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المقدمة

ساسي رك األو تعد المح،في بناء المجتمعات و تطورھااإلقتصادیة ركیزة أساسیةةالسیاستعتبر 

سة السیاولتحقیق اإلستقرار اإلقتصادي  الذي ینعكس على الوضع السیاسي و اإلجتماعي، فاإلقتصاد 

ن ھدف متتعمل كل دولة على تحقیق  اإلستقرار وھذا من خالل تبنیھا سیاساتوجھان لعملة واحدة،

∙خاللھا الوصول إلى تنمیة  مختلف المجاالت  للمحافظة على مكانتھا 

لتي تقومافواعل ظھرت العدید من ال،تماشیا مع مختلف التغیرات الحاصلة في البیئة اإلقتصادیة 

ة      یقتصادفأھم التطورات السیاسیة و اإلبتوجیھ السیاسات من خالل التأثیر و الضغط على صناعھا ،

یة جتماعإو إنعكاسھا على الوضع  اإلجتماعي أدى إلى ظھور فئات و قطاعات إقتصادیة، و سیاسیة و 

ضغط على امل لعتعمل من أجل تحقیق مصالحھا و تدفع باتجاه تنفیذ أھدافھا و تعتبر ھذه الفئات بمثابة 

تنفیذ السیاسات.

قطاع ھر الدیدة طالت مختلف جوانب الحیاة ، ظنتیجة لما یشھده العالم الیوم  من تغیرات ع

لمجال الدول الخاص كفاعل غیر رسمي یساھم في اتخاذ القرارات و بلورة السیاسات . فتحت العدید من ا

صبحت عات أأمامھ وذلك لقدرتھ على تحقیق أكبر  قدر ممكن من الكفاءة و الفعالیة ،فنشأة بذلك جما

ثیر على ة لتأإتخاذ القرارات و تعتبر ھذه الجماعات بمثابة وسیلتتدخل بشكل مباشر أو غیر مباشر في

صناع السیاسة .

روریا  صبح ضبعد إنھیار المعسكر الشرقي و بروز الفكر اللیبرالي  كإیدیولوجیة  منتصرة أ

1989ريلدستواعلى الجزائر تبني العدید من اإلصالحات السیاسیة و االقتصادیة، كان  أبرزھا التعدیل 

إلستقراراع من الذي جاء نتیجة للظروف التي عرفتھا البالد في الثمانینات و سعیا منھا للوصول إلى نو

لنھوض فضاءو مواكبة مختلف التطورات العالمیة، كما ساھم ذلك  في تبني إقتصاد السوق  الذي یعتبر

صصةالخوة للقیام بعملیاتبمختلف  القطاعات، فتوجھ  اإلقتصادي للبالد  یفرض فتح  منافذ إضافی

لقدرات اید او اإلستثمار  حیث أصبح القطاع الخاص دعامة األساسیة لتطویر الكفاءات اإلنتاجیة و تز

ازیة في لبرجواالتنافسیة كما یعتبر من أھم وسائل تدفق رؤوس األموال و السبب األول في نشوء الطبقة 

الجزائر.

ة إقتصادیة تھدف إلى تنشیط االقتصاد الوطني ،ورفع معدالت النمو سیاس2000تبنت الجزائر منذ 

تفظھر، األلفیةالوطني في ظل تحسین الوضعیة المالیة نتیجة لإلرتفاع  الذي سجلھ سعر النفط في بدایة 

السیاسةو الدفاع عنھا و التأثیرعلى صناع قتصادیةمصالحھا اإلتحقیق إلىبذلك  جماعة تسعى 

یضم حیث الذي یعتبر تنظیم مستقل عن الدولة ،"FCEوھي منتدى رؤساء المؤسسات"اإلقتصادیة 

أكبر المؤسسات الوطنیة، المحلیة، و األجنبیة .



المقدمة

سم في رسیتم  في ھذه الدراسة دراسة منتدى رؤساء المؤسسات كجماعة مصالح منظمة تشارك

.االقتصادیة  في البالد ةالسیاس

میة الدراسةأھ-

اسیا في اعال أسفقتصادیة، التاریخیة  و البیئیة  التي جعلت  من القطاع الخاص فھم التغیرات ، اإل- 

∙ إتخاذ القرارات و بلورة السیاسات 

∙في رسم السیاسات اإلقتصادیة في الجزائرإبراز عنصر جدید - 

∙إتخاذ القرارات اإلقتصادیة الكشف عن الدور الذي یلعبھ منتدى رؤساء المؤسسات في -

أھداف الدراسة-

صفة خاصةبإلثراء المجال المعرفي بصفة عامة و مكتبة العلوم السیاسیة  جدیدة دراسة أكادمیة-

∙بالمزید من الدراسات التي تفتح آفاق جدیدة

∙إضافة علمیة -

الى موضوع جدید ،خاص بالعالقة بین رجال األعمال و صناعة القرار.التطرق-

مبررات إختیار الموضوع -

المبررات الذاتیة-أ

ف و كشالرغبة في تسلیط الضوء على ھذا الموضوع لإلھتمام الشخصي بھ و محاولة إزالة الغموض-

∙ائراإلقتصادیة في الجزةذي یلعبھ المنتدى في رسم السیاسالدور ال

∙المجال العلمي إثراء -
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ةالمبررات الموضوعی-ب

ؤخرا  مأصبح منتدى رؤساء المؤسسات فاعال أساسیا في رسم السیاسة اإلقتصادیة نظرا لنشاطة -

مار غما حفزني على خوض ذا وھوھذا ما جعلھ یتصدر العدید من الجرائد و القنوات الفضائیة

.الموضوعھذا

ة في قتصادیت اإلو دوره في رسم السیاسا،رؤساء المؤسسات منتدىعلى وعن قرب التعرف أكثر -

.الجزائر

أدبیات الدراسة- 

في ھذه الدراسة من الناحیة النظري نجد:من بین األدبیات التي ساعدتنا 

، لتوزیعاو زائر :دار العلوم للنشرلج،امدخل الى علم السیاسة كتاب ناجي عبد النور بعنوان-

،حیث تناول اإلطار النظري للجماعات المصالح من تعریف و انواع و خصائص.2007

دار ،،عمان صنع السیاسة العامةكتاب جیمس أندرسون  المترجم من طرف عامر الكبیسي بعنوان -

سیة ، ، حیث یعتبر من اإلسھامات المفیدة و المتخصصة في حقل العلوم السیا1999، 1المسیرة ،ط

.یث تناول بشكل كبیر و مفصل عملیة صنع السیاسة العامة ح

راسة ضوع الدنتیجة لعدم توفر المراجع حول مووجدنا  العدید من صعوبات تطبیقیةمن الناحیة الأما

یین إلجتماععلین االحوار اإلجتماعى في الجزائر و دور الفامذكرة الدكتوره لعكاش فضیلة حول إال أن
ان ،ومن أھم ومنیر  لطریقنا في كثیر من األحیسندبمثابةكانت ،2010التنمویة وضع السیاسة في

منتصف لادیة النتائج التي توصلت إلیھا أن البرجوازیة الجزائریة حدیثة النشأة و أن األزمة اإلقتص

لى عالثمانینات سمحت بظھور و تطور رجال األعمال إقتصادیا حیث أصبح القطاع الخاص مسیطرا 

اد الوطني خارج المحروقات.اإلقتص

اإلشكالیة-

لدولة  اث تسعي تعد السیاسة اإلقتصادیة من أھم الركائز التي یقوم علیھا االقتصاد الوطني حی

ھم تسا)رةمباشرة و غیر مباش(قتصادیة ، ھناك عدة فواعل إل ھذه السیاسة إلى تحقیق أھداف من خال

،ولفھم لسیاسةحد  الفواعل الراسمة لھذه  اأحیث یعتبر منتدى رؤساء المؤسسات في رسم  ھذه السیاسة ،

ھذا قمنا بطرح اإلشكالیة الرئیسیة التالیة:
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جزائر؟كیف یساھم منتدى رؤساء المؤسسات في رسم السیاسة اإلقتصادیة في ال-

:طرح مجموعة من األسئلة الفرعیةنطالقا من ھذه اإلشكالیة المحوریة تمإ

.؟ما ھي العالقة القائمة بین جماعات المصالح والسیاسة اإلقتصادیة-

یة ؟.ما ھي الخلفیة التي ساھمت في بروز منتدى رؤساء المؤسسات على الساحة اإلقتصاد- 

الجزائر؟ .اإلقتصادیة فيماھي اآللیات و الوسائل التي یعتمدھا المنتدى في رسم السیاسات - 

العالقة بین المنتدى و الحكومة ؟ما ھي طبیعة - 

الفرضیات -

لإلجابة عن اإلشكالیة تم صیاغة الفرضیة الرئیسیة التالیة:

غة صیالى إومة تعاونیة ،كلما أدت  كلما كانت العالقة بین المنتدى رؤساء المؤسسات  و الحك-

∙سیاسة إقتصادیة تشاركیة 

:وتتفرع عن ھذه  الفرضیة إلى

.قتصادیة ة اإلكلما كانت جماعات المصالح تملك القوة و النفوذ،كلما زادت مساھمتھا في رسم السیاس-

صالحھامجل تحقیق  أنونیة في بروز تنظیمات تناضل من ساھمت الخلفیة التاریخیة و البیئة القا-

∙اإلقتصادیة 

رؤساء ظھور منتدىدعم في2016-2000المطبقة في الجرائر من لقد ساھمت السیاسة اإلقتصادیة -

المؤسسات. 
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مداخل النظریة لدراسة-

مداخل  -أ

یقر أن تحقیعتبقتصاد السیاسي :یقوم على ربط النظم السیاسیة بمستویات التنمیة اإلقتصادیة ومدخل اإل

الشاملة  ،كما یساعد على فھم الظاھرة مجموعة من الشروط اإلقتصادیة سبب أساسي لتحقیق التنمیة 

.∙1السیاسیة بصفة عامة وفي سیاقھا التاریخي ومن منظور كلي و إعطاء صفة العمومیة و القبول

تحدید یھ لل االطراف فسیتم توظیفھ في ھذه الدراسة لفھم كیف یعمل االقتصاد الجزائري و كیف تتفاع

باعتبارھا جزء منھ .قتصادیة التي تتبعھا الدولة السیاسة اإل

المناھج- ب 

المنھج التاریخي:یستخدم للحصول علي أنواع من المعرفة عن طریق الماضي بقصد دراسة و تحلیل -

یرا ما یصعب علینا فھم حاضر ثبعض المشكالت اإلنسانیة و العملیات االجتماعیة الحاضرة و ذلك ألنھ ك

فموضوع ،2قائمة على الحیاة السابقة و امتداد لھاصرةاالشيء دون  الرجوع إلى ماضیھ فالحیاة المع

الدراسة یتطلب إعطاء أدلة و تواریخ والرجوع إلى األحداث الماضیة و ھذا من خالل تتبع مسار منتدى 

رؤساء المؤسسات ، و وضع السیاسة اإلقتصادیة في سیاقھا التاریخي.

اإلقترابات- ج 

أفراد تربطھم مصالح و مشاعر موحدة فیطرحون مطالبھم أمام إقتراب الجماعة : تعتبر الجماعة تجمع -

جماعات أخرى التي یضمھا مجتمع ،و تصبح ھذه الجماعات مصلحیة حیث تطرح مطالبھا أمام 

ثالثة ب الجماعة یقوم علىا.وبإعتبار إقتر3المؤسسات الحكومیة أو غیرھا او الضغط علیھا قصد تحقیقھا

عن وجود في الدراسة بھدف البحث والكشف وة و الصراع تم توظیفھالق،مفاھیم : جماعات المصلحة 

.في الجزائراإلقتصادیةرسم السیاسات جماعات تساھم في 

: یستخدم ھذا اإلقتراب في دراسة النظم السیاسیة و المؤسسات السیاسیة -النظمي- إقتراب النسقي-

إعتمدنا علیھ بإعتبار مساھمات ،4اعة القرارات و  األحزاب والجماعات في صنالبرلماناتالمختلفة و 

.318ص ،)12002ط،مجد المؤسسة الجامعیة لدراسات و للنشر التوزیع :(بیروت،ابستمولوجیة السیاسة المقارنة،محمد نصر عارف 1
)4،2007ط،الجامعیة المطبوعاتدیوان :(الجزائر ،مناھج البحث العلمي و طرق اعداد البحوث،محمد محمود ذنببیات ،عمار بوحوش 2

.103ص
34)،ص1999، 1،(عمان: دار المسیرة،طصنع السیاسة العامةعامر الكبیسي ، ،جیمس أدرسون، ترجمة3
.143) ،ص2007(الجزائر: دار الفجر للنشر و التوزیع ،منھجیة التحلیل السیاسيمحمد شلبي،4
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و إقتراحات المنتدى عبارة عن مدخالت النظام والسیاسات االقتصادیة عبارة عن مخرجات وھذا لتأثرھم 

وتأثیرھم في البیئة المتواجدین فیھا. 

یركز ھذا اإلقتراب  في دراستھ لألحداث و المواقف، و العالقات،  و األبنیة           قتراب القانوني :اإل

تلك الظواھر  بالمعاییر و الظوابط المتعارف علیھا ،مدى     مدى  إلتزام أيعلى الجوانب  القانونیة  

قانونیة  في ظھور ،تم توظیفھ في الدراسة لمعرفة دور  الخلفیة ال1تطابق الفعل مع القاعدة القانونیة

لخاص و العمل الجمعوي في الجزائرالقطاع ا

األدوات- د

ي مجتمعأاعیة و اإلقتصادیة و السیاسة في یستخدم في تحلیل األوضاع اإلجتم:تحلیل المضمون-

في الماضي أو المستقبل ، و ھذا النوع من األبحاث مفید  لمعرفة عوامل التغییر اإلجتماعي و ردود فعل 

تم إعتماده في الدراسة لتحلیل التقاریر ،2االناس  و قرارات القیادة ، یقوم على المالحضة و التعلیل مع

بطریقة 2016-2000دیة من و إصدارات منتدى رؤساء المؤسسات و مضمون برامج السیاسة االقتصا

علمیة من أجل الوصول إلى نتائج و إستنتاجات .

المقابلة: تعتبر المقابلة من األدوات الرئیسیة لجمع المعلومات و البیانات في دراسة األفراد و الجماعات -

البیانات اإلنسانیة ،كما أنھا تعد من أكثر وسائل جمع المعلومات شیوعا و فاعلیة في الحصول على 

في مقابلة األشخاص مباشرة ذات خبرة في ، تتجلى أھمیة المقابلة في الدراسة ، و 3الضروریة ألي بحث

الموضوع .عن سمح لنا بإكتساب معلومات دقیقة المجال ، حیث ت

حدود الدراسة -

عتبارإفترة بالختیار ھذه إیكمن سبب ،2016-2000ھذه الدراسة بدایة من سنتناولالحدود الزمنیة:-

ت السنة  و الدولة بدأت مخططات  برامج  السیاسة االقتصادیة في ذا2000المنتدى بدأ نشاطھ في  

نشاطات سنة من15وذلك لتقییم لفھم العالقة بینھما، كما أنھا فترة جدیرة بالدراسة و التحلیل أیضا ،

.المنتدى

اسة سم السیرساء المؤسسات في الجزائر و دوره في رتأینا إلى دراسة منتدى رؤإالحدود المكانیة : -

اإلقتصادیة  . 

.117،صمرجع سابق،محمد شلبي1
148ص،مرجع سابق،ذنیبیات، محمد محمود بوحوش عمار 2
.75ص، مرجع سابق3
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الدراسة صعوبات -

في ،بإعتباره جدید و ھذا شكل لنا صعوبة كبیرةفي الموضوع في حد ذاتھتكمن الصعوبات - 

.الوصول إلى كوالیس الموضوعصعوبة الحصول على المادة العلمیة، و

تكتم وتھرب المسؤولین من اإلجابة عن األسئلة .- 

عدم الحصول على اإلحصائیات الكافیة إلثراء الموضوع .- 

تقسیم الدراسة -

نھجیة معلى عتمادالمحددة في الدراسة تم اإللدراسة الموضوع وإثرائھ و اإلجابة على اإلشكالیة

تتضمن ثالثة فصول و مقدمة و خاتمة .

ثحیدیة،الفصل األول تحت عنوان اإلطار النظري الجماعات المصالح و  السیاسة اإلقتصاجاء  

لمفاھیمياطار شرنا في المبحث األول إلى ماھیة الجماعات المصالح ،ثم أبرزنا في المبحث الثاني  اإلأ

.قتصادیةة االلى السیاسللسیاسة االقتصادیة ، أما المبحث الثالث فقد اشرنا لتأثیر جماعات المصالح ع

ي فعمال األیخیة والقانونیة لبروز رجالأما الفصل الثاني الذي تمت عنونتھ بالخلفیة التار

م زائر ، ثي الجالجزائر  فیتم تناول  في المبحث األول الخلفیة التاریخیة لظھور الطبقة البرجوازیة ف

ر، و  لجزائاروز القطاع الخاص و العمل الجمعوي في الثاني الخلفیة القانونیة لبأبرزنا في المبحث

المبحث الثالث خصص لمیالد منتدى رؤساء المؤسسات .

ن ملجزائر الفصل الثالث تحت عنوان موقع منتدى رؤساء المؤسسات من السیاسة اإلقتصادیة في اجاء 

،وفي 2016- 2000فأبرزنا في المبحث األول السیاسة اإلقتصادیة في الجزائر ،2000-2016

مبحث ما الالمبحث الثاني أشرنا إلى وسائل منتدى رؤساء المؤسسات في رسم السیاسة اإلقتصادیة ، أ

الثالث قمنا بدراسة تأثیر منتدى رؤساء المؤسسات في السیاسة اإلقتصادیة .

نى من ر أتمستخالص النتائج و التأكد من صحة الفرضیات،و في األخیستكون إستنتاج و إوالخاتمة

نكون قد وفقنا  في دراسة وتحلیل ھذا الموضوع.أنهللا 



الفصل األول
اإلطار النظري للجماعات 

(المصالح)الضاغطة 
و السیاسة اإلقتصادیة
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لیھا ، یتوقف تحلیل أي نظام سیاسي على القوى التي تشارك في ممارسة السلطة و التأثیر ع

یة، سواء بطریقة مباشرة أي بواسطة أجھزة رسمیة متمثلة في السلطات الثالث : تشریعیة ، تنفیذ

قضائیة أو غیر رسمیة متمثلة في األحزاب ، الجماعات الضاغطة، اإلعالم و الرأي العام.

لحة ما القرار الذي یتعلق بمصتخاذإتنشأ الجماعات الضاغطة للتأثیر على الجھات المسؤولة عن 

لسبیل االتي تسعى لتحقیقھا ،حیث تختلف و تتنوع مصالح األفراد و یعتبر تنظیم الجماعات الضاغطة 

ة القتصادیسیاسة االذي یستخدم كل الوسائل و األسالیب المتاحة للضغط على الجھات المعنیة و تعتبر ال

أھم السیاسات التي تقوم علیھا أي دولة ، لذا تسعى الجماعات الضاغطة للتأثیر علیھا.

قتصادیة سنتناول في ھذا الفصل اإلطار النظري للجماعات الضاغطة (المصالح )و السیاسة اال

.

و بناءا علیھ ارتأینا إن نقسم الفصل األول إلى ثالثة مباحث :

ث األول: ماھیة جماعات المصالحالمبح

المبحث الثاني : اإلطار المفاھیمي للسیاسة االقتصادیة

المبحث الثالث : جماعات المصالح و تأثیرھا على السیاسة االقتصادیة
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المصالح )(الجماعات الضاغطةماھیة : األولالمبحث

التي ،ظیمات ظھور نوع من التنإلىللدیمقراطیة في مختلف دول العالم أدى التطور التدریجي 

ورا تلعب ھذه األخیرة دحیث الضاغطة ،و مصالحھا ، و ھي ما یعرف بالجماعات آراءھاتعبر عن 

.حاسما في سیاسة الدول

عھاو خصائصھا و أھم أنوا(المصالح)سیتم في ھذا المبحث تناول مفھوم جماعات الضغط

ات الرسمیة.ھا في تأثیرھا و ضغطھا على الجھو الوسائل و األسالیب التي تستخدم

(المصالح) الجماعات الضاغطةو خصائص : مفھوم المطلب  األول 

نشاء إفي ا رئیسیاو الدفاع عنھا سببطموحاتھمتحقیقلصالح األفراد و سعیھم الدائم تعد م

تحقیق مطالبھم ، و السعى من خالل ھذا للتأثیر على جھات صنعایتم من خاللھجماعات تنظیم 

.)المصالحھذا ما یسمى بالجماعات الضغط (القرار، 

ح ھتماماتھا األولى حول المصالإظاھرة الجماعات بشكل عام ھي ظاھرة قدیمة تمحورت

ل تنظیم الحدیث للجماعات الضاغطة فھي جماعات المصلحة في شكقتصادیة و المالیة ، أما المفھوماإل

جتماعیة.، اإلقتصادیة ،السیاسیةالحكومي من أجل تحقیق المصلحة اإلیسعى للضغط على الجھاز 

مفھوم الجماعات الضاغطة أوال :

الجماعة-1
التعریف اللغوي-أ

سم لجماعة من الناس ، و الجمع مصدر قولك إالجمع: إلبن منظور جاء في لسان العرب 

و الجمع المجتمعون ،و جمعھ ،جموع ، و الجماعة و الجمیع ،و المجتمعالشيءجمعت 

.1كالجمعو المجمعھ،

صطالحي التعریف اإل-ب

:2حدى الصفات التالیةإھو مصطلح یطلق على جماعة من الناس تحمل 

.مجموعة متجانسة-

.2856،محمد بن كرم بن منظزر االفریقي المصري جمال ابو الفضل ،(بیروت :دارالصادر،دون سنة ) ،ص ، لسان العرب معجم1
.123) ص،2014،وضاع زیتون ،(األردن : دار أسامة للنشر و التوزیع نمعجم المصطلحات السیاسیة2
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.یتفاعل أفرادھا مع بعضھم البعضَ ةمجموع-
.مجموعة من البشر ذات طابع معروفة و أدوار مترابطة-
حاجات أفرادھا.لنیل أھداف جماعیة و ذلك لتلبیةمجموعة من البشر تتفاعل بتعاون -

الح فالجماعة ھي مجموعة أفراد تربطھم عالقات محددة و مصالح مشتركة و أن ھذه المص
1.عنصر یدعم ھذا التجمعھي أھم 

الضغط-2

التعریف اللغوي-أ

الشيء إلىعصر الشيء، منظور أن الضغط و الضغطة،بنإلجاء في لسان العرب 
.2و قھرهعصره و ضیق علیھ إذاضغطا، یقال : ضغطھ ،ضغطھ یضغطھ،

التعریف االصطالحي-ب

ضغط الجماعة ھو تأثیر جماعة من الناس تربط بینھم مصالح المشتركة على غیرھا من 
و دمة أھدافھا و الوقوف بجانبھا على تبني مناھجھا و خاآلخرینالجماعات أو الفئات ، بقصد حمل 

.3صفوفھاإلىنضمام اال

(المصالح )تعریف الجماعات الضاغطة-3

سینات ظھر مصطلح الجماعة في الدراسات السیاسة مع المدرسة السلوكیة في منتصف الخم
.ارأصبحت تلعبھ في عملیة صنع القربحیث أصبحت أحد وحدات التحلیل األساسیة نظرا للدور الذي 

A"یعرفھا  .Maihiot" لنقابات ا" العدد الذي ال یحصى من الجماعات و الجمعیات و:بأنھا
باشرة أو أو التحركات التي بدفاعھا عن المصالح المشتركة ألعضائھا تجتھد بكل ما أوتیت من وسائل م

.4غیر مباشرة للتأثیر على التصرف الحكومي و التشریعي و لتوجیھ الرأي العام "

بقولھ أنھ " ال توجد جماعات مصلحة في شكل تنظیم Jean Meynaud" جون مینیو"عرفھا 
ستخدام التأثیر على الجھاز الحكومي ، و إبتداءا من اللحظة التي یبدأ فیھا المسؤولون إإنماالضغط ، 

یمكن تعریف الجماعات الضاغطة بأنھا جماعات تسعى .5ذلك من أجل مطامحھا و مطالبھا "

،(الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة ،1998) ص،43.   1فاروق حمیدشي، الجماعات الضاغطة

   . مرجع سابق،ص، 2591 2لسان العرب،
. 3معجم المصطلحات السیاسیة، مرجع سابق،ص،239

)،ص،  الجدیدة، 2008 ، (دون بلد النشر، الجامعة 4محمد ابو ضیف باشا خلیل، جماعات الضغط و تأثیرھا على القرارات االداریة و الدولیة

145
5Jean meynaud , les groupes de pression ,(paris:puf, 1960), p ,10.

. ) ،ص، 163 ، (الجزائر: دار العلوم النشر و التوزیع ،2007 ناجي عبد النور ، مدخل الى علم السیاسة 6



الفصل األول                         اإلطار النظري للجماعات الضاغطة(المصالح) السیاسة   
اإلقتصادیة

13

اءھا بكافة الوسائل الممكنة ،عبر التأثیر و الضغط على قرارات لتحقیق أھداف مرتبطة بمصالح أعض
.6السلطةإلىو سیاسات السلطة السیاسیة و لكن لیس من أھدافھا الوصول 

تعتبر الجماعات الضاغطة جماعات تمارس أسالیب مختلفة من أجل تحقیق مصالحھا أو الدفاع 

.1عنھا ، و ھي بذلك تختلف عن الجماعات األخرى  

لح نجد أن الجماعات الضاغطة ھي تجمع بشري یسعى للدفاع عن المصاالتعارفمن خالل 

اشرة في نشوءھا و تعتمد في ذلك وسائل مباشرة أو غیر مب،و التي كانت سبباألعضائھاالمشتركة 

ع عن عتبار أن ھدفھا األساسي یتمحور في الدفاالرسمیة مع األخذ بعین اإللللتأثیر على الفواع

السلطة أو المراكز السامیة في الدولة.إلىالوصول مصالحھا و لیس 

لكونھا تمثل فعال ،جماعات الضغطیطلق بعض الباحثین مصطلح الجماعات المصالح بدل

قناة تبحث عن مصالحھا بالدرجة األولى بغض النظر عن الوسائل المستخدمة لتحقیقھا وألنھا تمارس 

.2اإلقناع أیضا

صطالحإھویة لھذه الجماعات أن أنسب تسمMeynaud"مینیوجون "باحثالیرى

جماعات التي تسعى للتأثیر على الحیاة السیاسیة بأي شكل و یشمل ذلك ،السیاسیةجماعات المصالح 

.3من األشكال

ح أن جماعات المصالح تختلف و تتمیز عن جماعات الضغط ألن جماعات المصالالبعضیرى

جماعات المصالح.إحدىتساعا عن جماعات الضغط ،مما یعني أن جماعات الضغط ھي إأكثر 

.فھذا األخیر ینطبق علیھ Lobbyاللوبي ""جماعات المصلحة تختلف عنھناك من یرى أن 

وصف جماعات الضغط و ھو یحترم عادة مصالح الدولة األجنبیة و یكاد یقتصر على النظام األمریكي 

.4مثل اللوبي و غیره

كلمة إنجلیزیة تعني "الرواق أو الردھة األمامیة في الفندق " ،و نطلق lobby"اللوبي "فكلمة 

الناس االكلمة على "الردھة الكبرى في مجلس الشیوخ األمریكي "، حیث یستطیع األعضاء أن یقابلو

و یعود ذلك عادة بمحاولة شخصیة ذات نفوذ أن لعقد الصفقات و إدارة المنافسات ،و تبادل المصالح،

. فاروق حمیدشي، مرجع سابق،ص،41 1

) ،ص، 337.  ،( األردن : بدون دار النشر ،2004 2قحطان أحمد سلیمان الحمداني، األساس في العلوم السیاسیة

. مرجع سابق، ص،42 3فاروق حمیدشي ،

. ص، 15 4محمد أبو ضیف باشا خلیل ، مرجع سابق ،
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بالدعم المالي لحمالتھم االنتخابیة أو بالدعایة أو د األعضاء كمشروع قانون ما مقابل الوعدتكسب تأیی

.1الذیوع اإلعالمي أو الوعد باألصوات إن ھم ساندو مطالبھ و ساعدوا على تحقیقھا

ن مطالب الجماعات الضاغطة لھا أھمیتھا و نشاطھا في الدول الدیمقراطیة للتعبیر ع

قتصادیة ،و التجاریة و المھن و العمل ،و كل جماعة من الجماعات عات في المیادین اإلالجما

على الحكومات لحمایة مصالحھا و مكاسبھا ،و تختلف الجماعات الضاغطة الضاغطة تعمل لتأثیر 

ذات نفوذ قوي ،و أخرى مازالت في نعومة من جماعة ألخرى في تأثیرھا ،حیث توجد جماعات 

.2أظافرھا ،كما أن منھا الدائمة و منھا المؤقتة لتحقیق مطالب معین 

تكما تختلف الجماعات الضاغطة عن التنظیمات و األحزاب السیاسیة ،فھذه األخیرة نشأ

أي إلىجماعات الضغط وال تھدف .السلطة أو االشتراك فیھا إلىأصال لغرض سیاسي و ھو الوصول 

ھذه إلىستخدامھا ألسالیب سیاسة للوصول إھدفھا مصالح أعضاءھا و ال یمنع ذلك من وإنمامن ذلك 

نتخابیة حسب رأي البعض ،بل یؤید الضغط مرشحین لھا في المعارك اإلالمصالح ،و ال تقدم جماعات

.3نتخابیةفي حمالتھم اإلالمرشحین ،و تشجعھم و تساھم

رغم تعدد و تنوع تسمیات الجماعات الضاغطة (جماعات نستنتج من خالل ما سبق ،

أثیر و تجاه واحد ، و ھو الدفاع عن مصالح أعضاءھا و التإتصب في أنھاإالالمصالح اللوبي ...) 

في ھذه الدراسة).الحالمصجماعات أھدافھا( نستعمل مصطلح إلىالضغط للوصول 

ن ععلیھ فالجماعات الضاغطة ھي عبارة عن جماعة منظمة و متضامنة تنشأ قصد الدفاع و

مبادئ السلطة ، ولھاإلىجتماعیة،وال یكون ھدفھا الوصول إقتصادیة،إمصالح معینة ، سواء سیاسیة،

.إلیھاكما تستخدم العدید من الوسائل و األسالیب للوصول ،تنادى بھا 

اب سسة شب،(اإلسكندریة :مؤالمصالح و النفوذ و المالاللوبي و جماعات الضغط السیاسي ، صراع ھشام محمد األقداحي ، 1
.13،)،ص2012الجامعة

.16،ص،مرجع سابق،محمد ابو ضیف باشا خلیل2
.18ص ،المرجع نفسھ3
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المصالحالجماعاتخصائص :ثانیا

ستخالص مجموعة من الخصائص التي یمكننا إمن خالل تحدید مفھوم جماعات المصلحة

:1تنظیمات األخرى ، وتتمثل في تمیزھا عن مختلف الجماعات و ال

.تحاد أو جمعیةإإلىمجموعة من األفراد أو المؤسسات ینتمون -

.یعتبر عنصر التنظیم من العوامل التي تدعم قوة الجماعة و فعالیتھا -

قیق األسالیب للضغط و التأثیر لتحاإلقناع،التھدید...،وتستعمل العدید من الوسائل مثل: -

.مصالحھا

شخاص بعضھم البعض ،بعض النظر عنھناك مصالح مشتركة تربط بین ھؤالء األ-

.أن تكون مختلفة،و قد تكون متجانسة حتملاإلیدیولوجیة،حیث یرتباطاتھم إ

ا علیھا فكل مءإلى السلطة و مراكزھا و االستیاللوصول ال تستھدف االجماعات المصلحة -

م مع بما ینسجآخرتجاه أو إتستھدفھ ھو التأثیر في قرارات السلطة و سیاستھا لتوجیھھا في 

.مصالحھا

ماعات عامة أو فقد تكون جھتماماتھا ،ع الجماعات حسب التنوع العام في إتنو-

ھتمامھا الرئیس.إأو غیرھا كل حسب إداریةقتصادیة أو خاصة،إجتماعیة أو إ

ق العدید تصاالتھا بالسلطة،التأثیر فیھا عن طریإتعتمد الجماعات في ممارستھا لوظائفھا و في -

شخصیة الاالتمن األسالیب المختلفة و غالبا ما تكون ھذه األسالیب متمیزة بالسریة و االتص

إتصاالت ما وراء الكوالیس ".ما یسمى " في إطار

ألخرى اعن مختلف التنظیمات المصالحتعتبر ھذه أھم الخصائص التي تمیز الجماعات 

ذي و تعدد و تنوع مصالحھا حسب الھدف ال،أعضاءھامن تنظیم و توجیھ الجھود للدفاع عن مصالح 

كل جماعة و یبقى أھم عنصر ھو ممارسة الضغط على متخذي القرارات في السلطة إلیھتسعى 

مراكز السلطة.إلىغایتھا دون الرغبة في الوصول إلىبأشكال مختلفة للوصول 

عبد القادر مھداوي، " دور الجماعات و القوى الضاغطة في توجیھ سیاسات للبرلمان"، الملتقى الدولي حول تطویر البرلمان في الدول  1

.12،،صمرجع سابق،أنظر أیضا : محمد أبو ضیف باشا خلیل ،3،ص.) 2001المغاربیة(ورقلة: جامعة قاصدي مرباح،
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: أنواع الجماعات المصالحالثاني المطلب

نظر ختالف وجھات إإلى،الجماعات المصالحختالف في تصنیفالتنوع و اإلیعود 

اما ألن ھبلد دورا كل من زاویة معینة ،كما تلعب التغیرات و الظروف إلیھاالمفكرین فكل مفكر ینظر 

یولوجیات اإلیدوجتماعیة اإلقتصادیة والسیاسیة واإلنعكاسا لمختلف البنیات إالضاغطة تمثل الجماعات

ة سیتمو علیھ في ھذه الدراسة وضع تطبیق دقیق لھذه الجماعات، صعوبإلىالسائدة فیھ كل ھذا أدى 

یلي :تصنیف الجماعات الضاغطة وفقا لما

:1إلىGabriel  Al Mond"غابلایر الموند"صنفھا 

نمط : و ھي التي تعبر عن مصالح أعضاءھا في األساس و ھي الجماعات المصلحة الترابطیة-1

الشائع.

یني د: التي تكون على أساس جغرافي أو طبقي أو لغوي أو الترابطیةجماعات المصلحة غیر-2

أو فكري أو مھني.

مدنیة: و یغلب علیھا الطابع الحكومي الرسومي كالبیروقراطیة الجماعات المصلحة المؤسسة-3

والعسكریة ،لكن العاملین فیھا یصبحون جماعة مصلحة حینما یعمدون التأثیر في صانعي 

افع خاصة لھم.القرار لتحقیق من

ضطرابات و األعمال مظاھرات و اإلإلى: و ھي التي تؤولجماعة المصلحة الفوضویة-4

و العنف.التلقائیةالشغب ،و لیس لھا ھیكل تنظیمي ، و یغلب على نشاطھا

علوم الباحثان في ال" الل عبد هللا معوض"ج- د"، و إسماعیل"محمود -دأما تصنیف 

:2السیاسیة بجامعة القاھرة فھو 

تجاھات : و ھي ذات تنظیمات قانونیة ، معترف فیھا كالنقابات و االجماعات المصالح الرسمیة-1

و رجال الصناعة.

:: و ھي لیس لھا تنظیمات قانونیة و غیر مشروعة مثل رسمیةالجماعات المصالح غیر -2

.اإلجرامیةو الجماعات المافیا

ر : و ھي التي تنشأ للدفاع عن مصلحة أو قضیة ذات وجود مستمالمصالح الدائمةجماعات -3

.اإلنسانو جمعیات حقوق تكالنقابا

.337،)،ص2،2014، (عمان:دار المجداوي للنشر و التوزیع ،طاألساس في العلوم السیاسیةقحطان أحمد الحمداني ، 1
.159،) ،ص1،1998(القاھرة ، دار النھضة ،ط،، في النظریة و العالقات الدولیة2العلوم السیاسیة،جمحمد اسماعیل ،عبد هللا معوض،2
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نجازه إعد: و ھي التي تتكون ألداء معین ثم تنحل من تلقاء نفسھا بجماعات المصالح المؤقتة -4

حین رجوع إلىفتمت مقاطعتھا أسعارھارتفعت ،إكجماعة مصلحة من مستھلكي سلعة معینة 

سعرھا المعتاد.

أو جماعات العنف التلقائي اللغوي و ھي جماعاتAnomic:نومیة)أجماعات المصالح (-5

تظھر فجأة عندما تثور مشكلة معینة كقرار فجائي یرفع سعر سلعة معینة فتظھر على شكل

ضطرابات.إمظاھرات و 

مي جماعات المبادئ حیث تر: و تسمى بجماعات مھتمة بمصالح أو قضایا قومیة أو عامة-6

.اإلنسانتحقیق أھداف معینة و مصالح و طبقة أو فئة أو جماعة مثل جمعیات حقوق إلى

: و تظم أنواع مختلفة مثل: جماعات المصالحجماعات المصالح خاصة لحمایة أعضاءھا-7

المھنیة جماعات المصالح االقتصادیة،الخیریة،جماعات المصالح الطاقیة.

