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      لقد تناولت ىذه الدراسة إىل حتليل أثار السياسة النقدية و ادلالية على تأىيل ادلؤسسات االقتصادية و ذلك 
من  خالل تطرقي إىل رلموعة من التعاريف ادلتعلقة  بالسياسة النقدية و ادلالية و أىدافها و األدوات ادلستخدمة 

يف التأثري على النشاط االقتصادي ومن أجل فهم ىذه السياسات فهما دقيقا رأينا البد من معرفة اإلطار الفكري 
للسياسات النقدية و ادلالية، و بصفة خاصة مدى فعاليتها يف سلتلف ادلدارس االقتصادية، و هبذا شكلت 
السياستني النقدية و ادلالية أىم السياسات االقتصادية ادلستخدمة يف عالج االختالالت و جسدت ىذه 

السياسات يف مدرستني يف الفكر االقتصادي ختتلفان من حيث األفكار و ادلبادئ، دتثلت األوىل يف ادلدرسة 
الكينزية اليت تعطي أمهية كبرية للسياسة ادلالية و الثانية يف ادلدرسة النقدية اليت تؤمن بأمهية السياسة النقدية يف 

النشاط االقتصادي، لذلك رأينا أنو البد من دراسة ىاتني السياستني و ادلقارنة بينهما من حيث الفعالية و العالقة 
 .ادلوجودة بينهما مث التنسيق و اجلمع بني ىاتني السياستني و ىو الشيء الذي يزيد يف حتقيق أفضل األىداف

    و بعدىا تناولت على برنامج تأىيل ادلؤسسات االقتصادية، و التعرف على ىذا الربنامج يدفعنا دلعرفة مفهوم 
التأىيل و أىدافو و متطلبات صلاحو و صعوبات اليت تواجهو، مث إىل أىم الربامج  التأىيل ادلسطرة من طرف 

الدولة اجلزائرية قصد تأىيل مؤسساهتا االقتصادية لتحسني تنافسيتها و الصمود أمام منافسة منتجات ادلؤسسات 
األجنبية و دتثلت ذلك يف الربنامج الوطين للتأىيل ادلسطر من طرف الوزارة ادلكلفة بادلؤسسات و يف األخري قنا 

 .بعرض كل من أسباب و أىداف كل برنامج

    يلعب قطاع النقدي و ادلايل دور ىاما يف منو االقتصاد الوطين، و بذلك أصبح التأىيل وسيلة يف دعم 
ادلؤسسات االقتصادية، حيث ال تزال تعاين العديد من ادلشاكل، ذلذا كان من الضروري على ادلؤسسة أن تطبق 
سياسة مالية و نقدية ناجعة تلعب دورا أكرب يف تدعيم و تأىيل ادلؤسسة لتحسني أدائها و مردوديتها، و لذلك 

 .قامت بتبين مجلة من إجراءات من شأهنا حتقيق ذلك
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 :اختبار الفرضيات

 سبيل يف النقدية السلطة إن: "النقدي العرض ضبط في تساهم النقدية  السلطة": الفرضية األوىل -
 أدوات أن الدراسات و التجارب أثبتت لقد و أساليب، عدة على تعتمد النقدي العرض ضبطها

 ما مثل مواتية بيئة يف دورىا تفعيل مت إذا ذلك يف فعالية أكثر تكون خاصة ادلباشرة غري النقدية السياسة
 سبيل يف و النقدية، سياستها إدارة رلال يف ادلركزية البنوك أداءات تطوير ظل يف ادلتطورة الدول يف بو معمول ىو

 .شليزة مكانة حتتل جعلها شلا أدواهتا تطبيق األمر يستدعى أنو شك ال أىدافها حتقيق
السياسة المالية تهدف لتحقيق األهداف االقتصادية العامة للدولة بواسطة كافة ": الفرضية الثانية -

إن السياسة ادلالية سبيل حتقيق األىداف االقتصادية تعتمد على عدة أساليب، و اتضح لنا أن : "أدواتها
السياسة ادلالية ذلا مكانة ىامة يف السياسة االقتصادية حيث شهدت تطورات جوىرية و أصبحت أداة 

الدولة للتوجيو و اإلشراف على النشاط االقتصادي و احليلولة دون تعرضو دلراحل الكساد و الرواج اليت 
 .تعصف بو من احلني و األخر

 بنظر حيث بالفعل: "يساهم التأهيل في زيادة تنافسية المؤسسات االقتصادية": الفرضية الثالثة -
 دائمة، إصالح عمليات خالل من ادلؤسسة، منافسة حتسني على حتث القواعد من رلموعة بأنو للتأىيل

 من رلموعة آخر بتعبري الضعف، ونقاط القوة نقاط عن والبحث التنبؤ التطور، فكرة إدخال على تعمل
 إنتاج على قدرهتا من يزيد شلا ادلؤسسة، زليط مع التعامل يف واضحة إسرتاتيجية من تنبع اإلجراءات

 حاجات تلبية يعين وىذا ادلناسب الوقت ويف ادلناسب والسعر اجليدة بالنوعية واخلدمات السلع
 .غريىا عن كفاءة أكثر وبشكل ادلستهلكني

 إن كل من ":تؤثر السياسة النقدية والمالية سلبا أو إيجابا على تأهيل المؤسسة" : الفرضية الرابعة -
السياسة النقدية و ادلالية تؤثر على تأىيل ادلؤسسة إما باإلجياب أو بالسلب، و لقد أثبت الدراسة بالفعل 

أن ىناك رلموعة من اآلثار ادلتعلقة بالسياسة النقدية و ادلالية على برنامج و إسرتاتيجية تأىيل ادلؤسسة 
االقتصادية، و يكون التأثري اإلجيايب عندما يكون السياسة النقدية و ادلالية يف االجتاه التوسعي و التأثري 

 .  السليب عندما تكون يف االجتاه االنكماشي
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 :نتائج البحث

 .السياسة النقدية و ادلالية من أىم السياسات االقتصادية -
 دخل مستويات وحتقيق وادلايل النقدي االستقرار حيقق عامال وادلالية النقدية السياستني بني االنسجام -

 تزويد بواسطة ادلايل اخلطر ومنع ادلصريف اجلهاز وتقوية وترسيخ ادلدفوعات دليزان توازن وحتقق عالية
 .السيولة من مناسبة بدرجة الوطين لالقتصاد

 مستوى وحتسني التكوين برامج انعدام نقل مل إن وضعف ادلؤسسات، لوضعية ادلستقبلية الرؤية غياب -
 االفتقار إىل باإلضافة التأىيل، برنامج يواجهها اليت العقبات أبرز من الكفاءات يف واالستثمار اإلطارات

 النظم استخدام يف التأخر وكذا احملاسبة، باستثناء للتسيري ادلعلوماتية القاعدة تشكل اليت ادلعلومات لنظم
 ؛االتصال لتكنولوجيا احلديثة

 على تظهر اليت ادلستجدات مراعاة من ادلؤسسة دتكن وجتديدية تصحيحية مستمرة، التأىيل عملية -
 الدويل؛ االقتصادي ادلستوى

السياسة النقدية وادلالية تؤثر سلبا أو إجيابا على برنامج التأىيل يف حالة اجتاه االنكماشي للسياسة أو يف  -
 . حالة اجتاه التوسعي

 
 :التوصيات و المقترحات

 ادلهتمني قبل من االعتبار بعني أخذىا ميكن اليت و الدراسة ىذه بنطاق ادلرتبطة التوصيات بعض اقرتاح ميكن    
 إمنائي توجو ذات برامج تصميم يف باجلزائر االقتصادية ادلؤسسات تنافسية لرفع ادلالية  النقدية والسياسات بصنع
 :وىي

أهنا تساعد على  حيث بكفاءة، ادلاليةالسياسة النقدية و  باستخدام اجلزائر يف التنافسية استمرار أمهية -
 .التخصيص و االستثمار يف توسع عملية ضلو تتجو البلد أن وخاصة واالزدىار،النمو 

االستمرار يف تطبيق برنامج التأىيل و لكن بفعالية أكرب، و عدم استعجال النتائج، مع العمل على  -
 التوازن بني قطاع العام واخلاص، وليس إزالة األول من أجل الثاين؛

شعور مسئويل ادلؤسسة بأن أكرب عبء من عملية التأىيل يقع على عاتقها، وبالتايل عدم االعتماد على  -
 السلطات؛ 
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 إصالح اجلانب ادلؤسسايت و القانوين مبا يتالءم مع أىداف سياسة التأىيل؛ -
 تكييف إسرتاتيجية التأىل مع اإلسرتاتيجية العامة للسياسة النقدية و ادلالية؛ -
 .حتسني خدمات البنية التحتية -

 
 :آفاق البحث

 مبوضوع عالقة ذلا وأفكار تساؤالت أمامنا تثار التوصيات، بعض وتقدمي إليها، ادلتوصل للنتائج استعراضنا بعد  
 :الحقة حبوث مفاتيح تكون لعلها ىنا نسردىا حبثنا،

 التعرض دلوضوع التأثري االقتصادي لربنامج التأىيل؛ -
 القيام بدراسة مقارنة بني اخلصخصة و سياسة التأىيل وإبراز أيهما أصلع من الثاين؛ -
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 :تمهيد

تستخدم الدولة السياسات النقدية و ادلالية هبدف ربقيق االستقرار االقتصادي و ربقيق االستقرار النقدي و    
ضمان احملافظة على قيمة العملة احمللية بالنسبة للعمالت األجنبية و تشجيع النمو االقتصادي و ربقيق التوازن 

الداخلي و اخلارجي، و ربقيق معدالت ظلو اقتصادي مرتفعة يف ظل االستقرار يف مستوى األسعار، و ىذا ال يعٍت 
 .ثبات ادلستوى العام لألسعار و إظلا يعٍت ارتفاعو دبعدالت مقبولة

 .وقد أصبح للسياستُت النقدية و ادلالية دورا أساسيا يف صلاح السياسة االقتصادية للدولة و ربقيق أىدافها

 :و ذلذا قسمت الفصل إىل ثالث مباحث رئيسية

 .   ماىية السياسة النقدية و ادلالية: ادلبحث األول

 .السياسة النقدية و ادلالية يف الفكر االقتصادي: ادلبحث الثاين

 .طبيعة العالقة مابُت السياسة النقدية و ادلالية: ادلبحث الثالث
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 ماهية السياسة النقدية و المالية: المبحث األول

   تستخدم الدولة السياسات النقدية و ادلالية هبدف ربقيق االستقرار االقتصادي، و ربقيق االستقرار النقدي و 
ضمان احملافظة على قيمة العملة احمللية بالنسبة للعمالت األجنبية و تشجيع النمو االقتصادي و ربقيق التوازن 

الداخلي و اخلارجي، و ربقيق معدالت ظلو اقتصادي مرتفعة يف ظل االستقرار يف مستوى األسعار، و ىذا ال يعٍت 
 .ثبات ادلستوى العام لألسعار و إظلا يعٍت ارتفاعو دبعدالت مقبولة

 .  و قد أصبح للسياستُت ادلالية و النقدية دورا أساسيا يف صلاح السياسة االقتصادية للدولة، و ربقيق أىدافها

 السياسة النقدية: المطلب األول

  مفهوم السياسة النقدية: أوال

 تعدد التعاريف 1   تعترب السياسة النقدية جزءا أساسيا و ىاما من أجزاء و مكونات السياسة االقتصادية،
 :للسياسة النقدية نذكر منها

السياسة النقدية ىي تنظيم كمية النقود ادلتوفرة يف اجملتمع بغرض ربقيق أىداف السياسة النقدية  ":التعريف األول
 2".و ادلتمثلة يف ربقيق التنمية االقتصادية 

السياسة النقدية االسًتاجية ادلثلى أو الدليل العمل الذي تنتهجو السلطات النقدية من أجل : "التعريف الثاني
ادلشاركة الفعالة يف توجيو مسار الوحدات االقتصادية  القدؽلة ضلو النمو الذايت ادلتوازن عن طريق زيادة الناتج 

القومي بالقدر الذي يضمن للدولة للوصول إىل حالة االستقرار النسيب لألسعار و ذلك يف إطار توفَت السياسة 
 3".ادلناسبة 

وتعرف السياسة النقدية أيضا على أهنا تلك السياسة اليت ذلا التأثَت على االقتصاد بواسطة :" التعريف الثالث
 4".الدخل- النقود و اليت تستعمل العالقة النقود

                                                                 
 .126: ، ص2006، زىران للطباعة و النشر، األردن، "النقود و ادلصارف و نظرية النقدية"ناظم زلمد فوزي الشمري،  1
 .173: ، ص1993، دار الفكر، اجلزائر، "االقتصاد النقدي"ضياء رليد ادلوسوي،  2
 .37: ، ص2000،مؤسسة شباب اجلامعة، مصر، "السياسات و بعد الدويل لليورو"أضبد فريد مصطفى و سهَت السيد،  3
 .98: ، ص2005، دار الفجر للنشر و التوزيع، القاىرة، الطبعة األوىل، "(ادلفهوم، األىداف، األدوات) النقود و السياسة النقدية "صاحل مفتاح،  4
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و بتعبَت آخر، فإن السياسة النقدية ىي رلموعة القواعد و األحكام اليت تتخذىا احلكومة و  ":التعريف الرابع
أجهزهتا ادلختلفة للتأثَت يف النشاط االقتصادي من خالل التأثَت يف الرصيد النقدي، كما تعرف على أهنا تلك 
اإلجراءات اليت تستخدمها الدولة للتأثَت يف عرض النقود و إلغلاد التوسع و االنكماش يف حجم القوة الشرائية 

 1".للمجتمع

     نستخلص من كل التعاريف و ادلفاىيم السابقة، بأن السياسة النقدية ىي رلموعة من اإلجراءات و األساليب 
اليت تتخذىا الدولة عن طريق سلطتها النقدية من أجل التحكم يف كمية النقود بشكل يضمن لالقتصاد الوطٍت 

ذلك احلجم من االئتمان و قدرا من السيولة بغية ربقيق أىداف الدولة االقتصادية يف زمن معُت، حسب الوضعية 
 .اليت تعيشها الدولة سواء كانت يف سياسة توسعية أو سياسة انكماشية

 

 أنواعها: ثانيا

    إن تعدد السياسة النقدية إىل عدة أنواع من انكماشية إىل توسعية يتوقف على نوع و طبيعة ادلشكلة اليت يراد 
 :حلها، و عليو فإن السياسة النقدية ىي

  بتقييد  يتبع البنك ادلركزي سياسة نقدية تقييدية :(االتجاه االنكماشي  )السياسة النقدية التقييدية
اإلنفاق و تقييد االئتمان و تقليص كمية النقود ادلتداولة يف اجملتمع و رفع معدل الفائدة و من مث زلاربة 

 .(و بالتايل زلاربة التضخم)ارتفاع األسعار 
  عكس احلالة األوىل، يلجأ البنك ادلركزي إىل ىذه :(االتجاه التوسعي  )السياسة النقدية التوسعية 

الطريقة لتسريع ظلو الكتلة النقدية بتشجيع االئتمان و زيادة حجم وسائل الدفع و زبفيض معدل الفائدة، 
 .فَتتفع حجم االستثمارات شلا يؤدي إىل زيادة اإلنتاج و تقليص من حدة البطالة

 

 

                                                                 
 .112 :، ص2004، ديوان مطبوعات اجلامعية، اجلزائر، " زلاضرات يف النظريات و السياسات النقدية"بلعزوز بن علي،  1
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 ىناك اذباه آخر للسياسة النقدية خاص بالدول :االتجاه المتعلق بالسياسة النقدية للدول النامية 
النامية، فهذه الدولة تعتمد إما على الزراعة ادلومسية أو على زلصول واحد و تصدير ادلواد األولية إىل اخلارج، و 

عليو يقوم البنك ادلركزي بزيادة حجم وسائل الدفع عند مرحلة بدء الزراعة و سبويل احملصول، ويقلص من 
 1.حجمها عند مرحلة بيع احملصول، وىذا حلصر أثار التضخم

 

 أهدافها: ثالثا

 :  يتفق االقتصاديون على ربديد أىداف السياسة النقدية كالتايل

تعترب احملافظة على استقرار األسعار من أىم العوامل اليت تؤثر على : استقرار المستوى العام لألسعار (1
النشاط االقتصادي و ادلؤشرات االقتصادية الرئيسية، و تنحصر ىذه الغاية يف العمل على زلاربة التغَتات 
ادلستمرة يف مستوى األسعار نظرا ألن التغَتات كبَتة يف مستويات األسعار من العوامل اليت تؤثر سلبا على 
قيمة النقود و بالتايل أثار ضارة  على مستوى الدخل و الثروات و زبصيص ادلوارد االقتصادية بُت الفروع 

 2.اإلنتاجية و بالتايل على األداء االقتصادي
إن للسياسة النقدية دور مهم يف ربقيق العمالة و زبفيض البطالة عن طريق تقوية الطلب : العمالة الكاملة (2

الفعال، فعندما تقوم السلطات النقدية بزيادة العروض النقدية تنخفض أسعار الفائدة فيقبل رجال األعمال 
 بالنسبة لالقتصاد اجلزائري فالعمالة مل تكن ضمن أىداف السياسة 3.على االستثمار فتنخفض البطالة

النقدية و إظلا كانت ضمن أىداف العامة للتنمية االقتصادية يف برامج احلكومات يف شكل حلول جزئية و 
  .زبفيض من حدة البطالة

 ىدف عام يسعى إليو اجلميع من خالل زيادة حجم الناتج اإلصبايل و زيادة :زيادة النمو االقتصادي (3
دخل األفراد و رفع ادلستوى ادلعيشي و زيادة االستثمار، باإلضافة إىل هتيئة يف النقد األجنيب و احمللي 

 . للمساعلة يف زيادة معدالت ظلو و ادلساعلة يف التنمية االقتصادية ادلطلوب ربقيقها

                                                                 
. 123 -122: ، نفس ادلرجع السابق، ص ص" زلاضرات يف النظريات و السياسات النقدية"بلعزوز بن علي،  1
. 187 :، ص2006، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، األردن، "البنوك ادلركزية و السياسات النقدية"زكريا الدوري و يسرى السامرائي،  2
. 139 -138 :، نفس ادلرجع السابق، ص ص"(ادلفهوم، األىداف، األدوات )النقود و السياسة النقدية" صاحل مفتاح،  3
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حيث أن ميزان ادلدفوعات عبارة عن ادلرآة اليت توضح اإليرادات و : تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات (4
ادلصروفات اخلارجية ادلتعلقة بادلعامالت بُت الدولة و العامل اخلارجي و الذي يظهر من خالل حساب 

الدائن و ادلدين لفًتات ادليزان و يوضح القوة يف حالة وجود فائض، و الضعف يف حالة وجود عجز، لذا 
تسعى السياسة النقدية بشكل دائم إىل احملافظة على توازن ميزان ادلدفوعات و هبدف احلصول على أكرب 

 1.من آثار على األوضاع الداخلية و اخلارجية للبلد قدر شلكن من النقد األجنيب كاحتياط دلا لو
 أدواتها: رابعا
  األدوات الكمية: 

 :   يستطيع البنك ادلركزي تغيَت حجم الكتلة النقدية تبعا للظروف االقتصادية، من خالل الوسائل التالية    

 واليت بواسطتها يستطيع البنك ادلركزي بيع وشراء السندات احلكومية من وايل :عملية السوق المفتوحة ( أ
اجلمهورية، فإذا كان ىدفها زيادة كمية النقود يف السوق، فإنو يعمد إىل الشراء لكي يضخ يف السوق 

نقودا، فإذا كان يهدف إىل العكس فإنو يعمد إىل عملية البيع، حيث يبيع سندات ليسحب من السوق 
كميات من النقود، وذلك من خالل إتباع أساليب مشجعة، لكن ىذا يقتضي توفر سوق مايل نشط كي 

 .تكون ذات فعالية
 ىو عبارة عن سعر الفائدة يتقضاه البنك ادلركزي من البنوك التجارية مقابل إعادة :سعر إعادة الخصم ( ب

خصم ما لديهم من كمبياالت و أدوات اخلزينة مقابل ما يقدمو ذلا من قروض أو سلف مضمونة دبثل ىذه 
  تستطيع البنوك التجارية احلصول على القروض من البنك ادلركزي 2و استنادا إىل ىذه الوسيلة. األوراق

 .لدعم السيولة النقدية بسعر خصم معُت
هبدف تدعيم نشاطو فإنو سيقوم برفع سعر اخلصم وىو .        إذا قام البنك ادلركزي ببيع السندات احلكومية

 أما إذا أراد البنك ادلركزي أن تزداد 3.ما يوضح إرادتو يف تقليص الكتلة النقدية وضبط سياسة القروض

                                                                 
 جدة، والتدريب، للبحوث اإلسالمي ادلعهد ،"إسالمي اقتصاد يف ادلركزية البنوك تستخدماه اليت النقدية السياسة أدوات "،فهمي كامل  حسُت1

 .14: ، ص2006
 .33 :، ص1993، دار الفكر، اجلزائر، الطبعة األوىل، "اإلصالح النقدي "ضياء رليد ادلوسوي،  2
. 50 :، ص1996، دار ادللكية للطباعة و اإلعالم و النشر و التوزيع، اجلزائر، الطبعة األوىل، "النظريات و السياسات النقدية"ضبيدات زلمود،  3
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كمية النقود ادلعروضة فإنو يقوم خبفض سعر إعادة اخلصم وبالتايل فإن البنوك التجارية تستبدل ما لديها 
 1.من كمبياالت بنقود تعيد إقراضها فتؤدي إىل إنشاء نقود جديدة

تعترب نسبة االحتياط النقدي من األدوات ادلستخدمة للرقابة على االئتمان الذي : االحتياطي اإلجباري (ج
حيث تقوم البنوك التجارية بإيداع نسبة معينة من ودائع العمالء لديها يف خزائن . يؤثر يف عرض النقود

البنك ادلركزي، أي أن تقوم البنوك التجارية بتجميد جزء من الودائع لديها على شكل احتياطي سائل لدى 
 .البنك ادلركزي

