كلية العلوم اإلقتصادية و التسيير و العلوم التجارية
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم اإلقتصادية
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إختيار المشاريع العمومية
دراسة مشروع الطريق السيار "شرق غرب"
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حلول مكـــال
لجنـة المن ـاقشة
أ.د بن بوزيان محمد

أستاذ التعليم العالي

جامعة تلمسان

رئيسا

أ.د بوهنة علي

أستاذ التعليم العالي

جامعة تلمسان

مشرفا

أ.د طاولي مصطفى

أستاذ التعليم العالي

جامعة تلمسان

ممتحنا

أ.د بوثلجة عبد الناصر

أستاذ التعليم العالي

جامعة تلمسان

ممتحنا

السنة الجامعية3102 -3102 :

إهـــدإء و تشكـــرإت
أمحد هللا إلعيل إلقدير عىل توفيقه لمتام هذإ إلعمل رإجيا منه إملزيد من إلتوفيق و إلسدإد ،و هبذ
إملناس بة و عرفاان ابمجليل أتقدم ابلشكر إجلزيل إىل لك من:
 أ .إدلكتور " بوهنة عيل" إملرشف و إملوجه لنا يف هذإ إلبحث ،و إملشكور عىل إملعلومات وإلتوجهيات إلصائبة لنا و نصاحئه و إرشادإته إلقمية و تشجيعه إحملفز لنا.
 إلسادة أعضاء "جلنة إملناقشة" إذلين خصوإ جزءإ من وقهتم لقرإءة هذ إملذكرة إملتوإضعة ،وإعطاهئم ملالحظات س تكون بال شك مفيدة لنا يف ابيق مشوإران إلعلمي.
 عامل مكتبة و أساتذة لكية إلعلوم إلقتصادية ،علوم إلتس يري و إلعلوم إلتجارية جبامعة أيب بكربلقايد تلمسان.
 زماليئ موظفي و إطارإت إخلزينة إلولئية بتلمسان عىل تفهمهم يل طيةل فرتة إعدإد هذإ إلبحثمن خالل منحي إلقدر و إلوقت إلاكيف لجناز هذإ إلعمل إملتوإضع خاصة قسم مزيإنية إلولية.
 كام أتقدم ابلشكر إجلزيل إىل لك يد كرمية سامهت يف إعدإد هذإ إلبحث سوإء من قريب أو منبعيد بفضل هللا.
*** *** *** *** *** *** *** ***
 إىل لك طالب عمل غيور عىل وطنه "إجلزإئــــــــــــــــــــــر ،أرض إلشهدإء" ،حمب لمته"إلعربية إلسالمية" أهدي هذإ إلبحث.
 إىل من قال فهيام جل شأنه "و ابلوإدلين ،إحساان " أطال هللا معرها بكثري من إلصحة و إلعافية،جديت رمحها هللا و أسكهنا فس يح جنانه.
 إىل زماليئ إملفتشني إملركزيني للخزينة ،إحملاس بة و إلتأمينات ابملدرسة إلوطنية للضإئب ابلقليعةدفعة ""0200 – 0202
 إىل أعز أصدقايئ "بن عبد هللا عبد إلسالم"" ،لعيسوف مسري"" ،جباليل محمد"" ،بلعرويس عبدهللا"و "جدوي أمحد"

 دون أن ننىس إلرتمح و إدلعاء لزمالئنا يف درب إلعمل شهدإء إلوإجب إلوطين من قسمإلعلوم إلتجارية جامعة تلمسان دفعة " "0222خالل إلتفجري إلرهايب إذلي إس هتدف
مدرسة ضباط إدلرك إلوطين بيرس بومردإس يوم إجرإء إملسابقة يف إلثامن عرش من شهر
أوت .0222
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المقدمة العـامــــة

 -1مقدمة:
إن قضية دور إدلوةل يف إحلياة إلقتصادية تعترب من أمه إلقضااي إليت شغلت إلفكر إلقتصادي يف
خمتلف مذإهبه ،ومدإرسه.
1
فقد إهمت إلفكر إلقتصادي إلالكس ييك بدرإسة إقتصادايت إلقطاع إخلاص دون أن يويل إهامتما
لنشاط إلقطاع إلعام ،فأفاكر إلنظرية إلالكس يكية قامت عىل أساس إعطاء دور ضيق لدلوةل مث حرصه
يف إملهام ،وإلنشطة إلتقليدية إليت يتجنب إلقطاع إخلاص إلنفاق علهيا.
ويف هذإ إجملال يرى أدإم مسيث ( )Adam Smithأن إدلوةل جيب علهيا إلهامتم فقط ابلقضااي
إدلفاعية وإلقانونية دون أن تتخطى ذكل إىل إجملالت إلقتصادية إل يف إحلالت إلضطرإرية ،2ولعل
أفضل ما يبني وهجة نظر إلفكر إلالكس ييك عبارة أحد روإد إملدرسة إلالكس يكية ساي" إن أفضل
إلنفقات أقلها جحام '' ،3ولك هذإ حرصا عىل مبدأ حتديد إلنفقات لضامن توإنن إملازإنية ،وإليت تمتان بغيا
إلنفقات إلستامثرية ،وابلتايل مازإنية متوإننة ،وغري منتجة ل تؤثر يف إحلياة إلقتصادية ،فتدخل إدلوةل
حبس هبم يؤدي إىل نايدة جحم إلنفقات إلعامة مما حيدث خلال يف توإنن إملازإنية وابلتايل جلوء إدلوةل إىل
إليرإدإت إلغري إلعادية لمتويل جعز إملازإنية ،وإملمتثةل يف إلقروض أو إلصدإر إلنقدي وهذإ ما يؤذي إىل
إرضإابت يف إحلياة إلقتصادية وإلجامتعية لدلوةل.
وعقب إلنمة إلعاملية  1191أنمة إلكساد إلعاملي إلكبري وفشل أفاكر إلنظرية إلالكس يكية يف
معاجلة إلنمة ،ظهرت أفاكر إلنظرية إلكيزنية 4إليت تعطي دورإ همام لتدخل إدلوةل يف إحلياة إلقتصادية،
وإلجامتعية عن طريق نفقاهتا ومشاريعها إلعامة يف خمتلف إجملالت فتدخل إدلوةل يأخذ عدة أشاكل سوإء
عن طريق إلنشاء إملبارش للمؤسسات وإملشاريع إلستامثرية إلعمومية ،وإليت اكنت سابقا حكرإ عىل
 -1إن إصطالح إلنظرية إلتقليدية " أو إلالكس يكية " ينرصف إىل مجموعة إلفاكر إلقتصادية إليت وضع أسسها وسامه يف تطويرها "أدم
مسيث" .ويعترب " اكرل ماركس" أول من مجعهم عىل مس توى صعيد فكري وإحد وأطلق علهيم إمس " إملدرسة إلتقليدية" ابلرمغ من أهنم مل
يكونوإ عىل رأي وإحد يف إملسائل إليت تطرقوإ إلهيا ،ولكن تبقى مع ذكل بدإيهتم وطريقهتم يف تناول إلمور وفلسفهتم إلس ياس ية متفقة إىل حد
كبري ،.وقد س يطرت عىل اترخي إلفكر إلقتصادي ملدة ثالثة أرابع قرن ،يعترب أدم مسيث مؤسسها بدون منانع ومن روإدها ،ويؤكد أنصار
هذه إملدرسة عىل حرية نشاط إلفرإد وإملؤسسات يف إحلياة إلقتصادية وعدم تدخل إدلوةل ،إضافة إىل تبين قانون إملنافذ لساي ''إلعرض
خيلق طلبه" أي أن إلتوإنن مضمون ،إلنقود حيادية (وس يةل تبادل فقط) ،حمتية توإنن إلسوق ،إلبطاةل إلختيارية ،إلدخار يس بق
إلس هتالك وهو صورة من صور إلنفاق إملس تقبيل.
 - 2حسني سلوم ،إملالية إلعامة إلقانون إملايل وإلرضييب ،بريوت ،دإر إلفكر إللبناين ،1111 ،ص.981
 -3حامد عبد إجمليد  ،مبادئ إملالية إلعامة  ،إلسكندرية  ،مركز إلسكندرية للكتا  ، 9110 ،ص .783
 -4إلنظرية إلكزنية ) ،(Keynesian economicsأسس هذه إلنظرية إلقتصادي إلربطاين جون مينارد كيزن ( ،)1191-1887حيث
ظهرت خالل إلنمة إلعاملية ''أنمة إلكساد إلكبري'' ،و فشل إلتحليل إلالكس ييك يف معاجلة إلنمة وتركز هذه إلنظرية عىل مجموعة من
إلسس وإملبادئ نذكر مهنا :إلطلب حيدد إلعرض ،إلنقود تلعب عدة أدوإر ( إملضاربة ،إلحتياط ،إملعامالت) ،تتدخل إدلوةل يف إلنشاط
إلقتصادي وإلجامتعي (إلس ياسة إملالية وإلنقدية) ،إلقتصاد ميكن أن يبتعد ملدة طويةل عن مس توى إلس تخدإم إلتام ،وجود بطاةل إجبارية،
إلس هتالك يس بق إلدخار لن أغلبية إلفرإد جيهلون معدل إلفائدة.
أ

المقدمة العـامــــة

إلقطاع إخلاص أو عن طريق إمتالك جزء من رأسامل إلغري اكلسهم أو خمتلف صيغ إلتحويالت
إلجامتعية لعادة تونيع إملدإخيل ،فنفقات إدلوةل يف إلفكر إلكينازي ميكن أن تكون منتجة ومؤثرة يف
إلقتصاد ففي أوقات إلركود إلقتصادي تس تعمل كدإة رئيس ية يف إلس ياسة إملالية ،فزايدة إلنفقات إلعامة
يف شلك إس هتالك أو إستامثرإت معومية من هجة ،وتقليص جحم إلرضإئب من هجة أخرى يسامه يف
تقريب إلقتصاد من حاةل إلتشغيل إلتام ، 1وذكل عن طريق حتريك مس توى إلطلب إللكي.
ومع مرور إلوقت تزإيد دور إدلوةل يف إلنشاط إلقتصادي حيث أصبح إلقطاع إلعام يس تحوذ عىل
نسب هامة من إلناجت إلوطين إخلام ،فاملرشوعات إلعامة أصبحت حتتل ماكنة هامة ورئيس ية يف
إقتصادايت إدلول إملتقدمة فقد أصبحت بعض إدلول إليت تتبىن إلنظام إلقتصادي إحلر تعمتد عىل دور
إملرشوعات إلعامة يف تمنية إقتصادايهتا من خالل توفري هيالك إلبنية إلتحتية خملتلف قطاعاهتا إلقتصادية
وإلجامتعية ،إضافة إىل إملسامهة يف إلعملية إلنتاجية من خالل إملشاريع إلعمومية ذإت إلطابع إلصناعي أو
ابلرشإكة مع إلقطاع إخلاص ابلنس بة لنتاج بعض إلسلع وإخلدمات إليت يعجز إلسوق عن توفريها اكنتاج
إلطاقة إلكهرابئية ،وتوفري مياه إلرش أو شق إلطرقات وبناء إجلسور ،وحىت مشاريع إلصناعة.
وعىل ضوء هذإ بدأ إلملام بتفاصيل خمتلف إدلرإسات إليت جتري عىل أية فكرة إستامثرية ملعرفة
مدى صالحيهتا وإلملام مبختلف معايري إلتقيمي إليت يمت عىل أساسها إملفاضةل بني إملرشوعات إلبديةل وفق
أولوايت إجملمتع.
وقد إحتل موضوع تقيمي إملرشوعات فرعا هاما من فروع إدلرإسات إلقتصادية منذ إلس تينات من
إلقرن إملايض إذ إنبثق عن نظرايت إلرفاهية إلقتصادية إليت وضعت أسسها منذ إلربعينات حيث
إس هتدف تقيمي إملشاريع يف صورته إلتقليدية تعظمي إلعائد إلقتصادي إحملقق من إملرشوع وإيذي اكن
يقترص عىل مفهوم إلكفاءة إلقتصادية إذ اكن إلهدف إلرئييس لتقيمي إملشاريع هو إختاذ إلقرإرإت بتخصيص
إملوإرد للمشاريع إليت حتقق أعىل عائد يف ظل حمدودية إملوإرد إلطبيعية وإملالية ليتطور مع مرور إلزمن
تقيمي إملشاريع من إلتقيمي إلقتصادي وإملايل للمرشوع إىل إلتقيمي إلجامتعي إملبين عىل درإسة خمتلف
جوإنب إلرحبية إلقومية للمجمتع من حيث إلتاكليف وإملنافع إللكية إلعائدة من إملرشوع.
أما ابلنس بة لدلول إملتخلفة أو إلنامية فهيي تعاين من نقص وإفتقار للمشاريع إلعمومية خاصة فامي
خيص إلهيالك وإلبين إلتحتية إليت تعد إلقاطرة إلساس ية لضامن إلتمنية إلقتصادية وإلجامتعية حىت إن
وجدان هذه إملشاريع فهيي تفتقر لرؤية وإحضة إملعامل من حيث إلهدإف حيث إن قيام مشاريع معومية
ابلنس بة لهذه إدلول ل يعرب يف كثري من إلحيان عن س ياسة تمنوية خمططة لتحقيق أهدإف قومية ،وإمنا
إنشاء وإختيار هذه إملشاريع غالبا ما يكون نتيجة قرإرإت س ياس ية وإدإرية تفتقر لسس ومعايري إلتخطيط
وإلتقيمي إلقتصادي وإلجامتعي ،وهذإ إنعكس سلبا عىل نوعية وفعالية هذه إملشاريع ودورها يف
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إلس تجابة حلاجات أفرإد إجملمتع إملزتإيدة كون أن فعالية حتقيق إملشاريع إلعمومية للتمنية إلقتصادية
وإلجامتعية ل تمت إل عن طريق إلتخطيط إحملمك ،وإدلرإسة إملس بقة حلاجات إجملمتع لضامن إلختيار إلمثل
للمشاريع إلعمومية وفق إلولوايت وإلبدإئل إملتاحة يف ظل حش إملوإرد إملالية إليت تعاين مهنا معظم إدلول
إلنامية.
أما يف إجلزإئر فانشاء إملشاريع إلعمومية يمت عن طريق مجموعة من إخملططات إلتمنوية وإليت تمثل
إستامثرإت مبارشة لدلوةل وهذإ وفق إسرتإتيجية بعث إلتمنية يف خمتلف إلقطاعات وإجملالت ،خاصة
مشاريع إلبنية إلتحتية يف ظل إلوفرة إملالية ملدإخيل إحملروقات وترإمك إحتياطي إلرصف ،وقد مت طرح هذه
إملشاريع إلعمومية مضن سلسةل من إخملططات وإلربإمج إلتمنوية منذ س نة  9111يف إطار برانمج دمع
إلنعاش إلقتصادي للفرتة  ،9119 -9111إلربانمج إلتمكييل دلمع إلمنو 9111 -9112إملرفق ابلربانجمني
إلتمكيليني لتمنية مناطق إجلنو وإلهضا إلعليا س نة  9111 -9111حيث لكفت هذه إملشاريع أكرث من
 181مليار دولر ،بيامن مت رصد للمخطط إمخلايس  9119 -9111حبوإيل  981مليار دولر لس تكامل
إملشاريع إلسابقة ،وإس تحدإث مشاريع إضافية جديدة.
ولكن ما يالحظ عىل أرض إلوإقع أنه رمغ جحم إلنفاق إلعمويم إملزتإيد عىل إملشاريع إلعمومية إل أنه
مل حيقق معدلت إلمنو إملنتظرة منه خاصة خارج قطاع إحملروقات ،إضافة إىل وجود إلعديد من إلعقبات
وإلعرإقيل إليت تعرقل أدإء إملشاريع إلعمومية لهدإفها خاصة عدم إحرتإم أجال إلتسلمي ورشوط إلجنان،
وهذإ ما يعرض تلكفة إملرشوع خلطر إلتضخم فغالبا ما يمت مرإجعة أسعار إلجنان عند لك مرحةل من
مرإحل تنفيذ إملرشوع إضافة إىل ضعف إدلرإسة إملس بقة للمرشوع ،سوإء إدلرإسة إلهندس ية أو درإسة
إلتاكليف إلقتصادية وإلجامتعية وحىت إلبيئية إليت تؤثر عىل معلية إختيار إملشاريع إلعمومية بني إلبدإئل،
كام أن عدم إرشإك إجملمتع إحمليل يف نقل إنشغالته ملنتخبيه تؤثر عىل معلية إختيار إملرشوعات إلعمومية
وفق إلولوايت كون أن أفرإد إملنطقة أدرى حباجاهتم أكرث من إملسؤولني وإملنتخبني عىل إملس توى
إملركزي ،وابلتايل معلية إختيار إملشاريع إلعمومية حتتاج إىل درإسات تفصيلية وطرق علمية تسمح
بتوضيح مجيع إجلوإنب إلقتصادية وإلجامتعية وإلفنية حلاجات إجملمتع لس تغاللها يف معلية إختيار وجتس يد
إملشاريع إلعمومية ،وإليت تتوإفق مع تزإيد حاجات أفرد إجملمتع للخدمات إلعامة.

 -9إشاكلية إلبحث:
بناءإ عىل ما ورد يف إملقدمة ميكننا طرح إلشاكلية إلتالية:
كيف ميكن تفعيل إختيار وجتس يد إملشاريع إلعمومية يف إجلزإئر؟
 -7أس ئةل إلفرعية للبحث:
ولالجابة عىل هذه إلشاكلية نطرح إلتساؤلت إلفرعية إلتالية:
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 ما إملقصود ابملرشوع إلعام ؟ وما يه مربرإت وجوده ؟
 ما يه طرق وأساليب تقيمي وإختيار إملشاريع إلعمومية ؟
 كيف يمت إختيار وجتس يد إملشاريع إلعمومية يف إجلزإئر ؟
 ما هو وإقع إختيار وتنفيذ إملشاريع إلعمومية يف إجلزإئر ؟
 ما يه إلفاق وإجلهود إملبذوةل لتحسني معلية إختيار وجتس يد هذه إملشاريع لضامن خدمة معومية
لئقة ؟
 ما يه خمتلف إدلرإسات إلقتصادية وإملالية إملس بقة ملرشوع إلطريق إلس يار رشق غر ؟
 كيف مت تس يري إجنان إلطريق إلس يار رشق غر من طرف إجلهات إملعنية ابملرشوع؟

 -9فرضيات إلبحث:
ملعاجلة إشاكلية إلبحث إنطلقنا من إلفرضيات إلتالية:
 حتضع معلية تقيمي وإختيار إملشاريع إلعمومية يف إجلزإئر خملتلف إملعايري و إلساليب إلعلمية إحلديثة
مع إلخذ بعني إلعتبار حاجات وأولوايت أفرإد إجملمتع يف ظل تعدد إلبدإئل ،وحمدودية إملوإرد إملالية.
 تقترص معلية تقيمي وإختيار إملشاريع إلعمومية يف إجلزإئر عىل بعض معايري إلتحليل إلرحبي ابلنس بة
للمشاريع إلعمومية ذإت إلطابع إلستامثري ،أما ابلنس بة للمشاريع إلجامتعية فالختيار يكون نتيجة
للقرإرإت إلدإرية وإلس ياس ية إليت تفتقر لسس ومعايري إلتقيمي إلعاملية إملعروفة.
 -2أمهية وأهدإف إلبحث:
تتجىل أمهية إلبحث يف كونه يعاجل موضوعا حيتل ماكنة هممة وممتازة يف إقتصادايت خمتلف إدلول
خاصة إدلول إلنامية ذإت إملوإرد إملالية إحملدودة ،وهو إختيار وجتس يد إملشاريع إلعمومية ،وقد أاثر هذإ
إملوضوع إلكثري من إحلرب يف إجلزإئر خاصة مع إنهتاج إجلزإئر لسلسة خضمة من إخملططات إلتمنوية قابلها
إنتقاد وإسع حول ظروف إختيار هذه إملشاريع ونوعية إدلرإسات إلسابقة يف ظل إلرتفاع إملزتإيد لتاكليف
هذه إملشاريع وإلتأخر يف إلجنان كام تسعى هذه إدلرإسة إىل حتقيق إلهدإف إلتالية:
 إبرإن خمتلف أنوإع إملشاريع إلعمومية ومنتجاهتا.
 إلتعرف عىل إملناجه إدلولية إملس تعمةل يف تقيمي إملشاريع.
 إلتعرف عىل خمتلف إملشاريع إلعمومية يف إجلزإئر.
 حماوةل إلوقوف عىل وإقع إختيار وجتس يد إملشاريع إلعمومية يف إجلزإئر إضافة إىل إلتطرق إىل
إلعوإن إمللكفون بتنفيذها.

ث

المقدمة العـامــــة

 إلوقوف عىل أمه إلعوإمل إحملددة لالنفاق إحلكويم عىل إملشاريع إلعمومية يف إجلزإئر.
 إلتعرف عىل خمتلف إجلهود إملبذوةل لتفعيل إختيار وجتس يد إملشاريع إلعمومية يف إجلزإئر.
 إلتطرق يف إلفصل إلتطبيقي إىل خمتلف إدلرإسات إلقبلية ملرشوع إلطريق إلس يار رشق غر
ومقارنهتا ابلوإقع إمليدإين للمرشوع.

 -1مربرإت ودوإفع إختيار إملوضوع:
يعود إختياران لهذإ إملوضوع لعدة أس با نذكر مهنا:
 إملاكنة إليت حتتلها إملشاريع إلعمومية يف إملازإنية إلعامة لدلوةل وإليت تعد إحملور إلسايس وإلرئييس يف
عمل إملالية إلعامة ،وإليت بدورها يه جمال حبثنا وختصصنا.
 نقص إدلرإسات وإلبحوث إليت تتناول موضوع إختيار وجتس يد إملشاريع إلعمومية من حيث حتقيق
إملنفعة إلعامة وإلرحبية إلقومية ،فأغلب إدلرإسات تدور حول إملشاريع إليت حتقق رحب ومردود مايل (أي
مشاريع إلقطاع إخلاص) .
 إندايد جحم إلنفاق إلعمويم عىل إملشاريع إلعمومية يف ظل نايدة إملطالب وإحلراكت إلشعبية إملطالبة
بتحسني إلوضاع إلجامتعية وإلقتصادية ،وما يرإفقه من جدل س يايس وإعاليم حول مدى جناح إدلوةل
يف إختيار وجتس يد إملشاريع إلعمومية ،وإليت تتناسب مع تطلعات وحاجات إلفرإد وما مدى إنعاكساهتا
عىل مؤرشإت إلتمنية إلجامتعية وإلقتصادية.
 -3حدود إلبحث:
إهمتمنا من خالل هذإ إلبحث بدرإسة إختيار وتتنفيذ إملشاريع إلعمومية وإملدرجة يف مازإنية إلتجهاز
وإلستامثر إلعمويم ابلضافة إىل مشاريع حساابت إلتخصيص إخلاص إليت هتدف إىل حتقيق إملنفعة إلعامة
(مشاريع إلبنية إلتحتية)كهدف رئييس وإسرتإتيجي أي حتقيق إلرحبية إلقومية عىل عكس إملشاريع
إلستامثرية إليت هتدف أساسا إىل حتقيق عوإئد وتدفقات مالية (رحب) كهدف رئييس ،لكن هذإ مل مينعنا
إىل إلتطرق إىل بعض إلساليب وإملناجه إلعلمية إملس تعمةل يف تقيمي وإختيار إملشاريع ذإت إلطابع
إلستامثري.
أما من حيث إجملال إلتارخيي فقد إخرتان إلس نوإت إلوىل لالس تقالل كون إجلذور إلوىل دلرإسة
مرشوع إلطريق إلس يار رشق غر تعود لس نة  ،1118إضافة إىل إنهتاج إجلزإئر خالل فرتة إلس بعينات
لس ياسة إلتصنيع وفق أسس إملهنج إلشرتإيك إلقامئ عىل إمللكية إلعامة لوسائل إلنتاج (إستامثرإت إلقطاع
إلعمويم) ،لكن جتدر إلشارة أنه خالل إلفصلني إلنظريني مت إلرتكاز عىل إلفرتة إملمتدة من س نة 9111
إىل يومنا كون هذه إلس نة تمازت بظهور بوإدر إلس تقرإر إلس يايس وإلمين للبالد ،وصب إلسلطات
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إلعمومية جل إهامتهما إىل إجملال إلقتصادي وإلجامتعي بدل إجملال إلمين من خالل خمتلف إخملططات،
وإلربإمج إلتمنوية ،إضافة إىل توفر إلبياانت إلحصائية لهذه إلفرتة.

 -8صعوابت إلبحث:
أمه إلصعوابت إليت وإهجت إدلرإسة يف إلبدإية اكنت متعلقة بقةل وندرة إملرإجع إليت تتناول أسس
ومعايري إختيار إملشاريع إلعمومية ،خاصة إملتعلقة مهنا ابجلزإئر إضافة إىل صعوبة إحلصول عىل إلحصائيات
وإلبياانت من مصادرها إلرمسية ،وتناقضها من مصدر لخر.
 -1مهنج وأدوإت إملس تعمةل يف إلبحث:
من أجل إلجابة عىل إلشاكلية إلسابقة إيذكر وإلملام بلك إجلوإنب وإلسس إلنظرية للموضوع،
إضافة إىل درإسة حاةل مرشوع إلطريق إلس يار رشق غر إعمتدان عىل إملهنج إلوصفي إلتحلييل.
 إملهنج إلوصفي :من خالل إس تعرإض إلطار إلنظري لدلرإسة ،وإملمتثل يف لك ما خيص إلنفاق
إلعمويم عىل إملشاريع إلعمومية من حيث إملفاهمي ،طرق ومناجه إلتقيمي ،إضافة إىل إلتطرق لوإقع تقيمي
وجتس يد إملشاريع إلعمومية.
 أما إملهنج إلتحلييل :فمت إس تغالهل يف حتليل وتقيمي جحم إملشاريع إلعمومية يف إجلزإئر ،وأيضا حتليل
إنعاكساهتا عىل خمتلف مؤرشإت إلمنو إلقتصادي خملتلف إلقطاعات إلقتصادية ابلعامتد عىل أدوإت
إلتحليل إلقتصادي من إحصائيات ،وأرقام كحجم إلنفاق إلعمويم عىل إملشاريع ،معدلت إلمنو ،معدلت
إلبطاةل ...وغريها إضافة إىل حتليل إلمكي لتاكليف ومزإاي مرشوع إلطريق إلس يار رشق غر .
 أدوإت إدلرإسة :نظرإ لنقص وندرة إملرإجع إليت تعاجل موضوع إختيار وجتس يد إملشاريع إلعمومية
خاصة إلكتب مهنا مت إلعامتد عىل عدة مصادر ومرإجع للبياانت ،وذكل من خالل إملوإقع إلرمسية
ملؤسسات إدلوةل كونإرة إملالية ،ونإرة إلشغال إلعمومية ،وإدليوإن إلوطين لالحصائيات ،إضافة إىل
خمتلف إلتقارير إلس نوية لبنك إجلزإئر وإجمللس إلقتصادي وإلجامتعي وكذكل إملؤسسات إملالية إدلولية،
وخمتلف إدلورايت وإمللتقيات ذإت إلصةل ابملوضوع ،ابلضافة إىل بعض إلواثئق وإمللفات إملتعلقة ابملشاريع
إلعمومية عىل مس توى إخلزينة إلعمومية بتلمسان.
 -11إلبحوث وإدلرإسات إلسابقة:
عىل إلرمغ من أمهية موضوع إختيار إملشاريع إلعمومية ،إل أن إدلرإسات وإلبحوث إلسابقة يف هذإ
إملوضوع مل تأخذ إلقدر إلاكيف من إلبحث ،فاملكتبات تفتقر لدلرإسات وإلبحوث إليت تتناول أسس
ومعايري إختيار إملشاريع إلعمومية ،عىل عكس موإضيع تقيمي وإختيار مشاريع إلقطاع إخلاص وإليت اكن لها
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نصيب حصة إلسد من إلبحوث وإدلرإسات إلسابقة ،ولكن عىل إلرمغ من ذكل هناك بعض درإسات
إحلديثة إليت تناولت موضوع إملشاريع إلعمومية وخمتلف إملناجه إدلولية يف إلتقيمي.
ومن هذه إدلرإسات وإلبحوث نذكر عىل سبيل إملثال:
 أول  :درإسة (بن عارية حسني) بعنوإن ''تقيمي إملشاريع إلجامتعية ،درإسة حاةل جامعة أدرإر''،
أعدت لنيل شهادة إدلكتورإه يف إلعلوم إلقتصادية ،جامعة تلمسان س نة  ،9117 -9119فقد سعت هذه
إدلرإسة إىل إلتعريف ابلطرق وإلساليب إليت يمت مبوجهبا تقيمي إملشاريع إلجامتعية وابلخص مشاريع
إلنقل ،وكذكل مشاريع إلصحة وإلتعلمي ،فمتحورت إشاكلية إدلرإسة عىل إلشلك إلتايل :
 كيف يمت تقيمي إملشاريع إلجامتعية من وهجة نظر إجملمتع مع إلتطبيق عىل مشاريع إلتعلمي إجلامعي؟.
و عليه خلصت إدلرإسة إىل أن إلطريقة إملناس بة لتقيمي إملشاريع إلجامتعية يه طريقة حتليل إلتاكليف
وإلعوإئد إلجامتعية وفق مناجه إلتحليل إلعاملية  ،مع إماكنية حرصها مكيا يف ظل صعوبة إلتحليل إلمكي
لهذإ إلنوع من إملشاريع إلعمومية.
 اثنيا  :درإسة (ابشوش محيد) بعنوإن ''إملشاريع إلكربى يف إجلزإئر ودورها يف إلتمنية إلقتصادية مع
إلتطرق إىل درإسة حاةل إلطريق إلس يار رشق غر '' ،س نة  ، 9111-9111أعدت هذه إدلرإسة يف
إطار نيل شهادة إملاجس تري يف إلعلوم إلقتصادية ،فرع حتليل إقتصادي ،حيث إهمتت إدلرإسة بتحليل
خمتلف إلربإمج إلتمنوية ،وتاكليفها خالل فرتة إملمتدة من س نة  9111إىل  ،9111كام تلخصت أهدإف
هذه إدلرإسة يف متابعة ودرإسة أاثر هذه إملشاريع إلعمومية عىل مؤرشإت إلتمنية إلقتصادية كام تطرقت
كذكل إىل إجلانب إلتقين لشغال مرشوع إلطريق إلس يار رشق غر مع ذكر أمهيته وأاثره إلقتصادية،
دون أن تتطرق إىل طرق وأسس إختيار إملشاريع إلعمومية ،فمتحورت إشاكلية إدلرإسة يف إلتساؤل
إلتايل:
 إىل أي مدى مت إلنجاح يف إجنان إملشاريع إلكربى ودور هذه إملشاريع يف إلتمنية إلقتصادية؟
وعليه توصلت إدلرإسة إىل مجموعة من إلنتاجئ لعل أمهها إلضعف إلكبري إيذي مياز تس يري إملشاريع
إلكربى ،وإيذي ل يتناسب مع جحمها وتاكليفها ،وهذإ ما يتسبب يف إعادة رفع إخملصصات إملالية لها عن
طريق معليات إعادة إلتقيمي إملتكررة إضافة إىل إلتأخر يف إلجنان ،كام أن نايدة جتس يد إملشاريع إلعمومية
يامتىش طرداي مع نايدة إليرإدإت إلنفطية وهو ما يبني غيا ش به اتم للتخطيط عىل إملدى إملتوسط
وإلبعيد لهذه إملشاريع.
كام ركزت إدلرإسة يف إجلانب إلتطبيقي عىل إلنعاكسات إلجيابية ملرشوع إلطريق إلس يار رشق
غر عىل إلتمنية إلقتصادية يف مجيع إلقطاعات ،إضافة إخلربة إملكتس بة للرشاكت إلوطنية جرإء إلحتاكك
ابلرشاكت إلجنبية إمللكفة ابجنان إملرشوع دون أن تتطرق إىل خمتلف إدلرإسات إلقبلية للمرشوع ،وهذإ
ما س نحاول إلتطرق إليه خالل حبثنا هذإ.
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 اثلثا  :درإسة (ظاهر إلطيب توفيق) بعنوإن ''تمويل وإس تغالل إلطريق إلس يار رشق غر بني
إملردودية إلقتصادية وإملردودية إملالية'' ،س نة  ،9111-9112أعدت هذه إدلرإسة يف إطار تربص ميدإين
عن إملدرسة إلوطنية لالدإرة حبيدرة إجلزإئر إلعامصة ،واكن ماكن إلرتبص إلواكةل إلوطنية للطرق إلرسيعة
ابجلزإئر إلعامصة ،إضافة إىل مديرية إلشغال إلعمومية بولية إلبليدة ،حيث تعد هذه إدلرإسة إلمنوذج
إلقر إىل درإستنا كوهنا تطرقت إىل خمتلف إلسس وإملعايري إملس تخدمة يف إختيار إملرشوع إلعمويم،
مكعيار إملنفعة إلعامة مثال ،إل أن هذه إدلرإسة ركزت عىل طريقة تمويل وإس تغالل إملرشوع من انحية
إملردودية وإلرحبية إملالية يف ظل إحلديث عن إس تغالل إلطريق مبقابل نقدي قبيل بدإية معلية إجنان
إملرشوع ،كام أهنا أعدت بناءإ عىل خمتلف إلتقارير وإدلرإسات إملس بقة للمرشوع سوإءإ إدلرإسات إلتقنية
إلهندس ية أو إدلرإسات إلقتصادية وإملالية أي قبل بدإية أشغال إلجنان يف هناية  ،9111وهذإ ما جعل
إدلرإسة تقوم عىل أساس إلتاكليف إملعيارية  ،وليس عىل أساس إلتاكليف إحلقيقة للمرشوع ،وإليت
عرفت إحنرإفا مزتإيد ابلرتفاع عن إلتاكليف إملعيارية إملعدة سابقا ،وهذإ نتيجة إلعديد من إلعرإقيل
وإلصعوابت إليت وإهجت إملرشوع خالل معلية إجنانه ،وعىل ضوء هذإ س تقوم درإستنا ملرشوع إلطريق
إلس يار رشق غر عىل أساس إلتاكليف إحلقيقة ،مع درإسات أمه إلصعوابت وإلعرإقيل إليت وإهجت
إملرشوع ،كام أن هذه إدلرإسة إقترصت عىل جانب وإحد من إملشاريع إلعمومية ،ويه إلطرقات إلرسيعة
دون أن تتطرق إىل أسس ومعايري إختيار إملشاريع إلعمومية إلخرى ،ولو أهنا تتشارك يف إلعديد من
إملعايري مكعيار إملنفعة إلعامة أو إلرحبية إلجامتعية.

 -11حمتوايت إلبحث:
إنطالقا من طبيعة إملوضوع وأهدإفه تضمن إلبحث مقدمة عامة إحتوت عىل إلطار إلعام لدلرإسة
وبعض إدلرإسات إليت مت إلس تفادة مهنا ،يتبعها فصلني خصصا للجانب إلنظري ملوضوع إلبحث ،مث فصل
اثلث تطبيقي ،ويف إلخري خاتمة عامة وذكل عىل إلنحو إلتايل:
 إلفصل إلول :هو عبارة عن مدخل نظري لتقيمي وإختيار إملشاريع إلعمومية ،وسوف نتطرق إليه
من خالل ثالثة مباحث:
 إملبحث إلول :س نتناول فيه خمتلف إملفاهمي إلعامة إملتعلقة ابملشاريع وإملنتجات إلعمومية منخالل إعطاء تعاريف ومفاهمي للك من إلستامثر وإملرشوع إلعمويم ،مع ذكر مربرإت ودوإفع إلنفاق
إحلكويم عىل هذه إملشاريع ،إضافة إىل إلتطرق ملفهوم إملنتجات إلعامة وخصائصها مع ذكر إشاكلية
إملفاضةل بني تسعري وجمانية هذه إملنتجات ،وأخريإ سنتطرق إىل درإسة س بل حتديد إحلجم إلمثل لالنفاق
إلعمويم عىل مشاريع إلبنية إلتحتية.
د
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 إملبحث إلثاين :س نعاجل يف هذإ إملبحث خمتلف مرإحل ختطيط ودرإسة جدوى إملشاريعإلعمومية بدأ بتخطيط إملشاريع وإقرتإهحا مث تقيمي ودرإسة إجلدوى وفق خمتلف إملعايري وإلساليب إملعمتدة
يف معلية إلتقيمي سوإء معايري إلرحبية إملالية أو معايري إلرحبية إلقومية ويف إلخري مت عرض خمتلف صيغ
وطرق تمويل إملشاريع إلعمومية.
 أما يف إملبحث إلثالث فسنتعرض إىل خمتلف إملناجه وإلساليب إدلولية يف تقيمي إلتاكليفوإملنافع إخلاصة ابملشاريع إلعمومية مع ذكر أمه إلسس وإملبادئ إليت ترتكز علهيا هذه إملناجه وإلنتقادإت
إملوهجة لها ،كام سنس تعرض دور خمتلف مناجه إعدإد إملازإنية إلعامة يف فعالية ختطيط وجتس يد إملشاريع
إلعمومية.
 إلفصل إلثاين :س نخصصه دلرإسة وإقع تس يري إختيار وتنفيذ إملشاريع إلعمومية يف إجلزإئر
وذكل من خالل إملباحث إلتالية:
 إملبحث إلول :نس تعرض فيه خمتلف أنوإع وتصنيفات إملشاريع إلعمومية يف إجلزإئر وطرقتبويهبا ونظام تس يريها من خالل مدونة مازإنية إلتجهاز وإلستامثر وصول إىل خمتلف إلطرق وإلمناط إليت
يمت مبوجهبا إختيار إملشاريع إلعمومية سوإءإ إملشاريع إلستامثرية أو إملشاريع إلجامتعية.
 إملبحث إلثاين :س نخصصه لرشح خمتلف مرإحل حتضري وتنفيذ إملشاريع إلعمومية بدإية منمعلية إعدإد وإقرتإح إملشاريع من طرف إلسلطة إلتنفيذية وتسجيلها للمناقشة من طرف إلربملان لغرض
إملصادقة علهيا ،كام نس تعرض من خالل هذإ إملبحث خمتلف إلعوإن إمللكفون بتنفيذ هذه إملشاريع
وإلرقابة عىل حسن تس يريها ،وأخريإ سوف نتطرق إىل أحد أمه مرحةل من مرإحل تنفيذ إملشاريع
إلعمومية ،ويه مرحةل إبرإم إلصفقات إلعمومية مرورإ عرب خمتلف مرإحل إبرإم عقد إلصفقة.
 أما إملبحث إلثالث فس يكون عبارة تقيمي وإقع جتس يد وتمويل إملشاريع إلعمومية يف إجلزإئروذكل من خالل إلتطرق إىل خمتلف إملشاريع وإلربإمج إلتمنوية إليت عرفهتا إجلزإئر مع مطلع إللفية إلثالثة،
وإلعوإمل إحملددة لالنفاق إلعمويم عىل هذه إملشاريع ،وطرق تمويلها ،وكحد أمه إلعنارص إجلوهرية يف حبثنا
هذإ سنتطرق بنوع من إلتفصيل إىل خمتلف إلصعوابت وإلعرإقيل إليت حتول دون فعالية معلية إختيار
وجتس يد إملشاريع إلعمومية مع ذكر خمتلف إجلهود وإلفاق إملس تقبلية لتجاون هذه إلصعوابت وحتسني
وتفعيل طريق وأساليب إختيار وتنفيذ إملشاريع إلعمومية يف إجلزإئر.
 إلفصل إلثالث :سيتضمن حتليال وصفيا خملتلف تاكليف ومنافع مرشوع إلطريق إلس يار رشق
غر ابس تعامل إلطرق إلعلمية إملس تعمةل يف تقيمي إملشاريع إلستامثرية ،وذكل مضن ثالثة مباحث:
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 إملبحث إلول عبارة عن نظرة عامة لش بكة إلطرقات يف إجلزإئر ومرشوع إلطريق إلس يار رشقغر مع إبرإن خمتلف جوإنبه إلفنية ،كام سنتعرض إىل أمه إلس با وإدلوإفع إليت اكنت ورإء إلتفكري
يف إجنان إملرشوع.
 أما إملبحث إلثاين فس نخصصه بنوع من إلتحليل دلرإسة إجلدوى إلقتصادية وإلجامتعيةللمرشوع من خالل درإسة تقيمي خمتلف تاكليف إملرشوع ومقارنهتا ابملنافع إملبارشة وإلغري مبارشة
للمرشوع ،وهذإ ابلضافة إىل درإسة إلرحبية إملالية وإلقتصادية يف ظل إحلديث عن إس تغالل إملرشوع
مس تقبال مبقابل.
 وأخريإ يف إملبحث إلثالث سنتطرق إىل خمتلف مرإحل تنفيذ وإجنان إملرشوع منذ بدإية إعالنونإرة إلشغال إلعمومية إملناقصة إدلولية لجنان إملرشوع إىل غاية إلن مع إلتعرض للطرإف إمللكفة
مبتابعة إجنان إملرشوع ،وأيضا إلصعوابت وإلعرإقيل إليت اكنت ورإء تأخر تسلمي إملرشوع حلد إلن،
وأخريإ إلتطرق إىل إلاثر إملبارشة وإلغري مبارشة للمرشوع عىل خمتلف إلقطاعات إلقتصادية.
ويف ختام عرضنا س نلخص أمه نتاجئ إلبحث مع إبدإء بعض إلقرتإحات و إلتوصيات إليت نرإها
مناس بة لتفعيل وحتسني أساليب وطرق إختيار وتنفيذ إملشاريع إلعمومية يف إجلزإئر.
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الفصل ا أل ل
الإيطار الن ر لتقيم إاخ يار امشاري العمومية

امبح ا أل ل
مفاهم عامة حول امشاري امنتجات العمومية
امبح الثاي
خطيط دراسة جد امشاري العموي
امبح الثال
امعاير امناج اد لية ي تقيم الرحية القومية للمشاري

ل ܿ ل لل لول:لم ܆هملع܆مܑلح لل مܼ܆ ي لو منܖج܆ ل ل ميܑ
م ܱمܑل ل ܿ :للل ل
لللللح ل مܼ܆ ي ل ل ميܑلبأميܑلكبر ليلح ي ل لܖميܑل للتصܿ܆ييܑ ل لو للتعييܑ ليلأيليوة،لحيثل
تل بليو له܆م܆ليل ف ل مܹ ܖ ىل م ييلللفܳي ،ل لوح ي ل ل ܱ ةل للتعييܑ ،ل لوت ليܽ لنܹبل لب ܆ة،ل
ض܆فܑل ىلت فرل لهي܆ل ل لو لبىل ل ܆عܱيܑل ليلتܹ܆عܱلع لجلبل للتܗا ل ܆ ، ...لوهܲ لم܆ليܼلل
مܹأةل تصܿ܆ييܑ له܆مܑلتܖ لبل لܖخ ي ل م ل لو ل انيܑ ل لو لܳش܆ي ليل خ܆ لتܳ ل للن ܆ ل ل يلع ل
مܼ܆ ي ،ل لو ليلت ܖرلتزءلهمليلمليܑل لܖميܑليل ܖلفل ܆ل ،ل لوهܲ لم܆ليܱي ل ىلرو لت تهه܆لم܆ل
ح لتكل لهܱ ف لخ܆صܑليلظ ل ܱوييܑل م يل للتصܿ܆ييܑ ل لو م܆ليܑ،لحيثلأنلج܆ لخ ل لܖميܑل
ي مܱلأت܆ت܆لع لج܆ ل مܼ܆ ي ل مܹ ܳ لمܹ ب ܆،ل لوهܲ لم܆لي لم مل دوللخ܆صܑل لن܆ميܑلمه܆ليلمܼ ܑل
حܱيܱ ل ܆ل ل لو ل ܆ع܆ ل لي لت جه لله܆ لهܲ ل للتܗال ل ܱيܱ  ،لف܆خصي܆ ل مܼ܆ ي ل ل ميܑ لي ܖرل
مܼ ܑلم ܱ لن ع܆لل نهلج لبنل لن ܳيܖنل زئيܑ ل لو ل يܑ،لف܆لن ܳيܑل زئيܑلت مܱلع ل لܳحيܑل م܆ليܑل
لل رو ،لبيال لن ܳيܑل ل يܑلت مܱلع ل لܳحيܑل ل ميܑل( ل طنيܑ)للل رو لحܒلمبܱأل من ܑل ل ܆مܑل .ل
لللللل لوع لهܲ ل لܹ ي܆ للنܿبللهعمل للنل للتصܿ܆يين ل لو لܹ ي܆تن ل لو من ا ل دوليܑلح للم ض ل
ت يم ل لو خصي܆ ل مܼ܆ ي لبألن يه܆لت ءلمܼ܆ ي ل ل ܆ ل ܆ لأولمܼ܆ ي ل ل ܆ ل ل ܆م ،ل لوهܲ لم܆لتبل ليل
لصܱ لم عܑلم ل م ܆يرل لو من܆جل ل ل يܑل ليلم ل تب܆يله܆ليلمليܑلت يمل لو خصي܆ ل مܼ܆ ي ،ل ل
ولتܱلملت ܹ ملهܲ ل ل ܿ لم ل د تܑل ىلثاثܑلمب܆حثلكاليي:للل
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ل ܿ ل لل لول:لم ܆هملع܆مܑلح لل مܼ܆ ي لو منܖج܆ ل ل ميܑ
مبحثل لل لول ل
م ܆هملع܆مܑلح لل للتܗا ل لو مرو ل ل ي ل
ي ܱل للتܗا ل ي لأحܱلأمل ل ت܆ئ ل لܳئيܹ يܑللܖح ي ل لܖميܑليل ܖلفل ܆ل لول ܆ع܆ ل
خ܆صܑلالنܹ بܑللللنܼ ܑل ليلحجمل ل ܆ ل ܆ ل للتܗا لفه܆لوعليهلتنص ܳ ليلهܲ ل مبحثل ىللل
م لم ه مل للتܗا لومرو ل ل ي ل( م لبل لل لول)،لمر ل للن ܆ ل ل يلع ل مܼ܆ ي ل ل ميܑل
( م لبل لث܆ي)،ل منܖج܆ ل ل ܆مܑل( م لبل لث܆لث)،لخ ܆ئܽلصن܆عܑل منܖج܆ ل ل ܆مܑل( م لبل لܳب )،ل
م ܆ضةلبنل ܆نيܑ ل لوتܹ رل منܖج܆ ل ل ܆مܑ ل( م لبل ܆مس)،ل لوأخر ليل( م لبل لܹ܆ي )ل جمل
لمܟ للالن ܆ ل ل يلع لمܼ܆ ي ل لبنيܑل لܖحܖيܑ .ل

م لبل لل لول ل
لم ه مل للتܗا ل لو مرو ل ل ي ل
ي ܖر ل للتܗا لت ء ل ي لي م لبه ل ل ܆ ل ܆ لأو ل ل ܆ ل ل ي لجܳ ل ل لز لويܑ لي ل لܖميܑل
للتصܿ܆ييܑل لو للتعييܑ،لاليܖب܆ل ل د ف ل لت܆يلللم لم لخالل اي ل لن܆جل د خيل ܆مل لوت فرل ܖلفل
لهي܆لل ل ܆عܱيܑلولبىل لܖحܖيܑ.
ل ܳ ل لل لول:لت ܳيفل للتܗا ل لوأهܱ فه ل
ت ܱي ل لܖ ܆ يفل ܱي لم ه مل للتܗا ل لو كلللخصافلوه܆ ل لن ܳللن ات܆لم لت ܱيل ܆ل ل
لو مي܆يي ل ليلت جهل له܆لهܲ ل للم ل،ل ض܆فܑل ىل هܑل ليلت ملا للتܗا لمثال ل ܆ ل ܆ لللين ل
للع ل مي܆يي ل لو ܆ل ل ليلح لهلع܆ئܱل لومܳيويلم܆ لع لي سل ل ܆ ل ل ܆مل لو يلغ܆لب܆لم܆لهܱفل
ىلح ي ل من ܑل ل ܆مܑللܖلبيܑلح܆ج܆ ل لفܳي،لوفالييلنܖ ܳ ل ىلب ݀لت ܆ يفل للتܗا :
لܖ ܳيفل لل لول:ل'' م ܿ ي اللتܗا ه ت ܖܱܰ م للص ل ي ت܆مܑ مروع܆ جܱيܱ لأولمنܼأ
ت܆مܑ يܱ م و ئه ع܆ئܱ لأولف܆ئܱ ض܆فيܑ له܆،لفه ن أي نܼ܆ تܗالي ين ي ع م܆ تܑ أيال
يرتب عله܆ ن ܆  ،ل لوينجم ينه ت ي أص ل تܗاليܑ م تܼغيله܆ ل لو للت ܖ ܆ي مه܆ ل ر م يܑ
م بة'' .1ل
لܖ ܳيف ل لث܆ي :ل'' للتܗا له ل لܖܰيلي ل ت ܖܱܰ م لأم للح܆ليܑلول ر ل م يܑلم ينܑلم لأج ل
ܿ للع لمزيܱلم ل لܖܱف ܆ ل لن ܱيܑليل مܹ ܖ ب لت نلمث܆بܑلت ي݀لي ل ل مܑل ܆ليܑلللم لل

1لمܱ أم يبܱ لل يف يܼ ،ل لص ل ل ل يܑ د تܑ جܱوى مܼ܆ ي لتܗا ،ل ل ب ܑ لث܆نيܑ،ل ل ܆هܳ ،ل،2000ل 13
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ل ܿ ل لل لول:لم ܆هملع܆مܑلح لل مܼ܆ ي لو منܖج܆ ل ل ميܑ
مܹܗمܳ ،لوكܲكلت ي݀لي ل للف ܆ ل مܖ ت ليل ل ل لرئيܑللللم لل مܹܗمܳ لبܹببل لܖ خملم ل
لمانيܑل ܿ للع لع܆ئܱلم للم ܆ب لح لينرل ܆طܳ '' .1ل
لܖ ܳيف ل لث܆لث :ل'' للتܗا له لمليܑل ن ܆ لأولم ي لأولت ظيفللللم للبغܳ للنܖ܆ لتل ܑ لأول
خܱمܑ لينصܠ لي لتܹ ي ه܆ لع܆ئܱ لأو لم ܑ لأكر لم ل للن ܆ لع ل لص ل ل لت܆تليܑ ل مܹܗمܳ لي ل مܱىل
مܹ ܖ بي".2
وبܿ ܑلع܆مܑلم للن܆ل ل للأنل للتܗا له ل"مليܑليملم ته܆ل لܖ حيܑلمن ܑلح܆ليܑلم لح ي ه܆ل
م ل ش ب܆ ل ت هاي لح܆ ،لم لأج ل ܿ للع لم ܑلمܹ ܖ بليܑلم ل ܿ للعله܆لم ل ت هاكل
مܹ ܖ بيلأكر"،3ل لوبغ݀ل لن ܳلي ل هܑل ليلت ملاللتܗا  .ل
وهܱفل ل ليܑل للتܗاليܑل ىلح ي لم عܑلم ل لهܱ فلنܲكܳلمه܆:4ل
 لهܱفل ل ܆ملم ل للتܗا له لح ي ل ل ܆ئܱ. ت ي ل لرو لوتميه܆. تأمنل ܆ج܆ ل مܖ ت ܑ،ل لوت فرل لܹ ي ةلم هܑلتكل ܆ج܆ . لزاي لأول ܆ف ܑلع لتܱ ل مؤتܑܹليل ܆هܑل من܆فܑܹ. ت ت ي لنܼ܆ ل مؤتܑܹ. لب ܆ءلو لܖحܹنل مܹ مܳ للل ܱ ل لنܖ܆تليܑ للل ؤتܑܹ،لو كلي لطܳي لجܱيܱل لل لوم ܱ للنܖ܆تليܑلم܆ش ي܆لم لم ص ي܆ ل لܖ ل تي܆ل لو ل رنܑ.
 -خل ل من ܑل للتعييܑل لو مܹ܆مܑليل ل ܆ءلع ل لب ܆ة.

ل ܳ ل لث܆ي:ل مرو ل ل ܆مل لوأشاه ل
ي ܖر ح ي من ܑ ل ܆مܑ ه لهܱف لت܆يللل رو ل ل ܆م ت ء ح ح م و ء كلأم
ل،ل ل أن هܲ ل ي ي أن مروع܆ ل ܆مܑ للهܱف طات܆ ى لܳح ب جب أن ل يم كلع
حܹ܆ لهܱ ف لي أنܼئ مرو ل ܆م م أجله܆ .ت ء انܒ هܲ لهܱ ف تصܿ܆ييܑ لأول تعييܑل

-1ليبܱل لغ ܆ لح ،ل ميܑلتܳاتܽ،لأت܆ت ي܆ ل لتܗا لو لم ي ،لمؤتܑܹلش ب܆ ل ܆م ܑ،ل لت ܱ يܑ،لمر،ل،4002ل ل422

- J.Gorden, Alexander, William F Sharpe, Jeffery V Bailey, Fundamentals of Investisments ،
Secound Edition, Prentice, Hall International Edition, 1993, p1.
2

-3لاظملج܆مل ل يܹ܆وي،لي ت܆ ل ܱوىل لتصܿ܆ييܑلوت يمل مروع܆ ،لي ل لا لللنرلولܖ ي ،ليان،ل ل ين،ل،4004ل ل-40ل
 .42ل
4

- Carso Patrice, Mèthode D'évaluation des Politiques Rôles de formation en France,
Universitè de France - Comtè ،2001, p11.
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ل ܿ ل لل لول:لم ܆هملع܆مܑلح لل مܼ܆ ي لو منܖج܆ ل ل ميܑ
أولغره܆،لع لي سل مروع܆ ل ܆صܑل ليلتܳتب لبܳغبܑل لفܳيليل للتܗا لم لم ل لح ي ل لܳحل
كهܱفلت هܳي.لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ل
للل
1ل-للت ܳيفل مرو ل ل ܆م
هن܆كلعܱ لت ܳي ܆ للل رو لنܲكܳلمه܆:
 -2ل مرو له لهܱف ليܳي لح ي ه لبܖܱخ لعܱ لأطܳف لي ل ي ܆ لم ن لخال لمܱ ل م يܑ،ل
الت ܖ اللوت܆ئ ل ܱي ل لو تب܆ لمهܠل لوأيو ل ܱي .1ل
 -4له ليب܆ لي لم عܑلم ل لنܼ ܑل مرب ܑلوليلهܱفل ىل ت ܖغاللم يلم ينܑ لللحܿ لل
ع لم ܆ف لم ينܑ2.لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ل
م لخالل لܖ ܳي نل لܹ܆ب ن لناح لأنَلالمليܖ ܳت܆ل ىل ل ܳفل يلي ملامرو لوع لض ءل
هܲ لم ل ل للأنل مܼ܆ ي ل للتܗاليܑ لتܱلي مله܆ل ل ܆ ل ܆ لأولتܱلت مله܆ل دوةلوعليهلم ل
ت ܳيفل مرو ل ل ܆ملع لأن َه:ل ل
''وحܱ ل نܖ ܆ليܑلمل ه܆ل دوةل م܆للي܆لأولتزئي܆لمܹ ܖ ةلي ل ه܆ ل لي يلل وةلتܖ ىل نܖ܆ ل لܹل ل
و ܱم܆ ل ليلتܱلت نلخ܆صܑلأولجܱيܳ لالش ب܆ لأول ل ليلن ܆ ل لهܱ فل للتصܿ܆ييܑل لو للتعييܑل
لللللللللللللللللللللللللللل
ليلتܹ ل دوةللܖح ي ه܆''.3
وم لهܲ ل لܖ ܳيفليܖ حللن܆ لم܆ليي:ل ل
جبلأنلت نلمل يܑل مرو ل ل ܆مللل وةلت ء لمل يܑلامܑللܳأتاللأولمل يܑلتزئيܑ،لف لح܆ةل
مل يܑل زئيܑليܼر لأنلت نلمل يܑل دوةليل أتالل مرو ليل لغ܆لبيܑلأيلللت لي ل%12لم ل
م ل أتال لك انܑ لت܆ن نيܑ لوم܆ليܑ لحى لتم ل دوة لم ل ي ل مرو لوف ل لܹ ي܆تܑ ل للتصܿ܆ييܑل
مܖب ܑ،ل لو ليلتعىلم ل لهܱ فل مܹ ܳ ،لأم܆ل لانܒلمل يܑل دوةللل رو لأت لم ل%12لفالي ل
ل للأنل مرو لع܆م،لو م܆لركܑلمܹ܆مܑل( ܖل ܑ) لأولمرو لخ܆ ل لانل أتالل مرو للل ܳيل
ينم للل ܆ ل ܆ .للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ل
لتܱلت نل لنܼ ܑل ليلم܆ ته܆ل مرو ل ل ܆ملتܱلت نلج܆ يܑلأولصن܆ييܑلأول ييܑ، ...ل لوتܱلي نل مرو ل ل ܆ملم ܆فܹ܆للل رو ل ܆ لأول ܖ ܳ لللنܼ܆ ،ل لول ليلغ܆لبل لحي܆نلف܆نل مرو ل
ل ܆ملي ملانܖ܆ لتل لله܆لن ل تعي ل ض܆فܑل ىل لن ل ܆ ،ل لولهܲ لف܆نلم ه مل مرو ل ل ܆ملمܖܱلليܼ ل
م܆ليܹ لامرو ل ل ܆مل للتܗالي لحيثلتن ܿ ل مل يܑلم܆م܆لي ل لي ل لمܳل يلج هليمܖ لب ܱ ل
كبرلم ل مܳونܑليل ي لملي܆ته ل للأن َه لي لي لي لن ܆ ل لܹ ي܆تܑل ل ܆مܑ لل وةلب لأنَل܆لت ܖرلأحܱل
- Henri Pierre Maderes et Etienne Clet, Comment Manger Un Projet،Edition d’organisation
2eme triage, 2003, p 08.
1

-2لليزيلمܿ لعي،ليلي لي تܑل ܱوىل ل يܑلولتصܿ܆ييܑ،لبم لللنرلولܖ ي ،لمر،ل،2990ل ل.22
-3لت يܱليبܱل ل زيزليان،ل تصܿ܆يا ل ܱم܆ لومܼ܆ ي ل ل ܆مܑ،لي تܑلن ܳيܑل-لت بي يܑ،ل د ل ܆م يܑ،ل لت ܱ يܑ،ل،4000ل ل44ل.
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ل ܿ ل لل لول:لم ܆هملع܆مܑلح لل مܼ܆ ي لو منܖج܆ ل ل ميܑ
لي لو ل ليلتܹ ܖܱܰه܆ل دوةللܖح ي لألهܱ فه܆ل للتصܿ܆ييܑ ل لو للتعييܑ ل لو لܹ ي܆ت يܑ،لوالض܆فܑل ىل كل
ف܆نلم ܖج܆ ل مروع܆ ل ل ܆مܑلت نلت܆بة لللܖجزئܑ،ل لوت܆بليܑلمبܱأل ل لتܗب ܆ي،لوم لملم لتܳكه܆ لللܹ ل
لش ب܆يه܆للي܆لأولتزئي܆ .ل
 ل مرو ل ل ܆م ل للتܗالي ليمܖ لبܼخܿيܑ لمܹ ܖ ة لي لخܿيܑ ل ل حܱ ل لي يܑ لو ميܑ،لرو ل ل ܆م ل للتܗالي لاي لنܼ܆طه لوف ل لتسلومب܆ي ل للتصܿ܆ييܑ ل ليليܱ له܆ل
وهܲ لم܆ليܹ ح للل ل
1
ل ܆ ل ܆ ،ل( لت ܖ الل م܆ لأيلهلمز نيܑلمܹ ܖ ةلي ل مز نيܑل ل ܆مܑ) .
2ل-للأشالل مرو ل ل ܆م
م لتܿنيفلأن لوأشالل مܼ܆ ي ل ل ميܑل ىلعܱ لتܿني ܆ ل لوت ܹ ا لوهܲ لم܆ليبي هل لܼلل
لܖ܆ :لللللل ل

 -1ل مܳي ل لܹ يܱ لج܆ ي ،ل تصܿ܆يا ل مروع܆ ل ل ܆مܑ ،ل لن ܳيܑ لولܖ بي  ،لجܱوى ل مروع܆ لوتܹ ر لم ܖج܆ه܆ لوخܿخܿه܆ ،لي ل
܆م يܑ،ل لت ܱ يܑ،لمر،ل،4002ل ل.42
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ل ܿ ل لل لول:لم ܆هملع܆مܑلح لل مܼ܆ ي لو منܖج܆ ل ل ميܑ
شلل مل(-2ل:)2لأشالل لوم܆ ل مروع܆ ل ل ܆مܑلللل

عامة ܆مܑلل
مروع܆ ل ل
شالل لوم܆ ل
أ
مشروعات اا عامة
ش ال ونماذج ا مشروعات
أأش
م لحيثل مل يܑلولت ܖ اليܑلل

م لحيثلن ل ܱمܑللللل ل
للل مܼ܆ ي ل لتصܿ܆ييܑ ل

مܼ܆ ي ل لتعييܑل(مܼ܆ ي ل لبنيܑل لܖحܖيܑ)

للمل يܑلامܑلل وة

مܼ܆ ي لع܆مܑل ܖل ܑ

ا تحتية)

مܼ܆ ي لم ميܑل
صن܆ييܑ

مܼ܆ ي ل
م ميܑلج܆ يܑ

مܼ܆ ي ل
م ميܑلخܱميܑ

مز نيܑل
مܹ ܖ ة
تحقيق ا ربــــــــــــــــــح

مܼ܆ ي ل تعييܑلل
مܱمܑلللهيل
لتصܿ܆ييلبܿ ܑل
مب܆ر

مܼ܆ ي لع܆مܑل
مܹ ܖ ةل( مܼ܆ ي ل
لܿن܆ييܑل لو لܖج܆ يܑل
ل ميܑ)

را ل
مܹ܆مܑ

ي يل
لمصي܆

مܼ܆ ي ل تعييܑل
مܱمܑلللهيلل
لتصܿ܆ييلبܿ ܑل
غرلمب܆ر

مز نيܑل ل ܆مܑل
ل وة

لمز نيܑلمܹ ܖ ةل
+ل ع܆ا ل دوة

مز نيܑل
مܹ ܖ ة

مز نيܑل ل ܆مܑل
ل وةلأولم ي ل

تلبية ا حاجات ا عامــة

تحقيق ا ربـــح

مز نيܑل لܖجهزلولتܗا ل ل ي ل
+لحܹ܆ا ل لܖخܿيܽل ܆
تلبية ا حاجات ا عـــــامة

مܼ܆ ي لع܆مܑل
غرلمب܆ر ل
لوغرلمܹ ܖ ة

مܱܿ :لم ل عܱ يل ل ܆لبلبن܆ء لع ل مܳت ل لܹ܆ب ܑ
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تحقيق ا ربح

خ܆ يل
توفير
إيرادات
لميزانية

ل ܿ ل لول:لم ܆هملع܆مܑلح لل مܼ܆ ي ل ل ميܑ
 1- 2تܿنيفل مܼ܆ ي ل ل ميܑلوف م ي܆ لن ل ܱم܆ لولܹل ل م ܱمܑ:
تلܿنفل مܼ܆ ي ل ل ميܑلوف لهܲ ل م ي܆ ل ىلمܼ܆ ي لم ميܑل لمܳيويلت܆ب للل ي܆ ل لم ل
( مܼ܆ ي ل للتصܿ܆ييܑ)،لومܼ܆ ي لم ميܑلغرلت܆بةللل ي܆ ل لم ( مܼ܆ ي ل للتعييܑ) .ل
 1- 1- 2مܼ܆ ي ل ل ميܑ ل للتصܿ܆ييܑ ل( للتܗا ل ل ي) :ليلتكل مܼ܆ ي ل ليليملت مه܆لع ل
شللألهܱ فل ميܑ لأولمب܆ل لكاله ل ܆للالنܹ بܑ للل ܼ܆ ي ل للتܗاليܑ ل ليلتنܼ ه܆ل دوة للغܳ ل نܖ܆ ل
تل لوخܱم܆ لم ينܑ،لومنحه܆للت ܖ اللت܆ن يلي ل لي ل مܳكزيܑل ض܆فܑل ىل لت ܖ الل م܆ لي ل م نܑل
ل ܆مܑ لل وةلحيثلتܳيلله܆لمز نيܑلملح ܑل(مز نيܑلمܹ ܖ ة)لحىلتم لهܲ ل مܼ܆ ي لم ل ي لشؤون܆ل
بأتل ل تصܿ܆يي ،لفهي لمܼ܆ ي ل لمܳيوي لت܆ب للل ي܆ ل لم لامؤتܹ܆ ل ل ميܑ ل ل ل ܆ب ل
لܿن܆ي لولܖج܆ ي،لوم لهܲ ل مܼ܆ ي لنܲكܳ:1
*مܼ܆ ي ل لܿن܆ع܆ ل لت ܖخܳتيܑ،لمܟ لصن܆عܑل لن لولغ܆ ل لو لܖ ܱي ...
*لمܼ܆ ي ل لܿن܆ع܆ ل لܖح يليܑلمܟ ل لܿن܆ع܆ ل لغܲ ئيܑ،ل لنܹ يجيܑ،ل ل ا لويܑلو ܖلفل لܿن܆ع܆ ل
لܖح يليܑل للخ لܳى.
* ملܼ܆ ي ل ܆ لت ليܱل ل ܆تܑل ل هܳائيܑ،لوش با ل لن لولܖ ي ل مܳتب ܑله܆،لمܼ܆ ي ل ل ܆تܑل
لܼ ܹ يܑ،لومܼ܆ ي ل لܳيلولرفل لܿح لوغره܆...لللل
*لمܼ܆ ي ل ل ܆ي ل لو لܹ ي܆حܑ،ل لن ل لو ماحܑ.للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 2- 1- 2ملܼ܆ ي ل ل ميܑل للتعييܑ :ليلتكل مܼ܆ ي ل ليليملت يمه܆لوف لأتسلوخ لتم يܑل
مܹ ܳ لالܼلل يلي ل لرب لولܖ ܆ع لبنل ܖلفل ل ܆ع܆ لو ܆ل ،لوليسلع لألتسلميܑل
ميܑ،ل لوهܲ لم܆ليܖج ليل مܼ܆ ي ل لܖميܑل ل مܳيويل لغرلت܆ب للل ي܆ ل لم ،لوليلللهܱفل ىلح ي ل
ألهܱ فل تصܿ܆ييܑ،لف܆مܼ܆ ي ل للتعييܑ لت ملتܱܿلح ي لح܆جܑ لأول غبܑلحي يܑ للل جم ليونلتܱܿلح ي ل
حلمنܖج܆ه܆لغ܆لب܆لم܆لت نل ܆الأولم ܆ب لللي سلت ه܆ل ي يܑل لون ܳللܿ بܑلتܹ رلهܲ ل منܖج܆ ل
فهي لغر لت܆بة للل ܖ܆تܳ ل دوليܑ ل( لܖܱܿيܳ ل لو لت ܖري) ل لوهن܆ك لتܹ ي܆ لعܱيܱ للهܲ ل مروع܆ لمه܆ل
مروع܆ ل ܱم܆ ل ل ܆مܑ لأول لهي܆لل لت܆ت يܑ،لوم لت ܹ مل مܼ܆ ي ل ل ميܑ ل للتعييܑ لبܱو ه܆ل ىل
تܹ ن:2

-1لت܆ملايلمܱ ي،لأتسل عܱ يلي ت܆ ل ܱوىلوت يمل مروع܆ ،لمܱخ لن ܳيلوت بي ،ل زءل لول،لي ل من܆جلللنرلولܖ ي ،ل
ل ين،ل،4002ل ل22ل .ل
-2لب لع܆ يܑلحܹن،لت يمل مܼ܆ ي ل لتعييܑلل"ي تܑلح܆ةلج܆م ܑلأي "،لأطܳوحܑليكܖ ليل ل ل مل لتصܿ܆ييܑ،لج܆م ܑلتل ܹ܆ن،ل-4024ل
،4022ل .12
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* لمܼ܆ ي ل تعييܑ لتنܿب لع ل للتܗا ل لبري :لوي ل مܼ܆ ي ل لي لتܱم ل لهيل ل للتصܿ܆ييل
بܼللغرلمب܆ر،لتمزلهܲ ل مܼ܆ ي لبأنَل܆لتنܿبلع ل ل ܳيلمب܆ر ،لوهܱفل ىل ف لمܹ ܖ ل ل ܳيل
لو م ن يلمܟ لمܼ܆ ي ل لܖ لمل لو لܖميܑل للتعييܑل لو لث ܆فيܑل لو دينيܑ.
* لمܼ܆ ي ل تعييܑ لتنܿب لع ل للتܗا ل م܆يي :لوي ل مܼ܆ ي ل لي لتܱم ل لهيل ل للتصܿ܆ييلل
ل وةلبܼللمب܆رلامܳف ل ل ܆مܑل لو لم ل لو ل ܱ ةل لو لتانل لو م صا ل لوهܲ ل مܼ܆ ي لتمزلبأنَل܆لب ܱ ل
ت ܱمه܆لم للب يܑل لهيئ܆ ل لنܖ܆تليܑلأنللحܹ لألي ءلوظ܆ئ ه܆،لوليلت ܱلكهي܆للت܆عܱيܑللرو يܑليل
م.ل
للللللل لوبغ݀ل لن ܳلي ل ܖلفل لܖ ܹ ا ل لو لܖܿني ܆ للل ܼ܆ ي ل ل ميܑلت ءلانܒلمܼ܆ ي لم ميܑل
لط܆ب ل تصܿ܆ييلأولمܼ܆ ي لم ميܑل لط܆ب ل تعي ،لف܆نلهܲ ل لصن܆فلم ل مܼ܆ ي لتܼ م لع ل
ل ܱيܱلم ل مܼ܆ ي ل لط܆ب ل لوب ܱل ترتيج له܆مل لوه لم܆لي ܳفل"لمܼ܆ ي ل لينيܑل لܖحܖيܑ".
 مܼ܆ ي ل لبنيܑل لܖحܖيܑ :ل
لللللللت ܱي لت ܳي ܆ لمروع܆ ل لبنيܑل لܖحܖيܑ،لحܹبلطبي ه܆لولغܳ لمه܆،لولهܱفل يلتܹ܆مليل
ح ي ه،لف܆م܆لأنلت نل لطبي ܑل تصܿ܆ييܑ لأول تعييܑ لأولج لبنل لثننلم ܆،لوم لهܲ ل لܖ ܳي ܆ ل
نܲكܳلم܆ليي:
ت ܳفل لبنيܑل لܖحܖيܑلام ه مل ل ت لبأنَل܆:ل"م ل ܱم܆ ل ليلتܖ ىل دوةلت ܱمه܆ل لو منܼأ ل ليل
تܖ ىلتܼييܱه܆ ل لوتܼغيله܆،ل ض܆فܑل ىل ܱم܆ ل ليلت مܱلع ل ل اةل ل ܟي ܑ،لكج ل لن ܆ا ،ل لوت ܱمل
خܱم܆ ل لن ل ل ܆مܑ،ل لوتܗܼلل لبنيܑل لܖحܖيܑلم ل م ܆ ل لو ل ܳ ل لو م ئل لو لܹ ل ܱيܱيܑل لو ܆ ل
مي܆ ل لر ل لوش باه܆،ل لو ܆ لت ليܱل ل هܳاء لوش باه܆،لوش با ل لغ܆ ل ل بي لولرفل لܿح ل
ولتܿ܆ل لومܳف ه܆ل ض܆فܑل ىل ܱم܆ ل لܿحيܑ.ل1ل ل
كالم لت ܳيفل لبنيܑل لܖحܖيܑ لحܹبلت ܳيܳل لبن ل دو لبأنَل܆ل" أ ل م܆لل ل ييل مܹܗمܳليل
مܳف ل لو ܱم܆ ل ل ܆مܑليل ܆ل ل ل ܳ لولن لولتܿ܆ل ل لو مي܆ ل لو لرفل لܿح ل لو ܆ لت ليܱل
ل ܆تܑل ل هܳائيܑل لو لܹ ل ܱيܱل لو م ئل لو م ܆ ،لهܱفلخܱمܑل ل ܆ ل ܆ لبܼ يهل ل ܆ئيلوت ܆ ل
ليال'' ،لأم܆ لبنܹب ل ى لهري ل لوكنܱلرغܳ ل( ،Herrickل )Kendelbergerلف ܱ لأض܆ف ل ى لهܲ ل
لܖ ܳيفل ܱم܆ ل لܿحيܑلولتانل لو لܖ لم .2ل

-1لم يلمܱلي غܳ،لعيلمܱلعي،ل لن ܆ ل ل ܆ملع لمروع܆ ل لبنيܑل لܖحܖيܑلوأثܳ ليل لم ل لتصܿ܆ييليلليبي܆،ل ةل لبح ل لتصܿ܆ييܑل
ل ܳبيܑ،ل ل ܱيل،12ل،4002ل ل.221
2

-http://data.albankaldawli.org/topic/infrastructure,Date de téléchargement:
12/05/2013
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يܖ حلم لخالل ت ܖ ܳ ل ܖلفلهܲ ل م ܆هملأنَل܆ليلمله܆لت يلت فܳل ܱم܆ ل لو لܗܹهيا ل
لافܑلأ لوجهل لنܼ܆ ل للتصܿ܆يي ل لو لتعي لي لطܳي لتܱيمل لرب لبنل ܖلفل لت لي خ ل لب ل
ل حܱلأولخ܆ جه،ل لوهܲ لم܆ليܖج ليلمܼ܆ ي ل لن ل لو م صا ،ل ض܆فܑل ىلتلبيܑلح܆ج܆ ل ل ܆مܑل لفܳيل
لمل ܱم܆ ل لت܆ت يܑلالܿحܑ،ل لܖ لمل لو ليلي نلله܆لتأثرليل اي ل نܖ܆تيܑل ل ܳيل ل ܆م .للللللللللللللللللللل ل
ف ت يلهܲ ل لن لم ل مܼ܆ ي لي ܱلرط܆ لت هܳا للنج܆ ل مروع܆ ل للتصܿ܆ييܑ ليل ف لمܹ ܖ ىل
نܖ܆ه܆،لوم܆ليرتبلع ل نܼ܆ءلهܲ ل مروع܆ لم لح ي لوف ل تصܿ܆ييܑ لتنص له܆ل مروع܆ ل ل ܆مܑل
ت ءلانܒلهܲ ل مروع܆ لع܆مܑ لأولمروع܆ لخ܆صܑ،لم܆لح زل لتصܿ܆ي لع ل نܼ܆ءل مزيܱلم لهܲ ل
مروع܆  .ل
-4ل4لتܿنيفل مܼ܆ ي ل ل ميܑلوف م ي܆ ل مل يܑل لو لت ܖ اليܑل ل ܆ن نيܑ:
 1- 2- 2مل يܑل لܖ܆مܑلل وة:لجبلأنلمܖكل دوةلبܿ ܑلم ل ܑلوامܑللܳأتالل مرو لحىلول ل
ليل ي ܆ لي ܱلأشغ܆ل لأوليل ي ܆ لص ܑلم ميܑ للل ي܆ملب ليܑل ج܆ ل
مل ج܆ ل مرو لم لتب ل
مرو لم ܆ب لت ܳ لمص لعليه ،لليܿبح ل مرو لف لن܆يܑ ل لشغ܆ل لحܒ ل لܖرف ل م ل لل وةل
( ل ܆ ل ل ܆م).
*لمܼ܆ ي لع܆مܑلمب܆ر :لوتܼ لافܑل مܼ܆ ي ل ليلت مله܆ل دوة،لوليلللتمܖ لالت ܖ اليܑلت܆ن نيܑل
فهܲ ل مروع܆ لشأنَل܆لشأنل لل لوض܆ ل لܹ܆ئܱ ليلب يܑل دوئܳل ميܑ،لفهي لم للم لخزينܑل دوة،ل
حيثلتܱ لليܳي لون ܆ لهܲ ل لن لم ل مܼ܆ ي ليلمز نيܑل دوة،لوهܲ ل لܖن مليب ل مروع܆ ل
ل ܆مܑليܳضܑل ىلت ي ܳ ل لن ܑلولتܳء ل ل يةلوم ܱ ل ليلتمزله܆ل لبروتܳطيܑل ميܑلفغ܆لب܆لل
م܆لجܱلي ل لع لهܲ ل لن لم ل مܼ܆ ي لل ل مܳف ل ل ܆م للأكرلم لل ل مرو ل ل ܆ملل تب܆طه܆لا ي܆ ل
للي يܑ لل وةلأكرلم ل ي܆ ل للتصܿ܆ييܑ،ل لمܳل يلي ل لم ل مب܆ي ل لܼخܿيܑلومܳونܑليل ل ،ل
ومܟ܆لل كلم ܳ ل لم لودف܆ ،لولܿن܆ع܆ ل ܳبيܑ،لوهܲ لم هܳ لم لم ܆هܳلت ي܆ي ل دوةلل انل
لم ل ل ي،لفھي م لشܰ܆ لي يܑل مܳف يܑل لو ملܖخܑܿܿ ي ش ب܆ ح܆ج܆ ع܆مܑ م ينܑ .1ل
*لمܼ܆ ي لع܆مܑلمܹ ܖ ة:ليل مܼ܆ ي ل ليلمܖل ه܆ل دوة،لول ه܆لتمܖ لب ت يلت܆ن يلمܹ ܖ ل ض܆فܑل
ىل لت ܖ الل لي يلوم܆ لي ل دوة،لوتܱلت ملانܼ܆ه܆لمب܆ر لامؤتܹ܆ ل للتصܿ܆ييܑل ل ميܑ،لكال
ت مل دوةلانܼ܆ه܆لي لطܳي لتأمملب ݀ل مܼ܆ ي ل ܆صܑ .2ل
وم لمزال مܼ܆ ي ل ل ܆مܑل مܹ ܖ ةلم܆ليي:3
-1ل ع܆يي لم يلتيي،ل ل جزليل ل ܆ن نل لي ي،لي لوئ لللنر،ل ل ب ܑل لوى،لت نܑل،2992ل ل.22
-2ل مܳيل لܹ يܱلج܆ ي،لمܳت لت ب ل كܳ ،ل .24
-3لميܱلتبيا ،ل ل ܆ن نل لي ي،ل زءل لول،لي لوئ لللنر،ل ل ب ܑل لوى،ليان،ل ل ين،لت نܑل،4002ل ل.244
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لخ يف ل ئ ي اھ لي ل ܆مܑ مܳكزيܑ ن ܳ لت ܖ اليܑ مؤتܹ܆ ل ܆مܑ ل لو ي لشؤون܆لبن ܹه܆.
ل ب ܆ي مܼ܆ ي ل ܆مܑ ي لܖأثر لܹ ي܆ت يܑ م تب لܹل ܆ ل لي܆.لخܿܽ مؤتܹ܆ ل ܆مܑ ي أنܼ ܑ ܱي ل لوت ظيف مܖخܿܿنل لولܖ ين فيھ܆ تܹ܆عܱ ع ل فك ܆ء مܼ܆ ي ل ܆مܑ.
ليܹ܆عܱ لت ܖ ال م܆ لل ؤتܑܹ ل ܆مܑ ع ت ظيف أم لھ܆ بܼل أمܟ يܗ ܆تب م لأهܱ فه܆،للويܼج ع لمز الي ء.
 ليܹ܆عܱ لت ܖ ال لي ي لل ؤتܹ܆ ل ܆مܑ ع حܳ ھ܆ م لܳوتن يلولتܳء لم ܱ ،ل لوج لھ܆ تܗب أت܆ليبل لو تܳء م܆ثة لܖك مܖب ܑ ي ل ܆ ܆ .
ل للتصܿ܆ييܑلولܖ ل تيܑلل انل لب ܆ءل
ل مب܆ي لع ل لܖ ت ل للتܗالي،لو أوةلمܹ܆يܳ ل لܖيلظ ل من܆فܑܹ.
 ل مܹ܆هܑليل لن܆جل ل طيل ܆ملو ف ل دخ ل ل يلالنܹ بܑ للل ؤتܹ܆ ل ل ل ܆ب ل لܿن܆ي لولܖج܆ ي .ل
ل ل ملللهܲ ل مزال لو لج܆بي܆ ل للأنَل܆لللتܹملم لب ݀ل لنܖ ܆ي لأمه܆:
ل لت ܖ الل م܆ ل لو لي يللل ܼ܆ ي ل ل ܆مܑل لوب ܱه܆لي ل ت܆بܑل لܹل ܑل لܗري يܑلي لؤييل ى وت يص بܑ ي لܳت܆بܑ ع م اتھ܆ل لوم ܳفܑ أ لوض܆يھ܆ م܆ليܑ،ل لوھ م܆ تܱ ج له܆لم طن܆للل ܹ܆يل لو لܖبܲيܳ،ل لومܟ܆لل
كلركܑلت ن ܳكل زئܳيܑلوف ܆حلص ܆ه܆لم ل لرا ل لت بيܑ،ل للألنلهܲ ل لن لم ل مؤتܹ܆ ل
خ للܳت܆بܑلهيئܑلمܹ ܖ ةلمجلسل ܆ت بܑلو م ܗܼ يܑل ل ܆مܑلللاليܑليل زئܳ.
 -2ل -4ل 4ل مروع܆ ل ل ܆مܑل ܖل ܑ :ليل مܼ܆ ي ل ليليܖܱ خ لفه܆ل ل ܆ ل ܆ لم ل ل ܆ ل
ل ܆م،لأول ل ܆ ل ل ܆ملدوةلم لمؤتܑܹلم ميܑلدوةلأخܳىلت ء لم لحيثل أتاللي لطܳي ل لركܑل
(را ل مܹ܆مܑ)،لأولم لحيثلتܹ يرل لنܼ܆ لك يل لمصي܆ ،لوي يل لي لنܲكܳه܆لفاليي:
*ل لركܑ 1ل( مܹ܆مܑ) :ل ليل ت ܆تيܑليلزملم ص ܆ه܆لخܿ܆نلطبي ي܆ن لأولم ن ان لأولأكرلع ل
مܹ܆مܑليللمرو لمܼركلبܖ ܱملحܑܿلم لم لأولم܆للهܱفللتـܗܹ܆مل لܳحل يلينصܠليه܆للأولبل ل
هܱفل تصܿ܆ييل يلم ܑلمܼركܑلاحصا ل لܹ لأول ف لمܹ ܖ ىل مبي ܆ ،لوم للخاللهܲ ل لܖ ܳيفل
نܹ ܖ ي ل ت ܖܰا لين܆رل لركܑلكاليي:لللللللللللللللللللللللللللللللل
 ل لركܑ ليب܆ لي لي ܱ ليܹ ܖلزم ل شرك لري ن لع ل لت لت ء لان ل لري لطبي ي܆ لأولم ن ا.
-1لب لحبيبليبܱل لܳ ،لح لفلحلمܑ،ل ملܖ ل ل طيلح لل ٌلتܿ܆يل زئܳيليل لل يܑل لث܆لثܑ،ل لركܑلويو ه܆ليلجلبل لتܗا ل
لت بيܑ،لج܆م ܑلت ܱليحلبل لبليܱ ،ل زئܳ،لم܆يل،4004ل 2لو1ل.
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 لتܖ لبل لركܑل مܹ܆مܑلحܑܿلم لم܆ل لأولم لحܹبلم܆ليܖ لعليهل لري نلينܱلكܖ܆بܑلل ܱ .ل
 لكܲكلينرل مܹ܆مܑلي لنܖ܆جل مرو لم لأ ا لأولخܹ܆ئܳلحܹبلم܆ليܖ لعليهل ل ܳفنللللري ن.ل.للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ل
 ل لوينصܠلي ل" لركܑ"ل ل لت܆ن يليܹ للالܼخܽل م ن يلي يܺلحي܆ لت܆ن نيܑل(مܹ ܖ ة)لالكܗܹ܆بهل للم ل لو م ط ،ل لوت ܖرل" لركܑ"لي ܱ لفه ل يلينܼ ه܆لويب ا܆ل ىل ي܆ ل ل ܆ن نيܑللوحܱيل
روطه܆لو ي ه܆لولهز ل لܗܹ يريܑ،للهܲ ل مل رو ل ܱيܱ،لوم لأنلت نل م ضي لأول مܼ܆ ي ل مܖ ل
عله܆لم܆ليܑ،لت يܑ لأولج܆ يܑلوحىلمܼ܆ ي لعل يܑ ل( لبحثلولܖ يܳ)،لكالم لأنلت نلهܲ ل مܼ܆ ي ل
ط ية لأولمص تـ ܑل للج ،ل لوللراءل ليل مܼ܆ كܑليلأهز ل لܗܹ يرل لو خ܆ ل ل ܳ لح للت ܹ مل
ل ا لوحܱيܱلتمܑل أتال،لوللهܲ لي نليلبܳت لل لركܑ.ل ل
 بܳت ك لل لركܑل(ي ܱل لركܑ) :ل
ه لم عܑل ل عܱل ليلليܖ لعله܆لم لطܳفل لراءلينܱل بܳمل ت ܆تيܑل لركܑ لأولي ܱل لركܑل
(،)Accord de partenariatلوه لم܆لي هل ل ܱلم ل لزم܆ ل ل ܳفن،لويلم يلتبنل لزم܆ للل
طܳفلفالخܽلحܿܽل مܹ܆مܑ،لعܱيل ل ال،لأن ل ل لوميܑل منܖج܆ ،لكي يܑلح ي ل ليالل لي يܑل
ومܹري ،لكي يܑلت ܹ مل ل ا لو ܹ܆ئܳ،لويلي ݀ل لحي܆نل للمل ܱيܱلللركܑ.ل ل
ف ل زئܳلتܖܰܲل لركܑلبنل مؤتܹ܆ ل ل طنيܑلولراءل لين لأول لراءل لج܆نبلص ل
ركܑل مܹ܆مܑ،لوخ للل ܆ن نل زئܳي .1ل
*لي يل لمصي܆ ( للزم) 2:لت ل دوةليلهܲ ل لن لم ل مܼ܆ ي ل ىلفܳي لأولركܑل لح ل مصي܆ ل
ت ܖغال لمܳف لأو لمرو لع܆م ل ي لطبي ܑ ل تصܿ܆ييܑ لل ر لم ينܑ لت م لخاله܆ ل لركܑ ل ملزمܑ لاي ل
مرو لأول مܳف ل ل ܆ملحܒل رفلو ت܆بܑل دوة،لمروع܆ ل لبحثلو لܖن يبلي ل لن ليلهܲ ل
܆ةلتܖ هܱل دوةلع܆ي لبܖ يܱملب ݀ل ܱم܆ لللركܑل ملزمܑلأولت لله܆لحܱلأيىلم ل لܳح،لأولتؤمه܆ل
ضܱل ܆طܳل لغرلع܆ييܑ،لكالتܱلتܼ܆ كه܆ليل لܳح،لويل م ܆ب لتܖܱخ ل دوةلع܆ي ليلحܱيܱلت ܳي ܆ ل
لت ܆ ،ل لووض ل لܗري ܆ لم܆يܑل ل ܆ملن،ل لوي ܆ لع لهܲ ل لܼللم ل مܼ܆ ي لم܆ليي:للللللللللللللللللللللللللللللللللل
لت ܲ لوص بܑلل ت܆بܑل لܹل ܑل ل ܆مܑلمܱىل حرمل لركܑل ملزمܑلبرو ل ل ܱ.للللللللللللللللللللللل ل ليؤ يلحܱيܱل للزم لب ر ل ܱي ل ىلتܳيل لركܑل ملزمܑلي لحܹنلوصي܆نܑل مرو ل ل ܆ملوخܿ ص܆لينܱلتܳ لن܆يܑل ل ܱ.لللللللللل
-1ل م܆ي ل4لم ل مܳت مل لܖن يܲيلمل-92ل،222ل مؤ ليل02لأفܳي ل،2992ل م ܱللومܖمللل ܳت مل-28ل،219لومܖ ل لبܖܱخ ل لرا ل
لت بيܑليل ܆لل لܖن يب.
-2ل مܳيل لܹ يܱلج܆ ي،لمܳت لت ب ل كܳ ،ل ل.22
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وم لمز لأتل ل لمصي܆ :للللل
 ليلهܲ ل لܼللم ل ي ل مܼ܆ ي ل ل ܆مܑل دوةلللتܖ ىل ي ل مܳف لأول مرو ل ل يلب لمنح لح للي ته ل لولت ܖغاهللحܱ ل لشܰ܆  ،لأم܆ ل ل ال لي ل ي لوت ܖغال ل مرو ل لفا ليܗܹ نل
بܿ ܆ ل م ظفل ل يلب لياللأتܳءلحمهملتري ل ل لوليسلت܆ن نل ل ظي ܑل ل ميܑ،لوبܖ܆ للل
يܱخل نليلمز نيܑل لܗܹ ير لل وةلب ليܖ ܆ض نلأت ملم ل هܑل مܹ ܖ يܱ لم لح ل مصي܆ ل ت ܖغالل
مܳف .للللل ل

م لبل لث܆ي ل
لمر ل للن ܆ ل ل يلع ل مܼ܆ ي ل ل ܆مܑ ل
ي ܖر ل ل ܱيܱ لم ل للتصܿ܆يين لأن ل للن ܆ ل ل ي لع ل مܼ܆ ي ل ل ميܑ لي ل ܖلف ل ل ܆ع܆ ل
و ܆ل لرو لحميܑ،لخ܆صܑليل ل ܆ع܆ لو ܆ل ل ليليܖ ܆ييل ل ܆ ل ܆ ل للتܗا لفه܆لت ء ل
ل فلمܳيوييه܆ لأولل ن܆لحܖ܆ لمܱ لط يةلللترج܆ لتالي ه܆لالهي܆لل ل ܆عܱيܑ لمܟا،ل ض܆فܑل ىلأنل
هܲ ل لن لم ل ملܼ܆ ي لحܖ܆ ل ىل ؤو لأم لل ܑلتܱلللي ܱ لعله܆ل ل ܆ ل ܆ ل يلهܱفهل ل حيܱل
ه لح ي لأتىل حلبأت لت ܑلم ܑللهܲ لم ل لن܆حيܑل لم يليܑ،لأم܆لم ل لن܆حيܑل لܖ܆ خيܑلفص لوظي ܑل
دوةلم ليوةلح܆ تܑلله܆ لن ܆ لت ي܆ييܑل ܱوي لالم ،ل دف܆ لول ܆ءل ىليوةلمصܱخةلتܖ هܱلبܖ ܱمل
ܱم܆ ل لت܆ت يܑللل طننلالܿحܑلولܖ لملمܟا،لوأخر ليوةل لܳف܆هيܑل ܱيثܑل ليللتصح ܒلافܑل
܆ل ل ليلانܒلح ܳلع ل ل ܆ ل ܆ لت܆ب ܆ .ل
أم܆لم ل لن܆حيܑل للتصܿ܆ييܑلفܱيܒل لن ܳيܑل ل يزيܑل ىللت هܱ فل ف ل ل لبل ل لوالܖ܆ لحܳي ل
ل ܳ ل ل لوح زل لܗܼغي لي لطܳي ل اي ل لن ܆ ل للتܗاليܑ ل ل ميܑل( مܼ܆ ي ل ل ܆مܑ)،1لوبن܆ء ل
ع لهܲ ل م ي܆ لتنص ܳ ل ىلأمل مر لودوف للنܼ܆ءل مܼ܆ ي ل ل ܆مܑ .ل

ل ܳ ل لل لول:ل لليܖب܆ل ل لو دوف ل للتعييܑ ل
ترتبلي ل غبܑل م܆ ليلأنلت يܱلت ي لتزءلم ليخ له܆ لع لشللخܱم܆ لوم ܆ف لع܆مܑ،ل
لوبأت ܆ ل ܑ لي ل ܖلف ل ل ܆ع܆ ل لو ܆ل  ،لولل لرح ل م كܖ فر ل ل ܆تܑ ل ل هܳائيܑ لوم܆ء،ل
لܿحܑلولܖ لم، ...ل ض܆فܑل ىل اي ل م ܆لبل لܼ بيܑلبܖ فرلخܱم܆ ل لن ييܑلوحܱيثܑليلظ ل
ل فܳ ل م܆ليܑلخ܆صܑلل ولل ل مܱ خي ل مܳت ܑلال ܱيܱلم ل دولل ل ܳبيܑل(مܱ خي ل لن لولغ܆ ) .2ل
-1للبيبلش ر،لا خل ل ܳل لتصܿ܆يي،لم ܆ب لن ܑلمر،ل ل ܆هܳ ،لت نܑل،2922ل ل222

-2لعيلخلي ܑل ل ي،ليو ل مروع܆ ل ل ܆مܑليل لܖميܑل لتصܿ܆ييܑ،لمܱخ ل ىلي تܑلك ܆ء ل مروع܆ ل ل ܆مܑليلألت ܆ ل زيܳ ل ل ܳبيܑل
منܖجܑلللن ،لتلܹةلع܆مل م ܳفܑ،ل لسل ل طيلللث ܆فܑلول نلولي ،ل ل يܒ،ل ل ܱيل،24لت نܑل،2990ل ل40ل.
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ل ܳ ل لث܆ي:ل لليܖب܆ل ل لو دوف ل لترتيجيܑلولܹ ي܆ت يܑ ل
ت مل دوةلالܹ ي ܳ لع ل لܿن܆ع܆ ل لتر تيجيܑل لرو يܑ لللح ܆ لع ل لم ل ل يلوت ي܆ي ل
دوةلالܿن܆ع܆ ل ܳبيܑلمܟال لو كلللح ܆ لع لريܑل م ل م܆ لح للميܑلون ل لتلحܑل مܖ فܳ لده܆ل
ض܆فܑل ىل لنܼ ܑل للتصܿ܆ييܑ ل لتر تيجيܑل ليلج ل م܆ لتܱيܳه܆لوللتܳغبليلتܳكه܆لللفܳيل
لكاله ل ܆لليلت ܆ ل لم܆نل لز ي ليل ل لا ل مܖحܱ ل لمܳي يܑل
خ ف܆لم ل ت ܖغاله܆لم ل
م ل كܑ لل وة ،لولي لتܖ ى ل تܳ ل مز عن لبرو لم ܆ت بܑ لم لحيث لم ܱل ل ل ܆ئܱ لوم ييܱل
لܹܱ ي،لكالت هܳلهܲ ل لليܖب܆ل ليل نܼ܆ءل م܆ لللبن كل مܳكزيܑللارفلع ل لبن كل لܖج܆ يܑلم ل
أج لحايܑل لن ܆مل مريل يله ليܿبل لتصܿ܆ي ل ل ي،لولن سل لغ܆يܑلت ملب ݀ل دوللالمصاكل
را ل لܖأمن،لوب ݀ل لبن كل لܖج܆ يܑ.1
ل ܳ ل لث܆لث:ل لليܖب܆ل ل لم يليܑ ل
حܖ܆ لخزينܑ ل دوة ل ى لم ي لمصن عܑ لت ء لم لحيث ل ل ܳئب لولܳت م ل ܿة ،ل ض܆فܑ ل ىل
مܱ خي ل ܖلفل ل ئܱ ل لو ل ا ل لن܆جܑلي لمروع܆ ل لركܑ لأول ܖلفل ؤو ل لم لل م ظ ܑليل
لبن ك لومؤتܹ܆ ل م܆ليܑ ل ܖل ܑ للي لت م لاللن ܆ لع ل ش ب܆ ل ܆ج܆ ل ل ܆مܑ ل لف لܳ ي ،لوليب܆ءل
مزيܱ ،لوع لض ءلهܲ لجܱلب ݀ل دوللت ملاحصا لتل ܑ لأولخܱمܑلم ينܑ،لكܲكلكاله ل ܆لل
النܹ بܑللل ܱيܱلم ل دولل ليلت ملانܼ܆ءل لو ي ل م ܆ لوم ئلوليلح لليܳي لم ܖر لم لخالل
تأجرلرا ل ل رنلوماحܑلولܹ ي܆حܑلوغره܆ .ل
مثالالنܹ بܑلللجزئܳلن سل ليءلحيثلحܖ ܳل دوةلي ئܱل م ئلوم ܆ ل ض܆فܑل ىلخܱم܆ ل
ت فرل ل هܳاءلوم܆ءلولغ܆ لم لطܳفلركܑلت نلغ܆ ل ل ميܑ،لوليليلمؤتܑܹلم ميܑل لط܆ب ل
صن܆ي لوج܆ يلله܆لمز نيܑلمܹ ܖ ةلي ل مز نيܑل ل ܆مܑ لل وة،لتܳتب له܆لف لي لطܳي ل ل ܆ئ݀ل لܹ ن يل
م ܖر يلح هلهܲ ل مؤتܑܹللܿ܆ ل مز نيܑل ل ܆مܑ لل وة،لوهܲ لم܆لي لر ل حصا ل دوةللهܲ ل لن لم ل
ܱم܆ لفهي لتܹ܆ملبنܹ بܑلم ܖر ليلح ي لي ئܱلللخزينܑل ل ميܑ .ل
ل ܳ ل لܳب :ل لليܖب܆ل لودوف ل للتصܿ܆ييܑ
تܹ لمي ل دول ل ى لح ي لتميܑ ل تصܿ܆ييܑ لم لخال ل تܗال ه܆ لي ل ܖلف ل ܆ل  ،لو ع܆ي ل
لܖخܿيܽل لمܟ للل يل للتصܿ܆ييܑ،لكالي ܱل للن ܆ ل ل ي لبܼ يهل للتܗالي ل لو للت هاي لأي لم ل
أيو ل لܹ ي܆تܑل م܆ليܑللܖح ي ل للت ܖ ܳ ل للتصܿ܆يي لم لخالل ܆ بܑل ل غ ل لܖ خ يܑل لو لن اش يܑ،ل
وهܲ لم܆ت ل ܖلفل لن ܳا لتܖ لع لأميܑل للن ܆ ل ل يلخ܆صܑلم هل للتܗالي ليلمليܑلح ي ل
-1ل مܳيل لܹ يܱلج܆ ي،لمܳت لت ب ل كܳ ،ل ل.22
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لم ل للتصܿ܆يي لع ل يܖب܆ لأن َه ل ܱيل ئييلم ل ܱيل ل لبل ل ،لوم لبنلهܲ ل لن ܳا ل لن ܳيܑل
ل يزيܑ،لون ܳيܑل دف ܑل ل يܑ .ل
-2لل لن ܳيܑل ل يزيܑ :ل
ي ܱل للن ܆ ل ل يليل ل ܳل ل ي لزيلوت يةله ܑلم لوت܆ئ لت ي ل لرو ،لوح ي ل ل ل لرئيܑل
م لف܅ܑلللخ لܳىلي خ ل م ،لولملم لهܲ لأنل اي ل للن ܆ ل للتܗالي لبܼللمب܆رلتؤ يل ىل اي ل
لܖ ظيف،ل لوم لمل اي ل دخ ل لوهܲ لم܆ليؤ يل ىلح ي ل لهܱ ف ل للتصܿ܆ييܑ،1لف لح܆ة ل ل ܹ܆يل
للتصܿ܆يي لحيث لي ܆ي ل لتصܿ܆ي ل ل طي لم لح܆ة ل ف ܆ لمܹ ܖ ى ل ل لب ل ل  ،لوم رن لب جزل
تريفل منܖج܆ ،ل لولن ܱ ملفܳ ل ل ل لو نܗܼ܆ ل لب ܆ةلأيلأنل لنܼ܆ ل للتصܿ܆يي لمܳلمܳحةلتب܆طئ،ل
يܳى لكيز لأن ل لܖ ن لل لم لأن لحܱ لتل ܆ئي܆ ل لو م܆ للبܱ لم لتܱخ ل دوة ل لات ܖܱܰ م لت ي܆تܑ لم܆ليܑل
ت ت يܑ لل ا ل ل ج ل لن اش يܑ لهܱف ل ل ص ل ل ى لح܆ة ل لܗܼغي ل لام ل لوح ي ل لܖ ن ل لام ل
للح ܆ لع ل للت ܖ ܳ ل لتصܿ܆يليلظ لجزل لن ܆مل لܳأتا لي لح ي ل لܖ نل لام ،لويلض ءلهܲ ل
للبܱلل وةلأنلتܖܱخ لي لطܳي لت ي܆ت ه܆ل للن ܆تليܑلحܒلم ةل لܹ ي܆تܑل م܆ليܑ،ل لوت ܳفل لܹ ي܆تܑل م܆ليܑل
بأنَل܆ :ل'' ت ܖܱܰ م أيو م܆ليܑ ل ܆مܑ م بܳمܠ للن ܆ ل لو ليܳي ل ܆مܑ للܖحܳي مصغر لتصܿ܆ي
ل مܟ لن܆ج ل ي،ل ل اة،ل ليخ܆ ،ل للتܗا ،ل لو ك م لأج ح ي لا مܳغ بܑل لوجنب لا
غرمܳغ بܑ ع ل م دخ ل لو لن܆ج ل ي ل لومܹ ܖ ى ل اة ل لوغره܆ م ل مܖغر للتصܿ܆ييܑ،''2ل
لو لܼلل لܖ܆ لي حللن܆ل ك :ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
 -1لف܆ و لص܆ ل يب ،ل لن ܆ ل ل يلع ل لبنيܑل لت܆ت يܑلوعاتصهلالܖميܑل لتصܿ܆ييܑليل م ل ܑل ل ܳبيܑل لܹ ييܑ،ل ةل ل ل يܑل
لاتصܿ܆يلولܖج܆ ،ل ل ܆هܳ ،لمر،ل ل ܱيل،2ل،2992ل ل.82
 -2لم يلحܹنل ل يي،ل كܳاءلأمܱليزم،ل م܆ليܑل ل ܆مܑلو لن ܆مل م܆ ليل لتام،لي ل مير لللنرلولܖ ي ،ليان،ل ل ين،ل،4000ل
.224
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ل
ل
ل
ل

