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مَم، وامصالة وامسالم ػىل س َد  ن ىذا بؼض ما ػلمخين فيو منم وا  انليم ا 

. اخللق رسول هللا صىل هللا ػلَو و سمل 

واخفض هلٌل جناح اذلل من امرمحة و كل ريب » : كـــال هللا ثؼامــــى

« . ارمحيٌل نٌل ربَاين صغريا

ىل  ىل امللب ادلافق حناان : أ ىدي مثرة معًل وهجدي ا  هور كليب وكرة غَين ا 

ىل من متدين ابملوة و  ىل أ ول لكمة هطق هبا مساين، ا  و امصدر امؼامر أ ماان، ا 

ثبؼر فِا ال مل فأ بدسم و أ ان يف غز امباكء، أ يم امغامَة حفظيا هللا وأ طال 

يف معرىا  

ىل كدويت يف احلَاة اذلي ػلمين مؼىن امصمود . ا 

ىل من جيؼلين أ حب اخلري نلغري ل هون يف مقة اميياء . ا 

ىل اذلي سال غركو طوًال وال ٍزال أ ًضا من اجل ثؼلميي وحربُيت، واكن يل  ا 

ز وامغايل حفظو هللا  امس يد املوي اذلي ارحكز ػلَو واحمتَت بو أ يب امؼٍز

. وأ طال يف معره

ىل خايل وروح خاميت امغامَة . أ ىدهيا ا 

لي اخوين وأ خوايت الك ابمسو  ىل امشموع اميت ثيري طًر  .....أ ىدهيا ا 

ىل لك ال صدكاء حيي غبد انلطَف محمد مبارك هرص ادلٍن حسان غبد : ا 

امرحٌلن  

ىل من شارنخين غياء اجناز ىذه املذهرة  ماكل غبد املادر  ا 

ىل أ ساثذة امكرام حيَاوي غبد املادر ىاليل   ابندي مسؼود أ محدا 

ذهرمه كليب ىل لك من وس هيم كلمي ًو . ا 

 



 

 

 

 

                              

مَو مو ال فضل هللا ػلَيا أ ما بؼد   اذلد هلل اذلي وفلنا ميذا ومل ىكن ميصل ا 

خني امكرميخني يف كوهل ثؼاىل ىل من ىزمت يف حلّيم الًآ     فا 

بسم هللا امرمحن امرحمي 

  ما ًبلغّن غيدك حساان ا  ايه وابموادلٍن ا  اّل ا  وكىض ربم أ اّل ثؼبدوا ا 

امكرب    أ حدىٌل أ و الكىٌل فال ثلل هلٌل أ ِف وال حهنرىٌل وكل هلٌل كوال هرميا  

      واخفض هلٌل جناح اذّلل من امّرمحة وكل رّب ارمحيٌل نٌل ربَاين صغريا

{ 33 – 32اال رساء  }

ىل أ غىل ما منكل يف اموجود اموادلٍن امكرميني        هندي ىذا امؼمل املخواضع ا 

... حفظيٌل هللا ميا 

متام ىذا امؼمل           ... وانّّلان سيرا وثؼبا ػىل ثؼلمييا يف ا 

ىل أ فراد أ رسان ، س يدان يف ادلهَا وال حنيص هلم فضل              ... وا 

" امول محمد"واىل روح  امصدًق وامزمِل امسابق           

ىل اكفة ال صدكاء وال حباب لك ابمسو                ... وا 

ىل أ ساثذثيا امكرام               ... ا 

ويف ال خري ىرجوا من هللا ثؼاىل أ ن جيؼل معليا ىذا هفؼا ٌس خفِد منو ادلَع          

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جناز ىذا امؼمل املخواضع        وهخلدم ،وشكر هللا غز وجل اذلي وفلنا يف ا 

رشاف  ىل ال س خاذ حيَاوي غبد املادر اذلي ثفضل اب  ل امشكر وثلدٍر ا   جبًز

رشاداثو طَةل كِامنا هبذا ةومذابع  ميذه املذهرة واذلي مل ًبخل ػلَيا بيصاحئو وا 

امؼمل، نٌل ال أ وىس أ غضاء انلجية ملبوهلم مناكشة ىذه املذهرة، ودون أ ن أ وىس 

ىل لك أ ساثذيت  ب أ و بؼَد ال جناز ىذا امؼمل وا  نذكل لك من ساػدين من كًر

. امكرام
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 مقدمة عامة

 

 
 

 أ

 : عامةمقدمة

ال يخفى عمى احد الدور االساسي الذي تمعبو البنوك في مساىمتيا في استحداث المشاريع المحمية 
عادة استعماليا في منح ،باعتبارىا مصدرا رئيسا ليذه المشاريع  وتعتمد في تمويميا عمى الودائع بدرجة كبيرة وا 

حيث يمجا بعض المتعاممين االقتصاديين دوريا  لطمب القروض ألغراض مختمفة سواء كانت ، القروض
 وتحظى مشاريع التنمية المحمية بحصة معقولة من ىذه القروض باعتبارىا ،أغرض استغاللية أو استثمارية
االقتصادي وما يترتب عمييا من نيوض بالمجتمعات المحمية ورفع القدرة  المحرك األساسي لعجمة النمو

 وىذا ما يدفع بالسمطات العمومية إلى ترقية وتطوير قطاع ىذه المشاريع من خالل محاولة ،الشرائية لممواطن
توفير مصادر التمويل المختمفة لتسييل نشاط ىذه األخيرة، إذ تعتبر مشكمة التمويل من أبرز المشاكل التي 

 بحيث ،عمى تعبئة األموال الخاصةا تعاني منيا برامج ومشروعات التنمية المحمية وذلك لمحدودية قدراتو
  .تكون دوما في حاجة مستمرة إلى مختمف أشكال التمويل المحمي

 اإلشكالية الرئيسية: 
لدعم تشغيل     كيف تساىم القروض البنكية في تمويل مشاريع التنمية المحمية من خالل الوكالة الوطنية

 ؟الشباب، فرع ادرار
: ويمكن تقسيم اإلشكالية الرئيسية محل البحث إلى جممة من اإلشكاليات الفرعية كما يمي     
  فيما تتمثل السياسة اإلقراضية التي تعتمدىا البنوك التجارية لتمويل مشاريع التنمية المحمية؟ 

  ما ىي أىم مقومات تجسيد التنمية المحمية ؟

  ما ىي مورد التنمية المحمية ؟ وما مدى قدرتيا عمى المساىمة في تمويل الحاجات المتزايدة لمتنمية
 المحمية؟ 

 في دفع عجمة  أدرار لوالية ىل تساىم المشاريع التي تموليا الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
 التنمية المحمية؟

 فرضيات البحث: 

  تتمثل السياسة اإلقراضية التي تعتمد عمييا البنوك التجارية لتمويل مشاريع التنمية المحمية في اإلطار
 .العام المحدد لمقروض الموجية لكل مؤسسة

  تتمثل مقومات التنمية المحمية في اإلدارة المحمية والمشاركة الشعبية والتخطيط المحمي والتمويل
 .المحمي



 مقدمة عامة

 

 
 

 ب

  ألىمية التي تحظى بيا في المجاللتعتبر القروض البنكية من أىم مصادر التنمية المحمية نظرا 
 .االقتصادي

 تساىم بشكل  ،أدرار لوالية نعم إن المشاريع التي تموليا الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب 
 .كبير في دفع عجمة التنمية المحمية

 دوافع اختيار الموضوع: 

 الدور الميم لمقروض في التقميل من نسب البطالة وخمق مناصب الشغل. 

  أىمية البحث في القروض ودورىا في التنمية المحمية من المواضيع الميمة التي يستمزم البحث فييا 
 .والتعرف عمييا ومواصمة البحث فييا

 والتي   يعتبر موضوع التنمية المحمية ذو أىمية بالغة كونو الحجر األساسي لتحقيق تنمية وطنية شاممة
   .تسمح بدورىا بالمحاق بركب الدول المتقدمة

 رغبتنا في معرفة الدور الذي تمعبو القروض البنكية في تنمية وتطوير ىذا النوع من المشاريع . 

 أىمية الموضوع:  

 :يمكن اختصار أىمية البحث من خالل  

  محرك األساسي لعجمة النشاطال يعتبر ىا ألنمشاريع التنمية المحميةأىمية التمويل ودعم. 

 تعد طاقة تي و اليائرزائرية من أجل اإلىتمام بالفئة الغالبة في المجتمع الجز الدولة الجهإبراز ما أولت 
 .وىي فئة الشباب المستقبل

 المحميةية لتطوير المشاريع زائرية من اإلجراءات التحفيز الدولة الجه بتإبرز أىمية ما قام. 

 أىداف الدراسة:  

 التحقق من الفرضيات المطروحة. 

 معرفة مدى مساىمة القروض في تمويل التنمية المحمية.  

 أدرارعمى المستوى لواليةحمية الم الوقوف عمى أىم النتائج التي حققتيا الوكالة في تمويل المشاريع  .



 مقدمة عامة

 

 
 

 ت

 التعرف عمى طرق تمويل مشاريع التنمية المحمية من خالل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب .

 حدود الدراسة : 

 تتمحور الدراسة حول القروض والتنمية المحمية بصفة عامة ثم تخصيص الجزء :الحدود الموضوعية 
األكبر من الدراسة التطبيقية لمحاولة إسقاط دراسة الحالة عمى والية أدرار، ألنيا تمثل صورة مصغرة 

. عن واقع وآفاق التنمية المحمية في الجزائر ككل

 أدرار، من اجل اجرء الدراسة تم اختيار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع :الحدود المكانية 
. الميدانية

 2015الى غاية2011 تناولنا المدة الزمنية التالية من سنة :الحدود الزمنية .

 المنيج المتبع :
 لإلجابة عمى التساؤالت المطروحة واختبار صحة الفرضيات، اخترنا إتباع المنيج الوصفي والمنيج    

 في تحميل الجداول والرسومات البيانية والوصول بيا إلى تنا لبحثنا لممساعدين مناسباناالتحميل الذي يعتبر
. نتائج

 
 صعوبات الدراسة : 

نقص كبير في الكتب حول التنمية المحمية وخاصة التي توضح العالقة بين التنمية المحمية والقروض  -
. البنكية منعدمة تماما

تمقي الصعوبات من بعض الجيات وصية لم تمنحنا إحصائيات التي كانت من الممكن إفادتنا في  -
 .البحث

 أقسام الدراسة  :
من أجل تحقيق أىدف الدراسة والوصول إلى النتائج تم تقسيم البحث إلى ثالثة فصول، فصمين      

. نظريين وفصل تطبيقي
 .مفاىيم حول عامة حول البنوك والقروض: الفصل األول
 االطار المفاىيمي لمبنوك والثاني يوضح االطار حول ثالثة مباحث، االول  استعراض فيو تما
 .  سياسة االقراض ومخاطر القروض البنكيةتضمنقروض البنكية، اما المبحث الثالث للالمفاىيمي 

 .عموميات حول  التنمية المحمية وأشكال تمويميا: الفصل الثاني



 مقدمة عامة

 

 
 

 ث

الثاني   المبحثوتضمن االول يوضج ماىية التنمية المحمية ونظرياتيا،   فيو ثالثة مباحث،نا  تناولثحي      
 . دور التمويل المحمي في التنمية المحمية يبينمصادر تمول مشاريع التنمية المحمية، اما المبحث الثالث

 . ادرارلوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في تمويل مشاريع التنمية المحمية ادور: الفصل الثالث
 تضمنالمبحث الثاني اما   االطار العام لموكالة،يبينثالثة مباحث، االول الى  فيو تطرقناحيث   
  الوطنية لدعم تشغيل الشبابالوكالةدرسنا فيو  وطرق تمويل الوكالة لممشروعات، اما المبحث الثالث ياتال

 . في تمويل مشاريع التنمية المحميةودورىا 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:امفصل ال ول  

مفاىمي ػامة حول 

امبيوك واملروض 

 امبيكِة
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   :  مقدمة الفصل
تعتبر القروض البنكية من أىم أوجو استثمار الموارد المالية لمبنك، فيي تمثل الجانب األكبر من 
األصول، كما يمثل العائد المتولد عنيا الجانب األكبر من اإليرادات، ىذه القروض موجية أساسا لتمويل 
احتياجات قصيرة األجل تسمح بمواجية نفقات االستغالل، وعجز الخزينة، وتوجو أيضا لتمويل المشاريع 

التنمية المحمية التي تسمح بتطوير قدرات المؤسسات، غير أن البنوك تتعرض لمخاطر كثيرة ومتنوعة عند 
مخاطر ولو ضئيمة، مما يوجب عمى البنوك  منحيا لمقروض، إذ ال يمكن إيجاد قرض دون احتمال وجود
وعميو ارتأينا تقسيم ىذا الفصل إلى ثالث  .وضع سياسة إقراضية عمى درجة عالية من الدراسة والمرونة

 :مباحث عمى التوالي

 ماىية البنوك:  المبحث األول. 

 ماىية القروض البنكية:  المبحث الثاني. 

 سياسة اإلقراض ومخاطر القروض البنكية:  المبحث الثالث .
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .البنوكعموميات حول  :المبحث األول
 إن الجياز المصرفي يتكون من جممة من البنوك تختمف حسب الدور الذي تؤديو، والذي ألجمو أنشأت    

 و يرجع ىذا التعدد لمتخصص الدقيق والرغبة في إيجاد ىياكل تمويمية تمتاز بالقانونية والثقة، وتختمف البنوك
 .من دولة ألخرى تبعا لنظاميا السياسي واالقتصادي ومدى تّطور التعامالت واألنشطة فيو

 .تعريف البنوك: المطمب األول
 ىو منشأة مالية تنصب عممياتيا الرئيسية عمى تجميع النقود الفائضة عمى حاجة الجميور أو البنك   

 (أسيم وسندات)منشآت األعمال لغرض إقراضيا اآلخرين وفق أسس معينة أو استثمارىا في أوراق مالية 
  . 1محددة

 مجموعة من الوسطاء الماليين الدين يقومون بقبول ودائع تدفع عند الطمب أو آلجال محددة "ىو:  البنك 
وتزاول عممياتيا التمويل الداخمي والخارجي وخدمتو بما يحقق أىداف خطة التنمية وسياسة الدولة ودعم 

االقتصاد القومي وتباشر عمميات االدخار واالستثمار المالي في الداخل والخارج بما في دلك المساىمة في 
 وتجارية ومالية وفقا لألوضاع التي يقررىا البنك ةإنشاء المشرعات وما يتطمب من عمميات مصرفي

 .2"المركزي
 ىو منشأة مالية تتاجر بالنقود وليا غرض رئيسي ىو العمل كوسيط بين رؤوس األموال التي تسعى البنك   

  .3لمبحث عن مجاالت االستثمار وبين مجاالت االستثمار التي تسعى لمبحث عن روس األموال
 ىو وسيط مالي يمارس نشاطو من خالل النشاط البنكي الذي يفترض وجود طرفين، واليدف إذن فالبنك    

  .ىو تقديم خدمة ليما، والمقابل ىو تحقيق أرباح مقابل ىذه الوساطة أو الخدمة
. أنواع البنوك : المطمب الثاني

   يتكون الجياز البنكي في أي مجمع من عدد من البنوك تختمف وفقا لتخصصيا والدور الذي تؤديو في 
الدقيق، والرغبة في خمق ىياكل  المجتمع، ويعتبر تعدد أشكال البنوك من األمور الناتجة عن التخصص

تمويمية مستقمة تتالءم مع الحاجات العمالء والمجتمع ويتصدر الجياز البنكي في الدولة البنوك المركزي 
. وتتعامل في السوق البنكية أنوع من البنوك أىميا البنوك التجارية والبنوك المتخصصة

                                                           
  .13ص ،2000 ، دار وائل لمنشر عمان، إدارة البنوكفالح حسن الحسيني ، مؤيد عبد الرحمان الدوري، -  1
. 8ص ،2007 الطبعة األولى ، اإلسكندرية، ، دار الوفاء لدينا الطباعة والنشرأدارة المصارف محمد الصيرفي، - 2
 .44، ص2010، دار الفكر ناشرون وموزعون، عمان، الطبعة األولى اقتصاديات البنوك التجاريةمتولي عبد القادر، -  3
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التمويمية اليامة لمحكومة ومن خالل ادارتة  لنقدية اتتولى العمميات ىو مؤسسة حكومية :البنك المركزي :اوال
ليذه العمميات وبوسائل مختمفة ومتعددة يؤثر البنك المركزي في المؤسسات النقدية وذالك بيدف مساندة 

. 1السياسة االقتصادية لمحكومة، والبنك المركزي في أية دولة يقوم بإدارة الجياز النقدي لمدولة
البنوك التي تقوم بقبول ودائع تدفع عند الطمب أو ألجال محددة، وتزاول عمميات ىي  :البنوك التجارية: ثانيا

التمويل الداخمي والخارجي وخدمتو بما يحقق أىداف خطة التنمية، ودعم االقتصاد القومي، وتباشر عمميات 
تنمية االدخار واالستثمار المالي في الداخل والخارج بما في ذلك المساىمة في إنشاء المشروعات، وما 

. 2ستمزمو من عمميات مصرفية وتجارية ومالية، وفقا لألوضاع التي يقررىا البنك المركزي
:  3     وتأخذ البنوك التجارية في العادة شكمين أساسين ىما

 مدينة أو أكثر) من خالل فروع في مكان واحدالبنكيةحيث تتم العمميات  :البنوك التجارية ذات الفروع .1
تم الرقابة عمى ىذه الفروع من خالل المركز الرئيسي وقد يحدث ت، وبذالك (من مكان، أكثر من مدينة 

اختالف في الخدمات المصرفية المقدمة من الفروع، وقد تسمى بالبنوك التجارية العامة حيث تقوم بكافة 
في مجاالت الصرف   تتعاملار ومتوسط األجل كمياألعمال التقميدية لمبنوك التجارية وتقديم االئتمان قص

  .األجنبي
حيت تتم الخدمات من خالل بنك موجود في : (البنوك المحمية)البنوك التجارية ذات الوحدة الواحدة  .2

ويعتبر ىذا النوع شائع في الواليات المتحدة األمريكية بسبب العرف والقانون والقدرة عمى . مكان واحد
. مقابمة حاجات العمالء بينما النوع األول شائع في مصر

ىي البنوك المخصصة في منح االئتمان لنوع محدد من النشاط بحيث يقتصر : ةالبنوك المتخصص: ثالثا
ويمكن تقسيم البنوك المتخصصة من حيت عمميات التمويل التي تقوم . 4عمميا عمى ىذا النشاط دون غيره

 :5بيا إلى األنواع التالية
I.  تختص في تقديم السمف والضمانات العقارية، باإلضافة إال تقديم القروض إلى : العقاريةالبنوك

 .الجمعيات ومنظمات اإلسكان، وتكون معظم القروض التي تمنحيا ىذه البنوك طويمة األجل
II. تختص في تمويل النشاط الزراعي بغية تحقيق التوسع األفقي في الفعة الزراعية  :البنوك الزراعية

. بالدولة
III.  تختص في إقراض المنظمات الصناعية مقابل ضمانات تختمف في جوىرىا وطبيعتيا : الصناعيةبنوك

 .باختالف سياسة البنك وذلك بغية تمويل رأس المال الثابت ألجل طويل نسبيا
                                                           

. 26، مرجع سابق، صإدارة البنوكفالح حسن الحسيني، مؤيد عبد الرحمان الدوري،  - 1
. 58، ص 2002، دار الجامعة الجديدة لنشر، اإلسكندرية، إدارة المصارف عبد الغفار حنفي،2
. 54، ص2013، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، الطبعة األولى ، إدارة  البنوك التجاريةمصطفى  السنيوري - 3
. 108، ص2010، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الطبعة االولىالنقود والمصارفحسين محمد سمحان، سييل احمد سمحان،  - 4
 .20، ص 2007، المكتبة العصرية لمنشر والتوزيع، مصر، الطبعة األولى إدارة البنوك تقميدية الماضي والكترونية المستقبلاحمد محمد عنيم،  - 5
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ىي البنوك التي تقوم بعمميات تتصل بتجميع وتنمية المدخرات لخدمة  :بنوك االستثمار واألعمال: ربعا
ىذا في  تنشئ أناالستثمار وفقا لخطط التنمية االقتصادية وسياسية دعم االقتصاد القومي، ويجوز ليا 

 .1المجال شركات أخرى تزاول أوجو النشاط االقتصادي المختمفة
 
 
 

عرفتيا لجنة خبراء التنظيم في المصارف اإلسالمية ىي مؤسسة مصرفية لتجميع : البنوك اإلسالمية: خامسا
، وتحقيق عدالة ياألموال وتوظيفيا في نطاق الشريعة اإلسالمية بما يخدم بناء مجتمع التكامل اإلسالم

 .2التوزيع، ووضع المال في المسار اإلسالمي
. وظائف البنوك وأىميتيا: المطمب الثالث

 :  تتمثل في
 .وظائف البنوك: الفرع األول

 :  تختمف وظائف البنوك المركزية عن البنوك التجارية
 :تقوم بالوظائف التالية: وظائف البنوك المركزية: أوال
حيث يتولى إصدار النقود ومتابعة مدى استقرارىا، وفي ذلك يتبع البنك : البنك المركزي بنك اإلصدار .1

المركزي سياسة اإلصدار الحر أو المقيد بقصد تزويد النشاط القتصادي باحتياجاتو من السيولة ووسائل 
 .الدفع وضمان استقرارىا واستقرار النظام النقدي واالقتصادي بشكل عام

حيث يحكم سيطرتو عمى البنوك التجارية بقصد ضبط قدرتيا عمى منح : البنك المركزي بنك البنوك .2
القروض ومشاركتيا في خمق أو توليد الودائع، وكذلك يتولى الثبات بميمة الممجئ األخير لمبنوك 

التجارية وذلك حرصا منو عمى انقاد وحماية الجياز والنظام المصرفي من التيديدات التي قد تحدق بو 
 .في حالة انتشار الذعر المالي، كما يعمل عمى ضمان وحماية أموال المودعين

حيث تحتفظ مؤسسة الدولة بحساباتيا لدى البنك المركزي وىو بدوره يتولى : البنك المركزي بنك الدولة .3
دارتيا وكذالك إدارة االحتياطات من العموالت الصعبة المتاحة لمبنك الممموكة لمدولة  اإلشراف عمييا وا 

شراف عمى تصميم وصياغة السياسة االقتصادية والنقدية المتاحة بشان إدارة  باإلضافة إلى قيامو بإدارة وا 
 . 3وتدبير وسائل الدفع وضمان استقرارىا

                                                           
. 64ص ، مرجع،إدارة المصارفعبد الغفار حنفي،  -1
، 2011 ، عماناليازورية العممية لمنشر والتوزيع،، دار  االسس النظرية واشكاليات التطبيقاإلسالمية المصرفية ا، نوري عبد الرسول الخاقاني - 2

. 173ص
، ع، مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيودوره في ترشيد عمميات اإلقراض والتوسع النقدي في البنوك"التحميل االئتماني حسن سمير عشيش، -  3

 .222-221، ص2010عمان، الطبعة األولى 
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 .وظائف البنوك التجارية: ثانيا
قبول الودائع والمدخرات من اإلفراد والمؤسسات في شكل حسابات جارية، أو ودائع ألجل، ثم إقراض جزء ـــ 

منيا لممشروعات واإلفراد بقروض قصيرة األجل وبضمانات معينة، لمحصول عمى عائد مناسب من ىذه 
 .العممية

صدار خطابات الضمان لمعمالء، وكذلك  ـــ شراء وبيع األوراق المالية وتحصيل كوبوناتيا لحساب العمالء، وا 
 .فتح االعتماد المستندية، لتسييل عممية االستيراد والتصدير

ـــ تحصيل األوراق التجارية نيابة عن العمالء والمسحوبة عمى عمالء داخل البنك أو خارجو أو عمى بنوك 
 محمية أو خارجية وكذلك خصم األوراق التجارية المقدمة من العمالء، الذين يتمتعون بمقدرة ائتمانية جيدة
ـــ المساىمة في إنشاء المشاريع االقتصادية، أو دعميا ماليًا، كذلك تنمية المدخرات واالستثمارات المالية 

 .لخدمة االقتصاد الوطني
ــــ خمق واستخدام وسيمة أو وسائل حديثة تحل محل التعامل بالنقود الفعمي، ممثمة في الشيكات المصرفية 

 .وبوالص التحميل وغيرىا من وسائل التعامل النقدي الحديث
ــــ تسييل المعامالت المالية لمعمالء، الخاصة بقديم الخدمات المصرفية ليم واالحتفاظ بسجالت صحيحة عن 

 .1تمك الخدمات
  .أىمية البنوك :الفرع الثاني

تظير أىمية البنوك في العصر الحديث بأدائيا أرصدة ضخمة من الودائع الصغيرة عمى مستوى الوفرات   
 :2المحققة من الحجم الكبير وذلك لما يمي

 تعيين عمى صاحب المال أن يجد المستثمر المطموب والعكس بالشروط والمدة يبدون ىذه الوساطة  - 
  .المالئمة لالثنين

  .بدون البنوك تكون المخاطر أكبر القتصار المشاركة عمى مشروع واحد - 
 ا توزع المخاطر مما يجعل في اإلمكان الدخول في مشاريع ذات هنظرا لتنوع استثمارات البنوك فإن - 

 .عاليةمخاطرة 
   .يمكن لمبنوك نظرا لكبر حجم األرصدة أن تدخل في مشاريع طويمة األجل - 
 أن وساطة البنوك تزيد سيولة االقتصاد بتقديم أصول قريبة من النقود تدر عائدا مما يقمل الطمب عمى  - 

 .النقود
 بتقديم أصول مالية متنوعة المخاطر مختمفة وعائد مختمف وشروط مختمفة لممستثمرين فإنيا تستوعب  - 

                                                           
 .19-18، ص2012، دار البداية ناشرون وموزعون، عمان، الطبعة األولى محاسبة البنوكزىير الحدرب، لؤى وديان، - 1

. 14-13ص   مرجع سابق،، ادارة البنوك، محمد الصيرفي- 2
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  . جميع الرغبات وتستجيب ليا
 .تشجيع األسواق األولية التي تستثمر وتصدر األصول المالية التي يحجم عنيا األفراد خوفا من المخاطر - 

 
 
 
 
 
 
 
 

   . البنكية القروض  ماىية:المبحث الثاني
نما تبحث عنيا وتجمعيا من أجل     إن   البنوك ال تحصل عمى النقود من أجل تخزينيا أو تجميدىا، وا 

 استعماليا في سدا الحاجات التمويمية لمزبائن المحتممين، ولذلك يمكن أّن أىم أوجو استعماالت النقود من
 حيث تعتبر القروض عممية تحويل مؤقتة ،طرف البنوك يتمثل في منح القروض لمذين يحتاجون إلييا

