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  السياسة املالية                                            

ü تعريف السياسة املالية  
ü املالية السياسة أسس:   
ü املالية السياسة أهداف:   
ü املالية السياسة وادوات فروع:  
ü املالية السياسة دور:  
ü خصائص السياسة املالية يف اجلزائر  

  
  السياسة املالية تعريف )1

 اخلدمات جمال يف إنفاقها اجل من لإليرادات وحتصيل للضرائب فرض من الدولة به تقوم ما هي املالية السياسة ان

 : يما يل حتقيق مستهدفة العامة

 . الكامل التحصيل مستوى إىل الوصول .1
 .مرضية اقتصادية منو معدالت إىل الوصول .2
 . لألسعار العام املستوى يف االستقرار حتقيق .3
  . بعدالة الدخل توزيع اعادة .4
 رفاهية اتمع حتقيق .5

 
  

   :املالية السياسة أسس )2
  احلديثة ومنها الكالسيكية منها عامة أسس على املالية السياسة تقوم

  
   :الكالسيكية األسس :أوال     

 . حصرا العام االنفاق اوجه حتديد .1
 .االقتصادية للدولة النشاطات كافة يف املايل احلياد مبدأ حتقيق ضرورة .2
  .سنويا العامة امليزانية توازن مببدأ التام االلتزام .3

  
   :املعاصرة األسس  :ثانيا     

  .لنشاط االقتصادي احلقيقية واحملددات للمتغريات والدقيق الصادق الفهم .1
 .بدقة االقتصادي النشاط لتحليل السليمة النماذج استخدام .2
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 .االقتصادية املشكلة ظهور يف املتسببة الرئيسية املتغريات تشخيص .3
 .املرغوبة االقتصادية اآلثار احداث من متمكنة مالية سياسة تصميم .4

 
 إىل العامة املالية صياغة إعادة حنو تتوجه ان جيب احلايل العصر يف مالية سياسة لتطوير املبذولة اجلهود فإن : ومنه
 املالية السياسة أدوات كافة بتوجيه وذلك سليمة علمية أسس وعلى عمقا اكثر بأساليب وظيفية عامة مالية

 على دقيق للتأثري علمي بتشخيص املسترشدة والسياسية واالجتماعية االقتصادية اآلثار احداث على القادرة
 . املتغريات

 
   :املالية السياسة أهداف )3
 اخلزينة حلاجات مالئما النظام الضرييب يكون حيث بوجاهة الدولة موارد استخدام أي :املايل التوازن .1

 .اجلباية ومواعيد التوزيع عدالة حيث ومن مصلحة املمول وكذا املرونة حيث من العامة
  

 
 القطاع نشاط بني املوازنة على احلكومة أي امثل انتاج حجم إىل الوصول ومعناه : االقتصادي التوازن .2

  . والضبط واالرشاد بالتوجيه واالهتمام ، املباشر التدخل واالمتناع عن معا العام والقطاع اخلاص
  

 حدود ويف لألفراد من الرفاهية ممكن مستوى أعلى إىل الوصول به ويقصد : االجتماعي التوازن .3
 . العدالة االجتماعية تتطلبه وما املتاحة اتمع امكانات

 
   

 واالستثمار االستهالك على االنفاق (نفقات االفراد جمموع بني توازن احداث ومعناه : العام التوازن .4
كافة  بتشغيل يسمح مستوى يف الثابتة باألسعار الوطين الناتج وبني جمموع احلكومة) نفقات وكذلك
 . واالعانات والقروض بأنواعهاالضرائب  ومنها املختلفة االدوات وبتوظيف املتوفرة االنتاج عناصر

 
 
 
 

  :املالية السياسة وادوات فروع )4
  :هي املالية الساسة فروع  :أوال                      

 .ا  وامللتزمني ووعائها ودوريتها ونسبها الضرائب خمتلف بتحديد تمو : الضريبية السياسة •
 

 أو اقتصادية أكانت سواء واألمهية ذات األولوية العام االنفاق جماالت بتحديد تمو : االنفاقية السياسة •
 .سياسية أو اجتماعية
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 انفاقها وجماالت ونسبها والداخلية واخلاصة اخلارجية العامة القروض بنظام تمو : اإلمتانية السياسية •
 أو حتصيلها . تسديدها ومدي

 
  :هي املالية السياسة ادوات :ثانيا                     

 
 : الضريبية السياسة ادوات .1

  .واحمللية الوطنية املباشرة وغري املباشرة املختلفة الضرائب - أ                
 الفائض توظيف اعادة وكذا العمومية واالصدار كالقروض املختلفة العامة االيرادات مصادر -ب               

 للميزانية االجيايب
   : االنفاقية  السياسة ادوات .2
 .والسياسية واالقتصادية االجتماعية االتا يف واألمهية األولوية حسب العام االنفاق التا احملددة وهي

 
 : جانبان وهلا : اإلمنائية السياسة ادوات .3

 
  األول اجلانب -أ                

 انواعها العامة بكافة القروض على الدولة حصول )1
 العام الدين خدمة وتسيري إدارة )2
 الدين أصل سداد )3

   : الثاين اجلانب -ب              
 . استردادها ومتابعة القروض ومؤسساته ادارة املختلفة لفئات اتمع  والسلفيات للقروض الدول منح )1
 -التسديد –عام  انفاق أو -االسترداد–عام  ايراد التنفيذ اىل مرحلة يف املالية السياسة حتول )2

 
  :املالية السياسة دور
 

 على كلها تعمل ونقدية اقتصادية ومالية آليات بانتهاج وذلك :والكساد التضخم ظاهرة معاجلة .1
  .االقتصادي الرواج االستهالك وإحداث وتنشيط التضخم ختفيض

 
 

 االقتصادي لإلقالع كافية احداث دعائم على بالعمل وذلك : واقتصادية اجتماعية تنمية حتقيق .2
 . الرفاهية حتقيقا حد مقبول إىل النمو نسبة ورفع واالجتماعي

 
 االنتاجية القدرات رفع طريق االنتاج عن برفع وذلك :املعيشي املستوى ورفع البطالة على القضاء .3

 . االستهالك وحتفيز العمل سوق وتنشيط امثل استغالل املوارد الطبيعية واستغالل للمؤسسات
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 عليه للقادرين العمل فرص االدخار ومنح العمل يف الترغيب طريق عن وذلك : للثروة العادل التوزيع .4
  . للثروة املنتجة املختلفة النشاطات مزاولة على للتحفيز جماالت الضريبة يف املالئمة القوانني سن وكذا

 
 والدفاع االجتماعي واالسكان والضمان والصحة كالتعليم: احلكومية االعباء مواجهة على العمل .5

  . واالمن
 

 من اجلاد واالجنيب الوطين بتشجيع االستثمار املالية السياسة تقوم : والوطين االجنيب االستثمار تشجيع .6
 واخلدمي. والزراعي والصناعي االقتصادي النمو نسبة ورفع الوطنية حاجة العمالة وسد الثروة انتاج اجل

  

  
  
 
 

  خصائص السياسة املالية يف اجلزائر
اجلديد انتهجت الزائر سياسة مالية ملواجهة التطورات اليت يعرفها العامل اليوم خاصة مع العوملة والنظام االقتصادي 

  ومن خصائص السياسة املالية يف اجلزائر
 . باالجتماعية املتسم احلر االقتصاد نظام اعتماد .1
 . اخلارجية للمديونية املسبق التسديد على العمل .2
 .جديدة استهالك قروض طلب عن االمتناع .3
 .واخلدمات والسياحة الفالحة جمال يف خاصة االقتصادية التنمية .4
 .وغريها برية ومطارات وطرق حديدية وسكك موانئ من األساسية باملنشآت االهتمام .5
 .االداري التدخل دون الدينار صرف استقرار على العمل .6
 االستراتيجية غري العمومية االقتصادية املؤسسات خصخصة نظام اعتماد .7
 األخذ طريق عن االستقرار االجتماعي على للمحافظة الدخل احملدودة للفئات االجتماعي اجلانب تأمني .8

 الوطين. التضامن بنظام
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  ةالنقدي السياسة                                    

ü السياسة النقدية  
ü أهداف السياسة النقدية  
ü ادوات السياسة النقدية  

  

  السياسة النقدية

على عرض النقود حتقيق جمموعة من هي جمموعة من االجراءات اليت يستخدمها البنك املركزي بغرض التأثري 
  االهداف.

  ففي فترة الكساد تستعمل سياسة نقدية توسعية عرض او خلق النقود •
  أما حالة التضخم تستعمل سياسة نقدية انكماشية بغرض ختفيض العرض النقدي •

  أهداف السياسة النقدية

  يؤثر على العملة الوطنية. حتقيق االستقرار النقدي من خالل مواجهة التغري يف املستوى العام الذي .1
  حماولة حتقيق تنمية اقتصادية مما ينعكس على حجم الدخل الوطين ومنو الناتج احمللي االمجايل . .2
  اجياد التوازن يف ميزان املدفوعات و املسامهة بتطوير مجيع املؤسسات املالية. .3
  املسامهة يف انشاء اسواق مالية ونقدية متطورة . .4
 االستثمارات اىل امجايل الدخل الوطين واليت تؤدي اىل حتقيق النمو.زيادة نسبة  .5

  ادوات السياسة النقدية

  االحتياطي االجباري )1
  هو املبلغ الذي يضعه كل بنك جتاري لدى البنك املركزي

  سياسة السوق املفتوحة )2
أن الدولة ترى الكتلة النقدية هي كبرية، فهنا البنك املركزي يقوم بامتصاص هذه الكتلة عن طريق بيع  يعين

  السندات يف السوق املفتوحة(مبعىن الشخص يضع أمواله لدى البنك مبعدل فائدة ويأخذ عليه سند).