شلل مل(-2ل:)4ل لܹ ي܆تܑل م܆ليܑل لܖ ت يܑ
مستوى اأسعار P

ل
ل
ل
E0
E1
0
ل
ل
ل
S
P0
ل
ل
ل
ل
D1
D0
ل
ل
 Yل
0
ل
Y0
Y1
ل
مܱܿ ل:لت܆يلخلي ،ل لتصܿ܆يل ل ل م ܆هملولن ܳا ل لت܆ت يܑ،لم ܆ب ل لهܳم،ل ل ܆هܳ ،ل
ل
،2992ل ل .242ل
ل
لم لخالل لܼلل(-2ل:)4
ي ر لكيزلأنلم ح ل ل ܳ ل ل ()sليܖܰܲل لܼلل لف لن ܳلل ت يلب ܆ة،لحيثلتܹ ܖ ي ل
منܼأ ل ليال ل ܿ ل لع ل حصي܆ج܆ه܆ لم ل ليܱ ل ل ܆مة لينܱ ل لتܳ ل لܹ܆ئܱ ،لأي لأن َه لي ر لثب܆ ل
مص ت لتاليف ل لنܖ܆  ،لوالܖ܆ لهܲ ل منܼأ لعي للت ܖ ܱ ي لل ܳ لم ܖج܆ه܆ لينܱ ل مܹ ܖ ى ل ل ܆مل
للت ܆ ل لܹ܆ئܱ  .ل
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ناح لأنل اي ل للن ܆ ل يلخ܆صܑل للن ܆ ل للتܗاليلتؤ يل ىل نܖ ܆للم حىل ل لبل ل ل
ىلأع لاج܆ ل لمنلأيلم ل منحىل()D0ل ىل منحىل(،)D1ل لوتك لن ܑل لܖ نلم ل لن ܑل()E0ل
ىل لن ܑل(،)E1لحيثليزي يل لن܆جل لوينص لم ل ل مܑ()Y0ل ىل ل مܑل( .)Y1ل
وم܆ لأنلمنܼأل ل لياللع ل ت ܖ ܱ يلل ܳ لأيلمي܆ لم ل لن܆جلينܱ لن سلمܹ ܖ ىل لت ܆ ل
()P0لفل لتܖأثܳل لت ܆ ،ل لو لܖأثرل ل حيܱل يلت يحܿ لنܗيجܑل اي ل للن ܆ ل يله ل اي ل لن܆جل
ول اة.
-4للن ܳيܑل دف ܑل ل يܑ :ل
ت ܱ لن ܳيܑ ل دف ܑ ل ل يܑ ل( )The Big Pushل لي لتنܹب ل ى ل للتصܿ܆يي ل لب ل ي ل"ب لل
و نܗܼ ܖن ل وي ن" ل( )Paul Rosenstien Rodanلأحܱ لأم ل لن ܳا ل لي للهمܒ لبܱ تܑ لألي܆ ل
لومص لب܆ ل لܖميܑ،لحيثليܳىلأنلم ܆ ܑل لܖܰلفل للتصܿ܆ييليل دولل لن܆ميܑ،لللم لأنليܖح ل للي ل
طܳي ليف ܑلت يܑلم ل للتܗال ل لو م܆لتلܹةلم ل دف ܆ ل ل يܑلم ل ؤو ل لم لل مܹܗمܳ ،ل لوم ل
لت ܖغالللل يل مܖ܆حܑ،ل لوم ل لܖن ملحىلجܖ܆ لمܳحةل لن ا .1ل ل
لويܖحܱيلجمل دف ܑل ل يܑلم ܱ ل للن ܆ ل ل يل للتܗالي ل لا مل ج܆ل لانܖ ܆ملم لأج لح ي ل
هܲ ل لن ا لح ل لم لولܖ ضيحل ل ܳ لش بهلأح܆ لهܲ ل لن ܳيܑلوض ل دولل لن܆ميܑلال ܆ئܳ ل ليلت ل ل
م لت حل ل ،لفهي لحܖ܆ ل ىلحܱلأيىلم ل لرعܑل ل ضيܑلحىلتܹ ܖ ي ل لܖحلي ليل ،لحيثل
حܖ܆ ل لتصܿ܆ي ل مܖܰلف ل ىلحܱلأيىلم ل للتܗال لليܖج܆ لو ل ل م ل ليلت ܳت لم ل لوت ت ل لنܼ ܑل
ي ل لنܼ ܑ ل للتصܿ܆ييܑ ،ل لويܳى لص܆حب ل لن ܳيܑ لأن ل دول ل مܖܰل ܑ لجب لأن لخܿܽ لم܆ لبن ل%20ل
و%20لم لم لن ܆ه܆ل للتܗاليܑلمܼ܆ ي ل لهي܆لل ل ܆عܱيܑ.
ويلهܲ ل ܆لليܳىلكܲكل وت ܖ ل)(rostowليللن ܳيܖهلي لمܳح ل لم ليلتܿ ل دولل لن܆ميܑل
ىلمܳحةل لن ا للبܱلعله܆لأنلتܳف لم ܱللت ي ل أتاللليلتزيܱلم لنܹ بܑل للتܗال ل منܖجܑل ىل
%20لم لاجه܆ل ل ي،لوالܖ܆ لج܆ لمليܑل لܖميܑليܖ تفلع لح ي ل اي لكبر ليل لر ل لܳأتا  .ل
كاليܹܗ ܱلأح܆ ل لن ܳيܑلع لم يܖنلم ل لليܖب܆ل لم عܑلتܳت ل ىلعܱمل ل ܆بليܑ لللܖجزئܑ،ل
وم عܑلتܳت ل ىلظ܆هܳ ل لن ج܆ ل لܹاي .2ل
-4ل2لعܱمل ل ܆بليܑلللܖجزئܑ:3

-1لمܱلتلانلهܱى،لي ت܆ ل ܱوىلوت يمل مروع܆ ل لتܗا يܑ،ل ل ܆هܳ ،لي ل ܆م ܆ ل مريܑ،ل،2924ل .20
-2ليبܱل له܆ييلت ي ،لأت܆ت ي܆ ل لܖميܑلو لܖخ ي ل لتصܿ܆يي،ل ل ܆هܳ ،لمرل،4002ل ل222لو.221
-3لاب لميܱ،لمܳت لت ب ل كܳ ،ل ل22لو .21ل
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لوتܼ لعܱم لت܆بليܑ ليول ل لنܖ܆ لللܖجزئܑ ،ل لوعܱم لت܆بليܑ ل ل لب لللܖجزئܑ ،ل لوعܱم لت܆بليܑ ل ليخ܆ ل
للܖجزئܑ .ل
-4ل-2ل2لعܱملت܆بليܑليولل لنܖ܆ لللܖجزئܑ:
ي حلأح܆ لهܲ ل ل ܳ لبأنلمليܑل لنܖ܆ لحܖ܆ ليل مܳح ل للوىل ىل تܗال ل ܑللت܆مܑل
لهي܆لل لت܆ت يܑل ليليܖحمل لبܱ له܆لحىلتܹ ܖ يܲلمه܆ل ل حܱ ل لنܖ܆تليܑلمܹ ܖ با،لون ܳ ل جمل
مܼ܆ ي ل لهي܆لل لت܆ت يܑلف܆لنَل܆لحܖ܆ ل ىلأم للكبر لللن َهلللم لجزئܑلهܲ ل مܼ܆ ي ل لو ت܆مه܆لتܱ جي܆لك نل
ك لت ي ل لت ܖ ܆ لمه܆ ل لوتيبܱيل م ي،لولنل لت ܖ ܆ لم لمܼ܆ ي ل لبنيܑل لت܆ت يܑليܹ ܖ تبل
مܳع܆ ل لܖا م ل لزمي لبن لهܲ ل مܼ܆ ي  ،لمثا لينܱ ل ج܆ ل ل ܳ لجب لأي ܆ لت صي ل ل هܳاء ل لو ج܆ ل
ش با لرفل مي܆ ل لوغܳه܆لم ل مܼ܆ ي ل مܖا مܑ .ل
-4ل-2ل4لعܱملت܆بليܑل ل لبلللܖجزئܑ :ل
أم܆لفاليܖ ل لب ܱملت܆بليܑل ل لب لللܖجزئܑ،لفصܱو ل ل ܳ لح للضي لجمل لܹ ل لوتأثر ل لܹليل
ع ل لنܼ ܑل لنܖ܆تليܑ،لو كلف܆نل ت܆مܑلعܱيلكبرلم ل مܼ܆ ي ل مܖن عܑليلأن لوحܱلت يج ل مܼ܆ ي ل
تܹ܆نܱلب ه܆ل لب ݀،ل لويزيܱل ܆فزلع ل للن ܆ ل للتܗاليلحيثلأنلللمرو للتيܼغ ليالل ض܆فينل
لو للت ل ليللت فليܖ ܆ض ن܆لت مث ليخا للض܆في܆لم لأنليܹ܆مليلتريفلم ܖج܆ لمܼ܆ ي لأخܳىل
لوهܲ لم܆لي يلتام ل ل لبلأيلعܱملت܆بليܖه لللܖجزئܑ،ل لوو حلألنل نܼ܆ءلعܱيلكبرلم ل مܼ܆ ي ل ز ل
لل لبلت فليܖ لبلأنلينجزلمܹ ب ܆لحܱلأيىلم ل مܼ܆ ي ل لبنيܑل للت܆ت يܑ،لوهܲ لم܆لي يلألنلهن܆كل
تب܆ لبنلف ܳيلعܱملت܆بليܑليولل لنܖ܆ لللܖجزئܑل لوعܱملت܆بليܑل ل لبلللܖجزئܑ .ل
4ل2-ل-ل2لعܱملت܆بليܑل ليخ܆ لللܖجزئܑ:
ويلهܲ ل ܆ةلللم لأنلت نلهن܆كلتميܑل تصܿ܆ييܑ لش܆مةليلظ ل ف ܆ لمܹ ܖ ىل ليخ܆ ل
والܖ܆ لف܆نل لن ا ليلم عܑلم ل للتܗال ل ل خ ܑلت ي نلهل ن ات܆ ل ج܆بيܑلع ل مܱخܳ ل
ليܑل لوهܲ لم܆لت ي ل لم ي للللنܼ ܑل للتصܿ܆ييܑل لن܆ش ئܑ .ل
-4ل4ل يܖب܆ل لتزيܱل لم ل لܹاي:
نلمܼ ܑلتزيܱلعܱيل لܹانلت صيل يܖب܆ ل دف ܑل ل يܑلرط܆للان ا ليلمܳحةل لم ل ي،ل
للن ل لܖميܑ ل للتصܿ܆ييܑ لمܳتب ܑ لالزاي لي لمص ت ل دخ ل ل ܳيي ل لوليسلف ل لزاي لي لم ܱل ل لم ل
للتصܿ܆يي،لو كلف܆نل لل ت ܆ ل مܖ ص لل ܱيل لܹانليܹ ܖ تبل ف ل للتܗال لب تر لأكر .ل
كالألنلهن܆كلب ݀ل للتصܿ܆يين ليؤكܱونلع لأنلم هܑل لن ات܆ ل لܹلبيܑللان ج܆ ل لܹايل
ع ل مܹ ܖ ى ل م يي لتܹ ܖ تب ل اي ل للن ܆ ل ل ܆م لب تر لكبر لتܹ ح لبܳف ل ل لب ل ل  ،لوالܖ܆ ل
لܖأثرليلجمل لنܖ܆ لو لܗܼغي لو ف ل ل ܱ ل لرئيܑلللܹان .ل
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فلܹبلف܆غرل wagnerل ل لبلع ل لܹل لو ܱم܆ ليم لم ل اي لم ܱل ل لܖحرل( لزاي ل
لܹانيܑليل مܱن)،ل لو ت ܆ لم ܱل ل لܖحرلتؤ يل ىل اي ل ل لبلع ل لبنيܑل لܖحܖيܑل للتعييܑ،لكال
أنلم ل لܖܿني لت يؤ يل ىل ج܆يلم ل تصܿ܆يي ل لوعات܆ لت ܆تܱيܑلأكرلت لت تبلمܳتبܑ ل لو ي لأكرل
م ل دوةل لوم لملت ت ل ل ܆ ل ل ܆م .1ل

م لبل لث܆لث ل
م ه مل منܖج܆ ل ل ܆مܑ ل
تܹ هܱفل منܖج܆ ل ل ܆مܑلم لتل لوخܱم܆ ل ش ب܆ ل ܆ج܆ ل ل ܆مܑلللفܳي،ل لو ليلي ܼ لن ܆مل
لܹ ليلت فره܆ل م܆للي܆لأولتزئي܆ .ل

ل ܳ ل لل لول:لت ܳيفل منܖج܆ ل ل ܆مܑ ل
ي ܳفلت܆م لܹ ن ل( )SAMULESONل منܖج܆ ل لو ܆ج܆ ل ل ܆مܑلبأنَل܆":لتكل لܹل ل لو ܱم܆ ل
ليلتܗܹملب ت يلأا لج܆نبيܑليل للت هاك لأولظ܆هܳ لتزيܱلغةل جمليل لنܖ܆  ،لأولتܗܹملب ت يل
ل ܆هܳتن لم ܆ ،ل لويم لت فر ل منܖج܆ ل ل ܆مܑ للش ب܆ ل ܆ج܆ ل ل ܆مܑ ل لو لي لتن ܹم لبܱو ه܆ ل ى لن عنل
ئيܹ ين لم ل ܆ج܆  :لح܆ج܆ ل تعييܑ ل لوح܆ج܆ لجܱيܳ لالش ب܆  ،2ل ض܆فܑ ل ى ل ܆ج܆ لأو ل لܹل ل
܆صܑ .ل
ل ܳ ل لث܆ي:لأن ل منܖج܆ ل ل ܆مܑ ل
-2ل ܆ج܆ ل( منܖج܆ )ل للتعييܑل لوخܿ܆ئܿه܆3ل
يلتكل ܆ج܆ ل ليللليܹ ܖ ي لأولي ܼ لن ܆مل لܹ ليلت فره܆لا ܆جܑل ىل لم ،ل دف܆ ل
لو ل ܱ ة،لكالتܹ لأي ܆لامنܖج܆ ل ل ܆مܑل لܿ܆فيܑ،ل لوتܗܹملهܲ ل منܖج܆ لخ܆صيܑل ئيܹ يܑلمزه܆لي لغره܆ل
م ل منܖج܆ لوي لخ܆صيܑ لعܱم ل ل ܱ لع ل لتܗب ܆ي ،ل لووت ي لهܲ ل ܆صيܑ لتؤ ي ل ى لفܼ لن ܆مل
لܹ لليܑليل ش ب܆يه܆،لوم لملللم ܆ لم لتܱخ ل دوةللܖ فرل حصي܆ج܆ ل لفܳيلو م  .ل
كالأنل ت هاك لفܳيلمه܆للليرتبليه܆ل لܖ لي ليل لميܑل مܖ܆حܑللب܆يل لفܳي،لفهي لت فܳ لن سل
مܹ ܖ ىلم ل من ܑللللخܽلبغ݀ل لن ܳلي لعܱيل مܹ ܖܱܰمنلله܆،لوالܖ܆ ليرتبلع ل ت هاكل
-1لم يلمܱلي غܳ،لعيلمܱلعي،لمܳت لت ب ل كܳ ،ل ل.222
-2ل مܳيل لܹ يܱلج܆ ي،لمܳت لت ب ل كܳ ،ل ل.22
-3لت يܱليبܱل ل زيزليان،لمܳت لت ب ل كܳ ،ل ل.42
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منܖج܆ ل ل ܆مܑ ل م ل ܑلف ئܱلخ܆ تيܑللللل ܆مܑل لفܳي،ل لول ل كلللي يلأن َه لللم لأنلتܗܹببليل
ألا لخ܆ تيܑلتلبيܑلتؤثܳلع لم مل لܹان،لم ل م لأنليرتبلع ل نܖ܆ لوت فرلهܲ ل لܹل لأا ل
خ܆ تيܑلض܆ لمܟ ل لܖل .ل ل
وم ل ل للأنللل نܖج܆ ل للتعييܑ ) لܹل ل ل ܆مܑل م ل ܑ)لم عܑلم ل ܿ܆ئܽلنܲكܳلمه܆ :ل
2 -2لوت يل لا ل ܆ تيܑ :ل
لتܗܹمل منܖج܆ ل للتعييܑل ف ܑل منܖج܆ ل ܱيܳ لالش ب܆ لب ܆هܳ لوت يل لا ل ܆ جيܑلت ء ليل
ج܆نبل لنܖ܆ لأوليلج܆نبل للت هاك،لوتܱلت نلهܲ ل لا لم تبܑليلص لم ܆ف لت يلع ل م ،لأول
ت܆لبܑ لي لص لتاليف ل ض܆فيܑ ليܖح له܆ ل م ل(الܖل ) لج܆نب ل لܖاليف ل ܆صܑ ل لو من܆ف ل لو لܖاليفل
لض܆فيܑ لأول ܆ تيܑللليܹ ܖ ي لن ܆مل لܹ ل ظه܆ ه܆،ل لوم لملف܆نل لܹ ܳل لܹ يلللي سلمܟ لهܲ ل
لا  .1ل
4 -2لمبܱألعܱمل لتܗب ܆ي:
يل منܖج܆ ل ليلللم لحܳم܆نلط܆ئ ܑلم܆لم ل مܹ هل نلم ل ت هاكله܆،لبܹببللت ܖح܆ةل كل
أول ت ܆ لت صهلع لح لكبر،لحيثليمل ت هاكلهܲ ل منܖج܆ لبܼللتاي لالم لودف܆ ليܹ ܖ يܱل
م هلافܑلأفܳيل لن܆ لي خ ل ل ط ل ل حܱ.
-2ل2ل للت هاكل لاتن܆في:
أيلألنل ت هاكلأيلفܳيلم لهܲ ل لܹل ܑلأول ܱمܑللليؤثܳلع ل لمل مܖ܆ لمه܆لللخلܳي ،لوالܖ܆ ل
ف܆نل اي لعܱيل لܹانللليؤييل ىلن ܽل لميܑل مܖ܆حܑلمه܆لللخلܳي .
2ل 2 -ل لنܖ ܆ ل ܆ي:ل
لنلت ܑلت ي ل منܖج܆ ل ل ܆مܑلليلمܹ هكليلص ܳ،لكالأنلت ܑل لܹا للشܰ܆ ل ض܆فينل
للت هاكلهܲ ل لܹل ܑلأول ܱمܑليلص ܳلأي ܆.
لكالأنل لܹل ل ل ܆مܑل م ل ܑلللم لت ܹ مه܆ل ىلوحܱ للܖ ي لتكل ل حܱ لع ل مܹ هل نلللع لحܱ ،لب سل لܹل ل ܆صܑل م ل ܑل ليلم لترل ت هاكله܆لع لمܹ هكلب ينه،لولالل ي يل
ت هاكلخܽلم܆لمه܆،لت ل مܖ܆ لمه܆لللب܆ي.ل ل
ل نل منܖج܆ ل ل ܆مܑلللم لبي ه܆ليل لܹ لمܟ لأيلتل ܑلأولخܱمܑلأخܳى.ل ل لغ܆ءليوف ل لܳحلي لنܼ܆ ل منܖج܆ ل للتعييܑ،لكالأنلهܲ ل منܖج܆ لليسلله܆لتمܑلت تيܑلم܆ليܿ بل خ ܆يه܆للل ي܆ ل لم .

-1للب لع܆ يܑلحܹنلمܳت لت ب ل كܳ ،ل ل.12
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 ل ن لحܱيܱ لمܱى لم ميܑ ل لܹل ܑ لي لمܹأة لنܹبيܑ ،لف لح܆ل لعܱم ل ل ܱ لع لم ل ت هاكللܹل ܑلم لتب لم للليܱف نلم ܆بله܆،لتܿبحل لܹل لتل ܑلع܆مܑلبܼللم ل ،لأم܆ليلح܆لل مانيܑلم ل
ت هاكل لܹل ܑللل ܳيلأولم عܑلم ينܑللفأنَل܆لللتܿبحلتل ܑلع܆مܑلخ܆لܑܿ.ل
-4ل ܆ج܆ ل ܱيܳ لالش ب܆ لأول مܹ ܖح ܑل لوخܿ܆ئܿه܆ ل
وتܱي لكܲكلامنܖج܆ ل لܼ بهلع܆مܑ،لوتܗܹملهܲ ل منܖج܆ لخ܆صيܑلوت يل لا ل ܆ تيܑل(م ܆ف ل
لوتاليف)،ل لوأنَل܆لخ لمبܱأ ل لتܗب ܆ي،لوالܖ܆ لف܆نلن ܆مل لܹ ل ܳليܹ ܖ ي ل ش ب܆ ل حصي܆ج܆ لأفܳيل
م لم لهܲ ل منܖج܆ ل لول لبمب܆ لأكر لأولأت لم ل لحصي܆ج܆ ل ي يܑل ليلتعىلم ل يܖب܆ل ل
ل ܆ء ليل ت ܖܱܰ مل م ي،لفهي ل منܖج܆ ل ليلتܗ ܆تܽلفه܆ل من ܑل ܿ لعله܆لم لطܳفل لܼخܽلم ل
تزيܱ لعܱي ل منܖ ن لمه܆ ،لو ك لبܹبب لم܆ ليܹ لبأا ل لزم ل ،Congestion effectsلحيث ليبܱأل
تن܆تܽلم ܑل مܹ هكلمه܆لم لتزيܱلأعܱ ي ل منܖ نله܆،لمܟ ل مܹܗܼ ي܆ ل ل ܆مܑ ،لأولوت܆ئ ل لن ل
ل ܆م ،لأو ل م تف ل ل ܆مܑ لللܹ ي܆  ،لف لمܟ لهܲ ل ܆ة لم لتر لت ܱم لهܲ ل ܱم܆ لع لم ل
يܱف نل ت م܆لله܆،لوم لملي صحل لب܆ للܖ ܱملهܲ ل ܱم܆ ل م܆لم لخالل مܑلأولم لخالل ل ܆ ل
܆ ،لمܟ لهܲ ل لا للل زمܑلللجܱه܆ليل لܹل لأول منܖج܆ ل ل ܆مܑل لܿ܆فيܑ.ل ل
وتܗܹمل منܖج܆ لأول لܹل ل ܱيܳ لالش ب܆ لا ܿ܆ئܽل لܖ܆ليܑ:
 2-4وت يل لا ل ܆ تيܑ:
لمܖ܆ لكܲكل منܖج܆ ل ܱيܳ لالش ب܆ لب ت يل لا ل ܆ جيܑل م تبܑل لو لܹلبيܑ .ل
 4-4ل ܱ لع ل لتܗب ܆ي:ل
م ل تܗب ܆يل لفܳيل لذي للليܱف نليلح܆ةل تصܿ܆ ل ܱمܑلع لم ليܱف نل لܳت م.
 2-4لنܖ ܆ لمه܆لام ܆ب :
لي لطܳي ليف ل ملأولمبل لم نلع لي سل ܆نيܑل منܖج܆ ل ل ܆مܑل م ل ܑ،لم ل لت ܖ ܆ي لم ل
ܱم܆ ل ܱيܳ لالش ب܆ لي لطܳي ليف ل ت م لأو لمب܆ل ل مزيܑ لأو ل ܱي لي لب ݀ ل د لول لم لتب ل
م܆ .
-2ل لܹل ل ܆صܑل م ل ܑلوخܿ܆ئܿه܆:ل
يل لܹل ل ليلي مل مܹ هكلا ܿ للعله܆لم ܆ب لم ليܱف هلوت فܳلهلم ܑلخ܆صܑ،لفهلي ل لܹل ل
ليليرتبلع ل ت هاكلأيلخܽلمه܆لتن܆تܽل لمي܆ ل مܖ܆حܑلللخلܳي ،لف لمܟ لهܲل لن لم ل لܹل ل
يل بل لܹ ܳل يليܱف ه ل مܹ هكليو لهاليلمليܑلخܿيܽل لمي܆ ل مܖ܆حܑلم لهܲ ل لܹل ܑلبنل
مܹ هل نلله܆.
ومܖ܆ لهܲ ل لن لم ل لܹل لا ܿ܆ئܽل لܖ܆ليܑ:ل
-2ل2ل ل ܱ لع ل لتܗب ܆ي:ل
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وي ܱܿله܆ل مانيܑل تܗب ܆يلللم للليܱف ل لم لم ل ܿ للع ل ܱمܑ .ل
-2ل4للمبܱألعܱمل لܖن܆فسليل للت هاك:
وي ܱܿلهܲ ل مبܱأ لحܳم܆نل لخلܳي لم ل ܿ للع ل لܹل ܑلي لطܳي لرءلأكرلتܱ لم لم ل
لܹل ܑ.ل ل
-2ل2لل لت ܖ ܆ي لمه܆لام ܆ب :ل
لت ܖ ܆ي لم ل لܹل ل ܆صܑ لاملبس ل لو لل لي ن لم ܆ب ل لܹ ܳ ل لܹ܆ئܱ لي ل لܹ لحى ل لول ل
تܱخلܒل دوةليلتܱيملب ݀ل لت ܆ .
ل
م لبل لܳب ل
لخܿ܆ئܽلصن܆عܑل منܖج܆ ل ل ܆مܑل( من܆ف ل ل ܆مܑ) ل
تمزلصن܆عܑل منܖج܆ ل ل ܆مܑ لأولم܆لي ܳفلامن܆ف ل ل ܆مܑلمج عܑلم ل ܿ܆ئܽ لنܲكܳه܆ليل ل ܳو ل
لܖ܆ليܑلكاليي :ل
ل
ل ܳ ل لل لول:ل ت ܆ لكث܆فܑل أتالل مܹܗمܳ ل
تمزلصن܆عܑل منܖج܆ ل ل ܆مܑلبأنَل܆لتܖ لبل ؤو لأم لل ܑللܖن يܲه܆،ل لويܖح لع܆ئܱه܆لع لمܱ ل
فر ل م يܑلط ية لنܹبي܆،ل لمܳل يلج لي جܑل ܆طܳ ل ليلحي له܆لمܳت ܑ لنܹبي܆،لومي لهܲ ل
لܿن܆ع܆ ليرتبليه܆لم ܑلع܆مܑلالض܆فܑل ىل من ܑل ܆صܑ،لوت ܳفلي جܑلكث܆فܑل أ ل م܆لل مܹܗمܳليل
صن܆عܑلم܆،لأولم ܆م لكث܆فܑل أ ل م܆للبأن َهلنܹ بܑل لن ܆ ل لث܆بثܑل ىل تا لتاليفل ل يܑ،ل لوم ل م ܳوفل
أن َهللال ت ܒلكث܆فܑل أ ل م܆لل مܹܗمܳلت لم ܆م ليو نل أ ل م܆لل مܹܗمܳ،لوي ܆ لهܲ ل م ܱللبنܹ بܑل
لليܳي ل ل لي ل لܹ نܑ ل ى لتمܑ ل أ ل م܆ل ل لث܆بث ،لولا لت لم ܱل ليو ن ل أ ل م܆ل لط܆لܒ لفر ل
للترج܆ ،لمثالينܱلي تܑل خ܆ لتܳ للنܼ܆ءل ܑلكهܳاءلجܱيܱ ليلمܱينܑلم܆،للليملحܱيܱلجمل
ل ܆تܑل لنܖ܆تليܑللل ح ܑليلظ ل لحصي܆ج܆ ل ܆ليܑلللܹان،ل لو جمل ܆ للل ܱينܑلب ليܖ نل لن ܳل ىل
مܹ ܖ ب ليلض ءل لزاي ل مܖ ت ܑ لللܹان ،ل لو اي ل للت هاك ل مܿ܆حبللزاي ليخ هملالض܆فܑل ىل
لمصܱ يل ل ܳي للل ܱينܑ ل لوغرل ك،ل لوت فليرتبلع لأخܲلهܲ ل ل م ليل ܹ ب܆نلينܱلصن܆عܑل
منܖج܆ ل ل ܆مܑلوت يلم܆ليܹ ل''ال ܆ت܆ ل لنܖ܆تليܑل ل ܆ئ ܑ''.ل ل
لويܳت لتببلوت يل ل ܆ت܆ ل لنܖ܆تليܑل ل ܆ئ ܑليلصن܆عܑل منܖج܆ ل ل ܆مܑل ىلعܱ لأت ب܆ لنܲكܳل
مه܆:
 -2أنل ل ܆ت܆ ل لنܖ܆تليܑل ليليملخ ي ه܆لينܱل نܼ܆ءل مروع܆ ل ل ܆مܑ،لللتأخܲلي ل ܹ ب܆نل
ل لبل ܆ لف لب لتألخܲل ل لبل مܖ ت ليل للج ل مܖ ت ل لو للج ل ل ي لم ܆.
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 -4عܱمل نܖ ܆مل ل لبلع ل منܖج܆ ل ل ܆مܑلم لفر ل م يܑللخ لܳىلم܆ليؤ يل ىلرو للتܿ مل
ل ܆ت܆ ل لنܖ܆تليܑلع لأت܆ ل ܱل لتى ليلفر ل و للل لب،لمثالينܱلحܱيܱل ل ܆تܑل لنܖ܆تليܑل
ܑلكهܳاءلمܱينܑلم ينܑلجبلأنليأخܲلب نل لليܖب܆ ل ل لبل مܖ ت ليلفر ل و ،ل لو ليلت نليل
فܿ ل لܿيفلحيثليزي يل ل لبلع ل ل هܳاءلبزاي لم ܖر .1

ل ܳ ل لث܆ي:لتزيܱل لغةلأولتن܆تܽل لܖاليف ل
تܗܹملصن܆عܑل منܖج܆ ل ل ܆مܑلت ء لت ل ل لمܳلامنܖج܆ ل للتعييܑ لأول ܱيܳ لالش ب܆ لبأنَل܆ل
خ لل ܆هܳ لتزيܱلغةل جم لأولتن܆تܽل لܖاليف،ل لوت يلهܲ ل ل ܆هܳ لأنل اي لجمل مرو ل لوم لمل
جمل لنܖ܆ ليܿ܆حبهلح ي ل ل ܱيܱلم ل ل ف ل د خليܑل لو ܆ تيܑ،لأم܆ل ل ف ل د خليܑلف܆نل مرو ل
حܿ لعليهلم لي خه،لم لكرلجمل مرو ل لوم لملجمل لنܖ܆ لم ل مܖ ت لأنلتزي يلفܳ ل مرو ليل
تب܆ ل لܖخܿيܽ ل لوت ܹ مل ل لم܆ليؤ يل ىلت فرل هܱ ل لو ل تܒ ل لو ܿ للع لك ܆ء لأع ،ل لوت فل
تن سلهܲ ل ل ف ليلص ل ف ܆ لت ܑل لنܖ܆ لوالܖ܆ ل اي ل ل ا لأول مܳف ل ل ܆م لأولع ل
لت ل ف ܆ لخܹ܆ئܳ  .ل
أم܆لي ل ل ف ل ܆ تيܑلف܆نل مرو لأول مܳف ل ل ܆ملت فلحܿ لعله܆لم ل لبي܅ܑل ي ܑل ليل
ي لي لن ܆ته܆،لمثالوت يل مرو ليلبي܅ܑلصن܆ييܑلمصامةلت فليؤ ي ل ىل ف ܆ ل ل ܱيܱلم ل
لܖاليفلمܟ لتاليفل لن ل لو لܼح ل لوغره܆،لوعليهلم ل ل للأنلهܲ ل ل ف ليل لܹببل لܳئييل
يل ف ܆ لمص ت ل لܖ ܑل مܖ ت ܑللانܖ܆  .2ل
لوت ܆ لظ܆هܳ لغةل جملي لطܳي لنܹ بܑلتغرل لن ܆ ل ل يܑ ل لوم ܆م لمܳونܑل لن ܆ ل ل يܑلكال
يي :ل
-2لنܹ بܑلتغرل لن ܆ ل ل يܑ:ل
للللن ر لمܟالأن لنܹ بܑل لن ܆ ل مܖغر لي ل%200لم ل لن ܆ ل ل يܑ،ليلهܲ ل ܆للتن ܱمل
لن ܆ ل لث܆بثܑ،ل لوتܿبحلمي لين܆رل لن ܆ ليلن ܆ لمصغر ،لللم ن܆لأنلحܿ لع لغةلمزيܱ ل لو م܆ل
حܿ لع لابثܑ،لف܆ ل فرضن܆لأنلمي لين܆رل لن ܆ لتܖغرلبن س لنܹ بܑلتغرلجمل لنܖ܆ لف܆نل لن ܑل
ܱيܑللبܱلألنلت ܆يلل لوت لت ܆يلل لن ܑل مܖ ت ܑللل حܱ  .ل
أم܆ل لان لنܿيبل لن ܆ ل لث܆بثܑل%10لم ل تا ل لن ܆ ل ل يܑ،لف لت ܆ ل لܹ ܑل ܱيܱيܑل
مܟاللن ل2لملي نل كبلت ܆يلل لن ܆ 2لملي ن،$لف܆نل لن ܆ ل ل يܑللن ل1لملي نل كبلل لتܹ܆ لويل

-1لت يܱليبܱل ل زيزليان،لمܳت لت ب ل كܳ ،ل ل29لو .10ل
-2لن سل مܳت ل لܹ܆ب ،ل .14
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 1لماين،$ل لو م܆لتܹ܆ لويل(½ x½+ل 2لملي ن)$ل= 2لملي ن،)$لف܆نل كلي يلأنل اي ليل لنܖ܆ ل
م ܱ ل%200لتؤ يل ىل اي ل لن ܆ ل ل يܑل ل .%400ل
ل
لأيلأن:للل

لܖغر لنܹ ي ي لن ܆ ل يܑ
لܖغر لنܹ ي ي جم لنܖ܆

=� %

ل
-2لم ܆م لمܳونܑل لن ܆ ل ل يܑ:ل
ي ܳفلهܲ ل م ܆م لبأن َه ليܗܹ܆ لوىلم ل لܖغرل لنܹ يليل لن ܑل ل يܑلع ل لܖغرل لنܹ يليل لنܖ܆ ،ل
ف܆ لانܒلهܲ ل مܳونܑلت لي ل ل حܱ ليلل كلع لوت يلغةلمزيܱ ،ل لوتܖ حلهܲ ل لܿ ل لم܆حللن܆ل
م ܆م ل مܳونܑلهܲ :
�

… … … … … � = معامل امرونة � ��� ��



حيثلأن:ل

�

لللللل للل

�



لللله ل لܖغرل لنܹ يليل لܖاليفل ل يܑ.لل ل
ه لܖغر لنܹ ي ي جم لنܖ܆ .

ل
وم لكܖ܆بܑل م ܆يةل()2لع ل لܼلل لܖ܆ :
�
………… ∗

�

= )معامل المرون ( � ��� ��


ول م ܆يةل مل()4لمث ل زءل لل لوللمه܆ل لܖاليفل ܱيܑلأو:للل  MC=ل
بيالمث ل لم ل ل لمص ت ل لܖاليفللل حܱ ،ل لوعليهلف܆نل م ܆يةلتܹأ لوي:
�
التكلفة ا دية

التكلفة امتوسطة

��

أي ∶

�

��
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ف܆ لانܒلهܲ ل لنܹ بܑلتܹأ لوي ل %10لف܆نل لن ܑل ܱيܑلت نلي م܆لأت لم ل لن ܑل مܖ ت ܑ،ل
وهܲ ل ܆ةلللتܖح ل لليلح܆ةل لغةل مزيܱ ،ل لوت نلي جܑل لغةل مزيܱ لكبر لأولصغر لتب ܆ل جمل
م ܆م ل مܳونܑل مܲك 1.ل ل
ل ܳ ل لث܆لث:ل لحصا ل ل بي ل
لحصا له لي سل من܆فܑܹ،لف܆لحصا ليمزلب ت يلائ لوحܱلم ܆ب ل ل ܱيܱلم ل مܼري لولل
م لليلمهملفܳ لت ي ܳتهلع ل لܹ لي نل لب܆ئ ليلح܆ةلغلبܑلفيܹ ي ܳ ع ل لܹ ل لوحܱيل لܹ ܳل
لو لميܑلحܹبلمܿلحܖه،2لف܆ ܖ ܳله ل منܖܠل ل حيܱلللܹل ܑلأول ܱمܑل ليلللي جܱلله܆لبܱ ئ لتܳيبܑليل
لܹ لوب ب܆ لأخܳىلف܆نلمܳونܑل لحاللبنلهܲ ل لܹل ܑ لأول ܱمܑلم ل لܹل لأول ܱم܆ ل لخ لܳىل
ت نلم خ ܑ،لكالت ܆ لأي ܆لت ل ܖ ܳلبܱ جܑلمܳونܑل لحاللهܲ لوت ܆ لي جܑل لحصا لكاليي :ل
قوة احتكر =

السعر  −النفقة ا دية
السعر

∗

%

ل
وتܿ لت ل ܖ ܳل ىل لܿ ܳلينܱم܆ليܖ ܆يلل لܹ ܳلم ل لܖاليفل ܱيܑ،ل لوهܲ لال ب لح܆ةل من܆فܑܹل
لامةل لولالل ي يل ل ܆ لبنل لܹ ܳل لو لܖ ܑل ܱيܑلل ي ي لت ل ܖ ܳل لو ل سلحيح،لف نܱم܆لي نل
ل ܳ لمܹ܆وا لللܿ ܳلتن ܱملت ل منܖܠلم܆م܆لع ل لܖحمليل لܹ ܳ،لويܖح ل كليلظܳوفل من܆فܑܹل
لامةلحيثلي نل لܹ ܳلم ܆يللللܖ ܑل ܱيܑ .ل
وم܆ليܹ܆عܱلع لوت يل لحصا ل ل بي ليلصن܆عܑل منܖج܆ ل لܖ܆مܑله لعܱملت܆بليܑلهܲ ل منܖج܆ ل
للܖجزئܑل ض܆فܑل ىل ل ܟ܆فܑل لܳأتاليܑل مܳت ܑ .ل
نل لهܱفل هܳيلم ل للن ܆ ل ل يلع ل مܼ܆ ي لومܳف ل ل ܆مܑله لت مل ف܆هيܑل لفܳيلي ل
طܳي ل لܖخܿيܽل لمܟ للل يل للتصܿ܆ييܑل مܖ܆حܑلبنل ܖلفل ل ܆ع܆ ل للتصܿ܆ييܑ،ل لوط܆م܆لأن َهلللم ل
ش ب܆ لافܑلح܆ج܆ ل م لفأن َهللبܱلم لوض ل لل لول ا للالخصي܆ لبنلتكل ܆ج܆ ل ليلجبل ش ب܆يه܆،ل
خ܆صܑ لالنܹ بܑ لللح܆ج܆ ل لي ليܖ ܆يى ل ل ܆ ل ܆ ل للن ܆ لعله܆ لالم ل لو دف܆ لو ܖلف ل لهي܆لل
ل ܆عܱيܑ .ل
ل
-1ل مܳيل لܹ يܱلج܆ ي،لمܳت لت ب ل كܳ ،ل 18لو.12
-2ليبܱل لن܆رل ويܹ܆ ،لمب܆ي ل لتصܿ܆يل زي،ل ل ب ܑل لث܆نيܑ،ليي نل م ب ع܆ ل ܆م يܑ،ل زئܳ،ل،4002ل ل.212
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م لبل ܆مس ل
م ܆ضةلبنل ܆نيܑل لوتܹ رل منܖج܆ ل ل ܆مܑ ل
ت ܖر ل لܹ ي܆تܑ ل لܗܹ ريܑ ل لو ل ܳ ل مܖ ل ܑ له܆ لم لأص ب ل ل ܳ ل لي لجب لأن لتأخܲ لب نل
لليܖب܆ ،لحيثلي جهل ل ܆م نلع ل ي ل مܼ܆ ي ل ل ميܑلمܼ ܑل للخصي܆ لبنل احܑل منܖ ل ܆ا لأول
ت ܆يلت ܳلم ܆ب لت ܱمل مرو ل ل ܆م للل نܖج܆ ل ل ܆مܑلم ل لܹل ل لو ܱم܆ لبن سلأت ܆ ل لܹ لأول
ت ܱمهلبأت ܆ ل مزيܑليلشلل ت م .ل

ل ܳ ل لل لول:ل ܆نيܑل منܖج܆ ل ل ܆مܑ ل
لمل خصي܆ ل ܆نيܑلت ܱمل منܖ ل ل ܆مل ܆الفالبܱلم ل ت ܖܱܰ ملوت܆ئ لأخܳىلغرل لܹ ܳللܖغ يܑل
تاليف ل منܖج܆  ،ل لوتܼ لهܲ ل لܖاليف ل ب܆يܑ لبأن يه܆ لأو لم ي ل منܖܠ لي لطܳي لريبܑ لخ܆صܑل
خܿܽ ل ك ل لغܳ لمܟا لفܳ لريبܑ لع ل لبزي ل لوخܿܽ لحܿيله܆ لع ل نܼ܆ء ل لوصي܆نܑ ل ل ܳ ل
لري ܑل ليلتܳب لبنلأطܳفل دوةلكالم لأنلتܹ ܖܱܰمل ل ܳو ل ل ܆مܑلكي للܖح ي لن سلهܲ ل
لغܳ ،ل لوم لبنل ܆ل ل ليلي لفه܆لت ܱمل منܖ ل ܆الي:
 لينܱم܆لت نل لܖ ܑل ܱيܑ للل نܖܠلص ܳ لأولتܳيبܑلم ه،لوهܲ لي يلأنل نܖ܆ لوحܱ ل ض܆فيܑلم للܹل ܑلأول ܱمܑللليرتبلعليهلت ىل اي لضئيةليل لܖاليفل ل يܑل( لوتܱلللتزيܱل لܖ ܑل ل يܑلع ل
لطا ليلح܆ةلم܆ل لانܒل لܖ ܑل ܱيܑللل نܖ لتܹأ لويل لܿ ܳ)،ل لوع ل كلف܆نلتܹ رل منܖ ليل
هܲ ل ܆ةليرتبلعليهلتܿ ليل للت هاكلي ل جمل مܳغ لفيه .1ل
 لينܱم܆لي نل ل لبلع ل لܹل ܑ لأول ܱمܑلغرلمܳن،لف لح܆ةل ف ܆ ل ل لبل ل لبلع للܹل ܑلأول ܱمܑلف܆لن َهلتنخ ݀للمانيܑل ت ܖܱܰ مل لܹ ܳللرش يܱل للت هاك .ل
 لينܱم܆لي ن للل نܖ لن لع܆ملف لح܆ةلتܹ رل منܖ لت فلحܱلم ل ل لبلع لهܲ ل منܖ لي ل كل جمل لمܟ للانܖ܆ ،لوالܖ܆ لينبغ ل احܑل منܖ ل ܆الهܱفل اي ل لܳف܆هيܑللفܳيل م  .ل
ملأنل ܆نيܑل منܖج܆ ل ل ميܑلتل لتܳحيب܆لوت ܆لم ل ܖلفلطب ܆ ل م لخ܆صܑلمه܆ل ل ب ܑل
ل ي ܑل دخ لفه لن لم لأن ل ع܆ي لت ي ل دخ لليلشللم ܆ف لع܆مܑ،ل للأن َهليل لب ݀ل لنܖ ܆ي ل
م لأنܿ܆ لتܹ رل منܖج܆ ل ل ميܑلنܲكܳلمه܆ :ل
ل-ل ܆نيܑل منܖج܆ ل ل ميܑلتܱليܹ܆مليلخل لطلبل ئܱلي لح܆ج܆ ل لفܳيللهܲ ل منܖ ،لنܗيجܑل
للت هاك ل م ܳ لم܆ليؤ يل ىل لܖبܲيܳ ل لو ت هاك لط܆ت܆ ل نܖ܆تيܑليونلف܆ئܱ للل جم ،لويلهܲ ل ܆ةل
ي لتܳش يܱل للت هاكلي لطܳي لتܹ رلهܲ ل منܖج܆  .ل
-1ل مܳيل لܹ يܱلج܆ ي،لمܳت لت ب ل كܳ ،ل ل422لو422ل.
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 ل ܆نيܑ ل منܖج܆ ل ل ميܑ لت ي لغي܆ ل ليܳي للل رو لأو ل مܳف ل ل ܆م ،لم܆ لج ه لمܳتب لامز نيܑل ل ܆مܑ لل وةللم ي لتاليفل لنܖ܆ لنܗيجܑل ل جزل د مليلمز نيܑل مܳف لأول مرو ل ل ي،ل
لوه لم܆لم لشأن َهلأنليܼلليبئ܆لع لخزينܑل دوةليلح܆ةلض فل ܿيةل ب܆يܑ .ل

ل ܳ ل لث܆ي:لتܹ رل منܖج܆ ل ل ܆مܑ ل
ي ܳفل لܹ ܳلع لأن َه:ل" ل مܑل ܱي للل ن܆ف ل ليلحܿ لعله܆ل ل ܳيلم ل لܹل لأول ܱم܆ "ل.1
للللم للل رو ل ل ܆ملت ܱملم ܖج܆تهل ل ܆مܑلوف ل لܹ ܳل لܹ܆ئܱليل لܹ لأولبܹ ܳل لܖ ܑ لأول
أت لم ل كليلح܆ةليمل دوةلي لت ܱمل منܖ ل ܆ا،لو كلم لخاللوض لت ي܆تܑلتܹ ريܑل
تܹ هܱفلح ي ل ل ܱيܱلم ل لهܱ فل للتصܿ܆ييܑل لو للتعييܑلم لبيه܆ 2:ل
 تܳش يܱ ل ت ܖܱܰ م ل ܱم܆ ل ل ܆مܑ ،لحيث لم لي لطܳي ل لܹ ي܆تܑ ل لܗܹ ريܑ ل لܖ܆ثر لع للمي܆ ل مܹ هل ܑ لم لتك ل ܱم܆ لم لتب لافܑ لطب ܆ ل م  ،ليون ل لفܳ لأو ل لܖبܲيܳ ليل
للت هاك.
 ل لع ل اي لم ܱلل لم ل للتصܿ܆ييل لوت جيهل لو كلالܖأثرلع لخܿيܽل م يل للتصܿ܆ييܑليل م لوع لجمل لنܖ܆ ل ل يلوم اته،لف܆لܹ ܳل ل ܆ملم لألنليؤثܳلع ل للتܗا ل لو للت هاكلبܖأثر ل
ي لتܳ ل ل ܆ع܆ ل للتصܿ܆ييܑ ل مܹ ܖܱܰمܑ لخܱم܆ ل مܳف ل للتصܿ܆ييܑ ل لوت تهه܆ للܖح ي ل لهܱ فل
مܳغ بܑ.
 مܹ܆مܑ لي ل تܳء لت ܱيا لم ينܑ لي لم لت ي ل دخ ل ل ي ل لوح ي لب ݀ ل لهܱ فلللتعييܑل لخ لܳى،ل لتܱليܹ حلبܖخ ي ܆ ليل لܹ ܳل ل ܆ملل ܅܆ لأولهيئ܆ لم ينܑ،ل لوتܱلهܱفلت ي܆تܑل
لܗܹ رل ىل لميزليل لܹ ܳلبنلب ݀ل ل ܆ع܆ لأولب ݀ل من܆ط لهܱفلح ي ل ع܆ا ل تيܑلمصܱ خةل
بنل منܖ ن.
 حܿي ل يܳي للܖح ي لف܆ئ݀لم ل ت ܖܱܰ مهليلحܹنل ܱمܑل ل ܆مܑ.لوبܿ ܑلع܆مܑلي نلت ܱمل ܱمܑل ܆الم ب للم لوهܑل لن ܳل للتعييܑل لتܳتبلعليهل ف ل دخ لل
ي ܑ للل ب ܆ ل ل ر ليل م لوملم ي لتكل ܱمܑلي لطܳي ل ܿيةل ل ܆مܑل لريبيܑلخ܆صܑل ل
ر ئب لتܿ܆عܱيܑ ،لأي لتزي ي لنܹ بܑ ل زء ل م ص لم ل دخ ل لي لشل لرئب لال يايل
انܒ لهܲ ل ل ل
مܹ ܖ ا لهܲ ل دخ ل.3ل ل
-1لبي܆نله܆يلحܳ ،لمب܆ي ل لܗܹ ي ،ل ل ب ܑل لوى،لي ل ل ثܑلللنر،ل ل ينل،2999ل .224
-2لت يܱليبܱل ل زيزليان،لمܳت لت ب ل كܳ ،ل ل .202ل
-3ل مܳيل لܹ يܱلج܆ ي،لمܳت لت ب ل كܳ ،ل ل.422
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م لبل لܹ܆ي ل
ل جمل لمܟ للالن ܆ ل ل يلع لمܼ܆ ي ل لبنيܑل لܖحܖيܑ ل
ن ܳللنܲ ل م يل م܆ليܑلتܹ ل دوةل ىلح ي لألتىل من܆ف ل ل ܆مܑ ل لوأع لم ܱل ل لم ليلظ ل
لماني܆ ل م܆ليܑل مܖ فܳ ،ل لوم لر لهܲ لم لخاللم܆يي:

ل ܳ ل لل لول:لمܹ ܖ ىلت ي ل أتالل لو لم :
ي ܖ ܱلميثل( )Smithأنل لر ل لܳأتا لي ܱلرط܆لأت܆ت ي܆للܖح ي ل لܖميܑل للتصܿ܆ييܑ ل لوع ل
كلف܆نل لܖميܑل للتصܿ܆ييܑ لتܖ تفلع لمܱىلتܱ ل لفܳيلع ل لليخ܆ ،لوالܖ܆ لع ل للتܗا ،ل لون ܳل
ىلأنلتل كل م ليܹرليل ج܆ لتل كل لفܳيلوف ܆للل ܆ن نل ل بي ،لف܆نلتزيܱلجمل لر ل لܳأتا ليل
م ليܖ تفلع لتزيܱلجمل زءل مܱخܳلم ل دخ  .1ل
ل للتصܿ܆ييܑ ل لو للتعييܑ لم لأميܑل دو ل يلت ملبهل دوةليلت ه܆ل ىل
ل ܱل ي ل لܖ
لم ل للتصܿ܆يي،لحيثلج لغ܆لبيܑلأ ءل لب܆حܟنل للتصܿ܆يينلع لللزمل دوللمܖ لب܆ ل لم ل للتصܿ܆ييل
لܖح ي ل لܖميܑ ،لهܲ ل للزم لم لتب ل دوة للت ܖ تب لعله܆ لوض لم ܆ير ل تصܿ܆ييܑ لللܖ ي ل لܳأتا ل
لث܆بܒلفه܆ ،لفاليܖ ل لوم يه܆ل للتصܿ܆ييܑ ل مܖ܆حܑ،لحيثلت جهل دوللمܼ ܑلحܱيܱلمܹ ܖ ىلت ي ل
لܳأتا ل لث܆بܒ،ل يلح ل لم لفه܆،ل نلأت܆ لهܲ ل مܼ ܑليم ليلعܱ لن ܆ ،لمه܆ :ل
 -2حܱيܱ لأ لول يܑ ل للن ܆ لع ل لܖ ي ل لܳأتا ل لث܆بܒ ،لم لحيث لأميܑ لمܹ܆مܑ ل ل ܆ع܆ ل
للتصܿ܆ييܑليل لن܆جل يل لتا  .ل
 -4لܖ ي ل غܳيللالتܗال ل لهي يܑل يليܖ تفلع لت ي ل م يل للتصܿ܆ييܑ ل لولنܗܼ܆ ه܆ليل
دوة،لف الع ل ل ܟ܆فܑل لܹانيܑلي خ ل دوة .ل
 -3ل تر تيجيܑلت ܱيܳل ل لبلع لخܱم܆ ل لܖ ي ل لܳأتا ل لث܆بܒل يليܳت زلع ل لهܱ فل
لܖم يܑل ليلتܹ ل دوةل ىلح ي ه܆،ل لوم هܑل للخصن܆ت܆ ل ليلحܱ لنܗيجܑ للل ܿ ليلتلبيܑللهܲ ل
ل لب .2ل
لولܖ ضيحلأميܑل لر ل لܳأتا ل لويو ليل لم ل للتصܿ܆يي ل يلي مܱلأت܆ت܆لع ل لليخ܆ ،لف ܱل
و ي لي ل لي ل للتصܿ܆يي ل ل ܱيܱ لم ل لا ل للتصܿ܆ييܑ ،لمه܆ لم له܆ وي -ليوم܆ ل(Harrod-

 -1لمܱلمܱحܒلمܿ لوتهرليبܱل لܳحانل ل ܆هܳلأمܱ،ل لا ل لܳاضيܑ لللܖخ ي لو لܖميܑل لتصܿ܆ييܑ،ل لت ܱ يܑ،لم صبܑلوم ب ܑل
للش ܆ ل ل يܑ،لت نܑل،2999ل .22
-2لم يلمܱلي غܳ،لعيلمܱلعي،لمܳت لت ب ل كܳ ،ل ل.240
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،)Domar Modelل لو ل ܳضيܑل لت܆ت يܑليلهܲ ل لم ليلأنلاجلأيܑلوحܱ ل تصܿ܆ييܑ-لمنܼأ لأانܒل
أملت ܆ع܆لصن܆يي܆لأولحىلم ل لتصܿ܆يلكل،لت مܱلع لم ܱ ل أ ل م܆لليلتكل ل حܱ  .1ل
ويܳىلت نܹ ل()Johnsonلأنلت ي ل أتاللم ه مهل ل ت له ل مܳحةل م ز لل ليܑل لܖميܑ،ل لوأنل
ح܆ةل لم لتܖجܹܱليلمليܑلش܆مةلم لت ي ل أتال ل لو ت܆مܑلحܳكܑ ل تصܿ܆ييܑ ل لو تعييܑ للي مܑ ل لو اي ل
ل لر ل ألتال للل ܳيل ل حܱلبأشاهل ܖل ܑ ،لويل م ܆ب لف܆نلح܆ةل لܖܰلفلمܳتب ܑلالمصاكلتܳ لضئي ل
نܹبي܆لم ل لم܆ ل ܖل ܑللܳأ ل م܆ل .ل
نلأميܑل لܖ ي ل لܳأتا ل لث܆بܒلتم ليل دو ل يلي ملبهليلت زيزل ل ܆تܑل لنܖ܆تليܑليل
دوة،ل لوه لم܆لم لم لح ي لم ܱل لع܆ليܑلم ل لم ل للتصܿ܆يي،لت ءلانܒلهܲ لل للتܗال ليل
ص لأل ل لومب܆نلأوليلص ل تܗال ل لبنيܑل لܖحܖيܑل.
كالألنلأميܑل لر ل لܳأتا لتܖج لك ن܆لوت يةل ئيܹ يܑ لللܖ ܱمل لܖ ل ي ل لو ܱي ل ئيܹ ي܆للم ل
لنܖ܆تليܑ،لوه لم܆ليܖ لبلم ل دولل لن܆ميܑل لركزلأكرلع لت فرل جمل لمܟ لم ل لܖ ي ل لܳأتا ل
لث܆بܒللܖح ي ل لܖميܑل للتصܿ܆ييܑ .2ل

ل ܳ ل لث܆ي:لم ܱللم ܆م ل أتال/ل لن܆ج ل
م لألكرل لܖحܱا ل ليلت جهل دوةلينܱل ملت ي܆ت ه܆ل لܖم يܑليلت ي لن ܆ه܆ل للتܗاليܑ لع ل
ت ܆ع܆ ل لتصܿ܆ي ل ܖل ܑ،ل لܖ ي ل لمܟ ل يلي للح ي ل لم ل للتصܿ܆يي،ل لوم܆لانܒلمܼ܆ ي ل لبنيܑل
لت܆ت يܑليل دع܆مܑل لܳئيܹ يܑللهܲ ل ل ܆ع܆ ،لف܆نلحܱيܱل جمل لمܟ للالن ܆ لع لهܲ ل مروع܆ ل
ولأميܑلالغܑلالن ܳل ىلم܆ليܖ لبهل للن ܆ لع لهܲ ل مروع܆ لم لمب܆ل ل ܑ،لخ܆صܑليل دولل
لن܆ميܑل ليلت ܆يلتܿ لشܱيܱ ليلتلبيܑل لحصي܆ج܆ ل لت܆ت يܑلللܹان.
وتܱ لألت ܖܱܰم لم له܆ وي -ليوم܆ لي لت ܱيܳ لجم ل للن ܆ ل للتܗالي ل لا م للܖح ي ل لم ل
للتصܿ܆يي لم ܆م ل أ ل م܆لل/ل لن܆ج،ل لوتܼرل د ت܆ ل للتصܿ܆ييܑ ليلهܲ ل ܆لل لأنلتمܑل م ܆م ل
تܳت ليلح܆ةل اي ل للتܗال ل م هܑل ىلت ܆ع܆ لتمزلال ت ܆ لتمܑلم ܆م ل أ ل م܆للفه܆،لالܿن܆ع܆ ل
.
لث يةل لو ل ܆تܑل لوت ܆ع܆ ل لبنيܑل لܖحܖيܑ
كا لخܖلف لتمܑ لم ܆م ل أ ل م܆ل لبن ل مروع܆ ل ܖل ܑ لي خ ل ل ܆ ل ل حܱ لتب ܆ ل جمل
للتܗال ل ىلللمرو  .ل

 -1لم܆ل ملتبلزل(ولأخܳون)،ل تصܿ܆يا ل لܖميܑ،لتܳمܑلطهليبܱلهلم ܿ لويبܱل ل ملمܱلمܿ ،لمܳت ܑلمܱل بܳهملم ܿ نل
ت ܱملتل ܆نلمܱل لܹل ܆ن،ل لܳا ،لي ل مܳخلللنر،ل،2991ل .422
-2لم يلمܱلي غܳ،لعيلمܱلعي،لمܳت لت ب ل كܳ ،ل ل.242
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النܹ بܑل ىلمروع܆ ل لبنيܑل لܖحܖيܑ،لف܆نلم ܆م ل أ ل م܆للي نلكبرلينܱلبܱ يܑلمليܑل لܖميܑ،ل
ن ܳ ل ىل للن ܆ ل ل برلع لهܲ ل مروع܆ ،لمليبܱأ ل م ܆م ليل للف ܆ ،لحيثلتبܱأ ل لن ات܆ ل
للج܆بيܑ للهܲ ل للن ܆ ل للو لع لم ل مروع܆ لفيم للتܗي ܆ ل لت܆ليب ل ل يܑ ل ܱيܱ  ،ل لويܳت ل
مܹ ܖ ىل ي ل مروع܆ ،ل لويملت ليܽل ل ܆تܱليل م يل مܹ ܖܱܰمܑ .1ل
نلخل يܑل من܆تܑܼل لܹ܆ب ܑلح للحܱيܱل ܱل لمܟ للالن ܆ لع لمروع܆ ل لبنيܑل لܖحܖيܑللتܱي ل
دولل ىلحܱيܱلمܹ ܖ ىلت ين܆ه܆ل لܳأتاليܑل لث܆بܖܑل ليلتܳت زلع ل م ܆ضةلبنلخي܆ ه܆ل للتصܿ܆ييܑ،لبن܆ءل
ع لم يه܆ ل للتصܿ܆ييܑ ل مܖ܆حܑ ،ل لوهن܆ للبܱ لم ل لش܆ ل ى لأن َه لع ل لܳم لم ل ܆مܑ ل للن ܆ لع ل
مروع܆ ل لبنيܑ ل لܖحܖيܑ ،لف܆ن لفر ل لܖأخر للالن ܆ ل للتܗالي لي لهܲ ل مروع܆  ،لوي لم܆ لي ܳفل
م ܆م ل أ ل م܆ل/ل لن܆ج ل يلت ب ܒل لش܆ ل ليه،لحيثليܖ تفلط للهܲ ل ل ر لع لمܹ ܖ ىلت ܱمل
دوة ل لو لܹ ي܆تܑل لܖم يܑل مܖب ܑلفه܆،لكالألنل ܱيثلي لحܱيܱل مܹ ܖ ىل من܆تبلم لت ي ل لܳأتا ل
لبܱلم لأنليܖ ܳ ل ىلأليܑل لم ي للهܲ ل للتܗال لويلهܲ ل ܆ل،لف܆نل دوللتܖ ܆ لو ليلمܹ ܖ ا ل
ن ܆تله܆لع ل تܗال ل لبنيܑل لܖحܖيܑللللحܹبلم يه܆ل لوت ي܆ت ه܆ل م܆ليܑل مܖب ܑ،لوالܖ܆ لف܆نلجملهܲ ل
م يلي ܳ لع للليوةلحܱوي للالن ܆ ل لوتܱلتنهܒلب ݀ل دولل ىلهܲ ل مܼ ܑ،لم܆لألض ܳه܆ل ىل
ج܆يلألي܆ لبܱيةلتمث ليلمܹ܆مܑل ل ܆ ل ܆ ،ل م܆لالܖخܿيܽ لأولامܼ܆ كܑليلهܲ ل مروع܆ ل
للܖخ يف لم ل ليب܆ءل ليلت هه܆ل دوةليل ن ܆تله܆لع لهܲ ل للتܗال  ،لأولللܖ لي لم ل لا ل لܹلبيܑل
ليلتܱلتركه܆ليلب يܑل ل ܆ع܆ ل للتصܿ܆ييܑل لخ لܳى .ل
وع لهܲ ل لت܆ للم ل ل لل نلحܱيܱلجمل من܆تبلم ل لبنيܑل لܖحܖيܑليل دوةلجبلأنل
ح ل لهܱ فل لܖ܆ليܑ :ل
-2ل ܱلم لتܱيلك ܆ء ل لܗܼغي ل لو للت ܖܱܰ ملغرل ل ܆للل نرل ل  .ل
-4للم هܑل ل لبل ܆ ل لو مܖ ت لع لخܱم܆ ل لبنيܑل لت܆ت يܑليل مܹ ܖ ب .ل
-2ل ل ص لل ىل ل ܟ܆فܑل لܳأتاليܑل ليلح ل لم ل لوح܆ف لع لم يل دوةلوه لي ل لم ل نܖ܆تيܑل
ينرل ل ل أ ل م܆لليلمليܑل لنܖ܆  .ل
ل
ل
ل
ل
ل

-1لمܱلمܱحܒلمܿ لوتهرليبܱل لܳحانل ل ܆هܳلأمܱ،لمܳت لت ب ل كܳ ،ل .218
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مبحثل لث܆ي ل
خ ي ل لوي تܑلجܱوىل مܼ܆ ي ل ل ميܑ
ل ܱلشللم ض ل لܖخ ي ليل م܆يللهعم܆لمزيܱ لع ل لܿ يܱل للتصܿ܆يي ل لو لتعي ،ل لوانل
كلا لخܿ ص܆ليل لب نل لشركيܑ،لوتܱلليمܱلفالب ܱلم لتب ل ل ܱيܱلم ل دولل لܳأتاليܑ .ل
ف ܱ لألت ܖܱܰم ل لܖخ ي لكتل ل ل مܼ ܑ ل للتصܿ܆ييܑ لي ل للخ܆ ل لܹ في܆ي لع܆م ل،2942ل
و نܗرلمهܠل لܖخ ي ل لܼ܆م لب ܱل كليل دولل لشركيܑليلأ لو وال لرتيܑ،ل لوأليܖرل لܖخ ي لأنܲ كل
كن ܆ملبܱي ل لون ي݀للليܱل يܑليل لن ܆مل لܳأتا ل يلليمܱلأليܑل لܹ لوه܆ ل لت ܆  .ل
وتܱ لطب ل لܖخ ي لملي܆ لي ل ل ܱيܱ لم ل دول لع ل خصاف لأن ه܆ ل لܹ ي܆ت يܑ ل لو للتصܿ܆ييܑل
اليܖب܆ل لمهج܆ لعل ي܆ للي ل لنܼ ܑ ل للتصܿ܆ييܑ ل لو للتعييܑ لع لافܑ ل مܹ ܖ ا  ،لف ܱ لطب صه ل دولل
مܖܰل ܑ،لم܆لفه܆ليول ل لي لتنهܠلمبܱأ ل ܳيܑل للتصܿ܆ييܑ ل ل لوم لت ܆تبل ل م܆ ل للتصܿ܆ييܑ ل لو م܆ليܑليلظ ل
جزل لܹ لي لت فرلب ݀ل ܱم܆ ل لت܆ت يܑ،لتغرليو ل دوةليل لنܼ܆ ل للتصܿ܆يي ل لو لتعي ل
حيث لأصبح لللܖخ ي ل دو ل لت܆ي لي لصي܆غܑ ل لو تر ل مܼ܆ ي ل لو لرمܠ ل ل ميܑ ل لي لتعى لم ل
ح܆ج܆ ل لفܳي ل مزيܱ لل ان ل لܖ ي ل لمܟ للل ي ل م܆ليܑ لوف لأ لول ا ل م لب يܱ لي ل ل ܳ ل
ل ܼ ئيܑليل عܱ يل مܼ܆ ي ل ل ميܑ.

م لبل لل لول ل
خ ي ل مܼ܆ ي ل ل ميܑ ل
أت ܖܱܰم لل ل لܖخ ي ل للتصܿ܆يي ل لل لول لمـܳ لم لتب ل للتصܿ܆يي ل لمܹ܆وي لكܳيܹ ܖ܆نل
ش ينܱ ()Christain Schonheyderليلم ܆للهلي ل لنܼ܆ ل للتصܿ܆ييلنرلت نܑل.12920ل ل
والܳملم لأنل للتصܿ܆يينلمليܖ لع لت ܳيفلوحܱ لللܖخ ي ،لف܆نلتب܆ي لأ ئـهملت سللت ܆ت܆ل
ع ل يܖب܆ل لأتل ال تصܿ܆يا لع܆م܆،لأالانل ل ـ ܆مل للتصܿ܆يي لأول لتعي ل لܹ܆ئܱ،لأيليـزلل لܖخ ي ل
للتصܿ܆ييلي لطبي ܑل لن ܆مل للتصܿ܆ييل لو لتعي ل لܹ܆ئܱ،ل لو لم܆لتل ن܆لهـܲ ل م
ف܆نلف ܳ ل لܳب لبنل لܖخ ي ل لو لشركيܑ لتܿبحلغـرل لمـ ىلف܆للتصܿ܆يي ل لمܳييلت ل
ال ي.ل()GEORGE.Kليܳىليل لܖخ ي ل ي܆يلم ل ل هܑل لܹ ي܆ت يܑلشأن َهلشأنل لܖ ل تي܆ .ل

1لـلم يلي نسلمܱ،ليبܱل لن ملمܱلمب܆ ك،ل تصܿ܆يا ل لܖميܑلولܖخ ي ،لي ل له ܑل ل ܳبيܑ،لبرو ،ل،2921ل .429
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وي ܳف ل للتصܿ܆يي لتمس لميܱ ل( )J.MEADEل لܖخ ي  ،ل"بأن َه ل ل ليܑ ل لي لت م ل دوةل
م ص ܆ه܆لب ض لت ܆ع܆ ل لتصܿ܆ي ل ل طيليلص لمصامةلل ر ل م يܑلمܹ ܖ بةلبرفل لن ܳليال ل
ت܆مܒلبܗ يܲلهܲ ل ل ليܑلبܲ ه܆لأولأ لوله܆ل ىل ل ܆ ل ܆ ل"1ل .ل
وم لهܲ ل من لم ل ل للبأنل لܖخ ي له  :ل"ل للخصي܆ ل ل ي ل م ܿ يلم لج܆نبلتل ܑل
ع܆مܑ،لللم ل ل لل لول يܑلم ل لن܆حيܑل للتصܿ܆ييܑ"2ل ل
يܖ حلم܆لت ب لأنل لܖخ ي لوف ܆للهܲ ل م ه ملللمسل لبنيܑل لت܆ت يܑ لللن ܆مل لتعي ل لܹ܆ئܱ،ل
امل يܑ ل ܆صܑ ،ل لو ن لان ليܹ نܱ له ܑ ل خ܆ ل ل ܳ لي لب ݀ ل لم لل وة لأو للܹل ܑ لمܳكزيܑ ل ل لأنل
لܖܱخ لم لتب ل دوةلي نلالنܹ بܑللل ج܆ل ل ليلي ܼ لن ܆مل لܹ لفه܆ .ل
ولم ل ܱيثلي ل لܖخ ي لام نى ل ل ت ليلح܆ةلوت يلأهܱ فلتم يܑللملܹ ܳ لم لطܳفل
لهيئ܆ ل مܹؤوةلي لح رل ل لو لرمܠل لܖم يܑلالت ܖܱܰ م لأيو ل لܹ ي܆تܑل للتصܿ܆ييܑ ل مܖ܆حܑلم ل
أج ل ل ص ل ل ى لح ي ل لهܱ ف ل مܹ ܳ لع لص يܱ لت ܆ ل دوة لأو لع لص يܱ لم عܑ لم ل
مؤتܹ܆ ،لأولحىلي خ ل مؤتܑܹلن ܹه܆لفامحل لܖخ ي ل لܼ܆م لم لأنلناح لوت يه܆ليل ل ت ل
ينܱم܆ لتركز ل ه ي لاد جܑ ل للوى لع لت بئܑ ل لوت يܳ لم ي ل م ل م܆ييܑ ل لو لبريܑ ل لو م܆ليܑ لم لأج ل
ل ص ل ل ى لح ي ل لܖميܑلي ل ܖلف ل ܆ل  ،ل لومܟ لهܲ ل ܆ول لتܳتب لالܖخ ي لع ل مܹ ܖ ىل
لب يܱلمܼ܆ ي ل ܱم܆ ل لت܆ت يܑل( لبنيܑل لܖحܖيܑ) .3ل
ف܆لܖخ ي لي ܱلرط܆لأت܆ت ي܆لم لرو لج܆ ل لي ل للتصܿ܆ييܑ،لف الحܱ لت ܱملت ل يل
لت ܖلزملهܲ لخ ي ܆لأب ܱلوأب ܱ للل ܹ ܖ ب ،4لف نܱل ت܆مܑلأيلمرو لليلظ لت ܱيل لبܱ ئ لللبܱلم ل
ل ي܆ملب ܱ لي ت܆ لأ لوليܑلل انل للخصي܆ ل لمܟ للل رو لتب لبܱ يܑل ج܆ل لم لأج لت فرل ل تܒل لو م܆ل.

ل ܳ ل لل لول:لم ل لبي܆ا ل لوخل ل لفا ل
نلخ ي ل مܼ܆ ي ل ل ميܑلخ܆صܑلمه܆لمܼ܆ ي ل لبنيܑل لܖحܖيܑليܳت زلع لي تܑلوم ܳفܑلم عܑلم ل
لبي܆ا للحܿ܆ئيܑ ل لوتب يه܆لم لخاللحلي لش܆م لللܖ ي ل لܹاي ل لوأم܆ك لمܳكز لنܼ܆ط܆هم،لالض܆فܑل
ىلحلي لش܆م لللل لوض܆ ل للتصܿ܆ييܑ ل لو للتعييܑ ل لܹ܆ئܱ ل لولت ܖ ا لأ ءل رءليل ܖلفل ܆ل ل
لو مي܆يي ،ل لوم لهܲ ل لبي܆ا ل لو ليلت ܱلمܱܿ ل ئيܹ ي܆ليلخل ل لفا ل لل لوليܑللل ܼ܆ ي لنܲكܳ :ل

1لـلم يلي نسلمܱ،لن سل مܳت ،ل ل440ل .ل
2للحܹنلمܳ،لمب܆ي ل لܖخ ي ل لتصܿ܆ييلو لܖخ ي ل لܖأشريليلن ܆مل لتصܿ܆يل ܳ،لي ل ل ܳل ل ܳي،ل ل ܆هܳ ل،2992ل ل .29ل
-3ل يܱلمܹ ي،ل لܖخ ي لللܖ ܱمل لتصܿ܆ييلولتعي ،لتلܹةلع܆مل م ܳفܑ،ل ل يܒ،ل،2982ل ل.24ل ل
4لـلجاللأمن،لمܹ ܖ ب ل لܖخ ي ليل لت ܆ ل ل ܳبيܑ،لمنܼ ل م هܱل ل ܳيلللܖخ ي ،ل ل يܒ،ل،2992ل  .210ل
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 -2حلي لت ܆ع܆ ل لتصܿ܆ي ل ل ي :لحلي للل ل ܆ع܆ ل للتصܿ܆ييܑ،ل لܿن܆عܑ،ل لز عܑ،ل لرو ل
ي نيܑ،ل لܹ ي܆حܑ،ل لܖج܆ ،...ل لو لܖ ܳفلع لأ لوجهل لن ܽليل نܖ܆ لأولم لهܲ ل ل ܆ع܆ ،ل لوفال ل
انܒلهن܆كل ܆جܑل ىلمروع܆ لجܱيܱ ل .1ل
 -4ت م ل لوكܼ ف܆ ل لܖج܆ ل ܆ تيܑ :لت ء لت ل ل لمܳ لالت ܖري لأو ل لܖܱܿيܳ ،لحيث لتܹ܆مل
مليܑلت حܽ ل لوحلي لت مل ل ي ل لو لܿ܆ي لم ل لܹل ليللكܗܼ܆فلأفا لمروع܆ لتنصܠلتل ل
م ينܑ،لت نل لمي܆ ل مܹ ܖ ي لأول مܱܿ لمه܆لم هܑل ل لبل ي لأول ܆ يلح܆لي܆،لي للت܆مܑل
وحܱ ل نܖ܆تيܑ لتܖ ى ل نܖ܆ لهܲ ل لܹل ل لو ܱم܆ للغܳ لتܱ لح܆ج܆ ل لܹ ل ي لأو ل لت ل
܆ تيܑ،ل لوع܆ي لم܆لي نل لܖ جهلح ل نܖ܆ لتل لح ل ل ل ي ،لأمܳلمܳغ الفيهلل ܱ لأت ب܆ لمه܆:
 خل ل ل اةل ܱيܱ  .ل حصج܆ ل لم للي خ لحܱويل ل ط لوالܖ܆ لحܹنلمزنل مܱف ع܆ . خل لأت للܹل ل لوخܱم܆ لم أ لونܑل لومصامة. اي لجمل ل ܆عܱ ل لܿن܆ييܑل ليܑ. الض܆فܑ ل ى لهܲ  ،لف܆ن لت ܑ ل نܖ܆ ل لܹل ل مܹ ܖ ي ل لي܆ ل لوخܿ ص܆ لي لح܆ة لت فܳل܆م܆ ،لت نلأت لم لت ܑل لܹل ل مܹ ܖ ي لبܹببل ف ܆ لتاليفل لن ل لو لܳت مل مܳكيܑ.2
 -2ي تܑل م يل ل بي يܑل مܖ܆حܑ :لي ܖرل زونل م يل ليܑ،لأف لن ܑليلبܱ يܑل لبحثلي ل
أفا ل لܹل ل ܱيܱ  ،لف܆دول ل لي لت م لبܖܱܿيܳ ل م ي لي لش ه܆ ل ܆م لم ܆ب لع܆ئܱ لبܹ ي  ،لخرل
ماتبلانلم ل م لأنلت يلعله܆،لن رلتي܆ملمروع܆ للܖܿني لهܲ ل م يل لولت ܖغاله܆ .ل
ل لܖ ل تيܑل مܹ مܳ :لت جܱلأفا لمروع܆ لانلم لغرل م ليل م܆يل
 -2م ܆ل ܑل لܖ
ل لو مܹ ܖجܱ ل
جܹ يܱه܆ ل م لح܆جܑ ل له܆ ،ل لوأصبحܒ لم ܑ لي ل ل تܒ ل ܆ر لب ل لܖ
ل لو مܹ ܖجܱ لي يلي م܆لبأفا لمروع܆ لجܱيܱ .
لܖ ل تيܑل ܱيثܑ،لف܆لطا لع ل لܖ
 -1ي تܑله܆ ل ل الل مܖ܆حܑل لي܆ :لتܹ حلي تܑله܆ ل ل الل مܖ܆حܑليل م لخل لأفا ل
لت܆مܑلمروع܆ ،لتܹ ܖغ لهܲ ل مه܆ ل مܖ فܳ ليل نܖ܆ لتل ܑلأولخܱمܑلبܖ ܑلم خ ܑ.
 -2لت ܖ ا لأ ءل رء :ل"ي ليلكثرلم ل ܆ل ل تܗܼ܆ ل رءليل ܆ل لل لي يܑ،ل
لܿن܆عܑ،ل لز عܑ،ل لܹ ي܆حܑ،ل لبن كل لو لܖج܆ ،ليلخل لأفا لجܱيܱ لمروع܆ ل تܗاليܑل.3ل
-1لنبي ليبܱل لܹاملش܆كܳ،ل عܱ ي لي تܑل ܱوىلوت يمل مروع܆ ل لتܗا يܑ،لي ل ل ܳل ل ܳي،ل ل ܆هܳ ،لمر،ل،2992ل  .42ل
-2لمܱلص܆ ل نأوي،لي تܑلجܱوىل مرو ،لأت܆ت ي܆ لوم ܆هم،ل د ل ܆م ل لت ܱ يܑ،لمر،ل،4001ل  .41ل
 -3لصا ل دي لحܹ ل لܹيي،لي تܑل ܱوىلوت يمل مروع܆ للنل لن ܳيܑلولܖ بي ،لي ل ل ܳل ل ܳي،ل ل ܆هܳ ،لمر،ل ل ب ܑل
لوى،ل،4002ل  .2ل
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 -8ي تܑ لب ݀ ل نب ل لܹ ي܆تܑ ل لو لتر تيجيܑ ،لت ܱم لي تܑ ل لهܱ ف ل لو م ܆مح ل لܹ ي܆تܑل
لو لتر تيجيܑ ل لب يܱ ل لمܱ ل ل ܱيܱ لم ل لفا ل لܿ܆ ܑ للالتܗا ل ܱيܱ ،ل لومه܆ لمروع܆ ل لܖام ل
لتلم ل ل ܳي،ل لو لبحثلي ل مانيܑلتنܼ ي ل لܖج܆ ل لبينيܑل ل ܳبيܑ ل لومص لب܆ ل لبنيܑل لܖحܖيܑلله܆،ل ض܆فܑل
ىل ج܆يل لوتنܼ ي لم ܆ط ل لܖج܆ ل ܳ ليل من ܑل ل ܳبيܑ.
 -2نܖ܆ لت ܆ يܳ لحليليܑ لع لمܹ ܖ ى ل مܱيܳا ل لو ܆ف ܆ لت ح لوت ل ܱم܆ ل لت܆ت يܑ،ل
لو لماني܆ ل مܖ فܳ لم ل ل لع لحܱيثل ܖلفل مؤر لبܼللمܹ مܳ لم ܳفܑل لن ܆ئܽ.
لوتم لأميܑلحܱيث ل لوي تܑل لبي܆ا ل لو م ل م܆ ل غܳفيܑليل عܱ يلت܆عܱ لبي܆نيܑلش܆مة ل لويتي ܑل
ت لع لت فر ل لحܿ܆ئي܆ ل لو لبي܆ا ل لت܆ت يܑ لل وة لم ܳفܑ لوت ل ܱم܆ ل لت܆ت يܑ للܖخل ي ل
1
مܼ܆ ي ل ل ميܑللل ܹ ܖ ب .ل
ل
ل ܳ ل لث܆ي:لحܱيܱل لماني܆ ل ل ميܑ:
ينܱل لܖ رليلوض لخ ܑل للتصܿ܆ييܑلفالبܱلم ل ل ي܆ملبܖ ܱيܳليتي للاماا ل ل ميܑل ليلتمث ل
يلللم܆ليܖ܆ لم لم يليل م ل لو م ܿ يلالماا ل ل ميܑله لم܆ليܖ فܳلم لم يلم܆ييܑ ل لوبريܑل
لوم܆ليܑلت ءلم ل د خ ل م لأولم لخ܆ جه ل لويܱخ ليلت ܱيܳل لماني܆ ل ل ميܑ،ل ل ىل ل ܆مة،ل م يل
لل لوليܑ ،ل ؤو لأم ل ،ل مܹ ܖلزم܆ ل ل يܑ ل للخ لܳى لللخ ܑ لل  ...ل لويم ل ك لي لطܳي لم܆ ليܱي ل
ا ܹ܆ا ل ل ميܑ .ل
كالينبغ لينܱلخ ي ل مܼ܆ ي ل ل ميܑلأنلتܖ ف لهܲ ل لخر لم لم܆ليܖ܆ لم لم ي،لفغ܆لب܆لم܆ليمل
جنبللتر ل مܼ܆ ي ل ليلحܖ܆ ل ىل ماا لأكرلم ل ماني܆ ل ل ميܑل مܖ܆حܑ،2ل لو كلحܒلمبܱألللللل
"لح ي لأتىلم ܑلع܆مܑلبأت ل لܖاليفل م ܑ"،ل لوت ܱل لماني܆ ل م܆ليܑلل وةل ل نرل لܳئييل لو لمل
يلجمل للن ܆ ل يلع ل مܼ܆ ي ل ل ميܑ.ل ل
ف܆م ܱ ل م܆ليܑلل وةليلمث܆بܑل لܹ ي ةل م܆ليܑل مܖ܆حܑل ليلحܱيلمب܆ل ل لليعي ل ل تبلخܿيܿه܆ل
لالن ܆ ل ل ܆ملخالل ل ر ل م بة،ل لوتܗܼلل م ܱ ل م܆ليܑ لل وةلم ل م ܱ ل لܖ ي يܑل( لريبيܑ) ل لو م ܱ ل
للفر ضليܑل( ليخ܆ يܑ)،ل لو لܼلل لܖ܆ لي حللن܆ل ل م ل ܱي للل ܱ ل م܆ليܑلل وة :ل
ل
ل
ل
-1لخلفلحܹنلع ل دلم ،لخ ي ل ܱم܆ ل م يܑلولبنيܑل لܖحܖليܑ،لأتس،لم ܆ير،لت ي܆ ،لي لص ܆ء لللنرلولܖ ي ،ليان،ل ل ب ܑل
لوى،ل،4009ل  .22ل
-2لتالليأويلتلان،لط܆هܳلف܆ض لحܹ ن،ل لܖخ ي ل لتصܿ܆يي،لبيܒل مܑ،لبغܱ ي،ل  .20ل
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ل

ل

محددة ܱ ل
شل(--23ل::))13ل لا عوماملل ا ܱي للل
م܆ليܑما ية لدو ة
لمقدرة ا
ش ل(

ل وةل وة

ل

ا مقدرة ا ما ية لدو ة
اضية
مقدرة
اضية
اإفتاإرفتر
مقدرة
ا ا

ا مقدرة ا ت ليفية

ل

مقدرة
مقدرة
ا ا

ا حصيلة ا ضريبية ضمن ا مقدرة ا ت ليفية

اإدخارية
اإدخارية

ا ت ليفية

ا مستوى ل
ا جزئي
ا فردي
 2القومي
ا لي
ل
 حجم اإدخار. طبيعة ا دخل.ا حصيلة ا ل
ضريبية ا مثلى
 طرق ا توزيع. طرق اإستخدامل
مܱܿ :لن -2يليبܱل لܳحان،ل مܱخ ل ܱيثليل تصܿ܆يا ل م܆ليܑل ل ܆مܑ،لي ل من܆ج،ليان،ل،4002ل
-4
.28
 -2م ܱ ل لܖ ي يܑل( لريبيܑ) :ل
ي ܱܿلام ܱ ل لريبيܑ لل وةلتܱ ل لتصܿ܆ي ل ل يلع لح ل ليب܆ءل م܆ليܑ لللن ܆ ل ل ܆مܑليونل
لر لمܹ ܖ ىلم يܑܼل لفܳي لأول م ܱ ل لنܖ܆تليܑل ل ميܑل(ع ل مܹ ܖ ىل ل )،لأم܆ل م ܱ ل لܖ ي يܑل
لل ܳي لفص ي لتܱ ل ل ܳي لع لح ل ل ئ ل لريي ل( مܹ ܖ ى ل زي) ،ل لويܖحܱي لوف لمܹ ܖ ى ل دخ ل
لو ت ܖܱܰ م܆ته،1لل ل للتصܿ܆يي ل لليبر ل''لفܳ''لليܖرلأنل لل ت ܆ ل لري لم ܱل ل ل غ ل لرييلل
تܱف لت ܆ ل ل ܆ئا ،ل لوت ܆ ل ليالل( مؤتܹ܆ )ل ىل لن ܆ لم لوتܒل ل لع لحܹ܆ ل ل تܒل
ܿܽلللܳحܑ .ل
نلمنحىللفܳليثبܒ ليل ي ܑ لبأنللل اي ليلم ܱل ل لريبܑ لتؤييل ىل اي ل ܿيةل
لريبيܑلل وة،ل لول للف ل ىلغ܆يܑلن ܑلتܹ لن ܑل ل ܖبܑل لو ليلب ܱه܆لأليل اي ليلم ܱل ل لريبܑلل
ا دخل

ا مستوى

ا دخل

-1لارلمܳي،لف ܆ليܑل لن ܆مل لرييلبنل لن ܳيܑلولܖ بي ،لي له مܑلللنر،ل،4022ل  .228ل
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تؤ يل ىل ف ܆ ليل ܿية،1لولهܲ لم܆لي رلينهلامةل''كر ل لريبܑلي ص ل لريبܑ"ل
) )Trop d’impôt tue l’impôtل لوهܲ لم܆لي هل لܼلل لܖ܆ :
ل
ل
شلل مل(-2ل:)4لم حىللفܳ
ل
ا حصيلة ا ضريبية ا مثلى
ل
ل
ل
A
للللللللللللللللل ل
ل
ل
B
ل

لللللللللللللل

معدات ا ضريبة
T2

T1

مܱܿ :ليبܱل يܱلتܱي،ل مܱخ ل ىل لܹ ي܆ت܆ ل للتصܿ܆ييܑل ل يܑ،لي تܑلحليليܑلوت يميܑ،ليي نل
م ب ع܆ ل ܆م يܑ،ل زئܳ،ل،4002ل ل200
منحىل لܹ܆ب لي حللن܆لعاتܑلم ܱل ل لريبܑلا ܿيةل لريبيܑ ينܱم܆لي نلم ܱلل لريبܑل
يل مܹ ܖ ى (،)T1لكاليل لܼل،لف܆نل ܿيةل لريبيܑلت نلينܱلأي ملتمܑلله܆ل(Aل).
أم܆ ل لملج܆ لو لهܲ ل م ܱل ل لو نܖ لن܆لم ل م ܱلل()T1ل ىل م ܱلل لكرل(،)T2لف܆نل ܿيةل
لريبيܑلتنخ ݀لم ل()Aل ىل( .)Bل
ف ليلم هܑل اي ل للتص ܆ع܆ ل لتب܆ يܑل( لرئب ل لو ܿܿ܆ ل للتعييܑ)،لف܆نل مܹܗمܳي ل
يܖܰل نلي ل للتܗا ل لو كلللنل زءل لكرلم ل ل ا ل ܑلتيمل تص ܆عهلع لشللرئب،ل لوهن܆ل
يبܱأل لنܼ܆ لالرت ل لوكܲكل ܆للالنܹ بܑللليالل(م لأت ،ليخ للأت )ل ىل ܱل يلج ل دوةل

1

- Philippe le Bolloch & Y von Le Fiblec, Economie Générale , Bertrand- La Cost Paris,
1994, P50.
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جي لرئبلأت لم܆لانܒلعليهلتب ل لزاي ليلم ܱل ل لرئب،ل لوه لم܆لتܱلي ت ه܆ليلص ا ل
أخܳىلل انل ܱم܆ ل ل ܆مܑل لم܆ل ت ܖث ين܆ل اي ل ل جز .ل
-4ل م ܱ ل للفر ضليܑلل وة ل
للللن يلام ܱ ل للفر ضليܑ لل وةلتܱ ل دوةلع ل ܿ للع ل ليܳي ل م܆ليܑلم ل للفܳي لأول
لرا لم لخالل لتر لمهملب ت ܑلطܳ لت نܱ ل مܑ،ل لوي ܱل ليخ܆ للملوت يةللܖܱيمل
م ܱ ل م܆ليܑ لل وةلكالألنل م ܱلل مܳت للايخ܆ ليܹ حلبܖخܿيܽلتܱ لأكرلم ل لن܆جل ل ي لللܖ ي ل
لܳأتا 1ل.

ل ܳ ل لث܆لث:لحܱيܱل لهܱ فل ل ميܑل لوطܳ ل لبܱ ئ ل
ينܱم܆ليملت ܱيܳل لماني܆ ل ل ميܑليل ل ܳلتبܱأ لمܳحةلحܱيܱل لهܱ ف ل ل ميܑ،ل لوهܲ لي صيل
ي تܑل مܼا ل ليلي ܆يلمه܆ل لتصܿ܆يل ل يلحيثلت نلأهܱ فل ܑل ل
لت برلي لوت܆ئ لعا لهܲ ل مܼا ل لوخܖلفلهܲ ل مܼا لم لن ܆مل تصܿ܆يي للخܳ ل لوم ل
م للخܳ ل لأنلمܼ܆لل للتصܿ܆يا ل لܳأتاليܑلخܖلفلي لمܼ܆لل للتصܿ܆يا ل لشركيܑ ل لومܼ܆لل
لت ܆ ل مܖ ܱمܑلخܖلفلي لمܼ܆لل لت ܆ ل لن܆ميܑل لو مܖܰل ܑ ...ل
ل ܱلألت ܖܱܰمܒل دولل لغܳبيܑلم܆لي ܳفل ل( لܖخ ي ل ول لهܱفل ل حܱ)لف ل ل لا ل مܖحܱ ل
انل لهܱفله ل اي ل دخ ل ل ي،لويل م ل ܑل مܖحܱ لح ي ل لܖ ظليفل لام ،لأم܆ليلأمܳيال لاتينيܑل
فه ل لܖܿني ل لري ،لأم܆ليل دولل مܖܰل ܑلفيجبلأنلت نل لهܱ ف لمص ܱي لم لعܱمل مغ܆ل ليلعܱيه܆ل
للنَل܆ لتؤيي ل ى لحܱو ل ظܳ لي للتصܿ܆ي لتك ل دول ،لكا لينبغ لأن ليܗب لن ܆م ل لل لول يܑ لي ل خصي܆ ل
لهܱ فلوالخܽلينܱلت ܆ ل لهܱ ف .ل
نله ܑلحܱيܱل لهܱ ف له لم لمܹؤوليܑل لܹل ܑل لܹ ي܆ت يܑل ل لي܆لف ،لوللتܹ ܖ ي لأيلهيئܑل
أنلتܖܰܲلتܳ ل له܆يلفاليܖ ل لبܖحܱيܱلأهܱ فل مܳحةل م بة،ل لو لܹببليل كلي يل ىلأنلأهܱ فل
ܑليل لطبي ܑلت ي܆ت يܑلاد جܑل للوىل لوم لملف܆ل ܳ ل مܖܰܲلبܼأنَل܆له لتܳ لت ي܆يلمܟ܆لل كل
أنلحܱيܱلم ܱلل مܳت للم ل دخ ل ل يليل ل ر ل م بةليܖ لبلحܱيܱلم ܱللمܳت للالتܗا ل لوم لمل
خ ي݀لم ܱلل للت هاك،ل لوهܲ ل ل ܳ له لتܳ لت ي܆يلللتܹ ܖ ي لأيܑلهܑ لأولهيئܑلأنلتܖܰܲ لت ىل
لܹل ܑل لܹ ي܆ت يܑل ل لي܆ .ل
لوتܱلحܿ لت ܆ ليل لهܱ ف لم܆لحملع ل لܹل ܑل لܹلي܆ت يܑ ل لت ܖ ܆نܑ لهيئܑل لܖخ ي ل ليل
تܖ ىلمܹؤوليܑلحܱيܱلأ لول يه܆لي لطܳي ل ي ܆ءلأ لو نلنܹبيܑلله܆لفالم لمܟال ل ص لل ىلأع لم ܱلل
-1للوليܱليبܱل ميܱل ل ܆يب،ل لا ل لتصܿ܆ييܑل ل يܑللܹ ي܆تܑل لن ܆ ل يل– لي تܑلت بي يܑلتي܆ت يܑللا ل لܖميܑل لتصܿ܆ييܑ،لم صبܑل
ܹنل ل ريܑللل ب܆عܑلولنرلولܖ ي ،لبرو ،للبن܆ن،ل،4020ل ل .244ل
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لم ل دخ ل ل ي ل لوأع لمܹ ܖ ىللالت هاك لأول ف لم ܱلل لم ل لوح ي لت نليلمزنل مܱف ع܆ ،ل
ف܆ ت ܆ ل للتܗا لتܱليؤييل ىل ت ܆ ليل ل ي لم܆ليؤييل ىل اي لجمل ل جزليلمزنل مܱف ع܆ ،ل
لولهܲ ل لܹببلجبلع ل لܹل ܑل ي ܆ءلأ لول ا لح ي ل لهܱ فليلحܱويل م يل مܖ܆حܑ .ل
وعليهلم ل لميزل لوولطܳ ل مܼ܆ ي لحܹبلأميه܆للاتصܿ܆يل ل يلم لخالل لزو ال لصـ܆ليܑ :1ل
-1للأميܑل مرو ليلمليܑل لܖميܑل للتصܿ܆ييܑ :ل
ن لأميܑ لأي لمرو ل لوعاتصه ل لوتأثر لي لمليܑ ل لܖمـيܑ ل للتصܿ܆ييܑ لخܖلف لالخصاف لطبيـ ܑل
لوأهܱ ف ل لوأج܆ملتكل مܼ܆ ي ،لف܆مܼ܆ ي ل لܿن܆ييܑلت نلع܆ي لأكرلتأثر لع ل لܖميـܑل للتصܿ܆ييܑ لمـ ل
مܼ܆ ي ل ل احيܑل( مܼ܆ ي ل لܿن܆ييܑل ل خ ܑ)،لكالأنل لܿن܆ع܆ ليلحܱل ه܆لخܖلفليلأميه܆ل لوتأثـره܆ل
ع لمليܑل لܖميܑل( لܿن܆ع܆ ل لث يةلأكرلأميܑلم ل لܿن܆ع܆ ل لغܲ ئيܑلو لنܹ يجيܑ)،لع ل لܳملم لأميܑل
للهܲ ل لܿن܆ع܆ ليل اي ل دخ ل ل يل لوت فرلفܳ ل للت ܖܱܰ مل لو اي ل لنܖ܆تليܑ.ل ل
-4لأميܑل مرو لالنܹ بܑلللم ل ل ي:لل ل
تܱليمليلب ݀ل لحي܆نلج܆ لو ل م ܆يرل للتصܿ܆ييܑ ل لو ل يܑ ل لومبܱأ ل لܳح ل لو ܹ܆ لينܱل م ـ܆ضةلبنل
مܼ܆ ي ،لب ليمل ي ܆ءلأ لول يܑلللج܆نبل لميلبغ݀ل لن ܳلي لتاليفل ت܆مه܆،لمܟالاي ܆ءلأ لول يـܑل لوأميܑل
لت܆مܑلمرو ل ي ل لوخܿيܿهللنܖ܆ ل ل ح،لن ܳ لل نل ل حلمـ ل ܆صي ل لتر تيجيܑل ليلمث ل
تزءل لم ل لم ل لغܲ ي،ل لو يلي ܖرل كن܆لأت܆ت ي܆لم لأ انل لم ل ل ي.ل ل
- 3لأميܑل مرو ليل للت ܖܱܰ م2:ل ل
لانلخل لفܳ لجܱيܱ للل لي ܱلأحܱل لهܱ فل لܳئيܹ يܑلللܖميܑ،لف܆نل هـ܆ ل مܹؤولـܑلي ل
لܖخ ي لتܹ ل ىلخل لأكرلعܱيلم ل ل ظ܆ئفل ܱيܱ لالت ܖܱܰ ملتܱ لم نلم ل أ ل م܆ل،لأيلأنَل܆ل
حأ لوللأنلتܹܗمܳلأت لتܱ لم لم ل أ ل م܆لل لا مللܖ فرلللفܳصܑلم لجܱيܱ .ل ل
-4للأميܑل مرو لالنܹ بܑلمزنل مܱف ع܆ :لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
م ل مܹ܆ئ ل لخ لܳى ل ليللبܱلم لأخܲه܆لب نل لليܖب܆ لينܱل م ܆ضةلبنل مܼ܆ ي ل ل ܆مܑ،له ل
حܱيܱلمܱىلتأثره܆لع لمزنل مܱف ع܆ ،لم لم ܳفܑلمܱىل يعي ل مرو ل م ر لع ل م يل لل لوليܑل
ليܑ،لأملع لم يلمܹ ܖ ي ،لف܆ لانلم لت ي܆تܑل دوةلت ليܽل ل جزليلمزنل مܱف ع܆ ،لم ل
ي ܆ءلأ لول يܑ للل ܼ܆ ي ل ليلت مܱلع لخܱم܆ ل ليܑ ،لأول مܼ܆ ي ل ليلتنصܠلتل ܆لانܒلتܹ ܖ يلم ل
܆ ،لأول ي ܆ءل لل لول يـܑللل ܼ܆ ي ل م ܱ لللܖܱܿيܳلم ܆ب ل ܿ للع ل ل ا ل لت بيܑ .ل
للل ل
-1لاظملج܆مل ل يܹأوي،لي ت܆ ل ܱوىل لتصܿ܆ييܑلوت يمل مروع܆ ،لي ل من܆جلللنرلولܖ ي ،ل ل ين،ل،4002ل  .28ل
 -2لمرلمܱليبܱل ل زيز،لي ت܆ ل ܱوىل لتصܿ܆ييܑلوت يمل مروع܆ ،لم صبܑل للش ܆ للل ب܆عܑلولنر،ل لت ܱليܑ،لمر،ل،2998ل
 .422ل
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م لبل لث܆ي ل
ي تܑل ܱوىل لوت يمل مܼ܆ ي ل
نلج܆ لمليܑل لܖميܑ ل لوح ي ل لهܱ ف ل مܹ ܳ لت مܱلع لتامܑل د ت܆ ل مܹ ب ܑ للل ܼ܆ ي ل
وف ل لتسلولت܆ليبل ل ل يܑل ܱيثܑل مبنيܑلع ل للحܿ܆ئي܆ ل دتي ܑ،ل لو ليلمث ل مܖغر ل مܹ ܖ بيةل
لل رو ل لوح لهܲ ل د ت܆ لبأميܑلالغܑليل دولل لن܆ميܑل ليلت ܆يلم لنܲ ل م يل م܆ليܑ ل لون ܽل
ف܆ي لي ل لهي܆ل ل لو لبى ل لܖحܖيܑ ،ل لمܳ ل ي ليܹ ܖ تب ل للهعم لاد ت܆ ل ل بليܑ للل ܼ܆ ي لل انل
للخصي܆ ل لمܟ  .ل

ل ܳ ل لل لول:لي تܑلجܱوىل مܼ܆ ي ل
ومܖܱ لجܲو لي ت܆ ل ܱوى ل ى لحلي ل من܆ف ل لو لܖاليف لع܆م ل 2922لينܱم܆ لصܱ لم܆ ليܹ ل
ب ܆ن نل لܖح مليل ل ي ܆نلال لا ل مܖحܱ ل لمܳي يܑ،لول ܱلانلهܲ ل ل ܆ن نلجزل ت܆مܑلمروع܆ ل
م ܆ لومܑ للل ي ܆ن لف ل لت تܒ لم ܆ف ه܆ لع لتالي ه܆ ،لوم لحܖ ي لهܲ ل ل ܆ن ن لال ب لع ل ل عܱل
لت܆ت يܑل ليلت نل تب܆يله܆لينܱلت يمل مروع܆ ،ل لوظهܳلأ لوللم لحܖ يلع ل مب܆ي ل لت܆ت يܑللܖحلي ل
من܆ف ل– ل لܖاليف لع܆م ل2910م لي لص لكܖ܆ لين ل ن َه ل" ما ت܆ ل م رحܑ لللܖحلي ل للتصܿ܆ييل
مروع܆ لح ل لهܳ"،لوت܆مܒلاعܱ يلهܲ ل ل ص܆ ل نܑل ل ܱ ليܑلال لا ل مܖحܱ ل لمܳي يܑلل ܒل
بܲكل لويܳفلهܲ ل ل لأنܲ كلال ص܆ ل لخر" .1ل
-2لت ܳيفلي تܑلجܱوىل مܼ܆ ي  :ل
هن܆كلعܱ لت ܆ ليفلد تܑل ܱوى،لنܲكܳلمه܆:لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 يلمهجيܑلللخ܆ ل ل ܳ ل للتܗاليܑ لت مܱلع لم عܑلم ل لت܆ليبلوليو ل لو للخصب܆ لولتسل ل ل يܑل ليلت لع ل م ܳفܑل دتي ܑلللحعل لج܆ لأولفܼ ل مرو ،ل لولخصب܆ لمܱىلتܱ ل
هܲ ل مرو لع لح ي لأهܱ فل ܱي لتمح لح لل ܿ لل ىلأع لع܆ئܱل لوم ܑللل ܹܗمܳل ܆ لأول
لتصܿ܆يل ل طيلأولل هالع لمܱىلمܳ ل للفري.2
كالت ܳفلي تܑلجܱوىل مܼ܆ ي لع لأنَل܆ :ل"تللܹةلم ل د ت܆ ل ليلت ملع ل فرض܆ ل
م ينܑل لوأهܱ فل ܱي ،لت لؤ يل ىل خ܆ ل م تفل له܆يلب ب لل مرو لأولبܳف هلو كل يعي لع لم عܑل

 -1ليبܱ ل ل ܆ي لمܱ ليبܱ ل ل ܆ي لي يܑ ،لي ت܆ ل ܱوى ل لܖج܆ يܑ لولتصܿ܆ييܑ لولتعييܑ لم لمروع܆ ل ،BOTل د ل ܆م يܑ،ل
لت ܱ يܑ،ل،4002ل  .2ل
-2ليبܱل م لبليبܱل ميܱ،لي ت܆ ل ܱوىل لتصܿ܆ييܑل لو خ܆ لتܳ ل لتܗا ،ل د ل ܆م يܑل لت ܱ يܑ،ل،4000ل  .42ل
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م ل م ܆يرل ليلتن ل لم لمبܱأ ل لܖ ܑلبغيܑل لܖ ܳفلع لتܱ ل مرو ليلبل ل لهܱ ف ل منܼئلم ل
أجله܆"ل .1ل
وم لخاللهܲ ل لܖ ܆ يفلنܹ ܖنصܠل ܿ܆ئܽل لܖ܆ليܑ:للل
ي تܑ ل ܱوى لرو يܑ للل ل مروع܆  ،لالخصاف لأن يه܆ لت ء لمܼ܆ ي ل ل ܆ ل ܆ لأول
مܼ܆ ي ل ل ܆ ل ل ܆م لأولالركܑ،لكالأنلحلي لهܲ ل لܖ ܆ يفلت ܼفللن܆لأنلت هܳلي تܑل ܱوىل
تܳت زلع لت ܱيܳلمي ل لܖܱف ܆ ل لو ل ئܱل لن ܱيܑل د خةل مܖ ت ܑليلص لم ܆ف لمب܆ر ل لوغرلمب܆ر ل
لوكܲكلمي ل لن ܆ ل ܆ جܑليلص لتاليف ل لوأيب܆ءلمب܆ر ل لوغرلمب܆ر للܖحܱيܱلص܆يل ل ܆ئܱلع ل
للتܗا لخاللمܳل مرو ل للفري.
كالأنلي تܑل ܱوىلم܆ليل للمليܑلتنبؤلالت ܖ ال ل لت܆ليب ل لو ل ܳ ل لܳاضيܑ ل لو للحܿ܆ئيܑ،ل
والܖ܆ للبܱلم ل لخܲليل ܹ ب܆نلافܑل ܆طܳل مܖ ت ܑلولغرلمص ت ܑللܖ ليܽله܆مܺل أل،ل لوهܲ لم܆ل
ت لي تܑل ܱوىلتܗܹملالل ت ܆ ل لنܹ يليلتالي ه܆ل لن ܳ لللح܆جܑل ىلم ل ل ܱيܱلم ل م ل م܆ ل
مܖن عܑ،ل لو ل ي܆ملبܱ ت܆ لمصخܑܿܿلل ن܆رل لوم ا ل مرو .لللللللللللللللللللللللللللللللللللل للللللللللللللللللل
-4لمܳح لي تܑل ܱوى :ل
تبܱأ لي ت܆ ل ܱوىلب ت يلفܳصܑل تܗاليܑ ليلأحܱل لنܼ ܑل للتصܿ܆ييܑ ل مܖن عܑل ليلي ه܆ل
لنܼ܆ ل للتصܿ܆يي،ل لوينܱم܆لجܱل مܹܗمܳلأنلهن܆كلجܱوىلم لهܲ ل ل ܳصܑلف܆نهليܖح لللىل مܳحةل لث܆نيܑل
لܖخ لهܲ ل ل ܳصܑلللܖ رلفصܖح لل ىلف ܳ لجܱيܳ لالبحثل لو د تܑل لوم لخاللحلي ل م ل م܆ ل ليل
يم لج ي ه܆ ليܖحܱي ل لهܱف لم ل مرو  ،لويܖح ل ل مܹܗمܳ ل ى ل مܳحة ل لث܆لثܑ لليبܱأ لي ل تܳء لي تܑل
ܱوىل مبܱئيܑلف܆ لانܒل لنܗيجܑل ج܆بيܑليونلوت يلأيلي ب܆ لأولم ن لف܆نهليܖح لللىل مܳحةل لܳب ܑل
ويل دخ لليللتܳءلي ت܆ ل ܱوىل لܖ ܿيليܑل ليلتن ܹمل ىلي ت܆ ل ܱوىل لبيئيܑ،ل ل ܆ن نيܑ،ل
لܗܹ ي يܑ،ل ل يܑ،ل م܆ليܑل لو للتعييܑلويلهܲ ل مܳحةللليمل لنܖ ܆للم ل د ت܆ ل لܖ ܿيليܑللللل لثبثܒل
جܱوىل لن ل يلتبه .2ل
لوجܱ ل لش܆ لألنلهܲ ل مܳح ليلي تܑل ܱوىلتܼ لمي ل مܼ܆ ي ل للتܗاليܑ ل ليلي مله܆ل
ل ܆ ل ܆ لأول ل ܆ ل ل ܆ملع لحܱل لܹ ء،لل لالنܹ بܑلمܼ܆ ي ل لبنيܑل لܖحܖيܑل ليلي مله܆ل ل ܆ ل
ل يلفهي لغ܆لب܆لتܳت زلع لي تܑل ܱوىل للتعييܑ ل لو للتصܿ܆ييܑ للل رو ل لوطܳ لم يهلحܒلمبܱأل
من ܑل ل ܆مܑلكهܱفلأت܆يلبغ݀ل لن ܳلي لح ي ل لܳح .ل

-1لحىلأب ل ل ص ،لي ت܆ لجܱوىل مروع܆ ،لطب܆عܑلليܑل لܖج܆ ،ل لت ܱ يܑ،لمر،ل،2999ل ل .20ل
-2لأوريܳلم ،لب لح܆ ل يا لمغܳأويلفصيحܑ،لي ت܆ ل ܱوىل لبيئيܑللل ܼ܆ ي ل لتܗا يܑ،ل ةلشالل فܳيلي܆،ل ل ܱيل لܹ܆ب ،ل،4009ل
ل .222ل
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لو مهمل لثبثܒلجܱوىل مرو لخاللهܲ ل مܳحةليمل لنܖ ܆ل ل ىل مܳحةل ܆مܑܹ ل ليلتن يل
ع لت بي لم عܑلم ل م ܆يرلي ل لعله܆لم ܆يرلت يملل مܼ܆ ي ل لوينܱل للنه܆ءلم ل لܖ يا لبܿ ل ج܆بيܑل
م ل ل ص لل ىلمܳحةلحلي ل ܹ܆ت يܑ للل ܼ܆ ي لب ܱلهܲ ل لܖحلي ليمل لنܖ ܆ل ل ىل مܳحةلم܆لتب ل
لخر لويل خ܆ ل ل ܳ ل للتܗاليل لاخصي܆ ل مرو ل لمܟ لملبܱءل مܳحةل لܹ܆ب ܑلويل لبܱءليل لܖن يܲل
ل
لو خ܆ ل تܳء ل لنܼ܆ءل لو لܖأتيسل لو لܗܼغي .
1
-2لأميܑل لوأهܱ فلي تܑل ܱوى:لتمث لفاليي :
ل-لت مل لرو لم لخاللت مل لܳح،ل لوهܲ ل لمܳلح لت مل ل مܑل لܹ تيܑل لو ل ܆ئܱل لتعي  .ل
ل -ل مܹ܆عܱ للل ص لل ىلأف لخܿيܽ للل يل مܖ܆حܑل م܆ييܑ لأول ل بي يܑ ل لو ليلتܖܿفلالنܱ ل
لنܹبيܑلخ܆صܑليل دولل لن܆ميܑ،لم܆لي لؤ يلتܳش يܱل ل ܳ ل للتܗالي.
 لوض لخ ل لوبܳمܠ للܖن يܲ ل مرو ل لوحܱيܱ لأتل ل ي ل مرو  ،ل لو لܖ ܆ع لبن لين܆رللܗܼغي ل لو لم ي ل لو لܗܹ ي .
ل خصي܆ ل مܼ܆ ي ل ليلح للل جم ل لولܿ܆حبل مرو لودوةلأع لم ܑ.ل احܑل ل ܳ لللخصي܆ ل مܼ܆ ي ل ليلت لع ل اي ل ل ܱ ةليلت ي ل دخ ل.-ل خصي܆ ل مܼ܆ ي ل ليلتܹ܆عܱلع لح ل مܼ܆لل للتصܿ܆ييܑل لو لبيئيܑ.