  و يعمد البنك ادلركزي إىل رفع نسبة االحتياطي و نسبة السيولة عندما يهدف إىل احلد من االئتمان لعدم 
و بالعكس يعمد إىل خفض نسبة . التوسع يف عملية االئتمان لزيادة إنشاء النقود و بالتايل احلد من عرضها

 .االحتياطي إذا أراد التوسع يف عملية االئتمان لزيادة إنشاء نقود ودائع و بالتايل زيادة عرض النقود
 
 
  (النوعية )األدوات الكيفية: 

      باإلضافة إىل األدوات السابقة توجد وسائل أخرى يتبعها البنك ادلركزي للحد من حرية ادلؤسسات ادلالية يف 
 :شلارسة بعض النشاطات كما و كيفا، ومن األدوات ادلباشرة استعماال صلد

تستخدم ىذه األداة يف الفًتة اليت تتميز بالتضخم و ارتفاع األسعار و عندما  :تأطير القروض ( أ
 . يكون ميزان ادلدفوعات يف حالة العجز

 يف حالة وجود التضخم تضع الدولة عن طريق البنك ادلركزي سياسة تأطَتية إجبارية للقروض   
حبيث تقدر السلطات النقدية احلد األعلى دلبالغ القروض اليت ؽلكن أن سبنحها البنوك للزبائن، أو 

تقوم بتحديد ادلعدل السنوي لتزايد القروض، ويف حالة ذباوزىا من بنك أو بعض البنوك تطبق عليها 
 .عقوبات

 

                                                                 
 :، ص2000األردن، الطبعة األوىل، - ، دار ادلسَتة للنشر و التوزيع و الطباعة، عمان"مبادئ االقتصاد الكلي "مصطفى سلمان و حسام داود، 1

274. 
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ينتهج البنك ادلركزي سياسة انتقائية ذبعل قراراتو تتعلق فقط  :السياسة االنتقائية للقروض ( ب
ببعض القطاعات اليت يعتربىا أكثر مردودية لالقتصاد الوطٍت فيقوم بتوجيو القروض إليها، حبيث 

 .تكون قراراتو كفيلة بإعطاء كل التسهيالت يف منح القروض إىل ىذه القطاعات
  فاذلدف األساسي من استعمال السياسة االنتقائية للقرض ىو التأثَت على توجيو القروض ضلو    

 1:القطاعات االقتصادية و االستخدامات ادلرغوبة وؽلكن أن تأخذ ىذه السياسة عدة أشكال منها
 إقرار معدل خصم مفصل؛ -
 إمكانية إعادة خصم األوراق اليت تتوفر فيها الشروط الضرورية ذلذه العملية؛ -
 إعادة خصم األوراق فوق مستوى السقف؛ -
 .تغيَت مدة استحقاق القرض و معدل الفائدة -

 
 التعليمات المباشرة 

تتمثل ىذه األساليب فعالية إضافية للسياسات السابقة الذكر ، ومن األدوات اليت تندرج ربت ىذه          
 2:التعليمات مايلي

وتقوم ىذه السياسة على قيام البنك ادلركزي بتوجيو النصح للبنوك التجارية وذلك بعدم : اإلقناع األدبي ( أ
التوسع يف تقدًن القروض و خاصة تلك القروض اليت توجو للمضاربة إذا ما رأى البنك ادلركزي شبة خطر 

 3:على االقتصاد القومي و يأخذ ىذا التوجيو األديب أشكاال متعددة منها
 وىو قيام البنك ادلركزي بتوجيو البنوك التجارية إىل تقييد االئتمان :الرقابة الكمية -

 .ألغراض معينة ودبا يأخذ مصلحة االقتصاد القومي
 وىو قيام البنك ادلركزي البنوك التجارية إىل تقييد الئتمان بصرف النظر :الرقابة النوعية -

عن الغرض الذي ؽلنح ألجلو االئتمان أو التحذير بعدم قبول خصم بعض األوراق 
 .التجارية

                                                                 
-2002، رسالة ماجستَت،"(دراسة حالة اجلزائر)فعالية السياسة النقدية يف ربقيق االستقرار االقتصادي يف ظل اإلصالحات الراىنة "ماجدة مدوخ،  1

 .20 -19:، ص ص2003
، ادللتقى الدويل دلعهد العلوم االقتصادية التجارية و علوم "السياسة النقدية ضوابطها و موجهاهتا يف اقتصاد اإلسالميإبراىيم عبد احلليم عبادة،  2

  .09:التسيَت بعنوان االقتصاد اإلسالمي، الواقع و رىانات ادلستقبل، غرداية، اجلزائر،ص
 .158: ، ص2000، دار صفاء للنشر و التوزيع، عمان، "النقود و البنوك"رشاد العصار و رياض احلليب،  3
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 وىي التعليمات اليت يصدرىا البنك ادلركزي و تلزم هبا البنوك لتحقيق أىداف :التعليمات المباشرة ( ب
 .اجملتمع االقتصادية

 وتتم عن طريق الرقابة ادلباشرة من قبل البنك ادلركزي للبنوك وىذا اإلجراء خاصية الزمة للنظام :الرقابة (ج
  .ادلصريف اإلسالمي

 ىو آخر أسلوب قد يلجأ إليو البنك ادلركزي ليضمن سياساتو النقدية من قبل البنوك التجارية :الجزاءات (د
 .و التزامها بالتوجيهات و األوامر الصادرة عنو

 

 السياسة المالية: المطلب الثاني
 

 تعريف السياسة المالية:     أوال
 :       ىناك عدة تعاريف للسياسة ادلالية سنحاول إبراز البعض منها يف مايلي

ىي رلموعة من اإلجراءات و القواعد والتدابَت اليت تتخذىا احلكومة يف أي دولة، لتحقيق :"     التعريف األول
 1".رلموعة من األىداف ادلتفق عليها خالل فًتة زمنية معينة

على أهنا رلموعة من القواعد و األساليب و الوسائل و اإلجراءات اليت تتخذىا الدولة ":     التعريف الثاني
إلدارة النشاط ادلايل بأكرب كفاءة شلكنة، لتحقيق رلموعة من األىداف االقتصادية و االجتماعية والسياسية خالل 

 2".فًتة زمنية معينة
تعرف على أهنا الربنامج الذي زبططو الدولة وتنفذه مستخدمة مصدر اإليرادات العامة و :"     التعريف الثالث

برارلها االتفاقية إلحداث اثر مرغوب فيو، و ذبنب اثر غَت  مرغوب فيو على كافة متغَتات النشاط االقتصادي و 
االجتماعي و السياسي ربقيقا ألىداف اجملتمع و السياسة دبفهومها ادلتقدم، تستخدم كافة أدواهتا لتحقيق 

 3".األىداف االقتصادية العامة للدولة
 

                                                                 
 .40: ، ص2005-2004، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، "اقتصاديات ادلالية العامة "عبد ادلطلب عبد اجمليد،  1
 .118: ، ص2006، دار الفجر للنشر و التوزيع، القاىرة، الطبعة األوىل، "االقتصاد الكلي"زلمد العريب الساكر،  2
 .15: ، ص2002، دار النشر قصر الصفا، اإلسكندرية، الطبعة الثالثة، "السياسات ادلالية" حامد عبد اجمليد دراز،  3
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 أنواعها: ثانيا
 :ىناك نوعُت من السياسة ادلالية

 
 تستطيع الدولة زيادة حجم اإلنفاق الكلي بصفة مباشرة عن :السياسة المالية ذات االتجاه التوسعي 

طريق زيادة حجم نفقاهتا، وبصفة غَت مباشرة عن طريق زبفيض حجم الضرائب على أرباح الشركات 
هبدف تشجيع اإلنفاق االستثماري أو عن طريق زبفيض الضرائب على االستهالك لتشجيع اإلنفاق 

 1.االستهالكي
 ىنا تقوم الدولة بتخفيض حجم اإلنفاق الكلي بصفة مباشرة : السياسة المالية ذات االتجاه االنكماشي

من خالل خفض حجم نفقاهتا، وبصفة غَت مباشرة من خالل رفع حجم الضرائب على االستهالك 
 2.هبدف زبفيض اإلنفاق االستهالكي

 

 أهدافها: ثالثا

 :للسياسة ادلالية عدة أىداف منها

 يقصد بو ضرورة أن يتسم النظام الضرييب بصفات اليت ذبعلو يالئم حاجات اخلزانة العامة :التوازن المالي (1
من حيث ادلرونة و الغزارة، ويالئم يف ذاتو مصلحة ادلمول من حيث عدالة التوزيع و مواعيد اجلباية و 

 .االقتصاد وما إىل ذلك، وأيضا الستخدام قروض ألغراض إنتاجية وىكذا

 

 الوصول إىل حجم اإلنتاج األمثل وىذا يعٍت أنو يتعُت على احلكومة أن توازن بُت :التوازن االقتصادي (2
نشاط القطاع اخلاص و العام و الوصول إىل أقصى إنتاج شلكن، ويعٍت التوازن ىنا استغالل إمكانيات 

 .اجملتمع على أحسن وجو للوصول إىل حجم اإلنتاج األمثل

                                                                 
. 119 :، نفس ادلرجع السابق، ص"االقتصاد الكلي"اكر، سزلمد العريب ال 1
 ، 2003-2002، جامعة زلمد خيضر، بسكرة، " يف ادلالية العامةزلاضرات"حياة امساعُت،  2
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دبعٌت أن يصل اجملتمع إىل أعلى مستوى شلكن من الرفاىية لألفراد يف حدود إمكانيات : التوازن االجتماعي (3
ىذا اجملتمع، وما تقتضيو العدالة االجتماعية ىو أن ال تقف السياسة ادلالية عند حد زيادة اإلنتاج بل غلب 

 .أن يقًتن ىذا اذلدف بتحسُت طرق توزيع ادلنتجات على األفراد

 

نفقات األفراد من استهالك و استثمار باإلضافة إىل - أي توازن بُت رلموعة اإلنفاق القومي: التوازن العام (4
وبُت رلموعة الناتج القومي لألسعار الثابتة يف مستوى يسمح بتشغيل صبيع عناصر . النفقات احلكومية

 1.اإلنتاج ادلتاحة وتستخدم احلكومة لذلك أدوات كثَتة منها الضرائب و اإلعانات
 :  وؽلكن تلخيص أىداف السابقة يف النقاط التالية

 الوصول إىل مستوى التشغيل الكامل؛ 
 الوصول إىل معدالت ظلو مرتفعة؛ 
 العمل على رفاىية اجملتمع وإعادة توزيع الدخل عادل؛ 
 العمل على ربقيق االستقرار االقتصادي؛ 
 تكفل الدولة باخلدمات االجتماعية وعدد من ادلشاريع؛ 
 التقليل من التفاوت يف الدخول. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 .119: ، نفس ادلرجع السابق، ص" االقتصاد الكلي"زلمد العريب الساكر،  1
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 أدواتها: رابعا

 :تستخدم السياسة ادلالية ثالث أدوات رئيسية وادلتمثلة يف

 :اإليرادات العامة (1
تتمثل يف رلموع األموال اليت ربصل عليها احلكومة بصفتها السيادية أو أنشطتها و أمالكها الذاتية أو من          

مصادر خارجة عن ذلك، سواء قروض داخلية أو خارجية أو مصادر تضخمية لتغطية اإلنفاق العام خالل فًتة 
زمنية للوصول إىل ربقيق األىداف االقتصادية و االجتماعية وادلالية، وتتمثل تلك اإليرادات يف الضرائب  والرسوم 

 1.و إيرادات أمالك الدولة كما تتمثل يف القروض العامة و اإلصدار النقدي
حيث تشكل سياسة الرقابة الضريبية دعامة كربى من الدعائم سياسة ادليزانية يف مواجهة التقلبات االقتصادية،     

فتقوم الدولة يف حالة التضخم بإتباع سياسة مالية انكماشية وذلك برفع مستوى الضرائب على الدخل حيث 
سيؤدي إىل اطلفاض مستوى الدخل الشخصي ادلتاح، ومن مث اطلفاض مستوى االستهالك و مستوى االدخار 

 .وينتج عن ذلك اطلفاض يف مستوى الطلب الكلي وىذا األمر يؤدي إىل اطلفاض يف مستوى األسعار
   أما يف حالة الكساد تقوم الدولة بإتباع سياسة مالية التضخمية و ذلك خبفض مستوى الضرائب على الدخل 
حيث سيؤدي إىل ارتفاع مستوى الدخل الشخصي ادلتاح، ومن مث ارتفاع مستوى االستهالك ومستوى االدخار و 

 .ينتج عن ذلك ارتفاع يف مستوى الطلب الكلي وىذا األمر يؤدي إىل ارتفاع يف مستوى األسعار
 

  :النفقات العامة (2
ؽلكن تعريفها على أهنا رلموعة ادلصروفات اليت تقوم الدولة بإنفاقها خالل فًتة زمنية زلددة هبدف إشباع      

ويقوم هبا شخص معنوي عام هبدف ربقيق نفع عام ترتبط . احلاجات العامة للمجتمع الذي تضمو ىذه الدولة
 2.بأىداف السياسة ادلالية ادلتفق عليها و ادلرتبط باألىداف االقتصادية واالجتماعية للمجتمع

                                                                 
 .485: ، ص2000، الدار اجلامعية للنشر و التوزيع، اإلسكندرية، "ربليل جزئي و كلي للمبادئ - النظرية االقتصادية"عبد ادلطلب عبد احلميد،  1
، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، "االقتصاد ادلايل الوضعي و اإلسالمي بُت النظرية و التطبيق"زلمد عبد ادلنعم عفر و أضبد فريد مصطفى،  2

. 72 :ص
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تباشر سياسة ادليزانية تأثَتىا يف الرقابة على التضخم و االنكماش من خالل اإلنفاق احلكومي سواءا       
االستهالكي أو االستثماري برفع معدالتو أو زبفيضها حسب األحوال االقتصادية السائدة و نعٍت باإلنفاق 

 .احلكومي يف ىذا اجملال اإلنفاق ادلباشر الذي سبارسو السلطات احلكومية عن طريق الضريبة
حيث يف حالة التضخم تقوم الدولة بتخفيض اإلنفاق احلكومي سواءا االستهالكي أو االستثماري وذلك للحد    

 1.من الطلب الكلي و تقوم الدولة بالعكس يف حالة الكساد
 

  :الموازنة العامة (3
ىي جهاز مايل ينظم مقدما من الوسائل اليت تستخدمو للحصول على اإليراد العام و ربقيق اإلنفاق          

العام الالزم إلشباع احلاجات العامة خالل فًتة زمنية معينة، فادليزانية ىي أدات لتوجيو اإلمكانيات ضلو ربقيق 
 .أىداف معينة نابعة من نشاط الدولة

ولكي تؤدي الدولة دورىا يف حياة رلتمع خالل الفًتة القادمة واليت ىي عادة سنة يتعُت عليها القيام بتقدير    
النفقات الالزمة لقيامها دبختلف النشاطات، وتقدير اإليرادات الالزمة لتغطية ىذه النفقات وعلى ىذا النحو 

 .تستطيع مقابلة تقديرات اإلنفاق العام بتقديرات اإليراد العام بالنسبة للسنة ادلالية القادمة
تساىم رقابة الدين العام يف إدارة التحوالت ادلالية وتوجيو اإلنفاق اإلنتاجي بتجميد القوة الشرائية الزائدة يف     

األسواق و استخدامها يف سبوين ادليزانية، فالسياسة ادلالية يف رقابتها على الدين العام تعمل على سد العجز يف 
 .منابع التمويل

 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
. 161-152 :، نفس ادلرجع السابق، ص ص" زلاضرات يف النظريات و السياسات النقدية"بلعزوز بن علي،  1
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 السياسة المالية و النقدية في الفكر االقتصادي: المبحث الثاني
نظرا ألعلية السياسة النقدية و ادلالية و الدور الفعال الذي تلعبانو يف عملية التنمية وىذا ما جعلهم يتطورون   

 .وؽلرون بعدة مراحل وعقبات حىت أصبحوا على وضعهم احلايل

 تطور السياسة النقدية في الفكر االقتصادي: المطلب األول

    يهمنا التعرف على ادلراحل اليت مرت هبا السياسة النقدية خالل ادلدارس الفكرية ادلختلفة اليت اىتمت 
 :بالسياسة النقدية وذلك على النحو التايل

 المدرسة الكالسيكية: أوال
    لقد اعترب االقتصاديون الكالسيك أن النمو يتم تلقائيا دون احلاجة إىل تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية، 
وقد اعتقدوا أن التوازن االقتصادي يتحقق دائما عند مستوى التشغيل الكامل، مع اقًتاض حياد النقود حبيث 

يقتصر أثر التغَتات يف كمية النقود على إحداث التغَتات يف كمية النقود على إحداث تغَتات مقابلة يف قيمتها 
 1.دون ادلساس بالنشاط االقتصادي

عن وجو نظر الكالسيك يف ىذا الشأن، حيث تشَت  (النظرية النقدية الكالسيكية)    وتعترب نظرية كمية النقود
ىذه النظرية إىل وجود عالقة بُت كمية النقود يًتتب عليها زيادة بنفس القدر و يف نفس االذباه يف ادلستوى العام 

 (ادلستوى العام لألسعار)ينعكس بنفس القدر على الثاين (النقود ادلعروضة)لألسعار، فأي تغَت ػلدث يف األول 
دون أدىن تأثَت على اجلانب احلقيقي لالقتصاد الوطٍت وىذا مع اقًتاض أيضا أن النقود تؤدي وظيفة واحدة ىي 

 .وسيط تبادل شلا يفيد حياد النقود
   ذلذا اعترب الكالسيك أن السياسة النقدية سياسة زلايدة وال تؤثر بأي صورة من الصور على مستوى التشغيل 

أو اإلنتاج أو حىت األجور احلقيقية وأسعار الفائدة، ويقتصر دورىا يف إنشاء النقود الالزمة إلجراء ادلعامالت 
ويتضح من كل ىذا أن الفكر الكالسيكي يعكس ادلرحلة األوىل من ادلراحل األساسية للنظرية النقدية، أين اىتم 

 .االقتصاديون فقط بدراسة و ربليل العوامل اليت تؤثر على ادلستوى العام لألسعار 
  وبذلك تصبح السلطات النقدية قادرة على التحكم يف ادلستوى العام لألسعار من خالل سيطرهتا على كمية 

 .النقود ادلعروضة
 

                                                                 
 .530-528: ، ص ص1999، دار النهضة العربية، القاىرة، "مقدمة يف النقود و البنوك"زلمد زكي الشافعي،  1
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 المدرسة الكينزية: ثانيا
  لقد ظل الفكر الكالسيكي سائدا و مقبوال من جانب االقتصاديُت حىت بداية الثالثينيات من القرن ادلاضي، مث 

النظرية ) و ما نتج عنها من آثار سلبية أين عجزت نظرية النقود 1932-1929جاءت أزمة الكساد الدويل الكبَت 
 .على معاجلة األزمة بشكل فعال (النقدية الكالسيكية

  وىنا ظهرت النظرية الكينزية اليت قدمت حلوال مقًتحة حلل تلك ادلشكلة ألزمة، و لقد وجو كينز اىتمامو إىل 
دراسة الطلب على النقود لذاهتا و درس عالقتو دبستوى اإلنفاق الوطٍت و نادي بأن حياد يف ظل ىذه الظروف مل 

يعد مقبوال، ومن مث فالبد من تدخلها إلنعاش الطلب الكلي للقضاء على سللفات األزمة حيث ربطت النظرية 
الكينزية بُت الدخل و اإلنفاق من خالل تعادل كمية النقود وبُت الطلب على النقود، باإلضافة إىل التوازن بُت 

 1.مع التوازن يف السوق النقدي ػلقق التوازن االقتصادي العام  (توازن سوق السلع)االستثمار و االدخار 
أي الزيادة يف  )اليت تسمى سياسة النقود الرخيصة  (زيادة كمية النقود)  و ذلذا اقًتح كينز بعض السياسات ادلالية 

و التمويل عن  (عرض النقود شلا يؤدي إىل تنشيط الطلب و الذي يؤدي بدوره إىل ربسُت ادلستوى العام لألسعار
 .طريق التضخم

  و من ىنا يتضح أن السياسة النقدية عند كينز ليست باحملايدة بل ىي إغلابية إذ ال يقتصر تأثَت النقود على 
ادلستوى العام لألسعار يف كافة األحوال، بل ؽلتد إىل مستويات الدخل و التشغيل و ذلك انطالقا من فرضية أن 

حالة التوظيف الكامل حالة ضمن احلاالت عديدة ؽلكن أن يتوازن عندىا االقتصاد الوطٍت، و ىكذا النظرية 
الكينزية قد عكست ادلرحلة الثانية من تطور النظرية النقدية و لكن مت دبوجبها إدماج النظرية النقدية يف النظرية 

 و بدأ االىتمام بتحول من رلرد البحث عن أسباب تغَت ادلستوى العام لألسعار إىل دراسة 2االقتصادية الكلية،
معامل سلوك النقود و أثره على مستوى النشاط االقتصادي كما أوضح كينز إمكانية صلاح السياسة النقدية يف 

عالج مشكالت التضخم و الكساد، و قد فسر عمل ىذه السياسة من خالل  اعتماد السلطات النقدية 
لسياسة السوق ادلفتوحة و بالتايل التأثَت على كمية النقود ادلعروضة سواء بالزيادة أو بالنقص و ىذا وفقا للظروف 
الزائدة و األىداف ادلرغوب فيها، األمر الذي ينعكس على سعر الفائدة، باعتبار ظاىرة  نقدية تتخذ بتالقي قوى 
العرض و الطلب، ومن مث التأثَت على اإلنفاق  االستثماري والذي بدوره يؤثر على الدخل الوطٍت، ومن مث التأثَت 