 أو إنتاجي شرط تسديد المبمغ استيالكي، وذلك قصد استغاللو في نشاط رزبون اقتصادي آلخ لرأسمال من
 .الفائدة مضافا إليو قيمة

 : وأىميتيامفيوم القروض: المطمب األول
 :تعريف القروض البنكية: الفرع األول

أخرى ىو التزام جية لجية  :  واصطالحاً . ىو القدرة عمى اإلقراض أصل معنى االئتمان في االقتصاد  إن
أن يقوم الدائن بمنح المدين ميمة من الوقت يمتزم : القتصاد الحديثالمداينة، ويراد بو في ا أو باإلقراض

 .بدفع قيمة الدين، فيو صيغة تمويمية استثمارية تعتمدىا المصارف بأنواعيا المدين عند انتيائيا 
الثقة التي بوليدىا المصرف لشخص ما سوا كان طبيعيا أو معنويا، بان يمنحو مبمغ " بأنو :يعرف االئتمان  

من المال الستخدامو في غرض محدد، خالل فترة زمنية متفق عمييا وبشروط معينة لقاء عائد مادي متفق 
 .1عميو وبضمانات تمكن المصرف من استرداد قرضو في حالة توقف العميل عمى السداد

 قيام البنك بتزويد األفراد والمؤسسات والحكومات باألموال الالزمة عمى أن يتعيد المدين بسداد يه :القروض
 القروض وفوائدىا والعمالت والمصاريف عمييا دفعة واحدة وعمى أقساط في تاريخ محدد مقابل تقديم تمك

 .1الضمانات التي تساعد البنك عمى استرجاع القرض
                                                           

 .59-58 مرجع سابق، صودوره في ترشيد عمميات اإلقراض والتوسع النقدي في البنوك،"التحميل االئتماني حسن سمير عشيش، - 1
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عبارة عن تسييالت ائتمانية مباشرة تمنح إلى العمالء البنك وذلك بموجب اتفاق بين البنك   ىي:القروض
والمقترض والذي يتم بموجبو قيام البنك بإقراض العميل مبمغا معينا من المال ولمدة معينة لغرض تمويل 
احتياجاتيم  في المدى القصير والمتوسط والبعيد، ويتم االتفاق مع العميل عمى طريقة سداد مبمغ القرض 

باإلضافة إلى الفوائد  والعمالت وعادة ما يتم سداد القرض وفوائده إما عمى أقساط سنوية، أو ربح سنوي آو 
  .2نصف سنوي، آو سنوي، وقد يتم تسديد كامل قيمة القرض دفعة واحدة وذالك في تاريخ االستحقاق

:  يجب أن يتوفر فييا عنصرين عمى األقلتتحققونستنتج أن كل عممية قرض، حتى    
ويتمثل في عنصر الثقة فالدائن لو ثقة في أن المدين سوف يقوم بالتسديد في الموعد المحدد، وبصفة : ألولا

 .عامة فيو قادر عمى الوفاء بكل االلتزامات التي تعيد بيا
 ويتمثل في ضرورة وجود فجوة زمنية ما بين منح األموال وما بين استرجاعيا وليس قرضا إن لم تكن :الثاني

. ىذه الفجوة الموجودة
 :أىمية القروض البنكية: الفرع الثاني

    تعتبر القروض البنكية المورد األساسي الذي يعتمد عميو البنك من الحصول عمى إيراداتو، إذ تمثل 
الجانب األكبر من استخداماتو، ولذلك تولى البنك التجاري القروض البنكية عناية خاصة لما تمثمو من نسبة 

 .كبيرة من أمواليا العاممة
وتعد القروض من العوامل اليامة لعممية خمق النقود والتي تنشأ عنيا زيادة الودائع والنقد المتداول، 

فاألموال المقرضة تمكن . وتمعب القروض دورا  ىاما في تمويل حاجة الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات
 .المنتج من شراء المواد األولية، ودفع أجور العمال الالزمين لعممية اإلنتاج وتمويل المبيعات اآلجمة 

في الحصول عمى السمع وتخزينيا ثم بيعيا إما بالنقد  (تجار الجممة والتجزئة )  كما تساعد القروض الوسطاء
 .3أو باألجل، وباختصار تستخدم القروض في عمميات اإلنتاج والتوزيع واالستيالك

 .مصادر القروض وخصائصو: الثاني المطمب
  .مصادر القروض البنكية : الفرع األول

يعتبر البنك وسيط بين ذوي العجز المالي وىو مكان التقاء العرض والطمب عمى األموال حيث يقبل      
  :الودائع ويمنح القروض ولكي يتمكن البنك من تقديم القروض يجب أن تتوفر لديو مصادر أموال أىميا

                                                                                                                                                                                           
 .118، ص2009، دار وائل لمنشر والتوزيع، عمان، االطبعة االولىالنقود والمصارفىيل عجمي جميل الجنابي، رمز ياسين يسع ارسالن، -  1

 .186، دار وائل لمنشر والتوزيع، عمان، ص"المحمية والدولية"إدارة العمميات لمصرفية خالد آمين عبد اهلل، إسماعيل إبراىيم الطرد، -  2
 .44، ص2010، دار الراية لمنشر والتوزيع، عمان، الطبعة االولىإدارة مخاطر المحافظ االئتمانيةميند حنا قوال عيسى، -  3
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 تعتبر من أىم موارد البنك التجاري، وىي عبارة عن مبالغ نقدية يتم إيداعيا في البنك، وبذلك :الودائع: أوال
 .1فيي تعتبر التزاما عمى البنك تمثل دينا عميو من قبل المودعين

 التي ساىم المساىمين إلنشاء البنك سواء كانوا أفراد أو بنوك االسميةىو عبارة عن القيمة : رأس المال: ثانيا
 .دولة، فقد تقوم الدولة بتأسيس بنك وتمويل رأسمالو أخرى أو

تمك االحتياطات التي قام البنك بتوفيرىا أو تحصيميا من  ىي : واألرباح غير الموزعةاالحتياطات: ثالثا
 .أرباحو خالل الفترات السابقة والتي تراكمت لديو في شكل احتياطات ولم يقم البنك بتوزيعيا عمى المساىمين

تيدف ىذه األسواق إلى إجراء تفاوضات حول القروض، تتم ىذه المفاوضات  :السوق النقدية والمالية :ربعا
قبول   بتقديم الزبون طمب يحدد فيو مقدار القرض الذي يريده، وبعد مدة يمتقي ىذا األخير إشعارا بقبول أو عد

تتفاوض فقط حول القروض طويمة األجل وىذه األخيرة مفروضة بشروط والتي يتم  طمبو، والسوق النقدية
 .2سنواتتسديدىا عمى األقل خمس 

 . خصائص القروض:الفرع الثاني
 دة سنوات وتنجم عنيا عدة أخطار،عتتضمن عممية منح القروض بعض االلتزامات من طرف البنك ل   

 :وليذا تعتمد عمى مجموعة من الشروط
 .يمثل قيمة القرض أو األموال التي تمنح أو يتضمنيا القرض :المبمغ .1
القرض ممزما  ىا المستفيد مندىي الفترة التي يضع فييا البنك المال تحت حوزة عامميو، ويكون بع :مدةال .2

 :بالتسديد وىي تصنف إلى ثالثة أقسام
 .تتراوح ثمانية عشر شيرا وسنتين حسب القانون الجزائري :المدة القصيرة. أ

 . تتراوح بين ثمانية عشر شيرا وسبع سنوات:المدة المتوسطة.ب
 . تتراوح بين سبع سنوات عمى األقل و عشرين سنة عمى األكثر:المدة الطويمة. ج

في  يختمف باختالف نوع القرض وكذلك الجية التي تمنحو ومن العوامل التي تتدخل :معدل الفائدة .3
تكاليف   درجة المخاطر، ،المنافسة ،مرونة الطمبض، مدة القر ،قيمة القرض:  المعدل نجدتحديد ىذا

  . تدخل البنك المركزي بتحديد الحد األعمى واألدنى لقيمة القرض .القرض
  .3وتكون إما عينية أو شخصية :الضمانات .4
 : ىناك عدة برامج لعممية سداد القرض أىميا:طريقة السداد .5

                                                           
 .61، مرجع سابق، ص اقتصاديات البنوك التجاريةمتولي عبد القادر،-  1
، مذكرة ماستر في العموم االقتصادية، تخصص دور القروض المصرفية في تمويل المشاريع في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةبن بخمة إدريس،  - 2

 .12-11، ص2015/2016ورقمة، - مالية وبنوك، جامعة قاصدي مرباح
، 2013/2014، تممسان- مذكرة لميسانس، تخصص مالية جامعة أبيبكر بمقايد ، دور القروض في تفعيل االستثمارات، دحاوي عربية سعاد-  3

. 11-10ص
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 يقوم المقترض بتسديد مبمغ الفائدة و أقساط القرض بمبمغ ثابت طيمة فترة االستحقاق. 
 أسعار فائدة متغيرة طيمة فترة االستحقاق. 
  إما بتسديد جزء ىام دفعة بسعر فائدة ثابت وجزء آخر بسعر فائدة متغير. 

 فييا ىل سيتم دفع القرض دفعة واحدة أو عمى دفعات وكيف دويحد: واستيالكوطريقة صرف القرض  .6
  .تتم حساب الفائدة المستحقة، ىل عمى المبمغ كمو أم عمى المبمغ المسحوب فقط

 ينبغي تحديد اليدف من القرض، ىل ىو لتمويل مشروع استثماري أم نشاط: اليدف من القرض .7
 .الخ.... أو زراعي استغاللي

 .1تتمثل في الفترة التي يسمح فييا لمعميل بعدم تسديد أقساط الدين :فترة السماح  .8
 

 .أنواع القروض البنكية: المطمب الثالث
 تنقسم القروض التي تمنحيا البنوك بصفة عامة وفقا لممدة والغرض والضمان وفيما يمي نتناول    

 :ير المستخدمة في تصنيفياأنواع القروض وفقا ليذه المعاي
 :2يمكن تقسيميا إلى: تقسيم القروض وفقا لمدتيا: أوال

 وىي التي تكون مدتيا عادة اقل من سنة والتي تستخدم أساسا في تمويل :قروض قصيرة األجل .1
 .الخ...النشاط الجاري لممنشات مثل شراء الموارد الخاصة وسداد النفقات المختمفة مثل األجر

وىي التي يمتد اجميا إلى خمسة سنوات بفرض التمويل بعض العمميات : القروض المتوسطة األجل .2
الرأسمالية التي تقوم بيا المشروعات مثل استكمال اآلالت المصنع بوحدات جديدة أو إجراء تعديالت 

 .جوىرية تؤدىا إلى تطوير اإلنتاج كما تمنح أيضا ألغرض التوسيع
 وىي التي تزيد مدتيا عن خمسة سنوات والتي تمنح بغرض التمويل :القرض الطويمة األجل .3

وعادة . مشروعات اإلسكان والمشروعات العقارية واستصالح األراضي، وبناء مصانع وشراء آالت
 . تتخصص في منح ىذا النوع من القروض البنك المتخصصة

 :وتنقسم طبقا لهذا المعٌار إلى:  تقسيم القرض حسب الغرض:ثانيا
وىي قروض تمنح لتمويل شراء األصول الثابتة وقروض لتدعيم الطاقة اإلنتاجية : قروض إنتاجية .1

 .كشراء المعدات والمواد الخام الالزمة لإلنتاج
وىي قروض تمنح لتمويل النشاط التجاري استيرادا وتصديرا باإلضافة إلى القروض : قروض تجارية .2

الممنوحة لتمويل المحاصيل الزراعية، وىي قروض توصف بأنيا قصيرة وذاتية التوليد، أي انيا تمول 
                                                           

، مذكرة ليسانس في العموم االقتصادية، تخصص مالية وبنوك، جامعة التقنيات البنكية في منح القروض البنكيةجعدي أمال، وأعراب ثانينة،  -  1
. 30، ص2010/2011البويـرة،  -العقيد أكمي محند اولحاج

 .406ص ،2008اإلسكندرية،  ، دار الجامعة الجديدة،إدارة البنوكمحمد سعيد أنور سمطان،  - 2
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نفسيا بنفسيا، فقد يحتاج المصدر إلى قروض تجارية لغرض تييئة وتغمف البضاعة ونقميا ولكن 
حين بيع الصادرات وتحصيل اإليرادات يتم تسدد القرض وىي قصيرة تنحصر بين تييئة وبيع 

 .الصادرات وبين استالم اإليرادات فييا

عادة : قروض استيالكية .3 تمنح لفئات الموظفين بيدف تمويل شراء سمع استيالك دائم، كالسيارات وا 
تحسين المباني، وتزداد ىذه القروض في فترة الركود االقتصادي بيدف تحفيز الطمب عمى  ىذه 

 .1السمع دون أن يحدث ذلك ارتفاع في مستوى العام لألسعار

تمك القروض التي تقدم لممزارعين لشراء بذور وأسمدة وآالت ومعدات زراعية وما  ىي :قروض زراعية .4
 وعادة ما تكون ىذه القروض من النوع الذي يستحق خالل عام، لذا فيي جذابة لمبنوك شبو بذلك
 .الصغيرة

 في تمويل شراء مباني قائمة بالفعل أو في إنشاء مباني جديدة، و قد يمتد تستخدم :قروض عقارية .5
إلى ثالثين سنة يسدد خالليا القرض عمى أقساط أو دفعة واحدة عندما يحل أجمو  تاريخ استحقاقيا 

أو إقامتو ونظرا لضخامة حجم ىذه ئو وعادة ما تكون ىذه القروض مضمونة بالعقار الذي تم شرا
القروض من نصيب  ا عادة ما تكون ىذه نوالقروض وطول الفترة التي يستحق بعدىا القرض فإ

 .2البنوك الكبيرة
 : 3تنقسم إلى: تقسيم القروض وفقا لمضمانات: ثالثا

 ىي قروض ذات تصفية ذاتية، بمعني إن الموجودات المشتراة  بموجب ىذه :قروض دون ضمانات (1
القروض واألرباح المتحققة عنيا ستولد نقدية كافية لتسديد القرض وفائدتو خالل مدة اقل من سنة، 

وعند لجوء البنوك التجارية إلى اعتماد ىذا النوع من القروض فإنيا تضع عند التعامل الشرطين التاليين 
 :ىما

 ىو ما يعرف بالرصيد المعوض، وبمقتضاه يجب عمى العميل أن يترك في حسابو :الشرط األول 
الجاري لدى البنك التجاري نسبة معينة من قيمة االعتماد أو عمى األقل من قيمة القرض الممنوح 

 .بالفعل

 ىو وجوب قيام العميل بسداد قروضو مرة واحدة عمى األقل كل سنة:الشرط الثاني . 

                                                           
 .133-132 مرجع سابق، صالنقود والمصارف،ىيل عجمي جميل الجنابي، رمز ياسين يسع أرسالن، -  1
- الواقع و التحديات-  ممتقى المنظومة المصرفية الجزائرية والتحوالت االقتصادية، دور البنوك في تمويل االستثمارات،دراوسي مسعود، عزازي عمر-  2

 . 360جامعة البميدة، ص
 .954-592، ص2002، مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيع، عمان،اإلدارة المالية المتقدمةحمزة محمود الز بيدي ، -  3
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 ىي مجموعة القروض التي تقدميا البنوك التجارية بشرط أن تقدم الشركات :قروض بضمانات (2
 :المستفيدة ضمانا معينا قبل حصول عمى االئتمان ويمكن تقسيميا إلى قسمين ىما

 قروض مكفولة بضمان شخص آخر. 

  قروض مكفولة بضمان موجود معين كالحسابات المدينة أو أوراق القبض أو بضائع وغيرىا من
 .الموجودات

 :1 تنقسم القروض من حيث عدد المقرضين إلى نوعين ىما:القروض من حيت عدد المقرضين: الفرع الرابع
إن األصل في القروض أن يقدمو بنك واحد، فيفضل البنك أن يقوم وحده : قروض يقدميا بنك واحد .1

بمنح القرض، وذلك بيدف االستفادة الكاممة من الفوائد المتفق عمييا، وتقوم إدارة البنك ببذل أقصى 
جيدىا دائما لموصول إلى أعمى مستوى لإلقراض، فالبنك الذي يكون مستوى اإلقراض عنده أقل من 

الالزم ال بد أن يتكبد خسائر، إما البنك الذي يرفع مستوى اإلقراض عنده إلى مستوى جيد، فإنو 
. إجماال يحقق أرباحيا، إال إذا كانت مصاريفو أكثر من إيراداتو

 تشير القروض المجمعة إلى اشتراك أكثر من بنك واحد بتقديم قرض معين، الذي :القروض المجمعة .2
غالبا ما يكون كبيرا نسبيا، بحيث ال يستطيع البنك بمفرده تقديمو، ويتم تامين مثل ىذا القرض بالنيابة 

 .عن المقترضين وذلك عن طريق مجموعة من المصارف المقرضة
 . ومخاطر القروض البنكيةسياسة اإلقراض: المبحث الثالث

البد لكل بنك عند تعاممو مع القرض أن يكون لديو سياسة لإلقراض يبين فييا اتجاىات وكيفية    
استخدام األموال، وىذه السياسة تعتبر بمثابة مرشد يعتمد عميو في إدارة وظيفة اإلقراض في البنك ولذلك يتم 

  .تناول سياسات اإلقراض بأبعادىا المختمفة في البنوك
 : ومكوناتياتعريف سياسة اإلقراض: المطمب األول

 : سياسة اإلقراض: الفرع االول
 ىي مجموعة المبادئ واألسس التي تنظم أسموب دراسة ومنح التسييالت االئتمانية، :السياسة االقراضية 

وأنواع األنشطة االقتصادية التي يمكن تمويميا، وكيفية تقدير مبالغ التسييالت المطموبة منحيا، وأنواعيا، 
 .2وأجاليا الزمنية وشروطيا

                                                           
-218، ص 2002عمان، الطبعة االولى ، دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع،إدارة المصارف مدخل تحميمي كمي معاصرةرضا صحاب أبو حمد، - 1

219. 
. 20، ص2004األولى القاىرة، الطبعة  ، دار الفكر العربي،قضايا مصرفية معاصرةصالح الدين حسن السيسى، -  2
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( المتمثمة في مجمس إدارة المصرف)وىي تمك السياسة التي ترسميا اإلدارة العميا : السياسة االقرضية 
السياسة ىو ىذه إن الغرض من و. والتي يتقرر فييا مجاالت استخدام األموال واىم قواعد منح االئتمان

: التأكد من
 سالمة القروض التي يمنحيا المصرف. 
  وتنمية أنشطة المصرفمرضيةتحقيق عوائد . 
 توفير الرقابة المستمرة عمى عممية اإلقراض في مراحميا المختمفة. 
 تعتبر من الميام األساسية لإلدارة العميا حيت يتمثل البنكإن إعداد سياسة ائتمانية واضحة لدى     

اليدف الرئيسي في إيجاد إطار عام ومعايير محددة يسترشد بيا متخذو القرارات الخاصة بمنح التسييالت 
. االئتمانية أو عدم منحيا، وتكوين أداة تساعد اإلدارة في تحديد وتخطيط أىدافيا بدقة وفي الرقابة عمييا

إن رسم السياسة االئتمانية لممصرف ىي انعكاس أو محصمة لمتغيرات وعوامل متعددة تتفاعل معا      
حجم المصرف، تركيبة مجوداتو ومطموبا تو، : لتكوين معالم سياسة اإلقراض بالمصرف ومن أىم العوامل

. 1حجم رأس المال واالحتياطات، خبرة مسئولي المصرف عمى اإلقراض
                                                                                      .اإلقراض سياسة مكونات: الثاني الفرع
ال توجد سياسة نمطية تطبق بالبنوك التجارية، ولكن تختمف سياسة اإلقراض من بنك آلخر وفقا      

ألىدافو، ومجال تخصصو وىيكمة التنظيمي وحجم رأس مالو، وبصفة عامة يوجد العديد من النقاط 
 : وىيوالمجاالت التي تغطييا السياسة

يجب إن يحدد البنك في سياستو االقراضية المنطقة التي يمبي فييا طمبات  :المنطقة التي يخدميا البنك .1
وتعتمد حدود المنطقة عمى عوامل . االقرض، سواء كان ذلك لبنك ككل أم لفروعو المنتشرة في البالد

عديدة، منيا حجم موارد البنك، ودرجة المنافسة مع البنوك األخرى وحجم طمبات القروض، وقدرة موظفيو 
 .2عمى مراقبة القروض بعد منحيا في المناطق المتباعدة جغرافيا

يجب أن تعكس السياسة االشتراطات والقيود القانونية لمتوسع  : األخذ في الحسبان االعتبارات القانونية .2
أو لتقييم االئتمان، وبذلك ال يحدث تباين السياسة الخاصة بالبنك والتشريعات المنظمة لمعمل البنكي 

 .والسياسة االئتمانية، والقيود التي يضعيا البنك المركزي
حيث تبين السياسة حدود ومجال االختصاص ومستوى اتخاذ القرار : االختصاصتقرير حدود ومجال   .3

 مجمس اإلدارة ىذه التعويضات وحدودىا كل سنة روالتسييالت، وعمى أن يقر في مجال منح القروض
 . عمى األقل

                                                           
 .150-149، ص2013، مكتبة الذاكرة لمنشر والتوزيع، ادراة المصارف التجارية مدخل أدرة المخاطراسعد حميد العمي، -  1
 .396 مرجع سابق، ص،إدارة البنوك محمد سعيد أنور سمطان، -2

 .396 مرجع سابق، ص،إدارة البنوكمحمد سعيد أنور سمطان، -  2
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 القروض التي يتعامل فييا لبنك، وبذلك يتم بمعنى تحديد : تحديد أنواع القروض التي يمنحيا البنك  .4
الفصل المبدئي بين المقبولة أي التي تتماشى مع سياسة البنك، وتمك غير المقبولة مثال ذلك إذا كان من 
سياسة البنك التوسع في منح االئتمان لتمويل عمميات استيراد السمع من الخارج، ولكنو ال يمنح قروض 
ألغراض اإلسكان، ففي ىذه الحالة إذا تقدم عميل بطمب لمحصول عمى قرض لتمويل عمميات إنشاء 
مساكن، في ىذه الحالة ال ينظر في ىذا الطمب ألنو يخالف السياسة التي يتبعيا في ظل الظروف 

  عن منح االئتمان في االستقصاء والتحري عن طالب القرضالمسئولينالحالية، مما يوفر وقت وجيد 
 .والتركيز عمي الطمبات التي تتماشى مع سياسة البنك

يمثل التكمفة المترتبة عمى منح االئتمان سواء في شكل  :اإلدارية التكمفة أي سعر الفائدة والمصاريف  .5
مصاريف إدارية وعموالت أو سعر الفائدة، وقد تعددت وجيات النظر في ىذا الشأن ولكن من األفضل 

 إذا كانت ىذه التكمفة تحدد مقدما وبصفة عامة، ال بد  المنطقة الواحدة داخلالمؤداةتوحيد تكمفة الخدمة 
من وجود خطوط أو معايير إرشادية تزود بيا إدارة االئتمان لتقدير التكمفة حتى ال يحدث االختالف بين 

  .األفراد مما قد يسئ إلى البنك
بعد تحديد نوعية القروض أو مجاالت منح االئتمان التي يتعامل فييا  : شروط ومعايير منح االئتمان .6

البنك، ينبغي تحديد الشروط الواجب توافرىا لقبول طمب الحصول عمى القرض، وبذلك تشكل أساس 
القبول المبدئي، وبناءا عمى ذلك تتم اإلجراءات األخرى كالتحري، واالستقصاء عن طالب القرض من 

 .1حيث سمعتو ومركزه المالي
يجب عمى البنك تحديد إجراءات وخطوات الحصول عمى  :إجراءات وخطوات الحصول عمى االئتمان .7

وىذا ىو الوضع السائد في البنوك الكبيرة، حيث  .االئتمان وتحسين تدوينيا في كتيب معد ليذا الغرض
وىذه اإلجراءات تسيل . تدون ىذه المسائل في كتيب مخصص يطمق عميو دليل الحصول عمى االئتمان

 .2من عممية تنفيذ سياسة االئتمان
 .السياسات الرئيسية لإلقراض والعوامل المؤثرة فييا: المطمب الثاني

 .السياسات الرئيسية لإلقراض: الفرع األول
 إن ضخامة حجم االستثمار في القروض، وصعوبة التخمص منيا قبل تاريخ االستحقاق، واالتجاه 

نحو تقديم قروض طويمة األجل تظل أموال البنك مفرقة فييا حتى يحل أجميا يقتضي ضرورة وضع سياسات 
 :، وتتمثل السياسات الرئيسية لإلقراض فيمكتوبة لإلقراض تضمن سالمة األموال المستثمرة عمييا

                                                           
 .122-121، ص2008، الدار الجامعية، االسكندرية،، األسواق والمؤسسات  الماليةعبد الغفار حنفي، رسمية ركي قرياقص-  1

 .405 مرجع سابق، ص ، إدارة البنوكمحمد سعيد أنور سمطان،-  2
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ال تزيد القيمة الكمية لمقروض في أي خطة عن نسبة معينة ينبغي أن :  حجم األموال المتاحة لإلقراض:أوال
وتتوقف النسبة المقررة إلى . من المورد المالية المتاحة، التي تتمثل أساسا في الودائع والقروض ورأس المال

. حد كبير عمى مدى االستقرار الذي تتصف بو ودائع البنك
ففي فترة الرواج ينبغي عمييم . لإلقراضومن المتوقع أن يسترشد القائمون عمى التنفيذ بالنسبة المقررة     

وفي فترة الكساد يتوقع . تحقيق تمك النسبة، دون حدوث تجاوز يكون من شانو أن يضعف مركز البنك
 عن النسبة المقررة، وذالك في حدود ما ىو سائد بين البنوك المنافسة من لإلقراضانخفاض النسبة الفعمية 

. حيث الحجم
 :تشكيمة القروض: ثانيا

 دون أن يترك ذلك أثرا عكسيا عمى العائد، وفي ، يترتب عمى تنويع االستثمار تخفيض في المخاطر
ىذا الصدد توجد العديد من االستراتيجيات التنويع، فعمى سبيل المثال ىناك التنويع وفق تاريخ االستحقاق 
حيث توجد القروض طويمة األجل ومتوسطة وقصيرة األجل والتنويع عمى أساس الموقع الجغرافي لمنشاط 
الذي يوجو إليو القرض والتنويع وفق قطاعات النشاط حيث توجد القروض التي توجو إلى القطاع الزراعي 

.   والصناعي وقطاع الخدمات، وأخيرا ىناك التنويع عمى أساس طبيعة نشاط العميل داخل كل قطاع
 ومن المتوقع أن تحدد سياسة اإلقراض المدى الذي سيذىب إليو البنك لتنويع استثماراتو، إذ قد تحرم 

