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 قواعـد النشـر بالمجلـة

 
باألحباث  والدراسات العلمية  غري املنشورة من قبل يف ختصصات العلوم  (االقتصاد والتنميةهتتم جملة )

 االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، وفقا لقواعد النشر اآلتية :
 : لغة النشر 

 واالجنليزيةتنشر اجمللة البحوث باللغة العربية والفرنسية      

 : شروط النشر 

 :يشرتط يف البحوث املقدمة استيفائها للشروط اآلتية    
 أن تكون مصحوبة بتعهد وإقرار كتايب بعدم النشر يف جهات أخرى. -1

 أن ال تنشر يف مكان آخر إال دبوافقة اجمللة. -2
  : قواعد تسليم الورقة المقدمة للنشر 

البحث دبلخص ال يتجاوز نصف صفحة باللغة اليت كتب هبا املقال وملخص آخر بلغة غري اليت   يرفق -1
 .كتب هبا املقال

، أما املقدمة 16مقياس  arabic traditionalوخبط   Microsoft wordتكتب املادة العلمية وفق برنامج -2
 .14مقياس   times new romanخبطبالفرنسية أو االجنليزية فتكون 

 دبا فيها اهلوامش واملراجع. صفحة 15صفحة وأن ال يقل عن  22يتعدى عدد صفحات املقال  ال -3

 سم على كل اجلهات األربع. 2مع اهلوامش التالية :  A4تكون الصفحات من نوع  -4

 ضرورة وجود التهميش واملراجع ، ويشار إليها يف هناية البحث. -5

 يرفق البحث بسرية ذاتية عن صاحبه. -6

 : التحكيم 
ختضع كل األوراق والبحوث العلمية املقدمة للنشر للتحكيم ويتم اعتمادها بشكل هنائي بعد إجراء كافة  -1

 التعديالت اليت يوصي هبا احملكمون.

يتحمل املؤلف/املؤلفون وحدهم املسؤولية عن حمتويات أوراقهم وحبوثهم املنشورة، وتكون األفكار الواردة  -2
 اجمللة أية مسؤولية عنها.فيها معربة عن آرائهم وال تتحمل 

 :البريد االلكتروني 
 : ترسل املداخالت على عنوان الربيد االلكرتوين التايل

                                                                             ldd.revue@univ-medea.dz    
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 االفتتاحية

 

لو من ، االىتمام بقضايا التنمية واالقتصاد من طرف الباحثين بمختمف توجياتيم الفكرية
اقتصادية  أبعادتحقيق تنمية ذات  إلىالتي تسعى  ،البالغة في المجتمعات المعاصرة األىمية

 األخيرةيسمى بالتنمية المستدامة، حيث أصبحت ىذه  ما إطارفي  ، وذلكوبيئية وبشرية
لتحقيق تكامل بين المعرفة االقتصادية  ،االقتصادية التنموية األدبياتتحتل مكان الصدارة في 

 .المعيشية ظروفيا نحو التقدم وتحسينوبالتالي النيوض بالمجتمعات  ،والمعرفة البيئية

وفي ىذا المسعى وفي إطار تنمية وتثمين البحث العممي في ميدان االقتصاد والتنمية، 
أى مخبر التنمية المحمية المستدامة إصدار ىذه المجمة والموسومة بمجمة االقتصاد ارت

والتنمية، وىي مجمة عممية دولية دورية محكمة تيتم بنشر البحوث التي تعنى بالمواضيع 
العممية المحكمة عمى المستويين المحمي والدولي من اجل تطوير المعرفة العممية في 

ية ،البيئة، التمويل، التشغيل، اإلسكان والصحة......كما تيتم مجاالت: االقتصاد والتنم
بالمواضيع  ذات القيمة العممية والعممية التي تعود بالفائدة عمى الميتمين بقضايا االقتصاد 

 والتنمية.
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    عبد الوىاب رميديالدكتور:
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 إستراتيجيات التحول من الحكومة التقليدية إلى الحكومة اإللكترونية

 )مشروع الحكومة اإللكترونية الجزائرية(
 بوفاسة سليمان
 سعيداين رشيد

 
 الملخص:

هندف من خالل ىذا البحث عرض أىم اإلسًتاتيجيات اليت تساعد احلكومة على التحول من النموذج التقليدي لتقدمي          
اإللكًتوين وإرساء أسسو وقواعده، وىذا من خالل إستعراض اإلطار ادلفاىيمي للحكومة اإللكًتونية؛ مث  جدمات إىل النموذ اخل

عرض أىم النماذج اإلسًتاتيجية النظرية للتحول إىل احلكومة اإللكًتونية، وأىم اإلسًتاتيجيات وادلتطلبات الداعمة وادلساندة لتنفيذ 
ساء أسس وقواعد احلكومة اإللكًتونية؛ وأخَتا عرض مشروع إسًتاتيجية اجلزائر اإللكًتونية ادلمتد من ىذه اإلسًتاتيجيات وإر 

والربامج التنفيذية ذلذا  من حيث الرؤية اليت إنطلق منها، واألىداف ادلسطرة، واحملاور الرئيسية اليت تضمنها، م9002إىل  م9002
 ادلشروع.

Abstract : 

       This research aimed to provide a theoretical framework of the concepts and 

dimensions of electronic government, identify important strategies of 

transforming and implementing electronic government and expose strategic 

project of Algiers electronic government.         
 

 
 تمهيد

 أمام التحديات من كثَتا وأفرزت الضغوط من ادلزيد خلقت ومتنوعة كبَتة ربديات اليوم العامل يشهد
 إذا احلديثة ادلفاىيم وتبٍت اإلدارة يف التقليدية أساليبها تغيَت عليها وفرض مواجهتها، أجل من احلكوماتو  ادلنظمات

 مستويات لتحسُت الشاملة اجلودة إدارة دلفهوم السليم طبيقالت خالل من فعاليةو  بكفاءة أىدافها ربقيق أرادت ما
 .والتميز التقدم ربقيق من ادلنظمة سبكُت و اجلودة

                                                 

 
slimane_fassa@yahoo.fr  ،أستاذ زلاضر" أ"، جامعة ادلدية بوفاسة سليمان  

  

Hich2631@ hotmail.com سعداين رشيد، أستاذ مساعد، جامعة ادلدية    
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وتعترب احلكومة اإللكًتونية إحدى الطرق احلديثة وادلتطورة اليت تتعامل هبا حكومات الدول إلستخدام التقنية  
الطرق، للوصول للمعلومات واخلدمات احلكومية، كما تعطيهم احلديثة لتزويد مواطنيها بأفضل اآلليات وأيسر وأسرع 

فرصة أفضل للمشاركة بآرائهم وإقًتاحاهتم لدى ادلؤسسات احلكومية ادلتنوعة، لذلك يتطلب من احلكومات التقليدية 
أجهزة وأنظمة  للدول النامية ومنها اجلزائر إعادة النظر يف تقدمي خدماهتا احلكومية والتحول من الوسائل التقليدية إىل

  وإنشاء ما تعارف على تسميتو باحلكومة اإللكًتونية. يف تقدمي خدماهتا احلاسب اآليل
وال يقتصر عمل احلكومة اإللكًتونية على إحداث تغيَتات شكلية يف أساليب تقدمي اخلدمات وادلعامالت  

لعمليات واإلجراءات احلكومية ذاهتا تدعيما احلكومية وادلنافع العامة للمواطنُت، بل إعادة ىندسة وىيكلة األنشطة وا
للتنمية واإلصالح اإلداري واإلقتصادي الذي تسعى إليو احلكومات ادلختلفة عامة واجلزائرية خاصة، لذا البد على 
احلكومة أن تتبٌت إسًتاتيجية واضحة ودقيقة وواقعية تسمح ذلا بالتحول التدرغلي والناجح قدما من احلكومة التقليدية 

  احلكومة اإللكًتونية.إىل
 لذا إرتأينا إىل طرح اإلشكالية اآلتية:

 قليدية إلى الحكومة اإللكترونية؟ستراتيجيات التي تسادد الدول دلى التحول من الحكومة التاإلما هي أهم 
 وسنقوم دبعاجلة ىذه اإلشكالية من خالل ثالثة زلاور ىي على التوايل:

 لحكومة اإللكترونية؛المحور األول: اإلطار المفاهيمي ل -
 المحور الثاني: إستراتيجيات التحول للحكومة اإللكترونية؛ -
 المحور الثالث: إستراتيجية الحكومة اإللكترونية الجزائرية.  -
 

 اإللكترونية للحكومة والتطبيقي المفاهيمي اإلطار :أوال
ا الفرق بينها واحلكومة التقليدية، ضلاول التطرق يف ىذا احملور إىل نشأة احلكومة االكًتونية وتعريفاهتا وكذ

ساسية حول حول ىذا النظام اجلديد االفًتاضي ، وإىل غَتىا من ادلفاىيم األولية األوأىدافها مبادئها وأشكاذلا
 .للحكومة

 وأسباب تبنيها: نشأة الحكومة اإللكترونية -1
فية وسبثلت يف ربط القرى البعيدة بدأت ذبربة احلكومة اإللكًتونية يف أواسط الثمانينيات يف الدول األسكندنا

من جامعة أدونيس يف الدنيمارك رائد ىذه التجربة ( Lqrsالرس )بادلركز وأطلق عليها إسم القرى اإللكًتونية، ويعد 
(  Dillدل )وىو صاحب شركة  من رواد ىذا ادلشروع أيضامايكل دل ومساىا مراكز اخلدمة عن بعد، كما يعترب 

 1ي يف ميدان احللول اإللكًتونية. اليت ذلا الدور الرياد
يف مشروع قرية مانشسًت، وذلك باإلستفادة من التجربة  م0292ويف ادلملكة ادلتحدة بدأت التجربة عام  

بوصفو مرحلة أوىل هتدف إىل ترقية  "مضيف مانشستر"الدظلاركية اليت تستند إليها عدة مشاريع فرعية؛ وقد أنشئ 
 م0229م، ويف عام 0220واإلقتصادية والتعليمية وادلهارية، وقد بدأ ادلشروع فعال عام  ومتابعة التطورات اإلجتماعية



 عيدانيرشيد سأ. بوفاسة سليمان/د.                إستراتيجيات التحول من الحكومة التقليدية إلى الحكومة اإللكترونية )مشروع الحكومة اإللكترونية الجزائرية(

 2013جانفي  01العدد                                                    المدية جامعة   -مخبر التنمية المحلية المستدامة -التنميةمجلة االقتصاد و 

 
9 

بونتيل" عقد مؤسبر األكواخ البعيدة يف ادلملكة ادلتحدة دلتالعة ىذه ادلشاريع، وقد تبٍت رللس لندن مشروع "
إلكًتونية كالربيد اإللكًتوين )اإلتصاالت البعدية التقنية( الذي أكد على مجع ونشر وتنمية ادلعلومات بوسائل 

 والوصول عن بعد لقواعد ادلعلومات.
م بدأت مشروعات إنشاء احلكومة اإللكًتونية يف كثَت من دول العامل مثل الواليات ادلتحدة 0222ويف عام 

من مثل دولة اإلمارات  م9000األمريكية وادلملكة ادلتحدة الربيطانية، كما نشطت بعض الدول العربية منذ عام 
كوم اليت تعترب دبثابة سوق إلكًتوين متكامل -خالل إنشاء حكومة ديب اإللكًتونية، وصاحبت ذالك شركة ذباري

حيث تقوم مجيع الدوائر احلكومية يف ديب بشراء مجيع إحتياجاهتا منو. وىكذا تسارعت مجيع الدول ادلتقدمة منها 
 : 2بح أمر حتمي وذلك جملموعة من األسباب نذكر منهاوالنامي إىل تبٍت مفهوم احلكومة اإللكًتونية والذي أص

 : يف أساسا سبثلت :سياسية أسباب -أ-
 ؛العودلة مفهوم ظهور -
 ؛ادلتقدمة عاتتمجملا يف السيما أسهل خدمات تقدمي خالل من اجلمهور رضا كسب حول السياسُت تنافس -
 .النامية البلدان يف اإللكًتونية احلكومة دلشاريع الدويل البنك دعم -
 :وأعلها :تكنولوجية أسباب -ب-
 ؛األنًتنت شبكة ظهور -
 ؛معقولة جد ادلعلوماتية عتاد أسعار أصبحت -
 ؛شلكنا أمر وأمنها بالشبكة الثقة أصبحت حبيث البيانات تشفَت من عالية مستويات تطوير -
 .اإللكًتوين اإلمضاء تقنية بتكارإ -
 :أعلها :اقتصادية أسباب -ج-
 ؛اإللكًتونية تجارةال ظهور -
 ..؛التكاليف مستويات خفض يف احلالية التكنولوجيات توفره دلا احلكومات ستغاللإ -
 .القطاعات سلتلف مع تواصل من يتطلبو وما اخلصخصة مشاريع ضلو التوجو -

 مفهوم الحكومة اإللكترونية:  -2
 سبثل بإعتبارىا التقليدية باحلكومة شيءال بعض التعريف علينا يتعُت اإللكًتونية للحكومة مفهومتقدمي  قبل

 الذي التنظيمي الكيان ذلك اهنأ "على التقليدية احلكومة تعرفيث ح ،اإللكًتونية احلكومة لنموذج األساسية القاعدة
 واإلقتصادي السياسي بادلستقبل ادلتعلقة اإلسًتاتيجية القرارات زباذإو  البالد شؤون إدارة أجل من الدول تشكلو

 الناتج وتنمية واألمٍت والعسكري االقتصادي اإلسًتاتيجي التخطيط رلاالت اإلدارة ىذه تغطي حيث اعي،جتمواإل
 مع البالد عالقات وتنمية األزمات وإدارة معيشتهم ظروف وربسُت صحتهم على واحملافظة ادلواطنُت وتعليم القومي
 .3"  األخرى ادلتعددة ادلهام من غَته إىل اخلارجي العامل
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تعريف احلكومة اإللكًتونية فقد تعددت التعاريف ادلقدمة ذلا لذا سنستعرض رلموعة من التعاريف ىي  أما 
 كاآليت:

بأهنا " إستخدام األنًتنت والشبكة العادلية العريضة إلرسال معلومات  م9009عرفتها األمم ادلتحدة عام 
 . 4وخدمات احلكومة للمواطنُت" 

بأهنا " إستخدام تكنولوجيا  م9002عام   (OECD)يف اجملال اإلقتصاديوعرفتها منظمة التعاون والتنمية 
 . 5ادلعلومات واإلتصاالت وخصوصا األنًتنت للوصول إىل حكومات أفضل" 

على أهنا " عملية إستخدام ادلؤسسات لتكنولوجيا ادلعلومات )مثل شبكة  م9002وعرفها البنك الدويل عام  -
وغَتىا( واليت لديها القدرة على تغيَت وربويل العالقات مع ادلواطنُت وسلتلف األنًتنت وشبكة ادلعلومات العريضة 

 . 6ادلؤسسات احلكومية"  
على أهنا " ظلوذج أعمال مبتكر مستند للتقنيات، خصوصا تقنيات اخلدمة الذاتية أوهلوكويست وعرفها  -

مكرس وموجو بادلواطنُت ومنظمات األعمال الرحبية الالسلكية، وأساليب التفاعل والشفافية وادلصداقية والثقة ادلتبادلة، 
وغَت الرحبية، ويستهدف بالدرجة األوىل تقدمي خدمات عامة بأسلوب شليز مع األخذ باإلعتبار خصوصيات السوق 

 . 7ادلستهدف وػلقق ألطراف التبادل والتعامل األىداف ادلشًتكة بكفاءة وفعالية"
ة ىي نظام إفًتاضي ميكن األجهزة احلكومية من تأدية إلتزاماهتا جلميع شلا سبق نستنتج أن احلكومة اإللكًتوني

ادلستفيدين بإستعمال التقنيات اإللكًتونية ادلتطورة متجاىلة ادلكان والزمان مع ربقيق الشفافية وادلصداقية واجلودة 
 والتميز والسرية وأمن ادلعلومات.

 دية )الحقيقية(:الفرق بين الحكومة اإللكترونية والحكومة التقلي -3
ال يوجد فرق بُت احلكومة اإللكًتونية والتقليدية أو احلقيقية، وإظلا يكمن الفرق يف كيفية ومواصفات تقدمي 
اخلدمة مع متعامليها، حيث ميكن القول" أن احلكومة اإللكًتونية ىي النسخة اإلفًتاضية عن احلكومة احلقيقية أي 

الشبكات اإللكًتونية وأنظمة ادلعلوماتية، يف حُت رباكي وظائف الثانية اليت  التقليدية مع فارق أن األوىل تعيش يف
. كما ميكن إبراز بعض شليزات احلكومة اإللكًتونية عن احلكومة احلقيقية من  8تتواجد بشكل مادي يف أجهزة الدولة"

 :9خالل العناصر اآلتية
 و، وإظلا نعرفو من خالل نتائجو وآثاره؛أهنا نظام معلومايت إفًتاضي ال ميكن تلمس مكوناتو وعمليات -
 أهنا تعتمد على التقنية الرقمية ذات البنية اإللكًتونية؛ -
 أهنا تتسم بدرجة عالية من اإلعتمادية ادلتبادلة وادلتكاملة؛ -
أهنا تسمح بالتبادل التأثَتي بُت أطراف احلكومة اإللكًتونبة، وىي ادلنظمات احلكومية وادلنظمات اإلجتماعية  -

 َتية وادلنظمات ادلهنية ومجهور ادلستفيدين؛واخل
 : 10كما تتميز بأهنا 
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: حيث تتكون من األرشيف اإللكًتوين والربيد اإللكًتوين واألدلة وادلفكرات اإللكًتونية والرسائل إدارة بال ورق -
 الصوتية ونظم تطبيقات ادلتابعة اآللية؛

والعمل  وادلؤسبرات اإللكًتونيةالتليديسك( لتليفون الدويل اجلديد ) وتتمثل يف التليفون احملمول واإدارة بال مكان:  -
 عن بعد من خالل ادلؤسسات التخيلية؛

ساعة متواصلة، ففكرة الليل والنهار والصيف والشتاء ىي أفكار مل يعد ذلا مكان  92تستمر إدارة بال زمان:  - -
 يف العامل اجلديد؛

خالل ادلؤسسات الشبكية وادلؤسسات الذكية اليت تعتمد على  فهي تعمل منإدارة بال تنظيمات جديدة:  -
 صناعة ادلعرفة. 

 كما ميكن التمييز بُت احلكومة اإللكًتونية والتقليدية من خالل اجلدول اآليت:  
 ادلقدمة يف احلكومة التقليدية واإللكًتونية. اخلدمات أنواع بُت الفرق   (:00رقم ) الجدول

 الحكومة اإللكترونية الحكومة التقليدية البند
 عمل مكتيب بَتوقراطي المبدأ

 )إستخدام اذلاتف والفاكس(
إعادة ىندسة العمليات بإستخدام 

 التكنولوجيا )احلاسوب واألنًتنت( 
 ساعات يوميا 9 المدة المطلوبة لتقديم الخدمة

 أيام أسبوعيا 2
 ساعة يوميا 92

 أيام يف األسبوع 7
بالفاكس أو مراجعة شخصية أو  مدى الخدمة 

 عرب اذلاتف
ادلراجع يستخدم األنًتنت من 

 ادلكتب أو ادلنزل
نقرات متعددة على بوابة احلكومة  زيارة ادلكتب احلكومي شكل الخدمة

 اإللكًتونية
Ressource :Qui-Suk, Uhm (2010), Intro of m-Government & IT Convergence Technology, KAIST    

Institute for IT Convergence  
                                                      

 :اإللكترونية الحكومة مبادئ -4
 احلكومة ماىية حول إرشادية مبادئ سبعة األمريكية ادلتحدة الواليات يف احلكومي التميز رللس وضع لقد
 : 11 يلي فيما وتتلخص االلكًتونية،

 حتياجاهتمإ حسب العادلية أو اإلقليمية أو الوطنية حبكوماهتم هوراجلم ربط خالل من :سهولة اإلستعمال -
 ؛ورغباهتم

 مع التواصل من لتمكن ادلكتبات، ادلدارس، العمل، ادلنزل، يف للجميع متاحة تكون أن غلب :اإلتاحة للجميع -
 ؛ادلستخدم يناسب موقع أي من أو االلكًتونية احلكومة
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 النمو إىل يؤدي الذي األمر وادلصداقية، واألمن ادلناسبة والسرية اخلصوصية دبعايَت التمتع: الخصوصية واألمان -
 ؛اجلمهور خدمات رلال يف والتطوير

 ؛التقنية يف وادلتطورة احلديثة والتطورات التغَتات دلواكبة بالسرعة االتصاف :التحديث والتركيز دلى النتائج -
 اخلاصة أو احلكومية، غَت أو حكومية، ىيئات من اجملتمع يف لةالفاع ادلنظمات كافة مشاركة التعاون والمشاركة: -
 ؛وذبربتو خربتو حسب كل وادلتطورة اجملتمعة احللول وضع يف البحثية أو
 يؤدي شلا ادلستمر، داءواآل الكفاءة ربقيق إىل تؤدي اليت ستثماريةاإل سًتاتيجياتاإل خالل من قلة التكاليف: -

 ؛التكاليف تقليل إىل بدوره
 خالل من وذلك فقط احلالية التطبيقية ادلمارسات لتمويل ليس احلكومي العمل أسلوب يعترب التغيير المستمر: -

 .السطحي الفردي ادلستوى على وربقيقها وتطبيقها التقنية ستخدامإ على العمل
 : 12كما ميكن إضافة بعض ادلبادئ وىي

 من التسيَت؛التحول من إدارة ادلواطنُت إىل خدمتهم، والتسهيل بدال  -
 تقدمي خدمات القطاع العام بأسلوب القطاع اخلاص؛ -
 سبكُت ادلواطنُت من خدمة أنفسهم بدال من فرض شكل واحد من اخلدمة عليهم؛ -
 نقل صالحيات احملاسبة وادلراقبة من ادلديرين إىل ادلواطنُت؛ -
 إفساح اجملال آلليات السوق ومراعاة إعتبارات الرحبية. -

 :لكترونيةاإل الحكومة أشكال -5
 :13ميكن تصنيف اخلدمات احلكومة إىل ثالثة أصناف ىي 

أي شكل التعامل احلكومي داخل  (:G2Gالمعامالت والخدمات التي تتم من الحكومة إلى الحكومة ) -
أجهزة الدولة، حيث تقوم احلكومة اإللكًتونية بتوظيف البنية الشبكية للحكومة اإللكًتونية لتنفيذ معامالت 

ور مستويات سلتلفة  يف وزارات سلتلفة شلا ينعكس على جودة العمل الوظيفي وربسُت اإلنتاجية تتطلب عب
 اإلدارية؛

أي التعامل اإللكًتوين بُت احلكومة ومنظمات (: G2Bالمعمالت التي تتم بين الحكومة ووحدة األدمال ) -
راهتا وتقدميها إىل ادلنظمات عن طريق األعمال وبُت منظمات األعمال واحلكومة، إذ ميكن أن تصدر احلكومة قرا

نشرىا على مواقع األنًتنت وتستطيع ادلنظمات الرد عليها عن طريق الشبكة أيضا. كما ميكن أن تقوم منظمات 
األعمال ببيع ادلنتجات أو تقدمي اخلدمات إىل ادلنظمات احلكومية وىو ما يساىم يف تدفق العمل وإلغاء 

البيانات وتشمل ىذه اخلدمات: الرواتب، تقدمي الشكاوي، ورعاية العمالء  التأخَتات احلاصلة يف معاجلة
 واإلنتخابات وغَتىا؛
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أي التعامل اإللكًتوين مع األفراد، وتضم (: G2Cالمعامالت والخدمات التي تتم بين الحكومة واألفراد ) -
ادلواطنُت كالتسجيل ادلدين ىذه العالقة أنشطة متنوعة ومهمة ذات الصلة بالدور احليوي للحكومة يف حياة 

 وغَتىا. االجتماعيةواخلدمات الصحية والتعليم واخلدمات 
 :اإللكترونية الحكومة أهداف -6
 : 14ميكن توضيح أىداف احلكومة اإللكًتونية من خالل النقاط اآلتية  

 شلارسة من ادلواطنُت وسبكُت ادلكلفة، وغَت السريعة اخلدمة على وحصوذلم احملليُت للمواطنُت اخلدمات تقدمي -
 الوقت توفَت عليها يًتتب شلا احمللية؛ الوحدات كفاءة زيادة على تعمل كما القضايا، مجيع يف ومشاركتهم الدميقراطية

 .ادلعامالت الصلاز الالزم الزمن وخفض
  .اإلدارية التعقيدات من والتقليل الفعال، االتصال ربقيق - 
 النظام يف ادلوظف فيها يقع اليت األخطاء على بالتغلب وللمؤسسات لمواطنُتل تقدم اليت اخلدمات مستوى ربسُت -

 ادلستهلك الوقت وتقليل احلكومية ادلؤسسات من اخلدمات على احلصول إجراءات وتبسيط عليهم والتسهيل اليدوي،
 .ادلؤسسات أو ادلواطنُت قبل من
 للحكومة ربتية بنية وتأسيس ادلؤسسات يف لواالتصا ادلعلومات تقنيات باستخدام أي أفضل عمل بيئة خلق -

 واجهة وربسُت ادلتبادل والتفاعل االنسيابية ربقيق خالل من وسهولة يسر بكل العمل على تساعد االلكًتونية
 .األخرى العمل وجهات احلكومة بُت التواصل

 :اإللكترونية الحكومة تطبيق مزايا -7
 فحص من تعنيو ما بكل اتادلعلوم شبكة و ألنظمة فعليا استخدامإ ربقق اإللكًتونية احلكومة أن شك ال
 ربديدىا ميكن ادلزايا من العديد يوفر أن ميكن ما وىذا مكان أي يف وشاملة وقت كل يف آنية ومتابعة
 :15كالتايل

 :للمجتمع بالنسبة المزايا -
 وتبسيط خلدماتا جودة بتحسُت يتعلق فيما احلكومة شفافية زيادة يف اإللكًتونية احلكومة تساىم 

 ؛اإلجراءات
 اجملتمع؛ فئات جلميع وإتاحتها وادلعلومات البيانات توفر 
 جملتمع؛ا فئات بُت جديدة تصالإ قناة فتح إىل تؤدي 
 لدخول مواتيا مناخا ستخلق إذ ة، ادلتقدم التكنولوجيا سوق يف ادلتاحة الفرص من االستفادة يف تساعد 

  شركات
 .حديثة خدمات إلضافة جديدة فرصة إعطاءو  التكنولوجيا صناعة يف جديدة

 :للمنظمات بالنسبة المزايا -
 ؛إلكًتونيا ادلعامالت سَت وتدفق ادلنظمات يف األعمال صلازإ إجراءات تبسيط 
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 ؛متعددة ستخداماتإ أجل من واحدة مرة البيانات جبمع تسمح اليت الورقية األعمال أعباء من تقلل 
 على احلصول عن فضال التخزين، أماكن إىل احلاجة عدم إىل يؤدي شلا ماتللمعلو  اإللكًتونية األرشفة توفر 
 ؛موثقة و صحيحة معلومات
 ؛ادلقدمة اخلدمات جودة ربسُت خالل من الشاملة اجلودة إدارة مفهوم تعزيز على ادلنظمات تساعد 
 ؛ادلختلفة ادلنظمات دوائر بُت تصالاإل إجراء تسهيل 
 ة؛واآلني الدقيقة البيانات لتوفر نظرا ادلناسب قتالو  يف القرارات زباذإ يف تساىم 
 وتكلفتها ادلعامالت صلازإ أوقات طلفاضإ خالل من التميز ربقيق يف تساىم. 

 :للمواطنين بالنسبة المزايا -
 اجلودة عالية كوميةح اخلدمات على احلصول ادلواطنُت يساعد شلا ،وأسرع أفضل تصالإ ربقيق يف ادلساعلة 

 ؛أقل وبتكلفة
 ؛ادلعنية الدوائر مراجعة احلاجة إىل دون من واخلدمة للمعلومات اآلين وصولال 
 ذلم ادلقدمة للخدمة ادلبسط والتسليم السريعة ستجابةلإل نتيجة ادلواطنُت والء زيادة على تساعد. 

 
 ثانيا: إستراتيجيات التحول إلى الحكومة اإللكترونية

 منها أساسية نقاط حولو وتتمحور االلكًتونية احلكومة لنمو اليدل كونو يف االسًتاتيجي اإلطار أعلية تتمثل
 األساسية ادلسائل على الًتكيز على وتساعد تواالسًتاتيجيا ادلستقبل بلورة على يساعد إطارا تقدم اليت الرؤية

 اللخ التحقيق وطريقة عمل برنامج خالل من ربقيقها غلب اليت النتائج تصفاليت  واألىداف ،معاجلتها ادلتوجب
 اللبنات يت ىوالسياسا االسًتاتيجي، اإلطار يف احملددة النقاط من عدًدا ربقيق على تعمل والربامج زلددة، زمنية فًتة

 ز.تميادل داءاآل أو صلازاإل مؤشرات ضوء يف االلكًتونية احلكومة نظام لتطوير األساسية
 ة:لكترونيخارطة الطريق للتخطيط للحكومة اإل -1

 ةيت نعرضها ذبسد خربة عدد من الدول وىي تقدم سبيال واضحا يبُت مسائل وشئون عامخارطة الطريق ال
وىي عون  ةربتاج إىل إجاب ةعشرة أسئل ةوغلب معرفة كيفية التعامل معها، وتعرض اخلارط ةااللكًتوني ةللحكوم

 : 16ة االلكًتوني ةوالتقييم دلشروع احلكوم ةللتخطيط واإلدار 
 .؟ةالكتروني ةلماذا نسعى لبناء حكوم ـ

داهتا دلساعدة ادلواطنُت آىي  ةن التقنيأعبارة عن عملية ربول و  االلكًتونيةاحلكومة  أن أوالنعي  أنغلب 
 إعادةفهي  ؛وادلؤسسات وىي جزء من برنامج إصالح عام دلا ىو متعارف عليو يف العامل اإلداري واإلقتصادي احلايل

، ةات وخدمة ادلواطنُت ولكنها عمليو ليست سهلة وليست قليلة التكلف، وإدارة ادلعلومةصياغة طريقة عمل احلكوم
العليا يف  اإلداريةصحاب ادلسئوليات ألدى  ةتتوفر الرغبة الكامل أنفقبل زبصيص ادلوارد والوقت لتحقيقها غلب 

ت بُت الدوائر وكيف يتشاركون يف ادلعلوما اإلداريُت، كما أهنا تتطلب تغيَت طريقة تفكَت وعمل ادلوظفُت ةالدول
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، لذا فهي تستلزم إعادة G2C األفرادوكذلك ادلواطنون  G2B ةغَت احلكومي ةوادلؤسسات التجاري G2Gادلختلفة 
 .ةادلتعدد ةو فيما بُت ادلؤسسات احلكوميأ ةىندسة أسلوب العمل احلكومي سواء داخل ادلؤسسة الواحد

 .؟ ةوأولويات للحكومة االلكتروني ةواضح ةهل نملك رؤي ـ 
، فإن خطط احلكومة ةادلختلف األشياءتشَت إىل العديد من  أنميكن  ةااللكًتوني ةنظرا ألن احلكوم 
 ة، وميكن بناء رؤيةااللكًتوني ةللحكوم ةواضح ةمتالك رؤيإ، لذا غلب ةتأيت أيضا بأشكال وأحجام سلتلف االلكًتونية

 ع مثل:للمجتم ةاالىتمامات العام أوعامو من خالل األىداف العليا 
  ؛ربسُت اخلدمات ادلقدمة للمواطنُت (0
 ة؛ربسُت إنتاجية وكفاءة ادلؤسسات احلكومي (9
 ؛تعزيز النظام القضائي (2
 ة؛قتصاديدعم أولويات القطاعات اإل (2
 ة.داري وتوسيع قاعدة ادلشاركة الشعبيتقوية اجلهاز اإل (2

 أنسة ادلذكورة أعاله، دبعٌت اخلم األىدافن تظهر العديد من األىداف ادلختلفة يف كل واحدة من أوميكن 
 ةتتبع من رؤية احلكوم ةللمجتمع واجملاالت ادلستهدف ةىتمامات الرئيسيتتبع من اإل ةااللكًتوني ةللحكوم ةالعام الرؤية

على  ةيف منطقتو اجلغرافي ة. فمثال قد يركز اجملتمع طموحو على تطوير نفسو ليكون مركز األعمال التجاريةااللكًتوني
واخلدمات عرب اخلط  ةسًتكز على تسهيل التجار  ةيف ىذه احلال ةااللكًتوني ةللحكوم ةوبالتايل فإن الرؤي ة،طوجو البسي

يف  ةنظام الضرائب واليت ستشكل القطاعات ذات األولوي أوستثمار االلكًتوين واليت ردبا ربتاج إىل ربسُت نظام اإل
 .ةىذه احلال

  .ما نوع الحكومة التي نرغبها؟ ـ 
، ويعتمد ةلكًتونيختالف حاجات اجملتمعات وكذلك أولوياهتا فال يوجد ظلوذج موحد للحكومة اإلإلنظرا 

على نوعية األىداف والقطاعات اليت زبتارىا كأولويات وكذلك على ادلوارد  ةللحكومة االلكًتوني ةستعداد احلكومإ
 لالتصاالت واإلطار القانوين. ةلبنية التحتيوا ةوالقدرات البشري ةادلتاحة واليت قد تعتمد على ادلوازنات ادلالي

  .؟ةااللكتروني ةلقيادة الحكوم ةالكامل ةالسياسي ةهل تتوفر الرغب ـ
ىي من أىم  ةلدى القيادات السياسي ةفإن الرغب ةالتقليدي ةوكما ىو احلال ألي رلهودات إصالح للحكوم

ستمرارية توفر إىذا الدعم السياسي ال ميكن ضمان  ستمرارإألنو بدون  ةلكًتونيإادلتطلبات لتنفيذ مشروع حكومة 
كذلك ذلذا الدعم عند ظهور   ة، وتربز احلاجةوالتعاون بُت ادلؤسسات وتغيَت السياسات واجلهود البشري ةادلوارد ادلالي

 للمشروع أو إعاقتو. ةمعارض
 .بالشكل المالئم؟ ةااللكتروني ةهل تم انتقاء مشاريع الحكوم ـ

يكون ادلشروع  أن، إذ ميكن ةوخاصة ادلشاريع األولي ةيف غاية األعلي ةااللكًتوني ةريع احلكومختيار مشاإيُعد 
يضا إبراز ألألمام دلشاريع أُخرى، ومن ادلهم  ةن يكون قوة دافعأو  ةاألويل الناجح بؤرة إشعاع للمحاوالت ادلستقبلي
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جيات وخطط عمل، إذ غلب ربديد مسائل تياسًت إالنجاحات أوال بأول بدال من قضاء وقت طويل يف وضع رؤى و 
 ةداريإ)يف غضون عام أو أقل( مربزة عمليات  ةااللكًتوني ةللحكوم ةوالتعامل معها يف شكل مشاريع سريع ةمهم

 داخليو وعمليات تعامل مع اجلمهور.
 .؟ةكيف تخطط وتدير مشاريع الحكومة االلكتروني ـ 

، ةوالتجاري ةكما ىو احلال لكافة العمليات احلكومي  ةاللكًتونياة لنجاح احلكوم ةضروري أةالكف ةدار تعترب اإل
، ةاحملدد ةوبادليزاني ةمثل االنتهاء من ادلشروع يف الفًتة الزمني ةوالقادر  ةدارة ادلنظمعمال على اإلوتعتمد الكثَت من األ

غلب وضع آليات  ةااللكًتوني ةم، لذا فإنو قبل البدء دبشروع احلكو ةادلختلف ةوالتعامل ادلتميز بُت ادلؤسسات احلكومي
 لكافة مستويات ادلشروع. ةاإلدار 

 .كيف يمكن التغلب دلى المعارضة للمشروع؟ ـ 
، لذا فإنو ةجراءات ادلستحدثوقد يرفضون التكّيف مع اإل ةقد يعارض ادلواطنون مشاريع احلكومة االلكًتوني

 .يف اجملال التقٍت ةوعية والربامج التدريبيوالتغلب عليها من خالل الت ةغلدر بنا فهم أسباب ىذه ادلعارض
  .كيف يمكننا قياس مدى التقدم المحرز؟ ـ 

وتكريسها للتعامل مع ادلعلومات، لذا فإهنا  ةوموارد بشري ةأمواال معترب  ةتتطلب مشاريع احلكومة االلكًتوني
ومدى  ةخلدمات ادلقدمختبار صلاحها يؤسس على مدى ربقيق ادلشروع ألىدافو مثل جودة اإو  ةمسئولية حساس

 ةستخدام معايَت مثل حجم ادلعامالت ادلنفذإ، وتقاس ىذه األىداف بةسهولة الوصول إىل ادلعلومات احلكومي
 .ةاحلكومو على ادلواطن  ةونسبة تقليل الكلف ةلالستفسارات وعدد اخلدمات ادلقدم ةلكًتونيا وسرعة اإلستجابإ
 .والقطاع األهلي والخاص؟ ةنيااللكترو  ةبين الحكوم ةكيف تكون العالق ـ 

دبفردىا، وللقطاعات األخرى  ة( تنفيذ مشاريع احلكومة االلكًتونية)احلكوم ةللدول ةال تستطيع الدوائر العام
والتخطيط وحىت التنفيذ والتقييم، لذا  ةمن مرحلة وضع الرؤية األولي ابتداءإللمساعلة يف ادلشروع  ةيف الدولة أدوارا سلتلف

تصاالت مشاريع اإل وإدارة ةروري البحث عن مؤسسات وشركات ذات خربة يف التطبيقات التقنيفإنو من الض
 بأقل وقت وكلفو شلكنو. ةصلاز مشروع احلكومة االلكًتونيإوادلعلومات حىت ميكن 

  .؟ةتحسين مساهمة المواطن في الشئون العام ةااللكتروني ةكيف يمكن للحكوم ـ
واخلاص، عنصرا مهما يف كافة مراحل العمل  األىليوالقطاع  ةت غَت احلكوميوادلنظما األفرادتعد مشاركة  

وليست حركة )ميكنة(  ةتكافئ ادلشاركة اجلماىَتي ةاحلكومة االلكًتوني أن، ويعتقد البعض ةباحلكومة االلكًتوني
 بعدة طرق مثل  ةتكون ادلساعل أناحلكومي، وميكن  األعمال
 ة؛ة االلكًتونيتقدمي ادلقًتحات حول خطط احلكوم .0
 ة؛ستجالب ادلعلومات من مواقع احلكومإ .9
 .وبُت ادلواطنُت ةمع احلكوم ةمفتوح ةيف حوارات حر  ادلشاركة .2

 مقصود منها خدمة ادلواطنُت وىم خرباؤىا. االلكًتونيةفإن احلكومة  األمرويف هناية 
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 صياغة إستراتيجية الحكومة اإللكترونية: -2
لحكومة اإللكًتونية من رؤية توافقية للمؤسسات وادلواطنُت معا دلنفعة األمة اليت تنطلق اإلسًتاتيجية الشاملة ل

تتوىل شؤوهنا على قدر مهم من الدقة والسرعة وربسُت اخلدمات واآلداء والسلعة وفق شراكة ذكية بُت سلتلف شرائح 
ية واإلتصاالت، وتسعى احلكومة اجملتمع الرمسية وغَت الرمسية. ومع توظيف معطيات تكنولوجيا ادلعرفة وادلعلومات

اإللكًتونية إىل طرق أبواب جديدة يف تنفيذ مهامها ادلختلفة. وعلى ىذا النحو يتم ربديد معامل جديدة لصياغة 
 : 17اإلسًتاتيجية العامة للدولة ويف إطار تكنولوجيا األعمال واليت تشمل األطر اإلرشادية للصياغة كما يلي

تعول عليها احلكومة يف مرحلة شروعها يف تنفيذ برامج احلكومة اإللكًتونية، إذ يساعد  ـ  ربديد عناصر القوة اليت
ذلك يف إطار مفهوم التحول اإلسًتاتيجي على ربديد الكيفية اليت تًتجم هبا احلكومة ومؤسسات اخلدمة ادلدنية 

ا تثَت القيادات احلكومية إثارات طموحة إسًتاتيجياهتا إىل مرتكزات القدرة الفعلية وادلتوقعة إىل اآلداء ادلستهدف. كم
حول ما الذي غلب أن تفعلو ادلؤسسة احلكومية لكي تظهر بصورة شليزة عن ادلؤسسات ادلناظرة ذلا إقليميا وعادليا؟، 
ويردف ىذا التساؤل بآخر يصوب ضلو كيف عليها أن تدخل إىل القدرات اجلديدة ادلطلوب توظيفها يف إسًتاتيجيتها 

 اجلديدة؟.
ـ ذبزئة قدراهتا التنظيمية والبشرية والتكنولوجية ومقابلتها مع القدرات اليت حددت يف الفًتة السابقة، إذ يتم توزيع 
زلاور القوة ادلستهدفة على القدرات الفعلية داخل ادلؤسسات احلكومية، والوقوف من خالل ذلك على طبيعة 

 مجيع ادلوارد وادلكافآت ومستلزمات ردم الفجوة إن وجدت. التناسب بُت الطموح والواقع الفعلي، فضال على ربديد
ـ بناء فروض تعكس القيم واإلذباىات ادلأمولة واليت من شأهنا أن ربيل اإلسًتاتيجية اجلديدة إىل عامل الواقع، فضال 

واطنُت عن وضع إفًتاضات تتناسب وإعادة ىندسة العمليات ضمن ادلهام اليت تواجو احلاجات اجلديدة وطموحات ادل
 .ما ػلدث يف مؤسسات الدولة وغَتىاوالدولة، مع إدارة الصراع الذي قد ػلصل نتيجة دلقاومة التغيَت أين

 نماذج إستراتيجيات الحكومة اإللكتروني: -3
 : 18تعتمد احلكومات يف بناء حكومة إلكًتونية على رلموعة من النماذج اإلسًتاتيجية نذكر منها          

تتوىل القيادات احلكومية العليا يف ىذا النموذج إزباذ قرارات احلكومة اإللكًتونية، ومن مث يتم  كزي:النموذج المر  -
تفويضها وفقا للضرورات التطبيقية بعد ربديد اإلجراءات التفصيلية ادلتعلقة بالتنفيذ، وربدد ذلذا الغرض إحدى الدوائر 

ربدده احلكومة، ولعل ذبربة سنغافورا تعكس ىذا اإلذباه حينما مت  ادلتخصصة بالتكنولوجيا وادلعلوماتية يف اجملال الذي
دمج كل من سلطة اإلتصاالت واإلحصاءات العامة دبؤسسة واحدة مسية بسلطة تطوير ادلعلوماتية، إذ تقوم ىذه 

الدوائر  السلطة بتطوير تكنولوجيا ادلعلومات، باإلضافة إىل تقدمي النصح وادلشورة الفنية يف ىذا اجملال دلختلف
 وادلؤسسات احلكومية.

ويهدف ىذا اإلذباه إىل تعزيز ىذه اإلسًتاتيجية من خالل إستصدار قانون غلعل من العملية ىذه علا سياسيا         
ومشروعا من ادلشاريع ادلركزية والسعي إىل ذبهيز البلد بإدارة إلكًتونية يستفيد منها عامة الناس، ويتطلب األمر 
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يف ربمل النفقات ادلتولدة عن إنشاء اإلدارة اإللكًتونية وما يتفرع عنها من تيسَت اإلدارة وتطوير إستمرار الدولة 
 معداهتا وأدواهتا وآدائها.

يتضح النموذج غَت ادلركزي كإسًتاتيجية تنتهجها الدولة يف تطبيق برنامج احلكومة  النموذج غير المركزي:-
اإللكًتونية وعلى وجو التحديد يف اذلياكل احلكومية الواسعة والكثافة السكانية الكبَتة، إذ أن نضج ذبارهبا وإكتساهبا 

مات وإستخدامها وتوفَت خدماهتا للمواطنُت ورجال التقاليد والقيم اإللكًتونية وقدرهتا اذلائلة على إبتكار تقنية ادلعلو 
األعمال يؤىلها إىل إستخدام النموذج غَت ادلركزي يف تطبيق احلكومة اإللكًتونية. ويف ىذا السياق تلجأ مجيع الدوائر 

َت وادلؤسسات احلكومية إىل معايَت موحدة يف تطبيق سياسة احلكومة اإللكًتونية وبرارلها ادلختلفة بدءا من توف
عن اخلدمات احلكومية وإنتهاءا بإمكانية احلصول على تلك اخلدمات من خالل شبكات اإلتصال ادلختلفة  معلومات

 دون إنتقال ادلواطن من منزلو أو مكان عملو.
واجلدير بالذكر أن النموذج غَت ادلركزي مل يأت زلض صدفة، وإظلا جاء نتيجة لتحقيق احلكومة اإللكًتونية يف         

 دول السائرة ضمن اإلذباه غَت ادلركزي بثالثة مشروعات مهمة وىي على النحو اآليت:ال
أوذلا: إستخدام اذلاتف العادي يف إتاحة معلومات كاملة عن متطلبات احلصول على اخلدمات احلكومية من  -

خلدمات بالكامل من التعرف على جهة تأدية اخلدمة وادلستندات والرسوم ادلطلوبة إىل توفَت إمكانية إهناء بعض ا
 خالل اذلاتف وخاصة اخلدمات اليت تستخدم األرقام مثل التعامالت ادلصرفية.

ثانيها: إستخدام شبكة األنًتنت يف عرض تلك ادلعلومات وتوفَتىا دلستخدمي الشبكة، بل وإتاحة إمكانية ملئ  -
لشبكة، وإستكمال باقي اإلجراءات ظلاذج اخلدمات على الشبكة وإرساذلا إىل جهة تأدية اخلدمة أيضا من خالل ا

 حىت احلصول على اخلدمة دون اإلنتقال إىل اجلهة ادلعنية.
 ثالثها: نشر عدد من أشكاك تأدية اخلدمة يف األماكن العامة وأماكن ذبمعات ادلواطنُت. -

كية يف إدارهتا عموما، فإن ىذا النموذج مت األخذ بو يف البلدان الكبَتة ومنها الواليات ادلتحدة األمري       
اإلربادية، وكذلك أسًتاليا وكندا وىولندا وغَتىا، حيث أعدت ىذه الدول دليال يشمل خصوصية احلكومة 

 اإلربادية.
 :اإللكترونية الحكومة إلى االنتقال مراحل-4
 عقدةوم لةيطو  عملية اإللكًتونية الطريقة إىل احلكومية اخلدمات تقدمي يف التقليدية الطريقة من التحول إن

 ادلراحل األربع ظلوذج لي و لوين الباحثان ذكر ولقد للتطبيق، معينة مراحل خالل من تنظيمو  زبطيط إىل ربتاج
  : 19ي يل كما اإللكًتونية ةاحلكوم وتطوير ظلو لتنظيم الرئيسية

 إغلاد على مركزة للحكومة األولية هوداتجملا أساس على ادلرحلة ىذه تقوم : الجدولة أو الفهرسة األولى المرحلة -
 بإنزاذلا ادلواطنون يقوم اليت النماذج وذبهيز ادلوقع ىذا تطوير على منصبة جهودىا وتكون األنًتنت، على ذلا ظهور
 اليسَت لو والوص البحث للمواطنُت يسهل حىت اإللكًتونية الوثائق فهرسة ادلرحلة ىذه يف يتمو  وتعبئتها، األنًتنت على
 .اخلدمات تلك إىل
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 ربط على مركزة احلكومة مبادرات تكون أن غلب ادلرحلة ىذه يف ة:للحكوم المستندية الصفقات الثانية لةالمرح -
 احلكومية اجلهات مع أعماذلم صلازإب للمواطنُت تسمح حبيث األنًتنت على مباشرة دلواجهة الداخلية احلكومة أنظمة

 احلكومية، األجهزة فعالية يف زيادة و التكاليف يف خفضا ثلسب احلكومي والقطاع ادلواطن بُت التبادل عملية، و لكًتونياإ
 احلكومية واألجهزة الدوائر إىل والوصول ادلتداول الورق كميات وخفض بسرعة ادلعلومات إيصال على ساعدت كما
 .نتظاراإل طوابَت يف الضائع الوقت وخفض النائية ادلناطق من
 يف والتغيَتات ادلتزايدة ادلواطنُت طلبات أن األمر حقيقة يف :األفقي و العمودي التكامل الرابعة و الثالثة المرحلة -

 عرب العمليات تكامل من سبتد اإللكًتونية احلكومة تطبيق فوائد تكون عندما بعدأ للذىاب احلكومة تدفع تمعجملا
 وعليو البعض، مبعضه مع تعاملهم يتم سلتلفة حكومية وإدارات وظائف من أيضا و ،احلكومة من سلتلفة مستويات

 وىذا ادلواطنُت، من عليها ادلتحصل ادلعلومات مصادر يف والتضاربات التكرار حاالت تزيل أن ميكن العملية ىذه فإن
 )العمودي التكامل يهدف :األفقي التكامل و العمودي التكامل مرحلتُت أو بطريقتُت ػلصل أن ميكن التكامل

 خدمات أو ادلختلفة الوظائف ربط إىل ذلا التابعة ادلركزية واجلهات اطعاتوادلق احمللية احلكومية لألجهزة( لرأسيا
 البعض ببعضهما مرتبطةو  سلتلفة وخدمات وظائف عرب كتكامل األفقي التكامل يعرف وبادلقارنة ادلختلفة، احلكومة

 للمركز سلتلفة بيانات قاعدة إىل اإلحصائيات وترسل الواليات و النواحي كل من البيانات نفس يف تعمالن أو
 .الوطٍت

 :لحكومة اإللكترونيةال يشكلت المساندة  االستراتيجيات -5
بطريقة  احلكومة اإللكًتونيةميكن ربديد سبع اسًتاتيجيات أساسية ترشد وتوجو األداء يف جهود إقامة            

 : 20 مقبولة. وتتمثل ىذه االسًتاتيجيات يف التايل
إيل مهارات إدارية وتواصلية  احلكومة اإللكًتونيةربتاج  :سد الفجوة بين المهارات المطلوبة والمتاحة -

كما أن ادلهارات احملتاج إليها متجددة ومتغَتة علي الدوام. وذلذا  .ة، اخلوتكنولوجية وتنظيمية وتسويقية واقتصادي
العامل االسًتاتيجي غلب التأكد علي تنمية ادلوارد البشرية احملتاج إليها من الكفاءات ادلتاحة بالفعل وتأىيل قوي 

ادلتباينة وادلتعددة. ويف ىذا النطاق تعترب  احلكومة اإللكًتونيةعاملة جديدة وتنمية ادلتوافر منها للقيام دبشروعات 
مشروعات تدريب خرغلي اجلامعات علي تكنولوجيا ادلعلومات، وإقامة نوادي تكنولوجيا ادلعلومات، القرية الذكية اخل 

ت وادلعلومات ذات طابع اسًتاتيجي لسد الفجوة بُت ادلهارات ادلطلوبة من ادلشروعات اليت قامت هبا وزارة االتصاال
 .وادلتاحة

سًتاتيجية سد الفجوة الشاسعة بُت توقعات احلكومة إ :سد الفجوة الشاسعة بين التوقعات وإدراك المواطنين -
لومات واخلدمات ادلتاحة وإدراك ادلواطن العادي خلدمات الكومة اإللكًتونية، ربدد برامج التوعية ضلو تسويق ادلع

بالفعل والشفافية ادلطلوبة يف مشاركة اجلمهور من ادلواطنُت واألعمال يف إدراك نقاط القوة والقصور والفرص النامجة 
  .وادلخاطر اليت سبثلها احلكومة اإللكًتونيةمن 
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سًتاتيجية الوصول للمواطنُت احملتاجُت للمعلومات واخلدمات احلكومية بغض النظر عن إ :وصول للمواطنينال-
قدراهتم يف الوصول لتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت، ربتاج إيل إمكانية إمداد ىذه اخلدمات وإتاحتها عرب مراكز 

  .ي تكنولوجيا ادلعلومات وغَتىاخدمة اجملتمع مثل مكاتب الربيد ونوادي رعاية الشباب ونواد
سًتاتيجية يف التحول من اخلدمات ادلوجهة بالربامج الفردية خلدمة متكاملة تتمثل ىذه اإل :التحول في الخدمات -

تعترب رؤى متكاملة لإلتاحة  احلكومة اإللكًتونيةتقدمها احلكومة اإللكًتونية الوقت احلقيقية، حيث أن رؤى 
ادلعلومات واخلدمات احلكومية اليت تقدم يف الوقت احلقيقي ادلناسب. ويستدعي ذلك إحداث تغيَتات جوىرية 

ادلقدمة  وربويلية يف األنشطة والعمليات اليت ال يراىا ادلستخدمون، حيث أهنا تعترب غَت مرئية وتتم يف الدوائر احلكومية
دلعلوماهتا وخدماهتا. وتشتمل ىذه األنشطة والعمليات علي كثَت من اإلجراءات وتدفق العمل ادلرتبط باألساليب 

 .اإلدارية ادلختلفة وادلتنوعة
سًتاتيجية التحول من الويب الساكن إيل الويب الديناميكي النشط إ :داءالتحول للديناميكية والتفادل في اآل -

دلستخدمُت مع ادلوقع احملدد للحكومة اإللكًتونية بطريقة نشطة وإغلابية حبيث تتم التفاعالت ومأل ترتبط بتفاعل ا
 .النماذج وتسديد الرسوم وغَت ذلك بطرقة افًتاضية علي الويب حىت احلصول علي ادلعلومات أو اخلدمات ادلطلوبة

احلكومة دمات من خالل بوابات سًتاتيجية توفَت اخلإ :إتاحة الخدمات من خالل بوابات مكرسة لذلك -
 وإغلاد حلول للمشكالت واألمور اخلاصة باخلصوصية ومشاركة البيانات من خالل تكنولوجيا البوابة اإللكًتونية
Portal يدة ووسائل حلماية اخلصوصية والسرية وضمان حيث يتطلب ذلك تكامل عمليات وإجراءات أعمال جد

 .أعلى مستويات األمن واجلودة باإلضافة إيل محاية ادللكية وتوفَت اخلدمة احلكومية بسهولة وكفاءة وفعالية
سًتاتيجية صياغة خريطة واضحة ادلعامل توضح الوضع احلايل والوضع ادلستهدف الوصول إ :وضع خريطة واضحة -

 .تشرك ادلستخدمُت احلاليُت وادلتوقعُت بأبعاد ومراحل وبرامج احلكومة اإللكًتونيةإليو يف ادلستقبل، 
 :اإللكترونية الحكومة مشروع تطبيق متطلبات -6

 :21 يلي ما اإللكًتونية ومةكاحل مشروع تطبيق يتطلب         
 الراىن، الوقت يف اآللية باحلواسي توفر دون إلكًتونية حكومة تصور دبكان الصعوبة من : اآللي الحاسب إنشاء -

 تتجاوز اإللكًتونية احلكومة متطلبات إن إال عليها ادلتعارف بصورتو اآليل احلاسب ىو فقط ادلقصود نأ يفهم وقد
 والربرليات عمل زلطات من ربتويو وما اآليل احلاسب شبكات : وعلا رئيسيُت عنصرين لتشمل نفسو اآليل احلاسب

 والشبكات احمللية والشبكات
 . النطاق الواسعة

، اإللكًتونية احلكومة عليها قومت اليت األساسية الركائز إحدى ىي نًتنتاأل ستخدامإ زيادة ت:اإلنترن نتشارإ - 
 ذلك كان سواء نًتنتاأل مستخدمي بُت صالإت لتأسيس الفاع نطاًقا يولد اإلنًتنت ستخدامإ نتشارإ زيادةحيث أن 

 البنية وتكون اجلغرافية، مواقعهم تباعدت مهما معا االثنُت أو سواء حد على اخلاصة أو احلكومية القطاعات بُت
 . القطاعات سلتلف لربط ادلمكنة الوسيلة دبثابة (االتصاالت شبكة) التحتية
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 التحتية البنية يف النظر إعادة يتطلب بدورة وىذا :تواالتصاإل المعلومات بتقنية المتعلقة التحتية البنية تعزيز - 
 إجراءات ومضمون شكل يف النظر إعادة مع ادلنشود، للتغيَت تستجيب كي لتحديثها والربرليات وادلعدات ةلألجهز 
 .احلكومية العمل

 :اآليت ربديد تكفل واليت : التشريعية المتطلبات - 
 ؛ احلكومة قبل من تعريفها مت كما األمنية ادلبادئ •
 ؛األمنية اذلياكل ضمن والواجبات األدوار •
 . ادلستخدمُت باتواج •
 سبعلمجا ومؤسسات واخلاص احلكومي القطاع من كل بُت التعاون بذلك ويقصد ة:المختلف القطادات تعاون - 

 .العملية تلك يف ودوره واجبو فلكل ادلدين
 ادلشروع عمل تسهيل لضمان الدولة يف السياسية القيادة من واإلسناد التفهم بذلك ويقصد :السياسي الددم - 

 .ادلشروع ستواجو اليت ادلعوقات ةوإزال
 .التنظيمية المتطلبات وتعزيز البشرية الكوادر تأهيل - 

  :ةإلنجاح الحكومة االلكتروني ةساسيالمهارات األ -7
نو ال ميكن أ عدة مهارات حىت يكتب لو النجاح، وغلب مالحظة إىل ةػلتاج أي مشروع للحكومة االلكًتوني

 وىذه ادلهارات ىي: ةلبعض من الناحية الواقعيفصل ىذه ادلهارات عن بعضها ا
نسياب إداء العمل و آجرائي ادلتبع يف سلوب اإلوتتعلق ىذه ادلهارات بتحليل األ :المهارات التحليلية-

خرى للتعامل مع ذات أو مؤسسات أناس آخرون أخرى اليت يستعملها طالع على الطرق األواإل ادلعلومات
 ؛وكيفية ذبميع البيانات وربديد مواطن القوة والضعف ةادلالي اإلدارةيف نظام  ةليادلسائل مثل تتبع احلركة ادلا

ألية مؤسسو وغلب ربديد احملتوى ادلعلومايت  ةتعد ادلعلومات مصدرا نفيسا للغاي: دارة المعلوماتإمهارات  -
 ؛ستخدامها واحملافظة عليهاإوجودة وىيئة سبثيل تلك ادلعلومات وزبزينها وبثها و 

للتفاعل مع العديد من  ةالكًتوني ةادلطلوب توفرىا ألي حكوم ةىناك العديد من ادلهارات الفنية: مهارات الفنيال -
 :مور ادلتعلقة هبا مثلاأل

 ؛إدارة قواعد البيانات والربامج والبيانات اليت ربويها 
  ؛بادلؤسسات ةادلتوفر  ةمع البنية التحتي ةنظمو متوافقأتصميم وبناء 
 ة؛ستخدامها بطرق جديدإلتمكُت  أخرى إىلمن صيغة  أوآخر  إىلات من نظام ربويل البيان 
 تصميم وإدارة شبكات احلواسيب. 

ىداف أمن الضروري وخالل مراحل ادلشروع ادلختلفة تعميم كل من : مهارات العرض والتواصل مع اآلخرين -
 ةدلقابلة القيادات التنفيذي ةدائم ةحاج ، وىناكةادلشروع واإلجراءات والنتائج إىل األطراف األخرى ذات العالق

 للحصول على دعم مادي ومعنوي مستمر. ةوالتشريعي
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 ةعلى التخطيط والتنظيم وربديد ادلوارد الضروري ةتتضمن مهارات إدارة ادلشروع القدر : مهارات إدارة المشروع -
 ةالتعامل مع معطيات الزمن والتكلفومتابعة العمل وقياس النتائج وحل ادلشكالت، لذا فإن ىذه ادلهارات تتطلب 

 .ةواجلود
     

 ثالثا: إستراتيجية الحكومة اإللكترونية الجزائرية
 رؤية وأهداف إستراتيجية الحكومة اإللكترونية الجزائرية: -1
زائري، مع إسًتاتيجية احلكومة اإللكًتونية اجلزائرية تندرج ضمن رؤية رامية إىل بروز رلتمع العلم وادلعرفة اجل          

األخذ بعُت اإلعتبار التحوالت العميقة والسريعة اليت يعيشها العامل، وهتدف ىذه اإلسًتاتيجية، اليت تتضمن خطة 
عمل متماسكة وقوية، إىل تعزيز آداء اإلقتصاد الوطٍت والشركات واإلدارة، كما أهنا تسعى إىل ربسُت قدرات التعليم 

اعية يف رلال تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال ورفع جاذبية وتنافسية البلد وربسُت والبحث واإلبتكار وإنشاء كوكبات صن
 .22حياة ادلواطنُت من خالل تشجيع نشر وإستخدام تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال

 23 وهتدف ىذه اإلسًتاتيجية إىل ربقيق رلموعة من األىداف ىي:       
 ُت وأن تكون متاحة للجميع، وذلك بتسهيل ضمان الفعالية يف تقدمي اخلدمات احلكومية للمواطن

 وتبسيط ادلراحل  اإلدارية اليت يسعى من خالذلا إىل احلصول على وثائق أو معلومات؛
 التنسيق بُت سلتلف الوزارات واذليئات الرمسية؛ 
 مكافحة البَتوقراطية اليت تشكل كبحا لتنمية البالد؛ 
 ت حياة اجملتمع وادلساعلة كذلك يف ذبسيد على ربسُت نوعية اخلدمات ادلقدمة للمواطنُت يف رلاال

أرض الواقع مبادئ العدالة اإلجتماعية وادلساواة، وكذلك ربقيق السياسة اجلوارية عن طريق تقريب اإلدارة من 
 ادلواطن؛

  محاية رلمعنا وبالدنا ضد آفة اجلرمية ادلنظمة وباألخص اجلرمية ادلنظمة العابرة للحدود، وكذا ظاىرة
 واليت تستعمل غالبا لتزوير وتقليد وثائق اذلوية والسفر كوسيلة إلنتشارىا. اإلرىاب

 محاور إستراتيجية الحكومة اإللكترونية الجزائرية: -2
تتمحور خطة عمل إسًتاتيجية احلكومة اإللكًتونية اجلزائرية حول ثالثة عشر زلور أساسي كل زلور يتضمن          

 : 24وىي م9002-م9002مزمع ربقيقها خالل مخس سنوات من أىداف أساسية وأخرى خاصة، وىي 
تسريع إستخدام تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال يف اإلدارة العمومية، ويتضمن األىداف اخلاصة المحور األول: -

 اآلتية:
 إستكمال البٌت األساسية ادلعلوماتية؛ 
 وضع نظم إعالم مندرلة؛ 
 نشر تطبيقات قطعية متميزة؛ 
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 لبشرية؛تنمية الكفاءة ا 
 .تطوير اخلدمات اإللكًتونية لفائدة ادلواطنُت والشركات والعمال واإلدارات األخرى 

 تسريع إستخدام تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال يف الشركات، ويتضمن األىداف اخلاصة اآلتية: المحور الثاني: -
 دعم سبلك تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال من قبل ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة؛ 
 تطوير تطبيقات لتحسُت آداء الشركات؛ 
 .تطوير عرض خدمات إلكًتونية من جانب الشركات 

تطوير اآلليات واإلجراءات التحفيزية الكفيلة بتمكُت ادلواطنُت من اإلستفادة من ذبهيزات المحور الثالث:  -
 وشبكات تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال، ويتضمن األىداف اخلاصة اآلتية:

 ملية "أسرتك" عن طريق توفَت حواسيب شخصية وخطوط توصيل ذات الدفع السريع إعادة بعث ع
 مع توفَت التكوين ومضامُت متميزة لفائدة كل فئة من فئات اجملتمع؛

  الزيادة بقدر معترب يف عدد الفضاءات العمومية اجلماعية وزلالت األنًتنت وادلنصات ادلتعددة
 لم ودور الثقافة إخل؛الوسائط واحلظائر ادلعلوماتية ودور الع

 .توسيع اخلدمة العامة لتشمل النفاذ إىل األنًتنت 
 دفع تطوير اإلقتصاد الرقمي، ويتضمن األىداف اخلاصة اآلتية:المحور الرابع:  -

  مواصلة احلوار الوطٍت بُت احلكومة والشركات والذي سبت مباشرتو يف إطار إعداد إسًتاتيجية "اجلزائر
 احلكومية"؛

  الظروف ادلالئمة لتثمُت كل الكفاءات العلمية والتقنية الوطنية يف رلال إنتاج الربرليات توفَت كل
 وتوفَت اخلدمات والتجهيزات؛

 وضع إجراءات ربفيزية إلنتاج ادلضمون؛ 
 .توجيو النشاط اإلقتصادي يف رلال تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال ضلو التصدير 

لإلتصاالت ذات التدفق السريع والفائق السرعة، ويتضمن األىداف  تعزيز البنية األساسيةالمحور الخامس:  -
 اخلاصة اآلتية:

 تأىيل البنية التحتية الوطنية لإلتصاالت؛ 
 تأمُت الشبكات؛ 
 نوعية خدمات الشبكات؛ 
 " التسيَت الفعال إلسم نطاقdz." 

 تطوير الكفاءات البشرية، ويتضمن األىداف اخلاصة اآلتية:المحور السادس:  -
 دة النظر يف برامج التعليم العايل والتكوين ادلهٍت يف رلال تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال؛إعا 
 .تلقُت تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال جلميع الفئات اإلجتماعية 
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 التطوير واإلبتكار، ويتضمن األىداف اخلاصة اآلتية: -تدعيم البحثالمحور السابع:  -
 ث وحشد الكفاءات وتنظيم نقا التكنولوجيا وادلهارات.التنظيم والربرلة وتثمُت نتائج البح 

 ضبط مستوى اإلطار القانوين، ويتضمن األىداف اخلاصة اآلتية:المحور الثامن:  -
  هتيئة مناخ من الثقة لتشجيع إقامة احلكومة اإللكًتونية من خالل ربديد إطار تشريعي وتنظيمي

 مالئم.
 ضمن األىداف اخلاصة اآلتية:اإلعالم واإلتصال، ويتالمحور التاسع:  -

 إعداد وتنفيذ سلطط إتصال حول رلتمع ادلعلومات يف اجلزائر؛ 
 .إقامة نسيج مجعوي كإمتداد للمجهود احلكومي 

 تثمُت التعاون الدويل، ويتضمن األىداف اخلاصة اآلتية:المحور العاشر:  -
 ادلشاركة الفعالة يف احلوار وادلبادرات الدولية؛ 
 ًتاتيجية هبدف سبلك التكنولوجيا وادلهارات.إقامة شراكات إس 

 آليات ادلراقبة والتقييم، ويتضمن األىداف اخلاصة اآلتية:المحور الحادي دشر:  -
 إعداد اإلطار التصوري لنظام مؤشرات نوعية؛ 
 .إعداد قائمة مؤشرات مالئمة 

 إجراءات تنظيمية، ويتضمن األىداف اخلاصة اآلتية:المحور الثاني دشر:  -
 عيم اإلنسجام والتنسيق وطنيا وبُت القطاعات؛تد 
 تدعيم قدرات التدخل على مستوى القطاعات واذليئات ادلتخصصة؛ 

 ادلوارد ادلالية،  ويتضمن األىداف اخلاصة اآلتية:المحور الثالث دشر:  -
 .ربديد ميزانية مالية لتنفيذ إسًتاتيجية "اجلزائر اإللكًتونية 

 :م9002لجزائر الحكومة اإللكترونية برنامج دمل تنفيذ مشروع ا -3
يتأتى برنامج احلكومة اإللكًتونية ضمن ادلبادرات وادلشاريع التنموية اليت تتبناىا حكومة اجلزائر لتحقيق         

التنمية ادلستدامة يف سلتلف جوانب احلياة، ويتمثل برنامج تنفيذ مشروع احلكومة اإللكًتونية يف الربامج الفرعية 
 :25اآلتية

والذي يتضمن إعداد قانون ينظم ادلعامالت احلكومية اإللكًتونية وتطوير التشريعات برنامج تطوير التشريعات:  -
 القائمة.

 يعمل ىذا الربنامج على تطوير ادلؤسسات ماليا لتصبح أكثر مرونة.برنامج تطوير البنية المالية:  -
يب العمل يف اجلهات ادلقرر إستخدامها والذي يشمل تطوير أسال برنامج التطوير اإلداري والتنفيذي: -

 للمعامالت اإللكًتونية.
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يركز ىذا الربنامج على إستخدام التكنولوجيا الرقمية يف اجلهات احلكومية لتطوير الطاقات  برنامج التطوير الفني: -
ث األجهزة ، كذلك يهتم بتحسُت الكفاءة التشغيلية واليت تتضمن إستخدام أحدعوالقدرات الالزمة إلصلاز ادلشرو 

 وادلعدات وأنظمة قواعد البيانات وربديث البنية األساسية لإلتصاالت وادلعلومات.
من خالل العمل تطوير فكرة القيادات احلكومية دبا يتالءم مع مفهوم احلكومة  برنامج تنمية الكوادر البشرية: -

يع اجلهات احلكومية اليت تشارك يف اإللكًتونية، وإعداد خطة مناسبة لتدريب فرق العمل اليت يتم تكوينها مع مج
 مشروع احلكومة اإللكًتونية هبدف القدرة على إدارتو كل حسب إختصاصو.

يتم من خالل ىذا الربنامج إعداد خطة تعرف اجملتمع دبزايا التحول إىل اجملتمع الرقمي  برنامج اإلدالم والتودية: -
 وكيفية اإلستفادة من مشروع احلكومة اإللكًتوين. 

