
 اإلبراىيمي البشير محمد جامعة
 التسيير وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية

 التجارية العلوم قسم

 
 أكاديمي ماستر شهادة متطلبات الستكمال مقدمة مذكرة

 التجارية والعلوم التسيير علوم قتصادية،الا علومال: الميدان
 ومحاسبية مالية علوم: الشعبة

 معمقة وجباية محاسبة: التخصص
 :بعنوان
 
 

 
  
 
 
 

 إشراف األستاذ:                                                           الطالبتين: إعداد من
 صاحلبزة  بومريفق رانيا -
 موساكم مٌت -
 
 

2019/2020السنة الجامعية: 

أثر االمتيازات الجبائية في دعم الصناعات التقليدية والحرف في 

 الجسائر

  -برج بوعريريج-دراسة حالة في مديرية السياحة والصناعة التقليدية 



 
 

 



 
 

 
 شكر وثقدير

جىفيقه لىا في إجمام هرا بداًت هدمد هللا عص وحل خمدا لثيرا على 
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 ئوشغالي لهرا البدث وماهذ لي وعمإلى صدًقت دزبي التي اوشغلذ ب
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 ملخص:

نعاجل من خالؿ ىذه الدراسة موضوع االمتيازات اٞتبائية كتأثَتىا على دعم الصناعات التقليدية كاٟترؼ يف 
كوف أّف ىذا القطاع يعترب أحد اللبنات األساسية للنسيج االقتصادم اٞتزائرم كمن بُت ركائزه ا١تتينة، ك اٞتزائر، 

ن اليت تضم  ك ، كالتشريعاتٚتلة من القوانُت  سنمن خالؿ  ةاٞتبائي اتاٞتزائر سياسة االمتياز  قد انتهجتف
 .قطاعىذا ع هبدؼ تشجي جوىرىا ٗتفيض العبء الضرييب،

كعرض كاقعها يف و، تختل  ا١تفاىيم ا١ترتبطة ب١ت كالتطرؽحيث مت تقدًن قطاع الصناعة التقليدية كاٟترؼ 
، كمن جهة أخرل مت عرض اإلطار النظرم اٞتزائر كأىم ا١تشاكل كا١تعوقات اليت تعاين منها، ىذا من جهة
 ،الصناعة التقليدية كاٟترؼ لقطاعا١توجهة  لالمتيازات اٞتبائية ك٥تتل  آليات كىياكل الدعم ا١تارل كاٞتبائي

لى البطالة، النمو االقتصادم كٖتسُت ا١تستوم القضاء عحققتو ىذه االمتيازات يف الدعم، ما من أجل معرفة ك 
لوالية برج  الصناعة التقليديةمديرية السياحة ك خالؿ دراسة حالة  منكذلك مثاؿ حي  مت أخذا١تعيشي، 
  بوعريريج.

 االمتيازات اٞتبائية.بائية، اٞتسياسة سياسة الدعم، ال ،الصناعة التقليدية كاٟترؼ الكلمات المفتاحية :

Résume : 

À travers cette étude, nous abordons la question des avantages fiscaux et de leur impact sur 

le soutien des industries et de l'artisanat traditionnels en Algérie, et du fait que ce secteur 

est l'un des éléments de base du tissu économique algérien et fait partie de ses piliers 

solides. Réduire la charge fiscale, dans le but d'encourager ce secteur. 

Là où le secteur de l'industrie et de l'artisanat traditionnel a été présenté et abordé les 

différents concepts qui lui sont associés, sa réalité en Algérie et les problèmes et obstacles 

les plus importants dont il souffre a été présenté d'une part, et d'autre part le cadre 

théorique des concessions fiscales et les différents mécanismes et structures de soutien 

financier et fiscal destinés au secteur traditionnel de l'industrie et de l'artisanat ont été 

présentés. Afin de savoir ce que ces privilèges ont permis de réaliser en matière de soutien, 

d'élimination du chômage, de croissance économique et d'amélioration du niveau de vie, 

un exemple frappant a été pris en étudiant le cas de la Direction du Tourisme et de 

l'Artisanat à Bordj Bou Arererig. 

Mots clés: L’artisanat, La politique de subventions, La politique fiscale, Les avantages 

fiscaux. 
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  مقــدمة

 
 أ

يعد قطاع الصناعة التقليدية كاٟترؼ من أىم القطاعات االقتصادية يف معظم دكؿ العادل كافة، كيف الدكؿ 
النامية خاصة، كوهنا ٘تثل إرثا ثقافيا كحضاريا، كموردا اقتصاديا كاجتماعيا يتطلب العناية كالتثمُت كاالستغالؿ 

 األمثل.
ضع االقتصادم كا١تارل ا٢تش الذم تعيشو اٞتزائر حاليا، كالذم يفرض عليها السعي إلحداث الو كيف ظل 

توازف بُت قطاعاهتا االقتصادية، كالبحث عن خيارات كبدائل لقطاع احملركقات، ٧تد قطاع الصناعة التقليدية 
ث ديناميكية اقتصادية، من كاٟترؼ الذم يعترب رىانا مرْتا كونو يشكل قطاعا تنمويا ىاما ٯتمكِّن من استحدا

خالؿ االستثمار فيو، كالتوسع يف إنتاجو، نظرا إلمكانية إنشاء فرص عمل أكرب عن طريق ٗتصيص موارد أقل 
عددا كأقل تكلفة مقارنة ٔتتطلبات الصناعات األخرل، فضال عن قدرة القطاع على امتصاص البطالة، كجلب 

 مداخيل من العملة الصعبة للبالد.
دل يمنظر للقيمة االقتصادية ٢تذا القطاع منذ االستقالؿ مباشرة، بل مت االكتفاء بإحياء قيمتو كرغم أنو 

أنو اليـو استطاع أف يفرض كجوده كقطاع ضركرم ال ٯتكن االستغناء عنو يف تنفيذ  التارٮتية كالًتاثية فقط، إالّ 
 اسًتاتيجية تنموية مستدامة.

بكونو قطاع بسيط يف استثماراتو كحاجتو لرأس ماؿ ليس بالكبَت،  كيتميز قطاع الصناعة التقليدية كاٟترؼ
لكن ىشاشة النسيج اٟتريف كضع  مداخيل اٟترفيُت تطلب تدخل الدكلة للنهوض بالقطاع عن طريق اٗتاذ 

اٞتبائية اليت تعترب كسيلة إغرائية لدفع كتوجيو  متيازاتدة كمتنوعة، كمن أبرزىا سياسة االسياسات عدي
  االقتصاديُت ٨تو قطاع معُت، هبدؼ تشجيعو كٖتفيزه من أجل ٖتقيق التنمية االقتصادية.ا١تتعاملُت

 كلكي تتوافق السياسات الرامية لًتقية القطاع مع السياسة اٞتبائية عملت الدكلة على تستخَت اإلمكانيات
توسيع النشاط ، كذلك سعيا منها إذل ا١تادية كالتنظيمية، هبدؼ ٗتفي  الضغط الضرييب على اٟترفيُت

 االقتصادم كجلب أكرب إيراد للتخزينة العمومية.
 ا١تتمثلة يف التساؤؿ الرئيسي التارل:كن طرح اإلشكالية ٯتمن خالؿ ما سبق اإلشكالية:  -01

 ؟ما ىو أثر االمتيازات اٞتبائية يف دعم الصناعات التقليدية كاٟترؼ يف اٞتزائر 
 اعتمدنا األسئلة الفرعية التالية:كلكي نتمكن من اإلحاطة ّتوانب ا١توضوع 

 ما ا١تقصود باالمتيازات اٞتبائية؟ كما ىو الدكر الذم تلعبو فيما ٮتص دعم الصناعات التقليدية كاٟترؼ؟ -
 ؟ىذا القطاع ا الدكلة لدعمهتما طبيعة االمتيازات اليت كفر  -
 كاٟترؼ؟ىل ٘تتلك السلطات الوصية كل اإلمكانيات للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية  -
 ٦تا يتشكل قطاع الصناعة التقليدية كاٟترؼ يف اٞتزائر؟ -

 الفرضيات: -02
أنشطة الصناعة التقليدية كاٟترؼ  زيادة يف ىي عبارة عن مساعدات كتسهيالت تساىم اٞتبائية االمتيازات -

 .جديدة شغل مناصب كخلق



  مقــدمة

 
 ب

دية كاٟترؼ عن طريق ككاالت الدعم ا١تتمثلة يف: االمتيازات اٞتبائية لقطاع الصناعة التقليكفرت الدكلة  -
ANSEJ, ANGEM, CNAC .فقط 

ال ٘تتلك السلطات الوصية كل اإلمكانيات للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية كاٟترؼ ألنو مازاؿ يعاين من  -
 عراقيل كمعوقات ٖتد من تطوره.

 نية فقط.يتشكل قطاع الصناعات التقليدية كاٟترؼ من الصناعات التقليدية الف -
 :ما يلي سة يفراتكمن أ٫تية الد: أىمية الدراسة -03
 قطاع الصناعة التقليدية كاٟترؼ؛ كتثمُتالثقايف كاٟتضارم ث ااحملافظة على الًت  -
 ؛على البطالة ة كاٟترؼ يف القضاءيديالتقلالدكر الذم ٯتكن أف تلعبو الصناعة  -
 يف اٞتزائر؛يد االىتماـ هبذا القطاع امن البحث يف ىذا ا١توضوع مع تز زات -
يف ة القوية للدكلة راداإل ، ٦تا يربزقطاع السياحة كالعمل العائليإدماج قطاع الصناعة التقليدية كاٟترؼ مع  -

 ؛إعطائها البعد االقتصادم كاالجتماعي الذم تستحقو
فعالية النظاـ اٞتبائي يف توفَت ا١تناخ  اليت ٖتتلها الضريبة يف ٘تويل ا٠تزينة العمومية ككذلك بالنظر إذل ا١تكانة -

 ؛االمتيازات اٞتبائية باعتبارىا أداة من أدكات التوجيو كالًتقية تباع سياسةإا١تالئم لالستثمار يف القطاع ك 
قطاع الصناعات  ثر اٟتقيقي لالمتيازات اٞتبائية يف دعمفرصة التعرؼ على األموضوع الدراسة يتيح  -

 التقليدية كاٟترؼ.
 :تتمثل يف ٚتلة من األىداؼ ٖتقيقسة إذل راهبذه الد قيامنانسعى من خالؿ  داف الدراسة:أى -04
 االقتصادية التنمية ٖتقيقيف  كاٟترؼ أف يلعبو التقليديةالذم ٯتكن لقطاع الصناعة  الكبَتز الدكر را٤تاكلة إب -

 يف اٞتزائر؛
 ؛جانب التشغيلما ٯتكن أف ٭تققو قطاع الصناعة التقليدية كاٟترؼ من إبراز  -
 ؛يف اٞتزائرا١تمنوحة لقطاع الصناعة التقليدية كاٟترؼ  االمتيازات اٞتبائية٥تتل  أشكاؿ  معرفة -
 ؛إبراز تطور الصناعات التقليدية كاٟترؼ كأثرىا يف استحداث مناصب الشغل يف كالية برج بوعريريج -
ية السياحة كالصناعة التقليدية لوالية مدير  قبل من اٞتبائية باالمتيازات ا٠تاصةا١تستجدات  بأىم حاطةاإل -

 برج بوعريريج.
 :الدراسة منهج -05
عرض  خالؿ من لموضوع،النظرية ل دراسةال يف الوصفي ا١تنهج على االعتماد متا١تطركحة  اإلشكالية عاٞتة١ت

 تمالتطبيقية ف الدراسةيف  ماأ اٞتبائية، كاالمتيازاتحوؿ الصناعات التقليدية كاٟترؼ  ا١تقدمة كا١تفاىيم التعاري 
 .با١توضوع ا١تتعلقة حصائياتاإل ٥تتل  عرض يف حصائياإلك  التحليلي ا١تنهج اعتماد
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 : اختيار الموضوع سبابأ -06
 ما كىذا األكادٯتية األْتاثالدراسات ك  ٥تتل  يف بالغ باىتماـ ٭تظى دل كاٟترؼ التقليدية الصناعات قطاع -

 األكساط ٥تتل  على صداه لقاءإك  ا١تعريف الرصيد ءثراإ إذل ا٢تادؼ العمل ىذا إ٧تاز حوؿ داتناار إ عزز
 ؛ا١ترتقبة كا١تشاريع الفكرية

 ؛أف ا١توضوع يندرج ضمن التتخصص٤تاكلة تعميق معرفتنا يف ا١تيداف اٞتبائي، ْتكم  -
كٖتقيق التنمية  الصناعات التقليدية كاٟترؼاٞتبائية يف تشجيع  االمتيازاتمعرفة الدكر الذم تلعبو  -

 ؛ا١تعلومات ا٠تاصة با١توضوع يف اٟتياة ا١تهنية مستقبال ككذلك لالستفادة من االقتصادية،
 اٟتفاظ على مقومات الشتخصية الوطنية. -

 حدود الدراسة: -07
 ج.يلوالية برج بوعرير  مديرية السياحة كالصناعة التقليدية ٘تت ىذه الدراسة يف: الحدود المكانية -أ

بالنسبة للدراسة  2018إذل  2015 يف الفًتة ا١تمتدة من٤تدكدة كانت ىذه الدراسة : يةنالزمالحدود  -ب
 .2020مام 30غاية  ذلإ 1998النظرية، أما بالنسبة للدراسة التطبيقية فكانت يف الفًتة من 

 ىذا البحث أبرزىا: ٧تازإصعوبات أثناء عدة كاجهتنا  :الدراسةصعوبات  -08
 االمتيازات اٞتبائية يف دعم الصناعات أثراألْتاث األكادٯتية على ا١تستول الوطٍت حوؿ موضوع  انعداـ -

 يف اٞتزائر؛التقليدية كاٟترؼ 
ىذا القطاع  بدعمما يتعلق  وضوع الصناعة التقليدية كاٟترؼ خصوصاجع ذات الصلة ٔتراصعوبة ٚتع ا١ت -

 زائر؛يف اٞت
 ؛ع ا٠تاصة با١توضوعجراملل ّتامعتناالكلية افتقار مكتبة  -
 ذه السنة.ىالظركؼ اليت عاشتها اٞتزائر يف ظل  صعوبة القياـ بالدراسة ا١تيدانية -

 :الدراسة ىيكل -09
 :التارل النحو علىثالث فصوؿ  ذلإ ا١توضوع ميبتقس قمنا الدراسة ىداؼأ لتحقيق

 .للصناعة التقليدية كاٟترؼ يف اٞتزائر النظرماإلطار الفصل األكؿ: 
عرض إحصائياهتا، كا١تشاكل اليت للصناعة التقليدية كاٟترؼ ك  النظرية باٞتوانب حاطةالفصل اإل ىذا يف حاكلنا

 :مبحثُت ذلإ تقسيمو خالؿ من يف اٞتزائرتعاين منها 
 ؛ماىية الصناعة التقليدية كاٟترؼ: كؿاأل ا١تبحث -
 اسًتاتيجية ترقيتها.ك  ا١تبحث الثاين: الصناعة التقليدية كاٟترؼ يف اٞتزائر، كاقعها -
 .النظرم لالمتيازات اٞتبائيةاإلطار  :بعنواف كاف الثاين الفصل ماأ

 كمت، ككذا االمتيازات ا١تمنوحة للصناعات التقليدية لالمتيازات اٞتبائيةالنظرية  باٞتوانب حاطةاإل فيو حاكلنا
 :مبحثُت ذلإ قسيموت
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 ؛ماىية اٞتباية ا١تبحث األكؿ: -
 ماىية االمتيازات اٞتبائية. ا١تبحث الثاين: -

 كأما الفصل الثالث فكاف ٖتت عنواف: الدراسة التطبيقية
 :مبحثُت ذلكذلك إ  تقسيمو كمت للدراسة التطبيقية باٞتوانب حاطةاإل فيو حاكلنا
 ؛تقدًن عاـ ١تديرية السياحة كالصناعة التقليدية لوالية "برج بوعريريج"ا١تبحث األكؿ:  -
 قدًن قطاع الصناعة التقليدية كاٟترؼ على مستول الوالية.تا١تبحث الثاين:  -

 الدراسات السابقة: -10
إف موضوع أثر االمتيازات اٞتبائية يف دعم الصناعات التقليدية كاٟترؼ من ا١تواضيع اليت دل يتم تناك٢تا، 
كىذا ما يفسر قلة الدراسات السابقة حوؿ ىذا ا١توضوع، كيف دراستنا حاكلنا االستفادة من الدراسات اليت 

اٞتبائية على الصناعات التقليدية  يازاتاالمتتأثَت  معرفة جلأ من كذلكتدرس أحد ا١تتغَتات كل على حدل، 
 كاٟترؼ، كمن بُت ىذه الدراسات ٧تد احمللية كاألجنبية.

 بعضا منها فيما يلي: سنذكر الدراسات المحلية: -أ
حالة  - االقتصاديةدور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية بعنوان:  دراسة شيبان آسيا -

 بكلية( 2009-2008) سنةمقدمة  ماجستَت كىي رسالة، الجزائرالتقليدية والحرف في ات الصناع
 .اٞتزائر معة، جاالتسيَت كعلـو االقتصادية العلـو
 ا١تؤسسات تلعبو أف ٯتكن الذم اٟتقيقي الدكرالتساؤؿ الرئيسي التارل: ما ىو  حوؿالدراسة  إشكاليةدارت 
 القطاع ىذا ضمن كاٟترؼ التقليدية الصناعة مسا٫تةاالقتصادية؟ كما ىي  التنمية لتحقيق كا١تتوسطة الصغَتة
 ؟اٞتزائر يف

 كأ٫تاالصغَتة كا١تتوسطة  للمؤسسات عاـ تشتخيص األكؿ الفصل تناكؿ فصوؿ، أربعةمت تقسيم الدراسة إذل 
م فت الثاين الفصل أما ا١تؤسسات؛ من النوع ىذا نسيج لتشجيع العادل دكؿ يف ا١تنتهجة التنموية ألساليب

 كبياف القطاع، لتطوير اٞتزائر اسًتاتيجية بتقدًن اٞتزائر، يف كا١تتوسطة الصغَتة ا١تؤسسات مكانة إذل فيورؽ طالت
يف اٞتزائر،  كا١تتوسطة الصغَتة للمؤسسات التنموية اآلثار ٖتليل مث كمن ذلك، يف ا١تتدخلة األجهزة أىم

 تطويره، اسًتاتيجية كبياف كاٟترؼ ديةالتقلي الصناعة لقطاع عاـ بتشتخيص للقياـ الثالث الفصلكخمصِّص 
 إجراء رابع فصل يف الباحثة حاكلت مثكاٟترؼ،  التقليدية الصناعة ١تشاريع التنموم الدكر إبراز إذل كصوال
 كمنافعها، عملها ٣تاؿ توضيح كحاكلت تقليدية لنشاطات ا١تمارسة كا١تتوسطة الصغَتة للمؤسسات دراسة

 .اجملاؿ ىذا يف متتخصصة مؤسسات ثالث بدراسة قامت االقتصادم نشاطها خصوصية كلتوضيح
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: الجزائر في التقليدية الصناعة( بعنوان: 2019مارس  20دراسة بن زعرور شكري ومخناش عصام ) -
مقاؿ منشور  كىي، األخالقي االجتماعي االقتصادي النموذج ظل في والبيئية االقتصادية المالئمة تقييم
 جامعة اٞتزائر.،  ٣MPRAتلة يف

 معادالت لتحقيق مالئمة باٞتزائر اٟترفية النشاطات ىل" :التساؤؿ الرئيسي التارل الية الدراسة حوؿإشك دارت
 "البيئة؟ على كاٟتفاظ االقتصادم النمو تضمن اليت ا١تستدامة التنمية

 األداء لتحقيق كاٟترؼ التقليدية الصناعة قطاع مالئمة ١تدلهتدؼ ىذه الورقة إذل دراسة تقييمية 
 ا١تسؤكلية ١تفهـو احًتامو خالؿ من، األخالقي االجتماعي االقتصادم النموذج ظل يف كالبيئي االقتصادم
 لتنويع الناشئة البدائل أحد باعتباره كاٟترؼ التقليدية الصناعة قطاع على الضوء تسلطك  .للمؤسسة االجتماعية
 النموذج ظل يف للمؤسسة االجتماعية ا١تسؤكلية بعادأ ىمأ ذلإ كالأ تتطرؽ حيث اٞتزائرم، االقتصاد
 اٞتزائر يفكاٟترؼ  التقليدية الصناعة قطاع على التحليل ىذا سقاطإ مث كمن األخالقي االجتماعي االقتصادم
 .ا١تالئمة درجة لتقييم

 -والمتوسطة رةيالصغ المؤسسات دعم في ةيالجبائ متيازاتاال دوردراسة عزيزي أسماء بعنوان:  -
كىي (، 2014-2011) الفترة خالل المسيلة لوالية الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة حالة دراسة
( بكلية العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التسيَت، 2015-2014كرة ماسًت أكادٯتي مقدمة سنة )مذ 

 جامعة ٤تمد بوضياؼ، ا١تسيلة.
 الصغَتة ا١تؤسسات دعم يف اٞتبائية متيازاتتساىم اال كي دارت اإلشكالية حوؿ التساؤؿ الرئيسي التارل:  

 اٞتزائر؟ يف كا١تتوسطة
 الضرييب للنظاـ النظرم اإلطار بعنواف األكؿ الفصل، حيث كاف فصوؿ ثالثة إذلالدراسة  تقسيم مت
 اٞتبائي االمتياز كسياسة بالضريبة ا١تتعلقة ا١تفاىيم ٥تتل  ٖتديد إذل الفصل ىذا كيهدؼ، اٞتبائية تزاكاالمتيا
 مت حيث كا١تتوسطة الصغَتة للمؤسسات النظرم اإلطار بعنواف الثاين الفصلا، ك كأىدافهما خصائصهم بيافتك 

، ٘تويلها كمصادر تعًتضها اليت ا١تشاكل ك٥تتل  كا١تتوسطة الصغَتة با١تؤسسات ا٠تاصة ا١تفاىيم إذل فيوالتطرؽ 
 ا٠تاصة اٞتبائية تزااالمتيا لسياسة ٖتليل سةراد فيوأجرم  حيث التطبيقيفتناكؿ اٞتانب  الثالث الفصلأما 

 .ا١تسيلة فرع الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة حالة سةراد خالؿ من كىذا كا١تتوسطة الصغَتة با١تؤسسات
 الدراسات األجنبية: -ب
دراسة محمد خضر قرش، بمساعدة تامر اللداوي ورشا إشتيو، بعنوان: المهن الحرفية التقليدية في  -

عهد أْتاث السياسات ( ٔت2012سنة )كىي كرقة ْتثية مقدمة يف واقعها وسبل حمايتها،  -القدس
 ماس. -االقتصادية الفلسطيٍت
كاقع عدد من ا١تهن اٟترفية يف مدينة القدس بغرض ٛتايتها كالنهوض إذل دراسة البحثية هتدؼ ىذه الورقة 

كلغرض ٖتقيق ىذا ا٢تدؼ مت تقسيم الدراسة إذل ٜتسة فصوؿ، حيث هبا كوهنا تشكل جزءا أصيال من تراثها، 
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 تناكؿ الفصل األكؿ ا١تقدمة، كتناكؿ الفصل الثاين أ٫تية إحياء كتطوير ا١تهن اٟترفية يف القدس، أما الفصل
الثالث فقد خصص لدراسة كاقعها بناء على ٖتليل نتائج اإلستبانة، من خالؿ عرض معلومات عن ا١تهن 
اٟترفية يف القدس ككذا ا١تشاكل كالعقبات اليت تواجو ٕتار ىذه ا١تنتجات، أما ٓتصوص الفصل الرابع فتخصصو 

ا٠تامس الذم تناكؿ ا١تقًتحات الباحث لتحليل نقاط القوة كالضع  كمشاكل ا١تهن اٟترفية، كأخَتا الفصل 
 كالتوصيات. 

 ثيةراالت واألسواق التقليدية اليدوية الحرف تنمية(: 2013) عطية خلف أحمد الدكتوردراسة  -
 ٣تلةمقاؿ منشور يف  كىي، سورية في التطوير وآفاق والتحديات الواقع: الثقافية السياحة لتعزيز كمدخل
 .2013(، 05) العدد(، 53) اجمللد ا٢تندسية العلـو سلسلة -العلمية ساتراكالد للبحوث تشرين جامعة
 كالسياحة جهة من ثيةاالًت  كأسواقها اليدكية اٟترؼ بُت طبيعية قةعال ىناؾ أف ضاافًت  على سةاالدر  تقـو
 .اآلخر القطاع يدعم لو لًتكيجكا القطاعُت أحد دعم أف ؿخال من ا١تتبادلة ا١تنفعة كتتجلى أخرل، جهة من

 كحلب دمشق مدينة من كل يف ثيةاالًت  كاألسواؽ السورية، التقليدية اليدكية اٟترؼ أىم كاقع سةراالد كتتناكؿ
 التحديات تناقش كما. اليدكية اٟترؼ من ٤تددة بأنواع يتميزافيا جغر إقليما  منها كال ٘تثل حيث، الزكر كدير
 لتلبية كتنشيطو القطاع ىذا لتنمية يجيةاتاسًت  كتقدـ سورية، يف اليدكية اٟترؼ قطاع يواجهها اليت ىنةاالر 

 .أفضل بشكل الثقافية السياحة سوؽ احتياجات
 وتطبيقها الضريبية والحوافز االمتيازات سياسة عنوان تحت(، 2012-2011) نجيب حيدر دراسة -
 .السادس العدد، الحقوق كلية،  العراقية والتشريعات االقتصادي الجانب في

 االقتصادم اٞتانب على اٞتبائية االمتيازات تأثَت ىو ما: حوؿ التساؤؿ الرئيسي التارل الدراسةدارت إشكالية 
 العراؽ؟ يف

 سواء الضريبة من اإلعفاء سياسة على ا١تًتتبة اآلثار بعض كجود للدراسةالتشريعية  استنتاجاتو بُت كمن
 صياغة خالؿ من الباحث رأم حسب ٕتاكزىا ٯتكن كاليت السياسة ٢تذه معوقات ككجود، سلبية أك ا٬تابية
.لالستثمار ا١تناخ كتوفَت اإلدارم اٞتهاز على الرقابة كتفعيل التشريع



 

 

 

 

 
 

 
 

 الفصل األول: 
اإلطار النظري للصناعة التقليدية 

 والحرف في الجزائر

 
 
 
 
 
 
 
 



 إلاطار النظري للصناعة التقليدية والحرف في الجسائر                  الفصل ألاول:                   

 

 
2 

 تمهيد الفصل:
 دكؿ متختل ٯتارسها اإلنساف، ف يزاؿ كال مارسها اليت القدٯتة الصناعات كاٟترؼ من التقليدية الصناعة تعد
 مضافة، رفع قيم ٖتقيق البطالة، كامتصاص ١تا لو من دكر فعاؿ يف توفَت مناصب الشغلعليو  تراىن العادل
 .خلإ... الكربل الصناعات كإسناد كا٠تدمات السلع توفَت الصادرات، ا٠تاـ، تنويع الداخلي الناتج
 قطاع الصناعة التقليدية كاٟترؼ على الضوء سيتم تسليط حيث الفصل ىذا يف إليو تطرؽسيتم ال ما كىذا
 :ُتيالتُت الحثا١تب خالؿ من كذلك القطاع هبذا للنهوض ا١تتبعة االسًتاتيجيات إذل اٞتزائر باإلضافة يف ككاقعها
 ؛ماىية الصناعة التقليدية كاٟترؼالمبحث األول:  -
 الصناعة التقليدية كاٟترؼ يف اٞتزائر، كاقعها كاسًتاتيجية ترقيتها. المبحث الثاني: -
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 : ماىية الصناعة التقليدية والحرفاألولالمبحث 
الفهم اٞتيد كالدقيق ٢تذا  يتطلب أكال كقبل كل شيء وضوع الصناعة التقليدية كاٟترؼالتطرؽ ١تإف  

، كمن مث التعرؼ على ٥تتل  صناعة التقليدية كاٟترؼ كخصائصهاا١توضوع، كذلك من خالؿ ٖتديد مفهـو ال
 اٞتوانب ا١تتعلقة هبا من أ٫تية كأىداؼ هبدؼ ٘تييز ىذا القطاع عن بقية القطاعات األخرل.

