة باإلضافة حلق املستثمر يف حتويل أرباحه ألي دولة يف أي حلظة، حيث تتنافس دول 

العامل على إصدار تشريعات لالستثمار تفوق احلوافز اليت تقدمها الدول األخرى بشرط أال تؤدي 
 إىل باإلضافةهذه احلوافز إىل ضياع املوارد الوطنية، واألخذ من سيادة الدولة املضيفة ومكانتها، 

 عدم بسالسة اإلجراءات ووضوحها، يتميز االستثمار إدارة على القائم اإلداري النظام يكون أن
 الوقت دقيق ويف وبشكل على البيانات احلصول سهولة تفشي البريوقراطية والفساد االيداري،

 .)13(جلذب االستثمار األجنيب املباشر العوامل احملفزة من كله هذا املناسب،
 والمالية الضريبية الحوافز -

وجود  حالة يف أ�ا إال األجنبية، االستثمارات جذب يف احلوافز هذه حمدودية رغم    
  :)14(جذب االستثمارات يف تأثري هلا يكون السابقة احملفزة العوامل
 االقتصادية؛ باألولويات وربطه الضرييب النظام وضوح 

 املستوردة؛ الثابتة األصول على اجلمركية التعريفة خفض 

 ابتكارات إىل نسعى اليت أو القائمة للمنتجات تطوير إىل دفته اليت البحوث حتفيز 
 جديدة؛

 جديدة؛ شغل مناصب ختلق اليت للشركات نقدية مبالغ بتقدمي التوظيف حتفيز 

 الصغرية؛ املشروعات تأسيس على التشجيع 

 العام املستوى على منخفضة بأسعار أو جمانا األراضي توفري. 
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        وبصفة عامة تستعمل الضرائب يف توجيه وتشجيع االستثمارات ككل من خالل 
اإلعفاءات الضريبية الدائمة واملؤقتة، أو من خالل ختفيضات يف قيمها من أجل حتديد فروع 

 النشاط أو ترقيته أو تكثيفه متاشيا مع السياسات االقتصادية.
 

        وباإلضافة إىل هذه التحفيزات هناك عوامل أخرى نذكر منها: الرتويج االلكرتوين، قانون 
 محاية امللكية الفكرية، أجهزة وهيئات حكومية تتويل ختطيط وتنظيم االستثمارات....إخل.

 ثالثا: االمتيازات الجبائية لالستثمار األجنبي المباشر في الجزائر
 12-93-االمتيازات التي تضمنها المرسوم التنفيذي 1.3

من الّناحية  السوق اقتصاد حنو الصريح الّتحول سنة متّثل اجلزائر يف 1993 سنة        كانت
 و الّنصوص القانونية القواعد من العديد هذه السنة يف إقرار مت حيث القانونية، و التشريعية
 الثمانينات. �اية منذ عنها املعلن حترير االقتصاد سياسة رسخت اليت الّتشريعية

األول يكمل ويغري قانون التجارة الصادر  تشريعيان نّصان  1993 سنة يف صدر         لقد
  املتضمن لقانون االستثمار، وبدأت االمتيازات12-93، والثاين هو املرسوم التنفيذي 1990يف 

 اآلن كعامل لتشجيع االستثمارات هبا تعرف اليت املكانة حتتل املرسوم هذا من ابتداء اجلبائية
بصفة خاصة، حيث أكد هذا املرسوم على بعض  املباشر األجنيب واالستثمار عامة، بصفة

األحكام واالمتيازات الواردة يف قانون النقد والقرض، وكذا فيما خيص عدم التمييز بني املستثمرين 
األجانب واحملليني وبني االستثمار اخلاص والعام، وفيما يلي سنتطرق إىل بعض االمتيازات اليت 

 : 12-93تضمنها املرسوم التنفيذي 
تبسيط وتسهيل إجراءات عملية االستثمار بتخفيف تعقيدات السابقة وتقدمي ضمانات  -

 وامتيازات ضريبية ومجركية؛

التأكيد على حتويل األرباح ورأمسال واإلقرار مببدأ التحكيم الدويل حلل املنازعات، وقد  -
 تأكد ذلك بانضمام اجلزائر ألول مرة إىل الوكالة الدولية لضمان االستثمار؛

إنشاء هيئة وكالة ترقية ومتابعة االستثمارات كجهاز إداري يشرف على توجيه ودعم  -
املستثمرين ومتابعتهم، باإلضافة إىل قيام بالدراسات والبحوث الستغالل الفرص 
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والتعاون يف جماالت التقنية واملالية بالقيام بندوات وملتقيات للتعريف بفرص 
 . )15(االستثمار

  03-01 - االمتيازات الممنوحة في إطار األمر2.3
 إلغاء كل األحكام السابقة، وخاصة تلك األحكام )16(03-01 من األمر 30        تنص املادة 

، وقد تناول بصورة مباشرة االمتيازات اجلبائية اليت هي حيز 12-93الواردة يف املرسوم التشريعي 
 .)17(التنفيذ سواء مبا خيص النظام العام أو النظام اخلاص (االستثنائي)

 )18(أ- االمتيازات الجبائية التي تخص النظام العام
 ال حيدد مدة قصوى إلجناز مشروع، ولالستفادة من هذه االمتيازات 03-01إن األمر  -

يكفي حتديد مدة إجناز املشروع مسبقا، وذلك أثناء اختاذ قرار منح االستفادة من 

االمتيازات (يبدأ سريان هذه املدة منذ تاريخ اإلبالغ هبا من طرف الوكالة واليت ميكنها 

 متديد أجال اجناز املشروع؛

يتم االستفادة من اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة مبوجب هذا األمر دون  -

شروط وذلك على األجهزة واخلدمات اليت تدخل مباشرة يف اجناز االستثمار، بعدما 

 ختصص هذا اإلعفاء للسلع واخلدمات املوجهة 12-93كانت يف املرسوم التشريعي 

 الجناز عمليات خاضعة للرسم على القيمة املضافة.   

 ب- االمتيازات الجبائية التي تخص النظام االستثنائي
تستفيد هذه املناطق من : المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة -

 11امتيازات جبائية تنقسم إىل فرتة اجناز االستثمار وفرتة استغالل االستثمار (املادة 

 ).03-01من األمر 

  من األمر تشمل االمتيازات:01: حسب نفس املادة الفقرة - فترة انجاز االستثمار1
  اإلعفاء فيما خيص املقتنيات العقارية يف إطار االستثمار من دفع حقوق نقل

 امللكية؛
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  باأللف على تسجيل العقود التأسيسية والزيادات يف 2تطبيق نسبة خمفضة بـ 
 رأمسال؛

  اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة للسلع واخلدمات اليت تدخل مباشرة
 يف االستثمار؛

  ختفيض الرسوم اجلمركية على السلع املستوردة اليت تدخل مباشرة يف
 االستثمار؛

  تكفل الدولة جزئيا أو كليا مبصاريف املنشآت التأسيسية الضرورية الجناز
 املشروع.

  من األمر تشمل االمتيازات:02حسب نفس املادة الفقرة - فترة استغالل االستثمار: 2
  سنوات من النشاط الفعلي، من الضريبة على أرباح 10اإلعفاء ملدة 

الشركات، الضريبة على الدخل اإلمجايل، من الدفع اجلزايف، والرسم على 
 النشاط املهين؛

  سنوات من تاريخ االقتناء، من الرسم العقاري على 10اإلعفاء ملدة 
 امللكيات العقارية اليت تدخل يف إطار االستثمار.

 
  08-06- التغييرات التي جاء بها األمر 3.3

 املتعلقة برتقية االستثمارات، فيما خيص 03-01 لتعديل األمر 08-06        صدر األمر 
-01 من األمر 9االمتيازات اجلبائية؛ أحكام متعلقة بأجهزة االستثمارات، حيث مت تعديل املادة 

  اخلاص بالنظام العام وذلك بالتفرقة بني مرحلة إجناز االستثمار واستغالله.03
 أ- االمتيازات الجبائية التي تخص النظام العام

 على جمموعة من اإلعفاءات 08-06 من األمر 7تنص املادة - فترة انجاز االستثمار: 1
 اجلمركية واجلبائية نلخصها كالتايل: 
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  اإلعفاء من دفع حق نقل امللكية يعوض عن كل املقتنيات العقارية اليت متت يف
 هذا االستثمار؛

  اإلعفاء من الرسوم اجلمركية على السلع املستوردة الغري املستثناة املستوردة أو
 احمللية اليت تدخل مباشرة يف االستثمار؛

  اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة للسلع واخلدمات الغري املستثناة اليت
 تدخل مباشرة يف االستثمار؛

 سنوات من بداية 3 املعدلة، أنه بعد مرور 9 من املادة 2الفقرة - فترة استغالل االستثمار: 2
 النشاط، والذي تقوم به املصاحل اجلبائية بطلب من املستثمر، فإنه يستفيد من:

 اإلعفاء من الرسم على النشاط املهين؛ 

 .اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات 

 :03-01 من األمر 9- باإلضافة أنه هناك تعدلين أخريين مسا المادة 3
  على جمموعة من االمتيازات:)19 (01-09 من األمر 60املادة  

  استفادة املستثمر من مزايا النظام العام لتعهد كتايب بإعطاء األولوية للمنتجات
 واخلدمات احمللية اجلزائرية، وذلك لرتقية املنتجات الوطنية على حساب األجنبية؛

  اإلعفاءات من القيمة املضافة تشمل إال املقتنيات احمللية الوطنية، باستثناء السلع اليت
 ال يوجد مثيالهتا يف الوطن.

  على جمموعة من االمتيازات:01)20 (-10 من األمر 49املادة  

  سنوات، مع إمكانية متديدها 3مدة اإلعفاء يف فرتة االستغالل يرتاوح من سنة إىل 

 منصب شغل عند 100 سنوات بالنسبة لالستثمارات اليت تنشئ أكثر من 5إىل 

 انطالق املشروع.
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 )21(ب- االمتيازات الجبائية التي تخص النظام االستثنائي
تستفيد من نفس االمتيازات : - المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة1

 اجلبائية املمنوحة يف السابق مع بغض التغيريات:
  اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة تشمل كل السلع اليت تدخل مباشرة يف

 االستثمار سواء كانت خاضعة أو ال للضريبة على القيمة املضافة؛

  اإلعفاء من احلقوق اجلمركية بالنسبة للسلع املستوردة اليت تدخل يف اجناز
 االستثمار.

 الوطني:  لالقتصاد خاصة أهمية لها التي المناطق في المنجزة االستثمارات 2 - 
 االمتيازات املمنوحة للمستثمرين نلخصه كالتايل:

 سنوات مخس أقصاها  ملدةفترة انجاز االستثمار 

 ذات  األخرى االقتطاعات من وغريها والضرائب والرسوم من احلقوق إعفاء
 السوق احمللية من أو عن االسترياد سواء االقتناءات على املطبقة اجلبائي الطابع
 االستثمار؛ الجناز الضرورية واخلدمات للسلع

 لإلنتاج املخصصة العقارية امللكيات بنقل املتعلقة التسجيل حقوق من إعفاء 
 يطبق عليها؛ أن جيب الذي القانوين وكذا اإلشهار

 يف والزيارات للشركات التأسيسية العقود خيص فيما التسجيل حقوق من إعفاء 
 رأمسال؛

 لإلنتاج. املخصصة العقارية امللكيات خيص فيما العقاري الرسم من إعفاء 
 

  :الشروع معاينة تاريخملدة أقصاها عشر سنوات ابتدءا من  فترة استغالل االستثمار 
 .املستثمر من اجلبائية بطلب املصاحل تعدها اليت يف االستغالل

 اإلعفاء من الرسم على النشاط املهين؛ 
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 .اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات 

رابعا: تحرير التجارة الخارجية واستراتيجيات ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات (دعم 
 القطاع الخاص؛ تأهيل المؤسسات االقتصادية؛ استقطاب االستثمار األجنبي)

 دراسة حالة: الحوافز الجبائية وعالقتها بتدفق االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر
             لقد مر االقتصاد اجلزائري خالل العقود السابقة مبراحل متعددة فيما يتعلق مبسامهة 

القطاعات االقتصادية املختلفة يف تكوين الناتج احمللي اإلمجايل ويف إنتاج القيمة املضافة، فإن 
حتمية تنويع االقتصاد اجلزائري أمر ال مفر منه وذلك لتقليل من االعتماد على مورد النفط 

الوحيد، من أجل التقليل من التبعية لألسواق اخلارجية، ودعم هذه القطاعات الغري النفطية هي 
ويف ظل ضرورة اقتصادية من أجل االندماج يف االقتصاد العاملي دون االعتماد على احملروقات، 

تفاقم األزمة االقتصادية العاملية أصبح حتسني اإلنتاج خارج احملروقات اهلدف األول يف هذه 
املرحلة من التنمية االقتصادية يف اجلزائر، وعادة ما يكون جلهود التنويع االقتصادي ثالثة أهداف 

: تثبيت النمو االقتصادي (استقرار معدالت منو الناتج احمللي)؛ توسيع قاعدة )22(متداخلة
 اإليرادات؛ رفع القيمة املضافة القطاعية.

 - سليم ومتكامل         وعليه فإن النمو االقتصادي ال ميكن حتقيقه إال بوجود هيكل اقتصادي
يتكون اهليكل االقتصادي ألي بلد من عدد من اهلياكل الفرعية، هيكل اإلنتاج من خالل 

مسامهة القطاعات االقتصادية يف الناتج؛ وهيكل العمالة من خالل بنية العمالة يف القطاعات 
املختلفة إىل إمجايل العمالة؛ أما هيكل التجارة اخلارجية فأحسن مؤشر هو نسبة الصادرات الغري 

 ، النفطية إىل إمجايل الصادرات-
حيتل قطاع التجارة اخلارجية مكانة مهمة يعكس مدى ارتباط القطاع الوطين بعالقات        

جتارية مع العامل اخلارجي، ويف ظل الدور الذي يلعبه هذا القطاع يف توفري مداخيل للدولة، 
عمدت اجلزائر يف انتهاج جمموعة من اإلصالحات، وعليه فإن السياسة التجارية باجلزائر وكما هو 

 :)23(معروف مرت بثالث مراحل
 

 )1969- 1962(رجية مرحلة الرقابة على التجارة الخا -1
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  وفيها عمدت اجلزائر على تنظيم التجارة اخلارجية معتمدة على مبدأ الرقابة من خالل عدة      
إجراءات نذكر منها:  الرقابة على الصرف من أجل ضمان استقرار سعر الصرف؛ الرسوم 

اجلمركية من أجل محاية االقتصاد الوطين والصناعات التحويلية؛ نظام احلصص باعتمادها جمموعة 
إجراءات الرقابة ختص كل من الواردات والصادرات واحرتام احلصص املقررة وذلك هبدف محاية 

 اإلنتاج الوطين واحلفاظ على العملة الصعبة وحتسني وضعية امليزان التجاري. 
  )1989- 1970(مرحلة احتكار الدولة للتجارة الخارجية   -2

      خالل هذه الفرتة كان احتكار التجارة اخلارجية من طرف املؤسسات العمومية، ضمن 
اإلجراءات اليت نصت عليها السلطات آنذاك مبنع عمليات التصدير واالسترياد على املؤسسات 

األخرى مهما كان نوعها تعاونية؛ خمتلطة أو خاصة، وكان اهلدف من هذه اإلجراءات التحكم يف 
 من الواردات حتت مراقبة الدولة.  %80التدفقات التجارية حيث كانت أكثر من 

 مرحلة تحرير التجارة الخارجية- 3
       بعد األزمة اخلانقة الذي مر هبا االقتصاد اجلزائري يف الثمانينات عمدت اجلزائر بتطبيق 

إصالحات جديدة واليت عرفت بالتحرير التدرجيي للتجارة اخلارجية واليت هتدف إىل زيادة القدرة 
على املنافسة سواء حمليا وعامليا، ومعىن التحرير أو االنفتاح التجاري أن كل شخص طبيعي أو 

معنوي، مؤسسة خاصة أو عامة، حملية أو أجنبية قادرة على التصدير واالسترياد هلم حرية ممارسة 
 عمليات التجارة اخلارجية دون قيود ودون تدخل من الدولة.

       جزأت هذه املرحلة إىل ثالث: مرحلة التحرير املقيد؛ مرحلة التحرير اجلزئي؛ ومرحلة التحرير 
التام وذلك تنفيذا لشروط صندوق النقد الدويل بالتوسع يف عملية التحرير التجاري تزامنا مع 

رفع القيود االيدارية وإلغاء القيود –توقيع اتفاقية التعديل اهليكلي، ومن أهم اإلجراءات املتخذة 
الكمية على الواردات بتخفيض معدل الرسوم اجلمركية وهذا حتضريا النضمام اجلزائر إىل املنظمة 

األمر الذي نتج عنه الزيادة يف الواردات السلعية، ختفيض قيمة العملة؛  ،OMCالعاملية لتجارة 
رفع الدعم عن األسعار؛ أما الصادرات فقد ألغي تقريبا كل احلظر عليها هبدف تشجيع 

 وتأهيل قطاع املؤسسات الصغرية اخلاص القطاعالصادرات خارج قطاع احملروقات بتطوير 
 األجنيب.  االستثمار وتشجيع الدولة تدخل والتقليص منواملتوسطة لدفع االستثمار احمللي 

 بربشلونة 1995       ويف خضم هذا االنفتاح التجاري، الشراكة مع االحتاد األورويب املعلن سنة 
 وأثاره االجيابية على االقتصاد الوطين بتحسن القدرة التنافسية للمنتجات 2002واملوقع رمسيا سنة 
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الوطنية؛ إدخال املزيد من املرونة على قوانينها االستثمارية مما يشجع االستثمار األجنيب الذي 
يدفع بتدفق رؤوس األموال األجنبية إىل اجلزائر؛ استفادة املؤسسات الوطنية من اخلربات األجنبية 

يف خمتلف اجملاالت التسيريية والتكنولوجية والتسويقية، من شأنه أن حيسن مستويات املعيشية خبلق 
مناصب شغل جديدة وتأهيل املؤسسات وتفعيلها لتنشيط االقتصاد الوطين وتشجيع الصناعات 

 .)24(خارج قطاع احملروقات
       ويف خضم حماولة انضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة فهي رمبا جاءت متسرعة 

بالرغم من متكن االقتصاد الوطين االستفادة من االجيابيات من جراء هذا االنضمام، فاعتماد 
اجلزائر على االقتصاد الريعي يبني أن منو التجارة اخلارجية مرهون فقط بإنتاج النفط وأن سوق 

 األمر الذي جيعل OMCاملنتجات البرتولية والغازية غري مشمولة باملعاجلة املباشرة ضمن اتفاقيات 
 من إمجايل الصادرات) ال تتمتع بأي %98صادرات اجلزائر (صادرات النفطية متثل حوايل 

 إىل جانب اآلثار السلبية املتوقعة من جراء املنافسة )25(امتيازات يتيحها االنضمام هلذه املنظمة
 القوية للمؤسسات الوطنية من اجلانب األجنيب.

       وعليه فيجب على اجلزائر مواصلة اإلصالحات املقرتحة من طرف صندوق النقد الدويل 
فيما خيص توسيع حترير التجارة اخلارجية ملا يوفره االنفتاح التجاري من أثار اجيابية على اإلنتاجية 
والنمو االقتصادي يف املدى الطويل، وملعرفة مدى تأثري االنفتاح التجاري على االقتصاد الوطين، 

باإلضافة لنتائج اإلصالحات املطبقة   سوف يتم تتبع تطورها من حيث تطورات امليزان التجاري
على االستثمار احمللي من خالل املؤسسات الصغرية واملتوسطة واالستثمار األجنيب يف اجلزائر من 

والشكل التايل يبني وضعية امليزان التجاري يف  أجل ترقية الصادرات خارج قطاع احملروقات، 
اجلزائر منذ بداية اإلصالحات املتعلقة باالنفتاح التجاري، حبيث يبني امليزان التجاري وضعية 

الدولة اجتاه العامل اخلارجي وهو الفرق بني الصادرات والواردات، وامليزان التجاري يف اجلزائر يعتمد 
بالدرجة األوىل على مداخيل صادرات احملروقات يف حتديد الواردات وزيادة اإلنفاق العام هذا ما 

لوحظ يف السبعينيات تزامنا مع ارتفاع أسعار احملروقات إىل غاية ظهور اختالالت يف امليزان 
 التجاري خالل الثمانينات أّدى إىل حتمية حترير التجارة اخلارجية. 
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 2011- 1994 ): تطور الميزان التجاري خالل الفترة1.4الشكل رقم (

 
 .)26(: من إعداد الطالبة بناءا على معطيات الديوان الوطين لإلحصائياتالمصدر                

       يتضح من الشكل أعاله أّن رصيد امليزان التجاري حقق فائضا مستمرا حيث ارتفع من 
 ماعدا يف 2011مليون سنة  1515909,5 إىل غاية 1997 مليون دينار سنة 235128,1

عدم إمكانية   يعود هذا العجز يف امليزان إىل،1998 و 1995و 1994السنوات التالية 
الصادرات لتغطية الواردات وذلك بسبب اخنفاض أسعار احملروقات من جهة وإىل رفع القيود على 

االسترياد من جهة أخرى، األمر الذي زاد من فاتورة الواردات إذ بعدما كانت قيمة الواردات 
وهذه الزيادة املستمرة يف  2011 سنة 3748617,9  ارتفعت لتصل1994سنة  424503,2

قيمة الواردات لتغطية االستهالك احمللي، لداللة إالّ على مدى تبعية االقتصاد اجلزائري للخارج 
وعجز قطاعها الصناعي لتوفري اآلالت والتجهيزات الرأمسالية الذي يعتمد عليها برامج إنعاش 

االقتصادي، باإلضافة لعجز طاقاهتا اإلنتاجية لتوفري املواد الغذائية الضرورية لتلبية االحتياجات 
 )27(وذلك بسبب 1997االجتماعية، وأن معدالت منوها كانت معدالت موجبة ماعدا سنة 

 االخنفاض الطفيف يف قيمة بعض املواد الغذائية األساسية.
 فقد عرفت فيه منو الواردات أعلى )2009- 2001(       وبالنسبة لربنامج اإلنعاش االقتصادي 

للتوسع الكبري السترياد مواد التجهيز  )28( وهذا راجع،2008 سنة %36,3معدل هلا قدر بـ 
مقارنة  %35أزيد من (واملواد املخصصة جلهاز اإلنتاج ) 2007مقارنة بسنة  %52زيادة قدرها (

، أما العجز الوحيد لضرورة  إ�اء برامج االستثمار العمومي خالل هذه املرحلة ،)2007بسنة 
 .2009املسجل يف امليزان خالل برنامج اإلنعاش االقتصادي يعود لألزمة االقتصادية العاملية سنة 
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إذن ما يتم استنتاجه أّن أسباب الفوائض يف امليزان التجاري يعود إىل أمهية احملروقات يف       
الصادرات، اليت تعترب املصدر األساسي يف متويل االقتصاد الوطين واليت ساعدت على مواصلة 

الربامج التنموية وتغطية أعباءها، حيث عرفت الصادرات معدالت منو أغلبها موجبة ماعدا 
 %)33,6%)، (-10,6%)، (-21,9(-  إذ بلغت على التوايل2009- 2001- 1998سنوات 

واليت تعرف هذه السنوات باخنفاض يف أسعار احملروقات وهذا ما يؤكد احتالل احملروقات اجلزء 
  األكرب من الصادرات اجلزائرية واالرتباط الشديد بأسعار هذه األخرية.

      إذن فحسب امليزان التجاري اجلزائري فإنه ال يكاد خيلو من الصادرات خارج احملروقات، 
وذلك بالرغم من تبين اجلزائر إسرتاجتية ترقية الصادرات خارج قطاع احملروقات املطبقة من أجل 

القضاء على التبعية النفطية القتصادها ومن أجل تنويع إنتاجها، ولذلك ّمت تبين عدة 
 اسرتاتيجيات من أجل رفع األداء االقتصادي.

       إذ عمدت اجلزائر بدعم القطاع اخلاص ملا يلعبه من دور جوهري يف التنمية االقتصادية إذ 
، وقد عمدت إىل تطبيق عدة 1988منذ  السلطات العمومية طرف من حظي بأمهية خاصة

 يتماشى اخلاص وتشجيع االستثمار لرتقية جديدة قواعد أجل إرساءقوانني وجمموعة حتفيزات من 
 بلغت حيث االقتصادية التنمية يف مكانته القطاع اخلاص  أثبت، وعليه فقداجلديد والتوجه

 بذلك احملروقات حمققا قطاع خارج 2000سنة  %55نسبة  املضافة القيمة خلق مسامهته يف
 إىل غاية 1996دوالر ذلك بالرغم من تراجعه يف سنة  مليار 12 بـ يقدر أعمال رقم

2000)29(. 

 لرتقية 2001 املؤرخ يف 18- 01 جاء القانون التوجيهي رقم 2001      ابتدءا من سنة 
املؤسسات الصغرية واملتوسطة واليت القت اهتمام كبري من حيث السلطات العمومية لفتح جمال 

للقطاع اخلاص يف إنشاء مؤسسات مصغرة إلنعاش االقتصاد، باملسامهة يف اإلنتاج احمللي 
لتخفيض الواردات واملسامهة يف التصدير وخلق مناصب شغل، فقد القت هذه اإلسرتاتيجية 

 180.000جناحا وذلك بالنظر يف تعداد هذه املؤسسات وحتقيقها فرص عمل، حيث بلغت 
 عامل، لريتفع عدد هذه املؤسسات سنة 160.000، توظف أزيد من 2001مؤسسة سنة 

 واليت وصل عددها 2009 عامل إىل غاية سنة 1.039.603 بتوظيف 270.545 إىل 2006
عامل، فاملؤسسات اخلاصة متثل  1.415.079 مؤسسة وقد مت توظيف حوايل 455.989إىل 
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 ، حيث هذه االجيابيات ال )30(األغلبية بنسبة كبرية من تعداد املؤسسات الصغرية واملتوسطة
تنفي أن هذه املؤسسات يف حميط ميتاز مبجموعة من العراقيل والعوائق اليت جعلها حتد من 

 نشاطها ومن مسامهتها يف جمال التنمية.  

أما يف إطار إسرتاتيجية استقطاب االستثمار األجنيب املباشر والدور الذي يلعبه هذا القطاع        
يف استقطاب التكنولوجيا وتأهيل املؤسسات الوطنية، وملعرفة ما مدى أثر هذه االمتيازات اجلبائية 

حجم يف جذب االستثمار األجنيب املباشر يكفي تتبع حجم تدفقاته، واجلدول التايل يوضح 
  تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة إىل اجلزائر.

 ): حجم تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة إلى الجزائر1.5الجدول رقم (
 2010- 1995خالل الفترة 

 مليار دوالر                                                                         الوحدة: 

 .)31(: - بنك اجلزائر    المصدر
       قامت الدولة مببادرات وحتفيزات كثرية من أجل هتيئة املناخ واستقطاب أكثر لالستثمار 

األجنيب كما رأينا سابقا فقد خطت اجلزائر خطوات كبرية يف هذا اجملال إذ خالل تطرقنا لتدفقات 
االستثمار األجنيب إىل اجلزائر من خالل اجلدول أعاله نالحظ حتسن ملموسا فقد كان شبه 

 0,46 بسبب األوضاع األمنية والسياسية اليت كانت متيز الفرتة يرتفع ليصل 1995منعدما سنة 
 عرفت السنة هذه رغم أن 2000دوالر سنة  مليار 0,42إىل  لينخفض 1999 سنة دوالر مليار
 .)32(العامل يف املباشر لالستثمار األجنيب التدفق قيم أعلى

 ويرجع 1,18ارتفعت تدفقات االستثمار املباشر الواردة إىل اجلزائر لتصل  2001 ويف سنة       
 املتعلق بتطوير االستثمار واملذكور سابقا، والذي منح امتيازات 03 -01ذلك إىل صدور األمر 

 متيزت التدفقات الواردة بني االرتفاع 2007 -2002، ويف الفرتة مهّمة للمستثمرين األجانب
 مليار دوالر وذلك بسبب ضعف النظام املايل 2,33 إىل 2008لتعاود االرتفاع سنة واالخنفاض 

اجلزائري وحمدودية اندماجه يف النظام العاملي، فهي مل تتأثر باألزمة املالية، مث اخنفضت هذه 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2004 2001 2000 1999 1997 1995 السنوات

االستثمار 
األجنيب املباشر 

 الوارد
0,25 0,26 0,46 0,42 1,18 0,62 1,76 1,37 2,33 2,55 3,48 2,04 
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 9، بسبب التعديالت اليت مست املادة 2011 مليار دوالر مع سنة 2,04التدفقات إىل قيمته 
-10 و 01- 09 من األمرين على التوايل 49 و 60 واملالحظ يف كل من املادة 03-01من األمر 

 الذي مست االمتيازات وألول مرة توجه جديد بتناوله شروط جديدة متعلقة بتفضيل املنتوج 01
 أن غرياجلزائري احمللي على حساب االستثمارات األجنبية، هذا كله ألجل ترقية االقتصاد الوطين، 

األجانب وهذا ما مت التوصل إليه حسب اجلدول  املستثمرين تشجيع من يقلل أن ميكن ذلك
 أعاله.

 الخاتمة  
      بالرغم من سياسات االنفتاح وجهود اإلصالحات االقتصادية وإجراءات هتيئة مناخ 

االستثمار يف اجلزائر إال أن أداء لالنفتاح التجاري ال يزال ضعيف، والسبب املباشر وراء هذه 
الضعف هو اعتماد اجلزائر على قطاع وحيد يف التصدير وغياب شبه تام للتنويع يف الصادرات 

خارج قطاع احملروقات. باإلضافة لنقص كفاءة السياسة التجارية املطبقة وغياب التقنية املعلوماتية 
يف سوق األعمال، والتعقيدات االيدارية واملكلفة فيما خيص التصدير واالسترياد، باإلضافة لعدم 

متكن املؤسسات الوطنية منافسة املنتجات األجنبية لغياب الكفاءة والتقنيات العالية وعدم 
 استفادهتا من االنفتاح بالرغم من جهود الدولة يف هذا اخلصوص.

      وفيما خيص هتيئة مناخ االستثمار جلذب االستثمارات األجنبية فيمكننا القول أن ما حققته 
اجلزائر حىت اآلن يعترب مقبول نظرا لألوضاع الصعبة اليت مرت هبا يف التسعينيات، ، إال أنه ال يزال 

حجم تدفقات االستثمار األجنيب املباشر ضعيف إذا ما قارناها مع بعض الدول العربية كمصر 
 وحىت مع دول عربية، باملقارنة ضعيفة اجلزائر طرف من املمنوحة الضريبيةاملغرب تونس، فاحلوافز 

 املستوى عن أنه يبقى  مرتفع إال منخفض أنه رغم على املؤسسات اجلزائرية الضرييب العبء
اجلزائر، وهكذا يتم اإلجابة على اإلشكالية  يف املوازي للقطاع الكبري احلجم إىل باإلضافة العاملي،

 مل املباشر األجنيب االستثمار يف جذب الضريبية احلوافز املطلوبة فإن أثر ودور االمتيازات اجلبائية
استفادة اجلزائر من املوارد املتاحة وعليه ينبغي متواضعة،  هذه النتائج ظلت  وأنبعد، هدفه يبلغ
ذو  باالعتماد على خطط إسرتاتيجية عملية، ومن التجارب املاضية لتفادي األخطاء مستقبال هلا

جتاوز التحديات املختلفة والثبات  يف إىل النجاح من خالهلا تطمح ،التنميةلتوجيه كفاءة عالية 
 منا اقرتاح التوصيات التالية : ما يستدعي وهذاأمامها، 
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 اإلسراع يف تنظيم املناخ املناسب لالستثمار احمللي سوءا إداريا أو قانونيا وااللتزام بسياسة  -
واضحة وطويلة املدى فيما خيص تشجيع االستثمارات األجنبية وخصوصا واجلزائر يف 

 إطار التحضري لالنضمام للمنظمة العاملية للتجارة؛

العمل على تبين سياسة اقتصادية من أجل تنويع هيكل االقتصاد، واحلد من التبعية   -
لقطاع احملروقات، وضرورة االعتماد على استثمارات منتجة بعيدة عن الصدمات 

 تشجيع الصادرات خارج قطاع احملروقات، والرفع من كفاءة  والعمل علىاخلارجية،
املؤسسات الصغرية واملتوسطة طبق املعايري الدولية، واالستفادة من خمتلف الفرص اليت 

 جتلبها االستثمارات األجنبية و الشراكة مع االحتاد األورويب على حد سواء؛

التعقيدات واإلجراءات االيدارية املطولة واملكلفة اليت تعرقل أعمال  تسهيل وإلغاء  -
 املستثمرين مما تؤجل االستثمارات للشروع يف العملية االستثمارية اإلنتاجية؛ 

 تنافسية؛ مزايا ذات معينة حنو قطاعات الضريبية احلوافز توجيه  -

  تشجيع االستثمارات العربية املباشرة كون تتميز بنفس املؤشرات االقتصادية؛ -

 تقليص األعباء الضرائب بإلغاء االزدواج الضرييب والتخفيف من القطاع املوازي والقضاء  -
 على انتشار البريوقراطية؛ 
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أزمات النظام المالي العالمي: أسبابها وتكاليفها االقتصادية مع إشارة خاصة 
م2008لألزمة المالية العالمية لعام   

 

جامعة المدية  أ/غزازي عماد- 
------------------------- 

 
الملخص:          

تعترب األزمات املالية ظاهرة مالزمة للنظام االقتصادي الرأمسايل، واليت متتد تداعياهتا     
وآثارها على مجيع االقتصاديات العاملية بفعل زيادة الرتابط  واالنفتاح التجاري واالقتصادي بني 

الدول املختلفة يف ظل العوملة املالية، وعادة ما يرتتب على هذه األزمات خسائر وتكاليف 
اقتصادية كبرية تتحملها تلك الدول. لذلك يهدف هذا البحث إىل دراسة وحتليل التكاليف 

م 2008االقتصادية لألزمات املالية العاملية، بالتعرض إىل أسباب األزمة املالية العاملية لعام 
وخسائرها. 

وقد توصل البحث إىل وجود العديد من اآلثار السلبية اليت ختلفها األزمات املالية على 
الدول املتضررة من هذه األزمات، ومن أمهها تراجع معدالت النمو االقتصادي، حتقيق خسائر 

كبرية يف الناتج احلقيقي، ا�يار أسهم البنوك، تراجع مؤشرات البورصات، تزايد معدالت البطالة 
 وانتشار الفقر. 
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 مقدمة:
شهد النظام املايل العاملي خالل العقود السبعة املاضية جموعة من األزمات املالية اليت  

أحدثت حتوالت كبرية يف بنية االقتصاد العاملي، ومن أبرز تلك األزمات وأكثرها تأثريا على 
)، 1932-1929األوضاع االقتصادية العاملية األزمة اليت تطورت إىل كساد كبري خالل الفرتة (

) ودول جنوب شرق 1995-1994وأزميت التسعينيات اليت حدثت يف كل من املكسيك يف (
) بسبب كرب حجم التدفقات الرأمسالية بصورة تفوق الطاقة االستيعابية 1998-1997آسيا يف (

القتصاديات تلك الدول، واليت نتجت عنها خسائر مالية فادحة، كما أدت إىل حدوث تغريات 
 كبرية اقتصادية يف تلك الدول.

 أزمة مالية جتاوزت احلدود، وأثرت على مجيع 2008ويواجه العامل منذ عام 
االقتصاديات يف خمتلف دول العامل، وترتب عليها نتائج أكثر أمهية وأشد خطرا، ألن األزمة احلالية 

انطلقت يف األسواق املالية األمريكية، وامتدت انعكاساهتا السلبية على اقتصاديات العديد من 
 الدول، وهلا آثار سلبية على جممل النظام النقدي العاملي. 

 فيما تتمثل أسباب حدوث األزمات املالية اإلشكالية الرئيسية:ومما سبق ميكن طرح 
  العاملية؟، وما هي تكاليفها االقتصادية؟.

هدف البحث: 
 يسعى هذا البحث إىل ما يلي: 

-التعرف على ماهية األزمات املالية، أنواعها وأسباب حدوثها. 
- توضيح اآلثار السلبية والتكاليف االقتصادية املرتتبة على أزمات النظام املايل الدويل. 

م، وتداعياهتا على االقتصاد العاملي. 2008-حتليل أسباب األزمة املالية العاملية لعام 
-توضيح التدابري املعتمدة من قبل الدول لتاليف اآلثار السلبية لألزمات املالية، وتقدمي احللول 

 للخروج منها.
   منهج البحث: 

لإلجابة على اإلشكالية نتبع املنهج الوصفي التحليلي، حيث يتم استخدام املنهج 
الوصفي عند التطرق ملاهية األزمات املالية وأسباهبا، مث إتباع األسلوب التحليلي عند التعرض 

لدراسة التكاليف االقتصادية ألزمات النظام املايل العاملي وتداعياهتا.   
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خطة البحث: 
 يتم تقسيم البحث إىل ثالثة حماور تسبقها مقدمة وتعقبها خامتة. 

 يتناول احملور األول اإلطار النظري لألزمات املالية، وذلك من خالل التعرض ملفهوم 
األزمات املالية، أنواعها وأسباب ظهورها. 

 وخيتص احملور الثاين بإبراز أهم اآلثار السلبية ألزمات النظام املايل العاملي وتكاليفها 
االقتصادية. 

م، بالتعرض ألسباب 2008 أما احملور الثالث فيتطرق إىل األزمة املالية العاملية لعام 
حدوثها وآثارها االقتصادية. 

المحور األول: اإلطار النظري لألزمات المالية: 
-مفهوم األزمات المالية: 1

 ال يوجد مفهوم حمدد لألزمات املالية، ويتفق يف كو�ا اضطراب حاد ومفاجئ يف بعض 
التوازنات االقتصادية، يتبعه ا�يار يف عدد من املؤسسات املالية، ومتتد آثاره إىل القطاعات 

األخرى. وقد تأخذ األزمة املالية شكل ا�يار مفاجئ يف سوق األسهم، أو يف عملة دولة ما، أو 
 )1(يف سوق العقارات، أو جمموعة من املؤسسات املالية لتنتقل بعد ذلك إىل االقتصاد ككل.

) Mishkin وتتعدد وجهات النظر بشأن مضمون األزمة املالية، إذ يعتربها ميشكن (
جمموعة اإلختالالت الرئيسية اليت حتصل يف السوق املالية، واليت تتصف حبدة االخنفاض يف أسعار 

 أما راجان )2 (موجوداهتا، وما يرتتب عن ذلك من فشل العديد من املنشآت املالية وغري املالية.
Rajan) فريى أ�ا تنطوي على حدوث خلل كبري وغري متوقع احلدوث يف غالب األحيان (

يعرتي الوضع الطبيعي أو االعتيادي للمنظومة املالية، ويؤدي إىل إحداث أخطار، وينذر 
بتهديدات جسيمة ومباشرة للدولة واملؤسسات واألفراد وأصحاب املصاحل، ويستدعي عالج هذا 

 )3 (اخللل تضافر جهود مجيع األطراف املذكورة بصور عاجلة.
-أنواع األزمات المالية: 2

 أ-أزمة العملة:
وحتدث أزمة العملة عندما تتعرض قيمة العملة بداللة عملة أو عمالت مرجعية إىل  

التدهور خالل فرتة زمنية معينة عادة ما تكون سنة. ويكون هذا التدهور أكثر من اجملاالت احملددة 

37 



              أ.غزازي عمادأزمات النظام المالي العالمي: أسبابها وتكاليفها االقتصادية مع إشارة خاصة لألزمة  
م2008المالية العالمية لعام   

 

 2014- سبتمبر 02 المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية                                              العدد:

. ويتم اعتماد مؤشر ضغوط املضاربة على العملة كمعيار لذلك، حيث %25يف الغالب ما فوق 
يتم تشكيل هذا املؤشر من خالل مزج تغري سعر صرف العملة بتغري مستويات االحتياطيات 

الرمسية ومعدالت الفائدة باعتبار أ�ما يؤشران عن كثافة دفاع السلطات النقدية عن سعر صرف 
العملة. وحتدث أزمة العملة عندما يتغري هذا املؤشر بالنسبة إىل قيمته املتوسطة بأكثر من مرة 

 )4 (ونصف االحنراف املعياري.
:  ب-األزمة المصرفية

 وعادة ما تنشأ األزمة املصرفية عندما يكون حجم األصول غري الكفؤة املوجودة لدى 
البنك كبريا، أو عندما تتفق املعلومات الصادرة من خمتلف اجلهات (إعالم، دراسات) على أن 

هناك مؤشرات ذعر مايل (جتميد ودائع، غلق وإفالس بنوك، ضمان ودائع، وجود خمططات إنقاذ 
 )5 (حكومية للبنوك...).

 ) األزمة املصرفية بأ�ا فقدان ثقة املودعني باملصارف، وقيام Hill ويعترب هيل (
 ) إىل تالزم أزمة Brownالشركات واملتعاملني مع املصارف بسحب إيداعاهتم. ويشري براون (

املصارف مع أزمة السيولة مبعىن أن أزمة املصارف هي أزمة سيولة، واليت تنشأ نتيجة اضطرابات يف 
النظام املصريف، ويؤكد يف حتليله على أن أسباب األزمة اليت تصيب جممل اقتصاد دولة ما هي يف 

األصل أزمات مصرفية، حيث أن االنسحاب املفاجئ لألموال أو السيولة من دولة ما سيؤدي هبا 
) مع براون بأن األزمة املصرفية هي ذاهتا أزمة السيولة، Jhonإىل أزمة مالية شاملة. ويتفق جون (

ويعرفها بأ�ا األزمة اليت تفقد فيها املصارف االحتياطي من موجوداهتا نتيجة تصفية حساب 
املصرف بسبب العجز يف قيمة موجوداته، وتنعكس هذه اخلسائر على جممل االقتصاد الكلي، 

  )6 (ويطلق عليها حينئذ األزمة املالية املكلفة.
 

ت-أزمة أسواق المال: 
 تنشأ أزمات أسواق املال نتيجة ما يعرف اقتصاديا بظاهرة "الفقاعات"، وحتدث الفقاعة 

عندما يرتفع سعر األصول بشكل يتجاوز قيمتها العادلة ارتفاعا غري مربر، وينتج ذلك عادة 
عندما يكون اهلدف من شراء األصل هو الربح الناتج من ارتفاع سعره وليس بسبب قدرة هذا 

األصل على توليد الدخل، ويف ظل هذا الوضع  تتجه أسعار األصل إىل اال�يار خاصة إذا كان 
هناك اجتاه قوي لبيعه، فيبدأ سعره يف االخنفاض، ويبدأ معها ظهور حاالت الذعر، فتنهار 
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األسعار، وينتقل هذا األثر حنو أسعار األصول األخرى، سواء يف القطاع ذاته أو يف القطاعات 
 ، ومثال %20األخرى. وحتدث أزمة أسواق املال عندما ينخفض مؤشر السوق املالية بأكثر من 

 )7 (م.1987  و1929ذلك أزميت 
:  ث-أزمة المديونية

 وتوصف أزمة املديونية بأ�ا األزمة اليت تواجه دولة ما يف حالة عدم قدرهتا على الوفاء 
بفوائد ديو�ا اخلارجية. وحتدث هذه األزمة ألسباب متعلقة باالقتصاد الكلي كارتفاع مستوى 

التضخم وعجز احلساب اجلاري والتوسع املفرط يف االقرتاض. وعادة ما يطلق على القرض 
اخلارجي بالقرض السيادي، وهو القرض املقدم للقطاع الرمسي ( احلكومي) لدولة ما، أو قرض 

م من أبرز 1982قطاع خاص مضمون من قبل الدولة املقرتضة. وتعترب أزمة املكسيك عام 
 بليون 80أزمات املديونية اخلارجية، حيث أعلنت املكسيك عن عجزها عن تسديد ديو�ا البالغة 

دوالر إىل املصارف الدولية بسبب عدم قدرهتا على التسديد، وتعرضت بذلك إىل أزمة مديونية 
 )8 (دولية.

-أسباب األزمات المالية: 3
 )9 ( ترجع أهم األسباب احملدثة لألزمات املالية يف العادة إىل ما يلي:

-تدفق رؤوس أموال كبرية إىل داخل البلد، يصاحبه قيام البنوك احمللية بتوسع مفرط وسريع يف 
عمليات اإلقراض دون التأكد من املالءة االئتمانية للمقرتضني، مما ينتج عنه زيادة حجم الديون 
املشكوك يف حتصيلها لدى هذه البنوك. ويف هذه احلالة حيدث تراجع امسي يف قيمة العملة احمللية 

مقابل العمالت االرتكازية. وهذا ما ينجم عنه موجة من التدفقات الرأمسالية حنو اخلارج. 
-ضعف الرقابة واإلشراف احلكوميتني، وما يرتتب عليه من شكوك حول التزامات احلكومة 

وقدرهتا على القيام باإلصالحات الالزمة ملواجهة األزمة. 
-وجود خلل يف تطبيق السياسات النقدية واملالية الكلية املناسبة، وترابط ذلك مع غياب الشفافية 

واإلفصاح، وتفاقم الفساد، والتالعب بالبيانات والقوائم املالية يف املؤسسات اليت تكون املصدر 
األساسي لالضطراب. 
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المحور الثاني: اآلثار السلبية ألزمات النظام المالي العالمي والتكاليف االقتصادية المترتبة 
 عليها:

تتكبد الدول واالقتصاديات املتضررة من األزمات املالية تكاليف اقتصادية وآثارا سلبية 
متعددة، تتمثل أمهها فيما يلي: 

- تحقيق خسائر في الناتج الحقيقي: 
عادة ما ينجم عن حدوث األزمات املالية تباطؤ النشاط االقتصادي، وتراجع معدالت  

النمو نتيجة سوء ختصيص املوارد املتاحة، ومن مث حتقيق خسائر يف الناتج احلقيقي. وبغية تقدير 
حجم التكاليف املتعلقة باخلسارة يف الناتج احلقيقي تبعا حلدوث األزمات املالية عمل صندوق 

)، 1998-1985 بلدا يف الفرتة (50النقد الدويل على دراسة عينة مكونة من أكثر من 
ودراسة األزمات املالية اليت مرت هبا بتلك البلدان خالل نفس الفرتة، ومت مقارنة منو الناتج احمللي 
اإلمجايل اخلاص بالبلد حمل الدراسة بعد األزمة املالية باالجتاه العام لنمو إمجايل الناتج احمللي قبل 

وقوع األزمة املالية يف نفس البلد، مث تقدير خسارة الناتج من خالل مجع الفروق بني االجتاه العام 
والنمو الفعلي يف السنوات الالحقة لألزمة املالية إىل غاية عودة معدل النمو السنوي للناتج إىل 

 )10 (اجتاهه السابق على حدوث األزمة املالية، وتوصلت الدراسة إىل ما يلي:
، %61 أزمة عملة مبا يعادل 158 أزمة من أصل 96-مت حتقيق خسائر يف الناتج احلقيقي يف 

. % 82 أزمة مصرفية بنسبة تقارب 54 أزمة من أصل 44وحتقيق خسائر يف 
- عاد معدل منو الناتج إىل اجتاهه العام السابق على حدوث األزمة يف املتوسط بالنسبة ألزمات 

العملة خالل فرتة تزيد بقليل عن عام ونصف، بينما كانت األزمات املصرفية أطول أمدا منها، إذ 
استغرق األمر حوايل ثالث سنوات حىت يتمكن معدل منو الناتج من العودة إىل اجتاه العام، وهي 

نفس املدة تقريبا اليت استغرقت يف حالة األزمات املزدوجة (أزمة عملة وأزمة مصرفية).  
 يف املتوسط وذلك % 4.3_ بلغت اخلسارة الرتاكمية يف معدل منو الناتج لكل أزمة عملة حوايل 

نسبة إىل االجتاه العام للنمو، بينما كانت األزمات املصرفية أكثر تكلفة منها، إذ بلغ متوسط 
 ، أما األزمات املزدوجة فكانت هذه اخلسارة أكثر بكثري % 11.5اخلسارة الرتاكمية يف الناتج 

 يف املتوسط.   % 14.5حيث بلغت 
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 ويف دراسة أخرى لصندوق النقد الدويل، لتقدير حجم خسائر الناتج الرتاكمية اليت 
تكبدهتا االقتصاديات األكثر تضررا من األزمة اآلسيوية، وأزميت األرجنتني واملكسيك، يبني 

اجلدول التايل حجم هذه اخلسائر كنسبة إمجايل الناتج.  
) 1جدول رقم (

 خسائر الناتج التراكمية نتيجة األزمات التسعينيات
                                 (كنسبة مؤوية من الناتج املمكن )

خسائر الناتج التراكمية طوال األربع 
 سنوات

 األزمــــــــات

 
30 
15 

 

) 1995-1994أزمة تاكيـال (
املكسيك 
 األرجنتني

 
82 
27 
49 
57 

األزمة اآلسيوية 
اندونيسيا 
كوريا 
ماليزيا 
 تايالند

IMF, From crisis to recovery, P64 املصدر: .                     
 يبني اجلدول السابق قياس اخلسائر الرتاكمية يف الناتج على مدار األربع سنوات التالية 

على وقوع هذه األزمات، ومقارنتها باملسارات االفرتاضية للناتج يف حالة عدم وقوع هذه 
األزمات. ويتضح أن حجم اخلسائر الرتاكمية يف الناتج طوال األربع سنوات التالية على انطالق 

 نسبة إىل الناتج املمكن أو االفرتاضي وذلك بالنسبة إىل كل % 15 و %30األزمة يقدر حبوايل 
من املكسيك واألرجنتني على التوايل، أما يف االقتصاديات اآلسيوية فقد كان حجم هذه اخلسائر 

ضخما، وقد فاق مستوى اخلسائر املسجل يف كل من املكسيك واألرجنتني، إذ وصل حجمها 
 يف كل من اندونيسيا و تايالند. % 57 و% 82إىل 
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 ارتفاع معدالت البطالة وزيادة التكاليف االجتماعية:-
 عادة ما يرتتب على حدوث األزمات املالية آثار غري مرغوب فيه على العمالة، فتربز 

مشكلة تدين مستويات األجور، وترتفع معدالت البطالة وما يرافقها من تزايد تكاليف احلماية 
االجتماعية.  

وعلى سبيل املثال، تفاقمت معدالت البطالة يف معظم البلدان اآلسيوية بعد أزمة 
جنوب شرق آسيا، فقد ترتب على إعادة هيكلة البنوك والشركات يف كوريا وتايالند ارتفاع معدل 

 بالنسبة لكوريا، 1998 عام % 7 إىل 1997 عام % 2.7البطالة إىل إمجايل قوة العمل من 
 وعملت ماليزيا على )11 ( يف تايالند خالل نفس الفرتة.% 6 إىل % 4وارتفع نفس املعدل من 

ختفيض مستويات األجور يف القطاع العام، واسرتجاع العمالة املهاجرة القادمة من اندونيسيا.  
ومل تكن بلدان أمريكا الالتينية أحسن حاال من نظريهتا اآلسيوية، فقد تزايدت معدالت 

 يف كل من الربازيل والشيلي، وبدرجة أقل يف األرجنتني. 1998البطالة بشكل حاد يف أوائل عام 
وال يقتصر تأثري األزمات املالية على البطالة فقط، إذ يتعداه إىل التأثري على مستوى 

رفاهية األفراد وتزايد حدة الفقر، فتضافر جمموعة العوامل الناجتة عن تلك األزمات مثل االخنفاض 
احلاد يف قيمة العملة احمللية، ارتفاع أسعار الفائدة، ا�يار القطاع املايل وإفالس العديد من 

الشركات، وما ينجم عن ذلك من ارتفاع يف معدالت البطالة، كل ذلك من شأنه التأثري سلبيا 
على الدخل احلقيقي واالستهالك احلقيقي للقطاع العائلي، ومن مث على مستوى املعيشة والفقر 

وخاصة بالنسبة للفئات منخفضة الدخل.     
ففي اندونيسيا، كوريا وتايالند، ارتفعت نسبة السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر 

 % 19.9 إىل 1997 عام % 11من إمجايل السكان بعد وقوع أزمة جنوب شرق آسيا من 
 بالنسبة لكوريا خالل نفس % 19.2 إىل % 8.6 بالنسبة الندونيسيا، ومن 1998عام 

    )12 ( بالنسبة لتايالند خالل نفس الفرتة.% 12.9 إىل % 11الفرتة، ومن 
هذا باإلضافة إىل انه يف ظل حدوث األزمات، تتعرض شبكات احلماية (األمان) 

 االجتماعية هي األخرى لضغوط كبرية من جراء الزيادات امللحوظة يف معدالت البطالة واألسعار.

مما سبق، ميكن القول أن البلدان اليت تتعرض لألزمات املالية عادة ما تتحمل تكاليف 
اقتصادية واجتماعية كبرية، ختتلف هذه التكاليف من بلد إىل أخر تبعا إىل حدة األزمة املالية، 

 والوضع االقتصادي واالجتماعي البلد نفسه قبل وقوع األزمة.
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 وتكاليفها االقتصادية 2008المحور الثالث: األزمة المالية العالمية لعام 
-أسباب األزمة المالية العالمية: 1

ميكن أن تعزى األزمة املالية إىل جمموعة من األسباب أمهها: 
 انفجار الفقاعة المالية في القطاع العقاري: 1-1

ويرجع ذلك إىل املمارسات غري املنضبطة يف األسواق املالية الدولية، واليت متثلت يف 
التوسع املفرط للبنوك األمريكية املختصة يف جمال العقارات إىل تقدمي قروض عقارية عالية املخاطر 

لعدد كبري من املقرتضني ذوي اجلدارة االئتمانية الضعيفة، وذلك دون تقدمي ضمانات كافية. 
ويرجع السبب يف ذلك إىل االزدهار الكبري الذي شهدته أسواق العقارات خالل الفرتة 

، ورواج االستثمارات احمللية واألجنبية خارج الواليات املتحدة األمريكية يف 2001-2006
األوراق املالية املدعومة برهون عقارية ومتحصالت بطاقات االئتمان، األمر الذي شجع البنوك 

واملؤسسات األمريكية الراغبة يف تعظيم املكاسب واألرباح إىل التساهل يف منح االئتمان. حيث 
فاقت قيم العقارات املرهونة  األصول املالية بدرجة كبرية، وأصبحت ال تعكسها بشكل حقيقي 

نتيجة ارتفاع أسعار األسهم والسندات يف ظل عمليات املضاربة، ويف حني زاد املعروض منها 
مقابل تراجع الطلب عليها، مما أدى إىل تدهور أسعار األسهم بشكل كبري. ويف ظل عجز 

املقرتضني عن سداد أقساط القروض العقارية، ا�ارت أسعار العقارات وعجزت البنوك 
واملؤسسات املالية عن حتصيل مستحقاهتا، فتقلصت السيولة لديها، وتزايدت حاالت إفالس 

  )13 (العديد منها.
 مليار دوالر، مما ساهم يف 100 لقد بلغ حجم القروض املتعثرة لدى األفراد حوايل 

 )14 (. ا�يار أسهم املؤسسات املالية املقرضة، وبالتايل تدهور جممل السوق املالية
  توريق القروض الرهنية: 1-2

 لقد تطور سوق التمويل العقاري من منافسة على منح القروض ومتويلها، إىل منافسة 
على املتاجرة هبذه القروض، ورغبة من املصارف يف التخلص من خطورة بعض القروض العقارية، 

يتم حتويل هذه القروض إىل أوراق مالية مدعومة بالقروض، وبعضها يتم حتويله إىل أشكال معقدة 
 )15 (. جدا من القروض، وأصبح يطلق عليه: التزامات الدين املضمونة بأصول
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 تتمثل عمليات التوريق يف قيام البنوك وشركات التمويل العقاري ببيع دين القروض 
املتجمعة لديها على العمالء الذين اشرتوا العقارات إىل إحدى الشركات املتخصصة، هبدف 

التقليل من خماطر االئتمان والسيولة والسوق بالنسبة إىل املؤسسات اليت قدمت القروض، بتداوهلا 
يف السوق الثانوية. ويهدف التوريق إىل حتويل القروض إىل أوراق مالية قابلة للتداول يف البورصات 

 )16 (العاملية كأداة مصرفية تؤمن السيولة وتوسع االئتمان.
يف حالة قيام مشرتي العقارات باالقرتاض من مؤسسات مالية أخرى، مقابل رهن 

العقارات نفسها، تلجأ هذه املؤسسات إىل بيع هذه القروض لشركة توريق، مث تقوم هذه األخرية 
بإصدار سندات اعتمادا على قيمة القروض وتطرحها للتداول يف سوق األوراق املالية، وبذلك 

يكون للكثري من األفراد واملؤسسات حقوق على العقار يف الوقت نفسه بشكل تكون فيه قيمة 
األوراق املالية املصدرة أكرب بكثري من قيمة العقارات. ويف حالة عجز مالكي هذه العقارات عن 
السداد أو اخنفاض قيمتها يف  األسواق تتعثر القروض، فيتجه محلة السندات إىل بيع ما لديهم، 

مما يؤدي إىل زيادة عرضها واخنفاض سعرها، وتزداد الضغوط على كل من املؤسسات املالية 
 )17 (وشركات التوريق.

 المضاربة:  1-3
 يتميز االقتصاد األمريكي بأنه اقتصاد مايل أكثر مما هو حقيقي، ويتضح ذلك من 

خالل معدالت تداول األصول (املوجودات) املالية يف األسواق املالية، واليت متثل عشر أضعاف 
الناتج احمللي اإلمجايل يف الواليات املتحدة األمريكية. ويتم تداول هذه األصول من خالل 

عمليات املضاربة املستمرة، وقد تتجاوز هذه املضاربة ضوابط ومستجدات السوق، أو خترج عن 
احلدود املرسومة هلا فرتتفع بشكل غري منطقي، يعقبها ا�يار سريع، وهنا تبدأ ظاهرة سلوك 

القطيع. وتتسم األسواق املالية بانتشار حالة املضاربة باألسعار هبدف حتقيق املكاسب، ويتصرف 
املستثمرون فيها وفق دوافع نفسية تؤثر على قراراهتم االستثمارية، وبفعل هذه الطبيعة املضاربية، 

فإن أي اجتاه اخنفاض يف األسعار مع وجود مؤشرات أزمة، يدفع باملستثمرين إىل االندفاع إىل بيع 
ما حبوزهتم من أوراق مالية، حىت لو حتملوا من وراء ذلك خسارة، وذلك هبدف تقليل خسائرهم 

 )18 (وإيقافها، وتتزايد هذه احلالة إىل درجة الذعر املايل الذي يفاقم األزمة.
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 األخطاء اإلجرائية: 1-4
 لقد اتسمت القروض العقارية احملدثة لألزمة بثالث خصائص، مل تقم عليها النظم 

املصرفية من قبل، مما أدى إىل انكشاف اجلهاز املصريف أمام املخاطر، وأخلت بسياساته الوقائية 
 )19 (جتاه األزمات، وتتمثل هذه اخلصائص فيما يلي:

-تقدمي قروض إىل مقرتضني ذوي مالءة ائتمانية غري كافية، ويضم ذلك عدم دقة التصنيف 
االئتماين للمقرتضني، القروض واألوراق املالية الصادرة بضمان هذه القروض. 

 % 150-عدم توافر الضمانات الالزمة مقابل القروض املمنوحة، إذ كانت القروض متنح بنسبة 
 أو أقل من  %50من قيمة الضمان، يف حني تقتضي النظم املصرفية بأن يكون اإلقراض بنسبة 

قيمة الضمان.   
-ضعف نظام التأمني الذي يغطي خماطر االقرتاض، مما ترتب عليه عدم كفاية التعويضات الالزمة 

لتغطية اخلسائر الناجتة. 
 اقتصاد الديون: 1-5

 يتميز االقتصاد العاملي يف ظل العوملة املالية، بأنه اقتصاد قائم على الديون، ومعظم 
الدول تعتمد على الديون سواء من دول أخرى، أو من املؤسسات املصرفية الدولية واحمللية أو 

اجلمهور. كما أن غالبية املؤسسات االستثمارية واخلدمية تعتمد يف متويلها على املصارف، إذ أن 
متويل رأمساهلا التشغيلي يرتبط بالديون من خالل االقرتاض، وهذا يرجع كون التمويل املقرتض أقل 

كلفة من التمويل املمتلك. 
 115 تريليون دوالر، مقابل 90وتوضح التقديرات أن االقتصاد احلقيقي العاملي يبلغ 

تريليون دوالر لالقتصاد املايل، وهذا ما يفسر تفوق الديون على االقتصاد احلقيقي. ومن جهة 
أخرى يتبني أن إمجايل الديون يفوق يف غالبية الدول إمجايل الناتج الوطين اإلمجايل، ومثال ذلك 

 من الناتج احمللي اإلمجايل يف أيسلندا، وهذا ما يؤشر على هشاشة %60بلوغ إمجايل الديون 
 )20 (. النظام االقتصادي العاملي وسرعة تعرضه لألزمات
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: 2008-التكاليف االقتصادية لألزمة المالية العالمية لعام 2

 -تراجع النمو على مستوى االقتصاد العالمي:

اتسمت األزمة املالية العاملية بتباطؤ منو االقتصاد العاملي بشكل كبري، مما يؤثر على 
العوائد واإليرادات املتحققة يف األسواق املتقدمة، الناشئة والنامية، األمر الذي يتسبب يف إحداث 

 حالة من الرتاجع والتباطؤ يف االقتصاد العاملي. 

) 2جدول رقم (
النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي لبعض مناطق الدول النامية  

  2008/2009مقارنة بين سنتي 

السنوات 
 المنطقة

2008 2009 

 6.7 8.8 شرق آسيا واحمليط اهلادي
 3.5 6 أوروبا وآسيا الوسطى

 2.1 4.5 أمريكا الالتينية البحر الكارييب
 3.5 5.7 الشرق األوسط ومشال أفريقيا

 5.4 6.3 آسيا
 4.6 5.4 أفريقيا جنوب الصحراء

 األزمة املالية : تداعياهتا بالنسبة للدول النامية. 2009 جمموعة البنك العاملي المصدر :

 تراجع معدالت النمو االقتصادي احلقيقي من خالل اجلدول السابق تراجع األداء وميثل
االقتصادي مبختلف القطاعات املالية والصناعية والزراعية وحىت اخلدمية وتنعكس آثاره اجتماعيا 

فحسب أرقام اجلدول فان املناطق األكثر تأثرا باألزمة االقتصادية منطقيت الشرق األوسط وإفريقيا 
 1وأيضا أمريكا الالتينية فحسب دراسات البنك العاملي فان تراجع الناتج احمللي اإلمجايل ب 

 إىل دائرة الفقر فارتفاع األسعار اليت شهدهتا املنتجات   مليون نسمة20باملائة سيرتتب عنه حتول 
 مليون نسمة إىل دائرة الفقر املطلق. 100الغذائية نقلت 
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- خسائر البنوك وأسواق المال: 
 لقد برزت أزمة الرهن العقاري يف الواليات املتحدة األمريكية، وانتشرت يف وقت قياسي 

بفعل تزايد مظاهر االندماج الطوعي للبنوك من خالل االستحواذ، وإعالن تسعة عشر من بنكا 
ومؤسسة مالية عمالقة إىل إشهار إفالسها بعد شهرين من اندالع األزمة املالية، ومن أهم هذه 

البنوك بنك ليمان براذرز، ومريل لنش الذي اشرتاه بنك أوف أمريكا، وحتول بنكي "مورغان 
ستانلي وغولدمان ساكس" برغبتهما إىل جمموعتني مصرفيتني قابضتني تابعتني لبنك االحتياط 

 )21 (الفيدرايل األمريكي للحصول على مساعدته يف مواجهة األزمة املالية العاملية.
وقد ا�ارت أسهم القطاع املصريف نتيجة انتقال عدوى األزمة إىل األسواق املالية، وأدت إىل 
اال�يار يف أسعار األسهم يف األسواق املالية، وازدادت األزمة تعقيدا يف ظل عدم قدرة بنك 
 .)22(االحتياط الفيدرايل األمريكي، والبنك املركزي األورويب يف التخفيف من حدة تراجع املؤشرات

وقد انتقلت آثار العدوى لتصيب أسهم العديد من املؤسسات املالية، فقد اخنفضت أسهم كل 
من "سييت غروب" أكرب بنوك أمريكا، "غولدمان ساكس" و "جي يب مورغان تشيس آند 

 على التوايل. كما تراجعت أسهم أكرب شركات التعامل %10 و%12، %15كومباين" بنسبة 
. وقد أدى ا�يار أسهم القطاع %14يف األوراق املالية للخزانة األمريكية "مورغان ستانلي" بنسبة 

املصريف إىل ذعر البنوك وجلوئها إىل التقليص من عمليات االئتمان، واليت متثل احملرك الرئيسي 
  )23 (لالقتصاد األمريكي.