 :تمةالخا
التوجو من احلكومة التقليدية إىل احلكومة اإللكًتونية ركيزة أساسية للتنمية اإلقتصادية يف القرن احلادي  يعترب

والعشرين، فالفرد أو الشركة يف تعاملو مع ادلؤسسة العامة ليس حباجة إىل اإلنتقال ادلادي إىل موقع ادلؤسسة، ومقابلة 
للحصول على موافقة أو للتقدم إىل مزاد و مناقصة، كل ذلك ميكن أن غلري ادلوظف لتقدمي طلب أو ملئ ظلوذج أو 

 عرب الوسائل اإللكًتونية.
 ادلعلومات تقنيات يف ستثماراإل مفادىا أساسية فكرة حول يتمحور اإللكًتونية احلكومة بناء مشروع أن
 ومؤسسات األعمال ومؤسسات ميةاحلكو  وادلؤسسات ادلواطن وربط البشري للعنصر الالزم والتحضَت ،واالتصاالت

 الالزمة، والسرعة بالسهولة مجيعا األطراف ىذه بُت ادلعامالت سلتلف إجراء يتيح موحد إلكًتوين بنسق ادلدين تمعاجمل
 ، ويوفر قدرا من الثقة والشفافية الصدق واخلصوصية واألمن.والتكاليف والوقت اجلهد يوفر شلا

 أساسها وحسب ةتقني قضيو ليس الكثَتون يعتقد ما خالف وعلى ةاإللكًتوني احلكومة إىل التحول نأ
 الدرجة ويف ولكنها أعليتها، على الفنية اجلوانب من وغَتىا االتصاالت وشبكات االنًتنت وشبكو اآللية احلاسبات

 ندهوتسا التطوير تستهدف واعية إدارية وقيادات متطور إداري فكر على تعتمد األساس يف إدارية قضيو األويل
 مستويات بأعلى االلتزام مع مهترغبا وربقيق ادلستفيدين ةخدم وىي الرئيسية مسئوليتها ربقق حىت قوه بكل وتدعمو
 .العمل يف واإلتقان اجلودة

أن ربديد إسًتاتيجية للتحول إىل احلكومة اإللكًتونية يتطلب مشاركة مجيع الفاعلُت من مواطنُت وشركات 
ربديد رؤية واضحة وأىداف واقية ودقيقة متسلسلة، وىذا بعد مشاركة مجيع الفاعلُت وسلتلف ادلؤسسات احلكومية و 

 وتشخيص دقيق للواقع التكنولوجي وادلعلومايت والتعليمي احلايل، كما تتطلب إدارة سياسية قوية تسهر على تطبيقها.
 توصيات :اقتراحات و 

 ية:والتوصيات التال اإلقًتاحات ة ارتأينااخلروج جبملة منخالل مامت تقدميو يف احملاور الثالثة السابقمن           
 حكومة لبناء الالزمة التحتية البنية وتوفَت واإلتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا يف الفعال اإلستثمار ضرورة  -

ية وتأىيل وتنم وتوفَت التشريعات الراعية ذلذه التكنولوجيا ،إنتشار األنًتنت يتطلب والذي ،األركان قوية اإللكًتونية
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 اإللكًتوين الفضاء اىذ ضمن الرقمية اإلستخدامات عن ادلتولدة التقنية القضاياالعنصر البشري للتكفل دبجمل 
 .ادلتميز

 بسادلنااخ ادلن وخلق ادلعلومات اتكنولوجي رلال يف تثمارساإل على ولتشجيع صاخلا للقطاع كافية مساحة إعطاء -
 على القادرة التحتية ةالبني وتوفَت تثمارساإل على احملفزة والقوانُت عاتالتشري ووضع الصناعات ىذه مثل لنمو
 .الضخمة ادلشاريع ىذه تيعابإس
 تطبيقات مع ويتالءم التغيَت متطلبات مع يتماشى بشكل احلكومية واذليئات اإلدارات سلتلف ىيكلة إعادة - 

 اذلياكل ومراجعة العمل إجراءات وتبسيط ينهاوربس العمليات ىندسة بإعادة وذلك اإللكًتونية، احلكومة مشاريع
 .والنتائج األىداف على الًتكيز مع لإلدارات التنظيمية

 خبصوص ذلم الضرورية التسهيالت وتقدمي التقنيات ىذه ومزايا بفوائد ادلواطنُت وتعبئة ربسيس على العمل ضرورة - 
  تكاليف

 مية وتكوينية ذلم.، والعمل على إعداد برامج تعليالالزم العتاد إقتناء
اإلعتماد على اإلسًتاتيجية الالمركزية يف تطبيق احلكومة اإللكًتونية من خالل فتح اجملال جلميع الوزارات واذليئات   -

احلكومية حلوكمة قطاعها إلكًتونيا وىذا يف ظل توجيهات عامة من السلطة ادلركزية، ومن مث مل مشل ىذه اإلدارات 
 وين واحد ميثل احلكومة اإللكًتونية. اإللكًتونية يف موقع إلكًت 

 وحاجات البحثية وادلراكز العلمية ادلؤسسات بُت رابطة نشاءإو  ،الكفاءات الوطنيةو  اخلربة أصحاب من ستفادةاإل -
 تكنولوجيا رلال يف ادلتخصصة العلمية الدوريات على اإلطالع والتطوير، األحباث على اإلنفاق وزيادة تمع،جملا

 التأىيل رلال يفوذبارهبم  من خرباهتم ستفادةلإل اجملال ىذا يف ادلتقدمة الدول مع الثنائية تفاقياتاإل عقدو  ادلعلومات،
 .ادلعلومات ومراكز البيانات قواعد توسيعو  والتدريب

 
 :والمراجع الهوامش 

                                                 
1
 .70-70م، ص9007دار السحاب للنشر والتوزيع، القاىرة، اإلدارة اإللكترونية، طارق عبد الرؤوف عامر، ـ  

 
2
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 الملخص
هدددهذ هدددحا البمدددة إع معت دددة معوشدددات نيطبيدددع العدددتاكة صددد  القطددداأ العددداش   اخلددداص مددد   ج دددة   دددت أ دددماب 

 ( شدددتكة مدد  شدددتكات شطدداأ ادلقددا ىت ادلردددجلة لدده   زارة التجدددارة26القطدداأ اخلدداص،  شددده نينو ددب عيمدددة البمددة مدد   
، التشاريعي المعوقاات المتعلقاة باالتنظي مت نيطويت استبا ة موزعة علد  رلدال  علدا:  ، شه8667الصماعة األرد ية للعاش و
،  صعه التأكه م   هش ا  ثباهتا مت نيطبيق ا عل  أ تاد العيمدة،  مد  مت مت إجدتاء باإلطار المؤسسي المعوقات المتعلقة 

يت نيدم   علليدة العدتاكة صد  القطداأ العداش   ادلعاجلات اإلحصائية ادلماسبة.   شه كعفب  تدائ  الهراسدة أص التعدتيعات الد
اخلاص نيلعب د را صارزا يف إعاشة عللية العتاكة ، كلا صيمب المتائ  عهش  جود  ت ر ذات دىلة إحصائية ص  أ تاد عيمة 
 البمة حوس معوشات نيطبيدع العدتاكة صد  القطداأ العداش  اخلداص نيعدي  دلتهد ا ادلمهد  العللدخل، سدموات اخلد ة،  يف  دوء
نيلددا المتددائ  أ  دد  الباحددة صاددت رة أعددادة  ددياية التعددتيعات ايددة نيلدد  متطلبددات العددتاكة صدد  القطدداع ، إ ددا ة إع 

  ت رة نيبىن إسرتانييجية  ا مة لملط العتاكة ص  القطاأ العاش  اخلاص،   التخلص م  الب  شتاطية اإلدارية.

Abstract 
This research aimed to recognize the parallels of applying participation 

between public and private sectors from the private sector owners' point of view, the 

research sample consisted of (80) companies from buildings sector companies 

recorded for Jordanian ministry of trading and industry for the year 2007. A 

distributed questionnaire into two fields: 

Which are: parallels related to legislative organizing, and parallels related to 

establishment from work, were developed and after insuring from its reliability and 

validity, it was applied an the sample populations and then, the suitable statistical 

treatment were done. The study finding show that the legislations which organize the 

participation process between the public and private  sectors play an important role 

of preventing the participation process also, the findings showed that there are no 

statistical differences between the research sample population about the parallels of 

applying participation between public and private sectors due to both scientific 

certificate, and experience years researcher recommended to the importance of 

reforming the legislatives in order to offer the requirements of participation between 

the two sectors, in addition to the importance of adapting a clear strategy for the kind 

of participation between both public and private sectors, and in order to avoid the 

perocratic administration. 
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 مقدمة:
يده مته  يتر  صهرجة كب ة م  التعقخاص يف عامل  أ سواء كا ب شطاأ عاش  األياشنيعيش ادلم لات يف هحه 
هدددحه التهددد ات ايدددل ااددداىت الرياسدددية   اىشتصدددادية   الاقا يدددة.   صالتدددا   ددداص هدددحه   التهددد  ادلردددتلت،  شددده  لدددب 

يف حتقيدع ميدية  أد اهتدا   أسداليب ا  الديت نيموعدب  األعلداسادلته ات ،خلقب العهيه م  التمهيات   الفتص دلم لات 
 نيما رية  يف سور العل  .

  صالتددا   عليددة يف التعامدد  مددل هددحه التهدد اتقيددع الفاصصددفة عامددة نيوجدده العهيدده مدد  ادلتطلبددات مدد  اجدد  حت     
 .األعلاس تص نيراه  يف حتقيع القهرة التما رية له  مم لة  إعحتوي  نيلا التمهيات 

( صاعتبارهدا public and private sector partnershipsش   اخلداص  انيعه العتاكة ص  القطاع  العد  
الماميدة الده س ادلتقهمدة    إلي داالتملية ادلرتهامة الديت نيردع  تواز ة   قيع احلاكلية ادلتمل حهياا   إداريامم جا نيطويتية    أداة

 .(8660التشيه،عل  الرواء  
 التم يليدددة  اإلداريدددة األدصيددداتاخلددداص صاهتلددداش متيايددده يف وأ العدددتاكة صددد  القطددداع  العددداش    شددده ح دددخل مو ددد

الددديت تارلدددال اىشتصدددادية   اىجتلاعيدددة   ااتلدددل   ص أ عدددطة رةإداالنفددداءة ادلمعدددودة يف  أصنيبددد   أصصعددده  خبا دددةاحلهيادددة   
 أساسملوية التطويتية عل  تال األههاذدلا صها ا ال م  الصعب حتقيع لل ص  ميايا ك  م  القطاع  ،   نيعتله عل  اجل

رتانييجيما مددد  الادددت را  نيطدددويت نيم يلدددات نيعددداركيال ، صاعتبددداره هددده ا اسددد أ دددب مددد  القطددداع  ،  ألاادللارسدددة ادلمفدددتدة 
لتبد  التم يلدات  الالزمدة  التعدتيعات  األ  لدةادلمسردية    البدىناله س ادلتقهمة،   ذلا م  خالس نيطدويت  إليالنيرع  

 (.0220،ممقارةالتعاركية   نيطويتها 
 أيدة أ يف علد  مدا ،  اإلرصاحالحا يعرتكوص يف ادلخاطت    األشخاص"التاصطة ص   صأهناؽلن  نيعتيف العتاكة   
 .(0221اذلوراا،مبوجب عقه شا وين مليش"  أختامعرتكة  معاريل

 :"دتا  احتنار  سطا  ص  احتنار القطاأ العاش  اخلداص،صأهناالعتاكة ص  القطاأ العاش   اخلاص  كلا نيعتذ 
 .(0272 نيو يع،القطاع " ص نينام   حتقيع أ ا  إعيرع  

ة صدد  القطدداأ العدداش   اخلدداص ،   ددتا للفوائدده شدده ركدديت علدد  مو ددوأ العددتاك اإلداريددة األدصيددات إصيالحدد    
زيدادة النفدداءة  نيبددادس نيعييددي لللرددائلة   وزيددل لللخداطت   نيمدد  نيوسديل لللددوارد    النبد ة الدديت نيمدت  عدد  مادد  هدحه العددتاكة
عيدة اىجتلا األهدهاذصع  اىعتبار  األخحالتهلب عل  القيود التم يلية مل اخل ات  ادلعت ة  نيقلي  درجة اىزد اجية   

   .(0222  اىشتصادية  لطفخل ،
الدديت حتددوس همدداز العهيدده مدد  ادلعوشددات    أص إىتاكة صدد  القطدداع  العدداش   اخلدداص،العدد أعليددةعلدد  الددتي  مدد    

طبيعدة ادلت  دة  اختالذ الهايات ص  القطاع   طتيقة نيقري  العل    طار اإلشدتاذ     ،د ص نيطبيع العتاكة ادلمعودة
اخلدداص، مدد  همددا   مدد  العددتاكة صدد  القطدداأ العدداش   الو ددوس إع ادلرددتو  ادلالئدد إمدداشنددوص عائقددا يف كددال القطدداع  شدده ني

 جاء هحا البمة ليلقخل الاوء أه  معوشات نيطبيع العتاكة ص  القطاأ العاش   اخلاص.
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 مشكلة البحث :
ذلدددا مددد  خدددالس   ات العدددتاكة صددد  القطددداع  العددداش  اخلددداص ذ علددد  أهددد  معوشدددو الهدددتض مددد  هدددحا البمدددة هدددو الوشددد 

 اإلجاصة ع  األسئلة التالية:
 أ ماب القطاأ اخلاص؟ج ة   ت م     هخل معوشات العتاكة ص  القطاع  العاش   اخلاص ما -0

عيمة البمة دلعوشات  أ تادص  استجاصات   (  =6061 ه  نيوجه  ت ر ذات دىلة إحصائية عمه مرتو   -8
 ته  ادلمه  العللخل، اخل ة ؟العتاكة ص  القطاأ العاش   اخلاص نيُعي  إع م

 البحث: أهداف -3
 يلخل: التعتذ عل  ما إعي هذ هحا البمة 

 العتاكة ص  القطاأ العاش   اخلاص. أعلية -0
 ادلعوشات اليت نيواجال العتاكة ص  القطاأ العاش  أه الوشوذ عل   -8

 اخلاص.  

 البحث:  أهمية
الديت حتدوس د ص  ادلعيقدات ، اخلداصاأ العداش   ص  القطاشل العتاكة هحا البمة م  خالس التعتذ عل     أعلية نيأيت

خا دة ، كو دال  أعليدة داص هدحا البمدة ينتردب  ،العدتاكة صد  القطداع  علليدة م لدة أصمبدا    نيمفيح هحه العتاكة.
سيي د ادلعمي  يف القطاع  صادلعلومدات الهشيقدة  الديت مد  شداهنا ادلرداعلة يف التهلدب علد  معيقدات نيطبيدع العدتاكة 

العوائدع الديت حتدوس د ص نيطبيق دا، متنامد  لعلليدة العدتاكة    إطدارالقطاع ، كلدا يرد   هدحا البمدة يف نيقدهش ص  
 . أعلعلتما س هحا ادلو وأ صعن   اآلختي  إماش ت  الما حة  إع إ ا ة

   حدود البحث:
 ما يلخل: مت اىشتصار يف هحا البمة عل 

 اص.معوشات نيطبيع العتاكة ص  القطاأ العاش   اخل -
 شطاأ ادلقا ىت. -

 
 التعريفات اإلجرائية:

اخلددداص، سدددواء أكا دددب مفيدددح العدددتاكة صددد  القطددداأ العددداش   ني أمددداش : الصدددعوصات الددديت نيقدددف حدددائالالمعوقاااات -0
  . عوصات نيم يلية ، أش نيعتيعية

متمدوأ يرداه   أ اخلاص يف رلاس اشتصدادا متعداصال اع  العاش   القط أعااء:  عاط معرتز يمفحه الشراكة -8
 قيع مما ل معرتكة لنلي لا.صتم

 اليت نيعود ملنيت ا لله لة.ادلمسرات  ادلعاريل اىشتصادية    : القطاع العام -0
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علي دا صعدن  مباشدت  دهذ  اإلشدتاذ  يتولدوص  األ دتادادلعداريل الديت ؽللن دا : ادلمسردات   القطاع الخااص -6
جلة لده   زارة التجدارة   ،   يقصه    يف هحا البمة األشخاص الحي  ؽللنوص شدتكات مردحتقيع التص 

 .8667للعاش  الصماعة األرد ية  ل  رلاس العقارات

 المدخل النظري للبحث:  
نيما لب العهيه م  البموث  الهراسات الراصقة مو دوأ العدتاكة صد  القطداع  العداش  اخلداص  دهذ نيقلديص الده ر   

اخلددداص  دددا  نيو دددلب إع العهيددده مددد  المتدددائ  الددديت   دددت  ااددداس أمددداش اسدددتالارات القطددداأ العامدددة احلنددومخل يف ادلعددداريل 
ة األساسددية للقطدداأ البمىددإ عدداء معدداريل  أ لددب خددالس العقددود الاالثددة ادلا ددية شدده  اىردين القطدداأ احلنددومخلأكددهت صددأص 

شتكات القطاأ اخلداص عهد اخلاص  شه جاء ذلا نيلقائيا  ألسباب جوهتية صتزت  نيمامب صعن  كب  مل اىرنيفاأ يف 
الهراسددات الدديت أجتيددب حددوس صددتام  التمددوس مدد  القطدداأ العدداش يف  شددارةالددحا نيقددوش صددال نيلددا العددتكات،  شدده أ الدده ر  

إع القطداأ اخلدداص إع أص البيئدة التما رددية يف ادلللندة سددوذ نيعلد  علدد  د دل معدداريل التخصدديص إع  األرد يددة ادلللندة
نيتبددىن خيددارات التمددوس إع القطدداأ اخلدداص األكاددت  المجدداح  صالتددا  حتقيددع أهددها  ا األساسددية  مدد  أجدد  ذلددا ىصدده أص
 نيعدددهيل ا مددد  شبددد  القطددداأ  صمددداء ادلعددداريل أسدددلوبمالئلدددة  أ  دددب العهيددده مددد  الهراسدددات إع أص مددد  األ ردددب اختددداذ 

 . (0226الهجاين، (BOT(  كحلا أسلوب صماء ادلعاريل  نيعهيل ا   ق  ملنيت ا  BOOاخلاص  
  مفهوم القطاع الحكومي والخاص

أص نيعبدددد  القطدددداأ احلنددددومخل يرددددتخهش للهىلددددة علدددد  المعدددداطات القائلددددة علدددد  أسدددداس ملنيددددة اله لددددة لددددتأس ادلدددداس      
أمدا القطداأ اخلداص يعدل  المعداطات القائلدة علد  ادللنيدة اخلا دة  ،سلتلفدة يدة ادلختجات سواء كا دب إ تاجيدة أ  خهم

ع م  معيار  احه  هو العن  احلقوشخل للللنية  صالتي  سواء كا ب ملنية  تدية أش ملنية ااعية  كال التعتيف  يمطل
أ ال  جه العهيه م  التعتيفات اليت نيصدف الفدتر صد  ماهيدة القطداأ احلندومخل  القطداأ اخلداص إى أ مدا أ رد دا اسدتخهاش 

 ضل  صصهده . التعتيف اىشتصادا كو ال األكات   فا  للهىلة عل  ما
يف البلددهاص الماميددة متعدداصال إع حدده كبدد  مدد  حيددة أص مع دد  المعدداطات  ؽلندد  القددوس إص   ددل القطدداأ احلنددومخل      

لله لدددة دتيددد  ضلدددو نيعدددييه البدددىن التمتيدددة  نيقدددها اخلدددهمات لللجتلدددل  صعبدددارة أخدددت   دددارت اله لدددة هدددخل ا دددهد األكددد  
 . (8661احللهاص، لأل عطة  الصا ل األ س ذلين  اىشتصاد الوط 

 الخاص: الشراكة بين القطاع العام و أشكال
ة البميدددهمات العامددة   يف إشامددة معددت عات اخلددد اإل فدددار احلنددومخل  حددهه    ددتا  لعددهش إمنا يدددة اىعتلدداد علدد  

 دلعداركة اىسدتالار اخلداص يف دتويد   نيعدجيعا  مد  الده س الماميدة  الصدماعية قده شد ه العقده األخد  دعلدا  األساسدية  

صنفددداءة أكددد   نينلفدددة أشددد   ة األساسددديةالبميدددا دددع  خدددهمات  إشامددة  نيعدددهي  نيلدددا ادلعدددت عات صهيدددة نيمليدددة  نيطدددويت مت 
ر دل مردتوا ادلعيعدة  حتقيدع معدهىت   يف الم ايدة علد  الم دوض صالتمليدة اىجتلاعيدة  ادلعدت عات القوميدة مبدا يرداعه

 .التملية ادلمعودة

 :(0226،اإلماش سلتلفة  صهرجات متبايمة كاأليت  نيأخح معاركة اىستالار اخلاص أشناى        
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الناملة ع  نيعهي   إدارة ادلت دع صالنامد   لنم دا نيتعاشده مدل القطداأ  : حتتف  اجل ة العامة مبرئوليتالعقود الخدمة 1-
سددمة  اخلددهمات مادد  شددتاءة العددهادات  حتصددي  الفددواني   الصدديا ة.  نيددرتا ح مددهة هددحه العقددود صدد  اخلدداص لتقددها صعدد 

 . ثالث سموات
رللوعة م  األ عطة يف شطداأ معد  إع القطداأ اخلداص.  يف  امة صمق  مرئولية إدارة: نيقوش اجل ة الععقود اإلدارة 2-

 نيرتا ح ،العامدة صتلويد  رأس ادلداس العامد   اىسدتالارا كلدا نيقدوش صتمهيده سياسدة رد التنداليف هدحه احلالدة نيقدوش اجل دة
 .سموات 1إع  0مهة هحه العقود ص  

أج  ادلت ددع مدد  اجل ددة العامددة  نيتملدد  مرددئولية نيعددهي   إدارة ادلت ددع اخلا ددة صتدد : نيقددوش العددتكاتعقااود التاا جير 3-
 نيدرتا ح  ،ادلخداطت التجاريدة  يقدوش ادلردتأجت صعدتاء احلدع يف اإليدتادات  صالتدا  يتملد  شدهرا  كبد ا  مد  ،التسدوش  حتصدي 

  .سمة  ؽلن  دتهيهها 01إع  1مهة هحه العقود ص  
 ،ة األساسدية الادخلةيدالبم ش عقود اى تفداأ طويد  األجد  لعدتاء معدت عات: نيرتخهعقود االنتفاع طويل األجل- 4

سددمة( يمتقدد  صعددهها ادلت ددع إع القطدداأ  06-86معيمددة    يطلددب مدد  العددتكة اخلا ددة دتويدد   صمدداء  نيعددهي  ادلت ددع لفددرتة
 .سيةة األسايالبممتعهدة ؽلن  استخهام ا أياا  لتمفيح معت عات   يأخح هحا التعاشه أشناى   ،العاش
ة مالندة مداجل دة العا نيتمل  العتكات اخلا ة مرئولية التعهي   اإلدارة  اىستالار يف ح  ني د   :االمتياز عقود 5-

 81صأكلل دا أ  علد  مردتو  مهيمدة  نيدرتا ح مدههتا صد    شه نيقهش هحه اىمتيازات عل  مرتو  اله لة ،أل وس ادلت ع
 .سمة 06إع 
 نيرل  كا ة أشناس ادلعاركة ، ادلت ع  ؼلال ذليئة رشاصية خلاص مالنا   مرئوى  ع يصب  القطاأ ا  :الملكية نقل 6-

التنداليف التأااليدة  حتقيدع هدامش رصد  معقدوس، كلدا نيتفدع مع د  هدحه األشدناس مدل نيهد   اخلا دة لللردتالت صاسدرتداد
 اله لة م  د ر ادلقهش ادلباشت للخهمة  د ر
 اط.ادلتاشب  ادلم   للمع شيام ا صه ر إع

 جحب اىستالار اخلاص يف ادلعت عات صعن   ادلناسب ادلتمققة م   راء دع   نيت ي   ؽلن  القوس صأص  
 :رلل  كاأليت

 .معاجلة شصور التلوي  احلنومخل -
 الملو اىشتصادا  اىجتلاعخل اإلستاأ مبعهس  -

 .  القومية  مرتوا معت عات التملية اىجتلاعية ر ل كفاءة نيعهي  ادلتا ع العامة اىشتصادية  -

 .ادلرتالت اخلاص صعن  أساسخل إع  ق  نيبعية ادلخاطت التجارية  -

 (Rao,1989 مناسب اشتصادية أخت حتقيع  
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 الخاص:نجاح الشراكة بين القطاع العام و شروط 
للقطداأ  اىشتصداديةنيتجال احلنومات يف كا  م  اله س المامية ضلدو إعطداء ادلييده مد  الده ر التيدادا يف التمليدة 

 صاسدددد  العددددتاكة ادلتنا ئددددة نيرددددع  حنومددددات هددددحه الدددده س لتفددددوي  مرددددم لياهتا الردددداصقة يف نيددددو   اخلددددهمات  ،اخلدددداص
حدد  يددت  نيطبيقددال صنفدداءة  -لومدداع–هددحا مبددهأ  دداج  ،   لالشتصددادادلتاشددب  اىكتفدداء صدده ر ادلعددتأ    ا األساسددية لعددعو 

نومددات إع حتليدد  القطدداأ اخلدداص  ادلتلادد  يف شطدداأ  ياهددة،   حدد  ى يرددع  القطدداأ العدداش الددحا دتلنددال احل شددفا ية   
 اشعدخل، أ  حد  نيعلده ؽلند  حتلل دا صده ص نيعدتيل معقدوس    العتكات ادلرداعلة مدا ى يطيدع مد  مردم ليات ىاألعلاس   

شدفا ة لعدتكات شطداأ العداش اخلاسدتة أثمداء  قل دا  يد  وص مرتاكلدة مد  خدالس مواز دات صع  احلنومات إع نيرتيب دي
 .(0226 الهجاين،خلاصللقطاأ ا

نيردد   يف نيمليددة ص أكاددت كفدداءة يف حتقيددع أهددها  ا   اخلدداصدد  القطدداع  العدداش     ه العددتاكة نيددف ؽلندد  أص نينددوص هددح 
حتقيدددع التمليددة ادلردددتهامة ،  شبددد  أص إع نيصدددمي  التعدددوهات اىشتصددادية   اىشتصدداد الدددوط  صقددوة يف د س  اميدددة حتتدداج 

شالشدد  سياسددية ى ؽلندد  التمبددم صعواشب ددا يف    اجتلاعيددةاددطتد إع صددت ز معددنالت نيفدداش  معددنالت الملددو الرددناين ادل
شدت ط لمجداح هدحه العدتاكة  نينا مهدا علد   ةى صده مد  نيدوا ت عده،   رلتلعات لهي ا م  ادلعاك  ما ينفي ا يف األ د 

 م  أه  هحه العت ط ما يلخل:أسس  ميمة،   
  توفر التشريع المنطقي-0 

يمطتهدا يف شدن  ػلدهد أهدها  ا   اخلداص ن  العدتاكة صد  القطداع  العداش   عادس ػل نيعتيل الات را نيو ت م 
ختفيددددف العددددب علدددد  أعليددددة حتقيددددع اذلددددهذ ادلمعددددود  هددددو نيمعدددديط اىشتصدددداد   يمكدددده  ددددواصط ا  يددددم   شددددن  العالشددددة     

حد  ادلعدنالت    هدحا التعدتيل أسدسكلدا غلدب أص يو د  ،حتقيدع التمليدة ادلردتهامة  اىشتصادا عل  ادلواز ة احلنوميدة 
 ادلمازعات ح  نيمعأ ص  األطتاذ الهاخلة يف العتاكة اىشتصادية.  
 توفر آليات الرقابة و المتابعة الفعالة -8 

نيمفيح التشاصة  يو   كيفية   أص يو ت التعتيل آلية رشاصة  متاصعة للعالشة ص  الطت    متاصعة العتاكات ادلختلفة   م  ادل
 عالددددة غلددددب أص نيتددددو ت مم جيددددة  ا ددددمة   كلددددا   ،القا و يددددة ذلددددحه ادلتاصعددددة  ادلتاشبددددةجعيددددة التعددددتيعية     ادلتاصعددددة  حتهيدددده ادلت 

 ممل نينتار حه ث ا.ادلنتعفة  حل ا جحريا     التجا زات   األخطاء لتصمي  
 وجود الشفافية االقتصادية-0  

عدة يف طبي التعدتيل القدا وين   يفشدفا ية يف العالشدة صد  الطدت     ى ؽلن  ختي  المجداح اىشتصدادا د ص  جدود 
لنددخل ،    عاليت دا يف حتقيدع أهدها  ااىشتصدادية أسداس لمجداح العالشددة    العدفا ية  ،اخلدداصالعالشدة صد  القطداع  العداش   

  مل القتار ص  الطت  .وسيل شاعهة ادلعاركة يف المقاش   نيتمقع هحه العفا ية ى صه م  ني
 األصولالتقيي  العادل للموارد و -4 

مماه  سلتلفة للتقيي  ى صه مد  اىنيفدار علد  العتكات  ادلمسرات    ماز طتر عهيهة لتقيي  أ وس  موارد ه
ادلدوارد الديت يدتاد حتويل دا مد  القطداأ أساس معتلده صد  القطداع  العداش  اخلداص لتقيدي  األ دوس    احهة أ  أكات مم ا ك
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ادلعتلددهة  ددال صدده أص أيددا كا ددب طددتر التقيددي  ،   اشتصدداديا نيمليت ددانيفددوي  القطدداأ اخلدداص صاسددتهالذلا   العدداش للخدداص أ  
 تمقع أهها  ا ادلمعودة.لنيه ش العتاكة نينوص عادلة  ممطقية لنخل نيمج  ادلعاريل  العتكات   

 العدالة في توفير فرص المشاركة للجميع-5 
ى صدده مدد  بلدده مددا، يددة اىشتصددادية الوطميددة لاخلدداص يف حتقيددع التمل   نيددمج  العددتاكة صدد  القطدداع  العدداش لنددخل

ليددددة ادلرددددتهامة يف  دددد  ى ؽلندددد  أص نيتمقددددع أهددددهاذ التم،   نيوسدددديل  ددددتص ادلعدددداركة صدددد  الالعبدددد  يف اىشتصدددداد الددددوط 
 ال ؽلند  أص نيردتأثت شدتكة أ  رللوعدة صعيم دا اصدة كبد ة د ص أص يندوص همداز عهالدة يف نيوزيدل   ،اىحتناراىستئاار   

كلا ى ؽلن  أص نيمج  ادلعادلة اىشتصادية يف د ل عجلة التقهش   القطاع ،  خ ات العتاكة ص جل احلصص  الفتص 
 العددهسمدد  كا ددة أطددتاذ الطيددف اىشتصددادا  العددع  علدد  أسدداس الترددا ا   اىشتصددادا لألمدداش د ص معدداركة  اسددعة 

 .  العفا ية
 الشراكة من تضارب المصالح خلو-0 

اخلددداص أص مددد  أخطدددت أسدددباب  عددد  العدددتاكة يف حتقيدددع    أل ع يف شدددتاكة القطددداع  العددداشأثبتدددب التجدددارب ا
مد  أسدوأ أسدباب التادارب هدو نيهلدب ادلصدا  العخصدية الاديقة ،   أهدها  ا هدو نيادارب ادلصدا  صد  أطدتاذ العدتاكة

ة ل دم   أص هدحا ياداعف ككدحلا  شدوذ صعد  األشدخاص علد  اخلدط صد  طدتيف العدتا ،  عل  ادلصلمة الوطمية العامة
يتهدع اىسدتالار األ   صييدادة رأس ادلداس ادلردتالت  الدحا  دتص صلداح ادلعداريل اىشتصدادية    ادعفمناسب   ري  أ دال ي

 يت  اعال يف األساس م  أمواس العامة. 
 الرؤية الصحيحة ألهداف التنمية-7 

الفندددت  الصدددميمة ألهدددهاذ العددتاكة صددد  الفدددتر ادلعددرتكة   دددت رة نيوحيدددهتددحك  صأ لويدددة التؤيدددة ادلعددرتكة   ال إص
 األههاذ. يههحتالتوا ع    هايات حتقيعالتؤية ل  

 اإلبداع في استحداث آليات اقتصادية جديدة-2 
لتمقيدددع العدددتاكات   يف ظلدددوه ادلردددتلت  ادلردددتها علددد  اسددتمهاث معدددادىت  آليدددات مبتندددتةاىشتصددداد يعتلدده 
ة لتمقيدع العدتاكة اد طدتر جهيدهيف إغلداىصتندار    اإلصدهاأذلحا ى صه مد  ،استنعاذ الفتص الواعهة نيطويت ادلعاريل   
لحلا ى ؽلن  اعتبار  ،نييداد احلاجة لحلا أكات ح  نيفع  الطتر التقليهية يف إغلاد احللوس ادلماسبة  لاص صلاح ا   

التطويت ادلرتلت   صو ا مقهسة ى ؽلن  ادلراس  ا، ص  عل  العنس م  ذلا ى صه م   الصيغ اىشتصادية الرائهة
 صاد لالاص نيه ع األمواس   د راص عجلة احلياة.آليات اىشتألسس   

 لصيغ الشراكة  التطوير المستمر -9 
اخلدداص يف  دديهة  احددهة جامددهة صدد  ى صدده مدد  نيطويتهددا صتطددور العددتاكة صدد  القطدداع  العدداش    ى ؽلندد  شولبددة

نيتطلدب  اجدةاحل صد  أص ،اخلداصية صد  القطداع  العداش   اليماص  جتهد الفتص ادلتاحدة ليردتلت صلداح العدتاكات اىشتصداد
  دددحا  ،المجددداح التجهيددده     ادلددده وع  صالتيبدددة لالصتندددارادلفندددتي  اىشتصدددادي   إلصدددهاأ ادلردددتلت مددد  األ دددتاد ادلتليددديي  ا
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 دلاص لتمداي  د رة قتار اىشتصداد اسدتقتار للرياسدة    اسدت ،هو الالا ة لنخل نيرتلت عجلة اىشتصداد صالده راص اإلصهاأ
  .(Afexention & Serletis ,1991 راصاحلياة اليومية لن  إ 

ى يعهش الطت   العاش  اخلاص م  إغلاد الطدتر  ادلقومدات  ا  ح  ينوص  ادش العيش عل  إصلاح العتاكة أخ ا   إص 
 ادلوارد  حهها ى نيصمل المجاح.ألص   ادلوارد الالزمة  الات رية ىستنلاس صلاح العتاكة،

 الطريقة و اإلجراءات
مددد  مت حتليددد   تائج دددا مليلدددخل القدددائ  علددد    ددف ال ددداهتة   ادلددم   الو دددفخل التش اسدددتخهمت أ :مااانهل البحاااث

 المتائ . إع هذ الو وس 
 مجتمع البحث عينته:

نينددوص رلتلددل البمددة مددد  ايددل شددتكات ادلقدددا ىت ادلرددجلة لدده   زارة الصدددماعة   التجددارة األرد يددة حردددب 
  أردين( ديمدار 80001100060( شتكة  صتأس ماس صلدغ 822، حية صلغ عهد هحه العتكات 8667إحصاءات عاش 

. كلدددا شددداش الباحدددة صاختيدددار عيمدددة ععدددوائية مددد  هدددحه العدددتكات األرد يدددةالتجدددارة كلدددا هدددو مابدددب يف  زارة الصدددماعة   
 اجله س التا  يب  نيوزيل أ تاد العيمة حرب مته ات البمة.  ، ( شتكة26صلهب 

 (0جه س رش   
 حرب مته انيال.عيمة البمة  أ تادنيوزيل 

 المربة العهد ادلته 

 
 ادلمه  العللخل

 %70 17 صنالوريوس  أش 

 %82 80 ماجرت   أعل 
 %066 26 االوأ

 
 اخل ة   

 %00 62 سموات1اش  م  

 %02 00  أعل  1
 %066 26 االوأ

 
الم ددددتا ادلتعلددددع  األدبصاىعتلدددداد علدددد   أداة البمددددة مدددد  اسددددتبا ة طورهددددا الباحددددة بنينو دددد :البحااااث أداة

صعت دد ا علدد  رللوعددة مدد  ا نلدد  يف هددحا اادداس   صعدده األخددح صالتعددهيالت  مدد   ددهش ا التأكددهصادلو ددوأ،  شدده مت 
 أ بمب اىستبا ة عل  الممو اآليت:
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 (  قتات.1:   لال  التشريعي المعوقات المتعلقة بالتنظي  -0
 (  قتات.7:   لال باإلطار المؤسسي المعوقات المتعلقة -8

( 61  ذلددا مدد  خددالس نيطبيق ددا علدد  عيمددة مدد  خددارج عيمددة الهراسددة صلددغ عددهدها  ثباهتددا  مدد  التأكددهكلددا مت 
(   هدخل  6020 الفدا حيدة صلهدب  - ماب شتكة  شه مت حراب معام  اىنيردار الدهاخلخل حردب معادلدة كت  بداخ

 .كا ية لتمقيع الابات
مد  مده   للتأكدهالبمة صعت د ا علد  رللوعدة مد  ا نلد   أداةم   هر  التأكه: مت البحث أداةصدق 

 البمة   مه  الرالمة اللهوية للفقتات. أليتاضمالئلة  قتات اىستبا ة 
 متغيرات البحث:

 المتغيرات المستقلة، و تشمل: -1
 صنالوريوس  أش ، ماجرت   أعل  مرتوياص:ادلمه  العللخل:  لال  -
 سموات  أعل  1 سموات،1م   اخل ة يف العل :  لال مرتوياص: اش  -
 : العتاكة ص  القطاأ العاش  اخلاص.المتغير التابع -2

 المعالجة اإلحصائية :: اإلحصائيةالمعالجات 
 (Spss)مت نيتميددي  إدخدداس البيا ددات إع احلاسددب اآل  صاسددتخهاش ال  ددام  اإلحصددائخل للعلددوش اىجتلاعيددة  

 ا ات ادلعيارية مت استخهاش ادلتوسطات احلراصية  اىضلت  حية
للعيمددات ادلردددتقلة دلعت ددة دىلدددة الفدددت ر دلتهدد  ادلمهددد  العللددخل ،  كدددحلا حتليددد   حتليددد  التبددداي  كددحلا اسدددتخهش اختبددار 

 التباي  األحادا لهىلة الفت ر دلته  سموات اخل ة.
 :عرض النتائل

م   ج ة   ت أ ماب القطاأ اخلاص طبيع العتاكة ص  القطاأ العاش   معوشات نيههذ هحا البمة إع التعتذ 
.  شه أجتيب الهراسة عل  عيمة نيلا ادلعوشاتعل  العل   عل  اثت مته ات ادلمه  العللخل، سموات اخل ة يف اخلاص 

ادل اسدتجاصاهت  مد  صد  االدوأ النلدخل لعيمدة  م   ه  أ تاد العيمة اليت دتن  الباحة  احب شتكة( 26منو ة م   
 .   يلا يلخل عتض المتائ   مماشعت ا :  حب شتكة ا( 822الهراسة البالغ  

ماااا هااي معوقااات الشاااراكة بااين القطاااعين العاااام و الخاااص و جهااة نظااار  النتااائل المتعلقااة بالسااؤال األول:
 أصحاب القطاع الخاص؟

لإلجاصدة عد  هدحا الردماس مت اسدتختاج ادلتوسدطات احلردداصية  اىضلتا دات ادلعياريدة لند  رلداس مد  ااداىت الدديت 
 ( يو   ذلا:8 اجله س   ،لت ا الهراسة  كحلا الهرجة النلية لللجاىت رلتلعة 
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة حسب: (2جدول )
 مجاالت البحث والدرجة الكلية

ادلتوسددددددددددددددددط  اااس التش  
 احلرايب*

اىضلدددددددددددتاذ 
 ادلعيارا

 6010 0071 التعتيعخل لتم ي ادلعوشات ادلتعلقة صا  .0

 6076 0001 صاإلطار ادلمسرخل ادلعوشات ادلتعلقة  .8

 6000 0061 الهرجة النلية     

( أص معوشدات نيطبيدع العدتاكة صد  القطداأ العداش  اخلداص مد   ج دة   دت أ دماب 8صيمدب  تدائ  اجلده س الرداصع  
 القطاأ اخلاص كا ب عل  الممو التا  :

اضلددددددتاذ   ، (0021التعددددددتيعخل  قدددددده حصدددددلب علدددددد  متوسددددددط حرددددددايب صلددددددغ   التم ي ادلعوشدددددات ادلتعلقددددددة صدددددد- 
 (.6010معيارا 

 (، 0001صاإلطار ادلمسرخل  قه حصلب عل  متوسط حرايب صلغ   ادلعوشات ادلتعلقة -
،   ؽلند  (6000(،   اضلدتاذ معيدارا 0061  شه صلغ ادلتوسط احلرايب لدألداة كند    (.6076اضلتاذ معيارا   

أمداش ىزاس يعدن  عائقدا  -شدوا      أ  لدةمبدا يتادلمال مد  نيعدتيعات    -تعتيعخلالمتيجة صأص التم ي  النيفر  هحه 
هددخل الطدددتذ القددداص  ألع دد  مقدددهار مدد  الدددهخ  يف البلدددهاص  ، كلددا أص اله لدددةالعددتاكة صددد  القطدداأ العددداش  اخلددداص

ة أخت   ارت اله لة هخل ا هد األك  المامية،  ه  الطتذ الحا يتوع إ فار أع   جيء م  ادلوارد ادلالية  صعبار 
أمدا ادلتوسدطات احلرداصية لفقدتات رلداس ادلعوشدات ادلتعلقدة صدالتم ي  لأل عطة  الصا ل األ س ذلين  اىشتصاد الوط .

 التعتيعخل  نا ب عل  الممو التا :
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال لمعوقات : (0جدول رق  )

 باإلطار المؤسسي لقةالمتع

المتوسط  نص الفقرة الرق 
 *الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 التشريعي المعوقات المتعلقة بالتنظي المجال األول:  

0 
اى تقدار إ   جدود شواعده  أحنداش خا دة صاختيدار نيدم   العدتاكة صد  

 القطاأ العاش   اخلاص.
4.38 0.64 

8 
 ة ادلعدت عات مدد  المدواحخلييداب أسدس التقيددي  الديت نيتفددع مدل طبيعدد

 ادلالية  الفمية  التعهيلية
4.41 0.61 

 0.64 4.47نيتاددل  صعدد  التعددتيعات الرددارية العهيدده مدد  القواعدده الدديت ى نيددالءش  0
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 ادلبادئ التلويلية  اىشتصادية ادلعا تة

6 
التعددتيعات يف جا ددب مم ددا طدداردة لالسددتالار اخلدداص يف رلدداس ادلتا ددع 

 ة األساسيةىالبم معت عات  العامة
4.28 0.61 

1 
ى يتعتض التم ي  التعتيعخل إ  كا ة  ور ادلعاركة صد  القطداأ العداش 

 اخلاص   القطاأ
4.27 0.61 

 6001 6001 المجال ككل
(   الدديت  صدب علدد  " نيتادل  صعدد  التعدتيعات الرددارية العهيدده 0قدتة رشدد   ف( أص ال0يالحد  مدد  اجلده س رشدد   
مبتوسددددط حرددددايب  األ عادلبددددادئ التلويليددددة  اىشتصددددادية ادلعا ددددتة" شدددده احتلددددب ادلتنيبددددة  مدددد  القواعدددده الدددديت ى نيددددالءش

اليت  صب عل  " ى يتعتض التم ي  التعتيعخل إ  كا دة (   1، أما الفقتة رش   (6006(   اضلتاذ معيارا 4.47 
(  اضلدتاذ 6087ط حردايب بدة األخد ة مبتوسداخلداص"  قده جداءت يف ادلتني القطداأ ور ادلعاركة ص  القطاأ العداش   

ااجدة عل  القطاأ اخلاص ىزالب شا تة   ؽلن  نيفر  هحه المتيجة صأص التعتيعات اليت نيم   (،   6000معيارا 
 إع إعادة نيم ي  حيت نيتلاش  مل ادلبادئ ادلعا تة. 

 لتا :اىضلتا ات ادلعيارية ادلتعلقة صاااس الااين  نا ب عل  الممو اأما ادلتوسطات احلراصية   
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال المعوقات : (4جدول رق  )

 التشريعي المتعلقة بالتنظي 

المتوسط  نص الفقرة الرق 
 *الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 باإلطار المؤسسي المجال الثاني: المعوقات المتعلقة

معاجلدة  ردتو  ادلتكديا عمدهيياب التؤيدة اىسدرتانييجية ادلوحدهة علدخل ادل -0
 0.58 4.10 معاركة اىستالار اخلاص يف دتوي   نيعهي  ادلعت عات

 0.71 4.11 نيعهد اجل ات ادلرئولة ع  نيم ي  العتاكة ص  القطاأ العاش   اخلاص -8

0- 
 الرتاخيص الالزمة صعن  مبالغ  يال شلا أد  إع عهش  نيعهد ادلوا قات

 0.66 4.21  .(اإلدارية ةب  شتاطيالإدتاش العهيه م  ادلعت عات 

6- 
اخلددد ة الفميدددة  ا تقدددار العهيددده مددد  القطاعدددات اىشتصدددادية ادلعميدددة إ 

 0.66 4.09  ادلالية  القا و ية الالزمة لطتح ادلعت عات علخل القطاأ اخلاص.

1- 
دتويدد   نيطددويت   ددعف الددوعخل العدداش صأعليددة  ميايددا ادلعدداركة اخلا ددة يف

 ت  مددا ذلددحه ادلعدداركة مدد  آثددار إغلاصيددة علددخل نيعددهي  مادد  ادلعددت عا

 .التملية اىشتصادية  اىجتلاعية
4.03 0.74 
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 1.08 3.32  عف الوعخل العاش صاألشناس ادلختلفة لللعاركة صيب القطاأ العاش  -0

 اىعتقاد الرائه له  القطاأ العاش صأص ادلعاركة اخلا ة نيقتصت  قط -7

 6022 0006 علخل اخلصخصة

 6.55 6.61 لالمجال كك
 الرتاخديص الالزمدة صعدن   نيعدهد ادلوا قدات(   الديت  صدب علد  " 0قدتة رشد   ف( أص ال4يالح  م  اجله س رش   

مبتوسدط  األ ع" شده احتلدب ادلتنيبدة  .(اإلداريدة ةالب  شتاطيمبالغ  يال شلا أد  إع عدهش إدتداش العهيده مد  ادلعدت عات 
اىعتقداد الردائه لده  القطداأ الديت  صدب علد  " (   7ا الفقتة رش   (، أم6000اضلتاذ معيارا   ( 4.21حرايب  

( 0006"  قده جداءت يف ادلتنيبدة األخد ة مبتوسدط حردايب اخلصخصدة   عل العاش صأص ادلعاركة اخلا ة نيقتصت  قط
جل ه ارية مبا نيتالمال م  إ اعة للوشب   اإلدا ةالب  شتاطيؽلن  أص يعيا ذلا إع أص    (،6.6011اضلتاذ معيارا   

  شه أدت إع عي ذ أ ماب القطاأ اخلاص ع  اىطلتاط يف شتاكة حقيقة مل القطاأ العاش.
(  باااين   =6061 هاال توجااد فااروق لات داللااة إحصااائية عنااد مسااتو  النتااائل المتعلقااة بالسااؤال الثاني:

المؤهاال الخاااص تزعاال  إلاار متغياار ن القطاااع العااام و عينااة البحااث لمعوقااات الشااراكة بااي أفااراداسااتجابات 
 العلمي، الخبرة ؟
  متغير المؤهل العلمي:

 األداة  ،ةدااأل  قددددتاتعلدددد  أ ددددتاد البمددددة لتقدددهيتات  ةادلعياريدددد ات اىضلتا دددد ةاحلردددداصي اتمت حرددداب ادلتوسددددط
 (.1حية كا ب كلا هخل مو مة يف اجله س رش    ادلمه  العللخل، حرب مته  النلية

 أفراد البحث علر  فقراتفات المعيارية لتقديرات لمتوسطات الحسابية واالنحراا: (5)جدول رق  
 الكلية حسب متغير المؤهل العلميواألداة  األداة،

 الرق 
 فقرات األداة

المتوسط  العدد المؤهل العلمي
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

0-   
 6.64 0006 17  أش  صنالوريوس
 6.83 0002 80  أعل  ماجرت 

 األداة الكلية
 6.63 0012 17  أش صنالوريوس 

 6.57 0072 80 ماجرت   أعل 
 

 األداة،  قدددتات أ دددتاد البمدددة علددد ( أص همددداز  ت شدددا   اهتيدددة صددد  متوسدددطات نيقدددهيتات 1 يبددد  اجلددده س رشددد  
 لتمهيه مرتويات الهىلدة اإلحصدائية لتلدا الفدت ر، مت اسدتخهاش اختبدار  النلية حرب مته  ادلمه  العللخل، األداة 
 (.0رش   ، كلا هو مو   يف اجله س اي  األحاداحتلي  التب
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 أفراد البحث علر  فقراتتقديرات  بينللفروق  تحليل التباين األحادينتائل اختبار : (6جدول رق  )
 الكلية حسب متغير المؤهل العلميواألداة  األداة

 فقرات األداة

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 قيمة ف المربعات

مستو  
الداللة 
 اإلحصائية

 6.445 6 00772 ص  االوعات
 6.389 021 780602 داخ  االوعات 6.338 00068

  022 700202 النلخل

 األداة الكلية

 6.464 6 00210 ص  االوعات

 021 010770 داخ  االوعات  6.270 00061
6.356
  

   022 070008 النلخل
 

علد  (   =6061نيوجه  ت ر دالة إحصائيا  عمه مرتو  الهىلة اإلحصائية   ى ( أ ال0رش   يب  اجله س  
ص أ دماب القطداأ اخلداص يعدا وص أيفردت ذلدا صداص  أصؽلند    ادلمهد  العللدخل  األداة النلية نيعي  دلته   قتات األداة 

 م   فس ادلعوشات   صالتا   إص إجاصاهت  كا ب متقارصة.
 

  الخبرة في العمل: حسب متغير سنوات
 النليددددة األداة  ،ةدااأل علدددد البمددددة أ ددددتاد لتقددددهيتات  ةادلعياريدددد ات اىضلتا دددد ةاحلردددداصي اتمت حردددداب ادلتوسددددط

 (.7حية كا ب كلا هخل مو مة يف اجله س رش    ،يف العل  سموات اخل ة حرب مته 
 
 
 
 
 

 األداة،مجاالت  أفراد البحث علرات لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقدير ا: (7)جدول رق  
 الكلية حسب متغير عدد سنوات الخبرةواألداة 

االنحراف المتوسط  العدد الخبرة فقرات األداة الرق 
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 المعياري الحسابي

0- 
 6.59 0076 62 سموات1اش  م  

 6.63 00212 00 سموات  أعل  1 

 األداة الكلية
 6.57 0000 62 سموات1اش  م  

 6.55 0072 00 ت  أعل سموا 1
 

 األداة  األداة، أ دددتاد البمدددة علددد ( أص همددداز  ت شدددا   اهتيدددة صددد  متوسدددطات نيقدددهيتات 7 يبددد  اجلددده س رشددد  
 لتمهيه مردتويات الهىلدة اإلحصدائية لتلدا الفدت ر، مت اسدتخهاش  ،يف العل  عهد سموات اخل ة النلية حرب مته 

 (.2رش   مو   يف اجله س ، كلا هو حتلي  التباي  األحادااختبار 
واألداة  األداة، البحث علرأفراد تقديرات  بينللفروق  تحليل التباين األحادينتائل اختبار : (8جدول رق  )

 الكلية حسب متغير عدد سنوات الخبرة

 األداةفقرات 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 قيمة ف المربعات

مستو   
الداللة 
 يةاإلحصائ

 6.168 8 6.335 ص  االوعات
 6.393 027 700628 داخ  االوعات 6.653 6.427

  022 700202 النلخل

 الكلية األداة

 6.362 8 6.723 ص  االوعات

 027 000262 داخ  االوعات  6.366 00600
6.358
  

   022 070008 النلخل
علد  (   =6061دالدة إحصدائيا  عمده مردتو  الهىلدة اإلحصدائية   نيوجده  دت ر ى ( أ دال2يب  اجله س رشد   

مل  التعدتيعات،  ؽلند  أص يعدي  ذلدا إع أص عدهد سدموات اخلد ة األداة النليدة نيعدي  دلتهد    قتات أداة البمة ايل 
اص ، كلدا أص اخلدالقطداأ العداش    أ دمابإعاشدة العدتاكة صد   إعصالتدا   دإص ذلدا أد  يت  نيطويتهدا ممدح زمد  صعيده،   
 .األموريف نيصتيف  الطوعاله لة ىزالب  احبة اليه 

 التوصيات:
 يف  وء المتائ  يو خل الباحة مبا يلخل: 
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اخلدداص ايددة نينددوص هددحه التعددتيعات شددادرة علدد  القطدداأ العدداش    إعددادة الم ددت يف التعددتيعات الدديت نيددم   علدد  -0
 .التالئ  مل ادلتطلبات اىشتصادية ادلعا تة

 .اخلاص ور العتاكة ص  القطاأ العاش    ت القادرة عل  نيم ي  كا ةصماء التعتيعا -8
 اخلاص.لملط العتاكة ص  القطاأ العاش   صماء اسرتانييجية  ا مة  -0

 .اإلدارية ةالب  شتاطيالتخلص م    -6

ادلييددده مددد  الهراسدددات حدددوس هدددحا ادلو دددوأ مدددل شدددتكات مددد  شطاعدددات أخدددت  للوشدددوذ علددد  معوشدددات  إجدددتاء -1
 العتاكة.
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 ملخص:
داخلية للعمران والدؽلغرافيا يف هتدف ىاتو الورقة البحثية اىل اغلاد سبل و خطط ترتكز على اخلصوصيات ال 

البلدان العربية واالسبلمية لتبٍّت اسًتاتيجيات لًتقية العملية االسكانية ادلستدامة من خبلل ادماج الطاقات ادلتجددة 
واستعماذلا كقاعدة يف عملية االسكان ادلستدام يف اطار ضوابط التنمية ادلستدامة، باإلضافة اىل زلاولة االستفادة 

التجارب الناجحة كسنغافورة و االمارات العربية ادلتحدة والبحرين، وقد خلصت الورقة البحثية اىل  من بعض
 غياب واعلال استخدامات الطاقات ادلتجددة يف خطط االعمار واالسكان يف اغلب الدول العربية واالسبلمية.

  .مية ادلستدامة، الدول العربية واالسبلمية: التنمية االسكانية ادلستدامة، الطاقات ادلتجددة، التندالةالكلمات ال

Abstract: 

The integration of renewable energies Strategy in the process of 
 sustainable housing development: the case of SINGAPORE, UAE, 

BAHRAIN”    

 This research paper seeks to find ways and plans based on the interior 

specificities of urbanization and demography in the Islamic & Arab countries to 

adopt strategies, in order to promote the process of sustainable housing 

development through the integration of renewable energies and the use as a base 

in the process of sustainable housing in the framework of sustainable 

development, and also tried to benefit from success experiences like 

SINGAPORE, UAE and BAHRAIN. 

 The research paper has concluded that; there’s an absence of uses of renewable 

energies in housing and construction plans in almost of Islamic & Arab 

countries. 
Key words:  Sustainable housing development, Renewable energies, 

Sustainable development, Islamic & Arab countries. 

Key words:  Sustainable housing development, Renewable energies, 

Sustainable development, Islamic & Arab countries. 
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 ة:ـمقدم
ة السكن من أىم القضايا اليت يعاين منها الوطن العريب، ال سيما يف ظل تطّور النمو الدؽلغرايف مشكل عتربت
وتنامي اذلجرة الداخلية  وتزايد الطلب االجتماعي على السكن مع اطلفاض ادلداخيل وتضخم اسعار الكراءادلتسارع 
-السوسيو بأبعادىاالتنمية ادلستدامة  ىدافتطلعات واوما يًتتب عليها من تفاعبلت تنعكس أثارىا على  نضلو ادلد

من خبلل ادلستدامة بعملية التنمية االسكانية وىو ما عّجل بضرورة االلتفاف واالىتمام  ،والسياسية , والبيئيةاقتصادية
ن هبدف توفَت السكن ادلبلئم الستيعاب األعداد ادلتزايدة من السكا ىاالتطوير يف السياسات اإلسكانية واليات تنفيذ

 دبا يضمن احلياة الكرؽلة لكافة شرائح اجملتمع. واالسبلمي واحتواء الطلب االجتماعي على السكن يف الوطن العريب
حيث تشَت  من القطاعات األكثر استهبلكا للطاقةعموما واالسبلمي يف العامل العريب  قطاع السكن عدّ وي
 ادلوارد األولية الطبيعية كما أن أكثر من نصف، من الطاقة 1%(50-40أن قطاع البناء وحده يستهلك ) الدراسات
بذل ادلساعي وىو ما يوحي بضرورة  .والتشييد ) حوايل ثبلثة مليارات طن سنويًا ( تستخدم يف رلال البناء يف العامل

النواحي االقتصادية خاصة من وتركيز اجلهود على ربسُت كفاءة استخدام الطاقة وترشيدىا يف قطاع السكن، 
 .اعية والبيئيةواالجتم

لًتقية العملية اإلسكانية  وسبل إغلاد اسًتاتيجيات من خبللتو الورقة البحثية اىاليو هتدف  وىو أساسا ما 
ضوابط التنمية  ضمنادلستدامة من خبلل إدماج الطاقات ادلتجددة واستعماذلا كقاعدة يف عملية اإلسكان ادلستدام 

 .ادلستدامة
 أهمية البحث 

الدول الباحثُت وصانعي القرارات يف لسكن من قبل قطاع ادبشاكل بحث من االىتمام ادلتزايد تأيت أعلية ال 
، باإلضافة اىل التوّجو العادلي  االجتماعيةو  االقتصادية التنمية سياساتكونو ركيزة أساسية يف واالسبلمية،   العربية

 لتنمية السكنية ادلستدامة.الطاقات النظيفة والبديلة يف اطار اوادماج ادلتسارع ضلو استخدام 
 مشكلة البحث 
صبلة من ادلعوقات والتحديات  واالسبلمية قطاع السكن والتهيئة احلضرية والعمرانية يف الدول العربيةتواجو 

يف ترشيد استهبلك ادلوارد ، كالقصور اسًتاتيجية واضحة لًتقية استخدامات الطاقة يف قطاع السكنعلى رأسها غياب 
لتعزيز  اسبلمية/وطنية و/أو قطرية عربية خططغياب اىل  باإلضافة، ضبة يف سياسات االسكان والتعمَت الطاقوية النا

 يف الدول العربية قطاع السكن أداء، وىو ما انعكس على زبلف وضعف دور الطاقات النظيفة والنهوض هبا
 . واالسبلمية

 ة عليها ىي:اليت تسعى الورقة احلالية لئلجاب فاإلشكالية الرئيسيةوعليو 
في الدول المستدامة عملية التنمية االسكانية لترقية  الطاقات المتجددة استخداماتكيف يمكن تفعيل   "

 "؟  واالسالمية العربية
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 البحث أهداف
 :األىداف التاليةػلاول البحث الوصول إىل    

 ؛ةحالناج سبلميةالعربية واالبعض التجارب يف  سياسات التنمية االسكانية ادلستدامةبيان أداء  .1
 ؛وسبل ترقيتها التنمية االسكانية ادلستدامةاستعراض واقع  .2
 لتحسُت أدائو؛ السكنقطاع الطاقات ادلتجددة يف الوصول إىل أفضل السبل لبلرتقاء بواقع  .3

 فرضية الدراسة
، ينعكس الطاقات المتجددةاستخدامات بيئة إن تخلف وضعف اآلتية " الرئيسية ػلاول البحث اختبار الفرضية 

 ." التنمية االسكانية المستدامة في الدول العربية واالسالميةبشكل أو بأخر على ضعف وتخلف 
 نطاق البحث

ذبارب  مع الًتكيز علىقطاع السكن والتهيئة احلضرية والعمرانية يف الدول العربية واالسبلمية مشلت الدراسة مكانيا  
 .االمارات العربية ادلتحدةكالبحرين و سنغافورة و   دولية ناجحة يف العملية االسكانية ادلستدامة

  هيكلية البحث
نظري لغرض اختبار الفرضية والوصول إىل ىدف البحث، مت تقسيمو إىل ثبلث زلاور تضمن احملور األول اإلطار ال

  .فيها والعوامل ادلؤثرة مؤشرات وابعاد التنمية االسكانية ادلستدامةمفهوم و تعريف،  نا فيووالفكري، تناول
فيما   مصادر الطاقة التقليدية واستخدام الطاقة ادلتجددة يف العمران عماالتًتشيد استمدخبل لو تناول احملور الثاين 

 .بعض التجارب العربية واالسبلمية الناجحة يف عملية التنمية االسكانية ادلستدامةاىل  -تطرق احملور الثالث
 التنمية اإلسكانية المستدامةمدخل إلى   -1

يتداخل قطاع اإلسكان تداخبل وثيقا مع كافة رلاالت التنمية ادلستدامة واليت هتدف إىل ربسُت نوعية حياة        
دلا يوفره من استقرار ذلم وبيئة صحية آمنة مزودة  ،اخلطوة األوىل لتحسُت نوعية حياهتمالسكن  األفراد باعتبار

، كن ودور الطاقات ادلتجددة يف التهيئة العمرانية ادلستدامةللوقوف على اعلية قطاع السو  .باخلدمات األساسية
 التنمية اإلسكانية، أبعادىا، مبادئها وكذا مؤشراهتا.مفهوم  فيما يلينتناول س
 التنمية اإلسكانية تعريف  -1-1

 مية ادلستدامة والتنمية احلضرية. ظهرت بظهور مفهوم االستدامة والتن التنمية اإلسكانية مفردة  
 التنمية خبلل من البشر حلياة أرقى مستوى إىل للوصول الساعية اجلهود لتكاثف مناسباً  إطارا ستدامةاال تشكلو 

وادلقصد األساسي لبلستدامة يتمثل يف  2األرض مصادر استنزاف وبدون البيئي واحلفاظ واالجتماعية االقتصادية
لضمان حياة ذات جودة عالية لؤلجيال ادلستقبلية،  ،بٌتتقليل تأثَت البيئة ادلشيدة على البيئة الطبيعية وربسُت فعالية ادل

وىو مفهوم أمشل من األبنية اخلضراء، ويتمثل الفرق الرئيسي بينهما بأن االستدامة عبارة عن عدد من األنشطة يتم 
 .3من خبلذلا ربويل األبنية اخلضراء إىل أىداف زلددة نستطيع على أساسها تقييم ادلباين
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يف  1987ادلستدامة فقد مت بلورة مفهومها ألول مرة يف ادلؤسبر العادلي حول البيئة والتنمية عام أما التنمية      
، وجاء فيو بأن التنمية 1983ستوكهومل، من خبلل تقرير "مستقبلنا ادلشًتك" ، وىو تقرير شرع يف اصلازه منذ عام 

الراىنة، دون ادلساس حبقوق األجيال القادمة يف الوفاء ادلستدامة تعٍت"التنمية اليت تأخذ بعُت االعتبار حاجات اجملتمع 
تًتكز رلاالت التنمية ادلستدامة يف أربعة رلاالت رئيسية ىي: االقتصادية، البيئية، االجتماعية، ، و  4باحتياجاهتم"

 :  5مؤشراً، ويرتبط مؤشران رئيسيان بقضية اإلسكان علا 134وادلؤسسية، وتقاس بواسطة 
 والذي يقاس بواسطة: معدالت عية: ويقصد بها مؤشر الدينامية الديموغرافية واالستدامةالمؤشرات االجتما :

 ظلو السكان، معدالت اذلجرة الصرػلة، مؤشر اخلصوبة.
 والذي يقاس ويقصد بها مؤشر دعم نموذج قابل لالستمرار للمستوطنات البشرية:  :المؤشرات المؤسسية

كان، السكن غَت النظامي يف ادلناطق احلضرية، ادلساحة ادلخصصة نسبة سكان احلضر من رلموع الس بواسطة:
 للسكن لكل شخص،  شبن ادلسكن ونسبتو من الدخل.

يف حُت تشَت التنمية احلضرية إىل عدم تدمَت البيئة احلضرية, فضبًل عن قابليتها على إدامة بناىا االجتماعية    
 .6ومنها القيم اجلمالية اليت ربقق البهجة واالقتصادية، مع تطوير البيئة ادلشيدة ذات القيمة

وما ذبدر اإلشارة إليو أن التنمية اإلسكانية كان ذلا بدايات وتطبيقات يف أوربا وأمريكا بظهور حركة التحضر     
حة اجلديد وحركة النقل ادلوجو واحلركة البيئية يف االستدامة وتنمية ادلدن، إال أن أفكارىا وتوجهاهتا ما زالت غَت واض

األدبيات مل تطرح تعريف زلدد حوذلا وعموما ؽلكن تعريفها  بأهنا عدم  زلليًا يف تصميم وتنفيذ األحياء السكنية، وأن
البيئة السكنية ادلشيدة تدمَت البيئة السكنية فضبًل عن قابليتها على إدامة بناىا االجتماعية واالقتصادية مع تطوير 

 .7واالجتماعية / الفضائية ومقومات التصميم احلضري وادلقومات التخطيطية ومنها القيم االجتماعية  ،ذات القيم
إىل ضرورة أن هتدف التنمية اإلسكانية إىل التووازن البيئوي وان تووفر قيموة عاليوة مون البيئوة العمرانيوة،  Towersأشار و 

 .8مع ضرورة وجود االستقرار االجتماعي والنشاط االقتصادي
 أبعاد التنمية اإلسكانية: -1-2

 بيئية واقتصادية:، سبتلك التنمية اإلسكانية أبعادا سلتلفة اجتماعية     
: تشَت األدبيات إىل وجود نوعُت من القيم االجتماعية، علا القيم الفردية والقيم األبعاد االجتماعية -1-2-1

 سكانية:إاجملتمعية واليت تعترب مهمة يف صلاح أي تنمية 
   :االعتبار من سيعيش يف ىذه الفضاءات  عُتسكانية ادلستدامة غلب أن تأخذ بإن التنمية اإلالقيم الفردية

والطرق وادلساكن، وال بد من أن يكون السكان جزءًا من عملية ازباذ القرار وذلذا ال بد من وجود لغة مشًتكة 
هم التصاميم بُت السكان وادلصممُت، مستندة إىل اإلدراك العام وذلذا  يفضل تدريب السكان دلساعدهتم على ف

 وادلخططات والنماذج، اليت ربدد القرارات النهائية .
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   :ي ألي مشروع سكٍت انعكاسًا للمجتمع وقيمو، وأشارت )ؽلثل الشكل الفيزيائالقيم االجتماعيةSally 

Lewisع ( إىل رلموعة من القيم االجتماعية ادلهمة يف صلاح التنمية اإلسكانية سبثلت باخليار واجلماعة واجملتم
 . 9واجلوار واألمان

  :أشارتالقيم االجتماعية /الفضائيةLewis Sally   إىل إمكانية إدراك القيم االجتماعية من خبلل رلموعة
من القيم االجتماعية / الفضائية  اليت تتمثل بالنفاذية والوضوح والتنوع واحليوية  واخلصوصية والتكيف وادلرونة 

 .10ةفؤ والطاقة الك
تتطلب التنمية اإلسكانية من وجهة النظر البيئية تشكيل نظرة  مشولية حول ادلباين والفضاء يئي: البعد الب -1-2-2

الثبلثووي األبعوواد حوذلووا موون وجهووة نظوور الطاقووة ادلسووتمدة موون البيئووة احمليطووة, وىووذا يتطلووب توليوود الطاقووة  باالعتموواد علووى 
 .نفايات وادلخلفاتمصادر الطاقة ادلتجددة، كالطاقة الشمسية والرياح وان أمكن ال

ادلسوكن ادليسوور بأنووو ذلوك ادلسووكن الووذي و يظهوور البعوود االقتصوادي يف مفووردة التيسووَت  البعـد االقتصــادي: -1-2-3
ػلقوووق متطلبوووات األسووورة دون زيوووادة أو نقصوووان ويف حووودود إمكانوووات ودخووول األسووورة، ودبوووا يووووفر اذلووودف األساسوووي مووون 

ل اجلوانب بدءاً من قطعة األرض وموروراً بعناصور ومكونوات ادلسوكن ؽلتد مفهوم التيسَت يف ادلسكن ليشمل ك  ادلسكن
 .11و طريقة ومواد البناء وحىت التجهيزات ادلختلفة

 :ادلسكن يف الشكل التايل يف التيسَت جوانب أىم تلخيص ؽلكن ىذا وعلى
 المسكن في التيسير جوانب :10رقم شكل 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الذكية المساكن اعتمادا على: من إعداد الباحثُت المصدر:
 

 .3، صمرجع سابق، )والعشرين الواحد القرن في الميسر للمسكن )نموذج
 

 األول الجانب

 الثاني الجانب

 الثالث الجانب
  )المياه - الطاقة (االستهالك فيالوفر  التيسير:
 .الصيانة أقل في وتكاليف

 

 فراغات المسكن. مسطحات في الوفر :التيسير

 واألثاث

 الرابع الجانب
 ةواقتصادي سهمة بطريقة المسكن بناء التيسير:

 .إمكانات األسرة حدود وفي

 في األنشطة الحياتية داخل المسكن التيسير:
 .ممكن وقت أقل وفي أقل وبجهد سهمة بطريقة
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 البرنامج

 البناء

إعادة استخدام الموارد 
 ةيالمعمار 

التصميم 
 المستدام

 شغيل والصيانةتال

شغالاأل  

 مبادئ تحقيق االستدامة اإلسكانية -1-3
 :  12لتحسُت االستمرار البيئي غلب أن يتوازن ادلبٌت وػلقق ثبلث مبادئ أساسية

 احلد من استهبلك ادلوارد الغَت قابلة للتجديد. -
 ذبميل البيئة الطبيعية. -
 الة أو احلد من استخدام ادلواد السامة. إز  -

وتطبيق ىذه ادلبادئ يقلل التأثَت السليب على البيئة الطبيعية وادلشيدة من حيث ادلباين وزليطها ادلباشر واإلقليمي 
ف بأنو شلارسات البناء اليت تسعى إىل اجلودة ادلتكاملة ) والعادلي فادلبٌت ادلستدام انطبلقا من ىذه ادلبادئ يعرّ 

البيئية ( بطريق واضحة ، فاالستخدام ادلنطقي للموارد الطبيعية واإلدارة ادلبلئمة للمباين  –االجتماعية  –االقتصادية 
ىم يف إنقاذ ادلوارد النادرة وتقليل استهبلك الطاقة وربسُت البيئة مع األخذ يف االعتبار دورة حياة ادلبٌت كاملة ) ايس

 . الوظيفية ، اجلمالية والقيم ادلستقبلية( وكذلك اجلودة البيئية ،  2شكل 
 دورة حياة المبنى الكاملة :02رقم شكل 

 
 
 
 
 

 
.4، صمرجع سابقزلسن زلمد إبراىيم، المصدر:   

 
 :13اقًتح ادلبادئ التالية لتحقيق االستدامة اإلسكانية فقد Berlmanأما 
 .ال يوجد بيئة عادلية مستدامة من دون بيئة إسكانية مستدامة 
 يط العمراين الدائري أفضل من التخطيط اخلطي وىو ضروري السًتداد ادلوارد.التخط 
 .ال ؽلكن أن تكون ىناك حلول بيئية عمرانية من دون ربقيق فقر عمراين 
 .ال ؽلكن أن يكون ىناك حل دائم للفقر ولتدىور البيئة دون رلتمع مدين قوي واستعمال جديد لؤلراضي 
  اين من دون:ال ؽلكن أن يكون ىناك ربول عمر 

 .تغيَت األنظمة احملركة القدؽلة وقواعد العمل 
 تشكيل شركات تعاونية بُت القطاعات ادلشًتكة 
 .ربط احمللي بالعادلي من خبلل شبكات اتصال مستقلة 
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  ال ؽلكن أن يكون ىناك مدينة مستدامة من دون عدالة اجتماعية ومشاركة سياسية وكذلك فعالية اقتصادية
 ية.وإعادة إحياء بيئ

 .إن ىذه ادلبادئ اليت مت إغلازىا ؽلكن أن تشكل نواة أساسية لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة يف ادلناطق
 :الطاقة المتجددة في العمرانترشيد استخدام مصادر الطاقة التقليدية واستخدام  -2

 هبا، ادلرتبطة التنموية واألنشطةادلطردة  السكانية للزيادة نظًرا الطاقة، على الطلب من العامل احتياجات تزايدت      
 مصادر إىل االىتمام اذبو فقد لذلك التقليدية للطاقة، للمصادر ادلوارد  زلدودية إىل والدراسات األحباث تشَت وحيث
منها، ويقصد بالطاقات ادلتجددة تلك الطاقات اليت يتكرر وجودىا  ادلتجددة ادلصادر تلك وخصوًصا للطاقة جديدة

 دتنفال ضلو تلقائي ودوري دبعٌت أهنا الطاقة ادلستمدة من ادلوارد الطبيعية اليت تتجدد أو اليت ؽلكن أن  يف الطبيعة على
، كما تعرف الطاقة البديلة بأهنا الطاقة اليت تولد من مصدر طبيعي ال ينضب وىي متوفرة بسهولة ويف كل مكان على 

شكل الطاقة ادلتجددة أحد وسائل ضباية البيئة وىي بذلك سطح الكرة األرضية وؽلكن ربويلها بسهولة إىل طاقة، وت
خببلف الطاقات غَت ادلتجددة )القابلة للنضوب( ادلوجودة غالبا يف سلزون جامد يف األرض ال ؽلكن االستفادة منها 

 . 14إال بعد تدخل اإلنسان إلخراجها منو
 بصورة متكاملة وعلا: تم تطبيقهماوتتمثل إسًتاتيجية زبطيط الطاقة يف جزئُت أساسيُت يتح

 :15تقليص المتطلبات من الطاقة التقليدية عن طريق -2-1
 وؽلكن الوصول ألقصى كفاءة الستخدام الطاقة من خبلل  :إسًتاتيجية التخطيط العمراين الواعي بالطاقة

التخطيط السليم والذي ػلقق الكفاءة جبميع مستويات ىذا التخطيط، حيث ؽلثل زبطيط الطاقة عنصرا من 
فاىيم ادلعمارية ادلمراعاة النمط العمراين و  ر ىذا التخطيط إذ يتوخى فيو مراعاة االستخدام األمثل لؤلراضي،عناص

َتات ثأتالسائدة، مراعاة الفراغات احلضارية ذات الكثافات ادلرتفعة وكذلك الفراغات الريفية وكذا مراعاة ال
 ؛االجتماعية واالقتصادية

 ؛سيارات اخلاصةالعيم وسائل النقل اجلماعية يف زلاولة لتقليص استخدام توفَت شبكة نقل عام جيدة مع تد 
 ؛التصميم الواعي بالطاقة للمباين 
  ؛الطاقة الصناعية فاقدترشيد 
 ؛رفع الكفاءة يف استخدام الطاقة من خبلل استخدام فاقد الطاقة احلرارية 
 عملُت إىل االستغناء عن التهوية الطبيعية واللجوء احلفاظ على نظافة البيئية حيث أن البيئة غَت النظيفة تدفع ادلست

 ؛إىل التكييف والتهوية الصناعية ادلستهلكة للطاقة
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 أنماط متجددة من الطاقة: إنتاجالتوسع في  -2-2
ؽلكن توظيف مصادر الطاقة ادلتجددة يف العمران إما بشكل مباشر، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية واحلرارة        

أو من خبلل االستفادة منها يف توليد الطاقة الكهربائية النظيفة، مثل طاقة ادلياه وادلواد العضوية، اليت األرضية، 
فيما يلي توضيح ألىم تطبيقات استخدام  ،16تستخدم بدورىا يف تغطية احتياجات العمران من الطاقة الكهربائية

 مصادر الطاقة ادلتجددة يف العمران:
   : الطاقة الشمسية -2-2-1

 الطاقة علم أن الرغم ، وعلى17الطاقة الشمسية ىي الطاقة اليت ضلصل عليها بصورة مباشرة من ضوء الشمس     
 اجملال العمراين يف العملي التطبيق مؤشرات إال أن متعددة، رلاالت ويف واسعة نظرية وتطبيقية لو دراسات الشمسية 

 دور تفعيل ضروريًا  أصبح وبذلك ادلنطقة العربية، هبا تتسم يتال الشمسية الوفرة مع تتناسب وال زلدودة، زالت ما
  اجملال العمراين، يف الشمسية الطاقة استخدامات

حيث تسيَت أحباث وتطبيقات الطاقة الشمسية يف اذباىُت أساسيُت، أحداعلا تكنولوجي وىو ما يطلق عليو 
و على وجود معدات وعناصر تركب خصيصا للقيام وىو نظام يعتمد يف تشغيل االستخدام االغلايب للطاقة الشمسية

، وىو نظام يعتمد يف تشغيلو االستخدام السليب للطاقة الشمسيةبالتأثَت ادلطلوب واالذباه الثاين: وىو ما يطلق عليو 
اظ على تكامل العمران مع الطبيعة هبدف التحكم يف عملية التبادل احلراري بُت البيئة الداخلية واخلارجية وذلك للحف

 شوًطا قطعت الشمسية الطاقة وتطبيقات أحباث أن الرغم على البيئة الداخلية ادلشيدة يف حدود راحة اإلنسان، وعلى
 على زلافظة من بو تتميز دلا الشمسية وذلك للطاقة السليب االستخدام يؤيدون أن العلماء إال االذباىُت، يف كبَتًا

 العامل مستوى على تأثَتًا أكثر بعد اقتصادي لو التقليدية ، شلا الطاقة يف اتالوفور  إىل باإلضافة الطبيعية البيئة سبلمة
 العمارة لفظ إطبلق وؽلكن ىذا نسبًيا، مرتفعة تكاليفها زالت ما اليت ادلوجبة الشمسية بالطاقة قورنت ما إذا

 18.الشمسية للطاقة السليب االستخدام وفلسفة فكر ػلتضن الذي العمران تلك الشمسية، على
 :طاقة الرياح -2-2-2

تعترب طاقة الرياح من أقدم مصادر الطاقة ادلتجددة اليت استعملها اإلنسان يف سحب مياه اآلبار وطحن        
احلبوب، مث استغٌت عنها أثناء الثورة الصناعية لعدم مواكبتها للتطور احلاصل، ويعترب الداظلركي "الكور" رائدا يف رلال 

كهربائية بواسطة طواحن الرػلية، حيث طورىا لتصبح مصدر طاقة بديل متجدد غَت قابل للفناء تطوير توليد الطاقة ال
من خبلل توجيو ادلباين وتشكيل واجهاهتا وأيضًا التشكيل العمراين ؽلكن التحكم يف توفَت و ، 19ونظيف وآمن للبيئة

احلماية من حركة الرياح عندما تكون غَت زلببة  التهوية الداخلية الطبيعية عند احلاجة إليها لتحسُت البيئة الداخلية أو
 من حيث سرعتها أو ما ربملو من شوائب. 
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 :طاقة الحرارة الجوفية -2-2-3
ىي الطاقة الدفينة يف أعماق األرض وىي تزداد مع زيادة العمق ، وزبرج من جوف األرض عن طريق االتصال 

رة وؽلكن استغبلذلا بالطرق الفنية ادلتوفرة بصورة اقتصادية ويتجسد ىذا والنقل احلراري والينابيع الساخنة والرباكُت الثائ
البخار الرطب واجلاف، والصخور الساخنة، احلرارة ادلضغوطة يف باطن األرض  النوع من احلرارة يف ادلاء الساخن،

م احلرارة الناذبة عنها واليت تستخد 20وأفضلها البخار اجلاف لقدرتو احلرارية ادلرتفعة وعدم تسببو يف تآكل ادلعدات
 بدورىا يف تشغيل توربينات لتوليد الطاقة الكهربائية.