 المطلب األول: مفهوم الصناعة التقليدية والحرف
الصناعات التقليدية كاٟترؼ نتاجا حضاريا آلالؼ السنُت من التفاعل اٟتي بُت اجملتمعات احمللية ٔتا تعترب 

ٖتملو من رؤل كقيم حضارية كبيئة طبيعية، بينها كبُت اجملتمعات األخرل، كىي مكوف أصيل للذاكرة اٟتضارية 
 1الؼ أىدافها كاستعماالهتا.لكل بلد، فتتختل  مفاىيم الصناعات التقليدية كاٟترؼ يف العادل باخت

أعطت ا٢تيئات الدكلية تعاري  ٥تتلفة  :الهيئات الدولية للصناعة التقليدية والحرفبعض  تعاريف -أوال
 :للصناعة التقليدية كاٟترؼ، من بينها ما يلي

 فيو ميزت تعريفا 1969 سنة قدمت: (CNUCEDوالتنمية )ة للتجار  المتحدة األمم مؤتمر تعريف -01
 يلي: كما التقليدية الصناعة عن اليدكية الصناعة
 ا١تعدات ككل بسيطة كسائل أك أدكات ٔتساعدة ا١تنتجة الوحدات كل على باليد ا١تنتجة تعبَت ا١تنتجات "يطبق
 أف   حُت يف جل،الرِّ  ٔتساعدة أك اليد عمل على األكرب جزئها يف ٖتتوم اٟتريف، كاليت طرؼ من ا١تستعملة
 يلي: ٔتا اليدكية نظَتهتا عن تتميز التقليدية الصناعة منتجات

 ا١تنتج؛ البلد كتقاليدية ا١ترتبطة با١تنطقة اٞتغرافية أك الفنة التقليديا٠تصائص  -
 2.ا١تنزؿ يف عملهم غالبا ٯتارسوف حرفيُت جاتو منت -

 يف الصادر CITP_88) )ن للمه الدكرل التصني  حسب :(OIT)للعمل  الدولية المنظمة تعريف -02
 كالتارل:  كيعرؼ للمهن السابعة اجملموعة يف اٟتريف يصن  1991سنة  يف كا١تنشور  1988سنة
باليد أك  أعما٢تم ٯتارسوف الذين األشتخاص على اٟتريف الطابع ذات ا١تهن كعماؿ اٟتريف تسمية تطلق

هتدؼ إذل تقليل اٞتهد البدين أك الوقت  ،باستتخداـ أدكات يدكية أك أدكات كهربائية ٤تمولة أك أدكات أخرل
 : إذل أربعة فئات كيصنفوف ا١تنتجات، جودة لتحسُت أك معينة ٔتهاـ للقياـ الالـز
 ؛كالبناء االستتخراج مهن كعماؿ حرفيو -
 ؛كا٢تندسة ا١تيكانيكية كاٟترؼ ذات الصلة التعدين مهن كعماؿ حرفيو -

                                                           
دراسة مقارنة بين الجزائر  –الصناعة التقليدية والحرف في ترقية قطاع السياحة مساىمة "صحراكم ٤تمد تاج الدين، ك  السبيت كسيلة 1

 .295، ص2018بسكرة، مارس  ،، جامعة ٤تمد خيضر05، ٣تلة اقتصاديات األعماؿ كالتجارة، العدد"2020وتونس آفاق 
، مذكرة الصناعات التقليدية والحرف في الجزائر"حالة  –"دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية االقتصادية شيباف آسيا،  2
 . 105، ص2009-2008اٞتزائر،  جامعة اٞتزائر،فرع التحليل االقتصادم، ، لعلـو االقتصادية كعلـو التسيَتَت، كلية اتسماج
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 ؛هاهبشا كما كالطباعة الفن كمهن الدقيقة ا٢تندسة ا١تيكانيكية كعماؿ حرفيو -
 1 .حريف طابع ذات أخرل مهن كعماؿ حرفيو -

: (CCI) للتجارة العالمي والمركز( UNISCOوالتنمية ) للتجارة المتحدة األمم منظمة تعريف -03
    يف ا١تنعقدة العا١تي كالسوؽ "اٟترؼ ندكة يف التقليدية كاٟترؼ الصناعة (CCI)ك( UNISCO) عرفت
 : كاآليت بالفلبُت" ٔتانيال 1997 أكتوبر 06-08
 األدكات ك بواسطةأك/ يدكيا بالكامل إما اٟترفيُت طرؼ من مصنوعة ا١تنتوجات تقليدية إذا كانت تعترب"

 ا١تنتج من اٞتزء األكرب ا١تباشرة للحريف اليدكية ا١تسا٫تة تشكل أف شرط ،يكانيكية١تاحىت الوسائل  أك اليدكية
 من ا١تأخوذة األكلية يتم إنتاجها دكف قيود من حيث الكمية كمن حيث استتخداـ ا١تواد ا١تنتجات النهائي، ىذه

 فنية، ٚتالية، مفيدة، تكوف أف ٯتكن كاليت زةيا١تتم اىاٝت من ا٠تاصة طبيعتها كتستمد ،ا١توارد الطبيعية ا١تستدامة
 2عقائدية )دينية( أك اجتماعية". كجهة نظر تعكس كمهمة، كظيفية، تقليدية، رمزية زخرفية، ثقافية، إبداعية،

 للتنمية ا١تتحدة األمم منظمة قسمت: (UNIDO)الصناعية  للتنمية المتحدة األمم منظمة تعريف -04
 3كما يلي: ا١تستهدؼ للسوؽ كفقا كىذا فئات أربعة إذل اليدكية اٟترؼ الصناعية

 تكوف حيث التقليدم كالًتاث العرقية ا٠تصائص عن اهتمنتجا عربِّ تم  اليت ىي التقليدية الجميلة: الحرف -أ
 ا١تتاح  يف اهتمنتجا عرضتم  كما الفنية األعماؿ ضمن كتصن  بالوحدة تنتج نوعو، من فريد طابع ذات

 ؛اآلثار ٚتع ٤تيب قبل من شراؤىا كيتم الفنية كا١تعارض
 مواد باستعماؿ يدكيا مصنوعة اهتمنتجا كتكوف تقليدية أساليب تستتخدـ حرؼ كىي التقليدية: الحرف -ب
 من ا١تساعدة إذل يلجؤكف اٟترفيُت أف ىي اٞتميلة التقليدية اٟترؼ كبُت بينها الفرؽ كتكنولوجية، تقليدية أكلية
 العرقية ا٠تصائص ظهور ضماف مع السوؽ متطّلبات حسب ا١تنتج ضبط على مهتمصممُت ١تساعد طرؼ
 ؛كبَتة بكميات تنتج أف ٯتكن، عليها كاحملافظة التارٮتية كا٠تلفية

 كبدرجة السوؽ كأذكاؽ احتياجات حسب كمكيفة تقليديا مصنوعة اهتمنتجا تكوف التجارية: الحرف -ج
 أكرب كسائل كأنواع عدد كباستتخداـ كبَتة بكميات تنتج األجانب، للمشًتين كٗتصص ا١توضة إتاه عالية
 ؛التجارية كاحملالت صةا١تتتخصِّ  ا١تتاجر يف كتعرض

 نتجتم  أكتوماتيكية، آالت بواسطة إنتاجها ا١تعاد التقليدية الصناعة ٪تاذج كل صكٗت المصنعة: الحرف -د
 .للمنتج التقليدم بالطابع ٢تا ا١تنتجوف ال يلتـز كقد ،أكرب بأحجاـ

                                                           
1
 Organisation International De Travail, "Classification International Type De Professions : Grand Groupe 

7: Artisans Et Ouvriers Des Metiers De Type Artisanal", 

11/06/2020,http://www.ilo.org/public/french/bureau/stat/isco/isco88/7.htm 
2 http://uis.unesco.org/fr/glossary-term/artisanat-ou-produits-de-lartisanat, 28/06/2020. 
3
 Unido, "Creative Industies and Micro and Small Scale Entreprise Development A Contribition to Poverty 

Alleviation", Vienna Austria, p.p29-30. 

http://www.ilo.org/public/french/bureau/stat/isco/isco88/7.htm
http://uis.unesco.org/fr/glossary-term/artisanat-ou-produits-de-lartisanat
http://uis.unesco.org/fr/glossary-term/artisanat-ou-produits-de-lartisanat
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 التقليدية الصناعة تعاري  ألىم ؽالتطر   بعد: المعتمد في الجزائر والحرف التقليدية الصناعة تعريف -ثانيا
 كالنصوص 96 رقم  األمر صدكر سيتم عرض تعريفها ا١تعتمد كطنيا، حيث قبل الدكرل ا١تستول كاٟترؼ على
 ىذا من 5 ا١تادة نصت النشاط، كبصدكره من القطاع ٢تذا كصريح كاضح تعري  ىناؾ يكن دل ٢تا التطبيقية
 تصليح أك صيانة أك فٍت ترميم أك ٖتويل أك إبداع أك إنتاج كل ىي كاٟترؼ التقليدية "الصناعة :على أف   األمر
 أك متنقل أك مستقر شكل كيف كدائمة، رئيسية بصفة كٯتارس اليدكم العمل عليها يطغى خدمة أداء أك

 معرضي يف أحد ٣تاالت النشاطات التالية:
 الصناعة التقليدية كالصناعة التقليدية الفنية؛ -
 الصناعة التقليدية اٟترفية إلنتاج ا١تواد؛ -
 الصناعة التقليدية اٟترفية للتخدمات. -

 1."كاٟترؼ التقليدية للصناعة مقاكلة أك كاٟترؼ التقليدية للصناعة تعاكنية ضمن أك فردية كبكيفية
 الوطٍت ككذا الدكرل ا١تستول على التقليدية كاٟترؼ الصناعة عن كردت اليت التعاري  ألىم ؽالتطر   بعد
التقليدية والحرف ىي نتاج حضاري وثقافي للتفاعل بين المجتمعات، الصناعة ": كما يلي فهاٯتكن تعري

رف شخص يدعى بالحرفي إما وىي عبارة عن نشاط يدوي إبداعي أو إنتاجي أو خدمي، يمارس من ط
بمساعدة وسائل بسيطة، بحيث يعتمد في صنعو على مواد أولية طبيعية من ، و/أو الرِّجلباليد و/أو ب

 بيئتو المحيطة".
 وأىميتها ب الثاني: خصائص الصناعة التقليدية والحرفالمطل

باإلضافة إذل أ٫تيتها  التقليدية كاٟترؼ ةلصناعسيتم التطرؽ يف ىذا ا١تطلب إذل خصائص اليت تتميز هبا ا
 يف ٥تتل  اجملاالت كا١تيادين.

 السِّمات٣تموعة من التقليدية كاٟترؼ ة لقطاع الصناع: الصناعة التقليدية والحرفخصائص  -أوال
 2األخرل، كلعل من أ٫تها ما يلي: القطاعات باقي عن زه٘تيِّ اليت  كا٠تصائص

سهولة كبساطة متطلبات إنشاء مشركع حريف؛ ال٩تفاض رأٝتاؿ تأسيسها كاستتخداـ أدكات إنتاج بسيطة  .1
 كموارد ٤تلية؛

العمل ذات الصلة عمل فردم كقرارات مركزية مرتبطة بشتخصية صاحب ا١تشركع الذم يهتم بكل شؤكف  .2
 ٔتهنتو، فهو ا١تموؿ كا١تنتج كالبائع كا١تسوؽ ١تنتجاتو؛

                                                           
جانفي 14، اٞتزائر، الصادرة يف 03رقم  ،الرسمية" ، "الجريدة1996جانفي 10، ا١تؤرخ يف 96-01األمررقم للحكومة، العامة األمانة 1

 .04، ص1996
، ٣تلة دراسات يف الجزائر""دور غرفة الصناعة التقليدية والحرف في ترقية قطاع الصناعة التقليدية والحرف في يت سعيد فوزم، آ 2

 .55، ص2013، بدكف عدد، 2، اجمللد3االقتصاد كالتجارة كا١تالية، ٥ترب الصناعات التقليدية ٞتامعة اٞتزائر
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ا٩تفاض تكلفة الفرصة لليد العاملة؛ أم أف النسبة بُت رأس ا١تاؿ كالعمالة متدنية كىكذا ٯتكن بأقل من  .3
 االستثمارات نسبيا خلق ا١تزيد من فرص العمل؛

غر حجم الورشات كا٠تارجي؛ كذلك راجع إذل صِ  لة حجم اإلنتاج ا١تساىم بو قياسا بالطلب الداخليآض .4
 اليت غالبا ما تكوف فردية أك ال تتعدل أفراد العائلة؛

البعد الثقايف، اٟتضارم كاالجتماعي األصيل للمنتج التقليدم؛ ألنو يرتبط بالسمات النوعية ٟتياة  .5
لقائي للشعوب بداع التِّ تقاليدىا كشتخصيات أفرادىا، كما أنو يتضمن ٥تتل  أ٪تاط اإل، نظامها، الشعوب

 مصدرا لالسًتزاؽ كاالستقرار االجتماعي؛ عد  و يم ألن   رة، إضافةن كاٞتماعات سواء كانت بدائية أك متحضِّ 
صعوبة مطابقة ا١تنتجات اٟترفية ١تقاييس اٞتودة كالنوعية؛ ٔتا أف ا١تنتج التقليدم مركب من ثالث مركبات  .6

عل ىذه ا١تركبات ىو الذم يضع ا١تنتج التقليدم اتف نية العمل فإف  أساسية تتمثل يف مواد أكلية، رموز كتق
 األصيل العاكس للهوية كالًتاث، كبتطبيق مفهـو اٞتودة يفقد ا١تنتج أصالتو؛

ارتفاع صايف الدخل من العملة الصعبة يف ىذا القطاع مقارنة بالصناعات األخرل ألف منتجاتو ٘تثل أحد  .7
 ة للعملة األجنبية؛ر  الثقافية من خالؿ كونو عنصرا جاذبا للسياحة ا١تدِ ا١توارد الرئيسية يف السياحة 

 ة لكوف الصناعة التقليدية تستمد عراقتها كأصالتها من ذلك احمليط؛انتشارىا يف ا١تناطق الريفية كشبو الريفيّ  .8
فاء دكف تعترب جزء من تركيبة القطاع غَت الرٝتي؛ إذ ٧تد أف نسبة اٟترفيُت ٯتارسوف أنشطتهم يف ا٠ت .9

 التصريح.
كبالتارل فمن أجل أف يكوف قطاع الصناعة التقليدية كاٟترؼ يلعب دكرا ىاما يف تنمية ٚتيع اجملاالت 

كتدارؾ  القياـ بتعزيز نقاط القوة يف ىذه ا٠تصائص كجباالجتماعية، الثقافية كاٟتضارية ، كا١تيادين االقتصادية
 نقاط الضع  كمعاٞتتها. 

أصبح ىذا القطاع ٭تتل مكانة ىامة على مستول ٥تتل  : الصناعات التقليدية والحرفأىمية  -ثانيا
 ، كتتمثل ىذه األ٫تية فيما يلي:ٟتضارية، االجتماعية كاالقتصاديةا١تيادين كاجملاالت الثقافية، ا

الصناعات التقليدية كاٟترؼ لدل كل الشعوب أحد مقومات تعترب : األىمية الثقافية والحضارية -01
تاج تعرب عن تراكمات النِّ  ز خصوصية اجملتمع كىويتو كأصالتو، فهييِّ الشتخصية الوطنية األساسية ألهنا ٘تم 

اٟتضارم لإلنساف الذم يتفاعل مع طبيعة منطقتو ٔتقدراهتا احمللية مربزا قدراتو كمهاراتو اإلبداعية كالفنية يف 
اٟتفاظ على ىذه  عد  كيم  .ماالت يومية أك موٝتيةإنتاج ما ٭تتاج لو يف استعماالتو سواء كانت ىذه االستع

الصناعة ىو صميم اٟتفاظ على تراث األجداد كعنوانا للشتخصية ا١تعنوية لكل أمة، كىذا ما جعل دكؿ العادل  
 1كافة كاٞتزائر خاصة تورل أ٫تية بالغة ٢تذا العنصر اٟتضارم من خالؿ التوجو العاـ للدكلة.

                                                           
كلية العلـو ، مذكرة ماجستَت،  مطلب التجديد"ليدية بين المحافظة على التراث و الحرف التقالتكوين في الصناعة و "، بن صديق نواؿ 1

 .12، ص2014-2013تلمساف، ، التنمية، جامعة أيب بكر بلقايد اأنًتكبولوجيٗتصص اإلنسانية كاالجتماعية، 
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ٖتقيق التوازف لى األ٫تية االجتماعية ٢تذا القطاع يف توفَته ١تداخيل األفراد، تتج: األىمية االجتماعية -02
 كىذا ما سيتم توضيحو يف ما يلي: ؛ٙتُت دكر ا١ترأةك  اٞتهوم بُت مناطق الوطن

٦تا ٬تعلو مسا٫تا  ،لقطاع الصناعة التقليدية كاٟترؼ دكر ىاـ يف التكفل بالشباب: توفير مداخيل األفراد -أ
يف اٟتفاظ على ىذه الفئة من كل أشكاؿ كصور اال٨تراؼ يف اجملتمع، كما يتميز بقدرتو على خلق نسيج 
اقتصادم لألسر كالعائالت ا١تنتجة ٦تا سيؤثر إ٬تابا على شبكة العائالت االجتماعية من خالؿ ا١تسا٫تة يف 

 1.زيادة الدخل كمنو رفع ا١تستول ا١تعيشي لألفراد
تسمح الصناعة التقليدية كاٟترؼ بتتخفي  الضغط : تحقيق التوازن الجهوي بين مناطق الوطن -ب

هتم التقليدية، كىو ما يؤدم امن خالؿ استقرار أىل الري  ٔتناطقهم نتيجة ركاج صناع الدٯتغرايف على ا١تدف
 2.مصدر رزقهم بدكره إذل االعتناء هبا أكثر كاحملافظة عليها ك٤تاكلة تطويرىا كتكيفها، كوهنا

من ٦تيزات الصناعات التقليدية كاٟترؼ أهنا ٘تارس بشكل كبَت داخل ا١تنازؿ، فهي : تثمين دور المرأة -ج
 3توافق رغبات األشتخاص الذين ال يفضلوف مغادرة مقر سكنهم خاصة النساء منهم.

من خالؿ ا١تسا٫تة يف  ٯتتلك ىذا القطاع أ٫تيتو كبَتة على الصعيد االقتصادم: األىمية االقتصادية -03
، إنشاء مشاريع جديدة، خارج قطاع احملركقات الناتج الداخلي ا٠تاـ، ا١تسا٫تة يف إيرادات الدكلة من الصادرات

 .يلي عرض من التفصيل لذلك زيادة التشغيل كتثمُت القطاع السياحي؛ كفيما
ىاما من القيمة ا١تضافة اليت تكوف ٖتقق الصناعة التقليدية جزءا : المساىمة في الناتج الداخلي الخام -أ

ا يساىم يف زيادة ثركة اعتمادىا على العمل اليدكم، كا١توارد احمللية، ٦ت مرتفعة مقارنة بالقطاعات األخرل نتيجة
 4.النمو االقتصادم ىذا ينعكس على مسارالبالد، ك 

قطاع الصناعة التقليدية  إفّ : المساىمة في إيرادات الدولة من الصادرات خارج قطاع المحروقات -ب
استثمارات بسيطة، كما ٬تعلها ٘تتلك  كاٟترؼ قطاع إنتاجي يتميز ٔتردكد اقتصادم ىاـ من خالؿ توظي 

قدرة تصديرية ىو ميزهتا النسبية مقارنة بالبلداف ا١تستوردة ٢تا، كبالتارل فهي توفر للدكؿ عائدات دائمة كزيادة 
 5يف الدخل من العملة الصعبة.

                                                           
 .13-12ص:-ص، سابقال مرجعال 1
، كلية العلـو اإلنسانية كاالجتماعية ماجستَت، مذكرة دراسة ميدانية بوالية أدرار" –"الشباب وممارسة العمل الحرفي لكحل فاطمة الزىراء ،  2

 . 57، ص2016-2015كالعلـو اإلسالمية، قسم العلـو االجتماعية، ٗتصص علم االجتماع تنظيم كعمل، جامعة أٛتد دراية، أدرار، 
، مذكرة ماجستَت، كلية رداية"دراسة ميدانية: حالة مدينة غ -"دور التسويق السياحي في إنعاش الصناعة التقليدية والحرفية شنيٍت عبد الرحيم،  3

 .37، ص2010-2009العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التسيَت، فرع علـو ٕتارية، ٗتصص تسويق ا٠تدمات، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمساف، 
 .108، صمرجع سابقشيباف آسيا،  4 
 .108، صسابقالمرجع ال 5
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أفراد  ىذا القطاع الذم يقـو علىالبطالة:  وامتصاص شغل مناصب استحداث في المساىمة -ج
 رجاؿ،، م بسيط أيضا، كىم أفراد، نساءهتم التقنية بسيطة كرأٝتا٢تم النقدم كالعيٍت عند إطالؽ نشاطاهتمؤىال

كهوؿ كشباب، متعلموف كأقل تعليما، أصحاء كذكم احتياجات خاصة، منتشركف يف كل ا١تناطق النائية 
ذه ا٠تصائص ال ٯتكن هبكا١تنعزلة كاٟتدكدية بل كيتواجدكف يف األماكن الغنية كالفقَتة على حد سواء... قطاع 

قوتو  عالية يف التوظي ، كاٟتقيقة أفيكوف رافدا من ركافد التشغيل يف أم اقتصاد، فهو ٯتتلك مركنة  إاّل أف
 1.األساسية تكمن يف قدرتو الكبَتة على التشغيل

تلعب الصناعة التقليدية كاٟترؼ دكرا مهما يف تدعيم كترقية القطاع السياحي،  تثمين القطاع السياحي: -د
مغادرة تلك  تذكارم يعكس ثقافة البلد ا١تزار كذكرل بعد إذ يسعى السياح دائما يف البحث عن منتوج

 2ا١تنطقة.
تأسيسا على ما سبق يظهر بوضوح أ٫تية قطاع الصناعة التقليدية كاٟترؼ يف مسارات التنمية ا١تستدامة 
للبالد، كلذا فإف دعم ىذا القطاع كتوفَت الظركؼ ا١تالئمة لو يعد ضركرة حتمية لتحقيق األىداؼ الكلية 

 3كمُت.٤تكتنظيم  للتنمية، باعتباره قطاع ال ٭تتاج إذل اإلنفاؽ بقدر ما ٭تتاج إذل تأطَت
 في التنمية المحلية ىادور و  التقليدية والحرف ةالصناع: أىداف الثالثالمطلب 

 احمللية. كتسي دكرا رائدا يف التنميةتتتطلع إذل ٖتقيقها من أجل أف للصناعة التقليدية كاٟترؼ أىداؼ 
ٖتقيق ٚتلة من  إذلالصناعة التقليدية كاٟترؼ قطاع  سعىي: التقليدية والحرف ةالصناعأىداف  -أوال

 4ما يلي: األىداؼ من بينها
 تطوير الشغل؛  .1
 تغطية اٟتاجات األساسية للسكاف؛ .2
 اإلنتاج كاإلنتاجية؛، ا٠تدمات، ٖتسُت نوعية ا١توارد .3
 ا١تشاركة يف ٣تهودات اإلدماج االقتصادم؛ .4
 ا١تسا٫تة يف التصدير خارج قطاع احملركقات؛ .5

                                                           
 النموذج االقتصادي، ظل في والبيئية االقتصادية المالئمة تقييم: الجزائر في التقليدية "الصناعة ناش عصاـ،٥تك  زعركر شكرم بن 1

 .15، ص2019مارس  20، جامعة اٞتزائر، MPRA يف منشور مقاؿ، "األخالقي االجتماعي
 .57-56ص:-ص، سابق مرجع، لكحل فاطمة الزىراء 2
في تمويل المؤسسات الحرفية في  FNPAATدور الصندوق الوطني لترقية الصناعة التقليدية "عبد اٟتليم،  مهداكمك طييب الطيب  3

 05-04 ا١تسيلة،، ، مداخلة مقدمة ضمن ا١تلتقى الوطٍت حوؿ: النظاـ ا١تارل كإشكالية ٘تويل االقتصاديات النامية، جامعة ٤تمد بوضياؼ"الجزائر
 .11، ص2019فيفرم 

، 04 ، ٣تلة اقتصاديات األعماؿ كالتجارة، اجمللدواستراتيجيات تنمية الصناعات التقليدية والحرفية في الجزائر""تحديات ، أـ كلثـوٚتاعي  4
 .88-87ص:-ص، ، 2019سبتمرب  30بشار، اٞتزائر،  (، جامعة طاىرم ٤تمد2019) 02دالعد



 إلاطار النظري للصناعة التقليدية والحرف في الجسائر                  الفصل ألاول:                   

 

 
9 

 النشاطات ا١تهنية كالتقنية ذات ا١تستول ا١تعريف الرفيع؛تطوير  .6
 يف التنمية االقتصادية كاحمللية، كيف هتيئة اإلقليم؛ ةا١تسا٫ت .7
التوسع يف القاعدة الصناعية من خالؿ زيادة ا١تسا٫تة يف ا١تدف الصغرل كالقرل هبدؼ توفَت العمل  .8

 كاالستقرار هبا كتشجيع ا٢تجرة العكسية؛
 رص للعمل كالعمل اإلضايف؛سر من خالؿ فتح فم خل األم ٖتسُت معدالت د .9
مع إنشاء صناعات إلعداد ا٠تامات كاحملافظة  ،ياجة ٤تلِّ االستفادة من ا٠تامات كا١توارد االقتصادية ا١تنت   .10

 على ا٢توية الوطنية كنقل الًتاث عرب األجياؿ.
الصناعة التقليدية كاٟترؼ دكرا ىاما يف تلعب : دور الصناعة التقليدية والحرف في التنمية المحلية -ثانيا

 1يتمثل دكرىا فيما يلي:على مستول التنمية احمللية، حيث  ٚتيع اجملاالت كخاصة
ٔتا يواكب ركح العصر كينمي  يتواستمرار إحياء تراث األجداد كاٟتفاظ على ذاكرة ا١تاضي كالعمل على  .1

 ظهر إبداعهم كمهاراهتم؛مواىب اٟترفيُت كيم 
االعتماد على الذات على ا١تستول احمللي حيث تعتمد الصناعات التقليدية كاٟترؼ على  ٕتسيد سياسة .2

 حشد ا١توارد كاإلمكانيات احمللية من خامات كمهارات كمصادر ٘تويل ٤تلية؛
ة االقتصادية اليت تواجو اقتصاديات الدكؿ النامية كتشجيع التصدير ا١تسا٫تة يف التقليل كاٟتد من التبعي   .3

 ع احملركقات؛خارج قطا 
ا١تسا٫تة يف التنمية احمللية كٖتقيق االستقرار يف اجملتمع كالتوازف يف األنشطة بُت احمليط الريفي كاحمليط  .4

 اٟتضارم باإلضافة إذل ا١تسا٫تة يف معادل السياحة؛
تزكيد  اإلسهاـ الفعلي يف رفع الدخل اٟتقيقي ألبناء اجملتمعات الريفية كالصحراكية ك٤تاربة الفقر عن طريق .5

 .م من اٟتصوؿ على مصادر دخل دائمةفئات عريضة من اجملتمع ٔتؤىالت حرفية ٘تكنه
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
جامعة ، "الجزائرية بين قصر النظر التسويقي وتحدي المنافسةواقع الصناعة التقليدية كرقة ْتثية بعنواف: " ،عبد اٞتبار سهيلة كحاجي كرٯتة 1

 .51-50:ص-ص ،بشار
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 ترقيتها واستراتيجية، واقعها الصناعة التقليدية والحرف في الجزائرالمبحث الثاني: 
يعترب قطاع الصناعة التقليدية كاٟترؼ يف اٞتزائر قطاعا ىاما جدا، كعلى ىذا األساس سعت لتطويره من 

 كضع اسًتاتيجيات عن طريقخالؿ استحداث قوانُت كتشريعات تنظم عملو، ٤تاكلة تذليل مشاكلو كمعوقاتو 
 لًتقيتو.

 : أنواع الصناعات التقليدية والحرف في الجزائراألولالمطلب 
   الصناعة التقليدية كاٟترؼ يف اٞتزائر حسب النشاط الرئيسي ا١تمارس إذل ثالثة ٣تاالت كىيصن  تم 

 موضحة يف الشكل ا١توارل:
الجزائرفي نواع الصناعات التقليدية والحرف أ(: 01الشكل رقم )  

 
 
 
 
 
 
 

 
، اٞتزائر، 03رقم  ،الرسمية" ، "الجريدة1996جانفي 10ا١تؤرخ يف  ،(96-01)باالعتماد على األمر رقم  من إعداد الطالبتُت،المصدر: 

 .05-04ص: -ص ،1996جانفي 14الصادرة يف 
 :يليزائر يف ما اٞتيف أنواع الصناعات التقليدية كاٟترؼ من خالؿ الشكل أعاله ٯتكن توضيح 

٫تا كل صنع يغلب عليو العمل اليدكم كيستعُت فيو : الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية -أوال
أحيانا بآالت لصنع أشياء نفعية ك/أك تزيينية ذات طابع تقليدم، كتكتسي طابعا فنيا يسمح بنقل اٟتريف 

 كينقسم ىذا اجملاؿ حسب كظيفة منتجاتو إذل نوعُت ٫تا: 1،مهارة عريقة
باألصالة تعترب الصناعة التقليدية صناعة تقليدية فنية عندما تتميز : الصناعة التقليدية الفنية )التزيينية( -01

 ،إذ تتطلب ىذه الصناعة مواىب فنية عالية كفًتة صناعة طويلة كمواد أكلية رفيعة 2كاإلبداع كالطابع االنفرادم،
كتتمثل الوظيفة األساسية ١تنتوجات ىذا  3كىو ما يفسر ارتفاع أسعارىا بينما ال تتطلب تقسيما للعمل،

                                                           
 .04، صمرجع سابق، (96-01) رقم األمر للحكومة، العامة األمانة 1
 .04، صالمرجع السابق 2
 .49، صمرجع سابقعبد اٞتبار سهيلة كحاجي كرٯتة،  3

الجزائرفي نواع الصناعات التقليدية والحرف أ  
 

الصناعة التقليدية 
 ا٠تدماتاٟترفية إلنتاج 

الصناعة التقليدية 
 اٟترفية إلنتاج ا١تواد

 االستعمالية الصناعة التقليدية الصناعة التقليدية الفنية

الصناعة التقليدية كالصناعة 
 التقليدية الفنية
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فعملية تزيُت ىذه ا١تنتوجات ٖتديدا ٗتتل   1يينية أساسا،الصن  من الصناعة التقليدية كاٟترؼ يف الوظيفة التز 
كتتنوع باختالؼ ا١تناطق كالبلداف كذلك راجع النفراد ك٘تيز كل منطقة أك بلد بعادات، تقاليد كثقافة ٥تتلفة 

 ،البعض مثل صناعة الفتخار، ا٠تزؼ الفٍت، الزجاج، النسيج، الزرايب، اٟتلي، النحاس، اٞتلودعن بعضها 
 اٟتلفاء، اآلالت ا١توسيقية كا٠تشب.

ما ٯتيزىا عن سابقتها ىو أف ىذه األخَتة ال تتطلب خربة : الصناعة التقليدية االستعمالية )الوظيفية( -02
فنية عالية من اٟتريف، حيث تكوف عادة التصاميم الفنية ١تنتجاهتا ذات طابع تكرارم بسيط يعتمد على العمل 

النظر عن اٟترفيُت الذين ينتجوف منتجات استعمالية  غضِّ يف كل مراحل اإلنتاج، كىذا بِ ا١تتسلسل كتوزيع ا١تهاـ 
كالذين يعملوف يف مناز٢تم، كتتمثل الوظيفة األساسية ١تنتجات الصناعة التقليدية االستعمالية يف تلبية حاجيات 

٠تارجي بسبب ضغوط ا١تنتجات كىذا ما عرضها لكثَت من ا١تنافسة على ا١تستول الداخلي كا 2اٟتياة اليومية،
 3اإلحاللية لقطاع الصناعات التقليدية كاٟترؼ اليت تنافسها يف السعر كالنوعية.