السياسة في توجيو أموال البنك إلى أنشطة أو عمالء معينين، أو قد تكتفي بوضع حد أقصى لحجم القروض 
التي يمكن أن يحصمون عمييا ومن ناحية أخرى قد تعطي السياسة أولوية لمقروض الموجية لمجاالت معينة 

 .1من النشاط
  .مستويات اتخاذ القرار: ثالثا

 ينبغي أن تحدد سياسات اإلقراض المستويات اإلدارية التي يقع عمى عاتقيا البحث في طمبات 
االقتراض، وبما يضمن عدم ضياع وقت اإلدارة العميا في بحث قروض روتينية، وبما يضمن سرعة اتخاذ 
القرارات خاصة عندما تكون حاجة العميل إلى األموال العاجمة، وحتى يتحقق ذلك عادة ما تنص سياسة 

. اإلقراض عمى حد أقصى لمقرض الذي يقدمو كل مستوى إداري
 وفي جميع األحوال ينبغي أن يحصل مدير إدارة اإلقراض ولجنة اإلقراض المختصة عمى تقرير 
. دوري يوضح حالة القروض التي تم البحث فييا عمى كافة المستويات، وذلك كنوع من المتابعة

 :شروط القرض: خامسا

                                                           
 .60-59 مرجع سابق صإدارة مخاطر المحافظ االئتمانية،ميند حنا قوال عيسى، - 1
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 ينبغي أن تنص سياسات اإلقراض عمى حد أقصى لقيمة القرض الذي يمكن أن يقدمو البنك، وعمى 
ما إذا كان من الممكن إتباع سياسة المشاركة في القروض خاصة في الحاالت التي تفوق فيو قيمة القرض 
الحد األقصى المنصوص عميو، والذي عادة ما يتمثل في نسبة مئوية معينة من رأسمال البنك بما في ذلك 
االحتياطي المتجمع، كذلك ينبغي أن تنص السياسة عمى حد أقصى لتاريخ استحقاق القروض التي يقدميا 
البنك وما إذا كان من الممكن إتباع استراتيجيو تعويم معدل الفائدة أم االلتزام بمعدل فائدة ثابتة طوال فترة 

القرض وعادة ما تنص السياسة كذلك عمى الظروف التي ينبغي فييا مطالبة العميل بتقديم رىونات لضمان 
القرض، وأنواع األصول التي يمكن قبوليا، ونسبة القرض إلى قيمة األصل المرىون والتي تتفاوت بتفاوت 
طبيعة األصل ومدة تعرض قيمتو السوقية بالتقمب، واإلجراءات التي ينبغي اتخاذىا إذا ما انخفضت القيمة 

.  السوقية لألصل المرىون
 كما يتوقع أن تنص سياسة اإلقراض عمى بدائل أخرى لضمان مستحقات البنك، ومن األمثمة عمى 

تمك البدائل تقديم طرف ثالث كضمان لمعميل، والنص في عقد اإلقراض عمى حق البنك في استرداد قيمة 
. 1القرض فور إخالل العميل بأي من شروط التعاقد

 ضرورة متابعة القروض التي تم تقديميا االكتشاف أي صعوبات محتممة في  بمعنى:متابعة القروض :رابعا
. السداد باتخاذ اإلجراءات المالئمة في الوقت المناسب

 وقد تتمثل المشكالت في انخفاض القيمة السوقية لألصول المرىونة، أو عدم قدرة العميل عمى سداد 
مستحقات البنك في المواعيد المحددة أو عمى اإلطالق، وىذا وقد تنص السياسة عمى حد أقصى لمتأخير 

 .األكبر منياالذي ينبغي أن تتخذ بعده إجراءات معينة بما يضمن تحصيل مستحقات البنك أو الجانب 
 :ممفات القرض: سادسا 

 قد تنص سياسات اإلقراض عمى تخصيص ممف لكل قرض يتضمن طمب االقتراض والقوائم المالية 
عن السنة الحالية وعن سنوات سابقة، وأي تقرير حصل عميو البنك من الغير بشان العميل، وينبغي أن 

يتضمن الممف كذلك سجل تاريخي عن مدى التزام العميل باالتفاق مع البنك واألرباح التي حققيا البنك من 
. 2القروض التي سبق لمعميل الحصول عمييا، وممخص دوري عن موقف العميل في عالقتو مع البنك 

 .العوامل المؤثرة في سياسة اإلقراض: الفرع الثاني
 :برأسمال البنك لسببين ميمين ىما    تتأثر سياسة االقراضية :رأس المال .1

                                                           

-
 . 361 مرجع سابق، ص دور البنوك في تمويل االستثمارات،،دراوسي مسعود، عزازي عمر 1
 .155، مرجع سابق، صإدارة البنوك التجاريةمحمد مصطفى السنيوري، -  2
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  تسرب خسائر  (في حدود رأس المال واحتياطياتو)يستخدم رأس المال واحتياطياتو كحاجز واق يمنع
القروض إلى الودائع، وعميو كمما زاد رأس المال واحتياطيات كمما زادة قدرة البنك عمى تحمل 

ىذا باإلضافة إلى أن زيادة حجم . الخسائر، أو عمى تحمل المخاطر التي يودي بعضيا إلى خسائر
رأسمال واحتياطياتو تساعد البنك في إطالة اجل قروضو نظرا الن الودائع عرضة لمسحب بينما ال 

 .يسحب رأسمال البنك واحتياطياتو المتراكمة طالما بقيل البنك قائما
  إن رأس المال لو دور نفسي لدى كل من المودعين والمقترضين العتقاد كل منيما بوجود أموال كافية

لدى البنك، مما يذكر بقدرتو في مواجية المصاعب االقتصادية، وتكون قدرتو اكبر عمى سداد 
 .1التزاماتو

 :سياسة البنك المركزي والسمطات النقدية .2
 المتبعة من طرف البنك كميا اإلقراض سياسات  البنك المركزي والسمطات النقدية في سياسة تؤثر   

 تؤثر عمى حجم القروض التي إن السياسة النقدية التي يستخدميا البنك المركزي يمكن أدوات إننوعيا، حيث 
 اإلقراض عمى  الفائدةنسبة السيولة، تحديد سعر سياسة االحتياطي القانوني،: ىا البنك المركزي مثلحيمن
 تؤثر عمى نوعية أن، كما يمكن الخ...ئتمانيةاالالخصم الذي يمارسو مع البنوك، سياسة السقوف ر وسع

 إلى توجيو القروض أيطير االئتمان النوعية، أالقروض الممنوحة من طرف البنك من خالل سياسة ت
.  السياسة االقتصادية العامة لدولة وسياستيا التنمويةوفقا لمتطمبات عمى حسابقطاعات معينة 

      :حجم الودائع ونوعيتيا وتكمفتيا .3
  إن البنك وبحكم وظيفتو كوسيط مالي يعتمد اعتمادا كبيرا عمى الودائع في عمميتو التشغيمية، إال أن حجم 
الودائع بشكل مطمق ال يعتبر مؤشر كافيا لقدرة البنك عمى اإلقراض،إذ البد أن يبوبيا إلى أنواعيا األساسية 

 .وفق طبيعتيا وما تتيحو من فرص اقرضيا
     فمثال تؤثر تواريخ استحقاق الودائع عمى حجم ونوعية القروض، إذ أن اإلدارة تسعى عادة إلى مقابمة 
 .القروض الطويمة األجل بالوداع الطويمة األجل والى مقابمة القروض قصيرة األجل بالودائع القصيرة األجل

    كما يتعمق أمر اإلقراض أيضا بتكمفة الموارد، إذ من المعموم أن الودائع الجارية أو تحت الطمب ال يدع 
عمييا البنك فوئد، وبالتالي فإنيا تكمف البنك نفقات محدودة كاستخدام أجيزة الكمبيوتر واألوراق واألقالم 

ىي العنصر  (الفائدة الدائنة)أما الودائع ألجل فتعتبر الفائدة المدفوعة عنيا. وجزءا من أجور الموظفين
    .2األساسي في تكمفتيا

 
 

                                                           
 .391، مرجع سابق، ص، ادارة البنوكمحمد سعيد أنور سمطان-  1

 .59-58مرجع سابق، ص، التقنيات البنكية وعمميات االئتمان، سميمان ناصر. د- 2
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                                                                       :ةالظروف واألوضاع االقتصادي .4
حيث يتأثر الطمب عمى معظم أنواع القروض البنكية بشكل مباشر بدورة النشاط االقتصادية في      

المجتمع مع األخذ بعين االعتبار أن دورة نشاط البنك تبدأ عادة قبل دورة النشاط االقتصادي، إذا تبدأ 
 أو شيرين إجراءات إلعداد لمقروض قبل موسم االقتراض كما تنتيي الدورة بعد الموسم بشير

 كما تؤثر حاالت الرواج و الكساد بشكل مباشر عمى حجم النشاط البنكي في مجاالت اإليداع واإلقراض 
 .عمى السواء

 1. حيث يحدد موقع البنك لدرجة كبيرة نوعية وحجم الطمب عمى القروض الممنوحة : موقع البنك .5
تعتبر السيولة من األمور ذات األولوية يسعى البنك  :احتياجات السيولة في األجل القصير و الطويل .6

ذا ما احتفظ البنك بأموالو سواء فيصورة نقدية أو أصول سائمة أو قابمة لمتحويل فإنو يقمل  إلى تحقيقيا، وا 
 .من حجم اإلقراض

الربح ىو ىدف رئيسي لمبنك وعامل ميم لرسم سياسة اإلقراض، فعمى البنوك والتي  :متطمبات الربحية .7
أن تنتيج سياسة  (نتيجة ضغط المساىمين عمى إدارة البنك)أرباح أكثر من غيرىا  ىي بحاجة عمى

 .تحممو البنك لقاء ذلك من مخاطر إضافية يإقراضية متساىمة، رغم ما
 إّن حجم اإلقراض الممنوح دالة لقدرة البنك عمى توفير الموارد الالزمة، حيث كمما كبر :تكمفة المورد .8

كمما كانت مرونة اإلدارة أكبر في توظيف الموارد بصورة أفضل من البنوك الصغيرة، فالودائع  حجم البنك
لمبنك من حيث استخدام الحسابات اإللكترونية ومرتبات الموظفين، أما الودائع ألجل  التجارية مكمفة

. ىي العنصر األساسي في التكمفة تعتبر الودائع المدفوعة
كمما قّمت المنافسة بين البنوك، قّل تزاحميا  :تنافس البنوك بينيا وبين المؤسسات المالية األخرى .9

  ويسري ىذا الوضع عمى المنافسة بين البنوك  لمحصول عمى العمالء، ومالت نحو التشدد في قروضيا
  .ومؤسسات المالية األخرى

لما نمت خبرات وميارات الموظفين وازداد ك: قدرة موظفي البنك المسؤولين عن عممية اإلقراض .10
 عمالء أفضل و توصموا اختياراستطاعوا  كمما تخصصيم في تحميل وضعية العمالء ومنح القروض،

إلى تقدير أدق لممركز االئتماني، وتمكنوا من مراقبة اإلقراض وبالتالي فإّن سياسة اإلقراض تأخذ بنظر 
 .2االعتبار ما يتوفر لدى البنك من قدرات وميارات وخبرات

 
 :ر القروض البنكيةمخاط: المطمب الثالث

 :     ىناك عدة مخاطر تصيب البنوك عند منحيا القروض اىميا
                                                           

 .49، مرجع سابق، ص التقنيات البنكية، جعدي أمال، وأعراب ثانينة - 1
 .24ص، مرجع سابق، االستثماراتتفعيل   دور القروض في، دحاوي عربية سعاد- 2
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والكشف عمى الحساب أو  (القروض  )ات يعمق المخاطر االئتمانية دائما بالسمف تت:المخاطر االئتمانية .1
تسييالت أي ائتمانية تقدم لمعمالء، وتنجم المخاطر عادة عندما يمنح البنك لمعمالء قروضا واجبة السداد 
في وقت محدد في المستقبل، ويفشل العميل في الوفاء بالتزاماتو بالدفع في وقت حمول القروض أو عندما 

يفتح البنك خطاب اعتماد مستندي الستيراد البضائع نيابة عن العميل في توفير المال الكافي لتغطية 
 .البضائع حين وصوليا

أ مخاطر السوق لمتغيرات المفاجئة في أحوال السوق حيث تتأثر البنوك بذلك التغير شتن :مخاطر السوق .2
وقد تتخذ الحكومات إجراءات لدفع الدعم عن بعض السمع، مثل األرز أو الشعير أو بما يمنع دخول 

 .بعض المنتجات حماية إلنتاج المحمي
ىذه المخاطر ناتجة عن تغير أسعار الفوائد صعودا أو ىبوطا حسب وضع كل  :مخاطر سعر الفائدة .3

 :السيولة المتوفرة لديو، ومثال عمى ذلك بنك عمى حدة نسبة إلى
ىناك احتمال أن يتعرض البنك إلى خسارة عند توفير فائض السيولة لديو في حالة ىبوط سعر الفائدة      

وعندما تشح السيولة فيضطر البنك لالقتراض من سوق البنوك فمن المحتمل أن يتعرض لخسارة في حالة 
دارة مستمرة تجنبا لممخاطر  .ارتفاع سعر الفائدة لذلك يتوجب عمى البنك أن يولي ىذا الموضوع مراقبة وا 

كثيرا ما نسمع عن تحرك أسعار الدوالر األمريكي أو الين الياباني صعودا أو ىبوطا  :مخاطر المعامالت .4
لذلك يجب أن يكون لمبنك .في األسواق المالية مقابل المارك األلماني أو لذلك الجنيو اإلسترليني مثال
 .ىبوطا القدرة عمى حماية أموال عمالئو ضد ىذه التقنيات سواء كانت صعودا أو

  ىذه المخاطر بسبب عدم مقدرة البنك عمى جذب إيداعات جديدة من العمالء أوتحدث :مخاطر السيولة .5
ىذا ويقوم البنك بالمجوء إلى أسواق البنوك كمما  ،سبب ضعف البنك في إدارة الموجودات والمطموبات
  .عمى الوفاء بطمبات القروض من عمالء البنك أقرض عمالءه، وذلك لكي يتمكن من الوفاء بتعيداتو

فكمما اقترض البنك من األسواق المالية، قمت مقدرتو عمى إبقاء ىامش ربحي جيد عمى القروض   
 .يقدميا التي

تتعمق بالمخاطر المتصمة بالعمل اليومي في البنوك، وألن البنوك ليست كالمصانع   :التشغيميةالمخاطر  .6
فإن المخاطر التشغيمية فييا تتركز في عمميات السطو والمباني غير اآلمنة، وتتضمن ىذه المخاطر 

 .أيضا أخطاء الصرافين والقيود الخاطئة
ىي المخاطر التي قد يتعرض ليا البنك من جراء نقص أو قصور في مستنداتو مما : القانونيةالخاطر  .7

يجعميا غير مقبولة قانونيا، وقد يحدث ىذا القصور سيوا عند قبول مستندات ضمانات من العمالء والتي 
 .1ينصح ال حقا أنيا ليست مقبولة لدى المحاكم

 
                                                           

 .66-65-64 مرجع سابق، صادارة البنوك،، محمد الصيرفي- 1
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 :خالصة الفصل
في الحصول   أن القروض تعد المورد األساسي الذي يعتمد عميو البنكنستخمص من ىذا الفصل        

عمى إيراداتو إذ تمثل الجانب األكبر من استخداماتو و لذلك تولي البنوك التجارية القروض عناية خاصة لما 
ا تعمل نومن نسبة كبيرة ضمن أحواليا العاممة، إذ تعد العمود الفقري لمنشاطات االقتصادية، حيث أ تمثمو

ا تعتبر من نوالت المتعددة كما ألمجاالتمويمية لممشاريع االقتصادية المختمفة وفي ا عمى إشباع االحتياجات
زيادة الودائع والنقد المتداول، وتمعب القروض المصرفية  نشأ عنيايالعوامل اليامة لعممية خمق االئتمان والتي 

وزٌادة القوة  العمالة خلق فرص علىدورا في تمويل حاجة الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات كما تعمل

 . وتحسٌن مستوى المعٌشةالمحلٌةالشرائٌة التً بدورها تساعد على التوسع فً استغالل الموار
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 :امفصل امثاين

معومِات حول امخمنَة 

ليا  احمللَة وأ شاكل متًو



 انفصم انثاني                                           عمىميات حىل انتنمية انمحهية و أشكال تمىيهها

 

  
 

25 

:   مقدمة الفصل
    تعبير التنمية المحمية أسموب عمل ينطمق من الجزء إلى الكل لتحقيق تنمية وطنية شاممة ومتكاممة تقوم 

، وان عمى أسس ومبادئ عممية تيدف إلى رفع وتحسين وترقية اإلطار المعيشي لكل أفراد البيئة المحمية
دارية وغيرىا من العوامل االخرى التي تتفاوت  تجسيد ىذه التنمية يتوقف عمى عدة عوامل سياسية ومادية وا 

 .اىميتيا من طرف ألخر ومن بمد ألخر 
يعتبر توفر الموارد المالية اإلنمائية من أىم العوامل المساعدة عمى النيوض باالقتصاد من      حيث 

 التمويل التحدي األول الذي يرفع في وجو تحقيق مختمف برامج التنمية، ويعدالمحمي،  جانبييا الوطني أو
ليذا يعتبر التمويل العصب الرئيسي في إحداث التنمية، وأيضا احد الركائز األساسية التي يمكن من خالليا 

. نجاح أو فشل برامج التنمية المحمية
تعد الموارد المالية المحمية األكثر تفضيال في تمويل برامج التنمية المحمية عمى مستوى الوحدات كما    

المحمية وتحقيق التنمية االقتصادية عمى المستوى الوطني ككل، وسيتم استعراض ىذا الفصل وفق ىذه 
: التقسيمات
 ماىية التنمية المحمية : المبحث األول.  
 مصادر تمويل مشاريع التنمية المحمية: المبحث الثاني . 
 دور التمويل المحمي في التنمية المحمية: المبحث الثالث      .
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. ماىية التنمية المحمية: المبحث األول
       تعتبر التنمية المحمية من المفاىيم الجديدة لمتنمية فيي تيتم بالتنمية في كل المجاالت عمى المستوى 
المحمي بدأ بالعنصر البشري الذي يعتبر من أىم العناصر األساسية لتحقيق التنمية مرورا باالقتصاد الذي 

يحقق الرفاىية وصوال إلى التنمية السياسية التي تدل عمى درجة الوعي عند األفراد، فالتنمية المحمية أصبحت 
من األمور التي يجب التوقف عندىا والتمعن في كل المفاىيم الخاصة بيا، مما يمكن في معرفة أىم الجوانب 

.  الميمة في ىذه التنمية وما مدى ضرورة وجودىا في المجتمعات وما مدى أىميتيا
. مفيوم التنمية المحمية ونظرياتيا: المطمب األول

: التنمية المحمية:  أوال
منذ أواخر النصف األول من القرن العشرين شيدت الدولة النامية العديد من البرامج والمشروعات      

والتنمية " تنمية المجتمع"الخاصة بالتنمية والتطوير الريفي، استخدمت في إطارىا مصطمحات عديدة مثل 
الريفية، والتنمية الريفية المتكاممة وأخيرا التنمية المحمية وتجدر اإلشارة إلى تنمية المناطق الريفية والمحمية قد 

سكرتارية المجنة االستشارية " عندما رأت 1944خاصة عام " تنمية المجتمع"أطمق عمييا في البداية مصطمح 
لتعميم الجماىير في إفريقيا ضرورة األخذ بتنمية المجتمع واعتبارىا نقطة البداية في السياسة العامة كما 

 بضرورة تنمية المجتمع المحمي لتحسين األحوال والظروف المعيشة 1948أوصى مؤتمر كامبردج في عام 
 أوصى مؤتمر أشردج 1954لممجتمع ككل اعتمادا عمى المشاركة والمبادرة المحمية لبناء المجتمع وفي عام 

Ashridge الذي عقد لمناقشة المشاكل اإلدارية في المستعمرات البريطانية بضرورة تنمية المجتمع المحمي 
 .فيو ساىم في تحديد مدلول ليذه التنمية

إن مفيوم التنمية المحمية ظير نظرا ألن مفيوم التنمية الريفية المتكاممة كان يركز فقط عمى المناطق 
الريفية دون ربطيا بتنمية المناطق الحضرية وبالتالي أصبح ىناك مفيوم جديد لمتنمية يشمل عمى التنمية 

. 1المحمية حيث أصبحت التنمية ىنا تتجو إلى الوحدات المحمية سواء كانت ريفية أو حضرية
وعميو يمكن أن نستخمص مفيوم التنمية المحمية من خالل عدة تعريفات تطرق إلييا العديد من 

. المفكرين
 العممية التي يمكن بواسطتيا تحقيق التعاون الفعال بين الجيود الشعبية والجيود ىي: التنمية المحمية 

 وحضاريا  بمستويات التجمعات المحمية والوحدات المحمية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيالالرتفاعالحكومية 
منظور تحسين نوعية الحياة لسكان تمك التجمعات المحمية في أي مستوى من مستويات اإلدارة  من

  .2المحمية

                                                           
مذكرة ماستر في العموم السياسية، ، يدور القيادة اإلدارية في صنع وتنفيذ سياسات التنمية المحمية بين الطرح النظري والواقع العمل،  تيرس فاطمة -1

 .31-30، ص2014/2015عين الدفمى، - جامعة الجــياللي بونعامة خمــيس مميانة، تخصص رسم السياسات العامة
، مذكرة ماجستير في عموم التسيير، "مساىمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق تنمية محمية متوسطة متوازنة جغرافيا"بن نعمان محمد، - 2

. 46، ص2011/2012 ،الجزائر- 3رتخصص تسير عمومي، جامعة الجزائ
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 العمميات التي توحد جيود األىالي وجيود السمطات الحكومية لتحسين األحوال   تمك ىي:التنمية المحمية
والثقافية لممجتمعات المحمية وتحقيق تكامل ىذه المجتمعات في إطار حياة األمة  االقتصادية واالجتماعية

  .المساىمة التامة في التقدم القومي ومساعدتيا عمى 
 العمميات التي يمكن بيا توحيد جيود المواطنين والحكومات لتحسين : " عرفتيا ىيئة األمم المتحدة بأنيا

 األوضاع االقتصادية واالجتماعية في المجمعات المحمية ومساعدتيا عمى االندماج في حياة األمة
 .1"والمساىمة في رقييا بأقصى قدر مستطاع

 حركة تيدف إلى تحسين األحوال المعيشية لممجتمع في مجممو عمى أساس ىي : التنمية المحمية
وبناء عمى مبادرة المجتمع إن أمكن ذلك، فإذا لم تظير المبادرة تمقائيا  المشاركة اإليجابية ليذا المجتمع

واستشارتيا بطريقة تضمن لنا استجابة حماسية فعالة ليذه  تكون االستعانة بالوسائل المنيجية لبعثيا
   .الحركة

:  ومن الواضح إن المفاىيم المذكورة لمتنمية ترتكز عمى عنصرين أساسيين ىما     
  المشاركة الشعبية في الجيود التنمية المحمية، أي مشاركة المواطنين أنفسيم في جميع الجيود التي تبذل

مكانيتيم الذاتية . لتحسين مستوى ونوعية معيشتيم، باالعتماد عمى مبادراتيم وا 
  توفير مختمف الخدمات ومشروعات التنمية المحمية بأسموب تشجيع عمى المبادرة واالعتماد عمى النفس

 .2والمشاركة
 . برامج ومشروعات التنمية المحمية:  ثانيا

   يتم تجسيد التنمية المحمية من خالل نوعين من البرامج التنموية، تتمثل في برامج التجييز والبرامج المرافقة 
: والمدعمة لإلصالحات االقتصادية

 ىناك نوعين من المخططات تقوم 81/380حسب ما قضيت بو المادة من المرسوم رقم : برامج التجييز .1
بيا الجماعات المحمية في مجال التنمية المحمية احدىم بمدي يتم عمى مستوى البمدية واألخر قطاعي يتم 

 :عمى مستوى الوالية وسنوضح كال المخططين
ىو عبارة عن مخطط شامل لمتنمية في البمدية وىو أكثر تجسيدا لالمركزية : المخطط البمدي لمتنمية 

عمى مستوى الجماعات المحمية وميمتو توفير الحاجات الضرورية لممواطنين ودعما لمقطاعات 
االقتصادية ومحتوى المخطط عادة يشمل التجييزات الفالحية والقاعدية وتجييزات االتجار والتجييزات 

 .التجارية

                                                           
، العدد السابع، جامعة فرحات ر، مجمة العموم االقتصادية وعموم التسيي المحميةةدور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنميعموني عمار، -  1

 .186، ص2010سطيف، -  عباس
، عنوان "سياسات التمويل  وأثرىا عمى االقتصاديات والمؤسسات": الممتقى الدولي حول ،  مسعودة  نصبة، دالل  بن طبي،جمال لعمارة - 2

 .3، ص2006 نوفمبر 22 و 21يومي   بسكرة،ــ، جامعة محمد خيضر"التنمية المحمية الزكاة وتمويل" المداخمة
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ىو مخطط ذو طابع وطني حيث تدخل ضمنو كل االستثمارات الوالية : المخطط القطاعي لمتنمية  
والمؤسسات العمومية التي تكون وصية عمييا ويتم تسجيل ىذا المخطط بإسم الوالي والذي يسير عمى 

ويكون تحضير المخطط القطاعي لمتنمية بدراسة اقتراحات مشاريعو في المجمس الشعبي . تنفيذه كذالك
الوالئي والذي يصادق عميو بعد ذالك، ثم تكون دراسة الجوانب التقنية من طرف الييئة التقنية بعد إرسال 

 .1المخطط ليا
وىي برامج تستجيب لوضعيات معينة، فيي بذاك : البرامج المرافقة والمدعمة لإلصالحات االقتصادية .2

 :ترمي إلى التكفل بتمك الوضعيات لتجاوزىا ومن أىم ىذه البرامج
 ىو برنامج بادر بو الرئيس الجميورية يمتد عمى أربع سنوات : برامج دعم اإلنعاش االقتصادي

ويتمحور حول األنشطة المخصصة لدعم المؤسسات واألنشطة الزراعية المنتجة وغيرىا والى تعزيز 
المرافق العمومية في ميادين الري والنقل والمنشات القاعدية وتحسين ظروف المعيشة والتنمية 

 .المحمية وتنمية الموارد البشرية
 ىو برنامج ييدف إلى التكفل بالعجز في ميدان التجييزات األساسية: برنامج صندوق الجنوب 

بالمناطق الجنوبية لموطن لتجاوز التخمف الذي تعانيو في ىذا المجال مقارنة بالمناطق الشمالية من 
 .الوطن

 ييدف إلى التكفل بالعز في لميدان التجييزات عبر واليات الوطن المختمفة :  الصناديق الخاصة
 .بالمقارنة مع واليات أخرى في إطار محاربة الفوارق الجيوية