ل ܳ ل لث܆ي:لت يمل مܼ܆ ي  :ل
كالت ܳت ܆لت܆ب ܆لف܆نلمܳحةلت يمل مܼ܆ ي لت ܱلأحܱلمܳح لي تܑل ܱوى،ل لوم لت ܳيفلمليܑل
ت يمل مܼ܆ ي لبأنَل܆ليب܆ لي  :ل"لمليܑلوض ل م ܆يرل لا مܑل ليلم لم لخاله܆ل لܖ ص ل ىل لبܱي لأول
مرو ل من܆تبلم لبنلعܱ لبܱ ئ لم رحܑل يلي لح ي ل لهܱ فل لولتܗ ܆ي ل ىلأتسلعل يܑ."2
كالم لت ܳيفلمليܑلت يمل مܼ܆ ي لكܲكلع لأنَل܆ :ل" ل ܆ء ل(أو ل ل ܆يܑ)لم ل تܗا ل ل
جܳيلت ييه܆لبن܆ء لع لأتسلحليليܑلللبܱ ئ ل مܖ܆حܑ،لبغܳ لتبيل ل ܳ ل لف ."3
لوب ب܆ لأخܳىلفهي ل د تܑلن ܳيܑل لوعل يܑلتبحثليلمܱىل ل ئܱل ليلم لح ي ه܆لم لمرو لم܆ل
ع لأتسلحليليܑلللبܱ ئ ل مܖ܆حܑ،لبغܳ لتبيل ل ܳ ل لܹلم .4ل
حيث ليܖ ح لم ل لܖ ܳيف لأعا لأن لمليܑ لت يم ل مܼ܆ ي  ،لم܆ لي ل ل لوت ية لم لم لخاله܆ل
م ܆ضةلبنلعܱ لمروع܆ لم رحܑلوص لل ىل خصي܆ ل لبܱي ل لف ل يلي لح ي ل لهܱ فل
ܱي  .ل
-1لأوريܳلم ،لب لح܆ ل ا لمغܳأويلفصيحܑ،لمܳت لت ب ل كܳ ،ل ل.224
2

- Abdellah Boughaba, Analyse et Evaluation de Projets, Berti Edition, Alger, 2005, p 15.

-3له ش ي܆ لم ܳوف،لي ت܆ ل ܱوىل لتصܿ܆ييܑلوت يمل مروع܆ ،لي ل لܿ ܆ءلللنرلولܖ ي ،ليان،ل ل ين،ل،4002ل ل.21ل
-4لمܱلأمنل لزوي ،لي تܑل ܱوىلو ي ل مروع܆ ل لܿغر ،لي ل ل ف܆ءللل ب܆عܑلولنر،ل لت ܱ يܑ،لمر،ل،4008ل ل .22ل
- 40 -

ل ܿ ل لول:لم ܆هملع܆مܑلح لل مܼ܆ ي ل ل ميܑ
وع لهܲ ل لت܆ لم ل ل ل لبأن لت هܳ لمليܑ لت يم ل مܼ܆ ي لتمث لي ل م ܆ضة لبن ل مܼ܆ ي ل
م رحܑلللخصي܆ ل لبܱي ل لف ،لتكل م ܆ضةل ليلتمث لم܆ليي :1ل
 م ܆ضةلبنلت ت ي ل مܼ܆ ي ل ل ܆مܑلأول ت܆مܑلمܼ܆ ي لجܱيܱ  .ل م ܆ضةلبنل نܖ܆ لأن لم ينܑلم ل لܹل . م ܆ضةلبنلأت܆ليبل لنܖ܆ للل ص للللخصي܆ ل لتل ل من܆تب. م ܆ضةلبنل مܼ܆ ي للتܗ ܆ي ل ىل لهܱ فل ܱي للللمرو . م ܆ضةلبنل م ت ل لبܱيةللل رو ل م ر . م ܆ضةلبنل لحامل ܖل ܑللل ܼ܆ ي ل م رحܑ. م ܆ضةلبنل لبܱ ئ ل لܖ ل تيܑ.م ل لن܆حيܑلأخܳى،لم ل ل للأنلمليܑلت يمل مܼ܆ ي ل لو ليلت ܖرلتزء لم لمليܑل لܖخ ي ل
ت ء لانܒلع لمܹ ܖ ىل مرو لأولع لمܹ ܖ ىل لتصܿ܆ي ل ل طي،لم܆يل للمܳحةللح ܑلد ت܆ ل
ܱوىل للتصܿ܆ييܑل لو ل يܑللل رو ل لومܳحةل لܹ܆ب ܑلمܳحةلتن يܲل مرو ،لتكل مܳحةل ليليرتبلعله܆ل
خ܆ لتܳ لأم܆لبܗ يܲ لأولتأتيهل ىلفر لأخܳى.2

م لبل لث܆لث ل
م ܆يرل مܹ ܖܱܰمܑليلت يمل لܳحيܑل م܆ليܑ ل
ت ܖرل م ܆يرل لميܑلد تܑ ل لوحلي ل لܳحيܑل م܆ليܑ للل ܼ܆ ي ل لأميܑلكبر ليلم ܳفܑلفܳ لج܆ ل
مܼ܆ ي ل للتܗاليܑ ،ل لو لܖ ܳف لع لمܱى ل ܆طܳ  ،ل لولحعل لت ܳ ل مرو لللخܹ܆  ،ل لوع لهܲ ل
لت܆ لت ف لن ملالܖ ܳ ل ىلب ݀ل م ܆يرل ليلتܹ ܖ ليل لܖحلي ل لم لد تܑل مܳيوييܑل م܆ليܑل
لل ܼ܆ ي ل للتܗاليܑلنܲكܳلمه܆ :ل

ل ܳ ل لل لول:لم ي܆ لفر ل للتري يلل)  (Délai de récupérationل
لت ܖر لم لأبܹ لم ܆ير ل لܖ يم ل لوألكره܆ ل ت ܖܱܰ م܆ للل ܆ضة ل لو م ܆ نܑ لبن لعܱ لبܱ ئ للل رو ل
للتܗالي،ل لو م ܿ يله܆لتكل ل ر ل ليليܹريلفه܆ل أتالل مܹܗمܳل لوهܲ لع لأت܆ لع܆ئܱ ل مرو ،ل
لوحܱيلهܲ ل ل ر لالܹ ن ل لو للشهܳل ل لويمل م ܆ضةلبنلهܲ ل مܼ܆ ي لالليعي لع لهܲ ل ل ܳي ܑلم ل
-1ليبܱل لغ ܆ لح ،ل لي ل م܆ليܑلمܱخ ل خ܆ ل ل ܳ ،لم صبܑلوم ب ܑل للش ܆ ل ل يܑ،لمر،ل،4004ل .421
2

- Abdellah Boughaba, op cit, p 106.
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خالل خصي܆ ل مرو ل يليمزلبأترلفر ل تري ي،1لوالܖ܆ ليمل خصي܆ ل مܼ܆ ي لص܆حبܑل ترلفرل
تري يلوف ل ل ܳي ܑل لܖ܆ليܑ :ل
I
=�
R

حيث:للللل:Tلفر ل للتري ي .ل
للللللللللللل:Iلتمܑل للتܗا ل لصي .ل
لللللللللللل:Rلص܆يل لܖܱف ل لܹ ن ي .ل
لوتمزلهܲ ل ل ܳي ܑلالبܹ܆طܑ ل لوته ةل ܹ܆ للنل مܹܗمܳليܳغبليل تري ي لألم هليلألت لفر ل
م ܑلخ܆صܑليلح܆ةلعܱمللط ئن܆ن َهلع ل ل ܳوفل للتصܿ܆ييܑل لو لܹ܆ت يܑل ل ܆مܑ،لكالأنلهܲ ل ل ܳي ܑلت ل
مؤر لمبܱئي܆ لوري ܆ليال لانل مرو ليܹ ܖح ل مزيܱلم ل د تܑ ل لو لبحثلأملل،2ل لول لم܆ليأخܲل
ع لهܲ ل ل ܳي ܑلأنَل܆ :ل
 تܖج܆ه ل ل مܑل لزم يܑلللن ي،ل لوهܲ ل للمܳللم لج܆ههلف ܳ ل للتܗا لي يلت ظيفلمب܆ل لم܆ليܑليلفر ل م يܑلح܆ر ل لومܱ لم ينܑلم ܆ب ل ܿ للع ل يܳي ليل مܹ ܖ ب لم ل للخܲلب نل لليܖب܆ ل ل مܑل
لزم يܑ لللن ي،3لكالأنَل܆لتܖج܆ه لكܲكل لܖܱف ܆ ل لن ܱيܑل ܑلم܆لب ܱلفر ل للتري ي ل لو ليلتܱلت نل
ه ܑ،لف܆ لانܒل م رح܆ ل للتܗاليܑ ل لتܱف ܆ لن ܱيܑلع܆ليܑليل لܹ ن لم܆لب ܱلفر ل للتري ي لف܆نل
هܲ ل ل ܳي ܑلللتأخܲه܆لب نل لليܖب܆ ،لوالܖ܆ لف܆نل ل لهܲ ل ل ܳي ܑلي ܖرلتܳ لغرلتلم.ل
ل ܳ ل لث܆ي:لم ي܆ لص܆يل ل مܑل ܆ليܑل)(la valeur actuelle net

ع لغܳ لم ي܆ لفر ل للتري ي لظهܳ لم ܆يرل لܖ يمل ليلتأخܲليل ܹ ب܆نل ل مܑل لزم يܑ لللن يل
لو ليلتܱي ل ل ܳ ل دين܆مي يܑلللنَل܆لتأخܲلب نل لليܖب܆ ل لܖغر ل ليلت ܳأ لع ل لܖܱف ܆ ل لن ܱيܑلعرل
لزم ل لوتܳت ز لع لف ܳ ل ܿم لأو ل لܖحين ،4لم ي܆ ل ل مܑ ل لܿ܆فيܑ ل لي لتܳت ز لع لحين ل لܖܱف ܆ ل
لن ܱيܑ،ل لوي ܳفل لܖحينلع لأن َه:ل"لأي لتܹ حلم ܆ نܑلمبل لم܆ ليل ܑل م يܑلألنيܑلب مܖهليل ܑل م يܑل
مܹ ܖ بليܑ لوالܖ܆ لفأت܆ ل لܖحينله لتمنل لزم لأيلحܱيܱلأثܳل لܖغيرليل لزم لع ل ل مܑل لن ܱيܑل

-1لمܱلت يܱليبܱل له܆يي،ل لي ل م܆ليܑ،لي ل لنرولولܖ ي ،ل ل ب ܑل لوى،ليان،ل،4002ل .291
-2ليبܱل ميܱليبܱل م لب،لي تܑل ܱوىل لتصܿ܆ييܑلللخ܆ ل ل ܳ ل لتܗا يܑ،ل د ل ܆م يܑ،لمر،ل،4002ل .98
 -3لمܱ لم ܳ ،ل ي ل لتܗا  -ل لي ܆ ل لن ܳي لولܖ بي ܆ ل لميܑ ،لمؤتܑܹ ل ل لللنر لولܖ ي  ،ل ل ب ܑ ل لث܆نيܑ ،ليان ل ل ين،ل
،2999ل .204
- D.Banbuseouse, Décision d’investissement et calculi économique dans l’entreprise, Edition
economica, Paris, 1990, p 91.
4
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للص ل م܆ ل م ن1ل"،لف܆لܖحينله ل ل مܑل ܆ليܑلمبل لمܹ ܖ بي،لف܆ل مܑل ܆ليܑل((valeur actuelleليل
لي لت رلي لم ل لܖܱف ܆ ل لن ܱيܑل ينܑل ىل لزم لص ܳلأيل م لبܱ يܑل مرو ،2ل لوي رل اضي܆لي ل
ل مܑل ܆ليܑلال اتܑل لܖ܆ليܑ :ل
 يلح܆ةل لܖܱف ل لن ܱيل ل حيܱ :ل
V =Vل
�+
 V = Vل ل
لللللل + � −
�−

 يلح܆ةل لܖܱف ܆ ل لن ܱيܑل مܖ ܱي لنܹ ܖ ل ل اتܑل لܖ܆ليܑ

�+

+ ⋯ Vt

−

�+

لوعليهلحܿ لع :للللل

ل
حيثلأن :ل
�−

�+

�−

�+

�+

−

�+

�−

+� − +V
� + ⋯ Vn +

VA = V

�

 �� = ∑�= Vt/ل

:للم ܆م ل لܖحين،ل:iلم ܱلل لܖحين،ل  :nل ر ل لزم يܑللل مܑل ينܑ ل

ل
أم܆ل ل مܑل ܆ليܑل لܿ܆فيܑلفص ܳفلع لبأه܆:ل"ص܆يل لܖܱف ܆ ل لن ܱيܑل ليلح ه܆ل مرو ل للتܗاليل
خاللفر لم ل لزم ل ܿ مܑلم ܱللخܿملي رلي لم ܱلل دخ ل ܆ لم ل ܆طܳ ،لالض܆فܑل ىلم ܱلل
܆طܳ ل ليلي بله܆ل مܹܗمܳل"،3لأيلأنَل܆ل ل ܳ ل لܿ܆يل نللل ا ل ܑ ل لوتاليفل للتܗا ،ل لوم ل
صي܆غه܆ل اضي܆لوف ل ل اتܑل لܖ܆ليܑ :ل
CF= Rt- Dt

ل
لم للللل− I

��

+� n

+

���
�+

ل
حيثلأن:
:VANل ل مܑل ܆ليܑل لܿ܆فيܑللل ا ،ل

n

=�

∑ = ��� ل

-1ل لي܆ لب لت܆ي،لي تفلتܳيي،ل لܗܹ يرل م܆ ،لي ل لنرلو لܖ ي للل ب ع܆ ل ܆م يܑل زئܳيܑ،ل ل ب ܑل لوىل،4002ل ل.222
-2لأمنل لܹ يܱلأمܱلل ،لي تܑلجܱوىل مروع܆ ،لي ل ܆م يܑل لت ܱ يܑ،لمر،ل،4001ل ل.442

- D.Sapel D, Finance d’entreprise, Edition d’organisation, Paris, 1997, P 291.
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���  :لܖܱف لل لن ܱيلللܹ نܑلtل،ل
�:لم ܱلل لܖحينلأولم ܱللحܹ܆ ل ل مܑل ܆ليܑلكاليܹ لكܲكلال ܆ئܱلع ل للتܗا لأولم ܱلل
مܳيوييܑل لىل م ل لح ي هلم ل للتܗا ل يلمث لع܆ي لم ܱللت ܑل للتܗا  .ل
:VRلت رلي ل ل مܑل مܖب يܑلم للل رو ليلن܆يܑلمܳ ل للتصܿ܆يي،ل ل
ل:Iل أتالل مܹܗمܳ،ل ل
ل:nل ل ܳل للتصܿ܆ييل م ر للل رو ،ل ل
ل:Rل ليܳيل لܹ ن يل ܿ لعليهليل ل ر ،tل ل
:Dلتاليفل لܗܼغي لللܹ نܑل .tل
لوبܿ ܑلع܆مܑلي نلتܳ ل للتܗا لوف لم ي܆ ل ل مܑل ܆ليܑل لܿ܆فيܑلالܖ܆  :ل
 يلح܆ةل م ܆ضةلبنلعܱ لمܼ܆ ي ليمل خصي܆ ل مرو ل يلح لأع لص܆يلتمܑلح܆ليܑ.
 أم܆ليلح܆ةلوت يلمرو لوحܱليملتب لل مرو ل لانܒلص܆يل ل مܑل ܆ليܑلأكرلم ل
لܿ ܳ.1
 أم܆ لي لح܆ة لم܆ ل لانܒ ل ل مܑ ل لܿ܆فيܑ ل ܆ليܑ لأصغܳ لم ل لܿ ܳ ،لفهܲ لي ي لأن ل مرو ل
ت يح لخܹ܆ لوالܖ܆ لتܳ ل للتܗا ليل مرو لت ي نلالܳف݀.لللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل ܳ ل لث܆لث:لم ي܆ ل م ܱلل د خيللل ܳيوييܑ
ي ܳفلم ܱلل ل ܆ئܱل د خيلبأن َه :ل"م ܱلل لܖحينل يلح ل لܖ ܆يللبنلت ܑل للتܗا ل لوم ل
لܖܱف ܆ ل ينܑلأيله لم ܱلل مܳيوييܑلينܱلمܹ ܖ ىلتمܑل ܆ليܑلص܆فيܑل م ܱوم."2
وع لأت܆ لهܲ ل لܖ ܳيفلم ل ل للأنل م ܱلل د خي للل ܳيوييܑله ل كل م ܱللج ل ل مܑل
܆ليܑل لܿ܆فيܑل""VANلتمܑلم ܱومܑ،ل لوم ل لܖ برلي لهܲ ل اضي܆لكاليي:3
ل

 -1للحܹنلمܱلمح܆ن،لح ل ت ܖܱܰ ملمؤر لم܆ليܑل تاميܑليلت يمل مروع܆ ل لتصܿ܆ييܑ،ل ةلشالل فܳي ي܆،ل ل ܱيل لܹ܆ب ،لت نܑل
،4009ل ل .201ل
-2ل لي܆ لب لت܆ي،لمܳت لت ب ل كܳ ،ل ل.244
 -3لت܆ملايلمنܱي،لي ت܆ ل ܱوىلوت يمل مروع܆ ل– ل نبل م܆ليܑلولتصܿ܆ييܑلولتعييܑ،ل زءل لث܆ي،لي ل من܆ج،ل ل ين،ل
طب ܑل،4000ل ل.421ل
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���

� �+

ي

n

∑=� 

=�

=− I

�

 VAN =0

���
�+

n

∑ = ���

=�

()kلالܳمزل)(rل لوه لم ܱلل مܳيوييܑل د خيل()TRIل لوتܿبحل ل اتܑ :ل

ل

�

���
�+

n

∑=�
=�

لان()rلأكرلم لم ܱلل ل ܆ئܱ ل لܹ܆ئܱليل لܹ ،لي ܖرل مرو لمܳح܆ل لو ل س،لأم܆ليلح܆ةل
لوت يلبܱ ئ ل تܗاليܑلفي ل لبܱي ل يلي نلفيهلم ܱلل مܳيوييܑل د خيلأكر .ل
لوم ل ماح لأنلم ܱلل ܿمليلهܲ ل ܆ةلي نل ه للخافلطܳي ܑلص܆يل ل مܑل ܆ليܑ،لكال
يملحܹ܆ لم ܱلل ل ܆ئܱل د خيلي لطܳي ل لܖجܳبܑل لو أل،لحيثليمل لܖ ص لالܖܱ جل ىل م ܱلل يل
ج لص܆يل ل مܑل ܆ليܑلملܗܹ܆والللܿ ܳ،ل لوم لحܹ܆ لم ܱلل مܳيوييܑلوف ل ل اتܑل لܖ܆ليܑ:1
الفرق بن سعر ا صم واأكر اأصغر∗القيمة اموجبة لصاي القيمة ا الية
صاي القيمة ا الية عند سعر ا صم اأصغر+صاي القيمة ا الية عند سعر ا صم اأكر

 +معدل ا صم اأصغر = �

ل ܳ ل لܳب :لمؤرل لܳحيܑ ل
م لت ܳيف لمؤر ل لܳحيܑ لع لأن َه :ل" ل لنܹ بܑ ل مئ يܑ ل لن܆جܑ لي لح܆ص لتܹ ܑ لم لص܆يل
لܖܱف ܆ ل لن ܱيܑلع لتمܑل للتܗا ل مبܱي،"2لكܲكلمث لنܹ بܑل ل ئܱلع ل لܖاليف.3لللللل
وم ل لܖ ܆ يف ل لܹ܆ب ܑ لم ل ل ل لأن لهܲ ل مؤر لي س ل ل اتܑ لبن ل تا ل ل مܑ ل ܆ليܑل
للܖܱف ܆ ل لن ܱيܑل د خة،ل لو تا ل ل مܑل ܆ليܑلللܖܱف ܆ ل لن ܱيܑل ܆ تيܑ،ل لوهܲ ل ل اتܑلت نلالܖ܆  :4ل

-1لت܆ملايلمنܱي،لمܳت لت܆ب ،ل ل.422
-2لن ل دي لخب܆بܑ،ل لي ل م܆ليܑ،لي ل له ܑل ل ܳبيܑ،لبرو ،ل،2998ل ل.222
-3لمܱلت يܱليبܱل له܆يي،ل لي ل م܆ليܑ،لي ل لنرلولܖ ي ،ل ل ين،ل،4008ل .401
 -4ليبܱ ل لܹ ܖ܆ لمܱ لعي ،ل ܹ لحܳفܺ ل لܹ يܱ ،لت يم ل مܼ܆ ي ل لܿن܆ييܑ ،ليي ن ل ل صب للل ب܆عܑ لو لنر ،لج܆م ܑ ل م ص  ،ل،2928ل
.228
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مؤشر الرحية =

القيمة ا الية للمنافع
القيمة ا الية للتكاليف

ت ب ل مܼ܆ ي ل للتܗاليܑلينܱم܆لي نلمؤرل لܳحيܑلمܹ܆واللل حܱل لܿحيحلأولأكرلم ه.ل لوينܱم܆ل
ت نلت ܑل للتܗا ل ܖل ܑلبنل مܼ܆ ي لتيܱل د تܑليܿبحلم ل لܿ بل ملجܱوىل للتܗا للتܗ ܆ي ل
ىلم ي܆ لص܆يل ل مܑل ܆ليܑ،ل لوخܿ ص܆لينܱم܆لللي نلهن܆كلتن܆تبلبنلص܆يل ل مܑل ܆ليܑ ل لوجمل
للتܗا ل م ل ،لف܆ لانل مرو ل()Aلمܟالح لتمܑلح܆ةلص܆فيܑل 400ليين܆ لبيالح ل مرو ل
()Bلتمܑلح܆ليܑلص܆فيܑل410ليين܆ ،لف܆نل مرو ل()Bلوف لم ي܆ ل لܿ܆يل ل مܑل ܆ليܑله ل لف ،لبيال
تܱلللي نل كلحيح܆ليل ل ت ل لعملأنلجمل للتܗا ل لا مللل رو ل()Aله ل2000ليين܆ ،لبيال
حܖ܆ ل مرو ل( )Bل ى ل تܗا لتܱ ل 4000ليين܆  ،ل لوت܆عܱ ل ل ܳ لي ل خصي܆ ل مرو ل ي ل مؤرل
لع ،1ل لوت ܆يالمث لهܲ ل مܼ ܑلف܆نلمؤرل لܳحيܑليܹ ܖ لمم لم ي܆ ل ل مܑل ܆ليܑل لܿ܆فيܑ لأول
م ܱلل مܳيوييܑل د خي .ل
وم܆لياح لأنلمي لهܲ ل م ܆يرلتܹ ܖܱܰملد تܑل لوت يمل مܼ܆ ي ل للتܗاليܑل ليلهܱفل ىلح ي ل
مܳيوييܑل م܆ليܑ ل( ل ا )،ل لوهܲ لم܆ليܖج ليلمܼ܆ ي ل ل ܆ ل ܆ ل لوب ݀ل للتܗال ل ل ميܑل ل
ل ܆ب ل لܿن܆ي ل لو لܖج܆ ي ل لوهܲ لالض܆فܑل ىلح ي للأهܱ فلأخܳىلكܖح ي ل لܳحيܑل ل ميܑلكܲك،لع ل
ي سل مܼ܆ ي ل للتعييܑل ل ميܑلمܼ܆ ي ل لܿحܑل لو لܖ لمل لو ليلهܱفلأت܆ت܆ل ىلح ي ل من ܑل ل ـ܆مܑل
كهܱفللغىلينهلالض܆فܑل ىلح ي ل لܳحيܑل ل ميܑ.

م لبل لܳب ل
أتسل لوم ܆يرلت يمل لܳحيܑل ل ميܑل( ل طنيܑ) ل
ل ܳ ل لل لول:لأت ܆ لت يمل مܼ܆ ي ل
ي ܖرل لܗܹ رلينرلت هܳاليلمليܑلت يمل لوحلي لي ئܱل لوتاليفل مرو ،لوالܖ܆ ل خ܆ لتܳ ل
خصي܆ لأول ف݀ل مرو ،لل ل لܹؤلل م ܳو ل لنله لم܆يل ܖلفلأن ل لت ܆ ل مܹ ܖܱܰمܑليل
مليܑلت يمل مܼ܆ ي ؟،ل لوهܲ لم܆لت فلنܖ ܳفلعليهل لنلم لخاللم܆ي  :ل
-2لأت ܆ ل لܹ  :ل
ت ܖرلأت ܆ ل لܹ ليل لت ܆ ل ليلتنصܠلي لت ܆ط لم ح ل ل ܳ لم ل ل لبلفهي لت سل ل مܑل
ي يܑلمܱخا ل لو ܳج܆ ل مرو ليلح܆ةل لܖ ظيفل لام لل ن܆رل لنܖ܆ ليلظ لت ل من܆فܑܹل
-1لحܹنلمܱلمح܆ن،لمܳت لت ب ل كܳ ،ل .202
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لامة،ل لوهܲ لم܆لج ل لت ܆ ل ليلي مܱلعله܆ليلحܹ܆ ل لܳحيܑل لܖج܆ يܑليل لت ܆ ل لܹ تيܑ،ل للأن َهل
يلم مل دولل لن܆ميܑلللي سل لܹ ل ل مܑل ي يܑلللت ܆ لم لوهܑلن ܳل م للنل لܖ يمليلهܲ ل
܆ةليܖ لبلتܿحيحل لت ܆ ل لܹ تيܑلم܆لي سل لنܲ ل لنܹبيܑ للل يلم لوهܑ لن ܳ ل لܳحيܑل ل ميܑل
لوم لبنلأت ب܆ لعܱملصاحيܑلأت ܆ ل لܹ للܖ يمل لܳحيܑل ل ميܑللنܲكܳ :ل
ل لܖܱخ ل يل يليؤثܳلع لت ܑلين܆رل لنܖ܆ لم لخالل ܖلفل لع܆ا لل لو لܗري ܆ لل ܆ن نيܑل مܖ ل ܑلبܖحܱيܱلأت ل ل الل لوت ي܆تܑلتܱيمل لت ܆  .ل
 ل لܖ خم لي ܳف ل لܖ خم لبأن َه ":ل لل ت ܆ ل مܹ مܳ ل لو ܹ لي لي ل مܹ ܖ ى ل ل ܆ملللت ܆ لأولم ܱلل لت ܆ ،"1لفب܆لܳم م ك ن لܖ خم ظ܆ه لܳ تصܿ܆ييܑ ع܆ميܑ،لف܆نللتصܿ܆ي دول ل لن܆ميܑ تمز
الܖ خم مزيܱل لو مܹ مܳ،لن ܳ للܳغبܑ ملحܑ ي لر ي مليܑ لܖميܑ وم܆لينجم يه܆ م اي ل لب
ع ل ܳ ،ليلظ ل ܱوييܑل ل ܳ لخ܆صܑلالنܹ بܑ لب ݀ ل ܆ع܆ ل لي تمز ام ي لنܹ ي ال ܆
لز ي ل لوت ܆ ل ܱم܆ ل لو ي يرتب ينه اي ي لت ܆ يؤثܳلمܱ ه܆ ع أت ܆ ل ܆ع܆ لخ لܳى
التصܿ܆ي،لكالأنل ܆مܑلجم مرو م هلم لܖأثر ع أت ܆ لܹ بܹبب لحصي܆ج܆ته م ل م ي
܆م،لوكܲك مي܆ لنܖ܆ لي ي ܳه܆ الت ،لم܆ ج هܲ لت ܆ للت س ل م ي يܑ للܹل
و ܱم܆ م وهܑ ن ܳ م  .2ل
-4ل لت ܆ ل ل ليܑل( ܆تبيܑ):
ت ܳفلأت ܆ ل ل لع لأنَل܆:ل"تكل لت ܆ ل ليلتܹ يل لتصܿ܆يل لوص ل ىلح܆ةل لܖ نلينܱم܆ل
تܖ فܳلرو ل من܆لفܑܹل لامةل ليلح ل لܖ ي ل للمܟ للل يل،"3لكا لي ܳفلكܲكلت ܳل ل لم يل
بأن َه":لم ܱ ل لزاي لأول لن ܿ܆نليلي ةل لهܱفل ليلحܱ ل اي لأولن ܽليل لميܑل مܖ܆حܑلم ل كل
م يلم ܱ لوحܱ لوحܱ " ،لأولم ىلأخܳلأن َه لينܱل اي لم܆لم ܱ لوحܱ لوحܱ لم ل لميܑل مܖ܆حܑلم ل
أحܱل م يل لن܆ لف܆نل كليؤ يل ىل اي ل ل ا لم ܱ لم نليܱي ل"بܹ ܳلظ ل م ي،"4لفأت ܆ ل
ل لت سلت ܑل ل ܳصܑل لبܱية للل يل مܹ ܖܱܰمܑلالنܹ بܑ للل جم ،لفص ܑل ل ܳصܑل لبܱية لت ملع ل
لܖ حيܑلأول لܖن܆ للي ل نܖ܆ لتل ܑلم܆لم ܆ب ل نܖ܆ لتل ܑلأكرلأميܑ،لوت ܆ لهܲ ل لܖ ܑلم ܱ لم܆لجبل

 -1لضي܆ءل يܱل م ت ي،ل لتصܿ܆يل لن ܱي:لت عܱ -لن م لن ܳا  -لت ي܆ت܆  -لمؤتܹ܆ لن ܱيܑ،لم ب ܑل لنܰة،لي ل ل ܳ،ل زئܳ،ل ل
.422
ل
-2لت يܱلمܱل له ي،ل لتܗا لو م ي لط ي ل لج ،لم صبܑلعنل لܼ س،ل ل ܆هܳ ،ل،2982ل ل.222
-3ليبܱل ل ܆ي ليا ،لت يمل مروع܆ ل لز ييܑ،لم هܱل لܖخ ي ل ل ي،ل ل ܆هܳ ،لمܲكܳ لي خليܑل مل،228لي ني ل،2982ل ل.42
-4لحܹنلمܿ لها ،ل ܱوىل لتصܿ܆ييܑللل روع܆ ل لتܗا يܑ،لم صبܑلج܆م ܑلعنل لܼ س،ل ل ܆هܳ ،لمر،ل،2998ل ل.221
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أن لي ح لبه ل م لم لتل ܑ لم܆ لم ܆ب ل ܿ ل لع لتل ܑ لأخܳى ،لغر لأن َه لالمان ل تܳء لب ݀ل
لܖ ܱيا لع ل لت ܆ ل لܹ܆ئܱ ليل لܹ لهܱفلت ܱيܳل لت ܆ ل ل ليܑلويلاللي :1ل
-4ل2ل لن ܱل لت ي:
ن ܳللخصاللم ي ل مܱف ع܆ ليلم مل دولل لن܆ميܑ،لف܆نلأت ܆ ل لرفلت نلم مܑلبأع ل
م لتمه܆ل ي يܑل لتمܖ ل مܼ܆ ي ل ليلت مܱلع ل ل ةلل لت بيܑلمز لأكرلي لايل مܼ܆ ي ،ل لون ܳل
لنܲ ل لن ܱل لت ي لالنܹ بܑلهܲ لل ولليمل ت ܖܱܰ م لت ܳلرفلظي ل لوهن܆لي ر ل(أيلܳ) لأنلت ܳل
لرفل من܆تبله ل2,81لمܳ لتܱ لت ܳل لرفل لܳم لمܟالت ܑل حܱل مܼ܆ ي لال ةل لت بيܑلت ܱ ل
ل2.000.000لوحܱ لن ܱيܑلبܹ ܳل لرفل لن ܱي،لفيجبل حܗܹ܆ه܆ل2.810.000لوحܱ لن ܱيܑ .ل
-4ل4ل لت :
ت ܳ لت ننل ل لحܱلأيىلللت ل لميܑليزيܱلي ل ܱليلح܆ةلغي܆ لهܲ ل ل نن،ل لوهܲ ل
ين ب لع܆ي لالنܹ بܑ للل ال لغر لم܆هܳي لي ل دول ل ل ل ܟ܆فܑ ل لܹانيܑ ل ل ܆ليܑ لكا لأن لأت ل ل الل
م܆هرنلت نلأت لم لت ه܆ل ي يܑل لجبل ت ܖܱܰ م لتملللت للأت لالنܹ بܑ لللرحܑل للوىل
م ܆ نܑلالث܆نيܑ،ل لوأخܳىلأع لالنܹ بܑللل ܅ܑل لث܆نيܑ،ل لومܟ܆لل كلحܱيل(أيلܳ)لم ي܆ للܖܿحيحل لت ܆ لتأخܲل
ب نل لليܖب܆ لينܱلت يمل لܖاليفل لو من܆ف للب ݀ل دوللالب܆كܹ ܖ܆نلمܟالبنܹ بܑل%10لأت لالنܹ بܑللل الل
لغرلم܆هܳي لو%41لأع لالنܹ بܑللل الل م܆هܳي  .ل
ل ن ܳ لܿ بܑ ت فܳ ظܳوف من܆فܑܹ لامة ي لب ن لن܆ميܑ ل لوعܱم ت فܳه܆لع لبي܆ا
م ل بܑ لܖحܱيܱلأت ܆ ل ل ال ܱ ل لو لن ييܑ لا مܑ،ل اي ع عܱم وت يلأتل ميل لوته مص
عليه ܹ܆ تك لت ܆ ف܆نل ܆وة ت ܖܱܰ م لأت ܆ ل ي ت يم ب ݀ مܼ܆ ي ل ي لؤ ي ى ت يمل
يتي للܖاليفل لوم ܆ف ل مرو ،ل لوهܲ لم܆لج لأت ܆ ل ل لغرلص܆ ܑلللܖ مليلم مل دولل لن܆ميܑ.ل ل
-2ل لت ܆ ل ل ليܑل( ي يܑ) :ل
لت ܆ ل ل ليܑل ي يܑليليب܆ لي ل لت ܆ ل ܆ يܑ ل لو لت ܆ ل مܖ ت ܑلمܹ ܖ باليل لت ل
ليܑل لو ل ܆ميܑل ليليملفه܆لرءل لوتܹ ي ل مܱخ܆ ل لو ܳج܆ ،2ل لوهܱفلهܲ ل لت ܆ ل ىل لܖغلبل لو ܱل
م ل للحܳف܆ ل لܹ܆ئܱ ليل لت ܆ ل مܹ ܖ ةليلمليܑلت يملتاليف ل لوم ܆ف ل مܼ܆ ي لوالܖ܆ ل لت ܆ ل
ي يܑليليب܆ لي لأت ܆ لم ܱ لتܹ ܖܱܰمليلحܹ܆ ل مܹ ܖܱܰم܆ ل لو لنܖ܆ لحيث لت رلي لت ܑل
ل ܳصܑل لبܱية للل يل مܹ ܖܱܰمܑلالنܹ بܑ للل جم ،ل لوم لأج لت ܱيܳل لنܲ ل مܖ ت ܑليل لتصܿ܆ي ل ل طيل

-1ليبܱل ل زيزلمܿ
212لو.211
-2ليبܱل ل زيزلمܿ ليبܱل ل ܳم،لمܳت لت ب ل كܳ ،ل.212

ليبܱل ل ܳم،لي تܑل ܱوىلوت يمل مروع܆ ،لي ل ܆مܱ لللنرلولܖ ي ،ليان،ل ل ين،ل ل ب ܑل لوىل،4002ل
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ع لض ءل للحܱ ل م ܱي ل ܑل لܖميܑل ل طنيܑ،1لوم لهܲ ل من ل ليملت يمل مܱخا ل لو ܳج܆ ل ليل
يمل ܿ للعله܆لم ل لت ل ܆ تيܑلأولل ت܆له܆ل ىلهن܆كلع لأت܆ لت ܳل لܖ ܑل ل ليܑل ي يܑلعرلل
ܖلفلم ئل لܖܱܿيܳل لو لت ܖريلأولم܆لي ܳفليلع܆مل لܖج܆ ل دوليܑلبأت ܆ ل"ف "ل لوأت ܆ ل"ت يف"،ل
ع لأنلح للهܲ ل لت ܆ لم ل ل ةل لت بيܑل ىل ل ةل ليܑلالت ܖܱܰ ملت ܳل لرفل مܳت ليلح܆ةل
مܱخا ل( لت ܖري) ،ل لو ل س لالنܹ بܑ للل خܳج܆ ل لي لح܆ة ل لܖܱܿيܳ لللت ل ܆ تيܑ ،ل لوم ل
ت ܳيفلأت ܆ ل" FOBل"لو" "CIFلكايي :2ل
-2ل2لت ܳلف ل""FOBل))Free On Boardل(خ܆لܽلع لظهܳل لܹ ينܑ):ل ل
ه ل لܹ ܳل يليܖ لافܑلتاليفل لܹل ܑلحىلتܿ ل ىلظهܳل لܹ ينܑليلمين܆ءل لܖܱܿيܳ،ل
لويܼ م لهܲ ل لܹ ܳلع لم܆يي :ل
ت ܳ ل لܹل ܑ لينܱ لا ل مرو ل +لتاليف ل لن ل لو لܗܹ ي لي لب ل لܖܱܿيܳ +لخܱم܆ لمين܆ءل
لܖܱܿيܳلممثةليل ل ܳئبل+ل لܖخزي ل+ل لܖح ي ل+ل لܖجهزل( لܖ م)ل+ل ل ةل+لت ܳي ܑل لܖܱܿيܳ ل+ل
غره܆ل نلوجܱ .ل
-2ل4لت ܳلت يفل"  "CIFل(:)Carriage, Insurance and Freight
للل لويܼ ل لܹ ܳل""FOBليلمين܆ءل لܖܱܿيܳل+لت ܑل لܼح ل ىلمين܆ءل لت ܖريل+ل لܖأمنلع ل
لܹل ܑل+لت ܑل لܖ ܳي لم ل لܹ ينܑل ىلأ لمين܆ءل لت ܖري .ل

ل ܳ ل لث܆ي:لم ܱلل ܿمل لتعي ل
ي ܳفلم ܱلل ܿمل لتعي لبأن َه:ل" لܖ ܱيܳل لم ل يلي يهل م للل ن܆ف ل لو لܖاليفل مܹ ܖ بليܑل
أولب ب܆ لأخܳىله ل م ܱلل يلتܗ ܆تܽلبهلع لمܳل لزم ل ل مܑل ليلي ه܆ل م للل ن܆ف ل لو لܖاليفل
مܹ ܖ بليܑ."3م لحيث ل مبܱأ لم ل م ܳو لأن لي ن لم ܱل ل ܿم ل لتعي لوحܱ لي ل لب ل ل حܱل
وابث لنܹبي܆،لم ܱلل ܿمل لتعي ليܹ܆عܱلع لخܿيܽل لن ܆ ل ميܑلع لوجهلأحܹ لبܼلل
يؤ يل ىل حܱ لت ل نلبنل ل ܳ ل لو ل لبلع ل مܼ܆ ي ،لف܆ لانلهܲ ل م ܱللم خ ݀لفه لي يلتب لل
عܱيلكبرلم ل مܼ܆ ي ل لوتܱلت نلم لهܲ ل مروع܆ لمܼ܆ ي لتليةل ل ܆ء لأولغرلص܆ ܑ للل جم ،لأم܆ل
يلح܆ةلتبيلت ܳلخܿملمܳت لفܹيمل خصي܆ لعܱيلتلي لم ل مܼ܆ ي ل للأنَل܆لتܗܹملال ܆ء ل ل ܆ليܑلم܆ل
يؤ يل ىل ف ܆ لم ܱلل لم ل للتصܿ܆يي ل لوهܲ لم܆لج لم ܱلل ܿمليل بليو لهاليل خ܆ لتܳ ل
للتܗا لع ل مܹ ܖ ى ل ل طي لع ل يܖب܆ لأن َه لحܱي لجم ل مܼ܆ ي ل م ب ة ل لو م ܳوضܑ لف܆خصي܆ لم ܱلل
-1لمܱلأ هܳلت يܱل لܹاك،ل تصܿ܆يا ل م ت ل لܿن܆ييܑلوت يمل مروع܆ لوي ت܆ ل ܱوى،لي ل هܳن،ليان،ل،2992ل ل.242
 -2ل هيܑلح ي،لت يمل مروع܆ ليل لب نل لن܆ميܑلات ܖܱܰ ملطܳي ܑل لا ،ل ت܆ةلم ܱمܑللني لشه܆ي ل دكܖ ،لج܆م ܑلتܹ ن ينܑ،ل
،4001ل ل.402
-3لمرلمܱليبܱل ل زيز،لي ت܆ ل ܱوىل لتصܿ܆ييܑلوت يمل مروع܆ ،لمؤتܑܹلش ب܆ ل ܆م ܑ،ل لت ܱ يܑ،لمر،ل،2992ل ل.429
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ܿمل من܆تبليܖ لبل دتܑ ل لو لخܲلب نل لليܖب܆ لافܑل مܖغر ل للتصܿ܆ييܑ لكܹ ܳل ل ܆ئܱ ل لو لܖ خمل
لوي م ل لنܖ܆  .ل

ل ܳ ل لث܆لث:لأهܱ فلت يمل لܳحيܑل ل ميܑ ل
تܗܼ܆بهلي تܑل حيܑل مرو لع لمܹ ܖ ىل لتصܿ܆يل ل لم لحيثل لܼللوم نلم لي تܑل
لܳحيܑل م܆ليܑ للل رو ل للتܗالي لفاهاليܹ ل ىلحܱيܱ للل ن܆ف لولܖالي ܆لتاليܑ،لب ل نل لب ݀ل
يܲهبل ىل ل للبأنل"حلي ل لܳحيܑل م܆ليܑلم܆له ل للخ للܖحلي ل لܳحيܑل ل ميܑ،لويلح ي ܑل لمܳلف܆نل
حلي ل لܳحيܑل م܆ليܑ ل لو لܳحيܑل ل ميܑلخܖل ܆نليلعܱ لأم ،لف܆لهܱفلم لحلي ل لܳحيܑل م܆ليܑله لت ܱيܳل
ص܆يل لنܖ܆جل م܆ليܑ للل رو ليلحنلهܱفلحلي ل لܳحيܑل ل ميܑل ىلت ܱيܳلمܹ܆مܑل مرو ليلح ي ل
أهܱ ف ل لܖميܑ ل للتصܿ܆ييܑ ل لو للتعييܑ ،لم لهܑ لأخܳىلف܆نه لجب لماح ܑ لأن لحلي ل لܳحيܑ ل لܖج܆ يܑل
( م܆ليܑ)ليأخܲليل لليܖب܆ لف ل لا ل ليلم ل لܖ برليه܆لب مܑ لن ܱيܑلمب܆ر ليلحنليܱخ ليلحلي ل
لܳحيܑل ل ميܑل لا ل مب܆ر لوأي ܆لغرل مب܆ر ل( ل ܆بةلوغرل ل ܆بةللل ي܆ ل لن ܱي).ل ل
لوتܳت زلي تܑل لܳحيܑل ل ميܑلليلمرو لع لم ܳفܑللتأثر ل مرو لع ل ل ܆ ل يلي ل
فيه ل لوع ل ل ܆ع܆ ل للخ لܳى،ل لو كلم لخالل لܖأثر ل ملب܆ر ل لوغرل ملب܆ر ،لف܆لܖأثر ل مب܆ر ليل
تأثرل مرو لع ل ل ܆ ل يلي لفيهلبܿ ܑلمب܆ر ،لت ءلانلت ܆ ل ي ،لصن܆ي لأولخܱم܆ي،ل
لوعليهلف܆لܖأثر ل ليلت يحܱه܆ل مرو ليلت ܆عهلم لأنلت هܳلفاليي :1ل
ل لزاي ليليخ ل ل ܆ لي لطܳي ل يܳي ل مرو  .لل اي لعܱيل ل ܆ملنل م ظ نليل كل ل ܆  .لل لزاي ليل يخ܆ ل كل ل ܆ لنܗيجܑل اي ليخه .لأم܆ل لܖأثر ل لغرلمب܆ر لفصمث ليل لܖأثر ل مܖ ت لأنلحܱه܆ل مرو ليل ل ܆ع܆ ل للخ لܳى،ل
لو ك لنܗيجܑللال تب܆ط܆ ل لو ل اتܑل م ت ي لبنل ل ܆ع܆ ،لكܱخ للم܆ي ل ييܑلكاي لأ لوليܑليل نܖ܆ ل
تل ܑلصن܆ييܑ،ل لوعليهلجܱلأنل مرو لتܱلأثܳلع ل ل ܆ ل لز ي ل لوت ܆ ل لن ل لوعليهلم للن܆لتلخيܽل
هܲ ل لܖأثر ل لغرلمب܆ر للهܲ ل مرو لفاليي :ل
ل لزاي ليليخ ل ل ܆ع܆ لل مܖ ܆م لم ه .لل لزاي ليلعܱيل ل الل م ظ نليل ل ܆ع܆ ل ليلتܖ ܆م لم لهܲ ل مرو  .لل لܖ فرليلأ صܱ ل لܖح ي ل ܆ ي،لنܗيجܑل اي ل لنܖ܆  .للولهܲ لجܱلأنلحلي ل لܳحيܑل لܖج܆ يܑلي مܱلع لأت ܆ ل لܹ ل لو ليليلل ܿةللنܗيجܑلت܆ن نل
ل ܳ ل لو ل لبليلحنلت ملي تܑلحلي ل لܳحيܑل ل ميܑلع لأت܆ ل ت ܖܱܰ ملأت ܆ ل ل لأول لت ܆ ل
-1لي ي لج܆مليبܱله،لت يمل مروع܆ ل ي ܆ لن ܳيلوت بي ،لمؤتܑܹلطيبܑلللنرلولܖ ي ،ل ل ܆هܳ ،لمر،ل،4004ل ل.429
- 50 -

ل ܿ ل لول:لم ܆هملع܆مܑلح لل مܼ܆ ي ل ل ميܑ
܆تبيܑلويل ليلت سل لܖ ܑل للتعييܑلم܆لفه܆ل لنܲ ل لنܹبيܑللل يل ليليܖح له܆ل لتصܿ܆يل ل ي،ل
غرلأنلص بܑلم ل لبي܆ا ل لو م ل م܆ ل ܆صܑلا نبل للتعييܑلحى ل لو نلمل ܿ للعله܆لفهي لغرل
يتي ܑل لوهܲ لم܆لج لمليܑل لܖ يمل لتعي للل ܼ܆ ي ليملوف ل للته܆يل لܼخيليلغ܆لبل لحي܆ن.1ل ل

م لبل ܆مس ل
ل لܿي ل ܖل ܑللم ي ل مܼ܆ ي ل ل ميܑ ل
نلظ܆هܳ لتزيܱل للن ܆ ل ل يللجرل دوةلع ل لبحثلي ل يܳي لأخܳىللم ي لهܲ ل لن ܆ ،ل
لوبغ݀ل لن ܳلي ل ليܳي ل مܖأتيܑلم لأماكل دوة،ل لو ليلم ل لܿ بل ايه܆ل لو لܖأثرلفه܆،لتلجأل دوةل
ىلثاثܑلطܳ ل ئيܹ يܑللم ي لن ܆ه܆ل مزيܱ لات مܳ ،ل لوتمث لهܲ ل ل ܳ ليل لرئب،ل لو ل ܳو ل
ل ܆مܑ،ل لو لصܱ ل لن ܱيل( لم ي لال جز)،ل لولللطܳي ܑلم لهܲ ل ل ܳ لأا ه܆ل ܆صܑله܆لع ل لتصܿ܆يل
ت ءلانܒلأا ل ج܆بيܑلأولتلبيܑ،2لللل للل ل
كالأنلأيب܆ءل لܖميܑليلع܆من܆ل م ܆رلليܹܒلم صر لع ل دوةلب ل نللل ܆ ل ܆ ليو له܆مليل
تن يܲ ل لوم ي لهܲ ل مܼ܆ ي  ،ل لوتܱ لأصبح لم ل لرو ي لفصح ل ܆ل لأم܆م ل ل ܆ ل ܆ للالتܗا ليل
ل ܆ع܆ ل لنܖ܆تليܑل لو ت܆مܑل لبنيܑل لت܆ت يܑ،ل لو ليلت ܖرل د ف ل لܳئييليلحܹنلظܳوفل م يܑܼل لوح زل
لنܼ܆ ل للتصܿ܆يي .ل

ل ܳ ل لل لول:ل لرئب ل
ت ܱي ل لܖ ܆ يفلح للم ه مل لريبܑ لن ܳ لللهܱ فل ليلت مله܆لم لأهܱ فلم܆ليܑ ل لو تصܿ܆ييܑل
تعييܑل لوت ي܆ت يܑ.ل ل
ريبܑلع لأنَل܆ل" تص ܆ لم܆ لتأخܲ ل دوةلجر لم ل لفܳي ل لو مؤتܹ܆ ل لويونل
لوم لت ܳيفل ل ل
3
م ܆ب لهܱفلح ي ل مܿلحܑل ل ܆مܑ" .ل
لوت ܖرل لرئبلأحܱلأملأن ل ليܳي ل ل ܆مܑليلأيل م ،لحيثلت مܱلعله܆ل م܆ ل ܖل ܑل
بܿ ܑلأت܆ت يܑليلتغ يܑلج܆نبلكبرلم ل للن ܆ ل ل ܆م،لكالأنَل܆ل لتل ل ل يل ل حيܱللܖ بئܑل ليܳي ل
ميܑل لا مܑللم ي ل لن ܆ ل ل ميܑلت ء لن ܆ ل لܗܹ يرلأولن ܆ ل لܖجهزل لو للتܗا ل ليلحܖ܆ه܆ل
لفܳيليل م  .ل

-1لت ܱل يلنܿ܆ ،ل لܖ يمل م܆ لولتصܿ܆ييلولتعي للل روع܆ ،ل م صبܑلاايميܑ،ل ل ܆هܳ ،ل ل ب ܑل لوى،ل،2991ل ل.22
2

- Gilbert Koenig, Macroeconomie internationale,, èconomica, Paris, 1997, P 34.

-3لمܱل لܿغرلب ي،ليرىلأب ل ل ،ل م܆ليܑل ل ܆مܑ،لي ل ل ل ملللنرلولܖ ي لين܆بܑ،ل،4002ل .12
- 51 -

ل ܿ ل لول:لم ܆هملع܆مܑلح لل مܼ܆ ي ل ل ميܑ
لوتܱلبܱألا خي܆ل لليعيلع ل لرئبللم ي لن ܆ ل ܱم܆ لغرل ل ܆بةلللܖجزئܑلادف܆ ل لو لم ،لمل
لوظي ܑل لرئبلحܱيث܆ل ىلأنلتܹ ܖܱܰملأي ܆ليلم ي للل لܖܱخا ل م܆ليܑ لل وة،لكالت ܱل
ت
لرئبل ىلج܆نبل للن ܆ ل يلأحܱلأملأيو لح ي لأهܱ فل لܹ ي܆تܑل م܆ليܑل لو ممثةلفاليي :1ل
 ل لع ل لܖ ظيفل لام لل ن܆رل لنܖ܆ . ت ܖ ܳ ل مܹ ܖ ىل ل ܆ملللت ܆ . ع܆ي لت ي ل دخ ل لو لرو . ح ي ل لم ل للتصܿ܆يي .لف܆لܹ ي܆تܑل م܆ليܑلرو يܑ لللح ܆ لع ل للت ܖ ܳ ل للتصܿ܆يي،لحيثلللم لح ي ل ل اةل لامةل
لو ܆ لع لمܹ ܖ ىل ت ܖ ܳ ل لت ܆ لتل ܆ئي܆ليل تصܿ܆يل لܹ ،لب ليܖ لبل كلت تيهل لܹ ي܆تܑل
ل ܆مܑللܖجنبل لܖ لب܆ ل للتصܿ܆ييܑ ل لو ليلتܱلت نلل ر لط يةلالب ܆ة ل لو لܖ خم،2ل لوع لهܲ ل لنح ل
تܹ ܖܱܰمللأيو ل لܹ ي܆تܑل م܆ليܑل م܆لم ܆ ܑلوت يلج ل ك ييܑلأولج لت خ يܑللاتصܿ܆ي .ل
-2لح܆ةل ل ܹ܆يل للتصܿ܆يي:لل ل
حيثلي ܆يل لتصܿ܆ي لليلهܲ ل ܆ةلم ل ف ܆ لمܹ ܖ ىل ل لبل ل ل ل لو م رنلب جزلتريفل
منܖج܆ لكالي ܆يلأي ܆لم لعܱملوت يلفܳ لم لافيܑلأيلأنل لنܼ܆ ل للتصܿ܆ييلمܳلمܳحةلتب܆طئلف܆نل
لܹ ي܆تܑل م܆ليܑلتܹ ܖܱܰملع ل لنح ل لܖ܆ :
-2ل2ل اي ل للن ܆ ل يل ل ܆م:ل ل
يلهܲ ل ܆ةلت ل دوةلع ل اي ل للن ܆ ل ل ي،لف܆ن ܆ ل دوةله لمث܆بܑليخ للللفܳيل لوهܲ ل
م܆لينجملينهل ت ܆ لمܹ ܖ ىل ل لبل ل لف نܱه܆لت ܖلجأ ل مؤتܹ܆ ل ىل اي ل نܖ܆ه܆ لم كبܑل ل لبل
مزيܱ،لوالܖ܆ لت ظيفلياللجܱيل لوت ليܽلم ܱل ل لب ܆ة.
2- 1لتغيرلمܹ ܖ ىل لرئب :ل
تܱلت مل دوةلأي ܆لبܖخ ي݀ل لرئبلأولاي ܆ءل ي ܆ء لريبܑل لوهن܆لتزي يل دخ للم܆ليزيܱلم ل
مي ل لفܳي ل لو مؤتܹ܆ لح ل للتܗا ،لوالܖ܆ ل اي لفܳ ل ل ل لوت ليܽلجمل لب ܆ةلم܆ليܹ܆مليل
حܳي ل لنܼ܆ ل للتصܿ܆ييلللللܖܖܰلܽلم لح܆ةل ل ܹ܆ي.

-1لط܆ ل ܆ ،لعمل لتصܿ܆يلون ܳاته،لي لصن ܆ء،ليان،ل،2992ل ل.222
 -2ل يܗܼ܆ يلم ܳيفلوبيج لم ܳيف،لتܳمܑلمܱلمܱيل لܹ ب܆ي،لمܳت ܑلام لتلانل ل ܆ي،لت ܱملتل ܆نلمܱل لܹل ܆ن،ل م܆ليܑل
ل ܆مܑليل لن ܳيܑلولܖ بي ،لي ل مܳخلللنر،ل م ل ܑل ل ܳبيܑل لܹ ييܑ،ل ل.24
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لوتܱلتܹ ܖܱܰمل دوةلمزجلج لبن ل للن ܆ ل ي ل لو لرئب ل ܱمܑل لنܼ܆ ل للتصܿ܆يي ل ل ل
ي لطܳي ل ف لمܹ ܖ ىل للن ܆ ل ل يل ل لوخ ي݀لم ܱل ل لرئبللم ܆ ܑل ل ܹ܆يلي لطܳي لم܆ل
ي ܳفل"لالܹ ي܆تܑل م܆ليܑلل لܖ ت يܑ".
-4لح܆ةل لܖ خم:
بلܹببل ت ܆ ل مܹ ܖ ىل ل ܆مللللت ܆ لف܆نليو ل لܹ ي܆تܑل م܆ليܑلهن܆ليل أوةلتميܺلمܹ ܖ ىل
ل لبل لوخ ݀لتܱ ل لرئيܑليل م لي لطܳي ل تب܆ لم܆ليܹ ل"الܹ ي܆تܑل م܆ليܑل لن اش يܑ"لتܖܰلܽل
هܲ ل لܹ ي܆تܑل لن اش يܑليلثا لن ܆  :ل
-4ل2لخ يفلمܹ ܖ ىل للن ܆ ل ل ܆م:ل ل
لللت مل دوةلبܖخ ي݀لجمل للن ܆ ل ل ܆م،لم܆ليؤ يل ىلخ ي݀لجمل للت هاك لوالܖ܆ لحܱو ل
ف ܆ ليل ل لبل ل لم܆لي ܆ ل لزاي ليل مܹ ܖ ىل ل ܆ملللت ܆  .ل
-4ل4ل ف لمܹ ܖ ا ل لرئب:ل ل
لللكالتܱلتزيܱل دوةلم لم ܱل ل لرئبللم܆لخ ݀ل ل ܱ ل لرئيܑلللفܳيلنܗيجܑل تص ܆ لتزءل
ألكرلم܆لانلعليهلت܆ب ܆لم ليخ همللܿ܆ ل دوةليلشللرئب،لوالܖ܆ ل ف ܆ ل ل لبل ل ل
لوعا ل لزاي ليلمܹ ܖ ىل لت ܆ ،ل لول لجܱ ل لش܆ ل ىلأنل اي ل لرئبلجبلأنلل تؤ يل ىل
اي ل ل ئل لرييلع ل لفܳي ل لو مؤتܹ܆ لحىلللحܱ ل لهܳيب ل لو لغܺل لرييلكالت ب ل كܳ لم ل
م ح للفܳ .ل
كالم لل وةلأنلج لبنلللم ل للن ܆ ل ل يلالܖخ ي݀ل لو اي لم ܱل ل لرئبليلن سل
ل تܒ .ل
ل ܳ ل لث܆ي:ل لܖج܆ ل ܆ تيܑ ل
ت ܱ لحܿية ل لܿ܆ي ل( من لوغر ل من ) لمܱܿ ل ئيܹ ي܆ للل ي ل م܆ليܑ ل مܖܱف ܑ ل( لن ܱل
لت ي)ل ىلأيليوة،لم܆ليؤييل ىل ت ܆ ل دخ ل ل طيلوالܖ܆ ل اي لتܱ ل دوةلع ل للن ܆ ل ل ܆م،ل
كاليزي يل ل لبلع ل لܹل ل لو ܱم܆ ،لم܆ليؤييل ىلح زل مܹܗمܳي لع ل اي ل تܗال هملوم هليܖح ل
نܖ ܆ ل لتصܿ܆يل ل طيلم لخاللت دل لنܖ܆ لوللت ܖܱܰ ملودخ ل .1ل
تܼل ل لܖج܆ ل ܆ تيܑ لمܱܿ لها لي لمليܑ ل لܖميܑ ،لنܗيجܑ لدو ه܆ ل ل ܆ل ل لو ل بر لي لم ي ل
مܼ܆ ي ه܆ل ل ميܑ،لم ىلأنلحܿيةل لܖج܆ ل ܆ تيܑلتل بليو لكبرليلحܱيܱلتܱ ل لب لع ل للن ܆ ل
د خيل لو ܆ ي .ل

-1ليلܳف܆نلت ل ܹيي،ل لم ي ل دو ،لي ل ܱلويلللنر،ليان،ل ل ب ܑل لوى،ل،2999ل ل.22
- 53 -

ل ܿ ل لول:لم ܆هملع܆مܑلح لل مܼ܆ ي ل ل ميܑ
م ه م ل لܖج܆ ل ܆ تيܑ له ل لنܼ܆ ل للتصܿ܆يي ل ي ليم لبن ل م من لي ل دوة لو م من لخ܆ ل
دوة ،لويܖحܳك ل لنܼ܆ ل للتصܿ܆يي لي لهܲ ل ܆ة ل م܆ لب ت ܑ ل لشܰ܆ ل ي ليؤيون لم ܆ماهمل
لܖج܆ يܑ لأولب ت ܑلحܳكܑل م ܆ما ل للتصܿ܆ييܑ لوليلمث ل لܹل لو ܱم܆ ل ليليملتܱܿيܳه܆ لأولأنَل܆ل
مث ل ؤو ل لم ل ،لأم܆ ل مزن ل لܖج܆ ي لفي ܱܿ لبه لهن܆ ل صيܱ ل ل لي܆ ل لܖج܆ يܑ ،لأي ل مܼرا ل
و مبي ܆ لم ل لܹل لو ܱم܆ لوهܲ له ل م ىل ل ت للل زنل لܖج܆ يل مأل فل ت ܖܱܰ مهلح܆لي܆.1لكالأن َهل
م لأملبن يلمزنل مܱف ع܆ ،لأم܆لهܲ ل لخرلفه لبي܆نليܹج لمي ل ل لي܆ ل ليلمܒلبنل م منليل
تكل دوةلوغرل م منله܆لخاللفر لم ينܑلم ل لزم  .2ل
ويܖ تف ليو ل لܖج܆ ل ܆ تيܑ لمܱܿ لللم ي لي لأي لب لع ل لليعي لوبܱ جܑ لكبر لع لجمل
وت ي لص܆ي تهلورو لج܆ ته،لف الانلجملص܆ي تهلكبر ل لو لم ص ܆ لتن܆فܹ يܑل يلم لتܱ ل
دوةلع للكܗܹ܆ ل لت ل ܆ تيܑل لو اي ل ܿ للع ل لن ܱل لت ي .ل

ل ܳ ل لث܆لث:ل ل ܳو ل ل ܆مܑ ل
ت ܖرل ل ܳو ل ل ܆مܑلمܱܿ لم ل مܿ܆ي ل لغرلع܆ييܑلليܳي ل مز نيܑل ل ܆مܑ لل وة،ل لوه لم ل
لليܳي ل لئعنيܑل ليلتلجأ ل له܆ل دوةلب ܱللتܗ ܆ لافܑ لليܳي ه܆ل ل ܆ييܑ،ل لوت ܖرل ل ܳو ل ل ܆مܑلم ي ل
م لم يل دوةل ليلللتܖܿفلادو يܑ،لف܆ل ܳو ل ل ܆مܑلليܹܒلف لأي لم يليܑلب لكܲ كلأي لم ل
أليو ل لܹ ي܆ت يܑل م܆ليܑل لو للتصܿ܆ييܑليلكثرلم ل للحي܆ن،ل لينبغ لعيل دوةل ت ܖܱܰ ه܆لحܲ لشܱيܱل
ܱمܑل للغܳ ل للتصܿ܆ييܑلن ܳللث ليبه܆لع ل لتصܿ܆يل ل ي .ل
لوت ܳفل ل ܳو ل ل ܆مܑلع لأنَل܆":ل مب܆ل ل م܆ليܑل ليلحܿ لعله܆ل دوةلم ل لغر،لم ل لܖ هܱلبܳيه܆ل
لهملمܳ لأخܳىلينܱلحل للمي ܆يللت ܖح ܆ته܆ل لوبܱف لف ئܱلمܱ ل ل ܳ لبروطه"،3لكالت ܳفلكܲكلبأنَل܆:ل
"لمبل لن ܱيلتܹ ܖ فيهل دوة لأولأيلخܽلم ن يلم ل لغرلت ء لانلهܲ ل لغرليلعܱ يل لفܳي لأول
لبن كلأول لهيئ܆ ل ܆صܑلأول دوليܑلأولانلم ل دولل للخ لܳىلل لوتܖ هܱل دوةلبܳي ل لوبܱف ل ل ܆ئܱ لينهلوف ܆ل
لرو ل ܱي ل."4
للم لل وةل تر لمب܆ل لكبر ليونلي تܑلمܱىلتأثرلهܲ ل لتر لع ل لتصܿ܆ي ل ل طيل
لوع لمز نيه܆،للنلهܲ ل ل ܳو لتܗصح لل ىلن ܆ لينܱلا خل ت ܖح ܆ته܆لم܆ليܹ܆مليلجزل مز نيܑ،لكال
 -1ليبܱل من ملمܱلمب܆ كلوي.لم يلي نس،ل تصܿ܆يا ل لن يلولܿرفܑلولܖج܆ ل دوليܑ،ل د ل ܆م يܑ،ل لت ܱ يܑ،ل،2992ل ل-229ل
.220
-2لع܆يللأمܱلحܼيܺلوأت܆تܑلمܱل ل ،لأت܆ت ي܆ ل لتصܿ܆يل دو ،لي ل ܆م ܑل ܱيܱ للل ب܆عܑلولنر،ل لت ܱ يܑ،ل،2992ل ل
.240
-3لحܹنلمܿ لحܹن،ل م܆ليܑل ل ܆مܑ،ليي نل م ب ع܆ ل ܆م يܑ،لطب ܑل،2991ل ل.22
-4لف يلي ي،ل م܆ليܑل ل ܆مܑل( لن مل ل ܳيبيܑ،لم نܑل دوة)،لمنܼ ل ليل تيܑ،لبرو ،للبن܆ن،ل،4002ل ل.224
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أنل اي لطلب ل دوةلع ل ل ܳو ليؤ يل ىل ت ܆ لم ܱل ل ل ܆ئܱ ،لم܆لي فل للتܗا ل ܆ ،ل
لوهܲ لم܆لي ܳفلبأثܳل مزمܑ لحيثلأنل اي ل ل ܳو ل ل ܆مܑلي جهلم مل مܱخܳ ل ىل للتܗا ل م܆ ل
ع لحܹ܆ ل للتܗا ل لنܖ܆ي .ل
أم܆لالنܹ بܑ لل ولل لن܆ميܑلفهي لت جهلعܱ لمܼ܆ل ل لويܳتي لح لليونلتܱ ه܆لع لت بئܑل ل ܳو ل
ل ܆مܑلنܲكܳلمه܆ :1ل
ل ت ܆ ل مي ل ܱيللالت هاك لللفܳي لم܆لي لتܱ هملع ل ليخ܆ لوالܖ܆ لعܱملتܱ هملع لرءلت نܱ ل زينܑل ليلتܱܿ ه܆ل دوة.
 لل يايل ܆طܳل ل ܳو ل لو ليلانܒلتمليلغ܆لبل لحي܆نلي لتܳ لت ي܆ت يܑلب يܱ للل لب ܱلي ل لܖحلي ل للتصܿ܆يي.
 ل ت ܆ لم ܱلل لܖ خملي لم ܱلل ل ܆ئܱ ل لܹ܆ئܱليل لܹ لم܆لج لم ܱلل ل ܆ئܱ ل ي لت܆لب܆لوالܖ܆ لض فل ل ܱ ل لرئيܑلللن يلينܱلأج܆للتܱ يه܆ .ل

ل ܳ ل لܳب :ل ل ܳو ل ܆ تيܑ ل
ل ܳ ل ܆ يله ل يلحܿ لعليهل دوةلم ل م܆ ل لت بيܑلأولم ل لشܰ܆ ل ل بي ينل
أول م ن ينل م منليل ܆ ،لكܲكل ل ܳو ل ليلحܿ لعله܆ل دوةلم ل لهيئ܆ ل دوليܑلمܟ ل لبن ل
دو لللܖميܑلولܖ ر،لصنܱو ل لن ܱل دو لو لهيئܑل دوليܑ لللܖميܑ،ل لوتܱلتلجأ ل دوةل ىل للتر لم ل
܆ للܹ ببنل م܆لل ܱملك ܆يܑل مܱخܳ ل ل طنيܑللم ي ل لن ܆ ل ل ܆مܑ لأول ܆ته܆ل ىل ل ا ل لت بيܑل
كاليܗܹ ىلله܆ل ت ܖريلم܆لحܖ܆ ل ليهلم ل ܖلفل لܖجهز ل لو ملܹ ܖلزم܆ ل ܆صܑلامܼ܆ ي ،لف܆للتر ل
܆ يل نلم ل دوةل م رضܑلم ل اي لم يه܆ل للتصܿ܆ييܑ.2ل ل
ي ܖرللنܹ ي܆ ل ؤو ل لم لل لت بيܑل ض܆فܑل ىل م يل ليܑل مܖ܆حܑللالت ܖܱܰ م لنܗيجܑ لللܰل ل
يلحܱ لبنل ل ܳ لو ل لبليلهܲ ل دول،ل لويܹ܆عܱللنܹ ي܆ ل ؤو ل لم للع ل ع܆ي ل لܖ نل ىل
لܹ ل ي ،لوح ي ل لܖ ن ل ܆ ي لنܗيجܑ للزاي ل ل ي لع ل لܿ܆ي لوح ي ل للت ܖ ܳ ل
للتصܿ܆يي .ل
ويثرللنܹ ي܆ ل ؤو ل لم للمܼ܆ل،لو كلم لوهܑ لن ܳل دولل مܱܿ للܳؤو ل لم ل لأول
مܖل يܑ لله܆ ،لل لبܱ ج܆ ل ܖل ܑ لم لوهܑ لن ܳ ل دول ل مܱܿ للܳؤو ل لم ل لف܆ن لخܳو ل ؤو ل
لم لل ىل ܆ لي يلأنلتزء لم ل م يلتܱلمل بهلم ل للت ܖܱܰ م܆ ل د خليܑل ىل ܆  .3ل
-1ل ܱيلم يلشه܆ ،ل لتصܿ܆يل م܆ ل(ن ܳيܑلم܆ليܑل دوة،ل لܹ ي܆ت܆ ل م܆ليܑلللن ܆مل لܳأتا )،لي ل ܆م ܑل ܱيܱ لللنر،لمر،ل2999ل
.442
-2لح܆مܱليبܱل يܱلي لومܳيل لܹ يܱلج܆ ي،لمب܆ي ل لتصܿ܆يل ل ܆م،ل د ل ܆م يܑ،ل لت ܱ يܑ،ل،2992ل ل.19
-3لمܳول ل دي ،ل لܖܰلفلو لܖميܑ،لي ل له ܑل ل ܳبيܑ،لبرو ،ل،2980ل ل-294ل.292
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ألم܆ لفا ليܖ ل لادوة ل لن܆ميܑ ،لف܆ن ل ل ܳو ل ܆ تيܑ لمث ل ض܆فܑ لح ي يܑ ل ى لم يه܆ ل مܖ܆حܑل
لالت ܖܱܰ م ،لل لهܲ لل لي ي لخل ه܆ لم ل مܼ܆ل لخ܆صܑ لمه܆ لأيب܆ء ل لܹܱ ي لخ܆صܑ لي لح܆ة لم܆ ل ل
ألت ܖܱܰمܒلهܲ ل ل ܳو ليل ܆لل للت هاكلأوليل مܼ܆ ي ل ليلتܖܿفلالف ܆ لك ܆ءه܆ل لنܖ܆تليܑ .ل

ل ܳ ل ܆مس:ل لصܱ ل لن ܱي
ي ܖر ل لصܱ ل لن ܱي لم ل م ي ل للت ܖث ܆ئيܑ للم ي ل للن ܆ ل ل ي ل لوكܲك للܹܱ ل ل جز ليل
مز نيܑ،لف܆نلملتܹ ܖ ي ل دوةلأنلتܹܱلجزلم نه܆ل لن܆جلي ل اي ل لن ܆ ل ل ܆مܑلت ء لن ܆ ل لܗܹ يرل
أولن ܆ ل للتܗا لي لطܳي لم يه܆ل ل ܆ييܑ،لف܆لنَل܆لتلجأ ل ىل لصܱ ل لن ܱيل يليܱي لدىل ل ܆مܑل
(ب ب ل ل ة)،لأيل صܱ لميܑلجܱيܱ لم ل لن يلت ܆فلل ىل ل صةل لن ܱيܑل مܖ فܳ ليل لباي،ل لوهܲ لم܆ل
تܱليؤ يل ىل لܖ خمل لمليܿ܆حبهل اي ليل لنܖ܆ لم ܱ لميܑل لن يل مܱܿ .ل ل
لوتܱلتلجأ لب ݀ل دول ل لوخ܆صܑليولل ل ܆مل لث܆لثل ىل لصܱ ل لن ܱيلك ت يةلم لوت܆ئ لم ي ل
ن ܆ه܆ل ل ܆مܑل مزيܱ لالت مܳ ،لن ܳ لللܿ ا ل ليلت هه܆لهܲ ل دوللم لفܳ لرئبلجܱيܱ لم ل
هܑ لأول لليعي لع ل لت ل م܆ليܑلم لهܑلأخܳى،ل لوم لهن܆لجܱلأن َه لت جܱلعاتܑلوثي ܑلبنل ل جزليل
مز نيܑل ل ܆مܑ لل وة لنܗيجܑل اي ل لن ܆ ل ل ܆مܑ ل لو للخصالل لن ܱيليلهܲ ل دول،ل لغ܆لب܆لم܆لي نل
لم ي لجزل مز نيܑلم لكبرليليܳ ل لن ي ل لوه لأمܳلينجملينهل ت ܆ ل مܹ ܖ ىل ل ܆ملللت ܆ ،لكالأنل
لم ي ل لܖ خ لل جزل م نܑل ل ܆مܑلم لخالل صܱ ل لن ܱيليل دولل لن܆ميܑلت فلي دلضغ ط܆لت يܑل
لوأيب܆ءلأكرلع ل لتصܿ܆ي ل ل طيلكزاي لم ܱلل لܖ خم،ل لو كللنل لزاي ليل م ܳو ل لن ܱيللل
ي نلهلم ܆ب لح ي ،ل لوهܲ لم܆ليܖ لبلينܱل ل ي܆ملب ليܑل لصܱ ل لن ܱيلتن ملميܑل لن يل مܖ فܳ ليل
م لبغܳ لح ي لأهܱ فل لܹ ي܆تܑل للتصܿ܆ييܑ .1ل
لول ܱ ل خصل ܒ ل لن ܳا ل للتصܿ܆ييܑ لح ل لهܲ ل لن لم ل لم ي  ،لفرى لأح܆ ل لن ܳيܑل
لات ي يܑلبأنل اي ل لصܱ ل لن ܱيلللتؤييل ىل ن ܆ ل لو اي ل ل لبل ل ،ل لو م܆ليؤييل ىل ت ܆ ل
يل لت ܆ لف ل لولت ܖ ح܆للظ܆هܳ ل لܖ خم،ل لو كلللفر ضلهملمبܱألحي܆ييܑل لن ي،لحيثلأنل لن يل ܳيل
وت يةلمب܆ية لللܹل لأولأكر ل لوبܲكلللتؤثܳليل لتصܿ܆ي،لأم܆لأح܆ ل مܱ تܑل ل زيܑلف܆لنَلمليܳونلبأنل
لن يلله܆لأثܳلكبرلع ل ي܆ ل للتصܿ܆ييܑ،لفهمليܳونلبأنل اي ل ل صةل لن ܱيܑليلح܆ل ل ل ܹ܆يليؤييل ىل
نܖ ܆ ل ل لبل ل ،ل لوبܲكل ل ܆ءلع لح܆ةل لن ا ل لو لب ܆ة،لفل ܱلألت ܖܱܰمܒلهܲ ل ل ت يةليل
ح܆ةل ل ܹ܆يل ل م،لحيثلت ت ܒل لةل لنܖ܆تليܑ ل لوت ܱتܒل لܹل ،لفانللزم܆لع ل دولل مܖر لم ل

-1لتاللب ليع܆ ،لت ܱملتاللب ليا ،ل لܹ ي܆تܑل لن ܱيܑليل لن ܆منلل للتايلول ض ،لي ل ونيܑ،ل ل ب ܑل لوى،ل،4008ل ل
.22ل
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هܲ ل ل مܑلبأنلتزيܱلم ل ل لبل ل ،لحىليܗܹ܆ لوىل ل ܳ ل ل لم ل ل لبل ل ،لف܆نهجܒلت ي܆تܑل
م܆ليܑل لون ܱيܑلت ت يܑ،لوبܲكلحܳكܒل لةل لنܖ܆تليܑلم لجܱيܱ .ل
حܱويل لم ي لالܖ خمل( لصܱ ل لن ܱي):ل ل
يܖ تفلع لح܆ةل لتصܿ܆ي ل لوكܲ لن ل لن ܆ ل م ةلهܲ ل لصܱ ،لمثال لانل لتصܿ܆ي ليܼهܱل
ت خالمܳت ܆لفالم ل لليعي لع لهܲ ل ل ت يةليل لم ي ،للنل كلت فليزيܱلم لحܱ ل لܖ خمل
لوم هلجܱلبأن َهلم ل لليعيلع لهܲ ل ل ت يةليلح܆ةل ل ܹ܆يل لو يلي نلفيهلم ܱلل لܖ خملم خ ݀،ل
كالتܖ لبلهܲ ل ل ت يةلم ل لم ي لأنلي نل ه܆ ل لنܖ܆ي للاتصܿ܆يلمܳا،لحيثل نل اي لهܲ ل
لن ܆ ليؤييل ىل اي ل لنܖ܆ ل لو حܱ لتميܑل تصܿ܆ييܑ،لهܲ لالنܹ بܑل ىلح܆ةل لتصܿ܆ي،لأم܆لفالخܽل
ن ل لن ܆ ل م ةلهܲ ل لصܱ لف܆لن َهليܹ ܖ تبلأنلت نلهܲ ل لن ܆ لم هܑللالتܗا لحىلجܱلهܲ ل
لزاي ليل ل صةل لن ܱيܑلم ܆بالله܆ليل لزاي ل لري ܑليل لنܖ܆ ،ل لوبܲكلللحܱ لأيلأا لت خ يܑللنل
ل ܳ لامانه لأنليܹ ܖجيبللزاي ل ل لب ل لن܆جلي ل اي لميܑل لن ܱل مܖܱ وة،لوالܖ܆ ليلهܲ ل ܆ةل
ي نل لم ي لالصܱ ل لن ܱيلمܳغ الفيه.1
ل
ل ܳ ل لܹ܆ي  :لم ي لبܿي ""BOT
تأخܲ لمܼ܆ كܑ ل ل ܆ ل ܆ لي لت ܱم لخܱم܆ ل لبنيܑ ل لت܆ت يܑ لأو ل لܖحܖيܑ لأشال ل ܖل ܑل
وبܱ ج܆ لمصب܆ينܑلتب ܆لمܱىلح ي لمل يܑل لص لل لو لي لم ل ل ܆ ل ل ܆مل ىل ل ܆ ل ܆ ل لوم܆ليܳتب ل
بܲكلم لن للل ܰ܆طܳل م܆ليܑل لو ل يܑل لو لܖج܆ يܑلم لع܆ت ل ل ܆ ل ل ܆مل ىلع܆ت ل ل ܆ ل ܆  .ل
-1لت ܳيفلمܼ܆ ي لصي ل" "BOTل
لوم لت ܳيفلم ي ل مܼ܆ ي ل ل ميܑلبܿي ل" "BOTل ىل كل لن لم ل للتܗا ل يليܖ ىلفيهل
ل ܆ ل ܆ ل ت܆مܑل لوتܼغي ل مرو ل ل ܆مل يلانلم ل م ܖ܆يلأنليܖ ىلبن܆ء ل لو ي تهل ل ܆ ل ل ܆ملأول
ي،لع لأنليملح يهلمܳ لأخܳى لللح مܑلب ܱلفر لافيܑليملفه܆ل تري ي ل أتالل مܹܗمܳ ل لوح ي ل
م ܱللع܆ئܱل ل ب ل.2
لوم لهܲ ل لܖ ܳيفلنܹܗ ܠلأنل ܿ܆ئܽل لܖ܆ليܑلمروع܆ ل :BOTل
 -مروع܆  BOTيلمروع܆ لم ميܑلليܖ܆يل ل ܆ ل ل ܆مل ت܆مه܆ل لوتܼغيله܆ليل م܆ي.

-1ليبܱل يܱلتܱي،لمܱخ لللܹ ي܆ت܆ ل لتصܿ܆ييܑل ل يܑل''لي تܑلحليليܑلوت ميܑ''،ليي نل م ب ع܆ ل ܆م يܑ،ل،4002ل ل.442
-2ليبܱل ل ܆ي لمܱليبܱل ل ܆ي لي يܑ،لي ت܆ ل ܱوىل لتصܿ܆ييܑلولتعييܑلم لمروع܆ ل، BOTل د ل ܆م يܑل لت ܱ يܑ،ل،4002ل
ل .224ل
- 57 -

ل ܿ ل لول:لم ܆هملع܆مܑلح لل مܼ܆ ي ل ل ميܑ
 منح ل دوة ل مصي܆ للركܑ ل ل ܆ ل ܆ للܖ لم ي ل لولنܼ܆ء لوتܼغي ل مرو لل ر لم ينܑلت ܳفلب ر ل لمصي܆ لع لأنلتܖ ܆ىلم ܆بالللܱܰمܑلطيةلفر ل لمصي܆ .
 ي مل ل ܆ ل ܆ لبܖح ي لمل يܑل مرو ل ىل مܑل م ي ܑلخاللن܆يܑلفر ل لمصي܆ ،للوجبلأنلت نلفر ل لمصي܆ لافيܑلللتري يل أتالل مܹܗمܳل لوح ي لع܆ئܱ.لللللللللللل
وم لأمܟةلمܼ܆ ي لصي ل""BOTلنܲكܳ:ل ل
لل ل ܳ ل لري ܑليلمܱينܑلملب ن لت܆عܱلمرو ل ل ܳ ل لري ܑليلمܱينܑلملب نل لترليܑ،لو يللفلح ل 4لملي܆ ليول ل
أتر لع لخ ي݀لجمل لل يح܆مليلتكل مܱينܑ ل لو ب ه܆لب ܳ لري ܑلتܱمܑ ل لوحܱيثܑلمܱنلأخܳى،لكال
ب ل مܱينܑلب ܱ لتܹ ،ل لوت ܖرلهܲ ل ل ܳ ل لري ܑل للوىلم لن يه܆ليل ل ܆م ل لو كللنل لܖ ܆م لم ل
حܿي ل لܳت مل ت ܖܱܰ ملهܲ ل ل ܳ لي نل ل روني܆لم لخاللوض لب ܆ت܆ ل ل رونيܑليل لܹ ي܆ ل ليل
ت ܖرل ل ܳي ل لوتܗ ܆تܽلتمܑل لب ܆تܑلب ܱيلمܳ ل ل ب  .ل
لللل لول ܱ لان ل للت ܆ لبن لوليܑ لفي ص ا ل للترليܑ لوركܑ ل Transurbenللل ܳ ل ܱوي ل
للترليܑلع لبن܆ءل لوتܼغي ل مܳف لم لتب ل لركܑلمܱ ل22لت نܑلمل ع܆يتهللل ليܑلينܱللنه܆ءل ل ر  .ل
للش ب ܑل مي܆ ليل ل ت ܖن للللل نلجܳبܑل لܼ ب ܑل مي܆ ل لو لرفل لܿح ليلمܱينܑلبي نيسلأيܳ ل ل ت ܖي يܑلت ܖرلم ل لمܟةل
ل ت يܑل لن܆حܑ ل لو مث܆ليܑليلمܼ܆ ي ل لل BOTلعل ي܆،لحيثلانܒلهܲ ل لܼ ب ܑلحىلع܆مل 2992لمكل
ل وةلت ܆يلم لمܼ܆للكثر لأمه܆ل ل جزل ل حليلت فرل مي܆ لالض܆فܑل ىلل ܑل مܳت ܑلللܗܹ ر ،ل لوب ܱل
أنلح لܒلتكل لܼ ب ܑلالام للل ܆ ل ܆ لوف لن ܆مل( ROTل– لن ܆مل لܖحܱيث،ل لܗܼغي ،لن ل
ركܑل ل ܆ئز لامن܆تܑܿلخ ݀ لنܹ بܑلتܹ ر ل مي܆ ل ىل %48ل لوت܆مܒل
مل يܑ)لمܱ ل 20لت نܑلت هܱ ل ل ل
لركܑ لبܖ ت ي لش ب ܑ ل مي܆ للܖܿ ل ى ل 200لألف لم ط لجܱيܱ لكا لأ لܒ ل ل جز لي لت فر ل مي܆ ل
لل طنن،ل لوهن܆لجܱلأنل من ܑلمܒلمي ل لطܳفل دوةلب ܱملح له܆ليئل للن ܆ لع ل لܼ ب ܑل م ط ل
بܖ فܳلمي ل ܱمܑلم ل ف ܆ ل لܗܹ ر ل لركܑلبزاي ل يܳي ه܆لخاللت نܑلم܆ليܑلامة.ل ل
-4لصي لمروع܆ ل":"BOTل
تܖ ܱلأن لمروع܆ لصي ل""BOTل للألنل مبܱأل ليب لوحܱلوه لأنلهܲ ل مܼ܆ ي ليلمܼ܆ ي ل
م ميܑلي ملبم يله܆ل ل ܆ ل ܆ لوف لرو لمص لعله܆،لوهܲ ل للن لن تزه܆ليل ܱولل لܖ܆ :
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جܱولل مل(-2ل:)2لصي لمروع܆ لBOT
لخصܿ܆ ل لܿيغܑ

لܿيــــــــــــغܑ ل
Build Operate and Transfer
Build Own and Trasfer
Build Own and Operate

BOT
BOT
BOO

Builld Operate and Renew

BOR

Builld Rent and Trasfer

BRT

Builld Lesse Transfer
Builld and Transfer

BLT
BT

Builld Trasfer and Operate

BTO

andلOperateلModernize
Transfer
Modernize Own and Transfer

MOT
MOT

Rehadilitat Own and Transfer

ROO

Rehadilitat Own and Transfer

ROT

م

نل لܿيــــــــغܑ ل

بن܆ءل–لتܼغي ل–لح ي ل
بن܆ءل–لمكل–لح ي ل(يܖ ل لܗܼغي ) .ل
بن܆ءل– لمكل– لتܼغي ل(للي جܱلهن܆لرو للܖح ي ل
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ل مܑ،ل لوي ܖرلهܲ لمث܆بܑلمرو لتܹلمل م ص܆ ) .ل
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حܱيثل– لتܼغي ل– لح ي ل(ت لحܱيثلمرو ل
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ع܆ي ل لهيئܑ ل– لمك ل– لتܼغي ل(ل لتܖ لهܲ ل
لܿيغܑلح ي ل مل يܑلللح مܑ) ل
ع܆ي ل لهيئܑل– لمكل– لح ي ل(تܖ لهܲ ل لܿيغܑل
تܼغي ل مرو لم لتب ل لركܑلص܆حبܑل لمصي܆ ( ل

مܱܿ :لن سل مܳت ل لܹ܆ب ل .222
-3لمز لمروع܆ ل""BOT
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ل ܿ ل لول:لم ܆هملع܆مܑلح لل مܼ܆ ي ل ل ميܑ
لن ليئل لم ي لم ل دوةل ىل ل ܆ ل ܆ لم܆ليؤ يل ىلعܱملح ي لمز نيܑل دوللأيب܆ءلم܆ليܑلض܆فيܑلأول للج ءل ىل ل ܳو ل د خليܑلأول ܆ تيܑللم ي ل مܼ܆ ي ل ل ميܑ.للل
ل-ل لܖميܑل لري ܑللل ܼ܆ ي ل ليلتܱلتنص ܳلط ياللج܆يل لم ي ل لا م.
 لحܹنلمܹ ܖ ىل ܱم܆ ل ليلت ܱه܆لهܲ ل مܼ܆ ي ل لن ܳلم܆ليمܖ لب ل ل ܆ ل ܆ لم لخر لوت ܑلت لمܟياه܆ليل ل ܆ ل ل ܆م .ل
 ل ن لي تܑ ل ܱوى ل للتصܿ܆ييܑ لم لتب ل دوة لول ܆ ل ܆ لتܹ܆عܱ لخ ݀ لنܹ بܑ لفܼ لمرو  .ل
لن ل لܖ ل تي܆ل مܖ لم لتب ل ل ܆ ل ܆ لهل لثܳل للج܆يلع ل مرو ل.لللللللللل لرعܑل لبن܆ءل لو لܗܼغي ل لوحܹنل لي ءل ل ܆م .ل
ل لل ترج܆ لملي يܑل مرو لم لخاللن ܆مل""BOTلع لي سل صܑܿل لامةللل رو .لل للحܹنلأي ءل ل ܆ ل ل ܆ملنܗيجܑل للحلصاكلال ܆ ل ܆ للتأهي ل ل اةل ل طنيܑليل لركܑص܆حبيܑل لمصي܆ ل لولكܗܹ܆هملخر لكب لر لت يܱل دوة للب ܱلتܹل ه܆ل مرو لن܆يܑلفر ل لمصي܆  .ل
لحܹنلأي ءل لܹ ل م܆ لحيثليلجأل ل ܆ ل ل ܆ ل ܆ لأحي܆ال ىلمܿ܆ي لم ي لمص ܱي لم لخاللطܳ لت نܱ لأولفصحل أتاهليلشللأتهملم܆لينܼ لحܳكܑل لܹ ل م܆ لل وة .ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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ل ܿ ل لول:لم ܆هملع܆مܑلح لل مܼ܆ ي ل ل ميܑ
مبحثل لث܆لث ل
ل م ܆يرل لو من܆جل دوليܑليلت يمل لܳحيܑل ل ميܑ للل ܼ܆ ي ل
هܱفلم ܆ج ل لܖ يمل دوليܑ ل ىل ج܆يل ل ل للل ܼ܆لل ل ܳيܑل لو ل ليܑلل ليܑلت يمل مܼ܆ ي ليل
دولل لن܆ميܑلم لخاللحلي ل لوم ܆ نܑلمي ل من܆ف لم ل لܖاليف ل لتاليܑ للل رو لوالܖ܆ للت ܖܰا ل
لܳحيܑل ل ميܑ للل رو ،لكالأنلهܲ ل من܆جلتܹ ل ىلت يمل مروع܆ ل للتصܿ܆ييܑ لم لم لمܱىل
مܹ܆مه܆ لي ل للت ܖܱܰ م ل ل فء للل ي لي ل لتصܿ܆ي ل ل طي ،ل ض܆فܑ ل ى لت يمه܆ لم لم ل لمܹ܆مه܆ل
كܲكليلح ي ل ل ܱ ةليلت ي ل دخ لل لوه لم܆لي ل لعليهلمن܆ف لعܱ ةل مرو ،ل لوم لبنلم ܆جل لܖ يمل
ل ܆ميܑل ليلتنص ܳ ل له܆لخاللهܲ ل مبحثلم܆ليي :ل
 مهܠل من ܑل لل لو وبيܑلللܖ أ لونل للتصܿ܆ييل لو لܖميܑل''.''Little/Mirrless مهܠل من ܑل ل ܆ميܑلللܖميܑل لܿن܆ييܑلللمل مܖحܱ ل''."UNIDO مهܠلمܳكزل لܖميܑل لܿن܆ييܑلل ولل ل ܳبيܑل"."IDICAS مهܠل لܖحلي ل للتصܿ܆ييل لو لتعي لع لطܳي ܑلواةل لܖميܑل لمܳي يܑل''.''USAID -م ܆جل عܱ يل م ا ل ل ܆مܑلل وة.للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ل

م لبل لل لول ل
مهܠل من ܑل لل لو وبيܑلللܖ ܆ لونل للتصܿ܆ييل لو لܖميܑل( )Little/Mirrlessل
ي لع܆مل 2929لت܆مܒلم ܑل لܖ أ لونل للتصܿ܆يي ل لو لܖميܑ ل" "OECD1لبنرليلي للܖ يمل مܼ܆ ي ل
لܿن܆ييܑلادولل لن܆ميܑلب ن ن :ل
« Manual of Industrial Project Analysis in Developing Countries, volume II:
Social Cost- Benfit- Analysis ».

لوتܱلحأ لوللهܲ ل دلي ل لركزلع لت ܱيܳل لت ܆ ل ܆تبيܑلم ل هاللم ܆يرل لܖحلي ل للخ لܳى لمܟ ل
كي يܑ ل لوطܳ لت ي ل من܆ف لبنل ܖلفلف܅܆ ل م ل لوأت܆لملمܳكزم،لويلع܆مل 2982لت܆م لن سل لب܆حܟنل
"ليܖ ل لومرليس"لاع܆ي لصي܆غܑل دلي ل لو يخ܆للعليهلم عܑلم ل لܖ ܱيا لم܆لت هلمهج܆لم ܆فܹ܆لمهܠل"ل
لي نيܱو"،لونرلهܲ ل دلي ل ܱيܱلب ن ن ل"ل لܖ يمل للتصܿ܆يي ل لܹ܆ب للل روع܆ ل لو لܖخ ي لل ولل

- Organisation For Economic Co- operation and Development.
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1

ل ܿ ل لول:لم ܆هملع܆مܑلح لل مܼ܆ ي ل ل ميܑ
لن܆ميܑ،"1لكاللهملهܲ ل دلي لبܱو ل لܖخ ي لع لمܹ ܖ ىل لتصܿ܆ي ل ل لخ܆صܑلالنܹ بܑ للل ܼ܆ ي ل
لز ييܑل لومܼ܆ ي ل لبنيܑل لܖحܖيܑلع ل ل سل دلي ل لܹ܆ب ل يللهملامܼ܆ ي ل لܿن܆ييܑلف  .ل

ل ܳ ل لل لول:ل مب܆ي ل ل ܆مܑللل هܠ ل
ت ܖرلمليܑلحلي لم ܆ف ل لوتاليفل مرو لم لوهܑ لن ܳل لܳحيܑل للتعييܑ لأت܆ ل لܖ يملوف ل
هܲ ل لتل  ،لحيث ليܳى ل و ي لهܲ ل مهܠ لأن ل لܳحيܑ ل ل ميܑ لي ل لܹبي ل ل حيܱ للܖح ي ل لܳف܆هيܑل
للتصܿ܆ييܑ ل لو اي لم ܱل ل لܖميܑليونل غ ܆لل لܳحيܑل لܖج܆ يܑلالنܹ بܑ للل ܼ܆ ي ل لܿن܆ييܑ ل لو ليلتܗܹمل
البܹ܆طܑل لنܹبيܑلفالخܽلتي܆ ل لن جلم ܆ نܑلمܼ܆ ي ل لبنيܑل لܖحܖيܑل لغرلت܆بةللل ي܆ ل لم  .ل
كالتܱملهܲ ل مهܠلب ݀ل لܖ صي܆ لل ولل لن܆ميܑلفالخܽلأت ܆ لت يمل مܼ܆ ي ،لحيثليܳىل
أنܿ܆ لهܲ ل مهܠ لأنل لܖج܆ ل دوليܑلت سل لت ܆ ل ي يܑلفه لي ܖرلأنل لت ܆ ل ل ܆ميܑلت ܖرل م ي܆ ل
ماملل مܑل لܹل ،لولنلب ݀ل لܹل ل ل ܆بةللل ܖ܆تܳ ل دوليܑلخܖلفلالخصافلجمل لܖܱܿيܳل لو لت ܖري،ل
يونلأنليغ ل مهܠل لܹل ل لو ܱم܆ ل ليلليܹܒلله܆لتمܑلح ي ܑليل لت ل دوليܑلال هܳاء ل لو ل اةل
لغرلهܳ ، ...لف ܱلت܆مل دلي لبܖ ܹ ملم ا لأيلمرو ل ىلثا لم ع܆ لوي :2ل
لللللللللل-لتل ل لوخܱم܆ لت܆بةللل ܖ܆تܳ ل دوليܑ.
لللللللللل-لتل ل لوخܱم܆ لغرلت܆بةللل ܖ܆تܳ ل دوليܑ.
لللللللللل-لياةلغرلم܆هܳ  .ل
لللل لويم لت يم ل مܼ܆ ي لوف لم ي܆ لص܆ي ل ل مܑ ل ܆ليܑ لم لخال لمܱخا ل لو ܳج܆ ل مرو ل
الت ܖܱܰ م ل لت ܆ ل ليلت سل ل مܑل ي يܑ لللܹل ل لو ܱم܆ لالض܆فܑل ىل لܹ ܳل مܳت ل( ܆ت ي)ل
لت ل ل ال ل لغر لم܆هܳ لم ܱل ل ܿم ل لتعي للل ص ل ل ى لص܆ي ل ل مܑ ل ܆ليܑ ،ل لو لي لمث لم ل
ته܆م܆ ل ملرو ليلح ي ل لهܱ ف ل ل ܆مܑ،لم ل للخܱلب نل لليܖب܆ ل مܖغر ل للتصܿ܆ييܑ لالܖ خمل
لوت لب܆ لأت ܆ ل لرف،لأم܆لالنܹ بܑ لللܹل ل لغرلت܆بة للل ܖ܆تܳ ل دوليܑلفيملت مه܆لع لأت܆ لت ه܆ل
للتعييܑل ܱيܑلبܖح ي ل لت ܆ ل ىلم܆ليܹأ لوه܆لالن ܱل لت ي .3ل
ل ܳ ل لث܆ي:لت يمل مهܠ ل
 ليܳىلأنܿ܆ لهܲ ل مهܠل"ليܖ  -لمرليس"لعܱملمامܑل لت ܆ ل لܹ܆ئܱ ليل دولل لن܆ميܑللܖ يمللوحلي ل مܼ܆ ي لم لوهܑ لن ܳل لܳحيܑل ل طنيܑلك نل لت ليلهܲ ل لب نلت ܆يلم ل خصال لكبر ل
1

- L.Little and J.A.Mirrless, Project Appraisal and Planning for Development Countries,
Publishing by Heinermann Education Books, Ltd, London, 1974.

-2لت يܱل له ي،ل لتܗا -ل م ت عܑل ل ل يܑلول ليܑلللبن كل لتاميܑ،ل ،2لمؤتܑܹل مكل ريܑ،ل،2922ل ل.222
-3لت ܱلطهلعام،لي ت܆ ل ܱوىلوت يمل مروع܆ ،لي لطيبܑ،ل ل ܆هܳ ،ل،4002ل ل.422
- 62 -

ل ܿ ل لول:لم ܆هملع܆مܑلح لل مܼ܆ ي ل ل ميܑ
نܗيجܑ ل لܖܱخ ل ي لم لخال ل لع܆ا ل لوتلي܆تܑ ل لܖܱيم ل لووت ي لت ى ل حصا يܑ ل لي لت لؤ ي ل ىل
لحܳفل لت ܆ ل لܹ تيܑل لوعܱمل ت ܖ ܳ له܆.
 ل نل لهܱفلم ل مܼ܆ ي ل للتܗاليܑ لوف لهܲ ل مهܠله لح ي لأهܱ فل لܹ ي܆تܑل ل ܆مܑ لل وةللو ممثة لي ل اي ل لܖحܿي لم ل لن ܱ ل لت ي ،ل لو ف لمܹ ܖ ى لم يܑܼ ل لفܳي لم لخال ل اي لجمل
للت هاكللܖحܳي ل ل لبل ل لوالܖ܆ لرو ل ت ܖج܆بܑل ل ܳ ل لو ف لمܹ ܖ ىل ل اةلم لح ي لعܱ ةل
يلت ي ل م يل للتصܿ܆ييلت ء لبنل ܖلفلف܅܆ ل م ،لأولبنل ܖلفل من܆ط ل لو لت܆لم .ل
 لكاليܳكزلهܲ ل مهܠلع لرو لحرلافܑل لبܱ ئ للل ܼ܆ ي لينܱل تܳءلمليܑل لܖ يمللܖجنبلل ص لل ىلحل للغرلمܟ لم܆لي يلهܱ لم يل م  .ل
ل
م لبل لث܆ي ل
1
مهܠل من ܑل ل ܆ميܑل لܿن܆ييܑللامل مܖحܱ ل''ل ''UNIDO
ه لأحܱل من܆جل ل ܆ميܑل لت܆ت يܑليل لܖ يمل للتصܿ܆يي للل روع܆ ،لحيثليܳكزلهܲ ل مهܠلع ل
ل للوىللهܲ ل مهܠل ىلت نܑل2922ل
رو لحلي ل لܖاليفل لو من܆ف لم لوهܑلن ܳل م ،ل لوت يل
2
ل ل ش܆ييܑ لللܖ يمل للتصܿ܆يي للل ܼ܆ ي ''لتܹ ܖغ لينܱلت يم ل لو خصي܆ ل
حن لنر ل من ܑليلي ل''
مܼ܆ ي ل لܿن܆ييܑ،ل لوم لخاللهܲ لتنܹ ܖ ܳ ل مامحل ل ܆مܑللܖ يم ل لو خصي܆ ل مܼ܆ ي لوف لهܲ ل مهܠل
م لخاللم܆يي :ل
ل ܳ ل لل لول:لم ي܆ لص܆يل ل مܑل ل طنيܑل م ܆فܑ ل
ت ܳفل ل مܑل م ܆فܑلمرو لم܆لع لأنَل܆:3ل"لم ܱ ل مܹ܆مܑلأول لض܆فܑلمرو ليل دخ ل ل يل
لل جم ،ل لوم ليلهܲ ل لܱܿيل لܖ ܳتܑلبنل ل مܑل م ܆فܑ لتاليܑل لو ل مܑل م ܆فܑل لܿ܆فيܑلم لخالل ل اتܑل
لܖ܆ليܑ:للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
ا قيمة ا مضافةاإجما ية = قيمة ا مخرجات -قيمة ا مدخات ا جارية ا مشتراة من منشأة أخرى

ل
ا قيمة ا لمضافة ا صافية = ا قيمة ا مضافةاإجما ية – قيمة اإستهاك ا رأسما ي
ل

- UNIDO: United Notions Industrial Develapment Organization.

