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Éditorial 
L’accélération du processus de la mondialisation enclenchée depuis plus de trois décennies 

a complètement bouleversé les comportements, aussi bien ceuxdes individus dans leurs habitudes 

de consommation, des entreprises dans leurs politiques d’investissement et des Etats dans leurs 

stratégies de croissance et  de développement  économique et  social.  

Cette accélération est encore plus visible eu égard les trois principales dimensions qui 

caractérisent la mondialisation, à savoir la dimension économique, financière et technologique.  

La première dimension se manifeste par la réorientation des politiques économiques et des 

structures d’organisation, la seconde par la rapidité des mouvements des capitaux et la dernière par 

l’apparition d’un « paysage »mondial de l’information, appelé également quatrième secteur de 

l’économie mondiale (économie numérique).  

Devant cette réalité incontournable, l’Algérie, pays en pleines mutations économiques ne 

peut pas échapper à cette réalité. Compte tenu de la morosité du marché international des 

hydrocarbures et la chute des prix, l’Algérie est confrontée à des problèmes de financement de son 

activité économique. Dans ce contexte, la diversification de son économie constitue inévitablement 

un des corollaires de son  repositionnement dans un marché de plus en plus mondialisé. Il faut dire 

que sa  forte dépendance  du pétrole a sérieusement  pénalisé son développement  économique.   

Au plan opérationnel, la diversification économique souhaitée par les pouvoirs publics en 

Algérie nécessite la mobilisation de tous les acteurs économiques du pays. L’Etat, les entreprises 

publiques et privées, nationales et étrangères ainsi que les collectivités locales doivent converger 

leurs énergies pour réussir ce défis. Le redéploiement industriel observé dans les pays industrialisés 

est un signe tangible d’une diversification économique encore en évolution. L’Algérie ne peut faire 

exception dans cette nouvelle stratégie économique.  

Par ailleurs, pour l’Algérie, il nous semble que la diversification de son économie ne peut 

donner des résultats escomptés que si elle est accompagnée par le renforcement du rôle du secteur 

privé, l’amélioration de la qualité de gouvernance des organisations de toute nature à travers une 

flexibilité dans les démarches et une efficacité dans la prise de décisions. En termes d’investissement, 

l’assainissement du climat des affairesreste en effet l’élément central. Ceci ne devient possible que 

s’il y a émergence d’un marché financier structuré capable de drainer les capitaux nécessaires à 

l’investissement, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.  

Globalement, la diversification économique constitue finalement un phénomène à la fois 

économique, social, politique, culturel et stratégique. Elle constitue de ce fait un des éléments 

essentiels que l’Algérie  doit  appréhender avec sérénité  à  travers  sa  politique  économique.  

Pr : CHERIF TOUIL Noreddine 

Président du Comité scientifique de la Revue « Finance et Marchés » 
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زائر   ا املباشر جن ثمار س قياسية: محددات نموذج دراسة باستعمال

ARDLة الف   )2017-1974(  خالل

the determinants of direct foreign investment in Algeria : A standard Study Using a 

model  ARDL during the period (1974-2017) 

ستالم             خ شر                                                       23/10/2018:تار ال قبول خ   24/02/2019:تار

مراد.د فارس.أ                         *  صاو ي الرحما   الياسبومعراف. أ                  عبد

زائر-قاملةجامعة          زائر-بجايةجامعة              ا زائر-1سطيف جامعة                            ا  ا

ص  :امل

البحثية الورقة ذه ثمار ساسية املحددات إ لوصول لدف زائر  املباشر جن لالس  ا

إ نادا ديثة دبيات اس تمت ال ا ثمار بدراسة ا  تدفق عالقة اختبار ثم لقد املباشر، جن س

ثمار قتصادية جن س املؤشرات عض مع نماذجاملباشر ذالك ن متبع لية منال قياسية

يان ت تلكعالقةأجل ن ب املتبادل يالتأث حصا نامج ال باستخدام وقد(Eviews)املؤشرات ،

طردية عالقة وجود أي ة كب سبة ب النموذج تفس ات املتغ تلك مة مسا إ الدراسة توصلت

مع عكسية عالقة ووجود جما املح والناتج قتصادي والنمو املباشر جن ثمار س ن ب

امل التوصيات عض إ الدراسة خلصت ا أخ م، الت ومعدل الصرف يئةسعر ع ساعدة

ية جن ثمارات لالس جذبا أك انفتاحية سياسات وخلق زائر، با ثماري س   .املناخ

املفتاحية لمات جن: ال ثمار قتصادياملباشر، س م،النمو الت املحمعدل ،الناتج

 .جما

Abstract: 

This study aims to reach the main determinants of direct foreign investment in Algeria based on 

modern literature, which focused on studying direct foreign investment. The relationship of direct 

foreign investment to some macro-economic indicators has been tested using standard models in 

order to illustrate the mutual influence between these indicators using statistical software (Eviews) . 

The study found the contribution of these variables in explaining the model at large - that is a 

positive relationship between direct foreign investment and economic growth and Gross domestic 

product ( GDP) , besides the existence of an inverse relationship with the exchange rate and inflation 

rate. Finally, the study concluded some recommendations that help to create an investment climate 

in Algeria, thus creating openness polices more attractive  foreign investment. 

Key words: DFI , Economic growth, inflation rate , Gross domestic product 
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  :قدمةامل

رة سيادة ظل  ادة قتصاديةالعوملة ظا ات وسيطرة السوق  آلية نحو التحول  وز  الشر

سية املتعددة دمات، السلع حركة ع ا امل وا جن ثمار س اتبات املتغ أحد باشر

ع العااملؤثرة ع قتصادي ا انفتاح ع ومؤشر ا ونمو الدول ادةتطور وز ار ا لم

التدفقات فإنم ذا ل ل ع عتماد املالية، ار التمو ضھ قد ا ات عدة ع  صعو

أعباءه  وعراقيل ب بات املستقبلية، س ذا تؤثر الضروري  من ول ال أخرى ل تمو مصادر انتقاء

املباشر جن ثمار س من يجعل ما ذا املستقبلية، عباء من وخالية الدولة سيادة ع

مناسب تمو ومصدرا مستحدث منبديل النوع ذا أن كما املستقبلية، اليف الت من وخا ا

إنتاج إ يؤدي ذا و م، ات للشر عة تا الوطن داخل فرعية ات شر وجود ع ثمار س

املتقدمة، البلدان أسواق ا منتجا ف تصر التا و العاملية ات والشر زائر ا ن ب ك مش

جن للعمالت مصدرا عد ما ذا تطبيقو ا إل اجة ا بأمس زائر ا ون ت حيث الصعبة ية

ة التنمو ا   .برامج

ة ثمار س القاعدة توسيع خالل من عديدة، أموٍر املباشر جن ثمار س م سا

متقدمة تقنية وإدخال جديدة، عمل فرص خلق خالل من البطالة ل مش حل وكذا البلد،

ع والتعرف مماللدولة، ق، سو وال تصال و والتنظيم دارة املتبعة ديثة ا ساليب

أك ة وخ أع ارة م الوطنية العمالة كسب إ ن التنافس اشتد املنطق ذا من يؤدي  الدول  ب

د جذب ع ثمارات من املز ية س واجز إزالة خالل من وذلك املباشرة جن  ال والعراقيل ا

و عيق ا، ق زائر قامت طار ذا طر إ ا الرامية لية ال قتصادية صالحات من بجملة

وتوف الدولة زة أج مستوى ع واليات برامج املناسبة وضع ة ثمار س ئة الستقطاب الب

ثمارات س ذه تدفق أمام والعراقيل واجز ا ورفع ية جن ثمارات  .س

ا -1 لةالتصور ومش ثمار من تحد ال املعوقات من العديد ناك :الدراسةلنظري س  تدفق

إ املباشر زائر، جن ا ا ، و ما م ا اقتصادي، و ما ومنھ ما  السوق  بكفاءة يتعلق ما وم

ساس ذا ع ، حول  املح البحث الية إش التاتنحصر ري و ا ساؤل    :ال

الالزمةاملؤشرات  ما - سية تدفق الرئ ر ثمارات لتطو ية س زائر؟ املباشرة جن   ل

التا الفرعية ساؤالت ال الرئ ساؤل ال ذا عن تفرع   :و

للتدفقات- ا حيو بديال املباشر جن ثمار س عت ل النفط، أسعار انخفاض ظل

النمو املالية عملية ل تمو التا ؟و زائر ا   قتصادي

جن- ثمار س عت قتصادل مؤشرات ن وتحس التكنولوجيا نقل فعاال ؟ عامال   الك
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صرف- وسعر م الت معدالت مع املباشر جن ثمار س ط تر ال العالقة طبيعة ما

؟ ة زائر ا الوطنية  العملة

البحث-2   :فرضيات

ثمار عت:والفرضية - ا مصدرا املباشر جن س  أض حيث ا املالية للتدفقات حيو

ل  الرئ البديل انخفاض قتصادي النمو عملية تمو ظل ولخصوصا الب   .أسعار

الثانية- ثمار يقوم:الفرضية ن التكنولوجيا بنقل املباشر جن س لية وتحس ال  املؤشرات

جما للنمو املح الناتج    .قتصادي

الثالثة- م معدالت عت:الفرضية  قتصاد استقرار عدم ع مؤشرات املرتفعة الت

ومة زو  الك لية قتصادية السياسة  التحكم عن ا ما ال م وكال   املناخ كبح سا

ثماري    .س

الدراسة -3 ملوضوع والتطبيقية العلمية ز :مية مية ت  تحديد خالل من البحث أ

ثمار محددات زائر س ا املباشر د أجل من جن  وواض قتصادي القرار متخذي تزو

م قتصادية السياسة والعراقيل بأ ي ال ختناقات ا عا ثمار م  إ تؤدي وال جن س

زائر النمو معدالت تذبذب ا   .قتصادي

الدراسة-4 ملوضوع والتطبيقية ة النظر   :داف

ثمار- س ع القائمة واملؤسسات املرتبطة اليات ش وتوضيح يمية مفا ة رؤ إعطاء

  .جن

ثمار أن حقيقة إدراك - ز غطية  املث الوسيلة عد املباشر جن س زائر التمو ال با

النفط أسعار انخفاض ظل    .خاصة

زائر استفادة جوانب ع التعرف - ثمارات من ا ية س ا ال جن ا ومدى استقطب م  مسا

عملية  التاقتصادي النمو تحقيق و حات، واملق تاجات ست من بمجموعة روج ا

تلك وإنجاح تفعيل وسبل جتماعيةحول و قتصادية التنمية داف وأ يتوافق بما   .العملية

الدراسة-5 ية ومحاولة :من املطروحة الية ش عن جابة و البحث ذا ة معا أجل من

صدق عدم او صدق من لسردالتأكد الوصفي املن سنعتمد سابقا، ورة املذ الفرضيات

ومن البعض، ا يبعض ات املتغ عالقة وتحليل الدراسة بموضوع املرتبطة ة النظر  ثم دبيات

 قيا نموذج بناء  القياسية ساليب استخدام ع القائم الك التحلي املن استخدام

ثمار تأث يفسر ات مع باشرامل جن س لية متغ نامج خرى  ال ال استخدام خالل من

ي   . )Eviews(حصا
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الدراسة-6 لدراسة :حدود انية امل دود ا اتكمن املباشر جن ثمار ومدىس زائر

بقية ع ا و متأث للدراسة، ات ذالكتغ ن مو النظري لھ ش ستعرضھ أن عد ذالك

م أ ع عامة زائرمحدداتھنظرة خاللكما.ا من الدراسة ذه ل الزمنية دود ا تكمن

ن ب املمتدة ة للف زمنية سلسة زائرلبعض 2017-1974عرض ا الك قتصاد   .مؤشرات

السابقة-7   :الدراسات

 The FDI Determinants and Its Effect on''عنوان:  2001 سنةBouklia and Zatlaدراسة -

the Economic Growth in South and East Mediterranean, '' صت التعرفالدراسةت

استخدام املتوسط، بيض البحر وشرق جنوب دول جن ثمار س محددات م أ ع

قتصادي، بالنمو املباشر جن ثمار س عالقة تأث لدراسة قيا نموذج ذالك الباحث

درجة  إ باإلضافة التحتية، ية الب ثمار س و ، جما املح قتصاديالناتج نفتاح

اص ا للقطاع املمنوحة والقروض م، الت ومعدل ، جما املح الناتج من سبة ك

توصلت ، جما املح الناتج من سبة ك املوازنة ز و ، جما املح الناتج من سبة ك

جن ثمارات س جذب جدا ضعيف تأث ا ل السابقة املؤشرات أن إ يةالدراسة

ثمار س جذب كب ل ش م أس الذي قتصادي نفتاح درجة متغ عدا املباشرة،

 (1).جن

عنوان: .2009 سنة عوض طالب دراسة-  دكتوراه املباشر'' رسالة جن ثمار س معوقات

الباحث '' ردن  مدراستھتناول ثمار معوقات أ  أو و ردن،  املباشر جن س

ثمارات معظم أن ردن س إ املتدفقة ية دول  جن من ، قادمة ية ودكما عر ا تناول

الدولةمناملبذولة الدول ال طرف ية ستقطاب الباحثورو أشار كما ثمار، س دور إ

والتكنولوجيا رؤوس توف جن سي يبوأسال واملعلومات موال ات ال ق وخ سو  ال

ديث، ال تحف بضرورة الدراسة وأوصت ا ثمار املختلفة ش ع خاصة جن لالس  املشار

كة  (2).املش

سنةدراسة- الرواشدة سليمان جن: 2010محمد ثمار س الدراسة ذه تناولت

ردن قتصادي النمو ع وأثره ة املباشر ع) 2008-1980(الف الباحث عمل حيث

جن ثمار س أثر بيان حول تمحورت ال الدراسة داف أ جماالعاختبار املح ناتج

التجا ردن، نفتاح اثر ع ثماراتوالتعرف س لب مناسبة ئة ب خلق ودوره ري

ية ية.جن من ع الدراسة اعتمدت التاليةVAR وقد القياسية ختبارات تضمنت : ال

الوحد جذر جرانجراختبار اختبار ، ستجابةة دالة سن،اختبار ا جو اختبار التباين، تحليل ، 
  .(3)  
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الدراسة ل   :  ي

ول س: املحور املتعلقة لألدبيات النظري املباشرستعراض جن ثمار س   ياسات

ي الثا زائر: املحور ا املباشر جن ثمار س  :مناخ

الثالث زائر: املحور ا املباشر جن ثمار س ملحددات القيا   التحليل

ول لألدبيات: املحور النظري املباشرستعراض جن ثمار س سياسات   :املتعلقة

املعاصر- أوال قتصادي املنظور من املباشر جن ثمار س وم الطبيعية : مف املوارد توفر

رأس تدفق أن حيث ثمار س عوامل من م م عامل تمثل ا يع تص انية وإم لالستغالل القابلة

ع صول ا انية بإم ر ي جن ثماراتاملال س ون ت أن مكن و ، كب عائد معدالت

املضيف البلد املوجودة ات الشر سندات شراء أي املحفظـة ثمارات اس شكـل يـة . جن

عتمد و املضيف، البلد ات شر مال رأس مة املسا فتتمثل املباشرة ثمارات س نما ب

ن قوان وجود ع سية رئ بصفة ثمارات وإعفاءاتس حوافز ثمر للمس تكفل عات شر و

احھ أر ل تحو ثمر املس ق باإلضافة املخاطر ضد لضمانات باإلضافة ية وضر جمركية

املضيف البلد للفروع أو دولة ما. ألي يتضمن املباشر جن ثمار س يتضمن العموم وع

تن (4): ي ال ات شر ن ب جل لة طو القطاعالقروض أو،.لنفس جديدة مؤسسات ل تمو

تح املوجودة، املؤسسـة جنتوسيع ثمر املس ورقابة إشراف لغرض،ت املمنوحة الت التمو

ورقابة إشراف تحت ما م أس شراء ق طر عن أو موجودة، ملؤسسة ي جز أو ك شراء

جن ثمر  .املس

جن-1 ثمار س متداخلة:املباشرمحددات عناصر جن ثمار س محددات عت

م ا جديدةومعظم أوضاعا ا تفاعل يخلق ة أو تغ جاذبة كعناصر ا آثار جم ن أن ستطيع

ثمار لالس وقانونية. طاردة ومالية ة إدار محددات إ العوامل تقسيم العديد.يمكن شمل و

واملؤس والسياسية قتصادية وضاع و الظروف فرصمن ع تؤثر أن يمكن ال ساتية

ثمار، باالس ما ص أو شركة تأخذه ال القرار أو ثماري س املشروع العمومو نجاح ع

فتح الدولة لرغبة وفقا ألخرى دولة من تختلف املباشر جن ثمار س محددات فإن

ستقر  و املخاطرة ودرجة جن ثمار س أمام ا يةأسواق والب والسيا قتصادي ار

ا وغ   (5).التحتية

املباشر-ثانيا جن ثمار س ال   أش

ك-1 املش ثمار املح: س ثمر واملس جن ثمر املس ن ب كة مش املشروعات ذه عت , و

متفاوتة سب و , و اء الشر التفاق وفقا ينطوي تتحدد أنھ ع ك املش ثمار س ععرف

تمارس دولية شركة ا ف طراف أحد ون ي أو ية أجن دول تتم قية سو أو إنتاجية عمليات
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عليھ املة ال السيطرة دون نتاجية العملية أو املشروع إدارة افيا ساس ."حقا ذا ع

ذوي اص عاون بفضل شأ ي اقتصادي شاط تتمثل للشراكة أن القول يمكننا

التعاون ا طبيعة ون ت أن مكن و ن، مع مشروع إلنجاز كة املش ة: ملصا ،تقنية, مالية, تجار

كة املشروعات وتمنح ن املش ثمر ن للمس ارجي ة ا ، السوق   أك وجود م  ولكن املح

تج مما أقل بمخاطر شاء أو محلية لشركة القط املشروط غ الشراء عن ي عة شركة إ  تا

امل مملوكة   .بال

املضيف-2 قتصاد امل بال ية جن ات للشر ا ملكي عود يار ذا يمثل :مشروعات  ا

ثمارات ذه إ شارو  املخاطر من أع مستوى  ا س ثمارات أو سالبة بأ  ألن املحفظة اس

ن ثمر ما الشركة عمليات ع السيطرة يتولون  ال املس ون  ال ور م ي مة ل ة مسا  إدارة  كب

القرار الشركة اتخاذ املة ال السيطرة جن للعنصر يح ي ل الش ذا ل تحبذه, وفقا ال ذا ول

جن ثمر املس قبل من قتصادية يمنة وال التبعية إ يؤدي أن خشية الدول من الكث

ونات العمليات ذه وتمثل ة م اتيجيات  حيو ذه العال نتاج اس ات ل   (6) .الشر

سيات-3 ا متعددة ات ات س: الشر سيات متعددة الشر  أسواق إيجاد إ دائما ا

ا أجل من جديدة ا منتجا ا .وخدما تندمج  وكث ات مع ما   دورا وتلعب ، أخرى  دول  من شر

ثمار العال التدفق ة مجموعة  املباشر جن لالس  العالم، أرجاء  تتوزع البلدان من كب

ا مما   سيطر جعل
ً
طة التجارة ثل حوا ع حاليا ر ا أن املجال ذا الحظ و العاملية

سيات ا املتعددة ات للشر ثماري س شاط ال ات بتوج تتأثر الدو ثمار لالس ة ثمار س

اصية ا تلك ات الشر تلك خصائص أو سمات م أ من أن لوحظ كزحيث بال املتعلقة

عدد و بل املتقدمة الدول ا ثمارا اس كز ت ات الشر ذه أن الحظنا فقد ثماري، س

ع الدول ذه ستحوذ حيث املتقدمة، الدول من ثماري % 85محدود س شاط ال   (7). من

ثمار مؤسسات-ثالثا ثمار مؤسسة عرف :املباشر جن س  مؤسسة انهبأ املباشر س

مة مة غ أو مسا ا يملك مسا ثمر ف سبة آخر اقتصاد  املقيم املباشر املس  أك أو % 10  ب

م من ية القوة أو العادية س مة املؤسسة حالة ( التصو حالة  ذلك عادل ما أو )املسا

مة غ املؤسسة شمل .املسا ثمار مؤسسات و  (8)  : أنواع ثالثة املباشر س

عة املؤسسات . -1 سبة أو التا ثمر يمتلك حيث :املن م من%50 من أك املقيم غ املس  س

حتفظ ، العادية ثمار مؤسسة إدارة مجلس أعضاء غي أو شكيل بحق و   .املباشر س

ثمر يمتلك حيث الزميلة، املؤسسات  -2 العادية% 50 - % 10 من املقيم غ املس م س    .من
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مؤسسات الفروع-3 مة غ و امل مملوكة مسا ل سواء بالشراكة أو بال  غ أو مباشر ش

ال أحد الفروع وتأخذ .مقيم غ ثالث طرف مع مباشر  تمثيل مكتب أو دائم فرع  :التالية ش

ثمر مة غ شركة،.جن للمس ن باملشاركة مملوكة مسا ن من عدد ب ثمر   .جانب املس

عا املباشر- را جن ثمار س ذب املحفزة   :العوامل

التجاري -1 ر وما   : التحر العوملة نحو تجاه تتمثل   ضوء ر مظا من ا ر   يصاح تحر

موالو التجارة رؤوس انتقال ة وحر املالية دمات مناسب   سمعا مناخ لتوف الدول

، جن ثمار الو    لالس الدولية التجارة ة حر ات   ضمان ا اتفاقية توقيع عن بدأ   ، نتجت

ثماري  س عامليا   املناخ ّ الدول  يتغ من كث عمدت ووضعل حيث املالية ا أسواق ر تحر

ال ش   السياسات ،أمن جن ثمار س يع ث   دف   ا س القاعدة ةتوسيع مار

ال املتطورة التقنية ع صول ة   وا دار و قية سو ال ات ا من ستفادة و ا إل تحتاج

الدولية   ال ات الشر ا   تمتلك

قتصادي-2 ستقرار ع: تحقيق املشار ملنتجات املناسبة ماية ا توف تج و

السنوات خالل وخاصة املضيفة، الدول ة ثمار املشروعس تنفيذ من از.و ا منح

افية وسلطات صالحيات ثمار س ع ذالاملشرف فاعليتھ ون أكثت باإلضافة.ووزن

حسنلتأكيد خالل من ثماراتھ اس لنجاح قتصادية الظروف يئة ل ثمر املس مسؤولية

لوضع املحلية وضاع دراسة خالل من ة ثمار س للفرصة املشاراختياره جدوى عدراسة

حسن من والتأكد ة، ثمار للمشروع،س التمو ل ي ال توازن ع رص وا اء الشر اختيار

لة املؤ دارة   .وتوف

اص-3 ا القطاع وترقية ر القطاع :تطو ر بتطو إال يتحقق ال جن ثمار س يع إن

ثاب اقتصادية سياسات من ذلك يصاحب وما اص، جواءا توفر قانونية عات شر و تة

وان حة وصر ة وا ن القوان ون ت أن يجب حيث اص ا القطاع ثمارات اس املناسبة

ة التجار العقود مصداقية ع الدولة واملتمثلة،تحافظ التنفيذية ة ا إن نرى نا من

الدستور  الوصايا جاء ما مع م م ق طر تم أن البد ومة إا ترمي ال ة

اص ا القطاع   (9)يع

ي الثا زائر: املحور ا املباشر جن ثمار س  :مناخ

زائر- أوال ا املباشر جن ثمار س ركية الزم زائر تملك :التحليل الت ا   املؤ

ثمارات ذب التنافسیة العناصر يةس ، طار خاصة ،جن شر داري، والتنظی ال  و

ثمار قانون  اوكذ دول  خالل ومن.س تم التا ا ثمار تدفقات تطور  عرض س  جن س

ة الف خالل زائر ا إ الوارد جن املال رأس عن ة املع   .2016 -2002املباشر
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ل ة): 1(ش الف خالل زائر ل املباشر جن ثمار س   )2016-2002(تدفق
دوالر(  :الوحدة  )مليار  

Source : http://ar.tradingeconomics.com/algeria/foreign-direct-investment 

ن ليب زائر)1( رقمالش ل الواردة ية جن ثمارات س تدفقات م لنا يو والذي

ة الف ات)2016-2002(خالل مستو حققت قد زائر ا أن ية من عالية ، جن ثمارات س

كما ثمار جدید قانون  بوضع قامت املباشرة، ، تحف غیة 1993 سنة لالس جن ثمار  س

قدمت ن وجبائیة مالیة مزايا عدة ذلك ألجل حيث ثمر ن تمی دون  للمس ن ب  وغ املقیم

ن، تم املقیم ثمار واسعا مجاال لیف 2001 سنة القانون  ذا عدیل كما اص لالس  الوط ا

جن   .و

ة الف ذه ت تم وظ بارتفاع  قد ثمار م  م  م قدر حیث املباشر، جن س

ثمار زائر إ الوارد جن س توافق ال السنة و 2002 سنة دوالر ملیون  1196 ب ا

رقم مر یة، حوافز من علیھ ینطوي  وما01/03إصدار  سنة  املحقق التدفق كذلك و ضر

اتف رخصة بیع بفضل تحقق الذي دوالر ملیون  1065 ب واملقدر 2003  لشركة النقال ال

وم ة، اوارس صة إ باإلضافة و املصر دیدیة الصناعات شركة خ ار ا  اسبات لشركة با

ندیة، كذا ال س رتفاع ذا فان و ع ل ن من نا ثمار مناخ تحس وافز عت الذي س  ا

یة ثمار تدفق انخفاض ذلك ع الدلیل و منھ جزءا الضر  إ 2004 سنة  املباشر جن س

دوالر، 633.7 مستوى   بیع بفضل 2004 سنة دوالر ملیون  881.9 مستوى  إ ارتفع ثم ملیون

ثم الثالثة الرخصة س تدفقات فان كذا و ية و ال لالتصاالت الوطنية جنللشركة ار

سنة املحروقات2004 2003 2002املباشر قطاع من ا معظم   ..جاءت

دت وظا ارتفاعا 2006 سنة ش ي، ملیون  715 قیمتھ بتغ 2005 عام مقارنة م أمر دوالر

لت زائر و ا مبلغا 2008 سنة ا سبة ارتفاعا بلغ حیث 2007 سنة مقارنة ومرتفعا معت ب

ة فیھ عرفت وقت ،56.07% ثمارات وت  ثم العاملیة، املالیة زمة بفعل تراجعا العاملیة س

ة ارتفعت ثمارات وت سبة ارتفاعا 2009 سنة س ب  فقد ، 2010 سنة  أما  %6.43 طفیفا

، املستوى  ع محسوما تراجعا الواردة التدفقات ل فیھ لت سبة العال  ما و و %18ب

ثمار لتدفقات املتأخر التأثر ع یدل ة الدولیة س ه یمكن الذي مر زائرل املتج  تفس

ة ذه القصوى  باألولو ا ل و ل ثمارات حیة تتمتع س ثمارات( عاملیة بر ،)املحروقات قطاع  اس
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ن  ثمار تدفق ارتفاع عاد ح نظرا2720,5إ 2011 سنة جن س  منیة لألوضاع دوالر

یة للدول  ة خاصة العر یع س ما ضمن املضطر ي بالر و العر ن دفع ما و ثمر  إ جانب باملس

زائري  قتصاد إ التوجھ ثماري  مناخ من علیھ یتوفر ملا ا    (10).  ستقرار وتوفر خصب اس

زائر-ثانيا ا املباشر جن ثمار س ركية قتصادي   :التحليل

ثمار آثار -1 ان ع املباشر جن س زائري  املدفوعات م ثمارات تحتاج: ا ية س  جن

ات و معدات إ املباشرة ا لعدم نظرا املتقدمة الدول  من ستورد ما عادة صناعية تج   توفر

، السوق  ا من ال( الواردات أن ع مما املح ان فائض تخفيض شأ مة )ي التجار امل  م

ثمارات ذه بمستوردات صول  من تمكننا عدم ورغم .س  ذا املعنية حصائيات ع ا

ع إقامة متطلبات أن إال الشأن ة املشار ثمار ية س تج تجعلنا املباشرة جن ة ذه أن ست  خ

فضت
ّ

ان فائض من خ مة من بدال التجاري  امل ن  املسا و  إنجاز مرحلة خالل الفائض ذا ت

ع يجة إ نصل ذاو .املشار ان فائض مصدر إن :التالية الن زائري  التجاري  امل  رتفاع و  ا

اد ثم و بالدرجة املحروقات صادرات أسعار  الكب ا املصدرة الكمية ز  .الثانية بالدرجة م

نا ساءل و ثمارات دور  عن ن ية س ر  جن   .؟ املحروقات صادرات م تطو

ة نتاجية القدرات عن دقيقة إحصائيات تتطلب السؤال ذا عن جابة إن زائر  ذا  ا

ا ومدى القطاع ثمارات وجود عدم أو بوجود تأثر ية س  واملتوسط القص مدين  جن

و والبعيد ء و   (11) .مستقلة أخرى  دراسات إ يحتاج و املتاح الغ ال

ثمار آثار -2 زائر النمو ع املباشر جن س ا زائر لت: قتصادي  معدالت ا

ا يمكن وال ، 2005-2002 سنوات خالل ايجابية نمو ل إرجاع لة الطفرة إ أسا ش  امل

عكس الذي الدولية سواق  النفط أسعار  زائري  قتصاد أداء ع إيجابا ا  إ باإلضافة ا

إصالحات عن الناتجة الك قتصاد أداء مؤشرات تحسن  برنامج إطار  النطاق واسعة تطبيق

، التعديل يك بلغت ايجابية نمو معدالت ل الذي الزرا القطاع مؤشرات تحسن وكذا ال

نائية مطار غزارة مثال نذكر ابي من عوامل لعدة راجع وذلك ،2003 عام  19.5%  ال ست

ا زائر عرف ا ان وال السنة تلك  ا  الفالحية، غذية وقطاع الزراعة ع إيجابية أثار ل

ي جد ان الذي العال قتصاد ووضع زائر إيجا ول أسعار خالل من ل  بلغ حيث املرتفعة الب

ميل دوالر 28.89 ميل دوالر 38.63 و ، 2003 سنة لل ميل 54.54 و ، 2004 سنة لل لل  سنة دوالر

زائر عرفت وقد ، 2005 ذا السنوات، ذه  لھ سابق ال ماليا فائضا ا  ببعث سمح ما و

ن عاش مخطط ي دوالر، مليار 7 بمبلغ 2001 عام ول  قتصادي لإل  55 بمبلغ 2005 عام والثا

ع فإن لذا دوالر، مليار زائر عرفھ الذي قتصادي النمو سر ون  أن ستطيع ال حاليا ا  نمو ي
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الوطنية ال ألنھ دائم ات الشر ع صول  وإلنجاح ع يركز  ودائم مر اقتصادي نمو ع ا

ل وع الطلب ع التأث من البد يع خاصة الوط قتصاد عرض ش   (12)  .الوط نتاج ب

ل ع) :2(ش نوعتوز حسب املنجزة ة ثمار س ع ةلالقطاعاتاملشار   ) 2012-2002(لف

 
Source : http://www.andi.dz/index.php/ar/bilan-des-investissements 

املنحن لنا عكس منياتو النمو عملية تحقيق املباشر جن ثمار س مة مسا مدى السابقة

التالية املؤشرات   (13)  : خالل

ام- ا الداخ سنةحيث :الناتج من2014بلغ جزائري 17،731، دينار مليار221(أي مليار

ي أمر أي16،570 مقابل) دوالر جزائري دينار ي196(مليار أمر دوالر   . 2013 عام) مليار

ام - ا الداخ عام 5.460,1بلغ:الناتج دوالر عام 5.474,9 مقابل 2014مليار    .2013دوالر

النمو -   . 2013عام% 2،8مقابل2014عام%4بلغ :معدل

املحروقات - مجال خارج النمو بـ :معدل   . 2013عام% 7،1مقابل2014عام%5،5قدر

ارجية - ا عام3،666بلغ  :الديون ي أمر دوالر عام30مقابل2014مليار دوالر   .2001مليار

الصرف - عام 185،273 بلغ: احتياطي دوالر عام194مقابل2014مليار دوالر   .2013مليار

ز ثمار املباشرة ثار وت   لھ املضيف البلد  قتصادي النمو ع املباشر جن لالس

ات ثمارات نمو معدل  تحدث ال ) نخفاض أو رتفاع نحو( التغ نما املحلية، س  ثار ب

ز املباشرة غ ا قتصاد من متعددة جوانب  فت م ارات :املضيف ة امل يةو دار سي   ال

قية املمارسات  واملنافسة سو ر خلق ع والقدرة التكنولو التقدم و ال  املنتجات  السلع وتطو

دمات و ا، يصعب )املباشرة غ ثار(خ ذه أن غ .ا... ا ز ال و تكميم  مد  إال ت

ل، املتوسط   (14) .فقط املباشرة ثار ع الدراسة ذه  سنقتصر لذلك والطو

ثمار أثر-3 شغيل ع املباشر جن س زائر  ال السنوي: ا التطور سبة قدرت لقد

بـ ع املشار عدد حسب املنجزة ثمارات من2002سنة %1لالس التطور ذا واصل ثم ،

ذروة بلغ ح ع2009سنة% 22تصاعدي فاظ ا سبةمع بـ ق د % 11ا

ن املتتاليت ن ت سبةو  2011و2010الس إ ل .2012سنة% 6انت التمو م أن نالحظ

املستحدثة الشغل للسنوات ومناصب وفقا ة التطور ات تجا   .نفس
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ا): 1(جدول املصرحة ة ثمار س ع املشار   2017حصيلة

Source :http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement/bilan-des-declarations-d-investissement  annee-2015 

خالل امج ثمرة إ التوصل يمكن ،)1( دول امعطيات تحليلمن ا ال ال زائر أطلق  ا

، ع خصوصا شغي ال ع فحوى   التنوع خلق حيث الصعيد مجة، املشار دفت وال امل  اس

فية، العمالة و بالدرجة ح الر تنوعاظحيث  املمنوحة القروض غرار ع العمل فرص  يت

ن، إ فية، السكنات الفالح ، الدعم الر يالت الفال س ة ال عفاء دار  الديون  من و

اكمة، و شطة ممارسة  ستقرار ع محفزات خلق عنھ نجم مما امل مت قد الفالحية  سا

ع ية مشار زائر اأنجز  ال التحتية الب ة، ذه  ا  من الشغل سوق  وضعية تحسن  الف

 التجارة العمومية، شغال البناء، قطاعات  العمل فرص من الف مئات خلق خالل

دمات مة فإن لإلشارة ،.املتاحة العمالة من كب جزء امتصاص ، عنھ تمخض مما وا  مسا

اص القطاع شغيل  ا شاط سبة ارتفعت كما  2006 سنة 69% بلغت ال  سنة27.6% من ال

عكست ، 2006 سنة 42.5% إ ثم2003سنة39.8 % إ 1998  معدالت ع النتائج ذه وا

  22008 سنة 11.3% إ ثم 2004 سنة17.7%إ1999 سنة 29.3%  من انتقلت ال البطالة

ل ن املوا والش ة خالل البطالة معدل تطور  يب ن املمتدة الف عام 2000 ب   (15)  2008و

زائر-ثالثا ا املباشر جن ثمار س مناخ :معوقات ن تحس إ زائر ا س رغم

أن إال جانب، ن ثمر للمس والضمانات وافز ا من العدد تقديم خالل من ا ف ثمار س

القانونية املعوقات من العديد من ي عا زالت ما ا إل املباشر جن ثمار س تدفقات

ة دار و عية شر ع .وال تؤكد املؤشرات ل أن إال إصالحية سياسات من بھ قامت ما رغم

ال العوامل من العديد إ راجع ذا و متواضعة، بخطوات إال يتقدم لم ثمار س أن حقيقة

تدفق أمام ا تقف بي من زائر ا إ املباشر جن ثمار   :س

ود أصبح :البورصة املالية وراق سوق  وضعية -1 ھ الذي الر اء مقلق البورصة تواج  للشر

عود ات لقلة ذا و اص القطاع تجاوب عدم إ العمومية،إضافة الشر  غالبية أن ذلك ومرد ا

ات ي العمومية الشر نة  ز من عا ز  مليار 500 من بأك قدرت اديو  أن بل واملوازنة ا
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ا تط عد دينار لة ختالالت عن فضال أصول  املؤسسات أما .عمال ورقم صول   امل

اصة الدقيقة ومع ،فردية مؤسسات عن عبارة ف ا س ا ال املقاي  ل  البورصة تتطل

سي التحليلية املحاسبة ة حصيلة تقديم مع ممكنة شفافية بأق شركة ل تطالب وال  سنو

شاط صول، الرواتب وشبكة عمال ورقم املال لرأس دقيقة ومؤشرات قتصادي لل و و  ما و

متيازات التنازالتفتتحاشاه أن املؤسسات معظم تحاول  ا ال و يع البورصة قدم  ل

 س مالية مؤسسة أن أكدت حيث التنديدات، حد إ وصلت البورصة  الدخول  ع املؤسسات

اض صيدال،( مؤسسات بثالث ا،كما مستقبل ال )ورا سطيف، ر  وراق سوق  بقاء أن ل

الة ذه ع املالية عاش ع ساعد لن ا دف أن ذلك املح دخار إ شاء من ال  البورصة إ

ن يع و واص املدخر م توف ع ا صول  يمكن مما أمول ل الالزمة موال ع ا  لتمو

اب عد العمومية املؤسسات أن .قتصاد سي من الدولة ا صة عملية كما  عن ا

ق اصة املؤسسات رفض إ باإلضافة تقدم، أي اشأ يحصل لم البورصة طر  نضمام ا

وجود للبورصة نية سيادة فإن التامة، الشفافية لعدم عية" الذ رة وسيادة "الر  ابقي كتناز ظا

ن م ليومل سائدت اء تخوف  ما حد إ اوسا زائري   املالية السوق  من جانب الشر  (16)  .  ا

م معدل -2 ا املعدل ذا يؤثر :الت قيقية القيمة ع عكسيا تأث ) الشرائية القدرة( للنقود ا

لما ، انخفضت ان ف قيقية القيمة مرتفع ا للنقود ا قيقية القيمة ومع  .أيضا للمداخيل ا

قيقية الصافية املداخيل ع سلبا ينعكس مما م معدل ،إناملؤسسات و لألفراد ا   الت

زائر يات من ول  النصف  %40 قارب مرتفعا جد ان ا اجع  بدأ ثم املا القرن  سعي  ال

 6 %  من أقل ثم 1996 سنة بحلول  20%  من أقل ثم 1995 سنة  %30إ انخفض و التدر

ا ة درجات خمس من أقل صار و .عد ن تراوح إذ ، 1999 سنة من ابتداء مئو  %4.2و  0.3 % ب

عام8خالل من أي عام1999سنوات غاية م معدل أن ع ذا و 2005إ  عدما الت

   (17). 1998 سنة عد مقبول  مستوى  و فيھ، متحكما صار 1997 قبل منفردا ان

جما-3 املح مع: الناتج املباشر جن ثمار س  2000عام النمو معدل تراجع يتوافق

سبة زائر إ املباشر جن لتدفق سل نمو معدل%2.2ب تھ وتراجع(2.34%-) ا  إ س

ثمار أن يالحظ كما  %0.7 حوا س اكم م إال من خام ك تراجع قد جما املح ناتج

حدود اتھ مستو ي النمو  2005 -2001السنوات عرفت قدو  .% 20.7اد معدالت طفرة

عام ا ا مستو أع بلغت حيث بلغ2003املحققة نمو تدفقات % 6.9بمعدل عرفت كما ،

ا ذه خالل طفرة املباشر جن ثمار معدالتس انت وان السابقة ة بالف مقارنة ة لف

ان تدبدبا عرفت قد م النمو ل تطور  أ  الذي 2001 عام ل التدفقات ذه يخص فيما م

ثمارات استقطاب حيث من سنة أفضل يظل ية س سبة املباشرة جن زائر، بال ا ل  سنة تل
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ما املستقطبة التدفقات م ظل لكن سل نمو معدل لت انت وإن2002  84.85 بلغ م

لة لتلك معاكسة جاءت التطورات ذه إن دوالر مليار املحققة، معدالت يخص فيما امل  النمو

ة معدل ل2001 سنة  إذ الف ذه خالل لـFDIسبة أن إال %2.7نمو سبة  GDPبال

كما مستوى  أع النمو معدل ل أين 2003 سنة و % 2.16  بلغ بمعدل ع  انت لھ،

ور  ثمارات تدفق تد املباشرة س ية ى إ جن ات أد ال املستو  (18) %42.18-سل معدل م

الثالث زائر: املحور ا املباشر جن ثمار س ملحددات القيا   :التحليل

النموذج- أوال وتحليل    :عرض

ذه نا دراس خالل ثمارمن س ن ب العالقة ط ير قيا اقتصادي نموذج ناء ب سنقوم

املح الناتج من سبة ك اري ا ساب ا و ات املتغ من بالعديد املباشر جن

ة الف خالل قتصادي والنمو الدوالر، مقابل الدينار صرف سعر م، الت معدل ، جما

املستعمل). 1975-2017( عواملعطيات عتماد تم حيث ، الدو البنك بيانات من مأخوذة ة

السابقة، ات املتغ تخص ة سنو جنمعطيات ثمار س ط تر ال املعادلة فإن التا و

الصيغة باستخدام ا ع التعب يمكن السابقة ساسية ات املتغ دالة ا باعتبار املباشر

  : التالية

INDVD = f (  CCPIB ,Inf , T.c ,C.E )  

INDVD :املباشر جن ثمار س   تدفق

CCPIB :جما املح الناتج من سبة ك اري ا ساب     ا

Inf :م الت   .معدل

T.c: الدوالر مقابل الدينار صرف   سعر

C.E :قتصادي   . النمو

السالسل اختبار -1 ة ة من للتأكد :النموذج  املستخدمة الزمنية استقرار ات استقرار  املتغ

ي اختبار ع ،سنعتمد و  (ADF) املطور  فولر دي دول  و  اختبار اختبار نتائج )2( رقم ا

ي   Eviews 9  برنامج باستخدام وذلك ، ADF املوسع فولر دي

  ADF اختبار باستخدام الوحدة جدر اختبار نتائج :)2( جدول 
CE TC INF CCPIB INDV VARIABLES  

-4.048463 -4.737972 -1.364142 -6.010369 -4.035455 ADF       )محسوب )قيمة  

-2.936942 -3.544284 -1.949097 -1.949319 -3.548490 VALEUR DE LA TABLE  

0.0031 0.0029 0.1575 0.0000 0.0168 PROBABILTE  

I(0) I(0) I(1) I(0) I(0) CONCLUSION 

مخرجات: املصدر ع باالعتماد ن الباحث إعداد  (Eviews 9).من
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دول  قراءة خالل من ثمار من كال أن ،نجد)2( ا املباشر س اري و   جن ا ساب ا

وو  صرف قتصاديسعر  حيث ، )املستوى ( مستقرة اأ ADF اختبار إجراء عند النمو

ة t قيم انت دولية t قيمة من أك املحسو ة عند  ا غ %  5معنو م الت معدل نما  ب

عند ا مستقرة ا ة t قيم انت حيث ؛ مستو دولية t قيم من اقل املحسو ة عند ا  %  5معنو