الصندوق الوطني لمضبط والتنمية الفالحية وصندوق : باإلضافة إلى صناديق أخرى نذكر منيا       
 . 2الخ...الكوارث الطبيعية

  :نظريات التنمية المحمية: ثالثا
 :تتمثل في    

:  نظرية أقطاب النمو .1
، حيث كانت ىذه النظرية مصدرا لمحكومات "ىيرشمان"، "بود فيل"، "فرانسوا بيرو"يتمثل روادىا في     

 تقوم ىذه النظرية عمى أساس الفضاء المتعدد ،في تمك الفترة في تعمير األرياف والقضاء عمى الفوارق
بأنيا نظرية لمنمو القطاعي غير المتوازن وفي آن واحد كنظرية " ىذه النظرية فيميب أيدلواألقطاب، ويعرف 

، إنيا بالنسبة لنا تمثل نظرية تنمية المناطق والنظرية التي تأخذ بعين االعتبار ...نمو جيوية غير متوازنة
". عدم التساوي بين الفضاءات

                                                           
، مذكرة ماستر في العموم السياسية والعالقات الدولية، تخصص سياسة عامة  المحمية في تحقيق التنمية المحميةتدور الجماعامحسن يخمف، -  1

 .94ص ،2014/ 2013بسكرة، - ودارة إقميمية، جامعة محمد خيضر
 .175-174، ص2009 الطبعة األولى  القاىرة، ايترك لمطباعة والنشر والتوزيع،،تمويل التنمية المحميةالسبتي وسيمة، -  2
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 وعميو يمكن القول أن ىذه النظرية تقوم عمى فكرة تقسيم البمد إلى أقطاب كبيرة أي إلى فروع غير     
متجانسة مما يؤدي بالضرورة إلى البحث والتقصي عن كل قطب وكيفية تطويره مع مراعاة خصوصياتو ومن 

. ثم سيؤدي إلى تنمية البمد ككل
 

  La Base Economique:نظرية القاعدة االقتصادية .2
 فيذه ،ىذه النظرية ىي عكس سابقتيا تماما فيي تقوم عمى فكرة الصادرات كاساس لمتنمية المناطق    

األخيرة ترى أن مستوى اإلنتاج والتشغيل ألي منطقة يعتمد عمى مدى قدرتيا عمى التصدير والذي يتحدى 
النمو الحضري يتأتى بإنشاء مناصب " كمود لكوز"بدوره بحسب الطمب الخارجي، وفي ىذا المجال يقول 

شغل والذي يخمق مداخيل من الخارج، تأتي من خالل النشاطات المتميزة، ىذه النشاطات تؤدي لمتصدير 
". الذي يؤمن مداخيل من الخارج، ىذه المداخيل تسمح بتوفير مختمف الحاجيات المحمية وكذا توسع النمو

 Théorie du Développement le Bas:نظرية التنمية من تحت .3
 لويس قويقو جونتقوم عمى فكرة تنظيم مجموعات محمية تنظم االقتصاد لصالحيا، حيث يقول        
التنمية المحمية تعبير عن تضامن محمي، ىذا التضامن يخمق عالقات اجتماعية جديدة ويظير إرادة سكان "

."  منطقة معينة لتثمين الثروات المحمية والذي يخمق بدوره تنمية اقتصادية
حاول إعطاء فكرة عن مكونات التنمية المحمية والتي " جون" من خالل ىذا التعريف يتبين لنا أن   

تتمثل في الجانب الثقافي من خالل التضامن، والجانب االقتصادي والمتمثل في استغالل الثروات المحمية 
. لممنطقة

وعميو ىذه النظرية ركزت عمى االقتصاد المحمي لكل منطقة سواء من خالل التضامن بين مختمف 
. 1األعضاء أو من خالل االقتصاد الذي تقوم عميو كل منطقة

" District Industriel: "نظرية المقاطعة الصناعية .4
مجموعة من األعمال حيث كان أول من تحدث عن التجمعات " ألفريد مارشال" قدم 1980في          

 بحيث يطمق عمييا ،التي  تنشأ من تركز مجموعة من المؤسسات تنشط في نفس المجال في منطقة واحدة
 بالتطوير من الطرف ،"ألفريد"فيذه النظرية تعود إلى ىذه األعمال التي قدميا  (مقاطعة صناعية)اسم 

فيذه النظرية تقوم عمى تركيز عمى مجموعة من .  عمى مستوى إيطاليا1979االقتصادي يدعى تبني 
من خالل تخفيض تكمفة .  في منطقة واحدة مما يؤدي بالنفع عميياPMEالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

. النقل، لالستفادة من يد عاممة مؤىمة وقريبة، كذلك تسييل تحويل المعارف والمعمومات بين المؤسسات
 فإن القيام بمثل ىذه المؤسسات سيفتح المجال لتبادل المعمومات من خالل تركز مجموعة من   

مؤسسات متخصصة في نشاط معين وفي مكان واحد سيكون ىناك نوع من التضامن والتعاون، وقدرة إنتاجية 
. كل ىذا ال يتحقق إال بمساعدة السمطات اإلدارية

                                                           
 .38-37، مرجع سابق، ص دور الجماعات المحمية في تحقيق التنمية المحميةمحسن يخمف، -  1
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" Le milieu innovateur ":نظرية الوسط المجدد .5
، فجاءت "فيميب أيدلو"والتي يرأسيا (*)(Gremi) قام الباحثين األوروبيين ببحث حول الوسط المحدد     

ىذه النظرية كناتج في ىذا  البحث فيرى أصحاب ىذه النظرية أن التنمية المحمية ىي  نتاج تطور متسمسل 
ومتجدد عمى إقميم معين، بمعنى أن تدقيق ىذه األخيرة يتطمب وجود وسط، وىو اإلقميم الذي فيو عناصر 

في ىذا اإلطار يقول دينيس . وعوامل قادرة عمى استيعاب مختمف المعارف والتأقمم مع مختمف المتغيرات
 إن الوسط يضم مجموعة متكاممة من أدوات اإلنتاج وثقافة تقنية وعناصر تساعد المؤسسة عمى"مايالت 

فيذه النظرية تعتبر الوسط ىو المكان األفضل لمتطور ". المعرفة والتنظيم واستعمال التكنولوجيا ودخول السوق
حداث التنمية . 1وا 
. مبادئ التنمية المحمية واىم أىدافيا: المطمب الثاني

: المبادئ األساسية لمتنمية المحمية: الفرع األول
: تتمثل المبادئ األساسية لمتنمية المحمية فيما يمي

 : ـ مشاركة أفراد المجتمع المحمي1
تعتبر من أىم المبادئ التي تثير وعي األفراد وتحسيسيم بضرورة العمل من أجل تحسين مستوى 
حياتيم االقتصادية واالجتماعية كما يتطمب العمل عمى إقناعيم بالحاجات الجديدة وتدريبيم عمى استعمال 
الوسائل الحديثة في اإلنتاج وتعويدىم عمى أنماط جديدة من العادات االقتصادية خاصة في مجال االدخار 

والتوفير واالستيالك، كما أن إشراك أفراد المجتمع المحمي يحدث التدقيق األمثل لألىداف المرجوة من التنمية 
المحمية ذلك ألن اقتناع أفراد المجتمع المحمي بالتغير ينتج عنو اتجاىات إيجابية نحو المشروعات التنموية 

 .وىذا يمكن من تجنب ردود الفعل الضارة التي تشكل عائقا أمام التنمية المحمية
:  الجيود التنموية مع الحاجات األساسية في المجتمع المحمي ـ التوافق2

حيث تكون األولوية لممشروعات التي تيم األفراد في حياتيم مباشرة مع تمبية حاجاتيم المستعجمة من 
مما ينجح المشروعات التنموية مع . أجل إشباع حاجات تزيد ثقة األفراد وتحفزىم لمعمل والتعاون أكثر

دراكيم بأن أىمية التنمية المحمية فائدتيا تعود عمى الجميع . إحساس األفراد وا 
 :  ـ تكامل المشروعات والخطط التنموية3

 حيث ،من خالل ىذا ال يمكن الفصل بين المشكالت االجتماعية واالقتصادية عن بعضيا البعض    
يعني ىذا أن تعمل ىذه المشروعات والخطط عمى القضاء عمى كل أنواع المشكالت التي يعاني منيا 

كما أن ىذا التكامل لو أثر كبير من الفوائد . المجتمع في شتى المجاالت في إطار خطة شاممة ومتكامل
 .خاصة فيما يتعمق باإلجراءات التنفيذية

                                                           
 .يعتبر اإلقميم وىو الوسط المحدد والمنشئ لكل األنشطةالوسط المحدد - (*)
 التحميل المالي، جامعة  تخصصأطروحة دكتورة في العموم االقتصادية، ،تمويل التنمية المحمية في الجزائر واقع وآفاق خنفري خيضر،- -  1

 .16-15ص ، 2010/2011 ، 3الجزائر
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  : ـ االعتماد عمى  الموارد المحمية المتاحة4
ضرورة االعتماد عمى الموارد المحمية الموجودة المتمثمة في الموارد الطبيعية أو الطاقات     بمعنى 

قاعدة ذات نفع اقتصادي كبير في التنمية المحمية حيــث تعــد ىــذه البشرية المتوافرة في المجتمع المحمي، 
 .ألنيا تعمل عمى تقميل التكاليف، وحسن سير المشروعات نتيجة لمحصول عمى تمك الموارد بكل سيولة

وبالتالي الحرية واالستقاللية أكثر في التخطيط والتنفيذ، باإلضافة إلى أن القادة المحميين باعتبارىم إحدى 
مع إقناعيم . الموارد البشرية يكونون أنيم أكثر فاعمية ونجاحا في تغيير اتجاىاتيم أفراد مجتمعيم المحمي

. باألفكار الجديدة مما يعود بالفائدة
:   ـ مساعدة الجيات الحكومية5

 وعدم االكتفاء بالموارد المحمية المتاحة  العمل التنموي مساعدة الجيات الحكومية فيةبمعنى ضرور     
نما يجب االستفادة من التشجيع الحكومي سواء المادي أو في مجال الخبرة  الفنيـة في المجتمع وحدىا وا 

والتقنيـة عنـد تخطـــيط أو تنفيـــذ مشـــروعات التنميـــة المحميـــة وذلـــك مـــن خـــالل إعـــداد فنيـــين وتـــدبير النفقـــات 
وما إلى ذلك من األمور التي يصعب عمى الموارد لمحميـــة أن تغطييـــا أو أن تمبييـــا،  وتوفير األجيزة الحديثة

 .1وىــذا مــا يســتدعي ضــرورة االســتفادة مــــن المســــاعدات الحكوميــــة
حيث تتمثل في الخدمات الطبيعة والصحة والمشروعات :  ـ التركيز عمى خدمات سريعة اإلنتاج6

االقتصادية ذات القائد السريع، التي تمبي حاجات ضرورية بالنسبة لألفراد المحمية وفي مقابل ىذا االبتعاد 
 .الكمي عمى المشروعات طويمة المدى من حيث الوقت الزمني الطويل

ىي مبدأ أساسي في التنمية المحمية، حيث يمكن ليا أن تشكل عائقا :  ـ االعتماد عمى القيم والتصورات7
كبيرا أمام المشروعات التنموية، كما يمكن أن تشكل حافزا وعامال مدعما لنجاح ىذه المشروعات ألنو في 
 .الكثير من المرات لعبة الخصوصيات االجتماعية والثقافية دورا حاسما في نجاح أو فشل السياسات التنموية

التقويم المستمر من أىم القواعد األساسية لمتنمية المحمية، لما يوفره من إمكانية التعرف عمى :  ـ التقويم8
ما يسيل ويسرع تداركيا والعمل الفوري عمى سير الخطة ومدى نجاحيا وأىم الصعوبات التي تواجييا وذالك 

 حميا، كما يوضح التقويم مدى التغير الذي طـرأ عمى األفراد من جراء إشراكيم فـي عمميـات التنميـة المحميـة 
 فيو أىم مرحمة وكـذلك يسـيل التعـرف عمـى مـدى التغير، الذي طرأ عمى البيئة المحمية من جراء نفس العممية

 .2في التنمية المحمية
 : اىميايق مجموعة من األىدافقتيدف التنمية المحمية إلى تح :أىداف التنمية المحمية:  الفرع الثاني

 تتمثل في مساىمة الوحدات المحمية في إعداد خطط التنمية واالستفادة من : االقتصادية ألىدافا
اإلمكانيات االقتصادية المحمية وتوجيييا نحو المشروعات اإلنتاجية والخدماتية، لخمق فرص لمواطني 

                                                           
أطروحة  الدكتورة في عمم االجتماع، تخصص عمم اجتماع التنمية، جامعة " ،مشاركة المجالس البمدية في التنمية المحمية"محمد خشمون، -  1

  .105، ص2010/2011، ةقسنطين- متنوري

. 37-36صمرجع سابق،  ،دور القيادة اإلدارية في صنع وتنفيذ سياسات التنمية المحمية بين الطرح النظري والواقع العممي،  تيرس فاطمة - 2
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الوحدات المحمية، وتشجيع رؤوس األموال المحمية وتوجييييا نحو المشروعات لالرتقاء بالجوانب 
االقتصادية لمواطني المحميات وزيادة الدخل الحقيقي لألفراد لتحسين مستوى معيشتيم وزيادة أفاق تطوير 

قامة المعارض وتنمية الصناعة الصغيرة وتربية المواشي  التنمية االقتصادية، كإنشاء األسواق وا 
. واستصالح األراضي

 تتمثل في االرتقاء لمجانب االجتماعي من خالل تبني سياسات اجتماعية تساعد :األىداف اإلجتماعية 
عمى تحسين المستوى المعيشي والحد من الفقر في المجتمعات المحمية مثل مساعدة المحتاجين والتكفل 

عانة العاطمين عن العمل والمساعدة عمى العمل والتشغيل والسكن  بالفئات اإلجتماعية المحرومة وا 
تحسين نوعية الخدمات المقدمة عمى مستوى المجتمع في المناطق التي تعاني امن الفقر من خالل القيام 

. الخ...ببرامج تنموية مختمفة تشمل قطاع التعميم ، الصحة، البيئة
 تتمثل في تنمية قدرات المواطنين عمى إدراك وتفيم مشاكميم والتحديات بأسموب : األىداف السياسية

. عممي وواقعي
 تتضمن تحقيق كفاءة اإلدارة المحمية والتخفيف من أعباء األجيزة المركزية والتغمب :األىداف اإلدارية 

 1.عمى مشكمة البيروقراطية
. مجاالت التنمية المحمية واىم مقومات ومعوقاتيا: المطمب الثالث

.  مجاالت التنمية المحمية:الفرع األول
: بالنسبة لمجاالت التنمية المحمية فيي متعددة، نذكر منيا   

 ىي التي تعني التخطيط االقتصادي الذي يسعى إلى تحقيق الزيادة في النمو :التنمية االقتصادية -1
واإلنتاج وتطوير الوسائل المساعدة لتحسين ذلك وىي تيدف إلى وضع مخططات يكون الغرض منيا 

 .تطوير الوضعية االقتصادية لممجموعة المحمية سواء كانت في الجانب الصناعي، الزراعي وغيرىا
ىي عبارة عن عمميات التغيير اجتماعي تمحق بالبناء االجتماعي ووظائفو  :التنمية االجتماعية -2

نما تشمل عمى ،بغرض إشباع الحاجات االجتماعية لألفراد  وىكذا فيي ليست مجرد تقديم الخدمات وا 
  :جزئين أساسين ىـــما

قامة بناء اجتماعي جديد تنبثق      تغيير األوضاع االجتماعية القديمة التي تعد مسايرة لروح العصر وا 
 عنو عالقات جديدة وقيم مستحدثة، يسمح لألفراد بتحقيق أكبر قدر ممكن من إشباع المطالب والحاجات

فيي تتطمب االىتمام . وعمى الرغم من ارتباطيا بالعنصر اإلنساني وبالخدمات المتنوعة المقدمة إليو

                                                           
، مذكرة ماجيستير في االقتصاد، تخصص اقتصاد التنمية، جامعة وىران، سياسات دعم المؤسسات المصغرة واثارىا عمى التشغلىرقون تفاحة، -  1

 .100، ص2011/2012
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بمشاركة األفراد أصحاب المصمحة الحقيقية من ىذه الخدمات في التفكير واإلعداد ليا وتنفيذىا ومتابعتيا 
. 1وتقويميا، أي أنيا ال ليست مجرد تقديم خدمات متنوعة لألفراد

 .مقومات التنمية المحمية: الفرع الثاني
:  تعتمد التنمية المحمية في تحقيق أىدافيا عمى مجموعة من المقومات والتي تتمثل في  
 

  .اإلدارة المحمية: أوال
 تعني اإلدارة المحمية توزيع الوظيفة اإلدارية بين األجيزة المركزية والمحمية مما يسيل عمى األجيزة   

  .2المحمية من إدارة مرافقيا في النطاق المرسوم ليا قانونا
ذات مفيوم  أسموب اإلدارة بمقتضاىا يقسم إقميم الدولة إلى وحدات"وينظر لإلدارة المحمية عمى أنيا     

إشراف ورقابة  محمي، تتمتع بشخصية اعتبارية ويمثميا مجالس منتخبة من أبنائيا إلدارة مصالحيا تحت
 .3"الحكومة المركزية

 وتقوم اإلدارة المحمية عمى مجموعة من األسس فمن ناحية تعطي السمطة المركزية الحق لمييئات   
المحمية في القرارات والفصل في بعض األمور التي تتعمق بشؤون المجتمع المحمي، ومن ناحية أخرى تعمد 

ظيار القدرات والطاقات التي تحقق من  الوحدة عطاءىم الفرصة لتحمل جزء من المسؤولية وا  الشعبية وا 
 .خالليا التنمية المحمية

ويعتبر كذلك عنصر الديمقراطية من أىم األسس التي تقف عندىا اإلدارة المحمية كوسيمة منيا         
عطاء الفرص لممجتمع المحمي لالرتقاء بالوضعية االقتصادية،  لتحقيق متطمبات التنمية المحمية وا 

االجتماعية، البيئية والثقافية لو من خالل حرية إبداء الرأي والمشاركة في الحكم المحمي ودفعيم إلى تحمل 
وتعمل  مسؤولية تحمل قراراتيم التي يمكن أن تكون وسيمة جد فعالة في توسيع نطاق اختيارات الوحدة المحمية

عمى رفع معدالت التنمية الوطنية من خالل التحسين من معدالت التنمية المحمية في المجتمع  اإلدارة المحمية
 :4تناوب عنو، وذلك من خاللالمحمي الذي 

ضمان عدالة توزيع الخدمات الضرورية األساسية، وعدالة توزيع التمويل بناء عمى تخطيط عممي سميم  -1
 .تشارك فيو المحميات

                                                           
، مذكرة ماستر في العموم االقتصادية، جامعة أكمي محند الحكم الراشد في الجزائر ودوره في تحقيق التنمية المحميةسنوسي وحشية، قالية فتيحة،  - 1

 .21-20 ، ص 2014/2015أوالحاج ، البويرة، 

. 543، ص2009رة لمنشر والتوزيع عمان، الطبعة االولىي، دار المسمبادئ اإلدارة العامةعبد العزيز صالح بن حبتور،  - 2
لة الص، نظم اإلدارة المحمية في الوطن العربي  الممتقى العربي األول،(المفيوم والفمسفة واألىداف) نظم اإلدارة المحمية،  محمد محمود الطعامنة- 3

 .9، ص2003أغسطس  20 -18 ،سمطنة عمان
 ماجستير في العموم االقتصادية، ةمذكر ،دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة في التنمية المحمية المستدامةمشري محمد الناصر،  -  4

 .81،ص.2008/2011 ،سطيف –تخصص إستراتيجية المؤسسة لمتنمية المستدامة، جامعة فرحات عباس 
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 .ربط الحكومة المركزية بالقاعدة الجماىيرية، فاإلدارة المحمية ىي المرآة الحقيقية لمحكومة أمام الجماىير2- 
تحقيق المزيد من التنمية في كافة المجاالت وعمى جميع المستويات بيدف الوصول إلى التنمية المحمية - 3

 . المساىمة في االرتقاء بمعدالت التنمية القوميةوبالتالي
 . اإلشراف عمى وضع استراتيجيات تعالج موضوع التنمية الحضرية والتنمية الريفية -4

 . عمى توفير الخدمات الحضرية والريفية لممجتمعات المحمية وتسيير النفايات الحضريةاإلشراف 5-
                                                                                           :المشاركة الشعبية: ثانيا
. من المقومات األخرى التي تمعب دورا كبيرا في تحقيق التنمية المحمية نجد المشاركة الشعبية    
بيا سكان مجتمع ما بغرض  الجيود المنظمة التي يقوم"التي تعرف بأنيا : مفيوم المشاركة الشعبية .1

. "تحقيق أىداف يشعرون بأن مجتمعيم يحتاج إلييا وتنظيم أنفسيم بالعمال المشترك لتحقيق تمك األىداف
وبالتالي فإنيا تمثل جيود المواطنين المحميين كأفراد وجماعات لالرتقاء بوحدتيم المحمية من خالل      

العمل مع السمطات المحمية لتحديد احتياجاتيم وأولوياتيم وكيفية الوصول ليذه الحاجيات، فالمشاركة الشعبية 
ضرورية لتحقيق التنمية المحمية، وال يتحقق ذلك إال من خالل المشاركة الشعبية الفعالة في إعداد، تنفيذ 

مراقبة وتوجيو البرامج والخطط التي تيدف إلى تحقيق التنمية، كما يجب عمى السمطة المحمية السماح بإنشاء 
المجتمع ومراقبة تنفيذ المشاريع وتوفير أطر  الجمعيات المدنية وفسح المجال أماميا لممساىمة في خدمة 

مخططات وسياسات  المشاركة عبر جمعيات األحياء ومجالس المدنية، التي تعتبر كدعامة لقرارات
 .1واستراتيجيات تحقيق متطمبات التنمية المحمية

 :أىمية المشاركة الشعبية في التنمية المحمية .2
اركة المواطنين في عممية التنمية ىي قيمة محورية، باعتبارىا ىدفا ووسيمة وتبرز أىمية شإن م    

: 2مشاركة المواطنين فيما يمي
 لمجتمعيم وماال يصمح، وىذا مشاركة المواطنين المحميين في التنمية يعبر عن رغبتيم وما يصمح -

 .، كما عمى التنمية أن تعمل عمى تحقيقو وكسبوجالجانب يستن
 .(انجازىا)اركة المواطنين تجعميم يدركون حجم مشكالتيم واإلمكانيات المتاحة لتحقيقيا شم -
 المواطن في التنمية المحمية تنمي العالقة التي يجب أن تكون ايجابية بين المواطن إن إشراك -

 .المحمية ومنو إلى الحكومة، واالستفسار عن البرامج والجماعات
 .المخططة إن مشاركة المواطنين في التنمية تضمن صفة االستمرارية لمبرامج والمشروعات -
 عجمة التنمية إلى األمام وانزاحت المخاوف تجاه المشاركة الشعبية معتبرة كمما اندفعت كمما كان -

 .وقبول القيم السائدة ليا وىذا أفضل وسيمة لمتغيير المشروعات

                                                           
 .82-81ص،  مرجع سابق دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة في التنمية المحمية المستدامة،مشري محمد الناصر،-  1
 2004الجزائر ، مذكرة ماجستير في عمم االجتماع، تخصص التنظيم والعمل، جامعةالتنمية المحمية وانعكاساتيا االجتماعيةمحمد بالخير،  - 2
. 54-53، ص2005/
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 عبية والمجال المحمية الرقابية وضبط عممية التنمية المحميةشال اركة من خالل الييئاتشتمكن الم -
 .أخطاء من المسؤولين التنفيذيين في حالة احتمال االنحراف عواكتشاف الخمل وتمنع وقو

.  التخطيط المحمي وضرورة التكامل بين أجيزتو: ثالثا
يعتبر التخطيط أداة رئيسة لحقيق التنمية والرفاىية العامة ألي كيان سياسي سواء عمى المستوى      

القومي أو عمى مستوى المحميات ويتمثل اليدف األساسي لتخطيط في الوقوف عمى الفضل وسيمة لتنمية 
 إن التخطيط لتنمية المحمية  ينطمق من إيجاد  .المجتمعات وتحقيق مصمح واحتياجات ورغبات الموطنين

بدائل إلعداد مخطط التنمية المحمية ضمن الخطة الوطنية الشاممة، وال يمكن لتنمية إن تحقق أىدفيا ما لم 
. تكن ضمن إستراتيجية واعية تعتمد عمى التخطيط لمتنمية

  :مفيوم التخطيط  .1
". عن أسموب الستخدام الموارد المتاحة في المجتمع بما يحقق لو أقصى إشباع ممكن"ىو عبارة      

عمى انو أسموب أو منيج ييدف إلي دراسة جميع الموارد المتاحة في المنطقة أو اإلقميم أو وىناك من يعرفو 
 .   1"الدولة ومن ثم استخداميا يتمشى واحتياجات وتطمعات المجتمع

 :  مميزات التخطيط المحمي .2
 .يحدد المشكالت المحمية والحاجات البيئية تحديدا دقيقا وصادقا، وكذلك الموارد وأنواع الخطط -
 .يحقق المشاركة الكاممة من قبل المجتمع في عمميات التخطيط المختمفة -
 .يعتبر حفل تجارب يساعد عمى تجنب الفشل في الخطط القومية -
 : المحميالعوامل التي يجب مراعاتيا في التخطيط .3

 .يجب مراعاة مقدار احتياجات المواطنين وان يتسم بالواقعية -
 .يجب مراعاة الخصائص التي تتميز بيا المجتمعات المحمية وباألخص المناطق الريفية -
إن نجاح التخطيط المحمي يرتبط ارتباطا كبيرا بدرجة مساىمة األىالي المحميين الذين يتولون أمره ويوكل  -

. 2إلييم تنفيذ الخطة
 :أىمية التخطيط في التنمية المحمية .4

التخطيط المحمي يقدم لنا الوسائل العممية لحل المشاكل وطرق صنع القرار، ويكشف كل الوسائل والغايات  -
. المستيدفة

ويعطي لكل من المسؤولين والتنفيذيين فرص المراقبة الجيدة عمى البرامج والمشروعات من خالل األىداف                       -  
 .االجتماعية واألىداف المحددة التي تم الموافقة والتصديق عمييا

من خاللو يمكن تطبيق أو تنفيذ تمك المشروعات وتحديد المشكالت المصاحبة ليا وتتضمن أيضا تظافر  -
 .جيود كل األطراف لنجاح المشروعات

                                                           
. 51-13، ص1999 ، دار الشروق لمنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األولىمدخل إلى التخطيطموسى يوسف خميس، - 1
 .105-104، ص2011، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، التخطيط لمتنمية في الدول الناميةاحمد عبد الفتاح ناجي،  - 2
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إن التخطيط المحمي يقمل من فرص عدم التأكد من الوصول إلى نتائج فعالة ففي غياب التخطيط فان   -
 .1المسؤولين التنفيذيين يكونون غير متأكدين بما يجب عممو

. التمويل المحمي: ربعا
 يعتبر التمويل المحمي من أىم المقومات التي تقوم عمييا التنمية بصفة عامة، وعصب الحياة التي    

 ومن الضروريات الالزمة واألساسية لقيام التنمية المحمية، حيث تتطمب ىذه ،المحميةتقف عنده التنمية 
. األخيرة تعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد المالية المحمية

: مفيوم التمويل المحمي .1
كل الموارد المالية المتاحة والتي يمكن توفيرىا من مصادر مختمفة لتمويل التنمية "  يعرف بأنو     

المحمية بالصورة التي تحقق أكبر معدالت لتمك التنمية عبر الزمن، وتعظم استقاللية المحميات عن الحكومة 
  .2"المركزية في تحقيق التنمية المحمية المنشودة

ولتنمية الموارد المالية فإنو يجب توسيع سمطات الوحدات المحمية في الحصول عمى إيراداتيا        
الذاتية، وأن يكون لكل منيا موازنة مستقمة، يتم إعدادىا عمى المستوى المحمي، بحيث يتم ترشيد اإلنفاق 

عداد الدراسات الفنية واالقتصادية وتييئة المناخ المناسب  العام، وتطوير القدرات الفنية واإلدارية لمعاممين، وا 
لالستثمار، وتنظيم الجيود الذاتية الخاصة باألفراد والقطاع الخاص، ودعم الالمركزية المالية من خالل 

 .توسيع صالحيات الوحدات المحمية في فرض الضرائب والرسوم في إطار ضوابط مركزية
 :شروط التمويل المحمي  .2

: لمموارد المالية المحمية شروط معينة البد من توافرىا، وأىم ىذه الشروط ىي
 يقصد بمحمية المورد أن يكون وعاء المورد بالكامل في نطاق الوحدة المحمية التي تستفيد : محمية المورد

 .من حصيمة ىذا الوعاء، وأن يكون ىذا الوعاء متميزا بقدر اإلمكان عن أوعية الموارد المركزية
 يقصد بذاتية المورد استقاللية الييئات المحمية في سمطة تقدير سعر المورد في حدود : ذاتية المورد

معينة أحيانا، وربطو وتحصيمو حتى تتمكن من التوفيق بين احتياجاتيا المالية وحصيمة الموارد المتاحة 
  .ليا
   3يقصد بسيولة تسيير المورد سيولة تقديره وكيفية تحصيمو وكذا تكمفة تحصيمو: سيولة تسيير المورد. 
 