 .على مستوى النشاط االقتصادي ككل
                                                                 

 .89-88: ، ص ص1999، دار وائل للنشر، عمان، "السياسات يف اجلهاز ادلايل"صبيل الزايدانُت،  1
 .181-162: ، ص ص1989، الدار ادلصرية اللبنانية، القاىرة، "النظريات و السياسات النقدية"مسَت زلمد معتوق،  2
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 المدرسة النقدية: ثالثا

لقد جاءت مدرسة شيكاغو بزعامة ميلتون فريدمان لتعيد احلياة من جديد للنظرية الكمية التقليدية ولكن يف     
صورة جديدة حيث تعكس ادلرحلة الثالثة من ادلراحل تطور النظرية النقدية واليت يطلق عليها النظرية ادلعاصرة 

لكمية النقود أو النظرية الكمية اجلديدة و اليت دبوجبها ربويل النظرية الكمية من رلرد نظرية الطلب على النقود إىل 
 .نظرية يف الدخل النقدي، شلا أعاد التأكيد على الدور الرئيسي للنقود يف النشاط االقتصادي

ويشكلون قوة ذات نفوذ متزايدة  (أصحاب ادلذىب النقدي)  و أصبح أنصار تلك النظرية يدعون بالنقديُت 
 .ليس يف عالم الفكر و التحليل النقدي وإظلا أيضا يف اجملال ربديد سياسات االقتصادية عموما

يعتقد أصحاب ادلدرسة النقدية بأن للسياسة النقدية أثر فعاال على سلتلف األنشطة االقتصادية، بصرف النظر   
عما إذا كانت ىذه السياسة انكماشية أو تضخمية، وحسب اعتقادىم دائما أن تدخل الدولة يف النشاط 

االقتصادي عن طريق السياسة ادلالية لتحقيق االستخدام الكامل لعناصر اإلنتاج و من مث ربقيق التوازن 
االقتصادي فإن ىذا اذلدف لن يتحقق وإظلا على العكس فإن ىذا التدخل قد يؤدي إىل تعميق الالتوازن، وذلذا 

ربتل السياسة النقدية ادلرتبة األوىل يف السياسة االقتصادية، على اعتبارىم أن التغَتات اليت تصيب األنشطة 
االقتصادية تبعا للتغَتات اليت ربدث يف كمية النقود أكثر تأثَتا و أكثر فاعلية من التأثَتات الناصبة عن السياسة 

 .(سياسة اإلنفاق العام)ادلالية

ولقد أوضح النقديون أن التغَت يف ادلعروض النقدي لو آثار واسعة النطاق على الطلب الكلي ومن مث الناتج    
الوطٍت و األسعار، وىذه اآلثار زبتلف يف ادلدى القصَت عنها يف الطويل، حيث ؽلس عروض النقود يف ادلدى 

الطويل أثره بصفة خاصة على ادلستوى العام لألسعار فقط كما يف احلالة الكالسيكية، غَت أنو يف ادلدى القصَت 
 1.سبارس النقود أثرا مباشرا و ىاما على اإلنفاق الكلي من مث على الدخل الوطٍت

شلا سبق نلخص إىل أن الفكرة الرئيسية للنظرية النقدية ادلعاصرة تتمثل يف أن التغَتات ادلمكنة يف كمية النقود    
 .ؽلكن أن تعاجل االختالالت االقتصادية و تؤدي إىل استقرار االقتصادي

                                                                 
. 165-163 :، نفس ادلرجع السابق، ص ص"النظريات و السياسات النقدية"مسَت زلمد معتوق،  1
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و أخَتا ؽلكن القول أنو مها اختلفت ادلفاىيم األساسية للسياسة النقدية عرب سلتلف ادلدارس، ورغم اختالف 
مبادئ كل منها إىل أهنم غلمعون على أن البد من وجود سياسة نقدية رشيدة، ؽلكن من خالذلا تسيَت االقتصاد 

 . الوطٍت و التحكم يف إختالالتو

 

 السياسة المالية في الفكر االقتصادي: المطلب الثاني

  لقد مر الفكر ادلايل يف تطوره حبثا يف موضوع السياسة ادلالية دبراحل عديدة، تبعا لتطور دور الدولة يف النشاط 
 . االقتصادي من الدولة احلارسة إىل الدولة ادلنتجة

 المدرسة الكالسيكية: أوال

    وجو االقتصاديون التقليديون جانبا البأس بو من اىتماماهتم لدراسة موضوع ادلالية العامة، وذلك لتأثرىم 
بفلسفة احلرية االقتصادية اليت تقلص من دور الدولة يف اجملال االقتصادي و االجتماعي الذي سبارسو يف حياة 

 .اجملتمع

  و من األفكار اليت سادت عند التقليديُت أن االدخار و االستثمار ؽليالن إىل التعادل عن طريق تغَتات سعر 
و عند مستوى التشغيل الكامل تكون صبيع موارد اجملتمع يف حدىا . الفائدة و عند مستوى التشغيل الكامل دائما

وبالتايل كان إؽلاهنم دببدأ حياد السياسة . األقصى من التوظيف يف حالة عدم تدخل الدولة يف ادليدان االقتصادي
وترتب عن سياسة أفكار النظرية الكالسيكية، اليت جعلت من احلرية االقتصادية مبدأ أساسيا ذلا، يف . ادلالية

 1:ادلذىب احلر، عدة نتائج ولعل من أعلها

وال مانع من . إن وظيفة الدولة ىي القيام فقط بتوفَت األمن، احلماية، العدالة، الدفاع و احلمالت العسكرية (1
 .إقامة بعض ادلرافق العامة، أي تقف حارسة للنشاط االقتصادي دون التدخل يف اآللية اليت يعمل هبا

إن ادلبدأ السائد يف اجملال ادلالية العامة ىو مبدأ احلياد ادلايل، أي ربديد اإليرادات اليت ؽلكن احلصول عليها  (2
 .ألداء وظيفتها دون احلصول على أكثر من ذلك للوفاء بااللتزامات الدولة،

 
                                                                 

 .236: ، نفس ادلرجع السابق، ص"(ربليل جزئي و كلي)السياسات االقتصادية "عبد ادلطلب عبد اجمليد،  1
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إن ىدف السياسة ادلالية و النظام ادلايل ىو إحداث التوازن ادلايل فقط، وترك التوازن االقتصادي  (3
و يفهم من ذلك أن . واالجتماعي يتحقق من خالل يد خفية، توفق بُت مصاحل األفراد ومصاحل اجملتمع

 .دور الدولة يف النشاط االقتصادي كان زلدودا
 وأصبح دور .و قد نتج عن ذلك أن اقتصرت النفقات العامة بصفة عامة، على ضمان سَت ادلرافق العامة    

 ورفض الكالسيك االلتجاء إىل العجز ادلوازين، أو 1 ادليزانية ىو ضمان بُت اإليرادات العامة والنفقات العامة،
االلتجاء إىل القروض لتغطية النفقات العادية إال يف حالة االستثنائية، و يف أضيق احلدود؛ مع األخذ بالوسائل 

ألن العجز ادلوازين ؼلصص للنفقات استهالكية تكون ضارة . الكفيلة بتسديد ىذه الديون يف أقصر وقت شلكن
ويعٍت فائض يف ادلوازنة، بالنسبة للكالسيكيُت أن الدولة تأخذ  .باالستثمارات اخلاصة، ويؤدي إىل حدوث تضخم

وؽلكن القول أن أسس السياسات ادلالية يف الفكر الكالسيكي تنحصر يف نقاط  .من ادلواطنُت أكثر شلا ربتاجو
 2:ثالثة

 ربديد أوجو اإلنفاق العام على سبيل احلصر؛  -
 ضرورة ربقيق مبدأ احلياد ادلالية يف كافة النشاطات االقتصادية للدولة؛ -
 .االلتزام دببدأ توازن ادليزانية العامة السنوية -

 

 المدرسة الكينزية: ثانيا

بعد أن سادت النظرية الكالسيكية لفًتة طويلة من الزمن و ما أملتو على السياسة ادلالية من دور زلدود    
وقاصر، فإن التطورات السياسية ادلالية و االقتصادية اليت أحاطت بالعامل يف الثالثينيات و األربعينيات من القرن 

ادلاضي، متمثلة يف الكساد العادلي و احلرب العادلية الثانية أدت إىل تغيَت بعض ادلعتقدات يف الدول الرأمسالية، 
حيث بدأت الدعوة إىل ادلزيد من التدخل احلكومي يف احلياة االقتصادية يف زلاولة للحد من اآلثار ادلًتتبة عن 

                                                                 
 .45: ، ص2006، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، "(مدخل لدراسة فن ادلايل لالقتصاد العام )أساسيات ادلالية العامة "عادل أضبد حشيش، 1
 .26: ، ص1999، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، الطبعة الثالثة،"السياسات ادلالية"حامد عبد اجمليد دراز،  2
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ولقد كان كينز من أوائل االقتصاديُت الذين نادوا بضرورة تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي . ىذه الظروف
 1.هبدف الوصول إىل حالة التشغيل الكامل و احملافظة على نوع من االستقرار االقتصادي

وإظلا البد من ضرورة تدخل الدولة . افًتض كينز أن التوازن ال ؽلكن أن ػلدث تلقائيا كما اعتقد الكالسيك  
 .باستخدام السياسة ادلالية ادلالئمة للوصول إىل الوضع التوازين ادلنشود

ولقد ركز على مفهوم الطلب الكلي و التغَتات فيو كمحدد أساسي للتغَتات اليت ربدث يف ادلستوى التوازين    
للدخل الوطٍت، كما اعتقد أن العجز يف الطلب الكلي ىو سبب حالة الكساد اليت سادت العامل بداية الثالثينات 
ومنو فإن زيادة معدالت النمو يف مكونات الطلب الكلي ستؤدي لزيادة حجم العمالة والتوظيف، مث االقًتاب من 

 .مستوى التوظيف الكامل

ومنو كانت النظرية الكينزية نقطة ربول يف الفكر االقتصادي و السياسة ادلالية، و قد بدأ التحليل الكينزي بنقد   
التحليل التقليدي و رفض قانون ساي لألسواق الذي يتضمن أن العرض ؼللق الطلب ادلساوي لو و تلقائيا 

التشغيل الكامل، و خلص التحليل الكينزي إىل أن مستوى التشغيل و اإلنتاج و إظلا يتوقف على الطلب الكلي 
 2.الفعال، وأن الطلب ال يتحدد تلقائيا عند ادلستوى الذي ػلقق التشغيل الكامل دلوارد اجملتمع اإلنتاجية

 

 المدرسة النقدية: ثالثا

أحرزت وجهة نظر النقوديون نفوذا واسعا يف أواخر السبعينيات من القرن ادلاضي و خصوصا بعد أن ساد      
االعتقاد بأن سياسات التحقيق االستقرار الكينزية وقد أخفقت يف احتواء التضخم الركودي يف الوقت الذي 

ارتفعت فيو معدالت البطالة والتضخم و بنسب عالية إذ اعتقد النقوديون و أضاعوا السياسة بأن السياسة النقدية 
ىي األمل لوضع لسياسة فعالة و مضادة للتضخم، و إن السياسة ادلالية ليس ذلا أثر يف ادلستوى العام لألسعار 

ويف النشاط االقتصادي على األقل يف األجل القصَت وإن عدم استخدام السياسة ادلالية ينطلق من موقفهم 
ادلعارض للتدخل القومي الواسع واعتقادىم بأن االقتصاد احلر اخلاص ىو اقتصاد مستقر ال يتدخل إىل تدخل 

                                                                 
1 Levire (chars) and Rubin (Jrene), Fiscal stress and Public Policy, Sage Publication, Beverly 

Helis, London, 1980, P: 13. 
 .176: ، ص2004، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، "مقدمة يف االقتصاد الكلي"زلمد فوزي أبو السعود،  2
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ميلتون فريدمان و كارل  )و يعتقد أنصار ادلدرسة النقودية أمثال  (إعادة الروح للنظرية الكالسيكية)حكومي واسع 
بأن اليد اخلفية اليت ربدث آدم مسيث ؽلكن أن تعود إىل العمل من جديد يف ظل السياسة  (برونو ملتزر وغَتىم

احلرية االقتصادية التامة وىم بذلك يقفون موقفا  معارضا ضد أنصار ادلدرسة استخدام السياسة ادلالية كعجلة 
لتحقيق التوازن يف النشاط االقتصادي، إذ يعتقد النقديون أن تطبيق سياسة مالية توسعية حبثو من لدن احلكومة 
من شأنو أن يؤدي إىل مزاضبة القطاع اخلاص يف أسواق ادلال شلا يؤثر سلبا على اإلنفاق االستثماري اخلاص وىذا 

ما يطلق عليو النقوديون بأثر ادلزاضبة وبذلك يقلل ىذا األثر من فاعلية السياسة ادلالية التوسعية ألن السياسة ادلالية 
ىنا ال تؤدي سوى أثار توزيعية بُت القطاع العام واخلاص نظرا لزيادة النفقات احلكومية يصاحبها غالبا اطلفاض يف 

النفقات اخلاصة بالقدر نفسو و يف ىذه احلالة ال معٌت بادلرة للتوسع يف النفقات احلكومية سوى تأمُت الدعم 
 .للتوسع احلكومي

لكن صلد أن النقوديون و على رأسهم ميلتون فريدمان يعارضون أي إجراءات تدخليو عرب السياسات ادلالية اليت    
من شأهنا أن تؤدي تزايد العجز احلكومي، مث التضخم الذي ؽلثل ادلشكلة االقتصادية الرئيسية ذلم وػلبذون سياسة 
القواعد أساسا للسياسة االقتصادية مشَتين يف ذلك ألعلية النصوص الدستورية زلل حالة التوازن السنوي للموازنة 

العتقادىم بأن السياسة ادلقيدة ىذه تسهم يف ربديد األسواق دلمارسة نزعتها التصميمية الذاتية يف مواجهة 
االذباىات االقتصادية ادلعاكسة وىم بذلك يعربون عن رغبتهم يف العودة إىل األسس التقليدية للسياسة ادلالية، و 

 .يف الوقت نفسو سبثل توجهات وزلاوالت ادلدرسة النقودية إلحياء اجلذور الفكرية للمدرسة الكالسيكية
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 طبيعة العالقة بين السياسة النقدية و المالية: المبحث الثالث

  ادلالية السياسة ن أوباعتبار االقتصادية السياسة سياسات ضمن ىامة مكانة وادلالية النقدية السياسة ربتل     
 ارتباط ببعض بعضها ويرتبط للدولة، االقتصادية للسياسة األساسية العناصر ؽلثالن وعلا النقدية للسياسة مدعمة

 وذلذا النقدية السلطاتو  ادلالية السلطات جانب من ادلتخذة والتدابَت اإلجراءات مع توافق وجود يستلزم شلا وثيقا
 . النقدية والسياسة ادلالية السياسة بُت ادلوجودة العالقة نوع إىل التطرق ادلبحث ىذا يف ضلاول

 السياسة النقدية و المالية معا: المطلب األول

 و قويا مابُت السياستُت لتحقيق األىداف االقتصادية بشكل عام و االقتصاد على وجو    إن ىناك تكامال ىاما
اخلصوص، إذ يعود ىذا الًتابط بينهما إال أن مكونات الطلب الكلي تتأثر دبستوى سعر الفائدة السائد من جهة 
كما تتأثر دبستوى الضرائب و اإلنفاق وتغَتاهتما من جهة أخرى، باإلضافة إىل ذلك تأثرىا بطريقة سبويل الفائض 
أو عجز ادلوازنة و يًتتب على ذلك بالضرورة وجود تنسيق مابُت السياستُت لتحقيق األىداف وبكفاءة عالية شلا 

 1.يقتضي بضرورة استخدام مزيج من السياستُت معا

  فالسياسة النقدية بأدواهتا ادلختلفة تؤثر بشكل مباشر يف النقود ادلتوافرة لدى البنوك التجارية إذ تؤثر أسعار 
الفائدة يف التسهيالت االئتمانية ادلمنوحة من لدن تلك البنوك لألفراد و ادلشروعات، األمر الذي يولد تأثَت يف 
احلجم الكلي لإلنفاق على السلع و اخلدمات و بالتايل حجم االستثمار و من حجم الطلب الكلي، إذ جاء 

تأثَت السياسة ادلالية فهي تؤثر مباشرة و تنتقل عرب قناة سعر الفائدة، أما بالنسبة إىل السياسة ادلالية فهي تؤثر يف 
التشغيل و اإلنتاج و الدخل من خالل اإلنفاق احلكومي و السياسة الضريبية، إذ أن اإلنفاق احلكومي يؤثر بصورة 

مباشرة يف الدخل و اإلنتاج، فعند زيادة اإلنفاق بشقيو اجلاري و االستثماري سيؤدي ذلك إىل زيادة الدخل و 
بالتايل زيادة الطلب الكلي الذي يًتتب عليو زيادة يف اإلنتاج، وؽلكن أن تلعب الضريبية الدور نفسو فيما يتعلق 

بإعادة توزيع الدخل، إذ تسعى معظم النظم الضريبية إىل زيادة االقتطاع من ذوي الدخول ادلرتفعة و إعادة توزيعها 
إىل الفئات الفقَتة ذات ادليل احلدي لالستهالك ادلرتفع على شكل إعانات شلا يؤدي إىل زيادة الطلب الكلي و 

 2.زيادة اإلنتاج

                                                                 
. 579 :، ص2005، دار ادلعارف للنشر و التوزيع، اإلسكندرية، "الفكر احلديث يف ىيكل سبويل الشركات"منَت أضبد ىندي،  1
. 144 :، ص2002، الدار اجلامعية للنشر، ادلوصل، "ادلالية العامة و التشريع ادلايل"عادل فليح العلي،  2
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 وألن العمليات ادلالية  و النقدية ىي وسائل فعالة يف الرقابة االقتصادية العامة، فإن التنسيق و اجلمع بينهما أمر 
السلطة احلكومية من ربقيق سبنع ضروريا و ملحا لتفادي التعارض مع بعضها بصورة تصعفها و يف الوقت نفسو 

أىدافها ادلرسومة، و يشدد على ىذه ضرورة التداخل ادلوجود بُت ىذين النوعُت من العمليات، فالسياسة ادلالية 
تنادي بزيادة اإلنفاق أو زبفيض الضرائب لتحريك عجلة النشاط االقتصادي عندما يكون االقتصاد يعمل يف 
ظروف أقل من مستوى التوظيف الكامل، يف ىذه احلالة البد أن ذبعل السياسة النقدية باالذباه نفسي حبيث 
يضمن عدم ارتفاع سعر الفائدة وإال أدى ذلك إىل اطلفاض حجم االستثمار و من مث حجم الطلب الكلي شلا 

من جانبها على   (النقدية)يتسبب يف عدم صلاح السياسة ادلالية، األمر الذي يتطلب أن تعمل ىذه السياسة
زبفيض سعر الفائدة إىل ادلستوى الذي يضمن معو رفع حجم االستثمار إلنعاش االقتصاد الوطٍت، ولعالج 

التضخم تنادي السياسة ادلالية بتخفيض اإلنفاق احلكومي أو زيادة الضرائب حبيث يؤدي ذلك إىل زبفيض حجم 
الطلب الكلي يف اجملتمع و القضاء على الفجوة التضخمية، ففي ىذه احلالة ال بد أن تعمل السياسة النقدية على 

عدم زبفيض سعر الفائدة من خالل عمليات السوق ادلفتوحة حىت ال يؤدي ذلك إىل زيادة حجم االستثمار 
لَتتفع معو الطلب الكلي، إن التنسيق بُت التدابَت ادلالية أو النقدية أمر ضروري وذلك بسبب االختالف ما بُت 

 :طبيعة كل منها على النحو التايل

سبيل العمليات ادلالية إىل أن تكون واسعة النطاق من حيث حجمها و مداىا، يف حُت تتجو العمليات  (1
 النقدية إىل أن تكون زلدودة ألهنا تنحصر بصورة رئيسية يف القطاع ادلايل ادلصريف؛

سبيل التدابَت ادلالية من ناحية أخرى إىل أن تكون بطيئة و متصلبة ألسباب دستورية وقانونية عموما، يف  (2
حُت أن اإلجراءات النقدية سريعة ومرنة نسبيا و ؽلكن تغيَتىا يف وقت قصَت جدا من خالل التغَتات يف 

 نسب االحتياطي القانوين و أسعار الفائدة و اخلصم؛
سبيل اإلجراءات ادلالية إىل أن تكون قيمة بصفة خاصة يف تشجيع التوسع االقتصادي و لكنها قد تكون  (3

ذات قيمة بصفة خاصة يف تشجيع التوسع االقتصادي و لكنها قد تكون أقل قدرة على إيقاف التضخم، 
أما اإلجراءات النقدية فإهنا تكون ذات أثر ضئيل يف تشجيع التوسع و لكنها قد ربد و بصورة فعالة من 

 .  االذباىات التضخمية
ذلذه األسباب اجملتمعة ذبعل التنسيق فيما بُت السياستُت من حيث االذباه التوقيف يصبح أمرا ضروريا ال ؽلكن 

 .تتغاضى عنو
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 النقوديين السياسة النقدية و المالية و الجدل بين الكينزيين و:المطلب الثاني
 

وليس ىناك اتفاق بُت العديد من . إن قدرة وفعالية للسياسات ادلالية و النقدية مسألة يثار حوذلا اجلدل     
النقودية، ففي الوقت الذي يذىب أنصار الكينزية إىل  ادلدارس االقتصادية، و السيما بُت ادلدرستُت الكينزية و

صلد أن النقوديُت يشككون يف  تعظيم دور السياسة ادلالية يف النشاط االقتصادي على حساب السياسة النقدية،
فعالية السياسة ادلالية وكفاءاهتا و يعظمون السياسة النقدية يف التأثَت يف رلمل النشاط االقتصادي بوصفها األداة 

 .الوحيدة الفعالة
إن االختالف بُت ادلدرستُت ال يزال قائما و مل يستطيع االقتصاديون إثبات صحة أحدعلا و نفي اآلخر        