  سعر أعادة اخلصم )3

  2
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  اص مع البنوك التجاريةهو ذلك السعر الذي يكون بني املؤسسات او االشخ  : سعر اخلصم •
 هو ذلك السعر الذي يكون بني البنوك التجارية و البنك املركزي.  :اخلصم اعادةسعر  •

فلو زدنا سعر اعادة اخلصم (بني البنوك التجارية و البنك املركزي.) سيؤدي ال زيادة سعر الفائدة وبالتايل زيادة 
  االدخار (اي امتصاص النقود) والعكس صحيح

  لصرف   سياسة سعر ا )4
  ختفيض من قيمة العملة سيؤدي اىل زيادة الصادرات وبالتايل زيادة الطلب على العملة الوطنية اي امتصاصه 

  توجيه القروض  )5
  هو أن تعطي الدولة قروضا للقطاعات اليت تعد مصدرا لزيادة الصادرات مثل القطاع الفالحي
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 FMIالنقد الدويل  صندوق                          

ü ) صندوق النقد الدويلFond Monétaire International(  
ü FMI  و اجلزائر بداية التسعينات  
ü  اجلزائر وFMI  2012سنة 

 

  )Fond Monétaire Internationalصندوق النقد الدويل ( )1

. 1947لكنه مل يبدأ مبمارسة نشاطه إال يف عام  1944 و ودز -تأسس صندوق النقد الدويل وفق معاهدة بروتون

  دولة. 152يضم 

  ومن أهدافه

آلن الدول كانت ختفض عمالا حىت تكون هلا قوة تنافسية بعد أزمة  اسعار الصرفيعمل على ثبات  .1
   1929الكساد العاملية سنة 

   يف ميزان املدفوعاتعلى اصالح االختالالت  FMIيعمل  .2
  الصندوقاليت تعاين من أزمة مالية ضمن شروط حيددها  قروض للدولتقدمي  .3
  التنسيق بني السياسات النقدية الدولية. .4
 .اقتصادهاالنامية و هيكلة  جدولة ديون الدولإعادة  .5

حسب وزن تلك  القروضوتستخدم هذه احلصص يف تقدمي  احلصصبنك (الدول تضع نقود تسمى  FMIيعترب
  الدولة واشتراكاا)

2( FMI  و اجلزائر بداية التسعينات  

  1964عام  FMIانضمت اجلزائر اىل 

حيث كانت تعتمد الدولة اجلزائرية على التخطيط املركزي اي االشتراكية لكن ومع بداية الثمانينات وبعد العيش 
  اىل اخلارج . الرغيد والرفاهية عرفت اسعار البترول ايارا مما أدى اىل زيادة املديونية وكذلك ريب رؤوس االموال

3
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خرج الشعب اجلزائري خاصة الشباب يف مظاهرات كبرية نظرا  1988ومع ازدياد حجم االزمة خاصة عام 
  للظروف الصعبة

  وتقدمي له قروض مع فوائد  FMIهنا جلات اجلزائر اىل االستنجاد ب 

نتقال اجلزائر اىل اقتصاد مساعدات اىل اجلزائر لكن حتت شروط معينة  وهذا طبعا بعد بعث رسالة نية  اfMIقدم 
  السوق ومن بني هذه الشروط

  اخلوصصة .1
  حترير االسعار .2
  حترير التجارة اخلارجية .3
  رفع الدعم على السلع .4
  جتميد االجور .5
 ختفيض العملة .6

  2012سنة  FMIاجلزائر و  )3

هلذه املؤسسة املالية الدولية، وذلك يف  طلب صندوق النقد الدويل من اجلزائر املسامهة يف تعزيز القدرة التسليفية
سياق اقتصادي عاملي غري مستقر، يف حني أن هذه اهليئة الدولية تتوقع أن تتجاوز احتياطات الصرف اجلزائرية خالل 

  .مليارات دوالر 205السنة اجلارية 

ز'' قصد السماح هلا مبنح كبلد متوفر على فائض مايل، لرفع قدرات مؤسسة ''بروتون وود وجاء هذا مبا أن اجلزائر
  قروض للبلدان اليت هي حباجة إليها

  .ماليري دوالر 5فقد قامت اجلزائر مبنح قرض بقيمة  تقدميه متالذي  وفيما يتعلق بالرد

 " اجلزائر وفرض عليها عنوة إعادة جدولة دفعت احلكومة إىل "طمع " االقتطاعخنق"األفامي" الذي سبق له وأن "
  .من أجور مستخدمي الوظيف العمومي

مليار دوالر وتوقع  205.2باحتياطات صرف رمسية قدرها  2012أشار يف آخر تقرير له أن اجلزائر ستختتم سنة 
، هذا التقرير 2011مليار دوالر سنة 183.1مقابل  2013مليار دوالر من العملة الصعبة سنة  224.1كذلك 

 نصب عينيه.  ااحتياطاوجعله يضع الذي يبدو أنه فتح شهية األفامي 
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 البنك العاملي                                               

 

 

  ) B.I.R.D "Banque Internationale pour" البنك العاملي لإلنشاء و التنمية : – 1
la Reconstruction et le Développement(  

  دولة، أهدافه تتمحور حول : 150يضم  1944تأسس مبوجب معاهدة بروتون وودز عام 
  إعادة البناء و التعمري و حتقيق التقدم االقتصادي. -أ 

  احملافظة على توازن ميزان املدفوعات. -ب 
  تشجيع االدخارات الدولية. –جـ 

  تقدمي مساعدات للدول النامية من أجل حتقيق بعض املشاريع. –د 
  سنة بفوائد معينة. 20و  15تقدمي قروض بعيدة املدى مدا بني  -ـ ه

  رأمسال البنك، هلذا فإن هذا البنك خاضع لسياسة هذه الدول. من % 70و متلك الدول الغربية 
 
 

 BIRDو  FMIالفرق بني أعمال واهداف كل من  وما ه
  FMIبالنسبة ل

  وليس مؤسسة متويل الن موارده حمدودة يعترب مؤسسة ضبط •
 متخصص يف االستقرار النقدي ولديه شروط إلعطاء املساعدات •

  بالنسبة للبنك العاملي 
  هو مؤسسة متخصصة يف التنمية  •
 سنة  20اىل  15براجمه طويلة املدى من  •

  
  ومن الشروط اليت يضعها البنك العاملي

  حترير التجارة اخلارجية •
  اجلمركيةاصالح التعريفة  •
  اعادة هيكلة القطاع العام •
  ترشيد و استخدام املوارد •

 

 

4
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  OMCمنظمة التجارة العاملية                   
  

ü مقدمة 

ü إجيابيات و سليبات إنضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة   

 

بأكرب قـدر مـن    التجارة ، مهمتها األساسية هي ضمان انسيابسويسرا يف جنيف عاملية مقرها مدينة منظمة هي

املختصة بالقوانني الدولية املعنية بالتجارة ما بني األمم. تضم  السالسة واليسر واحلرية وهي املنظمة العاملية الوحيدة

  .عضواً من دول العامل 152التجارة العاملية  منظمة

  

   إجيابيات و سليبات إنضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة

   إجيابيات اإلنضمام :   

للمؤسسات مـن   االقتصادية إىل املنظمة العاملية للتجارة يتم بناء على اإلصالحات االنضمامإن  •

السوق و اليت ستعزز قدرة اجلزائـر علـى    اقتصادإىل  االنتقالضمن خطوات  للجزائرطرف 

  مواصلة إصالحاا.

القواعد اجلديدة  باعتماداجلزائرية مرهونة  االقتصاداألجنبية ملتطلبات  االستثماراتإن استجابة  •

بعد التوقيع على االتفاقـات اجلديـدة يف    األوروغوايمن جولة  انبثقتللتجارة الدولية اليت 

 للمستثمرينمراكش و بالتايل ال تستطيع اجلزائر دعوة رؤوس األموال األجنبية بدون أن تسمح 

 التفضيل التجاري ملبدا الدولة أكثر رعاية عدم التمييز . أنظمةيف  الدخول

من جممـوع   االستفادةها و اجلزائر للمنظمة جيعلها قادرة على الدفاع على مصاحل االنضمامإن  •

و هذا  ةثاحلديالتكنولوجيا  داسترياإىل  للمنتجاتاجلزائرية  األسواقاإلجراء أن تؤدي عملية فتح 
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ينعكس إجيابا على القطاع الصناعي حيث أن هذه اخلطوة تؤدي إىل ختفيض تكلفـة   فما سو

 . توجاامنسني اإلنتاج اآلمر الذي حيفز املؤسسة على حت

اجلزائر إىل منظمة التجارة العاملية ، يفتح اآلفاق أمام املنتوجات اجلزائرية عن طريق  انضمامإن  •

اخلارجية نتيجة إللغاء الرسوم أو  لألسواقاد نفال صاخلارجية أمامها حيث تزيد فر األسواقفتح 

 ولة.دختفيضها وإزالة العواتق املمكن أن توجه صادرات ال

  سليبات اإلنضام: 

  ، هناك مجلة من السليبات املتوقعة يتمثل أبرز ما فيمايلي :  امملالنضلما هناك جانب إجيايب مث   

من جممـوع   االستفادةإذا مل تنظم اجلزائر إىل ....... فإمنا لن تتمكن من الدفاع عن مصاحلها وال  •

  ة للدول النامية.حاإلجراءات املمنو

اجلزائرية منافسة شرسة مـن   االقتصاديةة املؤسسات رعاية يعين مواجه األكثرإن تطبيق مبدا الدولة  •

احمللي من  املؤسسات االجنبية ، رغم أن إتفاقات الغات ( سابقا) أقرت إجراءات حلماية ووقاية املنتوج

   أو املؤقتة. تقاليةنااللكن مث حتديدها بفترات زمنية وتتميز بالصفة  األجنبيةاملنافسة 

 إن إنضمام اجلزائر للمنظمة يعين أا ستقبل بإجراء تنازالت مجركية و هذا يعين تراجعـا كـبريا يف   •

  ة الدولة ، هذه اخلسارة البه أن تعوض عن طريق زيادة الصادرات .نيإرادات خز

ى القصري ، وذلك نتيجة تسريح عمال املؤسسات اليت لن تستطيع الصمود تفاقم مشكلة البطالة يف املد •

  امام املؤسسات االجنبية املنافسة ، و نعين املؤسسات اخلاصة و العامة.