كما یمكن تصنیف الجماعات الضاغطة من خالل :

و ھذا حسب المجال الذي تنشط فیھ ،فأغلب ھذه الجماعات ذات طبیعة مختلفة:طبیعتھا: -أ

و ھي الجماعات التي تسعى لتحقیق أھداف سیاسیة سواء على جماعات المصالح السیاسیة: -1-أ

ل على ذلك جماعة الضغط الصھیونیة الیھودیة في المستوى الداخلي أو الخارجي ،و أقرب مثا

و.م.أ لتتخذ لى حكومةو.م.أ أو اللوبي الصھیوني في أمریكا ،فھذا اللوبي الصھیوني یضغط ع

و قد نجح ھذا اللوبي في أھدافھ ،و جعل حكومة إسرائیلسیاستھا الخارجیة مدعمة و مؤیدة لدولة 

.1تأییدا مطلقاإسرائیلأمریكا تأید 

واحد آنو ھي التي لھا مصالح سیاسیة أو اقتصادیة في جماعات المصالح الشبھ السیاسیة: -2-أ

.2كنقابات و اتحادات أصحاب األعمال

في القلیل النادر و إالو ھي ال تمارس نشاطا سیاسیا أو الخیریة :اإلنسانیةجماعة المصالح -3-أ

.3رعایة الطفولة،جمعیات الرأفة بالحیوان من أمثلتھا : جمعیات رعایة األمومة ،جمعیات 

و ھي التي تھتم بالدرجة األولى بتحقیق أھداف أصحاب المھنة جمعیات المصالح المھنیة:-4-أ

العمال ،أرباب العمل ،الزراعة، و تتفاوت ھذه القطاعات ،وتظم ثالثة قطاعات أساسیةالواحدة ،

.186،)،ص1،2011،( عمان : دار المجدالوي للنشر و التوزیع،طمقدمة في العلوم السیاسیةأحمد عارف أرحیل كفارنة ، 1
. 2أحمد قحطان الحمداني ،مرجع سابق ،ص 337

. ) ،ص،303 3طارق خضر ، النظم السیاسیة ، (بدون بلد النشر ، بدون دار النشر ، ط2، 2010
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بھا إال أن بنیتھا تخضع لعنصرین : التخصص و بالتجمعات التي تضمھا أو بنشاطات التي تقوم 

.1التجمع

:2ي و تتمثل فتنظیمھا:-ب

زاب.في تركیبتھا و عضویتھا أو تكون شبیھة باألحمنظمة و ھي: جماعة المصالح المنظمة1-ب

الطبیعة الغالبة على معظم جماعات غیر منظمة،: و ھيجماعة المصالح غیر المنظمة2-ب

.الجماعات

:3و ھي تتمثل في:توقیتھا-ج

ة و و ھي التي تعبر عن مصلحة أو ھدف دائم كالنقابات المھنی: جماعات المصالح الدائمة1-ج

و ھذا یعني أنھا ناشطة دائمة .اإلنسانیةالجمعیات 

و ھي التي تتكون لتحقیق غرض معین و تنقص بعده كجمعیة :جماعات المصالح الوقتیة2-ج

رض و المصلحة.غتخفیض أسعار معینة ،أي مؤقتة تتالشى بمجرد تحقیق ال

:حسب ھذا التصنیف تتمثل في: و نطاق المصلحة-د

جھزة المختلفة للدول و ھذه األاإلداریة: و ھي تتمثل في األجھزة جماعات المصلحة العامة1-د

ھي 

تخص أي تھتم بقضایا ،4بعض الحاالتاقتضى األمر في إنالتي تصدر القرارات و تنفذھا بالقوة 

.األمیةكجمعیة محوالمواطنین 

: و ھي تھتم بمصالح فئة معینة من المجتمع .جماعات المصلحة الخاصة2-د

:5وتتمثل في:األھداف-ه

. 338 ،ص، 1قحطان أحمد الحمداني ، مرجع سابق

. 2المكان نفسھ
. 78 3المرجع السابق،ص،

. 78 فاروق حمیدشي ، مرجع سابق ،ص، 4

5المكان نفسھ .
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،وطنیة،قومیة تحقیق أھداف عامةإلىأو جماعات البرامج التي تھدف جماعات المبادئ1-ه

كجماعة الوحدة الوطنیة.

وھي مرتبطة باألھداف ذات طبیعة خاصة،كجمعیة الدفاع عن :جماعات الحرف و المھن2-ه

حقوق التقاعد لكبار السن.

جماعات ذات أھداف تخریبیة.3-ه

،و تشمل جمیع فئات المجتمع،نجد أن تصنیفات الجماعات المصلحةضوء ما سبق على 

ساسیة مھمة األالو تبقى كل فئة حصلت على حصتھا من التصنیف ،،الطبقیة فیھ تالمتفاوتاھذا رغم 

المشتركةأعضاءھالھذه الجماعات ھي الدفاع عن مصالح 

المصالحسالیب الجماعات أ: وسائل و الثالثمطلب 

ھدافھاأالوسائل التي تستخدمھا الجماعات الضاغطة لتحقیق سیتم تناول مختلف األسالیب و 

تحقق أھدافھالالجماعات المصالحإلیھاتختلف الوسائل التي تلجا :المصالحأوال : وسائل الجماعات 

إلى ختالف طبیعة الھدف الذي تسعىظام السیاسي الذي تعمل فیھ ، و بإطبیعة النإلىو ھذا یعود 

الوسائل التي تستخدمھا جماعات الضغط تتمثل في :مأھتحقیقھ و

طالبھا التي ترفقھا بالوثائق السلطة المختصة بأحقیة مإلقناعسعي الجماعة یتمثل في :اإلقناع-1

تصاالت المباشرة أفضل وسائل و تعتبر اإل،یة حول المسائل التي تجري بحثھازمة و المعدة بعناالال

المسؤولین إقناعمن خالل البرھان على صحة مواقفھا و المصالحتستطیع الجماعات إذ،اإلقناع

یتمتع رجال األعمال بمیزة القدرة على وكمثال على ذلك ،1وھو أبسط األسالیب و أسھلھا بصوابھا

الھدف المطلوب إلىو بذل الجھود الوصول ،المستخدمین بإمكانیاتھم المادیة و خبراتھم العلمیةإقناع

ناصب المختلفة كالقضاةمفي تولیھا الات بأصحاب الخبرة من العناصر الناجحة ھذه الجماعو تستعین 

و المشرعین النزیھین بعد التقاعد أو بالوزراء السابقین أو كبار الموظفین مستغلة سمعتھم الجیدة 

.2لإلقناع

. 311 ،ص، 1خضر خضر ، مرجع سابق

2قحطان أحمد الحمداني ،مرجع سابق،ص،340.
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محادثات مع عندما تفشل في إجراء  الجماعات المصالحإلیھو ھو األسلوب الذي تعمد التھدید :-2

التھدید بسحب الثقة ،ومثال على ذلك3السلطة إلقناعھا بأحقیة مطالبھا،و یتخذ التھدید أشكاال متنوعة

البرلمان و عدم التأیید العضو الرافض في المستقبل ، و قد یشمل التھدید شكل العقوبات و من أعضاء 

ى عدم قتصادیة للحكومات بالتحریض علإخلق أزمات مالیة وذلك من أعمال العنف أوإلىالقتل و ما 

.1ستخدام القوة المتمثلة باضطرابات عن العملدفع الضرائب أو بالتھدید بإ

المالوول ،على أحد ما لسالح المال من تأثیر على الحیاة السیاسیة في معظم الدال یخفى التمویل: -3

فإنھ ،اإلعالمصورتھا الشعبیة عن طریق الدعایة و بتلمیع لى أنھ یسمح للجماعات المصالحفضال ع

المال على مستویین:ریشكل أیضا بالنسبة لھا وسیلة ضغط فاعلة و یبرز دو

:الرشوة للحصول على مطالبھا دون قید أو شرط.علىتعتمد الجماعة الضاغطة فردي

: لسیاسیة ،تمویل نشاطاتھا تستخدم الجماعات الضاغطة عنصر المال لدعم األحزاب اجماعي

شائع جدا في العمل السیاسي في الدیمقراطیات رالدعائیة و حمالتھا االنتخابیة ،و ھو أم

.2،فرنسا،ألمانیا و بلجیكا و غیرھا االفردیة كالوالیات المتحدة األمریكیة،بریطانی

السیما في ،القرارات إصدارنظرا ألھمیة السلطات الحكومیة في الضغط على السلطات الحكومیة:-4

فضال عن السیاسة و التي تخضع مصالح مختلف شرائح المجتمع ،و االجتماعیة ،الجوانب االقتصادیة 

بدال من رئاسة اإلداريتسعى لالتصال المباشر بالمعنیین في الجھاز التنفیذي و مصالحفإن جماعات ال

ب من رئیس السلطة لفتطف تنفیذ قانون ما،وقإلىفقد تعمد ،المسؤولین الكبارإلىالدولة و الوزراء 

التنفیذیة ذلك عبر الرسائل و البرقیات بعدم التصدیق علیھ ،أو التوجیھ بحذف بعض المواد األخرى منھ 

.3و قد تستفید جماعات الضغط من الخالفات القائمة بین السلطتین التشریعیة و التنفیذیة

:4و یكون ذلك عن طریق: عرقلة العمل الحكومة-5

.رفض التعاون مع السلطات العامة-

.الضغط على خزینة الدولة عن طریق تصعید األزمات المالیة-

.دفع الضرائبرفض-

ص،312. خضر،خضر، المرجع السابق 3

. 341،صمرجع سابققحطان احمد الحمداني،1
. 32،صمرجع سابقخضر خضر،2
. 341،صمرجع سابققحطان احمد الحمداني،3
.312،صمرجع سابقخضر خضر، 4
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لكبرى كالصحة،التعلیم... و غیرھا.شل حركة الدولة بواسطة االضطرابات ا-

من أجل المصالح ھذه الوسائل ،ھناك وسائل أخرى توظفھا الجماعات إلىباإلضافة

الرأي العام ،حیث تمثل ھذه أھم ة،التأثیر في أعضاء البرلمان ،تعبئة غایتھا مثل: المقاضاإلىالوصول 

قرارات إصدارغایتھا و یتم ذلك عن طریق إلىالوسائل التي تستخدمھا الجماعات في سبیل الوصول 

.1ا و قوانین التي تخدم مصالحھ

نیا: أسالیب عمل الجماعات المصالحثا

عمل منھا الشرعیة و غیر شرعیة كما تكون علنیة أو أسالیب تتبع الجماعات المصالح

، وض معركة للدفاع عن مصالحھا خقتضى األمر إثالثة أسالیب تسلكھا الجماعة ،إذ سریة،و ھناك 

:2وتتمثل ھذه األسالبب في

لى عفال تكون الجماعة دائما في موقف ھجومي ،فتعمل على المحافظة أسلوب العمل الدفاعي :-1

األسالیب و المزایا التي حققتھا ضد أي ھجوم من الحكومة أو من أي جماعة أخرى.

تیجة نأو یكون ألعضائھاو ذلك بتقدیم طلبات للحصول على مزایا جدیدة أسلوب العمل الھجومي:-2

مثال،فتعمل الجماعة على تقدیم مشروع مضاد ،فھي تقوم ھجوم من جماعة أخرى ،كتقدیم مشروع

بالھجوم المضاد بطرح مشروع جدید .

نتیجة مبادراتھا وفالجماعة التي تحصل على مزایا و قواعد ھجومي): -عمل مزدوج(دفاعي-3

ھجومھا تضطر للدفاع عن ھذه المزایا و الفوائد المكتسبة و المحافظة علیھا.

نھا تسعى أماعات الضاغطة ھذه األسالیب بھدف تحقیق مطالبھا بدرجة األولى كما تستخدم الج

ر كبأدیمقراطیة الدفاع عن مصالح المواطنین و حریاتھم فنجد أن تأثیرھا في النظم الإلىبالدرجة الثانیة 

بكثیر من أنظمة الحكم التسلطیة.

عالقات محددة و مجموعة من األفراد تربطھم الجماعات المصالح وفي األخیر نستنتج أن 

، تتنوع وتتعدد ھذه الجماعات حسب األیدیولوجیات السائدة في كل مجتمع و تستعمل مصالح مشتركة

طرقا متعددة كحمایة مصالحھا ، للحصول على مطالب جدیدة و في سبیل ذلك تستعین بكل الوسائل 

التي تمكنھا من التأثیر على قرارات السلطة.

. 312،، صمرجع سابقخضر خضر ، 1
. 109ص،،مرجع سابقفاروق حمیدشي، 2
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االقتصادیةلسیاسة اإلطار المفاھیمي :الثاني المبحث

ال ق العدید من التحدیات في وقت تخذت العدید من الدول السیاسیة االقتصادیة كمنھج لتحقیإ

االقتصادي االقتصادیة مرتبطة بالنظام ةتعتبر السیاسإال بإمكانیات و موارد محدودة ، ،فیھ تتمتع 

فستتم في ھذا المبحث ،تدخلة و المترابطة ثانیاألنھا تشمل مجموعة السیاسات المبشكل مباشر أوال، 

ھا عصب النشاط االقتصادي ، باعتبار*مفھوم السیاسة االقتصادیة من منظور السیاسة العامة تناول 

إلى تحقیقھا واألدوات التي تعتمد علیھا وأھم أنواعھا األھداف التي تسعى الدولأھمبعدھا على لنعرج 

وخطوات إعدادھا ومقومات نجاحھا.

توماس ینھم "من المفاھیم التي تصعب اإلحاطة بھا. فكل باحث نظر إلیھا من زاویتھ فھناك من عرفھا على أساس فعل حكومي ، ومن ب*السیایة العامة
یاسي لسرجات النظام ان تفعلھ أو ال تفعلھ"، وھناك من ینطلق من تعریفھ لسیاسة العامة على أنھا مخأالذي یرى  "السیاسة العامة ھي من تختار الحكومة داي"

رات ن خالل القرا"الذي عرفھا "محصلة عملیة منتظمة من تفاعالت المدخالت مع المخرجات لتعبیر عن أداء  النظام السیاسي مغابلایر ألموندوعلى رأسھم "

كیف؟ومتى  ؟؟ على : ماذا التالیة "من یحصلمن خالل طرح التساؤالت" ھارول الزویلوالسیاسیة المتخذة " أما من منظور القوة عرفھا "

،و كذا شریعیة،قضائیةفیذیة ،تھي عملیة حیویة تدفع العدید من األطراف المشاركة في صنعھا سواء جھات رسمیة كالسلطات الثالث ،تنفالسیاسة العامةو علیھ 

أو منظمات مات الدولیة الغیر حكومیةل غیر رسمیة من خالل ممارسة ضغوطات على السلطة و تتمثل في مؤسسات المجتمع المدني،الرأي العام،المنظعفوا

القطاع الخاص ،أنظر في ھذا الصدد إلى :

.15ص.،) 1999المسیرة للنشر و التوزیع ،ترجمة :عامر الكبیسي ،(عمان:دارصنع السیاسة العامةمیس اندرسون ،ج

لة ماجستیررسا."2012-1962الخطاب الرسمي و الواقع المیداني القطاع الخاص المنتج في ظل الدراسات التنمویة في الجزائریین مكانة ،"یاسمین نوري 
.25)،ص.2015(جامعة مولود معمري تیزي وزو :كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،
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السیاسة االقتصادیة وأھداف : مفھومالمطلب األول 

الدور إلىھذابین مختلف السیاسات األخرى و یعودتل السیاسة االقتصادیة مكانة مھمةتح

ھذا بفضل األدوات المتعددة ي ،والكبیر الذي تقوم بھ في تحقیق األھداف التي ینشدھا االقتصاد الوطن

القضاء و **في تفعیل التنمیة االقتصادیةاالقتصادیة اإلدارةالتي تعتمد علیھا و تعتبر من أھم وسائل 

.***ستقرار االقتصادي على المشاكل التي تعوق اإل

الذي تقرر فیھ اد تجاإل":قتصادیة ھي أن السیاسة اإلxavier greffe"جریفي جزافیي"یرى 

رتفاع األسعار و المداخیل و افظة على التشغیل و وضع معاییر إلالدولة زیادة العجز التوازني للمح

.1الصادراتدعم تقلیل من التضخم و 

مجموعة من القرارات ":قتصادیة ھيفیرى السیاسة اإلAliane Mosse"أالن موسي"أما 

تحقیق إلىستخدام مختلف الوسائل رف السلطات العمومیة و الھادفة بإالمترابطة المستخدمة من ط

.2")األجل القصیر أو األجل الطویل(لبلد ما سواء على األھداف المتعلقة بالحالة االقتصادیة 

" مجموعة من القواعد و الوسائل و األسالیب :" أنھا "عبد المطلب عبد المجیدالدكتور في حین یعرفھا

و التدابیر التي تقوم بھا الدولة ،و تحكم قراراتھا نحو تحقیق األھداف االقتصادیة اإلجراءاتو 

.3لالقتصاد الوطني خالل فترة زمنیة محددة " 

ما یتعلق باتخاذ السیاسة االقتصادیة كل حسب معجم المصطلحات اإلقتصادیة ألحمد زكي بدوي،

قتصادیة إختیار بین الوسائل المختلفة التي یملكھا المجتمع لتحقیق أھداف ارات الخاصة بإالقر

.1تحقیق ھذه األھدافإلىجتماعیة معینة بالبحث عن أفضل الطرق الموصلة إو

ماعات .الججات األفراد و: اإلستخدام الكامل للموارد اإلقتصادیة المتاحة عن طریق الوظائف األساسیة لإلدارة إلشباع حااإلدارة اإلقتصادیة
عملیة یزداد بواسطتھا الدخل الوطني الحقیقي لالقتصاد خالل فترة زمنیة طویلة ،و إذا كان معدل التنمیة أكبر من معدل  التنمیة االقتصادیة: **

السكان ،فإن متوسط دخل الفرد الحقیقي سیرتفع .انظر إلى: 
(جامعة الجزائر :  " ،أطروحة دكتوراه 2004- -مسعود دواسي "السیاسة المالیة و دورھا في تحقیق التوازن االقتصادي ،حالة الجزائر 1990

.9) ،ص،2006ادیة و علوم التسییر ،كلیة العلوم االقتص

: ھو التشغیل الكامل للموارد االقتصادیة المتاحة و تفادي التغیرات الكبیرة في المستوى العام لألسعار مع االحتفاظ الستقراراالقتصادي ا
***بمعدل

النمو االقتصادي مناسب في التاریخ القومي ،أي أن مفھوم االستقرار االقتصادي یتضمن ھدفین أساسیین تسعى السیاسة المالیة مع غیرھا من
.162ص،)،1،1973(الكویت:وكالة المطبوعات،طالسیاسة االقتصادیة السیاسات لتقییمھا أنظرالى: سلوى سلیمان،

1 –Xavier Greffe,l’économie des politiques publique(paris: dollory,1997) .p.08.cité par :
(الجزائر:جامعة یوسف بن خدة، كلیة العلوم السیاسیة و اإلعالم  -محمد خلیفة،السیاسة االقتصادیة في الجزائر،واقع و آفاق ،رسالة ماجستیر

34،ص2007،
).11-5-2016تاریخ االطالع (alsabah.comwww.ھالل الطعان ،السیاسة االقتصادیة في العراق2

3عبد المجید عبد المطلب عبد الحمید، السیاسات االقتصادیة على مستوى  القومي،تحلیل كمي(مصر:مجموعة النیل عربیة ،ط1،2003)،ص. 

15
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نجد أن:و من خالل ما سبق 

التي تقوم بھا الدولة بھدف تحقیق السیاسة االقتصادیة عبارة عن مجموعة من الخطط و البرامج 

،تسریع عملیة النمو قتصادياإلستقرار اإلرأسھامجموعة من الغایات االقتصادیة المسطرة و على 

إلىھا مجموعة من الوسائل و األسالیب الفعالة و تختلف من دولة إتخاذو ھذا عن طریق ،*قتصادياإل

التي تملكھا كل دولة و یمكن أن نعبر عنھا اإلمكانیاتو حسب الموارد و أخرإلىأخرى ، و من نظام 

بالمعادلة التالیة:

مدة الزمنیة +األدوات(الوسائل)+ األھداف (الغایات) =السیاسة االقتصادیة

توضیح أكثر من خالل المخططیمكننا و 

توضیح السیاسة االقتصادیة:)1(رقم الشكل

.31،ص،مرجع سابقالمصدر:عبد الرحمان بن شیخ ،

 .38 ،أحمد زكي بدوي،(القاھرة:دار الكتاب المصري ،ط2،2003)،ص، 1معجم المصطلحات االقتصادیة

:ظاھرة دینامیكیة تتمثل في تغیر كمي لمجموعة من التغیرات االقتصادیة األساسیة من فترة ألخرى، أي الزیادة المستمرة و النمو االقتصادي*
192،،صمرجع سابقسلوى سلیمان،منتظمة نسبیا في النتائج القومي اإلجمالي و النتائج المتوسط .انظر إلى:

األھداف          

الوسائل            

النتائج            

القیود             
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:ةمفھومي السیاسة االقتصادیة و السیاسة التنمویالتمییز بین-

ختالف في المضمون، غیر أنھ إاالختالف بین السیاسة االقتصادیة و السیاسة التنمویة ،إن

و یبرز ذلك من خالل الدور الذي تأدیھ األولى بالنسبة قة قویة بینھما من حیث الوظیفة توجد عال

للثانیة لذا تعد السیاسة االقتصادیة وسیلة و أداة لتحقیق السیاسة التنمویة ،فإذا كانت السیاسة االقتصادیة 

كموضوع لھا ،فإن التنمیة عملیة عبارة عن قرارات تعتمدھا الدولة لتأثیر على العملیة االقتصادیة 

تجاه التنمیةإ،أیاإلنتاجیةالنظام االقتصادي للمجتمع سواء كان ذلك على صعید عالقاتھ تتضمن تطور 

قتصادیة ما بأنھا تنمویة ،إال إذا كان ھدفھا توسیع القدرة إسیاسة ھو التقدم و ال یمكن بالتالي نعت 

قة بینھما ھي عالقة تعتبر السیاسة االقتصادیة جزء من السیاسات التنمویة و العال.1للمجتمعاإلنتاجیة

الجزء بالكل.

. 1یاسمین نوري ،مرجع سابق،ص29
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أھداف السیاسة االقتصادیةثانیا : 

لتي ااألھدافتحقیق مجموعة من إلىقتصادیة و تسعى من خاللھا إتتبنى كل دولة سیاسة 

وا داخلیا جتماعیة الحاصلة في البنیة المحیطة بھتتغیر حسب المتغیرات اإلقتصادیة ، السیاسیة ، اإل

فیما تمختلف المجتمعاإلیھاتصادیة التي تسعىقالسیاسیة اإلاألھدافأھمو یمكن تحدید خارجیا 

:یلي 

النمو االقتصادي: -1

النمو االقتصادي یعبر عن الزیادة في الثروة المحققة كل سنة ،و غالبا ما یستخدم ھذا 

المحلیة من جھة ثانیة ، و اإلنتاجیةالمؤشر للداللة على مستویات التطور االقتصادي من جھة و الطاقة 

التراكم من ھذا إلیھعلى تحقیق التراكم الرأسمالي ، و بما یقتضي إمكاناتبما ینطوي علیھ ذلك من 

قتصادي أحد أھم المؤشرات ،كما یعد مؤشر النمو اإلاإلنتاجیةو اإلنتاجق تقدم مستمر في مستوى یتحق

قتصادي غالبا تثماري ،فاألداء الضعیف للنمو اإلسإتخاذ قرارھم اإلالتي یستخدمھا المستثمرون في 

1ریحول دون توسیع قاعدة االستثما

ستخدام الكامل : اإل-2

،بمعنى أن ال یبقى بعض الموارد اإلنتاجیةیمكن التعبیر من خالل التشغیل الكامل للطاقات 

اإلمكانیاتعدم تحقیق الناتج الممكن أو المحتمل في ظل الموارد و إلىمعطال، األمر الذي یؤدي 

2المتاحة و ینتج عن ذلك بطالة بمعنى الواسع للمفھوم

قتصادي و معدالت البطالة ،ھذا من واجب الصلة بین معدل النمو اإلط  وثیق ھناك تراب

مناسبة كخلق مناصب شغل جدیدة ألن البطالة جد القتصادیة اإلظروف التوفر أن السلطات العمومیة 

.3مكلفة للمجتمع و ھو ما یبرز سیاسات التدخل من طرف الدولة 

"، أطروحة دكتوره،( جامعة المنتوري ،قسنطینة ، كلیة العلوم االقتصادیة و  1ناجي بن حسین ،" دراسة تحلیلیة لمناخ االستثمار في الجزائر
.34،) ، ص 2006علوم التسییر ،

.165، ص،مرجع سابقرشید بلحریصات ، 2
.35، ص،مرجع سابقناجي بن حسین ، 3
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ستقرار األسعار إ-3

دخار الكلي التضخم مما یؤثر على مستوى اإلإلىیؤدي لألسعاررتفاع مستوى العام إإن

توى المعیشي لذوي الدخول الضعیفةتفاع في األسعار سیؤثر أیضا و بشكل سلبي على المسو ھذا اإلر

.1قتصادي إستقرار إسعار و بالتالي ستقرار األإلتجنب ذلك البد من السھر على ضمان 

إقتصادي صة في ظل محیطقتصادیة خاف ذو أھمیة كبیرة في السیاسات اإلأصبح ھذا الھد

.2قتصاد العالميعلى اإلنفتاح یتمیز باإل

ولعدالة توزیع الدخ4-

قتصادي إقتصادیة في أي نظام إعتبار عند وضع أي سیاسة یؤخذ في اإلھو ھدف البد أن

و یجب حتیاجاتھمإو المقصود بھا توزیع الدخل الوطني بشكل عادل ، عن طریق مكافأة األفراد حسب 

.3ضمان حد أدنى من الدخل لكل فرد من األفراد المجتمع

تحقیق مجموعة من إلىقتصادیة تھا اإلما سبق یتضح أن الدول تسعى من سیاسلمن خال

حاجات أفراد المجتمع من مختلف السلع و الخدمات ، و خاصة إشباعقتصادیة تتمثل في األھداف اإل

،تحقیق النمو االقتصادي ،زیادة فرص للتوظیف سم السلع العامة إتلك السلع التي یطلق علیھا 

ھذا باإلضافة إلى تحقیق إستقرار نسبي في مستوى العام المجتمع حتى یمكن من معالجة مشكلة البطالة.

لألسعار بھدف المحافظة على مستوى المعیشي للمجتمع ، و الى جانب ما سبق تسعى الحكومات إلى 

تحسین وضع میزان المدفوعات و العمل على تقلیل حجم الواردات.

 .166 رشید بلحریصات،محمد بن سعید،مرجع سابق،ص، 1

ناجي بن حسین، مرجع سابق،ص35.  2

. 44،، صمرجع سابقرشید بلحریصات،محمد بن سعید،3
السلع العامة: تعني السلع ذات النفع العام و السلع الخاصة بالنفع الخاص و بعبارة أخرى ھي ثمار التراكم الرأسمالي للدولة لسنوات سابقة من 

النمو و التي یطلق علیھا البني التحیة مثل الموانئ .التنمیة أو 
(تاریخ االطالع :1520-10-24،السلع العامة في العراق بین التدمیر و غیاب الردع الحكومي أنظر الى :عبد الكریم جابر سنجار العیشاوي، 

. 5،)،ص04-06-2016(
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:التوازن في میزان المدفوعات-5

قتصادیة اإلیتكون میزان المدفوعات من الصادرات و الواردات ، ویتبلور ھدف السیاسة 

یم الصادرات و العائد منھا وتحقیق على میزان المدفوعات في ضرورة تعظیجابي  اإلفي األثر 

قتصادیة الناجمة عن عدم تحقیق تكلفتھا وذلك لتفادي المشاكل اإلھیكل معین من الواردات وتحقیق

.1میزان المدفوعات مثل: مشكلة المدیونیة وتخفیض قیمة العملتوازن

تعتبر ھذه أھم  األھداف  التي تسعى السیاسة اإلقتصادیة  تحقیقھا  و الوصول إلیھا ، وتعتمد  

في ذلك العدید من األدوات و الوسائل  التي تعتبر محرك  ھذه العملیة.

. 166 ، 1رشید بلحریصات ، محمد بن سعید ، مرجع سابق
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قتصادیةوأنواع  السیاسیة اإلدوات  أالثاني :مطلب 
أدوات السیاسة اإلقتصادیة:أوال

على النشاط اإلقتصادي ،وأداة السیاسیة اإلقتصادیة ھي تستخدم الدول بعض األدوات لتأثیر

ذلك قتصادیة اإلقتصادي تحت تصرف الحكومة یمكن التأثیر على الواحد أو أكثر من األھدافمتغیر إ

قتصادي نحو طریقة معینة ا، تتمكن الحكومة من تسییر اإلالسیاسات النقدیة ، المالیة وغیرھنھ بتغییرأ

ھذه األدوات عبارة عن وسائل ، وتعتبر1من اإلنتاج ، واألسعار ، التوظیف والتجارة الخارجیة

. 2وطرق غیر المباشرة للوصول إلى تحقیق أھداف نھائیة

قتصادیة في :السیاسة اإلیمكن تلخیص أدوات

والنظام **ئتمان ،اإل*ر الدولة ھذه السیاسة من خالل إدارة النقودتدیالسیاسة النقدیة :-1

قتصادي أثر كبیر على النشاط اإلویقوم البنك المركزي بتنظیم عرض النقود ، كما یكون لھ ***البنكي

قتصادیة العدید من المتغیرات المالیة واإلالتحكم في عرض النقود یستطیع البنك المركزي من خالل 

مثل  معدل الفائدة ،أسعار السندات ،أسعار الصرف وتقیید العرض النقدي یؤدي إلى رفع معدالت 

إلى تخفیض حجم الدخل الوطني و تقلیص ستثمار مما یؤدي بدوره ،ومن ثم تخفیض حجم اإلالفائدة 

.3التضخم

قتصادي ر كبیر في السیاسة اإلقتصادیة داخل النشاط اإلأثإن الجانب النقدي لھ أھمیة و

قتصادیة یجب التفكیر والتأكد من قدرات السلطات النقدیةسیاسة إنھ قبل الشروع في أيفإولھذا

نتھاجھ من لمواكبة النظام اإلقتصادي المقرر إأو المؤسسات المصرفیة والنقدیة للبلد، ومدى تحملھا 

. 4ة أسعار الصرف ألي نظام سعرقبل الدولة مع مراعا

، ص،167.  1مسعود درواسي ،المرجع السابق

،ص،33.  2تاجي بن حسین  ، مرجع سابق
*ادارة للنقود:مجموعة من القواعد التنظیمیة الخاصة بالتداول النقدي في البیئة اإلقتصادیة .

ر : ھو عملیة مبادلة شیئ ذي قیمة و كمیة من النقود في الحاضر مقابل وعد بالدفع في المستقبل،انظالئتمانا
الى: **

ایمان انجرو، التحلیل االنتمائي و دوره في ترشید عملیات األقراص،المصرف الصناعي السوري النموذج ، 
،(جامعة تشرین:  رسالة ماجیستیر

. 18)،ص2007كلیة االقتصاد ،
:مجموعة البنةك المعتمدة التى تتعامل باإلتمان،ویشمل مخمل النشاطات النظام البنكي

***المتعلقة بتمویل المؤسسات .

،ص 168.   3رشید بلحریصات ، محمد بن سعید ، مرجع سابق

www.club-كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر ):، الدراسات االقتصادیة ، (خروبةالجمعیة العلمیة4
/radcom.press
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ھذا قتصادیة وعلىفي تمریر السیاسة اإلعملیة التمویل عنصر أساسي: إنالسیاسة المالیة-2

بداع  وھذه،تسھیل اإلالقروض األساس یجب توفیر أدواتھ المتمثلة في التمویل الذاتي ، تمویل األجل ، 

لمشاریع ومدى قدرتھا على توفیر األموال إلدارة االعناصر أساسھا البنوك المحلیة للبلد المعني ،

أو تساھم ھذه البنوكل نظام الشراكة حیث جانب البنوك الخارجیة في ظویساھم في ذلك أیضا إلى

.1المؤسسات المصرفیة بإعطاء قروض ألجل أو قروض في شكل مساھمات في رأس المال

على النشاط اإلقتصادي  فاق الحكومي في التأثیرالضرائب واإلنإستخدام تعني السیاسة المالیة 

سدود وطرق ، إنشاء المدارس الإنشاء ،فاق على السلع و الخدمات ویتمثل اإلنفاق الحكومي في اإلن

یض قتصاد فتخففیتمثل تأثیرھا على، اإلالحكومة ، أما الضرائب يموظفالمرتبات دفع وكذلك

فراد على السلع والخدمات مما یؤدي إلى زیادة الطالب الكلي وبالتالي تفاق اإلإؤدي إلىالضرائب ی

.2زیادة الدخل الوطني 

قتصاد نجد أكثر من وجھة نظر حول السیاسة النقدیة والمالیة على اإلمن ومن حیث تأثیر كل

قتصاد عن السیاسة فعالیة في توجیھ اإلن السیاسة النقدیة ھي أكثرأھذا الموضوع ، فالنقدیون یرون 

النمو عتقادھم أنھم یھمشون السیاسة المالیة حسب إأو الطویل ،ولھذا القصیرالمالیة سواء في المدى 

جل نمو داخل ، في حین أن الكنزیون المعروض النقدي بنسب محسوبة شرط ضروري وكافي من أ

عن السیاسة النقدیة أھمیةال تقلقتصادي وإنھا على النشاط اإلیعظمون دور السیاسة المالیة في التأثیر

ن التنسیق بین السیاسة المالیة والنقدیة اإلقتصادیبین فإختالف في وجھة نظر ومھما یكن من إفي ذلك ، 

تحقیق قتصاد وتھدف إلىضروریا وذلك ألن كل منھا تأثیرات مشتركة على النشاط اإل،یعتبر أمرا

.3المدفوعاتلة ومیزانللناتج واألسعار والعماقتصادي اإلستقرار اإل

یل : عندما یرفع معدل التضخم بشكل كبیر ،تبحث الحكومة عن طریق تحوسیاسة الدخول-3

ستخدام أدوات السیاستینإفي ذلك یتمثل وطریق تخفیض معدل التضخم عن األسعار المستقرة 

نھا أد أثبتت قتراتیجیة تكالیف ھذه اإلسنتاج ورفع معدل البطالة .إال أنالنقدیة والمالیة لتخفیض اإل

1الجمعیة العلمیة،موقع سابق،ص،5. 
2رشید بلحریصات ن محمد بن سعید ،مرجع سابق،ص،68. 

،ص،47.  3مسعود درواسي،مرجع سابق
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جدا، ھذا ما جعل الحكومات تبحث عن أدوات أخرى لمواجھة التضخم ، وقد تراوحت ھذه غالیة

ختیاریة بالنسبة لألجور وإلى إستخدام مؤشرات إسعارواألاألدوات فیما بین التحكم في األجور

.1و یطلق علیھا سیاسة ضبط األجورواألسعار

أعطى إھتماما،في العالقات اإلقتصادیةتشابكال:تزاید قتصادیة الدولیةسیاسة العالقات اإل- 4

كبیرا  لھذه العالقات و من أھم أدوات ھذه السیاسة :

تضبطھا تتمثل السیاسة التجاریة في مجموعة اإلجراءات التي السیاسة التجاریة : -أ

:2لھا بعدانوبقا مسل تجارتھا الخارجیة قصد تحقیق أھداف معینة محددة السلطات ذات السیادة في مح

الدولة ،یة لخزینة: تحقیق موارد مالتحقیقھاعلىھداف التي تعمل السیاسة التجاریة : األأوال

ج المحلي حمایة اإلنتاتوزیع الدخل القومي وظافة إلى إعادةباإلتحقیق توازن في میزان المدفوعات .

.الخارجیة على االقتصاد الوطنيالحد من التقلباتالمنافسة األجنبیة وأخیرامن 

تمثل في توالتي السابقة عتماد السیاسة التجاریة مجموعة من األدوات لتحقیق األھداف : إثانیا

اإلعانات،،تفاقیات التجارة والدفع الصرف ، إكل الوسائل المباشرة والغیر مباشرة مثل: الرقابة على

.ستیراد ، الرسوم الجمركیةاإلنظام الحصص ترخیص 

: ویقصد بھا مجموعة من اإلجراءات والتدابیر التي تقوم بھا سیاسة إدارة سوق الصرف-ب

.3جل تنظیم وإدارة أسواق الصرف لتسھیل المعامالت لعمالئھاأالدولة من 

،ص،168.   1رشید بلحریصات ، محمد بن سعید ، مرجع سابق

.47، صمرجع سابق مسعود درواسي ، 2
.  168،،صمرجع سابقرشید بلحریصات ، محمد بن سعید ، 3
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أدوات السیاسیة االقتصادیة             ):2الشكل(

.42) ،ص1997اإلسكندریة :دار الجامعیة ،(، مقدمة في االقتصاد الكلي، المصدر:محمد علي اللیثي

من بني عن طریق مجموعة قتصادیة ناجحة تكل سیاسة اإلضح أنیمن خالل ما سبق 

وتكون سیاسة العالقات اإلقتصادیة الدولیةاألدوات: السیاسة النقدیة ، سیاسة مالیة ، سیاسة الدخول ، 

الخدمات الغایة من إستخدام ھذه األدوات في مجملھا تحقیق التوازن بین المداخیل والمنتجات لسوق السلع و

والحفاظ على معدالت نمو مرتفعة وإستقرار إقتصادي والحد من الفقر والبطالة.

السیاسة االقتصادیة        

سیاسة العالقات        
قتصادیة الدولیةاإل

السیاسة المالیة         سیاسة الدخول      السیاسة النقدیة       

سیاسة تجاریة        

سیاسة األسعار      سیاسة األجور     

سیاسة إدارة سوق 
الصرف         
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أنواع السیاسات االقتصادیةثانیا:

ألھداف التي وإمكانیاتھا وحسب االدول السیاسة اإلقتصادیة التي تتناسب مع قدراتھاتتبع

قتصادیة :التالیة لسیاسات اإلتسعى إلى تحقیقھا ویمكننا التمییز بین األنواع

فظة محاإلى الالتضخمیھدف ،وھي تتعلق بالمحافظة على التوازن العامسیاسة الضبط:- 1

والبحث على التوظیف الكامل لھا ،وھذا مفھومھا ،ستقرار العملةتوازن میزان المدفوعات وإعلى 

التي تھدف إلى  المحافظة على النظام ما بمفھومھا الواسع فھي تلك التصرفات الواسعة أالضیق ،

المحافظة على النظام خالصة ھذه السیاسیة، و1اعیة جتمللتخفیف من الضغوط اإلقتصادي اإل

.2جتماعیة ووضع السیاسات المضادة الالزمةوتقلیص الضغوطات اإلقتصادي اإل

یف الجھاز قتصادیة تھدف إلى تكیتعبر عن سیاسة إسیاسة إعادة الھیكلة الصناعیة :- 2

، و تحفیز النشاط 3وتتمیز بإعطاء األولویة للقطاعات المصدرة الصناعي مع تطور الطلب العام

وعلیھ تكون الدولة بھذا الوجھ قد عملت ولو ،التوازن الخارجيومتصاص البطالة اإلقتصادي وإ

.4المنتجةعلى التخلي عن السیاسة الحمائیة للقطاعات بشكل جزئي 

طریق وسائل رتفاع األسعار ،عنتقلیص من إوھي سیاسة تھدف إلى:سیاسة اإلنكماش- 3

الكتلة النقدیة ،تؤدي ھذه ، مراقبة اإلجباریة على الدخل، تجمید األجورتقلیدیة مثل اإلقتطاعات

.5جتماعيیلص النشاط اإلالسیاسة في العادة إلى تق

زنا مستخدما العجز إطالقا متوااإلنتاجیة :تھدف إلى إعادة إطالق اآللةنتعاشسیاسة اإل-4

ستھالك وتسھیالت القروض ،وھي میكانیزمات المتوازن من أجل تحفیز اإلستثمار واألجور واإل

.6من الفكرالكینزيمستوحاة 

(تمویل التنمیة ستخدام بعض اآللیات مثل عجز المیزانیة العامة إتلجا الدولة إلىلھذا 

ستھالك وبالتالي تقویة الطلب لتنشیط اإلزیادة األجورستثمار الداخلي والخارجي ،بالعجز) تحفیز اإل

،ص،36.  1محمد خلیفة،مرجع سابق

للنشر الجزائر : دار الخلدونیة،(فاققتصادیة في الجزائر ،الواقع و األاإلصالحات اإلتومي،عبد الرحمان بن 2
2. 200،)،ص1،2011التوزیع،طو

3رشید بلحریصات،محمد بن سعید ،مرجع سابق،ص،167.  

4عبد الرحمان بن تومي،مرجع سابق،ص،201. 