 
 

                                                           
 .168-167 المرجع سابق، ص،احمد عبد الفتاح ناجي -  1
، حالة الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، جامعة مداخمة حول دور المؤسسات المصرفية في تمويل التنمية المحميةبوقرة رابح، جعيجع نبيمة،  - 2

. المسيمة
 التمويل المحمي لمتنمية المحمية نماذج"، المداخمة حولسياسات التمويل  وأثرىا عمى االقتصاديات والمؤسسات"بن اسماعين حياة، ألسبتي وسيمة، - 3

 .2، ص2006، جامعة محمد خيضر بسكرة، من اقتصاديات الدول النامية
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. معوقات التنمية المحمية: الفرع الثالث
: 1ىناك عوائق تعترض تحقيق التنمية المحمية يمكن تصنيفيا في العوامل التالية   
 يعتبر النمو الديموغرافي معوقا من معوقات التنمية المحمية عمى أساس حالة عدم :عوامل ديمغرافية .1

التوازن التي تبدو واضحة بين حاجات السكان والموارد االقتصادية، أي إن زيادة السكان بالنسبة لمطاقات 
 .اإلنتاجية تقف عقبة في سبيل زيادة مستوى رفاىية أفراد المجتمع

  تتمثل في النظام االجتماعي السائد مثل نظام الممكية الفردية الذي قد يتعارض مع :عوامل اجتماعية .2
تطبيق أنماط التغيير والتحضير باإلضافة إلى اعتقاد المجتمعات بان التغير الجديد تيدف استقرارىم 

 .وتفكيك وحدتيم مما يجعل الكثير يقف في وجو التغير
تغيير لل تتمثل في التقاليد السائد في المجتمع نتيجة تمسك األفراد بيذه التقاليد ورفضيم :عوامل ثقافية .3

والتعديل، كذلك المعتقدات السائدة تعرقل برامج التنمية، حيث يقف أفراد المجتمع في وجو التغييرات 
 .الحديثة العتقادىم بأنيا تضرىم وال تنفعيم

  إن قبول أو رفض التحديات التي تطرأ عمى المجتمعات تعتمد عمى العوامل النفسية :عوامل نفسية .4
ويتوقف إدراك الجديد وكيفية ظيوره وانتشاره عمى الثقافة السائدة، أن يختمف أفراد المجتمع  في إدراكيم 

 .لمجديد باختالف الثقافات
يتوجب عمى الدول النامية بذل جيود مضاعفة لزيادة مستوى إنتاجيا وىذا ال يتمم إال  :عوامل تكنولوجية .5

خضاعيا لمبرامج التنموية  .بإستخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة وا 
 إن عدم توفر التمويل الكافي إلقامة القواعد األساسية لمتنمية يعتبر من أىم العوائق التي :عوامل مادية .6

تشغل المحميات نظرا لمفقر الشديد الذي تعانيو، لذلك نجدىا تعتمد بدرجة عالية عمى المعونات من 
 .الحكومة المركزية

 تتمثل في تعقد اإلجراءات وتفشي الروتين والبطء الشديد في إصدار القرارات، وانتشار :عوامل إدارية .7
الالمبالت والسمبية، وسيطرة المصالح الشخصية عمى عالقات العمل الرسمي، وعدم وضع الرجل 

 المناسب في المكان المناسب وصعوبة التنسيق بين الوحدات اإلدارية الجديدة واألجيزة التقميدية القائمة
ونقص الكفاءات اإلدارية المؤىمة والمدربة والقادرة عمى تحمل المسؤولية التنمية المحمية في المجتمعات 

 .2المحمية
 
 
 

                                                           
مذكرة ماستر أكاديمي في العموم التجارية، تخصص تسويق خدمات، جامعة قاصدي مرباح   ،دور السياحة في التنمية المحمية إسالمتمي محمد  - 1

 .22، ص2013/2014ورقمة، - 
.                                                               09:06، 28/03/2017 ، Attzah. Blogspot.com -2     
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   .مصادر تمويل مشاريع التنمية المحمية: المبحث الثاني
تعتمد التنمية المحمية بالدرجة األولى عمى التمويل المحمي إلحداث زيادات في مستويات التنمية     

المحمية ذلك أنيا تنطمق من القاعدة الشعبية العريضة فتعبر عن احتياجاتيا الفعمية إلى مختمف المشروعات 
وتوجو الجيود الحكومية إلى إحقاق المشروعات التنموية الضرورية لممحميات، حيث أن تحقيق برامج                                                                                         

. ومشروعات التنمية المحمية يتطمب تعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد المالية المحمية
 .مشكمة التمويل والموارد المالية المحمية: المطمب األول

  تواجو الوحدات المحمية في تحقيق برامج التنمية المحمية عمى مستوى وحداتيا مشكمة التمويل،   
وضعف الموارد المالية المحمية المخصصة ألغراض التنمية، وبذلك يصعب عمى ىذه الوحدات تنفيذ كافة أو 

إن ىذه المشكمة تخص االستقالل الفعمي والحقيقي . بعض البرامج التنموية الضرورية لسكان الوحدات المحمية
لموحدات المحمية في الحصول عمى الموارد المالية حيث تتقيد حريتيا برقابة السمطة المركزية في فرض 
الضرائب والرسوم المحمية وعمى اإلقتراض، كما تتقيد كذلك حريتيا بالرقابة عمى ميزانيتيا، وعمى أوجو 

الصرف الخاص بإيراداتيا المختمفة، غير أن عدم كفاية الموارد المالية المحمية ال يعود فقط إلى القيود التي 
نما يعود كذلك إلى صغر حجم الوحدات المحمية التي ال يمكنيا الحصول عمى  تمارسيا السمطة المركزية وا 
الموارد الذاتية الكافية، وذلك لوجود عالقة قوية بين مساحة الوحدة المحمية ومواردىا المالية، حيث أن القدرة 

. التمويمية غالبا ما تتناسب عكسيا مع كبر الوحدات المحمية وكثافتيا السكانية ودرجة تقدميا الحضاري
: 1ولمتنمية الموارد المالية المحمية يجب مراعاة

 .تحقيق الالمركزية في اإلنفاق وترشيد اإلنفاق العام  (1
عداد الدراسات الفنية (2  .تطوير القدرات الفنية واالقتصادية لممشروعات وا 
 .التخمص من المخزونات الراكدة أو إفادة وحدات محمية أخرى بيا (1
 .تييئة المناخ المناسب لالستثمار (2
سناد بعض الخدمات إلى شركات  (3 تشجيع وتنظيم الجيود الذاتية الخاصة باألفراد ورجال األعمال وا 

 .خاصة والتنسيق بين المؤسسات والبنوك المتخصصة
 .االىتمام بالسياحة كمصدر لمتمويل الذاتي (4
 .تفعيل آليات المشاركة الشعبية في المشروعات والوحدات المحمية (5

 .األسس المحددة ألنواع ومصادر التمويل المحمي: المطمب الثاني
 تتعــدد و تتنــوع األســس المحــددة ألنــواع و مصــادر التمويــل المحمــي بســبب اخــتالف طبيعــة     

 :الخدمات والمشروعات التي تؤدييا و تديرىا اإلدارة المحمية والتي يمكن تصنيفيا كما يمي
  خــدمات ضــرورية لبقــاء المجتمــع مثــل الخــدمات التعميميــة والصــحية وىــي خــدمات يتوجــب أداؤىــا ألفراد

األىــالي  الوحدات المحمية ميما ارتفعت تكمفتيا وبحكم ضرورة ىذه الخدمات لممجتمـع يتعـين عمـى جمـوع
                                                           

 .3 مرجع سابق، ص،ت سياسات التمويل  وأثرىا عمى االقتصاديات والمؤسسابن اسماعين حياة، ألسبتي وسيمة،-  1
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حصيمة  مســتفيدين وغيــر مســتفيدين تحمــل أعبائيــا كــل تبعــا ليســره، ومثــل ىــذه الخــدمات تمــول مــن
 .الضرائب المحمية المختمفة

  خــــدمات ضــــرورية ألىــــالي الوحــــدات المحميــــة أو لقطاعــــات معينــــة مــــنيم مثــــل خــــدمات النقــــل العــــام 
مؤسساتيم  واإلنــارة والميــاه والغــاز وغيرىــا وىــي الخــدمات التــي يتعــين عمــييم تــدبيرىا ألنفســيم عــن طريــق

لتحمــييم مــن  الخاصة أي عن طريق المشروعات، فإذا اضطمعت بيـا السـمطات المحميـة فإنيـا تفعـل ذلـك
 .اســتغالل رجــال األعمــال أو القــائمين عمــى القطــاع الخــاص

 توجــد خــدمات ذات منفعــة اجتماعيــة أو ثقافيــة يســتفيد منيــا فئــة معينــة فقــط مــن األفــراد ويعــم نفعيــا 
أن  المجتمــع بأســره مثــل المكتبــات العامــة والمتــاحف والحــدائق العامــة وغيرىــا، فيــذه الخــدمات ال يجــب
 يكــون مقابميــا مرتفعــا حتــى يعــزف األفــراد عنيــا كمــا ال يفتــرض فــي ىــذا المقابــل أن يغطــي الخدمــة

 .المؤداة بالكامل  ويعرف ىذا المقابل بالرسم
 يوجد نوع من الخدمات الضرورية لألىالي ولكنيـا ذات طبيعـة اجتماعيـة، ونظـرا ألن القصـور فـي 

 تأديـــــة ىـــــذا النـــــوع مـــــن الخـــــدمات عمـــــى الوجـــــو األكمـــــل يعـــــرض ســـــالمة المجتمـــــع وأمنـــــو وصـــــحة 
 . أفــــراده لمخطــــر، فغالبــــا مــــا تتــــدخل الســــمطات العامــــة فــــي أدائيــــا لألىــــالي بحكــــم طبيعتيــــا االجتماعيــــة

 خـــدمات رأســـمالية مكمفـــة ال تقتصـــر منفعتيـــا عمـــى الجيـــل القـــائم بـــل تمتـــد إلـــى األجيـــال المقبمـــة مثـــل 
 إلــخ، ىــذه المشــروعات تقتضــي العدالــة تحميــل األجيــال القادمــة جانــب مــن...المــدارس والمستشــفيات

 تكمفتيــا، ولــذا فإنيــا تمــول مــن حصــيمة القــروض التــي تســدد عمــى آجــال تتناســب مــع قيمــة القــرض و
  .حجم ونوع المشروع الذي يمولو

 خدمات اقتصادية مكمفة ال تدخل فـي نطـاق الوحـدات المحميـة األساسـية أو تـدخل فـي نطاقيـا ولكـن 
مواردىــا تقتصــر دون الوفــاء بيــا مثــل خــدمات إنشــاء الطــرق الرئيســية و التغذيــة المدرســية واإلســكان 

 1.وغيرىا
 .    مصادر الموارد المالية المحمية: المطمب الثالث

الموارد المحمية الذاتية والموارد المحمية :   تنقسم موارد تمويل التنمية المحمية إلى قسمين رئيسيين ىما  
 .الخارجية

.   الموارد المحمية الذاتية: الفرع األول
 تنقسم الموارد المحمية الذاتية إلى عدد من الموارد الفرعية والتي تعتمد عمييا النظم المحمية ذاتيا في    

تمويل التنمية المحمية، ىذه الموارد الذاتية تختمف في تنوعيا ومقدارىا من بمد إلى آخر بحكم اإلمكانيات 
: المالية المتوفرة لديو وبحكم األنظمة االقتصادية المتبعة، عمى أن أىم ىذه الموارد ىي

 
                                                           

. 34-33 ص،مرجع سابق، تمويل التنمية المحمية في الجزائر واقع وآفاقخنفري  خيضر، -  1
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.  الضريبة المحمية: أوال
اقتطاع نقدي إجباري لصالح السمطات العمومية، بصفة نيائية ومن دون مقابل  "    تعرف الضريبة بأنيا

مباشر ومحدود، وذلك بيدف تمويل األعباء العامة لمدولة، والجماعات المحمية أو اإلقميمية واإلدارة 
 .1"العمومية

 فيي كل فريضة مالية تتقاضاىا إحدى الييئات العامة المحمية، عمى سبيل اإللزام : الضريبة المحميةأما   
ضمن الوحدة اإلدارية التي ُتمثميا دون النظر إلى مقابل معين، وغايتيا تحقيق منفعة عامة، ُتعد أىم مصادر 

 .2تمويل الجماعات المحمية،ً كونيا تمعب دورا أساسيا في تزكية الموارد المحمية
 :3قسمين ىما  ويمكن أن تقسم الضرائب المحمية إلى 

 الضرائب عمى الدخل، ضريبة المباني، ضريبة عمى األمالك من  فيوتتمثل: الضرائب المحمية المباشرة 
األراضي الزراعية، الضرائب عمى رقم األعمال، الضرائب عمى األجور وضرائب متنوعة عمى النشاط 

 .الفالحي
   ضريبة المالىي وضريبة المراىنات : وتشمل عدة أنواع أىميا:الضرائب المحمية الغير مباشرة 

والضرائب عمى المبيعات والمشتريات المحمية والضرائب عمى البنزين والسيارات، والضرائب عمى اإلنتاج 
باإلضافة إلى عدم وضوح إسياميا في مالية `وتمثل بعض ىذه الضرائب مورد أىميا لمييئات المحمية، 

 .المجالس المحمية بحكم نوعيتيا كضرائب غير مباشرة
وبالتالي يتضح أن الضريبة المحمية تدفع في نطاق الوحدة المحمية إلى المجالس المحمية من قبل       

أفراد الوحدة المحمية أو المجتمع المحمي عمى عكس الضريبة العامة التي تدفع إلى الييئات العامة لمدولة من 
قبل جميع مواطني وأفراد الدولة مساىمة في األعباء العامة، وبيذا فإن مواصفات الضريبة المحمية تتمخص 

في ضرورة أن تتحقق القواعد العامة لمضريبة التي من أىميا تحقيق العدالة والمساواة في التضحية باإلضافة 
إلى محمية الوعاء وسيولة تقدير الضريبة المحمية لتتمكن المجالس المحمية من تخطيط مشروعاتيا ووضع 

.  موازناتيا تبعا لمتقديرات المتوقعة لحصيمة الموارد المقدرة ليا
 . الرسوم المحمية: ثانيا  

  ىو مبمغ من النقود يدفعو الفرد لمدولة أو إحدى ىيئاتيا لقاء خدمة معينة ذات نفع عام تؤدييا لو الرسم
 .4وبناءا عمى طمبو

                                                           
. 22، ص2011، دار جرير لمنشر والتوزيع ،عمان، الطبعة االولى، دراسات في عمم الضرائبعبد المجيد قدي،  - 1
 ، مذكرة ماجستير في القانون العام، تخصص تنظيم إداري، جامعة الواديمكانة الجماعات المحمية في نظام اإلدارة المحميةإسماعيل فريجات،  - 2

. 135، ص2013/2014
 مذكرة ماستر في العموم االقتصادية، تخصص اقتصاد قياسي، دراسة قياسية حول مساىمة القطاع الخاص في التنمية المحمية،  تاورمحمد - 3

. 11ص ، 2014/2015ورقمة، – جامعة قاصدي مرباح 
. 81، ص2007، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الطبعة األولى اقتصاديات المالية العامة ،محمد طاقة، ىداي العزاوي-  4
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 ويتم تحصيميا مقابل خدمات تؤدييا اإلدارة المحمية مبالغ رمزية تفرضيا الدولة"فيي :    أما الرسوم المحمي
لممواطنين حيث تعود بالنفع والفائدة عمى دافعي ىذه الرسوم، وتشكل حصيمة ىذه الرسوم موارد عامة 

 ".لإلدارات المحمية
رسوم محمية عامة وىي رسوم تفرض بقوانين :  لموحدات المحمية حق تحصيل نوعين من الرسوم   

وقرارات وزارية وليست محمية، ورسوم ذات طابع محمي وتفرض بقرارات محمية يصدرىا المجمس الشعبي 
. المحمي ويوافق عمييا مجمس الوزراء

 ويتمثل النوع األول في رسوم التراخيص لممحال الصناعية والتجارية والعامة ورسوم التفتيش المقررة   
عمييا ورسوم النظافة، أما النوع الثاني فيتمثل في رسوم رخص المحاجر وحصيمة رسومات مبيعات الرمل 

 .1الخ..ومختمف األحجار المستخرجة من المحاجر والمناجم ورسومات استيالك المياه والكيرباء والغاز
 .موارد مالية محمية مختمفة: ثالثا

إلضافة إلى الضرائب المحمية والرسوم المحمية توجد مصادر تمويمية أخرى متنوعة حسب طبيعة   با  
 :احتياجات كل نظام من نظم اإلدارة المحمية في الدول المختمفة مثل

ىي مجموع الدخول الناتجة عن أرباح المشاريع :  أرباح المنشآت التجارية و الصناعية لممحميات (1
االقتصادية في األنشطة المختمفة والممموكة لممحميات مثل المشروعات الزراعية والحيوانية والمياه والنقل 

 .والغاز والكيرباء وغيرىا
 وكذا أمالك األوقاف الواقعة تحت نطاقيا، تتمثل في إيجارات لممساكن :إيرادات أمالك الييئات العامة   (2

يرادات ناتجة عن البيع ليذه األمالك، وكذا األراضي الزراعية، والتي يتولد عن تأجيرىا أو بيعيا  وا 
  .اإلدارة المحميةإيرادات تتضمنيا موازنة 

 أنيا تعتبر أحد الشؤون تتضمن الخدمات التي تقدميا المحميات لألىالي رغم :إيرادات الخدمات العمومية (3
 . الخاصة بيم، مثل النقل وغيره، بقصد حماية أفراد المجتمع المحمي من استغالل القطاع الخاص ليم

 ىي موارد المالية المشتركة بين اإلدارة المحمية أو الوحدات :يالجيود الذاتية ألفراد المجتمع المحل (4
المحمية وبين الحكومة المركزية أو بين الوحدات المحمية فيما بينيا، وىي قد تتعمق بنوع معين من 

الضرائب أو إيرادات تتولد عن مرفق من المرافق، أو مشروع من المشاريع، ويتم توزيعيا حسب أسس 
 .2معينة

ىي األرصدة الضخمة من طاقات الجماىير التي ال حدود ليا  :الذاتية بالجيود الشعبية المشاركة (5
 الطاقات المادية والطاقات البشرية والطاقات الفنية في المدينة والقرية، والجامعات وجموع المواطنين الذين

                                                           
  .4، مرجع سابق، ص سياسات التمويل  وأثرىا عمى االقتصاديات والمؤسساتبن اسماعين حياة، ألسبتي وسيمة،- 1
، مذكرة ماجستير في العموم االقتصادية، تخصص نقود ومالية، جامعة حسيبة اثر برامج دعم النمو عمى التنمية المحمية في الجزائرـ  سعودي محمد، 2

 .32-31، ص2007الشمف، - بن بوعمي 
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 فإنيم  سيكونون  ألسميمةيعممون في الخارج كل ىؤالء يمثمون رصيد ضخم إذا جندوا ووجيوا لموجية 
 .1األساس الجيد لتطوير المجتمع تطويرا يبمغ حد الثورة في الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية

 :     ويمكن تمخيص ىذا التقسيم في الشكل التالي
 . المحمية الذاتية المواردأنواع مصادر:  (1-1)الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 

  .البين اعتماد عمى مصادر الموارد المالية المحميةمن إعداد الط: المصدر                                          
.  الموارد المالية الخارجية: الفرع الثاني

 إن التأكيد عمى أىمية الموارد المالية المحمية في دعم االستقالل اإلداري لممحميات ال يعني تغطية       
كافة نفقات مشروعات التنمية المحمية من الموارد الذاتية ألن ذلك قد يبطئ من معدالت التنمية المطموبة 

. ولذلك فإنو يتم المجوء إلى الموارد المالية الخارجية
 : اإلعانات الحكومية: أوال

في اإلنفاق عمى التنمية  (خزينة الدولة)ىي المبالغ من المال تساىم بيا الموازنة العامة لمدولة      
 تيدف إلى ،2المحمية، ونفقات المجالس المحمية لمساعدتيا في االضطالع ببعض اختصاصاىا القانونية

                                                           
، مذكر ماستر في الحقوق، تخصص قانون اإلداري، جامعة محمد الييئات الالمركزية المحمية ودورىا في تحقيق التنمية المستدامة مختاري وفاء،-  1

 .19-18، ص2013/2014بسكرة، - خيضر
. 149، مرجع سابق، صمكانة الجماعات المحمية في نظام اإلدارة المحمية ،إسماعيل فريجات  2-

 الضريبة المحمية
 المباشرة

الضريبة المحمية 
 غير المباشرة

النصيب في 
  المشتركةمواردال

 الموارد المحمية الذاتية

 مختمفة موارد مالية الضريبة المحمية الرسوم المحمية

 إيرادات الخدمات
 العمومية

أرباح المنشآت 
التجارية 

والصناعية 
 ةلمحميا

فراد المجتمع ألالجيود الذاتية 
 المحمي

إيرادات أمالك 
 الييئات العامة
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تكممة الموارد المالية لممحميات وتقميل الفوارق بين المحميات لتحقيق المالءة بين حاجات األىالي ومستوى 
 : عدة عوامل أىمياأن يأخذالسمع والخدمات التي تقدميا ليم ومن أجل أن يبمغ نظام اإلعانات أىدافو البد 

 حاجات لموحدة المحمية والموارد المحمية المتاحة ليا ومعدالت تكمفة الخدمات التي تؤدي في نطاقيا   
 :ومن المعموم أن ىذه العوامل تختمف من وحدة محمية إلى أخرى مما يجعل اإلعانات تنقسم إلى قسمين ىما

 ترتبط ىذه اإلعانات بخدمة معينة حيث تكون عمى صورة مساىمة حكومية ليا وتقدم : إعانات مخصصة
اإلعانات المئوية أو إعانات  عمى أساس نسبة مئوية أو واحد من تكمفة الخدمة فيي بذلك قد تسمى

 .الوحدة وغالبا ما تمنح لخدمات األمن والحماية المدنية
 تقدم من طرف الحكومة المركزية بصفة دورية نصف سنوية أو بصفة سنوية، كما يراعى  :عامة إعانات

في تقديميا عدة عوامل منيا اإلنفاق المحمي ومستويات األجور النقدية الجارية وتقمبات األسعار ومعدل 
   .1نمو الخدمات المحمية والظروف واألوضاع االقتصادية

. القروض: ثانيا
تستغل القروض في تمويل المشروعات االستثمارية التي تنشأ عمى مستوى المحميات وتعجز      

الموارد الميزانية عمى تغطية نفقاتيا، وال يجوز عادة لممجالس المحمية عمى مستوى المحميات أن تمجا إلى عقد 
وىذا النوع من القروض عادة ما يكون بفائدة بسيطة ومدة القرض تعتمد عمى . قروض دون إذن من الحكومة

 .طبيعة المشروع المراد إنفاق قيمة القرض عميو
كما قد تمجأ السمطات المحمية إلى طمب موافقة الحكومة المركزية في حالة المجوء إلى اقتراض مبالغ    

:  2تزيد قيمتيا عن حد معين، وموافقة الحكومة ىنا تيدف إلى تحقيق عدة إغراض منيا
  ممارسة نوع من الرعاية عمى المصروفات الرأسمالية لموحدات المحمية مما يساعدىا عمى توجيو ىذه

. األخيرة بما يتوافق وسياسات الدولة االقتصادية والمالية
 التحكم في أسعار الفائدة من خالل التحكم في الطمب عميو وتوزيعو عمى مدار السنة .
  الحفاظ عمى السمعة المالية لمسمطات المحمية، عن طريق التأكيد عمى إمكانية السمطة المحمية في

. الوفاء بقيمة القرض وفوائده المحددة
  التأكد من سالمة المشروعات التي تمول من حصيمة القروض ولزوميا لموحدة المحمية طالبة القرض

. حتى ال تتعرض المشروعات المحمية لمفشل
.  اليبات التبرعات و: ثالث
 تعتبر التبرعات واليبات موردا من موارد المجالس المحمية وتتكون حصيمتيا مما يتبرع بو المواطنون       

إما مباشرة إلى المجالس المحمية أو بشكل غير مباشر لممساىمة في تمويل المشاريع التي تقوم بيا، وكذلك 