 كما تعد قناة أسواق املال من أكثر القنوات تأثريا يف انتقال األزمات املالية، بسبب 
تزايد دور أسواق األوراق املالية يف خمتلف الدول، وتوجه العديد من املستثمرين إىل االستثمار 

 احملفظي، والقيام بعمليات املضاربة يف تلك األسواق لتحقيق األرباح. 
لقد انتقلت األزمة لتشمل معظم األسواق املالية العاملية، حيث اخنفض املؤشر العام ألهم 

 البورصات العاملية مباشرة بعد اخنفاض أسهم بورصة وول سرتيت كما يوضحه اجلدول التايل:
): انخفاض المؤشر العام في أهم البورصات العالمية 3جدول رقم ( 

شنغهاي طوكيو مدريد لندن باريس فرانكفورت البورصة 
 5.1 3.8 7.5 5.4 6.8 7.1معدل اخنفاض املؤشر 

 صباح نعوش: خطورة األزمة األمريكية على االقتصاد العاملي، اجلزيرة نت المصدر:
7/2/2008 .http//www.aljazeera.net/eBusiness.     

47 



              أ.غزازي عمادأزمات النظام المالي العالمي: أسبابها وتكاليفها االقتصادية مع إشارة خاصة لألزمة  
م2008المالية العالمية لعام   

 

 2014- سبتمبر 02 المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية                                              العدد:

 وامتدت األزمة لتشمل أسعار أسهم الشركات غري العاملة يف القطاع العقاري. ويرجع 
هذا االخنفاض يف أسعار األسهم بسبب اجتاه محلة األسهم إىل االستثمار يف أسواق مالية خمتلفة 
يف آن واحد، رغبة منهم يف توزيع املخاطر. وعند تعرض أسهمهم خلسائر يف بورصة ما سيدفعهم 

 )24 (. إىل سحب أمواهلم املستثمرة يف بلد آخر لتعويض اخلسارة، أو لتجنب خسارة ثانية
 لقد اعتمدت البنوك يف حتليلها ملخاطر األوراق املالية على وكاالت التصنيف االئتماين 

بسبب عدم امتالكها اخلربة الالزمة يف التحليل، وتأثرت الشركات العقارية املاحنة للقروض خبسائر 
 يف جويلية AAAكبرية ناجتة عن تدهور مرتبة األوراق املالية اليت تساندها أصول من املرتبة 

 وامتدت الصدمة لتشمل الكثري من البنوك واملؤسسات املالية احمللية واألجنبية، )25 (م.2007
وخاصة البنوك األمريكية اليت هلا فروع يف اخلارج، حيث قدرت خسائرها مبليارات الدوالرات 

بسبب امتالكها لألوراق املالية العالية املخاطر. ومل تكن شركات التأمني أحسن حاال من البنوك، 
إذ تعرضت كذلك خلسائر ضخمة، خاصة وأ�ا كانت تؤمن حجما كبريا من الديون العقارية 

 األمريكية. وقد ترتب على ذلك كله نقص حاد يف السيولة يف األسواق املالية AIGكشركة 
بسبب فقدان املتعاملني الثقة يف األسواق، ومتخض من ذلك تسارع عمليات بيع أسهم البنوك 

والشركات املالية املتعثرة، وهذا ما نتج عنه انتقال األزمة املالية لتشمل معظم األسواق املالية 
.  )26(العاملية

- خسائر قطاع التجارة الخارجية: 
 من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي، % 30 يشكل االقتصاد األمريكي ما ال يقل عن 

 اقتصادا، وبالتايل فإن ركود االقتصاد األمريكي عام 50ويؤثر مباشرة على ما ال يقل عن 
، األمر الذي ينعكس على صادرات البلدان األخرى وعلى أسواقها املالية، حيث يؤدي 2008

إىل اخنفاض طلب السوق األمريكي على املنتجات من السلع واخلدمات من الدول األخرى 
بنسب مرتفعة، وهذا ما انعكس على اخنفاض الصادرات املتدفقة من الدول األخرى إىل االقتصاد 

 )27 (. األمريكي. كما تراجعت قدرة االقتصاد األمريكي على االسترياد والتصدير معا
 وامتد تأثري األزمة املالية العاملية إىل دول العامل من خالل التجارة الدولية، إذ تراجعت 

قدرة العديد من الدول اليت حترك التجارة الدولية، ودخلت كل من أملانيا ومعظم دول االحتاد 
األورويب واليابان مرحلة ركود نتيجة اخنفاض قدرهتا على التصدير واالسترياد بسبب اخنفاض 

الطلب العاملي على السلع القابلة للتصدير، وهذا ما نتج عنه اجتاه األسعار العاملية حنو االخنفاض. 
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 ومن بني أهم األسواق تأثرا باألزمة املالية هو سوق السيارات، والذي دخل مرحلة 
الركود بسبب حذر املستهلكني يف عمليات الشراء، توقعا الخنفاض أسعارها، وتكبدت بعض 
شركات السيارات الكربى خسائر مالية نتيجة لألزمة املالية، واليت أدت إىل اخنفاض مبيعات 

، وبلغت أدىن مستوى 2008 يف أكتوبر عام %9.2السيارات يف دول االحتاد األورويب حبوايل 
 )28 (.1990هلا منذ عام 

 -معدالت بطالة متزايدة: 

لقد تزايدت معدالت البطالة على إثر األزمة املالية، إذ عرفت البنوك وخمتلف املؤسسات 
موجة من تسريح العمال، وخاصة مع إعالن صندوق النقد الدويل توقعاته اجلديدة حول اخنفاض 

، ويعترب القطاع املايل من بني القطاعات األكثر 2009نسبة منو االقتصاد العاملي خالل عام 
تعرضا لتسريح العمال فمثال يف بريطانيا مت تأميم بنك نورثرن روك الربيطاين للتمويل العقاري 

 موظف، ويف أملانيا قرر مصرف كومريتس بنك ثاين أكرب البنوك 2000واالستغناء عن أكثر من 
  )29 ( وظيفة يف إطار صفقة شراء منافسه دريسدنر بنك.9000األملانية االستغناء عن 

: تطور معدل البطالة في الواليات المتحدة األمريكية وبعض البلدان األوروبية   1شكل رقم 

)                                                                                          (%       

 
 

Source: Jacques Sapir, P.14. 
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وال يقتصر األمر على البلدان الصناعية فحسب، بل تواجه البلدان النامية أيضا حتديا 
جديدا ناشئا عن األزمة املالية العاملية، اليت تتحول بسرعة إىل أزمة بطالة.   

 األزمة والفقر:- 
لقد أدت األزمة املالية العاملية إىل انتشار الفقر ، إذ يؤدي التضييق االئتماين الشديد 

واخنفاض معدالت النمو إىل تقليص إيرادات احلكومات وقدرهتا على االستثمار من أجل الوفاء 
باحتياجات األهداف املوضوعة لقطاعي التعليم والرعاية الصحية، فضال عن اإلنفاق على البنية 
األساسية الالزمة الستدامة النمو. وميكن كذلك أن يؤدي كل اخنفاض بنسبة واحد يف املائة يف 

 مليون شخص، إذ سيكون الفقراء هم األشد تضررا من هذه األزمة، 20معدل النمو إىل إفقار 
  )30 (مثلما كانوا يف سابقاهتا.

خاتمة: 
 تعرض النظام املايل الدويل للعديد من األزمات املالية، اليت انعكست آثارها سلبا على 

االقتصاديات احمللية وامتدت تداعياهتا لدول أخرى بفعل العدوى املالية والتحرير املايل، وقد توصل 
البحث إىل النتائج التالية: 

_يرتتب على األزمات املالية خسائر وتكاليف اقتصادية واجتماعية كبرية تتحملها اقتصاديات 
الدول املتضررة. 

_ال تقتصر اآلثار السلبية لألزمات املالية العاملية على دول معينة، بل قد متس الدول املتقدمة 
واملتخلفة على حد سواء بفعل االجتاه املتزايد حنو االنفتاح والتحرير املايل. 

-متس خسائر األزمات املالية  أغلب جوانب االقتصاد احمللي، بتأثر القطاع احلقيقي واملايل وقطاع 
التجارة اخلارجية هبذه األزمات. 

_تتمثل أهم التكاليف االقتصادية اليت حتملتها الدول من جراء األزمات املالية العاملية كأزمة 
جنوب شرق آسيا واألزمة املالية العاملية يف تراجع معدالت النمو االقتصادي، حتقيق خسائر كبرية 
يف الناتج احلقيقي، ا�يار أسهم البنوك، تراجع مؤشرات البورصات، تزايد معدالت البطالة وانتشار 

 الفقر. 
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 هوامش ومراجع البحث:
، 36 عبد اجمليد قدي: األزمة االقتصادية األمريكية وتداعياهتا العاملية، جملة حبوث اقتصادية عربية، العدد).1(

. 8م، ص2009السنة السادسة عشر، ربيع 
)2(  .Mishkin Frederic and Eakins Stanley, Financial Market and Institutions, 

Addison Wesley Longman Inc, 3rd . ed, U.S.A, 2000, P.4.9.  
)3(  .Rajan Ramkishen, Financial Crises, Capital outflows, and policy 

Responses: Examples From East Asia, journal of Economics 
Education, 2007, P.92-109. 

 .9، صمرجع سابقعبد اجمليد قدي: .)4(
 الصفحة. املرجع سابق، نفس.)5(

 العامري، حممد علي إبراهيم العامري، حنان غامن فخور البدوي: األزمة إبراهيمحممد علي ). 6(
املالية: األشكال- املؤشرات- النماذج والعدوى املالية، دراسة نظرية – حتليلية لألزمة اآلسيوية، 

، 2009، جامعة بغداد، العراق، 59، اإلصدار 15جملة العلوم االقتصادية واإلدارية، اجمللد 
 .18ص

 .9عبد اجمليد قدي: مرجع سابق، ص). 7(
. 19حممد علي إبراهيم العامري، مرجع سابق، ص). 8(
عرفان احلسين: االقتصاد السياسي ألزمة أسواق املال الدولية، جملة املال والصناعة، ). 9(

 .  12، ص2007، بنك الكويت الصناعي، 25العدد
 )10( . IMF, Financial Crises: Characteristics and Indicators of 
Vulenrability, P.79 

اميان حممد حمب زكي: حتليل أثر األزمات املالية على الدول النامية مع اإلشارة إىل مصر، ). 11(
 .27، ص1999جملة التجارة والتمويل، العدد الثاين، كلية التجارة، جامعة طنطا، مصر، 

)12( . IMF, From crisis to recovery….’’Op.cit, Pp.64-65.   
إبراهيم عبد العزيز النجار: األزمة املالية وإصالح النظام املايل العاملي، الدار اجلامعية،  .)13(

 . 36، ص2009اإلسكندرية، مصر، 

  . 12مرجع سابق، ص  عبد اجمليد قدي:). 14( 
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دور النظام التجاري متعدد األطراف في تحقيق التنمية المستدامة في بعدها 
البيئي 

جامعة المدية  د.خليل عبد القادر- 
 برج بوعريريججامعة أ.عامر حبيبة- 
------------------------- 

 

الملخص:          
ساهم التحرير املتدرج حلركة التجارة العاملية منذ بداية اخلمسينات من هذا القرن من خالل  

االتفاقيات الثنائية واملتعددة األطراف يف ازدياد حدة املنافسة بني األطراف الدولية املشاركة يف التجارة 
العاملية، فتحرير التجارة الدولية من العقبات والقيود اليت تعيق حركيتها يف ظل نظام جتاري متعدد 

األطراف، أسفرت عنه نتائج جولة أورغواي من اتفاقيات التجارة احلرة وإنشاء منظمة التجارة العاملية.  

هذا التحرير حقق مما ال شك فيه مجلة من املنافع االقتصادية تتمثل يف تعزيز وتشجيع النمو 
االقتصادي على مستوى جمموعة من الدول ومما ادى اىل زيادة يف الدخول والثروات، باملوازاة مع هذا 

منها الزيادة الكبرية يف معدالت التلوث البيئي الناجتة عن  النمو االقتصادي جند اآلثار السلبية على البيئة،
العمليات الصناعية التحويلية وعن اآلثار االستهالكية.  

ما هو دور النظام التجاري متعدد األطراف سوف نعاجل يف هذا البحث االشكالية التالية: 
في تحقيق البعد البيئي المستدام؟ 

 البعد البيئي املستدام، التنمية املستدامة، النمو ،النظام التجاري متعدد األطرافالكلمات المفتاحية: 
 .االقتصادي
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  Abstract 
The movement of the world trade liberation has contributed 

gradually since the beginning of the fifties of this century, through bilateral 
agreements and multilateral intensification of competition between 
international parties to participate in the world trade, liberalization of 
international trade obstacles and constraints that hinder the mobility under 
the multilateral trading system, resulting to the Uruguay Free Trade 
Agreements and the establishment of the World Trade Organization. 

This editorial has achieved undoubtedly a number of economic 
benefits such as promoting and encouraging economic growth at a level of 
many countries which led to an increase in income and wealth, in parallel 
with this economic growth, we find negative effects on the environment, 
including a significant increase in the rates of environmental pollution 
resulting from manufacturing industrial processes and consumer impacts. 

We will treat in this paper the following assumption: What is the 
role of the multilateral trading system in achieving the sustainable 
environmental dimension? 

Key words: the multilateral trading system of the environmental dimension 
of sustainable, sustainable development, economic growth. 

  
 مقدمة:
ازدياد الوعي بالندرة؛ وتفاقم مشكلة التلوث يف العامل، إىل بروز مسألة النجمة الضغوط أّدت 

احلفاظ على البيئة واستدامتها كموضوع مهم يف مجيع اجملاالت، والبحث عن منوذج جديد يعمل 
على التوفيق بني متطلبات التنمية، واحلفاظ على بيئة سليمة ومستدامة، وهذا ما أّدى إىل ظهور 

 يف إطار ،جدال حاد بني أنصار البيئة ومحاهتا من جهة ودعاة حتقيق التنمية من جهة أخرى
اهليآت واملنظمات الدولية املختلفة، وهذا ما دفع املنظمة العاملية للتجارة اليت تسّري النظام التجاري 

متعدد األطراف أن جتعل التنمية املستدامة إحدى أمسى أهدافها يف ديباجة تأسيسها. ولإلملام 
باملوضوع سوف نتطرق للنقاط التالية: 

. البيئة، التنمية المستدامة، النظام التجاري متعدد االطراف؛ 1
عالقة النظام التجاري متعدد األطراف بالتنمية المستدامة (مع التركيز على .2

 البعد البيئي)؛
  ..منظمة التجارة العالمية ودعم االتجاهات البيئية3

 . مفهوم البيئة:1.1
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  البيئـة فـي الفكـر املعاصـر: ميكننـا أن حنصر املفاهيـم املتنوعــــة واملتباينـــة لعلـــم البيئـــة فـي 
باملفهـوم اإليكولوجـي للبيئـة، الـذي يرتكـز على الطبيعة  األول القسم يتعلق قسميــن رئيسييـن:
 املفهـوم الواسع للبيئة، والذي تبناه مؤمتر استكهولـم فيمس الثاني القسم وأما احمليطة باإلنسان؛

1972. 

تعرف البيئة إيكولوجيا "بأ�ا جمموع كل املؤثــرات والظروف اخلارجيــة املباشــرة والغري و 
املباشرة املؤثرة على حياة ومنو الكائنات احلية"، وعّرفها البعض بأّ�ا " الوسط الطبيـعي الذي يعيش 

فيـه اإلنسـان". يف حني يعرفهـا البعض اآلخر بأ�ا " اجملال املكاين الذي يعيش فيه اإلنسان مبا 
يضم من ظواهر طبيعية وبشرية يتأثر هبا ويؤثر فيها".   

 اإلطار البيئي من ثالثة عناصر متداخلة مع بعضها هــي: البيئة كمصدر للرتفيه يتكون  
والتمتع باملناظر الطبيعية، والبيئة كمصدر للمــوارد الطبيعيـــة والبيئة كمستودع الستيعاب 

. )1(املخلفـات
   من خالل ما سبق نستخلص، أّن البيئة مبنظار الفكر املعاصر متثل احمليط الذي يعيش فيه 
اإلنسان وينشط فيه، كما أّ�ا مستودع ملوارده املتفاعلة فيما بينها، لتحدث التأثري يف اإلنسان 

وتتأثر هي به.    
.المشكـالت البيئيـــة العالميــة: 2.1

لقد تفاقم اإلحساس بأخطار التلوث البيئي واملشكالت البيئية عند دول العامل، مما دفع 
العديد منها إىل وضع ضوابط الروادع للحد من أخطار العبث بالبيئة ففي الواليات املتحدة 

األمريكية ظهرت سلسلة من القوانني والتشريعات كان من أبرزها قانـون اهلـواء النظيـف الذي صدر 
 ويف أملانيا يف األعوام 1811 ويف حني ظهرت بعض القوانني يف النمسا منذ عام 1946عام 

، وعلى الرغم من مجيع هذه 1932 ويف فرنسا 1912 ويف إيطاليا عام 1920 و 1909
التشريعات، لكنها مل تكن من الصرامة، حيث متنع حدوث الكوارث البيئية أو حتد بشكل واضح 

  )2 (من خماطر التلوث.
يف هذا السياق سنتعرض ألهم املشكـالت البيئيــة العاملية بعض المشكـالت البيئيـة العالميـة: 

وأكثرها خطــرا حــدة واليت أصبحت كلها تقع حتت اسم " تلوث البيئة"، ولعـل أهم هذه املشاكل 
ارتفاع حرارة األرض وتآكل طبقة األوزون، وتدمري الغابات االستوائية بوصف هذه املشكالت 

صورا ملظاهر التلوث البيئي. 
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 ومن أهم املشاكل اليت تعاين منها البيئة العاملية نذكر النقاط التالية: 
) GLOBAL WARNINGإّن ظاهـرة االحتباس احلراري (أ. ارتفــــاع حـــــرارة األرض: 

 جزء باملليون يف اهلواء 300يف الغالف اجلوي، ونسبته يف اهلواء تقدر بـ:  CO2تعىن برتكيز غاز 
اجلاف وهذا الغاز يزداد تركيزه بصورة مستمرة، واخلطر يكمن يف أنه يؤدي إىل اإلقالل من انتشار 

احلرارة يف جو الكرة األرضية إىل الفضاء اخلارجي بفعل تأثري البيت الزجاجي، مما يسبب ارتفاع 
  )3 (معدالت درجات احلرارة على سطح املعمورة.

تسعى دول العامل إلـى تقليص جممـوع االنبعاث العاملي لغاز ثاين ُأكسيد الكربـون 
واستخدام التقنيات النظيفة بيئيا وحتسني إدارة الغابات واملساحات اخلضراء واحلفـاظ عليها وهذه 

اجلهود اليت ظهرت يف اآلونة األخيـرة من قبل الدول الكربى - وعلى رأسها الواليات املتحدة 
األمريكية- تطلب العديد من الدراسات واألحباث يف إطار تطور قضية تغري املناخ دون إبداء 

إسهام فعلي يف هذه القضية، وقد ال تستطيع الدول األخـرى أن تتنصل من هذه املشكلة البيئية 
داخليا ودوليا، ويرجع ذلك إىل ما تشهده هذه الدول من تزايد كبري يف استخدام اآلليات 

واملركبات واستهالك الوقود األحفوري، الذي يعد املصدر الغين بالكربون والنيرتوجني كما أّن هذه 
الدول اتبعت منطا تصنيعيا يقتفي أثر ما اتبعته الدول الصناعية املتقدمة. 

 يشكل األوزون درعا واقيا حييط باألرض ليحمي احلياة فوقها من األوزون: طبقـــــــة تآكـــل ب.  
األشعة فوق البنفسجية ذات الطبيعة الضارة، وبامتصاص هـذه األشعة يصبح األوزون املصدر 

 - 40احلـراري الوحيد فـي األجـواء العليا للغالف اجلوي الذي يكـون منطقـة دافئة على ارتفاع 
 كلم من سطح األرض ويؤدي نقص تركيز األوزون يف اجملرة السماوية إىل سلبيات شىت، 60

فاألوزون هو غاز له وظيفة هامة، ألن وجوده يف طبقات اجلو العليا مبثابة حام للكائنات احلية من 
، فمن بني املركبات الكيماوية اليت تتسرب إىل UV-Bاإلشعاعات فوق البنفسجية تعرف باسم 

الغالف اجلوي غاز فلوريد الكربون، وقـد بـدأ اإلنتاج العاملي هلذا الغاز منذ الثالثينات مــن هذا 
القرن مث ازداد إنتاجه بسرعة منذ اخلمسينات، وقـد أّدى تراكـم تسرب هذا الغــاز يف الغالف 

 )4 (اجلوي إىل تقليل تركيز األوزون.
أمـا بالنسبة لألضـرار اليت يسببهــا هذا املشكـــل يف االختالل العاملي ضـــارة يف منــاخ 

األرض علما بأن مركبات الكلور، وكلور كربونات، هي ضمن غازات االحتباس احلراري احملتملة. 
هذا ما أّدى إىل القيام بالعديد الدراسـات واجلهود العلمية اليت تركزت علـى مراقبـة طبقـة األوزون 
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، وكذلك معاهدة حظر جتارب (UNEP خـالل منظمـة برنـامج األمـم املتحدة للبيئـة (اليونيب
 وصدرت اتفاقية "فيينـا" )5(،1963األسلحة النووية يف الغالف اجلوي ويف الفضاء اخلارجي لعام 

، وبروتوكول «مونرتيال" اخلـاص باملـواد الكلوريـة الفلوريـة الكربونية اليت 1985حلماية األوزون عام 
 1989 ومؤمتر لندن 1989. وتبعـا ملؤمتر "هلنسكي" 1987تستنفذ طبقة األوزون عام 

 وتشري هذه اللقاءات الدولية إىل محاية طبقة األوزون من خالل منع اإلنتاج وتداول 1990و
املركبـات اليت تـؤدي إىل تنـاقص هذا الغـاز مثل مركبات الكلور وفلور وكربونات كغاز الفريون، 

علما أن هلذا الغاز استخدامات عديدة منها سوائل دفـع عبوات وسوائل التربيد يف الثالجات، 
 )6 (ومكيفـات اهلواء، وسوائل التنظيف، وتعقيم األدوات اجلراحية وغريها.

تعد الغابات أكثر املنظومات البيئية انتشارا على البيئة الربية ج. تدميــر الغابــــات االستوائيـــــة: 
 % من إمجايل املساحة اليـابسة، إال أّن الدراسـات قد أّكدت 30من األرض وهي تغطي حنو 

 مليون هكتار سنويا مقارنة حبوايل 20-17على أن إزالة الغابات قد ارتفعت إىل ما يقدر بـ: 
، لذلك فمن املقدر أنه لو استمرت املعدالت احلالية لقطع 1980 مليون هكتار عام 11.4

% من الغابات االستوائية 15 و 10أشجار الغابات فإّن ما بني عشرة ومخسة عشر يف املائة 
 ومـع ازدياد خماطر التصحر على األراضي العربية أخذت )7 (ستكون قد اختفت حبلول عام ألفني.

الربامج العربيـة ملقاومـة هذه الظاهرة تتفاعل وترتسخ حتت مظلـة اجلامعة العربية وحتت رعاية 
احلكومات واملنظمات املعنية إن حالـة استنـزاف املـوارد الطبيعية وتدميـر اآلالف من األشجار 

والغابات وتقهقر الثروة النباتية بسبب النشاط البشري واالستغالل غري الرشيد للموارد الطبيعية، 
وعدم توفر الكوادر البشريـة املؤهلـة، وضعف القـدرات واملهارات الفنيـة الالزمة للحفاظ على املوارد 

 الطبيعية وتنميتها تكاد تكون مسة منتشرة يف كثري من بلدان العامل الساعية إىل النمو.
. التنمية المستدامة: 3.1

وهكذا، على غرار الكوارث الطبيعية يف العامل مثل انفجار املفاعل النووي "تشرنوبيل" وانتباه 
مجاعة اخلضر إىل ضرورة االهتمام بالبيئة، تنعقد قمة األرض يف "ريودي جانريو" بالربازيل، أو ما 

، خصص املؤمتر 1992 جوان 4-3يعرف مبؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية، ما بني 
اسرتاتيجيات وتدابري حتد من التآكل البيئي يف إطار تنمية قابلة لالستمرار ومالئمة بيئيا. وقد 

خرج املؤمتر بستة نتائج: 
 - وضع معاهدة بشأن مسائل ذات أمهية كونية كمعاهدة لتغيري املناخ وأخرى للتنوع البيولوجي؛
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 2014- سبتمبر 02 المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية                                              العدد:

- إعالن ميثاق األرض حيدد ويعلن مبادئ تلتزم الشعوب هبا يف العالقات فيما بينها، ومع البيئة، 
 وتؤكد على اسرتاتيجيات قابلة لالستمرار؛

 لتطبيق ميثاق األرض؛ 21 جدول أعمال(أجندة) القرن -
- وضع آلية متويل لألنشطة التنفيذية للمبادئ املعلنة خصوصا يف الدول النامية اليت تفتقر إىل 

موارد مالية إضافية   لدمج البعد البيئي يف سياساهتا اإلمنائية؛ 
- إقرار إتاحة التقانة البيئية لكافة الدول، مع احرتام حقوق امللكية الفكرية؛ 

- حبث مسألة املؤسسات اليت ستشرف على عملية التنفيذ. 
دولة،  182 تبنيه الذي الشامل العمل برنامج 21 األجندة  تعترب:21 باألجندة . التعريف

، 21القرن  وخالل 1994 عام منذ األرض لكوكب املتواصل املستقبل التفصيلية لتحقيق واخلطة
 أعلى من سياسيا عامليا والتزاما إمجاعا يعكس واسع دويل باتفاق حتظى نوعها من وثيقة أول وهي

 جماال عشر ومائة ومخسة فصال، أربعني يف تنتظم من املوضوعات سلسلة جتمع األجندة مستوى.
 لألعمال شاملة انتقالية لفرتة اسرتاتيجية أبعاد من هاما بعدا منها كل ميثل العمل، جماالت من
 حمددة حوافز وتدابري متكامل، وتتضمن بشكل البشرية البيئية، والتنمية للحماية هبا القيام يلزم اليت

 النامية، والقضاء الدول اقتصاديات عجلة الفقرية، ودفع واألمم الغنية األمم بني الثغرة لتضييق
 السكانية الزيادة معدالت وضبط لألرض الطبيعية املوارد استخدام وختفيض الفقر مشكلة على
 الدور تدعم أن شأ�ا من اليت بالوسائل يوصي العمل برنامج إنّ  .معا والبيئة املوارد تنمية هتدد اليت

 النقابات، للمجتمع (النساء، الرئيسيني واملمثلني اجملموعات بعض به تقوم أن ميكن الذي
 السلطات وجمموعة يعيشون باألرياف والعلميني، الذين والسكان الشباب األطفال، املزارعني،
 التنمية إىل للوصول حكومية) الغري واملنظمات الصناعية املؤسسات احمللي، الصعيد على العمومية
 .املستدامة

 واملوافقة بشأ�ا التفاوض و حبثها مت اليت الدولية، الوثائق من تعترب إليها املشار  األجندة
 قوهتا ولعل وعملية، أدبية نفاذ قوة هلا فإن قانونا ملزمة ليست أ�ا ورغم تعقيدا، األكثر عليها

 نوقشت ولكنها احلكومات، لصاحل اخلرباء من جمموعة بواسطة توضع مل أّ�ا يف تكمن احلقيقية
 إضافة بتنفيذها ستقوم اليت احلكومات ممثلي بواسطة كلمة، دويل مؤمتر يف بشأ�ا التفاوض ومت
 للتنمية رئيسية أخرى ميادين يف األساسية املبادرات من بعدد القمة أوصت لقد ذلك، إىل
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 2014- سبتمبر 02 المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية                                              العدد:

 يف هي واليت اجلزر يف تقع اليت الصغرية الدول حول عاملية ندوة بعقد أساسا ختص اليت املستدامة
 النمو. طريق

األرض، ويف شهر ديسمرب من  كوكب قمة انعقاد بعد سنوات مخس أي 1997 سنة - ويف
 " تطبيق حول دورة استثنائية العامة اجلمعية عقدت نفس السنة مت إقرار بروتوكول "كيوتو"، حيث

 على املستدامة التنمية متويل كيفيات حول اختالفها األعضاء الدول فأبرزت ،" 21األجندة
 أكثر أولوية يشكل " 21 األجندة" التنفيذ حيز وضع أن على أكدت أّ�ا إال الدويل، الصعيد

 هلذا اإلجراءات من عدد حول توصيات أُعطيت للدورة، النهائية الوثيقة ففي .مضى وقت أي من
إىل احلد من انبعاث الغازات الدفيئة، التحكم  الرامية أهداف على أساسا: املصادقة وهي الغرض

يف كفاءة استخدام الطاقة يف القطاعات االقتصادية املختلفة وزيادة استخدام نظم الطاقة اجلديدة 
 جد وبكل أكثر العمل ،واملتجددة، إضافة إىل زيادة املصبات املتاحة المتصاص الغازات الدفيئة

 على القضاء على والرتكيز الطاقة، واستخدام والتوزيع، لإلنتاج، مستدامة أمناط حنو النمو على
 .مستدامة تنمية لكل مسبق شرط هو الفقر،

 مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة يف "جوهانسبورغ" 2002- من جانب آخر انعقد يف أفريل 
 )8 (جبنوب إفريقيا، هبدف التأكيد على االلتزام الدويل بتحقيق التنمية املستدامة وذلك من خالل:

  والصادر عن مؤمتر األمم املتحدة للتنمية 21تقومي التقدم احلرز يف تنفيذ جدول أعمال القرن 
؛ 1992والبيئة عام 

  استعراض التحديات والفرص اليت ميكن أن تؤثر يف إمكانات حتقيق التنمية املستدامة؛
  اقرتاح اإلجراءات املطلوب اختاذها والرتتيبات املؤسسية واملالية الالزمة لتنفيذها؛
  حتديد سبل دعم البناء املؤسسي الالزم على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية

مفهوم التنمية المستدامة: - 
فقد تتعدد تعريفات التنمية املستدامة، فثم ما يزيد عن ستني تعريفا هلذا النوع من التنمية ولكن 

امللفت للنظر أ�ا مل تستخدم استخداما صحيحا يف مجيع األحوال، وجند أن أصل مصطلح 
االستدامة يعود إىل علم اإليكولوجي حيث استخدمت االستدامة للتعبري عن تشكل وتطور النظم 

الديناميكية اليت تكون عرضة لتغريات هيكلية تؤدي حلدوث تغري يف خصائصها وعناصرها 
وعالقات هذه العناصر بعضها ببعض، ويف املفهوم التنموي أستخدم مصطلح االستدامة للتعبري 

 )10 (طبيعة العالقة بني علم االقتصاد وعلم اإليكولوجي.
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 2014- سبتمبر 02 المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية                                              العدد:

 إن التنمية كلمة مثقلة بالقيم وال يوجد هناك إمجاع بشأن معناها، فهي تعرف 
بطريقة معيارية، لكو�ا قوة موجهة حنو أهداف اجتماعية مميزة وهذه القوة موجهة تشتمل 

على قائمة من الصفات اليت يرمي اجملتمع إىل حتقيقها أو بلوغ حدودها القصوى. أما التنمية 
املستدامة تطلب قيام اجملتمعات بتلبية احلاجات اإلنسانية عن طريق زيادة اإلمكانات 

اإلنتاجية وتأمني الفرص املتساوية للجميع على حد سواء، غري أن حتقيق التنمية املستدامة ال 
يتم ما مل تنسجم التطورات السكانية مع اإلمكانات اإلنتاجية وفقا ملا خيدم مصلحة البيئة 

 )11 (وحيافظ عليها.
. أبعاد التنمية المستدامة: 4.1

 إن التنمية املستدامة هي تنمية ال تركز على اجلانب البيئي فقط، بل تشمل أيضا 
اجلوانب االقتصادية واالجتماعية، فهي تنمية بثالثة أبعاد مرتابطة ومتكاملة تتمثل يف البعد 

االقتصادي، البعد االجتماعي والبعد البيئي، واليت جيب الرتكيز عليها مجيعها بنفس املستوى 
واألمهية، وتعرب األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة عن طبيعة املفهوم متعدد االختصاصات بشكل 

واضح. وفيما يلي عرض لألبعاد الثالثة للتنمية املستدامة: 
 يتمثل البعد البيئي للتنمية املستدامة يف احلفاظ على املوارد الطبيعية واالستخدام البعد البيئي:. أ

األمثل هلا على أساس مستدام، والتنبؤ هلا قد حيدث للنظم اإليكولوجية من جراء التنمية، وذلك 
 النظم )12 (بغرض االحتياط والوقاية. ويتمحور البعد البيئي حول جمموعة من العناصر تتمثل يف:
اإليكولوجية؛ الطاقة؛ التنوع البيولوجي؛ اإلنتاجية البيولوجية؛ القدرة على التكيف. 
 تتمثل أهم االهتمامات البيئية يف ظاهرة ارتفاع درجة حرارة املناخ، اختالل طبقة 

األوزون، االستغالل املفرط للموارد الطبيعية والعديد من املشاكل املتعلقة بتلوث اهلواء واليت سبق 
وأن تطرقنا إليها بالتفصيل يف املبحث األول. 

 يتمحور البعد االقتصادي للتنمية املستدامة حول االنعكاسات الراهنة ب. البعد االقتصادي:
واملستقبلية لالقتصاد على البيئة، إذ يطرح مسألة اختيار ومتويل وحتسني التقنيات الصناعية يف 

جمال توظيف املوارد الطبيعية. ووفقا للبعد االقتصادي، تعمل التنمية املستدامة على تطوير التنمية 
االقتصادية مع األخذ باحلسبان التوازنات البيئية على املدى البعيد، باعتبار البيئة هي األساس 

 )13 (والقاعدة للحياة البشرية، الطبيعية وكذا النباتية. ومتثل العناصر اآلتية حمور البعد االقتصادي:
النمو االقتصادي املستدام؛ كفاءة رأس املال؛ إشباع احلاجات األساسية؛ العدالة االقتصادية. 
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 2014- سبتمبر 02 المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية                                              العدد:

 وجتدر اإلشارة إىل أن التنمية املستدامة توفق بني هذين البعدين، وذلك باألخذ بعني 
االعتبار بضرورة احملافظة على الطبيعة، هذا من جهة وضرورة تقدير نتائج األفعال البشرية على 

الطبيعة من جهة أخرى. 
تتميز التنمية املستدامة هبذا البعد بشكل خاص، وهو ميثل البعد اإلنساين ج. البعد االجتماعي: 

باملعىن الضيق، إذ جيعل من النمو وسيلة لاللتحام االجتماعي، وضرورة اختيار اإلنصاف بني 
األجيال. إذ يتوجب على األجيال الراهنة-النظر ملهمة وضرورة عملية اإلنصاف والعدل-والقيام 

باختيارات النمو وفقا لرغباهتا ورغبات األجيال القادمة، وهكذا فإن كال من البعد البيئي 
واالقتصادي يرتبط بشكل كبري بالبعد االجتماعي الذي ميثله اإلنسان أو الفرد. وأهم عناصر 

البعد االجتماعي: املساواة يف التوزيع؛ احلراك االجتماعي؛ املشاركة الشعبية؛ التنوع الثقايف 
 )14 (:واستدامة املؤسسات. الشكل التايل يوضح التداخل بني األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة

 

 .أبعاد التنمية المستدامة1الشكل رقم 
 
 
 

 
 
 
 

Source :Emilie brun et Clémentine Mc Millan, Développement durable de le 
stratégie à l’opérationationnel, Afanor, Paris, 2007,p.7.  

فتحقيق التنمية املستدامة يتم من خالل التقاء العناصر الثالثة الرئيسية اليت تشمل 
بعد عرضنا ألهم مبادئ التنمية  ووجهات نظر اإليكولوجيني واالقتصاديني وعلماء االجتماع.

املستدامة وألبعادها فإن هلذه التنمية بعدا عامليا فحتما أن األطراف املؤثرة فيها واليت تكون حتما 
متأثرة هبا هي أطراف عديدة، سوف نذكر أمهها فقط. 

. األطراف المؤثرة في التنمية المستدامة: 5.1

                                                    البعد االجتماعي::قتصاديالبعد اال
 مرغوبة اجتماعيامتوازن اقتصاديا                                                

البعد البيئي: قابلة للتحقيق 
يكولوجيا إ

 
 حلول مستدامة

61 



 أ.عامر حبيبة+ د.خليل عبد القادردور النظام التجاري متعدد األطراف في تحقيق التنمية المستدامة في بعدها البيئي

 

 2014- سبتمبر 02 المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية                                              العدد:

 تعترب اهليئات واملنظمات الدولية كل الكيانات ذات البعد العاملي حيكمها القانون 
الدويل، عددها كبري وكذلك جماالت ختصصها خمتلفة منها (األمم املتحدة، صندوق النقد الدويل 
والبنك الدويل، املنظمة العاملية للتجارة، منظمة الصحة العاملية، منظمة األغذية والزراعة، منظمة 

العمل الدولية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، املنظمة البحرية الدولية، منظمة الطريان املدين 
الدولية، املنظمة الدولية للتوحيد القياسي،)، لذلك سوف نتطرق ألمهها واليت تؤثر على إمكانيات 

 )15 (حتقيق التنمية املستدامة سلبا أو إجيابا.
 أن هذه املنظمة قد تأسست بعد سنتني من انعقاد قمة األرض بريو المنظمة العالمية للتجارة:

دي جانريو والتزمت بالسعي لتحقيق التنمية املستدامة وما جعل دورها حساسا لنجاح التنمية 
املستدامة  كو�ا ختتص بالعالقات االقتصادية الدولية وباألخص التجارة الدولية اليت هلا أثار على 
كل املستويات وخاصة املستوى البيئي، حيث مت إنشاء جلنة التجارة والبيئة على مستوى املنظمة 

 اليت متت املصادقة 21اليت هتتم مبوضوع البيئة، وبالتايل ضرورة الرتابط بني طرق تنفيذ األجندة 
 وبني النظام التجاري متعدد األطراف، ومن املؤكد أن قضايا 1992عليها يف قمة األرض سنة 

البيئة يف إطار متطلبات التنمية املستدامة ستكون يف صلب اهتمامات املنظمة العاملية للتجارة. 
وهو ما سوف نتناوله يف الفصول املقبلة على دور هذه املنظمة يف حتقيق أبعاد التنمية املستدامة 

بالرتكيز على البعد البيئي. 
. عالقة النظام التجاري متعدد األطراف بالتنمية المستدامة (مع التركيز على البعد البيئي) 2

 لقد ظهر اهتمام املنظمة العاملية للتجارة جبوانب التنمية املستدامة نظرا للظروف اليت 
نشأت فيها املنظمة حيث جاءت بعد قمة األرض وكذلك تبنيها ملرياث االتفاقية اليت اهتمت 
نسبيا باجلانب البيئي يف نصوصها، لقد كان تطرق مؤمتر مراكش لعالقة التجارة الدولية بالبيئة 
كنتيجة منطقية لزيادة الوعي البيئي حيث بدأت قضية البيئة والتجارة يف أعقاب مؤمتر األمم 

، وبناء على هذا أصدرت األطراف املتعاقدة يف الغات يف 1992املتحدة للتنمية والبيئة سنة 
 قرارا تدعو فيه جلنة التجارة والتنمية إىل حبث 1992) يف ديسمرب 48جولتها الثامنة واألربعون (

ما جاء يف مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية، ومل يتعد نشاط اللجنة نطاق مجع املعلومات ذات 
  )16 (الصلة باملوضوع آنذاك.

ويف أواخر جولة أورغواي وبناءا على طرح أمريكي يطالب بإنشاء جلنة دائمة للتجارة 
والبيئة داخل املنظمة أعيد بعث اجلدال من جديد بني الدول املتقدمة والدول النامية اليت ختوفت 
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 2014- سبتمبر 02 المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية                                              العدد:

من استحداث معايري بيئية متشددة يصعب الوفاء هبا وتكون أداة محائية متنع انسياب السلع 
واملنتجات من الدول النامية إىل الدول املتقدمة مما حيرمها من مزايا التجارة الدولية احلرة، ولكن مت 

يف �اية املطاف قبول إنشاء هذه اللجنة وحتديد نطاق واليتها. ومنه سوف حناول إجياد العالقة 
بني النظام التجاري متعدد األطراف والتنمية املستدامة والدور الذي يلعبه النظام التجاري متعدد 
األطراف يف تدعيم األبعاد والدعائم الثالثة للتنمية املستدامة بالرتكيز على البعد البيئي وذلك من 

خالل التطرق إىل: 
 :.حماية البيئة في إطار اتفاقيات النظام التجاري المتعدد األطراف1.2

 يف البداية جيب اإلشارة إىل أن البعد البيئي كان له حضور يف اتفاقية الغات قبل أن 
، وذلك من خالل 1995، وتبدأ أعماهلا يف جانفي 1994تولد منظمة التجارة العاملية عام 

 وهي املادة اخلاصة باالستثناءات العامة واليت تعطي إطارا كافيا يتيح للدول األعضاء 20املادة 
اختاذ اإلجراءات اخلاصة حلماية حياة وصحة اإلنسان واحليوان والنبات وما زالت هذه املادة 

 )17 (.1994متواجدة يف ظل الغات 
 جدير بالذكر أن موضوع ربط التجارة بالبيئة كان يعد يف أوائل التسعينات من القرن 

العشرين من املواضيع اجلديدة اليت قاومته الدول النامية، ورفضت إقامة الربط بني البيئة والتجارة 
 1994ختوفا من عواقب ذلك على صادراهتا. ومع ذلك فقد اتفق يف مؤمتر مراكش الوزاري عام 

على إنشاء جلنة التجارة والبيئة لبحث كافة جانب هذا املوضوع، ومت االتفاق على دراسة مواضيع 
مثل العالقة بني النظام التجاري الدويل واالتفاقات البيئية متعددة األطراف، ومواضيع مثل: 

العالمة (العنونة) البيئية، النفاذ إىل األسواق، وهي كلها مواضيع صعبة ومعقدة للغاية مل يكن 
للدول النامية خربة كافية فيها. وعلى أية حال ميكننا القول بأن موضوع البيئة ما زال موضوعا 

 )18 (خالفيا يف املنظمة العاملية للتجارة لسببني اثنني:
- إن الدول النامية ختشى أن تستخدم اإلجراءات البيئية بشكل متعمد يؤدي إىل خلق حواجز 

جتارية؛ 
- إن العمل يف منظمة التجارة العاملية، وبالتحديد يف جلنة التجارة والبيئة، يؤدي إىل بعض 

املخاطر نظرا لوجود تنازع يف أحيان عديدة بني أحكام االتفاقات البيئية متعددة األطراف اليت 
تسمح ببعض اإلجراءات التجارية وقواعد املنظمة. وميكن القول، أن موضوع البيئة نال اهتمام 

املنظمة العاملية للتجارة يف النقاط املوالية:  
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 أ. في اتفاق إنشاء المنظمة:
 ففي أول فقرة من اتفاق إنشاء املنظمة تشري إىل أهداف التنمية املستدامة، حيث 

جاءت اإلشارة إىل التنمية املستدامة املتبوعة بأمهية إتباع ما حيمي البيئة، وهي املرة األوىل اليت 
حتتوي قواعد التجارة متعددة األطراف مثل هذه اإلشارة، كما جتدر اإلشارة هنا إىل أن االتفاقية 

غري ملزمة قانونا وإن كانت مهمة يف التفسري وملهمة يف األداء، وهو ما مت التأكيد عليه يف قضية 
  )19 (اجلمربي والسالحف البحرية الشهرية، بني املكسيك والواليات املتحدة األمريكية.

 مع حديثًا نشأت اليت العاملية التجارة منظمة تعامل لكيفية كبري اختبار أول كان 
 املتحدة الواليات فرضت فقد 1998 العام يف "السالحف القريدس" مسألة يف البيئية القضايا

 استبعاد أجهزة" صيدها أساطيل تستخدم ال اليت الدول من القريدس استرياد على حظرًا
 اهلند زعمت وقد القريدس، صيد عملية يف السالحف هذه قتل خطر لتفادي "البحرية السالحف

 مسار يف اإلجراء دواحفت احلرة التجارة على مقنًعا قيًدا كان القانون أن وباكستان وتايلندا وماليزيا
  .النزاعات لتسوية العاملية التجارة منظمة

 أن إىل مستندة ")20(الدلفني التونة مسألة يف حدث كما متاًما املتحدة، الواليات احتجت
 يف ثبت تلك يف حدث باحلظر، مثلما  تسمح"الغات" من عشرين املادة يف الواردة االستثناءات

 تدابري استخدام ميكن ال ألنه عشرين املادة استثناءات القريدس مبوجب حلظر مربر ال أن القضية
عموًما.  األطراف املتعدد التجاري النظام لتقويض البيئة محاية

ب. الترتيبات مع المنظمات غير الحكومية: 
) من اتفاق مراكش املنشئ ملنظمة التجارة العاملية متكن اجمللس العام من 5/2فاملادة (  

اختاذ الرتتيبات املالئمة للتعاون الفعال مع املنظمات الدولية غري احلكومية اليت تتشابك مسؤولياهتا 
 جويلية 18مبسؤوليات منظمة التجارة العاملية، وبناءا على هذا البند تبىن اجمللس العام قرارا يف 

 بعنوان :"إرشادات لرتتيبات العالقة مع املنظمات غري احلكومية"، وفيه اعرتاف أعضاء 1996
املنظمة بالدور الذي ميكن أن تقوم به هذه املنظمات يف زيادة الوعي، فيما يتعلق بنشاط منظمة 

التجارة العاملية، ووافقت املنظمة على زيادة الشفافية وتطوير االتصال مع املنظمات غري احلكومية، 
كما مت التأكيد على ضرورة تسهيل نشر وثائق املنظمة.  

"و اتفاقية تدابير الصحة والصحة الحيوانية  T .B.T ج. اتفاقية الحواجز الفنية للتجارة"
، واالتفاقية TBT تقوم كل من االتفاقية اخلاصة بالعوائق الفنية للتجارة ":S.P.S" والنباتية 
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 واملرتبطان معا بتغطية القضايا املتعلقة باملعايري يف SPSاخلاصة مبعايري الصحة والصحة النباتية 
منظمة التجارة العاملية، وهتدف االتفاقية األوىل إىل التأكد من أن القواعد واملعايري وإجراءات 

الفحص واعتماد الشهادات، اليت ختتلف من دولة إىل أخرى ال ختلق أية عقبات غري ضرورية يف 
وجه التجارة، وهتدف االتفاقية الثانية إىل احليلولة دون أن تصبح معايري الصحة والصحة النباتية 

مقيدة للتجارة، وأن ينصب تركيزها على محاية حياة اإلنسان واحليوان والنبات، ومحاية الدولة 
املستوردة من املخاطر اليت تنشأ من دخول اآلفات والسموم. 

 .التدابير الصحية والصحة النباتية: 1ج.
إن االشرتاطات الصحية والصحة النباتية هي تلك اليت تطبق من اجل ماهيتها وطبيعتها: - 

 )21 (محاية صحة اإلنسان واحليوان والنبات مما يلي:
- املخاطر النامجة عن انتقال وانتشار األوبئة واألمراض أو الكائنات الناقلة للمرض أو املسببة له؛  
- املخاطر النامجة عن املواد املضافة أو امللوثات والسموم أو الكائنات املسببة للمرض املوجودة يف 

 األطعمة واملشروبات اخلفيفة واملواد الغذائية؛ 
 األمراض اليت ينقلها احليوانات أو النباتات أو مشتقاهتا.  - 

 وميكن أن تكون طبيعة االشرتاطات الصحية والصحة النباتية يف صورة قوانني أو 
تشريعات، متطلبات، إجراءات أو قرارات، وهذه بعض املواد التوضيحية اليت رمبا تغطيها تلك 

 االشرتاطات: 
  - معيار املنتج النهائي؛ 

 االختبار، الفحص، الرتاخيص وإجراءات االعتماد؛- 
معيار احلجر الصحي، متضمنة متطلبات أدوات نقل احليوانات والنبات، أو متطلبات للمواد - 

 الضرورية لبقائها على قيد احلياة خالل عملية النقل؛
متطلبات التعبئة والعنونة املرتبطة مباشرة باألمن الغذائي.  - 
إن القيود الصحية والصحة النباتية اليت  تدابير الصحة والصحة النباتية وأثرها على التجارة: -

تطبق على الواردات ال متثل إجراءات جتارية يف حد ذاهتا، ولكن من السهولة مبكان حتويلها إىل 
مثل هذه القيود، فقد تزايد باستمرار استخدام هذه القيود بقصد محاية املنتجني احملليني من 
املنافسة الدولية، كما أنّه ليس نادرا أن تقوم البلدان بإقامة مثل هذه احلواجز، وليس بغرض 

احلماية من مهددات معينة استنادا على دليل علمي، بل استجابة للنشاطات السياسية 
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للجماعات املصلحية، وقد كان االعرتاف هبذه االعتبارات هو الذي وضع القيود الصحية 
والصحة النباتية على أسس األجندة يف املفاوضات التجارية. 

  فقد أشارات غالبية دراسات احلالة اليت أجريت يف إطار منظمة األغذية والزراعة على 
ثالث وعشرون حالة قطرية إىل أن اإلجراءات اليت اختذت يف إطار اتفاقية تدابري الصحة والصحة 
النباتية قد أضرت بصادرات البلدان اليت مشلتها الدراسة، حيث تضمنت على قرائن تدل على أن 

عدد هذه التدابري قد ازداد بشكل مطرد مبرور الوقت، (ففي حالة إندونيسيا على سبيل املثال، من 
 – 1993 أوامر حجز ضد صادراهتا من املواد الغذائية اجملهزة إىل أسرتاليا يف الفرتة 10اقل من 
). ويف عدد من احلاالت، كان هناك تسليم بأن هذه 2001 أمر وقف يف سنة 40 إىل 1995

كما لوحظ يف بعض  )22 (التدابري كان هلا ما يربرها واختذت تدابري حملية لتالقي هذه املشكلة.
احلاالت على وجود تباين بني البلدان يف القواعد اليت تطبقها فيما يتعلق بفرض القيود اخلاصة 

بالصحة والصحة النباتية مثل التفتيش على املنتجات املستوردة، واملعامالت اليت ختضع هلا 
املنتجات أو تصنيعها، وحتديد احلد األقصى للمستويات املسموح هبا من املبيدات أو استخدام 
إضافات غذائية معينة إىل األغذية، وهذه األشكال من املرونة يف اتفاقيات تطبيق تدابري الصحة 

والصحة النباتية ترتك جماال كبريا للسلطة التقديرية. 
  وعالوة على ذلك تتجه املعايري اخلاصة بتطبيق تدابري الصحة والصحة النباتية إىل 

التعقيد بشكل متزايد،  مما يؤدي أحيانا إىل وجود نوع من عدم االتساق يف املعاملة يف األسواق 
املختلفة، فقد واجهت اهلند حظرا على تصدير املنتجات البحرية إىل االحتاد األورويب يف سنة 

 بعد أن تبني أن بعض الشحنات كانت ملوثة ببكترييا الساملونيال 1997
"، ومع ذلك ظلت املنتجات البحرية اهلندية تصدر إىل الواليات vibriocholeroوبكرتيا"

املتحدة طوال الفرتة اليت كان احلظر مفروضا على تصديرها إىل االحتاد األورويب، وتنشأ هذه 
املشاكل يف بعض احلاالت بسبب عدم وجود فهم متبادل للتفتيش واملعايري الواجب تطبيقها.  

ويوجد أيضا عدد من األمثلة حلاالت كانت تدابري الصحة والصحة النباتية تطبق فيها 
بطريقة تعسفية ومل يكن ما يربرها فيما يبدو، إذ تواجه الربازيل على سبيل املثال قيودا على 

صادراهتا من الفواكه االستوائية إىل الواليات املتحدة األمريكية واليابان أساسا نظرا لوجود ذبابة 
الفاكهة، وتقوم الربازيل بتنفيذ إجراءات مكلفة لضمان التقييد هبذه املواصفات، وهناك حاالت 
تدل على زيادة يف التكاليف بال مربر بسبب اشرتاطات غري معقولة، مثل اشرتاط وزارة الزراعة 
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األمريكية وجود أحد موظفيها يف موقع اإلنتاج لإلشراف على اإلنتاج، وأن يكون ذلك على 
حساب املنتجني أو التجار احملليني. وتعرتف دراسة احلالة بوجود مشكالت يف حتديد ما إذا كان 
االحتجاز والشكاوى ضد الواردات الغذائية من البلدان النامية تعد داللة على وجود مشكالت 
حقيقية فيما يتعلق بتطبيق تدابري الصحة والصحة النباتية أو أ�ا ببساطة من قبيل احلواجز غري 

 التعريفية اليت تتسرت حتت عباءة تدابري الصحة والصحة النباتية. 
ال تزال صادرات الدول النامية من  المتطلبات الحديثة لتدابير الصحة والصحة النباتية: -

املواد الغذائية إىل الدول املتقدمة تواجه صعوبات والسبب الرئيسي يف هذا يعزى إىل مسائل النفاذ 
إىل السوق من قبيل ارتفاع التعاريف واختاذ التدابري لصاحل املنتجني الوطنيني وحينما ميكننا أن 

تتغلب القدرة التنافسية على احلواجز اجلمركية تبقى احلواجز غري اجلمركية املتعلقة بالبيئة والصحة 
وسالمة األغذية حواجز يواجهها املصدرون يف الدول النامية.  

فقد وضعت املفوضية األوروبية مثال جمموعة هامة من القوانني املتعلقة بسالمة األغذية 
وصحة احليوان وصحة النبات، وهذه القوانني ملزمة يف كافة بلدان االحتاد وتطبق أيضا على 

البلدان غري األعضاء يف االحتاد األورويب اليت تصدر حيوانات ومنتجات حيوانية ونباتات 
ومنتجات نباتية إىل االحتاد األورويب، وقد ازداد عدد األنظمة املتعلقة بالبيئية والصحة والسالمة 

  )23 (اليت اعتمدهتا املفوضية األوروبية خالل السنوات األخرية.
) قائمة لبعض اللوائح األوروبية املطبقة على املستوردات الزراعية والغذائية 1   ويعرض اجلدول (

واليت قد تشكل معوقات غري مجركية. 
 

تشكل ): اللوائح األوروبية المطبقة على المستوردات الزراعية والغذائية والتي قد 1الجدول (
 معوقات غير تعريفية.

 toxic (مسائل متعلقة بكلفة تطبيق تنظم الحد األقصى لمستوى المواد الضارة في المنتجات.1
substances) 

- تشريعات حتد من مستويات األفلوتوكسن يف 
األغذية  

 466/2001- توجيه أورويب رقم 

 - تشريعات حتد من مستوى استخدام ملون الـ
AZO   يف الصناعات القطنية

 EC/61/2002- توجيه أورويب 

 EC/29/199- توجيه أورويب - حمددات تتصل باستخدام مواد مثل الفلورين 
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والزئبق يف تغذية احليوان  
- حمددات حول استخدام ومتطلبات وجود 

مضادات حيوية يف منتجات مثار البحر 
 658/2002- توجيه 

 26/10/93- قرار حول مواد سامة بتاريخ - عالمات تعريف لوجود مادة الفورمالديهايد  
ordinance on Hazardous Substances 

مستويات لوجود آثار باقية ملبيدات املنتجات 
الزراعية  

German Pesticide Residue Law 

  معايير لقبول التسويق. 2
- مسائل ختص قواعد تنظم املنتجات 

البيوتكنولوجية 
 EC/220/90- توجيه 

- معايري ختص التسويق: مثل عالمات التعريف 
بالبيض  

 يطرح قواعد مفصلة لتطبيق 1274/91- تشريع رقم 
 ملعايري تسويق البيض 1907/90قاعدة رقم 

- معايري تنظم منتجات حيوانية غري خمصصة 
لالستهالك البشري  

 من الربملان األورويب  1774/2002- توجيه رقم 

  إعادة تدوير النفايات من المنتجات. 3
- معايري تنظيم إعادة تدوير واستعادة التعليب 

وجتميعه  
 EC/92/94 

  معايير تخص التغليف وعالمات التعريف. 4
 الصادر يف تشرين األول / 2005/2001- توجيه رقم - معايري لتغليف األمساك ومنتجاهتا 

 10/2000 ينظم تطبيق تشريع رقم 2001أكتوبر 
ملعلومات املستهلك حول املصايد واملنتجات 

- معايري تنظم وضع مصطلحات خاصة لتغليف 
أنواع من األنبذة  

 98/881- توجيه رقم 

- قواعد لتعريف باملنتجات كاملنتجات العضوية 
لسلع زراعية  

 91/2092- توجيه رقم 

- حمددات حول تعريف وتصميم غالفات 
ملنتجات النبيذ  

 1999/1493- توجيه رقم 

  قواعد تخص تطبيق االتفاقيات متعددة األطراف بخصوص البيئية. 5
- معايري تعىن ختفيض املواد املضرة باألوزون 

واملنتجات اليت تتضمن هذه املواد  
 2000/2038- توجيه رقم 
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  www.tradeandenvironment.com/ te-links.php,  : Source 
 وتشجع االتفاقيتان األوىل والثانية على الدول تطبيق املعايري الدولية، رغم إعطائها املرونة 

إلدخال أنظمة أكثر تشددا أو تساهال، والبد عند تطبيق قواعد أكثر تشددا من وجود مربرات 
 بالنسبة إىل محاية البيئة لثالثة أسباب رئيسية:   ، وتعترب هذه املعايري مهمة)24(علمية

 فهي من جهة حتمي الصحة العامة من خالل حتديد معايري السالمة؛ - 
وتسري النشاط التجاري من خالل توضيح املتطلبات واإلجراءات؛  - 

- وميكن استعماهلا ـــ وغالبا ما تستعمل ـــ كعوائق محائية للتجارة من خالل حظر دخول الواردات 
اليت تفشل يف استيفاء شروط السالمة للدولة املستوردة .  

: وتشري إىل اخلصائص الواجب توافرها يف السلع، مثل متطلبات األداء .معايير المنتجات2ج.
معايير واحلد األدىن من احملتوى الغذائي، واحلد األقصى من السموم أو إنبعاثات الضارة، "

  )25 ( وتشري إىل الظروف (الشروط) اليت تصنع املنتجات يف ظلها وتنقسم إىل:اإلنتاج"
): "البطاقات البيئية هي شعار يوضع على السلع -.متطلبات بطاقات التدوين (العنونة البيئية

أو املنشآت اخلدمية للتدليل على مدى كفاءهتا البيئية، وهي ختتلف عن البطاقات ذات الطابع 
ملساعدة املستهلك على  ")26(اإلعالين اليت يستخدمها املنتجون للرتويج لسلعهم أو خدماهتم

التعرف على خصائص املنتج أو شروط إنتاجه، وتقوم اتفاقات منظمة التجارة العاملية بتشجيع 
الدول على االستعانة باملعايري الدولية املختصة بوضع املعايري، مثل املنظمة الدولية لتوحيد 

 لسالمة CAC ملعايري املنتجات واإلنتاج للسلع املصنعة، وجلنة كود يكس * "ISOاملعايري"
 لصحة احليوان، وأمانة املعاهدة الدولية IOEاألطعمة، واملكتب الدويل لألمراض احليوانية املعدية 

، وميكن للدول وضع إجراءات تشددا وصرامة، ولكن بشرط أن تربر IPPCحلماية النباتات 
ذلك على أساس إجراء تقييم للمخاطر، وكذلك جتيز االتفاقات للدول تطبيق معايري أقل من 

  )27 (املعايري املعتمدة دوليا.
       نالحظ أن هذه املعايري يف تطور دائم يعكس ازدياد اإلدراك بأمهية البيئة واحلفاظ عليها 

وكذلك محاية املستهلك، كما قد يعكس الرغبة يف حتقيق أغراض جتارية من وراء تطبيقها، وكذلك 
قد تتناول هذه املعايري املنتج من املهد إىل اللحد وكيفية التصرف يف خملفاته وإعادة استخدامها.  

لقد حدث تطور كبري يف السياسات واإلجراءات املتعلقة بعملية متطلبات التعبئة والتغليف: - 
التعبئة والتغليف للسلع وتتعلق مبواد التعبئة، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، نظام التأمني 

املسرتد، االلتزام باالسترياد .... اخل. وتتطلب القواعد وجوب أن يكون نظام التعبئة مالئما 
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لألمور السابقة حىت يتسىن السماح بدخول السلع إىل األسواق، وهذا يعين أن عدم توافر مثل 
هذه االشرتاطات قد ينكر على السلع دخوهلا، ومن أهم األمثلة على ذلك القانون األملاين 

، إذ يطالب هذا القانون املنتجني واملوزعني 1999الفيدرايل الذي أصبح ساري املفعول يف يونيو 
بضرورة استعادة استخدام وتدوير العبوات واألوعية احملتوية على السلع، ويهدف هذا القانون إىل 
مكافحة التلوث الذي تسببه خملفات التعبئة والتغليف عن املصدر، كما أصدرت فرنسا يف يناير 

  )28 ( تشريعا مماثال.1993
الواقع أن رغم االشرتاطات اليت تضمنتها مثل هذه القوانني وإن كانت تطبق من حيث  

املبدأ على السلع احمللية واملستوردة إال أ�ا قد متثل عقبة أمام التجارة الدولية، خاصة بالنسبة 
للدول النامية اليت قد ال تستطيع التماشي معها من ناحية، وكذلك إذا التزمت باستخدام مواد 
معينة يف األغلفة والعبوات من ناحية أخرى، ومن ناحية ثالثة قد تؤدي مثل هذه املتطلبات إىل 
خلق مشاكل إدارية وإجرائية عديدة ومعقدة بالنسبة للمصنعني األجانب، كما قد تزيد التكلفة 

 بالنسبة هلم، وهذا يؤدي يف النهاية إىل إضعاف املقدرة التنافسية للمنتجات والشركات األجنبية. 
العالمة البيئية هي تلك اليت متنح من اجلهات احلكومية، أو جهات خاصة العالمات البيئية: - 

إلعالم املستهلكني أن املنتج الذي حيمل العالمة أكثر أفضلية من املنظور البيئي من غريه من 
  )29 (املنتجات املماثلة كما أنّه يتم احلصول عليها على أسس اختيارية دون إجبار.