  .167 5رشید بلحریصات،محمد بن سعید،مرجع سابق،ص،

6محمد خلیفة ،مرجع سابق،ص،37. 
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ستھالك والحفاظ على لتقلیص اإلاألجوروذلك باللجوء إلى الحد من زیادةأو العكس ،على السلع

م مستوى تضخ

توسیع محفظتھا ستھالكیة أویة.واإلإلى آلیة تسھیل القروض اإلنتاجتلجأمقبول ،كما یمكن للدولة أن

.1ستھالك)(اإلستثمار واإلللدفع أكثر باآللة اإلنتاجیة

اإلنتعاش ، والھدف منھا ھو ضم أكبر قدر ممكن من وھي آلیة مكملة لسیاسةالنمو:سیاسة دعم-5

البطالة، یرة النمو ،وبالتالي التقلیص من ظاھرةلتسریع وتستثمارات المحلیة واألجنبیة اإل

.2القطاعاتالفقر ،عن طریق إنشاء مناصب الشغل في مختلف وتضیق،فجوة 

میز بالتناوب المتسلسل لسیاسة عتمادھا في بریطانیا و تتوھي سیاسة تم إذھاب:م السیاسة التوقف ث-6

.3كالسكیة تعكس الجھاز اإلنتاجيالآلیة نكماش حسباإلنتعاش تم اإل

م الذھاب): مسار سیاسة التوقف ث03الشكل رقم(

.167،صمرجع سابقالمصدر:رشید بلحریصات ،محمد بن سعید ،

1عبد الرحمان بن تومي،مرجع سابق،ص،201،.  

2المكان نفسھ.
رشید بلحریصات ،محمد بن سعید،مرجع سابق،ص،167.  3

نتاج     ارتفاع اإلنعاش    سیاسة اإل

عجز تجاري      

نتاج      تقلیص اإل

تھدید العمالة      

رتفاع البطالة      إ

تحفیز الواردات 
مرونة مرتفعة 

االنتاج/

مرونة 

ستقرار    سیاسة اإل
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قتصادیة ومقومات نجاحھا السیاسة اإل:أسلوب إعدادثانیا

قتصادیة:اإلأسلوب إعداد السیاسة -أ 

نجاز عملھ في إعداد السیاسة بكفاءة البد من لكي یستطیع راسم السیاسة اإلقتصادیة إ

وھذا األسلوب یتكون من عدة خطوات وتتمثل معین یستدل بھ لتحقیق غایتھا إتباع أسلوب 

:1في

لسیاسة : قبل تحدید الھدف أي سیاسة البد من التعرف على المشكلة المراد رسم اتحدید الھدف- 1

تضخم لحلھا حتى تحدد المشكلة بدقة البد من التعرف على الظروف المحیطة بھا فلمواجھة مشكلة ال

مشكلة رض معرفة األسباب وعندئذ تكون قد حددت الالتحلیل لغدراسة والثم ،یجب تحدید نوع التضخم 

د ذلك یمكن تحدید الھدف من وراء محاربة ھذا التضخم.ومن بع

دام ستخمن سیاسة وعند اإل: بھدف تحقیق الھدف المنشود من األفضل تحدید أكثرتحدید البدائل-2

محاربة لفان راسم السیاسة لدیھ عدة أسالیب -المثال السابق- التضخمحالة فيتستخدم واحد أو أكثر

وات السیاسة المالیة مثل : ظاھرة التضخم فقد یستخدم أد

ینة إلمتصاص قسم من النقد الفائض. فرض ضریبة مع- 

اإلنفاق الحكومي.خفض- 

ي.كما قد یعتمد على أدوات السیاسیة النقدیة كأن یخفض العرض النقد- 

على كلرتب دقیقا مع تحدید ما سوف یت: یجب تحلیل جمیع السیاسات المقترحة تحلیالتحلیل البدائل-3

ما ھي والعام؟فاق المترتبة على خفض اإلن: ما ھي اآلثارالتضخمبمعنى في ظاھرة ،واحد من اآلثار 

لیھ إال وھنا یكون راسم السیاسة أمام عدة حلول وما عالنقدي؟اآلثار المترتبة على تخفیض المعروض

ر یتبنى تخاذ القرااسة في خطوة أخیرة والمتمثلة في إم السیراسو ھنا یكون أن یختار الحل المناسب،

السیاسة المالئمة.

تناسب مع :و ھنا یقومة راسم السیاسة بإختیار أفظل بدیل من بین البدائل ، وبما یإختیار البدیل-4

إمكانیات و موارد الدولة.

.راراتقل خطط وبرامج و اقع على شكفي ھذه المرحلة تنفذ السیاسة على أرض الوتنفیذ السیاسة :-5

یتم مقارنة ماتم إنجازه  وما خطط لھ أي إیجابیات و سلبیات تلك السیاسة.التقییم :-6

1مسعود دراوسي، مرجع سابق،ص،45. 
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مقومات نجاح السیاسة االقتصادیة::ب 

ي لنجاح أي سیاسة إقتصادیة یجب علیھا أن تعتمد على مجموعة من المقومات الت

تساھم في تحقیق األھداف المرسومة:

:1: و التي یمكن تلخیصھا فيمقومات عامة-1

إشراك فواعل غیر رسمیة في رسم السیاسات.-

إستقرار النظام السیاسي. -

تثبیت سیاسة القانون.-

إصالح إدارة الحكومة.-

:2: و تتمثل في مقومات خاصة-2

المصداقیة القیمین على تنفیذھا.-

إرتكازھا على مبادئ سلیمة.-

الشفافیة.-

اإلجراءات.واقعیة التدابیر و -

سرعة التنفیذ.-

عدالة اإلجراءات.-

تنسیق بین فروع السیاسة إقتصادیة.-

اسة السوق تعتبر السیاسة اإلقتصادیة مجموعة من اإلجراءات التي تقوم بھا الدولة ضمن سی

ھداف المفتوح، بھدف التأثیر على النشاط اإلقتصادي و تسعى من خاللھا إلى تحقیق مجموعة من األ

ألھداف اأھمھا :  رفع معدل النمو االإقتصادي، و إحداث توازن في میزان المدفوعات ،و لتحقیق ھذه

فھي تعتمد على العدید من السیاسات من بینھا السیاسات النقدیة،المالیة، الدخول...

اءات فالسیاسة اإلقتصادیة تقتضي تدخل الدولة بشكل مخطط و مصمم على شكل برامج و إجر

ام لنظتتعلق باإلنتاج و تكوین لرأس المال  بھذا تعتبر السیاسة اإلقتصادیة المحرك األساسي ل

اإلقتصادي في أي دولة.

1عبد الرحمان بن شیخ،مرجع سابق ،ص،32. 

2المكان نفسھ.
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و تأثیرھا على السیاسة االقتصادیةالمصالح المبحث الثالث :  الجماعات 

يتتواجد الجماعات المصالح في كل دول العالم مھما كان نظامھا السیاسي و االقتصاد

ھذه و سواء كانتو تستخدم أسالیب مختلفة حتى تتمكن من الوصول إلى األھداف التي تسعى الیھا،

لوصول فاء أو في العلن ، و حسب طبیعة كل دولة في تعاملھا مع  ھذه الجماعات فااألسالیب في الخ

ا كمخرىإلى توجیھ واصدار قرار إقتصادي لیس سھال لتنوع السیاسات اإلقتصادیة من دولة الى أ

.یختلف تأثیرھا من نظام سیاسي إلى آخر

على مراكز صنع القرارالمطلب األول  : تأثیر الجماعات المصالح

في األنظمة الدیمقراطیة تتمتع الجماعات الضاغطة بوجود قوي و معلن أما في األنظمة 

العصب قتصاد و المال اإلستبدادیة و التسلطیة فیكون نشاطھا حفي و محدود. و  على اعتبار اإل

المحرك للمجتمع تمارس الجماعات اإلقتصادیة ضغط على مراكز صنع القرار و تشمل ھذه األخیرة 

أرباب و رجال الصناعة و كبار التجار و النقابات ، ،فھذه الجماعات تعمل على تحقیق أھدافھا عن 

ما یخدم مصلحتھا ،أما فیما طریق إنفاق المال على الطرف األخر مقابل الحصول على قرار سیاسي 

یخص أرباب العمل   و النقابات في المجتمع الغربي فإنھ أضحى ال یمكن ألي حكومة غربیة أن تتخذ 

قرارات مصیریة التي تمس مصالح الشعب دون أن تستشیر النقابات بإعتبارھا أھم عناصر القوة 

ر ھذه النقابات العمالیة بأشكال مختلفة ، فتأث1اإلجتماعیة الموجودة على المسرح السیاسي و اإلجتماعي

و بأدوات متنوعة بغیة تحقیق أھدافھا، أما السلطة فھي المستھدفة فالضغط یوجھ نحو مراكز القرار و 

:2الجھات المستھدفة بالضغط ھذه الجماعات ھي 

لیة كونھا ات العماد: تعتبر السلطة التنفیذیة المعنى األول بنشاطات النقابات و اإلتحاالسلطة التنفیذیة-1

ط على الجھة المسؤولة عن إتخاذ القرارات في الدولة حیث یسعى أرباب العمل و النقابات إلى الضغ

إلتصال أساس مستویات ھذه السلطة و یتعلق األمر برئیس الحكومة ، و الطریقة المتبعة في ذلك ھي ا

فتأخذ للبالد و ھي وسیلة فعالة،المباشر بھ و إقناعھ بتطابق مصالح الجماعة مع المصلحة العامة 

الح الجلسات للمناقشة و الحوار من أجل اإلقناع و یصعب أن نصف على أثرھا نشاط الجماعات المص

ألنھا تمارس جھدا كثیرا لإلقناع لبلوغ أھدافھا.

رسالة ماجیستیر(جامعة الجزائر: كلیة العلوم االنسانیة و االجتماعیة ،2008) 1طیب معاش، دور القوى االجتماعیة في افراز النخب السیاسیة،

. 42ص
2محمد جعفر، دور النقابات العمالیة في صیاغة السیاسة العامة : 

أفریل 2015، تاریخ االطالع (20-8-2016). 2، Rayane press.me/neurs.php ? etend.129.7
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ختصاص : یسعى أرباب العمل و النقابات إلى الضغط على البرلمان في حالة اإلالسلطة التشریعیة-2

لیھ إذلك یلجأ لمي و ذلك راجع إلى أن البرلمان لھ وسائل كثیرة لمساءلة الحكومة و التأثیر علیھا، الحكو

رلمان و للضغط بطریقة غیر مباشرة على الحكومة و یعتبر اإلقناع و تسریب القرارات إلى اللجان الب

لیھا تي تسعى إو األھداف الالرشوة و التھدید و اإلبتزاز السیاسي أھم الوسائل المستخدمة لبلوغ النتائج 

المنظمات .

تھ في إن التأثیر على الرأي العام من أھم الوسائل و ھذا نظرا ألھمیتھ و مكانالرأي العام:-3

سیر في الدیمقراطیات، فالرأي العام یؤثر على العمل السیاسي ،حیث یصعب على السلطة الحاكمة أن ت

یده ئتھ و تجنلذلك تلجأ أرباب العمل و اإلتحادات إلى تعبالرأي العام، من أھم الوسائلھغیر ما یقتضی

لممارسة تأثیره على الحكومة.

تعمل تستعمل الجماعات اإلقتصادیة الضغط على مراكز صنع السیاسة و إتخاذ القرارات  و یس

في ذلك العدید من الوسائل و األسالیب بغرض الوصول إلى غایاتھا و أھدافھا .

: مصادر قوة و فعالیة الجماعات االقتصادیة الثانيالمطلب 

یتوقف تأثیر و نفوذ جماعة رجال األعمال كقوة فاعلة في الضغط على السلطة السیاسیة

:1و الوصول إلى صنع القرار الذي یخدم مصالحھا على عدة عوامل أھمھا 

ر ت نفوذ كبیمالیة كبیرة كلما كانت ھذه الجماعة ذاالمواد المالیة: كلما كانت الجماعات ذات موارد -1

وة و أكثر تغییر من غیرھا على صناع السیاسات ،فاإلستقالل المالي و ضخامة مواردھا یمنحھا ق

تمیزھا عن الجماعات األخرى.

طرف توافق نشاط الجماعة مع النظام السیاسي: فنشاط ھذه الجماعات غیر خاضع لرقابة معینة من-2

طالما أنھا تباشر عملھا في حدود القانون و الدستور.الدولة،

ورا ألعمال  داالخلفیة اإلقتصادیة و التعلیمیة: تلعب الخلفیة اإلقتصادیة و التعلیمیة لجماعة لرجال -3

لھم ل وما یجعكبیرا في إكتسابھم النفوذ،ھذا ما یجعل عالقتھم بالسلطة وطیدة فھم یملكون النفوذ و الما

صنع القرار.أقرب من مراكز

 .261 ،ص، 1محمد أبو ضیف باشاخلیل ، مرجع سابق
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كل ھذه األمور تعد من مقومات رجال األعمال في ممارسة الضغط على صناع القرار و ھذا

یوضح مدى قوتھا و تأثیرھا على القرار السیاسي .

بدوا القوة اخلتان فتتحتل القوة االقتصادیة أھمیة كبیرة بإعتبارھا خالقة للقوة السیاسیة فھما متد

،و لھذه أكثر وضوحا ، عندما تمتلك جماعة ما أكبر موارد الثروة عندئذ تكون لھا القوةاإلقتصادیة

ن لى القانوعاألخیرة مقومات تتمثل في العدد، التنظیم ، الثروة، فبالقوة اإلقتصادیة نستطیع التأثیر 

ون حریتھم تحد مبالرشوة و الرأي العام بواسطة الدعایة و تستطیع أن تٌقیید رجال السیاسة بإلتزامات 

تستطیع التھدید بإحداث أزمة مالیة .
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خالصة : ال

ت تنظیم الجماعات المصالح  تجمع بشري یسعى للدفاع عن مصالح أعضاءه في مختلف المجاال

ى السلطة سیاسیة ، اإلقتصادیة، اإلجتماعیة ، و لھا مبادئ تنادي  بھا و ال یكون مطمعھا الوصول إل

واجد تذ تكون ذات و إنما تسعى لتأثیر علیھا فقط ،حیث یختلف تأثیرھا من نظام سیاسي إلى أخر ، إ

لقرار    افعال في األنظمة الدیمقراطیة فھي تسعى لتعبیر عن مطالب األفراد المجتمع إلى مراكز صنع 

تأثیر علىو الضغط علیھم ، و تستعمل في ذلك عدة وسائل من بینھا : اإلقناع ، التھدید ،التمویل ،ال

تبر حجر ر على رسم السیاسة االقتصادیة التي تعأعضاء البرلمان ، و تستعمل ھذه الوسائل في التأثی

تشھد األساسي و محرك النشاط االقتصادي ألنھا تسعى إلى رفع معدالت النمو و إستقرار األسعار و

على ذلك العدید من األدوات ،السیاسیة المالیة ،السیاسة النقدیة...

ذه ھقوة و نفوذ التي تملكھا  تأثر الجماعات المصالح على رسم السیاسة اإلقتصادیة عن طریق 

الجماعات و قدرتھا على تحریك أي قرار لخدمة مصالحھا و أھدافھا.



الفصل الثاني 
الخلفیة التاریخیة و القانونیة 

مال في علبروز رجال األ
الجزائر
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،ائل اإلنتاج و تحكمھم في وسیمثل رجال األعمال في الجزائر الطبقة البرجوازیة إلمتالكھم الثروة

شھدت ھذه الجماعة صعوبات كثیرة عرقلت ظھورھا و تطورھا.

الفرنسي ستعمارفاإلرئیسیا في عرقلة ظھور البرجوازیة الجزائریة ،تعتبر الخلفیة التاریخیة سببا 

ر ظھور قضى على البناء الطبقي و الھیاكل اإلقتصادیة و السیاسیة و اإلجتماعیة و ھذا أدى الى تأخ

ل رجال األعمال ،و حتى بعد االستقالل كانت ھناك صعوبات لظھور القطاع الخاص ،فمنذ االستقال

لى الوطني أسیر الدولة غیر أن ھذا لم یمنع من تواجد قطاع خاص خفي یعمل عكان االقتصاد1962

تطویر و دعم النظام االقتصادي المھیمن و تحت ظل الدولة .

ي تنادي بتبنى الدولة الجزائریة مجموعة من اإلصالحات السیاسیة الت1989تغیرت الموازین سنة 

د ن اإلقتصاو إنفتاح اإلقتصادي یتبنى إقتصاد السوق عوضا عباإلنفتاح السیاسي و التعددیة السیاسیة ،

الموجھ الذي فتح المجال للقطاع الخاص للبروز على الساحة االقتصادیة.

عمال في سنتناول في ھذا الفصل مساھمة الخلفیة التاریخیة و القانونیة في بروز رجال األ

مباحث كالتالي :الجزائر  حیث قسمنا الفصل الثاني إلى ثالثة

المبحث األول : الخلفیة التاریخیة لظھور الطبقة البرجوازیة في الجزائر

المبحث الثاني : الخلفیة القانونیة لبروز القطاع الخاص و العمل الجمعوي في الجزائر

المبحث الثالث : میالد منتدى رؤساء المؤسسات في الجزائر
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لطبقة البرجوازیة في الجزائرالخلفیة التاریخیة: األولالمبحث 

ي ینعكس قتصادي الذمستمرة نتیجة للتقدم و التطور اإلتتعرض مختلف المجتمعات إلى تغیرات 

زمت الجتماعي و الطبقي سمة التدرج اإلرعلى بنیة المجتمع الذي یفرز مجموعة من الطبقات، فیعتب

قتصادیة وجتماعیة بمختلف مضامینھا االجتماعیة االتشكل الطبقة اإلثمختلف المجتمعات اإلنسانیة، حی

ء یث مر البناد من المفكرین، حفنالت اھتمام العدیاالجتماعي، السیاسیة دعامة أساسیة من دعامات البناء 

جوازیةالبرستعمار الفرنسي الذي ساھم في محو الطبقة إلالطبقي للجزائر بمراحل، نتیجة اجتماعياإل

یة بقة برجوازأما بعد االستقالل فنالحظ نمو ط،و الطغیان علیھا نتیجة السیاسة االستعماریةزائریة الج

صغیرة متمثلة في أصحاب رؤوس األموال.

الطبقة البرجوازیة تعریف : مطلب األول

التي تبنى حول المجتمع ،التصوراتھاتتخذ عن طریقأحد األشكال التيجتماعیة تعتبر الطبقات اإل

.1و ربما العمل على تغییرھاجتماعیة و تنظیمھا و تفسیرھا إمن تفاوتات 

الطبقة أوال: تعریف

تضمنت العدید من المعاجم العربیة مفھوم الطبقة ،ففي قاموس لسان العرب البن المنظور،الطبق

و طابقھ ألن طبقات الناس أصناف اتبھم ، في مرو طبقات الناس الناس یعدلون جماعة مثلھم جماعة من

.2علیھاجمعوأالشيءعلى اأطبقوعلى األمر جامعھ، و 

عند علماء الحدیث ھم جماعات التي تشترك الرواة، فطبقات تشابھونالطبقة في اللغة ھم القوم الم

تركون في لقاء المشایخ و تلقى منھمھي جماعاتھم الذین یشو الطبقات الصوتیة و تتشابھ بھ في األخذ،

.3شتراك المصالحالجماعة التي یقوم تشابھھا على إجتماع ھيو الطبقة عند علماء اإل

و تعني الصنف من الناس أو األشیاءclasseو في الفرنسیة classنجلیزیة الطبقة في اللغة اإل

طبقات الجو و طبقات األرض و ما شكلتھا من طبقات و تعبر عن التفاوتات بین الناس ،فكما تتفاوت

.4التي تختلف رأسیا و أفقیا ،كذلك یختلف الناس في فرص الحیاة

،2008)،ص،1.7 یانیك لومیل ،ترجمة ،جورجیت الحداد ،الطبقات اإلجتماعیة ،(لبنان : دار الكتاب الجدید المتحدة،ط1
2.2637 ،ص  ابن المنظور ،مرجع سابق

،2000)،ص، 3.491 ،عبد المنعم الحنفي ،(دون بلد النشر :مكتبة المدبولي ،ط3 المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة
،(اإلسكندریة : مؤسسة شباب الجامعة ،2008)،ص، 4.195 حسین عبد الحمید أحمد رشوان ،الطبقات اإلجتماعیة و المجتمع
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وى لمجتمع الواحد من حیث المستجتماعیة بین الناس في ابقة ھي عبارة عن تفاوتات إو علیھ فالط

قتصادي و الثقافي.اإل،جتماعياإل

البرجوازیة ثانیا : تعریف

ظھرت في القرنین bourgiesھي مصطلح فرنسي مشتق من الكلمة bourgeoiseالبرجوازیة 

المنتمون إلیھا وفقا لمدة فو كانت البرجوازیة طبقة رسمیة في المجتمع الفرنسي، یصن16و 15

.1إقامتھم في المجتمع و المصدر الذي یحصل بھ على الدخل

شتقت بدورھا التي تعني القریة، و التي إborghesiaیطالیة اإلمصطلح الفرنسي مشتق من الكلمةال

و التي تستخدم بمعنى الرجل الحر الذي یتمتع بحق المواطنة في المدینة pyrgosالیونانیة من الكلمة 

كانت تدل بصفة 19رنقالو حتى ،دل معناھا على التجارالكلمة بعد ذلك لیو تطورت التي ینتمي إلیھا،

بین طبقة النبالء و طبقة الطبقة الوسطى، و ھي تلك الطبقة التي تقع في المنطقة الوسطى أساسیة على

و طبقة العبید.اریا البرولیت

قتصادیة أساسیة  و تتوسع ، ظھر التجار كقوة إفي بدایة العصور الوسطى كانت المدن ال تزال تبنى 

ة سسات و الشركات لتعزیز األعمال التجاریة الخاصكان التجار منظمات شبیھة بالنقابات الحالیة و المؤ

.2البرجوازیة األولى بھم ، ھؤالء التجار كانوا نواة 

اإلقطاعيفي أواخر العصور الوسطى تحالف ھؤالء التجار مع الملوك للتخلص من النظام 

الصناعي، بعد نمو النظام اإلنتاجمرحلة إلىنتقلت ت الطبقة الحاكمة في األمم التي إبالتالي أصبحو

األرض متلك فیھ األفراد وسائل اإلنتاج كأي یلموارد الثروة،الرأسمالي الذي یقوم على الملكیة الخاصة 

أي یعتمد على الملكیة لمصلحة ھؤالء المالك نتاج فیھ و یكون اإلالصناعیة و التجاریة،و المشروعات

قتصاد السوق و توسیع التجارة و بإنتشار إ3أجل الربحمن اإلنتاجالسوق الحر و على ىالفردیة و عل

.24،ص، مرجع سابقأحمد زكي بدوي ،1
لكون من قوة : مصطلح سیاسي یطلق على طبقة العمال األجراء ،الذین یعملون لدى البرجوازیة و مصدر دخلھم ھو بیع ما یمیتاریاالبرول

في :    حول مفھوم البرولیتاریاالعمل، انظر إلى : علي الفقر، 
post.49 html-Alifiker blogspot.com./2014/09/blog)21 2014سبتمبر.(

أحمد زكي بدوي، مرجع سابق،ص، 24. 2

ھو نظام سیاسي و إجتماعي و إقتصادي ، قائم على حیازة األرض و تنظیم العالقة بین السید اإلقطاعي و التابع أي طبقة كبار النظام اإلقطاعي:
مالك األراضي ،أنظر إلى : النظام اإلقطاعي في أوروبا العصور الوسطى على الموقع : 

Naddra .blogspost.com/   2011/03/blog-post 03 .htm
. حمد زكي بدوي،مرجع سابق ،ص،24 أ 3
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ي الطبقة المسیطرة لتأثیر الذي تحدثھ في المجتمع ،فھأكثر زادت قوة الطبقة البرجوازیة و مدى ا

و الحاكمة في المجتمع الرأسمالي.

الطبقة البرجوازیة تعریفثالثا:

ت و التقالید المستوى الدین، العادافي اللغة،برجوازیة جماعة من األفراد یختلفون تعتبر الطبقة ال

من قام أول *الفیزیوقراطیونو یعتبریشتركون في خاصیة واحدة، وھي الثروة والمال،أنھم الثقافي إال

في المجتمع اإلنتاجیةقتصاد السیاسي و التي تنظم النشاطات داخل أسس التحلیل اإلبترسیخ مفھوم الطبقة 

طبقات : طبقة الفالحین ثالثةإلىأحد مفكري ھذه المدرسة بتقسیم المجتمع turgo"تورغو"حیث قام 

ون ھذا التقسیم الثالثي ستخدم الفیزیوقراطیو لقد إ،قة المالكینو طب(الطبقة المنتجة ) ،طبقة الحرفیین،

حقیقي سوى األرض حیث أن طبقة الفالحین تأخذ مركزا متمیزا إنتاجلھم لیس ھناك عامل من بالنسبة ف

.1حد ماإلى

إلى صراع جتماعیة من أھم الظواھر التي تؤدي أن ظاھرة الطبقات اإل**یرى كارل ماركس 

طبقتین : الطبقة البرجوازیة المالكة لوسائل إلىجتماعي ،حیث قسم المجتمع و تحول حضاري و إ

حتمي ال مفر الطبقتین ین یرى أن الصراع بین ھذإذ،اإلنتاجو طبقة البرولیتاریا الفاقدة لوسائل اإلنتاج

تعرف ،ألخرىمنھ و ھو بذلك ینعكس على المجتمع و من خالل ھذا الصراع ینتقل الصراع من مرحلة 

تدر و ت تملكھا در دخلھا من ممتلكاجتماعیة تحصل على مصالطبقة البرجوازیة بأنھا طبقة إالماركسیة 

فبعدما كانت البرجوازیة في أو من التجارة الرأسمالیة أو من بیع و شراء البضائع و الخدمات،ریعا 

و موظفو البنوك و التجار العصور الوسطى أصحاب األعمال و الموظفون الصغار و المقاولون،

د مكنھا ھذا من توظیف عدد و الموارد و قاإلنتاجمتالك وسائل صبحت في عصر الصناعة الرأسمالیة إأ

كارل حیث یقول ، 2لآلخرینكبیر من العمال الذین لیس لدیھم أي مصدر دخل سوى بیع مجھودھم 

دة التي تمتلك و تتحكم كذلك بصورة مباشرة في كل بقة البرجوازیة " ھي الطبقة السائكس أن الطرما

عتماد ھذا األخیر ینصب على كل المسخرات إفإن إذنقیة و الثقافیة ألعضاء المجتمع"،أوجھ الحیاة  الخل

للثروة.،وینادي أصحابھ بحریة الصناعة و التجارة ، و أن األرض ھي المصدر الوحید18:مذھب نشا في فرنسا في القرن الفزیوقراطیون*
 . ،ص،21 1یانیك لومیل ، ت جورجیت حداد ، مرجع سابق

ةالمتعلقومنظر اجتماعي ، قام بتألیف العدید من المؤلفات  إال أن نظریتھ:فیلسوف ألماني یھودي األصل ،سیاسي وصحفي كارل ماركس**
كارللینین ،ربالرأسمالیة وتعارضھا مع مبدأ أجور العمال ھي ما أكسبنھ شھرة عالمیة ،یعتبر مؤسس الفلسفة الماركسیة، انظر إلى: فالدیمی

.46)ص ،1918،(تونس:منشورات دار الصمد،للماركسیةضماركس،سیرة مختصرة وعر
2 –created with pdf factory protrial version : www.pdf.factory.com
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أدوات طبیعیة تقوم بخدمة إالو قوانین و غیرھا ماھي إداریةمن أجھزة الموجودة داخل المجتمع 

.1مصالح الطبقة الحاكمة حیث بھا تسیطر على الطبقة المحكومة من أجل البقاء و االستمراریة 

لعالقة او اإلنتاجھو عامل ةاإلجتماعیكم في الطبقات كارل ماكس یرى أن العامل األساسي المتح

.اإلنتاج فمن خالل ھذا یمكن تحدید الطبقة المالكة لوسائل اإلنتاجیة

saine"سان سایمون"أمثال ابعد الثورة الفرنسیة حاول مؤرخو simonوضع إعادة"كونت"و

لفرنسیة على أنھا تفسیر الثورة امن فھم ما یجرى ،فتمایتمكنوالظواھر من منظور بعید المدى كي 

.2ستیالء البرجوازیة على السلطةنضال شعب و إ

فمع الثورة الصناعیة التي لمفھوم الطبقة البرجوازیة، تأسست العناصر البنائیة 19رنفي ق

مثل طبقة رجال التي تاإلقطاعي و نشأة الطبقة الوسطى قتصاد أحدثت إنقالبا صناعیا و إنھیار اإل

عتبار العامل و بإالطبقة الرأسمالیة الكادحة،سمإلى ما یعرف بإاألعمال أو الطبقة البرجوازیة ،و تحولت 

و على ھذا ،نھا تشكیل طبقة معینةفیمكالرئیسي في المجتمعات الرأسمالیة ھو المال و الثروة و الدخل 

طبقة طبقات :3إلىلي یقسمون المواطنون في مجتمعھم الرأسماالكیان جتماع في األساس فإن علماء اإل

.3فقیرة ،و أخرى متوسطة و ثالثة غنیة

یة ،فالطبقة الرئیسیة للطبقات االجتماعأن المال و الثروة من المحددات جنستنتمن خالل ما سبق 

نھا لمواد و ممتالكھا ال إاإلنتاج و المحددة لھ و من خالالبرجوازیة ھي فئة من المجتمع المالكة لوسائل 

لطبقة فالمجتمع،لالطبقيتتحدد الطبقات األخرى أي الطبقة العاملة (البرولیتاریا) ووفقا لھذا یكون البناء 

مة أما في األنظالبرجوازیة في األنظمة التسلطیة تحافظ على الوضع القائم ألنھ یخدم مصالحھا،

لتي املك القوة تعتبارھا تملك المال فھي ألنھ ال یخدمھا و بإلنظام القائم الدیمقراطیة فھي تسعى لتغییر ا

تسمح لھا بالحصول على السلطة.

.  40،ص،مرجع سابقطیب معاش،1
.21،ص ،مرجع سابقیانیك لومیل،ت ،جورجیت حداد ،2
.39،ص،،مرجع سابقطیب معاش ، 3
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الطبقة البرجوازیة في الجزائر ثاني  :الالمطلب 

اشتھا أثناء علم یكن لطبقة البرجوازیة مكانة بارزة في المجتمع الجزائري ، بسبب الظروف التي 

ي رسم فلذي لعبھ او بعد اإلستعمار، كما أن الدولة لم تولى إھتماما كبیر لھذه الفئة إال مؤخرا نتیجة لدور 

السیاسات و إتخاذ القرارات .

ل الفرنسيحتال:الطبقة البرجوازیة في فترة اإلأوال

لى عطال اإلحتالل الفرنسي للجزائر جمیع جوانب الحیاة و خاصة االقتصادیة، التي إنعكست 

لثقافیة.االظروف اإلجتماعیة ، فلبناء الطبقي یتفاعل دینامیكیا مع جوانب السیاسیة و اإلقتصادیة و 

ت متالزمة بتدمیر البنیة اإلقتصادیة كانت السیاسة اإلستعماریة ذو طبیعة إستطانیة ،فسیطرتھا كان

و اإلجتماعیة ،فأھداف االستعمار كانت بدرجة األولى إقتصادیة :نھب الثروات و الخیرات یزخر بھا 

المجتمع ،و سیاسة :بجعل الجزائر مستعمرة إستطانیة ، و لتنفیذ ذلك تطلب األمر إمتالك جزء من 

اب األرض و أصحاب الحق ، و رافق ھذا إعالن أصحاأراضیھا لصالح الرعایا الفرنسیین لیصبحو

، حیث تم تقسیم 1848فرنسا "أن الجزائر جزء من فرنسا " و لتكون األمور قانونیة تم إعالن دستور 

:1إلى  ثالثة مناطق 

: یسكنھا أغلبیة أوربیة .لمدینةا-

: تضم نسبة قلیلة من األوربیین .أقالیم مختلطة-

ھا الجزائریون و موضوعون تحت الحكم العسكري .: یسكناألقالیم جزائریة-

و عند دراسة البنى اإلجتماعیة في ھذه الفترة ، یفترض بنا اإللمام بالسیاسة اإلقتصادیة و نمط اإلنتاج 

:2السائد في ھذه الفترة ، حیث كان النمط اإلنتاج الرأسمالي في بدایتھ و ینقسم الى  

: تعتبر الزراعة قاعدة أساسیة لتراكم رأسمال في الجزائر و كانت نمط اإلنتاج الرأسمالي الزراعي-1

بدایتھ متركزة على زراعة الحبوب و الكروم و تلیھا زراعة الخضر ثم التبغ ، حیث قامت السلطة 

الفرنسیة بعملیات نزع الملكیة من الفالحین الجزائریین بإصدار مجموعة من القوانین ، فكان توزیع 

الخماسون ، %3.5، مزارعون %148.6: مالكون 1919ألراضي سنة الجزائریین على ا

. ،( الكویت :عالم المعرفة ،1990) ،ص، 32 اإلستیطان األجنبي في الوطن العربي 1عبد المالك خلف التمیمي ،

. ،(الجزائر : دیوان المطبوعات الجامعیة) ،ص،39 محمد السویدي ، مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري 2
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الذي ینص على فرنست األراضي الجزائریة 1929،و بإصدار قانون %6.4، عمال   31.4%

تخلى معظم المالكون عن أراضیھم بسبب العراقیل التي تمارس من طرف السلطات المحتلة .

اإلنتاج : كانت الصناعة في ھذه الفترة مقتصرة على قطاعین : قطاع تحویلنمط اإلنتاج الصناعي- 2

ثانیة   الزراعي مثل : الكروم من جھة و قطاع البناء و األشغال العامة مثل السكك الحدیدیة من جھة

التي و التصنیع في ھذه الفترة كان ضعیفا حیث ال توجد صناعات  كبرى خارج اإلستثمارات األجنبیة

انت بین أیدي اإلستعمار.ك

: 1إن البناء الطبقي في فترة اإلحتالل الفرنسي كان قائما على وجود ثالث طبقات أساسیة تتمثل في

) البرجوازیة (األرستقراطیة-1

تتكون ھذه الطبقة من األوروبیین أي كبار الضباط ،و المثقفین ،كبار التجار و كبار المالكین

الممارسین لوظائف المھن الحرة كالمحاماة و الطب و الصیدلة و ھذه الطبقة ھي المسیطرة إقتصادیاو

و المھیمنة سیاسیا .

البرجوازیة الصغیرة -2

ي بعض فھكتار و قد تصل 50-10تضم ھذه الطبقة المالكین األوروبیین لمساحات محدودة ما بین 

جرون ھكتار ،و ھي خاضعة للبرجوازیة ،كما تضم الفالحین األوروبیین الذین یستأ100األحیان إلى 

كین من المالفئة قلیلةاألراضي من كبار المالك و الحرفیین و العاملین الصغار بالتجارة،  و الصناعة، و 

لجزائرییناالجزائریین الخاضعین للسیطرة اإلقتصادیة و السیاسیة للطبقة األولى و شریحة من المثقفین 

بنسب قلیلة .

طبقة الدنیا ال-3

ریین  ال الجزائتمثل ھذه الطبقة الفالحین الجزائریین و المزارعین و الخماسین و نسبة قلیلة من العم

ي. الفئة بالفقر و استغالل قوة عملھا نتیجة لسیاسة القمع و اإلستغالل االستعمارو تتسم ھذه

نستنتج أن الطبقة البرجوازیة في فترة اإلستعمار الفرنسي كانت تمثل كبار الضباط و التجار    

لفرنسیین و فئة و المالكین الفرنسیین ، أما البرجوازیة الصغیرة فكانت تمثل صغار التجار و الصناعین ا

.152)،ص0092،(جوان 24،العدد مجلة التواصلعبد السالم فیاللي ،ھیكلة المجتمع الجزائري المعاصر بین النزعتین الحضریة و الریفیة،1
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قلیلة من الجزائریین خاضعین للفئة األولى ، بإضافة إلى ھذا نجد الفالحین الجزائریین و الخماسین 

یمثلون الطبقة الدنیا.

الجزائر بعد االستقاللفيالطبقة البرجوازیةثانیا : 

ي وصلت إلیھا الجزائر سنة الحدیث عن البنیة اإلجتماعیة الجزائریة بعد اإلستقالل یقترن بالحالة الت

، حیث خلف خروج المستعمر ھیاكل صناعیة ضعیفة ، و أراضي فالحیة مھجورة ، إضافة إلى 1962

الفوارق و التفاوت اإلجتماعي الذي شوه البنیة اإلجتماعیة للجزائر ، حیث عملت الدولة منذ االستقالل 

.1لمجتمع الجزائريعلى إعادة البناء و الھیكلة طبقا للحاجات اإلجتماعیة ل

بعد اإلستقالل كان النظام السیاسي قائم على الحزب الواحد ،فكان جبھة التحریر الوطني مھیمنة 

على جمیع الشؤون السیاسیة ،اإلقتصادیة و اإلجتماعیة ، حیث دعت منذ اإلستقالل إلى القضاء على 

اضح أن قیام و تطور القطاع الخاص الذي إستغالل اإلنسان لإلنسان في إطار الخیار اإلشتراكي فالو

یسمح بتكوین برجوازیة وطنیة قویة كان یشكل تھدیدا على إستقرار النظام لھذا تمت عرقلة ھذا التطور 

و منع القطاع الخاص من المساھمة في السیاسة االقتصادیة للبالد ، فبعد ما تولى " بن بلة" رئاسة الدولة 

السلطة و فتح الباب أمام باقي الفئات اإلجتماعیة األخرى ،كما تبنى قام بعزل طبقة البرجوازیة عن 

التسییر الذاتي لحل بعض المشاكل و لكسب تأیید الفئات البسیطة و الفقیرة التي كانت تنتظر تحسین 

األوضاع اإلقتصادیة و اإلجتماعیة، كما سار نظام " بومدین" على نفس المنوال ، و یظھر ھذا من خالل 

طرابلس" الذي أقر بوضوح أن الطبقة البرجوازیة تمثل خطرا على الدولة الجزائریة المستقلة برنامج "

حیث أعتبر بأن الطبقة البرجوازیة ھي حدیثة النشأة ،و ضعیفة كمجموعة إجتماعیة كما تحمل 

أنھ یجب تقلیص من دور و تأثیر القطاع الخاص ،نظرا 1964إدیولوجیات  إنتھازیة ،كما أقر میثاق 

لإلختالف الكبیر بین القطاعین اإلشتراكي و الرأسمالي لذا یجب الحد من ھذین القطاعین ،كما جاء میثاق 

الذي جاء فیھ بوضوح الخوض من تحول القطاع الخاص إلى قوة تمكنھ من السیطرة على الدولة 1976

ما تم اصدار مجموعة لذا یجب تحدید حدود نشاطاتھ حتى ال تؤثر على مراكز صنع القرار في الدولة ، ك

:2من القوانین تتمثل في  

المتضمن قانون االستثمار : و بھ أسس رأسمال 1963جویلیة 26المؤرخ في 277-63قانون رقم -1

ستفاد من عدة مزایا و تحفیزات كإللغاء الكلي أو الجزئي للرسوم و الضرائب على إاألجنبي الذي 

فضیلة عكاش ،"الحوار اإلجتماعي دور الفاعلین اإلجتماعیین في وضع السیساسة التنمویة" ،اطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر :كلیة العلوم  1

.187،ص، )2010السیاسیة و اإلعالم،
2المكان نفسھ.
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الرأسمال الوطني الذي لم یستفید من أي مزایا، فالدولة فضلت سنوات على حساب 5األرباح لمدة 

اإلستثمار األجنبي على الوطني و إستمرت في تھمیش القطاع الخاص و لم تسمح لھ بالمشاركة في 

االقتصاد الوطني خوفا من نمو طبقة برجوازیة تسیطر على البالد.