العدمية الفرضية نقبل حيث ة حسب ع مما وحدة جذر بوجود القاضية الصفر نتائجأن

ول (ADF )اختبارات الفرق مستقرة ات املتغ ذه أن ة ، معنو مستوى   ،)%5(عند

ات عدد لتحديد : للنموذج الفجوات عدد تحديد -2 معيار بحساب قمنا املث بطاء ف

Akaike ة  و زمنية تباطؤات لعدة ل  مو   :املوا الش

ل الفجوات) :3(ش  عدد
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مخرجات: املصدر ع باالعتماد ن الباحث إعداد  (Eviews 9).من

ل من ة أن نالحظ السابق الش سبة تأخرات 2  املث بطاء ف ثمارملؤشر  بال جنس

و واملباشر الصرف سبة تأخر 0سعر قتصاديبال النمو م ملؤشر الت   ومعدل

ملن) : 3(جدول وفقا النموذج  ARDLتقدير
Selected Model: ARDL(2, 0, 2, 0)  

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*   

     
     INVD(-1) 0.078296 0.138971 0.563400 0.5771 

INVD(-2) 0.363091 0.134052 2.708583 0.0108 
INF 26.39896 13.92243 1.896147 0.0670 
TC -30.54494 17.67649 -1.727998 0.0936 

TC(-1) -48.17378 29.63252 -1.625706 0.1138 
TC(-2) 91.37670 23.39946 3.905077 0.0005 

CE -20.18768 30.75142 -0.656480 0.5162 
C -129.2429 269.5429 -0.479489 0.6349 
     
     R-squared 0.701498     Mean dependent var 563.5612 

Adjusted R-squared 0.636201     S.D. dependent var 791.8314 
S.E. of regression 477.5990     Akaike info criterion 15.35228 
Sum squared resid 7299225.     Schwarz criterion 15.69005 
Log likelihood -299.0455     Hannan-Quinn criter. 15.47441 
F-statistic 10.74316     Durbin-Watson stat 1.863355 
Prob(F-statistic) 0.000001    

     
مخرجات: املصدر      ع باالعتماد ن الباحث إعداد  (Eviews 9).من
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دود -3 ا من باستعمال ك املش امل الت املوزعةاختبار الزمنية عد :ARDL للفجوات

امل الت ية من تطبيق انية إم ع نما الدراسة ات ملتغ الزمنية السالسل استقرار من د
ّ

الـتأك

نموذج باستعمال ك نموذجARDLاملش لنا يح ي حيث ،ARDLن ب التوازنية العالقة تحديد

لة الطو جال املستقل واملتغ ع التا  . املتغ

الواحد،ماو من أصغر املعامالت جميع أن إذ ستقرار شروط يحقق املقدر النموذج أن

ثبات عدم لة مش من ي عا ال النموذج أن ع مما الوحدة، دائرة داخل تقع ذور ا وجميع

نموذجيمك .التباين باستعمال ك املش امل الت ية من تطبيق كذالك مكن.  ،ARDLنا  و

تاجات استخالص ند ال التقديرات است نموذج س  جل معامالت ع عتمد ARDLع

ل رفض،الطو تدعم النموذج نتائج أن دول ا يو النموذج ذا اختبار نائح إ االنتقال و

م ات مستو عند العدم ةفرضية توازنية%  10و%   5.و% 2.5.و%  1عنو عالقة وجود تؤكد

جل لة املباشرطو جن ثمار للدراسةس لية ال قتصادية املؤشرات ا و

زائر  ا

املوزعة ) :4(جدول الزمنية الفجوات نموذج من ك( اختبار املش امل     )الت
     
     Test Statistic Value k   
     
     F-statistic  4.078617 3   
     

Critical Value Bounds   
     
     Significance I0 Bound I1 Bound   
     
     10% 2.37 3.2   

5% 2.79 3.67   
2.5% 3.15 4.08   
1% 3.65 4.66   

     
ن: راملصد الباحث إعداد مخرجاتاباالعتممن ع  (Eviews 9).د

ن كل )4(دولايب املش امل الت قيمةARDLنمل وفقانتائج أن أك Fيت ة املحسو

ة معنو مستوى عند رجة ا القيمة القائلة10 %من العدمية الفرضية رفض يتم تم ومن

ات املتغ ن ب ك مش امل ت وجود ات عدم املتغ ن ب املدى لة طو عالقة   ووجود

ات -4 املتغ ن ب جل لة طو العالقة وجود اختبار ي نتائج الذا نحدار نموذج باستخدام

ك املش امل للت املوزعة الزمنية مقدرات : للمتباطئات ع صول ا املرحلة ذه تتضمن

بتقدير قمنا حيث ل، الطو جل مداملعلمات لة طو نتائج،العالقة مو و وكما

جاء خر البعض ن ح املتوقعة شارة وفق املقدرة املعلمات عض رت ظ إذ ، دول ا
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عالعكس لمما وم الصرف وسعر جن ثمار س ن ب ك مش امل ت عالقة وجود

فقط م   الت

املدى   ) :5(جدول لة طو العالقة  تقدير
     
     Cointegrating Form 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
     
     D(INVD(-1)) -0.322275 0.120439 -2.675835 0.0117 

D(INF) 18.487396 15.902023 1.162581 0.2536 
D(TC) -33.982847 16.473188 -2.062919 0.0473 

D(TC(-1)) -96.018987 22.895066 -4.193872 0.0002 
D(CE) -10.178784 25.000024 -0.407151 0.6866 

CointEq(-1) -0.634070 0.132691 -4.778535 0.0000 
     
         Cointeq = INVD - (47.2581*INF + 22.6597*TC  -36.1390*CE  -231.3643 ) 
     
          

Long Run Coefficients 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
     
     INF 47.258097 27.399577 1.724775 0.0942 

TC 22.659689 5.977760 3.790666 0.0006 
CE -36.138984 54.487753 -0.663250 0.5119 
C -231.364255 490.477275 -0.471712 0.6403 
     
     

 

مخرجات: املصدر ع باالعتماد ن الباحث إعداد  (Eviews 9).من

یك ستقرار اختبار -5 أن :للنموذج ال ل الش من   ( CUSUM) املقدرة املعامالت يت

  مستقرة نحدار للمعادلة
ً
لیا الدراسة ی ة ل وقع حیث ، ف ي الش ختبار البیا   إلحصاء

دود بداخل رجة ا ة مستوي  عند ا   معنو

ل است): 4(ش النموذجقاختبار ة   رار
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مخرجات: املصدر ع باالعتماد ن الباحث إعداد  (Eviews 9).من
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ل من النموذج سالمة من التأكد عد و لية مشا سلس باالرتباط خاصة ي عد ستقرار و ال و

لة توازنية عالقة بإجراء القيام ن جل طو ات ب نالحظ متغ ل خالل من.النموذج  السابق الش

الدراسة%5 حدود داخل قعي املنح أن حيث مستقر النموذج أن ة ف  خالل

للنموذجالتحليل -ثانيا  قتصاد جاذبية ملحددات الدراسة تحليل ع باالعتماد :قتصادي

زائري  ثمار ا زائر-  املباشر جن لالس  ا

ثمار عت- القناة جن س سة املباشر قتصادي النمو ع املا لتطور التأث الرئ

زائر أن،ا إيجابكما يؤثر املباشر جن ثمار لايس الطو املدى قتصادي النمو   ع

زائري  قتصاد تنافسية- د ا ماش و و ، املباشر جن ثمار س جذب مجال تراجعا

ثمارات س من النوع ذا استقطاب ع زائر ا قدرة انخفاض لنا   عكس

صرف عت- ات احد عتسعر سية الوج ثمارات لتلك الرئ   س

ن العالقة تلك تفس يمكن - م ب الت ثمار وتدفقات معدل التا املباشر جن س  و

ألخرى ارتفاع أن نالحظ ستة من م قد  الت زائر عكس ا ثمار تدفق ع ا  جن س

ن عكسیة عالقة نالك أن ،أي املباشر ثمار ب م جن س ادة أن بمع والت  معدالت ز

م ادة إ تؤدي الت الیف تزداد ثم ومن نتاج مستلزمات ز التاليتقل نتاج ت اح و  أر

ثمارات تدفق من یحد الذي مر املشروعات یؤدي اس م جدیدة،كما  سعر خفض  إ الت

مما الصرف صة من جزء فقدان إ يؤدي العملة یقلل السوق   ا افز العاملیة ع ا

ثمار   س

اتمة   :ا

يجة ولية لإليرادات ملفا لالنخفاض ن ب فقد 2015 عام الب  النفط أسعار انخفاض س

ور  العاملية ود قتصادية العمومية املؤسسات تد  إال حال الدولة تجد لمو  الوط قتصاد ور

وء ذا إ ال ل ضة با مستقبلية اليف ت ا لف ي مما اض ق أجل من دولية مؤسسات

ا عل قتصادية إصالحات إدخال استوجب ا ي ب صة تتمثل عميقة  املؤسسات خ

ر ارجية والتجارة سعار وتحر أمام ا ق الطر ف املباشرولعل جن ثمار س تدفق

ري عت و ا ل انا م ز ال سد خالل من قتصادي داء املدفوعات،تحسن

عم فرص قتصاديلوخلق النمو معدالت ادة وز ا للتكنولوجيا ونقلإضافية، ل ديثة  ا

ل عات ش ثمر الدول  املال رأس مدخالت من جديدة تنو عن ا، املس ا فضال   للمنافسة تحف

ا املح السوق  م شري  املال رأس تنمية  ومسا واقع، ال ناول لت الدراسة ذه دفت لقد

املبذولة ود ا ومعرفة زائر ا املباشر جن ثمار والرفع س الستقطابھ الدولة طرف من



سواق و املالية         2019/  10 دالعد  / 5املجلد                                                                                                                      مجلة

18 

عن املتأتية املداخيل عن عتماد عن عيدا ا اقتصاد لتنمية الالزمة تدفقاتھ م من

دنيا ات مستو إ النفط أسعار انخفاض ظل خصوصا ولية الب وع الر ق   . طر

الدراسة اختبار-1   :فرضيات

و- التغ:الفرضية صاحب ثمار مناخ مؤشرات عض  لقد زائر،  س  ذلك عزى  و ا

املاضية(املحروقات أسعار  املفا و الكب رتفاع إ  املصدر تمثل ال) السنوات

زائري، لالقتصاد الوحيدة ة مداخيل أنتج الذي ا  فوائض أحدث و الصعبة، العملة من كب

ة و متتالية مالية ان  معت الذي امل مر ثمار جعل التجاري،  إ الوارد املباشر جن س

زائر الفرضية العملة جلب مصادر كأحد إليھ ينظر ا ذه ة ت يث ما ذا الصعبة،و

  .و

الثانية- الق:الفرضية الدراسة خالل أنةياسيمن ثمارات لرصيد نالحظ ية س  جن

ا اأثر  املباشرة ، املح الناتج ع قو ادة ل إن إذ جما ادة يقابلھ الرصيد ذا  ز  إجما  ز

معدللي جما املح الناتج ادة ز قتصاديصاحبھ ةمام ،النمو ث الفرضيةيب

  .الثانية

الثالثة- إن:الفرضية السابقة نا دراس خالل م معدل من  السمات من عد املقبول  الت

امة يد قتصاد ألساسيات ال م معدل عت كما للدولة ا   الت
ً
  عامال

ً
 ع التأث  حاسما

ثمار تدفقات معدالت .املباشر جن س عرفت ال م املرتفعة فالسنوات ع للت  مرتفعة

 
ً
ث اقتصاد استقرار عدم ضمنيا س تدفقات ع سل أثر ا ل ان أي انتالدولة أي مار

عكسية ا بي تم،العالقة ال السابقة الدراسات مع املقارنة و ة النظر نا دراس خالل من

سعر ات غ ع تبة امل املباشر جن ثمار س جذب ع املخاطر درجة فإن ا م نطالق

سو  الصرف سعر واملفاجئة ة الكب ات التغ أن خالل من تج ت ال فالصرف املبالغ تجعل

ذا عد و كذا و اقل ثم ومن اقل ثمر املس بلد عملة إ ا ل تحو عد و البلد ا ثمار اس تم

ية جن ثمارات س تخفيض إ يدفع مما جن ثمر املس ھ يواج أن يمكن كب خطر

الدولة ذه
ً
مستقبال الثالثة. املباشرة الفرضية ة ث يب ما ذا   و

الدراسة-2   :نتائج

ثمار من املتأتية يجابية ثار تحقق مدى يرتبط - شر باإلطار املباشر جن س  املنظم ال

والتنظيم لعملية  التوجيھ

م- ومي نفاق سا ية  ا ثمار تحف  التحتية الب املباشر س ل جل  جن   الطو

ثمار يجابية النتائج تتوقف - زائر جن لالس ا مالئمة املباشر ئة ب توفر مدى  ع

الوط لھ ومحفزات لالقتصاد أن،.مستقطبة ثمار تدفقكما  قيود دون  املباشر جن س
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ة آثار لھ ، املضيفة الدولة ملصا ضامنة وشروط  مسألة  بخاصة الوط قتصاد ع خط

ثمار ذا م تحديد ا عمل ال قتصاد فروع وتحديد ونوعھ س  .ف

إضافات- يمثل فاألخ البلد أجن ثمار اس يوجد طاملا ض ست و يحفز املح ثمار س إن

ع املشار م و وقيمة عدد ادة ز خالل من املضيف البلد داخل الرأسما اكم ال إ مباشرة

الرأسمال ات والتج   يةنتاجية

عقد- خالل من ية جن ات الشر مع زائري ا اص ا القطاع مؤسسات إشراك ضعف

اء شر إيجاد من يمكنھ الذي املستوى اص ا القطاع بلوغ وعدم ك املش ثمار س

  .أجانب

الدراسة-3   :توصيات

ية منظومة خلق- ضر يالت حوافز س ال عفاءات تضمن مركية و  مناخ خلق يكفل بما ا

ثماري  برامجو .، مالئم اس أسلوب صة إتباع ذابة ا ك ا ش  خصائص ثالث  وال

ام : امة ، ل مكن .والشفافية التجاري، التوجھ السيا  عن املبادئ ذه إتباع سفر أن و

د تحقيق ن جانب من املشاركة من املمكن ق ا ثمر  بيع عمليات  جانب املس

ا ال املؤسسات   الدول  تمتلك
ً
التا بيعا و

ً
د تحفز مباشرا ثمارات من املز ية س    املباشر جن

فاظ املشروط التدخل سياسات تب خالل من الصرف سعر الستقرار مناسبة آلية وضع-  وا

ئة توف خالل من استقراره ع ا مالئمة ب ادة ع ساعد مما سعار، ذه حول  التأكد شو  ز

ية منافسة جن   العاملية سواق  السلع

زة افة نحو التوجيھ- ن وضرورة الوطنية حصاء أج ثمار بيانات قواعد تحس  جن س

ا املباشر ية توحيد خالل من الدولية، واملعاي تتما بحيث ف ا من ر إعداد  أساليب وتطو

ا ا يمكن ح تجميع    اعتماد

وتوافر– التنمية، ل لتمو املالية القدرة توافر حيث من البلد ظروف بدراسة القيان ضرورة

قلي البلد وموقع لية، ال قتصادية والسياسات لة، املؤ العاملة واليد الطبيعية، . املوارد

واملعوقات املزايا من ذلك العكما،.وغ ف التعر جن ثمار س يتضمن أن ليجب

صول ا اجل من املضيف البلد إ ثمر املس دولة من ية والعي النقدية موال رؤوس وإدخال

يا أجن
ً
ثمارا اس عت ال عكسھ و لھ املمنوح متياز  .ع

  

  

  

  



سواق و املالية         2019/  10 دالعد  / 5املجلد                                                                                                                      مجلة

20 

وامش     :واملراجعال

                                         
(1) - Bouklia, Rafik and zatla, Nagat, “The FDI Determinants and Its Effect on the Economic Growth in South and East 

Mediterranean, Marcella, France, Round Table Conference March 30th 2001. P 18 

ثمار معوقات عوض، طالب  - (2) شورة، غ دكتوراه رسالة ردن،  جن س ردنية م ٍ ص2009،جامعة ،6  

(3) - http://e-thesis.mutah.edu.jo/index.php/faculty-of-business-administration/department-of-economics-business-a-

finance/819--1980-2008.html     vu le 21/04/2018 a 10.00 

(4) -Jean Claude Bolay et Magali Schmi, "Coopération et développement durable vers un partenariat scientifique nord-

sud", Editions terri tonales, Paris, 2003. P 125 

(5) -Edmund M. A. Kwaw : Trade Related Investment Measures and the Developing Countries in the Uruguay Round : An 

appraisal of the 2002 , P 98 

(6) –Ibid , P 99 

(7) -. VDM Verlag. Müller, the  FDI in the Arab countries, Publisher, Germany,2010 ,P 68 

دمشق- (8) جامعة قتصاد لية ، املستقبل وأفاق السوري قتصاد حول ندوة ، الكفري هللا عبد ص2010مصطفى ،

123  

(9) - Jean Claude Bolay et Magali Schmi, OPCIT ,.P68 

(10)- ، جن ثمار س يع ل القانونية ليات و الضوابط ي، تخنو أمال و مالخسو حول بالل الوط يطار : امللتقى القانو

شعار تحت زائر ا جن ثمار اص"لالس ا ثمار س يصبح الوطنية،جنكيف التنمية والعلوم  خدمة قوق ا لية

جامعة ورقلةالسياسية، اح مر ص2015قاصدي ، 98.                          

س - (11) عداش، م الكر ةعبد الف خالل زائري ا قتصاد ع وأثاره املباشر جن دكتوراه2005-1996ثمار ،أطروحة

زائر ا جامعة ، سي ال وعلة ة والتجار قتصادية العلوم لية شورة، م ص2008غ ،224.  

النمو (12) - ع املباشر جن ثمار س أثر ، بالل خاللوعيل زائر ا ةقتصادي الف أبحاث2007-1995ل مجلة ، 

العدد ة، رادار ص04/2008اقتصادية ،142. 

ثمار- (13) س ر لتطو الوطنية الة الو   :موقع

 http://www.andi.dz/index.php/ar/raisons-pour-investir vu le 25/04/2018 a 21.30 

(14)     – La Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie ;  investissement et création d’entreprise :  

 http://invest.caci.dz/index.php?page=ministere-de-la-l-industrie-et-de-la-promotion-de-l-investissement-mipi, 2016. 

vu le 26/04/2018 a 08.30 

ية- (15) املغر قتصاديات املستدامة والتنمية قتصادي النمو ع املباشر جن ثمار س أثر تقييم العيد، محمد بيوض

، سطيف جامعة ، سي ال وعلوم ة والتجار قتصادية العلوم لية ، ماجست مذكرة املغرب، ، زائر ، س تو مقارنة دراسة

  214ص

املباشر - (16) جن ثمار س قرار عماد،محددات العلوم: زودة لية شور، م غ ماجست زائر،مذكرة ا حالة دراسة

قسنطينة جامعة ، سي ال وعلوم ة والتجار ص2010قتصادية ،246  

ص- (17) ، سابق مرجع عداش، م الكر   .179عبد

مرج– (18) أثر ، بالل صلوعيل سابق،   146ع

  

  

  

 



سواق و املالية         2019/  10 دالعد  / 5املجلد                                                                                                                      مجلة

21 

                                                                                                        
املراجع   :قائمة

ية- أوال العر   :باللغة
1-، جن ثمار س يع ل القانونية ليات و الضوابط ي، تخنو أمال و مالخسو حول بالل الوط يطار : امللتقى القانو

شعار تحت زائر ا جن ثمار الوطنية،"لالس التنمية خدمة جن اص ا ثمار س يصبح والعلوم  كيف قوق ا لية

ورقلة اح مر قاصدي جامعة    2015السياسية،

تقييم-3 العيد، محمد ثمار بيوض س والتنميةجنأثر قتصادي النمو ع يةاملباشر املغر قتصاديات املستدامة

، سي ال وعلوم ة والتجار قتصادية العلوم لية ، شورة م غ ماجست مذكرة املغرب، ، زائر ، س تو مقارنة دراسة

سطيف   جامعة

املباشر-4 جن ثمار س قرار عماد،محددات ماج: زودة زائر،مذكرة ا حالة العلومدراسة لية شور، م غ ست

قسنطينة جامعة ، سي ال وعلوم ة والتجار   2010قتصادية

ثمار معوقات عوض، طالب-5 شورة، غ دكتوراه رسالة ردن،  جن س   2009 ردنية،جامعة م
ع-6 املباشروأثاره جن ثمار س عداش، م الكر ةعبد الف خالل زائري ا غ2005- 1996قتصاد دكتوراه ،أطروحة

زائر ا جامعة ، سي ال وعلة ة والتجار قتصادية العلوم لية شورة،   .2008م

ة-7 الف خالل زائر ا قتصادي النمو املباشرع جن ثمار س أثر ، بالل أبحا2007- 1995لوعيل مجلة ث،

العدد ة، رادار   .04/2008اقتصادية

دمشق-8 جامعة قتصاد لية ، املستقبل وأفاق السوري قتصاد حول علمية ندوة ، الكفري هللا عبد  .2010صطفى

ية-ثانيا جن   :باللغة
- 1 Bouklia, Rafik and zatla, Nagat, “The FDI Determinants and Its Effect on the Economic Growth in South and East 

Mediterranean, Marcella, France, Round Table Conference March 30th 2001 
2- Edmund M. A. Kwaw : Trade Related Investment Measures and the Developing Countries in the Uruguay Round : An 

appraisal of the 2002. 

3- Jean Claude Bolay et Magali Schmi, "Coopération et développement durable vers un partenariat scientifique nord-

sud", Editions terri tonales, Paris, 2003 

4- VDM Verlag. Müller, the  FDI in the Arab countries, Publisher, Germany,2010 

ونية-ثالثا لك  :املواقع
1-http://e-thesis.mutah.edu.jo/index.php/faculty-of-business-administration/department-of-economics-business-a-

finance/819--1980-2008.html 

2- http://www.andi.dz/index.php/ar/raisons-pour-investir 

3 - http://invest.caci.dz/index.php?page=ministere-de-la-l-industrie-et-de-la-promotion-de-l-investissement-mipi, 2016. 

 

  



سواق و املالية         2019/  10دالعد  / 5املجلد                                                                                                                      مجلة

22 

م الت ع النقدية السياسة ات متغ عض ة سلوك للف زائر )2017-1990(ا  

Behavior of some monetary policy variables on inflation inalgeria for the period 

(1990-2017) 

ستالم خ شر                                                   31/10/2018 :تار ال قبول خ   08/01/2019:تار

مصطفى.د ع.د                     *لعشعا قدور محمد.د                            **بن ير   ***ي

محاضر: الرتبة محاضر: الرتبة  "ب"أستاذ محاضر: الرتبة      "     أ"أستاذ   "أ"أستاذ

زائر-سعيدةجامعة زائر-سعيدةجامعة                ا زائر-سعيدةجامعة        ا    ا

ص    :امل

سنة      من ابتداء ا توج أعيد قد زائر ا النقدية السياسة بصدور 1990إن قانونوذلك

فائض بامتصاص سمح مما أفضل، ل ش النقدية السياسة معالم أو الذي والقرض النقد

النقدي ستقرار بذلك مدعما م الت معدالت التحكم ومحاولة فع ل ش السيولة

أن حيث ، أك ل دفش اتساال متغ أثر بيان محاولة و البحثية الورقة ذه من

النق عالسياسة ة دية للف زائر ا م معادلة) 2017-1990(الت بلورة خالل من

امل ت عالقات ناك أن نتائجھ رت أظ حيث امن امل امل الت أسلوب باستعمال م للت

الدراسة محل ات املتغ ن ب ل الطو   .املدى

املفتاح امل:لمات امل الت ة، ستقرار م، الت النقدية، السياسة ات .امنمتغ  

Abstract :  

     In Algeria from 1990; The Monetary Policy  has been re-guidencewith the issuance 

law of cash and loan which illustrate the concept of Monetary  Policy in best way, 

when allowing  to absorb the liquidity surplus in form real, and trying to control in the 

inflation rates , so they are support  monetary stability. So the main objective of these 

research paper is an attempt to demonstrate  the impact of monetary policy variables 

on the inflation in Algeria for the period 1990-2017 through creating an equation for 

inflation with using method of Concurrentintegration. As a result of this study , that 

are integration relationships in the long time between deferent variables of this 

research.  

Key Words: monetary policy variables, inflation, stationality , Concurrent integration 

 Jel codes: E31, E42, E52. 
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  :مقدمة

تتخذ         وال للدولة، لية ال قتصادية السياسة أدوات م أ إحدى النقدية السياسة تمثل

تحقيق ة الكب ا م مسا مية ذه وتتج ا، لتدخل موضوعا النقدية املعطيات من

النقدي شاط ال ن ب وثيق ارتباط ناك أن ع ذا و قتصادية، للسياسة امة ال داف

البطالة مثل قتصادية ل املشا ارتباط خالل من بوضوح ذلك ر ظ و قتصادي، شاط وال

تتوفر عندما الة ا ذه و النقدية، لول با املحلية العمالت قيمة ور وتد سعار وارتفاع

مع النقود عرض لتكيف ا وأدوا ا بإجراءا تتدخل النقدية للسياسة املالئمة الظروف

ا عدمتطلبات ولذلك قتصادية، و النقدية زمات حدوث لتفادي وذلك قتصادي، شاط ل

والدراسات البحوث ة كب انة بم تحظى ال املوضوعات ن ب من النقدية السياسة

الدول  ل املصر و النقدي شاط ال املستمر للتطور نظرا   .قتصادية،

للسياسة         سا فالدور الكإذن قتصادي التوازن تحقيق ع العمل و النقدية

املراد داف تحديد يجب ذلك ولتحقيق لية، ال قتصادية ات املتغ ع التأث خالل من

مية ت انت إذا فيما ا إل سعار(الوصول ادة)استقرار ز أو املدفوعات، ان م توازن أو ،

ا أو ، جما املح التامالناتج شغيل   .ل

يات،         سعي ال إصالحات عد إال قيقي ا ا بمعنا ر تظ لم النقدية فالسياسة زائر ا أما

، املوارد قلة عند ز ال لتغطية موسعة بصورة يتم النقدي صدار ان ذلك قبل أنھ حيث

سنة النفطية زمة إثر ع قتصادية وضاع تأزم ز 1986ومع ا بلورة،شرعت ائر

من مجموعة إبرام ق طر عن وذلك الدولية، النقدية املؤسسات مع قتصادية صالحات

ماي ا أوال انت شر1989تفاقيات، قانون بصدور ا مض من سنة عد أثمرت ،وال

القانون 14/04/1990 و و أال صالحات، دور تفعيل أجل بالنقد)10-90(من املتعلق

زائر،وال ا النقدية للسياسة قيقي ا امليالد خ تار بمثابة وره ظ خ تار عت والذي قرض،

والصرف والقرض النقد سي استقالليتھ زائري ا املركزي البنك نال بموجبھ والذي

وقد أحسن، ظروف قتصاد نمو لضمان للنقد ار وا الداخ ستقرار ع ر والس

مبدأ اتكرس عل شراف و ا أدوا وتحديد النقدية السياسة استخدام والتوسع تمام

مر ا وتقييم ا ع جديدة)03/11(ومتا مرحلة عرفت حيث السابق، للقانون واملتمم املعدل

مع تماشيا توسعية ومالية نقدية سياسة ومة ا اعتمدت أين الثالثة، لفية بداية مع

عاش معدالتبرنامج كبح التحكم ومحاولة قتصادي النمو دعم رنامج و قتصادي

م   .الت
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ع         النقدية السياسة ات متغ أثر ع منصبة نا دراس ون ست املنطلق ذا ومن

التا البحث الية إش معالم ز ت ومنھ م، أثر:الت مدى ع ما النقدية السياسة ات متغ

زا ا م نطرح ئر؟الت البحث وغاية دف عن ع ال الية ش ذه ة وملعا

التالية  :الفرضيات

  :الفرضيات

 للفكر ومة ا اج ان مع قتصادية للسياسة كأداة ا دور النقدية السياسة فقدت

النمو ودعم قتصادي عاش برنامج بتطبيق الثالثة، لفية مطلع ي   .الكي

 أدوات مثلإصالح لية ال قتصادية ات املتغ ع يؤثر النقدية النمو: السياسة م، الت

  .قتصادي

البحث داف وأ مية   :أ

السياسة         مة مسا مدى معرفة فيتمثل الدراسة ذه من دف ال يخص فيما أما

السياسة ات متغ عض ع التأث خالل م،من الت معدالت كبح تحقيق النقدية

  .لنقديةا

التالية املحاور خالل من الدراسة ذه ناول  :وسن

ول  قتصادي: املحور التوازن إحداث النقدية السياسة  :دور

ي الثا عد: املحور زائر ا النقدية السياسة   ؛1990مسار

الثالث التطبيقية؛: املحور   الدراسة

التوازن. 1 إحداث النقدية السياسة   :قتصاديدور

سية         الرئ الوسائل من قتصادية،و السياسة أدوات من أداة النقدية السياسة عت

ومن قتصادية النوا افة ب الوثيق الرتباطھ النقدي قتصادي شاط ال للتدخل للدولة

الداخ قتصادي التوازن تحقيق السياسة ذه دور ن نب   .نا

قتصاديعالقة. 1.1 التوازن سياسة النقدية   السياسة

أن         البد الة ا ذه ففي ار ا ز ال حدة تخفيض و النقدية السياسة دف ان إذا

سلوك ر تطو مر يتطلب وقد التوازن تحقيق ستطيع ح السياسات من ا غ ن ستع

نتا از ا ل ي غي و ن قتصادي دوراو  .الوسطاء تلعب أن النقدية للسياسة مكن

ا م مسا القروض،وكذا منح ية التمي السياسة باستخدام يع التص لسياسة سبة بال اما

ف أخرى ناحية للتصدير،ومن سبة بال سية الرئ قتصادية القطاعات ة وتقو ر تطو

التناف املركز تقوي أن فيھ املرغوب الصرف سعر ق طر عن الوطنيةسمح للمشروعات

لسياسة موافقة السياسة ذه ون ت أن جب العاملية،و املنافسة أمام الوقوف من ا وتمك
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ق طر عن التنافسية السلع عرض ادة ز يحقق الذي القدر و ل الطو جل خاصة يع التص

بالتوازن  الكفيلة ا أدوا وذلك.استخدام الك س تقييد من ا تمك إ بتقييدباإلضافة

مالية سياسة وجود يتطلب الذي مر اري، ا نفاق استخدامھ أجل من اض ق

ان م ز حالة دف،ففي ال ذا تحقيق النقدية السياسة مع متضامنة لألجور وسياسة

للسلع ا اد است من تحد ال النامية الدول خاصة الك س تقييد ون ي املدفوعات

الكية نحوس املدخرات حركة عديل و الواردات تقييد ا شأ من السياسة ذه فإن

التوازن  ختالل حدة وتخفيض املنتجة ثمارات الوثيقة1س العالقة لنا يو ما ذا ،و

التوازن  وسياسة قتصادية والسياسة النقدية السياسة ن   .ب

م.2.1 الت كبح النقدية السياسة   دور

ن         ديونفح بذلك داد ف للبنوك ومية ا املالية وراق يع ب النقدية السلطات تقوم

النقود عرض بذلك فيقل ئتمان خلق ع ا قدر املركزي،وتقل البنك لدى ة التجار البنوك

سبة استخدمت إذا نخفاض،أما إ م الت معدل أو سعار مستوى يميل التا و

ي القانو ذلكحتياطي ع تب و صم ا سعر من يرفع الة ا ذه املركزي البنك فإن

العام املستوى بوط إ يؤدي مما النقود عرض انخفاض التا النقود،و كمية انخفاض

مع ناسب ي بما العام املستوى استقرار ع املحافظة يمكن ثم م،ومن الت ومعدل لألسعار

ال عرض ادة ز معدل استقرار م.نقودتحقيق الت اتجاه النقدية السياسة دف فإن التا و

التا النقدي،و املعروض وتخفيض النقود خلق من د ا أي نقدية أدوات خلق من د ا و

يتم الذي الوقت نفس أنھ الحظ دمات،و وا السلع شراء ع فراد إنفاق من د ا يتم

من النقود كمية بتقليل النقود عرض تخفيض سعرفيھ رفع أيضا يتم ئتمان تقييد خالل

الغالب النقدي م الت معدل خفض إ يؤدي ما ذا و   .2الفائدة

مرحلة         م الت إحداث نحو تندفع ال ة نا نقدية سياسة أي أن البعض رى و

ت معدل ع فاظ ا ع عمل ال املتوازنة النقدية السياسة إن عالجھ،بل ثابتثم زايد

املعروض أن باعتبار سعار مستوى استقرار يحقق الذي و ذلك ألن النقدي املعروض لنمو

والتوظيف القومي الناتج لألسعار،ومستوى العام املستوى من ل ل الرئ املحدد و النقدي

  .والعمالة

نكماش.3.1 افحة م النقدية السياسة   دور

امل         البنوك تقوم ديونملا تقل فراد،فبذلك و البنوك من املالية وراق شراء ة ركز

مقدرة فإن لذلك يجة وكن خ ذا لدى ا رصيد زداد و املركزي البنك لدى ة التجار البنوك

حالة ت ت التا و النقود عرض داد ف تزداد النقود وخلق ئتمان خلق ع ة التجار البنوك
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مست زداد حتياطينكماش،و سبة استخدمت القومي،وإذا قتصاد داخل شغيل ال وى

ي،وإذا القانو حتياطي سبة من يخفض الة ا ذه املركزي البنك فإن ي القانو

سعر من يخفض أيضا الة ا ذه املركزي البنك فان صم ا سعر سياسة استخدمت

وتزول النقود كمية ادة ز ذلك ع تب صم،و نكماشا   .حالة

أدوات         ادة ز نحو تجاه ادة ز و نكماش حالة النقدية السياسة دف فإن التا و

ألن دمات وا السلع ع الطلب ادة ز التا و النقدي املعروض ادة وز النقود نقدية،وخلق

القوم قتصاد ع نكماشية القوى خفض إ تؤدي النقود كمية ادة يؤديز أن مكن ي،و

ة سعر تقلبات حدوث وعدم القومي الناتج مستوى ارتفاع استمرار ع املحافظة إ ذلك

  .3عنيفة

الدخل.4.1 ع توز إعادة النقدية السياسة   دور

وذلك         فراد ملختلف قتصادية وضاع بتغي الدولة قيام الدخل ع توز بإعادة يقصد

إدخال ق طر املجتمععن التفاوت تقليل غرض وة وال للدخل و ع التوز ع عديالت

ن مرحلت خالل من ع التوز ذا ون و العدالة الناتج:وتحقيق ع توز ع و و ع التوز مرحلة

إدخال خالل من فتتم ي ا ال ع التوز مرحلة نتاجية،أما العملية املشاركة العناصر ع

ع إعاناتعديالت ل ش وعي نقدي دعم من الدولة تقدمھ ما خالل من و ع التوز

املجتمع لفئات املالية.محددة السياسة أدوات باستخدام ون ت   . 4وقد

الدخل         م للتأث ا كب تماما ا عطي أن النقدية السلطة ع الواجب من أصبح لقد

املا رأس وتراكم عھ وتوز نتاجية،باستخدامالقومي و الكية س القطاعات ن ب عھ وتوز ل

عن وميا ح أو فرديا ان سواء ثمار س يع خالل من وذلك واملالية النقدية السياسة

عة امل الوسائل ن ب التمي وكذا الفعال الك الطلب تنظيم أثر ذات وسائل اتباع ق طر

ل عة امل ،والوسائل املح التصديرلإلنتاج لغرض   .إلنتاج

حاولنا         وإن والنقدية املالية بالسياسة وثيقا ارتباطا ترتبط القومي الدخل ع توز إعادة إن

ذلك املالية السياسة إغفال يمكن ال أنھ ذا،إال تحليلنا النقدية السياسة ع نركز   .أن

ص         ا إعادة سعر سياسة خالل من النقدية ذاتفالسياسة أصبحت املركزي البنك لدى م

السوق املركزي البنك عمليات ما و ن خرت ن التقليديت ن بالوسيلت مقارنة أقل مية أ

ي القانو حتياطي سب غي و   . 5املفتوح

وسائل         ئتمانية والرقابة املادية الضوابط استعمال مية أ زادت فقد أخرى ناحية ومن

نقدية، والقرضرقابة النقد م التأث إ فقط س ل ا دف لف و ا وج وإنما
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وسائل ع التأكيد أعيد إذ املا القرن من ة خ ة العشر ح ذلك استمر أيضا،وقد

املباشرة غ التقليدية النقدية   .السياسة

عد مسار.2 زائر ا النقدية   :1990السياسة

ة         الف منعرفت عدة2000إ1990املمتدة ع لية ي و مؤسساتية ات غ

النقد مؤسسات مع ة زائر ا ومة ا ا أبرم ال املوسعة صالحات يجة ات،ن مستو

من ابتداء ا ف انطلقت ال صالحات عميق غية من1986الدولية،وذلك لالنتقال ،وذلك

دف السوق اقتصاد إ موجھ مركزي مناقتصاد لية ال قتصادية التوازنات إ العودة

سعار النقدية،واستقرار الكتلة نمو أك التحكم إصالح....خالل إ وصوال املتعلق1990،

خالل من ا تطور مسار وو النقدية للسياسة ي القانو طار وضع والقرض،والذي بالنقد

د املالية،وإبراز الوساطة وظيفة شيط ت صالحياتإعادة النقدية،وإرجاع والسياسة النقد ور

واسعة استقاللية ظل والقرض النقد سي النقدية   .السلطة

الدولية         النقد مؤسسات مع جديدة مفاوضات زائر ا بدخول ة الف ذه ت  تم

اتفاقية ع وقعت وأن ا ل سبق قد أنھ من الرغم ع ومساعدات قروض ع صول ل

سنة  ول ي ئتما ستعداد حيث.1989ستعداد اتفاق تخص ال القصد رسالة ر تحر تم

خ بتار الدو النقد صندوق مع زائر ل ي الثا ي ل27ئتما خ1991افر بتار لينفذ

مارس1991جوان03 غاية خاصة300بمبلغ1992وا ب حقوق وحدة   .مليون

لل         زائر ا أت تحتكما وذلك الدو النقد صندوق من مساعدات طلب إ الثالثة مرة

برنامج نامج ال ذا تمثل و ا باقتصاد وض ال أجل منية،من و قتصادية زمة ضغط

من ة الف غطي الذي يك ال يت تفاق31/05/19956إ01/04/1994التث ذا إثر ،وع

ومساعدات قروض ع زائر ا   .مشروطةتحصل

موسع         اتفاق لعقد يدا تم قتصادي ستقرار تحقيق إ تفاق ذا دف

الدينار،وذلك صرف سعر دعم نامج ال ذا خالل النقدية السياسة دفت اس املستقبل،وقد

اقتصاديا كة الشر البلدان السائدة ات املستو مستواه ليقارب الت الضغط من د با

ذ بـو النقدية: 7ا الكتلة توسع معدل بـ℅14إ) 2M(تقليص مقارنة نامج ال ة ℅21:لف
إ1993سنة سمية الفائدة أسعار دفع خالل من النقدي التدفق التحكم ثم ،ومن

مرتفعة ات   .مستو

القرض         اتفاق بإبرام ة زائر ا السلطات ستقرار،قامـــت برنامج انقضاء عد املوسعأما

من سنوات ثالث ع يمتد بموجبھ1998ماي21إ1995ماي22الذي زائر ا ،تحصلت

عادل1169.28ع ما خاصة،أي ب حقوق وحدة ا℅127.8مليون حص مجرد8من ،و
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وقدره ول القسط ب زائر ا قامت تفاق ذا ع وحدة325.2املوافقة مليون

يت أن خاصة،ع ب املتبقيحقوق املبلغ واستخدام ب ع844.08م وحدة مليون

خ تار قبل ا نفاذ اس يتم   19989ماي21أقساط

عن         صارمة انية م سياسة اج ان ع تفاق ذا خالل ة زائر ا ومة ا عملت ولقد

توسي العمومي،وإقرار التوظيف ادة الز من د با جور،وذلك كتلة تقليص ق نطاقطر ع

ية الضر عفاءات مجال املضافة،وتقليص القيمة ع بة قررت.الضر ذلك ولتحقيق

سبة ب يرادات ادة ز ا برنامج ومة ،وتندية℅10.5ا جما الداخ للناتج سبة بال

بـ العامة ن℅1.8:النفقات ب جما الداخ للناتج سبة وقد.1997/1998و1994/1995بال

بر  التوازنعرف مؤشرات مستوى ع باملقبولة ا وصف يمكن نتائج يك ال التعديل نامج

واقتصادي وما نقدي ضبط وسيلة النقدية السياسة تفعيل إ ،باإلضافة الك   قتصادي

السلطات لة،واصلت امل النتائج إ النظر ،و يك ال التعديل برنامج تطبيق من اء ن عد

إصالحا النتائجالنقدية ع فاظ وا املرجوة داف إ الوصول قصد النقدي املجال ا

الصرف أسعار واستقرار م الت معدل لة،خاصة   .امل

مر         إصدار ذا تج ذه) 03/11(ولقد وأن النقدي،خاصة ستقرار ع ركز والذي

ا قتصادي عاش برنامج تطبيق ا خالل تم ة لالف أفر تطبيقھ شرع 2001لذي

قتصادي النمو دعم برنامج تاله ثم السيولة فائض الستغالل   .محاولة

النقدية      للسياسة التقليدية دوات نجاعة عدم ظل النقدية السياسة تفعيل أجل ومن

امل ة الف ت تم فلقد النقدية للسياسة جديدة أدوات إدخال السيولة،تم منامتصاص متدة

مرحل) 2001-2014( خالل ومة ا ا اتبع ال لية ال قتصادية السياسة التوجھ عكس

ذا و توسعية ومالية نقدية سياسة لفية ذه مطلع ومة ا اتبعت سعينات،حيث ال

الفكر ر ظ داف،و من مجموعة لتحقيق ا م سباب،وسعيا من مجموعة توفر يجة ن

ي  رنامجالكي و قتصادي النمو دعم رنامج و قتصادي عاش برنامج من ل جليا

ي فيما ينھ سن كما قتصادي النمو   :توطيد

قتصادي.1.2 عاش   )2004-2001(برنامج

سنة         بداية عرفت ظل2001لقد قتصادي عاش دعم برنامج تنفيذ انطالق

عا اقتصادية للسياسةسياسة املختلفة دوات خالل من قتصاد عاش إ ع مة،تركز

أصبحت ستقالل،بل عد زائر ا عرفتھ الذي املخطط لالقتصاد العودة ع ال ذا املالية،و

وقراطية الب من د ثمار،وا س و للمؤسسة مالئم محيط ضمان تتمثل الدولة ام م
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ا عرقل ال القانونية ات لالقتصاد،والصعو والتوسع السيولة وضمان السوق لنمو،ومراقبة