  :طاقة المواد العضوية -2-2-4
الطاقة اليت ؽلكن استنباطها من ادلواد النباتية واحليوية والنفايات بعد ربويلها إىل سائل أو غاز بالطرق تلك وىى 

دة منها عن طريق إحراقها مباشرة واستخدام احلرارة الناذبة يف تسخُت الكيماوية أو التحلل احلراري، كما ؽلكن االستفا
ادلياه أو إنتاج البخار الذي ؽلكن بواسطتو تشغيل التوربينات وتوليد الطاقة الكهربائية، ويعترب ىذا النوع من الطاقة 

من الطاقة ادلستهلكة % 10ادلتجددة غَت ذباري حيث يستعمل على نطاق ضيق إذ ىذا ادلورد ال يزال يؤمن حوايل 
 .21يف العامل

  :طاقة المياه -2-2-5
إن طاقة ادلياه ىي عبارة عن الطاقة ادلتولدة نتيجة لسقوط ادلياه من علو أو الطاقة ادلتولدة نتيجة النسياب ادلياه 

اليت كانت تستعمل لقد استخدمت ادلياه منذ ألفُت عام يف تدوير النواعَت ادلائية   ،22بسرعة عالية يف األهنار واجلداول
إلدارة مطاحن الدقيق وآالت النسيج ونشر األخشاب، وقد طورت ىذه النواعَت كثَتا وبالذات عندما حصل نقص 

ىناك عدة أنواع من مصادر طاقة ادلياه وؽلكن ،  وازداد القلق من التلوث البيئي 1973يف الطاقات التقليدية عام 
 :تصنيفها على الشكل التايل

الكهرومائية من احملطات الكبَتة ويتم ذلك على األغلب من بناء السدود الضخمة يف  إنتاج الطاقة -
 ؛رلاري األهنار الكبَتة

  100إنتاج الطاقة الكهرومائية من احملطات الصغَتة وىي السدود اليت تنتج الوحدة الواحدة حبدود  -
 ؛كيلو واط

  ؛توليد الكهرباء من حركة ادلد واجلزر -
الناذبة من حركة ادلياه واألهنار وبدون استخدام السدود حيث توضع احملطات الطاقة الكهرومائية  -

 ؛الصغَتة يف رلاري األهنار لتحريكها
طاقة مياه احمليطات والبحار اليت تنتج من األمواج احلركية والتيارات السارية يف احمليطات والبحار  -

 ؛وكذلك الفرق يف درجات احلرارة بُت سطوح وأعماق احمليطات
 ؛طاقة األوزموزية وىي الناذبة عن الفرق يف ادللوحة بُت األهنار والبحارال -
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 ؛طاقة الوقود اخللوي وىو عبارة عن إنتاج اذلدروجُت من ادلاء بطريقة ربليل ادلاء -
 200طاقة جوف األرض وتتوفر إما على شكل خبار جاف حار أو ماء يف درجات حرارة تزيد عن  -

 ؛رة أو تسليط ادلاء احلار من خبلل مبادالت حراريةدرجة مئوية ؽلكن استخدامو مباش
 جدوى وايجابيات تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهالكها في األبنية: -3
تبليف ىدر الطاقة يف األبنية عرب ترشيد االستهبلك وربسُت الكفاءة أمر ملح ومطلوب تبلفيا ذلدر ادلوارد الطبيعية  إن

 :23ذلك ىناك اغلابيات متعددة منها على سبيل ادلثال إىل ضافةبإوحفاظا على مصلحة األجيال ادلقبلة 
وفيما يتعلق بالدول  ربقيق نسب وفر ال يستهان هبا من الوقود األحفوري، شلا ػلد من استنفاد ادلوارد الطبيعية، -

ادلنتجة للنفط ىناك مصلحة أكيدة يف زبفيض استهبلكها حبيث تتمكن من احلفاظ على ثرواهتا لؤلجيال 
دمة، أو االستفادة من الوفر لتصديره إىل اخلارج واحلصول على مبالغ ربتاجها يف مشاريع التنمية فيما يعود القا

 ؛للدولة ادلستوردة للنفط سيكون ىناك ربسُت يف ميزاهنا التجاري
 ؛زبفيض انبعاثات غازات الدفيئة وادلساعلة يف التخفيف من حدة تغَت ادلناخ -
ة والتكييف البلزمة وبالتايل زبفيض كلفة شرائها وتركيبها وصيانتها واستهبلكها من تقليل قدر سعة أجهزة التدفئ -

 الطاقة.
 ؛االستغناء عن ذبهيز قدرات إنتاج إضافية للطاقة الكهربائية البلزمة -
يف تأمُت زبفيض فاتورة الطاقة للعائلة عندما يتعلق األمر باألبنية ادلنزلية شلا يتيح ذلذا العائلة االستفادة من الوفر  -

 ؛ضرورات حياتية أخرى
أن قطاع البناء دبتطلباتو يؤمن رلاالت  إىل اإلشارةخلق فرص عمل ونشوء مؤسسات صغَتة ومتوسطة منتجة مع  -

 ؛ادلهندس أو اخلبَت ادلايل إىلعمل لعاملُت من سلتلف ادلستويات من العامل البسيط 
 إلسكانية المستدامة:في مجال التنمية ا واالسالمية العربية دولتجارب بعض ال -4

إن البحث عن كيفية توفَت الطاقة ىو من ادلواضيع اذلامة يف عصرنا احلديث حيث أن مصادر الطاقة التقليدية       
ه ادلصادر زلدودة ويف طريقها إىل الزوال، من أجل ذباتت تشكل خطرا شديدا على البشرية، ىذا باإلضافة إىل أن ى

نظمة ومعايَت العزل احلراري لؤلبنية وكذا وضع أنظمة التقييم البيئي لؤلبنية سواء لك نشطت معظم الدول يف وضع أذ
ويعد التعرف على بعض التجارب العادلية يف رلال التنمية اإلسكانية  ،24على مستوى ادلنشأة أو على مستوى إشادهتا

سبلمية االعربية و ال الدول ارب بعضذبادلستدامة ضرورة لتبادل اخلربات ونشر ادلعلومات واالستفادة منها، فيما يلي 
 .يف عملية التنمية االسكانية ادلستدامة رائدةال
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 :(ingaporeS) تجربة سنغافورة  4-1
تعد سنغافورة من بُت ادلدن الرائدة يف رلال استخدام الطاقات ادلتجددة يف عملية التهيئة العمرانية ورلاالت التنمية     

بنك الدويل على ادلسؤولُت يف ادلدينة اقًتاحا يقضي بتقدؽلها ادلساعدات التقنية يف ادلستدامة، ولذلك فقد طرح ال
 ميدان التخطيط احلضري للبلدان اجملاورة ذلا باعتبارىا قطعت اشواطا معتربة يف ىذا اجملال.

لتوفَت السكن  سبثل سنغافورة ظلوذجًا ناجحاً العام، و  اإلسكانيف سنغافورة أساسًا  اإلسكانيةويقصد بالسياسة    
. وتُعدُّ ملكية ادلساكن أمرًا مهمًا يف اجملتمع السنغافوري، وأصبحت جزءًا من اسًتاتيجية سيويةاآلبسهولة يف ادلدن 

 : 25يف سنغافورة عدداً من العناصر الضرورية الستمرار صلاحها وىي اإلسكانيةاحلكومة، وتتضمن السياسة 
  العام. اإلسكانالتزام سياسي قوي ذباه   -1
 يف شكل قروض وإعانات مالية.  يأيتدعم والتزام مايل   -2
 إزاءبسرعة وبأسعار زىيدة، وشلارسة سلطتها القانونية  األراضيدعم تشريعي قوي يسمح للحكومة حبيازة   -3

 . وإدارتوالعام  اإلسكانادلسائل ادلتعلقة بتطوير 
 داعمة.  حكوميةسياسات   -4

رللس تطوير اإلسكان، ومنحتو الدولة سلطات واسعة فيما يتعلق حبيازة وقد مت يف ستينيات القرن ادلاضي إنشاء 
 إىل وإضافةاألراضي وزبطيط ادلدن والتصميم ادلعماري واألعمال اذلندسية وإنتاج مواد البناء ليتمكن من إصلاز مهامو. 

ت البلزمة، مثل ادلرافق ىذه العقارات ويوفر ذلا اخلدما اإلسكانتوفَت مساكن منخفضة التكلفة، يُدير رللس تطوير 
 التجارية والصناعية وادلرافق الًتفيهية والدينية واالجتماعية. 

 العام.  لئلسكانمن أجل زبصيصها  األراضيسلطات لبلستحواذ على  اإلسكانوُمنح رللس تطوير 
مساكنهم،  دهأفراالعام، من أجل ربقيق رلتمع ؽلتلك كل  اإلسكانزيادة ملكيات  إىلوقد ىدفت حكومة سنغافورة 

يف تشجيع مؤجري ادلساكن العامة ليصبحوا مالكي  اإلسكانيةوقد تضافرت ادلنظمات والربامج ادلساعدة مع السياسة 
% من سكان سنغافورة يعيشون يف عقارات اإلسكان 85مساكن. وبنهاية تسعينيات القرن ادلاضي أصبح أكثر من 

 عاماً. 99ىذه ادلساكن الومدعوموة دلدة % من ىؤالء السكان عقود إغلار 90العام، وؽلتلك 
 السنغافورية في ادماج الطاقات المتجددة في العملية االسكانية:  اإلستراتيجية- 4-1-1

على الرغم من زلدودية ادلوارد ادلائية ومصادر الطاقة واالراضي يف مدينة سنغافورة، إال أهّنا أدركت منذ وقت        
كمركز حضري صناعي نشط يعتمد اساسا على تنفيذ عمليات التخطيط احلضري بعيد بان سبتعها باالستدامة  

 ادلستدام وانشاء قاعدة معلوماتية واسعة النطاق دلواجهة التحديات ادلختلفة.
، حيث قامت بإنشاء 1965لقد ُعرَِفت سنغافورة بدورىا البارز يف عمليات التنمية احلضرية منذ استقبلذلا يف عام 

، هتدف اىل صياغة اسًتاتيجية وطنية تسعى لتعزيز وترقية ظلو 2006كة للتنمية ادلستدامة يف عام جلنة وزارية مشًت 
عاما،  15-10سنغافورة كمدينة حيوية ونابضة باحلياة. و تضّمن ذلك وجود خطة رئيسية تراوحت مدهتا ما بُت 
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از سنغافورة كدولة شليزة تتمتع دبدينة عاما هتدف اىل ابر  50-40باإلضافة اىل خطة اخرى اوسع نطاقا سبتد ما بُت 
ايكولوجية، حبيث ال تقتصر حيويتها على الصعيد االقتصادي فحسب، بل على صعيد االستدامة البيئية ايضا وذلك 

 يف ظل ضمان عدم التأثَت على نوعية البيئة الداخلية اجلديدة ودون ادلساس بإمكانيات النمو ادلتاحة لؤلجيال ادلقبلة.
 ول أّن االسًتاتيجية السنغافورية يف العملية االسكانية ادلستدامة اعتمدت على اربع رلاالت ذات اولية:وؽلكن الق

 اسًتاتيجية سنغافورة يف العملية االسكانية ادلستدامة :30الشكل 

 
لعالم مجلة امن اعداد الباحثُت اعتمادا على:  برنامج االمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية )ادلوئل(،  المصدر:

 . 18-17ص  ، ص2009، عمان، 2، اجلزء المتحضر
    
إاّل أنّو يف ظل مدينة مكتظة بالسكان، حيث سبثل ادلباين الشاىقة أحد أبرز معادلها. فيمكن ربقيق ىذه االولويات   

 من خبلل زيادة كفاءة ادلباين احلديثة والقائمة عن طريق استخدام ادلوارد والطاقة بصيغة كفؤة.
نت االسًتاتيجية السنغافورية ايضا العودة اىل اساسيات عمليات التصميم واذلندسة ادلعمارية السليمة،  وقد تضم

اجلنوبية خلفض نسبة التعرض للطاقة واحلرارة الشمسية، واستخدام اساليب -كتوجيو ادلباين اجلديدة ضلو اجلهة الشمالية
كييف. باإلضافة اىل تعزيز ونشر برنامج طموح الستخدام التهوية الطبيعية خلفض مستويات االعتماد على أجهزة الت

موارد الطاقة ادلتجددة عن طريق تنفيذ اسًتاتيجيات رائدة لبلستثمار يف قطاع الطاقات ادلتجددة من خبلل التعاقد مع 
ون مقره يف مؤسسة مصادر الطاقة ادلتجددة يف النرويج إلنشاء أكرب رلمع لتوليد الطاقة الشمسية يف العامل يك

جيغاواط من الطاقة الشمسية، وكذلك  1.5مليار دوالر بطاقة انتاجية تقّدر بو  4.1سنغافورة، حيث بلغت كلفتو 
" احدى اكرب شركات انتاج معدات اخلبليا الشمسية، لتثبيت اكرب مركز Oerlikonاجراء عقد شراكة مع شركة "

 لئلنتاج والبحث والتطوير يف آسيا داخل سنغافورة.
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 المطّبقة: اإلستراتيجيةنتائج  -4-1-2
االف  7استطاعت مدينة سنغافورة عرب استخدام زلطات الطاقة النظيفة كعامل رئيسي لنموىا، من خلق      

مليون دوالر سنغافوري يف االستثمارت يف زلطات  350وذلك من خبلل ضخ ما قيمتو  2010منصب شغل يف 
اخرى واىل جانب استخدام الطاقة الشمسية واليت تعد ادليدان االبرز، اال ان  الطاقات النظيفة وادلتجددة، ومن جهة

 جهود تطوير ادليدان الصناعي الستخدام الطاقة النظيفة يف سنغافورة تستخدم أيضا خبليا الوقود وطاقة الرياح .
يف التنمية احلضرية نتيجة  وقد كانت ىناك نتائج اخرى مذىلة حققتها سنغافورة فيما يتعلق بتطوير ادلساحات اخلضراء

، إال % 70سياسات مت اعتمادىا، فبالرغم من احلاجة لتوفَت ادلزيد من ادلساحات الستيعاب الزيادة السكانية البالغة 
، حبيث بلغت نسبة االراضي اخلضراء يف سنغافورة نصف اصبايل %10ان الغطاء االخضر للمدينة قد ازداد بنسبة 

حيث ارتفعت  % 68وبالرغم من واقع حدوث النمو السكاين بنسبة  2007-1986مساحتها، وخبلل الفًتة 
مليون نسمة، إاّل أّن نسبة ادلساحات اخلضراء قد ارتفعت من  4.6مليون نسمة اىل  2.7الكثافة السكانية من 

 .%46.5اىل  % 35.7
مليات تدوير للمواد القابلة لذلك، يف أّما يف جانب تسيَت النفايات الصناعية وادلنزلية فقد قامت سنغافورة بتنفيذ ع

حُت القيام حبرق ادلواد االخرى او معاجلتها وربويلها ألمسدة عضوية يف مصانع تستخدم فيها أحدث االساليب 
واكثرىا تطورا. باإلضافة اىل القيام بتحويل ادلخلفات اىل مصادر للطاقة من خبلل عمليات االحًتاق واليت توفر ما 

 اصبايل معدل الطلب على الطاقة الكهربائية .من  % 3يصل اىل 
 :(Emirates)-Arab-United االمارات العربية المتحدة تجربة  4-2

لئلمارات العربية ادلتحدة عامة وإمارة أبو ظيب يشكل النفط والغاز مصدرين ىامُت للغاية لتحقيق إيرادات كبَتة       
قد فرضت التحوالت السكانية ، فتتطلع إىل ربقيق تنوع يف االقتصاد، غَت أن الرؤية االقتصادية ذلذه اإلمارة خاصة

يسهم يف إرساء رلتمعات  ضرورة التعامل مع ربديات النمو احلضري يف الوقت ادلناسب عرب تطوير إطار عمل
ىل ما يربو مستدامة تليب متطلبات األجيال ادلقبلة حيث تتوقع أبوظيب ظلوًا يف عدد سكاهنا من أقل من ادلليون حاليًا إ

دعم اجلهود الرامية إىل ربقيق عملية التطوير باحلكومة  فقد قامت من ىنا فإن، 2030على ثبلثة مبليُت يف عام 
وكذا إىل تلبية الطاقة يف ادلستقبل والعمل على ترشيد استهبلكها وتوعية األفراد بكيفية  العمراين يف كافة أرجاء اإلمارة

 .القيام بذلك
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 معدل استهبلك الطاقة لكل منزل :40رقم الشكل 

 
 .28، ص2009، تقرير االستدامة في النظام البلدي في أبوظبيدائرة الشؤون البلدية،  المصدر:

 :26(بديل عن كهرباء النفطكالشمس  تسخير الطاقة الشمسية) -أ-4-2
السكنية،  نازلساخنة يف ادللتوفَت ادلياه ال« السخانات الشمسية»أعلنت بلدية ديب عن عزمها تطبيق مشروع تقنية 

ومساكن العمال، والشقق الفندقية، وادلباين التعليمية، وأعلن يف ديب كذلك عن االنتهاء من رسم خريطة طريق إلنتاج 
 مليار درىم. 12الكهرباء من الطاقة الشمسية يف مشروع وطٍت يكلف 

للتنمية، « مبادلة»ددة األوجو شللوكة لشركة متع اسًتاتيجيةمبادرة  فقد أعلنتلطاقة ادلستقبل « مصدر»أما شركة 
مع ىيئة مياه وكهرباء أبوظيب  2011لتطوير وتطبيق حلول الطاقة ادلتجددة والتقنيات النظيفة، فدخلت يف سبتمرب 

مبٌت حكوميًا وخاصًا  11يف مشروع ذبرييب مشًتك للطاقة الشمسية، يتمثل يف تركيب ألواح كهروضوئية على أسطح 
 .27يف أبوظيب

 النتائج المتوقعة: -
مليون درىم سنوياً، يف  95توقعت بلدية ديب أن يوفر تطبيق نظام السخانات الشمسية يف مباين اإلمارة ضلو       

وقال مساعد ادلدير العام لقطاع اذلندسة والتخطيط يف بلدية ديب، ادلهندس ، ٪ من مباين اإلمارة50حال تطبيقو على 
وفقاً »، يف رده على سؤال حول العائد االقتصادي ادلتوقع من تطبيق النظام، إنو «اليوماإلمارات »عيسى ادليدور، لو

لدراسات أجرهتا البلدية تتعلق جبدوى تطبيق النظام، فإن نسبة التوفَت ادلتوقع يف استهبلك الكهرباء على مستوى 
ليون درىم، إذا طبق النظام على م 95يغاوات/ساعة سنوياً، تعادل قيمتها ضلو م 472٪، دبعدل 1.4اإلمارة تبلغ 

 «.٪ من عدد ادلباين ادلوجودة يف ديب50
 :الدولي الستهالك الطاقة معيارال -ب-4-2

الدولية،  عايَتتتفق مع ادل ات بناء جديدةدحلتطوير واعتماد و  2009مليون درىم إمارايت يف عام  9.5خصص 
ة يف األبنية السكنية والتجارة، واليت من ادلتوقع أن ربقق  احلد األدىن دلقاييس عمليات توفَت الطاق معيارحيث ػلدد 

 .28كافة أىداف األمم ادلتحدة ادلتعلقة بادلباين اخلضراء للمناطق احلارة جدا
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 :"استدامة"مبادرة  -ت-4-2
" أول برنامج من استدامة" يعد مشروع، و 2008" يف عام استدامةأطلق رللس ابوظيب للتخطيط العمراين مبادرة "

ويرمي إىل الًتويج دلفهوم العيش يف انسجام مع ثقافة ابوظيب وبيئتها  األوسطمبلئم خلصائص منطقة الشرق  نوعو
العيش احمللي حىت يتسٌت ألجيال الغد االستفادة من القرارات الواعية واحلكيمة اليت نتخذىا  أسلوببينما ػلافظ على 

 . 29اليوم
كما تشكل استدامة قوة دافعة خلطة ،  والثقافية واالجتماعية ة واالقتصاديةالبيئي زلاور:  على أربعة "استدامةوترتكز "
ستساعد ادلباين اليت طبقت حيث يف ربقيق تطوير عمراين مستدام بيئيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.  2030أبوظيب 
 :30يف استدامةبرنامج 
o ؛احلد من استهبلك وىدر ادلوارد الطبيعية 
o ؛ية على البيئةالتخفيف من اآلثار السلب 
o ؛االرتقاء جبودة احلياة 
o ؛ترشيد استهبلك الطاقة وادلياه 
o ؛تعزيز ادلكانة وادلزايا التسويقية للمباين 

 )فيبل( مستدام بٌت راقيدل أظلوذج :05رقم الشكل 
 

 

 . 8-7ص ص  معد لمالكي الفللتصميم دليل التعريف دببادرة االستدامة،  المصدر:
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للؤلؤ إحدى أىم مبادرات "استدامة"، وىو يقدم طريقة عملية ومتكاملة لتقييم وقياس عناصر شكل نظام تصنيف اوي
ادلباين اخلضراء باالىتمام الذي يوليو إلدماج  أنظمةويتميز ىذا النظام عن غَته من  االستدامة يف ادلشاريع التطويرية

 يف تصميم ادلشاريع.  عناصر من ثقافة البلد
 :(ahrainB) تجربة البحرين -4-3

 احملدود الدخل لذوي ادلشاريع اإلسكانية من العديد بتنفيذ ادلاضي القرن منتصف ومنذ البحرين دولة قامت       
 بأنفسها تلبيتو على قادرة غَت من ادلواطنُت لشرػلة ادلساكن على الطلب تلبية يف ادلشاريع ىذه بأعلية لقناعتها وذلك

 متواضعة بدايتها يف ادلشاريع تلك وكانت بيوت للعمال بناء يف شرعت يثح. وادلساعدة العون على احلصول دون
 يف كبَتًا تطورًا وتعد جيدة مساكن تعترب أهنا رغم وكذلك مساحتها ضمنها ادلبنية البيوت ورلموع عددىا ناحية من

 31.ببلدال مناطق بقية من سواعلا دون واحملرق مدينيت ادلنامة يف العمال بيوت بناء تركز حيث. حينو
 للتغلب على وذلك اجلديدة ادلدن بناء يف شرعت حيث التعمَت مراحل من جديدة مرحلة البحرين ودخلت      

 .السكاين والتزاحم السكٍت الرصيد حالة سوء يف سبثلت واليت الوقت ذلك يف السائدة اإلسكانية ادلشاكل
 توفَت الوحدات يف العمل واستمر ادلاضي القرن من الستينات منتصف يف عيسى مدينة بناء يف البدء مت حيث

 .الثمانينات منتصف إىل هبا السكنية
 يف ادلشاريع اإلسكانية من العديد تنفيذ يف اإلسكان وزارة إنشاء بعد خاصة االستقبلل مرحلة بعد الدولة واستمرت

 اخلدمة هبدف توزيع وذلك القائمة السكنية ادلناطق من قريبة إسكانية ذبمعات شكل على الببلد مناطق سلتلف
 على ادلتزايد ولتلبية الطلب والعائلية األسرية الروابط على للحفاظ وكذلك شلكنة جغرافية رقعة أكرب على اإلسكانية

 . الطلب مناطق وحسب ادلساكن
 :في البحرين المستحدثة اإلسكانية االستراتيجية -4-3-1

باتباع اإلسكان  بنك مع وبالتنسيق الدولة قامت حيث للمواطنُت السكن بتوفَت اخلاصة السياسات تطوير مت    
 يف مبُت ىو كما العمودي البناء على اخلاص القطاع بتشجيع الوزارة قامت حيث ،اسًتاتيجية البناء العمودي

 االستثمارية ادلناطق يف طابق عشرين حد إىل بالبناء السماح مت إذ .ادلناطق سلتلف يف للتعمَت التنظيمية االشًتاطات
 التعمَت عملية على ادلًتتبة اآلثار دراسة دبوجبها يتم خاصة حاالت يف االرتفاع ىذا من أكثر لبلمتداد السماح وؽلكن

بالبحرين، وتقوم  ادلناطق سلتلف يف األراضي تصنيف خرائط إصدار طريق عن االشًتاطات ىذه تنفيذ ويتم .ادلطلوبة
 توفَت لغرض ذلا تفصيلية سلططات بعمل بعدىا لتقوم خاصة راضأ استمبلكعن طريق  اسًتاتيجية البناء العمودي

وتكون عبارة عن مباين هبا رلموعة من الطوابق  البنك لصاحل ميسرة شروط ضمن يتم بيعها للمواطنُت سكنية قسائم
 ىايللؤل االنتفاع أولوية إعطاء يتم حيث. وىذا قصد اقتصاد ادلساحة وتركيز الكثافة السكانية يف مناطق مدروسة 

 توفَت من التحول ضلو أوىل خطوة ادلشروع ىذا ويعد، اجملاورة ادلناطق ألىايل وبعدىا منطقة ادلخطط بنفس القاطنُت
 .عليها احلصول تيسَت إىل اخلدمة اإلسكانية
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بانتهاج وعلى اثر االنتقادات ادلختلفة اليت تعرضت ذلا اسًتاتيجية البناء العمودي فقد قامت وزارة االسكان البحرينية 
ىيئت بطريقة عالية اجلودة زبضع للمعايَت "، وىي عبارة عن مباين ادلباين الذكيةاسًتاتيجية اخرى مسّيت باسًتاتيجية "

  بالتوازي.   -الطاقة الشمسية–الدولية يف البناء ادلستدام، وقد قامت بربطها بالطاقات التقليدية والنظيفة 
 التصميمية والبنائية ادلعايَت خبلل من ادلنفذة اإلسكانية ادلشاريع يف نائيةالب الكثافات بزيادة الوزارة قامت كما

 بالعمارات اخلاصة ادلشاريع من تنفيذ عدد مت كما. السكنية الوحدات أو السكنية العمارات يف سواء ادلستحدثة
 جيدة.دبواصفات  بناؤىا مت واليت التمليك بغرض االرتفاع متوسطة السكنية

ادلعايَت اجلديدة الستحقاق  1976لسنة  3ادلعدل للقرار رقم  2006لسنة  83ار الوزاري رقم وقد حدَّد القر 
اخلدمات السكنية للمواطنُت البحرينيُت )الوحدات السكنية، وقروض الشراء، وقروض البناء، وقروض الًتميم، وشقق 

 "األسرة األساسية"، كما يلي:التأجَت، والقسائم السكنية(، وربط كل خدمة سكنية دبستوى الدخل الشهري لو
 ربط اخلدمة السكنية يف دولة البحرين دبستوى الدخل الشهري :01جدول 

 الدخل الشهري لألسرة األساسية الخدمة السكنية
 دينار 900ال يزيد على  الوحدة السكنية  

 دينار 600ال يزيد على  شقق التأجَت
 1200 يزيد على دينارًا وال 320ال يقل عن  قرض الشراء والبناء

 دينار 1200ال يزيد على  قرض الًتميم دينار
 دينار 500ال يقل عن  القسيمة السكنية

األوربية،  الدول وبعض التعاون مجلس دول في الحكومي اإلسكان استراتيجيات ،حبثية دراسة المصدر:
 .33، ص2009

 
فئة األوىل ىي الزوج والزوجة، مع مراعاة أن تعدُّد وقد عرَّف القانون "األسرة األساسية" يف ثبلث فئات: ال      

الزوجات ال يعطي احلق يف احلصول على أكثر من خدمة سكنية. والفئة الثانية، ىي األسرة ذات العائل الواحد، سواء  
 .كان رجبًل أو امرأة. والفئة الثالثة، ىي االبن )أو االبنة( البالغ غَت ادلتزوج الساكن مع والديو أو أحدعلا

 الخاص لقطاعادور تفعيل: 
 دبواصفات ادلساكن بناء على تعمل شركات تأسيس يف البحرين يف ادلستثمرين شرع ،ادلساكن على الطلببزيادة      
 تطوير ادلساكن نوعية ربسُت يف ساىم وشلا .اجملتمع يف ادلتوسطة الشرائح استقطاب هبدف أكرب وبكميات جيدة

 بناء على ادلواطنُت من كبَتة نسبة تعملحيث  .ادلهٍت الوعي زيادة وكذلك عليها لرقابةوا بالتعمَت اخلاصة القوانُت
دور وقد أدى تفعيل  رلتمعة أو خاص مصريف سبويل أو إسكانية بقروض أو ذاتية جبهود سواء اخلاصة مساكنها

 على ذبربة االسكان البحرينية. اىل ربقيق نتائج اغلابية انعكست الشراكة بُت احلكومة والقطاع اخلاص يف رلال البناء
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 المطّبقة: اإلستراتيجيةنتائج  -4-3-2
 التنمية ربقيق إىل الرامية رؤيتهامن خبلل تنفيذ  ال التنمية االسكانية ادلستدامةيف رلرائدة يف ذبربتها تعترب البحرين  

وادماجها  ادلتجددة الطاقة ادرمص استخدام على العمل عن طريق كفاءهتا وربسُت الطاقة إمدادات وتوفَت ادلستدامة
 . يف العملية االسكانية ادلستدامة

ال  جيدة على العمومادلطبقة يف العملية االسكانية ادلستدامة يف البحرين و فقد كانت نتائج االسًتاتيجية االسكانية 
 ربقق اليت الصعد ةكاف على اإلسكانية بادلشاريع الطاقة توفَت سبل و ادلستدامة البشرية التنمية ربقيق سيما يف

وقد استطاعت البحرين  الًتاثية. القيم على احلفاظ خبلل من الثقافية وأخَتاً  االستدامة البيئية واالجتماعية واالقتصادية
 مدن تصميموترقية استخداماهتا باإلضافة اىل  الطاقة توفَت يف تسهم عالية بنائية كفاءة ذات سكنية وحدات بناء

 .السكنية للوحدات ادلستدام البيئي بالتصميم تميزت لةمتكام مستدامة إسكانية
 البحرين حققت فقد ادلوارد وغياب االراضي اليت تعّد ادلشكل االول امام العملية االسكانية، زلدودية من و بالرغم
 :التالية اإلصلازات

 لقرى؛وا ادلدن قرب السكنية والتجمعات ادلستدامة اجلديدة ادلدن يف السكنية البيوت بناء  -
 األمَتية؛ اذلبات أو السكنية القسائم نظام طريق عن سواء السكنية األراضي توفَت -
 ؛وادخال الطاقات ادلتجددة والًتميم والبناء الشراء ألغراض ادليسرة اإلسكانية القروض تقدًن -
 ؛الدخل دلستوى تبًعا للتخفيض قابلة برسوم لئلغلار السكنية الشقق خدمة تقدًن -
 االنتظار؛ قوائم على ىم شلن للمواطنُت البيع بغرض السكنية لشققا بناء -
 تشييد ادلباين الذكية و انشاء ادلدن ادلستدامة؛ -

 ة:ــــخاتم
 بديلووة وادلتجووددة يف ظوول التهديووداتال اتلطاقووتتوجووو اليوووم اغلووب الوودول العربيووة واالسووبلمية ضلووو اغلوواد مصووادر ل       

نظوم اكثور  خلوقباإلضوافة اىل ، ل امكانيوة نفواد ونضووب ادلووارد الطاقويوة التقليديوة ادلتاحوةادلتزايودة حوو البيئية  والضغوط 
ىوذا مون النووع غوَت ادلتجودد واليت من شاهنا خفض االعتمواد علوى  للعملية االسكانية والتهيئة احلضرية والعمرانيةفاعلية 

، فقود جهوة اخورىمون و مون حيوث اسوتهبلك الطاقوة.  كفواءةانشواء ادلبواين االكثور  تفعيول ، اىل جانوب من ادلوارد الطاقوية
يوق معووايَت البنوواء الصوديقة للبيئووة، وقود خلصووت الورقووة يف شوىت أضلوواء العوامل بالتوجووو وبشووكل اكورب ضلووو تطب لوودولبودأت ا

 تتمثل يف: البحثية اىل رلموعة من االستنتاجات والتوصيات
   ات:ـاجـاالستنت - أ

 ذكر االستنتاجات اليت خلص اليها الباحثُت:ؽلكن  يةمّت تناولو يف الورقة البحثمن خبلل ما   
األبعاد)اجتماعيووة، بيئيووة، اقتصووادية( ولكووي تتحقووق ىووذه ادلفووردة يف أي  عووددةالتنميووة اإلسووكانية مفووردة واسووعة ومت -

  ؛مشروع سكٍت البد من تكامل ىذه األبعاد
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ادلختلفة كاحًتام ادلوقع واحمليط والسياق لكي تنجح أي تنمية إسكانية البد ذلا من التأكيد على اجلوانب احلضرية  -
 ؛مع التأكيد على التدرج الفضائي وتأمُت االرتباطات وسهولة الوصول ،والشخصية

تعتورب القويم التخطيطيووة مهموة جوداً يف أي تنميووة إسوكانية غايتهووا األساسوية تقلويص اسووتهبلك ادلصوادر وضبايووة رأس  -
فضوبًل عون رفوع  ،لتأكيد على حركوة ادلشواة وربوط ادلشوروع موع النقول العوامادلال البيئي مع رفع قيمة البيئة احلضرية وا

 ؛إذ أن الكثافات ادلرتفعة ترفع من استغبلل األرض وتقلص ادلسافات ،الكثافات
لتحسُت االستمرار البيئي غلب أن يتوازن ادلبٌت وػلقق ثبلث مبادئ أساسية: التصميم ادلستمر، اقتصاد ادلوارد  -

 ؛م )التصميم، البناء، التشغيل والصيانة، إعادة التصنيع وإعادة استخدام ادلوارد ادلعمارية (ودورة حياة التصمي
 إنسانية شبكات رلموعة أصبح ادلكان بل أو الطبيعة تفرضو الذي التوزيع ذلك على يقتصر يعد مل العمراين البناء -

 وعليو اجتماعي، نسيج مكونة ادلستدامة اإلنسانية للتنمية السيكولوجية لآلليات تبًعا وتًتابط تنمو اجتماعية
 طريق يف يعمل متجددة طاقة أصل باعتباره اإلنسان سلوك انضباط إيل يؤدي اجتماعي مال رأس اعتبارىا ؽلكن
 ؛مستدامة تنمية

 من واحدة تشكل ادلتجددة  فإن الطاقة واستدامتها، العمرانية البيئة ونقاء بصحة العادلي  االىتمام تنامي إطار يف -
 العمرانية،  البيئة على زلافظة من بو تتميز التنمية اإلسكانية ادلستدامة، دلا مفاىيم لتأصيل اذلامة  اجملاالت
    ؛التقليدية الطاقات االقتصادية يف الوفورات إىل باإلضافة

 ات:ـــالتوصي - ب
 ادلرتفعة يف مشاركتو ونسبة ،ميةيف الدول العربية واالسبل األبنية بقطاع الطاقة استهبلك يف ادلضطردة الزيادة ضوء يف

 يف الطاقة استهبلك ترشيد رلال يف سياسات ادلتبعةوال االسًتاتيجيات قصور إىل باإلضافة األولية، الطاقة استهبلك
 :دبا يلي ي الباحثانيوص ذلك سبيل ويف، اجملال ىذا يف  إجراءات جادة ازباذ يتطلب األمر فإن احليوي، القطاع ىذا
 معدالت تبُت اليت االمسية باللوحات للطاقة ادلستهلكة وادلعدات التجهيزات لتزويد البلزمة عاتالتشري إصدار -

 ادلختلفة؛ ادلعدات بُت االختيار على ادلستهلك وتساعد هبا، الطاقة استهبلك
 ادلنشآت إقامة من االقتصاد على كلفة اقل انو حيث الطاقة، استخدام ترشيد رلال يف االستثمار تشجيع -

 الطاقة؛ دلعدات ادلطلوبة القدرات يف وفر   من عليو يًتتب دلا نظًرا ديدة،اجل
 خبلل االستَتاد عن طريق بتوفَتىا السماح مع ادلباين، يف الطاقة ترشيد ونظم دلعدات زللية صناعات إنشاء -

 ؛مطابقتها للمواصفات صحة من والتأكد احمللية، الصناعة وظلو إنشاء مراحل
 قطاع يف استهبلك الطاقة ترشيد دبجال ادلرتبطة بالتقنيات وتعريفهم والفنيُت، هندسُتادل تأىيل مستوى رفع -

 ادلناسبة؛ التدريبية الدورات إجراء خبلل من األبنية،
 من الطاقة، ترشيد استهبلك وسبل وسائل إىل إلرشادىم وذلك ادلستهلكُت، صبيع إىل موجهة توعية برامج تطوير -

 زلدد زمٍت برنامج وفق ةادلختلف اإلعبلم وسائل خبلل
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 دور الجامعة في بناء ثقافة ريادة األعمال
 

  

 رشيدة خالديأ/  

 

 

 

 
 الملخص:
تقوم الريادة بدور مهم يف القتصاديات العاؼبية كوهنا تعترب يف الوقت اغبايل من أبرز ؿبركات عجلة التنمية    
لعمل وزيادة العوائد اؼبالية من خبلل توفَت فرص ا ، وذلك بإنشاء منظمات رائدة تساىم يف التطور احمللياالقتصادية
أن ريادة األعمال عبارة عن العملية اليت تساعد على خلق أنشطة إقتصادية جديدة من خبلل  ، حيثواالقتصادية

العمليات اليت تقوم هبا من حبث وتطوير وإنتاج وتوزيع للمنتجات أو اػبدمات، ذلك للمسانبة يف التنمية االقتصادية 
اجملال التقٍت تؤدي إىل ربسُت التنمية االقتصادية، يف حُت أن مسؤولية اعبامعة يف التنمية بإنشاء شركات ناشئة يف 

وخدمة اجملتمع تشجع روح الريادة واإلبتكار والتطوير والتعريف دبصادر وجهات التمويل للمشروعات الصغَتة وعرض 
 النماذج الناجحة من رواد األعمال.

Summary: 
           The leadership played an important role in the global economies being 

considered at the moment of the leading engines wheel of economic development, 

with the establishment of organizations leading contribute to the development of 

the local through the provision of jobs and increase financial returns and economic 

development, where entrepreneurship is a process that helps to create economic 

activities new through operations carried out by the research and development, 

production and distribution of products or services, so as to contribute to the 

economic development creates start-ups in the technical field lead to improved 

economic development, while the responsibility of the university in the 

development and community service encourages entrepreneurship and innovation, 

development and definition sources and destinations funding for small projects and 

display models of successful entrepreneurs. 
 

 
 
 
 

                                                 

  rachida_khaldi@yahoo.fr  ، جامعة عمار ثليجي األغواط ،أستاذة مساعدة ،رشيدة خالدي     

mailto:rachida_khaldi@yahoo.fr
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 :تمهيد

ساسية يف قيادة اجملتمع وتوجيهو تعد اعبامعة ومؤسساهتا العلمية والًتبوية والبحثية التابعة ؽبا من العناصر األ 
رعة يف العامل لكي يواكب ىذا اجملتمع تلك التوجيو الصحيح والفاعل كبو التطور والرقي واللحاق بعجلة التغيَت اؼبتسا

فرازاهتا يف جوانب اغبياة اؼبختلفة ويستثمرىا يف عملية البناء والتنمية االجتماعية التطورات ويتعامل معها ويستجيب إل
 الشاملة يف ـبتلف اؼبيادين.

، ورات اغباصلة فيهاصبح الدور الذي تقوم بو اعبامعة ينمو ويتعاظم مع تعقد حركة اغبياة والتطأوبذلك 
مبا إللطالب كونو عضو فاعل يف اجملتمع و   واصبح ىذا الدور اليقتصر على تقدًن اؼبعارف واؼبعلومات العلمية فقط

ن مل تكن مسؤولة إصبحت اعبامعة مسانبة فيها بدرجة كبَتة ومؤثرة أتعدى ىذا الدور وتوسع ليشمل جوانب كثَتة 
 .عليها بصورة مباشرة

بواهبا لتشارك أسوارىا وتفتح أن زبرج من أكاديبية مهنية اجتماعية ثقافية البد ؽبا أؤسسة علمية ن اعبامعة مإ
ن أن يكون ؽبا الدور الريادي يف ذلك و أاجملتمع يف صبيع النشاطات والفعاليات اليت ربدث فيو بصورة فاعلة ومؤثرة و 

سوار عالية تصبح داخلها برجا عاليا أنفسها خلف  التبقى حبيسة القاعات الدراسية واؼبختربات والورش وتنغلق على
ىل داخلها واالستفادة من خدماهتا واستشاراهتا وتطبيقها يف حقول العمل واالنتاج إليس بامكان اجملتمع النفاذ 

 اؼبختلفة لتعطي دفعات سريعة وواسعة غبركة البناء الثقايف واالجتماعي والعلمي يف ؿبيطها وواقعها .
ستقبال الطالب وتزويده باؼبعارف إعبامعة يف ضوء الفلسفة الًتبوية القديبة مقتصرا على لقد كان دور ا

واؼبعلومات اليت تنمي اعبانب اؼبعريف لديو فقط وتكون عبارة عن عملية حشو منظمة وـبطط ؽبا للمعلومات يف ذىن 
على الرغم من ، ؟ن يشتغلأن لو يبك نمثل حياة الطالب بعد التخرج أي  خرىالطالب دون االىتمام باعبوانب األ

نبيتها الكبَتة ػبلق وبناء الشخصية اؼبتكاملة لو ليكون عنصرا اجتماعيا فاعبل ومؤثرا يف ؿبيطو والوسط الذي يعيش أ
طراف عمال لدا الطلبة وـبتلف األ، فإن ؽبا دور فعال يف بناء ثقافة ريادة األليوإتايل يف ؾبتمعو الذي ينتمي فيو وبال

 قة باعبامعة.ذات العبل
ىتمت اؼبؤسسات إاؼبيبلدية أصبح العصر ىو عصر رواد األعمال، حيث  منذ بداية التسعينات حيث أنو

وقد انتشرت أحباث ودراسات  ،التعليمية واؼبنظمات اغبكومية وشركات األعمال واجملتمع ككل بريادة األعمال
، حيث أن الرواد ىم العنصر األول علي كافة اؼبستويات مستفيضة يف ىذا اجملال وكلها تؤكد أنبيتها لبلقتصاد الوطٍت

وأن أكثر االقتصاديات قباحًا ىي تلك اليت سوف تسهم اؼبسانبة  ،الفردية واؼبؤسسية أو حىت اإلقليمية منها والوطنية
 األبرز يف النمو االقتصادي عن طريق نشر اؼبعرفة اليت ستبقي حبيسة لوال إنتشارىا ذباريًا.

mailto:drmowaffaqalhisnawi@%D8%AA%D8%B9%D8%AF
mailto:drmowaffaqalhisnawi@%D8%AA%D8%B9%D8%AF
mailto:drmowaffaqalhisnawi@%D8%AA%D8%B9%D8%AF
mailto:drmowaffaqalhisnawi@%D8%AA%D8%B9%D8%AF
mailto:drmowaffaqalhisnawi@%D8%AA%D8%B9%D8%AF


 الديرشيدة خأ/                                                                                                                دور الجامعة في بناء ثقافة ريادة األعمال

 3102جانفي  10العدد                                                   جامعة المدية    -مخبر التنمية المحلية المستدامة -التنميةمجلة االقتصاد و 

 
66 

بناء ىذه ، ودور اعبامعات يف االعمالمواضيع رئيسة عن ريادة  الورقة البحثية ستناقشذه ىن أونوضح 
على أنبية تنمية اإلرادة لدى الشباب الريادي والتعامل مع اؼبشروعات اؼبتعثرة دبنهج مدروس يبكن أن  ونشدد، الثقافة

ريادة األعمال يف التنمية االقتصادية ما يتطلب  أن اؼبرحلة اؼبقبلة تستلزم تعزيز دور حيثوبول الفشل إىل قباح باىر، 
وجود قاعدة بيانات دقيقة ومفصلة يكون من شأهنا سبكُت صناع القرار من الوصول إىل فهم أعمق للعبلقة بُت واقع 

أن تواكب اعبامعات العصرية  ومن جانب آخر هبب على اعبامعة ة، الوليدة والتنمية االقتصاديتسجيل اؼبؤسسات 
طط يعد دورىا يقتصر على التعليم والًتبية بل ىي اليت تلعب دورًا يف بناء الناتج احمللي الوطٍت وتضع اػب اليت مل

صانعي القرار واألكاديبيُت على أن الشركات الوليدة واؼبشروعات الريادية  ويؤكد ىنا ة،اؼبستدامة لبناء ؾبتمع اؼبعرف
 الناشئة تدعم بشكل كبَت التنمية اإلقتصادية. 

 خبلل ما تقم يبكن لنا أن نرح اإلشكالية التايل: من
 عمال لدا طالبها؟ن تساهم في بنا ثقافة ريادة األأكيف يمكن للجامعة  -

 :ولئلجابة عن ىذا التساؤل األساسي فقد مت تبٍت خطة العمل التالية
 مفاىيم حول ريادة االعمال؛ المحور األول: -
 مفاىيم حول اعبامعة؛ المحور الثاني: -
 أثر اعبامعة على بناء ثقافة ريادة االعمال. الثالث: المحور -

 

 مفاهيم حول ريادة األعمالالمحور األول: 
ستخدم إوأول من  ،وتعٍت الشخص الذي يُباشر أو يشرع يف إنشاء عمل ذباري أصل الكلمة فرنسية

العامل االقتصادي  اؼبصطلح ىو رجل األعمال الفرنسي الشهَت جُت بابيستيو، ويرجع تعريف رائد األعمال إيل
ىو ذلك الشخص الذي لدية اإلرادة والقدرة لتحويل فكرة جيدة أو اخًتاع ''إذ عرف شومبيًت الريادي بأنو:  ،شومبيًت

يف األسواق والصناعات اؼبختلفة تنشئ "التدمير الخالق" وبالتايل فوجود قوي الريادة  ''،جديد إيل ابتكار ناجح
 منتجات ومبازج عمل جديدة.

 : مفهوم رياة األعمالأوال
تعترب الريادة من اغبقول اؽبامة والواعدة يف اقتصاديات الدول الصناعية اؼبتقدمة والدول النامية على حد 
سواء، إذ تعترب مسانبة اؼبشاريع الريادية مسانبة فاعلة يف التنمية االقتصادية الشاملة يف صبيع البلدان، وإن مفهوم '' 

وم بالغ األنبية لؤلعمال الصغَتة واالقتصاد اؼبعاصر، ولقد تغَتت الًتصبة العربية ؼبصطلح الريادة '' ىو اليوم مفه
ENTREPRENEUR  ثبلث مرات خبلل العقود األخَتة، فقد كانت منظم مث مقاول مث ربولت يف التسعينات إىل
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وأول من استخدم  أصل الكلمة فرنسية وتعٍت الشخص الذي يُباشر أو يشرع يف إنشاء عمل ذباري. ، 1ريادة
اؼبصطلح ىو رجل األعمال الفرنسي الشهَت جُت بابيستيو، ويرجع تعريف رائد األعمال إيل العامل االقتصادي 

ىو ذلك الشخص الذي لدية اإلرادة والقدرة لتحويل فكرة جيدة أو اخًتاع ''شومبيًت. إذ عرف شومبيًت الريادي بأنو: 
قوي الريادة " التدمَت اػببلق" يف األسواق والصناعات اؼبختلفة تنشئ  جديد إيل ابتكار ناجح. وبالتايل فوجود

2''منتجات ومبازج عمل جديدة
. 

رتبط منذ منتصف القرن الثامن عسر دبفهوم الريادي، والذي ترجع إن مصطلح الريادة أنو يبكن القول أكما 
، ذلك الفرد الذي يتوىل مشروع  ENTREPRENEURجذوره إىل االقتصاد الفرنسي، إذ يقصد بالكلمة الفرنسية 

يبثل الريادي ذلك الفرد الذي ينظم ويدير ويتحمل ـباطر األعمال أو   Websterما يف قاموس أ، 3و نشاط مهمأ
 .4اؼبشروع

و قيمة عن طريق تكريس ذإىل الريادة بكوهنا عملية تكوين شيئ ما ـبتلف  Robert Hisrichفيما أشار 
اض ـباطر مالية وسيكولوجية واجتماعية مصاحبة، وجٍت العوائد اؼبالية الناجحة، إضافة الوقت واعبهد الضروري، بافًت 

 .5إىل الفردي. وبعبارة أخرى أهنا: ''عملية خلق القيمة عن طريق استثمار الفرصة من خبلل مواد متفردة''
ل: نظام الرقابة عرب عن القدرة على دراسة البيئة من خبلل ؾبموعة من العوامل، مث Miller 3891كما أن 

اؼبالية، ونظام ديناميكية األعمال، التنافرية اليت تلعب الدور األساس يف ربليل الفروق بُت اؼبنظمات التقليدية وتلك 
هنا: '' العملية اليت ينشأ أريادة اؼبنظمة ب Sharma and Chrisman اليت ندعوىا بالريادية، ولذلك عرف كل من

ألفراد اؼبتواجدين ضمن منظمة قائمة، منظمة أخرى جديدة أو إعادة ذبديد أو ابتكار دبوجبها الفرد أو ؾبموعة من ا
 .6داخل اؼبنظمة القائمة ''

 

 علم ريادة األعمالثانيا: 
ويف اؼبقابل  ،ببل شك أن ريادة األعمال علم، بل ىو العلم الذي ردبا وبل ؿبل إدارة األعمال يف اؼبستقبل

ذ ذبمع بُت صفات رائد األعمال اؼبهمة يف النجاح وبُت العلوم اؼبعارف اؼبعينة على فإن ريادة األعمال فن أيًضا؛ إ
 زباذ السبل والطرق السليمة لسلوك طريق النجاح.إ

علم ريادة األعمال ىو علم حديث مل ينشأ بوصفو العلمي إال يف الستينيات، وىو كبعض العلوم اغبديثة  
وبصفة عامة يرى بعض علماء ريادة األعمال أنو مرتكز  ،اسية األخرىكالتسويق واؽبندسة يرتكز على العلوم األس

فهو خليط من ىذه العلوم، ويرتبط هبذه العلوم من حيث الرائد،  ،على علم االجتماع وعلم الرياضيات واالقتصاد
 والفرصة، واؼبوارد. ترون دوًرا ـبتلًفا للجامعات العصرية حيال ريادة األعمال..
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اليت جذبت اىتمام الكثَت من الباحثُت واؼبمارسُت خبلل السنوات العشر األخَتة  '' اديةالثروة الري'' أن 
وستكون عملية ربويل األفكار اؼببتكرة  ،استطاعت أن تغزو صبيع جوانب الفكر والتخطيط اإلداري يف الوقت الراىن

 الذي سيواجو البلدان اؼبتقدمة. إىل مشروعات ريادية ومؤسسات أعمال قابلة للنمو واالزدىار ىي التحدي األكرب
ريادة األعمال اؼبؤسسية ىي إعادة ميبلد اؼبنظمات القائمة من خبلل ذبديد أفكارىا الرئيسة. ريادة األعمال 

ختيار ذايت هبعلهم يربزون من خبلل األفكار اليت وبملوهنا إليست منصًبا يبنح لؤلفراد العاملُت داخل النظام، بل ىو 
رواد األعمال اؼبؤسسون ليسوا ـبًتعُت وال  ،ملون ربقيقها وتطبيقها وبلورهتا دبعرفتهم وقدراهتم اػباصةواألحبلم اليت يأ

يبنون فرق العمل، ويتمتعون بااللتزام  ،مكتشفُت، لكنهم أفراد يستطيعون ربويل أفكارىم إىل مشروعات حقيقية
ىم بعد ذلك كلو ليسوا عباقرة، بل ال تتجاوز حدود و  ،وبالدوافع القوية كي يروا أفكارىم قد ربولت إىل دافع ملموس

وىم يبدؤون مغامراهتم اؼبؤسسية الداخلية بفكرة مث سرعان ما تتحول إىل رؤية ىي  ،الذكاء لديهم ذكاء متوسط الناس
أول من نادى بريادة األعمال اؼبؤسسية  Pinchot فهم اغباؼبون اؼبنجزون، كما وصفهم بنشوت ،أشبو بأحبلم اليقظة

 .7لةح؛ وذلك إلعادة إحياء اؼبؤسسات الكربى اؼبًت 1985يف عام 
 

 العوامل الداعمة لظهور ريادة األعمالثالثا: 
، من بُت بدأ التوجو كبو الريادة يف بداية ىذا القرن وقد سبيزت بتفاوت إنشاء اؼبشروعات الصغَتة بُت الدول

 :8عمال قبددت إىل ظهور ريادة األأأىم العوامل اليت 
 (؛ بيل جيتس مثال لذلك ) ،ة اجملتمع لرواد األعمال كأبطالنظر  .0
 ؛، يف أمريكا أكثر من ألف وطبسمائة جامعة تدرس ريادة األعمالهتمام الجامعات بتدريس ريادة األعمالإ .2
 ؛العوامل االقتصادية والديبغرافية .3
 ؛'' قنية يف متناول اؼبشروعات الصغَتأصبحت الت ''التطور التكنولوجي  .4
 ؛اؼبستقلة اغبياة .5
 ''. نًتنت وفر فرص كبَتة لريادة األعمال، التحول كبو االقتصاد اػبدمياأل '' التجارة اإللكًتونية  .6

ن اؼبشاريع الصغَتة واؼبتوسطة ىي رأس الرمح أىذا وقد أولت الدول ريادة األعمال اىتمامًا كبَتًا إيبانًا ب
ة واؼبتوسطة واؼبتناىية الصغر إيل فتح آفاق جديدة للعمل للصناعة يف اؼبستقبل، فقامت بتوجيو اؼبشروعات الصغَت 

ن أعلمًا ب ،خارج اغبكومة ؼبواجهة البطالة، وإلدماج القطاع غَت اؼبنظم يف عملية التنمية االقتصادية لرفع اإلنتاج
 .% من فرص العمل حاليا75اؼبشاريع الصغَتة واؼبتوسطة توفر 
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 رابعا: مميزات ريادة االعمال
و، ؼبنطقتو ولبلده  اتلنفسها ولكن غبيأو  مال ناجح يضيف بعض اؼبميزات ليس فقط لنفسوكل رائد أع

 :9فاؼبميزات الناذبة عن نشاطات رواد األعمال كالتايل ،ككل
 ؛عمال الوضع اؼبايل اغبايل لورائد األوبسن  -
 ؛التوظيف الذايت، يوفر اؼبزيد من فرص العمل اليت ترضي وتناسب القوى العاملة -
 ؛األخرىن يف وظائف غالبا ما تكون أفضل ؽبمتوظيف  -
تطوير اؼبزيد من الصناعات، خاصة يف اؼبناطق الريفية واؼبناطق اليت مل تستفد بالتطورات األقتصادية على سبيل  -

 ؛اؼبثال تأثَت العوؼبة
 ؛التشجيع على تصنيع اؼبواد احمللية يف صورة منتجات هنائية سواء الستهبلك احمللي أو للتصدير -
 ؛ادة الدخل وزيادة النمو االقتصاديزي -
 ؛اؼبنافسة الشريفة تشجع على خلق منتجات جبودة أعلى -
 ؛اؼبزيد من اػبدمات واؼبنتجات -
 ؛خلق أسواق جديدة -
 ؛التشجيع على استخدام التكنولوجيا اغبديثة على مستوى الصناعات الصغَتة لزيادة اإلنتاجية -
 ؛ير اؼباكينات واؼبعدات اغبديثة للسوق احملليتشجيع على اؼبزيد من األحباث والدراسات وتطو  -
تطوير مفاىيم صفات ومواقف لريادة األعمال بُت رواد األعمال اعبدد لتحقيق اؼبزيد من التغَتت اؼبلحوظة يف  -

 ؛تطوير اؼبناطق الريفية
 ؛ستقبلل من األعتماد على وظائف األخرىنالتحرر واإل -
 ؛القدرة على ربقيق إقبازات عظيمة -
 ؛اع االقتصادر الغَت رظبيتقليل قط -
 تقليل ىجرة اؼبواىب بتوفَت مناخ ؿبلي جديد لريادة األعمال. -
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 خامسا: دور ريادة األعمال
 :10تلعب ريادة األعمال دور مهم يف اغبياة االقتصادية واالجتماعية يبكن أن نلخصها يف النقاط التالية

سوق ىو ؾبموعة من األفراد الذين لديهم الرغبة والقدرة إنشاء أسواق جديدة، وفقا للمفهوم اغبديث للتسويق, ال .1
إلشباع احتياجاهتم. وىذا ما يسمى اقتصاديا بالطلب الفعال، فرواد األعمال ىم أناس مبدعون ومنشئون للموارد 
والفرص فهم ىبلقون عمبلء وبائعُت وىذا ما هبعلهم ـبتلفي عن رجال األعمال التقليدين الذين )أي رجال 

 ؛يؤدون الوظائف اإلدارية التقليدية مثل التخطيط والتنظيم وربديد اؼبهام األعمال(
فرواد األعمال ال يرضون أبدا باؼبصادر التلقيدية أو اؼبتاحة للمواد. لذلك  ،اكتشاف مصادر جديدة للمواد .2

ل األعمال, ولطبيعتهم األبتكارية, فأهنم يعملون على اكتشاف مصادر جديدة للمواد ليحسنوا شركاهتم. يف ؾبا
 ؛فهم يستطيعون تطوير مصادر جديدة للمواد تتمت دبيزة تناقصية من حيث النقل والتكلفة واعبودة

وبركون اؼبوارد الرأس مالية. فرواد األعمال ىم اؼبنظمون واحملددون ؼبعظم عناصر األنتاج، مثل األرض والعمال  .3
دمات جديدة. اؼبوارد الرأس مالية, من وجهة نظر ورأس اؼبال. فهم يبزجون عناصر اإلنتاج ىذه ػبلق بضائع وخ

ليمان، تعٍت اؼبال. ومع ذلك فأن اؼبوارد اؼبالية، يف علم األقتصاد، سبثل اؼباكينات واؼبباين واؼبوار اؼبادية األخرى 
 اؼبستخدمة يف اإلنتاج. فرواد األعمال لديهم األبتكار والثقة يف النفس اليت سبكنهم من ذبميع وربريك رؤوس

 ؛األموال إلنشاء أعمال جديدة أو توسيع أعمال قائمة
  ؛تقدًن تكنولوجيا جديدة، صناعات جديدة ومنتجات جديدة .4
 خلق فرص عمل جديدة, حيث أن أكرب موفر لفرص العمل ىو القطاع اػباص. .5

 مفاهيم حول الجامعةالمحور الثاني: 
نسان بصورة كلية ومتكاملة يثة ىو االىتمام باإلنظمة الًتبوية اغبدمور االساسية اليت تؤكد عليها األمن األ

لذلك نراىا تأخذ بنظر االعتبار تنمية شخصيتو يف صبيع اعبوانب وتربيتو بصورة متكاملة ومتوازية ومستمرة معرفيا 
 .نسانا صاغبا وعضوا نافعا يف اجملتمع الذي يعيش فيوإخبلقيا دبا هبعل منو أجتماعيا و إومهاريا ونفسيا و 
صائص خنبها واليت ؽبا فبيزات و أجتماعية و برز اؼبؤسسات اإلأامعات واؼبعاىد واؼبراكز التابعة ؽبا من وتعد اعب

نشأت من قبل اجملتمع أفراد اجملتمع، واليت أعداد إخرى اؼبسؤولة عن ذبعلها تتميز عن غَتىا من اؼبؤسسات الًتبوية األ
رث حضاري وثقايف وعلمي ذبعلهم وبًتمون إذا اجملتمع من بناءه يف ضوء مايبتلكو ىألتقوم بأعداد وتربية وتعليم 

فرازات التطور العلمي والتكنولوجي يف العامل إىل إفلسفة اجملتمع وعاداتو ومبادئو وينسجمون معها ويستجيبون 
 . خرى ويستفيدون منها يف ضوء حاجة اجملتمع وتطلعاتوويتفاعلون مع حضارات الشعوب األ
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 أوال: تعريف الجامعة
ليم مة جامعة ىي كلمة مشتقة عربيًا من كلمة االجتماع أي االجتماع حول ىدف أال وىو ىدف التعكل

ال يوجد تعرف موحد عاؼبي ؼبفهوم اعبامعة، ذلك أن كل ؾبتمع ينشئ جامعتو ووبدد  ل أنوواؼبعرفة أي يبكننا القو 
جتماعية معينة، ويبن لنا أن إقتصادية، إة، سبليو عليو مشاكلو وطموحو، تبعا لتوجيهات سياسيما أىدافها بناءا على 

 بيا على مفهوم اعبامعة كالتايل:سنعرض بعض التعاريف اليت تعرب ن
 ،ػبرهبيها إجازات أكاديبية واألحباث، وسبنح شهادات أو م العايلللتعلي مؤسسة هنا: ''أعلى اعبامعة تعرف 
وكلمة جامعة مشتقة  ،( من اؼبستوى الثالث والرابع )كاستكمال للدراسة اؼبدرسة االبتدائية والثانويةوىي توفر دراسة 

 .11م''مة جامع، ففيها هبتمع الناس للعلمن كلمة اعبمع واالجتماع، كما كل
: '' عبارة عن صباعة من الناس يبذلون جهدا مشًتكا يف البحث عن 12اأهنكما أن رابح تركي عرفها على 

قيقة، والسعي الكتساب اغبياة الفاضلة لؤلفراد واجملتمعات''، فنبلح  أن ىذا التعريف ربط اعبامعة باعبماعة، اغب
 ومنطلق من اؽبدف الذي تسعى إىل ربقيقو أال وىو البحث عن اغبقيقة والسعي للحياة الفاضلة.

ى توفَت تعليم متقدم مؤسسة تقوم بصفة رئيسية عل: '' 13كما أن سعيد التل عرف اعبامعة على أهنا
ألشخاص على درجة من النضج، يتصفون بالقدرة العقلية واالستعداد النفسي على متابعة دراسات متخصصة يف 

 اجملال، أو أكثر من ؾباالت اؼبعرفة''.
 : '' منظومة ديناميكية، ربقق التوازن والتكامل مع اجملتمع للتنمية''.14ويرى فريد النجار اعبامعة على أهنا

'' خبلل التعاريف السابقة يبكن لنا أن نعطي التعريف التايل كتعريف إجرائي للجامعة على أهنا: من 
الجامعة تعبر عن منظمة تعليمية تمثل أعلى مراحل التعليم بعد التعليم اإلبتدائي والمتوسط والثانوي، تعمل 

لها ان توفر مختلف قطاعات على تحقيق وضائفها الرئيسية كالتعليم والتكوين والبحث العلمي كما يجب 
 الحياة برأس المال البشري المكون''.

 ثانيا: أهداف الجامعة
 :15عادة ما تنطلق اعبامعة لتحقيق بعض األىداف أنبها

 دتنمية اإلطارات القيادية يف شىت اجملاالت، إذ أن من اؼبفًتض أن التعليم اعبامعي من شأنو إكساب األفرا .1
مكانات والقدرات الفكرية والعقلية اليت تؤىلهم لقيادة حركة التنوير والفكر والثقافة اؼبهارات وأن ينمي لديهم اإل

 والتجديد يف اجملتمع؛

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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إعداد اؼبتخصصُت ذوي اؼبستوى الرفيع يف اؼبهن اؼبختلفة سواء كانوا يف القطاع اإلنتاجي أو اػبدمات، األمر  .2
 ق التقدم؛الذي من شأنو ربريك طاقات اجملتمع ودفعها دبا يكفل ربقي

زيادة ؾبال البحث العلمي والقيام يبختلف أنواع البحوث ويف شىت القطاعات، هبدف الوفاء حباجات اجملتمع  .3
 ومتطلباتو، وكذا حل ما يعًتضو من مشكبلت حبل مبنيا على أسس علمية سليمة؛

و، األمر الذي هبعلو السعي لتحقيق التطبيع االجتماعي والثقايف للفرد دبا يؤدي إىل تكامل شخصية ومبو وعي .4
 هام إجابيا يف البناء اغبضاري.قادرا على التوافق مع ذاتو، ومع ما وبيط بو، ويبكن من اإلس

من خبلل ما سبق يتبُت أن اؽبدف الرئيسي الذي ترمي اعبامعة إىل ربقيقو من وراء أىدافها الثانوية ىو خدمة 
بلل تعليم وتكوين األفراد وجعل منهم إطارات متخصصُت يف شىت اؼبيادين، وتزويد األمة بطاقات ىذا من خاجملتمع، 

 زدىار.بشرية مؤىلة وقادرة على القيام ببحوث علمية غبل ـبتلف مشكبلت اجملتمع وبالتايل دفعو للتقد واإل
 ثالثا: وظائف الجامعة

ال زبرج عن الوظائف الثبلث  Henri janneإن وضائف اعبامعة اغبديثة كما رآىا الباحث ىنري جان 
 اليت اعتاد الباحثون اإلشارة إليها وىي:

 نقل اؼبعرفة ونشر الوعي الثقايف؛ -
 إعداد اؼبهنيُت واالختصاصُت؛ -
 البحث العلمي وتدريب الباحثُت. -

 أن ىناك ثبلثة أمور تطلب من اعبامعة وىي: Jaspersكما يضيف الباحث جاسربس 
 ؛التدريب على اؼبهنة -
 البحث العلمي؛ -
 وظائف ثقافية وعلمية. -

ألن اعبامعة ىي اؼبدرسة اؼبهنية ومعهد البحث واؼبركز الثقايف يف آن واحد، ومن وباول دفعها ألن تصبح ثبلثة مراكز 
أحدنبا للتدريب اؼبهٍت وآخر للتعليم والثالث للبحث، يكون قد جرىا إىل االنتحار ألن حياهتا تقوم على تفاعل 

 .16لثبلث وتكاملهاالوظائف ا
فاعبامعة ال تعتمد يف تدريب اؼبهنيُت على تلقينهم ؾبموعة اؼبعارف اؼبتحصلة يف ميادين التخصص وحسب، 
بل تفًتض فيها أن اإلعداد يتطلب غلى جانب اؼبعرفة '' توليد القدرة على طرح السؤال، واختيار الفروض، 
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 ذلك أهنا البد أن هتتم بإنتاج العقلية الباحثة، ومن ىنا تأيت والدراسات العلمية اؼبنظمة وابتكار اغبلول''، فمعٌت
 الضرورة ألن يزدىر البحث العلمي يف اعبامعة، فيكون التعليم فيها متخذا أسلوب البحث العلمي.