العاملية املناهضة االنضمام و اليت تدرك خطر املؤسسات األجنبية اليت مل تـتمكن   االضطراباتتصاعد  •

ـ تقدم لتجد امامها عامل متخالف يرى اجلودة يف كل يف العامل امل منتجاامن تصريف  اجـنيب   وما ه

  ية.خاصة إذا كان بأسعار مغر

   بني الدول تضخم الفجوة بني االغنياء و الفقرات نتيجة عدم تكافؤ الفرص •

نسـبة هامـة يف    متثلاالساسية  الغذائيةاملواد  من املعروف أن اجلزائر بلد يتميز بالتبعة الغدائية إذا أن •

إذا لىب املستهلك اجلزائـري كافـة    $مليار  3اجلزائرية ، حيث ميكن أن تصل إىل  تالوارداإمجايل 
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 ألغلـب احلقيقـة   االحتياجـات تعكـس  للمستهلك  الشرائية، حيث أن ضعف القدرة  احتياجاته

هذا  الزراعية فإن ملنتجاانظمة رفع الدول املتقدمة دعمها املستهلكني، ومبا أنه و من نتائج إتفاقيات امل

اجلزائرية سوف ترتفع  تالوارداسوف يؤدي إىل إرتفاع أسعار هذه السلع و بالتايل فإن جمموع قدمية 

  .سنوية و بذلك سوف تتحمل خسائر 

  

اجلزائر ملنظمة التجارة العاملية اثار إجيابية إال أنه إذا  النضماموسنتخلص مما سبق أنه بالتأكيد سوف ميكن أن يكون 

ية اليت من بالسل باألثار اما قرناهبقيت األوضاع على ماهي عليه ، فإن هذه اآلثار اإلجيابية سوف متثل نسبة قليلة إذا 

  .السلبيةو باملقابل حتجم من حجم اآلثار  ةاإلجيابيشأا   احملافظة و الزيادة يف النتائج 

  

  :  إجراءات التخفيض من أثار اإلنضمام ( سلييات)

  حىت تتفادى اجلزائر أن تكون هناك أثار سلبية و حىت تقلل من حجمها البد من إختاد اإلجالاءات الثالية. 

  

ول وإعطاته الفرض للقيـام  العمل على توسع مبادرات القطاع يف االقتصاد اجلزائري باعتباره احملرك األ •

  بدور اكرب يف تشكيل العالقات االقتصادية املتبادلة بني الدول العربية.

إعادة تأهيل املؤسسات اجلزائرية سواء العمومية منها أو اخلاصة. والتخلص من تلك املؤسسـات الـيت     •

اجعة كل املناهج اخلاصة بتسـيري  أثبتت فشلها حىت يف غياب املنافسة احمللية و األجنبية ، باإلضافة إىل مر

، وهذا كله من أجل إعطاءها القدرة  مالعاأليف إدارات   ديثةاحلالطرق  باعتماداملؤسسات وذلك  هاته

  و اليت تتم بالقوة مقارنة مع مؤسساتنا. األجنبيةعلى منافسة تلك املؤسسات 

املستويات مبا فيها املسؤولني الساميني  اجلزائرية على كل االقتصاديةتفعيل دور التكوين داخل املؤسسات  •

  .سبااملن الرجل املناسب يف املكانيف املؤسسة ، وتطبيق املثل القائل " 

  لة اليت سوف تزداد جراء اإلنضمام .اطالب امتصاصشأا  من يع الكبرية اليترإقامة املشا •



 
 

13

توصل املنتوج اجلزائر إىل املستهلك يف اليت ميكنها أن  احلديثةالبحث يف كيفية إعتماد التقنيات اإلشهارية  •

مبـا    ونيةركتاإللكل أنعام العامل ، ونقصد بذلك اإلشهار اإللكتروين. وكذا التفكري يف إلعتماد التجارة 

  حتمل من كل التقنيات املتعلقة ا.

   

ص فيها و أن يتخصالبدائل عن طريق البحث عن منتجات ميكن اإلقتصاد اجلزائري  دتوسيع قاعدة الصادات و إجيا

، فـاجلزائر حتتـوى علـى     الصعبةة ينافس مبا املنتجات االجنبية ، وعدم اإلعتماد على البترول كأهم مورد للعمل

 خيلامـد قطاعات إقتصادية إذا أوليت هلا العناية الكافية من متويل و حسن تسري ، سوف يكون مبقدورها جلب 

تنميـة   جيةتيترااسلن تأيت هذا إال من خالل بناء  سياحة منها و معتربة ، كالقطاع الزراعي و اخلدمات خاصة ال

   ."التصدير هو عماد املستقبليكون شعارها"  اخلدمايتجديدة يف كل القطاعات الزراعي و 

و وبذلك إعتماد املعايري الدولية فيما خيص املواصفات و املقاييس و التسويق ، و التغليف حـىت يكـون املنتـوج    

  املنافسة االجنبية. هجة متكيه من الوقوف و الصمود يف واجلزائري دو وجود

دعم املنشأت الصغرية و املتوسطة ، خاصة أن هذه اآلخرية على قدر كبري من اآلمهيـة يف عمليـة التنميـة     -7

إعتماد التسـيري  البطالة و كذا القيام بإصالح جذري للبنوك عن طريق  امتصاصاإلقتصادية ، ملا هلا دور كبري يف 

  كي املعمول به دوليا و بذلك تشجيع إستثمار رؤوس األموال الوطنية ، وجدب رؤوس اآلموال األجنبية.البن
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  القرض العام                                                      
  

  :العام القرض تعريف
 العامة أو اخلاصة اهليئات البنوك أو أو األفراد من آخر معنوي شخص أو الدولة تستدينها اليت املبالغ ا يقصد

 معينة لشروط وفقا عنها فائدة دفع و بردها التعهد مع األخرى الدول أو
 

 : القروض أنواع
 .املصدر حيث من •

 .خارجية قروض و داخلية قروض           
 .الغرض حيث من •

 .استثماري قرض و استهالكي قرض           
  .األجل حيث من •

 .مؤبد قرض           
  .األجل طويل – األجل متوسط – األجل قصري : مؤقت قرض           

 
  :العام القرص استعمال عن الناجتة االقتصادية اآلثار
 إىل يؤدي االستثمارات يف القرض أستخدم إذا : إجيابية آثار

 .اإلنتاج زيادة •
 .الصادرات زيادة •
 .الواردات تقليص •
 .شغل مناصب خلق •
 .املعيشي املستوى حتسني •
 .النمو حتقيق •
  :سلبية آثار

 .للخارج التبعية زيادة •
 .املعيشي املستوى اخنفاض •
 . اإلنتاج نقص •
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 . التضخم زيادة •
 اخل ... العملة قيمة اخنفاض •

 
 العامة القروض أنواع

 إجبارية قروض – اختيارية قروض :فيه املكتتب حرية حيث من •
 مؤقتة – مؤبدة قروض :القرض مدة حيث من •
 خارجية قروض – داخلية قروض :مصدرها حيث من •
 .استهالكية قروض – استثمارية قروض :االقتصادي القرض طبيعة حيث من •
•  
   :العامة القروض انقضاء

 الوفاء -
 االستهالك -
 التثبيت -
  التسديد -
 

 االقتصادي النظام يف العامة القروض دور
 االشتراكي النظام يف- 

 احلاجيات لتحقيق أداة •
 شغل مناصب توفري •
 .مشاريع بناء •

  الرأمسايل النظام يف- 
 النمو و الرفاهية لتحقيق أداة •
 الكبرية األرباح حتقيق •
 الرأمسايل النظام إنتاج إعادة •

 
 
 
  



 
 

16

    التضخم                                                                 

ü التضخم تعريف:   

ü التضخم أنواع:   
ü التضخم أسباب  
ü التضخم آثار: 

ü التضخم ظاهرة لعالج املتخذة اإلجراءات  

   :التضخم تعريف

 للسلع الكلي العرض عن الكلي الطلب يف زيادة عليها يترتب اليت املتداولة النقود كمية يف الزيادة هو"
  "لألسعار العام املستوى ارتفاع إىل يؤدي مما معينة زمنية فترة يف واخلدمات

   :التضخم أنواع
  الظاهر(الطليق) التضخم

 من وغريها األجور  ارتفاع يف ذلك وينعكس األسعار، ارتفاع يف وجلي مباشر بشكل أثره يظهر الذي هو
  .عامة بصفة خمتلف املداخيل ارتفاع إىل يؤدي الذي األمر باملرونة، تتميز اليت النفقات

  
  :املكبوت التضخم

 واخلدمات السلع حتديد أسعار يف الدولة تدخل بسبب مرتفعة غري األسعار وتكون ومستتر، خفي تضخم هو
 تتميز اليت السوداء بالسوق يسمى ما واخلدمات وظهور السلع بعض اختفاء إىل يؤدي الذي األمر .إدارية بصفة
  .مرتفعة بأسعار ولكن املفقودة السلع بوجود

  
 

  :الكامن التضخم
 تصاحبها أن النقدي دون الوطين الدخل يف طبيعة غري كبرية زيادة هناك تكون عندما الكامن التضخم يظهر
 فيها يتم اليت البطاقات) (نظام توزيع السلع نظام إىل الدولة تلجأ عندما هذا وحيدث الكلي اإلنفاق يف زيادة
 من النوع هذا وينتشر .الكمية هذه من أكثر يشتري له أن جيوز وال فرد، لكل السلع من معينة كمية حتديد

 .احلرب حاالت يف التضخم
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  :اجلامح التضخم
 عالية مبعدالت بارتفاع التضخم ويتميز .الوطين باالقتصاد ضررا وأكثرها التضخم أنواع أخطر النوع هذا يعترب

 النقدية األوراق من املزيد يتم طبع(إصدار) احلالة هذه ويف . السوق يف النقود تداول يف سرعة تصاحبها
 إىل تؤدي مذهلة بصورة ارتفاعا األسعار فتزداد للبلد، النشاط االقتصادي متطلبات تفوق جدا كبرية بكميات
  .فيها الثقة فقدان بعد ايارها إىل النهاية يف يؤدي قد مما الوطنية، لقيمة العملة مستمر اخنفاض

 
  :الزاحف التضخم

 التضخم من النوع هذا يتسم حيث الوطين، االقتصاد على خطورة التضخم أنواع أقل وهو
  .بطيئة مبعدالت األسعار بارتفاع

  
 
 

  التضخم أسباب
  :الوطين االقتصاد متطلبات تفوق بكميات النقود إصدار عن ناشئ تضخم •
  :الطلب عن ناشئ تضخم •