( قطاعات 08(، كٖتتوم على ٙتانية )01كيرمز ١تيداف الصناعة التقليدية كالصناعة التقليدية الفنية برقم )
 نشاط، كىي موضحة يف اٞتدكؿ ا١توارل:

 الفنية التقليدية والصناعة التقليدية الصناعة :نشاطات(01رقم ) الجدول
 عدد النشاطات الحرفية قطاع النشاط الرقم ميدان النشاط

 
 

الصناعة التقليدية 
 والصناعة التقليدية الفنية

 10 الغذائية ا١تواد 1
 11 ٯتاثلهم كما الزجاج اٟتجر، اٞتبس، الطُت، على العمل 2
 08 (الثمينة ا١تعادف ذلك يف ٔتا) ا١تعادف على العمل 3
 18 ٯتاثلو كما كمشتقاتو ا٠تشب على العمل 4
 07 ا١تماثلة كا١تواد الصوؼ على العمل 5
 04 النسيج أك القماش على العمل 6
 06 اٞتلود على العمل 7
 11 ا١تتختلفة ا١تواد على العمل 8

 75 المجموع
التقليدية في الجزائر: تقييم المالئمة االقتصادية والبيئية في ظل النموذج االقتصادي، "الصناعة بن زعركر شكرم ك٥تناش عصاـ،  المصدر:

 .10، ص2019مارس  20، جامعة اٞتزائر، MPRA، مقاؿ منشور يف االجتماعي األخالقي"
 
 

                                                           
 .14، صمرجع سابقشنيٍت عبد الرحيم،  1
 .50-49ص:-ص، مرجع سابق، حاجي كرٯتةك  سهيلة عبد اٞتبار 2
 .15، صمرجع سابقشنيٍت عبد الرحيم،  3
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اٟتديثة كىي  عرؼ أيضا بالصناعة التقليدية اٟترفية النفعية تم : التقليدية الحرفية إلنتاج المواد الصناعة -اثاني
 1كل صنع ١تواد استهالكية عادية، ال تكتسي طابعا فنيا خاصا، كتوجو للعائالت، للصناعة كللفالحة.
كٮتتل  ىذا النوع من الصناعة عن الصناعات التقليدية األخرل يف كوهنا تعتمد على درجة كبَتة من تقسيم 

، (sous-traitant)احبها مقاكال من الباطن ل صثِّ عرؼ خاصة باسم "الصناعات الصغَتة"، كقد ٯتم العمل، كتم 
كٗتتل  أيضا يف كوهنا ال ترتبط بتقاليد كتاريخ الشعوب كال تعٍت السائح مباشرة كوهنا منتشرة يف كل بلداف 

 2العادل.
 ( قطاعات نشاط، كىي موضحة يف اٞتدكؿ التارل:09(، كيتكوف من تسعة )02كيرمز ٢تذا ا١تيداف بالرقم )

 المواد إلنتاج الحرفية التقليدية الصناعة :نشاطات(02رقم ) الجدول
 عدد النشاطات الحرفية قطاع النشاط الرقم ميدان النشاط

 
 

 
 التقليدية الصناعة

 الحرفية
 المواد إلنتاج

 10 كا١تقالع ا١تناجم بقطاع ا١ترتبطة التحويل أك كالصناعة اإلنتاج 09
 06 كالكهرباء ا١تيكانيك بقطاع ا١ترتبطة التحويل أك كالصناعة اإلنتاج 10
 13 اٟتديد بقطاع ا١ترتبطة التحويل أك اإلنتاج 11
 28 بالتغذية ا١ترتبطة التحويل أك الصناعة أك اإلنتاج 12
 17 كاٞتلود النسيج بقطاع ا١ترتبطة كالتحويل اإلنتاج 13
 20 ا١تنزلية كاألدكات ا٠تردكات التأثيث،، ا٠تشب بقطاع ا١ترتبطة التحويل أك كالصناعة اإلنتاج 14
 14 البناء كمواد للبناء العمومية األشغاؿ بقطاع ا١ترتبطة التحويل أك كالصناعة اإلنتاج 15
 04 اٟتلي بقطاع ا١ترتبطة ا١تواد إنتاج 16
 19 ا١تتختلفة ا١تواد إنتاج 17

 131 المجموع
التقليدية في الجزائر: تقييم المالئمة االقتصادية والبيئية في ظل النموذج  "الصناعةبن زعركر شكرم ك٥تناش عصاـ،  المصدر:

 .11، ص2019مارس  20، جامعة اٞتزائر، MPRA، مقاؿ منشور يف االقتصادي، االجتماعي األخالقي"
خدمة  ـقدِّ ىي ٣تمل األنشطة اليت ٯتارسها اٟتريف كاليت تم : الصناعة التقليدية الحرفية إلنتاج الخدمات -اثالث

كأىم ما 3خاصة بالصيانة أك التصليح أك الًتميم الفٍت باستثناء تلك اليت تسرم عليها أحكاـ تشريعية خاصة.
 4نتجة للسلع ا١تادية.ة غَت مم دمي  ٯتيز ىذه الصناعات ىي كوهنا ذات قيمة مضافة ضعيفة، ألف نشاطاهتا خ  

 
 
 

                                                           
 .05، صمرجع سابق، (96-01) رقم األمر للحكومة، العامة األمانة 1
 .15، ص مرجع سابقشنيٍت عبد الرحيم،  2
 .05، صمرجع سابق ،(96-01) رقم األمر للحكومة، العامة األمانة 3
 .16، صمرجع سابقٍت عبد الرحيم، يشن 4
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 قطاعات نشاط، كىي مبينة يف اٞتدكؿ التارل:( 07(، كيتضمن سبعة )03كيرمز ٢تذا ا١تيداف بالرقم )
 للخدمات الحرفية التقليدية الصناعة : نشاطات(03رقم ) الجدول

 عدد النشاطات الحرفية قطاع النشاط الرقم ميدان النشاط
 
 
 
 التقليدية الصناعة

 الحرفية
 للخدمات

 
18 

 كا١تعدات للتجهيزات البيع بعد ما كا٠تدمة صيانة، بًتكيب، ا١ترتبطة ا٠تدمات
 النشاط االقتصادم فركع ١تتختل  ا١تتخصصة الصناعية

 
20 

 فركع ٥تتل  يف ا١تستعملة كا١تواد التجهيزات كصيانة بتصليح ا١ترتبطة ا٠تدمات 19
 كالعائالت االقتصادم النشاط

57 

 06 ا١تيكانيكية باألشغاؿ ا١ترتبطة ا٠تدمات 20

التصليح، كزخرفة كتزيُت ا١تباين ا١تتخصصة ا٠تدمات ا١ترتبطة بالتهيئة، الصيانة،  21
 لكل االستعماالت التجارية، الصناعية كالسكنية

27 
 

 07 العائالت كصحة بالنظافة ا١ترتبطة ا٠تدمات 22
 03 باأللبسة ا١ترتبطة ا٠تدمات 23
 12 ا١تتختلفة ا٠تدمات 24

 132 المجموع
التقليدية في الجزائر: تقييم المالئمة االقتصادية والبيئية في ظل النموذج "الصناعة بن زعركر شكرم ك٥تناش عصاـ،  :المصدر

 .12، ص2019مارس  20، جامعة اٞتزائر، MPRA، مقاؿ منشور يف االقتصادي، االجتماعي األخالقي"
 الجزائرفي التقليدية والحرف  الصناعة ات: كيفيات ممارسة نشاطالثانيالمطلب 

الصناعة التقليدية كاٟترؼ بكيفيات ٥تتلفة، إما فرديا أك ٚتاعيا يف شكل مؤسسة ٯتكن أف ٘تارس نشاطات 
 كىي موضحة يف الشكل ا١توارل: مصّغرة أك صغَتة أك متوسطة؛

 (: كيفيات ممارسة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف في الجزائر02الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 

، اٞتزائر، 03رقم  ،الرسمية" ، "الجريدة1996جانفي 10ا١تؤرخ يف  ،(96-01قم )باالعتماد على األمر ر  من إعداد الطالبتُت، المصدر:
 .07-05ص:-ص، 1996جانفي 14الصادرة يف 

 الجزائرفي  كيفيات ممارسة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف
 

 تعاكنية الصناعة التقليدية كاٟترؼ اٟتريف الفردم
 

 مقاكلة الصناعة التقليدية كاٟترؼ
 

 اٟتريف
 

 ا١تعلم اٟتريف
 

مقاكلة الصناعة 
 التقليدية

 

ا١تقاكلة اٟترفية 
 إلنتاج ا١تواد

 صانعال
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 1:من خالؿ الشكل أعاله ٯتكن توضيح كيفيات ٦تارسة نشاطات ىذا القطاع كما يلي
يف  اٟتريف، اٟتريف ا١تعلم؛ رم بُت ثالث مستويات من التأىيلحيث ٯتيز التشريع اٞتزائ: الحرفي الفردي -أوال
 كالصانع. حرفتو
و: الذم ٭تدد القواعد اليت ٖتكم الصناعة التقليدية كاٟترؼ بأن   96-01ؼ ٔتوجب األمر رِّ عم : الحرفي -01

ل يف سجل الصناعة التقليدية كاٟترؼ، ٯتارس نشاطا تقليديا كما ىو ٤تدد يف "كل شتخص طبيعي مسج  
تأىيال كيتوذل بنفسو مباشرة تنفيذ العمل، إدارة نشاطو، تسيَته كٖتمل من ىذا األمر، يثبت  05ا١تادة 
 ."مسؤكليتو

ىو كل حريف مسجل يف سجل الصناعة التقليدية كاٟترؼ، يتمتع ٔتهارة تقنية خاصة، : الحرفي المعلم -02
 تأىيل عاؿ يف حرفتو كثقافة مهنية.

 ىو كل عامل أجَت لو تأىيل مهٍت مثبت.: الصانع -03
 كن للحريف الفردم يف ٦تارسة نشاطاتو أف يلجأ إذل:كٯتم 
 مساعدة عائلية )زكج، أصوؿ كفركع( تًتتب عليها عند الضركرة االستفادة من تغطية اجتماعية؛ -
 كفقا للتشريع كالتنظيم ا١تعموؿ هبما. عد  نُت يربطهم بو عقد ٘تهُت يم تمهِّ ( مم 03متمهن كاحد إذل ثالثة ) -

هنا كوِّ على أهنا شركة مدنية يم (96-01)عرفت ٔتوجب األمر : تعاونية الصناعة التقليدية والحرف -اثاني
تقـو على حرية انضماـ أعضائها الذين يتمتعوف ٚتيعا بصفة اٟتريف، ك  ،أشتخاص ك ٢تا رأس ماؿ غَت قار

اشرة أك غَت مباشرة يف ؼ إذل ا٧تاز كل العمليات كأداء كل ا٠تدمات اليت من شأهنا أف تساىم بصفة مبهتدك 
 2كيف ترقية أعضائها ك٦تارسة ىذه النشاطات ٚتيعا. ،تنمية النشاطات التقليدية كاٟترؼ

ك٪تيز بُت نوعُت من ا١تقاكالت ٫تا؛ مقاكلة الصناعة التقليدية : مقاولة الصناعة التقليدية والحرف -اثالث
 3فيما يلي: ، ٯتكن توضيحهماا١تواد كا٠تدمات كا١تقاكلة اٟترفية إلنتاج

تعترب مقاكلة للصناعة التقليدية كل مقاكلة مكونة حسب أحد األشكاؿ : مقاولة الصناعة التقليدية -01
 ا١تنصوص عليها يف القانوف التجارم كتتوفر على ا٠تصائص التالية:

 من ىذا األمر؛  6ك ٦5تارسة أحد نشاطات الصناعة التقليدية احملددة يف ا١تادتُت  -
 ٤تدد من العماؿ األجراء؛تشغيل عدد غَت  -
إدارة يشرؼ عليها حريف أك حريف معلم أك ٔتشاركة أك تشغيل حريف آخر على األقل يقـو بالتسيَت التقٍت  -

 للمقاكلة عندما ال يكوف لرئيسها صفة اٟتريف.

                                                           
 .05، صمرجع سابق، (01-96) رقم األمر للحكومة، العامة األمانة 1
 .05، صالمرجع السابق 2
 .7-6:ص-، صالمرجع السابق 3
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لة تعترب مقاكلة حرفية إلنتاج ا١تواد كا٠تدمات كل مقاك : المقاولة الحرفية إلنتاج المواد والخدمات -02
 تنشأ كفق أحد األشكاؿ ا١تنصوص عليها يف القانوف التجارم كتتوفر على ا٠تصائص التالية:

٦تارسة نشاط اإلنتاج أك التحويل أك الصيانة أك التصليح أك أداء ا٠تدمات يف ميداف اٟترؼ إلنتاج ا١تواد أك  -
 من ىذا األمر؛ 6ك 5ا٠تدمات كما ىو ٤تدد يف ا١تادتُت 

، كال ٭تسب ضمنهم كل من 10األجراء الدائمُت أك صناع ال يتجاكز عددىم  تشغيل عدد من العماؿ -
نوف ال يتعدل تمهِّ رئيس ا١تقاكلة كاألشتخاص الذين لديهم ركابط عائلية معو )زكج، أصوؿ كفركع(، مم 

 عددىم ثالثة كيربطهم با١تقاكلة عقد ٘تهُت.
 الجزائرفي أىم الصناعات التقليدية والحرف : الثالثالمطلب 

كا١تظاىر ا١تمزكجة بُت  كمتنوعة ثرية بالعادات كالتقاليدتزخر اٞتزائر بصناعات تقليدية كحرؼ عديدة 
 1األصالة كاٟتداثة، حيث توارثتها األجياؿ عرب ٥تتل  األزمنة، كمن أ٫تها ما يلي:

لذم ميز تاريخ ىذا الفن الرببرم، العريب، يوضح تنوعها االحتكاؾ الثقايف اصناعة الزرابي والنسيج:  .1
اإلسالمي كاإلفريقي كحىت الشرقي كمن أبرزىا: زربية ا١تصاعد )ا١تسيلة كبرج بوعريريج(، زربية قرقور )سطي  

 كّتاية(، زربية بٍت يزقن )غرداية(...إخل.
زائر العاصمة، ٞتىو فن ١تنح ا٠تشب سحر رنّاين ذك صوت، كيتم تداكلو يف اصناعة اآلالت الموسيقية:  .2

 األغواط، كمن بُت منتجاتو: النام، العود، القانوف...إخل.البليدة، تلمساف ك 
٘تتعت صناعة اٟتلي كاجملوىرات يف اٞتزائر بشهرة كاسعة نتيجة إتقاف صناعة الحلي والمجوىرات:  .3

تلك األشكاؿ من عدة تصاميم حو٢تم، كمزجوا يف  ىاصنعها، كٚتاؿ تصميمها، فلقد استوحى مصممو 
تصاميمهم ركح اٟتداثة كعبق ا١تاضي األمازيغي العريق، كزاكجوا بُت الثقافات باختالفها من مدينة ألخرل، 
لِيمبِدعوا يف تصاميمهم كينتجوا ٣توىرات تطلب من كافة أ٨تاء العادل العريب كاألجنيب، كتتمركز صناعة اٟتلي 

 كا١تسيلة.يف تيزم كزك 
 تشتهر يف اٞتزائر الصناعات الفتخارية بشكل كبَت، كىي تنقسم إذل قسمُت: صناعة الفخار:  .4
كاٞترة، آنية الطعاـ، ا١تزىريات، كغَتىا الكثَت من ا١تواد اليت كاف اٞتزائريوف القدامى   المنتجات الريفية: -أ

يعتمدكف عليها يف حياهتم اليومية، فأدكات ا١تطبخ الفتخاريّة الزالت تطلب بشدة إذل غاية اآلف الرتباطها 
 بتحضَت كجبات شعبية.

واطن الذم يسكن يف ا١تدف، مثل التح  اليت كاليت تصلح للم الصناعات الفخارية المتطورة نوعا ما: -ب
تصلح للّديكور من فازات، كمنحوتات فتخارية على شكل لوحات كغَتىا، كما ٯتيز الفن الفتخارم ا١تدين ىو 

 .تأث ره الكبَت بركح الزخارؼ اإلسالمية، كٚتالية ا٠تط العريب، ينتشر ىذا الفن بقا١تة، ا١تسيلة كمناطق الشرؽ
                                                           

 .298-297:ص-، صمرجع سابقحراكم ٤تمد تاج الدين، السبيت كسيلة كص 1
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رت صناعة النحاس باٞتزائر بعدة ثقافات مر ت عليها، فحفرت فيها بصمة الزالت إذل تأثصناعة النحاس:  .5
اآلف تظهر يف مال٤تها، فالنحاسيات اٞتزائرية كبغضِّ النظر عن لوهنا، تأخذ الطابع األندلسي تارة، كالًتكي 

ة، كبدرجة أقل يف تارة أخرل، كتًتكز يف أحياء ٥تصصة ٢تا مثل: القصبة، أحياء أخرل يف تلمساف، قسنطين
 غرداية كتندكؼ.

إف صناعة اٞتلد ترتبط ّتغرافية تربية ا١تواشي، حيث تضمن ىذه الصناعة إمكانية إنتاج صناعة الجلد:  .6
السركج، األحذية، األحزمة، األكاين كأغمدة السيوؼ، كيعرؼ جلد تلمساف ا١تتأثر بقوة الثقافة األندلسية 

 كحافظة النقود...إخل.برسوماتو كأشكالو، مثل: السركج 
يشهد فن الطرز اٟتضرم كالدقيق عن براعة متجددة بواسطة ٥تتل  ا١تسا٫تات الثقافية، كما فن الطرز:  .7

يص  ا١تاضي البعيد من خالؿ النسيج الذم ٬تمع بُت األناقة كاإلبداع، كينتشر يف اٞتزائر العاصمة، 
 ركفة ىي: "القفطاف"، "الكراكو"، "الفتلة"...إخل. البليدة، القليعة كمليانة، كمن أبرز أنواع الطرز ا١تع

خضعت صناعة الزجاج لتأثَتات كاسعة نإتة عن تواجد األتراؾ يف اٞتزائر، إضافة للتأثر صناعة الزجاج:  .8
 بالثقافة األندلسية، كتنقسم ىذه الصناع إذل نوعُت ٫تا:

 ل؛كمصابيح، كؤكس الشام، قاركرات العطر كعلب اٟتلو زجاج منفوخ:  -أ
 كزجاج البناءات كزجاج النوافذ.زجاج مطروق:  -ب

 1كتبقى ىذه الصناعة من أدىن اٟترؼ كالصناعات ا١تمارسة، كىي مرتبطة بفئة مؤىلة ككفؤ.
يصنع يف القليعة كمدينة اٞتزائر العاصمة اٟتصائر، السلل، القف ، الكراسي، أطباؽ من صناعة الساللة:  .9

 2ا٢تند.اٟتلفاء، الرافلية كقصبة أسل 
تعرؼ ىذل الصناعة ركاجا كبَتا يف ٣تاؿ الصناعة التقليدية الفنية حيث  :التقليدي اللباس خياطة .10

كىي عبارة عن خياطة  ٭تًتفها الرجاؿ كالنساء على حد سواء كىي صنعة ٘تارس عادة يف بيوت العائالت
 3تلبس يف ا١تناسبات كتلبس للعركس. ألبسة على أزياء تقليدية

 مواد كتعدد لتنوعو العادل يف ا١تطابخ أغٌت من اٞتزائرم ا١تطبخ يعترب :الجزائري التقليدي الطبخ .11
 الرشتة، أطباقها: الكسكسي، أشهر أخرل، إذل منطقة التقليدم ٮتتل  من كالطبخ الصنع،

                                                           
 .46، صمرجع سابقبن صديق نواؿ،  1
 .46، صالمرجع السابق 2
 ، مداخلة مقدمة ضمن متطلبات ا١تلتقى"واقع المقاوالتية النسوية في مجال الصناعة التقليدية والحرف بالجزائر"نعيمي حكيمة كآخركف،  3

ا١تغربية، يومي: ، ا١تملكة EMOباالشًتاؾ مع ٥ترب البحث ، جامعة فاس، الدكرل حوؿ ا١تقاكالتية كاإلبداع كاإلقليم، قسم العلـو االقتصادية كالتسيَت
 .10، ص2017مام  12 -11
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 ك٢تا البيوت يف حىت أك كرشات ٢تا ٗتصص كذلك متنوعة فهي اٟتلويات التقليدية أما .الشتخشوخة...إخل
 1إخل....ا١تقركط، البغرير الدزيريات، مثل البالد يف كبَتة شعبية

لكن على الرغم من أ٫تية كل الصناعات السابقة الذكر إال أنو يوجد صناعات مستهدفة بكثرة من طرؼ 
 اٞتزائريُت على غرار األخرل، كىذا ما يوضحو اٞتدكؿ ا١توارل:

 الجزائر(: األنشطة األكثر ممارسة في 04الجدول رقم )
 عدد المسجلين النشاط الرقم
 62479 خياطة األلبسة التقليدية 1
 52745 بناء 2
 31940 صانع اٟتلويات التقليدية 3
 29444 حالقة النساء 4
 25916 تنظي  الطرؽ كالشبكات ا١تتختلفة 5
 .2020-09-07، بتاريخ:  http://www.cnam.dz/page.phh?art=8الوطنية للصناعة التقليدية كاٟترؼ: موقع الغرفة  المصدر:

 : تقييم قطاع الصناعة التقليدية والحرف في الجزائرالمطلب الرابع
اٟتلوؿ إف تقييم ىذا القطاع يستدعي أك ال التطرؽ لواقعو، كمن مث استعراض ا١تشاكل كا١تعوقات مث عرض 

 كاالسًتاتيجيات اليت من شأهنا أف تضمن النهوض بو كتمعظِّم االستفادة منو.
عرؼ قطاع الصناعة التقليدية كاٟترؼ يف اٞتزائر خالؿ واقع الصناعة التقليدية والحرف في الجزائر:  -أوال

 اـ.( العديد من التغَتات كالتطورات، كىذا ما تعكسو اإلحصائيات كاألرق2018-2015الفًتة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .11، صالمرجع السابق 1

http://www.cnam.dz/page.phh?art=8
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 (2018-2015) خالل الفترةالنشاط  ميادين حسب لألنشطة السنوي اإلنشاء (: تطور05الجدول رقم )
 

 المجال

 المجموع العام عدد النشاطات

 2016 2015 المؤسسات التعاونيات الحرف الفردية

 النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد 2016 2015 2016 2015 2016 2015

الصناعة التقليدية 
والصناعة 

 التقليدية الفنية

21057 12073 1 0 1 0 32817 50 12073 33 

الصناعة التقليدية 
الحرفية إلنتاج 

 المواد

5901 5066 1 0 0 0 7136 11 5066 14 

الصناعة التقليدية 
 الحرفية للخدمات

26461 19296 0 0 0 0 25667 39 19296 53 

 100 36435 100 65674 0 1 0 2 36435 53419 المجموع

 2018 2017 المؤسسات التعاونيات الحرف الفردية 

 النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد 2018 2017 2018 2017 2018 2017

الصناعة التقليدية 
والصناعة 

 التقليدية الفنية

7665 8999 0 0 0 0 7665 31 8999 33.23 

الصناعة التقليدية 
الحرفية إلنتاج 

 المواد

4182 4433 0 

 

0 0 0 4182 17 4433 16.37 

الصناعة التقليدية 
 الحرفية للخدمات

12587 13646 0 0 0 0 12587 52 13646 50.40 

 100 27078 100 24434 0 0 0 0 27078 24434 المجموع

 :كزارة السياحة كالصناعة التقليدية كالعمل العائلي عوقميدية، متوفر على ا١تديرية العامة للصناعة التقل المصدر:
https://www.mtatf.gov.dz/?page_id=7256&lang=ar#bilan  :2020-07-02، بتاريخ. 

https://www.mtatf.gov.dz/?page_id=7256&lang=ar#bilan
https://www.mtatf.gov.dz/?page_id=7256&lang=ar#bilan
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اجملاالت شهد ا٩تفاض تدر٬تي ملحوظ خالؿ من خالؿ اٞتدكؿ نالحظ أف نشاط اٟترؼ اليدكية يف ٚتيع 
 36435، 53419(، حيث كاف العدد اإلٚتارل ٢تذا النشاط خالؿ ىذه الفًتة: 2017-2015الفًتة )
ىو تسجيل إنشاء تعاكنية كمؤسسة حرفية يف ٣تاؿ  2015على التوارل، كالشيء اإل٬تايب يف سنة  24434ك

ية، كتعاكنية يف ٣تاؿ الصناعة التقليدية اٟترفية إلنتاج ا١تواد، كنالحظ الصناعة التقليدية كالصناعة التقليدية الفن
عدـ كجود أم مؤسسة يف ىذا اجملاؿ، أما يف ٣تاؿ الصناعة التقليدية اٟترفية للتخدمات فليس ىناؾ ال تعاكنية 

 ة.فنالحظ الغياب التاـ للتعاكنيات كا١تؤسسات اٟترفي 2017ك 2016كال مؤسسة حرفية. أما يف سنيت 
فسجل نشاط اٟترؼ اليدكية ارتفاع طفي  يف ٚتيع ٣تاالت الصناعة التقليدية، حيث   2018أما يف سنة 
 نشاط، لكن ما يعاب على ىذه السنة ىو الغياب التاـ للتعاكنيات كا١تؤسسات اٟترفية 27078كاف ٣تموعو 

ناعة التقليدية الفنية ىو الذم ، ٣تاؿ الصناعة التقليدية كالص2015كيف اجملموع العاـ نالحظ أنو: يف سنة 
، 2016. كيف سنة %50يشكل أكرب نسبة نشاط مقارنة باجملاالت األخرل حيث قدرت نسبتها ب 

، %53نالحظ أف ٣تاؿ الصناعة التقليدية اٟترفية للتخدمات ىو الذم سجل أكرب عدد من األنشطة بنسبة 
 رل.على التوا %50.40ك %52بنسبة  2018ك 2017ككذلك خالؿ سنيت 
والحرف خالل الفترة  التقليدية الصناعةقطاع  في المستحدثة الشغل مناصب(: 06الجدول رقم )

(2015-2018) 
 

 المجال

الوظائف المستحدثة سنة 
2015 

 الوظائف المستحدثة

 2016سنة 

 الوظائف المستحدثة

 2017سنة 

 الوظائف المستحدثة

 2018سنة 

 النسبة)%( العدد النسبة)%( العدد النسبة)%( العدد النسبة)%( العدد

الصناعة التقليدية 
والصناعة التقليدية 

 الفنية

77932 55 44670 48 28360 45 33296 47 

الصناعة التقليدية 
 الحرفية إلنتاج المواد

14763 10 12665 13 10455 17 11082 16 

الصناعة التقليدية 
 الحرفية للخدمات

50276 35 36662 39 23915 38 25927 37 

 100 70305 100 62730 100 93997 100 142971 المجموع

 كزارة الساحة كالصناعة التقليدية كالعمل العائلي:  وقع، متوفر على ما١تديرية العامة للصناعة التقليديةالمصدر: 
dz/?page_id=7256&lang=arhttps://www.mtatf.gov.  :2020-07-02، بتاريخ. 

 

https://www.mtatf.gov.dz/?page_id=7256&lang=ar
https://www.mtatf.gov.dz/?page_id=7256&lang=ar
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٣تاؿ  يفمناصب الشغل ا١تستحدثة  يف عدد ٤تسوس ا٩تفاض ىناؾ أف نالحظ أعاله؛ ا١تبُت اٞتدكؿ خالؿ من
، مث % 48 ذلإ ا٩تفض 2016 سنة يف، ك % 55 نسبتو ما 2015سنة  بلغ حيث الفنية التقليدية الصناعة

 .%47إذل  2018، لكن نالحظ أنو ارتفع يف سنة 2017 سنة%  45 ذلإ صلك  فأ ذلكاصل يف اال٩تفاض إ
(، 2017-2015)خالؿ الفًتة  ا١تواد نتاجإل اٟترفية التقليدية الصناعة ٣تاؿ يف مسجل ارتفاع ىناؾأف  حُتيف 

على التوارل،  %17ك %13، %10حيث كانت نسبة عدد مناصب الشغل ا١تستحدثة خالؿ ىذه الفًتة 
 . %16حيث سجل نسبة  2018كنالحظ أنو ا٩تفض يف سنة 

، مث ا٩تفض %39إذل  %35من  2016فشهد ارتفاع يف سنة  للتخدمات اٟترفية التقليدية الصناعة قطاع أما
 على التوارل. % 37ك%38إذل  2018ك 2017يف سنة 

الولوج إذل عادل الشغل يف ىذا القطاع، من خالؿ اإلحصائيات السابقة نستنتج أف ىناؾ عزكؼ كابتعاد عن 
 كىذا يعود إذل ٚتلة من ا١تعوقات كا١تشاكل اليت ٖتوؿ دكف تطور ىذا القطاع.

من النتائج احملققة يف إطار  على الرغم: في الجزائر الصناعة التقليدية والحرفتطور مشاكل ومعوقات  -اثاني
ا١توضوعة ١تؤسسات الصناعة التقليدية كاٟترؼ يف اٞتزائر إال أهنا كانت كال زالت تعاين من ٚتلة من  ةاالسًتاتيجي

 ٭تد من تطور ىذا القطاع كلعل من أ٫تها ما يلي: كأكرب حاجزالصعوبات كالعراقيل اليت تشكل أكرب ٖتدم 
 الجتماعية للعاملُت؛اتدين مستوم الظركؼ كبيئة العمل كالرعاية الصحية ك  .1
واد ١تباإضافة إذل مشاكل التموين ، إلنتاجصعوبة اٟتصوؿ على ٤تالت ١تمارسة ا١تهنة كالعتاد الضركرم لعملية ا .2

 ككجود صعوبات يف توفرىا ّتودة مقبولة كأسعار مناسبة؛ ،األكلية
٣تاالت  إذل ىجرة العاملُت يف ىذا القطاع إذل ل٩تفاض ا١توارد ا١تالية الذاتية كصعوبة اٟتصوؿ على قركض أدا .3

 عمل أسهل كذات مردكد أعلى؛
على  هتاللمتطلبات اٟتديثة كقلة تنوع أصنافها كعدـ قدر  كاٟترؼ عدـ مالئمة أغلب الصناعات التقليدية .4

 مواجهة ا١تنافسة جعلها تصطدـ بعقبات يف ٣تاؿ التسويق؛
عكس على ٖتسُت النوعية نيكالذم  كاٟترؼ، نعداـ التسيَت العلمي يف العديد من أنواع الصناعات التقليديةا .5

 بداع كالتطور؛ستتخداـ التكنولوجيا كاإلاستغالؿ األمثل للمادة األكلية ك كاال
قتصادية اإلصالحية للبالد ككذا ضع  عدـ إدراج ا١تؤسسات اٟترفية كأكلوية تنموية ضمن السياسات اال .6

 1التشريعات كالنظم الواضحة لدعمو؛
 عراقيل التمويل البنكي؛ .7
 جنبية مقلدة يف األسواؽ الوطنية بأسعار منتخفضة رغم النوعية الرديئة للمنتجات؛تسويق منتجات أ .8

                                                           
 .                               54-53: ص-، صمرجع سابق، حاجي كرٯتةسهيلة عبد اٞتبار ك  1
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التكالي  ا١تالية الباىظة للمشاركة يف الصالونات اٞتهوية كالوطنية من قبل اٟترفيُت، فما بالك ا١تشاركة يف  .9
 1صالونات أجنبية يف ا٠تارج.

