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 متويل املشاريع البيئية يف اجلزائـرؤسسات املالية يف  ـييم دور املـتق

 –بورقلة "اجلزائر البيضاء "دراسة حالة مشروع  -

  بن قرينة حممد محزة .د

  فروحات حدة.أ 

  

باملشاريع البيئية والكيفية اليت تتم ا دراسة جدواها، من خالل دراسة األثر البيئي هلا  اتزايد االهتمام مؤخر :مقدمة  

محاية البيئة، العدالة االجتماعية والفعالية : للوصول إىل مشاريع مستدامة حتقق ثالثية التنمية املستدامة املتمثلة يف 

، ائل الفعالة يف توجيه املوارد املالية حنو االستثمار األخضراالقتصادية، لذلك تربز سياسة التمويل البيئي كإحدى أهم الوس

األمر الذي جعل  هذا النوع من التمويل يلقى اهتماما كبريا على الصعيد الدويل خصوصا يف ظل االهتمامات الدولية 

ات املالية الدولية ، حيث أضافت املؤسس)االستثمارات اخلضراء( الراهنة بشؤون البيئة وبقضايا متويل املشاريع البيئية 

شرطا أساسيا جديدا للمشاريع من أجل متويلها واملتمثل يف مدى اهتمامها بالبيئة وعملها بالتكنولوجيات النظيفة 

وتعد اجلزائر واحدة من بني الدول املهتمة بالبيئة واحمليط، لذا فقد اهتمت .أو حمبة للبيئة/ وإنتاجها ملنتجات صديقة و

ستها احلمائية للبيئة وذلك من خالل اعتماد نظام متويل وتكريس صرح مؤسسايت له خيتص بتمويل باجلوانب املالية لسيا

اجلزائر "، ويعد مشروع واليت بدأت يف اآلونة األخرية تأخذ حقها من االهتمام على املستوى الوطين املشاريع البيئية،

من هذا . ظرا ألمهيته على الصعيدين البيئي واالقتصاديواحد من بني هذه املشاريع البيئية اهلامة يف بالدنا، ن"البيضاء 

يف اجلزائر ما مدى مسامهة املؤسسات املالية يف متويل املشاريع البيئية  :املنطلق تطرح إشكالية مداخلتنا واملتمثلة يف اآليت

هذه الورقة  ذلك ما سيتم اإلجابة عنه من خالل؟  "مشروع اجلزائر البيضاء"و ما هو واقع ذلك بالنسبة لـ  ؟

  :باالعتماد على احملاور التالية .البحثية

  سياسات التمويل البيئي :احملوراألول 

  واقع التمويل البيئي يف اجلزائر :احملور الثاين

  - بورقلة -دراسة حالة مشروع اجلزائر البيضاء :احملورالثالث 

  :مفهوم سياسة التمويل البيئي  :أوال 

اإلطار املنهجي لتحقيق التوازن اإلستراتيجي املتوسط والطويل األجل بني األهداف : "إن سياسة التمويل البيئي تعين 

البيئية و اخلدمية يف القطاعات البيئية اليت حتتاج إىل استثمارات يف مشروعات البنية التحتية الكبرية وبني التمويل املتاح يف 

  .1"املستقبل هلذه القطاعات

قد صيغ مفهوم سياسة التمويل البيئي ملعاجلة بعض املشاكل حيث يتم إعداد إستراتيجية التمويل على أساس حتليل و 

  . احتياجات التمويل املتعلقة باألهداف البيئية الواردة يف برنامج القطاع و مقارنة هذه االحتياجات مبوارد التمويل املتاحة
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  :ئر واقع التمويل البيئي يف اجلزا: ثانيا  

   :مها  عملت اجلزائر على توفري مصادر متويل خمتلفة ترمي إىل محاية البيئة ميكن تقسيمها إىل قسمني رئيسيني

I. . عداد وذلك من أجل امصادر متويل املشاريع البيئية يف اجلزائر ، تعددت   :مصادر التمويل احمللي للمشاريع البيئية

  :وتتمثل هذه املصادر يف   ،"من يلوث يدفع": نظام متويل مطابق ملبدأ امللوث الدافع القائل 

 .ميزانية التجهيزو  ميزانية التسيري ممثلة يف  : امليزانية العامة 

، يرمي 2004- 2001كما شرعت احلكومة يف إجناز خطة عمل يف برنامج اإلنعاش االقتصادي يف الفترة الثالثية  

خمطط األعمال هذا إىل تنفيذ أعمال جوهرية لوضع أسس ديناميكية إيكولوجية من جهة وتعزيز برنامج احلكومة بدعم 

مليون دوالر أمريكي على مدى ثالث سنوات  970لها قرابة اإلنعاش االقتصادي وتبلغ الكلفة التقديرية لألعمال يف جمم

مليون دوالر أمريكي يف جمال االستثمارات،  هذه  50، وهذا املبلغ يشمل )مليون دوالر يف السنة 320حوايل ( 

  :جماالت بيئية متنوعة  نذكر منها  مستاليت جندها األخرية ا

  .مليار دج 09: شبكات املياه  - 

 .مليار دج  8,2:لسهبية واألحواض  محاية املناطق ا - 

  .مليار دج 5,5: معاجلة النفايات  - 

 .ملياردج  03:مكافحة التلوث  - 

 .مليار دج  :1,7يئة اإلقليم  - 

 .مليار دج 1,2: التنوع البيولوجي  - 

سوم البيئية كمحاولة الذي اعتمدته اجلزائر، فقد مت إقرار جمموعة من الضرائب والر اإلصالح اجلبائي األخضروتبعا ملسار 

لوضع حد ملختلف أنواع التلوث، وخاصة تلوث اهلواء واملاء، مع اإلشارة إىل أنه مت إدخال أول ضريبة بيئية من خالل 

، إال أن جتسيد اجلباية (TAPD)، حيث مت فرض الرسم املتعلق بالنشاطات امللوثة أو اخلطرة1992قانون املالية لسنة 

مل يتم إال من خالل السنوات القليلة املاضية، حيث مت استحداث عدة ترتيبات جبائية من خالل البيئية كأداة اقتصادية 

  :2وفيما يلي أهم أنواع هذه الرسوم 2003،2002،2000قوانني املالية للسنوات

  :وتتمثل يف  :الرسوم اخلاصة بالنفايات الصلبة .أ

 000دج و  640وتتراوح قيمة الرسم اخلاص بالنفايات املرتلية بني :  (TEOM)رسم إخالء النفايات العائلية  - 

  .للعائلة/سنويا /دج1
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ويقدر مبلغ الرسم حسب قانون املالية : رسم حتفيزي على عدم ختزين النفايات املتعلقة بالنشاطات الطبية  - 

  .طن/دج 24 000:       بـ 2002لسنة

بـ  2002ويقدر مبلغ الرسم حسب قانون املالية لسنة : الصناعية اخلاصة الرسم التحفيزي على عدم ختزين النفايات  - 

طن، ومينح املستغل مهلة تقدر بـثالث سنوات ابتداء من تاريخ إقرار الرسم إلجناز التجهيزات الكفيلة /دج10 500:  

  .بالتخلص من النفايات

، ويشتمل وعاؤه مجيع 2004مت إدخال هذا الرسم مبوجب قانون املالية لسنة  :الرسم على األكياس البالستيكية  -

كغ، ويوجه ناتج الرسم إىل /دج 10.5: األكياس البالستيكية سواء املنتجة حمليا أو املستوردة، ويقدر مبلغ الرسم بـ 

  .الصندوق الوطين للبيئة ومكافحة التلوث

   :  (TAPD)على البيئة الرسم املتعلق بالنشاطات امللوثة واخلطرة.ب

خيضع هلذا الرسم املؤسسات املصنفة اليت ينجم عن نشاطها االستغاليل أخطار ومساوئ قد تكون هلا أثار سلبية على 

الصحة العمومية، النظافة واألمن والفالحة، محاية الطبيعة والبيئة، احملافظة على اآلثار واملعامل وكذلك املناطق السياحية، 

دج بالنسبة للمنشآت 9000: ، حيث قدر بـ 2000تقدير قيمة مبلغ هذا الرسم ضمن قانون املالية لسنةوقد مت إعادة 