انية امل والتحكم التدب مجال سياسات ق طر   .عن

تحقيق         إطار عمل ان وتنفيذه،إذا صياغتھ باالعتباطية نامج ال ذا يتم ولم

ن ب اوح ت النمو معدالت جعل ا م مدروسة،أ داف محس℅6و℅5أ تخفيض سبةمع ل وس

الك س عاش وإ السكن أزمة من د تواصلت.البطالة،وا املرجوة داف تحقيق يل س و

والقطاع تصاالت و املواصالت وقطاع الطاقة وقطاع املا القطاع من ل صطالحات

وإجراءاتھ ثمار س وتنظيم بائية ا دارة و   .10العام

اتيجيةتمثلت يس فيما نامج ال ذا ل ة   :التنمو

ادة-1 ز خالل قتصادي،من ود والر الكساد ات ف عا الذي ي الكي الفكر ومة ا ت تب

والعرض الفعال الطلب ادة ز إ يؤدي بدوره والذي ثمار لالس املوجھ ومي ا نفاق

قتصادي النمو معدل بذلك تفع ف شغيل ال معدالت ،ثم   .الك

ومن-2 جتما و قتصادي البعد ذات القطاعات إ ة ثمار س النفقات توجيھ ضرورة

ا م ثر: أ ذات القطاعات من ا ة،التعليم،الفالحة،وغ ،ال العمومية شغال

العمليات تحدثھ الذي الطلب خالل من قتصادي النمو حفز م سا ة ج املزدوج،فمن

املخ ة ثمار منس شات امل ذه ل ن التحس أو شاء عمليات فإن أخرى ة ج ا،ومن ل صصة

ياة ا ظروف تحسن التا و لألفراد املقدمة دمة ا من تحسن أن ا   .شا

  

  

  

قتصادي.2.2 النمو دعم   )2010-2005(برنامج

قتصادي          النمو دعم برنامج ع القائمون أو اتيجيةلقد تس بن ال املالية

نامج ال ل بتمو املتعلقة بؤات الت ا ومختلف عل نامج ال ا ناول ي ال القطاعات م أ وكذا

نامج ال إطار ا تنفيذ تم س ال ع   .املشار

تنفيذو         آليات يتحكم الذي النظري طار مزج ع نامج لل املالية اتيجية س عتمد

وا نامج بؤاتال للت كأساس عت وال ومؤشرات معطيات من ھ يحتو قتصادي،وما لواقع

أيضا ي الكي للفكر تجسيدا قتصادي النمو دعم برنامج مثل نامج،و ال ا عل ب والذي.ال

عاش دعم نامج ل تكملة النمو دعم برنامج عت ذلك و ومي ا نفاق ع عتمد

ختالفاتقتصادي،حيث عض ناك الفكري،وإنما ر و ا ما بي اختالف أي يوجد ال

التنفيذ حيث   .من
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و         النمو دعم نامج ل الرئ دف ال أن نجد ن نامج ال ن ب التقارب أوجھ م أ ومن

حقيقي انتعاش بتحقيق سمح مرتفعة حدود عند النمو معدل استدامة ع العمل

ما قتصاديلالقتصاد،أي عاش برنامج خالل بھ البدء تم ملا تكملة إال   .و

النمو         دعم نامج ل مة ال املالية القيمة و ن نامج ال ن ب ختالف أوجھ م أ من أما

مبلغ تجاوزت وال عادل3800قتصادي ما دينار،أي تتجاوز50مليار لم نما ب دوالر مليار

ل املخصصة قتصادياملبالغ عاش دعم عادل525نامج ما دينار،أي مليار7مليار

التحديد مسبقة ست ل قتصادي النمو دعم برنامج ضمن لة امل ع املشار أن دوالر،كما

برنامج عكس ع لالحتياجات وفقا كمية بصفة محددة ا،وإنما ف تنفذ ال للمناطق

مشار انت والذي قتصادي اعاش ف التنفيذ يتم ال للمناطق التحديد مسبقة ا ل   .عھ

قتصادي.3.2 النمو توطيد   )2017-2010(برنامج

تخصيص         تم قتصادي،وقد النمو لدعم التكمي نامج لل استكماال نامج ال ذا اعت

قدره ما عادل21214:غالف ما دج،أي ذا286مليار ل دوالر ذامليار أن نامج،حيث ال

حوا ة شر ال املوارد تنمية حصة بلغت حيث ة، شر ال املوارد يل لتأ خصص نامج ℅40ال
املعرفة اقتصاد نحو التوجھ حول تمامھ ا انصب لھ،كما املخصص املا الغالف إجما من

املنظ داخل عالم وسيلة استعمال العا ،التعليم العل البحث خالل ومةمن

صناعية،مواصلة مناطق شاء واملتوسطة،إ ة الصغ فية،املؤسسات الر التنمية الوطنية،دعم

املختلفة الدولة زة أج التحتية،تحديث الب ر مدنية( تطو ،شرطة،حماية ش ،مدارس)ج

ئ املوا تصال،انجاز و عالم مارك،تكنولوجيا وا الضر از وطنية،عدالة،ا د   .11ومعا

التطبيقيةالدرا3.  :سة

ع         النقدية السياسة أدوات أثر بيان و و التطبيقية الدراسة ذه من دف ال م إن  الت

الدو النقد صندوق إحصائيات من ا أخذنا وال ا، دراس املراد ات املتغ قيم -CD(وإن

ROM-IFS/FMI(ل ع تم اللوغار بإدخال قمنا فقد م، ا سة متجا اتغ ذه.املتغ

سنة من املمتدة ة للف سداسية بيانات عن عبارة سنة1990البيانات إ أي2017م ،

املستعلمة العينة ا54م دراس املراد ات املتغ تتمثل ومنھ دة،   :مشا

النقدية.1 الكتلة ة  : متغ

بالرمز         ا ل ونرمز الواسع ا وم بمف الكتلة عن ة من) lM2(واملع ا عل متحصل  البيانات

الدو النقد صندوق النقد إحصائيات عرض بيانات ع التحليل عتماد فقدتم ومنھ

السداسية، نموه معدالت خالل ومن الواسع مبمعناه الت مستوى النقد عرض وتأث

لة مش إال س ل ذاتھ حد م الت أن إ أشارت ال النقدية قتصادية ات النظر تھ فبي
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بالدرجة النونقدية موجبة عالقة م بالت النقد عرض نمو ط تر ال والعالقة ،

تؤدي النقد عرض نمو ادة عملإز و الشرائية القوة العامانخفاض املستوى ادة ز ع

سوف م الت مستوى فان النقد عرض نمو انخفاض حالة ذلك من والعكس لألسعار

مستوى يقلل مما السل باملعروض مقارنة النقدي املعروض قلة يجة ن   . سعارينخفض

بـ:ئتمان.2 لھ  (LCRD)نرمز

الب         النظام طرف من املمنوح ئتمان م السياسةفيعد تأث وسائل م أ من ي ن

أن و العالقة ذه وتفس موجبة عالقة م بالت ئتمان رتبط و م الت ع النقدية

ما ائية ال ا محصل ئتمان ادة لإال  ز ش ئتمانية النقود الن النقود عرض ادة الز

زء النقدعظما عرض ادة وز النقد، عرض تركيب امن تؤدي ئتمان ادة ز يجة ن

م الت بة مس للنقود الشرائية القوة   .انخفاض

ع         يركز الذي السلع من القليل تطارد النقود من الكث أن و م الت ف عر ان وإذا

يدفعنا السلع مماثلة ادة ز دون النقود عرض ادة مإز والت ئتمان ن ب العالقة تحليل

يجد ذلك فان املمنوح ئتمان جراء من دمات وا السلع عرض زاد فلو مختلف بمسار لألخذ

مقابل مماسعار لھ ثمار س مستوى ادة ز إ تف ئتمان م ادة ز أن عن الناتج

النا ادة ز إ تؤدي الك الطلب ادة ز ادةع الز ذه و دمات وا السلع من تج

أن و معينة شروط ولكن لألسعار العام املستوى انخفاض إ تؤدي السل املعروض

أو الك الطلب مستوى ثبات مع ون ت أن من البد ئتمان ادة ز يجة ن السلع عرض ادة الز

العرضقلع ادة ز من أقل الك الطلب ادة ز ون ت ذاأن و دوثمر الك ا وارد

از ا مرونة ولديھ التام شغيل ال حالة إ يصل لم اقتصاد مع تمكنھنتاخصوصا

ادة ز رتفاعنتاجمن من الطلب تمكن إبطاء ة ف   .دون

النقود.3 عرض إ ع الودا إجما   :سبة

بالرمز         ا ل خالل)lpm(ونرمز من يمكن النقودومنھ عرض إ ع الودا سبة قياس

مصر و ع يدل سبة ال ذه ارتفاع أن إذ النقدي، التطور درجة معرفة ن مع اقتصاد

ة التجار للبنوك يمكن مما ع، الودا جذب ع املصر النظام لدى عالية وقدرة عامة بصورة

ثمار  يج قتصاد يجعل بمستوى ئتمان منح التوسع ذهمن ارتفاع أما العملية، ذه

ع يدل سبة انيةال ذهأفضل إم عالقة أن ع ذا و ا، داف أ تحقيق النقدية للسياسة

سالبة عالقة ف م بالت سبة عألنھال النقدية السلطة قدرة ترتفع سبة ال ذه ادة بز

ا سياس التإإيصال ع السيطرة املتمثل املرجو ا الطبيعيةدف املعدالت ضمن م

تحصل ال ادة الز جراء من مقبولة معدالت حدود البطالة معدل وحصر ة املرغو
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لھ ذلك من والعكس الناتج ع ينعكس الذي الك الطلب التحرك عن الناجمة التوظيف

ع الودا سبة توازن اإحالة من متوازنة درجة ع تدل ال النقود النقديعرض لتطور

ور  م ا لدى ي البن   .والو

عإجماسبة.4 امإالودا ا الداخ   :الناتج

بالرمز         ا ل النظام(lpg)ونرمز فعالية مدى إ ام ا الداخ الناتج إ ع الودا ش و

جزء ل ش املصر النظام ات مطلو م أ إن ع داللة ا بارتفاع انھ إذ قتصاد املصر

بصورة لية ال قتصادية للسياسة أفضل قدرة يولد مما ام ا الداخ الناتج من م وم كب

خاص بصورة والنقدية مععامة عكسية عالقة سبة ال ذه وترتبط قتصاد للتأث ة

م  .الت

وإذا         مستقرة، غ أو مستقرة ا باعتبار ات املتغ نوع ع البحث نحاول الدراسة ذا

ا؟ امل ت درجة وما املستعملة، ختبارات حسب ا نخت مستقرة غ ات املتغ ذه   .انت

املستو .5 ة سعارمتغ العام سنة: ى السب لـ سعار مؤشر حساب من عليھ واملحصل

بالرمز1995ساس لھ ونرمز ،"CPI"بالرمز تم اللوغار إدخال عد رمزه بتغ ونقوم ،

« LCPI »الدو النقد وصندوق ، العال البنك إحصائيات من مأخوذة   . ،البيانات

حادي.1.2 ذر ا   ".unit roots:"اختبار

السالسل         ون ت أن و امن، امل امل الت اختبارات إلجراء ة الضرور الشروط أحد إن

ن ب امن م امل ت عالقة ناك ون ت أن يمكن ال فإنھ وإال الدرجة، نفس من مستقرة الزمنية

اختبار نا ستعمل ات، حادي" ADF"املتغ ذر   .ل

الصاعد فولر ي دي   « Augmented Dickey Fuller « ADF:اختبار

باختبار         قة" ADF"للقيام طر ستعمل ة متغ ل القاعدية" OLS"ع النماذج لتقدير

ة متغ ل ل  .الثالثة

الـ التاليةADF: اختبار الفرضيات ع   :يرتكز

1
1

1

0




j

j

H
H




 

العدمية .1 الفرضية ومنھH0قبول أحادي، جذر وجود مستقرة،معناه غ الزمنية السلسلة

قة طر استعمال الثالثةjøلتقدير" OLS"و ع. النماذج نحصل ع.jøtفإننا لتوز تخضع ال

"Student"انت فإذا ،jøt.إحصائية من أك ة املحسو نقبل" Student"القيمة فإننا دولية، ا

أحادي. H0الفرضية جذر يوجد  .أي



سواق و املالية         2019/  10دالعد  / 5املجلد                                                                                                                      مجلة

33 

انت .2 إذا إحصائيةأصغر .jøtوأما الفرضية" Student"من نرفض فإننا دولية، ا

مستقرة السلسلة فإن ومنھ البديلة، الفرضية ونقبل   .العدمية،

الصاعد- فولر ي دي   )ADF) "1990-2017"اختبار

برنامج التالية" EVIEWS"باستعمال النتائج ع   :نتحصل

دول    ADF Test  ):1(ا

ة التاخ  املتغ ةالقيمة  درجة جذر  املحسو وجود احتمال

  احادي

Linf  0  -2,124811  [0,9863]  

LM2  3  1,653011  [0,9513]  

Lcrd  1  -1.452117  [0.9609]  

Lpm  0  -0.018172  [0,9885]  

Lpg  3  -0. 799824  [0,9852]  

  E_views  مخرجات:املصدر

دول         ا النتائج ر قيمة)1(تظ رجة" .j)øADF (t"أن ا القيم من أك ة املحسو

ة معنو مستوى عند دولية عند1% ; 5% ; 10%ا أك أحادي، جذر وجود احتمال ر يظ كما

العدمية الفرضية قبول ومنھ ة، املعنو ات مستو 10جميع  jH ات متغ ل التا و ،

ا عل نطبق مستقرة ا وإلرجاع مستقرة، غ الدرجةالدراسة من   ).1(الفروق

دول و"ADF" اختبار):2(ا رجة 1er différence.الدرجة ا   .القيم

ة ة  التأخدرجة  املتغ املحسو جذر  القيمة وجود احتمال

  أحادي

dLinf 0  -6.324598  [0,0000]  

dLM2  0  -9.326589  [0,0000]  

dLcrd 2  -3.324589  [0.0000]  

dLpm 1  -8.193486  [0,0000]  

dLpg 1  -9.764970  [0,0000]  

  E_views  مخرجات:املصدر

دول         ا من النتائج ر ي) 2(تظ الفرضية:كما ونرفض مستقرة، السالسل ل فإن ومنھ

H0جميع عند و الدرجة من املة مت ات املتغ ل ل الزمنية السالسل ذه فإن وعليھ ،

ة املعنو ات   :مستو
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  %10%5%112.inf.,.. CIlmllpglpmlcrd   
امن.2.3 امل امل الت   :اختبار

معيار         باستعمال التحديد ذا يتم ات، املتغ تأخر درجة ن بتعي أوال اييك"نقوم ) Aic" (أ

امن امل امل الت اختبار نجري عد من ثم شفارتز،   .ومعيار

التأخ.1.2.3 درجة   :تحديد

اختبار         اييك"باستعمال التأخ" شفارتز"واختبار"أ درجة حة املق التأخ درجة فإن

الدرجة) 3-(و ذه عد ما حسا يمكن ال ختبارات كال ون   .ل

امن.2.2.3 امل امل الت   Cointégration test:اختبار

الدرجة         نفس من ات املتغ ة استقرار واملتمثل ول، الشرط من التحقق نقومعد

قة بطر ل الطو املدى عالقات باختبار"OLS"بتقدير نا نقوم ،

سن ا اختبار"JohansenCointégration test"جو باستعمال أو ل الطو املدى العالقة لدراسة

"Johansen "العظ املعقولية سبة واختبار الذاتية احتمال(للقيم امل) أعظم الت رتبة ملعرفة

امن   .امل

اختب التا" Johansen"ارومنھ النموذج تقدير ع   12:يقوم

TptpttPtt yAyAyAyAAy   11221110 ............
برنامج         باستعمال نا سنحاول سن"EVIEWS"إذن جو باختبار االستعانة ) Johansen(و

سبة واختبار ى الك الذاتية ن) Max-Eigenvalue(للقيم ب امن م امل ت عالقة وجود انية إم

ات لاملتغ الطو املدى   ).,Lup, LM2, Lpib, Lcrd, Lpm, Lpg, Linf(املدروسة

H0 :ك مش امل ت عالقة وجود   .عدم

H1 :ك مش امل ت عالقة  .وجود

م.3.3 الت ع النقدية السياسة ات متغ  :تقدير

التا يمكن القياسية ا صيغ العالقة  :تقدير

= + 2 + + +  
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دول امن): 03(ا امل امل الت رتبة  ).Johansenاختبار(اختبار

  E_views  مخرجات:املصدر

دول         ا خالل التالية) 1(من النتائج استخراج   :يمكننا

  ):1(الفرضية

r=0ةفإن املحسو مستوى) Max-Eigenvalue)" 101.7290"القيمة عند رجة ا القيم من أك

العدمية)69.81889(،%5 الفرضية نرفض فإننا التا و ،H0الفرضية وجودH1وتقبل أي

امن م امل ت   .عالقة

  

  

Date: 08/25/17  Time: 20:35    

Sample (adjusted): 1990 2018    

Included observations: 54afteradjustments   

Trend assumption: Linear deterministic trend   

Series: LINF LM2 LCRD LPM LPG     

Lags interval (in first differences): 1 to 1   

    

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)   

      
      Hypothesized  Trace 0.05   

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**  

      
      None *  0.688117  101.7290  69.81889  0.0000  

Atmost 1 *  0.408921  52.79362  47.85613  0.0160  

Atmost 2 *  0.405222  30.70977  29.79707  0.0392  

Atmost 3  0.152825  8.887919  15.49471  0.3758  

Atmost 4  0.044738  1.922313  3.841466  0.1656  

      
       Trace test indicates 3 cointegratingeqn(s) at the 0.05 level  

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level  

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values   
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  ):2(الفرضية

r=1ة املحسو القيمة مستوى) 52.79362(فإن عند رجة ا القيم من قيمة5%أك و ، :

العدمية)47.85613( الفرضية نرفض امنH1ونقبلH0ومنھ م امل ت عالقة وجود   .أي

  ):3(الفرضية

r=2ة املحسو القيمة مستوى) 30.70977 (فإن عند رجة ا القيم من قيمة5%أك و ،

العدمية) 29.79707 ( الفرضية نرفض كH1ونقبلH0ومنھ مش امل ت عالقة وجود   .أي

دول         ا من تج ست عند) 01(إذن ات املتغ ن ب امن م امل ت عالقات ثالثة توجد أنھ

  .5%مستوى

ات املتغ ن ب عالقات الثالث ذه إيجاد أجل من املمكنة االت ا ل باختبار وسنقوم

  :املدروسة

)linf.lm2.lcrd.lpm.lpg( 

و النقدية: العالقة والكتلة م الت  :]LINF-LM2[معدل

اختبار رنامج" Granger"باستعمال التالية" Eviews"و يجة الن ع صول ا   :تم

دول ن"  Granger"اختبار):2(ا ب ك املش امل النقدية(الت والكتلة م الت   ).معدل

التأخر  "Résiduels"البوا  P-Valueحتمال  LagMic"  ADF"عدد

et=ALINFt-LM2t  1  -0,153268  [0,9809]  

  E_views  مخرجات:املصدر

للـ         ة املحسو القيمة أن دول ا من أك،ADF: نرى احتمال و رجة ا القيمة من أك

مستوى] 0.9809[ الفرضية1%عند ن.H1ونقبلH0نرفض ب امن م امل ت ناك -Linf[أي

LM2[  

الثانية ئتمان: العالقة و م الت  :]LINF-LCRD: [معدل

اختبار رنامج" Granger"باستعمال التالية" Eviews"و يجة الن ع صول ا   :تم

دول ئتمان"Granger"اختبار): 3(ا و م الت معدل ن ب ك املش امل -LINF[الت

LCRD[:  

التأخر  "Résiduels" البوا  P-Valueحتمال  LagMic"  ADF"عدد

et=ALinft-Lcrdt  1  -0,28563  [0,9866]  

  E_views  مخرجات:املصدر
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نرفض دول ا خالل ئتمانH1ونقبلH0من و م الت معدل ن ب امن م امل ت وجود  .أي

الثالثة سبة: العالقة و م الت ع إجمامعدل النقودإ الودا  :]LINF؛LPM[عرض

اختبار رنامج"Granger"باستعمال ي" Eviews"و ما ع   :تحصلنا

دول سبة" Granger"اختبار):4(ا و م الت معدل ن ب ك املش امل ع إجماللت  الودا

النقودإ   ]LINF؛LPM[عرض

التأخر  "Résiduels"البوا  P-Valueحتمال  LagMic"  ADF"عدد

et=ALinft–Lpmt  1  -01326  [0,985234]  

  E_views  مخرجات:املصدر

نرفض         سبةH1ونقبلH0ومنھ و م الت معدل ن ب امن م امل ت وجود عإجماأي الودا

النقودإ استعمال.عرض و خ حة" Granger"إذن املق املعادالت بوا ع املطبق

و ل الطو املدى امن امل امل للت عالقات ثالث ع صول ا من تمكنا   :النموذج،

ا.1 معدل ن ب ك مش امل ت النقديةعالقة والكتلة م  ]LINF-LM2[لت

ئتمان.2 و م الت معدل ن ب ك مش امل ت  ]LINF-LCRD: [عالقة

سبة.3 و م الت معدل ن ب ك مش امل ت عإجماعالقة النقودإالودا عرض

]LPM؛LINF[  

ية.1 السب العالقات  : اختبار

قة طر باستعمال ية السب العالقات اتجاه اختبار ات" Granger"سنحاول املتغ ل ن ب

ول) lpib.lm2.lcrd.lpm.lpg(املدروسة خر، يؤثر الذي املتغ و ما يان ت نحاول نا و

دراسة شروط ومن الوقت، نفس ما ببعض يتأثران أو ول، ي الثا أو ي الثا يؤثر

مستقر  املستعملة ات املتغ ل ون ت أن يجب ية السب الدرجةالعالقة نفس من   .ة

ية.2 سب التالية"Granger"اختبار النماذج ع   :يرتكز

الدرجة نفس من املة مت ن ت زمن ن سلسلت لدينا   :ليكن

 
 dCOIx
dCOIy

t

t




 

    tt

p

i
it xy   


 21

1
2 .    ]1[  

    tt

p

i
it xx   


 21

1
2 .  ]2[  



سواق و املالية         2019/  10دالعد  / 5املجلد                                                                                                                      مجلة

38 

      tt

p

i
it

p

i
it xyy   





 21

1
21

1
2 ..    ]3[  

      tt

p

i
it

p

i
it xyx   





 21

1
21

1
2 ..     ]4[  

 2،ة للمتغ ي الثا للتفاضل التأخرات: p  يرمز   .عدد

املعادلة أن نالحظ عة ر االت مشتقة] 1[ا ] 3[للمعادلة) Restricted(معادلة

للمعادلة] 2[واملعادلة مشتقة   ].4[معادلة

ية السب العالقة نستعم) Granger(الختبار التاليت ن ت الفرض   :ل

0:
0:

1

0




i

i

H
H 

  

التالية االت ا أمام ون   :فن

 ين املتغ ون ستطيع) xt(و) yt(ي لم إذا البعض، ما عض عن ن مستقل

ن ت الفرض من ل  .رفض

 ن ت الفرض تم إذا ن تجا ية سب عالقة ناك ون  H0 ،H1ت
ً
 .معا

 رفض تم ون H1وقبول H0إذا ت يننقول املتغ ن ب ية سب عالقة ناك

ول املتغ تفاضل من العالقة ذه ون ي) yt(وت الثا املتغ تفاضل  ).xt(إ

ية. 3 السب العالقات   :دراسة

قة طر باستعمال ية السب العالقة اتجاه اختبار للعالقات" Granger"سنحاول ين املتغ ن ب

ن ب مثال ك املش امل للت   :الثالث

    tt

p

i
it LmL   


 21

1
2 2.inf

     ]1[  

    tt

p

i
it LLm   


 21

1
2 inf.2   

]2[  

      tt

p

i
it

p

i
it LmLL   





 21

1
21

1
2 2.inf.inf

     ]3[  

      tt

p

i
it

p

i
it LLmLm   





 21

1
21

1
2 inf.2.2   ]4[  



سواق و املالية         2019/  10دالعد  / 5املجلد                                                                                                                      مجلة

39 

الفرضية         قبول تم يH1ورفضH0إذا الثا املتغ تفاضل من ون ت ية السب العالقة فإن

ول  املتغ تفاضل   :إ

بحساب نقوم ن ت الفرض ن ات   :حيث) *F(حصائيةFوالختبار

 
µr

µ

SSRSSRd
SSRKN

F





/
/*  

  :حيث

F* :ة املحسو   .F-statistic حصائية

N :املشتقة غ للمعادلة دات املشا عدد لة(تمثل املخ   ).غ

K :صلية املعادالت عدد   .تمثل

d :املعادالت ن ب   .الفروق

SSRr :مجموع املعادالتتمثل البوا عات   ].4[و]3[مر

SSRµ :املشتقة املعادالت البوا عات مر مجموع   ].2[و]1[تمثل

انت         إحصائية) *F(إذا من ونقبل" Fisher"أك العدمية، الفرضية نرفض املجدولة

انتالبديلةالفرضية إذا أما ية، سب عالقات وجود من) *F(أي أصغر ة إحصائيةاملحسو

"Ficher "باستعمال إذن ية، سب عالقات وجود عدم أي العدمية، الفرضية نقبل دولية، ا

رنامج" Granger"اختبار ي" Eviews"و ما اختيار استطعنا ية السب العالقة   :الختيار

قة طر باستعمال ية السب العالقات اتجاه اختبار ات" Granger"سنحاول املتغ ل ن ب

 ).linf.lm2.lcrd.lpm.lpg(ةاملدروس

و الة  :ا

دول ية): 4(ا سب النقدية"Granger"اختيار والكتلة م الت معدل ن  ]LINF-LM2[ب
Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 08/26/18  Time: 19:44 

Sample: 1990 2017  

Lags: 0   

    
     NullHypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

    
     LM2 does not Granger Cause LINF  54  0.36566 0.6962 

 LINF does not Granger Cause LM2  0.31546 0.7314 

    
  E_views  مخرجات:املصدر    
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القيم         أن دول ا خالل من مستوى)0.31546 (و) F):(0.36566(نالحظ عند دولية ا القيم أك

حتمال5%و%1 استعمال و مستوى] 0.6962[، عند أي1%أك العدمية، الفرضية نرفض ذلك و

تفاضل من ية سب عالقة ناك معناه ين، املتغ ن ب ية سب عالقة تفاضلD(Linf)وجود . D(Lm2)إ

احتمال أن نالحظ كذلك الثانية العالقة مستوى ] 0.6962[أما عند عالقة5%و1%أك ناك ومنھ

ن تجا ية   .سب

الثانية الة   : ا

دول ئتمان"Granger Causalité" اختيار): 5(ا و م الت معدل ن  ]LINF-LCRD: [ب

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 08/26/18   Time: 19:50 

Sample: 1990 2017  

Lags: 0   

    
     NullHypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

    
     LCRD does not Granger Cause LINF 54  0.11394 0.8926 

 LINF does not Granger Cause LCRD  1.65939 0.2041 

    
  E_views  مخرجات:املصدر    

ن تجا ية سب عالقة يوجد أنھ دول ا خالل من   .نالحظ

الثالثة الة   :ا

دول ية): 6(ا سب عرض"Granger" اختيار ا ع الودا اجما سبة و م الت معدل ن ب

 ]LINF؛LPM[النقود
Pairwise Granger Causality Tests 

Date08/26/18   Time: 19:56 

Sample: 1990 2017  

Lags: 0   

    
     NullHypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

    
     LPM does not Granger Cause LINF 54  3.64886 0.9358 

 LINF does not Granger Cause LPM  3.76521 0.9325 

    
  E_views  مخرجات:املصدر    

ن تجا ية سب عالقة توجد أنھ دول ا خالل من  .نالحظ
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ستجابة.4 دوال   : تحليل

ية         سب اختبار ات،" Granger"إن املتغ ن ب عالقة وجود ن نقوميب العالقة ذه ار وإلظ

التالية ات املتغ ل ل ستجابة دوال يل) linf.lm2.lcrd.lpm.lpg(بحساب س ع فنالحظ

ات متغ ع م الت معدل ة متغ التغ أثر من ات املتغ ستجابة دوال ل ش من املثال

زائر ا النقدية   .السياسة
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  E_views  مخرجات:املصدر
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القيا-.5 النموذج معدل:تقدير ع املستقلة ات املتغ الثر القيا التحليل نتائج جاءت

ماي ش ل ع زائر ا م   :الت

  

  

  

  

  

املصدر

:

مخرجا

  ت

E_view

s  

ومنھ

تصبح

املعادلة

املقدرة

 :ي كما

= 14.95 + 0.02 2 + 0.14 − 1.16 − 0.38  
يالتحليل التحديد: حصا معامل م)R2(ش الت املؤثرة املستقلة ات املتغ أن إ

سبة و ئتمان و النقدية الكتلة و زائر إجماإجماا ومسبة النقود عرض إ ع الودا

مقداره ما تفسر أن استطاعت قد ام ا الداخ الناتج إ ع ات باملئة 98.35 الودا التغ من

ع اعتماد ة معنو انت النموذج معلمات أن كما ، م الت معدل اصلة ا

Dependent Variable: LINF   

Method: Least Squares   

Date: 08/27/18   Time: 09:09   

Sample: 1990 2017   

Included observations: 54   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     LM2 0.023954 0.091476 0.261861 0.7948 

LCRD 0.149987 0.066602 2.251984 0.0300 

LPM -1.167085 0.233265 5.003268 0.0000 

LPG -0.388405 0.225363 1.723468 0.0927 

C 14.95505 6.540772 2.286435 0.0277 

     
     R-squared 0.983560     Meandependent var 9.355000 

Adjusted R-squared 0.562899     S.D. dependent var 7.886999 

S.E. of regression 5.214380     Akaike info criterion 6.247362 

Sumsquaredresid 1060.400     Schwarz criterion 6.450111 

Log likelihood 132.4420     Hannan-Quinn criter. 6.322551 

F-statistic 14.84387     Durbin-Watson stat 1.973809 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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ي، ع)DW(اختبار الذا رتباط لة مش من النموذج أنخلو نجد منولم ع النموذج

التباين س تجا ثبات عدم لة   .مش

ل النموذج):1(الش بوا شار   ان

  
  E_views  مخرجات:املصدر

  

اتمة   :ا

قيد         قتصادية ات املتغ ع ك املش امل الت قة طر بتطبيق قمنا الدراسة ذه

املدروسة ات املتغ ل أن فتوصلنا حة، املق ع: الدراسة الودا سبة ئتمان، النقدية، الكتلة

عإ الودا سبة النقود، منإعرض املة م م، الت معدل ام، ا الداخ الناتج

اختبارالدرجة باستعمال ثم ، رتب(Johannsen)و وجدنا القاعدية الثالثة النماذج ع

ومنھ امن امل امل والت عالقات ثالث م:وجدنا الت معدل ن ب ك مش امل ت عالقة

النقدية ئتمان]LINF-LM2[والكتلة و م الت معدل ن ب ك مش امل ت -LINF: [وعالقة

LCRD[مش امل ت سبةوعالقة و م الت معدل ن ب عإجماك النقودإالودا عرض

]LPM؛LINF [ن تجا ية سب عالقات ناك أن فمعلماتھ،كما النموذج يخص فيما أما

إحصائيا ة التحديد حيث.معنو معامل م)R2(ش الت املؤثرة املستقلة ات املتغ أن إ

مقداره ما تفسر أن استطاعت قد زائر معدل باملئة98.35ا اصلة ا ات التغ من

اختبار ع اعتماد ة معنو انت النموذج معلمات أن كما ، م النموذج ع)DW(الت خلو

ي، الذا رتباط لة مش ممن ع النموذج أن نجد التباينولم س تجا ثبات عدم لة مش   .ن

  

  

  

-12

-8

-4

0

4

8

12

-15 -10 -5 0 5 10 15

Quantiles of RESID01

Q
ua

nt
ile

s 
of

 N
or

m
al



سواق و املالية         2019/  10دالعد  / 5املجلد                                                                                                                      مجلة

44 

و  وامش  :املراجعال

                                         
مصطفى،س-1 د فر الدوأحمد والبعد النقدية حسن،السياسة السيد محمد

ة،مصر، سكندر امعة، ا شباب ص2000لليورو،مؤسسة ،160-162. 
راء -2 ز ،مكتبة وك ي جز قتصادية،تحليل ميد،السياسات ا عبد املطلب عبد
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العمومية دارة أخالقيات ع جتماعية باملسؤولية ام ل  .أثر

The impact of commitment to social responsibility on the ethics of public 

administration  

ستالم خ شر                                                  17/11/2018 :تار ال قبول خ   24/02/2019:تار

عزوز غرا.د                              * أمينة ي    **لعر

محاضر                 دكتوراه طالبة   -أ-قسمأستاذ

زائر-معسكرجامعة زائر -معسكرجامعة                                        ا ا

 : صامل

ام للتعرفالدراسة دف ل فعالية جتماعية ع القانوني باملسؤولية ا عاد  ،ةبأ

جتماعيةخالقي العموميةة،و باإلدارة خالقيات اترسيخ وبمستو الفردي خال

، جتماعية معالتنظي املسؤولية دمج واقع العموميةباإبراز تأثإلدارة مدى املوظفاو ع

عالق و أخالقيا لاالعمومي ك املجتمع و ع،باملنظمة وزع يان است ر تطو تم الدراسة لتحقيق و

ا سعيدةموظفي بوالية عمومية ادارات عة رت اذ، ر وجودال اظ التنظينتائج ام لالل موجب اثر

خالقيات ع اجتماعيا والالفرديةاملسئول من يرفع ما العمومي التنظيءللموظف أدائھ و كما،ه

الراشد كم ا اليات ارساء يكفل بما التنظيمية خالقيات ز عز ع   .ساعد

لمات جتماعية:املفتاحيةال التنظيمية،املسؤولية خالقيات العامة، دارة  خالقيات ،أخالقيات

  . الفردية

Abstract:  
 This study aims to identify the effectiveness of the commitment to social responsibility in 

its dimensions (legal, moral and social) by establishing the ethics of public administration on the 

individual and organizational levels by highlighting the reality of integrate the concept of social 

responsibility into the organizational policy of public administration, and their impact on the public 

employee morally and its relationship with the organization and society as a whole, in order to 

achieve the objective of the study, a special questionnaire was distributed to employees of four 

public administrations in Saida province,(DAS),(DE),(DTP), and (DT),The results of the study showed 

that there is a positive effect of socially responsible organizational commitment on administrative 

ethics ,in order to increase the level of development of the moral thought of the public employee. 

Key words: Ethics of public administration, social responsibility, Organizational ethics, Individual 

ethics. 

Jel codes : C 10 , D 73 ,H83. 

*e-mail:  azzouzamina03@gmail.com                **e-mail : l arbi.ghrissi@gmail.com  
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  :مقدمة

دارة حدثت بحقل عديدة مية مفا ة،فلسفية،و فكر تطورات ة خ ة الف

و  مف عد سارعة،و امل للتطورات مدىالعامة،استجابة و جتماعية املسؤولية هم تأث و

ن،من الباحث من العديد تفك ع استحوذ ال املواضيع من واحد العامة دارة بأخالقيات

التأث عالقات ع از باالرت ارجية ا تھ بي مع يتعامل داخ تنظيم العامة دارة اعتبار خالل

من ستوجب الذي مر و عتماد،و و ةالتبادل خ أثرذه سلوكيامراعاة و ا اقرارا

ارجية ا و الداخلية القوى ستجابةع ان جتماعية،غ باملسؤولية عرف ما ،أي

العموميةجتماعية منباالدارة ا،و موظف اتجاه املسؤولية ا أعمال من تبدأ و داخلية ون ت

لإل  التوجھ ذا الشامل، لألداء ا توقعا انجاز دف ارجية ا طراف العموميةتم دارة

سل ع حتما نعكس مس أخالقيات و التنظيمية ا املسؤولاوظفوكيا داري الفكر أن ،كما

روج ل سعت العامة،ال دارة ا م و دارة أخالقيات لفكر امتداد و اجتماعيا

تطبي سبل البحث ا املعياري،الرامي ا جان ا الفلسفي ا جان من كمنباألخالقيات ا ق

موجھ داري،و الفساد من يحد ي تيةالتنظيموللفردسي الية ش طرح تم   :،لذا
؟ العامة باإلدارة خالقيات ز عز ع جتماعية باملسؤولية ام ل تأث مدى   ما

أعاله لإلجابةو ساؤل التاليةالباحثانيضع ال   :الفرضيات

داللة.1 ذو أثر يوجد باإلدار ال جتماعية للمسؤولية الدراسة العموميةاتإحصائية عمحل

ا العمومي للموظف الفردية  .خالقيات

جتماعية.2 للمسؤولية احصائية داللة ذو أثر يوجد الدراسة العموميةاتباإلدار ال ع محل

التنظيمية  .اخالقيات

مية مية:الدراسة أ أ جتماعيةملوضوع امعاالدراسةتكمن إلدارةبااملسؤولية

ع ا تطبيق تأث مدى و خالالعمومية ام العموميل ل املناخ لموظف التنظيخالو

املسا العمومية دارة مية أ ار اظ عن اؤ ،فضال دور لتعاظم املجتمع اتجاه اجتماعيا ولة

خال لألداء مقياسا ا اعتبار و جتماعية املسؤولية ع باالعتماد ذلك بھ،و الكب

داري،و العمومي الفساد ر مظا من د ا ع مساعد الراشد،و كم ا ملبادئ يت تث   .عامل

البحث تب:دف واقع عن تصور اعطاء ا البحث املبحوثةدف العمومية دارات

جتماعية   .للمسؤولية
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I.  النظري   :طار

العمومية .1 دارة  :أخالقيات

العامة عا دارة يطلق رسمية،بحيث شبھ أو الرسمية ومية ا ملنظمات

العمومي،و  املوظف وصف ا ن اماالعدارة  Woodrowعرفالعامل با العم"ة دف ال

معالذي يتفق العامة،بما املشروعات بإنجاز طريتعلق م،فعن حاجا الناس،و ارغبات توفرق

ومات ا ا الوفاء عن الفردي شاط ال ز ال املجتمع عرف،"حاجات دارة  Simon كما

العامة:" ابأالعامة املؤسسات التنفيذية،و ا إدار و ومة ا بھ تقوم الذي شاط و،)1(" ال

العام داري العمل لب عد ا ا،و خالقيات التعل من فالعديد اار بھ وم جاء  Loyedما

Fleiy   يريو االذي غاملبادئاملجموعةامل"بأ أو سلوكياتاملدونة عن تن أو تأمر دونة

تحكم كمعاي الفرد ا يتخذ ال للقيم اس ع ا معينة،و ظروف تحت معينة

اافيعرفVan Valock،أما)2(سلوكياتھ من"بأ يتم ال خال يار ل ية املن الدراسة

جيد و ما اختيار ا يقـل"خالل ال مما شكــل ت أن البد العمومي للموظف خالقية ،واملمارسة

عوامل،متمثلـة ثالثة ي)1(:عن القانو لإلطار أنھ)2(،متثال عتقــد مــا القدرة)3(،حقتحديـد

خال للسلوك معيارا عت ما تنفيذ عليھ.)3(ع متمانتمكنو ن وم مف ن ب التم نمن يز

العامةألخالقيات ما،دارة عأول يصط ما و ا،و نفس العمومية دارة اخالقيات

بـ املؤسساتية"سميتھ د"التنظيمية القيم أوخالقيات عمل توجھ ال العموميةو ارة

ل، مك امل غ و م امل ن ب ،و الس و الصا ن ب ا ختيار تحديد ع عمل حسب و ،و

فيظ ا عبد توفرمقدم و ا فلسف عن ع اذ للمنظمة الداخلية صائص ل اس ع ا

ا خال السلوك لتوجيھ ضة العر طوط ما،)4( ا ثان توجھ" الفردية خالقيات" و ال

العمومي، املوظف جتماعيةعمل ،القواعد الدي ة،انتمائھ سر تھ تر ع ا ف عتمد وو

ليحك إما سلوكياتھ تدفع و خال قراره ع تؤثر ال عية شر ال ن االقوان عل م

ا م يل الذاتيةبالصالحية،أو منفعتھ تحقيق
ً
ل،مع)5(رغبة العامة أناملنفعة ميع،باعتبار

العامةأخالقيات ندارة مستو العامة،اما:تمس دارة و ومة ا املتمثل و ك ول

فردي ي جز و ف ي ة،والثا ج من املواطن و ة ج من العمومي املوظف من ل شمل الذي

  . )6(أخرى 

جتماعية .2   :املسؤولية

راملسؤولية خالقيةجو عإذالفلسفة قتدل ا و خال ،و)07(االواجب

التي اصلھ مصط ع" Respondere" املسؤولية الذي ا"الرد"  و بأ املسؤولية عرف ذا ،و

واجبات و حقوق ن ب التمي مسألة ف ثم عواقبھ،ومن وتحمل يره الفعل،لت ع الرد واجب
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عز  و ص ال ام اح إ الس خالل من فرد العامل الصا اجتما)08(ز مصط ،أما

ي نجل للمصط ترجمة و ُ " social"ف والذي و للمنظمة الداخ جتما انب با ع

املجتمع يضم الذي و ا ل ار ا جتما انب ا و ن ان،)09(املوظف يجب املصط ان غ

الفر املصط من البعد"sociétale"ستمد شمل ا،البيل عرف محمدو دان از  ع:"بأ

 
ً
  او ضمانا

ً
امال   او ت

ً
ن ع الواقع للضرر  اصالحا تب خر ي ما ون  من عليھ و  ذه الضرر،وت

منظماتو،)10("املجتمع مستوى  ع املسؤولية جميع ن ب كة مش قيمة جتماعية املسؤولية

العامة و اصة ا ا،املجتمع مسم تحت ي يأ ما و حية،و الر غ و حية الر املنظمات أي

للمنظمات جتماعية اRSOاملسؤولية خالل من تقوم تطوعية عملية ا أ ع عرف ال و

املجتمع مع ا وعالقا ا شط أ ية والبي جتماعية شغاالت بدمج ن)11(املنظمات ح ،

ملساJonas يرى  و دف ال املنظمةن ع ؤولية دوما و ضرورة يرتكز ش الضعيف،ال حماية

، خال و ي القانو استخدامھ املسؤولية مصط عرف املنظور ذا من للتلف،و  إذالقابل

وب الة السابقة ا فعال حيال بالذنب الشعور و ام ل ع القانونية املسؤولية

الرجعية(ظمةللمن التصرف،اما)املسؤولية ع القدرة املنظمة يمنح و ف الثانية الة ا

السلبيةا جتماعية ثار تتحمل تجاه و ا تتخذ ال جراءات ملجموع املحتملة املستقبلية

ا املستقبلية(اثار ان)املسؤولية قبلJonas،كما للمسؤولية خال لالستخدام ة ولو يمنح

يطلب ي،و القانو أنالتصرف املنظمة اعضاء قبل"من مخاوفكم أوال وا ش س

سبة,"رغباتكم بال املخاوف طرحاليھالن ا بنا تؤدي بل التفك حسن ع قدرتنا من تحد ال

القرارات سب ا التخاذ ساؤالت ال جتماعية،كما)12(افضل املسؤولية شاملعرفت وم بمف

قبل للمعاي من الدولية اISOاملؤسسة شط أ و ا قرارا اتجاه املنظمة مسؤولية ا أ ع

و( خدمة/منتج سبان) أو ا شفاف،يأخذ و أخال سلوك ئة،بواسطة الب و املجتمع ع

مع تطابقھ ضرورة عن ،فضال ية الرفا و املستدامة التنمية مع يتالءم املجتمع،بما تطلعات