-2لصܱ لهܲ ل ل ش܆ي ليليلي لب ن:ل''ل

1

ل ل ش܆ييܑللܖ يمل مروع܆ ل لܿن܆ييܑ'' .ل

Partha dasgupta and amartyasen and Stephen marglin, guidelines for project evaluation,
New York, United Nations Industrial Devlopment Organization (UNIDO), series N°2, 1972.

-3ليبܱل ل ܆ي لمܱلي يܑ،لمܳت لت ب ل كܳ ،ل .192
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ل ܿ ل لول:لم ܆هملع܆مܑلح لل مܼ܆ ي ل ل ميܑ
لويܖألفلص܆يل ل مܑل م ܆فܑلم لينري :ل" لت ل لو مܳتب܆ "لو" ل ܆ئ݀ل لتعي " ل
 لت ل لو مܳتب܆  :لت رلي لمܹ ܖ ىل ل اة ل لومص ت لأت ل ل ܆ملنل مܹ ܖܱܰمنليل مرو لخاللفر ل د تܑ،ل
ف ال يل لنܿيبل لنܹ ي للل طننلم ل ل مܑل م ܆فܑل لܿ܆فيܑلليلمرو لانل كلتيܱ لم لوهܑل
ن ܳل لܳحيܑل ل ميܑ .ل
 ل ܆ئ݀ل لتعي :لر ئب ل لغر لمي܆ر ل ل ا ل م عܑ ل لو لغرل
ي ر لي لتܱ ل مرو لع ل ل ܹب ،ل لويܖ ل ل ل
م عܑل لو ل ئܱل لو لܖأمنل لوغره܆ .ل
وليܳت زلم ي܆ لص܆يل ل مܑل م ܆فܑللع لللم ل أتال،ل لن ܱل لت ي ل لو ل اةل م܆هܳ ل لو كل
كايي :1ل
-2ل2للم ي܆ ل ل ܆ء ل لنܹبيܑليلح܆ةل لنܲ ل لنܹبيܑللܳأتال:
يلح܆ةل لنܲ ل لنܹبيܑللܳأتاللف܆نل مروع܆ ل ليلح لالل لول يܑليل مروع܆ ل ليلت مل
ل مܑل م ܆فܑللللوحܱ ل أتالل مܹܗمܳ لوف ل ل اتܑل لܖ܆ليܑ :ل
�� �
القيم الحالي للقيم المضاف
=
� �
القيم الحالي لتكاليف اإستثمار

=�

لال ي ل لنܹ بܑل� للاليلل كلع ل اي ل ل ܆ء ل لنܹبيܑ للل رو لم لوهܑ لن ܳلم ي܆ ل
أتال.
4-2لم ي܆ ل ل ܆ء ل لنܹبيܑليلح܆ةلنܲ ل لن ܱل لت ي :ل
للللللليلح܆ةلم܆ل لانل م لي ܆يلم لنܲ لنܹبيܑليل ل ا ل لت بيܑلف܆لن َه لي ل مروع܆ ل ليل
ت مل ل مܑل م ܆فܑللللوحܱ لمةلأت بيܑلم ل لܖ ܑلوف ل ل اتܑل لܖ܆ليܑ :ل
ل
ل

�� �
القيم الحالي للقيم المضاف
=
�
القيم الحالي لصافي تكلف المشروع من العما اأجن ي

حيثلأن:ل ل

=

ص܆يلت ܑل مرو لم ل ل ا ل لت بيܑ=ل مروف܆ لم ل ل ةل لت بيܑ-ل ليܳي لم ل ل ةل لت بيܑ ل

-1لن سل مܳت ل لܹ܆ب ،ل 220لو.222
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ل ܿ ل لول:لم ܆هملع܆مܑلح لل مܼ܆ ي ل ل ميܑ
للا ليل ل ك لع ل اي لك ܆ء ل مرو لم لوهܑ لن ܳ لم ي܆ ل لن ܱل

ف ا ل ي ل لنܹ بܑل
لت ي  .ل
4-2لم ي܆ ل ل ܆ء ل لنܹبيܑليلح܆ةلنܲ ل ل اةل م܆هܳ  :ل
يلح܆ة لنܲ ل ل اةل م܆هܳ لف܆نل مروع܆ ل لكر لت ياليلتكل ليلت مل ل مܑل م ܆فܑلللل
وحܱ لن ܱيܑلم لأتܳل ل اةل م܆هܳ لوف ل ل اتܑل لܖ܆ليܑ :ل
ل
�� �
القيم الحالي للقيم المضاف
=
�
القيم الحالي وأجور مرت ا العمال الماهر

=

ل
لال ي ل لنܹ بܑل للاللانل مرو لأكرلك ܆ء لنܹبي܆لم لوهܑلن ܳل ل اةل م܆هܳ  .ل

ل ܳ ل لث܆ي:لم ي܆ ل لܖ ي
ب ܱܿلبهلت ي ل ل مܑل م ܆فܑل مܖ د لي ل مرو لبنل ܖلفلف܅܆ ل م ل لوعرل ܖلفل من܆ط ل
الܖ ي لبنلأح܆ ل دخ لل منخ ܑ ل لوأح܆ ل دخ لل مܳت ܑلم ل ل مܑل م ܆فܑ،لحيثلأن َه للال ي ل
لنܹ بܑل ليلحܿ لعله܆ل عܑل للوىللالانل كلأف لم لوهܑ لن ܳل لܳحيܑل للتعييܑ،1ل ض܆فܑل
ىلتܳكزل مܼ܆ ي ل ل ميܑليل من܆ط ل ل لܖميܑل منخ ܑللت܆مܑل لܖ نلبنل ܖلفل من܆ط ل لو لت܆لمل
بغ݀ل لن ܳلي ل لنعءل دييلأول ل ܳيللܖجنبل لزو لح ل من܆ط ل لكرلم  .ل
كالي لهܲ ل مهܠلأميܑلكبر لللܳحيܑل م܆ليܑلخ܆صܑلالنܹ بܑللل ܼ܆ ي ل ل ل ܆ب ل للتܗاليلع ل
يܖب܆ ل لܳحيܑل لܖج܆ يܑلت ܱلهܱف܆ل ئيܹ ي܆ للل ܆ ل ܆ ل لوحى للل ܼ܆ ي ل لܿن܆ييܑل ل ميܑلهܱفل اي ل
مܳكزه܆ل م܆ ل لو مܹ܆مܑليلح ي ل ل ئ݀ل م܆ليܑلل وة .ل
ل
م لبل لث܆لث ل
مهܠلمܳكزل لܖميܑل لܿن܆ييܑلل ولل ل ܳبيܑل""IDICAS
يلت نܑل 2989لت܆ملمܳكزل لܖميܑل لܿن܆ييܑ لل ولل ل ܳبيܑل" "IDICAS2لالܖ أ لونلم لم ܑل لمل
مܖحܱ لللܖميܑل لܿن܆ييܑل" "UNIDOلاصܱ لكܖ܆ للܖ يمل مܼ܆ ي لب ن ن :ل"يلي ل لܖ يم ل لو م ܆ضةلبنل
مروع܆ ل لܿن܆ييܑ" .ل

-1لن سل مܳت ل لܹ܆ب ،ل .242

-IDCAS: Industrial Development Center for Arab States.
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ل ܳ ل لل لول:ل مب܆ي ل ل ܆مܑللل هܠ ل
هܱفلمهܠل ييا ل ىل ل لع لح ي لأكرلم ܱللم ليل لن܆جل ل طيلاليܖب܆ل لم ل لهܱ فل
لܳئيܹ يܑ لل ولل ل ܳبيܑ،ل لوي ܱلم ل ل مܑ ل م ܆فܑل ل طنيܑل لم ل لت܆يل يلي يلبهل دلي لك نل
دلي لهملبܳحيܑل مرو لم لوهܑ لن ܳل مرو لن ܹهلم لهܑ ل لوم لوهܑ لن ܳل م لكللم لهܑل
أخܳى،لكالهملهܲ ل مهܠلبܱ تܑل لوحܱيܱل لا ل للتصܿ܆ييܑل لوب ݀ل لا ل للتعييܑللل ܼ܆ ي ل للتܗاليܑ،ل
لوهܲ ليون ل غ ܆ل ل نب ل لخ لܳى ل مؤثܳ لع لم ܆ ل للتܗا لي ل دول ل ل ܳبيܑ لا نب ل لم يܑل
لو لܹ ي܆ت يܑ،ل لوجܱ ل لش܆ ل ىلأنلهܲ ل مهܠلملي صرلع لت يمل مܼ܆ ي ل لܿن܆ييܑلف لب ل مصܱل ىل
حليهل ىلمܼ܆ ي ل ܱم܆ ل لو مܳف ل ل ܆مܑل لومܼ܆ ي ل لبنيܑل لܖحܖيܑ .ل
أم܆ لم لاحيܑ لأت ܆ ل لܖ يم لف܆مهܠ لي مܱ لع لأت ܆ ل لܹ ل ل ليܑ لم ل لخܲ لب ن ل لليܖب܆ ل
لܖ ܱيا ل ܆ يܑلع ل لت ܆ لالنܹ بܑلللܿ܆ي ل لو ل ي ،لمثال لܹ ܳل ي للل نܖج܆ ل ليليمل
تܱܿيܳه܆له ل لܹ ܳل يلت رلينهلأت ܆ ل"ف "ل FOBلم ل لܖح لع لهܲ ل ل مܑليلح܆ةل تب܆ ل
"ت ي܆تܑ ل لغܳ  ،"1لأم܆ ل منܖج܆ ل لي لتب܆ ل لي܆ ل لو لي لت ن لم ܖج܆ لبܱية للل ي لفيم لت ܱيܳل
أت ܆ ه܆لوف ل لت ܆ ل ل ليܑل"ت يف"،CIF2لفأت ܆ ل"ف لو"ت يف"لت ܖرلمث܆بܑل لت ܆ ل للتعييܑل
ي يܑللاتصܿ܆يل ل طيل للبܱلم ل لܖألكܱلم܆ل لانܒلهن܆كلي م لتؤييل ىل حܳفه܆،لكالي يل
مهܠلاليعي ل لܹ ܳل لرفل م ܱلليلح܆ةلعܱملمامܑلت ܳل لرفل لܳم للل مܑل ي يܑ للل ا ل
لت بيܑلهܱفل ل ص لل ىلص لت ܱيܳيܑلأتܳ للل مܑل ي يܑل( ل ليܑ)للܖاليف ل لوم ܆ف ل مرو لم ل
لن ܱل لت ي،ل لو تر لمهܠل يܱيا لطܳي ܑل ܹ܆ ل لܹ ܳل م ܱل لللرفل لت ي لم لخالل ل اتܑل
لܖ܆ليܑ :3ل
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ∗ �� =
�

� ل

حيث:لل ل
:PMCل لܹ ܳل م ܱللللرفل لت ي،ل ل
:pcل لܹ ܳل لܳم لللرفل لت ي،ل ل
ل:Dلتمܑل مܱف ع܆ ل من ل لو لغرلم لال ةل ليܑ،ل ل
لBل:لتمܑل مܖحܿا ل من ل لو لغرلم لال ةل ليܑ.
 -1لت ي܆تܑل لغܳ :لت يللبي لمي܆ لكبر لم لتل لم ينܑلبأت ܆ لم خ ܑلي ل لت ܆ ل لܹ܆ئܱ ليل لܹ ،لهܱفل ج܆يلمانلله܆ليل
لܹ لمܹ ܖ بالوت ܳيفل مܹ هل نله܆لع لأنلتܳت ل لت ܆ لفالب ܱ،لكالتܱلتܹ ܖ لت ي܆تܑل لغܳ للܖريفل ل ܆ئ݀لم ل لنܖ܆ ل يل
ىل ܆ ليلح܆ةل لن ا ل لتصܿ܆ييلل وةل مܱܿ .
 -2لمܱلص܆ ل ن܆وي،لتܳء ليلي ت܆ لجܱوىل مرو لوت ي܆ت܆ ل لتܗا ،ل ل ب ܑل لܳب ܑ،لم ب ܑل لܖ ܱم،ل لت ܱ يܑ،لمر،ل
،2922ل ل.402
-3لمܳكزل لܖميܑل لܿن܆ييܑلل ولل ل ܳبيܑ،ليلي ل لܖ يملولخصي܆ ل مروع܆ ل لܿن܆ييܑليل دولل ل ܳبيܑ،ل ل.409
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كالي يل مهܠلبرو لأنلي نلم ܱلل ܿمل لتعي لأت لم لأت ܆ ل ل ܆ئܱ لع ل ل ܳو ل
ل يةل للج ل لانܒل دوةليلح܆ةل تܳ للܳؤو ل لم للهܱفلتܼجي ل للتܗا ل ي.للل ل

ل ܳ ل لث܆ي:لت يمل مهܠ ل
نل لهܱفلم لوض لهܲ ل مهܠله لت يمل لوي تܑلجܱوىل مܼ܆ ي ليل دولل ل ܳبيܑلم لمܳع܆ ل لن مل
للتصܿ܆ييܑ ل لو للتعييܑ ل لو لهܱ ف ل لو لل لول ا ل لو ليليلغ܆لب܆لتا لمܼركܑلبنلهܲ ل دوللع ل من܆جل
لܖ يمل لܹ܆ب ܑل لو ليلانܒلع܆ميܑليونلأنلت صرلع لم عܑلخܿ܆ئܽل لوتا لدوللم ينܑ.
ي ܖر لمهܠ ل ييا لمهج܆ لبܹ ي ܆ ل لوته ل ل هم ل لو لܖ بي لم ܆ نܑ لامن܆ج ل لܹ܆ب ܑ ،لحيث لم ل
ت بي هلبܹه ةليلمليܑلت يم ل لوحلي ل مܼ܆ ي لم܆ليܗ ܆تبلم لن ܽل ر ل لوعܱمليتܑل لبي܆ا لي ل دولل
لن܆ميܑ ل لو ل ܳبيܑ لخ܆صܑ لفا ليܖ ل لالت ܖܱܰ م لأت ܆ ل لܖ يم لحيث ليܳت ز لينܱ لحܹ܆ لم ܆ف ل لوتاليفل
مرو لع ل لت ܆ ل ي يܑ ل لو م ܱة لالت܆ليب ل لبܹ ي ܑ لب يܱ لي لت يܱ لأت ܆ ل ل ل لوكي يܑل
حܱيܱه܆،لفركزل مهܠلع ل لت ܆ ل ي يܑلي يلل ܱ لأت ب܆ لمه܆لت ي܆تܑل لܖܱيم ل لو لع܆ا لل ليل
تنهجه܆لم مل دولل لن܆ميܑ ل لو ل ܳبيܑ،لأضفل ىلألنلأت ل ل الليلهܲ ل دوللحܱيه܆ل دوةلحܱلأيىل
للت لنܗيجܑل ل غ ظ܆ ل ليلتܖ ܳ لله܆ل دوةلم لطܳفل لن ܆ا ل ل اليܑلوالܖ܆ ليلأت لأكرلم ل
لت ل ي يܑلم لوهܑ لن ܳل م ،لويلبܲكلت نلأع لم ل لت ل ليلح ل ل ܆ء ل للتصܿ܆ييܑل
لل ي .ل
 ل ن لم ܱل ل ل ܆ئܱ ل لܹ܆ئܱ لي ل دول ل لن܆ميܑ لع܆ي لم܆ لي ن لمܱيا لم لطܳف ل دوة للܗܼجي لللتܗال لاللض܆فܑل ىلب ݀ل لمصي܆ل ل مܳكيܑللب ݀ل لܹل ل مܹ ܖ ي لخ܆صܑل لܖجهز ل لو م ܱ لم܆ل
خ ݀لم لت ه܆لأت لم لتمه܆ل ل ليܑ،ل لوهܲ لم܆لج ل ل ا لأول ܹ܆ئܳل م܆ليܑلوف ܆لللت ܆ ل لܹ للل
ت سل لل ا لأول ܹ܆ئܳل ܑلم لوهܑ لن ܳل م لم܆ليܖ لبل ةلأا لهܲ ل لܖܱخا لي لطܳي ل
ܖلفل لܖ ܱيا ل ليلتܱخ لع ل لت ܆ .ل ل
م لبل لܳب ل
مهܠل لܖحلي ل للتصܿ܆ييل لو لتعي لع لطܳي ܑلواةل لܖميܑ لمܳي يܑل'' ''USAIDل
أصܱ لواةل لܖميܑل لمܳي يܑ ل'' ''USAID1ليليلنللܖ يمل مܼ܆ ي ،لحيثلألصܱ ل دلي ل لل لولل
ت نܑل،29822ل لوه لم نلم لتزئنلحܖ يل زءل لل لوللع ل ش܆ي لع܆مܑلح للحلي لم ܆ف ل لوتاليفل

-2لين نل دلي ل لول :ل

- USAID: United States Agency for International Development.

1

USAID: Appraisal Guidelines for Development ،Washington D.C ،1974.
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مܼ܆ ي  ،ل لوحܖ ي ل زء ل لث܆ي لع لت ته܆ للܖ يم ل لوحلي ل مܼ܆ ي لي لت ܆ع܆ لم ينܑ لاللتܿ܆ل ل
لو ل هܳاءل لو مي܆ ،ل لܖܿني ،ل لومܼ܆ ي ل لܿحܑل لو لܖ لم .ل
أم܆ل دلي ل لث܆يلفܱܿ لع܆مل،12982ل لويܖ ܳ ل ىلمليܑلي تܑلجܱوىل مروع܆ لم ل لن܆حيܑل
ل يܑ،ل م܆ليܑ،ل للتصܿ܆ييܑل لو للتعييܑ.
وليܹ ܖܱܰملهܲ ل دلي لم ܱلل ل ܆ئܱل ل طيل لܿ܆يل ي لنܖحܿ لعليهلم لخاللحܹ܆ لم ܱلل
ل ܆ئܱل د خي لأولص܆يل ل مܑل ܆ليܑ ،لأولم ܱلل ل ܆ئܱلع ل لܖ ܑلم ل ت ܖܱܰ م لم ܱللخܿملم ܆تب،ل
والت ܖܱܰ ملأت ܆ ل ل ل م حܱ ل ليلتنره܆ل دوةليل ܆ل ل لܖ܆ليܑ :ل
-2لم ܱلل ل ܆ئܱ  :ل
ي يل مهܠلبأنلي نلم ܱلل ل ܆ئܱ لبܖ ܑل ل ܳصܑل لبܱيةللܳأتال للܖ يمل ل%20لكحܱلأيىل
لܖ ܑل ل ܳصܑل لبܱيةللܳأتال .ل
-4لت يملأت ل ل الل لغرلهܳ  :ل
حܹبلت ܳل ل للت لهؤلءل ل اللم لخاللص܆يلت ܑل ت ܖܱܰ همليل مرو لم لوهܑل
ن ܳل للتصܿ܆يل ل طي،لحيث لتمث ل لܖ ܑليلتمܑل نܖ܆ ل ل ܆م ليل ل ܳصܑل لبܱية،ل لوكܲكل للت هاكل
لض܆يل لو ل لبل لغ ܆يل مܳتب لاللت ܖܱܰ مليل مرو ل ل د تܑ .2ل
-2لت ملت ܳل لرف:
ي لر ل دلي لطܳي صن لللܗܹ ر لحيث لت صي ل ل ܳي ܑ ل للو لبܖ ܱيܳ ل لت ܆ ل ܆تبيܑ لللرفل
لت ي لم لخال ل تܳء لم ܆ ا لبن لألت ܆ ل مة لللܹل ل مܹ ܖ ي ل لو لي لتܼ ل لܹ ܳ ل ل ܆م ل
"ت يف"لاللض܆فܑل لتاليفل لن ل د خيلبܱونل ت مللمܳكيܑ ل لوبنلألت ܆ ل لܹل ل منܖجܑل لي܆لبܱونل
ت مل لنܖ܆ ل ،ل لو كلالنܹ بܑ لللܹل لتيܱل لܖ يملحيثليܖܰܲل م ܱلل لن܆جلم ܆م للܖܿحيحلت ܳل منܖܠل
لܖ ܱيܳم ܱلل ܆ت يلللرفل لت يله.ل ل
أم܆ ل ل ܳي ܑ ل لث܆نيܑ لفصܖ لب ل ت ܖܱܰ م ل م ܱل ل ل ܆ة لللرف ل لت ي لللܿ܆ي ل لو ل ي ل
لܖ سل لܹ ܳل ܆ت يلللرفل لت ي .ل
 ل لوحܹبل لܹ ܳلل ܆ت يلللܿ܆ي لوف ܆للل اتܑل لܖ܆ليܑ :ل
ل
الن ܱ لت ي  +ع܆ا لو مب܆ر غر مب܆ر

حܿية بي لܿ܆ي
تمܑ لܿ܆ي )ت ܳ ف ( ال ة لت بيܑ

-1لين نل دلي ل لث܆ي :ل

USAID: Feasibility Procedures Manual, Washington D.C, 1976.

-2لت يܱل له ي،لمܳت لت ب ل كܳ ،ل ل.298
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 لأم܆لالنܹ بܑللܹ ܳل لرفل ܆ت يل ل ܆لللل ي لفيحܹبلكاليي :ل
ل

الن ܱ لت ي  +ع܆ا لو مب܆ر غر مب܆ر

حܿية بي لܿ܆ي
تمܑ ل ي الܹ ܳ ل ܆م )ت ܳ ت يف( ال ة لت بيܑ

لوينܿح ل دلي لبأن لت يم لمܱخا ل لو ܳج܆ ل مرو لبأت ܆ لابܖܑ لع لمܱى ل ل ܳ ل لنܖ܆يل
لل رو ،لم ل لخܱليل ܹ ب܆نل مانيܑلتغيرل لت ܆ ليل مܹ ܖ ب ،لكالي يلكܲكلبأنلت يمل ܳج܆ ل
مرو ل ليلتن ܹمل ىل ܳج܆ لت܆بة لللܖب܆يلل(حيثلتب܆ ليل لܹ )لالت ܆ ل ل ܆ميܑ،ل لوأخܳىللل
تܱخ ليلن ܆ ل لܖب܆يلل(كب ݀ل ܱم܆ ل ليلت ܱه܆ل مܑلام܆يܑل لب ليܹ يܑ،ل لو م܆يܑلم ل ܳئ )...ل
م لخاللوض لتملله܆لع لشللبܱ ئ ل لܖ ܑ ل لو لي لتمث ليلتاليفل لܖأمنل ܆صܑله܆ ،لأول لن ܆ ل
܆صܑل ليليܖح له܆ل لفܳيلن رلت ܱمل ܱم܆ لهم.ل ل
أم܆لالنܹ بܑللل ܼ܆ ي ل ل ل ܆ب ل لتعي لالܿحܑل لو لܖ لم،لفينܿحلوض لهܲ ل دلي لالت ܖ ܆نܑل
النܖ܆ ل لض܆ي ل لن܆ج لي لخ ي݀ ل لغي܆ لالنܹ بܑ لمروع܆ ل لܿحܑ ل ليم لت مه܆ لوف ܆ لل ܳي ܑ لأت ل
لܖ ܑ،لأول لت ܖ ܆نܑللادخ لل لض܆فيܑلمܹ ܖ ا ل لܖ لمل لع لالنܹ بܑلمروع܆ ل لܖ لم .1ل

م لبل ܆مس
لنܖ ܆ي ل م هܑلمن܆جل لܖ يمل دوليܑ
وهܒلم ܆جل لܖ يمل دوليܑلعܱ ل نܖ ܆ي لم ل دولل لن܆ميܑلنܲكܳلمه܆:ل ل
 -2ل يمܱ لهܲ ل من܆ج لع ل ت ܖܱܰ م لأت ܆ ل ل ل ܖلف لين܆ر ل لܖ يم لال  ،ل م يل
ل بي يܑ ،ل لوأت ܆ ل لرف ل لو أتال ...لكح لمܼ ܑ لعܱم لت بر لأت ܆ ل لܹ لي ل ل م ل ي يܑل
لل ܱخا ل لو ܳج܆ ،ل للأنلهܲ ل لت ܆ ل م مܱ لتܗܹملب ܱملتامه܆ ل لوم يܑل فرض܆ه܆ لن ܳ للܖغرل
تمه܆ليܖغرل ل ܳ لأول ل لبل ل ،لكالأنلحܱيܱلأت ܆ ل ل للل ن܆ف ل لو لܖاليفلحܖ܆ ل ىلت فܳل ل ܱيܱل
م ل لبي܆ا ل لو م ل م܆ لالض܆فܑل ىل ر ل ل ܆ليܑل ل ܆ي لع ل ش ܖ ܆ لهܲ ل لت ܆ لبܱتܑلع܆ليܑ،لم܆ل
يزيܱلم لت ܑل لوص بܑلي ت܆ ل ܱوىل مرو  .ل
-4لليسلهن܆كلأيلمهܠلتبىلطܳي ܑللܖ يمل مܼ܆ ي ل ل ل ܆ب ل لتعي لبܼلليتي ل لوو حلم܆ل
عܱ لب ݀ل ل ش܆ي ل ليلو ي ليليلي ل ل اةل لمܳي يܑلللܖميܑل""USAIDلم لخاللي تܑل لوحلي ل
مرو لالنܹ بܑللل ܆ ل يلينم ل ليه.
-1ل هيܑلح ي،لمܳت لت ب ل كܳ ،ل ل.282
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 -2ل نلكثرلم ل ل ܳو ل ليلت ملعله܆ل من܆جل دوليܑللش ܖ ܒلم لأ لوض܆ ل دولل مܖ ܱمܑ،لويل
الܖ܆ لللتن܆تبل دولل لن܆ميܑ،لم܆لت لهܲ ل لخر لتܳىلبأنل لت܆ليبل م رحܑلعله܆لللتأخܲلا ܹ ب܆نل
أهܱ فه܆ل م لنܑ .ل
 -2لتܳىلب ݀ل دولل لن܆ميܑلأنل ت ܖܱܰ م ل من܆جل م رحܑلم لطܳفل من ا ل ل ܆ميܑ لللܖ يمللل
تܹ܆عܱليل ت ܖܱܰ ملم يه܆لب ܱ لم܆ليܹ܆عܱل لوخܱملمܿلحܑل مܹܗمܳي ل لج܆نب .ل
 -1ل نل ܖلفل لܿ ا ل لو لܖ يܱ ل ليلمزلحلي لتاليفلوم ܆ف ل مܼ܆ ي لوف لم ܆جل لܖ يمل
دوليܑ لأيى ل ى لظه لمهܠ ل يܱا ل ي ليمز لالبܹ܆طܑ ل لܼܱيܱ لأي ل ى ل لخال لم ض لت يمل
لوحلي ل مܼ܆ ي  .ل
 -2لت م لم ܆ج ل لܖ يم ل ل ܆ميܑ لع ل فر لأت܆ي ل لوه لأن ل لت ܆ ل دوليܑ لي لأت ܆ لع܆يةل
لومامܑ،ل لوم لملح ل ل ܆ء ل للتصܿ܆ييܑليلخܿيܽل م يلبنل لنܼ ܑل للتصܿ܆ييܑل ܖل ܑ،لكالت ر ل
أنل لن ܆مل لܹ܆ئܱ لللܖج܆ ل دوليܑله لن ܆ملمام ل لومܟ܆ ،ل لول ليل ل ت ل لܖ بي لجܱلأنل لليعي لع ل
هܲ ل لت ܆ لي لحلي لوي تܑ ل مܼ܆ ي لي ل دول ل لن܆ميܑ لتܱ لل لي ن لمام܆ لم لوهܑ لن ܳ ل ل ܆ء ل
للتصܿ܆ييܑ،لكالأنل لن ܆مل لܹ܆ئܱليل ل ات܆ لبنل دولل لن܆ميܑ ل لو د لولل مܖ ܱمܑلي سللخصاللو ܆ل
مي للܿ܆ لهܲ ل لخر لع لحܹ܆ لثܳو ل لوم يل دولل لن܆ميܑ،ل لوهܲ لي يلأنل لليعي لع ل لت ܆ ل
دوليܑ لي لت يم ل لو خصي܆ ل مܼ܆ ي ل لو م ل لܹ ي܆ت܆ ل للتصܿ܆ييܑ لتܱ لي لم لحܱ ل لخصال ليل
ل ات܆ ل للتصܿ܆ييܑل دوليܑل لو ليلح ل لܖخܿيܽل ل فءللل يل للتصܿ܆ييܑ.1

م لبل لܹ܆ي
يو لم ܆جل عܱ يل مز نيܑل ل ܆مܑليلف ܆ليܑلجܹ يܱل مܼ܆ ي ل ل ميܑ
ل ܱلت لم ه مل مز نيܑل ل ܆مܑ ل لوم ܆جل عܱ يه܆لبܖ ليو ل دوةليل ي܆ ل للتصܿ܆ييܑ ل لو للتعييܑل
خ܆صܑ لي ل ل لا ل مܖحܱ ل لمܳي يܑ للܖ س ل لܹ ي܆تܑ ل للتصܿ܆ييܑ ل لو م܆ليܑ ل لي لتن ي ل دوة ل تب܆يله܆ل
لܖح ي لمةلم ل لهܱ فل للتصܿ܆ييܑل لو للتعييܑ،لمن܆جل عܱ يل مز نيܑلت ܖرلأي له܆مܑليلت تيهل م يل
لوح ي لأتىل من܆ف ل ل ܆مܑلم لخالل ب ل لهܱ فل مܹ ܳ لالنܖ܆جل ܑلف لي܆،ل لوهܲ لم܆لت ن ܆ هل لنل
م لخالل ل ܳو ل لܖ܆ليܑ :ل

ل ܳ ل لل لول:ل مهܠل لܖ ليܱيل(مز نيܑل لبن يل لو لليعي ) ل

-1لت يܱليبܱل ل زيزليان،لمܳت لت ب ل كܳ ،ل .102
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تܳت ل ܲو ل للوى لمز نيܑ ل لبن ل لو لليعي ل ى لت نܑ ل 2942لي ل ل لا ل مܖحܱ ل للمܳي يܑل
حيثلمل عܱ يلم نܑلش܆مةل لوف لتܿنيفلوظي ل ي يل لوتܿنيفل تصܿ܆ييلللܖ ܳي لبنل للن ܆ ل ܆ يل
ممث ليلأت ل لومܳتب܆ ل م ظ نل ض܆فܑل ى لن ܆ ل لܿي܆نܑ ل لو لܗܼغ للم لهܑ،ل لو للن ܆ ل لܳأتا لم ل
هܑلأخܳىل لو ممث ليل للن ܆ لع ل مروع܆ ل ل ܆مܑل لو ܖلفل لܖجهز ل لو م ܱ ل، ...ل لوهܲ لم܆لج ل
مز نيܑل لبن يل لو لليعي لتܳت زلع ل لܖܿني نل لܖ܆لن :1ل
ل لو مܿ܆ ل ميܑ.
 لܖܿنيفلع لأت܆ ل ل لܖܿنيفلع لأت܆ لن ل للن ܆ .للللللللللللوهܲ لم܆لج لهܲ ل لن لم ل مز ني܆ لغرلمܳتب لا ل لو لرمܠل لܖم يܑلحيثلتغيبلفه܆ل
م ܆ييسل لو ل عܱل ل ل يܑلليلحلي ل لܖاليفل لو ل ئܱل لوهܲ لالض܆فܑل ىلعܱمل لهعملالهܱ ف.2لللللللللللللللللللللللللل

ل ܳ ل لث܆ي:لمز نيܑل لي ءل لو لرمܠ ل
ت ܳفلمز نيܑل لي ء ل لو لرمܠلبأنَل܆ :ل"لم عܑلم ل لت܆ليبل ليلب ت ه܆ليم لمܱ ءل لرمܠلم ل
لركز لع لتن يܲ ل لهܱ ف ل لي لت لم لمܹؤولي܆هم لبܿ ليتي ܑ ،ل لوم ܆ نܑ لتن يܲ لهܲ ل لهܱ فلل
حܹبل ل تܒ ل لو م يل مܖ܆حܑ،ل ض܆فܑل ىلت فرل م ل م܆ ل ليلهئلت܆عܱ لأف لللخ܆ ل ل ܳ "،3ل
لوي ܖرل لܖحلي ل للتصܿ܆يي لكܱ تܑلأثܳل للن ܆ ل ل يلع ل لتصܿ܆ي ل ل طيلأملع܆م للزاي ل نܗܼ܆ ل
هܲ ل لن لم ل مز نيܑ،ل لوم لهن܆لم ل ل للألنلمز نيܑل لي ء لللهملبܖحܱيܱل ل ن܆رل مܹ ܖܱܰمܑليل
لنܖ܆ لب لهملبܖحܱيܱل منܖܠل له܆يلانܼ܆ءلمܹܗܼ ي܆ ،لمܱ ،لج܆م ܆ ، ...لفهܲ ل لتل لهمل
بܖح ي لأهܱ فل ܱي .لللل ل
ل ܳ ل لث܆لث:لم نܑل لܖخ ي ل لو لر ܑ ل
ي ܳفل للتصܿ܆يي ل) (Musgrave 1980لمز نيܑل لܖخ ي ل لو لر ܑلبأنَل܆ :ل"مهܠلللخ܆ ل ل ܳ ل
ليلم لم لت ضيحلبܳمܠل للن ܆ ل لوتالي ه܆،لم܆ليؤييل ىل خصي܆ ل لبܱ ئ ل للكر ل شܱ ،ل لويܼج لع ل
ت ܖܱܰ م لهܲ ل م ل م܆ لبܿ لم ܖ ܑ لي لصن ل لܹ ي܆ت܆ ل ل ܆مܑ" ،لكا لي ܳفه܆ ل (C.Sandford
)1984لع لأنَل܆:ل"مܳحةللنܖ ܆ليܑلح لحلي ل من܆ف ل لو لܖاليفللرمܠل للن ܆ ل ي،لحيثلت مܱلأت܆ت܆ل

-1لي نسلأمܱل لب ܳي ،ل م܆ليܑل ل ܆مܑ،لي ل له ܑل ل ܳبيܑللل ب܆عܑلولنر،للبن܆ن،ل،2922ل ل.412
-2لط܆ لن يܳ،لح لت بي لم نܑل لي ءللܖح ي ل لي ل لܳش يܱ ليل دولل ل ܳبيܑ،ل ةل لي ل م܆ليܑل ل ܆مܑ،ل من ܑل ل ܳبيܑلللܖميܑل لي يܑ،ل
أيالل مؤمܳ ،لمر،ل،4008ل ل.1
-3لي يܑلصا لتل ܆ن،ليو لم نܑل لرمܠلولي ءليليملتܳ ل ي ل م܆ليܑل ل ܆مܑ،ل ةلنܱو ل لت܆ليبل ܱيثܑليل ي ل م܆ليܑل ل ܆مܑ،ل
من ܑل ل ܳبيܑلللܖميܑل لي يܑ،ليمܼ ،ل،4001ل ل.20
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لأف  ،ل لوحܱيܱل

ع ل ع܆ي لتܳتيب ل مܱخا لم لحيثلعاته܆ لا ܳج܆ لم܆ لم لم ل خ܆ لتܳ
تاليفل ج܆ ل لهܱ فل مܹ ܳ " .1ل
ف܆م ن لاعܱ ي ل مز نيܑ لوف لهܲ ل لتل لي ر لهم لوض لافܑ ل لبܱ ئ ل م ܑ للالن ܆ ل
ي ل لو ل ي܆م لبܖحلي لت ܑ ل لوم ܑ لل لبܱي لهܱف لح ي ل للت ܖܱܰ م ل لمܟ للل ي ل للتصܿ܆ييܑل
لو م܆ليܑللܿ܆ ل لن ل ل ܆م،ل لوت ملمز نيܑل لܖخ ي ل لو لر ܑلع ل لتسل لܖ܆ليܑ :2ل
 حܱيܱل لهܱ فل ل ميܑلبܱتܑ،ل لوتܳتيبل لل لول ا . حلي ل لوت يܳل لبܱ ئ ل ܑللاهܱ فلبأكرلتܱ لم ل ل ܆ليܑ. ي ܆ءلم ل م܆ ليتي ܑلي ل لܖاليفل لو من܆ف ل مܖ ت ܑللهܲ ل لرمܠلع لمܱىل لܹ ن ل م بة. -ف لمܹ ܖ ىلأي ءل لي ل ميܑلم܆ليعىل لوجمل لن ܆ ل ܑܿܿلله܆ .ل

ل ܳ ل لܳب :لمز نيܑل لت܆ ل لܿ ܳي
ت ܳف لمز نيܑ ل لت܆ ل لܿ ܳي لع لأنَل܆ ":ل ل ليܑ ل لي لح ل لܖام لبن ل لܖخ ي ل لو مز نيܑل
لو لܳت܆بܑ،لفهي لحܱيل لبܱ ئ ل لوأكرل ل ܳ لك ܆ء للܖ ملتܱ لم نلم ل م يليلح ي لأهܱ فلم ينܑ،ل
أنَل܆ لمهܠ ل ي ي لمܳن لم لم ل ع܆ي لخܿيܽ ل م ي لبܿ ل ش يܱ لم لخال لمܳت ܑ ل يعي ل
لومܹ ܖ ىلأي ءل لرمܠ لأول لنܼ ܑل ل ܆مܑ،"3لفأت܆ لهܲ ل لتل له لحلي ل لبي܆ا ل لوي تܑل ܱوىل
لوت يم لافܑ ل لنܼ ܑ ل لو لرمܠ لت ن ا لع ل يܖب܆ لأنَل܆ لأنܼ ܑ ل لوبܳمܠ لجܱيܱ لغر لمܳتب ܑ لالليعي ل
لܹ܆ب ܑ،ل لوهܲ لبغܳ لحܹن ل لوت يܳلهܲ ل لرمܠ لأولخ ي ه܆ لأول لغ܆ه܆لبغ݀ل لن ܳلي ل لنܹ بܑل ليل
وصلܒل له܆لهܲ ل لرمܠ،ل لوبن܆ء لع لهܲ ل لتل ليܖنللن܆لأنل لرمܠليملت يمه܆لللت نܑلم܆ليܑلكالأنل
خصي܆ ل لرمܠلليملوف لتالي ه܆ل منخ ܑلب ليمللنܖ ܆ه܆لوف لك ܆ءه܆ل لوف ܆ليه܆ليلح ي ل لهܱ فل ل ميܑل
لܹ ܳ لي لطܳي لتܳش يܱ للت ܖܱܰ م ل م ي ل ل ܆مܑ ل لوحܹ لت ي ه܆ لعر ل ܖلف لت ܆ع܆ ل لنܼ܆ ل
للتصܿ܆يي .ل
ل
ل
ل
ل
-1لمܱلمܳلأب ليو ،لتܳش يܱل لن ܆ ل ل ܆ملوجزلمز نيܑل دوة،ل د ل ܆م يܑ،ل لت ܱ يܑ،ل،4002ل 222لو.224
-2لي نسلأمܱلب ܳي ،لأص لل م܆ليܑل ل ܆مܑ،ل لت ܱ يܑ،ل،4002ل ل.229
-3لمܱلمܳلأب ليو ،لمܳت لت ب ل كܳ ،ل ل.221
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خ܆مܑل ل ܿ ل لل لول :ل
م لخاللي تܑل ܖلفل نبل لن ܳيܑللتس ل لوأت܆ليبلخ ي ل لوت يمل مܼ܆ ي ل ل ميܑليل
هܲ ل ل ܿ لنܹ ܖܰلܽل لن ܆ ل لܖ܆ليܑ:
 نل تر ل مܼ܆ ي ل ل ميܑلمܳلوف لعܱ لمܳح لخ ي يܑلبܱ يܑلم لي تܑل ܖلفللخܿ܆ئܽل
م للܖحܱيܱل لوطܳ ل لبܱ ئ ليلظ ل لماني܆ ل مܖ فܳ لم ل لخܲلب نل لليܖب܆ ل لن ܆ئܽل لو لل لول ا ل .ل
 يملت يمل لو خصي܆ ل مܼ܆ ي ل ل ميܑلحܹبلن ييܑل مرو ل ل ي :ل
 لل مܼ܆ ي ل ل ميܑل للتܗاليܑ:ليمل خصي܆ ل لوت يملهܲ ل مܼ܆ ي لوف لم ܆يرلح ي ل لܳحيܑل م܆ليܑل
( لܖج܆ يܑ) وف ل لت ܆ ل لܹ܆ئܱ ليل لܹ لشأنَل܆لشأنلمܼ܆ ي ل ل ܆ ل ܆ لم ل لخܲلب نل لليܖب܆ ل
م ܆يرلح ي ل لܳحيܑل ل ميܑ.
 لل مܼ܆ ي ل للتعييܑ ل(مܼ܆ ي ل لبنيܑ ل لܖحܖيܑ) :ليم لت يم ل لو خصي܆ لهܲ ل مܼ܆ ي لوف لم ي܆ ل
ح ي لأتىلم ܑلع܆مܑلبأت ل لܖاليفل م ܑلالض܆فܑل ىل ܖلفلم ܆يرلحلي ل لܳحيܑل ل ميܑلم ل لخܲل
ب نل لليܖب܆ ل اي ل ل لبلع ل ܆ج܆ ل لت܆ت يܑلمܹ ܖ با،ل لووف لأت ܆ ل ل ل ليليملحܱيܱه܆لوف ل
م ܆يرلم ينܑلحيثلت سل ل ܑل ي يܑل لو لنܲ ل لنܹبيܑلل ن܆رل لنܖ܆  .ل
 ت ܖرلم يل مز نيܑل ل ܆ييܑلم لظܳئب ل لو ت ملأحܱلأملمܿ܆ي لم ي ل مܼ܆ ي ل ل ميܑ،لكال
تܱلتلجأ ل دوةليلح܆ةلعܱملك ܆يܑلهܲ ل م يل ىل ليܳي ل لغرلع܆ييܑ للل ز نيܑلال ܳو ل لو لصܱ ل
لن ܱيلالض܆فܑل ىل ܖلفلي يل لركܑلكܿي ل .BOTل
 ع ل لܳم لم ل خصاف ل من܆ج ل ܱيثܑ لي لت يم ل مܼ܆ ي ل لو عܱ ي ل م ا ل ل ܆مܑ ،ل ل لأنَل܆ل
هܱفلمي ܆ل ىلم ܆ نܑل من܆ف ل لو لܖاليفل ل يܑ للل رو لللت ܖܰا ل لܳحيܑل ل ميܑ،لحيثلتܳىلهܲ ل
من܆جلأنل لܳحيܑل لܖج܆ يܑل( م܆ليܑ)لللم لأنلتܖܰܲلم ي܆ لل ي܆ ل لܳحليܑل ل ميܑلن ܳللܖ ܆ ل لهܱ ف،ل
كالأنَل܆لهܱفل ىل ب لمليܑلخ ي ل لولتر ل لرمܠلالهܱ فل ل ميܑل مܹ ܳ لع ل مܱىل لب يܱلحܒل
مبܱأل للت ܖܱܰ مل لمܟ للل يل ل ܆مܑ .ل
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امبح ا ألول
تصنيف و تقيم امشاريع العمومية ي اجزائ
امبح الثاي
تنفي امشاريع العمومية ي اجزائ
امبح الثال
تقيم واقع جس ي و مويل امشاريع العمومية ي اجزائ

الفصل الثاين :واقع اختيار وتنفيذ املشاريع العمومية يف اجلزائر
مقدمة:
يف ظل حمدودية استامثرات القطاع اخلاص يف اجلزائر خاصة يف جمال البنية التحتية ،جند أن ادلوةل
وضعت عىل عاتقها مسؤولية النفاق عىل خمتلف املشاريع التمنوية اكلصحة والتعلمي وشق الطرقات...و
غريها من اخلدمات الساس ية من خالل مجموعة من الربامج التمنوية املدرجة يف املزيانية العامة لدلوةل أو
أحد حساابت التخصيص اخلاص أو عن طريق المتويل اذلايت ابلنس بة للمؤسسات العمومية ذات الطابع
القتصادي أو التجاري كرشكة سوانطراك عىل سبيل املثال ،ال أن تأثيري هذه املشاريع عىل التمنية
القتصادية مل يكن يف مس توى جحم الموال الضخمة اخملصصة لها ،واليت يرجعها اخملتصون اىل الفجوة
املتباينة اليت تفصل بني اجلانب النظري واجلانب التطبيقي لعملية تقيمي واختيار املشاريع العمومية وهو
مانتج عنه ارتفاع غري حقيقي للتاكليف ابلضافة اىل البطئ والتأخر يف الجناز.
وبناءا عىل هذا هندف من خالل هذا الفصل اىل اعطاء صورة واحضة عن خمتلف أنواع املشاريع
العمومية يف اجلزائر ،ابلضافة اىل التطرق اىل مجيع املراحل اليت متر هبا هذه املشاريع بداية من معلية
القرتاح والتقيمي وصول اىل مرحةل التجس يد الفعيل لهذه املشاريع للوقوف عىل خمتلف النقائص واملشالك
اليت تعاين مهنا معلية تقيمي وتنفيذ املشاريع العمومية يف اجلزائر وذكل من خالل ماييل:
 املبحث الول :تصنيف واختيار املشاريع العمومية يف اجلزائر. املبحث الثاين :حتضري وتنفيذ املشاريع العمومية يف اجلزائر. -املبحث الثالث :تقيمي واقع جتس يد ومتويل املشاريع العمومية يف اجلزائر.
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املبحث الول
تصنيف واختيار املشاريع العمومية يف اجلزائر
يرتكز النظام املوازانيت يف اجلزائر عىل ثالث حماور أساس ية شأنه شأن النظام املوازانيت الفرنيس،
واملمتثل يف لك من املزيانية العامة لدلوةل واليت تعترب أساس النفقات واملوارد العامة بأنواعها ،وحمورين
اثنويني يتعلقان بلك من املزيانيات امللحقة واحلساابت اخلاصة ابخلزينة وهذا حتت ايطار قانون املالية اذلي
حيدد أوجه وجمالت النفاق العمويم ،ابلضافة اىل املوارد والعباء الالزمة لتغطية هذه النفقات يف ظل
توهجات الس ياسة القتصادية واملالية لدلوةل.
املطلب الول

نفقات التجهزي العمويم
الفرع الول :تعريف نفقات التجهزي العمويم:
تنص املادة السادسة ( )60من القانون  12-06واملتعلق بقانون احملاس بة العمومية عىل أنه":
تسجل نفقات التجهزيات ،ونفقات الستامثرات ،والنفقات ابلرأسامل يف املزيانية العامة لدلوةل "...وهو ما
يؤكد لنا أن املرشع أوجب تسجيل النفقات املتوقع اجنازها ابملبالغ املوجودة لها فامي يدعي ابملزيانية،
فاملزيانية العامة" :وثيقة مصادق علهيا من طرف السلطة الترشيعية اخملتصة حتدد نفقات ادلوةل وايراداهتا
خالل فرتة زمنية معينة" ،1فهيي تعد من أمه أدوات التخطيط ،حبيث تعد ترمجة لهداف الهيئة أو ادلوةل
وس ياس هتا يف شلك أعداد رمقية،كام تعترب أحد أدوات التنس يق وحتديد املسؤوليات والسلطات ،وأداة
رقابية تساعد الدارة عىل حتقيق وظيفة الرقابة واملتابعة لهنا تبني املطلوب تنفيذه وما مت تنفيذه وحتصيهل
فعال من النفقات واليرادات.
وعليه ميكن القول بأن نفقات التجهزي أو الستامثر العمويم يه تكل النفقات املتعلقة ابلتجهزيات
امجلاعية ،وأشغال املنشأت الساس ية الكربى القتصادية ،الدارية والجعامعية ،واليت هتدف من خاللها
ادلوةل اىل تكوين رؤوس الموال قصد تمنية الرثوة الوطنية ،وتوزع هذه النفقات وفق اخملطط المنايئ
الس نوي وترد يف اجلدول (ج) من املزيانية العامة لدلوةل لك س نة ،وتكون موزعة حسب خمتلف
القطاعات القتصادية يف شلك رخص الربامج ،واععامدات ادلفع ،وتصنف اىل ثالثة أبواب: 2
 الستامثرات املنفذة من قبل ادلوةل. اعاانت الستامثر املمنوحة من قبل ادلوةل -النفقات الخرى برأسامل. -1حسني مصطفي ،املالية العامة ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،ساحة بن عكنون ،اجلزائر ،ص .57
 -2املادة  57من قانون  ،25-48املؤرخ يف  65جويلية  ،2048واملتعلق بقوانني املالية.
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الفرع الثاين :ممزيات وخصائص نفقات التجهزي العمويم (نفقات الستامثر)
تمتزي نفقات التجهزي بأهنا:
 نفقات استامثرية وانتاجية :يتسم هذا النوع من النفقات ابنتاجيهتا الكبرية ،حيث يتودل عهنا انتاج
مادي يف القطاع الصناعي والزراعي الهدف منه حتقيق موارد مالية قميهتا الجاملية تفوق نفقهتا الجاملية،
أو انتاج غري مادي كقطاع البحث العلمي ،الصحة ،الرتبية والتعلمي...اخل.
 نفقات نش يطة وحيوية مؤثرة يف القتصاد :عىل عكس نفقات التس يري اليت تعترب حمايدة ،وتقليدية،
فنفقات الستامثر حديثة ،ومؤثرة بفعالية يف مسار التمنية ،ظهرت مع ظهور فكرة تدخل ادلوةل يف
القتصاد من خالل حتاليل القتصادي "جون كيزن".
أما اجلانب الثاين من النفقات العامة لدلوةل فيمتثل يف نفقات التس يري فهذه الخرية تعرب عن مجموع
الموال اخملصصة لتغطية العباء املادية الرضورية لتس يري املصاحل العمومية،كجور املوظفني ،ومصاريف
الصيانة ،ومعدات املكتب...اخل ،فهيي النفقات اليت تتعلق ابلنشاط الطبيعي والعادي لدلوةل ،1واليت
تسجل اععامدا دامئا يف مزيانية ادلوةل ،ويه تتكرر بصفة دورية يف مزيانية ادلوةل ،وترد يف اجلدول (ب)
عىل أساس تصنيف اداري ،وتنقسم نفقات التس يري اىل أربعة أبواب :2
 أعباء ادلين العمويم  ،والنفقات احملسومة من اليرادات.
 ختصيصات السلطات العمومية.
 النفقات اخلاصة بوسائل املصاحل.
 التدخالت العمومية.
يتعلق الباب الول والثاين ابلعباء املشرتكة يف املزيانية العامة يمت تفصيلهام وتوزيعهام مبقتىض مرسوم
رئايس ،أما الباب الثالث والرابع يتعلقان ابلوزارات ،ويمت توزيعهام عن طريق مرامس التوزيع ،ويقسم
الباب اىل أقسام  ،ويتفرع القسم اىل فصول ،وميثل الفصل الوحدة الساس ية يف توزيع اععامدات املزيانية.
وتنص املادة  57من قانون  25/48املؤرخ يف  65جويلية  2048واملتعلق بقوانني املالية " :جتمع
الععامدات املفتوحة ابلنس بة للمزيانية العامة وفقا للمخطط المنايئ الس نوي لتغطية نفقات الستامثر الواقعة
عىل عاتق ادلوةل يف ثالثة أبواب ويه:
 استامثرات منفذة من قبل ادلوةل.
 اعاانت الستامثر املمنوحة من قبل ادلوةل.
 النفقات الخرى ابلرأسامل.

- B.Yeles chaouche، le budget de l’Etat et les collectivités locales، O.P.U، Alger، 1980 ،P 47.

1

 -2املادة  18من قانون .25-48
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عىل أساس هذا التصنيف ترد نفقات التجهزي العمويم لدلوةل يف اجلدول (ج) من املزيانية العامة
لدلوةل كام س بق ذكره للك س نة مضن قسمني ،نفقات الستامثر والنفقات ابلرأسامل حيث تكون موزعة
حسب خمتلف القطاعات القتصادي ،وتسجل عىل شلك رخص برامج واععامدات ادلفع.
 -2نفقات الستامثر:
تتكون من خمتلف املشاريع والهيالك اليت مت التخطيط واملصادقة عىل اجنازها من طرف ادلوةل
(الستامثرات العمومية) يف خمتلف اجملالت والقطاعات ،تأيت هذه املشاريع موزعة عىل عرش قطاعات
اقتصادية واجعامعية وثقافية حسب اجلدول (ج) من قانون املالية أو يف شلك حساب ختصيص خاص
كامييل:1
 الصناعات التحويلية.
 الطاقة واملنامج.
 الفالحة والري.
 اخلدمات املنتجة.
 املنشأت الساس ية القتصادية والدارية.
 الرتبية والتكوين.
 املنشأت الساس ية الجعامعية والثقافية.
 السكن.
 مواضيع خمتلفة.
 اخملططات البدلية للتمنية.
 -1العمليات برأسامل:2
وتمتثل يف:
 ختفيض نسب الفوائد.
 العاانت وتبعات الهيئات العمرانية.
 التخصيصات للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث
والتمنية.

 -1متثل الشطر الول من املزيانية العامة لدلوةل حيث تدرج هذه القطاعات العرش يف اجلدول (ج) من املزيانية بعنوان اجملموع الفرعي
لالستامثر يف شلك رخص الربامج واععامدات ادلفع يف خمتلف قوانني املالية فتتغري التخصيصات املالية لهذه القطاعات العرش خالل لك س نة
مالية حبسب الس ياسة املالية والقتصادية لدلوةل مع بقاء نفس التصنيف والتقس مي ملزيانية التجهزي والستامثر العمويم.
 -2متثل الشطر الثاين من مزيانية التجهزي والستامثر العمويم حبث تدرج كذكل يف نفس اجلدول السابق اذلكر وبنفس املزيات ولكن حتت
عنوان اجملموع الفرعي للعمليات برأسامل.
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 الحتياطات اخملصصة للمناطق الواجب ترقيهتا.
 نفقات برأسامل.
 احتياطي لنفقات غري متوقعة.
 صندوق دمع الستامثر.
متثل نفقات التجهزي والستامثر العمويم يف اجلزائر أمهية ابلغة وخاصة ملا لها من أثر مبارش وفعال
عىل القتصاد الوطين ،خاصة يف ظل حمدودية الستامثر اخلاص خاصة يف جمال البنية التحتية ،وتتلخص
هذه النفقات يف مجةل املشاريع اليت هتدف اىل تقليل ضغط الطلب الجعامعي عىل اخلدمات الساس ية
اكلصحة والتعلمي ،والمن عىل سبيل املثال ابلضافة اىل هتيئة املناخ القتصادي وتطوير الهيالك القاعدية
القتصادية والجعامعية.
وعىل خالف نفقات التس يري فنفقات التجهزي العمويم ل تتسم بطابع تكراري ،وذكل لهنا تعكس
الس ياسة القتصادية واملالية املتبعة من طرف احلكومة لتلبية الهداف املسطرة.
املطلب الثاين
تصنيف املشاريع العمومية حسب تس يريها
تعترب اجلزائر احدى هذه البدلان ،اليت انهتجت بعد الس تقالل النظام املركزي س ياس يا واقتصاداي،
قامئ عىل أساس التخطيط املركزي ،ولكن بعد ظهور عيوب هذا النظام ،ظهرت بوادر السعي لتحقيق
التمنية ،واليت ل ميكن أن تكون ال بنظام لمركزي ،وهكذا زاد الهعامم ابمجلاعات احمللية اليت هتدف اىل
تكريس وجتس يد العمل الالمركزي عىل املس توى التمنوي من أجل حتقيق تمنية وطنية شامةل تنطلق من
لك منطقة عىل حدى ،حيث تعمتد ّ
القاعدة وتأخذ بعني العتبار متطلبات واماكنيات ّ
لك من الولية
والبدلية عىل حتديد احلاجيات الرضورية للمواطنني يف ظل الماكنيات املادية والبرشية املتوفرة اىل جانب
حتديد الغاايت والهداف اليت تسعى الس ياسة احمللية التمنوية اىل حتقيقها يف ّ
لك قطاع ،وهذا دون اهامل
املشاركة يف ابداء الراء والقرتاحات لضامن الختيار المثل.

الفرع الول :الربامج العادية
تمتثل الربامج العادية يف خمتلف املشاريع املدرجة يف مزيانية التجهزي العمويم ،وميكن تصنيفها اىل
ثالثة أقسام حبسب اجلهة املسرية لها ويه اكلتايل:
 -الربامج القطاعية املمركزة (.1)PSC

PSC : Programme Setoriel Centralisé.
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 الربامج القطاعية الغري ممركزة "."PSD1 -اخملططات البدلية للتمنية "."PCD2

 -2الربامج القطاعي املمركز:
تتعلق ابملشاريع والتجهزيات التمنوية الكربى ذات البعد الوطين أو اجلهوي اليت تتطلب اماكنيات
وتقنيات عالية تتعدى قدرات واماكنيات امجلاعات احمللية ،فهيي تسجل ابمس الدارات املركزية (الوزارة
املعنية) أو املؤسسات العمومية املوضوعة حتت وصايهتم وكذا املؤسسات اليت تمتتع ابلس تقالل املايل
والدارات املتخصصة مكراكز البحث والتطوير ويرشف علهيا الوزير املعين لضامن السري احلسن والفعال،
ومتول هذه املشاريع من مزيانية التجهزي العمويم حسب نوع الربانمج لهنا برامج قطاعية.
 -1الربامج القطاعي الغري ممركز:
الهدف من هذه املشاريع هو حتديد أهداف التوازانت القطاعية يف خمتلف اجملالت القتصادية
والجعامعية عرب خمتلف أقالمي الوطن ،ويرشف عىل هذه املشاريع الوزارات املعنية ابلقطاع وتسجل
مشاريع الربامج القطاعية الغري ممركزة ابمس الوايل اذلي يسهر عىل تس يري هذه الربامج الواقعة يف حدود
ونطاق اختصاصه ،كام جيب أن يكون الربانمج الوطين للتمنية اطار مرجعي لهداف وتوهجات هذه
املشاريع ،وقد عرفهتا املادة  20من املرسوم  115-04املتعلق بنفقات ادلوةل للتجهزي" :ختص الربامج
القطاعية الغري ممركزة برامج التجهزي املسجةل ابمس الوايل واليت تبلغ رخصة برانجمها حسب لك قطاع
فرعي من القامئة مبوجب مقرر برانمج من وزير املالية طبقا لربامج التجهزي اليت اعمتدهتا احلكومة".
ومتول هذه املشاريع من مزيانية التجهزي العمويم كذكل كام جتدر الشارة اىل أن اختيار هذه
املشاريع يمت وفق حاجيات أفراد القلمي املعين هبا.
 -5اخملطط البدلي للتمنية:
هو أحد الربامج التمنوية لدلوةل هل حصة معتربة يف مزيانية التجهزي العمويم ،فاخملططات البدلية
للتمنية تكرس لمركزية التس يري ،ويعد الكرث اس تعامل مند س نة  ،2058ومتس هذه الربامج مبارشة
البدلية من حيث التخطيط والختيار ومالمئة املشاريع املقرتحة مع حاجات املواطنني عىل مس توى القلمي
احمليل وذكل عن طريق ارشاك اجملمتع احمليل يف التمنية اجلوارية ،عرفها املرسوم  115-04املتعلق بنفقات
ادلوةل للتجهزي يف املادة  16عىل أنه ":خيضع برانمج التجهزي العمويم التابع خملططات البدلية للتمنية لرخصة
برانمج شامةل حسب الولية يبلغها الوزير امللكف ابملالية بعد التشاور مع الوزير امللكف ابمجلاعات
احمللية ،ويمتحور هذا الربانمج حول العامل ذات الولوية ومهنا عىل اخلصوص التويد ابملياه الصاحلة

- PSD : Programme Setoriel Déconcentré
- PCD: Plan Communal de Développment.

1
2
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للرشب والتطهري وش باكت الطرق وفك العزةل" ،كام يمتزي هذا الربانمج أساسا عن ابيق الربامج ذات
البعد الوطين للتمنية مباييل:1
 مرونة العمليات املسجةل اس تجابة لحتياجات جتهزي البدلايت اليت تواجه بدورها الحتياجاتالرضورية للمواطنني.
 اقلميية الربامج عىل مس توى البدلية كجامعة حملية وكقاعدة أساس ية لدلوةل يف التمنية. البعد اجلواري عىل عكس ابيق الربامج ذات البعد الوطين ،فالقيام مبشاريع عىل مس توى البدليةمن شأنه تلبية حاجيات املواطنني عىل املس توى احمليل بفعالية أكرث.
ا ّن متويل هذه الربامج يعمتد عىل عدة أشاكل ،فا ّما أن تكون عىل شلك متويل ذايت عن طريق
املوارد املالية للجامعات احمللية ،أو متويل هنايئ لدلوةل أو اعاانت ،.وهذا ما يس توجب عىل امجلاعات
القلميية ادماج وتشجيع املبادرات اخلاصة ودمعها لغرض تنويع مصادر متويل تمنيهتا ،كام علهيا التكفل
والهعامم ابلتمنية احلرضية وحتسني القتصاد احمليل ،والسهر عىل معل السلطات العمومية يف جمال التمنية
وارشاك املواطن يف معلية الختيار وصنع القرار ،كون مشاركة البدلية يف التخطيط يشمل مجيع
القطاعات ،ويعترب الوس يةل املثىل للهتيئة العمرانية ،ويعد ابلتنس يق مع الربامج الوطنية الخرى للتمنية،
لتحقيق التمنية الوطنية الشامةل والتوازن اجلهوي يف التمنية.

الفرع الثاين :الربامج الغري عادية
يقصد ابلربامج الغري عادية تكل املشاريع والتجهزيات العمومية اليت ترد خمصصاهتا خارج مزيانية
التجهزي العمويم ،فهيي بذكل تشلك أحد الس تنناءات عىل مبدأ وحدة ومشولية املزيانية العامة ،وتنقسم
مشاريع الربامج الغري عادية اىل مشاريع معومية تدخل مضن أحد حساابت التخصيص اخلاص ومشاريع
معومية تنطوي مضن أحد املزيانيات امللحقة ابلنس بة لستامثرات املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي
والتجاري واليت لها اس تقاللية مالية.
 -2حساابت التخصيص اخلاص:
تعد حساابت التخصيص اخلاص أحد احلساابت اخلاصة ابخلزينة 2من بني العنارص اليت يقوم علهيا
النظام املوازانيت لدلول احلديثة ،ظهرت لول مرة يف فرنسا اكس تنناء ملبدأ مشولية وس نوية املزيانية نظرا
 -1ملتقيات رؤساء اجملالس الشعبية البدلية املنبثقة عن النتخاابت احمللية ل  26أكتوبر  ،1661وزارة ادلاخلية وامجلاعات احمللية ،جانفي
 ،1665ص.54
 -2حدد قانون املالية يف اجلزائر لس نة  2000أربعة أصناف من حساابت اخلاصة ابخلزينة ويه:
 احلساابت التجارية. حساابت التخصيص اخلاص. حساابت التسبيقات.- 80 -
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لطبيعة اليرادات والنفقات اليت تتضمهنا ،هكذا أفلتت هذه احلساابت من رقابة الربملان ومن وجود ايطار
قانوين حيمكها ،حيث اكنت تدرج خارج الوثيقة التقديرية للمزيانية العامة ،ولكن فامي بعد ازدادت أمهية،
سواءا من حيث العدد أو من حيث املبالغ اليت حتتوهيا لتصبح ش به مزيانية وأداة مفضةل لتنفيذ
الس ياسات العمومية المر اذلي جعل من الرضوري اخضاعها لقواعد قانونية وهذا ما أقره قانون 25-48
واملتعلق بقوانني املالية يف اجلزائر.
تدرج يف حساابت التخصيص اخلاص العمليات املموةل بواسطة املوارد اخلاصة عىل اثر اصدار
حمك يف قانون املالية ،1ويف هذه احلاةل يعترب ختصيص املوارد أمرا عاداي خبالف قاعدة عدم ختصيص
اليرادات يف املزيانية العامة ،كام أنه لينبغي أن يتجاوز مجموع النفقات مجموع اليرادات يف حساب
التخصيص اخلاص ابس تنناء ما قدر مس بقا من طرف قانون املالية ويف حدود املبلغ املسموح به ،2ويف
احلاةل اليت يسجل فهيا حساب التخصيص اخلاص حاةل من عدم التوازن يف هناية الس نة املالية يكون
الفارق موضوع نقل جديد يف نفس هذا احلساب ابلنس بة للس نة املالية التالية ،وهذا جيعل من حساابت
التخصيص اخلاص تفلت من قاعدة س نوية املزيانية العامة ،وأما اذا حدثت حاةل عدم التوازن خالل
الس نة فانه يعاجل ابحدى الطريقتني :
 اذا جتاوزت اليرادات التقديرات ميكن رفع الععامدات يف حدود الفائض. وأما اذا اكنت اليرادات أدىن من التقديرات ميكن الرتخيص بفتح مكشوف يف احلدود املنصوصعلهيا يف قانون املالية.3
وكام مت التطرق اليه سابقا ،فان هذه احلساابت تعترب اس تنناءا لقاعدة عدم ختصيص اليرادات
ذلكل يمت اللجوء الهيا يف ظروف اس تننائية ولتحقيق أهداف وغاايت معينة ،خفالل فرتة الس بعينات
وبداية الامثنيات اليت متزيت ابخملططات الكربى ،اخملطط الثاليث ،اخملطط الرابعي الول والثاين حيث
اكنت مزيانية التجهزي والستامثر العمويم الداة املفضةل لتنفيذ الس ياسات العمومية ،وابلتايل فان اللجوء
اىل حساابت التخصيص اخلاص اكن يمت بصفة اس تننائية من أجل حتقيق معليات معينة ل تدخل يف

 حساابت القروض.و أضافت املادة  84يف الفقرة الثانية من قانون  25/48صنفا خامسا وهو:
 حساابت التسوية مع احلكومات الجنبية ،ولكن ابلرمغ من تنوع هذه احلساابت يبقى صنف حساابت التخصيص اخلاص الصنفالكرث اس تخداما خاصة يف جمال املشاريع العمومية.
 -1املادة  70من قانون قانون  ،25-48مرجع س بق ذكره.
 -2املادة  ،75نفس املرجع السابق.
 -3لعامرة جامل ،عالقة احلساابت اخلاصة للخزينة ابملزيانية العامة لدلوةل يف اجلزائر ،جمةل العلوم القتصادية وعلوم التس يري  ،العدد الرابع،
 ،1667ص .262
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غالب الحيان يف ايطار تنفيذ الس ياسات العمومية الكربى اليت اكنت تنفذ عن طريق اخملططات التمنوية
الكربى.
أما مع هناية فرتة الامثنينات وبداية التسعينات زادت ادلوةل من جساابت التخصيص اخلاص حيث
بلغ عددها س نة  2044مثانية حساابت ،وهذا يف ظل الصالحات اليت ابرشهتا ادلوةل يف مجيع اجملالت
والقطاعات يف ايطار تغري ادلوةل لتوهجاهتا القتصادية من خالل النتقال من القتصاد املوجه اىل القتصاد
احلر أو ما يعرف ابقتصاد السوق.
ومن بني احلساابت املفتوجة خالل هذا الفرتة نذكر:
  :561.680الصندوق الوطين لتطوير الزراعة.1  :561.680حساب خاص دلمع تشغيل الش باب.2  :561.605الصندوق الوطين لتطهري املؤسسات العمومية.3  :561.601ختفيضات يف معدل الفائدة عىل الستامثرات.4  :561.608الععامدات املقدمة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.5ومع رشوع اجلزائر يف س ياسة التعديل الهيلكي حتت ارشاف صندوق النقد ادلويل خالل الفرتة
املمتدة من س نة  2008اىل س نة  2004كس ياسة ختفيض جحم النفاق العمويم عىل املشاريع العمومية من
خالل مزيانية التجهزي والستامثر العمويم لتحقيق التوازانت القتصادية الكربى ،لكن يف احلقيقة هذا
التخفيض يف مزيانية الستامثر العمويم صاحبه زايدة معتربة يف عدد حساابت التخصيص اخلاص واليت
أصبحت الوس يةل املثىل لدلوةل لتحقيق س ياس هتا القتصادية والجعامعية بعيدا عن اجراءات املزيانية
العامة ،ومن بني أمه حساابت التخصيص اخلاص املفتوحة خالل هذا الفرتة نذكر:
  :561.647صندوق التمنية الجعامعية.6  :561.645الصندوق الوطين ملساعدة تشغيل الش باب.7وما يالحظ أن أغلب احلساابت اليت مت فتحها خالل هذه الفرتة يه حساابت ملشاريع ذات طابع
اجعامعي مكحاوةل من ادلوةل لتقليص جحم الاثر النامجة عن س ياسة التعديل الهيلكي.

 -1املادة  ،204قانون  ،16-45املؤرخ يف  15ديسمرب  ،2045واملتضمن قانون املالية الس نوي لس نة  ،2044اجلريدة الرمسية رمق .78
 -2املادة  ،207من نفس املرجع السابق.
 -3املادة  50و ،285قانون  ،50-06املؤرخ يف  52ديسمرب  ،2006واملتضمن قانون املالية الس نوي لس نة  ،2002اجلريدة الرمسية رمق .75
 -4املادة  ،280نفس املرجع السابق.
 -5املادة  ،245قانون  ،17-02واملؤرخ يف  24ديسمرب ،2002و املتضمن قانون املالية الس نوي لس نة  ،2001اجلريدة الرمسية رمق .56
 -6املادة  ،200المر رمق  15-07املؤرخ يف  56ديسمرب  ،2007واملتضمن قانون املالية الس نوي لس نة  ،2000اجلريدة الرمسية رمق .41
 -7املادة  ،20المر رمق  ،00-28املؤرخ يف  18جوان  ،2000واملتضمن قانون املالية التمكييل لس نة .2000
- 82 -

الفصل الثاين :واقع اختيار وتنفيذ املشاريع العمومية يف اجلزائر
ويف س نة  1666مت انشاء أحد أمه حساابت التخصيص اخلاص حتت رمق  561.265بعنوان
صندوق ضبظ املوارد ويقيد يف هذا احلساب ما ييل:1
 يف ابب اليرادات:
 فائض قمية الناجت عن مس توى ايرادات اجلباية البرتولية اليت تفوق تقديرات قانون املالية. تسبيقات بنك اجلزائر املوهجة للتس يري النشط للمديونية اخلارجية. أي ايرادات أخرى مرتبطة بسري الصندوق. يف ابب النفقات:
 تعويض انقص القمية الناجتة عن مس توى ايرادات اجلباية البرتولية يقل عن تقديرات قانوناملالية.
 احلد من املديونية العمومية.وزير املالية هو المر ابلرصف الرئييس لهذا احلساب.
ومع بداية اللفية الثالثة شهدت اجلزائر راحة مالية معتربة يف ظل حتقيق عوائد فائض املزيان
التجاري نتيجة ارتفاع مداخيل احملروقات ،وهذا ما جشع احلكومة عىل انهتاج س ياسة انفاقية توسعية من
أجل حتقيق النتعاش القتصادي وحتقيق التمنية القتصادية والجعامعية ،حيث أصبح لك خمطط يعده أي
قطاع وزاري خيص برانمج معني يعترب سبب اكيف لفتح حساب ختصيص خاص مرتبط بربانمج ،2وهذا
ما أعطى مفهوما جديدا حلساابت التخصيص اخلاص ابدماج مفهوم الربانمج احملدد ابلهداف ،الجال
والوسائل ،3فانتقلت حساابت التخصيص اخلاص من جمرد اس تنناء عىل املزيانية لتصبح الداة املفضةل
للمسؤولني لتنفيذ الس ياسات العمومية حىت أصبحت قوانني املالية الس نوية والتمكيلية مثقةل حبساابت
التخصيص اخلاص يف خمتلف اجملالت حىت أصبحت تنافس املزيانية العامة لدلوةل من حيث جحم املبالغ
املدرجة فهيا وهذا ما جعل وزارة املالية اجلزائرية تراجع عدد حساابت التخصيص اخلاص س نة 1625
لتس تقر عند  05حساب ختصيص اخلاص بدل  57حساب سابقا بعد الغاء ودمج مجموعة من الصناديق
اليت اكنت تشلك مجموعة من هذه احلساابت ،وخالل س نة  1628مت اس تحداث بعض حساابت
التخصيص اليت تراها ادلوةل رضورية لتحقيق أهداف معينة أمهها:

 -1بوفليح نبيل ،صندوق ضبظ املوارد يف اجلزائر أداة لضبظ وتعديل املزيانية العامة يف اجلزائر ،جمةل شامل افريقيا ،العدد الول 1668 ،خمرب
العوملة واقتصادايت شامل أفريقيا ،جامعة حسيبة بن بوعىل شلف ،ص .185
 -2أمزال فاحت ،نظام حساابت التخصيص اخلاص يف اجلزائر ،دار بلقيس ،ادلار البيضاء اجلزائر ،ص،57
 -3راحب محمدي وطلبة املدرسة الوطنية لالدارة ،حساابت التخصيص اخلاص '' أمهية وحدود يف ايطار تنفيذ الس ياسات العمومية'' ،حلقة
دراس ية ،املدرسة الوطنية لالدارة ،الس نة اجلامعية  ، ،1667 -1668ص .24
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  :561.282الصندوق الوطين لتحضري وتنظمي همرجان قس نطينة عامصة الثقافة العربية .11627ويقيد يف هذا احلساب وفق ماجاء به قانون املالية الس نوي لس نة  1628ماييل:
 يف ابب اليرادات:
 خمصصات مزيانية ادلوةل. املسامهة احملمتةل من امجلاعات احمللية. مسامهة املنظامت الوطنية. الهبات والوصااي. مجيع اليرادات الخرى املتصةل بتنظمي التظاهرة وسريها. اسرتداد التسبيقات .ايرادات أخرى غري حمددة. يف ابب النفقات:
 النفقات املتصةل بتحضري وتنظمي تظاهرة قس نطينة عامصة الثقافة العربية .1627 نفقات التس يري. خمصصات للمؤسسات حتت الوصاية مبقرر رمز الوزير امللكف ابلثقافة بعنوان النفقات املتصةلابلعمليات النعهودة الهيا ونفقات التس يري املرتبطة بتنفيذ العمليات املذكورة أعاله.
 نفقات الشغال والتأهيل والرتممي واعادة العتبار وجتهزي املساحات اخملصصة ملهام اللجنة التنفيذيةوسريها.
 يعترب الوزير امللكف ابلثقافة هو المر ابلرصف الرئييس لهذا احلساب حيث يسهر عىل تنفيذ مجيعاملشاريع اليت تدخل مضن هذا احلساب.
 ويمت تس يري معليات تنفيد املشاريع اليت تدخل مضن حساابت التخصيص اخلاص بنفس صيغةتس يري مزيانية التجهزي والستامثر العمويم (.) PCD، PSD،PSC
 -1مشاريع املزيانيات امللحقة واملس تقةل:
جتزي املادة  88من القانون رمق  25-48املتعلق بقوانني املالية أن تكون موضوع مزيانيات امللحقة،
العمليات املالية ملصاحل ادلوةل اليت مل يضف علهيا القانون الشخصية املعنوية واليت هيدف نشاطها أساسا
اىل انتاج بعض السلع واخلدمات املدفوعة المثن من أجل ضامن حسن سري بعض املرافق ذات النشاط
 -1املادة  ،40قانون املالية الس نوي  ،1628املؤرخ يف  64صفر عام 2857جهري املوافق ل  52ديسمرب 1625م ،اجلريدة الرمسية العدد
 ،04ص .85
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الصناعي أو التجاري ،حيث توضع لهذه املرافق مزيانيات مس تقةل تش متل عىل ايراداهتا وتلحق مبزانية
ادلوةل ،ويف هذه احلاةل ل يعدو المر أن يكون سوى اعطاء الشخصية املالية املس تقةل للمرافق العام
وليس الشخصية العتبارية املس تقةل.
ويرجع سبب رصد املزيانيات امللحقة ابملزانية العامة لدلوةل اىل رببة بعض املرافق العامة تطبيق
القواعد املتعلقة بقواعد القطاع اخلاص بدل من القواعد احلكومية اليت تتسمم ابلتعقيد وامجلود ،وكذكل اىل
الرببة يف معرفة مدى رحبية املرفق مبقارنة نفقاته مع ايراداته ،وابلنس بة لقواعد املزيانيات امللحقة فانه
يرسي علهيا ما يرسي عىل املزيانية العامة لدلوةل خاصة ابلنس بة لععامد السلطة الترشيعية لها ،1ففي حاةل
حتقيق هذا النوع من املزيانيات لفوائض فانه يعود لدلوةل ،أما يف حاةل حتقيق جعر فان ادلوةل تقوم بتغطية
هذا العجز عن طريق موازنهتا العامة ،كام ميكن لهذه الهيئات اجناز مشاريع معومية أو ادلخول يف رشاكة
مع الغري ابلتنس يق مع وزير القطاع املسؤول علهيا ،ويعود أخر ظهور للمزيانيات امللحقة يف قانون املالية
اجلزائري اىل س نة  1661واملتعلق ابملزيانية امللحقة للربيد واملواصالت.2
ابلضافة اىل هذه النواع من املشاريع العمومية جند مشاريع معومية ل ترد يف املزيانية العامة لدلوةل
ول يف حساابت التخصيص اخلاص ،وتمتثل هذه املشاريع العمومية يف نفقات الستامثر والتجهزي ذات
الطابع احمليل القلميي اليت تقوم هبا امجلاعات احمللية (البدلية والولية) واليت تمتتع ابلس تقالل املايل والداري
(مزيانية مس تقةل عن مزيانية العامة لدلوةل) ،وميكن لهذه امجلاعات أن تؤسس فامي بيهنا مشاريع ومؤسسات
مشرتكة حتقق لها النفع العام ،ومتثل أرابح وفوائد هذه املشاريع واملؤسسات ايرادات هامة للجامعات
احمللية متكهنا من تغطية نفقات تس يريها وجتهزيها ،وقد ترى ادلوةل رضورة توفري حد أدىن من اخلدمات
العامة مجليع املواطنني يف مجيع مناطق ادلوةل ،يف حاةل جعز السلطات احمللية عن توفري هذا احلد الرضوري
نتيجة لضعف موارد امجلاعات احمللية ،3وهذا مضن املشاريع اليت مت التطرق لها سابقا (مزيانية التجهزي
والستامثر العمويم ،حساابت التخصيص اخلاص واملزيانيات امللحقة سابقا).
ويف س ياق هذا ميكن اجياز خمتلف أمناظ وأشاكل املشاريع العمومية يف اجلزائر من خالل الشلك
التايل:

 -1حمرزي محمود عباس ،اقتصادايت املالية العامة ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،بن عكنون اجلزائر ،الطبعة الثالثة ،1664 ،ص .551
 -2قانون رمق  12-62املؤرخ يف  11ديسمرب  ،1662واملتضمن قانون املالية لس نة .،1661
 -3رايض الش يخ ،املالية العامة '' دراسة القتصاد العام'' ،مطبعة ادلجوي ،القاهرة ،2040 ،ص .280
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شلك رمق ( :)2 -1تس يري أنـواع املشاريع العمومية يف اجلزائر
تسيير المشاريع العمومية في الجزائر
البرامج الغير عادية

البرامج العادية

 ميزانية مستقلة أو ملحقة ( أحد اإلستثنا ات علىمبدأ وحدة وشمولية الميزانية العامة).

 ميزانية التجهيز واإلستثمار العمومي ،الجدول 'ج' من الميزانيةالعامة ( قوانين المالية السنوية والتكميلية).

العمليات برأسمـــــال
رخص البرامج

حسابات التخصيص الخاص

عمليــــــات اإلستثمار

إعتمادات الدفع

رخص البرامج

إعتمادات الدفع

 مشاريع المؤسسات العمومية ذاتالطابع الصناعي والتجاري.
 شركات المساهمة  % 15ملكللدولة.

رخص البرامج

إعتمادات الدفع

طرق تسيير المشاريع العمومية
 PSDالمخططات القطاعية الغير ممركزة

PCDالمخططات البلدية للتنمية

PSCالمخططات القطاعية الممركزة

التنفيذ:

التنفيذ :األمر بالصرف هو الوالي وفي
بعض الحاالت يكون رئيس البلدية هو
االمر بالصرف ،المحاسب العمومي هو
أمين خزينة البلدية مع ترصيد الحسابات
عند أمين خزينة الوالية (محاسب
رئيسي).

التنفيذ:
 األمر بالصرف الرئيسي الوزير،المحاسب العمومي أمين الخزينة المركزية.
 األمر بالصرف الثانوي المدير الوالئي ،المحاسب العمومي أمين خزينة الوالية.

األمر بالصرف الوحيد الوالي ،أمين الخزينة
العمومية الوالئية هو المحاسب العمومي
(محاسب رئيسي).

قواعد المحاسبة العمومية ( قانون 90-21المؤرخ في  51أوت .)5991
المصدر :من إعـداد الطالب بنا ا على مدونة اإلستثمار.

-1األهداف :تلبية الحاجات األساسية

.

التسيير والتنفيذ :المدير العام
المعين على رأس المؤسسة
بالتنسيق مع الو ازرة المعنية.
قواعد المحاسبة العامة كالقطاع
الخاص ،محاسبة الشركات ،المحاسبة
التحليلية ( معايير المحاسبة الدولية).
األهداف :تحقيق الربح ( الدولة تأخذ
الربح وتمول العجز عن طريق
مخصصات من ميزانية التجهيز
واإلستثمار العمومي.

الفصل الثاين :واقع اختيار وتنفيذ املشاريع العمومية يف اجلزائر
املطلب الثالث
نظام تس يري نفقات التجهزي والستامثر العمويم
يقوم نظام تس يري وتنفيذ نفقات التجهزي والستامثر العمويم عىل أساس مجموعة من النظم والقواعد
احملاسبية نذكرها فامي ييل:

الفرع الول :مدونة حساابت اخلزينة ونظام تسريها (اخملطط احملاس يب لدلوةل)
خيضع التقييد احملاس يب للعمليات املالية اخلاصة ابلموال العمومية من حيث جوانبه التقنية اىل
مدونة حساابت اخلزينة الصادرة يف التعلمية العامة لوزارة املالية س نة  ،2005واليت خضعت لعدة
تعديالت من أجل تكييفها مع ّ
املتغريات القتصادية وكذا املتطلبات اجلديدة للنشاط املايل واحملاس يب
لدلوةل ،ابلضافة اىل مجموعة أخرى من التعلاميت واملنارش الوزارية ،وهذا ما جيعل النظام احملاس يب لدلوةل
يرتكز عىل جانبني يف النظام احملاس يب ،جانب قانوين ،وجانب حماس يب تقين يمتثل يف مدونة احلزينة أو ما
يعرف مبحاس بة اخلزينة.
 -2اجلانب القانوين حملاس بة اخلزينة العمومية:
يه مجموعة النصوص القانونية من تعلاميت ومنارش تصدرها املديرية العامة للمحاس بة التابعة لوزارة
املالية بصفة منفردة أو ابلتنس يق مع املديرايت والهيئات الرمسية الخرى يف ايطار التنظمي احملاس يب واليت
تعمل عىل اظهار الرشوط املوضوعية واملالمئة لتنفيذ املزيانية العامة ،وكذا حتديد املسؤوليات واملهام
لعوان تنفيذ املزيانية والرقابة عىل أموال ادلوةل ومن أمه هذه القوانني والتعلاميت:
 القانون رمق  12-06املؤرخ يف  2006 -64 -27واملتعلق ابحملاس بة العمومية. قانون رمق  25-48املؤرخ يف  ،2048 -65 -65واملتعلق بقوانني املالية. املرسوم التنفيذي رمق  521-02املؤرخ يف  2005-60-25واحملدد لجراءات احملاس بة اليت ميسكهاالمرون ابلرصف واحملاس بون العموميون.
 -1اجلانب التقين حماس بة ادلوةل (حماس بة اخلزينة العمومية):
تقوم حماس بة ادلوةل عىل ترصيد خمتلف اليرادات والنفقات العامة بأنواعها (نفقات التس يري ونفقات
التجهزي والستامثر العمويم) واملتعلقة بعمليات املزيانية العامة لدلوةل ،مزيانيات امجلاعات احمللية،
املؤسسات العمومية ذات الطابع الداري ،احلساابت اخلاصة ابخلزينة ،ابلضافة اىل حتديد نتيجة تنفيذ
خمتلف املزيانيات واحلساابت اخلاصة ابخلزينة وحتديد حقوق وديون ادلوةل لعطاء صورة حقيقة عن
الوضعية املالية لدلوةل.
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ويقوم نظام اخملطط احملاس يب لدلوةل عىل مجموعة من احلساابت ترتكز عىل عىل مبدأ القيد املزدوج
شأنه شأن النظام املايل احملاس يب ابلنس بة ملالية القطاع اخلاص ،وتمتثل هذه احلساابت فامي ييل:1
 الصندوق واحلافظة (.)Caisse et Porteufelle معليات املزيانية ).(Operations budgétaires معليات اخلزينة (.(Operations du trésor املتعاملون (.(Correspondants معليات الرتتيب ).(Operations à classer النتيجة (.(Résultats ادليون املضمونة من طرف ادلوةل (.(Dette garantie par l’Etat اليرادات احملتلفة لدلوةل (.(Créances de l’etatوتقوم وظيفة هذه احلساابت عىل ترصيد خمتلف العمليات املالية لدلوةل من خروج ودخول
للموال (النفقات واليرادات العامة) والس ندات احلكومية عىل مس توى اخلزينة العمومية يف لك ولية
عىل أن جتمع وترصد عىل مس توى احدى املديرايت احملاسبية عىل مس توى وزارة املالية (العون احملاس يب
املركزي  ،)ACCTأما ابلنس بة للمشاريع الستامثرية العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري فهيي عىل
عكس املشاريع العمومية الجعامعية فترسي علهيا قواعد وتقنيات اخملطط احملاس يب واملايل (.)SCF

الفرع الثاين :نظام رخص الربامج واععامدات ادلفع
ختضع معليات حتضري وتنفيذ نفقات التجهزي العمويم لنفس قواعد املالية واحملاس بة العمومية ،غري
أهنا متتاز ببعض اخلصوصيات اليت متزيها عن نفقات التس يري لس امي عىل مس توى مرحةل اللتام حيث
يسمح ابللتام بعد اععامد رخص الربامج حبيث ل ميكن ال بعد الرتخيص ابععامدات ادلفع.
 -1رخص الربامج:
تعرف رخص الربامج عىل أهنا احلد العىل للنفقات اليت يؤذن للمرين ابلرصف اللتام هبا يف تنفيذ
املشاريع والتجهزيات العمومية ،2وتبقى صاحلة دون حتديد ملدهتا اىل حني غلق العملية عند انهتاء الشغال
وتسلمي املرشوع ،وعىل هذا الساس تعترب رخص الربامج ترخيص ابللتام يف حدود سقف حمدد.
وتمتزي رخص الربامج بكوهنا:

1

- Ministere des Finaaces، Direction Generale de Comtabilite، Direction de la Reglimentation
de l’Execution Comtable des Budgets، Nomenclature des Comptes du Trésor، 2009، P 09.
2
- Ministère Des Finances ،Direction Générale du Budget ،Manuel du Controle des Depenses
Engagées ،2007 ،P 41.
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 تبقى قامئة وصاحلة دون حتديد ملدهتا وتعترب هذه اخلصوصية مساسا بأحد أمه مبادئ املزيانية وهومبدأ الس نوية ،حيث تمتزي رخص الربامج بطابعها املتعدد الس نوات كام ميكن مراجعهتا عدة مرات يف حاةل
التغري يف املس توى العام لسعار املواد وتاكليف الجناز نتيجة التضخم أو زايدة أجور العامل أو ظهور
أشغال جديدة مرتبطة ابملرشوع نفسه.
 بعد اععامد قانون املالية من طرف الربملان يمت تبليغ رخص الربامج حسب لك قطاع فرعي منطرف وزير املالية ايل اجلهة اخملتصة ابلتنفيد (وزير ،وايل ،مدير تنفيذي )...بواسطة مقررر حيتوي عىل
احملتوي املادي للك مرشوع.
 ميكن أن يكون حمتوي مقرر الربامج حسب احلاةل :مقرر تسجيل ،مقرر اعادة تقيمي ،مقررخفض القمية ،تغيري مواصفات املرشوع أو مقرر تغيري هيلكة التلكفة.
 مقرر التسجيل ،اعادة التقيمي ومقرر خفض القمية يتعلق ابجلانب املايل لرخصة الربانمج وتعدهذه املقررات من اختصاص وزير املالية ،أما مقرر تغيري املواصفات ومقرر تغيري هيلكة التلكفة فهيي
تتعلق ابجلانب التقين للمرشوع ول متس مبلغ رخصة الربانمج وتعد من اختصاص املسري (المر
ابلرصف) الوايل أو الوزير.
 تعمتد رخص الربامج عىل مدونة الستامثر يف تسجيلها وتبويهبا بطريقة تسهل معلية تتبع لكقطاع.
 -1اععامدات ادلفع:
متثل اععامدات ادلفع املالية الس نوية اليت متكن المر ابلرصف رصفها أو حتويلها أو دفعها لتغطية
اللتامات املربمة يف اطار رخص الربامج املطبقة ،فبعد اععامد رخص الربامج مضن قانون املالية جيب
تسجيل اععامدات ادلفع الالزمة لتسديد العامل املنجزة حيث ل يمث المر ابدلفع ال بعد التأكد من تأدية
اخلدمة وفق قواعد احملاس بة العمومية
و يرخص ابععامدات ادلفع س نواي حسب القطاعات ،وعىل عكس الربامج فهيي ختضع ملبدأ الس نوية
وتلغى يف أخر الس نة ان مل يمت اس تعاملها ،لكن مند س نة  1660ل يمت الغاء اععامدات ادلفع يف أخر الس نة
اذا مل يمت اس تعاملها.
ويف هذا الطار توضع الععامدات املفتوحة مبوجب قانون املالية حتت ترصف المرين ابلرصف
املعنيني بتنفيذ العمليات اخملططة مبوجب مقرر صادر عن وزير املالية.

الفرع الثالث :مدونة الستامثر والرتمزي
يمت ختصيص اععامدات ادلفع وتوزيعها حسب احلالت عىل الفصول أو القطاعات اليت تتضمن
النفقات حسب طبيعهتا أو برض اس تعاملها وفقا ملدوانت حتدد عن طريق التنظمي.
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 ان نظام رخص الربامج واععامدات ادلفع نظام قامئ عىل مدونة الستامثرات ،ذكل أن اععامدهاممضن قانون املالية الس نوي حبسب توزيع القطاعات القتصادية والجعامعية عىل أن يتوىل المرين
ابلرصف توزيعها عىل خمتلف القطاعات الفرعية واملواد وفقا ملدوانت حيددها التنظمي ،حيث هتدف هذه
املدوانت من خالل هيلكهتا اىل التنس يق بني الربامج المنائية والهداف املسطرة كام تسمح كذكل مبتابعة
تنفيد خمتلف املشاريع العمومية ،وجند مدونة الستامثرات حمددة من خالل التعلمية رمق 12جانفي 2004
الصادرة عن وزارة املالية واملتعلقة ابجراءات تنفيذ نفقات التجهزي العمويم حيث تصنف هذه املدونة
نفقات التجهزي والستامثر العمويم وفق " "60قطاعات تظهر يف اجلدول (ج) من املزيانية العامة لدلوةل
ولك قطاع يصنف وفق أربع مس توايت كام ييل:1
 -2تبويب املشاريع يف مزيانية التجهزي والستامثر العمويم:
 2 -2القطــاع:2
يكون ذو نشاط واسع أو وظيفة اقتصادية شامةل عىل مس توى القتصاد الوطين ،وعددها  60كام
س بق ذكرها سابقا.
 2 -2القطــاع الفرعي:
يقسم القطاع اىل عدة قطاعات فرعية أو برامج اتبعة لحد القطاعات التسعة.
 5 -2الفصل:
ميثل الوحدة الساس ية اليت تصنف عىل أساسها الستامثرات والتجهزيات العمومية وهو أحد جمتوى
القطاع الفرعي أو الربانمج ،ويمت ترمزي لك فصل ب 65أرقام يف مدونة الستامثرات.
 4 -1املادة:
يمت تصنيف املادة لنفس الفصل حسب طبيعهتا أو غايهتا ،حبيث يمت ارفاق هذا التصنيف من
الستامثر العمويم من قبل القطاع ،القطاع الفرعي ،الفصل ،املادة ،كام تبني املدونة نوع الربانمج المنايئ
اذلي ينسب اليه لك فصل مما يسمح بتحديد اجلهة اخملتصة عن تنفيذ وتس يري هذا املرشوع.

- Ministere des Finance ،Secrétaire D'etat au Plan ،Circulaire Interministérielle N°
21.SEP.BCP.CIR du 20 mai 1974 relative Aux invesstisment du lle Plan Quadriennal ،P 05.
1

 -2أنظر امللحق ( )5 -1واذلي يشلك توزيع الععامدات الس نوية ورخص الربامج ملزيانية التجهزي العمويم لس نة  ،1628ص .182
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اجلدول رمق ( :)2 -1تصنيف بعض معليات القطاع اخلامس يف مزيانية التجهزي والستامثر
العمويم ":املنشأت القاعدية القتصادية والدارية".
املـــــادة
الفصــــل
القطـــاع الفرعي
القطـــــاع
ادلراسات.
 :728امليرتو.
القطـاع"67" :
البناءوالهندسة.
 :720ترامواي.
املنشأت القاعدية  :72املنشأت القاعدية
الشغال العمومية.
 :715السكك احلديدية.
القتصادية السكك احلديدية.
...
والدارية
 :722ادلراسات العامة.
 :71املنشأت القاعدية
...
 :712الطرق الوطنية.
الطرق.
...
 :522الطرق الولئية.
...
 :714الطرق الرسيعة.
أخرى.
 :752صيانة الطرق الوطنية.
 :758صيانة الطرق الولئية.
 :718املـوائن.
 :751صيانة املوائن والنشطة
 :75املـوائن
البحرية.
Source: Direction de la Planification et de l’Amenagement du Territoir، Wilaya de
Tlemcen، Nomenclature des Investissements Publics PSD et PCD، P 04.

 -1نظام الرتمزي يف مزيانية التجهزي والستامثر العمويم:
من أجل ضامن التس يري اجليد والفعال ملشاريع مزيانية التجهزي والستامثر العمويم وكذكل املشاريع
املدرجة يف حساابت التخصيص اخلاص قانه يعمتد نظام التشفري أو الرتمزي اذلي ينسب اىل لك مسري،
كام ينسب رمز للك معلية حسب نوع الربانمج المنايئ اذلي تنمتي اليه العملية.
 رمز املسري املعين بتنفيذ الربانمج :ينسب للك أمر ابلرصف مسؤول عن تنفيذ مزيانية التجهزيوالستامثر العمويم لدلوةل رمز مكون من  60أرقام :هذه الرموز تكون مدونة يف جسل دلى مصاحل وزارة
املالية ،مثال وزارة النقل يرمز لها ب."721.666" :
 رمز العملية :ان تبليغ العمليات للمرين ابلرصف يصدر بواسطة مقررين عىل مس تويني خمتلفني ،مس توى مقرر برانمج صادر عن وزير املالية ،ومس توى مقرر معلية صادر عن املس تفيذ من مقرر
الربانمج ابلنس بة خملتلف الربامج التمنوية (الربامج القطاعية املمركزة ،الربامج القطاعية الغري ممركزة،
اخملططات البدلية للتمنية) ،وعليه يكون تبليغ العمليات بواسطة مقرر حيتوي عىل رمقني :رمق اثبث يتعلق
ابملقرر ورمق حتلييل يتعلق ابلعمليات.
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 2-1اصدار املقرر:
 2- 2- 1مقرر الربانمج الصادر عن وزير املالية :
يكون هذا املقرر حمدد ب 26أرقام اكلتايل :الرمقني الوليني حيددان الس نة 60 ،أرقام حتدد الوزارة
أو الدارة املعنية ،الرمقني الخريين حيددان رمق المر أو العملية.
اجلدول رمق ( :)1 -1مثال توضيحي بعنوان الربانمج القطاعي املمركز الول لوزارة النقل يف س نة
1628
وزارة النقل
مقرر الربانمج
الس نة
721.666
62
1628
املصدر :وثيقة داخلية من خزينة ولية تلمسان عن وزارة املالية
 2- 2- 1مقرر العملية الصادر عن المر ابلرصف:
بعد تبليغ مقرر الربانمج من طرف مصاحل وزير املالية يبارش المر ابلرصف مبقرر تسجيل العملية
وحيتوي هذا املقرر عىل:
* عدد اثبث:
يتكون من  21رمق مهنا  26أرقام تتعلق برمق مقرر الربانمج الصادر عن وزير املالية ،رمقني ميثل
املقرر التسلسيل الصادر عن السلطة الدارية تبعا للعمليات املنجزة من طرفها خالل الس نة.
جدول رمق ( :)5 -1العملية الثالثة ملقرر الربانمج رمق" "62الصادر عن وزير املالية للجهة املعنية
بتنفيذ الربانمج (وزير النقل).
وزارة النقل
الس نة رمق العملية مقررالربانمج رمق""62
721.666
62
65
1628
املصدر :وثيقة داخلية من نفس املرجع السابق.
* عدد حتلييل:
هذا الرمق يعطى من طرف السلطة املصدرة للمقرر ،ويتكون من  27رمز بني أرقام وأحرف ترمز
اىل نوع الربانمج اكلتايل:
(برانمج خاص( S :Spécial:
)برانمج اس تعجايل( U :Urgent:
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)برانمج عادي( N :Normal:
جدول رمق ( :)8 -1مثال حول تشفري وترمزي مرشوع معويم
العمليةNK.5.492.1.262.113.11.16:
NK
5
492
1
262.113
11
16
العملية رمق  20الس نة املسري املعين املادة مضن نفس تعزيز املناطق طبيعة المتويل نوع الربانمج والفرتة
مضن هذا املعنية بتنفيذ العملية الفصل (اعادة اجلوارية مضن (متويل هنايئ) املعنية (برانمج
دمع المنو
الربانمج ( 1622وايل ولية تأهيل السواق اخملططات
القتصادي).
اجلوارية) البدلية للتمنية
تلمسان)
املصدر :املقرر رمق  210يف ايطار اخملططات البدلية للتمنية لس نة  ،1622اعادة تأهيل السوق
اجلواري بدائرة س بدو ،ولية تلمسان ،خزينة ولية تلمسان ،وزارة املالية اجلزائرية.
 ابلنس بة للرمق " "7فهو ميثل نوع المتويل يف مدونة الستامثر العمويم واذلي يعترب متويل هنايئ مناملزيانية العامة لدلوةل ،فهو رمق متغري ،يتغري حبسب نوع متويل املرشوع العمويم ،مفثال الرمق " "0يف مدونة
الستامثرات العمومية يرمز للمتويل املؤقت.
 الرمق " "5المتويل اذلايت واذلي يكون من طرف الهيئة املعنية ابملرشوع . الرمق " "4المتويل اخملتلط والمتويل اذلي يمت ابلرشاكة سواءا مع القطاع اخلاص أو القطاع العامدلوةل أجنبية أخرى.
 -الرمق " "0يرمز للمشاريع اليت متولها امجلاعات احمللية (البدلية والولية).

املطلب الرابع
طرق اختيار املشاريع الجعامعية يف اجلزائر
غالبا ما يمت تقيمي واختيار املشاريع الجعامعية يف اجلزائر وفق معايري بس يطة تس تجيب للظروف
الراهنة واملطالب النية حلاجات املواطنني يف ظل ضعف التخطيط والتس يري الداري ،ومن أمه الطرق
والساليب املس تعمةل يف اختيار وجتس يد املشاريع العمومية (الجعامعية) الغري قابةل للقياس المكي مكشاريع
الصحة والتعلمي مثال نذكر:

الفرع الول :الس تعانة مبؤرشات التمنية البرشية
- 93 -

الفصل الثاين :واقع اختيار وتنفيذ املشاريع العمومية يف اجلزائر
وفقا لهذا السلوب يمت طرح واختيار املشاريع العمومية متاش يا مع عدد ساكن املنطقة دون النظر
اىل تاكليف أو منافع املرشوع ،حيث تسعى اجلزائر اىل مسايرة ومواكبة املعايري ادلولية يف جمال حدمات
البنية والهيالك القاعدية هبدف زايدة معدلت التمنية البرشية خاصة يف ظل زايدة احلراكت الشعبية
املطالبة بتحسني الوضاع الجعامعية والقتصادية ،اكقامة مثال مدرسة ابتدائية للك  16.666نسمة،
متوسطة للك  17.666نسمة واثنوية للك  55.666نسمة ،مع العمل أن هذه املعايري قابةل للتغيري وفقا
للبياانت واجلداول الحصائية املتوفرة حول تصنيف الفئات العمرية (نس بة الطفال والش باب مثال يف
منطقة معينة) وهذا عىل أل يزيد عدد طالب القسم الواحد عن  56طالبا استنادا اىل املعيار املس تخدم
دوليا ،وهذا لزايدة كفاءة وجودة اخلدمات التعلميية ،ونفس اليشء ابلنس بة للمشاريع الصحية حيث قامت
منظمة الصحة العاملية بتحديد معيار طبيب للك  566خشص ابلضافة اىل حتديد عدد املراكز
واملستشفيات الصحية مبا يعامىش وعدد الساكن يف منطقة معينة.1
وابلرمغ من أن هذه املعايري تعترب أحد أمه الطرق والساليب اليت تتبناها اجلزائر يف معلية اختيار
وجتس يد مشاريع البنية التحتية ذات الطابع التمنوي اىل أهنا مل تصل اىل حتقيق الهداف القتصادية
املسطرة لعدة أس باب أمهها ضعف وعدم شفافية املعلومات والبياانت الحصائية املعمتدة ابلضافة اىل
تأثري القرار الس يايس عىل القرار القتصادي مما يؤذي اىل عدم سالمة التقيمي.