دج بالنسبة للمنشآت املصنفة ضمن األنشطة اخلاضعة لرخصة 20 000املصنفة ضمن األنشطة اخلاضعة للتصريح و

طة اخلاضعة لرخصة وزارة يئة دج بالنسبة للمنشآت املصنفة ضمن األنش120 000رئيس الس الشعيب البلدي و

  .اإلقليم والبيئة

  : الرسم اخلاص باالنبعاثات السائلة الصناعية .ت

، حيث مت إنشاء الرسم التكميلي على املياه املستعملة الصناعية 2003مت إدخال هذا الرسم مبوجب قانون املالية لسنة 

يف املائة من مبلغ هذا الرسم  30صيص نسبة وحيسب بنفس طريقة حساب الرسم التكميلي على التلوث اجلوي وخت

  .لصاحل البلديات

  : اتاوة احملافظة على جودة املياه  -ث

، وهي إتاوة جتىب حلساب الصندوق الوطين للتسيري املتكامل للموارد 1993قانون املالية لسنة أدرجت هذه األتاوة ضمن 

وبصفة عامة لدى املؤسسات العامة واخلاصة  )والئية وجهوية بلدية،(املائية وحتصل لدى مؤسسات إنتاج املياه وتوزيعها 

اليت متلك وتستغل آبار أو تنقيبات، وتوجه هذه األتاوى لضمان مشاركة املؤسسات املذكورة يف برامج محاية جودة املياه 

  :واحلفاظ عليها، ولتحصيلها مت حتديد املعدالت التالية  

  .لصاحلة للشرب أو الصناعية أو الفالحية بالنسبة لواليات الشماليف املائة من مبلغ فاتورة املياه ا 4 - 

ورقلة، : يف املائة من مبلغ فاتورة املياه الصاحلة للشرب أو الصناعية أو الفالحية بالنسبة لواليات اجلنوب اآلتية  2 - 

  .األغواط، غرداية، الوادي، تندوف، بشار، اليزي، تامنغاست، ادرار وبسكرة
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 : التالية املؤسسات والصناديق كما اهتمت احلكومة اجلزائرية يف إطار متويل املشاريع البيئية بإنشاء 

  : (FEDEP)صندوق البيئة ومكافحة التلوث .أ

هذا الصندوق من أجل مساعدة املؤسسات على جتسيد مشاريعها الرامية إىل خفض التلوث واألضرار يف  إنشاءمت  

للبالد، وتشجيعها على حتسني أدائها البيئي واالقتصادي ، وقد مت إنشاء صندوق البيئة ومكافحة مستوى النقاط الساخنة 

  :، ويتم متويله من املصادر اآلتية 2001التلوث ضمن قانون املالية التكميلي لسنة 

  .يف املائة 75الرسم على النشاطات امللوثة أو اخلطرية بنسبة  - 

 .يف املائة 75املتعلقة بالصحة بنسبة الرسم للحث على تفريغ الفضالت  - 

يف املائة  75الرسم اإلضايف على التلوث اهلوائي من أصل صناعي على الكميات املنبعثة واليت تتجاوز القيمة القصوى - 

 .من الرسم

فتتمحور  أما عن اإلعانات اليت ميكن أن مينحها الصندوق 3.يف املائة 50الرسم على البرتين املمتاز والعادي والرصاص  - 

  :إمجاال يف 

 .املساعدات اليت تتعلق بتحويل املنشآت القائمة حنو التكنولوجيات األنظف وهذا طبقا ملبدأ الوقاية  - 

  .متويل النشاطات املتعلقة مبراقبة التلوث من املنبع - 

العرضي الناتج عن حادث  متويل نشاطات مراقبة حالة البيئة واملصاريف املتعلقة بالتدخالت املستعجلة يف حالة التلوث- 

  .ما

  .تشجيع االستثمارات اليت تدمج التكنولوجيات النظيفة  - 

تعويضات القروض املمنوحة للصندوق واإلعانات املوجهة للنشاطات املتعلقة باإلنشاءات املكافحة للتلوث احملققة من   - 

ات االقتصادية العمومية واخلاصة، السيما ومتنح مساعدات الصندوق عموما للوحد. قبل املتعاملني اخلواص والعموميني

الصناعية منها اليت تتعهد بتطوير نشاطات مكافحة التلوث من أجل محاية البيئة واهليئات اليت تطور نشاطات املراقبة يف 

ربية ميدان البيئة ومكاتب الدراسات اليت تعد الدراسات امليدانية املؤسسات واجلمعيات اليت تقوم بنشاطات التحسيس والت

أما عن إعتمادات الصندوق فتغطي ميادين املراقبة ومكافحة التلوث، وهذا عن طريق النشاطات املتعلقة . يف ميدان البيئة

بتحويل املنشآت القائمة حنو التكنولوجيات األكثر نظافة، أما الدراسات واألحباث يف هذا امليدان فيتعلق األمر بالدراسات 

مكاتب الدراسة الوطنية واألجنبية املتعلقة بالتلوث، وتتعلق خاصة بتسيري الفضالت والتنوع املنجزة من قبل األخصائيني و

  .الطبيعي ومحاية وترقية املناطق احلساسة و التحسيس والتربية البيئية

  :(FNAT) الصندوق الوطين للتهيئة والتنمية املستدامة لإلقليم .ب
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وهو موجه ملنح عالوات لتهيئة اإلقليم ومساعدات لتصنيف  ،1995مبوجب قانون املالية لسنة  هذا الصندوق أنشئ 

  :األنشطة واليت تتعلق بـ 

إنشاء مؤسسات عامة تتكون من عشرة عمال دائمني على األقل يف مناطق الترقية يف ااالت املرتبطة باألنشطة *

  .اإلنتاجية

مال دائمني على األقل يف نفس املناطق ويف جماالت اخلدمات من النوع إنشاء مؤسسات عامة تتكون من مخسة ع*

  .) تقنيات جديدة لالتصال (السامي 

  :أما عالوات يئة اإلقليم فتتعلق بـ * 

 .الدراسات والبحوث املنجزة من طرف معاهد البحوث أو مكاتب الدراسات املتعلقة مبجال يئة اإلقليم والبيئة - 

 .إعادة اهليكلة لألنسجة العمرانية خصوصا يف املناطق الساحليةمشاريع وعمليات  - 

 .املشاريع االقتصادية اليت تستعمل التكنولوجيات النظيفة - 

   : (CEAT)صندوق التجهيز ويئة اإلقليم .ت

الوطنية لتهيئة ثل الصندوق أداة جديدة مت إنشاؤه من أجل إجناز وتطبيق الربامج ونشاطات الدعم املتعلقة بالسياسة مي

اإلقليم والبيئة، خصوصا التنمية اجلهوية املتوازنة، من خالل املساعدة على متويل اهلياكل القاعدية الكربى، ومتوين 

  .اجلمعيات احمللية واألعوان االقتصادية وخمتلف املساعدات الضرورية يف إطار هذه األنشطة

مت إنشاؤه مبوجب قانون املالية  : (FNPLZC)ة الصندوق الوطين حلماية الشواطئ واملناطق الساحلي.ث

  :، من أجل متويل العمليات اآلتية 2003لسنة

 .الدراسات والبحوث املختصة حبماية الشواطئ واملناطق الساحلية.1

 .متويل الدراسات واخلربات األولية يف رد االعتبار للمناظر الطبيعية.2

 .شواطئ واملناطق الساحليةمتويل أنشطة مكافحة التلوث حلماية وحتسني ال.3

  .املسامهة يف النفقات املتعلقة بالتدخل االستعجايل يف حالة التلوث البحري املفاجئ.4

مت إنشاؤه مبوجب قانون املالية :  (FLDDPS)صندوق مكافحة التصحر وتنمية املناطق الرعوية و السهبية .ج

مليون دج، وهو تابع لوزارة الفالحة والتنمية 500: ، وقد خصص له مبلغ مايل أويل قدر بـ 2002التكميلي لسنة

  :الريفية، وتتمثل أهم األنشطة اليت سيقوم بتدعيمها ومتويلها تلك املتعلقة بـ 

  .مكافحة التصحر وصيانة وتنمية األراضي  - 

  .تطوير إنتاج احليوانات يف األوساط السهبية - 
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  .تقومي إنتاج الدواجن  - 