التأكي املطبقة،مع السلوك معاي و املنظمةالقانون امل ب دمجھ ع   .)13(د

جتماعية. 3 املسؤولية عاد املسؤولية:ا عاد ا تحديد حول الكتاب و ن الباحث اراء اختلفت

اعتماد تم السنوات و انھ املتنوعة،إال م داف أ و م دراسا مجاالت وفق ذلك و جتماعية

أ الذي عة1991سنة Carollبھىالتقسيم ألر واملتضمن عاد  قتصادي، البعد:أ

ي القانو البعد ،و خال ،   .جتما

مانماو :قتصاديالبعد.1. 3   توف أجل اقتصاديا،من وفعالة مجدية املنظمة يجعل

ن   .)14(لآلخر
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جتما.  2.  3  الداخ:البعد جتما ه تأث و املنظمة شاط ل جتماعية العواقب شمل

منع م يخص ما و ن املوظف خالل من ا نفس و(املنظمة افآت امل العمل،مستوى شروط

ا قيات،وعدم ع)ا...لتمال ار ا التأث ن،و ارجي ا ة املص اب   . )15(أ

خال. 3.  3  عمل:البعد توجيھ
ً
اما ركنا عوداملنظمةعد ،ما أخال و يح و ما نحو

ي، يجا باألثر ا يمثلعل املنظمة،وكما من املجتمع ا تظر ي ال شطة و مات املسا جملة

ي قانو ع شر بأي ام ال ودون طوعية بصفة لھ ا تقدم أن   .)16(يتوقع

ي.  4.  3 القانو بالقانون :البعد املنظمة ام ال دستورا و عد محدداالذي و للمجتمعات

ي القانو العمل بقواعد اص ا ام ل عامة،مع بصفة طأ ا أو يح   .)17(لل

جتماعية. 4 املسؤولية و العمومية دارة   :أخالقيات

جتماعيةخالقيات املسؤولية مفالعموميةاإلدارةبو سبة صلة،وو ذومانما بال

ن املؤلف خالقياتاملسؤولية لبعض عناصر من عنصر لھ)18(جتماعية أشار ما ذا ،و

Kirranالتنظيمية خالقيات من جوانب احدى إال ما جتماعية املسؤولية

ئة Daft،أما)19(الشامل الب من جزء ال الداخلية بالقيم تتعلق خالقيات أن أو فقد

ال ال بأش أيضا للمنظمة،و يتصلالثقافية بما ذلك و جتماعية باملسؤولية املتعلقة قرارات

ارجية ا ئة   .)20(بالب

أخالقيات.  1.  4 و جتماعية العموميااملسؤولية   :ملوظف

باملستوى   كزتتر  شطة ع الفردي خالقيات مدى فراد أ ا الوظيفية،و ل م  مزج

م،خالقية بالقيم سلوكيا م اتجاه و م رؤسا دارة عن فضال وزمال مستخدمي

ظروف يؤخذ املستوى  ذا العمومية،وعند سبان و املحيطة العمل با  إذا املنظمة،فيما باألفراد

مناسبة و ومحفزة انت خالادركتھ ماللعمل،و ا عد خالل من جتماعية املسؤولية

باملوظف تم عملھ،الذي ظروف و الوظيفي طرفمساره ة،والذيداخ باعتباره مص ذو

الدولية العمل منظمة ا وضع ال املعاي خالل من القرن قرابة مدار ع ومھ مف طور

لعالقات الضابطة عات شر ال لوضع الدول نملساعدة املوظف و املنظمات ن ب ال العمل و

ا ومراقب سان حقوق ام باح املتعلقة عات شر ال وضع اشملت العمل،باإلضافة

تأط وضع12نجاح الزامية تخص طفال،واتفاقيات عمالة ع بالقضاء تتعلق اتفاقية

شيات رص)1947(للعملمف ا ال ،مع تخصع ال العمالة سياسة املنظمات زام

قية،و  ب،ال ن،التدر التع إدارة)1964(التقاعد ستقطاب اتفاقية عن ،فضال

ماية)1978(العمل املساواة،وا مبدأ ادراج بخصوص جيا تدر ا تطور ان ،ال

من العديد تبعتھ الذي سبان،و با ن املوظف ترقية نظام أخذ ا جتماعية،باإلضافة
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مست ال جور :صالحات جتما)1995(املساواة من)1952(،الضمان د ا ،قانون

العنصري  الص)1958( التمي من و النظافة مع)1964(،نظام التعليم املوظف ،حق

جر مدفوعة التعليمية ة)1974(العطلة شر ال املوارد العمال)1975(،تنمية ،سالمة

م مراعاة)1981( و ن،مع للموظف الفصل و التوقيف توظيف)1982(معاي ا ،باإلضافة

عاقة ذوي عليھ)21()1983(اص منظ ،و قدمتھ الذي الطرح زائر ا العملواكبت مة

الرس ا ن بت ثمانية الدولية ع ا توقيع خالل من ا بمنظما جتماعية املسؤولية وم ملف

ا م ة،سبعة سار دولية واتفاقيات العمل بظروف فاألساس العمل)1:(تتعلق اتفاقية

رقم القصري و ا) 2(،29جباري ة ر ا رقماتفاقية ي النقا ق ا و اتفاقية) 3(،87لنقابية

رقم ماعية ا املفاوضة و فالتنظيم ق رقم) 4(،98ا جور املساواة ) 5(،100اتفاقية

رقم ي ا العمل الغاء الوظيفة)6(،105اتفاقية ن ب التمي رقم اتفاقية نة امل و

رقم)7(،111 لألطفال العمالة انماط أسوء ع،182اتفاقية فيمافضال ا سن ال عات شر ال

تفاقيات مع تتوافق ال املرأة وضع سان،و ستدامة،حقوق ئة، الب يخص

خالل،)22(الدولية من العمومية بإداراتھ املعاي ذه جميع بإدراج زائري ا املشرع تم ا كما

ن القوان ر  ،املرسوم12 - 78 رقم القانون  ، 133 - 66 رقم مر( العمومية لوظيفةلاملنظمةتطو

مر59 - 85 رقم   .)23( ) 03 - 06رقم ،

التنظيمية.  2.  4 خالقيات و جتماعية   :املسؤولية

خالقيات عتبار املستوى  ع تأخذ ن ع العمومية باإلدارة ذه بھ تقوم ما التنظي

ة شطة منخ ل أ ون  عام،إذ  ش  اتجاه سواء أعمال من بھ تقوم عما مسؤولة املنظمات ت

ا املنظمات ا،أو مع املتعاملة ثار تجاه خرى عواقب ا ا،بتحمل ا،اي موظف أعمال عن تبة امل

العموميا مسؤولية داري ندلكيان عنس انطية،فضال ال و رسطية املبادئ ع

تضم ال ور،و لر التطبيقية منالعقالنية ال االقيم أساس و ياد لتقليدية ة،ا ا  ، ال

ودة،الدقة،العدالة،الوالء،املساواة العمومي،والكفاءة،ا املوظف سيو ، مسؤولية ال قيم

ديد ا ع NMPالعمومي ية دمة،املرونة،قتصاد ،الفعاليةاملب ةا املص اب أل

ن ارجي انبالشفافية،اذ.ا مجسدة قيم ا اجتماعيةاملسؤوليةل العمل يجب ال

العمومية دارة مستوى   .)24(ع
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II. التطبيقي   :طار

البحث .1 الدراسة:من طبيعة ،ملالئمة التحلي الوصفي املن بالبحث   .استخدم

الدراسة .2 مستوى:مجتمع ع عمومية ات مدير عة ار موظفي من الدراسة مجتمع يتألف

و سعيدة الضمان:التاوالية و شاط ال ة ئة،مدير الب ة العمومية،مدير شغال ة مدير

التقليدية والصناعات السياحة ة ،مدير   .جتما

الدراسة .3 ع:عينة بتوز الدراسة،وذلك مجتمع من عشوائية عينة باختيار ن الباحث 20قام

ساوي ك عينة بمجموع أي ة مدير ل مستوى ع يان جعا 80است اس بان،حيث 76اس

ا م رفض ا،و املدروسة09م العينة م ليبقى يانات   .67است

الدراسة .4 اعتمد:أداة البحث محل العمومية ات املدير موظفي من البيانات جمع دف

يان ست ع ن ل املحتملة  ستجابات حدد الذي الباحث ارت مقياس استخدامب سؤال ل  لي

مسة النقاط ذي املتدرج ما)05(موافق:و العبارات لقياس ا حد ا ،محايد)04(،موافق

موافق)03( تماما)02( ،غ موافق ليضم،كما)01(،غ الديموغرافية:صمم العينة  خصائص

ة( ،الرتبة،ا التعلي س،السن،املستوى ع40،و)ا مقسمة مجاالت،و5فقرة

األ ن محور ع موزعة ا   :يبدور

  ول جتماعيةاملتغ:املحور املسؤولية خالقية، املسؤولية( املستقل  القانونية،املسؤولية

جتماعية من)املسؤولية ون يت  .فقرة31،و

  ي املحور العمومية:الثا دارة أخالقيات ع التا املوظف(املتغ  العمومي، أخالقيات

من)التنظيمية خالقيات ون يت   .اتفقر  09،و

ي .5 حصا حصائية:التحليل زمة ا برنامج الدراسة،حيثSPSSأستخدم بيانات لتحليل

املصداقية اختبار استخدام تم الدراسة،كما عينة لوصف التكرارات و ة املؤو سب ال ت حس

الداخ الثبات معامل خالل كرونباخ(من ثبات) ألفا لقياس ل ك يان ست و الدراسة ملجاالت

نحوأ العينة اتجاه ملعرفة ة املعيار نحرافات و سابية ا املتوسطات ت حس الدراسة،و داة

يخص فيما الدراسة عاد خالقيات أ التنظيمية(واقع و العموميةاملمارسة) الفردية باإلدارات

الدراسة جتماعيةمحل ا بمسؤولي ة خ ذه ام ال مدى جتماعية(،و والقانونية،

عن،)خالقية الفضال و املتعدد و سيط ال طي ا رتباط،لنحدار معامل را اظ  ذان

قيمة عن نحدار،فضال التحديد،معامل و F معامل ة املتغ (T. Test) املحسو أثر لدراسة
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جتماعية املسؤولية عاملتغعاملستقل خالقياتالتا و محو ع ر لباإلدارات

التنظيميةاببعدالدراسة خالقيات و ن للموظف الفردية   .خالقيات

ن تم :داة ثبات.1 .5 يان فقرات تقن  ألفا استخدامب فقراتھ ثبات من للتأكد وذلك ست

يان،وقد ثبات لقياس كرونباخ ن ست مستوىمرتفعة الثبات معامالت أن )01(رقم جدول  ب ع

يان ست مجالت املجموعجميع بلغت ال ة0.950و املعيار كرونباخ ألفا قيمة من أك ،أي

البحث0.6% مجاالت ثبات معامالت يخص فيما دارة،اما بحوث مقبولة سبة ،و

من أع ا أدناه0.6  %فجميع دول با مو و  :كما

قة الثبات معامل):01( رقم جدول    كرونباخ الفا طر

املجال  املجال  حور م   عنوان
عدد

  الفقرات
ألفا  معامل

  كرونباخ

  جتماعية املسؤولية
ول  القانونية  املجال  790. 0  07  املسؤولية

ي الثا خالقية  املجال   886. 0  08  املسؤولية
الثالث جتماعية  املجال   0.915  16  املسؤولية

العمومية أخالقيات   .دارة
ع الرا العموميأخالقيات  املجال   0.861  04  املوظف

امس ا التنظيمية  املجال   0.706  05  خالقيات

الفقرات  0.950  40  جميع

برنامج:املصدر استSPSSمخرجات  .البحثيانحول

العينة. 2.  5 خصائص   دراسة

رقم دول التالية):02(ا ات املتغ مجموعة حيث من الدراسة عينة   :خصائص

صائص ة  التكرار  ا املئو سبة   ال

س   53.7  36  الذكر  ا

  46.3  31  ن

  

  السن

 20.9 14  [ 30ـ20[  

[40ـ31  [ 40 59.7 

 16.4 11  [ 50ـ41]

 03.0 02 [60 ـ51 ]

التعليمي  10.4 07 متوسط  املستوى

 28.4 19 ثانوي 

 61.2 41 جام

داري  داري   املستوى التحكم  43.3 29 مستوى

داري  التأط  17.9 12 مستوى
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داري  التنفيذ  8. 38 26 مستوى

ة ا  38.8 26 [ 05ـ01[    سنوات

 46.3 31 [ 10ـ06]

 14.9 10 سنوات 10 من اك

برنامج:املصدر استSPSSمخرجات   .البحثيانحول

سبة أن أعاله دول ا من ور اليت سبة% 53.7بالعينةذ من أع و

شيوع ك ة العمر الفئة منناث،أما اك بالعينة أ31ا و منسنة سبة40قل ب سنة

سبة% 59.7 ب املدروسة العينة ع الغالب العل ل املؤ و ام ا املستوى نما  % 61.2،ب

صنع ع ه تأث مدى و للمسؤولية جتما ،و خال ي، القانو دراك دراسة ع يحفز ما

خالال نقرار املوظف ةلدى بخ الدراسة محل العمومية ات املدير موظفي يتمتع نما ،ب

ن ماب فئة ضمن م م سبة اع لتمركز ذا و متوسطة و6عملية ة10سنوات خ سنوات

سبة ما،% 46.3 ب و وو قوق ا ادراك و م لد املسؤولية وم مف ن ب ط الر عملية ل س

التنظيمية خالقيات ع ا تأث و الوظيفية جميع،الواجبات ن ب جمعت العينة أن كما

ات املستو ع العليا ات املستو تأث مدى و خال ا امل ت للنظر ة دار ات املستو

يحالتنفيذية العكس انو العلم املدروسة،مع العينة متصرفانتأغلبية رتبة تحت

  .% 17.9اةسبب

الدراسة. 3.  5 فقرات ب:تحليل جتماعية املسؤولية مستوي العموميةلتحديد ات املدير

الدراسة خالقيات محل و العمومية للموظف الفردية خالقيات ع ا تأث مدى و

التال املعادلة ع ن الباحث    :يةالتنظيمية،اعتمد

للبديل   العليا للبديل–القيمة الدنيا   01 - 05    القيمة

الفئة     0.80=   =     = طول

ات املستو   05  عدد
املنخفضة  1.80ا1من   الدرجة
املتوسطة  2.62ا1.81من   الدرجة
املرتفعة  5ا2.63من   الدرجة
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ول. 4 . 5 القانونية: املجال  :املسؤولية

رقم دول القانونية):03(ا للمسؤولية ة املعيار نحرافات و سابية ا أداة(املتوسطات

تنازليا مرتبة   )الدراسة
رقم

  الفقرة
املتوسط  الفقرة

ي سا   ا
نحراف
  املعياري 

  املستوى 

01  
 ختصاصاتضمن القانونية للشروط العمومية دارة إذعان

  .ا عمل ال القانونية
  مرتفع  1.290  4.18

افة دراية ع العمومية دارة تبقى  03 امات ب  مرتفع  1.220  3.90  .القانونية ل

02  
ا من العمومية دارة تتأكد ا و عالق  طار ضمن تقع أمشط

ي   املقصود القانو
 مرتفع  1.118  3.81

05  
م ا يتعرض قد ال ضرار بتحمل العمومية دارة تل  ل

ن   . العمل أثناء املوظف
 مرتفع  1.223  3.49

04  
ن عمم امات و القوان  افة وع العمومية باإلدارة ل

ا ا ة مستو   . دار
 مرتفع  1.210  3.49

07  
افحة صارما قانونيا نظاما العمومية دارة تملك  الفساد مل

  .أنواعھ ش داري 
 مرتفع  1.222  2.93

06  
م دمات بتوف العمومية دارة تل  نقل،سكن( جتماعية ا

  .العمومي للموظف )ا و عطل برامح و,
 مرتفع  1.225  2.88

برنامج: املصدر البحثSPSSمخرجات بانة اس  .حول

دول  املالحظ ا نتائج فقرات) 03( من جميع للأن املدروس ول مسؤوليةاملجال

يا، س مرتفعة دار القانونية تمسك ع يؤكد واملدروسةالعموميةاتما القانونية بالقاعدة

أكده ما ذا ا،و املحيطة ئة الب و ن املوظف اتجاه التنظي ا ام الل مرجعا ا ارتفاعجعل

ن للفقرت ي سا ا ال02 و01 املتوسط اذيو ع الفقرة3.81،و4.18لتوابلغ ا 3،لتل

ساوي ي حسا دا3.90بمتوسط بقاء ع بالقواعدراتمؤكدة دائمة دراية ع العمومية

عمي و ا العمل الرسمية،مع دة ر با ا صدور فور ا ملام و جميعالقانونية ع ا م

ة دار ات الفقرةاملستو ابرزتھ ما ذا بلغ04 ،و ي حسا دارة3.49بمتوسط ان ،كما

خال للبناء عامل و داري الفساد من د ل كأساس القانونية بالقاعدة مة مل العمومية

، التنظي و الفردي املستوى ي07الفقرةحسبع حسا املالحظ2.93ساوي بمتوسط ،و

سا بالقانون اطالع ع العمومي املوظف ان ملسارهةللوظيفأيضا املحدد العمومي

من ن املوظف ن ب العدالة مبدأ ع فاظ ا و دارة املساواة،ا أساس ع املب و الوظيفي

ال رقمفقخالل ساوي06رة ي حسا   .2.88بمتوسط
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ي. 5 . 5 الثا خالقية:املجال   :املسؤولية

رقم دول خالقية):04(ا للمسؤولية ة املعيار نحرافات و سابية ا   املتوسطات
رقم

  الفقرة
املتوسط  الفقرة

ي سا   ا
نحراف

  املعياري 
  املستوى 

ب  12  بحث عند خال السلوك معاي تطبيق العمومية دارة ت
ا يتعلق ما ة بموارد شر   .ال

  مرتفع  1.235  3.54

 املتوقعة خال السلوك معاي العمومية دارة تحدد  09
ن ا ع للمؤثر ا،ثقاف ن،و من قيم ن،مدير   .متعاقدين موظف

 مرتفع  1.243  3.39

 غيب ال املواقف مناقشة و ادراك ع العمومية دارة عمل  13
ا ن ف   .خال السلوك مع تتعارض أو املحلية اللوائح و القوان

 مرتفع 1.243 3.39

ام العمومية دارة ع  08  خال السلوك بمعاي ل
اص   .ا

 مرتفع  1.204  3.37

ن ع العمومية دارة تركز  15 ن املدراء ع م ونوا أخالقيا املل  لي
م قدوة   . بالعمل ملرؤوس

 مرتفع  1.500  3.19

يل آليات ع العمومية دارة اعتماد  11 س  تقديم عمليات ل
ر اصة املخالفات حول  التقار   .تردد دون  خال بالسلوك ا

 مرتفع  940.  2.90

 مرتفع  1.046  2.90  . خال السلوك تطبيق و لرقابة آليات العمومية دارة تضع  10
ب العمومية دارة تقوم  14 ا خال بالتدر ة ملوظف  ملواج

ن أجل من خالقية املعضالت ا تحس   املجتمع  صور
 مرتفع  1.321  2.84

برنامج: املصدر البحثSPSSمخرجات بانة اس   .حول

دول  ا نتائج من مراعاتھ) 04(نالحظ تتم جتماعية للمسؤولية خال البعد أن

دار  قبل بالسنواتاملدروسةالعموميةاتمن ا عرف ال ة دار صالحات ظل خاصة و

ة،بحيثةخ شر ال ا موارد سي ب خال الفكر ترا خال،أصبحت من ذا ارتفاعو ل

للفقرة ي سا ا بلغ12 املتوسط الذي ع3.54و ا حفاظ مراعاة عن خال ،فضال السلوك

و الداخلية ئة الب من ا ن املؤثر و ا تنظيم ضمن ا توفر الواجب القيم معاي تحديد و

ارجية، ما ذا ارتفاعو عليھ دل للفقرةا ي سا ا البالغ 09املتوسط ع3.39و تأكيدا ،و

دار  تركز العمومية دمة ل خال عالعموميةاتاملن ذلكر و أخالقية عليا ادارة ع

طرح أكده ما ذا فقط، الكفاءة و ة ا ع عتمد ال و خال املسؤول ن عي بمراعاة

ن حساب15 و 08 الفقرت ن التوانبمتوسط ع ن الفقرات3.19و3.37بالغ من ل ،أما

لتبل14،و11،10 بقليل املتوسط املستوى سابية ا ا متوسطا فاقت ال التواغو ع

دار و 2.84،و2.90،2.90 انا السلوكاملدروسةالعموميةاتتؤكد ز لتعز الالزمة ليات تضع

خال من و خال الرقابة اليات خالقيةل غ املخالفات عن نموبالغ رفع ع العمل ،مع
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العمومي املوظف لدى خال ببالتفك املعضالتھتدر ة ملواج خال السلوك ع

العمومية دارة سمعة و صورة ع حفاظا ا تجاوز من التمكن و   .خالقية

الثالث . 6 .5   .جتماعيةاملسؤولية:املجال

رقم دول جتماعية):05(ا للمسؤولية ة املعيار نحرافات و سابية ا   املتوسطات

رقم

  الفقرة
  الفقرة

املتوسط

ي سا   ا

نحراف

  املعياري 

املستو 

  ى

17  
م  ضرار من التخفيف و املشكالت حل  العمومية دارة سا

 .باملجتمع تحل ال

  مرتفع  1.385  3.75

20  
ن املساواة ارساء ع العمومية دارة عمل   الرجل و املرأة ب

قوق    .بالعمل الواجبات و ا

 مرتفع  1.128  3.70

اصة حتياجات لذوي  شغل مناصب العمومية دارة تخصص  21  مرتفع 1.169 3.60  ا

31  
  الدقة و السرعة ع تؤكد اجتماعيا املسؤولة العمومية دارة

ة املعامالت انجاز   دار

 مرتفع  1.363  3.46

23  
 لضمان وقت بأسرع الالزمة الصيانة ع العمومية املرافق ادارة تركز

ا تقديم   .خدما

 مرتفع  1.407  3.45

30  
ا خالل العمومية دارة تختار اصة املنظمات مع عامل  ك ا

اما م عند جتماعية باملسؤولية ال م أدا شاطا   ل

 مرتفع  1.253  3.28

19  
ا العمومية دارة ع شاطات  الدخول  موظف  التطوعية ال

  .املح املجتمع تخص ال

 مرتفع  1.321  3.27

29  
يالت العمومية دارة تمنح اصة للمنظمات س ا املتعاملة ا   مع

ةال  ن التعامل ستمرار ن ب   . ممكنة مدة ألطول  الطرف

 مرتفع  1.289  3.22

افئة توظيف فرص العمومية دارة توفر  16 ميع عادلة و مت  مرتفع 1.409 3.21  .ل

24  
ب ع العمومية دارة تركز ارات تنمية و اعداد،تدر ن م  املوظف

ديثة ةالتكنولوجي الوسائل استخدام ع   .ا

 مرتفع 1.230 3.18

ب  27 ة برامج العمومية دارة ت م سنو ا لتقو  مرتفع 1.324 3.06  املجتمع اتجاه سياس

18  
ا العمومية دارة تخصص ا من ح اضية شاطات إلقامة شاطا  ر

ن   ا للموظف

 مرتفع 1.455 3.06

22  
 التكنولوجيا تحديث و الشفافية ع العمومية دارة عتمد

ل و ا املستخدمة   مستمر ش

 مرتفع 1.134 3.04

26  
 موضوعية معاي ع العمومية باملنظمة داء تقييم نظام يرتكز

  .شفافة و ،عادلة

 مرتفع 1.386 3.04

م  28 ام العمومية دارة تل  مرتفع 1.206 2.97 توفر و ا العاملة املرأة خصوصية باالح
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ا خاصة أماكن ا و تتالءم ل   .الفسيولوجية طبيع

25  
ب افآت أنظمة  العمومية دارة ت ضات و م ة  عادلة عو  وا

م ن كفاءة مع ت   .املوظف

 مرتفع 1.364 2.96

برنامج: املصدر البحثSPSSمخرجات بانة اس  .حول

دار  مسؤولية دراسة من الثالث املجال جتماعيةاتنتائج الدراسةالعمومية محل

ئ ب منماتجاه ناملحيطة ارجي ا ة املص اب ماأ خالل من ذلك أكدهعالية،و

للفقرة ي سا ا املتوسط بلغ17ارتفاع الذي ع 3.75و دل دار و العموميةاتان

اتجاه املدروسة م حلاملتل ع عمل و ا املحيط لھجتمع ر ،مشا تظ نكما 21و20الفقرت

س ة مدى خ الراشدذه كم ا اليات بتفعيل ،ذلك املجتم ام مبدأتأكيدالالل ع

الرجل و املرأة ن ب الواجباتاملساواة و قوق نيةبا عنامل ذوي،فضال بإدماج ام ل

العم ياة با اصة ا م ليةحتياجات ل املالئمة الظروف يئة نو مرتفع ن حساب ن ،بمتوسط

التوا لإلدار 3.70،3.60ع جتما ام ل عوامل من الدراسةالعموميةات،و ومحل

ن الفقرت عليھ دلت العمومي،ما للمرفق سن ا الس ع ن31،23التأكيد بمتوسط

التوا ع ن ةتركز،كما3.46،3.45مرتفع خ املتمذه املوردين مع التعامل نع تع

العمل،بحيث بمواعيد ام ل و سنة ا ا بالسمعة مع بالتعامل يالت س م حسبتمنح

ن ما29،و30الفقرت و ن مرتفع ن حساب ن بمتوسط دار ،3.22،و3.28و أن العموميةاتكما

اتجاهاملدروسة مة اعتممل خالل من شري ال ا املساواةمورد و الشفافية اد

افأة امل و قية بال املتوسطابالتوظيف،العدالة أكدتھ ما ذا للفقرات،و املرتفعة سابية ا ت

16،26،25 .  

عاملجال. 7.  5 العمومي:الرا املوظف   أخالقيات

رقم دول العمومي):06(ا املوظف ألخالقيات ة املعيار نحرافات و سابية ا   املتوسطات
رقم

  الفقرة
  الفقرة

املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  املعياري 

  املستوى 

35  
 من  املوظف تمكن العمومية لإلدارة جتماعية املسؤولية

اصة أخالقياتھ دمج ة التنظيمية خالقيات مع ا  ملواج
  .خالقية املعضالت

  مرتفع  9210.  4.00

32  
 اجتماعيا ولةؤ مس عمومية ادارة ظل  العمومي املوظف يقوم

ة تقديم ع تھ ع العامة املص   . الذاتية مص
  مرتفع  1.218  3.82

34  
 اليات تدعم العمومية باإلدارة جتماعية املسؤولية مبادئ

  .العمومي املوظف لدى الذاتية الرقابة
 مرتفع  1.170  3.58

33  
ام العمومي املوظف لدى عزز  جتماعية املسؤولية  ل

  .يخدمھ الذي املجتمع ا نتماء و خال
 مرتفع  1.159  3.46

برنامج: املصدر البحثSPSSمخرجات بانة اس   .حول
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ي ايجا أثر طرح ع جتماعية املسؤولية خاللعمل من املوظف أخالقيات ع

خالل من ع الرا للمجال ي حصا التحليل نتائج عليھ دلت ما ذا ي،و سي كمن ا اعتماد

ن املوظف33،و35الفقرت لدى عزز جتماعية املسؤولية أن تؤكدان اللتان العموميو

خالقية املعضلة ة مواج من تمكنھ و خال عنالسلوك دار ،فضال العموميةاتأن

املدروسةاجتماعيااملسؤولية ا ف املوظفبما لدى أفعالھالعموميتن عن الذاتية الرقابية

ع املعتمد الواجب بمبدأ ام ل خالل من طأ ا و الصواب الفعل ن ب التمي من تمكنھ و

و  القانونية مح خالقية،القاعدة عمومي موظف تب ا أ وكما و العمومية دمة ا ملبدأ م

ن الفقرت عليھ دلت ما و و الذاتية ة املص ع العامة ة املص   . 32،34تقديم

امس. 8.  5 ا التنظيمية:املجال   خالقيات

رقم دول التنظيمية):07(ا لألخالقيات ة املعيار نحرافات و سابية ا   .املتوسطات
رقم

  الفقرة
املتوسط  الفقرة

ي سا   ا
نحراف
  املعياري 

  املستوى 

 ع عتمدون  قانونيا املسؤولة العمومية دارة موظفي  38
م  القانونية املبادئ   .الوظيفية ممارسا

  مرتفع  9230.  3.90

 ع جتماعية املسؤولية بمبادئ العمومية دارة عمل  37
ا ة العمل ع موظف ا   .  ب

  مرتفع  1.274  3.84

ة و الثقة ضمان  ع العمومية دارة موظفي يركز  36   السر
ن معطيات مع التعامل ا املستخدم   .ملرافق

 مرتفع  1.062  3.69

 شوء ع العمومية باإلدارة جتماعية املسؤولية ع  39
ا رسمية غ اتصال قنوات   .أخال اساس ذات ضم

 مرتفع  1.050  3.51

ا اجتماعية ولةؤ املس العمومية دارة  40  ع عتمدون  موظفو
دمة  املساواة ية و املحاباة يتجنبون  و ا   .املحسو

 مرتفع 1.496 3.28

برنامج: املصدر البحثSPSSمخرجات بانة اس   .حول

دول  ا خالل من التنظي) 07(يالحظ خال املناخ املدروسةأن العمومية باإلدارات

من العديد تفاعل نتاج يةو البي تأث العوامل ا بي من ارجية،و ا و الداخلية التنظيمية

ا مستو جميع قبل من بھ املعمول جتماعية املسؤولية عاملا،مستوى ون ي بدوره الذي و

باملمارساتاالقاعدة امالع محركك ملقانونية مراعا ن،مع املوظف قبل من للعمل اليومية

بالعمل الثقة نية،و ة،امل عليھالسر دل ما ذا شفاف،و و ھ نز عمل يخلق الذي مر و ،و

للفقرات سابية ا املتوسطات ع،38،37،36ارتفاع عمل جتماعية املسؤولية أن كما

ن ب رسمية غ العالقات ع خال ع الطا باإلدار ارساء ة دار ات العموميةاتاملستو

العبارةاملدروسة عليھ دلت ما و ساوي39و املرتفع املستوى ضمن ي حسا   .3.51بمتوسط
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الفرضيات .6  :دراسة

املتعدد و سيط ال طي ا نحدار تحليل باستخدام ثر فرضيات اختبار   . يجري

سية الرئ دال:الفرضية ذو تأث يوجد جتماعيةلةال للمسؤولية قبلاحصائية من املقدمة

ا خالقيات ع الدراسة محل ع ر العمومية ع ،دارات ثق ين ال مااو ن ت   :فرض

و. 1.  6 الفرعية داللة:الفرضية ذو تأث يوجد جتماعيةال للمسؤولية املقدمة احصائية

العمومية دارات قبل امن ن للموظف الفردية خالقيات ع الدراسة محل ع   .ر

رقم دول جتماعية): 08(ا املسؤولية لتأث سيط ال طي ا نحدار املقدمةتحليل

ا ن للموظف الفردية خالقيات ع الدراسة محل ع ر العمومية دارات قبل   .من

ع التا   R R2  F Sig  T  Sig  املتغ

  0.000  4.384 1.984    الثابت

الفردية  0.000 3.934 0.524 0.000 15.474 0.192 0.439  للموظف خالقيات

برنامج:املصدر البحثSPSSمخرجات يان است   .حول

محل ع ر العمومية دارات ملسؤولية تأث وجود أعاله دول ا خالل من نالحظ

عليھ ا،و ن املوظف أخالقيات ع العدمالدراسة فرضية النرفض البديلة الفرضية نقبل و

ال محل العمومية دارات ا ت ت ال جتماعية للمسؤولية تأث يوجد أنھ ع دراسةتنص

أخال اع ن املوظف رتباط،قيات معامل بلغ التحديد)R) 0.439إذ معامل ،أي)R2 )0.192،و

قيمتھ ن%19.2ما املوظف بأخالقيات ات التغ الدراسةمن محل العمومية املتغ (باإلدارات

ع ول  التا ي ز عن) ا جتماعيةناتج ا مسؤولي الك(التغي ع التا تأث،)املتغ و و

ن املوظف أغلبية الن اباإلداراتضعيف أساس ال و الذاتية م أخالقيا ع عتمدون ع ر

سر  شئة ة،ة،الت بو القانونية،املجتمعيةالديال التأثيةو درجة قيمة بلغت   ،كما

تمام ) 0.524( ا واحدة بدرجة ادة الز أن ع ملدروسةما ع ر العمومية دارات

ادة الز ا تؤدي ن ارجي ا و ن الداخلي ا مص اب أ اتجاه جتماعية ا بمسؤولي

بمم ا موظفو ا ت ي ال بقيمةخالقيات اليومية الوظيفية م ش)0.524(ارسا ،كما

بلغتFقيمة ال و ة مستوى )15.474(املحسو عند دالة ا توفيق)0.000(أ جودة ع يدل ما

أن دول ا من ن ب ي ين،كما املتغ ن ب العالقة تمثيل جيد طي ا النموذج أن و النموذج

بلغ بالثوابت املتعلق ة املعنو من) 0.000(مستوى أقل و ا)0.05( و معنو ع يدل   .ما

الثانية.2 .6 الفرعية احصائية:الفرضية داللة ذو تأث يوجد جتماعيةال للمسؤولية

ا التنظيمية خالقيات ع الدراسة محل ع ر العمومية دارات قبل من   .املقدمة
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رقم دول جتماعية):09(ا املسؤولية لتأث سيط ال طي ا نحدار منتحليل املقدمة

التنظيمية خالقيات ع الدراسة محل ع ر العمومية دارات  .اقبل

ع التا   R R2  F Sig  T  Sig  املتغ

  0.000  4.886 1.694    الثابت

التنظيمية  0.000 5.773 0.590 0.000 33.328 0.339  0.582  خالقيات

برنامج:املصدر البحثSPSSمخرجات يان است   .حول

باإلدارات جتماعية للمسؤولية تأث وجود أعاله دول ا خالل من العموميةنالحظ

رتباط معامل بلغ ا،إذ املعتمدة التنظيمية خالقيات ع الدراسة محل ع ،و)R)0.582 ر

التحديد قيمتھ)R2 )0.339معامل ما التنظيمي% 33.9،أي باألخالقيات ات التغ باإلداراتمن ة

املدروسة ع( العمومية التا ياملتغ الثا ي ز مست)ا التغي عن اناتج بمسؤوليا ا ام ال وى

الك(جتماعية املستقل درجة) املتغ املو من بة اتتوسطقر املتغ ثبات اض باف

التأث درجة قيمة بلغت ا )0.590( خرى،كما واحدة بدرجة ادة الز أن ع تمامما

املدروسة العمومية ا دارات عاد بأ جتماعية ا جتماعية،وبمسؤولي القانونية،

خالقيات ادة الز ا يؤدي ن ارجي ا و ن الداخلي ة املص اب أ خالقية،اتجاه

تحكم ال و ا سي املعتمدة االتنظيمية خال و التنظي قيمتھ املناخ بما

ذه)0.590( مت ال بحال رتفاع ا ير التأث مستوى أن ا،غ بمسؤولي ة خ

ا كم ا مبادئ تأط تحت للشفافية،املساواة،العدالةجتماعية الداعمة ستدامةلراشد ،و

ألسس  البياملراعية ،و جتما ، املا قيمة،فصاح تو الFكما و ة املحسو

مستوى)33.328(بلغت عند دالة ا النموذج) 0.000(أ ة معنو ع يدل العالقةتمما ثيل

ين املتغ ن قيمةب بلغت ةt،كما مستوى) 5.773(املحسو عند دالة   ).0.000(و

جتماعية املسؤولية أثر الختبار سيط ال طي ا نحدار بتحليل الباحثان قام كما

املدروسة،و  العمومية باإلدارات لية ال خالقيات ع عاده أ بمختلف ك منكمتغ نالحظ

دول  محور )10(ا ع ر العمومية باإلدارات خالقيات ع جتماعية للمسؤولية تأث وجود

رتباط معامل بلغ التحديد) R  )0.596الدراسة،اذ معامل قيمتھ) R2 )0.335و ما %   33.5أي

بدرجة من و بة العمومقر باإلدارات خالقيات التغي من عنيةاملتوسط ناتج املدروسة

ال التغي و خرى العوامل ثبات مع جتماعية ا بمسؤولي ا ام ال امستوى م عدد

ن،( للموظف خال الفكر تطور افأةمستوى امل التنظيمية،نظام و،أخالثقافة ن املدير القيات

املصا منرؤساء ا يحكم ما و العمومية لإلدارات ارجية ا ئة  قانونية،سياسية، ملعوا،الب

ثقافيةاقتصادية،اجتماعية التأث)ا...،و قيمة بلغت ادة) 0.561( ،كما الز أن ع ما
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جتماعية باملسؤولية تمام واحدة املدروسةباإلداراتبدرجة ادةالعمومية الز ا تؤدي

التنظيميةاعتماد و الفردية بقيمةخالقيات بلغتFأما،0.561ا ال و ة املحسو

الداللة35.788 مستوى ين،) 000. 0(عند املتغ ن ب العالقة طرح النموذج جودة تؤكد

بلغ بالثوابت املتعلق ة املعنو مستوى أن دول ا من ن ب ي ن من) 000. 0(ح أقل و )  0.05(و

قيمة بلغت ا،كما معنو ع يدل ةtما دا5.982املحسو مستوىو عند   ).000. 0(لة

رقم دول جتماعية): 10(ا املسؤولية لتأث سيط ال طي ا نحدار ع تحليل

بالبلدية  .خالقيات
ع التا   R R2  F Sig  T  Sig  املتغ

  000. 0  5.730  1.823    الثابت
بالبلدية  000. 0 5.982 0.474 000. 0 35.788 0.355 0.596  خالقيات

برنامج:املصدر البحثSPSSمخرجات يان است   .حول

العمومية باإلدارات جتماعية للمسؤولية املستقلة زئية ا ات املتغ من أي ملعرفة و

دارات بذات لية ال خالقيات يمثل الذي ع التا املتغ ا تأث ك املدروسة

ا نحدار تحليل بإجراء الباحثان التاالعمومية،قام دول ا مو و كما   :ملتعدد

رقم دول جتماعية):11(ا املسؤولية ات متغ لتأث املتعدد طي ا نحدار تحليل

الدراسة محل العمومية باإلدارات خالقيات ع زئية   .ا

ات   املتغ
الدراسة محل العمومية باإلدارات   خالقيات

T   P  الداللة  

  دال  0.000  5.166  1.756  الثابت
القانونية دال  0.297  1.051 0.145  املسؤولية   غ

جتماعية   دال  0.000  4.260  0.574  املسؤولية
خالقية دال 0.341 0.959- 0.147-  املسؤولية   غ

R 0.636= رتباط  R2    التحديد   0.405= معامل

ةFقيمة Sig  300. 14= املحسو الداللة    0.000= مستوى

برنامج:املصدر البحثSPSSمخرجات يان است   .حول

ب جتماعية للمسؤولية ان ك ري و ا التأث أن دول ا من االداراتنالحظ

املدروسة ةالعمومية املص اب أ قبلب اتجاه من سواًء ا ا عل املتعارف االخالقيات

خالقيات أو ن قيمتھاملوظف بما ة خ ذه سود ال ثبات) 0.574(التنظيمية حال

مجتمعة ات املتغ تفسر خرى،و تحصل% 40.5العوامل ال ات التغ باألخالقياتمن

التاباإلداراتاملمارسة النموذج بصياغة الباحثان قام عليھ املدروسة،و   :العمومية

Y=1.756+0.574  X2 
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أن املستقلقيمة: X2: حيث املدروسة(املتغ العمومية لإلدارات جتماعية   ).املسؤولية

                   Y :ع التا باملتغ بؤ الت املدروسة(قيمة العمومية باإلدارات   ).خالقيات

باملعادلة:  1.756                   الثابت قيمة   .تمثل

العدم فرضية ترفض السابقة ختبارات القائلةمن البديلة الفرضية نقبل تؤثر:"و

خالقيات ع ا معنو جتماعية املسؤولية الدراسةاراتباإلدممارسات محل   ".العمومية

تاجات  .7 ي :ست كما تفسر نتائج التطبيقي انب ا   :تضمن

  املدروسةالعموميةاتدار ا ف بما ا لتحقيقبمجمل الرد ي القانو ساس ع ترتكز

تطبيقاوجودت ،كماجتماعيةاسؤوليم دون تحول ال املعوقات من لمنل االعديد

املسؤول لتأخذ،جتما سي ال و التج اطار خارج املخصصة انيات امل ضعف ا م ذهو

ة اتجاهخ ا غ و ة ا مالت با  .املجتمعاملبادرة

 العمومي املوظف من اب ق عند الدراسةاملالحظ محل باملسؤوليةباإلدارات الو نقص

يان ست ع م اجابا ا ترجم ال يجابية جابات رغم  .جتماعية

  :التوصيات.8

 اجل دف،من س ل و وسيلة جتماعية املسؤولية ع العمومية دارة اعتماد ضرورة

املتدخلة للدولة التقليدي طار من روج ا ،و ة التنمو داف   .تحقيق

 ية التدر بالدورات ا ادراج خالل من الناجع سي لل كمدخل العامة املسؤولية ع عتماد

ن  .للموظف

 املدونات ع عتماد خالل من خال التنظي املناخ ن تحس ع  ،خالقيةالعمل

بال نخال تدر تحس املواطنةعالقال،و كب،مع الردال ال خال ساس  .ع
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ون  الز ثقة ع دمة ل املدركة ودة ا عاد أ لإلتصاالت: أثر ة زائر ا ائن ز حالة   دراسة
The Effect of Service Quality Dimensions o Customer Trust: Case Study of Algérie Telecom 

Customers. 