 واخلدمات، من السلع ثابت عرض يصاحبه والذي الكلي الطلب حجم زيادة عن التضخم من النوع هذا ينشأ
 .األسعار ارتفاع إىل مما يؤدي الكلي، العرض يف مماثلة زيادة تقابله ال الكلي الطلب ارتفاع أن إذ

  :التكاليف عن ناشئ تضخم •
 ومرتبات أجور االقتصادية، كرفع املؤسسات يف االستغالل تكاليف ارتفاع بسبب التضخم من النوع هذا ينشأ

 .األجور برفع العمال نقابات مطالبة بسبب يأيت والذي العاملني،
 
 

 :التضخم آثار

 :االقتصادية اآلثار

 .التضخم بفعل العملة قيمة اخنفاض -
 .الفائدة معدل اخنفاض -
 .االستهالك وزيادة االدخار اخنفاض -
 .اإلنتاج اخنفاض -
 .االستثمارات حمدودية -
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 :االجتماعية اآلثار

 .البطالة نسبة ارتفاع -
 .الفقر معدل ارتفاع -
 .واحملدودة الثابتة الدخول أصحاب على السليب التأثري -
  .االجتماعية اآلفات ظهور -

  

  التضخم ظاهرة لعالج املتخذة اإلجراءات

  السياسة النقدية •

 التضخم جماة ظاهرة أجل من األدوات من جمموعة باعتماد النقدية السياسة وتنفيذ بوضع املركزي البنك يقوم
 :منها نذكر

 .اخلصم إعادة سعر رفع -
 .املفتوحة السوق سياسة -
 .القانوين االحتياطي نسبة رفع -
  .الفائدة سعر رفع -
  

  السياسة املالية •
 .الضرييب والغش التهرب على والقضاء امليزانية إيرادات زيادة إىل فد :الضريبية الرقابة §
 .امليزانية متويل عجز يف واستخدامه العام الدين إىل احلكومة تلجأ أي : العام الدين إىل اللجوء §
 .العمومية النفقات من التقليص : العام اإلنفاق على الرقابة §
 .العامل إنتاجية الرفع يف مع تتماشى وجعلها األجور ارتفاعات من احلد :األجور على الرقابة سياسة §
  الضرورية االستهالكية املواد أسعار بعض تثبيت :األسعار على الرقابة سياسة
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  االستثمار                                                                

ü تعريف االستثمار  
ü  االستثمارأمهية 

ü  االستثمارأنواع 
ü االستثمار االجنيب املباشر والغري مباشر 

  
 تعريف االستثمار

األصول اإلنتاجية املوجودة يف اتمع بإنشاء مشروعات  أنه إضافة طاقات إنتاجية جديدة إىل ىميكن تعريفة عل
, و كذلك شراء االفتراضيعمرها  انتهىقائمة, أو إحالل أو جتديد مشروعات  جديدة أو التوسع يف مشروعات

  .املالية املصدرة إلنشاء مشروعات جديدة األوراق

  االستثمارأمهية 

 بالتايلمنه و  متوسط نصيب الفرد ارتفاعو  القومياإلنتاج و اإلنتاجية مما يؤدى إىل زيادة الدخل  زيادة  .1
 حتسني مستوى معيشة املواطنني

 للمستثمرين توفري اخلدمات للمواطنني و .2

 توفري فرص عمل و تقليل نسبة البطالة .3

 للدولة الرأمسايل زيادة معدالت التكوين .4

 املاهرة توفري التخصصات املختلفة من الفنيني و اإلداريني و العمالة .5

وفر العمالت منها للخارج مما ي تشبع حاجات املواطنني و تصدير الفائض اليتإنتاج السلع و اخلدمات  .6
 الرأمسايلالتكوين  و املعدات و زيادة اآلالتاألجنبية الالزمة لشراء 

 
 االستثمارأنواع 

  يلى و متنوعة طبقا للهدف و الغرض و الوسائل و العائد و املخاطر و من أنواعها ما االستثمارتوجد أنواع متعددة 

 الوطين االستثمار  •

 األجنيب االستثمار  •

 املباشر االستثمار  •
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 الغري مباشر االستثمار  •

 احلقيقي االستثمار •

 املشروعات القائمة : و هو شراء املايل االستثمار •

 صائص العنصر البشرىخالبشرى : و هو حتسني  االستثمار •

 القصري األجل االستثمار •

 طويل األجل االستثمار •

 السريع ذو العائد االستثمار  •

 البطيءذو العائد  االستثمار •
 

 
  االستثمار االجنيب املباشر وغري املباشر؟ما الفرق بني 

بأا متلك االجنيب عددا من السندات أو االسهم يف احدى الشركات  تعرف االستثمارات االجنبية غري املباشرة
  . احمللية بصورة ال متكنه من السيطرة أو الرقابة على اعماهلا مقابل حصوله على عائد نظري هذه املشاركة

 
هو متلك املشروع كله أو غالبيته العضمى من االسهم والسندات مما خيوله حق السيطرة  املباشر االستثمار االجنيب

  .والرقابة
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  االسواق                                                                    

ü السوق تعريف: 
ü األسواق أنواع: 
ü السوق أشكال: 

  

 :السوق تعريف )1
 خدمة أو لتبادل سلعة الوسطاء طريق عن أو مباشرة بصفة سواء واملشترون البائعون فيه يلتقي الذي املكان هو

 عملية يف االنترنت شبكة احلايل تستخدم الوقت ففي جغرافيا، حيزا يكون أن بالضرورة ليس هنا واملكان .معينة
 .التسوق

 
 :األسواق أنواع )2
 :واخلدمات السلع سوق .1
 يوجد أنه اإلشارة إىل وجتدر .طالبيها مع السلعة هذه عارضو فيه يلتقي الذي املكان معينة سلعة بسوق يقصد
 .اخل..اجلوي النقل سوق خدمات السيارات، سوق النفط، سوق مثل ا خاص سوق خدمة أو سلعة لكل
 

 :العمل سوق .2
 القانوين للعمل السن يف هم الذين (األفراد العمل خدمة عارضو فيه يلتقي الذي املكان هو العمل سوق

 لكل توجد أنه إىل ) وجتدر اإلشارة اخل... اإلدارات (املؤسسات، العمل خدمة طاليب العمل ) مع يف ويرغبون
  اخل....البناء سوق عمل الزراعي، العمل سوق:مثل ا خاص سوق العمل من نوع

  
 :املالية األوراق سوق .3
 املالية من األوراق معني لنوع واملشترون البائعون فيه يلتقي مكان عن عبارة بأنه املالية األوراق سوق يعرف
  .اال هذا يف العاملة املؤسسات أو السماسرة طريق عن ذلك ويتم وسندات) (أسهم

 
 :السوق أشكال )3
  :التامة أو الكاملة املنافسة .1
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 ما يف التامة واملتمثلة املنافسة شروط مجيع تتحقق أن ميكن ال ألنه املنافسة من النوع هذا يوجد ال الواقع يف
 :يلي

 .السلعة لنفس واملشترين البائعني من جدا كبري عدد وجود •
 أن كان فرد ألي ميكن ال حبيث مشتري، كل طلب حجم صغر وكذلك بائع كل عرض حجم صغر •
 .السوق جمريات على يؤثر

 .السائدة واألسعار وطلب عرض من السوق بظروف التامة املعرفة •
 .الواحدة للسلعة موحد سعر ووجود السلع جتانس •
متعاملني  خروج أو جدد متعاملني دخول متنع عوائق أي بدون السوق من واخلروج الدخول حرية •

 .حاليني
  :الكاملة غري املنافسة .2

 :هي أشكال ثالثة الكاملة غري للمنافسة
 :االحتكارية املنافسة .1
 :يلي مبا االحتكارية املنافسة تتميز

 .واملشترين البائعني من عدد وجود •
 .خمتلفة وأسعار متجانسة غري سلع وجود •
 .واملشترين البائعني طرف من السوق بظروف التامة املعرفة عدم •
 :القلة احتكار .2
 :يلي مبا القلة احتكار سوق يتميز

 .املشترين من أو البائعني من قليل عدد وجود •
 .خمتلفة و أسعار متجانسة و غري متشاة سلع وجود •
 .البائعني باقي فعل برد تقريبا علم على بائع كل يكون البائعني من القلة احتكار حالة يف •
 .املشترين باقي فعل برد تقريبا علم على مشتري كل يكون املشترين من القلة احتكار حالة يف •

 
 :االحتكار .3
 مشتري فيها يكون أو وسعرها، السلعة عرض يف يتحكم واحد بائع فيها يكون اليت السوق وهي
  .وسعرها السلعة طلب يف يتحكم واحد
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  االسعار                                                                   

 السعر تعريف .1
  .)اخلدمة( السلعة هذه قيمة عن النقدي التعبري بأنه معينة )خدمة( سلعة سعر يعرف
 :للسعر احملددة العناصر .2

 :الطلب •
  الطلب تعريف
 زمنية وحدة يف سعر معني عند السلعة هذه من املطلوبة الكمية عن عبارة بأنه ما سلعة على الطلب يعرف
 .معينة
 .وسعرها ما سلعة من املطلوبة الكمية بني تربط اليت العكسية العالقة عن الطلب قانون يعرب: الطلب قانون

  مبعىن كلما زادت الكمية املطلوبة اخنفض السعر
  :الطلب يف املؤثرة العوامل
 يلي ما يف نوجزها الطلب يف تؤثر اليت العوامل من جمموعة توجد

 .املعنية السلعة سعر •
  املنافسة والبديلة املكملة األخرى السلع أسعار •

 .للمستهلك النقدي لدخل •
 . رغبام و املستهلكني أذواق على تأثري هلا اليت والتقاليد العادات مثل والثقافية االجتماعية األوضاع •

 :العرض •
 :العرض تعريف
 زمنية وحدة يف معني سعر عند السلعة هذه من املعروضة الكمية عن عبارة بأنه ما سلعة من العرض يعرف
 .معينة
 :العرض قانون

  .وسعرها ما سلعة من املعروضة الكمية بني تربط اليت الطردية العالقة عن العرض قانون يعرب
  :يلي ما يف نوجزها العرض يف تؤثر اليت العوامل من جمموعة توجد :العرض يف املؤثرة العوامل

 .املعنية السلعة سعر •
 (املنافسة ) والبديلة املكملة األخرى السلع أسعار •
 .اإلنتاج عوامل أسعار •
 .املنتجني توقعات •
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  املؤسسات الصغرية واملتوسطة                     