  .ي وصيانة املناطق الرعوية محاية مدا خيل مريب املواش - 

II.  مصـادر التمويل الدويل للمشاريع البيئية :  

إن ارتفاع تكاليف متويل مشاريع محاية البيئة استدعى ضرورة البحث عن مصادر للتمويل البيئي اخلارجي، وهذا 

بالفعل ما حدث، حيث انعقد مؤمتر دويل  حول انطالق تنفيذ املخطط الوطين لألنشطة البيئية والتنمية املستدامة 

PNAE-DD) ( شارك فيه العديد من البنوك  2002جوان  18و17، بفندق األوراسي باجلزائر العاصمة يومي

  :والصناديق الدولية من بينها 

 .FEMصندوق البيئة العاملي  �

 .FADESالصندوق العريب للتنمية االقتصادية واالجتماعية  �

 .FSDالصندوق السعودي للتنمية  �

 .FMAصندوق النقد العريب  �

 .FIDAالصندوق العاملي للتنمية الفالحية �

 .البنك الدويل �

 . BEIاألوريب لالستثمار البنك �

  BAD.البنك اإلفريقي للتنمية �

 .BIDالبنك اإلسالمي للتنمية �

 

سنة  حوض البحر األبيض املتوسطمن متويالته يف  يف املائة BEI" 34" البنك األوريب لالستثمارولقد خصص 

واليت  1997يف سنة للجزائرويب ملشاريع متعلقة حبماية البيئة، إضافة إىل جمموع القروض اليت منحها البنك األور 2001

مليون أورو للمغرب، أما فيما يتعلق بالصندوق  977مليون أورو لتونس و869مليون أورو، مقابل  733: قدرت بـ 

،  فقد أكد ممثله أن هيئته تعري اهتماما متزايدا لكل املشاريع الرامية (FADES)العريب للتنمية االقتصادية واالجتماعية

مليار دوالر للجزائر لتمويل  5.1من خالل دعم كل األنشطة ذات االنعكاس اإلجيايب على البيئة  ومنح حلماية البيئة، 

ماليني أورو للجزائر لتمويل أربع مشاريع بيئية، كما 7: عدة إجنازات، وكذلك إيطاليا قد قدمت مساعدة تقدر بـ 

والسويد، جعل اجلزائر تستفيد من سلسلة من احللول  اقترحت بلدان ماحنة معروفة ببيئتها الصحية منها النمسا وسويسرا

  التكنولوجية العالية يف جمال التلوث،

مشروع  مليون دوالر للمسامهة يف متويل 32.07 منح اجلزائر قرضا مببلغ ، فقد " "BID البنك اإلسالمي للتنميةأما  

بتقرت، وجاء يف بيان للبنك بأن هذا القرض سيسمح بتمويل أشغال حفر اآلبار العميقة وشبكة  "بواحات واد ريغ"الري

وجتدر اإلشارة إىل أن حجم التمويالت اليت منحها الري والصرف وشراء املعدات الالزمة الجناز هذا املشروع وتركيبها، 

مليار دوالر خصص 1.7مليار دوالر منها  2.2: قدر بـ  1975البنك اإلسالمي للتنمية للجزائر منذ إنشائه عام 

  .لتمويل عمليات جتارية فيما وجه الباقي ملشروعات تنمية
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  :بتمويل املشاريع التالية  البنك الدويلبينما قام 

نظرا ملشاكل الصحة العامة اليت لوحظت يف والية عنابة، قررت السلطات  : CPI) (مراقبة التلوث الصناعي -

وبدعم من البنك الدويل، تركيز جهودها من أجل ختفيض التلوث يف هذه املنطقة، وذلك 1995سنة  اجلزائرية ابتداء من

مليون دوالر أمريكي  78، واستفادت اجلزائر بذلك من قرض مببلغ "مراقبة التلوث الصناعي"من خالل إنشاء مشروع 

ووضع 11/09/1996جملس احلكومة بتاريخ من البنك الدويل ، وقد مت ذلك مبوجب االتفاق الذي مت املصادقة عليه يف 

  :ومت توزيعه كما يلي )19(1997حيز التنفيذ يف جوان

  .مليون دوالر أمريكيASMIDAL : 35املؤسسة الوطنية لألمسدة  -            

  .         مليون دوالر أمريكيENSIDAR :32,5 املؤسسة الوطنية للحديد والصلب -            

MATEوزارة يئة اإلقليم والبيئة -               .مليون دوالر أمريكي  10,5:  

وهو خاص بالدعم املؤسسايت والقانوين، أما العنصر : العنصر األول :ويشتمل هذا املشروع على عنصرين أساسني 

دة الفوسفاتية و فيتعلق باالستثمار اهلادف إىل توفري التجهيزات اخلاصة مبكافحة التلوث داخل جممع إنتاج األمس: الثاين 

، وسجل العديد 2005وقد مت االنتهاء من هذا املشروع يف شهر جانفي. النتروجينية، وجممع الصناعات احلديدية بعنابة

  : من النتائج 

فقد مت حتسينه بفضل تطبيق مشروع مترابط خاص بالتكوين : بالنسبة لإلطار املؤسسايت والقانوين يف جمال تسيري البيئة  - 

، واكتساب واستعمال وسائل لقياس التلوث عن طريق معدات خمربية خاصة بالبيئة، وشبكة قياس نوعية اهلواء يف والتوعية

كل من اجلزائر العاصمة و عنابة، باإلضافة إىل سلسلة من األعمال التحليلية اليت سامهت يف إعداد النصوص القانونية اليت 

  .مت تبنيها

فالنتائج املباشرة اليت مت تسجيلها بعد النشاطات اليت جرت داخل مؤسسة أمسيدال ، فقد : أما بالنسبة لعنصر االستثمار  - 

أدت إىل ختفيض ملموس النبعاث أكسيد الكربيت، وأكسيد النيتروجني واجلزيئات املختلفة يف اجلو، حمسنة بذلك نوعية 

ن املشروع قامت وحدة مراقبة العمليات التابعة للبنك وبعد االنتهاء م. اهلواء يف والية عنابة، وبالتايل حتسن يف الصحة العامة

 . الدويل بتقييم مستقل للمشروع، حيث توصلت إىل أن هذا األخري قد حقق األهداف اليت حددت له بصفة مرضية

  : التالية الدراسات والربامجبتمويل  البنك الدويلباإلضافة إىل ما سبق فقد قام 

  .كيدوالر أمر 600 000: البيئية دراسة الربنامج الوطين لألعمال  - 

  :دراسة املخططات واليت كلفت ما يقارب املليون دوالر، وتتعلق مبا يلي  - 

  .خمطط منوذجي للتسيري املتكامل للمياه - 

 .اجلدوى من إعادة متوين الطبقة املائية مبستغامن - 

 .رة باهلضاب العليا اجلدوى من املعاجلة الواسعة عن طريق إنشاء أحواض لتطهري املياه القد - 
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توريد التجهيزات واملعدات لفائدة املؤسسات العمومية للمياه الصاحلة للشرب وقنوات صرف املياه وإجناز حمطات  - 

 .  مليون دوالر 250بقيمة  AL2821تطهري املياه القذرة مبغنية وتلمسان و سطيف، وذلك من خالل القرض رقم 

 AL3743حمطة لتطهري املياه القذرة، عن طريق القرض رقم  22يف عشر مدن وإصالح شبكات التزويد مبياه الشرب  - 

  .مليون دوالر 110مببلغ 

  .مليون دوالر19التدعيم املؤسسايت لتهيئة أحواض السدود، والذي كلف مبلغ قدر حبوايل - 

 .1997يف مليون دوالر  89التشغيل الريفي يف املناطق الواقع بالغرب اجلزائري، من خالل قرض مببلغ  - 

  :بتمويل ما يلي  صندوق البيئة العاملييف حني قام 

مليون دوالر 20ماليني دوالر من بني تكلفة إمجالية بالنسبة للمنطقة قدرها  7هبة قدرها : املنطقة الغربية للمتوسط  - 