                                                           
 .12، ص مرجع سابق، دراسة قياسية حول مساىمة القطاع الخاص في التنمية المحميةمحمد تاوز، -1
 36-35، مرجع سابق ص اثر برامج دعم النمو عمى التنمية المحمية في الجزائر ،سعودي محمد-  2
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قد تكون نتيجة وصية تركيا احد المواطنين بعد وفاتو في حالة انعدام الورثة أو ىبة يقدميا أحد المغتربين 
 .1لتخميد اسمو في بمده

 :2 وتنقسم ىذه التبرعات إلى قسمين
 . ىذه التبرعات ال يمكن قبوليا إال بموافقة السمطات المركزية :التبرعات المقيدة بشرط

وىذه التبرعات ال يمكن قبوليا إال بموافقة رئيس الجميورية سواء كانت تبرعات ىيئات أو  :التبرعات األجنبية
 : والشكل التالي يوضح أنواع المصادر المحمية الخارجية.أشخاص أجانب

 المحمية الخارجية  المواردانواع مصادر : 2-1الشكل 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 .الطالبين اعتمادا عمى مصادر المورد المالية المحميةمن إعداد :                                                                         المصدر

 . مصادر أخرى لتمويل التنمية المحمية:الفرع الثالث
: الزكاة: أوال

 :تعريف الزكاة في االصطالح االقتصادي .1
فريضة مالية تقطعيا الدولة أو من ينوب عنيا من األشخاص العامة أو األفراد، بصفة " تعرف بأنيا  

نيائية دون ان يقابميا نفع معين، تفرضيا الدولة طبقًا لممقدرة التكمفية لمممون وتستخدميا لتغطية المصاريف 
 3".الثمانية المذكورة في القران الكريم والوفاء بالمقتضيات األساسية اإلسالمية المالية العامة لإلسالم

 
 

                                                           
 2005، مجمة العموم اإلنسانية، العدد السابع، جامعة محمد خيضر بسكرة، فيفري اإليرادات العامة لمجماعات المحمية في الجزائرلخضر مرغاد، - 1

  .غير مرقمة
دارة  مذكرة ماجستير في العموم االقتصادية،، لضرائب المحمية ودورىا في تمويل ميزانية الجماعات المحميةا، لمير عبد القادر- 2 تخصص اقتصاد وا 

. 149ص، 2014/2013،  جامعة وىران،أعمال
، مذكرة ليسانس في العموم اإلقتصادية ، تخصص تمويل وىندسة المنتجات مدى كفاءة مؤسسات الزكاة في تمويل التنمية المحميةسناء طيار،  - 3

 .8، ص2013/2014سطيف، - المالية، جامعة فرحات عباس

 الموارد المحمية الخارجية

 القروض التبرعات والييبات اإلعانات الحكومية

 

 إعانات مخصصة عامة إعانات األجنبية التبرعات التبرعات المقيدة بشرط
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 : الوظيفة التنموية لمزكاة .2
    إن القيام بالعممية التنموية والنجاح في عمارة األرض يتطمب تضافر كل من اإلمكانات البشرية 

ومن خالل مصارفيا ذات األثر التنموي , ولمزكاة دورىا التنموي من خالل مواردىا. واإلمكانات المادية
. المباشر وغير المباشر عمى مستوى النشاط االقتصادي

يتوقف توفير الكميات الالزمة من رؤوس األموال المحمية عمى الحد : اآلثار التنموية المباشرة لمزكاة- 1.2
من ظاىرة االكتناز في المجتمع، أو اإلقالل من ادخار األموال في صورة ال تسيم في دعم النشاط اإلنتاجي 

 بشكل مباشر ومؤثر، وضرورة اتجاه ىذه األموال إلى مجاالت االستثمار ذات األولوية لتنمية المجتمع
وتباشر الزكاة آثارىا التنموية المباشرة من خالل محاربة االكتناز والعمل عمى دفع رؤوس األموال إلى 

مجاالت االستثمار، الالزمة لالرتفاع بمستوى النشاط االقتصادي واتساع السوق من خالل الحث عمى االتفاق 
 .االستيالكي

 يتمثل في المساعد عمى رفع مستوى التشغيل عن طريق :اآلثار التنموية غير المباشرة لمزكاة- 2.2
اإلسيام في التقميل من أسباب حدوث البطالة، كما أن لمزكاة اثر غير مباشر في حماية االقتصاد من 

التقمبات من خالل إعادة توزيع الدخول لصالح الطبقات ذات الميل المرتفع لالستيالك مما يكون لو اثر في 
زيادة القدرة الشرائية ليذه الفئة وبالتالي وزيادة الطمب الفعمي عمى السمع االستيالكية وزيادة اإلنتاج وتكرار 

  1.إخراج الزكاة في مواعدىا السنوية أوالموسمية 
:  ـ مدى مساىمة الزكاة في تمويل التنمية المحمية3
يتمثل األول في :  تعتبر الزكاة أداة ىامة لتوفير السيولة الالزمة لتمويل التنمية المحمية من جانبين    

الدور التمويمي لمزكاة باعتبارىا آداة مالية وفيرة الحصيمة، أما الثاني فيتمثل في الدور االستثماري لمزكاة 
باعتبار أن ليا وظيفة إنتاجية تتمثل في استثمار جزء من حصيمتيا في مشاريع إنتاجية لتشكل مصدر دخل 

دائم ومتجدد لمستحقييا، فبقدر تزايد الكفاءة التحصيمية لإليرادات الزكوية بقدر تزايد طاقتيا التمويمية 
.  2لمصارفيا المحددة، األمر الذي يضمن انساب قدر من السيولة إلى المجاالت األساسية لمتنمية المحمية

 .الوقف :ثانيا
تحويل لألموال عن االستيالك واستثمارىا في أصول رأسمالية إنتاجية تنتج : "فيو :تعريف الوقف -1

 المنافع واإليرادات التي تستيمك في المستقبل جماعيًا أو فرديًا، فيو إذن عممية تجمع بين االدخار
عن االستيالك اآلني، وبنفس - كان يمكن استيالكيا-واالستثمار معًا، فيي تتألف من إقتطاع أموال

الوقت تحويميا إلى استثمار ييدف إلى زيادة الثروة اإلنتاجية في اتمع، وىذه الثروة اإلنتاجية الموقوفة 
 ."تنتج خدمات ومنافع

                                                           
 جامعة ،(الوقف والزكاة والصكوك اإلسالمية )نحو استراتيجية بديمة  لتمويل التنمية المحمية في الجزائرامحمدي بوزينة امينة، مداخمة  بعنوانً   - 1

 .11-10حسيبة بن بوعمي، الشمف، ص 
، عنوان المداخمة "سياسات التمويل  وأثرىا عمى االقتصاديات والمؤسسات": الممتقى الدولي حول ،جمال لعمارة، دالل  بن طبي،  مسعودة  نصبة - 2
 .14، مرجع سابق، ص"التنمية المحمية الزكاة وتمويل"
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 :  الطبيعة التنموية  لموقف -2
 ذلك أن االحتياجات التي تعمل المؤسسات الوقفية لتمبيتيا تتسم باالتساع :الوقف فكرة تنموية المحمي- أ 

الكمي والكيفي وال يمكن تمبية ىذه االحتياجات والوفاء بيا إال بنمو مستدام ألصول الوقف وموارده، فتسبيل 
 .المنفعة قائم عمى العمل الذي يضمن تراكما ونموا ماديا

 أن عوائد استثمار أموال الوقف تشكل مصدًرا لتمويل دائم لشبكة واسعة :الوقف مصدر لمتمويل المحمي- ب
من المشروعات ذات النفع العام والمرافق الخدمية في مجاالت حساسة كالتعميم والصحة وتوفير الحاجات 

األساسية خاصة لفقراء المجتمع، مما يتولد عنو مجموعة من اآلثار االقتصادية واالجتماعية تنعكس األولى 
عمى مستوى النشاط االقتصادي ودور الدولة الرعائي وميزانيتيا العامة، وىيكل توزيع الثروة والدخل في 

المجتمع، واألخـيـرة تنعـكـس عمـى التنميـة البشرية المرتكزة عمى اإلنسان كعامل فاعل ومتمقي لمتنمية في نفس 
.  الوقف

 :دور الوقف في عممية التنمية -3
 ويتمثل دور الوقف في الجانب االقتصادي من خالل مساىتو :دور الوقف في عممية التنمية االقتصادية 

في العممية اإلنتاجية وفي تمويل التنمية وتوفير فرص العمل والتخفيف من عجز الموازنة وتنشيط التجارة 
الداخمية واالقتصادية والبنية التحتية في الكثير من المناطق، ويعمل الوقف عمى تنمية رأس المال البشري 

من خالل توفير يد عاممة متخصصة ومتنوعة في مجاالت مختمفة، بتنويعو ألشكال الوقف والجيات 
مما يعمل عمى ايجاد مصادر دخل لمفقراء والمساكين والعاجزين عن العمل واألرامل . الموقف عمييا

. واليتامى وغيرىم من المحتاجين
 ومن أبرز أدوار الوقف في عممية التنمية االجتماعية انو  :دور الوقف في عممية التنمية االجتماعية 

مع وحمايتو من األمراض المجتيساعد في تحقيق االستقرار االجتماعي وشيوع روح التراحم بين أفراد 
تمعات التي تسود فييا روح األنانية المادية وينتج عنيا الصراعات المجاالجتماعية التي تنشأ عادة في 

م جزء لتمع وشعورىم بأ المجالطبقية بين المستويات االجتماعي المختمفة، مما يعزز روح اإلنتماء بين أفراد
 كما يساىم في توفير المدارس والمحا ضن الخاصة باأليتام وكفالة الفقراء والمساكين من .من جسد واحد

أرامل وأبناء السبيل وغيرىم، ويساىم ايضا في تقميص الطبقية في المجتمع وانتقال أفراد من طبقة اجتماعية 
. 1إلى طبقة أخرى أعمى

 
 
 
 

                                                           
، جامعة ورقمة، 1، المجمة الجزائرية لمتنمية اإلقتصادية، العددالوقف اإلسالمي ودوره في تحقيق التنمية المستدامةصالح صالحي، نوال بن عمارة،  - 1

 .158-157، ص2014ديسمبر 
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 .دور التمويل المحمي في التنمية المحمية: المبحث الثالث
لشامل وبأكبر ا إن اليدف النيائي ألي نظام اإلدارة المحمية ىو تحقيق التنمية المحمية بمعناىا   

. معدالت ممكنة وىي بذالك بحاجة لموارد المالية المحمية بشكل مستمر ومتزيد ومتجدد
. عالقة التنمية المحمية بالتمويل المحمي: المطمب األول

تقوم التنمية المحمية عمى جانيين أساسين ىما الموارد الذاتية التي تعظميا جيود المشاركة الشعبية     
والجيود الحكومية المتمثمة في الموارد المحمية والحكومية، كما تقوم التنمية المحمية عمى دعم مبدأ المشاركة 

: في التنمية تحت مبدأ ديمقراطية التنمية المحمية، ويمكن إيضاح ذلك من خالل الشكل التالي
 .عالقة التنمية المحمية بالتمويل المحمي: (3-1)الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 ـ بشرية
 ـ طبيعة
 .ـ مالية

 التنمية المحمية والتحويل المحمي

 موارد

 

  الرقابة– المتابعة – التنفيذ –التخطيط 

 ندرة ومحدودة

 ال نجاح لهذا النظام إال بالتموٌل المحلً

 تنفيذي

 ـ سمع
 ـ خدمات

 حاجات

 الحكومة الشعب

 النظام

 شعبي

كثيرة ومتغيرة  
 ومتجددة

 ـ بشرية
 ـ طبيعة
 .ـ مالية

 التنمية المحمية والتحويل المحمي

 موارد

 

  الرقابة– المتابعة – التنفيذ –التخطيط 

 ندرة ومحدودة
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. 86ص، 2009 الطبعة األولى  القاىرة،ايترك لمطباعة والنشر والتوزيع،، تمويل التنمية المحميةألسبتي وسيمة، :  المصدر

يمكن الفيم من خالل الشكل أن التنمية المحمية تنبع من وجود موارد نادرة وحاجات كثيرة ومتغيرة      
ومعددة وىذا يتطمب وجود إدارة لمتنمية بما في ذلك إعداد المجتمع المحمي لتقبل الخطة والتعرف عمى 

احتياجات المجتمع وموارده األساسية وىذا يتطمب توافر البيانات الالزمة والقيام بعممية التقييم والرقابة لموقوف 
. عمى مدى تحقيق الخطة المرسومة بالشكل الذي مكن من اإلعداد لبدء خطة تنمية محمية جديدة

تقوم التنمية المحمية عمى مدى مشاركة المجتمع المحمي والحكومة الممثمة في اإلدارة المحمية    
واألجيزة التنفيذية ويكونان االثنين نظام يسمى نظام اإلدارة المحمية بشقيو الشعبي والتنفيذي، ىذا النظام 

ينطوي عمى جيود شعبية تكشف عن تمويال لمتنمية المحمية يقوم عمى تعبئة الجيود والموارد المحمية بأقصى 
جيد ممكن ليكون تدفقًا يتدفق جنبًا إلى جنب مع الجيود التنفيذية الحكومية التي تصفر عن تدفقات من 

الموارد المالية المحمية المخصصة في الموازنة المحمية وتمثل ىيكل التمويل المحمي الرسمي الذي ال يعظم 
عائد التنمية المحمية إال إن كان ىناك تموياًل متزايدا من الجيود الشعبية الذاتية النابعة من المشاركة الشعبية 

. في التنمية المحمية
 وال نجاح النظام اإلدارة المحمية بشقيو الشعبي والتنفيذي إال إن ىناك ىيكل لمتمويل المحمي يعبر    

بوضوح عن ذلك الوضع ويعمق فمسفة ىذا النظام بل يؤدي إلى نجاحو واستمراره بفعالية وكفاءة ولن تتحقق 
التنمية المحمية بالصورة المطموبة إال إذا توافر ىيكل لمتمويل المحمي ينطوي عمى موارد مالية محمية، وتقل 

.    1فيو إعانة الحكومة المركزية إلى اقل درجة ممكنة
. مدى حاجة التنمية المحمية إلى التمويل المحمي: المطمب الثاني

تعكس الحاجة إلى تحقيق التنمية الشاممة، بمعدالت مرتفعة، تمك العالقة المتينة بين التنمية المحمية       
 .والتمويل المحمي، حيث تتطمب عممية التنمية المحمية بطبيعتيا تعبئة اكبر قدر ممكن من الموارد المحمية

ولكي تتحقق معدالت مرتفعة وبأفضل صورة ممكنة فإنيا تكون بالضرورة بحاجة إلى تدفقات لمموارد المالية 
  :2بشكل مستمر ومتزايد في نفس الوقت، وىذا يرجع إلى عدة عوامل

  إن توفير موارد المالية يعتمد أساسًا عمى العنصر المالي ذو األىمية البالغة في اتخاذ القرارات األزمة
 .لتنمية المجتمات المحمية

 قامة مشروعات التنمية المحمية بسب بزيادة األجور وارتفاع أسعار  ارتفاع تكاليف تقديم الخدمات وا 
قامة مشروعات التنمية المحمية إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة عمى  الخامات ومستمزمات تقديم الخدمة وا 

  .القروض المقدمة لتمويل مشروعات التنمية المحمية

                                                           
. 87 مرجع سابق، صتمويل التنمية المحمية،ألسبتي وسيمة ،  - 1
 .13، مرجع سابق، صدراسة قياسية حول مساىمة القطاع الخاص في التنمية المحمية محمد تاوز، - 2
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  تزايد االتجاه إلى اإلعتماد الذاتي في تمويل التنمية المحمية، إذ أن نجاح اإلدارة المحمية في أدى دورىا في
تعبئة المزيد من الموارد المحمية والتقميل من حجم اإلعانات الحكومية، يدفع المواطنين المحميين إلى كسب 

 .الثقة وبالتالي التطمع إلى المزيد من المساىمة في تمويل احتياجاتيم
  تزايد الحاجة إلي اإلسراع بمعدالت التنمية المحمية من خالل تعبئة الجيود الذاتية لألىالي عمى مستوى 

 . المحميات
. دور المؤسسات المالية في تمويل التنمية المحمية: المطمب الثالث 

يمكن القول أنو كمما اتسعت حدود التنمية كمما زادت الحاجة إلى جياز البنكي أكثر تطورا وأوسع      
خدمات، وىذا يعني أن ىناك ترابط بين الجياز البنكي وعممية التنمية ذاتيا، إذ أنو لم يكن ىناك مجال لمشك 

حول أىمية ىذا النظام في عممية التنمية وقد تأكد ىذا الدور من خالل ما قدمو النظام البنكي من خدمات 
. أصبحت واحدة من أىم دعائم التنمية المحمية

يبرز من خالل تمويمو المباشر وغير المباشر لعممية التنمية : دور البنك المركزي في عممية التنمية: أوال
ومن خالل عممو عمى إقامة الييكل المالي األساسي لمعممية التنموية، وقد اقتصر الحديث في أغمبية 

الدراسات عن دوره في رسم السياسة  النقدية والرقابة المصرفية واإلصدار النقدي، رغم أن دوره في تطوير 
ومن ىذا المنطمق ينبغي أن يكون اليدف الرئيسي لمبنك المركزي في . النظام المالي سبق دوره في الرقابة 

يتمثل  (إلخ ...مؤسسات مالية ، أوراق مالية )االقتصاد النامي، ىو أخذ المبادرة في إقامة ىيكل مالي سميم 
شراف رقابي فعال عمى  النظام في إقامة سوق نقدية وسوق رأس المال تفي بمتطمبات التنمية المحمية وا 

البنكي، وخاصة فيما يخص تصريف االئتمان حتى ال تقع البنوك في انزالقات خطيرة مثل ما ىو واقع اآلن 
حول األزمة المالية التي كان أحد أسبابيا توجيو القروض لمرىن العقاري بكثافة، ثم اإلصدار المفرط لبطاقات 

 .االئتمان المصرفي، مما أدى إلى إحداث خمل في التوازن المالي وبالتالي حدوث األزمة
 تمعب البنوك التجارية دورا ىاما في عممية التنمية: دور البنوك التجارية في عممية التنمية المحمية: ثانيا

وىي تسعى لمنيوض بيا من أجل زيادة معدالتيا، وتفرض ىذا الوضع عمى البنوك التجارية أن تمتمك 
نوعين من الموجودات ممثمة في االستثمارات والقروض، وتعتبر البنوك التجارية الركيزة األساسية في عممية 
التنمية المحمية فيي تقوم بتجميع الودائع ثم إعادة توجيييا مما يخدم االقتصاديات المحمية سواء في شكل 

قروض أو في شكل استثمارات، كما أن لمبنوك التجارية دور استشاري فيما يخص التنمية المحمية من حيث 
 .خمق فرص استثمارية جديدة وتقديم خبرات واستشارات كميا تخدم التنمية المحمية

تكمن أىميتيا في عممية التنمية المحمية من : دور البنوك المتخصصة في عممية التنمية المحمية: ثالثا
خالل ارتباطيا المباشر بتمويل الحاجات االستثمارية طويمة األجل لمقطاعات االقتصادية المختمفة، أكثر من 

وتعتمد ىذه البنوك عمى ما تقترضو من السوق المالية، ومن أىم المشاكل التي . التمويل الجاري لرأس المال
 1.تواجييا ىو ارتباط مستقبل البنوك بمستقبل النشاط الذي تخصص فيو

                                                           
 .191، ص2000 ، مؤسسة الوراق، الطبعة األولى عمان،  إدارة المصارفحمزة محمود الزبيدي ،- 1
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:  خالصة الفصل
 نستخمص من ىذا الفصل إن التنمية المحمية بحاجة دائمة لممصادر التمويمية المحمية من اجل     

.  تحقيق أىدافيا بأكبر كفاءة ممكنة مما يعمق التنمية المحمية ويزيد في معدالتيا
 من ىنا يمكن القول إن التمويل المحمي لو دور فعال في تقوية تمويل التنمية المحمية، ثم خمق   

ياتيم المحمية وىذا عن طريق التكتالت أو   قواعد وروابط بين المواطنين المحميين من أجل النيوض باقتصاد
 ومن ىذا المنطمق يمكن استنتاج أن التنمية .العمل الفردي لحاجة إلى اإلسراع بمعدالت التنمية المحمي

ذاتية لتقميــل االعتمــاد المتزايــد عمــى اإلعانــات مــن الحكومــة المركزيــة و تأكيــد االســتقالل الالمحمية تحتاج إال 
ىذا من جانب، ومن جانب آخر اإلسراع بمعدالت التنميـة المحميـة، ذلـك أن الحكومـات المركزيـة  المحمــي

. في اتجاىيا إلـى تقميـل اإلعانـات الحكوميـة المركزيـة المزيد من الموارد الماليـة
 

 

 

 

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :امفصل امثامر

امواكةل اموطيَة دلمع جشغَل 

 ىادور وامش باب موالًة ادرار

ع امخمنَة احمللَة ل مشاًر  يف متًو
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 :مقدمة الفصل
حدى دعائميا الرئيسية لقيام       يعتبر االستثمار في المشاريع المحمية من أىم محركات التنمية وا 

النيضة االقتصادية عمى مستوى االقتصادي المحمي والوطني، لذلك ينظر إلى االستثمار فييا عمى انو 
وسيمة لمحد من البطالة نظرا إلى كثافة عنصر العمل بيا وانخفاض ما تتطمبو من رأس مال لخمق مناصب 

 .عمل
 برامج ومشروعات التنمية المحميةالتمويل من أبرز المشكالت والعوائق التي تعاني منيا يعد و    

خاصة نقص الموارد المالية ورأسمال وصغر حجميا وكثافة العمالة، مما يجعميا في حاجة ماسة لمتمويل 
ليذا عمدت الدولة الجزائرية عمى توفير العديد من برامج الدعم المالي والفني لمقضاء عمى  .الدائم والمستمر

ىذه الصعوبات والرفع من قدرة ىذه المؤسسات عمى المنافسة واالستمرار والمساىمة في التنمية المحمية 
 . البرامج الوكالة الوطنية لدعم الشبابهومن بين ىذ والوطنية

مشروعات التنمية المحمية تمويل   عمى كيفيةةقييوسيتم في ىذا الجانب التطبيقي إجراء دراسة تطب    
، لمعرفة مدى مساىمتو في تحقيق التنمية في لوالية ادرارعن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

:   تناول في وذلك من خاللادرار،منطقة 

 تقديم الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب  :المبحث األول 
 لممشروعاتالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشبابآليات تمويل  :المبحث الثاني . 
 في تمويل التنمية المحمية الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشبابدور  :الثالث المبحث. 
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 :ANSEJ . تقديم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب:لمبحث األولا
قبل التطرق إلى تعريف الوكالة ودورىا في تمويل التنمية المحمية ال بأس أن نتعرف عمى أىم  

الوكاالت التي خصصتيا الجزائر لقطاع التشغيل، حيث تتمحور أىدافيا اإلستراتيجية حول تخـفيف الضغط 
عمى سوق الشغل من خالل تطبيق أجيزة وبرامج ترقية الشغل التي تموليا الدولة، والتي تعتبر إحدى ركائز 

 : المساعي الرامية إلى محاربة البطالة والتشجيع عمى اإلدماج الميني وتتمثل في
. الوكالة الوطنية لمتشغيل- 

 .الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب- 

 .وكالة التنمية االجتماعية- 

 .الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر- 

 كما تم إنشاء المرصد الوطني لمتشغيل و مكافحة الفقر- 
 : لدعم تشغيل الشبابة الوطنيالوكالةإنشاء وتعريف : لالمطمب األو

 8المؤرخ في  96/296موجب المرسوم التنفيذي رقم بتم إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب        
 من األمر 16 بأحكام المادة  وتحديد قانونيا األساسي عمال، الذي يتضمن إنشاء ىذه الوكالة1996 سبتمبر

 ويتولى الوزير المكمف الحكومةوقد وضعت تحت سمطة رئيس ، 1996 جوان 24في  المؤرخ 96/14رقم 
 .بالتشغيل المتابعة العممية لجميع نشاطات الوكالة

 يضم الفرع ،1998 أوت 20في فقد إنشاء  ادرار فرع ،لموكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  أما بالنسبة     
:  ممحقات وىي05
  (الوالية القديمة) توجد بمقر الفرع:ادرارممحقة  
  العمل مفتشيةمقرىا المقاطعة اإلدارية تيميمون بمقر : ممحقة تيميمون 
 مقرىا وسط مدينة رقان :ممحقة رقان 
 مقرىا مدينة أولف :ممحقة أولف 
 مقرىا المقاطعة اإلدارية برج باجي مختار :ممحقة برج باجي مختار 
وىي ىيئة وطنية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، وتسعى لتشجيع كل    

 .الصيغ المؤدية إلنعاش قطاع التشغيل الشبابي من خالل إنشاء مؤسسات مصغرة إلنتاج السمع والخدمات
     تقوم بتنفيذ جياز ذو مقاربة اقتصادية، ييدف إلى مرافقة الشباب البطال إلنشاء وتوسيع مؤسسات 

مصغرة في مجال إنتاج السمع والخدمات، وتسعى إلى الترقية ونشر الفكر المقاولتي، وتمنح إعانات مالية 
 . وامتيازات جبائية خالل كل مراحل المرافقة
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      تتصرف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب في ىذا اإلطار بتنسيق مع البنوك العمومية وكل 
 .الفاعمين عمى المستويين الوطني والمحمي

 
: ، فرع إدرارلدعم تشغيل الشباب الوطنية الييكل التنظيمي لموكالة(: 1-2)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 . لوالية  ادرار الوطنية لدعم تشغيل الشبابمن إعداد الطالبين باالعتماد عمى وثيقة مقدمة من الوكالة: لمصدرا

 إطار مالٌة
 مرافق

 مساعد مرافق

 إطار موارد بشرٌة

 بشرٌةمسٌر موارد 

 مصلحة

 المرافقة
محاسبة 

 ومالٌة

 المصمحة.ر 

 

 المصمحة.ر

 

 المصمحة.ر المصلحة.ر

أدارة 
ووووسائمو

 وسائلووو

 ألرشٌفا

متابعة 
 وتحصيل

  المنزع

إعالم إلى 

 وإحصاء

 المصلحة.ر

 إطار إحصاء

 ميندس معموماتية
 اطار مالية 

 المدير

 األمانة المكمف باالتصال

 مراقب

 إطار منازعات

 عون استقبال

 مسٌر مخزن

 ساعً

 عون امن

 ووقاٌة

 سائق

 إطار محاسبة

 محاسب
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   :ANSEJ ميام وأىداف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب: المطمب الثاني
 :ميام الوكالة .1
 : بالميام التالية96/296تقوم الوكالة الوطنية طبقا لممرسوم التنفيذي رقم          

 .تدعم وتقديم االستشارة وترافق الشباب ذوي المشاريع في إطار تطبيق مشاريعيم االستثمارية -
تسير تخصصات الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، السيما منيا اإلعانات وتخفيض نسب  -