رغم أن هذا األسلوب اختياري ويركز على اجلوانب االجيابية - العالمة البيئية والتجارة الدولية: 
للمنتجات بأّ�ا صديقة للبيئية أو خضراء (وهو الشعار الذي يستعمله أنصار البيئة) إال أنّه قد 
ميارس آثار تعيق التبادل التجاري بني الدول. إذ ميكن أن يستخدم كأداة لرتويج املنتجات اليت 

حتمله ويف نفس الوقت قد يعمل كأداة محائية ضد املنتجات اليت مل حتصل عليه حىت ولو كانت 
صاحلة بيئيا كما أن هذا األسلوب قد حيايب املنتجات الوطنية ضد املنتجات واملنتجني األجانب، 

إذ أن املعايري اليت متنح الشعار على أساسها قد تكون استجابة للطلبات واملصاحل االقتصادية 
والتجارية للمنتجني احملليني، يبقى األثر النهائي على صادرات الدول النامية يعتمد على ما إذا 

كانت منتجات الدول الصناعية اليت حتصل على العالمة هلا مماثل من منتجات الدول النامية،  
والواقع أن التماثل يزداد كلما حققت الدول النامية خطوة على طريق التقدم ومن مث احلصول عل 

العالمة املذكورة قد متثل عقبة على طريق جتارهتا بشكل مباشر أو غري مباشر. 
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 واالتفاقية SPS جدير بالذكر أن االتفاقية اخلاصة مبعايري الصحة والصحة النباتية 
 تطرح أيضا قضايا تتعلق باجلدل الدائر مؤخرا حول التجارة TBTاخلاصة بالعوائق الفنية للتجارة 

الدولية يف الكائنات املعدلة جينيا، وما زالت املعلومات املتوافرة قليلة نسبيا بالنسبة إىل اآلثار 
الصحية والبيئية احملتملة للعديد من املنتجات املعدلة جينيا، وافتقار الدول النامية بوجه خاص إىل 

القدرة على التقييم الكامل آلثار هذه املنتجات على السالمة، ُيربر تردد الكثري من هذه الدول يف 
  )30 (استريادها.

 تسمح االتفاقية اخلاصة مبعايري الصحة والصحة النباتية للدول بأن تطبق بصفة مؤقتة 
معيارا يؤثر يف استرياد منتج ما، وذلك يف حالة عدم كفاية املعلومات العملية ذات الصلة، أو على 

أساس املعلومات املتوافرة يف هذا الصدد، إذ جيب أن يكون هذا التدبري مؤقتا، إال إذا مسحت 
الدولة للحصول على معلومات إضافية ضرورية إلجراء تقييم أكثر موضوعية للمخاطر أو مراجعة 

اإلجراء خالل فرتة معقولة من الوقت، وبينما يتم التأكد على احلاجة إىل بناء هذه اإلجراءات 
على براهني علمية، ال متنع هذه املادة الدول النامية من احلد بصورة مؤقتة من الواردات اليت يعتقد 

  أّ�ا ضارة.
" أكثر غموضا. فإذا مت تصنيف T.B.Tتعترب االتفاقية اخلاصة بالعوائق الفنية للتجارة" 

املنتجات املعدلة (احملولة) جينيا بأ�ا "منتجات شبيهة " باملنتجات التقليدية، فإن االتفاقية توفر 
األسس ملعاملتها بشكل خمتلف، ويرتتب على هذا نتائج مهمة بالنسبة إىل متطلبات وضع 

بطاقات البيانات، وبالتايل إلجراءات الصحة العامة. 
: )31(إال أنّه توجد سلبيات واضحة هلذين االتفاقيتني تتمثل يف

- إساءة استغالل احلقوق املتاحة للدول، خاصة الدول املتقدمة يف استخدام القيود الفنية 
ومربرات الصحة والصحة النباتية كوسيلة للحد من صادرات الدول النامية. وأصبحت األدوات 
املتاحة يف هذين االتفاقيتني باإلضافة إىل إجراءات مكافحة اإلغراق من األسلحة اجلديدة اليت 
تستخدم ضد صادرات الدول النامية وعوضت الدول املتقدمة عن التنازل عن الرسوم اجلمركية 

كأداة فعالة حلماية إنتاجها من الواردات اليت تأيت إليها من اخلارج؛ 
- استجابة حكومات الدول املتقدمة لضغوط مجاعات الضغط داخل بالدها سواء من املنتجني 

أو املستهلكني لفرض مواصفات ومعايري وقواعد متشددة ضد الواردات األجنبية حتت مربرات 
) ووضع العالمات على السلع Packagingالبيئة، وأصبحت متطلبات التعبئة (
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(Labeling) واليت قد أصبحت متثل عائقا حقيقيا أمام التجارة وخاصة أمام صادرات الدول 
النامية؛ 

 وإذا أضفنا إليها ما يتم حتت باب واسع الدعاءات محاية البيئة وإثبات أن املنتجات 
وطريقة صنعها ومكونات املنتجات صديقة البيئة ومثل التشريعات الصادرة واشرتاط البطاقات 

(Echo labelling) كل ذلك فرض على الدول النامية أعباء مالية إضافية حتد من قدرهتا ،
التنافسية يف تصريف منتجاهتا يف أسواق الدول املتقدمة الغنية، أو متنعها أصال يف الدخول إىل 

هذه األسواق. 
 (Echo labelling)- رغم ادعاء حكومات الدول املتقدمة بأن املتطلبات املتشددة حول 

هي إال مواصفات اختيارية ترتك للمنتج األجنيب أو احمللي االلتزام أو عدم االلتزام هبا، إال  وإّ�ا ما
 والعالمات اليت تشري إىل املنتج صديق للبيئة، أو أنّه صنع من مواد (Labelling)إن البطاقات 

 لضمان عدم (Life Cycle)، باإلضافة إىل دورة حياة املنتج (Ecology)ال تضر بالبيئة أو
وجود بقايا أو خملفات ضارة باإلنسان أو احليوان. كل ذلك ما هو إال عائق أمام التجارة وال 
سبيل أمام الدول النامية املصدرة سوى دحض هذه االدعاءات لعدم وجود القدرة التكنولوجية 

الالزمة للوفاء هبذه املتطلبات؛ 
 (TBT)- أن هناك حماوالت من بعض الدول املتقدمة لفرض معايري بيئية على اتفاقي ال

، رغم عدم انتهاء املناقشة والتفاوض على هذه املعايري يف إطار اللجنة املعنية هبذا (SPS)وال
 حىت اليوم دون التوصل 1994التفاوض وهي جلنة التجارة والبيئة واليت استمر عملها منذ عام 

إىل نتائج؛ 
- أنّه بصرف النظر عن النصوص القانونية الواردة يف هذين االتفاقني فإن إقحام املعايري البيئية 

املرفوضة من الدول النامية أصبح يتم من خالل العنونة، والرموز والعالمات املختلفة اليت تطلب 
من مصدري الدول النامية، كل ذلك دون سند قانوين، جيعل من السهل على الدول املتقدمة 

فرض األمر الواقع على الدول داخل منظمة التجارة العاملية، رغم رفض هذه الدول ألي نصوص 
يتم التفاوض عليها يف املنظمة؛ 

- إن الدول املتقدمة أصبحت تستخدم املعونة الفنية املنصوص عليها يف هذين االتفاقني بشكل 
ال حيقق نقل التكنولوجيا أو مساعدة الدول النامية يف إنشاء األجهزة وتعديل القوانني للتطبيق 
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اجليد لالتفاق، وإمنا للضغط على الدول النامية لتحقيق االلتزام بالنصوص اليت تعمل على ضمان 
قيام الدول النامية بتسهيل جتارة الدول املتقدمة؛ 

- أن وضع املواصفات واملعايري الدولية أصبح يتم يف املؤسسات الدولية املعنية هبذه املواصفات، 
واليت يسود فيها رأي الدول املتقدمة (اليت متلك من القدرات البشرية املؤهلة علميا لضمان حتقيق 

مصاحلها)، بينما الدول النامية مازالت غائبة عن املشاركة يف وضع هذه املواصفات إما لسوء 
متثيلها هلذه االجتماعات أو لنقص الكوادر املؤهلة علميا ولديها معرفة هبذه األمور، وحبيث متر 

  هذه املواصفات دون مشاركة حقيقية من الدول النامية.       
متت اإلشارة يف امللحق الثاين اخلاص هبذه االتفاقيات إىل السماح بإجراءات ــ اتفاقية الزراعة: 

خاصة بالدعم احمللي لالعتبارات البيئية اليت ال ختضع لاللتزام الوارد باالتفاقية خبفض الدعم، 
وتعطي هذه االستثناءات أوجه خمتلفة من الدعم البيئي للزراعة مثل تنفيذ الربامج البيئية ذات 

  )32 (اآلثار احملدودة على التجارة واإلنتاج.
واليت حددت ثالث فئات للدعم على أساس آثارها ـــ اتفاقية الدعم واإلجراءات المضادة: 

على التجارة الدولية، وقدمت حلوال خمتلفة لكل فئة فاألوىل، جيب على الدول إلغاؤها أل�ا 
حمظورة والثانية، قد تناثر إزاءها نزاعات قضائية، والثالثة، ممكنة وال ختضع للتقاضي، وتقع 

.  %20املتطلبات البيئة يف إطار هذه اجملموعة الثالثة اليت تصل نسبة الدعم املمكن فيها 
وهي أحد احملاور املهمة : TRIPSـــ اتفاقية أوجه حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة 
 يف مناقشات جلنة التجارة والبيئة يف املنظمة العاملية للتجارة. 

ولعل أهم ما ورد هبا من أحكام تتعلق : TRIMSـــ االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات 
 بالبيئة ما يلي: 

) 1947 يف اجلات 20: واليت يرد فيها االستثناء العام (املقابل للمادة 14- املادة 
- اخلدمات البيئية: حيث يتم إدراج اخلدمات البيئية يف قائمة اخلدمات امللحقة باالتفاقية 

واملعتمدة على نظام تصنيف السلع املركزي باألمم املتحدة، وحتتوي اخلدمات البيئية أربع فئات 
هي: الصرف الصحي؛ التخلص من العادم؛ خدمات احلجر الصحي واخلدمات املماثلة؛ 

اخلدمات األخرى: محاية املسطحات، الضوضاء...اخل، وقد طالبت بعض الدول جلنة التجارة 
والبيئة بإعادة تقسيم هذه اخلدمات. 
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 ورغم هذا التقدم احلاصل يف مراعاة وضع البيئة يف أحكام منظمة التجارة العاملية، يشري 
البعض إىل أن منظمة التجارة العاملية تعمل على التخفيض من التقدم احلادث يف فرض ضرائب 

 وقواعد بيئية وذلك لسببني: 
- يعود إىل أن قواعد منظمة التجارة العاملية تعرقل عمل صناعي السياسات البيئية، وأن قواعد 

املنظمة حتمي الدول األجنبية، مبعىن أن فرض حرية التجارة، قد يكون على حساب تنفيذ 
سياسات بيئية داخلية مثل تلك السياسات اليت حتد من انتشار سلع معينة أو طرق إنتاج معينة 

 داخليا، يف حني أن حترير التجارة يسمح بنفاذ هذه السلع؛
- أّن الضغوط التنافسية يف السياق العاملي ميكن أال تعكس الدعم السياسي لرفع املعايري البيئية، 

فبعض أصحاب الشركات ال ينظمون إىل اجلماعات البيئية أو ميولو�ا. إال خللق رأي عام بيئي 
كوسيلة محائية خفية، أو يف بعض السيناريوهات يتم التهاون مع القواعد البيئية لزيادة نصيب 

الدولة من السوق العاملي واالستثمار والوظائف. 
 .منظمة التجارة العالمية ودعم االتجاهات البيئية 3

  على الرغم من أن مفاوضات جولة األورغواي اليت انتهت بإنشاء منظمة التجارة العاملية 
مل تأخذ بعني االعتبار كل االعتبارات البيئية، إّال أّ�ا اشتملت ضمنيا على جمموعة من املعايري 

واحملددات اليت كان من شأ�ا فتح اجملال أمام إعطاء االعتبارات البيئية وزنا خاصا يف التجارة احلرة 
ومن أهم هذه احملددات ما هدف منها إىل محاية البيئة ومحاية صحة اإلنسان والنبات واحليوان 

  )33 (وعدم التالعب باملواصفات القياسية.
" الدول األعضاء بتقدمي كافة املساعدات الضرورية عند 1994وقد ألزمت " اجلات   

قيام البلد العضو املستورد بالفحص والرقابة عند مستوى اإلنتاج (يف أراضي البلد املنتج /املصدر) 
وعلى أن يتم تسهيل هذه الرقابة من خالل اهليئات ذات الصلة، وهو ما يعرف اآلن يف بلد املنشأ 

عن معايري واملواصفات البيئية وتقييم املخاطر البيئية (يلتزم العضو املصدر مبراعاة األوضاع 
  .اإليكولوجية يف أسواق العضو املستورد)

  يالحظ أن منظمة التجارة العاملية قد استندت يف وضع هذه القوانني إىل مبدأ الوقائي 
الذي اختذ كقاعدة أساسية لتحقيق التنمية املستدامة من خالل االجتماعات الوزارية ملنظمة 

"، حبيث يتخذ كأحد اخليارات الرئيسية يف كل القياسات OCDEالتنمية والتعاون االقتصادي"
واملعايري البيئية، وعند القيام بأي تدابري ملنع األسباب املؤدية إىل التدهور البيئي 
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"Dégradation environnementale ويف حاالت عدم التأكد العلمي من ،"
احتمال حدوث أضرار بيئية جسيمة قد ال ميكن تال فيها أو يف ظل هتديدات مباشرة على سالمة 

البيئة الطبيعية.  
 حتت مفهوم «املنهج 1992  وقد أعيدت صياغة املبدأ ليدرج منذ إعالن ريو عام 

الوقائي"، والذي استندت إليه الغات بشكل مباشر إلتاحة اجملال أمام البلدان األعضاء املستوردة 
لتطبيق مستويات محاية أعلى للبيئة وحلماية صحة اإلنسان داخل أسواقها، حبيث يتضمن مفهوم 
احلماية كل األخطار النامجة عن املواد املضافة أو امللوثات أو السموم، خاصة يف املواد واملنتجات 
الغذائية واملشروبات واألعالف، تشجيع وضع املقاييس واإلرشادات، والرغبة يف زيادة استخدام 

التدابري املتناسقة حلماية صحة اإلنسان والنبات واحليوان بني األعضاء على أساس مقاييس 
وإرشادات وتوصيات دولية تقدمها املنظمات الدولية املعينة، مبا يف ذلك منظمة كوكدس 

إليمانتاريوس، وذلك دون أن يطلب من البلدان األعضاء تغيري املستوى املناسب لديهم حلماية 
 )34 (حياة أو صحة اإلنسان أو احليوان أو النبات.

.منظمة كوكدس إليمانتاريوس: 1.3

 الكوكدس هو حصاد للمواصفات القياسية العاملية للصناعات الغذائية اليت طبقت يف 
جمال اجلودة، وهي جمهودات سنوات عديدة من القياسات اليت بناءا على اتفاقات التعارف 

 ومنظمة الصحة العاملية لضمان FAOالدويل، واليت متت من خالل منظمة األغذية والزراعة 
احلفاظ عليها ومحاية صحة املستهلكني، ولتسهيل التبادل التجاري يف جمال األغذية، واملواصفات 

. 1962الغذائية هي حصاد عمل جلنة الكوكدس اليت أنشئت عام 

 أصبحت ملواصفات الكوكدس 1994 ومع إنشاء املنظمة التجارة العاملية يف أفريل عام 
بعدا جديدا، حيث أصبحت أحد املراجع  املنصوص عليها عند املواصفات احمللية، حيث ميس 

عدة مواضيع حيوية تتضمن حدود بقايا املبيدات اليت تؤثر على األغذية، ومن مث صحة اإلنسان 
والنبات واحليوان، ومواصفات املنتجات الغذائية املختلفة مثل أغذية األطفال، اخلضر والفاكهة 
االستوائية، وعصائر الفاكهة، و الزيوت واملواد الدهنية، واللحوم ومنتجاهتا، والسكر والكاكاو، 
ومنتجات الشوكوالتة واخلضر والفاكهة اجملمدة، واإلضافات الغذائية ومنتجات األمساك واخلضر 
والفواكه املصنعة ومنتجات األلبان واحلبوب واخلضر اجملففة واخلضر والفواكه املعلبة وغريها من 

املنتجات وبذلك يعد مرجعا أساسيا عند وضع املواصفات القياسية احمللية .  
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 جيب اإلشارة إىل نقطة مهمة للغاية وهي كيفية إجياد التوازن بني االتفاقات البيئية 
ومنظمة العاملية للتجارة حيث ثار نقاش مطول داخل جلنة التجارة والبيئة حول كيفية املوازنة بني 
السياسات واملعاجلة املتكاملة واملتسقة اليت يتم التفاوض حوهلا يف االتفاقات البيئية ودور ومكانة 

 )35 (اإلجراءات التجارية يف إطار هذه السياسات، وذلك على حنو التايل:

- اجتهت الدول املتقدمة إىل الدفع بضرورة إعطاء اإلجراءات التجارية الغلبة واألولوية على 
جمموعة السياسات األخرى واليت تعرف بـ "اإلجراءات االجيابية "واملتمثلة يف املساعدات املالية 
اإلضافية ونقل التكنولوجيا النظيفة على أسس ميسرة وبناء القدرات يف الدولة النامية (البشرية 
واملؤسسية) ملساعداهتا على محاية البيئة، على حني قاومت الدول النامية هذا االجتاه، وأكدت 

على أن اإلجراءات التجارية ـــ وهي مبثابة إجراءات سلبية عقابية  
- ال جيب أن تصبح األداة اليت تلجأ إليها الدول بغية احلماية البيئية جملرد أ�ا إجراءات سهلة 

 وأقل تكلفة لتلك الدول وتلقى قابلية لدى رجال السياسة. 
- وأكد ممثلو الدول النامية على ضرورة احلفاظ على ما يعرف حبزمة السياسات املتوازنة، واليت من 

شأ�ا أن تعكس إجيابية التعاون الدويل يف محاية البيئة، أضافت الدول النامية أن ينبغي أال يتم 
اللجوء إىل اإلجراءات التجارية العقابية إال إذا كان التبادل التجاري هو السبب املباشر ومصدر 
املشكلة البيئية تكمن يف التجارة واإلفراط يف جتارة معينة دون األخذ يف االعتبار تأثري ذلك على 

البيئة.  
 جاءت اللجنة املنشأة يف إطار منظمة التجارة العاملية مؤكدة على أمهية التعاون الدويل 

مبا يتضمنه من سياسات إجيابية جتذب الدول النامية لالنضمام إىل االتفاقيات البيئية متعددة 
األطراف وتتيح هلا املوارد والدعم الالزمني ملساعدهتا على التعامل مع املشكالت البيئية، مع 

ضرورة ربط اإلجراءات التجارية ـــ على حنو ما طالبت به الدول النامية ـــ بأصل املشكلة البيئية، 
وهو ما يضمن عدم إعطاء مطلق احلرية الستخدام اإلجراءات التجارية ألغراض بيئية ودون 

ضوابط عليها مبا يتسق واملبادئ األساسية للمنظمة. 
 ومما ال شك فيه أن الدول النامية حققت جناحا يف هذه املناقشات وإن كنا نسارع 

بالقول أنّه جناح جزئي من حيث املبدأ متمثال يف عدم السماح باستخدام اإلجراءات البيئية بدون 
أي ضوابط على عكس ما كانت تطالب به اللجنة األوروبية بتناول البيئة كاستثناء مطلق يف إطار 
منظمة التجارة العاملية، واعتبار الواليات املتحدة األمريكية أن متثل هذا األمر قائم بالفعل يف ظل 
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 وهو ما مل يؤكده أي فريق حتكيم حىت اآلن، على أن هذا 20االستثناء الذي تنص عليه املادة 
املوضوع مل يغلق وستستمر الدول املتقدمة بالدفع به يف كل مناسبة وسيظل حمال للتفاوض خالل 

الفرتة القادمة باعتباره ميثل حجر الزاوية للعالقة بني املنظمة العاملية للتجارة واالتفاقات البيئية 
متعددة األطراف. وعلى هذا األساس طالبت اللجنة األوروبية وغريها من الدول املتقدمة بضرورة 

إبقاء الباب مفتوحا ملزيد من التفاوض.  
خاتمة: 

 نتيجة للتطور الذي عرفه النظام التجاري متعدد األطراف، ورثت املنظمة جمموع 
االتفاقيات املتعارف عليها يف الغات، وأضافت هلا اتفاقيات جديدة ظهرت متاشيا مع املستجدات 

االقتصادية والتجارية على الساحة الدولية، كاالتفاقية املتعلقة بتجارة اخلدمات وتلك اخلاصة 
حبقوق امللكية الفكرية، كما ظهر اهتمام املنظمة العاملية للتجارة بالتنمية املستدامة من خالل 

إدراجها يف ديباجة تأسيسها كهدف من األهداف السامية اليت تسعى إليها املنظمة، وأهم دليل 
على ذلك هو الدور الذي تلعبه جلنة التجارة والبيئة واليت حاولت الربط بني حترير التجارة الدولية 
والبيئة، فدور املنظمة العاملية للتجارة يف حتقيق أبعاد التنمية املستدامة يتم من خالل االتفاقيات 

املختلفة للمنظمة، واليت تُعّدل وُتطّور وتُغّري من طرف الدول األعضاء من خالل املؤمترات الوزارية، 
إذ شّكل املؤمتر الوزاري الرابع بالدوحة منعرجا حامسا بالنسبة ملسار التنمية املستدامة والذي مت من 

خالله مناقشة العديد من املواضيع املتعلقة بالبيئة واليت اعتربهتا الدول املتقدمة كتدابري حلماية 
البيئة، يف حني اعتربهتا الدول النامية تدابري محائية (حلماية أسواق الدول املتقدمة من دخول 

منتجات الدول النامية ألسواقها). 
  كما أدى التحرر التجاري الذي دعت له املنظمة العاملية للتجارة إىل زيادة الطلب 

العاملي على السلع واخلدمات والذي أّدى بدوره إىل زيادة الطاقة اإلنتاجية للمصانع ومن مثّ زيادة 
 .الطلب على مصادر الوقود األحفوري، وهذا ما أدى إىل زعزعة الدعائم الثالثة للتنمية املستدامة
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 اإلسكوا، األمم املتحدة أسيا لغريب واالجتماعية االقتصاديةحمسن أمحد هالل: التجارة والبيئة، اللجنة .)16(
تاریخ االطالع:      library.adcci.gov.ae/.../ipac.jsp على الرابط: .2، ص. 2001، نيويورك

26/10/2014        
 .11، ص. سابق مرجع ،حمسن أمحد هالل.)17(
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)18(.  http://www.globalization101.org 
 28/10/2014: االطالعتاريخ 

 الذي األمريكي البحرية الثدييات محاية قانون هو "الدلفني التونة" مسألة باسم يعرف أصبح ما أصل أن .)19(
 تبني وقد ة. التون صيد عند الدالفني حلماية برنامج أي لديها ليس اليت البلدان من التونة استرياد على حظًرا فرض

 فرض لذا .التونة مع الشبكات يف فتموت الوقت نفس يف التونة فوق تسبح اليت الدالفني اصطياد يتم التونة، أن
 استرياد وحظر الوفيات هذه لتّجنب الصيد ممارسات تعديل األمريكيني التونة مسك صيادي على األمريكي القانون
 25 %عن يزيد مبا األمريكية النسبة التونة اصطياد عند الدالفني وفيات نسبة فيها تتعدى اليت البلدان من  التونة

يف سنة  فانواتو وجزيرة وباناما واإلكوادور وفنزويال املكسيك من التونة استرياد على حظر فرض لذلك، ونتيجة
 العامني يف وفازتا "الغات" يف النزاعات تسوية نظام يف املتحدة الواليات وفنزويال، املكسيك حتدت لقد 1990
 التجاري للنظام القضائي االختصاص يف رئيسية حتول نقطة املكسيك قضية يف القرار ويعترب 1992 و1991

ع:                . على املوق7ص. ."تالغا" ألعضاء ملزم كقرار رمسًيا اعتماده يتم يكن مل إن حىت األطرافالعاملي املتعدد 
     http://www.globalization101.org 

 معايري الصحة والسالمة يف ظل منظمة التجارة العاملية، جملة االقتصاد تصدر عن جملس النشر :طارق الزهد.)20(
. 47، ص. 2002، 252العلمي، جامعة الكويت، العدد 

،  عرض حتليلي للنماذج اليت توصلت إليها ثالث وعشرون دراسة حالة قطرية:منظمة األغذية والزراعة .)21(
                                                                                                                        28/10/2014:  تاريخ االطالعwww.fao.org  . على املوقع:33 .ص، 2002

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، املعايري البيئية والقدرة التنافسية للقطاعات االقتصادية الرئيسية، . )22(
  39مرجع سابق، ص. 

، ص، 2004 املتحدة، جعل التجارة يف خدمة الناس، نيويورك، لألمم اإلمنائي الربنامج : املتحدةاألمم. )23(
371 .

: االطالعتاريخ  /te-links.php www.tradeandenvironment.comعلى املوقع: . )24(
28/10/2013. 

 * ISO :  International Standards Organization 
 اليونسكوعصام احلناوي: املوسوعة العربية للمعرفة من اجل التنمية املستدامة البعد البيئي، الطبع . )25(

. 432، بريوت، ص.2006، الطبعة األوىل العربية للعلوم، واألكادميية
. 372 .بق، صا املتحدة، جعل التجارة يف خدمة الناس، مرجع سلألمم اإلمنائي الربنامج : املتحدةاألمم. )26(
 حترير التجارة العاملية يف دول العامل النامي، الدار اجلامعية للنشر، :عبد اخلالق السيد أمحد، أمحد بديع بلبج. )27(

 178، ص. 2007القاهرة، 
 .180، ص .نفسهرجع  مأمحد عبد اخلالق، أمحد بديع بليح،. )28(
 .373، ص، ابق الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة، جعل التجارة يف خدمة الناس، مرجع س:األمم املتحدة. )29(
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 التجارة واتفاق الصحة والصحة النباتية قضايا هتم الدول أمامحممد مأمون عبد الفتاح: اتفاق العوائق الفنية . )30(
إلعداد للمؤمتر الوزاري الرابع ملنظمة   موجزةأوراق االسكوا، أسيا واالجتماعية لغريب االقتصاديةالعربية، اللجنة 

. 9-8.ص، ص، 2001يورك، و، األمم املتحدة، ين2001 نوفمرب 13-9التجارة العاملية الدوحة، 
 انظر كل من: . )31(

كمال ديب: دور املنظمة العاملية للتجارة يف حتقيق ابعاد التنمية املستدامة (مدخل بيئي)، أطروحة دكتوراه، يف 
 .289، ص. 2009العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، 

 .373 سابق، ص.مرجعجعل التجارة يف خدمة الناس، ،  الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة:ألمم املتحدةا. )32(
 املتطلبات البيئية وأثرها على الصادرات املصرية من الصناعات الغذائية، الندوة الوطنية :منال كمال كرمي . )33(

 .10-6 ، ص.، ص1998جوان، 30ـــ29 ، الدولة لشؤون البيئةوالبيئة وزارةللتجارة 
 .07، ص.، املرجع نفسهمنال كمال. )34(
انظر كل من: . )35(

. 293- كمال ديب، املرجع السابق، ص. 
 . 08ص. ،السابقمنال كمال كرمي، املرجع -

. 04، ص.1997، ماجدة شاهني: منظمة التجارة العاملية، مصر- 
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األجنبي المباشر ورأس المال البشري على النمو  االستثماردراسة قياسية ألثر 

االقتصادي في المدى البعيد  

 )2012-1970(حالة الجزائر: 
 جامعة المدية- هدروف احمد/أ

 -------------------------
         الملخص: 

على النمو ورأس املال البشري  إىل قياس أثر االستثمار األجنيب املباشر الدراسة هدف هذته
. ولتحقيق هدف البحث 2012-1970 اجلزائر خالل الفرتة حالة املدى البعيد يفاالقتصادي 
والذي حيتل موقعا أساسيا يف الدراسات االقتصادية القياسية أ، طاخلوذج تصحيح منمت استخدام 

احلديثة، والختبار وجود تكامل مشرتك بني املتغريات (وجود عالقة توازنية طويلة األجل بني 
النمو االقتصادي يف أن وبينت الدراسة  .(1990) جوهانسنر املتغريات) مت استخدام اختبا

أما االستثمار  يعتمد على عناصر اإلنتاج التقليدية فقط (العمل ورأس املال العيين)،اجلزائر 
األجنيب املباشر فكان أثره على النمو االقتصادي يف األجلني الطويل والقصري سليب وغري معنوي، 

 أما فيما خيص رأس املال البشري فيؤثر على النمو االقتصادي يف املدى القصري فقط.
resumé  

Le but de cette etude est de mesurer l'impact de l'investissement 
direct étranger et le capital humain sur la croissance économique à long 
terme en Algérie durant la période 1970-2012. Pour atteindre l'objectif de 
cette étude nous avons utilisé le modèle à correction d'erreur (ECM), qui 
joue un rôle clé dans la norme des études économiques modernes, et pour 
tester la relation de cointégration entre les variables à long terme nous avons 
utilisé le test de Johansen (1990). L'étude a montré que la croissance 
économique en Algérie dépend des éléments de la production traditionnelle 
uniquement (le travail et capital physique), tandis que l'investissement direct 
étranger a été sans impact sur la croissance économique à court terme et à 
long terme (négatif et non significatif), cependant le capital humain a un 
effet sur la croissance économique à court terme seulement. 
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: ةـــالمقدم

 على ومؤشر ومنوها، البلدان تطور يف املؤثرة املتغريات أحد املباشر األجنيب االستثمار يشكل

 العوملة ظاهرة سيادة ظل يف العاملية، التطورات مع والتكيف التعامل على وقدرته االقتصاد انفتاح

 واخلدمات، السلع حركة على اجلنسيات تعددةامل الشركات وسيطرة السوق آلية حنو التحول وزيادة

 ظروفها وبسبب النامية البلدان فإن وهلذا. املالية التدفقات حجم وزيادة األسواق وانفتاح

 للمساعدة وحتفيزه املباشر، األجنيب االستثمار تشجيع إىل تسعى املالية، مواردها وقلة االقتصادية

 من متاح هو ما أفضل االستثمار هذا يشكل حيث اإلنتاجية، وزيادة االقتصاد قاعدة توسيع يف

 أثر حول الدائر اجلدل أنعش قد املباشر األجنيب االستثمار منو أن كما .اخلارجي التمويل مصادر

 الباحثني من العديد ناقش املنافع جانب فعلى هلا، املضيفة الدول على االستثمارات هذه

 مثلى،كما اقتصادية بيئة خلق يف هلام اودورها االقتصادي، للنمو االستثمار هذا أمهية االقتصاديني

 من احمللية املؤسسات استفادة يف واملتمثلة االستثمار هلذا املستقبلة الدول منافع ننكر أن ميكن ال

 رأس تراكم يف وإسهامه املتقدمة، الدول من اخلربات وانتقال املطبقة، احلديثة التكنولوجيا نشر

 أكدهتا اليت العالية والتنظيمية اإلدارية قدراته وزيادة البشري، املال رأس كفاءة لرفع ومصدرا املال،

 احلديثة والنماذج ،(Solow-Swan) االقتصادي للنمو النيوكالسيكية النماذج هبا واهتمت

  (Romer-Lucas-Barro).  االقتصادي للنمو

إن الدراسات التطبيقية احلديثة اخلاصة برأس املال البشري بينت أن منو هذا األخري أصبح يشكل 

) NELSON وPHELPS ( نيلسون وفيليبسعامال مهما يف النمو االقتصادي؛ فأعمال 

تؤكد بأن مستوى تراكم رأس املال البشري مشروط يف أهلية أو استعداد البلد للحاق بركب الدول 

) كانت نتائجها تصب يف نفس LUCAS (لوكاساألكثر تقدما. كما أن األحباث اليت قام هبا 

السياق؛ فاملصدر األساسي للنمو االقتصادي يتمثل يف حركية تراكم خمزون رأس املال البشري وأن 

 بأن االختالف يف مستوى لوكاسفعالية هذا العامل مرتبطة مبستوى اقتصاد هذا البلد، ويضيف 

تراكم هذا العامل بني الدول يعد املربر األساسي لالختالفات الكبرية يف معدالت النمو املسجلة 
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بني هذه الدول نفسها. ومن وجهة نظر عملية فإن األحباث املتعلقة مبواضيع رأس املال البشري 

تصادمت مع مشاكل على درجة عالية من األمهية؛ فالطبيعة املعقدة لرأس املال البشري جعلت 

من عملية إجياد مقاربة دقيقة وشاملة هلذا العامل اإلنتاجي أمرا صعبا، فعملية إجياد مؤشر لرأس 

 املال البشري ال تزال حمل نقاش لدى املفكرين االقتصاديني.

  تتمثل إشكالية حبثنا يف السؤال الرئيسي التايل::شكالية- اإل

في على النمو االقتصادي ورأس المال البشري  االستثمار األجنبي المباشر ما هو أثر

 ؟الجزائر على المدى البعيد

 واليت جيب أن جند هلا أجوبة فرعية جمموعة من التساؤالت الوحتت هذا السؤال الرئيسي نطرح

واضحة هي أيضا، وتتمثل فيما يلي: 

؟ اة لهضيفما هي اآلثار احملتملة لالستثمارات األجنبية املباشرة على اقتصاديات الدول امل- 

؟ الواردة إىل اجلزائر االستثمار األجنيب املباشر حجم تدفقاتما هو - 

على ورأس املال البشري  االستثمار األجنيب املباشر  يساهم بناء منوذج قياسي يف حتديد أثرهل- 

 ؟ اجلزائريف االقتصادي يف املدى البعيد النمو 

 :فيما يليالبحث تكمن فرضيات  :فرضيات- ال

من دولة ألخرى يف الدول املضيفة له خيتلف التأثري اإلجيايب لالستثمار األجنيب املباشر - 

 لكل  إىل مدى سالمة وجاذبية املناخ االستثماريباإلضافةومقومات كل اقتصاد،  باختالف مزايا

.  دولة

 النمو االقتصادي - قد تؤدي الزيادة يف مستوى تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل الزيادة يف

 يف اجلزائر.

ورأس املال البشري تأثري االستثمار األجنيب املباشر حتديد القياسية االقتصادية ميكن للنظرية - 

 يف اجلزائر.على النمو االقتصادي 
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 قياس أثر االستثمار األجنيب املباشر البحثحناول من خالل هذه : الدراسةهدف - 

خالل الفرتة على املدى البعيد على النمو االقتصادي يف اجلزائر ورأس املال البشري 

 .)ECMمنوذج تصحيح اخلطأ ()، باستخدام 1970-2012(

أصبح االستثمار األجنيب املباشر حيتل مكانة  :أوال- مفاهيم حول االستثمار األجنبي المباشر

بارزة باعتباره وسيلة هامة لتسريع وترية النمو االقتصادي يف الدول النامية، وحتقيق التنمية 

 االقتصادية واالجتماعية.

هناك جمموعة من التعاريف حسب املنظمات واهليئات : - تعريف االستثمار األجنبي المباشر1

 الدولية وحسب بعض الكتاب االقتصاديني نوردها فيما يلي:

 :أ- حسب بعض المنظمات والهيئات الدولية

نوع من االستثمارات الدولية هو ) االستثمار األجنيب املباشر FMI(  صندوق النقد الدويلحسب

يعكس هدف حصول كيان عون اقتصادي يف اقتصاد ما، على مصلحة دائمة مبؤسسة مقيمة يف 

اقتصاد وطين آخر، وتنطوي هذه املصلحة على وجود عالقة طويلة األجل بني املستثمر األجنيب 

.  )1( املباشر واملؤسسة، إضافة إىل متتع املستثمر املباشر بدرجة كبرية من النفوذ يف إدارة املؤسسة

 نشاط"املباشر األجنيب االستثمار أن فرتى) OCDEنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ( مأما

آخر.  اقتصاد يف مقيم يف كيان دائمة منفعة على للحصول ما اقتصاد يف كيان مقيم هدف يرتجم

 املباشر املستثمر بني األجل طويلة عالقة وجود من جانب الدائمة املنفعة مفهوم ويفرض

 OCDEمنظمة  . وتعترب "تسيري املؤسسة يف الفعال التأثري ممارسة آخر جانب ومن واملؤسسة،

  من إمجايل%10 عن تقل ال حصة املستثمر متلك على ينطوي املباشر األجنيب االستثمار أن

 .)2(اإلدارة)  جملس التصويت (يف قوة أو املال رأس

االستثمار األجنيب املباشر ) UNCTAD(والتنمية  للتجارة املتحدة األمم مؤمتر يعرف بينما

 على ومقدرة دائمة مصاحل تعكس املدى طويلة عالقة على ينطوي الذي على أنه ذلك االستثمار

 أو وشركة املستثمرة) الشركة إليه تنتمي الذي األم (البلد يف البلد الشركة بني اإلداري التحكم
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 تلك أ�ا على األجنيب) (املستثمر األم الشركة وتعرف (البلد املستقبل). آخر بلد يف إنتاجية وحدة

 امللكية وتأخذ األم، البلد غري آخر لبلد تابعة وحدة إنتاجية شركة أو يف أصوال متتلك اليت الشركة

 ما أو احمللية التصويتية للشركات أو القوة العادية األسهم  من%10 تفوق أو تساوي حصة شكل

 .)3(األخرى  للشركات يعادهلا

 :ب- حسب بعض االقتصاديين

 املستثمر متلك على ينطوي الذي"هو املباشر األجنيب االستثمار أن قحف أبو السالم عبد يرى

 إدارة يف باملشاركة قيامه إىل باإلضافة هذا معني، مشروع يف االستثمارات كل من أو جلزء األجنيب

 والتنظيم اإلدارة على الكاملة سيطرته أو املشرتك، االستثمار يف حالة الوطين املستثمر مع املشروع

 املالية املوارد من كمية بتحويل األجنيب املستثمر قيام فضال عن للمشروع، املطلقة ملكيته حالة يف

  .)4(املضيفة الدول إىل اجملاالت مجيع يف التقنية واخلربة والتكنولوجية

 اليت االستثمارات تلك"أنه على املباشر األجنيب االستثمار مبروك المقصود عبد نزيه ويعرف

 له يكفل منها لنصيب ملكيته أو هلا الكاملة بسبب ملكيته إما األجنيب، املستثمر ويديرها ميلكها

 يزاوله اقتصادي نشاط وجود مزدوج، األول بطابع املباشر األجنيب االستثمار ويتميز اإلدارة. حق

 .)5(للمشروع  اجلزئية أو الكلية ملكيته والثاين املضيف، البلد يف األجنيب املستثمر

 مسامهة رأس مال املباشر على أنه االستثمار األجنيب  RAYMOND BERTRANDويرى

مؤسسة أخرى، وذلك بإنشاء فرع يف اخلارج أو الرفع من رأمسال هذه األخرية، اسرتجاع مؤسسة 

أجنبية، تكوين مؤسسة أجنبية رفقة شركاء أجانب...وبرفع املستوى، االستثمار املباشر األجنيب 

هو وسيلة حتويل املوارد احلقيقية، ورؤوس أموال من دولة إىل أخرى وخاصة يف احلالة االبتدائية عند 

. )6( إنشاء املؤسسة

 املباشر االستثمار هبا يتميز اليت اخلصائص بني من :- أشكال االستثمار األجنبي المباشر2

 االقتصادية الساحة على جتسدت ميدانيا واليت يتخذها، اليت املختلفة األشكال هي األجنيب

: هي األنواع أكثر أن إىل الدراسات من الكثري أشارت  ولقد.متفاوت بشكل العاملية
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يعين هذا النوع من أ- االستثمار األجنبي المباشر المملوك بالكامل للمستثمر األجنبي: 

االستثمار، احتفاظ املستثمر األجنيب حبق ملكية املشروع االستثماري، واحتفاظه كذلك حبق 

إدارته والتحكم يف كل عملياته. وازدادت األمهية النسبية هلذه االستثمارات بشكل واضح منذ 

عقد السبعينات، بعد أن كانت الدول النامية تنفر يف املاضي من هذا النوع من االستثمارات 

وتنظر إليه نظرة الشك والريبة، ترجع يف األصل ألسباب تارخيية، حيث كانت ترى أن هذا النوع 

من االستثمارات تتسبب يف ربط اقتصادياهتا باقتصاديات الدول املتقدمة مما أدى إىل تبعيتها هلا، 

وكان ذلك سببا يف ختلفها، وعلى الرغم من صحة ذلك إال أن املالحظ حاليا هو اجتاه تدفقات 

. )7(هذه االستثمارات إىل التزايد بشكل واضح

 هو شكل من أشكال التعاون يتجسد يف شكل :ب- االستثمارات األجنبية المباشرة الثنائية

مشروعات مشرتكة، يقوم ما بني طرفني أحدمها وطين واآلخر أجنيب، أما فيما يتعلق بالطرف 

الوطين فقد يكون فردا أو شركة خاصة أو حكومة الدولة املضيفة ذاهتا، أو خليطا ما بني االثنني، 

يف حني قد يكون الطرف األجنيب مستثمرا خاصا أو حكومة دولة أجنبية أو منظمة دولية، إال أنه 

.  )8(غالبا ما يكون مستثمرا خاصا

 ميكن أن تأخذ هذه املشروعات شكل اتفاقية بني الطرف ج- مشروعات أو عمليات التجميع:

األجنيب والطرف الوطين، حيث يتم مبوجبها قيام الطرف األجنيب بتزويد الطرف الوطين مبكونات 

. )9(منتوج معني لتجميعها، لتصبح منتوجا �ائيا

 يهدف هذا النوع إىل تشجيع إقامة الصناعات التصديرية، د- االستثمار في المناطق الحرة:

تستفيد املشاريع االستثمارية فيها من جمموعة األجنيب من خالل إنشاء مناطق جذابة لالستثمار 

.  )10(من احلوافز واملزايا واإلعفاءات، وتعمل من خالل قوانني خاصة منظمة هلا

 : مزايا وسلبيات االستثمار األجنبي المباشر-3

سوف نعرض أهم مزايا االستثمار األجنيب  :- مزايا االستثمار األجنبي المباشرأ

  وذلك بالنسبة للدول املضيفة له وللدول املصدرة له كل على حدا.املباشر،
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: تتنافس الدول جلذب املزيد من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر، بالنسبة للدول المضيفة -

وذلك بسبب الدور اهلام له يف حتقيق معدالت النمو املستهدفة، من خالل دوره اإلجيايب يف 

التايل: 

   يعترب االستثمار األجنيب املباشر وسيلة لنشر التقنيات والتكنولوجيات اجلديدة، وكذا األصول

غري املادية كاملهارات التنظيمية اليت تتميز هبا الشركات األجنبية. 

   إن االستثمار األجنيب املباشر يزيد من املنافسة بني الشركات احمللية، وما يصاحب هذا

التنافس من منافع عديدة، إذ أنه يصحب من الواجب على كل مؤسسة حملية هدفها 

األساسي هو البقاء، وأن توسع وتطور منشآهتا. 

   إن االستثمار األجنيب املباشر يعمل على زيادة وتطوير الصادرات، وختفيض حجم الواردات

من السلع واخلدمات، وبالتايل حتسني امليزان التجاري. 

   ميكن لالستثمار األجنيب املباشر أن يكون عامال يف التخفيف من حدة البطالة، وهذا مبا

 من فرص التوظيف املباشرة وغري املباشرة، حيث أن هذه الشركات األجنبيةتوفره الشركات 

حتتاج إىل العمالة ألداء أعماهلا اخلاصة. 

   ،يعترب االستثمار األجنيب عامال مهما يف تنمية وحتديث اهليكل الصناعي للدول املضيفة

ويكون ذلك من خالل ما ينتج عن الشركات األجنبية من حتفيز للقطاع الصناعي احمللي، 

سواء لعب هذا القطاع دور املورد هلذه الشركات أو كمنافس هلا، أو جيعله منتجا ألسواق 

. )11(أخرى

   إن االستثمار األجنيب املباشر يعترب كوسيلة لتمويل االستثمارات أي التخفيف من فجوة

(االدخار- االستثمار)، خاصة بالنسبة للدول النامية اليت أصبت تشكو من حدة املديونية 

املتفاقمة، إذ أن عملية التمويل عن طريق االقرتاض من املؤسسات الدولية تتطلب دفع األعباء 

الثابتة، غري أنه على العكس بالنسبة لالستثمار األجنيب املباشر ال يعترب مكلفا للدول    

. )12(املستقبلة له
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   حتسني أوضاع موازين املدفوعات يف الدول النامية من خالل حتسني وضع ميزان رأس املال

من ناحية، وحتسني و ضع امليزان التجاري من ناحية أخرى، إذ قد تتحسن حالة ميزان رأس 

 املال من خالل زيادة تدفقات رؤوس األموال األجنبية إىل داخل الدولة املضيفة.

: تتمثل مزايا االستثمار األجنيب املباشر بالنسبة للدول املصدرة له بالنسبة للدول المصدرة له -

فيما يلي: 

   يضمن االستثمار األجنيب املباشر دخول رؤوس األموال على املدى املتوسط والطويل، وذلك

يف صيغة جمموع األرباح احملققة يف الدول املضيفة، واليت يتم حتويلها إىل الدول املصدرة له. 

   من إجيابياته أيضا، جند أنه على املديني املتوسط والطويل يسمح بتحسني ميزان مدفوعات

الدول املصدرة له. 

   استغالل املوارد األولية املتوفرة يف الدول املضيفة لالستثمار األجنيب املباشر وخاصة منها

النامية، ومن مث ضمان التموين وتغطية احلاجة يف هذا السياق خدمة القتصادياهتا. 

   ضمان واستغالل اليد العاملة الرخيصة مقارنة باليد العاملة املرتفعة التكلفة يف الدول القائمة

. )13(به

بالرغم من تعدد إجيابيات االستثمار األجنيب املباشر : - سلبيات االستثمار األجنبي المباشرب

جند أن هذا األخري له آثارا سلبية على بعض اجلوانب اليت ختص الدول املستقبلة له وأيضا الدول 

 وعلى ضوء ذلك سوف نتعرض بشيء من اإليضاح لسلبياته وذلك بالنسبة للدول .املصدرة له

 املضيفة له وللدول املصدرة له كل على حدا.

 تتمثل أهم هذه السلبيات فيما يلي: :بالنسبة للدول المضيفة -

   إن منح اإلعفاءات الضريبية للشركات األجنبية قد ينجم عنه تقليص يف املوارد املتاحة

للمؤسسات احمللية، مما يتطلب موازنة العوائد قصرية األجل بالعوائد الطويلة األجل، فالعوائد 

قصرية األجل قد تأيت نتيجة لقيام الشركات األجنبية خبلق وظائف معينة يف الوقت احلايل، 

لكن ذلك قد يكون على حساب االستثمار الرأمسايل املتاح للمؤسسات احمللية واليت ستبقى 

88 



 أ.هدروق احمد      على النمو االقتصادي ورأس المال البشري األجنبي المباشر  االستثماردراسة قياسية ألثر 
                                 )2012-1970: حالة الجزائر (في المدى البعيد               

 

 2014- سبتمبر 02 المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية                                              العدد:

يف بالدها حىت ولو غادرهتا الشركات األجنبية، إال أن مسألة بقاء املؤسسة احمللية يف العمل 

بعد مغادرة الشركة األجنبية حمل جدل، كما أن قدرة الشركات األجنبية على دفع أجور أعلى 

. )14(جيعل من الصعب على املؤسسات احمللية املنافسة الستقطاب أفضل الكفاءات

   ،ميكن لالستثمار األجنيب املباشر أن يكون عامال يف حتويل املوارد املالية احمللية إىل اخلارج

وكذا خروج األموال يف شكل أرباح وعوائد على املدى الطويل، وهذا عندما يصل االستثمار 

إىل مرحلة النضج. 

   قد تلجأ الشركات األجنبية إىل استعمال التهديد بالغلق أو نقل املؤسسات أثناء املفاوضات

املتعلقة بشروط العمل. 

   تقوم الشركات األجنبية بتضخيم األقساط املتعلقة باخلدمات املقدمة من طرف الشركات األم

 (أحباث، دراسات، تسيري، تسويق...).

   التدخل يف الشؤون الداخلية و كذا املساس بالسيادة الوطنية من خالل السيطرة على

القطاعات اإلسرتاتيجية، باإلضافة إىل ما ينجز عن ذلك من آثار سلبية، سواء على املستوى 

الداخلي أو اخلارجي. 

: يعيب على االستثمار األجنيب املباشر كونه له سلبيات تتمثل بالنسبة للدول المصدرة له -

فيما يلي: 

   يف املدى املتوسط، وبسبب خروج تدفقات رؤوس األموال الصادرة من الدول األصلية هلا إىل

الدول املضيفة يسجل هناك تأثري سلبيا على موازين مدفوعاهتا. 

   فرض قيود صارمة من طرف الدول املضيفة واليت تعيق يف جمملها عمليات التصدير، أو عند

حتويل األرباح منها إىل الدول األصلية املصدرة لالستثمار األجنيب املباشر. 

   األخطار غري التجارية واملتعلقة بالتصفية الضرورية أو اجلربية، على عمليات التصدير والتأميم

واليت من فعل إما عدم االستقرار السياسي أو السياسة املعادية وذلك يف الدول املضيفة له، 

. )15(وهذا يتناىف مع أهداف املستثمر األجنيب املباشر يف البقاء والنمو واالستقرار يف السوق
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 :  في الجزائرواقع االستثمار األجنبي المباشرثانيا- 

 : - اإلطار التشريعي لالستثمار األجنبي المباشر في الجزائر1

)، والذي يتعلق 13-82 بداية من الثمانينات مت إصدار القانون (:13-82- القانون أ

بتأسيس الشركات االقتصادية املختلطة وتسيريها، حيث يتم إبرام اتفاقية حيدد فيها موضوع وحدة 

الشركة، مبلغ رأمسال املكتتب، طرق حتويل التكنولوجيا، وتتمثل املشاركة اجلزائرية يف الشركات 

 مع %49 مع ضمان التسويق، أما املشاركة األجنبية فال ميكنها أن تتجاوز%51املختلطة بنسبة

 . )16(ضمان نقل التكنولوجيا وتكوين املستخدمني

 والذي يعد تكملة 13-86 بعد أربع سنوات مت إصدار القانون :13-86- القانون ب

وتعديال للقانون السابق، وقدم بعض املزايا مع توسيع جمال االستثمار وإبرام عقود دولية، واللجوء 

.  )17(إىل التمويل اخلارجي

 يعترب صدور هذا القانون املتعلق بالنقد والقرض مبثابة :10-90- قانون القرض والنقد ج

تنظيم جديد ملعاجلة االستثمارات األجنبية على مستوى بنك اجلزائر، حيث أسندت جمللس النقد 

والقرض مهمة إصدار قرارات املطابقة للمشاريع املقدمة، كما قام بتحرير االستثمار األجنيب وهذا 

 اللذان أدخال مقاييس التفرقة بتحديد نسبة رأمسال الشركة 13-86 و13-82بإلغاء القانونني 

) مبوجب نظم سوق الصرف وحركة رؤوس األموال، %49 و%51املختلطة حسب قاعدة (

ورخص هذا القانون لغري املقيمني بتحويل رؤوس األموال إىل اجلزائر لتمويل النشاطات 

النقد والقرض كيفية إجراء هذه التمويالت مع مراعاة حاجات االقتصاد قانون االقتصادية، وحيدد 

 . )18(الوطين

 واملتعلق برتقية 1993 أكتوبر5 يعترب هذا املرسوم الصادر يف :12-93- المرسوم التشريعي د

  :)19(االستثمارات أحد أهم قوانني االستثمار األجنيب املباشر، وأهم ما جاء فيه ما يلي
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 هذا املبدأ يضمن حرية االستثمار لكافة املستثمرين سواء أكان شخص :مبدأ حرية االستثمار- 

طبيعي، أو معنوي، عام أو خاص مقيم أو غري مقيم يف النشاطات املنتجة للسلع واخلدمات 

(صناعة، زراعة، سياحة، نقل، جتارة) باستثناء القطاعات املخصصة للدولة أو ألحد فروعها. 

 املساواة بني األشخاص الطبيعيني واملعنويني األجانب واحملليني حبيث يتمتعون :- مبدأ المساواة

بنفس احلقوق والواجبات فيما يتصل باالستثمار مع االحتفاظ بأحكام االتفاقية املربمة بني الدولة 

اجلزائرية والدول اليت يكون هؤالء األشخاص رعاياها. 

 يقتضي قانون االستثمار مسامهة ذاتية للمستثمر، حدها :- مبدأ التشجيع على االستثمار

األدىن للمبالغ املالية يتغري حسب القيمة اإلمجالية لالستثمار، حبيث إذا كانت قيمة االستثمار 

 مليون دينار إىل 2، وإذا كانت ما بني %15 مليون دينار تكون قيمة املسامهة الذاتية بـ2أقل من 

 مليون دينار تكون 10، بينما إذا فاقت %20 ماليني دينار تكون قيمة املسامهة الذاتية بـ10

. %30قيمة املسامهة الذاتية بـ

 نظرا جلميع األسباب والتحديات املذكورة سابقا، صدر األمر :03-01- األمر الرئاسي ه

 املتعلق بتطوير االستثمار الذي يتماشى مع الواقع اجلزائري 2001 أوت20 املؤرخ يف 01-03

جتاهه ودعم املستثمرين والطموحات املستقبلية على أساس نظرة التغيري، ومن أهم النقاط اليت جاء 

 :)20(هبا هذا املرسوم ما يلي

التعامل مع األشخاص الطبيعيني واملعنويني األجانب مبثل ما نتعامل مع : - مبدأ عدم التمييز

 األشخاص الطبيعيني واملعنويني اجلزائريني يف جمال احلقوق والواجبات ذات الصلة باالستثمار. 

 - زيادة احلوافز واالمتيازات للمستثمرين خاصة زيادة احلوافز الضريبية وشبه الضريبية واجلمركية. 

- ضمان حتويل الرأمسال املستثمر والعائدات الناجتة عنه، مبا خيص الضمان املداخل احلقيقية 

الصافية الناجتة عن التنازل أو التصفية، حىت وإن كان هذا املبلغ أكرب من رأس املال املستثمر يف 

 البداية.
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)، وتكون حتت وصاية وزير املسامهة وترقية ANDI- مت إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار (

 .االستثمارات

برئاسة رئيس احلكومة، ويقرتح إسرتاجتية تطوير  )CNI- مت إنشاء اجمللس الوطين لالستثمار (

االستثمار وأولوياهتا، ويقرتح أيضا تدابري حتفيزية لالستثمار ومسايرة التطورات امللحوظة، ويفصل 

يف املزايا اليت متنح يف إطار االستثمارات، وحيدد اجمللس الوطين لالستثمار شروط احلصول على 

املزايا واحلوافز. 

- إنشاء صندوق لدعم االستثمار يف شكل حساب خاص، يوجه هذا الصندوق التمويل 

والتكفل مبسامهة الدولة يف كلفة املزايا املمنوحة لالستثمار، السيما النفقات منها بعنوان أشغال 

 .املنشآت األساسية الضرورية إلجناز االستثمار

 األمر ويتمم يعدل 2006  جويلية15يف   جاء هذا األمر املؤرخ:08-06- األمر الرئاسي و

 من جمموعة األمر هذا االستثمار، ويتضمن بتطوير ، واملتعلق2001أوت20 يف  املؤرخ01-03

:  )21(يلي فيما ذكر أمهها ميكننا والتتمات، التعديالت

املقننة  بالنشاطات املتعلقة والتنظيمات التشريع مراعاة مع تامة حرية يف االستثمارات - تنجز

يف  عليها املنصوص والضمانات احلماية من القانون بقوة االستثمارات هذه وتستفيد البيئة، ومحاية

إجنازه  قبل األمر هذا مزايا من تستفيد اليت االستثمارات وختضع هبا، املعمول والتنظيمات القوانني

 .االستثمار لتطوير الوطنية الوكالة لدى باالستثمار تصريح إىل

بني  التفاوض طريق عن تعد مزايا من الوطين لالقتصاد بالنسبة األمهية ذات االستثمارات - ستفيد

وحتدد  االستثمار، برتقية املكلف الوزير إشراف حتت الدولة، باسم تتصرف اليت والوكالة املستثمر

 بعد التنظيم طريق عن تضبط معايري حسب الوطين لالقتصاد بالنسبة األمهية ذات االستثمارات

 .لالستثمار الوطين اجمللس من رأي مطابق

 سلطة حتت ويوضع لالستثمار، وطين جملس االستثمارات برتقية املكلف الوزير لدى - ينشأ

 دعم وبسياسة االستثمارات، بإسرتاتيجية املتصلة باملسائل اجمللس هذا ويكلف ورئاسة احلكومة،
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 املسائل بكل عامة وبصفة ، 12املادة يف عليها املنصوص االتفاقيات على االستثمارات، وباملوافقة

 .األمر هذا بتنفيذ أحكام املتصلة

املعلومات  مجع وكذا املستثمرين ومساعدة موافقة خالل من الوكالة متارسها اليت - املتابعة

اإلحصائية املختلفة. 

: جاء قانون املالية التكميلي للسنة 2009- إجراءات قانون المالية التكميلي للسنة ي

 ليضع تدابري جديدة تنظم سوق االستثمار حلماية االقتصاد الوطين استجابة لتوصيات 2009

خرباء اقتصاديني، واليت أوصت بوجوب تصحيح وضع االستثمار ومسار اخلوصصة السيما بعد 

حتول بعض املستثمرين إىل املضاربة، والتحويل الكبري لألموال، وتتمثل إجراءات قانون املالية 

: )22( فيما يلي2009التكميلي للسنة 

 مينح للدولة أحقية اسرتجاع االستثمار يف احلاالت اليت يريد فيها املستثمر حتويل - حق الشفعة:

استثماراته إىل جهة أخرى، هذا اإلجراء يسمح بإبقاء االستثمارات واألرباح يف اجلزائر. وجاءت 

هذه التدابري بعد قيام شركة أوراسكوم عرب فرعها يف اجلزائر ببيع مصنعي اإلمسنت يف املسيلة 

 مليار دوالر، عملية التنازل 1.5ومعسكر إىل اجملموعة الفرنسية الفارج، حمققة ربح صايف قيمتة 

 هذه جاءت دون استشارة اجلزائر.

 04- إعادة استثمار قيمته اإلعفاءات اجلبائية للشركات األجنبية اليت استفادت منها خالل 

 سنوات أو تعويضها (دفعها إىل مصلحة الضرائب).

 من %51- عند إنشاء شركات خمتلطة بني القطاع العمومي والقطاع اخلاص حتتفظ الدولة بـ 

 رأس املال.

  على أرباح الشركات األجنبية العاملة يف اجلزائر.%15- فرض ضريبة جديدة حددت بـ 

 الجزائر الواردة إلى- تحليل وتقييم تدفقات االستثمار األجنبي المباشر 2

 املوايل يوضح تطور حجم اجلدول: حجم تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة -أ

).   2012-1970االستثمارات األجنبية املباشرة الواردة إىل اجلزائر خالل الفرتة (
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)           2012-1970الواردة إلى الجزائر خالل الفترة ( IDE: تدفقات )01الجدول (

 الوحدة: مليون دوالر
 1997 1996 1995-1993 1990 1985 1980 1975 1970 السنة

IDE 80,12 119 348,67 0,4 40 0 270,0 260,0 

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 السنة

IDE 606,6 291,6 280,1 1107,9 1065,0 633,7 881,9 1081,1 

  2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنة

IDE 1795,4 1661,8 2593,6 2746,4 2264 2571 1484  

من إعداد الباحث باالعتماد على معطيات املؤسسة العربية لضمان االستثمار : المصدر        

 و ائتمان الصادرات.

 لتطور تدفقات االستثمارات األجنبية ية أساسثالثة فرتات، يتضح لنا أن هناك اجلدولمن خالل 

املباشرة الواردة إىل اجلزائر: 

 احملروقات، قطاع يف األجنبية االستثمارات أمهية تعكس  واليت):1992-1970الفترة األولى (- 

 والغاز) على الصناعة (البرتول من النوع هذا بانفتاح والقاضي ، 1971السنة بعد قرار خاصة

 لسنيت النفطية الصدمة خالل زادت قد احملروقات قطاع جاذبية األجنبية. إن األموال رؤوس

 حقول امتالك من األجنبية الشركات منع ذلك النفط وتبع ارتفعت أسعار أين ،1980و 1970

 املخصصة املالية املوارد يف وسد النقص التحتية البنية لالستثمار يف دفعها الذي األمر النفط،

 للشركات تسمح اجلزائر تكن  مل 1992وقبل السنة ذلك رغم القطاع، ومعدات جتهيزات لصيانة

 بتقدمي اإلنتاج، أو بعقود أخرى تتعلق عقود تقسيم إطار يف إال اخلاص، حلساهبا باإلنتاج األجنبية

بغياب شبه كلي  الثمانينات عشرية متيزت األساس هذا وعلى سوناطراك، شركة لفائدة خدمات

 يف قطاع احملروقات.  حىت املباشر األجنيب لالستثمار

 االستثمار األجنيب املباشر ات تدفقت كانخالل هذه الفرتة :)1995-1993 (الثانيةالفترة - 

 ، وهذا راجع إىل األوضاع األمنية اليت مرت هبا البالد آنذاك.ةمعدومإىل اجلزائر  ةالوارد
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 املزايا من مجلة تعتمد أن اجلزائر حاولت 1993 بعد سنة :)2012-1996 (الثالثةالفترة - 

 اإلنعاش لربنامج أن كما ،1993لسنة  االستثمار قانون خالل املستثمرين، من لفائدة واحلوافز

 حجم أن االستثمار األجنيب املباشر. ويتبني تشجيع يف دورا 2001 سنة املعلن االقتصادي

 سنةال خالل حيث ملحوظا، تطورا شهد اجلزائر  إىل الواردة املباشر األجنيب االستثمار تدفقات

 اليت التحفيزية اإلجراءات إىل ذلك إرجاع وميكن دوالر،  مليون1196 إىل  وصل2001

املستوى خالل السنتني  هذا اخنفض ، وقد03-01 اجلهات الوصية من خالل األمر اعتمدهتا

-2004 على التوايل، لريتفع من جديد خالل الفرتة (%40.5 و%11 بـ2003 و2002

، مث 2009و  2008 تنيسنخالل ال مث ارتفع ،2007سنة ال)، مث ينخفض خالل 2006

 حجم يف ملحوظا حتسنا اجلزائر شهدت 2011، أما حبلول السنة 2010اخنفض خالل السنة 

 مجلة إىل التحسن هذا إرجاع دوالر، وميكن  مليون2571لتصل إىل  الواردة االستثمارات هذه

أما خالل سنة واالجتماعية.  االقتصادية املؤشرات بعض وتطور حتسن أمهها األسباب، من

  مليون دوالر.1484 فتم تسجيل اخنفاض حيث بلغت قيمة التدفقات 2012

 : تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة إلى الجزائر مع دول شمال إفريقياب- مقارنة
سنقوم  من اجل إضفاء طابع املقارنة لتطور تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة إىل اجلزائر،

مصر) خالل  املغرب، بتأسيس مقارنة حلجم هذه التدفقات مع بعض دول مشال إفريقيا (تونس،
كما هو مبني يف الشكل التايل: )  2012-2005(الفرتة 
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مقارنة تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة إلى الجزائر مع بعض  :)01 (لشكلا
  دول شمال إفريقيا

 
          

من إعداد الباحث باالعتماد على معطيات املؤسسة العربية لضمان االستثمار و : المصدر    

 ائتمان الصادرات.