الفرع الثاين :القرارات الس ياس ية والدارية
أحياان يمت اللجوء اىل القرارات الدارية والس ياس ية يف اختاذ قرارات انشاء املشاريع العمومية يف
اجلزائر قبل الطالع عىل نتاجئ حمتلف دراسات اجلدوى القبلية وهو ما يعين اهامل ادلراسات املس بقة
لنضج املرشوع،و ذكل لالس تجابة للحراكت والحتجاجات الشعبية املتايدة واملطالبة بتحسني الوضاع
الجعامعية والقتصادية كتوفري مناصب الشغل والسكن خاصة يف ظل الظروف والوضاع الس ياس ية
الراهنة اليت متر هبا املنطقة العربية وهو ما عرف يف الوساط اجلزائرية " بس ياسة الربيكولج لمتصاص
بضب البطالني" من خالل زايدة أشغال املنفعة العامة ذات الس تعامل املكثف لليد العامةل واليت أخذت
حزيا كبريا مند بداية تطبيقها س نة  2005هبدف معاجلة البطاةل وسط الش باب 2مكشاريع هتيئة املنظر العام
للمدن من خالل اعادة جتديد الرصفة وتاكليفها املرتفعة عىل خزينة ادلوةل ابلضافة اىل فتح أبواب البنوك
لمتويل مشاريع غري مدروسة ابلنس بة للش باب البطال ذات احعاملت جناح ضعيفة ،وهذا حتت صيغ
ومسميات عديدة وبأموال خضمة حيث أن أغلبية املس تفدين من التدعمي خاصة ابلعتاد ليس هل خمطط
 -1خلف حسني عيل ادللميي ،ختطيط اخلدمات اجملمتعية والبنية التحتية '' أسس -معايري -تقنيات'' ،الطبعة الوىل ،1660 ،دار الصفاء
للنرش والتوزيع ،عامن ،الردن ،ص  05و.277
 -2براق محمد ،بوس بعني تسعديت ،مداخةل بعنوان أس باب انتشار البطاةل واجراءات مواهجهتا يف اجلزائر ،ملتقى دويل حول اسرتاتيجية
احلكومة يف القضاء عىل البطاةل وحتقيق التمنية املس تدامة ،لكية العلوم الغقتصادية ،جامعة املس يةل ،نومفرب .1622
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لس تغالهل ،فالحاكم والقرارات الدارية والس ياس ية غالبا ما تكون تقديرية وخمتلفة من حكومة اىل
حكومة ومن ادارة اىل ادارة نتيجة البريوقراطية اليت متزي الدارة اجلزائرية وضعف مس توى وكفاءة القامئني
علهيا ،وابلتايل لن تعطي نفس النتاجئ والهداف املسطرة ال اذا أعيد تقيميها عىل أساس اقتصادي
بواسطة خمتصني يف ايطار املردودية القتصادية والجعامعية الوطنية لصاحل النفع العام.

املطلب اخلامس
املعايري المكية املس تخدمة يف تقيمي واختيار املشاريع العمومية يف اجلزائر
تشغل املشاريع الستامثرية العمومية يف اجلزائر حزيا معتربا يف جحم الستامثر اللكي حبث تسامه
بنس بة ليس هتان هبا يف جحم الناجت الوطين رمغ التحولت القتصادية اليت عرفهتا اجلزائر وبرامج اخلوصصة
اليت طبقت عىل مؤسسات القطاع العام منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن ،ال أن املشاريع العمومية يف
اجلزائر تواجه عدة صعوابت جعلهتا حمل العديد من النتقادات خاصة فامي خيص ادلراسات القبلية لهذه
املشاريع وظروف اختيارها اليت يغلب علهيا القرار الس يايس عىل القرار القتصادي يف غالب الحيان،
مفنذ الس نوات الوىل لالس تقالل تبنت اجلزائر النظام الشرتايك معمتدة عىل مك هائل من املشاريع
الستامثرية العمومية يف ميدان الصناعات الثقيةل مكحفز للهنوض ببايق القطاعات القتصادية حيث اكنت
تتخذ القرارات الستامثرية عىل مس توى السلطات املركزية.
خفالل اخملطط الرابعي الول ( )2055-2056اذلي شهد حماوةل اجلزائر لبناء قاعدية صناعية
خضمة من خالل الععامد عىل قطاع احملروقات اذلي يشلك ثروة هامة هامة ابلنس بة للجزائر تس تغل يف
متويل خمتلف الستامثرات العمومية ابلضافة اىل المتويل عن طريق الستامثر الجنيب ،1حيث اكنت أغلب
الستامثرات العمومية خالل هذا الفرتة تمت عن طريق ابرام عقود بني ادلوةل ممثةل يف السلطات املعنية
والطرف الجنيب واليت غالبا ما تمت يف ايطار التعاون املشرتك مع دول لها نفس املصاحل والتوهجات
الس ياس ية مع اجلزائر بعيدا عن السس واملعايري العلمية املتعارف علهيا يف تقيمي واختيار املشاريع ،مما أدى
اىل رضورة مراجعة الربامج اخملططة ابرشاك اجلهات املعنية عىل القطاع املعين ابلتنس يق مع امجلاعات
احمللية للتخفيف من حدة املركزية يف اختاذ القرارات من أجل برجمة املشاريع بشلك متاكمل يف ايطار
خطة تمنوية واسعة بعيدا عن التنفيذ العشوايئ للمشاريع.

 -1كامل عليوش قربوع ،قانون الستامثرات يف اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،ص .5-1
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أما خالل اخملطط الرابعي الثاين ( )2055-2058قامت كتابة ادلوةل للتخطيط ابعداد وثيقة
تتضمن أمه أدوات التحليل المكية العلمية املس تعمةل يف اختيار املشاريع الستامثرية واليت تأخذ بعني
العتبار املردودية املالية والقتصادية للمرشوع ومن أمهها:

الفرع الول :معايري املردودية املالية (تقيمي الرحبية التجارية)
خلفت مرحةل التس يري الشرتايك للمؤسسات العمومية مشالك عديدة لهذه املؤسسات مما جعهل
هذه الرشاكت غري قادرة حىت عىل حرص أهدافها واليت اكنت حمددة ومسطرة من قبل اجلهاز املركزي
والوصاية نظرا لوجود أهداف أخرى تتعارض وطبيعة نشاطها بسبب عوامل عدة من بيهنا:
 قةل الطارات ونقص اخلربة. تلبية املطالب الجعامعية وهو ما جعل هذه املؤسسات توظف أكرث من احتياجهتا من اليدالعامةل وذكل هبدف خلق الس تقرار الس يايس ولو عىل حساب توازانهتا املالية اليت اكنت تغطي ادلوةل
العجز منه.
ويف هذه املرحةل اكنت أهداف القتصاد الوطين غري حمددة حسب قانون العرض والطلب وامنا
حسب منطق اخلطة القتصادية املوضوعة مركزاي ،وهذا ما جعل التحمك يف معلية التصنيع واختاذ
القرارات يمت بعيدا عن املعايري العلمية املعروفة عامليا ،وهو ما دفع ابلسلطة اىل تغيري منط أخر للتس يري
بعد ظهور بوادر افالس العديد من الرشاكت واملوسسات العمومية حبث مت التأكيد عىل رضورة اعداد
خمتلف ادلراسات المكية العلمية يف اختيار وتقيمي املشاريع الستامثرية قبل اختاذ أي قرار ومتثلت هذه
املعايري المكية املس تعمةل يف "معيار القمية الصافية احلالية"" ،معيار املعدل ادلاخيل للمردودية"" ،مؤرش
الرحبية" وغريها من املعايري العلمية املس تعمةل يف تقيمي املشاريع الستامثرية ذات املردودية املالية ،وتبقى
املعايري المكية اليت تأخذ بعني العتبار التغري يف القمية النقدية الكرث اس تخداما يف تقيمي واختيار املشاريع
الستامثرية يف اجلزائر يف ظل التضخم نتيجة الفخنفاض املس متر لقمية ادلينار اجلزائري منذ دخول اجلزائر
سلسةل الصالحات الس ياس ية والقتصادية اليت ابرشهتا احلكومة يف هناية الامثنينات وبداية التسعينات
جبيث أصبحت لك مؤسسة اقتصادية تس تطيع العمل وممارسة نشاطها بلك حرية يف ايطار القوانني
والترشيعات السارية املفعول خللق معلية التوازن ما بني مواردها واس تعاملهتا وحتقيق العوائد املالية.
الفرع الثاين :معايري املردودية القتصادية:
لقد سطرت اجلزائر خالل هذه الفرتة أربعة أهداف كربى مضن اسرتاتيجية حتقيق التمنية القتصادية
الشامةل يمت عىل أساسها تقيمي املشاريع الستامثرية مبا يعامىش مع "حتقيق الرحبية الوطنية" ،وتمتثل هذه
الهداف يف:
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 زايدة حصيةل ادلوةل من النقد الجنيب من خالل تنويع مصادر ادلخل الوطين خارج قطاعاحملروقات ،واذلي يعد املصدر الرئييس للعمةل الصعبة للجزائر بنس بة تقدر حبوايل  %04من مجمل
الصادرات اجلزائرية مع العامل اخلاريج.
 تشجيع املشاريع اليت تعمل احالل الواردات ابلسلع احمللية. العمل عىل حتقيق التاكمل بني فروع النشاط القتصادي. اقامة التوازن اجلهوي وذكل من خالل الهنوض ابلقالمي الكرث ختلفا ،ومن بني املعايري املس تعمةليف تقيمي املشاريع الستامثرية لتحقيق هذه الهداف نذكر:1
 -2معيار فعالية النقد الجنيب (:) Efficacité en devise
ويعرب رايضيا عن هذا املعيار ابلعالقة التالية:
𝒕𝑹 𝟎=𝒕𝑻∑
𝒕𝑫 𝟎=𝒕𝑻∑
𝒕𝑰 𝟎=𝒕𝑻∑
( = 𝒅𝑬
−
)/
𝒕)𝒊 (𝟏 +
𝒕)𝒊 (𝟏 +
𝒕)𝒊 (𝟏 +

حيث متثل:
𝒕𝑹  :ايرادات املرشوع من النقد الجنيب.
𝒕𝑫  :نفقات املرشوع من النقد الجنيب.
𝒕𝑰  :الستامثر ابلعمةل الصعبة  :iمعدل القمية احلالية :T .فرتة السرتجاع
 :Fdفعالية النقد الجنيب (.)Efficacité en devise
ويفضل اختيار املرشوع اذلي حيقق أكرب قمية وفق هذا املعيار لضامن جلب أكرب قمية ممكنة من
العمةل الصعبة لالقتصاد الوطين.
 -1معيار مسامهة املرشوع يف احالل الواردات :ويعرب عنه ابلصيغة التالية:
مسامهة املرشوع يف احالل الواردات =

الس هتالك الوس يط املس تورد
الس هتالك الوس يط اللكي

لكام اكنت قمية هذا املعيار قريبة من الصفر لكام ذكل عىل أن املرشوع يسامه يف اخالل الواردات،
ويشرتط يف هذا املعيار اس تخدام سعر الرصف السائد لعطاء أكرب دقة ممكنة يف التقيمي واملفاضةل بني
املشاريع وفق هذا املعيار.
 -1زهية حوري ،مرجع س بق ذكره ،ص .449 -884
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 -5معيار التاكمل القتصادي:
يسمح هذا املعيار مبعرفة درجة تأثري مرشوع معني عىل خمتلف القطاعات القتصادية من خالل
توس يع الروابط المامية واخللفية للمرشوع مع مشاريع أخرى ،مفدخالت املرشوعفي هذه احلاةل قد تكون
خمرجات مشاريع أخرى ،وخمرجات هذا املرشوع من سلع وخدمات قد تكون مدخالت ملشاريع أخرى
تسامه يف زايدة النتاج الوطين ،والصيغتني التالينت تعربان عن ذكل:
درجة التاكمل القتصادي للمرشوع الواحد =
درجة التاكمل القتصادي جملموعة مشاريع =

الستامثر ابلعمةل احمللية

الستامثر الجاميل
الس هتالك الوس يط احمليل

الس هتالك الوس يط اللكي

لكام اقرتبت هذه ادلرجة من الصفر لكام ذكل عىل مسامهة املرشوع أو مجموعة املشاريع الكبرية يف
حتقيق التاكمل القتصادي.
 -8معيار حتقيق التوازن اجلهوي:
هيدف هذا املعيار اىل التوزيع المثل للموارد للموارد احمللية عىل الساكن ،ذلكل جيب عند حتليل
ودراسة املشاريع أن يمت حتديد الاثر املبارشة للمرشوع كخلق مناصب الشغل واس تعامل املواد الولية
احمللية فضال عن قياس أاثر املرشوع عىل قطاع النقل ،التجارة واخلدمات ،ال أنه يمت من خالل هذا
املعيار اعطاء أمهية كربى لتوفري أكرب عدد ممكن من مناصب الشغل يف ظل زايدة املطالب الجعامعية
ويف مقدمهتا توفري مناصب الشغل والسكن خاصة ابلنس بة للقالمي اجلنوبية للجزائر ،ويمت حتليل ودراسة
املشاريع عن طريق حتديد عدد املناصب اليت يوفرها املرشوع من خالل الصيغ التالية:
 تلكفة منصب العمل = -النتاجية املتوسطة =

التلكفة الستامثرية

.

عدد مناصب العمل
القمية املضافة لس نة من التشغيل
عدد مناصب العمل
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املبحث الثاين
تنفيذ املشاريع العمومية يف اجلزائر
ان من بني العامل اليت تقوم هبا املؤسسات والهيئات الرمسية لدلوةل يف اجلانب املايل طوال الس نة
أعامل ختص املزيانية العامة وذكل من أجل املسامهة يف حتضري وتنفيذ الربامج التمنوية املسطرة من طرف
احلكومة ،وعىل هذا الساس فان املشاريع العمومية قبل لك يشء يه معلية توقع حلاجات الفراد
مس تقبال يتطلب تسجيلها بعنوان مزيانية التجهزي العمويم القيام بدراسات مس بقة متس ختطيط وافرتاح
الربامج التمنوية وتقيميها ودراسة كيفية وأجال تنفيذها.
فاذا اكن تقيمي مزيانية التس يري يرتكز عىل معرفة مس بقة جبميع حاجيات املصاحل مما جيعلها معلية
سهةل التحديد ،فالمر ابلنس بة لنفقات التجهزي والستامثر العمويم خيتلف ،اذ أن تقديرها ل تكتس يه
نفس ادلقة والبساطة ،وعادة ما يكون الختالف بني التاكليف املتوقعة والنتاجئ احملصةل واسعا جدا مما
يؤثر بشلك مبارش وسليب عىل مسار التمنية مما يطرح عدة تساؤلت عن نوعية ادلراسات املس بقة
ومعايري تقمي واختيار هذه املشاريع.

املطلب الول
اعداد وحتضري املشاريع العمومية
ان معلية حتضري مرشوع مزيانية التجهزي والستامثر العمويم تعترب معلية ابلغة المهية ذكل كوهنا تعد
ترمجة لهداف احلكومة عن طريق سلسةل من املشاريع التمنوية يف خمتلف اجملالت والقطاعات ،وهذا ما
يتطلب التطرق اىل اجلهة أو السلطة اخملتصة بتحضري املزيانية والجراءات التقنية املتبعة لتحضري خمتلف
املشاريع التمنوية يف املزيانية العامة.

الفرع الول :الطراف اخملتصة ابختيار املشاريع العمومية
تلعب السلطة التنفيذية ادلور السايس يف حتضري املشاريع العمومية اليت تدخل مضن مزيانية
التجهزي والستامثر العمويم ويرجع ذكل لعدة اعتبارات نذكر مهنا:
 تتوىل السلطة التنفيذية ادارة خمتلف القطاعات القتصادية والدارية للقطاع العمويم وهذا ماجيعلها أكرث السلطات معرفة ابملقدرة املالية لالقتصاد الوطين وذكل بفضل الهجزة الحصائية اخملتلفة اليت
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ترشف علهيا واليت توفر لها العديد من البياانت والتقديرات الرضورية ،حيث تعترب وزارة املالية اليطار
السايس لتحضري قانون املالية كون وزير املالية يمتتع بصالحيات واسعة وواحضة املعامل.1
– تعترب السلطة التنفيذية يف وضع أفضل وحيادي فامي يتعلق بتحديد احلاجات العامة للمواطنني
عىل عكس السلطة الترشيعية اليت ختضع جملموعة من العتبارات القلميية واحمللية نتيجة النعامء الس يايس
للمنتخبني وهذا قد ما قد جيعل معلية اختيار وحتديد املشاريع العمومية يمت وفق منطق ل خيدم حتقيق
العداةل والتوازن اجلهوي يف توزيع اخلدمات العامة.
 أما ابلنس بة للمشاريع العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري اليت لها مزيانية مس تقةل عناملزيانية العامة لدلوةل ول ختضع لنفس اجراءات املزيانية العامة لدلوةل ،فيعترب اجلهاز التنفيذي للقطاع
املعين (الوزير املعين ابلقطاع) املسؤول عن اختيار املشاريع اليت تعرب عن توجه الس ياسة الصناعية لدلوةل
ابلتنس يق مع اجلهات اخملتصة مكشاريع رشكة سونطراك يف جمال البحث والتنقيب عن البرتول مثال،
فوزير الطاقة واملنامج يف هذه احلاةل يقوم ابلتنس يق مع املدير التنفيذي للرشكة وحمتلف الهجزة التقنية
للرشكة اببرام عقود الرشكة ووضع اخلطط الستامثرية للرشكة كون هذا النوع من املشاريع املس تقةل
يتطلب تقنني وخمتصني عىل دراية واسعة هبذا اجملال عىل عكس الداريني اذلين تنقصهم الكفاءة يف هذا
اجلانب.

الفرع الثاين :اجراءات حتديد وتقدير املشاريع العمومية:
عند بداية حتضري مزيانية التجهزي والستامثر العمويم يقوم يقوم خمتلف أعوان القطاع العام
(الوزارات ،الدارات املتخصصة واملؤسسات العمومية )...،ابقرتاح املشاريع اخملتلفة ويكون هذا يف ايطار
مجةل من املعطيات والتوهجات تمتثل يف ماييل:2
 توجهيات اخملطط الس نوي :اذلي يستند عىل مجموعة الهداف العامة املراد اجنازها يف خمتلفاجملالت القتصادية والجعامعية.
 توقعات خمتلف القطاعات :تقوم خمتلف الوزارات والقطاعات ابقرتاح التوقعات سواء ابلنس بةللنفقات أو اليرادات اخلاصة هبا املبنية عىل املامرسات خالل مزيانية الس نة ما قبل الخرية ،حيث تبدأ
معلية اقرتاح واعداد املشاريع من القاعدة اىل القمة ،بداية ابلوحدات عىل مس توى القالمي احمللية مث
املديرايت الولئية اىل أن تنهتيي عىل مس توى الوزارات اليت ترفعها لوزارة املالية اليت تقوم بدراس هتا 3هذا
ابلنس بة لنفقات التس يري واملشاريع العمومية ذات البعد احمليل اكلسواق الشعبية ودور الش باب وغريها
- Denideni Yahia ،La Pratique du Système Budgétaire de L'etat en Algérie ،O.P.U ،Alger ،
2002 ،P301.
1

 -2محمد الصغري بعيل ،يرسى أبو العالء ،املالية العامة ،دار العلوم للنرش والتوزيع ،عنابة ،اجلزائر ،ص .262
 -3خبابة عبد هللا ،أساس يات يف اقتصاد املالية العامة ،مؤسسات ش باب اجلامعة ،السكندرية ،طبعة  ،1660ص.108
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من املرافق احمللية ،ويرجع هذا التسلسل الهريم يف اعداد وحتديد هذا النوع من املشاريع اىل دراية
مسؤويل الهيئات واملؤسسات العمومية عىل املس توى احمليل ابحتياجاهتا املرفقية القتصادية والجعامعية
أكرث من املسؤولني عىل املس توى املركزي ،أما ابلنس بة للمشاريع العمومية ذات البعد السرتاتيجي
الوطين أو ما يعرف ابملشاريع العمومية الكربى اكلبىن التحتية فاعدادها ودراس هتا يمت عىل أعىل املس توايت
(الوزارت عىل املس توى املركزي) ،ومن الطرق والساليب املعروفة يف تقدير النفقات العامة بأنواعها
(نفقات التس يري ونفقات التجهزي) ماييل:1
 -2الععامدات احملددة والععامدات التقديرية:
 2-2الععامدات احملددة (التحديدية)
يه تكل اليت متثل الرقام الواردة هبا احلد القىص اليت تس تطيع احلكومة انفاقة دون الرجوع
للسلطة الترشيعية ،وتطبق ابلنس بة للمرافق القامئة واليت لها خربة يف تقدير نفقاهتا املس تقبلية مما يعين عدم
جتاوزها لالععامدات اخملصصة لها ال ابلرجوع اىل السلطة الترشيعية لطلب اععامدات تمكيلية.
 1-2الععامدات التقديرية
يقصد هبا النفقات اليت يمت حتديدها عىل وجه التقريب ،ويه تطبق عادة عىل املرافق اجلديدة اليت
مل تعرف نفقاهتا عىل وجه التحديد ،وجيوز للحكومة أن تتجاوز مبلغ الععامد التقديري دون الرجوع
للسلطة الترشيعية عىل أن يمت عرض المر علهيا فامي بعد (موافقة شلكية).
 -1اععامدات الربامج:
تس تعمل هذه الطريقة لتقدير النفقات اخلاصة ابملشاريع اليت تتطلب فرتة اجنازها فرتة طويةل وتمت
ابحدى الطريقتني:
 2-1طريقة اععامدات ادلفع:
متثل اععامدات ادلفع التخصيصات الس نوية اليت ميكن للمر ابلرصف رصفها أو حتويلها أو دفعها
لتغطية اللتامات املربمة يف ايطار رخص الربامج املطبقة ،2حبيث يمت وفق هذا الطريقة حتديد مبلغ
النفقات بصورة تقديرية ،عىل أن يمت ادراج اجلزء اذلي ينتظر دفعه يف لك س نة يف املزيانية ،واععامدات
ادلفع أو الععامدات املالية ختص برامج املشاريع اجلاري اجنازها والربامج اجلديدة ،كام اهنا ختص لك من
الربامج القطاعية املمركزة ،الربامج القطاعية الغري املمركزة واخملططات البدلية للتمنية ،واععامدات ادلفع
تظهر يف امللحق (ج) من قانون املالية الس نوي او قانون املالية التمكييل واملعدل.
 1-1طريقة رخص الربامج:
 -1حمرزي محمد عباس ،اقتصادايت املالية العامة ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،بن عكنون ،اجلزائر ،الطبعة الثالثة ،1664 ،ص .506-570
 -2الفقرة الثالثة ،املادة  ،60قانون رمق  ،12-06املؤرخ يف  12جويلية  ،2006املتضمن قانون احملاس بة العمومية ،اجلريدة الرمسية ،العدد
.57
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تتلخص هذه الطريقة يف اعداد قانون خاص مس تقل عن املزيانية يسمى بقانون الربامج توافق عليه
السلطة الترشيعية حبيث يمت وضع برانمج مايل يمت تنفيذه عىل عدة س نوات ويقرر للك مهنا الععامدات
اخلاصة هبا وتسمى هذه الطريقة بنظام رخص الربامج.

الفرع الثالث :تسجيل املشاريع العمومية
يمت اختيار وتسجيل املشاريع العمومية املمركزة ذات الطابع الوطين عىل مس توى السلطات املركزية
الوصية عىل القطاع اذلي ينمتي اليه املرشوع ،أما ابلنس بة للمشاريع العمومية الغري ممركزة فيجب أن تكون
حمل تسجيل لدلراسة بعنوان مزيانية التجهزي والستامثر العمويم .1ان دراسة النضج لي مرشوع أو
برانمج جتهزي معويم يه مجموع ادلراسات اليت تسمح ابلتأكد من أن املرشوع من شأنه املسامهة يف
التطور القتصادي والجعامعي عىل املس توى الوطين أو اجلهوي أو احمليل ،وهذا ما يعرف يف مبصطلح
دراسة اجلدوى ،كام جيب أن تبني دراسات النضج الولية للمرشوع العمويم العنارص التقديرية التالية:2
 دراسة قابلية اجناز املرشوع. التقدير املبارش للتلكة ابلعمةل الصعبة والعمةل احمللية ،وتعيني أسلوب المتويل. السلوب التنبؤي لالجناز والجال. العنارص املربرة للفرصة القتصادية والجعامعية والفرتة املرتبطة هبا. تقدير مدى تأثري املرشوع عىل مزيانية التس يري للس نوات املالية الالحقة.وبعد اكعامل دراسة نضج املرشوع (دراسة اجلدوى) جيب أن يشمل امللف التقين للمرشوع
املطلوب تسجيهل اجباراي املعطيات التالية:3
 عرض الس باب أو تقرير تقدمي املرشوع أو الربانمج. بطاقة تقنية تتضمن احملتوى املادي للمرشوع عن اللكفة ابدلينار أو العمةل الصعبة ،أجال الجنازوادلفع ومنط المتويل.
 دراسة القابلية ودراسات الاثر. اختيار اسرتاتيجية التنفيذ بتشجيع اللجوء اىل الوسائل واملواد احمللية يف ظل أهداف التمنية. -تقرير تقديري انجت عن التغريات اخملتلفة لالقرتاح.

 -1املادة  60من املرسوم التنفيذي رمق  ،04.115واملتعلق بنفقات ادلوةل للتجهزي ،املعدل واملمتم.
- Procédure de gestion des dépenses d'équipement public ،ministère des finances ،DRB
Alger ،fevrier 1998 ،Manuel de procédure d’inscription de financement de suivi des projets et
programmes d’investissement public de l’etat ،MF ،DGB ،DRBCPD ،Mai 2012.
2

 -3دروايس مراد ،مفتش حملل رئييس للمزيانية ،تقرير بعنوان :حدود صالحيات الولة يف مشاريع الستامثر ،وزارة املالية ،املديرية العامة
للمزيانية ،مديرية الربجمة ومتابعة املزيانية ،البليدة ،1625 ،ص.85
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 اظهار الرشوط واملواصفات التقنية والفحوصات العملية املعنية وفق التنظمي املعمول به يف قانونالصفقات العمومية.
وبعد هذه ادلراسات اليت تقام عىل املس توى احمليل تسجل بعنوان مزيانية التجهزي والستامثر
العمويم عىل أن يكون الختيار من اختصاص الدارات املركزية ،ان هذه الصالحية تضع عىل عاتق
املسريين مسؤولية كبرية حبيث جيب علهيم التحيل ابلعقالنية يف اختيار املشاريع املسجةل لضامن حتقيق
أقىص املنافع العامة بأقل التاكليف املمكنة لضامن ترش يد النفقات العمومية ،ويربز ذكل من خالل اختاذمه
لقرارات فردية ابلغة المهية تعامىش وتوهجات الس ياسة القتصادية واملالية لدلوةل ،ومعلية الختيار هنا
تكون عىل أساس ادلراسات املنجزة واليت حيتوهيا امللف التقين امللحق ابملرشوع هذه ادلراسات تتكفل
اببراز رضورة ،منفعة ومردودية املشاريع املقرتحة ،فأمهيهتا ل تقترص عىل جمرد كوهنا املعيار السايس
لختيار املشاريع بل تذهب اىل أبعد من ذكل فتنفيذ املشاريع العمومية بعد املصادقة علهيا من طرف
الربملان لن يكون سوى نتيجة لهذه ادلراسات.
أما ابلنس بة للمشاريع العمومية الستامثرية فيمت اختيارها وتقيميها عىل مس توى الوزير املعين ابلقطاع
اذلي ينمتي اليه املرشوع ابلتنس يق مع خمتلف التقنيني واخلرباء اخملتصيني لضامن مسايرة التكنولوجيا
السائدة يف العامل عىل أن تفتح حساابت أو مزيانيات مس تقةل أو ملحقة لهذا النوع من املشاريع العمومية
ذات الطابع الستامثري.
املطلب الثاين
اععامد املشاريع العمومية
قبل طرح املشاريع العمومية عىل الربملان للمناقشة متر خمتلف مشاريع القطاعات القتصادية املدرجة
يف مزيانية التجهزي العمويم عىل الوزارات الوصية ،واليت تسعى للحصول عىل املوافقة من خمتلف الهيئات
واجلهات اخملتصة ابلتنس يق ودراسة هذه املشاريع قبل عرضها عىل الربملان يف نسخهتا الهنائية وذكل كامييل:

الفرع الول :مرحةل التحكمي واعداد املشاريع
بعد اععامد املشاريع العمومية من طرف خمتلف الوزارات الوصية علهيا يمت وضعها كطلبات
استامثرات معومية عىل مس توى املديرية العامة للمزيانية وابلتحديد عىل مس توى املديرية الفرعية ملزيانية
التجهزي العمويم ،هذه الخرية حتاول وضع نوع من النسجام بني هذه الطلبات وبني الهداف التمنوية
املسطرة من طرف احلكومة ،ويتوىل وزير املالية حتقيق التوازن املايل والقتصادي لدلوةل املتعدد
الس نوات من خالل حماولته تأمني التعادل بني ايرادات املزيانية ونفقاهتا أو تنفيذ س ياسة مالية معينة
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كس ياسة زايدة جحم النفاق العمويم (العجز املقصود) لتحقيق أهداف اقتصادية معينة ،حيث تقوم
املديرية العامة للمزيانية بتقدمي مقرتحات مزيانية التجهزي والستامثر العمويم اكلتايل:1
 مقرتحات عىل الصعيد املركزي ،وتدخل يف ايطار '' الربامج القطاعية املمركزة" .PSC مقرتحات عىل الصعيد احمليل ،ويتعلق المر بلك من( :الربامج القطاعية الغري ممركزة " ،"PSDالربامج املتعلقة ابخملططات البدلية للتمنية " .)"PCD
ويف ايطار هذا تقوم املديرية الفرعية للتجهزي ابلتنس يق مع الوزارة الوصية مبناقشة مرشوع املزيانية
املقرتحة ويف حاةل نشوء خالف حول ما تقرتحة املديرية العامة للمزيانية وما تطالب به الوزارة وذكل
مبروره ابتداءا من املديرية الفرعية للك قطاع مث املديرية اخملتصة وصول للمديرية العامة للمزيانية ،يمت
اللجوء اىل التحكمي الوزاري وذكل من خالل ارسال ملف لوزير املالية دلراس ته مع الوزراء املعنيني
للفصل فيه ،وهنا يربز الطابع الس يايس يف معلية املناقشة حيث ميكن أن حتصل بعض الوزارات ذات
المهية عىل تنازلت من املديرية العامة للمزيانية ،ويف حاةل اس مترار عدم املوافقة يصل التحكمي اىل غاية
رئاسة احلكومة خاصة يف املشاريع ذات المهية السرتاتيجية ،وابنهتاء مرحةل التحكمي يف اخلالفات تقوم
الوزارات بتعديل مشاريع مزيانيهتا لتعيد ارسالها للمديرية العامة للمزيانية ليمت بعدها بلورة املرشوع الهنايئ
ملزيانية التجهزي العمويم يف وثيقة واحدة.

الفرع الثاين :مرحةل اععامد املشاريع العمومية
وردت القواعد املتعلقة ابملصادقة عىل مزيانية التجهزي والستامثر العمويم يف ادلس تور أول ،مث
قانون  25-48املتعلق بقوانني املالية ،والقانون املتضمن تنظمي اجمللس الشعيب الوطين وجملس المة
الصادر يف  64مارس  ،22000ويف هذا الصدد تعترب السلطة الترشيعية السلطة اخملتصة ابععامد املزيانية
العامة لدلوةل حيث حتول املزيانية مضن مرشوع قانون املالية للربملان ملناقش هتا واملصادقة علهيا يف أجل
أقصاه  56سبمترب للس نة اليت تس بق الس نة املعنية ،3ومير اععامد املزيانية العامة لدلوةل مبا فهيا املشاريع
العمومية اليت تدخل مضن مزيانية التجهزي والستامثر العمويم بثالث مراحل داخلية عىل النحو التايل:4

 -1بن عابد خمتار ،برامج الستامثرات العمومية :التأصيل النظراييت ،احملتوى التقين ،وأثر التقييس القتصادي عىل املتغريات ادلاخلية ،ملتقى
دويل حول تقيمي أاثر برامج الستامثرات العامة وانعاكساهتا عىل التشغيل والستامثر والمنو القتصادي ،جامعة فرحات عباس ،سطيف،
مارس  ،1628ص .24
 -2قانون رمق  ،61-00املؤرخ يف  64مارس  ،2000املتضمن تنظمي اجمللس الشعيب الوطين وجملس الامة وصالحياهتم ،اجلريدة الرمسية،
العدد .2000 ،27
 -3املادة  05من قانون .25-48
 -4حمرزي محمد عباس ،مرجع س بق ذكره ،ص.508
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 -2مرحةل املناقشة العامة:بعد عرض مرشوع املزيانية العامة عىل الربملان يعمل هذا الخري خالل
هذا املرحةل عىل دراسة مرشوع املزيانية وفق الهداف القومية واخلطط التمنوية املسطرة لضامن حتقيق
الس ياسة القتصادية واملالية اخملطط لها.
 -1مرحةل املناقشة التفصيلية املتخصصة:
يقع هذا ادلور عىل جلنة متخصصة داخل السلطة الترشيعية تدعى ب " جلنة الشؤون القتصادية
واملالية" ولها أن تس تعني خبرباء ومستشارين خمتصيني من خارج الربملان ،وتقوم اللجنة بدراسة املرشوع
دراسة تفصيلية مجليع جوانبه مث ترفع بعد ذكل تقريرها للمجلس.
 -5مرحةل املناقشة الهنائية:
يناقش اجمللس جممتعا تقرير اللجنة حيث يمت التصويت عىل موارد املزيانية بصفة اجاملية ،أما فامي
خيص النفقات يصوت عىل نفقات التس يري املوزعة حسب لك دائرة وزارية ،كام يصوت عىل نفقات
التجهزي والستامثر العمويم حبسب لك قطاع ،أما ابلنس بة للعمليات املالية الخرى فيجري التصويت يف
شلك اجاميل عىل:
 رخص متويل الربامج. ايرادات ونفقات لك مزيانية ملحقة. احلد القىص للنفقات املرخص هبا للك صنف من اصناف احلساابت اخلاصة.1فاذا وافق الربملان عىل مرشوع املزيانية العامة فانه يقوم ابصدارها مبقتىض يدعى ب" :قانون املالية
الس نوي" ،فقانون املالية الس نوي يتوقع ويرخص لس نة مدنية مجمل ايرادات ونفقات ادلوةل اضافة اىل ابيق
الوسائل املالية املوهجة لسري املرافق العمومية ،أيضا يتوقع ويرخص النفقات املوهجة للتجهزي العمويم ،وكذا
النفقات برأسامل ،2وقد يأيت قانون املالية التمكييل أو التعدييل لتدارك نقائص قانون املالية الس نوي
والخذ بعني العتبار املتغريات واملس تجدات القتصادية والجعامعية اليت حدثت خالل تنفيذ قانون املالية
الس نوي لضامن حتقيق أعىل نس بة من الهداف املسطرة من طرف احلكومة.

املطلب الثالث
املراقب املايل والعوان امللكفون بتنفيذ املشاريع العمومية

 -1يلس شاوش بشري ،املاليـة العامـة "املبادئ العامة وتطبيقاهتا يف القانون اجلزائري" ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،1665 ،ص .250
 -2املادة  5من قانون  25-48املمتمة واملعدةل ابملادة  2من قانون  67-44املؤرخ يف  2044-62-21املعدلل واملمتم لقانون .24-48
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بعد املصادقة عىل املزيانية العامة لدلوةل من طرف السلطة الترشيعية يقوم رئيس امجلهورية ابصدار
القانون املتعلق ابملزيانية ونرشه يف اجلريدة الرمسية ،1وذكل من أجل قيام اجلهات والهيئات الدارية اخملتصة
بتنفيذها أي النتقال من جمال التقدير والتوقع للس نة املقبةل اىل جمال الواقع امللموس.

الفرع الول :املراقب املايل
ابلرمغ من أن املراقب املايل يلعب دورا همام يف الرقابة القبلية عىل تنفيذ النفقات العمومية بأنواعها،
واليت ل ميكن اللتام بتنفيذها دون تأشريته ال أن خمتلف القوانني املنظمة لسري العمليات املالية يف
اجلزائر ل تعترب املراقب املايل عوان من أعوان تنفيذ املزيانية العامة وامنا تعتربه كهيئة رقابية.
فاملراقب املايل هو خشص اتبع لوزارة املالية ويمت تعيينه مبقتىض قرار وزاري ميضيه الوزير امللكف
ابملزيانية ،2ويكون مقره الوزارة املعني هبا أو عىل مس توى الولية ويعمل مبساعدة مساعدين هل يعينون
مبوجب قانون وزاري  ،ورقابة املراقب املايل يه رقابة رشعية وليست مراقبة مالمئة اذ أهنا تقوم عىل
رقابة رشعية النفقة.3
 -2النظام القانوين للمراقب املايل:
تنظم بصفة مبدئية وظيفة املراقب املايل لك من املواد  60، 59، 58من قانون  12-06املتعلق
ابحملاس بة العمومية ،فقد أعطت للمراقب املايل هممة املراقبة املس بقة لعمليات النفقات بأنواعها فهو يسهر
كذكل عىل التطبيق الاكمل لقواعد املزيانية العامة من حيث التنفيذ وفق القوانني والترشيعات املعمول هبا
من خالل قانون الصفقات املعمول به فهو ل يتدخل يف اليرادات.
فاملادة  74حتدد همام املراقب املايل كام ييل:
 مراقبة معلية اللتام  ،فادلوةل ل ميكن أن تلتم ال يف حدود مطابقة القانون ويه مسؤولية كبريةملقاة عىل عاتق المر ابلرصف لنه يترصف ابمس ادلوةل .
 التأكد من حصة اللتامات اليت يقررها( ،نقصد هنا الصحة القانونية) . التحقق من وجود الععامدات الاكفية لتغطية العملية امللتم هبا. التأكد من حصة اللتام بأن مينح تأشرية توضع عىل الواثئق املكونة مللف اللتام واذلي يقدمهالمر ابلرصف قبل تنفيذ معلية الرشاء (املوافقة عىل الفاتورة الشلكية اليت تعترب الضوء الخرض للمر
ابلرصف لتنفيذ نفقات الفاتورة) ،فان مل يكن امللف مطابقا للقانون جيب عىل املراقب املايل أن يرفض
اعطاء التأشرية رشيطة أن يربر ذكل الرفض كتابيا.
 -1يرسى أبو العىل ،محمد الصغريبعيل ،مرجع س بق ذكره ،ص .268
 -2املادة  06من قانون احملاس بة العمومية.
 -3بن داود ابراهمي ،الرقابة املالية عىل النفقات العامة ،دار الكتاب احلديث ،الطبعة الوىل ،اجلزائر ،ص .210
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 مساعدة المر ابلرصف وتقدمي الرشادات الرضورية اليت يلمتسها واخلاصة بعمليات تنفيذالنفقات.
 تقدمي معلومات واحصائيات دورية خاصة ابللتامات ومس توى الععامدات لوزير املالية"شهرية أو س نوية" تفيده يف اعادة تنظمي العمل.
 -1جمال تطبيق الرقابة (رقابة اللتام ابلنفقات):
وفقا لنص املادة  61من املرسوم التنفيذي  828-01فان للمراقب املايل رقابة عىل النفقات العمومية
سواء "نفقات التس يري" أو "نفقات التجهزي العمويم" اليت يلتم هبا المرون ابلرصف من خالل عدة
مزيانيات ويه اكليت:
 مزيانيات املؤسسات والدارات التابعة لدلوةل :أي مزيانية لك وزارة حيث أنه للك قطاع وزاريمزيانيته اخلاصة به حتدد فيه نفقاته وكذا نفس المر ابلنس بة للهيئات والدارات التابعة لدلوةل.
 املزيانيات امللحقة :ل توجد حاليا حيث اكنت ختص الربيد واملواصالت مث ألغيت مبوجب قانوناملالية لس نة .1668
 مزيانيات امجلاعات احمللية :ويه عبارة عن جدول تقدير ليرادات والنفقات اخلاصة ابلولية وكذاالبدلية ،ويه الخرى خاضعة لرقابة املراقب املايل.
 مزيانية املؤسسات العمومية ذات الطابع الداري :حيث ختضع يه الخرى لرقابة املراقب املايل.1ابلنس بة مجليع هذه املزيانيات ختضع لرقابة املراقب املايل اذلي يراقب اللتام ابلنفقة ويراقب المر
ابلرصف اذلي عليه أن حيصل عىل تأشريته.
 -5العنارص اخلاضعة لرقابة املراقب املايل:
لقد بينت املادة  0من املرسوم التنفيذي رمق  2828 -01السابق ذكره العنارص اليت ختضع لرقابة
املراقب املايل ويه حمددة كام ييل:
 صفة المر ابلرصف
 تطابق اللتام ابلنفقة مع القوانني والتنظاميت اجلاري هبا العمل.
 توفر الععامدات أو املناصب املالية.
 التخصيص القانوين للنفقة.
 مطابقة مبلغ اللتام للعنارص املبينة يف الوثيقة املرفقة.

 -1نفس املرجع السابق ،ص  210و.256
 -2املرسوم التنفيذي  828 -01املؤرخ يف  28نومفرب 2001املتعلق ابلرقابة السابقة للنفقات اليت يلتم هبا.
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وجود التأشريات أو الراء املس بقة اليت سلمهتا السلطة الدارية املؤهةل لهذا الغرض ،عندما
تكون مثل هذه التأشرية قد نص علهيا التنظمي اجلاري به العمل ،كتأشرية جلنة الصفقات
ابلنس بة للمشاريع العمومية.

الفرع الثاين :المرين ابلرصف
 -2تعريف المر ابلرصف:
يعرف المر ابلرصف عىل أنه ":لك خشص مؤهل قانوان لتنفيذ معليات تتعلق بأموال ادلوةل
ومؤسساهتا وجامعهتا العمومية سواء اكنت هذه العمليات تمتثل يف اليرادات أو النفقات" ،1وحبسب املادة
 15من قانون  12-06املتعلق ابحملاس بة العمومية " :يعد المر ابلرصف يف مفهوم هذا القانون لك خشص
مؤهل لتنفيذ العمليات املشار الهيا يف املواد ،"12-11-20-25-20وتشمل العمليات املشار الهيا يف هذه
املواد (اللتام ،التصفية ،اصدار الوامر ابدلفع).
وعليه ميكن القول أن المر ابلرصف عىل أنه لك خشص اتبع لدلوةل أو جامعة حملية أو هيئة معومية
وهل احلق يف اللتام ابدلين وتصفيته والمر ابدلفع ،والمر ابلرصف هو خشص معني أو منتخب لتويل
وظيفة أو منصب معني.
 -1تصنيف المرين ابلرصف:
ميكن المتيزي بني صنفني من المرين ابلرصف :المر ابلرصف الرئييس والمر ابلرصف الثانوي.
 2-1المرون ابلرصف الرئيس يون :مه الشخاص املتواجدون يف أعىل الهرم الداري حيث تسجل هلم
الععامدات مبارشة لتنفيذها ،وجند خمتلف أنواع المرين ابلرصف الرئيسني يف املادة  10من قانون
احملاس بة العمومية ومه اكلتايل:
 الوزراء :هلم صفة المر ابلرصف الرئييس أو البتدايئ للمزيانية العامة لدلوةل ،حيث يعترب الوزيرهو املؤهل الوحيد يف اطار رخصة املزيانية ابقراره لاليرادات وتسديد النفقات.
 الولة :يعترب الوايل أمر ابلرصف رئييس عندما يترصف ابمس مزيانية الولية. املسؤولون املعنيني عىل املؤسسات العمومية ذات الطابع الداري :عندما ينفذون معليات خاصةابملؤسسة املعنية عىل رئسها.
 مسؤويل مصاحل ادلوةل املس تفيدة من مزيانية ملحقة. 1-1المرين ابلرصف الثانويني :نتيجة لزايدة واتساع النشاط القتصادي والداري لدلوةل أصبح من
الصعب عىل المرين ابلرصف الرئيس يني القيام بلك العمليات املالية للمزيانية العامة لدلوةل وجامعاهتا احمللية
أو املؤسسات العمومية ذات الطابع الداري مسح القانون بظهور فئة اثنية من المرين ابلرصف ويه فئة
 -1حسني الصغري ،دروس يف املالية واحملاس بة العمومية ،دار احملمدية ،العامصة اجلزائر ،2000 ،ص .250
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المرين ابلرصف الثانويني ومه رؤساء املصاحل الغري ممركزة املتواجدة عىل املس توى احمليل (املدراء
التنفيذيون للوزارات عىل مس توى الولايت) اذلين يقومون بتس يري الععامدات املفوضة هلم من طرف
المرين ابلرصف الرئيسني ،ومثال ذكل أن يقوم وزير الشغال العمومية عىل املس توى املركزي بتفويض
جزء من الععامدات اخملصصة لقطاعه واخلاصة ابجناز بعض املشاريع والشغال العمومية عىل مس توى اقلمي
ولية تلمسان اىل مدير الشغال العمومية لولية تلمسان واذلي يعترب أمر ابلرصف اثنوي.
 5-1المر ابلرصف الوحيد :منحت صفة المر ابلرصف الوحيد للوايل لتنفيذ العمليات الغري ممركزة
للتجهزي العمويم (برامج التجهزي املسجةل ابمس الوايل) ،وهذا نظرا حلمك طبيعهتا اجلغرافية يس تحسن
تسجيلها ابمس خشص حميل كفئ لتس يريها ،ويف اطار الربامج القطاعية الغري ممركزة ،الوايل يعترب أمر
ابلرصف وحيد لنه ميثل مجيع المرين ابلرصف البتدائيني.

الفرع الثالث :احملاس بني العموميني:
 -2تعريف احملاس بني العمومني:
وفقا املادة  55من قانون  12-06املتعلق ابحملاس بة العمومية " :يعد حماس با معوميا لك خشص يعني
للقيام ابلعمليات التالية:
 حتصيل اليرادات ودفع النفقات. ضامن حراسة الموال والس ندات والقمي والش ياء أو املواد امللكف هبا وحفظها. حركة حساابت املوجودات.ويمت تعيني احملاس بني العموميني واععامدمه من طرف وزير املالية وابلتايل فهم خيضعون لسلطته،
وتمتثل همامم يف النظر يف مرشوعية تنفيذ العمليات املالية يف املزيانية (معليات النفقات واليرادات
العمومية) وذكل من خالل التدقيق ومراقبة املعلومات املوجودة يف الواثئق الثباتية والوامر ابدلفع أو
التحصيل الصادرة عن المرين ابلرصف ،ويلزم لك حماسب معويم ابعداد تقارير دورية حول وضعية
اخلزينة اليت يرشف علهيا لطالع الوزير عىل وضعية الموال العمومية.
 -1أنواع احملاس بني العموميني:
تنص املادة  60من املرسوم  525-02اذلي حيدد اجراءات احملاس بة اليت ميسكها المرون ابلرصف
واحملاس بون العموميون واملؤرخ يف  65سبمترب  2002عىل أنه " :يكون احملاس بون العموميون اما رئيسني
أو اثنويني ويترصفون بصفة خمصص أو مفوض".
 2-2احملاس بون العموميون الرئيس يون :وهو احملاسب اذلي هل هممة تركزي احلساابت عىل مس توى
التقس مي القلميي ،وقد حدد املرسوم التنفيذي رمق  02-522يف املادة  52يتصف بصفة احملاس بني
الرئيس يني التابعني لدلوةل لك من:
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 العون احملاس يب املركزي للخزينة:ويتوىل هممتني أساس يتني:
 تركزي لك احلساابت اليت يتكفل هبا احملاس بون أمني اخلزينة املركزية وأمني اخلزينة الرئييسابلضافة اىل متابعة احلساب املفتوح ابمس اخلزينة العمومية عىل مس توى البنك املركزي ،فهو ل ميكل
الصندوق.
 أميـن اخلزينة املركزية:هو املسؤول عن تنفيذ املزيانية عىل املس توى املركزي خاصة مزيانيات الوزارات ،فهل هممة اجناز
معليات ادلفع اخلاصة مبزيانيات التس يري وكذا مزيانيات التجهزي ،قد يصعب يف بعض احلالت عىل أمني
احلزينة املركزية أن يتابع معليات خاصة مبؤسسات وطنية بعيدة عن العامصة ولهذا مينح تفويضا لمني
اخلزينة الوليئ.
 أمني اخلزينة الرئيس ية:حبسب املادة  5من نفس املرسوم يعد أمني اخلزينة الرئييس احملاسب امللكف (اخملصص) ابملعاشات
العسكرية اخلاصة ابلعجز والتقاعد ابلضافة اىل املعاشات اخملصصة للمجاهدين وذوي احلقوق ويتلكف
كذكل ب:
 تنفيذ العمليات املتعلقة ابحلساابت اخلاصة للخزينة والقرتاضات. مسك احملاس بة العامة لدلوةل. أمني اخلزينة الوليئ:يتكفل مبهام تركزي العمليات اليت جيرهيا احملاس بون الثانويون عىل مس توى وليته ويتوىل انفاق
نفقات ادلوائر الوزارية عىل املس توى احملىل أي تكل اليت يأمر برصفها المرون ابلرصف.
1
 أمني خزينة البدلية:يعد أمني خزينة البدلية حماس با معوميا رئييس ملزيانية البدلية . 1-1احملاس بون الثانويون :ورد ذكرمه يف املادة  51من املرسوم التنفيذي  ،525/02وخيتلف احملاسب
الثانوي عن الرئييس يف كون هذا الخري هل مجيع الصالحيات يف مجيع اجملالت أما احملاسب الثانوي فغالبا
ما يكون اختصاصه يف تنفيذ نوع حمدد من اجملالت ،ويتصف بصقة احملاس بني الثانويني لك من (قابض
الرضائب ،قابض امجلارك ،قابض أمالك ادلوةل ،قابض امجلارك ،حمافظو الرهون ،ابلضافة اىل أمني خزينة
البدلية  ،وأمني خزينة املؤسسات الصحية والقطاعات الستشفائية).

الفرع الرابع :مبدأ الفصل بني المر ابلرصف واحملاسب العمويم

 -1املادة  78من املرسوم الرئايس  ،804-05واملؤرخ يف  15ديسمرب  ،2005واملتعلق ابلتس يري الداري واملايل.
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ان مبدأ الفصل أو التنايف بني المر ابلرصف واحملاسب العمويم يعترب من املبادئ الساس ية اليت
تقوم هبا علهيا احملاس بة العمومية ،حبيث أنه ل ميكن للمر ابلرصف القيام ابملهام اخملوةل للمجاسب العمويم
يف نفس الوقت مبعىن أنه جيب أن يكون المر ابلرصف واحملاسب العمويم خشصيني ممتزيين أحدهام
يراقب العمليات اليت يقوم هبا الخر ،ويمتخض اس تقاللية احملاسب العمويم عن سلطة المر ابلرصف،1
فاحملاسب العمويم موظف اتبع لوزارة املالية ،املديرية العامة للمحاس بة ابلضبظ ميارس وظيفته يف احدى
خزائن ادلوةل بيامن المر ابلرصف اتبع خملتلف الوزارت واملديرايت واملؤسسات التابعة لها أو املس تقةل
اكمجلاعات احمللية ،وميكن اجياز أمه مربرات ودوافع مبدأ الفصل يف اجلدول التايل:
جدول رمق ( :)7 -1مربرات ودوافع مبدأ الفصل بني المر ابلرصف واحملاسب العمويم.
تفادي الغش
وحدة الصندوق
تسهيل معلية الرقابة
توزيع املهام
 تدعمي التخصيص واتقان  -اماكنية قيام رقابة ممتبادةل - :وحدة اخلزينة تتطلب  -صعوبة التواطؤ نظراالعمل :ان زايدة واتساع تكفي املقارنة البس يطة بني خضوع مجيع احملاس بني لعدم النعامء لنفس الهيئة.
 اخفاء املعلوماتنشاطات ادلوةل تتطلب احملاس بة اليت ميلكها المر العموميني اىل سلطة
ابلرصف وحماس بة احملاسب واحدة تمتثل يف سلطة والواثئق غري ممكن وغري
مؤهالت خمتلفة،
وزير املالية ،وهذا ما دامئ نظرا لزدواجية
مؤهالت ادارية وأخرى العمويم عىل مس توى
احلفظ بني احملاسب
يؤذي اىل خلق
حماسبية) وذكل لزايدة اخلزينة ملعرف اخللل.
النسجام والتاكمل بني العمويم والمر ابلرصف.
فعالية ختطيط وتنفيذ
املهام من نفس الطبيعة.
املشاريع العمومية.
املصدر :حلول كامل ،دور اخلزينة يف تنفيذ املزيانية ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة ادلراسات العليا يف
اخلزينة ،احملاس بة والتأمينات ،املدرسة الوطنية للظرائب ،1622-1626 ،ص.11

املطلب الرابع
الصفقات العمومية كداة لجناز املشاريع العمومية
تعترب الصفقات العمومية أمه طريقة لتنفيذ املشاريع العمومية وفق الرشوط واملعايري التقنية والزمنية
اليت تراها ادلوةل مناس بة لتحقيق أهدافها القتصادية ،الجعامعية ،والثقافية...اخل ،ويعترب قانون الصفقات
العمومية املنظم مبرسوم رئايس من أعقد املواضيع كونه يعد جمال خصبا لنتشار الفساد بلك أشاكهل ومتاش يا
 -1حسني الصغري ،مرجع س بق ذكره ،ص .282
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مع زايدة دور ادلوةل ورسعة التطورات الراهنة جعل الهيئة اخملتصة بوضعه تراجع هذا املرسوم يف فرتات
متقاربة ،وهذا ما يدل عىل أمهية موضوع الصفقات العمومية لصلته الوثيقة ابخلزينة العمومية.

الفرع الول :تعريف الصفقات العمومية
يتحدد اليطار القانوين للصفقات العمومية يف ظل الترشيع اجلزائري من خالل املرسوم الرئايس رمق
 150-26املؤرخ يف  14شوال عام  2852جهري املوافق  5أكتوبر س نة  1626املتضمن تنظمي الصفقات
العمومية ،املعدل واملمتم ،حيث عرف الصفقات العمومية يف مادته الرابعة بأهنا '' :عقود مكتوبة يف مفهوم
الترشيع املعمول به ،تربم وفق الرشوط املنصوص علهيا يف هذا املرسوم ،قصد اجناز الشغال ،اقتناء
اللوازم واخلدمات أو القيام ابدلراسات حلساب املصلحة املتعاقدة'' ،كام حدد املرسوم خمتلف الهيئات
واملؤسسات العمومية اليت ختضع يف ابرام صفقاهتا لحاكمه من خالل املادة الثانية منه ،وتشمل الصفقات
العمومية احدى العمليات التالية :اقتناء اللوازم ،اجناز أشغال ،تقدمي خدمات ،اجناز دراسات ،وهذا عند
بلوغ السقف القانوين ملبلغ التعاقد حسب طبيعة ونوع اخلدمة ،فالبنس بة لصفقات الشغال واللوازم لك
مبلغ يساوي أو يزيد عن  4.666.666دينار جزائري ،أما ابلنس بة لتنفيذ صفقات ادلراسات واخلدمات
حفدد املبلغ قانوان بــــ  8.666.666دج.1
الفرع الثاين :كيفية ابرام الصفقات العمومية
تنص املادة  17من قانون الصفقات العمومية عىل ماييل ":تربم الصفقات العمومية تبعا لجراء
املناقصة اليت تعترب القاعدة العامة أو الجراء ابلرتايض".
 -2املناقصة:
املناقصة يه اجراء يس هتدف احلصول عىل عروض من عدة متعهدين متنافسني مع ختصيص
الصفقة للعارض اذلي يقدم أفضل العروض ،"2وميكن أن تكون املناقصة وطنية أو دولية حسب
الشاكل التالية:3
 املناقصة املفتوحة. املناقصة احملدودة. الستشارة النتقائية. املزايدة. -1املادة  0معدةل من املرسوم التنفيذي رمق  150-26املؤرخ يف  14شوال عام  2852املوافق ل  65أكتوبر س نة  ،1626املتضمن تنظمي
الصفقات العمومية املعدل واملمتم.
 -2فضيل ش بيل ،محزة عبد الكرمي ،قانون الصفقات العمومية (النصوص التنظميية)  ،قرص الكتاب ،اجلزائر ،1667 ،ص.26
 -3املادة  14من قانون الصفقات العمومية.
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 املسابقة. 2 -2املناقصة املفتوحة :يه اجراء ميكن من خالهل أي مرتحش مؤهل أن يقدم تعهدا (عرضا) ،وذكل
هبدف زايدة العروض للحصول عىل عرض اقتصادي ومايل جيد.
 1 -2املناقصة احملدودة :املناقصة احملدودة يه اجراء ل يسمح فيه بتقدمي تعهد ال للمرتحشني اذلين
تتوفر فهيم بعض الرشوط ادلنيا املؤهةل اليت حتددها املصلحة املتعاقدة.2
 5 -2املناقصة بعد الستشارة النتقائية :الستشارة النتقائية يه املناقصة اليت تأيت بعد اجراء النتقاء
الويل للمرتحشني اليت تقوم به املصلحة املتعاقدة لجناز معليات معقدة أو ذات أمهية ابلغة ،ول يسمح
بتقدمي العروض ال للمرتحشني املدعوين خصيصا للقيام بذكل من طرف املصلحة املتعاقدة ،وجيب أن
يكون عدد املرتحشني املدعوين ل يقل عن ثالثة مدعوين لتقدمي العروض.3
 8 -2املزايدة :املزايدة :يه الجراء اذلي متنح الصفقة مبوجبه للمتعهد اذلي يقدم العرض القل مثنا،
وتشمل العمليات البس يطة من المنط العادي ،ول ختص ال املؤسسات اخلاضعة للقانون اجلزائري.4
 7 -2املسابقة :املسابقة يه اجراء يتنافس من خاللها رجال الفن خبصوص معليات تتطلب عنارص
تقنية أو جاملية أو فنية ممتزية ،وقد تناولهتا املادة  58من قانون الصفقات العمومية بنوع من التفصيل.
 -2الصفقات ابلرتايض:5
هو الجراء اذلي خيصص الصفقات ملتعامل متعاقد واحد دون اللجوء اىل ادلعوة الشلكية
للمنافسة ،وهذا الجراء يدعى ابلرتايض البس يط ،حيث ميكن أن يكتيس هذا الجراء شلك الرتايض
بعد الستشارة اليت تنظم بلك الوسائل املكتوبة دون أية شلكيات أخرى ،وميكن اللجوء اىل الرتايض يف
احلالت التالية:
 بعد اجراء صفقة عن طريق املناقصة واليت أسفرت بدون تقدمي أي عرض أو متت دون اختيارأي مرتحش.
 عندما يكون للمتعامل يف وضعية احتاكرية أو ينفرد بتكنولوجيا حتددها املصلحة املتعاقدة معالععامد عىل هيئات خمتصة تربر ذكل.
 يف حاةل مرشوع ذو أمهية وطنية مع موافقة مس بقة من جمللس الوزراء أو اجعامع احلكومة اذا اكنمبلغه أقل من  26.666.666.666دج (عرشة ماليري دينار جزائري).
1

 -1املادة  ،10نفس املرجع السابق.
 -2املادة  56من نفس املرجع السابق.
 -3املادة  52من نفس املرجع السابق.
 -4املادة  55من نفس املرجع السابق.
 -5املواد  85 ،15و 88من نفس املرجع السابق.
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 -يف حاةل متوين مس تعجل لتوفري حاجات الساكن بسبب ظروف غري عادية.

الفرع الثالث :مراحل ابرام الصفقات العمومية
متر الصفقات العمومية بعدة مراحل ادارية وتقنية متناسقة لضامن التنفيذ املايل والتقين السلمي
للمشاريع العمومية نوجزها فاميييل:
 -2دفاتر الرشوط:1
تعترب دفاتر الرشوط واثئق توحض الرشوط اليت حتدد وتأطر وتنفذ وفقها الصفقات العمومية ،كام
أهنا ختضع دلراسة جلنة الصفقات قبل الرشوع يف املناقصة أو الرتايض ،فهيي تشمل عىل اخلصوص ماييل:
 2-2دفاتر البنود الدارية العامة :وهو ادلفرت املطبق عىل مجيع الصفقات ،صفقات الشغال ،صفقات
اللوازم ،ادلراسات وصفقات اخلدمات هو وثيقة دامئة مصادق علهيا بقرار وزاري هتم رجال القانون لنه
يضع القواعد القانونية العامة للك الصفقات لي ادارة اليت عىل أساسها حتدد العالقات بني املصلحة
املتعاقدة واملتعاملني.
 1-2دفاتر التعلاميت املشرتكة :يه اليت حتدد الرتتيبات والجراءات التقنية املطبقة عىل لك الصفقات
املتعلقة بنوع واحد من الشغال ،اللوازم وادلراسات أو اخلدمات ويصادق علهيا الوزير املعين.
 5-2دفرت الرشوط املتعلق ابلصفقة املمتثل يف دفرت التعلاميت اخلاصة :وهو اذلي حيدد الرشوط
اخلاصة بلك صفقة ويمت امضائه من طرف الطراف املتعاقدة (طابع تعاقدي).
 -1اعالن املناقصة وايداع العروض:
بعد حتديد احلاجات ومجيع املواصفات التقنية للمرشوع يف دفرت الرشوط حيرر اعالن املناقصة
ابللغة العربية وبلغة أجنبية واحدة عىل القل وينرش اجباراي يف النرشة الرمسية لصفقات املتعامل العمويم،
ويف جريدتني يوميتني وطنيتني عىل القل عىل املس توى الوطين مع حتديد اكفة الرشوط املوضوعة من
املصلحة املتعاقدة ،2فالشهار يعترب مبدأ أسايس يف املناقصة كوس يةل ضامن لتحقيق املنافسة والشفافية
وابلتايل العمل عىل احرتام القانون ،3وقبل انهتاء الجال احملددة يمت ايداع العروض من طرف املرتحشني،
حيث جيب أن يش متل لك عرض عىل عرض مايل والخر تقين يف ظرفان منفصالن ومقفالن يتضمنان
عبارة مايل وتقين  ،ويوضع الظرفان يف ظرف أخر مقفل وحيمل عبارة " ل يفتح – مناقصة رمق ...موضوع

 -1الصفقات العمومية ،مدخل عام وتعريف ،وزارة املالية اجلزائرية ،املديرية العامة للاملية ،دورة تكوينية لفائذة موظفي الرقابة املالية،1621 ،
ص .56
 -2املادة  80من قانون الصفقات العمومية ،مرجع س بق ذكره.
 -3قدوج حاممة ،معلية ابرام الصفقات يف القانون اجلزائري ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،بن عكنون ،اجلزائر ،الطبعة الثانية،1660 ،
ص.215
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املناقصة ،1"...وتتضمن العروض التقنية واملالية مجموعة من الواثئق القانونية واحملاسبية حددهتا املادة 72
من املرسوم الرئايس رمق  150-26املتضمن تنظمي الصفقات العمومية ،واليت يمت عىل أساسها التنقيط من
طرف اللجنة اخملتصة ،وتسمح هذه الطريقة بتوضيح ماييل:2
 2-1الضامانت التقنية :ترتكز القدرات التقنية عىل عامل الوسائل املادية والبرشية من حيث المكية
والنوع.
 1-1الضامانت املالية :ويه اليت تشمل طابعا عاما للتأكد من أن الوسائل املادية للمرتحش تكفي لتنفيذ
الصفقة (رمق العامل ،احلصيةل الس نوية...،اخل).
 5-1الضامانت املهنية :تسمح القدرات املهنية ابلتأكد أن املرتحش هل املؤهالت املطلوبة (شهادات
التأهيل وغريها) .وحتدد هذه الضامانت والقدرات مبس توايت دنيا تبعا لمهية الصفقة حبث يمت اقصاء
املرتحش اذلي يبدي مؤهالت غري اكفية.
 -5معايري اختيار العرض المثل لتنفيذ املرشوع العمويم:
يف ايطار الرقابة ادلاخلية حتدد جلنة فتح الظرفة عىل مس توى لك مصلحة متعاقدة حيث مت
التطرق الهيا من خالل املادة  211من املرسوم الرئايس رمق  150-26حيث تثبث حصة تسجيل العروض
عىل جسل خاص كام تعد وصفا خمترصا للتعهدات واملبالغ املقرتحة وغري ذكل.
كام حتدث دلى لك مصلحة متعاقدة جلنة تقومي العروض تتكون من أعضاء مؤهلني وذوي كفاءة
عالية هممهتم حتليل العروض والبدائل كام تقوم اللجنة ابقصاء العروض الغري مطابقة ملوضوع الصفقة ودفرت
الرشوط لضامن اختيار العرض المثل عىل عكس جلنة فتح الظرفة اليت لها صالحيات اعداد التقارير
التنظميية للعروض (مت التطرق الهيا من خالل املادة  217من قانون الصفقات العمومية).
وبعد التدقيق يف اكفة العروض من حيث مرشوعيهتا من الناحية القانونية واملالمئة املوضوعية
والتقنية دلفرت ورشوط الصفقة املعينة يمت اختيار العرض المثل لتنفيذ العقد ،وذكل وفق أحد املعايري
التالية:
 2-5معيار القل عرض (أحسن عرض مايل) :
يرتكز معيار اختيار أحسن عرض عىل فتح املنافسة للك املرتحشني اذلين تتوفر فهيم الرشوط،
ولكن العملية ختضع للسعر حيث يمت اختيار العرض القل سعرا (خلفض تاكليف املرشوع) ،ولتوضيح
الفكرة أكرث نس تعني ابملثال التايل اذلي يوحض بعض العروض املالية لشق لربط أحد الطرق الولئية
بطريق وطين عىل مسافة  0لكم:
 -1املادة  72من املرسوم الرئايس رمق .150-26
 -2نتور عبد الرحامن ،أرسع اخلطوات اىل تنظمي الصفقات العمومية ،وزارة املالية اجلزائرية ،املديرية العامة للمحاس بة ،دورة تكوينية لفائدة
موظفي اخلزينة العمومية ،خنشةل  ،1621ص .72
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جدول رمق ( :)0 -1مثال حول طريقة اختيار العرض المثل وفق معيار أقل عرض
(أقل سعر)
العرض الثالث
العرض الثاين
العرض الول
البيان
العالمة التقنية:
يمت التنقيط عىل أساس( :التأهيل،
58
46
06
القدرة املالية،الوسائل
البرشية،الوسائل املادية،أجال
الجناز،المتيازات الخرى)  .حتديد
النقطة ادلنيا للقبول :ب 57نقطة عىل
سبيل املثال.
السعر (العرض املايل) :جدول
46.566.666
السعار ابلوحدة ،تفصيل تقديري 06.166.666 06.766.666
ومكي (الوحدة :دج).
مقىص X
الثاين
الختيار المثل:
 الول
املصدر :من اعداد الطالب بناءا عىل املواد  ،70 ،71 ،72واملادة  75من املرسوم الرئايس -26
 150املتضمن تنظمي الصفقات العمومية.
من خالل اجلدول نالحظ أن النقطة القصائية للعرض التقين حددت ب  57نقطة كحدى أدىن
لقبول العروض املتنافسة للظفر ابلصفقة ،وعليه مت اقصاء العرض الثالث ابلرمغ من أنه يتضمن أحسن
عرض مايل ابلنس بة للمصلحة املتعاقدة ال أنه مل يتحصل عىل القدر الاكيف من النقاط يف العرض التقين،
وهذا ما جعل املنافسة تقترص عىل العرضني الول والثاين مع اختيار العرض الول لتنفيذ الصفقة لحتوائه
عىل أقل سعر وبلوغه النصاب احملدد يف اجلانب التقين رمغ عدم حصوهل عىل أحسن عالمة تقنية.
لكن هذا ل مينع املتعاملون العموميون من التدقيق والتحقيق يف العروض املنخفضة بشلك غري
عادي ل يعامىش والواقع القتصادي عن طريق طلب كتايب لتربير أسعار العرض لتفادي خمتلف
الصعوابت اليت من شأهنا أن تعرقل معلية اجناز املرشوع وفق املدة واملعايري املتفق علهيا.
 :1 -5معيار أفضلية املنتوج الوطين
يرتكز معيار أفضلية املنتوج الوطين عىل تشجيع وتروجي املنتوجات احمللية الصنع يف خمتلف اجملالت
والقطاعات ،وقد تطرقت الهيا املادة  15من قانون الصفقات العمومية من خالل منحها لهامش أفضلية
بنس بة  %17للمنتجات ذات املنشأ اجلزائري أو املؤسسات اخلاضعة للقانون اجلزائري اليت حيوز أغلبية
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رأساملها جزائريون مقميون ،كام هيدف هذا الجراء اىل احلد من نزيف العمةل الصعبة نتيجة لرتفاع قمية
الواردات وزايدة التحويالت حنو اخلارج من طرف الرشاكت الجنبية العامةل يف اجلزائر ،ولتوضيح الفكرة
نس تعني ابملثال التايل ،واذلي يبني بعض العروض التقنية واملالية لقتناء شاحنات (سوانكوم) وعالمات
أخرى منافسة.
جدول رمق ( :)5 -1مثال حول طريقة اختيار العرض المثل وفق معيار املنتوج الوطين
منتوج جزائري
منتوج أجنيب الول منتوج أجنيب الثاين
العالمة التقنية:
54
42
47
(العالمة ادلنيا
للتأهيل57نقطة)
77.666.666دج
76.666.666دج
السعر(العرض املايل) 71.666.666دج
السعر بتطبيق هامش
الفضلية %17
الثاين
الثالث
الختيار المثل
 الول
املصدر :من اعداد الطالب بناءا عىل املواد  70 ،71 ،72 ،15من نفس املرجع السابق.
 07.666.666دج

 01.766.666دج

 77.666.666دج

من خالل اجلدول السابق نالحظ أن مجيع املنتجات الجنبية واملنتوج الوطين ميلكون أعىل من
العالمة التقنية القصائية مع أفضلية تقنية للمنتوجات الجنبية ،أما من جانب العرض املايل فاملنتوج
اجلزائري يعترب أغىل من املنتوجات الجنبية ولكن بتطبيق هامش الفضلية املقدر وفق الترشيع اجلزائري
ب  %17عىل العروض الجنبية أصبح املنتوج اجلزائري أحسن عرض مايل.
 5-5معيار التحكمي بني اجلودة والسعر
العرض الحسن اقتصاداي غري مرتبط ابلرضورة ابلعرض املايل (السعر) ،فالعرض المثل اقتصاداي
يكون مزجيا بني القدرات التقنية للمؤسسة اليت حتاول القيام ابملرشوع وبني القدرات املالية املتوفرة
للمتعامل العمويم واليت تويل اهعامما ابلغا للتكنولوجيا املس تعمةل يف معلية اجناز املرشوع خاصة اذا اكن
الطرف الثاين طرفا أجنبيا ابماكنه املسامهة يف نقل التكنولوجيا لالقتصاد الوطين ،وعىل سبيل املثال نأخذ
ابلتقيمي عىل أساس اجلودة والنوعية والسعر (العرض المثل) ابجراء معلية جتزئة  %07للقمية التقنية
و %35للسعر (العرض املايل).
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جدول رمق ( :)4 -1مثال حول طريقة اختيار العرض المثل وفق معيار التحكمي بني اجلودة
والسعر (التكنولوجيا والعرض املايل).
العرض الثالث
العرض الثاين
العرض الول
78
83
90
العالمة التقنية
السعر (العرض
 87.666.666دج
 76.666.666دج
 55.000.000دج
املايل)

NT1

النقاط حسب القمية
𝑂𝑇1
∗ 𝑡𝑖 =
التقنية"NT" :
𝑥𝑎𝑚𝑇𝑂

= )65*(90/90
65
NF1

النقاط حسب
السعر (العرض
املايل)"NF":

مجموع النقاطN :

𝑛𝑖𝑚𝐹𝑂
∗ 𝑓𝑖 =
𝑂𝐹1

= )35*(45/55
28,63

NT2

NT3

𝑂𝑇3
𝑂𝑇2
∗ 𝑡𝑖 =
∗ 𝑡𝑖 =
𝑥𝑎𝑚𝑇𝑂
𝑥𝑎𝑚𝑇𝑂

= )65*(83/90
59,94
NF2

= )65*(78/90
56,33
NF3

𝑛𝑖𝑚𝐹𝑂
𝑛𝑖𝑚𝐹𝑂
∗ 𝑓𝑖 =
∗ 𝑓𝑖 =
𝑂𝐹3
𝑂𝐹2

= )35*(45/50
31,50

= )35*(45/45
35

N2= NT2 + NF2 N2= NT2 + NF2 N1= NT1 + NF1
91,44
91,33
93,63

الثالث
الثاين
الختيار المثل
 الول
املصدر :من اعداد الطالب بناءا عىل قانون الصفقات العمومية وادلورة التكوينية ملوظفي اخلزينة
العمومية ،مراجع س بق ذكرها.
مع العمل أن:
  :OTmaxأحسن عرض تقين ( 06نقطة).  :OFminأقل عرض مايل (أحسن عرض مايل) وهو ( 87.666.666دج).- 118 -
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  :65% = itمتثل معدل أونس بة الهعامم ابجلانب التقين من طرف خرباء الهيئة العمومية املعنيةبطرح الصفقة ،ويه نس بة متغرية وفق مس توى التكنولوجيا واملعدات اليت حيتاهجا اجناز املرشوع ،لكام
اكنت النس بة مرتفعة ذل ذكل عىل أن املرشوع حيتاج اىل معدات وألت تقنية عالية التكنولوجيا قد ل
تتوفر علهيا ادلوةل املعنية.
  :%57 = ifمتثل نس بة أو معدل الهعامم ابلسعر أو ما يعرف ابلعرض املايل.كام يظهر من اجلدول مت التقيمي عىل أساس قاعدة  %07مقابل  %87ابلنس بة للنقاط املمنوحة
للك من العالمة التقنية والعرض املايل املقرتح ،وبعد القيام ابلعمليات احلسابية وفق العالقات السابقة
اذلكر يف اجلدول مت اختيار العرض الول (الختيار المثل) لنه حتصل عىل العالمة املشرتكة العىل بني
العرض التقين واملايل عن ابيق العروض الخرى.
وميكن تطبيق عدة معدلت للعمليات املشرتكة وفقا للقمية التقنية والسعر متاش يا مع متطلبات
املرشوع من الوسائل التقنية وجحم املوارد املالية املتوفرة للمتعامل العمويم.

الفرع الرابع :التنفيذ التقين للمشاريع العمومية
يمت التجس يد الفعيل للمشاريع العمومية من خالل أحد الصيغ التالية:
 -2مرشوع جاهر (تسلمي املفتاح):
وهو السلوب اذلي يمت به تنفيذ املرشوع بشلك اكمل ( )%266من قبل الرشكة أو املؤسسة
امللكفة بأشغال الجناز واليت عادة ماتكون أجنبية يف هذه احلاةل ،ويمت تنفيذ املشاريع وفق هذا السلوب
يف كثري من ادلول النامية اليت تفتقر للكثري من اخلربات الفنية والتقنية لتنفيذ وبناء املشاريع العمومية
اخملتلفة خاصة مهنا املشاريع ذات الطابع الصناعي ،وعادة ماتكون التلكفة الستامثرية لتنفيذ هذه املشاريع
وفق هذا السلوب أكرب من مثيالهتا املنفذة بأساليب أخرى وهذا ما قد يؤثر عىل مس توى عائدها
القتصادي فامي بعد وطول فرتة السرتجاع.1
 -1التنفيذ عن طريق املقاولت:
يعترب تنفيذ املشاريع العمومية عن طريق املقاولت سواءا املقاولت احمللية أو الجنبية السلوب
الكرث ش يوعا يف اجلزائر ،حيث يعترب قطاع البناء والشغال العمومية قطاعا همام وأساس يا يف القتصاد
اجلزائري حيث يضم نشاطات التصممي واجناز املباين العامة واخلاصة سواءا اكنت صناعية أو غري صناعية

 -1قامس انيج محندي ،أسس اعداد دراسات اجلدوى وتقيمي املرشوعات '' مدخل نظري تطبيقي'' ،اجلزء الول ''اجلوانب التسويقية والفنية
والهندس ية'' ،دار املناجه للنرش والتوزيع ،الطبعة الوىل ،1664 ،ص.42
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خاصة ابلنس بة ملشاريع البنية التحتية اكلصحة والتعلمي والطرقات وقنوات الرصف الصحي...1اخل ،ومن
املزيات الجابية لهذ الطريقة أهنا تضمن لدلوةل املس تفيذة من املرشوع اختيار التقنية واملواصفات املالمئة
لظروفها عن طريق رشوط املناقصة خاصة يف حاةل ما اذا اكنت املقاوةل أجنبية كام تسامه هذه الطريقة يف
نقل اخلربة الجنبية لدلاخل اضافة اىل ختفيض لكفة الستامثر نتيجة املنافسة بني خمتلف املقاولت للظفر
بصفقة اجناز املرشوع ،وتقليل أثر العامل اخلاريج املمتثل يف احتاكر رشكة أو دوةل ما لتقنية معينة.
 -5التنفيذ املبارش:
وهو السلوب اذلي تقوم فهيا ادلوةل عن طريق أحد مؤسساهتا أو هيئاهتا العمومية بتنفيذ مرشوع
معني أو عدة مرشوعات بشلك مبارش عن طريق توظيف اماكنياهتا التقنية والفنية مثل مؤسسة س تار
اجلزائرية " ،"STARRواليت يه عبارة عن مؤسسة اقتصادية معومية تنشط يف جمال الشغال العمومية
كتفيت الطرقات وبناء السدود املائية وهتيئة الواهجات البحرية للموائن ،2وغريها من املؤسسات
والرشاكت الوطنية ،وتلجأ ادلوةل اىل هذا السلوب من التنفيذ يف حاةل التأكد من توفر القدرات
والماكنيات احمللية اليت تس تطيع تنفيذ املشاريع املربجمة دون اخللل بفرتة الجناز واملواصفات والرشوط
التقنية للمرشوع ،أما يف حاةل عدم كفاية الماكنيات الفنية والتقنية احمللية لتنفيذ هذه املشاريع فيمت
الس تعانة ابخلربات الجنبية خاصة فامي خيص املشاريع اليت تتطلب دقة وخربة عالية.
ويتيح هذا السلوب قدرا كبريا يف تطوير وزايدة اكتساب اخلربة الفنية والتقنية لدلوةل عن طريق
الععامد عىل اذلات كام يسامه يف احلد من نزيف العمةل الصعيبة نتيجة حتويالت أرابح الرشاكت
واملقاولت الجنبية العامةل يف ادلاخل للخارج.
ويف هذا الصدد كشف ادليوان الوطين لالحصاء عىل حمدودية قدرات الجناز الوطنية يف
القطاعات الرئيس ية ذات الصةل املبارشة بتحسني املس توى املعييش للمواطن اكلصحة والسكن ،النقل
وخمتلف الشغال العمومية حيث ل تتوفر اجلزائر حبسب النتاجئ الهنائية لالحصاء سوى عىل 0225
رشكة بناء تتوفر عىل مقر اثبت ملزاوةل نشاطها عرب  2782بدلية عىل مس توى الوطن ،كام كشف
الحصاء أن  %7،68من مؤسسات الجناز يف اجلزائر تأسست خالل العرشية الخرية مقابل %3،21
تأسست خالل عقد التسعينيات و %3،6فقط يف عقد الامثنينيات و %8،3فقط قبل  ،2046وهذا ما
يبني هشاشة وتواضع اخلربة اليت تعانهيا مؤسسات الجناز اجلزائرية ،فضال عن الرتاجع اخلطري اذلي عرفه
القطاع الصناعي الوطين ،وابلضافة اىل حداثة نشأهتا ،أشار ذات التقرير اىل أن  8086رشكة من
 -1عبد اجمليد قدي ،عبد الوهاب دادن ،مداخةل يف بعنوان '' :دراسة وحتليل خصوصيات الهيلك املايل واملردودية يف مقاولت البناء
والشغال العمومية ابجلزائر حتليل احصايئ متعدد البعاد لعينة من املؤسسات يف الفرتة مابني  ،''1626-1665امللتقى ادلويل بسطيف،
مرجع س بق ذكره ،ص.61
 -2املوقع الرمسي ملؤسسة س تار العمومية ،http://www.starr-dz.net :اترخي التحميل يوم 17 :فيفري .1628
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رشاكت البناء والشغال العمومية اجلزائرية يه جمرد رشاكت ذات قدرات حمدودة من حيث رأس املال
واخلربة واليد العامةل سواء املؤهةل أو املتعلقة ابلتنفيذ مما يدفع ابحلكومة اىل الععامد الش به اللكي عىل
رشاكت الجناز الجنبية يف تنفيذ املشاريع الكربى يف قطاعات السكن والشغال العمومية وغريها من
مشاريع البنية التحتية.1

الفرع اخلامس :التنفيذ املايل للمشاريع العمومية
تتوىل وزارة املالية هممة التنفيذ واملتابعة املالية واحملاسبية لعملية اجناز للمشاريع العمومية عن طريق
ش بكة احملاس بني العموميون واملراقبني املاليني اخلاضعني لسلطهتا وذكل ابلتنس يق مع المرين ابلرصف
واذلين ميثلون خمتلف الهيئات واملؤسسات الرمسية املعنية أو الوصية عىل املرشوع.
ان معلية تنفيذ النفقات العمومية بصفة عامة مت ذكرها يف املواد من  52اىل  57من قانون 25-48
املؤرخ يف  65جويلية  2048واملتعلق بقوانني املالية ،كام جند أن قانون  12-06واملتعلق ابحملاس بة
العمومية قد تطرق اىل معلية التنفيذ بنوع من التفصيل يف املواد من 28اىل.11
وتنقسم معلية تنفيذ نفقات املشاريع العمومية اىل مرحلتني متتابعتني ،مرحةل ادارية ينفذها المر
ابلرصف ومرحةل حماسبية ينفذها احملاسب العمويم تطبيقا لنبدا الفصل بني المالين ابلرصف واحملاس بني
العموميني.2
 -2املرحةل الدارية يف التنفيذ املايل للمشاريع العمومية :تنفذ هذه املرحةل من طرف المر ابلرصف
الويص عىل املرشوع وتمت وفق ثالث مراحل ادارية ويه:
 اللتام ابلنفقة. معلية التصفية. المر ابدلفع. 2-2اللتام ابلنفقة :يعد اللتام الجراء اذلي يمت مبوجبه اثباث نشوء ادلين عىل عاتق ادلوةل أو
جامعهتا احمللية أو أحد املؤسسات العمومية ذات الطابع الداري ،3أما ابلنس بة لدلائن (امللكف ابجناز
املرشوع) ،فاللتام ابلنفقة هو مبثابة وعد وضامن للحصول عىل اكمل مس تحقاته من الصفقة املربمة بينه
وبني اجلهة العمومية هذا من الناحية القانونية ،أما من الناحية احملاسبية فاللتام هو ختصيص الععامدات
املالية من أجل اجناز نفقة معينة يف شلك بطاقة أو وثيقة حيررها المر ابلرصف يف شلك ثالث نسخ،

 -1املوقع الرمسي لدليوان الوطين لالحصاء ،/http://www.ons.dz :نرشة احصائية بعنوان :احلساابت القتصادية من  1666اىل
 ،1622اترخي التحميل  11فيفري .1628
 -2محمد مسعي ،احملاس بة العمومية ،طبعة اثنية منقحة ،دار الهدى ،عني مليةل اجلزائرن ص .55
 -3املادة  20من قانون احملاس بة العمومية.
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نسخة تبقى عند املصلحة املتعاقدة ونسخة ترسل للمراقب املايل وأخرى للمحاسب العمويم عىل مس توى
اخلزينة العمومية ،ويمت حتديد شلك بطاقة اللتام بقرار من وزير املالية وتتضمن املعلومات التالية:
 1-2معلية التصفية :نصت علهيا املادة  16من قانون احملاس بة العمومية " :تسمح التصفية ابلتحقيق
عىل أساس الواثئق احملاسبية وحتديد املبلغ الصحيح للنفقات العمومية" ،وابلتايل فان التصفية يه العملية
اليت يمت من خاللها اثباث وتأكيد وقوع ادلين عىل عاتق ادلوةل لتحديد املبلغ ادلقيق نقدا .ويربر الفصل بني
معلية اللتام والتصفية بأن العديد من النفقات ل ميكن حتديد مبلغها ادلقيق عند القيام بعملية اللتام
حيث يكتفي المر ابلرصف
يف مرحةل اللتام بتقدير مبلغ النفقة لن املبلغ ادلقيق ل ميكن حتديده ال بعد أداء اخلدمة
" ." le service fait
وتتضمن معلية التصفية ابلنس بة لنفقات مزيانية التجهزي والستامثر العمويم عنرصين:
 التأكد من أداء اخلدمة :ويمت ذكل عن طريق الرقابة اليت متارسها ماكتب ادلراسات التقنية(ماكتب الهندسة املدنية واملعامرية) واملصاحل التقنية للمر ابلرصف وذكل عن طريق متابعة وضعية
ونس بة تقدم أشغال املرشوع ومدى مطابقهتا للرشوط والقواعد املتفق علهيا.
 التحديد ادلقيق ملبلغ النفقة :ويكون عىل أساس نس بة الجناز مقابل املبلغ املتفق عليه. 5-1المر ابلرصف (ادلفع) :هو المر اذلي يعطيه المر ابلرصف للمحاسب العمويم اخملتص
لتنفيذ ادلفع ابلنس بة لعملية اكنت حمل التام وتصفية ،فالمر ابلرصف (ادلفع) هو الجراء اذلي يأمر
مبوجبه دفع النفقات ،1ومنزي هنا حالتني:
 المر ابدلفع :المر ابدلفع هو الجراء اذلي يصدره أمر ابلرصف ابتدايئ أو رئييس لفائدة أمرابلرصف اثنوي ،2أي ختصيص الموال هنا ل يكون ملصاحل المر ابلرصف الرئييس بل لفائدة المر
ابلرصف الثانوي.
 حواةل ادلفع :حسب املادة الثامنة من نفس املرسوم يسمح للمر ابلرصف الثانوي اصدار حواةلادلفع ،كام ميكن للمر ابلرصف الرئييس حترير حوالات ادلفع يف حاةل نفقة مرشوع مبارشة ملصاحله،
فالمر ابلرصف يكون يف شلك حواةل ادلفع.
 -1املرحةل احملاسبية يف التنفيذ املايل للمشاريع العمومية:
هو الجراء اذلي مبوجبه يمت ابراء ادلين العمويم ،1وتكتيس هذه املرحةل أمهية ابلغة كوهنا مرحةل
اخراج الموال من اخلزينة العمومية لصاحل ادلائن ،وبعد اس تكامل اكفة املراحل الدارية من المر ابلرصف
 -1املادة  12من قانون احملاس بة العمومية.
 -2املادة  65من املرسوم التنفيذي رمق ،525-02املؤرخ يف  14صفر عام  2821املوافق ل 65سبمترب  2002واحملدد لجراءات احملاس بة اليت
ميسكها احملاس بون والمريون ابلرصف.
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وتأشرية اجلهات املعنية (املراقب املايل وجلنة الصفقات اخملتصة) يمت وضع حواةل ادلفع دلى احملاسب
العمويم اخملتص عىل مس توى اخلزينة لغرض التدقيق واملراقبة والقيام مبختلف العمليات املالية واحملاسبية
قبل القيام بعملية ادلفع احلقيقية ،وقبل القيام بعملية ادلفع لبد عىل احملاسب العمويم أن يتحقق من مثن
نقاط ويه:2
 مطابقة العملية للقوانني والتنظاميت السارية املفعول كقانون الصفقات العمومية. صفة المر ابلرصف أو املفوض عنه كمنوذج المضاء أو اععامد المر ابلرصف دلى احملاسبالعمويم.
 رشعية معليات التصفية والتأكد من خمت المر ابلرصف وامضائه كدليل عىل أداء اخلدمة. توفر الععامدات وذكل من خالل مقارنة احلوالات الصادرة ابلععامدات املفتوحة. حسم النفقة حسب طبيعهتا وموضوعها من الفصل املعين. عدم سقوط ادلين وذكل ابلتقادم الرابعي ،وأن ادليون ليست حمل معارضة. الطابع البرايئ للنفقة ،أي أن النفقة مل يمت دفعها من قبل. تأشرية معليات املراقبة خاصة تأشرية املراقب املايل وتأشرية جلنة الصفقات اخملتصة.وللتأكد من هذه النقاط الامثنية متر حواةل دفع املشاريع العمومية بعدة ماكتب وأقسام داخل اخلزينة
العمومية ،ولعل أمهها قسم مزيانية التجهزي والستامثر العمويم حيث يمت من خالل هذا القسم الفحص
والتدقيق يف احلواةل من الناحية القانونية ابلضافة اىل التأكد من رخصة الربانمج والععامدات ادلفع
املسجةل يف املزيانية العامة للقطاع املعين وفق خمتلف الفصول واملواد ،وبعد ذكل اما ترجع احلواةل للمر
ابلرصف لعادة النظر فهيا يف حاةل بعض الخطاء اليت ميكن تداركها أو رفضها هنائيا يف حاةل عدم تطابف
احلواةل مع القوانني والتنظمي السائر املفعول ،أما يف حاةل تأشرية قسم مزيانية التجهزي والستامثر العمويم
بقبول احلواةل فيمت ارسالها مبارشة لقسم املعارضة حيث يمت خالل هذا القسم مراقبة وتتبع املس تفيذ
(ادلائن) ان اكن عىل ذمته دين أم ل ،وذكل ابلععامد عىل التبليغات الواردة اىل احملاسب العمويم عىل
مس توى اخلزينة العمومية من طرف قابيض الرضائب ومسريي املؤسسات العمومية...اخل ،وهذا يف شلك
وثيقة جحز دلى الغري ( )ATDففي حاةل وجود دين عىل ذمة املس تفيذ يمت فتح كشف للمعارضة ( fiche
 )d’oppoitionخاص ابملدين حيث يمت خصم املبلغ اكمال ان مل يكن اكفيا.
أما يف حاةل عدم وجود أي دين عىل ذمة املس تفيذ من صفة اجناز املرشوع العمويم فتؤرش احلواةل
بعبار ة لوحظ دون معارضة وترسل لقسم القروض والموال املتوفرة أين يمت التحقق من التبويب املزياين
حسب القطاعات ،ابلضافة اىل التحقق من توفر الععامدات وخصم قمية ادلفع من رخصة برانمج
 -1املادة  11من قانون احملاس بة العمومية.
 -2املادة  50من املرجع السابق.
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املرشوع مث القيام ببعض العمليات احملاسبية عىل مس توى ابيق أقسام احملاس بة ليمت ادلفع احلقيقي يف أخر
املطاف وفق احدى الطرق املعروفة ،ادلفع عن طريق احلساب الربيدي اجلاري ،ادلفع عن طريق
الش ياكت البنكية ،ادلفع عن طريق ش ياكت اخلزينة العمومية اىل حساب اجلهة أو الطرف املتعاقد مع
الدارة حول لك ما يتعلق ابجناز املرشوع العمويم.
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املبحث الثالث
تقيمي واقع جتس يد ومتويل املشاريع العمومية يف اجلزائر
ان القيام بتحليل بس يط لتطور جحم مزيانية التجهزي العمويم يظهر المهية الكربى اليت أولهتا ادلوةل
للهيالك والبىن التحتية كقاعدة لنطالق التمنية يف خمتلف اجملالت ،لكن ما يعاب عىل هذه املشاريع رمغ
كرب جحم الععامدات اخملصصة لها ضعف ادلراسة واملتاعبة والرقابة وهو أثر عىل فعاليهتا يف حتقيق
الهداف ،وهذا ما حتاول احلكومة تداركه مس تقبال من خالل سلسةل من اجلهود والصالحات.

املطلب الول
تطور نفقات التجهزي والستامثر العمويم
متزيت الس ياسة النفاقية يف اجلزائر خالل الفرتة حمل ادلراسة ،بتصاعد معدل منو النفاق العام
سواء من خالل نفقات التس يري أو نفقات التجهزي( ،الس ياسة النفاقية التوسعية) ،حيث يرتبط منو
النفاق العام وتصاعد معدلته ارتباطا وثيقا ابلتطورات القتصادية والجعامعية والس ياس ية اليت شهدهتا
اجلزائر خالل تكل هذا الفرتة واجلدول التايل ينب لنا تطور لك من نفقات التس يري ونفقات التجهزي من
س نة  1666اىل غاية س نة . 1628

الفرع الول :تطور مزيانية التجهزي العمويم (مشاريع الجعامعية)
تعترب مشاريع البنية التحتية من أمه النشطة الرئيس ية اليت ينبغي عىل ادلوةل القيام ،لنه لميكن
حتقيق تمنية اقتصادية يف ظل بياب ونقص الهيالك القاعدية اليت تسمح مبامرسة النشاط القتصادي،
وانطالقا من هذه النظرة ويف ظل زايدة مداخيل اجلزائر نتيجة ارتفاع أسعار احملروقات مع بداية اللفية
الثالثة أعطت السلطات العمومية أمهية كبرية لتطوير واعادة تأهيل البنية التحتية وزايدة التشغيل يف
خمتلف القطاعات القتصادية والجعامعية وذكل من خالل اسرتاتيجية الستامثرات العمومية الضخمة ابليت
هتدف اىل حتفزي الطلب اللكي اذلي يدفع بدوره اىل زايدة العرض اللكي وابلتايل رفع الناجت الوطين
وتقليص معدلت البطاةل.
واجلدول التايل ينب لنا تطور نفقات التجهزي العمويم ونفقات التس يري مند س نة .1666
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جدول رمق ( :)0 -1تطور النفقات العامة يف اجلزائر( .ابللف دج)
الس نوات

نفقات التس يري

1666
1662
1661
1665
1668
1667
1660
1665
1664
1660
1626
1622
1621
1625
2014

965.328.164
1.051.286.299
1.050.166.167
1.097.385.900
1.200.000.000
1.200.000.000
1.283.446.977
1.574.973.361
2.017.969.196
2.593.741.485
2.837.999.823
3.343.306.634
4.608.250.475
4.335.614.484
4.714.452.366

نفقات التجهزي (الستامثر) العمويم
رخص الربامج
اععامدات ادلفع
106.150.666
186.721.666
827.766.666
844.801.666
760.054.666
771.101.666
025.518.666
045.421.666
751.075.666
516.666.666
785.008.666
576.666.666
1.550.424.666
2.585.044.666
246.666.666
1.684.427.666
2.051.686.866
1.568.401.766
1.544.858.666
1.705.525.666
5.552.071.666
5.611.402.666
1.857.845.766
5.248.216.666
1.480.478.156
1.416.820.742
1.186.270.606
1.788.160.006
1.588.525.066
1.082.528.126

املصدر :من اعداد الطالب ابلععامد عىل قوانني املالية الس نوية من س نة  1666اىل س نة .1628
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شلك بياين رمق (:)2 -2أمعدة بيانية لتطور النفقات العامة ()2014 - 2000
نفقات التسيير

5000000000

اعتمادات الدفع

4500000000

رخص البرامج

4000000000
3500000000

2500000000
2000000000
1500000000
1000000000
500000000
0

املصدر :من اعداد الطالب بناءا عىل معطيات اجلدول السابق.
من خالل جدول واملنحىن البياين لتطور النفقات العامة نالحظ نالحظ زايدة مس مترة يف النفاق
العمويم عىل املشاريع العمومية من خالل مزيانية التجهزي والستامثر العمويم منذ بداية اللفية الثالثة وما
مريزها من التحسن امللحوظ ملداخيل اجلزائر نتيجة ارتفاع أسعار احملروقات يف السواق ادلولية ،حيث
تضاعفت قمية الععامدات الس نوية اخملصصة ملزيانية التجهزي مبقدار الضعف ما بني س نة  1666و،1662
ويه س نة بداية انطالق الربامج التمنوية يف اجلزائر ،لتس متر يف الرتفاع احملسوس تدرجييا لتصل اىل
حدها القىص س نة  1622أين بلغت ما مقداره  5.248.216.666دينار جزائري ،لتعرف بعد هذا
افخنفاض اىل غاية س نة  ،1625وهذا راجع اىل ترامك الموال (الععامدات الس نوية) خملتلف فصول ومواد
بعض القطاعات القتصادية والجعامعية نتيجة عدم الرشوع يف تنفيذ العديد من املشاريع أو التأخر يف
انطالق البعض الخر مهنا مما خفض من جحم الس هتالاكت الس نوية لهذه الععامدات هذا فامي خيص
اععامدات ادلفع ،وهذا ما أرجعه املسؤولون أساسا اىل نقص القدرات والماكنيات الوطنية يف جمال
الشغال العمومية ،أما ابلنس بة لرخص الربامج فهيي غري منتظمة ما بني الزايدة والنقصان كوهنا تتأثر حبجم
اس هتالك الععامدات الس نوية مهنا .خفالل الس نوات اليت يمت فهيا اس هتالك أكرب نس بة من الععامدات تزيد
- 127 -

المبالغ باآلالف دج

3000000000
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السلطات العامة يف جحم رخص الربامج،و العكس حصيح يف حاةل ترامك الموال يف املزيانية مزيانية التجهزي
العمويم.
أما يف اجلانب الخر من النفقات العمومية ،نفقات التس يري ،فهيي تعرف زايدة مس مترة من س نة
 1662اىل غاية س نة  11628ويرجع هذا أساسا اىل زايدة التوظيف يف القطاع العمويم والزايدة يف
الجور ،وهذا ما جعل نفقات التسري تتفوق عىل نفقات التجهزي والستامثر العمويم ،وهو ماحذر منه
صندوق النقد ادلويل يف تقريره الس نوي حول اجلزائر عن خطر زايدة النفقات الغري انتاجية عىل
القتصاد الوطين.

الفرع الثاين :تطور املشاريع العمومية الستامثرية (املشاريع الصناعية)
تعترب املشاريع الستامثرية جحر الزاوية يف التمنية القتصادية والجعامعية يف اجلزائر ابعتبارها ادلافع
السايس للمنو من خالل زايدة الناجت ادلاخيل ،وتوفري سلع وخدمات لالقتصاد الوطين ،وكذا تنويع
وزايدة مصادر ادلخل الوطين ،كام تسامه املشاريع الستامثرية اخملتلطة مع القطاع اخلاص الجنيب يف نقل
التكنولوجيات احلديثة ،واملهارات العالية وأساليب الدارة احلديثة ،لكن رمغ هذا تبقى املشاريع الستامثرية
يف اجلزائر متواضعة جدا مقارنة ابلماكنيات املتوفرة ،وهذا ما يبنه اجلدول التايل لتطور عدد املشاريع
الستامثرية يف اجلزائر:
جدول رمق ( :)26 -1تطور جحم املشاريع الستامثرية يف اجلزائر ()1621 -1661
مناصب الشغل
احلاةل القانونية لالستامثر عدد املشاريع القمية ابملليون دينار
108.008
8.825.478
52.054
اخلاص
52.618
2.455.500
514
العمويم
5.215
054.501
54
خمتلط
100.227
0.055.021
51.668
اجملمــوع
املصدر :موقع الواكةل الوطنية لتطوير الستامثر.
http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement?id=395

اترخي التحميل1625 -21 -56 :

 -1ملعرفة جحم الععامدات اخملصصة ملزيانية التس يري عىل خمتلف الوزاراتـ ،أنظر امللحق ( )1 -1واملتعلق بتوزيع الععامدات بعنوان التس يري
عىل خمتلف ادلوائر الوزارية (اجلدول ب) ،ص ..186
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شلك رمق ( :)5 -1رمس بياين لتطور جحم املشاريع الستامثرية يف اجلزائر ()1621 -1661

املصدر :نفس املرجع السابق.
نالحظ من معطيات اجلدول واملنحى السابقني السابق أن هناك س يطرة للقطاع اخلاص عىل
حساب القطاع العام من حيث عدد املشاريع اليت تقدر بـ  31638مرشوع أي بنس بة  ،%00وذكل
بقمية مالية تصل اىل  2.554.547مليون دينار مع اس تحداث  108008منصب شغل.
يف مقابل ذكل يسامه القطاع العام حبوايل  514مرشوعا فقط ،لكن بقمية مالية هممة ومعتربة تصل
اىل  555مليار دج ،أي ما يعادل حنو نصف ما يشغهل القطاع اخلاص من املشاريع الكربى املهيلكة.
وخبصوص القطاع اخملتلط فهو يسامه حبوايل  54مرشوع وبقمية مالية أكرب من النصف مقارنة
ابلقطاع العام أي بـ 502مليار دج ،وهذا ما يفرس تدين مس توى الرشاكة بني القطاع العام واخلاص
سواءا احمليل أو الجنيب.
أما فامي خيص مناصب الشغل اليت مت اس تحداهثا من طرف القطاع القانوين فاننا نالحظ أن هناك
نفس التوهجات مع القطاع الول (اخلاص) وذكل بـ  108.008منصب شغل مس تحدث أي بنس بة
 %40من اجملموع ،يف حني أن القطاع العام اس تحدث  52.618منصب معل أي ما ميثل نس بة %26
من مجموع مناصب الشغل املس تحدثة ،وأخريا يأيت القطاع اخملتلط اذلي اس تحدث  2.155منصب معل
أي بنس بة  %2فقط.
ان نقص املشاريع العمومية ذات الطابع الستامثري يف ظل تدين مس توى الستامثر الجنيب يف
اجلزائر أدى اىل ضعف مسامهة القطاع الصناعي يف الناجت الوطين اخلام حيث ميثل حاليا ما  %7من
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الناجت الوطين اخلام ،وتسعى السلطات العمومية لرفعه اىل حوايل  %26يف بضون  ،1616وهو أمه حت ٍد
س تواهجه اجلزائر يف س ياق ضامن تنويع اقتصادها اذلي يظل رهني موارد احملروقات.

املطلب الثاين
حمددات النفاق احلكويم عىل املشاريع العمومية يف اجلزائر
يتوقف جحم النفاق العمويم عىل املشاريع العمومية يف اجلزائر عىل أداء مجموعة من العوامل
واملؤرشات القتصادية ادلاخلية واخلارجية اكملزيانية العامة وجحم ادلخل الوطين ومعدلت البطاةل
ومس توى ادلين اخلاريج ابلضافة اىل الرببة الس ياس ية يف التمنية.

الفرع الول :ادلين اخلاريج
نظرا للاثر السلبية اليت تركهتا مشلكة املديونية اخلارجية عىل القتصادايت النامية ومهنا اجلزائر
اليت اكنت من بني أكرث ادلول معاانة من أزمة املديونية اخلارجية ،واليت انفجرت بشلك كبري مما ترك أاثرا
واسعة عىل القتصاد اجلزائري س نة .2040
خفالل الس نوات الوىل من الس تقالل اعمتدت اجلزائر عىل القروض اخلارجية مكصدر هام لمتويل
التمنية يف ظل التذبذابت احلاصةل يف أسعار احملروقات العاملية وعدم القدرة عىل تعبئة الدخار القويم ،كام
أن تبين اجلزائر للقطاع الصناعي كمنوذج للمنو خاصة خالل س نوات الس بعينات واختيار التكنولوجيا
املس توردة دفع ابلبالد اىل اس ترياد جتهزيات تقنية متطورة وجلب العامةل من اخلارج مما ورط البالد يف
املديونية والتبعية القتصادية 1نتيجة لنفاقها يف بعض الحيان أكرث من الطاقات المتويلية ادلاخلية ،وهذا
ماجعلها تتجه لزايدة القرتاض اخلاريج س نة بعد س نة بشدة لمتويل مشاريع معومية ذات عوائد منخفضة
نتج عهنا ارتفاع رصيد ادلين اخلاريج ،حبيث وصلت ديون اخلارجية للجزائر خالل الفرتة املمتدة مابني
س نة  2045و 2002اىل ما بني  17و 10مليار دولر 2مث اىل  56مليار دولر خالل الفرتة املمتدة ما
بني س نة  2008و 32005خملفة أاثرا وخمية عىل خمتلف الصعدة خاصة مع جلوء اجلزائر س نة 2008
لعادة جدوةل شامةل دليوهنا ،المر اذلي وضع ادلوةل اجلزائرية أمام رضورة ملحة لجياد حلول خمففة
كتطبيق س ياسة انكامش ية هبدف اجراء ختفيض يف معدل المنو الجاميل للنفقات العامة وهذا لتقليص جعز
املزيانية ابلضافة اىل تقييد الواردات وهو ماجعل اجلزائر تسدد جزءا من ديوهنا لتصل س نة  1668اىل

 -1محمد ابلراحب ،أفاق التمنية يف اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،165 ،ص .01
 -2ضياء جميد املوسوي ،الزمة القتصادية العاملية  ، 2040-2040دار هومة للطباعة والنرش ،عني مليةل ،ص .85
 -3تقرير صندوق النقد ادلويل ،اجلزائر حتقيق الس تقرار والتحول اىل اقتصاد السوق ،واش نطن ،2004 ،ص .225
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حوايل  12.41مليار دولر 1لتنخفض هذه القمية مع مر الس نوات لتصل يف حدود  5مليون دولر س نة
 ،1621مث أقل من مليار دولر مع هناية س نة .1625
ان تراجع وحتمك اجلزائر يف املديونية اخلارجية نتيجة حتسن مزيان املدفوعات وما صاحبه من ارتفاع
احتياطات الرصف بفضل املوارد النفطية جشع السلطات العامة عىل امليض يف س ياسة النفاق العمويم
عىل خمتلف الربامج التمنوية خالل هذا الفرتة ،وذكل كنيجة لععامد ادلوةل عىل مصادرها ادلاخلية لمتويل
مشاريعها كفوائض املزيانية العامة أو مزيان املدفوعات.

