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 .للمرشح الحر تـــــومي شفيق البرنامج

  2014رئاسيات 

  الجانب االقتصادي

  :تسيير األموال

   :محاربة االكتناز
و بذلك يظل . جمع المال وتكديسه واالحتفاظ بالمتراكم منه نقدًا سائالً مدة زمنية غالبًا ما تكون طويلة، والكنز في اللغة هو المال المدفون هو

االدخار وتختلف طبيعته عن طبيعة , واالكتناز غير االدخار. المال المكتنز مجمدًا بعيدًا عن التداول، ومن دون فائدة مباشرة أو نفع اقتصادي
، فاالدخار هو عملية اقتصادية إيجابية ومفيدة ألنه المصدر األولي لالستثمار الذي يتولد منه الدخل الجديد، واالكتنا ز ظاهرة عقيمة اختالفًا كبيرًا

ول بل يصب في أقنية ألن المال المدخر ال يخرج من حلقة التدا واالدخار هو األصل في مبدأ التدفق االقتصادي. اقتصاديًا وسلبية اجتماعياً 
 ُ بقي االستثمار مما يؤدي إلى نماء في الدخل العام، فاالكتناز هو تجميد للمدخرات بأسلوب ال يعدو كونه تراكمات في المخزون، األمر الذي ي

عملية تحويل االدخار إلى أما النظريات النقدية فإنها تعدُّ االكتناز ذلك الجزء المتبقي من مجمل االدخار بعد . المال بعيدًا عن حركة النمو
  .استثمارات

بعد كل فليعلم كل الجزائريين أن االكتناز يؤدي إلى رفع التضخم و يحدث فارق بين األموال الصادر من البنوك و األموال التي تعود إلى البنوك 
من هنا سنقوم بكل اإلجراءات الالزمة .من نشاط اقتصادي مما يضعف االقتصاد و يخلق عدم توازن اجتماعي و ظهور طبقات اجتماعية مع مرور الز 

و الجماعات على ترك هذه العادة التي تمس بطريقة مباشرة االقتصاد و التوازن االجتماعي و إنشاء بنوك خاصة لمن يريد  فراداألمن أجل تشجيع 
تشجيع االدخار . طريق البنك بضمانات من الدولة االدخار بدون فوائد و استعمال أمواله في أي وقت يريده أو استعمالها في مشاريع استثمارية عن

  .حسب القناعات في البنوك بالفوائد أو دون فوائد
   :االدخارتشجيع 

أي إِنه الفرق بين الدخل وما ينفق على سلع االستهالك , وهو فائض الدخل عن االستهالك, اقتصادية أساسية في حياة األفراد والمجتمعات ظاهرة
علمًا أن , و يكمن االدخار في اقتطاع يستهدف تكوين احتياطي. »الفائض«لذلك يطلق بعضهم أيضًا على االدخار لفظ . والخدمات االستهالكية

ل في الحتياطي يمكنه أن يفيد بالتناوب لالستثمار أو الستهالك و االدخار هو أساسي للتنمية الداخلية ألنه يمنع من طباعة نقود جديد للتداو هذا ا
  .فتشجيع األفراد و الجماعات على االدخار أمر هام في تسيير العجلة االقتصادية , السوق دون مقابل إنتاج اقتصادي

  :األموال االقتصادية
والمال في األصل ما يملك من الذهب والفضة، وهو كل ما يقتنى من األعيان، وهو كل ما نملك من ثروة « . المال هو، كل ما يقتنى من األشياء 

ء والمال في االقتصاد هو كل شيء يشبع حاجة لدى اإلنسان سوا. »والمال هو كل شيء فيه منفعة لإلنسان يمكن حيازته. حيوانية من بقر و اإلبل
  .يستلزم بذل جهد من أجل الحصول عليه وحيازته وأن يشبع حاجة لدى اإلنسان  يجب أكان سلعة أم خدمة، ولكي يكون المال اقتصادياً 