ستثمار و مراجعة الوضع السابق :المتعلق باإل1966سبتمبر 15المؤرخ في 284–1966أمر -2

لكنھ وجاء ھذا األمر لیستدرك الوضع السابق حیث قام بتقدیم مجموعة من اإلمتیازات للقطاع الخاص 

من اإلنتاج الوطني %37.2یبقى خاضعا لوصایة الدولة ، حیث إنخفض نصیب القطاع الخاص من 

األمر الذي جعل فئة أرباب العمل 1975سنة %25.5و حوالي 1973سنة %34إلى 1969سنة 

تقریبا مقصاة من المشاركة في التنمیة الوطنیة.

في ظھور الطبقة البرجوازیة1986قتصادیة األزمة اإلدور المطلب الثالث :

یة عاشت الجزائر أزمة إقتصاد1986إثر إنخفاض أسعار البترول و سعر صرف الدوالر سنة 

لبالد.للى الریع حیث أدى ھذا إلى تغییر في الجذور السیاسیة و اإلقتصادیة بإعتبارھا دولة تقوم ع

كانت السیاسة اإلقتصادیة رھینة تغیرات و تطورات أسعار المحروقات في األسواق العالمیة نتیجة 

اإلعتماد الكلي على المحروقات و ما تتبع ذلك من إرتباط بالدوائر الخارجیة المتحكمة في التجارة

العالمیة و األسواق المالیة و النقدیة، فإرتباط تمویل اإلقتصاد الجزائري بإرادات صادرات المحروقات 

، حیث عرف سوق 1986دون مصادر أخرى أدى بسبب األزمة إلى إنھیار مداخیل الصادرات سنة 

ر للبرمیل دوال27أصبح 1985دوالر للبرمیل ، و سنة 32كان 1982النفط تراجعا خطیرا ، ففي سنة 

دوالر خالل السنة الواحدة ،و 4.8، أي انخفاض قدر ب 1986دوالر سنة 14لیصل إلى أقل من 

من االیرادات و ھذا ما شكل بطبیعة الحال %50و أكثر من %40إنخفاض مداخیل المحروقات بنسبة 

.1إحتمال كبیر في میزان المدفوعات 

، (شلف : جامعة حسیبة بن بوعلي ،  1بن علي بلعزوز ، عاشور عنوش،" دراسة تقییم انعكاس االصالحات االقتصادیة على السیاسة النقدیة "

.3) ، ص، 2001
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األسباب العامة لألزمةأوال : 

عرف اإلقتصاد الجزائري وضعا غیر متكافئ منذ اإلستقالل و تماشیا مع إنخفاض أسعار البترول 

أدى إلى حدوث أزمة ،و یمكن إرجاع األسباب التي أدت إلى تفاقم الوضع و إختالل التوازن 1986سنة 

:1إلى

ظل النظام إعتماد الصناعات المصنعة منذ السبعینات ،كأحد أشكال النموذج التنموي في -

لت اإلشتراكي ، حیث إعتمدت الجزائر على الصناعة و أھملت الزراعة و إتجھت إلى التخطیط و أھم

.قواعد التسییر االقتصادي الرشید ،فضلت القطاع العام و أھملت القطاع الخاص

رأسمالي الغیاب نموذج تنموي في مرحلة الثمانینات رغم محاولة الحكومة الجزائریة محاكاة النمط- 

لتي ابعض مبادئھ ،فتوقفت عجلة التنمیة بإنخفاض اإلستثمارات بسبب إنخفاض حاد في موارد الدولة 

خارجیة.كانت تعتمد بنسبة كبیرة على المحروقات ،نتیجة تراجع أسعار النفط و نقص سوق المدیونیة ال

لى عجز إائیة و ھو ما أدى إرتفاع حجم الواردات من السلع و الخدمات الضروریة كالمواد الغذ- 

میزان المدفوعات و ارتفاع حجم المدیونیة الخارجیة.

نتائج األزمة االقتصادیة ثانیا : 

أدت ھذه األزمة لتدھور األوضاع اإلقتصادیة و اإلجتماعیة للمواطنین ، و تتمثل أھم نتائج األزمة 

:2فیما یلي

،كما1986سنة %16تفاع التضخم الذي بلغت تدھور القدرة الشرائیة للمواطنین بسبب ار-

500إلى 1983ملیار دینار سنة 3.8قیمة الموارد المالیة الموجھة لدعم الموارد األساسیة من تقلصت
.1986ملیون دینار سنة 

إرتفاع نسبة البطالة و تراجع معدالت التشغیل ،حیث بلغ متوسط عدد مناصب الشغل بین -

نصب شغل سنویا ،و بفعل األزمة االقتصادیة و تراجعت اإلستثمارات ألف م1977-1984،160

ألف 74نتیجة تراجع المواد النفطیة فأدى ھذا إلى تراجع عدد مناصب الشغل الجدیدة لتصل إلى 

ألف منصب في نفس السنة ،كما 94بعجز یقدر ب1987ألف منصب  سنة 88و 1986منصب سنة 

سنة %17بعد ما كانت 1985سنة %20تفاع نسبة البطالة إلى عامل و إر50تم توظیف ما یقارب 

1982.

.64،ص، مرجع سابقفضیلة عكاش ، 1
لمكان نفسھ.ا2
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لحاكم في كما كان لألزمة أثار سیاسیة تمثلت أھمھا تفاقم مظاھر االستقرار السیاسي ،فالنظام ا- 

الجزائر آنذاك كان یستفید بشكل أساسي على الریع النفطي للحفاظ على إستقراره .

اإلجتماعیة فقد أدت األزمة إلى العدید من اإلنفجارات و اإلحتجاجات و نزاعات أما من الناحیة -

اإلجتماعیة في معظم مناطق الوطن بسبب تدھور الظروف المعیشیة و األمن . و نتیجة لتفاقم أزمة 

النظام السیاسي الجزائري بمختلف أبعادھا السیاسیة و االقتصادیة و االجتماعیة خرج مئات الشباب 

ئري إلى الشارع للتعبیر عن غضبھم و عدم رضاھم عن النظام الحاكم و سیاستھ اإلقتصادیة حیث الجزا

و ضرب مختلف رموز الدولة كمقرات جبھة 1988أكتوبر 5قام بعدید من المظاھرات االجتماعیة في 

میة كان التحریر الوطني ،و مباني بعض الوزارات ،المراكز التجاریة ،غیر أن ردة فعل السلطات العمو

قتیل500و 400جد منافضا ، حیث لجأت إلى أقصى درجات العنف التي تنتج عنھا سقوط ما بین 

نتیجة لھذه األوضاع سارعت الدولة في القیام بسلسلة من اإلجراءات و اإلصالحات أبرزھا التحریر 

الدولة الربعیة حیث تجسیدا النعكاسات أزمة 1989فتم اصدار دستور اإلقتصادي و االنفتاح السیاسي ، 

تضمن إلغاء األحادیة الحزبیة و اإلقرار بحق تكوین الجمعیات ذات الطابع السیاسي مع فتح المجال 

اإلعالمي أمام القطاع الخاص و السماح بتأسیس جمعیات و نقابات مستقلة ،كما نتج  عنھ تأسیس عدد 

برامج ضعیفة و غیر محددة خاصة في كبیر من األحزاب السیاسیة ذات توجھات مستقلة ،إال أنھا ذات 

.1مجال اإلقتصادي و اإلجتماعي

لة ھزت كیان الدولة الجزائریة من جذورھا باعتبارھا دو1986ما یمكن إستخالصھ أن أزمة 

ستور ، و الریع من أھم أسس اإلستقرار السیاسي و اإلقتصادي و اإلجتماعي ،كما نتج عنھا دةریعی

قطاع ل أمام الة سیاسیة و إقتصادیة جدیدة قائمة على التعددیة السیاسیة و فتح المجاالذي أقام قاعد1989

الخاص.

الجزائري یتراجع عند الخیارات السابقة لیفتح المجال أمام القطاع ممنذ بدایة الثمانینات بدأ النظا

ائر سیاسة المخططات الخاص للمساھمة في السیاسة االقتصادیة بعد أن كان مھمشا، فبعد ما بثت الجز

المؤرخ في 11-82التنمویة في السبعینات ظھرت الحاجة أكثر الى القطاع الخاص ،حیث جاء قانون 

المتعلق باالستثمار االقتصادي الوطني الخاص الذي سمح للقطاع الخاص أن یندمج في 1982أوت 21

ن ،حیث سمح ھذا القانون المخططات و المساھمة في فتح مناصب شغل و تلبیة إحتیاجات المواطنی

سنوات أي ما بین  3مشروع في أقل من 2300بإنتعاش اإلستثمارات الخاصة، حیث تسجیل أكثر من 

.13،ص،مرجع سابقبن علي بن عزوز، عاشور كنوش،1
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ملیار دج ، و ھنا بدأ القطاع الخاص في البروز أكثر على الساحة 8بقیمة مالیة تقدر ب 1985و 1983

.1الطبقة البرجوازیة تتكون تدریجیااالقتصادیة من خالل مساھمة في اإلقتصاد الوطني ،حیث بدأت 

جاءت أزمة منتصف الثمانینات التي عجلت و سارعت مسار اإلنفتاح اإلقتصادي الذي تكرس

قویة تبتفاقم أزمة المدیونیة و إعادة الجدولة و تطبیق برامج التعدیل الھیكلي ، و قد صاحب ھذا 

ص كنتیجة المتعلق بتوجیھ اإلستثمار الوطني الخا25-88لفئةأرباب العمل الخواص تدریجیا،فجاء قانون 

جیعھ أو و تراجع إیرادات الوطنیة جعل اإلنفتاح على القطاع الخاص و تش1986لتدھور أسعار البترول 

ة و تبعھ لیأكد على الحق في الملكیة الخاص1989رفع تعقیدات أمام نشاطھ أمرا ضروریا ،لیأتي دستور 

الذي نادى بخوصصة المؤسسات 1996ثم یأتي دستور 1995ا قانون أھمھبعد ذلك عدة إصالحات

العمومیة.

.14،ص،مرجع سابقبن علي بن عزوز، عاشور كنوش،1
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العمل  الجمعوي في الجزائرالخلفیة القانونیة لبروز القطاع الخاص و:المبحث الثاني
دورا محوریا في تحقیق التنمیة اإلقتصادیة و اإلجتماعیة ، إنطالقا یحتل القطاع الخاص 

مما یتمیز بھ من اإلمكانیات و الخصائص التي تؤھلھ لتأثیر في شتى المجاالت و ھذا ما یزید من أھمیتھ 

و دوره في النشاط اإلقتصادي بشكل یدفع بصانعي السیاسة اإلقتصادیة إلى ضرورة التركیز عل آلیات 

توفیر المناخ المناسب. تطویره و

التحول السیاسي و االقتصادي في الجزائر المطلب األول :

على البترول لذا فإن أي %97یعد اإلقتصاد الجزائري إقتصاد عیي بدرجة أولى إلعتماده على 

ة نفطیة من شأنھا أن تزعزع اإلسقرار اإلقتصادي و بالتالي السیاسي و اإلجتماعي ،حیث كان ألزمة أزم

ثر كبیر على اإلقتصاد الوطني ، حیث أكد ذلك على ھشاشة النظام اإلقتصادي ،عملت الدولة أ1986

وطني عصري الجزائریة من خالل ھذه األزمة إلى البحث عن أحسن السبل للخروج منھا و بناء إقتصاد

یتناسب مع التحوالت العالمیة ، و تحریر المؤسسة الوطنیة من البیروقراطیة و إعطائھا الحریة الالزمة 

و إصدار قرارات خاصة في تسییر أمورھا كما كان لھذه األزمة دور كبیر في التحول السیاسي واإلنتقال 

1989، شھدت الجزائر إصدار دستور من األحادیة إلى التعددیة و محاولة تثبیت مبادئ الدیمقراطیة
الذي حمل معھ تحوال سیاسیا في نظامھا السیاسي و كانت الصورة الغالبة و البارزة لھذا التحول تتمثل 

في اإلنتقال من نظام الحزب الواحد القائم على األحادیة الحربیة و عدم السماح بالتعدد و ال التداول على 

.تم تبني ھذا النظام بعد عجز 5تي تعد إحدى السمات البارزة للدیمقراطیةالسلطة إلى التعددیة السیاسیة ال

النظام الحزب الواحد المتعمد منذ اإلستقالل على تحقیق مطامع الشعب و تمكینھ من تسییر شؤون العامة 

الذي سمح بإنشاء جمعیات ذات طابع سیاسي  حیث 1989بصفة فعال و دیمقراطیة، كما نجد دستور 

تنص على حریات التعبیر و انشاء الجمعیات و االجتماع مضمونة للمواطن ، و نصت 39ة نجد الماد

ز ادي و المرتكاالقتصاد الحر الذي یشترط عدم تدخل الدولة أو غیرھا في النشاط االقتصطلق مفھوم القطاع الخاص على: یالقطاع الخاص*

ختلف المشاكلعل آلیة السوق الحرة و المنافسة الحادة نتیجة لعدم تدخل الدولة ،لتحقیق أقصى ربح ممكن ، فالقطاع الخاص الحل األمثل الم

تقرار الماليكمنتج و مصدر، فھو یزید بلك من معدالت النمو االقتصادي و تحقیق االساالجتماعیة و االقتصادیة من خالل الدور الذي یلعبھ

ن حیث تمویل االقتصادي من خالل خلق سوق مالیة نشطة تشجع عل االدخار الذي یوجھ لالستثمار باإلضافة إلى تحقیق األعباء على الدولة ، م

أنظر الى :المشروعات العامة.

ییركلیة العلوم االقتصادیة و علوم التس:ئر(جامعة الجزاأطروحة دكتوراهالخوصصة في التنمیة االقتصادیة ،موسى سعداوي ،دور 

. 65).ص2007

، الملتقي الوطني األول ،(بسكرة : جامعة محمد  1خولة كلفاني، مقتضیات و خصائص التعددیة السیاسیة في الجزائر في ظل دستور 1998-2-23

.176لوم سیاسیة ) ، ص خیضر ، كلیة حقوق و ع
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إنتھاج 1989،كما صاحب دستور 6منھ أن حق انشاء الجمعیات ذات طابع سیاسي معترف بھ40المادة 

الرأسمالیة عوضا عن اإلشتراكیة التي تفتح المجال أمام القطاع الخاص و المؤسسات الصغیرة و 

.1وسطةالمت

البرجوازیة و السلطة  -

كانت السلطات السیاسیة و اإلداریة الجزائریة تولي إھتماما كبیرا للقطاع العام و إھمالھا 

ألصحاب المشاریع الخاصة،كما كانت تستعین بمصادر خارجیة لإلستثمار ھذه العقلیة الموروثة عن 

األعمال الخواص اإلستعمار الفرنسي، نتیجة لنظرتھم السلبیة للقطاع الخاص ، على إعتبار أن أصحاب

یعرقلون العمل السیاسي للدولة و یسعون إلى السیطرة علیھا و لیس منتجین لثروة و مساھمین في 

للقطاع الخاص في التشاور حول مشاریع القوانین  في ماإلقتصاد الوطني، كما أن الحكومة لم تولي إھتما

تبر العمود الفقري للدولة و الداعم األساسي إستراتیجیات  التنمیة ،كانت تكتفي فقط بالقطاع العام الذي یع

، فكان القطاع الخاص في ھذه الفترة في صراع دائم مع السلطة إما أن یفرض نفسھ و بقوة 2و المالي لھا

على الساحة اإلقتصادیة أو أن تطغى الدولة علیھ و یبقى مھمشا.

ساھمت إلى حد كبیر في تحسین التي1988جاءت اإلصالحات اإلقتصادیة و اإلجتماعیة عام 

مصیر القطاع الخاص خاصة من الناحیة القانونیة حیث سمح لھا بالحریة تنظیم المشاریع و الحصول 

على قروض مصرفیة، كل ھذا سمح بظھور جماعة تملك وسائل اإلنتاج و تقترب من دوائر صنع القرار 

قطاع الخاص للمساھمة في اإلقتصاد الوطني،لم ، و مع سعي الدائم لل3ھذا ماسمح لھ ان ینمو و یتسع أكثر

تستطع الدولة الوقوف أمامھ، ففسحت لھ المجال و إعترفت بھ كشریك إجتماعي نتیجة للمساھمات 

من الناتج المحلي اإلجمالي و %70اإلیجابیة الملموسة إلى حد كبیر في خلق ثروات حیث یساھم بنسبة 

خلق فرص العمل. 

.176،صمرجع سابقخولة كلفاني، 1
2Nordin grim, entrepreneurs pouvoir et société en Algérie , (Alger: casbah Edition , 2012), p48
3 loc.cit .
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الثاني : اإلطار القانوني للقطاع الخاصالمطلب 

أوال: التوجھ نحو الخوصصة 

تطرح نفسھا في الجزائر بإلحاح في التسعینات نتیجة للظروف *بدأت فكرة الخوصصة

ار السیاسیة واإلقتصادیة التي عرفتھا البالد في الثمانینات و أمام تفاقم األزمة الناجمة عن تراجع أسع

،في ظل العجز المالي للمؤسسات اإلقتصادیة أصبح اإلقتصاد الوطني على حافة 1986البترول سنة 

اإلفالس، فتعتبر الخوصصة حقیقة إقتصادیة توضح كیفیة اإلنتقال الى إقتصاد السوق و بذلك أصبحت 

قطاع من دور مشاركة القطاع الخاص من أھم مسارات اإلصالحات اإلقتصادیة في الجزائر كما لھذا ال

في رفع من معدالت النمو اإلقتصادي، و لتجسید ھذا المسار شّرع في تحضیر أرضیة التي تسمح 

بالتحكم و بضمان نجاح سیاسة الخوصصة.

فكان ،حیث تم  إصدار مجموعة من التشریعات و القوانین التي تنظم و تراقب إجراءات الخوصصة 

.1995ر شھادة میالد مشروع الخوصصة في الجزائر سنة إصدار أول قانون منفصال و الذي إعتب

القطاع الخاص في الجزائر-1

المناخ المالئم لظھور كبار رجال األعمال، فھي تعني إستبدال مالك یعتبر القطاع الخاص

عام بمالك خاص ، و لقد إرتكزت جل التعریف المعطاة لھا على ھذا المعنى ، و ھذا ما یمكن إستنتاجھ 

:1المتعلق بالخوصصة الذي یعرفھا بكیفیتین22-95من نص المادة األولى من األمر رقم 

یل مجموع الخاص و یتم ذلك بتحوإلى القطاع ي نقل الملكیة من القطاع العام الخوصصة فتتمثل - 

شخاص أجتماعي للمؤسسات العمومیة لصالح دیة أو المعنویة أو رأس المال اإلأو جزء من األصول الما

طبیعیین أو معنویین خواص.

ن أو معنویینكما تعني أیة معاملة تھدف الى تسییر المؤسسات العمومیة إلى أشخاص مادیی-

خواص عن طریق التعاقد ،لیتم تحدید طرق وشروط التسییر و كیفیة ممارستھ.

صة ، و نجدھاتعتبر سیاسة یتم بمقتضاھا نقل ملكیة بعض المنشات االقتصادیة و االنتاجیة من نطاق الملكیة العامة الى الخا:الخوصصة*
لى  ، أنظر اprivalisationبمصطلحات مختلفة و لكنھا تدل على نفس المعنى كالخصخصة ، الخصخصیة، التخصیص ، و ھي ترجمة لكلمة 

. 65،ص،مرجع سابقموسى سعداوي ،
،(جامعة قسنطینة :كلیة العلوم االقتصادیة و علوم رسالة ماجستیرنادیة عیساوي ،"تقییم المؤسسة في اطار الخوصصة" ،1

.19)،ص،2005التسییر،
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و المعدل و المتمم للقانون 1993أفریل 25المؤرخ في 8-93حسب المرسوم التشریعي رقم 

لك المتعلق بتسییر رؤوس األموال التجاریة للدولة، تأخذ الخوصصة كذ1975التجاري الصادر عام 

معنى إنفتاح القطاع الخاص بحیث یتسنى لھذا األخیر ممارسة التسییر و المساھمة عن طریق ببیع أسھم

شركات المساھمة و سیكون ھذا القطاع  قادرا بصفة شاملة عل إنجاز مشروع تجمید رأس المال بكیفیة 

.1مستقلة

أسباب اللجوء إلى الخوصصة -أ

لى عنتیجة للظروف التي عاشتھا الجزائر و التي إنعكست سلبا ظھرت الدعوة للخوصصة 

د ناك العدیمؤسسات القطاع العام الذي لم یستطع مواجھة التغیرات التي فرضھا علیھا إقتصاد السوق ، فھ

من العوامل أدت الى الخوصصة منھا الداخلیة و الخارجیة.

تدخل عاشتھا المؤسسات في ظل الروف التي:  تعكس العوامل الداخلیة الظداخلیةالسباب األ-1

قتصاد الجزائري و تتمثل المكثف للدولة في الحیاة اإلقتصادیة و أسلوب ھذه األخیرة في قیادة اإل

:2ھذه العوامل في

ضعف الكفاءة اإلقتصادیة.-

انات لھا إرتفاع النفقات العمومیة نتیجة تحمل الدولة لخسائر المؤسسات العمومیة و تقدیم اإلع-

تھا.، و تحملھا لنفقات المؤسسات اإلداریة من جھة أخرى  مما إنعكس سلبا على مالیمن جھة

إنخفاض اإلرادات العمومیة للدولة نتیجة لنقص التحصیل الضریبي و إعتمادھا أساسا على-

الجبایة البترولیة.

ة وء الدولفي لجیمكن إعتبار التحول من اإلقتصاد الموجھ الى إقتصاد السوق سببا مباشرا

إلى الخوصصة.

مبررا كافیا للجوء الى الخوصصة إال أنھ وجد أسباب : رغم كون األسباب السابقةخارجیةالسباب األ-2

لى الضغوطات التي صصة ، و یقصد باألسباب الخارجیة إلى الخوخارجیة أجبر الدولة على اللجوء إ

و قتصادیات الدول النامیةولي ،و البنك العالمي على إنقد الدتمارسھا الھیئات المالیة الدولیة كصندوق ال

نتھاج سیاسة الضغوطات التي مورست علیھا إلى إن الجزائر دولة منھا ، حدیثا تسببت تلكبما أ

.الخصوصة

253،ص،مرجع سابقموسى سعداوي ،1
.20،صمرجع سابق ،نادیة عیساوي ، 2
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لجأت الدولة الى اإلستدالة لمواجھة الطلب المحلي و لسد الدیون السابقة التي لم تتمكن من تسدیدھا نتیجة 

یلھا ، ھذا مما أدى إلى دخولھا حلقة مفرغة من الدین ، مما حتم علیھا اللجوء الى صندوق إنخفاض مداخ

النقد الدولي رغبة منھا في الحصول على قروض إضافیة و في تخفیف عبئ مدیونیتھا عن طریق إعادة 

لى الخوصصة ھو الخضوع إجدولتھا ،و یمكن إعتبار السبب الخارجي األساسي الذي أدى بالدولة 

برنامج التصحیح الھیكلي المفروض من طرف صندوق النقد الدولي و بالتالي الخضوع لسیاسة ل

،فیمكن إعتبار المدیونیة أحد األسباب 1صالحالخوصصة التي تعد عنصرا أساسیا من عناصر اإل

الرئیسیة التي أدت بالدولة الى تبني سیاسة الخوصصة

القانوني للخوصصة في الجزائرطار اإل- ب 

لقد تعددت النصوص القانونیة للخوصصة و ھذا لتبیان أھمیتھا و مكانتھا في المواثیق الرسمیة 

، و رغم أن اإلنطالق 2الذي أقر بالحق في الملكیة 1989و التشریعات ، فبدایة من تعدیل دستور 

إصالحات النصف ، إال أنھ تم تسجیل صدور قوانین تزامنت مع 1995الرسمي للخوصصة كان سنة 

الثاني من الثمانینات و التي تعكس رغبة الدولة في اإلنسحاب من القطاع العام ، و تتمثل أھم المواثیق و 

:3النصوص التشریعیة فیما یلي

الذي فتح قطاع المناجم و المحروقات للشركات 1986الصادر سنة 14-86القانون رقم -

األجنبیة .

الذي قررت الدولة بموجبھ تحریر القطاع الزراعي  1987الصادر سنة 19-87قانون رقم -

اج  لصالح عمال القطاع حیث منحت لھم اإلنتفاع من أراضیھا و التنازل لھم عن معدات اإلنت

.دون نقل ملكیة األرض لھم

:  بحیث جاء ھذا المرسوم بأحكام 1993أفریل 25المؤرخ في 8- 93المرسوم القانوني رقم -

ل التنمیة و التي تعكس في تقلیص تدخل الدولة و یمثل ھذا المرسوم ملكیة جدیدة موجھة لمجا

:4رأس مال الدولة ، و رأس المال العمومي ، حیث منح إلى نوعین من المؤسسات

مؤسسة عمومیة تابعة للدولة مباشرة أو ألشخاص معنویین آخرین من القطاع الخاص (مثل

المؤسسات العمومیة المحلیة.......).المؤسسات الصناعیة و التجاریة و 

.21،صمرجع سابقنادیة عیساوي ، 1
15، ص49، المادة 9198دستور ج.ج .د .ش، 2
. 21،صمرجع سابقنادیة عیساوي ، 3

.279، صمرجع سابق موسى سعداوي ، 4
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ك شركات رؤوس األموال العمومیة أو المؤسسات العمومیة الغیر مباشرة ،یتسنى لھا إمتال

الیة :األسھم كلیا إثر إلغاء صنادیق المساھمة حیث یكون مصدر تلك األسھم أحد األمور الت

الدولة .-

األشخاص معنویین من القطاع الخاص.-

شركات رؤوس األموال العمومیین. -

: یھدف ھذا المرسوم التشریعي المتعلق بترقیة اإلستثمار الى 12- 93المرسوم التشریعي رقم -

جلب و إستقطاب أقصى ما یمكن من رؤوس األموال الوطنیة و األجنبیة و حثھا على اإلستثمار 

ضمانات لتحفیز المستثمرین خاصة في ظل ، و تمیز ھذا المرسوم بتقدیمھ عدة مزایا و 1بالجزائر

الظروف الغیر أمنیة التي مست البالد في تلك الفترة ( العشریة السوداء).

: حیث تضمن ھذا المرسوم قانون 1994-05-26المؤرخ في 08-94المرسوم التشریعي رقم -

ة االقتصادیة من الناحیة ، و حسب ما جاء في تعریف المؤسسات العمومی1994المالیة التكمیلي لسنة 

القانونیة بأنھا شركات رؤوس األموال تملك دولة أو أشخاص معنویین آخرون من القطاع الخاص 

:2األغلبیة القصوى من األسھم أو الحصص اإلجتماعیة ، و في ھذه الحالة تكون الشركة

ن من القطاع للمساھمین المتمثلین إما في الدولة أو األشخاص المعنویی%51ملكا بنسبة -

العمومي أو الشركات ذات الرأسمال عمومي محض. 

للمساھمین الخواص ، األشخاص المادیین أو المعنویین من القطاع الخاص%49ملكا بنسبة -

الوطنیین و أجانب. 

: یعتبر أول قانون سمح بخصحصة المؤسسات 1995أوت 26المؤرخ في 22-95األمر رقم -

ھي ھذا األمر بتدخل الدولة في تسییر المؤسسات العمومیة اإلقتصادیة عن طریق العمومیة حیث ینت

صنادیق المساھمة و تم بموجبھ وضع اإلطار العام لھا ، و أھم ما تضمنھ نص ھذا القانون : مجاالت 

و تأكد كل ھذا 3الخوصصة و أسالیبھا و المستفیدین منھا و الھیئات المسموح لھا بالتدخل في تسییرھا 

على أنھ " حریة 37الذي كفل حق الملكیة الخاصة حیث تنص المادة 1996من خالل مواد دستور 

254، ص،مرجع سابقموسى سعداوي ،1
المكان نفسھ.2
.24،ص،مرجع سابقنادیة عیساوي ، 3
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من نفس الدستور أن " 52التجارة و الصناعة مضمونة و تمارس في إطار القانون " ، كما تنص المادة 

.1الملكیة الخاصة مضمونة "

ا القانون في اإلقتصاد الوطني بخصحصة العدید من المؤسسات رغم التغیرات التي أحدثھا ھذ

أنھ لم كثر في بناء االقتصاد الوطني ،إالو فتح مجال أكثر أمام الخواص إلبراز مواھبھم و مساھمتھم أ

یتمكن من إنجاح الخوصصة إلى حد ما ، ألسباب عدیدة من بینھا القیود التي وضعت أمام المستثمرین 

مجلس الوزراء و الخروج بنص األمر الذي أدى الى مراجعة مضمونھ من طرف فیما یخص السداد 

: 2تتمثل فيالذي یتضمن تعدیالت أساسیة22-95المكمل و المعدل ألمر 97-12

 ن م34تعدیال للمادة 12-97من األمر 12-05تشجیع المشاركة الشعبیة ما أضافتھ المادة

.22- 95قانون 

ن بشراء المؤسسات العمومیة و إعطاء مزایا خاصة لمن یتعھد فتح المجال لجمیع المھتمی

ھ ما لم تسمح ب12- 97من األمر 02بتطویرھا و الحفاظ على مناصب العمل فیھا  المادة 

ة فقط التي حصرت عملیة التنازل لمن یتعھد بتجدید و تطویر المؤسس22-95المادة من القانون 

12-97من األمر 08الة التنازل لصالح األجراء المادة اللجوء الى طریقة البیع بتراضي في ح
.22-95من األمر 31تكملة للمادة 

 تم12-93و السعي لجلب اإلستثمارات األجنبیة في ظل المرسوم التشریعي 03- 01أمر رقم

ر و المتعلق بتطوی2001أوت 20الصادر في 03-01إلغاء ھذا القانون و إستبدالھ بقانون 

فھو موجھ لنفس 12-93اال أنھ ال یتضمن تغییرات جوھریة مقارنة بتشریع االستثمار 

اإلستثمارات  . 

 تضمن بعض التعدیالت فیما یخص 2001المتضمن قانون المالیة لسنة 04-01األمر رقم

:3الخوصصة ، حیث أھم ما جاء فیھ

حل الشركات القابضة لتحل محلھا شركات التسییر المساھمات .-

د ما لوزارة المساھمات و التنسیق اإلصالحات مھمة قیادة و تنفیذ برنامج الخوصصة بعمنح -

تم إستبعاد كل من مجلس الخوصصة و المندوب.

. 52و 37، المادة 1996ج ج دش،دستور 1
. 210، ص، مرجع سابقفضیلة عكاش، 2
.25، ص،مرجع سابق نادیة عیساوي ، 3
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فتح مجال الخوصصة لكل المؤسسات العمومیة دون أن یستثنى أي قطاع. كما تناول شروط -

الخوصصة و كیفیة تنفیذھا و كذا المؤسسات القابلة للخوصصة.

ثمارات د ساھم اإلطار القانوني للقطاع الخاص في النمو رجال المال وتزاید مساھمتھم في اإلستلق

الوطنیة . 
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العمل الجمعوي في الجزائر الثالث :المطلب 

تعتبر الجمعیات تنظیمات تطوعیة و حرة یؤسسھا المواطنون بشكل تعاقدي مؤقت أو دائم من 

أجل حل مشاكلھم و تلبیة إحتیاجاتھم المختلفة دون إنتظار تدخل الدولة و تجسیدا لوعیھم المدني و 

على تفعیل و نضجھم ، و رغبة منھم في المشاركة في تنمیة المجتمع و تطوره، حیث عملت الجزائر

دعم إنشاء الجمعیات* بإعتباره أداة و وسیط بین المجتمع و الدولة من جھة و أداة لممارسة الدیموقراطیة 

من جھة أخرى .

إلجتماعیة افي فترة اإلحتالل الفرنسي كانت ھناك بعض النوادي و الجمعیات التي أسست من طرف الجزائریین كخطوة أولى ،إھتمت بالمسائل *

الذي عرف 1901جویلیة 1المساعدة للمحتاجین و الحفاظ على الثقافة الجزائریة ، حیث إستغل الوطنیون الجزائریون صدور قانون و تقدیم

تاح فیھ " حیث أالجمعیات في مادتھ األولى بأنھا " إتفاق بموجبھ یضع شخصان أو أكثر بشكل دائم معرفتھم أو نشاطھم لتحقیق ھدف غیر األرباح

و لحقتھا تأسست جمعیة الراشدیة بالجزائر العاصمة1902لحریة  في التأسیس ، لشكل جدید من النضال ضد اإلحتالل ، فمنذ سنة لھم بعض ا

لدوافع الوطنیة و رابطة ( الشبان الجزائریین بتلمسان و نادي التقدم بعنابة... و تحرك ھذه الجمعیات ا1907جمعیة صالح باي بقسنطینة سنة 

و مثال في قوةكة الجمعویة في الجزائر بظھور النوادي المھنیة خاصة المحامین ،األطباء ، المعلمین ، التجار و غیرھم و أبرزفإزدھرت الحر

ئریین ...، إزداد بدوافع اإلصالح الدیني و تعلیم الجزا1931فعالیة أداء ھذه الجمعیة ھي جمعیة علماء المسلمین الجزائریین التي تأسست سنة 

ات التعبئة ونضالي للحركة الجمعویة خالل الثورة التحریریة المسلحة بالمساھمة غیر المباشرة في محاربة اإلستعمار بواسطة عملیالدور ال

.التعریف بالثورة في المحافل الدولیة

تشریعیة، حیثبعد اإلستقالل یظھر أكثر المسعى الوطني لتطویر و ترقیة الحریة الجمعویة و یظھر ذلك جالیا من خالل النصوص ال

لفرنسیة الذي ینص على تطبیق القوانین ا1962دیسمبر 31بتاریخ 157-62عرفت الجزائر فراغا تشریعیا تم معالجتھ بصدور قانون رقم  

قانون صدرت تعلیمة عن وزیر الداخلیة حول الجمعیات تنظم كیفیة ممارسة عمل الجمعیات حسب ما جاء في ال1964مارس 2في ر،بالجزائ

.ر الربح"ھم و نشاطھم لتحقیق ھدف غیفتفاق یضع بموجبھ شخصان أو أكثر بشكل دائم معارإالفرنسي ،ھذه التعلیمة عرفت الجمعیات بأنھا" 

نھى العمل أالمتعلق بالجمعیات الذي 1971دیسمبر   03المؤرخ في 79-71انون ساري المفعول إلى غایة صدور أمر رقم بقي ھذا الق

شاطھم الجمعیات إتفاق بین عدد من األشخاص بصفة دائمة من مشاركة معارفھم و ن79-71، حیث أعتبر أمر 1901بالقانون الفرنسي لسنة 

رخ المؤ21-72قم رمحددة ال تدر علیھم الربح و تخضع الجمعیة ألحكام ھذا األمر ، و تم تعدیل ھذا األمر بأمر ووسائلھم المادیة من أجل غایة 

،فقد عرف تالمتعلق بالجمعیا1987جویلیة 21المؤرخ في 15-87أما القانون رقم ذي لم یعرف ھذا التعریف أي تغییر،ال،1972یونیو 07في 

كة بینھم قصدھا " تجمع أشخاص یتفقون لمدة محددة أو غیر محددة على جعل معارفھم و أعمالھم ووسائلھم مشترالجمعیة في مادتھ الثانیة بأن

ن ألزم ھدف معین ال یدر الربح و یجب أن یعلن ھدف الجمعیة دون غموض و یكون إسمھا مطابقا لھ "، و نالحظ أن المشرع في ھذا القانو

.71/79ن یكون ھذا القانون ینفي عنصر دیمومة الجمعیة التي جاء بھا أمر رقم بإعالن عن الھدف من إنشاء الجمعیة و أ

وة ء توزیع الثرأصبحت الحركات اإلجتماعیة في أواخر عقد الثمانینات ذات قوة و فعالیة كبیرة في تحریك الشارع ضد التھمیش و اإلقتصاد و سو

- 05-12ھد التفتح و التسامح إتجاه العمل الجھوي (حیث بلغت حسب جریدة المجاو تقاسم أعباء األزمة حیث أظھرت السلطات الجزائریة بعض 

نظام الجزائري و التي قابلھا ال1988ألف جمعیة لكن مع ھذا لم تتمتع بكامل الحریة و اإلستقاللیة حتى جاءت أحداث أكتوبر 11حوالي 1988

بتغیرات سیاسیة جذریة و إصالحات إقتصادیة .
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على الجمعیات في الجزائر ول السیاسي أثر التح:أوال 

بعد التحول السیاسي الذي عرفتھ الجزائر في نظامھا و اإلنتقال من نظام الحزب الواحد الى 

یعتبر أحد السمات البارزة للدیمقراطیة ، و بناءا على التغیر الدستوري الذي الذي التعددیة السیاسیة 

11-89على مستوى العدید من القوانین ، و ھذا بصدور قانون تم التغییر 1989عرفتھ الجزائر في 
31المؤرخ في 28-89المتعلق بالجمعیات ذات الطابع السیاسي وقانون 1989جویلیة 5المؤرخ في 

جویلیة 2المؤرخ في 14-90المتعلق باإلجتماعات و المظاھرات العمومیة و قانون 1989دیسمبر 

. 1لحق النقابيالمتعلق بكیفیة ممارسة ا1990

المتعلق بكیفیة إنشاء الجمعیات ،تأسست 1990دیسمبر 4المؤرخ في 31-90بصدور قانون 

معظم الجمعیات الجزائریة مع صدور ھذا القانون الذي فتح إفاقا واسعة أمام الحركة الجمعویة للعمل و 

على أن الجمعیة 2ة ، و نصت المادة التطوع و تقدیم خدمات الرعایة اإلجتماعیة و المساھمة في التنمی

إتفاقیة تخضع للقوانین المعمول بھا و یجتمع في إطارھا أشخاص طبیعیون أو معنویون على أساس 

تعاقدي و لغرض غیر مربح كما یشتركون في تسخیر معارفھم ووسائلھم لمدة محددة أو غیر محددة من 

و العلمي و الدیني و التربوي و الثقافي و الریاضي أجل ترقیة األنشطة ذات الطابع المھني و اإلجتماعي 

.2على الخصوص ، و یجب أن یحدد ھدف الجمعیة بدقة و أن تكون تسمیتھا مطابقة لھا 

على غرار فتح أفاقا جدیدة أمام المواطن و أتاح لھ الحریة أكبر31-90فمن المالحظ أن قانون 

عنویین مالقوانین السابقة حیث حدد ھذا القانون إمكانیة إنشاء الجمعیات من قبل أشخاص طبیعیین أو 

یة (لمدة ر دیمومة الجمعالجمعیة عبارة عن عقد و ھذا ما لم یرد في القوانین السابقة ، كما نفى عنص

نون أن محددة أو غیر محددة ) ، و كما نص ھذا القانون و على غرار القوانین السابقة ذكر ھذا القا

الغرض من إنشاء أي جمعیة غیر مربح.