-2005 اليت مت تسجيلها خالل الفرتة املغرب)، تونس،  على غرار دول مشال إفريقيا (مصر،
إذ أنه مل خيل التقرير  ، ضمن الدول اإلفريقية األكثر استقطابا لالستثمار األجنيب املباشر،2012

أما  من تقارير الفرتة عن العشر الدول األوىل املستقطبة إال ووجد حضور هلذه الدولة الثالثة،
اجلزائر فقد سجلت بروزها ضمن هذا الرتتيب يف السنوات التالية : 

بعد كل من مصر واملغرب وقبل تونس.  حازت على املرتبة الثامنة إفريقيا،2005- سنة 
بعد كل من مصر واملغرب وقبل تونس.   حازت على املرتبة الثامنة إفريقيا،2007- سنة 
 جاء ترتيبها بعد كل من مصر وتونس وقبل املغرب. 2008- سنة 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

اجلزائر 1081,1 1795,4 1661,8 2593,6 2746,4 2264,4 2571 1484

تونس 783,09 3307,9 1616,2 2758,6 1687,8 1512,5 1142,9 1918

مصر 5375,6 1004,8 1578,1 9494,6 6711,6 6385,6 -482,7 2798

املغرب 2314,4 894,78 2487 2484 1952 1574 2568 2836
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مقارنة تدفقات االستثمار االجنبي المباشر الواردة الى الجزائر مع بعض دول شمال 
)2012-2005(افريقيا 
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 حازت على املرتبة الثانية بني دول مشال إفريقيا، وجاء ترتيبها بعد مصر 2009سنة - 
 وقبل كل من املغرب وتونس.

  جاء ترتيبها بعد مصر وقبل كل من املغرب وتونس.2010سنة  -
 حازت على املرتبة األوىل بني دول مشال إفريقيا، لتليها بعد ذلك كل من 2011سنة  -

 املغرب وتونس مث مصر.
  شغلت املركز الثالث بعد كل من املغرب ومصر وقبل تونس.2012سنة  -

    

 تتميز اجلزائر :- توزيع االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة حسب أقاليمها األصليةج

بتعدد الدول واألقاليم املصدرة االستثمارات األجنبية املباشرة إليها كما هو موضح يف اجلدول 

 :التايل

-2002توزيع االستثمارات األجنبية حسب األقاليم المصدرة لها (: )02( الجدول

2012( 
 )%النسبة ( املبلغ (مليون دج) )%النسبة ( عدد املشاريع األقاليم
 14,47 200 313 51,00 230 أوربا

 58,12 036 258 1 38,58 174 الدول العربية
 23,66 196 512 6,87 31 آسيا
 2,72 821 58 2,00 9 أمريكا
 0,21 510 4 0,22 1 إفريقيا
 0,14 974 2 0,22 1 أسرتاليا

 0,68 641 14 1,11 5 الشركات املتعددة اجلنسيات
 100,00 378 164 2 100,00 451 اجملموع

الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار من إعداد الباحث باالعتماد على معطيات المصدر:    

)www.Andi.dz.( 
 

نالحظ من خالل هذه البيانات، أن اجلزائر تستقطب االستثمارات األجنبية املباشرة من خمتلف 

مناطق العامل، حيث تشارك دول كثرية يف توجيه استثمارات مؤسساهتا حنو اجلزائر.  
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 مشروع أي 230تأيت الدول األوروبية على رأس القائمة من حيث عدد املشروعات بـ - أوربـا: 

 من جمموع املشاريع، أما من حيث مقدار املسامهات فتحتل املرتبة %51.00ما ميثل نسبة 

. %14.47 مليون دج أي ما نسبته 313 200الثالثة بـ 

 تأيت الدول العربية يف املرتبة الثانية من حيث عدد مشاريع االستثمار وهذا بـ - الدول العربية:

)، وحتتل الصدارة من حيث قيمة هذه املشروعات، وذلك بأكثر %38.58 مشروعا (174

% من إمجايل مبلغ املشاريع الكلية، وهذا بفضل 58.12 مليار دج، أي بنسبة  258 1من

مستثمري مصر، سوريا، الكويت، اإلمارات العربية، السعودية، وبعض الدول األخرى كاألردن 

ولبنان.  

 حتتل املرتبة الثالثة من حيث عدد املشاريع املستثمرة، واملرتبة الثانية من حيث قيمة هذه - آسيـا:

% من العدد الكلي، وحبجم مايل 6.87 مشروع أي نسبة 31املشاريع، وذلك حبصوهلا على 

% من القيمة الكلية. 23.66 مليون دج، أي نسبة 196 512يقدر بـ 

 يبقى عدد مشاريعها املستثمرة قليلة باملقارنة باملناطق األخرى كأوربا مثال، حيث - أمريكـا:

 مليون 821 58%)، أما قيمة هذه املشاريع فكانت 2.00 مشاريع فقط (9حتصلت على 

% من القيمة الكلية للمشاريع املستثمرة يف اجلزائر.  2.72دوالر، أي نسبة 

 حيث جند أن االستثمار اإلفريقي الوحيد صادر عن جنوب إفريقيا اليت تتقدم بـ - إفريقيـا:

% من القيمة الكلية للمشاريع املستثمرة يف اجلزائر. 0.21 مليون دج، أي نسبة 4510

 مليون 974 2 حيث حازت على مشروع واحد يف إطار استثماراهتا يف اجلزائر مببلغ - أستراليا:

% من القيمة الكلية للمشاريع املستثمرة.   0.14دج، أي نسبة 

 مليون دج، 641 14: تقدر قيمة مشاريع هذه الشركات بـ - الشركات المتعددة الجنسيات

لكن األساسي منها أن أغلب هذه املشاريع مصدرة من شركات آسيوية األصل.  
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االستثمار  مشاريع : لقد بلغ عدد حسب القطاعات االقتصاديةIDEتوزيع تدفقات  -د

-2002خالل الفرتة ( 451مشروعا حسب الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار األجنيب املباشر

) موزعة على خمتلف القطاعات بنسب متفاوتة كما يوضحه اجلدول التايل: 2012

-2002 حسب القطاعات للفترة (IDEتوزيع تدفقات : )03( الجدول

2012( 
) %النسبة (املبلغ (مليون دج) ) %النسبة (عدد املشاريع القطاع 

 43,88 710 949 56,98 257الصناعة 

 26,72 393 578 18,85 85اخلدمات 

 1,94 981 41 15,52 70البناء واألشغال العمومية 

 0,43 351 9 3,55 16النقل 

 22,24 321 481 2,44 11السياحة 

 0,30 533 6 1,77 8الفالحة 

 0,40 589 8 0,67 3الصحة 

 4,09 500 88 0,22 1االتصاالت 

 100,00 378 164 2 100,00 451اجملموع 

الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار من إعداد الباحث باالعتماد على معطيات المصدر:    

)www.Andi.dz.( 

حيتل قطاع الصناعة مكان الصدارة يف استقطاب رؤوس األموال األجنبية، وذلك حبصة قدرت 

 من %56.98 من جمموع هذه االستثمارات من ناحية حجمها املايل، و%43.88نسبتها بـ 

حيث العدد، وذلك لكون هذت القطاع يتميز مبردودية عالية وفائدة وهتيئة جللب االستثمارات 

األجنبية من غريه. فالقطاع الصناعي يضم احملروقات اليت تعد من أهم جماالت االستثمارات 

إليه. أما  املوجه األجنيب جمال االستثمار يف أساسيا القطاع دورا األجنبية، حيث يلعب هذا

 %18.85قطاعي اخلدمات واالتصاالت فقد فتحا أمام االستثمارات األجنبية املباشرة بنسبة 
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 2014- سبتمبر 02 المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية                                              العدد:

 من حيث املبلغ. أما %4.09 و%26.72 على التوايل من حيث عدد املشاريع، و%0.22و

 %15.52املرتبة الثالثة من حيث عدد املشاريع فكانت لقطاع األشغال العمومية والبناء نسبة 

 من حيث املبلغ (يعترب مشروع الطريق السيار من أهم مشاريع هذا القطاع). أما قطاع %1.74و

 من املبلغ اإلمجايل لقيمة جمموع االستثمارات. من جهتها مل %22.24السياحة فاستفاد بنسبة 

حتض قطاعات النقل، الصحة، والفالحة باملستويات املرغوب فيها من االستثمارات األجنبية 

 من جمموع قيمة االستثمارات %0.30املباشرة رغم أمهيتها، فقطاع الفالحة مل يسجل سوى 

 من جمموع قيمة %0.40رغم الفرص الكبرية املتاحة، كما أن قطاع الصحة مل يستقطب سوى 

 االستثمارات.

 طابع أجل إضفاء من : في الجزائر من خالل بعض المؤشرات الدوليةIDE- تقييم مناخ ه

إفريقيا (تونس، املغرب   مشال وبعض دول اجلزائر من كل اجلدول املوايل ترتيب يف املقارنة، نعرض

  .الدولية املؤشرات بعض ومصر) يف
 

  IDE  مؤشرات بعض في المغرب و مصر تونس، الجزائر، ترتيب ):04الجدول (

سهولة أداء األعمال الشفافية الحرية االقتصادية  
مركب المخاطر 

القطرية 

مركب مناخ 

االستثمار 

الدول 
عربيا: 

 دولة 17

عالميا: 

 دولة 141

عربيا: 

 دولة 14

عالميا: 

 دولة 180

عربيا: 

 دولة 19

عالميا:  

 دولة 183
 دولة 18عربيا: 

 17 :عربيا

دولة 

 2 10 148 16 111 10 124 17 الجزائر

 12 8 46 5 65 7 82 7 تونس

 16 9 94 8 89 9 95 9 المغرب

 12 6 110 12 111 10 75 6 مصر

: من إعداد الباحث باالعتماد على تقارير املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان المصدر 

الصادرات. 
 

 2012 السنة خالل املؤشر هذا عامليا حسب اجلزائر  حتتل- مؤشر الحرية االقتصادية:1

 دولة 11أصل من 10 املركز على حصلت فقد أما عربيا دولة، 141 أصل  من124املرتبة 
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 عربيا أما عامليا، 75واملركز إفريقيا لدول مشال بالنسبة األول املركز على مصر عربية. وحصلت

أما املغرب فجاءت   عامليا والسابع عربيا،82تونس يف املركز تليها املركز السادس، مث على حصلت

 عامليا والتاسع عربيا. 95يف املركز

 أصل من عامليا 111 على املركز اجلزائر ومصر حصلت املؤشر  حسب- مؤشر الشفافية:2

 مبستوى تونس تتميز دولة، 14 أصل من العاشر املركز يف عربيا أما املؤشر، يغطيه اقتصادا 180

 والسابع عربيا والسادس إفريقيا أيضا،  عامليا65املركز  ترتبع على جعلها ما، نوعا منخفض شفافية

عامليا والتاسع  89املركز  على فحصلت املغرب أما الثامن عربيا،  عامليا 70 املركز يف مصر تأيت مث

عربيا.  

 يف املؤشر يغطيها عربية دولة 19 أصل من عربيا  متركزت اجلزائر- مؤشر سهولة أداء األعمال:3

 إفريقيا مشال لدول بالنسبة أما دولة، 183 أصل من 148 ترتيبها فكان أما عامليا ،16 املركز

 46 عربيا اخلامس املركز على حصلت اليت تونس من كل الرابع، بعد الرتتيب على حصلت

 عامليا.  110و عربيا 12 يف املركز مصر، وعامليا 94عربيا و 8 برتتيبها املغربو ،عامليا

 لشهر ديسمرب من السنة املؤشر هذا رصيد  حسب- المؤشر المركب للمخاطر القطرية:4

 ،2007 بشهر ديسمرب من السنة رصيدها مقارنة يف تراجعا طفيفا اجلزائر شهدت 2012

من تونس واملغرب  كل تراجعت باملوازاة عربية،  دولة18أصل املركز الثامن من على وحصوهلا

 والتاسع املركزين العاشر على وحصوهلما املنخفضة املخاطرة نفس جمموعة الدول ذات درجة ضمن

 .عربيا 11وحتصلت على املركز جمموعتها تراجعت أيضا يف فقد مصر أما التوايل، على عربيا

 نالحظ التحسن الكبري يف مناخ االستثمار يف اجلزائر، - المؤشر المركب لمناخ االستثمار:5

ويرجع الفضل يف ذلك إىل حتسن املؤشرات االقتصادية الكلية خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط، إال 

أن ذلك مل يسمح للجزائر بأن تصنف ضمن الدول األكثر جاذبية لالستثمار األجنيب املباشر 

باملقارنة مع دول مشال إفريقيا (تونس، املغرب ومصر) اليت مل يتحسن مناخها االستثماري. 
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-1970 (- قياس أثر االستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصادي في الجزائرثالثا

2012(  :

 الدراسة هذه يف عليه اعتمدنا الذي االقتصادي النموذج إن: - المنهجية ومتغيرات الدراسة1

 :وهي املعروفة عناصرال على يعتمد يف االقتصاد اإلنتاجية مستوى أن إنتاج، حبيث دالة من مشتق

العيين ، رأس املال البشري ، وعنصر العمل. كما أضيف االستثمار األجنيب املباشر إىل  املال رأس

النموذج، كونه يساهم يف النمو االقتصادي مباشرة من خالل التكنولوجيا احلديثة، وكذلك بطريقة 

إىل هذا النموذج غري مباشرة من خالل تطوير رأس املال البشري والبنية التحتية واملؤسسية. يستند 

). إن التوظيف القياسي La théorie de la croissance endogèneنظرية النمو الداخلي (

ألثر االستثمار األجنيب املباشر على النمو االقتصادي يف دراستنا سوف يركز على املعادلة 

 األساسية التالية:

                                             ),,,( HIDELKfPIB =            
حيث أن: 

PIBللتعبري عن )2000 (سنة األساس : ميثل الناتج الداخلي اخلام احلقيقي مقاسا باملليون دج 

 .النمو االقتصادي

K2000(سنة األساس  : ميثل رأس املال العيين مقاسا باملليون دج( . 

L.(مليون عامل) ميثل عنصر العمل : 

IDE كنسبة مئوية من الناتج الداخلي اخلام: ميثل تدفقات االستثمار األجنيب املباشر .

H وقطاع  اإلنفاق على التعليم (قطاع الرتبية الوطنية معرب عنهمستوى رأس املال البشري: ميثل 

                   .من الناتج الداخلي اخلامكنسبة ) التعليم العايل وقطاع التكوين املهين

تتمثل اخلطوة األوىل يف حتليل البيانات، اختبار ما إذا كانت : - استقرارية السالسل الزمنية2

 La régressionاملتغريات املستخدمة مستقرة أم ال جتنبا لظهور مشكلة االحندار الزائف (

fallacieuse حيث يصرف هذا املصطلح إىل االحندار ذو النتائج اجليدة من حيث اختبارات ،(
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، لكنها ال تعطي معىن حقيقي للنتائج، وال 2R ) وقيمة معامل التحديدF وtستيودنت وفيشر (

) يعطي MCOتقدم تفسريا اقتصادي ذا معىن، أي اللجوء إىل طريقة املربعات الصغرى العادية (

نتائج زائفة يف حالة عدم استقرار السالسل الزمنية. والختبار استقرار متغريات الدراسة، مت القيام 

، Eviews)، باستخدام برنامج Ducky Fullerبتطبيق اختبار اجلذر األحادي لديكي فولر (

وكانت النتائج كما يلي: 
 

 لمتغيرات الدراسة ADFنتائج اختبار ديكي- فوالر : )05الجدول (

 المتغيرات
 بعد إجراء الفروقات األولى عند المستوى

القيمة المحسوبة 
)t-cal( 

-tالقيمة الحرجة (
tab( 

القيمة المحسوبة 
)t-cal( 

القيمة الحرجة 
)t-tab( 

LPIB 5.48 1.94- 9.86- 1.94- 
LK 1.58- 3.52- 4.77- 3.52- 
LL 1.96- 3.52- 7.50- 3.52- 

LIDE 1.50- 3.52- 4.30- 3.52- 
LH 2.65- 3.52- 5.68- 3.52- 

  Eviewsبرنامج ب باالستعانة من إعداد الباحثالمصدر:     
فإنه ، α=5%عند مستوى املعنوية   القيم احلرجةمعالقيم احملسوبة من خالل اجلدول، ومبقارنة 

يتضح أن كل املتغريات غري مستقرة عند املستوى (القيم احملسوبة أكرب من احلرجة)، ولكن بعد 

إجراء الفروقات األوىل كل املتغريات أصبحت مستقرة (القيم احملسوبة أقل من احلرجة). إذن كل 

 املتغريات متكاملة من الدرجة األوىل.

)، مث بعدها نقوم VAR: نقوم أوال بتحديد درجة تأخري املسار (- اختبار التكامل المشترك3

بإجراء اختبار جوهانسن الختبار وجود شعاع تكامل مشرتك بني املتغريات حمل الدراسة يف املدى 

 وباستخدام عدة معايري مت حتديد درجة (فرتة) التأخري Eviewsباالستعانة بربنامج والطويل. 

، أما بالنسبة ملعيار p=4 هي Akaike أن درجة التأخري بالنسبة ملعيار وجدنا ، حيث)23(املثلى

Schwarz فدرجة التأخري هي p=1 وحسب مبدأ .La parcimonie )24( خنتار النموذج 
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 2014- سبتمبر 02 المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية                                              العدد:

)، أي درجة التأخري املثلى Les paramètresالذي حيتوي على أقل عدد من املعلمات (

مت القيام بإجراء اختبار التكامل املشرتك بطريقة جوهانسن بني  .p=1حسب هذا املبدأ هي 

املتغريات املستخدمة يف الدراسة ومت اختيار احلالة: غياب اجتاه عام خطي يف السالسل ووجود 

 الثابت يف عالقة التكامل املشرتك، ونتائج االختبار موضحة يف اجلدول التايل:
 

 نتائج اختبار التكامل المشترك بطريقة جوهانسن: )06الجدول (

فرضية العدم 
الفرضية 

البديلة 

القيمة 

الذاتية 

إحصائية اختبار القيمة العظمى إحصائية اختبار األثر 

القيمة احملسوبة 
 القيمة احلرجة

)5% (
القيمة احملسوبة 

 القيمة احلرجة

)5%( 
r = 0* r > 0 0.791 101.246 69.818 62.794 33.876 
r = 1 r > 1 0.428 38.451 47.856 22.358 27.584 
r = 2 r > 2 0.235 16.093 29.797 10.358 21.131 
r = 3 r > 3 0.104 5.346 15.494 4.408 14.264 
r = 4 r > 4 0.023 0.937 3.841 0.937 3.841 

.            %5: رفض الفرضية عند مستوى * Eviews: نتائج مستخرجة من برنامج المصدر
 

 أن كال اإلحصائيتني أعطت نفس النتيجة، حيث مت رفض فرضية العدم القائلة بعدم نالحظ

، ومت قبول r=0ألن القيمة احملسوبة أكرب من القيمة احلرجة بالنسبة للفرضية  وجود تكامل مشرتك

وميكن االعتماد على نتائج  ).r=1الفرضية البديلة القائلة بوجود شعاع تكامل مشرتك واحد (

هذا االختبار بوجود تكامل مشرتك واحد بني متغريات النموذج، مما يعين أنه توجد توليفة (توفيقة) 

خطية بني املتغريات حمل الدراسة.  

إن وجود تكامل مشرتك بني متغريات النموذج يعين أن إضافة  :VECM- تقدير النموذج 4

حد تصحيح اخلطأ، والذي يقيس سرعة تكيف االختالالت يف األجل القصري إىل التوازن يف 

األجل الطويل، أي يشري إىل مقدار التغري يف املتغري التابع نتيجة الحنراف قيمة املتغري املستقل يف 

منوذج ال. إن تقدير )25(األجل القصري عن قيمته التوازنية يف األجل الطويل مبقدار وحدة واحدة 
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)VECMملتغريات الدراسة مع وجود عالقة واحدة للتكامل املشرتك أعطت النتائج التالية ( 

   :)النتائج مدرجة في الملحق(

 : األجل الطويلأ- في 

 

.  بالقيمة املطلقةميثل إحصائية ستيودنت احملسوبة .):            (

معامل عنصر العمل هو الوحيد الذي جاء انطالقا من هذه معادلة األجل الطويل، يتضح أن 

) 2,021أكرب من القيمة احلرجة (احملسوبة  إحصائية ستيودنت ةقيمموجب و معنوي إحصائيا (

 مع الناتج الداخلي اخلام احلقيقي  بعالقة طردية)، فعنصر العمل يرتبط%5عند مستوى املعنوية 

 تؤدي إىل زيادة لوغاريتم الناتج الداخلي اخلام احلقيقي بـ %1(زيادة لوغاريتم عنصر العمل بـ 

أما بقية املتغريات األخرى فمعامالهتا كلها سالبة وغري معنوية   يف األجل الطويل).0.79%

) عند مستوى املعنوية 2,021 من القيمة احلرجة (احملسوبة أقلإحصائية ستيودنت إحصائيا (

إذن نرفض الفرضية القائلة بأن االستثمار األجنيب املباشر يؤثر على النمو االقتصادي يف . )5%

 . اجلزائر يف األجل الطويل

:  األجل القصيرفي  ب-

يتضح لنا أن كل حدود قوة اإلرجاع حنو التوازن لكل املتغريات جاءت سالبة ومعنوية (ما عدا حد 

االستثمار األجنيب املباشر فهو سالب ولكن غري معنوي)، ألن قيم إحصائية ستيودنت احملسوبة 

). وهذا ما يدعم إمكانية متثيل منوذج تصحيح اخلطأ 2.021للمتغريات أكرب من القيمة اجملدولة (

. ومبا أن ما الناتج الداخلي اخلام احلقيقيعلى ورأس املال البشري لتأثري االستثمار األجنيب املباشر 

على النمو ورأس املال البشري يهمنا بالدرجة األوىل يف دراستنا هو تأثري االستثمار األجنيب املباشر 

.  الناتج الداخلي اخلام احلقيقياالقتصادي فنكتفي بتفسري نتائج معادلة 

ttttt LHLIDELKLLLPIB
)66.0()71.0()58.1()54.20(

010.0003.0066.0795.0054.2 −−−+=
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: الناتج الداخلي الخام الحقيقيمعادلة - 
                       

R2=0.68   F=11.9           n=43 

 

.   بالقيمة املطلقة(.): ميثل إحصائية ستيودنت احملسوبة
 

، حيث %5من خالل املعادلة، نالحظ أن حد تصحيح اخلطأ جاء معنوي عند مستوى معنوية 

)، 2.021) أكرب من القيمة اجملدولة (6.15أن القيمة املطلقة إلحصائية ستيودنت احملسوبة (

 قد يستغرق لوغاريتم الناتج الداخلي اخلام احلقيقي)، أي أن سلوك 0.307-وذو إشارة سالبة (

) حىت يصل إىل وضع التوازن يف األجل 0.307/1 سنة (3.26عند حدوث أي صدمة حوايل 

 من %30.7 أما فيما خيص سرعة التعديل فنقول بأنه يتم يف كل سنة تعديل ما قيمته ،الطويل

 يف األجل الطويل. كما أشارت النتائج لوغاريتم الناتج الداخلي اخلام احلقيقياختالالت توازن 

 إىل وجود عالقة معنوية يف األجل القصري تكتسي طابع اإلجيابية بدرجة تأخري واحدة بني

لوغاريتم رأس املال ورأس املال البشري من جهة ولوغاريتم الناتج الداخلي احلقيقي من جهة 

الناتج االستثمار األجنيب املباشر على تدفقات  تأثري أما ولكن هذه العالقة تبقى ضعيفة، األخرى

املدى القصري فيكون بالسلب؛ فزيادة لوغريتم نسبة تدفقات االستثمار  يف الداخلي اخلام احلقيقي

األجنيب املباشر إىل الناتج الداخلي اخلام يف السنة املاضية ينجر عنها نقصان يف لوغاريتم الناتج 

وعليه فإن االستثمار األجنيب املباشر فال خيدم االقتصاد الوطين  الداخلي اخلام يف السنة احلالية.

ألن ئؤثر بالسلب على النمو االقتصادي؛ فالتكنولوجيا اليت تنقلها الشركات األجنبية مل تظهر 

باملستوى املطلوب واملنتظر وقد يعود أيضا هذا التأثري السليب إىل األموال الكبريه اليت حتول سنويا 

 إىل اخلارج من طرف الشركات األجنبية.

)06.7(1)88.1(1)40.3(1)216.2(1)26.0(1)69.0(

1)66.0(1)71.0(1)58.1(1)54.20(1)15.6(

040.0066.0007.0082.0020.0071.0

)054.2070.0003.0066.0795.0(307.0

++−+−−

++++−−=

−−−−−

−−−−−

ttttt

tttttt
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 :الخاتمــة 

 أمامها مازال أنه أثبتت وجاذبيتها، اجلزائر يف املباشر األجنيب االستثمار وإمكانيات أداء نتائج إن

 رها�ا على وبالتايل منه، حصتها حتسني أجل من يبذل أن جيب الذي واجلهد العمل من الكثري

 .تثبت ذلك اليت واإلحصائيات األرقام إىل بالنظر خاسرا اعتباره ميكن أمامه املفتوح الباب سياسة

 اإلطار وحتديث واملالية، النقدية للمتغريات التوازن حتقيق قي بذلت اليت اجلهود من بالرغمف

 اإلمكانات يعكس ال احلايل املباشر األجنيب االستثمار حجم أن إال لالستثمار، ظمنامل التشريعي

 والقطاع الفالحي، القطاع :مثل األمثل االستغالل دون تزال ال اليت والفرص املتاحة، الكبرية

 . اجلديدة والتكنولوجيات واملعلوماتية اخلدمات وقطاعي العقارات، وقطاع السياحي،

فال يزال حجم االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر ضعيفا وحمدودا مقارنة حبجمه يف بعض الدول 

العربية كتونس واملغرب ومصر أيضا، واليت ال تتفوق على اجلزائر من حيث مزايا املوقع والنوعية إال 

يف اجلانب اإلجرائي من تنظيم، ووضوح، واستقرار، وسلوك حمفز وجذاب من قبل خمتلف 

 وتطرد األعمال بيئة ىلع سلبا تأثر العوائق من مجلة هناكإذن ف األطراف املعنية ببيئة االستثمار.

اسرتاتيجيات  ضمن ضرورية خطوة تعد العوائق هذه عن الكشف عملية أن إال االستثمارات،

 .التنمية االقتصادية يف للمسامهة واألجانب الوطنيني األعمال لرجال االستثمار مناخ هتيئة
 

وبغرض إعطاء بعد كمي ألثر االستثمار األجنيب املباشر على النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل 

)، مت معاجلة املوضوع من الزاوية القياسية باستخدام النموذج 2012-1970الفرتة (

)VECM وتوصلت الدراسة القياسية إىل جمموعة من النتائج ميكن تلخيصها على النحو ،(

 التايل:
  أشارت الدراسة القياسية إىل أن النمو االقتصادي يف اجلزائر يعتمد على عناصر اإلنتاج

التقليدية املتمثلة يف كل من العمل وبنسبة أكرب (املدى البعيد)، ورأس املال العيين (املدى 

 القصري).
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  ال توجد عالقة قياسية بني تدفقات االستثمار األجنيب املباشر و النمو االقتصادي (املعرب عنه

 بالناتج الداخلي اخلام احلقيقي) يف اجلزائر يف األجلني البعيد والقصري على حد سواء.
  تشري النتائج أيضا إىل أن رأس املال البشري يؤثر على النمو االقتصادي يف األجل القصري أما

 يف األجل الطويل فيختفي هذا التأثري.
 

 وبناء على ما تقدم ميكن اقرتاح بعض التوصيات واليت تقوم على نتائج الدراسة:

ضرورة اإلصالح اإلداري، للقضاء على مظاهر الفساد اإلداري، والذي يغلب عليه مشكلتني - 1

  .أساسيتني مها: البريوقراطية والرشوة

ضرورة مواصلة إصالح نظام العدالة وعصرنته والتعجيل بوضع اآلليات التطبيقية للقوانني - 2

املتعلقة مبكافحة الرشوة والفساد وحماربة تبييض األموال، وكذلك حتسني التكوين وأكثر ختصصا يف 

القضايا املتعلقة باالستثمارات احمللية واألجنبية، وإنشاء احملاكم املتخصصة يف النزاعات االقتصادية 

واالستثمارية باخلصوص، وبعث ثقافة حقيقية للتحكيم واإلسراع يف تنفيذ قرارات العدالة السيما 

 ما يتعلق باالستثمارات. 

  وأكثر استثمار يف،ضرورة اإلسراع يف اإلصالحات وباخلصوص اإلصالحات املصرفية واملالية- 3

 وذلك بوضع سياسة حقيقية لتطوير االستثمار تستجيب لعديد حتسني بيئة أداء األعمال،

  .املؤهالت اليت تتوفر عليها اجلزائر، وذلك حىت جتين اآلثار االجيابية على النمو والتنميـة االقتصادية

تطوير اإلطار  - العمل على خلق جو ومناخ مساعد لالستثمار األجنيب وهذا يكون عن طريق4

طوير الرؤية والشفافية للتشريعات تالقانوين واملؤسسايت املتعلق باالستثمار األجنـيب املباشر، وب

 وتدعيم التنسيق ما بني خمتلف ،الوطنية املتعلقة باالستثمار، وسد الثغرات التشريعية املوجودة

  .اهليئات املكلفة باالستثمار

- تطوير وتنمية املوارد البشرية حسب احتياجات السوق، حيث يشكل مستوى تكوين وتأهيل 5

الرأمسال البشري أحد احملددات االسرتاتيجية لتطوير االستثمار بصفة عامة، ولتوطني االستثمارات 

 .األجنبية وجذهبا
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دور النقــود االلكترونية في تطويــر التجارة االلكتــرونية 
 المركز الجامعي بتيبازة- بوعافية الرشيدد/

 -------------------------
         الملخص: 

يلعب التطور التكنولوجي دورا حيويا يف حياة البشر ومتتد أثار هذا التطور إىل كافة قطاعات احلياة 
االقتصادية واالجتماعية. ولقد أفرز التطور التكنولوجي يف اآلونة األخرية، وخاصة يف �اية القرن 

العشرين، العديد من الظواهر مثل التجارة االلكرتونية ووسائل الدفع االلكرتونية وأخريا النقود االلكرتونية. 
وتعد النقود االلكرتونية ( النقود الرقمية) من أبرز مظاهر التطور يف وسائل الدفع االلكرتونية،  واليت مت 

اخرتاعها خصيصا لتسوية معامالت التجارة االلكرتونية  عرب شبكة االنرتنت. وتتمثل النقود االلكرتونية 
يف أ�ا وحدات رقمية الكرتونية يتم انتقاهلا بطريقة معينة من حساب شخص إىل حساب شخص آخر، 

وتقوم النقود االلكرتونية بالوظائف اليت تقوم هبا النقود القانونية، األمر الذي يرشحها الن حتل حمل 
النقود. كما أنه ال ميكن إعتماد وتطوير التجارة االلكرتونية إال قي ظل استعمال وتطوير وسائل الدفع 

االلكرتونية  خاصة النقود االلكرتونية. 
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، التجارة االلكرتونية، وسائل الدفع االلكرتونية، :الكلمات الدالة

النقود االلكرتونية 
Technological development plays a vital role in the life span of 
humans and has raised this development to all sectors of economic 
and social life. And has resulted in technological development in 
recent times, especially at the end of the twentieth century, many 
phenomena such as electronic commerce and electronic means of 
payment and finally electronic money. 
         The electronic money (digital cash) of the most prominent 
aspects of development in the electronic means of payment, which 
was invented specifically for the settlement of e-commerce 
transactions over the internet. The electronic money in it and a 
digital electronic units are moving in a certain way a person from 
the account to the account of another person, the electronic money 
functions carried out by the legal money, which as the nominee to 
replace the money. It can not be approved and the development of 
electronic commerce only valuable under the use and development 
of electronic means of payment and a private electronic money. 
 
Key words: information and communication technology, electronic 
commerce, and electronic means of payment, electronic money 
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مدخــل:  
     مع بدايات التحول إىل عصر املعلومات واملعرفة، وىف ظل االستخدام املكثف لتقنيات 
املعلومات واالتصاالت، قامت صناعة اخلدمات املالية بتوفري نظم وتطبيقات جديدة حتقق 

االستفادة القصوى مما تتيحه هذه التكنولوجيا احلديثة  ومع ظهور التجارة االلكرتونية وانتشارها 
أصبحت وسائل الدفع والسداد اإللكرتونية متثل حجر الزاوية لنجاح وتطور هذا النوع من التجارة 
، فقد اعتمد جناح التجارة االلكرتونية يف مراحله األوىل على استخدام بعض نظم ووسائل الدفع 

والسداد املتاحة مع تطوير بعض أساليبها، إىل جانب استحداث وسائل جديدة تعد أكثر مالئمة 
لطبيعة ومتطلبات التجارة االلكرتونية مبفهومها الشامل والذي يتضمن إجراء كافة أنواع املعامالت 

التجارية ـ مبا فيها املعامالت صغرية القيمة ـ باستخدام الطرق االلكرتونية, وحياول هذا البحث 
إبراز اثر النقود االلكرتونية يف تطوير التجارة االلكرتونية، من خالل العناصر التالية: 

أوال: النـقود االلكـرتونية، 
 ثانيا: التجارة اإللكرتونية،  

 ثالثا: أمهية النقود االلكرتونية يف التجارة االلكرتونية، 
أوال: النـقود االلكـترونية: 

  احلديث عن النقود االلكرتونية يقتضي علينا تعريفها مت بيان التطور الذي طرأ عليها،             
و حتديد خصائصها األساسية: 

جمموعة ) E- MONEY: يشمل مصطلح النقود االلكرتونية (- تعريف النقود االلكترونية1
متنوعة من املنتجات املصممة لتزويد املستهلكني ببدائل لطرق الدفع التقليدية و إزاء تنوع هذه 
املنتجات  و التطور املتالحق فيها، فانه من الصعب التوصل إىل تعريف جامع و مانع يتضمن 

كافة نظم النقود االلكرتونية على حنو مييزها بدقة من النواحي القانونية و التقنية  و االقتصادية، 
حيث يكاد يتفق اخلرباء على عدم جدوى تقدمي تعريف دقيق للنقود االلكرتونية يف املرحلة احلالية، 

و رغم ذلك فان ال يوجد خالف بني هؤالء اخلرباء على أن مصطلح النقود االلكرتونية يشمل 
على وجه اخلصوص على صورتني مها:   

*الصورة األوىل هي البطاقات السابقة الدفع املعدة لالستخدام يف أغراض متعددة  و يطلق عليها 
أيضا تعبري البطاقات خمتزنة القيمة أو حمفظة النقود االلكرتونية. 
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*الصورة الثانية: هي آليات الدفع خمتزنة القيمة أو سابقة الدفع اليت متكن من إجراء مدفوعات من 
خالل استخدام شبكات احلساب اآليل املفتوحة خاصة االنرتنت ؛ و اليت يطلق عليها أحيانا 

 .)DIGITAL CASH(نقود الشبكة أو نقود السائلة الرقمية
  و قد عرفها البعض النقود االلكرتونية بأ�ا التمثيل االليكرتوين للنقود التقليدية و وحدة 

النقود االلكرتونية يشار هلا عادة بالعملة الرقمية أو االلكرتونية، و بالتايل فان القيمة الفعلية للعملة 
الرقمية يف وحدات النقود التقليدية ليست هلا عالقة باملوضوع. فالعمالت الرقمية تولد بواسطة 

وسطاء مساسرة، فإذا أراد العميل شراء عملة رقمية فانه يتصل بوسيط و يطلب كمية حمدودة من 
العمالت  و يدفع نقود فعلية حينئذ ميكن للعميل أن يقوم بالشراء من أي تاجر يقبل العمالت 

الرقمية لذلك الوسيط، و كل تاجر ميكنه االسترياد من عمالت الوسيط اليت مت احلصول عليها من 
العمالء، و مبعىن أخر فان الوسيط يأخذ العمالت مرة واحدة و يضع يف حساب التاجر نقود 

 فعلية.
و يعرفها صندوق النقد الدويل على أ�ا "قيمة نقدية يف شكل وحدات ائتمانية خمزنة يف شكل 

 . الكرتوين أو يف ذاكرة الكرتونية لصاحل املستهلك
    فهي إذن نقود يتم ختزينها بواسطة اخلوارزميات يف املعاجلات، و أجهزة كمبيوترية أخرى 

تستطيع أن تنفذ عمليات الوفاء عرب شبكة االنرتنت كبديل للعمالت املعدنية و الورقية اليت ال 
نستطيع بالطبع أن نرسلها عرب االنرتنت. 

 و عليه فالنقود االلكرتونية هي النوع اجلديد من العملة، أو مبعىن أدق هي البديل االلكرتوين عن 
 النقود الورقية و املعدنية ذات الطبيعة املادية.

مما سبق ذكره يتبني أن تعبري النقود االلكرتونية يستخدم أساسا لإلشارة إىل جمموعة 
متنوعة من آليات و طرق الدفع حمدودة القيمة تتميز بأ�ا قد سبق تسديد قيمتها أو ختتزن 

قيمتها بداخلها. 
هناك تقسيمات عديدة مقرتحة للنقود االلكرتونية، فمن  تقسيمات النقود االلكترونية: .2

حيث متابعتها والرقابة عليها نفرق بني ما يلي: 
*نقود الكرتونية قابلة لتعرف عليها: و تتميز باحتوائها على معلومات عن الشخص الذي قام 

بسحب النقود من املصرف يف بداية التعامل، مث االستمرار كما هو الشأن بالنسبة لبطاقات 
االئتمان يف متابعة حركة النقود داخل النظام االلكرتوين و حىت يتم تدمريها يف �اية املطاف. 
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*نقود الكرتونية( غري امسية مغفلة اهلوية): و هي تستخدم متاما كاألوراق النقدية من حيث كو�ا 
مثبتة الصلة مبن يتعامل هبا، فال ترتك وراءها أثرا يدل على هوية من انتقلت منه أو إليه. 

    كما ميكن تقسيمها حسب أسلوب التعامل هبا و ميكن أن منيز بني ما يلي:
*نقود الكرتونية عن طريق الشبكة و هي نقود رقمية يتم يف بداية سحبها من مصرف أو مؤسسة 

مالية أخرى، و ختزينها يف أداة معدنية داخلية توضع يف جهاز احلاسوب الشخصي و بالضغط 
على الفأرة اخلاصة هلذا اجلهاز ترسل النقود الرقمية عرب االنرتنت إىل املستفيد يف ظل إجراءات 
تضمن هلذا التعامل قدرا كبريا من األمان و السرية، فهي نقود حقيقية و لكنها رقمية و ليست 

مادية و تتطلب معظم األنظمة املطروحة حاليا و اليت تستخدم هذا األسلوب اتصال طريف التعاقد 
إلكرتونيا باملصدر لالستثاق من سالمة النقود املتداولة و هو ما يقلل من احتماالت الغش و 

التزييف. 
*نقود الكرتونية خارج الشبكة و هنا تتم التعامالت دون احلاجة لالتصال مباشرة باملصدر، فهي 

تتخذ عادة صورة بطاقة حيوزها املستهلك و تتضمن مؤشرا يظهر له التغريات اليت تطرأ على قيمتها 
املختزنة بعد إجراء كل تعامل نقدي، و هي تثري قدرا اكرب من املشاكل خاصة فيما يتعلق باألمان 

 من خماطر الصرف املزدوج. 
.خـصائص النقود االلكترونية: 3

 و مما سبق ذكره ميكن استنتاج اخلصائص اليت متيز النقود االلكرتونية كما يلي: 
 فهي خالفاً للنقود القانونية عبارة عن بيانات - النقود اإللكترونية قيمة نقدية مخزنة إلكترونياً :

مشفرة يتم وضعها على وسائل إلكرتونية يف شكل بطاقات بالستيكية أو على ذاكرة الكمبيوتر 
الشخصي،  

 إذ يتم نقلها من املستهلك إىل التاجر دون احلاجة إىل - النقود اإللكترونية ثنائية األبعاد:
وجود طرف ثالث بينهما كمصدر هذه النقود، 

 حيث أن كل مصدر يقوم خبلق وإصدار نقود إلكرتونية - النقود اإللكترونية ليست متجانسة:
خمتلفة، فقد ختتلف هذه النقود من ناحية القيمة وقد ختتلف أيضاً حسب عدد السلع واخلدمات 

 اليت ميكن أن يشرتيها الشخص بواسطة هذه النقود،
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 تتميز النقود اإللكرتونية بسهولة محلها نظراً خلفة وز�ا وصغر حجمها، وهلذا - سهلة الحمل:
 فهي أكثر عملية من النقود العادية،

 على عكس النقود القانونية اليت يتم إصدارها من قبل - النقود اإللكترونية هي نقود خاصة:
البنك املركزي، فإن النقود اإللكرتونية يتم إصدارها يف غالبية الدول عن طريق شركات أو 

 مؤسسات ائتمانية خاصة.
 يف الواقع، فإن النقود اإللكرتونية تتشابه مع النقود العادية ـ النقود االلكتـرونية والنقود العادية:4

يف صالحية كال منهما كوسيلة للدفع، عالوة على متتعهما بقدر واسع من القبول وإن كانت 
النقود العادية تتمتع بقبول أكثر نظراً حلداثة النقود اإللكرتونية واعتمادها على تكنولوجيا متقدمة 

رمبا ال تكون متوافرة إال يف الدول املتقدمة، من ناحية أخرى، فإن هذه التكنولوجيا قد تتباين 
داخل الدولة الواحدة مما يقلل من اعتماد السكان على النقود اإللكرتونية كوسيلة للدفع ويدفعهم 

، ومع هذا فإن النقود اإللكرتونية ختتلف عن النقود Cash Moneyإىل استخدام النقدية 
العادية يف عدة أمور، فالبنك املركزي يف كل دولة هو اجلهة العامة املنوط هبا إصدار وطبع النقود 
القانونية بكل فئاهتا وحتديد حجم هذه النقود اليت يتم تداوهلا بالقدر الذي ال يؤثر يف السياسة 
النقدية للدولة، و على العكس من هذا فإن مصدر النقود اإللكرتونية هي مؤسسات ائتمانية 
 –خاصة قد ختضع لرقابة األجهزة احلكومية املعنية، من ناحية أخرى،ن فإن النقود اإللكرتونية 

 ال تستطيع أن تغل فائدة وذلك لعدم قابلية وضعها كوديعة مما –على عكس النقود العادية 
 يتعارض مع ما تذهب إليه النظرية النقدية من اعتبار النقود أصل مربح.

    و للحصول على النقد االلكرتوين، يذهب العميل لفتح حساب يف بنك، و عندما يرغب 
العميل يف سحب النقد االلكرتوين، للقيام بعملية الشراء، فإنه يدخل للبنك من خالل االنرتنت و 

يقدم دليل إلثبات شخصيته و اليت عادة تكون شهادة رقمية تصدرها سلطة اعتماد، و بعد 
التحقق من شخصيته يصدر املبلغ اخلاص بالعميل من النقد االلكرتوين و خيصم نفس املبلغ من 
حسابه، و يقوم العميل بتحميل النقد االلكرتوين يف حمفظة على ديسك جهاز الكمبيوتر اخلاص 

به أو على بطاقة الكرتونية. 
- كيفية عمل النقد االلكتروني: 5

يذهب العميل شخصيا لفتح حساب يف املصرف، (*)   للحصول على النقد االلكرتوين
مع االدالل ببعض التعاريف إلثبات شخصيته. و عندما يريد العميل أن يسحب النقود 
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االلكرتونية للقيام بعملية شراء، فانه يدخل إىل املصرف من خالل شبكة االنرتنت أو شبكة 
االتصاالت الالسلكية  و يقدم دليل شخصيته و اليت تكون عادة شهادة رقميةّ التوقيع 

االلكرتوّين تصدرها سلطة االعتماد و بعد حتقق املصرف من شخصية العميل فانه يصدر املبلغ 
اخلاص للعميل من النقد االلكرتوين و خيصم نفس املبلغ من حسابه، كذاك قد حيمل املصرف 
العميل مبالغ عموالت و رسوم جهاز على العملية و يقوم العميل بتخزين النقد االلكرتوين يف 

حمفظة على ديسك جهاز احلاسوب اخلاص به  أو على جهاز بطاقة االلكرتونية خاصة تسمى 
البطاقة الذكية، و ميكن توضح ذلك وفق الشكل التايل: 

: كيفية عمل النقد االلكرتوين )01الشكل رقم (
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

: رأفت رضوان، عامل التجارة االلكرتونية، القاهرة:املنظمة العربية للتنمية اإلدارية المصدر
). 66، ص(1999

وقصد إجياد النقود االلكرتونية كمنتوج ال بد من تدخل أربع أطراف، من مقدمي اخلدمة، مصدر 
) و الربامج NARDWAREالنقد االلكرتونية، مشغلو الشبكة بائعوا املكونات(

املتخصصة املستخدمة يف تداول النقود االلكرتونية، و أخري املؤسسات اليت تتوىل تسوية 
املعامالت اليت تتم باستخدام النقود االلكرتونية. و ميكن للمستهلكني صرف نقودهم االلكرتونية 

مصرف يتعامل بالنقد 
 االلكتروني

مصرف مصدر النقد 
 االلكتروني

 البائع العميل

)التحقيق من سالمة 7(
 النقود االلكترونية

)شراء نقدا 1(
 االلكتروني

)نظام إدارة النقد االلكتروني 2(
 مشتري

)نظام إدارة النقد االلكتروني 4(
 بائع

)اشتراك لدى 3(
)الدفع6        ( المصارف  

)اختيار األصناف وتجميع أسعارها 5(

) تمام العملية8(  
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يف مواقع التجارة االلكرتونية اليت تقبل النقد االلكرتوين كوسيلة للسداد، و باختصار يرسل 
احلاسوب نقدا االلكرتونيا (طبعا يكون احلاسوب على شبكة االنرتنت أو شبكة االتصاالت 

الالسلكية اجملهزة) إىل التاجر مقابل اإلمجايل احملدد من السلع أو اخلدمات ، حينئذ يتأكد من 
سالمة النقد االلكرتوين وعندما تشحن السلع أو اخلدمات فعال إىل املستهلك ميكن للتاجر أن 

يقدم النقد االلكرتوين إىل املصرف لإليداع، و حينئذ فان املصرف يقيده دائنا يف حساب التاجر 
مببلغ ناقصا مقابل اخلدمة.   

: يثور التساؤل حول اجلهة اليت ميكنها - اإلطـار المؤسسـي لإلصدار النقود االلكترونية6
إصدار النقود االلكرتونية و هل يلزم أن تكون مصرفا جتاريا معرت به؟ أم يكفي جهة تتوىل هذا 
اإلصدار      و يقبلها املتعاملون دون أن تكون بالضرورة مؤسسة مصرفية ، فال جدال يف أن 

املصارف أقدر من غريها على القيام هبذه املهمة حيث تتمتع بالدعم احلكومي و باألهلية القانونية 
إلصدار أدوات الدفع ذات القيمة النقدية و لذلك جند أن العديد من املصارف املركزية تنادي 

بقصر حق إصدار النقود االلكرتونية على املصارف وحدها كما هو الرأي األورويب و خاصة يف 
 أملانيا.

. مزايا وعيوب النقود الرقمية" اإللكترونية" 7
      مينح النقد االلكرتوين  العديد من املزايا ، كما له عيوب منها :

ـ المزايــــــــا: 
الكفــاءة: إن صفقات النقد االلكرتوين أقل تكلفة من الطرق األخرى وهذا ما يشجع على  -

زيادة أنشطة األعمال ،حيث حتويل النقد االلكرتوين على االنرتنت يكلف أقل من إجراءات 
عمليات بطاقات االئتمان ،ألن التحويل يتم عرب بنية أساسية متواجدة وهي االنرتنت، ومن 
خالل نظم الكمبيوتر املوجودة. لذلك فٍان التكلفة الثابتة للعناصر املادية للقيام بعملية النقد 
االلكرتوين تكاد تكون صفراً، وألن االنرتنت ذات جمال عاملي فٍان املسافة اليت على العملية 

 ؛االلكرتونية قطعها ال تؤثر يف التكلفة
سهولة احليازة: يستطيع كل فرد استخدام النقود االلكرتونية، فالتجار ميكنهم الدفع لتجار  -

آخـــرين يف عالقة شركة بشركة، واملستهلكــون ميكنهم الدفع من واحد آلخر. والنقد االلكرتوين ال 
يستلزم أن يكون لدى أحد الطرفني ترخيص خاص مثلما يلزم األمر يف الصفقات اليت تتم 

 ؛ببطاقات االئتمان
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ال ختضع للحدود: ميكن حتويل النقود اإللكرتونية من أي مكان إىل آخر يف العامل، ويف أي  -
وقت كان، وذلك العتمادها على اإلنرتنت أو على الشبكات اليت ال تعرتف باحلدود اجلغرافية، 

 ؛وال السياسية
 بسيطة وسهلة االستخدام: ُتسهِّل النقود اإللكرتونية التعامالت البنكية إىل حد كبري، فهي  -

 ؛تُغين عن ملء االستمارات وإجراء االستعالمات البنكية عرب اهلاتف
ُتسرِّع عمليات الدفع: جتري حركة التعامالت املالية ويتم تباُدل معلومات التنسيق اخلاصة هبا   -

 ؛فوراً يف الزمن احلقيقي دون احلاجة إىل أي وساطة، مما يعين تسريع هذه العملية
 ُتشجِّع عمليات الدفع اآلمنة: تستخدم البنوك اليت تتعامل بالنقود اإللكرتونية أجهزة خادمة  -

 -Secure Electronic Transactionsتدعم بروتوكول احلركات املالية اآلمنة (
SETكما تستخدم مستعِرضات لشبكة الويب تدعم بروتوكول الطبقات األمنية ،(SSL 

)Secure Socket Layers . ًمما جيعل عمليات دفع النقود اإللكرتونية أكثر أمانا ،( 
ـ العيـــوب : 

الضريبة: يف الو.م.أ تثار فكرة ضريبة االنرتنت اليت تطرح مشكالت وأسئلة كثرية فهل يستطيع  -
تاجر يف الو.م.أ حتميل وحتصيل ضريبة انرتنت على سلعة مباعة ملشرتي يف زميبابوي؟  وهل على 
زميبابوي أن تتلقى نصيبا من الضريبة؟،ولألسف فإن استخدام النقد االلكرتوين لسداد أي ضريبة 

 ؛ال يتيح جماال للمراجعة، فالنقد االلكرتوين ما هو إال مثل النقد احلقيقي ال ميكن تتبعه بسهولة
غسيل األموال: من السهل وقوعه من خالل شراء سلع وخدمات بالنقد االلكرتوين الذي  -

ميكن صرفه بدون إظهار اسم الشخص بالنسبة لسلع ذات قيمة، وتباع السلع مقابل نقد حقيقي 
يف السوق املفتوحة، وبالطبع ميكن شراء السلع يف دولة أخرى مبا يزيد من تعقيد األمور اخلاصة 

 ؛بالوالية القضائية
التزوير: ومثلما هو احلال بالنسبة للعملة احلقيقية فٍان النقد االلكرتوين عرضة للتزوير، فمن  -

املمكن رغم أن هذا بالغ الصعوبة إجياد وصرف نقد الكرتوين مزيف (مثل أي نوع من النشاط 
على أساس االنرتنت)، فبدون إجراءات وقائية ومضادة قوية فٍان التزوير االلكرتوين ميكن حدوثه، 

 ؛وبعد التزوير هناك عوامل اقتصادية رقمية مدمرة عديدة حمتملة
سيطرة البنوك املركزية على إصدار النقود، و اليت ميكن أن تتحول يف حالة التوسع يف النقد  -

 ؛االلكرتوين إىل بنوك الكرتونية

118 



                                           د.بوعافية الرشيد دور النقــود االلكترونية في تطويــر التجارة االلكتــرونية

 

 2014- سبتمبر 02 المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية                                              العدد:

يرتبط بذلك أيضا املشاكل النامجة عن استنساخ العمالت االلكرتونية وما قد يؤدي ذلك إليه  -
 ؛من  مشاكل ومتطلبات احلماية اخلاصة بعمليات االستنساخ

تعرض القرص الثابت للتعطل، وما قد يؤدي إليه من فقدان مبالغ نقدية الكرتونية، إال أن  -
ذلك قد يتماثل مع أي مشاكل حتدث يف التعامل مع أوراق النقد بالنسبة للغسيل أو الفقد أو ما 

 إىل ذلك.
 . آثار النقود االلكترونية على الدور النقدي للبنك المركزي وعمليات تبييض األموال: 8

يثور اهتمام كبري بني االقتصاديني والسلطات النقدية واملصرفية املسؤولة على النظامني 
احمللي والدويل بشأن تاثري النقود اإللكرتونية، وهذا ما سنوضحه فيما يلي :  

 : إلنشاء النقود االلكرتونية آثار - آثار النقود االلكترونية على الدور النقدي للبنك المركزي
عديدة على املصارف املركزية نوجزها يف النقاط التالية : 

: إن رغبة األفراد يف االحتفاظ بأرصدة قابلة انخفاض عرض النقد من قبل البنك المركزي -
للتسييل تشكل نقودا رقمية، فإن جمموع الودائع حتت الطلب اليت حيتاجها األفراد ينخفض، و 

 بالتايل يؤدي إىل خفض عرض النقد من قبل البنك املركزي .
: إن اخنفاض الطلب على النقد املصدر من قبل البنك انخفاض عائدات إصدار النقد -

 املركزي سيؤدي إىل خفض عائدات إصدار النقد.
: إن توسيع استعمال النقود الرقمية سيؤدي إىل تقلص دور البنك المركزي كمقرض أخير -

 احلد من إجراء البنك املركزي لعمليات السوق املفتوحة وهبذا تقلص ميزانية البنك املركزي.
أن أنظمة - اآلثار المحتملة للنقود الرقمية على عمليات تبييض األموال والجريمة :

النقود الرقمية وبالتحديد تلك اليت ختفي هوية املتعاملني قصد تسهيل عمليات تبييض 
األموال فإن استخدام النقود اإللكرتونية سيؤدي إىل انتشار ظاهرة تبييض األموال حيث يف 

 شخص فقط بتهمة تبييض األموال بينما كلفت 1932 مت يف الو.م.أ إدانة 1998سنة 
 ماليري دوالر أمريكي. 10اجلهود املضادة هلذه الظاهرة القطاعني العام واخلاص أكثر من 

ثانيا: التجــارة اإللكترونية  
       إن ضبط ماهية التجارة اإللكرتونية جيرنا إىل التطرق ملفهوم التجارة اإللكرتونية ومتطلبات 

إنشاء التجارة االلكرتونية وكل الوسائل املتعلقة هبا، باإلضافة إىل محاية وتأمني املعامالت التجارية 
اإللكرتونية.  
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اإللكترونية :   تعريف التجارة1.
  قبل التطرق إىل املفاهيم التجارة اإللكرتونية نعود إىل نشأهتا، فيعود ظهور النشاط 

التجاري اإللكرتوين إىل الستينات من القرن العشرين وكانت تعرف باسم التبادل اإللكرتوين 
وإقتصرت يف البداية على التبادل بيانات البيع والشراء بني بعض املؤسسات الكبرية على 

الشبكات اإللكرتونية اخلاصة، أما املصارف فقد إستعملت ما يعرف بنظام حتويل األموال 
إلكرتونيا هبدف حتسني خدماهتا املصرفية  ويف أواخر القرن العشرين عوضت االنرتنت شيئا فشيئا 
نظام تبادل اإللكرتوين للبيانات املستعلمة من طرف املؤسسة ،مث تطورت التجارة اإللكرتونية إىل 
أن وصلت إىل ماهية عليه. هناك عدة تعار يف للتجارة اإللكرتونية، وإن تنوعت فهي تصب يف 

مضمون واحد، وهو استخدام تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت يف التجارة ونذكر منها: 
 التجارة اإللكرتونية :هي تنفيذ كل ما يتصل بعمليات شراء وبيع البضائع واخلدمات واملعلومات *

عرب شبكة االنرتنت، والشبكات التجارية العاملية األخرى، سواء تعلق األمر باإلعالن أوعقد 
الصفقة أو سداد االلتزامات املالية. 

التجارة اإللكرتونية : هي عملية بيع وشراء السلع واخلدمات ،من خالل الشبكات احلاسوبية * 
املفتوحة كاالنرتنت. 

 التجارة اإللكرتونية : هي إجراء العمليات التجارية مبختلف أشكاهلا بني املتعاملني اإلقتصاديني *
عن طريق تقنية اإلتصال احلديثة املتمثلة يف االنرتنت مبا يتضمن الفعالية والسرعة يف األداء. 

التجارة اإللكرتونية: هي التجارة اليت تتم بني املتعاملني فيما بينهم من خالل إستخدام أجهزة * 
ووسائل اإللكرتونية مثل االنرتنت وغريها  أو الشبكات االلكرتونية اخلاصة. 

 ونالحظ من خالل ما سبق، أن بعض التعاريف اقتصرت على شبكة االنرتنت 
كالوسيلة الوحيدة للتعامل يف التجارة اإللكرتونية دون غريها من الشبكات، وميكن صياغة تعريف 

شامل للتجارة اإللكرتونية فهي شكل متطور للتجارة تتميز بإستخدام تكنولوجيا املعلومات 
واإلتصاالت (شبكات وسائل اإللكرتونية..)، من أجل حتقيق و إبرام الصفقات، سواء من خالل 

 الشبكات العاملية واليت أبرزها شبكة االنرتنت أو الشبكات االخرى .
 أشـــكال التجارة اإللكترونية:  2.

 تأخذ التجارة اإللكرتونية ثالثة أشكال قطاعية مهمة وهي:  

120 



                                           د.بوعافية الرشيد دور النقــود االلكترونية في تطويــر التجارة االلكتــرونية

 

 2014- سبتمبر 02 المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية                                              العدد:

) وتشري to B B) ويرمز هلا  بالرمز (Business to Business- بني املؤسسة واملؤسسة:(
إىل العمليات البيع والشراء اليت جتري بني الشركات عرب شبكة االنرتنت أو عرب الشبكات 

االتصال األخرى ،باإلضافة إىل عمليات التحويل االلكرتوين للمعلومات وإجراء الصفقات 
االلكرتونية وإجراء خمتلف التحويالت املالية إلكرتونيا، فتتيح التجارة االلكرتونية التحكم يف 

عمليات التسويق وتفتح أسواق جديدة. 
) وبرمز هلا Business to consumer- التجارة اإللكرتونية بني املؤسسة واملستهلك : (

) وذلك من خالل العروض املختلفة اليت تقدمها املؤسسة للمستهلكني من ما B to Bبالرمز(
يسمى مبراكز التسويق على األنرتنت حيث تعرض كل أنواع السلع واخلدمات ويتم أيضا الدفع من 

خالل الشبكة أما اإلستالم فحسب طبيعة السلعة و صيغة االتفاق.  
) عدة تقنيات وهي:  B to B وتطرح التطبيقات القطاعية لنموذج (

التسويق اإللكرتوين: يشري التسويق االلكرتوين إىل تطبيق نظرية التسويق باستخدام إمكانيات  -
األنرتنت لتقدمي املنتجات أو اخلدمات إىل السوق املستهدفة، وتبقى أسس التسويق نفسه ، لكن 

االنرتنت توفر قنوات تزويد جديدة تصل إىل تشكلة واسعة من الزبائن.  
البيع اإللكرتوين: يشري البيع اإللكرتوين إىل شراء من متاجر التجارة اإللكرتونية اآلنية على  -

الويب، وتعرف باحملالت اإلفرتاضية، وقد أدى البيع اإللكرتوين إىل تطوير أدوات برجمية لتجارة 
اإللكرتونية مهمتها إنشاء الفهارس اآلنية وإدارة األعمال التجارية اإللكرتونية. 

 باإلضافة إىل املصرف اإللكرتوين من خالل ما يقدمه من خدمات الدفع اإللكرتوين وتأمني 
 العمليات املالية بأقل تكلفة  وأكرب فعالية. 

): أو ما يرمز هلا بالرمز             Business to Administrations- بني املؤسسة واإلدارة (
)B to B وتشمل مجيع التحويالت والتعامالت اليت تتم بني املؤسسات واهليئات اإلدارة (

العامة، من خالل ما يعرف باحلكومة اإللكرتونية، حيث تسعى احلكومة إىل إستخدام وسائل اليت 
أنتجتها التكنولوجيا املتقدمة يف تقدمي اخلدمات احلكومية إىل قطاع املؤسسات، كما يستفيد قطاع 

املؤسسات من استخدام للتجارة اإللكرتونية يف تعامله مع اإلدارة العمومية.  
) Administration to customets- التجارة اإللكرتونية بني املستهلكني واإلدارة: (

) حيث ميكن هذا الشكل من التجارة اإللكرتونية اإلدارة من A to Cواليت يرمز  إليها بالرمز (
تقدمي اخلدمة الواجب أدائها للمستهلكني ويستفيد املستهلكني من السهولة والسرعة عند تلقي 
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اخلدمة املقدمة من اإلدارة ،وبدأ هذا الشكل من التجارة اإللكرتونية يتطور مع ظهور احلكومات 
 اإللكرتونية وظهور ما يسمى مبجتمع املعلوماتية. 

 مــجاالت التجارة االلكتـرونية: 3.
قبل التطرق إىل جماالت التجارة، حناول إبراز مراحل تنفيذ التجارة اإللكرتونية واليت متر  

بثالث مراحل أساسية على النحو التايل: 
- مرحلة اإلعالن والبحث: من خالل التعرف على البضاعة املطلوب شراؤها والتفاعل بني املنتج 

واملستهلك أو البائع واملشرتي . 
- مرحلة طلب الشراء والدفع: وذلك بعد اإلتفاق على صيغة وعملية الشراء.  

- مرحلة التسليم: ترتبط بنوع البضاعة، فقد يتم إستالم البضاعة إلكرتونيا أو عن طريق صيغة 
 أخرى البد من االتفاق عنها. 

 أما جماالت استخدام التجارة اإللكرتونية فهي تستخدم يف كل القطاعات اخلاصة 
 والعامة، الكبرية والصغرية وميكن حصر كل ذلك يف القطاعات التالية:

يف قطاع املؤسسات املتوسطة والصغرية:من خالل البيع بالتجزئة مثل جتارة الكتب واجملاالت،  -
ويتم الدفع بطريقة إلكرتونيا، أما اإلستالم فيكون عن بعد أو من خالل مؤسسات النشر.  

قطاع املصارف والتمويل: من خالل تقدمي اخلدمات املصرفية اإللكرتونية واليت أدت إىل ظهور  -
ابسط هذه اخلدمات منها، كشف  املصارف اإللكرتونية، واألسواق اإللكرتونية املالية، ولعل

 احلساب وبطاقة القرض، ومتابعة أسعار البورصة واالستثمار عن بعد. 
قطاع اهلندسة:من خالل االشرتاك يف تصميم منتج جديد بدون التواجد يف املكان نفسه، من  -

خالل جمموعة عمل.  
باإلضافة إىل قطاع احلكومات من خالل احلكومة اإللكرتونية وقطاعات أخرى. 

 مزايا وعيوب التــجارة اإللكترونية:  4.
 تطرح التجارة اإللكرتونية عدة مزايا وعيوب، وذلك على كل املستويات، سنحاول 
التطرق إىل مزايا اليت تنتجها التجارة اإللكرتونية باإلضافة إىل العيوب اليت تفرزها. 