كما يتصل بوظيفة البحث العلمي وظيفة إعداد الباحثُت، فاعبامعة الناجحة يف هتيئة جو البحث العلمي 
اعة من الشباب اػبرهبُت الذين تتوفر فيهم القدرة واالستعدادات والسمات اؼبزاجية صبيف ىذا اعبو  يبكنها أن تدرب

اليت سبكنهم من متابعة البحث، وهتيئ ؽبم طريق النجاح فيو، وبذلك توفر لنفسها من يستطيع أن يغذيها بالباحثُت 
 .17واؼبدرسُت وباالنتاج العلمي

 على أن للجامعة ثبلثة وظائف رئيسية ىي:نستنتج أن معظم الباحثُت متفقُت 
 نشر العلم واؼبعرفة يف اجملتمع، وىذا بتوعية وتثقيف األفراد؛ .1
 إعداد اؼبهنيُت اؼبتخصصُت، وىذا بتعليمهم ـبتلف اؼبهن واالختصاصات؛ .2
 تشجيع البحث العلمي والباحثُت. .3

 رابعا: طرق التدريس في الجامعة
يقوم عدد من الطلبة بدراستهم اػباصة يف  ،يف معظم اؼبناىج اعبامعيةالدراسة اػباصة تعترب جزًءا مهًما  

أكثر طرق   م،اغبلقات الدراسية مناقشة بُت ؾبموعة الطلبة واؼبدرس، تساعد على التعلم والفه  ،مكتبة اعبامعة
حيث يقف  ،ةالتدريس انتشارًا يف جامعات كل الدول طريقة احملاضرة اليت اليصاحبها استخدام الوسائل اإليضاحي

باستمرار، أو يقرأ من مذكرات، وأحيانًا يكتب على يل اؼبزدحم بالطلبة، ويتكلم بصوت عااحملاضر يف مقدمة الفصل 
وشيوع استخدام أسلوب احملاضرة ال يعود إىل  ،ويتوقع احملاضر من الطلبة كتابة مذكرات واستيعاب احملاضرة ،السبورة

ن كل جيل من أرتباطها بتقاليد التعليم اعبامعي اؼبوروثة؛ حيث إخدامها و ستإعزى إىل سهولة يفعاليتها، وإمبا 
يف العصور اغبديثة مت تطبيق أساليب جديدة؛  ،احملاضرين يبيل إىل التدريس بالطريقة اليت تعلَّم هبا وىي احملاضرات

الطلبة نشطُت بداًل من  حيث حاول احملاضرون إجراء ربسُت يف أسلوب احملاضرة التقليدية فاستخدموا طرًقا جعلت 
ومن بُت األدوات اليت توفر إيضاحات مرئية من شأهنا أن توضح ؿبتوى احملاضرة ما يلي:  ،كوهنم مستمعُت سلبيُت

وتعتمد الندوات يف الغالب  ،اعبداول وأجهزة العرض والشرائح واألفبلم وأشرطة الفيديو واغبواسيب والندوة أو اؼبناقشة
ويف بعض اعبامعات نظام لئلرشاد،  ،الفرص للطلبة لتبادل اآلراء مع احملاضرين أو فيما بينهم على قراءات ـبتارة هتيئ

 ،يتوىل فيو كل واحد من أعضاء ىيئة التدريس معاونة الطبلب يف اختيار اؼبقررات اؼبناسبة ومتابعة مدى تقدمهم
 اغبياة العملية، ولذا فإن ذبارب الطلبة يسعى عدد من اعبامعات إلتاحة مزيد من الفرص للطلبة لتطبيق ما تعلموه يف

ستماع إىل احملاضرات يف قاعات الدراسة، وإمبا تنهض أقسام العلوم بصورة تقليدية ليست ؿبدودة حبف  اؼبعادالت واإل
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قد و  ،دبثل ىذه التطبيقات يف معامل الكيمياء والفيزياء والرحبلت اغبقلية للمواقع اليت زبتص باعبيولوجيا وعلم اغبيوان
 .18سعى أساتذة العلوم االجتماعية واإلنسانيات لزيادة اعبوانب العملية يف دراسات طبلهبم

 
 المحور الثالث: أثر الجامعة على بناء ثقافة ريادة االعمال

والنواحي، ومن أبرز ىذه اجملاالت التنمية   تنمية اجملتمعات يف ـبتلف اجملاالتللجامعة دور رائد يف
عات بأنبية ريادة توعية اجملتمكذا جيال اؼبتعاقبة، و بادئ وأسس بناء منظمات األعمال لدى األاالقتصادية وغرس اؼب

 ل ىذه اؼبشاريع.ثاألعمال وحث الشباب على االستثمار يف م
 أوال: أثر التنمية البشرية على ريادة االعمال

العمل وقد كانت أغلب  ىف العصور القديبة كان اؽبدف من عمليات شراء العبيد ىو زيادة اإلنتاجية ىف
عمال الزراعية ، ومن بعدىا كان عصر اآللة ويف ذلك الوقت كان التقديس لآللة بشكل األعمال تنحصر ىف األ

ن اإلنسان كان العامل األساسي وىف عصر اآللة كذلك ، وبعد فًتة من أمطلق وإذا تطرقنا للعصور القديبة لوجدنا 
ذاك بأنو ؾبرد  ىنأل اؼبستمرة وقهر اؼبؤسسات الىت كانت تعامل اؼبوظف مواجهة اإلنسان لكثَت من ضغوطات العم

 … وسيلة للربح والعمل اؼبتواصل
مستوى إدارة اؼبؤسسات ظهر مفهوم التنمية البشرية الذي كان إبتداءا من تطوير الذات إىل تطوير 

الكل ىف  –تطوير الذات  –بالتحديد أن إحدى عوامل إهباد مفهوم ريادة األعمال ىي التنمية البشرية و ، واؼبوظفُت
نو أاغبقيقة يسعى إىل إثبات الذات والفكرة ، وأنو قادر على أن وبدث تغيَت ىف حياتو أو حياة اآلخرين وأن يثبت 

العميل وال ربسن معاملة يبكن أن ينجح وأن يبٍت عمبل مستقبل دون قيود اؼبؤسسات والشركات اليت ربسن معاملة 
 .اؼبوظف

أحيانا أن ريادة  ىناك من يعتقدَت من اؼبسانبات اليت قدمتها التنمية البشرية لريادة األعمال بل ىناك الكث
األعمال جزءا من التنمية البشرية حيث تستخدم قصص قباح الشركات الناشئة ىف كثَت من كتب التنمية البشرية 

 .لتحفيز اعبميع لتطوير أنفسهم وعدم اإلستسبلم
 قدمتو التنمية البشرية لريادة األعمال يف النقاط التالية: ذن أن قبمع ماإنستطيع 

إن الفرق بُت الناس الذين يأخذون بزمام اؼببادرة وأولئك الذين ال  ''اؼببادرة ىي نتاج مفاىيم التنمية البشرية ،  .1
 ؛ستيفن كويف ''وبركون ساكنا يشبو الفرق بُت الليل والنهار 
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احملاولة ىي إحدى  يف ، مقاومة الفشل واإلستمرار'' خربات وذبارب ليس ىناك فشل بل ''ىناك عبارة تقول  .2
 ؛الصفات الىت غرستها مفاىيم التنمية البشرية ىف رواد األعمال

 تطوير قدرات أصحاب األعمال؛ .3
 ؛تشجيع األفكار اعبديدة .4
 ''؛إذا أردت أن تصبح متميزا فأفعل شيئا ـبتلفا  ''اإلبداع والتميز يف اؼبشاريع  .5
 ؛فراد لتطوير األعمالافس األزيادة تن .6
 تطوير األداء الوظيفي؛ .7
مواجهة التحدي: الشركات الناشئة عندما زباطر ، زباطر بكل ما سبلكو عكس الشركات الضخمة ومواجهة  .8

 ؛اؼبهمة يف ؾبال التنمية البشريةالتحدي أحد القيم 
ظفُت ) اؼبوظف الياباين مثبل على ذلك : شعور االنتماء للمؤسسة أو الشركة سواء من قبل اإلدارة أو من قبل اؼبو  .9

 ؛صبيع أفراد األسرة يف اؼبنزل ( ىف اليابان تنتقل مسألة الوالء للشركة أو اؼبؤسسة من اؼبوظف إىل
تغيَت ىف األولويات : البعض يعترب األرباح أىم ما تنادي بو ريادة األعمال واغبقيقة عكس ذلك ريادة  .10

فكار جديدة وثقافة جديدة يف ؾبال األعمال وىذا ما تنادي بو أيضا األعمال تنادي خبلق فرص جديدة وأ
 التنمية البشرية.

ىناك الكثَت من نقاط االلتقاء بُت التنمية البشرية وريادة األعمال وال يبكن ألحد أن ينكر دور التنمية البشرية يف 
 .19قباح ىذا اجملال 

 من حدة البطالةثانيا: دور ريادة األعمال في دعم التشغيل والتخفيف 
 صناع على يفرض كما  وأفراده، اجملتمع يقلق وىاجساً  العامل، دول ؼبعظم معقداً  عاؼبياً  ربدياً  البطالة تعترب

 اؼبتقدمة الدول من السابقُت ذبارب من واالستفادة وعبلجها وأسباهبا آثارىا ؼبعرفة والتحري البحث واؼبخططُت القرار
 والتشريعات الربامج أجلها من وتستحدث اغبلول ؽبا الدول وضعت وقد اؽبدامة. ةالظاىر  ىذه على التغلب كيفية  يف
 عاؼبياً. اؼبقبول اغبد إىل نسبتها وتقليل استشرائها قبل آثارىا وتقليل تفاقمها، قبل الظاىرة ىذه على التغلب يف أمبلً 

 ريادة إىل اللجوء ىي سواء حد على والنامية اؼبتقدمة الدول من عدد عليها أقبلت اليت اغبديثة اغبلول ومن
 من أكثر أدركت وقد اجملتمعات. يف اغبر العمل ثقافة وترسيخ الناشئة األعمال إلنشاء كبَتاً   منبعاً  بوصفها األعمال
 والواسعة الرحبة اآلفاق وفتح للمواطنُت واؼبستديبة العاجلة الوظيفية الفرص خلق يف األعمال ريادة أنبية عاؼبية دولة

 اؼببادرات وتشجيع لبلبتكار
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 من واغبد العمل، فرص ػبلق اؽبامة االقتصادية احملركات كأحد  األعمال ريادة أنبية توضح الورقة وىذه
 وكذلك االقتصادي، بالنمو األعمال ريادة ارتباط تعزز اليت العاؼبية الدراسات بعض وتستعرض البطالة، معدالت
 ريادة ؼبنظومة مبوذجاً  تقدم مث األعمال، ريادة استخدامب الدول بعض يف ربققت اليت النجاحات بعض تعرض
 دور لتعزيز اؼبقًتحات من حزمة الورقة وتقًتح ،الوطنية الوظيفية الفرص ػبلق العملية األىداف ربقق اليت األعمال
 . 20البطالة من اغبد يف األعمال ريادة

لدول األخرى بعد ذباوز مرحلة التنظَت وىو ما أثبتتو ذبارب ا ،إسهام ريادة األعمال أصبح ظاىرًا للعيان
إذ عبأت إىل دعم  ،2004% عام  12.3طالة منهكة بلغت خذ مثبًل يف الربازيل اليت كانت تعاين ب ،واعبدل

مثل العمل من اؼبنزل واؼبنتجات اليدوية، ، وإنشاء اؼبشروعات الصغَتة يف عدة أنشطة يبكن تأسيسها برأظبال قليل
كذلك، شجعت التصنيع البسيط ودعمت التصدير   ،ألثاث وبيع التجزئة لؤلجهزة الكهربائيةوبيع اؼببلبس وصناعة ا

 8.1إىل  2010لكل اؼبنشآت الصغَتة بتسهيبلت وتشريعات ؿبفزة، فالبفضت نسبة البطالة كل عام لتصل عام 
 ،2010لعامل لعام ليس ذلك فحسب، بل مبا االقتصاد الربازيلي بشكل ملحوظ ليضعها تاسع أكرب اقتصاد يف ا ،%

وشهدت إيطاليا ىي األخرى من خبلل دعم اؼبشروعات الصغَتة وتسهيل إنشائها ورعايتها ودعمها، ذبربة ناجحة 
ومع الدعم والتحفيز اؼبستمرين للمشروعات  ،1999% عام 11ؼبواجهة البطالة اؼبتزايدة يف الببلد اليت بلغت 
ت عليها كي تدخل األسواق وتنافس الشركات الكبَتة، استطاعت الصغَتة وقصر بعض ؾباالت التصنيع واالمتيازا

، كما أشبرت تلك اػبطة عن أكثر من مليوين 2008% عام 6إيطاليا أن زبفض نسبة البطالة إىل كبو النصف لتصل 
 .21مشروع صغَت

 : تدريس ريادة األعمال في الجامعاتلثاثا
يف   ريادة األعمال ن أنو باإلمكان تدريسيرى اؼبؤلفاعلى خبلف ما يعتقده معظم رواد األعمال، 

(، ولقد متَّ بالفعل  ريادة األعمال فهناك توجهات ومهارات ومعرفة ضرورية للتفكَت واؼبمارسة يف نطاق ) ،اعبامعات
ن من مهارات التدريس طرق التمك تدريس مئات طبلب اعبامعات واػبرهبُت وأعضاء ىيئة –على مدى سنوات  –

 :22إىل النتائج اآلتية تذبربة اؼبؤلفُت يف تدريس ريادة األعمال، حيث خلص سنسرد ىناو  ،ريادة األعمال
يف ىذه الكليات غرس رسالة يتم فتلك ىي نقطة البداية، حيث ، إرساء األساس يف كليات اآلداب والعلوم .1

ن ىذه الدراسات ، إضافًة إىل أ(Liberal Education) اعبامعة والقيم، والثقافة اؼبرتبطة بالتعليم اؼبنفتح
حتمال أن تتبع اؼبؤسسة اعبامعية بأكملها توجو تدريس ريادة إ ززما يُع ،ربظى بإقبال العدد األكرب من الطبلب

 ؛األعمال
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تكوين فريق مشًتك من األكاديبيُت ورواد األعمال، فهذه الشراكة ضرورية إلرساء منهج دراسي متوازن، هبمع  .2
ذبريب ىذا األسلوب لسنوات عدة يف جامعة ىارفارد وكلية  متولقد  ،األكاديبيةبُت التطبيقات العملية واؼبرجعية 

بابسون، وأثبتت التجربة أن فرصة تدريس طبلب مبدعُت، جعل من تدريس ريادة األعمال ذبربة ثرية 
 ؛ما جذب بعض األكاديبيُت اؼبشهورين إىل ىذا الربنامج ،لؤلكاديبيُت

ذبربتهم يف طرح مقّرر لـريادة األعمال، حيث قاما بالًتكيز على ستة لفون اؼبؤ وسرد  ،االىتمام بتدريس األساسيات .3
طبيعة كل  ونموضوعات: االبتكار، واإلسًتاتيجية، والتسويق، واؼبالية، والتنفيذ، واألخبلقيات. وقد وّضح اؼبؤلف

 ؛ختياره ضمن اؼبنهج الدراسيإموضوع من ىذه اؼبوضوعات وسبب 
كن تدريسها فقط يف الفصول يبتقنيات؛ فتعتمد ريادة األعمال على االتصال، وال ع من الو ستخدام عدد متنإ .4

طرقًا ـبتلفة، ذبمع بُت  ريف تدريس ىذا اؼبقر  ونستخدم اؼبؤلفإلذا فقد  ، الدراسية باستخدام الطرق التقليدية
ة، وتنفيذ برامج صصالفصول الكبَتة، وشعب اؼبناقشة الصغَتة، ودعوة ؿباضرين خارجيُت، وعقد ورش عمل متخ

 ؛اؼبشاركة واغبوار واستخدام تقنيات التواصل اغبديثة يسرتدريب، وغَت ذلك من وسائل ت
مع اؼبمارسة، ومنها اإلهباز يف شرح  ورتأمُت األدوات العملية، فمن اؼبهم تزويد الطبلب دبهارات عملية تتط .5

 ؛ةاألفكار وعرض اؼبشاريع واستخدام تقنيات العرض اؼبرئية واؼبسموع
فمستوى التدريس وجودة الربنامج يتأثران سلبًا مع ازدياد عدد الطبلب، كما أن التكلفة ، ربديد حجم االلتزام .6

ربمل الكثَت من  ؽبذا الربنامج مرتفعة، واجتذاب اؼبواىب القادرة على تطوير برنامج تدريس ريادة األعمال
 دي؛التحد

غم من تأكيد اؼبؤلفُت على أن البداية اؼبناسبة لربنامج ر على الف ،داب والعلومالتواصل مع كليات خارج كليات األ .7
ما هبعل  ،جامعة ريادة أعمالتدريس ريادة األعمال، ىي يف كليات اآلداب والعلوم، إاّل أن اؽبدف ىو تأسيس 

 .ريادة األعمال يف إطار البيئة اعبامعية كلها من الضروري تدريس
 الخاتمة:

يف تنمية اؼبهارات العملية للطالب من خبلل براؾبها التدريبية اليت تكون موازية  بَتيربز دور اعبامعة اؼبهم والك
للتدريس النظري ومكملة لو لتزويد الطالب باؼبعلومات العملية والنظرية اليت تفيده يف ؾبال اختصاصو وتنمي معلوماتو 

لمي والتكنولوجي يف العامل بدرجة كبَتة وان النظرية والعملية العامة . وىذا يتطلب من اعبامعة ان تساير التطور الع
توفر احدث اؼبستلزمات التدريبية من االجهزة واؼبكائن واؼبعدات ويف ـبتلف التخصصات العلمية وان تضع خطط 

 منظمة ودقيقة لتطوير البناء اؼبهاري للطالب خبلل تواجده فيها اثناء الدراسة 
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على الرغم من التحّديات الكربى اليت ذباهبها يف ظّل  ديةكما أن دور اعبامعة مهم يف التنمية االقتصا
على اعبامعة أن تُعيد اخًتاع نفسها وتستجيب للمشكبلت و الناصبة عن األزمة االقتصادية،  االختناقات اؼبالية 

، كما العقلية ريادة األعم، وىذا يتطّلب لاػبطَتة اؼبعاصرة؛ وىذا يعٍت أن عليها أن تقوم دبهام أكرب دبيزانيات أق
 .يعٍت أن على اغبوار أن يتجاوز نطاق البيئة األكاديبية ليضّم رواد األعمال

 يف األخَت يبكن لنا أن نقدم التوصيات التالية:
إهباد ثقافة يف اؼبدينة اعبامعية، ربًتم اعبامعة ونقاط قوهتا التقليدية، ويف الوقت نفسو ربتضن طرق التفكَت  .1

 ؛ البيئة األكاديبيةاليت ال تكون عادًة متوافرة يف
إن فكر ريادة األعمال ىو غالبًا العنصر اؼبفقود الذي وُبّول الرؤية إىل واقع عند إضافتو إىل أفكار العمل  .2

 ؛للجدل التارىبي يف اعبامعات داألكاديبي واكتشافاتو، وىو القادر على وضع ح
 اعبامعية؛ ينبغي أن يكون ىناك مكان لرواد األعمال داخل اؼبؤسسة .3
 ؛م أشخاص ؽبم خلفية يف ريادة األعمال، إىل مواقع قيادية بوصفهم أعضاء ىيئة تدريس ومتعاونُتض .4
 .اليت ىي بطبيعتها روح متفائلة ومعتنقة ألفكار عظيمةيف اعبامعة تفسح اجملال لروح ريادة األعمال  .5

 
 قائمة المراجع:

                                                 
 ، القاىرة.2007،  الشركة العربية  اؼبتحدة للتسويق والتوريدات'' الريادة وإدارة المشروعات الصغيرة''، مروة أضبد، نسيم برىم،  1
-http://iglal.blogspot.com/2011/10/entrepreneurship، ''مقدمة في ريادة األعمال''أضبد خليل،  2

introduction.html،  30/09/2013، تاريخ االطبلع 31/10/2011تاريخ النشر. 
3 Jyotsna Sethi, ''Lesson – 1 : Entrepreneur  Entrepreneurship'' , 2005, P 5. 
4
 Quick MBA, ''Entrepreneurship'', Internet Center for Management  Business Adiministration, 

inc ,2007, P 1. 
5
 Jose Dornelas, Sergio Postigo, Dante Martineli, Debbie Setuai, '' Corporate Entrepreneurship : 

The case of Brazil  Argentina'', www.icesi .edu.co/ciela/anteriores/Papers/emcor/2.pdf.2003 , 

P2. 
6
 Kuratko Donald F, ''Entrepreneurship : Theory, Process  Practice '', South – Western, 2009. 

-4مدرسة صفية بنت عبد اؼبطلب للتعليم األساسي، ص ص ، ، وزارة الًتبية والتعليم، اؼبديرية العامة للًتبية والتعليم، األعمال''، '' ريادة ىيام اغبريب 7
5. 
 مرجع سابق.أضبد خليل،  8
 .11ىيام اغبريب، مرجع سابق، ص ، 9

 .31، ص 2008لتوزيع والطباعة، الطبعة األوىل، عمان ، األردن، ، دار اؼبسَتة للنشر وا''الريادة وإدارة منظمات األعمال''ببلل خلف السكارنة،  10
11 Kemal Guruz, Quality Assurance in a Globalized Higher Education Environment: An 

Historical Perspective, Istanbul, 2007, p. 5 
 .73، ص 1990، الطبعة الثانية،  ديوان اؼبطبوعات اعبامعية،'' أصول التربية والتعليم''رابح تركي:  12

http://iglal.blogspot.com/2011/10/entrepreneurship-introduction.html
http://iglal.blogspot.com/2011/10/entrepreneurship-introduction.html
http://iglal.blogspot.com/2011/10/entrepreneurship-introduction.html
http://www.ionio.gr/microsites/css/2006/docs/2007/QAIntro.K.Guruz.2007.doc
http://www.ionio.gr/microsites/css/2006/docs/2007/QAIntro.K.Guruz.2007.doc


 الديرشيدة خأ/                                                                                                                دور الجامعة في بناء ثقافة ريادة األعمال

 3102جانفي  10العدد                                                   جامعة المدية    -مخبر التنمية المحلية المستدامة -التنميةمجلة االقتصاد و 

 
79 

                                                                                                                                                             
 .29، ص 1997، الطلبعة األوىل، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان،  '' قواعد التدريس في الجامعة''التل السعيد،  13
 .119، ص 2000، اتراك للنضر والتوزيع، القاىرة، بالجودة الشاملة'''' ادارة الجامعات فريد النجار،  14
 .301، ص 2002 الطلبعة األىل، دار اؼبعرفة اعبامعية، االسكندرية،، '' دور الجامعة في مواجهة التطرف الفكري'' وفاء أضبد ؿبمد الربعي، 15
 .35، ص 2001 ار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان األردن،، الطلبعة األوىل، د'' الجامعة والبحث العلمي'' سامي سلطي عريفج، 16
 .38-37اؼبرجع السابق، ص ص،  17
، تاريخ 13/09/2008تاريخ النشر  ،http://rouabhia.ahlamontada.net/t7-topic، ''مفاهيم عن الجامعة''رواحبية رضا، 18
 .05/10/2013طبلع اال
 .8-7ىيام اغبريب، مرجع سابق ، ص ص،  19
 .05/10/2013، تاريخ االطبلع  @edarah.netinfo، ''دور ريادة األعمال في الحد من البطالة''أضبد بن عبد الرضبان الشميمري،  20
 .9اؼبرع السابق، ص  21
، جامعة ريادة األعمال في القرن الواحد والعشرين'' -'' محركات االبتكار اؼبملكة العربية السعودية، مرصد التعليم العايل،  22

http://www.massarate.ma/ 20/09/2013، تاريخ االطبلع 2012، تاريخ النشر. 
 

http://rouabhia.ahlamontada.net/t7-topic
mailto:info@edarah.net
http://www.massarate.ma/
http://www.massarate.ma/


 سالوتي حنانأ.                                                                           تصال في  ترقية المنتجات المالية والمصرفيةدور تكنولوجيا المعلومات واإل

 3102جانفي  10دد الع                                                   المدية جامعة   -مخبر التنمية المحلية المستدامة -التنميةمجلة االقتصاد و 

 80 

 

 دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في  ترقية المنتجات المالية والمصرفية 
سالوتي حنان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة 
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  :ملخص

أكثر األنشطة تأثرا يعيش العادل عصرا يعد التحرير االقتصادي و التجاري من أىم مساتو، و القطاع ادلصريف يعترب من 
يف ظل  الذي تلعبو البنوكىذا القطاع دورا ىاما يف حتقيق أىداف التنمية االقتصادية ولقد تزايد دور  يلعب  إذبالتطورات العادلية،

ادلارل، لذا الصعيد االقتصادي و على  ادلتغَتات البيئية اجلديدة، واليت من أبرزىا تنامي ظاىرة العودلة على كافة األصعدة، وبصفة خاصة 
احد جزءا أصبح من الضروري ادلتابعة الكثيفة ذلذه ادلستجدات يف القطاع ادلارل و ادلصريف باعتبار أن األنظمة ادلالية و ادلصرفية يف البلد الو 

 .من النظام ادلارل و ادلصريف العادلي
ادلعلومات واالتصال يف سلتلف يتمحور ىدف الدراسة، حول تبيان مدى استخدام البنوك لتكنولوجيا يف ىذا الصدد  

اليت  صرفية ادلوادلنتجات  وتساىم يف حتسُت اخلدمات  أداءىا، وما تقدمو ذلا من مزايا وفوائد متعددة تساىم يف الرفع من أنشطتها
على  صارفمن طرف ادل تواالتصاالالذي حتدثو تبٍت تكنولوجيا ادلعلومات  األثر إيضاح إذل، كما هتدف ادلصارف لعمالئها تقدمها 

إذل أن استخدامها لنظم وتكنولوجيا ادلعلومات أصبح ضرورة حتمية تفرضها العديد من التطورات  ، وقد توصلنا أرباحقدرهتا يف حتقيق 
 العادلية.

 اخلدمات ادلصرفية ، تكنولوجيا ادلعلومات واإلتصال ، تطوير القطاع ادلصريفالكلمات الرئيسية : 
Résumé : 

Le monde vit dans  un développement économique et commercial. Dans ce cadre  le 

secteur bancaire est parmi le secteur les plus touché dans les activités des évolutions mondiales. Ce  

secteur bancaire  en effet, joue un rôle important pour la réalisation des objectifs du 

développement économique. 

Ce développement notamment dans le secteur économique et financier est une  nécessité 

pour son suivi intensif car le système bancaire d’un pays  est tributaire du système bancaire et  

financier mondial 

A cet égard, l’objectif de cette étude est de montrer l’étendue de l’utilisation des banques et 

l’introduction de la technologie de l’information et de la communication (TIC) dans les différentes 

activités. 

 Elle vise à offrir à ces activités des avantages multiples qui contribueront à améliorer les 

performances des produits et services bancaires en relation avec leur client. 
Pour cela, il utile de clarifier l’impact de l’adoption de la technologie de l’information et de 

la communication et sa capacité de faire des profits. On conclu par la généralisation  de ce système 

qui est devenu une nécessité par de nombreux développement mondiaux. 

Mots-clés: service bancaire, technologie d’information et de la communication, le développement 

du secteur bancaire. 
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تضنخم حجننم ادلعلومنات بصننورة كبنَتة حيننص أصنبح عنصننراً ىامنناً  نتشنار الواسننع لتكنولوجينا ادلعلومنناتإلمنن مسننات ا
اليت اإلنًتنن،، ادلعلومات واالستفادة منهنا ومنع االنتشنار الواسنع لشنبكة وإن معاجلة ىذه ،اجملتمع ومؤثراً يف جوانب عديدة من

عتبنار البحنص إلادلعلومنات بطريقنة يلينة يخنذة يف ا أصبح، الوسيلة األساسية لالتصال ولنشر وتبادل ادلعلومات يتطلب توثيق
  .يستلزم ذلك من أدوات معلوماتية فعالة مع ما ،والبيانات ادلعطياتيف زلتوى 

يقة أن من األسباب الرئيسية اليت أفرزت ظاىرة العودلة ادلالية، التقدم التكنولوجي الباىر يف تكنولوجيا ادلعلومات واحلق
عرف، تقنيات اإلتصال السلكية والالسلكية تطورات رىيبة وفرت السرعة اليت حيتاجها االقتصاد   صو اإلعالم واإلتصال، حي

 االقتصادية. تختاذ وتنفيذ سلتلف القرارامن عوامل اختيار الزمن الضروري الكعامل 

نظرا ذلذه التحوالت اليت شهدىا العادل وكذا دخول اجلزائر اقتصاد السوق،و انضمامها يف القريب العاجل إذل 
أن تسعى خبطوات الساحة ادلصرفية من تغَتات  هاجلزائرية يف ضوء ما تشهدأضحى لزاما على البنوك  ادلنظمة العادلية للتجارة،

تواجو العمل  اليتمستوى التحديات ادلتباينة  إذلتسارعة ضلو تطوير جودة اخلدمات ادلصرفية ادلقدمة،حىت تستطيع االرتقاء م
 أجل مواكبة الدخول يف عصر التجارة االلكًتونية والصَتفة االلكًتونية. نادلصريف، م

 المصرفية اإللكترونية أوال: الخدمات
النمو االقتصادي، نظرا إلسهامها الواسع يف توفَت  ية أحد أىم دالئلاخلدمات ادلصرف لقد أصبح، تشكل

باإلمكان قياس مستوى التقدم والتطور االقتصادي ألي رلتمع من خالل مدى   التنمية، حيص إحتياجات االستثمار ودتويل
ادلرور إذل عصر ادلعلومات  كفاءة وصلاعة نظامو ادلصريف، وأيضا نوعية ادلنتجات ادلالية اليت يقدمها للمجتمع.فمع بداية

وادلعرفة، و ظهور مصطلحات ومفاىيم جديدة )التجارة االلكًتونية، اإلدارة اإللكًتونية، البنوك اإللكًتونية، التعليم 
اإللكًتوين، ...إخل( يف ضوء االستخدام الواسع لتكنولوجيا ادلعلومات واالتصال.بالتارل، فقد عرف، الصناعة ادلصرفية تطبيق 

السرعة يف االستفادة القصوى شلا تتيحو ىذه التكنولوجيا احلديثة، و اليت دتثل، أساسا يف  ،وسائل جديدة حققنظم و 
 االستخدام الواسع لوسائل الدفع و التسديد االلكًتوين، شلا تولد عنو اإلبداع التكنولوجي يف عرض اخلدمات.

 : ةيالبنوك االلكترون -1

بنوك اإلنًتن،   أو(  Electronic Bankingاإللكًتونية ) اصطالح البنوك  أويستخدم  تعبَت 
(InternetBanking  كتعبَت متطور وشامل للمفاىيم اليت ظهرت مع مطلع التسعينات كمفهوم اخلدمات ادلالية عن )

البنك  أو( Home Banking( أو البنك ادلنزرل ) RemoteElectronicBankingالبنوك االلكًتونية عن بعد )  أوبعد 
( ، ومجيعها تعبَتات تتصل Self – Service Bankingاخلدمات ادلالية الذاتية )  أو( Online Bankingعلى اخلط ) 
أي مكان يخر ويف الوق،  أوادلكتب  أوادلتصلة بالبنك عن طريق ادلنزل  أعماذلم وإصلاز, حساباهتم بإدارةبقيام الزبائن 

مة ادلالية يف كل وق، ومن أي مكان ( ، وقد كان العميل عادة يتصل الذي يريد العميل ، ويعرب عنو بعبارة ) اخلد
ما تتيحو لو اخلدمة عن طريق خط خاص ، وتطور ادلفهوم ىذا  وإجراء إليهاحساباتو لدى البنك ويتمكن من الدخول 

اخلدمة ادلالية  للعميل الدخول من خالل االشًتاك العام عرب االنًتن، ، لكن  بقي، فكرة أمكن إذمع شيوع االنًتن، 
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وجود الربرليات ادلناسبة داخل نظام كمبيوتر العميل ، مبعٌت ان البنك يزود جهاز العميل )  أساسعن بعد تقوم على 
وىذه دتكنو من تنفيذ عمليات معينة  –لقاء رسوم مالية  أورلانا  إما –( حزمة الربرليات   PCالكمبيوتر الشخصي 

كان العميل حيصل على حزمة الربرليات الالزمة عرب شرائها من اجلهات ادلزودة ،   أوعن بعد ) البنك ادلنزرل ( ، 
 1ادلالية  اإلدارةوعرف، ىذه احلزم باسم بررليات 

 : البنوك االلكترونية مستويات -1-1
ليس كل موقع لبنك على شبكة االنًتن، يعٍت بنكا الكًتونيا ، ووفقا للدراسات العادلية وحتديدا دراسات 

 للبنوك االلكًتونية على االنًتن، :   أساسية، فان ىناك ثالثة صور  واألوروبية األمريكيةوالرقابة  اإلشراف جهات
 (: Informational)الموقع المعلوماتي

من النشاط االلكًتوين  األدىنما ميكن تسميتو بصورة احلد  أوللبنوك االلكًتونية  األساسيوىو ادلستوى 
 ن البنك يقدم معلومات حول برارلو ومنتجاتو وخدماتو ادلصرفية. ادلصريف ، ومن خاللو فا

 ( :Communicative)االتصالي أوالموقع التفاعلي 
 أو, وتعبئة طلبات , حيص يسمح ادلوقع بنوع ما من التبادل االتصارل بُت البنك وعمالئو كالربيد االلكًتوين

 .تعديل معلومات القيود واحلسابات  أو, مناذج على اخلط
 : Transactional))الموقع التبادلي

يف بيئة الكًتونية ، حيص  وأنشطتوان البنك فيو ميارس خدماتو فيو  وىذا ىو ادلستوى الذي ميكن القول
, والوفاء بقيمة الفواتَت , الدفعات النقدية  وأجراءا,وأدارهت, حساباتو إذلتشمل ىذه الصورة السماح للعميل بالوصول 

 مع جهات خارجية .  أو, احلواالت بُت حساباتو داخل البنك وأجراء, ات االستعالميةكافة اخلدم  وإجراء
مواقع معلوماتية تعد من قبيل ادلواد الدعائية ، واجته،  بآخر أوغالبية البنوك يف العادل قد انشات بشكل إن 

قع التبادلية ، اليت ال تزال استخدام بعض وسائل االتصال التفاعلي مع العميل ، على عكس ادلوا إذلمعظم ادلواقع 
اجتاىات البنوك ضلوىا ختضع العتبارات عديدة ، فهذه ادلواقع تعٍت قدرة العميل على التعامل مع اخلدمة ادلصرفية عن 

 .بعد ومن خالل االنًتن،
 :خدمات البنوك اإللكترونية-1-2

 :اخلدمات من أىم ىذه
2

 

 تقدًن االستعالمات الالزمة للعمالء.  

 ومع بنوك وشركات أخرى يات التحويل بُت احلسابات الداخليةعمل إدتام.  

 اليت حيتاجها العميل احلصول على كشوف احلسابات أو غَتىا من التقارير.  

 الدورية سداد األقساط ادلستحقة أو الفواتَت.  

 مثل طلبات احلصول على بطاقات ائتمانية تقدًن الطلبات الشخصية قبل احلضور إذل البنك . 
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 :االلكتروني زايا المعامالت من خالل البنكم-1-3

 إذلجزء زلدد من الرصيد وحتويلو  تنظيم عمليات الدفع الدوري: يعٌت االتفاق على وق، زلدد الستقطاع -
  .ادلستفيد بشكل دوري ومن دون أخطاء

نقود أو ادلخاوف من عمليات السرقة لل السالمة واألمن: كان للتحويالت االلكًتونية دور كبَت يف إزالة -
  .للشيكات

  .عالية حتسُت عمليات التدفق النقدي: وىي سرعة تنقل النقد بشكل كبَت وبثقة -

  .ادلصرفية للنماذج الورقية تقليل االعتماد على األعمال الورقية: وذلك لندرة احتياج األعمال -

 معاملتهم إصلاززيادة رضا العمالء من خالل سرعة ودقة  -

 ية:مفهوم الصيرفة اإللكترون -2
باستخدام تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال اجلديدة، سواء  أيىي إجراء العمليات ادلصرفية بطرق الكًتونية، 

تعلق األمر بالسحب أو الدفع أو االئتمان أو التحويل أو بالتعامل يف األوراق ادلالية أو غَت ادلالية أو غَت ذلك من 
اللكًتونية ال يكون العميل مضطرا للتنقل إذل البنك، إذ ميكنو أعمال ادلصارف، ويف ظل ىذا النمط من الصَتفة ا

 القيام ببعض العمليات مع مصرفو وىو يف منزلو أو يف مكتبو، وىو ما يعٍت جتاوز بعدي ادلكان والزمان".
 االلكترونية الصيرفة  أنواع الخدمات 3-0

مة فنجد من أىم تلك اخلدمات أو تعددت خدمات الصَتفة االلكًتونية وذلك حسب الوسيلة ادلتصلة باخلد
 الوسائل مايلي :

 : ATMخدمات الصَتفة االلكًتونية من خالل الصرافات اآللية  –ا 
تعترب الصرافات اآللية أول يلية ألدتتة العمل ادلصريف حيص تعتمد على توفَت شبكة من االتصاالت تربط فرع 

، مث تطور 5975بنك، حيص مت أو تشغيل ذلا عام  أي البنك األول وفروع كل البنوك يف حالة قيامها خبدمة من
 عمل ىذه الصرافات اآللية واليت تتمثل يف :

ىو يلة أوتوماتيكية،  :( DAB  Distributeur Automatique Billes)( ادلوزع اآلرل لألوراق  5-ا
، وىو جهاز موصول تستخدم عن طريق بطاقة الكًتونية يسمح بسحب مبلغ  من ادلال دون اللجوء إذل فرع البنك

بوحدة مراقبة الكًتونية تعمل على قراءة ادلدارات ادلغناطيسية للبطاقة، واليت تسجل كما يعمل دون انقطاع، ويساىم 
 بدوره يف ختفيض نشاط السحب يف الفرع.

يقدم ىذا اجلهاز  : (GAB  Guichet Automatique Bancaire)( الشباك األوتوماتيكي لألوراق 2-ا
ر تعقيدا وتنوعا بالنسبة للموزع اآلرل لألوراق، فهو موصول بالكمبيوتر الرئيسي للبنك يقرا ادلدارات خدمات أكث

ادلغناطيسية للبطاقة اليت تسمح مبعرفة الزبون بفضل رقم سري، كما يسمح للزبائن بإجراء العديد من العمليات كمعرفة 
3الرصيد، والقيام بتحويالت، طلب شيكات.... اخل.
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تعتمد ىذه التقنية على وجود  :( TPV  Terminal Pointe de Vente)ائي نقطة البيع االلكًتونية ( هن3-ا
موجودة يف زلالت الشراء (Terminals)اتصال عن بعد بُت احلاسوب االلكًتوين الرئيسي للبنك وبُت شاشات طرفية 

كخطوط ربط بُت احلاسوب   وتعمل كأجهزة إدخال من واذل احلاسب ادلركزي للبنك من خالل شبكة اذلاتف
االلكًتوين والشاشات الطرفية، حيص ميكن ىذا النظام العمالء من شراء احتياجاهتم من احملال ادلشًتكة يف النظام، 
وذلك من خالل استخدام بطاقة دفع يتم إدخاذلا يف جهاز االلكًتوين معد ذلذه الغاية ومن خاللو يتم حتويل ادلبلغ 

 ساب الزبون إذل حساب البائع.ادلطلوب الكًتونيا من ح
تشكل  ىذه القناة (:Phone Banking)خدمات الصَتفة االلكًتونية عرب اذلاتف " اذلاتف ادلصريف"  -ب

جسرا للتفاعل الشخصي عارل ادلستوى بُت البنك وعمالءه، حيص تتيح ىذه التقنية اتصال سريع بُت العميل ورجال 
لعديد من اخلدمات مثل : طلب كشف احلساب و دفع الشيكات، البنك كما تسمح للعميل االستفادة من ا

االستفسار عن الرصيد، حتويل األموال بُت احلسابات، دفع الفواتَت، كما دتكن البنك من الوقوف على بعض 
 احتياجات ومتطلبات العمالء بصورة أكثر دقة.

ية اليت مت تطبيقها مؤخرا، تعترب من احدث اخلدمات ادلصرف : (Home Banking)الصَتفة ادلنزلية  -ج
وتعتمد ىذه التقنية على االتصال بُت احلاسوب ادلركزي ادلوجود مببٌت البنك من ناحية واحلاسوب االلكًتوين 
الشخصي للزبون ادلتصل مبودم وخط اتصال ىاتفي، حيص دتكن العميل من االستفسار عن رصيده وطلب كشوف 

الية كدفع الفواتَت والتحويل بُت احلسابات ....اخل، وتساىم ىذه التقنية احلسابات، باإلضافة إذل بعض اخلدمات ادل
 يف حترير العميل من ضغوط الوق، وادلسافة.

وىو النظام الذي يتيح استخدام  : (Mobile Banking)الصَتفة االلكًتونية عرب اذلاتف احملمول  -ح
 عرض البنك جملموعة من اخلدمات البنكية االنًتن، من خالل اذلاتف احملمول، حيص تساىم ىذه التقنية يف

ادلعلوماتية على عمالءه مثل إيداع األموال و االستفسار عن رصيد احلساب أو حتويل مبالغ نقدية من حساب العميل 
إذل حساب أخر وغَت ذلك من العمليات ادلصرفية، وتعترب البنوك األدلانية من البنوك الرائدة يف إدخال ىذه اخلدمة، 

بتمكُت عمالءه االتصال بالبنك من خالل اذلاتف احملمول عن  2222م احد البنوك األدلانية يف بداية سنة حيص قا
 4على االنًتن،. Yahooطريق موقع 
أو مايطلق عليها اخلدمة ادلصرفية عن بعد  :( Internet Banking)الصَتفة االلكًتونية عرب االنًتن،  -خ

(Remote Banking،) ة الفورية اخلدمات ادلصرفي(Online Banking)  وأمساء أخرى متعددة، حيص بدأت البنوك
تدرجييا يف تبٍت تقدًن خدماهتا عرب االنًتن، بسبب قلة تكلفتها، واذلدف من إدخال ىذه التقنية ىو الوصول إذل 

وك بشبكة حيص تقوم على ربط احلاسبات االلكًتونية للبن5إقامة بنك كامل يقدم خدماتو للعمالء عرب الشبكة، 
االنًتن، لتمكُت العميل من الدخول إذل موقع البنك بالشبكة و احلصول على العديد من ادلنتجات واخلدمات : 
خدمة ادارة النقدية للشركات، والتحويل النقدي، وطلب دفع الفواتَت وطلب كشف احلساب، والتقدم بطلب 

 6احلصول على تسهيالت ائتمانية وفقا للشروط ادلتفق عليها.
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 .وسائل الدفع االلكتروني:3
فرض التطور التكنولوجي يف رلال العمل ادلصريف استخدام وسائل ونظم دفع أكثر حداثة، مبا يتالءم وانتشار 
عمليات التجارة االلكًتونية، فبعد أن كان، النقود الوسيلة الرئيسية لتسوية ادلعامالت ادلالية ، ومع ظهور العقود 

 االنًتن، حيص تتوارى ادلعامالت الورقية، برزت احلاجة إذل وسائل سداد يتم فيها الدفع االلكًتونية اليت تربم عرب
وسائل أو نظم الدفع االلكًتونية بأمهية كبَتة، فيمكن تعريفها على أهنا " عبارة لقد حظي ىذا ادلفهوم أي الكًتونيا   

نا اليومية، الفرق األساسي بُت الوسيلتُت ىي أن عن الصورة أو الوسيلة االلكًتونية للدفع و اليت نستعملها يف حيات
و فيمايلي 7وسائل الدفع االلكًتونية تتم كل عملياهتا و تسَت الكًتونيا، و ال وجود للحواالت و ال للقطع النقدية"،

 سوف نتطرق إذل أىم ىذه الوسائل:
ية تصدرىا البنوك أو : ميكن تعريفها على أهنا "بطاقة بالستيكية صغَتة احلجم شخصبطاقات البنكية  - أ

منضمات دولية دتنح لألشخاص ذلم حسابات مصرفية مستمرة وىي من أشهر اخلدمات البنكية احلديثة"، كما يعرفها 
البعض األخر بأهنا " وسيلة دفع حديثة دتكن حامتها من إجراء عمليات السحب النقدي من يالت الصراف اآلرل 

ATM،فهي بطاقة مستطيلة الشكل حتمل اسم ادلؤسسة ادلصدرة ذلا وشعارىا  وشراء السلع والوفاء مبقابل اخلدمات
توقيع حاملها، حتمل العديد من ادلعلومات عن حاملها وتاريخ انتهاء صالحيتها"، حيص يطلق عليها تسمية البطاقة 

امها يف الشراء البالستيكية ألهنا أساسا تصنع من البالستيك تصدرىا ىيئة دولية مثل البنوك، يستطيع حاملها استخد
أو أداء مقابل ما حيصل ليو من خدمات مبا يوفر قدر اكرب من األمان والسرعة يف إدتام التسويات ادلالية، حيص 

 أصبح، البنوك تتنافس يف تقدًن ىذه اخلدمة دلا تتوفر عليو من مزايا وانتشار واسع.
 رق إذل أمهها وتتمثل يف:سوف نتطىناك عدة أنواع من البطاقات أنواع البطاقات البنكية : *.

واليت دتكن العميل من سحب مبالغ نقدية من حسابو حد  :( CACH CARD)بطاقة السحب اآلرل  –5
أقصى متفق عليو، يصدرىا البنك لتفادي الزحام على شباك الصرف، كما دتكن العميل من صرف ادلبالغ اليت 

 يق إدخال ىذه البطاقة يف الصراف اآلرل اخلاص بالبنك.حيتاجها خالل الفًتة اليت يكون فيها البنك مغلقا عن طر 
تتيح ىذه البطاقة حلاملها الشراء على احلساب يف احلال  : (CHARG CARD)بطاقة الصرف البنكي  –2

على أن يتم التسديد بصورة الحقة، فعلى حاملها أن يسدد قيمة مشًتياتو مباشرة مبجرد إرسال الفاتورة لو وال يتحمل 
فوائد يف الفًتة بُت الشراء والسداد، ويف حال تأخر العميل عن السداد خالل الفًتة احملددة فان البنك  أيجزاء ذلك 

 معٌت لالئتمان. أيشهريا، يف ال حتمل  %5.75و  %5.5حيملو فوائد تًتاوح بُت 
م وىي بطاقة ختول حاملها سداد مقابل السلع واخلدمات حيص يت  : (DEBIT CARD)بطاقة الدفع  –3

حتويل ذلك ادلقابل من حساب العميل إذل حساب التاجر، لذلك تعتمد ىذه البطاقة على وجود أرصدة فعلية 
للعميل لدى البنك، فبمجرد دترير البطاقة على اجلهاز للتأكد من رصيد العميل بالبنك اخلاص بو وإدخال العميل 

ذل حساب التاجر، فتتم عملي التحويل مباشرة من الرقم السري يف اجلهاز فوض البنك يف حتويل ادلبلغ من حسابو إ
 حساب العميل إذل حساب التاجر
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"فبموجب ىذه البطاقة يستطيع ادلتعامل ان يتمتع خبدمات  ( : CREDI CARD)بطاقة االئتمان  –4
يقومن بسداده عديدة من زلاالت متفق عليها مع البنك على منح ىؤالء ادلتعاملُت احلاملُت ذلذه البطاقة ائتمانا رلانيا 

يوم من استالم الفاتورة مبختلف ادلشًتيات اليت قام هبا من خالل الشهر ادلنصرم"، فهي دتنح حدا ائتمانيا  25يف 
فرع من فروع البنك أو بنوك أخرى تتعامل هبذه  أيمتفق عليو مسبقا بُت البنك والعميل حيص ميكنو أن يسحب من 

زلل يقبل ىذا النوع من البطاقات، ومن أمثلة ىذا  أيًتياتو بواسطتها من البطاقة ن كما يستطيع أن يدفع قيمة مش
وبطاقة امريكان  (Mastercard)بطاقة ماسًتكارد  (،Visa)النوع من البطاقات : بطاقة فيزا

 8(.American Express)اكسربس
 جارية نذكر منها :تصدر البطاقات البنكية من طرف رلموعة من ادلنظمات العادلية وادلؤسسات ادلالية والت

  فيزاVisa internationale :  وىي اكرب شركة دولية يف إصدار البطاقات االئتمانية، يعود تاريخ
 عندما اصدر بنك أمريكا البطاقات الزرقاء والبيضاء والذىبية. 5958نشأهتا إذل عام 

  ماسًت كاردMaster cardeinternationale البطاقات  : ىي ثاين اكرب شركة دولية يف إصدار
 االئتمانية، مقرىا يف الواليات ادلتحدة األمريكية، بطاقاهتا مقبولة لدى ماليُت احملالت التجارية.

  امريكان اكسربسAmerican Express  ىي من ادلؤسسات ادلالية الكربى اليت تصدر بطاقات :
 ا :ائتمانية مباشرة دون ترخيص اصدراىا ألي بنك، ومن أىم البطاقات الصادرة عنه

 .اكسربس اخلضراء : اليت دتنح للعمالء ذوي ادلالءة ادلالية العالية 

  اكسربس الذىبية : دتتاز بتسهيالت غَت زلددة الصقف االئتماين، حيص دتنح للعمالء ذوي
 ادلالءة ادلالية العالية.

  اكسربس ادلاسية : تصدر حلاملها بعد التأكد من ادلالءة ادلالية، وليس بالضرورة أن يفتح
 حامليها لديها.

  ديًت كلوبDiter Club ،وىي من ادلؤسسات الرائدة عادليا الرائدة يف إصدار البطاقات البنكية :
مليون دوالر، تصدر بطاقات  56فبالرغم من صغر عدد حاملة بطاقتها إال أهنا حقق، أرباح وصل، إذل 

 متنوعة نذكر منها :

 بطاقات الصرف البنكي لكافة العمالء؛ 

 عمال التجارية لرجال األعمال؛بطاقات األ 

 .بطاقات التعاون مع الشركات الكربى مثل شركات الطَتان 

واليت عرفتها ادلفوضية األوروبية على أهنا " قيمة نقدية، سلزونة بطريقة الكًتونية : ةالنقود االلكتروني -ب
ة متعهدين غَت ادلؤسسة اليت أصدرهتا، على وسيلة الكًتونية، كبطاقة أو ذاكرة كمبيوتر، ومقبولة كوسيلة للدفع بواسط

ويتم وضعها يف متناول ادلستخدمُت الستعماذلا كبديل عن العمالت النقدية والورقية، وذلك هبدف إحداث حتويالت 
، وبعبارة أخرى النقود االلكًتونية أو النقود الرقمية ىي ادلكافئ االلكًتوين 9الكًتونية للمدفوعات ذات قيمة زلددة"
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، حيص ترتكز فكرة النقد ةاليت اعتدنا تداوذلا تعتمد يليات تتفق وأساليب التجارة االلكًتوني ةلتقليديللنقود ا
االلكًتوين على "قيام العميل )ادلشًتي( بشراء عمالت الكًتونية من البنك الذي يقوم بإصدارىا فيتم حتميل ىذه 

بالتارل حتل ىذه العموالت زلل العمالت العادية العمالت على احلاسب اخلاص أو عالمة خاصة من البنك ادلصدر، و 
 Tokens"10وتكون بنفس القيمة احملددة عليها وتسمى

وىي عبارة عن "رسالة حتتوي مجيع البيانات ادلوجودة يف الشيك الورقي العادي، :ةالشيكات االلكتروني -ج
وين، وتكون مجيع التوقيعات اليت يتضمنها حيص يقوم احد طريف العالقة بتحريره للطرف األخر وإرسالو بالربيد االلكًت 

الشيك توقيعات الكًتونية"، فهي دتثل ادلكافئ االلكًتوين للشيكات الورقية التقليدية، حيص تستخدم ىذه الشيكات 
إلدتام عمليات السداد االلكًتونية بُت طرفُت من خالل وسيط ىو البنك، وىي ختتلف يف شكلها من بنك الكًتوين 

ضمن البيانات التالية: رقم الشيك، اسم الدافع، اسم البنك، اسم ادلستفيد، القيمة اليت ستدفع، وحدة إذل أخر وتت
 11العملة ادلستعملة، تاريخ الصالحية، التوقيع االلكًتوين للدافع.

من طرف شركة فيلبس  5985وبدا استعماذلا سنة  5974واليت اخًتع، سنة البطاقات الذكية:  -د
PIHILIPS ر استعماذلا، وىي بطاقة تشبو بطاقة االئتمان حتتوي على برغوث صغَت جدا الكًتونيا و ما مث انتش

" حيص يشكل ذاكرة عددية تسمح باالحتفاظ بكمية كبَتة من ادلعلومات هتتم بالتفاصيل MICROPUCEيسمى "
ىفهي توفر لصاحبها الراحة وسهولة ادلتناىية عن احلالة ادلالية حلاملها، وىي الصورة احلديثة للبطاقة االئتمانية األخر 

التعامل مشل، بدايات استعماذلا على ثالث رلاالت أساسية وىي احملفظة االلكًتونية، وتسديد تكاليف الرعاية 
الصحية، وخدمات النقل الداخلي يف ادلدن، حيص شهد استعماذلا تطورا كبَتا بسبب قلة تكلفتها من جهة وتعاظم 

 .ف واحلواسيب الشخصية من جهة أخرىعد" عرب اذلواتاالىتمام " بالتعامل عن ب

 

 : ةثانيا:مخاطر العمليات االلكتروني

اإللكًتونية واألموال  إن التطور التقٍت يف الصناعة ادلصرفية من ناحية، والتطور يف استخدام الوسائل
رف ، وزيادة تعقيد العمليات ادلقدمة من قبل ادلصا اإللكًتونية من ناحية أخرى، أدى إذل زيادة اخلدمات ادلصرفية

مراقبة مستوى  نافسة الشديدة. ودلقابلة ىذا التطور وادلخاطر ادلرتبطة بو أصبح من الضروريادل ادلصرفية يف سوق مستها
على اآلثار السلبية ذلذه ادلخاطر وإدارهتا بطريقة  ادلخاطر اليت حتيط بالعمل ووضع اإلجراءات الرقابية الالزمة للسيطرة

 .سليمة
ففي شلارسة ادلصارف ألعماذلا االلكًتونية تواجو سلاطر يًتتب عنها خسائر مالية، ومن ىذه ادلخاطر ميكن 

 : 12يتصنيفها ضمن رلموعات سلتلفة تتمثل فيما يل
 :حتدث ىذه ادلخاطر من احتمال اخلسارة الناجتة عن خلل يف مشولية النظام أو من  المخاطر التقنية

 نامج إلكًتوين غَت مالئم للصَتفة واألموال االلكًتونية . أخطاء العمالء، أو من بر 
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 : وتتمثل يف تقليد برامج احلواسب االلكًتونية أو تزوير معلومات مطابقة للربامج  مخاطر االحتيال
 االلكًتونية، أو تعديل بعض ادلعلومات خبصوص األموال االلكًتونية .

 : قد ينشأ اخلطر من سوء استخدام ىذا النظام، أو  مخاطر ناتجة عن سوء عمل النظام االلكتروني
 سوء مراقبة الربامج يف حد ذاهتا .

  : حتدث ادلخاطر القانونية عندما ال حيًتم ادلصرف القواعد القانونية والتشريعات  مخاطر قانونية
، ادلنصوص عليها، أو عندما ال تكون ىناك نظم قانونية واضحة ودقيقة خبصوص عمليات مصرفية جديدة

، اإلثباتحجيتها يف  اإللكًتونية،حتدي قبول القانون للتعاقدات متمثلة يف لتحديات القانونية ا وتربز  أىم
الدفع  أنظمة، اإللكًتونيةالشخصية، التواقيع  ، إثباتلتحديات الضريبيةاوسائل الدفع،  ،ادلعلومات أمن

التقنية العالية،  إجرامعلومات من سلاطر ادل أمن، سرية ادلعلومات، اإللكًتوين أوالنقدي، ادلال الرقمي 
، التعاقدات ادلصرفية اإللكًتونيةحجية ادلراسالت ، وادلخاطر األخطاءخصوصية العميل، ادلسؤولية عن 

 أو صرفادلستخدمة من موقع ادلأو  صرف، مسائل ادللكية الفكرية لربرليات وقواعد معلومات ادلاإللكًتونية
مع ادلواقع احلليفة  أوادلوردة خلدماهتا  أومع اجلهات ادلزودة للتقنية  صرفات ادلعالقات وتعاقد،ادلرتبطة هبا

 13مشاريع االندماج وادلشاركة والتعاون ادلعلوماتية
 مثل ىذه ادلخاطر تؤدي إذل مشاكل يف  السيولة ويف سياسة القروض ادلصرفية، حيص :   ةمخاطر فجائي
لكًتونية أويف سوق األوراق ادلالية  بشكل عام يف تنفيذ التزاماهتم ادلشاركُت يف نظام نقل األموال اإلفشل أن 
يؤدي غالبا إذل توتر قدرة مشارك أو مشاركُت يخرين  للقيام بدورىم يف تنفيذ  -الدفع و التسديد  -

 .  التزاماهتم يف موعدىا،وىذا ما يؤدي إذل توتر العالقات وزعزع، االستقرار ادلاليفي السوق

 ترتبط ادلخاطر بالتغَتات التكنولوجية السريعة، وإن عدم إدلام موظفي ادلصارف  ية :مخاطر تكنولوج
 باالستخدام األمثل للتكنولوجيا احلديثة يؤدي إذل القصور يف أداء العمليات االلكًتونية بشكل صحيح .   

 .ثالثا :مدى مواكبة المصارف الجزائرية لتغيرات البيئة التكنولوجية و المالية الدولية
منها ظاىرة ادلصارف ، و ادلعروفة اليوم بقي اجلهاز ادلصريف اجلزائري بعيدا عن التطورات الدولية 

األموال، زالة القيود على حركة رؤوس إادلالية الدولية نتيجة  األسواقاج ادلصارف وظاىرة اندماج مااللكًتونية.اند
 ة.وتوريد اخلدمات ادلالية وادلصرفي

زائر ضلو الدخول يف االقتصاد الدورل، فرض على ادلصارف اجلزائرية اجل ه،خرى توجأومن جهة  
مواجهة ىذه التغَتات ادلستجدة، حيص ما مييز العمل ادلصريف يف عصر العودلة ادلالية ىو تفاقم دور التكنولوجيا 

وتطورات احمليط  َتاتغوجب  عليها ضرورة التكيف مع تأذل عصر ادلعلوماتية إنتقال ادلصارف اجلزائرية إف ،ادلصريف
 :14ساسا على مايليأجراءات تعتمد إاجلديد، ىذا التكيف يقتضي اختاذ عدة 

داء ادلصريف على اعتبار لالرتقاء باأل األساسيةيعد العنصر البشري من الركائز :ةالبشري در موابال االرتقاء –1
ة يظل العامل البشري وراءىا، ومن صل مابُت ادلصارف، فمهما تنوع، مصادر الكفاءاىي الف األداءن الكفاءة يف أ
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مكانيات العاملُت وقدراهتم إليو العلم يف رلال التكنولوجيا ادلصرفية ينبغي تطوير إحدث ما وصل أجل مسايرة أ
 أفضلادلصرفية وحتقيق  الستيعاب التطورات يف رلال اخلدمات ادلصرفية مبا حيقق حتسُت مستوى تقدًن اخلدمة

بالعنصر البشري تبٍت العديد من االسًتاتيجيات  االرتقاءيف ادلصارف اجلزائرية، ويتطلب استخدام للموارد البشرية 
 .15انذكر منه
حدث أعلى استخدام  ةطارات ادلصرفيالدولية يف تدريب اإل االستعانة ببيوت اخلربة ومكاتب االستشارة -

 ؛ادلصرفية النظم
داء الوحدة ودوره يف أخذ يف اعتبارىا أ تمن خالل عدة معايَت ،البشري داء العنصرأوضع منوذج لتقييم  -

 ؛حتقيق ىذه النتائج
 ؛ولوية يف التوظيف خلرجيي اجلامعاتاأل ءاعطإى كفاءة العاملُت بو الرفع من مست -
 ادلصرفية. نشاء ادلعاىد ادلتخصصة وتطوير البحص العلمي يف ميدان اخلدمةإ -
عل ما مييز العمل ادلصريف يف عصر العودلة ل:حدث التطورات التكنولوجية في العمل المصرفيأمواكبة  –2

و  اإلعالم دور التكنولوجيا ادلصرفية والسعي احلثيص وراء حتقيق االستفادة القصوى من فوائد تكنولوجيا ادلالية ىو تفاقم
 القرن اعة ادلصرفية يفصنارع للتسيقاع ادلادلصرفية مبا يتوافق واإل جل ترقية وتطوير وسائل تقدًن اخلدمةأاالتصال من 

 إذلالواحد والعشرين، وسعيا منها دلواكبة التطورات عمل، ادلصارف اجلزائرية على نقل العديد من التقنيات ادلصرفية 
سنة يف مطلع  ذ بلغ عددىاإرل، يالت السحب اآل إدخالحيص شرع، يف  5997ة نالسيما منذ س ،السوق الوطنية

ن الفجوة التكنولوجية بُت ادلصارف أال إهودات ادلبذولة .لكن بالرغم من ىذه اجمل 16جهاز 322حوارل  2226
 : نوجزىا يف اجلزائرية ونظائرىا من ادلصارف العربية والغربية، ال تزال كبَتة نظرا للعديد من ادلعوقات اليت 

 ؛ال قليالإال يتعامل بالشيك ادلصريف فهو تمع اجملغياب ثقافة مصرفية يف  -
 ؛الدفع االلكًتونيةعلى استخدام وسائل  اإلقبالضعف  -
 ؛عدم وضوح البيئة القانونية والتشريعية ادلتعلقة بالتجارة بتنظيم التجارة االلكًتونية -
 ؛تعدد ادلخاطر ادلتعلقة بتقدًن اخلدمات ادلصرفية االلكًتونية -
 نشاء وصيانة الشبكات اخلاصة بالعمليات ادلصرفية.إارتفاع تكلفة  -
مهية يف ظل التحويالت مرا يف غايةاألأ مفهوم التسويق احلديص يعد تبٍت تطوير التسويق المصرفي : –3

من الولوج يف عصر  أن التسويق ادلصريف كعلم وفن لن جيد بدأالعميقة اليت تشهدىا الساحة ادلصرفية، ويبدو جليا 
، ت العمالءساس على توجهان التسويق احلديص يرتكز يف األأالتذكَت  ذ البد من،إجديد حتيط بو التغيَت واالختالف

احلديص اليت ينبغي  قىم وظائف التسويأومبا يدور يف خواطرىم ومن العمالء يريدون  مباالتسويق ادلصريف ثر أيت حيص
 :  ما يلي الًتكيز عليها نذكر

 ؛اعة العميل بالسعي ضلو العميل ادلرتقبصنو أخلق  -
 ؛يدةالعمل على اكتشاف الفرص االقتصادية ودراستها وحتديد ادلشروعات اجل -



 سالوتي حنانأ.                                                                           تصال في  ترقية المنتجات المالية والمصرفيةدور تكنولوجيا المعلومات واإل

 3102جانفي  10دد الع                                                   المدية جامعة   -مخبر التنمية المحلية المستدامة -التنميةمجلة االقتصاد و 

 90 

 ؛تصميم مزيج اخلدمات ادلصرفية مبا حيقق حاجات ورغبات العمالء ورضاىم -
 مزيج اخلدمات ادلصرفية بالشكل الذي يتالءم وحاجات وقدرات العمالء ادلالية وذلك باستخدام تصميم -
 ؛و سبل تقدًن اخلدمةأسواء من حيص النوعية  ،احلديثة األساليب
ات العمالء حول مزيج اخلدمات ادلصرفية ادلقدمة ع با طف على انمتابعة ومراقبة السوق ادلصريف والوقو  -

 ؛ذلم
 تدعيم وسائل االتصال الشخصي وتكثيف وسائل احلوار ادلتبادل مع العمالء . -

ن أو  الدولية ادلتطورةن تواكب ادلعايَت أجيب على ادلصارف اجلزائرية  يَت الدولية : امواكبة ادلع –د 
 دارة ادلخاطر ادلصرفية، كما جيب تفعيل دورإن هتتم بأ ور السياسات االئتمانية وادلال، وتط سأتستجيب لكفاية ر 

الدولة والبنك ادلركزي يف تطوير النظام ومراقبتو والتدخل يف وق، احلاجة لتفعيل وتنشيط السوق ادلصرفية، وادلسامهة 
 ادلصرفية . يف عمليات حتديص اخلدمة

 تحسين العمل المصرفي الجزائري  دور تكنولوجيا المعلومات واإلتصال في* 
خَت تطورا األ اعرف ىذ  ،وتطوير وحترير اجلهاز ادلصريف إلصالحنتيجة اجلهود اليت بذلتها السلطات اجلزائرية 

ل لتطوير ادلنجات ادلاليةكما من خالل زلاولة إستخدام تكنولوجيا ادلعلومات واإلتصا  خَتةيف السنوات األ ملحوظا
 :يلي

 : RTGSة الفورية اإلجمالية نظام التسوي-0
يف إطار تعميم استخدام تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال يف العمل ادلصريف اجلزائري قام بنك اجلزائر مبشاركة 
رلموعة من البنوك التجارية وبعض ادلؤسسات ادلالية إذل جانب بريد اجلزائر وبالتعاون مع وزارة ادلالية ومبساعدة البنك 

وذلك مبوجب قانون بنك  2006الذي أطلق يف سنة  RTGSروع "نظام التسوية الفورية اإلمجالية" الدورل بتنفيذ مش
، فهو " نظام دفع مابُت البنوك للمبالغ الكبَتة 2005أكتوبر  13ادلؤرخ بتاريخ  04/05اجلزائر ادلركزي رقم 

اوامر التحويل يف الوق، احلقيقي بدون وادلستعجلة اليت تفوق قيمتها عشرة ماليُت دينار، ويسمح ىذا النظام بتنفيذ 
ولضمان صلاح ىذا ادلشروع اخضع مجيع ادلوظفُت العاملُت يف قسم تسوية ادلدفوعات جملموع البنوك  17فًتة مساح "،

 وادلؤسسات ادلالية ادلنخرطة لدورات تكوينية حول كيفية استخدام وعمل ىذا النظام.
ة لكل مؤسسة ذلا حساب تسوية يف بنك اجلزائر، فيمكن مفتوح RTGSكما ان ادلشاركة يف نظام        

ان ينضم اذل النظام زيادة عن البنك ادلركزي كمسَت وحامل للتسوية ورلموعة من ادلؤسسات ادلصرفية وادلالية واخلزينة 
ت بُت العمومية، ومراكز الصكوك الربيدية  فهو نظام دفع بُت البنوك يعمل على تسهيل عمليات ادلدفوعات والتسويا

البنوك يف الوق، الفعلي بشكل هنائي ودتكُت العمالء من التحويل الفوري ألمواذلم باستخدام ىذا النظام، حيص 
 يتميز ىذا النظام مبجموعة من اخلصائص وادلتمثلة فيما يلي :

 الدفع مببالغ كبَتة وحاالت مستعجلة؛ -
 وري ألوامر التحويل(؛الدفع اخلام )عملية بعملية(، وبأوقات فعلية )إجراء حلظي وف -
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 الدفع عن طريق التحويل فقط. -

 كما تتمثل األىداف ادلنتظرة من ىذا النظام يف النقاط التالية :
 دعم منو وتكامل أسواق رأس ادلال ؛ -
 التنبؤ والتخفيف من سلاطر عدم الدفع؛ -
 تدعيم فعالية السياسة النقدية؛ -
 18ليةضمان أمان وسرعة الصرف، بالتنسيق مع ادلعايَت الدو  -
 تسوية مجيع عمليات البطاقات البنكية ومجيع وسائل الدفع األخرى يف الوق، احلقيقي ؛ -
 تقليل ادلخاطر ادلالية و االستغناء عن محل النقد بغرض التحويل من بنك إذل أخر -
 ختفيض أجال التسويات ؛ -
 إرساء األسس التقنية واجلزائية للتطورات ادلستقبلية مثل التجارة االلكًتونية. -

ومن منطلق ىذه األىداف أوكل، ذلذا النظام مهمة القيام مبعاجلة العديد من العمليات ادلصرفية بُت         
 سلتلف ادلشاركُت يف سواء كانوا بنوك أو مؤسسات مالية أو غَتىا، حيص تتم ادلعاجلة وفقا للمنهاج التارل :

ُت البنوك أو حسابات الزبائن اليت تتضمن مبالغ وادلتمثلة يف إجراء التحويالت ب العمليات بُت البنوك : -(أ
 ىامة يو مستعجلة.

فبنك اجلزائر ىو ادلشارك الوحيد الذي بإمكانو إصدار أوامر بالقرض أو  عمليات بنك اجلزائر : -ب(
اخلصم من حسابات ادلشًتكُت، والذي تكمن مهمتو يف تدقيق كل تعليمة متعلقة بالتحويل، باإلضافة إذل التعرف 

 صاحب األمر والتحقق من ىويتو احلقيقية. على
حيص يعمل النظام على معاجلة ادلبالغ ادلدينة والدائنة  تسوية ادلبالغ عن طريق ادلقاصة االلكًتونية : -(ج

الناجتة عن عمليات ادلقاصة، من خالل معاجلتها قرضا ودينا يف نفس الوق، ويف حسابات ادلشاركُت، إما يف حالة 
 لعملية ترفض من قبل غرفة ادلقاصة االلكًتونية.استحالة تطبيق ا

حيص يقوم بنك اجلزائر كونو ادلشرف على إدارة النظام من خالل فتح حسابات  حسابات التسوية : -(ح
تسوية يف سجالتو باسم كل مشارك واليت تقسم إذل حسابات فرعية وىذه احلسابات حتول حسب احلاالت إما يف 

رية للمشاركُت أو نقصها، وبالتارل تضبط احملاسبة العامة لبنك اجلزائر والتسويات اليت تتم زيادة مبالغ احلسابات اجلا
 عن طريق النظام.

 المقاصة االلكترونية -2
يف إطار تطوير أنظمة الدفع يف البنوك اجلزائرية، بادر بنك اجلزائر إذل حتديد ايطار قانوين حيكم         

ادلعلومات وادلبالغ ادلالية بُت البنك ادلركزي  وبُت البنوك بسهولة وفعالية، حيص انشأ ادلعامالت ادلالية ويسمح بتحويل 
نظام ادلقاصة االلكًتونية والذي يعرف كذلك ب " نظام الدفع الشامل للمبالغ الصغَتة" والذي حدد مبقتضى النظام 
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ة ادلعامالت ومعاجلتها مابُت ، الذي يتمثل ىدفو األساسي يف تسوي2005ديسمرب  15الصادر يف  06 – 05رقم 
 والذي يهدف بدوره إذل مايلي :19البنوك وادلؤسسات ادلالية بصورة يلية حت، إشراف البنك ادلركزي اجلزائري.

 التسيَت احملاسيب اليومي وإعطاء نظرة شاملة وحقيقية عن وضعية اخلزينة يف السوق ادلالية والوطنية. -
 3أيام على أن يتم اختزال ىذه ادلدة إذل  5ض العملية يف اجل أقصاه تقليص أجال ادلعاجلة، قبل قبول أو رف -

 أيام مث شهر.
 إعادة الثقة للزبائن يف وسائل الدفع خاصة الصكوك. -

كما يهدف نظام ادلقاصة االلكًتونية إذل منح الشيك األولوية كوسيلة ذات استعمال واسع لدى            
 يد من اخلصائص واليت ميكن تلخيصها يف األيت :اجلمهور ، حيص يتميز ىذا النظام بالعد

يقوم يف هناية كل يوم حساب األرصدة اجلانبية ادلدينة ادلتعددة، واليت يتم مراقبتها باستمرار، ومن مث  -
 حتويلها إذل نظام التسوية الفورية اإلمجالية.

ة، من خالل القيام بإرسال يعمل على حتديد احلد األقصى ادلعمول بو لألرصدة اجلانبية ادلدينة ادلتعدد -
 إنذار الكًتوين للمدير وادلشارك ادلعٌت يف حالة اقًتاب احلد ادلسموح بو.

كما أن النظام مؤمن ضد سلاطر االحتيال والغش، باعتبار ان ادلبادالت البينية تتم من خالل تبادل  -
ادلركزي والبنية التحتية للتواصل  ادللفات ادلختومة، باالعتماد على برتوكوالت مؤمنة ومشفرة مدرلة مع النظام

 والًتابط.
 كما انو نظام إرل مطوق دتاما، مركب دلبادالت التحويالت االلكًتونية ادلطوقة.  -

 الخاتمة
يف ظل التغَتات البيئة العادلية ادلتسارعة و اليت مس، كل اجملاالت خاصة رلال تكنولوجيا ادلعلومات و    

دلصارف مبختلف أنواعها و أحجامها التأقلم مع ىذه ادلتغَتات، و ذلك باالستعداد اإلتصال، أصبح لزاما على سلتلف ا
اجليد لتطبيق ثقافة مالية و مصرفية عصرية، تأخذ بعُت اإلعتبار التغَتات ادلستمرة يف أوضاع السوق. كما يتوجب على 

و تفعيل العملية اإلتصالية مع  ىذه ادلصارف أن تعتمد يف تسيَت أنشطتها على شبكة إتصاالت أكثر تطوراً لتسهيل
 زليطها اخلارجي. 