يتطلع ٥تطط عمل : 20202ملخص مخطط عمل تنمية قطاع الصناعة التقليدية والحرف آفاق  -ارابع
إذل مسا٫تة الصناعة التقليدية يف التنمية احمللية للبالد، كحددت أىدافو  2020الصناعة التقليدية كاٟترؼ آفاؽ 

نمو، إنشاء مناصب الشغل، دعم القطاع، كقدرتو على إنتاج ا١توارد، بالعمل على تطوير القدرة التنافسية لل
ا١تسا٫تة يف التصدير كاالندماج االقتصادم بُت ٥تتل  فركع النشاط االقتصادم، كمن جهة أخرل تسريع النمو 
من خالؿ تكثي  مرافق الًتكيج كٖتقيق قفزة يف ٣تاؿ التسيَت كالتنظيم بشيء من الًتكيز على تثمُت اإلمكانيات 

 : ما يلي 2020اـ آفاؽ كمن أىداؼ ا١تتخطط باألرق احمللية.
مليار دج خالؿ  129مليار دج مقابل  334إذل  2020الرفع من رقم األعماؿ كمداخيل يف حدكد  .1

 السنوات األخَتة؛
 منصب شغل منشأة ما بُت سنة  410.000منصب شغل جديد يضاؼ إذل  550.000خلق  .2
 ؛2020منصب يف حدكد سنة  960.000 ، هبدؼ الوصوؿ إذل(2003-2010)
، %3.5علما أف النسبة اٟتالية تقدر ب 2025يف سنة  %25مث  %7الوصوؿ إذل نسبة تشغيل تقدر ب  .3

 حريف؛ 197.000يقدر ب 2011جانفي 01كٕتدر اإلشارة إذل أف عدد اٟترفيُت ا١تسجلُت إذل غاية 
ليدية إذل منتوج للحرؼ كالصناعات التق 20توسيع مدكنة النشاطات اٟترفية ا١تصنفة بغرض الدخوؿ ْتوارل  .4

األسواؽ الدكلية، من بينها اجملوىرات كاٟتلي، الزخرؼ، اٞتلود كالنحاسيات، بينما يف السابق دل يكن سول 
 توج كاحد، كيتعلق األمر بالزربية؛من
يرمي ا١تتخطط كبالشراكة مع الدكؿ األجنبية إذل تقوية سياسة إنشاء أقطاب االمتياز ا١تتتخصصة يف اجملوىرات  .5

)تيبازة(، النقش على األحجار الكرٯتة )٘تنراست(، كترقية أدكات الرقابة كا١تتابعة كا٠تربة  )باتنة(، ا٠تزؼ
 تحقيق التموقع على مستول األسواؽ؛للمنتجات اٟترفية التقليدية اٞتزائرية ل

 ، كىذا يعترب81إنتاج ىياكل جديدة )دكر كمراكز الصناعة التقليدية كمراكز الدمغ( كاليت يبلغ عددىا حاليا  .6
 ؛طار ٥تطط عمل القطاعإأكلوية يف 

، كا١تشاركة يف ا١تعارض 2020آفاؽ منتوج يف  20تثمُت ا١تنتوج التقليدم اٞتزائرم عرب تصني  ما يقارب  .7
 الدكلية، باإلضافة إذل ضركرة إنشاء مرصد كطٍت للرقابة كا١ترافقة للمنتوج التقليدم.

 

                                                           
 .303، صمرجع سابقالسبيت كسيلة كصحراكم ٤تمد تاج الدين،  1
، مداخلة مقدمة ضمن متطلبات "كفرص لترقية السياحة الداخلية في الجزائرالحرف والصناعات التقليدية  "جعيل ٚتاؿ كإٝتاعيل زحوط،  2

 .11-10:ص-، ص2012نوفمرب  20-19ضر، باتنة، ا١تلتقى الوطٍت حوؿ: فرص ك٥تاطر السياحة الداخلية باٞتزائر، جامعة اٟتاج ٠ت
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 خاتمة الفصل:
 الوطٍت االقتصادم النسيج ضمن مكانتو على فعالكة كاعدا، قطاعا كاٟترؼ التقليدية الصناعة قطاع يعترب
كاٟتضارية،  الثقافية التنمية يفت أ٫تيتو ٕتسد إذ ،كتارٮتية فنية، حضارية ٛتولة من واختزن ٔتا يتميز فإنو

 عمل، فرص كخلق البطالة امتصاص على الكبَتة قدرتو خالؿ من، سواء حد على االقتصاديةك االجتماعية 
  لفئة أساسيا نشاطا أنشطتو ٘تثل ذلك إذل باإلضافة ،الوطٍت الدخلزيادة ك  احمللي اإلنتاج يف يساىمو أن كما
 ررااستق ٖتقيق يف يساىم ا٦ت الريفية با١تناطق خصوصا ةرأا١ت دكر تثمُت على كبعمل اجملتمع فردأ منكبَتة 
 .الصعبة العملة كتوفَت بالبالد السياحة ازدىار يف رئيسيا مسا٫تا كونو عن فضال كىذا السكاف،
 ىذا كلكن، منطقة كل خصوصية عن تعرب متنوعة منتوجاتكاٟترؼ يف اٞتزائر  التقليدية الصناعة لنشاطك 
 منتجات توجد حيث للمنافسة تعرضوبعض الصعوبات كا١تشاكل اليت ٖتوؿ دكف تطوره، ك من يعاين القطاع
 أبرز على كالوقوؼ فعالة تنموية تيجياتباسًتاتعزيزه  يستدعي ما كىو احمللي التقليدم ا١تنتج تنافس أجنبية
 منها. عايني اليت ا١تشاكل
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 تمهيد الفصل:
٦تا يستوجب عليها االىتماـ بالقطاعات التنموية كمن بينها قطاع  تغَتات يف ٣تاؿ االقتصاد اٞتزائرشهد ت

باٗتاذ سياسات معينة لبلوغ ىدفها، كمن بُت ىذه السياسات ٧تد سياسة كذلك الصناعة التقليدية كاٟترؼ، 
٘تمكِّن اٟترفيُت من خاصة ما يتعلق باٞتانب اٞتبائي، حيث االمتيازات اٞتبائية اليت تعترب كسيلة إغرائية 

اإلعفاءات كالتسهيالت الضريبية ا١تزايا الضريبية ا١تمنوحة، التتخفيضات يف معدالت الضرائب، االستفادة من 
 تو كالنهوض بو، من أجل توفَت اٞتو ا١تناسب لتحقيق التنمية االقتصادية.ترقيلتوجيو القطاع، دعمو،  كذلك

فاىيم األساسية ا١ترتبطة هبا كأىم االمتيازات ك٢تذا سيتم التطرؽ يف ىذا الفصل إذل االمتيازات اٞتبائية كا١ت
 ا١توجهة ٢تذا القطاع من خالؿ تقسيم الفصل إذل مبحثُت كما يلي:

 .ماىية اٞتبايةالمبحث األول:  -
 ماىية االمتيازات اٞتبائية. المبحث الثاني: -
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 المبحث األول: ماىية الجباية
بلد، كذلك راجع لكوهنا مصدر أساسي إليرادات ا١تيزانية العامة للدكلة، ىاـ يف اقتصاد أم للجباية دكر 

، إتاكات  فهي تعترب ٣تموع االقتطاعات ا١تالية اإللزامية كالنهائية اليت يقرىا التشريع اٞتبائي من ضرائب، رسـو
 ىذا ا١تبحث. كحقوؽ اجتماعية. كباعتبار الضريبة أىم مورد جبائي سيتم التطرؽ إليها بنوع من التفصيل يف

 المطلب األول: مفهوم الضريبة 
الضريبة من كجهة  فقيو كل يرل ْتيث الضريبةمفاىيم  دتعدّ  إذل الباحثُت نظر كجهات اختالؼ أدل لقد

٢تا  عطيتأم  اليت ا١تفاىيمىذه  يف التباين من الرغمب لكنكىذا يف ظل غياب تعري  قانوين ٢تا،  ،نظر ٥تتلفة
مفهومها، كلتوضيح ذلك سيتم التطرؽ  ٓتصوصراء اآل تقاربت قد اٟتديث العصر يفإاّل أنو  العصورمر  عرب

 جملموعة من التعاري  كا٠تصائص ا١تميزة ٢تا.
 عّدة تعاري  للضريبة نذكر منها ما يلي: ىناؾتعريف الضريبة:  -أوال
على  عرفها كىو من بُت التعاري  القدٯتة األكثر ركاجا، حيث Jeze Gastenجاستوف جيز  الفقيو تعري  -

 1العامة". األعباء تغطية بقصد مقابل كبال هنائية بطريقة األفراد على السلطة تفرضو نقدم أداء: " أهنا
"اقتطاع مارل )نقدم( تفرضو الدكلة على كل األشتخاص )الطبيعيُت كا١تعنويُت(، بصفة إجبارية، كهنائية،  -

 2قابل، حسب مقدرهتم التكليفية، كذلك بغرض ٖتقيق النفع العاـ".كبدكف م
"الضريبة مبلغ نقدم يتم ٚتعو ٔتعرفة الدكلة جربا من األفراد أك الشركات دكف مقابل مباشر، كهبدؼ ٖتقيق  -

أىداؼ عامة اقتصادية، اجتماعية كسياسية كأداة للسياسة ا١تالية، كبغض النظر عن النفع ا٠تاص الذم 
 3على ا١تتحمل الفعلي ٢تذه الضريبة".يعود 

"الضريبة ىي اقتطاع نقدي، : أفّ  استتخالص تعري  للضريبة كا١تتمثل يف ٯتكن السابقة  يالتعار  خالؿ من
إلزامي ونهائي، تقوم بجبايتو الدولة من األشخاص الطبيعيين والمعنويين بدون مقابل، من أجل تحقيق 

 النفع العام".
 4:يلي ما يفٯتكن استنتاج خصائصها  الضريبة من خالؿ التطرؽ لبعض تعاري : خصائص الضريبة -اثاني
تدفع الضريبة نقدا كليس عينا، كذلك لصعوبة جباية األمواؿ العينية من حيث ة: نقديفريضة  الضريبة -01

 النقل، ا٠تزف كاحملافظة عليها...
                                                           

حالة مؤسسة بن حمادي لصناعة أكياس التغليف –"أثر السياسة الضريبية على استراتيجية االستثمار في المؤسسة حجار مربككة،  1
POLYBEN"ارية، فرع ٕت التجارية، ٗتصص علـو العلـو التجارية، قسم كالعلـو التسيَت كعلـو االقتصادية العلـو ، مذكرة ماجستَت، كلية

 .11، ص2006-2005ا١تسيلة،  ٤تمد بوضياؼ، اسًتاتيجية، جامعة
 .15، ص2017، متِّيجة للطباعة، "دروس مع أسئلة وتمارين محلولة– " جباية المؤسسةشعباين لطفي،  2
 .135، ص2016، دار الكتب ا١تصرية، القاىرة، بدكف طبعة، "اقتصاديات المالية العامة" خد٬تة األعسر، 3
 .119-118ص:-، ص2011، 1ناشركف كموزعوف، عماف، ط ، دار دجلةاقتصاديات المالية العامة""سعيد علي ٤تمد العبيدم،  4
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ٖتدد كل ما يتعلق بالضريبة من حيث  يأيت عنصر اإلجبار من أف الدكلة ىي اليتالضريبة إجبارية:  -02
 كعائها، نسبتها ككقت دفعها...كإذا امتنع ا١تكل  استحصلت منو جربا كيعاقب كفق القانوف.

عند تشريع ضريبة ما تمراِعي الدكلة ا١تقدرة ا١تالية للمكل  ، فكلما اتسع مراعاة المقدرة التكليفية:  -03
 ؤخذ بأسعار نسبية أك تصاعدية.كعاء الضريبة زادت حصيلتها سواء كانت تم 

يدفع ا١تكل  الضريبة كىو ال يتوقع اٟتصوؿ على منفعة تدفع الضريبة بدون مقابل وبصورة نهائية:  -04
مباشرة خاصة بو كما يف حالة دافع الرسم، بل يدفعها إسهاما يف ٖتمل األعباء العامة، كيستفيد كبقية 

 كال ٭تق للمكل  اسًتجاع الضريبة من الدكلة. ا١تواطنُت من ا٠تدمات اليت تقدمها الدكلة،
الضريبة أىم مصدر من مصادر اإليرادات العامة للدكلة،  تعتربالنفع العام: الضريبة تجبى لتحقيق  -05

فهي ٘تكنها من ٖتقيق أىدافها، كوهنا توفر ٢تا ا١توارد اليت ٖتتاجها ١تواجهة نفقاهتا كأعبائها ا١توجهة لتحقيق 
 1األمن، التعليم، الصحة...إخلالنفع العاـ، ك

 المطلب الثاني: قواعد الضريبة
يقصد هبا ٣تموعة األسس كا١تبادئ اليت يلتـز ا١تشرع ٔتراعاهتا أثناء فرضو للضريبة هبدؼ التوفيق بُت مصلحة 

 2ا١تكل   بالضريبة كالدكلة، كيعترب آدـ ٝتيث أكؿ من حدد ىذه القواعد كا١تتمثلة فيما يلي:
تعٍت ىذه القاعدة مسا٫تة أفراد اجملتمع ٚتيعا يف أداء الضريبة ٔتا يتناسب العدالة )المساواة(: قاعدة  -01

 كقدرهتم ا١تالية، فعلى ٚتيع ا٠تاضعُت للضريبة كأفراد أف يتحملوا عبئها كٮتضعوا ٢تا دكف ٤تاباة أك تفضيل.
معلومة ككاضحة بدكف غموض أك ٖتك م كتعٍت ىذه القاعدة أف تكوف الضريبة ٤تددة، : قاعدة اليقين -02

بالنسبة للمكل  ، كأف يكوف سعرىا، كعاؤىا، ميعاد دفعها، أسلوب ٖتصيلها ككل ما يتعلق بأحكامها 
 كإجراءاهتا معلوما بصورة مسبقة لدل ا١تكلفُت بأدائها، ٔتا فيها ا١تسائل ا٠تاصة بالتنظيم الفٍت للضريبة.

يقصد هبا أف يكوف ميعاد دفع الضريبة مناسبا كمالئما للقدرة ا١تالية : قاعدة المالئمة في التحصيل -03
للمكل ، كالتتخفي  قدر ا١تستطاع من كقع ثقلها كدفعها، كىذا يعٍت أف جباية الضريبة كٖتصيلها يكوف مع 

 ميعاد ٖتقيق الدخل، كبدكف تعس  أك ٖتك م.
أف تكوف نفقات جباية الضريبة ضئيلة يقصد هبذه القاعدة قاعدة اإلقتصاد في نفقات الجباية:  -04

مقارنة ْتصيلتها قدر اإلمكاف، كإال أصبح فرضها عدًن األ٫تية، كذلك عندما تصبح التكالي  اٞتبائية أكثر 
من حصيلتها. كاالقتصاد يف نفقات اٞتباية يكوف يف مصلحة الطرفُت، الدكلة كا١تكل  فالدكلة ٖتصل على 

 3قتطع من أمواؿ األفراد أقل قدر ٦تكن.قدر من اٟتصيلة يف الوقت نفسو ت
                                                           

 .16، صمرجع سابق ،شعباين لطفي 1
 .129-128ص:-ص، 2015، 9، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، ط"المالية العامة والتشريع الضريبي"أعاد ٛتود القيسي،  2
 .10، ص2007، 2اٞتامعية، اٞتزائر، ط، ديواف ا١تطبوعات "دراسة تحليلية في النظرية العامة للضريبة –جباية المؤسسة"بوزيدة ٛتيد،  3
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كزيادة على القواعد اليت صاغها آدـ ٝتيث كا١تذكورة سابقا أضاؼ كتاب ا١تالية احملدثُت قاعتُت ٫تا: الثبات 
 1كا١تركنة.

 المطلب الثالث: أىداف الضريبة
ٖتقيق النفع  تسعى الدكلة من خالؿ فرض الضريبة إذل ٖتقيق ٣تموعة من األىداؼ اليت يصب ٣تملها يف

 2العاـ، كتتمثل يف األىداؼ ا١تالية، االقتصادية، السياسية، االجتماعية ككذا البيئية، كىي موضحة فيما يلي:
 ا١تالية ا١توارد بتوفَت تسمح الضريبة أف أم العامة، عباءاأل يةبو تغط كيقصدالهدف المالي للضريبة:  -01
 ٘تويل أم اجملتمع، دراألف ا١تطلوبة ا٠تدمات على نفاؽاإل إتاه ماهتازابالت الوفاء ٢تا تضمن كبصورة للدكلة
 اٞتامعات، ا١تستشفيات، السدكد كبناء) اٟتكومية دارةاإل ترااستثما كعلى العامة ا٠تدمات على نفاؽاإل
 (.اخل...الطرؽ كشق
 3.زماف كل يف صاٟتا يبقى أنو إال االقتصادية التطورات رغمللضريبة الذم  التقليدم ا٢تدؼ ىو كىذا
 ررااالستق حالة ذلإ الوصوؿ هبدؼ ستتخدـتم  الضريبة أفبو  كيقصدالهدف االقتصادي للضريبة:  -02

 األكضاععلى  للتأثَت حديثة أداة الدكلة إطار يف كأصبحت باالنكماش أك بالتضتخم مشوب غَت االقتصادم،
 :يلي ما يف االقتصادية ىداؼاأل أىم ٬تازإ كٯتكن، االقتصادم ررااالستق كٖتقيق االقتصادية

 جزئيا؛ أك كليا الضرائب من فتعفيها معينة العتبارات ا١تشركعات أنواع بعض تشجيع .1
 على مرتفعة ضرائب ٚتركية بفرض ذلك كيتم ا١تدفوعات ميزاف يف العجز كمعاٞتة الوطنية الصناعات ٛتاية .2

 جزئيا؛ أك كليا الضرائب من الصادرات كإعفاء ا٠تارج من االستَتاد
 يعمل ٦تا النفقات اٟتكومية لتمويل ا١ترتفعة الدخوؿ أصحاب على ا١تفركضة الضرائب حصيلة استعماؿ .3

 الكامل؛ التشغيل ٖتقيق من أجل كىذا الكلي الطلب رفع على يعمل كبالتارل االستهالؾ، زيادة على
 .االستثمار توسيع أجل من استثمارىا ا١تعاد األرباح على الضريبة معدؿ ٗتفيض .4

 هتدؼ الضريبة إذل معاٞتة الكثَت من مشكالت اجملتمع مثل: الهدف االجتماعي للضريبة: -03
 على زيادة الضرائب على الدكلة تعتمد بأف كذلك، ا١ترتفعة كالثركات الدخوؿ بُت التفاكت حدة ٗتفي  .1

 كيتم ا١تنتخفضة، الدخوؿ على أصحاب حصيلتها توزيع بإعادة تقـو مث ا١ترتفعة كالثركات الدخوؿ أصحاب
 الدخوؿ؛ على التصاعدية من خالؿ ذلك

                                                           
 . 11-10ص:-، صالمرجع السابق 1
 .12-11ص:-، صالمرجع السابق 2
دراسة حالة لبعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -"أثر الضريبة على األداء المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ٛتر العُت ٤تمد، 3

، كلية العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التسيَت،، أطركحة مقدمة لنيل شهادة لوالية سطيف" ٗتصص إدارة  قسم العلـو التجارية، الدكتوراه علـو
 .28ص ،2019-2018جامعة اٟتاج ٠تضر، باتنة،  األعماؿ،
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 من الكراء مداخيل بإعفاء كذلك السكن، زمةأ من التتخفي  هبدؼ ا١تساكن من ٦تكن قدر أكرب جلب .2
 ؛التتخفيض منحها أك الضريبة

 ضرائب إذل بإخضاعها كذلك صحية أمراض إذل كا١تؤدية العمومية بالصحة الضارة السلع استهالؾ من اٟتد .3
 1؛كمرتفعة عديدة

 كالتعليم مادية غَت حاجيات كأيضا للشرب صاٟتةال ياها١تك  الغذاء من للمجتمع ا١تادية اٟتاجيات إشباع .4
 2للدكلة. اٞتوىرية االجتماعية الوظيفة كمواصالت النقل كطرؽ كالعمل

 كٯتكن سياسية أىداؼ تؤدم الضريبة أصبحت الدكلة دكر بتعاظم: الهدف السياسي للضريبة -04
 االجتماعيةالقول  دمايأ يف أداة الضريبة ٘تثل الداخليا١تستول  فعلى: كخارجي داخلي مستويُت على ٖتديدىا
 على ا١تسيطرةالقول  مصلحة ٖتقق بذلك كىي ،األخرل االجتماعية الطبقات مواجهة يف سياسيا ا١تسيطرة
 طريق عن كذلك ا٠تارجية السياسة أدكات من أداة فهي ا٠تارجي ا١تستول على أما. الشعب فئات حساب
 أخرل دكؿ منتجات على إعفائها أك كٗتفيضها الدكؿ، بعض منتجات على عالية ٚتركية كرسـو ضرائبفرض 
 3.كاالقتصادية السياسية التكتالت أك التجارية اٟتركب يف اٟتاؿ ىو ما مثل
 إطار ٘تثل باعتبارىا للمجتمع البيئية مالقي على اٟتفاظ ا١تستدًن النمو يتطلبالهدف البيئي للضريبة:  -05
 إذل يؤدم أك الطبيعية ا١توارد بعض استنفاذ إذل اٟتاد االقتصادم الّنشاط يؤدم أف ٭تدث فقد كالبقاء، اٟتياة
 ا١تدل الطويل يَتكالّتس جهة من البيئة ٛتاية ٬تب احملتول ىذا يف كا٢تواء،األراضي  كا١تياه، اآلخر البعض تلوث
 البيئة ٛتاية فعملية. البالد يف العمومية السلطات أكلويات من يعترب ما كىو أخرل، جهة من الطبيعية للموارد
 4بيئة.ال مع مباشرة تتعامل اليت ا١تلوثة لألنشطة اإلضايف اإلخضاع خالؿ من تكوف اٞتبائية الّسياسة إطار يف
 
 
 
 
 
 

                                                           
 الكبرى المطاحن حالة مؤسسة دراسة – الجزائرية االقتصادية للمؤسسة التنافسية القدرة دعم في الضريبية االمتيازات "دور ٭تِت ٠تضر، 1

، التسيَت علـو قسم، التجارية كالعلـو التسيَت كعلـو االقتصادية العلـو كلية  ،ماجستَت ، مذكرة"2005-2003: بسكرة للفترةللجنوب ب
 .9ص، 2007-2006بوضياؼ، ا١تسيلة، السوؽ يف ظل اقتصاد تنافسي، جامعة ٤تمد  اسًتاتيجيةفرع ، علـو التسيَتٗتصص 

 .30، صمرجع سابق ٛتر العُت ٤تمد، 2
 .10، صسابقمرجع ٭تِت ٠تضر،  3
 .31ص، سابقمرجع ، ٤تمد ٛتر العُت 4
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 االمتيازات الجبائية ماىية المبحث الثاني: 
ات االمتياز  سياسةإف التفكَت يف إ٬تاد حلوؿ للنهوض كاالرتقاء باالقتصاد الوطٍت جعل الدكلة تلجأ إذل 

ة اليت تعترب عامال مهما يف االقتصاد، كمن خالؿ ىذا ا١تبحث سيتم توضيح ىذه السياسة من خالؿ اٞتبائي
االمتيازات اٞتبائية  ، ككذا ٥تتل كالعوامل ا١تؤثرة فيها تهاشركط فعاليالتطرؽ إذل مفهومها، أىدافها كأشكا٢تا، 

 .ا١توجهة لقطاع الصناعة التقليدية كاٟترؼ يف اٞتزائر
 : مفهوم االمتيازات الجبائية المطلب األول

تطرؽ يف ىذا ا١تطلب كللتعرؼ عليها سيتم ال اٞتبائي سياسة حديثة النشأة نسبيا، اتتعترب سياسة االمتياز 
 كعرض ٥تتل  ا٠تصائص ا١تميزة ٢تا.ها إذل تعريف

 عدة تعاري  نذكر من بينها ما يلي:المتيازات اٞتبائية ل: االمتيازات الجبائيةتعريف  -أوال
مستهدفُت،  اقتصاديُت أعواف إذل موجهة اقتصادية لسياسة إجبارم غَت خاص أسلوب اٞتبائي "االمتياز -

استثماراهتم  إقامة يف يفكركا دل مناطق أك ميادين يف االستثمار إذل كتوجههم سلوكياهتم على التأثَت هبدؼ
 1جبائية". امتيازات من االستفادة مقابل، فيها
"٘تثل تنازؿ الدكلة عن حقها يف فرض كٖتصيل الضريبة كفقا لقانوف معُت يف ضوء اعتبارات اجتماعية،  -

كباختصار ىي تشجيع للمشركعات  هبدؼ ٖتقيق األىداؼ الرئيسية للمجتمع، ،اقتصادية كسياسية معينة
 2اليت هتدؼ إذل إحداث آثار ٥تتلفة مفيدة للبالد".

 آثار إلحداث الفعلية كاحملتملة، مصادرىا كافة مستتخدمة الدكلة ٗتططها اليت ا١تتكاملة الربامج "٣تموع -
 3".تمعجملا أىداؼٖتقيق  يف للمسا٫تة ا١ترغوبة، الغَت اآلثار كٕتنب مرغوبة كسياسية اقتصادية، اجتماعية

 نشاط أك معُت سلوؾ إتباع على لتحفيز األشتخاص كسياسة الضرائب استتخداـ تعٍت اٞتبائية "االمتيازات -
 يف معينة ٗتفيضات أك مؤقتة أك دائمة إعفاءات منح طريق الدكلة عن أىداؼ ٖتقيق على يساعد ٤تدد
 ضمن سياستها الدكلة ٘تنحها مباشرة غَت مالية مساعدات عن عبارة فهي معدالهتا، أك يف الضريبة كعاء

 على حثهم أجل من ٖتددىا كذلك بشركط يلتزموف الذين االقتصاديُت األعواف بعض إذل االقتصادية
 4االستثمارية". العملية مباشرة

                                                           
1
 Syzane c : "Nouvelles perspectives de la politique économique les mesures et incitation", Hachette, paris, 

1980, p18. 
 .2، ص1998، دار النهضة العربية، القاىرة، مصر، واإلعفاءات الضريبية""الحوافز أمُت السيد أٛتد لطفي،  2
 .58ص ،2002 مصر، اٞتديدة، اٞتامعية الدار ،"مقارن تحليلي مدخل الضريبية "النظم عثماف، العزيز عبد سعيد 3
، "ي بالشلفلدراسة حالة فندق الفا -دور التحفيزات الجبائية في تشجيع االستثمار السياحي في الجزائر" ،بوزياف كرًنك  ٝتاعُت عيسى 4

 .131، ص2019، 03 العدد ،08 اجمللد ،كاالقتصادية ٣تلة االجتهاد للدراسات القانونية
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"االمتيازات الجبائية ىي مجموعة من اإلعانات والتسهيالت المالية من التعاري  السابقة نستنتج أف: 
المباشرة، تقدمها الدولة لصالح فئات من األعوان االقتصاديين بغرض توجيو نشاطهم إلى مجاالت غير 

معينة من أجل تحقيق التنمية االقتصادية، وتكون في شكل إعفاء دائم أو مؤقت أوفي شكل تخفيض 
 في معدالت الضرائب والرسوم المفروضة".