 ميكن إبراز عدة مزايا للتجارة اإللكرتونية وهي:   مزايا التجارة اإللكترونية:-
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التجارة اإللكرتونية أداة زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات، فهي توفري أدوات و وسائل أخرى *
لرتويج وتسويق املنتجات مما ميكن أن حيقق زيادة يف الصادرات وذلك من خالل الوصول السهل 

إىل مراكز االستهالك الرئيسية وإمكانية تسويق السلع واخلدمات عامليا وبتكلفة حمدودة. 
التجارة االلكرتونية تعترب أداة فعالة لتنشيط املشروعات الصغرية واملتوسطة، واليت تعترب حمورا *

أساسيا للتنمية االقتصادية.  
مكنت التجارة اإللكرتونية األفراد عدة فوائد وتسهيالت نذكر منها:  *
توفري الوقت واجلهد من خالل التسوق عرب األسواق اإللكرتونية بشكل دائم، وال حيتاج الزبائن  •

 إىل السفر والتنقل أو االنتظار؛ 
 توفري حرية االختيار بني احملالت واملنتجات ؛ •
خفض األسعار السلع واخلدمات، فاملؤسسة من خالل تسويق منتجاهتا عرب االنرتنت ويساهم  •

 يف ختفيض تكلفة أو سعر املنتوج باإلضافة إىل دخول املؤسسة املنافسة القوية؛
 - عيوب التجارة اإللكترونية :

 بالرغم من املزايا اليت توفرها التجارة اإللكرتونية يف خمتلف املستويات، هلا عيوب          
و إنعكاسات هامة، ميكن اإلشارة إليها من خالل العناصر التالية:  

* خماطر القرصنة: فدخول القراصنة إىل مواقع الشركات سواء يتم خترهبا أو إلصاق الفريوسات 
هبذه املواقع قد يشكل خطر على التعامالت اإللكرتونية، فضال عن خماطر السمعة؛ 

* زيادة التكلفة بالنسبة للمؤسسة: من خالل عمليات الصيانة و التجديد وتكوين اإلطارات 
 املتخصصة؛

* فقدان متعة الشراء املعروفة اليت كان جيدها املستهلك يف ممارسة عملية التسويق من خالل 
 التفاعل اإلجتماعي بني البائع واملشرتي؛

* تورط البعض باالندفاع حنو شراء سلع قد ال حيتاج إليها الفرد نتيجة جاذبية اإلعالن وسهولة 
 الشراء ببطاقة االئتمان؛

 * هدر الوقت واإلصابة باإلدمان والذي يؤدي بدوره إىل فقدان عالقات اجتماعية جوهرية؛
* املنافسة اليت تواجهها املؤسسات، فأصبحت املؤسسة من خالل تواجدها على شبكة االنرتنت 
اليت تفتح السوق العاملي على أبوابه، وبالتايل دخول املؤسسة للتعامل فيه بكل خماطره وامتيازاته؛ 

.مســائل متعلقة بإنـشاء التجارة اإللكترونية: 5
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 هناك العديد من املسائل اهلامة املالزمة النطالق التجارة اإللكرتونية، و أن كل مسألة 
من هذه املسائل ترتبط وبصفة أكيدة بزيادة مستويات الثقة واحلفاظ عليها واليت تعترب األشخاص 

سواء كان عاديون أو اعتباريون كأساس الجناز أي معاملة إلكرتونية جتارية، وزيادة على ذلك 
املسائل املتعلقة بالبيئة اإلجتماعية، وأخرى متعلقة بالبنية التحتية، ومسائل متعلقة باإلطار القانوين 

والتشريعي، وكل هذه املسائل مرتبطة ببعضها البعض، وميكن إبراز أهم هذه املسائل وفق النقاط 
 التالية: 

. حـماية المستـهلك عبر التجارة اإللكترونية : 6
  محاية خصوصية املستهلك يف التجارة اإللكرتونية أمر ضروري ومهم ،يفرض إجياد 

اآلليات اليت متنع إستعمال املعلومات الناجتة عن التعامالت التجارية ألهداف وأغراض غري معلنة، 
ومن أهم عوائق استعمال التجارة اإللكرتونية من وجهة املستهلك تكمن يف صعوبة حتديد مصدر 
املنتجات وحتديد املسؤوليات، عندما يتضح أن هذه املنتجات ال توافق النوعية املعلن عنها أو غري 

مالئمة، هنا تكون الوضعية أكثر تعقيدا خصوصا إذا تعلق األمر مبنتجات مادية، هذه املسألة 
تتضح بأ�ا حرجة بوجه خاص بالنسبة ألولئك املتعاملني اجلدد داخل السوق عندما ال يكونون 
قد حصلوا بعد على املكانة املرموقة على مستوى السوق اإللكرتوين خاصة عندما يتعلق األمر 

مبنتجات مادية. لذلك من الضروري إجياد إطار قانوين حلماية املستهلك مع وضع أنظمة محائية 
إلكرتونية حتمي املستهلك .   

. مسـألة فرض الضرائب على التجارة اإللكترونية:  7
  ميثل فرض الضريبة على التجارة اإللكرتونية حتديا كبري إلدارة الضرائب، فأما التحدي 
األول يتمثل يف البعد املكاين للضريبة أو ما يعرف إصطالحا بإقليمية الضريبة، فالتجارة 

اإللكرتونية ال تتطلب وجود مكان حمدد ملمارستها وما يرتتب عن ذلك أن الربح الناتج عن 
الصفقة اإللكرتونية التجارية، ال ينتمي إىل مكان حمدد وهنا تطرح إشكالية إقليمية الضريبة، أما 

التحدي الثاين فيتمثل يف اختالل مبدأ من مبادئ الضريبة وهو العدالة ويتجلى ذلك يف كون 
بعض السلع اليت يتم تداوهلا عرب شبكة األنرتنت مثل الكتب، اإلقراض، اجملاالت...اخل، ال متر 
عرب احلواجز اجلمركية على خالف السلع األخرى اليت تعرب احلدودية بطريقة تقليدية عرب نقاط 

 .املراقبة اجلمركية العادية يف احلدود
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  أما التحدي الثالث يتمثل يف الصعوبات اليت تواجه اإلدارة الضريبية إلثبات املعامالت 
التجارية اليت تتم الكرتونيا، الن الشكل التقليدي كان يعتمد على الوثائق اإلدارية ،كما ال ميكن 
حتديد حجم املعامالت التجارية عرب االنرتنت واليت من املفروض إخضاعها للضريبة تطبيقا ملبدأ 

املساواة يف فرض الضريبة وعموما هناك منوذجني يف التعامل مع الضريبة ففي حني تعترب الواليات 
املتحدة األمريكية أن فرض الضريبة على التجارة اإللكرتونية عائقا، لذلك ال جيب فرض الضرائب 

عليها ، فحني يرى االحتاد األورويب عكس ذلك.  
ـ حــماية حقوق الملكية الفكرية : 

 املسائل املتعلقة بامللكية الفكرية هي حمل إهتمام كبري من طرف كل أطراف التجارة 
االلكرتونية فهي تشمل محاية برامج احلاسوب ،امللكية الفكرية ملوقع، أمساء وعناوين االنرتنت 

والنشر اإللكرتوين، احلماية القانونية لرباءات االخرتاع والعالمات واألمساء واألسرار التجارية...إخل. 
لذلك البد على احلكومة صياغة و وضع إطار تشريعي كامل حلماية هذه احلقوق من السرقة 

 .والقرصنة عليها
ـ وضـع اإلطـار القانوني للتجارة اإللكترونية:  

  تثري أنشطة التجارة اإللكرتونية والعالقة القانونية الناشئة يف بيئتها العديد من 
التحديات القانونية للنظم القانونية القائمة، تتمحور حول أثر استخدام الوسائل اإللكرتونية يف 

تنفيذ األنشطة التجارية ويتوسط كل نشاط من أنشطة التجارة اإللكرتونية ، الكمبيوتر و االنرتنت 
أو شبكة املعلومات، إن أثر وجود التقنية وهيمنتها على آلية التجارة اإللكرتونية اوجد حتديا أمام 

النظم القانونية القائمة وحناول أن نعرج على أهم قانون يف هذه القوانني اليت وجدت لتنظيم 
التجارة االلكرتونية ، وهو القانون النموذجي للتجـارة اإللكرتونية املقرتح من طرف جلنة القانون 

الدويل باألمم املــــتحدة ( اليونسيرتال) . 
 اليونسيرتال هي جلنة قانون التجارة الدولية باألمم املتحدة، وتظم يف عضويتها غالبية 

دول العامل املمثلة ملختلف النظم القانونية الرئيسية وغرضها األساسي حتقيق اإلنسجام والتوافق بني 
القواعد القانونية الناظمة للتجارة اإللكرتونية وحتقيق وحدة القواعد املتبعة وطنيا يف التعامل مع 
الوسائل التجارة العاملية ،فقد كانت "اليونسيرتال" األكثر وعيا ألمهية توحيد القواعد القانونية 

 وإستنادا 1996الناظمة للتجارة اإللكرتونية، ويسجل هلا الريادة يف التعامل مع هذا اهلدف، ففي 
 لواقع النظم القانونية ومواقفها من مسائل التعاقد 1985إىل دراسات شاملة بدأ البعض منذ عام 
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عن بعد ومشكالت اإلثبات يف القوانني الوطنية، حيث أطلقت"اليونسيرتال" القانون النموذجي 
املذكور من سائل الدول ملا حيققه من إنسجام وتوافق خاصة أن مواضع التجارة اإللكرتونية 

وحتديدا اإلجرائية منها ذات طبيعة دولية ال تتأثر يف الغالب بالقواعد القانونية الوطنية املتباينة بني 
الدول، وحتليل حمتوى القانون النموذجي يظهر أن اليونسيرتال تسعى إىل إجياد توازن بني التجارة 
التقليدية والتجارة اإللكرتونية وحتديدا فما يتعلق بأنشطة التحويل النقدي عرب الشبكات والتعاقد 

بإستخدام وسائل تقنية، ويعاجل القانون موضوع العقود وإبرامها ومسائل التواقيع اإللكرتونية 
 وحتديدا فما يتعلق بأنشطة األمن واحلماية الالزمة للبيانات الشخصية وغريها من املوضوعات.

 واعتمدت غالبية قواعده بشكل مطابق يف الكثري من احلاالت من قبل الدول اليت 
سنت تشريعات متصلة بالتجارة اإللكرتونية كاسبانيا والواليات املتحدة االمركية. وبعض الدول 

العربية منها األردن، مصر ، ولبنان وينبغي اإلشارة يف هذا املقام أن قانون "اليونسيرتال"  
النموذجي مل يتعرض لعدد من مسائل التجارة اإللكرتونية ملا تثره من تناقضات خبصوص املعايري 
املعين إعتمادها، كمسائل اإلختصاص القضائي وامللكية الفكرية وامن التعامل التجاري وغريها، 
كما جتدر اإلشارة إىل استمرار جلنة "اليونسيرتال"  يف تناول عدد من املسائل املتصلة بالتجارة 
اإللكرتونية واألسواق اإللكرتونية  وجاري العمل على إستكمال بناء القسم الثاين من النموذج 
اخلاص بتطبيقات التجارة اإللكرتونية ،متوافقا مع جهد موازي من قبل هيئات أوروبية تعمل يف 

حقل التجارة اإللكرتونية، كما قدمت على الصعيد اإلقليمي والدويل هيئات متخصصة مثل 
منظمة التعاون اآلسيوي ملنطقة الباسيفيك ومنطقة التجارة األمريكية (نافتا) وغرفة التجارة الدولية 

)ICC عدة اقرتاحات وتوصيات ونظمت عدة مؤمترات طرحت فيها قضايا التجارة اإللكرتونية (
؛وقدمت عدة مشاريع قانونني مالئمة لتنظيم التجارة اإللكرتونية أما على مستوى الوطين فقد 

قامت كل دول منها والواليات املتحدة األمريكية دول االحتاد األورويب ودول شرق آسيا وبعض 
الدول العربية بوضع قانون ينظم املعامالت االلكرتونية والتجارة اإللكرتونية شأنه أن يساهم يف 

تطوير اجلهود الدولية املبذولة يف هذا اإلطار. 
ـ حماية وتأمين التعامالت في التجارة اإللكترونية : 

     تطرح التعامالت يف التجارة اإللكرتونية عدة مسائل ومنها على اخلصوص أمن 
التعامالت وسريتها، لذلك من الواجب محاية هذه املعامالت وال سيما التحويالت املالية 
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اإللكرتونية عرب شبكة االنرتنت والشبكات األخرى، وحناول التطرق إىل كل ذلك من خالل 
 العناصر املوالية. 

ـ سرية وتأمين التعامالت في التجارة اإللكترونية : 
 بالرغم من املزايا الواضحة اليت حتققها التجارة اإللكرتونية يف الوقت احلايل وخاصة يف  

الدول املتقدمة، إىل أ�ا مزالة تعاين من قصور يف جماالت سرية تأمني املعلومات واخلصوصية 
املتعلقة بيانات املشرتكني املتداولة عرب االنرتنت يف حالة إستخدامها دون نظام سرية وتأمني 

) سرقة Eavesdroppingخاص، وذلك انه ميكن من خالل ما يسمى باالخرتاق (
املعلومات واحلسابات الشخصية مثل أرقام بطاقة االئتمان أو أرقام حسابات العميل أو موازين 

املراجعة ومعلومات الفواتري ،كما ميكن اكتشاف كلمات السر مما يؤدي إىل نفاذ إىل النظم تضم 
بيانات خاصة مما يعرض هذه البيانات للفقدان اخلصوصية، كما ميكن أن حيدث إخرتاق يتم فيه 

تعديل البيانات وهو ما ميثل خطورة عالية إذا مشل تعديل بيانات خاصة باملعامالت التجارية مثل: 
تغري اسم املدفوع ألمره يف الشيكات اإللكرتونية أو املبلغ احملول إىل احلساب املصريف، أما أخطر 
أنواع االخرتاق فيسمى االخرتاق اخلداعي حيث يتنكر أحد األشخاص يف شخصية طرف آخر، 

ميثل مؤسسة مالية  أو بطاقة مصرفية ميكن من خالهلا حتصيل أموال من املستهلكني والتجار، 
ومن املؤكد أن انتشار االنرتنت ودخوهلا مجيع القطاعات ولد انفتاح كبري يف تداول املعلومات 
وتدفقها عرب الشبكة، إال أن التحول إىل التجارة اإللكرتونية قد يستغرق مدة أطول، بسبب 
املشاكل الناجتة عن انفتاح الشبكة والذي كان سبب جناحها الكبري، فكثري من الناس مازالوا 

يعتقدون أن ممارسة التجارة اإللكرتونية ضربا من املخاطرة وهكذا حتولت قضية تأمني التعامل عرب 
شبكة االنرتنت لتصبح من أهم قضايا املطروحة يف  التجارة اإللكرتونية، ألن ممارسة التجارة 
اإللكرتونية عرب شبكة االنرتنت أو شبكات األخرى، تكون عن بعد أو حىت خارج الدولة، 

وبالتايل كبرية املخاطر وحاليا هناك أنظمة لتشفري املعلومات من بينها نظام املفتاح املتماثل ونظام 
التشفري باملفتاح العام والتشفري من خالل املزج بني النظامني وهناك نظام املعلومات اإللكرتونية 

) حيث مت تطور هذا النظام بالتعاون Secure elctronic transation SETاآلمنة (
بني اكرب شركات بطاقة االئتمان العاملية، مها شركة "فيزا" وشركة "كارد" وذلك بغرض تأمني 

املعامالت املالية على شبكة األنرتنت باستخدام بطاقة االئتمان وجتاوز عمالؤها معا أكثر من 
 مليون عميل ،كما أنضمت أمريكان اكسربيس، هلذا التحالف ليصبح بذلك أكرب حتالف 800
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لتأمني املعامالت إلكرتونيا ومت تطوير مستوى التشفري يف نظام املعامالت االلكرتونية اآلمنة 
)SET .وذلك بإستخدام مستويات التشفري، وإستخدام البصمة أو التوقيع اإللكرتوين ( 

ـ حماية وتأمين مقار المعلومات على شبكة األنترنت: 
 إرتبط جناح االنرتنت لكو�ا شبكة مفتوحة ال توجد فيها أي قيود على تدفق البيانات 

" أي انه نظام حر بال قيود IPوكانت امليزة للنظام اإلتصاالت األساسي هلذا الشبكة وهو نظام "
أمنية أو درجات سرية؛ويعزي جناح إستخدام األنرتنت إىل هذه السهولة والبساطة وهذا اإلنفتاح 

 يف بروتوكول اإلتصال اخلاص هبا.
  إن انتشار إستخدام االنرتنت قد أفرز حتديات منها تأمني وسرية املعامالت التجارية 

عرب شبكة وبات من الواضح أن جناح التجارة اإللكرتونية على شبكة االنرتنت يرتبط يف املقام 
 األول بالقدرة على توفري نظام محاية وتأمني املعامالت عرب شبكة االنرتنت.

  وتتعاظم أمهية دور تأمني واحلماية للمعامالت التجارية على شبكة األنرتنت ،عندما 
يتبادر للمؤسسة أن تنشئ موقع هلا على شبكة األنرتنت سواء استخدمت للتجارة اإللكرتونية أو 

لغري ذلك من األغراض فإن عليها أن تعرف أن تأمني ومحاية مقر عرب شبكة األنرتنت ضرورة فهي 
تتعرض إىل عدة خماطر ومن بينها:  

تغري حمتوى املقر؛  -
هجمات املخرتقني؛  -
 إغالق املقر أمام املتصفحني؛ -
 استخدام مقر املؤسسة كقاعدة لتنفيذ أعمال خارجية؛ -
 ختريب مقر معلومات الشركة؛ -
 الدخول إىل الشبكة الداخلية للمؤسسة؛ -

 وقصد مواجهة هذه املخاطر تلجأ املؤسسة إىل تأمني مقر املعلومات وذلك يف عدة 
 مستويات:

مستوى حوائط املنع أي يتم النفاذ إىل املعلومات املؤسسة وفقا لقواعد منظمة وحاكمة حتددها  -
املؤسسة؛  

مستوى شبكة اإلتصاالت وذلك بوضع احلوائط الواقعية بالنسبة للشبكة؛  -
 تأمني مقار املعلومات على مستوى امللفات؛ -
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 تأمني مقار املعلومات من خالل معلومات املقر ذاته؛ -
 تأمني مقار املعلومات ضد الفريوسات؛ -
التأمني على مستوى األفراد العاملني باملؤسسات والشركات باإلضافة إىل ذلك الشركات  -

املتخصصة يف جمال احلماية بإنتاج برامج ونظم متطورة ميكن من خالهلا حتليل مستوى التأمني 
بالنظام ومعرفة نقاط الضعف واإلحرتاف، وعلى املؤسسات و وضع سياسة تأمني ومحاية خاصة 

 وذلك بوضع وإختاذ اإلجراءات اخلاصة  بالتأمني واحلماية.
ثالثا: أهمية النقود االلكترونية في التجارة االلكترونية 

    منذ تسعينات القرن املاضي متت االستفادة من اإلمكانيات اهلائلة الستعمال شبكة االنرتنت 
يف التسويق و املعامالت التجارية على نطاق واسع، و هو ما أطلق عليه اصطالحا بالتجارة 

االلكرتونية.   
  و اليت ميكن تعريفها بأ�ا "العمليات التجارية اليت تتم عرب املبادالت االلكرتونية، حيث 
أصبحت شبكة اإلنرتنت سوقا مفتوحا للبيع و الشراء، فيمكن للتاجر اإلعالن عن سلعته 

بالصوت و الصورة و لديه الفرصة إلجراء مقارنة بني كل السلع املتاحة يف كل أحناء العامل، و 
للمشرتي أن خيتار ما يريده و تصله السلعة إىل منزله.  

و إن كانت العالقات التجارية التقليدية قامت منذ فجر النشاط التجاري على أساس اإلجياب  و 
القبول خبصوص أي تعاقد، و هي أساس التزام البائع مثال بتسليم املبيع بشكل مادي، و أن يقوم 

  .باستخدام أدوات الدفع البديل و هي وسائل الدفع التقليدية أو املشرتي بالوفاء بالثمن إما نقدا
    فإن التجارة االلكرتونية كو�ا تعرب عن تبادل السلع و اخلدمات و معلومات ما بني أطراف 
متباعدة مكانيا عرب شبكة االنرتنت، استوجبت تطوير طرق و وسائل الدفع و قد كان ظهور 

وسائل الدفع االلكرتونية من العوامل املباشرة املساعدة يف منو التجارة االلكرتونية، فالتجارة 
االلكرتونية تقوم على أربعة عناصر: بائعون،  مشرتون،  شبكة االنرتنت و وسائل الدفع 

   .االلكرتونية
    و بذلك استدعت الضرورة إىل استحداث وسائل دفع تكون مالئمة لطبيعة و متطلبات 

التجارة االلكرتونية، و قد استفادت الشركات بدورها نتيجة لظهور شبكة االنرتنت و التجارة 
االلكرتونية  و بالتايل وسائل السداد االلكرتونية، من اخنفاض التكاليف مقارنة بطريقة إرسال 

الفواتري الورقية مث بعدئذ إجراء تسليم املدفوعات. 
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 : خاتمـــة

إن منو التجارة اإللكرتونية وآثارها على املصارف ونشاطها ، أدت إىل وجود أنظمة دفع 
إلكرتونية ووسائل دفع إلكرتونية تتالءم مع متطلبات التجارة اإللكرتونية ،  فبادرت املصارف إىل 

إنشاء اخلدمات املصرفية اإللكرتونية وتطورها إىل أن أصبحت بشكل كامل يف صيغة املصرف 
اإللكرتوين . 

ومت تطوير وسائل الدفع اإللكرتونية مبختلف أنواعها ،إىل النقود اإللكرتونية والشيك 
اإللكرتوين،  احملفظة اإللكرتونية ، مما زاد من أمهية إستعمال هذه التكنولوجيات املصرفية، 

 تقدم أي نظام مصريف يف أي بلد وذلك من حيث مسيات فأصبحت هذه التكنولوجيا من
إستعماله هلذه التكنولوجيا املصرفية . 

وقد فرض هذا التوجه على املصارف املركزية عدة حتديات ، سواء تعلق األمر بالرقابة 
واإلشراف  وفعالية السياسة النقدية ، فإنشاء النقود مثالً : كان منحصرًا على املصارف املركزية،           

فأصبحت املصارف التجارية وحىت الشركات تصدر هذه النقود اإللكرتونية مما فرض توجه جديد 
للسياسة النقدية . 
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  تطوير الحركة السياحيةسياسات التسويق السياحي ودورها في 
 دراسة حالة دبي 

 جامعة الحاج لخضر باتنة-  لحمر هيبة /أ
 -------------------------

         الملخص: 
أبدت دولة اإلمارات اهتماما كبريا يف تطوير املرافق السياحية املختلفة لتلبية متطلبات 

السياح إىل جانب االرتقاء مبستوى اخلدمات يف القطاع الفندقي والنقل املريح، فضال عن إقامة 
 الفعاليات واملهرجانات اليت كان هلا دور واضح يف استقطاب السياح من شىت أحناء العامل.

وديب حققت جناحا جعل اإلمارات حتتل املرتبة األوىل يف السياحة عربيا، وجعلها تدخل 
سوق السياحة العاملية لتبنيها سياسات فعالة يف التسويق السياحي، عرب حمافظتها على أصالتها 

 ومواكبتها للتطور التكنولوجي.
تسعى هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على جتربة ديب يف السياحة والتعرف على مقومات 

 جناحها يف التسويق السياحي عرب الدراسة التحليلية. 
  ديب.،سياسات التسويق السياحي، التسويق السياحي: يةالكلمات المفتاح

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، التجارة االلكرتونية، وسائل الدفع االلكرتونية، :الكلمات الدالة
النقود االلكرتونية 

Abstract: 
Emirates showing a keen interest in the development of various tourism 

facilities meet the requirements of tourists, besides advancement on the level 
services in the hotel sector and the convenient transportation, as well as the 
establishment of events and festivals that have had a clear role in attracting 
tourists from around the world. 

Dubai has success, make the UAE occupies first place in Arabic 
tourism and make it enter the global tourism market, because it adopted 
effective policies in tourism marketing, through the preservation of their 
authenticity and keep up with the technological development. 

This study seeks to shed light on Dubai’s experience in tourism and to 
identify the elements of its success in tourism marketing through an 
analytical study. 
Les mots clés : tourism marketing, tourism marketing policies, Dubai. 
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مقدمة  
يعد قطاع السياحة من أكثر القطاعات االقتصادية تشابكا مع القطاعات األخرى، لذا فإن 
ازدهاره ينعكس على مستويات أداء تلك القطاعات، ومن مث االقتصاد ككل، فبجانب األنشطة 
الرئيسية كالفنادق واملطاعم، فإن هناك قطاعات أخرى مرتبط به مثل قطاع النقل واالتصاالت، 

وقطاع المؤسسات المالية، وقطاع التجارة، واألنشطة الثقافية والترفيهية والصناعات اليدوية، 
وخدمات النظافة وحماية البيئة.  

 متعددة سياحية بإمكانات اليت تتميز اإلمارات يف السياحية األقاليم تعترب أحد ديب وإمارة
ومتكنت اإلمارة من تعزيز بنيتها التحتية يف  اخل...والبيئية والعالجية الرتفيهية والثقافية مابني ترتاوح

وقت قياسي، ما أسهم يف سهولة التواصل مع العامل، وبالتايل يف التوسع اهلائل يف جمايل التجارة 
 .والسياحة

 خاصة اجملاالت ويف مجيع األصعدة شىت على إليها العامل أنظار لفت يف ديب جنحت ولقد
 للفعاليات وثراًء نتيجة وازدهاراً  تطوراً  العامل مدن أكثر إحدى إىل السياحة، وحتولت قطاع يف

الزمن وعلى الرغم من أن ديب  من وجيزة فرتة خالل ونّفذهتا أطلقتها اليت الرائدة واملشاريع املميزة
تعترب وجهة سياحية حديثة نسبياً، إال أن لديها تارخياً ساحراً وتراثاً نابضاً باحلياة يقدم للزوار 

 .حملات تثري االهتمام بالثقافة العربية
وكو�ا مركزاً حملياً وإقليمياً للسياحة والتسوق، تعد إمارة ديب الوجهة املفضلة ألكثر من مثانية 

 مليون من سكان دول اخلليج، الذي يقدر 50ماليني مقيم يف اإلمارات، وعلى مقربة من 
 . ألف درهم سنوياً 132متوسط الدخل للفرد لديها أكثر من 

لذلك نسعى من خالل الورقة البحثية إىل معاجلة اإلشكالية التالية واملتمثلة يف: 
ما هي سياسات التسويق السياحي التي تتبعتها دبي؟ 

األسئلة الفرعية: 
كيف استطاعت ديب الوصول إىل التميز يف السوق السياحي يف فرتة وجيزة؟   .1

ما الذي يتم استخالصه من جتربة ديب يف القطاع السياحي من اجل النهوض بالقطاع  .2

السياحي اجلزائري؟ 

أهداف البحث: 
التعرف على املقومات السياحية اليت تتمتع هبا ديب.  .1
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تسليط الضوء على كيفية تطبيق سياسات التسويق السياحي يف اإلمارة.  .2

حماولة الوصول إىل نتائج من جتربتها من اجل اعتمادها يف سياسة التسويقي السياحي  .3

باجلزائر. 

أهمية البحث: 
تعود أمهية البحث إىل األمهية اليت أصبحت السياحة حتتلها اليوم يف اقتصاد الدول، وكذلك 

إىل املكانة اليت اكتسبتها اإلمارات العربية وديب خصوصا يف العامل، حيث يف غضون سنوات 
قامت بتحوالت جذرية وانتقالية على مجيع اجملاالت من صحراء إىل قطب استثماري، فلذلك 

نسعى إىل االستفادة من كل اخلطوات اليت اتبعتها من اجل النهوض والتقدم بالقطاع السياحي. 
:  سياسات التسويق السياحي:أوال

تتعدد السياسات التسويقية للنشاط السياحي تبعا للمجاالت الفرعية املتصلة بالتسويق، فلكي 
تتحقق األهداف التسويقية السياحية جيب ان تكون هناك سياسات واضحة املالمح حمددة 

األهداف، حيث ترتبط كل منها باألخرى أل�ا مجيعا تسري يف طريق واحد هو حتقيق النجاح 
 )1(التسويقي للعمل السياحي، وتتمثل هذه السياسات التسويقية يف:

 تقوم هذه السياسة على حمورين، األول يقوم على سياسات التخطيط التسويقي: .1

ختطيط اإلمكانيات السياحية املتاحة وتوفريها باملستوى املطلوب وبالكمية والقدر 

املالئم ويف الوقت املناسب، والثاين يقوم على التقديرات احملتملة إلمجايل عدد السائحني 

املتوقع قدومهم سنويا تبعا لكل فرتة زمنية. 

لذلك فسياسة التخطيط التسويقي ينحصر دورها يف حتقيق التوازن بني احلركة السياحية املتوقعة 
واإلمكانيات السياحية املتاحة 

 وتساهم سياسة اجلودة يف حتقيق األهداف العامة سياسة الجودة للمنتج السياحي: .2

للسياسة التسويقية السياحية من خالل تقدمي منتج سياحي على مستوى مرتفع من 

اجلودة وبالسعر املناسب، الذي حيقق رضا السائحني وإشباع خمتلف رغباهتم لتدفعهم 

اىل تكرار الزيارة يف املستقبل، وذلك من خالل التطوير املستمر للخدمات السياحية 

لكي تناسب أعداد السائحني. 
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 هتدف سياسة التنشيط السياحي بصفة عامة اىل جذب سياسة التنشيط السياحي: .3

اكرب عدد ممكن من السائحني املرتقبني من خالل التأثري عليهم وإثارة الدوافع املختلفة 

لديهم لزيارة الدولة، وتعترب هذه السياسة من اهم السياسات التسويقية اليت هتدف اىل 

حتقيق االهداف السياحية اليت تتطلب قدرا كبريا من االهتمام والعناية عند وضع هذه 

السياسة واختيار الوقت املناسب لتنفيذ الربامج اليت تشملها هذه السياسة. 

حتتل هذه السياسة امهية خاصة ضمن سياسات التسويق سياسة التسعير السياحي:  .4

السياحي نظرا الن التسعري يؤثر بصورة مباشرة يف االيرادات السياحية، كما ان له دورا 

مهما يف التأثري على حجم الطلب السياحي لعدد من االمناط السياحية بصورة عامة 

وسياحة االجازات وسياحة االجازات وسياحة الشباب والسياحة االجتماعية بصورة 

خاصة فأصبح عنصر التكلفة عنصرا حامسا يف اختاذ القرار السياحي. 

ثانيا: التعريف بدبي 
قبل التطرق اىل التعريف بديب سنطرق اوال اىل تقدمي نبذة خمتصرة عن االمارات العربية املتحدة 

 اليت تعترب ديب إحداها.
 ديسمرب 02 هي احتاد دستوري تأسس رمسيا يف نبذة عن اإلمارات العربية المتحدة: .1

، وتقع على طول احلافة 2 كلم 83.600، حتتل اإلمارات مساحة تقدر ب 1971

الشرقية اجلنوبية من شبه اجلزيرة العربية، الدول اجملاورة هلا هي قطر من الغرب، اململكة 

العربية السعودية من اجلنوب والغرب، وعمان من الشرق والشمال، اغلب مساحتها 

 )2 (عبارة عن صحراء.

تتكون االمارات املتحدة العربية من سبع اماراة وهي: ابوظيب(العاصمة)، ديب، الشارقة، 
هجمان، ام القيوين، راس اخليمة، الفجرية. تعترب ابوظيب اكرب إمارة، تأيت ديب بعدها وتعترب 

العاصمة االقتصادية، عملتها الدرهم، وتشكلت حكومة دولة االمارات من قبل اجمللس 
األعلى، وهو أعلى سلطة احتادية يف البالد، الرئيس هو الشيخ خليفة بن زايد آل �يان، وهو 
أيضا حاكم ابوظيب، و الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم هو نائب رئيس الدولة رئيس جملس 

  )3 (الوزراء وحاكم ديب.
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 خريطة االمارات العربية املتحدة ):01الشكل رقم(

 
Source : http://i247.photobucket.com/  

 وهي متثل 2 كلم3.986: حتتل إمارة ديب مساحة تقدر بدبي الموقع والمساحة .2

 2011% من املساحة اإلمجالية لإلمارات العربية املتحدة، بلغ عدد سكا�ا لسنة 5

 ألف، وتتميز مبجتمعها الذكوري، 2.003.2حسب الكتاب اإلحصائي السنوي 

وهي تعترب العاصمة التجارية لإلمارة، ويقسمها اخلور إىل قسمني اجلزء اجلنويب ويسمى 

بر ديب وهو اجلزء االداري والرمسي للمباين واملكاتب احلكومية، وأما اجلزء الشمايل فامسه 

الديرة وهي مركز النشاطات التجارية، ومراكز التسوق، واألسواق التقليدية، وهذا اخلور 

ميثل املركز الرئيسي للمقصد الرتاثي، وذلك ملوقعها االسرتاتيجي الذي يتوسط ثالث 

 )4 (وجهات مائية تارخيية، الشندغة، الراس ومناطق البستكية.

 يعود تاريخ الحضارة في هذه املنطقة من اخلليج العريب إلى أربعة آالف دبي تاريخ: .3

سنة مضت، حيث قامت جمموعات صغرية من السكان باستيطان سواحل اخلليج 

العريب، واختذوا من الصيد مهنة، ويرجع هلم الفضل في تأسيس مدينة ديب، ولقد 

اكتشف العلماء خالل الـسنوات القليلـة املاضية مئات التحف االثرية التـي تشري إلـى 

وجود حضارات يعود تارخيها إلى األلف الثالث قبل امليالد، أما ديب احلديثة فريجع 

م، حيث كانت قرية صغرية في رأس الشندغة، وهـي 1833تارخيها احلديث إلى عام 
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عبارة عن امتداد رملي في البحر عند مدخل خور ديب،استقر فيه فرع من قبيلة بين 

ياس وأقاموا جتمعا سكانيا صغريا حيث عملـوا فـي جتارة اللؤلـؤ والغوص فضالً عن 

نشاطات جتارية متنوعة بقيادة عائلة آل مكتوم التي استلمت السلطة انذاك وال تزال 

 .)5(حتكم االمارة إلى اليوم

 املواقع السياحية اليت تتميز هبا ديب عديدة وهلا تاريخ اصيل ولذلك دبي السياحية: .4

  )6(خنتصر بذكر امهها: 

 اخلور، البستكية، بيت الشيخ سعيد، مسجد اجلمريا ، املسجد المواقع االثرية: .أ

الشيف،  الكبري، برج �ار، بيت الوكيل، السوق، املتحف: حصن الفهيدي، جملس أم

ياس، قرية البوم السياحية،  قريتا الرتاث و الغوص، مركز ديب التجاري العاملي، ساحة بين

 اجلولف ديب، ميادين حديقة احليوانات يف

 من شواطئ البحر إىل قمم اجلبال، تتميز ديب بأ�ا أرض التنوع الطبيعي الطبيعة: .ب

واجلمال. حتتوي الصحراء اليت حتتل معظم أراضي اإلمارة البالغة مساحتها 

 على سفوح وكثبان رملية عالية وجبال مرتفعة وبني هذه وتلك هنالك 2كلم4000

مكونات ال �ائية من الرمل واحلجر واخلضرة، كما توجد أشكال متنوعة من احلياة الربية 

النباتية واحليوانية علي الرغم من أن الكثري منها مومسي، كما توجد على أطراف جبال 

حجر حدائق من النخيل املروية اليت تغرد علي قممها أنواع كثرية من الطيور. كما 

قامت بأعمال جادة حلفظ قنوات الري حسب النظام القدمي عن طريق األفالج. 

وبالقرب منها توجد الوديان اليت جتري مياهها املنحدرة من قمم اجلبال على مدار 

السنة. وهذه الوديان يقطنها الكثريون كما يقوم بزيارهتا املستكشفون الذين يسعون 

 .للتعرف على طبيعة املنطقة

  ختتلف أنواع السياحة اليت تتميز  وتتمتع هبا ديب اذ نذكر منها:أنواع السياحة بدبي: .ج

)7( 
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 إدارة متخصصة يف السياحة البحرية، 1997 أسست الدائرة عام السياحة البحرية: •
وتعترب ديب موطن إحدى أفضل حمطات سفن الركاب السياحية. وقد حازت تلك احملطة 
العاملية املستوى إشادات عاملية، حيث فازت جبائزة أفضل حمطة سفن ركاب سياحية يف 

 .معرض ميامي األمريكي
 مكتب ديب للمؤمترات، وأوكلت إليه 2002 أسست الدائرة عام :سياحة األعمال •

إدارة املناقصات الدولية اخلاصة باستقطاب الفعاليات الكربى إىل ديب بالنيابة عن 
 .اإلمارة

 تعرف ديب ب "عاصمة الشرق األوسط للرياضة"، إذ إن مناخها :السياحة الرياضية •

ومنشآهتا الرياضية عاملية املستوى جتعل منها املكان األمثل الستضافة البطوالت الرياضية 

 الدولية واإلقليمية واحمللية.

تويل الدائرة اهتماما كبرياً بالبيئة وتبذل قصارى جهودها للحد من  :السياحة البيئية •
األضرار اليت تتعرض هلا اإلمارة وتعي نسبة النمو املطَرد للسياحة البيئية اليت تبلغ حنو 

 .% للقطاع السياحي إمجاالً 7% مقارنة مع 20
 تعترب مدينة ديب الطبية اليت أقيمت لتوفري رعاية صحية عالية اجلودة :السياحة العالجية •

ولتكون مركزاً متكامًال للعيادات ومراكز التعايف والتعليم والبحوث الطبية يف إطار هيكل 

 .إداري متطور، أكرب املراكز الطبية الدولية الواقعة بني أوروبا وجنوب شرق آسيا

 عاملياً  رائدة وجهة إىل التحول مشارف على  ديب:الخاصة االحتياجات ذوي سياحة •

 على تطبيقها أمكن اليت املبادرات من العديد طرحها عرب وذلك الشرحية السياحية، هلذه

 التجاري والتسويق السياحة دائرة بني الفعالة والشراكة تنامي الوعي بفضل الواقع أرض

يف اإلمارة.   واخلاص العام القطاع ومؤسسات ديب يف

  من االحداث اليت تتصدر هذه السياحة املهرجانات، ونتيجة ألمهية سياحة العائالت: •

املهرجانات يف صناعة السياحة باإلمارة انشئت هلا هيئة خمتصة هبا مسيت مبؤسسة ديب 
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للمهرجانات والتجزئة أو ما كان يعرف سابقاً مبكتب مهرجان ديب للتسوق اليت تعمل 

حالياً حتت مظلة دائرة السياحة والتسويق التجاري. 

: إن السائح يف ديب ال يستطيع ان يشعر بامللل وسوف جيد توزيع أنشطة السياح بدبي .د

غايته هناك حيث انقسمت االنشطة اليت يقوم هبا زوار ديب من تسوق اىل جتوال اىل 

 ترفيه و اشياء اخرى والشكل املوايل يوضح ذلك:
 2006.2007توزيع أنشطة السياح بديب ): 02الشكل رقم (

Source: government of Dubai department of tourism and commerce 
marketing, international overnight visitor market 2006/07, p03. 
من خالل الشكل نالحظ ان احلجم االكرب لألنشطة اليت يقوم هبا السائح يف ديب هي قضاء 

%، كذلك 21%، يليه زيارة األهل واألصدقاء بنسبة 27العطل العادية يف املرتبة األوىل بنسبة 
% إىل 3 %، أما باقي األنشطة فقد تقاربت نسبها من 16احتل التسوق نسبة معتربة قدرت ب 

 حبرية...اخل  أو جوية إما سياحة إىل ترفيهية أحداث  % من4
 ثالثا: التطور الزمني للسياحة بدبي

 متعددة سياحية بإمكانات اليت تتميز اإلمارات يف السياحية األقاليم تعترب أحد ديب إن إمارة
ومتكنت اإلمارة من تعزيز بنيتها التحتية يف  اخل...والبيئية والعالجية الرتفيهية والثقافية مابني ترتاوح

وقت قياسي، ما أسهم يف سهولة التواصل مع العامل، وبالتايل يف التوسع اهلائل يف جمايل التجارة 
 .والسياحة

27%
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 يف خاصة اجملاالت ويف مجيع األصعدة شىت على إليها العامل أنظار لفت يف ديب جنحت ولقد
 املميزة للفعاليات وثراًء نتيجة وازدهاراً  تطوراً  العامل مدن أكثر إحدى إىل وحتوَّلت السياحة،ً  قطاع

الزمن وعلى الرغم من أن ديب تعترب  من وجيزة فرتة خالل ونّفذهتا أطلقتها اليت الرائدة واملشاريع
وجهة سياحية حديثة نسبياً، إال أن لديها تارخياً ساحراً وتراثاً نابضاً باحلياة يقدم للزوار حملات تثري 

 .االهتمام بالثقافة العربية
وكو�ا مركزاً حملياً وإقليمياً للسياحة والتسوق، تعد إمارة ديب الوجهة املفضلة ألكثر من مثانية 

 مليون من سكان دول اخلليج، الذي يقدر 50ماليني مقيم يف اإلمارات، وعلى مقربة من 
 . ألف درهم سنوياً 132متوسط الدخل للفرد لديها أكثر من 

 مليون سائح بنسبة زيادة 5.5 ما يزيد على 2013استقطبت ديب خالل النصف األول من عام 
% مقارنًة بالسنوات السابقة، ومن املتوقع أن تزيد التدفقات السياحية إىل اإلمارة 11.1قدرها 

 مليون سائح حبلول العقد املقبل ويتضاعف املسامهة السنوية للقطاع السياحي يف 20لتصل إىل 
االقتصاد احمللي لديب إىل ثالثة أضعاف، ويبني الشكل أدناه تطور السياحة مبنطقة ديب. 

التطور الزمين للسياحة بديب ):  03الشكل رقم(

 
Source : Aldi Haryopratomo et autres, the dubai tourism cluster from the 
desert to the dream, Microeconomics of Competitiveness, UAE, 2011, p19 
إن البعض يعتقد أن السياحة بديب حديثة العهد حيث مل يكن هناك أي وجود للفنادق فقد كان 

خيار املبيت يلزم وجود أقارب آو زمالء هبا، لكن يف العهديني التاليني بدأت ديب تطور مرافقها 
، وبدافع اكتشاف النفط 1959األساسية من خالل إنشاء مطار ديب الدويل الذي افتتح سنة 

  بدأ عدد من الفنادق الصغرية يفتح خلدمة احتياجات اقتصاد ديب املتنامي.1966سنة 
 بداية إنشاء املؤسسات الرئيسية اليت جاءت لقيادة تنمية السياحة يف 1980وشهد منتصف 
 أسست احلكومة شركة طريان اإلمارات، وذلك باستخدام مطار ديب 1985ديب، أما يف عام 

، مت إنشاء جملس سياحة ديب.الذي يعرف حاليا بدائرة السياحة 1989كمركز رئيسي، ويف عام 
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 فقد شهدت ديب ترقية عاملية فلم تبق جمرد مركز جتاري بل 1997والتسويق التجاري، أما سنة 
أصبحت وجهة ومالذ للراحة، حيث تأسست جمموعة مجريا كشركة إلدارة الفنادق، وتتمتع الشركة 

 قدر عدد السائحني 2000اليوم مبجموعة من الفنادق الراقية يف مجيع أحناء العامل. وحبلول عام 
 مليون سائح، فبحلول هذه األلفية بدأت السياحة بالتنامي بوترية 3,4القادمني إىل ديب ب 

 وصل 2007 جنوم بالعامل، سنة 7أسرع،  وذلك بعد افتتاح برج العرب الذي كان أول فندق ذو 
% سنة 66,8% ولكن اخنفض هذا الرقم إىل 82,2العرض على الفنادق إىل زيادة قدرها 

2009.) 8( 
ثالثا: السياسات السياحية بدبي 

وسنورد  ان  سياحة ديب تعتمد على العديد من السياسات التسويقية ولكل سياسة خصائصها
 تلك السياسات واخلصائص كالتايل:

سياسة جودة المنتوج وسياسة التسعير السياحي   .1

كما مت الذكر سابقا فسياسة اجلودة للمنتج السياحي تتمثل يف تقدمي منتوج عايل اجلودة بسعر 
مناسب للطلب السياحي. 

من خالل التطوير املستمر للخدمات السياحية لكي تناسب اعداد السائحني، وفيما يلي سنقوم 
بعرض الطاقة اإليوائية لديب من فنادق اىل شقق فندقية، وكذلك اعداد السائحني اليت تتوافد على 

) 9(هذه الفنادق وتفضيالهتم هلا، وذلك حسب اإلحصائيات الصادرة من مركز ديب لإلحصاء
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الطاقة اإليوائية:  .أ
 2012 عدد الفنادق و شقق الفنادق خالل سنة ):01الجدول رقم(

المجموع الربع الخامس الربع الثالث  الربع الثاني الربع االول  
الفنادق 

  399  399  395  392 384عدد الفنادق 

  57,345  57,345  55,048  54,221 53,467عدد الغرف 

  7,823,117  2,100,433  1,740,069  1,951,491  2,031,124عدد النزالء 

الشقق الفندقية 

عدد مباني 
الشقق الفندقية 

193 195 193 200 200 

 23,069 23,069 21,736 21,787 21,704عدد الشقق 

 2,134,044 625,058 464,378 479,030 565,578عدد النزالء 

Source : Dubai statistic centre, Dubai in figure, government of Dubai, 
2012, p06. 
من خالل اجلدول نالحظ ان عدد الفنادق بديب قد سجل ارتفاع ملحوظ خالل سنة واحدة فقد 

 غرفة، وميكن القول ا�ا زيادة 3878 فندق، وزيادة يف الغرف قدرت ب 15قدرت الزيادة ب 
 هائلة تسجل يف فرتة قصرية.

 مباين 7اما فيما خيص مباين الشقق الفندقية فقط سجلت هي االخرى زيادة حمتشمة قدرت ب 
 شقة فندقية. 1282فندقية ما يعادل 

 وتزايد الفنادق والشقق الفندقية ترافق معه تزايد النزالء وباعداد هائلة، لكن تفضيالت السياح 
فقد اجتهت حنو اختيار الفنادق على حساب الشقق الفندقية، قد يعود هذا إىل املدة اليت يقضيها 

السائح بديب ال تشرتط اقامته بشقة بل تكون لفرتة قصرية لذلك بفضلها يف فندق احسن. 
 
 
 
 

ايرادات الطاقة االيوائية:  .ب
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     ايرادات الفنادق والشقق الفندقية                      ):02                                  الجدول رقم (
         الوحدة: الف درهم   

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 المؤسسة

 16,031,996 13,666,731 11,284,305 10,566,320 13,241,480 11,696,765 فنادق

 2,787,261 2,298,280 1,988,025 1,895,697 2,027,065 1,565,982 شقق فندقية

 18,819,257 15,965,011 13,272,330 12,462,017 15,268,545 13,262,747 المجموع

% 17.9% 20.3% 6.5% 18.4- % 15.1-  نسبة التغير

Source : Dubai statistic centre, Dubai in figure, Dubai Hotels & Hotel 
Apartments Revenue, government of Dubai. 

، 2012 إىل غاية 2007اجلدول اعاله يعرض ايرادات فنادق والشقق الفندقية لديب منذ سنة 
 وبسبب األزمة االقتصادية العاملية 2009فنالحظ أ�ا تتأرجح بني الزيادة والنقصان، أما يف سنة 

%، وأعلى نسبة لإليرادات سجلتها سنة 18,4سجلت اخنفاضا كبريا ما خلف خسائر بنسبة 
، وهذا دليل على أن ديب استطاعت إنعاش قطاعها رغم األزمة اليت مرت هبا، وهذا يدل 2011

إن ديب قد جنحت يف اعتماد سياسة التسعري السياحي نظرا الن التسعري يؤثر بصورة مباشرة يف 
اإليرادات السياحية، كما أن له دورا مهما يف التأثري على حجم الطلب السياحي. 

تفضيالت االقامة:  .ج
 تفضيالت اختيار اإلقامة ):04الشكل رقم (

 

32%

16%13%
11%

4%
3% 14%

4% 3% نجوم 5فنادق ذات 

نجوم 4فنادق ذات 

نجوم 3فنادق ذات 

فنادق ذات نجمتان

فنادق ذات نجمة واحدة

اخرى

االقامة عند االقارب واالصدقاء

الشقق الفندقیة 
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Source: government of Dubai department of tourism and commerce 
marketing, international overnight visitor market 2006/07, p03. 

 5من الشكل أعاله نالحظ أن الطلب السياحي خيتلف ولكن أعلى نسبة سجلت للفنادق ذات 
%، وتستخدم هذه الفئة من رجال االعمال وكذلك الستضافة املعارض وامللتقيات، 32جنوم ب 

عموما الفنادق مبختلف تصنيفاهتا تعرف طلبا على خدماهتا فيما اخذت االقامة عند االقارب 
% وقد يرجع ذلك اىل عدم القدرة على حتمل تكاليف االقامة يف 14واألصدقاء ما نسبته 

الفندق. 
وهذا يدفعنا اىل  القول ان اخلدمات السياحية بفنادق ديب تقدم للسائح او املستهلك ما يشبع 

حاجته وما يدفعه اىل تكرار الزيارة مرة اخرى والدليل على ذلك زيادة ايرادات الفنادق عرب 
السنوات املاضية، كما متنحه االختيار بني ما يتناسب ومستواه املعيشي، وتكون بذلك قد 

 مارست سياسة اجلودة يف اخلدمة او املنتج بالسعر املناسب.
 سياسة التنشيط السياحي (إقامة المهرجانات واألحداث): .2

 تعد الفعاليات واملهرجانات اليت تقام على مدار العام جزًءا أساسًيا من سياسة التسويق 
حلكومة ديب، ويعطي تنوع هذه الفعاليات طابًعا خاًصا ملا تقدمه اإلمارة، لتشكل  السياحي

بذلك نوًعا من التكامل الذي يليب كافة متطلبات السّياح ويغين جتربتهم السياحية يف الدولة، 
على مدار العام تقام العديد من الفعاليات الرئيسة يف الدولة حيث تسهم يف استقطاب 

 ، ونذكر منها:السياح
مهرجان دبي للتسوق:   .أ

 ليضع اللبنة األوىل لصناعة املهرجانات 1996جاء إطالق حدث مهرجان ديب للتسّوق يف العام 
املتمّيزة يف املنطقة، وليكون منوذجا فريدا للمهرجانات العاملية، إىل جانب مسامهته يف ترسيخ 

املكانة املتفّردة لديب كوجهة تسّوق رائدة على مستوى العامل، وليكون داعما قويّا القتصاد اإلمارة 
يف ظل جاذبيته وقدرته على استقطاب أعداد متزايدة من الزّوار والسّياح سواء من داخل الدولة أو 

من خارجها كل عام. 
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 املؤشرات الرئيسية عن مهرجان ديب للتسوق ):03الجدول رقم (
 2011البيان 

 32ايام المهرجان 
 3980اجمالي عدد الزوار (باأللف) 

 124375المتوسط اليومي للزوار 
 15100اجمالي االنفاق (مليون درهم) 

 427المتوسط اليومي لإلنفاق (مليون درهم) 
Source: statistical yearbook, emirate of Dubai, main indicators of 
Dubai shopping festival, 2011, p276. 

 االف زائر 4000من املؤشرات اليت يعرضها اجلدول اعاله نالحظ ان املهرجان استقطب حوايل 
 مليون درهم، أي خالل شهر 15.100 يوم وقدرت عائدات املهرجان ب 32يف فرتة تقدر ب 

واحد حققت ديب عائدات قد ال تستطيع بعض الدول أن حتققها على مدار السنة، وهذا يدل 
على أ�ا متارس وتتبع سياسات تنشيط فعالة وناجحة يف نفس الوقت. 

مفاجآت صيف دبي:   .ب

ساهم هذا احلدث يف تغيري مفهوم الصيف يف ديب، ووضع اإلمارة على خارطة الوجهات العاملية 
، استطاعت 1998للعطالت الصيفية، حيث انطلقت الدورة األوىل ملفاجآت صيف ديب يف عام 

مفاجآت صيف ديب أن ترسخ من مكانة ديب كوجهة رائدة لقضاء إجازة صيفية تتكامل فيها 
العروض الرتوجيية باجلوائز والفعاليات الرتفيهية اليت تناسب مجيع أفراد العائلة، كما استطاعت أن 

 .تستقطب ماليني الزوار سنوياً وتضخ يف اقتصاد اإلمارة مليارات الدراهم
 املؤشرات الرئيسية عن مفاجآت صيف ديب ):04الجدول رقم (

عدد البيان  
االيام 

إجمالي عدد 
الزوار (باأللف) 

المعدل اليومي 
للزوار 

إجمالي 
اإلنفاق 

(مليون درهم) 

متوسط اإلنفاق 
اليومي (مليون 

درهم) 
2011 40 3952 98800 8828 221 

Source: Department of Economic Development 
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 2014- سبتمبر 02 المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية                                              العدد:

فمن خالل اجلدول نالحظ أن مهرجان مفاجآت صيف ديب قد حقق عدد هائال من الزوار قدر 
 يوما فقط، وهذا العدد من الزوار قام 40  وذلك خالل 2011 زائر سنة ألف 3.952ب 

  مليون درهم وكما قلنا مسبقا هذا يقوم بضخ الدراهم يف اقتصاد اإلمارة.8.828بإنفاق 
: 2020معرض اكسبو  .ج

 يف ديب حتت شعار "تواصل 2020تقدمت االمارات بطلب استضافة معرض اكسبو الدويل 
 حيث تقام معارض اكسبو الدولية  كل مخس سنوات وتستمر لفرتة "العقول وصنع املستقبل

 أشهر حيث تستقطب ماليني الزوار، على مدى تاريخ تنظيم معارض اكسبو الدولية  6أقصاها 
 .مل يتم استضافتها من قبل يف منطقة الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا

وديب تتمتع بتاريخ حافل يف جمال التواصل واألفكار الرائدة اجلديدة، وهو ما ستكرسه من خالل 

% منهم من خارج 70 مليون زائر يتوافد 25املعرض، والذي تشري التوقعات إىل استقطابه حنو 

 ."الدولة، مما جيعله احلدث األكثر عامليًة يف تاريخ معارض "إكسبو

ويشكل املعرض منصة استثنائية تتيح للمجتمع العاملي التعاون معاً الكتشاف احللول املبتكرة 

 :)10(والرائدة للمواضيع الفرعية الثالثة اليت مت حتديدها كعوامل رئيسة للتنمية العاملية

يف عامل اليوم الذي تتسارع فيه خطى النمو، االستدامة مصادر ذكية للطاقة والمياه:  •

تتزايد أمهية االبتكارات املميزة يف جمال إنتاج وتزويد واستهالك مصادر الطاقة واملياه 

 وتتلخص األهداف الرئيسية للدول املتقدمة والنامية يف حتسني فرص احلصول .النظيفة

على هذه املصادر الطبيعية الثمينة عرب اتباع أساليب الرتشيد املسؤولة واإلدارة السليمة 

 .والفاعلة، فضًال عن اعتماد ثقافة االستدامة

تعترب أنظمة النقل واخلدمات أنظمة جديدة للنقل والخدمات اللوجستية:  التنقل •

اللوجستية املتطورة شريان احلياة الذي يربط الناس والسلع واخلدمات يف مجيع أحناء 

العامل؛ وهي تتمتع بتأثري كبري على مدننا، وأمناط سفرنا، وأساليب شحن السلع، ومدى 

 .فعالية إيصال املساعدات اإلنسانية
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 2014- سبتمبر 02 المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية                                              العدد:

ويف الوقت الذي تواصل فيه األسواق العاملية مسرية منوها وتفاعلها، تبدو احلاجة ملحة 

 .إىل مصادر جديدة لالبتكار بغية إجياد حلول أكثر تكامالً 

يف أعقاب األزمة املالية العاملية ومع الفرص سبل جديدة لتحقيق النمو االقتصادي:  •

انضمام املزيد من الدول الناشئة إىل االقتصاد العاملي، تبدو احلاجة ملحًة إىل مناذج 

 سيشكل معرض .عاملية جديدة لتحقيق التنمية االقتصادية املستدامة واالستقرار املايل

" يف ديب منصة مميزة لتكريس مناذج جديدة لتدفق املقدرات 2020"إكسبو الدويل 

 .املالية والفكرية الكفيلة بتعزيز روح ريادة األعمال واالبتكار

وسيتم الرتكيز على اكتشاف سبل الرتابط وحتديد الشراكات احملتملة مما يؤدي يف �اية املطاف اىل 
 .االبتكارات اجلديدة إنتاج إرث من

سياسة التخطيط التسويقي ينحصر دورها يف حتقيق سياسة التخطيط السياحي:  .3

التوازن بني احلركة السياحية املتوقعة واإلمكانيات السياحية املتاحة، يتم التنبؤ هبا من 

ونالحظ ذلك عرب  خالل اعداد خمططات واسرتاتيجيات تتوافق مع االمكانيات و

 خمطط ديب السياحي.

تعد السياحة والسفر احملور الرئيسي خلطة ديب لسنة : 2015مخطط دبي السياحي لسنة 
 العتبارها واحدة من االعمدة االساسية الستة يف اقتصاد ديب، وهي صناعة سريعة 2015

النمو، وتنص اخلطة بوضوح على ان النمو املستدام لن يكون ممكنا ما مل يتم معاجلة العوامل 
األفقية املساعدة بشكل متواز، وهذه العوامل املباشرة مثل رأس املال البشري، االبتكار، 
تكلفة ممارسة األعمال التجارية،  نوعية احلياة، السياسية االقتصادية، القوانني واللوائح، 

ودائرة السياحة بديب تلعب دورها هاما يف تطوير وبناء كل من هذه العوامل املساعدة املتعلقة 
 )11 (بصناعة السياحة والسفر:

 كجزء من رؤيتها ورسالتها ومتاشيا مع إسرتاتيجية ديب عام رأس المال البشري: •

، أنشأت الدائرة حلول التدريب مركز التميز لتطوير املوارد البشرية ذات املستوى 2015

العاملي يف مجيع مستويات صناعة السفر والسياحة يف اإلمارات، من الربامج التدريبية 
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للمرشدين السياحيني اىل إصدار الشهادات للمدراء العامني، واملوظفني، الدائرة لديها 

برامج حصرية جلند وتدريب مواطين دولة اإلمارات يف صناعة السفر والسياحة. 

 الدائرة هي السلطة الرئيسية للتخطيط واإلشراف على تطوير قطاع االطار المؤسساتي: •

السياحة، وهي مسؤولة عن تصنيف الفنادق والشقق الفندقية ودور الضيافة يف اإلمارة، 

هذا لضمان املعايري الدولية ومستويات عالية من رضا العمالء، باإلضافة إىل ذلك، توفر 

الدائرة تعليمات فيما خيص سياحة ذوي االحتياجات اخلاصة والسياحة اخلضراء 

 وغريها.

 الدائرة هي املسؤولة عن املهام اإلدارية املتعلقة بإصدار الرتاخيص القوانين واللوائح: •

السياحية واملتابعة مع إجراءات الرتخيص تضم موافقات مبدئية، التجديد والتعديل 

واإللغاء. كما أ�ا مسؤولة عن املهام اإلدارية املتعلقة بإصدار تصاريح دائمة للنشاط 

السياحي / مؤقتة، املتابعة والتفتيش على مثل هذه األنشطة لضمان امتثاهلا للقوانني 

واللوائح املنفذة يف ديب. 

: الدائرة تقوم بتوظيف تكنولوجيا متطورة للغاية وجمموعة من اخلدمات اإلنتاجية •

اإللكرتونية إلدارة األعمال، والرد على الزبائن والبائعني. 

 الدائرة تسعى جاهدة باستمرار على االبتكار من بوابة السياحة اجلديدة االبتكار: •

www.definitelydubai.com لتقدمي دورات تدريبية للصناعة بالتعاون مع 

املهنيني، وتقوم باحلمالت الرتوجيية يف الداخل واخلارج للرتويج للسياحة يف ديب، 

 والصناعة والتجارة.

نتائج الدراسة: 
إن ديب متضي قدما لتصبح مدينة الفعاليات األكثر جناحا يف العامل، وهذه الفعاليات تعترب 

من حمفزات النمو والنهوض بالقطاع السياحي، إن جناح ديب يف الوصول إىل السوق السياحية 
العاملية مل يكن حمض الصدفة، بل كان نتيجة جهود وعمل متكامل من مجيع األطراف، ومن بني 

األسباب اليت كانت خلف ذلك النجاح نسرد القليل يف النتائج اليت توصل إليها البحث. 
 من بني النتائج اليت توصلنا إليها نورد ما يلي:
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رسخت ديب لنفسها خالل السنوات العشر األخرية مكانة فريدة ومتقدمة كمركز  •

إقليمي لألعمال التجارية وأصبحت وجهة سياحية بامتياز وذلك بفضل جناحها يف 

التسويق السياحي. 

يعتمد التسويق السياحي الناجح يف ديب على جمموعة من السياسات التسويقية اليت  •

توجه العمل التخطيطي الذي يتعلق بتسويق املنتج السياحي وتنشيطه يف األسواق 

العاملية، من خالل إثارة دوافع السائحني لزيارة املقصد السياحي وإلشباع هذه الدوافع 

 والرغبات وأهدافهم السياحية.

كما تساهم سياسة اجلودة يف حتقيق األهداف العامة للسياسة التسويقية للمنتج  •

السياحي واالهتمام بوضع سياسة سعرية مناسبة له يتحدد بناءا عليها اجتاهات قرار 

املستهلك السياحي، حيث هتدف هذه السياسات إىل تعظيم العائدات الناجتة عن 

السياحة وتقليل اخلسائر املرتتبة على التقلبات املومسية للسياحة واألزمات املختلفة اليت 

 تواجهها.

تعد الفعاليات واملهرجانات اليت تقام على مدار العام جزًءا أساسًيا من إسرتاتيجية  •

إلمارة ديب ، ويعطي تنوع هذه الفعاليات طابًعا خاًصا لإلمارة،  التسويق السياحي

لتشكل بذلك نوًعا من التكامل الذي يليب كافة متطلبات السّياح ويغين جتربتهم 

 السياحية يف الدولة.

:  توصيات
ديب مل تصل إىل هذه املرحلة من االنتعاش االقتصادي إال من خالل فتح األبواب  •

للمستثمرين األجانب ومنحهم امتيازات من اجل االستثمار لديها، لذلك على اجلزائر 

إن تبدأ من هذه النقطة، فصحيح أن اجلزائر منحت مشاريع لشركات أجنبية لكن مل 

متنح املستثمر أي امتيازات جتعل املستثمرين يقومون بصب أمواهلم يف هذا البلد بدل 

بالد أخرى. 
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التوجه إىل الرتكيز على األحداث السياحية اليت تقام باجلزائر من اجل تنشيط السياحة  •

يف اجلزائر وجذب السياح واملستثمرين 

تقدمي خدمات ذات جودة عالية تتناسب مع أسعار الفنادق اجلزائرية، وإنشاء فنادق  •

 مبختلف التصنيفات وعدم الرتكيز على تصنيف دون األخر.