الفرع الثاين :ادلخل القويم
يزداد الستامثر العمويم بدرجة كبرية لزايدة ادلخل القويم ابعتباره ميثل عوائد خملتلف القطاعات
القتصادية خاصة القطاع النتايج مهنا ،وبعترب قطاع احملروقات يف اجلزائر أمه قطاع انتايج حبيث ميثل
ما مقداره حوايل  %04من قمية مداخيل اجلزائر ،والبايق عبارة عن مواد أولية ومواد نصف مصنعة،
وبعض املنتجات الفالحية اكلمتور ،ومع ارتفاع أسعار النفظ وكذا تزايد جحم صادرات اجلزائر مهنا بداية
من س نة  1666سامه يف زايدة فائض مزيان املدفوعات وابلتايل ارتفاع احتياطي الرصف تدرجيا ،خفالل
س نة  1660بلغت مداخيل الصادرات اجلزائرية حوايل  06مليار دولر مقابل  51مليار دولر من
الواردات ،وهو ما يعين أن املزيان التجاري قد حقق فائضا مبقدار  14مليار دولر خالل نفس الفرتة،
وابلرمغ من ارتفاع قمية الواردات ال أن مزيان املدفوعات اس متر يف حتقيق الفوائض وتدعمي احتياطي
الرصف حيث بلغ س نة  1625حوايل  206مليار دولر.
ان الراحة املالية اليت عاش هتا اجلزائر مند بداية س نة  1666نتيجة ارتفاع ادلخل القويم جعل
اجلزائر تتوجه حنو تسديد ديوهنا اخلارجية وانهتاج س ياسة مالية توسعية بلك راحة متثلت يف تبين خيار
زايدة جحم املشاريع العمومية الكربى يف خمتلف القطاعات واجملالت من خالل خمتلف اخملططات والربامج
التمنوية املسطرة من احلكومة منذ س نة  1662اىل غاية س نة  ،1628ذلا ميكن القول أن تغري مس توى
ادلخل القويم يعد أحد أمه حمددات الستامثر العمويم يف اجلزائر.
الفرع الثالث :املزيانية العامة لدلوةل
تعترب الراحة املالية اليت تمتتع هبا ادلوةل مند مطلع اللفية الثالثة نتيجة لرتفاع معدلت اجلباية
البرتولية اليت ترتبط بعالقة طردية مع أسعار احملروقات يف السواق ادلولية من بني ادلوافع اليت حفزت

 -1تقرير اجمللس القتصادي والجعامعي حول الظرف القتصادي والجعامعي للجزائر للسدايس الثاين من س نة  ،1668جويلية ،1667
اجلزائر ،ص .10
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السلطات العمومية للميض يف تبين س ياسة مالية توسعية من خالل خمتلف الربامج التمنوية ،حيث جسلت
املزيانية العامة س نة  1666فائضا يف املوارد اجلبائية
يقدر ب 151.7مليار دينار بفضل ارتفاع أسعار البرتول ،1وهذا ما جعل اجلزائر تعمتد عىل
املصادر ادلاخلية للمتويل بعيدا عن القرتاض الجنيب جتنبا للتبعية والرشوط الصارمة اليت متلهيا
املؤسسات املالية الجنبية ،وتتشلك املوارد العامة للمزيانية من املوارد اجلبائية واملوارد الغري جبائية ،2غري
أن هذه الخرية ل متثل سوى نس بة قليةل من اليرادات العامة.
أما ابلنس بة لتقس مي الغريادات العامة فنجد أن املادة  22من قانون  25/48واملتعلق بقوانني املالية
قد صنفت موارد املزيانية العامة اىل:
 اليرادات ذات الطابع اجلبايئ وكذا حاصل الغرامات. مداخيل المالك التابعة لدلوةل. التاكليف املدفوعة لقاء اخلدمات املؤداة والاتوى. الموال اخملصصة للمساهامت والهدااي والهبات. التسديد برأسامل للقروض والتسبيقات املمنوحة من طرف ادلوةل من املزيانية العامة وكذا الفوائداملرتتبة عهنا.
 حمتلف حواصل املزيانية اليت ينص القانون عىل حتصيلها. مداخيل املساهامت املالية لدلوةل املرخص هبا قانوان. احلصة املس تحقة لدلوةل من أرابح مؤسسات القطاع العمويم.وبصفة عامة ميكن تقس مي املوارد ادلامئة للمزيانية اىل ثالث فئات رئيس ية تمتثل يف:3
 املوارد اجلبائية. املوارد الغري جبائية. موارد احلساابت اخلاصة ابخلزينة.وتعترب اجلباية البرتولية مضن الرتكيبة الساس ية واملهمة ابلنس بة للموارد العامة يف اجلزائر حيث تعترب
احملرك الفعال لالقتصاد اجلزائري ،واجلدول يبني لنا ابلرقام تطور ونس بة اجلباية البرتولية مقارنة ببايق
املوارد املالية العامة.
 -1خطاب وزير املالية مبناس بة تقدمي قانون املالية التمكييل لس نة  1662ابجمللس الشعيب الوطين ،اجلريدة الرمسية ملداولت اجمللس الشعيب
الوطين رمق  145بتارخي  17جويلية .1662
مل
 -2لالطالع أكرث عىل تصنيف املوارد العامة للمزيانية ،أنظر امللحق رمق ( ،)2 -1وا متثل يف اليرادات الهنائية لس نة ( 1628اجلدول أ) ،ص
.150
- DENI DENI .Y ،La Pratique du Système Budgétaire de L'Etat en Algérie ،OPU ،Alger ،
2002 ،p 230.
3

- 132 -

الفصل الثاين :واقع اختيار وتنفيذ املشاريع العمومية يف اجلزائر
جدول رمق ( :)22 -1تطور جحم املوارد العامة للمزيانية
مجموع املوارد العامة نس بةاجلباية البرتولية
اجلباية البرتولية
املوارد العادية
الس نوات
%51
1.028.840.000
524.000.000
504.840.000 2000
%70
1.234.380.000
732.000.000
502.380.000 2001
%63
1.457.750.000
916.400.000
541.350.000 2002
%58
1.451.450.000
836.060.000
615.390.000 2003
%56
1.528.000.000
862.200.000
665.800.000 2004
%55
1.635.830.000
899.000.000
736.830.000 2005
%55
1.667.920.000
916.000.000
751.920.000 2006
%54
1.802.616.000
973.000.000
829.616.000 2007
%50
1.924.000.000
970.200.000
953.800.000 2008
%58
2.786.600.000 1.628.500.000 1.158.100.000 2009
%60
3.081.500.000 1.835.800.000 1.245.700.000 2010
%49
2.992.400.000 1.472.400.000 1.520.000.000 2011
%45
3.455.650.000 1.561.600.000 1.894.050.000 2012
%42
3.820.000.000 1.615.900.000 2.204.100.000 2013
%37
4.218.180.000 1.577.730.000 2.640.450.000 2014
املصدر :من اعداد الطالب بناءا عىل قوانني املالية من س نة  1666اىل س نة .1628
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شلك رمق ( :)8 -1منحىن بياين لتطور ايرادات املزيانية للفرتة املمتدة من س نة  1666اىل س نة
( 1628ابللف دج)
المبالغ باآلالف دج
الموارد العادية

5000000000

الجباية البترولية

4000000000

مجموع الموارد العامة

3000000000
2000000000

1000000000
0

املصدر :من اعداد الطالب بناءا عىل معطيات اجلدول السابق
من خالل اجلدول واملنحىن البياين السابقني نالحظ أمهية وماكنة اجلباية البرتولية يف اليرادات
العامة للمزيانية ،نالحظ أهنا يف غالب الحيان تشلك أكرث من  % 76من املوارد املالية للمزيانية نتيجة
ارتفاع أسعار النفظ كوهنا متغري اتبع لسعر النفظ طرداي وجحم الصادرات اجلزائرية منه ،حيث بلغت
أقصاها س نة  1626حبوايل  ،%06ومع بداية س نة  1622عرفت تراجعا مس مترا نتيجة افخنفاض أسعار
البرتول اىل غاية س نة  1628أين بلغت أدانها خالل فرتة اخملططات امخلاس ية بنس بة  %55من جحم
املوارد املالية للمزيانية ،وهذا ما يضع اجلزائر أمام حتدي تنويع مصادر اليرادات العامة.

الفرع الرابع :معدل البطاةل
متثل البطاةل احدى املشالكت الساس ية اليت تواجه دول العامل عىل الرمغ من اختالف مس توايت
تقدهما وأنظمهتا القتصادية والس ياس ية ،فهيي تؤذي اىل الكثري من اخملاطر الس ياس ية والجعامعية
فالس تقرار الس يايس مرهون مبقدرة ادلوةل عىل خلق مناصب شغل ،1وللحفاظ عىل الس تقرار الس يايس
 -1مدين بن شهرة ،الصالح القتصادي وس ياسة التشغيل " التجربة اجلزائرية" ،دار حامد للنرش والتوزيع ،عامن ،الردن ،1664 ،ص
.152
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ودمع التمنية القتصادية تسعى اجلزائر كسائر بدلان العامل اىل البحث عن الطرق والوسائل الكفيةل من
أجل خلق مناصب الشغل وتوفري خمتلف اخلدمات الساس ية ،خفالل فرتة الس بعينات شهدت اجلزائر
موجة مشاريع صناعية كربى ساعدت عىل توفري العديد من مناصب الشغل ،وابلتايل ختفيض معدلت
البطاةل ملس توايت مقبوةل ولكن مع حلول س نة  2040ويف ظل جعز ادلوةل عن توفري مناصب الشغل
شهدت معدلت البطاةل منوا متايدا وذكل نتيجة لتقلص ايرادات ادلوةل وابلتايل تقلص جحم املشاريع
العمومية اليت اكنت يف وقت سابق متتص أعداد كبرية من البطالني ،كام انعكس عن الصالحات الهيلكية
اليت قامت هبا احلكومة خالل التسعينات مس توايت جد مرتفعة لنسب البطاةل نتيجة الترسحيات امجلاعية
لعامل املؤسسات العمومية قصد تقليص جحم النفقات العمومية ،واجلدول التايل يبني لنا تطور معدلت
البطاةل خالل هذه الفرتة:
جدول رمق ( :)21 -1تطور معدلت البطاةل خالل الفرتة املمتدة من س نة  2040اىل س نة 1666
معدل البطاةل ()%
الس نوات
20.04
1989
19.80
1990
20.60
1991
15
1992
23.20
1993
24.40
1994
27.90
1995
27.99
1996
25.43
1997
14
1998
29.30
1999
29.77
2000
املوقع الرمسي لدليوان الوطين لالحصائياتSousrce : www.ons.dz :
نالحظ من خالل اجلدول السابق أن معدلت البطاةل عرفت نس با كبرية خالل الس نوات
( ،)1666-2040ويه الفرتة اليت متزيت ابتباع اجلزائر برامج الصالح القتصادي املدعومة من طرف
صندوق النقد ادلويل واليت اهمتت ابعادة هيلكة وتنظمي املؤسسات العمومية والتطهري املايل لها ومانتج
- 135 -

الفصل الثاين :واقع اختيار وتنفيذ املشاريع العمومية يف اجلزائر
عنه من ترسحي العامل وتقليل جحم النفاق احلكويم عىل املشاريع العمومية اجلديدة ،ويف ظل تطبيق
برانمج التعديل الهيلكي س نة  2008وصلت معدلت البطاةل اىل مس توايت مرتفعة بلغت نس بة
 %10.56س نة .2000
ويف ظل جعر القطاع اخلاص عن امتصاص معدلت البطاةل اكن لبد عىل ادلوةل يف طرح مشاريع
معومية خضمة اكنت الولوية مهنا للمشاريع اليت تضمن خلق أكرب عدد من مناصب الشغل وهذا ما جتىل
يف زايدة جحم النفاق العمويم عىل مشاريع البنية التحتية منذ مطلع اللفية الثالثة خاصة يف قطاع الصحة،
التعلمي ،المن وقطاع الشغال العمومية ،وهو ماسامه يف تقليص معدلت البطاةل تدرجييا ومتاش يا مع
زايدة الستامثرات العمومية لتصل اىل معدل  %0.5س نة 1621

املطلب الثالث
تقيمي أاثر املشاريع العمومية عىل مؤرشات القتصاد اللكي
ان انهتاج اجلزائر للس ياسة املالية التوسعية هبدف حتريك الطلب الفعال من أجل زايدة النتاج
وحتريك جعةل القتصاد مل حتقق مبتغاها نظرا لضعف وحمدودية قدرات هجاز النتاج الوطين مما أدى اىل
ضعف أثر املضاعف ،وهذا ما جعل احلكومة تتوجه حنو تسديد مديونيهتا اخلارجية وزايدة جحم املشاريع
العمومية يف جمال البىن والهيالك القاعدية واهامل املشاريع العمومية ذات الطابع الصناعي مع التوجه املفرط
حنو الس ترياد.1
يمت تقيمي الداء القتصادي للمشاريع العمومية من خالل الععامد عىل مجموعة من املؤرشات اليت
تعكس الوضاع القتصادية واملالية يف فرتة زمنية معينة جراء الععامد عىل خطط وبرامج تمنوية ،ومن بني
املؤرشات الساس ية لتقيمي الداء القتصادي للمشاريع العمومية نذكر:2
 مؤرش المنو. مؤرش التضخم. منو الكتةل النقدية. مؤرش س ياسة التوازن ادلاخيل (العجز أو الفائض يف املزيانية). -البطاةل.

 -1جمةل الباحث ،جامعة ورقةل ،العدد الثامن ،1626 ،ص.81
 -2عامري عامر ،محمادي وليد ،أاثر الستامثرات العمومية عىل الداء القتصادي يف اجلزائر ،أحباث امللتقى ادلويل بسطيف ،مرجع سابق،
ص .26
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الفرع الول :مؤرش المنو
عرفت معدلت المنو قبل بداية تنفيذ الربامج التمنوية معدلت منو متقلبة وذكل راجع ابلساس اىل
اتباع اجلزائر لس ياسة التعديل الهيلكي لصندوق النقد ادلويل واليت اكنت أولوايته اعادة التوازن ملزيان
املدفوعات واحلد من ارتفاع معدلت التضخم ،ومع بداية الرشوع يف خمطط دمع النعاش
القتصادي ( )PSRE1واملقدر ب 717مليار دينار أي ما يعادل  5مليار دولر للفرتة املمتدة من س نة
 1662اىل س نة  1668ارتفع املعدل منو الناجت يف املتوسط خالل الفرتة املعنية مبتوسط  ،%8.5مث جاء
الربانمج التمكييل دلمع المنو القتصادي ( )PCSC2من س نة  1667اىل س نة  1660ملواصةل وترية المنو
والزدهار يف النشاط القتصادي الناجتة عن خمطط دمع النعاش القتصادي وقد مت ختصيص ما مقداره
 8165مليار دينار جزائري أي ما يعادل  77مليار دولر ،لكن ابلرمغ من هذا فان معدل المنو خالل
هذا الفرتة جسل تراجعا يعود أساسا اىل تراجع المنو يف قطاع احملروقات نتيجة تراجع أسعار النفظ كنتيجة
لفخنفاض الطلب عليه يف أواخر س نة  1665واليت متثل بداية الزمة املالية العاملية ،ابلضافة اىل افخنفاض
حصة اجلزائر من النتاج لس باب تتعلق مبنظمة الوبك ،وأخريا برانمج توطيد المنو القتصادي
( 1628-1626 )PCCE3حبوايل  140مليار دولر هبدف بعث المنو القتصادي من جديد.
جدول رمق ( :)25 -1تطور معدلت المنو الناجت الجاميل خالل الفرتة ()1625-1666
(الوحدة)%:
1628 1621 1626
1664 1660
1668
1661
الس نوات 1666
معدل المنو 3,6% 3,10% 3,30% 2,40% 2,00% 5,20% 4,70% 2,20%
Source: Banque d'Algérie ،rapport annuel de la banque d'algérie 2012،P 12.

1

- PSRE: Le Programme de Soutien à Relance Economique.
- PCSC: Le Programme Complémentaire de Soutien à la Croissance.
3
- PCCE: Programme de Consolidation de la Croissance économique.
2
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منحىن بياين رمق ( :)5،2تطور معدل المنو خالل الفرتة ()2014 - 2000

6.00%
5.00%

معدل النمو

3.00%
2.00%

النسبة المؤوية

4.00%
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0.00%
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املصدر :من اعداد الطالب بناءا عىل معطيات اجلدول السابق.
نالحظ من اجلدول السابق أن معدلت منو الناجت الجاميل تذبذاب واخضا خالل فرتة س نوات
الربامج العمومية حيث تراوحت بني  %1.1كدىن مس توى هل يف س نة  1666و %7.16س نة ،1668
ويرجع سبب هذا التذبذب اىل المنو الغري منتظم للمحروقات املتأثرة أساسا ابلسعار ادلولية وبسقف
حصص منظمة الوبيك ،وهذا ما يبقي المنو هشا كون نقطة ضعف وقوة القتصاد اجلزائري تمكن يف
التغريات اخلارجية لسعار احملروقات عىل املس توى اخلاريج يف ظل ضعف مسامهة القطاع الصناعي
والفاليح يف الناجت احمليل ،وهذا ما يفرس همينة املشاريع العمومية ذات الطابع الجعامعي يف مزيانية النجهزي
العمويم عىل املشاريع العمومية ذات الطابع الستامثري الصناعي اليت تعترب احملفز الول واملبارش للمنو.

الفرع الثاين :معدل التضخم
عىل الرمغ من حتقيق اجلزائر خالل فرتة هناية التسعينات معدلت تضخم منخفضة حيث قارب
هذا املعدل  %6.58س نة  ،1666وذكل كنتيجة لتباع اجلزائر س ياسة مالية انكامش ية وس ياسة نقدية
صارمة حتت أنظار صندوق النقد ادلويل ،ولكن بداية الربامج التمنوية يف اجلزائر عاودت معدلت التضخم
الرتفاع من جديد ،وذكل لضخ كتةل نقدية اضافية خالل مرحةل برانمج دمع النشاط القتصادي وارتفاع
الجور ،واجلدول التايل يبني لنا تطور معدلت التضخم منذ مطلع اللفية الثالثة:
جدول رمق ( :)28 -1تطور معدلت التضخم خالل الفرتة ( ،)1628-1666الوحدة %
الس نوات 2013 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000
معدل
4,75 9,9 3,91 4,86 2,53 3,56 4,23 0,34
التضخم ()%

املصدر :بنك اجلزائر ،النرشة الحصائية اخلاصة،
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من خالل معطيات اجلدول السابق نالحظ نالحظ زايدة معدلت التضخم مند بداية اخملططات
التمنوية يف اجلزائر أين بلغ س نة  1661حوايل  %8.15كنتيجة لزايدة مداخيل الفراد وافخنفاض سعر
الرصف خالل هذا الفرتة وارتفاع نفقات ادلوةل والععامد الاكمل عىل الس ترياد يف ظل بياب قاعدة
انتاجية حملية ،ومع بداية س نة  1621عرف معدل التضخم ارتفاعا ملحوظا مقارنة ابلس نوات السابقة،
وذكل راجع اىل تطبيق ش بكة الجور اجلديدة ودفع اخمللفات املتأخرة عهنا من س نة  1664بأثر رجعي
مجليع أسالك الوظيف العمويم ،وزايدة الصدار النقدي ،ابلضافة اىل زايدة التوسع يف النفاق العمويم
من خالل الربانمج امحلايس  ،1628-1626واذلي بلغت قميته جويل  140مليار دولر .وابلتايل ميكن
القول أن التوسع يف النفاق العمويم وزايدة السرتاد هو أحد الس باب الرئيس ية للتضخم خالل هذا
الفرتة.

الفرع الثالث :الكتةل النقدية
جسلت الكتةل النقدية خالل فرتة الربامج التمنوية يف اجلزائر منوا مقبول اكس تجابة لمنو جحم النفاق
العمويم عىل املشاريع العمومية هذا يف حاةل خيار التوسع النقدي املدروس لتجنب الضغوظ التضخمية
الناجتة عن زايدة العرض النقدي دون الزايدة يف النتاج ،واجلدول التايل يوحض لنا نس بة زايدة جحم
الكتةل النقدية ابلنس بة للس نة السابقة لها.
جدول رمق ( :)27 -1تطور الكتةل النقدية يف اجلزائر ()1622-1666
2011 2010 2008 2006 2004 2002 2000
الس نوات
منو الكتةل النقدية (19,47 12,53 15,67 19,49 9,99 18,75 14,15 )%
املصدر :موقع البنك ادلويل ،بياانت البنك حول اجلزائر1621
من خالل معطيات اجلدول السابق نالحظ أن نس بة منو الكتةل النقدية ،ظهرت بشلك طبيعي
خالل س نوات الستامثرات العمومية كنتيجة للتوسع يف جحم النفقات العمومية من خالل خمتلف الربامج
التمنوية ،حيث ازدات بنس بة  %24.57س نة  1661عن سابقهتا ،وذكل كنتيجة للرشوع يف خمطط دمع
النعاش القتصادي س نة  1662لتس متر يف الزايدة بنسب متفاوتة تعامىش ومتطلبات متويل املزي انية
لتغطية تاكليف الستامثرات العمومية يف جمال خمتلف الهيالك القاعدية يف ظل زايدة املقابل لها من
الرصدة النقدية الصافية اخلارجية  ،وهذا ما يويح بزايدة الصدار النقدي من طرف البنك املركزي
وهو ما لحظه املواطن البس يط من خالل اصادر ورقة نقدية جديدة من فئة  1666دج خالل هذه
الفرتة.
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كام جتدر الشارة اىل قانون النقد والقرض اجلزائري قد أخذ يف احلس بان تأخر حتصيل اليرادات
العمومية خالل الس نة املالية للمزيانية يف حاةل عدم الرببة يف الصدار النقدي ،وهبدف ضامن اس مترار
النفقات العمومية لهدافها وعدم تعطيل سري التنفيذ املايل للمشاريع العمومية ونفقات التس يري مكشوفات
ابحلساب ( à découvertأي التحويل الكتايب للموال من احلزينة العمومية اىل حساب املس تفيذ دون
وجود أثر حقيقي لها عىل مس توى احلزينة العمومية أي عدم توفر الععامدات اخملصصة لها حلد الن)
وذكل من خالل املادة  80من المر  22-65املتعلق ابلنقد والقرض واليت تنص عىل أنه " :1ميكن لبنك
اجلزائر أن مينح اخلزينة كشوفات ابحلساب اجلاري ل ميكن أن تتجاوز مدهتا الاكمةل  186يوم متتالية ،أو
غري متتالية أثناء الس نة التقوميية ،وذكل عىل أساس تعاقدي ،ويف حدود حد أقىص يعادل  %26من
اليرادات العادية لدلوةل خالل س نة املزيانية السابقة".

الفرع الرابع :مؤرش س ياسة التوازن ادلاخيل
ان الزايدة يف النفاق العمويم من س نة لخرى خالل فرتة الربامج التمنوية كام س بق مالحظته
سابقا من خالل (جدول تطور النفقات العمومية) ،سامه يف حتقيق املزيانية جعزا خالل أغلب س نوات
الربامج التمنوية ،وابلرمغ من ارتفاع جحم موارد املزيانية كنتيجة لزايدة جحم اجلباية البرتولية متأثرة ابرتفاع
أسعار النفظ ال أن زايدة اليرادات العمومية اكنت أقل من الزايدة يف جحم النفاق العمويم عىل املشاريع
الكربى واليت يتنظر مهنا أن جعةل انطالق التمنية يف خمتلف اجملالت والقطاعات.
الفرع اخلامس :معدل البطاةل
سامهت خمتلف املشاريع العمومية عىل الرمغ من الهمينة املطلقة للمشاريع العمومية ذات الطابع
الجعامعي عىل املشاريع العمومية ذات الطابع الستامثري الصناعي ،ال أهنا جنحت يف امتصاص عدد كبري
من البطالني سواءا من خالل ورشات الجناز املؤقتة أو من خالل التوظيف ادلامئ يف خمتلف الدارات
واملؤسسات الرمسية املنجزة خالل هذا الفرتة مكقرات المن والصحة والتعلمي ...اخل ،واجلدول التايل يوحض
لنا تطور معدلت البطاةل خالل هذه الفرتة.

 -1املادة  80من أمر رمق  ،22-65واملؤرخ يف  10أوت  ،1665واملتعلق ابلنقد والقرض.
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جدول رمق ( :)20 -1تطور معدلت البطاةل خالل الفرتة ( ،)1625 -1662الوحدة :نس بة مئوية

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
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10.2
11.3
11.8
12.3
15.3
17.7
23.7
25.7
27.3

9.3
9.8
10

معدل البطاةل

2013
2012
2011

الس نوات

املصدر :التقرير الس نوي لبنك اجلزائر 1625

املطلب الرابع
صعوابت وعراقيل اختيار وتنفيذ املشاريع العمومية يف اجلزائر
تمتزي املشاريع العمومية يف اجلزائر املدرجة يف مزيانية ادلوةل أو أحد حساابت التخصيص اخلاص
بنقص حتضريها والتقيمي الغري ادلقيق لالحتياجات املواطنني نتيجة ضعف دراسات اجلدوى واليت غالبا ما
تكون عبارة عن دراسات سطحية مل تأخذ بعني العتبار اكفة اجلوانب الفنية والقتصادية والجعامعية مع
لك ما يرتتب علهيا من أاثر عىل المتويل والرتفاع املس متر للتاكليف والتجاوز املعترب يف أجال الجناز
خاصة مهنا مشاريع الربامج القطاعية املمركزة واليت غالبا ما يمت اختاذ قرار الستامثر فهيا دون دراسات
نضج مس بقة هذا من جانب تقيمي واختيار املشاريع والربامج التمنوية.
أما من جانب تنفيذ وجتس يد املشاريع العمومية فهناك انتشار واسع لبعض أوجه الفساد الداري
واملايل خاصة يف اجراءات منح الصفقات العمومية حيث نالحظ همينة اجراء الرتايض لصاحل املؤسسات
العمومية حىت ولو اكنت يف وضعية مالية صعبة أو لصاحل مؤسسات خاصة وطنية وأجنبية ،1ويف ظل
هذا ميكن ارجاع أمه أس باب ضعف معلية اختيار وتنفيذ املشاريع العمومية يف اجلزائر اىل العوامل التالية:

الفرع الول :ضعف دراسات جدوى املشاريع العمومية
ان زايدة اتساع الفجوة بني ادلراسات العلمية املس بقة للمشاريع العمومية والواقع امليداين خالل
معلية تنفيذها عىل أرض الواقع يف اجلزائر طرح عدة تساؤلت حول قدرة ماكتب ادلراسات الوطنية
العمومية مهنا واخلاصة عىل التحمك ومسايرة خمتلف الساليب والطرق العلمية احلديثة املس تعمةل يف
 -1مقتظفات من تقرير جملس احملاس بة حول رصف املزيانية العامة لس نة  ،1626جريدة الرشوق اليويم ،يوم  10ديسمرب  ،1626العدد
 ،5274ص .26
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دراسات اجلدوى خملتلف املرشوعات سواء الصناعية أو املرشوعات العمومية ذات الطابع الجعامعي
خاصة يف جمال التاكليف ابلضافة اىل نوعية الشغال (الهندسة املدنية) ،خفالل حتليل التاكليف التقديرية
للمخططات التمنوية اليت عرفهتا اجلزائر منذ مطلع اللفية الثالثة يظهر الرتفاع الكبري لتاكليف الجناز
احلقيقية مقارنة ابلتاكليف مقارنة بتاكليف ادلراسات التقديرية الولية نتيجة اعادة تقيمي املايل للمرشوع
وذكل من خالل زايدة اخملصصات املالية هل ابس مترار اىل غاية النهتاء من معلية الجناز وتسلمي املرشوع
ابلضافة اىل تاكليف الصيانة اليت غالبا ما تمت يف الس نوات الوىل من معلية اس تالم املرشوع نتيجة
ضعف ادلراسات واملتابعات التقنية وعدم احرتام املعايري التقنية للشغال يف ظل بياب ونقص التنس يق
والتاكمل بني طبيعة املشاريع املنفذة وأهداف التمنية القتصادية والجعامعية خملتلف املصاحل والهيئات
الرمسية ،1ولتزال احلكومة تواجه تبعات سوء تقدير املشاريع العمومية وعدم ضبظها وهو ما جتيل أساسا
يف اععامد احلكومة لكرث من  76مليار دولر مند اععامد خمططات دمع المنو لعادة تقيميه مشاريعها ،وهو
ما ميثل أكرث من  %25من القمية اليت خصصت هل  140مليار دولر للفرتة  1628-1626وهذا يف ظل
العجز املعترب اذلي تعاين منه املزيانية العامة ،وقد أرحج وزير املالية خالل هذه الفرتة "كرمي جودي"عىل
اخملصصة ملناقشة قانون تسوية املزيانية 1626أن الغلفة املالية اليتيمت رصدها
هامش اجللسة العلنية ّ
كتاكليف للمشاريع،رصدها لعادة تقيمي املشاريع العمومية ترجع أساسا اىل ضعف وعدم اكعامل ادلراسات
للمشاريع وبدرجة أقل اىل ارتفاع أسعار املوارد الولية يف السوق ادلولية ،2وضعف التنس يق وتبادل
املعلومات بني خمتلف الهيئات العمومية ،فغالبا ما نرى مشاريع تعبيد الطرقات وهتيئة الرصفة لعطاء
صورة تعامىش واملدن العرصية لكن رسعان ما نرى معليات حفر واسعة وممتدة عىل طول الطرق لعادة
هتيئة قنوات الرصف الصحي واملياه حيث يمت اعادة ردهما مبجرد جتديد قنوات الرصف واملياه لتكون
الطرق والرصفة أسوء مما اكنت عليه سابقا ،وهذا ما يؤذي اىل التبذير وبياب الرشادة يف تس يري
الموال العمومية نتيجة عدم احرتام أس بقية بعض املشاريع عىل حساب مشاريع أخرى يف ظل بياب
ونقص الهجزة اخملتصة والقادرة عىل التس يري احلسن والختيار المثل للمشاريع العمومية وفق ألية واحضة
تعامىش واملناجه العلمية احلديثة.
وعليه ميكن ارجاع أس باب ضعف وتدين دراسات اجلدوى للمشاريع العمومية يف اجلزائر اىل
حمدودية ماكتب ادلراسات اخلاصة ابلضافة اىل نقص اخلرباء من ذوي الحتصاص عىل مس توى
الدارات والهيئات العمومية ،وقد أدى هذا النقص اىل دخول العديد من غري اخملتصني يف الهيئات
واملؤسسات العمومية اخملتصة بتقيمي واختيار املشاريع ،وهو ما ترتب عنه دراسات ضعيفة بعيدة عن
- Abdelhamid Brahimi ،L'Économie Algérienne ،Défis et enjeux ،Dahleb, Alger،1991 P 230.

1

 -2لكمة وزير املالية ،كرمي جودي عىل هامش اجللسة العلنية اخملصصة لتسوية قانون ضبظ املزيانية لس نة  ،1626مقر اجمللس الشعيب
الوطين ،ديسمرب .1621
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الكفاءة والفعالية يف هذا اجملال ابلضافة اىل القرارات الرجتالية ذات الطابع الس يايس من صناع القرار
ابلستامثر يف مرشوع معني قبل البدء يف ادلراسات املس بقة لتلبية حاجات املواطنني يف ظل تزايد
املطالب الشعبية بتحسني الوضاع مما جيعل مرحةل ادلراسات عبارة عن مرحةل شلكية.
كام أن نقص املعلومات الحصائية وتناقضها بني خمتلف اجلهات الرمسية ابلضافة اىل عدم الخذ
ابملتغريات اخلارجية مكتغريات أسعار الرصف وأسعار خمتلف املواد والتجهزيات املس توردة يف السواق
ادلولية  ،وسعر تلكفة اليد العامةل املاهرة اليت تدخل مضن تاكليف اجناز املرشوع يؤدي يف العديد من
الحيان اىل اعطاء قوامئ احصائية غري دقيقة يمت الستناد علهيا يف اختاذ قرارات الستامثر ،ابلضافة اىل
ادراج أشغال اضافية يف املشاريع مل تأخذ ابحلس بان يف دراسات القبلية للمرشوع.
ويف ظل حمدودية قدرات ماكتب ادلراسات الوطنية يف جمال دراسات اجلدوى ونقص املوظفني
اخملتصني وذوي الكفاءات التقنية يف جمال دراسة جدوى املشاريع غالبا ما يمت الععامد عىل اخلربات
الجنبية يف جمال ادلراسات القبلية للمرشوع وهذا ما زاد من ارتفاع تاكليف ادلراسة والجناز زايدة عىل
بطئ وتعدد الجراءات الدارية ابلضافة اىل اس تعامل هذه املاكتب الجنبية ملناجه وأساليب تقيمي ل
تتالمئ والبيئة احمللية لالقتصاد الوطين.

الفرع الثاين :الفساد الداري واملايل
يظهر الفساد بصفة عامة يف عدة جوانب اقتصادية وس ياس ية واجعامعية قصد حتقيق مصلحة أو
منفعة خاصة عىل حساب املصلحة العامة ،ويعترب الفساد الداري واملايل من أبرز القضااي اليت تواجه
اقتصادايت ادلول ،فهو ظاهرة عاملية تواهجها لك ادلول ابختالف درجة منوها وتطورها ،ويعد من أخطر
أنواع الفساد ابعتباره قامئا عىل الدارة اليت متثل احملرك الرئييس لنشاط ادلوةل وهيئاهتا التنفيذية.1
 -2مفهوم الفساد الداري:
نص املرشع اجلزائري يف املادة  61من القانون رمق  62-60املتعلق ابلوقاية من الفساد وماكحفته
عىل ما ييل" :الفساد هو لك اجلرامئ املنصوص علهيا يف الباب الرابع من هذا القانون نذكر مهنا:
 رشوة املوظفني العموميني.
 المتيازات والرشوة غري املربرة يف جمال الصفقات العمومية.
 رشوة املوظفني العموميني الجانب وموظفي املنظامت ادلولية العمومية.
 اختالس املمتلاكت من قبل موظف معويم أو اس تعاملها عىل حنو غري رشعي.
 -1مفتاح صاحل ،معاريفي فريدة ،الفساد الداري واملايل :أس بابه ،مظاهره ومؤرشات قياسه ،امللتقى العلمي ادلويل السابع حول الفساد
الداري واملايل ،املشلكة وس بل عالجه ،لكية العلوم القتصادية والتجارية وعلوم التس يري ،جامعة  16أوت  2077بسكرة ،ماي س نة
 ،1621ص .61
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 العفاء والتخفيض غري القانوين يف الرضيبة والرمس.
 اس تغالل النفوذ.
 أخذ فوائد بصفة غري قانونية.
 عدم الترصحي أو الترصحي الاكذب ابملمتلاكت.
 المتويل اخلفي للحزاب الس ياس ية.
 الرشوة يف القطاع اخلاص.
 اختالس املمتلاكت يف القطاع اخلاص.
 تبييض العائدات الجرامية.
 الخفاء واعاقة السري احلسن للعداةل.
 املساس ابلشهود واخلرباء واملبلغني والضحااي.
 -1أمه مظاهر الفساد الداري واملايل يف اجلزائر:
تتجىل مظاهر الفساد مبختلف انواعه يف اجلزائر من اس تغالل النفوذ اىل بس يل الموال والهترب
الرضييب شأهنا شأن دول العامل الثالث كون الفساد ظاهرة عاملية ل تقترص عىل اجلزائر فقط ولو بدرجات
وأشاكل خمتلفة ،ومن أمه مظاهر الفساد يف اجلزائر واملتعلقة مبوضوع دراستنا " اختيار املشاريع العمومية"
الرشوة عىل اختالف مس توايهتا ووفق جحم املرشوع العمويم.
 الرشوة احمللية وادلولية :
اذا ما جتاوزان ممارسات الفساد الصغري اذلي مبوجبه حيصل املوظف عىل ماكفأة (معوةل) نظري
تسهيهل معليات لصاحل الغري واذلي يبقى يف دائرة البريوقراطية الدارية التقليدية ،فان الوضع سيتغري عند
الوصول اىل أعىل هرم من السلطة اخملتصة ،فهذا النوع من الفساد حيدث عندما تدفع الرشوة لكبار
املسؤولني يف ادلول اليت تطرح عدد من املشاريع للتنفيذ من قبل القطاع اخلاص وذكل عرب مناقصات أو
رشاء مواد ومس تلزمات من السوق احمللية بمكيات كبرية .
أما يف ما يتعلق ابلرشوة ادلولية فالمر خيص الصفقات الكربى املرتبطة بعامل املقاولت وجتارة
السلحة واحلصول عىل امتيازات التنقيب عن النفط والغاز واملعادن ،ومناقصات قطاع التصالت
وغريها.1
وقد أحدثت مؤخرا صفقات رشكة سوانطراك احلكومية جدل واسعا جراء سلسةل الفضاحئ اليت
هزت معق القتصاد اجلزائري من خالل صفقاهتا مع الرشكة اليطالية "ايين ،"1وذكل بعد فتح القضاء

 -1يوسفي رش يد ،جحار أس ية ،مداخةل بعنوان :الفساد الداري واملايل ،مظاهره وأس بابه وواقعه يف الوطن العريب ،ملتقى دويل حول
الفساد الداري واملايل ،املشلكة وس بل عالجه ،مرجع س بق ذكره ،ص  5و.8
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اليطايل التحقيق يف عقود وصفقات رشكة ايين من خالل منحها لعمولت ورشاوي لالس تفادة من
صفقات خضمة يف عدة دول لمتتد ارتدادات القضية اىل اجلزائر مع فتح حتقيقات أفضت اىل توقيف عدة
ايطارات من مجمع سوانطراك واقاةل وزير الطاقة واملنامج شكيب خليل فامي اعترب تسهيال يف منح صفقات
خضمة بصيغة الرتايض بقمية تفوق  0.7مليار دولر س نة  1664ومن بيهنا مرشوع غاز "يج اك  "5واذلي
اكن سيسمح يف دمع نقل الغاز اىل حدود  0ماليري مرت مكعب ومتويل أنبوب غاز غاليس بني اجلزائر
وايطاليا اذلي بلغت صفقته  746مليون دولر ،كام مت الكشف أيضا عن عقود أخرى بني س نة 1665
و 1660جلها متت ابلرتايض ،2وهذا ما جيعل اجلزائر مضن ادلول الكرث فسادا يف العامل وفق منظمة
الشفافية ادلولية
فالفساد يؤثر عىل اس تقرار ومالمئة مناخ الستامثر ويزيد من تلكفة املشاريع ويضعف الثر الجيايب حلوافز
الستامثر ابلنس بة للمشاريع احمللية والجنبية وخاصة عندما تطلب الرشاوي من أحصاب املشاريع لتسهيل قبول
مشاريعهم ،ويف هذا الصدد يعترب الفساد رضيبة ذات طبيعة ضارة ويشلك أحد عوائق الستامثر ،ومع ازدايد الفساد
يقوم املستمثرون ابضافة املدفوعات النامجة عن الرشاوي والعمولت اىل التاكليف ،مما يرفع من التلكفة الجاملية
للمرشوع وخيفض العائد من الستامثر ،فالفساد مييل اىل تضخمي الستامثرات العامة.3
وقد احتلت اجلزائر املرتبة  08دوليا من بني  255دوةل مشلها تقرير منظمة الشفافية ادلولية،
واملتعلق ابدلول القل لس نة  ،1625وذكل  58نقطة من مجموع  266نقطة ،ما مسح لها بتحسني ولو
بشلك طفيف ترتيهبا العام مقارنة ابلس نة املنرصمة  ،1621أين صنفت يف املرتبة  267ب  50نقطة فقط

 -1ايين ،الواكةل الوطنية للمحروقات أو ابليطالية) (ENI - Ente Nazionale Idrocarburiيه رشكة ايطالية معالقة لس تكشاف
واس تخراج النفط لها وجود يف أكرث من  47بدل .تأسست بعد احلرب العاملية الثانية لسد احتياجات ايطاليا من النفط وأصبحث الن مجموعة
نفطية من أكرب الرشاكت الوروبية تضم عدد من الرشاكت الصغرية واملتوسطة ،.وقد يكون سبب منو الرشكة هبذه الرسعة استعامرها يف
الحتاد السوفييت وأورواب الش يوعية وليبيا وايران خالل احلرب الباردة ولك من ليبيا واجلزائر منذ س نوات الامثنينات ،كام تقوم الرشكة أيضا
بتصنيع وانشاء منصات لس تخراج النفط والغاز من أعايل البحار ،وقد حتصلت الرشكة عىل عقود هامة يف س ياق معليات العرصنة والتطوير
اليت ابرشهتا اجلزائر واليت مسحت لها ابقامة أنبوبني للغاز الول خيص ايطاليا عرب تونس والثاين اس بانيا عرب املغرب ،وأبرمت الرشكة أول
عقودها يف اجلزائر خالل الفرتة املمتدة بني س نة  2051و 2055لتخمت عىل وقع فضاحئ رشوة وفساد حركت القضاء اليطايل واجلزائري مع
مطلع س نة .1626
 -2حفيظ صوالييل ،مقال بعنوان :قضية سوانطراك -ايين وماخفي اكن أعظم ،جريدة الرشوق اليويم ليوم  18فيفري  ،1625العدد
 ،5050ص .25
جم
 -3فريت ف .هامين ،ماكحفة الفساد ادلويل :دور متع العامل ،الفصل الثامن من كتاب :القتصاد العاملي ،الطبعة الوىل ،مركز الهرام للرتمجة والنرش،
القاهرة ،1667 ،ص .117
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ال أن هذا التصنيف ولو أنه حتسن بشلك طفيف ال أنه دليل قاطع عىل أن اجلزائر لتزال من بني ادلول
الكرث فسادا يف العامل.1

الفرع الثالث :البتعاد عن مناجه التقيمي العلمية
ان معلية اختاذ قرار ابلستامثر العمويم خاصة يف جمال البنية التحتية لبد لها أن ترى من منظور
اقتصادي ،اجعامعي ،عقالين ،حبيث حتتل الهداف القومية كتحقيق املنفعة العامة صدارة الهداف
والولوايت ،وذكل من خالل التخطيط عىل املدى املتوسط والبعيد عن طريق طرح عدد من البدائل
اليت تساعد عىل ضامن الختيار المثل وفق الطرق واملناجه العلمية احلديثة لتحقيق تكل الهداف،
واملتتبع لتارخي الربامج التمنوية يف اجلزائر يرى قوة وماكنة القرار الس يايس والداري وهمينته عىل القرار
القتصادي املدروس يف غالب الحيان يف ظل ضعف أهجزة التخطيط وماكتب ادلراسات احمللية وجعزها
عن مسايرة املناجه والساليب ادلولية يف تقيمي واختيار املشاريع يف ظل نقص وتضارب البياانت
الحصائية من هجة لخرى ،مفن خالل القرار الس يايس والداري يمت تقيمي املشاريع العمومية وفق
املتغريات النية ادلاخلية خاصة يف ما خيص املطالب الشعبية املطالبة بتوفري احلاجات العامة اكملراكز
الصحية واملدارس وتعبيد الطرقات عىل أن ل خيضع صانع القرار اىل القواعد واملناجه العلمية احلديثة وامنا
غالبا ما يكون هذا النوع من املشاريع اس تجابة لظغوطات الشارع وبطريقة ارجتالية من صناع القرار عىل
مس توى الوزارات املعنية ابلقطاع تفاداي لالنزلقات اليت قد هتدد النظام الس يايس وهذا ما يربر وجود
مشاريع معومية استامثرية رمغ افخنفاض مردوديهتا املالية ،فالقرار ابلستامثر يف جمال أو قطاع معني يتخذ
قبل ظهور نتاجئ ادلراسات القبلية.
ان البتعاد عن الطرق والساليب العلمية يف تقيمي املشاريع العمومية يف اجلزائر وهمينة القرارات
الس ياس ية والدارية عىل اختيار املشاريع العمومية يف مزيانية التجهزي العمويم خلق نوعا من التفاوت بني
خمتلف القطاعات القتصادية يتجيل ذكل من خالل تدين جحم الععامدات املالية الس نوية اخملصصة لقطاع
الصناعة مقارنة ببايق القطاعات الخرى اليت تمتتع وزارهتا بنفوذ كبري.
الفرع الرابع :الععامد عىل مهنج التقليدي يف تبويب املزيانية
ان اععامد اجلزائر عىل النظام التقليدي يف تس يري تنفيذ املزيانية العامة لدلوةل خاصة مهنا مزيانية
التجهزي والستامثر العمويم واليت حترض عىل أساس القرتاحات واخلطط الس نوية عىل مس توى مصاحل
الوزارة املعنية وفق سمل هريم اىل غاية الوزير املعين ابلقطاع مل يعامىش مع زايدة جحم املشاريع العمومية
1

- Annual report of Transparency International Secretariat، Translation of: Corruption
Perceptions Index: Corruption around the world in 2013، Site:
http://www.transparency.org/news/pressrelease/Corruption_around_the_world_2013_arabic
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خاصة مع دخول اجلزائر يف اخملططات التمنوية منذ س نة  ،1662حيث هناك العديد من املشاريع اليت
تعرف تأخرا كبريا يف مدة الجناز واس هتالكها جلزء كبري من الععامدات اخملصصة لها يف املراحل الوىل من
بداية تنفيذها ،كام أن البعض الخر مهنا رمغ مصادقة السلطة اخملتصة عىل تنفيذها ال أهنا تعرف تأخرا يف
انطالق الشغال هبا لعدة أس باب كغياب أرضية الجناز نتيجة املدة الزمنية املتفاوتة اليت متر هبا اجراءات
نزع امللكية يف ظل همينة النظام البريوقراطي عىل الدارة اجلزائرية وبياب التنس يق بني خمتلف مصاحل
الوزارات املعنية مما يقلل زمن دراسات اجلدوى هبا وأحياان يمت الرشوع يف تنفيذها قبل اكعامل دراسات
نضج املرشوع.
كام أن نظام الرقابة عىل حسن اس تغالل الموال العمومية يف الربامج التمنوية رمغ تعدده ال أنه غالبا
ما يكون نظام رقايب شلكي كون معظم أنواع الرقابة من خمتلف الهجزة الرقابية يف ادلوةل سواءا املفتش ية
العامة للاملية أو جملس احملاس بة أو السلطة الترشيعية يه عبارة عن رقابة بعدية تمت عىل أساس الواثئق
واملستندات بغض النظر عن الهجزة امللكفة بتس يري وتنفيذ املشاريع العمومية مما ل ميكن من اسرتجاع
الموال يف حاةل سوء تسريها ،ومن بني أمه النقائص اليت متزي النظام املوازانيت يف اجلزائر نذكر:
 تس يري مزيانية الستامثر العمويم يمت حسب الوسائل املعبئة ،مزيانية وسائل وليس مزيانية أهداف،
وهذا ما يفرس جلوء المرين ابلرصف عند قرب هناية الس نة املالية اىل بذل اكفة جمهوداهتم لس هتالك
الععامدات اخملصصة هلم اكعادة جتديد الرصفة وطالء املباين وغريها من الشغال اليت تعمل عىل تبذير
املال العام يف ظل بياب احملاس بة واملساءةل عىل أساس النتاجئ احملققة يف الواقع امليداين وليس عىل أساس
نس بة اس هتالك الععامدات املالية.
 بياب ايطار ختطيط متعدد الس نوات مما سامه يف زايدة عدد املشاريع الغري مدروسة أو ما يعرف
بس ياسة احللول املؤقتة لضفاء الحتجاجات املطالبة بتحسني الوضاع.
 بياب نظام معلومايت فعال يسامه يف تبادل املعلومات بني خمتلف الوزارات واملصاحل امللكفة
بتخطيط وتنفيذ املشاريع العمومية.
 توزيع الععامدات يمت وفقا لسلوب التفاوض واملساومة بني خمتلف الوزارات ووزارة املالية دون
الهعامم بأهداف املرشوعات ونتاجئها.
 بياب صورة توهجات الس ياسة القتصادية واملالية خملتلف الوزارات ومصاحلها اخلارجية مما جيعل
الربامج واملشاريع املقرتحة تفقد قدرا كبريا من التاكمل والفعالية.
 صعوبة فهم الواثئق احملاسبية املعمتدة يف اطار تطبيق املدونة احلالية مما يؤدي اىل خلق نوع من
الغموض حول بعض العمليات املالية لدلوةل.
كام أن النظام احملاس يب لدلوةل هو الخر يمت بنوع من امجلود والصعوبة يف مسايرة تطورات املالية
العامة يف اجلزائر ،وذكل من خالل اقتصار معلية التقييد احملاس يب لدلوةل عىل تسجيل معليات الصندوق
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فقط أي العمليات اخلاصة بتحصيل اليرادات ودفع النفقات املدرجة مضن املزيانية العامة لدلوةل خملتلف
الوزارات هممةل بذكل أمه عنارص أصول ادلوةل من أمالك عقارية ومنقوةل ،حقوق ادلوةل وديوهنا ،اليت تمت
متابعهتا خارج الطار احملاس يب من طرف خمتلف املصاحل املعنية مصلحة الرضائب ،المر اذلي يرتتب
عنه اهامل كبري جلزء هام من الصول املنقوةل والغري منقوةل لدلوةل نظرا لصعوبة التحمك يف املعطيات
اخلاصة ابلقمية احلقيقية لها ،اضافة اىل بياب نظام معلومايت لرتكزي وترصيد خمتلف املعلومات احملاسبية
عىل املس توى املركزي دلى وزارة املالية سامه يف تأخر حرص املعلومات واختاذ القرارات وهو ما يقف
حاجزا أمام جتس يد س ياسة عقلنة النفقات العمومية وكذا التس يري العرصي للاملية العمومية.1

املطلب اخلامس
اجلهود املبذوةل لتفعيل معلية اختيار وتنفيذ املشاريع العمومية يف اجلزائر
ان تقيمي مرحةل التسعينات يؤكد عدم التسري الفعال والتنظمي الس ئي لالقتصاد اجلزائري خاصة يف
جمال مردودية املشاريع العمومية وضعف الرقابة خالل معلية تنفيذها رمغ اس هتالكها لنسب عالية من جحم
الناجت الوطين مما جعلها حمل العديد من النتقادات ،كام أن دخول اجلزائر يف اتفاقيات وعالقات مع عدة
دول ومنظامت دولية ،مثل البنك العاملي وصندوق النقد ادلويل وضعها أمام حمتية الاس تجابة اىل املعايري
ادلولية يف جمال املالية العامة ،ويف هذا الصدد اجتهت وزارة املالية حنو حتديث نظام تس يري املالية
العمومية من خالل اصالح منظومة املزيانية " "MSB2والنظام احملاس يب لدلوةل " "PCE3من أجل تعزيز
الشفافية وتوفري خمتلف املعلومات لضامن قاعدة ممعلوماتية تساعد عىل ضامن حسن الختيار المثل
للمشاريع العمومية لرتش يد النفاق العمويم.

الفرع الول :اصالح النظام املوازانيت واحملاس يب لتعزيز الشفافية
رشعت وزارة املالية يف مرشوع اصالح املالية العامة ابتداءا من س نة  1664عىل بعض الوزارات
عىل أن يمت تعمميه عىل ابيق الوزارات س نة  1621هبدف زايدة فعالية وكفاءة النفاق احلكويم خاصة يف
جمال املشاريع العمومية عن طريق توجيه املزيانية حنو النتاجئ بدل ادارة الوسائل ،وميكن تلخيص احملاور
الكربى لالصال ح يف ما ييل:
 -2التوجه حنو مزيانية قامئة عىل الربامج املتعددة الس نوات:
 -1حاج جاب هللا أمال ،اصالح حماس بة ادلوةل :دراسة مرشوع اخملطط احملاس يب لدلوةل  ،PCEمذكرة خترج املدرسة الوطنية لالدارة
 ،ENAس نة  ،1668-1665ص  0و.5
-MSB : Modernisation du Système Budgétaire .
-PCE : Plan Comptable de l'état.

2
3
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من خالل الصالح املوازانيت يمت النتقال من التخصيص عن طريق الفصول اىل التخصيص عن
طريق الربامج أي النتقال من مزيانية الوسائل اىل اللتام ابلنتاجئ ،فالربانمج يشمل عىل مجموع النشطة
املتعددة الس نوات واملوهجة لتحقيق الهداف وتطبيق التوهجات اخلاصة بلك وزارة واملعمتدة من
احلكومة ،وقياس الربامج يكون من خالل قياس النتاجئ والهداف املسطرة مس بقا.
فالهدف ميثل النتيجة املرجوة من برانمج ما ،ويشرتط أن يكون قابال للقياس دقيقا وذا نظرة
مس تقبلية ،وحمدد الجال ،وعادة ما يأيت يف شلك اعالن ،يرشح ما ينبغي تتبعه ومعايري تقيميه للمراجعة
من اجلهة اليت اعمتدته ،ويمت تقيمي الربانمج من خالل حتليل تاكليفه ويمت ختطيط الربامج وفق هذا
السلوب عىل املدى املتوسط لضامن التنس يق بني الس ياسة القتصادية وبني برامج املزيانية.
أما ابلنس بة حلساابت التخصيص اخلاص فيمت توجهيها حنو حتقيق أهداف معينة وأجال اجناز حمددة
 ،واععامداهتا ختصص يف برامج ،فقد أعتربت هذه احلساابت الوس يةل الناجعة لتطبيق خمتلف الس ياسات
القتصادية والجعامعية للبالد جتسدت يف شلك برامج وخمططات ذات أهداف حمددة مسطرة عىل
املدى املتوسط ،ومن أمه هذه الربامج ،الربانمج التمكييل دلمع المنو القتصادي ،1660 -1667
والربانجمني املرافقني هل اخلاصني ابجلنوب والهضاب العليا للفرتة  ،1660 -1660والربانمج امخلايس
 ،1628 -1626واليت تس تجيب ملبدأ الفعالية ابعتبار هذه الربامج تقوم عىل أساس أهداف حمددة
مسطرة عىل املدى املتوسط وأجال حمددة.
غري أنه ابلرمغ من حتقيق نتاجئ اجابية كتحقيق نس بة منو اقتصادي بلغت  %7وتقليص معدلت
البطاةل ،ال أن سوء تس يري الربامج حال دون حتقيقها للهداف املسطرة بصفة شامةل ابلضافة اىل هذا
فان ضعف الرقابة واجراءات املتابعة بصفة صارمة وكذا ادلراسات املس بقة حول املشاريع اخملتارة
والوسائل والطرق املس تعمةل لتنفيذها حال دون حتقيق الفعالية املرجوة.1
 -1هجود وزارة املالية لصالح النظام احملاس يب لدلوةل كقاعدة لتوفري املعلومات والبياانت
الحصائية:
يعترب التس يري احملاس يب واملايل لدلوةل الوس يةل الرئيس ية ملعرفة جحم الفجوة بني الرقام والتقديرية
للمزيانية والرقام الفعلية احملققة ،فتوفري اكفة املعلومات وأرصدة حمتلف احلساابت من شأنه تقليص املدة
ملناقشة قانون ضبظ املزيانية من  5س نوات اىل س نتني مكسعى تسعى اجلزائر لتحقيقه ،ابلضافة اىل
حرص نقاط الضعف يف تقدير الماكنيات املالية لدلوةل والعمل عىل تعبئهتا مبا خيدم القتصاد الوطين.
ان تبين مرشوع اخملطط احملاس يب لدلوةل فكرة النتقال من حماس بة الصندوق اىل حماس بة اذلمة،
ترتب عنه ادراج العديد من التغيريات عىل حساابت املدونة احلالية ،فقد مت انشاء حساابت جديدة

 -1راحب محمدي ،مرجع س بق ذكره ،ص .00
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تسمح ابعطاء نظرة أو وصف شامل ذلمة ادلوةل ،فبعدما اكن التقييد احملاس يب مقترصا عىل تسجيل
العمليات املتعلقة ابذلمة املالية لدلوةل ممتثةل يف الصندوق ،ديون ادلوةل ،توسع هذا الخري ليشمل يف ظل
املرشوع اجلديد لك ما متلكه ادلوةل من مباين ،أرايض ،جتهزيات مكتبية...اخل ،وذكل متاش يا مع قواعد
احملاس بة اخلاصة 1ابعتبار ادلوةل عون اقتصادي اىل جانب ذكل فان املرشوع قد اس توىح العديد من
قواعده اجلديدة من نظام احملاس بة اخلاصة نظرا للحمتية اليت يفرضها اجتاه العامل اخلاريج حنو اقتصاد
السوق ،حبيث يسمح النظام احملاس يب اجلديد لدلوةل مبعرفة مركزها املايل احلقيقي عن طريق تقيمي مجيع
موجوداهتا وأصولها املنقوةل والغري منقوةل ،كام أن ان ادراج حساابت الستامثرات مضن مرشوع اخملطط
احملاس يب اجلديد لدلوةل ،يس تلزم وضع تقنية للتقييد احملاس يب لهتالاكهتا ،هذا الهتالك اذلي يضمن يف
اطار احملاس بة اخلاصة وظيفتني :
 وظيفة مالية :يعمل من خاللها الهتالك عىل حتميل تاكليف الستامثرات عىل عدة س نوات مبا ل يأثرعىل القدرة المتويلية للهيئة صاحبة الصول،كام يسمح بزايدة طاقة المتويل اذلايت من خالل املبالغ احملتفظ
هبا يف احلساابت اخلاصة مبؤوانت الهتالك .
 وظيفة اقتصادية :تسمح بتحديد ومتابعة القمية القتصادية لالستامثرات عرب خمتلف س نواتالس تغالل.2
ولتحقيق هذا ابلرسعة والفعالية املطلوبة سعت اجلزائر اىل عرصنة هجازها الداري مبختلف
تكنولوجيات العالم والتصال يف الس نوات الخرية ليعامىش والصالحات املالية اليت تقوم هبا ادلوةل
حماوةل مهنا للقضاء عىل الشلك التقليدي لالدارة العمومية ،واملمتثل تبادل البياانت واملعلومات الحصائية
بني خمتلف الهيئات العمومية عن طريق الوراق والواثئق امللموسة اىل تبادل عرب النرتنت وخمتلف
ش باكت الربط املعلوماتية بطريقة تضمن الرسعة والفعالية ،وهذا ما يطلق عليه مبصطلح "الدارة
اللكرتونية" ،وقد معلت وزارة املالية عىل تطوير ووضع أنظمة معلوماتية متطورة لتس يري معليات
املزيانية ،لكن مل تصل حلد الن اىل وضع نظام معلومايت متاكمل لرتصيد وربط احلساابت بني العون
احملاس يب املركزي عىل مس توى وزارة املالية وش بكة احملاس بني العمومني عرب ولايت الوطن.
عىل الرمغ من أن اجلذور الوىل لصالح النظام احملاس يب لدلوةل تعود اىل س نة  2007ليمت
الرشوع فيه تدرجييا س نة  1666من خالل عقد تبادل اخلربات املربم مع وزارة القتصاد واملالية والصناعة
الفرنس ية لنقل التجربية الفرنس ية اىل اجلزائر عن طريق ما يعرف يف عامل الدارة "ابلداء املقارن" أو

 -1حاج جاب هللا أمال ،مرجع س بق ذكره ،ص .58
 -2نفس املرجع السابق ،ص.57
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"املقارنة املرجعية"  Benchmarking1ال أنه مل حيقق النجاح املنتظر منه وحمك عليه ابلفشل مما حمت
العودة اىل النظام احملاس يب القدمي يف انتظار اجياد الصيغة والظروف املالمئة للعمل وفق املعايري احملاسبية
ادلولية فامي خيص حماس بة ادلوةل ،ومن أس باب فشل النظام احملاس يب اجلديد نذكر:
 نقص وسائل العالم اليل وعدم تكيفها مع القواعد اجلديدة للمخطط احملاس يب المر اذلي عرقلانتقال املعلومة احملاسبية بني خمتلف احملاس بني.
 عدم استيفاء مجيع القواعد والواثئق احملاسبية املتعلقة بتطبيقه ،مثل املعاجلة احملاسبية لقمي الصولاحملاسبية لدلوةل خاصة مهنا الصول العقارية.
 ان معلية التحديث النظام احملاس يب لدلوةل قامت عىل أساس التقليد املفرط للنظام احملاس يبالفرنيس ابلرمغ من اختالف الدارة اجلزائرية مع نظريهتا الفرنس ية سواءا من حيث وجود الكفاءات أو من
حيث شفافية املعلومات حول تس يري املزيانية العامة.
 ضعف مس توى موظفي قطاع اخلزينة العمومية ،وعدم قدرهتم عىل مسايرة النظام اجلديد وبعضبرامج املعلومات اخلاصة به.
 -5خلق فلسفة جديدة يف التس يري لتعزيز الشفافية:
يعترب التس يري طريقة عقالنية للتنس يق بني املوارد البرشية واملادية واملالية قصد حتقيق الهداف
املسطرة ،وتمت هذه الطريقة حسب سريورة التخطيط ،التنظمي ،الدارة والرقابة هبدف حتسني معلية
اعداد واختاذ القرارات الدارية واليت تعامىش مع الطرق العلمية وادلميوقراطية احلديثة املالمئة للوضاع
القتصادية والجعامعية السائدة ،2حيث تسعى اجلزائر اىل اعطاء دور أكرب لالدارة احمللية يف وضع خطط
وبرامج متوافقة ومتاكمةل عىل أن يقترص دور السلطة املركزية عىل مراقبة مدى توافق تكل اخملططات مع
الس ياسة املسطرة عىل من طرف ادلوةل هبدف ادخال علهيا تعديالت لتقويهتا.
ان تقوية اس تقاللية الهيئات العامة الالمركزية عن صنع القرار يؤذي اىل ربط التاكليف ابملنافع
وابلتايل حتسني الكفاءة كون صانعي القرار عىل املس توى احمليل يكونو أكرث مرونة واس تجابة لالحتياجات
وتفضيالت املواطنني يف تكل املناطق مع تعزيز الشفافية لضامن الرقابة ،3فالشفافية تس توجب رضور
 Benchmarking -1أو ما يعرف ب"الداء املقارن" أو "املقارنة املرجعية" هو مصطلح حديث نسبيا يف ادلراسات الدارية فقد عرفها
 Goetsch &Davisبأهنا  " :معلية مقارنة وقياس نشاطات منظمة أو معلياهتا ادلاخلية مع املنظامت ذات الداء العايل من ادلاخل أو
اخلارج " ،وذكل هبدف نقل اخلربة والتجربة من املنظمة ذات الداء العايل اىل منظمتنا هبدف حتسني الداء ،وهذا ما سعت اليه اجلزائر من
خالل حماوةل نقل النظام احملاس يب لدلوةل من وزارة القتصاد واملالية والصناعة الفرنس ية اىل وزارة املالية اجلزائرية بتكييف الوضاع والظروف
املهيئة هل.
 -2عامر عوابدي ،القانون الداري :اجلزء الثاين -النشاط الداري ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،الطبعة اخلامسة ،1664 ،ص .280
 -3املنظمة العربية للتمنية الدارية ،أعامل مؤمترات ،ادارة املال العام :التخصيص والس تخدام ،منشورات املنشورات املنظمة العربية للتمنية
الدارية ،القاهرة ،1626 ،ص .07
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ارشاك اجملمتع املدين مبختلف أنواعه (امجلعيات الغري حكومية ،أرابب العمل الصناعيني ،جلان
الحياء...اخل) يف صنع القرار كونه حلقة وصل بني املواطن والدارة مع تطبيق مبدأ املسائةل يف حاةل
ترصف غري جمدي أو نفقة غري مدروسة أو غري خمطط لها.1
كام أن التس يري العقالين للموارد املالية يلعب دورا همام يف يف معل سري الدارة العمومية خملتلف
هماهما ،فقةل ونذرة هذه املوارد حتمت عىل املسريين اتباع طرق تس يري ذات نوعية عالية وانجعة عن طريق
اعداد مناجه وطرق صارمة لتخصيص وانفاق الموال املتاحة قصد تقدمي خدمات اكفية وجبودة عالية
وبتلكفة أقل مع الخذ بعني العتبار عامل الوقت ،ولتحقيق هذا لبد من تفعيل دور الرقابة حبيث ل
جيب أن يقترص دورها عىل مدى مرشوعية النفقة فقط ،بل لبد أن يتعدى ذكل اىل مراقبة الفعالية
ومدى حتقيق الهداف املرصودة لها خالل فرتة التنفيذ وما بعد فرتة التنفيذ 2خاصة فامي خيص النفاق
احلكويم عىل املشاريع العمومية.

الفرع الثاين :حتسني كفاءة وفعالية اخليارات املالية
قبل اخلوض يف مدى توظيف الرشادة والعقالنية يف النفاق احلكويم عىل املشاريع العمومية يف
اجلزائر لبد أول من المتيزي بني ترش يد اخليارات املالية لدلوةل مكسعى تعمتد فيه ادلوةل عىل تقنيات
احلساابت القتصادية اليت حتقق لها عرض خياراهتا قبل جتس يدها لبلوبها بأقل تلكفة ممكنة عن طريق
انتقاء جمالت التدخل مع ادراج عامل الزمن ،وبني مفهوم العقالنية القتصادية اليت يقصد هبا البحث عن
التخصيص المثل للموارد القتصادية لتفادي التبذير املوارد ،ومنه نس تنتج أن العقالنية القتصادية
وترش يد اخليارات هام مفهومني متاكملني اذ تفرتض العقالنية الرتش يد ،لكن ابملقابل ل يقتيض الرتش يد
3
ابلرضورة العقالنية
وعليه ميكن تعريف تقنية ترش يد اخليارات املالية عىل أهنا" :مجموعة من العمليات اليت من خاللها يمت
البحث عن فعالية النفقات العامة ،وربطها ابلهداف الساس ية احملددة مس بقا يف ايطار من الربامج مع
حتديد الماكنيات اخلاصة هبا حتت مبدأ الولوايت واس تخدام طرق احلساب القتصادي (حتليل
التاكليف واملنافع والفعالية) .4
 -1بوش يخي عائشة ،عوامل جناح الالمركزية ،ملتقى دويل حول :اخلدمة العمومية وعرصنة ادلوةل -واقع وأفاق ،لكية العلوم القتصادية،
التجارية وعلوم التس يري ،جامعة تلمسان ،ديسمرب  ،1625ص .72
 -2عبد العزيز جراد وطلبة الس نة املدرسة الوطنية لالدارة ،ملتقى وطين حول احلمك الراشد يف الدارة العمومية ،وزارة ادلاخلية وامجلاعات
احمللية ،املدرسة الوطنية لالدارة ،ص .55
 -3شييب عبد الرحمي ،الاثر القتصادية اللكية للس ياسة املالية والقدرة عىل اس تدامة حتمل جعز املوازانيت وادلين العام :حاةل اجلزائر،
أطروحة دكتوراه يف العلوم القتصادية ،جامعة تلمسان ،1628-1625 ،ص.65
-Bernard et Colli، Vocabulaire économique et financier، 7eme Edition، 1998، P 479.

4
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أما يف اجلزائر فيمتزي النفاق العمويم ابنعدام تقنية ترش يد اخليارات املالية حيث أن تقدير وختطيط
النفاق احلكويم عىل املشاريع العمومية يمت من طرف لك وزارة معنية وفقا ملبدأ التحكمي والتفاوض مع
وزارة املالية ،وهذا ما جيعل هذا السلوب يدفع بلك وزارة اىل املغالت يف طلب الععامدات دون
الرجوع اىل الولوايت ،1ومن أجل حتسني فعالية اختيار وتنفيذ املشاريع العمومية هبدف الوصول اىل
حتقيق الهداف التمنوية ،تسعى اجلزائر من خالل الصالح املوازانيت اىل العمل عىل ختصيص املوارد
املتاحة بفعالية أكرث داخل خمتلف قطاعات النشاط القتصادي عن طريق الس تخدام المثل لهذه املوارد
مبا يضمن تعظمي املنافع بأقل التاكليف من خالل ادراج تقنية ترش يد اخليارات املالية (ربط الربامج
ابلهداف) حبيث جبعل من التخطيط وس يةل هممة لس تخدام املوارد املتاحة اس تخداما عقالنيا ،وأداة
فعاةل حلل مشلك الرتامك أي الزايدة يف مكية املوارد ،2أو عن طريق تقدمي نفس اخلدمات السابقة
ابععامدات أقل وهذا ما من شأنه حتقيق أقىص كفاءة للموارد املتاحة.3

الفرع الثالث :الععامد عىل املعايري واملناجه العلمية يف تقيمي املشاريع العمومية
يف ايطار هجود ادلوةل لتفادي خمتلف املشالك والعراقيل اليت تعاين مهنا املشاريع العمومية سواءا
خالل مرحةل التخطيط واعداد ادلراسات أو خالل مرحةل التنفيذ واملتابعة خاصة يف اجلانب املايل والتقين
مهنا كضامن الختيار المثل للمشاريع العمومية ومطابقهتا للمعايري التقنية املعمول هبا دوليا يف جانب أشغال
البناء واحرتام أجال الجناز ،وسعيا مهنا لتقليص جحم الفجوة بني التاكليف التقديرية والتاكليف احلقيقية يف
ظل ارتفاع تاكليف اعادة التقيمي ،شددت وزارة املالية عىل رضورة ادراج دراسات اجلدوى للمشاريع
اكمةل قبل بداية التنفيذ ،وذكل من خالل اس تعامل خمتلف الساليب واملناجه يف دراسات اجلدوى،
ابلضافة اىل اس تعامل خمتلف مؤرشات الداء لقياس الاثر اجلانبية للمرشوع عىل خمتلف القطاعات
واجملالت سواءا ما تعلق مهنا ابلقتصاد أو ابلبيئة او عىل الساكن.
 - 1اس تعامل خمتلف أساليب ومناجه دراسات اجلدوى :لضامن اكرث فعالية لختيار وتنفيذ املشاريع
العمومية قامت ادلوةل ابنشاء "الصندوق الوطين للتجهزي من أجل التمنية" س نة  1668حتت وصاية ولية
املالية هبدف رفع فعالية مصاريف التجهزي وحتسني مسار تقيمي ومتابعة املشاريع الكربى للمرافق القتصادية
والجعامعية وتنويع موارد المتويل وضامن الس تغالل المثل لتاكليف املشاريع الكربى ،كام يتكفل الصندوق
ابلتقيمي التقين والقتصادي والجعامعي للمشاريع الكربى ومتابعة اجنازها وجيري تقيامي لفعالية املصاريف
العمومية ذات الصةل ومينح دمع تقين للوزارات ولحصاب املشاريع ل س امي تكل املشاريع اليت يفوق غالفها
- Denideni Yahia ،La pratique du système budgétaire de l'etat en algerie ،OPU ،Alger ،2002 ،
P 315.
1

 -2جميد مسعود ،التخطيط للتقدم القتصادي والجعامعي ،عامل املعرفة للنرش والتوزيع ،الكويت ،2048 ،ص .58
 -3عبد املطلب عبد امحليد ،اقتصادايت املالية العامة ،ادلار اجلامعية للنرش ،السكندرية ،1667 ،ص .247
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املايل  16مليار دج أي ما يعادل حوايل  106مليون دولر عىل أساس سعر رصف متوقع ب 50دينار
مقابل  2دولر ،أو تكل املشاريع اليت تمتزي بأمهية بعدها القتصادي والجعامعي للبالد ،كام أكد الصندوق
عىل أنه يف حاةل ما اذا جتاوزت معلية اعادة التقيمي  %27من قمية املرشوع يتعني عىل وزير القطاع تربير
هذا الرتفاع أمام جملس الوزراء.
ولهذا الغرض يتوفر الصندوق عىل فريق خاص يعمل عىل مس توى املقر ومستشارين وخرباء
أجانب من أجل انشاء قطب جديد ملتابعة اجناز املشاريع يف اطار الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص،
ويركز الصندوق نشاطاته عىل أربعة حماور:
 التحضري. التقيمي اذلي يمتثل يف تقدمي ادلمع التقين مللفات املشاريع اىل غاية الرتخيص ابطالقها. متابعة الجناز التقيمي البعدي اضافة اىل التوثيق وتكوين العامل.1ومع بداية س نة  1626قام الصندوق ابنشاء "دليل حول تس يري كربايت املشاريع اخلاصة ابملنشأت
القتصادية والجعامعية" حيتوي عىل خمتلف الحاكم والتعلاميت مبتابعة النفقات العمومية متابعة صارمة
خاصة فامي خيص مهنا نفقات املشاريع الكربى للتجهزي ،ويمتحور ادلليل حول ثالثة عنارص أساس ية تمتثل
يف هوية ودراسات نضج املرشوع (خمتلف ادلراسات القبلية للمرشوع) ،متابعة الجناز والتقيمي.
ويندرج تطبيقه يف اطار جناعة عقلنة النفقات العمومية لس امي تكل املتعلقة مبزيانية التجهزي العمويم
وحساابت التخصيص اخلاص ،كام يشرتط ادلليل الخذ ابحلس بان اكفة العنارص اليت من شأهنا أن تؤدي
اىل تاكليف اضافية للمرشوع ابلتنس يق مع خمتلف الهيئات واملؤسسات الخرى ،فعىل سبيل املثال
املؤسسة اليت تريد اجناز طريق مثال جتد أحياان خطا لانبيب الغاز أو ش بكة كهرابئية جيب تغيري مساره
أو أي بناء أخر من شأنه أن يعيق انطالق أو مواصةل املرشوع.
ومنذ بداية تطبيق ادلليل حتت الرقابة الصارمة للصندوق ووزارة املالية شهد تس يري املشاريع
الكربى للمنشأت حتس نا ملحوظا خالل الس نتني الخريتني مما مسح بشلك حمسوس تقليص اللجوء اىل
اعادة تقيمي تاكليف املشاريع حسب ما أفاد به املدير العام للصندوق الوطين للتجهزي من أجل التمنية
ويرجع هذا التحسن أساسا يف حتسني دراسات اجلدوى القتصادية والجعامعية وأثرها عىل البيئة
والساكن ،كام أن قرار احلكومة اخضاع لك تقيمي يفوق  %27من اللكفة الساس ية للمرشوع اىل موافقة
جملس الوزراء سامه يف تقليص أيضا عدد اللجوء اىل هذه املراجعات" اليت غالبا ما تكون حنو الرتفاع.2
 -1املوقع الرمسي للوزير الول ،www.premier-ministre.gov.de/arabe ،اترخي التحميل 20 :أفريل .1628
 -2لكمة وزير املالية ،كرمي جودي ،يوم تقيميي حول تطبيق دليل تس يري كربايت املشاريع اخلاصة ابملنشأت القتصادية والجعامعية ،اجلزائر
العامصة ،جانفي .1628
- 154 -

الفصل الثاين :واقع اختيار وتنفيذ املشاريع العمومية يف اجلزائر
 -1اس تعامل حمتلف مؤرشات قياس الاثر اجلانبية:1
املؤرش هو تقدمي رمقي لظاهرة نريد تتبعها ومراقبهتا من أجل توضيح وحتديد وضعية ما ،وجعلها
قابةل للتفسري والتأويل ،ويشرتط يف املؤرش أن يكون واحضا ،معربا ،دقيقا ومالمئ للظاهرة حمل ادلراسة،
ومن املؤرشات اليت تسمح بتقيمي برانمج ما منزي ما ييل:
 2-1املؤرشات النوعية :ويه املؤرشات اليت تعرب عن مدى مالمئة الرشوط اليت يمت تنفيذ برامج
النشاط العمويم فهيا.
 1-1مؤرشات النتاجئ الهنائية :ويه املؤرشات اليت تعرب عن الفعالية القتصادية والجعامعية للنشاط
العمويم ،ومنزي بني:
 مؤرشات التأثري  : indicateur d’impactتعرب عن جوانب التغريات اليت شهدها احمليط،واليت لها عالقة مبارشة ابلعمل املنجز.
 مؤرشات الاثر  :indicateur d’effetsويه اليت تعرب عن جوانب التغريات يف احمليط واليتلها تأثريات جانبية للعمل املنجز.
ومن شأن هذه املؤرشات أن تسمح بتقيمي املرشوع أو الربانمج من حنيث النجاعة والفعالية:
 النجاعة  :efficienceوتقاس ابلعالقة بني النتاجئ احملصل علهيا والوسائل اخملصصة للربامج. الفعالية  :efficacitéوتقاس عن طريق املقارنة بني الهداف املسطرة والنتاجئ املتحصل علهيا ،أي أهناتعرب عن مدى حتقيق الهداف املسطرة مس بقا.

 -1راحب محمدي وطلبة املدرسة الوطنية لالدارة ،مرجع س بق ذكره ،ص.05
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خامتة الفصل الثاين:
لقد بينا يف هذا الفصل ،طبيعة املشاريع العمومية يف اجلزائر ،أنواعها ،تبويهبا يف املدونة ونظام
تس يريها وخمتلف مراحل اعدادها اىل غاية مرحةل التنفيذ مع التطرق اىل العوان امللكفون بتجس يدها يف
الواقع امليداين ،كام أوحضنا كذكل من خالل هذا الفصل خمتلف الطرق واملناجه املس تعمةل يف تقيمي
واختيار املشاريع العمومية يف اجلزائر بأنواعها مع التطرق اىل تطور جحم مزيانية التجهزي العمويم ،والاثر
القتصادية النامجة عهنا للوقوف عىل خمتلف الصعوابت والعراقيل اليت حتد من فعالية حتقيق هذه الربامج
لهدافها.
وبناءا عىل ما مت التطرق اليه يف الفصل الثاين ميكن القول أن معلية تقيمي واختيار املشاريع العمومية
تمت وفق نوع املرشوع ،فاذا اكن املرشوع العمويم ذو طابع استامثري فيمت تقيميه واختياره وفق أسس
واملعايري العلمية املعروفة املس تعمةل يف تقيمي املردودية املالية والقتصادية للمشاريع الستامثرية لكن دون
الخذ بعني العتبار السعار احلقيقة يف معلية التقيمي يف ظل بياب قاعدة معلوماتية ذات مصداقية،
وهذا ما من شأنه التأثري عىل مردودية املرشوع ،أما اذا اكن املرشوع العمويم مرشوع أحد املشاريع
املدرجة مزيانية التجهزي العمويم ،فالحظنا بياب ش به لكي ملعايري وأساليب التحليل العلمي لهذا النوع
من املشاريع يف ظل همينة القرار الس يايس والداري عىل القرار القتصادي ابس تنناء بعض املؤرشات
واملعايري البس يطة للتمنية البرشية دون النظر يف منافع وتاكليف املرشوع ،وهذا نتج عنه نقص فعالية هذه
املشاريع وفتح الباب واسعا أمام الفساد ميختلف أشاكهل.
ويف الخري تطرقنا اىل خمتلف املزيات السلبية لعملية اختيار وتنفيذ املشاريع العمومية واجلهود
املبذوةل لزايدة فعالية هذه املشاريع.
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تس ير اإجا امر ع

الفصل الثالث :دراسة حاةل مرشوع الطريق الس يار رشق غرب
مقدمة الفصل:
خالل الس نوات ا ألوىل ل إالس تقالل وجدت السلطات اجلزائرية نفسها أأمام حتدايت ورهاانت كبرية جدا،
خاصة فامي خيص اجلانب الإقتصادي يف ظل شلل ش به اتم خملتلف القطاعات الإقتصادية ،والنقص الفادح يف
البىن والهيالك التحتية.
ففي هناية س تينات القرن املايض إاستندت السلطات اجلزائرية يف تقيمي ش بكة الطرقات اإىل الكيفية اليت
يتوزع هبا الساكن ،ونشاطاهتم اإذ تأأخذ الش بكة شالك كثيفا عىل مس توى املناطق الشاملية الساحلية وبدرجة
أأقل يف منطقة الهضاب العليا ،وتزداد تقلصا لتخزتل يف عدد من احملاور واملساكل ابملناطق اجلنوبية ،خفالل هذه
الفرتة أأشارت ادلراسة اليت قامت هبا املصاحل امللكفة حبركة النقل و أأشغال الطرقات اإىل رضورة ربط اجلزء
الشاميل للبالد بطرق رسيعة تسمح بتسهيل احلركة والتنقل بني املناطق الرشقية واملناطق الغربية للبالد.
وبناءا عىل ذكل واصلت املصاحل املعنية التأأكيد عىل أأمهية ادلراسات ا ألولية اليت إاقرتحت املرشوع مضن
عدة دراسات وخمططات أأمهها:1
 اخملطط الوطين لإدارة الطرق (.)5771 -5791 ادلراسة الوطنية للنقل (.)5771 اخملطط الوطين لإدارة الطرق (.)5151 -5771 اخملطط الوطين لهتيئة الإقلمي (.)5151وقد مت القيام ابدلراسات المتهيدية لإجناز املرشوع س نة  ،5791حيت ركزت هذه ادلراسات عىل مسار
الطريق بربط خمتلف املدن الشاملية الكربى مع ا ألخد بعني ا إلتعتبار توقعات احلركة املرورية ،وا ألمهية الإقتصادية
للطريق ،ويف شهر جوان  5799وحبضور الرئيس السابق شاذيل بن جديد صادق جملس الوزراء عىل اإجناز
املرشوع عىل طول  5551لكم ،ورشع س نة  5799دراسة خمطط العمل للمرشوع ،ومع دخول اجلزائر خالل
هذه الفرتة يف أأزمة اإقتصادية خانقة اإضافة اإىل تردي ا ألوضاع ا ألمنية مل يمت سوى اإجناز  511لكم وبقاء  519لكم
قيد الإجناز ليبقى املرشوع حلام صعب املنال اإىل غاية ا أللفية الثالثة وابلضبظ س نة  5119اترخي بداية اإجناز
املرشوع ،ودخول اجلزائر مرحةل جديدة سواءا من الناحية الإقتصادية مع حتسن أأسعار النفظ وإارتفاع اإحتياطي
الرصف اإضافة اإىل التسديد املس بق للمديونية اخلارجية ،أأومن الناحية الس ياس ية وما صاحهبا من اإس تقرار
ا ألمين.
وعىل ضوء هذا سنتطرق من خالل هذا الفصل اإىل اإتعطاء نظرة تعن الش باكت الطرقات يف اجلزائر مع
التعريف مبرشوع الطريق الس يار رشق غرب بذكر أأمه أأس باب ودوافع اإجنازه وذاكل من خالل املبحث ا ألول.

- - Dossier “ L'Autoroute Est-Ouest”,Agence National des Autoroutes, Ministère des Travaux
Publics Algérienne.
1
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أأما يف املبحث الثاين فسيمت الرتكزي خالل هذا الفصل عىل خمتلف ادلراسات القبلية اكلتاكليف واملنافع
املتوقعة للمرشوع ،واليت عىل أأساسها مث اإختاذ قرار اإجناز املرشوع ،وكذاكل بذكر أأمه ا ألس باب والعراقيل اليت
أأدت اإىل تأأخر املرشوع اإىل غاية .5111
ويف املبحث الثالث فنس تعرض خمتلف مراحل سري اإجناز املرشوع ابلتطرق اإىل ا ألطراف والهيئات
امللكفة ابلتنفيذ سواء ا ألطراف الإدارية احلكومية أأوا ألطراف املتعاقدة (رشاكت الإجناز والرشاكت امللكفة
ابدلراسة واملتابعة) ،ويف ا ألخري تطرقنا اإىل خمتلف الآاثر الإقتصادية للمرشوع.
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املبحث ا ألول
واقع تس يري ش بكة الطرقات يف اجلزائر وأ آفاقها
تعد ش بكة الطرقات أأحد أأمه الهيالك القاعدية اليت تدل عىل مس توى التمنية اليت وصلت اإليه املنطقة ،بل
إاهنا ثمثل رجر ا ألسا ابلنس بة يمجيع ا ألنشطة الإقتصادية كوهنا تثرر عىل تعنا ر التلكفة من خالل عاميل املسافة
والزمن خالل معلية نقل خمتلف البضائع والسلع ،ابلإضافة اإىل تسهيل معلية تنقل ا ألشخاص ،ومن خالل هذا
املبحث سنتطرق اإىل وضعية ش باكت الطرقات يف اجلزائر والهيئات الوصية علهيا ،ابلإضافة اإىل أأمه مرشوع
تعرفته اجلزائر منذ ا إلس تقالل من الناحية النظرية "مرشوع الطريق الس يار رشق غرب" أأومرشوع القرن كام
يسمى.

املطلب ا ألول
دراسة ش بكة الطرقات يف اجلزائر
معلت اجلزائر منذ الس نوات ا ألوىل ل إالس تقالل عىل ربط حمتلف املدن والقرى مبختلف ش باكت الطرق
الوطنية ،الولئية واملساكل لفك العزةل اليت اكنت ختمي عىل العديد من املناطق يف ظل التوزيع الغري منظم
للساكن خاصة يف اجلهة الشاملية من الوطن ،اب إلضافة اإىل اإزدهار مرشوعات النقل سواء نقل ا ألشخاص
أأوالسلع العامة ،وهذا ما جعل اجلزائر تتوفر عىل ش بكة طرقات برية تقدر بـ  519.151لكم حيث تعد أأكرب
ش بكة طرقات يف اإفريقيا بعد جنوب اإفريقيا ،حفسب البنك ادلويل أأنفقت اجلزائر ما مقداره  11مليار دولر
عىل مشاريع اإجناز الطرق عىل مدار العقود املاضية ،تزداد كثافهتا يف القسم الشاميل وتقل لكام إاجتهنا جنواب حيث
جند أأكرث من ثالثة أأرابع الطرق تمتحور شامل ،وما ميزي ش بكة الطرقات يف اجلزائر أأن معظمها تفتقر اإىل الصيانة
واملتابعة ادلامئة من طرف اجلهات والهيئات الوصية تعهنا ،و أأمام اإزدهار حركة التجارة اخلارجية وزايدة حوادث
املرور تعزمت ادلوةل عىل الرشوع يف اإجناز الطريق الس يار رشق غرب يف القسم الشاميل من البالد اذلي يعد
الأكرث كثافة ونشاطا ،والشلك التايل يوحض لنا توزيع خمتلف ش باكت الطرقات عرب خمتلف إاقلمي الوطن.
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شلك رمق ( :)5 -1خريطة توزيع ش باكت الطرق يف اجلزائر

املصدر :املوقع الرمسي لوزارة ا ألشغال العمومية اجلزائرية،/http://www.mtp-dz.com ،

اترحي التحميل.5151 -15 -55 :
من خالل خريطة ش باكت الطرقات يف اجلزائر نالحظ تكد وتنوع ش باكت الطرقات يف القسم
الشاميل من الوطن نظرا إلرتفاع الكثافة الساكنية يف هذه املناطق وهوما نتج تعنه خلق مدن و أأقطاب ساكنية
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متقاربة جدا وجب الربط بيهنا لتسهيل املبادلت التجارية وتنقل ا ألشخاص والعمل عىل تسهيل حركة املرور،
ومن بني أأمه مشاريع ربط املدن الشاملية الكربى الطريق الس يار رشق غرب كام هو مبني ابللون ا ألمحر يف
اخلريطة ،وطريق الهضاب العليا ابللون ا ألصفر املتقطع واذلي ليزال قيد ادلراسة والإجناز.
أأما يف القسم اجلنويب من الوطن نالحظ احلجم الفراغ الكبري واذلي قد ميتد اإىل مئات اللكومرتات بني
الطرق وهذا راجع اإىل قةل الكثافة الساكنية وتباعد املدن وصغر رجمها من حيث الساكن ومس توى النشاط
الإقتصادي مقارنة مبدن الشامل ،ويبقى أأمه طريق يف اجلهة اجلنوبية للوطن طريق الوحدة ا إلفريقية اذلي يربط
بني العامصة شامل اإىل احلدود اجلنوبية واذلي يعد بوابة اجلزائر اإىل إافريقيا.

املطلب الثاين
جتس يد وتس يري ش بكة الطرقات يف اجلزائر
تعترب وزارة ا ألشغال العمومية الهيئة امللكفة بتخطيط وإاجناز أأشغال الطرقات واجلسور يف اجلزائر تعن
طريق خمتلف املديرايت التابعة لها سواء عىل مس توى الوزراة نفسها مركزاي أأوعىل مس توى املديرايت التابعة لها
واملوجودة يف خمتلف ولايت الوطن ،وميتكل قطاع ا ألشغال العمومية اإماكانت هامة من املوارد البرشية من
التقنيني واملتخصصني يف الهندسة املدنية واملعامرية هبدف التحمك يف تقنيات التنفيذ ،اإعداد ادلراسات ،تس يري
ا ألشغال الكربى وكذا اإدارة املشاريع وا إلرشاف علهيا من خالل اإحرتام املعايري املعمول هبا عامليا هبدف حتسني
نوتعية املنشأآت القاعدية ،وصيانهتا ،وكذا تقدمي خدمة معومية ذات جودة عالية.
وتتكون وزارة ا ألشغال العمومية اجلزائرية من عدة مديرايت عىل املس توى املركزي نذكرها فاميييل:1
 املديرية العامة للطرق املديرية العامة لوسائل ادلراسات والإجناز مديرية الإدارة العامة مديرية التخطيط والتمنية مديرية الشثون القانونية واملنازعات مديرية البحث وا إلسترشاف مديرية البىن التحتية البحرية مديرية البىن التحتية املطارية مديرية منظومات الإعالم والإعالم الآيل والإحصائيات اجلزائرية لتس يري الطرق الرسيعة -1املوقع الرمسي لوزارة ا ألشغال العمومية ،http://www.mtp-dz.com ،اترحي التحميل.5151- 15 -55 :
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 الواكةل الوطنية للطرق الرسيعة الهيئة الوطنية للرقابة التقنية ل ألشغال العمومية. ادليوان الوطين ل إالشارات البحرية عىل مس توى لك ولية من ولايت الوطن. وتضاف اإلهيا مديرية إاقلميية ل ألشغال العمومية.الفرع ا ألول :الطرقات الرسيعة
حتتاج معلية خلق وتس يري الطرقات الرسيعة اإىل اإماكنيات وطاقات وطنية كبرية سواءا من حيث رجم
ا ألموال املرصودة لها أأو من حيث الطاقات البرشية ذات الكفاءة العالية العامةل عىل تنفيذ هذا النوع من
املشاريع ،وهذا ما جيعل من الصعب عىل ايمجاعات احمللية القيام هبا ،ابلإضافة اإىل أأن هذا النوع من املشاريع غالبا
ما يكون هل بعد وطين اإسرتاتيجي ذو نطاق واسع عىل تعكس اجلهات والهيئات الوطنية املركزية (الوزارة املعنية
واملديرايت التابعة لها) اليت تتوفر عىل مجيع الإماكنيات الرضورية لتس يري معلية تنفيذ هذا النوع من املشاريع.
ولإتعطاء فعالية أأكرث لعملية دراسة وتنفيذ مشاريع الطرقات الرسيعة قامت اجلزائر تعن طريق وزارة
ا ألشغال العمومية ابإنشاء "الواكةل الوطنية للطرق الرسيعة" س نة  5775هتمت مبهامم التنس يق واإجناز وصيانة
الطرق الرسيعة اإىل غاية س نة  5111أأين مت اإنشاء مثسسة معومية ذات طابع صناتعي وجتاري تمتتع ابلشخصية
املعنوية وا إلس تقالل املايل حتت تسمية "الواكةل الوطنية لتس يري الطرق الرسيعة"1واليت حولت لها همام
ا إلس تغالل والصيانة.
الفرع الثاين :مساكل وطرق ايمجاعات احمللية
ابلنس بة للطرق البدلية والولئية واليت تعد أأقل كثافة لر أأسامل فغالبا ما يدرج هذا النوع من املشاريع يف
مزيانية التجهزي وا إلستامر العمويم ملزيانية البدلية أأوالولية ،ففي التنظمي الإداري اجلزائري تمتتع ايمجاعات احمللية
ابلشخصية املعنوية وا إلس تقالل املايل ،وعىل السلطات احمللية اإعداد وتنفيذ مشاريعها العمومية احمللية اليت ختتلف
ثماما تعن املشاريع العمومية عىل املس توى املركزي من حيث النوع واحلجم والبعد الإسرتاتيجي ،فايمجاعات احمللية
جيب أأن تأأخذ بعني ا إلتعتبار تعند اإعداد املشاريع العمومية يف مزيانية التجهزي اخلاصة هبا لك التوجهيات احلكومية
تامتىش حاجات الساكن عىل مس توى الإقلمي كشق الطرقات واملساكل لفك العزةل بني القرى واملدارش والطرق
الولئية يف حدود اإماكنياهتا املالية مع ا ألخذ بعني ا إلتعتبار اخلطة التمنوية الشامةل للبالد.
أأما يف حاةل خضامة املرشوع تعن رجم مزيانية ايمجاعات احمللية فتأأخذ الوزارة املعنية عىل عاتقها املرشوع
مضن املزيانية العامة لدلوةل سواء تعن طريق أأحد براجمها التمنوية خاصة اخملطط البدلي للتمنية ابلنس بة ملشاريع
هتيئة البدلايت يف جمال ا ألسواق اجلوارية والطرقات احمللية واملساكل الغابية واجلبلية .وعليه ميكن القول أأن
مشاريع الطرق الرسيعة واليت تلكف خزينة ادلوةل مبالغ خضمة تقع مسثولية لإجنازها عىل عاتق مزيانية ادلوةل
 -1املادة  5و 1من املرسوم التنفيذي  ،511-11اجلريدة الرمسية رمق  ،19الصادرة يف  51يونيو ،5111ص.19
- 162 -

الفصل الثالث :دراسة حاةل مرشوع الطريق الس يار رشق غرب
حبيث يمت اإدراهجا مضن القطاع الرابع "قطاع املنشأآت القاعدية الإقتصادية والإدارية" ويقع عاتق جتس يدها عىل
وزارة ا ألشغال العمومية تعن طريق التنس يق بني خمتلف مديرايهتا.
أأما ابلنس بة للمساكل والطرق احمللية فيقع عاتق اإجنازها كام س بق ذكره عىل حساب مزيانية ايمجاعات احمللية
كوهنا أأدرى حباجات ساكن إاقلميها واملسثوةل تعن حتقيق التمنية احمللية يف حدود اإماكنياهتا ،أأما اإذا جتاوز رجم
املرشوع هذا الإماكنيات احمللية فريجع اإىل عاتق املزيانية العامة لدلوةل سواءا مضن القطاع الرابع املذكور سابقا
ابلنس بة للطرق الولئية أأومضن اخملططات البدلية للتمنية ابلنس بة للطرق واملساكل البدلية.

املطلب الثالث
نظرة عامة حول مرشوع الطريق الس يار رشق غرب
طريق الس يار رشق غرب أأو كام يسمى مبرشوع القرن ،واذلي يعد أأكرب ورشة تعرفهتا اجلزائر يف جمال
الهيالك والبنية التحتية منذ ا إلس تقالل.
الفرع ا ألول :الإطار التارخيي للمرشوع
تعود اجلذور ا ألوىل للتفكري يف املرشوع اإىل س نوات الس بعينيات من القرن املايض كنتيجة خملتلف
ادلراسات والبحوث اليت أأجنزت يف جمال التخطيط عىل مس توى اجلهات املعنية أآنذاك ،واليت توقعت اإكتظاظا
واختناقا كبري يف حركة املرور عىل اخلط الرابط بني الرشق والغرب يف اجلهة الشاملية من الوطن يف حدود س نة
( ،5111توقع زايدة الطلب عىل اخلدمات والبىن ا ألساس ية مس تقبال) ،وعىل هذا ا ألسا مت اإعداد عدة
دراسات أأولية لإجياد حلول ا إلختناق املتوقع ،وخفض حوادث املرور وكذا بعث أأقطاب اإقتصادية جديدة.
وبعد القيام بدراسات ثمهيدية لإجناز املرشوع س نة  5799و ،5795مث ضبط وحتديد رواق الطريق س نة
 5791من طرف جملس الوزراء أآنذاك ،لتبد أأ بعض ا ألشغال لكن بوترية بطيئة جدا ،ومع ظهور بوادر ا ألزمة
الإقتصادية اليت تعصفت ابلبالد س نة  ،5791وإاهنيار أأسعار النفط اإىل مس توايت قياس ية ،مث تأأجيل ا ألشغال
اإىل موعد غري حمدد حيث بلغت ا ألشغال املنجزة خالل هذه الفرتة مبائة وثالثني  511لكم واليت فتحت يف وجه
حركة املرور ،و 519لكم أأشغال قيد الإجناز غري مكمتةل.
ومع بداية س نة  ،5111وإانتعاش أأسعار النفط وإاخنفاض املديونية اخلارجية للجزائر رشتعت ادلوةل يف
سلسةل من ا إلستامرات العمومية عىل شلك خمططات تمنوية يف اإطار دفع حركة التمنية الإقتصادية بد أأ برانمج
دمع المنو الإقتصادي ( )5111-5115مث الربانمج التمكييل دلمع المنو الإقتصادي ( ،)5117 -5111واذلي تضمن
مرشوع الطريق الس يار رشق غرب بقرار رئايس يوم  55فيفري  5111بطول ميتد عىل مسافة  5551لكم مهنا
 759مقاطع جديدة يربط أأمه املدن الرئيس ية للوطن من مغنية غراب اإىل الطارف رشقا مرورا بلك من الطارف،
تعنابة ،سكيكدة ،ميةل ،قس نطينة ،سطيف ،برج بوتعريرجي ،البويرة ،بومردا  ،اجلزائر العامصة ،البليدة ،تيبازة،
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عني ادلفىل ،شلف ،غيلزيان ،مس تغامن ،معسكر ،س يدي بلعبا  ،وهران وتلمسان ،1وقد اكن من املفروض
تسلمي املرشوع يف أأواسط س نة  5155باكمل جتهزياته اإل أأنه تعرف تأأخرا كبريا يف الآجال مما جعل البعض
يتخوف أأن يتكرر سيناريو ميرتواجلزائر.
شلك رمق ( :)5 -1خريطة توضيحية ملسار الطريق الس يار رشق غرب

املصدر :وزارة ا ألشغال العمومية
الفرع الثاين :الإطار الهنديس للمرشوع
الطريق الس يار رشق غرب تعبارة تعن طريق مزدوج مبسارين لك مسار به ثالثة مساكل ( )5*1أأي
مزدوج بثالثة أأروقة اإضافة اإىل هامش التوقف ا إلضطراري مع جدار من الإمسنت املسلح للحامية ،وهذا كام
توحضه الصورة ألحد مناطق الطريق الس يار رشق الغرب.