 إطاريف  مصم  تم اليت  ا١تهمة اإلجراءات من اٞتبائية اتاالمتياز  تعد: خصائص االمتيازات الجبائية -اثاني
 1كالتارل:اٞتبائية كوهنا تتميز ٔتجموعة من ا٠تصائص كىي   السياسة

 بُت ختيارالا يف اٟترية ٢تم ا١تستفيدين االقتصاديُت األعواف فإفّ  ا٠تاصية ىذه حسب: اختياري إجراء -01
 عقاب أم عليهم يًتتب أف دكف الدكلة تضعها اليت كالشركط ساييا١تق، لإلجراءات ا٠تضوع عدـ أك ا٠تضوع
 .الرفض حالة يف جزاء أك

 األىداؼ من ٚتلة ٖتقيق إذل هتدؼاٞتبائي  االمتياز سياسة إذل الدكلةٞتوء  إف: ىادف إجراء -02
 األىداؼ وىات ٖتقيق أجل من إيراداهتا من جزء عن التتخلي على تعمل فهي إخل،...االجتماعية االقتصادية،

 العناصرض بع كٖتليل دراسةاٞتبائي  االمتياز سياسة كضع عند الدكلة على لذا التحقيق، أكيدة غَت ىي اليت
 :منها
 اٞتبائي؛ االمتياز إجراءات من للمستفيد قانوين إطار ٖتديد -
 اٞتبائي؛ االمتياز كمدة شكل -
 اٞتبائي. االمتياز بإجراءات احمليطة كالظركؼ السياسات -

 عليها ٬تب الفئة ىذه بالضريبة، ا١تكلفُت من معينة فئة إذل موجواٞتبائي  االمتياز إف: مقاييس لو إجراء -03
 كاإلطار النشاط، مكاف النشاط، طبيعة كتحديد ا١تشرع، يضعها اليت الشركط من ّتملة كتتقيد تلتـز أف

 ىو كإ٪تا ا١تؤسسات، ٚتيع على يطبق عاـ إجراء ليساٞتبائي  فاالمتياز إخل،...للمستفيد كالتنظيمي القانوين
 .اٞتبائية االمتيازات من تستفيد اليت ىي ا١تقاييس لتلك تستجيب اليت كا١تؤسسات ٔتقاييس، ٤تدد إجراء
 معُت، كتصرؼ سلوؾ إحداث إذلاٞتبائي  متيازاال سياسة كراء من الدكلة هتدؼ: معين سلوك إحداث -04
 .مضى كقت يف هبا يقوموا دل كأنشطة أعماؿ ٨تو همهتوجيهبدؼ  قتصاديُت،اال األعواف لدل

 
 
 
 

                                                           
 .22، صمرجع سابق٭تِت ٠تضر،  1
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 وأشكالها: أىداف االمتيازات الجبائية الثانيالمطلب 
 أشكاال، كتأخذ الوطٍت االقتصاد تطوير يف تساىماقتصادية كاجتماعية  أىداؼ عدة اٞتبائية المتيازاتل
 كاإلعفاءات كالتتخفيضات كغَت ذلك.  ٥تتلفة

إذل ٖتقيق ٚتلة من األىداؼ على  اٞتبائية االمتيازات سياسة : تسعىالجبائية االمتيازاتأىداف  -أوال
 .ا١تستول االقتصادم كاالجتماعي

 1يف:األىداؼ االقتصادية تتمثل : األىداف االقتصادية -01
 اليت التكالي  حجم نقص مث كمن كليا، لغائوإ أك الضرييب العبء ٗتفيض خالؿ من االستثمار تنمية .1

 كبالتارل االستثمار، ذلإ اٞتبائية تراالوف ىاتو توجو ٬تعلها ٦تا ،االمتياز من ا١تستفيدة ا١تؤسسة تتحملها
 ؛األجنبية ا١تنتجات منافسة مكانيةإ
 رىا،راالستم بل االقتصادية، التنمية بعملية للقياـ فقط ليس الالزمة ٝتاليةرأال السلع من الواردات دعم .2

 لعملية األكذل حلراا١ت يف األقل على السلع، ىذه مثل دااستَت  تشجيع الضرييب النظاـ على يتعُت حيث
 ؛االقتصادية التنمية

 ؛اقتصاديا تكامال ٖتقق اليت ا١تشاريع تشجيع .3
 ؛للتنمية الوطٍت ا١تتخطط يف األكلوية ذات األنشطة ٨تو ترااالستثما توجيو .4
 ؛شغلال مناصب توفر اليت ا١تشاريع تشجيع .5
 ذلإ هتدؼ اليت نتاجيةاإل العمليات ١تساعدة كنتيجة تراالصاد بتطوير مرتبطة ضافيةإ داتإيرا ٖتصيل .6

 ؛احملركقات خارج السلع تصدير
 ٪تو كمنو االقتصادم، النشاط تنوع إذل بالضركرة تؤدم االستثمار فتنمية مستقبال، ا٠تزينة داتراإي زيادة .7

 الوعاء اتساع كبالتارل للضريبة، ا٠تاضعة االقتصادية العمليات تعدد ذلك عن كينتج اإلنتاجية الفركع
 .الضريبية اٟتصيلة ارتفاع إذل يؤدم ٦تا بالضريبة ا١تكلفُت عدد زيادة عنو ينجم كىذا الضرييب،

 كالشكل ا١توارل يوضح آلية عمل السياسة اٞتبائية التحفيزية يف زيادة موارد ا٠تزينة العامة:
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .60ص ،2002 مصر، اٞتديدة، اٞتامعية الدار ،"مقارن تحليلي مدخل الضريبية "النظم عثماف، العزيز عبد سعيدالبطريق ك  ٛتدأ يونس 1
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 التحفيزية في زيادة موارد الخزينة العامةآلية عمل السياسة (: 03الشكل رقم )
 
 
 
 
 

 
، مذكرة ماجستَت، جامعة ٭تي فارس، ا١تدية، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" دور التحفيز الجبائي في تطويرعبد اٟتق بوقفة، "المصدر: 

 .21، ص2008-2009
 1فيما يلي:: تكمن األىداؼ االجتماعية لسياسة االمتيازات اٞتبائية ىداف االجتماعيةاأل -02

 جديدة، شغل مناصب توفَت طريق عن حدهتا من كالتتخفي  البطالة يكوف تقليص: متصاص البطالةا .1
 بإعادة استثمارىا االقتصاديُت لألعواف تسمح مالية موارد توفَت على اٞتبائية االمتيازات تعمل حيث
 .صغَتة مؤسسات إنشاء أك أخرل إنتاجية فركع فيشكل

 بعضها توجيو طريق عن كذلك الداخل، يف االستثمارات توازف على أم العمل: تحقيق التوازن الجهوي .2
 .كاحملركمة ترقيتها ا١تراد إذل ا١تناطق

 توجد عدة أشكاؿ لالمتيازات اٞتبائية كتتمثل يف ما يلي: : االمتيازات الجبائية أشكال -ثانيا
يقصد باإلعفاءات اٞتبائية "عدـ فرض ضريبة على نظاـ معُت، إما بشكل مؤقت اإلعفاءات الجبائية:  -01

تمقدِّرىا بنفسها كٔتا يتالءـ مع ظركفها أك دائم، كذلك ضمن القانوف، كتلجأ الدكلة إذل ىذا األمر العتبارات 
 2االقتصادية، االجتماعية كالسياسية".

كتعرؼ كذلك على أهنا: "إسقاط حق الدكلة عن بعض ا١تمولُت يف مبلغ اٞتباية كاجبة التسديد مقابل 
    4كتكوف اإلعفاءات اٞتبائية دائمة أك مؤقتة: 3التزامهم ٔتمارسة نشاط معُت يف ظركؼ ٤تددة".

ىي تلك التسهيالت الدائمة، اليت تؤدم إذل إنعاش االقتصاد، كإحداث تغَتات يف إعفاءات دائمة:  -أ
اجملتمع من حيث رفع ا١تستول ا١تعيشي كحىت الثقايف، أم أف الدكلة ٘تنح ىذه اإلعفاءات الدائمة للمشركعات 

 تبعا أل٫تية نشاطها كمدل تأثَته على اٟتياة االقتصادية االجتماعية.

                                                           
 .24، صمرجع سابق٭تِت ٠تضر،  1
 .88، ص1999، عماف، 1، دار الصفاء للنشر كالتوزيع، ط"المالية العامة"طارؽ اٟتاج،  2
 .3، صمرجع سابقأمُت السيد أٛتد لطفي،  3
جامعة فرحات عباس ، "2004-1999دراسة حالة الجزائر خالل الفترة -"دور اإلنفاق الجبائي في تطور القطاع الخاصحجار مربككة، 4

 .165، ص2016، 15، ٣تلة العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت كالعلـو التجارية، العدد 1سطي 

ارتفاع حصيلة 
 الضريبة

سياسة التحفيز 
 اٞتبائي الفعالة

ارتفاع إيرادات ا٠تزينة 
 العامة

 زيادة عدد ا١تكلفُت

الفركع زيادة 
 نتاجيةاإل

 اتساع الوعاء الضرييب
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(، كتستمر ىذه اإلعفاءات ١تدة زمنية Taxe Holidayتسمى أيضا بالعطلة الضريبية )إعفاءات مؤقتة:  -ب
سنوات، كما أف مدتو ترتبط بأ٫تية  (10)إذل  (03)معينة من حياة ا١تشركع، كىي تًتاكح عادة ما بُت 

االستثمار، ك٘تنح عادة لالستثمارات حديثة النشأة كوهنا ٖتتاج يف بداية نشاطها إذل سيولة كبَتة لتغطية 
تكالي  االستغالؿ الضتخمة كمواجهة األخطار ا١تالية اليت قد تتعرض ٢تا، كما قد ٘تنح ١تشركعات قائمة 

التصدير أك تواجو ظركؼ مالية صعبة، هبدؼ مساعدهتا على ٕتاكز أزمتها ترغب يف التوسع أك اإلنتاج هبدؼ 
 كعدـ قدرهتا التنافسية.

ىي تقليص ٯتس قيمة الضريبة ا١تستحقة مقابل االلتزاـ ببعض الشركط كإعادة التخفيضات الجبائية:  -02
ة االقتصادية كاالجتماعية استثمار األرباح، ٔتعٌت يتم استتخداـ التتخفيضات الضريبة بناء على توجهات السياس

 2كٯتكن تقسيم التتخفيضات اٞتبائية إذل األنواع التالية:1ا١تستهدفة.
تتمثل يف أف يتم إخضاع ا١تكل  بالضريبة إذل معدالت خاصة بدؿ التخفيضات المتعلقة بالمعدل:  -أ

باح ا٠تاضعة للضريبة معدالت النظاـ العاـ مقابل االلتزاـ ببعض الشركط القانونية، كما ىو مطبق على األر 
على أرباح الشركات يف  %19يف اٞتزائر، حيث يتم تطبيق معدال خاصا قدره  (IBS)على أرباح الشركات 

بالنسبة ألنشطة البناء كاألشغاؿ العمومية كالرم ككذا األنشطة  %23اٞتزائر ا١تمارسة ألنشطة إنتاج السلع، ك
 بالنسبة لألنشطة األخرل. %26السياحية كاٟتمامات، باستثناء ككاالت األسفار، ك

كىي تلك التتخفيضات اليت ٘تس األساس ا٠تاضع التخفيضات المتعلقة بأساس الضريبة )الوعاء(:  -ب
ثل التتخفيضات ا١تمنوحة عند تقدًن طلب مشًتؾ لغرض توحيد فرض للضريبة )الوعاء( قبل فرض الضريبة، م

 بُت الزكج كالزكجة احملققُت ١تداخيل خاضعة يف اٞتزائر. ما (IRG)الضريبة على الدخل اإلٚتارل 
: كىي تلك التتخفيضات ا١تطبقة على ا١تبلغ النهائي للضريبة التخفيضات المطبقة على مبلغ الضريبة -ج

كالضريبة على الدخل اإلٚتارل  (IBS)ا١تستحقة، مثل: التتخفيضات ا١تطبقة على الضريبة على أرباح الشركات 
(IRG) .للمكلفُت القاطنُت كالناشطُت ٕتاريا يف كاليات اٞتنوب كا٢تضاب العليا قصد تنميتها 

يمعر ؼ اإلىتالؾ حسب القانوف التجارم كالقانوف الضرييب بأنو التسجيل احملاسيب  :ىتالكنظام اإل -03
للتخسارة اليت تتعرض ٢تا االستثمارات اليت تتدىور قيمتها مع الزمن هبدؼ إظهارىا يف ا١تيزانية بقيمتها 

 3الصافية.

                                                           
، ٣تلة اقتصاديات مشاؿ إفريقيا، العدد " أثر الحوافز الضريبية وسبل تفعيلها في جذب االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر"طاليب ٤تمد،  1
 .317، ص2006، جانفي 6
 مرجع سابق،، "2014-1999دراسة حالة الجزائر خالل الفترة  –"دور اإلنفاق الجبائي في تطور القطاع الخاص جار مربككة، ح 2
 .165ص

 .200، ص1991، ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية، اٞتزائر، المحاسبة العامة للمؤسسة"٤تمد بوتُت،  3
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بفعل االستعماؿ أك التقادـ، يعرؼ كذلك بأنو اإلثبات احملاسيب للتدين الذم ٭تدث يف قيمة االستثمارات 
ٔتعٌت أنو النقصاف يف قيمة االستثمارات عرب الزمن، كيعترب اإلىتالؾ مسألة ضريبية حيث أنو كلما كاف القسط  
كبَت، كلما اعترب امتياز لصاحل ا١تؤسسة ألنو من مصادر التمويل الداخلية كيعد كآلية من آليات االمتياز 

 1ىتالؾ من الربح ا٠تاضع للضريبة.اٞتبائي ألنو يسمح ٓتصم قسط اإل
كتعترب إمكانية ترحيل ا٠تسائر من أىم الوسائل : سنوات الالحقةالإمكانية ترحيل الخسائر إلى  -04

ا١تستعملة لتشجيع االستثمارات، كتشكل ىذه التقنية كسيلة المتصاص اآلثار الناٚتة عن طريق ٗتفي  
لسنوات الالحقة حىت ال يؤدم ذلك إذل تآكل رأس ماؿ ا٠تسائر خالؿ سنة معينة كىذا بتحميلها على ا

 2الشركة.
 تطبيق ٔتوجبها يتم الضريبة لنفس بالنسبة ضريبية معدالت عدة تصميم يتم حيث: التمييزية المعدالت-05

 ا١تعدالت تطبيق يتم حُت يف تشجيعها، يف الدكلة ترغب اليت النشاط لقطاعات بالنسبة تفضيلية معدالت
 ٮتضع الذم النشاط قطاع ٮتتار أفإال  ا١تستثمر على كما بالتشجيع، ا١تعنية غَت األنشطة باقي على العادية
 3.اٞتبائيةاالمتيازات  من الشكل ذلك من االستفادة دراأ إذا تفضيلي ١تعدؿ

 المطلب الثالث: شروط فعالية االمتيازات الجبائية والعوامل المؤثرة فيها
الشركط اليت ٘تمكِّن االمتيازات اٞتبائية من ٖتقيق فعالياهتا، باإلضافة إذل يف ىذا ا١تطلب سيتم إبراز أىم 
 عرض ٚتلة من العوامل اليت تؤثر عليها.

 4إف ٧تاح ىذه السياسة مرىوف ّتملة من الشركط منها ما يلي:فعالية االمتيازات الجبائية:  شروط -أوال
االقتصادية ا١ترغوبة زيادة معدالت الضريبة  أف يصاحب التتخفيض يف أسعار الضريبة على أرباح األنشطة .1

 على أرباح األنشطة االقتصادية غَت ا١ترغوبة؛
أف يكوف العبء الضرييب النسيب قبل ٗتفيض سعر الضريبة على األنشطة االقتصادية ا١ترغوبة كبَت نسبيا، ٦تا  .2

 ٬تعل من ٗتفيض الضريبة ميزة جبائية فعالة؛
سبية ا١تتحققة يف األنشطة االقتصادية ا١ترغوبة كاألنشطة االقتصادية غَت أف تصبح العالقة بُت األرباح الن .3

ا١ترغوبة بعد الضريبة يف صاحل اجملموعة األكذل من األنشطة، كيف غَت صاحل اجملموعة الثانية، كٔتعٌت آخر 
ألرباح يتعُت أف يصاحب التتخفيض يف معدالت الضريبة على أرباح األنشطة االقتصادية ا١ترغوبة تغَت يف ا

 النسبية لصاحل تلك األنشطة؛

                                                           
 .204، ص2002، ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية، اٞتزائر، الوطني""تقنيات المحاسبة المخطط المحاسبي شبايكي سعداف،  1
 .378، الدار اٞتامعية، اإلسكندرية، ص" اقتصاديات الضرائب"سعيد عبد العزيز كشكرم رجب العشماكم،  2
 .133، صمرجع سابقٝتاعُت عيسى ككرًن بوزياف،  3
 .81، صمرجع سابقيونس أٛتد البطريق كسعيد عبد العزيز عثماف،  4
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أف تكوف ا١تشركعات أك الفرص االستثمارية ا١تتاحة يف ٣تاؿ األنشطة االقتصادية ا١ترغوبة ٖتقق نتائج  .4
موجبة، أما إذا كانت نتائجها سالبة خاصة يف ا١تراحل األكذل، فإف اٟتوافز الضريبية تصبح عدٯتة أك قليلة 

 بإتاه تلك األنشطة. الفعالية يف توجيو االستثمارات
 1باإلضافة إذل أنو ٬تب:

 ؛للدكلة قتصاديةاال للسياسة كفقا أكلويتها عن كا١تعلن ا١تهمة األنشطة إذل متيازاتاال ىاتو توجيو .5
 يصاحب قد الذم العجز مواجهة أم الدكلة، ١تيزانية بالنسبة متيازاتاال ىاتو عن الناتج العبء طيةتغ .6

 ؛متيازاتاال ىاتو اءجرّ  الدكلة ميزانية
 اليد حجم اٞتغرايف، كتوزيعها ستثماراتاال حجم منها ا١تؤشرات بعض خالؿ من السياسة ىاتو تقييم .7

 لألىداؼ السياسة ىاتو ٖتقيق مدل ١تعرفة كىذا إخل،...احملركقات خارج الصادرات حجم ا١تستغلة، العاملة
 ؛فيها ا١ترغوب

 للمؤسسات متيازاتاال منح يقتصر حىت كالتحديد الدقة من ٦تكنقدر  بأكرب لألىلية معايَت صياغة .8
 (؛للقياس ةيكالقابل ا١توضوعية، اٞتدارة) معايَت بأعلى ا١تتمتعة

 كمدل متيازاتاال ىاتو بأشكاؿ ا١تؤسسات كإعالـ ،اٞتبائية متيازاتاال على اٟتصوؿ إجراءات تبسيط .9
 ؛ألنشطتهم بالنسبة أ٫تيتها

 ٘تتلك أف عليها ٬تب كما كعادلة، نزيهة، ةكفأ  نشطة، تكوف أف ينبغي ْتيثاٞتبائية  اإلدارة تأىيل .10
 ؛الوقت كضياع الزائدة التكالي  كٕتنبها داء،أ خَت على بواجبها تقـو مؤىلة، قادرة، عناصر

 يف ىو ما بقدر منسجم تشريعي عمل بوجود يتعلق ال األمر ألف قوم تنفيذم جهاز كجود حتمية .11
 .قوم تنفيذم جهاز إذل كأكيدة ماسة حاجة

 عدةب اٞتبائية االمتيازات نظاـ كتفعيل ٧تاح يرتبط: االمتيازات الجبائيةفي سياسة العوامل المؤثرة  -ثانيا
 2:منها عوامل

 مباشر، بشكلاٞتبائية  االمتيازات على تؤثراليت  العوامل تلكىي : الجبائي الطابع ذات العوامل -01
 ، ىي:نقاط عدةيف  ٖتديدىا كٯتكن ا١تستعملة بالتقنيات ترتبط حيث

ضريبة  كانت إف ٘تييزىا بعد الضرييب للوعاء اٞتدية الدراسة خالؿ من االمتياز: محل الضريبة طبيعة -أ
 مباشرة؛ غَت أك مباشرة

 كالتتخفيضات؛ اإلعفاءات منها األىداؼ اختالؼ حسب يتحدد : كالذماالمتياز شكل -ب

                                                           
 .38، صمرجع سابق٭تِت ٠تضر،  1
، جانفي 11، العدد6، اجمللد3، اجمللة العلمية ٞتامعة اٞتزائر"االمتيازات الجبائية كمدخل لتحقيق التنويع اإلنتاجي بالجزائر"زىية ١توشي،  2

 .7-6ص:-، ص2018
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ألهنا  ا١تؤسسة نشاط بداية عند أك قبل تكوف كعادة ٢تا ا١تناسب الوقت ٖتديد أم االمتياز: وضع زمن -ج
 ا١تشاريع؛ على إنفاقها بصدد ىي أك ضتخمة أمواال أنفقت قد تكوف

ضمن  احملددة كالشركط ا١تعايَت بعض توضع حيث العملي اإلطار ٖتديد كيعٍت االمتياز: تطبيق مجال -د
 طبيعتها. ٖتديد قصد االستثمار قوانُت
 كالقانونيةالتنظيمية ، ا١تؤسساتية الًتتيباتيف  ذلك كيتجسد: الجبائي غير الطابع ذات العوامل -02

 :ىي أساسية عناصر أربعةيف  احمليط ىذا" Bernard Venary" الربكفيسور حدد كقد، ا١تالئمة
ككيفية  تنظمها اليت القوانُت تفسَت بعملية اٞتبائية االمتيازات فعالية تتوق  : حيثاإلداري العنصر -أ

 ىذه تستفيد من اليت ا١تشركعات ٖتديد قصد الالزمة بالكفاءة تتميز معينة إدارية إجراءات كإتباع تطبيقها
 تنفيذىا؛ كمتابعة االمتيازات

 القاعدية الضركرية ا٢تياكل ٚتيع على يتوفر أف ٬تب حيث االقتصادية البنية يف كيتمثل التقني: العنصر -ب
 متطورة؛ تقنية ىياكل كتوفر مالئمة بيئة كتخلق لالستثمار

األحداث  أف حيث للمستثمر آمنة بيئة توفَت يف مهم دكر السياسي فلالستقرار السياسي: العنصر -ج
 اٞتبائي؛ التحريض سياسة إ٧تاح على تأثَت ٢تا البلد يف ٖتدث اليت الداخلية كالتغَتات

 متطورة، مصادر اتصاالت شبكة كافية، كجود أسواؽ توفَت يف ذلك كيتجسد االقتصادي: العنصر -د
 يسعى البلد الذم يف السائدة االقتصادية الوضعية االعتبار بعُت األخذ أم ا١تؤىلة، العاملة اليد كتوفر كافية
 .اٞتبائية االمتيازات سياسةتبٍت  خالؿ من قطاعاتو ترقية إذل

 التقليدية والحرف في الجزائر المطلب الرابع: االمتيازات الجبائية الموجهة لقطاع الصناعة
 ئبراالض إذل االقتصاديُت ا١تتعاملُت من كغَتىم كاٟترؼ التقليدية الصناعة سجل يف ا١تسجلوف ٮتضع
 سلبا ينعكس ٦تا كتطوره القطاع ٪تو يعيق ثقيال عبئا الضرييب الضغط يشكلك  قانونا عليها ا١تنصوص كالرسـو
 ذلك على كبناءا الثركة، كخلق الشغل مناصب إنشاء ديناميكية على مث كمن للحرفيُت االقتصادم األداء على
، كاٞتبائية ا١تالية من االمتيازات ٣تموعةالقطاع  يف الستثمارت الدكلة للنهوض بالقطاع عن طريق منح اتدخل
 .الدعم كىياكل آليات من ٣تموعةاالمتيازات ا١تمنوحة يف ظل النظاـ العاـ أك عن طريق  طريق عنسواءن 
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 االمتيازات ىذه تشتملاالمتيازات الجبائية الممنوحة للقطاع في إطار القانون الضريبي العام:  -أوال
 1:كىي كالتارل كا١تاليةقوانُت الضرائب  ضمن مد٣تة تكوفاليت  الضريبية اإلجراءات من ٣تموعة

للرسم على القيمة  يستفيد اٟترفيوف من تطبيق ا١تعدؿ ا١تتخفض: األعمال رقم على الرسوم مجال في -01
 .%09( كىو TVAا١تضافة )

 : المباشرة الضرائب مجال في -02
يستفيد من اإلعفاء  (:TAP( والرسم على النشاط المهني )IRGالضريبة على الدخل اإلجمالي ) -أ

 سنوات اٟترفيوف التقليديوف، 10الكلي من الضريبة على الدخل اإلٚتارل كمن الرسم على النشاط ا١تهٍت ١تدة 
 ككذلك أكلئك ا١تمارسوف لنشاط حريف فٍت.

يستفيد من اإلعفاء الدائم من الضريبة اٞتزافية الوحيدة اٟترفيوف  (:IFU)الضريبة الجزافية الوحيدة  -ب
ّدد بنوده عن  التقليديوف، ككذا األشتخاص الذين ٯتارسوف نشاطا حرفيا فنيا كا١تقيدين يف دفًت الشركط الذم ٖتم

 لكل دج 5000 قدره الضرائب من أدىن مبلغ لدفع خاضعُت يبقوف ا١تعنيُت ا١تكلفُت فأ غَتطريق التنظيم، 
 .احملقق األعماؿ رقم كاف مهما نشاط سنة
 77ضافة إذل االمتيازات اٞتبائية اليت تستفيد منها ىذه الفئة من ا١تكلفُت بالضريبة منحت أحكاـ ا١تادة كإ

إعفاء من كفالة حسن التنفيذ بالنسبة للحرفيُت كا١تؤسسات الصغَتة  2009من قانوف ا١تالية التكميلي لسنة 
 ا٠تاضعة للقانوف اٞتزائرم عندما ينشطوف يف العمليات العمومية لًتميم ا١تمتلكات الثقافية.

 يلي: ما يف نوجزىا: دعمالىياكل إطار  في للقطاع االمتيازات الممنوحة -ثانيا
 : (FNPAAT) الصناعة التقليديةالصندوق الوطني لترقية نشاطات  -01

، كحمددت طريقة عملو كموارده يف ا١ترسـو 1992من قانوف ا١تالية لسنة  184ٔتوجب ا١تادة  مت إنشائو
، كيقـو الصندكؽ ٔتنح الدعم ا١تارل لألنشطة ا١ترتبطة 1993جانفي  2( ا١تؤرخ يف 93-06التنفيذم رقم )

ُت، التعاكنيات كمقاكالت بالصناعة التقليدية كالصناعة التقليدية الفنية، كيستفيد منو كل من اٟترفيُت الفردي
الصناعة التقليدية كاٟترؼ، ككذا اٞتمعيات الناشطة يف ذات االختصاص، على أف يتم ٖتديد مبلغ الدعم على 

2حسب النشاط ا١تصرح بو كتقدر من طرؼ ٞتنة دراسة ا١تلفات هبذا اٞتهاز.
 

 خالؿ سنويا جزائرم دينار مليوف 300 إذل كصلت اليت مداخيلو خالؿ ارتفاع من انتعاشا كعرؼ
 الوزارم القرار خالؿ من بالدعم ا١تعنية النشاطات مدكنة توسيع عرؼ (، كما2014-2010ا٠تماسي )
 التقليدية، الصناعة تنمية اإلنتاجية، النشاطات دعم ، كا١تتضمنة2009سبتمرب  6بتاريخ  الصادر ا١تشًتؾ

                                                           
 ا١تديرية العامة للضرائب:كزارة ا١تالية، موقع  1
-07-2014-13/374-03-11-02-07-2014-ar/141-fiscaux-avantages-https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/vos

 .2020-09-20، بتاريخ 09-05-11-16
 .2020-05-08، بتاريخ: http://www.cnam.dz/page.phh?art=11موقع الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية كاٟترؼ:  2

https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/vos-avantages-fiscaux-ar/141-2014-07-02-11-03-13/374-2014-07-16-11-05-09
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/vos-avantages-fiscaux-ar/141-2014-07-02-11-03-13/374-2014-07-16-11-05-09
http://www.cnam.dz/page.phh?art=11
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 كصل حيث اإلنتاجية القدرات رفع ألجل اٟترفيُت لفائدة ا١تباشر التقليدية كالدعم الصناعة نشاطات ترقية
 حريف 1686ك 2013 سنة خالؿ مستفيد حريف756منهم  حريف 2442 إذل ا١تستفيدين اٟترفيُت عدد

 2014.1 سنة مستفيد
 2:تتمثل يف فة٥تتل اـمه عدةكللصندكؽ 

 م٢ت ا٘تليكهك  يديةالتقل الصناعة مؤسسات طرؼ من يديةالتقل الصناعة إلنتاج ةا١توجه تالتجهيزا اقتناء -
 ىعل كاٟترؼ يديةالتقل الصناعة غرؼ-الوصية رةزاالو  عن ة٦تثلك  اٟترفية ا١تؤسسات بُت مربمة اتفاقية ضمن
 ؛كالية كل مستول

 ؛التصنيع يةكعمل التصميم ٣تاؿ يف اإلنتاج ٖتسُت ساتراد ٧تازإ -
 ؛ارافقتهكم اٟترفية ا١تؤسسات يف العمل ربابأ تكوين دعم -
 ؛يديةالتقل الصناعة كمنتوجات لنشاطات ةا١توجه الًتقوية الدعائم كل ٧تازإ -
 السوؽ سةراد أك التسيَت أك التقٍت اجملاؿ يف التكوينية تراالدك  يف ا١تشاركة ىعل اٟترفية ا١تؤسسات ٖتفيز -

 ؛كأجنبية ئريةزاج يئاتى طرؼ من ا١تنظمة
 ا١تؤسسات ٘تويل وى اأبرزى لكن يديةالتقل بالصناعة قةا١تتعل كاألجنبية الوطنية كا١تعارض تقياتا١تل تنظيم -

 .الفنية يديةالتقل الصناعة ٟتقل التابعة أك الفٍت الطابع ذات اٟترفية
(:ANSEJ) كالة الوطنية لدعم وتشغيل الشبابالو  -02

3 
أنشأت  تشغيل كالضماف االجتماعي،الكزارة العمل ك  كصاية ىي ىيئة ذات طابع عمومي تعمل ٖتت

يف  ، كا١تتعلق بدعم كتشغيل الشباب،1996جويلية  2ا١تؤرخ يف  (234-96)ٔتوجب ا١ترسـو الرئاسي رقم 
٥تتل  القوانُت اليت تنظم إطار  1996سبتمرب  8( ا١تؤرخ يف 296-96حُت تض ّمن ا١ترسـو التنفيذم رقم )

البطاؿ كذكم ا١تؤىالت ا١تهنية أك شهادات يصا هبدؼ مرافقة الشباب صِّ ست الوكالة خِ سِّ كقد أم  عمل الوكالة،
ب إلنشاء كتوسيع ا١تؤسسات ا١تصغرة ك٘تويلها عن طريق الصندكؽ الوطٍت لدعم كتشغيل الشبا معًتؼ هبا

(ANSEJ)الشباب  تشغيل لدعم الوطٍت الصندكؽ طريق عن حريف نشاط يف ا١تستثمر للشباب ٯتكن ، لذا
أقصى مبلغ ك توسيعي،  أك استثمارم مشركع إنشاء لدعم بائيةج كامتيازات مالية إعانات من االستفادة

يف  ؤسسةا١ت تستفيدك  لكل مرحلة: ا٠تلق أك التمديد. دج(10000000ستثمار ىو عشرة ماليُت دينار )لال
 :التالية اٞتبائية االمتيازات منإطار الوكالة 

                                                           
 السياحة كالصناعة التقليدية كالعمل العائلي،كزارة موقع  1

/?page_id=7311&lang=ar#fondhttps://www.mtatf.gov.dz :2020-09-09، بتاريخ. 
 .15، صمرجع سابقطييب الطيب كمهداكم عبد اٟتليم ،  2
 .2020-09-09، بتاريخ:  http://www.ansej.org.dzموقع الوكالة الوطنية لدعم كتشغيل الشباب:  3

https://www.mtatf.gov.dz/?page_id=7311&lang=ar#fond
https://www.mtatf.gov.dz/?page_id=7311&lang=ar#fond
http://www.ansej.org.dz/
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 المشروع: انجاز مرحلة في -أ
 صناعي؛ نشاط إنشاء إطار يف العقارية كتساباتاال  على مارل ٔتقابل ا١تلكية نقل رسم من عفاءاإل -
 للشركات؛ التأسيسية بالعقود يتعلق ما يف التسجيل حقوؽ من اإلعفاء -
 ا٧تاز يف مباشرة كالداخلة ا١تستوردة للتجهيزات اٞتمركية اٟتقوؽ ٮتص ما يف ٪5 ب ٥تفضة نسبة تطبيق -

 .االستثمار
 :المشروع استغالل مرحلة في-ب
 سنوات 10كأ سنوات 6 ،سنوات 3 ١تدة اإلضافية كالبناءات البناءات على عقارمال رسمال من عفاءاإل -

 ا٧تازىا؛ تاريخ من ابتداء ا١تشركع، موقع حسب
 ١تدة ،ا١تفعوؿ سارية قوانُت حسب اٟتقيقي الضرييب للنظاـ ا٠تضوع أك الوحيدة اٞتزافية الضريبة عفاء مناإل -
 كعند، استغال٢تا تاريخ من ابتداء ا١تشركع موقع حسب سنوات (10) أك سنوات (06) ،سنوات (03)

 األقل على عماؿ (03ثالث )بتوظي   ا١تستثمر يتعهد عندما لسنتُت ٘تديدىا ٯتكن اإلعفاء فًتة انتهاء
 غَت ٤تددة؛ ١تدة
 باٟتقوؽ كا١تطالبة ا١تمنوحة متيازاتاال سحب إذل يؤدم شغل مناصب ٓتلق ا٠تاص التعهد احًتاـ عدـ -

 يبقوف الوحيدة اٞتزافية للضريبة ا٠تاضعُت الطبيعيُت األشتخاص ا١تستثمرين أف غَت دفعها، واجبال كالرسـو
 باشرةا١ت ضريبةال قانوف يف عليو ا١تنصوص ا١تبلغ من٪ 50ؿ ا١توافق للضريبة األدىن اٟتد بدفع مدينُت

 احملقق؛ األعماؿ رقم يكوف مهما مالية، سنة لكل بالنسبة دج10000
 األكذل سنوات (03ثالث ) خالؿ كذلك( TAP)ك اٟتالة حسب (IBS)ك (IRG) ٗتفيض من االستفادة -

 :الضرييب اإلخضاع من
 70 % ؛الضرييب اإلخضاع من األكذل السنة خالؿ 
 50 % ؛الثانية السنة خالؿ 
 25% الثالثة السنة خالؿ. 