المتوافرة في الطبيعة من دون عمل اإلنسان ليست أمواالً اقتصادية ألنها رزق ال تطلب عمل اإلنسان، وال تخضع للتملك والمبادلة نقدًا  فالخيرات 
ألنه ما يقتنى من جميع األشياء، و كل ما فيه منفعة لإلنسان ويمكن حيازته هو مال اقتصادي بالضرورة : لهذا فإن تعبير المال اقتصاديا. أو عيناً 

التعامالت  من هنا يكون تمييز المال من المال االقتصادي ضروريًا في . خاضع للتملك والحيازة وال يكفي فيه إشباع الحاجة لدى اإلنسان
، وتكون األموال إما عا. االقتصادية مة تعود فإشباع الحاجة أو وجود المنفعة شرط ضروري ليكون المال اقتصاديًا وهو شرط الزم، ولكنه ليس كافيًا

  .ملكيتها للمجتمع ممثالً بالدولة وإما خاصة تعود إلى األفراد أو مجموعات
  :تصنيف األموال االقتصادية

  

  تحديد أموال االستثمار و تحديد أموال االستهالك:  معيار االستخدام
  
  

  



  :لألموال معيار الديمومة
  

هي أموال دائمة حسب األشياء المستوردة ) استيراد األجهزة(أموال غير دائمة أموال الموجهة ) استيراد المواد الغذائية(األموال الموجهة لالستهالك  
الغذائية و محاولة التقليل من استيراد المواد ,هنا يجب على الدولة استعمال األموال بطريقة عقالنية ) الخ...أجهزة طبية -أجهزة تصنيع - سيارات( 

عوض التصنيع في الجزائر و حتى من جانب التجهيز التقليل من استيراد الكماليات و التوجه نحو التصنيع الداخلي و استيراد الخبرات الدولية 
 -استرجاع/ربح/بيع/إنتاج –المواد االستهالكية و هذا يمثل المال الدائم الذي يسترجع بعد عملية اقتصادية 

  

  :لماليةاألسواق ا
جمع بين البائع والشاري، إلنجاز تبادل تجاري معين ينطوي على تقابل في ت التيالسوق هي المكان أو أسلوب االتصال، أو اإلجراءات المتداخلة، 

ة خاصة بها وبقواعد وتتمتع األسواق، التي هي أكثر تطورًا وأهمية، بأنظم. المصالح بينهما، ولكل سوق من األسواق أعراف وتقاليد تنظم العمل فيها
   .وآلية عمل معينة تضبط أداءها وتحفظ الحقوق الخاصة والعامة المتعلقة بنشاطها

سوقًا واحدة متجانسة، بل هي أسواق متمايزة كل واحدة منها متخصصة بنوع معين من أنواع المبادالت المالية، ولكل منها مؤسساتها  ليست 
والتوظيف، وجمهرة  االستثمار وتعّد المصارف التجارية، وشركات التأمين، والبيوتات المالية، وشركات. الخاصة وإن كانت في بعض األحيان متداخلة

 .ت الوساطة من أهم مؤسسات األسواق الماليةوهيئا البورصة المتعاملين باإلسناد التجارية ومؤسسات
  

ية و وعليه يجب أنقوم بتفعيل حقيقي لألسواق المالية في الجزائر لتحفيز الجماعات و األفراد  و حتى البنوك من االستثمار في األسواق المال
  . االبتعاد عن االكتناز لألموال دون أي فائدة للدولة و للمجتمع

   :االستهالكأموال 
  

ويمكن النظر إلى االستهالك على أنه الهدف أو . هو استخدام سلع أو إتالفها أو التمتع بخدمات، وذلك من أجل إشباع حاجات أو رغبات معينة
قت وإما ولالستهالك عالقة عضوية باإلنتاج، فاالستهالك يواجه دائمًا إما بالسلع التي تنتج في ذلك الو . الغاية األساسية لكل النشاطات االقتصادية