ستالم خ شر                                                     2018 /19/10:تار ال قبول خ   09/01/2019:تار

زكية.د لي.د                                      *قصاص    **عياد

محاضرة محاضرة                                          "ب"أستاذة   "ب"أستاذة

زائر-مستغانمجامعة زائر-أدرارجامعة                                       ا     ا

 : صامل

زائري، ا ون الز ثقة ع تصاالت خدمة جودة أثر دراسة إ املقال ذا وراء من دف

الـ ملقياس مسة ا عاد أثر دراسة إ دراسة ذه ترمي املتمثلةSERVQUALلذلك

ون  الز ثقة و رضا ع التفاعل و التعاطف امللموسية، التأكيد، ذه. عتمادية، لتحقيق

ع يقية إم بدراسة قمنا املعادالت 207الغاية قة طر باستخدام لالتصاالت ة زائر ل ون ز

لية ي طرف. ال من املعروضة دمات ل إيجابية ات إدرا ائن للز أن النتائج رت ةأظ زائر ا

الرضا خالل من ائن الز ثقة ع
ً
إيجابيا تؤثر ودة ا ذه أن و  .لالتصاالت

املفتاحية لمات نموذج:ال عاد ثقة،SERVQUALأ املعادالتاملدةو ا، قة طر رضا، دركة،

لية ي   .ال
Abstract:  

The aim of this article is to study the effect of telecommunication service quality on Algerian 

customer trust. More specifically, this study examines the five dimensions of SERVQUAL 

instrumentation such as: reliability, assurance, tangibility, empathy and responsiveness. To this end, 

an empirical study was conducted among 207 Algerian Telecom customers using the structural 

equations method. The results showed that customers have a positive perception of the services 

offered by Algérie Telecom and that this quality has a positive effect on customer trust via 

satisfaction 

Keywords :Servqual dimensions, perceived services quality, Satisfaction, Trust, Structural Equations 

Modelling. 

Jel codes : C 52,  L96, M31 
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  املقدمة. 1

غ و ن املباشر ن باملنافس املؤسسات ا شط ت ال قية سو ال ئة الب إن

ح ذلك و املنافسة املؤسسات ائن ز إستقطاب إ م م واحد ل س الذين ن املباشر

السوقية حصتھ ادة ز من باملنتجات. يتمكن غارقة اليوم سواق ت دمات(أ ا و ،)السلع

ا م واحد ل س و املؤسسات ن ب املنافسة اشتداد إ أدى الذي حصةامر كأكسب

السوق  لقد. من وجودو ا ل ون ي لن دونھ من و ا وجود ب س و ون الز أن املؤسسات علمت

معظم توجھ أن إ ا يدفع ذا ل ،
ً
رضاأصال تحقيق نحو ا برامج و شغيلية ال ا عمليا

ون    .1الز

س  املؤسسات جميع و السوق، سيد و الزعيم و ون الز أصبح الظروف ذه ظل

ذلك2إلرضائھ من عد أ إ م طموح ب يذ ائن الز أغلب ألن ع3، م اختيار بذلك فينصب ،

أن أجل من جودة بأحسن يتم الذي املنتج أو دمة ممكنةا منفعة أك م ل حذر. يوفر لقد و

أن يمكن ذلك ألن ائن الز من د املز جلب نحو ا وس من املؤسسات ق سو ال بمجال ن الباحث

ن الي ا ا ائ لز ا فقدا ب س الصدد. ي بأن")Voth)2005وJolibertأشارذا

من أقل مرات خمس ا لف ي ن القائم ا ائ ز ع املؤسسة ائنمحافظة ز ع ا بح

ا4"جدد منتجا جودة ن تحس ع ة مج ا نفس املؤسسات وجدت بذلك للقيام ،

يتجسد ال ذلك أن علمت و ممكنة، مدة أطول ا مع م بقاء ضمان و ا ائ ز إرضاء يل س

ا م ثق كسب خالل من رضا. إال ا ع تج ي ال السوابق من دمة ا جودة عد لذلك

ون   .الز

لـ
ً
ن)Zalatar )2012وفقا الباحث آخرونParasuramanأن تمكنوا) 1985(و قد

تقييم بصدد ونون ي عندما ائن الز ا ستخدم أن يمكن سية رئ عاد أ خمسة تحديد من
ً
سابقا

من عاد تلك ون تت بحيث م، إل املقدمة دمة ا ا،: جودة استجاب دمة، ا موثوقية

ا ا(تأكيدا ا) ضمانا ملموسي و ا عاطف ا. و قياس من التمكن أجل دمة(من ا كمًيا،) جودة

قد آخرونParasuramanطورو بالـ)1985( و ا سمو ودة ا لقياس و. SERVQUALأداة

من ون م يان است عن ون 22عبارة املستجو ا خالل من يقارن م(فقرة ل تقدم الذين

دمة ل) ا م ا إدرا و م توقعا ن مسةب ا عاد تلك خالل من ن،. 5دمة ا ذلكم منذ

قطاعات من العديد صالحيتھ من تأكدت و املقياس ذا بحاث من العديد استخدمت

دمات ا ان، الط ات شر الفنادق، التجزئة، تجارة املصرفية، دمات ا مثل دمات ا

ا غ و ية انت. ال بل د ا ذا عند مر يقف لم النماذجو من عدد ر تطو وراء ب الس

ا ل ة املشا ولوجية السي ات املتغ و دمة ا جودة إدارة و لقياس دوات  .و
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الدراسة 1.1 لة   مش

و املدركة ودة ا قياس دمة ا جودة عاد أ ا س تك ال ة الكب مية لأل نظرا

ة، التجار بالعالمة ائن الز ثقة و رضا ع ا جابةاتأينر اأثر التفك و تمام املث من أنھ

التالية الية ش   :ع

دمة ا من املدركة ودة ا عاد أ مدىتأث ونعما الز ثقة و اتصاالترضا شركة

زائر   ؟ا

إدراك ائن الز ا عل عتمد ال عاد م أ م ف سنحاول الية ش ذه خالل من

من املقدمة دمة ا عالقةجودة إقامة إ تدفعھ ال سباب كذا و ة التجار العالمة طرف

ا ثقتھ من د تز و ا مع مد لة يمكن. طو ذهتفرعأنمنو مجموعةمن سية الرئ الية ش

التالية الفرعية سئلة  :من

؟؛)1 ون الز طرف من دمة ل املدركة ودة ا عاد أ مية أ مدى  ما

عاد)2 أ تؤثر ة؟؛كيف التجار بالعالمة رضاه ع ون الز طرف من دمة ل املدركة ودة  ا

؟)3 بالعالمة ثقتھ و ون الز رضا ن ب طردية عالقة ناك  .ل

املوضوع 2.1 مية   أ

لكسب املؤسسات ا ستخدم ال لول ا م أ من املدركة ودة ا ن تحس عت

ة خ ذه ألجلھ عمل الذي دف فال ون، االز ائ ز وفاء و رضا كسب يتمثل ما
ً
غالبا

ن الي من. ا املدركة ودة ا تجعل ال عاد مختلف ع ه ترك البحث ذا مية أ تتمثل

إرض م سا بالتا و ايجابية، ون الز نهاءطرف ح ذلك و املؤسسة يثق و مسرورا جعلھ و

ت تفوق خدمة أو منتج ة خ ذه لھ وتقدم سلوكھ ع
ً
ايجابيا يؤثر بان كفيل ذا و وقعاتھ،

بالعالمة ثقتھ من د   .يز

الدراسة 3.1 من دف  ال

وراء من دف ال الدراسةيتمثل دمة،ذه ا من املدركة ودة ا عاد أ توضيح

ي ال ات املتغ ن ب املوجودة العالقات إبراز إ كماإضافة ون، الز ثقة و رضا ا ع دفنجم

و دمة ل املدركة ودة ا عاد أ ن ب و للرضا الوسطي املتغ ن ب املوجودة الروابط دراسة إ

ون  الز انية. ثقة ام أيضا البحثو املوضوعة الفرضيات من للتأكد يقية إم بدراسة   . القيام

سنقوم شودة امل نا غاي  لبلوغ
ً
البحث؛أوال موضوع حول الدراسات أدبيات عرض ،

 ثا
ً
ثقةنيا و رضا ع دمة ا جودة عاد أ أثر لتحليل استخدامھ يمكن نموذج اح باق سنقوم

ون   .الز
ً
منثالثا عينة ع النظري نموذجنا اختبار سنحاول من 207، ستفيدون ممن ون ز
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باستخدام النتائج اختبار و بتحليل نقوم ثم تلمسان، بمدينة لالتصاالت ة زائر ا خدمات

SpssوStatisticaالفرضيات ة من التأكد من نتمكن   ..الدراسةح

للدراسة. 2 النظري   طار
ً
آخرونParasuramanلـوفقا عكسفا) 1988(و ز،

ّ
مرك تقييم دمة ا جودة ن

النتائج جودة و املادية ئة الب جودة و التفاعل جودة مثل دمة ا لعناصر ون الز يتم. إدراك و

العنا ذه سلمتقييم عاد بأ س ال دمة ل محددة نوعية عاد أ ع بناًء ا بدور صر

بالـ املعروف التأكيد:املتمثلةSERVQUALالفجوات ستجابة،)الضمان(املوثوقية، ،

امللموسية ، ا. التعاطف بأ دمة ا جودة عرف
ُ

دمة" ل الك التفوق أو ّ التم ع ،"حكم

ف عر تم ااكما ألداء"بأ م ا إدرا و دمة ا عن ائن للز ة املعيار التوقعات ن ب التباين درجة

دمة قد. 6"ا عملية)Gronroos )1984حددو عن الناتجة املدركة دمة ا جودة ام أح

دمة ا مع م توقعا ائن الز يقارن أين االتقييم تلقو قد م أ يرون قد. ال الباحثيو مكن

دم ا جودة تقسيم فنيةمن جودة إ إنجازه(ة تم وظيفية) ما جودة يتم(و كيف

إ.7)ذلك ا تقسيم يمكن و ون، الز توقعات مع تتطابق ودة ا أن نقول أن يمكن ،
ً
عموما

موضوعية جودة و مدركة ون)Olsen )2002يرى. جودة للز العام التقييم ا بأ املدركة ودة ا

ا و ة، التجار العالمة أو املنتج محددحول ملعاي ا مطابق مدى اةختبار وفا مدى و
ً
مسبقا

ا ام أكد. بم الصدد آخرونLinda-Ueltschyذا عن)2009(و
ً
وPrasuramanنقال

و)1988(آخرون لتجارب
ً
وفقا يتغ س وم مف عن عبارة املدركة، ودة ا الواقع أنھ

فراد ف. 8توقعات املوضوعية ودة ا ملعاي)Zeithaml )1988ىأما مطابقة ون ت ا أ

الفرد طرف من
ً
مسبقا  .9محددة

املؤسسة تمكن ال صائص ا اختيار معاي حول اتفاق يوجد ال سبق، ما ع
ً
بناءا

للمؤسسة لة مش ب س الذي مر املوضوعية، ودة ا قياس أشار. من قد آخرونErsicو و

املوضوعي)2012( ودة ا التقييماتبأن نوعية أن و ا نفس فرض ع القدرة ا ل س ل ة

ذاتية ون ت ا)Ladwein )2003عرف.10الغالب بأ املدركة ودة الناتجة"ا النفسية الة ا

مختلفة تقييم عمليات أداء. 11"عن تقييم عملية يقوم ون الز أن ستخلص ف التعر ذا من

الفعلية(املنتج مع) جودتھ أومقارنة املنتج اختيار ا أساس ع تم وال املتوقعة ودة ا

سلبي أو
ً
إيجابيا حكما فيصدر البدائل، ن ب من خ العالمة التقييم ذا يجة ن ع

ً
فتولدا

ياء س أو بالرضا سواء ن مع شعور ون الز ا.لدى أجرا ال الدراسات   Olsenفضمن

وتم، )2006( Junaediو Darsonoو 12)2002( الرضا، و املدركة ودة ا ن ب العالقة تناول
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و ون الز رضا ن ب إيجابية عالقة ناك ن، الباحث ؤالء ا قام ال الدراسات لنتائج
ً
تبعا

ون  الز رضا محددات من عد ة خ ذه أن ع التأكيد تم قد و دمة، ل املدركة ودة . ا

بأنھ)Vanhamme )2002عرفت يجة"الرضا ھالن يجر الذي التقييم عن ائية ال

املبادلة عملية خالل لك تأكيد)Davies )2006وChun.13"املس ة لنظر
ً
وفقا أ وجدوا

طرف]Dis-Confirmation Of Expectations[التوقعات من ، Oliver )1980املطورة
ة،)1993 التجار للعالمة الفع داء يتجاوز عندما ائن الز رضا ناك ون يؤكد/وي أو

الشراء قبل ون الز عرف. 14توقعات م ج استجابة)Wilton )1988وTseمن بأنھ الرضا

الفع داء و السابقة التوقعات ن ب املدركة الفجوة لتقييم ون عت15الز ال التوقعات ،مع

املستقبل تج سي ما حول بؤات  . ت

دمة ا جودة عاد أل فنا عر خالل رضا) SERVQUAL(من و املدركة ودة ا و

الفع داء و التوقعات ن ب مقارنة وجود فكرة ك ش ات املتغ ذه أن تج ست ون الز

من. للمنتج املدركة ودة ا عن نموذج لرسم الوقت و د ا من ا كب
ً
قدرا ن الباحث أو لقد

املتبادلة العالقات دراسة ع أكدوا كما ون، الز رضا و دمة لا ش إ املطاف ا ت ي ال

الشراء سلوك ال أش تقدم. 16من ما ع أنبناءا ض تف ال التالية مس ا الفرضيات ح نق

ون  الز رضا ع
ً
إيجابيا تؤثر دمة ا جودة عاد   :أ

ون :1.ف الز رضا ع
ً
إيجابيا تؤثر دمة ا من املدركة ودة ا   ؛اعتمادية

ودة:2.ف ا ون ملموسية الز رضا ع
ً
إيجابيا تؤثر دمة ا من  ؛املدركة

ون :3.ف الز رضا ع
ً
إيجابيا تؤثر   ؛ستجابة

ون :4.ف الز رضا ع
ً
إيجابيا تؤثر دمة ا من املدركة ودة ا   ؛تأكيد

ون :5.ف الز رضا مع
ً
إيجابيا عالقة ا ل دمة ا من املدركة ودة ا   ؛التعاطف

لـ
ً
وفقا الثقة قبل)Sing )2005و Auguaustinعرف من مستقر اعتقاد ا أ ع

ف عر يمكن ن ح املوعودة، دمات ا لتقديم ع البا ع عتماد يمكنھ بأنھ لك املس

املتكبدة لفة الت مقابل ا، يتمتع ال للفوائد لك املس إدراك ا أ ع رتباطية القيمة

املستمرة التبادل عالقة ع فاظ ا. 17ا ف عر تم قبلكما ، Holbrookو Chaudhuriمن
ا)2001( بأ ة أداء"التجار ع ة التجار العالمة قدرة ع عتماد العادي لك املس رغبة

املعلنة ا ،. 18وظيف أخرى ة ج منمن و بالعالمة ثقتھ ع مباشر تأث ون الز رضا يؤثر

نذكر العالقة ذه ع أكدت ال وAZIZ؛ Goode )2004(19و  Harris:الدراسات

آخرونErcis؛ )2012(آخرون آخرونMasrek؛ )2012(و آخرونSahin؛ 20)2013(و  و
آخرونAlan؛21)2013( د؛)2014(و فر آخرونIsmail؛ )2015(سعيدي  و
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ذلك).2016( إ ن،الذین  )Leonard ،)2009و Ashleyباإلضافة لك املس أن إ أشاروا

ة التجار العالمة الثقة لسلوكيطورون م توقعا شأن يجابية املعتقدات أساس ع

ة التجار العالمة تمثل ال املنتجات أداء و لـ. 22املنظمة آخرونFlaviaوفقا نفا) 2006( و

جدا الصعب من ن الراض غ ائن فالز بالثقة، املرتبطة لتلك مماثلة عملية بع ي الرضا ر تطو

م ثق ح. كسب نق تقدم ما ع التاليةبناءا السادسة   :الفرضية

ا:6.ف ثقتھ ع
ً
إيجابيا يؤثر ة التجار بالعالمة ون الز   .رضا

الدراسة. 3 املستخدمة دوات و ية   املن

من منھ التأكد نحاول الذي للدراسة النظري النموذج عرض سنقوم البند ذا

لال ة زائر ا ائن ز من عينة ع ميدانية دراسة إجراء البياناتخالل جمع تم أين تصاالت

بانة إس بالتحليل. باستخدام نقوم ة خ ذه من ا عل املتحصل بيانات تحليل و ة ملعا و

الفرضيات نخت و نحدار معادالت ستخرج ثم ، العام و   .ستكشا

النظري  1.3   النموذج

ال ات متغ ن ب ية سب عالقات النظري النموذج ص عندراسةي ع ما
ً
غالبا ال ،

ع تا خر و مستقل ما أحد ين متغ ن ب خطية انحدار ل[عالقات الش يتألف]. 1.أنظر لذلك

و مستقلة ات متغ خمس من حناه اق الذي ستجابة،: النموذج امللموسية، عتمادية،

متغ أخ و بالعالمة ون الز برضا مر يتعلق و وسيطي واحد متغ و التعاطف؛ و التأكيد

بالعالمةال ون الز ثقة و و ع تا ع  .سا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.ف

 االعتمادية

 الرضا الثقة

ةيالملموس  

 االستجابة

 التأكيد

 التعاطف

.ف

.ف
.ف
.ف

.ف
 

 نموذج الدراسة. شكل
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خصائص2.3 و البيانات   العينةجمع

لالستمارة1.2.3 القياس  ساللم

تم بفقرات باالستعانة ا صياغ تمت أسئلة إستمارة استعمال قررنا البيانات مع

نموذج مؤس طرف من ا اح بياناتSERVQUALاق من تتألف ستمارة أن كما ،

قامةبمتعلقة ان م و جر س، ا املستخدمة. نوع الفقرات مجموعة عامة بصفة

بلغ املؤلف 45ستمارة النظري لنموذجنا ونة م امنة ات متغ سبع لقياس ا توج تم فقرة

و ا عدد دمة ا من املدركة ودة ا عاد أ ي 32من اآل موزعة  9عتمادية،لقياس 7: فقرة

ولقياس 6ستجابة،لقياس 5سية،امللمو لقياس خصصنالقياس5التأكيد كما  9التعاطف،

أخ و الرضا لقياس الثقةفقرات 4فقرات ق(لقياس امل   ).أنظر

للعينة2.2.3 الديمغرافية صائص   ا

الزمالء و صدقاء بمساعدة تمت امليدانية م. الدراسة إقام ان م ن املستجو أغلب

تلمس مدينة مانت عدد بلغ بحيث ون191ان عينة%]. 92.27[ز اختيار تم البيانات مع

لالتصاالت ة زائر ا الشركة ائن ز من تلمسان(عشوائية الة ا) و عدد بلغ ون 207ال . ز

ور الذ ناث%] 52.17[ 108عدد عدد ساوي %] 47.83[ 99و م
ً
با تقر ان   .بحيث

الدراسة.1.جدول  لعينة الوصفية صائص   ا

ات متغ
  ديموغرافية

سبة  التكرار   (%)ال

  

س   ا
  52.17  108  ذكور 
  47.83  99  إناث

  

  عمار
>20  28  13.52  

20-24  59  28.5  
25-39  88  42.5  
40≥  32  15.55  

  

  جر
>30000  107  51.69  

30000-40000  56  27.05  
40000>  44  21.24  

نمن: مصدر الباحثت   ]N=207[إعداد

م ل العينة عناصر أغلب أن املعطيات من ن تب فقد التعلي املستوى بخصوص أما

م عدد بلغ بحيث فوق فما ا الور ب علي سبة%] 86.95[ 180مستوى ال أن إ ش ذا و

جيد علي مستوى م ل العينة من ى من. الك يتج الدراسة عينة أعمار بخصوص أما

من1.جدول  أك ن% 70أن ب ما م أعمار اوح ت املدروسة العينة لذلك40و20من سنة

ت الست ة العمر الفئات أك بأن منج أقل م الشركة م مع يخصفيما. سنة40تتعامل
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عينة أجور ع دول توز ا من فيتج من1.الدراسة أك املدروسة% 50أن العينة من

أقل أجر   .دج30000منتتقا

للبيانات 3.3 ي حصا   التحليل

التحليل و البحث لنموذج ي حصا التحليل بإستعراض سنقوم املبحث ذا

بوالية لالتصاالت ة زائر ا الشركة ائن ز املتمثلة و البحث عينة املتعلقة للبيانات ي حصا

ستكشا. تلمسان بالتحليل قمنا مر العام(بداية و الدراسة) عتمادية لفقرات

التوكيديSPSSبرنامجبإستخدام بالتحليل ثم ،AFCمن للتأكد لية ي ال املعادالت بنمذجة و

برنامج بإستعمال البحث فرضيات   .Statisticaة
  

ستكشا1.3.3   التحليل

لفقرات العام ل ي ال و عتمادية من للتحقق ستكشا التحليل ستخدم

برنامج عد لذلك الفقرات سالمة من للتأكد ن الباحث ستخدمھ ما
ً
فغالبا .SPSS.ستمارة،

ستمارة فقرات جودة معرفة ا يتم ستخدام رائجة و فعالة يتم. أداة الفقرات جودة إن

خ من ا املتمثلةاستكشاف س املقاي من مجموعة ي،: الل سا ا املتوسط نحرافσأي

مؤشرV(x)كرونباخ،املعياري، املفسر، اختبارKMOالتباين و ،Ficher .  

دول  للبيانات. 2.ا ستكشا التحليل   نتائج
Fلـ  

Ficher 

التباين
  املفسر

KMO    
cronbach 

σ  الفقرات  املتوسط
  املتبقية

النموذج ات   متغ

  عتمادية  7  4,96  1.6 626,  677,  59,39  137,15
FIAB 

  امللموسية 9 5,16 1.66 716, 760, 64.12 71,355
TANG 

 RESP ستجابة 4 4,05 1.98 829, 735, 66,21 2,435
 مان 6 5,07 1.6 628, 610, 61.93 111,84

SAFE  
 التعاطف 4 5,97 1.37 828, 810 66,02 6,895

 EMPT  
  الرضا 9 4,11 1.79 933, 908, 65,31 4,532

SAT 
  الثقة 4 4,28 1.83 877, 826, 73,05 2,509

CNF 

إعداد: املصدر نمن حزمةالباحثت  )SPSS-22- )N=207باستعمال

برنامج ستكشافيبإستعمال بالتحليل وSPSSقمنا الفقرات إلختبارإعتمادية ،

و البيانات تحليل دول مخرجات ا ا بتمثيل قمنا و التباينات إختبار و عتمادية . 2.مؤشرات
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أن خ ذا من ييتج سا ا مناملتوسط أك و الفقرات ع جابة من ل 5امل

موافق انت جابات معظم أن ذلك ع ات، املتغ ل ل سبة املعياري . بال خرنحراف و

من أك متباعدةمما1.5ان غ جابات أن مختلفة(ع اختبار). غ يخص اعتماديةفيما

معامل ل فقد منCronbachلـالفقرات أك انت ا نتائج معظم ألن جيدة . 0.6نتائج

من» Kaiser-Meyer et Olkin«اختبار أك و يلھ تم ذه0.5الذي و ات، املتغ ل

و  ممتازة يجة ن عد يجة ميةن أ و ات املتغ ن ب رتباطات درجة تحديد املمكن من بأنھ تؤكد

ارتباط ا بي فيما ترتبط الفقرات أن و عامل . اوثيقاتحليل
ً
ا ووأخ معنوي لھ ان شر ف اختبار

داللة مستوى تحت ذلك ان و امنة ال ات املتغ ن ب ارتباطات وجود إ يجة الن ذه ش

0.05.  

التوكيديالتحل2.3.3 العامي   يل

ال لفقرات التوكيدي العام بتحليل ي فيما مندراسةسنقوم مجموعة مقارنة أي

بـ مر يتعلق و ثم: املؤشرات املطابقة، عλiمؤشرات للفقرات شبعاتالعاملية ال إ ش ال

س مقاي بانةبإستخدام س فقرات ع توز من تأكد س ا أخ و ا، اصة ا امنة ال ات املتغ

ساط لتواء) kurtosis(ن س مقاي   ).Skewness(و

املطابقة. أ حسن   معاي

املطلقة. 3.جدول  املطابقة  معاي
Indice GLS 

Chi_2 1262,18 
Degré of freedomdf 854 

p-level 0.000 
RMSEA Steiger-Lind 0,048 

GFI. Joreskoog 0,715 
AGFI. Joreskogg 0,684 

إعداد: مصدر نمن   .]Statistica.08 ]N=207الباحثت

موكما دول و يع3.ا تر ي ال ألن مقبولة انت ا إل توصلنا ال النتائج أن ،

]Khi_2[ة ر ا درجة ة] df= 271[و معنو قيمة ] GFI=0.715،AGFI=0.684[الـ. لت

الـ عن عيدة تكن لم ا أل مقبولة قيم لةRMSEA = 0.048املؤشر. 0.9لت امل قيمتھ

املجال داخل موجودة ا أل
ً
جدا جيدة القياس] 0.08-0.04[انت خطأ أن إ بذلك ش و

املطابقة حسن إ ش و مقبولة انت املطابقة تحليل نتائج العموم أنھ نقول إذا منخفض،

يقي م مع النظري   .النموذج
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شبعات. ب ال   العاملية قيم

ال ية الب تقييم املقاسةإن ات للمتغ بانة(عاملية س أن) فقرات من للتأكد يدفعنا

ن) λ(ملدا ب ما محصورة ا قيم الفقرات املقاسةλ]. 1-0.5[ملجمل ات املتغ شبعات

املتغ ) فقرة( ل س تق أن ا ض املف من ااتلذلك املرتبطة امنة لـ. ال
ً
 Rousselوفقا

القيمة) 2002( ون ت أن ةλيجب من(معنو أقل ون ي أن يجب داللتھ للتأكد) %5مستوى و

إ أ ن ة خ ذه قيمتھTStudentاختبارمن تفوق أن يجب الذي ساوي، إن. 1.96أو

ت أو التحليل لنا» «عاملية شبعات نتائج يؤكد ذا و ة معنو داللة ذات و جيدة

الفقرات مة امنةمسا ال ات املتغ ق(قياس امل   .)أنظر

الطبي. ج ع التوز   اختبار

انت إدا ما معرفة و ا عل املتحصل البيانات ع توز ل ش بمعرفة س املقاي ذه لنا سمح

ال أم طبيعيا ع توز لتواء. تتوزع معامل ميول) Skewness( ناك مدى معرفة يفيد الذي

العينة املوافقةإجابات نحو املوافقة) 7أو6أو5(املدروسة، عدم عام). 3أو2أو1(أو ل ش

لتواء معامالت نتائج جل ألن الطبي ع التوز من ب يق و ع التوز منح أن نقول

ن ب ما مالت] 0،-1[محصورة املدروسة العينة إجابات أن ع ذلك و الصفر، من ب تق و

املوافق التفرطح). 5،6،7(نحو ناكمعامل أن إ)kurtosis( كما ش تالذي ش درجة

العينة ا أدلت ال الطبي.الدراسةجابات ع التوز من ب تق البيانات أن عام ل ش نقول

الـ إ ا قيم تميل الـ0عندما تتجاوز ال باألحرى( 8و نتائج). 8+ <أو إليھ توصلت ما ذا و

معظممما. الدراسة أن ت بي التوكيدي العام التحليل و ل الش معامالت أن تج ست سبق

ع توز موزعة ناواطبيعياالبيانات التجرمن مع النظري النموذج مطابقة تاج است يمكننا

ق( امل   .)أنظر
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  نحدارتحليل4.3

ع صول ا ذلك ع ستة و البحث املوضوعة الفرضيات معامالتعدد ست

أيضا]1β،..،6β[نحدار لدينا ون ي أن ض املف من إذا ن ع تا ين متغ لدينا أن بما لكن و

لإلنحدار ن  .معادلت

الدراسة. 4.جدول  ات متغ ن ب نحدار  معامالت

  

امنة ال ات  املتغ

معامل

 نحدار

نمطي   خطأ

Ξ 

مستوى T اختبار

 حتمال

P 

  اختبار

  الفرضية

(FIAB)-89->(SATISF) 0,189 0,07 2,46 0,01 يحة 

(TANG)-90->(SATISF) 0,011- 0,10 0,10- 0,91 ة معنو  غ

(RESP)-91->(SATISF) 0,253 0,08 3,00 0,00 يحة 

(SAFE)-92->(SATISF) -0,470 0,10 -4,64 0,00 يحة  غ

(EMPT)-93->(SATISF) 0,360 0,08 4,10 0,00 يحة 

(CNF)-94->(CNF) 0,795 0,05 15,69 0,00 يحة 

إعداد: مصدر حزمةمن مخرجات باستخدام ن  ].Statistica.08 ]N=207الباحثت

دول  اختبار 4.ا و نحدار معامالت ع موTيحتوي و فكما ا، ف ل دول امل  4.ا

اختبار منTأن أك ة1.96و معنو مستوى الرضا0.05<تحت و ملموسية ن ب العالقة عدا ما

]2β [ة معنو تكن لم ال لالتصاالت ة زائر ا طرف من املقدمة دمة   .با

دول  التجر. 5.ا للنموذج لية ي ال   املعادالت

عة التا ات لية  املتغ ي ال   املعادلة
ة زائر ا بالشركة ون الز رضا

 SATISF= 0,189.FIAB +0,253.RESP -0,470. SAFE 0,360. EMPT  لالتصاالت
+0,549 

ة زائر ا بالشركة ون الز ثقة
  لالتصاالت

  
CNF = 0,795. SATISF + 0,368 

إعداد: مصدر حزمةمن مخرجات باستخدام ن   ]Statistica.08 ]N=207الباحثت

يل تم الذي نحدار الرضاامعامالت و عتمادية ن ب و] 0.189β=1[ما ستجابة و

الرضا] 0,253β=3[الرضا و التعاطف الثقة] 0.36β=5[و و الرضا موجبة] 0.795β=6[و انت

ة معنو سلبية عالقة يل تم لقد و معنو ا اختبار الرضا]0.47β- =5[و و مان ن . ب

نحدار نمعامالت ب لة بذلكامل تمكننا و واحدة عدا ما ة معنو انت الدراسة ات متغ

كتابة امن يص بت قمنا ال لية ي ال دول املعادالت   .5.ا
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النتائج. 4 مناقشة و الفرضيات   اختبار

دمات با ائن الز رضا و ثقة بنموذج املتعلقة الستة الفرضيات بإختبار للقيام

ا ع املع نحدار قيم ة معنو من نتأكد أن يجب لالتصاالت، ة زائر ا طرف من املقدمة

يقي. βi.بـ م للنموذج ونة امل ات املتغ ن ب املوجود طي ا التأث قوة إ القيمة ذه . ش

ع مستقل متغ ل ا يمارس ال التأث قوة بتوضيح سنقوم املعامل، ذا مية أ لتأكيد

ة معنو اختبار مع ع   .Studentـ لـــــــــT التا

ونعتماديةتأث1.4 الز رضا لالتصاالتع ة زائر ا الشركة  بخدمات

ي حصا ختبار نتائج توصلت وجودلقد اعتماديةا ن ب إحصائية داللة لھ ارتباط

لالتصاالت ة زائر ا الشركة طرف من املقدمة دمة الشركة) FIAB(ا ذه ون الز رضا و

)SATISF] (H1:β1=0.183;T>1.96;p<0.05[ .إ يجة الن الش وβ1=0.183قيمةأن موجبة

ض  علكن
ً
يا س ذلك،يفة من الرغم نع ب الطردية العالقة أن دمة نقول ا من عتمادية

الشركة من الشركةاملقدمة ذه بخدمات ون الز رضا الدراسات. و مع يجة الن ذه تتوافق

دراسات بالذكر نخص و العالقة ذه وجود ع أقرت ال آخرونChatzoglou: امليدانية و

املقدمة). 2010( Pantouvakis؛)2014( دمة ا اعتمادية أن القول يمكننا ساس ذا ع

و الفرضية نقبل لذلك ا، ون الز رضا ع تؤثر الشركة طرف   .من

دمةتأث 2.4 ا لالتصاالتملموسية ة زائر ا الشركة بخدمات ون الز رضا  ع

قيمة دمةإβ2ش ا ملموسية تأث الوسيط) TANG(مقدار املتغ ضاع

لالتصاالت ة زائر ا بالشركة ون أن] SATISF( .]H2:β2=-0.011;T>1.96;p<0.05(الز نالحظ

رضا و امللموسية ن ب عالقة وجود عدم ع بذلك ش و ة، معنو غ و سالبة انت يجة الن

ائن معو. الز الدراسة ذه يجة ن ناقض دراسةالت ا إل توصلت ال وChatzoglouنتائج

أن). 2010( Pantouvakis؛)2014(آخرون نقول ا إل توصلنا ال يجة للن الفرضيةنظرا

من املقدمة دمات با ائن الز رضا ع دمة ا العتمادية طردي تأث وجود ض تف ال الثانية

زا ا الشركة يحةطرف غ فرضية لالتصاالت ة  .ئر

لالتصاالتستجابةتأث3.4 ة زائر ا الشركة بخدمات ون الز رضا   ع

الستجابة ي إيجا تأث بوجود تو ال الثالثة للفرضية ي حصا ختبار نتائج

لالتصاالت ة زائر ا الشركة طرف من املقدمة دمة ا) RESP(ا ائن الز رضا ،) SATISF( ع

نحدار معامل بلغ أين ة معنو و إيجابية . ]H3:β3=0.253;T>1.96;p<0.05%. [25.3انت

إحصائية داللة ذو و ي حصا الداللة(ختبار اختبار) 0.05<مستوى أن لـTو
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Student<1.96 .ين املتغ ن ب الطردية العالقة طبيعة إ ش مع.ذلك نا دراس يجة ن تتوافق

غرار  ع الصدد نفس ت أجر أخرى سابقة درسات آخرونChatzoglouدراسةنتائج و

الثالثة). 2010( Pantouvakis؛)2014( الفرضية ة من تحققنا قد ون ن ساس ذا   .ع

لالتصاالتالتأكيدتأث 4.4 ة زائر ا الشركة بخدمات ون الز رضا  ع

عة الرا للفرضية اختبارنا للتأكيدعند ي إيجا أثر وجود تتضمن رضا) SAFE(ال ع

لالتصاالت ة زائر ا الشركة طرف من املقدمة دمات با ائن وجود) SATISF(الز إ توصلنا ،

ة معنو داللة ذات و طردية نحدار] H4: β4= -0.47;T>1.96;p<0.05[عالقة معامل بلغ أين

ا ات املتغ مع مقارنة قيمة أع ا خرىف دالة%. 47ملستقلة يجة الن أن تج ست

ة العنو مستوى ألن
ً
اختبار0.05<احصائيا كذلك وStudentلـTو ل لكنناو. 1.96>امل

ش  و سلبية ا بأ يننالحظ املتغ ن ب عكسية عالقة وجود ع الرضا(بذلك و بناءا).التأكيد

نقول ختبار إليھ توصلنا ما وجودع بالتا و يحة غ عة الرا الفرضية بأن

ة زائر ا الشركة طرف من املقدمة دمات با ائن الز رضا و التأكيد عد ن ب عكسية عالقة

طرف من املقدمة دمة ا بأن يرى ون الز أن و و ام تاج است إ يقودنا ذا و لالتصاالت

ضمان إليھ سبة بال تمثل ال مضم(الشركة   ).ونةغ

لالتصاالتالتعاطفتأث 5.4 ة زائر ا الشركة بخدمات ون الز رضا  ع

التعاطف ن ب طردية عالقة وجود إ ش ال امسة ا الفرضية اختبار يجة ن

لالتصاالت ة زائر ا الشركة طرف من املقدمة دمة ائن) RESP(ا الز رضا ) SATISF(و

لت بحيث ا، يجةبخدما ن نحدار معامل ل أين ة معنو نتائج حصائية ختبارات

اختبار] H5:β5=0.36;T>1.96;p<0.05%. [36موجبة أن كذلك منانTو ؤكدت. 1.96أقل

ون الز رضا و دمة ا عاطف ن ب طردية عالقة وجود يجة الن طرفذه من املقدمة بخدمات

لالتصاالت ة زائر ا ن.الشركة تقربذلك ال امسة ا الفرضية ة من تحققنا قد ون

ون  الز رضا و التعاطف ن ب طردية عالقة   .بوجود

ا 6.4 ثقتھ ع لالتصاالت ة زائر ا الشركة بخدمات ون الز رضا  تأث

ون الز لرضا ي يجا ثر لنا ن تب ي حصا باالختبار قيامنا املقدمةعند دمات با

الشركة طرف لالتصاالتمن ة زائر ا) SATISF( ا ثقتھ نتائج) CNF(ع انت بحيث ،

السادسة مرضيةالفرضية
ً
با تقر ا ف نحدار معامل بلغ أين ة معنو داللة ذات  :H6%. [80و

β6=0.795;T>1.96;p<0.05[ .تتوافق و ين املتغ ن ب ة قو طردية عالقة وجود إ تو يجة الن

دراسات آخرونAziz؛)2004( Harris &Goode؛)Decock Good )2004: مع وErcis؛)2012(و

آخرونMasrek؛)2012(آخرون آخرونSahin؛)2013(و آخرونAlan؛)2013(و ؛)2014(و
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د فر آخرونIsmail؛)2015(سعيدي ة). 2016(و خ الفرضية أن القول يمكننا بالتا و

  .يحة

محاولتنا خالل منمن أنھ لنا ن تب النظري النموذج ا نا بن ال الست الفرضيات الختبار

و امللموسية ن ب العالقة مر يتعلق و ن يحت غ ن ت فرض انت فرضيات ست ن ب

ة(الرضا معنو غ دمات) عالقة با ائن الز رضا و التأكيد ن ب العالقة
ً
أيضا عكسية(و عالقة

إيجابية ست ل العد). و املوضوعة الفرضيات ل انت ذلك أندراسةا أي يحة

ال رضا ع ي إيجا ل ش تؤثر التعاطف و ستجابة و منعتمادية املقدمة دمات با ائن ز

مطرف ثق ع طردي ل ش أيضا يؤثر ذلك أن و لالتصاالت ة زائر ا شركةشركة

لالتصاالت ة زائر   .ا

اتمة. 5   ا

ام1.5 للدراسةإس ة النظر   ات

ذه نا منإشارةمنالدراسةمكن اماتمجموعة الس ة ماالنظر   :  يشتمل

اع - منباتيمكن الدراسة ذه تالقليلةبحاثر كت يةال العر دراسةباللغة حاولت و

ل ات دمةتأث ا جودة عاد ةوأ التجار بالعالمة ثقتھ ع ون الز و.رضا ذالذلك يومنا إ

حول امليدانية ائنالدراسات الز رضا ع دمة ا جودة عاد أ افية،آثار غ لذلكعت

أثارتحاول فحص خالل من الفجوة ذه غطية الدراسة عادذه تلك رضاععناصر

ون    .الز

ة - مقار الفجواتتتلقى بنموذج املعروفة دمات ا جودة عاد كب"SERVQUAL"أ تمام ا

سلوك وندراسا دماتالز ا قطاع املجاالت مختلف ذلك النقل،: و ية، ال

التجارة ي، و لك الدفع ونية،لالسياحية،   ....ك

بأن- الدراسة ذه ح حدا،تق ع م م واحد ل ا عاد أ يجبقياس دمة ا جودة لقياس ھ

رض قياس من املؤسسة تتمكن التأثح لھ ان الذي البعد و ما معرفة و ائن الز ا

ا أ ،كما يدمجك الذي شمولية أك نموذج قياس ق طر عن ذلك ون تو الز ثقتھورضا

  . بالعالمة

اتجاهرضا - ائن عتبار املدماتاالز ن ع يأخذ معينة ة تجار عالمة طرف من عادأقدمة

ونمتعددة ت التأكيدمرتبطةقد التعاطف، عتمادية،   . ستجابةوبامللموسية،

الرؤى- مختلف الدراسة ذه النظروتدمج ات ونباوج الز ثقة و رضا قطاعلعالمةحول

دمات باقيا س الدور ع
ّ
ت دمةتالذيو ا جودة عاد أ الدراسةلعبھ ذه ف إ، تدعوا

الدراسيتوس منظور اتع إ بالعالمة السابقة ون الز رضا ع فقط ك ال يجب و   .الثقة
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تؤكد- الدراسة ون الدورعذه الز دماتالوسيطيلرضا ا جودة عاد أ ن ب العالقة

املؤسسة طرف من اواملقدمة طرف من املقدمة دمات با م  .ثق

مة- امل ة النظر الرؤى من إضا عدد ح تق املقدمة الدراسة ذه ذه. إن ترى أوال،

مة م سوابق ل ش أن يمكن املماثلة و العالمة ة و من ون املت ي الثنا بأن س(الدراسة ل

للعالمة للوالء الثقة) فقط و الرضا و القيمة إلدراك لكن   .و

اماتاإلدار2.5   للدراسةةس

ن ب المن يجابية اثار الدراسةاستخلصنا نموذجمن استخدام نجاعة

SERVQUALاملؤسسة طرف من ون الز ثقة و رضا الدراسة،كسب نتائج حت اق بأنھكما

ثمار س املؤسسات ع ب عي و ا ملموسي ع التأكيد و دمة ا جودة عاد أ ن تحس

املقدمة دمة ا ودة ا ال تمام ا أعوضف.إعطا تقديم ع ا قدإقدام دماتر ك ا من

ائن الز من عدد أك اإنف،إ ثمارعل وس ا عاد أ ع التأكيد خالل من دمة ا نوعية

ائنذاتون تالت الز لدى مدلول أو تنافسية( مع ة ال)م السوق و املنافسة من ا . تمك

خاللكما من اأننادراسنتائجنالحظ ل يكن لم عامللموسية منأثر املقدمة دمة ا جودة

لالتصاالت،و طرف ة زائر ا ميةشركة أ تدّعم النتائج ذه مثل كإن ونعال الز أن

ملموسة عناصر مع ا ط ر و دمة ا إدراك ع. ستطيع ب ي ال أنھ ابكما أ

ثقة كسب محاولة إنما و دمة با ائن الز رضا ع فقط ك حاملؤسساتال بالعالمة ون الز

القادمة املرات إليھ عوتھ  .تضمن

الدراسة 3.5 نقائص و   محدودية

ح ا ح نق أن املفيد من ال القيود أو القصور من العديد الدراسة ذه تتضمن

املستقبلية الدراسات ا م قمنا. ستفاد ال امليدانية الدراسة نتائج أن من الرغم ع لذلك

وفرت أنا الحظنا أننا إال ة، دار و ة النظر امات س ا أوردنا ال ضافات عض لنا

يحة تكن لم الفرضيات عة(عض الرا و الثانية رأينا) الفرضية حسب ب الس يرجع قد و

يان ست الفقرات عض م ف عدم أو العينة م صغر ة. إ عدم ب الس عود ما ر

بخدماتاالفرضيات ارتبطت الذي الدراسة يتممجال لم و الالسلكية و السلكية تصاالت

ن مع خدمي منتج نت(توضيح أفضل. )...أو4Gأو3Gن ون ت أن ان باإلم ان النتائج فإن

املدروس املنتج تحديد تم   .إن
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ق   امل