 .أمريكي

  .ماليني دوالر أمريكي 7هبة مقدارها : احلظرية الوطنية للقالة  - 

 :فقد قام بتمويل  (PNUD) املتحدة للتنميةبرنامج األمم أما  - 

 900 000هبة مببلغ  : تدعيم اإلجراءات املؤسساتية واملخابر وتكوين ووضع نظام جلمع املعلومات ونشرها  •

 .مليون دوالر أمريكي 1,8: دوالر أمريكي تكملة للكلفة اإلمجالية للمشروع املقدرة بـ 

 .دوالر أمريكي 300 000هبة مببلغ : ملناخية متابعة املعاهدة العاملية حول التغريات ا •

  سامهة بعض هيئات التمويل الدولية ملشاريع محاية البيئة يف اجلزائراملوايل م ويبني اجلدول

  

 املبلغ هيئة التمويل جمال التمويل

  مراقبة التلوث الصناعي - 

  دراسة الربنامج الوطين لألعمال البيئية  - 

  دراسة املخططات البيئية - 

توريد التجهيزات واملعدات لفائدة املؤسسات  - 

العمومية للمياه الصاحلة للشرب و إصالح شبكات 

  .وحمطات تطهري املياه القذرة

التدعيم  املؤسسايت لتهيئة أحواض السدود  - 

.                 والتشغيل الريفي يف املناطق الواقعة بالغرب

 دوالر547.600.000 البنك الدويل
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 ماركGTZ( 10.000.000(وكالة التعاون التقين األملاين  التدخل يف ميدان البيئة تنمية قدرات

 .تدعيم اإلمكانيات الوطنية يف امليدان البيئي- 

  .إدخال التربية البيئية يف التعليم - 

 

 دوالر PNUD(1.862.000(برنامج األمم املتحدة للتنمية

 

األبيض تسيري التلوث للنفايات البترولية يف البحر 

 )خمابر مينائية 04جتهيز (املتوسط 

 دوالر 439.000 الصندوق األورويب لالستثمار

  اإلستراتيجية الوطنية للتغريات املناخية - 

 اإلستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي - 
 دوالر591.296 الصندوق الدويل للبيئة

 دوالر 12.500.000األطراف لتطبيق معاهدة مونتريال الصندوق املتعدد الربنامج الوطين للمحافظة على طبقة األوزون

  .26:، ص1999، 02:كتابة الدولة املكلفة بالبيئة، النشاط الدويل، جملة اجلزائر البيئة، اجلزائر، العدد: املصدر

  : -بورقلة –دراسة حالة مشروع اجلزائر البيضاء : ثالثا 

I.  أمهية مشروع  اجلزائر البيضاء:  

أمهية بالغة يف االني البيئي واالقتصادي، فبالنسبة للمجال البيئي تربز أمهيته من خالل " اجلزائر البيضاء"يكتسي مشروع 

اهلدف األساسي الذي أنشأ ألجله املشروع، والذي جاء تطبيقا ألوامر السيد رئيس اجلمهورية واملتمثل يف حتسني بيئة 

  :اجلزائري من خالل  ناملواط

 .اة مبكافحة التلوث البيئيحتسني نوعية احلي *

 .محاية املواطن من األمراض الناجتة عن تدهور الوسط املعيشي بتوفري حميط صحي ونظيف *

  .نشر الثقافة البيئية يف أوساط املواطنني وتنمية روح املواطنة االيكولوجية لديهم *

 . مضاعفة مشاركة الفئات االجتماعية من أجل محاية أفضل للبيئة *

يساهم يف اإلدماج االجتماعي واملهين للشباب بدون  "اجلزائر البيضاء "أما فيما خيص اجلانب االقتصادي، فان مشروع  - 

الشغل (عمل، وخاصة املتسربني منهم من النظام الدراسي، وكذا خلق نشاطات مدرة لألرباح لفائدة هؤالء الشباب 
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أن املشروع يندرج ضمن برنامج أشغال املنفعة العامة لالستعمال وهو ما يعين ختفيض معدالت البطالة السيما و)األخضر

 ) Travaux d'Utilité Publique a Haute Intensite de Main D'Oeuvreاملكثف لليد العاملة

TUP-HIMO) ،عنه حتسن يف الدخول الفردية للمواطنني ومن مث يف القدرة الشرائية مما يؤثر إجيابا على  بوهو ما يترت

للمواد القابلة للتثمني واليت متثل أحد أهم األنشطة اليت  )االسترجاع(لوطين، باإلضافة إىل عملية الرسكلة   الدخل ا

يتضمنها املشروع، واليت هلا فوائد مؤكدة على الصعيدين البيئي واالقتصادي، إذ تساهم اجيابيا يف التقليل من كمية 

التقليل من التلوث اجلمايل للمناظر الطبيعية وخمتلف االنبعاثات والغازات  وبالتايل لالنفايات اليت يتم إخالؤها حنو املزاب

هذا من الناحية البيئية، أما اقتصاديا فان إعادة استغالل هذه املواد سيؤدي إىل اقتصاد البأس  لالسامة املنبعثة من تلك املزاب

كلغ من املادة األولية 1 200به يف املواد األولية، فمثال يسمح طن واحد من املسحوق الزجاجي املرسكل باقتصاد 

أطنان من البوكسيت وتقلل مبقدار  04صاد كلغ من الفيول، كما أن تذويب طن واحد من األملنيوم ميكن من اقت80و

 .4كلغ من انبعاثات فلورور األملنيوم يف اهلواء35

  :5، فقد مت تصنيفها إىل نوعني"اجلزائر البيضاء"وفيما يتعلق بطبيعة األنشطة اليت تدخل ضمن مشروع   

 :حقيق األرباح وتتمثل يف وهي األنشطة اليت ال تسمح ألصحاا بت:  )املؤقتة(املشاريع غري املدرة لألرباح  �

 .مجع ونقل النفايات املرتلية �

 .ترقية سالت املهمالت  �

 .إنشاء وصيانة املساحات اخلضراء �

 .تسريح القنوات وتطهريها �

 .تسريح احلفر وقنوات الصرف) : املياه املستعملة(التدخل ملعاجلة مياه الصرف  �

 .تصنيف النفايات حسب النوع �

 :وتتمثل يف األنشطة التالية :  )دائمةال (املشاريع املدرة لألرباح �

 .إنشاء مؤسسات مصغرة لتصنيف ومعاجلة النفايات اخلطرة �

 .اخل..بيع مواد التنظيف، بيع النباتات والورود: إنشاء واستغالل الوحدات التجارية الصغرية  �

 .إعادة تدوير بعض عناصر النفايات املرتلية والصناعيةإنشاء مؤسسات السترجاع و �

 .واستغالل املراحيض العمومية يف األسواق والتجمعات السكنية األخرىبناء  �

 .إنشاء مؤسسات لتسيري نفايات املستشفيات والنفايات السامة األخرى �

 .صيانة الكهرباء والغاز للمباين �
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 .صيانة مصاعد املباين �

 .اخل...وغري احلديدية ةالزجاج، البالستيك، املعادن احلديدي: إنشاء مؤسسات مصغرة لتحويل النفايات  �

 .إنشاء مؤسسات التزيني والزخرفة �

 .حتويل الورق �

 .مصلحة أعوان البستنة للبنيات وحظائر السيارات �

 .وضع واستغالل نافورات عمومية مع ختصيص مساحات للغسل �

 .تنظيف الشواطئ �

II. ا للمراحل التالية يتم جتسيد مشروع اجلزائر البيضاء وفق: "اجلـزائـر البيـضاء "مـراحـل إجنـاز مـشروع:  

  :حتديد حميط التدخل وإعداد البطاقة الفنية : املـرحـلة األوىل  -

  :ويتم يف هذه املرحلة القيام باإلجراءات اآلتية 

 .ععلى املشرو ةمن طرف اللجنة البلدية املشرف )مناطق إجناز املشروع(تقسيم البلدية إىل مناطق التدخل . 1

طرف املصاحل املعنية التابعة للمجالس الشعبية البلدية ومديرية البيئة، حبيث ينبغي أن تشتمل إعداد البطاقة الفنية من . 2