ولالستهالك دور أساسي في تركيب البنيان االقتصادي وفي تحريك العجلة االقتصادية، إذ إن االستثمارات وفرص . بالسلع التي أنتجت من قبل
  .العمل هما أمران متعلقان بحجم الطلب الكلي على السلع والخدمات

  :واالستهالك هو
  

 األكل -1
 األلبسة -2
 الطرقات -3
 المستشفيات -4
 األدوية -5
 الخاصة و العامة اإلنارة -6
 الغاز -7
 البنزين -8
 الخ... -9

 

كل ما يستعمل يوميا يدخل في خانة االستهالك و عليه فترشيد االستهالك هو ترشيد في استعمال المال العام سنقوم بالدراسات الالزمة مع 
والهدف األساس من ترشيد استعمال المال العام    أهل االختصاص لترشيد استهالك الدولة و الخواص و حتى األفراد للحفاظ على المال العام

  .هو تحويله الستثمار إلنشاء مناصب شغل
  

   :االستثمارأموال 
  

ما تكون  وعادة. تعتبر الشركات متعددة الجنسيات إحدى األشكال العديدة التي يتخذها االستثمار األجنبي المباشر لالنطالق نحو أسواق جديدة 
إال أن الفائدة هنا ال تكون . هناك العديد من الدوافع واألسباب التي تشجع هذه الشركات على االنطالق إلى مواقع أو مناطق خارج أوطانها األصلية

تلك الدول  ، حيث تجني الدولة المضيفة فوائد تفوق ما تسعى إليها تلك الشركات، وهو ما يدفع)لصالح تلك الشركات فقط(أحادية الجانب 



وتتنوع الفوائد التي تعود على الدولة المضيفة لتشمل؛ تدفق رؤوس األموال إليها، وخلق فرص . الستقطاب هذا النمط من االستثمار األجنبي المباشر
املة، اإلطالع على عمل ووظائف جديدة وبالتالي اإلسهام في حل مشكلة البطالة، نقل واستخدام التقنية الحديثة، رفع مستوى مهارة األيدي الع

  .جنبيأساليب العمل الحديثة، االستفادة من خبرات ومعلومات وتجارب هذه الشركات، استقدام المعدات واآلليات الحديثة، تنويع موارد النقد األ
  

ألجل استقطاب الشركات المتعددة الجنسيات لتقوية االستثمار المباشر للوصول شيء ما إلى مستوى الدول المتقدمة و تشجيع خاص  نعمل
التكنولوجية و , لالستثمار الداخلي بمساعدة الشركات الوطنية الخاصة و العمومية للوصول إلى مراتب الشركات العالمية من حيث التوظيف

  .الماالنتشار حول الع
  

  :النماذج واألشكال الرئيسية للمشاريع العامة
   : نموذج المصلحة العامة

حيث ال , إلخ...وهي المشاريع العامة التي تدار أو تلحق باإلدارات أو المصالح الحكومية بغرض إدارة أنشطة معينة مثل البريد، والسكك الحديد،
بل تعتبر تنظيما تابعا لها تخضع لنفس القواعد المطبقة على باقي األجهزة الحكومية  تتمتع تلك المنظمات باستقالل مالي وإداري عن الحكومة،

كما تطبق على نموذج المصلحة العامة , فيما يتعلق بأسلوب إعداد الميزانية ودمجها بالموازنة العامة للدولة، ونظم الحسابات والمراجعات المالية
 .جهزة الحكومية فيما يتعلق باختيار وتعيين ومحاسبة ومكافأة العامليننفس قواعد ونظم العاملين المطبقة في باقي األ

  

 :المؤسسات العامة 
إن أهم ما يميز نموذج المؤسسة العامة عن نموذج المصلحة الحكومية هو تمتعه بالشخصية القانونية المستقلة عن باقي األجهزة والمصالح        