قياس: 1.جدول  لالتصاالتفقرات ة زائر ا طرف من املقدمة دمة ا جودة   ملموسية

ة شبعات  الفقرات شف التفرط  لتواء  ال

  ح

tang1  جيد أمر و حديثة زةتكنولوجية وأج معدات ع لالتصاالت ة زائر توفرا  2,56 1,76- 0,35  إن

tang2 مناسب للمؤسسة الداخ التنظيم ون ي أن الضروري  3,76 1,99- 0,31  .من

tang3 جذابة املؤسسة الشاشةاملعلقة و الداخلية  0,86- 0,52- 0,58  اللواحات

tang4 بامللل أحس ال يجعل لالتصاالت ة زائر ا نتظار لالستقبالو املناسبة ماكن توفر  1,41- 0,21- 0,54  إن

tang5 ي ا إ من د يز ذلك و أصالة ذا و جميل لالتصاالت ة زائر ا شركة ملب ار ا ر املظ إذا

ا  1,26- 0,00- 0,51  ل

tang6 ة زائر ا توفر ضروري إن أمر و السيارات لتوقف أماكن و ة وا إرشادية لوحات ع  2,14 1,68- 0,47  .لالتصاالت

tang7 جيد أمر و املؤسسة مرح بجو التق الطاقم و ن املوظف تمام ا إن عامة  1,68 1,40- 0,40  .بصفة

tang8 النفس ح تر و دافئة سة، متجا املؤسسة ن ي ل املستعملة  1,06- 0,44- 0,52  لوان

tang9 أمر ضاءة و يد والت التدفئة كذا و للشركة ارجية ا و الداخلية النظافة أن ي رأ حسب

 2,47 1,73- 0,29  ضروري 
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سابقة: مصدر دراسات ع باالعتماد ن الباحث إعداد   ]N=207[من

قياس: 2.جدول  ةفقرات زائر ا طرف من املقدمة دمة ا جودة   لالتصاالتاعتمادية
ة شبعا  الفقرات شف ال

  ت

لتوا

  ء

  التفرطح

fiab1 دمات ل ا تقديم خالل املحددة املواعيد م تح لالتصاالت ة زائر  1,30- 0,14 0,73  .ا

fiab2 جودة ذات خدمات تقديم ع لالتصاالت ة زائر تحرصا العامة الة  1,34- 0,07 0,80 .ا

fiab3 
ً
ائنعموما للز كفاءة و ة مم خدمات بتقديم  1,27- 0,07- 0,77  .يقومموظفوالشركة

fiab4 ا بمنتج املتعلقة املجانية دايا جاتو ترو لالتصاالت ة زائر ا رت
َ
وف إذا جيد أمر ون سي

دمي  2,19 1,55- 0,23  ا

fiab5  أمر و ا ائ بز املرتبطة باملعلومات لالتصاالت ة زائر ا احتفاظ ميةإن  2,39 1,69- 0,09  .غاية

fiab6 ذه أقسام مختلف طرف من للمعلومات دقيق نظام استخدام يتم أن الضروري من

 2,48 1,60- 0,09 املؤسسة

fiab7 لالتصاالت ة زائر ا موظفي رعمل تطو الشبكة(يجب عمال ون، دار  3,94 1,91- 0,18  ...)التقنيون،

ع: مصدر باالعتماد ن الباحث إعداد   ]statistica]N=207من

قياس: 3.جدول  لالتصاالتفقرات ة زائر ا طرف من املقدمة دمة ا جودة   إستجابة
ة شبعات  الفقرات شف لتوا  ال

  ء

التفرط

  ح

resp1  ائن للز ة فور خدمات تقديم ع يحرص للمؤسسة التق الطاقم إن ،
ً
 1,34- 0,07- 0,93  .عموما

resp2 استفسارات و اوي ش ل ل باالستجابة لالتصاالت ة زائر ا شركة موظفي م يل عامة، بصفة

ائن  1,22- 0,18- 0,79  الز

resp3 ائن الز مساعدة و للتعاون ن املوظف طرف مستمرمن استعداد ناك ون ي أن  / / /  يجب

resp4 بخدمات مداد مسألة ع دارة ر مدارس ع  1,37- 0,22- 0,69  ساعة24تصاالت

resp5 جيدة اتصالية خدمات تقديم إ املستطاع قدر العاملة طراف  1,25- 0,11- 0,61  س

ع: مصدر باالعتماد ن الباحث إعداد   ]statistica]N=207من

  

قياس: 4.جدول  ةفقرات زائر ا طرف من املقدمة دمة ا جودة   لالتصاالتتأكيد
ة شبعا  الفقرات شف ال

  ت

التفرط  لتواء

  ح

safe1  املجتمع جيدة سمعة و الئقة انة بم لالتصاالت ة زائر ا شركة  1,26- 0,17- 0,917  تتمتع

safe2 دمات ا أحسن لتقديم افية ات خ و ارات بم ون يتم بالشركة ن العامل ن املوظف  1,17- 0,08- 0,739  إن

safe3 غاية أمر و تصاالت جودة مجال لالتصاالت ة زائر با العاملة طر ارات مل املستمر التنمية إن

 / 1,23- 0,216  مية

safe4 عالية جودة ذات خدمات تقديم بمسؤولية العاملة طر ل س تحس الشركة ع  3,55 1,88- 0,137  يجب

safe5 واثقا ون أ أن ون كز واج الشركةمن عمال طرف من املقدمة دمات  0,75- 0,63- 0,622  ا

safe6 أمرال و ا أقوم ال املات بامل املتعلقة و ي املرتبطة املعلومات ة سر ع املحافظة إن

عنھ  4,78 2,25- 0,147  أتنازل

ع: مصدر باالعتماد ن الباحث إعداد   ]statistica]N=207من
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قياس: 5.جدول  لالتصاالتفقرات ة زائر ا طرف من املقدمة دمة ا جودة   عاطف

ة شبعا  الفقرات شف ال

  ت

التفرط  لتواء

  ح

empt1 جتماعية و نية الذ وضعيتھ انت ما م ون ز ل ل البالغ تمام و افية ال العناية تقديم واجب  3,08 1,74- 0,836  من

empt2 تمام ا إعطاء أمرإن و بالشركة العاملة طر ل طرف من م او ش و ائن الز الستفسارات ا

 3,29 1,76- 0,738  ضرورة

empt3 م احتياجا مون يتف و ائن الز ظروف يقدرون التق و داري الطاقم إن عامة  / / /  بصفة

empt4 املصا ل مقدمة ون الز ة مص تقديم  1,69 1,56- 0,715  ضرورة
empt5 مع م عامل عند ام ح و الصداقة و املرح بروح بالشركة العاملة طر تح ضرورة

ون   2,58 1,71- 0,675  الز

ع: مصدر باالعتماد ن الباحث إعداد   ]statistica]N=207من

قياس: 6.جدول  لالتصاالتفقرات ة زائر ا طرف من املقدمة دمة با ون الز   رضا
ة شبعا  الفقرات شف ال

  ت

  التفرطح  لتواء

satis1  الشركة ذ طرف من املقدمة تصاالت خدمات عن را أنا
ً
 1,14- 0,30- 0,871 عموما

satis 2 زائر ا اتصاالت شركة من ا تلقي ال دمات با راض أنا
ً
 1,00- 0,32- 0,842 إجماال

satis 3 ال تصاالت مسروربخدمات الشركةأنا ذه من ا  0,98- 0,33- 0,773 تلقي

satis 4 مع جيدة تجر أن ون العموم مرتاح لالتصاالتشركةأنا ة زائر  1,00- 0,29- 0,762 .ا

satis 5 ا م ا أنتظر كنت ال الشركةالتطلعات ذ  1,06- 0,01- 0,734 لقدبلغ

satis 6 عن إيجابية صورة بنقل نسأقوم الشركةإلىاآلخر  0,91- 0,34- 0,771  ذ

satis 7 صائب خيار و الشركة ذ ع  0,78- 0,49- 0,758  تداو

satis8  املستقبل الشركة ذه مع  0,96- 0,36- 0,736  سأستمربالتعامل

satis9 الشركة ذه طرف من املعروضة ديدة ا املنتجات اختيار راض دائما ون  0,75- 0,36- 0,747  سأ

ع: مصدر باالعتماد ن الباحث إعداد  ]statistica]N=207من

قياس: 7.جدول  لالتصاالتفقرات ة زائر ا طرف من املقدمة دمة با ون الز   ثقة
ة شف شبعا  الفقرات  ال

  ت

  التفرطح  لتواء

conf1 مان ما
ً
نوعا لالتصاالتتوفر ة زائر ا املقدمة دمات ا  1,10- 0,24- 0,789  .جودة

conf  2 لالتصاالت  ة زائر ا شركة ع أعتمد  0,96- 0,34- 0,796  أنا

conf  3 ا  ائ ز مع صادقة الشركة ذه أن  1,16- 0,24- 0,798  .أضن

conf  4 ا  ائ ز مع أمينة لالتصاالت ة زائر ا شركة إن العموم  0,86- 0,39- 0,819  .ع

ع: مصدر باالعتماد ن الباحث إعداد   ]statistica]N=207من
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بناء اتيجيةنحو زائرإس ا الصادرات ل ي خلل إلصالح   فعالة

مستدام اقتصادي نمو تحقيق  و

Towards building an effective strategy that reform the exports' structural imbalance in 

Algeria and to realize a sustainable economic growth. 

ستالم خ شر                                                      24/10/2018:تار ال قبول خ  01/2019/ 25:تار

ي.أ رشيد. د.أ                                                                                           *مخالدي   **يوسفي

دكتوراه العا                                                                                        طالب التعليم   أستاذ

زائرجامعة ا ــــــ زائرجامعة          تلمسان ا ـــــ               مستغانم

ص  :امل

زائر ا اعتماد قرنإن نصف من اقتصادايراداتعألك ل تمو ول محاولةاالب و الوط

خاللإحداث من مقبول االنمو غ أمرا املحققة النتائج ع بناءا اليوم أصبح تذبذب،، مع خاصة

ال ولأسعار و ب ة ج بالثروةاعتبارهمن ا عل وم ةزوالمح ج إ،أخرى من ميولباإلضافة ور ظ

مية دونال  بالغة و أقل اليف بت ا عل صول ا يمكن قد ال املتجددة الطاقات اقستخدام إ

ئة بالب ضرر التفك .أي زائر ا ع الضروري من أصبح بالتا تتمإيجادو ل للتمو أخرى مصادر

يمكن ة از ارت قطاعات بناء ع العمل خالل من إال ذلك تحقيق يمكن ال أنھ غ الديمومة، و بالثبات

ة قو قاعدة ل ش و لنموأن الوط منقتصاد خدماتإنتاج تمكنھ و عسلع قادرة متنوعة

إ  العامليةالنفاذ   .سواق

املفتاحية لمات ة القطاعات،لصادراتا :ال از قتصادي،،رت املحالنمو الصناعة،جماالناتج

  .التحيلية

Abstract: 

For more than Half-century, Algeria relies on oil revenues to finance its National economy in order to 

generate growth. Nowadays, based on the achieved results, it becomes unaccepted way, especially 

with the Oil price fluctuation on the one hand, and on the other, the Oil is doomed to disappear. 

Moreover, there is a tendency to use Renewable energy which may be reached with low costs and 

without damage on the environment.  Hence, Algeria has to think about alternative financing 

sources, characterized by stability and durability. However, that sources can't be achieved without 

Infrastructure sectors which may create a strong basis for the National economic growth, and enable 

it to diversify the goods and services production to access into the international markets. 

Keywords: Exports, Infrastructure sectors, Economic growth, GDP, Manufacturing industries.  

JEL Classification :F14 ,O13, Q34. 
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  :املقدمة

قتصادي الفكر تضمن مراحلھلقد ل ةع كث ارا اعكس،أف ميةجل أ مدى

ما خالل من الدول مختلف اقتصاد تطور الصادرات خاصة و ارجية ا التجارة ام إس

نتاجيةإتؤديھ للمواد ع قتصاديماتوز ستخدام يكفل وجھ ع ا مامثل،بي و

نتاج ع تنو و ن تحس السوق توسع انيات إلم استغالل من التجارة ذه عن تج تقسيمي و

الدو  . العمل

ارجيةلقدو ا التجارة أن الكمية و ة النظر بحاث و الدراسات من الكث  أشارت

تج ي ملا العالم دول مختلف اقتصاديات و بلد ألي املح قتصاد ن ب التفاعل مجاالت م أ

البلد إ و من دمات ا و للسلع تدفق من ا مستوى،ع ع اقتصادية روابط من تحدثھ ما و

، الك للنموإذقتصاد أسا محرك الصادرات أن اعت من أول سون ر رو س دن عت

سنة ا شر مقالة خالل القرن1940من من ي الثا النصف نوركسھ عده من جاء ثم م،

البلدان الصادرات ادة ز أن اثبات محاوال عشر، االتاسع محر انت ام ا للمواد املنتجة

و للنمو، ن1971فعاال ب التجارةآخرونوبالسةقتصاديم ن ب الوثيق رتباط

ارجية ذلكا أثر و جما املح الناتج ادة ز الصادرات تطور مية أ و قتصادي النمو و

قتصادية التنمية   .ع

الرائدة مثلة ن ب من سياساتو ع اعتمدت ال الناشئة الدول ة تجر املجال ذا

تقليدي غ ة معظمتجار كب بتحسن ا ل سمحت قتصاديةمؤشراة انفتاحا أدى حيث ،

عالية معدالت تحقيق و ا، د ش انت ال ختالالت م أ ة معا إ البلدان ذه أسواق

تح و البطالة ع القضاء و النمو يةمن الرفا  .قيق

السياق اطارذا ا ا الوقت أسا ل ش تركز أن زائر ا ع لزاما أصبح

ية س ال املزايا من ا قو ستمد ة از ارت قطاعات بناء ع املستقبلية التنمية اتيجيات اس

متجددة(للبالد غ و زائلة ثروة ا باعتبار املحروقات قطاع و)خارج ا وجود ند س و

ل ب التنافسية مقومات إ ا اتطور عاد معدل،أ من الرفع و الصادرات ر تطو ا عل عول

قتصادي   .   النمو

من زائر ا استفادة ضرورة ع التأكيد صوص ا وجھ ع الدراسة ذه ستحاول

ع ية املب قتصادية ا سياس عن التخ و السابقة، الالدروس النفط، إيرادات أساس

تذبذب ب س لآلمال مخيبة دائما ة انت ف من كب انخفاض من إليھ تتعرض ما و سعار

ة از ارت اقتصادية قطاعات بناء و تحديد التفك و لية،:ألخرى، التحو الصناعات

السياحة و لرفع الزراعة اقتصادية اتيجيھ عاس تنو خارجو ا املحروقاتصادرا قطاع
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آلخر ن ح من تحدث قد ال قتصادية و املالية زمة ة مواج و النمو يجة،لتحف ن إما

تم وعليھ الزمن، من قرن نصف يقارب ما عليھ عتماد عد نفاذه أو النفط أسعار انخفاض

التالية الية ش   :طرح

ا خالل من يمكن ال زائر ا ة از رت قتصادية القطاعات تبما

اتيجيھ مناس تمكن نموترقيةفعالة تحقيق و املحروقات قطاع خارج ا صادرا ع تنو و

مستدام؟   اقتصادي

بتقسيم قمنا الية ش ذه ع التاليةلإلجابة املحاور إ الدراسة   :ذه

 النمو و  .قتصاديالصادرات

 ع ا أثر و زائر ا ة از رت عالقطاعات تنو و قطاعترقية خارج الصادرات

  .حروقاتامل

قتصادي:أوال النمو و   .الصادرات

عن قتصادي، النمو تحقيق ارجية ا التجارة بدور ن قتصادي تمام ا أسفر لقد

العالقة الختبار الدراسات من العديد ااجراء خالل من نوا ب نماذج عدة استخدموا و ما، بي

عليھ و قتصادية، التنمية مجال ارجية ا التجارة ا تقدم ال ة الكب الفوائد مية أ مدى

من ا تنمي ت أ و فوائد، من ارجية ا التجارة تقدمھ ما اما عنصرا الصادرات أصبحت

الد ا عل عتمد ال اتيجيات س م النمأ معدالت رفع قتصاديةول التنمية تحقيق و   . و

I. الصادرات ية   .ما

ا .1 مي أ و الصادرات وم   :مف

ن ب مم"كتابلقد سميث" ثروة واآلدم ل العامش ومھ مف قتصاد أن

تلبية قصد مستمر و دائم ل ش منتجات من يحتاجونھ ما ل ب فراد د تزو ضرورة ع يركز

ين بما الدول د تزو و م، حاجا ا،مختلف واقتصاديتا لألفراد اء ال يتحقق نا من و

ومات، ساسا ذا الع القطاعات من التجاري القطاع عأعت فعال ل ش تؤثر

دولة أي اقتصاد سواق،نمو إ ا ادخال و دمات ا و السلع تبادل كب دور من يلعبھ ملا

الصادرات ق طر عن لكة   .املس

سواقو إ البلد ا يع ي ال دمات ا و السلع جميع ع الصادرات مصط يطلق

انتا فائضا تحقق عدما ارجية ا االدولية م أ الشروط من مجموعة مراعاة مع ا أن:ج

انفراده أو ا، ارجية ا سواق د تزو و ما سلعة د لتور الوحيد املصدر و البلد ذا ون ي

البضاعةبإنتاج تم إ باإلضافة خرى، بالدول مقارنة يا س أقل لفة ذات خدمات و سلع

ا تصدير و ا انتاج انية ام و جيدة املستوردبنوعية للبلد وقت   .1أي
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الدخلو مة م ادة ز إ يؤدي حيث بلد، أي اقتصاد اما دورا التصدير يلعب

الذي ء ال ا، بيع و الفائضة املنتجات ج ترو أمام ارجية ا سواق أبواب يفتح و ، الوط

مدى و الزراعة و الصناعة قطا من ل ا يتمتع ال النجاعة مدى ت اليث السلع جودة

با اصة ا الدولية للمعاي ا مطابق و القطاعان ذان ا تج البلداني أوساط ودة

ةاملصدرة، معا و جديدة، عمل فرص خلق ع قدرتھ خالل من التصدير مية أ تتج كما

يع  و املدفوعات ان م جنز و املح اص ا ثمار   .س

التصدير .2 نجاح  :عوامل

ةإن التصدير العملية ييقومنجاح ما ا حصر يمكن عوامل عدة  :ع

املصدرة؛ - دمات ا و السلع ل ي  التنوع

السياسية؛ - و قتصادية الضغوطات تجنب قصد ارجية ا سواق  التنوع

رص - ا مع املصدرة، دمات ا و السلع نوعية و كمية املستمرة ادة الز ع عالقدرة

لعوا سبة بال خاصة اليف الت ادة ز يا؛معدم س النادرة نتاج  ل

صص - ا ادة لز ا م املوسمية خاصة للمنتجات ة التصدير العملية انتظام و استقرار

التنافسية ز عز و ارجية ا  . سواق

الصادرات .3 ترقية اتيجية   .اس

صادرات احالل الصادرات ترقية اتيجية بإس اطاريقصد املصنعة املنتجات

ولية، املواد ام ا السلع ان م املتطورة بدالأيالصناعات ة وكيمياو الب املواد كتصدير

و سماك و وم ال الزراعية السلع لبعض سبة بال ء ال نفس و خام، كنفط ا تصدير من

ت ال اتيجية اس و معلبات، ل ش تصدر و تصنع ال ضروات السوقا م ب رتبط

م ا ة صغ ا بأ تتم النامية الدول أسواق أن خاصة العال الطلب بطبيعة بل  .2املحلية

من البد ا داف أ اتيجية س ذه تحقق ي ل   :و

جم - اعفاءات أو مالية، مساعدات تقديم ق طر عن إما الصادرات لدعم الدولة ركية،تدخل

التصدير،كما اجراءات يل س النظام يجبأو مع مة م اتيجة س ذه ون ت أن

أخرى؛ ة ج من الدولية ات التغ مع م لت مرنة و ة ج من للدولة  قتصادي

و - كما الصادرات تنمية ع عنوعاالعمل تنو و لتوسيع شامل برنامج وضع ق طر عن

التصدير و املح الك لالس املوجھ نتاج قدرات ادة ز و عالصادرات ك ال مع معا،

البلد، ا عل يتوفر ال الطبيعية املوارد من تصنع ال تلك مثل ية س ال ة امل ذات املنتجات
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ا غ و ثاث يكية، البالس املنتجات سوجات، امل مثل العمل كثافة ع عتمد ال تلك أو

البطالة العاملة اليد تمتص أن يمكن ال شاطات ال  ؛3من

ت - عالقاتتحقيق ر تطو و ارجية ا سواق ع تنو ق طر عن للصادرات جغرا ع وز

ا بي فيما التجاري  .التبادل

املنافسة ة، تصدير اتيجيات اس بناء النامية الدول ا تواج ال العقبات م أ لعل و

ست ما و و ا، بع ت ال مركية ا ماية ا و ا ل املتقدمة الدول ملنتجات عالشديدة وجب

العال قتصاد ندماج النامية أوعنالدول قليمية التكتالت إ نضمام ق طر

ا يح ت ال املزايا من ستفادة قصد   .  الدولية

II. قتصادي النمو ية   :ما

قتصادي .1 النمو ف   : عر

و  .أ  ب سوا فرو و بار مون ر ف أن: عر بار مون ر قتصادي:" يرى ادةالنمو الز تلك و

ان الس ادة بز مقارنة املتاحة وات ال اصلة أن"ا ى ف و ب سوا فرو أما النمو:" ،

ملؤشر لة طو زمنية ات ف عدة أو ما زمنية ة ف خالل اصلة ا ادة الز تلك و قتصادي

ما بلد ما ي  ".4ايجا

س  .ب  ن كوز ف أن:عر س ن وز مستمرة:" يرى ادات ز أثر إحداث و قتصادي النمو

املادية وات ال التقدم" إنتاج إ باإلضافة شري ال و املادي املال رأس ثمار س عت و

لھ ساسية املصادر قتصادية النظم كفاءة و  . 5التق

فوار  .ج  ر جون ف أن:عر فوار ر جون التدرالنمو:" يرى التحول ذلك و قتصادي

ية الرفا و نتاج ادة الز ق طر عن  ". لالقتصاد

لسن  .د  سامو بول ف املؤشر: عر و الصا قيقي ا الوط الناتج أن لسن سامو يرى

النمو فإن بالتا و عليھ، صول ا ولة س و معطياتھ لتوفر قتصادي للنمو الرئ

رأيھ حسب الصا:"وقتصادي الوط الناتج ية س ال ادة  .6"الز

ازنت  .ه  سيمون ف سنة: عر قتصاد ل نو جائزة ع اصل ا ازنت سيمون يرى

أن1971 اقتصادية:" م ع بضا عرض انيات ام جل ل طو ارتفاع و قتصادي النمو

امل انيات م ذه ند س بحيث ان، للس ايد م ل ش ومتنوعة املتقدمة التقنية إ تنامية

ا ل املطلوب يديولو و املؤس  "7التكيف

اتو وج اختالف و ا نذكر لم ال أو ا ذكرنا ال سواء ف التعار عدد من بالرغم

أن و واحد مضمون تصب ا جميع نقل لم إن ا معظم فإن قتصادي"  النظر، النمو
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إجما ادة ز حدوث إ يؤدييؤدي الذي و ، جما الوط الدخل أو جما املح الناتج

للفرد قيقي ا الدخل مستمرة ادة ز   . 8"إ

قتصادي .2 النمو ال  :أش

قتصادي للنمو ن سي رئ ن ل ش ن ب التمي املكثف: يمكن النمو و املوسع   :النمو

املوسع  . أ قتصادي  : النمو

املستخدمة نتاج لعوامل الك باالرتفاع املوسع قتصادي النمو و(يتم العمل

املال من)رأس أك جما املح الناتج نمو سبة ون ت عندما النمو من النوع ذا يفضل و ،

العوامل نمو لالقتصادنتاجية،سبة يعابية س الطاقة حدود ون ي أن فيھ ط ش كما

العوامل من مجموعة ع تتوقف ال   :الوط

 رة؛ ما عاملة قوى توافر  مدى

 املتاحة؛ الطبيعية املوارد  م

 ؛ التكنولو و داري  املستوى

 للدولة داري از ا وتحكم العام القطاع  ؛كفاءة

 ان للس التنظي  .املستوى

ا املؤسسات لقدرة ا انجاز املراد ثمارات س تجاوز صولإن ا من ا سيحرم ملحلية

و ة، الكب ا يعا اس لطاقة نظرا ية جن املؤسسات ع ايجابا نعكس س ما و و ع املشار ع

تتجاوز و ا انجاز تأخر س ا فإ ع، املشار ذه ع املحلية املؤسسات تحصلت إن و ح

ااملحددةجال إعال حيان من كث عنھ تج ي ما و و ارتفاع، و ع املشار ذه ل تقييم دة

ع املشار ذه تجزئة ستحسن املحلية املؤسسات يع قصد الة ا ذه و ا، انجاز لفة ت

ا قدرا و يتما ملا وفقا ان م يعابيةحدود   . س

املكثف  . ب قتصادي  : النمو

نتاج عوامل إنتاجية بارتفاع املكثف قتصادي النمو و(املستخدمةيتم العمل

املال إنتاجية)رأس إ العادية الظروف تؤدي ال املتوفرة نتاج وسائل كميات باستخدام

نمو سبة من أك نتاج نمو سبة ون ت أن يجب مفضال املكثف النمو ون ي ح و أقل،

ع ايجابا ينعكس ما و و ان، الس عدد ايد ل يجة ن باستمرار ايد امل الفعال الك الطلب

مت للفردارتفاع قيقي ا الدخل   .وسط

أن باعتبار ل الطو املدى ع ستمرار يمكنھ ال النمو من النوع ذا عيب ما أنھ غ

حيث املستخدمة، نتاج وسائل ملحدودية نظرا القصوى ا حدود إ ستصل نتاجية الطاقة
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و  و الوطنية نتاجية القدرات ادة ز من البد ان الس نمو استمرار نمع ب املزج يتطلب ما

املكثف و املوسع قتصادي  .النمو

III. قتصادي بالنمو ا عالق و قتصادي الفكر   .الصادرات

الصادرات .1 انة  : م

التجاري   . أ قتصادي  :الفكر

بداية و عشر ع السا و عشر السادس ن القرن م ار أف سادت الذين ون التجار اعتقد لقد

لتعظيم الرئ املصدر و التجاري ان امل فائض ن و ت و تحقيق أن عشر الثامن القرن

وة، ووال ا واردا من د ا الدولة ع يجب م رأ لحسب و ا صادرا يع

شاطا وتال ب الذ ثروة من ا لد ما ادة ز قصد ارجية ا التجارة دمة خرى قتصادية

عند مة م انة م شغلت ارجية ا التجارة أن تج ست نا من للقوة، مصدرا ا باعتبار الفضة

ل ب الصناعية السلع صادرات يع م عند ة التجار السياسة تضمنت حيث ن، التجار

الوسائ ش و ا الدولأنواع خاصة ارجية ا السوق توسيع ع باستمرار العمل و ل،

حديثا شفة من،املك ا لتمكي ة التصدير الصناعات لبعض املالية املعونة و الدعم تقديم و

الصادرات ملساعدة ة الكب املستودعات و ئ املوا و رة ا املناطق شاء ا و ارجية، ا املنافسة

إنتاج نفقات تخفيض إ باإلضافة التطور، جورالسلعع سياسة ق طر عن تصدر ال

عض،املخفضة رد امو ا املواد اد است عند ا تحصيل تم ال الضرائب و  .9الرسوم

شاط ال الدولة تدخل سياسة دي مؤ من انوا ن التجار أن تاجھ است يمكن ما

ة ج من الصادرات يع و دعم دف ة،قتصادي ج من نتاج اليف ت تخفيض و

الغر  ذا ل التجاري، ان امل فائض تحقيق قصد ةأخرى قو بدولة ون التجار طالب ض

الوسطى العصور ا خلف ال واجز ا ل تتجاوز و ة التجار املصا عن الدفاع و،ستطيع

التجاري  التوسع أمام عائقا لت ش   .10ال

ي  . ب الكالسي قتصادي   :الفكر

ار أف ا محل لتحل تتال ن التجار ار أف بدأت عشر الثامن القرن مطلع

فكرةالكالسي فسادت قتصادي، شاط ال الدولة تدخل عدم تنادي انت ال ن كي

معاكسة ار أف و ارجية، ا التجارة ة حر و ي التلقا ارالتوازن ن،ا ألف تناولحيثلتجار

و ايدة امل الغلة تحقيق و لالقتصاد نتاجية القاعدة توسيع جانب من الصادرات الكالسيك

ثم س يةيع جن موال رؤوس جذب ع عوا و املحلية، املوارد كفاية لضمان ار

تراكم ع ارجية ا التجارة بأثر ي الكالسي الفكر تم ا حيث ة، التصدير السلع إنتاج قصد
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بالتا و دخار ادة ز و قتصادية للموارد أمثل تخصيص من عنھ تج ي ما و املال رأس

ال توسع و ثمار مقصدسوقس ا اقتصاديات من   .ستفادة

أساسية عناصر ثالثة تفس حاولت املجال ذا الكالسيكية ة النظر فإن   :عموما

التبادل - أسباب ع التعرف بالتا و ارجية ا التجارة تدخل ال السلع طبيعة تحديد

؛  الدو

ا - تضمن ال السلع تلك ن ب التبادل سب املنافعتحديد تحديد بالتا و ارجية، ا التجارة

ارجية؛ ا التجارة قيام من دولة أي ا عل تحصل أن يمكن  ال

ا - يخل ما طرأ إذا ما حالة الدولية قتصادية العالقات التوازن تحقيق   .كيفية

مج تكن لم الصادرات خاصة و ارجية ا التجارة إ الكالسيك نظرة أن ع ردمما

ا ل مثل ع التوز تحقيق أو املوارد تخصيص إلعادة للنمو،أداة أسا محرك بل

  .11قتصادي

ديث  . ت ا قتصادي   :الفكر

، الك قتصاد مستوى ع قتصادي النمو و التنمية لة مش تحليل كي حاول لقد

من إليھ تؤدي ملا الوط الدخل ونات م كأحد الصادرات اعت قو طر عن للدخل ادة ز

أما املباشرة، ا قيم من أك بصورة من" Nurkse"املضاعف ارجية ا التجارة أن فيعت

العالم بلدان ن ب قتصادي النمو شار ان إ تؤدي ال دوات تؤديھ،أحسن ما عن فضال

ا بالدور املجال ذا استدل و كفاءة، أك قة بطر للمواد ع توز التجارةمن لعبتھ لذي

ع أ و ن، رجنت و قيا إفر جنوب و اليا اس و كندا مثل الناشئة البلدان ارجية ا

للتجارة ي نما بالدور شاؤمھ يخفي أن دون ، املن نفس النامية البلدان حذو ضرورة

املت الدول أسواق إ ا صادرا ھ تواج ما يجة ن النامية الدول ارجية عراقيلا من   .قدمة

أمثال ن قتصادي عض ا طرح ال الفكرة نفس أن"  Myrdal": و إ أشار الذي

با و النامية، الدول و املتقدمة الدول ن ب القائم التفاوت ادة ز إ تؤدي ارجية ا تالالتجارة

السيطرة ظل قتصادي النمو تحقيق ارجية ا التجارة مية أ للدولاستحالة ة الكب

ة الفق الدول وات ل ا و ا استغالل و الدولية قتصادية العالقات ع و،الرأسمالية

سبة بال الصادرات نمو أي فإن رأيھ حسب و املال، رأس و الدولية سواق ا تحكم

الرأسمالية للدول ولية املواد تصدير إ راجع بھ س ة الفق الدول ذه منخفضةل بأسعار و

املواد كإنتاج محدودة قطاعات ع اقتصرت ال ا ثمارا اس من ا عائدا إ باإلضافة

 . 12ولية

قتصادي .2 بالنمو الصادرات نمو  :عالقة
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البعض ا عت ال قتصادي بالنمو الصادرات عالقة طبيعة حول دل ا ك لقد

تدخل ال ساسية ات املتغ انتأحد ا بأ ذلك ن مستدل قتصادي، النمو عملية

نمو ب س أن يرى خر البعض أن غ آسيا، شرق جنوب بلدان للنمو قيقي ا املحرك

و العكس ون ي فقد ارجية، ا التجارة بنمو مرتبطا بالضرورة س ل جما املح الناتج

إل افية ست ل ا وحد حصائيات أن و يح، العالقةال ذه نفي أو يمكنثبات عليھ و ،

ما ن ت أساس ن ت فرض خالل من الصادرات و النمو ن ب القائم رتباط عالقة ة      :13أثبات

الصادرات - ادة ز إ يؤدي قتصادي النمو  : فرضية

بـ اختصارا الفرضية ذه قتصادي" GLEH" عرف النمو ادة ز أن عتقد و ،

يؤدي مما نتاج املستخدمة التكنولوجيا و ارات امل تطور إ حتما ةإسيؤدي م خلق

ال الداخلية النمو آليات أن كما ا، صادرا من د يز الذي مر السلع عض انتاج ية س

ستؤدي أك ا مع سقة م م ا اقتصاديات ون كذلكت الصادرات ادة ز إ محالة  .ال

قتصادي - النمو ادة ز إ تؤدي الصادرات ادة ز   :فرضية

بـ اختصارا الفرضية ذه ال"ELGH" عرف ة النظر الدراسات تلك من انطلقت حيث ،

عضتع ع ا تأث خالل من قتصادي النمو معدالت ع ايجابية آثار ا ل الصادرات أن قد

واملؤشر  انتاج التخصص إ يؤدي الصادرات التوسع بأن ذلك مستدلة قتصادية ات

عوامل انتاجية ادة ز إ يؤدي مما ية، س ة م البلد ا ف يمتلك ال دمات ا و السلع تصدير

الالزمة الصعبة العملة ع صول ا و املدفوعات ان م ز ال ع القضاء و نتاج

اد املتاحةالست غ السلع و ولية مااملواد و حو و املحلية ثمارات س ع

للبلد ية س ال املزايا الستغالل س ال ية جن ثمارات ذاس نبدورهيؤديو تحس إ

قتصادي النمو معدالت ن تحس بالتا و القطاعات مختلف نتاجية   .القدرات

IV. التصدير اقتصادسمات ع الناجمة املخاطر و   .الر

الر .1 قتصاد التصدير   .سمات

رخوا قتصاد ذا يجعل النفط، و عادة واحد مورد ع الر قتصاد اعتماد إن

ي ال اس مجتمع صناعة من الحقا إليھ تؤدي ما و املورد ذا صادرات ايرادات ع يتوقف ألنھ

اد،س ست قطاع فيھ الصناعةيطر فيھ مش عائداتو الدولة فيھ تتمتع و الزراعة، و

و ن املوظف أجور دفع و يد ش ال و البناء مباشر غ أو مباشر ل ش ستعمل ة كب مالية

قتصاد تنعش منتجة قطاعات ا ثمار اس من بدال الدولة تحتاجھ ما ل اد است و العمال

تنو  الدولةو فإن ذلك ع عالوة صادراتھ، تطور و عيةع منالر فائضا ا لد ون ي ما عادة

و  و املحروقات، لقطاع التبعية من تتخلص و قتصاد تطور أن ا تحاول يجعلماموال
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عيد و ع الر لتطور نة ر قتصادي النمو يعامن ا شأ من ديناميكية أي عن البعد ل

نتاجية   . 14القطاعات

ول .2 الب ع ا صادرا املعتمدة الدول ا تواج ال املخاطر م   .أ

سعار  .أ  تقلبات  :مخاطر

ل تمو ول الب صادرات ايرادات ع الدولة اعتماد اإن محالةاقتصاد ال ا سيعرض

العملة ايرادات خاصة الدولية، سواق مستوى ع أسعاره لتذبذب نظرا املداخيل لتذبذب

باملستلزمات متعلقة انت سواء الواردات لتغطية باملقابل ة ضرور ال الصعبة

نتاج عوامل و الوسائل مختلف أو الكية،   .س

قتصادية  .ب  التبعية  :مخاطر

ان أنما ستخراجية الصناعات ع ا صادرا عتمد ال النامية الدول من منتظرا

و الطبيعية ا ثروا باستغالل اصة ا السياسات تنفيذ و بوضع يتعلق ما أساسيا دورا تلعب

ا ما،تصدير ل السي و من ا مرتبط باألبحاث،و املتعلقة التنقيب،اسات الدراسات،

البيع أسعار ثم من و نتاج م تحديد ستغالل، وسائل ر تطو و صيانة ا،و نتاج، غ

الصناعية للدول سبة بال عميقة تبعية ا نفس وجدت الدول ذه أن ت أث الواقع أن غ

يم ان الدول ذه عمل ال العمالقة ا ا شر خالل من استطاعت وال سياسات ع ن

ا بلدا مصا يخدم الذي ل بالش سعار و نتاج   .طرق

نتاج  .ج  اليف ت ارتفاع و النفط مخزون نفاذ  :مخاطر

اقتصاد ألي سبة بال املحروقات خاصة ستخراجية الصناعات ع عتماد إن

عمليا ب س النفط ملخزون املستمر النقص يجة ن باملخاطر محفوفة ستخراجعملية ت

منھ حتياطي ز عز أجل من الدولة ا تقوم ال التنقيب و البحث عمليات ح بل ة، الكب

ستغالل اليف ت من يرفع الذي مر حيان، عض تن ال   .قد

للطاقة  .د  بديلة مصادر نحو العاملي الك س توجھ  :مخاطر

الب بحماية تنادي ة كث أصوات ور ظ عنظل البحث نحو جديد توجھ ر يظ بدأ ئة

ط الشمسية،مصادر الطاقة مثل حديثة ة الطاقةاقو املياه، طاقة وائية، ال الطاقة

التوجھ ذا أن و ئة، للب ملوثة غ و نظيفة طاقات ا ل و ، الصنا الوقود و ية يدروجي ال

ع بالتا و التقليدية الطاقات طلب ع محالة ال نعكس اس   .أسعار
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قط :ثانيا خارج الصادرات ع تنو و ترقية ع ا أثر و زائر ا ة از رت اعالقطاعات

  :املحروقات

و قتصادي النمو معدالت رفع املحروقات ايرادات ع زائر ا العتماد ان لقد

ع سلبية جد آثار الزمن، من قرن ع ر من د ألز قتصادية التنمية الوطتحقيق ا اقتصاد

جم ي ما و و قتصادية، القطاعات ل إ ا جذور انتقلت مة ل مشا ور ظ إ أدت

ل رغم و ول، الب أسعار انخفضت لما عنيفة زات ل عرضھ و الوط قتصاد ضعف

يو اليوم زائري ا قتصاد حال فإن التبعية، ذه لتكس نفذت ال صالح محاوالت

اب بمخرجا قتصادية زمة ادارة و الحتواء زائر ا ا اعتمد ال السياسات ل فشل

عدم يفسر ما إن و جراءاتاملختلفة، ونجاعة مرة ل تتخذ انت ال القرارات و

من القائمة وضاع لتغي قيقية ا رادة غياب و ة، ج من معينة مرحلية بظروف ا ارتباط

أخ ة مماج أك ور لتتد ول، الب أسعار انتعاش مرة ل ا ي ان ال وضاع ذه رى،

الحقا ا انخفاض عد عليھ   .   انت

سياسة التفك و السابقة ا سياسا ل تراجع أن زائر ا ع الضروري من بات لقد

ا قطاع عن عيدا الوط قتصاد لة ي ن لتحس املعالم ة وا باستخدامأخرى ملحروقات

كيف و ا ا الوقت ا انتاج واقع بجدية تفكر أن يجب و املتاحة، خرى انيات م

مستوى لرفع ساسية داة ا باعتبار املستقبل الوقت أفضل مستوى إ باإلنتاجية تدفع

فراد شة مع مستوى و الدول ن ب الفوارق خلق و   .االدخل

ظل لالقتصادو وخيمة أضرار من ذلك بھ س ما و ول الب أسعار استقرار عدم

قطاع خارج نتا ا شاط ديناميكية تفعيل اليوم زائر ا ع لزاما أصبح ، الوط

ا سب ات شو من لية ي ال تھ كي ب ق ما اصالح و التصديري ا أدا من للرفع املحروقات

صادرات ع ك الشبھ اعادةعتماد خالل من إال تحقيقھ يمكن ال ذلك إن و املحروقات،

ة از ارت قطاعات رأينابناء حسب السياحة،تتمثل و لية التحو الصناعات و الزراعة

بالنمو ل أن يمكن ال مثل القاطرة و الصادرات ل ي ع لتنو الوحيد يل الس ا باعتبار

ل الطو املدى ع تقوده و   .قتصادي

I. زائر ا قتصادي بالنمو ا عالق و  .الصادرات

قد ساسية وناتھ م التفصيل دون العام لھ ش املحقق النمو ع ك ال إن

قطاع ل املحققة النمو سبة عن ة وا غ و ة مشو صورة خاصة،عطي

ع مما صادراتھ، م و أسعاره ع و ول الب انتاج ع عتمد ال عية الر قتصاديات

أن ض يف ال تلك أخص ل ش و ا، صادرا و خرى القطاعات انتاج عن التام ا انفصال
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ق ل صادرات تحليل علينا يفرض ما و و البعيد، املدى ع للنمو قيقي ا املحرك ون طاعت

من ت قد اتيجية اس لبناء كمحاولة قتصادي بالنمو ا عالق لو الصادراتي

العاملية سواق إ النفاذ من تمكن و ة زائر   . ا

زائري  .1 ا قتصاد املحروقات صادرات مية  .أ

الصادرات  .أ  اجما و  :املحروقات

قيقي ا املع نا ر يظ حيث زائر، ا صادرات ل ع ستحوذ أن املحروقات اد ت

املحروقات قطاع حيث عية، الر الدول معظم ا تتم رة ظا و ارجية، ا التجارة لنفطلة

شاط ال محدودة و ضعيفة خرى نتاجية القطاعات با نما ب ر مزد   . جد
رقم دول ةـــ) 01 (: ا الف خالل ة زائر ا الصادرات ل الوحدة)م2017ـــ2000 (:ي دوالر: ،   مليون

  الصادرات

  السنوات

املحروقات من املحروقات  الصادرات خارج الصادرات  الصادرات   اجما

سبة  القيمة سبة  القيمة (%) ال سبة  القيمة  (%)ال   (%) ال

2000 21419,00  97,22  621  2,88  22031,00  100  

2001  18484,00  96,61  648  3,93  19132,00  100  

2002  18091,00  96,31  734  3,69  18825,00  100  

2003  23939,00  97,66  673  2,34  24612,00  100  

2004  31302,00  97,47  781  2,53  32083,00  100  

2005  45094,00  98,03  907  1,93  46001,00  100  

2006  53429,00  97,83  1184  2,17  54613,00  100  

2007  58831,00  97,79  1332  2,21  60163,00  100  

2008  77361,00  97,56  1937  2,44  79298,00  100  

2009  44128,00  97,64  1066  2,36  45194,00  100  

2010  55527,00  97,42  1526  2,68  57053,00  100  

2011  71427,00  97,19  2062  2,81  73489,00  100  

2012  71794,00  97,04  2187  2,96  73981,00  100  

2013  63752,00 98,12  2165  3,33  64974,00  100  

2014  60146,00  95,53  2810  4,47  62956,00  100  

2015  35724,00  94,54  2063  5,46  37787,00  100  

2016 28220,00 93 ,73 1890 6,27 30100,00 100 

2017  32860,00  94,54  1988  5,46  34848,00  100  

زائرنالباحثإعدادمن: املصدر ا بنك ر تقار ع   .اعتمادا

دول و ا املحروقات  ) 01( : رقميو تلعبھ الذي ام ال الدور ال أعاله سبة جمابال

االت ا ل تجاوزت سبة ع ستحوذ اذ ة، زائر ا تبقى% 93,73الصادرات باملقابل ،

االت ا أحسن تتعد لم حيث متدنية جد املحروقات قطاع خارج ،% 6,27الصادرات
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وجود عكس ما و و ا، اقتصاد ع تنو عن جدا عيدة زالت ما زائر ا أن يؤكد الذي ء ال