 : 6هذه البطاقة على ما يلي

-TUP).بالنسبة للمشاريع التابعة جلهاز       دج700 000أن يتجاوز  بالذي ال جي (املبلغ املرصود للمشروع  - 

HIMO) 
 .)بالنسبة للمشاريع غري املدرة لألرباح(ة أشهر مدة إجناز املشروع اليت تقدر بثالث - 

 .)حسب بيان كمي وتقديري (األشغال املقرر إجنازها  - 

 .يف املائة من قيمة املشروع 60تقارب  7أي كتلة أجور )عمال10اىل 06يترواح بني (عدد العمال - 

  والعـمال )احلـريف املبتـدئ(8اختيـار املقـاول الصـغري: املـرحـلة الثـانية  -

  : 9الذين مل يتحصلوا من قبل على سجل جتاري أو على بطاقة حريف ، ألجل ذلك يتمللبطالني يوجه هذا املشروع     

تنظيم استقبال الشباب بدون عمل املهتم باملشروع طيلة أيام األسبوع مبقر البلدية من طرف موظفني يتم اختيارهم . 1

 .إتباعها يف إطار هذا املشروعهلذه املهمة قصد شرح اخلطوات الواجب 

أشخاص وتقدمي بطاقات 10إىل  06تشكيل جمموعات بني  )املقاولني املبتدئني (يطلب من الشباب أصحاب املهام .2

   .يف املشروع التسجيل

اليت سوف  تقوم اللجنة البلدية املشرفة على املشروع باختيار املقاول الصغري من البطالني املتواجدين يف احلي أو البلدية.3

 :ينفذ فيها املشروع حسب معايري التأهيل التالية
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 .املستوى العام للتعليم �

 .األقدمية يف البطالة �

 .احلالة العائلية �

 
 .كما ينبغي على العمال أن يكونوا مقيمني باحلي أو البلدية اليت ينفذ فيها املشروع

املشروع للشباب أصحاب املهام عند استكمال الشروط  تقوم اللجنة الوالئية املسرية للمشروع بتسليم وثيقة قبول يف.4

  .على مستوى البلدية

بالوثيقة اليت حتصل عليها من البلدية حيث تقوم مصاحل  ايتقدم املقاول الصغري إىل مديرية النشاط االجتماعي مرفق. 5

وإرساهلا إىل  )غري مدرة لألرباحبالنسبة للمشاريع ال(املديرية بإحصاء الطلبات بعد حتديد املشاريع حسب أصحاب املهام 

من األلبسة والتجهيزات اخلاصة باملشروع اليت توفرها  موزارة التشغيل والتضامن الوطين قصد ختصيص العدد الالز

  .الوزارة

من أجل تسهيل املساعي اإلدارية للمقاول الصغري، جيب على :مـرافقة املـقاول الصـغري : املـرحلة الثـالثة  -

  : 10ة مرافقته قصد إعدادرئيس البلدي

 .بطاقة احلريف .1

 .البطاقة اجلبائية.2

 .االنضمام  إىل الصندوق الوطين للضمان االجتماعي.3

  .فتح حساب بنكي.4

، )احلريف املبتدئ(يتم ابرمه بني مدير النشاط االجتماعي ورئيس البلدية واملقاول الصغري: إبرام عقد خاص باألشغال .5

 :العقد حتت تصرف  حبيث يتم وضع نسخة من

 .مديرية البيئة �

 .مديرية النشاط االجتماعي �

 .الس الشعيب البلدي �

 .(ADS)الفرع اجلهوي لوكالة التنمية االجتماعية �

 .املقاول الصغري �

  :على املقاول الصغري دفع اشتراكات وأجور العمال حبيث 

لألجر املضمون  يعادل احلد األدىن رأج دج يف الشهر،  وهو10 000: يقدر املبلغ الصايف لألجر لكل عامل بــ  �

(SNMG)  وهي سنة اجناز املشروع(2006لسنة.( 

 .دج لكل عامل يف الشهر3 500 :يقدر مبلغ اشتراكات الضمان االجتماعي بــ        �

                                                           

 



 –بورقلة "اجلزائر البيضاء "دراسة حالة مشروع متويل املشاريع البيئية يف اجلزائـرؤسسات املالية يف  ـييم دور املـتق

 32 

  ومتابعة األشغال ـا تفتح الورشا: املـرحـلة الـرابـعة  -

من طرف مدير النشاط االجتماعي يتم إجراء حمضر فتح الورشة من طرف  (ODS)بعد تبليغ األمر باخلدمة 

احلريف (املصاحل التقنية للمجلس الشعيب البلدي ومديرية البيئة ومديرية النشاط االجتماعي واملقاول الصغري             

شغال، إذ يقوم بزيارات وعمليات ، حبيث تتكفل املصاحل التقنية للبلدية ومكتب الدراسات باملتابعة التقنية لأل)املبتدئ

  .11تفقد للورشات وتضع تأشريا على جداول املنجزات ووضعيات األشغال

  :تسـديد  وضعيات األشـغـال : املـرحـلة اخلـامـسة  -

، حيث يتم فيها تسديد بيانات األشغال على أساس "اجلزائر البيضاء"من مراحل اجناز مشروع  ةوهي أخر مرحل

فما هي آليات متويل مشروع اجلزائر . ملف مايل مرسل من طرف مديرية النشاط االجتماعي للفروع املكلفة بالتمويل

  .البيضاء ؟ هذا ما سيتم اإلجابة عنه ضمن العنصر املوايل

III. من أجل حتقيق هدفه "اجلزائر البيضاء"يتطلب مشروع  "اجلـزائر البيضـاء "مشـروع آلـيات تـمـويـل

اخلاص بتحسني بيئة املواطن وإنشاء كثيف ملناصب الشغل للشباب البطال، إجراءات متويلية مرنة وفعالة، ومن أجل ذلك 

  :وهي  عفقد كلفت ثالث وكاالت وطنية بعملية متويل هذا املشرو

 . (ADS)جتماعية وكالة التنمية اال �

 .(ANSEJ)الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  �

 (ANGEM) .الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر �

    :وجتدر اإلشارة يف هذا اإلطار إىل أن هذا التمويل مرتبط بطبيعة األنشطة املنجزة    

من  (ADS)يتم متويلها من طرف وكالة التنمية االجتماعية :  ) املؤقتة(فبالنسبة للمشاريع غري املدرة لألرباح  -

  .(TUP-HIMO)خالل جهاز أشغال املنفعة العمومية لالستعمال املكثف لليد العاملة 

يتم توجيه الشباب من طرف اللجنة الوالئية املسرية ملشروع :  )الدائمة(أما فيما يتعلق باملشاريع املدرة لألرباح  -

يف احلالة اليت تكون فيها تكلفة املشروع  ANGEM) (إىل الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر" اجلزائر البيضاء"

دج فيتم توجيه 400 000         دج، أما عندما يكون املبلغ أكرب من 400 000دج إىل 50 000تترواح مابني

  .(ANSEJ) 12الشباب إىل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

  

  ADS) (التمـويـل مـن خـالل وكالـة التنـمية االجتـماعـية .أ

هيئة حكومية تتميز بقانون أساسي خاص يكفل هلا استقاللية إدارية ومالية لضمان تسيري :  التنمية االجتماعية ةوكال متثل

مبقتضى املرسوم ، 1996سنة  امرن وشفاف للشبكة االجتماعية وللربامج املوجهة للفئات احملرومة، وقدمت إنشاؤه

  .13يف إطار اإلصالح اجلذري للسياسة االجتماعية 96-232التنفيذي رقم 
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اليت تقع حتت سلطة رئيس احلكومة ووصاية وزارة التشغيل ) ADS(ويتمثل اهلدف الرئيسي لوكالة التنمية االجتماعية 

والتضامن الوطين، يف مكافحة الفقر والبطالة واإلقصاء االجتماعي، وذلك من خالل إشرافها على تسيري عدة برامج، من 

يركز هذا ، حيث  (TUP-HIMO)بينها برنامج أشغال املنفعة العمومية ذات االستعمال املكثف لليد العاملة         

الربنامج على القيمة االقتصادية واالجتماعية املضافة، باالعتماد بصفة مطلقة على التأهيالت العاطلة لتطوير روح املقاولة 