بشكل قاطع  ولكن من الناحية التطبيقية استطاعت كل من ادلدرستُت باستخدام الدراسات اإلحصائية أن تبُت 
فعالية سياساهتا من خالل مدة زمنية سلتلفة، فأظهرت ادلدرسة الكينزية فعالية السياسة ادلالية يف مدة معينة، بينما 
أكدت الدراسات اإلحصائية النقدية فعالية السياسة النقدية يف مدد أخرى، و ؽلكن مقارنة النظرية النقدية مع 

ادلناىج الكينزية احلديثة، على الرغم من التقارب الكبَت يف وجهات النظر بُت ادلدرستُت خالل العقود الثالثة 
ادلاضية، و االختالفات بينهما قائم يف تأكيد أي السياستُت أكثر فعالية عمليا يف التأثَت يف الطلب و العرض 
اإلصبايل، ففي الوقت الذي يؤكد فيو أنصار ادلدرسة النقودية على دور السياسة ادلالية انطالقا من موقفهم ضد 

التدخل احلكومي الواسع و اعتقادىم بأن االقتصاد احلر ىو اقتصاد مستقر و ال ػلتاج إىل تدخل حكومي واسع، 
فإننا صلد أن ادلدرسة الكينزية تؤكد بأن كال السياستُت تؤثر يف الطلب الكلي، إال أن فعالية السياسة ادلالية تفوق 
كثَتا فعالية السياسة النقدية و خاصة يف مدد الركود أو الكساد االقتصادي الطويل األجل، و يربز من ذلك أن 

 1:ىناك اختالفات رئيسية ما بُت ادلدرستُت أعلها
ال تتفق ادلدرستان حول القوى احملركة للطلب الكلي، إذ يعتقد النقديون أن الطلب الكلي اإلصبايل يتأثر  (1

فقط و بشكل رئيسي بالعرض من النقود و أن تأثَت النقود يف الطلب اإلصبايل مستقر و ؽلكن االعتماد 
عليو يف الوقت الذي يؤكد فيو النقوديون أن تطبيق سياسة مالية توسعية  من لدن احلكومة يؤدي إىل مزاضبة 
القطاع اخلاص من خالل السوق ادلايل، األمر الذي يعٍت أن السياسة ادلالية سوف لن يكون ذلا تأثَت ضئيل 

 :ؽلكن إعلالو، و ؽلكن توضيح ذلك يف ادلخطط التايل

                                                                 
 .640: ،ص2001، ترصبة ىشام عبد اهلل، الدار األىلية للنشر و التوزيع، عمان، األردن، الطبعة األوىل، "االقتصاد"بول و سام ويلسون،  1
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 السياسة المالية و التزاحم االستثماري(1-1)  الشكل رقم 

 

 

 .434: ، ص2003، دار وائل للنشر، "النقود و ادلصارف و األسواق ادلالية"عبد ادلنعم و نزار سعد الدين العيسى، : ادلصدر

 

فإن وجهة النظر الكينزية تتصف بالقبول وعدم الرفض ادلطلق للسياسة النقدية، ولكن يف الوقت    ويعكس ذلك،
نفسو نظر الكينزيون على أن السياسة النقدية أقل فعالية يف التطبيق من السياسة ادلالية، إذ أن التأثَت سعر الفائدة 

يف الطلب الكلي يتحقق من خالل اإلنفاق االستثماري، و بالتايل فإن فاعلية السياسة النقدية تتمثل يف زيادة 
عرض النقود ومن مث اطلفاض سعر الفائدة و الذي يعتمد بدوره على مدى استجابة اإلنفاق االستثماري للتغَتات 

، يف حُت يعتقد الكينزيون بأن ىذه االستجابة ضعيفة، ألن اإلنفاق (وجهة النظر النقودية)يف سعر الفائدة 
االستثماري ال يعتمد على سعر الفائدة فحسب مثلما يعتقد النقديون متشائمة بالنسبة إىل ادلستقبل، فإن 

 1.اطلفاض سعر الفائدة لن يؤدي إىل ارتفاع اإلنفاق االستثماري كثَتا، و بالعكس

اختالف آخر بُت ادلدرستُت حول فعالية السياستُت، إذ يعتقد النقوديون من خالل استنتاجات النظرية  شبة (2
الكالسيكية بفعالية السياسة النقدية على اقًتاض على النقود مع التغَتات احلاصلة يف الناتج القومي و 

الدخل القومي، إال أن الكينزيُت احملدثُت  يعتقد و من خالل التجارب يف العديد من بلدان العامل إحصائيا 
و تطبيقيا، بأن سرعة دوران النقود ليست ثابتة و مستقرة، و ىذا ما يضعف فعالية السياسة النقدية يف 
التأثَت يف الطلب اإلصبايل، و خاصة عندما تكون التغَتات يف سرعة دوران النقود معاكسة للتغَتات يف 
كمية النقود، فاطلفاض  سرعة دوران النقود يف أزمة الركود االقتصادي غلعل زيادة كمية النقود ضعيفة 

التأثَت، بينما ارتفاعها يف أزمنة االنتعاش من الضغوط التضخمية و ارتفاع األسعار، و يقلل تأثَت السياسة 
 .النقدية واالنكماشية

االختالف الرئيسي اآلخر ما بُت علماء االقتصاد النقديون و الكينزيُت يتعلق بسلوك العرض اإلصبايل، إذ  (3
يؤكد الكينزيون عدم مرونة األسعار و األجور يف االقتصاد، ولذلك فإن منحٌت العرض الكلي قصَت األجل 

                                                                 
. 438: ، صنفس ادلرجع السابق، "النقود و ادلصارف و األسواق ادلالية"عبد ادلنعم و نزار سعد الدين العيسى،  1

 سياسة مالية توسعية
 اطلفاض الطلب الكلي  اطلفاض اإلنفاق االستثماري و اخلاص ارتفاع سعر الفائدة

 زيادة العجز يف ادليزانية العامة اطلفاض أسعار السندات
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أشد االضلدار و ليس عموديا، بينما يرى الكينزيون إن منحٌت العرض الكلي يأخذ الشكل العمودي، أي 
 1.شديد االضلدار

شبة اختالف آخر ما بُت ادلدرستُت حول فعالية السياستُت، إذ يعتقد النقوديون أن سياسة عجز ادليزانية اليت  (4
يؤمن هبا الكينزيون زلددة بالقبول السياسي و بربامج اقتصادية اجتماعية ال ؽلكن الًتاجع عنها، ففي حالة 

التوسع زلددة بالقبول السياسي للعجز يف ادليزانية العامة، و يف حالة االنكماش زلددة و مقيدة بربامج 
اقتصادية واجتماعية ال ؽلكن التخلي عنها، يف حُت يعتقد الكينزيون أن سياسة العجز احلكومي أو 

السياسة ادلالية التوسعية ؽلكن أن تسهم يف تنشيط االقتصاد إىل جانب السياسة النقدية مع إعطاء دور 
 2.أكرب يف السياسة احلكومية ادلالية

لكن يف صبيع احلاالت السابقة ىناك اتفاق تام بُت ادلدرستُت على اذلدف الرئيسي من السياستُت يتلخص     
بتحقيق االستقرار االقتصادي و السعي إىل وصول إىل أعلى استغالل شلكن من الطاقة اإلنتاجية و على 

ىذا األساس فإن اإلجابة عن أي سياستُت غلب أن يستخدم من لدن لتحقيق ىذه األىداف ؽلكن اصلازىا 
 3:بالنقاط التالية

تستطيع السياسات احلكومية استخدام أي سياستُت أو كليهما يف معاجلة التقلبات االقتصادية مع  - أ
 .األخذ بنظر االعتبار ل منها

يعتمد ادلزج بُت السياستُت على الظروف اليت ؽلر هبا االقتصاد و على تأثَت كل منهما يف  - ب
القطاعات االقتصادية احمللية، أي أن ادلزيج من السياستُت البد أن تغَت مع تغَت احلاالت 

االقتصادية والسياسية و لعل من أىم اخلصائص اليت غلب أن تؤخذ بنظر االعتبار حالة الركود أو 
 .الكساد و االنتعاش أو االزدىار، كذلك ادلدة الزمنية اليت ػلتاجها تغيَت أو تعديل كال السياستُت

 

 

 

                                                                 
. 640 :، نفس ادلرجع السابق، ص"القتصادا"بول و سام ويلسون، 1
 .440: نفس ادلرجع السابق، ص، "النقود و ادلصارف و األسواق ادلالية"عبد ادلنعم السيد نزار سعد الدين العيسى،  2
. 662 :، ص2002، ترصبة اضبد عبد اخلالق و اضبد بديع بليج، دار ادلريخ للنشر، الرياض، "النقود و البنوك"توماس مابر و آخرون، 3
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 خالصة الفصل األول 

 

كخالصة ذلذا الفصل صلد أن دراسة مفهوم وأىداف و أدوات كل من السياستُت النقدية وادلالية، تعد من      
السياسات االقتصادية اليت تتخذ من العرض النقدي ارتكازا للتأثَت على وضعية االقتصاد، وذلك باستعمال 
 .رلموعة من الوسائل اليت يتبناىا البنك ادلركزي ووزارة ادلالية من أجل ربقيق التوازن واالستقرار االقتصاد الكلي

    تعمل السياسة النقدية جنبا إىل جنب مع السياسة ادلالية وينصح االقتصاديون باستخدام ادلزدوج ذلما معا، 
كما أنو إذا أنظرنا إىل أدوات السياسة النقدية لوجدنا أن البنك ادلركزي يستطيع من خالذلا أن ؽلارس نوع من 

 .التحكيم ادلباشر على ادلتغَتات مستخدما يف ذلك سلطة التنظيم و اليت منحتو السلطة العامة ذلك

   و إن ادلتتبع بتطور السياسة النقدية وادلالية عرب ادلدارس االقتصادية صلد أن السياستُت شكلت أىم سياسة 
االقتصادية ادلستخدمة يف عالج االختالالت، و جسدت ىذه السياسات مدرستُت كبَتتُت يف الفكر االقتصادي 

 .ؼلتلفان من حيث األفكار و ادلبادئ
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تمهيد 

، يأيت  "أثر السياسة النقدية وادلالية على تأىيل ادلؤسسة" بعد الدراسة النظرية ادلفصلة اليت قمنا هبا حول موضوع 

اآلن الفصل الثالث و الذي يشمل الدراسة التطبيقية و ىي على شكل إسقاط للمفاىيم النظرية على ادلؤسسة 

 .زلل الدراسة

عن قرب و استنتاج أثر السياسة النقدية و ادلالية على تأىيل ادلؤسسة و قد حاولنا يف ىذا الفصل التعرف على 
  . اآلثار الذي ترتتب عنها
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 تقديم محل الدراسة: المبحث األول

 و من ادلهم جدا قبل البدء و حتتل ملبنة سيدي سعادة مكانة شليزة زلليا و دوليا كما أهنا تعترب مكان تربصنا،  
التطرق دلوضوعنا أن نتناول أساسيات عن ىذه ادللبنة بدءا  بلمحة تارؼلية عن ادلركب الوطين للحليب و مشتقاتو، 

 .مث حملة شاملة عن ادلؤسسة و أخًنا اذليكل التنظيمي

 تاريخ المؤسسة : المطلب األول

    بعد االستقالل شرعت اجلرائر يف اسرتجاع سيادهتا االقتصادية من أجل القضاء على التبعية االقتصادية 
 من األرباح احملققة 51للخارج و حتقيق االكتفاء الذايت و جاء من خالل تأميم احملروقات و الغاز الطبيعي و أخذ 

م و من بٌن اخلطوات اليت خطتها اجلزائر 24/02/1972من طرف الشركات ادلختلطة ادلتواجدة بالوطن وىذا بتاريخ 
حٌن مت  م20/11/1969الصادر بتاريخ   69-93من أجل السًن ضلو اقتصاد أفضل ما جاء مبوجب القانون رقم 

م ومن 1970تأسيس الديوان الوطين للحليب و مشتقاتو و ىذا طبعا من أجل حتقيق االكتفاء الذايت ومن سنة 
و مبوجب  م1981انضم مركب احلليب و مشتقاتو ويف سنة  م06/03/1970خالل القرار الوزاري الصادر بتاريخ 

 أسس الديوان الوطين اجلهوي للحليب و مشتقاتو بالغرب اجلزائري و ىذا نظرا للطلب ادلتزايد ذلذا 81354ادلرسوم 
ادلنتوج  ويف إطار التنمية و تنويع ادلنتوج و توسيع الشبكة الصناعية و ضمن ادلخطط الوطين للتنمية االقتصادية  

 1: وحدات كل وحدة متخصة يف إنتاج منتوج معٌن  وقد مت تأسيس كاآليت10تفرعت إىل 

  م كانت توجد ثالث وحدات ىي1986قبل سنة: 
 .وحدة وىران سلتصة يف إنتاج احلليب، اللنب، الياغورت، الزبدة .1
 .وحدة سيدي بلعباس سلتصة يف إنتاج أنواع اجلنب ادلختلفة ، احلليب و اللنب .2
 .وحدة تلمسان سلتصة يف إنتاج احلليب و اللنب و اليارغوت و الزبدة .3

  انضمت إلى الشبكة وحدتين و ىما1986وفي سنة : 
 .وحدة بشار سلتصة يف إنتاج احلليب و اللنب و السمن .1
 .وحدة معسكر سلتصة يف إنتاج احلليب و اللنب و السمن، كرام ديسار .2

 
                                                 

 من وثائق ادلؤسسة:  مصدر1
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  م دعمت ىذه الشبكة بثالث وحدات جديدة ىي1987وفي سنة: 

 .و اللنب،  crème dèssaireوحدة مستغاًل وتنتج احلليب ، الياغورت ، كرام ديسار .1
 .وحدة تيارت و تنتج اللنب ، الزبدة ، و اجلنب اخلفيف .2
 .و تنتج احلليب و اللنب و السمن وحدة سعيدة .3

  م أضيفت وحدتين ىما1992وفي سنة: 
مركب سيدي سعادة يلل بغليزان سلتص يف إنتاج احلليب ، الياغورت و أنواع اجلنب ادلختلفة و ىي  .1

 .زلل الدراسة ادليدانية
 .وحدة السانية بوىران و ىو مشروع صغًن ؼلتص يف إنتاج أناع ادلختلفة و احلليب اجملفف .2

إال أننا نالحظ عدم تلبية رغبات ادلستهلك أمام الطلب ادلتزايد حبيث تعترب ىذه ادلنتجات ضرورية لدى ادلستهلك 
 .و ذلذه الزالت الدولة تدعم احلليب يف إطار انتقال اجلزائر إىل اقتصاد السوق

 يوجو ادلؤسسات االقتصادية لتهيئتهم للدخول 01/88 حتت 12/01/1988  ومبوجب القانون الصادر بتاريخ 
 .يف اقتصاد السوق حبيث مت دتويل ادلؤسسات بأسهم

 .اذليكل التنظيمي للديوان الوطين للحليب و مشتقاتو: (01-03)  الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 غليزان-يلل- أ.ذ.ش- ملبنة سيدي سعادة: ادلصدر

 

 

 الوحدة على ادلستوى الوطين

ONALAIT 

 على مستوى الشرق

ORELAIT 

 

 على مستوى الغرب

OROLAIT 

 

 على مستوى الوسط

ORIAC 



 -سيدي سعادة-      دراسة حالة مؤسسة الحليب و مشتقاتو       الفصل الثالث                         
 

 
59 

 Orolaitاذليكل التنظيمي اجلهوي الغريب للحليب و مشتقاتو : (02-03)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .غليزان-يلل- أ.ذ.ش- ملبنة سيدي سعادة: ادلصدر

 

 

 

 
 

 وىران

 سيدي بلعباس

 مستغاًل

 تلمسان

 بشار

 معسكر

 وىران- السانيا

 تيارت

 غليزان- مركب سيدي سعادة

 سعيدة

 قبل سنة

1986 

 سنة

1986 

 سنة

1987 

 سنة

1992 

OROLAIT 
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 لمحة عن المؤسسة: المطلب الثاني
  1:تقديم الوحدة و أىم تطوراتها: أوال

 يف إطار OROLAIT" أورويل" مشروع طرح من طرف مؤسسة - غليزان-    مركب احلليب سيدي سعادة
 حيث 1997منذ ذلك احلٌن إىل غاية   Unité Orolait و بقيت تابعة كوحدة إنتاج 1993سلطط تطويرىا سنة 

 و 2001إىل غاية أفريل من سنة   Unité Group Giplaitتطور مفهومها إىل وحدة من رلموع الوحدات جيبلي 
 SPA    "laiterieملبنة و    رلبنة سيدي سعادة "ىذه األخًنة مبثابة زلطة عبور إىل فروع جليبلي حتت تسمية 

Fromagerie sidi Saada  " مساحة مباين و يف 2 م23000 منها 2 م 98000وكانت مساحتها اإلمجالية تبلغ  
 ما بٌن SPA و شراكة باألسهم Trefel أعلن عن خصخصة ادلركب من طرف شركة ترافل اجلزائرية 2007سنة 

 إلنتاج احلليب و SPAاألشخاص طبيعيٌن عددىم ثالثة، وىنا أعيدت تسميتها إىل مؤسسة سيدي سعادة 
 - .غليزان- مشتقاتو 

 :مهام المؤسسة: ثانيا
تكمن مهام ادلؤسسة يف استقبال حليب البقر من الفالحٌن تتم عملية التحليل دلعرفة كمية ادلاء الزائدة و درجة 
احلموضة تليها عملية البسرتة مث يوضع احلليب ادلبسرت يف خزانات تربيد كبًنة دلدة زمنية زلددة و بعدىا يؤخذ 

 :احلليب و يوجو بكميات إىل ورشات التحويل ادلتخصصة
 يوضع يف أكياس للتسويق؛ -
 ؼلمر لصنع اجلنب؛ -
 .ػلول إىل لنب -

 

 

 

 

 
                                                 

  ادلصدر من وثائق ادلؤسسة1
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 :األىداف الحالية و المستقبلية للمؤسسة: ثالثا

  أىداف ادلؤسسة احلالية ىي تغطية السوق احمللية و العربية و قد حققت ىذا اذلدف يف الوقت احلايل و ذلك 
 (احلليب)نظرا لقدرهتا اإلنتاجية و موقعها اإلسرتاتيجي الذي يسمح ذلا بتجميع أكرب كمية شلكنة من ادلادة األوىل 

لرت شهريا، أما فيما ؼلص األىداف ادلستقبلية فملبنة سيدي سعادة باالشرتاك مع الفروع  900.000و اليت تقدر بـ 
التابعة ذلا تسعى إىل تغطية السوق العربية و ادلنافسة مع ادلؤسسات األوروبية و ذلك لكوهنا أصبحت تنتج 

منتجات بالطريقة األوروبية يف إطار ما يسمى بشبو األلبان، ىي منتجات تضاىي و تنافس ادلنتجات األوروبية، 
مليون لرت شهريا، إضافة إىل ىذا فإن  02لرت شهريا إىل  900.000إضافة إىل الرفع من مجع كميات احلليب من 

ادلؤسسة تسعى إىل أىداف أخرى من أعلها تغطية رأس ماذلا أي القضاء على الديون أو القروض اليت تعترب نقطة 
 .مهمة من التماسها ضمن ىذه األىداف

 

 الهيكل التنظيمي للمؤسسة: رابعا

يقصد باذليكل التنظيمي ذلك النظام الرمسي لعالقات ادلهام و الوظائف و السلطة و اليت تسمح للعاملٌن يف أي   
منظمة بتحقيق األىداف اخلاصة بكفاءة و فعالية، و اذليكل التنظيمي ىو الوعاء الذي يتم من خاللو أداء 

الوظائف و ادلهام يف ظل عالقة زلددة و منظمة للسلطة و شبكة اتصال تسمح بتدفق ادلعلومات الالزمة يف مجيع 
 .االجتاىات داخل الوعاء

 السياسة التي أتبعت من أجل إنجاز ىذا المخطط: 

  تعترب ملبنة سيدي سعادة فرع تابع دلركب جبلي بالبليدة و بئر خادم و ذلذا فإهنا تدخل ضمن سياسة، تنظيم، 
تسويق، و توزيع ادلواد اإلنتاجية كاألجبان من أجل التحكم يف توزيع ادلنتوجات إال أهنا تتحكم يف عدة أقسام 
حتت رئاسة مدير ادلؤسسة، القسم التجاري، قسم األنظمة ادلالية، قسم اإلدارة العامة و تسيًن ادلستخدمٌن و 

 وىذه األنشطة و األقسام متمثلة يف ىيكل الوحدة... القسم التقين للصيانة و النقل
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 (: 03-03)الشكل رقم

 يوضح ىيكل ادلؤسسة
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 أثر السياسة النقدية و المالية على تأىيل المؤسسة: المبحث الثاني

 تأىيل وإسرتاتيجية برنامج على وادلالية النقدية السياسة أدوات ختتلف اآلثار و تتباين التداعيات ادلتعلقة بتطبيق    
 : يلي كما تبيانو ؽلكن واحدة طبيعة ذات آثار يف ترتيبها مث حصرىا مث فعدىا االقتصادية، ادلؤسسة

 
 األثر التمويلي و التنافسي: المطلب األول

 للمؤسسة التمويلية اإلسرتاتيجية على إغلابيا أو كان سلبيا التمويلي األثر ويتجسد: التمويلي األثر-1
 ال للمؤسسة التأىيلي مجاالربن أن ذلك للمؤسسة، العامة التأىيلية اإلسرتاتيجية من جزءا باعتبارىا االقتصادية،

 من عرقلة يعد نقصاهنا أو غياهبا فإن ومنو لذلك، التمويلية القنوات عرب إال للتطبيق قوطري يعرف أن ؽلكن
 : يلي ما التمويلي الطابع ذات اآلثار أىم من ولعل التنفيذ، عملية تثبيط شأهنا

 أن ذلك التدليل، إىل البنكي التمويل على ادلؤسسة اعتماد فرضية حتتاج ال : الخصم سعر أثر - أ
 فأي ومنو ، مؤسسة - بنك العالقة دتتٌن خالل من إال هبا، الوفاء ؽلكن ال التمويلية ادلؤسسة احتياجات