الواقع أرض ع نجازات و ا تحقيق املراد داف ن ب ة كب ذلكفجوة و من، بالرغم

و دعم برامج و قتصادية صالحات ل مراحل مدى ع ا اعتماد تم ال ائلة ال وافز ا

الوط قتصاد عاش   .ا

قتصادي  .ب  بالنمو املحروقات أسعار  :عالقة

رقم دول ا خالل أسعار ) 02 ( :من غ ن ب القائمة العالقة لنا ن ب ي أسفلھ

النمو معدل غ و بحيثاملحروقات زائر ا   :قتصادي

من - ول الب سعر ارتفع سنة23,12عندما ميل لل إ2001دوالر م2003سنة28,1م

من قتصادي النمو معدل معھ ارتفع ميل لل  ؛% 7,2إ% 4,6دوالر

من - ول الب سعر انخفض سنة94,1عندما ميل لل إ2008دوالر ميل60,86م لل دوالر

من2009سنة قتصادي النمو معدل انخفض  كذلك؛% 1,6إ% 2,0م

من - ول الب سعر ارتفع ملا سنة77,38و ميل لل إ2010دوالر و ميل109,45م لل دوالر

ارتفاع2012سنة صاحبھ قتصاديمعدلم ؛% 3,3و% 3,6 إالنمو التوا  ع

إ - ول الب سعر انخفض ملا قتصادي2013سنةدوالر 105,87و النمو معدل انخفض م

 .% 2,8إ

الو  - أسعار من رغمع سنةتراجع من2014املحروقات زائر ا تمكنت معدلتحقيقم

يا، س جيد اقتصادي ذا2016سنة% 3.8وم2015سنة % 3,9تمثلنمو أن غ م،

املحروقاتبقياملعدل بقطاع مرتبطا ومةألندائما ة أتا الف كميةذه ادة ز إ

سبة ب املحروقات سبة2016سنة% 3,2انتاج ب مقارنة للتخفيف2015سنة% 0,8م م

النفط ألسعار الكب اجع ال يجة ن باالقتصاد ق الذي الضرر   .15من

رقم دول زائر ) 02 (: ا ا قتصادي النمو ع أثره و ول الب سعر ةتطور  .)م2015ــــ2000 (للف

بالدوالر  السنوات ول لسعرالب السنوي قتصادي  املتوسط النمو  ) % (معدل

2000 27,6  2,2  

2001  23,12  4,6  

2002  24,36  5,6  

2003  28,1  7,2  

2004  36,05 4,3 

2005  50,59  5,9  

2006  61,00  1,7  

2007  69.04  3,4  
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2008  94,1  2,0  

2009  60,86  1,6  

2010  77,38  3,6  

2011  107,46  2,8  

2012  109,45  3,3  

2013  105,87  2,8  

2014  96,29  3,8  

2015  49,49  3,9  

2016  44.70  3,8  

ونالباحثإعدادمن: املصدر زائر ا بنك ر تقار ع لسنةإحصائياتاعتمادا يك ص2016و   .86:م،

مية .2 زائري أ ا قتصاد املحروقات خارج   .الصادرات

رقم دول ا خالل رقمأسفلھ ) 03 ( : من دول ا إ بالرجوع لنا) 01 ( : و ن ب ي أعاله،

أوبوضوح ادة بالز ا غ يجعل املحروقات خارج الصادرات سبة ل الشديد الضعف أن

ملا بحيث قتصادي، النمو معدل ع ثر عديم ون ي أن اد ي ة النظر الناحية من النقصان

من املحروقات خارج الصادرات سبة إ2002سنة% 3,69انخفضت م2003سنة% 2,3م

قتص النمو معدل منارتفع خارج% 7,2إ% 5,6ادي الصادرات سبة ارتفعت ملا و ،

من إ2005سنة% 1,93املحروقات معدل2006سنة% 2,17م كب انخفاض ا صاح م

من قتصادي سنة% 1,7إ% 5,9النمو و خارج2007، الصادرات سبة أن رغم م

النمو معدل فإن ثابتة با تقر بقيت إاملحروقات كب ل ش إرتفع و% 3,4قتصادي ،

إ2008سنة املحروقات خارج الصادرات سبة ارتفعت عندما معدل% 2,44م انخفض

إ قتصادي للسنوات% 2,0النمو سبة بال أما ،2009،2010،2012،2014،2015،

قتص2016 النمو و املحروقات خارج الصادرات ن ب العالقة فإن طردية،م انت وادي

ن ت للس سبة عكسية2011،2013بال انت ما بي العالقة فإن  .م

زائر .3 ا قتصادي النمو و   :الصادرات

السلع من الصادرات مة مسا عن جما املح الناتج إ الصادرات سبة وع

دمات ستقالليةا أن ذلك التبعية، درجة س يق مؤشر و و قتصادي، شاط ال م

املح الناتج أو بالدخل مقارنة ا صادرا قيمة خالل من ما حد إ ر تظ دولة ألي قتصادية

  .جما

حقيق ن تب زائر ا جما املح الناتج و املحروقات قطاع صادرات ن ب العالقة ةإن

عالقة باملقابل عنھ نتج ما و و لھ، تبعيتھ و القطاع ذا زائري ا قتصاد ارتباط مدى

نالحظ حيث أخرى، ة ج من جما املح الناتج نمو و ة ج من مداخيلھ نمو ن ب طردية
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رقم دول املح )  03(  :ا الناتج املحروقات من الصادرات مة مسا سبة أن أسفلھ

سنة بلغت2006جما جما% 45,56م املح الناتج نصف با تقر أي ب، الس عود و

سبة ال ذه انخفاض نالحظ نما ب ة، الف ذه خالل ول الب ألسعار املعت رتفاع إ ذلك

م ة الف كب ل عدش ا2014ا اجع ال ب س أنادم يؤكد ما و و ول، الب أسعار

سبة تبقى املقابل املحروقات، و واحد مورد ع يرتكز زائر ا جما املح الناتج

تتجاوز لم حيث يلة ض جد جما املح الناتج املحروقات خارج الصادرات مة  1,27مسا

عكس% ما و و بديلة، منتجات طرح ع نتا ل ي ال ضعف منافسةللمحروقاتمدى و

الدولية السوق ا   .نظ

رقم دول ة   ) 03 (: ا للف زائر ا جما املح الناتج الصادرات مة مسا سبة ـــ2000 (ــــ 2016ـ

 ..)م

  البيان                                                   

  السنوات

املحروقات خارج   الصادرات

) % (  

املحروقات من  الصادرات

) % (  

2000  1,11  39,01  

2001  1,17  34,03  

2002  1,28  32,80  

2003  0,98  36,08  

2004  0,92  37,71  

2005  0,88  44,32  

2006  0,98  45,56  

2007  0,98  43,94  

2008  1,13  45,48  

2009  0.75  31,19  

2010  0,95  34,86  

2011  1,04  36,08  

2012  1,00  34,35  

2013  1,03  29,98  

2014  1,27  27,07  

2015  1,25  19,20  

2016  1,21  18,07  

الباحث: املصدر اعداد زائرنمن ا بنك ر تقار ع   .اعتمادا

كث جما املح الناتج مستوى رفع املحروقات قطاع مة مسا من الرغم ع و

ول الب أسعار تقلبات ن ر زائري ا قتصاد جعلت العالقة ذه طبيعة أن إال ات، الف من
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قدرة عدم ظل النمو معدل ع سلبا ينعكس دائما ان ما و و ، العال املستوى ع

خا اصلالناتج ا ز ال غطية ع املحروقات قطاع   .رج

النمو معدالت تذبذب مدى بقوة عكس املتوفرة حصائية التحليالت أن القول خالصة

ا اتبع ال النمو اتيجيات اس ل أن حقيقة عكس ما و و زائري، ا قتصاد لة امل

لالقتصا القطا ع التنو تن لم ن ح زائر خطرا من يقلل الذي ل بالش زائري ا د

املحروقات قطاع ع املفرط عتماد ب س ارجية ا للصدمات   .عرضھ

II.  زائري ا قتصاد ة از رت القطاعات صادرات انة  . م

النفط ألسعار الشديد نخفاض عد زائر ا ا ش ع ال قتصادية زمة ظل

ا2014سنة يؤكده وما ذهم، قبل إليھ وصلت الذي املستوى إ ا رجوع استحالة من اء

كبديل ديمومة أك أخرى مداخيل ع ومة ا تبحث أن الضروري من أصبح ة، الف

ة از رت بالقطاعات أك تمام من البد طار ذا لية،( للمحروقات، التحو الصناعة

السياحة و مصدر باعتبا)الزراعة ا مدىر سنعرض ي ما و ا، ر تطو و وة ال لق ا

املحروقات خارج جما املح الناتج القطاعات ذه صادرات مة     .مسا
رقم دول ارج: ) 04 (: ا ا من السياحة ايرادات و لية التحو الصناعة صادرات و الفالحة صادرات مة مسا

املح  املحروقاتالناتج خارج زائر،جما ة:  الوحدةا ار ا باألسعار   ملياردج

  

سبة ال

ة املئو

 جمالية

السياحة ايرادات

ارج ا   من

الصناعات صادرات

لية  التحو

الفالحة املح صادرات الناتج

جما

خارج

  املحروقات

  

  السنوات

سبة ال

ة  املئو

سبةا القيمة ل

ة  املئو

سبة القيمة ال

ة  املئو

 القيمة

9,27 0,19 1,6272 8,92 74,7029 0,16 1,4184 837,1 1992 

9,02 0,17 1,6999 8,71 83,8430 0,14 1,3828 961,6 1993 

8,02 0,14 1,7352 7.44 87,5714 0,44 5,249 1176.0 1994 

12,39 0,10 1,5581 12,03 184,4267 0,26 3,992 1531,9 1995 

24,00 0,13 2,5074 23,66 444,4865 0,21 3,9579 1878,1 1996 

11,14 0,08 1,6610 10,98 221.6949 0,08 1,6187 2018,0 1997 

7,02 0,19 4,3640 6,76 153,1076 0,07 1,6093 2262,2 1998 

10,29 0,22 5,325,7 10,02 235,3446 0,05 1,3618 2347,3 1999 

15,54 0,28 7,202,0 15,20 381,1595 0,06 1,5243 2507,2 2000 

15,01 0,27 7,6878 14,68 408,8173 0,06 1,7764 2783,2 2001 

13,04 0,26 7,9364 12,73 387,8363 0,05 1,5976 3045,7 2002 

13,06 0,25 8,6682 12,76 431,9361 0,05 1,7719 3383,4 2003 

12,07 0.33 12,8627 11,68 447,3669 0,06 2,600 3829,3 2004 

14,60 0.32 13,5201 14,23 599,3012 0,05 2,3259 4209,1 2005 
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14,66 0,37 17,5223 14,24 657,9847 0,05 2,475 4619,4 2006 

15,29 0,28 15,1863 14,96 787,6139 0,05 2,9162 5263,6 2007 

15,90 0,34 20,9571 15,52 938,5325 0,04 2,6311 6046,1 2008 

10,67 0,28 19,3499 9.99 685,2659 0,04 3,0854 6858,1 2009 

14,61 0,20 16,2990 14,38 1123,7386 0,03 2,7831 7811,2 2010 

14,64 0,16 15,1760 14,45 1350,9083 0,03 2,8724 9346,0 2011 

12,45 0,14 15,2280 12,28 1310,8668 0,03 3,6217 10672,3 2012 

11,33 0,15 18,2785 11,14 1301,7352 0,04 4,8815 11675,8 2013 

8,17 0,16 20,7992 7,98 1002,2569 0,03 4,4137 12547,3 2014 

8,35 0,22 30,5036 8,10 1099,8314 0,03 5,4032 13567,9 2015 

7,08 0,15 22,8792 6,89 992,1192 0,04 5,9967 14381,2 2016 

لإلحصاءنالباحثإعدادمن: املصدر الوط الديوان شرات ع   .م2018مارس19،) 2016ــ1992( :باالعتماد

رقم دول ا خالل من أن ) 04 ( :يت القطاعأعاله ا د ش ال التطورات رغم ھ

عنالزرا ماالناتجة الزراعية الصادرات م فإن لھ املوجھ الدعم و املتعاقبة صالحات

سبة خالل من جليا ذلك ر يظ و الوط قتصاد شاشة مدى عكس ما و و ضعيفا، زال

سنة بلغت ال املحروقات قطاع خارج جما املح الناتج الزراعية الصادرات مة مسا

ذلك% 0,04م2016 يرجع وو للمواصفات ة زائر ا الزراعية املنتوجات مطابقة عدم إ

خاصة ل يا غياب و ة ج من ديدة ا العاملية ية البي السياسات ظل الدولية املعاي

أخرى  ة ج من ذلك عن ن الفالح ز ظل املنتجات ذه   .بتصدير

مةأما مسا ليةسبة التحو الصناعات قطاعصادرات خارج جما املح الناتج

ةاملحروقات الف خالل ا معت تطورا دت ش عض)م2014ــ2000 (فقد وجود رغم

سنة من بداية ا كب تراجعا د ش ل حصائيات، أسعار(م2014التذبذب تراجع خ تار

كب ل ش ول يؤكد)الب ما ذا صناو الصناعات ذه أغلب وأن ولية ب لية تحو عات

من بدال املحروقات بأسعار الشديد ا عارتباط عتمد الفالحةأن خاصة خرى القطاعات

الغذائية بالصناعات يتعلق   . ما

ارج ا من السياحة إيرادات مة مسا سبة قطاعأما خارج جما املح الناتج

رغم يا س مستقرة و ضعيفة تبقى معظماملحروقات أن و زائر، ا منية الظروف تحسن

عمال سياحة عن ناتجة يرادات   .ذه

فإن عامة بصفة للناتجو سبة بال ة از رت القطاعات لصادرات جمالية سبة ال

جد املحروقات خارج جما شمةاملح امح ل سبة أع بلغت م1996سنة% 24حيث

إ ب،م1998سنة % 7,02 لتنخفض رتفاع متذبذبةلتعاود ةسب الف  ـــــ2000(خالل
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ن )م2013 ب ما ة، %15,54 و%11,33 تراوحت الف خالل وظ م ل ش لتنخفض 2014(ثم

إ)م2016ـــــ بم2016سنة% 7,08لتصل الس لية التحو الصناعات صادرات تراجع

جزءا ولية الب الصناعات ل ولش الب أسعار انخفاض يجة ن ا م ما   .م

III. الدراسة  :نتائج

التالية النتائج استخالص إ الدراسة ذه قادتنا   :لقد

قدرة .1 عدم زائريتطورإن ا إھاندماجوقتصاد راجع العال  :قتصاد

- ، ك شبھ ل ش ة زائر ا الصادرات ع املحروقات صادرات يحول سيطرة ما و دونو

العاملية سواق إ ا نفاذ و ا  ؛تنوع

أثر  - آلخر ن ح من ول الب أسعار ا ل تتعرض ال الصدمات نموتإن ع كب ل ش

صادرات ايرادات ع ا ل تمو عتمد خرى ا أ باعتبار ة، از رت القطاعات

م ل النمو معدالت تراجع إ يؤدي ان ما ذا و ذلكاملحروقات، ا ف يحدث  .رة

بناء .2 التفك عدم بالضرورة ع ال املحروقات بقطاع زائري ا قتصاد نمو ارتباط إن

الصناعات صادرات أن الدراسة ت بي حيث لذلك، بديال ون ت ان يمكن ة از ارت قطاعات

أخرى  ة ج من ا يمك كما ة، ج من ذلك أساسيا دورا ا ل ون ي أن يمكن لية أنالتحو

مرت صناعات خلق ق طر عن الفالحة صناعة تطور مثل ا مباشر ل ش وبطة سمدة

يمك كما ا، غ و سيج ال صناعة و الغذائية أنالصناعات كذلك السياحةتطورا قطاع

أخرى، ة ج من ة الضرور ات التج منحھ من و ة ج من التقليدية الصناعات ق طر عن

عمودي نمو و أو مرحلة أفقي ل ش الثالثة القطاعات نمو إ يؤدي الذي ء ال

ثانية، عاليةمرحلة صناعات ا جعل و لية التحو الصناعات دعم يتطلب ما و و

تلعب ح االتكنولوجيا املنوط سا  .الدور
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اتمة   :ا

قطاع يمنة الدراسة ذه رت أظ ولقد زائر، ا قتصادي النمو ع املحروقات

الصادرات محدودية مدى و النمو، ذا تذبذب ول الب سعر غ يلعبھ الذي الكب الدور

قطا ع عتماد ستمرار فإن عليھ و ادتھ، ز و تھ تركي املحروقات املحروقاتخارج ع

للدخل وحيد للكمصدر دائمة عرضة حدثتسيجعلھ لما ت بي ال ارجية ا صدمات

زائري  ا قتصاد شاشة   .مدي

يتطلب مستدام و مقبول نمو سوده زائر ا اقتصادي توازن و استقرار تحقيق إن

قطاع بناء ق طر عن املحروقات خارج الصادرات ةتفعيل از ارت اقتصادية الصناعة: ات

لية قطالتحو و السياحة، و الفالحة مما، ، ة كب انيات ام ع زائر ا ا ف تحوز اعات

فقي للتأث وفقا خرى القطاعات ل ر تطو ا عل عول أن ا إير يؤدي الذي

العمودي عالنمو تنو بالتا و قتصادية، القطاعات ل ن ب تجمع ال العالقة اطار

من التخفيف و أسعاره قتصاد عد لم الذي ول الب خاصة املحروقات، بقطاع ارتباطھ حدة

وضع خالل من إال تحقيقھ يمكن ال دف ال ذا إن و الطلب، و العرض مات ان ملي خاضعة

اقتصادية سياسة أساس ع ية مب ون ت ل الطو و املتوسط املدى ع اتيجيات اس و خطط

و  ا تنفيذ شفافة ا، محتوا ة اوا أدا   . فعالة
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أسواق  ماية كآلية ات الشر زماتحوكمة من املالية   وراق

العاملية- املالية زمة حالة   -" 2008  "دراسة
Corporate governance as a mechanism to protect stock markets from crises 

- Case study of the global financial crisis "2008" - 

خ شر                                                                   21/07/2018 :ستالمتار ال قبول خ   05/11/2018 :تار

سة .د  سدرةأن
*  

محاضرة زائر - ب - أستاذة ا زائر- 3جامعة   ا

ص  :امل

ات    الشر حوكمة مبادئ تلعبھ الذي ام ال الدور توضيح البحثية الورقة ذه خالل من حاولنا لقد

السلبية املمارسات من املالية وراق أسواق احماية ف ن املتعامل من البعض ا ف يق قد دف،ال

اح ر من ممكن قدر أك و تحقيق ن، خر حساب اع شأ من سواقال ذه ِاستقرار ع التأث

ع ة النظر الدراسة إسقاط مع أخرى، دولية
ً
أسواقا شمل ل ا آثار تمتد قد حادة مالية ألزمات ا ض عر و

العاملية املالية زمة   ".2008"حالة

النتائج من جملة إ الدراسة ذه ل إتمامنا عد توصلنا ا،ولقد م أ ت
َّ
حدوث تمثل املاليةأنَّ زمات

تلك ا م األخص و وكمة ا مبادئ تطبيق عن ات الشر تخ درجة مع وطيدة طردية عالقة يرتبط

ام ل ضعف ب س أين ة خ زمة خالل بالفعل حدث ما ذا و املالية، وراق أسواق املدرجة

املتحدة الواليات العقاري ن الر أزمة تفج املبادئ سرعة،ذه عاملية أزمة إ ا وتحول كية مر

ات الشر حوكمة وأدوات مبادئ ل مسَّ الذي الضعف   .ذا

املفتاحية لمات العاملية :ال املالية زمة املالية، زمات املالية، وراق أسواق ات، الشر   ".2008"حوكمة

Abstract: 

   We have tried through this research paper to explain the important role played by the corporate 

governance principles in the protection of the securities markets, of the negative practices that might be 

exercised by some of its parties in order to maximize profits at the expense of others, that will influence 

the stability of these markets and exposed to severe financial crises. With a case study of the international 

financial crisis «2008». 

   In addition, after the completion of our study, we have reached a set of results the most important in 

that: the financial crises are linked to a strong positive relationship with a degree of the non-application 

of the corporate governance principles. This is what happened in the international financial crisis 2008, 

when the weakness adherence with these principles caused in the outbreak of the subprime crisis in the 

United States of America.  

Keywords : corporate governance, securities markets, the international financial crisis «2008». 
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  :قدمةامل

ات املصط من بالعديد ديث ا العصر ية العر غة
ُّ
لل ية املصط وة ال تدعيم تمَّ لقد

وم مف عت و املتقدمة، الدول عن
ً
نقال النامية الدول لدى ستخدام عة شا أصبحت ال

ات" الشر قتصادي" حوكمة صالح نقاشات غزو أصبح الذي ات املصط ذه م أ أحد
ً
سواءتماشيا

ً
شارا وِان حدة أك وأصبحت ا وت ِاشتدت ال املالية زمات سلسلة تكرار مع

النامية، أو املتقدمة موضوعالدول حصول و ذلك ع دليل أفضل وكمة"ولعلَّ ا

سنة" قتصادية قتصادية العلوم ل نو جائزة العاملية" 2009"ع املالية زمة عقب

  .*"2008"لسنة

الية ش ع جابة البحثية الورقة ذه خالل من   :التاليةوسنحاول

أسواق  حماية ات الشر حوكمة مبادئ م سا زماتكيف من املالية وماوراق ؟،

العاملية املالية زمة ذلك؟" 2008"موقع   .من

ن التالي ن املحور إطار الية ش ذه ة بمعا    :وسنقوم

ول  زمات؛: املحور من املالية وراق أسواق حماية ات الشر حوكمة   دور

ي الثا العاملية: املحور املالية ات" 2008"زمة الشر حوكمة مبادئ منظور   .من

وراق .1 أسواق حماية ات الشر حوكمة زماتدور من   :املالية

ن اديمي تمام ِا ع ِاستحوذت ال القضايا م أ إحدى ات الشر حوكمة ل ِ
ّ
ُتمث

النامية، أو املتقدمة الدول سواًء الصلة ذات الرسمية ات وا نية امل واملنظمات ن واملمارس

أ لھ املناسبة التطبيقات وترسيخ وم املف ذا شر ل محاولة املالوذلك سواق

والعاملية قليمية و املحلية قتصاديات م. و أ تقديم املحور ذا خالل من وسنحاول

النحو ع وذلك تطبيقھ، مية وأ ومبادئھ ات الشر حوكمة مصط تناولت ال ف التعار

  :التا

ات 1.1 الشر حوكمة وم   :مف

ات الشر حوكمة وم ملف الواسع ستخدام من الرغم و أنھ إ البداية شارة بنا  **تجدر

د موحَّ ف عر يوجد ال أنھ إال ، العال املستوى ع تطبيقھ إ والس املتقدمة الدول

املصط ذا ل ن املالي ن واملحلل ن والقانوني ن قتصادي افة ن ب عليھ سنحاولوعلي.متفق ھ

ات الشر حوكمة وم مف ا مجمل تو ال ف التعار ذه م أ ِاستعراض ي   :فيما

قتصاديةمنظمةفحسب    والتنمية يتضمن: " )OCDE(التعاون الذي سلوب ذلك

ا، ف املصا اب وأ ا م ومسا ا إدار ومجلس الشركة إدارة ن ب العالقات من مجموعة



2019/ 10 5/العدد سواق                                                                                                                املجلد و املالية  مجلة

106 

يقدم ووسائلكما الشركة، داف أ خاللھ من تتحدد الذي ل ي ال ات الشر حوكمة أسلوب

داء عة ومتا داف تلك   ؛)1("تحقيق

ا الدوليةأمَّ وكمة ا سنة(GGG)مجموعة ا عرف الطرق: "1995فلقد من كمجموعة

ا وا العمومية واملؤسسات فراد طرف من كة املش عمال سي ل   ؛2"صةاملتعددة

سبة    بال اصةأما ا الدولية املشروعات فيھ: "ف)CIPE( ملركز تمارس الذي طار

دارة مجلس وأعضـاء ن املوظفـ ن بـ فيما العالقـات ع ـوكمة ا وتـركز ا وجـود الشـركـات

ذه ل ن ب التفاعل وكيفية ومية، ا التنظيمات وواض املصا اب وأ ميـن واملسا

الشركة عمليات ع شراف   ؛)3("طراف

ا    عرف الدوليةو ل التمو ا )IFC( مؤسسة أ توجيھ: "ع م سا ال والعمليات ل يا ال

ات، الشر ن،ومراقبة م واملسا دارة ومجلس دارة ن ب العالقات حول تتمحور وال

تحقيق ات الشر حوكمة م سا بحيث ن خر ة املص اب وأ قلية ذوي ن م واملسا

رأس ع ا حصول فرص ادة وز ات الشر أداء ز عز خالل من املستدامة قتصادية التنمية

ار ا   ؛)4("املال

نوحسب    للمحاسب الدو ال: "ف)IFAC(تحاد واملمارسات املسؤوليات من مجموعة

تحقيق لضمان ، اتي إس توجيھ تقديم دف التنفيذية دارة و دارة مجلس ا بع ي

نحو ع ستغل املؤسسة موارد أن من والتحقق مالئم ل ش املخاطر وإدارة داف

  ؛)5("مسئول 

ر    تقر ا عرف ا)Cadbury(ادبوريو أ وتراقب: "ع ات الشر تدار بمقتضاه   ؛)6("نظام

لـ سبة بال تحدد: "ف ***)Gérard Charreaux(أما ال التنظيمية ليات من مجموعة

م فضاء عرف و م تصرفا تحكم ال أخرى عبارة ن، املدير قرارات ع وتؤثر الواجبات

ي   ؛7"درا

ا ص دارة: "عبارة ****Roland Pérezو  .)Management Management du")8إدارة

ختالفات ترجع وال ات، الشر حوكمة شأن وردت ال ف التعار ملة ِاستعراضنا عد و

من البعض ا إل ر
ُ
َينظ نما فب ، املصط ذا ل ا م ُينظر ال الزوايا عدد إ أساسا ا بي فيما

قتصاديةالناح وتضمنية ل، التمو ع صول ا الشركة ساعد ال لية ا َّ أ ع

منعظيم آخرون ا فُيعرف ل، الطو جل ا وِاستمرار ا القانونيةقيم االناحية أ ع

التعاقدية العالقة طبيعة إ املة-ش غ أم املة ا و حيث حقوق-من د تحّدِ وال

اوواجب إل ر
ُ
نظ وَ أخرى، ناحية من ن واملدير ناحية، من املصا اب وأ م س حملة ات

من ثالث ق خالقيةفر و جتماعية جتماعيةالناحية املسؤولية ع بذلك ن مركز
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العادلة قتصادية التنمية وتحقيق ن ثمر املس صغار أو قلية حقوق حماية للشركة

ئة الب   .)9(وحماية

صياغة إذن شامليمكننا وم امف أ ع ات الشر حوكمة   :ملصط

ذات"  طراف ن ب فيما واملسؤوليات قوق ا ع توز كيفية يتضمن الذي املرج طار

الذي النحو ع ة واملعنو املادية صول ِاستخدام تضمن ال قة بالطر بالشركة، العالقة

لصا الشركة قيمة بتعظيم مصاسمح ع فاظ ا مع البعيد، املدى ع ن م املسا

ات الشر ذه ا ِ
ّ
ظل عمل ال املناسبة ئة الب توافر ظّلِ ذا و خرى،   ".طراف

ات 2.1 الشر حوكمة    :مبادئ

من حدث ما عتبار ن ع أخذت ال لة عدَّ
ُ
امل للمبادئ مختصر عرض ي فيما سنقوم

تحد أول منذ سنةتطورات منذ أي ا ل والتنمية2004يث التعاون منظمة طرف من

وزراء ا عل وافق ال امة ال التعديالت من جملة املبادئ ذه تتضمن بحيث قتصادية،

سنة ن العشر مجموعة لدول ة املركز البنوك ومحافظو  2015:10املالية

ات.أ الشر وكمة ال فعَّ إلطار أساس وجود   :ضمان

د    ِ
ّ

سواق،ُيؤك وعدالة شفافية ز عز ات الشر حوكمة إطار دور ع املبدأ ذا

ال للتنظيم املختلفة العناصر ن ب ساق و النوعية ع ز ِ
ّ

َرك وُ للموارد، الكفء والتخصيص

ع ك ال األخص و السلطات، ن ب املسؤوليات ع وتوز ات الشر حوكمة ممارسات ع تؤثر

و  شراف وراق.التنفيذنوعية أسواق بدور ق
َّ
يتعل

ً
جديدا

ً
بندا

ً
أيضا يتضمن املبدأ ذا و

ات؛ الشر حوكمة دعم   املالية

امللكية.ب حقوق اب أل سية الرئ والوظائف ن م املسا حقوق   :ضمان

واملشاركة    املعلومات ق ا ا ف بما ن م للمسا ساسية قوق ا املبدأ ذا د ُيحّدِ

املتعلقةِاج املعلومات شر
ً
أيضا ناول و للشركة، سية الرئ القرارات حول ن م املسا تماعات

ِاستعمال ع املبدأ ذا يحتوي كما ت، التصو حقوق مختلف األخص و الرقابة ل ي

طراف مع املعامالت ع املوافقة وإجراءات ن، م املسا ِاجتماعات املعلومات تكنولوجيا

العال ن؛ذات التنفيذي ن املدير افآت وم أجور حول قرارات ِاتخاذ ن م املسا ومشاركة   قة،

والوسطاء.جـ م س أسواق املؤسساتيون، ثمرون   :خرون املس

سلسلة طول ع سليمة ِاقتصادية حوافز إ اجة ا ناول ي بحيث
ً
جديدا املبدأ ذا َ عت ُ

ل ش ك ال مع ثمارات، بصفةس عملون الذين املؤسساتيون ثمرون املس ع خاص

د ّدِ قد ال املصا تضارب من د وا الكشف إ اجة ا
ً
أيضا ز ُي كما ةِائتمانية، نزا

رون ِ
ّ
يوف الذين خرون و ي ئتما يف التص االت وو الوسطاء، لون، ِ

ّ
املحل ون، شار س
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با عالقة ا ل ال واملشورة نالتحاليل ثمر معاي. ملس ام باح تتعلق جديدة
ً
بنودا ن يتضمَّ كما

ال والفعَّ العادل السعر إ الوصول مية وأ دود، ل العابرة ات الشر طرف من دراج

م؛ س   أسواق

حو .د املصا اب أ اتدور الشر   :كمة

مية أ ع د ِ
ّ

ؤك و املصا اب وأ ات الشر ن ب ال فعَّ عاون وجود ع ِ
ّ ُ املبدأ ذا

كما املتبادلة، تفاقيات أو القانون ا عل املنصوص املصا اب أ بحقوق اف ع

وكذا منتظم ل ش و املناسب الوقت املعلومات إ املصا اب أ وصول ضرورة ع د ِ
ّ

ُيؤك

م؛ حقوق اك ِان عند ضات عو ع صول ا م   حق

والشفافية.ه   :فصاح

داف أ شغيلية، وال املالية النتائج مثل لإلفصاح سية الرئ املجاالت املبدأ ذا عّرِف ُ

أعضاء طر، ا عوامل العالقة، ذوو طراف ومعامالت جور املالكة، غلبية الشركة،

دارة عإ... مجالس البد ال املالية غ باملعلومات تتعلق املبدأ ذا ديدة ا والبنود ،

دارة؛ ر تقار مثل طو ل ش ا شر ت أن   الشركة

دارة.و مجلس   :مسؤوليات

ِاستعراض ذلك بما دارة ملجلس ساسية الوظائف ام الح دليل املبدأ ذا ر ِ
ّ
ُيوف

واِ  الشركة اتيجية وتصفيةإس ستحواذ عمليات ع شراف م، ضا عو و ن املدير ختيار

للشركة املالية ر والتقار ية املحاس النظم سالمة وضمان الشركة، طرف من املنجزة . صول

املخاطر، إدارة دارة مجلس دور تتمثل املبدأ ذا ا جاء ال ديدة ا والبنود

والتدقيق الضر وتقييمالتخطيط ب بتدر بالتوصية يتعلق جديد بند أيضا ناك و ، الداخ

سابات ا مراجعة األجور، أمور صة متخّصِ للمجلس ان شاء بإ والتوصية ن املدير

املخاطر   . وإدارة

امنة ال الفلسفة إ النظر فيجب املبادئ، ذه من سا الغرض يتحقق ي ل ، خ و

ش َم م وف ا لوراء يالءم بما ا وتركي ا تقييم وإعادة ا تفكيك املمكن من يجعل نحو ع ا ِ

تطوره ومراحل   .مجتمع

املالية 3.1 وراق سوق املدرجة ات الشر حوكمة مبادئ مية   :أ

لدى وكمة ا ملبادئ السليم بالتطبيق ِ
ّ
التح مية وأ دور ع التعرُّف ي فيما سنحاول

س املدرجة ات التاليةالشر لألطراف سبة بال املالية وراق   :وق

املالية.أ وراق سوق ن سي الرئ ن للمتدخل سبة  :بال
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والعاملة املدرجة ات الشر من ل املالية وراق سوق ن سي الرئ ن باملتدخل نقصد

ن ثمر ا واملس اف ن املرتبط ة املص اب ات،وأ الشر حوكمة مبادئ مية أ عن أما

التا النحو ع ا توضيح فيمكن م ل سبة   :بال

ثمرون1.أ  :املس

ثمرون ُيدِرك م ِاحتماالت املس من عائد ع حصول ات أك ل ُتدار ال الشر  ومن جيد، ش

َم 
َّ
لدفع ث مستعدون ْم ُ َ

م مقابل ف م كما املرتفع، العائد ذا ع حصول َّ ون أَ  حماية قيمة يدر

م ثمارا الَتعرُّض ِاس ب من س سارة شع ل مال ا تار و ن وِاس لذوي  أو املدير م  محابا

 .م الصلة

وكمة م، حقوق  تح الرشيدة فا بي املساواة وتضمن ن ثمر حقوق  املس  قلية وخاصة

م، من س م ذلك  بما حملة الرأي  حق ى، املعامالت و الشركة إدارة شأن  إبداء الك

م إضافة حق م يرتبط ما ل معرفة  إ ثمارا أنَّ  .باس وكمة كما ن توفر ا ثمر  سبة للمس

ا من أك نا ب وذلك فرصة الذي مر السوق،  والكفاءة للثقة السيولة م ل يح ع  أك ي  تنو

م ا أصول يع أرادوا و  . ذلك إذا
ً
ا وكمة إجراءات نَّ فإ وأخ ة الرشيدة ا فشل ملواج  ِاحتماالت

ن عمال الدائن من تح ُحدُّ
َ
م؛ مسئولية وت س   11حملة

ات2.أ   :  الشر

و ا مباد تنفيذ بھ املنوط الطرف ف وكمة ا وم ملف الرئ املحور ات الشر ل ِ
ّ
ُتمث

ا ل السليم التطبيق من املستفيد الطرف الوقت من. نفس مية ذه توضيح مِكن وُ

التالية وانب  12:ا

ل1.2.أ التمو ع صول ا انية إم ادة   : ز

ا حقوق تح ال الدول ن(مللكيةإنَّ م ،) املسا
ً
تطورا أفضل مالية أوراق أسواق ا لد بقوة

وأك أعمق أسواق بوجود مرتبط ن م املسا وحقوق ن الدائن حقوق ن تحس أنَّ ن َّ ب
َ
ت فلقد

 
ً
  .تطورا

ة قو ملكية حقوق ا لد ال الدول ن(ففي م املسا حماية إجراءات من عدد ُتَتاُح)أك ،

والنمو د املز ثمار ِاس ا م ع
َّ
ُيتوق أن مكن و ل، التمو ع صول ل أفضل انية إم ات للشر

أسرع نظمة. بمعدالت تطور ونقص ات الشر حوكمة أنظمة سوء ظروف ظّلِ أنھ كما

اتاملال الشر نمو معدل و
ً
ِسلبا يتأثر ما أك فإنَّ الفساد، ل معدَّ وِارتفاع والقانونية ية

ا شاط تبدأ ال ديدة ا ات الشر عدد قل و ة   .الصغ

ي ملا
ً
وفقا ذلك تفس مِكن   13:وُ
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مستوى - ذات ات الشر ا تصدر ال املالية وراق ع ن ثمر املس إقبال م سا ُ

ا وكمة إلجراءا الالزمة موال ع ا حصول التا و ا، ق سو سرعة إ يد

شغيل ال عوائد تحقيق ثمَّ ومن ، تأخ دون املناسب الوقت ة املطلو التوسعات

ا؛ ل املحددة املواعيد التوسعات ذه من  املتوقعة

الفائ - ل معدَّ عن املنخفضة الفائدة معدالت ذات السندات ق سو انية السائدإم دة

ل؛ التمو اليف ت تخفيض إ يؤدي مما  السوق

خرى، - ات الشر من أفضل شروط ار ا ل التمو ع الشركة حصول انية إم

إذ ا ل املمنوح ئتمان ع الفائدة ل معدَّ ع ات الشر حوكمة مستوى يؤثر بحيث

ل شغيلية وال لية التمو للمخاطر عالوة ل املعدَّ ذا ھيتضمن يو ما ذا و لشركة

ات شر من القروض ع صول ا سرعة إ باإلضافة ات، الشر حوكمة مستوى

الشركة وكمة ا نظام فحص وإجراءات وقت الختصار وذلك ل   . التمو

ات 2.2.أ للشر ع   :التقييم

ار ا ل التمو ع صول ا انية إم ع فقط س ل ات الشر حوكمة أطر نوعية تؤثر

ات الشر وتقييم املال رأس لفة ت ع تؤثر
ً
أيضا وإنما مھ، ن. وع ارجي ا فاألطراف

ذلك مقابل أع فائدة معدالت تقا رغبة وأك ل التمو تقديم رغبة أقل ونون ي

اف عائد ل معدَّ ع سيحصلون م أ من
ً
تأكدا أقل انوا إذا ل   .التمو

امل صغار ن ب أكوالصراعات ون ت سيطرة حصص ون يمل الذين ن م املسا وكبار ن م سا

ع يحصلون صغر ن ثمر املس أنَّ
ً
ضمنيا ع مما الضعيفة، ات الشر حوكمة أوضاع

أقل عائد   . معدالت

حوكمة أنظمة ون ت ال والدول ات للشر م تقييم ضون ُيخّفِ ن ثمر املس أنَّ
ً
أيضا يبدوا

ا ف ات يدةالشر ا ات الشر حوكمة أنظمة أنَّ ة كث بحث ع مشار ر ِ ُتظ إذ ،
ً
يا س أسوأ

مالية وأسواق املنافسة ع قادرة ات شر بوجود يتم جذاب ثماري ِاس مناخ يئة ل ة ضرور

بالكفاءة سم ِاستطالع. ت و املجال ذا نطاق أوسع ع املعروف البحث ان ما ور

)McKinsey ( آل سنةالعال مرة ألول ْجِرَي
ُ
أ الذي ن، ثمر املس سنة2000راء تحديثھ وتمَّ

أنظمة2002 ون ت أن يكفي ال ھ أنَّ ع ستطالعات ذه من املستقاة النتائج دت دَّ
َ

ش حيث ،

أنظمة بأنَّ السوق تصور ناك ون ي أن يجب
ً
أيضا ما وإنَّ فحسب جيدة ات الشر حوكمة

ع و جيدة، ا عنحوكم ن م للمسا ة كب قيمة إضافة ن املدير بوسع نَّ
َ
أ ضمنيا البحث ذا

جيدة حوكمة ممارسات وضع ق   .طر
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ال املالية ر التقار إ
ً
نادا ِاس ي، ملا املركزي البنك أجراه

ً
تفصيال أك عم بحث د

َّ
وأك

دراسة ا إل توصلت ال النتائج نية امل ات الشر ا املركزي)McKinsey(شر البنك وجد فقد ،

والشرق الشرقية ا وأورو قيا وإفر ية الالتي ا أمر الناشئة املناطق ات الشر أنَّ ي ملا

حوكمة بأنظمة تتمتع ال ا ا لشر سبة بال القيمة ة كب عالوات
ً
جميعا تمتعت وسط

سواق واملدرجة   .جيدة
فإنَّ ذلك، ع ملكيةوعالوة حقوق ُق ّبِ

َ
ُتط ال الدول سيطرة صص ن املالك ن م املسا

ع املباشرة، م ملكي حصة يتجاوز الشركة قيمة من جزء ع
ً
أيضا يحصلون أضعف

أقلية؛ صص ن املالك ن م املسا   حساب

شغي 3.2.أ ال داء ن   :تحس

أدا ن تحس ق طر عن قيمة ات الشر حوكمة تطبيق كفاءةُيضيف ك دارة خالل من ا

الكفاءة، من مماثلة نات تحس وتحقيق العمل وسياسات صول تخصيص ن وتحس
أنَّ إ بقوة ش أخرى ودول ا ور و كية مر املتحدة الواليات ت جِرَ

ُ
أ ال والدراسات

ع العائد معدالت تحسن إ فقط س ل يؤدي ات الشر حوكمة أنظمة وِارتفاعتحسن م س

واملبيعات) قيمة(تقييم اح ر نمو معدالت ِارتفاع إ
ً
أيضا ما وإنَّ   .الشركة،

عكس أن
ً
أيضا ُيمِكن ات، الشر حوكمة وإجراءات شغي ال داء ن ب دة املحدَّ العالقة

دار  از ج ن ب صراع وجود عدم ق
َّ
تتعل الدول معظم ات الشر حوكمة أنَّ واملالكحقيقة . ة

تحقيق وإ الكفاءة إ تفتقر قة بطر الشركة شغيل إ عادة ُتؤدي الصراعات ذه فمثل

انية إم تضاؤل وإ للشركة ى أد تقييم إ يؤدي مما صول من منخفضة عائد الت معدَّ

أطراف ا عل سيطر أو مغلقة ملكية مملوكة ات الشر معظم ألنَّ ، خار ل تمو ع صول ا

ن و سيطرة صص ن املالك ن م املسا ن ب الصراعات عا ات الشر فحوكمة داخليون،

أقلية؛ صص ن املالك ن م   املسا

الشركة 4.2.أ إدارة ن وتحص ن   :تحس

ن التنفيذي واملدراء شرافية دارة مجالس يخدم ات الشر حوكمة عن ر تقر شر و إعداد

التا النحو   14:ع

منإنَّ - التنفيذية دارة و دارة مجلس يح الشركة حوكمة مستوى عن ر التقر

م تضليل ة ب املصا ذوو طراف من الغ ا يرفع قد ال القضائية الدعاوى

وكمة الضعيف داء مستوى ا وم م، ع ئة الس خبار عض ب يجة ن

  الشركة؛
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الشركة - حوكمة مستوى عن ر التقر مساعدةإنَّ خالل من ا إدار ن تحس ع عمل