  .الحكومية، وهو بذلك يستطيع التقاضي باسمه وإبرام العقود، واقتناء الممتلكات، وعقد القروض، والحصول على اإلعانات 
أحيانا ال تكون المؤسسة العامة (كون نموذج المؤسسات العامة مملوكا ملكية كاملة للدولة، وهو بذلك ليس له أسهم أو مساهمون وعادة ما ي       

، كما أن نشأة المؤسسة العامة عادة ما يكون وفقا لقانون خاص يحدد أهدافها واختصاصاتها، وكيفية وشكل اإلدارة العليا لها )مملوكة بكاملها للدولة
أحيانا ال تكون نشأة كل مؤسسة عامة وفقا لقانون خاص، بل يتم وفقا لقانون واحد ينظم (عالقات التي تربطها بالمصالح والوزارات الحكومية وال

  ) .أوضاع المؤسسات العامة
  

الصالح العام، فإن لها استقالال  وعلى الرغم من خضوع نموذج المؤسسة العامة لرقابة الدولة المباشرة لضمان تحقيق األهداف العامة وحماية       
. قلة ملموسا عن السلطة المركزية يتمثل في تمتعها بذمة مالية خاصة بها، وموازنة مستقلة، ونظم للمحاسبة والمراجعة، ونظم وسياسات توظف مست

  .المركزية المختصة كما يتولى مسئولية إدارة المؤسسات العامة مجالس إدارة يتم تعيين أو تنحية أعضائها من قبل السلطة 
  

  ) .نموذج المؤسسة العامة االقتصادية (ويالحظ أن إنشاء نموذج المؤسسات العامة عادة ما يكون بغرض خدمة أغراض اقتصادية أو تجارية        
  ) .المؤسسات العامة الخدمية (كما قد يتم إنشاؤه ألداء بعض األنشطة غير التجارية والتنموية مثل تنمية المناطق المتخلفة، 

  

ك في ويتميز نموذج المؤسسة العامة عن نموذج المصلحة العامة بأنه يتمتع بقدر أكبر من المرونة فيما يتعلق بالشؤون المالية واإلدارية وكذل       
اعتبارات خاذ القرارات واالستقاللية في إدارة العمل اليومي، كما أنه يتمتع بمقدرة أكبر على مواجهة الضغوط السياسية واالجتماعية والدفاع عن ات

جز أو حيث إن وجود مجالس لإلدارة بنموذج المؤسسات العامة يحد كثيرا من أثر التدخالت السياسية حيث تعمل بمثابة حا. الكفاءة والفعالية 
لطة فاصل بين السلطة المركزية وإدارة المشروع العام، وذلك خالفا لنموذج المصلحة العامة الذي يعتبر إحدى االعتبارات التابعة مباشرة للس

نب هيكلتها المركزية  و في الجزائر يوجد العديد من المؤسسات العامة التي يجب إعادة النظر فيها من جانب العنصر البشري الذي يديرها و من جا
  .و تسيير األموال التي ضخت في صناديقها من طرف الدولة

  

  : الشركات العامة
 

ات وهي المشاريع العامة التي تكون ضرورية إلدارة المشروعات التي تقوم باإلنتاج المباشر للسلع والخدمات، أو االستثمار المباشر في عملي        
ها المشاريع الخاصة، والتي يتم إنشاؤها حسب النصوص القانونية لقانون الشركات المساهمة العادي الذي تجارية أو مالية مماثلة لتلك التي تقوم ب

   .تخضع له باقي الشركات المساهمة
  

  . ويمكن التمييز بين نوعين من الشركات العامة         
  



من رأس % 51المختلطة المملوكة ملكية جزئية للدولة بحصة ال تقل عن الشركات  واألخرى.  الشركة العامة المملوكة ملكية كاملة للدولة إحداهما
ن ثم مال المملوك، حيث أن ملكية الدولة لألغلبية من رأسمال الشركات المختلطة تضمن للدولة حق تعيين األغلبية من أعضاء مجالس إدارتها، وم