تكامل اجلهود فعمل الدولة لوحدها لن يغري من الواقع شيء، بل على اخلواص عموما  •

والشعب خصوصا مساندة تلك اجلهود من خالل طريقة التعامل مع السياح األجانب، 

واحملافظة على املرافق واملنشات السياحية. 
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الدول   نماذج بيانات البانل  في تقدير دالة النمو االقتصادي في خداماست
. العربية

 جامعة المدية-  رتيعة محمد                                                    د.
 -------------------------

         الملخص: 
 تتصف نتائج على احلصول أجل من متطورة أساليب على والبحوث الدراسات من العديد تعتمد

 النماذج بناء يف الكبري األثر به املرتبطة وفروعه اإلحصاء لعلم كان وقد العاليتني، والدقة بالفعالية
 .سليمة قرارات إىل وصوال خالهلا من البيانات وحتليل اإلحصائية والقياسية املناسبة 

مت استخدام بيانات البانل يف تقدير دالة النمو االقتصادي. وذلك بتقدمي وتوضيح كيفية ولقد 
االختيار والتوفيق بني  النماذج الثالثة، منوذج االحندار التجميعي ومنوذج التأثريات الثابتة ومنوذج التأثريات 

ومت االعتماد  يف ذلك على معيار معامل التحديد واختيار فيشر وداربن واتسون يف اختيار  العشوائية.
أفضل منوذج جزئي من النموذج العام من خالل دراسة ستة متغريات تفسريية تؤثر يف النمو االقتصادي، 

 .2010 إىل 1980حيث مشلت الدراسة عشر دول عربية وللفرتة 
حمددات  العشوائية، التأثريات منوذج الثابتة، التأثريات منوذج التجميعي، االحندار منوذج :الدالة الكلمات

 النمو االقتصادي.
Abstract 
      Many studies and research relies on sophisticated methods in order to 
get results is characterized by effective and precision, was science of the 
statistics and the associated branches significant impact on the construction 
of appropriate statistical models and standard analysis of data from which to 
reach sound decisions. 
 

       I have been using panel data to estimate the economic growth function. 
And providing and illustrate how the selection and conciliation between the 
three models, Pooled Régression Model(PME) and the Fixed Effects 
Model(FEM) and Random Effects Model(REM). It was at that rely on the 
standard coefficient of determination and selection of Fisher and Durben 
Watson in choosing the best model of a partial model year through the study 
of six explanatory variables affecting economic growth, where the study ten 
Arab countries for the period 1980 to 2010 included. 
Key words: Pooled Régression Model, the fixed effects model, random 
effects model, the determinants of economic growth. 

152 



 
استخدام نماذج بيانات البانل في تقدير دالة النمو االقتصادي في الدول العربية           د.رتيعة محمد            

    

 

 2014- سبتمبر 02 المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية                                              العدد:

   تمهيد :

لقد اكتسبت مناذج البانل يف اآلونة األخرية اهتماماً كبرياً خصوصاً يف الدراسات 
االقتصادية، نظراً أل�ا تأخذ يف االعتبار أثر تغري الزمن وأثر تغري االختالف بني الوحدات 

املقطعية، على حد سواء، الكامن يف بيانات عينة الدراسة. ويتفوق حتليل البانل على حتليل 
البيانات الزمنية مبفردها أو البيانات املقطعية مبفردها نظرا أل�ا تتضمن حمتوى معلومايت، أكثر من 
تلك اليت يف املقطعية أو الزمنية، وبالتايل إمكانية احلصول على تقديرات ذات ثقة أعلى، كما أن 
مشكلة االرتباط املشرتك بني املتغريات تكون أقل حدة من بيانات السالسل الزمنية، وهي  تتميز 
بعدد أكرب من درجات احلرية وكذلك بكفاءة أفضل. وتتمثل بيانات البانل هلذه الدراسة يف دمج 

  .بيانات عينة مأخوذة من الدول العربية
اليت تعترب ضمن املناطق اليت تتسم بالعالقة غري املتوازنة بني النمو االقتصادي والتنمية. فرغم حتقيق 

معدالت منو موجبة خالل العقود املاضية، إال أن معظم البلدان مازالت تواجه حتديات كبرية يف 
يعترب، العامل األساسي واملعتمد عليه رمسيا يف قياس تقدم األمم جمال النمو االقتصادي،  الذي 

 النمو إىل عاملني أساسيني مها العمل ورأس حمدداتواجملتمعات، وترجع الدراسات الكالسيكية 
املال، إال أن ظهور نظرية النمو الداخلي أعاد طرح العديد من التساؤالت حول أمهية عوامل 

وغريها من العوامل،  أخرى يف تفسري ظاهرة النمو االقتصادي، كاإلنفاق العام واالنفتاح التجاري
ويوجد اختالف كبري بني االقتصاديني حول األمهية النسبية هلذه العوامل أو حىت حول طبيعة أثرها 

 على النمو االقتصادي.
بدراسة  اهتم من فمنهم الطولية البيانات مناذج دراسة يف الباحثني  من العديد وذهب

:  رياضيا بيانات البانل مناذج خصائص
 (Bramati & Croux, 2007), (Lee & Yu, 2010), (Sun, 2010), (Baltagi 

et al, 2010)  
دراساهتم االقتصادية، وخاصة املتعلقة بدالة النمو االقتصادي    يف النماذج هذه بتطبيق اهتم من ومنهم

 (Robert J Barro .X. Sala .I. Martin,1996), (Robert Solow, 2000), (Kai & 
Qin, 2011)      

 اإلجابة عن اإلشكالية التالية:  هذا البحث يهدف إىلو
ما هو نموذج البانل المالئم لتقدير دالة النمو االقتصادي في المدى البعيد؟ 
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وتتفرع عن هذه اإلشكالية  الفرضيتني  التاليتني: 
 النموذج املالئم لبيانات الدراسة هو منوذج األثر الثابت. -1
 االستثمار والعمالة عنصرين أساسيني يف دالة النمو االقتصادي للدول العربية. -2

 بني االختيار وكيفية الطولية البيانات منوذج مفهوم تقدمي إىل البحث هذا سعى ولقد
 اختيار أفضل منوذج جزئي. مث البيانات هذه مناذج

   (Panel Data Models ):نماذج  بيانات البانل  -1
 مقارنة استخدامها يفمناذج البيانات الطولية البانل أو ما تعرف ب بيانات مناذج تتمتع

 بالعديد مبفردها الزمنية السلسلة بيانات أو مناذج مبفردها املقطعية البيانات مناذج استخدام عند
 (1) منها: املزايا من
 حالة او املقطعية البيانات حالة يف يظهر قد الذي اخلاص التباين جتانس عدم يف التحكم -

 .الزمنية البيانات
 تعددية أقل وكذلك احلرية درجات يف وزيادة أفضل كفاءة الطولية البيانات تعطي -

 .الزمنية أو املقطعية البيانات استخدام مت ما إذا أكثر معلومايت وحمتوى املتغريات، بني خطية
التجميعي،  االحندار منوذج :هي رئيسية أشكال ثالثة يف الطولية البيانات مناذج وتأيت

 العشوائية.  التأثريات ومنوذج الثابتة التأثريات منوذج
 منوذج فإن الزمنية الفرتات من Tمقاسة يف  املقطعية املشاهدات من Nلدينا  ليكن

 اآلتية: بالصيغة يعرف الطولية البيانات
   ( ) ( )1...........,......2,1...,.........2,1,
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)(0 TtNiXY
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t، )(0الزمنية  الفرتة عند i املشاهدة يف االستجابة متغري قيمة  متثلYitأن  حيث iβ 
 املتغري  قيمةitjX)(االحندار، خط ميل قيمة متثلi  ،jβاملشاهدة يف التقاطع نقطة قيمة متثل

 الفرتة  عند iاملشاهدة يف اخلطأ قيمة متثلitε وأن tالزمنية  الفرتة عند i املشاهدة  يفj التفسريي 
  .t الزمنية 

 :(Pooled Régression Model(PME))التجميعي  االنحدار نموذج 1.1
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املعامالت مجيع فيه تكون حيث الطولية البيانات مناذج ابسط من النموذج هذا يعترب

)(0 iβ jβ و ثابتة  يف النموذج كتابة بإعادة للزمن). تأثري أي الزمنية (يهمل الفرتات جلميع   
:اآلتية وبالصيغة التجميعي االحندار منوذج على حنصل (1) املعادلة  

( ) ( )2...........,......2,1...,.........2,1,
1

0 TtNiXY
k

j
ititjjit ==++= ∑

=

εββ  

)حيث:  ) 0=itE εو ( ) 2var εσε =it ،الصغرى  املربعات طريقة تستخدم
 (2).)2املعادلة ( يف النموذج معلمات تقدير يف االعتيادية

 أول من بدءا التوضيحي واملتغري االستجابة مبتغري اخلاصة القيم ترتب أن بعد
   (N*T).مقداره  مشاهدات وحبجم وهكذا بيانات مقطعية جمموعة

    :(Fixed Effects Model(FEM))الثابتة  التأثيرات نموذج  2.1
 بيانات جمموعة كل سلوك معرفة هو اهلدف يكون الثابتة التأثريات منوذج يف

 مع أخرى إىل جمموعة من تتفاوت0β القطع  معلمة جعل خالل من حدة على مقطعية
 حالة مع نتعامل سوف أي ( مقطعية بيانات جمموعة لكل ثابتة jβامليل  معامالت بقاء
 بالصيغة يكون الثابتة التأثريات منوذج فان وعليه اجملاميع)، بني التباين يف التجانس عدم
  :اآلتية

( ) ( )3...........,......2,1...,.........2,1,
1

)(0 TtNiXY
k

j
ititjjiit ==++= ∑

=

εββ

 
)حيث:  ) 0=itE εو ( ) 2var εσε =it .الثابتة مبصطلح التأثريات ويقصد 

 فقط التغري يكون وإمنا الزمن خالل ال تتغري مقطعية بيانات جمموعة لكل0βاملعلمة  بان
 يف النموذج معلمات تقدير   لغرض(Gujarati 2003)املقطعية  البيانات جماميع يف

 تستخدم ما عادة املقطعية اجملاميع بني بالتغري0β القطع ملعلمة والسماح (3 ) املعادلة
 تستخدم التامة. مث اخلطية التعددية حالة نتجنب لكي (N-1) بقدر ومهية متغريات

 منوذج اسم الثابتة التأثريات منوذج على االعتيادية. ويطلق الصغرى املربعات طريقة
 Least Squares Dummy Variable).الومهية الصغرى للمتغريات املربعات
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Model) الومهية  اضافة املتغريات  بعد Dعلى الشكل النموذج صبحي )(3املعادلة  يف 
  :االيت

( ) ( )4...........,......2,1...,.........2,1,
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1 αα 0القطع  ملعلمة املقطعية اجملاميع يف التغريβوميكن  

 :اآليت  بالشكل1α) بعد حذف4باملعادلة ( النموذج كتابة
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Random) العشوائية التأثيرات نموذج   Effects Model(REM)): 
  مقدراه بوسط طبيعي توزيع  ذاitεاخلطأ حد يكون الثابتة التأثريات منوذج يف

2إىل مساوي وتباين صفر
εσوغري صحيحة الثابتة التأثريات منوذج معلمات تكون . ولكي 

 املقطعية املشاهدات جلميع ) متجانس( ثابت اخلطأ تباين بان يفرض ما عادة متحيزة
 املقطعية املشاهدات جماميع من جمموعة كل بني الزمن خالل ذايت ارتباط أي هناك وليس

 خلل وجود حالة يف مالئما منوذجا العشوائية التأثريات منوذج يعترب. حمددة زمنية فرتة يف
 (Gujarati, 2003).  الثابتة التأثريات منوذج يف أعاله املذكورة الفروض احد يف

)القطع  معامل يعامل سوف العشوائية التأثريات منوذج يف )i0βعشوائي  كمتغري 
 أي:u مقداره معدل له

( ) ( )6..............,.........2,1,0 Nivii =+= µβ 
 العشوائية التأثريات منوذج على حنصل (3) املعادلة يف (6) املعادلة وبتعويض

 :األيت وبالشكل

( ) ( )7...........,......2,1...,.........2,1,
1

TtNivXY
k

j
itiitjjit ==+++= ∑

=

εβµ

 منوذج التأثريات على  يطلقi.املقطعية  البيانات جمموعة يف اخلطأ حد  ميثلivأن  حيث
 (Error Components Model) اخلطأ مكونات منوذج أحيانا العشوائية

ميتلك منوذج . itε و ivمها  للخطأ مركبني حيوي (7) املعادلة يف النموذج أن بسبب

156 



 
استخدام نماذج بيانات البانل في تقدير دالة النمو االقتصادي في الدول العربية           د.رتيعة محمد            

    

 

 2014- سبتمبر 02 المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية                                              العدد:

) أن: منها رياضية خواص العشوائية التأثريات ) 0=itE εو ( ) 2var εσε =it ،
( ) 0=ivEو ( ) 2var viv σ=. 

itiit..........).8(األيت:  املركب اخلطأ حد لدينا ليكن vw ε+= ،  حيث 
) أن:  ) )9.....(..........0=itwE 

( ) )10.....(..........var 22
εσσ += vitw 

 التأثريات منوذج معلمات تقدير يف االعتيادية الصغرى املربعات طريقة تفشل
يف  يؤثر مما صحيحة غري قياسية أخطاء وهلا كفوءة غري مقدرات تعطي كو�ا العشوائية

 أي:  الصفر اليساويwit و wis بني املشرتك التباين أن كون املعلمات اختبار
( ) )11...(..........,0,cov 2 stww visit ≠≠=σ 

 ما عادة صحيح بشكل العشوائية التأثريات منوذج معلمات تقدير لغرض
 املعممة  الصغرى طريقة املربعات تستخدم

(Generalized Least Squares (GLS)) .
 . بيانات البانلل المالئم النموذج اختيار -2

إن أول ما جيب القيام به عند استخدام مناذج بانل، هو التحقق من خاصية 
التجانس أو عدم التجانس  للنموذج املستخدم أو املدروس، فعلى املستوى القياسي يعين 

هذا االختبار تساوي معامالت النموذج املدروس على مستوى األفراد (الدول املعنية 
ككل)، أي تساوي معامالت املتغريات املستقلة، وتساوي احلد الثابت بني كل الدول، 

أما على املستوى االقتصادي فهذا االختبار وحتت فرضية التجانس يعين أن النموذج 
املدروس هو منوذج مشرتك بني كل  األفراد (الدول املعنية ككل)، وبالتايل تصبح النتائج 

اليت يتم احلصول عليها نتائج عامة تنطبق على كافة الدول حمل الدراسة.  
 أسلوبني، بعرض نقوم ولتحديد النموذج املناسب للبيانات الطولية سوف

 هو والثاين: الثابتة التأثريات ومنوذج التجميعي االحندار منوذج بني االختيار  أسلوب:األول
 .(3)العشوائية التأثريات ومنوذج الثابتة التأثريات منوذج بني االختيار أسلوب

 الختيار طريقة التقدير املناسبة لبيانات الدراسة، يتم عادة البدء   األسلوب األول:1.2
بالتأكد من وجود تلك اآلثار غري امللحوظة، مبعىن هل هناك فعال اختالفات بني الدول 
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 (FEM) أو عرب الفرتات الزمنية للدراسة من أجل تطبيق طرق تقدير البانل العربية
، وهنا يتم اختبار النموذج بقاطع لكل دولة مقابل منوذج بقاطع مشرتك، (REM)و

وفرض العدم هو افرتاض التجانس (قاطع مشرتك). 
(H0: μ1= μ 2….= μ N )  وبالنسبة لآلثار الزمنية (H0: γ1= 

γ2….= γT) ،ويتم اختبار فرض العدم باستخدام إحصائية (F)        :وفق الصيغة 
( ) ( )

( ) ( ) ( )KNNTN
FEM

PMFEM F
KNNTR

NRRF −−−→
−−−
−−

= ,12

22

1
1 

2 املقدرة، املعلمات  هي عددK حيث أن 
FEMR معامل التحديد لنموذج  

2اآلثار الثابتة، و
PMR   .معامل التحديد لنموذج القاطع املشرتك

 
   بوصفه منوذًجا(FEM) حالة معنوية منوذج اآلثار الثابتة يف األسلوب الثاني: 2.2

 النموذج لتحديد (REM) التأثريات العشوائية منوذج وبني بينه باالختيار نقوم مالئًما
، (Hausman test)استخدام اختبار  خالل من الدراسة لبيانات املالئم النهائي
  :كالتايل العدم فرضية وتكون

H0 : منوذج التأثريات العشوائية هو النموذج املالئم 
H1 : منوذج التأثريات الثابتة هو النموذج املالئم 

وينصب االختبار على ما إذا كان هناك ارتباط بني املتغريات التفسريية واآلثار 
غري امللحوظة، وحتديداً خيترب مقدرات النموذجني يف ظل فرض العدم  بأن مقّدرة اآلثار 

بان مقّدرة اآلثار العشوائية غري متسقة.  العشوائية متسقة وكفأة،  مقابل الفرض البديل 
، وفق kمقدارها  حرية  وبدرجة(X2) اليت هلا توزيع  (H) ويستخدم اإلختبار إحصائية

      :(4)الصيغة التالية

( ) ( ) ( )[ ] ( ) 21 ˆˆˆˆˆˆ
kREMFEMREMFEMREMFEM VARVARH χββββββ →−−

′
−=

−

)أن حيث  )FEMβ̂var التأثريات  منوذج التباين والتباين املشرتك ملعلمات  ميثل مصفوفة 
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)الثابتة و )REMβ̂var التأثريات منوذج ملعلمات التباين والتباين املشرتك مصفوفة عبارة عن 
العشوائية.  
 اإلحصائية قيمة كانت إذا  املالئم النموذج هو الثابتة التأثريات منوذج يكون 

كاي اجلدولية، حيث إذا كانت قيمة اإلحصائية كبرية فهذا يعين أن  مربع قيمة من أكرب
الفرق بني املقدرتني معنوي، وعليه ميكن رفض فرض العدم القائل بان اآلثار العشوائية 

متسقة، والقبول بنموذج اآلثار الثابتة، أما إذا كانت القيمة صغرية وغري معنوية، فيكون 
. (5)الدراسة لبيانات النموذج املالئم منوذج اآلثار العشوائية هو 

 العينة وفترة الدراسة  -3
على عشر دول عربية : اجلزائر ، البحرين، مصر،   من حيث العينة فهي تشمل

وقد مت اختيار  (N =10).األردن، املغرب، عمان، السعودية، السودان، سوريا وتونس 
هذه الدول طبقاً ملعيار مدى توفر البيانات للمتغريات حمل الدراسة لكل سنوات الفرتة 

 = T))، 2010-1980الزمنية (  وللفرتة،حمل الدراسة أو ملعظم سنوات هذه الفرتة
. (N*T = 310)مشاهدة  310 عينة حبجم، (31

 وتستخدم الدراسة مالحظات سنوية بدال من متوسط البيانات لسنوات معينة 
 .كما هو معمول به يف الكثري من األعمال السابقة

وخبصوص مصادر املعطيات فقد مت االعتماد على قاعدة بيانات أهم مصادرها  
)، وكذا صندوق النقد الدويل، اإلحصاءات املالية WDI 2012بيانات البنك العاملي(

، هذا وتعددت متغريات الدراسة على حسب 2012الدولية، وملفات البيانات لعام 
 .طبيعة البيانات وتوافقها مع أدبيات الفكر االقتصادي

.  الدراسة متغيرات -4
بناءا على النظريات واألحباث التجريبية اليت درست موضوع النمو   

االقتصادي. سوف يتم التطرق إىل أهم العوامل واحملددات اليت هلا تأثري على النمو 
االقتصادي. وجتدر اإلشارة أنه مت اختيار املتغريات املبينة يف النموذج أدناه وفقا للنظرية 

 االقتصادية واألدبيات املنشورة حول موضوع الدراسة.
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 هو املتغري املفسر الذي يوضح التنمية االقتصادية أو  المتغير التابع (الداخلي): 1.4
نصيب الفرد من الناتج الداخلي معدل النمو السنوي لالنمو االقتصادي املتمثل يف 

)اإلمجايل احلقيقي، والذي نرمز له بالرمز )ticrois ,.  

إن حتديد املتغريات اخلارجية يف هذه الدراسة يستند إيل  المتغيرات الخارجية: 2.4
اإلطار النظري والدراسات التجريبية السابقة ملوضوع الدراسة. وميكن بيان املتغريات 

 املستقلة املستخدمة يف هذه الدراسة فيما يلي:

 مستوى الناتج الداخلي الخام األولي للفرد( )PIBI يف إطار النظرية :
النيوكالسيكية مرونة معدل النمو للناتج الداخلي اخلام احلقيقي بالنسبة للناتج الداخلي 
اخلام األويل للفرد تقيس درجة تقارب البلدان حنو حالة التوازن ( أي أن املعدل بالنسبة 

للبلدان الفقرية يستدرك (يتقارب حنو) معدل البلدان الغنية). وهنا نتكلم عن
( )econvergencβ.وقد مت ادراج  التقارب. إذا وفقط إذا كانت املرونة إحصائيا سالبة

 Mankiew, Romer et) 1994( استنادا إىل فرضيات  هذا املتغري
Weili(6). 
 مخزون رأس المال المادي ( )itDK : إن زيادة معدل االستثمار يعترب من الشروط

األولية الالزمة لتحقيق معدالت مناسبة للنمو، وال ختلو دراسة عن حمددات النمو من 
مؤشر للداللة على هذا املعدل، ويتم يف هذه الدراسة استخدام (إمجايل تكوين رأس املال 

الثابت باألسعار اجلارية مقاسا بالدوالر األمريكي زائد التغري يف املخزون)، وينتظر من 
  هذا املتغري أن يكون معنوي وذو أثر موجب.

  مخزون رأس المال البشري( )KH :املعارف خمزون يف البشري املال رأس يتمثل 
 اليد وفعالية كفاءة األفراد، وباخلصوص فكر يف املدرجة واملهارات واملؤهالت واملعلومات

 حجم ثبات مع حىت أكثر بإنتاج للعمال يسمحان والتكوين التعليم ألن املوظفة، العاملة
هذه املتغرية ستقدر عن طريق معدل منو نسبة التعليم الثانوي   و.(7)األخرى عوامل اإلنتاج

  معنوية وذات أثر موجب.كمعيار لقياس رأس املال البشري  وينتظر منها أن تكون
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  اإلنفاق الحكومي( )tidep  وهو بديل عن حجم احلكومة أو القطاع العام، ومت األخذ يف :,
هذه الدراسة باإلنفاق االستهالكي النهائي احلكومي العام كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل، ومت 

، GDPاحلصول على هذا املتغري بقسمة اإلنفاق باألسعار اجلارية على الناتج احمللي اإلمجايل 
، فإن حجم القطاع العام يعد حمددا هاما للنمو باملنطقة، (Hakaura 2004) (8)وكما أبرز 

 ويتوقع أن يكون ذو تأثري سليب على النمو االقتصادي.
  معدل نمو السكان( )POP: يف إطار مناذج النمو اخلارجي على غرار منوذج سولو، فإن 

 .معدل النمو املرتفع للسكان له أثر تفقريي

  درجة االنفتاح التجاري لالقتصاد( )ouver: يقدر عن طريق جمموع الصادرات والواردات 
 اإلمجايل أي:بالنسبة للناتج الداخلي 

  ( )( ) 100*GDpnsinportationsExportatioouver ويتوقع من االنفتاح  ، =+

التجاري أن يكون ذو تأثري موجب، إذ من شأنه أن حيسن اإلنتاجية من خالل تشجيع املنافسة 
  .(9) (Hoffmaister an helpman 1997)ونقل التكنولوجية عامليا 

 معدل التضخم ( )tiInf  : وهو معدل التغري السنوي يف مؤشر أسعار املستهلكني.,
 :وإمجاًال يأخذ النموذج املستخدم يف هذه الدراسة الشكل التايل

ittiitititititit llouverlpoplkhldkLpibrcroi εγµββββββ ++++++++= − inf6543211

-1980 ميثل الزمن (:T  متثل عدد الدول يف الدراسة وهي عشرة دول.:N حيث: 
2010 .(

1−itlpibr : احلقيقي يف فرتة تأخر واحدة. نصيب الفرد من الناتج احمللي االمجايل لوغاريتم
Lskpr: املادي كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل.  لوغاريتم خمزون رأس املال

Lkh:لوغاريتم رأس املال البشري  
tilouver  لوغاريتم االنفتاح التجاري. :,
tildep  لوغاريتم اإلنفاق احلكومي كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل. :,
 tiLpopg  لوغاريتم معدل منو السكان. :,
til ,inf  .لوغاريتم معدل التضخم :
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 cross-section) اآلثار أو االختالفات املقطعية غري امللحوظة (μi) ومتثل
effects)واليت تتفاوت من دولة عربية ألخرى، لكنها تظل ثابتة خالل الفرتة الزمنية، و تشري ، 

(γt) )    إىل اآلثار أو االختالفات الزمنيةeffects time غري امللحوظة واملشرتكة بني الدول (
احلد العشوائي للنموذج مع الفروض التقليدية، ويكون  (εit) العربية، واليت تتغري عرب الزمن، و
مستقال وموزعا بشكل متماثل  

( )2,0 εσε IIDit → .
وينصب التقدير يف كيفية التعامل مع هذه اآلثار أو "عدم التجانس غري امللحوظ"،  إذ 

 ولذا، يتم التعامل مع هذه اآلثار(املقطعية (10) .أن إمهاهلا يقود إىل تقديرات متحيزة وغري متسقة
(μi) والزمنية(γt)   يف مناذج البانل إما كآثار ثابتة باستخدام منوذج اآلثار الثابتة، أو كآثار ( 

  عشوائية باستخدام منوذج اآلثار العشوائية.

 .نماذج بيانات البانل الثالث تقدير -  نتائج5
 البيانات للبانل مناذج باستخادام املدروس النموذج تقدير نتائج عرض سيتم املوايل اجلدول يف

  منوذج (Pooled Régression Model(REM))التجميعي االحندار الثالثة، منوذج
 الثأثريات ومنوذج ، (Fixed Effects Model(FEM))الثابتة التأثريات
 املالئم النموذج اختيار أجل  من(Random Effects Model(REM))العشوائية
للدراسة. 
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) : نتائج االنحدارات باستخدام نماذج البانل الثالث لعينة من البلدان 1الجدول (
. 2010-1980العربية في الفترة 

 

. Eviews7 : من إعداد الباحث بناءا على خمرجات المصدر
% ، 1-(***)، (**)، (*)، معامل معنوية إحصائية عند مستوى معنوية: 

 على التوايل. %10%، 5
 ستيودنت.  t- القيم بني قوسني ، قيم

: مت استبعاد معدل التضخم ألنه مل يكن معنوي يف مجيع النماذج مالحظة
 املقدرة.

طريقة التقدير المتغيرات التفسيرية 
طريقة المؤثرات طريقة التأثيرات الثابتة االنحدار التجميعي 

 C 0.72 
(0.61) 

0.62*** 
(3.00) 

 

 

Lpibi 
-0.02*** 
(-2.99) 

-0.09*** 
(-4.29) 

-
0.0
3*** 

 

Ldk 0.03*** 
(4.25) 

0.055*** 
(5.21) 

0.0
4*** 

 
Lkh 

0.01** 
(2.18) 

0.03*** 
(2.63) 

0.0
16 

 
Lpop 

0.23*** 
(4.57) 

0.01 
(1.66) 

0.0
19*

 

 

ldepr 
-0.03 

(-1.27) 
-0.06** 
(-2.21) 

-
0.0

 

 

louver 
-0.02*** 
(-2.77) 

-0.03*** 
(-3.04) 

-
0.0

 

 

2R 0.147 0.247 0.1
42 

( )Fprob
Fstst

 
9.83 

0.000 
6.1 4 

0.000 
8.0
9 

 
DW 1.83 1.86 1.8

9 
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) الذي فيه عرض لنتائج االحندارات باستخدام مناذج بيانات 1يتضح من خالل اجلدول رقم (
حيث املتغرية التابعة هي معدل منو متوسط نصيب الفرد  البانل الثالث لعينة من البلدان العربية.

  مايلي:من الناتج احمللي اإلمجايل 
  تشري قيمة إحصائية اختبار فيشر"F" يف كل النماذج املستخدمة إىل وجود معنوية إحصائية 

لكل منوذج من هذه النماذج الثالثة. 
 تشري قيمة داربون واتسون( )DW إىل غياب االرتباط الذايت لألخطاء. ومبا أنه يوجد إبطاء 

زمين داخل النموذج املقدر فإن هذا جيعل من إحصائية داربون واتسون متحيزة، لذا مت إجراء 
 ويقوم هذا االختبار على عدم وجود االرتباط ،Durbin-Hاختبار بديل يعرف باختبار 

الذايت كفرضية صفرية، أما الفرضية البديلة تفرتض وجود مشكلة االرتباط الذايت، ويتبع هذا 
 وهي أصغر من القيمة اجلدولية (0.40-) التوزيع الطبيعي، ولقد بلغت قيمة هذا االختبار 

، لذلك نقبل فرضية األساس بعدم وجود مشكلة االرتباط الذايت بني بواقي االحندار عند 1.96
 (11).%5مستوى معنوية 

بعد تقدير النماذج الثالثة للنموذج املدروس سوف ننتقل إىل استخدام أساليب االختيار و  
 . Hausmanبني هذه النماذج الثالثة  من خالل اختباري فيشر املقيد واختبار 

  اختيار النموذج المالئم للدراسة:  1.5
-F) اختبار  استخدام مت الدراسة لبيانات مالءمة األكثر التحليل أسلوب حتديد لغرض

test)أسلوب  بني املفاضلة اختبارات إلجراء(Pooled OLS) وأسلوب  (Fixed 
Effect) املطلوب.      النموذج لتقدير

) جند أن الطريقة األفضل لتقدير منوذج البانل 1وعلى ضوء نتائج التقدير يف اجلدول رقم ( 
االحندار التجميعي الساكن هي  طريقة اآلثار الثابتة، فباملقارنة مع طريقة التقدير بأسلوب 

  :وحساب إحصائية فيشر كالتايل
( ) ( )
( ) ( ) 279.4

290247.01
9147.0247.0

=
−

−
=F :حيث    

247.0147.0 22 == FEMPME RR 
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)اجلدولية  القيمة من إلحصائية فيشر املقيد أكرب احملسوبة  جند أن القيمة ) 88.1290,9 =F

 ,Greene)  الدراسة لبيانات املالئم النموذج هو الثابتة التأثريات منوذج فإن  عندئذ، 
. وبالتايل رفض فرضية العدم القائلة بتجانس قواطع الدول، مما يشري إىل أمهية تضمني (2012

أو اآلثار الزمنية يف النموذج.   اآلثار املقطعية 
 وللمفاضلة بين نموذج اآلثار الثابتة واآلثار العشوائية، نستخدم اختبار هوسمان 

)Hausman) أن  حيث  أشارت نتائج اختبار هومسان إىل  )2) الموضح في الجدول رقم
 حيث:)6( مربع أكرب من القيمة اجملدولة عند درجة حرية ايالقيمة اإلحصائية لك

25.312
6 =χ ، مما يعين 0.05 وكذلك القيمة االحتمالية  لكاي مربع اليت هي أقل من ، 
هلذا اإلختبار وهي غياب اإلرتباط الذايت لألخطاء، وقبول الفرضية البديلة،  0Hرفض الفرضية

 أي أن الرتجيح كان لصاحل أسلوب منوذج األثر الثابت.
   وعليه النموذج املناسب أو املفضل باستخدام بيانات بانل للمتغريات املستعملة يف 

إذ جند أن مقدرة اآلثار العشوائية غري متسقة، حيث تغلب منوذج النماذج هو منوذج األثر الثابت، 
آلثار الثابتة من حيث األمهية يف مالئمة بيانات الدراسة. 

) Hausman) : إختبار هوسمان (2الجدول (

 
 

. Stata11 المصدر : من إعداد الباحث بناءا على مخرجات 

165 



 
استخدام نماذج بيانات البانل في تقدير دالة النمو االقتصادي في الدول العربية           د.رتيعة محمد            

    

 

 2014- سبتمبر 02 المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية                                              العدد:

 وبالتايل تصبح مقدرات اآلثار الثابتة هي األنسب واألكثر معنوية و كفاءة يف تقدير  

 .(panel data)بيانات الدراسة عن أساليب التحليل األخرى داخل منوذج 
(12)

  
. نتائج تقدير  محددات النمو باستخدام نموذج التأثيرات الثابتة. 6

 بناءا على ما سبق، يتبين أن استخدام طريقة التأثيرات الثابتة تساهم في التحكم 
في المتغيرات المهملة التي تختلف وفقا للبيانات والفترة الزمنية موضوع الدراسة، وفي هذه 

  الحالة فإن التغاير في النموذج يكون في المقاطع (الثابت).
 ، وباستخدام املؤثرات 7Eviewsمت تقدير معلمات النموذج باالستعانة بربنامج  
، ويؤدي استخدام  (pooled, data)الثابتة باعتبارها من أفضل أساليب التقدير لبيانات البانل

هذه الطريقة إىل تالشي مشكلة االزدواج اخلطي، واختالف التباين، واحلصول على أفضل النتائج 
) 3املمكنة باستخدام أكرب عدد متاح من املشاهدات عن متغريات النموذج. ويقدم اجلدول رقم(

باستخدام منوذج املؤثرات الثابتة لعينة الدراسة. نتائج االحندار 
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تقدير محددات النمو باستخدام نموذج المؤثرات الثابتة لعينة نتائج ) : 3الجدول (
. 2010-1990الدراسة في الفترة 

 

 
 

. Stata11المصدر : من إعداد الباحث بناءا على مخرجات 
 

 ميكن تلخيص نتائج اجلدول السابق يف املعادلة املقدرة التالية:  
 

 . ستيودنت t القيم بني قوسني متثل قيممالحظة:- 
 املدرجة عينة البلدان العربيةيتضح من خالل نتائج تقدير مناذج املؤثرات الثابتة ل

ما يلي: 
" يف إىل وجود معنوية إحصائية للنموذج F تشري قيمة إحصائية اختبار فيشر "

 املستخدم.

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) 35.910.300

037.0011.006.003.0055.009.062.0ˆ

284,6

04.366.121.263.221.5129.400.3

===

−+−++−=
−−−−

Fgroubsofnumberobsofnumber

louverlpopldeprlkhldkLpibriocr itititititit
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النمو  مرونات متثل التقديرات فإن اللوغاريتمية، قيمها إىل حمولة النموذج متغريات أن مبا
، واليت اختذ أغلبها االجتاه املتوقع هلا من الدراسات حملدداته بالنسبة العربية االقتصادي للدول

النظرية والتطبيقية، ويف هذا السياق جند مايلي: 
املعامل السليب واملعنوي للوغاريتم نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل املؤخر بفرتة 

)وحدة   )lpibi يظهر أن خمتلف دول اجملموعة تتقارب حنو نفس 1 عند مستوى معنوية ،%
، وهو ما (Converge vers un même état stationnaire)احلالة املستقرة، 

يعكس مالئمة هذه النماذج للبيانات املستخدمة، ويتنبأ النموذج النيوكالسيكي مبعامل سليب 
 يتعلق بنصيب الفرد من الناتج احمللي االمجايل األويل، والذي يدخل النموذج يف شكل لوغاريتمي.

 
)إن املعامل املتعلق بـ  )lpibi يتسم بتأويل معدل مشروط للتقارب. وإذا كانت 

املتغريات التفسريية األخرى تبقى ثابتة، عندئذ فإن االقتصاد مييل إىل الدنو من وضعه لألمد 
 يكون مهما 0.096الطويل باملعدل املشار إليه بواسطة مقدار املعامل. واملعامل املقدر يساوي -

 للسنة %96، ويستتبع معدال مشروطا للتقارب يساوي أو ذا مغزى أو داللة بشكل كبري
الواحدة. 

)وجود إشارة متوقعة نظريا ملعاملة لوغاريتم اإلنفاق احلكومي  )ldepr فهي ذات تأثري ،
 ل تؤدي إىل اخنفاض معد%1سليب على النمو االقتصادي،  فكل زيادة يف االنفاق احلكومي بـ 

% يف أغلب 5 وهي ذات معنوية إحصائية عند مستوى  .%0.06النمو االقتصادي بنسبة 
النماذج املوجودة، وهذه النتيجة تؤيد استنتاجات الدراسات اليت تؤكد على أن القطاعات العامة 

الكبرية جدا تعترب من أحد األسباب الرئيسية لضعف أداء النمو االقتصادي يف الدول العربية، 
وذلك من خالل تقييد االستثمار العام وإعاقة تراكم رأس املال ومن مثة اخنفاض النمو 

 .  Pitchett (1999) و Hakura (2004)االقتصادي، وهو ما أشار إليه كل من 
 

)املتغرية  )lpop ذات أثر إجيايب، ويعين هذا أن الزيادة يف معدل منو السكان سوف 
تؤدي إىل الزيادة يف معدل النمو االقتصادي، وهو ما ال يتفق مع منط النمو النيوكالسيكي أين 

168 



 
استخدام نماذج بيانات البانل في تقدير دالة النمو االقتصادي في الدول العربية           د.رتيعة محمد            

    

 

 2014- سبتمبر 02 المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية                                              العدد:

يرتبط الناتج احمللي اإلمجايل للفرد ارتباطا سلبيا مع منو السكان. غري  أنه مل يكن ذو داللة 
     .%10إحصائية حىت عند مستوى معنوية 

)معاملة متغرية لوغاريتم خمزون رأس املال املادي  )Ldkr  اكتسبت االشارة املتوقعة هلا
أخذت اإلشارات املتوقعة هلا نظريا، فاالستثمار احمللي اإلمجايل ذو أثر موجب على النمو 

%، وبالتايل يعترب االستثمار احملرك 1االقتصادي بدول املنطقة، وهو معنوي عند مستوى 
% سوف 1األساسي للنمو االقتصادي، حيث  أن الزيادة يف خمزون رأس املال املادي  بنسبة 

 .%0.05تصاحبها زيادة نصيب الفرد من الناتج احمللي االمجايل بنسبة 
)خبصوص املتغرية  )Lkh فهي يف بدورها كذلك جنحت يف اكتساب اإلشارة املتوقعة 

 يف رأس املال %1هلا فقد كانت ذا أثر إجيايب على النمو االقتصادي، حيث أن كل زيادة بنسبة 
 .%0.03البشري ترتتب عنها زيادة يف نصيب الفرد من الناتج احمللي االمجايل بنسبة ترتاوح بني 

% . وهذا يؤكد أن االستثمار يف التعليم يدفع مبعدالت النمو 1وهي معنوية حىت عند مستوى
 أن مسامهة Solow  Roberto  االقتصادي، وهذا يؤيد الدراسات السابقة، فقد الحظ

) كانت أكرب من 1949-1909التعليم يف زيادة إنتاجية العامل بالواليات املتحدة ما بني (
 Edward) . ويف دراسة أخرى ذهب(Solow, 1957)مسامهة أي عامل آخر

Denison)   من حجم النمو احلقيقي 23لتقدير أن االستثمار يف التعليم يسهم حبوايل %
% من حجم النمو احلقيقي للدخل القومي وذلك مقابل كل شخص مت 42لدخل الفرد و 

. . (Misra & Puri, 1997))1957-1929توظيفه يف الواليات املتحدة خالل الفرتة (
)بالنسبة ملتغرية االنفتاح التجاري  )ouver فهي ذات أثر سليب على النمو 

 مما يعين أن %،1االقتصادي و هي ذات داللة إحصائية حىت عند مستوى معنوية 
السياسات االنفتاحية اليت تنتهجها البلدان العربية يف املدة األخرية هلا تأثري عكسي ومهم 

 يف أداء النمو االقتصادي. 
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  :الخالصة
 استهدفت الدراسة  معرفة أهم العوامل املؤثرة يف النمو االقتصادي  لبعض الدول العربية 

 أو أهم احملددات املؤثرة سلباً  عن الكشف أجل من )، وذلك2010-1980خالل الفرتة  (
 االقتصادية الكلية، املتغريات باستخدام حماوالت التقدير عدة بعدو إجياباً على النمو االقتصادي،

 واآلثار الثابتة واآلثار الدمج   طريقة:طرق هي ثالثة باستخدام الساكن البانل منوذج تقدير مت
 اخلصائص جتانس عدم على الثابتة دليالً  اآلثار تضمني ضرورة ذلك من العشوائية، حيث اتضح

لعينة الدول العربية.  املقطعية
ولقد أفلحت طريقة التقدير باستعمال منوذج اآلثار الثابتة يف إجياد ارتباط هام بني أهم  

احملددات والنمو االقتصادي يف الدول العربية، فمن خالل نتائج االحندارات املقدرة باستعمال 
منوذج اآلثار الثابتة، اليت اتفقت مع معظم النظريات االقتصادية والدراسات التجريبية، فيما خيص 

كل من خمزون رأس املال ورأس املال البشري اللذان ارتبطا إجيابا معدل منو نصيب الفرد من 
، واكتسبا املعنوية االحصائية هلما، وكذلك االنفاق احلكومي الذي كان  اإلمجايلالناتج احمللي 

 أثره سليب على النمو االقتصادي.
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 وأثرها على الميزان التجاري خارج قطاع  بين الواقع واألملالصناعة في الجزائر
 )1999/2014المحروقات خالل الفترة (
 جامعة البليدة-  يدو محمد                                        د.

 المركز الجامعي بتيبازة–  بضياف صالح /أ
 المركز الجامعي بتيبازة–  زوروت رضا /                                               أ

 -------------------------
         الملخص: 

 الفعلية املسامهة مع يتناسب بشكل الصناعة لنتائج العادل التوزيع من أجل ضمان
 ذلك يف االقتصادية،شأ�ا للتغريات املنتظمة املستقرة بالزيادة تتعلق وهي اإلنتاج عوامل ألصحاب

للواقع  الكمي اجلانب على األحيان معظم يف ومظهره تأثريه يقتصر االقتصادي النمو شأن
االقتصادي االجتماعي والسياسي وغريها، ولعل اجلزائر قامت بالعديد من اإلصالحات 

واإلجراءات احملفزة الستثمار وتطوير الصناعة وقصد استهداف العديد من العناصر ومن بينها 
امليزان التجاري خارج قطاع احملروقات. 

وموضوع حبثنا يتناول الصناعة يف اجلزائر وسياساهتا املطبقة وتداعيات ذلك على امليزان 
التجاري خارج قطاع احملروقات، فهل كان هذا التأثري إجيابيا أم سلبيا، وعلى ضوء ذلك مت طرح 

ما هو واقع الصناعة في الجزائر ومأمولها ومدى تأثيرها على الميزان التجاري التساؤل التايل:
 خارج قطاع المحروقات؟.

الصناعة، السياسة الصناعية، امليزان التجاري خارج قطاع الكلمات المفتاحية: 
احملروقات، اجلزائر. 

 
 
 

 
 

172 



 
الصناعة في الجزائر بين الواقع و األمل و أثرها على الميزان التجاري                     د.يدو محمد               
           خارج قطاع المحروقات                                                    أ. بضياف صالح/أ. زوروت رضا 

   

 

 2014- سبتمبر 02 المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية                                              العدد:

مقدمة: 
 االقتصادية،عن للموارد العقالين لالستغالل الدائم اجملتمع سعي عن الصناعية التنمية تعرب

 اقتصادية تكاليف بأقل ممكنة مضافة قيمة أقصى حتقق أرقى منتجات إىل حتويلها طريق
 و وتقنية فن" باعتبارها اجملال هذا يف مهما دورا اجملرد مبفهومها"السياسة" تلعب اجتماعية،وهنا

 )1(نفسه املوضوعي الواقع هذا إىل استندت إذا إال الواقع يف تؤثر ال ممارسة
واجلزائر من بني الدول اليت اهتدت لتطبيق سياسة التصنيع قصد حتسني مردود اإلنتاج 

ومكافحة إشكالية البطالة والرصيد السليب للميزان التجاري خاصة خارج قطاع احملروقات، إال أن 
هنالك مجلة من الصعوبات والتحديات تواجهها، وعلى ضوء ذلك ميكن طرح مجلة من األسئلة 

ومنها: 
ما الفرق بني السياسة الصناعية والصناعة؟، ما مدى حتقق واقع الصناعة يف اجلزائر مع  -

 املأمول؟.
 ما هي انعكاسات سياسة التصنيع يف اجلزائر على امليزان التجاري خارج قطاع  -

 احملروقات؟.
ما هي خمتلف الصعوبات والنتائج املستخلصة من موضوع حبثنا؟.  -

إلجابة عن اإلشكالية الرئيسية وأسئلتها الفرعية سننطلق من الفرضيات املوالية: فرضيات البحث: 
 تعرف الصناعة يف اجلزائر حتوالت جد مهمة. -1
 السياسة الصناعية يف اجلزائر غري فعالة. -2
 تطور الصناعة يف اجلزائر حمدود. -3
 انعكاسات الصناعة على امليزان التجاري خارج قطاع احملروقات سلبية. -4

 إنطالقا مما سبق ذكره فإننا نسعى يف هذا البحث إىل التعريف على احملاور التالية:أهداف البحث:
 السياسة الصناعية ومراحلها يف اجلزائر. -
 ماهية الصناعة من مفهوم إىل األسس و اخلصائص املميزة هلا. -
 م.2014م إىل 1999اإلحصائيات املدعمة للصناعة يف اجلزائر خالل الفرتة من  -
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 انعكاسات تطور الصناعة يف اجلزائر على امليزان التجاري خارج قطاع احملروقات. -

تكمن أمهية البحث يف حماولة التعرف على واقع الصناعة يف اجلزائر ومدى تطبيقها أهمية البحث:
والوقوف على تداعياهتا على التعرف على التحديات اليت تواجه الصناعة لإلصالحات املنتهجة و

امليزان التجاري خارج قطاع احملروقات. 
اقتصرت دراستنا على واقع الصناعة يف اجلزائر وآثارها احملتملة على امليزان حدود الدراسة:

التجاري خارج قطاع احملروقات، فاحلدود املكانية للدراسة مطبقة على دولة نامية أال وهي 
اجلزائر، أما احلدود الزمنية للدراسة فاختلفت حسب ما توفر لنا من معطيات وعلى العموم 

م. 2014م إىل غاية 1999فتمتد الدراسة من سنة 
ملختلف التقارير السنوية لبنك اجلزائر وإحصائيات الديوان   مت اللجوءمصادر المعطيات:

الوطين لإلحصائيات للجزائر، إىل جانب الكتب، املداخالت، املقاالت ، اجملالت، مواقع 
األنرتنيت...إخل. 
 لدراسة هذا املوضوع مت اإلعتماد على املناهج التالية: التارخيي؛ الوصفي منهجية الدراسة:

 يف تبين سلسلة زمنية ماضية ممتدة من سنة المنهج التاريخيوالتحليلي، فتم استخدام 
 المنهج الوصفيم وترمجتها يف شكل جداول وبيانات، أما 2014م إىل غاية سنة1999

فأستخدم يف ذكر اإلطار العام للصناعة وامليزان التجاري وإحصائياهتما، يف حني استخدم 
خاصة يف اجلانب التطبيقي بشكل بارز من خالل حتليل أرقام ومعطيات المنهج التحليلي 

اإلحصائيات واألشكال لتبسيط الرؤى وإظهار تداعيات التغريات واستنتاج أهم النتائج، 
 وقسمنا الدراسة للمحاور التالية:

المحور األول: السياسة الصناعية في الجزائر 
تعترب السياسة الصناعية جمموعة اإلجراءات والقوانني وخمتلف املراسيم اليت أوال/ المفهوم: 

تنتهجها الدولة يف تسيري قطاع الصناعة خالل فرتة زمنية حمددة، وذلك لتحقيق األهداف املرجوة 
 واملسطرة حسب طبيعة الوضع القائم للدولة.

174 



 
الصناعة في الجزائر بين الواقع و األمل و أثرها على الميزان التجاري                     د.يدو محمد               
           خارج قطاع المحروقات                                                    أ. بضياف صالح/أ. زوروت رضا 

   

 

 2014- سبتمبر 02 المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية                                              العدد:

مرت السياسة الصناعية يف اجلزائر مبراحل متمثلة ثانيا/ مراحل السياسة الصناعية في الجزائر:
 يف:
-السياسة الصناعية منذ االستقالل الى منتصف الثمانينات: 1

 برزت أول معامل السياسة الصناعية يف اجلزائر بعد اإلستقالل من خالل ميثاق طرابلس
 : الذي وضع املعامل الكربى للسياسة االقتصادية اجلزائرية غداة االستقالل الذي جاء فيه 1962

إن التنمية احلقيقية والطويلة املدى بالنسبة للوطن، مرتبطة بإقامة صناعات قاعدية ضرورية من  "
اجل فالحة متطورة، على هذا األساس من حت اجلزائر إمكانيات كبرية للصناعات البرتولية 

و يف هذا اإلطار تتحمل الدولة مسؤولية توفري الظروف والوسائل  .وصناعات احلديد والصلب
الكفيلة بإنشاء صناعات ثقيلة،وال جيب على الدولة بأي مثن أن تساهم يف إجياد قاعدة صناعية 

لفائدة الربجوازية احمللية،كما هو احلال يف بعض الدول،بل جيب أن حتد من تطورها بفضل 
 .)2(إجراءات صارمة

بنيت إسرتاتيجية التنمية يف اجلزائر على ثالثة مفاهيم أساسية هي التصنيع، التوجه حنو 
الداخل والتكامل،وكانت هذه املفاهيم نتيجة لآلثار السلبية اليت كانت تعاين منها اجلزائر من 

 مظاهرها ما يلي:
  اختالل العالقة بني املوارد املادية واملوارد البشرية،بفعل قلة الوسائل ا ملادية وضعف الرتاكم

 . من جهة،وارتفاع نسبة الزيادات السكانية من جهة ثانية)االستثمار(الرأمسايل
  وجود اختالال هليكل اإلنتاجي املتمثل أوال يف ضعف نصيب الصناعة يف تكوين الناتج

الداخلي اخلام،قياسا بنصيب الزراعة،وثانيا تركز كبري لليد العاملة يف القطاع الزراعي،غري 
املندمج يف اقتصاد املبادلة. 

  .اختالل هيكل التشغيل الذي يعترب أحد مظاهر تشوه االقتصاد اجلزائري أنذاك
  .أحادية هيكل التجارة اخلارجية املتمثلة يف تصدير عدد حمدود من املوارد واملنتجات

، حركة واسعة يف إنشاء املؤسسات الصناعية 1970-1967يف الفرتة عرفت اجلزائر لقد 
 200 مؤسسة يف بداية االستقالل ، وصل هذا العدد إىل 50اخلاصة، فبعدما كان عددها حوايل 

مؤسسة يف بداية السبعينيات ، تشتغل خاصة يف فروع النسيج و األحذية و الغذاء و األثاث ، 
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أي أن أمهها موجودة يف فروع االستهالك النهائي، دون اإلشارة اىل ما اذا كانت هذه املؤسسات 
قد انشأت وفقا للقوانني وباالعتماد الرمسي من طرف اللجان املكلفة بذلك لكن يظهر من خالل 

االحصائيات الرمسية أن هذه املؤسسات مل تنشأ كلهاوفقا للقوانني ، وهذا راجع يف األساس اىل 
الغموض السائد رغم أن القانون الثاين يعطي الضمانات الكافية للخواص املستثمرين يف الفروع 

 . االنتاجية خاصة
إن تطور املؤسسات الصناعية اخلاصة حىت بداية الستينات بقي ذو امهية ضعيفة مقارنة 

بالقطاع العام الصناعي ، فنجد أن املؤسسات الصناعية اخلاصة املعتمدة من طرف اللجان 
 641 مشروعا حبجم إمجايل 771اجلهوية أو اللجنة الوطنية املنشاة هلذا الغرض واليت بلغ عددها 

 % من إمجايل االستثمارات 5) ال يشكل سوى 1972-1967مليون دينار جزائري للفرتة (
الصناعية للقطاع العام املربجمة يف املخطط الرباعي األول، إذ اعتمدت السياسية الصناعية بعد 

 : )3(االستقالل على املبادئ التالية
 وقف النهج الرأمسايل للتنمية وتعويضه بالنهج االشرتاكي اعتمادا على التأميم. 
 تبين التخطيط املركزي أداة لتحقيق ذلك. 
  تنمية القطاع الصناعي املسري ذاتيا وليس فقط التوجيه والتحويل التدرجيي للقطاع

 . الصناعي اخلاص بإلنشاء مؤسسات صناعية جديدة مملوكة للدولة
 : ومتت حديد املعايري اليت حتكم إنشاء هذه املؤسسات كالتايل

 . إنشاء مناصب شغل جديدة مبا تسمح به مردودية هذه املؤسسات-أ
متوين االستهالك احمللي. -ب

 1999-1985-السياسة الصناعية خالل الفترة 2
مع بداية الثمانينات بدأت سياسات اقتصادية جديدة حتاول إحداث إصالحات هيكلية يف 
االقتصاد الوطين للتخفيف من حدة األزمات املتنامية، واليت جتسدت من خالل املخططني 

 م، 1989و1985 والثاين ما بني 1984 إىل سنة 1980اخلماسيني األول املمتدة من سنة 
حيث جسدت اإلصالحات يف ظل استمرار النهج االشرتاكي وإعادة االعتبار نسبيا للقطاع 

اخلاص والرتاجع عن سياسات الصناعات املصنعة حلساب الصناعات اخلفيفة واملتوسطة، فصدرت 
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) والقوانني املتعلقة 21/08/1982العديد من القوانني املتعلقة باإلستثمار(القانون املؤرخ يف 
 أكتوبر 04 املؤرخ يف 80/242بإعادة اهليكلة العضوية واملالية للمؤسسات االقتصادية ( املرسوم 

أكتوبر 4 املؤرخ يف 88/192) ، واإلجراءات املتعلقة باستقاللية املؤسسات (املرسوم 1980
) ونتيجة لزيادة حاجة اجلزائر للمساعدات اإلمنائية من املؤسسات النقدية واملالية الدولية 1988

 بتطبيق إصالحات حتت إشرافها يف ظل هذا صدر 1989وتطور عالقتها معها اعتبارا من سنة 
العديد من القوانني اليت مهدت لتوجه االقتصاد إىل االنفتاح وجتلى ذلك من خالل جمموعة من 

القوانني هتيئ اإلطار العام خلوصصة املؤسسات العامة وحتفيز القطاع اخلاص والتقليص من التسيري 
اإلداري لالقتصاد الوطين، عملت الدولة على إحالل مصارف وطنية حمل املصارف األجنبية بعد 

انسحاب هذه األخرية من السوق اجلزائرية بعد االستقالل، وقد كانت هذه املصارف الوطنية 
تعمل وفقا للنظام االقتصادي احلكومي املوجه يف بادئ األمر، لذلك فهي تعمل وفقا خلطط 

 وكانت البنوك الوطنية غداة أزمة التنمية اليت تعدها الدولة بعيدا عن التفكري يف االقتصادي احلر،
، مما استدعى شن محلة إصالح عاجلة لتطوير القطاع املصريف، النفط قد وصلت إىل مرحلة حرجة

حيث تزامن هذا اإلصالح مع إصالحات أخرى خصت قطاع املؤسسات العمومية وهكذا، وأمام 
إشكالية ختلف املنظومة املصرفية اضطرت اجلزائر إىل إصالح نظامها املصريف بدءا من سنة 

، حيث كانت هتدف أساسا إىل حتديثه وجعله يستجيب للتغريات والتحوالت الوطنية 1988
 .)4(والدولية

    ففي منتصف الثمانينات تأثرت بيئة االستثمار يف اجلزائر بالعديد من املؤثرات داخلية وخارجية 
وكذلك سياسية واقتصادية واجتماعية فرضت على احلكومة إىل تبين �ج جديد ورسم سياسة 

صناعية جديدة واليت تتلخص فيما يلي: 
 مظاهر سياسية: •

إناملتغريالنوعيفيهرمالسلطةمعبدايةالثمانينامتهدالطريقللدخولبسرعةفياقتصادالسوقبعدأحداثأكتوبر
واليت كانت مبثابة بداية انعدام االستقرار األمين للبالد، فقد عمت حالة من الفوضى 1988

 واخلراب طال جمموعة كبرية من املؤسسات الوطنية.
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كانت الزيادة لسكانية اليت عرفتها جلزائر بعد االستقالل مظاهر إجتماعية: •
واليت ميكن إرجاعها إىل التطور الكمي و النوعي يف مستوى املعيشة ٕوالتحسني مستوى الصحة و 
القضاء شبه الكلي على األمراض املعدية، ضف إىل ذلك حتسن مستوى التعليم لدى اجلزائريني 

 كلها أسباب سامهت يف رفع الطلب الكلي واملتزايد على السلع واخلدمات .
سجلت مرحلة الثمانينات مرور االقتصاد الوطين بظروف مظاهر اقتصادية: •

اقتصادية صعبة مما انعكس سلبا على أدائه،وذلك بفعل  مؤثرات داخلية وخارجية األوىل راجعة 
إىل املوروث الثقيل للمرحلة املاضية بسبب النتائج االختيارات التنموية السابقة،مما افرز عدة ظواهر 
شكلت ضغوطات،أما الثانية فراجعة لألوضاع االقتصادية العاملية واهلزات اليت شهدها سوق املواد 

: )5(األولية والطاقة،وميكن مالحظة تدهور الوضعية االقتصادية للبالد على عدة مستويات كاآليت
اخنفاضا ملموسا تواصلت نزعة  1985 سجل سعر احملروقات ابتداءا من سنة -

،ونقف على خطورة الوضعية )أكثر من الثلث 1986( االخنفاض هذه بعد أن بلغت ذروهتا سنة
من صادرات اجلزائر صاحب ذلك تدهور قيمة الدوالر  % 98 إذا علمنا أنا حملروقات تشكل

األمريكي ما انعكس سلبا على ميزان املدفوعات اجلزائري، إذ تقلصت عائدات اجلزائر بنسبة 
   وكذلك اخنفاض القدرة الشرائية للدينار اجلزائري.1985سنة %40تقارب 

وقد شهدت الفرتة تطور منظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة يف العديد من  -
األنشطة املرتبطة باقتصاديات االنفتاح وتأثرت نسبة هامة منها سلبا، خاصة تلك اليت متارس 

 وحتري الصرف وما رافقها من ختفيض 1990أنشطة إنتاجية بعد صدور قانون النقد والقرض سنة 
لقيمة العملة الوطنية وتزايد خسائر الصرف بالنسبة للمؤسسات االقتصادية اإلنتاجية الصغرية 

واملتوسطة وكذا الكبرية ، مث صدور قانون االستثمار يف املرسوم التشريعي الصادر بتاريخ 
 والذي يهدف إىل ترقية االستثمار وإتاحة املزيد من احلرية واملساواة بني 05/10/1993

املتعاملني احملليني اخلواص واألجانب والتقليص يف أجال دراسة امللفات وإجراءات إجناز العقود 
 .)6(وتسريع التحويالت وكذا تعزيز الضمانات
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مل تقتصر اإلصالحات االقتصادية خالل الفرتة على اجلانب االستثماري ومؤسسايت فقط 
بل واكبتها إصالحات مشلت القطاع املصريف والواقع أن البنوك اجلزائرية كانت تعاين من وضع 
مايل جد صعب أفرزه سوء تسيري الديون املمنوحة للقطاع العام الذي كان آنذاك هش البنية 

التحتية (خمتل هيكليا)، وقد كان لذلك آثارا سلبية عملية متويل املشاريع االستثمارية أضف إىل 
ذلك عامل ضعف تأقلم التشريع مع التحول حنو اقتصاد السوق،حيث عملت احلكومة على 

جعل املنظومة املصرفية أكثر انفتاحا من أجل السماح له مبواكبة التطورات والتطلعات االستثمارية 
اجلديدة فعمدت احلكومة اىل تطهري البنوك اجلزائرية وكذا خوصصة البعض منها. 

 يوضح أهم التعليمات املصدرة يف إطار اإلصالح البنكي خال الفرتة املمتدة ):01جدول رقم(
 1998إىل غاية 1991من 

موضوعها تطبيقها التعليمة 
قواعد ضبط وتنظيم السوق النقدي  1991 91-33

إنشاء مركزية الديون غري املسددة ومركزية املخاطر ومركزية استخدام الصكوك بدون رصيد  1992 01-92
احلد األدىن لرأس مال البنوك واملؤسسات املالية  1993 03-93
قابلية خضوع الشركات ذات رأس املال العمومي الكلي أو اجلزئي لإلفالس  1993 08-93
أدوات تسيري السياسة النقدية وإعادة متويل البنوك  1994 16-94
قواعد توزيع وتغطية املخاطر ونسب املالءة  1995 74-94
التقنيات اجلديدة لتدخل البنك املركزي يف السوق النقدي  1995 28-95
إزالة تأطري اهلامش املصريف وحترير التنافس بني البنوك  1996 77-95
إنشاء مركزية امليزانيات وإلزام البنوك واملؤسسات املالية بتطبيق تعليماته  1997 07-96
شروط عمل غرفة املقاصة  1996 03-97
إنشاء نظام ضمان الودائع وحتديد آليات عمله وإلزام البنوك باالخنراط فيه  1998 04-97

 من إعداد الباحثني باإلعتماد على دراسة زعباط عبد احلميد، سحنون عقبة، دور المصدر:
السياسات الصناعية املصرفية يف ترقية تنافسية اجلهاز املصريف اجلزائري، أحباث اقتصادية و إدارية، 

.  18، ص2012العدد احلدي والعشرون، جوان 
 2014-2000- السياسة الصناعية في الجزائر خالل الفترة مابين 3
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أدت اإلصالحات اليت خاضتها اجلزائر خالل الفرتة السابقة إىل التغيري اجلذري للسياسة 
االقتصادية باالعتماد على قوى السوق، كما مسحت بإعادة االعتبار للمؤسسات اخلاصة 

واالعرتاف بالدور اهلام الذي ميكن أن تؤديه يف التنمية الشاملة، مما أفرز ظاهرة املؤسسات الصغرية 
واملتوسطة كركيزة للنمو االقتصادي. 

، تدخلت الدولة مباشرة لتسهيل الفعل االستثماري وتشجيع 1997 وبداية من سنة 
املبادرة اخلاصة، وذلك بإنشاء جهاز لدعم ومساعدة إنشاء املشروعات الصغرية، ممثال يف الوكالة 

الوطنية لدعم تشغيل الشباب، هذا اجلهاز الذي عرف يف تنظيمة إصالحات معتربة سنة 
، كما مت يف نفس السنة إعادة النظر يف النظام القانوين للصندوق الوطين للتأمني عن 2003

 سنة 50 و35البطالة قصد متكينه من متويل املشاريع الصغرية لفئة األشخاص البطالني ما بني 
باإلضافة إىل إنشاء الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر املوجه لألسرة املنتجة. 

وقد عرفت منظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية حتوالت نوعية سببها صدور القانون 
 والذي يعترب نقطة 12/12/2001التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة بتاريخ 

انعطاف حامسة يف مسار هذا القطاع، حيث حدد من خالله اإلطار القانوين والتنظيمي الذي 
تنشط فيه املؤسسات الصغرية واملتوسطة وكذا آليات وأدوات ترقيتها ودعمها. جاء هذا القانون 

التوجيهي ليجد حلوال للعديد من اإلشكاالت اليت تواجهها املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وذلك 
بوضع جمموعة من اآلليات التنظيمية اليت من شأ�ا تدعيم وترقية هذا النسيج من املؤسسات، إذ 
أن اهلدف من وضع هذا القانون هو حتسني حميط االستثمار الداخلي واألجنيب املباشر واملسامهة 

انطـالقا يف حترير املبادرات اخلاصة. حيث كان لقانون املؤسسات الصغرية واملتوسطة أثر اجيايب، ف
 ارتفع عـدد املؤسسـات الصغرية و املتوسطـة، فاإلحصائيات تشري إىل أن نصف 2001من سنـة 

،  2007-2001عدد  املؤسسات الصغرية و املتوسطة املوجودة يف اجلزائر أنشأت خالل الفرتة 
، 2001ديسمرب  12القانون التوجيهي لرتقيـة املؤسسات الصغرية  و املتوسطة يف أي بعد صـدور 
 عرف عدد املؤسسات الصغرية و املتوسطة اخلاصة تطورا ملحوظا، حيث 2010ففي �اية سنة 

 مؤسسـة،و اليت متثل حـوايل ثالثة أضعـاف العدد املسجـل يف 737 606مت إحصـاء أكثـر من 
)، و خالف ذلك فقد شهد قطـاع املؤسسات الصغرية و  مؤسسة949 207 ( 2003سنة 
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 سنوات، أما املؤسسـات احلرفية 07 مؤسسة خالل 288املتوسطة العمومية اخنفاض مسجل بـ 
 يف �اية 085 162 ليصل إىل 2003 مؤسسة خالل سنة 850 79فقد ارتفع عددها من 

: )7( كما هو موضح يف اجلدول التايل2009
تطور عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والتشغيل في الجزائر خالل ):02جدول رقم (

 الفترة
2003 – 2010 .