على ادلنافسة يف ظل العودلة ادلالية، حيص  ركما يتطلب األمر منها  اإلندماج الفوري خللق كيان مصريف قاد          
ادلالية و  ستساعدىا إسًتاتيجية اإلندماج يف ختفيض تكاليف التشغيل، و بالتارل زيادة قدراهتا يف إقتناء التكنولوجيات

 هتا و قدرهتا على ادلنافسة وتقدًن خدمات مصرفية فعالة.يف كفاء دادلصرفية ادلتطورة، شلا يزي
 الهوامش:

 

                                                 
1
www. Arablaw.org (2253-25-57)  

2
www. Madanaan .Jeeran .com (2253-26-25)  
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 البطالة في الجزائر الحد من و  في مجال التشغيل السياسة العامة لمخرجات الجامعة

 
/الدين د قايد نورأحم د  

 الملخص:
توضيح األبعاد الرئيسية لسياسات التشغيل وزلاربة البطالة، ومكانتها ضمن  هتدف ىذه ادلداخلة إذل

لتطرق إذل اآلليات القانونية والتنظيمية، والربامج ادلختلفة اليت السياسات االجتماعية واالقتصادية العامة للتنمية. مع ا
 تفعيل وصلاح سياسات التشغيل. وضعت لتجسيد وتنفيذ سياسات التشغيل. معوقات وعوامل

إنشاء بنك معلومات يتوفر على كافة الوسائل البشرية والتكنولوجية اليت تسمح ومن بني أىم النتائج اليت 
إشراك ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة ادلتخصصة يف ستشارة الفعالة للمؤسسات الصغرية وادلتوسطة، بتقدًن التوجيو واال

رلال ادلقاولة، خاصة بالنسبة للشباب ادلتخرج من اجلامعات وادلعاىد التكنولوجية العليا، وجعلها مرتبطة بادلؤسسات 
إعطائها ادلزيد من احلوافز التشجيعية للشباب توسيع إمكانيات ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة ب الصناعية الكربى،

خلدمة األرض، ومنحها تسهيبلت التدخل يف رلاالت تسوية مشكل العقار، ومنح القروض بدون فوائد، أو فوائد 
 سلفضة، واإلعفاءات اجلبائية...اخل.

 ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة.التشغيل، البطالة، ادلقاولة،  الكلمات المفتاحية:
 

Abstract: 
The aim of this contribution is to clarify the key dimensions of employment 

policies and the fight against unemployment, and its place within the social and 

economic policies of the development. With addressing the legal and regulatory 

mechanisms, and various programs that have been developed to reflect and 

implement employment policies. Impediments to the success of employment 

policies. And activating factors and the success of employment policies.  

Among the most important results of creating a bank of information available 

on all the human and technological developments that allow to provide guidance 

and counseling effective for small and medium enterprises, involvement of small 

and medium enterprises specialized in the field of entrepreneurship, especially for 

young people graduate from universities and technikons Supreme, and related to 

the institutions, major industrial expansion possibilities for small and medium 

enterprises by giving more incentives for young people to service the land, giving 

them facilities to intervene in resolving problem real estate, and the granting of 

interest-free loans, or reduced benefits, and tax exemptions, etc ....  

 
                                                         

   ، جامعة بسكرة. ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيريأستاذ زلاضر قسم أ Ahmedgaid2000@hotmail.fr 
 05.51.22.00.00اذلاتف النقال  
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 مقدمة:
، ال ؽلكثثن تناولثثو بشثثكل واضثثح البطالثثة يف اجلزائثثر غيل ومكافحثثةشثثالسياسثثات العامثثة للت إن البحثثيف يف موضثثو 

تشثغيل كجثزء مثن معضثلة التشثغيل بصثفة الدون إدراجو ضمن السياق العام دلوضو  ىذه النثدوة أواًل، وربطثو بإشثكالية 
ثانياً. ىذه اإلشكالية الثيت أصثبحت دت ثل إ ثدى التحثديات الكثربى الثيت تواجههثا سلتلثف البلثدان ادلتقدمثة منهثا  عامة،

 الناميثثة عامثثة، والعربيثثة خاصثثة، وذلثثك بثثالنظر إذل مثثا دت لثثو النسثثبة ادلرتفعثثة ذلثثذه الشثثرػلة االجتماعيثثة الثثيت تتجثثاوز ثل ثث و 
رلمو  سكان ىذه البلثدان.  يثيف تبثدأ ىثذه الصثعوبات بعثدم وضثوح واسثتقرار سياسثات التشثغيل الثيت عثادة مثا تتث ثر 

 ول من النهج االقتصادي ادلوجو إذل النهج االقتصادي الليربارل.بالتقلبات السياسية واالقتصادية الناجتة عن التح
لقد أدى التحول إذل نظام االقتصاد الليربارل يف اجلزائر مع مطلع التسعينات، ظهور إشكاالت معقدة أمام 

ضحيات اذليئات العمومية السياسية واالقتصادية واالجتماعية تتصدرىا صعوبة التوفيق بني ادلكاسب االقتصادية والت
االجتماعية، خاصة ما تعلق منها اإلختبلالت الكبرية اليت وقعت يف سوق العمل، وادلتميزة بالرتاجع احلاد يف عروض 

إذل ادلراتب األوذل ضمن أولويات العمل، مقابل التزايد ادلستمر يف الطلب على التشغيل، شلا جعل موضو  التشغيل يقفز 
وشلا زاد من خطورة ىذه اإلختبلالت يف معادلة العرض والطلب يف سوق العمل يف  ة.برامج التنمية االقتصادية واالجتماعي

اجلزائر تلك النسب ادلرتفعة للبطالة اليت سجلها مقياس استقرار السوق. واليت جتاوزت يف وقت من األوقات عتبة 
ية ادلركزية واحمللية. بل وكان ذلا ال بلثني بادلائة. لتصبح ببل مناز  الشغل الشاغل للحكومة و سلتلف اذليئات العموم

 الدور الكبري يف دوافع وأسباب ادل ساة الوطنية اليت عاشتها اجلزائر خبلل عشرية التسعينات السوداء.   
وإذا كثثثان التحثثثول إذل النظثثثام الليثثثربارل دل يكثثثن و ثثثده السثثثبب يف أزمثثثت التشثثثغيل يف اجلزائثثثر، ذلثثثك أن ىشاشثثثة 

اع  الثذي كثان سثائداً قبثل ذلثك، بسثبب الثتحكم اإلداري يف ىثذا االسثتقرار قثد شثكل االستقرار االقتصادي واالجتم
أ د أسباب اهنيار ىثذا االسثتقرار يف سثوق العمثل يف ظثل التسثيري اإلداري قبثل التحثول إذل التسثيري الليثربارل. فثإن ىثذا 

ادلتزايثد علثى سثوق الشثغل،  التحول قد كشف ضعف النسيج االقتصادي يف توفري فرص العمل الكافية لتغطيثة الطلثب 
كما كشف ضعف ادلؤسسات واذليئات ادلكلفة بتنظيم وتسيري سوق العمثل يف اجلزائثر، بثل وانعثدام تليثات الثتحكم يف 

يف خثثثبلل سثثثنوات الرخثثثاء االقتصثثثادي اجلزائثثثر  وإذا دل تكثثثن ظثثثاىرة البطالثثثة معروفثثثة يف العمل يف اجلزائر بصفة كلية.سوق 
حبكثثم ادلثثوارد البرتوليثثة الكافيثثة نتيجثثة ارتفثثا  أسثثعار البثثرتول  وإذل منتصثثف ال مانينثثات ات،سثثنوات السثثتينات والسثثبعين

تنذك. فإنو ما أن بدأت ىثذه األسثعار يف االطلفثاض مثع منتصثف ال مانينثات  ثه بثدأت ىثذه الظثاىرة يف الثربوز، بثل 
تماعيثثة للمؤسسثثات الر يثثة االقتصثثادية واالج والتحثثديات ويف مثثدة قصثثرية أصثثبحت تشثثكل أ ثثدى أىثثم االنشثثغاالت

يف  % =7مثن  االرتفثا بثدأ يف  اجلزائثروغري الر ية.  ييف تشري العديد من التقارير الر ية إذل أن مسثتوى البطالثة يف 
ىثذه االرتفثا  الثذي جثاء نتيجثة عثدة عوامثل  .???7سثنة  %93ليصل  ثدود  ;??7سنة  % <8إذل  =<?7

رزىا سياسات إعادة اذليكلة االقتصادية اليت شرعت فيها ىذه بعد دخوذلا يف سياسية واقتصادية واجتماعية مرتابطة، أب
مفاوضثثات التصثثحيح اذليكلثث  القتصثثادياهتا مثثع ادلؤسسثثات ادلاليثثة الدوليثثة، ورغثثم زلثثاوالت ىثثذه الثثدول احلثثد مثثن ىثثذه 

لبيتها بصفة سريعة وغري الزيادة عن طريق العديد من الربامج وادلشاريع اليت صا بة ىذه التحوالت، واليت جاءت يف غا
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مدروسة بصفة علمية، شلا جعلها قليلة الفاعلية يف احلد من تنام  ىذه الظاىرة كما سوف نبثني ذلثك فيمثا بعثد. ىثذه 
الوضثثثعية الصثثثعبة الثثثيت تعيشثثثها معظثثثم الثثثدول العربيثثثة، وادلغاربيثثثة بصثثثفة خاصثثثة، سثثثاعلت بشثثثكل كبثثثري يف تعقيثثثد مهمثثثة 

يف التكفل مبتطلبات اليد العاملة البا  ثة عثن العمثل، السثيما شثرػلة الشثباب ادلتخثرج  مكاتب التشغيل والتوجيو العربية
  دي اً من اجلامعات ومعاىد التكوين ادلهين ادلتخصصة الداخلني لسوق العمل ألول مرة.  

رية ومن أجل اإل اطة قدر ادلمكثن مبختلثف جوانثب السياسثة العامثة للتشثغيل وزلاربثة البطالثة يف السثنوات األخث
بصفة خاصة الستحالة التعرض للسياسات ادلعتمدة يف رلال التشغيل يف العقود ادلاضية، ارت ينا أن نتناول ادلوضو  من 

  خبلل احملاور التالية:  
األبعاد الرئيسية لسياسات التشغيل وزلاربة البطالة، ومكانتها ضمن السياسات االجتماعية واالقتصادية  :احملور األول

 لتنمية. العامة ل
 لتجسيد وتنفيذ سياسات التشغيل. ، والربامج ادلختلفة اليت وضعتالقانونية والتنظيمية اآلليات :احملور ال اين
 معوقات صلاح سياسات التشغيل.  :احملور ال اليف
 عوامل تفعيل وصلاح سياسات التشغيل. :احملور الرابع

االجتماعيمة واالقتصمادية  لبطالة، ومكانتها ضممن السياسماتاألبعاد الرئيسية لسياسات التشغيل ومحاربة ا :أوالً 
 .العامة للتنمية

لقد كانت سياسة التشغيل دومًا جزءًا ال يتجزأ من سياسات التنمية االقتصادية واالجتماعية يف الببلد، على 
مية يف النهاية ىو توفري اذلدف من التن أناعتبار أنو ال ؽلكن االىتمام باجلوانب ادلادية دون اجلوانب البشرية، حبكم 

إال بتوفري فرص العمل لكل القادرين على العمل،  يت تىالقدر الكايف من سبل العيش الكرًن للمواطن، وىو ما 
 البا  ني عنو. ووضع الربامج الناجعة للتكفل بالقادمني إذل سوق العمل من اجلامعات ومعاىد التكوين ادلختلفة.و 

عجالة استعراض سلتلف األبعاد واألىداف الرئيسية لسياسات التشغيل والعمل الصعب يف ىذه ال من وإذا كان 
واليت كانت حتكمها عوامل ومظروف من ادلؤكد أهنا ختتلف  ،من البطالة، اليت مت انتهاجها خبلل الفرتات السابقةعلى احلد 

 التشغيل احلالية ن أبعاد سياسةالقول أفإنو ؽلكن  فشلها. أوعن العوامل والظروف احلالية، بغض النظر عن صلا ها 
متعددة اجلوانب، منها ما ىو اجتماع ، ومنها ما ىو اقتصادي، وما يتعلق باجلانب التنظيم  واذليكل ، وما إذل ذلك 

 من اجلوانب األخرى.
ريكز على ضرورة القضاء على سلتلف اآلفات االجتماعية الناجتة عن تفة البطالة ف فبالنسبة للبعد االجتماع ، 

السيما بالنسبة للشباب عامة، وذوي ادلؤىبلت اجلامعية وادلتوسطة خاصة، والعمل على توفري الظروف ادلناسبة 
إلدماج ىؤالء الشباب يف اجملتمع، وإبعادىم عن كل ما غلعلهم عرضة للي س والتهميش واإلقصاء، وما يرتتب على 

أواًل، وبالببلد ثانياً، ونقصد هبا اللجوء إذل اذلجرة  ذلك من أفكار وتصرفات أقل ما يقال عنها تضر هبؤالء الشباب
السرية ضلو الضفة األخرى من ادلتوسط، وما يرتتب على ذلك من سلاطر ادلوت يف البحر. واإلدمان على ادلخدرات 
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ليد وقوانني إجرامية متعدد األوجو، مبا فيو اجلرائم اإلرىابية، واالنتحار، والتمرد على قيم وتقا مظاىر وما ينتج عنو من
    الببلد، وما إذل ذلك من االنعكاسات السلبية ادلتعددة ادلظاىر اليت تفرزىا ظاىرة البطالة. 

القدرات البشرية السيما ادلؤىلة منها يف خلق ال روة  است مار بينما يرتكز البعد االقتصادي على ضرورة      
مبا يسمح بإ داث التنمية االقتصادية النشاط  االقتصادية عن طريق توظيفها يف سلتلف اجملاالت وقطاعات

 واالجتماعية للببلد، وتطوير أظلاط اإلنتاج، وحتسني النوعية وادلردودية ومنافسة ادلنتوج األجنيب، وربح ادلعركة
 التكنولوجية السريعة التطور. 

ىداف ؽلكن استخبلصها من بينما ترم  األبعاد التنظيمية واذليكلية لسياسة التشغيل إذل حتقيق رلموعة من األ
واليت  وثيقة ادلخطط الوطين لرتقية التشغيل وزلاربة البطالة ادلعتمد من قبل احلكومة يف شهر أفريل من السنة ادلاضية،

 فيما يل : أعلهاترم  يف إذل حتقيق رلموعة من األىداف ادلتعددة األبعاد، ؽلكن إغلاز 
رل رفع مستوى عروض العمل، حتسني ادلؤىبلت ادلهنية بغرض إغلاد الوصول إذل تنظيم أ سن لسوق العمل وبالتا ث

 التوازن بني العرض والطلب يف رلال التشغيل.
ث تكييف الطلب على التشغيل وبالتارل ادلؤىبلت مع  اجيات سوق العمل، للوصول تدرغليا على توافق بني سلرجات 

 التكوين وسوق الشغل.
عة يف سوق العمل، وتوفري الشروط ادلناسبة للتقريب بني  جم عرض العمل ث العمل على تصحيح االختبلالت الواق

 بغرض إغلاد التوازن بني العرض والطلب يف رلال التشغيل. و جم الطلب عليو.
 هبدف حتقيق حتسني قابلية التشغيل لدى طاليب العمل.حتسني ادلؤىبلت ادلهنية ث 
 .ب شغل دائمةدعم االست مار يف القطا  االقتصادي خللق مناصث 

 ، السيما يف موقع العمل ويف الوسط ادلهين، لتيسري اإلدماج يف عادل الشغل. ث ترقية التكوين ادلؤىل
 .ترقية سياسة حتفيزية باجتاه ادلؤسسات تشجع على خلق مناصب الشغلث 
  .كنمستوى شل أدىنوالعمل على ختفيضها إذل ادلقاربة االقتصادية، زلاربة البطالة عن طريق ث 
 تنمية روح ادلقاولة السيما لدى الشباب.ث 

ث ترقية اليد العاملة ادلؤىلة على ادلديني القصري وادلتوسط. وتكييف فرو  وختصصات التكوين  سب  اجيات سوق العمل. ودعم 
 التنسيق بني ادلتدخلني على مستوى سوق العمل.
 تشغيل الشباب وحتسني نسبة التوظيف الدائم. ، ودعم ترقيةث دعم االست مار اخلبلق لفرص ومناصب العمل

الطلب اإلضايف للتشغيل، وعصرنة تليات ادلتابعة وادلراقبة والتقييم، وإنشاء ىيئات قطاعية لتنسيق جهود سلتلف ادلتدخلني  مراعاةث 
 يف رلال التشغيل.

ل ومعرفتو أ سن عن طريق نظام العناصر األساسية اليت تتحكم يف تسيري سوق العمث العمل على التحكم يف سلتلف 
ادلعلومات واإل صائيات وبنوك ادلعطيات وسلتلف األدوات الضرورية إلدخال التصحيحات والتعديبلت البلزمة على 

 سلطط العمل.
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يتضح شلا سبق أن سياسة التشغيل يف اجلزائر يف السنوات األخرية، أصبحت تقوم على رلموعة من األبعاد ادلتعددة 
م  إذل حتقيق رلموعة من األىداف االجتماعية واالقتصادية، والتنظيمية واذليكلية، األمر الذي غلعلها اجلوانب، تر 

 تعتمد يف حتقيق ىذه األىداف على رلموعة من اآلليات القانونية والتنظيمية، والربامج وادلخططات العملية.
 سياسات التشغيل.تجسيد وتنفيذ وآليات وبرامج القانونية والتنظيمية األطر  :ثانياً 

ت طريىا مبجموعة من النصوص القانونية  إن تعدد أبعاد وأىداف سياسة التشغيل يف اجلزائر، أقتضى  تمية
اآلليات والربامج وادلخططات العملية والتنظيمية، اليت تضبط عمليات جتسيدىا ميدانياً. إذل جانب رلموعة من 

 والتنظيمني يصعب  صر رلمو  النصوص القانونية والتنظيمية اليت مت فبالنسبة لئلطار القانوين لتطبيقها وتنفيذىا.
وضعها وإصدارىا هبدف وضع السياسات اليت تضعها السلطات السياسية يف رلال التشغيل وزلاربة البطالة، إال أنو 

يف مادتو ال ال ة نص الذي  نذكر منها على سبيل ادل ال  القانون ادلتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، أنؽلكن 
 " تضمن الدولة صبل يات تنظيم يف ميدان التشغيل، السيما يف رلال: أن:على 

 .احملافظة على التشغيل وترقيتو 
 .الدراسات االستشرافية ادلتعلقة بالتشغيل 
 .ادلقاييس القانونية والتقنية لت طري التشغيل ومراقبتو 
 .أدوات حتليل وتقييم سياسة التشغيل 
 1 م اليت تسمح مبعرفة سوق العمل وتطوره."أنظمة اإلعبل 

مادتو األوذل منو، واليت الذي  دد أىدافو يف والقانون ادلتعلق بالتدابري التشجيعية لدعم وترقية التشغيل.  
تتم ل يف وضع التدابري التشجيعية لدعم وترقية التشغيل عن طريق ختفيف األعباء االجتماعية لفائدة ادلستخدمني، 

 عة وسلتلف أشكال ادلساعدة.وحتديد طبي
اليت كلفتها السلطات العمومية  2احملدد دلهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسريىا، وادلرسوم التنفيذي

 مبجموعة من ادلهام األساسية يف رلال التشغيل ورصد تفاعبلت سوق العمل، ؽلكن أن نذكر منو على سيب ادل ال:
 وتطورىا وضمان ذلك. الوطنية للتشغيل واليد العاملةث تنظيم معرفة وضعية السوق 

 ث تطوير األدوات واآلليات اليت تسمح بتنمية وظيفة رصد سوق العمل وتقييسها.
ث تشجيع احلركية اجلغرافية وادلهنية لطاليب العمل. وادلشاركة مع ادلؤسسات واذليئات ادلعنية يف تطبيق عمليات التحويل 

 تكميل  اخلاص بتكييف مؤىبلت طاليب العمل مع متطلبات عروض العمل ادلتوفرة.ادلهين، أو التكوين ال
ادلشاركة يف تنظيم وتنفيذ الربامج اخلاصة بالتشغيل اليت تقررىا الدولة واجلماعات احمللية، وكل مؤسسة معنية وإعبلمها ث 

 بتسيري الربامج ادلذكورة وإصلازىا.
 ب العمال اجلزائريني يف اخلارج.ث البحيف عن كل الفرص اليت تسمح بتنصي

 ث تطوير مناىج تسيري سوق العمل ، وأدوات التدخل على عرض وطلب العمل وتقييسها.
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ث متابعة تطور اليد العاملة األجنبية باجلزائر يف إطار التشريع والتنظيم ادلتعلقني بتشغيل األجانب، وتنظيم البطاقية 
 الوطنية للعمال اجلانب وتسيريىا.

دماج ادلهين يهدف إذل تشجيع اإلالذي  3ادلتعلق جبهاز ادلساعدة على اإلدماج ادلهين.رسوم التنفيذي وادل
للشباب طاليب العمل ادلبتدئني. إذل جانب تشجيع كافة أشكال النشاط والتدابري األخرى الرامية إذل ترقية تشغيل 

 الشباب، السيما عرب برامج تكوين، وتشغيل وتوظيف.
لعديد من النصوص القانونية األخرى ادلتعلقة بتشجيع خلق ادلقاوالت وادلؤسسات الصغرية إذل جانب ا

وادلتوسطة، وتلك ادلتعلقة ببعض اذليئات واألجهزة األخرى الناشطة يف رلال التشغيل إما بصفة مباشرة أو غري مباشرة،  
بالنسبة آلليات وبرامج التشغيل اليت  أما  4كالصندوق الوطين للت مني على البطالة، وىيئات التنصيب اخلاصة،

منها ما يتعلق الدولة يف إطار تنفيذ سياستها يف ىذا الش ن، فإهنا متعددة ومتنوعة، وسلتلفة ادلناىج والطرق،  اعتمدهتا
بالتشغيل ادلباشر، ومنها ما يتعلق بتشجيع خلق ادلؤسسات اليت توفر ادلزيد من فرص العمل، ومنها ما يتعلق بتنظيم 

التوظيف اخلاص ببعض الفئات العمالية، م ل  امل  الشهادات اجلامعية، والتكوين ادلهين، والبا  ني عن  أظلاطض بع
العمل القادمني من سلتلف مؤسسات التعليم والتكوين العارل وادلتوسط، و ه بالنسبة دلن ىم دون ت ىيل. األمر 

على أساس  ،الشباب بصفة خاصة بصفة عامة، وتشغيل لبالتجربة الوطنية يف رلال تشغي الذي شكل ما ؽلكن وصفو
 أن ىذه الشرػلة تشكل اإلشكالية ادلعقدة لسياسة التشغيل يف اجلزائر.

    ختصار زلاورىا فيما يل :التجربة اليت ؽلكن اىذه 
 يتعلق باستحداث النشاطات وتنمية روح ادلبادرة ادلقاوالتية عند الشباب، و األول  وراحمل ث

اإلطار مت اختاذ إجراءات لتعزيز عملية مرافقة ادلبادرين الشباب و جتسيد أكرب عدد شلكن من ادلشاريع القابلة  ويف ىذا
يف الوصول إذل حتقيق دتويل  وارل  CNACو ANSEJللتمويل وتتم ل األىداف اليت ارتسمتاىا بالنسبة للجهازين 

منصب  0333;;رات باستحداث أزيد من مع تقدي 8379-?833مشرو  كمعدل سنوي خبلل الفرتة  0333=7
 مباشر سنويا وخبلل نفس الفرتة.

 التنفيذيرسوم يف إطار ادل يتعلق بالتشغيل ادل جور للشباب من خبلل جهاز دعم اإلدماج ادلهين،ث احملور ال اين و 
 الشباب طاليب إذلدماج ادلهين. وادلوجو دلتعلق جبهاز ادلساعدة على اإلا .<833أفريل  ?7مؤرخ يف  >78-<3رقم:

العمل ألول مرة، أي الذين يبح ون عن أول عمل ذلم، وىو اجلهاز القائم على مقاربة اقتصادية يف زلاربة البطالة 
 والذي يهدف إرل اإلدماج ادلهين ذلؤالء الشباب   ادلوزعون على الفئات ال بلث التالية:

 قنيني الساميني خرغل  ادلؤسسات الوطنية للتكوين ادلهين.الفئة األوذل: الشباب  امل  شهادات التعليم العارل، والت
الفئة ال انية: الشباب القادمني من التعليم ال انوي دلؤسسات الرتبية الوطنية، ومراكز التكوين ادلهين، أو الذين زاولوا 

 تربصا دتهينيا. 
  الفئة ال ال ة: الشباب بدون تكوين وال ت ىيل.
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ينص اجلهاز  أشهر كحد أقصى،  >عمل زلددة ادلدة مدتو ال تتجاوز  عقودطة دماج بواسيتم ىذا اإل ييف 
كذلك على عقد التكوين للتشغيل كما ينص على تنصيب الشباب للتكوين لدى  رفيني مؤطرين، إذل جانب تدابري 

  للحيف على البحيف عن التكوين  ادلؤىل.
يف رلال التشغيل، نذكر ادلخطط الوطين للتشغيل، الدولة  ادلعتمدة لتنفيذ سياساتومن مجلة اآلليات والربامج 

( زلاور مرتابطة بعضها ببعض اذلدف =سبعة )الذي صادقة عليو احلكومة يف أفريل من السنة ادلاضية، والذي يتشكل 
منها الوصول إذل تنظيم أ سن لسوق العمل وبالتارل رفع مستوى عروض العمل، ويف نفس الوقت حتسني ادلؤىبلت 

 رض إغلاد التوازن بني العرض والطلب يف رلال التشغيل.ادلهنية بغ
 ولتحقيق ىذين اذلدفني األساسيني يقرتح ادلخطط ما يل :

 ،دعم االست مار يف القطا  االقتصادي خللق مناصب شغل دائمة 
 ،ترقية سياسة حتفيزية باجتاه ادلؤسسات تشجع على خلق مناصب الشغل 

، وىو الرافدين األساسيني لعملية حتسني مستوى عروض العمل يف ببلدنا ن ادلتكامبلنىذان احملورا ييف يعترب 
يف ىذا السياق السيما من خبلل حتديد إسرتاتيجية صناعية ما ؽلكن استخبلصو من اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة 

ة القائمة وتلك واالنطبلق يف تطبيقها، إذل جانب إقرار حتفيزات جبائية وشبو جبائية لفائدة ادلؤسسات اإلنتاجي
ادلنتظر قيامها يف إطار االست مارات ادلنتجة وتتمل ىذه التحفيزات على وجو اخلصوص يف ختفيف أعباء الضمان 

ترقية التكوين و IBSوالضريبة على أرباح الشركات  IRGاالجتماع ، وختفيض الضريبة على الدخل اإلمجال 
 .لتيسري اإلدماج يف عادل الشغلادلؤىل، السيما يف موقع العمل ويف الوسط ادلهين، 

سوق تكييف الطلب على التشغيل وادلؤىبلت مع  اجيات  ىذه اإلجراءات اليت ترم  من خبلذلا الدولة إذل
يف  ةساعلت من ادلاسلتلف القطاعن ؽلك  سلرجات التكوين وسوق الشغل، وىوذل توافق بنيتدرغليا إالعمل، هبدف الوصول 

 حتسني قابلية التشغيل لدى طاليب العمل.ىدف التوافق من خبلل حتقيق 
 ثبلثة زلاور أخرى يف سلطط العمل ال تقل أعلية عن سابقاهتا وى : ويوجد إذل ما سبق،

 حتسني وعصرنة تسيري سوق العمل 
 إنشاء وتنصيب ىياكل للتنسيق ما بني القطاعات. 

 متابعة تليات تسيري سوق العمل ومراقبتها وتقييمها. 

ذلا عبلقة مباشرة مع مستوى العرض والطلب، إال أهنا عناصر أساسية يف تسيري سوق  دل يكنإن ثة و بلىذه احملاور ال 
، للتقريب بني عروض العمل والطلباتالعمل من  ييف أهنا تساىم يف تصحيح االختبلالت وتوفري الشروط ادلناسبة 
ى الشغل، وتساعد على معرفة سوق إذل جانب أهنا تضمن تكافؤ الفرص بني كل ادلواطنني يف سعيهم للحصول عل

بنوك ادلعطيات وكلها أدوات ضرورية إلدخال يق نظام ادلعلومات واإل صائيات و العمل معرفة أ سن عن طر 
احملور السابع من  الذي يشكلترقية تشغيل الشباب، إذل جانب  التصحيحات والتعديبلت البلزمة على سلطط العمل.

 ويشكل موطن اىتمام كبري من قبل السلطات العمومية عرب كافة بلدان العادل. سلطط العمل وىو يكتس  أعلية خاصة
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نظراً لآلثثار السثلبية اخلطثرية الثيت نتجثت عثن ىثذه الظثاىرة اآلليات األخرى المعتمدة لتشغيل الشباب في الجزائر: 
واعتمثثاد عثثدة بثثرامج  يف اجملتمثثع بصثثفة عامثثة، ويف أوسثثاط الشثثباب بصثثفة خاصثثة. فقثثد قامثثت اجلزائثثر بعثثدة إجثثراءات،

خاصثثثة هبثثثذه الفئثثثة هبثثثدف التخفيثثثف مثثثن شثثثدة الصثثثدمات الثثثيت ؽلكثثثن أن ترتكهثثثا يف نفثثثوس العثثثاطلني عثثثن العمثثثل مثثثن 
الشباب. وانعكاس ذلك على تعاملهم مع باق  أفراد اجملتمع. وذلك بالرغم من الصعوبات االقتصادية ادلاليثة واذليكليثة 

ع التسثعينات تثاريب بدايثة التحثول ضلثو االقتصثاد الليثربارل ومثا نثتج عثن ذلثك مثن اليت عرفها االقتصاد اجلزائري منذ مطلث
فقثثد قامثثت اجلزائثثر علثثى غثثرار العديثثد مثثن الثثدول  انعكاسثثات اجتماعيثثة علثثى اجملتمثثع ككثثل، والشثثباب بصثثفة أخثثص.

رىثثا االجتماعيثثة العربيثثة، باعتمثثاد عثثدة تليثثات للحثثد مثثن اسثثتمرار تزايثثد البطالثثة، أو علثثى األقثثل للتخفيثثف مثثن  ثثدة تثا
على الطبقثة العاملثة، بصثفة عامثة، والشثباب الثذين ىثم يف سثن العمثل بصثفة خاصثة. ؽلكثن أن نثذكر منهثا علثى سثبيل 

 ادل ال، وبصفة موجزة، اآلليات التالية:  
 والثذي يشثكل ىيئثة اسثتقبال 5ويتم ثل يف إنشثاء الصثندوق الثوطين للبطالثة يف اجلزائثر،نظام التأمين ضد البطالة:  -1

للحد من كارثة فقدان منصب العمل الناتج عن التسريح ألسثباب اقتصثادية.  يثيف يضثمن ىثذا النظثام دخثبًل للعمثال 
الذين يفقدون مناصب عملهثم طثوال مثدة ثبلثثة سثنوات، وذلثك للوقايثة مثن الفقثر واحلاجثة طثوال مثدة البطالثة احلتميثة 

عامثثل. وكثان ؽلكثن أن يكثثون  8330333 ك ر مثن بث ;??7أ يانثا. ىثذا النظثام الثثذي تكفثل منثذ بدايثثة نشثاطو يف 
العدد أكرب لوال وجود صيغ أخرى بديلة لو، م ل الذىاب اإلرادي، والتقاعد ادلسبق. إذل جانب اقتصار التسريح ادلعين 

 هبذا النظام على ادلؤسسات االقتصادية دون قطا  الوظيفة العمومية. 
لتسريح ألسباب اقتصادية عن طريق ضمان تقدًن تعويضات وال يقتصر دور ىذا اجلهاز على التكفل بضحايا ا

ذلؤالء، والبحيف ذلثم عثن مناصثب عمثل جديثدة، بثل أنثو انتقثل إذل مسثاعدهتم عثن طريثق القثروض يف خلثق مؤسسثات 
صغرية ومتوسطة وفق ختصصاهتم وتكوينهم العلم  وادليداين، لتشكل ىذه ادلؤسسات أداة خللق مناصب عمل لغثريىم 

إذل إنشثاء أك ثر مثن  =833 - :833لشباب منهم. ييف تشثري إ صثائيات ىثذا الصثندوق  للسثنوات السيما فئة ا
سثثنة. يف اجلزائثثر العاصثثمة فقثثط. شلثثا نثثتج عثثن  3;و  ;9مؤسسثثة صثثغرية للشثثباب البثثالغني مثثن العمثثر مثثا بثثني  3=>

  6منصب عمل جديد. ?;?7خلف أك ر من 
رغثثم أن  ثثل مشثكلة البطالثثة ال يثثتم إال عثثن طريثثق تنميثثة  ادرة:ترقيممة العمممل المسممتقل وتنميممة وتطمموير رو  المبمم -2

شثثاملة فعالثثة يف سلتلثثف اجملثثاالت االقتصثثادية الصثثناعية منهثثا وادلاليثثة والتجاريثثة، و ثثه اإلداريثثة واالجتماعيثثة، إال انثثو يف 
بشثكل قليثل أو غياب ىذه الطفرة القوية يبقى البحيف عن بعض احللول ادلمكنة ا د السبل اليت ؽلكن أن ختفثف ولثو 

مؤقثثت أو جزئثث  مثثن أثثثار ىثثذه األزمثثة االجتماعيثثة. ومثثن بثثني ىثثذه احللثثول، العمثثل علثثى ترقيثثة وتطثثوير العمثثل احلثثر أو 
ادلسثتقل، وتشثثجيع روح ادلبثثادرة الثثيت يقثثوم هبثا بعثثض الشثثباب، مثثن خثثبلل خلثق بعثثض احلثثرف أو الورشثثات احلرفيثثة الثثيت 

ن طريثق التكثثوين ادلهثين، أو التمهثثني  يثيف ال ػلتثثاجون يف ذلثثك تثدخل ضثثمن رلثال ختصصثثهم ادلهثين إمثثا ادلكتسثب عثث
سوى دلبالغ مالية صغرية أو متوسطة القتناء بعض أدوات اإلنتاج، أو ادلواد اخلام ادلسثتعملة يف ادلهنثة أو احلرفثة، أو بنثاء 

 مقرات دلمارسة نشاطهم، أو غري ذلك من األىداف األخرى ادلرتبطة بالنشاط. 
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عملثثت اجلزائثثر عثثن طريثثق البنثثوك وضثثمان اذليئثثات االجتماعيثثة )الصثثندوق الثثوطين للتثث مني علثثى  ويف ىثثذا الشثثث ن
البطالثثة( علثثثى وضثثثع برنثثامج خثثثاص هبثثثذه اآلليثثثة، مثثن خثثثبلل فثثثتح إمكانيثثة مثثثنح قثثثروض صثثثغرية احلجثثم تثثثرتاوح مثثثا بثثثني 

مثل  ثرة، خاصثة دج. تشرف عليها وكالة التنمية االجتماعية، كذلك، خللق مناصثب ع 30333;9د ج و  333;
يف البلديات الريفية، تتم ل غالبيتها يف أعمال تتم يف البيوت، يف رلاالت النسيج، واحلرف التقليديثة، وبعثض األعمثال 
التجاريثثة الصثثغرية...اخل، وىثث  كلهثثا نشثثاطات دتكثثن القثثائمني هبثثا مثثن الثثتخلص مثثن شثثبح البطالثثة والقيثثام بنشثثاط يثثدر 

العيش بكرامة، من جهة. وتسديد القروض اليت  صثلوا عليهثا إمثا بثدون فائثدة  عليهم بعض ادلداخيل اليت دتكنهم من
أو بفوائثثثد قليلثثثة جثثثداً، والوصثثثول إذل مر لثثثة االسثثثتقبللية يف دتلثثثك وسثثثائل اإلنتثثثاج، وىثثث  النشثثثاطات الثثثيت شثثثكلت يف 

وقثد عثرف ىثذا  7. االت ك رية نواة دليبلد مؤسسات صغرية مث متوسطة، ورمبا ستصثبح يف يثوم األيثام مؤسسثات كبثرية
مثا  (8333الربنامج إقبااًل كبرياً من قبل الشرائح الشبانية، بلغت عند منتصثف السثنة األوذل للشثرو  يف تطبيقثو )سثنة 

  8طلب. 7:0333يفوق 
واذل جانب ىذه اآلليات العامة أو غري ادلباشرة اليت أوردناىا على سبيل االستدالل على ما تقوم بثو اجلزائثر مثن 

ة للحثثد مثثن تطثثور أزمثثة البطالثثة الثثيت أصثثبحت تشثثكل الشثثغل الشثثاغل لثثيس فقثثط للسثثلطات العموميثثة، بثثل جهثثود جبثثار 
وللمنظمات النقابية بشكل أك ر اىتمام،  ييف شكلت ىذه األزمة دائماً أ د ادلواضيع األساسثية يف احلثوار والتشثاور 

، واحلكومة، وأصحاب العمل. وى  اآلليات الثيت  االجتماع  الذي يتم بصفة دورية بني االحتاد العام للعمال اجلزائريني
ك رياً ما كانت عرضة النتقادات النقابثة لكوهنثا ال هتثدف إذل القضثاء علثى البطالثة بقثدر مثا ىث  رلثرد مسثكنات مؤقتثة 

ىنثاك تليثثات  9ال تلبثيف فاعليتهثا أن تثثذىب مثع تزايثد األزمثثة وتوسثع الظثثاىرة لتشثمل معظثم الثثذين ىثم يف سثن العمثثل.
سوف نركز كذلك على أىم الربامج وادليكانيزمات اليت اعتمدت بش هنا، دون ربىا خاصة بالتكفل بتشغيل الشباب، أخرى نعت

 اخلوض يف تفاصيلها وجزئياهتا، أو تقيم مدى صلا ها أو فشلها، وىذا لعدم اتسا  اجملال لذلك.             
 رلال سياسات التشغيل، ال غلثب أن ننسثى رلموعثة وقبل أن طلتم سلسلة اآلليات ادلختلفة اليت مت اعتمادىا يف

التثثثثدابري التشثثثثجيعية والتحفيزيثثثثة الثثثثيت مت اختاذىثثثثا مثثثثن قبثثثثل السثثثثلطات العموميثثثثة يف اجلزائثثثثر هبثثثثدف تشثثثثجيع ادلؤسسثثثثات 
 ادلستخدمة على خلق ادلزيد من مناصب العمل، واليت مت ت كيدىا ضمن ادلخطط الوطين للتشغيل، ومنها:

 مالية وضريبية خاصة للمؤسسات الصغرية وادلتوسطة يف رلال التمكن من احلصول على الصفقات.ث تقدًن امتيازات 
يف ترقيثثثة التشثثثغيل مثثثن خثثثبلل توجيثثثو بعثثثض النشثثثاطات ضلثثثو القطثثثا  اخلثثثاص، وعلثثثى جماعثثثات احملليثثثة إشثثثراك أكثثثرب للثثثث 

 اخلصوص ضلو ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة.
 االست مارات ادلنتجة ذات القدرة العالية للتشغيل بفوائد سلفضة.البنكية لفائدة ث تشجيع منح القروض 

ث برامج دغم مشروعات الشباب ادلقاولني، اخلبلقة دلناصب العمل، عثن طريثق القثروض البنكيثة، والتسثهيبلت اإلداريثة، 
 ودتكينهم من احلصول على العقارات البلزمة إلقامة ادلشاريع وتطويرىا.

القروض وادلساعدات ادلالية للدولة، أو من قبل البنوك، وادلتم لة يف شكل قروض دون فوائثد، أو ث المركزية قرارات منح 
 رأس ادلال...اخل، ومنح قرارات منحها للهيئات احمللية. أوامتيازات جبائية، أو ختفيض نسب الفائدة على األرباح 
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 ا قبل إنشاء مر لة م يري وإدارة ادلشاريع خبللث تكوين ادلقاولني الشباب يف ميدان التس
 ادلشرو  أو خبلل مرا ل ما بعد إنشائو.

اشثرتاكات الضثمان االجتمثثاع ، مثن  % <8ثث إعفثاء ادلؤسسثات ادلسثثتخدمة مثن األعبثاء االجتماعيثة، أو ختفيضثثها،) 
بالنسثثثثثبة للمؤسسثثثثثات  يف اذلضثثثثثاب العليثثثثثا(  أوعنثثثثثدما يثثثثثتم التوظيثثثثثف يف ادلنثثثثثاطق اجلنوبيثثثثثة،  % >9 وقثثثثثد تصثثثثثل إذل

تخدمة الثثيت تبثثادر بتشثثغيل عمثثال شثباب يف إطثثار برنثثامج عقثثود اإلدمثثاج ادلوجثو للشثثباب  ثثامل  الشثثهادات العليثثا ادلسث
 10ادلشار إليو سابقاً، >78ث  <3 رقم: ، ادلقرر يف مبقتضى ادلرسوم التنفيذيت ىيلوادلتوسطة، و ه من ىم دون 

 قد اعتمدت، اجلزائرات التشغيل، فإنو ؽلكن القول أن بصفة عامة، ونظراً ل راء التجربة اجلزائرية يف رلال سياسو 
ومنذ أن شرعت يف التحول ضلو النهج الليربارل يف تسيري االقتصاد الوطين، رلموعثة مثن التثدابري ادلوجهثة للتكفثل بإغلثاد 
مناصثب عمثل  قيقيثة ودائمثة للشثثباب، وذلثك مثن خثبلل خلثق ورشثثات ومؤسسثات صثغرية متخصصثة يف اإلنتثثاج أو 

ل أو تقثثدًن خثثدمات أو مثثا إذل ذلثثك مثثن النشثثاطات الثثيت وادلشثثاريع الثثيت يبثثادر هبثثا الشثثباب ادلعثثين،  يثثيف وضثثع التحويثث
و  >7عثرف بربنثامج تشثغيل الشثباب، وىثو موجثو لفئثة الشثباب مثا بثني  ?<?7أول برنامج من ىثذا النثو  مثع بدايثة 

أعمثثثثال ذات منفعثثثة عامثثثثة يف القطاعثثثثات  سثثثنة، دتثثثثنح ذلثثثذه الفئثثثثة مثثثثن الشثثثباب تكوينثثثثاً يسثثثثمح ذلثثثا باالنثثثثدماج يف =8
الفبل يثثة والصثثناعية والثثري والبنثثاء واألشثثغال العموميثثة. إال أن ىثثذا الربنثثامج دل يعثثرف النجثثاح ادلنتظثثر وذلثثك ألسثثباب 

منصب شغل دائم خثبلل سثنتني فقثط.  يثيف دل يسثتفد مثن  8330333إدارية،  ييف كان ينتظر أن يوفر أك ر من 
 30333:شثاب  صثلوا علثى مناصثب دائمثة أو مؤقثت، و  30333>العثدد، مثنهم  ىذا ادلشرو  سوى نصف ىذا

 شاب على مناصب يف نشاطات التكوين والت طري.
بوضثع نظثام  3??7وأمام عدم صلاح ىذا الربنامج يف حتقيق النتائج ادلنظثرة منثو، بثادرة اجلهثات ادلعنيثة ابتثداء مثن سثنة 

وىثثو النظثثام الثثذي يرتكثثز أساسثثا علثثى خلثثق  ." .D.I.P.Jللشثثباب  جديثثد عثثرف بثثث "النظثثام اخلثثاص باإلدمثثاج ادلهثثين
أنشثثثطة مثثثن طثثثرف الشثثثباب، وتنميثثثة روح ادلبثثثادرة، والعمثثثل علثثثى خلثثثق مناصثثثب عمثثثل دائمثثثة باسثثثتعمال اإلمكانيثثثات 

 11والقدرات احمللية، وذلك من خبلل ثبلثة صيغ أو زلاور أساسية ى :
الشثثبكة االجتماعيثثة ادلشثثار إليهثثا سثثابقًا، وىثث  صثثيغة مكملثثة لصثثيغة  ثثث خلثثق وظثثائف ذات منفعثثة عامثثة مببثثادرات زلليثثة، 7

 وى  صيغة تقوم على التشغيل ادلؤقت دلدة ستة أشهر إذل سنة.
مسثاعدات ماليثة إلصلازىثا تصثل إذل  ثدود  ، مقابثل احلصثول علثىث خلق نشاطات ومشاريع مقرت ة مثن قبثل الشثباب 8

 شثثثكل تعاونيثثثات فرديثثثة أو مجاعيثثثة، مثثثن طثثثرف صثثثندوق مسثثثاعدة مثثثن قيمثثثة ادلشثثثرو  يف الثثثذي يثثثتم إصلثثثازه يف 93%
 %3=أمثا الثث  . F.N.P.Eالشباب، وىو الصندوق الذي أصبح يعرف فيما بعد بالصندوق الوطين لرتقيثة التشثغيل 

 مبليني د.ج.   9الباقية فتمنح على شكل قروض من البنوك، على أال تتعدى قيمة ادلشرو   دود 
اليت غلب أن تتم خبلل ستة أشثهر بثني ادلؤسسثات الصثغرية الثيت تنشثط يف نفثس اجملثال، وذلثك تكوين التعاونيات  ث 9

 هبدف التحكم أك ر يف استعمال واستغبلل ادلشاريع ورفع مردوديتو وزيادة فاعليتو وفرض وجوده يف سوق ادلنافسة.
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دلقرت ثثة يف ىثثذا اجملثثال، مت وإلعطثثاء دفثثع جثثدي للربنثثامج، وتفثثادي تثثردد أو ختثثوف البنثثوك يف دتويثثل ادلشثثاريع ا
إنشاء صندوق الضمان ادلشرتك للنشاطات الصناعية والتجارية واحلرفية، لضمان تسديد واسرتجا  أو تعويض القثروض 

 خبلل ىذا الربنامج.  ادلصرفية ادلمنو ة للشباب ادلؤسسني للمشاريع ادلمولة من
ئثثثات ادلشثثثرفة عليهثثثا بتقيثثثيم نتائجهثثثا، لتصثثثحيح وبعثثد مثثثرور قرابثثثة تسثثثة سثثثنوات علثثثى ىثثثذه التجربثثثة، قامثثثت اذلي

اجلوانثثب السثثلبية منهثثا، ودعثثم اجلوانثثب اإلغلابيثثة، وعلثثى ضثثوء ادلبل ظثثات ادلستخلصثثة مثثن عمليثثة التقيثثيم، مت تكييثثف 
النظام بالكيفية اليت جتعلو أك ر فاعلية، وأك ر اتساعاً لدمج صيغ أخرى خللق مناصب عمل للشباب، وىو ما أفرز ما 

نظثام اجلديثد إلدمثاج الشثباب، الثذي ارتكثز ىثو اآلخثر علثى ثبلثثة زلثاور أساسثية، ىث  عقثود التشثغيل ادلسثثبق عثرف بال
Contrats de Pré – Emplois  وادلساعدة على إنشاء ادلؤسسات الصغرية، وى  استمرار للصيغة السابقة .

  التكوين خللق نشاطات جديدة.رياً، مع بعض التعديبلت اليت مت إدخاذلا لتكييف العملية مع النظام اجلديد، وأخ
الثيت عهثد إليهثا مهمثة دتركثز تثدخبلن  12ولتحقيق ىذا الربنامج، مت إنشاء الوكالة الوطنية لثدعم تشثغيل الشثباب.

السلطات العمومية يف مهمة االستشارة والتوجيو، من خبلل توجيو ادلؤسسني الشباب ومساعدهتم يف كثل ادلرا ثل الثيت 
رو ، والعمل على هتيئة كل الشروط اليت تضمن صلاح ادلشروح وقبولو من قبل البنثوك ادلمولثة لثو. كمثا يتم هبا إنشاء ادلش

يف دفع الفوائثد إن اقتضثى تقدم ىذه الوكالة رلموعة من احلوافز واالمتيازات ادلالية م ل القروض بدون فوائد، وادلساعلة 
األمر، إذل جانب بعض اإلعفاءات اجلبائية. وهبذه الصفة، تشكل ىذه الوكالة اجلهاز الرئيس  لقيام تعثاون شثامل بثني 

  13مجيع اذليئات ادلعنية بادلوضو .
ة لتشثثغيل وهبثثدف تثثوفري الثثدعم ادلثثارل الكثثايف وادلثثنظم لتحقيثثق ىثثذا ادلشثثرو  الطمثثوح، مت بثثالتوازي للوكالثثة الوطنيثث

الشباب، إنشاء ىيئة مالية جديدة تتم ل يف صندوق دعم تشغيل الشباب. الذي عهد إليو دتويل ادلشاريع اليت تؤطرىا 
الوكالثة، مثثن جهثثة. وتثثوفري التغطيثثة ادلاليثثة مثثن تكثثوين وإعثداد الشثثباب إلغلثثاد مناصثثب العمثثل للشثثباب سثثواء يف القطثثا  

غيل ادلسثثبقة، الثثيت تعثثين بصثثفة خاصثثة ذوي التكثثوين اجلثثامع ، باعتبثثارىم العثثام أو اخلثثاص، وذلثثك يف إطثثار عقثثود التشثث
يواجهون مشاكل عديدة يف التوظيثف نظثراً النعثدام اخلثربة ادلهنيثة.  يثيف ؽلثنح لصثا ب عقثد التشثغيل ادلسثبق، تكوينثاً 

شهادة عمل ت بت لو تطبيقياً للتكيف مع منصب العمل ادلراد شغلو، مع منحو عند هناية التكوين أو عند هناية العمل 
خثثربة وأقدميثثة تسثثمح لثثو باحلصثثول علثثى منصثثب عمثثل يف ادلؤسسثثات العامثثة أو اخلاصثثة، وذلثثك هبثثدف الثثتخلص مثثن 

  14عائق انعدام اخلربة الذي عادة ما ترفض طلبات عمل ادلتخرجني من اجلامعة بسببو.
لشثباب فقثد  ثددت لثو عثدة ولضمان صلاح ىذا النظام انطبلقا من نقاط ضعف النظثام السثابق لثدعم تشثغيل ا

 معايري وأىداف حتكم نظام عملو، وى :
 ث  تمية إدماج أنشطة الشباب داخل ميكانزمات وتليات عمل السوق.

ثث إعثادة االعتبثار للمؤسسثات ادلصثرفية )البنثوك( كمؤسسثات وسثيطة، ودتويليثة، وتقيثيم األخطثار الثيت ؽلكثثن أن 
 هتدد مصاحلها ادلالية عند عملية التمويل.
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الوطنيثثة تركيثثز تثثدخبلت السثثلطات العموميثثة يف ىيئثثة وا ثثدة تقثثوم بتقثثدًن التوجيثثو واالستشثثارة، وىثث  الوكالثثة ثثث 
 لدعم تشغيل الشباب، كما سبق أن اشرنا إذل ذلك من قبل.

ومن بني اإلجراءات ادلباشرة اليت اعتمدهتا اجلزائر دلعاجلة بطالة ادلتخرجني من اجلامعات ومعاىد التكوين العليا 
ادلتوسطة بصفة خاصة، نظام اإلدماج ادلهين للشباب احلاملني للشهادات اجلامعية، والتقنيني السامني. وادلتم ل يف و 

عقود التشغيل األولية اليت هتدف إذل منح ادلتخرجني اجلدد فرصة اكتساب جتربة مهنية وخربة تطبيقية، استعدادا 
ستقرة، سواء يف ادلؤسسات واإلدارات العمومية، أو يف لدخول احلياة ادلهنية بواسطة عبلقات عمل دائمة وم

ادلؤسسات اخلاصة. وذلك لقاء شبو أجور دتنحها أياىم ادلؤسسات ادلستخدمة، مقابل بعض اإلعفاءات اليت دتنحها 
أياىا الدولة، م ل اإلعفاء من دفع  صة صا ب العمل يف الضمان االجتماع ، وختفيضات قد تصل إذل نسبة 

عن السنة ال ال ة فيما يتعلق بالدفع اجلزايف  %93 يف السنة ال انية، %3;نة األوذل، لتنخفض إذل عن الس 733%
 15للشباب ادلوظفني يف إطار عقود التشغيل األورل.ادلستحق على الرواتب ادلدفوعة 

 .تحديات ومعوقات نجا  سياسات التشغيل :ثالثاً 
  يف رلال تشغيل الشباب، ، السيمااجلزائر التشغيل يف سياسات اليت تواجهها وادلعوقات إن  جم التحديات 

األمر الذي  ،أك ر من ثل   اجملتمع تشكل فيها ىذه الشرػلةاليت اجملتمعات  ن اجلزائر منأ باعتبار كبرية ومعقدة،
ىذه اإلشكالية، السيما أمام تراجع القطا  العموم  عن دتويل  مبعاجلة يصعب من مهمة اذليئات ادلكلفة

حتويل  من مارات، وإصلاز ادلشاريع ادلنش ة دلناصب العمل ادلستقرة والدائمة، واستمرار التوجو ضلو ادلزيداالست 
ادلؤسسات العمومية إذل القطا  اخلاص، والتقليص من عدد العمال إما بسبب الغلق، أو بسبب مواجهة األزمات 

طلبات العمل   جماألجنبية. كل ىذا أمام استمرار تزايد التجارية وادلالية، نتيجة ادلنافسة احلادة للشركات وادلنتجات 
اجلديدة من طرف الشباب الذي أهنى تكوينو أو الذي لفضتو ادلدرسة مبكراً،  ييف تنمو وترية السكان النشطني 

طالب عمل جديد سنوياً، مقارنة بضعف النمو  9330333سنوياً، أي ما يفوق  %9,8بنسبة مرتفعة 
  االقتصادي.

 يف ىثثثثذا اجملثثثثال. العمثثثثل غثثثثري ادلثثثثنظم أو مثثثثا يعثثثثرف بثثثثث  ةالتحثثثثديات الثثثثيت تواجههثثثثا ىثثثثذه الدولثثثث ومثثثثن بثثثثني

L’Economie Informels   الثذي يعتثرب البثديل احلتمث  للعديثد مثن الشثباب القثادم إذل سثوق العمثل، أمثام
فثا ش للعديثد ضعف بل ندرة فرص العمل يف ادلؤسسثات ادلنظمثة. ىثذا النثو  مثن العمثل الثذي يشثكل بثؤر اسثتغبلل 

مثثن الشثثباب الثثذي عثثادة مثثا يكثثون األك ثثر عرضثثة ذلثثذا االسثثتغبلل، سثثواء يف رلثثال ظثثروف العمثثل، أو يف األجثثور، أو 
الرقابيثة، مثن جهثة. ويف ظثل التوسثع يف تطبيثق فكثرة سلتلف احلقوق الفردية واجلماعيثة للعامثل، يف غيثاب أو ضثعف اذليئثات 

ى.  ييف ارتفعثت شلارسثات العقثود احملثددة ادلثدة يف اجلزائثر علثى سثبيل ادل ثال، أخر مرونة العمل، والعمل ادلؤقت، من جهة 
وال زال مسثثتمراً يف االرتفثثا  إذل اآلن، السثثيما أمثثام غيثثاب  .=??7سثثنة  % 98، إذل =<?7سثثنة  %<730مثثن 

 الرقابة، أ ياناً وضعفها أ يناً أخرى.
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ر ارتفثثثا  نسثثثبة البطالثثثة، ويصثثثعب مثثثن مهمثثثة اذليئثثثات يزيثثثد مثثثن تعقيثثثد أمثثثر الثثتحكم يف اسثثثتمراوشلثثثا  :ثالممم ال يتحمممدال
عثثدم الثثتحكم يف اآلليثثات القانونيثثة واالجتماعيثثة واالقتصثثادية الثثيت ب مثثا يتعلثثقوادلؤسسثثات ادلكلفثثة بتثثوفري فثثرص العمثثل، 

شثثرعت الدولثثة يف تنصثثيبها قصثثد معاجلثثة ىثثذه الظثثاىرة، والسثثيما تلثثك الثثيت كلفثثت بتنظثثيم وتثث طري سثثوق العمثثل، )م ثثل 
مثثن احلجثثم الثثذي كثثان يسثثتوجب عليهثثا حتقيقثثو مثثن  %;8لثثة الوطنيثثة للتشثثغيل الثثيت دل تثثتمكن مثثن حتقيثثق سثثوى الوكا

الثثيت تفتقثثر لوسثثائل التقثثوًن والقيثثاس  ( %=<تفثثوق  =<?7. بعثثدما كانثثت ىثثذه النسثثبة سثثنة >??7التوظيثثف سثثنة 
والتناسثثق بثثني األجهثثزة القائمثثة إل صثثائ  الكافيثثة  ثثول  قيقثثة البطالثثة يف أوسثثاط الشثثباب. إذل جانثثب عثثدم انسثثجام 

علثى مكافحثثة البطالثة، والتشثثغيل، شلثا يعرقثثل صلثثاح التجثارب العديثثدة واجلهثود ادلعتثثربة الثثيت مت القيثام هبثثا للحثد مثثن تزايثثد 
 ىذه الظاىرة.  دة 

يت تشكل للحد من بطالة الشباب، وال الببلدعديدة اليت تقوم ال والربامج الذي يعيق صلاح التجارب :التحدي الرابع
تكمن يف عدم تكيف أنظمة وبرامج والتحكم يف سوق العمل، التشغيل  ىيئاتيف نفس الوقت إ دى معوقات عمل 

شلا يعين تكوين مزيدًا من  ،سوق العمل واال تياجات اليت تتطلبهاالتعليم والتكوين العارل وادلتوسط مبا يتناسب 
اسب تكوينهم شلا غلعلهم عرضة للبطالة احلتمية عند اإلطارات والعمال الذين سوف لن غلدوا مناصب عمل تن

خترجهم. وذلك لعدم التنسيق والتعاون بني ىذه ادلكاتب وادلؤسسات اذلادفة إذل توفري مناصب الشغل للشرائح 
. وادلؤسسات البطالة، من جهة. ومؤسسات التكوين العليا وادلتوسطة، ادلتخصصة منها والعامة، من جهة ثانية

 ييف ال تتوفر معظم ىذه البلدان على رلالس تنسيق مشرتكة بني مجيع ىذه ادلؤسسات ن جهة ثال ة. ادلستخدمة م
للعمل على ضمان فاعلية اجلهود ادلالية واإلدارية لضمان توفري مناصب عمل جلل ادلتخرجني من ادلعاىد واجلامعات 

 طلوبة.ومؤسسات التكوين ادلهين. وإن وجدت فه  ال تؤدي دورىا بالفاعلية ادل
وادلتم ل يف اآلثار السلبية الناجتة عن البطالة يف أوساط الشباب، ونقصد هبا االرتفا  ادلستمر  :خامسالتحدي ال

لظاىرة االضلراف ضلو األعمال اإلجرامية، وتعاط  ادلخدرات، والعنف ضد اجملتمع، واذلجرة غري ادلشروعة ضلو البلدان 
العواقب. ىذه الظاىرة األخرية اليت أصبحت تشكل الشغل الشاغل للبلدان  األوروبية عرب وسائل وطرق غري مضمونة

واجلزائر بصفة خاصة، يف عبلقاهتا مع الدول األوروبية ادلتوسطية على وجو اخلصوص،  ،بصفة عامة عربية ادلغاربيةال
  16البلدان.، واجلزائري بصفة خاصة يف تلك العريباليت أصبح يعيشها الشباب  نتيجة للمشاكل والصعوبات

وأمام كل ىذه التحديات وادلعوقات السلبية اليت ك رياً ما أعاقت صلاح سياسات التشغيل، تربز رلموعة اآلليات 
ادلشروعات الصغرية  والربامج وادلخططات اليت وضعتها الببلد كتحد إغلايب دلواجهة أثارىا السلبية،  ييف تلعب

اليت بدأ يعرفها  البنية االقتصادية نظرًا ذلشاشة هة ىذه التحديات: دى تليات مواجإ على سبيل ادل ال وادلتوسطة
النسيج االقتصادي يف السنوات األخرية، نتيجة التوجو ضلو االقتصاد الليربارل، من جهة. ونتيجة العمال التخريبية اليت 

غرار ما ىو موجود  مؤسسات صناعية كبرية متكاملة علىىناك   تعد،  ييف دلعرفتها الببلد يف سنوات التسعينات
ادلشروعات الصغرية وادلتوسطة ادلتخصصة يف سلتلف اجملاالت احلرفية،  صبح اللجوء إذلإذ أالبلدان الصناعية الكربى، 

 ،اجلزائرواخلدماتية، السيما تلك اليت تعمل يف رلال ادلقاولة ال انوية لصاحل ادلؤسسات الصناعية الكربى أو لفروعها يف 
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تكلفة لتحقيق التكامل االقتصادي، من جهة. وإ دى الوسائل اليت تضمن من خبلذلا التخفيف أ د احللول األقل 
من  دة البطالة ادلتزايدة يف ىذه البلدان السيما يف أوساط الشباب ادلتخرج من اجلامعات ومعاىد التكوين 

 ادلتخصصة. 
ر، إال أنو ىناك معياران لتصنيف رلتمع آلخ توسطة مندلادلؤسسة الصغرية واوتعريف وؼلتلف حتديد مفهوم 

  ىذه ادلؤسسات، وعلا:
ث  جم ادلؤسسة من  ييف عدد العمال العاملني فيها.  ييف تصنف ادلؤسسة على أهنا صغرية إذا كان عدد العمال 

 17هبا ال يتجاوز العشرين عامبًل.
 ث  جم ادلؤسسة من  ييف  جم االست مار ادلارل الذي مت توظيفو فيها.

األمر  ذه ادلؤسسات بكوهنا تت ثر سلبًا وإيابًا باألوضا  االقتصادية واالجتماعية لبيئة اليت تتواجد هبا،وتتميز ى
الذي غلعل ىذا الصنف من ادلؤسسات يف الوطن العريب ال خترج عن ىذه القاعدة، رغم أهنا تشكل النسبة الكبرية من 

عربية،  ييف تعاين من نفس النقائص اليت يعاين منها عدد ادلؤسسات النشطة اخلبلقة لفرص العمل يف البلدان ال
 اقتصاد الدول النامية، السيما ضعف الشراكة بني ىذه ادلؤسسات واألطر اإلدارية واالقتصادية بشكل عام.

صعوبة احلصول على األراض  والقروض، ونقص اإلرشاد التعقيدات اإلدارية دلنح الرخص واإلجازات اإلدارية، 
 أدواتونية، واإلعبلمية. وصعوبة تسويق ادلنتجات، وضعف القدرة على ادلنافسة، وعدم التحكم يف وادلساعدة القان
 دلسريي ىذه ادلؤسسات...اخل.  واالستغبللالتنظيم والتسيري 

 عوامل تفعيل ونجا  سياسات التشغيل. رابعا:
رلموعة من العوامل التشغيل،  من بني العوامل اليت تساعد على صلاح ورفع فاعلية السياسية العامة يف رلال

 ؽلكن تلخيصها فيما يل :
يتحكم يف صلاح ىذه السياسات عدة اعتبارات وعوامل ؽلكن أن نذكر منها  أ م بالنسبة للسياسات العامة للتشغيل:

 على سبيل ادل ال ال احلصر:
سات ادلعنية بعادل الشغل، يف ث ضرورة بناء ىذه السياسة على دراسات ومعطيات  قيقية مبشاركة اذليئات وادلؤس 7

سلتلف ادلستويات وادلؤسسات ادلعنية بذلك من بعد أو من قريب، مع ضرورة األخذ بعني االعتبار أراء واقرتا ات 
واالبتعاد قدر اإلمكان عن القرارات العشوائية اليت ال تقوم على م ل ىذه ىذه اذليئات وادلؤسسات قدر اإلمكان. 

 الدراسات.  
 وعدم تغيريىا من أجل التغيري، قبل تقييم مدى صلاعتها من عدمو. مرارية يف تطبيق السياسات ادلرسومة،االست ث 8
وادلستجدات اليت تفرضها ادلتغريات الداخلية العمل على تكييف وتعديل زلاور وعناصر ىذه السياسة مبا يتبلءم ث   9

وقابلية للتكيف مع ادلستجدات وادلتغريات اليت يقتضيها الواقع  واخلارجية، والعراقيل ادليدانية، وذلك جبعلها أك ر مرونة
العمل ،  ييف أنو ك ريًا ما تتميز القرارات ادلتخذة على مستوى اإلدارات ادلركزية بطابع األوامر اليت ال تؤخذ بعني 

 االعتبار عند اختاذىا العراقيل ادليدانية.
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الدؽلومة واالستمرارية، واالبتعاد قد األظلاط واألشكال بطابع غلب أن تتميز ىذه  ب م بالنسبة ألنماط التشغيل:
اإلمكان عن أظلاط التشغيل اذلشة اليت ال تعاجل مشكل البطالة بصفة هنائية، بقدر ما تكون رلرد مسكنات مؤقتة ال 

 تلبيف أن تفقد مفعوذلا مع الوقت، األمر الذي يطرح مشاكل البطالة من جديد.
يق التدابري القانونية والتنظيمية ادلتعلقة بتنفيذ سياسات التشغيل من خبلل ىذه األظلاط كما غلب السهر على تطب

بالشكل الذي غلعلها قادرة على حتقيق األىداف ادلرسومة ذلا، ووضع اآلليات العملية لتقييم مدى تقدم تطبيق ىذه 
 مسارىا وكيفياهتا بشكل مستمر. التدابري، وتقييم ادلعوقات واإلشكاالت اليت واجهت تطبيقها، هبدف تصحيح 

يف خلق فرص العمل للفئات  شاريعن دور ىذه ادلإ ج م بالنسبة للمشاريع والبرامج الهادفة لخلق مناصب العمل:
 يتوقف بالدرجة األوذل على: والبا  ة عن

تضمن ضع قوانني ث تشجيع الدولة والسلطات العمومية ادلركزية منها واحمللية إلنشاء ىذه ادلؤسسات، وذلك بو  7
تسهيل اإلجراءات، وإزالة العقبات اإلدارية، وتسهيل  صوذلا على األراض  واحملبلت ادلناسبة ذلا، ومدىا باإلرشاد 
واالستشارة التكنولوجية، ودتكينها من اإلعبلم االقتصادي ادلطلوب، وفتح السواق الوطنية أمام منتجاهتا، ومساعدهتا 

 على دخول األسواق الدولية.
ادلالية يف ادلرا ل األوذل  والتسهيبلت ث تشجيع البنوك على التعامل جبدية ومسؤولية يف رلال القروض وادلساعدات 8

من جتاوز الصعوبات اليت عادة تطرح يف بداية  وادلست مرين وادلبادرين هبذه ادلؤسسات ني ادلؤسسينيتمكللئلنشاء 
ك ريًا ما تكون أىم الصعوبات والعراقيل بل   التسهيبلت البنكية، نعداما وأ، ةذلك أن قلة ادلوارد ادلالي الطريق.

  والتحديات اليت تواجو ادلبادرة بإنشاء ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة.
ث خلق شبكة ربط بينها وبني ادلؤسسات الكبرية إلقامة سوق زللية للمقاولة ال انوية، وتسهيل العبلقات بني ىذه  9

  ى مبا يضمن قيام تعاون وثيق بينهما.ادلؤسسات وادلؤسسات الكرب 
ث دتكينها من احلصول على اليد العاملة ذات التكوين ادلناسب، وذلك بربطها بشبكة التكوين ادلهين، واجلامع ،  :

وخلق  وافز وتشجيعات دتكنها من استيعاب الفئات ادلتخرجة من ىذه ادلؤسسات التكوينية وااللتحاق هبا، م ل 
ليها مقابل توظيفها ذلذه الفئات، أو إعفائها منها، أو من أعباء الضمان االجتماع ، أو بعض ختفيض الضرائب ع

...اخل. وذلك كلو من اجل دتكينها من القدرة األوليةرسوم االسترياد أو التصدير، أو من الرسوم ادلفروضة على ادلواد 
أكرب قدر شلكن من  استيعابالعمل، وبالتارل خلق ادلزيد من مناصب  التوسع واإلزدىا، وبالتارل القدرة على على

 .العمال
إدماجها ضمن سلططات التنمية الوطنية، ودتكينها من االستفادة من كافة التدابري القانونية وادلالية اليت تقرىا ث  ;

يذ مشاريع ؤسسات االقتصادية واالجتماعية، وإشراكها يف رلهود التنمية كقوة فاعلة ومساعلة يف تنفالدولة لصاحل ادل
 التنمية. وذلك مبنحها ادلكانة والدور الفعال يف إصلاز ادلشاريع كشريك اقتصادي كامل احلقوق.
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ث توفري التكفل بدراسات تقييم اجلدوى االقتصادية عند تقدًن ادلشاريع اجلديدة، أو توسيع أو تطوير ادلشروعات  >
رباء. ذلك أن الك ري من ادلشاريع تفشل من بدايتها القائمة، عن طريق تسهيل اخلدمات االستشارية وخدمات اخل

 بسبب نقص اجلدوى االقتصادية أو اجلدوى االجتماعية. 
دتكينها من احلصول على ادلعلومات والبيانات واإل صائيات ادلتعلقة بالعرض والطلب، وادلعطيات اخلاصة بتطور  ث =

التصدير واالسترياد، وغري ذلك من ادلعلومات اليت تساعد وظلو، أو تراجع السوق احملل  والدورل، وتلك ادلتعلقة ب
 أصحاب ىذه ادلؤسسات على التخطيط السليم، والتسيري الواع . 

دتكينها من احلصول على اخلربة االستشارية يف رلال التغلب على مشاكل اإلنتاج والتوزيع، وتقنيات تسيري ادلوارد  ث <
ات الدعم التكنولوج  واإلداري والتنظيم  الضروري لكل فر  من فرو  االقتصادية، والبشرية، وغري ذلك من خرب 

 النشاط ادلختلفة. 
إدماج ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة يف االتفاقات والربتوكوالت ال نائية وادلتعددة األطراف مع الدول أو  ث ?