30بعدما كانت 1977ألف جمعیة سنة 48ظھرت اآلالف من الجمعیات الوطنیة و المحلیة حیث بلغت 
830ألف جمعیة منھا 75الى ما یقارب 2001لتنتقل سنة 2000ألف سنة 53، ثم 1992ألف سنة 

جمعیة تنشط في مختلف المجاالت و على رأسھا الجمعیات المھنیة لجمعیات أطباء ،محامین، تجار، 

.3مقاولین...

15،ص،مرجع سابق سید علي فاضلي ، 1
.المكان نفسھ2
.103، ص،مرجع سابقعبد هللا بوصنبورة،3
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و المعمول 1المتعلق بالجمعیات2012ینایر 12المؤرخ في 06-12خر رقم آصدار قانون إكما تم 

ھ حالیا حیث نجد في مادتھ األولى أن الجمعیة ھي تجمع أشخاص طبیعیین أو معنویین على أساس ب

كما یندرج موضوع نشاطھا و أھدافھا ضمن الصالح العام و أن ال یكون مخالفا للثوابت و القیم تعاقدي 

و كیفیات تأسیس ،كما حدد ھذا القانون أیضا شروط2الوطنیة و النظام و أحكام القوانین و التنظیمات 

الجمعیات و تنظیمھا و مجال تطبیقھا.

جمعیة 93654عدد الجمعیات فنجد 2015لداخلیة و الجماعات المحلیة في حیث أحصت الوزارة ا

جمعیة 1027جمعیة محلیة و 92627متعمدة من طرف الدولة ناشطة على المستویین ، من بینھا 

لجمعیات ال تنشط و ال تسمع بھا ، فأغلبھا على الورق فقط.، فمن المالحظ أن أغلب ھذه ا3وطنیة 

لمواطنإن إرتفاع عدد الجمعیات یعزز الدیموقراطیة ،باعتبار ھذه الجمعیات أداة وصل بین ا

یین على و الدولة ، فنجد أن مختلف المراسیم التشریعیة تؤكد على أنھا تجمع ألشخاص طبیعیین و معنو

مربح من أجل إیصال طلبات و مقترحات المواطنین إلى الجھات المعنیة.أساس تعاقد غیر

منظمات أرباب العمل:ثانیا

تعتبر منظمات أرباب األعمال مؤسسات ترعى شؤون القطاع الخاص و تعمل على تطویر 

ه في إمكانیاتھ و تعبر عن وجھة نظره في المسائل اإلقتصادیة الحاصلة ، كما تسعى إلى تفعیل دور

اإلقتصاد.

ثر بأزمة رس أكفالتحول  اإلقتصادي الذي جاء نتیجة ألزمة الثمانینات التي عجلت فیھ و الذي تك

اب ة فئة أربالمدیونیة و اللجوء إلى إعادة الجدولة و تطبیق التعدیل الھیكلي ، و قد صاحب كل ھذا تقوی

ة ادیة نتیجالعمل الخواص تدریجیا كما یعتبر القطاع الخاص حالیا فاعال أساسیا في رسم السیاسة اإلقتص

.التشغیل و تحسین المستوى المعیشي لمساھمتھ في رفع معدالت النمو اإلقتصادي و رفع معدالت

.02، العددالجریدة الرسمیة المتعلق بالجمعیات ، 2012جانفي 15المؤرخ في 06-12ش ، القانون رقم .د .ج .ج1
.مرجع سابق06-12، القانون رقم 2المادة 2
):17-4-2012ألف جمعیة ..اغلبھا على الورق ،(100جمیلة بلقاسم،قرابة 3

WWW.echoroukonline.com/ara/articles/127266.html/:/Hptt
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تماشیا مع تطور النفود اإلقتصادي ألرباب العمل و أمام شعورھم بظرورة تنظیم أنفسھم و تحدید 

مطالبھم و تزاید وعیھم بغیة اإلعتراف بھم كشریك إجتماعي فعال یساھم في صنع القرارات و رسم 

.1المھنیة و جمعیات أرباب العمل السیاسات ، حیث تم إنشاء العدید من التنظیمات 

نقابات أرباب العمل -أ

مارستھم منتیجة إلنتشار وعي العمال بظرورة الدفاع عن مصالحھم المادیة و المعنویة و في ظل 

قوق و عدم حصولھم لواجبھم و عدم حصولھم على حقوقھم ثم إنشاء نقابات عمالیة تسعى للدفاع عن ح

العمال.

المتعلق بكیفیة ممارسة الحق النقابي ، حیث 14- 90تأسیس أولى نقابات العمل وفقا لقانون تم 

نصت المادة األولى منھ " یحدد ھذا كیفیات ممارسة الحق النقابي الذي یطبق على مجموع العمال 

.2األجراء و المستخدمین"

المستخدمین من جھة أخرى الذین ینتمون أنھ یحق للعمال األجراء من جھة و 2كما نصت المادة 

إلى مھنة واحدة أو فرع أو نشاط واحد أن یكونوا تنظیمات نقابیة للدفاع عن مصالحھم المادیة و المعنویة 

اإلنخراط للعمال األجراء و المستخدمین الذي یكون حرا و إرادیا شریطة اإللتزام با3كما تناولت المادة 

ذه المداخیل لتحقیق األھداف التي یحددھا القانون األساسي لھا فقط حسب بنشاطھا شریطة أن تستخدم ھ

. 143-90من قانون 25المادة 

من نفس القانون أنھ تتحقق تمثیلیة 37أما فیما یتعلق بتمثیلیة منظمات أرباب العمل فقد تناولتھ المادة 

:4منظمة أرباب العمل بتوفر شرطین أساسیین  

من المستخدمین الذین تشملھم القوانین األساسیة لإلتحادات و اإلتحادیات و %20ضم نسبة - 

والیات أوالكنفدرالیات على المستوى البلدي أو المشترك بین البلدیات أو الوالئي أو المشترك بین ال

الوطن.

امعةج( "ا المساردور المقاولین الخواص في تحفیز ھذ،أثر التحریر االقتصادي في مسار التنمیة السیاسیة بالجزائرفضیلة عكاش ،" 1
.6تیزي وزو) ص

.765، ص،1ادة ، الم23، العدد الجریدة الرسمیةمارسة الحق النقابي ، المتضمن كیفیات م1990یونیو 2ج.ج.د.ش ، القانون المؤرخ في 2
.765،767،ص ،ص،25-2،3،24،المادة مرجع السابق، 14-90انون ق3
.768ن مرجع سابق،ص،90/14من قانون 37، أنظر أیظا : المادة 239،ص مرجع سابق فضیلة عكاش ،4



في       عمالالتاریخیة و القانونیة لبروز رجال األالفصل الثاني                        الخلفیة 
الجزائر

67

من مناصب العمل المرتبطة على المستوى اإلقلیمي أو قطاع النشاط المعني مع%20ضم نسبة -

سنة.ضرورة إبالغ السلطات العمومیة بكل المعطیات المتعلقة بالتمثیل خالل الثالثي األول من ال

في إطار التشریع و التنظیم و  المعمول بھا و حسب نسبة التمثیل فإن إتحادات العمال األجراء و 

لتشریع و التنظیم المتعلقین المستخدمین أكثر تمثیال على الصعید الوطني ، كما تستشار في مجال تقویم ا

.1من نفس القانون39بالعمل و إثراءھما و المشاركة في اإلتفاقات التي تعینھا و ھذا حسب المادة 

تم تأسیس العدید من منظمات أرباب العمل أھمھا : 14-90ووفقا لقانون 

الجزائریینللمقاولین االقتصادیینالكنفدرالیة العامة -1

، و ھي أول منظمة ألرباب العمل ذات الطابع الوطني ،حیث تضم 1990تم تأسیسھا في 

الصناعات الغذائیة  مؤسسة (أنداك) في مختلف القطاعات، معظمھا في قطاع البناء، النسیج،2371

.2حیث تساھم و تعمل في ترقیة االقتصاد الوطني، األشغال العمومیة

رباب العمل الجزائریینالكنفدرالیة الوطنیة أل-2

المتعلق بكیفیات 14-90وفقا للقانون 1992مارس 16، و تم إعتمادھا في 1991تم تأسیسھا في 

ممارسة الحق النقابي، و تظم المنظمة اإلتحادات و النقابات المحلیة و اإلقلیمیة من جمیع القطاعات 

و ھي معترف بھا كشریك ،3مكتبا والئیا48بات و إتحادات نقابیة أو نقا8اإلقتصاد و تضم بداخلھا 

إجتماعي في الحوار االجتماعي .

و تعمل من أجل :حرف ،خدمات ،توزیع ،مركبات صناعیة20ھذه المنظمة المھنیة التي تمثل 

یة رفع جمیع العقبات التي تواجھ المؤسسات العمومیة حتى تتمكن من الدخول في مسعى التنم-

المستدامة.

الطلب دإدخال تسھیالت جدیدة لفائدة المؤسسات الجزائریة المنتجة و إشراكھا بشكل أكبر لتجسی-

الوطني .

.768،ص،39،المادة مرجع سابق، 14-90قانون 1
.239،ص ،مرجع سابقفضیلة عكاش ،2
).2016أوت dz.org-http://www.cnpa)  ،4: الموقع االلكتروني للكنفدرالیة الوطنیة ألرباب العمل الجزائریین 3
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الكنفدرالیة الجزائریة ألرباب العمل -3

فدرالیة في قطاعات أھمھا : الصناعات الغذائیة              13، تضم 1999تم تأسیسھا سنة 

البناء واألشغال العمومیة، صناعات المیكانیكیة ،حیث تضم مختلف المتعاملین و رؤساء المؤسسات و 

عنوي یمارس المسیرین في إطار الفدرالیات حیث یكون اإلنضمام لھا مفتوح ألي شخص مادي أو م

نشاطا إنتاجیا شریطة حصولھ على السجل التجاري،و لكل المنظمات النقابیة المھنیة المؤسسة وفقا 

.141-90للقانون 

:2و تتمثل أھم أھداف الكنفدرالیة في  

الدفاع عن الحقوق المادیة و المعنویة لألعضاء.-

تمثیلھا أمام السلطات العمومیة.-

،تي من شأنھا أن تساھم في رفع مردودیة االقتصادیة لألعضاءالقیام بمختلف النشاطات ال-

تحضیر ملتقیات و أیام دراسیة.-

:3أما فیما یتعلق بمساھمة الكنفدرالیة في السیاسة االقتصادیة فھي تتمثل في

تشجیع سیاسة النمو االقتصادي .-

ترقیة المبادرة الخاصة.-

دعم سیاسات تعدیل اإلقتصاد الوطني .-

المبادرات و تكوین إقتصادیین شباب و مكافحة البطالة.دعم -

تقویة الخدمات االجتماعیة.-

جمعیات أرباب العمل- ثانیا 

تم تأسیس عدد كبیر من تنظیمات أرباب العمل لكن خارج إطار قانون التنظیم النقابي بمعنى 

الخاص بالجمعیات  30-91ن أنھا جمعیات و لیست منظمات نقابیة ألرباب العمل أي في إطار قانو

األمر الذي یفترض قانونیا عدم مشاركتھا كطرف في المفاوضات الجماعیة ألنھ یقتصر فقط على 

المنظمات النقابیة ألرباب العمل ، غیر أن ھناك تشارك في الحوار االجتماعي ، ألن مكانة المؤسسة 

242،ص،مرجع سابقفضیلة عكاش ،1
). dz.org-://www.cnpahttp)،9-8-2016الیة الوطنیة ألرباب العمل الجزائریین:الموقع االلكتروني للكنفدر2
نفسھ.المكان 3
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االعتبار ھي : منتدى رؤساء و وزنھا الثقیل و قوتھا جعل السلطات العمومیة تأخذھا بعین

( یتم تناولھا في الفصل الثالث بالتفصیل).1المؤسسات 

. ،ص 142 فضیلة عكاش ،مرجع سابق 1
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"FCE"منتدى رؤساء المؤسسات میالد:المبحث الثالث

ل إلى إقتصاد ساھمت التحوالت اإلقتصادیة التي عرفتھا الجزائر في منتصف الثمانینات ، واإلنتقا

الوطني.  یلعب دورا فعاال في اإلقصادالسوق بفتح المجال أمام القطاع الخاص، حیث أصبح  ھذا األخیر

وأھمیة منتدى رؤساء المؤسسات،تعریف ، أھداف :األول المطلب 

ة ادیة مستقلساء المؤسسات الجزائریة و قرروا إنشاء جمعیة إقتصبدایة األلفیة  إجتمع كبار رؤفي 

عن الدولة تھدف إلى تحقیق الربح عن طریق اإلستثمارات و الدفاع عن المؤسسة لجعلھا في قلب

السیاسة اإلقتصادیة .

ا الجزائر في ظل نظام جاءت فكرة إنشاء المنتدى كنتیجة  للتحوالت و اإلصالحات التي عرفتھ

دى الخاص في السیاسة اإلقتصادیة،و كمحاكاة لمنتالذي وسع في مجال مساھمة القطاعالرأسمالي 

شخصیة من أھم 2500و یضم أكثر من 1971الذي أسس في "ذافوسرؤساء المؤسسات العالمي  "

مؤسسات ئ منتدى رؤساء الصناع القرار في العالم في المجاألأت السیاسیة و اإلقتصادیة ،و ھكذا أنش

الجزائریة .

تعریف منتدى رؤسساء المؤسسات –أوال

جمعیة ذات طابع le forum des chefs d’entrepriseمنتدى رؤساء المؤسسات یعتبر 

من طرف مجموعة من رؤساء المؤسسات، بغرض المساھمة في 2000إقتصادي، أسست في أكتوبر 

اإلقتصاد الوطني و ترقیة مصالح المؤسسة الجزائریة ، و تفتح الجمعیة أبوابھا للمؤسسات الخاصة 

یة ، و یعتبر المنتدى الجزائریة و المؤسسات األجنبیة الخاضعة للتشریع الجزائري و المؤسسات العموم

تطویر المؤسسات السبیل األمثل لتنظیم بناء تنموي قوي و دائم و كذا خلق مناصب الشغل و المحاربة 

یضم 7الفعالة للفقر ، لھذا السبب یطالب المنتدى بوضع المؤسسة في قلب كل السیاسات اإلقتصادیة 

مؤسسة حسب إحصاء فیفري 1500رئیس مؤسسة، یمثلون 900*المنتدى برئاسة السید علي حداد ملیار دوالر . و تقوم بتشغیل أكثر من 30و ترتفع أرقام المبیعات اإلجمالیة إلى ما یفوق 2015 أجیر ، العدید من المؤسسات العضو في المنتدى تحتل الصدارة في فرع نشاطھا 250000

tout savoir sur le FCE .P31

صاحب مؤسسة مع ما 1988مواطن من أزفون ، مھندس في الھندسة المدنیة ، حاصل على درجة الماجستیر في إدارة األعمال عام :علي حداد*
مع برنامج    2014ملیون دوالر تولى على حداد رئاسة منتدى رؤساء المؤسسات في نوفمبر 700وظیفة و لھا مبیعات قدرھا 15.000یقارب 

:موقع منتدى رؤساء المؤسسات:سة الجزائریة في قلب السیاسات اإلنمائیة الوطنیة، انظر إلى الطموح الذي یضع المؤس
www.FCE.dz.org.
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طبیق الوطني ) و بصفة خاصة قطاع یتضمنھا الت22من بین 18تشمل القطاعات الرئیسیة للنشاطات (

والصناعات الصناعات الغذائیة، موادالبناء، الصناعات الكھربائیة و االلكترونیة، الصناعات المیكانیك

، حیث یضم 8الصیدلیة ، صناعة الورق و التغلیف ، صناعة الخشب ، األشغال العمومیة   والبناء

مجموعة حداد للبناء و األشغال العمومیة منتدى رؤساء المؤسسات أكبر المؤسسات الخاصة مثل: 

العامة،سیفیتال ،مجمع تونیك للورق ...كما یضم أكبر المؤسسات العمومیة مثل مؤسسة صیدال إلنتاج 

األدویة،الخطوط الجویة الجزائریة،فندق أوراسي،موبیلیس،المؤسسة الوطنیة للمركبات الصناعیة 

ھذا ،2ا من المؤسسات األجنبیة مثل :اوراسكوم، دانون...بروبیة....وغیرھا،باإلضافة إلى ھذا یضم  عدد

یدل على أن منتدى رؤساء المؤسسات ال یقتصر على المؤسسات الخاصة بل یضم  كل المؤسسات التي 

من شأنھا أن تدفع من عجلة التنمیة االقتصادیة ،كما یضم اغنى رجال األعمال في الجزائر الذین یدیرون 

و لھم استثمارات واسعة خارج البالد ومن بینھم :"علي حداد" صاحب أضخم المؤسسات الصناعیة

le soirلإلنشاءات ،و  قناة الدزایر و دزایر تي في ،و جریدة ETRHشركة (اي تي راش)  d algéré ملیون اورو، "محمد العید بن عمر" صاحب مجمع بن 400الناطقة بالفرنسیة، و تقدر ثروتھ

ردیس التجاري و أملیون اورو،"رحیم عبد الوھاب " صاحب مجمع180عمر للعجائن و تقدر ثروتھ 

ملیون اورو    "عبد الحمید بن حمادي" صاحب مجمع كوندور 10فندق ھیلتون حیث تقدر ثروتھ 

. 3ملیون اورو، ،100الیكترونیك و تقدر ثروتھ 

ال قلیال على رئاستھا ، حیث یعتبر منتدى رؤساء المؤسسات من بین الجمعیات القلیلة  التي تعرف  تداو

2014،ومن 2014-2004"من رضا حمیاني، ثم "2004- 2000" رئاستھا من عمر رمضانتولى" 
.4"ھو رئیس المنتدى "علي حدادغایة الیوم 

1Tout savoir sur le FCE .op.cit.p3 .
.  244، صمرجع سابقفضیلة عكاش، 2
) .idwww.elbelad.net/article/dtail،)3-11-2016?البالد نت ،ھؤالء ھم اغنى رجال في الجزائر،3
.المكان نفسھ4
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"FCE" أھداف وأھمیة  المنتدى -ثانیا 

أھداف منتدى رؤساء المؤسسات-1

أي ،یسعى منتدى رؤساء المؤسسات  إلى تحقیق جملة من األھداف سواء على المستوى الداخلي 

"FCEداخل المنظمة ، أو على المستوى الخارجي ، أي خارج المنظمة بمعنى األھداف التي یسعى   "

إلى تحقیقھا من خالل عالقتھا مع الحكومة و التشاور معھا.

:1يتمثل فت:على المستوى الداخلي-أ

.تنظیم و تطویر التشاور بین أعضاء المنتدى-
.وضع المعلومة اإلقتصادیة المفیدة و مواكبة المؤسسات لألحداث-
.المبادرة بكل الدراسات اإلقتصادیة التي تشكل قطب إھتمام المنتدى -
.تشجیع عقد الصفقات و المشاریع المشتركة بین األعضاء-
.سھیلھاتساھمة بین المؤسسة الجزائریة و المؤسسة األجنبیة و البحث عن عملیات الشراكة أو الم-
.تقدیم نصائح للمؤسسة العضو و مساعدتھا إذا إقتضى األمر في بعض اإلجراءات -
تشجیع التكوین و البحث في مجال تسییر المؤسسات.-

:2تتمثل في:على مستوى العالقات و التشاور مع الحكومة-ب

لصادرة او المشاریع و التدابیر ذات الطابع التشریعي أو التنظیمي دراسة و تحلیل كل الوثائق-

.عن السلطات العمومیة و التي لھا تأثیرات على المعطیات اإلقتصادیة
.صیاغة إقتراحات و توصیات متعلقة بالمسائل اإلقتصادیة-
.ةمعرفة السلطات العمومیة و رؤساء المؤسسات بموقف المنتدى من كل المسائل اإلقتصادی-
تنسیق الجھود من أجل اإلستجابة لكل اإلستشارات و اآلراء الصادرة عن الحكومة و كذا -

.الھیئات  و المؤسسات المماثلة 
در تنظیم مشاركة المنتدى في اإلجتماعات و الندوات و الملتقیات و غیرھا و التي تشكل مص-

.إھتمام المؤسسة

1 FCE le guide de l’adherent.p6.
2 loc ,cit.
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دیة نظمات أرباب العمل و المنظمات اإلقتصاتطویر عالقات العمل مع المنظمات المماثلة و م-

.األجنبیة
ن و المشاركة عبر المؤسسات العضوي في المنتدى فالتظاھرات اإلقتصادیة المنظمة خارج الوط-

.التي تھتم بالمنتدى
.تنظیم أیام دراسة في الجزائر و في الخارج بالتعاون مع الھیئات األجنبیة -
التي تكرس نفس األھداف.اإلنظمام الى كل المنظمات الدولیة-
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أھمیة منتدى رؤساء المؤسسات:ثانیا

یسعى  المنتدى إلى الدفاع عن مصالح المؤسسة حیث یرمي بصفة بناءة إلى إحداث تأثیر إیجابي 

على اإلختیارات اإلقتصادیة من أجل مجتمع أكثر ازدھارا تشكل ضمنھ زیادة األعمال و اإلبداع و 

حفیز و تطویر و رفع اإلنتاجیة و خلق الثروات و تطویر رأس المال البشري، وخلق  الظروف الالزمة لت

، فتتمثل مھمة المنتدى في التأكد من توفیر محیط عمل شفاف و مالئم 1مستوى المعیشة لعامة فئات الشعب

في الجزائر للمؤسسات من أجل خلق القیمة و بعث اإلزدھار بصفة دائمة في إطار تنافسي عالمي و علیھ 

:2تظھر أھمیتھ أكثر من خالل 

ث یدافع العمومیة و الشركاء اإلجتماعیین في جو تسوده الثقة و الشفافیة حیدعم الحوار مع السلطات -

میة المنتدى عن وجھة نظر رجل األعمال لكي یتفاعل صوتھ مع عمل الحكومة و یصبح قوة محركة للتن

بفرض تطویر اإلقتصاد الوطني، حیث یشكل ھمزة وصل فعالة بین عمل الحكومة و جھود المؤسسات 

الثقة كشرط مسبق لإلستثمار و من أجل الوصول الى تحقیق التآزر الضروري بفرض خلق ظروف 

.لتحفیز عجلة التنمیة اإلقتصادیة في الجزائر 
وح زیادة دعم المبادرات الشخصیة یمنحھا سندا دائما بواكب الحداثة ،إذ یدافع المنتدى بكل قوة عن ر-

.عصري تفتقر علیھا الجزائراألعمال فیشكل قوة متحدة في خدمة اإلقتصاد بالمفھوم ال
ي كل المؤسسات الجزائریة الصغیرة و المتوسطة و الكبیرة تشكل قوة إقتصادیة وطنیة تجسد مساع-

سة تلعب التنمیة و التطور، من حق كل مؤسسة أن تجد إطارا مثالیا لھا ضمن ھذا المنتدى لكون كل مؤس

دورا في تطویر اإلقتصاد .

البضائع في بعض القطاعات كالنقل الجوي و النقل البحري للمسافرین، وفتح المجال للمبادرات الخاصة-

لمؤسسات نقل الطاقة و الكھرباء، قطاع البنوك و المالیة و غیرھا من القطاعات التي أغلقت في وجھ ا

الجزائریة.

یسھل اإلھتمام الذي یولیھ المنتدى لتطویر إمكانیات  الشباب الجزائري في مجال زیادة األعمال حیث-

المنتدى على إنشاء حاضنة قتصادیة من أجل جمع الكفاءات الجزائریة و مرافقتھا و تشجیعھا على إنشاء 

المؤسسات بنفسھا و مساعدتھا في تجسید مشاریعھا من خالل بعث روح اإلبداع و اإلبتكار، و تسمح ھذه 

االقتصادیة التي ستشكل في نفس المبادرة إلرساء و إستغالل التآزر بین المؤسسة و الجامعة و الحاضنة 

1 tout savoir sur le F.C.E.opt.cite.p7.
2ibid.p.p.8-9.
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الوقت جسر إتصال یقرب بین أبناء الجزائر عبر العالم، كما سیتم ضم ھذه الحاضنة اإلقتصادیة إلى 

غیرھا من الحاضنات الدولیة كالتي توجد في سیلیكیون فالي بو.م.أ و الیابان و سنغافورة.
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منتدى رؤساء المؤسسات لالداخلي قانونالمطلب الثاني : ال

انون أصدر منتدى رؤساء المؤسسات الئحة من المواد تتمثل في الق2014نوفمبر 27في 

، و ھذا وفقا )الذي یبین القواعد و القوانین التي تسیر المنتدى داخلیا1األساسي الداخلي( الملحق رقم 

المتعلق بالجمعیات.06-12ألحكام القانون رقم 

كل من یرغب في اإلنضمام إلى منتدى رؤساء المؤسسات یجب أن یكون صاحب مؤسسة أو 

مشروع حیث تكون العضویة مفتوح ألي  رجل أعمال الراغب في المشاركة و التفكیر في النقاش حول 

ن أجل قضایا البیئة اإلقتصادیة و اإلجتماعیة و تنمیة روح زیادة األعمال، كما یتعھد بمواصلة العمل م

من القانون الداخلي منھ ، و كل فرد یتمسك 06" و ھذا حسب ما جاء في المادة FCEأھداف المنتدى"

" و یلبي الشروط الذي وضعھا النظام األساسي و الداخلي یحق لھم FCEبأھداف و غایات المنتدى "

.1من نفس القانون 05التصویت في اإلجتماعات العامة و ھذا بناءا على المادة 

10یستفید جمیع أعضاء المنتدى من نفس الحقوق و یخضعون لنفس الواجبات ، حیث تنص المادة 
:2على أن حقوق أعضاء منتدى رؤساء المؤسسات تتمثل في 

التمتع بجمیع الخدمات ذات الصلة بنشاط الجمعیة.-

المشاركة في أي جمعیة عامة و المشاركة في المداوالت و التصویت.-

من واحدة أو أكثر من اللجان المعنیة من قبل المجلس التنفیذي.أن یكون جزء-

یحاط علما بالتقریر المعنوي و المالي.-

ذي .یكون مؤھال وفقا للشروط التي وضعتھا اللوائح و القواعد بوصفھ عضو في المجلس التنفی-

اإلنسحاب الطوعي من الجمعیة.-

:3فیما یلي 11في حین تتمثل واجبات أعضاء المنتدى وفقا للمادة

یذي جلس التنفإحترام القوانین و القواعد الداخلیة و القرارات من قبل كل من الجمعیة العامة و الم-

أو الرئیس.

المشاركة بنشاط في إجتماعات الجمعیة العامة.-

. من القانون الداخلي لمنتدى رؤساء المؤسسات 1المادة 5، 6
. ، المرجع السابق 2المادة 10
المرجع السابق . ، 3المادة 11
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اإلمتناع عن أي تدخل من دون إذن اإلدارة أو التعدي على وظائف و مسؤولیات الھیئات -

اإلداریة.

ى اإلمتناع عن المطالبة بأي مكافأة أو تعویض عن أي تدخل أو خدمات تعمل لصالح  المنتد-

"FCE.إال بموافقة مسبقة من الھیئة اإلداریة"

رئیس " أي بیان صحفي ،إال في حالة تصریح من قبل الFCEاإلمتناع عن القیام باسم المنتدى " -

لھذا العرض.

"  ، حیث تنص المادة FCEفقدان العضویة في المنتدى"الداخلى بكما حدد القسم الرابع من القانون 

:1من القانون أسباب فقدان العضویة ، وتكون ألسباب سلبیة وھي 12

عدم اإلمتثال للقوانین  النظام الداخلي .-

تبني أفعال و سلوكات تمس بالمنتدى أو أحد أعضائھ .-

و شعارات المنتدى من دون إذن .إستخدام ھیاكل أ-

القیام بإتصاالت بإسم المنتدى دون الحصول على إذن صریح .-

األعضاء  بإحدى ھذه األسباب فإنھ سیفقد العضویة في المنتدى ، كما تمارس إذا قام أحد

بعد سماع حججھ في قد یحال إلى مجلس التأدیبلس التنفیذي وعلیھ إجراءات الشطب من مسؤولیة  المج

. 2السؤال

.مرجع سابقمن القانزن الداخلي ، 12المادة 1
.سابقمرجع،من القانزن الداخلي 13المادة 2
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"FCEمنتدى رؤساءالمؤسسات "ھیكل التنظیمي لالالثالث : المطلب 

یستند تنظیم منتدى رؤساء المؤسسات على األجھزة و الھیاكل اإلداریة التالیة:

األقل مرة واحدة في : تمثل الجھاز األعلى في التنظیم و ھي ھیئة تشریعیة تجتمع علىالجمعیة العامة-1

:91السنة و ھي عبارة عن تجمع بین جمیع أعضاء المنتدى، و ھي تكون مسؤولة عن

.إعتماد النظام األساسي و القواعد التي یعتمد علیھا المنتدى و تعدیلھا-
.إجراء إنتخاب الھیئة اإلداریة و التجدید اإلداري -
.إعتماد خطة عمل و المیزانیة ذات الصلة-
.ار بشأن التقریر بین األدبي و الماليإتخاذ قر-
.تعیین مدقق حسابات-
ضبط الرسوم السنویة.-

النواب 22نواب الرئیس +9عضو (رئیس + 32: ھو ھیئة إداریة ، یتكون من المجلس التنفیذي-2

مقیمین) ،قائمة أعضاء المجلس تخضع لموافقة الجمعیة العامة على النحو المنصوص علیھ في القواعد ، 

:102ھي مسؤولة عنو 

.تنفیذ برامج العمل-
.ضمان تنفیذ األحكام و القواعد اإلجرائیة القانونیة-
.إتخاذ القرار بشأن العضویة-
.ضمان تنفیذ قرارات التي إعتمدتھا الجمعیة العامة-
.تحدید مسؤولیات كل نائب-
إقتراح تعدیالت على النظام األساسي و النظام الداخلي.-

رة واحدة ، و سنوات قابلة لتجدید م4اب الرئیس من قبل الجمعیة العامة لعھدة مدتھا : یتم إنتخالرئیس-3

:3یعتبر مسؤوال عن

موقع سابق.موقع منتدى رؤساء المؤسسات ، 1

..OP.CIT.P.4savoir sur le Fcetout2

3Loc,cite.



في       عمالالتاریخیة و القانونیة لبروز رجال األالفصل الثاني                        الخلفیة 
الجزائر

79

.یمثل منتدى رؤساء المؤسسات أمام السلطة العامة-
.إقتراح جدول أعمال دورات الجمعیة العامة-
."FCEإنشاء المیزانیة العامة للمنتدى "-

الجمعیة العامة لجنة التوجیھ اإلستراتیجي ،تتكون من أعضاء ،یتم : تعین ستراتیجيالتوجھ اإل-4

" نتیجة لخبرتھم في خدمة المؤسسة وإحترامھم لقواعد المنتدى FCEإختیارھم من أعضاء المنتدى"

یترأس لجنة التوجیھ اإلستراتیجي نائب رئیس المجلس التنفیذي و القائمة تخضع لموافقة الجمعیة العامة 

:1" ،و تتمثل مھام اللجنة في FCEمنتدى  "من قبل رئیس ال

السھر على التوجھ الحسن للمنتدى طبقا لقاعدة توجھاتھ.-

صیاغة كل التوصیات حول المسائل المتعلقة بأھداف المنتدى.-

إرشاد المجلس التنفیذي حول القضایا المطروحة أمامھ.-

شرف على : تمثل الھیئة الدائمة لتسییر المنتدى و تخضع مباشرة لسلطة الرئیس، تاألمانة العامة-5

ج لي لبرناممتابعة قرارات المجلس التنفیذي و تنظیم العالقات مع شركاء المنتدى و تنسیق التطبیق الفع

عمل المنتدى ، بالتعاون مع الرئیس و المجلس التنفیذي.

المؤسسة عیة تتألف من أعضاء المنتدى ، تساھم في إعداد توجھاتلجنة قطا28: أنشأ المنتدى اللجان-6

و صیاغة إقتراحات عمل و توصیات یعرضھا على السلطات العمومیة.

ني و : بغرض تمكین المنتدى من توسیع مجال نشاطاتھ على مستوى التراب الوطالوالیاتمندوبي-7

مؤسسات المحلي من أجل أن یكون أقرب إلى الالمساھمة في خلق دینامیكیة إقلیمیة ، و تعزیز تواجده 

المحلیة یعین مندوبون عن الوالیات لضمان تمثیل المنتدى على المستوى المحلي.

وى : من أجل تشجیع نمو و تطور المؤسسات المحلیة قام المنتدى بإنشاء أعضاء على المستأعضاء-8

و تتبع كل جدید حول اإلقتصاد المحلي ،إلدارة مشاكل مؤسساتھم عن قرب وإیجاد حلول مناسبة 

الوطني.

الشكل التالي یوضح الھیكل التنظیمي لمنتدى رؤساء المؤسسات:

.موقع سابقموقع منتدى رؤساء المؤسسات ، 1
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"FCE) : یوضح الھیكل التنظیمي لمنتدى رؤساء المؤسسات " 04(الشكل رقم

ىى

.المصدر : من إعداد الطالبة إعتمادا على موقع المنتدى

التوجھ االستراتیجي  

الجمعیة العامة                           

الرئیس

اللجان

األمانة العامة              المجلس التنفیذي

مندوبي الوالیة

أعضاء
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الخالصة :

لى مختلف عتمثل الطبقة البرجوازیة طبقة إجتماعیة تملك و تتحكم في وسائل اإلنتاج ،كما تسیطر 

أوجھ الحیاة السیاسیة و اإلقتصادیة و اإلجتماعیة .

ة من كباركانت الطبقة البرجوازیة في الجزائر في فترة اإلحتالل الفرنسي تمثل برجوازیة فرنسی

من لجزائریینبار التجار و كبار المالك و كانت تقابلھا الطبقة الدنیا التي تمثل االضباط األوروبیة ،ك

لمستعمر اخماسین و فالحین، أما بعد االستقالل و نتیجة لألوضاع السیاسیة و اإلجتماعیة التي تركھا 

تحوال رأین عرفت الجزائ1989تبنت الدولة النھج االشتراكي في التسییر كموروث استعماري الى غایة 

رة التي انخفضت على اثرھا اسعار البترول، عجلت بطرح فك1986سیاسیا و اقتصادیا نتیجة الزمة 

حادیة االصالح االقتصادي والسیاسي و على اثر ذلك  تبنت الجزائر التعددیة السیاسیة عوضا عن األ

نظاما اقتصاد السوقالحزبیة و فتحت المجال أمام الحریة السیاسیة و العمل الجمعوي كما اتخذت من 

ي كانت اقتصادیا لھا و تخلت عن االقتصاد الموجھ ،و دعم كل ھذا بمجموعة من النصوص القانونیة الت

22-95عبارة عن قاعدة لھذا القطاع لالنطالق في المساھمة في االقتصاد الوطني ، حیث جاء قانون 
ق بتطویر االستثمار كما عملتالمتعل03-01الذي سمح بخصخصة العدید من المؤسسات ، و قانون 

الذي فتح افاق واسعة أمام الحلركة31-90الجزائر على ترقیة العمل الجمعوي باصداره قانون 

الجمعویة .

ساھمت الظروف التاریخیة و القانونیة في بروز رجال األعمال  حیث تأسس منتدى رؤساء 

ني و عضو ،كما ینادي بترقیة اإلقتصاد الوط1800المؤسسات الذي یعبر عن أكبر رؤساء في الجزائر 

اإلستثمار   و جعل المؤسسة االقتصادیة في قلب السیاسة اإلقتصادیة .
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نفوذه  فظھر منتدى رؤساء المؤسسات في الجزائر كبدایة لتكوین برجوازیة وطنیة منتجة ، 

القتصاد املیار دوالر أھلھ الحتالل مكانة مھمة في 30صاحب مؤسسة بمبیعات تفوق 1800و أعمالھ 

طریقالوطني ،یسعى منتدى رؤساء المؤسسات لتنمیة المؤسسة و جعلھا تأخذ زمام األمور عن

ین ي تحسأاالستثمار و رفع معدالت النمو و االنتاج ، و فتح مناصب الشغل و القضاء على البطالة 

ة القتصادیاسة ااألوضاع االقتصادیة و االجتماعیة لألفراد ،جعلھ ھذا یعتبر فاعال رئیسیا من رسم السی

في الجزائر.

قسیم یتم تسالسیاسة االقتصادیة ، حیث سنتناول في ھذا الفصل موقع منتدى رؤساء المؤسسات من

الفصل الثالث الى ثالثة مباحث تتمثل في :

2016- 2010المبحث األول : السیاسة االقتصادیة في الجزائر 

" في رسم السیاسة االقتصادیة FCEالمبحث الثاني : وسائل منتدى رؤساء المؤسسات "

السیاسة االقتصادیةالمبحث الثالث : تأثیر منتدى رؤساء المؤسسات في 
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2016-2000االقتصادیة في الجزائر السیاسة:األولالمبحث
یة العقد األول من القرن الحالي قتصادیة التي تشھدھا الجزائر منذ بداإن متتبع األوضاع اإل

الحكومة في تنفید سیاسة ل شروع تضحت معالمھا من خالالبالد بصدد خوض تجربة تنمویة إیدرك أن 

ن البرامج و السیاسات للنھوض باإلقتصاد الوطني إنطالقا من بتت مجموعة مفت، 1قتصادیة جدیدةإ

2و تماشیا مع المستجدات الدولیة الوطنیة،قتصادیة في تشریعاتھا اإلمن حین ألخرالتعدیالت التي تجرى

قتصادیة .ألي سیاسة إالذي یعتبر ھدف أساسي*االقتصادي ألداء ابھدف تحسین 

النموقتصادي،برنامج التكمیلي لدعم دعم اإلنعاش اإل:رامج مجموعة من البفتنبت 

تھا البالد عقب العشریة السوداء التي شھدقتصادي و قد جاءت ھذه البرامج و برنامج توطید النمو اإل

جتماعیة، و نتیجة من تدھور اإلقتصاد الوطني و سوء األوضاع اإلاألمنیة و ما صاحبھا نتیجة لألزمة 

قتصاديسیاسات و طرق إستعجالیة من أجل دعم النمو اإلتبني لھذا فقد كان لزاما على السلطة

ستقرار السیاسي و األمني للبالد و ما صاحبھ ة األفراد الذي تزامن مع عودة اإلو تحسین مستوى معیش

.3.ر في أسعار النفط في األسواق الدولیة منذ بدایة األلفیةمن تحسن كبی

، األكادمیة لدراسات اإلجتماعیة  "2010– دراسة تقییمیة لسیاسة اإلنعاش اإلقتصادي المطبقة في الجزائر في فترة 2000 نبیل بوفلیح ،" 1

.42ص) ،2013، (9العدد ،نسانیةواإل
 . العدد الثامن ، (جانفي 2005) ،ص13 نظرة عامة على التحوالت اإلقتصادیة في الجزائ"ر، مجلة العلوم اإلنسانیة، 2كربالي بغداد ،"

لى لى الوضعیة االقتصادیة السائدة .أنظر إن من خاللھا الحكم عقتصادیة الرئیسیة یمكعبارة عن مجموعة من المؤشرات اإل:ألداء االقتصاديا* 
كلیة  الجزائر: ،(جامعة رسالة ماجستیر االتفاق العام على النمو االقتصادي ، دراسة حالة االجزائر 2009-2001"، كریم بودخدم ،"اثر سیاسة 

.29ص )2009،العلوم االقتصادیة و التسییر
(جامعة بویرة  2014"، الملتقى العربي األول واقع المناخ االستثماري في الجزائر مع اإلثارة لبرامج اإلنعاش االقتصادي 2001- 3عثمان عالم ،"

.1، ص)2015لتجاریة و علوم التسییر كلیة العلوم االقتصادیة و ا
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2004-2001قتصادي اإلنعاش اإلبرنامج دعم:المطلب األول 
تعتبر سیاسة اإلنعاش اإلقتصادي أحد أھم الوسائل التي تستخدمھا الدولة لتأثیر على الوضع 

سیاسة ظرفیة بالدرجة األولى و تھدف إلى دعم النشاط اإلقتصادي في المدى القریب، و من ثم فھي 

اإلقتصادي بوسائل مختلفة، و التي تتمثل أساسا في الوسائل المیزانیاتیة إضافة إلى بعض الوسائل النقدیة  

و غالبا ما تكون ھذه السیاسة ذو توجھ كینزي، الذي ینادي بضرورة تدخل الدولة في النشاط اإلقتصادي  

مج لتنشیط الطلب الكلي عن طریق الزیادة في اإلنفاق قصد تحضیر اإلنتاج  و بالتالي حیث تتبنى برنا

.4دعم النمو و إمتصاص البطالة

في 2004–2001ساھم برنامج دعم اإلنعاش اإلقتصادي الذي طبقتھ الحكومة الجزائریة من 

لتي ث استفاد من القروض احیعلى الساحة اإلقتصادیةFCEظھور و بروز منتدى رؤساء المؤسسات 

خذ ائریة بأالجزكانت تمنحھا البنوك الجزائریة ، وینادي منذ تأسیسھ بتوفیر الشروط التي تسمح للمؤسسة

لوطني انتاج زمام التنمیة عن طریق االستثمار وجعلھا في قلب السیاسة اإلقتصادیة، بھدف  ترقیة اإل

و رفع معدالت النمو.