 -1موقع وزارة ا ألشغال العمومية  ،http://www.mtp.gov.dz/arabic/permalink/3800.htmlاترخي التحميل  51ماي .5151
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شلك رمق ( :)1 -1صورة مقطع مسار الطريق الس يار رشق غرب

املصدر :وزارة ا ألشغال العمومية
كام يتضمن مرشوع طريق الس يار رشق غرب مجموعة كبرية من املنشأآت الفنية عىل طول مسار الطريق،
وقد تنوتعت هذه املنشأآت بني اجلسور ،ا ألنفاق واحملولت ،وقد مت مراعاة املقاييس احلديثة لإجناز هذه املنشأآت
اكملعايري املضادة للزلزل ورشوط السالمة وا ألمن كون الطريق مير ابملنطقة الشاملية للوطن واليت تعترب الأكرث
تعرضا ل ألنشطة الزلزالية ،اإضافة اإىل الرتكزي عىل املنظر العام للمرشوع ،وذكل من خالل اإتعطاء طابع جاميل
لهذه املنشأآت وغر ا ألجشار عىل جانيب الطريق بشلك جيعل هذا املرشوع عامل اإس تقطاب س يايح للمناطق
القريبة منه وتمتثل أأمه هذه املنشأآت الفنية يف:1
 -5اجلسور :يه منشأآت فنية هندس ية تربط جانيب الطريق بغرض اإختصار املقاطع والتغلب عىل الطبيعة
املعقدة للتضاريس حيث جندها تمتركز يف لك من ولية البويرة ،البليدة ،عني ادلفىل وتلمسان ويبلغ عدد اجلسور
الطريق الس يار رشق غرب  511جرس تضاف اإلهيا  911جرس أأخرى لربط احملور الرئييس للطريق ابلش بكة
احلالية أأمهها:
 -جرس واد الرخام:

 -1ملف الطريق الس يار رشق غرب ،ا ألحباث الإقتصادية ديسمرب  ،5155وزارة ا ألشغال العمومية ،ص .51
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وهو أأكرب جرس يتضمنه الطريق الس يار ،ويعترب من أأكرب اجلسور اإفريقيا ،يقع عىل بعد  51لكم من الشامل
الغريب ملدينة البويرة ،يبلغ طوهل  911م ويصل إارتفاعه اإىل 551م ،ويكتيس هذا اجلرس واد الرخام أأمهية كبرية
ألنه يمتثل حلقة رئيس ية مكنت من اإختصار املسافة بشلك كبري عىل مس توى مقطع الوسط وجتنب املنعرجات
واملرتفعات الصعبة للجبال الصخرية و أأودية املنطق ،كام يكتيس هذا اجلرس أأمهية كبرية يف فك العزةل تعن
التجمعات الساكنية احملاذية هل ،اإضافة اإىل أأمهية اجلرس يف تمنية الس ياحة والصناعات التقليدية اليت ثمزي املنطقة.
 جرس واد جر:إاس تلزمت الطبيعة الطبوغرافية الصعبة بني ولييت البليدة وعني ادلفىل اإجناز  51جرسا عىل مس توى
مقطع العفرون -احلس ينية ،ويرتاوح طول هذه اجلسور بني 511م و111م.
 جسور تلمسان:نظرا ألن مقطع الطريق الس يار اذلي يعرب ولية تلمسان هو أأطول مقطع وليئ بطول 511لكم ،وبسبب
التالل اليت ثمزي ولية تلمسان ،فقد تضمن مقطع الطريق هبذه الولية اإجناز  51جرسا كبريا بأأطوال تراوحت
بني  591م و 111م.
شلك رمق ( :)1 -1صور بعض اجلسور من مقاطع الطريق الس يار رشق غرب

املصدر :وزارة ا ألشغال العمومية
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 –2ا ألنفاق :مت حفر عدد من ا ألنفاق عىل الطريق الس يار رشق غرب قصد اإخرتاق مقاطع جبلية
واملرتفعات الوتعرة اليت إاعرتضت مساره مع احلفاظ عىل نفس ا ألروقة داخل النفق ( )5*1مع ضامن معايري ا ألمن
والسالمة داخل النفق كرشوط الهتوية ،الإضاءة ومنافذ الطوارئ املراقبة ابلفيديو ،ويبلغ عدد أأنفاق الطريق
الس يار رشق غرب  51نفقا بطول  59لكم يف مجملها تمتركز أأغلهبا يف وسط ورشق البالد ثماش يا مع طبيعة
تضاريس املنطقة نذكر مهنا:
 نفق اجلباحية (البويرة):يقع مبنطقة اجلباحية بولية البويرة خبصائص جيولوجية معقدة ،وهذا ما إاس تلزم اإجناز نفقني مزدوجني
إلخرتاق اجلبل الفاصل بني ا ألخرضية واجلهة ا ألخرى ،النفق ا ألول يش متل عىل رواقني بطويل 5911م
و5971م ،أأما النفق الثاين فيش متل عىل رواقني بطويل 951م و919م ،ابلإضافة اإىل نفق جبل الوحش
بقس نطينة واذلي يعرف حاليا أأشغال اإعادة الهتيئة بعد اإهنيار جزء منه مثخرا.
 نفق بوزقزة بني ولية بومردا والبويرة :وبه نفقني ،ا ألول ( 5911مرت5971 /مرت) ،والثاين (951مرت 919 /مرت).
 أأنفاق القسم الرشيق:به ثالثة أأنفاق ،ا ألول يعد أأكرب نفق بني ولييت قس نطينة وسكيكدة بطول  5111مرت ،أأما النفق الثاين
والثالث جببل الوحش بقس نطينة فميتدان عىل التوايل ب  5711مرت و 111مرت.
شلك رمق ( :)1 -1صور بعض أأنفاق الطريق الس يار (ش-غ)

املصدر :وزارة ا ألشغال العمومية
الفرع الثالث :الإطار ايمجايل والبييئ للمرشوع
لقد رتعى املرشفون عىل اإجناز الطريق الس يار رشق غرب لك معايري اجلودة خاصة مهنا معايري احملافظة
عىل البيئة واملساحات اخلرضاء اليت تتغلغل وسط تضاريس القسم الشاميل من الوطن اذلي خيرتقه مسار
الطريق ،وذكل من خالل العمل عىل اإحرتام احمليط والغطاء النبايت للمنطقة وإاقامة ممرات حتتية وجسور
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للمجاري املائية اليت تتخلخل يف املنطقة ،كام مت القيام بعملية جتميل عىل جانيب الطريق من خالل زرع أأجشار
ونبااتت هبدف تثبيث ا ألرض وإاتعطاء منظر طبيعي متناسق للطريق ،ولوحات اإشهارية وإاعالمية متنوعة تسمح
بتقدمي اإرشادات للمسافرين ،كام اتعطى القامئون عىل املرشوع أأمهية وبعد اإسرتاتيجي يف جمال احملافظة عىل احمليط
وحتقيق التمنية املس تدامة من خالل مرشوع اإقامة اإانرة بواسطة الطاقة الشمس ية عىل طول الطريق نظرا ملا
تمتتع به اجلزائر من اإماكنيات طبيعية يف هذا اجملال.
الفرع الرابع :املشاريع امللحقة ابلطريق الس يار رشق غرب
اإن مسار الطريق الس يار املمتد عىل حوايل  5551لكم ،ومروره يف غالب ا ألحيان تعن أأطراف املدن
ومناطق انئية ،مما تطلب جتهزيه باكمل امللحقات العرصية املعمول هبا دوليا واليت تس تجيب حلاجيات املسافرين
يف مثل هذا النوع من املشاريع ،واملمتثةل أأساسا خمتلف حمطات اخلدمات ا ألساس ية للمسافرين ،وتكون موجودة
لك  11اإىل  11لكم عىل مسار الطريق.
ويف هذا الصدد تسعى اجلزائرية لتسري الطرق الرسيعة اإىل السهر عىل ضامن تنفيذ مجموعة من املشاريع
امللحقة ابلطريق الس يار (ش-غ) كوهنا املثسسة العمومية املسثوةل تعن ضامن حسن تس يري وإاس تغالل الطرق
الرسيعة من خالل اإطالق مجموعة من املناقصات الوطنية وادلولية من أأجل توفري ما ييل:1
 هتيئة مساحات مناس بة ل إالسرتخاء وا إلس تجامم :وذكل بتوفري مساحات خرضاء واليت تسمى بفضاءاتالراحة ،ودورها ثمكني مس تعميل الطريق الس يار (ش-غ) ،من ا إلسرتخاء والراحة ،كام تتوفر عىل مساحات
خرضاء خاصة اب ألطفال للعب والزنهة.
 تقدمي خدمات ذات جودة :يكون ابإنشاء فضاءات للخدمة عىل مس توى الطريق الس يار ،ويه ذاتأأمهية أأساس ية يف تلبية احلاجات الفورية ملس تخديم هذا الطريق ،وتشمل لك من :حمطات الوقود ،مواقف
الس يارات ،مطامع ،مصليات  ...إاخل.

 -1موقع اجلزائرية لتس يري الطرق الرسيعة ،/http://www.aga.dz/intro :اترخي التحميل 51 :ماي .5151
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شلك رمق (:)1 -1

املصدر :وزارة ا ألشغال العمومية
شلك رمق ( :)9 -1صور لبعض حمطات اخلدمة عىل الطريق الس يار (ش-غ) اليت دخلت حزي ا إلس تغالل

املصدر :وزارة ا ألشغال العمومية
 توجيه وضامن سالمة مس تخديم الطريق الس يار رشق غرب:يمت وضع معدات متطورة ملراقبة ا ألداء(حواجز مراقبة ،اكمريا ت املراقبة ،مركز إاتصال ،)...اليت ستتواجد عىل طول الطريق الس يار ،والسامح
للجهات اخملتصة ابلسهر عىل سالمة املس تعملني خاصة مصاحل ادلرك الوطين وايمجاية املدنية (51سا51/سا)
عىل مدار أأايم ا ألس بوع ،وقد مت وضع العديد من فرق ادلرك الوطين عىل الطريق لضامن سالمة املسافرين
وحماربة نشاط الهتريب خاصة اخملدرات القادمة من احلدود املغربية.
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شلك رمق ( :)9 -1خريطة املراكز املثقتة لدلرك الوطين وامحلاية املدنية عىل مسار الطريق -ش-غ

املصدر :اجلزائرية لتس يري الطرق الرسيعة
شلك رمق ( :)7 -1صورة ألحد اكمرات املراقبة عىل الطريق الس يار (ش-غ)

املصدر :مسرية بلعمري ،اكمريات أأمنية ملراقبة الطريق الس يار رشق غرب ،موقع
، http://www.echoroukonline.com/ara/?news=54360
اترخي التحميل 59 :ماي .5151

 حمطات ادلفع :حسب ادلراسات ا ألولية املتوفرة عىل مس توى اجلزائرية لتس يري الطرق الرسيعة،حمطات ادلفع سيمت توزيعها عىل احملولت اليت تسمح ابلولوج اإىل الطريق الس يار عىل أأن يمت توزيعها بأأنظمة
الإندار ا ألمين ملنع تعبور الس يارات اليت تقل مواد حمضورة.
ويبلغ عدد حمطات ادلفع اليت سيمت اإجنازها  11حمطة دفع مهنا  19حمطة يمت تنصيهبا عىل احملولت ،و9
حمطات سيمت اإجنازها عىل طول الطريق الس يار ،مهنا احملطتان اللتان ستنصبان تعند مدخيل الطريق الس يار من
احلدود الرشقية والغربية للجزائر ،أأوما يعرف حبقوق ا إلس تغالل ،واليت ستشلك موردا أآخر للخزينة يضاف
للموارد اليت س توفرها حمطات اخلدمات ،ويف هذا الشأأن تسعى ادلوةل اإىل مراعاة القدرة الرشائية للمواطن من
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خالل اإتعامتد السعر الرمزي اذلي ل يثرر بصفة كبرية عىل تاكليف تنقل ا ألشخاص والبضائع ،ومت اإختيار نظام
ادلفع املغلق اذلي يفرض عىل مس تعميل الطريق ادلفع مقابل املسافة املس تغةل من طرف املس تغل للطريق،
حبيث يعمتد يف نظام ادلفع املغلق عىل سعر الكيلومرت الواحد حبسب نوتعية العرابت (شاحنة ،س يارة س ياحية
أأو حافةل) وذكل اإنطالقا من مبد أأ مراعاة العداةل ،وابلتايل قمية الكيلومرت ابلنس بة للوزن الثقيل س تكون أأكرب مهنا
ابلنس بة للس يارات اخلفيفة ،وحسب اجلزائرية لتس يري الطرق الرسيعة سيمت ادلفع وفق أأحد الطرق التالية:1
 دفع نقدي :تعن طريق القطع وا ألوراق النقدية. البطاقات :تعن طريق البطاقات البنكية واخلاصة. بطاقات اإشرتاك خاصة :تعن طريق اإقتناء بطاقات خاصة ل إالشرتاك حبسب نوع املركبة (وزن ثقيلأأووزن خفيف) تتناقص قميهتا تدرجييا مع زايدة املسافة املقطوعة عرب الطريق الس يار (ش_غ).

املطلب الرابع
أأس باب ودواتعي اإجناز املرشوع
اإن إارتفاع الكثافة الساكنية وزايدة عدد س يارات احلضرية الوطنية مبختلف أأنواتعها الس يارات النفعية
والس ياحية يف القسم الشاميل من الوطن ،وزايدة رجم النشاط التجاري يف هذه املنطقة نتيجة لقرهبا من املوائن
صاحبه نشاط وضغظ كبري يف قطاع النقل وتزايد عدد حوادث املرور ،مما أأدى اإىل رضورة التفكري يف توس يع
ش بكة الطرق للتامتىش والمنو يف عدد مركبات احلضرية الوطنية للس يارات و ازدهار النشاط التجاري ،وهذا ما
تبلور يف اإختيار مرشوع الطريق الس يار (ش -غ) ،ومن أأمه أأس باب ودواتعي اإجناز املرشوع نذكر:
الفرع ا ألول :تطور احلظرية الوطنية للس يارات والمنوادلميوغرايف يف اجلزائر
اإن تطور اإس تعامل حظرية الس يارات ابجلزائر يف تزايد مس متر منذ الس نوات ا ألوىل ل إالس تقالل كنتيجة
لس تقرار ا ألوضاع الإقتصادية والإجامتتعية للجزائريني وزايدة المنوادلميغرايف ،مفعدل ملكية الس يارة الشخصية
يتطور مع تطور املس توى املعييش ،وزايدة عدد الس يارات يزداد مع زايدة عدد الساكن وإارتفاع مس توى ادلخل
اخلاص هبم.

 -1موقع اجلزائرية لتس يري الطرقات ،http://www.aga.dz/arabic/permalink/3094.html ،اترخي التحميل 59 :ماي .5151
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جدول رمق ( :)5 -1تطور عدد الس يارات و المنو ادلميوغرايف يف اجلزائر خالل الفرتة ()5151 -5791
عدد الس يارات عدد الساكن (نسمة) التطور النس يب إلمتالك الس يارات (س يارة للك خشص)
الس نوات
0,025
13 309 000
335 600
1970
0,025
13 739 000
344 300
1971
0,026
14 171 000
367 200
1972
0 ,027
14 649 000
396 702
1973
0 ,028
15 164 000
439 200
1974
0 ,031
15 768 000
498 701
1975
0,032
16 450 000
532 409
1976
0,035
17 058 000
605 836
1977
0 ,038
17 600 000
678 179
1978
0,041
18 120 000
746 900
1979
0 ,043
18 666 000
816 376
1980
0 ,044
19 262 000
852 000
1981
0 ,046
19 883 000
919 185
1982
0,050
20 522 000
1 038 186
1983
0,053
21 185 000
1 130 221
1984
0,061
21 863 000
1 335 364
1985
0,071
22 512 000
1 606 601
1986
0,078
23 139 000
1 819 241
1987
0,081
23 783 000
1 928 317
1988
0 ,083
24 409 000
2 037 058
1989
0 ,085
25 022 000
2 142 203
1990
0,087
25 643 000
2 242 203
1991
0,089
26 271 000
2 355 364
1992
0,091
26 894 000
2 451 601
1993
0,093
27 496 000
2 549 241
1994
0,094
28 060 000
2 644 223
1995
0,096
28 566 000
2 742 306
1996
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1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

0,096
29 045 000
2 786 257
0,096
29 398 000
2 818 681
0,096
29 950 000
2 886 064
0,095
30 835 000
2 947 517
0,109
31 150 000
3 400 000
0,121
31 320 000
3 800 000
0,130
31 848 000
4 160 000
0,142
32 364 000
4 600 000
0,145
32 906 000
4 800 000
0,147
34 000 000
5 000 000
0,156
34 400 000
5 386 726
0,156
34 800 000
5 421 626
0,168
35 100 000
5 919 726
0,172
35 700 000
6 150 000
0,179
36 300 000
6 500 000
ـــ
37 100 000
ـــ
ـــ
37 900 000
ـــ
ـــ
38 700 000
ـــ
املصدر :ادليوان الوطين ل إالحصائيات ،واملركز الوطين ل ألمن عرب الطرق.

 -5تطور احلضرية الوطنية للمركبات
تشمل احلظرية الوطنية للس يارات خمتلف أأصناف املركبات من س يارات خشصية ،حافالت ،جرارات
وخمتلف املقطورات حيث ثمثل أأحد العنا ر ا ألساس ية اليت تثرر عىل رجم الطلب يف خلق وشق طرق جديدة.
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شلك رمق ( :)51 -1منحىن بياين لتطور احلضرية الوطنية للمركبات يف اجلزائر ()5155 -5791
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املصدر :من اإعداد الطالب بناءا عىل معطيات اجلدول السابق
من خالل املنحىن البياين املوحض أأعاله نالحظ زايدة تطور الس يارات يف اجلزائر مبختلف أأنواتعها سواءا
اكن تطور مطلق أأوتطور نس يب منذ س نوات الس بعينات اإىل غاية اليوم خاصة مع مطلع ا أللفية الثالثة اليت ثمزيت
بزايدة نشاط ا إلس ترياد كنتيجة لزايدة املداخيل النفطية للجزائر ،وميكن حتليل املنحى البياين من خالل التطور
املطلق اذلي حيسب وفق عدد س يارات احلضرية الوطنية ،والتطور النس يب اذلي يعرب تعن معدل ملكية ا ألفراد
للس يارات.
 5-5التطور املطلق :لقد تعرفت بعد ا إلس تقالل تقدم ملحوظ يف اإس تعامل الس يارة ،حيث بد أأ هذا
ا إلرتفاع النس يب لعدد الس يارات يف احلظرية الوطنية ابتداء من 5791م حوايل  111 111س يارة ،وقفز حىت
 951 191س يارة يف س نة  ،5791وهكذا ابلتدرجي شهدت احلظرية الوطنية للس يارات قفزة كبرية وصلت اإىل
 5 719 15س يارة س نة  ،5111وذكل مبعدل يقدر حبوايل  71171س يارة لك س نة من س نة  5791اإىل غاية
س نة  5111حيث ثمزيت هذه الس نة يتحسن أأسعار النفظ يف ا ألسواق املالية وابلتايل فتح الباب حنوالإسرتاد
بمكيات كبرية ،حىت وصلت اإىل ذروهتا س نة  5119حوايل  5600000س يارة ،أأين تعرفت هذه الفرتة مس توايت
قياسيية ل إالس ترياد خاصة مع تطور القروض ا إلس هتالكية للبنوك وحتسن املس توى املعييش للمواطن مقارنة
س نوات التسعينات لزتداد خالل هذه الفرتة مبعدل س نوي قدره  313942س يارة يف الس نة اإىل غاية س نة
.5117
 5-5التطور النس يب :كام س بق ذكره ،يقصد ابلتطور النس يب تطور نس بة اإمتالك الس يارة الشخصية
وذكل بدلةل العالقة اليت تربط بني عدد الس يارات وعدد الساكن ،ونس بة اإمتالك الس يارة تسأأوي عدد
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الس يارات عىل عدد الساكن يف منطقة ما ،ويه ثمثل عدد الوحدات (عدد الس يارات) للك فرد من أأفراد اجملمتع
يف منطقة معينة واليت ثمثل البطاقة الإحصائية.
شلك رمق ( :)55 -1التطور النس يب إلمتالك الس يارات يف اجلزائر()2011 -5791
التطور النسبي المتالك السيارات (الوحدة :سيارة لكل شخص)
0,2000
0,1800
0,1600
0,1400
0,1200
0,1000
0,0800
0,0600
0,0400
0,0200
0,0000

املصدر :من اإعداد الطالب بناءا عىل معطيات اجلدول رمق ()5 -1
من الشلك البياين أأعاله واذلي ميثل التطور النس يب إلمتالك الس يارة خالل الفرتة ،5119-5791
نالحظ أأن نس بة اإمتالك الس يارة يف اجلزائر يف هذه الفرتة اكنت يف زايدة تصاعدية حيث أأنه يف س نة 5791م
اكنت نس بة اإمتالك الس يارة  1.15س يارة للك فرد مبعين أآخر أأنه س يارة للك  11خشص ،وقد تعرفت هذه
النس بة إاس تقرار اإىل غاية  5791حيث زادت النس بة اإىل أأن وصلت اإىل معدل  1.15س يارة للك فرد ،لزتداد
نس بة اإمتالك الس يارة تدرجييا حىت وصلت اإىل ذروهتا س نة  2011اإىل معدل يقرب من  0,18أأي س يارة للك
فرد أأي ما معدهل س يارة للك  1أأشخاص أأو 1أأشخاص تقريبا.
ومن خالل حتليل معطيات اجلدول السابق نس تخلص أأن املعدل املطلق لعدد الس يارات يرتبط بزايدة
عدد الساكن وحتسن مس توى معيش هتم مما يعزز قدراهتم عىل الإدخار بغرض رشاء س يارة مس تقبال أأوتعن طريق
التسهيالت اليت ثمنحها البنوك فامي خيص القروض ا إلس هتالكية ،أأما يف ما خيص معدل التطور النس يب إلمتالك
س يارة فنالحظ أأن هذا املعدل يرتبط مبارشة مبتغريين وهام عدد س يارات احلضرية الوطنية وتطور عدد الساكن،
فلكام اكنت نس بة الزايدة يف عدد س يارات احلضرية الوطنية أأكرب من نس بة الزايدة يف عدد الساكن لكام اكن هذا
املعدل أأعىل تعن سابقة ،مما يعرب تعن رفاهية الساكن وإازدايد أأعداد ا ألفراد اذلين ميلكون س يارة ،مما يتطلب من
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ادلوةل ا ألخد بعني ا إلتعتبار كثافة حركة التنقالت مس تقبال لوضع خطة متوسطة وبعيدة املدى يف جمال شق
طرق جديدة لتجنب الإكتضاظ املروري مس تقبال.
 -5تطور المنوادلميوغرايف يف اجلزائر (:)5151 -5791
تعترب ادلراسات الساكنية وتكل املعرفة اليت توفرها تعن الساكن وتوزيعهم وخصائصهم من ا ألمور املهمة
جد ًا ،فالعنرص البرشي يعد أأحد ا ألبعاد أأواملدخالت ا ألساس ية يف التخطيط سواء عىل املس توى الوطين كلك
أأوعىل مس توى منطقة أأو اإقلمي معني ،فزايدة عدد الساكن تتطلب زايدة يف عدد الهيالك والبىن التحتية يف
خمتلف القطاعات واجملالت ،فالبنس بة لعالقة الساكن والطرق فهيي عالقة طردية ،فزايدة عدد الساكن تعين
زايدة نشاط وحركة النقل واملواصالت سواء تعن طريق زايدة أأعداد الس يارات اخلاصة أأوتعن طريق وسائل
النقل ايمجاتعية ،مما يتطلب خلق طرق جديدة وصيانة الطرق القدمية لتخفيض تاكليف النقل وفك العزةل ،وقد
تعرف اجلزائر منوساكنيا مزتايدا مند ا إلس تقالل بوترية ملحوظة نتيجة اإخنفاض معدل الوفيات وإارتفاع معدلت
الزايدة مع حتسن ا ألوضاع الإقتصادية والإجامتتعية للجزائر.
شلك رمق ( :)55 -1تطور المنوادلميوغرايف يف اجلزائر خالل الفرتة ()5151 -5791
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املصدر :من اإعداد الطالب بناءا عىل معطيات اجلدول السابق
من خالل الشلك البياين أأعاله نالحظ أأن اجلزائر تعرفت تزايدا يف عدد الساكن بصفة مس مترة مند
ا إلس تقالل ،وخالل فرتة ادلراسة الإحصائية ( )5151 -5791نالحظ زايدة يف معدل منوالساكن من س نة
ألخرى وبنسب متقاربة تقريبا أأكرث مما اكنت عليه يف الس نوات ا ألوىل ل إالس تقالل وس نوات الثورة ،حفسب
ادليوان الوطين ل إالحصائيات شهد معدل المنوادلميوغرايف تزايدا طفيفا حيث انتقل من  %1,92س نة  5119اإىل
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 %1,96س نة  5117ليبلغ العدد الإجاميل للساكن يف اجلزائر خالل هذه الس نة حوايل  11511111نسمة اإىل
أأن وصل س نة  5151اإىل  19911111نسمة ،يرجع هذا أأساسا اإىل حتسن املس توى املعييش للمواطنني خاصة
خالل س نوات الس بعينات ،حيث نالحظ أأن الزايدة يف عدد الساكن تقدر يف املتوسط ب 537837نسمة يف
الس نة ،ويعرب إارتفاع عدد الساكن يف أأي بدل تعن إارتفاع عدد الفئة النش يطة املتحركة واليت ثمثل الطلب الفعال
عىل التقل واملواصالت واذلي يعد السبب الرئييس لتوس يع ش بكة الطرق يف مجيع ادلول.
الفرع الثاين :إارتفاع حوادث املرور
ثمثل حوادث املرور واحدة من التاكليف ا ألساس ية اليت تواجه اجملمتعات البرشية واليت تزداد مأأسأأويهتا
لكام تطورت وسائل النقل واملس توى املعييش ل ألفراد ،وكنتيجة للآاثر السلبية الكبريه حلوادث املرور صار من
الرضوري دراسة املشلكة هبدف تقليص تاكليفها الإقتصادية والإجامتتعية ملا تسببه هذه احلوادث من اإس تزناف
للموارد البرشية واملالية خملتلف ادلول ،وختلف حوادث املرور يف اجلزائر س نواي أآلف القتىل واجلرىح ابلإضافة
اإىل اخلسائر الكبرية يف املمتلاكت العامة واخلاصة ،واجلدول التايل يوحض لنا تطور أأعداد قتىل حوادث املرور يف
اجلزائر.
جدول رمق ( :)5 -1عدد قتىل حوادث املرور يف اجلزائر ()5151 -5791
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ترجع أأحد أأس باب حوادث املرور يف اجلزائر اإىل زايدة عدد مركبات احلضرية الوطنية كام س بق ذكره،
ابلإضافة اإىل الرسعة املفرطة وعدم وجود طرق رسيعة ذات معايري دولية تامتىش وزايدة كثافة نشاط النقل
واملواصالت خاصة يف اجلهة الشاملية من الوطن.
شلك بياين رمق ( :)51 -1منحىن بياين لتطور لعدد قتىل حوادث املرور يف اجلزائر ()5151 -5791
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املصدر :من اإعداد الطالب بناءا عىل معطيات اجلدول السابق
من خالل اخملطط البياين أأعاله نالحظ أأن عدد القتىل إاس متر يف ا إلزدايد مند س نة  5791اإىل غاية س نة
 5151يف معظم الس نوات مع تسجيل اإخنفاض طفيف يف بعض الس نوات ،وتعرفت عىل سبيل املثال
س نة 5775تعرفت اإخنفاضا يقدر ب  % 1مقارنة بس نة  5771مث عاد عدد القتىل ل إالرتفاع مع هناية س نة 5775
ليصل اإىل  1111قتيل ،كام مت تسجيل  1511قتيل يف هناية س نة  5791وهوما ميثل أأعىل حصيةل لعدد قتىل
حوادث املرور يف اجلزائر قبل جتس يد مرشوع الطريق الس يار رشق غرب ،ففي س نة أأما يف الفرتة اليت أأتعقبت
بداية اإجناز املرشوع أأي من س نة  5111اإىل س نة  5151فقد تعرفت أأعداد قتىل حوادث املرور تغريا ابلصعود
والزنول يف خمتلف مناطق الوطن مع تسجيل أأغلب احلالت يف القسم الشاميل للوطن أأين تزداد كثافة حركة
النقل يف الطرق الوطنية والولئية ،ويرجع اخملتصون أأن أأحد أأمه تعوامل إارتفاع حصيةل قتىل حوادث املرور
يرجع اإىل الرسعة املفرطة للسائقني وعدم اإحرتام قانون املرور رمغ وجود قوانني صارمة للوقاية اإل أأهنا تطبق عىل
املواطن البس يط وهوما يتجىل يف حسب رخص الس يارة ،كام ترجع أأحد أأمه أأس باب حوادث املرور يف اجلزائر
وبنس بة أأقل اإىل نوتعية الطرقات اليت مل تس تطع مواكبة التطور الهائل يف عدد املركبات عىل مس توى احلضرية
الوطنية للس يارات.
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كام أأن املرشوع الطريق الس يار رشق غرب جاء تمكةل ملرشوع طريق الس يار للوحدة املغاربية يف اإيطار
دمع التاكمل املغاريب ،ويربط بني خمتلف دول املغرب العريب شامل من احلدود الغربية للمغرب املطةل عىل احمليط
ا ألطليس اإىل غاية تونس عىل أأن ينعرج اإىل ليبيا رشقا عىل مسافة تقدر حبوايل  9111لكم ،1وهوما يبني البعد
املغاريب والقاري وحىت املتوسطي للمرشوع ،هذا من هجة أأما من هجة أأخرى فاإن لتحسن مزيان املدفوعات
اجلزائري وإارتفاع اإحتياطات الرصف من النقد ا ألجنيب وتقلص رجم املديونية تدرجييا دور همم يف اإختاذ ادلوةل
لقرار المتويل اللكي للمرشوع تعن طريق موازانهتا العامة ،وذكل بعد اجلدل اذلي اكن قامئا من قبل حول اإشاكلية
ثمويل املرشوع يف ظل طرح فكرة المتويل ا ألجنيب للمرشوع تعن طريق أأحد تعقود ا إلمتياز.

 -1ملف الطريق الس يار رشق غرب ،مرجع س بق ذكره ،ص .55
- 179 -

الفصل الثالث :دراسة حاةل مرشوع الطريق الس يار رشق غرب
املبحث الثاين
دراسة اجلدوى الإقتصادية والإجامتتعية للمرشوع
يف جمال ا إلنفاق العمويم عىل مشاريع البنية التحتية مكشاريع الطرق الرسيعة ،عادة ما يكون معيار القمية
أأو املنفعة العامة هواملعيار املس تخدم يف اإختيار املرشوع ،وهذا ما يتجىل يف مثرش الرحبية الإقتصادية أأو
الإجامتتعية للمرشوع واليت تعود عىل ا ألفراد وخمتلفة ا ألنشطة الإقتصادية ابلنفع والوفرة يف التاكليف.
لكن يف ما خيص ثمويل املشاريع املتعلقة بصيغ  ،BOTواليت تفتح اجملال لمتويل املرشوع مقابل حتقيق
فوائد جراء اإس تغالهل فاإنه من الرضوري أأن يكون املعيار املس تخدم يف اإختيار املرشوع يرتكز عىل حساب
مثرش الرحبية املالية للمرشوع.
ولعل املربر الرئييس لتقيمي املنافع وتاكليف مشاريع البنية التحتية يرجع اإىل استيعاهبا لرؤو أأموال كبرية
ولكن الإختيار ا ألمثل للمرشوع ودراسة الطرق ثمويهل وإاس تغالهل ميكن أأن يوفر جزء معترب من ر أأسامل تس تغل
يف مشاريع أأخرى.

املطلب ا ألول
تقيمي تاكليف مرشوع الطريق الس يار (ش -غ)
اإن تقيمي تاكليف مرشوع الطريق الس يار مل تكن اب ألمر السهل نظرا لتعدد املواد واللوازم املس تغةل يف
اإجناز املرشوع وعدم اس تقرار أأسعارها يف السوق الوطنية وحىت ادلولية يف ظل طول الفرتة الإجناز نوعا ما (من
س نة  5119اإىل حد الآن  ،)2014اإضافة اإىل تاكليف نزع امللكية الغري واحضة املعامل وتاكليف اإقتطاع ا ألرايض
الفالحية والبيئية.
فرع ا ألول :تقيمي التاكليف املبارشة للمرشوع
تمتثل تاكليف اإستامر الطريق الس يار رشق غرب يف خمتلف ا ألسعار الرئيس ية املرتبطة بتاكليف العنا ر
املس تعمةل يف اإجناز املرشوع مثل أأسعار مواد البناء ،أأجرة اليد العامةل حسب أأصنافها ،تلكفة اإقتناء جتهزيات
ا ألشغال العمومية ...إاخل ،وذكل ابإس تعامل ا ألسعار السائدة يف السوق مع ا ألخذ بعني ا إلتعتبار إارتفاع أأسعار نتيجة
التضخم أأو التقلبات ا ألسواق الوطنية وادلولية طيةل فرتة الإجناز وميكن تقدير تاكليف ا إلستامر لطريق الس يار
رشق غرب من خالل ثالث حمأأور أأساس ية:
-5التقيمي المكي :يرتكز التقيمي المكي عىل اإتعطاء بياانت اإحصائية تقديرية حلجم ومكية املواد واللوازم
ادلاخلية يف اإجناز املرشوع كحجم ومكية الإمسنت واحلديد...اخل.
-5التقيمي املايل :ويتعلق بدراسة وحتليل أأسعار مجيع تعنا ر الإنتاج احمللية اكلرضائب ومصاريف ا ألخطار
وادلراسات ومصارف التأأمينات وخمتلف املصاريف املالية أأخرى تس تغل يف دراسة الرحبية املالية للمرشوع.
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-1التقيمي الإقتصادي :عىل تعكس التقيمي املايل اذلي يرتكز عىل حتديد ا ألسعار وفق الطريقة املذكورة
أأعاله ،فاإن التقمي الإقتصادي يرتكز عىل طريقة ا ألسعار املرجعية ،فا ألسعار املرجعية يه ا ألسعار اإتعتبارية
يفرتض أأن تعكس بصورة دقيقة القمية ابلنس بة للمجمتع كعوامل الإنتاج اخملصصة للمرشوع والسلع واخلدمات اليت
ينتجها ،1وهذا ما يعترب صعبا يف حاةل مرشوع الطريق الس يار رشق غرب نظرا للتقلبات اليت تطر أأ عىل أأسعار
السلع واخلدمات يف اجلزائر نتيجة املضاربة وارتباطها يف غالب ا ألحيان بتقلبات ا ألسعار يف ا ألسواق ادلولية يف
ظل الإتعامتد عىل الإسرتاد لتغطية النقص يف مواد البناء للسوق الوطنية خاصة مع تزامن املرشوع مع خمتلف
الربامج التمنوية ،ذلا فاإن التقيمي الإقتصادي يس تدتعي حذف الرضائب (احلقوق ايمجركية ،الرمس عىل القمية
املضافة) من التقيمي املايل إابتعتبارها حتويالت بني ا ألتعوان الوطنية ابلإضافة اإىل تقيمي ندرة بعض املوارد اكلعمةل
الصعبة  ...إاخل.
ويف هذا اجملال جيب أأن يمت حتديد تلكفة اإجناز الكيلومرت الواحد من الطريق ،ونظرا لطول مسار الطريق
الس يار رشق غرب وتنوع التضاريس تعترب اجلهة الرشقية للوطن أأكرث تلكفة وعىل هذا ا ألسا لكفة الكيلومرت
الواحد يف اجلهة الرشقية تعد مرتفعة مقارنة ببايق اجلهات من مسار الطريق.
وعىل ضوء هذا مت تقيمي اللكفة املعيارية لإجناز املرشوع حبوايل  9مليارات دولر أأي ما يقدر حبوايل
 7,52مليون دولر لللكم الواحد ،وهذا من خالل ادلراسة ا ألولية (التلكفة املعيارية) ،ولكن من خالل املناقصة
اليت قامت هبا وزارة ا ألشغال العمومية أأفضت اإىل توقيع تعقد تنفيذ املرشوع حبوايل  55مليار دولر عىل مسافة
 711لكم 2أأي ما يقدر حبوايل  55.91مليون دولر لللكم الواحد حبسب املناقصة دون حساب ا ألجزاء ا ألوىل
من املرشوع واليت اجنزت سابقا عىل الرمغ من أأهنا ل تزال تس هتكل مبالغ الصيانةيف لك مرة ،ومع بلوغ نس بة
متقدمة من ا ألشغال تبني أأن هناك تفاوت معترب بني اللكفة املعيارية واللكفة احلقيقية للمرشوع ،ومع تقدم نس بة
اإجناز املرشوع ازدادت التلكفة احلقيقية للمرشوع اإىل أأكرث من  51مليار دولر بزايدة أأكرث من ملياري دولر
تعن اللكفة ا ألولية املتوقعة وهناك حديث تعن تلكفة اإجاملية حبوايل 51مليار دولر ،اإضافة اإىل التأأخر يف
اإس تالم املرشوع.
الفرع الثاين :تاكليف الصيانة
لقد مت تقدير تاكليف الصيانة ملرشوع الطريق الرسيع رشق غرب عىل أأسا نفس املعايري املطبقة يف
ادلول ا ألوربية مع اإدخال تغريات علهيا تامتىش والعوامل الطبيعية املثررة علهيا ،ويف هذا الإطار مت حتديد تقدير
نفقات الصيانة الس نوية حبوايل  51511دولر أأي ما يعادل  991111دج لللكم الواحد يف الس نة ابلنس بة
للمناطق املعرضة للتأأثريات الطبيعية من قساوة املناخ بني احلار صيفا والبارد ش تاءا ،وكذكل معدل الكثافة
 -1طاهر الطيب توفيق ،ثمويل وإاس تغالل الطريق الس يار رشق _ غرب بني املردودية الإقتصادية واملردودية املالية للمرشوع ،مذكرة خترج للمدرسة
الوطنية ل إالدارة حبيدرة ،اجلزائر العامصة ،س نة  ،5111 – 5111ص .55
 -2وزارة ا ألشغال العمومية.
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املرورية حسب مقاطع الطريق ،ابلنس بة للمناطق ذات حركة املرور الضعيفة واملناخ املعتدل مثال فقدرت
نفقات الصيانة هبا حبوايل  1755دولر لللكم الواحد يف الس نة أأي ما يعادل حوايل  111111دج ،وهذا عىل
أأسا معدل  رف  5دولر للك  91دينار جزائري ،1كام حدد الصندوق الوطين للتجهزي من أأجل التمنية يف
دليهل حول تقيمي كربايت املشاريع مصاريف صيانة ادلورية للطرق الرسيعة ب  %11من تلكفة الإنشاءات لك
 9س نوات.2
الفرع الثالث :تاكليف نزع امللكية
اإن نزع امللكية إاكمتياز ميكن لدلوةل مبقتضاه أأن تقوم ابإجبار املواطنني عىل التنازل تعن أأمواهلم وحقوقهم
العقارية هبدف حتقيق مشاريع ذات النفع العام مقابل تعويض عادل ومس بق (ل يمت نزع امللكية اإل يف اإطار
القانون ويرتتب عليه تعويض قبيل ،عادل ومنصف) ،3وقد حدد املرشع اجلزائري يف املادة  1من قانون 55-75
الإجراءات الواجب عىل الإدارة العمومية اإتباتعها إلكتساب ا ألمالك واحلقوق العقارية ،والهدف مهنا هو حامية
امللكية الفردية للمواطنني من التعسفات الغري مرشوعة ل إالدارة ،وتمتثل هذه الإجراءات يف:
 الترصحي ابملنفعة العمومية :وهوإاجراء أأسايس ل يكون ممكنا اإل اإذا س بقته اإجراءات أأخرى أأمهها فتححتقيق معويم تقوم به اللجنة املعنية.
– حتديد اكمل احلقوق العينية القابةل للزناع :ففي حاةل مرشوع الطريق الس يار رشق غرب مت تعويض
أآلف امللكيات وإاساكن حوايل  51.111عائةل من طرف الولة.4
 تقيمي ا ألمالك املزنوعة دلراسة قابلية التنازل تعن ا ألمالك :ويمت ذكل تعن الطريق ا إلس تعانة ابخلرباءالعقاريني ابلتنس يق مع خمتلف احملافظات العقارية عري خمتلف ولايت الوطن دلراسة اإماكنية وقابلية التنازل تعن
ا ألمالك.
 قرار نزع امللكية :اإن طول اإجراءات نزع امللكية بسبب تأأخر القضاء يف الفصل يف العديد من القضااينتيجة فشل نزع امللكية تعن طريق الرتايض يف غالب ا ألحيان ،وهوما سبب تأأخر اإنطالق ا ألشغال وبقاء العديد
من ملفات نزع امللكية حبيسة دلى الإدرات املعنية لعدة س نوات ،ولتجنب تعطيل املشاريع العمومية مس تقبال
أأقرت املادة  11من قانون املالية لس نة  5111اإجراءات من شأأهنا اإتعطاء أأكرث مرونة لعملية نزع امللكية من أأجل

 -1ملف الطريق الس يار رشق غرب ،مرجع س بق ذكره.
- Caisse National d’Equipement pour le dévlopement des Grand Projets d’infrastructure
economique sociale, Guide de Maturation, Partie 2_Section A, Dispositions spécifiques au secteur
des Transports, sous secteur Routier, Ministère des Finances, Décember 2008, P 13.
2

 -3نزع امللكية يف القانون اجلزائري تنأأولها القانون  75-55املثرخ يف  59أأفريل  ،5775احملدد للقواعد العامة لإجراءات نزع امللكية ،ابلإضافة اإىل
دس تور .5771
 -4وزارة ا ألشغال العمومية.
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املنفعة العمومية ،وذكل من خالل اإجراءات نزع امللكية للمشاريع ذات البعد الوطين مبرسوم تنفيذي مع مبارشة
اإجراءات نزع امللكية دون إانتظار فصل القضاء يف القضية.
وفامي خيص نزع امللكية لولية تلمسان ،قامت مديرية ا ألشغال العمومية للولية بتحديد أأرضية الطريق
الس يار (ش _غ) من أأقىص احلدود الغربية للولية مبدينة مغنية اإىل احلدود الرشقية للولية (ولية س يدي
بلعبا ) عىل مسافة  511لكم من خالل اإبرام اإتفاقية مع خرباء تعقاريني من أأجل اإعداد خمطط جزيئ وقامئة
بأأسامء أأحصاب احلقوق العقارية وحتديد حمتوى ممتلاكهتم لتسجيل مجيع العقود اخلاصة ملالك ا ألرايض املزنوعة
امللكية وتشهريها دلى احملافظة العقارية ،وابلتايل مت وضع مبلغ يقدر حبوايل  119.111.111دج حتت قرار صادر
من وايل ولية تلمسان يف  15فيفري  ،5111واملتضمن املبلغ اللكي اخلاص بتعويض نزع امللكية والإنتفاع لإجناز
مرشوع الطريق الس يار (ش _ غ) لولية تلمسان ،وهذا دون اإهامل دخول ا ألفراد من ا ألرايض الفالحية
حبيث مت التعويض كذكل تعن فقدان ادلخل من خالل تقدمي تعويضات بقمية احملاصيل الزراتعية مع ا ألخذ بعني
ا إلتعتبار تعنرص املوامس الفالحية فالبنس بة للخرض واحلبوب فقدرت مدة تعويض ادلخل املفقود بس نة واحدة عىل
تعكس ا ألجشار املمثرة واليت مت تعويضها عىل أأسا القمية النقدية جملموع احملصول عىل عدة س نوات كون هذا
النوع من احملاصيل يس تغرق وقتا منذ زراتعته اإىل غاية بداية تسويق مثارها ،وقد ثمت هذه العملية مبقتىض
املرسوم التنفيذي رمق  591-71املثرخ يف  59جويلية  5771واحملدد لكيفيات تطبيق قانون  55-75املثرخ يف
 59أأفريل  5775واحملدد للقواعد املتعلقة بزنع امللكية من اجل املنفعة العمومية.1
الفرع الرابع :التاكليف البيئية
تنحرص أأمه التاكليف البيئية يف ثالث مشالكت أأساس ية يه التلوث ،التدهور ،وفقدان التوازن
الطبيعي ،وللك مشلكة من هذه املشالكت الثالث تلكفهتا الإقتصادية وأآاثرها السلبية عىل حياة الإنسان
واحليوان ابلإضافة اإىل الغطاء النبايت يف املنطقة سواء بصورة مبارشة أأوغري مبارشة مفثال يثذي تلوث البيئة
واذلي ينقسم بدوره اإىل ثالثة أأنواع رئيس ية يه تلوث الهواء ،تلوث املياه وتلوث الرتبة ،فتلوث الهواء ابلغبار
عىل سبيل املثال الناجت تعن اإس تغالل احملاجر ابلقرب من املرشوع واملقرات السكنية يشلك تلكفة اإقتصادية غري
مبارشة تمتثل يف تاكليف العالج الناجتة تعن إاس تنشاق الهواء امللوث ،وقد ثمثلث أأمه التأأثريات السلبية ملرشوع
الطريق (ش _ غ) عىل احمليط الطبيعي أأول من خالل اإخرتاق مسار الطريق للعديد من ا ألرايض الفالحية
املزروعة مبختلف أأنواع ا ألجشار املمثرة واحلبوب ابلإضافة اإىل اجملاري املائية ومساحات أأخرى من الغطاء النبايت
للمنطقة تس تغل يف الرتعي وتثبيث الرتبة واليت اكنت تعد ملجأأ لبعض أأصناف احليواانت أأمهها احلضرية الوطنية
ابلقاةل بولية الطارف واليت اخرتقها مسار الطريق عىل طول  1.11لكم مما جعل وزارة ا ألشغال العمومية

 -1معلومات داخلية ،خزينة ولية تلمسان ،املديرية العامة للمحاس بة ،وزارة املالية.
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وكخطوة مهنا حنو اإعادة تشكيل الغطاء النبايت اليت مشهل مسار املرشوع وذكل تعن طريق خلق رروة غابية
جديدة وفق خمطط خاص للتشجري حتت إارشاف املرصد الوطين ملراقبة ومتابعة تس يري البيئة.
كام وضعت وزارة ا ألشغال العمومية حزي التطبيق خمططا أأساس يا ،اىل جانب توفريها مساعدة تقنية دولية
من أأجل املراقبة واملصادقة عىل مجمل ادلراسات اخلاصة ابلبيئة ،مراعاة ملمزيات لك قطعة من الطريق ،وترتبط
هذه ا إلنشغالت إارتباطا وثيقا حبامية الوسط احليواين والوسط النبايت ،حيث سيمت وضع س ياج يف مناطق تواجد
احليواانت ،وإارفاق هذا الإجراء بهتيئة ممرات خاصة ابحليواانت الربية مبختلف أأنواتعها.
وقد إاستندت احلكومة يف خيارها القايض بعبور مرشوع الطريق عرب احلظريةالوطنية وعدم حتويل مساره
اإىل مجموعة من احلجج العملية ،يتقدهما رضورة عدم اإخالل اجلزائر اب إللزتام ادلويل اذلي جيمعها برشاكهئا مضن
اإحتاد املغرب العريب ،عىل اإتعتبار أأن املرشوع هو إامتداد للطريق املغاريب إابجتاه اجلارة تونس ،و أأي تراجع تعن
مرور املسار عرب احلظرية س يفرض املرور عرب منطقة جبلية وتعرة ،ما س يلكف اخلزينة  511مليار دينار ،كون
املسار يقتيض اإجناز نفق طوهل  51كيلومرتا ،هذا الإخالل اذلي س يرتتب زايدة يف الإتعامتدات اخملصصة
للمرشوع مبا ل تقل تعن  511مليار دينار ،وهوالغالف الكفيل ابإجناز  111أألف وحدة سكنية 1ابلنس بة للآاثر
السلبية للمرشوع عىل البيئة البرشية فقد ثمثلث يف الآاثر الغري مبارشة الناجتة تعن ا ألرضار البئية اإضافة اإىل
الآاثر املبارشة واملمتثةل أأساسا يف الضوضاء ووالإنبعااثت واليت قد تثرر عىل حصة الساكن مما فرض عىل وزارة
ا ألشغال العمومية اإقامة حواجز عازةل للصوت وممرات علوية ابلنس بة للمناطق السكنية اليت مير عربها الطريق.

املطلب الثاين
تقيمي املنافع العامة للمرشوع
هناك العديد من املنافع النامجة تعن مشاريع الطرق الرسيعة ،فالفوائد الإقتصادية املبارشة اليت يقدهما
املرشوع تشمل يف اإختصار أأوقات السفر ل ألتعامل ،والتوفري يف تاكليف حشن البضائع تعن طريق ا إلس تفادة من
رحبية الوقت واجلهد ،اإضافة اإىل فوائد اإقتصادية أأخرى كخلق وفرة يف حركة املرور وحوادث املرور وتقليل
أأتعباء اإس تغالل خمتلف مركبات النقل .وتشمل هذه املنافع العديد من القطاعات داخل ادلوةل واملنطقة كلك ،مما
يدمع القطاع الس يايح والإقتصادي بشلك عام يف ادلوةل ومينح عائد ًا اقتصادايً.
الفرع ا ألول :تقيمي الوفرة يف حركة وحوادث املرور
اإن تقدير تلكفة احلوادث املرورية والفاقد الإقتصادي مهنا خطوة هممة حنو حتديد الآاثر الإقتصادية ملشلكة
حوادث املرور يف أأي بدل ،ومدى تأأثري ذكل عىل الناجت احمليل ،كام أأهنا مطلب رضوري يف ترتيب أأولوايت

 -1وزارة ا ألشغال العمومية.
- 184 -

الفصل الثالث :دراسة حاةل مرشوع الطريق الس يار رشق غرب
مشاريع النقل والطرق ،وقيا جدواها الإقتصادية ،وعليه ميكن الإشارة ألبرز فوائد تقدير تاكليف حوادث
املرور فامي ييل:
 تس تخدم حوادث وحركة املرور يف التحليالت الإقتصادية للمفاضةل بني بدائل حتسني الطرق. يعمتد علهيا يف جدوةل أأولوايت مشاريع النقل. تساعد يف توزيع احلصص والإتعامتدات املالية بني خمتلف املناطق لشق الطرق جديدة. تس تخدم يف اإقناع صناع القرار مبرشوعات صيانة أأو جتس يد طرق جديدة.ذلا تقوم معظم ادلول بدراسة وحتليل خمتلف مشاريع النقل املقرتحة هبدف التقليل من اخلسائر الإقتصادية
والإجامتتعية حلوادث املرور ،وقد خيتلف ا ألسلوب من دوةل ألخرى ،اإل أأن العنا ر املكونة حلساب تكل
اخلسائر تبقى اثبثة اإىل حد ما ،و أأبرز تكل العنا ر اليت تدخل يف تقدير تلكفة هذه اخلسائر يه اكلآيت:1
 فقدان ادلخل والإنتاجية :يقدر هذا العنرص من خالل مسامهة الشخص املصاب أأواملتويف يف ادلخلوالإنتاجية ،كام يضاف اإىل ذكل تأأخري حركة املرور الناجتة تعن وقوع حادث املرور.
 املرصوفات الطبية :تشمل عىل مجيع املصاريف الصحية من أأجور ا ألطباء واملمرضني ورسوماملستشفيات وتاكليف ادلواء ،وكذا التلكفة الصحية املس تقبلية ملتابعة حاةل املصاب وخمتلف خدمات النقل
الطيب (الإسعاف).
 املصاريف الإدارية وتلكفة اإجراء التأأمني :وتشمل مجيع تاكليف الإجراءات الإدارية اليت لها عالقةابحلادث أكهجزة ا ألمن والعداةل وخمتلف رشاكت التأأمني.
 تلكفة تلف امللكيات اخلاصة والعامة :وتشمل تلكفة مجيع تلكفة الرضر املادي الناجت تعن احلادث. تاكليف أأرابب العمل:وتمتثل يف تاكليف الناجت تعن تغيب العنرص املصاب أأو املتويف جراء حادثاملرور ،اإذ أأن تعويضه بشخص أآخر يتطلب وقتا مما حيمت اإضافة وقت أأونشاط اإضايف للموظفني الآخرين للقيام
مبهام الشخص املصاب أأو املوتفي اإىل غاية تعويضه ،اإضافة اإىل تلكفة أأخرى يتحملها اجملمتع نتيجة خسارته لعنرص
نش يط ولإتعطاء هذه الطريقة مصداقية أأكرب جيب أأن تمت هذه ادلراسات عىل طريق حيمل نفس اخلصائص
وا ألمهية ابلنس بة للمرشوع اجلديد ،وعىل هذا الس ياق مت دراسة خمتلف املنافع العامة للطريق الس يار رشق
غرب من خالل تقدير املنافع الإضافية مقارنة مع اإس تغالل الطريق الوطين اذلي يربط اجلهة الغربية مع اجلهة
الرشقية للوطن شامل من حيث ا ألمهية الإقتصادية ورجم حركة وحوادث املرور عىل الطريق الوطين القدمي،
وهوما من شأأنه تقليص حوادث املرور عىل هذا املسار ابلنس بة للمسافرين من اجلهة الغربية للوطن اإىل اجلهة
الرشقية للوطن نظرا ملا يوفره الطريق اجلديد من معايري ا ألمن والسالمة كونه طريق مزدوج مقارنة بأأغلب الطرق
الوطنية ذات املسار الوحيد وهذا ما ينتج تعنه وفورات اإقتصادية وإاجامتتعية غري مبارشة كنتيجة لتجنب بعض
 -1دغامن زبري ،دراسة اجلدوى للمشاريع الإستامرية ذات الطابع الإجامتتعي  :دراسة حاةل الشطر ا ألخري قيد الإجناز من الطريق الس يار رشق-غرب،
لكية العلوم الإقتصادية ،أأطروحة دكتوراه ،جامعة اجلزائر ،س نة  ،5151- 5151ص .115
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التاكليف الإقتصادية والإجامتتعية حلوادث املرور اليت اكنت تقع عىل الطريق الوطين اذلي اكن يس تغل سابقا
تعوض الطريق الس يار (ش-غ) حاليا.
الفرع الثاين :تقيمي رحبية الوقت واجلهد
يعترب الوقت تعنرص هام وحمدد للجهد البرشي يف جمال اإس تغالل خدمات الطرق الرسيعة فالوقت يرتبط
مع اجلهد البرشي للسائقني بعالقة طردية ،فلكام زاد الوقت زاد معه اجلهد والنشاط البرشي ،والعكس حصيح
دون أأن هنمل نوتعية وطبيعة وس يةل النقل بطبيعة احلال ،كام أأن الوقت يلعب دورا همام يف جمال نقل السلع
والبضائع اإىل أأقىص نقاط التسويق املتاحة خاصة ابلنس بة للسلع الرسيعة التلف اكحملاصيل الزراتعية الطازجة
وهذا ما جيعل تعنرص الزمن تعنرص همم يف حتديد التاكليف.
اإن مرشوع الطريق الس يار (ش -غ) سامه بقدر كبري يف حتقيق وفرة ورحبية يف الوقت واجلهد البرشي
حيث اكن زمن ووقت الرحةل من احلدود الغربية اإىل احلدود الرشقية للجهة الشاملية للوطن مرورا ابجلزائر
العامصة وابلتوازي مع مسار مرشوع الطريق الس يار رشق غرب يس تغرق من  59اإىل  51ساعة نتيجة مرور
الطرق الوطنية داخل املدن واجملمعات الساكنية وهوما نتج تعنه اإكتظاظ مروري خانق خاصة عىل مداخل
وخمارج العامصة مما يثرر عىل اجلهد البرشي ،أأما ابلنس بة ملرشوع الطريق (ش -غ) فنفس املسافة بني اجلهتني
احلدود الغربية والرشقية للوطن فتس تغرق مدة الرحةل حوايل  51ساعات برسعة 551لكم/الساعة واحملددة يف
قانون املرور عىل الطرق الرسيعة ويرجع ذكل لإزدواجية رواق مسار الطريق ( )1*5وجتنب مرور الطريق
الس يار (ش -غ) داخل املدن واجملمعات السكنية ومن خالل هذه املقارنة تبني أأن الطريق الس يار رشق غرب
سامه يف حتقيق رحبية يف الوقت املقطوع بنس بة تصل اإىل  %11وهوما من شأأنه حتقيق وفرة معتربة يف اجلهد
البرشي.
الفرع الثالث" تقيمي رحبية تاكليف اإس تغالل املركبات
يوفر مرشوع الطريق الس يار (ش _ غ) ملس تخدميه وفورات هامة يف تاكليف تشغيل املركبات
أأوالس يارات ،كون أأتعباء اإس تغالل خمتلف مركبات النقل تعترب تلكفة يتحملها صاحب الس يارة ،وتشمل تاكليف
اإس تغالل الس يارات عىل نوعني من التاكليف ،تاكليف متغرية وتاكليف اثبثة تتوزع عىل الشلك التايل:
 ا ألتعباء املتغرية :وتمتثل يف خمتلف لوازم ومصاريف تشغيل الس يارة من وقود وزيوت و أأتعباءالصيانة...اخل وتقا هذه العنا ر عىل أأسا املسافة املقطوعة ونوتعية الطريق.
 ا ألتعباء الثابثة :وتمتثل يف خمتلف املصاريف املتعلقة بأأتعباء التأأمينات و أأقساط الإهتالاكت وخمتلفاملصاريف املالية وتسدد هذه املصاريف وفق أآجال حمددة ومنتظمة .اإن اإس تغالل الطريق الس يار (ش_غ) يوفر
ملس تخدميه منافع هامة سواء للشخص أأوابلنس بة للمتلاكت اخلاصة والعامة (املركبات) من خالل حتقيق
الوفورات يف زمن الرحةل وجتنب احلوادث وذكل تعن طريق تقليص نس بة اخملاطرة ورجم اجلهد املبذول نظرا ملا
يمتتع به الطريق الس يار من معايري ا ألمن والسالمة وإاختصار املسافات.
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وعليه ميكن القول أأن أأمه الوفورات اليت يوفرها اإس تغالل الطريق الس يار (ش -غ) تمتثل فامي ييل:
 الوفر يف تلكفة التشغيل وخمتلف ا ألتعباء املتغرية :تتضمن تاكليف التشغيل لك من التاكليف الثابثةوالتاكليف املتغرية اك إلس هتالك ،الوقود والصيانة والإهتالك ،واليت تقا عىل أأسا املسافة املقطوعة وتتأأرر
بنوتعية سطح وإازدحام الطريق ونفس اليشء ابلنس بة لتاكليف الإهتالك ،وهذا دون اإهامل نوتعية وطراز
الصيانة ،مفرشوع الطريق الس يار يوفر ملس تخدميه تعنرص اإختصار املسافات نظرا ملا حيتويه من احملولت
والروابط عىل تعكس الطريق املوازي اذلي اكن يس تعمل سابقا واذلي اكن مير داخل املناطق العمرانية وما
يسببه من إازدحام ،فزايدة مسافة اإس تغالل الس يارة ،وكرثة الإزدحام تسامه تقنيا يف زايدة تلكفة الكيلومرت
الواحد وإاختصارها يف ظل ظروف خالية من الإزدحام وعىل سطح طريق جيد يسامه يف حتقيق وفورات هامة
يف ا ألتعباء املتغرية ل إالس تغالل الس يارة.
ومنه نس تنتج أأن تلكفة تشغيل املركبة عىل طريق يمتزي جبودة عالية ووفق خمتلف املعايري ادلولية ل ألمن
والسالمة يه أأقل من تلكفة تشغيل املركبة عىل طريقال يمتزي جبودة عالية حالته متدهورة ،فتلكفة التشغيل تزيد
وتنخفض حبسب نوتعية وجودة الطريق.

املطلب الثالث
تقيمي املردودية الإقتصادية واملالية للمرشوع
يعترب ختطيط وإاعداد ودراسات اجلدوى ملشاريع البنية التحتية بأأنواتعها رضورة ملحة لنجاح هذه املشاريع
حيث اإن التخطيط السلمي لها يضمن مدى جناح وفاعلية هذه املشاريع يف ا إلس تجابة حلاجات ا ألفراد املزتايدة،
وذكل ابلإتعامتد عىل مجيع البياانت واملعطيات الإحصائية للعوامل املثررة عىل تنفيذ املرشوع وإاس تغالهل ،فبعد أأن
أأفضت خمتلف ادلراسات اليت قامت هبا لك من وزارة ا ألشغال ابلتنس يق مع خمتلف املثسسات والهيئات
التابعة لها اإىل الرحبية الإقتصادية ملرشوع الطريق الس يار (ش -غ) ،معدت احلكومة اإىل التفكري يف اإتعامتد صيغة
ادلفع مقابل اإس تغالل الطريق الس يار (ش --غ) مس تقبال نظرا لضخامة رجم تاكليف املرشوع و أأتعباء الصيانة
املس تقبلية ،ويه صيغة معمتدة يف العديد من دول العامل هبدف توفري مداخيل للخزينة العمومية تس تغل يف
صيانة وجتس يد طرق جديدة بعيد تعن املزيانية العامة لدلوةل ،وهذا ما فتح اجملال اإىل رضورة تقيمي الرحبية املالية
للمرشوع (املردودية التجارية) هبدف حتديد التسعرية املناس بة للك من املواطن واحلكومة حتت معدل املردودية
اذلي يضمن رحبية املرشوع.
الفرع ا ألول :تقيمي املردودية الإقتصادية للمرشوع
تعود فرتة ادلراسات ا ألولية للمرشوع اإىل س نوات هناية الس بعينات وبداية الامنينات غري أأن التغريات
اجلذرية ل ألوضاع واملثرشات الإقتصادية خاصة بعد ا ألومة الإقتصادية اليت تعرفهتا اجلزائر بعد س نة 5791
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جعلت هذه ادلراسات ل تامتىش والواقع الإقتصادي واملايل للجزائر مما أأدى اإىل رضورة حتيني هذه النتاجئ
وإادخال اكفة املتغريات واملثرشات احلالية أأمهها اإخنفاض ادلينار اجلزائري مقابل خمتلف العمالت الرئيس ية خاصة
ادلولر مهنا مما يسامه يف زايدة تاكليف الإجناز يف ظل تبعية اجلزائر ل ألسواق ادلولية يف جمال الإمسنت واحلديد
ابلإضافة اإىل حقوق الرشاكت وماكتب ادلراسات واملتابعة امللكفة ابلإجناز.
كام أأن ادلراسة الإقتصادية واملالية قد أأجريت خالل فرتة اإنهتاج اجلزائر للنظام الإشرتايك املركزي عىل
أأسا فرضية ا إلس تخدام اجملاين للطريق الرسيع وعليه فاإن الهدف اجلديد من ادلراسة الإقتصادية واملالية هو
دراسة اإماكنية تفعيل ادلفع (ا إلس تخدام مبقابل نقدي) بغية توجيه ادلوةل حنوإاختيار صيغة المتويل املالمئة ،وهوما
يفتح اجملال اإىل حتليل املردودية املالية للمرشوع.
ويف اإيطار همام البنك ادلويل للتعمري والإنشاء قام البنك ادلويل يف س نة  5771بمتويل ادلراسة الإقتصادية
واملالية ملرشوع الطريق الس يار رشق غرب ،وقد مشلت هذه ادلراسة جانبني:1
 اجلانب ا ألول :يتعلق بدراسة املالمئة الإقتصادية للمرشوع وتعريف خمتلف أأقسامه مع حتديد املقاطعذات ا ألولوية يف الإجناز خالل س نة .5111
 اجلانب الثاين :خصص دلراسة اإماكنية اإجناز ا ألقسام ذات ا ألولوية وفق أأحد صيغ ا إلمتياز لضامن توفرياملوارد املالية ،ابلإضافة اإىل حتضري معليات الإجناز.
وقد ثمحورت التقيمي الإقتصادي ملرشوع الطريق الس يار رشق غرب اإىل دراسة اإحصائية حتليلية
لتطورحركة املرور مع ا ألخذ بعني ا إلتعتبار أآفاق الس نوات املس تقبلية ابلإتعامتد عىل خمتلف برامج أأنظمة الإعالم
الآيل هبدف اس تنتاج التطور النس يب حلركة املرور ،ومن مث العمل عىل تقيمي وحتديد خمتلف تاكليف الإجناز
والصيانة ومقارنهتا جبميع املزااي احملققة ،وعليه ميكن القول أأن التقيمي الإقتصادي ملرشوع الطريق الس يار (ش -غ)
هيدف اإىل قيا فعالية رجم الإتعامتدات اخملصصة هل يف حتقيق املنفعة العامة.
وحسب ادلراسة الإقتصادية واملالية التوقعية لس نة  ،5151واليت قامت هبا الواكةل الوطنية لتسري الطرق
الرسيعة ابإس تعامل مثرش املعدل ادلاخيل للمردودية مع ا ألخذ بعني ا إلتعتبار فرضية حمدودية الإقتصاد اجلزائري
(ا ألخذ مبعطيات التشاؤم) توصلت نتاجئ ادلراسة اإىل حساب مثرش املردودية املالية ادلاخيل ابلإتعامتد عىل حركة
املرور املتوقعة لس نة .5151

 -1طاهر الطيب توفيق ،مرجع س بق ذكره ،ص .57
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جدول رمق ( :)1 -1نتاجئ معدل املردودية ادلاخيل حلصص مرشوع الطريق الس يار (ش -غ) قبل بداية الإجناز.
معدل املردودية
طول املسار لكم حركة املرور املتوقعة
احلصص
ادلاخيل TRI
يوميا(عدد الس يارات)
س نة 5151
%51.71
55111
519
رمق  :5تلمسان  -احملمدية
%51.51
59911
555
رمق  :5وهران  -الشلف
%51.51
17911
559
رمق  :1الشلف  -اجلزائر
%59.11
19711
517
رمق  :1اجلزائر – برج بوتعريرجي
%51.71
51711
555
رمق  :1برج بوتعريرجي  -قس نطينة
%51.11
57511
595
رمق  :1قس نطينة  -تعنابة
%57
17911
111
رمق  :9مخيس مليانة – برج بوتعريرجي
%59.71
59711
551
رمق  :9س يدي بلعبا  -احملمدية
املصدر :الواكةل الوطنية لتس يري الطرق الرسيعة ،ملف ادلراسة الإقتصادية واملالية ملرشوع الطريق -ش-غ.
من خالل اجلدول السابق نالحظ أأن مجيع حصص مرشوع الطريق الس يار واملقسمة وفق  19حصص
ذات رحبية اإقتصادية ،ولكن مبعدلت متفاوتة من مقطع لآخر ،حبيث نالحظ أأن احلصة رمق  9واحلصة رمق 1
حتقق أأعىل معدل مردودية وهذا راجع إلرتفاع حركة املرور يف هذه املنطقة وإازهار النشاط التجاري وكذا إارتفاع
الكثافة الساكنية هبامقارنة ابملنطقة الغربية للوطن عىل الرمغ من أأهنا حققت معدلت مرودية اإجابية ،لكن يف
حاةل ما مت فتح احلدود اجلزائرية املغربية وإازدهار النشاط الس يايح بني الطرفني من شأأنه زايدة حركة املرور
وابلتايل زايدة معدلت املردودية للحصص الغربية من الطريق.
لكن نتاجئ هذه ادلراسة ثمت بناءا عىل التوقعات ا ألولية أأي قبل بداية تنفيذ املرشوع واكنت عىل ترتكز
عىل حركة املرور املتوقعة والتاكليف املتوقعة ومع إارتفاع التتاكليف احلقيقة ل إالجناز وتأأخر تسلمي املرشوع اكمال
اكن ل بد من حتيني هذه املعدلت وفق املعطيات احلقيقية ،وعليه ميكن القول أأن الرحبية الإقتصادية للمرشوع
يه احلافز الرئييس ل إالستامر العمويم.
الفرع الثاين :تقيمي املردودية املالية للمرشوع
اإن حتليل الرحبية التجارية (املردودية املالية) ملرشوع الطريق الس يار (ش _ غ) يأأخذ بعني ا إلتعتبار فقط
الآاثر اليت ميكن التعبري تعهنا بقمية نقدية مبارشة أأي تقدير صايف النتاجئ املالية للمرشوع ،ويعترب معيار معدل
العائد ادلاخيل من أأمه املعايري املس تخدمة يف التقيمي واملفاضةل بني املرشوعات ا إلستامرية اخملتلفة .ويس تخدمه
البنك ادلويل حالي ًا يف لك أأنواع التحليل املايل والإقتصادي للمرشوعات ،كام تس تخدمه معظم مثسسات المتويل
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ادلولية تعند قبولها أأورفضها للمرشوعات املقدمة اإلهيا بغرض المتويل خاصة ابلنس بة للمشاريع ذات الكثافة يف
ر أأسامل نظرا لطول فرتة الإسرتاد مما جيعل املوارد النقدية للمرشوع تعرضة خلطر التضخم ،ويف ظل هذا و أأمام
خضامة رجم ر أأسامل املستمثر يف مرشوع الطريق الس يار رشق غرب وطول فرتة الإسرتداد مت الإتعامتد عىل معيار
الرحب احملني لقيا التدفقات النقدية الصافية بعد اإتعامتد ادلفع مقابل ا إلس تخدام.
ويرتكز التقيمي املايل ملشاريع الطرق الرسيعة عىل:
 تقيمي ما قبل المتويل :يتعلق بتحديد اإحتياجات المتويل الرضورية لتثبيت أآجال التدفقات ،املواردوا إلس تخدامات الس نوية للس يوةل.
 تقيمي ما بعد المتويل :يتعلق ابإس تخدام الرتكيب املايل للمرشوع (املوارد وخمطط المتويل) وقياالإنعاكسات عىل مردود رؤو ا ألموال املستمثرة ،وكذا قيا خماطر جعز الفاعلني الآخرين ،1وجتدر الإشارة اإل
أأنه يف هذه احلاةل قد ل تلعب املردودية املالية دورا همام لدلوةل ما دامت هذه ا ألخرية تفكر يف منح اإمتياز
اإس تغالل وصيانة املرشوع ألحد املرسين اخلواص أأوإاحدى املثسسات العمومية ذات ا إلس تقالل املايل تعن
املوازنة العامة لدلوةل ،فاملردودية املالية يف هذه احلاةل تعترب أأسا إلختاذ القرار ابلنس بة للمسري أأواملثسسة اذلي
يرغب يف الفوز حبق اإمتياز تس يري اإس تغالل وصيانة الطريق من خالل حتليل مجيع التدفقات النقدية الصافية
املتوقعة من املرشوع بعد اإحتساب لك الرضائب والرسوم وحقوق ا إلس تغالل ومقارنهتا مع املصاريف
الإجاملية (مصاريف الصيانة والتشغيل وخمتلف التاكليف).

املطلب الرابع
التحكمي بني جمانية و تسعري اإس تغالل الطريق الس يار (ش-غ)
تعترب املنفعة العامة املعيار ا ألسايس يف مشاريع الطرقات كون الطرقات تصنف مضن ا ألمالك اجلامعية
واليت تس تخدم من قبل عدة أأتعوان اقتصاديني فهيي غري قابةل للتجزئة أأوالترصف فهيا من قبل خشص معني ،ويف
نفس الوقت فاإن اإس هتالك وحدة مهنا من طرف خشص ل ينقص من الوحدات املس هتلكة لبايق مس تخدمهيا
وهذا وفق أأمثةل "ابريتو" وهذا يعين من الناحية الإقتصادية التلكفة احلدية معدومة ،لكن اإىل جانب املنفعة
العامة قد تلجأأ ادلوةل اإىل البحث تعن حتقيق الرحبية التجارية للمشاريع العمومية بغرض توفري موارد دامئة للمزيانية
عىل غرار الرضائب والرسوم وهذا ما يدفعها اإىل تقدمي خدمات ملواطنهيا مبقابل نقدي كام هوالشأأن ابلنس بة
للطريق الس يار (ش -غ) يف حاةل تفعيل خدمة ادلفع ابملقابل.
الفرع ا ألول :جمانية اإس تغالل الطريق الس يار (ش-غ)

 -1نفس املرجع السابق ،ص 59
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جرت العادة عىل جمانية اخلدمة العمومية يف ظل انتشار النظام الإشرتايك يف اجلزائر مند ا إلس تقالل
حيث اكنت تتوىل ادلوةل احتاكر التجارة اخلارجية وتقدمي مجيع اخلدمات العمومية جماان أأومببلغ رمزي ،أأما يف جمال
الطرق الرسيعة وعىل الرمغ من حمدوديهتا يف اجلزائر إابس تثناء الطريق الس يار رشق غرب فقد اكنت جماان حبيث
تتحمل ادلوةل مصاريف الصيانة والإجناز مما جعلها تثقل اكهل اخلزينة العمومية مضن مزيانية التجهزي العمويم أأو
أأحد حساابت التخصيص اخلاص حتت قطاع ا ألشغال العمومية أأو أأحد مثسساهتا العمومية ذات الطابع التجاري
والصناتعي ،وهذا ما جعل ادلوةل تفكر يف اإدخال صيغة جديدة للطرق الرسيعة يف اجلزائر تمتثل يف اإس تغالل
الطريق مبقابل كام هو سائر املفعول يف جل ادلول الر أأساملية ودول اجلوار اكملغرب مثال ،عىل الرمغ من أأن جمانية
اإس تغالل الطريق الس يار رشق غرب يسامه يف ختفيض التاكليف النقل ابلنس بة للقطاع اخلاص عىل اإتعتبار أأن
أأي مقابل إلس تغالل الطريق سوف يثذي ابلناقل أأوصاحب السلعة اإىل اإدخال تلكفة ادلفع مضن تاكليف النقل
يتحملها املس هتكل ا ألخري سواءا مضن السلعة أأومضن تذكرة التنقل للمسافر ،وهوما يعين نقل ا ألتعباء اإىل اخللف
(املس هتكل) ،وهذا ما يثذي اإىل رضورة دراسة وحتديد التسعرية املناس بة لعد التأأثري عىل خمتلف التاكليف.
الفرع الثاين :تسعري اإس تغالل الطريق الس يار (ش-غ)
سامهت ادلراسات التوقعية لتطور رجم حركة املرور يف تقدير الرحبية املالية للمرشوع يف ظل تزايد أأعداد
مركبات احلضرية الوطنية س نواي وإازدهار النشاط الإقتصادي والتجاري كون التدفقات النقدية للمرشوع ترتبط
حبجم املركبات اليت ثمر عرب الطريق الس يار ،كام أأن المتويل اللكي للمرشوع من اخلزينة العمومية لدلوةل من شأأنه
أأن يثذي اإىل ختفيضات هامة يف تسعرية ادلفع كون أأن حساب التسعرية املقرتحة سوف يأأخذ ابحلس بان لك من
مصاريف الصيانة والتشغيل نظرا إلرتفاع تاكليف ا إلستامر اللكية ،1وقد خلصت نتاجئ ادلراسة الإقتصادية
واملالية قبل بداية اإجناز املرشوع اإىل طرح ثالث قمي لتسعرية الطريق الس يار رشق غرب بناءا عىل قيا
متوسط حركة املرور املتوقعة خالل فرتة زمنية معينة بغية تقدير اإيرادته لتسهيل حتليل مثرشات الرحبية املالية،
ولقد خلصت ادلراسة اإىل حتديد ثالث قمي لدلفع مقابل اإس تخدام الطريق الس يار يه اكلآيت:
جدول رمق ( :)1 -1تسعرية اإس تغالل الطريق الس يار (ش _ غ)
سعر الكيلومرت الواحد ابدلينار اجلزائري
حــالت ادلفع والتسعرية
س يارات الوزن الثقيل
س يارات الوزن اخلفيف
5.1
1.1
احلاةل ا ألوىل
1.9
5.5
احلاةل الثانية
9.1
5.1
احلاةل الثالثة
املصدر :ملف ادلراسة الإقتصادية واملالية ملرشوع الطريق -ش-غ ،الواكةل اجلزائرية لتسري الطرق الرسيعة.
 -1وزارة ا ألشغال العمومية.
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ومن خالل نتاجئ اجلدول السابق وبناءا عىل ادلراسة الإقتصادية واملالية للمرشوع ميكن القول:
 احلاةل ا ألوىل :مت طرح هذه التسعرية عىل أأسا تقيمي نظري لكثافة حركة املرور عىل الطريق الوطيناملوازي ملسار الطريق الس يار (ش -غ) دون ا ألخذ بعني ا إلتعتبار تاكليف ا إلستامر حىت تكون التسعرية يف
متناول املواطن.
 احلاةل الثانية :أأخذت بعني ا إلتعتبار  %51من قمية تاكليف الإجناز املتوقعة ،واليت عىل أأساسها حتديدالتسعرية اليت تعادل هذه النس بة ،ألنه يف حاةل ا ألخذ بعني ا إلتعتبار اكمل تاكليف ا إلستامر فاإن تسعرية
الكيلومرت الواحد سوف تتضاتعف اإىل تعرش مرات لتصبح  55دج لللكم الواحد ابلنس بة لس يارة الوزن اخلفيف،
و 19دج لللكم الواحد ابلنس بة لس يارات الوزن الثقيل ،مع العمل أأن التاكليف احلقيقة ل إالستامر اللكي عىل
مرشوع الطريق الس يار (ش -غ) يه يف إارتفاع مس متر ،وبناءا عىل هذا ل ميكن ا ألخذ هبذا احلاةل ألهنا سوف
تثرر عىل أأسعار تاكليف النقل والتقل ابلنس بة للمواطنني وكذا أأسعار السلع والبضائع.
 احلاةل الثالثة :يف هذه احلاةل مت اإختيار تسعرية وس يطية وسطية بني احلالتني ا ألوىل واحلاةل الثانية واليتيرجح أأن تكون التسعرية املثىل لدلفع.
مع العمل أأن املقاطع املرشفة عىل مداخل وخمارج العامصة واليت تعرف اإكتظاظا مروراي كبريا يه مقاطع
جمانية ،وقد أأكدت وزارة ا ألشغال العمومية عىل مبدأأ العداةل يف ادلفع وفق أأسا من يثرر عىل الطريق يدفع
أأكرث وهذا ما جتىل يف اقرتاح تسعريتني للك حاةل وفق نوتعية املركبة (خفيفة وثقيةل) ،كام أأكدت الوزارة كذكل
عىل أأن تاكليف ادلفع س تكون مدروسة ابلقدر اذلي تراتعي فيه دخل املواطن.
وقد مت ختصيص اإيرادات الطريق الس يار (ش -غ) خالل الفرتة  5155 – 5155كام ييل:1
 مرصوفات التشغيل املبارشة والغري مبارشة.% 57 : الرضائب والرسوم .% 55 اإهتالك التجهزيات املتجددة .% 51 نتاجئ قيد التخصيص .% 11جتدر الإشار اإىل أأنه عىل الرمغ من أأن ادلراسة أأعدت بناءا س نة  5155كس نة بداية ادلفع اإل أأنه حلد ا ألن
مل يرشع يف اإس تغالل الطريق مبقابل مادي لعدة أأس باب مهنا التأأخر الكبري يف اإس تالم املرشوع اكمال ،وعدم
الإنهتاء من بناء حمطات ادلفع ،وهذا من شأأنه تبذير فرص حتقيق تعوائد للواكةل اجلزائرية لتس يري الطرقات.

 - 1الوكالة الوطنية للطرق السريعة.
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شلك رمق ( :)51 -1أأمعدة بيانية لتوزيع اإيرادات اإس تغالل الطريق -ش-غ للفرتة (.)5155 - 5155
أعمدة بيانية لتوزيع إيرادات الطريق السيار (ش-غ)

مصروفات التشغيل المباشرة و الغير
مباشرة
الضرائب و الرسوم

النسبة بـ %

29

30

30
20

21

إهتالك التجهيزات المتجددة

20
10

نتائج قيد التخصيص

0

املصدر :من اإعداد الطالب بناءا عىل معطيات الواكةل اجلزائرية لتس يري الطرق الرسيعة
أأما من انحية ختصيص تعوائد اإس تغالل الطريق فنالحظ تقارب معليات توزيع اإيرادات املرشوع بني
خمتلف تعنا ر التلكفة من مصاريف التشغيل والرضائب والرسوم مع ا ألخذ بعني ا إلتعتبار خمصصات الإهتالك
لضامن استبدال التجهزيات املتجددة لصيانة الطريق ولواحقه ،مع بقاء نس بة  % 11كنتيجة قيد التخصيص.
اإن حتقيق املرشوع لفوائض مالية من شأأنه خلق موارد بديةل تعن املزيانية العامة لقطاع ا ألشغال العمومية
عىل ا ألقل فامي خيص مصاريف الصيانة والتشغيل.
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املبحث الثالث
تس يري اإجناز املرشوع
بعد التوقيع عىل العقود وحصول الرشاكت املعينية عىل أأمر اإنطالق ا ألشغال ،دخل مرشوع الطريق
الس يار رشق غرب مرحةل جديدة ابلإنتقال من مرحةل ادلراسة الإقتصادية واملالية اإىل املرحةل التطبيقية ابلتنس يق
بني خمتلف اجلهات املعنية.

املطلب ا ألول
ا ألطراف امللكفة بتنفيذ املرشوع
تمت معلية تنفيذ أأي مرشوع معويم بتظافر اجلهود والتنس يق بني عدة هيئات ومثسسات اإدارية معومية
لك حبسب املهام اخملوةل لها قانوان ،ويف س ياق هذا سوف نتطرق اإىل خمتلف الهيئات واملثسسات العمومية اليت
معلت عىل جتس يد مرشوع الطريق الس يار رشق غرب من خالل العقد املربم بني الهيئة العمومية املمتثةل يف
وزارة ا ألشغال العمومية والرشاكت ا ألجنبية امللكفة ابدلراسة واملتابعة والإجناز.
الفرع ا ألول :اجلانب الإداري
يمتثل اجلانب الإداري يف الطرف اذلي اذلي يقوم ابإعالن مناقصة املرشوع اذلي ينمتي لقطاعه ،مفرشوع
الطريق الس يار ش _غ هومرشوع ينمتي لقطاع ا ألشغال العمومية ،وابلتايل يعد وزير ا ألشغال العمومية الآمر
ابلرصف الرئييس أأوا ألويل كام يسمى عىل مزيانية قطاعه سواءا مزيانية التس يري أأومزيانية التجهزي العمويم
أأوحساابت التخصيص اخلاص اخلاصة بقطاع ا ألشغال العمومية كذكل ،فالبنس بة ملرشوع الطريق الس يار رشق
اذلي يعد مرشوعا خضام وذوبعد اإسرتاتيجي وطين ،مغاريب وقاري ،فقد مت اإدراجه مضن مشاريع الربامج القطاتعية
املمركزة " "PSCمن خالل أأحد حساابت التخصيص اخلاص لضامن املرونة والفعالية يف معلية تس يري تنفيذ
املرشوع ،ونظرا لضخامة رجم وعدد مشاريع ا ألشغال العمومية ولتدتعمي مبد أأ التخصيص مت اإنشاء الواكةل الوطنية
للطرق الرسيعة س نة  5775ملكفة ابإجناز وصيانة الطرق الرسيعة تعمل حتت وصاية ا ألشغال العمومية كهيئة
معومية ذات طابع اإداري اإىل أأن حتولت س نة  5111اإىل هيئة معومية ذات طابع صناتعي وجتاري تتوىل هممة
اإعداد ادلراسات وإاجناز الطرق الرسيعة ولواحقها ،ابلإضافة اإىل اإس تغاللها وصيانهتا ،ويمتثل دورها يف ماييل:1
 السهر عىل اإحرتام القواعد التقنية ومقاييس التصور والبناء وهتيئة املنشأآت ا ألساس ية للطرق الرسيعة. تطوير هندسة املنشأآت ووسائل تصورها وادلراسات بغرض التحمك يف التقنيات املرتبطة هبدفها. -1املادة  19من املرسوم التنفيذي رمق  ،517 -11واملثرخ يف  51جويلية  ،5111واملتضمن تعديل القانون ا ألسايس للواكةل الوطنية للطرق الرسيعة.
- 194 -

الفصل الثالث :دراسة حاةل مرشوع الطريق الس يار رشق غرب
 إاس تقبال ومعاجلة املعلومات املعطيات واملعلومات والواثئق ذات الطابع الإحصايئ ،العلمي ،التقينوالإقتصادي وحفظ امللفات املتعلقة ابلطرق الرسيعة ،ابلإضافة اإىل املسامهة يف تكوين املس تخدمني العاملني يف
جمال املنشأآت ا ألساس ية التابعة لها ،ومع حتول هذه الواكةل من هيئة معومية ذات طابع اإداري اإىل مثسسة
معومية ذات طابع صناتعي وجتاري وثمتعها ابلشخصية املعنوية وا إلس تقالل املايل تعد يه صاحبة مرشوع الطريق
الس يار رشق غرب ،كام يعد املدير العام للواكةل الوطنية للطرق الرسيعة مسثول تعن جتس يد املرشوع من
خالل الصالحيات اليت تولك اإلية بصفته أآمر ابلرصف تعن حساب التخصيص اخلاص اخملصص لتجس يد
املرشوع.
وبعد الإنهتاء من املرشوع باكمل لواحقه تنهتيي صالحيات الواكةل الوطنية للطرق الرسيعة فتقوم بتحويل
املرشوع اإىل املثسسة امللكفة بتس يريه وإاس تغالهل واملمتثةل يف اجلزائرية لتس يري الطرق الرسيعة واليت تعد كذكل
مثسسة معومية ذات طابع صناتعي وجتاري.
الفرع الثاين :اجلانب التقين و الهنديس
يمتثل اجلانب التقين لتنفيذ املرشوع يف خمتلف الرشاكت امللكفة ابلإجناز وماكتب ادلراسة واملتابعة امللكفة
ابلسهر عىل اإحرتام معايري ومقاييس اجلودة املعمول هبا دوليا ويه اكلتايل:
 -5اجملمع الصيين" :"CHINA CITIC GROUPتأأسس مجمع ستيك الصيين بتارخي  1أأكتوبر 5797
من قبل الس يد رونغ بريين " ،"Rong yirenانئب رئيس ادلوةل سابقا ،ومببادرة وموافقة الس يد دينيغ كس يأأوبني
" " Deng Xiaopingاملصمم الرئييس لس ياسة الإصالح وا إلنفتاح للصني ،ويشلك مجمع ستيك اإحدى
واهجات تطبيق هذه الس ياسة ،وقد صار حاليا مجمع رشاكت دولية ذات أأمهية كربى ،أأحد أأمه الرشاكت ذات
الطابع العام يف الصني ،وحيوز مجمع ستيك حاليا  11رشكة فرتعية مهنا بنك من الصنف ا ألول.
ومنذ تأأسيسه أأجنز مجمع (ستيك للبناء) بنجاح ما يربو عىل مئة مرشوع موزعة عىل القارات امخلس
وحتت خمتلف ا ألمناط ،BOT, BT , PPP :ثمويال ابلإضافة اإىل املشاريع ذات النطاق الواسع أأو املتوسط
واليت تشمل ميادين :الطاقة ،النقل ،املواصالت ،وخمتلف الهيالك القاعدية من بناء طرق وجسور وحمطات
الكهرابء و السكنات ...وغريها.
ويعترب اجملمع  CITICاذلي تأأسس س نة  5797من اجملمعات اليت أأجنزت إابمتياز مشاريع عدة وعرب
القارات امخلس يف ميادين خمتلفة مهنا  :الطاقة ،النقل ،التصالت ،والعديد من الهيالك القاعدية ،واملنشأآت
الصناتعية واملدنية مثل السكك احلديدية ،والطرق الس يارة ،وا ألنفاق ،واملالتعب ،واملطارات وغريها ويتكون
اجملمع من عدة فروع ( ،)11أأمهها  CITICبنك.
ومن اجلانب الآخر يتكون اجملمع الثاين  ،CRCCواذلي يعد مجمعا معالقا هوا ألخر من خالل العدد
الكبري من الفروع اليت ميتلكها ،من مجموعة من املثسسات ذات ا ألمهية الكبرية مع أأكرث من  11فرعا للمجمع،
ويه متخصصة يف جمال الهندسة املدنية والسكك احلديدية وغريها.
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ومع زلزال سيشوان اذلي رضب غرب الصني س نة  5119وإاهنيار العديد من البناايت واجلسور
وتعرشات أآلف القتىل تعرضت الرشاكت الصينية اخملتصة يف جمال ا ألشغال العمومية اإىل انتقادات حادة مما جعلها
تصنف مضن القامئة السوداء يف الولايت املتحدة ا ألمريكية وبعض دول أأوراب نتيجة عدم اإحرتاهما للمعايري
واملقاييس املعمول هبا دوليا يف هذا اجملال.
 -2مجمع كوجال الياابين ":"COJAAL
يتكون اجملمع الياابين كوجال " "COJAALمن  11مثسسات ( اكجامي "، " KAJIMA
رشكة اتيزاي " ، " TAISIEرشكة مايده" ،" MAEDAرشكة
نتاميتسولل بناء" ،" NISHIMATSUرشكة حزاما للبناء" ،"HAZAMAرشكة
ايتوشوللبناء" ،1)"ITOCHUوثمتاز مجيع هذه الرشاكت مبهارات وخربات عالية يف خمتلف جمالت ا ألشغال
العمومية من طرق وجسور و أأنفاق وبناايت...وغريها من الهيالك القاعدية.
 -1ماكتب ادلراسة واملتابعة:
اإذا اكنت هممة الإجناز قد أأولكت للمجمعني الصيين والياابين ،مفهمة الرقابة واملتابعة اليت أأفضت اإلهيا
املناقصة لنتقاء مكتب ادلراسات فقد رجعت ملاكتب دراسات خمتلفة كندية ،فرنس ية ،وإايطالية ،ابلإضافة اإىل
متابعة ورقابة خرباء وإاطارات وزارة ا ألشغال العمومية ،ويه العملية اليت جعلت شطر الغرب يقع حتت رقابة
مكتب دراسات فرنيس "ديسورووت" ،وشطر الوسط حتت رقابة " أأسانيس لفالن" الكندي ،أأما شطر
الرشق فيقع حتت رقابة " أأان اإيتال كونسولت" ،وهومجمع ألربعة ماكتب دراسات اإيطالية.
الفرع الثالث :اجلانب املايل
تعترب وزارة اجلهة املالية أأوالطرف املسثول تعن تنفيذ املشاريع العمومية يف اجلانب املايل مهنا تعن طريق
خمتلف مصاحلها املركزية والالمركزية ،بداية من تأأشرية جلنة الصفقات اخملتصة تعند اإختيار ا ألطراف امللكفة بتنفيذ
املرشوع ،وبعد تسلمي أأمر أأداء اخلدمة للرشاكت املعنية ورشوع الرشاكت املعنية يف معلية الإجناز حتت مراقبة
ومتابعة ماكتب الهندسة واملتابعة ،يأأيت دور مصاحل الرقابة املالية التابعة للمديرية العامة للمزيانية واليت تتوىل
الرقابة القبلية لدلفعات الواجب تسديدها تعند الإنهتاء من لك مرحةل من مراحل الإجناز بعد التدقيق فهيا كام
س بق التطرق اإليه يف الفصل الثاين عىل أأن حتول احلواةل اليت تتحتوي عىل اكفة الواثئق الإدارية واحملاسبية اليت
تبني فعال أأداء اخلدمة (اإجناز شطر أأومقطع) اإىل اخلزينة العمومية لغرض تسديد النفقة حبسب نس بة الإجناز،
ومبا أأن مرشوع الطريق الس يار رشق غرب هومرشوع قطاتعي ممركز كام س بق ذكره ،فقد مت تسديد نفقاته من
اخلزينة الرئيس ية عىل املس توى املركزي ،حيث يعد أأمني اخلزينة املركزية حماس با رئيس يا يف هذه احلاةل.

 -1املوقع الرمسي لرئاسة احلكومة ،مرجع س بق ذكره ،اترخي التحميل  51ماي .5151
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املطلب الثاين
تلكفة املرشوع و بداية اإجناز املرشوع
مرشوع الطريق الس يار اذلي اكن من املفرتض أأن تقوم ابإجنازه اجملموعة ا ألمريكية مع بداية س نوات
 5111مع تسلميه باكفة التجهزيات بقمية  19ماليري دولر مقابل تفويض تس يريه ملدة معينة ،اإل أأن ذكل مل
يتحقق ألس باب تبقى غامضة اإىل غاية س نة  5111أأين مت اإختيار الرشاكت الصينية والياابنية لإجنازه.
الفرع ا ألول :املناقصة و اإعالن النتاجئ
بعد خمتلف ادلراسات اليت والإحصائيات اليت قامت هبا وزارة ا ألشغال العمومية والواكةل الوطنية للطرق
الرسيعة مت وضع دفرت الرشوط بعناية ،واذلي اتعمتد عىل مجيع اجلوانب التقنية ،ويف ظل حمدودية الإماكنيات
والقدرات الوطنية واليت مل تس تطيع اإجناز سوى  591لكم من الطريق الس يار (ش-غ) عىل مدار عدة س نوات
اإىل أأن توقفت ا ألشغال به هنائيا س نوات التسعينات خاصة يف ظل الظروف ا ألمنية احلرجة اليت شهدهتا اجلزائر
خالل نفس الفرتة .وبتارخي  51جويلية س نة  5111اختار جلنة الصفقات العمومية اخملتصة اجملمعني الصيين "
س يتيك س يارسييس " ( )CITIC - CRCCوالياابين ""كوجال" ( )COJAALبعد تنافس رشاكت أأمريكية،
فرنس ية ،أأملانية وبرتغالية ،وبعد التدقيق يف العروض املالية والتقنية مت الإعالن تعن نتاجئ املناقصة يف  51أأفريل
 5111لتربم العقود بصفة قانونية يف  59سبمترب  ،5111حبيث منح الشطر الغريب من املرشوع للمجموعة
الصينية واملكونة من الرشكتني ستيك ( )CITICوس يارسييس ( )CRCCعىل مسافة 517مك للرشكة ا ألوىل
و 117لكم للرشكة الثانية بتلكفة  115مليار دينار ،يف حني منح الشطر الرشيق من املرشوع للمجمع الياابين
أأما ابلنس بة ملاكتب ادلراسة
كوجال (.) COJAAL
واملتابعة فقد اس تلمت هماهما يف جوان  5111لضامن اإلزتام الرشاكت املعنية مبقاييس اجلودة والنوتعية اإىل ما بعد
ا إلس تالم الهنايئ للمرشوع مع ضامن ملدة س نة اكمةل بعد اإس تغالل الطريق اكمال تعن لك العيوب التقنية.
الفرع الثاين :تس يري معليات اإجناز املرشوع
لقد مت إاسترشاف الوضع الإقتصادي خالل فرتات الربامج التمنوية ،واليت تضمنت مرشوع الطريق الس يار
(ش -غ) عىل أأسا مجموعة من الإفرتاضات والتوقعات املرتبطة هبا و أأمهها:1
 التوقعات املتعلقة بأأسعار البرتول وا إلفرتاض بأأهنا ل تقل تعن  57دولر للربميل خالل الفرتة 5117/5111وعدلت بعد ذكل ب  19دولر.
 التوقعات اخلاصة مبعدل منوالناجت احمليل الإجاميل وافرتاض حتقيق معدل منوس نوي ل يقل تعن %1 -1صاحل صاحلي ،تأأثري برامج الإستامرية العامة عىل المنوالإقتصادي والإندماج الإقتصادي بني النظرية الكيزنية وإاسرتاتيجية المنوالغري متوازن الفرتة
 ،5151 – 5115جمةل العلوم الإقتصادية والتس يري ،جامعة سطيف ،العدد  ،51س نة  ،5151ص .55
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 التوقعات املتعلقة ابلتحمك يف معدل التضخم يف حدود  1خالل فرتة املزيانية.التوقعات املتعلقة بأأسعار الرصف حيث قدرت ب  91دينار مقابل ادلولر ا ألمرييك خالل فرتة الربامج امخلايس
ا ألول.
 التوقعات اخلاصة بمنوالتجارة اخلارجية ابفرتاض معدل للواردات يساوي  1س نواي ومعدل منوللصادرات ليقل تعن  %1.5س نواي.
كام قدرت فرتة اإجناز املرشوع ب  11شهرا عىل أأن يمت تسلمي أآخر مقطع من املرشوع مع هناية جانفي
 ،5151وبتلكفة  55مليار دولر.
وقد اكنت معظم تكل التوقعات والإفرتاضات املرتبطة هبا غري سلمية يف ظل التطورات املتتالية يف السوق
احمللية وادلولية ،ابلإضافة اإىل إارتفاع معدل التضخم وتقلبات أأسعار الرصف ،مما أأرر عىل أأسعار املواد وسامه يف
زايدة إارتفاع تاكليف املرشوع وتأأخر أآجال الإجناز.
 -5مسار الطريق الس يار رشق غرب:
ميتد مسار الطريق الس يار رشق غرب عىل طول يقدر ب 5551لكم ابلتوازي مع الطريقني الوطنني رمق
 1و 1عرب  57ولية بطريقة مبارشة و 51ولية أأخرى عرب خمتلف احملولت والروابط , ،وجلدول التايل يبني لنا
أأمه الولايت اليت يعربها مرشوع الطريق الس يار رشق غرب اجلديد بطول يقدر ب  759لكم.
جدول رمق ( :)1 -1الولايت املعنية مبرشوع الطريق الس يار (ش -غ)
طول املسار ابللكم
الوليــات
91
الطارف
59.1
تعنابة
5.1
قاملة
95
سكيكدة
11
قس نطينة
19
ميةل
91
سطيف
95
الربج
59
البويرة
51.1
بومردا
5.1
اجلزائر
51
عني ادلفىل
11
الشلف
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س يدي بلعبا
غلزيان
معسكر
مس تغامن
وهران
تلمسان
اإجاميل طول املسار ابللكم
املصدر :وزارة ا ألشغال العمومية

91
99
91
15
51
511
 759لكم

 -5تقس مي مرشوع الطريق اإىل حصص:
نظرا لضخامة رجم املرشوع مت تقس ميه اإىل حصص ومقاطع حمدودة عىل خمتلف الولايت الشاملية اليت مير هبا
أأوجبانهبا مسار الطريق عىل امتداد طويل يقدر ب  5551لكم ،وهذا دون اإحتساب املنعطفات والر أأوبط مع
تقس مي احلصة الواحدة اإىل مجموعة من املقاطع الصغرية يرتواح طولها ما بني  51و 11لكم يف املتوسط وهذا
لضامن الرسعة والتحمك يف معلية الإجناز.
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جدول رمق ( :)1 -1تقس مي حصص الطريق الس يار (ش -غ)
طول اإجاميل املقطع
الطول ابللكم
تعني
احلصة
 519لكم
19
تلمسان – حايس زهانة.
11
حايس زهانة – س يدي بلعبا
19
 Lot :س يدي بلعبا – رشق واد تليالت
55
 N 01واد تليالت -وهران
51
وهران -احملمدية

وهران – تشعب
تشعب وهران – احملمدية
احملمدية – غلزيان
 Lot :غلزيان – واد رهيو
 N 02واد رهيو– الشلف
جتنبات الشلف

17
11
07
08
09
51

 555لكم

جتنبات الشلف
شلف – عني ادلفىل غرب
جتنبات – عني ادلفىل
عني ادلفىل رشق – مخيس مليانة
 Lot :مخيس مليانة -بومدفع
 N 03بومدفع – الشفا
جتنبات بليدة
بين مراد – اباب عيل تشعبات اجلزائر
جتنبات اجلزائر
جتنبات اجلزائر
امحلزي –خلرضية
خلرضية – بويرة

11
11
51
51
55
15
51
51
51
51
11
11

 559لكم
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Lot :
N 04

Lot :
N 05

Lot :
N 06

Lot :
N07

تشعبات البويرة
البويرة – العجيبة
العجيبة -البيبان احلديد
بيبان احلديد –برج بوتعريرجي
منعطفات برج بوتعريرجي
منعطفات برج بوتعريرجي
برج بوتعريرجي – سطيف
منعطفات سطيف
سطيف – اتجنات
اتجنت -شلغوم العيد
شلغوم العيد -عني السامرة
منعطفات قس نطينة
منعطفات قس نطينة
قس نطينة – احلروش
احلروش – تعزابة
تعزابة – برحال
برحال – عني الباردة
عني الباردة -بن هميدي
بن هميدي – الطارف
الطارف – احلدود التونس ية
مخيس مليانة –بومدفع
بومدفع  -الشفا
منعطفات بليدة
بين مراد – اباب عيل
منعطفات اجلزائر العامصة
امحلزي – خلرضية
خلرضية – البويرة
منعطفات البويرة
البويرة  -العجيبة
العجيبة – البيبان احلديد

51
51
11
11
11
59
19
51
59
11
11
11
11
11
51
55
11
11
11
11.51
55
15
51
51
51
11
11
51
51
11
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الفصل الثالث :دراسة حاةل مرشوع الطريق الس يار رشق غرب
11
البيبان احلديد – برج بوتعريرجي
59
منعطفات برج بوتعريرجي
11
حايس زهاان – س يدي بلعبا
59
س يدي بلعبا – واد تليالت
19
منشأآت فنية وهران
17
 Lot :منشأآت فنية احملمدية ابإجتاه,هران
19
 N 08احملمدية – غلزيان
15
غلزيان -واد هريو
املصدر :وزارة ا ألشغال العمومية

 555لكم

اإن تقس مي املرشوع اإىل حصص ومقاطع صغرية ساعد اإىل حد كبري اجلهات اجلزائرية املعنية مبتابعة معليات
الإجناز امليدانية والإدارية للمرشوع ،وذكل تعن طريق تفويض خمتلف مدراء التنفيذين لوزارة ا ألشغال العمومية
عىل املس توى احمليل (املديرايت الولئية ل ألشغال العمومية) عىل السهر عىل حسن متابعة تنفيذ املرشوع يف
حدود اختصاصهتم ا إلقلميية مع ضامن قيام وزارة ا ألشغال العمومية عىل املس توى املركزي مبهام املتابعة والرقابة.
 -1اإس هتالاكت املرشوع من املواد ا ألولية:
من بني التحدايت اليت واهجت املرشوع قبل بداية تنفيذه يه توفري خمتلف مواد البناء ابلمكيات الرضورية
يف املاكن والوقت املناسب لتجنب تعطيل معلية الإجناز كون املرشوع يعترب أأكرب ورشة اإجناز تعرفهتا اجلزائر منذ
ا إلس تقالل خاصة يف ظل حمدودية الإنتاج الوطين من مواد ا إلمسنت واحلديد ،اإضافة اإىل تزامن املرشوع مع
مشاريع أأخرى ذات أأمهية كربانمج املليون السكن خالل الفرتة املمتدة من س نة  5111اإىل س نة 5117
ومشاريع أأخرى يف خمتلف القطاعات واجملالت الإقتصادية والإجامتتعية ،واحلدول التايل يبني لنا أأمه اإحتياجات
املرشوع من خمتلف مواد البناء ،واليت اكنت القاعدة ا ألساس ية اليت عىل أأساسها مت اإعداد التلكفة املتوقعة لإجناز
املرشوع.
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جدول رمق ( :)9 -1اإحتياجات املرشوع من خمتلف تعنا ر التاكليف
المكية
املواد
 1.717.191طن
الرمل
 11.111.111طن
احلىص
 2.874.251طن
الإمسنت
 799.959طن
الفولذ
 751.197طن
الزفت
 51119طن
املتفجرات بأأنواتعها
 5591959طن
الوقود
 1511عامل
اليد العامةل اجلزائرية الغري مبارشة (حمطات
الراحة والوقود وخمتلف مراكز ادلفع اليت
ستنجز...اخل)
املصدر :وزارة ا ألشغال العمومية
نظرا لتنوع التضاريس للمنطقة الشاملية مت اإس هتالك مكية كبرية من مواد البناء خاصة ابلنس بة للمواد اليت
تدخل مضن صنع اخلرسانة لتشييد اجلسور وا ألنفاق وهوما يتبني من خالل رجم الفولذ والإمسنت واحلىص وكذا
الرمل املس تخدم ،كام أأن خضامة هذا املرشوع احتاجت لتوفر عدد كبري من اليد العامةل املثهةل واملتخصصة
وهوما يتجىل يف رجم العامةل ا ألجنبية واملقدرة ب  55911عامل ابلتنس يق مع حوايل  11111عامل جزائري
تعند بداية معلية الإجناز ليتضاتعف العدد اإىل أأكرث من  511111عامل مع زايدة أأشغال الإجناز .واجلدول التايل
يبني لنا توزيع العامل حبسب إاختصاصاهتم:
جدول رمق ( :)9 -1توزيع الإختصاصات بني العامل اجلزائريني والعامل ا ألجانب
توزيع العامل تعند بداية اإجناز املرشوع
أأجنيب
جزائري
تأأهيل
5111
5157
تأأطري
5111
5115
حتمك
59111
15111
تنفيذ
55911
11111
اجملموع اجلزيئ
99575
اجملموع اللكي
املصدر :الربانمج اخلاص ابلطريق الس يار رشق غرب ،املوقع الرمسي لرئاسة احلكومة ،مرجع س بق ذكره.
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شلك رمق ( :)51 -1أأمعدة بيانية لتوزيع الإختصاصات بني العامل ا ألجانب والعامل اجلزائريني
60000
50000
40000
30000
أجنبي

20000

جزائري

10000
0
المجموع
الجزئي

تنفيذ

تحكم

تأطير

املصدر :من اإعداد الطالب بناء عىل معطيات اجلدول السابق
من خالل الشلك السابق نالحظ أأن نس بة كبرية جدا من تعامل اجلزائريني يتواجدون يف جمال التنفيذ
(جمال البناء) كون هذا اجلانب ل حيتاج اإىل كفاءات وهمارات عالية عىل تعكس جمال ا إلرشاف والتوجيه حيث
جند أأن أأغلبية اليد العامةل يف هذا اجملال يه تعبارة تعن همندسني وتقنيني وخرباء أأجانب اإىل جانب عدد من
اجلزائريني من همنديس وتقنيي وزارة ا ألشغال العمومية واذلين مت ذجمهم يف املرشوع ابلإتفاق مع الرشاكت املعنية
لغرض إاكتساب اخلربة يف هذا اجملال.
ولضامن ربط خمتلف ولايت الشامل ابلطريق الس يار رشق غرب وضعت وزارة ا ألشغال العمومية خطة
برانمج لربط ابيق ولايت الشامل اليت مل تدخل مضن مسار الطريق الس يار ،لتصبح عدد الولايت املعنية
ابلطريق الس يار  15ولية بدل  57ولية ،وهذا ما يبينه اجلدول التايل:
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الرمق
5
5
1
1
1
1
9
9
7

جدول رمق ( :)7 -1مشاريع الربط ابلطريق الس يار (ش -غ) يف أآفاق س نة 5151
املسافة ابللكم
الولايت املعنية
ربط ابلطريق الس يار
511
جيجل ،سطيف
مرشوع ربط ميناء جن جن ابلطريق
وميةل
الس يار (ش _ غ)
511
جباية ،البويرة
ربط جباية ابلطريق الس يار
51
وهران
ربط مناء وهران ابلطريق الس يار
11
مس تغامن
ربط مس تغامن ابلطريق الس يار
11
الشلف
ربط مناء التنس ابلطريق الس يار
59
تيبازة
ربط تيبازة ابلطريق الس يار
591
البليدة ،اجللفة،
ربط بني البليدة ،اجللفة وا ألغواط
املدية وا ألغواط
11
تزيي وزو ،البويرة
ربط تزيي وزوابلطريق الس يار
11
سكيكدة
ربط مناء سكيكدة ابلطريق الس يار
 951لكم
اجملمـــــــــوع
املصدر :وزارة ا ألشغال العمومية

من خالل هذه املشاريع سوف يزيد طول مسارات الطريق الس يار رشق غرب لتصل اإىل أأكرث من
 5115لكم مت اإجنازها منذ س نة  5111اإىل غاية أآفاق  5151وهوما من شأأنه تقريب وبط مجيع مدن الشامل
بش بكة طرقات حديثة يف انتظار اإكامتل مرشوع الطريق الرسيع للهضاب العليا املوازري للطريق الس يار (ش _
غ).