  .الفوائد
 تبمغ الشباب ذوي المشاريع الذين ترشح مشاريعيم لالستفادة من قروض البنوك والمؤسسات المالية -

بمختمف اإلعانات التي يمنحيا الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب وباالمتيازات األخرى التي 
 .يحصمون عمييا

تقوم بمتابعة االستثمارات التي ينجزىا الشباب ذوي المشاريع، مع الحرص عمى احترام بنود دفاتر  -
الشروط التي تربطيم بالوكالة ومساعدتيم عند الحاجة، لدى المؤسسات والييئات المعنية بانجاز 

 .االستثمارات
 .تشجع كل شكل آخر من األعمال والتدابير األخرى الرامية إلى ترقية إحداث األنشطة وتوسيعيا -
 : الوكالةأىداف .2

 .نشر الفكر االستثماري وزرع ثقافة المقاولة لدى الشباب الجزائري -
 .توفير الظروف المناسبة الستحداث مؤسسات مصغرة من قبل الشباب -
 .خمق مناصب عمل دائمة واإلسيام في محاربة البطالة -
 .ضمان استمرارية وديمومة المؤسسات المصغرة -

  :الشباب الوكالة الوطنية لدعم تشغيل التأىيلشروط : المطمب الثالث
 .بالنسبة لالستفادة من اإلعانة المقدمة من طرف الوكالة: الفرع األول

 يستفيد من إعانة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، والتي تمنح مرة واحدة عند انطالق المشروع     
: صاحب المشروع الذي يستوفي مجموع الشروط التالية

  مناصب عمل دائمة  (3) سنة، وعندما يحدث االستثمار ثالثة 35سنة و 19أن يتراوح عمر الشاب بين
 40يمكن رفع سن مسير المقاولة إلى   المشاريع الشركاء في المقاولةيعمى األقل بما في ذلك الشباب ذو

 .سنة كحد أقصى
  ةيكون يمتمك مينيال أن . 
 أن يقدم مساىمة شخصية في شكل أموال خاصة. 
 أال يكون شاغال وظيفة مأجورة وقت تقديم طمب اإلعانة. 
 أن يكون مسجال لدى مصالح الوكالة الوطنية لمتشغيل كطالب عمل. 
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 :أما فيما يتعمق بالقرض البنكي: الفرع الثاني
  والمساىمة الشخصية لمشاب في المشروع، واإلعانة التي يمنحيا (تمويل ثالثي )طمبات التمويل البنكية ،

الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، يدرسيا النظام البنكي وفق القواعد والمقاييس الخاصة بمنح 
 .القروض

 يجب عمى الشاب صاحب المشروع االنخراط في صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض 
 .ودفع اشتراكاتيم فيو

  ال يبمغ وال يطبق قرار منح مختمف أشكال اإلعانة المقدمة من الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب إال
 .بعد موافقة البنوك أو المؤسسات المالية عمى منح القرض
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   :الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب لممشروعات آليات تمويل :لمبحث الثانيا

 الجبائية التي تحصل عمييا مشاريع التنمية المحمية  ت     تعتبر مختمف إشكال الدعم المالي واالمتيازا
من طرف الوكالة لتشجيع وترقية إنشاء المؤسسات في محاولة لفتح مجاالت جديدة إلنتاج السمع وتقديم 

الخدمات والتي بدورىا تمكن من المساىمة في التخفيف من البطالة من  واستحداث مناصب شغل من جية 
 من جية أخرى، إضافة إلى أنيا ستمكن من فتح مجال جديد أمام استعادة أنشطة اقتصادية لوتحقيق مدا خي

 . وخدماتية

  .الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب لممشروعاتطرق تمويل : المطمب األول

                                                                                           :في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ىناك نوعين من االستثمار وىما     
 المتعمق بإنشاء مؤسسة مصغرة جديدة من طرف الشباب أو الشباب أصحاب المشاريع :استثمار اإلنشاء 

. الذين تتوفر فييم شروط التأىيل
 وىو يتعمق باالستثمارات المنجزة من طرف المؤسسة بعد انتياء مرحمة االستغالل مع :استثمار التوسيع 

. توفر شروط معينة
: وقد وفرت الوكالة صيغتين لتمويل ىذه االستثمارات وىما    

 تركيبة مالية تقتصر عمى المساىمة المالية لصاحب المشروع والقرض وه : التمويل الثنائي:الفرع األول
 :وذلك حسب مستويين ىما المالية،بـدون فائدة التي تمنحو الوكالة، دون المجوء إلى المؤسسات 

 : صيغ التمويل الثنائي مستويات:(1)جدول  
 

 %القرض بدون فائدة  %المساىمة الشخصية قيمة االستثمار مستوى االستثمار
 

 29 71  دج5.000.000اقل من  المستوى األول

     دج و5.000.000ما بين  المستوى الثاني
  دج10.000.000

72 28 

  .من إعداد الطالبين  باالعتماد عمى وثيقة  مقدمة من طرف الوكالة: المصدر
 

يشمل المساىمة المالية لصاحب المشروع، والقرض بدون فائدة تمنحو  :التمويل الثالثي :ثانيالفرع ال
الوكالة، وقرض بنكي تتحمل الوكالة تغطية جزء من فوائده يتوقف مستوى التغطية حسب طبيعة النشاط 

             .وموطنو، ويتم ضمانو من طرف صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة
 :يتعمق ىذا النوع من التمويل بمستويين  
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 .صيغ التمويل الثالثيمستويات   (:2)جدول 
 المستوى 

 قيمة االستثمار
المساىمة 

 %الشخصية
 %القرض بدون فائدة 

القرض 

 %البنكي

 70 29 1 دج5.000.000 من أقل األول

 دج و5.000.000بني  ما الثاني
 دج10.000.000

2 28 70 

 .من إعداد الطالبين باالعتماد عمى وثيقة مقدمة من طرف وكالة ادرار :المصدر

باب حاممي الشيادات التكوين ش الإلىتوجو ىذه القروض  :القرض اإلضافي بدون فائدة: الفرع الثالث
 مدة  تسديد القرض إن ورشات منتقمة، مكاتب جامعية وقرض كراء، كما إنشاءالميني والجامعيين من اجل 

 .سنوات رجاء(03)سنوات منيا ثالث(08) تكون اقل من ثمان أنيمكنيا  البنكي ال
:  الممنوحة من طرف الوكالة الجبائية واالمتيازات الماليةاإلعانات: المطمب الثاني

 :تقدم الوكالة مجموعة من اإلعانات واالمتيازات الجبائية نستعرضيا فيما يمي  
 :يمي تتمثل اإلعانات المالية فيما :اإلعانات المالية: األولالفرع 
  موجو لمشباب حاممي شيادات التكوين الميني القتناء  دج500.000قرض بدون فائدة يقدر ب 

ورشات متنقمة لممارسة نشاطات الترصيص وكيرباء العمارات والتدفئة والتكييف والزجاجة ودىن 
  .العمارات وميكانيك السيارات

  دج موجو لمتكفل بإيجار المحالت المخصصة إلحداث 500.000قرض بدون فائدة إضافي بقيمة 
 .(النشاطات غير المقيمة أو المكاتب الجماعية )أنشطة مستقرة، باستثناء 

   لفائدة حاممي شيادات التعميم  دج1.000.000قرض بدون فائدة إضافي يمكن أن يصل إلى 
محالت الموجية إلحداث مكاتب جماعية لممارسة النشاطات المتعمقة الالعالي لمتكفل بإيجار 

بمجاالت طبية ومساعدي القضاء والخبراء والمحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين 
 .ومكاتب الدراسات والمتابعة الخاصة بقطاعات البناء واألشغال العمومية والري

 في إطار التمويل الثالثي تدفع الوكالة جزء من  التخفيض من نسبة الفائدة عمى القرض البنكي
والجدول التي . الفوائد عمى القروض البنكية ويتغير مستوى التخفيض حسب طبيعة وموقع النشاط

 : يوضح ذلك
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 .التخفيض من نسب الفائدة عمى القرض البنكي حسب المناطق والقطاعات: (3)الجدول

واليات اليضاب العميا    الواليات القطاعات
 %والجنوب

 %الواليات األخرى

 80 95 القطاعات ذات االولوية

 60 80 القطاعات األخرى

 . من اعدد الطالبين باالعتماد عمى وثيقة مقدمة من الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب لوالية ادرار:       المصدر
: الجنائيةاالمتيازات : الفرع الثاني

 :  التاليةالجباية من امتيازات المشاريعتستفيد    
 :في مرحمة انجاز المشروع: أوال

 اإلعفاء من دفع الرسم نقل الممكية عمى االكتسابات العقارية . 
 لمن الحقوق الجمركية عمى معدات التجييز المستوردة التي تدخ 5 %هتطبيق معدل مخفض نسبت 

 .مباشرة في إنجاز االستثمار
 اإلعفاء من حقوق تحويل الممكية في الحصول عمى العقارات المخصصة لممارسة النشاط. 
  لممؤسسات المصغرةتأسيسإلعفاء من حقوق التسجيل عمى عقود . 

 : وتشمل ىذه االمتيازات: المشروع مرحمة االستغاللفي : ثانيا
 سنوات بداية من انطالق النشاط  (3)االمتيازات الجبائية الممنوحة لممؤسسة المصغرة لمدة  ثالث

 .سنوات بالنسبة لممناطق الخاصة (6)أو ستة 
 اإلعفاء الكمي من الضريبة الجزافية الوحيدة ابتدأ من تاريخ االستغالل . 
 اإلعفاء من الرسم العقاري عمى البنايات والمنشآت اإلضافية المخصصة لنشاطات المؤسسات. 
 لمؤسسات المصغرة عندما ااإلعفاء من الكفالة المتعمقة بحسن التنفيذ بالنسبة لمنشاطات الحرفية و

 .يتعمق األمر بترميم الممتمكات الثقافية
  ثالث عمال  (3)سنتين عندما يتعيد الشاب المستثمر بتوظيف (2)يمكن تمتد فترة اإلعفاء لمدة

   . عمى األقل لمدة غير محددة
 عن نياية فترة اإلعفاء، تستفيد المؤسسة المصغرة من تخفيض جبائي ب  :

 70%  خالل السنة األولى من اإلخضاع الضريبي. 
    50%خالل السنة الثانية من اإلخضاع الضريبي. 
 25 % خالل السنة الثالثة من اإلخضاع الضريبي. 
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لالستفادة من توسيع المؤسسة المصغرة، يجب إن تتوفر في الشاب المقاول : شروط التأىيل لمتوسيع 
: الشروط اآلتية

  البنك  عمى األقل إن كان المبمغ المطموب يكون أمام نفس%70تسديد القرض البنكي في حدود. 
 التسديد الكمي لمقرض البنكي في حالة تغيير البنك أو صيغة التمويل، من الثالثي إلى الثنائي. 
  من القرض غير المكافأ في حالة التمويل الثنائي%70التسديد في حدود . 
 التسديد المنتظم الستحقاقات القرض غير المكافأ. 
  في )سنوات  (6)وست  (في المناطق العادية) االستغاللسنوات من  (3)تصريح بالوجود لثالث

 .(المناطق الخاصة
 .صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح  لمشباب ذوي المشاريع  :الثالثالمطمب 

وضع الصندوق تحت وصاية السـيد وزيـر العمـل والتشـغيل والضـمان االجتماعي،  :تعريف الصندوق -1
 يدير ،وموطنو لدى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ويتمتـع بالشخصـية المعنويـة واالستقالل المالي

 .الصندوق مجمس اإلدارة ويسيره المدير العام لموكالة الوطنية لدعم تشـغيل الشباب
ذوي   إياىا لمشـبابالممنوحتم إنشاء صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض  :قدور الصندو -2

المشاريع من اجل ضمان القروض التي تمنحيـا البنـوك والمؤسسـات الماليـة لممشـاريع االستثمارية المحدثة 
 .في إطار جياز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

 (البنوك) الصندوق الضمانات المقدمة من َقبل المستثمرين إلى المؤسسات المقرضة            يشكل
  :والمتمثمة في
   رىن التجييزات بالدرجة األولى لصالح البنك أو المؤسسات المالية، وفي الدرجـة الثانيـة

 .لصـالح الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
 تحويل التأمين متعدد األخطار لفائدة البنك. 
  رىن األجيزة المتنقمة. 

 يتمثل المنخرطون في صندوق الضمان في كل من البنوك التـي تمـنح :المنخرطون في الصندوق -3
 القروض لتمويل المشاريع االستثمارية في إطار جياز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والشباب 

 .أصحاب المشاريع الذين اختاروا صيغة التمويل الثالثي إلنجاز أو توسيع مشاريعيم
لضمان  ينخرط الشاب صاحب المشروع فـي صـندوق الكفالـة المشـتركة: كيفية االنخراط في الصندوق -4

 أخطار القروض الممنوح إياىا الشباب ذوي المشاريع بعد تبميغ الموافقة البنكية، وقبل تسـميم قـرار 
 .منح االمتيازات من قبل مصالح الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، فانخراطو يسبق تمويل مشروعو

 يحسب مبمغ االشتراك في صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنـوح إياىـا الشـباب     
. ذوي المشاريع عمى أساس مبمغ القرض البنكي الممنوح ومدتو
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 يقوم صاحب المشروع بدفع االشتراك دفعة واحدة في الحساب المحمـي لصـندوق الكفالـة المشـتركة     
 مـن مبمـغ  0.35 %لضمان أخطار القروض الممنوح إياىا الشباب ذوي المشاريع، تقدر نسبة االشتراك بـ 

 .القرض الذي يمنحو البنك
 : التنمية المحميةمشاريع دور الوكالة الوطنية  لدعم وتشغيل الشباب في تمويل :  الثالثالمبحث

 تعد إشكالية التشغيل من حيث أبعادىا المتعددة من أىم دعائم التنمية المحمية، وتعتبر تحدي    
يستوجب أن يرفع من طرف أي سياق تنموي، فمقد وضعت إجراءات ممموسة وأجيزة خاصة وبذلك تم وضع 

. أجيزة ىيكمية ترتكز عمى خمق الشغل عن طريق االستثمار المنتج

ونظرا لموضعية الحالية لمبطالة، خاصة لدى الشباب، تعد وكالة دعم وتشغيل الشباب األداة المحورية    
 .التي ترتكز عمييا سياسة خمق مناصب الشغل، ويعد اليوم الجياز األكثر جمبا لمقدرات اإلبداعية الشبابية

 . الوطنية  لدعم وتشغيل الشبابمسار دراسة المشاريع في الوكالة: األولالمطمب 
:   يتم تمويل المشروع عبر الوكالة بعد المرور بجممة من الخطوات تتمثل في ما يمي    

 .(التوجيو)المحادثات الجماعية : الخطوة األولى

خالل جمسة مع مستشار الوكالة  لتزويدىم  وفييا يتم لقاء الشباب الذين يممكون روح المقاوالتية، من     
 بمعمومات حول ميام الوكالة وكذا توضيح بعض الخطوات إنشاء المشاريع المتبعة في إطار الوكالة

. باإلضافة إلى محتوى الممف التسجيل وكيفية إيداع ممفاتيم

 .إعداد الممف األولي لصاحب المشروع: الخطوة الثانية

:    يتضمن ممف التسجيل ما يمي 

 .شيادتان أصميتان لمميالد .1
 .شيادة اإلقامة .2
 . شيادة عدم اإلخضاع لمضريبة .3
 .شيادة الخبرة العممية أو شيادة فالح أو شيادة مدرسية وذلك حسب النشاط المختار .4
 .(يوضح طبيعة النشاط ومكانو) طمب خطي موجو لمدير فرع الوكالة .5
 .سنة20-19شيادة إعفاء من الخدمة الوطنية إذا كان سن الشاب يتراوح ما بين .6
 .(المبمغ خارج الرسم)فاتورة شكمية لمتأمين عمى العتاد .7
 .(مبمغ التأمين بكل الرسوم)فاتورة شكمية لمتأمين عمى العتاد .8
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 .مراجعة الممفات: الخطوة الثالثة

تقوم الوكالة بمراجعة الممفات المدفوعة  من حيث مدى مطابقتيا مع الشروط الموضوعة والتأكد     
من ) من أن ىذا الشاب الذي يبحث عن المقاوالتية وذلك من خالل حصول الوكالة عمى شيادة عدم االنتماء

 أو الصندوق الوطني لمضمان االجتماعي لغير  CNASطرف الصندوق لمضمان االجتماعي لإلجراء 
 .(CASNOSاألجراء 

 .تقييم الممف: الخطوة الرابعة

فييا يتم مناقشة أصحاب الممفات بشكل فردي مع اإلدارة لمتأكد من ميارات الشاب : المحادثة الفردية: 1
وتحضيره نفسيا لمقاء لجنة المناقشة من حيث إعطائو معمومات عن المجنة وكيفية المناقشة واألسئمة المتوقعة 

 .طرحيا عميو

 أسست ىذه المجنة من طرف الوالي التخاذ قرار موافقة أو رفض أو: المجنة المحمية والمالية: 2
. الممفات(إعادة النظر)تأجيل

 .التكوين القانوني لممؤسسة: الخطوة الخامسة

بعد موافقة المجنة تقوم الوكالة بتكوين المؤسسة قانونيا من خالل حصول الشاب عمى سجل تجاري،    
أو بطاقة حرفي، أو بطاقة فالح وذلك حسب طبيعة النشاط الممارس باإلضافة إلى حصولو عمى البطاقة 

. الجبائية

 .فتح حساب بنكي: الخطوة السادسة

يتم تحويل الممف إلى البنك بعد االشتراك في صندوق ضمان القروض وذلك لمحصول عمى موافقة      
مساىمتو الشخصية كمرحمة  بعده يتم فتح حساب بنكي لمشاب إليداع، مبدئية من طرف البنك لمنح القروض

شيادة االنخراط في صندوق الضمان ودفتر  أولى، وفي المرحمة الثانية تقدم الوكالة لمشاب كل من االعتماد،
 .الشروط، وفي نفس الوقت يتم إيداع نسبة مساىمتيا في الحساب البنكي لمشاب

إلى البنك لتودع  (االعتماد شيادة االنخراط في صندوق الضمان، دفتر الشروط) وكمرحمة أخيرة ينقل الممف
ثم يخضع الشاب لتكوين في مجال نشاط مشروعو وتختمف المدة ، ىي األخرى نسبة مساىمتيا في الحساب

 .من نشاط
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 .مشاريع التنمية المحميةمساىمات الوكالة الوطنية لدعم الشباب في تمويل  :الثانيالمطمب 
االعتماد عمى المؤشرات   من خاللمشاريع التنمية المحميةنعرض أىم مساىمات الوكالة في تمويل         س

 :التالية

 .(2015-1998) المشاريع الممولة من طرف الوكالة لمفترة :لمؤشر األولا

: نحاول توضيحو من خالل اإلحصائيات التالية    

 (.2015-1998)تطور عدد المشاريع الممولة لمفترة : (4)جدول رقم لا

 2006 2005 2004 2003 2001 2000 1999 1998 السنوات

 108 88 54 52 11 42 47 80 المشاريع الممولة

 

 

 

 

 .ادرارإحصائيات الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب لوالية من إعداد الطالبين اعتمادا عمى : لمصدرا

:  توضيح  يمكن ترجمة إلى الشكل البياني التالي يمكنومن 

.  (2015-1998  ) لمفترة مابين الممولةالمشاريع تطور عدد :(2-2)الشكل رقم 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

74 70 178 190 497 556 576 633 268 
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 (.4)معطيات الجدول رقماعتمادا عمى ين من إعداد الطالب: المصدر

 

من  ىناك تباين في عدد المشاريع الممولة أن  أعالهينالموضح ل الجدول والشكلخال مننالحظ 
 ، حيث نالحظتعبر عن بدايات نشاط الفرع في الوالية (2003-1998)حيث أن الفترة مابين  ،طرف الوكالة

-2004)انخفاض في عدد المشاريع الممولة وىذا رجع الى عدم وعي لشباب في تمك الفترة، إما الفترة مابين 
شيدت ارتفاع ممحوظ في المشاريع الممولة من طرف الوكالة يعود ذلك إلى التعديالت التي أدخمت  (2010

 . التي بدورىا أعطت دفعة قوية في مجال االستثمار2003عمى جياز دعم تشغيل الشباب في

 إلى 2011فيوصمت شيدت المشاريع الممولة ارتفاع كبير، حيث  (2014-2011)أما في فترة 
وسبب ىذه  2014 وفي 576 وصمت الى2013مؤسسة وفي  556 وصمت الى2012 وفي  مؤسسة،497

الزيادة ىي التعديالت التي تقوم بيا الحكومة من اجل تسييل عممية التمويل وجعميا في متناول الجميع 
 شيدت ترجع كبير وانخفاض حاد وىذا بسبب 2015 ولكنيا في .خاصة فيما يتعمق بإلغاء معدالت الفائدة

 .إلغاء االستثمار في العديد من المجاالت  واقتصر منح القروض إلي حاممي  الشيادات

 

 

 

 

80
47 42

11 33 52 54
88 108

74 70

178190

497
556576

633

268
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 . من طرف الوكالةمناصب الشغل المستحدثة: المؤشر الثاني

 :اعتمادا عمى اإلحصائيات التالية نبين    

 .حسب كل سنة عدد مناصب الشغل المستحدثة عن طريق الوكالة :(5)الجدول 

 

مناصب الشغل  عددالسنوات 

2011 991 

2012 1445 

2013 1633 

2014 1806 

2015 703 

. ر لوالية ادراالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب  طرفمن إعداد الطالبين اعتماد عمى إحصائيات مقدمة من: المصدر

: مزيد من التوضيح  يمكن ترجمة الجدول إلى الشكل البياني التالي  لل 

 .عن طريق الوكالة حسب كل سنة عدد مناصب الشغل المستحدثة :(3-2)الشكل رقم 

 

 
 (.5)معطيات الجدول رقم اعتمادا عمى ينمن إعداد الطالب: المصدر
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نالحظ أن الوكالة وعن طريق تمويميا إلنشاء مؤسسات مصغرة استطاعت  المبين  الشكلخالل من     
فقد  أخرى، إلى سنة من تزايد مستمر في من مشاريع ااستفادو  نالشباب الذي إنو خمق مناصب شغل معتبرة،

 مستفيد ثم ،2012أي  سنة بعد 1445 ليصبح ازدادستفيد ثم م  991حوالي   2011 سنة في العدد كان
وىذا بسبب اشكال الدعم المالي  التي كانت مستفيد،  1806 حوالي 2014وفي سنة  2013 سنة  1633

 .تقدميا الوكالة لمشباب اصحاب المشاريع 

 وىذا بسبب 2015 مستفيد في سنة 703 وانخفاض حاد لتصل إلى    اال إنيا شيدت تراجع كبير
 .انخفاض في المشاريع الممولة من طرف الوكالة وىذا راجع إلى االنخفاض في أسعار البترول

 .(2015-2011) خالل الفترة لموكالة التمويل والثنائي الثالثي حجم: المؤشر الثالث

 :ويمكن توضيحو من خالل الجدول التالي    

 .(2015-2011) حصيمة التمويل الثنائي والثالثي خالل فترة :(6)الجدول رقم 

 ر أدرا، فرعالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب من اعداد الطالبين اعتماد عمى احصائيات مقدمة من: المصدر   

:  ولمزيد من التوضيح  يمكن ترجمة الجدول إلى الشكل البياني التالي     

 .(2015-2011) لمفترة مابين حصيمة التمويل الثنائي والثالثي: (4-2)الشكل رقم 

  

 %"النسبة المشاريع الممولةالصيغة 

 3.88 355 التمويل الثنائي

 96.12 3140  التمويل الثالثي
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 (.6)عمى معطيات الجدول رقم اعتمادا بين من إعداد الطال:المصدر

 الشباب الذي مولت مشاريعيم بصيغة %96.12 نسبة نالحظ من خالل الجدول والشكل أعاله إن      
شروع، لما لو من مزايا خاصة انخفاض نسبة المساىمة الشخصية إلى  م3140أي مايعادل التمويل الثالثي،

 .%2و%1غاية 

 مشروع ، 355لشباب الذين اتجيوا إلى التمويل الثنائي، أي ما يعادل  ا %3.88بينما تمثل نسبة       
كون   كافية من اجل مساعدتيم عمى البدء في مشاريعيم،%28أو %29يرى ىؤالء المستثمرين إن نسبة 

 وىي نسبة قميمة جدة مقارنة بالمستثمرين الدين فضموا التمويل أنيم يمتمكون نسبة معقولة من المشروع
 .الثالثي

 .  حسب القطاعات وعدد مناصب الشغلمشاريع الممولةللالحصيمة اإلجمالية : الرابعالمؤشر 

: نوضحيا من خالل ما يمي  

-2011)فترة لللقطاعات ا المشاريع الممولة وعدد مناصب الشغل حسبحصيمة : (7)الجدول رقم 
2015). 