 فإن عليو، وبناءا ادلؤسسة، تأىيل على السليب األثر لو سيكون العالقة ىذه ميكانيزمات يف تعطيل
 من اخلصم سعر أداة استعمال على تعمل التضخمية ضغوطال زلاربة إىل هتدف اليت النقدية السياسة

 الدائنة الفائدة سعر رفع إىل بالبنوك يدفع شلا النقدية الكتلة على تضييقا سقفو وخفض سعره رفع خالل
 تكاليف إضافية غًن مربرة، تضفي الصفة العكسية تتحمل االقتصادية ادلؤسسة غلعل الذي الشيء

 جدوى عدم ومنو  I >r فتحوذلا إىل (االستثمار عائد )rو  (سعر الفائدة )  Iللعالقة ادلنطقية بٌن
 حيث من التأىيل  إسرتاتيجيةو الربنامج على بالضرورة يؤثر شلا االقتصادية للمؤسسة االستثمارية اجلهود

 .للمؤسسة التوسعية األىداف تطبيق عن اإلحجام
 نقدية سياسة اعتماد إىل يستدعي شلا النقدي، االنكماش حالة حدوث عند األوىل احلالة وعكس       

 :التايل البياين الرسم خالل من جتسيدىا ؽلكن واليت توسعية
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 يوضح اثر سعر اخلصم: (04-03)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سعر الفائدة ادلطبق يف البنوك

 األسعار 
 االستهالك

أثر ادلضاعف 
 PIBعلى 

األسعار 
 (التضخم)

 التشغيل

ا لبطالة 
 اذليكلية

 بطالة/ تضخم

    عرقلة تطبيق برنامج 
و إسرتاتيجية تأىيل 
 ادلؤسسة االقتصادية

تشجيع تطبيق برنامج 
 إسرتاتيجية تأىيل ادلؤسسة

أو   ادلعدالت /عرض النقود و
اإلدارية للبنك ادلركزي يف السوق 

 النقدي
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 مستوى على اخلصم سعر سياسة نع أساسا ادلفتوح السوق سياسة ختتلف " :المفتوح السوق أثر  - ب
 من الديون بشراء ادلركزي البنك يلزم ال اذلدف حيث فمن اإلجراءات، مستوى على كذا األىداف

 يتعامل وإظلا ذاك، أو البنك ىذا من مباشرة ادلركزي البنك يتعامل فال اإلجراءات حيث من أما البنوك
". النقدية السيولة منسوب يف تضييقا أو توسيعا .النقدي السوق مع خصيصا

 األثر ذلك كان وإن – السيولة يف والتضييق التوسيع بسياسيت يتأثر ادلؤسسة تأىيل فإن لذلك، وتباعا     
 الشيء ادلؤسسة تكاليف رفع ومنو لذلك، تبعا الفائدة سعر رفع كان وسعت إذا حيث ،- مباشر غًن

 الفائدة، أسعار لذلك تبعا خفضت السيولة الكتلة ضيقت إذا أما .التأىيل برنامج عرقلة إىل يؤدي الذي
 .التأىيل عملية صلاح فرص ىذه وتعد مربرة الغًن التكاليف حتمل من ادلؤسسة كاىل ختفيف إىل يؤدي شلا

 
 قوي رافع ؽلثل أنو إال جارية، سالح قمعي موجو ضد اإلقراضية للبنوك الت: القانوني االحتياطي أثر- ج

 .النقدي شقها يف خاصة االقتصادية الوضعية حبسب جزئيا تطبيقو ػلتم
 إىل األخًنة ىذه احتاجت ما إذا حيث :ادلؤسسة تأىيل على واإلغلابية السلبية آثاره بالضرورة يعلم ومنو     

 للبنك، اإلقراضية القدرة من يكبل شلا القانوين االحتياطي معدالت رفع ضل يف بنكية دتويلية مصادر
 تضييق ومنو االحتياجات ىذه تغطية إمكانية عدم إىل يؤدي الذي الشيء لو، التمويلية الطاقة ويقيد
 .بادلؤسسة اخلاص التأىيل برنامج صلاح فرص

 فإنو قانونا لو وادلخولة ادلركزي البنك هبا يتمتع اليت الرقابة لصالحيات وتطبيقا :االئتمانية الرقابة أثر- د
 واليت غًنىا، على االستثمارات بعض بتفضيل وذلك وسعريا، نوعيا ومراقبتو االئتمان متابعة على يعمل
 والضرورية األساسية باالحتياجات ادلرتبط االئتمان بتوفًن" يعرف ما أو عالية اقتصادية جبدوى تتمتع

 حبسب وخفضو رفعو أو الفائدة سعر تسقيف فهي السعرية أما ، النوعية الرقابة وىي القومي، لالقتصاد
 .ادلؤسسة تأىيل على إغلابا أو سلبا يؤثر أن شأنو من ىذا كل ادلناسب، االقتصادي الظرف
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 للمؤسسة التنافسية القدرة على يؤثر زلالة ال ادلالية النقدية السياسة أدوات تطبيق إن : التنافسي األثر- 2
 عن ادلرتتبة اآلثار مجلة رصد ؽلكن ومنو التأىيل برنامج لتطبيق األمسى اذلدف – التنافسية القدرة – باعتبارىا

 :يلي فيما التنافسي السياق ضمن تدخل واليت األدوات تلك تطبيق
 ادلنافسة ادلنتوجات لدخول رادعة كإجراءات اجلمركية احلواجز استعمال إن : الجمركية الحواجز أثر - أ

 االستًناد حواجز رفع فإن ومنو ادلؤسسة، تأىيل على وإغلابا سلبا يؤثر الوطنية ادلنتوجات محاية ومنو
 احلالة يف ػلدث والعكس التنافسية، قدرهتا ختفيض ومنو سعرىا زيادة وبالتايل تكلفتها من يرفع قد أمامها

 أمام الصمود إىل يؤىلها ال واليت ادلنافسة ادلنتوجات دخول أمام اجلمركية احلواجز رفع عند ادلخالفة
 يف االندماج دلكاسب تعظيما التنافسي شقو يف التأىيل برنامج صلاح وبالتايل احمللية ادلنتوجات قدرات
 .إجراءاتو وتسهيل التصدير حواجز ختفيض حالة يف وذلك والدويل اإلقليمي االقتصاد حركية

 اطلفض، ZLE/UE وOMC إىل اجلزائر  وانضمام Protectionnisme احلمائية فكرة باهنيار لكن      
 على ػلتم شلا التأىيل، برنامج تطبيق صعوبة بالتايل و اجلمركية، احلواجز أداة باستخدام ادلناورة ىامش

 من الوقاية خالل من التنافسية، قدراهتا لرفع الداخلية التصحيحية االسرتاتيجيات جتري أن ىنا، ادلؤسسة
 .والكمية منها السعرية( التصدير)  اخلروج حواجز رفع أو االستًناد  الدخول حلواجز زلتمل ختفيض آثار

 

 أمام الرمسي العملة صرف سعر ختفيض يف األداة ىذه استعمال إن : الصرف سعر سياسة آثار- ب
 اجلزائر يف ادلؤسسة تنافسية على سلبا يؤثر أن شأنو من الكلية، التوازنات لبعض حتقيقا األجنبية العمالت

 تعتمد ادلؤسسات ىذه معظم أن علمنا إذا خاصة الصادرات سعر وختفيض الواردات سعر رفع خالل من
 .التكنولوجيا ؼلص فيما جتهيزاهتا ليةاألو ادلواد من دتويناهتا ؼلص ما يف االستًناد على

 
 :الرسم  البياين غلسد ذلك
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 .يوضح أثار سياسة سعر الصرف: (05-03)  الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تخفيض قيمة العملة

 أسعار ادلنتوجات ادلصدرة أسعار ادلنتوجات ادلستوردة

 األسعار ادلنافسة تنافسية أسعار ادلنتوجات احمللية

 قيمة الواردات قيمة الصادرات

 عجز ميزان ادلدفوعات

 ظروف زليطية مشجعة لربنامج تأىيل ادلؤسسة

 الناتج الداخلي اخلام
 

 التشغيل
 

 البطالة
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 يندرج إذ مايل، وعون أ مادي دعم غًن من ادلؤسسة احلكومة ترتك ال: والتدعيمات اإلعانات أثر- ج
 ىذه كانت فكلما ةللمؤسس التنافسية القدرات رفع إىل الرامية ادلالية السياسة أدوات ضمن ذلك

 .ألىدافها ادلؤسسات حتقيق يف ذلك ساعد كلما معتربة اإلعانات
 تأىيل برنامج إلصلاح ادلناسبة الظروف هتيئة سبيل يف معتربة رلهودات بدلت ادلضمار، ىذا يف واجلزائر       

 على دليل خلًن ادلؤسسات ىذه لتطهًن دج مليار 400 ختصيص ولعل الوطنية، االقتصادية ادلؤسسات
 .ذلك

 األثر التشريعي و الجبائي: المطلب الثاني
 والنقدية ادلالية السياسة إطار يف هبا ادلعمول و التنظيمات والتشريعات القوانٌن إن : التشريعي األثر- 1

 خالل من وذلك ادلؤسسة تأىيل واسرتاتيجيات برنامج على منها والسلبية اإلغلابية التأثًنية بظالذلا لتضفي
 :التالية اآلثار مجلة
 من وذلك آثارىا، بصمات ماحت لترتك ادلالية قانون يف سنويا ادلدرجة التغًنات أثر إن :المالية قانون أثر -أ

 وتكييف تعديل خالل من االقتصادية اطاهتانش تضبط اليت ومواده ببنوده ادلؤسسة التزام وجوب خالل
. إسرتاتيجية برنامج التأىيل و خطة

 لتقنٌن البنوك، اجتاه ادلركزي البنك يصدرىا اليت وادلراسيم والتعليمات القوانٌن إن : القروض تأطير أثر-ب
 نوعية مثل القروض دلنح توفرىا الواجب القانونية للشروط وضعو خالل من وذلك القروض، تأطًن عملية
 السليب تأثًنه لو حتما ذلك كل النشاطات، أولوية التسديد، وتاريخ االستحقاق مدة الضمانات، وقيمة

  .ادلؤسسة تأىيل على اإلغلايب أو
 االلتزام ليفرض على احلكومة OMC إىل االنضمام إن: العالمية المنظمات إلى االنضمام أثر-ج

 تراعي أن التأىيل  إسرتاتيجيةو برنامج تعد وىي ادلؤسسة على لزاما كان وعليو عنو، ادلنبثقة باالتفاقيات
 اآلثار مجلة خالل من جتليتها ؽلكن وإغلابية، سلبية آثارا عنو يسفر شلا وىذا وشروطها االتفاقيات ىذه

 .منها والالحقة السابقة
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 يف ترفع واليت والرسوم الضرائب أدايت األساسية ادلالية السياسة أدوات بٌن من إن : الجبائي األثر -2
 تشجيعا العمومية النفقات أداة وكذا السائدة االقتصادية األوضاع حبسب وىذا أخرى، يف ختفض و حاالت

 للسياسة اجلبائي األثر جتلية لنا ؽلكن ومنو ادلختلفة، االقتصادية للنشاطات وتوسيعا لإلنتاج وحتفيزا لالستثمار
 :التاليٌن العنصرين خالل من االقتصادية ادلؤسسة تأىيل على وادلالية النقدية

 سياسة اعتماد إىل الرامية ادلؤسسة تأىيل لعملية ادلشجعة العوامل أكرب من إنو  :والرسوم الضرائب أثر- أ
 فقط تؤدي ال الضرييب الضغط كثرة أن ذلك والرسوم، الضرائب ختفيض عامل االستثمارات، يف توسعية

 حد يف الضريبة على القضاء إىل ذلك على فضال تؤدي بل التأىيل،  إسرتاتيجيةو برنامج تعطيل إىل
 .ذاهتا

 ادلؤسسة التأىيل عملية إلصلاح اجلزائرية السلطات وضعتها اليت ادلشجعة العوامل بٌن من            ولعل
 اجلديدة التوجهات ضمن تدخل واليت 1992 سنة منذ باشرهتا اليت  اجلبائية اإلصالحات تلك االقتصادية

 يف لالندماج ذلا، دفعا نفسها تأىيل على االقتصادية ادلؤسسات مساعدة إىل الرامية ادلالية للسياسة
 .1األصعدة مجيع على معتربة، تنافسية بقوة واإلقليمية منها الدولية االقتصادية احلركية

 "LAFFER" يوضح منحىن الفر : (06-03)الشكل رقم
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                                 
1
 SEUIL, Paris , Jacques Généreux : Les politiques économiques1996,P : 45. 

ادلعدل 
 العادي

معدالت مرتفعة 
 و متعددة

 اإليرادات اجلبائية

 ادلعدل األمثل معدل الضريبة



 -سيدي سعادة-      دراسة حالة مؤسسة الحليب و مشتقاتو       الفصل الثالث                         
 

 
70 

 تأىيلها برامج إلصلاح ادلؤسسة منها تستفيد اليت مباشرة الغًن العوامل من  :العمومية النفقات أثر - ب
 النشاطات إلصلاح توفرىا الواجب ،ليةاألو النفقات منها خاصة العمومية النفقات معدالت تصاعد ىي

 ادلطارات بناء اجلسور، مد الطرقات، شق :يف ادلتمثلة التحتية البنية وتوسيع بناء هبا ونعين االستثمارية
 بشكل يساىم وغًنىا، كلها ادلواصالت، خدمات وحتسٌن االتصاالت شبكة وتوسيع ادلوانئ، وهتيئة
 .االقتصادية ادلؤسسة تأىيل إسرتاتيجية و برنامج إصلاح يف مباشرة غًن وبطريقة فعال

 عجز إىل يؤدي الذي الشيء العمومية النفقات أداة استعمال يف اإلفراط من التحذير غلب وبادلقابل    
 الوعاء وتوسيع الضرائب معدالت رفع طريق عن بالضرورة يغطى واليت العمومية ادليزانية يف ىيكلي
 ).والرسوم الضرائب) السابق األثر سلبيات يف يسقطنا شلا الضرييب
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 :خالصة الفصل

و من "غليزان - يلل- بسيدي سعادة"  هبا يف مركب إنتاج احلليب و مشتقاتو قمت اليت الدراسة خالل من      
 إليها ادلتوصل النتائج وتفسًن بعرض قمت وبعدىا ادليدانية الدراسة يف اعتمدت حيث الفر منحىخالل استخدام 

النقدية و ادلالية على تأىيل  السياسة أثر معرفة أجل من واليت عليها حتصلنا اليت ادلعلومات حتليل خالل من
 :التالية النتائج أفرزت واليت االقتصادية ادلؤسسة

 . اجلبائية السياسة أعلية ادلؤسسة إدراك
 . التنافسية السياسة أعلية ادلؤسسة إدراك
 .االقتصادية ادلؤسسة على تأىيل ادلالية و النقدية السياسة أثر  ادلؤسسةإدراك



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 تأهيل المؤسسة االقتصادية
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 تمهيد

 

 إىل اظتوجو االقتصاد من االنتقاؿ بغية 1988 منذ االقتصادية اإلصالحات برنامج يف اصتزائر دخلت لقد    
 إىل 1991 من الدويل النقد صندوؽ قبل من اظتقًتحة الربامج إىل ذلك أجل من خضعت حبيث السوؽ، اقتصاد

 .1998 غاية
 على االقتصادية اظتؤسسات بقيت ذلك رغم ولكن .الوطٍت لالقتصاد الكربى التوازنات اسًتجاع يف ساىم ما وىو

 القدرات كضعف الصرؼ، أسعار اطتارجية، التجارة حترير عمليات جراء اإلشكاالت من تعاين اصتزئي اظتستوى
 .األجنبية اظتنافسة وطبيعة والتكنولوجية  والتسويقيةاإلنتاجية

 النظر إعادة خالؿ من اظتؤسسات تأىيل إعادة فكرة برزت االقتصادي، احمليط يفرضها اليت التحديات ظتواجهة و 
 اظتؤسسات وزارة قامت وقد .األعماؿ وػتيط اإلنتاج أساليب السَت، طرؽ اظتعلومات، نظممنتجاهتا،   جودة، يف

 .االقتصادية اظتؤسسات لتأىيل  برنامج بوضع واظتتوسطة الصغَتة
 :عتذا قسمت الفصل إىل ثالث مباحث رئيسية

 ماىية تأىيل اظتؤسسات االقتصادية: اظتبحث األوؿ

 متطلبات ؾتاح عملية تأىيل اظتؤسسات االقتصادية و صعوبات تنفيذىا :اظتبحث الثاين

 الربنامج الوطٍت للتأىيل :اظتبحث الثالث
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 ماهية تأهيل المؤسسات االقتصادية: المبحث األول

   إف مصطلح التأىيل يعترب من أكثر اظتصطلحات اىتماما مقارنة باظتفاىيم التقليدية كالتصحيح اعتيكلي و إعادة 
اعتيكلة، فالتأىيل حاليا أصبح أمرا ضروريا لكونو عملية تشمل اظتؤسسة و ػتيطها، فعملية التأىيل تساعد على 

ترقية اقتصاد منفتح و منافس على الصعيدين الداخلي و اطتارجي وىي هتدؼ إىل حتسُت القدرة التنافسية 
 .للمؤسسات، و للتأىيل تعاريف عدة وكما لو مبادئ

 تعريف تأهيل المؤسسة: المطلب األول

 لقد تعددت التعاريف  اليت أعطيت ظتفهـو التأىيل لكن جلها تنصب يف حتسُت القدرة التنافسية للمؤسسات   
 : االقتصادية ظتواكبتها تغَتات السوؽ و التطورات التكنولوجيا و التقنية، لذا سنحاوؿ تقدًن سنحاوؿ تقدًن أمهها

 :تعريف منظمة المتحدة للتنمية الصناعية:  أوال

غتموعة من اإلجراءات اليت وضعت " 1التأىيل بأنو عبارة عن " منظمة األمم اظتتحدة للتنمية الصناعية " عرفت 
خصيصا للدوؿ النامية اليت دتر مبرحلة انتقاؿ من أجل تسهيل اندماجها ضمن االقتصاد الدويل اصتديد و التكيف 

و حسب ىذه اظتنظمة يهدؼ التأىيل إىل ترقية القطاع صناعي تنافسي و تطويره ". مع ؼتتلف التغَتات العاظتية 
  2:ليصبح ذا قدرات و كفاءات تنافسية، و يشًتط يف ذلك

القياـ بفًتات انتقالية ضرورية من أجل السماح للمؤسسات من امتالؾ الوقت الكايف للتكيف مع االنفتاح  -
اتفاؽ الشراكة اظتوقع مع االحتاد األورويب و دوؿ اظتغرب العريب، ينص صراحة على )الكلي على السوؽ 

 ؛(التدرج يف التحرير
لتفادي أثر التفكك الصناعي جيب أف يقـو البلد مبناقشة اضتكومة مع اظتتعاملُت االقتصاديُت من أجل  -

 إجياد إجراءات مرافقة و مساعدات مالئمة؛
، و االلتزاـ بربامج تأىيل للوصوؿ إىل مستوى  - كل مؤسسة جيب أف تعمل على بذؿ جهود التكيف الالـز

 .أدىن من التنافس و العمل من أجل اضتفاظ عليو
                                                                 

، اظتلتقى الدويل حوؿ متطلبات تأىيل اظتؤسسات الصغَتة و "آليات و إجراءات تأىيل اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة يف اصتزائر"نصَتة قريش،  1
. 1048 :، ص2006 أفريل 17/18اظتتوسطة يف الدوؿ العربية، جامعة الشلف، يومي 

، اظتلتقى الدويل حوؿ تأىيل اظتؤسسة االقتصادية و "التصحيح اعتيكلي و أثره على اظتؤسسة االقتصادية يف اصتزائر"كماؿ رزيق و عمار بوزعرور،  2
. 10 :، ص2001 أكتوبر 29/30تعظيم مكاسب االندماج يف اضتركية االقتصادية العاظتية، كلية العلـو االقتصادية و كلية التسيَت، سطيف،
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 "N. Douglace""نورث دوجالس: " ثانيا

عملية معقدة و تأخذ وقتا طويال حيث أهنا تتضمن مؤسسات  " 1بأف التأىيل" نورث دوجالس " يرى     
القطاعُت العاـ و اطتاص إضافة إىل اظتؤسسات اضتكومية اظتساعدة، و ىو يتطلب تغيَت يف األفكار و السياسات 
و القوانُت و اظتفاىيم و اإلجراءات، و على الدولة أف تضع خطة متوازنة واضحة و صرحية من أجل إجياد أؾتع 

من خالؿ ىذا التعريف نالحظ أنو ركز على متطلبات تنفيذ برنامج التأىيل ابتداءا ". السبل لتمويل ىذا الربنامج 
 و قناعتهم بأف عملية التأىيل ىي عملية صعبة و تستغرؽ وقتا طويال لتنفذيها إىل جانب ألفرادمن تغيَت دىنيات ا

ذلك تغيَت  السياسات و القوانُت التشريعية لتدعيم عملية التأىيل و كذلك توضيح اظتفاىيم و اإلجراءات 
و ركز يف األخَت على تدخل الدولة يف وضع خطة واضحة و صرحية لتمويلو . اظتساعدة لفهم عملية التأىيل

 .بأحسن الطرؽ

 

  "Abdelhak Lamiri" " عبد الحق لميري "تعريف :    ثالثا

زيادة و رفع القيم، و تطبيقات اإلدارة و التسيَت، و حتسُت " 2أف التأىيل يقتصر على" عبد اضتق ظتَتي "   يقوؿ 
األداء لبلوغ مستوى اظتنافسُت اظتستقبلُت وذلك ضمن آجاؿ ػتددة و دقيقة، يشَت ىذا التعريف إىل أف التأىيل 

يعرب عن رفع مستوى و أداء اظتؤسسة إىل مستوى اظتؤسسات اظتنافسة عتا مستقبال عن طريق تطبيق أساليب اإلدارة 
 .و التسيَت اظتتطورة

  ؽتا تقدـ ديكننا القوؿ أف برنامج التأىيل عبارة عن غتموعة من اإلجراءات اليت تتخذىا السلطات هبدؼ حتسُت 
موقع اظتؤسسة يف السوؽ و رفع إنتاجيتها لتكوف يف مستوى اظتؤسسات اظتنافسة عتا حىت تضمن شروط كسب 

 .حصة يف السوؽ احمللية و الدولية

 داخلية إصالحات و إلجراءات ذاهتا حد يف اظتؤسسة تبٍت خالؿ من إال حتقيقو ديكن ال لتأىيل ا وبرنامج     
 .التسويقية و االستثمارية، اإلنتاجية، التنظيمية، اظتستويات على

                                                                 
شهادة نيل ،مذكرة "(دراسة حتليلية لنتائج برامج تأىيل اظتؤسسات اصتزائرية )آلية دتويل برامج تأىيل اظتؤسسات االقتصادية اصتزائرية" ابتساـ بوشريط، 1

 .28 :، ص2010-2009اظتاجيسًت يف علـو التسيَت، جامعة منتوري، قسنطينة، 
2 Abdelhak Lamiri, Management de l'infirmation, et mise à niveau des entreprises, OPU, 
Alger, 2003, P: 171.  
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 اظتالية األسواؽ، للمواد، التسيَت أو اإلدارة جبانب فقط يتعلق ال اظتؤسسة تأىيل برنامج ىدؼ فإف عتذا، وتباعا
 .اظتؤسسة مع اظتتعاملة أو احمليطة اظتؤسساتية اعتيئات غتموع أيضا خيص وإمنا والتشغيل

 مسار برنامج التأهيل : (01-02)الشكل رقم        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mohamed Lamine Dhaoui et Boualem Abassi, Restructuration et Mise a niveau:           اظتصدر

d’entreprise, guide méthodologique, Ministère de L’industrie & ONDI Alger, 2003, p :7.  