املطلب الثالث
الصعوابت و العراقيل اليت واهجت اإجناز املرشوع
من س نة  5111اإىل 5151س نة تكون قد إانقضت  55س نة ليكون ما أأصطلح عليه يف اجلزائر مبرشوع
القرن أأوالطريق الس يار رشق غرب ليكون جاهزا للمس تخدمني باكمل جتهزياته بعد التأأخر الكبري اذلي تعرفه
حيث اكن من املفروض يمت الإنهتاء من اكفة ا ألشغال املتعلقة به س نة  5117وبتلكفة مقدرة حبوايل  19مليار
دولر ،اإل أأن هناك مجموعة من العوامل والصعوابت أأدت اإىل اإعادة تقيمي املرشوع لأكرث من مرة سواء من
حيث رجم ا ألموال املرصودة هل أأومن حيث أآجال تسلمي املرشوع اكمال ا ألمر اذلي جعل املرشوع يعترب أأغىل
مشاريع الطرق الرسيعة عىل املس توى العاملي بتلكفة تقدر بـ  10,8مليون دولر للكيلومرت الواحد وهذا يف حاةل
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تقدير تلكفة الطريق الس يار يف حدود  51مليار دولر أأي دون تاكليف جتهزيه واملقدرة يه ا ألخرى حبوايل 1
مليار دولر لتصل التلكفة الإجاملية اإىل حوايل  51مليار دولر ،وهناك مصادر أأخرى عري رمسية تتحدث تعن
تلكفة تتجاوز  51مليار دولر بكثري ،ومن بني أأمه الصعوابت والعراقيل اليت تس ببت يف إارتفاع تاكليف
املرشوع اإىل مس توايت قياس ية وتأأخر أآجال التسلمي نذكر ما ييل:
الفرع ا ألول :الصعوابت الطبيعية
يمتري سطح اجلزائر يف اجلهة الشاملية بتنوع جيولويج للقرشة ا ألرضية والتضاريس بني جبال وهضاب
وسهول وتربة غري مامتسكة تمتزي ابلإجنرافات اليت تطر أأ علهيا بني احلني وا ألخر تعند سقوط ا ألمطار ،كام أأن
املنطقة الشاملية للوطن تعترب منطقة ذات نشاط زلزايل مما حمت عىل اجلهات امللكفة ابإجناز املرشوع ا ألخد يعني
ا إلتعتبار اكفة املتغريات الطبيعية خاصة يف تعند بناء ادلعامات واجلسور ،فبحسب ادلراسات اليت أأعدهتا وزارة
ا ألشغال العمومية حول مسار الطريق الس يار رشق غرب خلصت اإىل تصنيف التضاريس اليت مير هبا الطريق
الس يار ش غ اإىل ثالثة أأصناف اكلتايل:1
  %91من املناطق اليت مير عربها الطريق الس يار رشق تعترب تضاريس صعبة جدا مصنفة دوليا.  %11تعترب تضاريس صعبة  %51تعترب تضاريس عادية لكن جزء كبري مهنا تغمرها املياه تعند سقوط ا ألمطار.فتلكفة اإجناز الكيلومرت الواحد من الطرق الس يارة ذات الإجتاهني تصل اإىل متوسط  11مليون أأورويف لك
من اإس بانيا ،الربتغال ،ادلامنارك والسويد ،وتبلغ تكل التلكفة يف فرنسا و أأملانيا حوايل  11مليون أأوروإاىل 11
مليون أأورو ،وبلغت تلكفة الطريق الس يار املغريب مراكش /أأغادير اليت تعرب جبال ا ألطلس الكبري حوايل 2,7
مليون دولر ،2يف حني جتازوت تلكفة الطريق اجلزائري رشق غرب  55مليون دولر مبعدل أأكرث من النصف
من املتوسط العاملي.
لكن عىل الرمغ من الصعوابت الطبيعية للمنطقة اإل أأن هذا ل يربر إارتفاع التاكليف اإىل مس توايت قياس ية
والتأأخر الكبري يف أآجال التسلمي ألنه من الطبيعي والبدهييي قبل بداية اإجناز أأي مرشوع سواء ابلنس بة للقطاع
اخلاص أأوابلنس بة للقطاع العام أأن تأأخذ دراسات اجلدوى التقنية (الهندسة املدنية) اكفة هذه املتغريات بعني
ا إلتعتبار ،وهو فتح اجملال واسعا للحديث تعن أأس باب أأخرى اليت حالت اإىل اإعادة تقيمي املرشوع لأكرث من مرة
وعدم اإس تالم اكفة مقاطعه حلد ا ألن تمتثل سوء التس يري واملتابعة من طرف اجلهات املعنية للرشاكت امللكفة
ابلإجناز كون الطرف اجلزائري هل اكمل احلق يف الرقابة واملتابعة للك شرب من املرشوع لضامن اإحرتام املعايري
املعمول هبا دوليا واملتفق علهيا خالل تعقد اإبرام الصفقة.
 -1وزارة ا ألشغال العمومية.
 -2صاحلي صاحل ،تأأثري الربامج الإستامرية العامة عىل المنوالإقتصادي والإندماج القطاتعي بني النظرية الكيزنية وإاسرتاتيجية المنوالغري متوازن للفرتة
 ،5151 – 5115جمةل العلوم الإقتصادية وعلوم التس يري ،سطيف ،العدد  51س نة  ،5151ص .57
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الفرع الثاين :عدم اإحرتام املعايري التقنية
تعرف العديد من مقاطع الطريق الس يار رشق غرب واليت مل مييض عىل بداية اإس تغاللها بضعة أأشهر أأو
أأربع س نوات أكقىص حد عدة تصدعات وتشققات عىل مس توى الطريق وحىت بعض ا إلهنيارت عىل مس توى
بعض أأطراف مقاطع الطريق واليت مل تس تطيع حتمل وزن الشاحنات ،وهذا ما فتح الباب واسعا للعديد من
الإنتقادات من طرف اخملتصني واملتتبعني للمشاريع العمومية يف اجلزائر ،وقد أأرجع اخملتصون ومن بيهنم
الربوفيسور ''تعبد الكرمي شلغوم'' اخلبري يف املشاريع واملنشأآت واخملاطر الكربى سبب هذه التصدعات
وا إلهنيارات اإىل الرشاكت واجملمعات الصينية اليت ل حترتم املعايري واملقاييس املعمول هبا دوليا يف جمال نوتعية
الإمسنت والإجناز وعدم ا ألخذ بعني ا إلتعتبار حتراكت الرتبة ومعايري ترصيف املياه املرتامكة عىل الطريق يف هذه
املناطق خالل فرتة التساقط يف ظل ضعف الرقابة التقنية والهندس ية ،وتصنف أأمرياك والعديد من ادلول
ا ألوربية الرشاكت الصينية يف القامئة السوداء نظرا للسمعة اليت تمتتع هبا هذه الرشاكت يف جمال حماابة والرشوة
وعدم اإحرتاهما للمعايري التقنية خاصة يف جمال الإمسنت وفضاحئ اإهنيار اجلسور اليت وقعت خالل زلزال سشوان
اذلي رضب غرب الصني يف  55ماي .5119
شلك رمق ( :)51 -1صور بعض اإهنيارات وتصدعات بعض مقاطع الطريق ش غ

املصدر :موقع الرشوق أأونالين  ،http://www.echoroukonline.comصفحات خمتلفة.
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اإن التأأخر يف الإجناز يلزم الرشاكت املتعاقدة وفق قانون الصفقات العمومية اجلزائري السائر املفعول دفع
غرامات تقتطع أآليا تعند دفع اخلزينة العمومية ألي دفعة من ادلفعات املس تحقة لصاحل الرشكة املتعاقدة ،كام
يرتتب تعن عدم دفع غرامات التأأخري زايدة بنس بة  %5تعن تعن فوائد التأأخري (الغرامات) ،لكن يف حاةل ما اإذا
اكن التأأخر سببه املصلحة املعنية أأو القوة القاهرة مثال ظروف طبيعية ل ميكن معها إاس مترار ا ألشغال فتعفى
الرشكة امللزتمة بتنفيذ العقد من اإلزتمات التأأخري ،1أأما اإذا ظهرت تعيوب يف الإجناز سبهبا عدم اإحرتام املعايري
التقنية املعمول هبا دوليا فا ألتعراف والقوانني ادلولية مبا فهيا قانون الصفقات العمومية اجلزائرية يلزم الرشكة املعنية
ابإعادة ترممي وهتيئة ا ألرضار حتت نفقاهتا اخلاصة كون ا ألسعار املتفق علهيا يف الصفقة غري قابةل للمراجعة يف هذه
احلاةل ،والإشاكلية املطروحة هنا من طرف اخملتصني" :من يدفع تاكليف اإعادة هتيئة املقاطع املترضرة يف ظل
خضامة ا ألرضار؟ ،هل اجلزائر أأم الرشكة املعنية اب ألرضار يف ظل مبارشة الرشكة الصينية لإعادة اإصالح وإاجناز
ا ألرضار؟" ،حفسب وزارة ا ألشغال العمومية هذا احلاةل ل خترج تعن منطق الضامن وهوما يامتىش مع قانون
الصفقات العمومية كون التقصري يف املعايري اكن من طرف الرشكة املتعاقدة ،وهنا يطرح تساؤل أآخر حول "اإىل
مىت تس تطيع هذه الرشاكت حتمل تاكليف اإضافية أأخرى !؟ " كون حتمل تاكليف اإعادة ا ألشغال يف لك مرة من
طرف الرشاكت املعنية خيفض من مردوديهتا بشلك كبري ،وهوما يطرح عالمة تعجب أأخرى " ملاذا مل تعلن هذه
الرشاكت اإفالسها حلد يف ظل ا إلرتفاع القيايس لتاكليف أأتعباء اإعادة ا ألشغال املترضرة امللكفة جدا !؟" ،قد
لنس تطيع الإجابة عىل هذه التساؤلت يف حبثنا هذا يف ظل تضارب املعلومات بني اجلهات اخملتصة والغموض
اذلي أأصبح ميزي هذا املرشوع ،لكن قد جتيب عليه نتاجئ التحقيقات لحقا واليت ل تزال عىل مس توى العداةل
للتحقيق والفصل فهيا.
الفرع الثالث :الفساد الإداري و املايل
تلعب الإدارة العمومية دورا هاما يف حتضري وتس يري معلية تنفيذ املشاريع العمومية لك حبسب دورها،
فضعف الإدارة العمومية والربوقراطية اليت تمتزي هبا ،ابلإضافة اإىل نقص الكفاءة والفعالية يسامه يف تأأخري خمتلف
العمليات اليت ثمر هبا ،فالبنس بة ملرشوع الطريق الس يار رشق غرب ،أأرجعت الرشاكت امللكفة ابلإجناز سبب
تأأخر أآجال التسلمي يف بعض املناطق اإىل تأأخر السلطات احمللية يف اإثمام معليات نزع امللكية وترحيل الساكن
اذلين يقطنون يف مسار الطريق حيث ثمر اإجراءات نزع امللكية من أأجل املنفعة العامة بعدة مراحل قانونية قد
تطول يف بعض الإدارات العمومية لعدة أأس باب خمتلفة مما يثذي اإىل التأأخر يف هتيئة ا ألرض اليت يقام علهيا
املرشوع وابلتايل تكون سببا يف زايدة أآجال التسلمي ،كام أأن الفساد قد أأخد نصيبه من املرشوع حيث ل تزال
العداةل اجلزائرية حتقق مع عدة إاطارات من وزارة ا ألشغال العمومية يف هتم تتعلق ابلرشوة ،اإس تغالل النفوذ
وتبييض ا ألموال ،وإاحلاق الرضر ابخلزينة العمومية ،ونظرا للرسية اليت يتسم هبا التحقيق يف هذا اجلانب ل ميمكنا
 -1املادة  97واملادة  71من قانون الصفقات العمومية ،مرجع س بق ذكره.
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الإطاةل فيه اإل ابلقول أأن الفساد املايل والإداري اذلي مزي معلية تنفيذ الطريق الس يار رشق غرب قد لكف
اخلزينة العمومية أأرضارا ابلغة قد تكشف تعهنا يوما ما نتاجئ التحقيقات السارية و أأحاكم الصادرة تعن جملس قضاء
اجلزائر.

املطلب الرابع
أآاثر املرشوع عىل القطاعات الإقتصادية
تشلك مشاريع الطرق الرسيعة يف أأي بدل أأحد مكوانت البنية ا ألساس ية للتمنية الشامةل ،وهو من
القطاعات اخلدمية اليت تساند وتتاكمل مع القطاعات الإقتصادية ا ألخرى اكلصناعة والزراعة والس ياحة وغريها،
واب إلطالع عىل ما ميكن أأن حيققه مرشوع الطريق الس يار (ش -غ) من حيث حتقيق الوفورات الإقتصادية
ادلاخلية واخلارجية خملتلف الانشطة الإقتصادية نتيجة لتخفيض التاكليف الناجتة تعن الرحبية يف الوقت وإاختصار
املسافات ،وفك العزةل تعن العديد من املناطق إلخرتاق مساره العديد من التضاريس املمتزية بصعوبة املسكل،
ابلإضافة اإىل الإنعاكسات الإجابية ا ألخرى كتقليص حوادث املرور والتاكليف الإجامتتعية والإقتصادية الناجتة
تعهنا ،واملسامهة يف تقليص معدلت البطاةل من خالل امتصاصه للآلف من البطالني.
الفرع ا ألول :أآاثر املرشوع عىل قطاع النقل
عىل الرمغ من عدم من تأأخر تسلمي العديد من مقاطع مرشوع الطريق سواء بسبب تأأخر الإجناز
أأوبسبب اإعادة ترممي وإاجناز املقاطع املترضرة مثخرا اإل أأن املرشوع سامه بصفة هامة يف تدتعمي ش بكة الطرقات
يف اجلزائر من خالل مساره املمتد عىل مسافة  5551لكم ابلغضافة اإىل خمتلف روابطه بأأمه مدن ومطارات
وموائن القسم الشاميل من الوطن ،فقد سامه يف توفري الوقت من خالل تقليص املسافة املقطوعة بني خمتلف
املناطق الشاملية للوطن ابلإضافة اإىل اإنعدام الإزدحام املروري نظرا لحتواء الطريق عىل  11ممرات يف لك رواق
ابس تثناء مدخل وخمرج العامصة اذلي يعرف توافدا كبريا لعدد الس يارات ،فتقليص املدة الزمنية واملسافة يسامه
بنس بة كبرية يف ختفيض تاكليف النقل سواء ابلنس بة ل ألفراد أأوابلنس بة للسلع والبضائع ابلإصافة اإىل ختفيض
أأتعباء اإس تغالل خمتلف تعرابت النقل بأأنواتعها الثقيةل واخلفيفة ،وهذا ما من شأأنه توفري وفورات مالية ابلنس بة
للمثسسات الصناتعية واخلدمية نتيجة رحبية عامل الوقت وإاختصار املسافة الذلان يعدان عامل رئييس يف
ترصيف املنتجات اإىل أأقىص ممكنة تضمن املردودية املالية.
الفرع الثاين :أآاثر املرشوع عىل قطاع ا ألشغال العمومية
حسب وزارة ا ألشغال العمومية بعترب مرشوع الطريق الس يار رشق غرب مرشوع حتدي كبري حىت
ابلنس بة للرشاكت الكربى ا ألجنبية ،فهو أأكرب مرشوع تعرفته اجلزائر منذ ا إلس تقالل سواء من حيث ا ألمهية ورجم
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املبالغ املرصودة هل أأومن حيث حتدي التضاريس الصعبة اليت ثمزي املنطقة الشاملية للوطن ،وعليه ميكن القول أأن
أأمه اإنعاكسات املرشوع عىل قطاع ا ألشغال العمومية تمتثل يف:
 املسامهة يف تمنية ورفع كفاءة اخلربة الوطنية:اإن ضعف ونقص اخلربة الوطنية يف جمال اإجناز الطرق الرسيعة وإاقامة اجلسور العمالقة قبل بداية اإجناز
املرشوع جعل من الرضوري إارشاك اإيطارت وزارة ا ألشغال العمومية وخريج اجلامعات الوطنية يف جمال
الهندسة املعامرية واملدنية جنبا اإىل جنب يف خمتلف ورشات ومقاطع مرشوع الطريق الس يار (ش -غ) مع تعامل
وهمنديس الرشاكت املنجزة للمرشوع مكن الطرف اجلزائري من اإكتساب خربات وهمارات كبرية جراء الإحتاكك
اليويم مع املهارات واخلربات ا ألجنبية ،وهوما جعل السلطات العمومية تفكر يف منح مرشوع طريق الهضاب
العليا للرشاكت الوطنية ،ابلإضافة اإىل إاكتساب التقنيات والتكنولوجيات احلديثة يف جمال اإس تخدام الربجميات
والتصاممي وطرق اإجناز اجلسور.
ويف اإطار تطبيق برانمج حتديث املوارد البرشية قصد إاستيعاب وإادخال تقنيات وتكنولوجيات الإجناز،
وا إلس تغالل والتس يري الآيل ل ألشغال ،قامت وزارة ا ألشغال العمومية بوضع س ياسة لتس يري اخلربات والكفاءات
من خالل تكوين خرباء وتقنيني وهمندسني ملراقبة ومتابعة اإجناز مشاريع الطرق الرسيعة ،مع الرشوع يف اإجناز
معهد لتسري مشاريع ا ألشغال العمومية الكربى للتكفل ابملشاريع املس تقبلية الكربى للطرق الرسيعة ،والتكوين ما
بعد التدرج اخملتص يف معاجلة مواضيع البحث التطبيقي املوجه حنودراسات الإنزلق ،وإاس تعامل املعايري
وا ألساليب العلمية اجلديدة يف جمال البناء وادلراسة للمنشأآت الفنية ،حيث مسحت هذه العملية بتوظيف 11
همندسا متفوقا من خمتلف التخصصات اكلطرق واملنشأآت الفنية ،والبيئة ،والهندسة املدنية والتقنيات ا ألرضية،
والتس يري وغريها ،ملتابعة تكوينا ختصصيا ابلصني يف حني إاس تفاد ثالثون همندسا أآخر من التكوين يف خمتلف
املدار واملعاهد العاملية.1
 توفري مناصب الشغل ورفع القدرات الوطنية يف جمال ادلراسة والإجناز:2سامه املرشوع الضخم يف خلق حوايل  511أألف منصب شغل مبارش يف خمتلف التخصصات واملهام من
بيهنم همندسني وسائقي الآلت وتعامل أأشغال ،أأي ما معدهل  91عامال يف الكيلومرت الواحد ،وهذا ما من شأأنه
توفري طاقة برشية من املهنيني واملهندسني اخملتصني يف جمال أأشغال الطرقات واجلسور مس تقبال لقطاع ا ألشغال
العمومية دون احلاجة ل إالس تعانة ابلعقود اخلارجية اليت تلكف خزينة ادلوةل مبالغ خضمة ابلعمةل الصعبة ،حيث
تتوفر اجلزائر اليوم عىل أأكرث من  111مكتب دراسات عىل مس توى الوطن بعدما اكنت أأقل بكثري تعن ذكل
خالل س نة  ،5111أأما يف جانب رشاكت ا إلجناز فقد اكنت تتوفر اجلزائر عىل  5111رشكة خمتصة يف جمال

 -1املوقع الرمسي لرئاسة ايمجهورية ،اترخي التحميل 51 :ماي .5151
mouradia.dz/arabe/infos/actualite/archives/Autoroute/GestionCompetencesFormation.htm.www.el-

 -2وزارة ا ألشغال العمومية.
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ا ألشغال العمومية ليتضاتعف عددها اليوم اإىل أأكرث من  9111رشكة اس تفاذت من اخلربات الصينية واليبانية يف
هذا اجملال ،كام مت تكوين اليوم أأكرث من  1111اإيطار وخبري يف هذا اجملال تعوض 11خبري وهمند خمتص اليت
اكنت تتوفر علهيم اجلزائر قبل بداية أأشغال املرشوع هذا من هجة ،أأما من هجة أأخرى فقد سامهت العقلية
الصينية والياابنية النش يطة يف اإدخال نظام العمل املتواصل ( )9* 1عىل مدار ( 51ساعة  51 /ساعة) ويف
اكمل أأايم ا ألس بوع وفق ثالثة أأفواج لضامن متنأأوبة تعن طريق نظام البناء اجلاهز وتركيبه وفق تقنيات الكوابل
لضامن التحمك يف الرسعة ودقة اإجناز يف خاصة يف جمال اإقامة اجلسور وا ألنفاق.
 زايدة الإهامتم ابلصيانة يف جمال الطرق:نظرا حلجم ا ألموال الضخمة اليت اس هتلكها املرشوع وأأمهيته الإقتصادية للبالد جعل اجلهة املسثوةل تعنه
تعطي أأمهية ابلغة وكبرية لعامل الصيانة لضامن عدم تأأثري املرشوع عىل قطاع النقل وابلتايل عىل ابيق القطاعات
الإقتصادية الكربى ،وهوما جتسد يف مرشوع اإجناز حمطات للصيانة واملتابعة عىل مسار الطريق الس يار تكون
حتت وصاية اجلزائرية لتس يري الطرقات ،واليت ينتظر مهنا توفري حوايل  1111منصب شغل .
الفرع الثالث :أآاثر املرشوع عىل القطاع الصناتعي
اإن رجم وخضامة املرشوع واليت تطلبت مواد وإاحتياجات أأولية حضمة اكنت من أأمه التحدايت ابلنس بة
للمرشوع من خالل توفري مجيع مدخالت املواد ا ألولية لإجناز املرشوع ابلقدر الاكيف والوقت املناسب لضامن
عدم تعطيل املرشوع ،وهوما سامه يف رفع مس توى الطلب اللكي بنس بة كبرية جدا عىل خمتلف مواد البناء
ادلاخةل يف معلية الإجناز من رمل وحىص وإامسنت وحديد وزفت ومس تلزمات العتاد… إاخل ،وهوما رحج بفكرة
ا ألخد بعامل النذرة يف السوق الوطنية من خالل اإقامة حماجر إلس تخراج احلىص والرمل ابلإضافة اإىل تشييد
خمازن مثقتة لتخزين خمتلف السلع ا ألولية ابلقرب من ورشات الإجناز يف ظل توفر الإماكنيات الطبيعية من
تضاريس مالمئة لإقامة هذا النوع من املصانع املثقتة كام توحضه الصورة التالية:
شلك رمق ( :)59 -1صورة ألحد املصانع املثقتة لتخزين املواد ا ألولية ابلقرب من ورشة اإجناز أأحد جسور الطريق

املصدر :ملف الطريق الس يار رشق غرب ،وزارة ا ألشغال العمومية
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هذا من هجة املرشوع نفسه ،أأما من هجة أآاثر املرشوع عىل ابيق جمالت القطاع الصناتعي فقد سامه
املرشوع منووتوس يع ا ألنشطة الإقتصادية وحتفزي زايدة الإنتاج لسهوةل اإيصال املنتجات اإىل أأبعد مااكنت عليه
سابقا ،كنتيجة لتخفيض تاكليف النقل ورحبية الوقت جراء اإخنفاض تاكليف اإس تغالل خمتلف وسائل النقل
خاصة ابلنس بة للمنتجات الفالحية الرسيعة التلف اإىل خمتلف ا ألسواق واملوائن واملطارات تعن طريق طرق
الربط امللحقة ابلطريق الس يار ش غ ،وهوما معل عىل خلق وزايدة الوفورات املالية خملتلف املنتجات الوس يطية
ادلاخةل يف معلية التصنيع أأو املنتجات الهنائية املعدة للبيع ابلنس بة للمس هتكل ،وميكن حتديد قمية الوفورات املالية
ابلنس بة لتاكليف النقل لسلعة معينة تعن طريق قايس الفرق بني قمية تلكفة النقل عرب الطريق الوطين القدمي اإىل
منطقة أأومدينة معينة وتلكفة النقل عرب الطريق الس يار ش غ لنفس املنطقة أأو املدينة عرب الطريق الس يار ش
غ ،ونفس اليشء ابلنس بة للوفورات يف جمال رحبية الوقت من خالل قيا الفرق الزمين للرحةل.
الفرع الرابع :أآاثر املرشوع عىل القطاع الس يايح
يعترب قطاع الس ياحة من أأمه القطاعات املرتبطة بقطاع النقل اذلي تعد الطرق الربية العصب الرئييس
ابلنس بة هل حيث أأن العالقة بني القطاعني طردية فلكام زادت كفاءة وتطور قطاع النقل أأسهم ذكل بشلك
مبارش بزايدة كفاءة وتطور وإازدهار صناعة الس ياحة وابلتايل دمع التمنية الإقتصادية ،فقد سامه الطريقالس يار ش
غ يف تنش يط الس ياحة ادلاخلية بني خمتلف ولايت الشامل اليت تمتتع مبقومات س ياحة هامة متنوعة بني املناطق
الساحلية بشواطهئا واملناطق اجلبلية بتضاريسها املتنوعة واملكسوة ابلثلوج ش تاءا و أأماكن أأخرى أأررية جراء
تقليص املسافة والوقت مما سهل الوصول اإىل خمتلف مدن وقرى القسم الشاميل للوطن من مدينة مغنية
احلدودية غراب بولية تلمسان اإىل املتزنه الطبيعي القاةل رشقا بولية الطارف يف ظرف زمين يقدر حبوايل 51
ساعات اإىل  55ساعة تعند تسلمي اكمل مقاطع الطريق الس يار.
كام أأن توفري حمطات الراحة مبختلف لوازهما من مطامع ومساحات خرضاء من شأأنه تشجيع العائالت
القيام جبولت س ياحية خاصة أأايم هناية ا ألس بوع.
الفرع اخلامس :أآاثر املرشوع عىل القطاع التجاري
حسب ادلراسة اليت أأعدهتا وزارة ا ألشغال العمومية فاإن  %91من احلركة التجارية للسلع والبضائع سوف
ثمر عرب الطريق الس يار ش غ لقربه من املراكز الصناتعية املمتركزة يف القسم الشاميل للوطن وبعده تعن للموائن يف
بعض املناطق ببضع أأو تعرشات الكيلومرتات فقط حيث زاد الطريق من اإزدهارة النشاط التجاري بتقريب
خمتلف أأسواق ترصيف املنتجات ،وكذا تقريب املس توردين من جتار ايمجةل والتجزئة ،كام سامهت حمطات الراحة
املرتامية عىل جانيب الطريق يف حتفزي النشاط التجاري إلحتواهئا عىل مجيع السلع واخلدمات اليت ختص املسافر،
كام سامه الطريق يف خلق دخل للعديد من ا ألرس من خالخللق أأنشطة جتارية موازية أأخرى عىل أأطراف القرى
واملدارش اليت مير جبانهبا كبيع بعض املنتجات الفالحية والسلع احلرفية التقليدية عىل حساب املناطيق ا ألخرى
اليت اكنت سابقا تعترب حمطات مرور للمسافرين من غرب البالد اإىل رشقها عرب الطريق الوطين اذلي اكن حيل
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حمل الطريق الس يار (ش -غ) سابقا حيث قام العديد من مماريس النشاط التجاري واحلريف خاصة مهنم أأحصاب
املطامع واملقايه اإىل غلق حمالهتم وتغيري نشاطهتم.
كام يعد مرشوع الطريق الس يار رشق غرب مرشوع اإسرتاتيجي ابلنس بة للتجارة املغاربية يف حاةل تفعيل
دور اإحتاد املغرب العريب كونه يعد حلقة وصل بني دول املغرب العريب شامل وهوما ما نشأأنه ختفيض تاكليف
الشحن للنقل الربي يف جمال التجارة ادلولية بني خمتلف دول املنطقة ،وهذا ما جيعل للمرشوع بعد مغاريب،
قاري ومتوسطي ،والشلك التايل يوحض لنا ماكنة الطريق الس يار رشق غرب مضن املنطقة ا ألورومتوس يطية.
شلك رمق ( :)59 -1خريطة ش بكة الطرق للمنطقة ا ألورومتوسطية

source: Euro Mediterranean Transport Projet infrastructure Network,Euro Commission.
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خاثمة الفصل التطبيقي:
من خالل حمتوى هذا الفصل التطبيقي اذلي حاولنا فيه الكشف تعن أأمه ادلوافع وادلواتعي اليت أأدت
اإىل التفكري يف جتس يد طريق س يار خيرتق اجلهة الشاملية من الوطن ،ابلإضافة اإىل خمتلف دراسات اجلدوى
الإقتصادية واملالية اليت سامهت يف اإختيار وتبين املرشوع وبمتويل معويم ،فقبل بداية تنفيذ مرشوع الطريق
الس يار رشق غرب اذلي اكن يعترب حلام وطموحا كبريا للجزائر نتيجة الآاثر واملزااي العديدة املنتظرة منه يف دفع
جعةل التمنية يف خمتلف قطاعات وجمالت النشاط الإقتصادي.
وبعد بداية الإجناز وإاس تالم أأغلبية مقاطع الطريق الس يار (ش -غ) ابلرمغ من التجاوز الكبيـر يف
أآجال وتاكليف الإجناز حتول هذا احلمل اإىل اكبو حقيقي حىت ش هبه البعض مبرشوع ميرتو اجلزائر اذلي تعد
اخلطوات ا ألوىل لبداية اإجنازه يف الس نوات ا ألوىل من الامنيات ومل تسمل مجيع مقاطعه حلد ا ألن مع تضاتعف
تاكليفه ملس توايت قياس ية ،وحتول الطموح اإىل تشاؤم بفضل الإنزلقات وا إلهنيارات العديدة اليت تعرفها مقاطع
الطريق اليت مل مييض عىل اإس تغاللها سوى بضع س نوات قليةل وحىت أأشهر يف بعض املقاطع ،وما نتج من
تاكليف ابهضة لإعادة ترمميها وصيانهتا عىل الرمغ من أأن وزارة ا ألشغال العمومية ترجع حتمل تاكليف اإعادة
ا ألشغال اإىل الرشاكت املعنية ابلإجناز وفق ما تقتضيه ا ألتعراف ادلولية وقانون الصفقات العمومية اجلزائري.
وعليه ميكن اإس تخالص النقاط التالية من هذا الفصل التطبيقي:
 تعد مشاريع الطرق الرسيعة من املشاريع القابةل للقيا المكي يف ظل اإس تغاللها يف معظم ادلول مبقابلنقدي لضامن توفري موارد تس تغل يف الصيانة وخلق طرق مماثةل أأخرى.
 اإن بقاء مرشوع الطريق الس يار رشق غرب يف انشغالت خمتلف السلطات العمومية عىل مدار حوايل 11س نة أأين مل تتعدى نس بة الإجناز فيه  %51اإىل ا ألوضاع الس ياس ية والإقتصادية اليت تعرفهتا اجلزائر خالل
هذه الفرتة خاصة فرتة هناية الامنينات اليت ثمزيت إابهنيار أأسعار النفظ اإىل مس توايت قياس ية وجلوء اجلزائر
ل إالقرتاض اخلاريج ،كام أأن س نوات العرشية السوداء اكن لها نصيهبا يف تأأخري املرشوع كون مسار الطريق مير
عىل مناطق اكنت تفتقر لكيا ل ألمن.
 لقد مت اإخضاع الطريق الس يار (ش -غ) اإىل معايري تقيمي "الرحبية الإقتصادية" و"الرحبية املالية"،فا ألوىل فتقوم عىل أأسا املنفعة واملصلحة العامة ل ألفراد ،ومدى مسامهة املرشوع يف حتقيق التمنية الإقتصادية
الشامةل مع ا ألخذ بعني ا إلتعتبار مجيع التاكليف والآاثر الإقتصادية للمرشوع ومقارنهتا جيميع املنافع املتوقعة منه.
أأما الثانية فتقوم عىل أأسا قيا التدفقات النقدية اخملصومة من التاكليف مع ا ألخذ بعني ا إلتعتبار العمر
الإقتصادي للمرشوع ابإس تعامل بعض املعايري البس يطة لتحليل الرحبية التجارية للمرشوع مكعدل املردودية والقمية
الصافية للمرشوع ،مع اإتعطاء أأمهية كربى جلانب املردودية الإقتصادية للمرشوع.
 اإن اإس تغالل الطريق الس يار (ش -غ) مبقابل مايل من شأأنه توفري مداخيل هامة للواكةل الوطنيةلتس يري الطرق الرسيعة تس تغل يف الصيانة ويف مشاريق طرق أأخرى مس تقبال وابلتايل ختفيف العئب املايل تعن
املزيانية العامة لدلوةل يف ظل ثمتع الواكةل ابلشخصية املعنوية وا إلس تقالل املايل.
- 214 -

الفصل الثالث :دراسة حاةل مرشوع الطريق الس يار رشق غرب
 أأتعطى الطريق الس يار (ش -غ) دفعا قواي حلركة التجارة نتيجة ربطه مبختلف املطارات واملوائن شاملمما وفر تعنرص الرسعة وإاختصار املسافات لتقريب ا ألسواق ،ابلإضافة اإىل فك العزةل تعن تعن العديد من القرى
واملدن وتنش يط الس ياحة ادلاخلية.
 يعترب الطريق الس يار (ش -غ) طريقا اإسرتاتيجيا ملنطقة املغرب العريب وشامل إافريقيا نظرا إلمتداد طوهلحبوايل  5551لكم وتوسطه لبدلان املغرب العريب فهو حلقة وصل بني املغرب ا ألقىص وبدلان شامل اإفريقيا يف
حاةل ما اإذا مت فتح احلدود وجتاوز اخلالفات الس ياس ية لصاحل املصاحل الإقتصادية ،كام أأن خضامة املرشوع
سامهت يف خلق تعرشات الآلف من مناصب الشغل.
 اإن التأأخر يف أآجال تسلمي املرشوع اكمال وإارتفاع تاكلفه احلقيقية مقارنة ابلتاكليف املعيارية أأدى اإىلالإخالل بدراسة اجلدوى الإقتصادية واملالية للمرشوع ،مما يثذي اإىل رضورة اإعادة النظر يف التقيمي الإقتصادي
واملايل للمرشوع خاصة يف جمال الرحبية التجارية للمرشوع ،وا إلرساع يف اإكامل املقاطع املتبقية لتجنب زايدة
الآاثر السلبية إلرتفاع تاكليف املرشوع عىل رحبيته التجارية.
 عدم اإحرتام املعايري العلمية التقنية يف جمال اإجناز الطريق الس يار (ش -غ) من طرف الرشاكت املعنيةيف ظل ضعف الرقابة واملتباعة الوطنية وا ألجنبية خلف عدة إانزلقات وإاهنيارات سامهت يف تضاتعف لكفة
املرشوع ،حيث تضاتعفت لكفة من املرشوع من حوايل  19مليار دولر يوم توقيع الصفقة لتصل اإىل حوايل 55
مليار دولر حاليا و 51مليار دولر باكمل جتهزيات الطريق ،وهناك اإحامتل لتجاوز هذا الرمق يف ظل إارتفاع
تاكليف اإعادة أأشغال ا إلهنيارات والإنزلقات.
 اإن فتح اجملال ملاكتب ادلراسة واملراقبة واملتابعة التقنية ا ألجنبية قد يفتح اجملال لهذه املاكتب للمحاابةوالرشوة مع الرشاكت ا ألجنبية ا ألخرى امللكفة ابلتنفيذ يف ظل غياب روح املواطنة لهذه املاكتب ا ألجنبية من
هجة ،وضعف الرقابة واملتابعة التقنية املوازية من طرف وزارة ا ألشغال العمومية.
 اإن اإحقام العداةل يف ملف الطريق الس يار (ش -غ) وإاخضاع عدد من اإطارات وزارة ا ألشغال العموميةللتحقيق من شأأنه أأن يكشف مس تقبال تعن ملفات فساد ثقيةل تسامه يف معرفة من يتحمل املسثولية الاكمةل
حول ظروف إارتفاع تاكليف املرشوع اإىل مس توايت قياس ية ،يف ظل نقص الشفافية اليت تسري هبا مجيع
املشاريع العمومية الكربى يف اجلزائر.
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النتائــــــــــــــــــــج
التوصيـــــــــــــــــــــــات

اخلامتـــة العامــــــة
اخلامتة العامـة:
من خالل حبثنا هذا "اختيار املشاريع العمومية" واذلي اش متل عىل ثالثة فصول وبعد التطرق يف
الفصل ا ألول اىل خمتلف املفاهمي النظرية واملبادئ ا ألساس ية للمشاريع العمومية ،وا ألسس واملعايري العلمية
(املشاريع الستامثرية ومشاريع البنية
احلديثة املس تعمةل يف معلية تقيمي واختيار املشاريع بأأنواعها
التحتية) يف الفصل ا ألول ،لحظنا أأن البحث يف أأساليب وطرق تقيمي املشاريع ذات الطابع الغري قابل
للقياس المكي من انحية املردودية اكلصحة والتعلمي وا ألمن ،وغريمه من املشاريع الجامتعية ل يزال بعيدا
لك البعد عن تطور أأساليب ومعايري تقيمي املشاريع الستامثرية ذات املردود القابل للقياس المكي يف ظل
همينة النظام الليربايل احلر وتغري دور ادلوةل.
أأما يف الفصل الثاين فتعرضنا اىل خمتلف أأنواع املشاريع العمومية يف اجلزائر خاصة مهنا املشاريع
والستامثرات املدرجة يف مزيانية التجهزي العمويم يف ظل توجه ادلوةل حنو الستامثر يف الهيالك والبين
القاعدية واهامل الستامثر يف اجملال الصناعي وهو ما يفرس نقص جحم الستامثرات العمومية يف اجملال
الصناعي ،أأما فامي يتعلق مبدى حصة الفرضيات فقد توصلنا اىل عدم حصة الفرضية ا ألوىل واملمتثةل يف:
 حتضع معلية تقيمي واختيار املشاريع العمومية يف اجلزائر خملتلف املعايري و ا ألساليب العلمية احلديثة
مع ا ألخذ بعني العتبار حاجات و أأولوايت أأفراد اجملمتع يف ظل تعدد البدائل ،وحمدودية املوارد املالية.
ومن خالل تتبع خمتلف اخلطوات واملراحل اليت متر هبا املشاريع العمومية يف اجلزائر بداية من
التحضري وادلراسة ،التقيمي والختيار ،و أأخريا التنفيذ لحظنا أأن هناك نقص يف كفاءة وفعالية هذه
املشاريع و هذا ما يتجىل واحضا من خالل معلية التقيمي املس متر لتاكليف الجناز والتجهزي املزتايدة
ابس مترار نتيجة عدم ا ألخد بعني العتبار التضخم وضعف التقدير ،ابلضافة اىل التأأخر يف اس تالم
املرشوع ،وهو ما يبني جحم اتساع الفجوة بني خمتلف ادلراسات القبلية للمرشوع والواقع امليداين ،وهو
ما حال دون حتقيق ا ألهداف املسطرة ابلنس بة املرجوة عىل الرمغ من جحم ا ألموال الضخمة اليت رصدت
لها منذ بداية ا أللفية الثالثة ،واليت قيل بشأأهنا الكثري خاصة فامي صص انتشار الفساد يف جمال الصفقات
العمومية عىل أأعىل املس توايت ،وبناءا عىل هذا ميكن القول أأن الفرضية ا ألوىل خاطئة.
أأما فامي صص الفرضية الثانية ،واملمتثةل يف:
 تقترص معلية تقيمي واختيار املشاريع العمومية يف اجلزائر عىل بعض معايري التحليل الرحبي ابلنس بة
للمشاريع العمومية ذات الطابع الستامثري ،أأما ابلنس بة للمشاريع الجامتعية فالختيار يكون نتيجة
للقرارات الدارية والس ياس ية اليت تفتقر ألسس ومعايري التقيمي العاملية املعروفة.
.
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واستنادا اىل ما مت التعرض هل يف الفصل الثاين من خالل تقس مي خمتلف أأنواع املشاريع العمومية يف
اجلزائر اىل مشاريع استامثرية ذات طابع صناعي ومشاريع اجامتعية مدمعة للبنية التحتية من خمتلف
الهيالك القاعدية توصلنا اىل أأنه يمت اختيار املشاريع العمومية ذات الطابع الستامثري ابلعامتد عىل مجموعة
من املعايري وا ألساليب العلمية البس يطة مكعيار القمية الصافية احلالية ومعيار معدل املردودية...اخل ،لكن
مع اهامل ا ألخذ بعني العتبار بعض املؤرشات املؤثرة عىل التاكليف احلقيقية للمرشوع كعدم اس تخدام
ا ألسعار احلقيقة واهامل عامل التضخم خالل فرتة ادلراسة.
أأما فامي صص املشاريع العمومية املدرجة يف مزيانية التجهزي والستامثر العمويم فتقيميها واختيارها يمت
وفق غالبا وفق قرارات ادارية وس ياس ية وبعض مؤرشات التمنية البرشية البس يطة اليت تفتقر للرؤية
القتصادية ،فغالبا ما يكون اختيار هذا النوع من املشاريع هدفه اساكت املطالب واحلراكت الشعبية
املزتايدة واملطالبة بتحسني ا ألوضاع الجامتعية والقتصادية خاصة يف ظل الظروف الراهنة اليت متر هبا
املنطقة العربية ،وهو ما يعرف حاليا يف ا ألوساط اجلزائرية بـــــ" س ياسة احللول املؤقتة" أأو "س ياسة
الربيكولج" اليت تنهتجها احلكومة لكسب رضا املواطن البس يط ،وعليه ميكن القول أأن الفرضية الثانية
حصيحة عىل الرمغ من رشوع وزارة املالية يف سلسةل من الصالحات ،أأمهها انشاء هيئة مركزية تعىن
بتقيمي املشاريع العمومية مند س نة ( 4002الصندوق الوطين للتجهزي من أأجل التمنية س نة  )4002ال أأنه
مل تس تطيع مسايرة جحم املشاريع العمومية الضخمة خالل هذه الفرتة مما جعلهتا تكتفي ابملتابعة وتقدمي
الرشادات حيث قام الصندوق ابنشاء "دليل حول تس يري كربايت املشاريع اخلاصة ابملنشأت القتصادية
والجامتعية" س نة  .4000لعطاء دور همم والزايم دلراسات اجلدوى قبل الرشوع يف املرشوع.
أأما فامي صص اشاكلية البحث واليت متحورت من خالل التساؤل التايل:
كيف ميكن تفعيل اختيار وجتس يد املشاريع العمومية يف اجلزائر؟
فقد اكنت الجابة علهيا بعد التطرق اىل واقع اختيار وجتس يد املشاريع العمومية يف اجلزائر من
خالل التعرض اىل خمتلف اجلهود والصالحات اليت تقوم هبا وزارة املالية لزايدة فعالية وكفاءة نفقات
التجهزي والستامثر ،وذكل عن طريق ربط الربامج اب ألهداف مع اعطاء دور أأكرب للصندوق الوطين
للتجهزي من أأجل التمنية ،والزام خمتلف هيئات ومؤسسات القطاع العام ابلعمل وفق دليل الصندوق يف
جمال دراسات اجلدوى قبل انطالق أأي مرشوع.
لقد اكن الهدف من هذه ادلراسة بصفة عامة هو حتديد خمتلف ا ألساليب واملناجه العلمية احلديثة
املس تعمةل يف تقيمي واختيار املشاريع العمومية مع ابراز مدى اس تعاملها يف تقيمي واختيار املشاريع العمومية
يف اجلزائر ،وبعد التعرض اىل مرشوع الطريق الس يار رشق غرب مكرشوع اسرتاتيجي ذو بعد
اقتصادي ،خلص البحث اىل مجموعة من النتاجئ والتوصيات نذكرها فامي ييل:
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النتائـــج:
 -0يمت تقيمي واختيار املشاريع العمومية حبسب الطبيعة القتصادية للمرشوع ،فاملشاريع العمومية
ذات الطابع الستامثري يمت تقيميها واختيارها وفق ا ألساليب واملعايري العلمية اليت يرتكز علهيا التحليل
المكي للتاكليف والعوائد (معايري حتقيق الرحبية املالية) ،شأأهنا شأأن مشاريع القطاع اخلاص ،لكن مع ا ألخذ
بعني العتبار معايري حتقيق الرحبية القومية ( الوطنية).
أأما ابلنس بة ملشاريع البنية التحتية فيمت تقيميها واختيارها وفق معيار حتقيق أأقىص منفعة عامة بأأقل
التاكليف املمكنة ابلضافة اىل خمتلف معايري حتليل الرحبية القومية مع ا ألخذ بعني العتبار زايدة الطلب
عىل احلاجات ا ألساس ية مس تقبال ،ووفق أأسعار الظل اليت يمت حتديدها وفق معايري معينة حبيث تعكس
اللكفة احلقيقية والندرة النسبية لعنارص النتاج.
 -4ان ظهور عوائد املشاريع العمومية ذات الطابع الجامتعي يف شلك غري قابل للقياس المكي،
وعدم قابلية منتجاهتا للمتاجرة ادلولية مكشاريع الرتبية والتعلمي مثال زاد من تعقيد وصعوبة حتليل عوائد هذا
النوع من املشاريع عىل الرمغ من تأأثريها عىل خمتلف ا ألنشطة القتصادية ،ذلا غالبا ما يمت حتليل عوائد
هذا النوع من املشاريع وفق مدى فعالية النفقة العمومية يف ظل معيار حتقيق أأقىص منفعة عامة بأأقل
التاكليف املمكنة.
 -3ان حتقيق التمنية القتصادية والجامتعية ل يتوقف عىل جحم املوارد املالية املتاحة بقدر ما يتوقف
عىل كيفية التخصيص ا ألمثل لهذه املوارد مبا يتفق مع حتقيق مبادئ الكفاءة والفعالية القتصادية لالنفاق
العمويم ،وهنا تظهر أأمهية التقيمي العلمي للمشاريع العمومية لضامن الس تخدام ا ألمثل للموارد املالية هبدف
ترش يد اخليارات املالية.
 -2هيدف التقيمي املايل للمشاريع من خالل أأسلوب حتليل املنافع والتاكليف اىل معرفة النتيجة
املالية الصافية للمرشوع (الرحب أأو اخلسارة) وفق ا ألسعار السائدة يف السوق مع ا ألخذ بعني العتبار
الاثر النقدية املبارشة فقط ،أأما ابلنس بة للتقيمي القتصادي للمنافع والتاكليف فهو هيدف اىل دراسة املنافع
والتاكليف من وهجة نظر اجملمتع كلك بغض النظر عن النتيجة املبارشة للمرشوع ووفق ا ألسعار املعدةل
ومعدل اخلصم الجامتعي مع ا ألخذ بعني العتبار الاثر املبارشة والغري مبارشة ،فالتقيمي القتصادي هيدف
اىل قياس مدى مسامهة املرشوع يف حتقيق أأهداف التمنية القتصادية والجامتعية.
 -5معلت املناجه ادلولية يف تقيمي املشاريع عىل اجياد الس بل والطرق يف تقيمي ودراسة املشاريع يف
ادلول النامية ومهنا اجلزائر مبا ل يامتىش مع خصائص وظروف هذه ادلول ،كون هذه ادلول تفتقر اىل
البياانت واملعلومات ادلقيقة اليت تعترب القاعدة ا ألساس ية يف معلية التقيمي وفق هذه املناجه ،ابلضافة اىل
افتقار هذه ادلول اىل اخملتصني والتقنيني ذوي املهارات العالية يف جمال دراسات جدوى املشاريع.
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 -6تتسم املشاريع العمومية يف اجلزائر ابلضعف الكبري يف التس يري عىل مجيع املس توايت ،واذلي ل
يتناسب مع جحم اجملهودات وا ألموال الضخمة اخملصصة لها سواء من خالل مزيانية التجهزي العمويم أأو من
خالل حساابت التخصيص اخلاص ،وهذا ما يظهر جليا من خالل الزايدة يف اخملصصات املالية لها عن
طريق معليات اعادة التقيمي املتكررة للتاكليف ابلضافة اىل التأأخر الكبري يف الجناز ،ومن بني أأمه
أأس باب اليت حتول دون أأداء املشاريع العمومية ألهدافها املسطرة ما ييل:
 همينة القرارات الس ياس ية والرجتالية عىل القرارات القتصادية املدروسة يف غالب
ا ألحيان هبدف امتصاص غضب الشارع أأو هبدف مصاحل س ياس ية أأخرى ،أأدى اىل اقامة مشاريع
معومية عىل الرمغ من اخنفاض مردوديهتا املالية.
 ضعف وعدم اعطاء أأمهية كربى ملرحةل دراسات اجلدوى نتيجة حملدودية قدرات ماكتب
ادلراسات الوطنية ،ابلضافة اىل ضعف املس توى العلمي والتكويين ملوظفي القطاع العام خاصة مهنم
صانعي القرار عىل املس توى احمليل ،كام أأن مرحةل ادلراسات أأو التحضري أأو تنفيذ املشاريع غالبا ما تصاحبه
العديد من املظاهر السلبية اكلهامل والالمبالة والجراءات البريوقراطية ،والرشوة واحملاابة خاصة يف
جمال الصفقات العمومية وهذا ما جعلها جمال حصبا لنتشار الفساد بلك أأشاكهل وعىل أأعىل املس توايت.
 غياب ونقص التنس يق والنسجام بني خمتلف اجلهات والهيئات الرمسية ،ابلضافة اىل
نقص املعلومات والبياانت الحصائية كثريا ما أأدى اىل تداخل املشاريع العمومية مع بعضها البعض ،وهذا
ما يظهر من خالل مشاريع تعبيد الطرقات واعادة هتيئة ا ألرصفة حبيث نالحظ أأنه مبجرد انهتاء ا ألشغال
من الدارة املعنية رسعان ما يظهر مرشوع أخر حبفر واعادة هتيئة قنوات املياه والرصف الصحي من هيئة
أأخرى مما يؤثر عىل فعالية املرشوع ا ألول يف حتسني املظهر العام للمدينة.
 عدم مسايرة واستيعاب الماكنيات والقدرات احمللية يف جمال البناء والجناز (املقاولت
وخمتلف مؤسسات البناء والجناز) حلجم الستامثرات العمومية الضخمة منذ مطلع ا أللفية الثالثة أأدى اىل
تأأخر انطالق العديد من املشاريع نتيجة عدم جدوى املناقصات الوطنية يف العديد من املرات ابلضافة
اىل تكدس أأوراق املشاريع عىل خمتلف الدارات املعنية وتأأخر أجال التسلمي.
 العامتد عىل ماكتب ادلراسات واملتابعة املتواضعة واحملدودة للقطاع اخلاص وضعف
الرقابة للقطاع العام أأدى اىل عدم مراعاة اجلهة امللكفة ابلجناز ملعايري اجلودة والتقان وكذا املواصفات
التقنية للمرشوع ،وهذا ما يظهر يف جحم الفجوة الكبرية بني التاكليف املعيارية املتوقعة وتاكليف الجناز
احلقيقية ابلضافة اىل العيوب التقنية املصاحبة للمرشوع خالل الس نوات ا ألوىل فقط من اس تغالهل ،كام
أأن قيام ماكتب ورشاكت ادلراسات ا ألجنبية بعقود وصفقات اعداد ادلراسات بعيدا عن أأعني و أأنظار
اجلهات الرقابية جعلها ختدم مصاحل ادلول التابعة لها من خالل العمل عىل حتويل أأكرب قدر من العمةل
الصعبة حنو اخلارج ،كام أأن اس مترار "س ياسة املفتاح ابليد" يف جمال الجناز خاصة مهنا املشاريع ذات
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الطابع الصناعي واليت تتطلب تكنولوجيا عالية وضع البالد يف موقع أأقل ما يقال عنه أأنه موقع التبعية
لتكنولوجيا ادلول املتقدمة.
 ان تعدد وخضامة جحم املشاريع العمومية بأأنواعها (اخملططات القطاعية املمركزة ،اخملططات
القطاعية الغري ممركزة واخملططات البدلية للتمنية) ،وافتقارها ل ألسس العلمية يف جمال التخطيط وادلراسة
أأدى اىل عدم اس تطاعة القدرات الوطنية يف جمال ادلراسات والبناء اىل متابعة ومسايرة لك مرحةل من
مراحل تنفيذ هذه املشاريع ،وهو ما نتج عنه ارتفاع تاكليفها وتضاعفها من مرحةل ألخرى.
ومن خالل دراسة حاةل مرشوع الطريق الس يار رشق غرب لحظنا أأن اجناز املرشوع أأس ند
لرشاكت أأجنبية (صينية وايابنية) ،وهذا راجع لعدم وجود رشاكت وطنية مؤهةل لجناز هذا النوع من
املشاريع ،كام لحظنا خالل دراستنا حلاةل الطريق الس يار أأن جل الهامتم يف مرحةل دراسة جدوى
املرشوع انصب عىل جانب الرحبية املالية للمرشوع يف ظل احلديث عن اس تغالل الطريق مبقابل نقدي
مع اهامل نوعا ما اجلانب التقين ل ألشغال خالل مرحةل ادلراسة عىل الرمغ من تنوع ووعورة التضاريس
اجلزائرية يف الشامل ،وهو ما كشفته الس نوات ا ألوىل فقط خالل اس تغالل املرشوع اذلي يعرف العديد
من التشققات ا ألرضية وبعض الهنيارات عىل جوانب الطريق نتج عنه تأأخر كبري يف الجناز وزايدة
تاكليفه اىل مس توايت قياس ية أأعىل عام هو متعارف عليه عامليا.
وعىل الرمغ من املزااي اليت حققها املرشوع يف خمتلف القطاعات خاصة قطاع النقل والتجارة رمغ
عدم انهتاء ا ألشغال به ،ال أأن ملفات الفساد اليت تفجرت عنه واليت تورط فهيا اطارات سامية من وزارة
ا ألشغال العمومية لزلت العداةل مل تفصل فهيا اىل يومنا هذا ،غري من املفهوم اذلي اكن سائدا سابقا من
مرشوع القرن اىل فضيحة القرن اليت تضاف اىل سلسةل قضااي وفضاحئ الفساد الكربى يف اجلزائر عىل
غرار مجمع اخلليفة ورشكة سوانطراك النفطية.
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التوصيــات:
 -0النتقال من ا ألسلوب التقليدي يف اعداد املزيانية العامة من مزيانية الوسائل اىل ا ألسلوب
احلديث ابلعامتد عىل مزيانية الربامج املوهجة ابلنتاجئ لضامن ربط اخلطط اب ألهداف املسطرة مع اس تعامل
مؤرشات القياس وتعزيز الشفافية وتفعيل دور الرقابة عن طريق املسائةل خاصة يف حساابت التخصيص
اخلاص اليت تتسم ابلغموض مقارنة مبزيانية التجهزي العمويم هبدف ضامن التخصيص ا ألمثل للموارد
وترش يد اخليارات املالية.
 -4اعادة النظر يف طريقة ختطيط وحتضري املشاريع العمومية عىل املدى املتوسط والبعيد من خالل
اعادة حرص أأولوايت اجملمتع مبا حيقق التمنية القتصادية والجامتعية بعيدا عن س ياسة احللول الظرفية والغري
مدروسة لحتواء احلراكت الشعبية املطالبة بتحسني ا ألوضاع.
 -3اعطاء دور أأكرب دلراسات اجلدوى القتصادية و أأثرها عىل البيئة والساكن وفق املعايري العلمية
احلديثة مع حتديد البدائل اخملتلفة قبل البدء يف اجناز املرشوع ،وذكل من خالل سهر اجلهات املعنية عىل
الزامية تطبيق دليل املشاريع الكربى للمنشأت القتصادية والجامتعية اذلي مت اطالقه من طرف
الصندوق الوطين للتجهزي من أأجل التمنية يف جانفي  4000حتت وصاية وزارة املالية اجلزائرية.
 -2خلق هيئات معومية عىل املس توى اجلهوي أأو احمليل اتبعة للصندوق الوطين للتجهزي من أأجل
التمنية هبدف ضامن متابعة فعاةل لدلراسات القبلية للمشاريع عن طريق ختفيف الضغط وتكدس امللفات
عىل املس توى املقر املركزي للصندوق يف العامصة خاصة يف ظل احلجم الكبري للمشاريع العمومية يف
خمتلف القطاعات القتصادية والجامتعية.
 -5زايدة قدرات الجناز الوطنية ورفع مس توى أأداهئا لحتواء خمصصات الربامج الستامثرية
الضخمة اليت تقرها احلكومة ،وذكل هبدف تفادي اللجوء اىل رشاكت ومقاولت البناء ا ألجنبية ،وابلتايل
احلد من نزيف العمةل الصعبة للخارج وزايدة نس بة تشغيل اليد العامةل احمللية وتكويهنا مبا يتناسب ومعايري
الجناز ادلولية.
 -6العمل عىل الوصول اىل التخصيص ا ألمثل لالستامثرات العمومية عن طريق اعداد خطة عامة
بأأهدافها ومعايري أأداهئا ومؤرشات قياسها مبا يامتىش والس ياسة القتصادية املسطرة مع خلق توازن بني
خمتلق القطاعات القتصادية وا ألقالمي اجلغرافية.
 -7زايدة جحم املشاريع العمومية يف القطاع الزراعي والصناعي خارج قطاع احملروقات يف ظل
حمدودية الستامثر ا ألجنيب يف هذين القطاعني كبديل اس تخاليف للرثوة البرتولية والتخفيف من حدة
التبعية للخارج وتقليص فاتورة الواردات اليت جعلت اجلزائر مفرغة خملتلف السلع واملواد خاصة الصينية
مهنا.
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 -8اصالح الدارة ورفع مس توى أأداء املوظفني ابعتبارها سلطة تنفيذية ملكفة ابعداد وتنفيذ
املشاريع العمومية والرقابة علهيا عن طريق وضع معايري الكفاءة والضمري املهين يف شغل املناصب العليا
خملتلف الهيئات واملؤسسات العمومية املؤثرة عىل القرار بدل احملسوبية والرشوة ،وحماربة لك أأشاكل
الفساد.
 -9تفعيل دور أأهجزة الرقابة والعمل عىل تعزيز الشفافية خاصة يف جانب حساابت التخصيص
اخلاص اليت تعرف مغوضا حول تس يري خمصصاهتا املالية مقارنة مبخصصات مزيانية التجهزي والستامثر
العمويم ،ابلضافة اىل احلرص عىل ضامن الزناهة الاكمةل يف جمال الصفقات العمومية اليت تعترب ا ألداة
الرئيس ية لتنفيذ املشاريع العمومية.
 -00العمل عىل تنويع مصادر اليرادات لتفادي تأأثري اجلباية البرتولية عىل متويل تنفيذ املشاريع
العمومية يف حاةل اخنفاض أأو اهنيار أأسعار احملروقات يف ا ألسواق العاملية.
و يف ا ألخري و بصفة عامة ميكن القول أأنه عىل الرمغ من ا ألمهية الكربى ملوضوع تقيمي واختيار
املشاريع العمومية خاصة التقيمي القتصادي منه من أأجل ضامن الس تخدام ا ألمثل للموارد القتصادية مبا
يامتىش ومبد أأ العقالنية والرشادة يف تس يري املال العام لدلوةل ،ال أأن هذا املوضوع مل يأأخذ نصيبه الاكيف
من البحوث وادلراسات مقارنة مبوضوع مشاريع القطاع اخلاص اليت ترتكز عىل التقيمي املايل لضامن الرحبية
املالية للمرشوع ،وهذا راجع اىل س يادة وهمينة أأفاكر النظام الليربايل اذلي قلص من دور ادلوةل ومعل
عىل تشجيع القطاع اخلاص اذلي يسعى اىل حتقيق أأقىص رحب ممكن وبأأقل التاكليف مع ا ألخذ بعني
العتبار عنرص الوقت هذا من هجة ،ومن هجة أأخرى اىل عدم رغبة أأطراف القطاع العام اىل حتمل أأعباء
وتاكليف اضافية الناجتة عن هذه ادلراسات ،وهذا ما س يفتح اجملال واسعا يف املس تقبل للمختصني يف
البحث وادلراسة يف هذا اجلانب خاصة مع تغري وزايدة دور ادلوةل يف احلياة القتصادية والجامتعية منذ
ا ألزمة املالية العاملية .4007
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 -1ال تب
 -2ال سائ و ام ك ات اجامعية
 -3املتقيات ،الن وات ،التقاري و اجات
 -4القوانن و التريعات
 -5امواقع الإل رونية.

املراجع و املصادر
املراجــــع و املصادر
 -1الكتـب:
أوال :ابللغة العربية:
 -1اعادعي محود قييس ،الوجزي يف القانون االداري ،دار وائل للنرش ،الطبعة الوىل ،س نة .1991
 - 2املريس الس يد جحازي ،اقتصادايت املرشوعات العامة ،النظرية والتطبيق ،جدوى املرشوعات وتسعري
منتجاهتا وخصخصهتا ،دار اجلامعية ،االسكندرية ،مرص.4002 ،
 -3املريس الس يد جحازي ،اقتصادايت املرشوعات العامة ،النظرية والتطبيق ،جدوى املرشوعات وتسعري
منتجاهتا وخصخصهتا ،دار اجلامعية ،االسكندرية ،مرص.4002 ،
 -4الياس بن سايم ،يوسف قرييش ،التس يري املايل ،دار النرش و التوزيع للمطبوعات اجلامعية اجلزائرية،
الطبعة الوىل .4002
 -5أمني الس يد أمحد لطفي ،دراسة جدوى املرشوعات ،دار اجلامعية االسكندرية ،مرص.4002 ،
 -6بيان هاين حرب ،مبادئ التسويق ،الطبعة الوىل ،دار الوراثة للنرش ،الردن .1999
 -7جالل أمني ،مس تقبل التخطيط يف القطار العربية ،منشورات املعهد العريب للتخطيط ،الكويت،
.1991
 -8جامل بن دعاس ،تقدمي جامل بن عامرة ،الس ياسة النقدية يف النظامني االساليم و الوضعي ،دار
اخلدلونية ،الطبعة الوىل.4002 ،
 -9جامل داود سلامين ،طاهر فاضل حسون ،التخطيط االقتصادي ،بيت احلمكة ،بغداد.
 -10حامد عبد اجمليد دراز و املريس الس يد جحازي ،مبادئ االقتصاد العام ،ادلار اجلامعية ،االسكندرية،
.1991
 -11حامد عبد اجمليد ،مبادئ املالية العامة ،مركز االسكندرية للكتاب.4000 ،
 -12حسني سلوم ،املالية العامة القانون املايل و الرضييب ،بريوت ،دار الفكر اللبناين.1990 ،
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 -13حسني معر ،مبادئ التخطيط االقتصادي والتخطيط التأشريي يف نظام االقتصاد احلر ،دار الفكر
العريب ،القاهرة .1991
 -14حسني مصطفى حسني ،املالية العامة ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،طبعة .1992
 -15حسني مصطقى هاليل ،اجلدوى االقتصادية للمرشوعات االستامثرية ،مكتبة جامعة عني الشمس،
القاهرة ،مرص.1992 ،
 -16محيد قبيالت ،القانون االداري ،اجلزء الول ،دار وائل للنرش ،الطبعة الوىل ،عامن ،الردن ،س نة
.4001
 -17خلف حسني عىل ادللميي ،ختطيط اخلدمات اجملمتعية و البنية التحتية ،أسس ،معايري ،تقنيات ،دار
صفاء للنرش و التوزيع ،عامن ،الطبعة الوىل.4009 ،
 -18ريتشارد موجسريف و بيجي موجسريف ،ترمجة محمد محدي الس بايخ ،مراجعة اكمل سلامن العاين،
تقدمي سلطان محمد السلطان ،املالية العامة يف النظرية و التطبيق ،دار املرخي للنرش ،اململكة العربية
السعودية.
 -19سعد زيك نصار ،التقيمي املايل و االقتصادي و االجامتعي للمرشوعات ،املكتبة الاكدميية ،القاهرة،
الطبعة الوىل.1992 ،
 -20سعد طه عالم ،دراسات اجلدوى و تقيمي املرشوعات ،دار طيبة ،القاهرة.4001 ،
 -21سعيد عبد العزيز عامثن ،اقتصادايت اخلدمات و املشاريع العامة ،دراسة نظرية  -تطبيقية ،ادلار
اجلامعية ،االسكندرية. 4000 ،
 -22مسري محمد عبد العزيز ،دراسات اجلدوى االقتصادية و تقيمي املرشوعات ،مكتبة االشعاع للطباعة و
النرش ،االسكندرية ،مرص.1992 ،
 -23مسري محمد عبد العزيز ،دراسات اجلدوى االقتصادية و تقيمي املرشوعات ،مؤسسة ش باب اجلامعة،
االسكندرية ،مرص.1992 ،
 -24س يد الهواري ،االستامثر -املوسوعة العلمية و العملية للبنوك االسالمية ،ج ،2مؤسسة املكل اخلريية،
.1912
224

املراجع و املصادر
 -25س يد محمد الهواري ،االستامثر و المتويل طويل الجل ،مكتبة عني الشمس ،القاهرة.1921 ،
 -26صالح ادلين حسن السييس ،دراسة اجلدوى و تقيمي املرشوعات بني النظرية و التطبيق ،دار الفكر
العريب ،القاهرة ،مرص ،الطبعة الوىل.4001 ،
 -27ضياء جميد املوسوي ،االقتصاد النقدي :قواعد -نظم نظرايت -س ياسات -مؤسسات نقدية ،مطبعة
النخةل ،دار الفكر ،اجلزائر.
 -28طارق احلاج ،عمل االقتصاد و نظرايته ،دار صنعاء ،عامن.1991 ،
 -30عادل أمحد حشيش و أسامة محمد الفويل ،أساس يات االقتصاد ادلويل ،دار اجلامعة اجلديدة للطباعة
والنرش ،االسكندرية.1991 ،
 -31عبد امحليد عبد املطلب ،دراسة اجلدوى االقتصادية الختاذ القرارات االستامثرية ،ادلار اجلامعية ،مرص،
.4001
 -32عبد الس تار محمد عيل ،حمسن حرفش الس يد ،تقيمي املشاريع الصناعية ،ديوان الكتب للطباعة و
النرش ،جامعة املوصل.1912 ،
 -33عبد العزيز مصطفى عبد الكرمي ،دراسة اجلدوى و تقيمي املرشوعات ،دار احلامد للنرش و التوزيع،
عامن ،الردن ،الطبعة الوىل .4002
 -34عبد الغفار حنفي ،االدارة املالية مدخل اختاذ القرارات ،مكتبة و مطبعة االشعاع الفنية ،مرص.4004 ،
 -35عبد الغفار حنفي ،رمسية قرايقص ،أساس يات االستامثر و المتويل ،مؤسسة ش باب اجلامعة،
االسكندرية ،مرص.4002 ،
 -36عبد القادر دايب ،تقيمي املرشوعات الزراعية ،معهد التخطيط القويم ،القاهرة ،مذكرة داخلية رمق
 ،212يونيو .1921
 -37عبد القادر محمد عبد القادر عطية ،دراسات اجلدوى االقتصادية و االجامتعية مع مرشوعات ، BOT
ادلار اجلامعية االسكندرية.4002 ،
 -38عبد القادر محمد عبد القادر عطية ،دراسات اجلدوى التجارية و االقتصادية و االجامتعية مع
مرشوعات  ،BOTادلار اجلامعية ،االسكندرية.4002 ،
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 -39عبد اجمليد قدي ،املدخل اىل الس ياسات االقتصادية اللكية ،دراسة حتليلية و تقيميية ،ديوان املطبوعات
اجلامعية ،اجلزائر.4002 ،
 -40عبد اجمليد قدي ،مدخل للس ياسات االقتصادية اللكية '' دراسة حتليلية و تقميية'' ،ديوان املطبوعات
اجلامعية.4001 ،
 -41عبد املطلب عبد امحليد ،دراسات اجلدوى االقتصادية و اختاذ قرارات االستامثرات ،ادلار اجلامعية
االسكندرية.4000 ،
 -42عبد املنعم محمد مبارك و محمود يونس ،اقتصادايت النقود و الصريفة والتجارة ادلولية ،ادلار اجلامعية،
االسكندرية.1992 ،
 -43عبد النارص رويسات ،مبادئ االقتصاد اجلزيئ ،الطبعة الثانية ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر،
.4002
 -44عبد الهادي سويفي ،أساس يات التمنية والتخطيط االقتصادي ،القاهرة ،مرص .4001
 -45عرفان تقي احلسيين ،المتويل ادلويل ،دار جمدالوي للنرش ،عامن ،الطبعة الوىل.1999 ،
 -46عزيم مصطفى عيل ،دليل دراسة اجلدوى الفنية واالقتصادية ،بميكو للنرش والتوزيع ،مرص.1990 ،
 -47عقيل جامس عبد هللا ،تقيمي املرشوعات ايطار نظري و تطبيقي ،مؤسسة طيبة للنرش و التوزيع،
القاهرة ،مرص.4004 ،
 -48عيل خليفة الكوري ،دور املرشوعات العامة يف التمنية االقتصادية ،مدخل اىل دراسة كفاءة املرشوعات
العامة يف أقطار اجلزيرة العربية املنتجة للنفظ ،سلسةل عامل املعرفة ،اجمللس الوطين للثقافة و الفنون و
الداب ،الكويت ،العدد  ،24س نة .1990
 -49معرو حمي ادلين ،التخلف و التمنية ،دار الهنضة العربية ،بريوت.1920 ،
 -50فوزي عطوي ،املالية العامة ( النظم الظريبية ،موازنة ادلوةل) ،منشورات احلليب احلقوقية ،بريوت،
لبنان.4001 ،
 -51قامس انيج محداين ،أسس اعداد دراسات اجلدوى وتقيمي املرشوعات ،مدخل نظري وتطبيقي ،اجلزء
الول ،دار املناجه للنرش والتوزيع ،الردن.4001 ،
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 -52قامس انيج محندي ،دراسات اجلدوى و تقيمي املرشوعات – اجلوانب املالية و االقتصادية و
االجامتعية ،اجلزء الثاين ،دار املناجه ،الردن ،طبعة .4000
 -53اكظم جامس العيساوي ،دراسات اجلدوى االقتصادية و تقيمي املرشوعات ،دار الامنذج للنرش و التوزيع،
عامن ،الردن.4004 ،
 -54اكظم جامس العيساوي ،دراسات اجلدوى االقتصادية و تقيمي املرشوعات ،دار املناجه للنرش و التوزيع،
الردن.4001 ،
 -55لبيب شقري ،اترخي الفكر االقتصادي ،مطابع هنضة مرص ،القاهرة ،س نة .1911
 -56مالكوم جبلز (و أخرون) ،اقتصادايت التمنية ،ترمجة طه عبد هللا منصور و عبد العظمي محمد مصطفى،
مراجعة محمد ابراهمي منصور ،تقدمي سلطان محمد السلطان ،الرايض ،دار املرخي للنرش.1992 ،
 -57جمدي محمود شهاب ،االقتصاد املايل ( نظرية مالية ادلوةل ،الس ياسات املالية للنظام الرأساميل) ،دار
اجلامعة اجلديدة للنرش ،مرص.1999 ،
 -58جميد مسعود ،التخطيط للتقدم االقتصادي و االجامتعي ،سلسةل عامل املعرفة ،الكويت.1921 ،
 -59محمد أزهر سعيد السامك ،اقتصادايت املواقع الصناعية و تقيمي املرشوعات و دراسات اجلدوى ،دار
زهران ،عامن.1991 ،
 -60محمد الصغري بعيل ،يرسى أبو العىل ،املالية العامة ،دار العلوم للنرش و التوزيع عنابة.4001 ،
 -61محمد أمني الزويل ،دراسة اجلدوى و ادارة املرشوعات الصغرية ،دار الوفاء للطباعة و النرش،
االسكندرية ،مرص.4002 ،
 -24محمد أمين عبد اللطيف عشوش ،الصول العلمية دلراسة جدوى مشاريع االستامثر ،الطبعة الثانية،
القاهرة. 2000،
 -21محمد سعيد عبد الهادي ،االدارة املالية ،دار النرش و التوزيع ،الردن.4002 ،
 -22محمد سعيد عبد الهادي ،االدارة املالية ،دار النرش و التوزيع ،الطبعة الوىل ،عامن.4001 ،
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 -22محمد صاحل احلناوي ،دراسة جدوى املرشوع ،أساس يات و مفاهمي ،ادلار اجلامعي االسكندرية،
مرص.4002،
 -22محمد صاحل احلناوي ،قراءات يف دراسات جدوى املرشوع و س ياسات االستامثر ،الطبعة الرابعة،
مطبعة التقدم ،االسكندرية ،مرص.1911 ،
 -22محمد معر أبو دوح ،ترش يد االنفاق العام و جعز مزيانية ادلوةل ،ادلار اجلامعية ،االسكندرية.4002 ،
 -21محمد مدحت مصطفى و سهري عبد الرحامن الظاهر أمحد ،الامنذج الرايضية للتخطيط و التمنية
االقتصادية ،االسكندرية ،مكتبة و مطبعة االشعاع الفنية ،س نة .1999
 -29محمد مطر ،ادارة االستامثرات -االيطار النظري و التطبيقات المكية ،مؤسسة الوراق للنرش و التوزيع،
الطبعة الثانية ،عامن الردن.1999 ،
 -20محمود حسني الوادي ،زكرايء أمحد عزام ،املالية العامة و النظام املايل يف االسالم ،دار امليرسة للنرش و
التوزيع ،عامن ،الردن.4000 ،
 -21محمود يونس محمد ،عبد النعمي محمد مبارك ،اقتصادايت التمنية والتخطيط ،دار الهنضة العربية ،بريوت،
.1912
 -24نبيل عبد السالم شاكر ،اعدادات دراسة اجلدوى و تقيمي املرشوعات االستامثرية ،دار الفكر العريب،
القاهرة ،مرص.1991 ،
 -21نور ادلين خبابة ،االدارة املالية ،دار الهنضة العربية ،بريوت.1992 ،
 -22نوزاد عبد الرحامن ،املدخل احلديث يف اقتصادايت املالية العامة ،دار املناجه ،عامن.4002 ،
 -22هوش يار معروف ،دراسات اجلدوى االقتصادية و تقيمي املرشوعات ،دار الصفاء للنرش و التوزيع،
عامن ،الردن.4002 ،
 -22وليد عبد امحليد العايب ،الاثر االقتصادية اللكية لس ياسة االنفاق احلكويم – دراسة تطبيقية قياس ية
لامنذج التمنية االقتصادية ،مكتبة احلسني العرصية للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،لبنان.4010 ،
 -22حيىي أبو الفتوح ،دراسات جدوى املرشوعات ،طباعة لكية التجارة ،االسكندرية ،مرص.1999 ،
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 -21يونس أمحد البطريق ،املالية العامة ،دار الهنضة العربية للطباعة و النرش ،لبنان.1912 ،
 -29حسني مصطفي ،املالية العامة ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،ساحة بن عكنون ،اجلزائر.
 -10أمزال فاحت ،نظام حساابت التخصيص اخلاص يف اجلزائر ،دار بلقيس ،ادلار البيضاء اجلزائر.
 -11حمرزي محمود عباس ،اقتصادايت املالية العامة ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،بن عكنون اجلزائر ،الطبعة
الثالثة.4001 ،
 -14رايض الش يخ ،املالية العامة '' دراسة االقتصاد العام'' ،مطبعة ادلجوي ،القاهرة1919 ،
 -11خلف حسني عيل ادللميي ،ختطيط اخلدمات اجملمتعية و البنية التحتية '' أسس -معايري -تقنيات''،
الطبعة الوىل ،4009 ،دار الصفاء للنرش و التوزيع ،عامن ،الردن.
 -12كامل عليوش قربوع ،قانون االستامثرات يف اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر
 -12محمد الصغري بعيل ،يرسى أبو العالء ،املالية العامة ،دار العلوم للنرش و التوزيع ،عنابة ،اجلزائر.
 -12خبابة عبد هللا ،أساس يات يف اقتصاد املالية العامة ،مؤسسات ش باب اجلامعة ،االسكندرية ،طبعة
4009
 -12حمرزي محمد عباس ،اقتصادايت املالية العامة ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،بن عكنون ،اجلزائر ،الطبعة
الثالثة4001 ،
 -11يلس شاوش بشري ،املاليـة العامـة "املبادئ العامة و تطبيقاهتا يف القانون اجلزائري" ،ديوان املطبوعات
اجلامعية4002 ،
 -19داود ابراهمي ،الرقابة املالية عىل النفقات العامة ،دار الكتاب احلديث ،الطبعة الوىل ،اجلزائر
 -90حسني الصغري ،دروس يف املالية و احملاس بة العمومية ،دار احملمدية ،العامصة اجلزائر1999 ،
 -91فضيل ش بيل ،محزة عبد الكرمي ،قانون الصفقات العمومية (النصوص التنظميية) ،قرص الكتاب،
اجلزائر.
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 -94قدوج حاممة ،معلية ابرام الصفقات يف القانون اجلزائري ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،بن عكنون،
اجلزائر ،الطبعة الثانية.4002 ،
 -91قامس انيج محندي ،أسس اعداد دراسات اجلدوى و تقيمي املرشوعات '' مدخل نظري تطبيقي''،
اجلزء الول ''اجلوانب التسويقية و الفنية و الهندس ية'' ،دار املناجه للنرش و التوزيع ،الطبعة الوىل4001 ،
 -92جميد مسعود ،التخطيط للتقدم االقتصادي و االجامتعي ،عامل املعرفة للنرش و التوزيع ،الكويت.1912 ،
 -92عبد املطلب عبد امحليد ،اقتصادايت املالية العامة ،ادلار اجلامعية للنرش ،االسكندرية.4002 ،
 -92عامر عوابدي ،القانون االداري :اجلزء الثاين -النشاط االداري ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،الطبعة
اخلامسة.4001 ،
 -92فريزت ف هامين ،ماكحفة الفساد ادلويل :دور جممتع العامل ،الفصل الثامن من كتاب :االقتصاد العاملي ،الطبعة
الوىل ،مركز الهرام للرتمجة و النرش ،القاهرة.4002 ،
 -91مدين بن شهرة ،االصالح االقتصادي و س ياسة التشغيل " التجربة اجلزائرية" ،دار حامد للنرش و
التوزيع ،عامن ،الردن.4001 ،
 -99ضياء جميد املوسوي ،الزمة االقتصادية العاملية  ،1919 -1912دار هومة دار هومة للطباعة و
النرش ،عني مليةل.
 -100محمد مسعي ،احملاس بة العمومية ،طبعة اثنية منقحة ،دار الهدى ،عني مليةل اجلزائر
 -101محمد ابلراحب ،أفاق التمنية يف اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية.4002 ،
اثنيا :ابللغة الجنبية:
1 - Abdelhamid Brahimi, L'Économie Algérienne, Défis et enjeux, Dahleb,
Alger,1991.
2 - Abdellah Boughaba, Analyse et Évaluation de Projets, Berti Édition,
Alger, 2005.
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3 -Banbuseouse. D, Décision d'investissement et calcul économique dans
l'entreprise, Edition economica, Paris,1990
4 - B.Yeles chaouche, le budget de l'Etat et les collectivités locales, O.P.U,
Alger, 1980.
5 - Bernard et Colli, Vocabulaire économique et financier, 7eme Edition,
1998.
6 - Caisse Nationale d'Equipement pour le développement des Grand Projets
d’infrastructure économique sociale, Guide de Maturation, Partie 2_Section
A, Dispositions spécifiques au secteur des Transports, sous secteur Routier,
Ministère des Finances, Décembre 2008.
7 - Carso Patrice, Méthode D'évaluation des Politique, formation en France,
Universités de France-Comtè, 2001.
8 - Danial Labarounne, Macroéconomie –les fonctions économiques, édition
seuil paris 1999.
9 - Dendeni Yahia, La Pratique du Système Budgétaire de L’état en Algérie,
O.P.U, Alger, 2002.
10 - Direction de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, Wilaya de
Tlemcen, Nomenclature des Investissements Publics PSD et PCD.
11 - Dossier « L'Autoroute Est-Ouest», Agence National des Autoroutes,
Ministère des Travaux Publics Algérienne.
12 - Gilbert Koenig, Macroéconomie Internationale, èconomica, Paris, 1997.13 - Gorden J. Alexander, William F Sharpe, Jeffery V Bailey, Fundamentals
of Investments, Second Édition, Prentice, Hall International Édition, 1993.
14 - Henri Pierre Maderes et Etienne Clet, Comment Manager Un Projet,
Édition d'organisation 2eme triage, 2003.
15 - L. Little and J.A. Mirrless, Project Appraisal and Planning for
Developing Countries, Published by Heinemann Éducation Books, Ltd,
London, 1974.
16 - Ministère des Finance, Manuel de procédure d'inscription de
financement de suivi des projets et programmes d’investissement public de
l’etat, DGB, DRB, CPD, Mai 2012.
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17 - Ministère des Finance, Secrétariat D'état au Plan, Circulaire
Interministérielle N° 21.SEP.BCP.CIR du 20 mai 1974 relative Aux
investissement du lle Plan Quadriennal.
18 - Ministère des Finances, Direction Générale de Comptabilité, Direction de la
Réglementation de l’Exécution Comptable des Budgets, Nomenclature des
Comptes du Trésor, 2009
19 - Procédure de gestion des dépenses d’équipement public, ministère des
finances, DRB Alger, février 1998,
20 - Sapel D, Finance d’entreprise, Edition d’organisation, Paris, 1997.

 -4الرسائل و املذكرات اجلامعية:
 -1بن عارية حسني ،تقيمي املشاريع االجامتعية "دراسة حاةل جامعة أدرار" ،أطروحة دكتوراه يف العلوم
االقتصادية ،جامعة تلمسان.2013.-4014 ،
 -2دغامن زبري ،دراسة اجلدوى للمشاريع االستامثرية ذات الطابع االجامتعي "دراسة حاةل الشطر الخري قيد
االاجناز من الطريق الس يار رشق-غرب" ،لكية العلوم االقتصادية ،أطروحة دكتوراه ،جامعة اجلزائر ،س نة
.4012 -4011
 -3زهية حوري ،تقيمي املرشوعات يف البدلان النامية ابس تخدام طريقة الاثر ،رساةل مقدمة لنيل شهادة
ادلكتوراه ،جامعة قس نطينة.4002 -4002 ،
 -4شييب عبد الرحمي ،الاثر االقتصادية اللكية للس ياسة املالية و القدرة عىل اس تدامة حتمل جعز املوازانيت و
ادلين العام :حاةل اجلزائر ،أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ،جامعة تلمسان.4012 -4011 ،
 -5حاج جاب هللا أمال ،اصالح حماس بة ادلوةل ،دراسة مرشوع اخملطط احملاس يب لدلوةل ،مذكرة خترج
املدرسة الوطنية لالدارة ،س نة .4002 -4001
 -6طاهر الطيب توفيق ،متويل و اس تغالل الطريق الس يار رشق غرب بني املردودية االقتصادية و
املردودية املالية للمرشوع ،مذكرة خترج املدرسة الوطنية لالدارة ،س نة .4002-4002
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 -1امللتقيات ،الندوات ،التقارير و اجملالت:
 -1أورسير منور ،بن حاج اجلياليل مغراوي فتيحة ،دراسات اجلدوى البيئية للمشاريع االستامثرية ،جمةل
شامل افريقيا ،العدد السابع.4009 ،
 -4بن حبيب عبد الرزاق ،حوالف حلمية ،امللتقى الوطين حول ٌاالقصاد اجلزائري يف اللفية الثالثة ،الرشاكة
و دورها يف جلب االستامثرات الجنبية ،جامعة سعد دحلب البليدة ،اجلزائر ،ماي .4004
 -1حسني محمد مسحان ،حنو اس تخدام مؤرشات مالية اسالمية يف تقيمي املرشوعات االقتصادية ،جمةل شامل
افريقيا ،العدد السابع ،س نة .4009
 -2طارق نوير ،حنو تطبيق موازنة الداء لتحقيق االدارة الرش يدة يف ادلول العربية ،جمةل االدارة املالية
العامة ،املنظمة العربية للتمنية االدارية ،أعامل املؤمترات ،مرص.4002 ،
 -2عطية صالح سلطان ،دور موازنة الربامج و الداء يف دمع قرارات ادارة املالية العامة ،جمةل ندوة
الساليب احلديثة يف ادارة املالية العامة ،املنظمة العربية للتمنية االدارية ،دمشق.4002 ،
 -2فاروق صاحل اخلطيب ،االنفاق العمويم عىل البنية الساس ية و عالقته ابلتمنية االقتصادية يف اململكة
العربية السعودية ،اجملةل العلمية لالقتصاد و التجارة ،القاهرة ،مرص ،العدد الول.1991 ،
 -2محمود محمد داغر ،عيل محمد عيل ،االنفاق العام عىل مرشوعات البنية التحتية و أثره يف المنو االقتصادي
يف ليبيا ،جمةل البحوث االقتصادية العربية ،العدد .4002 ،21
 -1مركز التمنية الصناعية لدلول العربية ،دليل التقيمي و االختيار املرشوعات الصناعية يف ادلول العربية.
 -9ملتقيات رؤساء اجملالس الشعبية البدلية املنبثقة عن االنتخاابت احمللية ل  10أكتوبر  ،4004وزارة
ادلاخلية و امجلاعات احمللية ،جانفي .4001
 -10لعامرة جامل ،عالقة احلساابت اخلاصة للخزينة ابملزيانية العامة لدلوةل يف اجلزائر ،جمةل العلوم االقتصادية
و علوم التس يري ،العدد الرابع.4002 ،
 -11بوفليح نبيل ،صندوق ضبط املوارد يف اجلزائر أداة لضبط و تعديل املزيانية العامة يف اجلزائر،جمةل شامل
افريقيا ،العدد الول 4002 ،خمرب العوملة و اقتصادايت شامل أفريقيا ،جامعة حسيبة بن بوعىل شلف.
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 -14راحب محمدي و طلبة املدرسة الوطنية لالدارة ،حساابت التخصيص اخلاص '' أمهية و حدود يف ايطار
تنفيذ الس ياسات العمومية'' ،حلقة دراس ية ،املدرسة الوطنية لالدارة ،الس نة اجلامعية .، ،4002-4002
 -11براق محمد ،بوس بعني تسعديت ،مداخةل بعنوان أس باب انتشار البطاةل و اجراءات مواهجهتا يف اجلزائر،
ملتقى دويل حول اسرتاتيجية احلكومة يف القضاء عىل البطاةل و حتقيق التمنية املس تدامة ،لكية العلوم
االقتصادية ،جامعة املس يةل ،نومفرب .4011
 -12دروايس مراد ،مفتش حملل رئييس للمزيانية ،تقرير بعنوان :حدود صالحيات الوالة يف مشاريع
االستامثر ،وزارة املالية ،املديرية العامة للمزيانية ،مديرية الربجمة ومتابعة املزيانية ،البليدة4011 ،
 -12بن عابد خمتار ،برامج االستامثرات العمومية :التأصيل النظراييت ،احملتوى التقين ،و أثر التقييس
االقتصادي عىل املتغريات ادلاخلية ،ملتقى دويل حول تقيمي أاثر برامج االستامثرات العامة و انعاكساهتا عىل
التشغيل و االستامثر و المنو االقتصادي ،جامعة فرحات عباس ،سطيف ،مارس 4012
 -12الصفقات العمومية ،مدخل عام و تعريف ،وزارة املالية اجلزائرية ،املديرية العامة للمزيانية ،دورة تكوينية
لفائدة موظفي الرقابة املالية4014 ،
 -12نتور عبد الرحامن ،أرسع اخلطوات اىل تنظمي الصفقات العمومية ،وزارة املالية اجلزائرية ،املديرية العامة
للمحاس بة ،دورة تكوينية لفائدة موظفي اخلزينة العمومية ،خنشةل 4014
 -11عبد اجمليد قدي ،عبد الوهاب دادن ،مداخةل يف بعنوان '' :دراسة و حتليل خصوصيات الهيلك املايل
و املردودية يف مقاوالت البناء و الشغال العمومية ابجلزائر حتليل احصايئ متعدد البعاد لعينة من
املؤسسات يف الفرتة مابني  ،''4010-4001امللتقى ادلويل بسطيف.
 -19تقرير صندوق النقد ادلويل ،اجلزائر حتقيق االس تقرار و التحول اىل اقتصاد السوق ،واش نطن،
.1991
 -40تقرير اجمللس االقتصادي و االجامتعي حول الظرف االقتصادي و االجامتعي للجزائر للسدايس الثاين من
س نة  ،4002جويلية  ،4002اجلزائر
 -41خطاب وزير املالية مبناس بة تقدمي قانون املالية التمكييل لس نة  4001ابجمللس الشعيب الوطين ،اجلريدة
الرمسية ملداوالت اجمللس الشعيب الوطين رمق  412بتارخي  42جويلية 4001
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 -44مقتطفات من تقرير جملس احملاس بة حول رصف املزيانية العامة لس نة  ،4010جريدة الرشوق اليويم،
العدد .1121
 -41لكمة وزير املالية ،كرمي جودي عىل هامش اجللسة العلنية اخملصصة لتسوية قانون ضبظ املزيانية لس نة
 ،4010مقر اجمللس الشعيب الوطين ،ديسمرب .4014
 -42مفتاح صاحل ،معاريفي فريدة ،الفساد االداري و املايل :أس بابه ،مظاهره و مؤرشات قياسه ،امللتقى
العلمي ادلويل السابع حول الفساد االداري و املايل ،املشلكة و س بل عالجه ،،لكية العلوم االقتصادية و
التجارية و علوم التس يري ،جامعة  40أوت  1922بسكرة ،ماي س نة  ،4014ص 04
 -42حفيظ صوالييل ،مقال بعنوان :قضية سوانطراك -ايين و ماخفي اكن أعظم ،جريدة الرشوق اليويم
ليوم  42فيفري  ،4011العدد 1912
 -42املنظمة العربية للتمنية االدارية ،أعامل مؤمترات ،ادارة املال العام :التخصيص و االس تخدام ،منشورات
املنشورات املنظمة العربية للتمنية االدارية ،القاهرة4010 ،
 -42بوش يخي عائشة ،عوامل اجناح الالمركزية ،ملتقى دويل حول :اخلدمة العمومية و عرصنة ادلوةل -واقع و
أفاق ،لكية العلوم االقتصادية ،التجارية و علوم التس يري ،جامعة تلمسان ،ديسمرب 4011
 -41عبد العزيز جراد و طلبة الس نة املدرسة الوطنية لالدارة ،ملتقى وطين حول احلمك الراشد يف االدارة
العمومية ،وزارة ادلاخلية و امجلاعات احمللية ،املدرسة الوطنية لالدارة
 -49لكمة وزير املالية ،كرمي جودي ،يوم تقيميي حول تطبيق دليل تس يري كربايت املشاريع اخلاصة ابملنشأت
االقتصادية و االجامتعية ،اجلزائر العامصة ،جانفي 4012
 -4القوانني والترشيعات:
 -1املرسوم التنفيذي مق  ،111 -92املؤرخ يف  02أفريل  ،1992املعدل واملتمت للمرسوم  ،129-12واملتعلق
بتدخل الرشاكت الجنبية يف جمال التنقيب.
 -4قانون  ،12 -12املؤرخ يف  02جويلية  ،1912واملتعلق بقوانني املالية.
 -1قانون رمق  40 -12املؤرخ يف  41ديسمرب  1912و املتضمن قانون املالية الس نوي لس نة  1911اجلريدة
الرمسية رمق .22
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 -2قانون رمق  12 -90املؤرخ يف  11ديسمرب  ،1990و املتضمن قانون املالية الس نوي لس نة 1991اجلريدة
الرمسية رمق .22
 -2قانون  ،42 -91املؤرخ يف  11ديسمرب ،1991و املتضمن قانون املالية الس نوي لس نة  ،1994اجلريدة
الرمسية رمق .20
 -2قانون رمق  01 -92املؤرخ يف  11ديسمرب 1992املتضمن املالية الس نوي لس نة  1992اجلريدة الرمسية
رمق .12
 -2المر رمق  42 -92املؤرخ يف  10ديسمرب  ،1992و املتضمن قانون املالية الس نوي لس نة 1992
اجلريدة الرمسية رمق .14
 -1المر رمق  92 -12املؤرخ يف  42جوان  1992و املتضمن قانون املالية التمكييل لس نة .1992
 -9قانون رمق  99 -04املؤرخ يف  01مارس  ،1999املتضمن تنظمي اجمللس الشعيب الوطين و جملس المة و
صالحياهتم ،اجلريدة الرمسية ،العدد .1999 ،12
 -10قانون  12-12املمتم و املعدل ابملادة  1من قانون  02-11املؤرخ يف  1911-01-14املعدل و املمتم
لقانون .11 -12
 -11املرسوم التنفيذي  212 -94املؤرخ يف  12نومفرب 1994املتعلق ابلرقابة السابقة للنفقات اليت يلزتم هبا.
 -14املرسوم الرئايس  ،291 -92و املؤرخ يف  42ديسمرب  ،1992و املتعلق ابلتس يري االداري و املايل
 -11املرسوم التنفيذي رمق  412 -10املؤرخ يف  41شوال عام  1211املوافق ل  02أكتوبر س نة ،4010
املتضمن تنظمي الصفقات العمومية املعدل و املمتم.
 -12قانون رمق  ،41 -90املؤرخ يف  41جويلية  ،1990املتضمن قانون احملاس بة العمومية ،اجلريدة الرمسية،
العدد .12
 -12املرسوم التنفيذي رمق  ،442 -91و املتعلق بنفقات ادلوةل للتجهزي ،املعدل و املمتم.
 -12قانون املالية الس نوي  ،4012املؤرخ يف  11ديسمرب 4011م ،اجلريدة الرمسية العدد.21
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 -12قانون رمق  41 -01املؤرخ يف  44ديسمرب  ،4001و املتضمن قانون املالية لس نة .4004
 -11املقرر رمق  149يف ايطار اخملططات البدلية للتمنية لس نة  ،4011اعادة تأهيل السوق اجلواري بدائرة
س بدو ،والية تلمسان ،خزينة والية تلمسان ،وزارة املالية اجلزائرية.
 -19من املرسوم التنفيذي رمق ،111 -91-91املؤرخ يف  41صفر عام  1214املوافق ل 02سبمترب 1991
واحملدد الجراءات احملاس بة اليت ميسكها احملاس بني و المرين ابلرصف.
 -40املرسوم التنفيذي رمق  429 -02املؤرخ يف  10جويلية  ،4002و املتضمن تعديل القانون السايس
للوطاةل الوطنية للطرق الرسيعة.
 -41املرسوم التنفيذي رمق  420 -02املؤرخ يف  10جويلية  ،4002و املتضمن انشاء املؤسسة اجلزائرية
لتس يري للطرق الرسيعة.
 -44قانون رمق  91 -11املؤرخ يف  42أفريل  ،1991و احملدد للقواعد العامة الجراءات نزع امللكية.
 -2املواقع االلكرتونية:
 -1املوقع الرمسي للبنك ادلويل ابلعربية:
www.albankaldawli.org/topic/infrastructure

 -2املوقع الرمسي ملؤسسة س تار العمومية:
www.starr-dz.net

 -3نرشة احصائية بعنوان احلساابت االقتصادية من س نة  4000اىل س نة  4011عرب املوقع الرمسي لدليوان
الوطين لالحصاء:
www.ons.dz

 -4املوقع الرمسي الواكةل الوطنية لتطوير االستامثر:
www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement?id=395

 -5املوقع الرمسي لدليوان الوطين لالحصائيات:
www.ons.dz
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: النرشة االحصائية اخلاصة ابلتقرير الس نوي عرب املوقع الرمسي لبنك اجلزائر-6
www.bank-of-algeria.dz

: عرب موقع البنك ادلويل4014  بياانت البنك ادلويل حول اجلزائر لس نة-7
www.albankaldawli.org

: املوقع الرمسي لوزارة الشغال العمومية-8
www.mtp-dz.com

9 -Annual report of Transparency International Secretariat, Translation of:
Corruption Perceptions Index: Corruption around the world in 2013, Site :
www.transparency.org/news/pressrelease/Corruption_around_theworld_20
13_arabic

: املوقع الرمسي للوزير الول-10
www.premier-ministre.gov.de/arabe

: موقع اجلزائرية لتس يري الطرقات-11
www.aga.dz/intro

: موقع جريدة الرشوق-12
www.echoroukonline.com

: موقع املركز الوطين للمن و الوقاية عرب الطرق-13
www.cnpsr.org.dz

: موقع رئاسة امجلهورية-14
www.el-mouradia.dz

: موقع اللجنة الوربية لش بكة البنية التحتية و النقل-15
www.euromedtransport.eu
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اGﻼﺣﻖ
اﳉـﺪول )أ(
اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اGﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2014
اGﺒﺎﻟﻎ )ﺑﺂﻻف دج(

إﻳﺮادات اGﻴﺰاﻧﻴﺔ
 - 1اGﻮارد اﻟﻌﺎدﻳﺔ
 1 . 1اﻹﻳﺮادات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ :
 - 201 - 001ﺣﻮاﺻﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اGﺒﺎﺷﺮة..........................................

866.120.000

 - 201 - 002ﺣﻮاﺻﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ...........................................

59.300.000

 - 201 - 003ﺣﻮاﺻﻞ اﻟﺮﺳﻮم اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل.............................

853.330.000

)ﻣـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ــﺎ اﻟ ـ ـ ــﺮﺳـﻢ ﻋـ ـ ـ ـﻠـﻰ اﻟـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺔ اGـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﺎﻓـ ـ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ـ ـﻠـﻰ اGـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻮﺟ ـ ـ ــﺎت
اGﺴﺘﻮردة(...............................................................................

510.720.000

 - 201 - 004ﺣﻮاﺻﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اGﺒﺎﺷﺮة....................................

3.000.000

 - 201 - 005ﺣﻮاﺻﻞ اﳉﻤﺎرك.........................................................

485.700.000

اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ ))(1

2.267.450.000

 2 . 1اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎدﻳﺔ :
 - 201 - 006ﺣﺎﺻﻞ دﺧﻞ اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.........................................

21.000.000

 - 201 - 007اﳊﻮاﺻﻞ اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ..........................................

64.000.000

 - 201 - 008اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ.....................................................

-

اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ ))(2

85.000.000

 3 . 1اﻹﻳﺮادات اﻷﺧﺮى :
اﻹﻳﺮادات اﻷﺧﺮى.........................................................................

288.000.000

اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ ))(3

288.000.000

ﻣﺠﻤﻮع اGﻮارد اﻟﻌﺎدﻳﺔ

2.640.450.000

 - 2اﳉﺒﺎﻳﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ :
 - 201 - 011اﳉﺒﺎﻳﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ.......................................................

1.577.730.000

اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻌﺎم ﻟﻺﻳﺮادات

4.218.180.000
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اﳉـﺪول )ب(
ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﻋﺘﻤﺎدات ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻟﺴﻨﺔ  2014ﺣﺴﺐ ﻛﻞ داﺋﺮة وزارﻳﺔ
اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻮزارﻳﺔ
رﺋﺎﺳﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ.........................................................................

ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول....................................................................

وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ...................................................................

وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ...................................................
وزارة اﻟﺸﺆون اﳋﺎرﺟﻴﺔ...............................................................

وزارة اﻟﻌﺪل................................................................................
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اﳉـﺪول )ج(
ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﺴﻨﺔ  2014ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
)ﺑﺂﻻف دج(
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

رﺧﺺ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

اﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺪﻓﻊ

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ..................................................................

2.972.000

2.820.500

اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺮي...........................................................

229.135.500

203.520.500
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510.000.000
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ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر.........................................

2.329.317.600

2.050.345.900

دﻋـﻢ اﻟ ـ ـﻨـ ـ ـﺸـ ــﺎط اﻻﻗ ـ ـﺘـ ـ ـﺼـ ــﺎدي )ﺗـ ـ ـﺨ ـ ـﺼ ـ ـﻴـ ـ ـﺼـ ــﺎت ﳊـ ـ ـﺴـ ــﺎﺑـ ــﺎت
اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﳋﺎص وﺧﻔﺾ ﻧﺴﺐ اﻟﻔﻮاﺋﺪ(...................

-

661.368.310
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285.000.000

160.000.000

اGﺎل............................
اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﺮأس اGﺎل

415.000.000

891.368.310

ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ
اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ...........................................

2.744.317.600

2.941.714.210

ﺔ %ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ %Pﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ %ص.ب  - 376اﳉﺰاﺋﺮ  -ﻣﺤﻄﺔ
اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ%
ا1ﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴ

: املخ
 ف ي الوق ال اه أصبح تس تحو عى نسب، تع ام ا يع الع ومي أح وسائل حقي التمي الق صا ي و الجاعي
. هام و معتر م جم الن ا الع وي خاص م ا يع البني التحتي
ان اله م ه اد اس هو اظها كي ي تقيم و اخ يا ام ا يع الع ومي وف السس و امعاي العل ي اد ية لمنن
 و ي ه ا،الخ يا المثل لل ا يع ي ظل تع الب ائل و و ي اموا امالي مع الخ بعن العتبا أولوا اجمع
الطا تط ق ا اى واقع تقيم و اخ يا و تن ي ام ا يع الع ومي ي اجزائ و س بل ت عيلها مع اس أح أم ام ا يع
الع ومي ي اجزائ ا الطابع الق صا ي و السراتيجي "مروع الط ي الس يا ر غ " م حي اس تاليف
. و تلف العوائ و امنافع امتوقع م ه،امروع
 مروع،  الص قا الع ومي، مزاني التجهز الع وي، تقيم ام ا يع،  ام ا يع و امنتجا الع ومي: اللن ام احي
. الط ي الس يا ر غ
Abstract:
Public projects are considered as one of the main ways to realize social and economical progress,
Nowadays such projects take an important part of public spends especially the basement construction
projects.
The aim of this study is to show how to evaluate and to choose public projects according to modern
and scientific criterion within variety of alternatives and limitation of financial resources, All this
taking intro account social priorities, In this respect we considered the reality of evaluating, choosing
and realizing public projects in Algeria, As a sample, we selected in this study "the East-West
Motorway project" which is recognized to be one of the most Important public projects in Algeria,
Incomes of this project, its advantages and benefits are all presented in this worl.
Key words: Public products and projects, projects evaluation, public équipement project treasury
funds, public deals, East West Motorway project.

Résumé:
Les projets publics sont considérés comme les moyens principaux pour atteindre le développement
économique et social. A l’heure actuelle, ces projets prennent une part importante des dépenses
publics surtout celles relatives aux infrastructures de base .
L’objectif de cette étude est délimiter les modalités d’évaluation et de choix de projets publics en
relation avec les règles principales et les normes scientifiques nouvelles en vigueur pour garantir un
choix judicieux et motivé des projets publics en tenant compte des restrictions des ressources
financières et des ordres priorités du milieu socio-économique, Dans ce but, nous avons pris en
considération la conjoncture actuelle relative à l’étude, l’évaluation, le choix et la réalisation des
projets publics en Algérie et les modalités ou méthodes d’interaction entre ces projets ayant un
impact économique et stratégique tel, celui relatif à l’autoroute Est-Ouest en tenant compte des études
de couts du projet et des retombées et des avantages prévisionnels attendus de ce projet.
Mots clés: projets et les produits publics, évaluations des projets, budget d’équipement public,
financement et réalisation des projets publics, les marchés publics, projets autoroute Est-Ouest.