  اجلزائر ىف واملتوسطة الصغرية املؤسسة تعريف .1

 واجلانب العمال عدد معياري على اجلزائري التشريع ىف املؤسسات من النوع هذا تعريف ىف االعتماد مت لقد
 : املادة الرابعة الرمسية اجلريدة أشارت حيث املايل،

 1 من تشغل اليت اخلدمات، أو/و السلع بإنتاج تقوم اليت املؤسسات تلك واملتوسطة الصغرية باملؤسسات يقصد"

 و 100 بني تتراوح السنوية العامة امليزانية أو دينار مليار 02 يتجاوز ال السنوي إعماهلا ورقم عامل 250 إىل
  ".دينار مليون 500

  :واملتوسطة الصغرية املؤسسات أمهية .2
 املسرحني إدماج إعادة •
 املرحبة غري اإلنتاج حلقات استعادة •
 النائية املناطق يف األنشطة توطني •
 التقليدية الصناعات تنشيط •
 .االستثمار دعم و التنمية حتقيق يف املسامهة •

  
 واملتوسطة الصغرية املؤسسات متويل طرق .3

 : ختص عادة وهي البنك طريق عن التمويل 
 األجل) طويلة قروض األجل، متوسطة االستثمار (قروض ت نشاطا •
  املوسم...) املكشوف،قروض على الصندوق،السحب االستغالل (تسهيالت نشاطات •

 اإلجيار قرض مثل أخرى بصيغ التمويل 

 ANSEJ حسب) املصغرة املؤسسة متويل أشكال 
 كلية) شخصية الذايت (مسامهة التمويل •
  )ansejمتنحه  فائدة بدون قرض + شخصية الثنائي (مسامهة التمويل •
 من جزء خيفض قرض + ansejمتنحه  فائدة بدون قرض + شخصية مسامهة) الثالثي التمويل •

 أخطار لضمان املشتركة الكفالة صندوق طرف من ضمانه ويتم ansejطرف  من فوائده
 املشاريع ذوي الشباب إياها املمنوح القروض

  
  واملتوسطة الصغرية املؤسسات تواجه اليت واملشاكل املعوقات .4
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 البنوك أن غري اإلقراض البنكي، طريق عن حكومي بتمويل يتم املؤسسات هذه أغلب التمويل يف صعوبة .1
 أن كما ذلك ميلكون ال الطور األوىل يف هم املشاريع هذه وأصحاب ذلك مقابل ضمانات تشترط
 .قائم أمر املشاريع هذه لتعثر تقييم البنوك جتعل امليدان هذا يف والتجربة للخربة أغلبهم انعدام

 
 (الكبرية  متنح للمؤسسات اليت من أكرب الفائدة أسعار غالبا البنك من املقترض املال رأس كلفة ارتفاع .2

 املشاريع) هذه مثل يف املخاطرة لوجود
 .النامية بالبلدان منوها وخاصة دون حيول مما املؤسسات هذه حرية من تقيد اليت احلكومية اإلجراءات .3

 
 .كبري مال رأس تتمتع حبجم ال األ املؤسسات هذه بقاء استمرارية تعرقل ما غالبا املرتفعة الضرائب .4
 وحول هذه املؤسسات يهدد ما غالبا األولية مواد أسعار ارتفاع "التضخم" االقتصادي االستقرار عدم .5

 .لألرباح حتقيقها دون
 .للتجارة العاملية املنظمة اتفاقية وإبرام االقتصادي، التفتح ظل يف وخاصة املنافسة .6
 .ماهلا رأس حملدودية يرجع وهذا املنتجات تسويق صعوبة .7
 .أنفسهم املشاريع أصحاب لدى اخلربة وانعدام للمشروع الفنية الدراسة ضعف .8
 .هوضروريت بأمهيته االقتناع وعدم والتطوير البحث جلانب إمهال .9

 : إىل تصنف أن ميكن املؤسسات هذه تواجه اليت املشاكل أن يرى من وهناك .10
 اجلهود واألنظمة وقصور اإلدارة يف وقصور واإلمكانيات، اخلربة كنقص :داخلية مشكالت •

 .التسويقية
 تشريعية قيود هناك أن يفسر ما هذا أو كاف حكومي دعم وجود كعدم :خارجية مشكالت •

 التمويل توفري هلا، وعدم الكربى املؤسسات منافسة إىل وإضافة املؤسسات، هذه نشاط من حتد
 .هلا الكايف

 
 اجلزائر يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات تواجه اليت الصعوبات

 املعلومة انعدام بسبب واملتوسطة الصغرية واملؤسسات الكبرية املؤسسات بني وتكافل ارتباط وجود عدم .1
  .تدفقها وضعف

 امللكية بني الفصل املشاكل كعدم من العديد يف تسبب كانت ما كثرية باإلجراءات تتعلق صعوبات .2
 .باملسؤولية السلطة ارتباط وعدم واإلدارة،

 إىل وإضافة املشروع، الكايف إلدارة واملستوى التجربة اكتساب كعدم نفسه املشروع بصاحب تتعلق قيود .3
 .الفردية املبادرة روح انعدام

 
 .النعدام الضمانات قروض تقدمي عملية البنوك ترفض ما غالبا بالتمويل تتعلق صعوبات .4

 
 .املؤسسات هذه يف تنمية تساهم هامة أرباح حتقيق دون حتول اليت والرسوم بالضرائب تتعلق صعوبات .5
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 .بالعقار تتعلق صعوبات .6
 لالستفادة االنتهازيني أمام الا ويفتح احلقيقيني املستفيدين أمام عائق ميثل الذي اإلداري الفساد انتشار .7

  .هادف هناك استثمار يكون أن دون اإلطار هذا يف املمنوحة التسهيالت من
 ماهلا) رأس حجم صغر بسبب وتسويقية( فنية صعوبات .8

  
  :الضروري من جند املشجع غري املناخ ظل وىف املؤسسات يف النوع هذا ألمهية نظرا

  .اختصاصاته وتنويع اجلزائري املصريف اجلهاز تطوير .1
 متويل هذه لتشجيع والضمان الثقة على احلصول من البنوك متكن جديدة آليات خلق .2

 .املشروعات
 يف به معمول هو كما املؤسسات هذه وإنشاء تكوين يف احمللية اجلمعيات إسهام ضرورة .3

 اجلمعيات عن خترج أن فيجب ....تونس..األردن كمصر، العربية الدول من العديد
 .الوطنية التنمية يف وللمسامهة االقتصاد جماالت وتدخل .الكالسيكي جماهلا

 يف منها واإلعفاء والضرائب الرسوم بتخفيض املؤسسات هلذه احلكومة مساعده ضرورة .4
كالصناعات " معينة قطاعات حنو املؤسسات هذه توجيه لتشجيع األحيان، بعض
 نوب(اجل البطالة حدة من وتعاين حمرومة مناطق يف إقامتها لتشجيع أو "احلرفية

 .اجلزائري)
 لضمان وطنية صناديق بوجود للتعريف اإلعالم وسائل كل طريق عن أكثر توعية خلق .5

 .املخاطر
 

 على فيجب احملدود ماهلا رأس بسبب املؤسسات هذه يف التسويق جمال لضعف نظرا .6
تكاليف  من بالتقليل التنافسي مركزها وتدعيم امنتجا تسويق يف تساهم أن احلكومة

 :ب وذلك املنتج
 لألرباح واألعباء الرسوم من والتخفيف اجلمركية الرسوم من املستوردة األولية املواد إعفاء •

 .استثمارها املعاد
 .التسيري تقنيات من االستفادة املشاريع أصحاب لتمكني تكوينية دورات خلق ضرورة •

 .املشاريع هذه مثل إجناح خطوات على والتعرف
 مركز الحتالل املناسب الوقت يف املعطيات استغالل من ميكن معلومايت نظام خلق ضرورة •

 .وتطورها بقائها يضمن تنافسي
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  تاجلنسيالشركات املتعددة ا                  

   : مقدمة

 على املتباينة تأثرياا هلا كان وقد ااالت مجيع يف اجلنسيات املتعددة الشركات هيمنة و سيطرة العامل يعرف
  املتخلف. و املتقدم العاملني

  :اجلنسيات املتعددة الشركات مفهوم

 كبريا قدرا تنفذ .دول عدة يف هلا تابعة ومصانع وشركات فروع الدول، ولديها إحدى مقرها جتارية منظمات
 قد اجلنسيات املتعددة الشركات وكانت اخلارجية، عملياا يف والتنمية واألحباث واملبيعات واإلنتاج من التمويل
  .الثانية العاملية احلرب اية منذ تطورت

  :الثالث العامل دول السلبية انعكاساا

 .أنواعها بكل الطبيعية الثروات استرتاف •
 .األمثان بأرخص احمللية العاملة األيدي استغالل •
 .واالجتماعية االقتصادية سيادا ويف للدول الداخلية الشؤون يف التدخل •
 احترام وعدم اجلبائي والتهرب مشاريعها وتنفيذ مصاحلها لتحقيق والرشوة اإلداري الفساد تشجيع •

  .دفتر الشروط
 .صناعية لنفايات مزابل إىل أراضيها بتحويل البيئة تلوث •

  الثالث العامل دول على االجيابية انعكاساا
 .الصعبة بالعملة املداخل من جبزء اخلزينة إنعاش •
املستوى  حتسني .واآللية املكننة لتشغيل احمللية العاملة األيدي بتكوين احلديثة للتكنولوجيا اجلزئي النقل •

 .فيها الفقراء عدد وختفيض الفقر مساحة تقليص نسبيا يعين ما وهو لعماهلا املعيشي
 .احمللية العاملة األيدي بتوظيف البطالة امتصاص •
  خامتة
 بالدرجة مصاحلها ختدم شيء كل قبل فهي تقدمها اليت اخلدمات بعض رغم اجلنسيات املتعددة الشركات تبقى
 .األوىل
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  املديونية                                                            

 

  املديونية 

 البلد على املديونية خطرا تصبح و أخرى، دولة لدى ما دول طرف من عينيا أو نقدا االقتراض عملية هي
 أو األصلي الدين من سواء مبستحقاته الوفاء أي السداد، عن ه عجز عند املقترض
  .بالقروض املقرونة الفوائد