التحالف 

 و الشراكة

التسويق و 
البحث عن 

 األسواؽ

النوعية و 

 اظتصداقية

التكوين و 

 التأىيل

نظاـ 

 اإلنتاج
نظاـ 

التنظيم و 
 التسيَت

عصرنة 

 التجهيزات

 التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 السوؽ احمللي التصدير

 مسار برنامج التأهيل

 احمليط

 اظتؤسسة و التشريعات

 البنية التحتية و اطتدمات

 االصالح اظتايل و اظتصريف

 اضتث و التشجيع على االستثمار

 اظتؤسسة

 تشخيص اسًتاتيجي عاـ

 ؼتطط التأىيل و خطة التمويل

 اظتوافقة على ؼتطط التأىيل

 تنفيذ و متابعة ؼتطط التأىيل
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 مبادئ و أهداف التأهيل المؤسسات االقتصادية: المطلب الثاني

 مبادئ التأهيل: أوال

  إف برنامج تأىيل اظتؤسسات االقتصادية يف اصتزائر باعتباره برنامج اختياري و ليس مفروضا على اظتؤسسة، و 
وىو يعترب مسار دائم لتحسُت القدرة التنافسية للمؤسسات و يتضمن مبادئ يقـو عليها برنامج التأىيل و لو 

 1:أىداؼ كما سنعرض كمايلي

 .مبادئ التأهيل المؤسسات (02-02)الشكل رقم               

 

 

 

 

 من إعداد الطالبة: اظتصدر

 
 يتوىل برنامج التأىيل توجيو السياسات العامة لوزارة اظتؤسسات االقتصادية و يكوف ذلك عن : المبدأ األول

 :طريق مايلي
 وضع برنامج لتأىيل اظتؤسسات و احمليط الذي تنشط فيو؛ -
 وضع برنامج حتسيسي و إعالمي لتوضيح السياسة الصناعية العامة ظتختلف اظتتعاملُت؛ -
 .وضع سياسة صناعية الستخدامها كعامل مساعدة لربامج الدعم -

 

 

                                                                 
: مغرب، اظتلتقى الدويل حوؿ- تونس - ، دراسة مقارنة اصتزائر"دور و أمهية التأىيل يف رفع القدرة التنافسية للمؤسسات "تشاـ كماؿ و تشاـ فاروؽ،  1

    .2006متطلبات تأىيل اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة يف الدوؿ العربية، كلية العلـو االقتصادية، جامعة الشلف، أفريل

 مبادئ التأهيل

 المبدأ الثالث
 االستمرارية

 

 المبدأ الثاني
 إبراز اعتيئات اظترافقة للمؤسسة

 المبدأ األول
 توجيو السياسات العامة
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 تتمثل مهمة برنامج تأىيل اظتؤسسات اصتزائرية يف إبراز اعتيئات اظترفقة للمؤسسة يف إطار : المبدأ الثاني
 :غتهوداهتا إلعادة ىيكلة مصاضتها و يكوف ذلك عن طريق

 تنظيم الدورات التكوينية اظتتخصصة؛ -
 تنظيم تسيَت اظتناطق اضترة؛ -
 .إشراؾ البنوؾ و اظتؤسسات اظتالية -

 يعترب التأىيل اظتؤسسات اصتزائرية عملية مستمرة الزمن تبٌت أساسا على التجديد، البحث و : المبدأ الثالث
 .التطوير أي مسار دائم لتحسُت قدراهتا و ذلك عن طريق إدخاؿ مناىج و طرؽ جديدة لتسيَتىا

 

 أهداف البرنامج تأهيل المؤسسات: ثانيا

      يتمثل اعتدؼ الرئيسي اظتتوخى من عملية الػتأىيل يف استمرارية فًتة حياة اظتؤسسات للحفاظ على 
، و خاصة إنشاء حصتها يف السوؽ الداخلية، و الدخوؿ إىل األسواؽ اطتارجية ال سيما األسواؽ األوروبية

و ديكن تقسيم أىداؼ برنامج التأىيل حسب مستوى حتديدىا، و اصتهات اظتتداخلة .  مناصب شغل جديدة
 :يف تنفيذ الربنامج كما يلي

 1:األهداف العامة - أ

 : من بُت األىداؼ العامة اليت تسعى اضتكومة الوصوؿ إليها ما يلي

  ،تطوير احمليط الصناعي و التنظيمي للمؤسسة، لتعظيم قدرهتا على مواجهة التحديات اظتستقبلية
و ىذا ما يتطلب . ألف تغَتات احمليط قد تؤدي إىل إحداث تغَت يف أىداؼ اظتؤسسة و مواردىا

 منها إصدار ردود فعل سريعة ضد التهديدات اليت حيملها احمليط؛
  تعزيز و تدعيم قدرات ىياكل الدعم، حىت تضمن تقدًن خدمات فعالة للمؤسسات الصغَتة و

 اظتتوسطة تستجيب الحتياجاهتا يف ظل احمليط التنافسي اصتديد؛

                                                                 
، مذكرة لنيل شهادة  اظتاسًت، يف علـو االقتصادية، "آثار سياسة تأىيل اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة على النمو االقتصادي يف اصتزائر"  زراية أشتاء، 1

 .34:   ، ص2010/2011 ، قسنطينة، جامعة منتوري
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  ،تشجيع تطوير الصناعات التنافسية و ذلك بتحديد الصناعات اليت دتتلك فيها اصتزائر ميزة نسبية 
 و العمل على تشجيعها و حتسُت تنافسيتها لتعظيم االستفادة من مزايا التحرير التجاري؛

  حتسُت تنافسية و تطوير اظتؤسسات الصناعية وذلك بتطوير وسائل التأىيل و أنظمة اإلنتاج فيها و
 .تعزيز قدراهتا التسيَتية و حتسُت جودة منتجاهتا و جعلها أكثر قدرة على التأقلم مع اظتعايَت الدولية

 1:األهداف المحددة على مستوى الهيئات المتدخلة في تنفيذ برنامج التأهيل - ب

، جزئية (MACRO)    يهدؼ ىذا الربنامج إىل حتقيق رتلة من النقاط و على مستويات ؼتتلفة كلية
(MICRO) و قطاعية(MESO) وتلخص ىذه األىداؼ كما ىو موضح يف الشكل التايل: 

 أهداف برنامج التأهيل: (03-02)               الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعتيكلة  وإعادة الصناعة وزارة من مستخرجة وثيقة: اظتصدر 

 

                                                                 
، نفس اظترجع "(دراسة حتليلية لنتائج برامج تأىيل اظتؤسسات اصتزائرية )آلية دتويل برامج تأىيل اظتؤسسات االقتصادية اصتزائرية" ابتساـ بوشريط، 1

 .35: السابق، ص

 (MACRO)على مستوى الكلي
 عصرنة احمليط الصناعي

برنامج 
 الـتأهيل

 (MICRO)على مستوى الجزئي
 حتسُت تنافسية اظتؤسسة االقتصادية

 (MESO)على مستوى القطاعات

 تدعيم قدرات ىياكل االرتكاز
 (MESO)على مستوى القطاعات

 ترقية و تنمية الصناعات األكثر تنافسية
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 1:تتضح اظتستويات الثالثة ألىدؼ برنامج التأىيل: (3-2)   من خالؿ الشكل رقم

 عصرنة احمليط الصناعي مبا يتناسب و اظتطلوب دوليا (: MACRO)الهدف على المستوى الكلي  -1

       ديكن تلخيص توجهات السياسة العامة لوزارة الصناعية يف إطار برنامج تأىيل اظتؤسسات و اليت هتدؼ إىل         
 :البحث عن مصادر القدرة التنافسية على اظتستوى الكلي يف النقاط الرئيسية التالية

إعداد سياسات صناعية تكوف أساسا لربامج الدعم و اضتث و ىذا طبعا بالتعاوف مع األقساـ القطاعية  -
 األخرى مع األخذ باضتسباف الفرص اظتتاحة من القدرات الوطنية و الدولية ؛

وضع قيد التنفيذ آليات و توجيهات تسمح للمؤسسات و اعتيئات اضتكومية اطتوض يف العمليات  -
 االقتصادية على اظتستوى القطاعي و اصتزئي؛

 وضع قيد التنفيذ برناغتا لتأىيل اظتؤسسات و ػتيطها؛ -
وضع قيد التنفيذ برناغتا حتسيسي و اتصايل من أجل تسهيل عملية تأىيل اظتؤسسات الصناعية و جعلها  -

 .مفهومة بالنسبة للمتعاملُت االقتصاديُت مع اإلشارة بوضح إىل اظتمثلُت و الوسائل اظتتوفرة للمؤسسات

      بصفة عامة يتوجب على الدولة اصتزائرية اظتبادرة مبجموعة من التعديالت و التغَتات على احمليط 
الذي تنشط فيها اظتؤسسات حىت تتمكن من مسايرة الظروؼ اصتديدة و اظتنافسة العاظتية اليت تساىم يف 

 . تأىيل اظتؤسسات ورفع قدرهتا التنافسية

تدعيم و تقوية قدرات ىياكل الدعم و دفع (: méso-économie)الهدف على المستوى القطاعي -2
 :الصناعات اظتتنافسة

     إف ؾتاح برنامج تأىيل اظتؤسسات مرىونا مبدى قوة ىياكل األطراؼ اظتسامهة يف تقدًن الدعم عند التنفيذ من 
أجل ضماف و ترقية و تطوير الصناعة تنافسية قوية، من ىذا اظتنطلق ؾتد أف ىدؼ برنامج تأىيل اظتؤسسات على 

اظتستوى القطاعي يكمن يف تدعيم إمكانيات اعتيئات اظتساعدة للمؤسسة و ػتيطها مبا يسمح بتحسُت اظتنافسة 
 : بُت اظتؤسسات و يتعلق األمر أساسا بػ

 
                                                                 

، نفس اظترجع "(دراسة حتليلية لنتائج برامج تأىيل اظتؤسسات اصتزائرية )آلية دتويل برامج تأىيل اظتؤسسات االقتصادية اصتزائرية" ابتساـ بوشريط، 1
 .36: السابق، ص
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 رتعيات أرباب العمل و اصتمعيات اظتهنية يف القطاع الصناعي؛ -
تقنيُت، مكاتب استشارية و الدراسات يف اصتودة، مدارس و معاىد التكوين يف )ىيئات شبو عمومية  -

 (..اإلدارة
البنوؾ و اظتؤسسات اظتالية، تعترب اظترافق اظتالية للمؤسسات، حيث جيب أف تكوف مسخرة ظتساعدة و  -

 مرافقة اظتؤسسات اظتعنية بالتأىيل؛
 معاىد و مراكز اظتصادر التكنولوجية و التجارية؛ -
منظمات و مراكز التكوين اظتتخصصة، وىي مكلفة بإعداد إطارات وتكوينهم يف اظتيداف الصناعي و  -

 .ذلك صتعلهم مكونُت وفقا ظتتطلبات اقتصاد السوؽ
 حتسُت القدرات التنافسية للمؤسسات(: MICRO)الهدف على المستوى الجزئي -3

          يعرب برنامج التأىيل عن غتموعة اإلجراءات اليت ختص حتسُت تنافسية اظتؤسسة االقتصادية عتذا فإف 
 :1أىداؼ برنامج التأىيل على ىذا اظتستوى تتجسد يف

 :رفع القدرة التنافسية للمؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة و هتدؼ إىل -
 تكييف اظتؤسسات مع الطرؽ اضتديثة للتسيَت و التنظيم، خاصة التحكم يف نوعية اظتنتجات واطتدمات؛ 
 تدعيم القدرة التسيَتية لدى اظتؤسسات، و دعم مؤىالت العماؿ يف الوظائف اإلنتاجية و التسيَتية؛ 
ضماف استمرار اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة للمحافظة على حصتها يف السوؽ الداخلية كمرحلة أوىل  -

 و اقتحاـ األسواؽ اطتارجية يف اظترحلة الثانية؛
 :العمل على ختصص اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة من أجل -
 التحكم يف التكاليف؛ 
 تشخيص اجملاالت ذات القدرات العالية؛ 
  (دراسة السوؽ )حتديد االحتياجات اضتقيقية للمستهلك و اظتنتج احمللي و األجنيب. 
يهدؼ ىذا الربنامج إىل اضتفاظ على مناصب الشغل اضتالية من جهة، و زيادة فرص العمل فيها  -

 .     لتخفيض نسبة البطالة من جهة أخرى

     
                                                                 

 .37 :، نفس اظترجع السابق، ص"آثار سياسة تأىيل اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة على النمو االقتصادي يف اصتزائر"  زراية أشتاء، 1
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 متطلبات نجاح عملية تأهيل المؤسسات االقتصادية و صعوبات تنفيذها: المبحث الثاني

    بعد دراسة تأىيل اظتؤسسات االقتصادية ننتقل إىل رتلة من الشروط اليت تعرب يف غتملها على متطلبات عملية 
التأىيل و اليت ينبغي توفرىا من أجل السَت يف االجتاه الصحيح لعملية التأىيل، كما ىناؾ صعوبات تعرقل عملية 

 :تنفيذ برنامج التأىيل كمايلي

 متطلبات نجاح عملية تأهيل المؤسسات االقتصادية: المطلب األول

 :   لضماف ؾتاح عملية التأىيل البد من إرفاقها إىل جانب الشروط التالية

  فًتات انتقالية ضرورية من أجل السماح للمؤسسات من امتالؾ الوقت الكايف للتكيف مع االنفتاح الكلي
اتفاؽ الشراكة اظتوقع بُت اإلحتاد األورويب و تونس و اظتغرب ينص صراحة على التدرج يف  )على السوؽ

 (. 2010التحرير حىت الوصوؿ إىل غاية 
  لتفادي أثر التفكك الصناعي جيب أف يقـو البلد مبنافسة اضتكومة مع متعاملُت االقتصاديُت من أجل

 .إجراءات مرافقة و مساعدات مالئمة
  و االلتزاـ بربامج تأىيل للوصوؿ إىل مستوى ، كل مؤسسة جيب أف تعمل على بذؿ جهود التكيف الالـز

 .أدىن من التنافس و العمل من أجل اضتفاظ عليو

 1:بالعناصر التالية

 باعتبار أف ؼترجات النظاـ التعليمي و التكويٍت ىي مدخالت اصتهاز اإلنتاجي، :تأهيل العنصر البشري -1
أصبح لزاما على اظتؤسسات منح العنصر البشري الذي ىو أساس العملية اإلنتاجية، اىتماما خاصا 

بتجسيد من خالؿ اختاذ تدابَت و إجراءات من شأهنا الرفع من كفاءتو، يأيت يف مقدماهتا زيادة االىتماـ 
باظتوارد البشرية و ضرورة االستثمار فيها، إجراء دورات تكوينية بانتظاـ تتمشى بصفة أنية مع التحوالت يف 

اخل، و السعي لالحتكاؾ مع اظتؤسسات األجنبية الرائدة لالستفادة من ...ميداف التسيَت،اإلنتاج، التسويق، 
اطتربات و اظتعارؼ، و العمل على ترسيخ ثقافة التكفل بُت أفراد اظتؤسسة، و تنمية روح التبادؿ اضتر 

 .للمعلومات و اظتعارؼ

                                                                 
،مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة اظتاجيسًت يف علـو "أثر تأىيل اظتؤسسات االقتصادية على االقتصاد الوطٍت"عليواش أمُت عبد القادر،  1

. 93-92: ، ص ص2007-2006التسيَت، فرع نقود ومالية، جامعة اصتزائر، 
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 ال ديكن ألي مؤسسة النشاط مبعزؿ عن ػتيطها تأثَتا و تأثرا، :تأهيل المحيط و تدعيم البنية التحتية -2
فهي تبادؿ مستمر سواء مع الزبائن أو اظتوردين من خالؿ عمليات البيع و الشراء، أو مع البنوؾ من خالؿ 

عمليات التمويل و القروض و االدخار،مع اظتؤسسات التأمُت من أجل الضماف، مع ؼتتلف اإلدارات 
لالستفادة من االمتيازات و دفع اضتقوؽ و االلتزامات، لذا فإف عملية تأىيل  (اخل...اصتمارؾ، الضرائب،)

احمليط باإلضافة إىل تدعيم البنية التحتية، يشكالف أمراف ضرورياف لتمكُت اظتؤسسة من حتسُت أدائها و 
 .الوصوؿ إىل رفع قدرهتا اإلنتاجية و حتسُت تنافسيتها

بطء التعامالت و التدخالت، نسبة الفوائد اظترتفعة، القرارات اظتًتدد : تأهيل النظام المالي و المصرفي -3
و كثرة التقلبات، اإلجراءات اإلدارية اظتعقدة، ىي صورة بسيطة عن وضع اصتهاز اظتصريف اصتزائري، الذي 
يعيق انطالؽ تنمية و تأىيل اظتؤسسات االقتصادية، لذا يتحتم إصالحو و تفعيل دوره يف دتويل النشاط 

االقتصادي عن طريق الرفع من مستوى موظفيو، حتسُت نوعية اطتدمات، إرساء قواعد تسَت شفافة و 
واضحة تعتمد على معايَت موضوعية وجتارية يف منح القروض البنكية، بعث البورصة و تنشيط السوؽ 

 .اظتالية
 أصبحت اظتصانع يف البلداف اظتتقدمة تعتمد :االهتمام بالبحث العلمي و الحصول على تكنولوجيا -4

بشكل أساسي على األنظمة الرقمية، وعوض اقتصاد اظتعرفة، كمصدر للثروة، اقتصاد العضالت و      
من اقتصاديات  %80رأس اظتاؿ، فأخر الدراسات تشَت إىل أف اظتعرفة العملية و التكنولوجية أضحت دتثل 

، و ىكذا أصبح من الضروري على  ( الباقية ىي حصة رأس اظتاؿ و العمالة و اظتوارد الطبيعية%20)العامل 
اظتؤسسات االقتصادية مواكبة ىذا التحوؿ و مضاعفة االستثمار يف غتاؿ البحث و التطوير و التحكم 
التكنولوجي باعتباره أساس بناء قدرهتا التنافسية، و تفعيل دور ؼتابر البحث اصتامعية و مراكز البحث 
األخرى و وضع اآلليات اظتناسبة حىت تصبح مبثابة حاضنات أعماؿ التكنولوجيا، و توطيد الصلة بُت 

 .احمليط العملي و احمليط اظتؤسسايت
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 صعوبات تنفيذ برنامج التأهيل : المطلب الثاني

إف الصعوبات اليت حتوؿ دوف التطبيق الفعاؿ لربامج تأىيل اظتؤسسات االقتصادية عديدة، أمهها تلك األسباب 
 1:اليت تعاين منها الدوؿ النامية بصفة عامة و اصتزائر بصفة خاصة، و نعددىا كما يلي

 تعاين اظتؤسسات اصتزائرية من ػتدودية التمويل و ارتفاع أسعار الفائدة :الصعوبات التمويلية و اإلدارية -1
 .على القروض، إضافة إىل قصر فًتة سدادىا و كذا تعقد اإلجراءات اإلدارية اطتاصة هبا

 تعاين اظتؤسسات اصتزائرية من صعوبات تسيَتية حيث تتميز بضعف التسيَت و :الصعوبات التسييرية -2
عدـ إتباع األساليب اضتديثة يف اإلدارة و التنظيم، كما تعاين من غياب ثقافة االستثمار يف العنصر البشري 

 .و عدـ مالئمة نظم التعليم و التدريب ظتتطلبات التنمية
يعترب مشكل العقار أىم مشكل تواجهو اظتؤسسات اصتزائرية و خاصة : الصعوبات الخاصة بالعقار -3

الصغَتة و اظتتوسطة منها، فمن بُت العراقيل اليت تواجو اظتستثمرين ىو عدـ االستقرار و عدـ تنظيم آليات 
اضتصوؿ على العقار الصناعي، و كذلك اضتالة السيئة اليت تعيشها أغلبية اظتناطق الصناعية حيث عرؼ 

العقار توزيعا غَت مدروس، إذ ؾتد الكثَت من األراضي الزالت بورا أو استغلت لنشاطات أخرى خارج 
 .القطاع، بينما يعاين الكثَت من اظتستثمرين من طوؿ مدة االنتظار من أجل اضتصوؿ على العقار