لوطنية فيما يتعلق بالتصدير التجمعات االقتصادية، وكذا ربطها ببنوك ادلعلومات، قصد دعم ىذه ادلؤسسات ا
واالسترياد وادلبادالت التجارية. ومدىا بادلعلومات والبيانات واإل صائيات ادلتعلقة بالعرض والطلب على ادلستوى 

اليت يتم تقدؽلها ىدف تسهيل تسويق ادلنتوجات والسلع زلليًا  ةوكذا إدماجها يف النشاطات الرتوغلي الوطين والدورل.
 ق وسائل اإلعبلم واالتصال وادلعارض وغريىا.  ودولياً، عن طري

ث توفري اخلدمات ادلوجهة لبعض الفئات ادلهنية أو االجتماعية، كالشباب، أو النساء، أو ذوي اال تياجات  73
اخلاصة، هبدف مساعدهتا على إنشاء مؤسسات صغرية أو متوسطة متكيفة مع خصوصياهتا، ومساعدهتا على 

 ادلؤسساتية الوطنية. االندماج يف ادلنظومة 
تشجيع وتعميم التسهيبلت واخلدمات الداعمة لئلبدا  والتطوير، مبا فيها تقدًن احلوافز واجلوائز، عن األعمال  ث 77

  واإلنتاج وإدارة ادلؤسسات الناجحة، وكذا تلك ادلتعلقة برباءة االخرتاعات واالكتشافات الصناعية والعلمية.  
 الخاتمة

، واجب من خبلل ىذه اآلليات العديدة وادلتنوعة اليت شكلت معادل السياسة الوطنية لتشغيلؽلكننا أن نسجل 
االعرتاف بك افة وجدية وأعلية ىذه اآلليات واألنظمثة والثربامج الثيت مت اعتمادىثا، بغثض النظثر عثن صلا هثا أو فشثلها، 

ة عوامثثثل داخليثثثة وخارجيثثثة، ماليثثثة ذلثثثك أن النجثثثاح أو الفشثثثل يف م ثثثل ىثثثذه العمليثثثات أمثثثر مطثثثروح وتثثثتحكم فيثثثو عثثثد
واقتصثادية، و ثه سياسثية. وىثث  العوامثل الثيت ك ثثرياً مثا كانثت غثري مبلئمثثة للتطبيثق الكلث  واحلسثثن ذلثذه الثربامج خثثبلل 
العشرية التسعينات يف اجلزائر، ىذه العشرية اليت عرفثت فيهثا اجلزائثر، كمثا سثبق وأشثرنا عثدة اخثتبلالت ومشثاكل أمنيثة 

خلية، باإلضافة إذل ضغوط ادلؤسسات ادلالية والتجارية الدولية، واليت ك رياً ما عارضثت بعثض اإلجثراءات واقتصادية، دا
 على اعتبثار أهنثا سثتزيد مثن اإلنفثاق احلكثوم ، وىثوادلوجهة للتكفل بالتشغيل بصفة عامة، وتشغيل الشباب بصفة خاصة، 

  ادلؤسسات. ما يتعارض مع توصيات ومبادئ ىذه 
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للتخفيثثف مثثن  ثثدة  ةالدولثث ورغثثم أننثثا نثث من ونقثثدر اجلهثثود الثثيت قامثثت وتقثثوم هبثثا كممل  ممذا    لكممن  ممل يكفممي
رلثثال تشثثجيع وتسثثهيل  تنويثثع تليثثات وأظلثثاط التشثثغيل ادلختلفثثة، ويف والسثثيما تلثثك اجلهثثود ادلبذولثثة يف ظثثاىرة البطالثثة،

فإننثا نعتثرب أن  18صة هبذه ادلهمة.من أجل ذلك وزارات خا ةدولالإنشاء ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة،  ييف أقامت 
ىذه اجلهود الزالت غري كافية لبلوغ الغاية النهائية وادلتم لة يف القضاء النهائ  على ىذه الظاىرة. رغم قناعتنا ب ن ىذا 
اذلثدف يضثثل صثثعب التحقيثثق يف ظثثل معطيثات تشثثري إذل اسثثتمرار زيثثادة الطلثثب علثى العمثثل مبسثثتويات الزالثثت بعيثثدة 

منصب شغل سنوياً، مقابل إمكانيثة  اليثة ال  9330333ادلمكن حتقيقها اآلن )ىناك  طلب يقارب عن ادلستويات 
 منصب شغل(. 30333?تتجاوز 

ومثثثن أجثثثل إعطثثثاء ادلزيثثثد مثثثن الفاعليثثثة دلسثثثاعلة مكاتثثثب التشثثثغيل يف وضثثثع وجتسثثثيد سياسثثثات وبثثثرامج تشثثثغيل 
 فإننا نرى ضرورة: خاصة، الشباب

فر على كافة الوسائل البشرية والتكنولوجية اليت تسثمح بتقثدًن التوجيثو واالستشثارة الفعالثة ث إنشاء بنك معلومات يتو  7
هبثدف رفثع قثدراهتا يف الثتحكم يف تنفيثذ بثرامج ومشثاريع تشثغيل الشثباب البا ثيف عثن  للمؤسسات الصغرية وادلتوسثطة

إطثار صثناديق دعثم تشثغيل الشثباب  العمل، ومساعدة الشثباب الثذي يبثادر مبشثاريع صثناعية أو جتاريثة أو خدماتيثة يف
 اجلزائر. ادلعمول هبا  الياً يف

ادلؤسسات الصثغرية وادلتوسثطة ادلتخصصثة يف رلثال ادلقاولثة، خاصثة بالنسثبة للشثباب ادلتخثرج مثن اجلامعثات  ث إشراك 8
اسثثات والتمويثثل وادلعاىثثد التكنولوجيثثة العليثثا، وجعلهثثا مرتبطثثة بادلؤسسثثات الصثثناعية الكثثربى، وذلثثك بإغلثثاد صثثيغ للدر 

وادلتابعة وتصريف ادلنتوجات ضلو ىذه ادلؤسسات ادلتخصصة يف كل نو  من أنوا  اإلنتاج التكميلية، على غرار مثا ىثو 
معول بو يف سلتلف الدول ادلصنعة، أين يتم توزيع رلموعة من عناصر ادلنتوج على و ثدات صثغرية ومتوسثطة يف شثكل 

 دلشرو  لؤلشغال واألعمال الكربى. عقود مقاولة، وتفرغ ادلؤسسات صا بة ا
العمثثل علثثى توسثثيع رلثثال عقثثود  مثثن اإلمكانيثثات القانونيثثة وادلاديثثة الثثيت دتكنهثثا ادلؤسسثثات الصثثغرية وادلتوسثثطةثثث مثثنح  9

ودعم ادلؤسسات اليت دتارس ىثذا الثنمط مثن التشثغيل بثاحلوافز ادلاديثة الثيت  وعقود التدريب والتمهني، التشغيل ادلسبقة،
عقثثثود عمثثثل دائمثثثة، كتسثثثهيل احلصثثثول علثثثى قثثثروض بثثثدون فوائثثثد لبلسثثثت مار يف رلثثثال توسثثثيع  إذلا بثثثالتحول تسثثثمح ذلثثث

النشثثاط، أو  ثثوافز جبائيثثة، وشثثبو جبائيثثة، عنثثد اقتنثثاء أو توسثثيع وسثثائل اإلنتثثاج، لصثثاحل ادلؤسسثثات الصثثناعية وادلاليثثة 
ادلعاىثثد اجلامعيثثة، ومراكثثز التكثثوين ادلهثثين،  والتجاريثثة هبثثدف توظيثثف أكثثرب قثثدر شلكثثن مثثن الشثثباب ادلتخثثرج  ثثدي اً مثثن

 وادلعاىد ادلتخصصة.
ادلزيثثد مثثن احلثثوافز التشثثجيعية للشثثباب خلدمثثة األرض،  بإعطائهثثا إمكانيثثات ادلؤسسثثات الصثثغرية وادلتوسثثطةتوسثثيع ثثث  :

 أو فوائثثثثثد سلفضثثثثثة، التثثثثثدخل يف رلثثثثثاالت تسثثثثثوية مشثثثثثكل العقثثثثثار، ومثثثثثنح القثثثثثروض بثثثثثدون فوائثثثثثد، تسثثثثثهيبلتومنحهثثثثثا 
واإلعفاءات اجلبائية...اخل. باعتبار أن ىذا القطا  يوفر مناصب عمل دائمثة وقثارة، ومسثتقلة. هبثدف القضثاء أو علثى 

 األقل التقليل من النزوح الريف ، من جهة. وادلساعلة يف ربح معركة االكتفاء الغذائ  من جهة ثانية.
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واإلدارية وادلالية اليت تبذذلا الدولة من خبلل توسثيع رلثال يف اجلهود السياسية  ث إشراك ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة ;
نشثثثاطها ليشثثثثمل رلثثثثال االستشثثثارة وادلشثثثثاركة والتعثثثثاون الفعثثثال مثثثثع ادلنظمثثثثات ادلهنيثثثة والنقابيثثثثة، وادلؤسسثثثثات التنفيذيثثثثة 

كافحثثة واالستشثارية، ادلعنيثثة مبوضثثو  البطالثة، والتشثثغيل وسثثوق العمثل بصثثفة عامثثة،  ثول وضثثع وتنفيثثذ سلطثط وطثثين دل
هبثثدف تو يثثد ادلنثثاىج والقثثرارات وآلليثثات ادلعتمثثثدة يف ضثثمان صلثثاح الثثربامج الثثيت تثثتمخض عنهثثا عمليثثثات  19البطالثثة،

البحثثيف والدراسثثة لكثثل اإلمكانيثثات الوطنيثثة، والسثثيما علثثى ادلسثثتوى احمللثث  للحثثد مثثن ز ثثف ىثثذه الظثثاىرة الثثيت أصثثبح 
 منية واالجتماعية اليت يعاين منها اجملتمع اجلزائري.وادلصدر األول لكافة ادلخاطر األتشكل اخلطر األكرب، 

ث تفعيل دور الدولة يف الرقابة على القطا  االقتصادي ادلوازي، ) أو ما يعرف بالنشاط غري الر  ، أو االقتصاد غري  >
علثى جعلثثو  ادلهيكثل( باعتبثاره ػلتثل مكانثة فعليثة كبثرية يف السثوق، ومصثثدر ىثام لتثوفري مناصثب العمثل، وذلثك بالعمثل

يتكيف مع اإلجراءات القانونية االقتصادية واالجتماعية بصفة خاصة،  ييف يبل ظ عليو شلارسة نو  مثن االسثتغبلل 
لقدرات اليد العاملة يف ظروف غري مناسثبة، وبث جور زىيثدة مسثتغبًل تزايثد نسثبة البطالثة خاصثة لثدى الشثباب البا ثيف 

قثثوانني االقتصثثادية واالجتماعيثثة، أن يصثثبح ىثثذا القطثثا  أ ثثد مصثثادر عثثن العمثثل.  يثثيف ؽلكثثن بقليثثل مثثن ادلرونثثة يف ال
 توفري مناصب عمل معتربة، الدائمة منها وادلؤقتة. 

إعادة عجلة االست مار العموم  ادلنتج، ودور الدولة االقتصادي، سواء من خبلل ادلشاريع ذات ادلنفعة العامثة، أو  ث =
جنثثيب،  يثثيف أنثثو بثثدون االسثثت مار ادلنثثتج، اخلثثبلق للقثثيم وال ثثروات احلقيقيثثة، بالشثراكة مثثع القطثثا  اخلثثاص الثثوطين أو األ

وادلنش  دلناصب العمل الدائمثة وادلنتجثة لل ثروة، تبقثى أغلثب اإلجثراءات والثربامج األخثرى عدؽلثة ضثعيفة اجلثدوى إذا دل 
 نقل منعدمة اجلدوى.  

، مث االست مار يف اإلنسان بتكوينو ة والمنتجةويبقى االستثمار المنتج الخالق للثروة، ومناصب العمل الدائم
واإلمكانيات وحتريرىا من القيود  ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة وت ىيلو للتكيف مع كل ادلستجدات وادلتغريات، 

 متغريات سوق العمل، من اجل التحكم يف إقامة التوازنات البلزمة بني والتكيف معالبريوقراطية البالية للقيام مبهامها 
قادرة التكاملة ادلتشغيل المنظومة  باندماجها يفالوسائل الكفيلة  ومنحها عروض العمل والطلبات ادلسجلة بش نو،

قادرة على التحكم يف تسيري تدفقات اليد العاملة على سوق العمل العلى مواجهة ليس فقط أزمة البطالة ولكن، 
ا ضلو يت تقتضيها سوق العمل، أو بتوجيههمع ادلتطلبات ال بتوجيهها التوجيو اجليد سواء بإعادة تكوينها وتكييفها
 القطاعات اليت تعرف  اجة إذل تلك العمالة الزائدة. 

د مربره يف نتائج سلتلف اجلهثود ادلبذولثة إذل  ثد اآلن، والثيت دتيثزت بغيثاب ، جتاطار ناى وط اليتإن ىذا الشر 
مثثن ادلشثاكل االجتماعيثثة ادلتفاقمثة مثثن يثوم آلخثثر، وادلتم لثثة االسثت مارات احلقيقيثثة، شلثا جعلهثثا عثاجزة عثثن  ثل العديثثد 

على وجو اخلصوص يف ز ف شبح الفقر ليصيب ادلزيد من الشرائح االجتماعية، ويولد مثع الوقثت ادلزيثد مثن اإلقصثاء 
عيثة  والتهميش، والشعور بالفراغ واليث س مثن ادلسثتقبل، ومنثو، توجثو الشثباب لبلضلثراف وتعثاط  سلتلثف اآلفثات االجتما

يف البحار عرب ما أصبح  كادلخدرات، والدعارة، واالنتحار، واجلرؽلة ادلنتظمة، والعمل على اذلجرة عرب ادلخاطرة حبياهتم
، مفضلني  ياة ادلهانة وادلطاردة يف البلدان األوروبية على البقاء يف وطنهم. و ه ظاىرة اإلرىاب يعرف بقوارب ادلوت
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ان الفقثر أىثم أسثباهبا الرئيسثية يف اجلزائثر. ىثذا الواقثع الثذي دل تثتمكن سلتلثف اجلهثود اليت تعترب جديدة علثى اجملتمثع كث
ادلبذولثثة تغيثثريه، مرشثثح للتعقيثثد أك ثثر مثثع اسثثتكمال اإلجثثراءات القانونيثثة واالقتصثثادية ادلطلوبثثة لتطبيثثق مبثثادئ وقثثوانني 

ة االقتصثاد العثادل  الثذي سثوف لثن يكثون ر يمثاً العودلة بالدخول بعد االنتماء النهائ  دلنظمة التجارة الدولية، يف دوام
بالفئات الشبانية نظراً دلا سيفرضو من قيود على السلطات العموميثة يف التكفثل بثالتخفيف مثن بطالتثو، بعثد أن تثدخل 
قوانني وتعليمات التقليص إذل أقصى  د شلكن من النفقات العموميثة ادلوجهثة للتشثغيل، وتثوفري وسثائل العثيش الكرؽلثة 

بقات الفقثرية، وغثري القثادرين عثن العمثل، وكثذلك غثري احلاصثلني عليثو، أو الثذين فقثدوا عملهثم بسثبب التعثديبلت للط
اذليكليثة لبلقتصثاديات الناميثة. وىثو أمثر تثدلنا عليثو سلتلثف التجثارب الثيت سثبقتنا إذل االنتمثاء إذل ىثذا النظثام الثذي ال 

ات، علثثى  سثثاب ادلصثثاحل االجتماعيثثة للعمثثال أصثثحاب قثثوة العمثثل أصثثحاب رسوس األمثثوال واالسثثت مار يعثثرتف سثثوى مبصثثاحل 
 فقط. 

  الهوامش:
                                                         

 .1115ديسمرب  00الصادرة يف  71. ج.ر. عدد 1115ديسمرب  00ادلؤرخ يف  10ث  15 القانون 1
 .1115أبريل  08الصادرة يف  18. ج.ر. عدد 1115فيفري  07ادلؤرخ يف  66ث  15 ادلرسوم التنفيذي 2
 .1117أبريل  21الصادرة يف  11. ج.ر. عدد 1117أبريل  08ادلؤرخ يف  015ث  17 ذيادلرسوم التنفي 3
الثثذي يضثثبط شثثروط وكيفيثثات مثثنح االعتمثثاد للهيئثثات اخلاصثثة لتنصثثيب  1116أفريثثل  13ادلثثؤرخ يف  012ث  16ادلنظمثثة مبقتضثثى ادلرسثثوم التنفيثثذي  4

 . 1116ماي  1الصادرة يف  17العمال وسحبو منها...ج.ر. عدد 
 .0883يونيو  0الصادرة بتاريب  23ج.ر. عدد 0883مايو  15ادلؤرخ  00ث  83مبقتضى القانون وىو الصندوق الذي مت إنشائو  5
ملف مت عرضها على جلنة الفحص وادلوافقة يف ىثذا الصثندوق. علثى ادلسثتوى الثوطين. أنظثر جريثدة اخلثرب.  2277ملف من أصل  1065كما مت قبول  6

 د ج(  401110111. جتدر اإلشارة إذل أن قيمة القرض قد تصل إذل تسة مبليني د ج. )1032. عدد 1116/  00/  17ليوم 
ا يفوق الث يتم دتويل قروض ىذا الربنامج من طرف ميزانية الدولة، بسبب ختفيض نسب الفوائد.  ييف تكف  اإلعتمادات ادلخصصة ذلذا ادلشرو  سنوياً، م 7

 لى األقل نفس العدد من مناصب العمل.مشرو ، شلا يعين خلق ع 210111
واحلرف الصغرية واخلدمات بنسبة  % 9:وتتمحور النشاطات اليت ترتكز عليها ادلشاريع ادلقرت ة بصفة عامة  ول: تربية احليوانات، والنحل، بنسبة تقدر  8

 .% 4وأخرياً الزراعة والري بنسبة  % 04والعمل بالبيت بنسبة   % ;9
 االنتقادات، راجع الوثيقة الصادرة عن االحتاد العام للعمال اجلزائريني. ادلشار إليها سابقاً.للوقوف على ىذه  9

 ادلشار اليو سابقاً. 015ث  17من ادلرسوم التنفيذي  21إذل  15أنظر ادلواد  10
ادلرسثوم الرئاسث  رقثم ل تقريبثاً مليثون أورو( مبقتضثى مبليثني د ج ) أو مثا يعثاد 01وقد مت رفع القيمة القصوى للمشاريع ادلمولة من قبثل ىثذا الصثندوق إذل  11

 . ادلتعلق بدعم تشغيل الشباب. 0885جويلية  1ادلؤرخ يف  85 – 123ادلتمم وادلعدل للمرسوم الرئاس   1112سبتمرب  00ادلؤرخ   12 – 211
 .0885لسنة  41ريدة الر ية عدد . اجل0885سبتمرب  17ادلؤرخ يف  184ث  85اليت مت إنشاسىا مبقتضى ادلرسوم الرئاس  رقم  12
 من ادلرسوم  الرئاس  ادلنش  ذلذه الوكالة عدة مهام بالتنسيق مع واالتصال بادلؤسسات واذليئات ادلعنية، ؽلكن إمجاذلا فيما يل : 5لقد تضمنت ادلادة  13

 ث تدعيم تقدًن االستشارة ومرافق الشاب أصحاب ادلشاريع لتنفيذ مشاريعهم االست مارية.
 ث تسيري االعتمادات ادلالية ادلخصصة من طرف الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب.

سلتلثثثف ثثث إعثثثبلم وتبليثثثغ الشثثثباب الثثثذين حتضثثثى مشثثثاريعهم باالسثثثتفادة مثثثن قثثثروض البنثثثوك وادلؤسسثثثات ادلاليثثثة مبختلثثثف اإلعانثثثات والتخفيضثثثات واإلعفثثثاءات و 
 االمتيازات ادلقررة يف قانون تشجيع االست مار.

يئثات ادلعنيثة بإصلثاز متابعة دلشاريع اليت ينجزىا الشباب، والسهر على ا رتام دفاتر الشروط اليت تربطهم بالوكالة ومساعدهتم عند احلاجة لدى ادلؤسسثات واذل ث
 ادلشاريع.

 ين والتوظيف األوذل.ث تشجيع مجيع إشكال ألعمال والتدابري األخرى الرامية إذل ترقية تشغيل الشباب، وذلك من خبلل برامج التكو 
ادلاليثة، ومتابعثة خطثط إذل جانب العديد من ادلهام األخرى يف رلاالت عديدة، مها تقثدًن االستشثارة ادلاليثة واالقتصثادية. وإقامثة عبلقثات دائمثة مثع ادلؤسسثات 

امج التكثوين والتشثغيل، أو التشثغيل الثورل للشثباب ذوي ادلثؤىبلت العاليثة لثثدى التمويثل، ومتابعثة إصلثاز ادلشثاريع. التعثاون مثع ادلؤسسثات واذليئثات اإلداريثة فيمثا يتعلثق بإصلثاز بثر 
 ادلؤسسات واإلدارات العمومية. وضع برامج تدريب وتعليم الشباب ادلشاريع فيما ؼلص تقنيات التسيري...اخل.

 . 0887لسنة  80. ج.  ر. عدد 0887ديسمرب  1ادلؤرخ يف  311ث  87ادلنش  مبقتضى ادلرسوم التنفيذي  14
 .1110لسنة  67. ج.ر. عدد 1110ديسمرب  02ادلؤرخ يف  318ث  10أنظر ادلرسوم التنفيذي  15
ة ظروف عمل العمثال تقوم احلكومات وادلنظمات النقابية ادلغاربية يف ىذا الش ن بالتعاون مع العديد ادلنظمات النقابية يف البلدان ادلتوسطية لبحيف ومعاين 16

هبثثدف التوصثثل إذل إغلثثاد سثثبل تسثثهيل  يثثاة وعمثثل ىثثؤالء يف البلثثدان ادلسثثتقبلة، والتنسثثيق مثثع نقابثثات ىثثذه البلثثدان حلثثيف احلكومثثات ادلهثثاجرين اجلزائثثريني، 
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ف ونيثثة وادلهنيثثة هبثثداألوروبيثثة علثثى إدخثثال نثثو  مثثن ادلرونثثة والتكييثثف لقوانينهثثا اخلاصثثة بثثاذلجرة، لتسثثوية وضثثعية ادلهثثاجرين الثثذين يتثثوفرون علثثى ادلثثؤىبلت القان

 تسهيل اندماجهم يف اجملتمعات اليت يعيشون فيها.
 وىناك نو  ثاليف يعرف بادلؤسسات ادلصغرة أو اليت ال يتجاوز عدد عماذلا اخلمسة أفراد.   17
شراف على ىذا الصنف من من بني الدوائر الوزارية يف احلكومة اجلزائرية، ىناك وزارة ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة. اليت تشكل اإلطار ادلركزي لتنظيم واإل 18

 ادلؤسسات.
، وقثد طلبثت بشث نو رأي علمث  0887لقد سبق دلصثاحل رئاسثة اجلمهوريثة اجلزائريثة، أن أعثدت تقريثراً مفصثبًل عثن ظثاىرة البطالثة يف اجلزائثر، وذلثك سثنة  19

للبحثثيف يثثر مثثن خثثبلل تكثثوين عثثدة خبليثثا . وقثثد عكثثف اجمللثثس علثثى دراسثثة ىثثذا التقر 0887مثثارس  06وعملثث  مثثن اجمللثثس االقتصثثادي واالجتمثثاع ، يف 
. قثثثدم إذل مصثثثاحل رئاسثثثة 0887والدراسثثة، مكونثثثة مثثثن خربائثثثو وبا  يثثثو، وقثثثد أعثثثد بشثثث نو مشثثثرو  رأي مصثثثادق عليثثثو يف الثثثدورة العامثثثة احلاديثثثة عشثثثر للمجلثثثس، يف جويليثثثة 

 ير ادلقرتح للدراسة، والبعض اآلخر من اقرتاح اجمللس.اجلمهورية، تضمن رلموعة من التوصيات واالقرتا ات البعض منها ت كيد دلا جاء يف التقر 
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 في تنمية الموارد البشريـة ةدور الجامعـ
 -الواقع والمستجدات الحاصلة في سوق العمل-

 
/سـاللي بوبكـر أ 

 :ملخـصال
 ،الثعليم اجلامعي يف تسثخدم جديدة وطرق أظلاط وظهور لثعليم اجلامعيلادلعاصرة  االذباىات ضوء على         

 ضوءالثدريب على و  عداداإل برامج يف النظر إعادة وبالثايل،  البشريللعنصر ادلسثقبلي الدور  تغيًن إىل احلاجة ثضحت
 أىدافها يف سواء ذلا تطوير إحداث يثطلب ذلك فإن فاعلة الربامج ىذه تكون ولكي ، ادلعاصرة والثحديات األدوار
 ادلعاصرة االذباىات مواكبة يف ورغبة احلالية، القصور أوجو زبطى الثطوير ىذا خالل من يثم لكي وأساليبها، وآلياهتا

 ايف الثنمية البشرية ومدى تلبيثه ,اجلامعأعلية ودور  للثعرف البحث اىذ جاء مهنًيا وتنميثو الطالب إعداد يف
، واقرتاح منطلقات ومكونات  الثنمية عامة ويف تفعيل الطاقات اجلامعية خاصة واحثياجاتدلثطلبات سوق العمل 

امعي واذلادفة إىل الرفع يف جودة الثعليم اجلامعي وربطو دبثطلبات قطا  األعمال لثطوير الثعليم اجل إسرتاتيجيةخلطة 
 .واحثياجات الثنمية الشاملة

 
Résumé :  

Rôle de l'université dans le développement des ressources humaines 

- Réalité et développements en cours dans le marché du travail - 
 

             À la lumière des tendances actuelles de l'enseignement universitaire et 

l'émergence de modèles et de nouvelles méthodes utilisées dans l'enseignement 

universitaire, exige  la nécessité de changer le rôle futur de l'élément humain, donc 

de revoir les programmes de préparation et de formation à la lumière des rôles et 

des défis contemporains, de sorte que ces programmes soient efficaces, ce qui 

nécessite la création de son développement ont à la fois dans l'objectif, les 

mécanismes et les méthodes, afin de dépasser  à travers ce développement les 

lacunes actuelles, le désir de suivre les tendances contemporaines dans la 

préparation et le développement de professionnels de l'étudiant, cette recherche est 

venue afin d'identifier l'importance et le rôle de l'enseignement universitaire dans 

le développement humain et comment il répond aux exigences du marché du 

travail et les besoins de développement en général et dans l'activation des énergies 

universitaire en particulier, la proposition des bases et des composants d'un plan 

stratégique pour le développement de l'enseignement universitaire  visant à lever la 

qualité de l'enseignement universitaire et de le lier aux besoins du secteur des 

affaires et les besoins de développement global . 
                                                 


 b.sellali@yahoo.fr ،باتنةة –امعةة احلةاج خلضةر ثاذ جبأس 
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 مقدمـة:
طبيعةةة العصةةر الةةذي يعةةين فيةةو اإلنسةةان اليةةوم يثسةةم بةةالثغًن السةةريع والثقةةدم ادلةةذىل يف  ةة  ا ةةاالت إن             

وادلعلوماتيةةةة، وإزاء ذلةةةك تةةةربز احلاجةةةة ادللحةةةة إىل إجةةةراء  الرتبويةةةة، واالجثماعيةةةة، والسياسةةةية، واالقثصةةةادية، وال قافيةةةة،
 ات الثعليم العايل على وجو اخلصوص؛ دلواجهة صبلةالثعليم عموًما، وعلى دور مؤسس إصالحات مسثمرة على أنظمة

وىةي: الفكةر والعلةم واحلضةارة،  الثحديات من أجل إعداد الفرد وا ثمع. يقرتن وجود اجلامعة بوجود ثالثة أمور مهمةة
مرتابطة مهمة وىي: الفكر، والعلم، واحلضارة، وىذه ادلفاىيم  وأصبح معلوًما أن وجود اجلامعة يقرتن بوجود ثالثة أمور

 للجامعةة رسةالًة وأىةدافاً زلةددة ىةي: الثةدريب، والبحةث العلمةي وتنميةة الطاقةات ، وىةذه وتكمةل بعضةها بعضةاً، وأن
وثقافيةة وتربويةة، وبةذلك توصةف  الوظائف العامة ال زبثلف باخثالف الزمان وادلكان؛ فاجلامعةة ىةي مؤسسةة اجثماعيةة

صبعةاء، عةالوة علةى أن اجلامعةة ال ؽلكةن ذلةا أن تعةين يف بةرج  سةانيةاجلامعات بأهنا مراكز إ عا  حضاري وعلمةي لنن
ادلنشةود، ال  وثقافثو؛ ولضمان ربقيق مؤسسات الثعلةيم العةايل لرسةالثها يف قيةادة حركةة الثغيةًن عاجي منعزلة عن ا ثمع

واقةةع الرتبةةوي وربديةةد إحةةداثها؛ مةةا يثطلةةب تقيةةيم ال بةد أن تنطلةةق مةةن وعةةي عقةةالت ملةةم بةةالثغًنات اجلذريةةة الةة  ينبغةةي
 بالثحديات الوطنية والقومية.  نقاط الضعف فيو، ومقارنثها

عةدة قطاعةات أساسةية ىةي: اسةثخدام تقنيةة ادلعلومةات  ويثميةز كةل مةن ال ةورة ادلعرفيةة ورلثمةع ادلعرفةة بقوتةو يف         
 د البيانةات، وخةدمات الرتفيةو، والثقنيةةوالعالمةات الثجاريةة، واخلةدمات ادلاليةة، وقواعة واالتصةاالت، وادللكيةة الفكريةة،

يف حقةةل ادلعلومةةات  احليويةةة، حيةةث أصةةبحة احلاجةةة ملحةةة بشةةكل مثزايةةد نثيجةةة لثلةةك الثقنيةةات والثطةةورات اذلائلةةة
األخةةًن مةةن القةةرن ادلاضةةي، ىةةدًفا ووسةةيلًة يف منظومةةة  واالتصةةاالت ادلعاصةةرة. وقةةد تنةةامي الةةوعي بقيمةةة الفةةرد يف العقةةد

ك ةرت الدراسةات والبحةوث وادلةؤسبرات الة  عقةدت لثحديةد مفهةوم الثنميةة البشةرية،  ؛ وبنةاًء علةى ذلةكالثنميةة الشةاملة
وتكةوين رأس ادلةال البشةري،  مكوناهتةا وأبعادىةا، كإ ةبا  احلاجةات األساسةية والثنميةة االجثماعيةة، واالقثصةادية وربليةل

 أو رفع مسثوى ادلعيشة أو ربسٌن نوعية احلياة. 
صعيد رلثمعات العامل ادلعاصر،  حظية قضية الثنمية البشرية باىثمام ادلفكرين والباح ٌن على ن ىنا،وم           

وضع إسرتاتيجية وطنية للثنمية البشرية، سبكن ا ثمعات من  وال يزال ىذا االىثمام يثعاظم يوًما بعد يوم؛ من أجل
يف الثنمية. كما  ذلذه الثنمية باإلنسان، بوصفو احملور الرئيبواالنطالق إىل مرحلة النمو واالزدىار  اجثياز مرحلة الركود

السبيل، وازبذت أساليب وطرقًا مثباينة و رعة يف  اندفعة رلثمعات العامل ال الث ومنها البلدان العربية يف ىذا
 )االقثصادي الوصول لألىداف ادلبثغاة، ال  تثم ل يف االرتقاء بكافة ادلسثويات ذبارب وزلاوالت سلثلفة على أمل

  أن الثنمية ة على مسثوى واالجثماعي وال قايف والبيئي( لننسان؛ هبدف تغيًن طبيعة حياتو وربسينها. ومن منطلق
معظم رلثمعات العامل ال الث؛ لذلك كان تركيز الدراسة على تقييم الدور  الفرد وا ثمع ة ظلة مثأخرة وقاصرة يف

قات اجلامعية  ؛ هبدف ربديد العوامل ادلعيقة، والعوامل ال  تساعد يف تطوير اجلامعات يف تنمية الطا الذي سبارسو
  .ىذه اجلامعات يف ادلسثقبل؛ لثحقيق الثنمية يف عامل الثقنية وعصر ادلعلومات الرقمية أداء
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دلعاصرة خبصائصو ا ويف ضوء ما تقدم، فإن أي رلثمع يريد أن يصل إىل مكانة رلثمع ادلعرفة عليو أن يثسم        
وصناعة  ادلناسبة والفرص ادلثاحة؛ من أجل توليد األفكار وبنائها، وتنظيم القيم وادلعرفة وادلثطورة، وتوفًن األجواء

األخرى؛ فمجثمع ادلعرفة رلثمع مثطور  األفكار وادلعلومات، كل ذلك من خالل الثعليم اجلامعي ومؤسسات الثعليم
يعثمد على نظام تعليمي يثسم بادلرونة وادلقدرة والنوعية يف اكثساب  رلثمع راغب يف الوصول إىل بناء ادلعرفة، وىو

وذلك دلا  معظم الباح ٌن والرتبويٌن على أن اجلامعات ؽلكنها أن تسهم يف تكوين وتشكيل ادلعرفة؛ ادلعرفة. ويثفق
ية مسثنًنة، ويفرتض أهنا إدارية وأكادؽل سبثلكو من أجهزة مثطورة ومناىج ومقررات علمية معاصرة، وكفاءات قيادية

 سب ل الصفوة.
 باألرقام القياسية ادلثم لة بأعداد الطلبة وادلدرسٌن وادلبات الفخمة، وإظلا تقاس فاجلامعات اليوم ال تقاس            

األجيال  حب ية وعلمية وإنثاجية، تسهم يف إعداد بأعداد األحباث العلمية ال  تسهم يف تنمية ا ثمع، فهي تعدُّ مراكز
منهجية علمية سليمة، وىي بذلك تصبح ذات رسالة علمية وإنسانية وحضارية  ادلثعاقبة وتأىيلها وتدريبها وفق

 .وثقافية
ادلعرفة من خالل  وإضافة إىل تلك اخلدمات والوظائف للجامعات، فإن ذلا وظيفة جديدة ىي بناء رلثمع         

ادلعلوماتية ادلعاصرة، وبذلك يرى الباحث أن  بسهولة، وب ها عرب الثقنياتتوليد ادلعرفة وادلعلومة والثعامل معها 
تنمية رلثمع ادلعرفة وبنائها، ومن ىنا فإن مشكلة الدراسة الراىنة قد  اجلامعات ىي ادلكان احلقيقي وادلناسب يف

اىن لثنمية الطاقات عن طبيعة الدور الذي سبارسو اجلامعات العربية واجلزائرية يف الوضع الر  ربددت يف الكشف
لثعزيزىا وتطويرىا من خالل تطوير   اجلامعية معرفًيا، وربديد نواحي القصور يف ىذا ا ال دلعاجلثها، ونواحي القوة

بدور أكرب يف الثنمية ادلسثقبلية للفرد وا ثمع، ودبا يثناسب مع  كفاءة النظام الثعليمي الداخلية واخلارجية لنسهام
 اتية يف العامل. ادلعلوم ادلسثجدات

 المشكلة البحثية 
 ومن خالل ماسبق ؽلكن صياغة اإل كالية الثالية:     

 وكيف يمكن تنمية ىذه ،ات الجامعيةقماىو الدور الذي يمكن أن تلعبو الجامعات في تنمية وتطوير الطا
 الطاقات حتى تتواءم مع متطلبات التغيرات المستجدة في سوق العمل؟

 :الهدف من البحث 
دور الثعليم اجلامعي يف الثنمية البشرية ومدى تلبيثو دلثطلبات سوق العمل يهدف ىذا البحث إىل ربديد         

، واقرتاح منطلقات ومكونات خلطة إسرتاتيجية لثطوير  واحثياجات الثنمية عامة ويف تفعيل الطاقات اجلامعية خاصة
اجلامعي وربطو دبثطلبات قطا  األعمال واحثياجات الثنمية الثعليم اجلامعي واذلادفة إىل الرفع يف جودة الثعليم 

 وذلك من خالل:.الشاملة
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 .أوال: التخطيط الستقطاب الطاقات الجامعية ودوره في التنمية البشرية
 .ثالثا: التحديات و الرىانات التي تواجو التعليم العالي في الجزائر

 . المتاحة واإلمكانات يةفي الجامعات الجزائر  البشرية الموارد واقع ثانيا:
  .رابعا: المجهودات المبذولة في سبيل تأىيل دور الجامعية في التنمية البشرية

 
 أوال: التخطيط الستقطاب الطاقات الجامعية ودوره في التنمية البشرية

 البشرية الموارد استقطاب - 1
 مةؤىالت ؽلثلكةون ادلؤسسةات شلةن يف ظةائفالو  لشةغل ادلةؤىلٌن األفةراد عةن ادلةنظم البحةث ىةو االسةثقطاب          
 وادلكةان ادلناسةب، الوقةة ويف ادلناسةبة، باألعةداد فيهةا، للعمةل الثقةدم علةى وتشةجيعهم زلةددة، ومهةارات وخةربات
 خطط تنفيذ إىل رئيب بشكل االسثقطاب يهدف .الوظيفية االحثياجات وتلبية بينهم، من األفضل النثقاء ادلناسب،

 وكيفيةة علةيهم، احلصةول ومصةادر وخصائصةهم، ، للوظةائف الالزمةٌن األفةراد عةدد ربديد عرب سسةبادلؤ  العاملة القوى
 يف منهم األنسب الخثيار عددىم زيادة عرب ادلؤىلٌن ادلر حٌن بٌن من االخثيار قاعدة توسيع إىل يسعى كما ذلك،
 ووصةف ، ادلؤسسةة يف ادلثبعةة ياسةةالس  ةفافية االسةثقطاب يف ادلةؤثرة العوامةل أىةم مةن . ادلخصصةة الثكةاليف حةدود
 ادلؤسسةة، قبةل مةن ادلقدمةة وال قافيةة االجثماعيةة واخلةدمات واحلةوافز، والثعويضةات األجةور وأنظمةة للمثقةدمٌن، العمةل
 ، العاليةة الكفةاءات عةن للبحةث ادلناسةبة اخلطةط وضةع مةن االسةثقطاب عمليةات تثكةون .العمةل أوقةات يف وادلرونةة
 وخطةط الوظةائف ربليةل أسةاس علةى مبنيةة اخلطةط وتكةون ادلؤسسةات، يف للعمةل جةذهبم يةةوكيف ، مةواقعهم وربديةد
 فيها، األخرى الثنظيمية والوحدات ادلؤسسات يف البشرية ادلوارد إدارات اخلطط إعداد يف وتشارك فيها، العاملة القوى
 اجلهةات اخثيةار عةرب االسةثقطاب عمليةات تثةوىل الة  واجلهةات لالسةثقطاب، ادلناسةبة الوسةائل ربديةد يةثم ذلةك وبعةد
 1.اسثقطاهبا ادلطلوب لألعداد تبًعا الفرعية اجلهات أو ادلركزية
 البشرية: الموارد تخطيط  2 -

 ىو البشرية ادلوارد زبطيط فإن وبالثايل البشرية، ادلوارد بثخطيط وثيًقا ارتباطًا البشرية الثنمية زبطيط يرتبط        
 إليها ادلوكلة ادلهام لثنفيذ وادلؤىلة القادرة العمالة من احثياجاهتا على للحصول ادلؤسسات تسعى دبوجبها ال  العملية

 خارجي عوامل : صنفٌن إىل البشرية ادلوارد زبطيط يف ادلؤثرة العوامل توزيع ؽلكن .أىدافها لثحقيق ادلناسب الوقة يف
 ة، واذلجر واالسثخدام الثعليم رلال يف سياساتوال ة، ادلعثمد والثشريعات والقوانٌن وخصائصهم، السكان م ل ة،

 ادلؤسسة، يف داخلية بعوامل يرتبط ال ات والصنف .السائدة االجثماعية والقيم الثقات، والثطور االقثصادي، والوضع
 .فيها ادلسثخدمة والثقنيات اسثقرارىا، ودرجة وحجمها ادلؤسسة فلسفة م ل
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 مل:الع في واالندماج المهني التوجيو-3
 عةرب, وسلطةط مةنظم بشةكل ,اجلديةدة ألعمةاذلم وهتيئةثهم اجلةدد ادلةوظفٌن إعةداد خالذلةا يةثم الة  العمليةة ىي          
 دبةا وسياسةاهتا وأنظمثهةا ادلؤسسةة وأنشةطة ,العمةل يف ورؤسةائهم زمالئهةم وإىل ,الوظيفيةة وأدوارىةم بأعمةاذلم تعةريفهم

 .2األفضل بالشكل وتنفيذىا أعماذلم، ضلو غلابيةا اذباىات وتكوين معها الثكيف على يساعدىم
 البشرية للموارد التنبؤية اإلدارة منهجية تطبيق4 -

 وبامثالك ادلرغوب، الوقة يف البشري، ادلالك بإدارة تسمح لبشرية، ا ادلوارد إدارة خدمة يف األداة تعد ىذه         
 .وتطوره للعمل ادلفيدة النشاطات وشلارسة وادلهام األعمال لثويل وادلهارات، ادلعرفة حيث من كافية وزلفزات قدرات
 ربليل بغية والطويل ادلثوسط ادلدى على البشرية ادلوارد من ادلسثقبلية احلاجات إسقاط ومن الثنبؤ من تثكون وىي

 3 .فيها ليةادلسثقب واحلاجات احلالية البشرية ادلوارد واقع بٌن الوضع لثسوية مقبولة وسائل واسثخدام االضلرافات،
 
 المتاحة: واإلمكانات في الجامعات الجزائرية البشرية الموارد واقع ثانيا: 

 أمةا 2010عةام  حة   ةخ  ألةف 750 ضلةو فةوق فمةا جامعيةة  ةهادة علةى احلةائزة البشةرية ادلةوارد تعةداد بلة      
  ةخ  ألةف 220 ضلةو تعدادىا فيبل  العايل الثعليم يف والعاملة فوق، فما جامعية  هادة على احلائزة البشرية ادلوارد

 4 . 2010 لعام لنحصاء ادلركزي ادلكثب عن الصادرة اإلحصائية ا موعة
  2009 – 2000تطوير عدد الطلبة ادلسجلٌن خالل الفرتة من:  الثايل اجلدول ويبٌن

 2009 – 2000تطوير عدد الطلبة المسجلين خالل الفترة من:  :01رقم الجدول
 المسجلين عدد الطلبة   السنة الجامعية

0200/2001  466 084 
2004/2005  721 833 
2005/2006  743 054 
2006/2007  820 664 
2007/2008  952 076 
2008/2009  1 048 899 

ادلثطلبات اخلمسة لبناء (، أضبد الشميمري، 20/04/2010)موقع صحيفة االقثصادية االلكرتونية،  المصدر:
 www.aleqt.com، ةاجلامعة الريادي

 بالخظ من خالل اجلدول السابق مايلي:          
 :084 466زيادة كبًنة يف عدد الطلبة ادلسجلٌن يف اجلامعات،حيث انثقل من تطور عدد الطلبة يف اجلزائر 

 2008/2009يف    899 048 1إىل     2000/2001يف  السنة اجلامعية 
 من أسباب الزيادة الكبًنة يف عدد الطلبة:      

http://www.aleqt.com/
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  .دؽلقراطية الثعليم إذ مكنة الدولة اجلزائرية كل أفراد الشعب من االلثحاق بسلك الثعليم دون سبييز 
  سنة، من بينهم  35من السكان ال يفوق سنهم  %65زيادة النمو السكات وخاصة فئة الشباب، فحوايل
 سنة وىذه الفئة تشكل مدخالت الثعليم العايل يف السنوات الالحقة. 18-06يرتاوح سنهم بٌن  % 48
  ادلكانة االجثماعية واالقثصادية الين تلقاىا  الشهادات اجلامعية يف اجلزائر ، فأصبح ىناك تطلعات من طرف

 اآلباء واألبناء ضلو الثعليم واحلصول على  هادات عليا العثبارات تارؼلية وحضارية.
 أجل العمل يف الوظائف العامة. ربصيل العلم من  
  وادلثم لة أساسا يف أجور %98رلانية الثعليم حيث تثحمل الدولة نفقات الثعليم العايل بنسبة تفوق ،

 . ومنح الطلبة من إيواء يف األحياء اجلامعية وورواتب األساتذة، النقل واخلدمات اجلامعية 
 تثواجد سلرجات الثعليم اجلامعي و سوق العمل، إن اذلدف من ولعل أك ر الرتابطات األ د أعلية تلك ال        

الثعليم اجلامعي ىو زبريج طلبة ذلم القدرة على االندماج بيسر يف سوق العمل بغرض ادلساعلة يف ربقيق الثنمية 
: قطا  احمللية، و أداء وظائفهم بأسلوب ابثكاري و إبداعي، لذلك من الضروري ربقيق ىذا الثواصل بٌن القطاعٌن 

 5الثعليم العايل و قطا  الثشغيل من أجل ربقيق أىداف تنموية و تربوية مشرتكة. 
 :خصائص مخرجات التعليم العالي التي يحتويها سوق الشغل في الجزائر 

 4132إفريقيةا و  23يف الصةف ال إىل أن أفضةل جامعةة جزائريةة 2009تشةًن اإلحصةاءات الدوليةة لسةنة           
النثيجةةة ذات مةةدلول واقعةةي و ال ربثةةاج إىل تربيةةر، و ىةةذا إن دل فإظلةةا يةةدل علةةى قلةةة كفةةاءة الطالةةةب  عادليةةا ، و ىةةذه

اجلزائري نظرا لعدم كفاءة باقي ادلعايًن األخةرى ادلرتبطةة بةالثعليم اجلةامعي، و ىةذا مةا جعةل سلرجةات الثعلةيم العةايل الة  
 يسثقبلها سوق الشغل تثميز دبا يلي:

 لطلبةةة م قلةةٌن بكةةم معةةريف ىائةةل لكةةن جةةاىلٌن بكيفيةةة توظيةةف ىةةذه ادلعةةارف العلميةةة عنةةد زبةةريج عةةدد ىائةةل مةةن ا
 6 تطور اخلرجٌن من إصبايل ادلسجلٌن.اقثحام عامل الشغل. والشكل الثايل يوضج 

 2009-2000تطور الخرجين من إجمالي المسجلين : 01الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  أ/ سـاللي بوبكـر                                                    -الواقع والمستجدات الحاصلة في سوق العمل-دور الجامعـة في تنمية الموارد البشريـة 

 2013جانفي  01العدد                                                   جامعة المدية    -مخبر التنمية المحلية المستدامة -مجلة االقتصاد والتنمية

 
733 

 ادلثطلبات اخلمسة لبناء (، أضبد الشميمري، 20/04/2010)، موقع صحيفة االقثصادية االلكرتونية المصدر:
 www.aleqt.com، اجلامعة الريادية

 
 

I.:خصائص مخرجات التعليم العالي التي يحتويها سوق الشغل في الجزائر 
توظيف ىذه ادلعارف العلمية عند اقثحام زبريج عدد ىائل من الطلبة م قلٌن بكم معريف ىائل لكن ينقصهم كيفية  -

 عامل الشغل.
نقةة  اىثمةةام الطالةةب بشةةكل عةةام بالثحصةةيل العلمةةي بقةةدر اىثمامةةو باحلصةةول علةةى  ةةهادة تؤىلةةو للحصةةول علةةى  -

 وظيفة مسثقبال.
صصةات نق  إدراك الطالب با االت ادلهنية ال  ؽلكن أن يؤىلو ذلا زبصصو، و ىةذا مةا يةؤدي إىل الرتكيةز علةى زب -

 معينة دون زبصصات أخرى.
صعوبة االندماج يف عامل الشغل، نظرا لغياب مهارات االتصال والقيادة من جهة و غياب ادلهارات ادلهنية من جهة  -

 أخرى. 
.II مخرجات التعليم العالي وفائض العمالة 
 نق  االىثمام بالنو . -تزايد عدد الطلبة ادلثخرجٌن بشكل كبًن 
 الة ) بطالة اجلامعيٌن( .حدوث فائض يف العم 
 .بعد ادلكثسبات العلمية عن ما يصادفو الطالب اجلامعي يف سوق العمل 
  عةةدم اىثمةةام الطالةةب بشةةكل عةةام بالثحصةةيل العلمةةي بقةةدر اىثمامةةو باحلصةةول علةةى  ةةهادة تؤىلةةو للحصةةول علةةى

 وظيفة مسثقبال.
 ن مثغًنات اقثصادية و اجثماعية.غياب الطالب اجلامعي الذي يكون على دراية بكل ما ػلصل من حولو م 
  عدم إدراك الطالب با االت ادلهنية ال  ؽلكن أن يؤىلو ذلا زبصصو، و ىذا ما يةؤدي إىل الرتكيةز علةى زبصصةات

معينةةة دون زبصصةةات أخرى.صةةعوبة االنةةدماج يف عةةامل الشةةغل، نظةةرا لغيةةاب مهةةارات االتصةةال و القيةةادة مةةن جهةةة و 
 7 هة أخرى.غياب ادلهارات ادلهنية من ج

 ثالثا: التحديات والرىانات التي تواجو التعليم الجامعي في الجزائر
إن الثحةةديات والرىانةةات الةة  تواجةةو العةةامل اليةةوم خاصةةة ادلثخلةةف منةةو ال تكمةةن فقةةط يف احلاجةةة ادللحةةة إىل           

ثكنولوجيةةةا ادلعلومةةةات واالتصةةةاالت و ادلشةةاركة يف رلثمةةةع ادلعرفةةةة وإظلةةا تكمةةةن أيضةةةا يف كيفيةةة الثطبيةةةق الفعةةةال والنةةاجع ل
الثحكم يف كيفيات اسثخدامها يف سبيل تضييق الفجوة الثنموية بٌن الدول ادلثقدمة و ادلثخلفة. إن ىذه الثطلعات ال 
ؽلكةن ربقيقهةا إال مةةن خةالل تطةوير الثعلةةيم عمومةا و الثعلةيم اجلةةامعي خصوصةا.و سةنحاول يف ىةةذا ادلقةال الثطةةرق إىل 

تواجةةو الثعلةيم العةةايل يف اجلزائةر و إىل ا هةودات الةة  تبةذذلا الدولةةة شل لةة يف مؤسسةاهتا الر يةةة مةن أجةةل  الثحةديات الة 

http://www.aleqt.com/
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إعطةاء دفعةةة قويةةة للثعلةةيم العةةايل هبةةدف مواكبةةة الثطةةورات العادليةةة مةن جهةةة و مةةن جهةةة أخةةرى مةةن أجةةل تطةةوير وتنميةةة 
 ة أفراد ىذا ا ثمع.ا ثمع اجلزائري وربقيق قفزة تنموية نوعية تكون دبساعل

طالةةةب  1.160.000مركةةةزا جامعيةةةة  مةةةو   20جامعةةةة و 27بلةةة  عةةةدد اجلامعةةةات  2008فخةةةالل سةةةنة          
سةرير،  وخةةالل نفةةب السةةنة بلةة  عةةدد  456000إقامةةة جامعيةةة و  254و مسةةثفيد مةةن ادلنحةةة، 880.000مةنهم 

تطةورا ليصةل إىل  فيمةا  ةهد الثةأطًن اجلةامعي مثخةرج، 141.000ادلثخرجٌن كل سةنة مةن اجلامعةة  حاملي الشهادات
  8 .أسثاذ 31.703

 9 يواجو الثعليم العايل يف اجلزائر رلموعة من الثحديات ؽلكن إصباذلا فيما يلي:
طالب و سيصل إىل  750000ا( الطلب ادلثزايد على الثعليم العايل و تزايد أعداد الطلبة حيث يقدر حاليا ب: 

يف حٌن يقدر عدد الطلبة احلائزين على  هادة البكالوريا  2010حدود سنة  طالب يف 1500000أك ر من 
-2006طالب و ىو أك ر بقليل بالنسبة لبكالوريا  220000بأك ر من  2006-2005للسنة الدراسية 

 ، كما أن اذلياكل ادلنجزة غًن مواكبة للزيادات العددية للطلبة حبيث يف كل سنة جامعية يثأخر موعد الدخول2007
الفعلي بسبب اخلدمات اجلامعية ادلثأخرة و ذلك بالرغم من ا هودات ادلبذولة يف سبيل احثضان األعداد اذلائلة 

 مركز جامعي إضافة إىل األحياء اجلامعية وادلطاعم ووسائل النقل(. 14مدرسة عليا،  16جامعة،  30للطلبة ) 
أسثاذ دائم أغلبهم برتبة أسثاذ مساعد   25229طلبة ب: ب( قلة الثأطًن حيث يقدر عدد األساتذة ادلؤطرين لل    

 كما أن نسبة كبًنة من أساتذة الثعليم العايل )بروفسور( على أبواب الثقاعد. 
ت( ظلطية الثكوين ادلبنية على الثلقٌن حبيث ال تفثح ا ال لنبدا  تنمية الطاقات واالبثكار الفردي و إن وجد ىذا 

 و ليسة سياسة تعليمية. فإنو يبقى زلاوالت فردية 
ث( الثكوين الكمي على حساب الثكوين النوعي وذلك للثكلفة ال  أصبح يثطلبها الثعليم األمر الذي أثقل كاىل 

الدولة إضافة إىل تغًن منظومة القيم ا ثمعية حبيث مل يبقى للثعليم نفب ادلكانة ادلرموقة ال  كان ػلظى هبا يف 
 السابق.

 وعدم بقائها يف الداخل للمساعلة يف الثأطًن وتكوين وتنمية البالد. ج( ىجرة الكفاءات
ح( البحوث ادلنجزة ىي حبوث من أجل نيل الشهادات وليسة حبوث تنجز هبدف الثطبيق العملي ذلا شلا أدى إىل 

 احلد من فعالية البحث العلمي وعدم مساعلثو يف تفعيل العملية الثنموية.
 

 رابعا: المجهودات المبذولة في سبيل تأىيل دور الجامعية في التنمية البشرية
 10 نثيجة الثحديات السابقة تسعى اجلزائر جاىدة للثغلب عليها من خالل رلموعة من اإلجراءات تثم ل يف:       

 أ( إنشاء اذلياكل القاعدية و ذبهيزىا دبا يثالءم مع احلاجيات الثعليمية اجلديدة.
 كوين األساتذة و ادلؤطرين.ب( ت

 ت( االسثعانة باخلربات األجنبية يف تدريب وتاىيل الطاقات اجلامعية.



  أ/ سـاللي بوبكـر                                                    -الواقع والمستجدات الحاصلة في سوق العمل-دور الجامعـة في تنمية الموارد البشريـة 

 2013جانفي  01العدد                                                   جامعة المدية    -مخبر التنمية المحلية المستدامة -مجلة االقتصاد والتنمية

 
735 

 ث( إصالح الثعليم العايل بانثهاج نظام أل: آل آم دي.
كل ىذا هبدف إصالح و تطوير الثعليم العايل، غًن أننا نالحظ أن ىذه ا هودات بالرغم من أعليثها إال أهنا         
ب احلاجة ادللحة و احلقيقية لثطويره وال  تقوم على أساليب ووسائل و مناىج وأىداف جديدة. ولذلك فإنا ال تعك

نعثقد أن األسلوب الكالسيكي للثعليم أصبح غًن رلدي حيث ربولة قاعات الدراسة إىل قاعات سثاتيكية و غًن 
الفوضى، الغيابات الك ًنة و غًن ادلعاقب عليها من  ديناميكية من الناحية العلمية )عدم انثباه، ك رة احلديث، النوم،

الناحية العملية...( األمر الذي حد من فعالية الثكوين. وعلى العموم فإنو ؽلكننا إصبال ىذه ا هودات يف اجلوانب 
 11 الثالية:

 أ( الجانب اإلداري والتسييري:
رية بثطوير وربسٌن خدماهتا من خالل إدخال فيما ؼل  بعصرنة وربديث الثسيًن قامة اجلامعات اجلزائ        

الوسائل الثكنولوجية احلدي ة خاصة الثكنولوجيات الرقمية يف الثسيًن واإلدارة منها اإلعالم اآليل وبرامج تسيًن ادللفات 
ة سواء للطلبة أو ادلسثخدمٌن إضافة إىل إقامة مواقع إلكرتونية على  بكات االنرتنة للثعريف بإمكاناهتا ادلادي

والبشرية، إضافة إىل كل ىذا تضع كل جامعة  بكة إلكرتونية داخلية )انرتانة( للثعريف هبا داخل ادلؤسسة اجلامعية 
 من خالل عملية البث ادلبا ر على  ا ات الثلفزيون. كل ىذا هبدف تسهيل اخلدمات واخثزال اجلهد والوقة.

 ب( الجانب التعليمي، التكوين:
ساعة و  24 إقامة  بكة معلوماتية داخلية و إىل الربط بشبكة االنرتنة على مدار سعة كل جامعة إىل        

ذلك لثمكٌن األساتذة والطلبة من تصفح ادلواقع ال  هتمهم كما سبنحهم فرصة االتصال باجلامعات و ادلراكز البح ية 
ضرورية و الالزمة للثكوين هبدف جعل على ادلسثوى العادلي. من جهة أخرى تقوم اجلامعة بثوفًن اإلمكانات ادلادية ال

الثكوين سبيز بالطابع الثطبيقي أك ر من كونو تكوين نظريا فقط. ويربز ىذا األسلوب يف بعض الثخصصات دون 
 األخرى على رأسها اإلعالم اآليل والعلوم الدقيقة والثكنولوجية.

والبح ية وىي  بكة خاصة باجلامعات وادلراكز  كما تسعى اجلزائر إىل إقامة مشرو  يعرف بالشبكة األكادؽلية        
البح ية ادلوجودة على كافة الرتاب الوطين اذلدف منها ىو تطوير خدمات االتصال وتبادل ادلعلومات بٌن ىذه 
دلؤسسات وادلراكز البح ية. وتقوم ىذه الشبكة بثوفًن الوسائل الثكنولوجية الضرورية للعاملٌن يف قطا  الثعليم العايل 

بحث العلمي كما تسهل وتدعم عملية الثكون عن بعد. كما يهدف ىذا ادلشرو  إىل إقامة اجلامعة االفرتاضية وال
بصفة دائمة هبدف تشجيع الثكوين عن بعد ومن دون مغادرة ادلكان ادلر الذي يساعد على تبادل اخلربات وزيادة 

 ألفكار واآلراء العليم و مناقشة الثطورات احلادثة.الكفاءات ادلعرفية للطالب وادلؤطر على السواء من خالل تبادل ا
 ت( الجانب المادي والمالي:

ويثم ل يف توفًن الوسائل ادلادية لثحقيق درجة عالية من األداء و ىذا عن طريق اقثناء أجهزة كمبيوتر جد         
سرة اجلامعية قاعات للطباعة مثطورة مع لوازمها إضافة إىل الربرليات الالزمة لثشغيلها كما وضعة ربة تصرف األ
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جد مثطورة إضافة إىل ادلبال  ادلالية ادلخصصة القثناء اللوازم الضرورية للثكوين وتكوين القائمٌن على  ؤون ىذه 
 اإلمكانات تشغيال وصيانة، دون أن ننسى اذلياكل القاعدية ال  أصبحة تثميز بطابع عمرات خاص.

من أجل توفًن اإلمكانات الضرورية للثجهيز و الثسيًن و الثكوين و يربز ىذا يف دبعىن أن اجلزائر تسعى جاىدة      
مليار من ميزانية  12.4ادلبال  اذلامة ال  زبصصها يف ميزانيثها السنوية و الثكميلية حيث خصصة م ال ما قيمثو 

عملية الثجهيز للقيام ب 2004و 2001البحث العلمي ادلخصصة لدعم برنامج اإلنعاش االقثصادي ما بٌن 
سيعثمد على ميزانية  2010بالثكنولوجيات احلدي ة خاصة ادلعدات االلكرتونية. كما أن ادلشرو  اخلماسي ادلعد لغاية 

 12 مليار دينار جزائري و سيحظى اجلانب الثجهيزي منها جبزء معثرب. 100قدرىا 
ٌن وتفعيل الطاقات اجلامعية بكا يثما ى مع طلل  من كل ما تقدم أن اجلزائر واعية بضرورة تطوير وربس          

الثطورات العادلية احلادثة وال  سبب سلثلف جوانب احلياة اإلنسانية لذلك صلدىا تسعى جاىدة لثحقيق تقدم نوعي و  
كمي يف سبيل ربقيق ىذا اذلدف. وىي يف سعيها لثحقيق ذلك غلب أن ال تغفل رلموعة من االعثبارات ؽلكن 

 13ي:إصباذلا فيما يل
أ( اسثمرار مسؤولية الدولة علن الثعليم و تدخلها ادلبا ر يف سبويلو ومراقبة أحباثو و توجيهو دبا ؼلدم حاجياهتا 

 االجثماعية مع فسح ا ال للدؽلقراطية يف تسيًن مؤسساتو من جامعات و مراكز حبث.
 ية خاصة زلدودي الدخل والنساء. ب( زلاولة ربسينو وجعلو تكوينا نوعيا مع مشوليثو لكافة الفئات االجثماع

جم حت( العمل على مرونثو حبيث يكون تعليما مسثمرا مدى احلياة كما رباول العمل على توسيع الثخصصات و 
اخثزال ادلعارف العلمية والقدرات الفردية يف الثكوين اجلد مثخص  و إظلا فثح ا ال للثعاون و الثبادل ادلعريف بٌن 

 الثخصصات ادلخثلفة.
 يف واخلدمات اإلنثاج مواقع مع الثنسيق من ذلا بد ال ادلسثقبل ضلو خبططها الثقدم أردت ما إذا واجلامعات      

 يف اجلامعات ىذه صلحة وكلما ومسثمر، عاجل وبشكل اخلطط ذلذه سبيل مصادر لثوفًن احمللية وبيئثها رلثمعاهتا
 من األكادؽلية الناحية من برارلها سواء تفعيل يف صلحة لماك اإلنثاج مواقع وبٌن بينها تنسيق  بكات وتدعيم إقامة
 الثدريب فرص وتوفًن البحوث دعم أجل من أو العليا، الدراسات طلبة إعداد وسبويل الثجهيزات على اإلنفاق حيث

 عيمتد على تؤكد ال  ادلربرات من عدد   ربديد ؽلكن ا ال ىذا ويف .( 1998 حسان،) القطاعات ىذه يف للباح ٌن
 :ا أعلو ادلعرفة رلثمع خدمة أجل من احمللي ا ثمع يف واخلاص العام واالقثصاد اإلنثاج ومواقع العايل الثعليم بٌن الرابط

 الثكنولوجيا قواعد وعلى (Technology Base) لذلك سبيل ال وأنو على تعثمد باتة اإلنثاجية العملية أن
(Knowledge Base) الثعليم مؤسسات تنبع ال  والثطبيقية العلمية البحوث مراكز لخال من إال ادلعرفة قواعد 

 الزمة ضرورة سثمر امل الثعليم مبدأ جعل ادلعريف النمو وتسار  والثقين ادلعريف الثقدم سرعة وأن اجلامعات، يف العايل
 الثقدم بٌن الفجوة نفإ وأخًنًا العايل، الثعليم مؤسسات تقدمو أيًضا وىذا واإلنثاج األداء معدالت ارتفا  لضمان

 تسعى لذلك األوىل؛ بالدرجة تكنولوجية معرفية فجوة ىي والثأخر الثقدم وبٌن والفقر الرفاىية وبٌن والثخلف
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 وهتيئو اجلامعات تقدمها أن ادلفرتض من وال  ادلعاصرة الثكنولوجية اسثخدام ىل إ واالقثصادية اإلنثاجية ادلؤسسات
 14 .ذلذه القطاعات

 مخرجات التعليم الجامعي في التنمية االقتصادية متطلبات دمج 
مةةن أجةةل تطةةوير وظيفةةة اجلامعةةة و جعةةل سلرجاهتةةا البشةةرية أك ةةر قةةدرة علةةى الثكيةةف مةةع قطةةا  االعمةةال، فأنةةو         

 15 يثعٌن ربقيق اجلوانب الثالية:
 :لالجامعة من التركيز على التوظيف إلى التركيز على متطلبات قطاع األعما تحويل دور.1

مع مثطلبات الثوظيف يف سوق العمل، يف حٌن أن اجلامعة  تسعى اجلامعات إىل البحث عن توافق سلرجاهتا        
الثوجو  مناىجها وزبصصاهتا لثخريج طالب قادرين على خلق فرص العمل يف السوق،  وىو الريادية تبين وتصمم

الثوظيف يف حٌن أن الثسعينيات وما تالىا  يات عقديالذي أدركثو أوروبا حٌن اعثربت عقدي السبعينيات وال مانين
األجيال  الثعليم العايل لرتكز على مبادئ خلق فرص العمل وثقافة العمل احلر يف بناء من سنٌن ىي حقبة تغًن سياسة

اسث مار األحباث واألفكار وادلخرتعات  القادمة، وىذا الدور اجلديد يعين أن تثمحور مناىج وطرق الثدريب حول
اسثقرارا  الثنافسية العادلية للدولة، وتُعد خرغلها إىل حياة عملية أك ر تعقيدا وأقل ثمكن اجلامعة من أن تسهم يفل

اجلدارة، والثنقل الدويل، والثواصل ال قايف، واالنثماء للشركات  تثوافق مع طبيعة الوظيفة ادلؤقثة، وعقد العمل ادلبين على
اجلامعية من كوهنا وثيقة  م على توظيف الذات، وهبذا ادلعىن تثحول الشهادةاجلنسيات، واالعثماد األعظ مثعددة

  .عامل العمل الثوظيف ادلسثدمي إىل كوهنا رلرد بطاقة دخول إىل
 :والخريجين . الشراكة الحقيقية مع أصحاب المصلحة من القطاعات العامة والخاصة2

قةدمي تسةعى ك ةًن مةن اجلامعةات إىل احلةرص  ٌن باجلامعةة مطلةبفادلناداة بالشةراكة مةع أصةحاب ادلصةاي احمليطة         
 ىةو الشةةراكة ادلثوازنةة الة  تثةةيح للجامعةة االسةثفادة والثفاعةةل مةع الشةةرائح علةى تطبيةق بعةةض مالزلةو. لكةن ادلطلةةوب

سةن اجلامعةة أصةواًل اسةث مارية ضةخمة حةٌن رب ادلخثلفة يف ا ثمع احمللي وال  يأيت علةى رأسةها اخلرغلةون الةذين يعثةربون
 العميةةل، ىةةذا إضةةافة إىل أعليةةة الرتكيةةز علةةى  ةةراكة ادلنشةة ت الصةةغًنة، ورواد الثواصةةل معهةةم دبفهةةوم الثمحةةور حةةول

ادلنظمةة  ادلشةرتكة، وادلنشة ت الصةغًنة، بنةاء ثقافةة األعمةال، واجلمعيةات غةًن اذلادفةة للةربح، والثوسةع يف إنشةاء ادلشةاريع
  .والرواد احملليٌن رتكيز على ا ثمع احمليطوالسلوك الثنظيمي للجامعة يثطلب ال

 المختلفة:  . نقل التقنية والمعرفة ويتم ذلك بالتواصل الوثيق مع الجامعات3
 إقامةةة الواحةةات العلميةةة، ومراكةةز االبثكةةار وبةةرامج ادللكيةةة الفكريةةة واحلاضةةنات ومةةن وسةةائل نقةةل الثقنيةةة          

دورىا من تشةجيع األعمةال احلةرة الصةغًنة داخةل اجلامعةة مةرورا بثقةدمي  ال  ؽلثداالفرتاضية و احلقيقية، تلك احلاضنات 
مةن اجلامعةة، ومةن خالذلةا يةثم  االسثشارية والثجهيزات ادلكثبية وح  اسثضافة ادلشاريع ورعايثها حة  تثخةرج اخلدمات

حلكومةة وادلعةزز بالثوأمةة ادلدروسةة على اجلامعات وقطاعةات األعمةال وا ذبسيد ما يسمى بنظرية احللزون ال الثي ادلرتكز
  .اجلامعات ادلثقدمة يف ا االت ادلنشودة مع
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 :. التعليم القائم على اإلبداع واالبتكار للطاقات الجامعية4
للثعلةيم القةائم علةى الثلقةٌن واحلفةةظ مل تعةد تناسةب الثعلةيم اجلةامعي احلةديث، فاجلامعةةة  األسةاليب الثقليديةة          
لنبةةدا  ادلثحةةرر مةةن النمطيةةة، والثفكةةًن  إىل تعلةةيم علةةى توليةةد األفكةةار والثأمةةل واالبثكةةار، وإطةةالق العنةةان ربثةاج اليةةوم

ادلؤطر، والثدرج ادلنطقي الرتيب، مع ضرورة تدريب الطالب على الثفكةًن الريةادي  و الةذي يعةين تةدريب الطالةب علةى 
وأنشةطة ومهةارات بنةاء  الذي يوجو الثفكًن واإلبدا  إىل مكونةات الدراسة اجلامعية، ىذا ادلفهوم مفهوم ''ادلنشأة'' أثناء

ألساليب الثعليم اجلامعي، وقد سبقة أوروبا ك ًنا مةن الةدول يف ىةذا  ''ادلنشأة'' ويصبح الثعليم الثطبيقي ا ال الشائع
' يف الثعلةةيم العةةايل ادلنشةةأة''' م عةةدداً كبةةًناً مةةن الةةربامج الثشةةجيعية دلفهةةوم1988حيةةث اسةةثحدثة منةةذ عةةام  ا ةةال،

ادلسةثوى احمللةي واإلقليمةي، وكانةة شبرتةو أن أعةدت جةياًل مةن الشةباب  بشةراكة ودعةم مةن  ةركات القطةا  اخلةاص علةى
النظةةام الثعليمةةي مثعةةدد  كمةةا أن الثعلةةيم االبثكةةاري القةةائم علةةى اإلبةةدا  واالبثكةةار يثطلةةب تبةةين،الرياديةةة ؽلثلةةك روح

واالخثيةةار مةةن بةةٌن الثخصصةةات ادلثنوعةةة شلةةا ينمةةي سةةعة األفةةق،  عةةدد الثأىيةةلالثخصةة  الةةذي يثةةيح للطالةةب فرصةةة ت
إىل فكةةرة ؽلكةةن  وربةةط األفكةةار، ويوجةةد مناخةةاً تعليمةةاً مثعةةدد األبعةةاد الثخصصةةية يسةةهم يف الوصةةول ورحابةةة الثفكةةًن،

 16.ربويلها إىل مشرو  منثج
 . نشر ثقافة ريادة األعمال في أوساط الطلبة:5

ب ليات بناء جيةل ادلعرفةة والثحةول ضلةو االقثصةاد  ارة الواعية بأعلية الثوجو ضلو ريادة األعمال وادلقثنعةوجود اإلد        
وبةرامج مثنوعةة وتعهةدا  بناء اجلامعة الريادية، فنشر ثقافة ريادة األعمال يثطلب وقثاً طويالً  ادلعريف ىو أحد أىم عناصر

بةةالفكرة، والثبةةين اجلةةاد دلفهةةوم اجلامعةةة الرياديةةة، ووضةةع اخلطةةط  عميةةقمسةةثمرا. ىةةذه القيةةادة غلةةب أن تثميةةز باإلؽلةةان ال
رواد األعمةةال يف الثعلةةيم  ذلةةا، والةةربامج الثنفيذيةةة دلراحلهةةا، ومةةن ذلةةك اسةةثحداث الةةربامج الداعمةةة لبنةةاء اإلسةةرتاتيجية

لعمةةل، وزمالةةة األعمةةال واألنديةةة والشةةركات الطالبيةةة، ومنافسةةات خطةةة ا اجلةةامعي م ةةل مراكةةز الثميةةز لريةةادة األعمةةال،
مفهةوم اجلامعةة الرياديةة ال  مشاريع ريادة األعمال. وخثاما: فإن ما يبعث علةى األمةل ويزيةد مةن الثفةاؤل أن ومسابقات

للجامعةةات اجلةةادة يف وطننةةا الغةةايل أن تلحةةق بالركةةب وزبثصةةر الةةزمن  يةةزال يف عقةةوده األوىل يف أمريكةةا وأوروبةةا فةةيمكن
 .يا بالثميز عن طريق ريادة األعمالموقعا تنافس وتضع لنفسها

  العالقات مع المؤسسات االقتصادية . توطيد6
ادلهنية كنقابات ادلهندسٌن، واحملامٌن، عن طريق تأمٌن سب يل دائم ذلم  كادلصارف، وأرباب الصناعة، واجلمعيات         

تقدمي النصح وادلشورة العلمية حول  ح ذلمسلثلف ا الب اجلامعية )كمجالب األقسام والكليات واجلامعات( دبا يثي يف
واإلنثاجيةةة، األمةةر الةةذي يةةنعكب بةةدوره علةةى احملثةةوى العلمةةي للةةربامج  حاجةةات سلثلةةف ىةةذه القطاعةةات االقثصةةادية

   17 وعلى خطط البحث العلمي يف ىذه اجلامعات. الثعليمية
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 :خاتمـةال
 والعوائق الصعوبات وأىم الثعليم اجلامعي بواقع اخلاصة ةالرئيس للمعامل سريع اسثعراض الورقة ىذه يف جرى        

 السعي يثوجب ال  األساسية والسبل السمات وضع مت الواقع، ىذا من إنطالًقا األم ل اسث ماره بالشكل تعرتض ال 
 ينالثق ويروالثط العلمي البحث يف العاملة البشرية ادلوارد لثنمية عملية مقرتحات الورقة تقدم ذلك، بعد .لثحقيقها
 .واالبثكار
 وأيًضا واإلداري، الثنظيمي والبعد وادلادي، ادلايل كالبعد ومثكاملة، مثعددة أبعاداً  ادلقرتحات ىذه تناولةكما         
 ىذا من ادلرجوة النثائج إىل للوصول .والسياسي وا ثمعي ال قايف البعد إىل باإلضافة الكوادر، وتأىيل العلمي البعد

 تشكلها خاصة جلان قبل من ادلؤسبر، عمل أوراق يف ادلقدمة للمقرتحات اجلدية للمثابعة ة آيل وجود من بدال ادلؤسبر،
 ادلدى على ادلقرتحات وجدولة مثكامل، بشكل ادلقدمة للمقرتحات صياغة بإعادة تقوم للمؤسبر، ادلنظمة ادلؤسسات

 .واإلمكانيات األولويات وفق والبعيد وادلثوسط القصًن
 اجلزائر، حبيث يف واالبثكار والثطوير البحث دبنظومة للنهوض إسرتاتيجية بلورة إىل الوصول من البد بالنثيجة،        
 البشرية للموارد األفضل االسثخدام على وتقوم وفنًيا، وإداريًا ماديًا للثنفيذ وقابلة ادلعامل، وزلددة مثكاملة تكون

 .العمليات ذلذه الضرورية ادلسثلزمات وتأمٌن ، ياألفق الثوسع عمليات إعلال بدون ادلثوفرة،
 :اآلتية الثوصيات اقرتاح ؽلكن ومناقشثها نثائج من الدراسة ىذه إليو توصلة ما ضوء ويف      
 تنمية رلاالت يف قوة أقل ذلك كان ولكن الفرد إعداد رلال يف قوة أك ر كان اجلامعة دور أن النثائج أظهرت1 .
 بثطوير رلثمعاتنا يف الثعليم لسياسات بالثخطيط القائمون يهثم أن عليو يرتتب وىذا ادلعرفة، وتوليد ادلعرفة رلثمع
ا ال ودبا  ىذا يف طموحة أىداًفا اجلامعات ربقق ح  ادلخثلفة ادلعرفة والثنمية رلاالت يف ا ثمعي الثنموي الدور

 .يثناسب ومثطلبات قطا  األعمال 
 عالقات وبناء يف رلثمعاهتا، واالقثصاد اإلنثاج مؤسسات مع والثعاون ادلشاركة من جسور مد اجلامعات على. 2

 ما مقابل والبح ية األكادؽلية برارلها لثنفيذ ادلؤسسات ىذه عرب ادلايل الدعم اجلامعات ىذه تضمن ح  معها مثبادلة
 .اإلنثاجية برارلها دلسًنة وعلمي معريف زبطيط من ذلا ىذه اجلامعات تقدمو
 احلدي ة اجلامعية والصي  العلمية ادلسثحدثات من االسثفادة اجلامعات ىذه لثطور الثخطيط ضرورة العمل على 3 .
 .العامل يف ادلثطورة اجلامعات يف ادلطبقة وادلعلوماتية الثكنولوجية رلال يف

 اجلامعات تزويد أجل من الا  ىذا يف والنظرية ادليدانية الدراسات من ادلزيد إجراء إىل الباح ٌن الدراسة توصي 4 .
 البشرية الثنمية رلال يف اجلامعات ىذه دور واقع وعلمية حول موضوعية بنثائج العايل الثعليم مؤسسات يف وادلسؤولٌن
  .دبا يثناسب وادلعطيات اجلديدة لسوق العملا االت وخباصة كيفيات تفعيل الطاقات اجلامعية  صبيع من وا ثمعية

 

 الهوامـش:



  أ/ سـاللي بوبكـر                                                    -الواقع والمستجدات الحاصلة في سوق العمل-دور الجامعـة في تنمية الموارد البشريـة 

 2013جانفي  01العدد                                                   جامعة المدية    -مخبر التنمية المحلية المستدامة -مجلة االقتصاد والتنمية

 
741 

                                                 
،  العادلي العايل الثعليم مؤسبر يف مقدم ثحب .اجلامعية القيادات لدى اإلبدا  السلوك تنمية يف ادلعرفة إدارة عمليات دور (2007 ) أحالم براىيم،ا 1

 23ص.تونب
2

 العريب ادللثقى مؤسبر يف العريب الفكر مؤسسة إىل مقدم حبث . مسثقبلية رؤية :العايل الثعليم مؤسسات تواجو ال  الثحديات ( 2005 ). دالل اسثيثية، 
 09ص .بًنوت ال ات،

3
 ، مثاح على ادلوقع االلكرتوت: لربنامج سوق العمل و زبطيط القوى العاملة العناصر الرئيسية(، 18/04/2010موقع ادلعهد العريب للثخطيط الكوية، ) 

 www.arab-api.org 
مثاح على ادلوقع االلكرتوت: (،23/04/2010نعيم بن زلمد ، الثعليم العايل يف اجلزائر: الثحديات، الرىانات و أساليب الثطوير، معهد اذلقار، ) 4

www.hoggar.org 
5

 www.ulum.nl.com (،22/04/2010قورين حاج قويدر ، واقع و مثطلبات إصالح مناىج الثعليم اجلامعي ، رللة علوم إنسانية، ) 
 ، مرجع سابق.رقورين حاج قويد 6
7

 ، مرجع سابق.قورين حاج قويدر 
 www.ahlabaht.com(، 15/04/2010تطور الثعليم و مؤسساتو يف اجلزائر، موقع أحلى حبث، ) 8
9

 ، مرجع سابق.نعيم بن زلمد ، الثعليم العايل يف اجلزائر: الثحديات، الرىانات وأساليب الثطوير 
 –ادللثقى الدويل ال ات حول جودة الثعليم العايل  ،دراسة ميدانية األساتدة نظر وجهة من د.م.ل نظام يف اجلودة معايًن تطبيق معوقات، إبراىيم بوالفلفل10

 .71، ص2012نوفمرب  11-10ذبارب ميدانية ومؤ رات حسن االداء واالسثشراف، 
11
 www.ulum.nl.com(، 22/04/2010سانية، )موقع رللة علوم إن ،قورين حاج قويدر ، واقع و مثطلبات إصالح مناىج الثعليم اجلامعي 

 

 
 ، مرجع سابق.حاج قويدر ، واقع و مثطلبات إصالح مناىج الثعليم اجلامعي 12
 www.ahlabaht.com مرجع سابق مثاح على: تطور الثعليم و مؤسساتو يف اجلزائر، 13
14
 العريب ادللثقى مؤسبر يف العريب الفكر مؤسسة إىل مقدم حبث . مسثقبلية رؤية :العايل الثعليم مؤسسات تواجو ل ا الثحديات ( 2005 ) دالل سثيثية، 

 09ص .بًنوت ال ات،

 
-18: فرتةال يف -بًنوت،  العربية اجلامعات ارباد  لب وال الثون ال ال ة الدورة ،الثمويل ومشكالت الطلب ازدياد بٌن اجلامعي الثعليم ، حسن جربو 15
 .39، ص 2000افريل  19
16
دللثقى الدويل ، اجلزائرية العايل الثعليم مؤسسات يف ضمان اجلودة نظام لثطبيق مقرتح تصور :العايل الثعليم مؤسسات يف اجلودة ضمان صليحة، رقاد 

 .22، ص2012 نوفمرب 11-10ذبارب ميدانية ومؤ رات حسن االداء واالسثشراف،  –ال ات حول جودة الثعليم العايل 
17
  .، مرجع سابقحاج قويدر ، واقع و مثطلبات إصالح مناىج الثعليم اجلامعي 

http://www.arab-api.org/
http://www.hoggar.org/
http://www.hoggar.org/
http://www.ulum.nl.com/
http://www.ulum.nl.com/


 سليمان  بوزيد بن/ تار، أمخ معزوز/ د                         الجزائر  في السكن أزمة مواجهة في التجارية البنوك دور لتفعيل كإستراتيجية الرهنية القروض توريق

 2013جانفي  01العدد                                                                جامعة المدية    -مخبر التنمية المحلية المستدامة -مجلة االقتصاد والتنمية

141 

 

 توريق القروض الرهنية كإستراتيجية لتفعيل دور البنوك التجارية 
 في مواجهة أزمة السكن في الجزائر

 /معزوز مختار د 
   /بن بوزيد سليمانأ 

 

 ملخص:
تعترب أزمة السكن من أىم ادلشاكل اليت تعاين منها الدول العربية وذلك راجع إىل رلموعة من األسباب يأيت 

التناسق بني النمو الدؽلغرايف للسكان من جهة وحجم احلظرية السكنية من جهة أخرى، وىو ما يف مقدمتها عدم 
أدى إىل نقص العرض اخلاص بالسكنات يف مقابل تزايد الطلب عليها من قبل العائالت، وقد سعت اجلزائر كغريىا 

عة من اإلجراءات والقوانني واليت من باقي الدول إىل إغلاد حلول ذلذه األزمة، وذلك من خالل اعتمادىا على رلمو 
، والذي من خاللو مت حتديد التمويل العقاري 2006يأيت يف مقدمتها قانون توريق القروض الرىنية الصادر خالل سنة 

على البنوك التجارية من خالل توجيو الفوائض ادلالية لديها لألفراد من أجل احلصول على سكنات أو من أجل 
 ة، وكل ىذا يف إطار تفعيل دور البنوك التجارية مواجهة أزمة السكن.عمليات البناء والتوسع
 أزمة السكن، التمويل العقاري، توريق القروض الرىنية. الكلمات المفتاحية:

Résumé:  
La crise du logement est parmi les problèmes les plus importants dans les pays arabes, a 

cause de l'incohérence entre la croissance démographique de la population d'une part et le 

volume des logements d'autre part, qui a conduit à l'absence de l'offre spécial des logements en 

échange de la demande croissante des familles, l'Algérie a cherché comme les autres pays arabes 

pour trouver des solutions à cette crise, à travers sa dépendance à l'égard d'un ensemble de 

procédures et de lois, qui vient dans l'avant-garde la loi de la titrisation des prêts hypothécaires 

qui émis au cours dans l'année 2006, qui obliger le financement de l'immobilier aux banques 

commerciales par orienter leurs fonds excédentaires à des particuliers pour obtenir des logements 

ou pour la construction et l'extension des habitats, tout dans le cadre de l'activation du rôle des 

banques commerciales pour affrontement à la crise du logement. 