خصصات ، وھو عبارة عن م2001نعاش اإلقتصادي  قصیر األجل أقر في أفریل برنامج دعم اإل

ملیار 525بنسب متفاوتة و تبلغ قیمتھ اإلجمالیة حوالي 2004- 2001مالیة موزعة على طول الفترة 

في أت الجزائرملیار دوالر و قد جاء ھذا المخطط في إطار السیاسة المالیة التي بد7دج أي ما یقارب 

اد إلقتصفي شكل توسیع في اإلنفاق العام مع بدایة تحسین وضعیتھا المالیة قصد تنشیط  ااإنتاجھ

.2الوطني

2004-2001قتصادي أوال : مضمون برنامج دعم اإلنعاش اإل

یع الخاصة ملیار دج، وجھ أساسا للعملیات و المشار525ھذا البرنامج الذي خصص لھ مبلغ 

ثل برى مكلدعم المؤسسات و النشاطات اإلنتاجیة و الفالحیة، تقویة الخدمات العمومیة في مجاالت 

رد یة المواتنمویة، الري، النقل، الھیاكل القاعدیة، تحسین االطار المعیشي للسكان، دعم التنمیة المحل

.3البشریة 

: جامعة قاصدي مرباح ، كلیة العلوم  ، مجلة الباحث (ورقلة سیاسة اإلنعاش اإلقتصادي في الجزائر و أثرھا على النمو" 1محمد مسعي،"

.48،) ،ص10،2012االقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر ،ع
.30ص ،مرجع سابق كریم بودخدخ،:كافة المبالغ النقدیة التي یقوم بإنفاقھا شخص عام لتلبیة حاجات العامة.أنظر إلى :*األنفاق العام

.193 2نفس المرجع، ص،

.46 3نبیل بوفلیح ، مرجع سابق، ص،



الفصل الثالث        موقع منتدى رؤساء المؤسسات من السیاسة اإلقتصادیة في              
2016-2000الجزائر 

84

:و ھذا ما یمكن توضیحھ من خالل الجدول التالي

2004-2001مضمون برنامج دعم اإلنعاش اإلقتصادي :) 1(رقم جدول

ملیار ،دج:الوحدة 

السببالمجموع2001200220032004سنوات القطاع 
األشغال الكبرى و 
الھیاكل القاعدیة 

100.770.237.22.0210.510.1 %

تنمیة المحلیة و 
البشریة 

81.872.853.16.5204.238.8%

دعم قطاع الفالحة 
و الصید البحري 

10.620.322.512.065.412.4%

%45.08.6//30.015.0دعم االصالحات 
%205.1185.9113.920.5525.0100المجموع 

.46ص ، المرجع السابقنبیل بوفلیح ،:المصدر 

لقاعدیة التي االجدول نجد أن ھذا البرنامج أعطى أولویة لألشغال الكبرى و الھیاكل من خالل 

من مجموع الغالف المالي بھدف تحسین المستوى %40.1ملیار دج أي بنسبة 201.1خصص لھا 

ج أي ملیار د204.2المعیشي و قطاع الخدمات العمومیة ،ثم تأتي التنمیة المحلیة و البشریة  

%12.4ملیار دج أي نسبة %65.4ثم دعم قطاع الفالحة و الصید البحري بقیمة %38.8بنسبة

من إجمالي المبلغ المخصص%8.6لیار أي نسبة م45و أخیرا یأتي دعم اإلصالحات بمقدار 

للبرنامج .
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2004-2001قتصادي أھداف برنامج دعم اإلنعاش اإل:ثانیا

:1إلى تحقیق جملة من األھداف و التي تتمثل فيقتصادي یھدف برنامج  دعم اإلنعاش اإل

تنشیط الطلب الكلي .-

تیاجاتبإعادة بعث النشاطات اإلقتصادیة و تغطیة اإلحتھیئة و إنجاز ھیاكل قاعدیة تسمح -

الضروریة للسكان فیما یخص تنمیة الموارد البشریة .

ل فيدعم النشاطات المنتجة للقیمة المضافة و مناصب الشغل عن طریق رفع مستوى اإلستغال-

القطاع الفالحي و المؤسسات المنتجة المحلیة الصغیرة و المتوسطة.

.و تحسین مستوى المعیشةالحد من الفقر -
.خلق مناصب عمل و الحد من البطالة-
دعم التوازن الجھوي و إعادة تنشیط الفضاءات الریفیة.-

ع ألوضایعتبر الھدف الجوھري للبرنامج تحقیق النمو اإلقتصادي الذي ینجر عنھ تحسین ا

المعیشیة و الحد من البطالة و رفع معدالت التنمیة اإلقتصادیة في البالد.

قتصادينتائج برنامج دعم اإلنعاش اإل-ثالثا 

2:لدعم اإلقتصادي ھيمن أھم النتائج التي تم تحقیقھا من خالل تطبیق برنامج ا

ة في المتوسط خالل فترة مع تسجیل معدل معتبر سن%3.8تحقیق معدل نمو إقتصادي قدر-

.%6.8ب 2003

ة الفترة.عند نھای%24في بدایة الفترة إلى أقل من %29تراجع ملحوظ في معدل البطالة من -

طرق.بكة الالمستشفیات و توسیع شإنجاز العدید من المشاریع القاعدیة كالسكنات و المدارس و -

.2003ملیار سنة 911إلى 1999دج سنة 1059تقلیص المدیونیة العمومیة الداخلیة من -

لیص البطالة من أجل تق%5تحقیق النمو الناتج الداخلي الخام الحقیقي بوتیرة سنویة بأكثر من -

و الفقر .

.2004-2001منصب شغل خالل فترة 850.000خلق ما یقارب -

نبیل بوفلیح ،مرجع سابق ، ص 46.   1عثمان عالم، مرجع سابق، ص3، أنظر أیضا :

.4، ص مرجع سابقعثمان عالم ،2
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ساحة لى العكان منتدى رؤساء المؤسسات في ھذه الفترة في بدایتھ حیث لم  تظھر إنجازاتھ -

دا ضم عداإلقتصادیة نظرا للصعوبات و العراقیل جدیدة البیروقراطیة التي واجھتھ حیث لم ی

كبیرا من المؤسسات  اإلقتصایة .

2009-2005دعم النمو لبرنامج التكمیليالمطلب الثاني :
إنعكاس لسیاسة إقتصادیة مكملة لسیاسة اإلنعاش اإلقتصادي، فبعد یعتبر برنامج دعم النمو

إنتھاء برنامج دعم اإلنعاش اإلقتصادي، دعمت الدولة اإلقتصاد الجزائري برنامج أخر تكمیلي یواصل 

غیر مسبوقة في تاریخ ، وھذا البرنامج یعتبر خطوة51اإلنجازات التي حققھا البرنامج األول و یثمنھا

ملیار 55ملیار دج إي ما یعادل 4203اإلقتصاد الجزائري و ذلك من حیث قیمتھ المرتفعة و التي بلغت 

أضعاف).6( یزید عن قیمت برنامج دعم اإلنعاش اإلقتصادي بحوالي 2دوالر

م من خالل التركیز تمحورت السیاسات المعتمدة ضمن إطار برنامج دعم حول تعزیز النمو المستدا

:3على المجاالت األساسیة التالیة

ادي.تحفیز اإلستثمار و رفع كفاءة اإلقتصاد الوطني من خالل تحسین معدل النمو االقتص-

تعزیز قدرات األفراد و تحسین مستوى معیشتھم .-

تحدیث و توسیع الخدمات العامة .-

لقطاع لالمشاركة و إعطاء فرص أكبر تعزیز اإلندماج في اإلقتصاد العالمي من خالل تعزیز -

الخاص.

2009-2005دعم النمو لأوال : مضمون برنامج التكمیلي

:یمكن تحدید مضمون برنامج دعم النمو من خالل الجدول التالي 

1ھواري عامر ،جیزیة قاسم ، "السیاسات االقتصادیة في الجزائر بین خلق البطالة و مكافحتھا "، مداخلة( البویرة : جامعة أكلي محند أولحاج، 

.10،كلیة العلوم االقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر ) ،ص
9 2أنیسة عثماني ، المیة بوحصان ، مرجع سابق ، ص،

.4،، صمرجع سابقعثمان عالم ، 3
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2009-2005مضمون برنامج سیاسة دعم النمو : )2الجدول(

%النسبة المبلغ ملیار دجالقطاعات
1908تحسین الظروف المعیشیة  .545.5
1703.140.5تطویر المنشآت األساسیة  

337.28دعم التنمیة االقتصادیة
2013.94.9تطویر الخدمة العمومیة و تحدیثھا

501.2تطویر التكنولوجیا الجدیدة لالتصال
%420.7100المجموع 

.9، صسابقمرجع أنیسة عثماني ،بوحصان المیة، :المصدر 

لظروف من خالل الجدول یمكننا مالحظة أن برنامج دعم النمو أعطى أھمیة كبیرة لتحسین ا

.صادیةالمعیشیة و تطویر المنشآت األساسیة من السكن،  الصحة،  تربیة و تدعیم التنمیة االقت

الة و المساواة و تقلیص من خالل تعزیز العدنصافاإلبما أن أي إستراتیجیة تنمویة تسعى لتحقق 

الفوارق بین األفراد في مختلف المناطق، و ھذا یكون عن طریقة إتاحة فرص متكافئة لكافة األفراد ، لقد 

إھتمت السلطات العمومیة بالمناطق الداخلیة و الصحراویة التي تعاني من تخلف كبیر مقارنة بالمناطق 

ضافیین أساسیین ، خالل ھذه الفترة یھدف تسریع التنمیة الشمالیة ، و نتیجة لذلك تم إعتماد برنامجین إ

:1في ھذه المناطق و التي تتمثل في

 ملیار دج.377لفائدة والیات الجنوب بمبلغ 2006إعتماد برنامج تكمیلي في جانفي

 ي قدر حوالي بمبلغ إجمال2006إعتماد برنامج تكمیلي لفائدة المناطق الھضاب العلیا في فیفري

دج.693

.5،ص،مرجع سابقعثمان عالم ،1
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2009-2005أھداف البرنامج التكمیلي لدعم النمو ثانیا:

:1وضع برنامج التكمیلي لدعم النمو جملة من األھداف ، تتمثل فیما یلي

تحسین مستوى المعیشي لألفراد.-

و تحسین و توسیع الخدمات العامة نظرا ألھمیتھا في تطویر كال من الجانب االقتصادي-

االجتماعي .

بقطاع االتصاالت .النھوض -

ترقیة قطاع األشغال العمومیة و تحدیثھ .-

تطویر الموارد البشریة و البنى التحتیة بإعتبارھما أھم عوامل النمو االقتصادي.-

ھو ولنمو ارفع معدالت النمو االقتصادي الذي یعتبر الھدف النھائي للبرنامج التكمیلي لدعم -

الذكر.الھدف الذي تصب فیھ كل األھداف السابقة

:2009-2005نتائج برنامج التكمیلي لدعم النمو ثالثا :

بإنعاش مكثف للتنمیة في مختلف المجاالت و تجسد في ذلك من خالل تمیز ھذا البرنامج 
: 2النتائج و اإلنجازات العدیدة التي أنجزت طول فترة البرنامج و تتمثل فیما یلي 

تیجة نأھم النتائج التي تحسب لصالح اإلقتصاد الوطني ھو الخروج من شبح المدیونیة، من -

الخروج النھائي من شبح المدیونیة .

ھده البالد و ھو مبلغ قیاسي لم تش2009ملیار دوالر من نھایة 148.91بلغ اإلحتیاطي النقدي -

منذ االستقالل .

.إنجاز البني التحتیة من أجل اإلستقرار و تحسین مستوى المعیشي لألفراد-

).2008مؤسسة سنة 9027400إستحداث المؤسسات الصغیرة و المتوسطة (خلق أكثر من -

كنتیجة حتمیة 2009سنة %10.2إلى2005سنة %15.3إنخفاض معدل البطالة من -

لمختلف المشاریع الكبرى التي قامت بھا البالد .

لخدمات طاع التجارة و امنصب شغل في ق925165إرتفاع حجم الید العاملة بشكل كبیر ، خلق -

منصب في قطاع النساء و األشغال العمومي.505978اإلداریة و 

ترقیة قطاع األشغال العمومیة و تحدیثھ.-

.6،، صمرجع سابقناجیة صالحي ،فتیحة مخناس ، :، أنظر أیضا9،، صمرجع سابقانیسة عثماني ،بوحصان المیة، 1
.10،،ص مرجع سابقھواري عامر ، جنریة قاسم ، ، أنظر أیضا :89،ص ،مرجع سابقحمزة سیالم ، ولد بزیو فاتح ، 2
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االتصاالت، المشاریع المرتبطة بالطرق السریعة و الوالئیة، تطھیر المیاه و المحیط،السكن،-

تنمیة الموارد البشریة، تحسین العالج الستشفائي.

كان منتدى رؤساء المؤسسات في فترة تنفیذ ھذا البرنامج في بدایة تكوینھ إذ لم یكن معروفا على 

الساحة اإلقتصادیة ،كما كان یسعى إلى التعریف بنفسھ  و ضم المؤسسات إلیھ كما كان یستفید من 

التسھیالت اإلستثماریة التي كانت الدولة تقدمھا في ھذه الفترة. 

2014-2010قتصادياإلبرنامج توطید النمو :ثالثالمطلب 

جاء ھذا البرنامج توطید النمو اإلقتصادي في إطار مواصلة المشاریع التي سبق و إقرارھا 

و تنفیذھا في البرنامجین السابقین حیث خصصت الجزائر لھذا البرنامج غالفا مالیا لم یسبق لبلد سائر 

ملیار دج    286عادل ملیار دج أي ما ی21.214في طریق النمو أن خصصھ حتى اآلن و المقدر ب

6سنوات لدى التھیئة اإلقتصادیة و اإلجتماعیة10و الذي من شأنھ تعزیز الجھود التي شرع فیھا منذ 

و ھو ما یعكس حرص الحكومة على تثمین و تطویر اإلقتصاد الوطني ضمن إطار شامل یتضمن 

تدعیم النمو االقتصادي من خالل اإلھتمام بمختلف المتطلبات التنمویة للمواطن فالبرنامج یھدف إلى

تعمیق تنوع اإلقتصاد الوطني و التنافسیة تحضیره لإلندماج بشكل كامل مع اإلقتصاد العالمي و بھدف 

.20011بشكل أساسي إلى إستعمال جھود التنمیة الشاملة التي بدأت في سنة 

2014-2010مضمون برنامج توطید النمو اإلقتصادي أوال: 

:2یشمل برنامج توطید النمو االقتصادي شقین أساسیین و ھما 

 وإستكمال المشاریع الكبرى الجاري إنجازھا على الخصوص في قطاعات السكك الحدیدیة

ملیار دوالر .130الطرق و المیاه بمبلغ یعادل 

 ملیار دوالر .56إطالق مشاریع جدیدة بمبلغ یعادل

.5،، صمرجع سابقعثمان عالم ، 1
.91، ص،مرجع سابقحمزة سیالم ، فاتح ولد بزیو ، 2
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لتحسین من موارده %40أكثر من 2014-2010النمو اإلقتصادي توطید خصص برنامج

لبحث العلمي، التعلیم قتصاد المعرفة من خالل اول التوجھ نحو إھتمامھ حالتنمیة البشریة حیث یصب إ

ستعمال وسیلة اإلعالم اآللي داخل المنظومة الوطنیة، و دعم التنمیة الریفیة، مؤسسات الصغیرة العالي، إ

ستقبال التحتیة، فك العزلة و تحضیر إلالمتوسطة، إنشاء مناطق صناعیة، مواصلة تطویر البنيو 

المستثمرین، تحدیث أجھزة الدولة المختلفة، حمایة مدنیة، شرطة مدارس و معاھد وطنیة، عدالة ، جھاز 

، كما یسعى إلى التكنولوجیا اإلعالم و االتصال ،إنجاز الموانئ ضریبي و الجمارك ، البحث العلمي و 

.1نجازھا ، قطاع السكك الحدیدیة ، طرق، میاهإستكمال المشاریع الكبرى الجاري إ

:2014-2010الجدول التالي یوضح التوزیع القطاعي للبرنامج الخماسي 

.12، ص،مرجع سابقھواري عامر ، حیزیة قاسم ، 1



الفصل الثالث        موقع منتدى رؤساء المؤسسات من السیاسة اإلقتصادیة في              
2016-2000الجزائر 

91

2014-2010التوزیع القطاعي للبرنامج الخماسي :)03(جدول

ملیار دج:الوحدة 

.48، ص مرجع سابقنبیل بوفلیح ، :المصدر 

%المبالغ المخصصة للبرنامج البرنامج 
برنامج تحسین ظروف معیشة -1

:السكان 
السكن-
التربیة ، التعلیم العالي، -

التكوین المھني 
الصحة-
تحسین وسائل و خدمات -

اإلدارة العمومیة
باقي القطاعات -

9903
3700

1898
619

1800
1886

45.42

:برنامج تطویر الھیاكل القاعدیة -2
قطاع األشغال العمومیة -
قطاع المیاه-
قطاع التھیئة العمرانیة-

8400
5900
2000

500
38.52

:برنامج دعم التنمیة االقتصادیة  -3
الفالحة و التنمیة الریفیة-
دعم القطاع الصناعي -

العمومي
دعم المؤسسات الصغیرة و -

المتوسطة و تشغیل 

3500
1000
2000

500

16.05
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45سبة الحصة األكبر بنلانطاع التنمیة المحلیة و البشریة من خالل الجدول نجد أن ق من 42%.

م تأتي قطاعات ث%38.59الھیاكل القاعدیة بنسبة ثم یلیھ قطاع األشغال العمومیة و إجمالي البرنامج

لقول أن او عموما یمكن ،من اإلجمالي%16الصناعة و الفالحة و الصید البحري و التشغیل بنسبة 

.تالقطاعقتصادي و في مختلف ابرنامج توطید النمو یعكس رغبة الدولة في تحقیق معدالت النمو اال

2014-2010قتصادي أھداف برنامج توطید النمو اإلثانیا: 

: 1یسعى برنامج توطید النمو االقتصادي إلى تحقیق مجموعة من األھداف تتمثل أساسا في

دعم التنمیة البشریة من خالل تأھیل و تعزیز قدرات األفراد.-

ترقیة اقتصاد المعرفة و تحسین المناخ العام لالستثمار.-

مالیین منصب عمل.3من الطالة عبر خلق الحد -

تطویر اإلدارة و تفعیل آلیات الحكم الجدید .-

یة.التقلیدناعاتتثمین المواد الطاقویة و المنجمیة و دعم القطاع الفالحي و ترقیة السیاحة و الص-

ترقیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة .-

لمھنياي الجامعات و مراكز التكوین إنشاء مناصب الشغل ، مرافقة االندماج المھني لخریج-

تمویل آلیات إنشاء مناصب تشغیل .

مالیین منصب عمل.3الحد من البطالة عبر خلق -

نعاش سعى برنامج توطید النمو إلى إستكمال المشاریع السابقة في مخططین مخطط دعم اإل

لرفع ھو اقى أھم ھذه األھدافاإلقتصادي و مخطط دعم النمو ، كما سعى إلى تحقیق أھداف جدیدة ویب

من معدالت النمو االقتصادي و تحقیق التنمیة االقتصادیة .

2014-2010نتائج برنامج توطید النمو االقتصادي ثالثا: 

: 2أھم النتائج المحققة خالل البرنامج الخماسي ھي

عار إلرتفاع أسو ھذا راجع 2011سنة %2.4إلى 2009سنة %1.4رتفاع معدل النمو من إ-

المحروقات .

.92،صمرجع سابقحمزة سیالم، فاتح ولد بزیو،: ،أنظر أیضا5،صمرجع سابقعالم عثمان،1
.13ص،مرجع سابق،حیزیة قاسم ھواي عامر ،2
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سنة %10.17بعد ما كان %10إلى 2010أي ىإنخفاض معدل البطالة في السنة األول-

و ھذا راجع إلى تدعیم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و المشاریع المصغرة .2009

تحسین مستوى المعیشي .-

إنجاز العدید من البنى التحتیة.-

بدأ منتدى رؤساء المؤسسات في ھذه الفترة یظھر كقوة إقتصادیة على الساحة السیاسیة ،وخاصة بعدما 

ملیار دینار 22100الذي خصص لھ  2019-2014تبنت الدول برنامج آخر و ھو برنامج خماسي من 

نجاز ویسعي ملیار دوالر، لتمویل المشاریع التنمویة حیث بدأ ھذا المشروع في اإل280اي مایعادل 

بالدرجة األولى إلى الرفع من القدرة الشرائیة للمواطن، ومن بین األھداف التي یسعى المخطط         

:1لتنفیذھا 

محاربة الفساد و تفادي نھب األموال العمومیة و تفعیل آلیات الرقابة .-

ر انھا عتباالتكوین و إتحسین محیط المؤسسة من خالل إعتماد نمط العالقات جدیدة و تجدید منظومة-

ء رؤساأحسن سبیل لضمان كفاءة الموارد البشریة(وھو یتناسب مع األھداف التي بنادي بھا منتدى

المؤسسات).

زال لذي مساھم منتدى رؤساء المؤسسات في ظل مخطط برنامج توطید النمو و المخطط الخماسي ا

ل في لتفصیارات و زیادة معدالت التشغیل (ستم افي طور االنجاز في زیادة معدالت النمو و اإلستثم

المبحث الثالث) .

معدالت قتصادي بھدف رفعو مخططات إبرامج في ظل السیاسة اإلقتصادیة تبنت الجزائر

لبرامج ذه اھستطاعتیة، حیث إالنمو االقتصادي، تحسین الظروف المعیشیة، و إعادة بناء البني التحت

قضاء نھا المجتماعیة، و معدالت البطالة،تحسین الظروف اإلتخفیض: نجازات منھا تحقیق العدید من اإل

ھ   و تنویعقتصادأنھا لم تستطع تغییر ھیكل اإلنجازا إلى، و رغم ما حققتھ ھذه البرامج من إعلى الفقر

حداث إإلى لم تستكمل في وقتھا مما أدىرتباطھ المطلق بالمحروقات ، كما أن أغلب المشاریعو فك إ

برنامج تكمیلي و مدعم لمعظم المشاریع و البرامج الكبرى.

.clwww.echoroukonline.com/ara/arti:   ملیار دوالر لتمویل الخماسي القادم و تحسین معیشة المواطن280بلعمري ،سمیرة1
)24-9-2016.(



الفصل الثالث        موقع منتدى رؤساء المؤسسات من السیاسة اإلقتصادیة في              
2016-2000الجزائر 

94

نيفي االقتصاد الوطمنتدى رؤساء المؤسساتوسائل مساھمة :المبحث الثاني

خذ علیھ اتت ، وإلنجاح أي سیاسة اقتصادیة البد و أن تبنى على مجموعة من الوسائل و األدوا

قوي " مجموعة من الوسائل یساھم من خاللھا في بناء إقتصاد وطنيFCEمنتدى رؤساء المؤسسات "

- FCE-دى لمنتلیھا  امن خالل التعریف و الترویج للمنتوج الوطني، و تتمثل أھم الوسائل التي إعتمد ع

:فیما یلي 

" مطلب األول : بصمة الجزائریة " المنتوج الجزائري المضمون

أطلق منتدى رؤساء المؤسسات تأشیرة المنتج الجزائري المضمون كمبادرة منھ لتشجیع 

ائریة " اإلنتاج الوطني و تنویع إقتصاد البالد ، و تعتبر التأشیرة الواقعة تحت عالمة " بصمة الجز

ملصقة یتم وضعھا على بعض المتتبعات المحلیة ، حیث سیتم توزیعھا على المؤسسات التي تستجیب 

منتجاتھا لمعاییر الجودة المحددة في دفتر الشروط الذي أقره المنتدى و تھدف المبادرة الى تقلیص من 

.1التبعیة التكنولوجیة و تحسیس المستھلك بأھمیة تفضیل المنتجات الجزائریة

:أھداف بصمة الجزائریة -أ 

:2" في تحقیق ما یليFCEالجزائریة یرغب المنتدى "من خالل بصمة

لیة،المحتعزیز القدرة التنافسیة إلنتاج الشركات في الجزائر من خالل تقدیم أفضلیة السوق-

تشجیع فرص العمل في الجزائر .-

الجزائر.التعریف بالشركات التي تقوم بتصنیع في -

المشاركة في تقلیص من فاتورة اإلستھالك .-

قة قة و دقیلموثوبناء الثقة بین المستھلكین و المنتجین ، من خالل إعطاء المستھلكین المعلومات ا-

عن أصل و تصنیع المنتجات.

تطویر اإلستقالل اإلقتصادي.-

1 Label « BASSMA DJAZAIRIA » procédure de labellisation .
.موقع سابقموقع منتدى رؤساء المؤسسات ، 2
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خطوات الحصول على بصمة الجزائریة- ب 

:1مراحل5تمر إجراءات الحصول على تأشیرة المنتوج الجزائري المضمون ب 

تقدیم الطلباألولى:حلةرالم-

لیة خلدى على المؤسسات الراغبة في توسیع منتوج أو عدة منتوجات أن تودع رسالة الترشح

یة لجزائرااإلیداع تسلم خلیة بصمة بصمة الجزائریة على مستوى مقر منتدى رؤساء المؤسسات، و عند 

صاریفدفتر الشروط المتعلق بالعالمة (حجم الورق + حجم الملف اإللكتروني) و تسدد المؤسسة م

:توسیع المنتجات حسب السلم التالي 

): مصاریف توسیع المنتجات 05جدول(

المبلغ عدد المنتجات 
400.000واحد 
600.000اثنان
900.000ثالثة

250.000لكل منتوج اكثر من ثالثة
www.FCE.dz.org:المصدر

تعیین ھیئة للتدقیق و المراجعة:المرحلة الثانیة-

لمراجعة.املیة تعیین خلیة بصمة الجزائریة مكتبا للتدقیق، و تكون مھمتھ تحقیق و القیام بع

مھمة المراجعة في موقع المؤسسة:لمرحلة الثالثةا-

بقا ة ، طتشمل مھمة المراجعة في آن واحد مراجعة كل الوثائق و مراجعة في موقع المؤسس

یام.أ) 5) الى (2للمراجعة المتضمنة في دفتر شروط العالمة و تقدر مدة المراجعة من یومین (

المراجعةالتحریر و المصادقة على تقریر :المرحلة الرابعة-

یتم تحریر التقریر بعد اإلنتھاء من مھمة التدقیق و المراجعة و یشمل التقریر المالحظات 

أیام عمل.7لتحدید تقریر المراجعة الى والتوصیات المكلفة بالمراجعة ، و تمتد المدة الضروریة 

1 Label « BASSMA DJAZAIRIA» procédure de labellisation .QPT.cit
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:القرار النھائي و منح عالمة البصمة الجزائریة:المرحلة الخامسة-

لة عقد مداوتیر و تقدم خلیة بصمة الجزائریة تقریر المراجعة للجنة التوسیم التي تدرس التقر

خبر خلیةة ، تلتقرر منح العالمة أو رفض الطلب ، مع األخذ بعین االعتبار توصیات المكلفین بالمراجع

.)المة مرسوم ( لوغو العبصمة الجزائریة المؤسسة بقرارھا مرفقا بكل أدوات اإلتصال كأسعار ال

شیح إلى تاریخ یوم عمل تقریبا إبتداءا من تاریخ إیداع ملف التر60یقتضي منح العالمة مدة :مالحظة

إعالن خلیة جزائریة عن القرار النھائي.

لمحلیین انیین تعتبر بصمة الجزائریة مبادرة من طرف منتدى رؤساء المؤسسات للمنتجین الوط

ات ذمونة مشاركة في خلق الثروات، و فرص عمل ،و تزوید المستھلكین بالمنتجات الوطنیة المضفي ال

خلیا یة داالجودة العالیة، و المساھمة في تنویع اإلقتصاد الوطني لضمان مكانة للمنتجات الجزائر

وخارجیا.
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:"FCEجیل منتدى رؤساء المؤسسات  "المطلب الثاني : 

"ھو جزء من منتدى رؤساء المؤسسات تم إنشاءه في FCEجیل منتدى رؤساء المؤسسات "

سنة و تكمن قوتھ في إقامة روابط جدیدة 40لتعینة و تشجیع رجل األعمال الجزائري تحت سن 2015

عمال كما للمشاریع الجزائریة من خالل خلق التآزر و التعاون مع كبار أعضاء المنتدى من رجال األ

"من خالل ھذا إلى تجھیز جیل جدید و توسیع أعمالھم و إنفتاحھم على البیئة اإلقتصادیةFCEیساھم  "

.71و المساھمة في النمو اإلقتصادي بوسائل جدیدة و حدیثة

:FCEأھداف جیل أوال:

2:إلىFCE"من خالل إطالقھ جیل FCEیسعى منتدى "

توسیع شبكة.-

قادة األعمال الجزائریین.التحدث مع أھم -

إثراء معرفتھم و ثقافتھم و اإلستفادة من خبرة كبار رجال األعمال في الجزائر.-

التعامل بشكل أكثر فعالیة في بنیة اإلقتصادیة الجزائریة.-

المساھمة في بناء المستقبل اإلقتصادي الجزائري.-

ستوى عالي في جلسات المشاركة في جلسات العمل الشھریة للمناقشة و التفاعل على م-

اإلقتصادیة الدولیة الكبرى.

تعزیز العالقات بین بین األجیال المتعاقبة من رجال األعمال الجزائریین. -

:3فيFCEتتمثل شروط اإلنضمام إلى جیل :FCEنضمام الى جیل ثانیا: شروط اإل

.عاما40یجب أن یكون السن تحت -

أن یكون صاحب مؤسسة أومشروع.-

نسخة من السجل التجاري.تقدیم -

دج.20.000دفع إستحقاقات -

.السابقالموقع موقع منتدى رؤساء المؤسسات، 1
نفسھ.المكان2
.الموقع السابقموقع منتدى رؤساء المؤسسات ،3
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د قتصابعد إستفاء ھذه الشروط یصبح عضوا في جیل منتدى رؤساء المؤسسات و یساھم في بناء اإل

الوطني. 

:"FCE"محاور عمل جیلثالثا : 

:1التالیة" إنطالقا من خالل المحاور األساسیة FCEیعمل جیل منتدى رؤساء المؤسسات " 

لمنتدى ابعثات و ھذا من خالل الجمع بین رجال األعمال الجزائریین على أساس قیم و:الجرأة تشجیع -أ

اال متحقیق "على إتصال دائم مع رجال األعمال الشباب و إقناعھم لإلنضمام و العمل  معا لFCEوجیل" 

یمكن أن ینجح بشكل فردي، أي بناء اإلقتصاد الجزائري على أساس قوي و متنوع.

نبرا من "مFCEحیث یوفر منتدى رؤساء المؤسسات لجیل ":المؤسسات ءة على القیامدعم الجرأ-ب

اصة في ة ، خمات لدعم أعضاء الشركات الرائدة و الجدیدة في الساحة الوطنیة اإلقتصادیالحلول و الخد

جد "یFCEھذه المراحل الحساسة من التنمیة و الملیئة بالمخاطر في بعض األحیان ، فعضو جیل" 

شاكل." مھمة إیجاد الحلول لھذه المFCEصعوبات في المضي قدما فیتولى منتدى رؤساء المؤسسات " 

" FCEلمنتدى  ""عبارة عن إمتداد لجھد اFCEجیل المنتدى  ":بالمشاریعءة على القیامنشر الجرأ-ج

طموح    أكثرولتحقیق دیمقراطیة المبادرة لتعزیز ثقافة زیادة األعمال الجزائریة الجدیدة بأكثر وعي 

و إنفتاح.

:"FCE"خطة عمل جیلرابعا: 

یھدف منتدى رؤساء المؤسسات من خالل ھذا البرنامج الطموح " التدریب، اإلتصال، .مالئكة   

األعمال، التوجیھ "إلى زیادة أعمال FCE"األعمال  توجیھ  إلى تقریر زیادة أعمال الشباب فیقوم 

و المعلوماتالمنتدى بتخصیص و تدریب الجیل الشاب ، و ھو  عبارة عن إجتماع لتبادل الخبرات

بإستضافة ضیف شرف یكون من كبار رجال األعمال لإلستفادة من خبرتھ و تجربتھ في مجال األعمال 

و " مالئكة األعمال " تمكن رجال األعمال  الشباب من تقدیم مشارعھم من أجل تعزیز الشراكة بین 

.2القطاعین العام و الخاص

التعبئة الغیر المسبوقة من جیل جدید من القادة األعمال ویھدف المنتدى  من خالل ھذا إلى توحید 
لدیھ الجراءة على القیام بإتخاذ القرار و المشاركة في التنمیة اإلقتصادیة في الجزائر.

.موقع السابقموقع منتدى رؤساء المؤسسات ، 1
المكان نفسھ.2
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اء اإلقتصاد "أحد أھم األدوات التي تساھم في بنFCEیعتبر جیل المنتدى رؤساء المؤسسات  " 

ستمد یحیث كوین جیل جدید قائم على روح المبادرة و اإلبداع و اإلبتكارالوطني من خالل تعبئة و ت

"لدعم    FCE"مبادرة من منتدى " FCEقوتھ من كبار رجال األعمال و خبرتھم فیعتبر جیل المنتدى  " 

و تشجیع الجیل الصاعد في مجال األعمال.

السندي: القرضب الثالثالمطل

اھمة في للمسیعتبر القرض السندي وسیلة من الوسائل التي إعتمد علیھا منتدى رؤساء المؤسسات

.2016فریل اإلقتصاد الوطني، تم إعتماده من أ

لدولة ، جماعات محلیة  االقرض السندي ھو ذلك القرض الذي یصدر من طرف شخص معنوي 

جاع المبلغ المكتب من التاریخ سترالحق لحاملھا في إخاصة، وتعطى السنداتمؤسسات عمومیة أو

دات السنویة، وقیمة ھذه السند أو بعبارة المتفق علیھا مسبقا مع تحمیل عائستحقاق وفق الشروطاإل

دج والعائد السنوي محسوب على 1.000.000دج أو 50.000دج، 10.000سمیة ھي القیمة اإلأخرى

سمیة وتتمثل في تاریخ تسدید السندات بقیمتھا اإلستحقاق القرض،إجالاتمثل لمكتب ،وتأساس المبلغ ا

زینة العمومیة كتئاب لدى مصالح الخ. حیث یتم اإلكتئابسنوات بعد تاریخ اإل05سنوات أو 03

لك مختلف وكذوكاالت برید الجزائر،الخزینة المركزیة، الخزینة الرئیسیة والخزینة الوالئیة )،(

أو عن نقدا ماراد الحصول علیھا إوفروع البنك الجزائر، حیث یتم دفع قیمة السندات المالوكاالت البنكیة 

سندات لحاملھا سمیة أوسندات إختبار بین نوعین من السندات:ق اإلالمكتتب لھ حطریق الصك،

.1ب)فیھا إسم مكتسم المكتب على العكس السندات لحاملھا ال یظھر(السندات اإلسمیة یظھر فیھا إ

تعتبر السندات المكتسبة عبارة عن أوراق مادیة تصدرھا الدولة للمستثمرین، وتعتبر آمنة ال 

تتعرض لخطر التخلف عن التسدید فھي تعتبر أوراق معدومة المخاطر، یتم شرائھا عن طریق تسلیم 

بالنسبة %5ب املھا في الحصول على عاند سنوي مقدرةحیث تعطي ھذه السندات الحق لحقسیمات،

سنوات، حیث ال یسمح التسدید المسبق. إال 5بالنسبة للسندات ذات %5.75سنوات و 3للسندات ذات 

سدید المسبق من نصف المدة اإلجمالیة للسند على األقل ، وفي ھذه الحالة یجب تقدیم طلب التإنقضاء بعد

.2فقة مدیر الخزینةمواخذ اإلكتتاب من أجل أھا لدى الصندوق طرف حامل السند وإیداع

1emprunt obligatoire national –l′avenir en tout confiance.
.WWW.AMANTI.DZ:الفرض الوطني السندي،على الموقع2
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لضریبي اعفاء حیث یستفید المكتتبون من اإلكتتاب على مدى حیاة السند ویتم دفع العائدات بعد سنة اإل

سطاء ون طریق المباشرة أو بالتظھیر عة قابلة للتداول الحر عبر الصفقة السندات المكتتبل،خعلى الد

ض ات لقرالسوق المقنن كما یمكن رھن ھذه السندالسندات للتداول في مختصین في حین ال تخضع ھذه

سیوضح الشكل التالي القرض السندي:والبنكي،



):القرض الوطني السندي05الشكل رقم (

100

.الموقع السابقالسندي،القرض الوطني المصدر :

توفیر دخل سنوي عادي      

تعھد القرض المصرفي      

الصفقة مباشرة أو التأیید      

سوق األوراق المالیة       

الضریبةالمشترك یفقد صالح میزة 
IRG

استیراد المبلغ بعد انتھاء المدة   

مضمون من لدولة       

االدخار و تنویع االستثمار  

أي شخص طبیعي أو معنوي 
یستطیع شراء االوراق المالیة من 
الفروع المصرفیة أو الوكاالت 

الجزائریة

االستثمار 

الزامیا   

یمنح فوائد

5سنوات أو 3
سنوات 

لثالث 5%
سنوات 

لخمس 5.75%
سنوات

آجال استحقاق القرض

القرض معفى من الضریبة طول 
الفترة الزمنیة المحددة 

قابلة للتداول و 
التفاوض بحریة

سداد أصل الدین و واجب التسدید  
القسیمة عنوان تاریخ 

مصادرة المشترك



موقع منتدى رؤساء المؤسسات من السیاسة اإلقتصادیة في       الفصل الثالث              
2016-2000الجزائر 

101

أھمیة القرض السندي:

قتصاد میة اإلستثمار لتنالقرض الوطني للنمو اإلقتصادي ھوعملیة تعبئة الموارد لخدمة اإل

:1فيوعلیھ تتمثل أھمیة الوطني،

اإلقتصادیة و اإلجتماعیة.ة تمویل المشاریع و تدعیم التنمی-

ملیة إقتصادیة إستثماریة مضمونة .ع- 

اإلستثمار مضمون من طرف الدولة.- 

ضریبي.مردودیة مضمونة وإعفاء- 

ستثمار.موارد لخدمة اإلالمشاركة في عملیة  تعینة - 

ورفع ئري قتصادي الجزاو اإلكوسیلة لدعم النمتخذ منتدى رؤساء المؤسسات القرض السنديإ

ة ملمساھللدولة واقتصادي وجعلھم شركاءلتحسین الوضع اإلجتماعي واإلمن معدالت اإلستثمار،وھذا 

لنمو لاعدة ومشاریع الغرض من ھذا القرض ھو تعبئة األموال لتمویلفي التنمیة اإلقتصادیة الوطنیة، 

تثمار ل اإلسا القرض یعتبر عامال من عوامفي ھذشتراك اإلجتماعیة، وأیضاوالتنمیة اإلقتصادیة واإل

قتصادي المفید و المربح تحت ضمان سداد الدولة. اإل

ي  ال1 ض ال ابالق قع ال ال
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تأثیر منتدى رؤساء المؤسسات في السیاسة اإلقتصادیة :المبحث  الثالث 

ة و تنویعخارجییمثل التحدي األكبر بالنسبة للجزائر في البحث عن حل لمعضلة التبعیة ال

لمستوردة اولیة الذي یظل ھشا أمام تقلبات سوق المحروقات الدولیة و إرتفاع أسعار المواد األقتصاداإل

لنمو فیساھم منتدى رؤساء المؤسسات في تطویر و تنفیذ مجموعة من الحلول التي تسمح لھ بدعم ا

ن ممكن یاإلقتصادي و تعزیز القدرات التنافسیة و دفع حركة إنشاء المؤسسات و مناصب العمل مما س

زیادة صادراتھ خارج المحروقات .