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 مؤسسـات

 013 392 946 293 806 269 842 245 449 225 949 207 خاصـــة
408 
155 

606 737 

 560 598 626 666 739 874 778 788 عموميــة

 887 126 347 116 222 106 072 96 732 86 850 79 حـــرفية
162 
085 

- 

 526 519 959 410 767 376 788 342 959 312 587 288 المجمــوع
570 
838 

607 297 

 
Source: Samia GHARBI, LES PME/PMI EN ALGERIE : ETAT DES 
LIEUX, Laboratoire de Recherche sur l’Industrie et l’Innovation, Université 
du Littoral Cote D’opale, France, Mars 2011 , P07.  
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تطور عدد المؤسسات ص و م والتشغيل في الجزائر خالل الفترة ):01شكل رقم (
2003-2010 

  
 02: من إعداد الباحثني باالعتماد على معطيات اجلدولالمصدر
) نالحظ أن هناك ارتفاع ملحـوظ يف زيادة عدد مناصب 01 من خالل الشكل رقم (التعليق:

العمل يف اجلزائر من خالل زيادة عدد املؤسسـات الصغرية و املتوسطة يف القطاع اخلـاص وقطاع 
احلرفيني، خبالف القطاع العام الذي سجل تناقص يف عدد مناصب الشغـل على طول الفرتة 

، كنتيجة خلوصصة العديد من املؤسسات العمومية.  و فيما 2010 إىل 2004املمتدة من سنة 
 12.2خيص معدل البطالة يف اجلزائر فانه يبقى يسجـل اخنفاضا يف السنوات األخرية، فقد بلغ 

 ، دفعت املشاكل اليت تعاين )8( على التوايل2008 و2007 خالل  سنيت % 11.3  و %
منها منظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة ويف مقدمتها إشكالية التمويل بالوزارة الوصية إىل 

 مت 2004اعتماد آليات متويل تتالءم مع خصوصية هذا النوع من املؤسسات. فمع بداية سنة 
اإلعالن عن إنشاء مؤسستني ماليتني للمسامهة يف تسهيل احلصول على القروض البنكية وهي 

 مليار دج 30صندوق ضمان القروض االستثمارية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة برأمسال قدره 
 )9 ( مليار دج.3.5وصندوق رأمسال املخاطر برأمسال قدره 

يعترب احمليط الذي تنشط فيه املؤسسات الصغرية و املتوسطة مؤشرا علىوضعيتها. ففي  ف
املؤسسات. فباإلضافة للمحيط املايل  اجلزائر مييز هذا احمليط الكثري من املشاكل اليت تؤخر منو هذه
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و املتوسطة فإن احمليط اإلداري يعترب بطيئا  رالذي ال يتالءم كثريا مع خصوصية املؤسسات الصغرية
 إن من أهم املشاكل اليت .بالنظر للعديد من اإلجراءات املطلوبةسواء عند اإلنشاء أو أثناء النشاط

تعاين منهااملؤسسات مشكلة التمويل و صعوبة احلصول على القروض البنكية مما دفع بالوزارة 
الوصية إىل العمل على إحداث آليات مالية تتالءم و خصوصية هذه املؤسسات، و بالرغممن أن 

 %40,60  مليار دج أي بنسبة555 بتمويالت قدرها 2003البنوك العمومية سامهت يف سنة 
 مليار دج أي ما 353 حيث قدر املبلغ آنذاك ب 2001من جمموع التمويالت مقارنة بسنة 

 . % من جمموع التمويالت30,72ميثل 
مت اإلعالن عن إنشاء مؤسستني ماليتني ستسامهان بالشك يف تسهيل احلصول على 

القروض البنكية و هي صندوق ضمان القروض اإلستثمارية للمؤسسات الصغرية و املتوسطة 
 مليار دج،إضافة إىل 3,5 مليار دج و صندوق رأمسال املخاطر برأمسال قدره 30برأمسال قدره 

هذا و تطبيقا لألحكام املنصوص عليها يف القانون التوجيهي مت إنشاء صندوق لضمان القروض 
 - 02 - م.ت رقم 74البنكية املوجهة للمؤسسات الصغرية و املتوسطة (اجلريدة الرمسية رقم 

 و الذي سيساهم 2004) الذي انطلق فعليا منذ مارس 11/11/2002 املؤرخ يف 373
سعيا وراء تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة بدوره يف التخفيف من حدة مشكل التمويل، و

اجلزائرية وحتسني قدراهتا التنافسية ومتكينها من مواكبة التطورات والتحوالت االقتصادية احلاصلة، 
ويف ظل هيمنة التجمعات والتكتالت االقتصادية الكربى يف خمتلف األسواق العاملية، أعدت 

 مليار دينار سنويا ميتد 01الوزارة الوصية برناجما وطنيا لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة بقيمة 
 )10 ( ويهدف هذا الربنامج إىل :2013إىل غاية سنة 

حتليل فروع النشاط وضبط إجراءات التأهيل للواليات حبسب األولوية عن طريق إعداد  -
دراسات عامة كفيلة بالتعرف عن قرب على خصوصيات كل والية وكل فرع نشاط 
وسبل دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة بواسطة تثمني اإلمكانيات احمللية املتوفرة 

 وقدراهتا حسب الفروع وبلوغ ترقية وتطور جهوي للقطاع؛
إعداد تشخيص اسرتاتيجي عام للمؤسسة وخمطط تأهيلها؛  -
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تأهيل احمليط اجملاور للمؤسسة عن طريق إجناز عمليات ترمي إىل إجياد تنسيقي ذكي  -
 وفعال بني املؤسسة الصغرية واملتوسطة ومكونات حميطها القريب؛

املسامهة يف متويل خمطط تنفيذ عمليات التأهيل خاصة فيما يتعلق برتقية املؤهالت  -
املهنية بواسطة التكوين وحتسني املستوى يف اجلوانب التنظيمية وأجهزة التسيري واحليازة 

 على القواعد العامة للنوعية العاملية (اإليزو) وخمططات التسويق؛
حتسني القدرات التقنية ووسائل اإلنتاج.  -

 لتتكفل (ANDI)وبذلك أنشأت الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
مبتابعة تنفيذ برامج تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة وكذا احتضان بنك للمعطيات 

االقتصادية، باإلضافة إىل إعداد دراسات اقتصادية ومتابعة وتنسيق نشاطات مراكز التسهيل 
، وينتظر من هذا (Pépinières des entreprises)ومشاتل (حاضنات) املؤسسات 

الربنامج تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة على املستوى احمللي واجلهوي بواسطة نسيج من 
املؤسسات الصغرية واملتوسطة ذات تنافسية وفعالية يف سوق مفتوحة وإنشاء قيم مضافة جديدة 

ومنتصب شغل أكثر. 
فباعتبار مسألة التمويل متثل جوهر إشكالية تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية، 

فقد اعتمدت جمموعة من التقنيات يف جمال منح االئتمان املصريف أمهها: 
 كتقنية لتمويل التجارة اخلارجية crédits documentairesالقروض املستندية -

استريادا وتصديرا؛ 
السماح مبنح قروض استغالل (قصرية األجل) وبالسحب على املكشوف  -

Découverts؛ 
قروض متوسطة األجل لتمويل االستثمارات.  -

، املتعلق بتطوير االستثمارات يف املادة 2001 أوت 20 املؤرخ يف 03/01ونص األمر رقم 
 على أن االستثمارات اليت تنجز يف املناطق اليت هي حباجة إىل تنمية، وكذا 10-11

االستثمارات اليت هي مهمة بالنسبة لالقتصاد الوطين واليت تستعمل تكنولوجيا خاصة من 
شأ�ا أن حتافظ على البيئة تستفيد من املزايا التالية: 
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اإلعفاء مع دفع حقوق نقل امللكية ؛  -
تكفل الدولة – كليا أو جزئيا – مبصاريف األشغال املتعلقة باملنشآت الضرورية إلجناز  -

االستثمارات وذلك بعد تقييما من طرق الوكالة. 
وكانت هذه اإلجراءات هتدف إىل إحداث مرونة وتسهيل التعامل بني البنوك واملؤسسات 

الصغرية واملتوسطة، باإلضافة إىل إمكانية اقتحام األسواق اخلارجية. 
ولإلشارة فإنه، يعترب دخول اتفاق الشراكة مع االحتاد األوريب وانفتاح السوق اجلزائرية على 

املنافسة الدولية حمفزا إلنشاء الصندوق اخلاص بتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، الذي تضمنه 
. 2006قانون املالية لسنة 

إن تصنيف اإلستثمارات املنجزة يف القطاع الصناعي خالل هذه الفرتة، يربز بأن هنالك هيمنة 
هلذا القطاع على مجيع املستويات ( من حيث العدد،املبلغ املايل،مناصب الشغل 

%) على التوايل، يليه قطاع البناء واألشغال العمومية 35%و62%،11املستحدثة)بنسب (
 %).12%و13%،9 %) وأخريا قطاع اخلدمات بـ(34 %و9%، 18واهليدروليك بـ(

 فمن حيث الفروع الصناعية، السيما الصناعة الغذائية، الكيمياء والبالستيك وصناعات اخلشب 
والورق باإلضافة إىل إعادة استئناف صناعات النسيج و اجللود ويف األخري تأيت مواد البناء 

 .والزجاج
خالل الفرتة املمتدة  إجناز املشاريع اإلستثمارية املصرح هبا لدى الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار

 :2013 شهر جوان يف واليت بدورها أبرزت املعطيات التالية 2012 و 2002بني 
 معطيات حول نتائج المالحظة:

  مشروع) النتائج التالية :35 177وجدنا جمموع إجابات (
 004 32 من الكل. 91 مشروع منجزأي نسبة%  
 580 2 7 مشروع مل يتم إجنازه أي نسبة .% 
 593 2 مشروع مت التخلي عنه أي نسبة.% 

 معطيات حول المنجزات اإلجمالية :
 004 32 من الكل.91 مشروع منجز أي بنسبة % 
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 2547 مليار دوالر أمريكي.31.8 مليار دج أي حوايل  
  منصب شغل.300 000مت خلق حوايل  

 األجنبية منها :
 410.مشروع إستثماري أجنيب مت إجنازه  
 803 من اإلستثمارات املنجزة.1/3 مليار دج أي  
 959 42 14 منصب شغل مت استحداثها لألجانب أي بنسبة.% 

%حسب العدد، 56يأيت اختيار املستثمرين األجانب عموما على القطاع الصناعي أوال (بنسبة 
% حسب مناصب الشغل املستحدثة ) مقارنة مع جمموع 57 % حسب قيمة التمويل و 74

 .)11(قطاعات النشاط
 إلى 2003: أهم المنتجات الصناعية التحويلية النسيج والجلود للفترة 03جدول رقم

2011 
 

 
المصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات 

 إلى 2003: أهم المنتجات الصناعية التحويلية الخشب والورق للفترة 04جدول رقم
2011 
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المصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات 
التطور الذي تشهده املنتجات الصناعية التحويلية يف اجلزائر يبقى حمدود ويتأرجح بني التعليق: 

اإلرتفاع والرتاجع من سنة إىل أخرى، وأغلب املنتجات تشهد تراجعا ملحوظا، ويعترب قطاع 
النسيج واجللود مقارنة بقطاع اخلشب والورق أحسن من حيث تطور اإلنتاج يف حني يعرف قطاع 

اخلشب والورق تراجعا رهيبا، وتعود األسباب لضعف مردودية العامل ومشكلة املواد األولية 
 والتسويق، و إرتفاع تكاليف اإلنتاج وغريها.

 الصادرات: 
 مليون دوالر)؛ 2.27 طن (3080- اجللود و اجللود اخلام الكاملة : 

 مليون دوالر) ؛ 0.17 طن (40- األغطية: 
 مليون دوالر). 0.15 طن (40- السجاد وأغطية األرضيات من مواد نسيجية : 

 يف 2012 -2002تقدر عدد املشاريع املسجلة لدى الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار لفرتة 
 مليون 10868 مببلغ إستثماري قدر ب مشروع160جمال صناعة املنسوجات و املالبس ب 

 منصب شغل. 5121دج، مما يوفر 
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المحورالثاني: الصناعة في الجزائر 
 الصناعة: أوال/ مفهوم

 يقصد بالصناعة تلك الوحدات اإلنتاجية اليت تنتج سلعة ذات مواصفات موحدة تؤدي إىل منتج 
ذو مواصفات واحدة أو منتج متنوع كما ترتبط الصناعة باكتشاف وإنتاج وتوفري مستلزمات 

اإلنتاج واإلنتاج الوسيط وكذا اإلنتاج النهائي الالزم لتوفري احتياجات اجملتمع ألغراض االستهالك 
 مبعناها الواسع تغيري يف شكل املواد اخلام لزيادة قيمتها، فالصناعةاحمللي وألغراض التصدير، 

 وجعلها أكثر مالءمة حلاجات اِإلنسان ومتطلباته، وهناك أربعة أنواع رئيسية من الصناعات هي:
الصناعات التحويلية :  -1

وهي تلك الصناعات اليت تقوم على أساس حتويل شكل املادة اخلام إىل شكل آخر خمتلف متاماً 
من حيث اخلصائص وطبيعة املادة األصلية مثل صناعة الورق.  

الصناعات التحليلية :  -2
وهي تلك الصناعات اليت تعتمد على حتليل املادة األصلية إىل مواد جديدة عن طريق الرتكيب 

الكيماوي أو الرتكيز أو اخللط مبواد أخرى وذلك مثل صناعة تكرير البرتول.  
الصناعات االستخراجية :  -3

وهي تلك الصناعات املتعلقة باستخراج اخلامات من باطن األرض أو من على ظهرها وتشمل 
مراحل الكشف مث االستخراج مث الرتكيز وفصل املواد الغريبة ومن أمثلتها استخراج الفحم من 

املناجم.  
 الصناعات التجميعية : -4

 وهي تلك الصناعات اليت تقوم على أساس جتميع أجزاء معينة لتكون منتجاً �ائياً . 
: يف كو�ا ترفع من مستوى معيشة الشعوب مبا تدره من مال، وما توفره من أهمية الصناعة وتربز

رفاهية لِإلنسان مبقتنياهتا املختلفة، وكذلك هي وسيلة مهمة المتصاص األيدي العاملة الزائدة عن 
حاجة الزراعة واخلدمات األخرى. مع ما تساهم به الصناعة من تطوير للنشاطات االقتصادية 

األخرى، كالزراعة والتجارة، والنقل مبا تقدمه من منتجات أساسية، كاألمسدة، واآلالت الزراعية، 
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ومواد الطاقة، ووسائل النقل احلديثة، ولكي تقوم الصناعة وتزدهر البد هلا من توافر عدد من 
املقومات أمهها : 

- رأس املال.  
 - املواد اخلام. 

 - القوى احملركة. 
 - األيدي العاملة. 

 - األسواق. 
 .)12(- وسائل النقل واملواصالت

 :فروع الصناعة في الجزائرثانيا/
 تشمل نشاطات فرع املواد الصيدالنية جماالت:/ الصيدلة: 1

 التصنيع؛ •
 توضيب السلع؛ •
 بائعون باجلملة مستوردين؛ •
 موزعون باجلملة؛ •
 موزعون بالتجزئة (صيدليات و غريها).  •

 السوق الوطنية
إن السوق الوطنية لألدوية باجلزائر ُمقيدة بنسبة صغرية من قائمة األدوية. من بني قائمة تشمل 

% دواء ضروري مثل املضادات 60 (منها 310 دواء، يغطي اإلنتاج الوطين 1400حوايل 
% من هذه القائمة.وعالوة على 22احليوية و األدوية املشكلة من اهلرمونات ...) أي حوايل 

العام  دوالر خالل  مليون1967مناألدوية اجلزائر ذلك، بلغ جمموع واردات
 .2001يف عام  دوالر  مليون492,35مقابل2011

 يف 2012 -2002تقدر عدد املشاريع املسجلة لدى الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار لفرتة 
 مليون دج، 71478 مشروع مببلغ إستثماري يقدر ب130جمال الصناعة الصيدالنية ب 

 مناصب شغل 8802وبعدد
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يغطي جمال التعدين عدة نشاطات صناعية: -التعدين:2
 استخراج املعادن غري اخلالصة وحتويل أول (معدنة)؛ •
 إعادة رسكلة املعادن؛ •
 سباكة (مصهر احلديد و التكرير)؛ •
 صناعة املواد اخلامة بواسطة آالت تصفيح املعادن؛ •
 حتويل املواد اخلامة ملواد نصف مصنعة: صفائح رقيقة، أنابيب، قطع ُمقولبة .... •
 صناعة املواد املصنعة جملال الصناعة و البناء و النقل.  •

 إن جمال التعدين ُمنسق حول ثالث اختصاصات رئيسية:
 إنتاج الفوالذ؛ •
 إنتاج املعادن غري احلديدية و غري الثمينة كاألملنيوم؛ •
 إنتاج املعادن الثمينة.  •

يُعترب استهالك الفوالذ الثابت القاطع يف تقييم سوق املنتجات للقطاع الفرعي  :السوق الوطنية
للتعدين و صناعة املعادن. إن استهالك الفوالذ (استرياد و إنتاج حملي) يف اجلزائر خمصص أساسا 

 إلجناز:
 املشاريع الكربى؛ •
 األشغال العمومية؛ •
 تشييد بنايات صناعية و جتارية و سكنية. •

 يف 2012 -2002تقدر عدد املشاريع املسجلة لدى الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار لفرتة 
مليون دج، 301566 مشروع، مببلغ إستثماري قدر ب835جمال الصناعة الصيدالنية ب 

 منصب شغل. 55278وبعدد  
: يشمل القطاع الفرعي لصناعة املطاط و البالستيك املؤسسات اليت يتمثل - البالستيك3 

نشاطها الرئيسي يف صناعة املنتجات املعاجلة وفقا لتقنيات تكنولوجية نذكر منها األكثر تداوال 
يف اجلزائر فيما خيص البالستيك القذف و القولبة عن طريق احلقن. ظهرت تقنيات جديدة مت 
تطبيقها يف اجلزائر (كالنفخ و الصقل و التمديد و اإلرغاء و القولبة و التشكيل احلراري...) 
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ُجتمع نشاطات معاجلة البالستيك يف نفس القطاع الفرعي ألن املميزات التقنية هلذين املكثفني 
 مقاربة.

السوق الوطنية: 
وفقا للمعطيات املتوفرة، يظل القطاع الفرعي يف اجلزائر غري متطور خاصة يف جمال التعهد 

الصناعي من الباطن الذي يقتضي منتجات خاصة و/أو ُمعدة مرفقة مبعايري (خاصة قطع غيار 
 متعهد من الباطن 300السيارات و مكونات أخرى صناعية). نسجل يف نفس الوقت حوايل 

يف قطاع السيارات يعملون مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية يندجمون بذلك يف قطاع 
 منصب عمل. 16000 مليار دينار جزائري و يشمل 32امليكانيك الذي يقدر رقم أعماله بـ 

إن ثلثي املواد األولية عموما مستوردة. يتم استرياد املواد املضافة كلية حيث يشكل سعرها قيمة 
  مليون طن/سنة. 1معتربة. يٌقدر استهالك املواد البالستيكية بـ 

 يف 2012 -2002تقدر عدد املشاريع املسجلة لدى الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار لفرتة 
مليون دج، 537226 مشروع مببلغ إستثمارحيوايل836جمال صناعة البالستيك و املطاط ب 

  منصب شغل.32472اليت وضفت 
قطاع املنسوجات واملالبس متنوع وغري متجانس ، والذي يغطي - المنسوجات والمالبس :4

جمموعة واسعة من األنشطة منها: 
- إنتاج تشكيلة واسعة من املنتجات الصناعية مثل اخليوط اإلصطناعية (اإلكريليك ، 

 البولياميد...) أو الطبيعية (الصوف، احلرير...)
 - النسيج؛

 - التشطيب (الصباغة، الطباعة)؛
 - صناعة املالبس اجلاهزة (األثاث واملالبس).

 ٪ عقدت من قبل الشركات 10 مليار$، منها 2السوق الذي يبلغ حاليا حنو :السوق الوطنية
 احمللية

 التوقعات: 
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 مليار دينار إىل 38،5إن خمطط إعادة اهليكلة يتحسب زيادة يف رقم أعمال هذا القطاع ب 
 ٪ و يريد تعبئة 10، مبعدل منو سنوي قدره 2009 مليار خالل 26،4، عكس 2014غاية 

 . مليار دينار لتطوير مرافق اإلنتاج لبعض الشركات8.2خالل املرحلة األوىل إستثمارات قدرها 
)13( 

 
:أثر السياسة الصناعية على رصيد الميزان التجاري الجزائري خارج قطاع المحور الثالث

 المحروقات
للسياسة الصناعية تأثري على خمتلف القطاعات االقتصادية وحىت على األعوان االقتصاديني، 

ولعل ما مييزها خاصة على رصيد امليزان التجاري يعرب عن مؤشر حلالة الوضعية اإلقتصادية 
التجارية للبلد ويأخذ أحد الوضعيات ( الفائض، العجز، التوازن). 

يسمح بقياس القدرة التنافسية لبلد ما أمام منافسيها من أوال/مفهوم رصيد الميزان التجاري 
هتا على حصتها يف السوق وزيادهتا يف السوق احمللية وحىت ظالدول األخرى وأيضا مدى حماف

 .)14(األسواق اخلارجية
ثانيا/وضعية الميزان التجاري خارج قطاع المحروقات  
م) والذي يوضح لنا 2014م-1999نتناول تطور امليزان التجاري للجزائر خالل الفرتة ( 

)يوضح ذلك. 5نوع الرصيد احملقق وأسباب حتقق هذا الرصيد، واجلدول رقم(
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م) 2012م-1999): تطور رصيد الميزان التجاري الجزائري للفترة (5الجدول رقم(
الوحدة: مليار دوالر 

 البيان
 السنوات

إجمالي الصادرات 
 خ ق م

إجمالي الواردات 
 خ ق م

رصيد الميزان 
 التجاري خ ق م

رصيد الميزان 
 التجاري اإلجمالي

1999 1.35 16.01 -14.66 3.36 
2000 1.88 16.55 -14.67 12.3 
2001 2.32 16.27 -13.95 9.61 
2002 2.59 18.57 -15.98 6.7 
2003 2.8 21.08 -18.28 11.14 
2004 3.51 28.01 -24.5 14.27 
2005 4.73 33.1 -28.37 26.81 
2006 6.13 34.64 -28.51 34.06 
2007 7.63 41.75 -34.12 34.24 
2008 10.02 59.04 -49.02 40.6 
2009 8.51 58.99 -50.48 7.78 
2010 9.14 57.78 -48.64 18.2 
2011 9.44 67.14 -57.7 25.96 
2012 9.03 68.6 -59.57 20.16 
2013 8.49 79.30 -70.81 9.31 
2014 2.314 20.743 -18.429 1.84 

: من إعداد الباحثني باالعتماد علىالمصدر: 
، التجارة م)2011م-1962حوصلة إحصائية (الديوان الوطين لإلحصائيات،  -

. 175-174ص ص: ، م2013اخلارجية، نشرة 
 ).53/75، ص:63م)، (ص:2012م، 2008، بنك اجلزائر، (التقارير السنوية -

- Bank of Algeria ,Bulletin Statistique de la banqued’algerie 
(seriesretrospectives), Juin 2006, pp :72-73. 

 .15، ص:2014النشرة اإلحصائية الثالثية لبنك اجلزائر، جوان  -
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التعليق: 
 نالحظ أن امليزان التجاري خارج قطاع )5اجلدول رقم(من خالل اإلحصائيات املتوفرة يف 

 مليار دوالر نتيجة تطبيق اإلجراءات 14.66م ب 1999احملروقات قد عرف عجزا خالل سنيت 
وشروط صندوق النقد الدويل إىل جانب إشداد األزمة األمنية للبالد مما دعم فكرة االسترياد عن 

اإلنتاج مع حمدودية عدد ومردودية املصانعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة. 
مليار$ أين جتاوز عتبة 24.5م بلغ 2004بعدها يشهد ارتفاعا متواصال ففي سنة 

م نتيجة إرتفاع الطلب احمللي على املنتجات األجنبية وارتفاع أسعار 2009مليار$ سنة 50
م يقرتب من 2012املنتجات الغذائية يف األسواق العاملية  وانطالق املخطط اخلماسي ويف سنة 

مليار$ نتيجة ملخلفات التنمية والبناء الذي شرعت فيه البالد وانطالق العديد من 60عتبة 
املشاريع وخنص بالذكر مشروع اإلنعاش االقتصادي فضال عن اخنفاض قيمة الدوالر األمريكي 

بشكل ملحوظ أمام العمالت الدولية الرئيسية خاصة اليورو مما ترتب عليه ارتفاع أسعار الواردات. 
): يبين تمثيل بياني لتطور الميزان التجاري خارج قطاع المحروقات في 2الشكل رقم (

 الجزائر للفترة 
م) 2013م-1999(

 
).  5المصدر: من إعداد الطالب بناءا على معطيات الجدول رقم (
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التعليق: نالحظ من خالل الشكل البياني السابق ما يلي: 
  يقع منحىن إمجايل الواردات خارج قطاع احملروقات فوق منحىن إمجايل الصادرات خارج

قطاع احملروقات وتزداد معهما قيم الفوارق مع مرور الزمن؛ 
  يشهد منحىن رصيد امليزان التجاري خارج قطاع احملروقات تراجعا كبريا عرب مرور

السنوات وبشكل خميف بإعتبار أن اجلزائر من الدول النامية وهي أصبحت تعتمد 
بشكل كبري على الواردات األجنبية، إذ تضاعف العجز بأكثر من ستة أضعاف إنطاقا 

 مليار$؛70.81مليار$ إىل 14.66م، أي من 2013م إىل غاية 1999من سنة 
   مليار دوالر سنة 70.80رصيد امليزان التجاري خارج قطاع احملروقات يتجاوزعتبة

م مما ينذر خبطر كبري على الكيان االقتصادي للبلد نتيجة اإلسترياد غري املدروس 2013
والتبذير الذي يعرف تقريبا كل القطاعات مبا فيها القطاع الصناعي الذي تراجع أداؤه 
وتدىن مستويات مسامهته يف التجارة اخلارجية للبلد، بل ازداد اسرتاد منتجات الصناعة 

م 2014مليار دوالر يف الثلث األول من سنة 18.41من اخلارج، أين عرف عجزا ب 
 إرتفاع متواصال وينبؤ حبدوث عجز مزمن هلذه السنة.

 وعليه فإن السياسة الصناعية يف اجلزائر مل تساهم يف حتسني رصيد امليزان التجاري خارج قطاع احملروقات وإمنا زادت             
: تطور معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمال للفترة 7الجدول رقم 

2001/2014 
                        الوحدة :مليار دينار جزائري 

 2014 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001السنوات 

 16188 15732 14231 9940 9281 7126 5059 4236الناتج احمللي االمجايل 

 3.6 3.9 2.4 1.4 3 5.1 6.9 3.3 %معدل النمو
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 من إعداد الباحثني باإلعتماد على صاحل صاحلي،تأثري الربامج اإلستثمارية العامة على المصدر:
النمو االقتصادي واإلندماج القطاعي بني النظرية الكينزية واسرتاتيجية النمو غري املتوازن للفرتة 

. 21، ص:2013 لسنة 13، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،العدد 2001/2014
من خالل تفحصنا ألرقام اجلدول السابق يتبني لنا أرقام معدالت النمو للناتج اإلمجايل التعليق:

دليل على عدم إستجابة اجلهاز اإلنتاجي احمللي لتأثري %5احلقيقي حمدودة وترتاوح يف حدود
الطلب ومعاجلة اإلختالل احلاصل، هذه األخرية تضعف اجلهود اإلصالحية للنهوض بالقصاع 

الصناعي وإنعاش فروعه املدعمة ملختلف القطاعات األخرى. 
 2001/2011: التطور السنوي لمؤشر اإلنتاج الصناعي خالل الفترة 7الجدول رقم 

 م1989 لسنة األساس 100الوحدة: 
 السنوات

الفروع 
2001 2003 2005 2007 2009 2011 

 90 92 90 93 87 85القطاع الصناعي 

 79 79 73 77 74 75الصناعة خ ق م 

 50 54 52 59 63 66الصناعات املعملية التحويلية 

 
Source :ONC, Lactivité Industriélle  2001-2009, Statistique ECO 
N°70 ,9/2012,P22. 
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 2001/2011: التطور السنوي للمؤشر اإلنتاجي الصناعي خالل الفترة 3الشكل رقم 
 م1989 لسنة األساس 100الوحدة: 

 
. 7باالعتماد على إحصائيات اجلدول رقم المصدر: 

 
) 2011-2001: تطور متوسط الصناعة المعملية خالل الفترة (8جدول رقم

 %الوحدة:
 2011 2009 2007 2005 2003 2001السنوات 

 1.2- 1.6 3- 4.5- 3.5 1-متوسط الصناعة المعملية 

 
SOURCE :Bank of Algeria ; Evolution Economique et Monetaire en 
Algerie : Rapport 2005 et 2001. 

تبني األرقام السابقة بأن متوسط الصناعة املعملية يراوح مكانه حول حمدودية اآلثار التعليق: 
اإلجيابية لإلستثمارت العامة على تطور سواء الفروع أو األنشطة التابعة هلا، مما يدعم فكرة 

معدالت سلبية لغالبيتها، هذا ما يضعف تطورها وتوسع نشاطها وعدم إستحواذها على جزء من 
 األسواق العاملية من خالل تصدير الفوائض اإلنتاجية احملتملة.
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تقتصر سياسة الدولة يف اجملال االقتصادي الصناعي على اختاذ إجراءات ملموسة تطبق الخاتمة:
على األمد القصري واملتوسط والطويل،خاصة يف جمال الضرائب والرسوم 

املختلفة،القروض،األسعار،واحملافظة على االستقرار االقتصادي بشكل عام يف إطار إسرتاتيجية 
اقتصادية صناعية بعيدة املدى،تأخذ يف االعتبار منجزات املاضي ومعطيات احلاضر واحتماالت 

املستقبل يف خمتلف اجملاالت االقتصادية الصناعية خاصة،وعلى خمتلف املستويات احمللية و 
  . اإلقليمية و الدولية

وإذا كانت السياسة االقتصادية الصناعية ختضع ملقتضيات احلال وتتبدل أو ختتلف باختالف 
األفراد و احلكومات املعنية به، ففي اجلزائر جتلت لنا النتائج التالية: 

 .السياسة الصناعية املنتهجة ما تزال بعيدة املآل لتطبيقها بفعالية 
 .العراقيل اإلدارية والقانونية تكبح قيام اإلستثمار األجنيب وحىت احمللي 
  حمدودية تأثري اإلستثمارات العامة على النمو االقتصادي وتصحيح اإلختالالت وخاصة

 على القطاع الصناعي.
  تداعيات السياسة الصناعية يف اجلزائر ظهرت جليا على امليزان التجاري خارج قطاع

احملروقات ومن بينها: 
  اختالل يعرب عنه بعجز مزمن ودائم؛  -
م مببلغ يقارب 2012يشهد إرتفاع متواصال للعجز وبقيم كبرية أقصاها سنة  -

مليار$؛ 60
 يهدد كيان اإلقتصاد للبالد ويستنزف االحتياطات من العملة الصعبة للبلد؛ -
 يضعف الوزن النسيب للتجارة اخلارجية للبلد النامي كاجلزائر؛ -
ينبأ بعدم وجود توازن يف اهليكل اإلنتاجي للجزائر ومدى التحكم على الطلب احمللي  -

 وتوجيهه ملا خيدم مصلحة البالد واألفراد؛
ضعف قدرة البلد على توفري فائض يعتمد عليه من السلع وغريها واليت ميكن تصديرها  -

إىل العامل اخلارجي. 
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ضعف اجلهاز اإلنتاجي للبلد واخنفاض درجة تنوع النشاطات االقتصادية وعدم  -
اتساعها.  
ازدياد االستخدام احمللي للمنتجات األولية وغريها نتيجة التوسع النسيب يف استخدامها  -

 يف املشاريع وألغراض استهالكية مرتبطة بزيادة معدل السكان واالرتفاع النسيب يف الدخول.
عدم تطور وسائل اإلنتاج وأساليبه وضعف خربة الدولة وقدرهتا الفنية فتمنح مستوى  -

منخفض من الكفاءة اإلنتاجية، أي أ�ا تنتج بكلفة عالية وبنوعية متدنية وبالتايل بأسعار أعلى. 
التوصيات: 

 من خالل قيامنا هبذا البحث وما توصلنا به من نتائج ميكننا أن نقدم بعض التوصيات يف معاجلة 
الواقع احلايل للصناعة يف اجلزائر كما يلي: 

ضرورة الرجوع إىل سياسة االعتماد على املناطق الصناعية من خالل اعادة هيكلتها  -
وتأهيل نشاطها، ومن خالل انشاء مناطق صناعية أخرى بطرق عصرية تواكب التطور 

التكنولوجي احلايل وتليب احتياجات السوق يف نفس الوقت. 
إصالح منوذج التسيري املوسوم بكونه احللقة األضعف يف اهليكل االقتصادي اجلزائري  -

العام، وتوخي اسرتاتيجية تسيري مغايرة من شأ�ا إزالة األسباب والعوامل اليت أدت إىل 
عجز هذه املؤسسات، بدل الذهاب مباشرة إىل تصفية ديون اجملموعات الصناعية كأّن 

 شيئا مل يكن.
حتمية حترير األمالك الشاغرة، وتثمني العقارات الصناعية لتفعيل االستثمارات اخلاصة  -

وترقيتها، وذلك مير حتما عرب إلغاء االحتكار على تسيري األمالك وتوسيع صيغ املنح 
باإلمتياز على األمالك العامة، وربط ذلك بغائية اقتصادية منتجة من خالل إخضاع 

اللجوء إىل ترخيص إجراء البيع بالرتاضي يف حاالت استثنائية إىل قيمة مضافة لالقتصاد 
احمللي، جبانب تثمني األمالك اخلاصة وفق قواعد السوق عن طريق التنافس احلر 

 .والشفاف
العمل على التطبيق الفعلي للقوانني والقرارات احملفزة على اإلستثمار الصناعي سواء  -

 احمللي أو األجنيب.
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الفساد أسبابه أشكاله وطرق مكافحته في األردن –دراسة ميدانية-     
خالد عيادة عليمات - األردن     أ.

 -------------------------
 

         الملخص: 
هدفت الدراسة اىل التعرف على مسببات الفساد ومظاهرة يف الوزارات احلكومية يف البيئة األردنية، 
وحتديد أكثر هذه االسباب تأثريا يف أحداث الفساد، كما هدفت اىل التعرف على افضل الوسائل 

والطرق يف مكافحة الفساد من وجهة نظر العاملني يف وحدات الرقابة الداخلية يف الوزارات 
) موظفا.وقد أظهرت النتائج أن الفساد يعود إىل أسباب سياسية 283احلكومية والبالغ عددهم(

وإدارية واقتصادية واجتماعية وذاتية وهنالك عالقة ارتباط بينهم كل منهم يغذي األخر، كما أن 
للفساد مظاهر وإشكال أبرزها كانت الواسطة واحملسوبية واحملاباة والتمييز.وقد أوصت الدارسة 

بضرورة تبين إسرتاتيجية تعاجل كافة مسببات الفساد ووضع تشريع تتم صياغته بإحكام ومبا يضمن 
تاليف الثغرات اليت ينفذ منها الفاسدين وتشديد العقوبات وانه ال أحد فوق املساءلة مما علت 

مراتبهم، واالهتمام بعدالة توزيع احلقوق واملكتسبات بني املوظفني، وتفعيل دور القضاء واحملافظة 
على استقالليته ونزاهته . 
الفساد- الشفافية- املساءلة- وحدات رقابة     الكلمات المفتاحية: 
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Research Summary 
The study aimed to identify the causes of corruption and 

demonstration in the government ministries in the Jordanian environment, 
and identify more of these reasons influential in the events 
of corruption, also aimed to identify the best ways and means in the fight 
against corruption from the perspective of workers in units of internal 
control in government ministries and numbered (283 ) employees. 
    The results showed that corruption was due to political reasons, 
administrative, and economic and social self and there iscorrelation among t
hem feeding each other, as that of themanifestations and forms of corruption 
notably the favoritism andnepotism, favoritism and discrimination. 
              Has recommended to study the need to adopt a strategy 
addressing all causes of corruption legislation being drafted tightly and to 
ensure to avoid loopholes that performs them corrupt and tighten 
sanctions and that no one is above accountability, which it raised their rank, 
pay attention to the justice of the distribution of the rights and gains among 
employees, and activating the role of the judiciary and the preservation of its 
independence and integrity. 

اإلطار الفكري للفساد: 
) ليس شيئاً جديداً يف حياة األمم قدميها وحديثها، Corruption إن الفساد (. المقدمة:1

ويعترب ظاهرة عاملية شديدة االنتشار وذات جذور عميقة تأخذ أبعاداً واسعة، تتداخل فيها عوامل 
خمتلفة، يصعب التمييز بينها وختتلف درجة مشوليتها من جمتمع آلخر، وقد عانت اجملتمعات من 
جراء الفساد وانعكاساته السلبية على االقتصاد واجملتمع، فالفساد إذا انتشر يف جمتمع ما، فإنه 

يؤدي إىل عرقلة منوه االقتصادي واالجتماعي، وبالتايل يفقده حاضره وجيين على مستقبله، فضًال 
عن سيادة حالة ذهنية لدى األفراد واجملتمعات، تسوغ الفساد، وتوجد له األعذار الستمرار نطاقه 

يف احلياة، ممّا يرتتب عليه نتائج وخيمة يف مجيع النواحي احلياتية االقتصادية واالجتماعية 
والسياسية والثقافية والدينية.   

 تنوعت مفاهيم الفساد وتغريت تبعاً للتغريات اليت شهدها العامل يف السنوات . مفهوم الفساد:2
القليلة املاضية، ممّا جعل من تعريفه حمّط جدل ونقاش من قبل الباحثني، فالفساد يف اللغة يعين 

)، ويعين إحلاق الضرر باإلفراد واجملتمعات، 1973التلف والعطب أو االضطراب واخللل(الوسيط،
ومن هنا يقال أفسد الشيء أي أساء استعماله، وأن هناك خلل يتطلب عالجه والتخلص من 

عيوبه.  
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 أما فيما يتعلق مبفهوم الفساد يف جمال العلوم االجتماعية واإلنسانية فهي متعددة، 
ولكننا سوف نستعني ببعض املفاهيم املختلفة اليت وضعت لتعريف الفساد ومن أهم هذه 

املفاهيم: 
) الذي يرى أن الفساد هو "سلوك للموظف Huntington,1997- مفهوم هنتنجون (

العام ينحرف عن املعايري املتفق عليها لتحقيق أهداف وغايات خاصة. 
) اللذان عرفا الفساد بأنه: كل فعل (E.Simpikins &R.Wralth,1994- مفهوم 

يعتربه اجملتمع فاسداً، ويشعر فاعله بالذنب وهو يقرتفه. 
) "الفساد الذي يسود يف بيئة تساعد R.Telman,1986- مفهوم العامل روبرت تلمان (

فيه السياسة العامة للحكومة نظاماً بريوقراطياً، وتتم معامالته يف سرية نسبية، وال تفرض عليها 
 جزاءات رمسية كالرشوة وتوظيف األقارب من غري ذوي املؤهالت واخلربات...  وما إىل ذلك.

- كما يعرف البنك الدويل الفساد على أنه "سوء استغالل السلطة العامة من أجل احلصول على 
 وتعرف منظمة الشفافية الدولية الفساد "أنه (World Bank,1997)مكاسب خاصة"

إساءة استعمال السلطة ألغراض خاصة". 
) فقد عرف الفساد بأنه "استغالل الوظيفة العامة واملصادر العامة لتحقيق 2006أما (هيجان،

منافع شخصية أو مجاعية بشكل مناٍف للشرع واألنظمة الرمسية، سواء أكان هذا االستغالل 
بدافع شخصي من املوظف ذاته أم نتيجة للضغوط اليت ميارسها عليه. 

ويف ظل تعدد مفاهيم الفساد ويف ظل غياب تعريف عام متفق عليه، فإنين أخلص إىل 
مفهوم للفساد خيدم هذه الدراسة بأن الفساد "ذلك السلوك الذي يسلكه صاحب اخلدمة العامة 

أو اخلاصة، هبدف حتقيق مصاحل شخصية على حساب الصاحل العام 
)  السرية 2009يتميز الفساد ، بعدة خصائص أبرزها(لعيسى،. خصائص الفساد اإلداري:  3

و اشرتاك أكثر من طرف ويرتبط مبظاهر التخلف اإلداري السائدة و سرعة االنتشار. 
 ختتلف أنواع الفساد تبعاً للزاوية اليت ينظر له منها، فالفساد من حيث احلجم: . أنواع الفساد:4

ميكن أن  يكون صغري ويتعلق بأداء الوظائف واخلدمات الروتينية، أو كبري وهذا الفساد الذي يقوم 
به كبار املوظفني أو السياسيني، ويتميز هذا النوع بضخامة تكلفته، واتِّساع تأثريه على اجملتمع. أو 
فساد منظم: وهذا النوع من الفساد يكوّن أطراف الفساد واملبالغ املطلوب دفعها حمددة، والنتيجة 
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املرجوة من الفساد مؤكدة أو فساد غري منظم وهو على النقيض من النوع السابق، حيُث حيتاج 
منظمو املشروعات إىل رشوة العديد من املسؤولني، دون أن يتوافر هلم ضمان أكيد على أّ�م لن 
يواجهوا بطلبات أخرى للرشوة، وقد ينظر إىل الفساد من زاوية نطاق ممارسته، إذا كان يتم داخل 

) الفساد احمللي الذي 2005حدود الدولة أم يتجاوزها فإنه ميكن تقسيمه إىل نوعني(السالوس،
يتم داخل حدود الدولة، ويقتصر على أطراف حمليني والفساد الدويل الذي يتجاوز حدود الدولة، 

وذلك عندما تتعامل الدولة مع أطراف خارجية. 
للفساد صور وأشكال متعددة متارس من خمتلف نواحي احلياة العملية وهلا . مظاهر الفساد: 5

تأثريات خمتلفة بعضها خطرية ومدمرة وأخرى أقل خطورة.  كما أن مظاهر الفساد تتنوع بتنوع 
جماالهتا واألطراف املتورطة فيه، إضافة إىل تأثري القيم والنصوص التشريعية والقانونية السائدة يف 

اجملتمعات يف اعتبار ما هو فاسد من غريه ولعلها ابرز أشكال ومظاهر الفساد  الرشوة واالختالس 
والسرقة  وسوء استغالل املال والتقصري والوساطة واستغالل النفوذ و  االبتزاز والتمييز واحملاباة 

واالحتيال  وغريها. 
تعددت الدوافع واألسباب املؤدية للفساد نتيجة تأثرها بالظروف . أسباب الفساد ودوافعه: 6

االقتصادية واالجتماعية واإلدارية والسياسية والنظامية؛ فمن الصعوبة مبكان حصر وحتديد أسباب 
 الفساد بشكل دقيق، نظراً ملا ميثله الفساد من ظاهرة اجتماعية يف غاية التشابك، وما يرافقه من

تباين واختالف يف النفس البشرية والبيئات احمليطة هبا.  لذا فقد تراوحت اآلراء حول أسباب 
الفساد بني الضيق واالتساع وبني االتفاق والتناقض؛ فقد يقول بعضهم إن الفساد يف الدول 

) فقد حصرها بأسباب اقتصادية 2006النامية خيتلف عنه يف الدول املتقدمة أما(عبد اللطيف،
حيث تلعب الظروف االقتصادية املرتدية دوراً هاماً باعتبارها أحد الدوافع وراء ظهور الفساد مثل 
اتساع تدخل الدولة يف االقتصاد ويكون التدخل احلكومي من خالل األشكال التالية السياسات 
احلمائية واإلعانات احلكومية والتحكم يف األسعار، كما قد يكون من األسباب االقتصادية الفقر 

ناخ 2001وتدين األجر وسرية بعض الصفقات(املرسي،
ُ
)، وقد تكون أسباب سياسية بسبب امل

السياسي وإتباع بعض الدول إيديولوجيات متباينة ومعاصرة تتعارض أو تتفق بشكل أو بآخر مع 
) ، وقد تكون أسباب اجتماعية وثقافية مثل التقاليد االجتماعية 2006التعاليم الدينية(عربية،

املتجذرة للوالءات الطبقية والعالقات العرقية اليت تساهم يف حتيز املوظف وحماباته ملن خيَصوه 
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بالقرابة أو الوالء، وتوظيف االنتماءات الفئوية واجلهوية يف العمل الرمسي لكسب مكاسب خاصة 
بطريقة غري شرعية، وقد تكون أسباب إدارية وهي أسباب ناشئة من داخل النظام نفسه سواء 

أكان جهازاً إدارياً أم على مستوى اإلدارة العامة مثل غموض القوانني والتعليمات وعدم وضوح 
اإلجراءات داخل األجهزة احلكومية.، فغموض القوانني والتعليمات قد يدفع املوظف العام إىل 
تفسريها بشكل خيالف عما ترمي إليه بشكل غري مقصود أو عامداً متعمداً لالستفادة من هذا 
الغموض لتحقيق مصاحلة اخلاصة على حساب املصلحة العامة ورمبا تكون أسباب ذاتية: وهي 
أسباب كامنة يف الشخص وتنبع من ذاته، وغالباً ما يكون حمركها قيم ومعتقدات ومبادئ يسلم 

 أسباب الفساد باملعادلة Robert Klitgard،(1998هبا الفرد ويُلزم هبا نفسه،  وقد صاغ(
التالية: الفساد= احتكار+حرية التصرف-اخلضوع للمساءلة. 

وقد طّورت منظمة الشفافية الدولية تلك الصيغة أخذه بنظر االعتبار (النزاهة والشفافية) فوضعت 
الصيغة التالية الفساد = (االحتكار + حرية التصرف ) – (مساءلة + نزاهة + شفافية) 

أما آثار الفساد السلبية فهي جسيمة ومتعددة اجلوانب، مما . اآلثار المترتبة على الفساد: 7
جيعل من الصعوبة مبكان حتديد آثار الفساد وتكلفته بشكل دقيق، فهو يعيق العملية التنموية 

والنمو القتصادي ويقوض االستقرار االقتصادي والسياسي ونشاط القطاع اخلاص ويبدد املوارد، 
إذ حييد بالسياسة احلكومية عن خدمة مصاحل األغلبية وحييدها عن حتقيق مقاصدها فيوجه 
طاقات وجهود املواطنني حنو الكسب السريع بدل القيام باألنشطة املنتجة، ويضعف حوافز 

االستثمار ويهبط من جودة البنية األساسية واخلدمات العامة ويشوه عناصر النفقات العامة، كما 
يسفر عنه انتهاك حلقوق اإلنسان يف الدول اليت ميارس فيها وحيول دون توطيد أركان الدميقراطية، 

ويولد شعوراً بعدم القناعة والرضا مبا هو متوافر ومتاح والسعي إىل االنتفاع بشىت الوسائل سواء 
كانت شرعية أم غري شرعية حنو حياة الرفاهية متأثراً مبا هو دائر حوله من تطورات هائلة يف شىت 
جماالت احلياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية وحىت العملية، إالّ إن معظم الدراسات 
اليت تطرقت لدراسة آثار الفساد قد أشارت اليت اخلسائر اليت ميكن أن يسببها على كافة اجلوانب 

االقتصادية واالجتماعية والسياسية وغريها. 
 هنالك العديد من الطرق لتقدير قياس الفساد أبرزها طريقة البيانات . طرق قياس الفساد:8

االقتصادية الكلية وطريقة البيانات اجملمعة بواسطة الضرائب ودراسات وحبوث املنظمات الدولية 
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حيث أن هنالك عدد من املؤسسات على مستوى العامل هتتم بقياس ظاهرة الفساد من خالل 
تطوير مؤشرات كمية، وتشتمل أشهر املؤشرات املستخدمة يف األدبيات التطبيقية على مؤشر 

الفساد الذي تصدره جمموعة خدمات املخاطر السياسية، ومؤشر الفساد الذي تصدره مؤسسة 
الشفافية العاملية، ومؤشر الفساد الذي يصدره البنك الدويل ضمن املؤشر املركب للحاكمية (عبد 

). 2008القادر،
ختتلف االسرتاتيجيات وآليات مكافحة الفساد من دولة إىل . آليات وطرق مكافحة الفساد: 9

أخرى، ومن قطاع إىل آخر، تبعاً للظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية لكّل جمتمع؛ وإن 
أهّم متطلبات مكافحة كافة أشكال وصور الفساد، وهو توافر الشفافية واملساءلة واحلكم اجليد يف 
اجملتمعات اليت تسعى للتصدي لظاهرة الفساد، وقد أصبح املواطنون ال يقبلون العودة إىل ما كانوا 
يغضون النظر عنه يف السابق، فتزداد رغبتهم وسعيهم يف إخضاع املسؤولني احلكوميني يف بالدهم 

للمساءلة؛ وأن يّتسم نظام احلكم يف بالدهم بالنزاهة والرشد معاً . 
فقوة كل من الدولة واجملتمع تتحقق إذا ما اّتسم عمل الدولة بالشفافية، وإذا ما خضع القائمون 

).  والبعض 2001على إدارهتا للمساءلة، وإذا ما اتصفت هذه الدولة باحلكم الرشيد(مصطفى،
جيمل هذه الشروط الثالثة األخرية مرادفاً ملكافحة الفساد بكافة صوره، وخصوصاً الفساد 

السياسي واإلداري، كو�ا تساهم يف حتقيق االستقرار السياسي واالجتماعي واالقتصادي، وتعميق 
شرعية النظام السياسي، وتعزز الشروط السياسية للتنمية االقتصادية يف كل دولة. كما توجد  

العديد من النظريات اليت ميكن تبنيها يف مكافحة الفساد، وأن يتم اختيارها مبا يتناسب مع البيئة 
)  نظرية االختيار العام ويرى أنصار هذه 2005اليت ستطبق هذه النظرية، وأمهها(ابن حاسن،

النظرية بأنه ميكن ختفيض الفساد بالتقليل من الفرص املتاحة جلين الريع، وذلك بالتحرر 
االقتصادي، واحلّد من قوة الدولة من خالل مزيج من اإلصالحات االقتصادية، كاخلصخصة 

وإزالة الرقابة على األسعار، وعلى القطاع املصريف، وإزالة املعونات، وختفيض التعريفات اجلمركية، 
وأشكال الرقابة األخرى على التجارة، وختفيض حجم القطاع العام، والتدخل املباشر يف النشاط 

االقتصادي، وختفيض فرص جين الريع يقلل من الفساد أو من خالل مدخل اجلماعية فريون 
إمكانية احلد من الفساد خبلق املؤسسات الدميقراطية اجلديدة، كاملشرعني املنتخبني، وجلان 

الربملانات املنتخبة واملؤسسات الرقابية وحنوها؛ ألن هذه اإلصالحات السياسية تساهم يف خلق 
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بيئة أكثر حفزاً يف ختفيض الفساد؛ أل�ا تزيد االستجابة السياسية لرغبة أفراد اجملتمع أو من خالل 
مدخل األشواك املتعددة حيث تقوم جهود مكافحة الفساد وفقاً ملدخل األشواك املتعددة على 
جمموعة من اإلصالحات السياسية والتشريعية واملؤسسية، أما اجلانب  العملي ملكافحة الفساد 

اليت جيب أن تشملها آليات مكافحة الفساد، ضمن إطار عملي بشكل مشويل، من خالل 
اجلوانب اآلتية:- 

أ. اجلانب االقتصادي: إن املعاجلة االقتصادية ينبغي أن هتتم بكيفية احلد من الطلب على الفساد 
وعرضه، وذلك من خالل التأثري على العوامل اليت تزيد كل منهما، وإن كان من غري املتوقع أن 

يصبح مستوى الفساد يف جمتمع صفراً، إال أنه ينبغي حماربة الفساد، حىت يصل إىل ذلك املستوى 
الذي يتساوى عنده التكلفة احلدية مع املنفعة احلدية، وذلك عن طريق ربط العقوبات باملنفعة 

احلدية من الفساد 
ب. اجلانب اإلداري: تبدأ اخلطوط األوىل على طريق مكافحة الفساد باحلاجة إىل إحداث 

تغريات إدارية وإصالحات داخلية يف قطاعات اخلدمة العامة 
ج. اجلانب السياسي: إن أية إسرتاتيجية تعتمد سياسات إصالحية على املستويني االقتصادي 

واإلداري مبعزل عن اإلصالحات السياسية هي إسرتاتيجية ناقصة البينان ولن متهد لرتسيخ دعائم 
اإلدارة اجليدة لشؤون الدولة واجملتمع، كما تلعب اجلهود الدولية واحمللية دورا كبريا يف مكافحة 

الفساد أبرزها منظمة األمم املتحدة والبنك الدويل وصندوق النقد الدويل و منظمة التجارة العاملية 
WTO ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية OECD واالحتاد األورويب ومنظمة الدول 

األمريكية ومنظمة الشفافية الدولية.  
مشكلة الدراسة وأسئلتها 

مل يعد خافيا على أحد ما تسببه ظاهرة الفساد مند آثار سلبية عدة تنعكس مباشرة 
على كافة اجلوانب احلياتية، مما يستوجب تناول هذه الظاهرة مبزيد من الدراسة والتحليل للتعرف 
على أسبابة ومظاهرة احلقيقة يف البيئة األردنية من أجل املساعدة يف وضع اسرتاتيجيات مكافحة 
أكثر فعالية تتناسب مع واقع البيئة احمللية، وحنن نواجه استحقاقات كثرية تتطلب أصالحا طال 

انتظاره، وأن مسالة حماربة الفساد قد تأخذ مكا�ا يف برنامج اإلصالح املنشود يف األردن وتكمن 
مشكلة الدراسة يف اإلجابة عن األسئلة التايل:- 
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. ما هي األسباب اليت تدفع املوظفني للسلوك الفاسد يف األردن؟ 1
. ما هي أشكال ومظاهر الفساد اليت يلجأ إليها املوظفني الفاسدين؟ 2
. ما هي أجنع الوسائل واألساليب اليت حتد من الفساد وتكافحه؟ 3

تسعى الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية: أهداف الدراسة: 
التعرف على األسباب الفساد يف األجهزة احلكومية األردنية . . 1
. حتديد أكثر هذه أسباب تأثريا يف أحداث الفساد والعالقة بينهما. 2
التعرف على  أكثر أشكال ومظاهر الفساد شيوعا يف األردن. . 3
. التعرف على األساليب والوسائل اليت حتد من الفساد وتكافحه يف األردن. 4
 اخلروج بنتائج وتوصيات قد تسهم يف احلد من اآلثار السلبية النامجة عن الفساد  ليتم مراعاهتا .3

 يف اخلطط والسياسات املستقبلية الداعية ملكافحته الفساد وجتفيف منابعه.
: وقد أجته الباحث إىل صياغة فرضيات تساعد يف اإلجابة عن أسئلة - فرضيات الدراسة

الدراسة، بالرتكيز على األسباب ألن وضوحها يساهم يف توقع أشكال الفساد السائد ويزيد من 
فرص جناح وسائل املكافحة و تسند الدراسة إىل الفرضيات التالية : 

. يعود الفساد يف األردن إىل أسباب سياسية  وإدارية واجتماعية وذاتية واقتصادية. 1
. تؤثر العوامل اإلدارية أكثر من بقية العوامل األخرى يف أحداث  الفساد. 2
. هناك عالقات ارتباط بني العوامل السياسية واإلدارية واالجتماعية والذاتية واالقتصادية املسببة 3

للفساد. 
 تنبع أمهية الدراسة من األمور التالية:- أهمية: الدراسة:

. تزايد االهتمام مبوضوع الفساد وإدراك الدولة بضرورة وضع االسرتاتيجيات املالئمة الحتوائها 1
والسيطرة عليها، ملا يرافقه بعض اآلثار السلبية . 

. معرفة العوامل واألسباب اليت تؤدي إىل الفساد، وأشكاله وطرق مكافحته  ليتم مراعاهتا من 2
األجهزة املختصة يف اخلطط والسياسات املستقبلية الداعية لتحسني آليات مكافحته. 

. قلة األحباث النظرية والتطبيقية يف جمال الفساد وبالتايل يؤمل أن تشكل هذه الدراسة إضافة 3
علمية وعملية مناسبة لسد بعض الفراغ املوجود يف أدبيات اإلدارة العربية يف هذا اجملال. 
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. يعترب البحث األول (يف حدود علم الباحث) الذي يتناول أسباب وأشكال وطرق احلد من 4
الفساد يف األردن عالوة على توقيتها ملا يشهده األردن من إصالحات يف خمتلف امليادين. 

 - الدراسات السابقة: 
هناك العديد من اإلسهامات العلمية يف جمال دراسة الفساد على املستوى النظري، أما 
على املستوى العلمي التطبيقي فهناك ندرة يف الدراسات امليدانية وخاصة العربية وقد يعود ذلك 

حلساسية املوضوع وابرز هذه الدراسات العربية واألجنبية:- 
) بعنوان الواسطة يف القطاع العام احلكومي وبينت أن الواسطة 1997. دراسة(الفاعوري،1

متفشية يف ممارسات اإلدارة الوسطى يف خمتلف املؤسسات احلكومية األردنية وتؤدي إىل إعاقة 
العمل الوظيفي وعزت أسباهبا إىل الروتني وغياب العدالة يف املعاملة كما كشفت أن الواسطة حمببة 

اجتماعيا وتعززها البيئة االجتماعية. 
) بعنوان العوامل املؤثرة يف الفساد وركزت على األسباب 2000. دراسة(الشهايب و داغر،  2

الكامنة وراء ارتكاب جرائم الفساد ومتيزت مبحاولتها التعرف على اخلصائص الفردية والبيئية 
والتنظيمية ملرتكيب الفساد وخلصت الدراسة أن معظم مرتكيب الفساد من الشباب  ومن خدماته 

قليلة ومتدين املستوى التعليمي. 
)، بعنوان الفساد وعالقة بالغش يف سن الدراسة وربطت ما بني 2003. دراسة(االعرجي،3

الفساد والغش يف املرحلة اجلامعية حيث وجدت أن هناك ارتباط وثيق بينهم وواصى الباحث 
بضرورة تبين وتفعيل اإلجراءات الرتبوية. 

) بعنوان الفساد الدوافع واألسباب وكانت ابرز نتائجها احتالل 2004. دراسة(عبد احلليم،4
العوامل القيمية واالجتماعية املرتبة األوىل يف ممارسة الفساد كما أوصت الدراسة بضرورة زيادة 

رواتب املوظفني وحوافزهم وحتديث التشريعات والقوانني لتعاجل املمارسات احلديثة للفساد.  
) بعنوان الفساد ومعايريه وتوصلت الدراسة بأنه ال يوجد مفهوم حمدد 2005. دراسة( معابرة،5

للفساد وان أهم املعايري يعتمد على علم اإلدارة املعاصرة لتميز التصرف اإلداري هي املعيار 
القيمي. 
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بعنوان الفساد اجملتمعي يف اهلند حيث أشار إىل أن الفساد السياسي ) Mitr,2000. دراسة(6
املرتبط باالنتخابات هو السبب للرئيس للفساد واقرتاح ال بد من إجراء إصالحات سياسية يف 

اإلدارة احلكومية. 
 بعنوان حتديات الفساد املايل اجلديد يف الواليات املتحدة حيث  )Baff,2002. دراسة(7

بينت الدراسة أن الشركات واسعة النفوذ األقدر على الفساد والتأثري على القرارات احلكومية 
واقرتح الباحث إجراء إصالحات تنظيمية وقانونية سريعة يف البيئة األمريكية. 

) بعنوان الفساد والضرائب حيث بينت الدراسة Flatters, Macleod,2004. دراسة (8
بان هناك حماولة تآمر بني دافعني الضرائب والقائمني على حتصيلها واقرتح الباحث من وضع نظام 

فعال يف مجع الضرائب وان يكون هناك عقوبات رادعة للفاسدين. 
 Ades and Die) ودراسة (Ouma, 1991مثل  دراسة( باإلضافة إىل دراسات أخرى 

Tella 1996) و دراسة أمينوزمان (Aminuzzaman, 1996) و  دراسة (Goudie 
and Stange, 1997 و دراسة (تانزي و دافودي ،(Tanzi & Davoodi 1997 (

 ,(Prateek Goortha) ودراسة Shang-Jin Wei, 1998ودراسة (شانغ جني وي 
2000  ،(

: تعتمد هذه الدراسة امليدانية يف منهجيتها على األسلوب الوصفي  - منهجية الدراسة
 الرئيسة التالية:- التحليلي، كما تستمد الدراسة بياناهتا ومعلوماهتا من املصادر

: تتمثل يف املقتنيات املكتبية أمهها الكتب واملقاالت واألحباث العلمية أ-مصادر ثانوية جاهزة
والرسائل اجلامعية والوثائق الرمسية. 

 تتمثل يف مجع البيانات مباشرة من امليدان بواسطة استبانه مت تصميمها ب-مصادر أوليه:
لغايات هذه الدراسة، حيث مت اختبار صدق االستبانه وثباهتا من خالل التحكيم والتجريب 

األوىل وإدخال التعديالت الالزمة عليها قبل إعادة تصميمها وتوزيعها بشكل �ائي على جمتمع 
الدراسة.  