على وجه اخلصوص، إذ يتعني على املقاولني الصغار تشغيل عمال ملدة ثالثة أشهر على األقل دف ضمان التغطية 

صر على تقليص اآلثار السلبية لإلصالحات االقتصادية فحسب، بل يساهم يف توفري االجتماعية هلم، فهو بذلك ال يقت

  .نشاطات اقتصادية تشجع على بروز مؤسسات مصغرة

 (ADS)، كلفت وكالة التنمية االجتماعية  2005/أكتوبر/10املؤرخ يف  )2042 (وبناءا  على أحكام املنشور رقم

TUP-HIMOشغال املنفعة العمومية لالستعمال املكثف لليد العاملة بالتكفل بتمويل العمليات التابعة جلهاز أ ) ( 

  ."اجلزائر البيضاء "يف األحياء الفقرية حسب اإلجراءات املتعلقة مبشروعبتحسني البيئة من خالل اجلانب اخلاص 

س ملف بتسديد وضعيات األشغال عرب فرعها اجلهوي على أسا (ADS)وعليه تقوم وكالة التنمية االجتماعية  

  : مايل مرسل من طرف مدير النشاط االجتماعي،  ينبغي أن يتضمن هذا امللف الوثائق التالية 

 .احملضر اخلاص باختيار املقاول الصغري من طرف اللجنة الوالئية املشرفة على املشروع.1

  .قاول الصغريالعقد الذي يتم إبرامه من طرف مدير النشاط االجتماعي ورئيس الس الشعيب البلدي وامل.2

  (Ordre De Service. ODS).األمر باخلدمة .3

 .حمضر خاص بفتح الورشة. 4

،  حبيث ينبغي أن تكون مرفقة )األول والثاين والثالث(املتعلقة بالدفع اخلاص بكل شهر )الفواتري(وضعيات األشغال .5

  :بـ 

 . كشف حساب مؤقت خاص باألشغال املنجزة �

 .جدول املنجزات �

 .باملتابعة الشهرية واألسبوعية بطاقات خاصة �

 .جدول التوقيعات اخلاصة حبضور العمال �

 .بيان خاص بالضمان االجتماعي �

  .14يف املائة من قيمة كل وضعية 5: مع اقتطاع قيمة خصم الضمان املقدر بـ 

  .للمشروعجيب أن تكون وضعية األشغال اخلاصة بالدفع للشهر الثالث مرفقة باحملضر اخلاص بالتسليم املؤقت . 6

جيب أن يكون احملضر اخلاص بالتسليم النهائي للمشروع، الذي يكون بعد شهر من حمضر التسليم املؤقت مرفق . 7

باقتطاع الضمان لكي يتم إحلاق قيمة خصم الضمان للمقاول يف حالة إجناز املشروع وفقا للمواصفات والشروط املتفق 

  .عليها

                                                           

 



 –بورقلة "اجلزائر البيضاء "دراسة حالة مشروع متويل املشاريع البيئية يف اجلزائـرؤسسات املالية يف  ـييم دور املـتق

 34 

عن طريق مصلحة التمويل، بإرسال أمر بالدفع للبنك (ADS) بناءا على الوثائق السابقةتقوم وكالة التنمية االجتماعية 

أو مركز الصكوك الربيدية الذي يتعامل معه املقاول الصغري يف اية كل شهر، من جهة أخرى تقوم املصلحة بتحرير 

أو مركز الصكوك  كتحويل قيمته حلساب املقاول الصغري لدى البنمشطوب باسم أمني اخلزينة الذي يقوم بدوره ب كص

  .الربيدية الذي يتعامل معه املقاول

  (ANSEJ)متـويـل الـوكـالة الـوطنيـة لـدعـم تـشـغيل الشـباب.بـ 

وكالة موضوعة حتت سلطة رئيس احلكومة تقوم بتمويل، دعم ومتابعة : هي  الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

- 96ؤسسات املصغرة املنشأة من طرف الشباب أصحاب املشاريع، وقد مت استحداثها مبوجب املرسوم التنفيذي رقم امل

، ويتوىل الوزير املكلف بالتشغيل متابعة نشاطها وتتمتع بالشخصية املعنوية 1996سبتمرب  08املؤرخ يف 296

رف الوزير املكلف بالتشغيل وذلك بقرار بناءا على اقتراح واالستقالل املايل، ويسري الوكالة جملس توجيه يتم تعيينه من ط

 ىمن السلطات اليت ينتمون إليها ولفترة ثالث سنوات قابلة للتجديد، ويديرها مدير عام يعني مبرسوم تنفيذي بناءا عل

، وتكلف جلنة اقتراح الوزير املكلف بالتشغيل،كما تزود مبجلس للمراقبة يتكون من ثالثة أعضاء يعينهم جملس التوجيه

  .15املراقبة مبمارسة الرقابة الالحقة لتطبيق قراراا حلساب جملس التوجيه

ال ختتلف عن تلك  "اجلزائر البيضاء "ملشروع (L'ANSEJ)إن آليات متويل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  

املتعلقة باملشاريع األخرى، لذلك يتعني على الشاب أو الشباب أصحاب املشاريع من أجل احلصول على قرض من 

  : 16الوكالة االلتزام بالشروط التالية

جيب أن ال يكون الشاب أو الشباب أصحاب املشاريع يشغلون مناصب عمل مأجورة عند إيداع ملفام فيما خيص .1

  .ر اإلنشاءاستثما

سنة عند إيداع ملفام فيما خيص استثمار  35و 19جيب أن يتراوح سن الشاب أو الشباب أصحاب املشاريع بني .2

  .سنة، يرجى أن يقدموا تصرحيا شرفيا  بتوظيف منصيب شغل 40و 35اإلنشاء، أما الشباب الذين تتراوح أعمارهم بني 

  .ماليني دينار10توسيع هو احلد األقصى ملبلغ استثمار اإلنشاء أو ال.3

جيب على الشاب أو الشباب أصحاب املشاريع أن يسامهوا يف استثمار اإلنشاء أو التوسيع مبسامهة شخصية يتغري .4

  .مستواها حسب مستوى االستثمار وموطنه

مارات اإلنشاء قابلية الشاب أو الشباب أصحاب املشاريع إلعانة الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب بالنسبة الستث.5

  .تقوم على ضوابط السن، عدم الشغل والتأهيل

ينبغي على صاحب املشروع  ايدع ملف إداري ومايل يتضمن جمموعة من الوثائق وذلك على مستوى فرع الوكالة .6

  :للوالية،  مع اإلشارة إىل أن حضور صاحب املشروع إجباري، وأن يتم حتضري هذا امللف يف أربع نسخ حبيث يتم دفع 

 .نسختني للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب �
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 .)يف حالة التمويل الثالثي(نسخة للبنك  �

  .نسخة حيتفظ ا صاحب املشروع �

  :أما عن التركيبة املالية لصيغ التمويل عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فهي كاآليت    

  .اليت تتغري قيمتها حسب مستوى االستثماراملسامهة املالية للشاب أو الشباب أصحاب املشاريع .1

القرض بدون فائدة الذي متنحه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتتغري قيمة هذا القرض حسب مستوى .2

  .االستثمار

الذي خيفض جزء من فوائده من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل  )يف حالة التمويل الثالثي (القرض البنكي.3

 .م ضمانه من طرف صندوق الكفالة املشتركة لضمان  أخطار القروض املمنوحة للشباب أصحاب املشاريعالشباب، ويت

وميكن تلخيص ما سبق يف اجلدول املوايل بشكل مفصل من خالل اهليكل املايل هلذا التمويل، والذي مت حتديده وفقا      

  : 2003سبتمرب 06املؤرخ يف  290-03للمرسوم التنفيذي رقم 

  "اجلزائر البيضاء"يوضح آليات متويل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  ملشروع :  1.3اجلدول رقم 

املسامهة   قيمة االستثمار  منط التمويل

  الشخصية

القرض بدون 

مسامهة (فائدة

  )الوكالة

  القرض البنكي

  

  

  حالة التمويل الثنائي

    دج2000.000أقل أو يساوي 

%75  

  

25% 
  

  