يالمطلب األول :مساھمة منتدى رؤساء المؤسسات في اإلقتصاد الوطني الجزائر

ینادي منتدى رؤساء المؤسسات منذ تأسیسھ بتوفیر الشروط التي تسمح للمؤسسة الجزائریة  بأخذ 

عة من اإلجراءات الھیكلیة القطاعیة كما قدم من خالل تبنیھ لمجمو،زمام التنمیة عن طریق اإلستثمار 

مجموعة من المقترحات من أجل إعادة التوجیھ اإلستراتیجي لسیاسة دعم لفائدة المواطنین األكثر فقر، كما 

إتخذ مجموعة من الوسائل و األدوات التي تساعده في تحقیق الھدف المنشود ،و رفع من معدالت التنمیة 

.1اإلقتصادیة في الجزائر

"FCEالمنتدى رؤساء المؤسسات "إجراءات :أوال

تبنى منتدى رؤساء المؤسسات مجموعة من اإلجراءات التي تھدف بالدرجة األولى إلى ترقیة 

:2اإلنتاج الوطني للسلع و رفع معدالت النمو اإلقتصادي و تقوم ھذه السیاسة على مجموعة من األولویات

ن باألمالوطني للسلع و الخدمات لتعویض اإلستیراد و خاصة في كل ما یتعلقتنمیة اإلنتاج -

.الغذائي

أمام لنشاطتوفیر شروط التنمیة المكثفة لإلستثمار و إلنشاء المؤسسات یفتح جمیع القطاعات ا-

القدرات الوطنیة، الخاصة و العمومیة، تحریر المبادرات من كل القیود التنظیمیة 

.و البیروقراطیة

ھ تواجتوفیر الشروط التي تمكن الحظیرة الصناعیة من تعزیز القدرات التنافسیة و تجعلھا-

رھانات العولمة.

ضمان حمایة ناجحة للصناعات الفتیة.-

)،ص81. ، (الطبعة األولى، جوان 2015 مساھمة من منتدى رؤساء المؤسسات" "، 1من أجل إنبعاث االقتصاد الجزائري
المكان نفسھ.2
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رفع ن أجلمالسھر على جعل النظام الجامعي و البحث و التكوین المھني أحسن أداءا و إبتكارا -

ي.ن تبلیغ العلم و التسییر الداخلي للمعارف من البحث التنمومستوى التأھیل و تحسی

لسلعتاج ایعتبر المنتدى أن ھذه اإلجراءات تھدف إلى تحقیق تنمیة مكثفة لإلستثمار في نشاطات إن

:معاییر رئیسیة بعین اإلعتبار لتنفیذ تلك اإلجراءات ثالثة و الخدمات و قد تم األخذ 

.التنافسیةأثرھا على القدرة -
.مساھمتھا في نمو اإلنتاج و تقلیص فاتورة اإلستیراد-
سھولة وضعھا حیز التنفیذ.-

:تتمثل أھم اإلجراءات الھیكلیة التي تبناھا المنتدى في:اإلجراءات الھیكلیة-أ

:1و تتمثل في:إجراءات تتعلق بالحكامة-1

فعلي لمجموع تور الجزائري بالفتح المن الدس37تكریس حریة األعمال و اإلستثمار طبقا للمادة -

لیوم املیا قطاعات النشاط اإلقتصادي للمستثمر من الخواص الوطنیة و التي ھي مغلقة أمامھم ع

النقل و القطاعات الرئیسیة المعنیة ھي: قطاعات البنوك، السمعي البصري، النقل البحري،

مار حرا و و یجب أن یكون اإلستث،الجوي ، البیترو كمیاء و كل النشاطات المكملة للمحروقات

لطات ن السال یخضع ألي ترخیص أو إعتماد و یستفید المستثمرون من نظام اإلتفاقیة الموقعة م

العمومیة،
مؤسسةفي إقتصاد السوق یتطلب تسییر ال:إلغاء تجریم األعمال و أخطاء التسییر العملیة-

ى إلغاء إل"FCEمن ھذا دعى المنتدى" مسیرین یتمتعون بروح المبادرة و المخاطرة المعقولة 

ي فساھم تجریم األعمال و أخطاء التسییر عملیا ، حیث یعتبر تجریم أعمال التسییر ظاھرة ت

بكل إضعاف لیس المؤسسة فحسب  بل اإلقتصاد الوطني بأكملھ فیرمي تجریم أعمال التسییر

حكام قانون أإلى مراجعة "FCE" ثقلھ السلبي على تنمیة االقتصاد ، من خالل ھذا دعى المنتدى 

جة في معالتجاريالعقوبات في إتجاه إلغاء تجریم األعمال التسییر و تأكید تفوق أحكام القانون ال

رة و لمخاطالقضایا المتصلة بالتسییر العادي للشركات ، فإلغاءه سیشجع المسیرین على قبول ا

تحمل مسؤولیاتھا و ذلك أمر الزم في نظام المنافسة الحرة.

وفیر ھیكل إلتخاذ القرار على أعلى مستویات الدولة ، تظم وزارة المالیة ، الصناعة ، التجارة ت-

و تتمثل وظیفتھ في ضمان التوجیھ المنسجم و متابعة تنفیذ اإلجراءات مع التنسیق مع عالم 

.المؤسسة

.موقع سابق،الموقع االلكتروني لمنتدى رؤساء المؤسسات1
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لمؤسساتاة تنمیستثمارات من أجل تسھیل  رفع القیود على تمویل اإلستثمار بإنشاء صندوق اإل-

صندوق ترصد من ملیارات دوالر 10و التوسع السریع للقطاع الخاص برأس مال یقدر ب 

رادات و سیكون  ھذا الصندوق مفتوحا أیضا للمساھمة المؤسساتیة و خاصة ضبط اإل

البنك میة ،المستثمرین األجانب ( البنك اإلفریقي للتنمیة ، الشركة المالیة العالوالوطنیة

مالئما ظاماال یملك نمي للتنمیة) وال شك في أن الجزائر البلد الوحید في العالم الذياإلسال

نتظار في إواتھا على التمویل الذاتي ، ستثمار حیث تظل تنمیة المؤسسات رھینة قدرلتمویل اإل

ستثمارس ھذا الصندوق یمثل حال مالئما إلنطالق حركة كثیفة لإلتأسینإفإصالحات القطاع 

إلنشاء مناصب عمل التي تحتاجھا البالد.و

:1تتمثل أھم اإلجراءات في:التمویل و الجبایة2-أ

یع ملیار دینار بضمان من الدولة یخصص لتمویل المشار2000فتح قرض وطني كبیر بمبلغ -

ات ذات األولویة خاصة في مجاالت االقتصاد الرقمي و الطاقات المتحددة و دعم المؤسس

.المتوسطة القادرة على اإلبتكارالصغیرة و 
ة مخاطرالشروع في إصالح جبائي عمیق یرمي إلى تبسیط المحیط الجبائي للمقاول و تشجیع ال-

یف ة تكیو تنمیة النظام جبائي محلي یساعد على الالمركزیة القرار اإلقتصادي و بصورة عام

ترقیة الحاجیات الجبایة مع حاجیات تنمیة المؤسسات على نطاق واسع ، و من ضرورة 

اإلجتماعیة الجدیدة مثل حمایة البیئة و تھیئة اإلقلیم .

:2ھي:إجراءات إعادة التصنیع3-أ

ر تسییورفع القیود على توفر العقار الصناعي بمنح القطاع الخاص إمكانیة إنشاء و تھیئة -

حظائر صناعیة على إمتداد الطریق السیار شرق غرب،

توفق في م200الشروع في سیاسة للتوقف اإلقتصادي و یتعلق األمر بإختیار قائمة أولویة من -

القطاع الخاص الوطني من كامل التراب الوطني ینشطون في مجموع الفروع و القطاعات

لمحلیة .طات الدعم الفعلي من السلو یحتلون الزیادة في قطاعھم على أن یستفید ھؤالء المتفوقین من ا

.14،صمرجع سابق ،من أجل انبعاث االقتصاد الوطني ، 1
.16، صمرجع السابق ال2
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ك بعد و ذلوضع سیاسة دائمة محددة األھداف و إنتقائیة في مجال اإلستثمار الخارجي بالجزائر-

لنشاطتقییم الحاجیات في مجال اإلستثمارات الخارجیة الضروریة في كل واحد من قطاعات ا

اإلقتصادیة الكبرى.

ئر الغذائیة عتبة القیام بتصمیم بمسعى یرمي إلى ضمان األمن الغذائي ، حیث تلعب تبعیة الجزا-

اإلتفاق  إذ ال یمكن تحمل ھذه الوضعیة الخطیرة وقتا طویال ، من الضروري وضع سیاسة 

سنوات و فیما یلي 10في غضون %50ترمیإلى تخفیض فاتورة إستیراد األغذیة بالنسبة 

:1بعض اإلجراءات التي نادى بھا منتدى رؤساء المؤسسات في ھذا الباب

تار ھك100000و 10000لمنتجي القطاع الخاص على مساحات فالحیة تتراوح بین منح اإلمتیاز-

لضمان إحیائھا و إستغاللھا.

لحل لیوم االشروع في خطة زراعیة مكثفة بوالیات الجنوب و الھضاب العلیا ، إذ تعتبر الزراعة ا-

ءھا من إكتفانا لتضالمفتاح بأیدي بالدالمناسب لتقلیص التبعیة الغذائیة ، فھذا النظام اإلنتاجي ھو إذن 

الغذائي الذاتي و لزیادة إمكانیات تصدیر المنتوجات الزراعیة.

م خضر ن، لحوالتوجھ نحو اإلنتاج الواسع للموارد األساسیة المستوردة الیوم (الحلیب، حبوب، زیتو-

.جافة) 

لطلب یھما اان أساسیتان یكثر علتوسیع حصة السوق لإلنتاج الوطني من مواد البناء حیث ھناك مادت-

حدیدألمر بالعلق االوطني و تتمتع بنسبة عالیة للقیمة المضافة الكامنة و إمكانیات لتعویض اإلستیراد یت

و اإلسمنت .

.مرجع سابقموقع منتدى رؤساء المؤسسات ،1.
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األسعار و ترتیبات الدعم4-أ

أشكال إصالح النظام الحالي لألسعار و لسیاسة الدعم في السوق الوطنیة حیث یعتبر شكل من -

.1التشجیع على زیادة اإلستیراد على حساب اإلنتاج الوطني

القطاعیةاإلجراءات- ب 

دى ل لجان منتقام منتدى رؤساء المؤسسات بدراسة كل قطاع على حدى بناءا على تقاریر أشغا

تمثل تات و رؤساء المؤسسات و اللقاءات مع السیادة الوزراء حیث قام بتبني إجراءات و تقدیم مقترح

:أھم القطاعات التي إھتم بھا المنتدى فیما یلي

:2ات و المقترحات المتعلقة بھذا القطاع في یتمثل أھم التوصی:قطاع النقل 1-ب

تتمثل أھم اإلجراءات في :بالنسبة للعمل و النقل الجوي:

إنشاء وكالة لضبط نشاطات القطاع الجوي و تسھر على حسن سیر النشاطات .-

تكوین ال التشجیع الشراكة بین القطاعین العام و الخاص في مجال الخدمات الجویة و كذا في مج-

لغیار اقطع وإضفاء اإلنسجام على التنظیمات الوطنیة التي تحكم إقتناء الطائرات و التجھیزات -

مع ما ھو معمول بھ دولیا. 

بالنسبة للنقل البري:

وضع بورصة النقل في إطار النقل البري من أجل تخفیض كلفة النقل.-

بالنسبة للموانئ و النقل البحري:

القائمة.عصرنة الھیاكل المرفئیة -

ین في لفاعلإقامة مرسى للنقل البحري لدى وزارة النقل تتمثل مھمتھ في رصد و تحلیل ممارسة ا-

ة.القطاع و تقدیم المعلومات الرئیسیة حول القطاع من خالل نشر تقاریره بصورة دوری

اب ري یضمنھ أصحفتح النقل البحري للقطاع اإلقتصادي الخاص الوطني ( معظم النقل البح-

ن لجزائرییاملین فن األجانب بسبب الترتیبات التنظیمیة الحالیة) ، یتعلق األمر بتمكین المتعاالس

ن المتضم1998جوان 25المؤرخ في 98-5من تأجیر السفن من خالل تعدیل القانون رقم 

القانون البحري .

.22، ص،، مرجع سابقمن أجل انبعاث االقتصاد الجزائري 1
.28، ص،المرجع السابق2
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قطاع البناء و األشغال العمومیة2-ب

األفضلیة قطاع البناء و األشغال العمومیة و الري الھدف في تجسید و تفعیل 

ضمان أولویة إنتاج مواد البناء المحلیة و إستخدامھا و تخصیص فاتورة إستیراد المنتجات من ل

أجل ضمان المساھمة القویة للمؤسسة المحلیة في اإلطالع ببرنامج التنمیة الحكومي قصد تقلیص 

:1ت و المقترحات في ھذا القطاع فيالمساھمة األجنبیة و تتمثل أھم التوصیا

إلى تثمین إمكانیة اإلنجاز المتوفرة عن طریق وضع نظام إنتقائي للمشاریع تھدف خصیصا-

المنافسة الوطنیة على أساس دفاتر شروط واضحة مشروع بمشروع.

القیام بمشاریع دون تعقیدات كبیرة ال تتطلب الخبرة األجنبیة.-

نیاتھا ر إمكاالمشاریع یعھد بھا لمجموعة من المؤسسات الوطنیة بعد تقریإقرار برنامج واسع من -

اإلنجازین بدقة.

ظیف یة توالحد من إستیراد المستخدمین األجانب، و في حالة الضرورة السماح للمؤسسات الوطن-

عمال أجانب خاصة عندما یتعلق األمر بمشاریع خاصة.

المستوىة علىة للتشغیل في مجال تنقل الید العاملإلغاء العراقیل التي تفرضھا الوكالة الوطنی-

الوطني.

تشجیع المؤسسة على اإلستثمار في أدوات اإلنتاج الصناعي الموجھ للنساء.-

.موقع سابقموقع منتدى رؤساء المؤسسات، 1
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قطاع الصحة و األدویة3-ب

األدویة الجزائریة على إمكانیات ھائلة یجب إستغاللھا بمھارة ، لذا یجب السوقتنطوي 

إنتباه كبیر إلى مشاكل الصحة العمومیة من الناحیة القانونیة و التنظیمیة مع تغطیة توجیھ 

من حصص %70حاجات الصحة ، یجب إتباع سیاسة ذكیة بدعم المنتجین المحلیین ، تستھدف 

:1السوق لفائدة اإلنتاج المحلي ، و یجب أن یعني ھذا الدعم اإلجراءات التالیة

ون رقملتصبح العملیة في أسرع وقت و التي أنشأت بموجب القانتنصیب وكالة وطنیة للدواء -

ألدویة، یجب أن تعالج ھذه الوكالة إشكالیات تسجیل ا2008جویلیة 20الصادرفي 8-13

ن إیجب و التصدیق على المنظومة الطبیة ، و أن تكون حجر الزاویة في سیاسة الدواء ، كما

.لیتھایوضع لھا قانون أساسي یضمن إستقال
تلبي التيحمایة المواد المنتجة محلیا و التي تلبي الطالب الوطني بشتى الحواجز التعریفیة-

.الطلب الوطني 
ع سیق ممساعدة المؤسسات على الحصول السریع على التراخیص بالنسبة للمواد الخطیرة بالتن-

رر التراخیص تلحق الضبحث األجال الطویلة للحصول على تلك مصالح األمن و المتفجرات 

.باالنتاج
.وضع برامج لتكوین في فرع الصیدلیة (صیادلة صناعیون، تقنیون ، مھندسون)-

.33ص، ،مرجع سابق من أجل انبعاث االقتصاد الجزائري ، 1
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قطاع الفالحة4-ب

تعد مسألة العقار الفالحي من أسباب التكامل بین القطاع الفالحي و التحویل الصناعي  

كما یمثل نظام األسعار اإلداریة من حاجزا خطیرا بنقص من عزیمة المستثمرین في تنمیة الفرع 

:1من أجل تجاوز ھذه العراقیل یجب تحدید ثالثة أھداف متالزمة و المتمثلة في 

اتورة فخفیض لذاتي و األمن الغذائي للبالد ، تنمیة القطاع الفالحي ، بھدف تضمان اإلكتفاء ا-

.إستیراد المنتجات الفالحیة
ي جعل القطاع الفالحي مصدرا بأتم معنى الكلمة عن طریق ضمان میزان تجاري إیجابي ف-

.المدى المتوسط 
الضمان التدریجي لتعویض الواردات في مجال الحبوب و الحلیب.-

ع السیاحةقطا5-ب

أدت الظروف اإلقتصادیة الجدیدة التي تواجھھا بالدنا (إنخفاض أسعار البترول، عجز 

المیزانیة) بالسلطات العمومیة إلى النظر في القطاع السیاحي كقطاع إستراتیجي لھ أولویة ، منتج 

سات للقیمة المضافة و الثروة و موفر لمناصب العمل ، حیث درس منتدى رؤساء المؤس

.2اإلشكالیات و العراقیل التي تنال من تثمین السیاحة في الجزائر و التي تتمثل في

.توفر العقار الفالحي-
.الحصول على التمویل السیاسي و التكویني-

:من أھم التوصیات و المقترحات التي قدمھا المنتدى في ھذا القطاع 

فتح قطاع السیاحة للخواص.-

السیاحة.تأسیس بنك متخصص في -

تسھیالت للحصول على التأشیرات السیاحیة لدى الدخول على الحدود.-

احة.تنظیم یوم دراسي حول السیاحة بالجزائر على أن یصادف تنظیمھ الیوم العالمي للسی-

إحیاء المجلس الوطني للسیاحة.-

34،مرجع سابقمن أجل انبعاث االقتصاد الجزائري ، 1
.نفس المكان 2
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:قطاع الطاقة و المحروقات6-ب

التي تتمیز بصدمات بترولیة تترجم بإنخفاض في ظروف األزمة اإلقتصادیة العالمیة 

األسعار و تراجع المداخیل، یجب على الجزائر أن تفرض نفسھا تفاعل في مجال الطاقة، فالبد 

من إصالحات ھیكلیة عمیقة تفرض نفسھا، و علیھ فان دخول القطاع الخاص إلى قطاع الطاقة 

ارات تؤھلھ للعمل في ھذا القطاع، لذا أمر ال مفر منھ بإعتباره الیوم یملك أدوات فعالة و مھ

یجب تركیز الحوار حول ما تنظره المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و الصناعات الصغیرة 

والمتوسطة التابعة للقطاع الخاص الوطني، و من المفروض أن یؤدي ھذا الى نمط جدید 

ین العام و الخاص على بإعتباره یملك القدرات و الجاذبیة الالزمة إلرساد الشراكة بین القطاع

المستوى الدولي مع الشركات الكبرى لقطاع الطاقة و یمكن أن تمثل سوناطراك و سونالغاز 

قاطرتین لمرافقة القطاع الخاص في بعض نشاطاتھ في مجال التصدیر و من أھم المقترحات 

:1"في قطاع الطاقة FCEالمقدمة من طرف  المنتدى"

نبیة األجطاعین العام و الخاص یشمل الشركات العمومیة و الشركاتشراكة إستراتیجیة بین الق-

لقطاع الطاقة.

ت صناعاتجنید القدرات الوطنیة على أساس " قانون األعمال الصغیرة " مشجع للمؤسسات و ال-

الصغیرة و المتوسطة من أجل التعاقد بالتراضي في إطار عقود متعددة السنوات.

ى شركات خاصة .إعداد مدونات قصیرة تحتوي عل-

تركیب مشاریع مشتركة في مجال األشعال البترولیة .-

اة یاء األدو إحیعتبر الیوم تنمیة الصادرات خارج المحروقات عن طریق تنویع اإلقتصاد

راف الصناعیة  الوطنیة ضرورة قصوى بالنسبة للسلطات العمومیة و بالنسبة لمختلف األط

لخاصة على حد سواء.اإلقتصادیة العمومیة و ا

غبة منھ رإتخذ منتدى رؤساء المؤسسات مجموعة من اإلجراءات (ھیكلیة و قطاعیة ) 

مار و إلستثافي تنمیة اإلقتصاد الوطني و رفع من معدالت التنمیة اإلقتصادیة و زیادة معدالت 

حسینھة  أخرى تبدرجة أولى التعریف بالمنتوج المحلي في مختلف القطاعات من جھة و من ج

معیشة األفراد من خالل توفیر فرص و تخفیض معدالت البطالة.

.36، صمرجع سابقاالقتصاد الجزائري ،من أجل انبعاث 1
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منتدى رؤساء المؤسسات في مجال اإلستثمار و  التشغیلثانیا : 

إنشاء المشاریع و الدفاع عن المؤسسة االقتصادیة وجعلھا في بقام منتدى رؤساء المؤسسات للمساھمة 

یز مصالح المؤسسات الجزائریة من أجل تأكید وجھات نظره والسماح قلب السیاسة االقتصادیة، وتعز

اإلستثمار قتصادي و زیادة معدالت  النمو اإلجل االمنتدى منلصوتھ في الساحة االقتصادیة ،یسعى 

قاف أن تساھم في رفع مستویات النمو وإمتصاص البطالة وإنھا إنطالقا من أھداف واضحة من شأ

مؤسسة 2000رئیس مؤسسة الذي یمثلون 1800منتدى رؤساء المؤسسات ھشاشة البالد، حیث یضم 

ملیار 30، وترتفع أرقام المبیعات اإلجمالیة إلى ما یفوق 2016حسب اإلحصاء األخیر الذي أجرى في 

. والجدول التالي یوضح عدد رؤساء المؤسسات 1موظف260000دوالر ،كما یقوم بتشغیل أكثر من  

:2016و 2011المنتدى بین 

2016-2011):  عدد رؤساء من 05(جدول رقم

201120122013201420152016الســنــة 
عدد رؤساء

3003504004306501800المؤسسات
سات فيو العالقات العامة، مقرمنتدي رؤساء المؤسمأجریت مع غانیة أمریوت،مكلفة باإلعالمقابلةالمصدر:
.)03(ملحق رقم ).2016-9-8الجزائر،(

أي 2016-2014نالحظ تزاید عدد رؤساء المؤسسات في السنوات األخیرة الجدول من خالل 

ة ى و نتیجلاألولمؤسسة بالدرجةوالتي تخدم مصالح اتبناھا في فترة رئاسة على حداد نتیجة لسیاسة التي

لمؤسسات إلى انضمام رؤساء بالمنتدى ، ھذا ما أدى إلى تزاید إنتشار الوعي وتزاید تعریف اإلعالم.إل

مة لمنظلبعة ات التاالمنتدى وھذا یؤكد أن القطاع الخاص یلعب دورھا وھذا من خالل رقم أعمال المؤسس

ر دوالر).املی30(

.مرجع سابقغانیة امریوت، 1
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ينعاش االستثماراإلدعم تدابیر-أ

سنوات10على مدى %10إلى 08یسعى منتدى رؤساء المؤسسات إلى تحقیق نسبة نمو من 

تساھم في نھا أنبالسلسة من اإلجراءات التي من شأ، ومن اجل تحقیق ھذه النسبة قام2025-2015من

وتتمثل الفكرة الرئیسیة في الدفاع عن المؤسسة -المحروقات–ع خلق إقتصاد جدیدة أقل تبعیة لری

زائریة وجعلھا قاعدة أساسیة إلحداث ثروات ومناصب الشغل وجعلھا في مركز السیاسة الوطنیة الج

:1بالتدابیر التالیةالمنتدى قام دیمومة ،حیث للنمو االقتصادي واالجتماعي، ولتحقیق نمو قوي وأكثر

قتصاد ات االقطاعتعبئة قدرات المؤسسات الوطنیة و السیما الخاصة منھا  ببرنامج النمو یدمج كافة -

.الوطني

د اومالصیدلة  و تخفیض التبعیة الخارجیة و تطویر القطاعات الصناعیة الوطنیة الرئیسیة (المیكانیك ،-

ةلسلكیالت االبناء ) و كذا القطاعات األساسیة للخدمات (النقل البحري ،الجوي ، السیاحة ) اإلتصا

.والالسلكیة 

دولة أن لى الالیا في مجال االستثمار ضمن اإلقتصاد الوطني ، یجب عالتغییر الجذري للجو السائد ح-

.تتمكن من ممارسة دورھا كامال و المتمثل في ضبط و تسھیل اإلجراءات القانونیة

لتي ایجیة فتح مجال للمستثمرین األجانب بشكل واسع خارج قطاع المحروقات ذات األھمیة اإلسترات-

.ا السائدتعتزم فیھا الدولة ممارسة دورھ

ول تزم حوضع عقد نمو یشترك المقاولین الخواص فیھ من جھة و السلطات من جھة أخرى ،فاألول یل-

یع إنتاج أھداف واضحة أو التصدیر الواجب تخفیضھ ،و الثاني یمنح ضمانات في تنمیة المشار

.اإلستثماریة من أجل انجازھا

طبقاوذلكستثمار حر وغیر خاضع ألي ترخیص ع الحریة الكاملة لعمل االستثمار: أن اإلسترجاإ-

الن عن كومة اإلع، ویمكن للحلإلستثمار یحولھا القانون مباشرةوحة من الدستور، فالمزایا الممن37ادة للم

و أوليفي نظرھا الطابع أالستعجالي أو األالتي األولویات وإبرازھا لصالح الفروع أو األقسام

ظافیة . تحفیزیة إیجي والتي تمنحھا مزایا ستراتاإل

1Cinquant Proposition De Forum Des Chefs D′Entreprise, Pour Un Nouveau Parte De Croissance
Economique.P.6.
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ة رة والمتوسطة الخاصستثمار متخصص في تنمیة المؤسسات والصناعات الصغیإنشاء  بنك لإل-

والمستثمرینملیار دوالر أمریكي، وسیفتح ھذا البنك المساعدة للمؤسسات10یعادل ل  سماوالمزودة برأ

الخواص.

روع قسام أو الفإبراز األاشر األجنبي ، معمجال االستثمار المبالمطابقة في51/49التخلي عن قاعدة -

ة، طاقلاف الجزائري ممثال باألغلبیة مثل:التي تعتبر إستراتیجیة، حیث یجب أن یكون فیھا الطر

تصال ، الماء، البنوك، التأمینات...المحرقات، التكنولوجیا، اإل

"FCE"المنتدىدعىحیث الغیر رسمي الیوم جد قویا حیث  ظھر في السوق الوطنیة،  یعد القطاع -

الذي ر الھدفاحتوائھ وتقلیص مجال تأثیره تدریجیا ولیس القضاء علیھ مباشرة ، من ھنا یظھر أكثإلى

طني بشكلد الویسعى إلیھ المنتدى بالفتح المجال أكثر أمام المؤسسات الخاصة في المساھمة في االقتصا

التي تساھم في رفع معدالت االستثمار.

الخطوات التي قام بھا المنتدى في المجال اإلستثمار ھي :وأھم 

.الخدماتالسلع وتوسیع القدرة التنافسیة: بمعني زیادة الطاقة المنتدى اإلنتاجیة ،توسیع إنتاج-1

دال التكنولوجیة إستبأو تجدید المواد الموجودة، فمثال من الناحیةإعادة تأھیل إلستثمار: إستحداث،-2

رشید و تإلى ات قدیمة بمعدات جدیدة و أكثر حداثة و أكثر كفاءة (التقدم التكنولوجي) فھذا یؤديمعد

تحدیث وزیادة اإلنتاجیة.

النشاط.إعادة الھیكلة: و ھذا یكون من خالل ادماج نشاطین او اكثر ، او عن طریق تقسیم-3

ي  كافة القطاعات ورفع القیود و الحواجز یري منتدى رؤساء المؤسسات إن فتح االستثمار ف

ھو السبیل األمثل لنھوض باإلقتصاد الوطني  معترفا بوجود بعض الصعوبات فیما یتعلق بتطبیق 

القوانین، إضافة إلى الصعوبات المترتبة عن المنظومة البنكیة  و عدم وجود بنوك خاصة و بعض 

.1العراقیل التي تحد من عملیة التصدیر

یطالیا وإقامة إستثماره في العدید من الدول األروبیة كفرنسا ألمانیا، إكما قام المنتدى بتوسیع دائرة

ستقطاب المستثمرین األجانب فروع للمنتدى رؤساء المؤسسات، إلعالقات ھناك من خالل إنشاء

وتسھیل على الجزائریین االستثمار بالخارج .

),el khaber.com /press/ articlewww)،24-_8-2016..،،في :فضیلة بودریش ،اإلستثمار مضمون في الجزائر1
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منتدى رؤساء المؤسسات والتشغیل-ب

وتحقیق من ستثمار إلى رفع معدالت النمو االقتصاديمنتدى رؤساء المؤسسات من خالل اإلیھدف 

موظف).260000نسب البطالة واستقطاب اكبر عدد ممكن من الید العاملة (

10.8.إلى 6.1حسب الدیوان الوطني لإلحصاء من 2013و2000حیث قدر عدد الموظفین بین 
قتصاد الفترة التي تتراوح فیھا نمو اإلملیون منصب عمل في نفس4.5إنشاء ما یزید عن تم ن أيوملی

حسب اإلحصائیات الرسمیة التي وفرتھا الوكالة الوطنیة %6و %3الجزائري خارج المحروقات بین 

.1لتنمیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

یسمح خالل عشر سنوات ،%8حقیق نسبة نمو تنفیذ برنامج العمل الذيل2015بدأ المنتدى سنة 

مؤسسة 250.000أي –مؤسسة سنویا 50.000كثافة البرنامج بتنمیة إنشاء المؤسسات بصورة أكثر

مناصب عمل لكل مؤسسة، فتح ملیوني منصب عمل تتوزع حسب 8سنوات و یمكن توقع 5خالل 

:2الحصص التالیة

منصب شغل .300000أي %15الفالحة -

منصب شغل.400000أي %20الصناعة - 

منصب شغل.400000أي %20البناء واألشغال العمومیة - 

منصب شغل .900000أي %45الخدمات - 

عدد نھ رفع ن شإنساج لصالح الشباب المقاول وممع لو2015سنة تفاقیة كما قام المنتدى بتوقیع إ

فیذ ، حیث یعتبر لونساج ھو المسؤول عن تن2016ألف في نھایة  30ألف إلى 23ات من المؤسس

) %0(قروض0"،حیث یقوم بتقدیم عروض بفائدة FCEالمشاریع الخاصة بتشغیل شباب المنتدى جیل "

ملیون.30و اإلستثمارات التي یدعمھا لونساج لھا مبیعات تتجاوز 

عتباره القوة التي ترتكز ات أھمیة كبیرة لشباب الجزائري بإمنتدى رؤساء المؤسسكما أعطى 

ات التي تعیق س المنتدى علي حداد ، مشیرا إال أنھ من الضروري رفع العقبعلیھا البالد كما وصفھ رئی

.10ص مرجع سابقنبعاث االقتصاد الجزائري ، من أجل إ1
نفسھ . المكان 2
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ملیار دج لتمویل 2وقدراتھ ، حیث خصص المنتدى أزید من رزا مواھبھبالشباب عن اإلستثمار وإ

الشباب لحاملي مشاریع جیل منتدى رؤساء ریع المقاولین الشباب بفضل صندوق االستثمارمشا

كما تم إنشاء لجنة مشتركة بین القطاع التعلیم المؤسسات بعرض إبراز مھارة الشباب الجزائري،

العالي و منتدى رؤساء المؤسسات بھدف تقریب الجامعة من المحیط اإلقتصادى و اإلجتماعي و تفعیل 

قنوات التواصل بین الجامعة و مؤسسات التابعة للمنتدى، حیث یتم تنظیم تربصات میدانیة لفائدة الطلبة 

على مستوى المؤسسات اإلقتصادیة بحضور خبراء من المنتدى ، كما أنشئ صندوق لدعم البحث العلمي 

ملیون دینار، و لدعم 50من قبل الطرفین (الجامعة و المنتدى )، و تم تخصیص میزانیة أولیة لھ قدرت 

و تدعیم التعلیم العالي وتجاوز النقص الموجود في الجامعة الجزائریة تم إنشاء جامعات  خاصة و یتعلق 

.1األمر بالمدرسة العلیا للسیاحة بعین البنیان و معھد الترجمة التابع الجامعة العربیة

عيتدى رؤساء المؤسسات و الحوار اإلجتماالمطلب الثاني : من

لناحیة اد من تسعى الحكومة بشكل دائم إلى تحقیق و إتخاذ أفضل  القرارات التي تخدم البال

اصة في دیة خاإلقتصادیة و اإلجتماعیة .و نظرا للدور الذي یلعبھ القطاع الخاص في السیاسة اإلقتصا

تصاد البالد،حیث سیغیر في إقمماانخفاض أسعار البترول) ظل األزمة اإلقتصادیة التى تمر بھا البالد (

مارات و إلستثأثبت في اآلونة األخیرة من خالل رفعھ لمعدالت النمو و حجم العمالة ،و إرتفاع نسبة ا

مستوى الدخل ،قدرتة على تعویضھ  للبترول في السنوات القادمة.

المتعلقة بتدعیمھا یظھر إھتمام الدولة بھذا القطاع من خالل نصوصھا التشریعیة و القوانین 

لإلستثمارات الوطنیة و األجنبیة  (إستثمارات مباشرة و غیر مباشر) ،كما عملت على تھیئة البنیة 

األساسیة لنشاط اإلقتصادي ، فنجد تراجع الدولة عن التدجل في المجاالت اإلنتاجیة و السلعیة              

.2لقیام بھا بإعتباره یملك المؤھالت لذلك و التوزیعیة وفسح المجال بذلك أمام القطاع الخاص ل

تھدف الدولة إلى تعزیز دور المؤسسة في الحوار و التشاور في كافة المجاالت اإلقتصادیة و 

السیاسیة و إلتزامھا بدعم و توطید المیثاق الوطني للنمو اإلقتصادى و اإلجتماعي بین الحكومة و أرباب 

ق الحوار اإلجتماعي في الجزائر على الفواعل الثالثة:الحكومة ،أرباب  العمل و المجتمع المدني،  یطل

الجزائریین ، التي تقوم  بالتفاوض و التشاور و تبادل المعلومات حول إتحاد العام للعمالالعمل و

بین وزارة التعلیم العالي و منتدى  رؤساء المؤسسات ، في :             ،لجنة مشتركة الھام ،ب 1
..elkhaber.com/press/articlwww،)20-9-2016(

.12من أجل انبعاث اإلقتصاد الوطني ، مرجع سابق2
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المسائل السیاسیة اإلقتصادیة و اإلجتماعیة للبالد و یعتبر الحوار اإلجتماعي أداة ھامة لتحریك و تنشیط 

الحیاة اإلجتماعیة و توفیر المناخ المالئم لتطویر اإلنتاج و مواجھ الظروف اإلقتصادیة  العالمیة المتغیرة 

بالرغم من أن منتدى رؤساء المؤسسات جمعیة ولیس نقابة قامت الدولة بتوجیھ لھ دعوات عدیدة 

ان یكون مالحظ      للمشاركة في جلسات الحوار اإلجتماعي ،في بدایة األمر رفض المشاركة و فضل 

،إال أنھ إنظم الي الثالثیة الحوار 1و إعطاء  انتقادات وتوجیھات حول سیر الجلسات و مضمونھا 

الحوار، كنتیجة لتزاید النفوذ اإلقتصادي للمنتدى  و أصبح مشاركا في جوالت2011اإلجتماعي  في  

) ،تم اإلعتراف بھ كشریك أجیر2500مؤسسة ،1800وإنجازاتھ في السنوات األخیرة  حوالي (

إجتماعي من طرف النظام الحاكم و إشراكھ في عملیة صنع القرار في مختلف الجوالت الثالثیة ،األمر 

الذي سمح لھ بالدفاع عن مصالح المؤسسة و اإلقتصاد الوطني ،فیعتبرمنتدى رؤساء المؤسسات شرك 

:2إجتماعي مھم  ،و یسعى من خالل الحوار اإلجتماعي إلى

و اإلجتماعیة التىیتضمن اإلستقرار اإلجتماعي.عزیز مكاسب اإلقتصادیةت-

تكییف اإلنتاجیة لتحسین القدرة التنافسیة للمؤسسة اإلقتصادیة .-

العمل على عصرنة و فاعلیة المؤسسة من خالل تثمین مواردھا المالیة و البشریة.-

ة و و تفعیل إدوات الرقابالعمل على تقلیص البطالة بفتح مناصب شغل تحاملي الشھادات-

محاربة الفساد. 