  .التحكم في قرارات مجالس اإلدارة، وفرض إرادتها على الشركة
  

 ويتميز نمط الشركة العامة بوجود هيكل رأس مال مقسم إلى أسهم يملكها مساهمين سواء من القطاع العام أو الخاص، وبأن له موازنة مستقلة        
حالة  في عن الموازنة العامة للدولة، وبنظم عاملين مختلفة عن نظام الخدمة المدنية، وكذا بإدارته من خالل مجالس إدارة تتولى الحكومة تعيينها

كات الشركات العامة المملوكة بالكامل للدولة، أو من خالل قيام الحكومة باالشتراك مع مساهمي القطاع الخاص باختيار ممثليها في حالة الشر 
  .المختلطة، ومن ثم تمتعه بقدر أكبر من االستقاللية في إدارة العمل اليومي، والتحرر بدرجة أكبر من البيروقراطية الحكومية 

  

ويرجع تفضيلنا لنموذج الشركة العامة لما يوفره ذلك الشكل من إمكانية إنشاء مشاريع مشتركة باالشتراك مع رأس المال الخاص المحلي أو       
ج كما أن البالد بحاجة ماسة القتصاد مختلط، و ألننا نؤمن بالدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص في عملية التنمية، قد نفضل نموذ . األجنبي

اص إذا ما الشركة العامة أو المختلطة عن نموذج المؤسسة أو الهيئة العامة نظرا لسهولة بيع الشركات المختلطة أو العامة في المستقبل للقطاع الخ
  .قررت الدولة ذلك 

  

تقوم به بعض المشاريع الخاصة، فإن نشأ لخدمة أغراض إنتاجية أو تجارية مماثلة لتلك التي تأنه على الرغم من أن الشركة العامة من المفترض أن 
  .نموذج الشركات العامة قد يطالب أحيانا بتحقيق بعض األهداف االجتماعية والسياسية 

  

التمييز بين نوعين من المشروعات العامة، النوع األول المشروعات العامة التقليدية، وهو ما يطلق على نموذج المصلحة العامة مواطن لل  يمكن
والنوع الثاني المشروعات العامة غير التقليدية، وهو ما يطلق على نموذج الشركة العامة أو . ونموذج الهيئة العامة أو المؤسسة العامة الخدمية 

فالمشروعات العامة التقليدية، هي المشروعات العامة التي من المفترض أن تهدف إلى توفير . كة أو نموذج المؤسسة العامة االقتصادية المشتر 
لعامة وتقديم الخدمات األساسية وخدمة السياسة العامة للدولة أكثر من أن تستهدف تحقيق الربح، وهي بذلك أقرب إلى مفاهيم وأساليب اإلدارة ا

أما المشروعات العامة غير التقليدية، فهي المشروعات العامة التي من المفترض أن تقوم باإلنتاج المباشر . مفاهيم وأساليب إدارة األعمال  عن
اليف كللسلع والخدمات أو االستثمار المباشر في المشروعات التجارية والمالية والتي تستهدف تحقيق فائض في إيراداتها بما يمكنها من تغطية ت
وأنشطة اإلنتاج واستخدام الفائض أو جزء منه لتدعيم مركزها المالي، والتوسع في أنشطتها، أو ترحيله لدول أخرى حتى يمكن استخدامه في مشاريع 

  . اقتصادية أخرى، وهي بذلك تكون أقرب إلى مفاهيم وأساليب إدارة األعمال عن مفاهيم وأساليب اإلدارة العامة
 :مناخ االستثمار
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  :الخيارات االقتصادية للجزائر في ضل العولمة
. للتحكم في العالم وخلق مرحلة إمبريالية جديدة« G10 »العشر الكبار  ومجموعة  « FMI »ترك المجال شاغرا أمام صندوق النقد الدولي  

والبنك « FMI »هي صنيعة السبعة الكبار وصندوق النقد الدولي  « le nouveau ordre mondial  »وإن إقامة نظام عالمي جديد 
  .في العالم حكمتق غير مباشر للغير أن هذا النظام يعمل ضمن نس. « OMC » ومنظمة التجارة العالمية« B.M »العالمي 