Mots clés: crise du logement, le financement hypothécaire, la titrisation des prêts hypothécaires. 

 
 

                                                             

 tizirimanou@gmail.comدكتوراه دولة حتليل اقتصادي، جامعة ادلسيلة،  معزوز مختار،د/  


 slimane_dal85@yahoo.frماجستري نقود، مالية وبنوك،جامعة برج بوعريريج،بن بوزيد سليمان، أ/  

 

mailto:slimane_dal85@yahoo.fr


 سليمان  بوزيد بن/ تار، أمخ معزوز/ د                         الجزائر  في السكن أزمة مواجهة في التجارية البنوك دور لتفعيل كإستراتيجية الرهنية القروض توريق

 2013جانفي  01العدد                                                                جامعة المدية    -مخبر التنمية المحلية المستدامة -مجلة االقتصاد والتنمية

141 

 :مقدمة
و الدؽلغرايف لسكان اجلزائر ال يتناسق مع النمالنمو اقتصادية يالحظ أن و من خالل الدراسة السوسي 

احلكومة اجلزائرية تسعى إىل إغلاد حل دلا  ما جعلو وىاإلنتاجي والعقاري خصوصا خالل العشريتني األخريتني، 
ات خاصة مع بداية السكن والطلب علىعرض ال بنييد ادلتزاالتناسق و تغطية أالة عدم يواجهو قطاع السكن من أزم

اختاذ رلموعة من اإلجراءات القانونية لتضييق اذلوة بني  ما جعل احلكومة اجلزائرية تلجأ إىل ذلك، و اتيالتسعين
فرض قانون القروض الرىنية على البنوك التجارية سنة إلغاء القروض االستهالكية و وذلك ب ،ادلتغريين السابقني

القطاع طلبات سيولة لتمويل  منبتوجيو فوائضها ادلالية   -البنوك التجارية   -وذلك مبطالبة ىذه األخرية  ،6002
و البناء والتهيئة أو ، أ، سواء للحصول على سكن جديدا اليت يتقدم هبا األفراد والعائالتالعقاري بشىت أنواعه

 وسعة دلن ؽلتلك قطعة أرض أو مسكن.الت

تشجيع القروض  إىلبنوك وادلؤسسات ادلالية بتحويل زلافظها ادلالية اليت كانت موجهة قيام الوبالتايل  
زائر من طر  ا يسم  بإعطاء ديناميكية جديدة لتطوير القطاع العقاري يف اجلشل، العقارقطاع و االستهالكية ضل

ما ؽلكن احلكومة من خفض  ذلكيف البنوك وادلؤسسات ادلالية وشركات التطوير العقاري،  متدخلني جدد، متمثلني
 مليار دوالر لدعم السكن االجتماعي.ما يقارب الضغط على اخلزينة العمومية اليت ختصص سنويا 

ما هي االستراتيجيات التي اعتمدتها ن ىذه الورقة البحثية حتاول اإلجابة على اإلشكالية التالية: ومنو فإ
 ؟ رية للقضاء على أزمة قطاع السكنمن أجل تفعيل دور البنوك التجا الحكومة الجزائرية

 إجاباتاليت دتثل و ولتسليط الضوء على أطرا  ىذه القضية مت تقسيم ىذه الورقة إىل رلموعة من النقاط الرئيسية 
 للتساؤالت التالية:

 قطاع السكن يف اجلزائر؟أزمة واقع و ما ى 
  ؟السكن للقضاء على أزمة قطاعما ىي أىم اإلجراءات اليت اعتمدهتا احلكومة 
 ما ىي أىم البنوك العاملة يف قطاع التمويل العقاري؟ 
  ؟إجراءات من  القروض العقاريةو ما ىي شروط 
 ما ادلقصود بقانون القروض الرىنية؟ وما الدافع إلقراره من قبل احلكومة اجلزائرية؟ 
 واقع القروض العقارية يف السوق ادلالية والنقدية يف اجلزائر؟و ما ى 
 يف حل أزمة قطاع السكن؟  لقطاع ادلصريفت اليت تعيق اما ىي التحديا 

 ؟ لتفعيل دور البنوك التجارية للقضاء على أزمة قطاع السكن  ما ىي أىم االقًتاحات اليت ؽلكن تقدؽلها 
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 قطاع السكن في الجزائرأزمة أوال: واقع 
ها نن سكنات أقل ما يقال عتقريبا شلا جعلت الكثري منهم ؽللكو  يعاين معظم اجلزائريني من مشكلة السكن

الدؽلغرايف، أدى إىل زيادة االحتياجات يف  ودتتد إىل عهد االستعمار فمع زيادة النم دلشكلةاذه ى أهنا بيوت، فجذور
والت اليت رغم احملاتوازن بني العرض والطلب على السكنات،  ، شلا جعل من الصعوبة مبن كان إغلادرلال السكن

ك من خالل تبين سياسات سكنية جديدة للحد من ىذه األزمة، غري أن مشكل ذلأقدمت عليها السلطات و 
 1، وتتخذ ىذه مشكلة يف اجلزائر عدة مظاىر نذكر من بينها:ىذا السكن ال يزال قائما إىل يومنا

 :المفتقرة إلى الصيانةو المساكن القديمة  -1
ساكن القدؽلة وايآيلة سبة كبرية من ادلمن أىم ادلشاكل اليت يعاين منها قطاع السكن يف اجلزائر، وجود ن

وتربز مشكلة ادلساكن القدؽلة يف ، ما ينبغي اختاذىا بعني االعتبار عند تقدير الطلب على السكن ووى، للسقوط
اجلزائر يف كل ادلدن العريقة خاصة بعض السكنات اليت تؤول جذورىا إىل عهد األتراك كحي القصبة يف اجلزائر 

إال أننا ويف الكثري من األحيان ما نالحظ مباين ليست قدؽلة إالّ ، غريىاو  ياء العريقة يف قسنطينةالعاصمة ومعظم األح
وقلة الصيانة الدورية  ،ادلختصة للمراقبة من جهة اتيدة من قبل اذليئاجلتابعة ادلأهنا بدأت تتآكل بسرعة شديدة لعدم 

 . من جهة أخرى للمحافظة على العمر اإلنتاجي ذلذه العمارات
 :االكتظاظ وارتفاع درجة التزاحم أ -2

التزاحم يف الوحدات السكنية، حيث صلد يف كثري من األحيان أن  ومن مظاىر مشكلة السكن يف اجلزائر ى
 انالتزايد ادلستمر يف عدد السك وى ولعل ما زاد من حّدة ىذا ادلشكل، أكثر و أنيادلسكن الواحد تتواجد فيو عائلت

 ىذا ما يوضحو اجلدول التايل:و ر احلظرية السكنية بوترية أكرب من تطو 
 : تطور الحظيرة السكنية مقارنة بتطور عدد السكان10الجدول رقم 

 معدل شغل السكنات عدد السكان السكنية الحظيرة السنة
0881 382838000 2583218000 6760 

0880 383458000 2583938000 6748 
0881 384378000 2681728000 6750 
0882 385178000 2781728000 6761 
0883 385888000 2787568000 6762 
0884 386408514 2883538000 6767 
0885 386628983 2889628000 6781 
0886 386858849 2985858000 7711 
0887 387738278 3082218000 7711 
0888 388588277 3088138000 6787 
1111 389538856 3185158000 6678 
1110 480258885 3281128000 6786 
1111 481078877 3287318000 7702 

 .53، ص ابقعبد القادر بلطاس، مرجع س: المصدر 
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 :البيوت القصديريةو نقص رفاهية السكنات وتزايد األحياء  -2
حىت ايآن ال يوجد تصنيف واض  ػلدد مواصفات للمساكن حىت تتميز مبستويات معيشية مقبولة وأخرى 

بل وقد ختتلف داخل الدولة الواحدة  غري مقبولة، ومن ىذا ادلنطلق صلد أن ىذه ادلواصفات تتفاوت من دولة ألخرى
وبصفة عامة فادلساكن ذات ، بل ويف بعض األحياء يف ادلكان الواحد ومن مسكن يآخر ،ومن منطقة ألخرى

وىي عادة ما تتمثل يف  ،ادلستويات الدنيا دلتطلبات احلياة؛ ىي اليت تنعدم فيها أبسط متطلبات السكن الصحي
ليت تتألف من الصفي  لتتخذ يف البداية صفة ادلسكن ادلؤقت مث تنتقل إىل صفة ادلسكن ادلزرية وا والبيوت القصديرية أ

مشلت العديد من ادلدن اجلزائرية حىت و  مل تكن بشكل منفرد بل عرفت توسعاإن ظاىرة البيوت القصديرية ، الرمسي
، ستوى ادلساحات احلضريةشكلت يف بعض األحيان رلمعات سكنية، شلّا صلم عنو يف غالب األحيان اختالل على م

على الرغم من احملاوالت اليت تقوم هبا السلطات للقضاء على البيوت القصديرية إال أهنا تبقى ضعيفة مقارنة باحلجم و 
 واجلدول ادلوايل يبني ذلك: اذلائل والكبري النتشارىا

 0887 – 0881لفترة:  المؤقتةو : تطور عدد السكنات التقليدية 11الجدول رقم 
 المجموع السكنات المؤقتة السكنات التقليدية ةالسن

0881 2442000 211000 3653000 
0880 2484000 212000 2696000 
0881 2537000 214000 2751000 
0882 2575000 214000 2789000 
0883 2724328 203664 2927992 
0884 2778550 55990 2834540 
0885 2818367 242857 3061224 
0886 2775496 167503 2942999 
0887 2785108 155450 2940558 

 .53، ص ابقعبد القادر بلطاس، مرجع س: المصدر
تطلب منا الوقو  أمام األسباب احلقيقية اليت ييف  أزمة السكنفإن التساؤل حول حقيقة  من خالل ما سبق

ه األسباب ؽلكن وىذ ،ةوجعلت جهود السلطات ال تصل إىل األىدا  ادلسطر  ىذه األخريةزادت من حّدة 
2تلخيصها فيما يلي:

 

 :اختالل بنية قطاع البناء -0
تبين نظام اقتصاد السوق جعلت العديد من كإن األوضاع االقتصادية اليت عرفتها البالد منذ بداية التسعينات  

ؤسسات ىيكلة ادلتلف عن سابقو، حيث أفرزت إعادة ادلؤسسات اليت تنشط يف قطاع البناء تعر  مسار آخر اخ
مل تستند ألي دراسة مسبقة للمردودية وال حىت يف   مؤسسة مت ىيكلتها 500العمومية كثريا من التنظيمات، فمن بني 

ما نتج عنو سوء تسيري نتيجة لتسرب العديد من اإلطارات العليا اليت اكتسبت  وكثري من األحيان لرأمسال معترب، وى
على مردوديتو شلا جعلو يعر  ظاىرة اطلفاض اإلنتاجية على مدار كل ىذا انعكس سلبا ،  جتربة يف ىذا القطاع
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وىذا ما عكستو احلصيلة الرقمية  ،السنوات ونقص دتوينو مبواد البناء لصاحل إصلاز السكنات الذي يعر  بدوره تراجعا
 %4868حيث أظهرت غياب حتسن يف مستوى انطالق عملية إصلاز ادلساكن بنسبة  2002للسداسي األول لسنة 

 %.13815واطلفاض حجم التسليم ب

 :عدم وجود مراقبة فعلية على عملية إنجاز السكنات -2
لقد كشفت الكارثة الطبيعية اليت تعرضت إليها اجلزائر إثر زلزال عني تيموشنت وزلزال بومرداس على وجود 

ية حيث عر  معظمها خاصة تلك اليت بنيت يف إطار التعاونيات العقار  تيوب خطرية على مستوى بعض البناءاع
كلف ذلك العديد من أرواح ادلواطنني، وىذا ما يؤكد على عدم وجود مراقبة ميدانية شلا جعل العديد من و  ،اهنيار

 التقنية والعمرانية تطرح إمجاال إن مسألة ادلراقبة، رأي من ادلصاحل ادلعنية وادلشاريع السكنية تنطلق بدون أي مصادقة أ
من الضروري فرض مراقبة مستمرة وأكثر فعالية، خاصة وأن ىذه الظاىرة تزيد من حّدة أزمة  حبّدة كبرية، وقد أصب 

من و  ،السكن، فهي من جهة جعلت العديد من ادلواطنني بعد هتدم منازذلم يلجؤون إىل اخليم كمؤوى مؤقت ذلم
 اذلائل منهم. إليواء العدد اجتماعيةجهة أخرى جعلت السلطات حتمل على عاتقها مشكل توفري سكنات 

 :نقص الموارد المالية -2
إن إصلاز السكنات يف ايآجال وباألعداد واحلصص ادلقدرة يف مجيع الربامج كان دائما يصطدم بنقص يف 

 يف إطار البناء الذايت.و عمومي أ وادلوارد ادلالية ادلخصصة للبناء سواء تعلق األمر مبقاول خاص أ
 :نقص األراضي المخصصة للبناء -3

ا ما نسجل تعطل يف إصلاز الربامج السكنية نتيجة نقص يف ادلساحات ادلخصصة للبناء، خاصة يف ادلدن كثري 
يشكل ضعف تغطية مس  األراضي أحد األسباب الرئيسية ذلذه الوضعية، على الرغم من و أين يكون الطلب متزايد، 

 رنامج أويلأعدت بو ملية وطنية للتغطية اجلوية إقدام وزارة السكن باالشًتاك مع الوكالة الوطنية دلس  األراضي يف ع
السكنات الريفية و الحظ أن ىذا ادلشكل يصاد  باخلصوص إصلاز السكنات االجتماعية ادلو ، دلس  األراضي احلضرية

د ادلساكن الريفية ادلربرلة، ي بعض ادلستفيدين الذين ال ؽللكون قطع أرضية توجو لتشينيحيث تقوم بعض البلديات بتعي
 بعض ايآخر يعاين من حاالت ادللكية الشائعة، ينتج عن ذلك عدم حصوذلم على رخصة البناء دلباشرة األشغال.وال
 :ارتفاع االعتمادات المالية يقابله عجز في اإلنجاز -4

ها سلتلف الربامج السكنية يف إطار إصلاز السكنات، إاّل أن الدولة تعلى الرغم من ادلشاكل التمويلية اليت عرف
ت مبختلف وسائلها على حتاشي ىذا ادلشكل، وىذا بدعمها لقطاع السكن بقروض مالية متفاوتة القيم على عمد

 سلتلف السنوات وىذا من أجل احلد من أزمة السكن وتلبية حاجيات ادلواطنني.
  :عدم مراعاة الدولة لتكلفة السكنات بما يتماشى مع قدرة المواطن -5

ادلنعدم بدون  ولمواطنني ذوي الدخل الضعيف أل الذي ختصصو الدولة ياالجتماعفبغض النظر عن السكن 
بتكلفة رمزية، غري أن نسبة توزيع ىذه السكنات تبقى ضعيفة وبسبب التالعبات اإلدارية من جهة  وأي مقابل أ

نات ومشكل احملسوبية، إضافة إىل عجز الدولة عن حتقيق العرض الكايف نظرا دلشكل دتويل ىذه السكو وظاىرة الرشوة 
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القصديرية وارتفاع  ونقص األراضي وغريىا من ادلشاكل من جهة أخرى. وىذا ما يربز تزايد ظاىرة األحياء ادلزرية أ
 درجة التزاحم واالكتظاظ يف البيوت.

 

 للقضاء على أزمة السكناإلجراءات التي اعتمدتها الحكومة الجزائرية ثانيا: 
القروض اليت دتنحها البنوك وادلؤسسات ادلالية  تركيزالستهالكية، و قررت احلكومة اجلزائرية منع القروض ا

العاملة يف اجلزائر على القروض العقارية فقط، يف إطار سلسلة من اإلجراءات اجلديدة اليت هتد  إىل دعم وتشجيع 
ل على قطاع اإلسكان، وتيسري احلصول على قروض عقارية عن طريق دعم مالءة العائالت اليت ترغب يف احلصو 

االقًتاض دلباشرة أشغال لتوسعة مساكنها، من جهة، ودفع الشركات العادلية  وقطعة أرض صاحلة للبناء أ ومسكن أ
 3.، بعد عام من إقرار رسوم إضافية على السيارات اجلديدة من جهة أخرىعة السيارات إىل االستثمار زلليالصنا

من طر  اجمللس الشعيب  1997برنامج احلكومة لسنة  ادلصادقة علىأن احلكومة اجلزائرية قامت بعد  كما 
تدخل بصفة مطلقة يف دتويل ي إىل بنك إسكان باعتباره CNEPتحويل الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط بالوطين 

 Société de )شركة إعادة التمويل الرىين باإلضافة إىل ،مجيع األظلاط السكنية اليت عرفتها اجلزائر

refinancement hypothécaire)  ىي شركة ذات أسهم ختضع للقانون اخلاص ولقانون النقد والقرض، و
مبساعلة اخلزينة العمومية، البنوك  1998اعتمدت كمؤسسة مالية من طر  بنك اجلزائر يف السداسي األول من سنة 

4وشركات التأمني ومن أىدافها الرئيسية:
 

 ؛ويلالطو ترقية نظام دتويل السكن على ادلدى ادلتوسط  -

 ؛ادلؤسسات ادلالية من أجل من  القرض السكنيةو تشجيع ادلنافسة بني البنوك  -

 ادلبالغ األصلية للقروض. و دتديد االستحقاقات ادلتعلقة باسترياد الفوائد  -

 SGCI Société de garantie) شركة ضمان القرض العقاري ولقد أوكلت مهمة تسيري ىذه الشركة إىل

de crédit immobilier)  وىي مؤسسة  ،دج 1000000000رأس مال يقدر ب بي شركة ذات أسهم ىو
مبوجب القرار الوزاري  1998جويلية  01وبدأت نشاطها يف  1997أكتوبر  05ت يف ئاقتصادية وعمومية أنش

5:، ومن مهامها الرئيسية1995جانفي  25ادلؤرخ يف  07 – 95رقم 
 

  ؛من  ضمانات للمؤسسات ادلالية ادلقرضة -

 ؛ة القرض العقاريتسيري شرك -

 ؛اإلقراضمتابعة عملية و مراقبة سري ادلؤسسات ادلقرضة بشمولية  -

  ؛ادلالية العقارية بصفة عامة كل العملياتو ادلمنوحة للمقاولني العقاريني  اإلقراضمعاجلة كل عمليات  -

ر التمويلية اليت ادلؤسسات ادلالية أحد ادلصاد وومن ىنا أصب  القرض العقاري الذي دتنحو البنوك التجارية أ
مساعدهتم من أجل و ىذا يف إطار دعم ادلواطنني و سكن ترقوي  ودتن  للمواطنني من أجل شراء سكن تساعلي أ

البنك الوطين اجلزائري و  CPAكمثال على ذلك صلد كل من القرض الشعيب الوطين و احلصول على ملكية سكن ، 
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BNA  وأصبحت شروط احليازة على سكن ، عمول هباادلشروط اليقدم مثل ىذه القروض الطويلة األجل وفق
 الدخل ادلتوسط. وتساعلي أكثر مالءمة إذ أهنا تتماشى أكثر مع القدرة الشرائية للمواطن ذ

 

 البنوك العاملة في قطاع التمويل العقاريواقع ثالثا: 
 حديث مع جريدة يف قال عبد الرمحن بن خالفة ادلفوض العام للجمعية ادلهنية دلؤسسات البنوك وادلالية

بالنظر إىل اإلمكانيات ادلتوفرة، أن السوق البنكية العقارية يف اجلزائر تعترب واعدة  6006فيفري  06بتاريخ  النهار
إال أن البنوك العمومية ال تزال  تبقى يف تطور مستمر كميا ونوعيا، رغم الوترية الضعيفة اليت تسري هبا حاليا، لكنها

أن دائرة البنوك العمومية واخلاصة اليت  بن خالفةوأوض   ما من أجل ضمان رجوع أمواذلا،وعا تطبق قواعد صارمة ن
توجهت إىل تقدًن خدمات القروض العقارية ادلوجهة القتناء السكن توسعت حاليا إىل عشرة بنوك، كما تعددت 

اخلاصة بالبيع على  طبيعة اخلدمات ادلقدمة يف ىذا اجملال، فهناك قروض البناء وتوسيع السكنات والقروض
سنة. ويف ذات السياق،  00إىل  01ادلخططات وقروض شراء مساكن جديدة، كما أن مدة التسديد ارتفعت من 

أن اإلجراءات اليت ستتخذىا احلكومة لتطوير السوق البنكية العقارية ىي عبارة عن تيسري للفوائد على  بن خالفةقال 
وادلؤسسات ادلاضلة  العمومية اخلزينةملو مناصفة السلطات العمومية أي تتحبالنصف  والقروض البنكية سواء بالثلث أ
أن ىذه اإلجراءات تأيت إلعطاء ، موضحا يف ذات الوقت الذي سيتم بني الطرفني للقروض حسب طبيعة االتفاق

وض دفع ونقلة نوعية يف رلال توفري السكن بدعم العرض والطلب يف نفس الوقت من طر  البنوك، أي من  قر 
أن البنوك  س اإلجراء مع ادلرقني العقاريني. وأضا  ذات ادلتحدثميسرة الفائدة للمواطنني من جهة وكذا العمل بنف

بادلائة  00إىل  01العمومية تتخذ يف ىذا اجملال أدوات مراقبة جد صارمة لضمان رجوع أمواذلا وتشًتط دفع نسبة 
 6.يدا وبطريقة مسبقة يف القروض ادلمنوحةمن األجر، من طر  ادلستفيدين وىي حاليا تتحكم ج

ودتثل رلموع البنوك التجارية العاملة يف دتويل قطاع السكن حوايل العشرة بنوك، مبساعلة يف رلمل اإلقراض 
 7.ألف وحدة سكنية 610بادلئة من االحتياجات اإلمجالية السنوية احلقيقية والبالغة  00والسكين بنح

 ادلاضلة للقروض العقارية: وتتمثل أىم البنوك العمومية
 وق الوطين للتوفري واالحتياط بنك؛الصند 
  اجلزائري؛القرض الشعيب 
 بنك التنمية احمللية؛ 
 بنك اجلزائر اخلارجي؛ 
 .البنك الوطين اجلزائري 

 فهي: العقاري أما أىم البنوك التجارية اخلاصة العاملة يف القطاع
 بنك الربكة اجلزائري؛ 
 بنك سوسييت جنرال؛ 
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 يب أن يب باريبا؛  بنك 
 ىاوسينغ بنك؛ 
 .بنك اخلليج 

 
 رابعا: شروط وإجراءات منح القرض العقاري:

 8تتمثل شروط وإجراءات من  القرض العقاري من طر  أي بنك جتاري فيما يلي:
قبل أن يشرع ادلكلف بالدراسات لدى مصلحة من  القروض عليو أوال أن يتأكد من وجود ومصداقية الوثائق 

 لفت  ملف طلب قرض عقاري وادلتمثلة يف: الضرورية
عقاري تسلم على مستوى البنك؛ تكون مبينة لنوع العقار ادلراد دتويلو بالقرض وكذا القرض الوثيقة طلب  -

 ادلبلغ على أن يكون ىذا الطلب موقع من طر  العميل؛

 مؤرخة بتاريخ ال يتجاوز السنة؛ 06شهادة ميالد رقم  -

 ة التعريف الوطنية مصادق عليها من قبل مصاحل البلدية؛نسخة مطابقة لألصل عن بطاق -

 شهادة عائلية؛ -

 شهادة إقامة؛ -

 نسخة من ترخيص من الصندوق الوطين لضمان القروض. -

 ال بد من مراقبة وجود وقانونية الوثائق التالية: األشخاص الموظفين: -أ
 ة؛كشو  الراتب الثالثة األخرية واليت تبني ادلداخيل الثابتة والكافي -

 شهادة العمل سارية ادلفعول؛ -

 شهادة إقامة سارية ادلفعول؛ -

 شهادة عائلية للعمالء ادلتزوجني؛ -

 )التجار، األعمال احلرة، احلرفيني( ال بد من مراقبة وجود وقانونية الوثائق التالية:  الخواص اآلخرين: -ب
 ادليزانية اجلبائية؛ -

 شهادة تسديد ادلستحقات الضريبية سارية ادلفعول؛ -

 شهادة تسديد ادلستحقات شبو الضريبية؛ -

 نسخة مطابقة لألصل عن بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها من قبل مصاحل البلدية؛ -

 مؤرخة بتاريخ ال يتجاوز السنة؛ 06شهادة ميالد رقم  -

 شهادة عائلية للعمالء ادلتزوجني؛ -

 شهادة إقامة سارية ادلفعول؛ -
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 : ال بد من مراقبة وجود وقانونية الوثائق التالية:واصمن أجل عمليات الشراء ما بين الخ -ج
 عقد ادللكية؛ -

 شهادة السلبية جتاه األطرا  االقتصادية األخرى )ال يكون العقار مرىون لدى بنك مثال(؛ -

 الوعد بالبيع ادلؤشر من قبل موثق؛ -

 تقرير اخلربة ادلعد من قبل خبري مناجم معتمد؛ -
 : ال بد من مراقبة وجود وقانونية الوثائق التالية:لمرقيين العقاريينمن أجل عمليات الشراء من عند ا -د

 اتفاقية البيع على ادلخطط ادلؤشرة من قبل موثق ومعلن عنها يف اجلرائد الوطنية؛ -
 شهادة إثبات تسديد ادلساعلة الشخصية للعميل؛ -

 ال بد من مراقبة وجود وقانونية الوثائق التالية: من أجل عمليات البناء، التوسعة، التهيئة: -ه
 عقد ادللكية؛ -

 شهادة السلبية جتاه األطرا  االقتصادية األخرى )ال يكون العقار مرىون لدى بنك مثال(؛ -

 سلطط التمويل؛ -

 رخصة البناء؛ -

 األعباء التقديرية. -

 
 خامسا: قانون القروض الرهنية

"ال يرخص  :، على أنوالجريدة الرسميةمن  ي الصادر يف آخر عددمن قانون ادلالية التكميل 31تنص ادلادة 
للبنوك مبن  القروض لألفراد، إال يف إطار القروض العقارية، وعلى أن حتدد كيفيات تطبيق ىذه ادلادة، عند احلاجة، 

 أن اخلطوة احلكومية وقد اعترب عبد القادر بلطاس، الرئيس ادلدير العام لشركة إعادة التمويل الرىين عن طريق التنظيم".
اجلديدة جاءت متأخرة جدا، مضيفا أن جلوء احلكومة إىل ىذا اخليار سيعطي دفعة قوية، لبداية التطبيق اجليد لقانون 

، وتابع بلطاس، يف تصرػلات دلوقع الرؤية االقتصادية قائال: "إن دتويل 6002توريق القروض الرىنية الصادر يف العام 
ي، سيمكنها من استخدام السيولة اذلائلة اليت تتحصل عليها بشكل جيد يف االقتصاد احلقيقي، البنوك للقطاع العقار 

مضيفا أن آليات حتويل السيولة على ادلدى الطويل موجودة ايآن، بفضل قانون توريق القروض الرىنية". كما قال: 
ؽلكن أن توجو لدعم استهالك السلع  مليار دوالر على مستوى البنوك اجلزائرية، ال 21"إن السيولة اليت جتاوزت 

واخلدمات ادلستوردة، وعلى احلكومة التفكري اجلدي يف مستقبل القطاعات احلقيقية ادلنتجة للثروة والقيمة ادلضافة، ويف 
 9.القطاعات اليت حتل بالفعل مشاكل اجلزائريني وتعيد ترتيب أولوياهتم، وعلى رأسها اإلسكان"
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 قارية في السوق المالية والنقدية في الجزائرسادسا: واقع القروض الع
 ،مليار دينار 200 بلغت رلمل القروض العقارية اليت منحتها البنوك العمومية واخلاصة النشطة يف اجلزائر

بادلائة، يف حني ستشهد السنة  61وصل  وتشري آخر التقديرات إىل أن معدل النمو السنوي لقيمة القروض ذاهتا
كشف ادلفّوض العام جلمعية البنوك وادلؤسسات ادلالية عبد و  ،عقارية يار دينار للجزائريني كقروضمل 10اجلارية من  

مستوى  أن زلفظة القروض العقارية لدى البنوك النشطة يف اجلزائر بلغت: اخلربريدة تصري  جل الرمحان بن خالفة، يف
واعترب ادلتحدث أن ، األسابيع األخرية نوك إىل غايةمليار دينار. وأكد أن ىذه القيمة قد استفاد منها زبائن الب 600

بادلائة  61إىل  60القروض العقارية يًتاوح ما بني  وترية من  القروض العقارية يف تصاعد مستمر، فمعدل ظلو زلفظة
 بمامليار دينار، حس 10األولية أن رلمل البنوك ستمن  خالل السنة اجلارية حوايل  سنويا، يف وقت تشري التقديرات

 10.أضافو بن خالفة

 البنوك طر  من ادلقدمة للقروض قويا ارتفاعا ىناك أن لكصاسي زلمدالسيد  اجلزائر بنك زلافظ كما اعترب
 فخالل البنوك طر  من ادلوزعة القروض عدد يف ارتفاع تسجيل مت األرقام وبلغة والعائالت للمؤسسات وادلوجهة
 ورافقها بادلئة 00.60 بنسبة اخلاص القطاع قروض يف ارتفاع تسجيل مت فقد 6000 سنة من األول السداسي
 األسر إىل ادلوجهة القروض يف معتربا وارتفاعا بادلئة 00.04 بنسبة العام القطاع لقروض بالنسبة أعلية أكثر ارتفاعا
 من ادلئةب 30 وبلغت بادلئة 06.10 بنسبة اطلفضت فقد لألسر العقارية للقروض بالنسبة أما بادلئة 0.03 بنسبة
 على لكصاسي زلمد اجلزائر بنك زلافظ يرى  كما( . 6000 سنة هناية بادلئة 24) لألسر ادلوجهة القروض رلموع
 6000 خالل مبتانتو احتفظ اجلزائر يف ادلصريف القطاع أن لكصاسي أكد قد كان كما،  العقاري القرض تعزيز ضرورة
 بنك حصيلة تقدًن خالل لكصاسي واعترب، جدا معتربة سيولة ومستوى ومتزايدة مستقرة موارد على اعتماده بفضل
 6000 خالل معتربة كانت ادلصريف القطاع متانة أن 6000 خالل للبالد والنقدية االقتصادية الوضعية حول اجلزائر
 تذا أشار ادلتانة ىذه مؤشرات إىل تطرقو ولدى، واألصول اخلاصة أموالو مردودية أو نشاطاتو تطور حيث من سواء

 خالل بادلئة 66.00 مقابل 6000 خالل بادلئة 60.00 ب قدر ادلصريف الدين تسديد قابلية نسبة أن إىل ادلسؤول
 يف 6000 سنة بادلئة 60.36 ب قدرت واخلاصة العمومية البنوك أموال مردودية أن ادلسؤول وأضا ، 6005
 11.الناشئة البلدان يف احملققة النتائج لأفض"تعادل نسبا ؽلثل شلا بادلئة 0.16 ب األصول مردودية قدرت حني

القروض العقارية سيكون ذلا كبري أثر على  من وجهة النظر الرمسية، يفيد وزير ادلال اجلزائري كرًن جودي إنّ 
ادلوظفني زلدودي الدخل شلن يعانون األمريّن يف سبيل الظفر بشقة، ويضيف جودي أّن ىذه ال سيما مواطنيو 

، موّجهة لدعم القدرة الشرائّية لعموم اجلزائريني وإعانتهم على 6000ها قانون ادلوازنة للعام القروض اليت نّص علي
احلصول على شقق أو بناء منازل، وتقًتح السلطات هبذا الصدد معدالت فوائد سلفضة بالنسبة دلختلف الفئات 

اد نسبة فائدة تقدر بواحد بادلائة الباحثة عن اقتناء أو بناء أو توسيع سكن، حيث سيتكفل ادلستفيد من قرض بسد
سنويا، مع إمكانية ختفيض اخلزينة لنسب فوائد القروض ادلمنوحة من طر  البنوك القتناء سكنات مجاعية بالنسبة 

 12.للمستفيدين الذين ال تتجاوز مداخيلهم ادلستويات الدنيا ادلنصوص عليها كشروط لإلقراض



 سليمان  بوزيد بن/ تار، أمخ معزوز/ د                         الجزائر  في السكن أزمة مواجهة في التجارية البنوك دور لتفعيل كإستراتيجية الرهنية القروض توريق

 2013جانفي  01العدد                                                                جامعة المدية    -مخبر التنمية المحلية المستدامة -مجلة االقتصاد والتنمية

141 

ؤسسات ادلالية يف اجلزائر، تفاؤال باألشواط اليت ستقطعها من جانبو، يبدي مجال بسعة رئيس مجعية ادل
عن وجهة  -واالحتياطيشغل أيضا منصب الرئيس ادلدير العام للصندوق اجلزائري للتوفري  –العملية، ويدافع بسعة 

"بدر الدين نظره، مبا سيًتتب عن تدخل اخلزانة العامة يف تسيري من  القروض العقارية بفائدة سلفضة، وىو طرح يتبناه 
بن فلسي"، ادلدير العام بالنيابة دلصر  الربكة اخلاص، إذ يثّمن فت  رلال القروض العقاريّة، ويدافع عليها حبكم 
تعبيدىا الطريق أمام موظّفي القطاع العام وذوي الدخل احملدود للظفر بسكنات، وتلفت "سليمة كبري" مديرة 

لتمويل، إىل أّن اتسام من  قروض العقار بادلرونة، سيزيل كل األعطال العالقات العاّمة مبصر  اإلسكان للتجارة وا
 13.النامجة عن اشتداد أزمة السكن زلليًّا، وسيكفل أيضا حتجيم ادلشكلة بقدر كبري

 عبد الرمحان بن خالفة ادلفّوض العام جلمعية البنوك أن ارتفاع وترية ظلو من  القروض العقارية كما أشار السيد

من البنوك قد عرضت شرائ   سن وتطور السوق العقارية يف اجلزائر، من الناحية الكمية والنوعية. فكثرييعود إىل حت
ألكرب عدد شلكن من زبائن تلك ادلؤسسات ادلالية لالستفادة  متنوعة بالنسبة للقروض العقارية، وىو تنوع يفت  اجملال

األخرية، أو حىت توسيع السكن وإجراء أشغال السكن أو قطعة أرض وبناء ىذه  من دتويالت للحصول إما على
وقد شدد ادلتحدث على أن قرض السكن ، أو إغلار سكن، عالوة على قروض خاصة بادلرقني العقاريني ترميمية فيو

تطوير سوق العقار، حىت وإن كان العرض زلصورا بالسكن الًتقوي اجلديد  ادليسر ادلوجو لعامة اجلزائريني سيساىم يف
اليت مازالت زلل  ، فإن ملفات القروض ادليسرة اليت مت البت يف أمرىا أو6000فمنذ هناية شهر ماي  يفيوالسكن الر 

واعترب ادلصدر ذاتو أن ىذا الرقم مشجع، كون عمليات من  ، ألفا، على حد قول ادلسؤول ادلايل 06دراسة جتاوزت 
 اخلدمة تطورا أكرب ما دام أهنا تقرب أكثر، وستعر  ىذه 6000إال هناية شهر ماي  القروض ادليسرة مل تنطلق

القادمة، حىت وإن كانت  العرض بالطلب وأوض  ادلتحدث أن ختفيض نسبة الفائدة سيتم دلس أثرىا طوال السنة
14.الًتقوي اجلديد والسكن الريفي اخلدمة ادلالية اجلديدة زلصورة يف نوعني من السكن وعلا السكن

 

 

 قطاع المصرفي في حل أزمة قطاع السكنسابعا: التحديات التي تعيق ال
يشري األستاذ اذلادي كلكايل إىل أّن القروض العقارية وحدىا ال ؽلكن ذلا القضاء على أزمة السكن يف 

تدين األجر القاعدي يف القاعدة إىل مستوى  -حبسبو  –، يتصدرىا االعتباراتاجلزائر، ويعزو ذلك إىل رلموعة من 
لما أّن آخر تقرير للتنمية البشرية أبقى اجلزائر ضمن دائرة البلدان اليت يتمحور فيها يورو شهريا، ع 010يقل عن 

دوالرات يوميا، ىذا على الرغم  تسعةدوالر سنويا، أي مبعدل  6000و  0100متوّسط دخل الفرد األدىن حبدود 
معّدل دخل الفرد فيها إىل من تصنيف اجلزائر إىل جانب الدول النفطية كالبحرين والكويت واإلمارات اليت يصل 

وعلى ضوء ما تقّدم، غلزم كلكايل أّن مسألة استفادة موظفي القطاع العام وىم يشكلون  حدود الّتسعة آال  دوالر.
الغالبية، يُعترب ضربا من ادلستحيل خصوصا مع الغالء ادلتزايد ألسعار العقارات يف اجلزائر، وما يفرزه عامل ادلضاربة من 

م، ويذىب كلكايل إىل أّن ادلستفيدين ادلفًتضني من ىذه القروض، ؽُلثلون أقلية يف اجملتمع احمللي على تنظي فوضى وال
وتسهيالت.ويالحظ كلكايل غياب آليات تنظيمية  امتيازاتغرار فئة اإلطارات السامية يف الدولة وما حُتظى بو من 
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لشروط واإلجراءات اإلدارية ادلعقدة، ناىيك عن الفًتة من شأهنا تسهيل اإلقراض العقاري لعامة اجلزائريني، وينتقد ا
 15.الزمنية الطويلة اليت تستغرقها العملية، وىذا من شأنو أن يربك اخلطوة

كلكايل، يف كون ادلشكلة مردودة إىل عجز السلطات عن اخلبري االقتصادي أنيس نواري مع اذلادي  ويتقاطع 
ُملزمة بتقدًن تسهيالت إضافية، كضرورة مراجعتها األجر القاعدي، تنظيم السوق العقاري احمللي، لذلك ىي ط و ضب

وحتمية تسريع احلصول على القروض العقارية، إىل جانب أعلية مكافحة تبييض األموال ألنو يعترب من أىم األسباب 
عقارية لذوي اليت كانت وراء ارتفاع أسعار العقارات يف اجلزائر.ويؤيد نواري وكلكايل وضع برنامج خاص للقروض ال

الدخل احملدود تشر  على تسيريه ىيئة خاصة تقتدي بربنامج القروض ادلصغرة اليت منحتها الدولة منذ فًتة للحرفيني 
يرّكز اخلبري االقتصادي كما والعاطلني، خصوصا مع النجاح الكبري الذي ُحظيت بو ىذه التجربة يف الوسط احمللي.  

ن يف اجلزائر عميقة ومستعصية، وال ؽلكن للقرض العقاري لوحده أن ػلّلها، أنيس بن سلتار على أّن معضلة اإلسكا
لدولة اجلزائرية من جهود يف قطاع السكن، ذىبت زلض ىباء مبفعول التالعبات اإلدارية، ويستدل بن سلتار مبا بذلتو ا

حل واقعي للحد من أزمة وانطباع توزيع السكنات بأبعاد سياسية، ويقًتح بن سلتار تبين سياسات واضحة ادلعامل ك
16.السكن، من خالل االقتداء بتجارب دول نامية كالشيلي، ماليزيا، وتايالند

 

 
 ثامنا: االقتراحات التي يمكن تقديمها لحل أزمة قطاع السكن في الجزائر:

 نظرا ، ال يزال قائماعلى السكنات ن مشكل تلبية الطلبفإ كومةعلى الرغم من اجلهود اليت اتبعتها احل
مناسبة من أجل احلد من رمبا ىي بعض احللول اليت  ؽلكن اقًتاحسباب كثرية ومتعددة سبق اإلشارة إليها، وعليو، أل

يصل إىل األىدا  ادلسطرة ويليب  احلكومةأزمة السكن وبالتايل جعل مسار السياسة السكنية ادلتبناة من طر  
 :ًتاحاتىذه االقبني طلبات ادلواطنني خاصة ادلواطن البسيط، ومن 

 :التقليل من السكنات الفوضوية والقصديرية  -0
إن تفشي ظاىرة السكنات الفوضوية والقصديرية بصورة رىيبة وسليفة خاصة على ضفايف ادلدن والتجمعات 

دراسة مشاكل الفئات االجتماعية اليت اضطرهتا ظروفها ألن تعيش يف مثل ىذه  احلكومة السكنية الكبرية، تتطلب من
ومن أجل احلد ، مؤقتة ومع الزمن مل يكن من سبيل إىل تغيريىا اليت أنشئت على عجل ألهنا كانت أصالالسكنات 

من ىذه الظاىرة، ضرورة تفكري السلطات ادلعنية بل وحىت قيامها بتخطيط مسبق للقضاء على ىذا النوع من 
 17.حمليط بالدرجة الثانيةالسكنات دلا ذلا من آثار سلبية على اجملتمع بالدرجة األوىل وعلى نظارة ا

 :فرض الضرائب التصاعدية على أساس الملكية العقارية -1
إن طريقة دتويل قطاع السكن عن طريق فرض الضرائب التصاعدية على أساس ادللكية العقارية تعترب من 

تها يف جانب حتصيل بطريقة غري مباشرة يف أزمة السكن، فزيادة عن فعالي األعلية دلا ذلا من فعالية على التحكم ولو
مبلغ الضرائب وختصيصو كمصدر دتويلي إلصلاز السكنات، فإهنا تعترب كوسيلة فعالة إلعادة التوازنات ادلختلفة اليت 
نتجت عن دتليك العديد من األفراد للمساكن الفاخرة والشاغرة يف بعض احلاالت، وذلك يف مناطق سلتلفة من الوطن 
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ية ويف غياب حصر شامل لطبيعة ونوعية ىذه ادلمتلكات العقارية، خاصة وأن خزينة لعّدة اعتبارات سياسية واقتصاد
الدولة تشكوا من دتويل دائم ومنسجم يقف كحاجز أمام متطلبات التنمية الشاملة من جهة، وأمام احلفاظ على 

 18احلظرية السكنية ادلتواجدة من حيث الصيانة الدورية من جهة أخرى.
 :( الدول في حل أزمة السكنأخذ تجارب ) نماذج  -2

رلهودات معتربة هبد  إغلاد حلول للمشكلة  السائرة يف طريق النمو وألقد قدمت بعض الدول ادلتقدمة 
من جهة أخرى، ولّعل النظر يف ىذه التجارب يويل لنا ظلوذج  االقتصادي السكنية من جهة، وضمان بعث النمو

زمة السكن، خاصة إذا أخذت بعني االعتبار جتارب الدول السائرة يف ؽلكن أن تسلكو السلطات اجلزائرية للحد من أ
واليت  الشيلى، ماليزياكل من ويف ىذا السياق، سنقوم بعرض جتربة  ، طريق النمو، أين يكون فيها رلال ادلقارنة شلكنا

19:على الرغم من زلدودية إمكانياهتا، استطاعت أن تطوق أزمة السكن وتصل إىل نتائج جد إغلابية
 

 تجربة الشيلى: -أ
تعترب الشيلي من الدول اليت أحرزت على تقدم كبري يف رلال السكن، وذلك بتنظيم السكن االجتماعي وكذا 

( دتكنت من  1992 – 1982السنوات أي ما بني )  10ففي ، وضع نظام زلكم لتمويل السكن بصفة عامة
وحدة سكنية  80000ج السنوي الذي قدر ب وحدة سكنية سنوياً، ىذا الرقم تعدى االحتيا  100000إنتاج 

سنوياً، وبذلك أصبحت بإمكاهنا جتديد السكنات القدؽلة والتقليل من العجز يف السكن، الذي قدر مبليون وحدة 
مصر  جتاري خاص  13سكنية مع هناية التسعينات، وجتدر اإلشارة ىنا إىل أن النظام ادلايل الشيلى ادلكون من 

 شركة تأمني. 25صندوق للتقاعد و 15حوايل ومصر  واحد عمومي، و 
 إن دتويل برامج الدعم اخلاصة بالسكن يف الشيلى تأيت من ميزانية الدولة وكذلك من اعتماد مايل يقدر ب

مليون دوالر أمريكي مقدم من طر  البنك العادلي يف الفًتة ادلشار إليها أعاله، ولكي يدعم نظام دتويل  200
اج السكن االجتماعي يف السوق ادلايل واحلصول على األموال الاّلزمة مبا يف ذلك تقليل السكن وعلى اخلصوص إدم

من أجل إعطاء دعم مايل للمؤسسات  1991تكاليف التمويل، اختذت احلكومة الشيلية بعض القرارات يف سنة 
عر  ب " القروض ادلالية اليت تقدم قروض سكنية وكذلك خلق ضمانات خاصة ذلا، زيادة على وضع نظام جديد ي

 " الذي مس  لصناديق ادلعاشات وشركات التأمني استغالل أمواذلا بصفة مرحبة. Utrisationادلدعمة سنديا " أو" 
 تجربة ماليزيا: -ب

تعترب ىي األخرى من الدول اليت صلحت يف حل مشكل السكن يف العشرية األخرية. يتكون النظام ادلاليزي 
%(، ومؤسسات مالية متخصصة ) بنسبة 25% (، مؤسسات مالية ) بنسبة 50 من بنوك جتارية خاصة ) بنسبة

%(، فالنظام ادلايل يتكون إذن يف غالبيتو من البنوك وادلؤسسات ادلالية اخلاصة. ؽلكن للمقًتضني احلصول على 25
بلغ ادلقًتض واحملدد % من قيمة السكن ادلراد امتالكو وذلك يف حدود إمكانية الدفع الشهرية ادلتعلقة باسًتداد ادل90
 سنويا. 989و 988% من الدخل اإلمجايل. تراوحت أسعار الفائدة يف ادلدة األخرية ما بني 33ب 
 ن يف ماليزيا، وضعت الدولة ميكانيزمات خاصة لذلك منها:اسكصلاح عملية اإلإلو 
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 :اليت رمست ذلا األىدا  التالية 1986يف سنة  لق مؤسسات إعادة التمويل الرهني:خ -

 إعادة دتويل البنوك وادلؤسسات ادلالية. 
 إصدار سندات يف السوق ادلالية 

من احتياجات ادلؤسسات ادلالية ادلتعلقة بالقروض  %25وبذلك أصبحت ىذه ادلؤسسات دتول أكثر من 
قامت مؤسسة إعادة التمويل الرىين بإعادة  1986-1996السكنية، فعلى سبيل ادلثال نذكر أنو خالل العشرية 

 من االحتياطات الوطنية. % 2782مليار دوالر أمريكي أو  684ويل ما قيمتو دت
يف تنظيم القروض السكنية وذلك بتحديد حصص لكل بنك فيما ؼلص من  قروض  تدخل البنك المركزي: -

 أن سكنية باإلضافة إىل حتديد نسبة الفائدة وىامش الرب  بالنسبة لكل متعامل يف رلال الرىن العقاري، وقد تبني
أن  سكن كحصة احملفظة العقارية للبنوك بينما الذي حصل ىو 100000رلمل احلصص ادلفروضة كانت تقدر ب 

 السنة. يف سكن 125000ىذا الرقم جتاوز إىل 



 سليمان  بوزيد بن/ تار، أمخ معزوز/ د                         الجزائر  في السكن أزمة مواجهة في التجارية البنوك دور لتفعيل كإستراتيجية الرهنية القروض توريق

 2013جانفي  01العدد                                                                جامعة المدية    -مخبر التنمية المحلية المستدامة -مجلة االقتصاد والتنمية

144 

 ش:ـالهوام
                                                             

 00بتاريخ  www.stars28.yoo7.comزلملة من ادلوقع االلكًتوين  ،"الوضعية الحالية واآلفاق المستقبلية لقطاع السكن في الجزائربعنوان" مقالة -1
 .00، ص 60600على الساعة  6006فيفري 

 .01ادلرجع نفسو، ص  -2

جمللة الرؤية االقتصادية  االلكًتوينملة من ادلوقع مقالة زل "،الجزائر تلغي القروض االستهالكية لمصلحة التمويل العقاري"بوكروح: عبد الوىاب  -3
www.alrroya.com  00، ص 00601على الساعة  6006فيفري  00بتاريخ. 

 .00 الوضعية الحالية واآلفاق المستقبلية لقطاع السكن في الجزائر"، مرجع سابق، صمقالة بعنوان"  -4

 .06 سو، صادلرجع نف -5

 "، مقالة زلملة من ادلوقع االلكًتوين جلريدة النهار: واقع البنوك التجارية العاملة في القطاع العقاريعبد الرمحان بن خالفة: " -6
www.ennaharonline.com  00 ، ص60600على الساعة  6006فيفري  00بتاريخ. 

 .06، مرجع سابق، ص "لمصلحة التمويل العقاريالجزائر تلغي القروض االستهالكية "عبد الوىاب بوكروح:  -7

 .6006فيفري  00بتاريخ  شرقي عبد الكريموكالة بوسعادة السيد  CNEPمقابلة أجريت مع نائب مدير الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط  -8
 .06، ص ، مرجع سابق"الجزائر تلغي القروض االستهالكية لمصلحة التمويل العقاري"عبد الوىاب بوكروح:  -9

 بتاريخ www.ar.algerie360.com، مقالة زلملة من ادلوقع االلكًتوين جلريدة األجواء "واقع التمويل العقاري في الجزائر"عبد الرمحان بن خالفة:  -10
 .00 ، ص01600على الساعة  6006فيفري  05

  ادلوقع االلكًتوين ليومية األجواء، مقالة زلملة من "ضرورة تعزيز القرض العقاري في الجزائر"دلياء حرزالوي:  -11

www.eladjwaaonline.com 00 ، ص03600على الساعة  6006فيفري  00بتاريخ. 

، مقالة زلملة من ادلوقع االكًتوين ليومية إيال  اللندنية "دوامة القرض العقاري وإنهاء معضلة السكن في الجزائر"كامل الشريازي:   -12
www.elaph.com  00 ، ص00601على الساعة  6006فيفري  05بتاريخ. 

 .06ادلرجع نفسو، ص  -13

 .06، مرجع سابق، ص "واقع التمويل العقاري في الجزائرعبد الرمحان بن خالفة: " -14

 .00، مرجع سابق، ص "دوامة القرض العقاري وإنهاء معضلة السكن في الجزائر"كامل الشريازي:   -15

 .06ادلرجع نفسو، ص  -16

 .01 مرجع سابق، صالوضعية الحالية واآلفاق المستقبلية لقطاع السكن في الجزائر"، مقالة بعنوان"  -17

 .02ادلرجع نفسو، ص  -18

 .11ادلرجع نفسو، ص  -19

http://stars28.yoo7.com/t732-topic
http://www.alrroya.com/
http://www.alrroya.com/
http://www.elaph.com/
http://www.elaph.com/


 

 

 

Revue de «  l’Économie et du Développement » 

Numéro 01/ Janvier 2013 

Revue périodique scientifique publiée  

Par le Laboratoire du Développement Local Durable 

Faculté des Sciences Économiques, de Gestion et des Sciences Commerciales 

  Université D
r
.Yahia Farès, Médéa 

 

Président d’honneur 

P
r
. ZEGHDAR Ahmad 

Recteur de l’Université de Médéa. 

Le Directeur de la Revue 

D
r
. REMIDI Abdelwahab 

 

Le Rédacteur en chef 

D
r
. BOUFASSA Sliman 

 

Comité de rédaction 

P
r
. YARKI Houssine 

D
r
. SADAOUI Moussa 

D
r
. SMAÏ Ali 

D
r
. BOUCHNAFA Sadak 

D
r
. HAMADI Nabil 

 

 



Membre du Comité Scientifique : 

- P
r
. MEKID Ali………………………………………...Université de Médéa 

- P
r
. BACHI Ahmad…………………………………….Université d’Alger 

- P
r
. KADI Abdelhamid………………………………...Université d’Alger 

- P
r
. KHALFI Ali…………………………………………Université d’Alger 

- P
r
. TOUMI Saleh………………………………………Université d’Alger 

- P
r
. ATIL Ahmed………………………………………(ESC  de Rennes France) 

- P
r
. SOUALHI Younes…………………………………..(Université de Malaisie) 

- P
r
. ZOUBIRI Rabeh……………………………………...Université d’Alger 

- P
r
. DRAOUSSI Massoud………………………………...Université de Blida 

- P
r
. RAZIK Kamal………………………………………Université de Blida 

- P
r
. IRKI Houcine……………………………………Université de Médéa 

- P
r
. OUSRIR Mounawer…………………………………Université de Boumerdess 

- P
r
. FARHI Mohamed…………………………………...Université de Laghouat 

- P
r
. SAHLALI Yahdhih ………………………………….(Université d’Arabie Saoudite) 

- P
r
. MOHAMED Douidar……………………………… (Université d’Alexandrie, Égypte) 

- P
r
.AHMAD YOUCEF Ahmad………………………….. (Université du Caire, Égypte) 

- P
r
. LARBANI Moussa…………………………………..(Université de Malaisie) 

- P
r
. RATOUL Mohamed…………………………………Université de Chlef 

- P
r
. NASER DADI Adoun………………………………..Université d’Alger 

- P
r
. BLOUNAS Abdellah………………………………...Université de Boumerdess 

- P
r
. BELAZZOUZ Ben Ali………………………………..Université de Chlef 

- P
r
. MERAJ Hawari……………………………………..Université de Ghardaïa 

- P
r
. BAKHTI Brahim…………………………………….Université de Ouargla 

- P
r
. SALHI Saleh ………………………………………...Université de Sétif 

- P
r
. KHARBACHI Hamid…………………………………Université de Béjaïa 

- P
r
. BEN MOUKADEM Moustafa………………………...Université de Tlemcen 

- P
r
. BOUKSANI Rachid…………………………………..Université de Bouira 

- D
r
. HAMIDOUCHE Ali…………………………………..Université de Médéa 

- D
r
. REMIDI Abdelwahab………………………………Université de Médéa 

- D
r
. BOUCHNAFA Sadak…………………………………Université de Médéa 

- D
r
. MAOUCHI Boualem………………………………...Centre Universitaire de Tipaza 

- D
r
. SAADAOUI Moussa…………………………………Université de Médéa 

- D
r
. BOUFASSA Slimane…………………………………Université de Médéa 

- D
r
. KHELIL Abdelkader………………………………...Université de Médéa 

- D
r
. SMAÏ Ali……………………………………...……Université de Médéa 

- D
r
. TAHTAN Mourad………………………..…………..Université de Médéa 

- D
r
. GHRIBI Ahmad…………………..…………………Université de Médéa 

- D
r
. HAMIDI Youcef…………………………………….Université de Médéa 

- D
r
. ALLOUTI Lamin……………………………….……..Université de Médéa 

- D
r
. CHABOUTI Hakim……………………………………Université de Médéa 

 

 



Instructions et guide aux auteurs 

La Revue de l’Économie et du Développement s’intéresse aux études et recherches 

scientifiques non publiées, dans les domaines des sciences économiques, de gestion et des 

sciences commerciales selon les règles suivantes : 

- Langue de publication : 

L’article peut être rédigé en arabe, en français et en anglais. 

 

- Conditions de publication : 

1. L’auteur remplit un formulaire de non soumission de l’article ailleurs. 

2. Le texte soumis pour la publication ne peut pas avoir été déjà publié dans d’autre 

revues, forums,…etc. 

3. Toute publication ultérieure nécessite l’obtention d’une autorisation écrite du 

comité éditorial. 

 

- Normes de présentation : 

1. L’article doit être accompagné d’un résumé, se plaçant sous le titre, qui ne doit 

pas dépasser une centaine de mots présenté en deux langues (la langue du texte et 

une autre langue), ainsi que les mots clés. 

2. Le logiciel utilisé pour le traitement de texte est Microsoft Word, le texte pour la 

langue arabe doit être en Traditional Arabic de taille 16 et Times New Roman de 

taille 14 pour les autres langues. 

3. Le nombre de pages doit être entre 15 et 20 pages y compris les références 

bibliographiques. 

4. Le format de la page est de A4 avec 2cm de marge pour chaque côté et 0,5cm 

pour la reliure 

5. La référence bibliographique doit être indiquée à la fin du document. 

6. L’article doit être accompagné par le CV de son auteur. 

 

- L’évaluation : 

1. Le Comité éditorial décide de la publication, évolue les articles et se réserve le 

droit de solliciter les modifications qu’il juge nécessaire. 

2. Seul l’auteur est responsable du contenu de son article, et les idées inclues 

reflètent sa pensée et la Revue ne prend aucune charge ou responsabilité. 

 

- Soumission des articles : 

Les auteurs doivent soumettre leurs articles rédigés sous forme de fichier électronique 

préparés conformément aux instructions ci avant et envoyés par E-mail : 

ldd.revue@univ-medea.dz 

    

     

 

 

mailto:ldd.revue@univ-medea.dz


Revue de l’économie et du développement- Laboratoire LDLD, Médéa                        Numéro 01, 2013 

 

 

 

Sommaire 

 

1- Crise de logement (étude comparative entre l'Algérie et la France) 

D
R
/ ALLOTI Lamine  .......................................................................................................... 7 

2- The impact of the unemployment on the social protection system in Algeria within      

Globalization 

           P
r
 LAACHEMI Aicha  ......................................................................................................... 31 

       

 



Lamine ALLOTI DR/                      - France la et l'Algérie entre comparative Étude - logement de Crise 

Revue de l’économie et du développement- Laboratoire LDLD, Médéa                Numéro 01, Janvier 2013 

 
6 

 

Crise de logement 

- Étude comparative entre l'Algérie et la France - 


D

R
/ ALLOTI Lamine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction: 

La crise du logement est devenue un souci majeur pour tout algérien aspirant 

à une vie décente. Vieux, jeunes, hommes, femmes, tous sont confrontés au 

problème épineux qu‟est le logement, malgré les multiples formules mises en place 

par l‟Etat pour permettre à tout un chacun d‟y accéder à ce droit. Et depuis plus 

d'une décennie, le logement en Algérie constitue le principale cause des émeutes 

enregistrées dans les régions du pays et ce malgré les efforts accomplis par l'état. 

                                                 


 ALLOTI Lamine, Maître de conférences à l'Université de Médéa, Omm1977@gmail.com   

Résumé : 

     Cette recherche a permis de rejeter l’idée que la crise du logement en Algérie est 

simplement la conséquence d’un contexte historique, social et économique, comme 

dans la France même si celui-ci fut particulièrement éprouvant. Mais c'est la 

conséquence de la mauvaise gestion du parc immobilier de notre pays et que le 

problème de logement n'est pas un problème d'argent ni  d'exécution  mais c'est   un 

problème de transparence et  d’opacité dans la procédure de la distribution et de 

management du parc de logement.  

  

 :الملخص 

 جلذ أدد  تذحدد ف  رةذب ددتذحدىلدد ثذنددلذببذب أددإ ذلذبن ددجلذب أدد لذتدد   ب رذادد ذ د  دددددددددددددددددددددددددددددديهدد هذاددلبذب إىلددفذ اذفكدد ذب   

ألن دجلذو  دلذاد ذ دد جذوذبقدص ديذ ثلم ذا ذح صلذلذدو جلذك ر أ ذفغمذببذالهذبألسإ بذا ذوبقع جلذوذهل ذحأثريا ذنلىذح د قمذبذذبجدم ن 

ن مذب دأ ريذبحلألذ لىلظريةذب أ ن جلذب تذحدد كرذنل هد ذتند د ذوبل د لذاد ذ د  ذ  د لذغ د بذو اددذلذبلد بفدذبل   دجلذوزذلذح دمذب د نذ

 .ظريةذب أ ن جلو دبفةذبحلذبل  فيعذب أ ن جلذو من ذبل  لذبألكثرذبمه جلذت  نأإجلذ ن ذا ذغ  بذب    ك جلذوب غم ضذلذنمل  تذح نيعذب أ ن ت
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Faibles revenus, postes instables ou problèmes de garanties: presque toute la 

population et surtout les jeunes cumulent les handicaps sur le marché du logement 

et leur situation est loin de s'améliorer. En France comme l'Algérie Une nouvelle 

année, un dix-septième rapport. Encore une fois, la Fondation Abbé Pierre alerte 

les pouvoirs publics sur le mal-logement. Si la crise économique exacerbe la 

difficulté des plus pauvres à se loger, elle élargit surtout le spectre des Français qui 

sont confrontés à ce problème. Es ce un problème d‟offre (grande différence entre 

l‟offre et la demande) causé par les retards accumulés ? 
 

1-La Définition d'une Crise du logement:  
Un logement est "un lieu d'habitation. C'est un local, un appartement ou 

une maison et plus généralement tout endroit où une ou plusieurs personnes 

peuvent s'abriter, en particulier pour se détendre, dormir, manger et vivre en privé. 

C'est un endroit pour s'abriter (héberger) le jour et la nuit "
(1)

.  

Par crise du logement, on entend " une situation dans laquelle il existe un 

manque important de logements dû à une demande de logements beaucoup plus 

importante que l‟offre, et que l‟ajustement par les prix libres ne permet pas un 

rééquilibrage rapide"
(2)

. 

Un pays est en situation de « crise du logement » lorsqu‟il apparait de façon 

brusque et intense, mais pendant une période limitée
 (3)

. 

Le marché immobilier d‟un pays est en situation de « crise du logement » 

lorsqu‟il y existe un manque de logement dû à une demande de logement beaucoup 

plus importante que l‟offre, et que l‟ajustement par les prix ne permet pas un 

rééquilibrage rapide, notamment en raison d'une rigidité de l‟offre ou des prix. 

Un déséquilibre entre l'offre et la demande de logement. Cependant la durée 

prise en compte est souvent longue (la construction est une opération longue, de 

l'ordre de l'année ou plus, et pendant ce temps la demande peut augmenter plus vite 

que l'offre) et certains étendent très largement la notion de "crise" pour l'appliquer 

à toute situation qui leur apparait imparfaite et ainsi justifier une action importante. 

Les raisons peuvent en être de plusieurs natures : facteurs exogènes 

(catastrophe naturelle ou guerre), démographiques (déplacement massif de 

population, tel qu'un fort exode rural par exemple), économiques (choc sur 

le marché immobilier, directement ou indirectement - sur les entreprises de 

construction par exemple   -spéculation immobilière). Des évolutions relativement 

lentes, telles que l'accroissement naturel ou la réduction de la taille des ménages, 

peuvent aussi être invoqué, bien que cela nettement plus contestable 
(4)

. 
 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Appartement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison
http://www.wikiberal.org/wiki/Logement
http://www.wikiberal.org/wiki/Prix
http://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9_immobilier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Demande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Offre_et_demande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Exode_rural
http://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9_immobilier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9culation_immobili%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accroissement_naturel
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9nage
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1-1Approche institutionnelle 

Parmi les déterminants avancés pour expliquer la naissance d'une crise du 

logement, figurent notamment les points suivants 
(5)

 : 

 Un rythme de construction inférieur ou inadapté à l'évolution de 

la démographie (accroissement général, taille des ménages,exode rural, etc.). 

 La faiblesse de l'intervention des collectivités (en termes de 

planification et de construction de logements et d'infrastructures) forme une des 

causes principales des crises du logement. En effet, seules les collectivités sont 

à même de pouvoir prévoir, structurer et organiser les grands mouvements de 

population. Au Maroc, par exemple, « la population urbaine est passée d'un peu 

plus de 3 millions d'habitants en 1960 à 17 millions d'habitants aujourd'hui. 

Conséquence : il manque un million de logements dans le pays. Dans toutes les 

grandes villes, l'habitat insalubre et illégal prolifère, les infrastructures et les 

équipements font défaut, les loyers s'envolent, comme les prix des terrains. » . 

 Dans les pays du Sud, faute de moyens ou de volonté, les collectivités 

laissent se développer des bidonvilles (par exemple les favelas au Brésil). 

 Dans les pays occidentaux, cette faiblesse publique se traduit surtout 

par le coûteux étalement urbain (mécanisme qui entretient la crise du logement) 

et une indépendance tardive des jeunes travailleurs. 

 Une construction immobilière, éventuellement spéculative, peu 

adaptée aux besoins (en termes de prix ou de répartition géographique). 

 Une répartition déséquilibrée des emplois disponibles, est également 

source de tensions sur l'immobilier. 

 Une destruction rapide et importante de logements, par exemple lors 

d'une guerre (c'est un des déterminants de la crise du logement en France au 

lendemain de la Seconde Guerre mondiale) ou lors de catastrophes naturelles de 

grande ampleur. 

 

2-La Crises du logement en France 

Le marché immobilier français a connu plusieurs crises du logement au 

cours de son histoire. 