السھرعلى إحترام التشریع اإلقتصادي و اإلجتماعي داخل المؤسسة-

كما أكد المنتدى على دور الدولة في التنظیم و ضبط الحریة التي تھدف إلى المبادرة تعزیز الحوار 

فعال بین عمل الحكومة و جھود التشاور معھا عن طریق تبادل األفكارو السعي إلى تحقیق تواصلو 

إلسراع في عملیة النمو اإلقتصادي و تسھیل عملیات الشراكة مع المؤسسات األجنیبة       المؤسسات ل

و یرفض  التدخل في أي نشاط سیاسي الن مھمتھ األساسیة اتجاه السلطات العمومیة ومراكز القرار 

.3قتراح و تطویر ازدھار المؤسسة الجزائریةاإلقتصادي تتمثل في تأسیس إطار داعم للحوار و اإل

" و الوزیر األول و األمین العام علي حدادرئیس المنتدى" 2016في إجتمع مؤخراحیث

مة و منظمة أرباب العمل والشركاءللمركزیة النقابیة ضمن الثالثیة المصغرة في إطار التشاوربین الحكو

اإلجتماعیین لمناقشة أھم مواضیع المتعلقة بالوضع اإلجتماعي و اإلقتصادي و أھمھا دراسة الشراكة بین 

.245مرجع سابق،فضیلة عكاش ،1
، مرجع سابق .مریوتغانیة أ2
.243،ص مرجع سابقفضیلة عكاش 3
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كما طالب رئیس المنتدى علي حداد من السلطات العلیا  للبالد بضرورة اإلسراع ،القاع العام و الخاص

العادة لإلقتصاد تضم ثالثة في إجراء التغیرات على مستوى الجھاز التنفیذي ، مقترحا خلق وزارة فوق 

قطاعات : التجارة، الصناعة،المالیة من أجل تسریع في إیجاد حل لألزمة اإلقتصادیة الحالیة نتیجة 

.1لتراجع أسعار البترول 

حیث یقوم ادل،إن العالقة بین  منتدى رؤساء المؤسسات و الحكومة عالقة حوار و تشاور متب

لھا ا و تحلیراستھداحات للحكومة في مختلف المسائل اإلقتصادیة،و تتولى ھذه األخیرة المنتدى بتقدیم إقتر

ساھمتھ متیجة لتنفیذ منھا ما یخدم اإلقتصاد الوطني ،كما تقوم بإصدار قوانین تخدم القطاع الخاص نو 

ریكیندى شنتاإلقتصاد الوطني من خالل مشاریعھ وإستثماراتھ الداخلیة والخارجیة  فالدولة و المفي 

التالي لة و بإقتصادي و تحقیق تنمیة إقتصادیة فعایعمالن معا من أجل تدعیم النمو الیس متنافسین و

تحسین األوضاع اإلجتماعیة .

منتدى رسم السیاسة اإلقتصادیة في الجزائر المطلب الثالث : التقییم 

انون جماعة مصالح ذات تنظیم و ق"  حسب الدراسة إلىFCEیصنف منتدى رؤساء المؤسسات "

ائل مختلة بوسداخلي ، تسعى للدفاع عن أھدافھا اإلقتصادیة و تشارك في عملیة رسم السیاسة اإلقتصادی

ي فسیسھ یساھم منتدى رؤساء المؤسسات في دفع عجلة النمو اإلقتصاد الوطني ، حیث ضم منذ تأ

یار مل30طھا ، و ذات مبیعات إجمالیة تفوق صاحب مؤسسة تعد األولى في مجال نشا2000-1800

كثر من أشغیل دوالر ، فیمثل الطبقة البرجوازیة في الجزائر إلمتالكھ الثروة و النفوذ، كما یفوم بت

ب في أجیر فالطبیعة القانونیة للمنتدى ال تضع شروط لإلنضمام لھ سوى أن یكون الراغ250000

ب مؤسسة أو مشروع ، كما یضم مختلف المؤسسات صاحتمنتدى رؤساء المؤسسااإلنضمام إلى

الوطنیة الكبرى و األجنبیة.

على مجموعة من الوسائل للمساھمة في اإلقتصاد الوطني ، فكانت ھذه اآللیات FCEإعتمد المنتدى 

سببا في بروزه أكثر على الساحة الوطنیة و التعریف بإمكانیتھ و قدراتھ ، أھمھا بصمة الجزائریة التي 

و تعتبر عالمة  توضع على المنتجات المحلیة لتعریف بالمنتوج الوطني المحلي 2015أطلقھا في 

      (2016 -9-5)،www ,naharonline.com/ ar/ article Key words : لجنة في 1سعید قاسمي،منتدى رؤساء المؤسسات یقترح انشاء
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إقتصاد البالد حیث تعتبر تجربة أولى من نوعھا في الجزائر منذ االستقالل ، كما أطلق مبادرة نویعتو

سنة ، و یستمد ھذا الجیل40جیل منتدى رؤساء المؤسسات لتشجیع رجل األعمال الجزائري تحت سن 

دة من ستفااالقوتھ من كبار رجال األعمال و خبرتھم في المجال كما یعمل على تكوینھم و تدریبھم و

عم و رفع ، الذي یھدف إلى د2016أفكارھم و طموحاتھم ، كما إعتمد على القرض الوطني السندي في 

في اإلقتصاد الوطني.%2معدالت اإلستثمار ، إذ یساھم بنسبة 

راكھ في ة بإشنتیجة لبروزه على الساحة السیاسیة كقوة إقتصادیة ذات نفوذ و ثروة قامت الحكوم

ة.تصادیالت الحوار اإلجتماعي ، و أصبح عضوا بارزا فیھا و یساھم أكثر في رسم السیاسة اإلقجو

2014إال أنھ لم یحقق نتائج إیجابیة إلى غایة سنة 2000رغم أن منتدى رؤساء المؤسسات أنشأ سنة 
و یسعى ادت مساھمتھ في اإلقتصاد الوظني من خال ل وسائلھ و إقتراحاتھ ،وزدأین إزداد أعضائھ 

:1و تتمثل في2020المنتدى إلى تحقیق مجموعة من األھداف مستقبلیا في آفاق سنة  

. %8بلوغ نسبة نمو متوسط تبلغ -

مؤسسة سنویا60.000تكثیف إنشاء المؤسسات بھدف إستحداث  -
إستحداث مناصب عمل دائمة بھدف تقلیص البطالة ،و الھدف إنشاء ملیون منصب عمل في-

البناء و األشغال العمومیة ، الفالحة و الخدمات .الصناعة و 

ملیارات دوالر .10زیادة الصادرات خارج المحروقات بقیمة -

ر  میارات دوال5ملیار دوالر ، و یوضع كھدف تقلیصھا ب 15تقلیص فاتورة اإلستراد ب -

.2015حیث بدأ تنفیذھا سنة 

تطویق اإلقتصاد الغیر الشرعي .-

.%15ي الناتج المحلي اإلجمالي و رفعھ إلى زیادة حصة الصناعة ف-

دة نفوذهإذا تمكن منتدى رؤساء المؤسسات من تحقیق ھذه اآلفاق فإنھا تمكنھ من زیا

تى بما حرإلجتماعیة  و إحتاللھ مكانة أخرى تمكنھ من التحكم في زمام األمور اإلقتصادیة و او

السیاسیة 

، مرجع سابق .غانیة أمریوت1
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التأثیر على وتعتبر جماعات المصالح من فواعل الغیر الرسمیة التي تساھم في رسم السیاسات 

إحدىصناع القرار في سبیل تحقیق مصالحھا ،مستخدمة في ذلك كل ما تملك من وسائل مما یجعلھا

سعى تلتي االقوى المؤثرة على النظام السیاسي ،و یعتبر منتدى رؤساء المؤسسات أحد ھذه الجماعات 

شارك في لتى تاللدفاع عن مصالحھا  اإلقتصادیة ،غیر أن قوتھ و نفوذه جعلھ یكون من الفواعل الرسمیة 

ؤساء رسم السیاسة اإلقتصادیة عن طریق الحوار اإلجتماعي ، و من خالل دراستنا لدور منتدى ر

الیة:ئج التنتاتم التوصل الى ال2016-2000في رسم السیاسة اإلقتصادیة في الجزائر المؤسسات

لیب و و تستخدم أسااألولىجماعات المصالح ھي جماعات منظمة تسعى لتحقیق مصالحھا بالدرجة -1

ن نظام م، و یختلف تواجھا إلیھااألھداف التي تسعى إلىوسائل مختلفة حتى تتمكن من الوصول 

نظمة كسھ في األو على ع،آخر فھي تتمتع بوجود قوي و معلن في النظام الدیمقراطي إلىسیاسي 

ط أن ن بشرسلطیة التي یكون نشاطھا محدود ، و قد تسمح الحكومة لجماعة معینة بالتواجد و لكتال

ركة المشاإطار معین تضعھ الحكومة، فتعتبر قوة و نفوذ ھذه الجماعات سببا رئیسیا فيتعمل وفق 

في عملیة صنع السیاسات. 

ار إلستقراإلى تحقیق بھا الدولة و تسعى من خاللھا ستراتیجیة تقوم تعتبر السیاسة اإلقتصادیة إ-2

جتماعي.اإلقتصادي و السیاسي و اإل

المتحكمةونتاج تبارھا الطبقة المالكة لوسائل اإلعالبرجوازیة أھم طبقات المجتمع ، بإتعتبر الطبقة -3

ة و تفرضاجینتیطر على العالقات  اإل، كما أنھا تسة البرولیتاریا الفاقدة لوسائل اإلنتاجفي طبق

لطبقي فيابناء قوتھا و نفوذھا على مراكز صنع القرار ،فالمال و الثروة من أھم العناصر المحددة لل

المجتمع.

بتبني ولحكم استعماریة على منھا سیطرة اإلالبرجوازیة الجزائریة حدیثة النشأة بسبب عوامل كثیرة -4

ظام قرار النستا إلرة لھا بإعتبارھا تشكل تھدیدإذ لم تعطي أھمیة كبیشتراكي بعد االستقالل الخیار اإل

ت األوضاع بفتح مجال أكبر للقطاع الخاص.،أما في مرحلة الثمانینات تغیر

جة للظروفنتیذا القانونیة في بروز رجال المال في الجزائر ، و ھوالبیئة مساھمة الخلفیة التاریخیة-5

بالد.جتماعیة التي عرفتھا الالسیاسیة ، اإلقتصادیة ، اإل

دیة الفرنادي بالملكیةقتصادي في الجزائر و تبني الخوصصة التي تأدى اإلنفتاح السیاسي و اإل-6

قتصادیة.خاص الذي ساھم في رسم السیاسة اإلظھور القطاع الإلىنتاج ، لوسائل اإل

ؤسسة المكتنظیم یسعى للدفاع عن مصالحقتصادیة ظھر منتدى رؤساء المؤسسات على الساحة اإل-7

ات لمؤسساقتصادیة و المساھمة في دفع عجلة النمو ، حیث یضم أكبر و جملھا في قلب السیاسة اإل

.2000ر سنةوطنیة (عامة و خاصة ) و األجنبیة، في ظل السیاسة اإلقتصادیة التي تبنتھا الجزائال
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ة ل بصمن الوسائیساھم منتدى رؤساء المؤسسات في رسم السیاسة اإلقتصادیة بإستخدامھ مجموعة-8

نسبة ،القرض السندي التي تساھم في رفع معدالت النمو اإلقتصادي ،زیادةFCEجزائریة ، جیل 

ومة للحكالتشغیل و خفض معدالت البطالة و زیادة اإلستثمارات ،كما قدم العدید من اإلقتراحات

لیدعم اإلقتصاد الوطني .

ذه ،ویعتبر منتدى رؤساء المؤسسات مشارك ھام في جلسات الحوار الغجتماعي وھذا نییجة لنفو-9

.لبناء إقتصاد وطني قوي یقوم بالدفاع عن المؤسسة بإعتبارھا قاعدة أساسیة 

ادل و تبإن العالقة القائمة بین منتدى رؤساء المؤسسات و الحكومة ھي عالقة حوار و تشاور-10

م ث یقوالحاصلة في البیئة اإلقتصادیة من أجل تحسین الوضع اإلقتصادي حیاألراء حول اآلراء

ا یخدم متیار المنتدى یتقدیم إقتراحاتھ للحكومة حول المسائل اإلقتصادیة في حین تقو الحكومة بإخ

اإلقتصاد الوطني فالعالقة بینھما تعاونیة ولیست تنافسیة .

رار أھلھ إلحتالل مكانة مھمة في رسمقرب منتدى رؤساء المؤسسات من مراكز صنع الق-11

السیاسة اإلقتصادیة .

:خالل ماسبق من

اء دى رؤسصحة الفرضیة الرئیسیة و التي تتمثل في "كلما كانت العالقة بین منتتأكد من-

لعالقةن األ"ناجحةإقتصادیةسیاسةإلى وجود الحكومة تعاونیة كلما أدتالمؤسسات و 

قم ریجة حوار و ھذا ما تم التوصل  إلیھ في النتالبین المنتدى و الحكومة قائمة على 

10.

لمصالحا"كلما كانت جماعات والتي تتمثل في الفرضیة الفرعیة األولىالتأكد من صحة-

فوذ نوة و یاسة اإلقتصادیة "ألن قتملك القوة و النفوذ كلما زادت مساھمتھا في رسم الس

اتم ھذا ملرسم سیاسة  إٌقتصادیة وجعلھ یحتل مكانة مھمة أھلتھنتدى رؤساء المؤسسات م

.9و1التوصل إلیھ في النتیجة  رقم 
یة خیتار"ساھمت الخلفیة الو المتمثلة فيالتأكد من صحة الفرضیة الفرعیة  الثانیة-

ن أل،"قتصادیة البیئة القانونیة في بروز تنظیمات تناظل من أجل تحقیق مصالحھا اإلو

احة ى السخیة و القانونیة ھي التي دعمت ظھور منتدى رؤساء المؤسسات علیالخلفیة التار

.5و ھذا ما تم التوصل إلیھ في النتیجة رقم قتصادیةاإل
ادیة إلقتصاالتأكد من صحة الفرضیة الفرعیة الثالثة و المتمثلة في "لقد ساھمت السیاسة -

في ظھور منتدى رؤساء المؤسسات "وھذا2016-2000ة المطبقة في الجزائر من سن

.7في النتیجة رقم ما تم البرھان علیھ
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Article 1er

Le présent Règlement intérieur est pris en application des Statuts  régissant  le FORUM
DES CHEFS D’ENTREPRISES, appelé ci-après « le FCE », et en conformité avec les
dispositions de la loi n° 12-06 du 12 Janvier 2012 relative aux associations.

Chapitre I.    Les membres du FCE.
Section I.- Définition des membres

Article 2 : Les catégories  de membres

En application des dispositions du Titre II articles 8 à 11 de ses Statuts, le FCE se
compose de membres qui partagent ses objectifs et contribuent à leur mise en œuvre.

Le FCE est composé :

 des membres fondateurs,
 des membres d’honneur,
 des membres adhérents.

Article 3 : Les membres fondateurs

Les membres fondateurs sont ceux dont les noms ont été déclarés en liste jointe en
annexe des Statuts déposés lors de la demande d’agrément du FCE.

Les membres fondateurs sont, de plein droit, membres  du FCE et conservent cette
qualité même en cas de cessation d’activité individuelle, sauf démission expresse ou
radiation prononcée pour des faits graves.

Ils sont, de plein droit, membres de l’Assemblée Générale.

Article 4 : Les membres d’honneur

La qualité de membre d’honneur est conférée par le Conseil Exécutif à toute personne
qui, par son activité personnelle ou professionnelle, sa fonction, son œuvre, sa notoriété
ou ses valeurs morales aura ou pourra contribuer de façon remarquable à la promotion et
à la concrétisation des buts et objectifs du FCE.

Le membre d’honneur peut être aussi une personne qui occupe une fonction élective
dans un organisme ou dans une association et qui ne peut être, durant son mandat,
membre actif du FCE.

Les membres d’honneur sont membres de l’Assemblée Générale dispensés de cotisation
annuelle.

Ils ont voix consultative et ne sont ni électeurs, ni éligibles.
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Article 5 : Les membres adhérents

Est membre adhérent, toute personne physique qui adhère aux buts et objectifs du FCE
et qui remplit les conditions prévues par les Statuts et le Règlement intérieur.

Les membres  admis en qualité d’adhérents participent, de plein droit, à toutes les
activités du FCE et sont,  électeurs et éligibles aux assemblées générales.

Section II.- conditions et modalités d’adhésion

Article 6 : conditions d’adhésion

L’adhésion est ouverte à tout chef d’entreprise, désireux de participer à la réflexion et
au débat sur les problèmes économiques et sociaux et à développer l’esprit
d’entrepreunariat. Il  s’engage en outre à œuvrer pour les objectifs du FCE contenus
dans la plateforme et les statuts.

Article 7 : demande d’adhésion

Toute demande d’adhésion est à adresser au Secrétaire Général du FCE, accompagnée
des pièces suivantes :

-le formulaire de demande d’adhésion dûment renseigné et signé,

-le parrainage écrit  d’un membre et/ou une lettre de motivation,

-Une présentation sommaire de l’activité de l’entreprise, des effectifs ainsi que le chiffre
d’affaires du dernier exercice précédant la demande.

Article 8 : Traitement de la demande

Le Secrétaire Général  instruit la demande dés réception, et la soumet au Conseil
Exécutif qui statue sur  son acceptation ou son rejet. La décision de rejet n’est pas
motivée.

La décision d’admission est communiquée au postulant par lettre signée par le Président
du Conseil Exécutif. La qualité de membre est matérialisée par la délivrance d’une carte
numérotée.

Article 9 : Effet de l’adhésion

L’adhésion prend effet à compter de la date de paiement de la  cotisation  annuelle au
titre  de l’année de l’exercice social. Dans le cas où  la cotisation est versée au dernier
trimestre, elle vaut paiement pour l’exercice suivant.
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Section III.- Droits et Obligations des membres

Tous les membres bénéficient  au sein du FCE, des mêmes droits  et  sont assujettis aux
mêmes obligations.

Article 10 : Les droits

Chaque membre  en situation régulière vis-à-vis du FCE a  le droit de:

- bénéficier de tous les services liés à l’activité de l’Association,

- participer à toute Assemblée Générale et de prendre part aux délibérations et au vote,

- prendre communication au siège du FCE, de tout procès verbal du Conseil Exécutif
ou de l’Assemblée Générale ;

- prendre connaissance du rapport moral et financier ;

-être éligible dans les conditions fixées par les statuts et le présent règlement intérieur en
qualité de membre  du Conseil Exécutif ;

-être éligible au poste de Président ;

- faire partie d’une ou plusieurs commissions constituées par le Conseil Exécutif.

- se retirer volontairement  de l’association.

Article 11 : Les obligations

Chaque membre, dans l’exercice de ses droits, de ses activités au sein du FCE s’engage
à :

-respecter les statuts, le règlement intérieur et les décisions ou les résolutions
régulièrement prises tant par l’Assemblée Générale que par le Conseil Exécutif  ou par
le Président ;

- participer activement aux Assemblées Générales ;

-s’interdire toute immixtion, sans titre dans la gestion ou d’empiéter sur les fonctions ou
les attributions des organes de direction ;

-s’interdire de réclamer toute rémunération ou contrepartie pour toute intervention ou
prestations opérées au profit du FCE, sauf accord préalable de l’organe de direction ;

-s’interdire de faire au nom du FCE toute déclaration, communiqué de presse, et de le
représenter  à un quelconque évènement s’il n’est pas expressément   habilité à cet effet
par le Président.

-Verser la cotisation annuelle exigible au 1er Janvier de l’année. Le  paiement doit
intervenir au plus tard le 30 mars de la dite année. A défaut de paiement dans les délais
fixés, le membre sera considéré défaillant et ne pourra prendre part au vote de
l’Assemblée Générale. Le membre défaillant pourra être radié du FCE.
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Section  IV- Perte de la qualité de membre

Article 12 : radiation pour motif grave

Nonobstant les autres cas  de perte de la qualité de membre  prévus par l’article 10 des
statuts, la radiation pour des motifs graves intervient dans les conditions suivantes :

-non respect des statuts et du règlement intérieur ;

-exercice d’actes ou adoption de comportements susceptibles de porter préjudice au
FCE ou à l’un de ses membres ;

- prise d’engagement au nom du FCE sans l’accord du Président ;

- communication au nom du FCE sans y être expressément habilité par le Président;

-utilisation des structures ou du logo du FCE sans autorisation expresse.

Article 13 : procédure de radiation

La procédure de radiation est  du ressort du Conseil Exécutif, siégeant en conseil de
discipline .Le membre est invité par le Président à expliquer sa version sur les faits qui
lui sont reprochés.

Le conseil de discipline, après avoir écouté les arguments du membre mis en cause,
délibère en dehors de sa présence et statue sur le cas.

Dans le cas où les faits  sont établis, la radiation est prononcée et donne lieu à
établissement d’un procès verbal signé par le Président et remis au membre concerné.

Article 14 : interdictions consécutives à la perte de qualité de membre

Il est interdit à tout membre qui perd cette qualité d’utiliser le nom, le sigle et tout signe
distinctif du FCE.

CHAPITRE II- MODALITES D’ELECTION DU PRESIDENT ET DU

CONSEIL EXECUTIF

Le Président du FCE

Article 15 : conditions d’éligibilité

Le Président du FCE est élu  par l’Assemblée  Générale élective. La durée du mandat
est de deux années, renouvelable.

Tout membre de  l’Association  peut se porter candidat au poste de président du FCE
s’il réunit les conditions suivantes :
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- être de nationalité Algérienne,

- jouir de ses droits civils et civiques,

- ne pas avoir fait l’objet de condamnation définitive d’un délit pénal,

- justifier de la qualité de membre depuis cinq  (5) ans,

- être à jour de ses cotisations,

- recueillir les signatures de soutien à la candidature de un tiers des membres
ayant voix délibérative à jour de leur cotisation.

Article 16 : Forme de  la candidature

La  candidature au poste de président doit être formulée par écrit et doit être
adressée  au comité ad-hoc chargé du recueil des candidatures, dans un délai de 30
jours à compter de son installation.

Article 17 : Le comité ad-hoc

Deux mois avant la convocation de l’Assemblée Générale élective, le Conseil
Exécutif procède à la mise en place du comité ad-hoc chargé du recueil des
candidatures. Le comité est composé des trois membres les plus âgés et des trois
plus jeunes membres du FCE ayant voix délibérative.

Le comité ad-hoc, se réunit au siège du FCE et il est chargé :

- d’instruire les  demandes de candidatures et de vérifier leur conformité avec les
dispositions tant statutaires que celles du présent règlement intérieur.

- d’arrêter la liste définitive, des candidats à soumettre au vote de l’assemblée
générale élective.

- de  déclarer ouverte, la campagne électorale à l’expiration du délai  imparti pour
le recueil des candidatures.

- de veiller, au  respect par chacun des candidats des règles de courtoisie et de
bienséance durant la campagne  électorale.

La mission du comité ad hoc prend fin par la remise au  jour fixé pour l’organisation
du scrutin, d’un procès verbal rendant compte de sa mission.

Article 18 : l’élection

Au jour et lieu fixés dans la convocation de l’assemblée générale élective, se tient
l’élection .Le vote se fait  par acclamation lorsqu’il n’y a qu’un seul candidat.  Le vote
se déroule à bulletin secret, si  deux  membres ou plus sont candidats. Le dépouillement
des bulletins de vote est public et a lieu sous l’autorité du  président  de séance et du
bureau de l’assemblée générale.

Tout candidat, ayant obtenu la majorité absolue des voix présentes ou représentées sera
déclaré élu à l’issue de la clôture du dépouillement des bulletins et des opérations de
comptage et de vérification des voix.



FORUM DES CHEFS D’ENTREPRISE

Règlement intérieur FCE date : 02/02/2014 pages :- 7 - 7 de 14

A défaut d’obtention de la majorité, un deuxième tour est organisé au cours de la même
Assemblée Générale, pour départager les deux candidats ayant obtenu le plus grand
nombre de voix au premier tour.

A l’issue du deuxième tour, sera élu président du FCE, celui  des deux candidats en
compétition ayant obtenu le plus grand nombre de voix

L’Assemblée Générale, approuve la liste des membres du Conseil Exécutif proposée par
le  président  élu.

Article 19 : Le  Conseil Exécutif

Conformément à l’article 28 des statuts, le  Conseil Exécutif est constitué de vingt deux
(22) membres élus par l’Assemblée Générale pour une durée de deux (02) années,
renouvelable,  sur  proposition  du Président.

CHAPITRE III- LES ORGANES DE CONSULTATION

ET DASSISTANCE

Article 20 : définition des organes

Outre le Conseil d’Orientation Stratégique (COS) institué par les statuts, le Conseil
Exécutif est assisté de commissions consultatives, permanentes ou provisoires qui ont
pour  mission de procéder à l’étude de toutes questions pouvant contribuer à la
concrétisation des objectifs du FCE  ou répondre à un besoin ponctuel.

La composition des commissions est fixée par le Conseil Exécutif. Elles sont présidées
par des membres du FCE.

Le COS et les commissions peuvent après accord préalable du Conseil Exécutif, faire
appel à des experts à titre de consultants sur des questions en rapport avec leurs
missions.

Section 1-Le Conseil d’Orientation Stratégique

Article21 : attributions, composition

Les attributions  et la composition du Conseil d’Orientation Stratégique (COS) sont
déterminées par les statuts du FCE.

Article 22 : réunions

Le COS tient des réunions dont la périodicité et l’ordre du jour sont fixés par son
Président et communiquées au Président du Conseil Exécutif. Il se réunit au moins
quatre fois par an, à raison d’une réunion par trimestre. .

Le COS et le Conseil Exécutif se réunissent chaque fois que de besoin, à l’initiative du
Président du COS  ou du Président du FCE.

Le COS s’appuie, pour la conduite de ses travaux, sur les structures du FCE.
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Section 2 - Les  Commissions  permanentes.

2.1 Commission Communication et information.

Article  23 : attributions

La commission  de la Communication et de l’information est chargée de mener des
actions tant  au sein du  FCE  qu’en direction de l’opinion publique. A ce titre la
commission organise régulièrement des rencontres régionales dans  le but de créer des
liens entre les membres et de connaître leurs préoccupations en tant que chef
d’entreprise dans la région.

Elle organise une fois l’an, sur des sujets divers  les assises du FCE.

La  commission, a en outre pour missions :

 d’informer et de sensibiliser l’opinion publique sur les objectifs du FCE,

 de concevoir, de faire imprimer et de diffuser des dépliants, brochures et ouvrages
traitant des sujets en rapport avec les objectifs de l’association,

 de concevoir  et éditer la revue du FCE

 d’organiser des journées d’études et colloques nationaux et / ou internationaux sur
les thèmes en rapport avec les objectifs du FCE,

 de créer et de gérer un centre de documentation et de collecte d’informations,

 de contribuer à l’amélioration de l’image de marque des Entreprises,

 d’organiser, d’encourager et de parrainer tout concours et attribuer des
récompenses aux actions méritoires dans le domaine de la formation, de la
recherche et de l’innovation dans et au bénéfice des Entreprises,

 d’encourager l’introduction dans les programmes de l’éducation nationale et de la
formation professionnelle d’une sensibilisation sur les questions liées à la gestion
des Entreprises,

 de coopérer, à cet effet, avec des associations et organismes spécialisés nationaux
et/ou internationaux.

2.2- La  Commission  plaidoyer et dialogue économique.

Article 24 : attributions

La Commission plaidoyer et dialogue économique est chargée de collecter les données
et de mettre en place  les instruments d’analyse et d’évaluation de la conjoncture
économique et sociale afin de renforcer l’action du FCE dans le développement
économique centré sur l’entreprise.

A cet effet, la commission peut initier et mener des études et recherches dans tous les
domaines en rapport avec les objectifs du FCE et, notamment de :
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 mener des études sur l’état de l’économie, en général, ou sur certains secteurs en
particulier,

 diffuser des données économiques et sociales fiables sur l’économie et les
Entreprises,

 formuler les positions  et les recommandations du FCE sur les questions
économiques d’actualité,

 mener des études sur les moyens d’élimination des obstacles à la promotion des
PME/PMI,

 préparer les rencontres périodiques de concertation  avec les pouvoirs publics et
mener des actions de lobbying pour les convaincre du bien fondé de ses positions,

 organiser les colloques et les journées techniques sur des thèmes liées aux
préoccupations de l’entreprise,

 formuler les contributions du FCE aux réunions, et autres rencontres organisées
par les pouvoirs publics sur les questions de politiques économiques et sociales,

 éditer des lettres d’informations à l’usage des Entreprises sur les grands thèmes en
débat,

 coopérer avec tout organisme spécialisé ou association similaire, national ou
international  dans le domaine de l’information et des études économiques.

2.3-Commission environnement et développement de l’entreprise

Article 25 : attributions

La commission environnement et développement de l’entreprise a pour mission
d’enrichir le débat économique et de promouvoir la place de l’entreprise dans la
construction d’une économie forte basée sur la production de biens et de services. A
ce titre, elle est chargée de :

 assurer une veille juridique  liée à l’adaptation et à l’harmonisation de
l’environnement législatif et règlementaire des entreprises et à l’application des
textes au regard de l’évolution de la conjoncture économique et sociale,

 mener des études et des évaluations sur les moyens permettant d’améliorer
l’environnement de l’entreprise et le climat des affaires et contribuer à l’élimination
des obstacles à la création et la promotion de l’entreprise,

 élaborer des notes d’information sur les questions liées au commerce international
et notamment à l’ouverture du marché algérien et ses implications sur les
entreprises,

 organiser des journées d’étude et autres rencontres sur des thèmes intéressant les
entreprises,

 coopérer avec tout organisme spécialisé ou association similaire national et / ou
international.
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2.4-Commission des Finances

Article 26 : attributions

La commission des finances  a pour mission, par les voies et moyens appropriés et
dans le respect des lois et règlements, de doter le FCE  en ressources financières. A cet
effet, elle est chargée notamment de :

 favoriser l’adhésion  des entreprises de droit algérien afin de consolider et
d’élargir la composante des membres.

 proposer, éventuellement toute modification au barème des cotisations.

 étudier et  proposer dans le respect de la réglementation en vigueur, toute action
susceptible de mobiliser des ressources financières telles que dons, collectes,
galas, tombola et revenus d’activités diverses.

 entreprendre toute démarche de nature à favoriser les actions d’appui dont le
FCE pourrait bénéficier auprès des institutions internationales, pour le
financement de certaines activités, notamment les études.

2. 5 – La Commission des Relations Internationales

Article 27 : attributions

La commission des Relations Internationales est chargée de développer avec les
organisations étrangères similaires des relations d’échange d’informations, visites et
recherche d’opportunités d’affaires en fonction des intérêts des membres et des moyens
du FCE La commission est en outre habilitée  à :

 organiser des journées d’étude en collaboration avec les organismes étrangers,

 élaborer les accords de coopération avec les organismes similaires,

 sélectionner les actions à mener au bénéfice des entreprises en termes de
partenariat, transfert de technologie et de know how,

 développer les services visant à l’exportation des produits et services des
membres,

 encourager le networking et promouvoir les relations de confiance avec la
communauté algérienne appartenant au monde des affaires, établie à l’étranger,

 amplifier les relations avec les institutions internationales, à l’effet de mobiliser
les financements et  l’expertise adaptés aux besoins  du FCE.

2.6 -Règles de fonctionnement des  commissions

Article28 : rapport et projet annuel d’activités
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Chaque commission  adresse au Conseil Exécutif, tous les deux mois, un rapport
d’activités.

Elle établit et soumet à l’approbation du Conseil Exécutif un projet annuel d’activités
accompagné des prévisions budgétaires nécessaires à son exécution.

Article  29 : Règlement intérieur de la Commission

Chaque Commission  définit son propre règlement intérieur qui est soumis à
l’approbation du Conseil Exécutif.

A titre transitoire, en attendant l’approbation de son propre règlement intérieur, la
Commission applique les procédures du présent Règlement.

Article 30 : délibérations des Commissions

Les délibérations de chaque commission sont consignées sur le registre des réunions et
les procès-verbaux y afférents sont conjointement signés par le Président et le
rapporteur de la commission.

Ils sont communiqués, sans délai, au Président du Conseil Exécutif.

Section 3-Les commissions provisoires

Article 31: les commissions provisoires ou ad hoc

Le Conseil Exécutif peut créer toute commission provisoire ou ad hoc pour l’étude
d’une question ou  les besoins de l’organisation.
Le Conseil Exécutif en fixe les missions et la composition.

Chapitre IV - Fonctionnement des organes du FCE

Article 32 : ordre du jour des réunions

L’ordre du jour  est proposé par le Président de chaque organe concerné.

Tout membre peut proposer l’examen de points qu’il estime de l’intérêt du FCE.

L’ordre du jour est arrêté en début de séance et il est, au besoin, mis au vote par le
Président de séance.

Article 33 : organisation des débats

Les organes du FCE se réunissent sous la direction de leurs Présidents respectifs qui
conduisent, animent les débats et veillent à leur sérénité.

Chaque membre est tenu d’intervenir avec modération en veillant à ne pas troubler les
débats.
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Article  34 : lieux de réunion

Le Conseil Exécutif et les autres organes se réunissent au siège du FCE ou en tout autre
endroit indiqué sur les convocations.

Article  35 : quorum des réunions

Les différents organes statuent valablement avec la présence de la moitié, au moins, de
leurs membres présents ou représentés.

En cas d’empêchement majeur, un membre d’un organe peut mandater un autre membre
à l’effet de le représenter pour un ordre du jour déterminé et une seule réunion.

Aucun membre ne peut recevoir plus d’un mandat pour la même réunion.

Article  36 : deuxième convocation

Si le Président d’un organe constate que le quorum n’est pas atteint, il fait procéder à la
signature de la feuille de présence et il établit un procès-verbal de carence en fixant le
jour et l’heure pour lesquels une deuxième convocation est lancée au plus tard le
lendemain.

Aucun quorum n’est exigé pour la deuxième convocation qui doit porter
obligatoirement sur le même ordre du jour que celui de la première convocation.

L’organe ainsi convoqué peut délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou
représentés

Article 37 : séances supplémentaires

Lorsqu’une seule réunion ne suffit pas pour épuiser l’ordre du jour, l'organe concerné
tient des séances supplémentaires à une date qui est fixée à la convenance de ses
membres.

Article 38 : mode d’adoption des décisions

Tous les organes agissent en commun au service des intérêts du FCE; ils agissent
collégialement et statuent par consensus; à défaut de consensus, les décisions sont
soumises au vote.

En cas de partage des voix, celle du Président est  prépondérante.

Est adoptée, la décision soumise au vote qui recueille la majorité des voix.

Article 39 : présence aux manifestations, assemblées générales, réunions et

sanction des absences.

La présence aux manifestations, assemblées générales, réunions, est obligatoire.
A tous les niveaux d’activité du FCE l’absence, même justifiée, de l’un des membres à
trois (3) rencontres consécutives telles que manifestations et assemblées générales, ou à
cinq (5) quelconques réunions, le fera considérer comme démissionnaire
Son cas est soumis au Conseil Exécutif aux fins de décision, laquelle est notifiée à
l’intéressé.
Dans tous les cas, la cotisation déjà versée par l’adhérent reste due au FCE.

Article 40 : secret des délibérations
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Les membres des différents organes, sont tenus au respect du secret de leurs
délibérations.

Article 41 : consultation des tiers

Tous les organes peuvent appeler en consultation à leurs réunions toute personne
susceptible de les éclairer ou dont l’avis serait utile.

Lorsque le recours à des tierces personnes est rémunéré, l’accord préalable du Conseil
Exécutif sur les termes et la durée du mandat, est exigé.

Article 42 : feuille de présence et procès-verbaux

Chaque réunion d’un organe du FCE donne lieu à l’établissement :

1. d’une feuille de présence,

2. d’un procès-verbal qui résume fidèlement les débats et mentionne
obligatoirement :

- la liste des membres présents ou représentés,
- l’ordre du jour de la réunion,
- les décisions prises en cours de séance.

Article 43 : adoption des procès-verbaux

Le procès-verbal d’une réunion est lu puis adopté lors de la réunion suivante avec la
mention des observations éventuelles et corrections formulées par les membres, sauf les
modifications substantielles qui ont pour effet de dénaturer la consistance des débats.

Chapitre V – Dispositions Financières

Article 44 : montant des cotisations

Le montant annuel des cotisations  est arrêté par le Conseil Exécutif et approuvé par
l’Assemblée Générale.

Le montant des cotisations est fixé de façon à permettre au FCE de faire face à ses
dépenses de fonctionnement ainsi qu'à ses obligations financières.

Article 45 : dons et legs

Les dons et legs ne peuvent être anonymes ; ils doivent faire l’objet d’un enregistrement
comptable conformément aux Statuts et à la réglementation en vigueur.

Article 46 : engagement des dépenses

Le Président est l’ordonnateur du budget ; les titres de dépenses sont revêtus de la
signature conjointe du Président et du Trésorier Général ; en cas d’absence de ce
dernier, ils sont contresignés par le trésorier adjoint.

Sauf pour les dépenses obligatoires (salaires, charges sociales, taxes et redevances,
loyers), qui sont soumis à postériori au Conseil Exécutif à sa réunion la plus proche,
toute dépense excédant 300.000 DA doit être préalablement autorisée par le Conseil
Exécutif.
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Article 47 : registre comptable

Le FCE est tenu d’ouvrir des registres comptables de recettes et de dépenses qui seront
tenus et suivis conformément au plan comptable applicable aux associations et à la
réglementation en vigueur.

Les pièces comptables y afférentes doivent être tenues à la disposition de toute
commission de contrôle instituée à cet effet.

Article 48 : gratuité des fonctions

La base de l’adhésion au FCE étant le bénévolat, aucun membre ou responsable élu ne
doit recevoir de salaire ou indemnité hormis le remboursement de leurs dépenses au
moyen de pièces justificatives établies par les intéressés et cosignés par le Président et le
Trésorier général.

Article 49 : conventions avec les membres

Tous services rendus au FCE par ses membres sont gratuits; toutefois, le FCE peut
rétribuer l’un de ses membres lorsqu’il est retenu en qualité de prestataire de services.

Ces prestations sont soumises à l’approbation préalable du Conseil Exécutif, avant tout
commencement d’exécution.

Article 50 : personnel salarié

Le FCE peut engager des personnels rémunérés en qualité de permanents, vacataires ou
experts. Ces personnes ne peuvent être membres du FCE.

Ces recrutements sont soumis à l’approbation préalable du Conseil Exécutif qui fixe la
durée du contrat ou de la mission et la rémunération des intéressés.

Nul ne peut être recruté au sein du FCE, s’il a un lien de parenté avec un des membres
du Conseil Exécutif.

CHAPITREVI – DISPOSITIONS FINALES

Article 51 : mesures d’urgence

En cas de survenance d’évènements non prévus au présent Règlement intérieur, le
Président du FCE peut prendre les mesures que nécessite la situation, avant de réunir en
urgence le Conseil Exécutif.

Article 52: modification du Règlement intérieur

Le présent Règlement intérieur peut être modifié ou complété dans les mêmes formes et
procédures ayant présidé à son établissement.
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: المقابلةأسئلة 

                                                          ؟ كيف نشا منتدى رؤساء  المؤسسات -1

      ؟Fce organigramme-الهيكل التنظيمي ل 3

؟- كيف يرى منتدى رؤساء المؤسسات الحوار التجتماعي 5

؟كيف يمثل منتدى رؤساء المؤسسات  الطبقة البرتجوازية في الجزائر 6-
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