 .نشاءاإل مرحلةيف  ا١تمنوحة نفسها عيةالتوس رحلةا١تب ا٠تاصة االمتيازاتفي المرحلة التوسعية:  -ج
تقدر ب  31/12/2016فا١تشاريع ا١تمولة منذ التأسيس إذل غاية ( ANSEJ) كحسب إحصائيات

 1.%12مشركع للفنوف كاٟترؼ اليدكية بنسبة  42621مشركع من بينها  367980
 
 

                                                           
1
-09-09، بتاريخ: statistiques-http://www.ansej.org.dz/index.php/fr/nos: الوكالة الوطنية لدعم كتشغيل الشبابموقع  

2020. 

http://www.ansej.org.dz/index.php/fr/nos-statistiques
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(:ANGEM)الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر  -03
1 

ا١تتعلق ّتهاز القرض  2004جانفي  22 ا١تؤرخ يف( 13-04)مت إنشاءىا ٔتوجب ا١ترسـو الرئاسي رقم 
-04)كقد مت ٖتديد قانوهنا األساسي كمهامها ككذا كيفيات عملها ٔتوجب ا١ترسـو التنفيذم رقم  ،ا١تصغر
١تارل تابعة لوزارة تتمتع بالشتخصية ا١تعنوية كاالستقالؿ ا، كىي عبارة عن ىيئة ذات طابع خاص ،(14

التضامن الوطٍت، كتقـو الوكالة الوطنية لتسَت القرض ا١تصغر بتقدًن قركض مصغرة ألصحاب ا١تبادرات الفردية 
 ،ككذا للفئات بدكف دخل كاليت ٢تا مداخيل غَت ثابتة ة،كدائم ةالذين ىم قادركف على خلق مناصب عمل ذاتي

 أك البطالُت كحاملي ا١تشاريع. ،أك للنساء ا١تاكثات بالبيت ،أك غَت منظمة
 االمتيازات الممنوحة للمستفيدين من القرض: -أ
ٯتكن أف تصل ىذه التكلفة  ،دج100000تجاكز تكلفتها تاليت ال  كليةقركض بدكف فائدة لشراء ا١تواد األ -

 ؛دج على مستول كاليات اٞتنوب250000إذل 
 ؛%100نشطة مدعومة بنسبة نشاء األقركض إل -
 ؛التدريب -
 .الدعم كا١تشورة كالدعم يف التنفيذ -
 االمتيازات الجبائية: -ب
 سنوات؛ (03) ثالث ١تدة (IBS)(، كIRG) من كليال عفاءاإل -
 سنوات؛( 03) ثالث ١تدة ٘تارس اليت األنشطة يف ا١تستعملة البنايات على العقارم الرسم من عفاءاإل -
 أنشطة صناعية؛ إنشاء قصد ا١تقاكلوف هبا يقـو اليت العقارية االقتناءات ا١تلكية، نقل رسم من تعفى -
 قبل ا١تقاكلُت؛ من إنشاؤىا مت اليت الشركات تأسيس ا١تتضمنة العقود التسجيل، حقوؽ ٚتيع من عفاءاإل -
اليت  كا٠تدمات التجهيز مواد مقتنيات ،(TVA) ا١تضافة القيمة على الضرييب اإلعفاء من االستفادة ٯتكن -

 باإلنشاء؛ ا٠تاص االستثمار إ٧تاز يف مباشرة تدخل
 خالؿ كذلك اإلعفاءات، فًتة هناية عند ا١تستحق (TAP) من ككذا (،IBS) أك (،IRG) من تتخفيضال -

 :كالتارل التتخفيض ىذا كيكوف اإلخضاع الضرييب، من األكذل سنوات الثالث
 ؛%70بنسبة ٗتفيض: الضرييب اإلخضاع من األكذل السنة 
 ؛%50بنسبة ٗتفيض: الضرييب اإلخضاع من الثانية السنة 
 25بنسبة ٗتفيض: الضرييب اإلخضاع من الثالثة السنة%. 

                                                           
 .2020-09-05، بتاريخ http://www.angem.dzموقع الوكالة الوطنية لتسيَت القرض ا١تصغر: 1

http://www.angem.dz/
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 922911، فقد منحت 2020جواف  30كحسب إحصائيات الوكالة حوؿ القركض ا١تمنوحة إذل غاية 
، كاحتل قطاع الصناعة التقليدية ا١ترتبة الثالثة بعد قطاع الصناعة الصغَتة كقطاع %100قرض بنسبة 
 1.%17.58قرض بنسبة  162263حيث كانت حصيلتو  ا٠تدمات،

(:CNAC)الصندوق الوطني للتأمين على البطالة  -4
2 

كمؤسسة عمومية للضماف االجتماعي ٖتت كصاية كزارة العمل كالتشغيل كالضماف   1996مت إنشاءه سنة 
األجراء يف القطاع  االجتماعي، يعمل على ٗتفي  اآلثار االجتماعية ا١تتعاقبة الناٚتة عن تسريح العماؿ

مليوف دينار جزائرم شركع ال يتجاكز عشرة مكاٟتد األقصى لل صادم كفقا ١تتخطط التعديل ا٢تيكلي،االقت
 : يف ما يلي ألصحاب ا١تشاريع، كتتمثل االمتيازات ا١تمنوحة من طرؼ ىذا اٞتهاز دج10000000

 :متنقلةال ورشاتالب خاص فائدة بدون قرض -أ
 ؛٤تل بكراء خاص فائدة بدكف قرض -
 .اٞتماعية با١تكاتب خاص فائدة بدكف قرض -
 : المشروع استغالل مرحلة عند -ب
 الصناعية؛ النشاطات إلحداث ا١توجهة العقارية قتناءاتلال بالنسبة التحويل رسم من اإلعفاء -
 الشركة؛ تأسيس عقود تسجيل رسـو من اإلعفاء -
 موقع حسب سنوات( 10) أك( 06) ،(03) طيلة كلواحقها البنايات على العقارم الرسم من اإلعفاء -

 ( من قانوف الضرائب ا١تباشرة؛4-252) ا١تادة ٔتقتضى إ٧تازه، تاريخ من ابتداء ا١تشركع،
 تاريخ من بتداءا ا١تشركع، موقع حسب سنوات(10) أك( 06) ،(03) طيلة (IFU) من اإلعفاء -
 ا١تباشرة؛ الضرائب قانوف من 282 ا١تادة ٔتقتضى ستغاللو،ا
كن الفًتة، ىذه انقضاء عندك  عماؿ ( 03) بتوظي  ا١تشركع صاحب التزاـ حالة يف سنتُت إذل ٘تديدىا ٯتم
 ا١تباشرة؛ الضرائب قانوف من( 1-13) ا١تادة ٔتقتضى، ٤تددة غَت ١تدة
 من( %50) تعادؿ الضرائب من أدىن حد استيفاء طبيعيُت، أشتخاص بصفتهم ا١تستثمرين، على يتعُّت ك 

 .الفًتة ذات يف احملقق األعماؿ رقم يكن مهما كذلك مالية سنة كل عند، دج10000 مبلغ
 :األكذل الثالث السنوات طيلة اإلعفاء فًتة انقضاء عند (IFU) الوحيدة اٞتزافية الضريبة ٗتفيض -

 ؛% 70 بنسبة ٗتفيض: األكذل السنة 
 ؛% 50 بنسبة ٗتفيض: الثانية السنة 
 25 بنسبة ٗتفيض: الثالثة السنة %. 

                                                           
 .2020-09-09، بتاريخ: octroyes/-https://www.angem.dz/ar/article/prets: الوكالة الوطنية لتسيَت القرض ا١تصغرموقع  1
 .2020-09-07، بتاريخ: www.Cnac.dzة: لتأمُت على البطاللالصندكؽ الوطٍت موقع  2

https://www.angem.dz/ar/article/prets-octroyes/
http://www.cnac.dz/
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 عمل بعقد عماؿ ثالثة بتوظي  ا١تشركع صاحب التزاـ حالة يف ُتإضافيت سنتُت إذل اإلعفاء فًتة ٘تديد يتمك 
 .ا١تصغرة ا١تؤسسة مسار طيلة مراقبة بعمليات الصندكؽ مصاحل كتقـو، ٤تددة غَت ١تدة

سنة مؤسسة مصغرة يف  3474حصائية أنو بفضل ٘تويل اإلعطيات حوؿ ا١تأضاؼ الوزير كحسب ما 
منصب شغل مباشر كإطالؽ  8598يكوف صندكؽ الوطٍت لتأمُت على البطالة قد ساىم يف توفَت  2018

يف حُت أف النشاطات ا١ترتبطة بالصناعات التقليدية قد عرفت ارتفاعا ، %62مشاريع بنسبة سداد قدرت ب
 .2018سنة  % 21.2إذل  2011سنة % 2.2نتقلت من احيث 

 والحرف:  لصناعة التقليديةأخرى لدعم آليات  -05
 1لصناعة التقليدية والحرف:قطاع اىياكل دعم ل -أ

السيما  2010 التقليدية ا١تنطلق فعليتها منذ سنة دار كمركز للصناعة 81يتعلق األمر بتسيَت كتنشيط 
 فضاءات من طرؼ اٟترفيُت يف ٣تاؿ اإلنتاج كالتكوين كتسويقالٓتصوص استغالؿ احملالت ا١تهنية ٢تذه 

حريف كحرفية ١تمارسة  ٤992تل مهٍت لفائدة  893توزيع  2017يف ىذا اإلطار عرفت سنة ك منتجاهتم، 
 .مع العلم أف ىذه العملية متواصلة لتمس حرفيُت آخرين ،كتسويق منتجاهتم نشاطاهتم

 إذل جانب استغالؿ ىذه ا٢تياكل من طرؼ اٟترفيُت يف ٣تاؿ اإلنتاج كالتسويق، فإهنا ٗتتص كذلك
 معارض الصناعة التقليدية، أياـ دراسية كإعالمية كملتقيات تكوينية لفائدة اٟترفيُت كحاملي، ةتظاىرات ترقويب

 2018ص لو يف إطار تبعات ا٠تدمة العمومية لسنة صِّ إلشارة فإف تنشيط كتسيَت ىذه ا٢تياكل خم كل ا١تشاريع.
 ا١تهمة.دج، لفائدة الغرؼ ا١تكلفة هبذه  58.000مسا٫تة مالية تقدر ب

 2:البرنامج الترقوي للصناعة التقليدية -ب
حيث انتقل عدد  ،يتم سنويا تسطَت برنامج مكث  للتظاىرات كالصالونات احمللية كالوطنية كالدكلية

تظاىرة 65إذل  (2009-1999خالؿ الفًتة )تظاىرة  30التظاىرات الًتقوية الوطنية السنوية ما متوسطو 
 .2017تظاىرة سنة  292إذل ،ك 2014تظاىرة يف سنة  98، لتصل إذل 2013حىت هناية 

-1999)سنويا خالؿ الفًتة 1800كما ارتفع عدد اٟترفيُت ا١تستفيدين من ىذه التظاىرات من 
مشارؾ خالؿ  6800لتصل إذل  (،2013-2010)مشارؾ خالؿ الفًتة  3600دؿاعيإذل ما ( 2009
 .2017مشارؾ خالؿ سنة 7200ك (2016-2014)سنوات 

 

                                                           
 موقع كزارة السياحة كالصناعة التقليدية كالعمل العائلي: 1

bloc-https://www.mtatf.gov.dz/?page_id=7307&lang=ar#first  :2020-09-07، بتاريخ. 
 كزارة السياحة كالصناعة التقليدية كالعمل العائلي:موقع  2

bloc-1&lang=ar#firsthttps://www.mtatf.gov.dz/?page_id=731  :2020-09-07، بتاريخ. 

https://www.mtatf.gov.dz/?page_id=7307&lang=ar#first-bloc
https://www.mtatf.gov.dz/?page_id=7307&lang=ar#first-bloc
https://www.mtatf.gov.dz/?page_id=7311&lang=ar#first-bloc
https://www.mtatf.gov.dz/?page_id=7311&lang=ar#first-bloc
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 خاتمة الفصل:
ٯتكن القوؿ أف الضريبة ك  ،متيازات اٞتبائيةالكاة إلطار النظرم للضريبلمن خالؿ ىذا الفصل امت التطرؽ 

هبدؼ ٖتقيق النفع  ا١تعنويُتك  تفرض على األشتخاص الطبيعيُت نقدية، إجبارية، هنائية كبدكف مقابل، فريضة
هبا من أجل عدـ تعرضو  ١تاـاإلإلجراءات ٬تب على ا١تكل  فهمها ك اللضريبة ٣تموعة من ا١تسائل ك ك  ،العاـ

 التدابَتك ٣تموعة من اإلجراءات  اٞتبائية  ٯتكن القوؿ أهنا اتاالمتياز ما ٮتص  أما يف .لألخطار كالعقوبات
اٟترؼ ١تا تقدمو من مزايا من شأهنا أف قطاع الصناعة التقليدية ك  يف دعمدكرا ىاما حيث تلعب  ،التحفيزية

اإلعفاء  ،متيازات اٞتبائية من ٗتفيض العبء الضرييبٚتيع أشكاؿ اال يفتتمثل ىذه ا١تزايا ك تشجع ىذا القطاع 
 .ا١تعدالت التمييزيةك  إمكانية ترحيل ا٠تسائر إذل السنوات الالحقة، نظاـ اإلىتالؾ، الضرييب

 .تتشجيع الصادراك  االستثمارتنمية  ،توفَت الشغليف يازات اٞتبائية اإلمتسياسة يكمن ا٢تدؼ من كراء ك 
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 :الفصل تمهيد
 العا١تية جل مواكبة التطوراتأكضاعها االقتصادية كالسياسية من قامت اٞتزائر ٔتجهودات كبَتة لتحسُت أ

كيف  لدكلة،خزينة ا يساىم يف ٘تويل كقطاع اسًتاتيجي  قطاع الصناعات التقليدية كاٟترؼنظرا أل٫تية ك  ،الراىنة
تطور ىذه الصناعات ارتأينا إعطاء نظرة كاقعية حوؿ  ،ىذا القطاع ا التحفيزية يف دعمهتإطار تطبيق سياسا
 كمن أجل بلوغ غايتنا قمنا ،استحداث مناصب الشغل كدكرىا يفا١توجهة ٢تا االمتيازات اٞتبائية كمدل تأثرىا ب

ٕتسيده  ىذا ما متك لوالية برج بوعريريج، مديرية السياحة كالصناعة التقليدية راسة ميدانية على مستول د إعدادب
 :مبحثُت كما يلي إذل تقسيمومت  الذمك يف الفصل التطبيقي 

 .تقدًن عاـ ١تديرية السياحة كالصناعة التقليدية لوالية "برج بوعريريج"المبحث األول:  -
 .قطاع الصناعة التقليدية كاٟترؼ على مستول الوالية تقدًنالمبحث الثاني:  -
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 تقديم عام لمديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية "برج بوعريريج"المبحث األول: 
أكال إذل التعري  بوالية برج بوعريريج، تقدًن مديرية السياحة كالصناعة  ا١تبحث ىذا يف سيتم التطرؽ
الدراسة من حيث التعري ، النشأة، ا١تهاـ كاألىداؼ، مث عرض أىم األماكن السياحية  التقليدية ٤تل

 كالصناعات التقليدية بالوالية.
 المطلب األول: التعريف بوالية برج بوعريريج

العصر  من بدءا اٟتضارات من العديد عليها تعاقبت فقد كالعريقة القدٯتة ا١تدف من برج بوعريريج مدينة تعد
 العثماين اٟتكم إذل اإلسالمية بالفتوحات مركرا البيزنطي مث اٟتديث، مث الوجود الركماين، مث الوندارل،اٟتجرم 
 كمتنوعا. عريقا تارٮتا ا١تدينة ىذه ىنا اكتسبت كمن االستعمارم، فالغزك
 اإلدارم ٢تا. أصل تسمية الوالية، تارٮتها، موقعها كمناخها ككذا التقسيم إذل ا١تطلبيف ىذا  سيتم التطرؽ ٢تذا
  أصل التسمية -أوال

"برج بوعريريج" إذل عهد األتراؾ العثمانيُت حيث أطلقوا لفظ الربج على ا١تناطق ا١ترتفعة  يعود أصل تسمية
ا١تتخصصة للحراسة كا١تراقبة عرب إقليم الوالية مثل برج زمورة، برج الغدير، برج ٣تانة، أما لفظ "برج بوعريريج" 

ركايات أ٫تها أنو مشتق من "بابا عر كج" القائد الًتكي الذم قِدـ إذل ا١تنطقة عاـ فقد كردت بشأنو عدة 
ـ، كنظرا لثقل اللفظ فقد خمفِّ  ليصبح "بابا بوعريريج"، كىناؾ من قاؿ أف اللفظ مشتق من ا٠توذة 1415

مية ىي األقرب اليت يضعها اٟتارس الًتكي على رأسو ك٢تا ريشة على شكل عركج الديك، كيبدك أّف ىذه التس
 إذل الصواب كا١تنطق حسب بعض الدراسات لتاريخ ا١تنطقة.

 نبذة تاريخية عن الوالية -ثانيا
يعود تاريخ منطقة "برج بوعريريج" إذل العصر اٟتجرم اٟتديث، حيث كمجدت ٤تطات أثرية مثل العلموف، 

ا كمِجد بإقليم الوالية آثار بوصفرم، ٖتتوم على قطع من حجر الصلواف ا١تصقوؿ كبعض القلل كالفؤكس، كم
تعود للفًتة النوميدية كىي عبارة عن أحجار كبَتة اٟتجم ١تعاصر الزيتوف، لتدخل منطقة "برج بوعريريج" مرحلة 

يد الوندارل حىت ٣تيء الفتح اإلسالمي على  االحتالؿالركماين بعد ىزٯتة النوميديُت كالقرطاجيُت، مث  االحتالؿ
ق، كاعتنق أىل ا١تنطقة اإلسالـ، 79سنة  "عبد اهلل بن مركاف"يف عهد ا٠تليفة األموم  "موسى بن نصَت"

ـ، حيث أسس "حساف باشا خَت الدين" 1559كدخل إقليم "برج بوعريريج" ٖتت اٟتكم العثماين سنة 
سقطت على يد  حصنا ٝتاه "الربج"، كىو برج ا١تقراين حاليا، كبعد صراع العثمانيُت نشأت إمارة ا١تقرانيُت اليت

 االحتالؿ الفرنسي.
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 الموقع والمناخ -ثالثا
تقع كالية "برج بوعريريج" يف ا٢تضاب العليا الشرقية، ٭تدىا شرقا كالية سطي ، غربا كالية البويرة، مشاال 

 كالية ّتاية كجنوبا كالية مسيلة.
 بلدية. 34دكائر ك 10نسمة، تضم  903.621كعدد سكاهنا ب:   2كم3920.42 :بتها تقدر مساح

مناخ الوالية بارد يف الشتاء، حيث تساقط الثلوج على ٥تتل  مناطق الوالية، كذلك يف شهر ديسمرب حىت 
بداية شهر مارس، كْتلوؿ شهر أفريل تبدأ فًتة الربيع، مث يأيت شهر الصي  الذم تزداد فيو درجات اٟترارة يف 

هر جواف مع ىبوب الرياح الشهيلي، كمع قدـك شهر سبتمرب ْتُت دخوؿ فصل ا٠تري  كتقلباتو منتص  ش
 الرعدية ا١تصحوبة باألمطار.

 التقسيم اإلداري -رابعا
ا١تتضمن التقسيم  1998فيفرم  4ا١تؤرخ يف  84/09نمصِّبت "برج بوعريريج" كوالية ٔتوجب القانوف رقم 

 بلدية. 34كائر كد 10اإلدارم للًتاب الوطٍت، تضم 
 (: التقسيم اإلداري لوالية "برج بوعريريج"07الجدول رقم )

 البلديات الدائرة
 برج بوعريريج برج بوعريريج
 عُت تاغركت، تكستار عُت تاغركت
 رأس الوادم، أكالد براىم، تسرة رأس الوادم
 برد الغدير، غيالسة، تقلعيت، بليمور، العناصر برج الغدير
 بئر قصد علي، خليل، سيدم مبارؾ بئر قصد علي
 اٟتمادية، العش، الرابطة، لقصور اٟتمادية
 ا١تنصورة، ا١تهَت، أكالد سيدم ابراىيم، حرازة، بن داكد ا١تنصورة
 ٣تانة، حسناكة، ثنية النصر، اليشَت ٣تانة
 برج زمورة، تاٝترت، أكالد دٛتاف برج زمورة
 جعافرة، ا١تاين، تفرؽ، القلة جعافرة

 رج بوعريريجب: مديرية السياحة كالصناعة التقليدية لوالية المصدر
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 مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية "برج بوعريريج": المطلب الثاني
من أجل النهوض بقطاع الصناعة التقليدية كاٟترؼ قامت الدكلة ببناء مديريات كدكر للصناعة التقليدية 
كاٟترؼ، كاليت تتمثل مهمتها يف توجيو كدعم تنمية اإلنتاج اٟتريف كالتقليدم كاحملافظة على ىذا ا١توركث 

 اٟتضارم كالثقايف الذم ٯتثل ىوية اٞتزائر من االندثار. 
 نشأة وتطور مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية "برج بوعريريج" -أوال

 كالذم( 95-260) رقم التنفيذم ا١ترسـو خالؿ من مرة ألكؿ التقليدية كالصناعة السياحة مديرية أنشئت
 كتنظيمها،عملها،  ٣تاؿ قواعده يف ك٭تدد التقليدية، كالصناعة السياحة لوزارة خارجية مصاحل إنشاء تضمن
 كل ترقية مت أين 2000 غاية إذل سنتُت منذ كاحد مكتب يف ا١ترحلة ىذه يف ا١تفتشية عملت حيث

 يف ، كجاء(2000-376) رقم التنفيذم ا١ترسـو ٔتوجب مديريات إذل التقليدية كالصناعة السياحة مفتشيات
 .رئاسي" ٔترسـو يعُت مدير التقليدية كالصناعة للسياحة مديرية كالية كل مستول يف " تنشأ:األكذل مادتو
 كل مستول على "تنشأ :الثانية مادتو يف 216 رقم تنفيذم مرسـو خرج 2005 غاية إذل 2000 سنة كمن
 التقليدية" كالصناعة للسياحة مديرية كالية
 السياحة، مصلحة مصلحة: اآلتية ا١تصاحل من التقليدية كالصناعة السياحة مديرية "تتكوف الثالثة مادتو كيف

 تنظيم مكاتب، ٭تدد ثالث إذل مكتبُت من مصلحة كل كتتكوف كالوسائل اإلدارة مصلحة التقليدية، الصناعة
 كالسلطة احمللية ا١تكل  باٞتماعات كالوزير التقليدية كالصناعة السياحة كزير بُت مشًتؾ قرار ٔتوجب ا١تصاحل
( ا١تعدؿ للمرسـو التنفيذم السابق 257-10التنفيذم رقم )كٔتوجب ا١ترسـو  العمومية". بالوظيفة ا١تكلفة

 لصناعة التقليدية تضم ثالث مصاحل كما يلي:فإف مديرية السياحة كا 2010أكتوبر  20الذكر كا١تؤرخ يف 
 السياحة والصناعة التقليدية لوالية برج بوعريريج ىيكل مديرية(: 08الجدول رقم )
 المكاتب المصلحة
 

 النشاطات السياحية كا١تراقبة مصلحة متابعة -1
 الًتخيصاتمكتب االعتماد ك  -
 مكتب مراقبة النشاطات السياحية، الفندقية، اٟتموية كا١تناخية -
 مكتب نوعية ا٠تدمات السياحية، الفندقية، اٟتموية كا١تناخية -

 
 مصلحة تنمية النشاطات السياحية -2

 مكتب دعم التنمية السياحية -
 حيةمكتب تأطَت النشاطات السيا -
 مكتب متابعة االستثمار كاإلحصائيات -

 مكتب ا١تستتخدمُت - مصلحة اإلدارة كالوسائل -3
 مكتب ا١تيزانية كالوسائل -

 مديرية السياحة كالصناعة التقليدية لوالية برج بوعريريج مصدر:ال
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 ما يلي: تتمثل مهاـ ا١تديرية يف: مهام المديرية -ثانيا
 في مجال السياحة .1
 سنوم يتعلق بالنشاطات السياحية؛إعداد ٥تطط عمل  -
 ا١تبادرة بكل إجراء من شأنو خلق ٤تيط مالئم ك٤تفز للتنمية ا١تستدامة للنشاطات السياحية احمللية؛ -
 السهر على التنمية ا١تستدامة للسياحة من خالؿ العمل على تثمُت القدرات احمللية؛ -
 تشجيع بركز عركض سياحية متنوعة كذات نوعية؛ -
 تدابَت ترقية كتطوير النشاطات السياحية كاٟتمامات ا١تعدنية كتقوًن نتائجها؛تنفيذ برامج ك  -
ٚتع، ٖتليل كتزكيد آلية الرصد اإلحصائية للقطاع يف ٣تاؿ ا١تعلوماتية كا١تعطيات اإلحصائية حوؿ النشاطات  -

 ا١ترتبطة باإلقتصاد السياحي كاٟتمامات ا١تعدنية كضماف نشرىا؛
 ؛ضمن أدكات هتيئة اإلقليم كالعمراف كتثمُت مناطق كمواقع لتوسع السياحيإدماج النشاطات السياحية  -
 ضماف تنفيذ ميزانيات التجهيز كالتسيَت يف جانبو السياحي؛ -
 ضماف متابعة تنفيذ عمليات الدعم بعنواف صندكؽ دعم االستثمار كترقية كجودة النشاطات السياحية؛ -
 سياحية بصناديق اٞتنوب كا٢تضاب العليا؛ا١تشاركة يف إعداد كتنفيذ ك٘تويل النشاطات ال -
تنشيط كتأطَت ا١تصاحل ا٠تارجية كالفضاءات الوسيطة كاٟتركة اٞتمعوية اليت تنشط يف السياحة على ا١تستول  -

 احمللي؛ 
 السهر على تلبية حاجيات ا١تواطنُت كتطلعات السمياح يف ٣تاؿ الراحة كاالستجماـ كالًتفيو؛ -
 يف ترقية الشراكة الوطنية كاألجنبية، السيما يف ميادين االستثمار القطاعات ا١تعينةا١تشاركة باالتصاؿ مع  -
 يف إعداد كتنفيذ أعماؿ التكوين كٖتسُت ا١تستول كٕتديد ا١تعارؼ كتثمُت ا١توارد البشرية؛ك 
 إعداد حصائل النشاطات الثالثية كالسنوية للنشاط السياحي. -
 في مجال الصناعة التقليدية .2
 عمل سنوم كمتعدد السنوات يتعلق بتطوير نشاطات الصناعة التقليدية؛ إعداد ٥تطط -
 ا١تبادرة بكل إجراء من شأنو خلق جو مالئم للتنمية ا١تستدامة لنشاط الصناعة التقليدية؛ -
 ا١تسا٫تة يف ٛتاية تراث الصناعة التقليدية كاحملافظة عليو كرّد االعتبار لو؛ -
كالتنظيمات كا١تقاييس كالنماذج ا١تتعلقة باٞتودة يف ميداف اإلنتاج كدراسة السهر على تطبيق كاحًتاـ القوانُت  -

 أنشطة الصناعة التقليدية؛
 ا١تشاركة يف متابعة تنفيذ عمليات الدعم بعنواف الصندكؽ الوطٍت لًتقية نشاطات الصناعة التقليدية؛ -
 دية احمللية؛ا١تشاركة يف جهود إدماج نشاطات الصناعة التقليدية يف ا١تنظومة االقتصا -
تدعيم أعماؿ ا١تنظمات كالتجمعات ا١تهنية كاٞتمعيات كالفضاءات الوسيطة الناشطة يف ميداف الصناعة  -

 التقليدية كتنشيطها؛
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 ا١تبادرة بالتحقيقات كالدراسات ذات الطابع التقٍت كاالقتصادم كاالجتماعي ا١تتعلقة بتقييم األنشطة اٟترفية؛ -
 صائية يف ٣تاؿ الصناعة التقليدية كضماف توزيعها؛ٚتع ا١تعلومات كا١تعطيات اإلح -
 تأطَت التظاىرات االقتصادية من أجل ترقية الصناعة التقليدية كاٟترؼ كتنشيطها؛ -
 ضماف تنفيذ ميزانية التجهيز كالتسيَت ا١تسجلة بعنواف الصناعة التقليدية؛ -
 إعداد اٟتصائل الثالثية كالسنوية لنشاط الصناعة التقليدية. -

 من ٚتلة ٖتقيق إذل لوالية برج بوعريريج التقليدية كالصناعة السياحة مديرية تصبو: أىداف المديرية -ثالثا
 :األىداؼ تتمثل يف

 االقتصادية؛ العجلة ٤تركات إحدل بالوالية السياحة جعل -
 الوالية؛ يف األثرية ا١تعادل على كاحملافظة التارٮتي، الثقايف كالديٍت، الًتاث تثمُت -
 عليو؛ كاحملافظة التقليدية الصناعة تراث ٛتاية -
 كاالستجماـ؛ الراحة ٣تاؿ يف السياح كتطلعات ا١تواطنُت حاجيات تلبية -
 خاصة. بصفة الوالية كصورة اٞتزائر بصفة عامة لصورة الدائم التحسُت -

 لوالية برج بوعريريجومنتجات الصناعة التقليدية أىم األماكن السياحية المطلب الثالث: 
بتنوع منتجاهتا التقليدية كاٟترفية اليت  تتميزباإلضافة إذل ا١توقع اٞتغرايف ا٢تاـ للوالية على ٤تور العبور فهي 

 لعدة أماكن كمعادل سياحية متنوعة كجذابة.  بامتالكهاتعترب رمزا للوالية، كتزخر 
حسب نوع السياحة، فنجد  سيتم عرض األماكن السياحية بالوالية: بالوالية األماكن السياحية أىم -أوال

 منها: السياحة الطبيعية، الثقافية، اٟتموية، الدينية كالًتفيهية ككذا التظاىرات الثقافية.
تتوفر الوالية على عدة مواقع طبيعية جذابة تتمثل خاصة يف اٞتباؿ كالغابات كمن : السياحة الطبيعة -01

 أىم ىذه ا١تواقع:
، أغلب ىكتار 4000 كلم، كتًتبع على مساحة قدرىا  7ْتوارل تبعد عن مقر الوالية  غابة بومرقد: .أ 

بُت أشجار الصنوبر  غطائها النبايتضات جبلية تتتخللها بعض الودياف كيتنوع تضاريسها مرتفعات كمنتخف
٭تتضن مشاريع ىامة مثل: الفنادؽ، مرابط الراحة  ، كبإمكاف ىذا الفضاء الطبيعي أفاٟتليب كاألحراش
 .كا١تركبات السياحية

الواقعة الغابات الواقعة على اٞتباؿ مثل غابة أغبوف ك تلك بُت  تتنوع غابات منطقة ٣تانة غابة مجانة: .ب 
 كما تتنوع بغطاء نبايت ٦تتاز.ىكتار ، 770على امتداد  با١تنتخفضات كغابة دار الزيتوف 

الغابات ٧تد غابة بٍت كمن أىم : يغلب على تضاريس ىذه ا١تنطقة الطابع اٞتبلي الغايب، جعافرةغابات  .ج 
 تقع على منحدرات تطل على كالية ّتاية.ىكتار ، 400يعدؿ، اليت تقدر مساحتها ب 

مليوف ـ، أما مساحتو  121، كتقدر طاقة استيعابو بنحو 1981أ٧تز ىذا السد سنة  سد عين زادة: .د 
 .اكرةدية ا١تنحدرة من اٞتباؿ اجملحيث جملموعة من األك ىكتار كىو مربط  11000فتقدر ب 
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 كتتميز الوالية ٔتا يلي: السياحة الثقافية:  -02
حافظت على طابعو يعد من أىم كأٚتل معادل ا١تدينة خاصة بعد عملية الًتميم اليت  برج المقراني: .أ 

 ا١تعمارم ا١تميز، كيضم حاليا متح  الوالية.
 مناطق كىي: ثالثتقع ا١تنطقة جنوب غرب برج بوعريريج، كتتوزع آثارىا على  آثار الحمادية: .ب 

توجد هبا مدينة صغَتة تعود إذل الفًتة اٟتمادية، جزء منها يقع على منحدر  :بلدية القصور -
 مًت فوؽ مستول سطح البحر؛ 878صتخرم كعلى ارتفاع 

، كتعد من أىم ا١تقاطعات "IQUIZETO"هبا مدينة ركمانية تعرؼ باسم  :بلدية الحمادية -
 بقايا أعمدة، كنيسة كحجارة هبا كتابات التينية؛ الركمانية هبا بنايات عسكرية كعمومية،

 مدينة ركمانية عبارة عن بقايا أساكر كأعمدة... آثاريوجد هبا  بلدية العش: -
، " تيزم أكرير" ّتامع يعود إذل القرف الثالث ىجرم سنة، هبا 2000يعود تارٮتها إذل حوارل  برج زمورة: .ج 

ن قضاهتا: ابن الرقط، ابن القاسم، ابن اٞتودم القدـ، كمكهبا مساجد  كثَتة اشتهرت بالقضاء منذ 
 كغَتىم.