 تتمثل الصعوبات التسويقية بصفة خاصة، يف تفضيل اظتستهلك للمنتجات :الصعوبات التسويقية -4
، ؽتا حيد من حجم الطلب على منتجاهتا احمللية، إضافة إىل عدـ توفر الدعم (اظتقلدة)األجنبية اظتماثلة 

الكايف للمنتجات احمللية ؽتا حيوؿ دوف منافسة اظتنتجات احمللية ظتثيالهتا من اظتنتجات اظتستوردة، و قياـ 
بعض اظتؤسسات األجنبية بإتباع سياسات إغريقية لتوفَت منتجاهتا يف األسواؽ احمللية بأسعار اظتنتجات 

احمللية ؽتا يؤدي إىل ضعف اظتوقف التنافسي للمؤسسات الوطنية، كما يعاين العديد من اظتنتجُت من ثقل 
الضريبية اليت يدفعوىا، ؽتا ينعكس سلبا على سعر ىذه اظتنتجات الذي يرتفع يف الوقت الذي تتوفر فيو 

 .السوؽ على منتجات مستوردة بثمن أقل، فيحدث ىذا االنعكاس صعوبات يف تصريف اظتنتج الوطٍت

 

                                                                 
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل "دراسة حالة غتمع صيداؿ- دور الشراكة األجنبية يف زيادة تأىيل اظتؤسسات االقتصادية" سهاـ عبد الكرًن، 1

-84 :ص ص ،2007شهادة ماجيسًت يف علـو التسيَت ختصص إدارة أعماؿ، كلية العلـو االقتصادية و علـو التسيَت، جامعة سعد دحلب، البليدة، 
85. 
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 البرنامج الوطني للتأهيل: المبحث الثالث

    يف إطار الوضعية اصتديدة اليت تشهدىا اظتؤسسات االقتصادية اصتزائرية، و مواصلة لنهج اإلصالحات اظتتبعة 
 .منذ عشرتُت ونيف، تظهر أمهية برنامج التأىيل الذي سنتعرض حملتواه يف ىذا اظتبحث

 برنامج تأهيل المؤسسات الصناعية: المطلب األول

 محتوى البرنامج: أوال  

    يسعى الربنامج الوطٍت لتأىيل اظتؤسسات الصناعية و الذي تشرؼ عليو وزارة الصناعة إىل دعم و مرافقة 
الربامج طواعية من أجل ترقية تنافسيتها الصناعية، و . اظتؤسسات الصناعية العمومية منها و اطتاصة اليت تلتـز بو

ذلك بتحسُت كفاءاهتا و هتيئة ػتيطها بتكييفها مع رتيع مكوناتو من أنشطة مالية، مصرفية، إدارية، جبائية و 
 .اخل...اجتماعية

    فعلى مستوى اظتؤسسة، الربنامج يرمي إىل تشجيع كل اظتؤسسات بواسطة تدابَت مالية ػتددة من أجل حتديث 
أداوهتا اإلنتاجية وخصوصا الرفع من مستوى تنافسيتها من خالؿ وضع نظاـ لإلنتاج، التنظيم و التسيَت، و جعلها 
تستجيب للمعايَت اظتعموؿ هبا يف القطاع، مع ػتاولة بعث دينامكية للمنافسة و حتسُت كفاءات القطاع الصناعي، 

 .ننوه إىل أف ىذه العمليات ال هتدؼ إىل تطهَت اظتؤسسات ماليا و ال إنقاذ مؤسسات معسرة

    جتدر اإلشارة إىل أف التدابَت اظتالية اظتتخذة ىي مكملة لبقية الربامج اظتساعدة اظتتخذة من طرؼ اظتؤسسات 
، و MEDA/PMEاظتالية الدولية يف إطار التعاوف الدويل، خصوصا مع االحتاد األورويب من خالؿ برنامج ميدا   

 من خالؿ برامج الدعم و إعادة اعتيكلة و حتسُت ONUDIكذلك مع منظمة األمم اظتتحدة للتنمية الصناعية 
 .تنافسية القطاع الصناعي

حقيقة أف اظتؤسسة االقتصادية اصتزائرية ال تستفيد اليـو من ػتيط اقتصادي مالئم :   على مستوى ػتيط اظتؤسسة
و مساعد على اظتنافسة، و نظرا ضتساسية ىذا الرىاف، قامت وزارة الصناعة بتحديد عدة عمليات ذات صبغة 

 : أولية
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 تأىيل اظتؤسسات و اإلشهار باظتطابقة وفق اظتواصفات الدولية؛ 
 إعادة تأىيل اظتناطق الصناعية و مناطق النشاطات؛ 
  ؛(التقييس و اظتلكية الصناعية و القياسة القانونية )دعم وسائل الضبط 
 تطوير اطتدمات التكنولوجيا للدعم و االستشارة لفائدة الصناعة. 

تسمح بتحديث و إسناد قدرات ىياكل الدعم  (تلك اظتعموؿ هبا أو اليت يتم حتضَتىا )      ىذه اإلجراءات 
 . حىت توفر للمؤسسات نفس شروط و اطر النشاط كتلك اظتمنوحة للمؤسسات األجنبية اظتنافسة

 الهيئات المشرفة على البرنامج: ثانيا

 :   يتم تنفيذ ىذا الربنامج من طرؼ اعتيئات تشرؼ على ذلك، و ىي

 تابعة لوزارة الصناعة و إعادة اعتيكلة و ىي اظتكلفة بتسيَت :المديرية العامة إلعادة الهيكلة الصناعية -1
 .برنامج التأىيل

تأسست اللجنة مبوجب مرسـو تنفيذي يرأسها وزيرة الصناعة و : اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية -2
 :إعادة اعتيكلة و تضم ؽتثلي عدة وزارات أمهها

 ؽتثل عن وزارة اظتالية؛ -
 ؽتثل عن وزارة الصناعة و إعادة اعتيكلة؛ -
 ؽتثل عن وزارة اظتسامهة و تنسيق اإلصالحات؛ -
 التجارة؛ ؽتثل عن وزارة -
 ؽتثل عن وزارة اطتارجية؛ -
 التعليم العايل و البحث العلمي؛ ؽتثل عن وزارة -
 ؽتثل عن وزارة اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة؛ -
 .ؽتثل عن الغرفة اصتزائرية للتجارة و الصناعة -

 لتمويل عمليات و 2000اظتالية لسنة   من قانوف23/12/1999مت إنشاؤه يف : صندوق ترقية التنافسية -3
 .نشاطات برنامج التأىيل يف شكل مساعدات مالية
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 إجراءات تأهيل المؤسسات االقتصادية: ثالثا

  إف إجراءات التأىيل اظتؤسسات اليت تقـو هبا الوزارة تعمل على تسهيل حصوؿ اظتؤسسات على مساعدات 
 :1صندوؽ ترقية التنافسية الصناعية، و ىذا يضع حيز التنفيذ تسهيلُت إضافيُت يشمالف تكاليف مايلي

 الدراسة العامة أو المخففة:études globale ou allégée  

الباقية اليت من اظتفروض أف تعوضها وزارة الصناعة  %80 من تكاليف الدراسة و %20     اظتؤسسة ال تدفع سوى 
 .للمؤسسة تدفع مباشرة ظتكتب الدراسات

 االستثمارات المادية وغير المادية:investissements matériels et immatériels  

من إرتايل اظتساعدات  %30لتسريع وتَتة عمل برنامج التأىيل، تقـو وزارة الصناعة مسبقا بتسديد ما قيمتو 
 . اظتقبولة، مباشرة بعد إمضاء اتفاؽ التأىيل بُت وزارة الصناعة و اظتؤسسة اظتعنية

  مع اإلشارة إىل أف اظتعلومات اظتقدمة من طرؼ اظتؤسسة إىل مديرية تأىيل على مستوى وزارة الصناعة 
 . تبقى سرية و لن تستعمل إال يف إطار التأىيل

تتمثل معايَت قبوؿ اليت تستويف شروط معينة االستفادة : معايير قبول المؤسسات في برنامج التأهيل -1
من برنامج التأىيل و يتمثل يف غتموعة من قواعد و مواد القانونية، و يتم قبوؿ ملفات اظتؤسسات اليت 

 :2تكوف
 خاضعة للقانوف اصتزائري؛  -
تنتمي للقطاع اإلنتاجي الصناعي أو القطاعي اطتدمايت اظتوجو للقطاع الصناعي اليت ال حتقق ماال يقل  -

 من رقم أعماعتا من خالؿ تعاملها مع القطاع اإلنتاجي الصناعي؛ %40عن 
 مسجلة يف سجل التجاري و حتوز رقم استداليل جبائي؛ -
 ثالث سنوات على األقل من النشاط؛ -

                                                                 
1  Ministère de l’industrie, Fonds de promotion de la compétitivité   industrielle, Manuel des 

procédures, 2006, p: 04. 
، مذكرة لنيل شهادة ماجيسًت، جامعة اصتزائر، "متوسطية-تأىيل اظتؤسسات االقتصادية اصتزائرية يف ظل منطق التبادؿ اضتر االورو"بوشارب أزتد،  2

 .147: ص
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عماؿ أو أكثر ظتؤسسات اطتدمات  10عامل أو أكثر بالنسبة للمؤسسات اإلنتاجية و  20: تستخدـ -
 اظتوجو لصناعة؛

 :تقدًن معايَت األداء اظتايل التالية -
 صايف األصوؿ موجب للسنة اضتالية أو السابقة؛ 
 نتيجة االستغالؿ موجبة لسنتُت على األقل من السنوات الثالثة األخَتة. 

    إضافة إىل ىذا جيب على اظتؤسسة أف جتيب على دفًت اظتساءلة الذي تتسلمو من طرؼ الوزارة وزارة الصناعة 
 . و إعادة اعتيكلة، حيث حيتوي على غتموعة من األسئلة اظتتعلقة بوضعيتها العامة

على اظتؤسسة الراغبة يف االستفادة من برنامج التأىيل و كذا من اظتساعدات اظتالية اليت : إيداع الملف -2
يقدمها صندوؽ ترقية التنافسية الصناعية، أف تقدـ ملف شامل معلوماهتا اطتاصة على مستوى مديرية 

 1:التأىيل بوزارة الصناعة و يتكوف من الوثائق التالية
اليت تعرب عن رغبة اظتؤسسة يف تبٍت برنامج التأىيل مع حتديد نوع اضتالة إذا كانت : (الرغبة )رسالة النية -

 دراسة شاملة أو غَت معمقة؛
 وثيقة معايَت األىلية ؽتلوءة من طرؼ اظتؤسسة؛ -
 استثمار اظتعلومات األولية للمؤسسة اظتعنية؛ -
، جدوؿ حسابات النتائج )نسخة من الوضعية احملاسبية  - للثالث سنوات األخَتة مربرة  (األصوؿ، اطتصـو

 من طرؼ خبَت ػتاسب معتمد؛
 نسخة من السجل التجاري؛ -
 نسخة من بطاقة التعريف اصتبائية؛ -
 .نسخة من التصريح األخَت للصندوؽ الوطٍت للضماف االجتماعي -

 

                                                                 
1 Ministère de l’industrie et de la restructuration, Dispositif opérationnel de mise a niveau des 

enterprises et de leur environnement, 2005, p: 08. 
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تتقدـ اظتؤسسة بطلب مساعدة مالية يف إطار صندوؽ ترقية التنافسية الصناعية و يتكوف : مراحل التأهيل -3
اظتلف من الوثائق اظتذكورة سابقا إىل مديرية التأىيل اظتؤسسات االقتصادية و تقـو ىذه األخَتة بدراسة 

 :1اظتلف عن طريق نوعُت من الدراسة و مها
  و تشمل اظتساعدات اظتالية اظتتعلقة باالستثمارات اظتادية و غَت اظتادية و حتقق : (شاملة)دراسة عامة

 .أسابيع و يقـو هبذه الدراسة مكتب دراسات ختتاره اظتؤسسة بكل حرية 08ىذا يف أجل أقصاه 
  يكوف برنامج التأىيل قصَت أو ػتددة يقتصر على االستثمارات غَت : (غير معمقة )دراسة مخففة

 04و تتم ىذه الدراسة يف أجل أقصاه  (تكوين، دراسات، مساعدات تقنية، برغتيات )اظتادية فقط 

 .أسابيع
اظتساعدات اظتالية اظتمنوحة من قبل صندوؽ ترقية التنافسية الصناعية احملددة : المساعدات المالية -4

 : 2كاأليت
  الشاملة أو غَت )من التكاليف خارج رسـو الدراسة  %80: (الشاملة أو غير المعمقة)الدراسة

 :يف حدود (معمقة

 .(دج150.000)مليوف وستسمائة ألف دينار جزائري: الدراسة الشاملة:         الحالة األولى

 .(دج800.000)ذتامنائة ألف دينار جزائري: الدراسة غَت معمقة:         الحالة الثانية

 وضع برنامج التأهيل حيز التنفيذ: 

 .من اإلرتايل االستثمارات غَت اظتادية خارج الرسـو %80:الحالة األولى                   

من اإلرتايل االستثمارات اظتادية خارج الرسـو يف حدود عشرين مليوف                                                                                                        %10:           الحالة الثانية
 .مهما كانت طريقة التمويل (دج 20.000.000)دينار جزائري 

 

 

                                                                 
 .127: ، نفس الرجع السابق، ص"الشراكة أجنبية و اظتؤسسات االقتصادية اصتزائرية" أوشن ليلى، 1
 .97: ، نفس اظترجع السابق، ص"أثر تأىيل اظتؤسسات االقتصادية على االقتصاد الوطٍت"علواش أمُت عبد القادر،  2
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 مخطط التأهيل: رابعا

الصناعة،  وزارة مستوى على التأىيل مديرية إىل حتوعتا (التشخيص) الدراسة بصحة تقر أف وبعد اظتؤسسة   
 .ثانيا التأىيل برنامج ؼتطط واؾتاز أوال، التشخيص تكاليف لتغطية مالية مساعدات تقدًن منها ملتمسة

 
 1:ويتكوف اظتلف من اآليت: (شاملة أو غير معمقة )إيداع الدراسة  -1

 رسالة مرفقة؛ -
ؽتضي من " التشخيص االسًتاتيجي و ؼتطط التأىيل"ثالث نسخ للدراسة الشاملة أو غَت اظتعمقة  -

 طرؼ اظتؤسسة و من مكتب الدراسات يف نفس الوقت؛
 نسخة من الدراسة مقدمة يف شكل قرص مضغوط؛ -
 .تركيبة الدراسة -

 تتحقق مديرية التأىيل من أف اظتلف اظتقدـ من طرؼ اظتؤسسة يستجيب ظتعايَت :استقبال الدراسة -2
األىلية و القبوؿ من جهة، و من أهنا استلمتو حقيقة من جهة أخرى، لذا فهي تضع الشروط اظتوضحة 

 :أدناه
التسجيل األويل، إجراءات االستفادة، اختيار مكتب الدراسات، تقدًن التسبيق  )احًتاـ قواعد اإليداع  -

 ؛(اخل... 
 التصديق على الدراسة من جهة اظتؤسسة و من جهة أخرى مكتب الدراسات على حد سواء؛ -
 االحًتاـ الصريح ظتنهجية الدراسة و ميعادىا؛ -

 .قبولو، طلب معلومات مكملة أو رفضو:    بعد التأكد من اظتلف اظتقدـ من طرؼ اظتؤسسة، ديكن للمديرية

   ففي حالة القبوؿ، تقـو مديرية التأىيل بإعداد ملف شامل عن اظتؤسسة و تقدمو إىل اللجنة الوطنية للتنافسية 
الصناعية يتم حتديد مبلغ اظتساعدات اظتوجهة للمؤسسة، و إذا كاف اظتلف ناقصا، تشعر اظتديرية اظتؤسسة بضرورة 

إرساؿ اظتعلومات الناقصة،  أما يف حالة الرفض، تبلغ مديرية التأىيل اظتؤسسة بالرفض اظتلف إذا كاف ال يستجيب 
 .للمعايَت اظتعتمدة

 
                                                                 

. 128 :، نفس الرجع السابق، ص"الشراكة أجنبية و اظتؤسسات االقتصادية اصتزائرية" أوشن ليلى، 1
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 تتحقق مديرية التأىيل من أف اظتلف الذي استلمتو كامل و إف إجراءات إعداده تتوافق مع :تقييم الملف -3
 :1اظتعايَت اظتعتمدة، وإف عملية التشخيص قد مشلت اصتوانب التالية

 اعتيكلة اظتالية، الصايف اظتايل اظتوجب، أمواؿ متداولة موجبة، ؼتطط التمويل؛: اضتالة اظتدنية -
التنافسية و التموقع االسًتاتيجي يف األسواؽ احمللية و االمتداد إىل األسواؽ اطتارجية يف ظل التفكيك  -

 ؛(من اضتقوؽ اصتمروكية %0)اصتمروكي 
حتسُت رقم : اظتسامهة االجيابية ظتخطط التأىيل يف زيادة القدرة التنافسية و حتسُت إنتاجية اظتؤسسة -

 األعماؿ، حتسُت إمكانية التمويل الذايت، حتسُت طرؽ التسيَت؛
يف حالة اإلخالؿ ببعض الشروط من طرؼ اظتؤسسة، فإنو يتم إبالغها يف اضتُت باإلجراءات اليت عليها  -

 .إدتاـ حىت تستفيد من اظتساعدات اظتمنوحة من صندوؽ دعم التنافسية الصناعية
 على ضوء  النتائج عملية التقييم، حترر مديرية التأىيل مساعدات مالية :دفع تكاليف إعداد الدراسة -4

للمؤسسة حىت تنجز ىذه األخَتة عملية التشخيص، متبعة يف قيامها هبذه العملية النماذج اظتتفق عليها  يف 
 .عقد التمويل

 بعد قبوؿ مديرية التأىيل ظتلف اظتؤسسة الطالبة :تقديم الملف للجنة الوطنية للتنافسية الصناعية -5
لالنضماـ إىل برنامج التأىيل، تقدمو بدورىا إىل اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية مرفقا باستمارة القرار، 

 :حيث تتخذ اللجنة احد القرارات التالية
يتم قبوؿ اظتلف و بالتايل تتحصل اظتؤسسة على مساعدات اظتالية احملددة، و ىنا يعقد اتفاؽ :  اظتوافقة -

بُت وزارة الصناعة و إعادة اعتيكلة و اظتؤسسة اظتعنية حيدد حقوؽ و التزامات الطرفُت، اإلجراءات 
 اخل؛...اظتتبعة، مبلغ اظتساعدات اظتمنوحة، طرؽ االستفادة 

مبعٌت إعادة التقييم اظتعمق للملف و من مث إعادة دراستو ظترة الثانية من قبل اللجنة، : اإلرجاء و التأخَت -
فيطلب من اظتؤسسة دراسة مكملة للنقاط الناقصة، مث يرسل اظتلف من جديد إىل اللجنة الختاذ القرار 

 بشأنو؛
 .و يتم إبالغ اظتؤسسة بعدـ استيفاء اظتلف للمعايَت اظتوضوعة، و بالتايل رفضو: الرفض -

 

                                                                 
1 Ministère de l’industrie et de la restructuration, Manuel des procédures, Op-cit, p: 09.  
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اظتالية مث متابعة استعماعتا،  يتم تنفيذ برنامج التأىيل من خالؿ تقدًن اظتساعدات: تنفيذ برنامج التأهيل -6
فهذه اظتساعدات معددة و موضحة يف قرار اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية، و ىي موضوع االتفاؽ 

 :1اظتمضي بُت الوزارة و اظتؤسسة، وتنفذ على مرحلتُت
اظتؤسسة  حصوؿ اظتؤسسة على تسبيق بقيمة من إرتايل اظتساعدات بعد اإلمضاء على االتفاؽ، و تقدًن -

 حينها إثباتا بنكيا على تلقيها األمواؿ من الوزارة؛
 .منح اظتساعدات عن طريق سداد فواتَت اطتدمات و األجهزة اليت تتحصل عليها اظتؤسسة -

  اظتخطط التايل يبُت آلية عمل برنامج تأىيل اظتؤسسات االقتصادية، و ىو موضوع من طرؼ وزارة 
 .الصناعة و إعادة اعتيكلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1 Ministère de l’industrie et de la restructuration, Manuel des procédures, Op-cit, p: 12.  