- عرض وتحليل بيانات الدراسة الميدانية 
 - مجتمع الدراسة 
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يتكون جمتمع الدراسة من مجيع العاملني يف االجهزة الرقابية  يف الوزارات والبالغ 
) استبانه  97) موظفا. ومت اسرتداد (110) موظفا  ومت توزيع عينة عشوائية تبلغ(283عددهم(

) استبانه، وعليه تكون نسبة 90) منها ليصبح عدد االستبانات املالئمة للتحليل(7مت استبعاد (
 % وبالتايل ميكن االعتماد عليها يف تعميم نتائج الدراسة. 82الردود 

 - أداة الدراسة
لتحقيق غرض الدراسة قام الباحث بتطوير استبانه هدفت إىل حتقيق أهداف الدراسة 

. حيث تكونت من أربعة أجزاء أساسية، وفيما يلي وصف ألجزاء هذه االستبانه
حيتوي هذا اجلزء على املعلومات الشخصية املتعلقة باملوظفني واليت مشلت (اجلنس، الجزء األول: 

 العمر، سنوات اخلدمة، املؤهل العلمي، التخصص).
) فقرة تشمل أسباب الفساد وتقاس كل فقرة مبقياس 28 يشتمل هذا اجلزء  على(الجزء  الثاني:

مخاسي مكون من مخسة مستويات لإلجابة، وقسمت فقرات هذا  اجلزء إىل ستة متغريات 
كالتايل:- 

) فقرات. 7-أسباب سياسية وخصص له (1
 ) فقرات.6-أسباب إدارية وخصص له (2 
) فقرات. 6 –أسباب اجتماعية وخصص له (3
) فقرات. 4. أسباب ذاتية(شخصية)وخصص له (4 
 ) فقرات.5-أسباب اقتصادية وخصص له (5 

) فقرات تشمل أشكال الفساد. 8 يشتمل هذا اجلزء  على(الجزء الثالث: :
) فقرة تشمل عوامل تساعد على التقليل أو احلد من 13 يشتمل هذا اجلزء  على(الجزء الرابع:

الفساد وبالتايل مكافحته. 
  صدق االستبانه وثباتها- 

ملعرفة مدى صدق االستبانه قام الباحث بعرضها على جمموعة من االساتذه املختصني، 
كما مت عرضها على جمموعة من موظفني الوحدات الرقابية يف الوزارات والدوائر احلكومية األردنية  

األخذ مبالحظاهتم مت تعديل االستبانه مبا يتناسب مع طبيعة الدراسة  لتحكيمها من قبلهم وبعد
حىت أصبحت يف صورهتا احلالية. 
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) من املوظفني يف 15 ولتأكد من ثبات األداة مت توزيع االستبانه على عينه عشوائية مكونه من(
وحدات الرقابة  ومت إعادة االختبار على نفس العينة، وقد مت احتساب معامل االتساق 

)، ونالحظ أن 1الداخلي(كرونباخ ألفا) جلميع فقرات الستبانه كما هو مبني يف اجلدول رقم( 
%)، مما يشري إىل قوة االرتباط واالتساق ما بني 70معامالت االتساق الداخلي كانت أكثر من(

اإلجابتني، كما تدل على ثبات األداة وقدرهتا على قياس األهداف 
 Sekaran,1992)املوضوعة(

) 1جدول رقم( 
معامالت االتساق الداخلي(كرونباخ ألفا) 

 ألفا اجملال
% 91 أسباب الفساد
 %92 أشكال الفساد

% 84عوامل تساعد على احلد من الفساد 
 - إجراءات الدراسة

بعد التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة، قام الباحث بتوزيع االستبانات باليد على جمتمع 
) من خالل زيارهتم يف مواقع عملهم ، وطلب الباحث منهم اإلجابة 110الدراسة البالغ عددهم(

) يف املكان املناسب لكل فقرة حسب السلم (xعن كل فقرة من فقرات االستبانه بوضع أشار
اخلماسي، كما بني هلم الباحث بان اإلجابات سوف تعامل بسرية تامة ولن تكون إال ألغراض 

البحث العلمي فقط، وان تكون اإلجابة مبوضوعية من اجل احلصول على معلومات صادقة ختدم 
 البحث موضوع الدراسة.

وقد صنفت اإلجابات إىل مخسة مستويات هي: موافق جدا، موافق، حمايد، غري موافق، غري 
موافق جدا، حبيث تعطى مخس درجات إلجابة موافق جدا، وأربع درجات إلجابة موافق، وثالث 
درجات إلجابة حمايد، ودرجتان إلجابة غري موافق، ودرجة واحدة إلجابة غري موافق جدا فيكون 

 املدى للمستويات كما يلي:-
) للداللة على مستوى منخفض. 2.49-1املدى من (
 ) للداللة مستوى متوسط.3.49-2.50املدى من (
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 ) للداللة على مستوى عايل.5-3.50املدى من (
 - المعالجة اإلحصائية

 اإلحصائي يف حتليل البيانات الواردة يف االستبانه ومنها SPSSمت استخدام برنامج 
مقاييس النزعة املركزية ومقاييس التشتت واالختبارات اإلحصائية اليت ختدم الدراسة. 

 - وصف خصائص أفراد مجتمع الدراسة
للتعرف على خصائص أفراد جمتمع الدراسة مت اعتماد التحليل الوصفي املتمثل حبساب 
التكرارات والنسب املئوية وذلك وفقا ملتغريات الدراسة، وفيما يلي وصف خلصائص األفراد وفقا 

 هلذه املتغريات:-
                                                                ) توزيع أفراد جمتمع الدراسة وفقا ملتغري اجلنس.2يوضح اجلدول رقم (  : -الجنس1

 )2جدول رقم( 
توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفقا لمتغير الجنس 

 مجيع الفقرات أنثى ذكر اجلنس
 90 24 76 العدد

 %100 %26.6 %84.4 النسبة املئوية
%) من أفراد جمتمع الدراسة من الذكور 84.4نالحظ من نتائج اجلدول السابق أن (

وهذا يدل على أن غالبية العاملني يف وظائف التدقيق هم من الذكور كو�ا تتطلب عمال ميدانيا 
مما يتسبب يف عزوف بعض اإلناث عن التوجه إىل مثل هذه الوظائف. 

) توزيع أفراد جمتمع الدراسة وفقا ملتغري العمر 3يوضح اجلدول رقم ( : –العمر 2
 )3جدول رقم( 

توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفقا لمتغير العمر 
مجيع الفقرات   فأكثر41   سنة40-36 سنة35-31  سنة فأقل30 الفئة العمرية

 90 5 35 39 12 العدد
 %100 %5.5 %38.8 %43.3 %13.3 النسبة املئوية
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 2014- سبتمبر 02 المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية                                              العدد:

) إىل أن اغلب املراقبني يقعون ضمن الفئة العمرية 3يظهر من نتائج اجلدول رقم ( 
%) من أفراد جمتمع الدراسة، ويرى 82.1) سنة، حيث شكلت هذه الفئة ما نسبته (31-40(

الباحث أن ذلك يعود إىل أن وصول الفرد إىل وظيفة مراقب يتطلب تدرجه يف السلم الوظيفي يف 
مستويات خمتلفة ويكون من أصحاب اخلربة مثل ذلك حيتاج لفرتة زمنية معينة.  

 
) توزيع أفراد جمتمع الدراسة وفقا ملتغري سنوات 4يوضح اجلدول رقم ( -سنوات الخدمة: 3

اخلدمة   
 )4جدول رقم( 

توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفقا لمتغير سنوات الخدمة 
-11  سنوات10-6  سنوات فاقل5 سنوات اخلدمة

 سنة15
 سنة 21 سنة 16-20

فأكثر 
 مجيع الفقرات

 90 2 20 20 23 25 العدد
 %100 2.2 22.2 %22.2 %25.6 %27.8 النسبة املئوية

نالحظ من نتائج اجلدول السابق أن فئات سنوات اخلدمة متقاربة حيث أن كل فئة تكون 
مسؤولة عن تدقيق نوع معني من املعامالت. 

) توزيع أفراد جمتمع الدراسة وفقا ملتغري املؤهل 5يوضح اجلدول رقم ( -المؤهل العلمي: 4
 العلمي

 )5جدول رقم(
توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفقا لمتغير المؤهل العلمي 

 مجيع الفقرات دراسات عليا بكالوريوس كلية جمتمع ثانوية عامة فأقل املؤهل العلمي
 90 6 49 31 3 العدد

% 100 %6.7 %54.4% 34.4 %3.3 النسبة املئوية
%) من أفراد جمتمع الدراسة هم من 54.4) أن ما نسبته (5نالحظ من نتائج اجلدول رقم ( 

محلة درجة البكالوريوس، وهذا يدل على توجه تعيني مراقبني محلة املؤهالت العلمية املالئمة 
  للوظيفة
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) توزيع أفراد جمتمع الدراسة وفقا ملتغري التخصص  6يوضح اجلدول رقم (-التخصص: 5
 )6دول رقم( 

توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفقا لمتغير التخصص 
 مجيع الفقرات أخرى قانون اقتصاد إدارة حماسبة التخصص العلمي

 90 5 6 9 23 57 العدد
% 100 %5.5 %6.6 %10.0 25.5 %63.3 النسبة املئوية

%) من ختصص احملاسبة ويعود ذلك 68.9ونالحظ من اجلدول السابق أن ما نسبته (
 ملتطلبات وظيفة املراقب اليت حتتاج لطرق حماسبية.

 - تحليل بيانات مجتمع الدراسة:
استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية يف ولإلجابة عن أسئلة الدراسة ومناقشتها، مت 

استخدم مقياس التصحيح السالف مت كل جمال من جماالهتا، وللحكم على املتوسطات احلسابية 
 الذكر.

 أوال:-أسباب الفساد
األسباب السياسية للفساد: -1

) املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات األفراد حول 7يوضح جدول رقم ( 
الفقرات املتعلقة باألسباب السياسية  للفساد مرتبة تنازلياً حسب املتوسطات احلسابية. 
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) 7 جدول رقم (
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات األسباب السياسية للفساد  

املتوسط  الفقرات الرتبة
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 0.79 4.24 التساهل يف معاقبة الفاسدين وعدم فرض العقوبة املناسبة حبقهم.  .1
 0.83 4.21 قلة وجود القدوة احلسنة وفساد بعض أصحاب القرار.  .2
 0.91 4.14ارتفاع معدل دوران املسؤولني.   .3

 1.01 4.12 ضعف الفرصة أمام الرأي العام لنقد االحنرافات.  .4

الشعور بنقص العدالة يف توزيع املكتسبات واحلقوق بني   .5
 املواطنني.

3.99 0.95 

 1.07 3.91 صعوبة إجراءات رفع الدعاوي والتقاضي أمام احملاكم.  .6

 1.06 3.80 اخلوف من بطش أصحاب النفوذ واالنصياع ألوامرهم.  .7

 0.94 4.05مجيع الفقرات  

تبني نتائج اجلدول السابق أن الوسط احلسايب إلمجايل الفقرات املتعلقة باألسباب 
)، وبدرجة مرتفعة مما يدل أن األسباب 0.94) وباحنراف معياري (4.05السياسية للفساد بلغ (

"التساهل يف معاقبة السياسية تلعب دورا كبريا يف الفساد،  حيث نالحظ من اجلدول أن فقرة 
)، 4.24جاءت يف املرتبة األوىل ومبتوسط حسايب (الفاسدين وعدم فرض العقوبة املناسبة حبقهم 

 ومبتوسط  قلة وجود القدوة احلسنة وفساد بعض أصحاب القرار تلتها يف املرتبة الثانية فقرة "
)، وهذه النتيجة تؤكد أمهية العوامل السياسية يف أحداث الفساد، ويدل االحنراف 4.21حسايب (

) على درجة اتفاق وانسجام آراء أفراد جمتمع الدراسة حول 0.94املعياري يف هذا اجملال والبالغ (
مدى تأثري هذا اجملال على الفساد.  

. األسباب اإلدارية للفساد: 2
) املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات األفراد حول 8يوضح جدول رقم ( 

الفقرات املتعلقة باألسباب اإلدارية للفساد مرتبة تنازلياً حسب املتوسطات احلسابية. 
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) 8جدول رقم (
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات األسباب اإلدارية للفساد 

المتوسط  الفقرات الرتبة
الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

 0.87 4.19تغاضي املدراء عن معاقبة املخالفني وضعف املساءلة.  1
 0.88 4.12 ضعف الرقابة اإلدارية وقصورها عن كشف االحنرافات. 2
 1.00 4.06 احتكار املوظف لسلطة اختاذ القرار واتساع نطاق التقدير الشخصي. 3
تدين مستوى الشفافية يف صنع القرار وتوفر املعلومات للجميع بشكل  4

 عادل.
3.08 0.87 

 يف معاجلة اجلوانب الفنية مثل الروتني اإلداري اإلصالحقصور عمليات  5
 وتعدد اإلجراءات وتداخل الصالحيات.

3.07 0.93 

 0.99 3.02 غموض القوانني والتعليمات وعدم وضوح االجراءات 6
 0.92 3.59مجيع الفقرات  

تبني نتائج اجلدول السابق أن الوسط احلسايب إلمجايل الفقرات املتعلقة باألسباب 
)، وبدرجة مرتفعة، وقد جاءت فقرة 0.92) وباحنراف معياري (3.59اإلدارية للفساد بلغ (

ضعف الرقابة ) وفقرة 4.19 مبتوسط حسايب(تغاضي املدراء عن معاقبة املخالفني وضعف املساءلة
 احتكار املوظف ) وفقرة "4.12مبتوسط حسايب (اإلدارية وقصورها عن كشف االحنرافات 

)، مما يدل على أن 4.06لسلطة اختاذ القرار واتساع نطاق التقدير الشخصي مبتوسط حسايب(
األسباب اإلدارية تلعب دورا كبريا يف الفساد،  وهذه النتيجة تؤكد أمهية العوامل اإلدارية يف 

أحداث  الفساد ألن ضعف اإلدارة  يعطي جماال للفساد، ويدل االحنراف املعياري يف هذا اجملال 
) على درجة اتفاق وانسجام آراء أفراد جمتمع الدراسة حول مدى تأثري هذا اجملال 0.92والبالغ (

على الفساد.  
. األسباب االجتماعية للفساد: 3

) املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات األفراد حول 9يوضح جدول رقم ( 
الفقرات املتعلقة باألسباب االجتماعية للفساد مرتبة تنازلياً حسب املتوسطات احلسابية. 
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 2014- سبتمبر 02 المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية                                              العدد:

) 9جدول رقم (
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات األسباب االجتماعية للفساد 

املتوسط  الفقرات الرتبة
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 0.98 4.16 فساد أخالق بعض الناس واحنطاط قيمهم. 1
 0.1.04 3.92 التقاليد االجتماعية والعالقات العرقية والتعصب لألقارب. 2
 1.04 3.82جهل وعدم وعي املواطنني حبقوقهم.  3
 0.95 3.71 شيوع اإلسراف والرتف ومظاهر احلياة املادية. 4
 1.17 2.98 عدم استهجان اجملتمع ألشكال الفساد. 5
 1.28 2.85 تشجيع اجملتمع للفساد وعدم نبذ مرتكبيه 6
 0.92 3.57مجيع الفقرات  

تبني نتائج اجلدول السابق أن الوسط احلسايب إلمجايل الفقرات املتعلقة باألسباب 
)، وبدرجة مرتفعة وقريبة من 0.92) وباحنراف معياري (3.57االجتماعية للفساد بلغ (

املتوسط، مما يدل على أن األسباب االجتماعية للفساد  تلعب دورا كبريا يف الفساد،  وهذه 
النتيجة تؤكد أمهية العوامل االجتماعية اليت تساعد على الفساد ألن العالقات والضغوط 

االجتماعية  اليت يتعرض هلم املوظفني من أجل احملاباة والتميز تؤدي إىل أحداث الفساد، ويدل 
) على درجة اتفاق وانسجام آراء أفراد جمتمع 0.92االحنراف املعياري يف هذا اجملال والبالغ (

الدراسة حول مدى تأثري هذا اجملال على الفساد.  
. األسباب الذاتية(الشخصية) للفساد: 4

) املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات األفراد حول 10يوضح جدول رقم ( 
الفقرات املتعلقة باألسباب الذاتية للفساد مرتبة تنازلياً حسب املتوسطات احلسابية. 
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) 10 جدول رقم (
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات األسباب الذاتية  للفساد 

املتوسط  الفقرات الرتبة
احلسايب 

االحنراف 
 املعياري

 0.82 4.84 ضعف االلتزام بتعاليم الدين ونقص الوازع الديين 1
 0.80 4.07 سيطرة اجلشع والرغبة يف مجع املال. 2
 0.88 4.03 تدين مستوى الوالء للدولة وضعف صفات املواطنة الصاحلة. 3
 1.14 3.58 قلة الوعي بأثر الفساد السليب على اجملتمع 4
 0.91 4.13مجيع الفقرات  

تبني نتائج اجلدول السابق أن الوسط احلسايب إلمجايل الفقرات املتعلقة باألسباب 
)، وبدرجة مرتفعة، حيث 0.91) وباحنراف معياري (4.13الذاتية(الشخصية)  للفساد بلغ (

) 4.84 على املرتبة األوىل ومبتوسط(ضعف االلتزام بتعاليم الدين ونقص الوازع الدييناحتلت فقرة 
وبدرجة مرتفعة وهذا يدل على أن األسباب الذاتية تلعب دورا كبريا يف الفساد،  وهذه النتيجة 

تؤكد أمهية نشر الوعي  بني املوظفني ألثر الفساد على الفرد واجملتمع ، ويدل االحنراف املعياري يف 
) على درجة اتفاق وانسجام آراء أفراد جمتمع الدراسة حول مدى تأثري 0.91هذا اجملال والبالغ (

هذا اجملال على الفساد.  
. األسباب االقتصادية للفساد: 5

) املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات األفراد حول 11يوضح جدول رقم ( 
الفقرات املتعلقة باألسباب االقتصادية للفساد مرتبة تنازلياً حسب املتوسطات احلسابية. 
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 )11 جدول رقم (
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات األسباب االقتصادية  

املتوسط  الفقرات الرتبة
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 1.01 3.92 اتساع الفجوة بني الطبقة الغنية والطبقة الفقرية. 1
 0.91 3.76 تدين مستوى الدخل وغالء املعيشة. 2
 0.95 3.61 املنافسة على كسب األرباح واقتناص الفرص. 3
 0.92 3.37 القيود االقتصادية على املنظمات. 4
 0.94 3.20 أتساع تدخل الدولة يف اجلوانب االقتصادية. 5
 0.94 3.59مجيع الفقرات  

تبني نتائج اجلدول السابق أن الوسط احلسايب إلمجايل الفقرات املتعلقة باألسباب 
)، وبدرجة مرتفعة وقريبة من املتوسط، 0.94) وباحنراف معياري (3.59االقتصادية  للفساد بلغ(

 درجة مرتفعة وكذلك اتساع الفجوة بني الطبقة الغنية والطبقة الفقرية.حيث احتلت فقرة عامل 
تدين مستوى الدخل وغالء املعيشة،  وهذه النتيجة تؤكد أن العوامل االقتصادية تلعب دورا كبريا 

) على درجة اتفاق وانسجام 0.94يف الفساد، ويدل االحنراف املعياري يف هذا اجملال والبالغ (
آراء أفراد جمتمع الدراسة حول مدى تأثري هذا اجملال على الفساد. 

ثانيا:  أشكال الفساد: 
) املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات األفراد حول 12يوضح جدول رقم ( 

الفقرات املتعلقة بأشكال الفساد اليت يلجأ إليها املوظفني مرتبة تنازلياً حسب املتوسطات 
احلسابية. 
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 )12 جدول رقم (
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات أشكال الفساد  

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب الفقرات الرتبة
 0.62 4.52 الواسطة 1
 0.80 4.27 احملاباة والتميز 2
 0.97 3.82 سواء استخدام املال العام والتقصري 3
 1.13 3.52 قبول اهلدايا الرمزية 4
 1.01 3.20 الرشوة 5
 1.00 3.05 االختالس 6
 0.98 2.69 التزوير 7
 1.08 2.59االبتزاز  8

 0.94 3.45مجيع الفقرات  

تبني نتائج اجلدول السابق أن أكثر أشكال الفساد شيوعا هي الواسطة حيث بلغ 
) األمر الذي يتطلب ضرورة دراسته 0.62) وباحنراف معياري (4.52املتوسط احلسايب (

لتخفيف من انتشاره يف البيئة األردنية يف حني جاء مظهر احملاباة والتميز يف املرتبة الثانية وهذا 
يعود أن أغلب اجملتمع األردين عشائري ويرتبط بروابط عرقية وعنصرية وأن حصول الواسطة 

واحملسوبية واحملاباة والتميز على املراتب األوىل يدل على قوة تأثري األسباب االجتماعية يف أحداث 
 الفساد يف البيئة األردنية.

 كما نالحظ من اجلدول السابق أن مظاهر الفساد األولية أو األقل خطرا حصلت على 
درجة انتشار مرتفعة أما مظاهر الفساد األكثر خطورة فقد حصلت على درجة شيوع متوسطة 

فمثال االبتزاز يعترب من اخطر مظاهر الفساد ويعد مدى انتشاره مؤشرا على درجة استشراء 
الفساد، ولذا حصوله على درجة انتشار متوسطة يف البيئة األردنية يدل على ضرورة اليقضه 

واالستعداد للحد من انتشار هذه الظاهرة اخلطرية اليت تشري النتائج غلى قرهبا من منطقة اخلطر. 
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ثالثا:  العوامل التي تحد من الفساد  
) املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات األفراد حول 13يوضح جدول رقم ( 

الفقرات املتعلقة بالعوامل اليت تساعد على احلد أو  التقليل من الفساد مرتبة تنازلياً حسب 
املتوسطات احلسابية. 

 )13 جدول رقم (
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات العوامل التي تساعد على التقليل من 

الفساد  
املتوسط  الفقرات الرتبة

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

تذليل عقبات كشف ومعاقبة املتورطني بقضايا الفساد بغض عن  1
النظر عن مراكزهم ونفوذهم. 

4.75 0.74 

 0.83 4.58 تفعيل دور القضاء حملاكمة املتورطني بنزاهة واستقاللية. 2
 0.75 4.56أبراز الوازع الديين ونشر تعاليم الدين.  3
 0.93 4.56التنشئة االجتماعية املبنية على األخالق والرقابة الذاتية .  4
 0.74 4.55االستعانة بقيادات إدارية تتسم بالنزاهة وتعطى القدوة احلسنة.  5
 0.74 4.49 االلتزام مببدأ اجلدارة والكفاءة يف التعيني والرتقية. 6
 0.78 3.98رفع رواتب املوظفني.  7
 0.97 3.67عدالة توزيع الدخل واملكتسبات بني املوظفني.  8
 0.83 3.45تطبيق إشهار الذمة املالية.  9
 0.92 3.22تطوير نظام احلوافز لدى املوظفني.  10
 0.82 2.8 التشهري بأمساء املتورطني يف قضايا الفساد. 11
 0.97 2.7 تنمية القيم الرافضة للفساد وترسيخ قواعد وأخالقيات العمل. 12
 0.83 2.43 وضع القواعد والتعليمات الواضحة وتقليص جمال القرار التقديري. 13

 0.89 4.03 مجيع الفقرات 

تذليل تبني نتائج اجلدول السابق أن أكثر العوامل اليت حتد أو تقلل من الفساد الفقرة املتعلقة 
عقبات كشف ومعاقبة املتورطني بقضايا الفساد بغض عن النظر عن مراكزهم ونفوذهم مبتوسط  
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تفعيل دور القضاء حملاكمة املتورطني بنزاهة واستقاللية مبتوسط ) والفقرة املتعلقة ب4.75حسايب(
) وفقرة التنشئة 4.56" أبراز الوازع الديين ونشر تعاليم الدين. () والفقرة 4.58حسايب(

) احتلت املراتب األوىل يف التقليل من 4.56 (االجتماعية املبنية على األخالق والرقابة الذاتية 
الفساد وتظهر هذه النتيجة أمهية عند خيلق حافزا لدى املوظفني بعدم ارتكاب الفساد كون 

القانون يطبق على اجلميع دون متييز، ومنح القضاء الدور املناط به بعيدا عن اغتيال الشخصية 
وان يكون القضاء مستقال ضمان حماكمة عادلة ونزيهة،  وال بد من إجراء اإلصالحات املناسبة 

. بشكل دقيق وعادل وإزالة مجيع العقبات اليت حتول دون حتقيق أهداف املكافحة
كما نالحظ بان أفراد عينة الدراسة يؤكدون فعالية كل وسائل املكافحة اليت مت عرضها مما يعين 

) مما يدل على انسجام 0.89درجة فعالية عالية وهذا يظهر من خالل االحنراف املعياري والبالغ(
. أفراد عينة الدراسة

- اختبار الفرضيات 
. يعود الفساد يف األردن إىل أسباب سياسية وإدارية واجتماعية وذاتية واقتصادية. 1

تقوم الفرضية األوىل يف الدراسة على حتديد مدى وجود اختالفات جوهرية ذات داللة إحصائية 
  Friedman Two-Way Anovaبني أسباب الفساد والختبار الفرضية مت استخدام 

) 14كما هو مبني يف اجلدول رقم(
) 14جدول رقم(

نتائج اختبار فريدمان لتحليل التباين باتجاهين لقياس مدى االختالف في أسباب الفساد 
 الوسط الرتتييباملتغري 

 2.03أسباب االجتماعية 
 1.98أسباب اقتصادية 

 1.92 أسباب إدارية
 1.87 أسباب سياسية
 1.82 أسباب الذاتية

 Chi Square  6.2407 000441مستوى الداللة 
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وكما تشري النتائج باجلدول هناك فروقات  جوهرية ذات داللة إحصائية بني األسباب اخلمسة 
) وأن أكثر 0.0441) ومبستوى داللة( 6.2407 و( Chi Squareحيث بلغت قيمة 

العوامل أمهية يف التأثري على مستوى الفساد هي األسباب الذاتية  وتشري ما مت التوصل إليه يف 
دراسات سابقة إىل أمهية العوامل البيئة املبحوثة، بالتايل ضرورة إيالء هذه األسباب العناية املناسبة 

عند وضح اسرتاجتيات للحد من الفساد. 
 تؤثر األسباب  اإلدارية أكثر من بقية العوامل األخرى يف الفساد.. 2

) ترتيب لكل جمموعة مسببة للفساد مرتبة تنازليا حسب املتوسطات 15يبني اجلدول رقم(
احلسابية.  

 )15جدول رقم(
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكافة أسباب الفساد  

املتوسط  الفقرات الرتبة
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 0.91 4.13 أسباب ذاتية 1
 0.94 4.05 أسباب سياسية 2
 0.92 3.59 أسباب إدارية 3
 0.94 3.59أسباب اقتصادية  4
 0.92 3.57أسباب االجتماعية  5

 0.93 3.88مجيع الفقرات  

ويف ضوء ذلك نالحظ أن أعلى وسط حسايب كان من نصيب األسباب الذاتية ويعترب 
أسباب العوامل الذاتية مؤشر على مدى أمهية العوامل البيئة املبحوثة، بالتايل ضرورة إيالء هذه 
األسباب العناية املناسبة عند وضح اسرتاجتيات للحد من الفساد وذلك بإيالء اجلانب الرتبوي 
والقيمي االهتمام األكرب، وعدم االقتصار على جانب اإلصالحات  اإلدارية كوسيلة وحيدة، 

وهذه النتيجة تؤدي إىل رفض الفرضية اليت نصت على أمهية األسباب اإلدارية يف الفساد وهذه 
 ) على األمهية النسبية للعوامل اإلدارية يف التأثري يف سلوك 2000ختالف دراسة( الشهايب واغر 

الفساد. 
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. هناك عالقات ارتباط بني العوامل السياسية واإلدارية واالجتماعية والذاتية واالقتصادية املسببة 3
للفساد. 

وملعرفة العالقة اليت تربط أسباب الفساد مع بعضها لبعض، وانه من الصعوبة مبكان 
عزل أحد هذه العوامل عن األخرى، بل أن ازدياد األسباب االجتماعية ميكن أن يكون ناتج عن 

أسباب اقتصادية، كما أن األسباب الذاتية ميكن أن تؤثر يف األسباب اإلدارية أو رمبا السياسية 
وغري ذلك من العالقات وللتأكد من صحة ذلك ، فقد استخدم الباحث معامل ارتباط 

)  16(بريسون) لقياس العالقات بني العوامل املسببة للفساد واملبينة يف اجلدول رقم( 
 )16جدول رقم (

معامل االرتباط بيرسون للعالقة بين أسباب الفساد المختلفة 
العوامل المسببة 

للتهرب 
أسباب اقتصادية أسباب ذاتية أسباب اجتماعية أسباب إدارية أسباب سياسية 

 
r α  R α  R Α  r α  r α  

 0.00* 0.276 0.00* 0.380 0.00* 0.521 0.00* 0.482--  1أسباب سياسية 

 0.00* 0.355 0.00* 0.321 0.00* 0.553--  1  أسباب إدارية 

 0.00* 0.383 0.00* 0.503--  1    أسباب اجتماعية 

 0.00* 0.493--  1      أسباب ذاتية 

 0.00 1        أسباب اقتصادية 

) نالحظ يف اجلدول السابق α0.05≤(**) دال إحصائيا عند مستوى الداللة اإلحصائية (
) كما α=0.00وجود عالقات إجيابية بني مجيع العوامل املسببة للفساد حيث كانت قيمة   (

 موجبة لسائر العالقات األمر يعين بقبول الفرضية واليت تفيد بوجود عالقات r)ظهرت قيمة(
) بني األسباب اإلدارية والذاتية واالقتصادية α0.05≤ارتباط إجيابية دالة إحصائيا عند مستوى (

والسياسية واالجتماعية للفساد، وبالنظر إىل أرقام اجلدول السابق نالحظ أن أعلى قيمة ملعامل 
) وهي تشري إىل مدى قوة العالقة بني األسباب اإلدارية واألسباب 0.553االرتباط كانت(

االجتماعية وهذا يؤكد أن العوامل االجتماعية واملتعلقة بالضغوط األقارب واألصدقاء للموظف 
تكون سبب بعدم تطبيق اإلجراءات وبالتايل يؤدي إىل عدم العدالة واملساواة بني املواطنني مما 

يؤدي على سلوك السلوك الفاسد، كما خنلص إىل نتيجة بأنه حىت يكتب إلسرتاتيجية احلد من 
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الفساد النجاح جيب أن تكون اإلسرتاتيجية شاملة لكافة أسباب الفساد الن كل سبب يؤثر 
باألخر. 

النتائج والتوصيات 
أ-النتائج  

) بدرجة تأثري 4.05. يعود الفساد إىل أسباب سياسية حيث بلغ املتوسط احلسايب هلذا اجملال (1
مرتفعة، ويعزى ذلك إىل التساهل يف معاقبة الفاسدين وعم فرض العقوبة املناسبة حبقهم عالوة 

على قلة وجود القدوة احلسنة وفساد بعض أصحاب القرار وارتفاع معدل الدوران الوظيفي. 
) بدرجة تأثري 3.59. يعود الفساد إىل أسباب إدارية حيث بلغ املتوسط احلسايب هلذا اجملال (2

مرتفعة، ويعزى ذلك إىل تغاضي املدراء عن معاقبة الفاسدين وضعف املساءلة، عالوة على ضعف 
الرقابة اإلدارية وقصورها يف كشف االحنرافات وأتساع نطاق التقدير الشخصي . 

) بدرجة 3.57. يعود الفساد إىل أسباب اجتماعية حيث بلغ املتوسط احلسايب هلذا اجملال (3
تأثري مرتفعة، وقريبة من املتوسط  ويعزى ذلك إىل الروابط والضغوط االجتماعية اليت يتعرض هلا 

املوظفني. 
) 4.13. يعود الفساد إىل أسباب الذاتية(شخصية)  حيث بلغ املتوسط احلسايب هلذا اجملال (4

بدرجة تأثري مرتفعة، ويعزى ذلك إىل غريزة اإلنسان األنانية اليت تسعى إىل اجلشع والرغبة يف مجع 
املال وضعف الوازع الديين لديهم.  

) بدرجة 3.59. يعود الفساد إىل أسباب اقتصادية حيث بلغ املتوسط احلسايب هلذا اجملال (5
تأثري مرتفعة، وقريبة من املتوسط ويعزى ذلك تدين مستوى الدخل وغالء املعيشة والفروق الطبقية 

بني املوظفني. 
. تلعب األسباب الشخصية والسياسية واإلدارية واالقتصادية واالجتماعية مرتبه حسب األمهية 6

دورا بارز يف الفساد وكل منهما يؤثر على األخر. 
. أظهر الدراسة مدى تفشي ظاهرة الواسطة واحملسوبية واحملاباة والتميز من حيث درجة االنتشار 7

مما يدل على قوة تأثري الوالءات الضيقة من تقاليد اجتماعية وعالقات يف توجيه األفراد حنو 
السلوك الفاسد. 
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. أظهرت الدراسة حصول مجيع وسائل املكافحة على درجة فعالية مرتفعة  مما يدل على أمهية 8 
هذه الوسائل يف احلد من الفساد وان تذليل عقبات كشف ومعاقبة املتورطني بقضايا الفساد مما 

علت مراتبهم دليل على فعالية املكافحة. 
. بينت الدراسة بأن أبراز الوازع الديين ونشر تعاليم الدين وتعيني قيادات تتسم بالنزهة والقدوة 9

احلسنة وان يكون القضاء نزيها ومستقال وااللتزام مببدأ اجلدارة والكفاءة يف التعيني من الوسائل 
املهمة يف احلد من الفساد.  

ب. التوصيات:  
. العمل على وضع إسرتاتيجية متكاملة تشمل على معاجلة مسببات الفساد السياسية 1

واالقتصادية واالجتماعية واإلدارية والشخصية مبا حيقق جتفيف منابع الفساد. 
. وضع تشريع تتم صياغته بإحكام ومبا يضمن تاليف الثغرات اليت ينفذ منها الفاسدين وتشديد 2

العقوبات وانه ال أحد فوق املساءلة مما علت مراتبهم. . 
. نشر الوعي امن خالل وسائل االعالم املختلفة وعقد الندوات للموظفني ين وتعريفهم بآثار 3

الفساد املختلفة. 
. وضع حوافز تشجيعه تساهم يف احلد من الفساد  واعتماد مبدأ اجلدارة والنزاهة يف اختيار 4

املوظفني وخاصة أصحاب املراكز القيادية إلعطاء القدوة احلسنة لدى مرؤوسيهم. 
. تعزيز عامل الثقة واالهتمام بعدالة توزيع احلقوق واملكتسبات بني األفراد واجلماعات للحد من 5

الضغوطات االجتماعية. 
. العمل على تبسيط اإلجراءات والتعامل بشفافية ومبا يتفق مبعايري احلكم الرشيد. 6
. تشجيع الصحافة احلرة يف كشف الفساد وتعقبه والكشف عن مرتكبيه واستخدام مصادر 7

املعلومات الصحيحة  والدقيقة بعيدا عن اغتيال الشخصية. 
. تعزيز دور القضاء واحملافظة على استقالليته ونزاهته وعدم خضوعه للضغوطات. 8
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 أثر صدمات أدوات السياسة المالية على النمو االقتصادي في الجزائر  
 جامعة المدية- نسيمة بن يحي                                                        أ.

 -------------------------
 

         الملخص: 
يستهدف هذا البحث دراسة أثر صدمات أدوات السياسة املالية على النمو االقتصادي يف اجلزائر 

 ، وكانت النتائج تشري إىل VAR) باستخدام أشعة االحندار الذايت 2013- 1970للفرتة (
أن: حدوث صدمة هيكلية اجيابية يف اإلنفاق العمومي مبقدار احنراف معياري واحد، يكون هلا 

أثر اجيايب ومعنوي على الناتج الداخلي اخلام احلقيقي على املدى القصري واملتوسط والطويل، أما 
عن أثر هذه الصدمة يف اإليرادات العمومية فهو أثر اجيايب لكن يف تناقص من فرتة إىل أخرى، 

هذا التأثري املوجب على الناتج الداخلي اخلام احلقيقي يرتبط بربامج اإلنعاش االقتصادي وسياسة 
التوسع يف النفقات العامة مما يدل على أن النموذج مستقر، يف حني أن حدوث صدمة يف 

اإليرادات العمومية مبقدار احنراف معياري واحد يكون هلا أثر اجيايب ومعنوي واستجابة فورية لكل 
من الناتج الداخلي اخلام احلقيقي والنفقات العمومية على املدى القصري، أما على املدى املتوسط 
والطويل فهناك استجابة ضعيفة الخنفاض أثر الصدمات يف اإليرادات العمومية مما يعين أيضا أن 

النموذج مستقر. 
النمو االقتصادي، الصدمات االقتصادية، السياسة املالية.     الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 
     This research aims to study the impact of shocks tools of fiscal policy on 
economic growth in Algeria for the period (1970- 2013), and the results 
indicate that: 
   Shock structure positive in public spending by one standard deviation, 
have a positive impact and a morale-boosting GDP real short-term, medium 
and long term, but the impact of this shock on public revenues is a positive 
impact, but in a decrease from one period to another, this positive effect on 
real GDP associated programs of economic recovery and expansion policy in 
public expenditure which indicates that the model is stable. 
While the shock in public revenues by one standard deviation have a positive 
impact and a significant and immediate response for each of the gross 
domestic product and real public expenditure in the short term, the medium 
term and long term, there is a weak response to the low impact of shocks in 
public revenues, which also means that the model stable. 
Key words: economic growth, economic shocks, fiscal policy. 

 مقدمة:
   لقد شهد العامل عدة صدمات اقتصادية كان سببها ظهور مشكالت متتالية مل يعرفها من قبل، 
تتمثل يف كل من: الكساد، البطالة، التضخم...اخل، إذ ُعرفت بأ�ا أحداث مفاجئة تواجه الدول 
دون أن يكون هلا دور مباشر وفاعل يف حتديد تلك األحداث أو السيطرة عليها، مما أدى إىل بروز 
عدة أفكار اقتصادية متباينة جسدهتا عدة نظريات، ويُعد احنصار وتقليص الصدمات مؤشر على 

جودة السياسة االقتصادية يف بلد ما ووضوح الرؤى املستقبلية ومعرفة حالة االقتصاد، ويستطيع 
متخذو القرار التدخل من خالل التحكم بالعديد من املتغريات النقدية واملالية لتحقيق التوازن، إال 

أن اإلخفاق يف حتقيق التوازن يتسبب يف حدوث الصدمات سواء كانت نقدية أو مالية مما ينتج 
عنها آثار على العديد من املتغريات، وقد تتعمد السلطات أحيانا إىل إحداث تلك الصدمات 

عندما تروم حتقيق هدف معني كمعاجلة التضخم أو البطالة. ونظرا للتغريات والتطورات اليت البد 
 من مواكبتها وإدخاهلا يف خمتلف القطاعات االقتصادية سواء يف ميدان التسيري أو احملاسبة أو

التخطيط فإنه يتطلب من االختصاصي يف أي جمال استعمال أدوات وأساليب حديثة ومعاصرة، 
والبد له من املعرفة اجليدة ملبادئ هذه األساليب والنظريات املمثلة أساسا يف النظريات القياسية، 
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واليت هي عبارة عن أداة مهمة يف معاجلة الظواهر االقتصادية وحتليلها يف صورة كمية طبقا ملناهج 
االقتصاد القياسي. 

     وعلى هذا األساس ستقوم هذه الدراسة مبحاولة الكتشاف حساسية االقتصاد اجلزائري 
ومدى تأثره املباشر وغري املباشر بالصدمات اإلجيابية والسلبية، وذلك عن طريق اختبار رد فعل 

صدمة افرتاضية للمتغريات االقتصادية ( اإليرادات العمومية، النفقات العمومية) على متغري النمو 
االقتصادي. 

 اليت ميكن صياغتها يف السؤال اجلوهري إشكالية البحثمن خالل ما سبق تربز معامل       
 التايل:

ما آثار صدمات أدوات السياسة المالية على النمو االقتصادي في الجزائر ؟ 
: المحاور التاليةولإلجابة على اإلشكالية املطروحة نعاجل املوضوع من خالل 

احملور األول: السياسة املالية وأدواهتا. 
احملور الثاين: عموميات حول الصدمات االقتصادية 

احملور الثالث: صدمات اإلنفاق العمومي واإليرادات العمومية وأثرها على النمو االقتصادي. 
أوالً : السياسة المالية وأدواتها 

  عرفت السياسة املالية يف اجلزائر مجلة من التغريات والتطورات من االستقالل إىل غاية يومنا هذا، 
   حبيث ال يوجد تعريف واحد حمدد ويرجع ذلك إىل تغري دور الدولة يف كل عصر من العصور،

للسياسة املالية فقد تعددت التعاريف واختلفت وميكن إجياز بعضها فيما يلي: 
: "استخدام السياسة الضريبية وسياسة اإلنفاق العام والقروض السياسة المالية تعني •

". 1العامة، قصد التأثري يف النشاط االقتصادي بشكل مرغوب

: "التغري املتعمد يف اإلنفاق احلكومي وصايف الضرائب اليت تُؤثر السياسة المالية تعني •

 ".2على: الناتج، البطالة، املستوى العام لألسعار

 "جمموعة من القواعد واألساليب واإلجراءات والتدابري اليت السياسة المالية تعني: •

تتخذها الدولة إلدارة النشاط املايل هلا بأكرب كفاءة ممكنة لتحقيق جمموعة من 

 ".3االقتصادية واالجتماعية والسياسية خالل فرتة معينة
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: "السياسة املالية وبناءا على التعاريف السابقة يمكن إعطاء التعريف الشامل كالتالي •

هي استخدام الدولة إلمكاناهتا املالية من إيرادات ونفقات للتأثري على النشاط 

 االقتصادي مبا خيدم األهداف املسطرة".وعليه تنحصر أدوات السياسة املالية يف:

 الّنفقات العمومية -1

        تُعترب النفقات العامة أداة مهمة من أدوات السياسة املالية للدولة اليت تستخدم يف معاجلة
التقلبات االقتصادية. وبالتايل ُميكن تعريفها على أ�ا: 

   " هي مبلغ نقدي خيرج من الذمة املالية لشخص معنوي عام بقصد إشباع حاجة 
".وُميكن تقسيمها إىل: 4عامة

 التقسيم الوضعي للنفقات العامة -1-1
: 5 تُقسم النفقات العامة حسب هذا املعيار تبعا الختالف وظائف الدولة إىل

 هي النفقات املتعلقة بسري املرافق العامة، والالزمة لقيام الدولة وتشمل نفقات إدارية :
هذه النفقات: نفقات اإلدارة العامة، الدفاع، األمن... 

 هي النفقات املتعلقة باألغراض االجتماعية للدولة واليت تتمثل يف نفقات اجتماعية :
 احلاجة العامة اليت تؤدي إىل التنمية االجتماعية لألفراد.

 هي النفقات اليت تتعلق بقيام الدولة خبدمات حتقيقا ألهداف نفقات اقتصادية :
اقتصادية كاالستثمارات اليت هتدف إىل تزويد االقتصاد الوطين خبدمات أساسية 

 كالنقل، الري...اخل.
 التقسيم االقتصادي للنفقات العامة -1-2

: 6تُقسم النفقات العامة وفقا لعدة معايري ُميكن إجيازها كما يلي
: تُقسم إىل: حسب تكرارها الدوري -1-2-1
 هي تلك النفقات اليت يتكرر صرفها دوريا كل فرتة زمنية ( شهريا مثال) نفقات عادية :

 كمرتبات املوظفني.
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 هي تلك النفقات اليت ال تتكرر بصورة دورية مثل نفقات مساعدات نفقات غير عادية :

 منكويب إحدى الكوارث كالزالزل أو الفيضان أو غريها من األحداث الطارئة.

 : تُقسم إىل:  من حيث أثارها االقتصادية -1-2-2

 إذا أتت بإيراد مايل كنفقات السكك احلديدية.نفقات منتجة : 

 إذا مل تأيت بإيراد مايل كنفقات إنشاء وصيانة الطرق.نفقات غير منتجة : 

 تقوم هبا الدولة هبدف إعادة توزيع الدخل الوطين كاإلعانات االجتماعية نفقات ناقلة :

 وغريها من أوجه اإلنفاق العام.

 يقصد هبا النفقات اليت تصرف للحصول على مقابل من األموال أو نفقات غير ناقلة :

 اخلدمات، كنفقات األشغال العمومية.

 اإليرادات العمومية: -2

 حىت تستطيع الدولة أن ُمتارس دورها االقتصادي واالجتماعي وتقوم بالنفقات العامة       
جيب عليها أن حتدد مصادر اإليرادات العامة واليت تُعترب دخوال للدولة ُمتكنها من تغطية نفقاهتا 

 العامة يف شىت اجلوانب االقتصادية واالجتماعية.وبالّتايل ُميكن تعريفها على أّ�ا:
" جمموعة الدخول اليت حتصل عليها الدولة من املصادر املختلفة من اجل تغطية نفقاهتا العامة 

".وتشتمل على: 7وحتقيق التوازن االقتصادي واالجتماعي
-  إيرادات الدولة من أمالكها 2-1       

      حتصل الدولة على جزء من إيراداهتا من غلة األموال اليت متلكها وتتوقف األمهية النسبية هلذه 
اإليرادات على النظام االقتصادي السائد، دور الدولة ومدى تدخلها يف االقتصاد، ويُقسم 

:  8الدومني إىل قسمني
 يتكون من أموال الدولة املعدة لالستعمال العام كالطرق العامة واملوانئ، الدومين العام :

ختضع للقانون اإلداري. 

 يتكون من أموال الدولة املعدة لالستغالل التجاري مثل املصانع، الدومين الخاص :

 .الفنادق، وسائل النقل، وختضع للقانون املدين 
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  الرسم -2-2

        هو مبلغ نقدي يُدفع من قبل املستفيدين من خدمات حمددة يطلبها هؤالء من السلطات 
. 9أو اجملتمع

  الضرائب -2-3

. 10        اقتطاع مايل تأخذه الدولة جربا من األفراد دون مقابل هبدف حتقيق مصلحة عامة
ثانيا: عموميات حول الصدمات االقتصادية 

تُعد الصدمات االقتصادية من بني أهم املؤشرات على إدارة سعر الصرف وميكن تعريفها كاآليت: 
:"األحداث اليت تؤثر على االقتصاد واليت يكون مصدرها الصدمة االقتصادية تعني •

داخليا أو خارجيا، 

والصدمات الداخلية تقسم إىل صدمات نقدية وصدمات حقيقية، أما بالنسبة للصدمات 
 ".11اخلارجية فهي تسلك طريق الدورات االقتصادية

:"السبب األساسي يف حدوث األزمة، أما مفهوم األزمة الصدمة االقتصادية تعني •

فيعين وجود خلل يؤثر تأثري مادي على النظام بأكمله وهذا اخللل ناجم عن حدث 

مفاجئ، وقد ُيشار إىل األزمة إذا مل ُيسيطر عليها يف بدايتها بالكارثة، إذ أن الكارثة 

هي حدث مفاجئ ناجم عن فعل الطبيعة، أي أن الصدمة هي بداية حلدوث األزمة 

". 12وآثارها ا�يار التوازن

:" تعديل يف الصدمة االقتصادية حسب تعريف المؤسسات المالية الدولية تعني •

السياسات اخلاطئة املتبعة إىل سياسات أفضل، وهي جمموعة إجراءات ناجتة عن إمجاع 

 ) وهي عشرة بنود أساسية تتضمن:1989واشنطن( جون وليمسون

(سياسة صرف تؤدي إىل منو الصادرات، حترير السياسات املالية، الرتشيد 
املايل، اإلصالح الضرييب، حترير التجارة، تشجيع االستثمار األجنيب، ختفيض 
املشاريع العامة، إعادة تكييف القوانني، مراقبة النفقات العامة، ضمان حقوق 

 ) .13امللكية
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 الصدمة اليت تكون هلا آثار مبدئية على الطلب الصدمة في االقتصاد الكلي تعني:" •

الكلي أو العرض الكلي، وُيشرتط إما يف صدمة الطلب أو العرض تفادي تقلب الدخل 

 ...اخل).14احلقيقي، معدالت البطالة، معدالت التضخم

 هي أحداث قد تكون داخلية أو خارجية، ال كتعريف شامل للصدمة االقتصادية:" •

 ميكن التحكم فيها وهلا آثار قوية على مستوى الدخل للدولة، ونتيجتها ا�يار التوازن".

أنواع الصدمات االقتصادية  -1

ميكن توضيح أنواع الصدمات فيما يلي: 
 :يظهر هذا النوع من الصدمات نتيجة الظروف الصدمات العارضة أو العشوائية 

الطارئة اليت حتدث بسبب الكوارث الطبيعية:كالزالزل أو الفيضانات واليت تُؤدي إىل 

خسائر فادحة، وهذا النوع من الصدمات يزول عند انتهاء تلك الكوارث، ولكنها 

تُؤدي إىل اختالل يف التوازن االقتصادي اخلارجي للدولة. 

 :تربز هذه الصدمات من خالل األحداث اخلارجية اليت ال ميكن الصدمات الخارجية 

السيطرة عليها، وهلا آثار قوية على مستوى الدخل، ومن أبرز األحداث اليت تؤدي إىل 

 هذا النوع:

o تغري عوائد الصادرات؛ 

o التضخم املستورد؛ 

o .ارتفاع تكاليف االقرتاض من اخلارج 

 يتميز هذا النوع من الصدمات بكونه قصري األجل ويُؤثر على الصدمات الموسمية :

ميزان املدفوعات لفرتة زمنية معينة، وحتدث هذه الصدمات يف الدول اليت تعتمد على 

 تصدير سلعة معينة يف موسم معني.
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 يرتكز هذا النوع من الصدمات يف االقتصاديات املفتوحة واليت الصدمات الدورية :

تشكل فيها التجارة اخلارجية نسبة عالية من الناتج احمللي اإلمجايل، ويتعرض االقتصاد 

العاملي لفرتات من الكساد واالزدهار فتؤثر على صادرات هذه الدول سلبا وإجيابا  

 بشكل كبري.

 :وحتدث هذه الصدمات عند تغري هيكل الطلب الداخلي أو الصدمات الهيكلية 

اخلارجي وحتوله من طاقات معينة إىل أخرى، أو حتول الطلب على النقد األجنيب 

 بدال من العملة احمللية بسبب عدم االستقرار الداخلي.

 :وحتدث عند اعتماد تكنولوجيا جديدة أو حدوث تقلبات يف الصدمات الحقيقية 

أسعار املواد األولية، وتتعرض العديد من الدول إىل هذا النوع من الصدمات، 

وحتدث عندما يكون حدث مفاجئ يف سوق السلع واخلدمات مما يؤثر على الناتج 

 . 15احمللي اإلمجايل

 :تنشأ يف األساس من عدم استقرار الطلب على النقود، والذي الصدمات النقدية 

يظهر على هيئة تغريات يف مدى إقبال االقتصاديون على حيازة العملة احمللية يف ضوء 

 .16االبتكارات املستحدثة يف األوراق املالية أو التذبذبات يف مستوى الثقة

 أسباب الصدمات االقتصادية -2

: 17 فيما يليالعوامل المؤدية لحدوث الصدمات االقتصاديةيف البداية ُميكن توضيح    
االعتماد على مورد اقتصادي مغلق التشابك القطاعي حمليا وبني الدول النامية؛  -

 ُضعف القطاعات املعّول عليها يف تغيري اهليكل اإلنتاجي؛ -

 خلل يف هيكل التجارة اخلارجية؛ -

 التشوهات السعرية يف أغلب قطاعات االقتصاد الوطين؛ -

 اختالالت جذرية يف سوق العمل وارتفاع معدالت البطالة. -
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-  أسباب الصدمات االقتصادية: 2-1
     هناك العديد من الصدمات والعوامل الداخلية عملت بقوة مع الصدمات اخلارجية 

وُميكن جتزئة فائض الطلب وعدم واقعية األسعار وهي تدور إمجاال  حول عاملني مها: 
 :18ذلك فيما يلي

االتساع املستمر لفجوة املوارد احمللية، من خالل الفجوة بني معدل االدخار ومعدل  -

االستثمار احمللي؛ 

 العجز الدائم واملستمر يف املوازنات العامة ملعظم الدول النامية؛ -

العجز الدائم والكبري يف موازين املدفوعات للدول النامية وتدهور أسعار صرف عمالهتا  -

 الوطنية؛

  ضعف اإلحالل بني السلع املصدرة واملستوردة؛  -

عدم تالءم السلع املستوردة مع الناتج احمللي املوجه أساسا الستهالك طبقة ضعيفي  -

 الدخل؛

الطبيعة البدائية لسوق رأس املال، حبيث يشكل النظام املصريف املصدر الرئيسي للوساطة  -

املالية، ويعمل يف ظل تقييد لإلقراض وأسعار الفائدة مما يصعب التعبئة والتوجيه 

 األمثلني لالدخار؛

 مصادر الصدمات االقتصادية -3

 ختتلف مصادر الصدمات باختالف نوع وطبيعة الصدمة وعليه ميكن أن منيز بني نوعني من 
املصادر: 

 :19- المصادر الداخلية: وتنحصر في3-1
 آليات تنفيذ السياسة النقدية؛ 

 أهداف البنوك املركزية؛ 

 معتقدات ُصناع السياسة حول عمل االقتصاد وآلية عمله؛ 
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 .السياسة النقدية واألمور السياسية 

 :20- المصادر الخارجية: وتنحصر في3-1
 اكتشاف بعض املوارد اجلديدة؛ 
 التغري يف تكاليف القروض اخلارجية؛ 
 التغري يف مستوى االستثمار األجنيب؛ 
 .التغري يف قيمة الصادرات 

 صدمات اإلنفاق العمومي واإليرادات العمومية وأثرها على النمو االقتصادي. ثالثا:
   حملاولة استنباط أثر صدمات أدوات السياسة املالية على النمو االقتصادي، ارتأينا االعتماد 

) ليتم احلصول على ما 2013-1970على بيانات سالسل زمنية سنوية متتد على طول الفرتة (
 =Xi مشاهدة، ومن خالل حصر املتغريات املفسرة ميكن تقدمي ااملعادلة الّتالية:   44قيمته 

F(LPIBR, LDEP, LREC,εi)               
LPIBR ُميثل لوغاريتم الناتج الداخلي اخلام للتعبري عن النمو االقتصادي ُمقاسا باملليون دينار :

  جزائري.
LDEP  ُمقاسة باملليون دينار جزائري: متثل لوغاريتم النفقات العمومية .  
LREC:اإليرادات العمومية ُمقاسة باملليون دينار جزائري. متثل لوغاريتم  

  استقرارية السالسل الزمنية -1

، "P نقوم بتحديد درجة التأخري (فرتة التباطؤ) "السل الزمنية      لدراسة استقرارية  الس
 ديكي فولر المطورأو ) DFديكي فولر البسيط (ملعرفة نوع االختبار املطبق أي 

(ADF)باالعتماد على املعايري التالية :AKAIKE و SCHWARZ  كما هو
  مبني يف اجلدول التايل:
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 LPIBr ،LDEP، LRECللسالسل " P"):تحديد درجة التأخير 01جدول رقم (

 السلسلة  التاثيردرجة االستقرارية

DS غري مستقرة وهي من نوع P=  1 LPIBr 

DS غري مستقرة وهي من نوع P= 3 LDEP 

DS غري مستقرة وهي من نوع P= 0 LREC 

برنامج  من إعداد الطالبة باالعتماد على النتائج املستخرجة منالمصدر: 
Eviews7  
 فنحصل على النتائج التالية: الفرق من الدرجة األولىوجلعلها مستقرة نقوم بإجراء 

  ،DLPIBr ، DLDEPللسالسل " P"):تحديد درجة التأخير 02جدول رقم (
DLREC 

 السلسلة درجة التأخير االستقرارية

=P مستقرة  3  DLPIBr 

 P=3 DLDEP مستقرة

 P=3 DLREC مستقرة

  . Eviews7برنامج  من إعداد الطالبة باالعتماد على النتائج املستخرجة من      المصدر: 
فهذا يؤكد احتمال وجود  I(1)    مبا أن كل السالسل مستقرة وهي متكاملة من الدرجة األوىل

، وبعد إجراء اختبار إحصائية األثر واختبار تكامل مشرتك بني املتغريات يف املدى الطويل
إحصائية القيمة العظمى تبني لنا عدم وجود عالقات تكامل مشرتك بني املتغريات كون القيم 

 .VARاحملسوبة يف كال اإلحصائيتني أقل من القيم اجملدولة وبالتايل تطلب األمر إتباع املسار 
 VARتقدير النموذج  -2

  للمتغريات حمل الدراسة كما يلي:VARُيكتب منوذج االحندار الذايت 
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R2=0.99                                                      F= 1326.29  

وهو يدل على أن الناتج الداخلي اخلام ( النمو R2=0.99معامل التحديد  •

االقتصادي) مفّسر من قبل املتغريات املستقلة ( اإليرادات العمومية والنفقات العمومية) 

   واليت تُعرب عن األخطاء العشوائية.1%، أما الباقي فهو 99 %بنسبة 

 وهي أكرب من القيمة 1326.29كما أن قيمة فيشر اإلحصائية احملسوبة ُمساوية لـــ  •

  وهذا يدل على أن النموذج مقبول كليا. 3.23اجملدولة 

 دراسة السببية بين المتغيرات -3

نظريا ميكن القول أن توضيح العالقة السببية بني املتغريات االقتصادية يعطي عناصر       
انعكاس جد مناسبة لفهم وتفسري الظواهر االقتصادية، أما عمليا فإنه ضروري من أجل 

صياغة صحيحة للسياسة االقتصادية واجلدول التايل يوضح نتائج اختبار السببية لـــــ 
Granger.(التأخري بسنتني ) بني متغريات الدراسة  
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  للسببية بين المتغيراتGranger):نتائج تطبيق برنامج اختبار 03جدول رقم (

 
 . Eviews7:النتائج مستخرجة من برنامج المصدر

من خالل اجلدول وباالعتماد عل إحصائية فيشر وقيمة االحتمال ُنسجل التفسريات             
التالية: 

) توجد عالقة سببية يف االجتاهني يف مفهوم lags=2عند مستوى تأخريين اثنني( -

Granger   من الناتج الداخلي اخلام حنو اإليرادات العمومية عند مستوى معنوية

.مع وجود سببية من اإليرادات العمومية اجتاه الناتج الداخلي اخلام عند مستوى 5 %

وهذا ما توضحه إحصائية فيشر ، وعلية نقبل الفرضية العدمية ونرفض 10 %معنوية  

الفرضية البديلة أي وجود عالقة سببية يف االجتاهني، أي أن أي تغيري يف الناتج 

 الداخلي اخلام يؤدي إىل تغري يف اإليرادات العمومية والعكس صحيح.

من اإليرادات العمومية اجتاه النفقات العمومية،   Grangerوجود سببية يف مفهوم -

وعدم وجود سببية من النفقات العمومية اإليرادات العمومية ، وهذا ما تُوضحه 

 إحصائية فيشر وقيمة االحتمال.
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من خالل إحصائية فيشر وقيمة االحتمال يتضح أنه توجد عالقة سببية ذات اجتاه  -

واحد من الناتج الداخلي اخلام اجتاه النفقات العمومية اجتاه عند مستوى تأخريين 

)، أما عن تسبب النفقات العمومية يف الناتج الداخلي اخلام احلقيقي lags=2اثنني(

)، أي أن أي تغري يف النفقات العمومية يؤدي إىل تغري يف lags=12فيحدث عند (

 الناتج الداخلي اخلام.

  تحليل الصدمات -4

    يسمح حتليل الصدمات بقياس أثر الغري املفاجئ يف ظاهرة معينة على باقي املتغريات، 
ومن خالل إحداث صدمة هيكلية اجيابية يف اإلنفاق العمومي مبقدار احنراف معياري واحد، 
يكون هلا أثر اجيايب ومعنوي على الناتج الداخلي اخلام احلقيقي على املدى القصري واملتوسط 
والطويل، أما عن أثر هذه الصدمة يف اإليرادات العمومية فهو أثر اجيايب لكن يف تناقص من 
فرتة إىل أخرى، هذا التأثري املوجب على الناتج الداخلي اخلام احلقيقي يرتبط بربامج اإلنعاش 

 االقتصادي وسياسة التوسع يف النفقات العامة مما يدل على أن النموذج مستقر.
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 . Eviews7:النتائج مستخرجة من برنامج المصدر

     يف حني أن حدوث صدمة يف اإليرادات العمومية مبقدار احنراف معياري واحد 
يكون هلا أثر اجيايب ومعنوي واستجابة فورية لكل من الناتج الداخلي اخلام احلقيقي 

والنفقات العمومية على املدى القصري، أما على املدى املتوسط والطويل فهناك استجابة 
ضعيفة الخنفاض أثر الصدمات يف اإليرادات العمومية مما يعين أيضا أن النموذج 

 مستقر. 
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 . Eviews7:النتائج مستخرجة من برنامج المصدر

 تحليل التباين -5

  من خالل حتليلنا للتباين يتبني لنا أن النفقات العمومية تساهم يف تفسري تباين خطأ التنبؤ 
يف األجل القصري فقط، بينما تساهم اإليرادات العمومية يف تفسري تباين خطأ التنبؤ يف 

  األجل املتوسط والطويل.
 
 

 
 
 
 
 
 

247 



 
اثر صدمات أدوات السياسة المالية على النمو االقتصادي في الجزائر                       أ.بن يحيى نسيمة       

         

 

 2014- سبتمبر02 المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية                                              العدد:

خالصة: 
 استخدامها مبعزل عن السياسات األخرى، تفاديا للتعارض املمكن ال ميكن      السياسة املالية

  حدوثه يف األهداف من جهة ولضمان التكامل بني أدوات السياسة املالية من جهة أخرى،
حيث تلعب دورا هاما يف حتقيق النمو االقتصادي باعتباره مؤشر على مدى غىن وفقر الدول، 

إضافة إىل أنه يعترب هدف أي سياسة اقتصادية، وتنبع أمهية أدوات السياسة املالية يف حتقيق النمو 
االقتصادي على أساس أ�ما من مكونات الطلب الكلي والعرض الكلي بناءا على فكرة " 

الطلب خيلق العرض".ومن خالل كل ما سبق ميكن تقدمي النتائج واالقرتاحات التالية: 
النتائج:  -1

  السياسة املالية ال تستطيع لوحدها القيام بتحقيق أهداف السياسة االقتصادية ما مل

 تتناسق مع السياسات االقتصادية األخرى قصد حتقيق هذا اهلدف؛

  اعتماد اجلزائر على قطاع واحد يعرض اقتصادها للهزات واألزمات كما حدث يف عام

  ؛1986

  طبيعة الصدمة هي اليت حتدد ماهية النظام الواجب إتباعه، ففي ظل الصدمات النقدية

حيبذ استخدام سعر الصرف الثابت، أما الصدمات احلقيقية فيحبذ استخدام سعر 

  الصرف املرن؛

  تزداد حدة الصدمات بزيادة ارتباطها مع العامل بشكل عام، وزيادة ارتباطها بالدولة

  مصدر الصدمة بشكل خاص.

 االقتراحات: -2

  الّتكامل بني السياسة النقدية واملالية يف مواجهة الصدمات، فالسياسة النقدية مبفردها 

ال ُميكنها أن تتحمل األضرار والصدمات يف مكافحة التضخم مثال، إذ يتطلب األمر 

 أدوات للتأثري على جانب الطلب ويصلح هلذه املهمة السياسة املالية؛

248 



 
اثر صدمات أدوات السياسة المالية على النمو االقتصادي في الجزائر                       أ.بن يحيى نسيمة       

         

 

 2014- سبتمبر02 المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية                                              العدد:

  ضرورة توقف االجتاه احلايل حنو زيادة اإلنفاق العام لرفع قدرة اجلزائر على مواجهة أي

 صدمات سلبية يف اإليرادات من قطاع احملروقات؛

  ضرورة احلد من اعتمادنا على وسائل التمويل اخلارجية وزيادة االعتماد على وسائل

التمويل الداخلية، وذلك كون مصادر التمويل اخلارجية عادة ما تتذبذب بصورة كبرية 

  مسببة صدمة خارجية ُتصيب أدوات السياسة املالية؛

  إنشاء صندوق سيادي  لتجنب صدمات األزمة املالية ُمكلف بتطوير قواعد تنمية

اقتصادية متوازنة يكون مدعم مبجلس مراقبة يتكون من جمموعة من اخلرباء 

 واالقتصاديني؛ 

 .االهتمام بالدراسات اإلحصائية يف حتليل ورسم السياسات االقتصادية   
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