خزانا حقيقيا للمنتجات السياحية، حيث  تعد من أقدـ ا١تدف يف الشرؽ اٞتزائرم حيث تعد برج الغدير: .د 
 يوجد هبا بعض اآلثار الركمانية مثل برج مشيسة...

أجل العالج كاالستحماـ كىذا لتوفرىا تستقطب الوالية العديد من السياح من : السياحة الحموية -03
أكالد حالة، كبعض ا١تنابع غَت ٛتاـ البيباف كٛتاـ منابع ٛتوية ذات خصائص عالجية ىامة كىي: على 

 .ا١تستغلة )ا١تنصورة: عُت جرب(
بلدياهتا تتوفر الوالية على العديد من الزكايا كا١تساجد العتيقة ا١توجودة عرب ٥تتل  : السياحة الدينية -04

تغال٢تا يف إطار السياحة الدينية، كمن أىم الزكايا ٧تد زاكية القليعة بتاٝترت كزاكية سيدم ٥تلوؼ كاليت ٯتكن اس
با١تنصورة كغَتىا، إذل جانب ا١تساجد العتيقة  مثل: مسجد تيزم أكرير ٔتنطقة برج زمورة، كمسجد أكالد 

 سيدم إبراىيم.
 .ة "النور كالنسيم" لربج بوعريريجة األلعاب كالتسليكتضم حديق: السياحة الترفيهية -05
من أىم التظاىرات السياحية اليت ٭تتفل هبا سكاف الوالية كاليت تعمل ا١تديرية : التظاىرات السياحية -06

على ا١تشاركة يف تشجيعها كتطويرىا ١تا تساىم بو يف تنشيط اٟتركة السياحة بالوالية: تظاىرات شاك ربيع، 
وع ا١تولد النبوم الشري ، تظاىرة كمسابقة يف الصيد القارئ، ا١تهرجاف اٞتهوم للفركسة، موسم تظاىرة أسب

 الثقافة، السياحة كالتنمية الريفية.
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 على ا١تساعدة األمور من التقليدية الصناعة منتجات إف :لواليةباالتقليدية  الصناعة منتجات أىم -ثانيا
برج بوعريريج  منطقة كتشتهرا ٤تلي أكا أجنبي السائح ذلك كاف سواء اىتمامو كٖتصيل السائح اىتماـ جلب

 قتهااعر  عنتعرب  تفاصيلها أدؽ كوف للوالية رمز تعترب اليت التقليدية كالصناعات ا١تنتجات من ٔتجموعة
 .كأصالتها
ئها أ٨تااالنسجاـ، كيتوزع على كل لوالية بالتنوع ك لكاٟترؼ  يتميز موركث نشاطات الصناعة التقليديةك 

 :اطق الريفية حيث ٧تدالسيما ا١تن
الرسم الزخريف برج بوعريريج كاألشغاؿ اليدكية، كالية تنتشر بعض اٟترؼ يف مقر منطقة مقر الوالية:  -01

على القماش كا١تالبس )األكشحة، الفساتُت، أغطية األسرة( كالطرز التقليدم إذل جانب صناعة ٖت  التزيُت 
 كا٠تزؼ كاٞتبس ا١تزخرؼ.

، الربنوس  المنطقة الشمالية:-02 ٗتتص ْتياكة الزرايب كاألغطية الصوفية مثل: اٟتايك، اٟتنبل ا١ترقـو
 إضافة إذل صناعة األكاين ا١تنزلية كٖت  التزيُت ا١تصنوعة من الطُت أك الفتخار.، كالقشابية

بة الزخرفية إذل جانب تشتهر بصناعة النسيج ذك األلواف ا١تستقرة كركعة الًتكي المنطقة الجنوبية: -03
صناعات أخرل مثل حياكة األفرشة، اٟتصائر، السالؿ، الربادع، ا١تراكح...كبعض األغراض ا١تنزلية ا١تصنوعة 

 من اٟتلفاء.
 تتميز بصناعة اٟتلي التقليدية من ٣توىرات كمواد مرصعة كمنقوشة من الفضة المنطقة الغربية: -04

 كاألكاين الفتخارية كصناعة السالؿ. )األساكر، ا٠توامت، القالئد كا٠تالخيل(
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 المبحث الثاني: تقديم قطاع الصناعة التقليدية والحرف على مستوى الوالية
يف ىذا ا١تبحث سيتم عرض كل ما يتعلق بطاقة اٟتريف، ا٢تيئات الداعمة للقطاع على مستول كالية برج 

 ك٥تتل  اإلحصائيات ا١تتعلقة بالقطاع يف الوالية.بوعريريج  
 المطلب األول: شروط الحصول على بطاقة الحرفي، أىم ِالتزاماتها وِامتيازاتها 

تضبطو ٣تموعة من القوانُت، حيث ال  عموما كيف كالية برج بوعريريج خصوصا إف النشاط اٟتريف يف اٞتزائر
ٯتكن االعًتاؼ باٟتريف قانونيا إال بامتالكو للبطاقة اٟترفية اليت تعترب كجهُت لعملة كاحدة كوهنا ٘تثل بالنسبة 

 ٟتاملها امتياز كالتزاـ يف الوقت نفسو.
 (بطاقة الحرفي) ملف التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف -أوال

كل شتخص يريد مزاكلة نشاط تقليدم أك حريف بكيفياتو كأشكالو ا١تتختلفة ما عليو إال تقدًن طلب 
 غرفة الصناعة التقليدية كاٟترؼ من أجل اٟتصوؿ على بطاقة اٟتريف كذلك كفقا للشركط التالية: يفالتسجيل 

 خطي موجو إذل مدير غرفة الصناعة التقليدية كاٟترؼ؛تسجيل طلب  .1
 األصل مصادؽ عليها من الشهادة؛صورة طبق  .2
 شهادة ميالد صاحب الطلب؛ .3
 اإلقامة؛ بطاقة .4
 مستتخرج من صحيفة السوابق العدلية؛ .5
 شهادة الوضعية اٞتبائية؛  .6
 من عقد ملكية احملل أك عقد إ٬تاره؛ صورة طبق األصل مصادؽ عليها .7
 ؛معاينة احملل من طرؼ ٤تضر قضائي يف حالة ملكية احملل٤تضر  .8
 التسجيل؛حقوؽ  .9
 .( صور مشسية04أربع ) .10

 فيجب توفر الشركط التالية: لتعاكنيات كمقاكالت الصناعة التقليدية كاٟترؼأما بالنسبة 
 طلب خطي يوقعو الشتخص ا١تؤىل ٔتوجب القانوف األساسي؛ .1
 نستخة من عقد إنشاء التعاكنية أك ا١تقاكلة اٟترفية؛ .2
 إ٬تاره؛عقد نستخة من عقد ملكية احملل أك  .3
 الوضعية اٞتبائية؛شهادة  .4
 ٤تضر إثبات كجود احملل. .5
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 : خطوات ممارسة نشاط حرفي -ثانيا
 ما فی نوجزىا ا٠تطوات من ٣تموعة إتباع٬تب  كاٟترؼ التقليدية الصناعة قطاع يف نشاط ٦تارسة أك إلنشاء

 :يلي
 أو كراء محل شراء -01

 :يلي ٔتا يلتـز ٬تعلو نشاطو فيو ٯتارس حملل اٟتريف امتالؾ إف المحل: شراء -أ
 ؛بالتساكم كالبائع ا١تشًتم بُت يقسم بو، ا١تصرح احملل مبلغ من%  5 بنسبة التسجيل حقوؽ دفع -
 .اٟتريف أم ا١تشًتم بو صرح الذم ا١تبلغ من%  1 بنسبة العقارم اإلشهار رسم دفع -

 :يلي كما عقد كفق يكوف اٟتريف النشاط ١تمارسة مهٍت ٤تل تأجَت: المحل تأجير -ب
 ٔتتختل  قةمرف ءاللكر  اإلٚتارل السعر من%  2 بنسبة ا١تلكية حقوؽ خال٢تا من تدفع ٤تددة غَت ١تدة عقد -

 ؛ا١تصاري 
 ؛%5 بنسبة التسجيل حقوؽ خال٢تا من يدفع ٤تددة، غَت ١تدة عقد -
 .التأجَت سعر من%  0.5 بنسبة العقارم اإلشهار رسم دفع عليو يفرض ،٬تارماإل احملل عقد -
 الشكل على ٤تددة كرسـو بنسب الطابع كحقوؽ التسجيل، حقوؽ دفع يستلـز :حرفية مؤسسة إنشاء -ج
 :التارل
 ؛االجتماعي ا١تاؿ رأس ٣تموع من% 1 بنسبة التسجيل حقوؽ -
 . دج 60 إذل 20 من الطابع حق -

 : ِالتزامات بطاقة الحرفي -ثالثا
 أك مقاكلة للصناعة التقليدية كاٟترؼ ٔتا يلي: تعاكنيةيلتـز اٟتامل لبطاقة اٟتريف سواء كاف حريف فردم أك 

 ٦تارسة النشاط الذم سجلوا من أجلو؛ .1
 ؛ا٠تاصة بنشاطهم اٞتودة كالنوعيةاحًتاـ مقاييس  .2
 كىذا ٓتصوص اٟتريف غَت القار؛ العاديةمقر قانوين ١تتطلبات نشاطو يف مكاف إقامتو  اختيار .3
 كثائقهم التجارية. ٚتيعبسجل الصناعة التقليدية كاٟترؼ على  تسجيلالكضع رقم  .4

 : امتيازات بطاقة الحرفي -رابعا
 يف ما يلي:تتمثل على امتيازات نظَت حصولو على بطاقة اٟتريف  الوالية٭تظى كل حريف يف 

ٯتكنهم كالذم  (CASNOS) التغطية االجتماعية باالشًتاؾ مع صندكؽ الضماف االجتماعي لغَت األجراء .1
 من اٟتصوؿ على التقاعد، بطاقة الشفاء، منحة الوفاة كمنحة العجز؛

 ٗتفيض مع ٣تموعة من شركات التأمُت؛ %50تأمُت ٕتهيزات اإلنتاج كالسيارات كالشاحنات ب  .2
 ٘تنح أكلوية اٟتصوؿ على احملالت ا١تهنية عرب بلديات مقر ٦تارسة النشاط؛ .3
 ؛(ANSEJ,CNAC, ANGEM) الدعمت كككاال٘تكن من اٟتصوؿ على قركض ىيئات  .4
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االستفادة من متمهنُت كمًتبصُت مع مراكز التكوين ا١تهٍت كككالة التشغيل التابعُت لإلقليم ٤تل ٦تارسة  .5
 النشاط؛

اٟتصوؿ على صفقات عمومية عن طريق ا١تشاركة يف االستشارات اليت تفتح من طرؼ ا١تؤسسات كا٢تيئات  .6
 العمومية ككذا استتخداـ الفوترة؛

تفتح اجملاؿ للمشاركة يف ا١تسابقات ا٠تارجية لقطاع التكوين ا١تهٍت ليصبح ا١تسجلوف يف القطاع أساتذة  .7
 سنوات أقدمية يف ا١تيداف؛ 05مكونُت بعد اجتياز 

كما يستفيد اٟترفيوف ا١تسجلوف يف ٣تاؿ الصناعة التقليدية كالصناعة التقليدية الفنية من اإلعفاء الضرييب  .8
 دج؛10.000أف يتم تسديد اٟتد األدىن من الضريبة ا١تقدر ب  مدل اٟتياة على

 ٘تنح حق ا١تشاركة يف كل الصالونات، ا١تعارض، األياـ الدراسية كاإلعالمية ٤تليا، كطنيا كدكليا. .9
 في الوالية المطلب الثاني: ىياكل الدعم الخاصة بالقطاع

 من امتيازات يستفيد أف لو ٯتكن بوعريريج كاٟترؼ بوالية برج التقليدية الصناعة قطاع يف مستثمر كل إف
 :يلي ما نوجزىا يف الدعم كىياكل آليات من ٣تموعة طريق عن كجبائية مالية
 رج بوعريريجبدار الصناعة التقليدية  -أوال
 ؛05/09/2013ذل غرفة الصناعة التقليدية كاٟترؼ بتاريخ إتسليم  -
 ؛2013توبر أكدخوؿ يف االستغالؿ منذ  -
 ؛للغرفةٖتتضن  مقر  -
 ، التكوين كالًتكيج عن طريق:الًتقية ٘تارس مهامها يف ٣تاؿ -

 ؛كتطويره كاٟترؼ التقليدية الصناعة قطاع ترقية إذل يرمي عمل بكل القياـ 
 ؛ا١تعلومات كٕتديد ا١تستول سُتٖتك  التكوين بأعماؿ القياـ 
 كالتظاىرات؛ ا١تعارض، الصالونات تنظيم١تنتوجات الصناعة التقليدية كذلك ب الًتكيج 
 لصاحل ا١تعلومات كٕتديد ا١تستول كٖتسُت كالتكوينامتحانات شهادة التأىيل  بتنظيم برامج القياـ 

 .اٟترفيُت
 ؛حريف 12عدد  اٟترفيُت ا١تستفيدين من ٤تالت على مستول الدار:  -
 .العملية مسجلة دكف ٕتهيز: يتم طلب تسجيل بند التجهيز يف جلسات التحكيم كل سنة -

 دار الصناعة التقليدية تسامرت -ثانيا
 ؛06/06/2017تسليم ا٢تيكل بتاريخ  -
 ؛15/06/2014تسليم التجهيز بتاريخ  -
 ؛2016دخوؿ يف االستغالؿ منذ جواف  -
 ؛٘تارس مهامها يف ٣تاؿ الًتقية، الًتكيج كالتكوين -
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 ُت.حرفي (03ثالث )عدد اٟترفيُت ا١تستفيدين من ٤تالت على مستول الدار:  -
 برنامج تشغيل الشبابمحالت  -ثالثا

احملدد لشركط ككيفيات  2011مارس  20ا١تؤرخ يف  (11-119) ا١ترسـو التنفيذم رقم السند القانوني:
 كضع  احملالت ا١تنجزة يف إطار برنامج تشغيل الشباب ٖتت التصرؼ.

 احملالت من اٟترفيُت من عدد أكرب استفادة على التقليدية الصناعةك  السياحة مديرية تعمل اإلطار ىذا كيف
 ْتيث ،كمعاٞتتها احملالتىذه  من االستفادة يف غبُتاالر  اٟترفيُت ملفات استقباؿ خالؿ من كذلك ا١تهنية
 البطالة على القضاء طريق يف ا٬تابية خطوة تعترب كاليت ا١تهنية احملالت من ا١تستفيدين اٟترفيُت سبةكانت ن
 موضحة يف اٞتدكؿ التارل: كىي %59.03ك٘تثل  معتربة الشغل مناصب كتوفَت

 31/05/2020إلى غاية في والية برج بوعريريج  المحالت وضعية(: 09الجدول رقم )

 مديرية السياحة كالصناعة التقليدية لوالية برج بوعريريج المصدر:
ٯتثل اٞتدكؿ ا١تبُت أعاله كضعية احملالت يف كالية برج بوعريريج، حيث نالحظ أف عدد احملالت ا١ترب٣تة ىو 

٤تل  2910من احملالت ا١ترب٣تة، ككمزِّع منها  %٤98.88تل أم ما نسبتو  ٤3362تل، أ٧تز منها  3400
حريف، حيث قدرت  1718من احملالت ا١تنجزة، كبلغ عدد اٟترفيُت ا١تستفيدين  %86.56أم ما نسبتو 

 .%59.03نسبة استفادهتم ب
كىذا ما ساعد على تطور نشاط اٟترفيُت كتوسيع دائرة اٟترؼ كالصناعات التقليدية إذل نشاطات جديدة 

كانت منحصرة على اٟتلي، الفضة كالنسيج، حيث ظهرت ٗتصصات أخرل على غرار النقش على بعدما  
 ا٠تشب كالتح  الفنية، إذل جانب النشاطات ا١تعركفة ٤تليا مثل نسيج الزرايب كاأللبسة التقليدية.

 (FNPAAT) الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية -رابعا

 ؛دج 9.252.828200الغالؼ ا١تارل:  -
 ؛( 2014حريف  ) سنة  20عدد ا١تستفيدين:  -

مع اإلشارة إذل أف اإلعانات ا١تقدمة من طرؼ الصندكؽ كجهت لفئة معينة من اٟترفيُت كىم اٟترفيُت يف 
٣تاؿ الصناعة التقليدية الفنية فقط، يف أنشطة ٥تتلفة منها النقش على ا٠تشب، صناعة اٟتلي كالفضة، الطرز 

 ركث احمللي.و الفنية اليت لعا عالقة با١تكاٟترؼ 

المحالت  عدد
 المبرمجة

 عدد
المحالت 

 المنجزة

جمالي العدد اإل
للمحالت 

 الموزعة

العدد اإلجمالي 
للحرفيين 
 المستفيدين

نسبة استفادة 
 (%) الحرفيين

3.400 3.362 2.910 1.718 59.03 
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 السياسة إطار يف الصناعة التقليدية لًتقية الوطٍت الصندكؽ ٕتميد مت اٞتزائر يف ا١تارل الوضع تداعيات كمن
 كجود عدـ من ٗتوفا التقليدية الصناعة قطاع التسجيل يف نسبة على سلبا انعكس ٦تا ،2015التقشفية سنة 

 .القطاع ىذا استقرار تضمن للتمويل أخرل طريقة إ٬تاد يتحتم ٦تا النشاط، ١تباشرة مالئم ٘تويل
  مساعدات مالية أخرى: -خامسا

يف ظل جائحة "كوركنا" مت تقدًن إعانات مالية ٞتميع اٟترفيُت على مستول الوالية كالذم بلغ عددىم 
 دج لكل حريف.10000حريف، حيث قدر مبلغ ىذه اإلعانة ب  7900

 برج بوعريريج واليةع الصناعة التقليدية والحرف في قطا تطور المطلب الثالث: إحصائيات حول 
سيتم التطرؽ إذل تطور تعداد اٟترفيُت يف قطاع الصناعة التقليدية كاٟترؼ كتوزيعهم عرب بلديات الوالية، 

من خال٢تا، كيف األخَت كعلى ٣تاالت القطاع، ككذا تطور عدد األنشطة اٟترفية كمناصب الشغل ا١تستحدثة 
 سيتم استتخالص أثر االمتيازات اٞتبائية على قطاع الصناعة التقليدية كاٟترؼ.

 إحصائيات حول الطاقة البشرية اإلجمالية:  -أوال
فقد مت تقسيم عدد اٟترفيُت حسب ثالث فئات:  حسب مديرية السياحة كالصناعة التقليدية بالوالية

 ا١تسجلُت، ا١تشطوبُت كالصايف، كىي موزعة على اجملاالت الثالثة، كما يلي:
 (: الطاقــة البشريـــــة اإلجمالية10الجدول رقم )

عدد  عدد المسجلين مجال النشاطات
 المشطوبين

 الصافي

 
الصناعة التقليدية 

 الفنيةوالصناعة التقليدية 

 985 608 1593 حرفيُت فرديُت
 0 1 1 تعاكنيات 
 0 1 1 مؤسسات 

الصناعة التقليدية 
 إلنتاج الموادالحرفية 

 2924 1703 4627 حرفيُت فرديُت
 3 18 21 تعاكنيات 
 5 2 7 مؤسسات 

الصناعة التقليدية 
 للخدماتالحرفية 

 3991 2817 6808 حرفيُت فرديُت
 10 11 21 تعاكنيات 
 0 0 0 مؤسسات 

 7900 5128 13028 المجمـــــــــــــوع
 مديرية السياحة كالصناعة التقليدية لوالية برج بوعريريجالمصدر: 

يبُت اٞتدكؿ أعاله الطاقة البشرية اإلٚتالية لعدد ا١تسجلُت كعدد ا١تشطوبُت كالصايف، حيث يف ٣تاؿ 
حريف فردم، كعدد  1593الصناعة التقليدية كالصناعة التقليدية الفنية عدد ا١تسجلُت يف اٟترفيُت الفرديُت 
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ؤسسة كاحدة كشطب  حريف، كسجلت تعاكنية كاحدة كم 985حريف كسجل الصايف ب 608ا١تشطوبُت 
 كليهما.

حريف كشطب  4627أما يف ٣تاؿ الصناعة التقليدية إلنتاج ا١تواد فكاف عدد اٟترفيُت الفرديُت ا١تسجلُت 
تعاكنيات، أما 3كتبقى  18تعاكنية، شطب منها  21حريف، كسجلت 2924حريف كتبقى  1703

 .5ى منها، كتبق   2مؤسسات، شطب  7ا١تؤسسات فسجلت 
حريف شطب منهم  6808الصناعة التقليدية للتخدمات فكاف عدد اٟترفيُت الفرديُت ا١تسجلُت أما يف ٣تاؿ 
كتبقى يف  11تعاكنية، شطب منهم  21حريف، ككاف عدد التعاكنيات ا١تسجلة  3991كتبقى  2817
 تعاكنيات، كنالحظ عدـ تسجيل أم مؤسسة حرفية. 10الصايف 

، %39.36حريف بنسبة  5128حريف، شطب منهم  13028كنالحظ أنو بلغ عدد اٟترفيُت ا١تسجلُت 
 ، %60.64حريف بنسبة  7900كتبقى منهم 

 إذل يؤدم ٦تا النشاط، وفيواصل ال الفًتة بداية يف ُتا١تسجل اٟترفيُت من معتربة نسبة ناؾى أفكىذا يدؿ على 
 كلكن ،تحدثةسا١ت الشغل مناصبعدد  من حيث أك ةا١تسجل األنشطة عدد حيث من سواء القطاع يف جعرات

بالرغم من الشطب إال أف عملية التسجيل دل تتوق  بل كاصلت يف االرتفاع كىذا راجع إذل ٣تهودات الدكلة 
 .الرامية إذل تشجيع القطاع كتنميتو باعتباره قطاعا اسًتاتيجيا يف االقتصاد

 : السنوات حسبفي الوالية  الحرفين عدد توزيع إحصائيات حول -ثانيا
 2020مام 31مديرية السياحة كالصناعة التقليدية بالوالية فقد بلغ إٚتارل عدد اٟترفيُت إذل غاية حسب 

 حريف(، موزعة على ثالث ٣تاالت، كىي مبينة يف اٞتدكؿ ا١توارل: 7900)
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 السنوات حسبفي والية برج بوعريريج  الحرفين عدد (: توزيع11الجدول رقم )
 (2020 ماي 1998-31)

 
 السنة

والصناعة الصناعة التقليدية 
 الفنيةالتقليدية 

الحرفية الصناعة التقليدية 
 إلنتاج المواد

الحرفية الصناعة التقليدية 
 للخدمات

إجمالي  اإلجمالي
 السنة

 ذكور إناث إجمالي ذكور إناث إجمالي ذكور إناث إجمالي
1998 30 1 29 64 5 59 92 10 82 186 / 
1999 45 2 43 68 5 63 123 11 112 236 422 
2000 40 1 39 63 4 59 97 12 85 200 622 
2001 36 1 35 44 2 42 85 7 78 165 787 
2002 29 1 28 39 1 38 72 8 64 140 927 
2003 31 0 31 39 3 36 97 9 88 167 1094 
2004 19 0 19 54 1 53 77 9 68 150 1244 
2005 28 1 27 51 1 50 109 7 102 188 1432 
2006 67 37 30 52 2 50 110 8 102 229 1661 
2007 39 7 32 37 4 33 93 12 81 169 1830 
2008 29 3 26 45 11 34 127 18 109 201 2031 
2009 38 6 32 168 18 150 156 16 140 362 2393 
2010 41 10 31 138 17 121 172 20 152 351 2744 
2011 46 16 30 252 30 222 219 27 192 517 3261 
2012 51 9 42 269 32 237 249 18 231 569 3830 
2013 56 14 42 261 31 230 306 16 290 623 4453 
2014 55 12 43 255 26 229 307 23 284 617 5070 
2015 73 18 55 181 21 160 326 27 299 580 5650 
2016 51 8 43 217 19 198 314 20 294 582 6232 
2017 50 3 47 164 17 147 231 22 209 445 6677 
2018 53 10 43 177 25 152 286 28 258 516 7193 
2019 52 15 37 175 32 140 205 18 187 432 7625 
2020 26 6 2 111 17 29 138 18 34 275 7900 
  7900 3627 364 3991 2600 324 2924 804 181 985 المجموع

 التقليدية لوالية برج بوعريريجمديرية السياحة كالصناعة المصدر: 
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إذل  1988من خالؿ اٞتدكؿ ا١تبُت أعاله، كالذم ٯتثل توزيع عدد اٟترفيُت يف كالية برج بوعريريج من سنة 
نالحظ أنو يف اجملاؿ األكؿ الذم ٯتثل الصناعة التقليدية كالصناعة التقليدية الفنية كجود   2020مام  31غاية 

حريف،  19عدد للحرفيُت كالذم قدر ب سجل أدىن  2004تذبذب بُت االرتفاع كاال٩تفاض، ْتيث يف سنة 
حريف، أما العدد اإلٚتارل للحرفيُت يف ىذا  73سجل أعلى عدد للحرفيُت كالذم قدر ب  2015أما يف سنة 

 حريف.  985قدر ب  2020اجملاؿ إذل غاية 
بُت االرتفاع كاال٩تفاض  كنالحظ يف اجملاؿ الثاين للصناعة التقليدية اٟترفية إلنتاج ا١تواد أنو دائما ىناؾ تذبذب ما

فسجل  2012حريف، أما يف سنة  37سجل أدىن عدد للحرفيُت ب  2007يف عدد اٟترفيُت، حيث يف سنة 
قدر ب  2020حريف، أما العدد اإلٚتارل للحرفيُت يف ىذا اجملاؿ إذل غاية  269أعلى عدد للحرفيُت ب 

 حريف. 2924
فية للتخدمات نالحظ كذلك تذبذب بُت االرتفاع ك اال٩تفاض يف أما يف اجملاؿ الثالث للصناعة التقليدية اٟتر 

 2015حريف، كيف سنة  72سجل أدىن عدد للحرفُت كالذم قدر ب  2002عدد اٟترفيُت، حيث يف سنة 
قدر ب  2020حريف، أما العدد اإلٚتارل للحرفيُت يف ىذا اجملاؿ إذل غاية  326سجل أعلى عدد للحرفيُت ب 

 حريف. 3991
شارة إذل أف بطاقة اٟتريف تستهدؼ كال اٞتنسُت )ذكر كأنثى( دكف فرؽ إال أف نسبة الذكور أكرب كٕتدر اإل

من ٣تموع  %11من نسبة اإلناث كلكن على الرغم من ذلك فإف اٞتانب النسوم سجل عددا مقبوال بنسبة 
 اٟترفيُت، كىذا رٔتا راجع لثقافة ا١تنطقة.