  سورة البقرة أواخر يف املداينة آية هي الكرمي القرآن يف آية أطول كون وخطورا املديونية وتؤكد أمهية
  تفاقمها و الثالث العامل يف الديون أزمة أسباب
 .السبعينات حقبة مطلع يف الرأمسايل االقتصاد انتابت اليت التضخمي الكساد أزمة .1
 .األولية املواد من الصادرات على العاملي الطلب نقص .2
 عقبة جديدة أضاف مما التجارية احلماية لسياسة الرأمسالية الدول تطبيق و الدولية التجارة حركة ركود .3

 .املتخلفة الدول صادرات أمام
 املتخلفة لالقتصاديات النقدية السيولة يف حادة أزمة حدوث و األجنيب النقد ملوارد الشديد اهلبوط .4
 .املفرطة االستدانة إىل دوهلا جلأت مث ومن

 .املرتفعة فاتورا متويل عن املتخلفة الدول عجز بالتايل و الضرورية الواردات أسعار ارتفاع .5
 يف موازين العجز معاجلة و للسداد كمصدر األجنبية العمالت و الذهب من النقدية االحتياطات استنفاذ

 .املدفوعات
 .امليسرة السيولة مبوارد املتخلفة الدول إمداد يف الدويل النقد صندوق دور تفاهة .6
 .الكساد التضخمي أزمة تأثري بفعل الرأمسالية الدول طرف من املمنوحة واملساعدات القروض حجم اخنفاض

 طريق املطلوبة عن بالسيولة املتخلفة الدول تزويد يف اخلاصة املالية املؤسسات و التجارية املصارف دور
 .عالية بفوائد اخلاص االقتراض
 .والرشاوى االختالسات .7
 .الدقيقة العلمية الدراسة غياب بفعل التنموية املشاريع بعض فشل .8
 . االقتصادي امليدان يف احلرة املبادرة روح غياب .9

 .الصغرية الشعوب حساب على لصاحلهم الكبار وضعه الذي العاملي االقتصادي النظام ظلم .10
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 القطاعات حساب على الثالث العامل دول يف العسكري للقطاع كبرية ميزانيات ختصيص .11
 اإلنتاجية

  
  :اجلزائر يف املديونية أسباب
  فرنك). مليار 100 من (أكثر االستقالل غداة األموال لرؤوس املعمرين ريب .1
 .االستقالل بعد األموال رؤوس إىل املاسة اجلزائر حاجة .2
 الثقيلة) الصناعات على التركيز السبعينات( يف الصناعية السياسة .3
 .اخلارجي التمويل بواسطة احملروقات بتنمية اخلاص املخطط تنفيذ .4
 املشاريع لتميل االقتراض املفرط إىل اللجوء و الوطنية املداخيل تقلص بالتايل و م 1986 عام النفط أسعار ايار

 .الثاين اخلماسي املخطط يف املدرجة
 .م 1994 عام اجلدولة إعادة إىل اللجوء و عيناتالتس عقب للجزائر املالية األوضاع تفاقم .5
  .التنموية املشاريع بعض فشل .6
 عجز الشركات تتحمل الدولة كانت اال هذا ويف اإلنتاجية املؤسسات على االجتماعي البعد طغيان .7

 .الدولة خزينة لتمويل مصدرا األخرية هذه تكون أن من بدال الوطنية
لإلنتاج  كبري اخنفاض يف تسبب الذي الزراعية الثورة قانون وخاصة الزراعية اإلصالحات فشل .8

 .الغذائية الواردات فاتورة تضاعفت ومعه الزراعي
 

  :اجلزائر يف املديونية انعكاسات
 .املدفوعات ميزان اختالل .1
 .الديون خدمات تزايد .2
 .احفة شروطها و اجلدولة إعادة على املترتبة السلبية اآلثار .3
 من املداخيل % 40 ل اجلزائر ختصيص املشاريع( من العديد جتميد و االقتصادي النمو وترية كبح .4

 مداخيلها من قيمة م 1993 سنة يف اجلزائر يف الديون تسديد قيمة جتاوزت وقد .الديون) لتسديد
 .الصعبة العملة

  الدينار قيمة ايار .5
 .االجتماعية األوضاع تدهور .6
 .التسعينات فترة يف السياسي االستقرار عدم .7
 .البطالة مشكل استفحال .8
  .املعيشي املستوى االقتصادي و تدين الركود .9
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 البترول وبفعل أسعار ارتفاع بفعل املالية عافيتها استرجعت األخرية السنوات يف اجلزائر أن يالحظ ما لكن
 ضغط التخلص من من اجلزائر مكن الذي األمر الصناعي وكذا الزراعي النشاط عرفه الذي الكبري النمو

 كربى. تنموية مشاريع ووضع اخلارجية الديون
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  ومتوسطيةلشراكة االورا                          

  

 :الشراكة مفهوم

 الدول جهود بتضافر تقضي اليت الترابطية بالصيغة يعرف ما منها خمتلفة صيغ هلا التعاون طرق من طريقة
 بواسطة الشراكة تتم ما عادة و احلكومية غري املنظمات و اخلاصة و العمومية املؤسسات و الدولية واملنظمات

  .التراضي مبدأ على اجتماعية، ثقافية) تقوم ااالت(اقتصادية، خمتلف يف اتفاقيات عقد

  :األوربية الشراكة إطار يف اجلزائرية االلتزامات

 .سنة 12 غضون يف تدرجيية بصورة االحتاد دول من الصناعية وارداا عن الضرائب إلغاء .1
 .األوريب االحتاد دول من الواردة الزراعية املنتجات عن اجلمركية التعريفة ختفيض .2
 القروض). منح -االستثمارات -الشركات تأسيس االقتصادي( التعاون .3
 .الثقايف و االجتماعي التعاون .4
 .م 2017 عام حبلول األوريب االحتاد و اجلزائر بني حرة منطقة إنشاء .5

  

  :األوربية الشراكة إطار يف اجلزائرية التحفيزات

 .احلرة املنافسة على القائم السوق اقتصاد تبين و املوجه االقتصاد عن اجلزائر ختلي .1
 .االستثمارية باألنشطة عالقة هلا اليت السلع عن والضرائب اجلمركية الرسوم ختفيض .2
 .سنوات 10 ملدة الضرائب من األرباح إعفاء .3
 .األجنبية االستثمارات استقطاب دف االستثمارات لتنمية الوطنية الوكالة تأسيس .4
اإلصالحات  إطار يف األموال رؤوس حركة أمام املعوقات إلزالة التشريعات و القوانني تعديل .5

 .اجلارية االقتصادية

  :األوربية الشراكة حيال اجلزائرية االحتياطات
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 تفاديا ألعراضها اختاذها الواجب اجلزائرية االحتياطات هي فما "حدين ذو سالح "األوريب االحتاد مع الشراكة
 السلبية؟
 مقتضيات الشراكة مع يتناسب مبا اقتصادها "عوملة" شأا من التدابري من مجلة اختاذ اجلزائر على يتعني .1

 .األوريب االحتاد مع

 املنتوج الوطين حتسني اخلارجية ( املنافسة ملواجهة واملتوسطة الصغرية الصناعية املؤسسات قطاع يئة .2
 .) الدولية املعايري وفق

يضمن  مبا م) 2006 -م 1999 الفالحية ( للتنمية الوطين الربنامج إطار يف الفالحي القطاع ترقية .3
 .األوريب) االحتاد حنو الفواكه و اخلضر بعض الدولية(تصدير السوق يف الوطين املنتوج حضور

 .قوة موقع من األوربية الشراكة يف للدخول العاملية األسواق يف جتارية مسعة اكتساب .4
من  حتميه الوطين لالقتصاد كمناعة األجنيب قبل اخلاص) القطاع إدماج ( الوطين االستثمار تشجيع .5

 . األجنبية الشراكة خماطر
 .اجلزائري للعامل التنافسية القدرة من للرفع املستويات خمتلف على التكوين سياسة اعتماد .6
 .املبادرات بتحرير املتعلقة اإلجراءات وتبسيط البريوقراطية حماربة .7

  
  

  :األوربية اجلزائرية الشراكة تقييم
 .األوربية للمنتجات استهالكية سوق إىل اجلزائر حتويل من التخوف .1
 "اجلزائر بوابة أن باعتبار أوربا حنو إفريقيا من الشرعية غري اهلجرة تدفق أمام حاجزا اجلزائر جعل .2

 ." إفريقيا
مسألة  على التركيز خالل من تسييسه على العمل و االقتصادي حمتواها من األوربية الشراكة إفراغ .3

 .اجلزائر خيص شأنا كان إن و اإلرهاب مكافحة
 .العادل الثنائي بطابعها الشراكة هذه إلجناح املطلوبة املرونة األوريب الطرف إبداء عدم .4
 األوربية األسواق قنوات تضييق-أوربا يف اجلزائرية اجلاليات مضايقة – األشخاص انتقال حرية تقييد .5
 .للمنافسة القابلة و احملروقات نطاق خارج اجلزائرية املنتجات أمام
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اخلوصصة يف اجلزائر يف ظل اقتصاد السوق                        
  

  ةتعريف اخلوصص
وصصة :وهي العملية اليت تقضي بنقل ملكية املؤسسات العمومية أي التابعة للقطاع العام إيل القطاع اخلاص و اخل

  .هي صورة من صور التحول حنو اقتصاد السوق
 

القانون العام اىل شخص من اشخاص القانون تعين اخلوصصة انتقال ملكية املؤسسة العمومية لشخص من أشخاص 
اخلاص ، يتم اإلنتقال عن طريق البيع ، أو التنازل عن أصول املؤسسة أو جزء منها أو عن رأس ماهلا اوجزء منه أو 

  عن تسيري املؤسسسة ويدفع املقابل من قبل مكتسب امللكية.
  