2-1- Historique : 

2-1-1Avant Guerre en France: 

Un blocage des loyers stricts décidé en 1914 et jamais remis en cause après 

la première guerre mondiale va entraîner une paralysie quasi totale de 

l'investissement locatif privé : le blocage des loyers obérant toute rentabilité de ce 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mographie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Exode_rural
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maroc
http://fr.wikipedia.org/wiki/Favela
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89talement_urbain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_du_logement_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9_immobilier_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Contr%C3%B4le_des_loyers
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type d'investissement, les propriétaires de logements existants cessent de les 

entretenir, faute de revenus suffisants. Pareillement, la perspective de rendements 

faibles réduit la construction de nouveaux logements. Ainsi, entre les deux guerres, 

la France a construit 2,5 fois moins de logements que la Grande Bretagne, et deux 

fois moins de logements que l'Allemagne, pourtant affligée par une crise monétaire 

grave (1923), et l'arrivée au pouvoir des nazis (1933). Entre les logements 

manquants et les unités insalubres, la pénurie avant guerre est estimée à 2 millions 

d'unités. 

 

2-1-2 Crise de l'après-guerre en France: 

Les destructions massives de la Seconde Guerre mondiale en France ont 

accentué considérablement la crise du logement dans l‟immédiat après-guerre. Le 

quart du parc immobilier du pays a été endommagé et certaines localités 

comme Royan ou Le Havre ont été particulièrement touchées par les 

bombardements. Des familles doivent vivre dans des logements exigus ou 

provisoires. « Améliorer les conditions de l'habitat » est un des principaux objectifs 

du 1er plan. 

L‟État revoit la législation (loi de 1948) et, tout en continuant à exercer 

un contrôle des loyers, relâche ce contrôle sur les constructions neuves ou 

rénovées, dans l'espoir de stimuler l'investissement. Par ailleurs il lance la 

construction de grands ensembles, tant pour répondre rapidement à la demande, 

que pour stimuler l'apparition d'une véritable industrie du bâtiment capable de 

mettre en œuvre les nouvelles techniques maintenant disponibles (alors que le 

secteur était resté très artisanal). 

Les années 1950 et 1960 ont été enfin marquées par l‟apparition 

de bidonvilles, qui accueillent des immigrés de fraîche date. L'État met alors 

plusieurs structures sur place, dont le Fonds d'Action sociale pour les travailleurs 

musulmans d'Algérie en métropole et pour leur famille qui finance les foyers de 

travailleurs migrants de la SONACOTRA. Ces bidonvilles disparaissent dans 

les années 1970. 

 

2-1-3 Une crise contemporaine: 

Certains acteurs médiatiques ont dénoncé la réémergence d‟une crise du 

logement en France, en particulier l'Abbé Pierre, déjà à l'origine d'un appel public 

lors de l'Hiver 1954. Cependant l'existence d'une crise du logement est contestée. 

Ainsi, selon une étude de 2004, « en rouvrant les cicatrices d‟une époque troublée, 

l‟Abbé Pierre joue sur le registre émotionnel : il dramatise la situation actuelle et 

place ainsi l‟opinion publique et la classe politique devant le "diagnostic 

accompli". Ainsi légitimé, le thème revient au centre du débat politique sans avoir 

à être défini ni prouvé. ». Selon la Fondation Abbé Pierre, il y aurait en France, 

trois millions de personnes très mal logées. Cependant la part des ménages français 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bilan_de_la_Seconde_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apr%C3%A8s-guerre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Havre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Planification_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_1948
http://fr.wikipedia.org/wiki/Contr%C3%B4le_des_loyers
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_ensemble
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bidonville#Bidonvilles_fran.C3.A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l%27immigration_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonds_d%27Action_sociale_pour_les_travailleurs_musulmans_d%27Alg%C3%A9rie_en_m%C3%A9tropole_et_pour_leur_famille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonds_d%27Action_sociale_pour_les_travailleurs_musulmans_d%27Alg%C3%A9rie_en_m%C3%A9tropole_et_pour_leur_famille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Foyers_de_travailleurs_migrants
http://fr.wikipedia.org/wiki/Foyers_de_travailleurs_migrants
http://fr.wikipedia.org/wiki/SONACOTRA
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1970
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abb%C3%A9_Pierre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hiver_1954
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_Abb%C3%A9_Pierre
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se déclarant mal logés est passée de 13,4 % en 1978 à 6,0 % en 1996, puis est 

remontée à 7,2 % en 2002 avant de redescendre à 6,5 % en 2006, selon l'INSEE. 

Cette crise, si elle existe, est très relative et sans commune mesure avec celle 

de l'après-guerre, puisqu'une partie des logements existants sont vacants, 

que 74 % des ménages se déclarent « satisfaits ou très satisfaits de leur 

logement »
5
, que les surfaces par personne augmentent régulièrement alors que la 

proportion des ménages français se déclarant mal logés baisse (7,2 % en 2002). 

Une fois de plus, la Fondation Abbé Pierre tire la sonnette d'alarme. Dans la 

16e édition de son rapport sur le mal logement, elle chiffre à 8,2 millions le 

nombre de Français en situation de mal logement ou de fragilité et de précarité. 

Dans le détail, il s'agit de 3,6 millions de personnes non ou très mal logées et plus 

de 5 millions en situation de réelle fragilité à court et moyen terme. L'an dernier, 

elle avait chiffré à 6,6 millions le nombre de personnes en fragilité. 

En 2011, la Fondation Abbé Pierre va plus loin : elle estime que 1,2 million 

de personnes sont en demande d'un logement social, tandis que 3,4 millions sont en 

situation de précarité énergétique et que 1,3 million de locataires ont rencontré des 

difficultés pour s'acquitter de leur loyer. Ce sont au moins 10 millions de personnes 

qui subissent aujourd'hui, selon elle, les conséquences de la crise du logement 
(6)

 . 

En 2011 aussi, 1,3 million de Français ont eu du mal à payer leur loyer et dix 

millions subissent aujourd‟hui la crise du logement 
(7)

. 

Plusieurs éléments peuvent néanmoins expliquer le retour de ce thème en 

dépit d'indicateurs généraux positifs : la hausse des prix des biens immobiliers, 

nourrie par la baisse des taux, l'exploitation générale du thème politique des 

problèmes de la banlieue, le souhait de s'intéresser surtout à la partie la 

plus pauvre de la population et notamment les scandales récurrents autour de 

l'attribution des HLM, ... 

2-2-Déterminants 

Parmi les déterminants de la crise actuelle, on peut distinguer les causes 

d'ordre sociologiques ou démographiques et pesant sur la demande, des causes 

directes, d'ordre économique pesant sur l'offre. 

 

2-2-1Déterminants démographiques et sociologiques: 

 Déterminants démographiques : Les évolutions de la population 

française (urbanisation croissante, mobilité plus importante des ménages, 

espérance de vie croissante) expliquent une part de la hausse de demande de 

logements, particulièrement sensible en ville. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/INSEE
http://fr.wikipedia.org/wiki/Crises_du_logement_en_France#cite_note-4
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/_pdf/rml_10_synthese.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Banlieue_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pauvret%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Habitation_%C3%A0_loyer_mod%C3%A9r%C3%A9_(France)
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 Déterminants sociologiques : La baisse continue de la taille des 

ménages au XX
e
 siècle siècle induit une hausse de la demande de logement. 

Entre 1975 et 2005, le nombre moyen de personnes par ménages est ainsi passé 

de 2,88 à 2,31. La hausse du célibat (20% des français adultes seraient 

célibataires selon le sondage INSEE de 1999), particulièrement significative 

dans les grandes villes et à Paris, et la multiplication des divorces (qui 

entraînent la demande de deux logements avec des chambres, pour accueillir 

alternativement les enfants, au lieu d'un seul auparavant) renforce la demande 

de logement dans ces zones. 

 

2-2-2Déterminants règlementaires, politiques, et économiques: 

Le premier facteur est la pénurie de terrains constructibles : selon un rapport 

du Sénat, il n'y aurait « pas de pénurie de foncier brut » (c‟est-à-dire de terrains qui 

pourraient accueillir des logements), à l'inverse d'autres pays européens, mais une 

« pénurie de l'offre de terrains mis sur le marché au regard de la demande de 

logements » (c‟est-à-dire des terrains où la construction de logement a été autorisée 

par les maires). En outre, les autorisations de construire ne sont pas faîtes là où 

sont les besoins : la construction immobilière se concentre ainsi de plus en plus 

dans des communes rurales et, entre 1995 et 2006, ce sont ces zones qui ont connu 

la croissance en logement la plus importante. Ces mises en chantier, à la fois loin 

des centres-villes et des bassins d'emplois ne contribuent pas à réduire la crise. 

Enfin, selon le mensuel Alternatives économiques, une des causes de la faiblesse 

de l'offre s'explique par la réticence des maires à accueillir de nouveaux habitants : 

« modification des équilibres sociaux et donc politiques de la ville, charges 

supplémentaires en termes d'équipements publics, motif de mécontentement pour 

les habitants en place », risques financiers et environnementaux, etc. 

Second facteur explicatif de la pénurie relative selon les zones, l'importance 

des taxes sur l'achat/vente de biens immobiliers. Selon l'OCDE, la France a les 

droits de mutation les plus élevés en Europe après la Belgique
12

. Les collectivités 

locales, qui touchent ces droits qui sont des pourcentages du prix de vente, ont en 

outre intérêt à ce que les prix restent élevés
11

. L'OCDE préconise la baisse de ces 

droits de mutation pour augmenter la fluidité du marché. 

Dans le même temps, la France a connu une baisse massive du coût du 

crédit. En novembre 2010, les taux étaient ainsi à leur plus bas depuis 1945. Cette 

baisse a nourri une forte hausse des prix, la baisse du coût de la dette étant 

compensée par une hausse des prix de vente. 

Philippe Manière ajoute aux déterminants règlementaires l'instabilité du 

cadre des investissements : il note ainsi dans L'Aveuglement français (1998) que le 

taux de déduction forfaitaire pour frais sur les loyers encaissés est passé de 25 à 

20% en 1981, puis à 15% en 1988, 10% en 1989, 8% en 1990, 10% en 1993, 13% 

http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/INSEE
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alternatives_%C3%A9conomiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Crises_du_logement_en_France#cite_note-11
http://fr.wikipedia.org/wiki/Crises_du_logement_en_France#cite_note-trois_dossiers_chauds-10
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Mani%C3%A8re
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en 1995 et 14% en 1997. Cette instabilité rend tout calcul prévisionnel de la 

viabilité d'un investissement impossible, ce qui décourage selon Philippe Manière 

les investisseurs de construire de nouveaux logements ou de rénover les logements 

anciens. Il écrit ainsi : « Il ne faut pas s'étonner dans ces conditions que le parc 

locatif privé se restreigne année après année, avec les conséquences que l'on sait 

sur le logement ». De même, l'économiste Etienne Wasmer dénonce la sur 

réglementation de l'immobilier, qui multiplie les effets pervers, et préconise de 

simplifier radicalement les textes pour en revenir à des relations contractuelles 

standard. 

Pour l'économiste Vincent Bénard dans Le Logement : crise publique, 

remèdes privés, la crise du logement en France tire son origine de l'intervention 

étatique, tant dans la pénurie du foncier que dans la réglementation. Il écrit ainsi : 

« En matière de logement, l'intervention de l'État n'est pas la solution : elle 

est le problème ». 

 

2-3-L'impact du logement social: 

Le logement intègre une dimension sociale forte ; c'est pour l'être humain un 

besoin vital. Un Homme et une famille ont besoin d'un toit, d'un logement pour se 

construire et participer à la vie collective. Certaines sociétés humaines ont ainsi 

considéré qu'il constituait un droit naturel. Ainsi, dans certains pays communistes, 

le logement était gratuit, fourni par l'État et garanti. Par ailleurs, en France, un droit 

au logement opposable est institué depuis le 1
er
 janvier 2008

(8)
. 

Un logement social, en France, est un logement destiné, à la suite d'une 

initiative publique ou privée, à des personnes dont les revenus n'excèdent pas 

certaines limites au sein des couches populaires et la classe moyenne. L'expression 

concerne à la fois la construction de logements, l‟occupation et la gestion de ce 

patrimoine. Elle participe à la politique publique du logement et aux politiques 

d'économie sociale qui président à son administration. Dans les autres pays, 

le logement social a des buts proches 
(9)

. 

Le logement social occupe dans de nombreux pays une place majeure dans 

le marché de l'immobilier, de sorte que les modalités de sa gestion et la façon dont 

il évolue ont un rôle crucial dans une crise. En période de pénurie, qui conjugue 

rareté de l'offre et hausses des prix sur le marché libre, les occupants ont tout 

intérêt à conserver leur logement, ce qui réduit leur mobilité et par contrecoup rend 

le logement social assez rigide et peu à même de répondre aux nouveaux besoins. 

Selon les pays, l'importance du logement social est très variable, mais on 

peut noter que la France se trouve dans la moyenne basse de la pratique 

européenne. 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Etienne_Wasmer
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_au_logement
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Logement
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_sociale
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Le logement social en Europe 

Pays 
Nombre de logements sociaux 

pour 1 000 habitants 

Pays-Bas 147 

Autriche 102 

Danemark 102 

Suède 95 

Royaume-Uni 85 

France 69.2 

Allemagne 27 

Italie 18 

Espagne 3 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Logement_social_en_FranceSource:  

 

L'Institut Montaigne, de tendance libérale modérée, propose une solution 

analogue, en y ajoutant une plus grande mobilité des occupants du parc de 

logements sociaux. D'une manière générale, l'idée libérale est qu'il peut exister 

des locataires sociaux, mais certainement pas des logements sociaux, qui ne sont 

en réalité que des logements à la discrétion de la puissance publique, mal alloués (à 

des gens qui n'en n'ont pas, ou plus, besoin), source de corruption, et proposés à 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays-Bas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autriche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Danemark
http://fr.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A8de
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Logement_social_en_France
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des prix tellement avantageux que leur offre est par définition inférieure à la 

demande, donc source de crise. 

L'effet du logement social sur le marché immobilier est discuté ; pour 

certains il est insuffisant entre l'offre et la demande et renforce la crise du 

logement. 

En 2006, 4 millions de ménages ont cherché un logement. Parmi eux, 800 

000 ont accédés à la propriété (en s'endettant ou non). Les autres ont fait appel au 

parc locatif. « Étant donné l'insuffisance de l'offre par rapport à la demande, les 

candidats à la location, surtout s'ils disposent de ressources modestes ou précaires, 

vivent la recherche de logement comme un véritable parcours du combattant » 

précise ainsi un document de la Fondation Abbé Pierre. Sur ces 3,2 millions de 

postulants à la location, 430 000 ont obtenu un logement social. 

L'offre de logements sociaux connaît une baisse importante entre 1999 et 

2005 : elle passe de 500 000 à 430 000 logements. Plusieurs raisons à cela : 

construction assez faible et rotation des logements en baisse. Cette faible rotation 

des locataires s'explique par l'écart croissant entre loyers dans le parc HLM et dans 

le secteur locatif privé. Cet écart est particulièrement important en région 

parisienne. 

La construction de nouveaux logements sociaux marque le pas et une 

commune sur cinq n'atteint pas le quota de 20% de logements sociaux prévu par la 

loi SRU de 2000
11

. Selon la Fondation Abbé Pierre, depuis 2002, l'aide à la pierre 

par l‟État s'est réduite. Par ailleurs, le renouvellement du parc social se concentre 

de plus en plus sur le logement intermédiaire (Produit à loyers 

intermédiaires et PLS), tandis que la construction de logements sociaux 

(PLUS et PLAI) est en baisse (9% du renouvellement de parc en 2007). 

Pour autant, le fait qu'une hausse de la part du logement social soit la 

solution est critiquée. Selon l'économiste Jacques Garello, il y a une « double 

tromperie : d‟une part le parc public n‟est pas la solution, d‟autre part le parc 

public n‟est pas social »
17

. Selon Philippe Galy, élu UMP et ancien fonctionnaire 

dans le logement social, la crise du logement prendrait en partie son origine dans la 

gestion des aides au logement et des HLM. Les allocations accordées aux 

locataires nourrissent la hausse des loyers, tandis que les HLM limitent la mobilité 

des habitants sans bénéficier à ceux qui en ont besoin. Un constat partagé par le 

docteur en histoire économique Jean-Baptiste Noé pour qui « les locations à loyer 

modéré renchérissent le coût global du logement et ne profitent pas aux 

populations les plus pauvres ». 

 

2-4-Difficultés nouvelles pour le logement des classes moyennes: 

Entre 1990 et 2006, les ménages de la classe moyenne connaissent une 

hausse sensible du poste de consommation « logement, eau, gaz et électricité », 

passant de 20 % à 25,2 % des dépenses de consommation des ménages français, 

premier poste de consommation loin devant les transports (14,7% en 2006) et 

l'alimentation (13,7% en 2006). Cette hausse du poids du budget logement des 

http://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9_immobilier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_Abb%C3%A9_Pierre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logement_social
http://fr.wikipedia.org/wiki/Habitation_%C3%A0_loyer_mod%C3%A9r%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_relative_%C3%A0_la_solidarit%C3%A9_et_au_renouvellement_urbains
http://fr.wikipedia.org/wiki/Crises_du_logement_en_France#cite_note-trois_dossiers_chauds-10
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_Abb%C3%A9_Pierre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAt_locatif_interm%C3%A9diaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAt_locatif_interm%C3%A9diaire
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Crises_du_logement_en_France#cite_note-16
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_pour_un_mouvement_populaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allocations_logement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Habitation_%C3%A0_loyer_mod%C3%A9r%C3%A9
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ménages s'explique notamment par l'envolée des prix de vente au mètre carré 

(multipliés par deux depuis 2001) et celle, très supérieure à l'inflation, des loyers. 

 

2-5-Politiques proposées pour résoudre la crise: 

Les mesures prises ont été essentiellement les suivantes 
(10)

: 

 accorder un "droit au logement opposable" ; 

 Accroître encore la protection des locataires en difficulté, c'est-à-dire 

restreindre encore les droits des bailleurs; 

 subventionner directement, ou indirectement (par des exonérations 

fiscales), la construction et la rénovation ; 

Deux grandes tendances s'opposent dans la préconisation des politiques à 

apporter.  

D'un côté, agir sur l'offre par des aides ou l'accroissement de mesures 

existantes : 

 d'accroître, de moderniser et de mieux répartir géographiquement le 

parc de logement social (HLM) ; 

 d'orienter cet accroissement vers la partie la plus sociale 

(PLUS et PLAI) plutôt que vers le logement intermédiaire (Produit à loyers 

intermédiaires et PLS); 

 d'orienter le parc HLM existant vers les familles réellement modestes 

(rapprocher des prix de marché les loyers des détenteurs d'un HLM dont les 

revenus sont élevés, voire les expulser au-delà d'un plafond; 

 Réquisitionner les logements vacants ; 

Ces propositions sont le plus portées par des acteurs politiques qui insistent plus 

généralement sur la nécessité de l'intervention publique. 

De l'autre côté, libérer l'offre : 

 supprimer les règlementations de zonage qui « limitent 

artificiellement la constructibilité du sol » et ainsi provoquent une « rareté 

artificielle » qui serait responsable d'un tiers de la valeur des biens immobiliers 

en 2005. « Tout terrain doit être présumé constructible ». 

 supprimer ou réduire drastiquement les subventions et aides à la 

propriété, qui sont un des facteurs de la hausse des prix de l'immobilier, tant à 

l'achat qu'à la location 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_au_logement_opposable
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=PLUS&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=PLAI&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAt_locatif_interm%C3%A9diaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAt_locatif_interm%C3%A9diaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/PLS
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 simplifier la réglementation et diminuer la protection des locataires, 

qui se retourne contre eux puisque les propriétaires demandent plus de garantie: 

l'économiste Etienne Wasmer écrit dans Libération : « Faisons de la loi sur le 

logement un simple sous-chapitre du droit des contrats : on signe, on p paie, si 

on ne paie pas, on s'en va. Divisons la longueur des textes de lois par deux. 

Simplifions leur exposition, plus besoin de lire trente décrets d'application pour 

comprendre comment faire appliquer ses droits. »  

 remplacer le système du logement social et le système complexe 

des aides au logement par un chèque logement, fonction du nombre de 

personnes du foyer et dégressif avec les revenus pour éviter les effets de seuil, 

utilisable pour l'achat ou la location ; 

 vendre les HLM à leurs locataires, ce qui rendrait actif un capital 

actuellement mort (Cf. théorie de Hernando de Soto), et rendrait plus efficient 

le marché immobilier (actuellement fragmenté en sous-marchés)  ; 

 ouvrir l'immigration aux professionnels étrangers pour que les 

entreprises puissent répondre à la demande de construction. 

Avec une telle politique (qui tient à la fois d'une politique de la demande, 

pour le chèque logement, et d'une politique de l'offre, pour le reste), Vincent 

Bénard affirme que « la crise peut être résolue en moins de 10 ans ». 

2-6-Le secteur privé loge l'essentiel des jeunes : 

Une enquête plus récente parue en octobre 2011 montre qu'en Europe les 

étudiants français sont parmi ceux qui logent le moins en résidence collective (cité 

universitaire, foyer de jeunes travailleurs…). Ils ne sont que 11% à bénéficier de ce 

type de logement contre 13% en Allemagne, 18% en Angleterre ou 36% en Suède. 

En fait, c'est le secteur privé qui loge l'essentiel des jeunes où ils sont très 

majoritairement locataires (à 70% pour les personnes seules et 60% pour les 

couples sans enfants). 

Le problème du parc privé, c'est que les petits logements à petit prix y sont 

rares, ce qui fait monter les prix. À Paris, une étude du Commissariat général au 

développement durable (CGDD) parue récemment relève ainsi que le mètre carré 

se loue 32% plus cher pour un studio de 20 m² que pour un studio comparable 

(caractéristiques et localisation) de 30 m². 

Dans ce cas de figure, la colocation peut s'avérer une formule intéressante. 

«C'est une bonne solution aux plans économique et sociologique, estime René 

Pallincourt, président de la Fnaim. Simplement, les baux standards ne sont pas très 

adaptés. Il faudrait des contrats de plus courte durée, permettant de résoudre les 

problèmes de caution notamment.» En effet, si l'un des colocataires quitte le 

logement sans dénoncer le bail, son garant pourrait toujours avoir à régler les 

impayés jusqu'au terme du bail. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Allocations_logement
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%C3%A8que_logement&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Capital_mort
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hernando_de_Soto_(%C3%A9conomiste)
http://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9_immobilier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_de_la_demande
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_de_l%27offre
http://plus.lefigaro.fr/tag/commissariat-general-au-developpement-durable
http://plus.lefigaro.fr/tag/commissariat-general-au-developpement-durable
http://plus.lefigaro.fr/tag/fnaim
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En attendant, les jeunes restent aux premières loges des 3 millions de mal-

logés recensés en France par l'Insee 
(11)

 . 

 

2-7-Débats sur le rôle du contrôle des loyers:  

Selon certains économistes libéraux, le contrôle des loyers est le premier 

facteur de crise. Ils argumentent que le principe d'un marché est de fonctionner par 

référence aux prix, dont la hausse réduit la demande et augmente l'offre 

(construction nouvelle, transformation en logement de surface dont la destination 

était autre, offre d'une chambre ou d'une annexe dans un logement qu'on occupe 

pour dégager un revenu, ...). Pour eux, toute règlementation conduisant à la baisse 

du prix satisfait certes les gens logés, mais surtout elle augmente la demande et 

réduit l'offre pour les entrants sur le marché, conduisant à terme à une pénurie. Ils 

considèrent que le simple fait de laisser les loyers libres permet au marché du 

logement d'encaisser les destructions massives d'un tremblement de terre (cas 

observé à San Francisco en 1906). Toutefois, en France, la crise du logement n'est 

pas due à des catastrophes naturelles, il est donc hasardeux d'utiliser ces études 

pour en comprendre les causes. En effet, au delà de la pénurie de logement, les 

montants de plus en plus élevés des loyers (qui sont librement fixés par le 

propriétaire, seule la hausse en cours de bail étant encadrée), comme des logements 

à vendre, excluent de fait toute une frange de la population de l'accès à un 

logement décent, voire à un logement tout court. 

 

2-8-Approche institutionnelle  et  libérale : 

2-8-1Approche institutionnelle :   

Pour résoudre une crise du logement, il faut selon cette approche construire 

de façon à la fois importante et rapide. Les analystes de l'approche institutionnelle 

affirment que seule la puissance publique dispose des moyens d'impulsions et 

d'organisation nécessaires pour parvenir à ce but. Plusieurs solutions sont 

généralement envisagées : 

 La construction de grands ensembles. C'est la politique retenue en 

France à partir de 1955 pour résoudre la crise du logement du lendemain de 

la Seconde Guerre mondiale. Elle est aussi massivement utilisée en Chine et 

dans plusieurs pays d'Asie ou en Europe orientale depuis 1991. Combinée à la 

construction de logements sociaux, cette politique est d'un usage délicat. Il est 

en effet nécessaire de l'éparpiller spatialement (ce qui n'a pas du tout été fait en 

France) et y doser une mixité sociale importante (classes populaires et classes 

moyennes, dans les mêmes bâtiments), pour éviter les mécanismes 

d'ostracisassions étudiés par Loïc Wacquant. Au contraire, comme le montre le 

sociologue, les grands ensembles ont été marqués à partir des années 1970 par 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lib%C3%A9ralisme_%C3%A9conomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Contr%C3%B4le_des_loyers
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_ensemble
http://fr.wikipedia.org/wiki/Crises_du_logement_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mixit%C3%A9_sociale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lo%C3%AFc_Wacquant
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un double mouvement : un retrait de la présence de l'État, important aux États-

Unis et partiel en France, et par l'évolution du capitalisme (transformant 

le prolétariat en précariat). Ces deux phénomènes, presque concomitants ont 

fragilisé les populations habitants les grands ensembles. 

 La construction d'habitats denses et stéréotypés mais à hauteur 

modérée. Cette politique a été plus particulièrement choisie par les Pays-Bas, 

qui dispose d'un des parcs de logements sociaux les plus importants à l'échelle 

européenne. Elle se retrouve dans les centre-ville de Grande-Bretagne. 

 La construction de villes nouvelles, en tentant de développer ainsi des 

agglomérations multipolaires, tant du point de vue de l'emploi, que du 

logement. En France, c'est Paul Delouvrier qui dans les années 1960 impulse la 

planification, puis la construction de villes nouvelles. La Chine, confrontée à un 

très fort exode rural a construit 246 villes nouvelles entre 1990 et 2008. Le 

Maroc tente également de suivre la même voie pour résoudre sa forte crise du 

logement. 

 Dans les pays anglo-saxons, l'État a soutenu le développement de 

constructions individuelles, par exemple par les Housing Act de 1924 

(Royaume-Uni) ou 1934 (États-Unis). Des banlieues pavillonnaires ont ainsi 

été développées depuis l'entre-deux guerres. Les coûts sociaux (faiblesse 

des économies d'échelle en termes de transport et de service public par 

exemple), les coûts induits par les pertes (plus on s'éloigne du générateur et 

étend un réseau électrique, plus les pertes sont importantes, plus une ville 

s'étend et plus sa consommation énergétique est importante, etc.) et cachés 

(destruction accrue de biens publics environnementaux tels que terres 

arables, zones naturelles ou zones inondables, polarisation des zones urbaines 

(facteur de hausse du chômage et de criminalité) de cette politique d'étalement 

urbain en font une des plus critiquées à ce jour. 

 

2-8-2Approche libérale 

Pour les étatistes, le marché immobilier est un marché particulier qui 

nécessite une intervention de l‟État en raison d‟une offre et d‟une demande qui ne 

peuvent s‟ajuster rapidement. Les prix Nobel d‟économie Milton Friedman et 

George Stigler ont montré que ce raisonnement était faux, l‟offre et la demande 

étant justement flexibles dans un contexte de prix libres. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prol%C3%A9tariat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9cariat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays-Bas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande-Bretagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ville_nouvelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Delouvrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Exode_rural
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomies_d%27%C3%A9chelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transport
http://fr.wikipedia.org/wiki/Service_public
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terre_arable
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terre_arable
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_naturelle_d%27int%C3%A9r%C3%AAt_%C3%A9cologique,_faunistique_et_floristique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_inondable
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%B4mage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Criminalit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89talement_urbain
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89talement_urbain
http://www.wikiberal.org/wiki/%C3%89tatisme
http://www.wikiberal.org/wiki/March%C3%A9
http://www.wikiberal.org/wiki/Prix_Nobel_d%27%C3%A9conomie
http://www.wikiberal.org/wiki/Milton_Friedman
http://www.wikiberal.org/wiki/George_Stigler
http://www.wikiberal.org/wiki/Prix
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L‟offre est partiellement flexible : division d‟appartements en plus petite 

surface ou, à l‟inverse, regroupement en de plus grandes surfaces, reconversions de 

bureaux en logement et vice-versa. 

La demande est également flexible : la chèreté relative influe sur la surface 

que les individus recherchent, les décisions des jeunes adultes de quitter ou non le 

foyer familial, ou incite par exemple les couples à habiter ensemble plus 

précocement tandis que des pratiques telles que la colocation peuvent se 

développer. 

Friedman et Stigler soulignent que, en raison du séisme de 1906 qui avait 

détruit la moitié des logements de San Francisco, les logements restants durent 

accueillir 40% de gens en plus sans qu‟aucune pénurie de logements soit 

observable
 [3]

. L‟économiste libertarien Henry Hazlitt soulignait la même chose 

dans L‟économie politique en une leçon :Si les propriétaires ont le droit 

d‟augmenter leurs loyers pour tenir compte de l‟inflation monétaire et des 

véritables conditions de l‟offre et de la demande, les locataires individuels 

chercheront à faire des économies en prenant moins de place. Ceci permettra à 

d‟autres personnes de partager les logements dont l‟offre est réduite. Le même 

nombre de logements abritera plus de monde, jusqu‟à ce que la pénurie prenne 

fin
(12)

. 

Les économistes libéraux insistent généralement sur les freins mis par l'État 

à l'accroissement de l'offre de logement et défendent donc une politique visant à les 

réduire. L'Institut économique de Montréal résume la situation : « Si la crise se 

poursuit, c'est parce que les gouvernements n'ont toujours pas enclenché les 

réformes nécessaires pour permettre au marché privé du logement de répondre à la 

demande accrue des consommateurs. »  

2-9-Déréglementer et Accroître les droits à construire : 

2-9-1 La règlementation publique peut également jouer un rôle important 

De façon temporaire, l'évolution des normes de l'habitat peut avoir un effet 

sur le nombre de biens disponibles (interdiction de louer en dessous d'une certaine 

surface par exemple) ou sur leur prix (obligation de présence d'un certain nombre 

d'équipements, interdiction de matériau ou modes de construction, ...). 

Pour certains analystes, la protection excessive des locataires par la 

règlementation peut jouer également un rôle néfaste pour les plus faibles : dans le 

cas français, l'économiste Étienne Wasmer affirme ainsi : « Un locataire et un 

propriétaire signant un bail s'engagent par un contrat lequel définit droits et 

obligations. Or, le non-respect des droits par l'une ou l'autre des parties est une 

difficulté transactionnelle majeure. Et en la matière, ce serait faire preuve 

d'angélisme que de faire porter le poids des dysfonctionnements du marché locatif 

sur les propriétaires. ». Selon lui, la restauration d'une plus grande liberté 

http://www.wikiberal.org/wiki/Libertarien
http://www.wikiberal.org/wiki/Henry_Hazlitt
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Wasmer
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contractuelle entre les différents agents permettrait de résorber les « crises du 

logement ». 

2-9-2-Accroître les droits à construire ? 

Afin de répondre à "l‟urgente nécessité de construire des logements", le chef 

président de la république française a annoncé le 29 janvier 2012 l‟instauration 

d‟une nouvelle mesure destinée à favoriser la densification des constructions au 

cours des trois prochaines années. 

Cette annonce, traduite dans le projet de loi adopté définitivement par 

le Parlement le 6 mars, prévoit que dans les 17 000 communes dotées d‟un plan 

d‟occupation des sols (POS) ou d‟un plan local d‟urbanisme (PLU), les promoteurs 

et les particuliers pourront bâtir 30% de surfaces supplémentaires sur un même 

terrain, sans contrevenir aux règles d‟urbanisme en vigueur. Visant les extensions 

d‟habitations existantes et les constructions neuves, cette disposition sera valable 

trois ans à compter de l‟entrée en vigueur de la loi. Le conseil municipal ou 

l‟établissement public de coopération intercommunale (EPCI) conserve cependant 

la possibilité de s‟opposer à l‟application de cette mesure en prenant une 

délibération contraire. 

Des mesures dérogatoires aux règles d‟urbanisme existent d‟ores et déjà, 

notamment pour le logement social (50%) et les bâtiments à basse consommation 

d‟énergie (30%), mais peu de collectivités s‟en sont jusqu‟ici emparées. Une 

enquête menée dans 71 départements montre en effet que seules 31 communes ont 

pris une délibération en ce sens. Le projet de loi vise à faire de la majoration des 

droits à construire la position de droit commun. 

Pour le gouvernement, cette mesure pourrait engendrer la construction de 

30 000 à 40 000 logements supplémentaires par an. Reconnaissant que la 

majoration des droits à construire va renchérir le prix des terrains concernés, le 

gouvernement estime qu‟en contrepartie cette mesure pourrait engendrer une 

légère diminution du coût des logements construits, car elle permet de construire 

un plus grand nombre de logements sur un même terrain. 

Cette estimation n‟est toutefois pas unanimement acceptée. Certains arguent 

que la hausse du coût foncier pèsera in fine sur le coût final du logement. D‟autres 

mettent en cause l‟efficacité même du dispositif, au motif qu‟il ne vise qu‟un petit 

nombre de paramètres (coefficient d‟occupation des sols, gabarit, hauteur et 

emprise au sol) parmi l‟ensemble des règles qui régissent les constructions (règles 

en matière de voisinage notamment), ou qu‟il reste soumis à la "frilosité" des 

maires, qui pourrait se manifester à deux ans des prochaines élections 

municipales
(13)

 . 

 

 

 

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/projet-loi.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/parlement.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/epci.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/gouvernement.html
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3-pourquoi la crise du logement persiste telle en Algérie ? 

3-1 situations actuelles: 

Aujourd‟hui, force est de constater que la majorité des algériens notamment 

ceux appartenant à la classe moyenne se retrouvent dans l‟incapacité d‟acquérir un 

logement décent, situation qui les pousse très souvent à recourir à la location chez 

des privés, pour de vieux appartements, des „‟haouchs‟‟ délabrés, faute de moyens 

financiers pour se permettre des appartement flambants neufs cédés en sous-

location par des nantis à en violation de la législation en vigueur à des tarifs 

excessivement chers, allant de 10.000 à 12.000 DA pour un F2 entre 15.000 et 

20.000 dinars pour un F3, sachant par ailleurs, que les propriétaires des lieux 

exigent dans la majorité des cas le versement au préalable d‟une année de loyers, 

l‟équivalent de 30 millions de centimes pour un F2 et 45 millions de cts pour un 

F3, c‟est carrément du racket. 

Les locataires se font ruiner pour louer un appartement censé les abriter une 

seule année. A cette préoccupation majeure qui sape le moral de l‟Algérien au 

quotidien, s‟ajoutent la cherté de la vie, les factures salées de l‟électricité, de l‟eau 

et du téléphone, le tout en face d‟un salaire souvent misérable qui n‟arrive pas à 

satisfaire tous ces besoins impératifs de la vie quotidienne. Une mission 

impossible. Les nombreuses réalisations de logements à travers le territoire 

national et les efforts gigantesques consentis par l‟Etat n‟arrivent pas à faire face à 

ce terrible phénomène.  

Aussi, il y a lieu de se poser la question : Pourquoi justement cette 

impuissance des pouvoirs publics à y faire face ? Cette question est le point nodal 

de toute la problématique, si l‟on tient compte des chiffres éloquents avancés par 

les réseaux officiels en matière de nombre de logements réalisés dans les différents 

programmes de développement. Un million de logements réalisés entre 2004 et 

2009, le même nombre pratiquement est reconduit pour 2010-2014, et cela ne 

suffit pas… !  

Mais sur le terrain la demande grossit et l‟offre diminue, ce qui est 

inexplicable, du moins en apparence. Donc, une faille existe quelque part, soit dans 

la gestion du patrimoine immobilier, soit dans la distribution (Entendre l‟intégrité 

et l‟impartialité des membres des commissions de daïras). 

Les méthodes actuelles de distribution de logements ont montré leurs limites 

et qu‟il y a lieu d‟apporter les correctifs nécessaires à tous les échelons de décision 

dans les meilleurs délais possibles
 (14)

 . 
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Les livraisons de logements durant la période (2004 - 2011) 

Années LPL LSP Loc 

vente 

Promotionn

el 

Auto-const S/Total 

Urbain 

Rural Total 

2004 24668 17285 5885 9292 35293 92423 24045 116468 

2005 25834 15787 12350 8027 27574 89572 42907 132479 

2006 43527 23769 7128 8435 18630 101489 76287 177776 

2007 44079 19325 8491 5028 14671 91594 88336 179930 

2008 57657 37123 1827 4070 15176 115853 104968 220821 

2009 55550 37924 9043 5644 18142 126303 91492 217795 

2010 61316 28889 7777 4891 11761 114634 76239 190873 

2011 74317 28114 6816 6061 30836 146144 66521 212665 

Total        1448807 

Source: http://www.mhu.gov.dz/fichier_stat/35.pdf 

 

          Des sommes astronomiques ont été consacrées à ce secteur durant plus d‟une 

décennie (2000). Il est incompréhensible que les efforts déployés ces dernières 

années n‟aient pu faire baisser la pression 
(15)

. 

A cet effet, La rapporteuse spéciale des Nations unies sur le logement 

convenable, a appelé le gouvernement algérien à revoir la politique publique 

relative à la réalisation des projets de réalisation et de distribution des logements. 

Elle a, dans le même cadre, affirmé que ce secteur souffre d‟une crise. 

Dans une conférence de presse qu‟elle a animée, au siège des Nations Unies 

à Alger, La rapporteuse spéciale a insisté sur la nécessité d‟associer les citoyens 

dans le dessin des traits d‟une politique efficace de logements, fondée sur la 

transparence dans la réalisation et la distribution des logements dans la diversité 

des offres. 

Elle a indiqué avoir eu l‟opportunité de rencontrer, lors de son séjour, les 

autorités à tous les niveaux, et de discuter avec les citoyens à travers des visites sur 

le terrain pour s‟enquérir de la situation du logement. 

La rapporteuse de l‟ONU a souligné à cet effet l‟offre “très importante de 

logements, aussi bien dans les villes que dans les régions rurales”. Cependant, 

Mme Rolnik a noté un “manque de transparence dans le mécanisme d‟attribution 

de logements, ainsi qu‟une “discrimination” dans les distributions. “Cela explique, 

a-t-elle dit, les mouvements de protestations enregistrés dans différentes régions du 

pays”, notamment en ce qui concerne le logement social. Elle a ainsi appelé à 

“davantage de transparence, la nécessité d‟informer le citoyen et de faire participer 

la société civile à ce mécanisme d‟attribution”
(16)

 . 

 

 

 

http://www.mhu.gov.dz/fichier_stat/35.pdf
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3-2 des logements sociaux revendus et sous-loues en toute impunité : 

Certains modes d‟attribution de logements mis en place par l‟Etat dans le but 

d‟atténuer les effets de la crise et permettre à une large couche de la population 

d‟accéder au logement, ont démontré leurs limites puisque des failles sont utilisées 

par des opportunistes et des personnes ayant pignon sur rue et en fond de ces 

formules un véritable fond de commerce au gain facile. Ceux qui sont derrières, 

travaillent dans l‟anonymat et dans les coulisses des administrations publiques, 

rien ne leur échappe, ils sont au fait de tout ce qui se passe. Ainsi, ils ont même en 

tête les différents programmes de logements, les lieux retenus pour leur réalisation, 

le type de logements à réaliser, la date d‟achèvement et finalement les procédures 

d‟attributions et les itinéraires qu‟emprunteront ces appartements flambant neufs. 

Ces méthodes qui sont à l‟origine de la corruption et du favoritisme, ont incité 

certains citoyens qui n‟ont rien à voir avec le logement à s‟y consacrer, puisqu‟ils y 

voient un commerce fort juteux. Ils arrivent à avoir des logements par on ne sait 

quelles acrobaties, pour les louer ou les revendre à des prix qui dépassent tout 

entendement. Comment est-ce possible ? Tous les mécanismes de contrôle mis en 

place sont contournés sans trop de bruit. Et pourtant, dans un passé récent, les 

autorités locales de la wilaya de Mostaganem, ont décidé de prendre le problème à 

bras le corps et de mettre un terme à cette anarchie, en créant une commission 

d‟enquête chargée exclusivement de vérifier sur le terrain appartement par 

appartement et d‟en recenser ceux qui n‟ont pas été occupés depuis leur attribution 

(vacants), notamment en ce qui concerne les logements sociaux. 

C‟est ainsi qu‟il a été révélé que plusieurs centaines de logements étaient 

soit fermés, soit sous-loués, mais les conclusions de la commission n‟ont pas été 

suivies d‟effets, pour des raisons jusqu‟à l‟heure inconnues. Pour la sous-location, 

l‟astuce est toute trouvée : il suffit que les deux parties se mettent d‟accord sur le 

prix de vente, pour ensuite prendre attache avec un cabinet de notaire, pour établir 

en commun accord un acte de reconnaissance de dettes de la valeur du prix de 

vente, afin que les deux parties préservent leurs intérêts respectifs, dans la mesure 

où l‟arrêté portant attribution dudit logement demeure au nom de son bénéficiaire 

initial, ces méthodes ont été adoptées après que l‟usage du fameux désistement fut 

formellement interdit. Aujourd‟hui, un recensement officieux révèle qu‟une bonne 

partie des occupants ne possède pas de documents administratifs officiels leur 

garantissant le bénéfice du logement. C‟est un autre marché qui s‟inscrit dans 

l‟informel et dans la durée. 

Aussi, les ventes illégales de logements sociaux, transitent généralement par 

des courtiers, donc par le marché informel, contrairement aux logements dits actés 

qui passent dans la majorité des cas par des agences immobilières, par la voie la 

plus proche à la législation en vigueur. Pour les premiers, ce sont les maquignons 

qui fixent les prix de ventes, qu‟il n‟en déplaise au locataire, et c‟est là qu‟ils 

trouvent leur compte. Pour les appartements sociaux, ils sont cédés entre 120 et 

200 millions de centimes (pas-de-porte). Le prix est fixé en fonction du lieu de 
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l‟immeuble, quartier, cité, ensuite vint l‟étage, et enfin le type. Le marché du 

logement étant juteux, a encore de beaux jours devant lui
(17)

 . 

 

3-3 Autres astuces :  

Il suffit de construire une baraque, attendre le passage d‟une commission de 

recensement, et le tour est joue. Le logement est en poche.  

Dans la cadre de la résorption de l‟habitat précaire l‟Etat à mis en place des 

moyens gigantesques pour éradiquer ce phénomène. Et pour mener à bien ces 

opération de grande envergure, il a fallu procédé, dans une première étape au 

recensement des familles des bidonvilles, pour pouvoir leur dégager des quotas 

pour les reloger et démolir systématiquement les baraques qui les abritaient. Mais 

c‟était sans tenir compte du laxisme affiché par certains services et les opportunités 

inespérées offertes à des intrus, qu‟ils soient des proches parents ou des relations, 

leur permettant d‟occuper certaines baraques qui n‟ont pas été démolies ou d‟en 

construire d‟autres à proximité de ces bidonvilles existants, moyennant un pécule 

bien évidemment ( tout se vent et tout s‟achète, ) en attendant juste le passage 

d‟une telle ou telle commission chargée du recensement et le tour est joué.  

C‟est à partir de là, que la législation en vigueur devient obsolète, puisque 

certaines personnes pourraient être doublement bénéficiaires sans être inquiétées. 

Une fois acquis, le logement est mis tout de suite en vente ou en location et pour 

cette mission, on fait appel aux courtiers spécialisés dans le Pas-de-porte, contre 

une commission conséquente, elle est généralement évaluée selon le prix de vente.  

 

3-4 Toutes proportions gardées, l’espoir de la formule les anéantit: 

La formule du logement-social-participatif (LSP), est venue remettre 

l‟espoir perdu sur les rails, puisque, cette formule a été vite adoptée du fait qu‟elle 

permettait pour une bonne partie de la population à une bonne partie de la 

population, du moins ceux dans le besoin, de prétendre à un logement sans passer 

les commissions bureaucratiques chargées des attributions de logements sociaux.             

Quoique le dossier soit déposé au niveau de la daïra n‟empêche que la commission 

chargée d‟étudier les dossiers consacre moins de temps pour afficher les listes des 

potentiels candidats. Cette formule destinée en principe aux résidents de la wilaya, 

a connu certaines anomalies pour ne pas dire malversations, ainsi que certaines 

carences, qui ont fait que les attributions n‟étaient pas toujours équitables. Et pour 

cause, des certificats de résidence sont délivrés un peu partout à des étrangers pour 

leur permettre justement d‟acquérir un LSP, il suffit juste d‟un coup de pousse 

venant d‟une relation et le l‟objectif est atteint. Aussi, et au grand dam des 

véritables nécessiteux (entendre besoin accru en logement), ces infiltrés qui ont le 

nez partout, bénéficient de plusieurs logements sous divers noms dans différentes 

régions du pays ou de la wilaya, pour ensuite les revendre au prix fort. Et ce sont 

toujours les citoyens postulants, qui sont pénalisés et victimes de méthodes 

illégales encouragées par des cercles occultes dont leur seul souci reste le 
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„‟Bakchich‟‟.  

         Dans ce contexte les exemples font légions, notamment à Mostaganem. 

Plusieurs citoyens se sont retrouvés devant un dilemme. Ils étaient obligés de 

chercher des appartements pour les louer, et le comble, certains d‟entre eux sont 

tombés sur des logements attribués qui devaient en principe leur revenir, car ils 

faisaient partie de la même liste des postulants.  

 

3-5 Certains promoteurs ne jouent pas le jeu et profitent de la situation: 

Les statistiques du ministère de l‟habitat révèlent l‟existence de 34 000 

entreprises de réalisation recensées dans le bâtiment et qui sont classées dans la 

catégorie 4 à 9. Si on confiait à 20 000 seulement parmi ces entreprises le 

programme annuel de réalisation (200.000 logements), cela correspondrait à faire 

construire 10 logements par an par chaque entreprise. Ce qui rend caduc 

l‟argument avancé par le ministère de l‟habitat quant à la faiblesse de l‟outil 

national de réalisation
 (18)

. 

Aussi, il y a lieu de signaler le jeu malsain de certains promoteurs qui 

s‟adonnent à des pratiques frauduleuses, en achetant eux-mêmes des logements 

réalisés par leurs entreprises, au nom d‟un frère, d‟un cousin, d‟un beau-frère ou 

même d‟un ami pour ensuite les remettre sur le marché informel par le biais des 

agences immobilières ou des courtiers aguerri. A la lumière de cette analyse, on 

constate que la magouille, la malversation, le Benaâmisme, le trabendo, la 

corruption, sont autant de facteurs qui gangrènent pratiquement tous les échelons 

décisionnels horizontaux. L‟existence de telles pratiques au sein des 

administrations concernées au premier chef par le logement, mettra sans nul doute 

en péril tous les efforts consentis par l‟Etat à l‟effet d‟éradiquer le problème du 

logement ou d‟en atténuer les effets.  

Aujourd‟hui, les responsables au plus haut niveau sont interpellés afin de 

mettre un terme à cette anarchie en réfléchissant à des mécanismes plus appropriés 

et plus efficaces, quitte à revoir toute la législation en vigueur en la matière
 (19)

.  

 

3-6 Le problème de transparence : 

Au niveau de la transparence des opérations de distribution des logements, 

tout reste à faire : l‟implication du mouvement associatif et des citoyens dans 

l‟opération de distribution des logements est plus que nécessaire (mais nécessite 

l‟amendement du décret de 2008 sur le logement social en Algérie et la mise en 

place d‟une réglementation pour le logement public aidé). 

Il faut noter aussi, l‟absence de réglementation des critères de distribution, 

de classification et de choix pour le logement promotionnel aidé (problème 

d’opacité dans la procédure de distribution). 

Les mesures financières incitatives décidées par les autorités publiques en 

faveur des promoteurs et des citoyens ne sont pas claires, ils ont été vidés de leurs 

substances par la bureaucratie et la corruption qui caractérisent nos administrations 

http://actualites.lkeria/
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et nos banques. Certaines de ces mesures ont été initiées pour ne profiter qu‟aux 

citoyens qui ne sont pas dans le besoin. L‟exemple le plus frappant est le crédit à 

taux bonifié de 3% (dont la bonification est financée par les impôts des salariés) 

accordées aux personnes dont le revenu mensuel atteint 12 fois le SNMG soit 

216.000,00 dinars (21 millions de centimes) par mois
(20)

.  

 

3-6 Solutions proposées: 

Parmi les solutions qui ont était  proposées pour résoudre le problème de 

logement en France est les suivantes 
(21)

 : 

 

3-6-1 Limiter le coût du foncier. 

Pour plusieurs acteurs du secteur (dont le Syndicat National des 

Aménageurs-Lotisseurs "SNAL"), la construction de logements bute en fait sur le 

coût du foncier, trop élevé. Pour y remédier, ils préconisent de revoir en priorité la 

fiscalité des plus-values immobilières qui aggravent la rétention des terrains opérée 

par leurs propriétaires. Cette rétention génère une pénurie qui conduit à la hausse 

du prix du foncier, contribuant ainsi à l‟augmentation des prix de l‟immobilier. 

Selon le Centre de recherche pour l‟étude et l‟observation des conditions de vie 

(CREDOC), la hausse des prix de l‟immobilier a été largement déconnectée de 

l‟évolution des revenus des ménages durant les 15 dernières années : les prix des 

logements anciens ont été multipliés par 2,5, les loyers par 1,6 et le revenu moyen 

des ménages par 1,5. 

 

3-6-2 Réhabiliter les logements anciens.  

Plutôt que de construire toujours plus de logements, certaines organisations 

écologistes préconisent de cibler avant tout la réhabilitation des logements anciens, 

ce qui aurait pour effet d‟améliorer leurs performances énergétiques et de limiter 

l‟étalement urbain, lequel participe à la hausse des dépenses d‟énergie (circulation 

automobile) et à l‟artificialisation des sols. Elles rappellent notamment les 

exigences posées à l‟horizon 2050 par le Grenelle de l‟environnement concernant 

la consommation en énergie de l‟habitat résidentiel. La réalisation de cet objectif 

impliquerait de décupler le rythme actuel de la rénovation. 

 

3-6-3Construire plus de logements sociaux en zones tendues.  

Enfin, dans son rapport annuel 2012, la Cour des comptes appelle à une 

meilleure répartition géographique des programmes de construction de logements 

sociaux. Selon la Cour, en raison de bases de calcul inadaptées, 75% des logements 

sociaux sont construits dans des zones où il n‟y en a pas besoin, alors même que ce 

type de logement devrait être bâti en priorité dans les zones tendues, c‟est-à-dire 

dans les territoires à forte densité démographique et à prix élevés, principalement 

la région Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d‟Azur. Aussi, la Cour des 

comptes préconise l‟adoption d‟un "nouveau zonage, adapté aux enjeux du 

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/syndicat.html
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recentrage et révisé tous les trois ans". Selon la Cour, de nouveaux critères 

devraient être choisis, parmi lesquels l‟importance du parc social existant, son 

occupation, la solvabilité des ménages ou leurs difficultés à accéder à un logement. 

 

Conclusion: 

En conclusion, il est évident que la crise du logement dans notre pays et les 

problèmes que rencontrent les programmes de réalisation découle d‟un problème 

d‟organisation, de compétence de distribution et de bonne volonté et non pas d'un 

problème d'offre. 

Sans surprise, la crise du logement s‟est hissée au rang des premières 

préoccupations des Français et des Algériens. La France manque aujourd‟hui de 

900 000 logements et, selon la Fondation Abbé Pierre, la crise frappe directement 

10 millions de personnes, dont 3,6 millions de mal-logés ou de sans logement. Elle 

est même ressentie par les ménages qui, sans en être directement frappés par la 

crise, sont désormais obligés pour se loger de consacrer plus du 5ème de leur 

budget en moyenne (22% du revenu disponible brut en 2010). En cause, la pénurie 

de l‟offre de logements accumulée au fil des ans.  

Un million d‟habitations inoccupées, logements sociaux attribués à des non 

nécessiteux, familles vivant dans des garages ou entassées dans de petits 

appartements, corruption et passe-droits dans la distribution de logements sociaux, 

envolée des prix des loyers… Plus inquiétant, la majorité des bénéficiaires de 

logements sociaux ne paient pas les loyers. 14 % des logements en Algérie ne sont 

pas occupés, ce qui équivaut à un million d‟unités. L‟absence de statistiques sur la 

demande réelle de logements et  les conditions de vie difficile de nombreuses 

familles  qui vivent dans des quartiers dépourvus de toutes les commodités. Sont 

les principales conclusions  sur la situation critique de logement en Algérie ce qui 

implique d'étudier  la politique de logement. 

Pour résoudre une crise du logement, il faut construire de façon à la fois 

importante et rapide. Les tenants d'une approche institutionnelle soulignent le rôle 

nécessaire de la puissance publique pour y parvenir. À l'inverse, les économistes 

libéraux suggèrent que les acteurs privés sont suffisants pour y parvenir. 
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The impact of the unemployment on the social protection system in 

Algeria within Globalization 
 

  
LAACHEMI Aicha 

Abstract: 

During  the past two decades, social protection policy in Algeria has known 

plenty of  changes in its framework to reduce unemployment phenomenon, despite 

the efforts carried out by  the Algerian states  to offer solutions  and stop this 

phenomena by  providing jobs which are  not controlled till today ,under  

providing new methods  and formulas to encourage the spirit of individual and 

collective initiatives of young Algerians ,here it highlights  the role part  of social 

protection as a system concerned with  members protection  of  the community  

,regardless  of its kind when it provides assistance to get out of the unemployment 

in Algeria  .  

The observer of employment policy in Algeria would regret to youth 

position who are exhausted and overtired from unemployment which rises large 

effects touching the social, political and economic sides that caused poverty and 

illegal immigration of young people, in addition to the surrender of lot of social 

and psychological illnesses access for young people, as a result the asks in return 

for a radical change in all levels. 

This study aimed to shed by light the impact of unemployment on the social 

protection systems, all this happens in light of the so- called economic 

globalization that the big markets and the world trade systems know it. 

We will try to address this issue through exposure to the most influential 

aspects formed by unemployment phenomenon on social protection arriving to 

what extent it did reach, and to deal with the important procedures and 

arrangements that have prevented it. 

Key words: social protection, unemployment, globalization, economic 

sector, Algeria. 
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يددومريفرزرظدديرطدد ورطدد شرو دديحرت دد ي ر وورمهودهددارال اةيددةرلاددو نرةغا دداريتدد يرورالدديتر ريدداحةمر يهددار  رغايددةرال

املةداد ةرالر ديدةرورارمافيدةرلل دةازرار االد  ريد درهغداردو راحلمايددةراتمامافيدةر غهدامريهدامرامايدةرغ د ادرا امد رب دد ر
 رالةطالةرزرار اال .الغه رفلرنوفهرفغعرقياةهرباقعميراملسافعا رللخ وجرةلر

                                                 

 laachemi_aicha@yahoo.fr ،المدية جامعة ب،  صنف مساعدة استاذة  العشمي، عائشة 
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ليأسددعرفلدددورةددارو دددلتر ليددهراحلدددانربال ددةازرالددد  ر دداشر  فدددارةدددلرار االددد ر نراملادداب رلسياسدددةرالا دد ييرزر
الةطالددةروةدداراندد رفغهددارةددلرجلاددا رةسددتراراندداراتقاودداد روراتمامددافيرورالسياسدديرةددلرا ترددا رللرقدد رورا  دد ةرغددنر
رال دد فيةرلل ددةازيفر ددعر  ر لدد راساسدديمرالةجددنريةدد افرامامافيددةرورنرسدديةرو ددوتر  رتغهدديمراملهدداه ا راملطالةددة

ر.م   رفلورمجي راملساويا با ينر
زرهتعفرهعاراملعاعلةرلاسليطرالضوءرغ د رفلدورةدعأرتدأانرالةطالدةرفلدورنهدمراحلمايدةراتمامافيدةر ديرهدعاريدامر

 ةاا طلحرفلورتسمياهربالخوملةراتقاواديةراليترف  اهارايسواشرالة أرورغنهمةرالا ا ةرالخاملية.ررظير
اونرةخارةرهد اراملو دو رةدلرعدينرالاخد فريهدمراروانداراملدتا ةريتدةلاهارورتأسيسارفلورةارتقعمرسوفرحن

اإلمددد اءا روالاددعابنرالددديتر الدددتردونرريهددمرظدداه ةرالةطالدددةرزرحلددانراحلمايدددةراتمامافيددةروا رغيدددلرو ددلتريفوالاخددد ف
ر ل .

احلمايةراتمامافيةيفالةطالةيفالخوملةريفالقطا راتقاواد ريفار اال : كلمات مفتاحية    

Introduction : 

This paper outlines a new approach to the study of unemployment and social 

protection , its aim  to shed the study and  analyses on  unemployment  

phenomenon  issues in Algeria  and its impact on social protection in light of the 

so-called globalization , we have divided this paper after this topic introduction  to 

the four key sections, in the first we define the major concepts, and in the second 

we analyze  the problematic relationship between unemployment and social 

protection, in the third section we studied unemployment phenomenon in Algeria, 

and finally in the fourth paragraph we treated the globalization of the social 

protection system, at the end  a conclusion and some recommendations. 

« No one should live below a certain income level, and everyone should 

have access to essential public services such as water and sanitation, health and 

education »
1
 

Facing the unemployment as a social phenomenon, the conditions of 

Bankimoon will never come true. The problematic of this subject, in particular is 

the following: 

What is meant by unemployment phenomena, social protection and globalization?  

How can unemployment be explained in Algeria? what are the different 

approaches for explaining it, and what are their common features and differences? 
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 What impact does globalization have on the social protection of unemployment? 

Does unemployment make it more difficult to achieve the legitimate and desirable 

aims of economic policy and effect social protection policy in Algeria? 

What are the challenges of globalization in the advanced economics and how can 

they be met in Algeria? And which questions are still open?  

 

The major concepts: 

“Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and 

wellbeing of himself and of his family” (United Nations 2000:4). 

The United Nations defines social protection as “a set of public and private 

policies and programs undertaken by societies in response to various 

contingencies to offset the absence or substantial reduction of income from work; 

to provide assistance to families with children as well as provide people with basic 

health care and housing” 
2
(United Nations 2000:4). It is underpinned by shared 

“fundamental values concerning acceptable levels and security of access to 

income, livelihood, employment, health and education services, nutrition and 

shelter” (United Nations 2000:4). This approach extends the role of social 

protection to securing basic needs especially employment as a precondition for 

human and economic development. 

Social protection is rapidly becoming a key component of development 

policy. This section provides a description and definition of social protection, 

unemployment and the impact of globalization and identifies the key policy drivers 

and describes the scope of each of them as a policy framework. 

 

What is social protection? 

In the work of the International Labor Organization (ILO)
3
, social protection 

is associated with a range of public institutions, norms and programs aimed at 

protecting workers and their households from contingencies threatening basic 
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living standards. Broadly, these can be grouped under three main headings: social 

insurance, social assistance and labor market regulation.  

Social insurance consists of programs providing protection against life-

course contingencies such as maternity and old age, or work-related contingencies 

such as unemployment or sickness. 

 Social assistance provides support for those in poverty. Normally, social 

insurance is financed from contributions by workers and their employers, whereas 

social assistance is tax-financed.  

Social protection can be regarded as a kind of insurance policy against 

poverty and a tool for delivering social justice, as well as a means of promoting 

inclusive development. It is an expression of solidarity and cohesion between the 

haves and have-nots, between governments and citizens, and even between nations. 

Social protection does not always mean “politics against markets.” In this 

paper we argue, as did Polanyi (1944), that social protection rescues the market 

from itself by preventing market failures
4
. 

More specifically, we contend that social protection aids the market by 

helping economic actors overcome market failures in skill formation. We show, in 

this paper, that different types of social protection are complementary to different 

skill equilibrium.
5
 

Social protection can be delivered to those who need it through a variety of 

mechanisms, including unemployment benefits, pensions, child support, housing 

assistance, national health insurance, job-creation schemes, retraining programs, 

agricultural insurance, and more Globalization refers to the growing economic 

interdependence of countries worldwide through the increasing volume and variety 

of cross-border transactions in goods and services and international capital flows, 

and also through the more rapid and widespread diffusion of technology
6
.  

Finally, social protection and employment standards ensure basic standards 

at work, and extend rights to organization and voice. These institutions have been 
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fully established in developed countries, but in developing countries their 

development has been uneven. 

 

What is unemployment? 

The international standard definition of unemployment 
7
 is based on three 

criteria, which have to be met simultaneously. According to this definition, the 

unemployed comprise all persons above the age specified for measuring the 

economically active population who during the reference period were
8
:  

A) "Without work", i.e. were not in paid employment or self-employment as 

defined by the international definition of employment. 

B) "Currently available for work", i.e. were available for paid employment 

or self-employment during the reference period. 

C) "Seeking work", i.e. had taken specific steps in a specified recent period 

to seek paid employment or self-employment. 

According to the priority rules of the labor force framework
9
, unemployment 

takes precedence over economic inactivity. Therefore, students, homemakers, 

pensioners and other persons mainly engaged in non-economic activities during the 

reference period, who satisfy the above mentioned criteria of the definition of 

unemployment, should be regarded as unemployed on the same basis as other 

categories of unemployed persons. They should however be identified separately, 

where possible. On the other hand, employed persons looking for another or 

additional job are excluded from the unemployment. 

 

What is Globalization? 

Globalization generally refers to various dynamic phenomenon that have the 

following elements in common: 
10

they cut across national boundaries and 
11

they 

result in higher integration or interdependence of human societies.  

Globalization can be of an economic, social, political or environmental 

nature, for example. In this paper we shall restrict ourselves to economic 
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globalization that is to impact social protection, and unemployment in Algeria 

between national economies. We shall first consider how economic globalization 

might impact on social protection and unemployment, then review some analytical 

tools that can be used to assess this impact, and finally look at the informational 

situation in the unemployment in Algeria with respect to social protection and 

employment. It should be noted that unemployment may also have an impact on 

globalization (reverse impact). This aspect is, however, beyond the scope of the 

present paper. 

 

Globalization and unemployment are two phenomena which are among the 

most widely discussed subjects in the economic debate today. the tendency of 

unemployment has rise first of all in 1970‟s in the world it become a center of 

political conflict which has had a seriously negative effect on the political 

confidence of the publican and the ability of politicians and their advisors to act as 

crises managers. 

However, a view of the causes was very quickly developed which diverted 

responsibility from politicians and attributed it to an apparently exogenous factor. 

For example, many observers attributed the increase in unemployment above all to 

the worldwide trend towards globalization, i.e.to the increase in the world 

economic interdependence of markets and corporate activities, and the rapid spread 

of technologies, which has happened above all in the last two decades. 

In principal, the correlation between globalization and unemployment has 

still not yet been fully clarified. Clarification of this correlation is not only of 

academic interest, but is also decisive for the drafting of the fight against 

unemployment in terms of economic policy. 

We will provide a brief survey of broad trends in the integration and 

disintegration of the globalization in unemployment. 

Despite increasing pressure from austerity measures and looming challenges 

in the form of an ageing population, social protection is an integral and essential 
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component of the „Algerian social model‟, which is about combining economic 

dynamism with social justice, and is even enshrined in. Over the decades, social 

protection has helped millions of people around the world weather personal and 

collective crises, including the recent recession
12

. 

Naturally, there are probably as many Arabic models of social protection as 

there are Member States. Often conceptualized geographically (Egypt, Lebanon 

,The middle east, , Mediterranean countries, etc.) or politically (social-democratic, 

liberal or religious), this diversity is partly reflected in the resources individual 

countries dedicate to social protection, which range from 12.4% of gross domestic 

product in the middle east to 31.5% in Lebanon
13

. 

Social protection is effective. For example, it reduces the poverty risk in the 

EU by 36% and reduces the actual incidence of poverty by more than 50% in many 

Member States
14

. 

The extension of social protection in developing countries like Algeria will 

require overcoming a number of constraints, which are more acute for low-income 

countries. Among these constraints is finance—a key barrier to the extension of 

social protection. The issue is long-term sustainability, as Algeria is not in a 

position to finance the extension of social protection through payroll taxes that was 

crucial to the emergence of the welfare state in developed 

countries
15

. Alternative forms of resource mobilization will be needed. Capacity 

constraints are a problem in low-income countries that causes unemployment , but 

this is a more tractable issue than finance. 

Social protection systems in Algeria can be broken down as follows
16

:  

Social insurance: primarily includes social pension, health and work 

accident insurance  

Unemployment insurance: primarily covers unemployment benefits, 

unemployment assistance and active labor market policies  
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Universal schemes: family allowance and tax credit for children, childcare 

allowance, long-term care system (and, de facto, the benefits in kind offered by the 

health care system)  

Means-tested benefits (means test on income): primarily include minimum 

income levels under the pension insurance scheme (equalization supplements), 

unemployment assistance under unemployment insurance, the means-tested 

minimum income scheme (social assistance until 2010) and grants to pupils and 

students  

Social protection for civil servants (tenured civil servants subject to special 

pension law)  

Social compensation systems: primarily for victims of war, military service 

and crime  

Protection under labor law: e.g. continued payment of wages in case of 

illness  

Occupational pension schemes. 

Social services. 

Examining the implications of following different social protection 

pathways to reduce unemployment and vulnerability and to establish long-term 

social protection institutions remains an urgent question to be tackled by 

researchers. The likely impact on unemployment  and vulnerability of the 

extension of social protection under way in Algeria is not in doubt. Investment in 

social protection and social assistance can be extremely effective in reducing 

current poverty and vulnerability, as well as poverty persistence across time and 

generations. Countries with stronger social protection and assistance institutions 

show lower rates of unemployment and vulnerability, and are more resilient in the 

face of economic and social transformation
17

. 
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The diagnoses of unemployment in Algeria: 

the employment gain a huge importance to push economic and social 

development in all over the world throughout fighting unemployment and effective 

education for human resource through productive and accumulative channels 

especially in Algeria that owned  youth fortune
18

, however it suffers from 

unemployment increasing that touches all society classes even university youth. 

The causes of unemployment in Algeria: 

 State intervention in the normal progress of market employment, 

especially when it comes to its intervention to guaranty the lowest 

payment, since decreasing payments and taxes are enough to 

encourage investment, so as result it create fortune and offer 

employment. 

 The Algerian economy is entrusted to fuel sector and the weakness of 

other remaining sectors which represent only 2% from the Algerian 

balance of trade. 

 Abstaining of the capitalists from the investment which doesn‟t makes 

enough profit that satisfies their ambitious. 

 Demographic growth. 

 The continuous intensify of machines use and productivity increasing 

which call preserves the work period and free employee. 

 The security crises which destroy the state base foundation and causes 

the fall back of inner or extern investment level which are considered 

one of the most important elements on unemployment. 

The final section summarizes the main points and discusses possible linkages 

to wider coherent models. But the benefits of social protection are not only social 

in nature, they are also economic. Effective social protection instruments are 

thought to lead to long-term inclusive growth by encouraging capital accumulation 

and investment, increasing the labor  force‟s work capacity, helping to manage 
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risk, as well as offering potential advantages to non-beneficiaries (multiplier 

effects). 

“Social protection systems can play a crucial role as automatic stabilizers 

and sustain the productive capacity of the economy,” notes the EU‟s Social 

Protection Committee
19

. This means that, for example, in times of crisis when 

many people lose their jobs, the benefits and transfers they receive help ensure that 

demand does not collapse and the economy continues to function, increasing the 

chances of a rapid recovery. In addition, social protection helps underwrite the 

health and well-being of the population and a healthy population is an active and 

productive one. 

In cases of permanently reduced capacity or total incapacity to work, a 

number of social protection systems provide cash benefits, benefits in kind, or 

assistance to (re-)integration
20

 into the labor market, as well as special protection 

under employment law for specific groups of persons.  

Although social protection in developed countries is so well established that 

it has become almost a fact of life, elsewhere in the world the situation is patchier.  

According to the „World social security report 2010-2011‟21 which is 

produced by the International Labor Organization, only about 20% of the world‟s 

working-age population and their families have effective access to comprehensive 

social protection systems, despite the right to social security being enshrined in the 

1948 Universal Declaration of Human Rights (Article 21)
22

. Although about 17% 

of global GDP is allocated to social security, most of this spending is concentrated 

in higher-income countries, the report finds. 

Special social protection systems 
23

are in place for risk situations for which 

the government takes special responsibility. They provide benefits (primarily 

pension benefits) to victims of war, military service, Fascism, crime or vac-

cinations. These schemes are managed by the Federal Ministry of Labor, Social 

Affairs and Consumer Protection and/or the Federal Social Office (an agency 
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subordinate to the ministry) and its nine Leander offices. Social compensation 

systems are funded exclusively from the federal budget. 

Conclusion: 

Clearly, what we have done in this paper is to outline a broad research 

agenda for the study of unemployment on social protection  in Algeria rather than 

testing a specific set of hypotheses that follows from It within globalization 

atmosphere. Much work needs to be done, for example, in testing whether the fact 

of social protection in Algeria can defeat unemployment phenomenon. 

Finally, the structure of the financing of social protection may have strong 

distributional implications. For instance, consumption taxes tend to weigh more 

heavily on the poorest households, while income taxes tend to compress income 

distribution. Taxes on capital income are also more equitable. Thus, the 

distributional consequences of the various possible tax reshufflings would also 

need to be assessed before drawing strong policy recommendations. 

Clearer policy recommendations cannot be drawn on the basis of these 

findings, however to give more efficiency to the employment policy in light of the 

social protection in Algeria ,to establish special programs and  floors for 

employment policies we should recommend the following points: 

  Built a database bank for all information‟s that contains human and 

technological means that allows to offer instruction and effective 

consultation for small and medium  foundations in order to increase its 

capacities to command and control to execute plans and youth employment 

projects  who search for work. 

 Involving small and medium foundations in entrepreneurship sphere, 

especially for youth people graduated from universities and high tech-

academies and provides connection within huge economic foundations, by 

finding formulas for studies and the financing and the pursuit and dismissing 

the products. 
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 Donate foundations with legal and material opportunities and support them 

to offer permanent job contract as facilitate the achievements advances 

without interests to the benefit of the financial and commercial and 

economic foundations, in order to employ as much as possible recently 

graduated youth from academic universities and job training centers and 

private academies. 

 The expansion of abilities to work in the agricultural field to grant advances 

without or with low interest  , considering that this sector offers permanent 

and independent work posts, in order to eliminate or at least decrease rural 

migration from one side , and to gain the battle  of nourishment /food 

satisfaction from the other side. 

 The activation of state role in the supervision on the equivalent economic 

sector or the informal activity or the so called unstructured economy, since it 

holds very effective position in the market and an important source to offer 

work posts and concerning the unemployed youth …  

 Send back the produced public investment wheel, and the role of the 

economic state, either throughout public benefit projects or with the 

participation of national private sector.  

Finally, much work remains to be done to explore the implications of our 

argument for social protection policy in order to reduce unemployment we have 

indicated the empirical relationship between social protection and unemployment, 

wage globalization systems, and labor market stratification. 

That is not to say that social protection does not exist in poorer countries but 

that the coverage of formal schemes is low, leaving many unprotected or 

dependent on informal social networks, such as their family or wider community, 

as well as through philanthropy and charity, and we should mentioned at the end 

that‟s most of the empirical work is still to be done. 
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 فقيلةرع بايتييفرسياسةرالا  ييرزرار اال ربنيراحلمايةراتمامافيةرورالاضاةلرالوطينيفرحللةرد اسا  .23
 .2010يفرمويليةر16اقاواديةريفرالخعدرر

 ا سر ضييفرحممعرطاليبيفرحممعرسا ييفرغا راتساجما رايمغيبراملةايت رفلورالا  ييرزرار اال يفرامللاقور .24
 ورجلليا رحتسيغهيفر ليةرالخلومراتقاواديةرورفلومرزرار اال الوطينرالجاينر ونرواق رالا  يير

 2002موانرر25/26ماةخةرار اال يفررالاسينيفر
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