مام  5-1998أف تطور عدد اٟترفيُت إ٬تايب خالؿ الفًتة )يف اإلٚتارل السنوم  كبصفة عامة نالحظ
حريف ككاصل ىذا العدد يف االرتفاع إذل غاية الوصوؿ  422( 1999(، حيث كاف عددىم يف سنة )2020
 ، كىذا نتيجة توجيو كدعم الدكلة ٢تذا القطاع.2020حريف يف سنة  7900إذل 
 : والتشغيل التقليدية لصناعةا مجاالت على إحصائيات حول توزيع الحرفيين -ثالثا

قطاع الصناعة التقليدية كاٟترؼ يف الوالية دكرا ىاما يف استحداث مناصب الشغل كامتصاص البطالة، يلعب 
 كاٞتدكؿ ا١توارل يوضح ذلك.
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 )*( والتشغيل التقليدية الصناعة مجاالت على الحرفيين توزيع(: 12الجدول رقم )
 (%) النسبة التشغيل النسبة عدد الحرفيين مجاالت الصناعة التقليدية

والصناعة  الصناعة التقليدية
 الفنية التقليدية

985 12,47 1970 12,41 

الحرفية الصناعة التقليدية 
 نتاج الموادإل

2924 37,01 5904 37,19 

الحرفية الصناعة التقليدية 
 للخدمات

3991 50,52 8002 50,40 

 100,00 15876 100,00 7900 المجمــــــــــوع
 مديرية السياحة كالصناعة التقليدية لوالية برج بوعريريجالمصدر: 

 :التالية القاعدة كفق التشغيل حساب يتم)*(: مالحظة 
 
 

الصناعة التقليدية كالتشغيل نالحظ من خالؿ اٞتدكؿ ا١تبُت أعاله، كالذم ٯتثل توزيع اٟترفيُت على ٣تاالت 
حريف بنسبة  3931أف ٣تاؿ الصناعة التقليدية اٟترفية للتخدمات ٭تتل ا١ترتبة األكذل يف عدد اٟترفيُت ب 

، كمن مث يليو ٣تاؿ الصناعة %50.40منصب شغل بنسبة  8002كالذم نتج عنو استحداث  50.52%
منصب  5004، كالذم نتج عنو % 37.01 بنسبة حريف 2924التقليدية إلنتاج ا١تواد ْتيث سجل فيو 

، كاجملاؿ الذم ٭تتل ا١ترتبة األخَتة ىو ٣تاؿ الصناعة التقليدية الفنية حيث سجل % 37.19شغل بنسبة 
منصب شغل بنسبة  1970، كالذم أدل إذل إنتاج %12.47حريف بنسبة  985عدد اٟترفيُت فيو ب 

12.41%. 
منصب  15876حريف، فقد ساىم يف استحداث  7900كالذم يقدر ب  كبالنظر للعدد اإلٚتارل للحرفيُت

 من كالرفع الفقر، كتقليص الشغل مناصب إ٬تاد يف القطاع مسا٫تة شغل على مستول الوالية، كىذا دليل
 القطاع كجد ما إذا لالرتفاع مرشحة كىي نسبيا، معتربةمقبولة ك بنسبة يف الوالية  درالألف ا١تعيشي ا١تستول
 ١تالئمة لذلك، كاليت من أ٫تها مواصلة دعم الدكلة.ا الظركؼ

 :والتشغيل البلديات على الحرفيين توزيع إحصائيات حول -رابعا
صني  اٟترفيُت حسب ٣تاالت كأنواع الصناعة التقليدية موزعة على كامل بلديات الوالية، كىنا سيتم ت

اٟترفية على مستول كل بلدية، كىي ككذلك سيتم عرض عدد مناصب الشغل ا١تستحدثة من النشاطات 
 موضحة يف اٞتدكؿ ا١توارل:

 10×الصناعة التقليدية ،مؤسسة2×  ،تعاونية 2 ×فردي حرفي
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 30/06/2020 غاية إلى والتشغيل البلديات على الحرفيين توزيع(: 13الجدول رقم )
 
 

 الرقم

 
 

 البلدية

  عدد الحرفيين
 

 اإلجمالي

 
 

 التشغيل

 
 

 النسبة
)%( 

تقليدية الصناعة ال
 فنيةوالصناعة التقليدية ال

الحرفية تقليدية الصناعة ال
 إلنتاج المواد

 الحرفية تقليديةالصناعة ال
 للخدمات

حرفي 
 فردي

حرفي  مؤسسة تعاونية
 فردي

حرفي  مؤسسة تعاونية
 فردي

 مؤسسة تعاونية

برج  1
 بوعريريج

387 0 0 1 324 2 3 1 629 5 0 3 340 6 724 42,35 

راس  2
 الوادم

90 0 0 393 0 0 257 0 0 740 1 480 9,32 

أكالد  3
 ابراىم

1 0 0 6 0 0 17 0 0 24 48 0,30 

 0,60 96 48 0 0 29 0 0 14 0 0 5 عُت تاسرة 4
 2,87 456 228 0 0 127 0 0 78 0 0 23 اٟتمادية 5
 0,96 152 76 0 0 56 0 0 11 0 0 9 القصور 6
 0,47 74 37 0 0 24 0 0 8 0 0 5 الرابطة 7
 1,05 166 78 0 0 53 1 0 21 0 0 4 العش 8
 4,08 648 324 0 0 163 0 0 113 0 0 48 ٣تانة 9

 0,66 104 52 0 0 20 0 0 20 0 0 12 ثنية النصر 10
 4,03 640 319 0 0 192 0 1 95 0 0 32 اليشَت 11
 3,05 484 242 0 0 136 0 0 72 0 0 34 حسناكة 12
 0,87 138 68 0 1 40 0 0 14 0 0 14 اٞتعافرة 13
 0,08 12 6 0 0 1 0 0 4 0 0 1 تفرؽ 14
 0,68 108 54 0 0 21 0 0 23 0 0 10 القلة 15
 0,62 98 49 0 0 29 0 0 17 0 0 3 ا١تاين 16
 1,40 222 110 0 1 69 0 0 24 0 0 17 برج زمورة 17
 0,96 152 76 0 0 37 0 0 16 0 0 23 تسامرت 18
أكالد  19

 دٛتاف
10 0 0 22 0 0 44 0 0 76 152 0,96 

 3,29 522 260 0 1 132 0 0 96 0 0 32 ا١تنصورة 20
 2,37 376 187 0 1 105 0 0 56 0 0 26 ا١تهَت 21
 0,19 30 15 0 0 12 0 0 2 0 0 1أكالد  22
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سيدم 
 إبراىيم

 0,72 114 57 0 0 13 0 0 7 0 0 37 حرازة 23
 0,47 74 37 0 0 20 0 0 12 0 0 5 بن داكد 24
برج  25

 الغدير
45 0 0 129 0 1 158 0 0 332 674 4,25 

 1,41 224 112 0 0 58 0 0 39 0 0 15 بليمور 26
 0,24 38 19 0 0 14 0 0 5 0 0 0 تقليعت 27
 2,49 396 197 0 1 110 0 0 65 0 0 22 العناصر 28
 0,62 98 49 0 0 32 0 0 11 0 0 6 غيالسة 29
بئر قاصد  30

 علي
12 0 0 53 0 0 91 0 0 156 312 1,97 

 2,81 446 223 0 0 134 0 0 63 0 0 26 خليل 31
سيدم  32

 مبارؾ
15 0 0 52 0 0 72 0 0 139 278 1,75 

عُت  33
 تاغركت

9 0 0 46 0 0 60 0 0 115 230 1,45 

 0,69 110 55 0 0 36 0 0 13 0 0 6 تيكستار 34
 100,00 876 15 900 7 0 10 991 3 5 3 924 2 0 0 985 المجموع

 

 السياحة كالصناعة التقليدية لوالية برج بوعريريجمديرية المصدر: 
 نالحظ من خالؿ اٞتدكؿ ا١تبُت أعاله، كالذم ٯتثل توزيع اٟترفيُت على البلديات كالتشغيل ما يلي: 

يف ٣تاؿ الصناعة التقليدية الفنية نالحظ توجو اٟترفيُت يف ٚتيع البلديات إذل نوع اٟتريف الفردم فقط حيث   -
حريف، كعدـ كجود أم تعاكنية أك مؤسسة حيث سجل أعلى عدد للحرفيُت  985ارل كاف العدد اإلٚت

حريف فردم مث بلدية ٣تانة  90ب  مس الوادكتليها را حريف فردم 387الفرديُت يف بلدية برج بوعريريج ب 
م بلديات كىي: أكالد براىم، تفرؽ، أكالد سيد 3حريف فردم، كسجل أدىن عدد للحرفيُت الفرديُت يف  48
 حريف، كسجل انعداـ للحرفُت يف ىذا اجملاؿ يف بلدية تقلعيت. 1براىيم  ب إ
أما يف ٣تاؿ الصناعة التقليدية اٟترفية إلنتاج ا١تواد فنالحظ كذلك توجو كبَت للحرفيُت يف ٚتيع البلديات إذل  -

، كفيما ٮتص حريف مع كجود بعض التعاكنيات كا١تؤسسات 2924نوع اٟتريف الفردم بعدد إٚتارل قدر ب 
 129حريف كتليها برج الغدير ب  1324اٟترفيُت الفرديُت، سجل أعلى عدد يف بلدية برج بوعريريج ب 
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( على التوارل،  1ك 2حريف، أما التعاكنيات فتوجد فقط يف بلدييت الربج كاليشَت ب ) 113حريف مث ٣تانة ب 
يف بلدية برج بوعريريج ككاحدة يف بلدية أما ا١تقاكالت فبلغ عددىا ٜتس مقاكالت حيث سجل ثالثة منها 

 العش ككاحدة يف بلدية برج الغدير.
تعاكنيات  10أما بالنسبة جملاؿ الصناعة التقليدية للتخدمات فنالحظ انعداـ ا١تؤسسات اٟترفية مع كجود  -

١تنصورة، برج موزعة على البلديات التالية: ا١تهَت، العناصر، ا 5يف بلدية برج بوعريريج ك 5موزعة كما يلي: 
حريف، حيث سجل أعلى عدد  3991زمورة كاٞتعافرة، كٓتصوص اٟترفيُت الفرديُت فكاف عددىم اإلٚتارل 

 192حريف، مث بلدية اليشَت ب  257ب  مس الوادحريف، كتليها بلدية را 1629ريج ب يف بلدية برج بوعري
 حريف.

برج بوعريريج ىي اليت سجلت أعلى عدد  كحسب العدد اإلٚتارل للحرفيُت يف الوالية نالحظ أف بلدية
حريف كسجل  322حريف مث برج الغدير ب  740ب  محريف كتليها بلدية راس الواد 3340كالذم قدر ب 

 حريف. 6أدىن عدد يف بلدية تفرؽ ب 
كٓتصوص التشغيل فنالحظ أنو كل نشاط حريف نتج عنو استحداث ١تناصب الشغل بنسب متفاكتة حيث 

، كتليها بلدية راس % 42.35منصب شغل بنسبة  6724بلدية برج بوعريريج ب  سجل أعلى عدد يف
منصب شغل بنسبة  674، مث بلدية برج الغدير ب % 9.32منصب شغل بنسبة  1480ب  مالواد
 . %0.08منصب شغل بنسبة  12، كسجل أدىن عدد يف بلدية تفرؽ ب 4.25%

ىي البلديات ا١تتحضرة كبلدية برج بوعريريج اليت ٘تثل  كنالحظ أف البلديات اليت يكثر فيها النشاط اٟتريف
كبرج الغدير على غرار البلديات النائية كالريفية كذلك يعود للوعي ٓتصوص  ممركز الوالية كبلدية راس الواد

ا الدعم ا١تقدـ من طرؼ الدكلة ٢تذا القطاع سواء كاف بالدعم ا١تارل أك بواسطة االمتيازات اٞتبائية اليت من شأهن
 ٗتفيض العبء الضرييب أك إلغائو كليا هبدؼ تقليص حجم التكالي  اليت يتحملها اٟتريف.

يف ٣تاؿ الصناعة التقليدية بالوالية أف عدد اٟترفيُت  من خالؿ ٚتيع اٞتداكؿ السابقة كما نالحظ أيضا
ؿ الصناعة التقليدية كالصناعة كاٟترفية للتخدمات ك٣تاؿ الصناعة التقليدية إلنتاج ا١تواد كبَت مقارنة بعدده يف ٣تا

كيد عاملة   لطبيعتها كوهنا تتطلب تأىيل عاؿالتقليدية الفنية ألف ىناؾ عزكؼ عنها نوعا ما كرٔتا يعود ذلك 
كفأة، باإلضافة إذل نقص الطلب على منتجاهتا يف األسواؽ، أما بالنسبة للمجالُت اآلخرين فهناؾ طلب كبَت 

 ئح ا١تستهلكُت ككذلك نظرا لسهولة تسويقها. على منتجاهتما من قبل ٚتيع شرا
 

 % التشغيل عدد األنشطة اٟترفية ٣تاالت الصناعة التقليدية الرقم
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 خاتمة الفصل:
 مؤسسة كانت كٕاف، فا١تديرية مهنية صبغة ذات عمومية مؤسسة التقليدية الصناعةك  مديرية السياحة تعترب
 ٗتص اليت هاـا١تبكالقياـ  للحرفيُت، ا٠تدمات وفركيأىدافها  تنفيذ على يسهر إدارم بطاقم تستعُت عمومية
 ضركرية ىارات اليت كا١تقًتحاتراء، التوصيات اآل، بالتوجيهات منها يتعلق ما السيما اٟترفيُت مصاحل خدمة
 .القطاع كلفائدة
 باعتبارىا د،رالألف كاالقتصادية االجتماعية الرفاىية ٖتقق أف كاٟترؼ التقليدية الصناعة مؤسسات تستطيع
 بسيطة كغَت مكلفة. تاباستثمار  ا١تضافة للقيمة منتجة

 

 

 

 

 12,38 1.958 979 الصناعة التقليدية الفنية 1
 37.23 5.886 2.915 الصناعة التقليدية إلنتاج ا١تواد 2
 50.39 7.966 3.973 الصناعة التقليدية للتخدمات 3

 100.00 15.810 7.867 اجملمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع
 % التشغيل عدد األنشطة اٟترفية ٣تاالت الصناعة التقليدية الرقم
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 % التشغيل عدد األنشطة اٟترفية ٣تاالت الصناعة التقليدية الرقم
 12,38 1.958 979 الصناعة التقليدية الفنية 1
 37.23 5.886 2.915 الصناعة التقليدية إلنتاج ا١تواد 2
 50.39 7.966 3.973 الصناعة التقليدية للتخدمات 3

 100.00 15.810 7.867 اجملمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع
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 50.39 7.966 3.973 الصناعة التقليدية للتخدمات 3
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دعم قطاع الصناعة ساسية يف األيعد موضوع االمتيازات اٞتبائية من ا١تواضيع اٟتديثة اليت تشكل الركيزة 
 التقليدية كاٟترؼ كترقيتو.

اٞتبائية يف دعم قطاع الصناعة التقليدية كاٟترؼ يف ٞتزائر  االمتيازات١توضوع أثر دراستنا كمن خالؿ 
ما ىو أثر االمتيازات اٞتبائية يف دعم التساؤؿ الرئيسي التارل: حاكلنا معاٞتة إشكالية البحث كاليت تدكر حوؿ 

 ؟يدية كاٟترؼ يف اٞتزائرالصناعات التقل
أ٫تية الصناعة التقليدية كاٟترؼ يف ٞتزائر من خالؿ إبراز دكرىا  إذل تبيافمت التوصل يف الفصلُت النظريُت  

 اسًتاتيجياىذا القطاع الذم يشق طريقو ٨تو التطور ليصبح قطاعا  الفعاؿ يف خلق قيمة مضافة لالقتصاد،
ساسية ألالدعامة اتشكل ستمراريتو يف النمو ك اا تعترب أىم عوامل ٧تاحو ك بفضل سياسة االمتيازات اٞتبائية كوهن

 .يف انتشاره كتوسيعو ٤تليا كأجنبيا
مديرية السياحة كالصناعة التقليدية، فحاكلنا إبراز  لاليت كانت على مستو  التطبيقية ةأما بالنسبة للدراس

خلق كيف تطورىا على اٞتبائية  االمتيازاتتطور الصناعات التقليدية على مستوم كالية برج بوعريريج كأثر 
 .متصاص البطالةامناصب الشغل ك 

الوقوؼ على مدل بعد عرض جوىر الدراسة ك٤تاكلة اإلحاطة بكل اٞتوانب، ٯتكن الفرضيات:  اختبار -أوال
 صحة الفرضيات احملددة يف مقدمة الدراسة من عدمها كاآليت:

كاليت تنص على أف ىذه الفرضية ٤تققة من خالؿ الدراسة النظرية كالتطبيقية  الفرضية األولى: -01
دية كاٟترؼ االمتيازات اٞتبائية ىي عبارة عن مساعدات كتسهيالت تساىم يف زيادة أنشطة الصناعة التقلي

 .خلق مناصب شغل جديدةك 
 كاليت تنص على أفالدراسة النظرية كالتطبيقية  ىذه الفرضية غَت ٤تققة من خالؿ الفرضية الثانية: -02
االمتيازات اٞتبائية لقطاع الصناعة التقليدية كاٟترؼ عن طريق ككاالت الدعم ا١تتمثلة يف: كفرت  الدكلة

ANSEJ  ANGEM, CNAC, يف ظل النظاـ العاـ كعن طريق ، فالدكلة كجهت ٢تذا القطاع امتيازات فقط
 .CNAC,  FNPAAT, ANSEJ, ANGEM: منها ٣تموعة من آليات كىياكل الدعم

كل اإلمكانيات للنهوض بقطاع الصناعة   ال ٘تتلكالسلطات الوصية مفادىا أف كاليت الفرضية الثالثة:  -03
، ىي ٤تققة ألنو من خالؿ الدراسة التقليدية كاٟترؼ ألنو مازاؿ يعاين من عراقيل كمعوقات ٖتد من تطوره

ىذا الدعم كاالىتماـ بقطاع الصناعة التقليدية كاٟترؼ يوحي بأف الدكلة ممعوِّلة  النظرية كالتطبيقية نستنتج أف
 من مزيد إذل ٖتتاج لتزاال اٞتهود ىذه أف غَتحقق تطورا ملحوظا كنتائج جد حسنة،  على ىذا القطاع الذم

 نها.م ا١ترجوة األىداؼ لبلوغ كماحملتنظيم التأطَت ك ، الالتحسُت
يتشكل من الصناعات يف اٞتزائر  الصناعات التقليدية كاٟترؼ قطاعكاليت مفادىا أف الفرضية الرابعة:  -04

، غَت ٤تققة ألف القطاع يتشكل من ثالث ٣تاالت تتمثل يف الصناعة التقليدية كالصناعة التقليدية الفنية فقط
 إلنتاج ا١تواد كالصناعات التقليدية اٟترفية للتخدمات.كاٟترفية التقليدية الفنية، الصناعة التقليدية 
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عطيها دكرا فعاال يف إف ارتباط االمتيازات اٞتبائية بالصناعات التقليدية كاٟترؼ ي: الدراسة نتائج -ثانيا
االقتصاد، ١تا توفره من موارد مالية، حيث تبقى ىذه االمتيازات العنصر األىم يف تطوير كترقية ىذا القطاع، 

من خالؿ الدراسة النظرية كالتطبيقية مت استتخالص ٣تموعة من من خالؿ ما تقدمو من إعانات كتسهيالت، ف
 :ما يلي النتائج، تتمثل يف

 الدراسة النظرية:نتائج  -01
تسعى الدكلة جاىدة إذل مد يد العوف للحرفيُت عن طريق الدعم ا١تارل كاٞتبائي كتعترب االمتيازات اٞتبائية  .1

 ا١توجهة للصناعة التقليدية كاٟترؼ من أىم مظاىر سعي الدكلة لتحفيز ىذا القطاع؛
 قتصادم؛تؤدم االمتيازات اٞتبائية إذل استحداث طاقات إنتاجية يف السوؽ اال .2
عملت اٞتزائر على توفَت عدة امتيازات لتشجيع قطاع الصناعة التقليدية كاٟترؼ كاليت تندرج يف إطار  .3

ا١توضوعة لدعم القطاع كتشجيعو نظرا ١تا ثبت عن مسا٫تتو التنموية، كتأكيدا  االسًتاتيجيةسياستها لتنفيذ 
 ؼ ضمن القطاعات االقتصادية الكربل؛إلراداهتا السياسية يف تصني  قطاع الصناعة التقليدية كاٟتر 

 التقليدية كاٟترؼ كسيلة للمحافظة على الًتاث ك تثمُت الثركات السياحية؛ ةالصناعقطاع  .4
تعترب نشاطات الصناعة التقليدية خيار اسًتاتيجي للجزائر يف مواجهة الفقر كٖتديات العو١تة، ١تا ٢تا من  .5

 ؛التلوث، فهي صناعة صديقة للبيئة نسبدكر يف تشغيل ا١توارد احمللية، كالتقليل من 
ر على تسويق الصناعات التقليدية خاصة الفنية، ٦تا ركود النشاط السياحي كنقص عدد السياح األجانب أثّ  .6

 البعض منها؛ اندثارأدل إذل 
 ؛أثر على تسويقها غياب ا١تادة اإلعالمية ضمن قطاع الصناعة التقليدية كاٟترؼ .7
ت ر على تسويق منتجاخاصة الصينية ذات اٞتودة الرديئة كالسعر ا١تنتخفض أثّ منافسة السلع األجنبية  .8

 .يف اٞتزائر كاٟترؼ الصناعات التقليدية
بعد عرضنا للدراسة التطبيقية على مستول مديرية السياحة كالصناعة  نتائج الدراسة التطبيقية: -02

هبا من قبل ا١تديرية مت استتخالص بعض النتائج التقليدية بوالية برج بوعريريج كمن خالؿ اإلحصائيات ا١تصرح 
 ا١تتعلقة بأثر االمتيازات اٞتبائية على قطاع الصناعة التقليدية كاٟترؼ، كىي موضحة يف ما يلي:

 تعمل ا١تديرية على تشجيع التوجو ٨تو إحياء تراث البالد كاحملافظة عليو من الزكاؿ كاالندثار؛ .1
السبب األكؿ يف توجيو الشباب لقطاع الصناعات التقليدية كاٟترؼ  تعترب االمتيازات اٞتبائية ا١تمنوحة .2

إذل ا٢تيئات كذا توجيههم ك  اليت تعترب تأشَتة اٟتصوؿ على ىذه االمتيازات، للحصوؿ على بطاقة اٟتريف
 حريف يف الوالية؛ 7900، حيث بلغ عدد ا١تسجلُت كالوكاالت الفاعلة كالداعمة للقطاع

ية يف تشجيع اٟترفيُت على إنشاء تعاكنيات كمؤسسات حرفية ٔتساعدة ىيئات سا٫تت االمتيازات اٞتبائ .3
 كككاالت الدعم؛



 لخاثمةا

 
69 

يف امتصاص البطالة عن طريق توفَت للقطاع سا٫تت االمتيازات اٞتبائية كا١تالية ا١تقدمة من طرؼ الدكلة  .4
نشاط حريف  7900مناصب الشغل كوف ىذا القطاع كثي  لليد العاملة، حيث أف يف كالية برج بوعريريج 

 منصب شغل. 15876نتج عنو استحداث 
 يساىم يف تشجيع ا١تقاكلة النسوية؛منح االمتيازات اٞتبائية من شأنو أف  .5
، انعكس سلبا 2015ٕتميد الصندكؽ الوطٍت لًتقية الصناعة التقليدية يف إطار السياسة التقشفية سنة  .6

التقليدية الفنية كذلك بسبب ٗتوؼ اٟترفيُت من على نسب التسجيل يف ٣تاؿ الصناعة التقليدية كالصناعة 
 ؛عدـ كجود ٘تويل مالئم ١تباشرة نشاطهم

عدـ مواصلة بعض اٟترفيُت ٦تارسة نشاطاهتم اٟتريف كالقياـ بالشطب من سجل الصناعة التقليدية كاٟترؼ،  .7
 ؛%39.36حيث بلغت نسبة اٟترفيُت ا١تشطوبُت يف الوالية 

قطاع بوالية برج بوعريريج ٯتكن لو أف يستفيد من امتيازات مالية كجبائية عن طريق المستثمر يف حريف كل  .8
دار  ،دار الصناعة التقليدية برج بوعريريج على مستول الوالية تتمثل يف:الدعم كىياكل  آليات٣تموعة من 

الصناعة الصندكؽ الوطٍت لًتقية نشاطات  ،٤تالت برنامج تشغيل الشباب ،الصناعة التقليدية تسامرت
يف حالة الطوارئ  مساعدات مالية أخرل ، باإلضافة إذلANSEJ  ،ANGEM ، CNAC ،التقليدية

 كالظركؼ ا١تفاجئة مثل حالة "كباء كوركنا" ىذا العاـ؛
٣تاؿ الصناعة اعة التقليدية كاٟترفية للتخدمات، مث يليو ٣تاؿ الصن إذلبالوالية  ىناؾ توجو كبَت للحرفيُت .9

 كىذا بسبب٣تاؿ الصناعة التقليدية كالصناعة التقليدية الفنية ، كيأيت يف األخَت ا١توادالتقليدية إلنتاج 
من قبل ٚتيع  طبيعتها كوهنا تتطلب تأىيل عاؿ كيد عاملة كفأة، باإلضافة إذل نقص الطلب على منتجاهتا

 يف األسواؽ ألهنا توجو لفئة معينة فقط؛ شرائح ا١تستهلكُت
الصناعة قطاع كجود أم مستجدات خاصة ب كين للمديرية ما نتج عنو عدـعدـ ٖتديث ا١توقع اإللكًت  .10

 مستول ا١توقع؛ التقليدية كاٟترؼ على
عدـ كجود مكتب أك قسم خاص بالتسويق على مستول ا١تديرية، ٦تا نتج عنو تغييب مباشر للثقافة  .11

كالنصوص التشريعية التسويقية من طرؼ مسؤكرل ىذا القطاع يف ظل االمتيازات اٞتبائية كا١تادية 
 كالسياسات العامة للقطاع.

، فاٞتزائر تواجو ٖتديا كبَتا من أجل ٖتقيق  التوصيات: -ثالثا يف ظل التغَتات الكبَتة اليت يشهدىا العادل اليـو
د و افر اٞتهضالنمو االقتصادم، كالقضاء على البطالة كٖتسُت الظركؼ ا١تعيشية ألفراد اجملتمع، لذلك ٬تب ت

 يفكالعمل على تصحيح النظر ١تنتوج الصناعة التقليدية احمللي، ْتيث ٬تب اٗتاذ عدة إجراءات كاليت ندرجها 
 شكل توصيات كاآليت:

ا١تؤرخ يف  (96-01)سيما األمر ال كاٟترؼ الصناعة التقليدية ٖتكم قطاع القانونية اليت ٖتيُت ا١تنظومة .1
 ؛يف اجملاؿ االجتماعي كاالقتصادمكالذم دل يعد يتماشى كالتغَتات اٟتاصلة  10-01-1996
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ٛتاية الصناعات التقليدية كاٟترفية من ا١تنافسة األجنبية كذلك ٔتنع استَتاد ا١تنتجات ا١تقلدة، أك فرض رسـو  .2
 ٚتركية عالية عليها؛

من الوسطاء يف ٣تاالت التسويق خاصة ا١تساعدة على تنشيط صادرات ا١تنتوجات التقليدية بتطوير شبكة  .3
 بغرض تسويق منتوجات القطاع؛ اإلنًتنيتعرب 
ا١تمنوحة كدعم الدكلة ا١تتمثل يف منح احملالت، العمل على إعادة تنشيط الصندكؽ  االمتيازاتمواصلة  .4

لًتاب دكر الصناعات التقليدية على كامل اغرؼ ك التقليدية، منح قركض، كتعميم  ةالصناع لًتقيةالوطٍت 
 الوطٍت، على األقل توفَت دار على مستول كل دائرة؛

تشجيع ا١تستثمرين على الولوج إذل ٣تاؿ الصناعات التقليدية كاٟترفية من خالؿ اإلعالـ كالتوعية ٔتميزات  .5
 ىذا القطاع كالدكر الذم يلعبو يف  توفَت مداخيل للدكلة، كتقدًن مزايا إضافية؛

يت تواجو القطاع كذلك من خالؿ توفَت بيئة مالئمة للحرفيُت من أجل العمل على اٟتد من ا١تعوقات ال .6
 إبراز إمكانياهتم؛

٬تب على اٟترفيُت إعطاء صورة حقيقية للمنتج التقليدم اٞتزائرم لدل ا١تستهلك األجنيب، كضركرة كعيهم  .7
١تنتجات القطاع، كإقامة بأ٫تية ا١تشاركة يف الصالونات كا١تعارض الوطنية كالدكلية، كدكرىا يف الًتكيج 

 عالقات مع الزبائن؛
٬تب العمل على ٗتفيض تكلفة ا١تنتج الوطٍت لتسويقو بقدرة تنافسية على أساس السعر أم خلق التوازف  .8

١تنتوج الصناعة التقليدية خاصة يف ظل غزك السلع التقليدية  ا١ترتفعةبُت القدرة الشرائية للمواطن كاألسعار 
 لية؛ا١تزيفة لألسواؽ احمل

ضركرة اىتماـ اٞتهات الوصية بالًتاث ا١تادم كالكتابة عنو، كإنشاء مكتبة خاصة باٟترؼ داخل دكر  .9
كغرؼ الصناعة التقليدية من أجل توفَت ا١تراجع للباحثُت كالطلبة كتشجيع ا١تهتمُت على استقطاب ما 

 يكتب عن اٟترؼ كالصناعات التقليدية؛
لة تضمن إيصاؿ كافة أعماؿ القطاع ١تتختل  الفاعلُت، العمل على إ٬تاد منظومة إعالمية فعا .10

 .ا١تشاركُت كا١تهتمُت
تستقطب األنشطة اٟترفية الواجب إخراجها  ،اقًتاح إنشاء كٗتصيص مناطق نشاطات حرفية مصغرة .11

من التجمعات السكانية كٗتصيص جيوب عقارية ٢تذه األنشطة تساىم يف ضبطها كتنظيمها كحىت تسهيل 
 .كمراقبتها عملية متابعتها
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