عالقة جديدة تربط هذه  معهالسنا هنا بحاجة إلى إعادة تقرير هذه المسلمة التي أصبحت بديهية لدى العام والخاص، ولكن بديهي أن نقيم  
استكشاف االنعكاسات اإليجابية مقاربة واضحة من أجل و وضع سائر في طريق النمو،  بلدالبنيات االجتماعية، وبين الفئات االجتماعية في إطار 



ون والسلبية التي أدت إلى بروز ظواهر اجتماعية طفت على السطح من دون أية مقاومة، وطبيعي جدا أن يهب عدد ليس بالهين من المتتبعين للشؤ 
  .إلى دق ناقوس الخطر للجزائرالعامة 

انتشار الفقر  ,ظواهر اجتماعية تتقدمها ظاهرة الهجرة عموما والسرية خصوصاوال أحدا يشك في أن واقع البلد أصبح متخلف و ازداد سوءا بظهور 
إلى غير ذلك من اآلفات االجتماعية المرتبطة أساسا بالعولمة و حرية الشخصية و حرية   ...االعتداءات, الرشوة, االنحالل الخلقي, و البطالة 

  خر؟هل لنا خيار أ. المبادرة و غير ذلك من المفاهيم التجديدية
أي خيار  لدخول، مادامت ال تملك المقومات الحقيقية العالمي المفروض من القوى العظمى لم يعد لهذا البلد إال خيار االنخراط في هذا التطور

سيخلق أزمات وأكيد جدا أن الذي سيتأخر في محاولته الفاشلة إليجاد منفذ ألزماته . آخر قادر على اإلجابة على اإلشكاالت التي تعانيها التنمية 
  .أخرى جديدة

  إال أن ترتيب هذه البنيات االجتماعية ضمن هذا التنسيق الجديد في إطار نظام عالمي جديد، كلف وسيكلف القوة العظمى والقوى الثانوية 
« les USA et UE » العالقات الكثير من الحروب إلعادة ترتيب دول العالم وفق متطلبات السوق الجديدة،  مما سينعكس على مستوى

ن المنافسة الدولية بإفراز تكتالت اقتصادية وبالتالي سياسية تسعى إلى المساهمة في هذا الترتيب، هذه التكتالت االقتصادية التي تتطور ضمن قواني
ن أجل البقاء على بشكل أو بآخر، بتوجيه من المؤسسات المالية الكبرى تحالفات متنوعة م رزتفالتجارية الحرة والمضاربات المالية القوية، 

في الدول  في نفس الوقت الذي أطاحت فيه بالعديد من المؤسسات االقتصادية في عالمي المال واألعمال الغربيين المصالح للكثير من المقاولين
 .النامية

سط، وهكذا برزت إلى الوجود في ظل هذه الشروط الدولية، نمت الكثير من العالقات بين الدول المتقاربة خاصة بين ضفتي البحر األبيض المتو 
ولي من تكتالت أورومتوسطية، احتوت العديد من البلدان المطلة على البحر جنوبا أو شماال أو شرقا بما في ذلك إسرائيل التي لم يكن لها وجود د

ر المصالح المشتركة، مؤطرة ضمن هذه التكتالت الدولية لم تأت إال استجابة للعديد من المطالب في إطا. ذي قبل إال في منتصف القرن الماضي
 الورشاتالحوار الحضاري بين شعوب تلك البلدان في محاولة إلقناع العديد من الفرقاء االجتماعيين واالقتصاديين لالنخراط في العديد من 

الهجرة السرية، (ذه التطورات الرأسمالية االقتصادية والسياسية والثقافية لإلجابة عن العديد من الظواهر االجتماعية التي استفحلت تباعا، كنتائج له
  ).الحروب الداخلية, المنظمة، المخدرات، اإلرهاب الدولي الجريمة
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