  اخلوصصة يف اجلزائر
 
 

قامت اجلزائر مذ التمانينات بإجراء سلسلة من اإلصالحات اهليكلية وسياسات تصحيحة بغرض إعـادة   
للمؤسسة االقتصادية اختصاصها وكذا استعادة النمو االقتصادي إال أنه ورغم مرور عشرية من الزمن عـن هـذه   

منها، مما أدى إىل اللجوء إىل عملية   اإلصالحات إال أا اتصفت بعدم الثبات، والغموض، ومل حتقق النتائج املنوطة
اخلوصصة كحلقة من سلسلة اصالحات اقتصادية طويلة، دف إىل ابعاد الدولة عن التدخل يف االقتصاد وفـتح  

  .اقتصاد السوقاال أمام 
  دوافع اخلوصصة يف اجلزائر

  ميكن تلخيص هذه األخرية فيما يلي:
العام والذي أصبح يستلزم إعادة النظر حالة الركود االقتصادي الذي أصاب القطاع  •

  يف هيكلته وميكانيزماته دف إنعاشه.
طبيعة االتفاقات واإللتزامات وكذا الربامج اليت ابرمت مع اهليئات املاليـة والنقديـة    •

 الدولية واليت تفرض سياسة اخلوصصة يف جل براجمها التنموية املوجهة للبلدان النامية.
اخلوصصة ظاهرة علمية ليست حكرا على منطقة معينة أو نظام القناعة السياسية بأن  •

 معني.
 فشل الديناميكية االشتراكية يف تطوير عالقاا االنتاجية مبا يتناسب وتطور قواها. •
م، إىل نصف قيمتها واارت من خالهلا إيرادات اجلزائر 1986إيار اسعار النقط يف  •

 ليها االقتصاد الوطين.اخلارجية من احملروقات واليت كان يعتمد ع
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  أهداف اخلوصصة يف اجلزائر
  لها ذات طابع مايل واقتصادي وسياسي نذكر أمهها:ميف جم

  رفع الكفاءة االنتاجية ومستويات األداء. •
 حتسني نوعية اإلنتاج. •
 الفعالية يف اختاذ القرارات. •
 التقليل من هيمنة واحتكار املؤسسات العمومية بفرض املنافسـة لتحسـني نوعيـة    •

 اخلدمات وتطوير اإلدارة والتسيري واالستفادة من الشراكة األجنبية.
 ختفيض العجز من ميزانية الدولة. •
 خلق بيئة أكثر مالئمة لالقتصاد وجلب رؤوس األموا ل اخلاصة الوطنية واألجنبية. •
 رفع الفعالية للمؤسسات االقتصادية. •
بسبب املنافسة (بني القطاع العـام  االستغالل األمثل للموارد الناذرة وعادلة توزيعها  •

 واخلاص).
 إحداث مناصب شغل على املدى الطويل. •
 فرض مبدأ التخصص وجلب التكنولوجيا. •

  شروط جناح برنامج اخلوصصة
  من اهم الشروط اليت تعترب ضرورية قبل الشروع يف عملية اخلوصصة نوجز:

اإلدارية قبـل خوصصـتها   تطهري وإعادة هيكلة املؤسسات العمومية وتعزيز قدراا  -
  لتسهيل عملية حتويلها إىل شركات مسامهة.

الصياغة اجلديدة خلطة اخلوصصة ومراقبتها من طرف خمتصني يف جوانبها االقتصادية  -
 والقانونية.

 حتديد أهدافها بدقة قصد التقليل من املخاطر وتعزيز فرص النجاح. -
نظر يف التشريعات االقتصادية يف يئة احمليط وإرساء مناخ تنافسي من خالل إعادة ال -

 خمتلف ااالت املالية، الضرييبة، حقوق امللكية وغريها.
القيام بتقييم اقتصادي للمؤسسات املعنية باخلوصصة (السعر،  اختيار األجهزة املكفة  -

 بذلك، باالشتراك مع بنوك االستثمار وحمافظي احلسابات).
 صصة.التزام الصارم للدولة إجتاه برنامج اخلو -
 إثراء الشفافية على اإلجراءات و عملية إختاذ القرار عند تطبيق برنامج اخلوصصة. -
 إنشاء جهاز خاص يعمل على تنفيذ ومتابعة برنامج اخلوصصة. -

 
 

 
 عوائق اخلوصصة يف اجلزائر

  مهما اختلفت أساليب اخلوصصة لكل بلد فإن طريق اخلوصصة تعترضه عوائق عديدة أمهها:
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؛ هذا األخري ناتج اساسا عن العمالة الفائضة اليت كانـت توفرهـا   العماليةالنقابات  -
املشروعات العامة وهي أحد اهم العوائق اليت تواجه اخلوصصة كون أن الرأمسايل يريد احلصـول  
على تقنيات متطورة بأقل عمالة، فيلجأ إىل التقليل من عدد العمال عن طريق التسـريح الـذي   

  العمالية.ترفضه النقابات 
؛ عمليات التنازل ظاو البيع تستدعى سندا قانونيا مـن اهليئـات   مشكالت قانونية -

التشريعية مما يسلتزم إصدار قوانني جديدة تسمح بنقل امللكية العامة إىل ملكية خاصة، ومحايـة  
 القطاع اخلاص من التأميم مع ضمان حتويل رأس املال إىل العمالت األجنبية.

؛ مما جيعل تعبئة املوارد املالية أمر غري ممكـن وبالتـايل   ية متطورةعدم توفر سوق مال -
صعوبة بيع أسهم الشركات للخواص، وزاد الطني بلة كون معظم املؤسسات العمومية مثقلـة  

 بالديون اجتاه البنوك.
؛ هذه اموعات تعترض على عملية اخلوصصة ومن بن مصاحل اموعات الضاغطة -

وائر احلكومية وهذا نابع من نزعات أيديولوجية واخلوف من فقـدان  هذه اموعات بعض الد
 السلطة.

؛ كون اختيار املؤسسات املراد خوصصتها يتطلب دراسة عميقة استراتيجية االختيار -
هلذه األخرية من شىت اجلوانب املالية واالجتماعية واجلغرافية، هذه الدراسة لن تكـون بالشـيء   

ربة التجربة يف هذا اال(صعوبة اختيار املؤسسات الـيت جيـب   السهل على دولة تفتقر إىل اخل
 خوصصتها لنق التجربة وافتقارهم للخربة الكافية يف هذا اال).

 
    آفاق اخلوصصة يف اجلزائر

أحد أفوى الدعاة إىل تبين ملتون فيلدمان إن الدعوة للخوصصة تقف م وراءها مدرسة شيكاغو بقيادة الربوفسور
يفترض أن سعي الفرد إىل حتقيق الربح يؤدي دائما إىل تعزيـز   آدم مسيث النظام الرأمسايل للسوق احلرة، كما أن 

النمو االقتصادي القومي، كما يستبعد دعاة اخلوصصة احنراف القطاع اخلاص أو سعيه للربح السريع االحتكـاري  
نني، فيعتقدون أن وجود سلطة الدولة مبا متلكه من قوانني وتنظيمات قادرة على على حساب الدخل احملدود للمواط

تصحيح أي أحنراف وتعديل أي مسار خاطىء ألنشطة القطاع اخلاص حىت ال  يكون هدف املتعاملني االقاتصاديني 
 يكـون هـدف   هو حتقيق الربح، بل أن يكون حتقيقه عن طريق زيادة اإلنتاج وإخنفاض األسعار، كما جيب أن ال

أسواق األموال جمرد نقل ملكية األوراق املالية، بل توجيه األموال فيها حنو رفع اإلنتاجية وزيادة اإلنتاج، نعم هذا 
ممكن إذا كانت الدولة قتدة على تسيري أمورها وتوجيه مساعيها حنو دعم منظمومتها االقتصادية، وبشموليتها جلميع 

عها يف اجتاه بناء قاعدة اقتصادية متبنة تستطيع املقاومة والزحف يف آن واحد؛ لكن ااالت واألنشطة اليت تصب مجي
ما جيب أن تعمله هو أن تأخذ بعن االعتبار املشاكل والعوائق اليت تعترض عملية اخلوصصة، واإلنتقال إىل النظـام  

  الرأمسايل ومن بينها: 
  وج الوطيت إىل املنفسة.مشكلة انفتاح السوق الوطنية أمام الواردات وتعرض املنت -
 مشكلة ختفيض قيمة العملة وفشل هذا اإلجراء يف جلب االستثمارات األجنبية. -
 مشكلة املديونية اخلارجية. -
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وبالنظر إىل هذه املشاكل وأخرى يتعسن على اجلزائر اليت تبنت النظام الرأسسمايل للسوق احلرة أن تعمل علـى  
ألستثمار، زيادة على ضمان حرية أنتقال أموال الشـركات األجنبيـة   ختطيط توفيقي بني خدمة الديون وأموال ا

بالشكل الذي ال يؤثر على تطبيق الربنامج االقتصادي؛ كما تعمل على تقوية العملة الوطنية داخل السوق املاليـة  
  العاملية، بإصالح املنظومة املالية البنكية اجلزائرية ، وخلق بورصة وطنية ونشيطة.

التراجع يف منتصف الطريق عن قرارات مصريية ختص االقتصاد الوطين، وال  جيب القياس علـى   كما انه ال جيب
جتار ب دول نامية من حجم اجلزائر أو أكثر فشلت يف حتقيق هدفها (مصر، دول أوروبا الشرقية)، باعتبار أنه لكل 

  دولة خصوصياا وسياساا يف حتقيق هذه اخلوصصة.
أن عملية اخلوصصة تتطلب اهلروب من التفسريات اإليديولوجية والتركيز على احلقـائق  ويف األخري ميكن القول 

العلمية والتكنولوجية الواقعية باعتبارها عملية فنية وفلسفية يف نفس الوقت،  وتتطلب تقنيات دقيقة ووقت حمدد، 
ن يف تطلـع إىل حتقيـق قاعـدة    وتقوم على أمكانيات معينة، كما تزيدها الشفافية والصرامة تعزيزا لنجاحها، وحن

اقتصادية قوية ومتنوعة ترتكز على نشاطات متعددة وتشمل جماالت كثرية، تسمح بتشغيل وإعادة تشغيل للعمالـة  
الوطنية، املتخرجة واملسرحة يف إطار عملية التصحيحات وتضمن برامج تكوينية وتأهيلية للطاقات البشرية املكونة 

ازن االجتماعي وتستغل املهارات الفردية، وحتررها من أجل اإلبداع وفرض الـذات  للمجتمع لكي حتافظ على التو
  .داخل هذا العامل االقتصاجي الصعب
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  القتصاد اخلفيا                                         

  الغري رمسي  االقتصاد 

اخلفي، اقتصاد الظل أو االقتصاد الغري رمسي أو االقتصاد املوازي هو اقتصاد ال خيضع للرقابة  ديقصد باالقتصا
احلكومية وال تدخل مدخالته وال خمرجاته يف احلسابات الوطنية و ال يعترف بالتشريعات الصادرة، وهو ال يشمل 

الناجتة عن إنتاج السلع واخلدمات  األنشطة الغري مشروعة فقط بل يشمل أيضا أشكال الدخل الغري مصرح ا و
  املشروعة.  