الثنائًالتموٌل

4%

الثالثًالتموٌل

96%

 مناصب الشغل %النسبة المشاريع المشاريع الممولة القطاعات
 471 1 13 456 الفالحة
 445 1 14 473 الحرف

 330 1 11 377 أشغال عمومية
 26 3 9الري 
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 .ر لوالية ادراالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب من إعداد الطالبين اعتماد عمى إحصائيات مقدمة من: المصدر

 . المشاريع الممولة  وعدد مناصب الشغل المستحدثة حسب القطاعات:(5-2)الشكل رقم

 

 (.7)من إعداد الطالبين اعتماد عمى معطيات الجدول رقم: المصدر

 

 728 6 227 الصناعة
 229 3 98 الصيانة

 159 2 55  المين الحرة
 247 2 27 948 الخدمات
 1641 24 852النقل 
 276 9 %100 495 3 المجموع
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-2011( القطاعات الممولة من طرف الوكالة لمفترة مابينأعالهنالحظ من خالل الجدول والشكل      
 حيث أن قطاع الخدمات  جزائري،مميار  13  بتكمفة تقدر بـ منصب شغل9276استطاعت توفير  (2015

أي ما    مشروع ممول948 منصب شغل من خالل منح 2247ىو القطاع األكثر نشاط إذ استطاع خمق 
ا قطاعات النقل الفالحة والحرف واألشغال العمومية، حيث وفرة ثم يميو  من المشايع الممولة،%27يعادل 

راجع إلى شيادات التأىيل المقدمة من طرف  وىذا   منصب شغل عمي التوالي،1641،1471،1445
الوكالة إلى الشباب ذوي المشاريع، مما يدل عمى أن الشباب ميتم أكثر بيذا القطاع لما لو من دور في 

 .التنمية وكذا تحقيق األرباح المرجوة

كما يبدو أن الصناعات بدأت تنال نصيبيا من اىتمام الشباب وذلك بعد اإلجراءات التنفيذية التي     
  . منصب شغل782 حيث وفرتاتخذتيا الدولة اتجاه ىذا القطاع

 منصب 26، 159، 229     أما بالنسبة لقطاعات المين الحرة، الصيانة والري التي استطاعت خمق 
 .شغل فقط عمى التوالي وىي األدنى اىتمام لدى الشباب

 

 . المشاريع المقبولة من طرف الوكالة حسب كل سنة: المؤشر الخامس

 .ونوضحيا من خالل الجدول التالي   

 .عدد المشاريع المقبولة حسب كل سنة: (8)الجدول رقم

 

 2015 2014 2013 2012 السنة
 270 626 970 783 المشاريع المقبولة

.  الشباب لوالية إدرار تشغيلدعمالوطنية لوكالة  احصائيات مقدمة من ال باالعتماد عمىبينمن إعداد الطال: المصدر
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 .عدد المشاريع المقبولة حسب كل سنة: (6-2)الشكل رقم

 

 
 (.8) معطيات الجدول رقم  باالعتماد عمىينمن إعداد الطالب: المصدر

     

     نالحظ من الجدول والشكل أعاله أن عدد المشاريع المقبولة من طرف الوكالة كان في فترة 
 مشروع 970 لتصل الى2013 مشروع ثم ارتفع سنة2012 سنة783متزايدة فكان حوالي  (2012-2013)

 شيدت تراجعا 2015 مشروع وفي 626 شيدت انخفاضا ضئيال لتصل إلى حوالي 2014مقبول، وفي 
 .  مشروع وىذا بسبب انخفاض أسعار البترول في تمك الفترة270وانخفاضا كبير  ب
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 .والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب التمويل المقدم من البنوك العمومية :المؤشر السادس

 :ويمكن توضيحو من خالل     

البنوك والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب حسب كل قطاع حجم التمويل المقدم من (: 9)الجدول رقم
 (.2015-2011)لمفترة مابين 

 

 . الشباب لوالية إدرار تشغيلدعمالوطنية لوكالة  إحصائيات مقدمة من طرف ال باالعتماد عمىينمن إعداد الطالب: المصدر

 

 

 القطاعات
المشاريع 

 الممولة

عدد مناصب 

 الشغل
 106قرض بنكي  106قروض بدون فائدة 

  819 1  731 471 1 456 الفالحة

  887  363 445 1 473 الحرف

  257 1  505 330 1 377 أشغال عمومية

  55  18 26 9      الري

  598  241 728 227 الصناعة

  151  79 229 98 الصيانة

 المين الحرة

LIBERALE 

55 159 40  86  

  892 1  834 247 2 948 الخدمات

 النقل

FRIGORIFI

QUE 

852 1641 767 188 

  631 8  582 3 276 9 495 3 المجموع
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-2011)الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لمفترة مابين  حجم التمويل المقدم من(: 7-2)الشكل رقم
2015.( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.9)عمى معطيات الجدول رقم باالعتماد انمن إعداد الطالب: المصدر

 

                           بمبمغ قدرشروع م 3495 مولت الوكالة الجدول والشكل أعاله نالحظ أنخالل من      
إن ىذا الحجم اليائل من منصب شغل، 276 9  وىو ما أدى إلى  خمقمميار دينار164 3582،389بـ 

، باعتبار أن العائق األموال في توفير الوكالة لمشروعات التنمية المحميةاألموال يبين مدى مساىمة ودعم 
 .الذي يواجييا ىو مشكل التمويل الرئيسي

         حيث حظيت قطاعات الخدمات النقل والفالحة بمساىمة كبيرة ودعم مالي من طرفة البنوك       
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 عمى التولي، تمييا قطاعات األشغال  660 135 371دج،767443361، دج 382 310 834ب 
عمى  411 918 241، 431 800 363 ، 931 021 505العمومية، والحرف، الصيانة بدعم اقل، ب  

 .التوالي

      في حين أن قطاعات الصيانة والمين الحرة والري تحظي بدعم مالي أدنى جدا من طرف الوكالة ألنيا 
 .ال تحظي باىتمام الشباب

 ).2015-2011)حجم التمويل المقدم من طرف البنوك العمومية لمفترة مابين : (8-2)الشكل رقم

 

  
 (.9) معطيات الجدول رقم باالعتماد عمىينمن إعداد الطالب: المصدر

    

                بمبمغ قدرشروع  م 3495 البنوك العمومية مولت ل لشكل أعاله نالحظ أنخال        من 
 منصب 276 9 وىو ما أدى إلى خمق  (بدون الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب (دينار303 665 631 8بـ 

  لمشروعات التنمية المحميةإن ىذا الحجم اليائل من األموال يبين مدى مساىمة ودعم البنوك العمومية. شغل
 .الذي يواجييا ىو مشكل التمويل ، باعتبار أن العائق الرئيسياألموالفي توفير 

     حيث حظيت قطاعات الخدمات، النقل  والفالحة  بمساىمة كبيرة ودعم مالي من طرفة البنوك
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 دج، تمييا قطاعات األشغال 3591 087 819 ، 188 3236182،  دج337 788 892 1 ب 
، عمى 598613135 ، 887437535 ،1257661486العمومية، والحرف، الصيانة بدعم اقل، ب 

 .التوالي

 .جدا من طرف البنوكى    في حين أن قطاعات الصيانة والمين الحرة والري تحظي بدعم مالي ادن

 . عرض النتائج ومناقشتيا: المطمب الثالث

إلييا التي تم عرضيا في  المتوصل  التطبيقيةىم النتائجنقدم تفسير أل ىذا المطمبمن خالل     
المطمب ألسابق واستخالص أىم االستنتاجات والتي من خالليا سيتم معالجة اإلشكالية واختبار مدى صحة 

 .الفرضيات المقترحة

  (:2015-1998) لمفترة مابين من طرف الوكالةالمشاريع الممولةمناقشة نتائج حصيمة 
المرحمة االنتقالية لمتوجو نحو اقتصاد السوق حدد المرسوم  (2003الى1998)الفترة مابين      شيدت

 شروط اإلعانات المقدمة لمشباب ذوي المشاريع ومستواىا المعدل 2003 الصادر في 290-30التنفيذي رقم 
، التي بدورىا أعطت دفعة قوية في مجال أالستثمار الشغل وتفعيل اليد ألعاممة 1 مكرر 11والمتمم المادة 

ضافة فرص آخرة جديدة لم تكون موجودة م قبل أىميا  : وقد شممت التعديالت بعض التحسينات وا 

  إلى عشرة ماليين دينار ( دج4.000.000)الرفع من الحد األقصى الستثمار من أربعة ماليين دج. 
 20 و%5 بعد إن كانت تتراوح مابين%10و%5 تخفيض نسبة المساىمة الشخصية إلى مابين%. 

 الذي بدوره كان المحفز 2004     لقد تمت مباشرة تطبيق ىذا التعديالت بشكل فعمي ابتدأ من جانفي 
 .األساسي لالقتراض من الوكالة

 مناقشة نتائج تطور حصيمة التمويل الثنائي و الثالثي: 
 التمويل الثالثي، لما لو من ة ىي نسبة الشباب الذين فضموا مباشرة مشاريعيم بصيغ96.12%      إن

، بإمكاننا القول أنيا ىذه النسبة من %2و %1مزايا خاصة انخفاض نسبة المساىمة الشخصية إلى غاية
الشباب لم يتسنى ليا  فرصة عمل الحصول عمى العمل لكن تمتمك طموحات كبير ومشاريع تحتاج إلى يد 

 .عاممة من اجل تجسيدىا في ارض الواقع

 من الشباب اتجو إلى التمويل الثالثي أي ما يعادل مشروع، يرى ىؤالء 3.88%     بينما نسبة من 
 كافية من اجل مساعدتيم عمى البدء في مشاريعيم، كون أنيم يمتمكون 28%او29%المستثمرين إن نسيو 

 .، ىذه النسبة قميمة جدا ال تتيح مجال لممقارنة بالذين فضموا التمويل الثالثيالمشروعنسبة معقولة من قيمة 
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 (2015-2011)  حسب قطاعات النشاط خالل فترة المشاريع الممولة ومناصب الشغلتقييم نتائج: 
 948 منصب شغل من خالل 2247    إن قطاع الخدمات ىو القطاع األكثر نشاط إذ استطاع خمق 

، 1641،1471 الفالح، الحرف أشغال عمومية، حيث وفرة مشروع ممول، يمييا قطاعات النقل
  منصب شغل عمى التولي وىذا يعود إلى عدم تطمب ىذا النوع من الخدمات ميارات 1445،1330

   .عالية وتكاليف كبيرة والحتياج سكان المنطقة لمثل ىذا النوع من القطاعات
    في حين أن قطاع الصناعة استطاع توفير منصب شغل، يحظى باىتمام اقل من طرف الشباب، 
وقد يعود ذالك إلى ىذا النوع يتطمب  نوع من التكوين والخبرة المتخصصة في ىذا المجال، وىذا بدوره 

يطرح تساؤل حول دور الوكالة في تكوين وتوجيو أصحاب المشاريع نحو نشاطات تتوافق مع احتياجات 
 .المواطنين وسكان المنطقة

      أما بالنسبة لقطاعات الري والصيانة التي استطاعت خمق منصب شغل قميمة ألنيا ال تحظى باىتمام
 .لدى الشباب، وىو ما يطرح نفس التساؤل السابقة

 (2015-2011) تقييم نتائج مناصب الشغل المستحدثة خالل فترة. 
  من الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب مناصب الشغل المستحدثةع عدداارتفىذه الفترة شيدت      

ويفسر ذلك بارتفاع  ،2014 سنة مؤسسة1806ليصيح  ،2011 سنة  مستفيد991لت الى وصبالوالية
 . وبداية مساىمة رؤوس األموال فيو سنويابوالبرامج الدعم الدولة لوكاالت التشغيل الناتج عن انتشار التوعية 

 الجزائر وخاصة ا وىذا بسبب األزمات المالية التي شيادتو2015 سنة  منصب703 لتصبحتراجعت إال أنيا 
 .أزمة انخفاض أسعار البترول

 :الوكالةتطور مشاريع التنمية المحمية في العراقيل التي تواجو  
 :المعوقات متعمقة بالفئة المستيدفة: أوال

 يعدم المعرفة الجيدة لمسوق سوى بالنسبة لمبائع أو المشتر.  
 (.بالنسبة لممشروع)عدم التحكم في آليات التسيير 
 يجاد السوق األنسب  .صعوبة التسويق وا 
 (القرض)الطريقة المتبعة في منح التمويل. 
  الممولك تجمع بين البنتيخاصة المعامالت ال،  القرارات اتخاذالعراقيل اإلدارية والبطء في  ,

 .وكذا البطء في دراسة الممفات المستفيد والوكالة
 عدم توفر الجوانب الشخصية لممقاول في أغمب األحيان. 
 عدم مرافقة الشاب إثناء استغالل المشاريع. 
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  حساب االستثمار ى ال يتطمب مناصب شغل كثيرة علالذيدمي خ و اليترجيح النشاط التجار 
 .المنتج المولد لمناصب الشغل

  ANSEJ معوقات المتعمقة الوكالة: ثانيا

  حةبعين االعتبار من طرف الييئة المانذ الجوانب الشخصية لممقاول ال تأخ. 
 التشريعيةصكثرة التعديالت في القوانين والنصو . 
  ال تولي االىتمام الكافي بالتمويل تيائر بالبنوك العمومية الزارتباط التمويل المصغر في الج 

 . األنشطة األخرى األسرع و األكثر ربحيةىالمصغر نظرا لتركي خبرتيا عل
   ض المصغر مما يمغي جانب التحفي ر تشجع التنافس في مجال القالخاصة التيغياب البنوك

 . القروضىذهلمنح مثل 
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  :خالصة الفصل

 ودورىا في ادرارمن خالل ىذا الفصل حولنا استعراض الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب لوالية         
 عبر المشاريعمن خالل االعتماد عمى مؤشرات الكمي والنوعي لتمويل ىذه  ، مشاريع التنمية المحميةتمويل 

 . وخمق مناصب الشغل في التخفيض من معدالت البطالةلمعرفة مدى مساىمتيا ات الوكالة،آلي

 الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والميام التي أسندت  ومفيوم نشأت األولثفي المبح ناولناحيث ت  
 .إلييا منذ نشأتيا

الوكالة لشباب بيدف إنشاء   الصيغ التمويمية التي تطرحياف مختل الثاني تناولناث       وفي المبح
  صندوقكما قمنا بدراسة .المؤسسات مؤسسات مصغرة وكذا مختمف االمتيـازات التـي تقـدميا ألصـحاب ىـذه

يأخذه بيدف تحفيز  كل لعمل الوكالة والدور الـذيوالكفالة المشترك لضمان أخطار القروض ودوره كجياز م
الكافية لتغطية القروض   التي ال تسـتطيع تـوفير الضـماناتقيام بالمشروعاتالبنوك عمى تقديم القروض لل

 .البنكية

 مختمف الخطوات التي يسمكيا الشاب بيدف التوصل إلى إنشاء إلىتطرقنا  إما في المبحث الثالث  
كما تطرقنا إلى نتائج التي حققتاىا ، طار الوكالة، وكذا العالقة التي تربطو مع البنوكا مؤسسة مصغرة في
  وانعكاساتيا عمى توفير مناصب الشغلادرارعمى مستوى والية ىا لممشاريع التنمية المحمية الوكالة في تمويل

. والقضاء وتحسين المستوي المعيشي

مشاريع التنمية  النتائج المساىمة الفعمية ليذه الوكالة خالل فترة الدراسة في تمويل أظيرتحيث    
زالة عائق التمويل والتخفيف منو رغم بعض النقائصالمحمية .  دعم الشباب وا 
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 خاتمة عامة
 موضوع القروض البنكية ودورىا في تمول مشاريع التنمية، انو موضوع  جدير  دراسة     يتضح لنا بعد

بالدراسة واالىتمام كونو ييتم بدراسة التنمية من الجانب القاعدي المحمي، فالتنمية تعتمد عمى مبدا استثمار 
جيود االفرد والمواطنين في الكشف عن المشاكل التي تعاني منيا منطقتيم وايجاد الحمول المناسب ليذه 

ال يمكن تحقيق المشاكل في ظل دعم الييئات المركزية بغية تحقيق تنمية وطنية شاممة، كما اتضح لنا انو 
 من اجل  لذلك فالحاجة ماسة إلى الموارد المالية بشكل مستمر ومتزايد ومتجدد، تمويل محمي قوي وجوددون

  .امعدالتو التنمية المحمية ويزيد من قمما يعم كفاءة ممكنة، بأكبر أىدافياتحقيق 
تساىم بشكل ممحوظ في رفع انيا  من الدراسة الميدانية لموكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تبين لنا    

 وذلك من خالل االىتمام بجميع القطاعات كما ىو مبين ،معدالت التنمية المحمية ودفع عجمتيا نحو األمام
وعميو يمكن ، ل، فيي تعتبر االداة المحورية لمتخفيف من حدة البطالة والرفع من مستوى التشغيلافي الجدو

القول أن قوة الييئات والتنظيمات المحمية في الدولة تقاس بمدى إمكانية تحقيق التنمية المحمية وأىدافيا 
.  باالعتماد الذاتي عمى الموارد المحمية الذاتية بأكبر درجة ممكنة

 اختبار الفرضيات:  
 :فيما يتعمق بالفرضيات التي وضعناىا في بداية ىذا البحث، نستخمص إجاباتيا كمايمي

الالمركزية اإلدارية مما يضمن نوع من االستقاللية  التنمية المحمية تقوم عمى أربعة ركائز أساسية ىي-  
التخطيط وضرورة ، والخارجية التمويل المحمي والمتضمن لعدد من مصادر التمويل الذاتية، لموحدات المحمية

تحقيق التكامل بين التخصصات المختمفة لو، تشجيع المساعدة الذاتية باعتبارىا حجز الزاوية في برنامج 
 .ما يبرىن صحتيا وىوالتنمية عامة ونعني بذلك المشار كة الشعبية، 

سالمة القروض التي يمنحيا توفير  تأكد من تتمثل في المبادئ واألسس التي تتبع البنوك لسياسة االقراض- 
 .وىو ما يبرىن صحتيا، الرقابة المستمرة عمى عممية اإلقراض في مراحميا المختمفة

والمادية والمعنوية  وسيمة حضارية لصيانة وتنمية الموارد البشرية و تيارا نقديا دائم  لتدفقالقروض تمثل- 
 .وىو ما يبرىن صحتيا، المحمية الشاممة عمى استمرارية عممية التنميةالمحافظة  إلى وتؤدي المحميلممجتمع 

 نتائج الدرسة: 
 :النتائج التاليةالى توصمنا    ومما سبق 

 تعتمد مشاريع التنمية المحمية بدرجة كبير عمى السيولة البنكية في بداية نشاطيا . 
  لعديد من المشاكل اإلدارية والتمويمية ويعتبر ىذا األخير من اتواجو برامج ومشروعات التنمية المحمية

 . وتعرقل مسارىا التنموياالمشاكل التي تواجو أىم
 تعتبر الموارد المحمية والمشاركة الشعبية ضرورة البد منيا النجاز برامج ومشروعات التنمية المحمية. 
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  إن توافر المورد المالي ال يعتبر كافيا وحده لضمان نجاح برامج ومشروعات التنمية المحمية، لذالك
البد أن يقترن توافره بتوافر الموارد البشري الكفء المؤىل لتسييره وتوجييو بما يخدم برامج التنمية 

 .المحمية
 تسعى الدولة من خالل استحداث الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب الى خمق مناصب شغل. 

  النسبة الكبيرة في استثمارات الوكالة كانت في قطاع الخدمات وبالرغم من وجود نشاطات أخرى. 

  التأخير الكبير في إعطاء الموافقة البنكية لممستثمرين بالرغم من وجود ىيئات لضمان قروض ىذه
 .البنوك

  ان االعانات واالمتيازت الممنوحة من طرف الوكالة ىي احد اىم الحوافز االساسية القبال الشباب
 .لالقتراض عن طريق الوكالة

 توصيات الدراسة: 
 :          بالنظر إلى ىذه النتائج يمكن تقديم بعض التوصيات االقتراحات

 حتى  (والتعقيدات اإلدارية تجنب البيروقراطية)بداية ال بد من تقديم التسييالت التمويمية بطرق سريعة
 .حماس وروح مقاوالتية عالية تتمكن المؤسسات المنشاة من االنطالق في نشاطيا بكل

 عن متابعة وسير برامج التنمية المحميةةتوسيع صالحيات اإلدارة المحمية باعتبارىا المسؤول . 
  التكوين المستمر لمييئات المشرفة عمى مشاريع التنمية المحمية بما يخدم خطط وأىداف التنمية

 .الوطنية الشاممة
 ضرورة االستفادة من األفكار واألساليب والنماذج العالمية في التعامل مع القروض. 
  التنسيق بين الوكاالت المتعمقة بتمويل االستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الصناديق

 .الخاصة بالتنمية المحمية

  متخصصة   وذلك بالعمل عمى إنشاء صناديق وبنوكضرورة االىتمام اكثر بتمويل مشروعات التنمية
 . واالجتماعية لعجمة التنمية اإلقتصاديةالمحرك االساسياإلعتبار ، بتمويميا

 الرئيسية لعزوف  حيث بينت الدراسات انو من األسباب(بدون فائدة،)المجوء إلى صيغ تمويل إسالمي
 .الفوائد الربوبة الشباب البطال عن التوجو لموكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ىو

 بالتحديد وذلك  ادراروعمى مستوى والية ضرورة التوزيع العادل لممشاريع عمى مستوى التراب الوطني 
 .بين البمديات (الفقر والبطالة)لمحد من الفوارق االجتماعية

  الدرسةآفاق: 
    في ظل التأكيد عمى اىمية  القروض البنكية ودورىا الفعال في تمويل مشاريع التنمية المحمية، نطمح ان 
تكون دراستنا مجرد تمييدا لدراسات اخرى تكون اكثر اتساعا شموال في مجال تمويل التنمية المحمية لمتعرف 
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كما . عمى مصادر التنمية المحمية من جية لتعرف عمي مدى مساىمتيا في التنمية االقتصادية واالجتماعية
 :يمكن اقترح موضع اخرى

 .انعكاسات التمويل البنكي عمى التنمية المحمية -
 . دور المؤسسات المصغرة في تحقيق التنمية المحمية -
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حصيمة المشاريع الممولة ومناصب الشغل المستحدثة وحجم التمويل المقدم من طرف : (1)الممحق رقم
 (.2015-2011)الوكالة  والبنوك العمومية حسب كل قطاع لمفتر ما بين 

Secteur d'activité 
Projets 

financés 
% 

Emplois au 
démarrage 

PNR 
Apport 

Personnel 
Prêt Bancaire 

Montant 
Investissement 

AGRICULTURE 456 13% 1 471 731 135 660 52 944 280 1 819 087 359 2 603 167 299 

ARTISANAT 473 14% 1 445 363 800 431 112 837 755 887 437 535 1 364 075 721 

BTPH 377 11% 1 330 505 021 931 97 035 014 1 257 661 486 1 859 718 431 

HYDRAULIQUE 9 0,3% 

 

26 18 406 142 4 136 182 55 090 693 77 633 017 

INDUSTRIE 227 6% 728 241 918 411 31 077 906 598 613 135 871 609 452 

MAINTENANCE 98 3% 229 79 830 606 4 794 520 151 139 201 235 764 327 

PROFESSION LIBERALE 55 2% 159 40 521 784 20 728 529 86 611 376 147 861 689 

SERVICE 948 27% 2 247 834 310 839 463 271 310 1 892 788 337 3 190 370 486 

TRANSPORT 
FRIGORIFIQUE 

198 6% 382 204 338 382 17 542 710 514 244 146 736 125 237 

TRANSPORT 
MARCHANDISES 

370 11% 681 272 404 984 181 657 860 654 443 368 1 108 506 212 

TRANSPORT 
VOYAGEURS 

284 8% 578 290 699 995 79 122 992 714 548 668 1 084 371 654 

TOTAL 3 495 100% 9 276 3 582 389 164 1 065 149 058 8 631 665 303 13 279 203 525 

 (.2015-2011)توزيع عدد المشاريع الممولة حسب القطاعات والجنس لمفترة  مابين: (2)الممحق رقم

Secteur d'activité 
Projets 

financés 
Masculin Féminin 

Taux de 
féminité 

AGRICULTURE 456 406 50 11% 
ARTISANAT 473 393 80 17% 

BTPH 377 365 12 3% 
HYDRAULIQUE 9 9 0 0% 

INDUSTRIE 227 208 19 8% 
MAINTENANCE 98 95 3 3% 

PROFESSION LIBERALE 55 47 8 15% 
SERVICE 948 794 154 16% 

TRANSPORT FRIGORIFIQUE 198 194 4 2% 
TRANSPORT MARCHANDISES 370 365 5 1% 

TRANSPORT VOYAGEURS 284 282 2 1% 
Total 3 495 3 158 337 10% 

 

L’investissement des femmes représente 10 % du total des projets financés, soit 337 projets financés.  

 

Par secteurs d’activité, il ressort que les femmes ont investi plus particulièrement dans les activités 

relevant : 

 De l’artisanat avec 17% ; 
 Des services avec 16% ; 
 De la profession libérale  avec 15% ; 

 



 
 

 

 .عدد المشاريع الممولة ومناصب الشغل المستحدثة من طرف الوكالة حسب كل سنة:(3)الممحق رقم

 

Secteur d'activité 

2011 2012 2013 2014 2015 

Projets 
Financés 

Impact 
Emploi 

Projets 
Financés 

Impact 
Emploi 

Projets 
Financés 

Impact 
Emploi 

Projets 
Financés 

Impact 
Emploi 

Projets 
Financés 

Impact 
Emploi 

AGRICULTURE 9 23 45 161 127 459 198 613 51 144 

ARTISANAT 58 132 96 282 60 195 80 242 24 67 

BTP 51 157 57 201 54 201 96 310 27 74 

HYDRAULIQUE 
  

3 6 
    

1 3 

INDUSTRIE 41 116 46 143 22 80 41 128 37 99 

MAINTENANCE 8 13 8 18 19 50 24 53 18 39 

PROFESSIONS 
LIBERALES   

10 28 9 25 9 25 6 16 

SERVICES 133 251 164 364 140 333 101 272 37 101 

TRANSPORT DE 
MARCHANDISES 

151 230 29 55 3 6 
  

0 0 

TRANSPORT DE 
VOYAGEURS 

37 57 53 104 71 142 36 69 1 2 

TRANSPORT 
FRIGORIFIQUE 

9 12 45 83 71 142 48 94 4 7 

Total 497 991 556 1445 576 1633 633 1806 206 552 

 

 

 (.2015-2011)حصيمة  المشاريع الممولة حسب التمويل الثنائي والثالثي لمقترة مابين: (4)الممحق رقم

 

Projets financés depuis la création au 2015 3 495 
dont :   

Financement mixte  355 

Financement triangulaire 3140 
 

Impact emplois 9 276 

    

Montant d'investissement (DA) : 13 279 203 525 
 

 
 



 
 

 

: الممخص

 التي تساىم بيا  والطرق محاولة التعرف والكشف عن الكيفيات والياتإلىتيدف دراستنا ىذه       
، حيث يتضمن االطار النظري نظرة عامة حول القروض التنمية المحمية مشاريع  في تمويلالبنكيةالقروض 

 ميدانية لموكالة ةبدارس البنكية ودورىا في تمويل مشاريع التنمية المحمية ولمتعميق اكثر في ىذه الدراسة قمنا 
عن الطرق واليات التي تساىم بيا في الكشف ، التي تساعدنا أدرار الشباب، فرع تشغيلالوطنية لدعم 

 ليا مساىمة كبيرة وذالك من خالل توفير فرص أن إلىتم التوصل و في التنمية المحمية،  البنكيةالقروض
 التجارية ومختمف القطاعات ةعات المحمية وتنشيط الحركاعمى البطالة وتمويل ميزانية الجمء العمل والقضا

 .المرتبطة بيا كالخدمات والنقل وغيرىا

، االدارة برامج التنمية المحمية، المجتمع المحمي، تمويل التنمية الحمية البنوك،  القروض، :الكممات المفتاحية
 .المحمية، الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب

Abstract: 

This study aims to try to identify and detect modalities and mechanisms and 

ways coniributed by bank loans to finance local development as atheoretical 

framework that includes an overview of bank loans and its role in financing local 

development projects and to deepen more in this study we have a field study of the 

national agency to support youth employment branch adrar which help us to detect 

ways and mechanisms that contribute to the bank loans in local development was 

reached to have a significant contribution to the spectrum through the provisios of 

employment and the elimination of unemployment and  the financing of the budget 

of local communities and to stimulate trade and mokht ln sectors such as services 

relaed transportation and others. 

 

Keywords:loans banks loval development programs community development 

financing bossing local funding local administratios the national agency to support 

youth employment.    

   
 