 الفصل الثاني                                                                تأهيل المؤسسة االقتصادية
 

 
48 

 آلية عمل برنامج التأهيل: (04-02)        الشكل رقم 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 .وزارة الصناعة و إعادة اعتيكلة:                                      اظتصدر

 

 

ــة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  المـ
 مكتب الدراسات

 مستشارين متخصصُت

 

إعادة التوجيو
التشخيص االسًتاتيجي  

الشامل و خطة التأىيل

 
 نعم 

اظتديرية العامة إلعادة اعتيكلة، وزارة 
الصناعة و إعادة اعتيكلة، اللجنة 

الوطنية للتنافسية الصناعية 
DGR/MIR/CNCL 

تقييم ملف التأىيل 
 و إقرار اظتوثق

 البنػػػػػػػػػػػػػػػػك

 نعم

 ال

إمضاء اتفاقية بُت 
اظتؤسسة و الوزارة اظتعنية 
ختص جوانب الػتأىيل، 

و دفع منحة التشخيص 
 االسًتاتيجي الشامل

التطبيق العملي 
 طتطة التأىيل

طلب اضتصوؿ : اظتؤسسة
على اظتنح و اليت يتم 

دفعها على أقساط من 
 FPCI قبل

تسيَت و مراقبة دفع 
 اظتنح اظتالية



 الفصل الثاني                                                                تأهيل المؤسسة االقتصادية
 

 
49 

 برنامجي تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: المطلب الثاني

   يف سبيل النهوض بقطاع اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة قامت اصتزائر بتجسيد برناغتُت أساسُت لتأىيل ىذا 
النوع من اظتؤسسات، األوؿ حتت اإلشراؼ اظتباشر لوزارة اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة و الصناعات التقليدية، 

، كما يوجد برنامج آخر يف إطار MIDAأما الثاين فهو نتيجة  التعاوف مع االحتاد األورويب و يعرؼ بربنامج ميدا 
 .التعاوف اصتزائري األظتاين الكندي

 البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: أوال

 سنوات، وضع حيز التنفيذ بداية من 06 عامل، مدتو 20   ىو برنامج موجو للمؤسسات اليت تشغل أقل من 
 مليار دينار جزائري، مت عرضو و حظي مبوافقة كل من غتلس اضتكومة 06، رصدت لو ميزانية تقدر بػ 2006سنة 

 .2004مارس  08، و غتلس الوزراء بتاريخ 2003 ديسمرب 10بتاريخ 

    و إمنا حيذو ىذا الربنامج حذو سابقة، بغية ترقية اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة و تطوير تنافسيتها، لينعكس 
 .ذلك اجيابيا على اظتنتجات الوطنية لتستجيب للمقاييس العاظتية

 : دوافع تطبيق البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة -1
 و حترير التجارة اطتارجية و تفكيك اضتواجز االنفتاح على األسواؽ اطتارجية إف انتهاج اصتزائر لسياسة 

 اصتمركية حيتم على اظتؤسسات اصتزائرية و خاصة الصغَتة و اظتتوسطة منها االرتقاء مبستواىا التكنولوجي،
 التسيَتي و التنظيمي و ىذا ما يتطلب برامج خاصة لتأىيلها؛

  تشكل تنمية اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة باصتزائر الركن الثاين إلصالحات االقتصادية، و بالنظر إىل
مؤسسة عامة و خاصة،  269.2821 إىل 2006عددىا الذي وصل عند هناية السداسي الثاين من عاـ 

 CASNOS عامل مصرح هبم لدى الصندوؽ للضماف االجتماعي لغَت األجراء 924.746تشغل حوايل 
  يف الناتج الداخلي اإلرتايل؛%47و تساىم بأكثر من 

                                                                 
السداسي  ، 10 رقم االقتصادية اظتعلومات نشرية واإلحصائية، اإلعالمية اظتنظومات مديرية التقليدية، والصناعات واظتتوسطة الصغَتة اظتؤسسات  وزارة1

 .04: ص ، 2006 من الثاين
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  برامج التأىيل اظتوجودة و حىت اظتنفذة بالتعاوف مع اإلحتاد األورويب، ال تعٌت باظتؤسسات اليت تشغل أقل
من إرتايل عدد اظتؤسسات الصغَتة و  %97 عامل، رغم أف ىذه األخَتة تشكل ما نسبتو 20من 

 .اظتتوسطة
 :محاور البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و أهدافه -2

 :ديكن دتثيل برنامج تأىيل اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة يف الشكل اظتوايل

 البيان العام لبرنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة : (05-02 )الشكل رقم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         .Accord d’association entre L’Algérie et l’union Européenne, p3 :اظتصدر

 :و حسب الشكل فإف ىذا الربنامج يشمل أربعة ػتاور أو جوانب رئيسية و ىي

 من خالؿ حتليل قطاع النشاط الذي تنتمي إليو اظتؤسسة اظتعنية بالتأىيل؛: الجانب القطاعي 
 من خالؿ توحيد اظتعايَت و اظتقاييس للواليات ذات األولوية، حيث ديس :الجانب اإلقليمي 

  واليات يرتكز فيها أكرب عدد من اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة؛10 الربنامج يف اظترحلة األوىل،

 أهداف عامة

 تأهيل المحيط

 تنافسية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

 أهداف خاصة

تأهيل المؤسسات 
 الصغيرة و المتوسطة

 تحليل قطاعي تحليل إقليمي
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 من خالؿ حتسُت احمليط اظتؤسسايت و ىياكل دعم اظتؤسسات الصغَتة و :جانب المحيط 
 اظتتوسطة؛

 من أجل حتسُت تنافسيتها و جعلها يف اظتستوى :جانب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 
 .اظتطلوب

 :1   كما أف عتذا الربنامج أىداؼ عامة و أخرى خاصة نوضحها كما يلي

 يهدؼ ىذا الربنامج إىل موجهة متطلبات حترير اظتبادالت و حركة السلع و :األهداف العامة - أ
اطتدمات بُت االحتاد األورويب و اصتزائر، و ذلك جبعل اظتؤسسات قادرة على مواكبة التطور 
 .التكنولوجي يف األسواؽ، و كذا حتسُت تنافسيتها على مستوى األسعار و اصتودة و اإلبداع

 منها وضع ؼتطط أعماؿ لتطوير تنافسية اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة، و :األهداف الخاصة - ب
إعداد سياسة وطنية لتأىيل ىذه اظتؤسسات كما يهدؼ إىل التفاوض حوؿ اظتخططات  و مصادر 
دتويل الربنامج، و متابعة ىذا الربنامج، و كما يعمل على وضع بنك  اظتعلومات خيص اظتؤسسات 

 .الصغَتة و اظتتوسطة من أجل حتسُت و تطوير  قدرهتا التنافسية
 : الهيئات المكلفة بالبرنامج -3

    يتم تنفيذ الربنامج من طرؼ ىيئات تشرؼ على ذلك و اليت جاءت تابعة ضتزمة النصوص و القوانُت اليت 
 :تنظم عمل اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة و ىي كما يلي

 صندوؽ ضماف القرض للمؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة؛ 
 صندوؽ ضماف استثمارات اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة؛ 
 الوكالة الوطنية لتطوير اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة؛ 
 الصندوؽ الوطٍت لتأىيل اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة. 

 إجراءات تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة -4

     ال ختتلف إجراءات تأىيل اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة عن ذلك عن اإلجراءات اطتاصة بتأىيل اظتؤسسات 
 :الصناعية و ىي تتمثل يف

                                                                 
 .106 :س الرجع السابق، صنف، "دراسة حالة غتمع صيداؿ- دور الشراكة األجنبية يف زيادة تأىيل اظتؤسسات االقتصادية"،سهاـ عبد الكرًن 1
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التشخيص االسًتاتيجي العاـ لوضعية اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة و إعداد خطة التأىيل و ؼتطط  -
 التأىيل؛

  تبٍت برنامج التأىيل من طرؼ الوكالة الوطنية لتطوير اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة؛ -
 تنفيذ و متابعة خطة التأىيل؛ -
 .منح اظتساعدات اظتالية -

 %100        حبيث تتمثل اظتساعدات اظتالية اظتقدمة يف إطار برنامج تأىيل اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة بنسبة 
 من تكلفة االستثمارات غَت اظتادية، أما تكلفة االستثمارات %100من تكلفة التشخيص االسًتاتيجي، و كذا 

 . مليوف دينار جزائري05 فقط، و يقدر اظتبلغ األقصى لتمويل خطة التأىيل بػ %20اظتالية فتغطيها اظتساعدات 

 MEDA 1 برنامج ميدا: ثانيا

    ىو برنامج جيسد التعاوف و التنسيق اصتزائري األورويب يف إطار تأىيل اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة اليت 
مليوف   62.9و رصدت لو ميزانية تقدر بػ (2002/2006) سنوات 05 عامل، ديتد على 20تشغل أكثر من عشرين 

 مليوف أورو مسامهة وزارة اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة و 3,4 مليوف أورو مسامهة االحتاد األورويب، 57)أورو 
 ، يسَته فريق ؼتتلط جيمع بُت خرباء 2( مليوف أورو مسامهة اظتؤسسات اظتستفيدة2,5الصناعات التقليدية، 

 .اصتزائر، عنابة، غرداية، وىراف و سطيف: جزائريُت و أوروبيُت، يتوفر على ستس وحدات جهوية

 :مهامه -1
 تأىيل اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة؛ 
 دعم قدرات رتعيات أرباب العمل و اصتمعيات اظتهنية؛ 
 إجياد و تطوير وسائل دتويل جديدة لفائدة اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة؛ 
 تغطية الضمانات اظتقدمة لصندوؽ ضماف القروض. 

 

                                                                 
 
1 et 2 Ministère de la PME et de l’Artisanat (avec la collaboration de : Euro développement 
PME, Entreprise mise a niveau Algérie), Commission Européenne, Programme d’appui aux 

PME/PMI Algériennes, Euro développement PME, 2003, pp: 01-05. 
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 :منهجيته -2
 االقًتاب من اظتؤسسات؛ 
 اختيار اظتؤسسات األكثر قابلية للتأىيل؛ 
 التشخيص األويل؛ 
 عمليات التأىيل و التطوير؛ 
 متابعة اظتؤسسات و اظتستفيدين. 

 :أهدافه -3

    يهدؼ الربنامج بصفة أساسية إىل تقوية و دعم تنافسية اظتؤسسات الصناعية اطتاصة، و لتحقيق ىذا اعتدؼ، 
يسعى ىذا الربنامج إىل القياـ بعمليات ترمي إىل تطوير عقلية اظتسَت باظتوازنة مع التطور اضتاصل يف السوؽ 

 .خصوصا مع ظهور و ازدىار السوؽ األورومتوسطي، و يف احمليط األعماؿ و اظتمارسات التسيَتية

 :وسائل التنفيذ -4
 التشخيص و عمليات التأىيل؛ 
 التكوين و اضتصوؿ على اظتعلومات؛ 
 ؼتطط لألعماؿ و البحث عن شركاء؛ 
 إعداد ؼتطط للتمويل و مساعدة اظتؤسسات يف تعامالهتا مع البنوؾ؛ 
 العمل مع صندوؽ ضماف القروض و تسهيل عملية تغطية القرض. 

 : ميادينه -5
 التطور االسًتاتيجي؛ 
 التجارة و التسويق؛ 
 إدارة األعماؿ و التنظيم؛ 
 تسيَت اظتوارد البشرية؛ 
 اظتالية و احملاسبة؛ 
 مراقبة التسيَت؛ 
  (...التحكم يف التكاليف، التنظيم، اصتودة، الصيانة، اظتؤونات و اظتخزوف)اإلنتاج. 
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 :خالصة الفصل الثاني

 

 أملتها ملحة ضرورة أصبح الذي اصتزائرية، االقتصادية اظتؤسسات تأىيل برنامج إىل الثاين الفصل يف تطرقنا   
 ومفاوضات األورويب االحتاد مع الشراكة اتفاؽ التحديد وجو على ىنا ونقصد العاظتية، االقتصادية اظتتغَتات
 عالقة يف حاشتا ومنعرجا مهمة حتوؿ نقطة يشكالف اضتدثاف ىذاف للتجارة، العاظتية اظتنظمة إىل االنضماـ

 .العاظتي االقتصادي مبحيطها اصتزائر
 أف إال اصتزائرية االقتصادية اظتؤسسات على وما السابقة، االقتصادية الظروؼ وليدة التأىيل إىل اضتاجة تعد  

 إطار يف العاظتي، االقتصاد يف االندماج عملية على يساعد برنامج ألنو حتقيقو، بغية قدما ودتضي التحدي ترفع
 .واطتارجي الداخلي الصعيدين على ومنافس منفتح اقتصاد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  املقدمة



 المقدمة
 

 ب 

 

      يشهد االقتصاد اجلزائري يف اآلونة األخَتة العديد من التحوالت و التطورات و ىذا دلسايرة ادلعطيات 
ادلستخدمة اليت تفرزىا العوامل االقتصادية و االجتماعية السائدة يف كل مرحلة باإلضافة إىل االندماجات بُت 
الشركات الكبَتة على مستوى االقتصاد العادلي و بروز التقسيم الدويل احلديث للعمل و زيادة سيطرة الدول 

ادلتقدمة على ادلنظمات يف ميدان التصويت و اختاذ القرارات، توجهت اجلزائر كغَتىا من الدول النامية إىل اختاذ 
عدة إجراءات إصالحية و ىيكلية عن طريق انتهاج سياسة اقتصادية هتدف إىل حتقيق معدالت منو جيدة و 

 .مستمرة

 مث إتباع عدة سياسات مالية ونقدية 1988    بدأت معادلها منذ صدور قانون استقاللية ادلؤسسات العمومية سنة 
 بتحقيق نسبة ىامة من التوازنات الكلية و لكنها تبقى اليوم مرىونة بعدة حتديات بعد  1998انكماشية لتنتهي

دخول اجلزائر يف مرحلة حامسة من تارخيها االقتصادي باجتاىها رمو اقتصاد السوق و انضمامها إىل منظمة 
 و الذي يتطلب اعتماد مجلة من السياسات و اإلجراءات ادلرفقة اليت تؤدي إىل تصحيح OMCاخلارجية للتجارة 

وىي اليت . إختالالت ىياكل اإلنتاج من خالل إحداث النقلة التأىيلية الصحيحة للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية
ما إن تشافت من أسقام مرحلة التسيَت اإلداري للجهاز اإلنتاج حىت دخلت يف معضالت ادلرحلة االنتقالية و ما 

صاحبها من تقلبات و تذبذبات على مستوى السياسة االقتصادية الكلية بشقيها النقدي و ادلايل دما اسقط عليها 
 .آثار كانت معظمها سلبية

     وتركزت أساسا حول أدوات السياسة النقدية و ادلالية اليت تستهدف إحداث االستقرار يف االقتصاد الكلي و 
و الذي ال ديكن أن يتأثر إال من خالل  (نقود، عمل، سلع و خدمات )التوازن على مستوى األسواق الثالث 

دما جعل معظم ادلؤسسات االقتصادية يف اجلزائر تتهاوى إىل . مجلة من التكاليف اليت تتحملها ادلؤسسة االقتصادية
 .درجة اإلفالس و الزوال

 

 

 



 المقدمة
 

 ج 

 : و ىذا ما يقودنا إىل طرح اإلشكالية التالية

   ما مدى تأثير السياسة النقدية و المالية على تأهيل المؤسسات االقتصادية؟

 :و اليت تندرج حتتها عدة تساؤالت فرعية

 كيف تعرف كل من السياسة النقدية و ادلالية؟ و ما ىي أىم أدواهتا؟ -
 ماذا نعٍت بربنامج التأىيل الوطٍت للمؤسسات االقتصادية؟ ما ىي آلياتو؟ و ماذا عن أىدافو؟ -
 ىل ديكن للتأىيل أن حيقق مستوى معُت من التنافسية؟ -
 كيف تؤثر السياسة النقدية و ادلالية على تأىيل ادلؤسسة؟ -

 :فرضيات البحث

 :و لإلجابة على ىذه األسئلة وضعنا الفرضيات التالية

 ؛النقدي العرض ضبط يف تساىم النقدية السلطة -
 السياسة ادلالية هتدف لتحقيق األىداف االقتصادية العامة للدولة بواسطة كافة أدواهتا؛ -
 يساىم التأىيل يف زيادة تنافسية ادلؤسسات االقتصادية؛ -
 .تؤثر السياسة النقدية وادلالية سلبا أو إجيابا على تأىيل ادلؤسسة -

 :أهداف البحث

 : هبدف حتقيق اآليت" أثار السياسة النقدية و ادلالية على تأىيل ادلؤسسة"  بطبيعة احلال، كان اختيارنا دلوضوع 

  إبراز أدوات السياسة النقدية وادلالية اليت تدخل لتحقيق االستقرار؛ 
 حماولة إدراك مدى أثر السياسة النقدية و ادلالية على برنامج التأىيل؛ 
 ايضاح االجيابيات و سلبيات السياسة النقدية وادلالية على تأىيل ادلؤسسة. 

 

 



 المقدمة
 

 د 

 :أسباب اختيار البحث

   إن األولوية تتجسد يف معرفة  مدى مالئمة برنامج التأىيل ادلؤسسات االقتصادية كمنهج لرفع تنافسيتها من 
جهة، و من جهة أخرى رغبتنا يف إضافة دراسة من ىذا النوع و ذلك ألن الدراسات اليت عاجلت ىذا ادلوضوع 

 .تعترب قليلة

 :أهمية البحث

 :تتمثل أمهية إثارة ىذا النوع من البحوث فيمايلي

  االقتصادية؛ ادلؤسسات تأىيلالسياسة النقدية و ادلالية على  أثر بدراسة تعٌت اليت القالئل ادلواضيع منأنو 
  األمهية اليت تكتسبها ادلؤسسة االقتصادية بصفتها النواة االقتصادية األوىل، و دورىا الكبَت يف بعث

 النشاط االقتصادي و حتقيق التنمية، و بالتايل أثر صحتها ادلالية و النقدية على برنامج التأىيل؛
  إىل تأزم وضعية ادلؤسسات، حىت يتم جتنبها يف ادلستقبل، الكشف عن األسباب اجلوىرية اليت أدت

 ومعاجلتها مىت أمكن ذلك؛
 أبراز ما إذا حقق التأىيل كربنامج األىداف ادلتوخاة منو، أو ىو عبارة عن إىدار للوقت و ادلال. 

 
 :منهج البحث

      قصد اإلجابة على اإلشكالية ادلطروحة و إثبات صحة الفرضيات ادلوضوعة استخدمنا خالل البحث ادلنهج 
الوصفي و ادلنهج التحليلي، و ىذا يف حتديد عناصر ادلشكلة ادلراد حبثها، فتعرضنا ألىم ادلفاىيم و ادلصطلحات 
ادلتعلقة بادلوضوع قصد الوصول إىل معرفة دقيقة و تفصيلية لعناصر موضوع البحث، يف ادلنهج الوصفي حاولنا 

وصف السياسة النقدية و ادلالية و وصف تأىيل ادلؤسسة االقتصادية، و ادلنهج التحليلي بالتطرق إىل شرح مدى 
 . تأثَت السياسة النقدية و ادلالية على تأىيل ادلؤسسة اليت مت معاجلتها خالل البحث
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 :حدود الدراسة

  .غليزان- يلل-ة إنتاج احلليب و مشتقاتو بسيدي سعادةؤسسم حالة دراسة ىو ادلكاين اإلطار  
 السياسة  أشهر بادلؤسسة حملاولة إعطاء صورة على أثر03مدة الًتبص اليت دامت  للدراسة الزماين اإلطار أما

 .النقدية وادلالية على تأىيل ادلؤسسة

 :صعوبات البحث

      بالرغم من توفر الكثَت من ادلصادر و ادلراجع العلمية حول موضوعي السياسة النقدية وادلالية و تأىيل 
ادلؤسسة إال أننا سجلنا نقص الدراسات و ادلراجع يف حتليل أثار بُت موضوع التأىيل يف ادلؤسسة االقتصادية و 

 .السياسة النقدية و ادلالية

 :خطة البحث

 :  لتوضيح خمتلف جوانب البحث ارتأينا تقسيم ىذا البحث إىل ثالث فصول

      حيث تناولنا يف الفصل األول دراسة وصفية دلاىية السياسة النقدية و ادلالية مث التطرق إىل السياسة النقدية و 
 .ادلالية يف الفكر االقتصادي، كما مت التطرق إىل طبيعة العالقة ما بُت السياسة النقدية و ادلالية

      أما يف الفصل الثاين فقد تناولنا ماىية تأىيل ادلؤسسات االقتصادية، مث إىل متطلبات ذماح عملية تأىيل 
 .ادلؤسسات االقتصادية و صعوبات تنفيذىا، مث إىل الربنامج الوطٍت للتأىيل

      و يف الفصل الثالث تطرقنا إىل تقدمي حمل الدراسة حيث تناولنا تاريخ نشأة ادلؤسسة مث التعريف هبا، من مث 
 .اذليكل التنظيمي ذلا و مث التطرق إىل أثر السياسة النقدية و ادلالية على تأىيل ادلؤسسة
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 : وبؼد امؼمل، ىذا الجناز وفلنا اذلي هلل اذلد

 

نَّ  بفائق أ ثلدم أ ن ىذه، مذكريت هني  أ وأ ان ػًل ميًل ابدليل الاػرتاف واجب ا 

ىل أ س تاذي وثلديري شكري  ابال رشاف متفضهل " اف اجلياليلرضبو"  امفاضل ا 

 اميت املتواصةل امؼلمية واجليود امتوجهيات املمية وػىل املذكرة، ىذه اجناز يف ػًل

ػداد فرتة خالل مؼ  بذميا متامو امكبري ال ثر ميا اكن واميت امبحث ا   ػىل يف ا 

ميو انهتي  اذلي امنحو  .ا 

 

  .مجيؼا ل ساثذيت وثلديري شكري فائق أ جسل أ ن امرضوري من أ هو أ رى كٌل

 متفضليم وذكل املناكشة، جلنة أ غضاء ال ساثذة مجيع أ شكر أ ن يفوثين ال كٌل

مباسو وثصويبو أ جل ثليميو من امؼمل ىذا مبناكشة  .أ اكدمييا جواب وا 

 

 وفاءا لكيم وزمياليت مزماليئ شكري و وثلديري امتناين فائق أ جسل اخلتام ويف

 .بيننا أ وجدوه اذلي والاحرتام وامصداكة امتؼاون ملك

 .منا كدموه اذلي ادليل من املليل ومو رد يف املادمة ال ايم جسؼفنا أ ن غىس

 



 
 

  

 

 

 

 .........ال رض كطيبة مطّيبا امنبع ا ىل

 

معرىا؛  يف وأ طال هللا حفظيا......وادليت ا ىل

 

جناهو؛  فس يح وأ سكنو هللا رمحو وادلي روح ا ىل

 

اء يف جاهيب ا ىل وكفوا اذلين وأ خوايت ا خويت مجيع ا ىل  .وامرضاء امَسر

 

مجيع صديلايت يف ادلراسة اميت أ مضيت مؼيم أ روع و أ مجل أ ايم ا ىل 

    ...جناة، فاطمة، خبتة،  " حيايت ملهئا احلب و الاحرتام

 ا ىل مجيع زمياليت و زماليئ

 و ا ىل خاصة من مل يذكرمه كلم  و من ينسامه كليب

 .املتواضع هجدي مثرة أ ىدي ىؤالء لك ا ىل
 

 

ميان   مالح ا 

 