-  

االستثمار مابني    قيمة 

دج  إىل         2000.001

  دج10.000.000

  

  

80%  

  

  

20%  

  

  

-  

  

  حالة التمويل

  الثالثي

  

    دج2000.000أقل أو يساوي 

5%  

  

25%  

  

70%  

قيمة االستثمار مابني    

دج  إىل         2000.001

  دج10.000.000

إذا أجنز  8%

النشاط يف 

  منطقة خاصة

  

  

20%  

إذا أجنز  72%

منطقة النشاط يف 

  خاصة

بالنسبة 10%

  للمناطق األخرى

بالنسبة 70%

  للمناطق األخرى
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اخلاصة بالتمويل الثنائي و  من إعداد الباحثة باالستناد إىل منشورات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب :املصدر 

  .الثالثي

  .اجلنوب واهلضاب العليا:  املناطق اخلاصة هي: مالحظة 

  يوضح نسب ختفيض  معدالت الفائدة وفقا ملناطق اجناز املشروع:  2.3اجلدول رقم 

  املناطق

  القطاعات
  املناطق األخرى  املناطق اخلاصة

  %75  %90  *القطاعات ذات األولوية

  %50  %75  القطاعات

  .الفالحة، الري والصيد البحري: وتتمثل يف *

من إعداد الباحثة باالستناد إىل منشورات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب اخلاصة بالتمويل الثنائي  :املصدر 

  .والثالثي

يالحظ من اجلدول أعاله أن هناك تباين يف نسبة ختفيض معدل الفائدة حسب القطاعات وبني املناطق وذلك لصاحل 

ا حباجة إىل دعم أكرب حبكم أا نائية و ال تتوفر فيها الشروط األساسية إلنشاء املؤسسات كما هو املناطق اخلاصة كو

.احلال بالنسبة للمناطق األخرى لذلك يتم التركيز على ضرورة إنشاء أنشطة هامة ا كالفالحة والري والصيد البحري

             
  (L'ANGEM)متـويـل الـوكالـة الـوطنيـة لتسيـري القـرض املصغـر.ت 

املتعلق جبهاز 2004جانفي 22املؤرخ يف  13-04املرسوم الرئاسي رقم طبقا ألحكام املادة السابعة من   

مت إنشاء الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر، حيث توضع هذه األخرية حتت سلطة  رئيس احلكومة، القرض املصغر 

أنشطتها، وتتمتع الوكالة بالشخصية املعنوية واالستقالل ويتوىل الوزير املكلف بالتشغيل املتابعة العملية مل 

  .وهي تشبه متاما يف هيكلها اإلداري  الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ،17املايل

  )من سنة إىل مخس سنوات(شهر 60إىل  12عن سلفة بنكية يتم تسديدها على مدى  ةوالقرض املصغر عبار 

دج، ويسمح باقتناء عتاد صغري ومواد أولية 400 000دج إىل 50 000من موجه للمشاريع اليت تتراوح كلفتها 

  :ويستهدف هذا القرض الفئات التالية . 18لالنطالق يف ممارسة نشاط أو حرفة ما

  .البطالني بدون دخل  - 

 .الفئات اليت هلا مداخيل غري ثابتة أو غري منتظمة - 

 .النساء املاكثات يف البيت - 

                                                           

  
 

114 
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ة الفقر والرتوح الريفي، مما يقلل بدوره من مشاكل بيئية عديدة، باإلضافة إىل اإلدماج وذلك من أجل ختفيض نسب

  .االقتصادي واالجتماعي للفئات املستهدفة عن طريق خلق نشاطات منتجة للسلع واخلدمات

  :يف الشروط التالية  لأما فيما يتعلق بشروط القبول والتأهيل لالستفادة من قرض مصغر فتتمث

 .سنة فما فوق18 السن من.1

  .غري مستقرة لأو هلم مداخي لبدون مداخي.2

 .إثبات مقر اإلقامة.3

  .عدم االستفادة من مساعدات أخرى إلنشاء النشاطات.4

 .التمتع بكفاءات تتوافق مع املشروع املرغوب اجنازه.5

  .مجالية للنشاط، حسب احلاالتيف املائة من التكلفة اإل 05أو 03: بـ  ةالقدرة على دفع املسامهة الشخصية املقدر.6

  .(FGMMC)تسديد االشتراكات لدى صندوق الضمان املشترك للقروض املصغرة . 7

  :االلتزام بالتسديد حسب اجلدول الزمين .8

  .القرض بدون فائدة للوكالة - 

  .القرض للبنك - 

  :أما فيما خيص االمتيازات واملساعدات املمنوحة للمقترض فتتمثل يف 

 .وتقدمي النصائح واملرافقة قصد إجناز املشاريعالدعم  •

والذي يتم ضمانه من طرف صندوق الضمان املشترك للقروض املصغرة، ومينح بنسب فائدة : القرض البنكي  •

منخفضة تقع على عاتق املستفيد، بينما تتحمل اخلزينة العمومية نسبة الفائدة املخفضة واليت ختتلف حسب قيمة االستثمار 

  ) .3.3وهو ما سيلحق توضحيه يف اجلدول رقم(وموطنه 

 000القرض بدون فوائد إال إذا كانت التكلفة اإلمجالية للمشروع أكرب من  حإذ ال مين: القرض بدون فوائد  •

 .دج100

  :وميكن تلخيص آليات متويل الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر  ملشروع البيضاء وفقا للجدول أدناه 

  "اجلزائر البيضاء" يوضح آليات متويل الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر ملشروع:  3.3اجلدول رقم
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  قيمة التمويل

  
  معلومات عن املستفيد

نسبة املسامهة 

  الشخصية

القرض 

  البنكي

القرض بدون 

  فائدة
  معدل الفائدة

 000دج اىل50 000من

  دج100

 على عاتق اخلزينة% 80  -  %95  %5  معلومات خاصة باملستفيد

  .العمومية 

  :إذا كان املستفيد

حائزا على شهادة أو وثيقة معادلة هلا  -

 .معترف ا

  .منطقة خاصةإذا أجنز النشاط يف  -

على عاتق اخلزينة % 90  -  97%  3%

للمناطق العمومية، بالنسبة 

  .اخلاصة

دج  إىل 100.000أكرب من

  دج400.000

  معلومات خاصة باملستفيد

  

اخلزينة على عاتق % 80  25%  70%  05%

  .العمومية 

  :إذا كان املستفيد

حائزا على شهادة أو وثيقة معادلة هلا  -

 .معترف ا

  .خاصة يف منطقةإذا أجنز النشاط  -

على عاتق اخلزينة % 90  27%  70%  03%

للمناطق العمومية، بالنسبة 

  .اخلاصة

  .اجلنوب واهلضاب العليا:  املناطق اخلاصة هي: مالحظة 

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité  Nationale, Procédures 
relatives au projet "blanche Algérie",Op.Cit.,p : 21.  

وكالة التنمية  على مستوى والية ورقلة، اقتصر على"اجلزائر البيضاء"ومما جتب اإلشارة إليه، أن متويل مشروع   

: من خالل ختصيص وزارة التشغيل والتضامن الوطين غالف مايل هلذا املشروع قدر بـ ، وذلك (ADS)االجتماعية 

  :دج وميكن إرجاع ذلك لألسباب التالية  2 100 000

طبيعة األنشطة اليت مت إجنازها على مستوى الوالية، واليت كانت كلها أنشطة غري مدرة لألرباح يف حني ختتص كل .1

 .رض املصغر والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بتمويل املشاريع املدرة لألرباح من الوكالة الوطنية لتسري الق

نتيجة لنقص ثقافتهم  )األنشطة املدرة لألرباح(حداثة التجربة وختوف الشباب من املسامهة يف هذا النوع من األنشطة.2

 .البيئية

عن  "اجلزائر البيضاء "قدان حلقة هامة يف متويل مشروعغياب دور املنظومة املصرفية يف متويل هذا املشروع، مما يعين ف.3

 .طريق الوكالتني السابقتني

يتطلب يف الواقع، قطع شوط  )األنشطة املدرة لألرباح(كما أن إنشاء مؤسسات خاصة يف هذا النوع من األنشطة .4