  :الرمسي االقتصاد تعريف
 وذلك اتمع، إليها حيتاج اليت الثروة توزيع وإعادة تسيري باإلنتاج، تسمح اليت القواعد جمموعة عن عبارة هو
 أساس الرمسي االقتصاد ويعترب احمليط، ا يسمح الذي احلدود داخل السوق وقوانني العدالة ملبادئ وفق

 .االقتصادية اإلصالحات
  الرمسي غري القطاع و الرمسي القطاع بني الفرق

  الرمسي غري القطاع  الرمسي القطاع
  :الرئيسية األهداف

 .السوق يف األربح من حد أقصى حتقيق -
 .نقابات وجود مقنن، دخول -
 .العمل تشريع تطبيق -
 .واألجنبية الوطنية القروض من االستفادة -
 .الرسوم و الضرائب دفع -
 .العمل عقود و أجور -

 :السوق تنظيم
 .الدخول عند حواجز -
 .معيارية منتجات مسجلة، عالمات -
 الرسوم) الرخص، احلصص، ( حممية أسواق -

 :التكنولوجيا
 .مستوردة و عصرية -
 .املال لرأس املكثف االستعمال -

 :الرئيسية األهداف
 .السوق يف مداخيل حتقيق -
 .القواعد احترام عدم و الدخول سهولة -
 .العمل تشريع انعدام -
 .الذايت التمويل -
 .ضرائب أو رسوم أي دفع عدم -
 .املنتجة الوحدة على األجرة الذايت، التشغيل -

 :السوق تنظيم
 .الدخول عند احلواجز غياب -
 .تقليدية منتجات -
 .حممية غري أسواق -

 :التكنولوجيا
 .منشأة مكيفة، تقليدية، -
 .للعمل املكثف االستعمال -
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 .الزمة الرمسية التربية -
  .واسع نطاق إنتاج -

 .رمسي غري متهني -
  .متنوعة و صغرية إنتاجية وحدات -

 
  

  الظواهر احمليطة باالقتصاد الغري رمسي يف اجلزائر
  الفساد •
  تقليد العالمات التجارية •
  التهرب الضرييب  •
  تبييض االموال •

  اجلزائر يف الرمسي غري االقتصاد آثار

  :االجيابية اآلثار-أوال

 البطالة أزمة حل يف فهو يساعد االجتماعية، الناحية من خاصة مزايا له الرمسي غري االقتصاد بأن القول ميكن
 كما ، واالحتياجات املواد بعض يف االكتفاء الذايت تأمني يف يساهم العمل،و عن للعاطلني عمل فرص وإجياد

  .والبطالة الفقر وانتشار ،احلقيقية الدخل مستويات ظل اخنفاض يف وخاصة األفراد دخول زيادة إىل يؤدي أنه

 :السلبية اآلثار-ثانيا
 جراء خزينة الدولة خسارة إىل يساعد ما ضرائب يدفعون ال الرمسي غري القطاع يف العاملني إن .1

 إىل تذهب اجلزائر يف التجارةمن  % 60 حوايل التجارة وزارة تصرحيات فحسب الضرييب، التهرب
  املوازية، السوق

  .واالختالسات الرشوة قضايا عدد تزايد .2

 (معدل :مثل املؤشرات االقتصادية عن البيانات صحة عدم إىل يؤدي الرمسي غري االقتصاد انتشار .3
 املعتمدة االستنتاجات فإن وبالتايل إخل)،...القوة العاملة االستهالك، مؤشر الدخل، التضخم، البطالة،
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 واليت خاطئة، املتخذة القرارات ستكون وبالتايل صحيحة، ستكون غري دقيقة غري معلومات على
  .األحيان أغلب يف الواقع مع تنسجم ال واجتماعية بسياسات اقتصادية عادة تترجم

  التعليمي نتيجة التسرب الدراسي املستوى تدين إىل يؤدي الرمسي غري االقتصاد .4

  .االقتصاد الوطين على سلبا يؤثر مما املوازية، األسواق يف الصعبة العملة تداول زيادة .5

 يؤثر احلركة االستثمارية،وهذا على السليب التأثري إىل تؤدي وريبها األموال تبييض ظاهرة تفشي إن .6
 .االقتصادي النمو معدل على بدوره

 .األمن لغياب نظرا األجنيب االستثماري عرقلة إىل تؤدي اإلرهاب ظاهرة أن كما .7
 
 

  :الرمسي غري االقتصاد تنامي أسباب
 اتمع كل حاجات تلبية على قدرا لعدم وذلك االقتصاد هذا تنامي يف كبريا دورا الدولة تلعب .1

 . للمجتمع املتزايد النمو إىل بالنظر الشغل ميدان يف خاصة
 

 يف خاصة التعامالت االقتصادية نوعية إىل باإلضافة املمارسة، األنشطة نوعية على أثرها و العوملة .2
 هناك أن جند إذ العوملة، هذه اجتاه على الصمود املؤسسات قدرة ومدى واالستثمارات التبادل جماالت

 البلدان من الرخيصة العاملة اليد عن البحث إىل تلجأ املنافسة الدولية مواكبة أجل ومن مؤسسات
  .ممكنة درجة ألقصى واستغالهلا قانونية غري بطرق ذلك توظيفها بعد ويتم النامية

 
 يدفع مما تلبية  حاجام، على الرمسي القطاع يف يعملون الذين الضعيفة األجور أصحاب قدرة عدم .3

 .إضافية أجور احلصول على أجل من الرمسي غري القطاع يف العمل إىل للجوء م
  .املتزايد الدميغرايف النمو .4
 واألزمات اخلوصصة وكذلك االنتقال اىل اقتصاد السوق،اهليكلي، اإلصالح عن الناجتة السلبية اآلثار .5

تصريح  من عنها ينتج وما العمومية املؤسسات غلق حاالت يف خاصة ذلك االقتصادية يتجلى
 .اخل...العمال،

  .قوانينها الحترام األفراد كل إجبار على الدولة قدرة عدم .6
 بصرامة القوانني عدم تطبيق إىل باإلضافة والرشوة، البريوقراطية وانتشار مهامها أداء على الدولة تراجع .7

  القطاع. النوع من هذا مثل إىل للدخول األفراد يشجع هذا كل ، اخل...
 أصبحت إذ غري الرمسي، االقتصاد تنامي وبالتايل البطالة، حدة زيادة يف بدوره يساهم أصبح املرأة تعلم .8

 .فقط الرجال على حكرا السابق يف كانت مناصب اليوم تتقلد
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 .رمسيا احترافها ال ميكن أنشطة ظهور إىل أدى مما التقليدية احلرف و السياحة قطاع تطور .9

  األنظمة الضريبية الغري عادلة  .10
  ارتفاع نسبة املسامهة يف الضمان والتأمينات االجتماعية .11
  الفجوة الكبرية بني خمرجات املؤسسات التعليمية وسوق العمل  .12
 ظهور الفساد اإلداري والبريوقراطية تؤدي إىل االقتصاد اخلفي  .13

  

  

 

  (املوازي،اخلفي...اخل)االقتراحات للتخفيف من  االقتصاد الغري رمسي 

  إصالح النظام الضرييب ومسايرته للتطور العاملي .1
  مراجعة أساس حساب الضريبة ومعدهلا والتصاعد النسيب وتشديد العقوبات على التهرب الضرييب  .2
تشجيع األفراد على الدخول إىل االقتصاد الرمسي من خالل توفري فرص عمل وضع برامج تشغيل مبا  .3

  يساير من سوق العمل واملخرجات التعليمية.
إنعاش األداة و دعم االستثمار جبميع أشكاله خاصة املؤسسات الصغرية واملتوسطة وكذلك املقاوالتية  .4

 الوطنية لإلنتاج و تشجيع االستثمارات املنتجة 
  مكافحة الرشوة والفساد وضرورة تطبيق احلكم الراشد والشفافية وإصالح اجلهاز القضائي واستقالليته .5
مكافحة تقليد العالمات التجارية يف السوق املوازي من خالل تشديد الرقابة وتفعيل الدوريات من أجل  .6

  حمارة التقليد
البحث عن مصادر أخرى جللب العملة الصعبة مثل حتديث قطاع السياحة بدال من تداول العملة يف  .7

  السوق السوداء
  لقضاء على األسواق الفوضويةل الجناز األسواق املغطاة اتتبين خمطط .8
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  جناح ختفيض العملة لزيادة الصادرات روطش

  

  

  شروط  جناح ختفيض العملة لزيادة الصادرات 

اتسام الطلب العاملي على منتجات الدولة بقدر كاف من املرونة حبيث يؤدي ختفيض العملة إىل زيادة  .1
 أكرب يف الطلب العاملي على املنتجات املصدرة من نسبة التخفيض.

اتسام العرض احمللي لسلع التصدير بقدر كاف من املرونة حبيث يستجيب اجلهاز اإلنتاجي  ضرورة  .2
 لالرتفاع يف الطلب أو الطلب اجلديد الناجم عن ارتفاع الصادرات.

 ضرورة توفر استقرار يف األسعار احمللية وعدم ارتفاع األسعار تكلفة املنتجات احمللية.  .3
 ات مماثلة لتخفيض عمالا مما يزيل األثر املترتب عن التخفيض.عدم قيام الدول املنافسة بإجراء  .4
 استجابة السلع املصدرة للمواصفات اجلودة، املعايري الصحية واألمنية الضرورية للتصدير.  .5
 اي جمموع مرونة الطلب ومرونة الصادرات أكرب من الواحد  لرينز.–االستجابة لشرط مارشال   .6
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  لبورصة االسهم والسنداتا                   

  

  

  

  

  

  

  مالحظة

  هذا املوضوع يتطلب املزيد من البحث
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