معترب يف اال البيئي ألن هناك ترابط وتسلسل يف هذه العمليات، فمن غري الالئق احلديث عن إنشاء مؤسسات خاصة 

بدون وجود نفايات مصنفة هذه األخرية اليت  -كما هو عليه احلال يف الدول املتقدمة -باسترجاع و رسكلة النفايات 

الكثري من  - ولألسف–مستوى الثقافة البيئية لدى األفراد واليت يفتقدها   -لدرجة األوىلبا -يساعد على وجودها

 .املواطنني
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مما الشك فيه أن موضوع التمويل البيئي أصبح ميثل أحد أهم القضايا اليت تشغل اهتمام احلكومات واهليئات   :خالصة 

واملتمثل يف ية الدولية شرطا جديدا للمشاريع من أجل متويلها املعنية حبماية البيئة السيما بعدما أضافت املؤسسات املال

ومن خالل هذه الدراسة تبني لنا . مدى اهتمامها بالبيئة وعملها بالتكنولوجيات النظيفة وإنتاجها ملنتجات صديقة للبيئة

ميزانية : ة  من بينها متويل خمتلف أن احلكومة اجلزائرية قد اهتمت ذا النوع من التمويل معتمدة يف ذلك على مصادر

، الرسم "TEOM"رسم اخالء النفايات العائلية(للدولة، التربعات واهلبات اآلتاوات والرسوم اجلبائية  التجهيز والتسيري

، باإلضافة إىل اهليكل )اخل...، TAPD""على األكياس البالستيكية، الرسم املتعلق بالنشاطات امللوثة واخلطرة على البيئة

صندوق البيئة ومكافحة التلوث، الصندوق الوطين للتهيئة والتنمية : الطابع العمومي، ومن مؤسساته  املؤسسايت ذو

ونظرا . اخل ....املستدامة لإلقليم، ، صندوق التجهيز ويئة اإلقليم، الصندوق الوطين حلماية الشواطئ واملناطق الساحلية

ة متثلت يف القروض الدولية ارجيخرورة البحث عن مصادر ضذلك  ة استدعىيشاريع البيئاملرتفاع تكاليف متويل ال

البنك الدويل لإلنشاء والتعمري، البنك اإلسالمي للتنمية، البنك األوريب لالستثمار، صندوق البيئة : املمنوحة من طرف

  .اخل...العاملي، الصندوق العريب للتنمية االقتصادية واالجتماعية

 03الذي يعد واحد من أهم املشاريع البيئية يف بالدنا اىل  "لبيضاء اجلزائر ا "أسندت مهمة متويل مشروع -

الـوكالـة  ، L'ANSEJ،الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  ADSوكالة التنمية االجتماعية: وكاالت  وهي 

، اال أن متويل هذا املشروع على مستوى والية ورقلة قد (L'ANGEM)الـوطنيـة لتسيـري القـرض املصغـر

اقتصر يف الواقع على وكالة التنمية االجتماعية كنتيجة حتمية لغياب مسامهة القطاع اخلاص ،  وعليه ومن أجل تفعيل 

  :متويل مشاريعنا البيئية وضمان استدامتها فاننا نتقدم جبملة من التوصيات نوجزها فيمايلي 

 .ةذ مشاريع محاية البيئضرورة إعطاء األولوية يف التمويل على املستوى الوطين إلجناز وتنفي �

ضرورة قيام الدولة بتطوير وإعادة هيكلة الصناديق القائمة املخصصة لتمويل املشاريع البيئية مبا يتماشى واألوضاع  �

  .البيئية الراهنة

االستثمار (البد من توفري نظام مايل قوي ألنه يعترب من املستلزمات والشروط املسبقة لسالمة مناخ االستثمار البيئي  �

  .، وختفيض أعداد الفقراء)األخضر

ضرورة املوازنة بني خمتلف األهداف االقتصادية واالجتماعية من جهة، واألهداف البيئية من جهة أخرى ألنه ميكن   �

  .للتدهور البيئي أن يعيق النمو االقتصادي ورفاهية اتمع

املستمر هلذه الربامج وتطويرها حىت يتسىن ضمان  ماحلرص على إنشاء آليات للرصد والتدقيق للربامج البيئية والتقيي �

  .توافقها وفاعليتها يف حتقيق أهدافها

العمل على تطوير جمموعات متوائمة من املؤشرات واملعايري لقياس مدى تطور التنمية يف اجتاه  االستدامة ،وإجراء   �

  .تقييم دوري لتوجيه مساراا

أفضل للمعلومات بشأن املشاكل البيئية، يتصف بالسرعة والدقة ،بغية إنشاء نظام معلومات بيئي أيل يقضي بتبادل  �

  .استخدامه يف مواجهة املخاطر البيئية
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توجيه اإلعالم ووسائله الفعالة إىل نشر الوعي البيئي، وتكثيف براجمه الداعية للمحافظة عليها وإطالع األفراد على  �

واليت حتمل طابع التوجيه واإلرشاد للتعامل مع  ةات املتخصص،وكذلك زيادة النشرات والبحوث والدوري ثخماطر التلو

  .البيئة إلخراج جيل مشبع بالتربية البيئية وداعيا هلا

ومدى إحساسه بضرورة محايتها لذا ينبغي تشجيع  وعي الفردإن محاية البيئة إمنا تعتمد بالدرجة األوىل على  �

السلوك الودي اجتاه البيئة والتأكيد على فكرة املشاركة الشعبية حلل املشاكل البيئية وذلك من خالل برامج التعليم 

 .والتدريب لرفع مستوى الوعي البيئي العام ، علما بأن عملية تغيري السلوك البيئي هي عملية طويلة املدى

  :املراجع قائمة 
قائمة املعلومات اخلاصة مبوارد التمويل املمكنة إلدارة ( املوارد املالية لتنفيذ اخلطة اإلستراتيجية التفاقية بازل، تعبئة كالة محاية البيئة الدمناركيةو .1

  .97-08:ص.، ص2004اجلزء الثاين ، مارس  ،)املخلفات

2. Ministère de L'Aménagement du Territoire et de L'Environnement, Rapport sur l'état et l'avenir 
de l'environnement (RNE) 2003,., p.p : 320 

  .26: ، ص 1999، اجلزائر،  02: ، العدد  جملة اجلزائر البيئة،كتابة الدولة املكلفة بالبيئة، النشاط الدويل .3

  .63:، ص ،اجلزائر2000اجلزائر لسنةتقرير حول حالة ومستقبل البيئة يف وزارة يئة اإلقليم والبيئة، .4

5 . Ministère de l'Emploi et de la Solidarité  Nationale, Procédures relatives au projet "blanche 
Algérie"  ,Alger, 2005.,  
6.  Ministère de l'Emploi et de la Solidarité  Nationale,Guide Méthodologique de l'opération" 

Blanche Algérie", Algérie, Février 2006, p : 02. 
  : يتم حساب الكتلة األجرية وفقا للقاعدة التالية .7  

  .مبلغ املشروع بكل الرسوم/   13500× ) مدة املشروع (03× عدد العمال =الكتلة األجرية 

 .ئ  ألن هذا املشروع هو موجه أساسا للشباب البطالمت نقل هذه التسمية حرفياكما هو وارد ضمن وثائق املشروع، ويقصد ا أنه مقاول مبتد.8

9. Ministère de l'Emploi et de la Solidarité  Nationale, Procédures relatives au projet "blanche 
Algérie" ,Op.Cit. , p:06. 
10. Ministère de l'Emploi et de la Solidarité  Nationale, Guide Méthodologique de l'opération" 
Blanche Algérie", Op.Cit., p:03 

11. Ibid , p:04.  

12. Ministère de l'Emploi et de la Solidarité Nationale, Procédures relatives au projet "blanche 
Algérie", Op.Cit., p.p:06-07. 
13.Le bilan des programmes de l'ADS, Revue d'information de l'Agence de Développement Social 
(la lettre de l'ADS), Birkhadem/Alger, n°:03, Novembre2005, p.p:12-13. 
14. Ministère de l'Emploi et de la Solidarité Nationale, ,Guide Méthodologique de l'opération 
"Blanche Algérie", Op.Cit., p:04  
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