القيام عدم وضمان ا، ل سليمة اتيجية إس وضع ن التنفيذي واملدراء دارة مجلس

والتأكد الشركة، حاجة ا إل تدعو سليمة ألسباب
َّ

إال ستحواذ و ندماج عمليات

داء عكس افآت وامل املرتبات نظم أنَّ جراءات. من ذه عو ا ساعد ال

ا؛ أدا ن وتحس ز عز وع مواتية شروط ثمارات س   جذب

مثل - الشركة إدارة الغ ل دخُّ
َ
ت إ ات الشر حوكمة عن فصاح عدم يؤدي قد

ذاتية يئات ال من ا وغ ا ل ة ِ
ّ س

ُ
امل يئة ال أو املالية وراق سوق ع املشرفة يئة ال

  التنظيم؛

ف - منُيِفيد وال املختلفة ا وظائف أداء دارة ات الشر حوكمة عناصر عن صاح

الداخلية؛ واملراجعة الداخلية الرقابة ا م   أ

مجالس - أعضاء رة ش ادة ز إ ات الشر حوكمة مستوى عن فصاح يؤدي قد

  .دارة

املصا 3.أ اب  :أ

وكمة تتطلب ام الرشيدة ا ات ِاح اما الشر تجاهالل ن ا ا ا العامل ا وعمال  ودائن

ال واملجتمعات ا ل عمل ومورد ف ا، وجودة من ستفيد املجموعات ذه ف   العمل أمانة

والقدرة ذه ات ا ع الشر عل   15.عتماد

لون ِ
ّ
ش ُ م ف ة املص اب أ تجاه بمسؤولية بالتصرُّف ات للشر وكمة ا مبادئ سمح ف

فرص ؤالء ة املص اب أ أمام ألنھ عمل، ي ل الشركة ا تمتلك أن ن يتع إنتاج عوامل

العمل عادة ن للعامل يمكن املثال يل س فع حسنة معاملة الشركة م عامل لم إذا بديلة

آخر ان جوانبم ومن ماليا بمسؤولية التصرُّف من الشركة ستفيد أن
ً
أيضا ر و ،

  16أخرى؛

ن4.أ واملراجع ن   :املحاسب

عن ن مسئول ن املراجع أنَّ كما املالية، ر التقار إعداد عن ن مسئول ن املحاسب أنَّ باعتبار

ب ات الشر حوكمة ر تقر مية أ بع فت ر، التقار ذه الرأي يإبداء من م إل سبة   17:ال

القصور - جوانب ألحد ة معا ل ِ
ّ
ُيمث ات الشر حوكمة مستوى عن فصاح أنَّ

واملتمثلة ات، الشر ا شر ت ال املالية ر التقار إعداد تحكم ال ية املحاس املعاي

دارة؛ مجالس أعضاء افآت وم ومرتبات املال رأس ل ي عن فصاح   عدم
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يةإنَّ  - املحاس املعاي ن ب ساق تحقيق ساعد ات الشر حوكمة عن فصاح

والرقابة شراف يئات ا تضع ال املالية وراق وشطب قيد وِاستمرار قيد وقواعد

املالية؛ وراق أسواق   ع

واملراجع - املحاسب سمعة ع ر ِ
ّ
ُيؤث قد الشركة حوكمة عن فصاح ل تجا أنَّ

 
ً
  . مستقبال

سبة .ب املاليةبال وراق سوق   :لكفاءة

املعلومات    جميع
ً
تماما عكس وقت أي املالية وراق أسعار انت إذا كفأة السوق ون ت

ا، ع عن18املتاحة أو عالم وسائل عن أو املالية القوائم عن املعلومات ذه صدرت سواًء

عن ر وتقار تحليالت من أو املاضية والسنوات سابيع و يام م الس لسعر التار ل ال

الشركة أداء ع العامة قتصادية الة ا ع... آثار تؤثر ال املعلومات مصادر من ا وغ

ا مالقيمة للس   .لسوقية

قيمة م للس السوقية القيمة ون ت الكفأة السوق ظّلِ أنھ القول ُيمِكن آخر تعب و

قد ا عمَّ ثمر املس ض لتعو يكفي عائد ا ع يتولد ال قيقية، ا قيمتھ
ً
تماما عكس عادلة

م، الس ذلك ثمار س جراء مخاطر من لھ م قيةالسو  القيمة تتعادل حيث 19يتعرض مع للس

قيقية قيمتھ ب ا ال قرارات س ن ثمر قيقية القيمة نحو باألسعار تدفع املس      .ا

املالية للفوائض مثل بالتخصيص سمح ال السوق الكفأة املالية وراق فسوق

من
َّ

إال ذلك لتحقيق يل س وال املعنية، للدولة قتصادي الرخاء تحقيق م ِ سا ُ بما املتاحة

مشا من د ا رقابية آليات من تمتلكھ بما ا م ملسا
ً
نظرا ات الشر حوكمة مبادئ لخالل

املعلومات التماثل عدم عن الناتجة الة نالو ن دارة ب ثمر ن(واملس املرتقب أو ن الي أو )ا

م أنفس ن ثمر املس ن يجة ب م ِاتصال ن القرارات. الشركة بإدارة عض ِاتخاذ من م ِ
ّ

ُيمك ا ممَّ

و املتاحة، ة ثمار س البدائل شأن املالية وراق سوق السعراملناسبة ع التأث التا

السوق  املالية لألوراق العادل السعر إ
ً
وصوال ا ل      .السو

ق ُتحّقِ املبادئ ذه    ف
ً
جوا ا ام ل اب الثقة من حال وأ ن ثمر للمس افئة مت

ً
وفرصا

وم لفة ت دون و املناسب الوقت عالية جودة ذات معلومات ع صول ا نھاملصا

كفاءة مستوى من الرفع ا شأ من ال املزايا من ا وغ ا، ف التماثل عدم حالة ع القضاء

املالية وراق   . سوق
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العاملية .2 املالية ات" 2008"زمة الشر حوكمة مبادئ منظور   :من

سنة    منتصف منذ العاملية املالية وراق أسواق عاشت ا2008لقد عرف مالية أزمة أخطر

أك من و ا شرار ِاندلعت ال زمة ـذه ن، املختص افة بإجماع وذلك العال قتصاد

لتتحول عقاري ن ر كأزمة كية مر املتحدة الواليات و أال العالم دول سرعةِاقتصاديات

يجة كن جاءت وال ل، ك العال قتصادي ستقرار د ّدِ
ُ عاملية مالية أزمة إ لة مذ

سباب من الكث توضيح. لتضافر ا شأ من ال تلك ع ز ِ
ّ

ك َ ُ
َس ذه نا دراس خالل ومن

ات الشر حوكمة مبادئ تطبيق عن ِ
ّ َ
الَتخ ودرجة زمة ذه ن ب   .العالقة

شراضعف 1.2 و التنظيمي   :طار

التجاوزات    مختلف ور بظ سمحت ال سية الرئ الضعف نقطة العامل ذا َل
َّ
َمث لقد

ور لظ
ً
أساسا ان والذي ا، املعمول ة دار واللوائح والتنظيمية عية شر ال النصوص تطبيق

 
ً
الحقا ا إل تطرق س ال سباب   .ل

الر  أزمة ت أثب اتفلقد الشر من العديد إفالس من ا ع ب رتَّ
َ
ت وما كية مر العقاري ن

يضمن الذي ل بالش جيدة قة بطر شرا ا بدور القيام دارة مجالس فشل ة الكب

م سا أين املالية املؤسسات عض وخاصة ات، الشر أداء وضبط ن م املسا حقوق حماية

الضعيف والتقدير طار ذا زمةضعف حدوث كب بقدر البنوك. للمخاطر عكس فع

أو فتضعف ة، املركز البنوك طرف من دقيقة لرقابة العالم دول معظم تخضع ال ة التجار

وسماسرة ط التحوُّ وصناديق ثمار س بنوك مثل أخرى مالية مؤسسات الرقابة ذه تنعدم

ا وغ ة العقار ون   20.الر

صور خاللوتتج من كية مر املتحدة الواليات عمال قطاع ع الرقابة ضعف

التالية ر   :املظا

قراض  . أ معاي البنوك: ترا ع ن القائم ِاستغالل نتائج م أ من العامل ذا عَت ُ

م تزايد خالل من
َّ
تج والذي ، املصر ي الرقا النظام ا عرف ال للثغرات

الع ن الر املخاطرقروض عالية ة) Subprimes(قاري كب تطورات دت ش ال

كية، مر املتحدة الواليات املمنوحة ة العقار القروض إجما من سبة ك ا ام أ

التا ل الش ھ يو ما حسب   :وذلك
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رقم ل املخاطر: )1.2(الش عالية العقاري ن الر قروض سبة ة(%تطور العقار القروض إجما   )من

  
Source: Stéphane Sorbe, Saisies immobilières aux Etats-Unis et pertes des institutions financières, 

Revue Economie & Prévision, La Documentation Française, 2009/4 - N° 190-191, P: 174. 
ً
ِانطالقا املخاطر عالية العقاري ن الر قروض سبة تصاعد السابق ل الش خالل من نالحظ

سنة سنة%14لتبلغ1998من العقاري ن الر قروض مجموع حوا2007من أي من10%،

جما املح سنة. الناتج منذ موجودة السوق ذه أنَّ ع1960فرغم كشفت زمة أنَّ غ

حوا أنَّ حيث ا تمركز جانب إ ورة، املذ السنوات خالل القطاع ذا املنضبط غ النمو

قبل62,2% من صدرت املخاطر عالية العقاري ن الر قروض املؤسسات%10من مجموع من

سنة من الثالث ع   21؛2006الر

املالية .ب باملشتقات املدروس غ ره: التعامل تقر الدولية ات سو ال بنك إحصائيات ش
ُ

سم د بلغ2007املؤرخ املالية املشتقات بمختلف اصة ا املنظمة سواق م أنَّ

سنة من الثالث ي الثال قيمتھ2007اية لألسواقمليا681000ما سبة بال ا أمَّ ي، أمر دوالر ر

سنة من ول ي الثال اية ا م أنَّ السابق ر التقر نفس ش ف املنظمة ان2007غ

ا516000 قدر ادة بز دوالر سنة%135مليار عليھ انت ا سنوي2004عمَّ نمو ل بمعدَّ أي

  .1995منذ33%

الذ يب الر النمو سبق مما نيت ب الصدارة مركز تحتل ا جعل مما سواق ذه عرفتھ ي

صول أسواق التداول م مرات عدة ا ف التداول م يفوق بحيث املالية سواق

إ باإلضافة ة، املضار رة ظا وِاستفحال اة
َّ
غط

ُ
امل املخاطر ونوعية م لتنامي

ً
نظرا قيقية، ا

ع تنطوي املالية ا منتجا اأنَّ َّ ولك التقليدية، املالية باألصول مقارنة عالية مضافة قيمة

عض راجع ا سب خسائر من فيھ ت سب ما ذلك ع والدليل خطورة أك الوقت نفس

القانونية التجاوزات إ خر البعض و املخاطر تقدير سوء إ االت أنَّ. ا ذلك إ ُيضاف

و املشتقة املنتجات د عطيعقُّ
ُ

دة عقَّ
ُ
امل حصائية و اضية الر للنماذج املفرط ستعمال

إ توصلت الدراسات ل أنَّ ن ح املخاطر، يتحكم ھ بأنَّ ا ملستعمل
ً
خاطئا

ً
ِانطباعا

املستعمل النموذج ع ر ِ
ّ
ُتؤث قد ال العوامل افة باستمرار التحكم   .ِاستحالة
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امل أسواق خطورة من زاد ففيوما املخاطر، ز
ُّ

رك
َ
ت عنصر و ة خ السنوات املالية شتقات

ذه أنَّ ع ال ذا لكن ا، تحمل تقبل ال طراف ع املخاطر ع توز يتم العادية حوال

تمتلك ا َّ بأ ا فاعتقاد املخاطر، من القدر ذلك تحمل ع القدرة بالفعل تمتلك ات ا

يدفع قد افية ال االتغطية م د املز تحمل إ واحدة. ا محفظة للمخاطر الكب ك ال ذا

املالية العدوى بفعل تقل ت إفالس حالة حدوث إ طارئ ب لس يؤدي قد واحد طرف لدى أو

ھ أنَّ حصائيات ش الفعل و نظامية، أزمة حدوث بة س م املا النظام ونات م با إ

تركزتالوالي2006سنة كية مر املتحدة املشتقات%98ات سوق التعامالت م من

املالية املشتقات عليھ تقوم الذي املبدأ مع
ً
طبعا نا ي ذا و مؤسسات خمسة أك بيد املالية

املخاطر ع توز و   . و

تنظيم بإعادة ِ َيق
ً
احا ِاق كية مر املتحدة الواليات ت

َّ
ب

َ
ت ط ا نزالق ذا ولتفادي

غ سواق من الصفقات معظم ل تحو أجل من ة الضرور التداب وِاتخاذ املشتقات أسواق

فيج املنظمة غ سواق عامالت من تبقى ما أما املنظمة، سواق نحو باملنظمة

ب س ون ي واحد طرف لدى للمخاطر ي العشوا اكم ال لتفادي صارمة لرقابة إخضاعھ

النظامي املخطر   .بروز

ن ب للتفاوض وكة م املنظمة غ سواق الصفقات أنَّ جراء ذا مية أ ز وت

الص ذه تحيط ال الشفافية عدم ا بي من ل مشا عدة يطرح ذا و ن، والاملتدخل فقات

البعض ع ِ
ّ ُ

ة( الكب املالية املؤسسات ض) باألخص عر و املخاطر تحمل املبالغة ع

معلنة غ ا و ذلك ملنع التدخل من الرقابية السلطة تتمكن أن دون يار لال املا النظام
ً
أمانا أك املنظمة سواق الصفقات املقابل و انية، امل خارج لة ُيراوم إذ ن للطرف

املنظمة سواق ذه ل أنَّ ذلك من م و ن، والقوان بالتنظيمات الصارم التقيد ا ف

السوق؛ توازن ع ر س مقاصة غرفة وجود تكمن ال ا     22خصوصي

ودة.جـ ا منخفضة صول ق ق: تور م عن عبارةالتور ان البنوك بموجبھ ستطيع ما مي

جزء ا من ب   القروض( املالية أصول
ً
من القابلة غ )أساسا ا، للتداول اني ا والتنازل  م ع

ذات ملؤسسة اص الغرض مالية شأة ا ذا م ق، أو بمؤسسات س الغرض ل التور صناديق

من ا ع ذلك دف صول د ا لألموال املخاطر من والتقليل السيولة من املز اجة اصة، وا  ا

اوذلك ل مالية إ بتحو ا يـتم )ضـمانات+قـروض(مـالية بأصـول  مـسندة )سندات(أوراق   تـداول

الـمالية وراق ة أسـواق عـَرف الـثانو
ُ

  ABS.(23(بـ
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الواليات ق التور عمليات أو تمت فلقد ما،
ً
نوعا حديث و و ما ار ِابت إذن ق فالتور

املساكن ونات ر حزم شكيل وإعادة تجميع ع قامت وال السبعينات كية مر املتحدة

ا تداول ن للمقرض يمكن كسندات ا بيع   24.إلعادة

امل و ذاتھ بحد ق التور س ل التا وو الرئ دفھ ألنَّ زمة َب َّ س الذي ل ِ ش

من ضة عر قاعدة ع ا ع بتوز ص الدائن ا ل يتعرَّض قد ال املخاطر من التقليل

وإنما السيولة، ع صول وا ن قروضالدائن إ ند ِاس منھ
ً
اما

ً
جزءا أنَّ تمثلت لة املش

املخا عالية أي ودة ا منخفضة ة لة. "subprimes"طرعقار املش ذه حدة من ق عمَّ  أنَّ  وما

ن ثمر ن املس ب العقاري   املكت ن الر اض قاموا سندات ا باالق ا ع بضما أ ندة ِاعتبار  مس

م أي حقيقية، ألصول  صول  أ ل
ً
ديونا د ع ِاستخدموا صل ع ما الديون  من املز  ِابتعاد

قيقي، عن املا م كما ا بضمان أ السندات قاموا ات لدى ذه دت شر ع ن  مقابل تأم

ية أقساط ا بدفع تأمي صِدر ز حالة  قيم
ُ
امل الوفاء البنك اماتھ عن و بال ان و الذي مر

بعد
َ
دوث ُمس ما العكس لكن واسع، نطاق ع ا زمة و خالل بالفعل   .حدث

م ودة ا ومنخفضة ودة ا عالية العقاري ن الر قروض من ل حصة توضيح مكن نو

التا ل الش خالل من ق، التور   :عملية

  
رقم ل ق: )2.2(الش التور عملية من ودة ا ومنخفضة ودة ا عالية العقاري ن الر قروض من ل   حصة

ودة                                ا منخفضة القروض ودة ا عالية    القروض

        
Source: Patrick Artus et D’autres, La crise des subprimes, Rapport pour le conseil d’analyse 

économique, La Documentation Française, Paris/France, 2008,  P: 57.  

السابق ل الش خالل من سنةيت ھ ق2001أنَّ تور عالية%75تم القروض من

ق تور تمَّ ن ح ودة سنة%50ا ِارتفعت ال ة خ ذه ودة، ا منخفضة القروض من
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يقارب2006 ما ورَّ %75إ
ُ
امل ودة ا عالية القروض أصبحت ن م%87قةح ا من

للقروض      25.جما

رت وعليھ،    أظ وجود فلقد زمة ُم  ال الكیفیة  النقائص من مجموعة ذه
َّ
ُب  ُتَنظ

َ
 ا وُتَراق

املالية، وراق قيامأسواق ب
َّ
يتطل الذي ومیة املنظماتمر  صالحات من بمجموعة ا

ا ال شأ ساِعد أن من
ُ

بناء  خاصی ع ا ف تتوفر مستقبلية   والكفاءة؛ املسؤولیة أسواق

خالقية 2.2 القيم عن   :البعد

سانية و خالقية القيم عن البعد أنَّ وضوح و ظ ي املالية زمة بات ملس املتأمل إنَّ

رت ظ فلقد زمة، وتفاقم حصول
ً
حاسما عامال ان قتصادي شاط ال إدارة السامية

زمة الفساد معالم وضوح منو مجاالت، عدة ات والشر فراد سلوك خالل من املالية

ا وغ س والتدل والغش ار حت وعمليات الرشاوى تقديم ا   26.بي

للسلوك شعة ا الفردية الدوافع خط عاظم يجة ن العقاري ن الر أزمة ِاندلعت فلقد

ث ورغبات شع وا الطمع املتمثلة السوي، غ شري أعال تحقيق املحدودة غ اء ر

ا عل املتعارف السوقية املعاي حساب وع ن خر حساب ع م ألنفس اح   .ر

فساد ع تدل كية مر املتحدة الواليات قضائية مالحقات عن ة كث أمثلة ناك و

يال س من ُنوا
َّ

تمك ورة، مش مالية ومؤسسات بنوك إدارات مجالس طائلةأعضاء ثروات ع ء

افآت م ع م حصول ير لت مزورة حسابات ة ب م ل دوا ش حسابات مراقبو ا ف م شارك

أحوال عن م لد املتوفرة املعلومات ِاستخدام أيضا الفساد ر مظا ومن مسبوقة، غ

إ إضافة ات، املضار عالية عوائد لتحقيق املالية وراق أسواق املدرجة ات الشر
ً
عيدا ا قيم برفع املالية واملؤسسات البنوك ثمارات ِاس م تقو ِاحتيالية أساليب ِاستخدام

دف السوقية ا قيم من أع بقيمة اض ق عند العقارات م وتقو قيقية ا ا قيم عن

عالية قروض ع صول   .ا

الفساد قصص و ومن ا ع الغطاء زمة كشفت ال حتيال ذاو الذكر ستحق

ي مر املصر ِاحتيال قصة مادوف"السياق، سبق" Bernard Madoffبرنارد س الرئ

يد ع ت تمَّ ة ثمار ِاس ونصب ِاحتيال عملية أك ذ ُمنّفِ َ عت ُ الذي م، لألس ناسداك لسوق

ما ھ لصا ا م حقق العالم واحد الزمن،50قيمتھص من عقود مدى ع دوالر مليار

الذي ثماري س صندوقھ محافظ ا إلدار َل ِ
ّ
ُو ال موال من ئا ش ثمر س لم ھ أنَّ بحيث

سنة شأه ا1960أ يودع ال موال من القدامى ن ثمر للمس العوائد د سّدِ ُ ان فلقد

عاد ل ش نظامھ سار كذا و جدد، ن ثمر يوممس ح سم14ي اثرت2008د ت ن ح

ا تلبي عن َز ِ
َ و العاملية املالية زمة ِاندالع مع ب ال    27.طلبات
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اولقد بتقاعس جسيمة أخطاء ِارتكبت ا بأ كية م والبورصة املالية وراق نة فت ِاع

وا ا، وصل ال ر والتقار البالغات شاملة تحقيقات إجراء ماعن خطأ ثمة أنَّ حول دارت ل

بـ اسبھ" مادوف"يتعلق م تتحدى قولالذي و يت، س وول اجع وال النمو أنماط افة

منذ الداخ دوره أنَّ ناسداك50منتقدون ملؤشر س وكرئ يت س وول كمتعامل سنة

ماية؛ ا عليھ أضفى قد املتقدمة    للتكنولوجيا

جور 3.2 املخاطرةنظام املبالغة ع املحفزات كأحد   :والعالوات

ام القصور  أنَّ  ِات لقد    ن من ان عمال بأخالقیات ل بات ب املالية زمة مس

حيث 2008العاملية ن ، َّ ب
َ
أنَّ  ت میع الدوافع ل ن ب ت ال من زمة تفاقم إ أدَّ  عدم و ذه

سوق حوكمة ملبادئ السلیم التطبیق ا م أس تداول يتم ال تلك ا م السيما ات الشر

وخاصة املالية، ن فیما وراق املدير افآت وم بأجور أصبح. یتعلق إجماع فلقد  أنَّ  ع ناك

یالیة املبالغ ؤالء ُتمنح ال ا غ ل ین مع ف مقبولة املس نا املعای ت   .خالقیة ل

ن املدراء جور أ أن لوحظ فلقد ات العام ارة الشر ة أداء مع متناسقة تكن لم امل خ ذه

ما دراسة حسب رتھ ت أظ جر
ُ
الوسطى حول  2008 سنة أ ن للمدراء جور ات العام للشر

مؤشر املدرجة وفق ا م حوا" S&P-500"أس بلغت وأنَّ 2007 سنة  دوالر ملیون  8,4 أين

ا لم جور  الذيیص ور ات أداء عرفھ التد ا ع شرفون  ال الشر  .إدار

ات حوكمة ملبادئ منا و الواقع ذا ة ذه أن حیث الشر وجود ع تنص خ ضرورة

ن ب داف أجور  توافق و ین لة املس ات جل طو ا، للشر م ع نفس وتنص وملسا  املبادئ

ال أنَّ  ا جور ون يتقاضا ون  أن یجب املس ع ت ة ع كمیة مؤشرات أساس محسو ُز ِ
ّ

ُترك

اتیجیة س ق داء مراعاة دون  داف حقَّ
ُ
ة عملیات من امل   .جل قص

ت ولقد ن من خمسة مست دراسة بی املالية  الفاعل وراق عة أنَّ  سوق ؤالء من أر

يطبقون  ن ضات نظام الفاعل أنَّ حیث زمة، تفاقم إ أدى مما املخاطر راكمت ع ع عو

ال مات ان ِ املی
ّ س

ُ
ا والعالوات جور  وتنظم  فنظام النظام ع مباشر أثر لد ، املا

یع املب العالوات ین أداء ع یجة املس ة ن قص م ثر ان جل قرارا مالءة لھ ع

ومن ا ع ثمَّ  الشركة ا ضمان عقدر م أنھ وذلك بقا وقد بدرجة املخاطرة ع ع ة،  كب

ت إ املخاطر تلك تراكمت أدَّ ا أ ات معظم إفالس إ درجة ا املالیة خاصة الشر  .م

ن من الكث حاول  ولقد لفت حدوث قبل الباحث باه زمة ات ِان ا ومجالس الشر إ إدار

ال طورة تطبیق من تنجم قد ا ضات  النظام ذا مثل جراء م بواسطة(التعو  ِامتالك

م ات رؤوس ألس الشر   ال أموال
ً
مثال ا و ِ

ّ س ین )ُ  ع قد ال الوسائل أحد إیاه معت

ع ین م رغبة املخاطرة املبالغة املس ن م م تحس   .مداخيل
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دول  ا ن ِ
ّ ب ضات عن مثلة عض التا وُ ا ال التعو ا لقَّ

َ
ي  عض ت الذين البنوك مس من

زمة م   :املالیة حطم

 
رقم دول بالبنوك:)1.2(ا قت ال سائر با ون املس ا تلقا ال ضات التعو   عالقة

املس البنك  اسم   اسم
ِاستفاد الذي ض التعو

  منھ
بالبنك قت ال سارة   ا

ماي Muddميد ي دوالرFannie Mae 9,3فا محددة  مليون   غ

ون ماي  Syron  س ي دوالرFannie Mae  14,1    فا محددة  مليون   غ

س بنك  Prince   بر دوالرCiti Bank  100سي   مليون
قيمة ور م31تد س مليون

سبة   %50ب

ش  O’Neal أونيل لي ل دوالرMerril Lynch  161  مر قيمة  مليون ور متد   س

ن س  Cayineاي ست رسميا  Bear stearnsبي عنھ معلن   غ
م س محفظة قيمة ور تد

إ ا دوالر425ووصول   مليون

ي،: املصدر تجا الر و العايب الرحمان ظّلِعبد عمال أخالقيات ام ِاح وإلزامية ات الشر حوكمة الية إش

نة، الرا قتصادية حول زمة الدو امللتقى ضمن املؤسسات: "مداخلة عمال وأخالقيات وكمة علوم"ا قسم ،

عنابة مختار، با جامعة ، سي يومي/ال املنعقد زائر، ص"2009نوفم19و18: "ا ، :12.  

   

شركة نذكر ا أمثل من وال ن التأم ات شر إ يتعداه بل بالبنوك فقط مر يتعلق وال

ن وال" AIG"التأم ا، العاملية املالية زمة ا ق أ ال سارة ا عن باإلفصاح قامت ال

بحوا ا ر دعم100قدَّ ع ا حصول إ أدى مما ي أمر دوالر ومة ما مليار ا كیة من  مر

بـ ر ّدِ
ُ
بـ ملیار 170ق ر ُيقدَّ ما مت قدَّ الوقت نفس و لمليون165دوالر، ش ع منھ دوالر

ا ملس افآت    28.م

درجة الرتفاع
ً
نظرا ط التحوُّ صناديق ت تم فلقد ن التأم ات وشر البنوك إ اإلضافة و

تجاوز
ً
فمثال مسبوقة، غ دخول ع ا مدرا بحصول ا ق ُتحّقِ ال اح ر وِارتفاع ا ف املخاطرة

سنة السنوي نحو25لـ2006الدخل
ً
دوالر15 مديرا العامة(مليار يرادات عن د يز ما أي

دو  مسة السنة انفس ا س عدد ية عر سمة65ل   29).مليون

عَت
ُ

افآت أجور  سیاسات إذن ین وم امة النقاط من املس باألزمة ال العاملية، املرتبطة املالية

تو ذه ال ا النقطة ة ذات طراف ل ل البالغ املص م خاصة تمام عالم وسائل م

اب وأ ن ور  القرار والباحث م یتفق عامة، بصفة وا أنَّ  ؤالء بحيث افآت جور  ع وامل

ُر  والعالوات
َّ
َسط

ُ
ین ال یة للمس املردودیة واملب ة ع ال مراعاة دون  جل قص  قد املخاطر
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تب ا ت مت عل سا اج  قد طورة عالیة ممارسات ِان واملؤسسات طرف من ا البنوك ي  مس

     املالیة؛

املخاطر 4.2 إدارة أنظمة   :فشل

ھ    أنَّ بحيث املخاطر، إدارة ألنظمة امل ال الفشل عن العاملية املالية زمة كشفت لقد

ل عدَّ
ُ

تكن ولم الشركة مستوى ع املخاطر إدارة يتم لم االت ا من العديد
ً
وفقا
ً
جزءا ون عَت ُ وال الشركة إدارة عن عيدين يبقون ما

ً
غالبا انوا املخاطر ومديرو ا، اتيجي إلس

ال املخاطر لون يج حيان عض انوا م َّ أ ع
ً
فضال ا اتيجي إس تنفيذ من

ً
أساسيا

الشركة ا د كبَّ
َ
  30.ت

بنك    " Lehman Brothers"ففي
ً
نةمثال سنِاجتمعت ن ب فقط ن مرت املخاطر 2006إدارة

بنك2007و شأ أ نما ؛" Bear Stearns"ب
ً
جدا ة قص ة بف ياره ِا قبل املخاطر إدارة   31نة

يف 5.2 تـص االت و مصداقية ئتمانيةتراجع دارة   :ا

شفافية    ن تحس يتمثل االت الو ذه دور أنَّ املفروض املالية من مناملعلومات والتخفيض

تقدير أجل من كمرجع ا بِاعتبار ا ف ن ثمر واملس املالية وراق مصدري ن ب ا تماثل عدم

ا م أ نتقادات من جملة ا ل ت ُوجَّ العاملية املالية زمة ظّلِ ھ أنَّ إال القروض،   32:مخاطر

الت - طال تدفع املمنوحة النقطة أنَّ بحيث للمخاطر، املوحد يف إالتص قييم

صل عتبار ن ع خذ دون سيطة ال املنتجات مثل املعقدة املنتجات مع التعامل

ا؛ بتعقيد املرتبطة السيولة أو التعاقد  محل

ر؛ - و ا ع ا ترك من أك املنتجات تجميع كيفية ع االت الو ذه ز ِ
ّ

 ُترك

دراك - ِانحراف إ يف التص قة الطر ذه تؤدي نقد ثمر املس لدى ا

أن يمكن ال السيولة ل ومشا ونھ ش الذي املنتج عقيد درجة ون يدر ال الذين

البيع؛ أسعار ع تطرأ أن يمكن ال التقلبات التا و ا، ل  يتعرضوا

يفتتم - بالتص علق ما خاصة العالية ا ز
ُّ

رك
َ
ت بدرجة ي ئتما يف التص صناعة

تمثل بحيث ، ىاملا الك الثالثة االت  (Moody’s, Standard & Poors, Fitch)الو

االت90% و دخول مع لكن خرى، الصناعات نادر و ما العاملية السوق من

مثل  l’américaine A.M Best (Spécialisée Sur L’assurance et La :جديدة

Réassurance)أوLa Canadienne DBRS (Dominion Bond Rating Services)

الواقع؛ ملموس غي إحداث عدم مع املنافسة من بالقليل سمح  فسوف
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مصدري  - من ا أجر ِقي
َّ
ل

َ
عت

ً
حافزا ا لد ِّ ُين قد يف التص يطلبون الذين القروض

ع املقرض قدرة لتضمن ، بكث ا قيم من بأع املعنية املالية وراق يف تص

عندم وتتفادى العمالء أنجذب لتبدو يف التص بمرتبة ل ت أن الظروف ور تتد ا

بھ، وموثوق مستقر يف للتص
ً
نظاما ا بحيث33لد زمة ذه خالل حدث ما ذا و

من ة عقار قروض إ ند س ال املالية وراق ملعظم مرتفع تقييم بمنح قامت
أنَّ إ اجع ي السوق بدأ عندما ا ل التدر بالتخفيض تقم ولم الثانية الدرجة

السوق  يار ِا ب س مما واحدة مرة كب بتخفيض  . قامت

  :اتمةا

م سا ائلةلقد ال الثورة ا
َّ

غذ ال املالية شطة وعوملة املا ر التحر نحو الدو ھ التوجُّ

إ ى أدَّ الذي ل بالش الدولية، املالية سواق امل ت تصاالت و املعلومات تكنولوجيا

تج وال ة ط وا السلبية ا آثار بمختلف املالية زمات شار ِان وسرعة حدة القاسمتزايد د سَّ

قطاع ا وتنفيذ ات الشر حوكمة مبادئ وضع ن ب املوجودة الثغرة تلك ا بي ك املش

ا م مفر ال حتمية ضرورة ات الشر حوكمة ملبادئ السليم التطبيق من جعل مما عمال،

ديث ا   .العصر

من إليھ توصلنا ما جملة البحثنتائجومن الورقة ذه ل إتمامنا يعد ما   :ية

املطروحة- القضايا م أ كأحد مية ذه ات الشر حوكمة وم مف سب نقاشاتِاك

ات للشر الرشيدة دارة ضمان مية أ من لھ ملا ديث ا العصر قتصادي صالح

لسوق األخص و بالشركة، العالقة ذات طراف ميع ا يوفر ال املزايا جانب إ

البعيد؛ املدى ع ا أدا ن وتحس ا كفاء رفع ا م مسا خالل من املالية  وراق

تطبيقحدوث - عن ات الشر تخ درجة مع وطيدة طردية عالقة يرتبط املالية زمات

املالية وراق أسواق املدرجة تلك ا م األخص و وكمة ا وجود،مبادئ عدم ألن

ا تمام عدم أو وكمة ا نمواثيق املتعامل من قليلة فئة قيام إ يؤدي أن شأنھ من

ال السلبية املمارسات عامةببعض حساب ع طائلة اح أر بتحقيق م ل سمح

القومي؛ قتصاد ع
ً
سلبا التأث التا و سواق ذه ِاستقرار ع يؤثر مما ن ثمر  املس

املبادئ- ذه ام ل الضعف ب س كيف بتوضيح الدراسة ذه خالل من قمنا ولقد

ك مر املتحدة الواليات زمة الذيتفج الضعف ذا عاملية، أزمة إ ا وتحول ية

ع والتنظي ي الرقا انب با مر لق عَّ سواء ات الشر حوكمة وأدوات مبادئ ل مسَّ

عمال املدروس( قطاع غ والتعامل قراض معاي ترا ا م صور عدة
َّ
تج الذي

املخاطر عالية صول ق وتور املالية خالقية) باملشتقات القيم عن البعد إ باإلضافة ،
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عن
ً
فضال املخاطرة، املبالغة ع املحفزات أحد مثل الذي والعالوات جور ونظام

ئتمانية دارة ا يف تص االت و مصداقية وتراجع املخاطر إدارة أنظمة  .فشل

ع التأكيد يمكننا ا إل توصلنا ال النتائج ضوء  :التالية التوصياتو

 فصاح من ا ال القدر توافر مع مرونتھ ادة وز التنظيم حدود توسيع ب ي

ب ي كما املصاحبة، الالزمة شراف ودرجة للمؤسسات النظامية مية لتحديد

إ ضات والتعو التنظيم ل يا تجاه لية ال ة از ح السالمة من إتباع يؤدي أن

ثار حدة لتوازنتخفيف قة حقَّ
ُ
امل بات ت ال قوة ز عز و ة، الدور ات لالتجا املسايرة

ا وموقع املخاطر بطبيعة املتعلقة الشفافية درجة ادة وز ية املحاس والقواعد السوق

التنظيمية؛ السيولة إدارة يل س و السو نضباط ة تقو أجل    من

 املخاطر إدارة تطبيق وممارسات وإجراءات أطر للإصالح ا مواضع يح ت أجل من

املالية؛ زمة ا ع كشفت   ال

 ي؛ ئتما يف التص االت بو اصة ا التنظيمات وصيغة دور   مراجعة

 البعيد املدى ع داء من ل ب وافز ا لة ي و ن التنفيذي املدراء افآت م ط ر

شأن والشفافية فصاح من د مز توف ب ي كما املخاطر، افآتومستوى م نظام

م؛ وموافق ن م املسا لتدقيق وإخضاعھ ن التنفيذي   املدراء

 ومسؤوليات كفاءات ر تطو خالل من السيما ات، الشر حوكمة ممارسات ز عز يجب

القطاع مستجدات ع دائم إطالع ع يبقوا أن يجب الذين دارة، مجالس أعضاء

ام بامل القيام من ليتمكنوا واملا إقتصادي يخضعوا أن يمكن كما م، املنوطة

ا أعضا ألداء سنوي تقييم إجراء دارة مجالس ع جب و الضرورة عند ب التدر

ن؛ م املسا أمام ن مسئول ونوا ي أن يجب   الذين

 ل التمو أبدى فقد التقليدي ل للتمو وموثوقا عمليا مكمال عد سالمي ل التمو

ة كب مقاومة كسالمي وال املخاطر مشاركة بات ت ل يجة ن وذلك املالية، لألزمات

ثمار س خالقية املمارسات  ؛ع

 للبنوك نقاذ أطر ر وتطو عسار عند ن الدائن قوق فاعلة أنظمة وجود سب يك

خاصة مية أ محتملة أو مؤقتة ضائقة تواجھ وال ستمرار ع  .القادرة
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مجة ال باملؤسسةمتعددةاستخدام نتاج كمية تحديد ة ولو ذات داف  

ا - ولواحق انيكية املي الصناعات شركة   -)ORSIM(حالة

Use of lexicographic Goal programming to determine production quantity in the 

enterprise– Case study ORSIM– 

ستالم خ شر                                                     23/10/2018: تار ال قبول خ   12/02/2019:تار

يم إبرا ك  م
شة. د                                                                            * عا خليد

** 

دكتوراه محاضرة                                                                              طالب  )أ(أستاذة

زائر ا زائر - 03جامعة البليدة                                                     ا زائر-2جامعة   ا

ص  :امل

الطرق استخدام مية أ إبراز إ املقال ذا القرار،دف اتخاذ املعاي املتعددة

وال استعماال ا وأك ساليب ذه ر وأش م أ من داف باأل مجة ال نموذج عت حيث

الورقة ذه خالل من وسنحاول واملتعارضة، املتعددة القرارات ل مشا وحل لتحليل ستخدم

تحد ة ولو ذات داف باأل مجة ال نموذج استخدام يتمالبحثية ال املث الكمية يد

ذا تطبيق تم حيث ا، مي أ حسب واملرتبة داف من العديد ظل املؤسسة ا إنتاج

ا ولواحق انيكية املي الصناعات شركة واملتمثلة قتصادية املؤسسات احدى ع النموذج

  ).اورسيم(
املفتاحية لمات ذات :ال داف باأل مجة ال القرار، ةاتخاذ   .ولو

Abstract : 

This paper aim to highlight the importance of using multicriteria methods in decision-

making. The goal programming model is one of the most popular and most widely used 

methods used to analyze and solve multiple and conflicting decision problems. In this paper, 

we will attempt to use Lexicographic Goal programming in determining the optimal quantity, 

which is produced in the organization in light of many objectives ranked according to their 

importance. This model was applied to one of the Algerian economic institutions represented 

by the mechanical industries company and its aftermath (ORSIM). 

Keywords : Decision-Making, Lexicographic Goal Programming. 
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  :املقدمة

بمختلف القرارات اتخاذ املساعدة ساليب ن ب من العمليات بحوث أساليب عت

يجة ون ا، املؤسساتأنواع ع الضروري من أصبح قتصادي العالم ا عرف ال للتطورات

ة، الكب ا مي أل نظرا القرارات اتخاذ كيفية النظر وإعادة سي ال نمط غي قتصادية

واملتمثلة العلمية ساليب تب يجب علمية أسس ع القائم السليم القرار والتخاذ

العملي بحوث   .اتأساليب

أو طية ا مجة ال عت حيث الزمن، ع العمليات بحوث أساليب تطورت ولقد

وتطبق واحد دف لدالة التدنية أو بالتعظيم إما مثلية تحقيق إ دف وال ا أسالي

وما قتصادية ياة ا عقد ظل و أنھ إال ا كب رواجا القت ا أ من الرغم و عديدة مجاالت

أصبحت ا م وك املؤسسات إدارة ة وصعو واملخاطرة ن اليق عدم حاالت من ا سود

املعاي من عدد ع بل واحدة دف دالة أو واحد معيار ع عتمد ال القرار اتخاذ عملية

س املؤسسة جعل ذا ل ا املحيطة ئة الب وتحديات املؤسسة واقع متطلبات مع لتتما

عدة تحقيق تتمثلإ أخرى طرق التفك إ ن الباحث دفع ما ذا و واحد، آن داف أ

املتعلقة القرارات اتخاذ ع املساعدة اضية الر ساليب عن عبارة وال داف باأل مجة ال

املختلفة داف من جملة لتحقيق املتاحة املوارد ع   .بتوز

التالية الية ش بلور ت سبق  : ومما

مجةم ال نموذج مة مسا مدى كميةاملتعددةا تحديد ة ولو ذات داف

قتصادية؟ باملؤسسة املث   نتاج

ن التاليت ن ت الفرض بوضع قمنا الية ش ذه ع   :لإلجابة

 ع قتصادية املؤسسات ساعد ا ر ك أسلوب استخدام إ وء ال

باإلنت املتعلق القرار   .اجاتخاذ

 عدد ظل القرار اتخاذ ة ولو ذات داف باأل مجة ال نموذج استعمال

املتاحة للموارد مثل ستخدام ن تحس م سا واملعاي داف

  .للمؤسسة

الدراسة مية وأ   : دف

واتخاذ العمليات بحوث ميدان من م م جانب دراسة إ البحثية الورقة ذه دف

من أماالقرارات، القرارات، اتخاذ مثلية طرق واستخدام الك التحليل مية أ إبراز خالل

داف من مجموعة ع عتمد ا ر نموذج بناء كيفية توضيح فتكمن الدراسة مية أ

ا ولواحق انيكية املي للصناعات أورسيم مؤسسة ع وتطبيقھ لذلك املتبعة طوات   .وا
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البحث ية   : من

إلدراسة البحث تقسيم تم حيث التحلي الوصفي املن اتبعنا املوضوع ذا

نموذج استخدام تم تطبيقي وجانب داف املتعددة مجة ال وم مف ناول ي نظري جانب

مؤسسة واملتمثلة قتصادية املؤسسات إحدى ع ة ولو ذات داف باأل مجة ال

املث التوليفة تحديد خالل من مواردأورسيم ومحدودية داف عدد ظل املنتوجات من

  .املؤسسة

داف :أوال باأل مجة ال نموذج وم   مف

داف )1 باأل مجة ال ف   :عر

إ املنظمة س واحد دف ناك عد لم دارة مجال مة امل للتطورات يجة ن

متعددة داف أ بل ع1تحقيقھ عتمد القرار اتخاذ أصبح حيث أدى، ما و و متعددة معاي

القرار التخاذ املعاي املتعددة الطرق واملتمثلة القرار اتخاذ حديثة طرق ور ظ إ

)Analyse Multicritère d’aide à la décision (مع جيدة قرارات ع صول ا إ دف وال

ومتناق متنوعة ون ت قد داف من مجموعة عتبار ن ع مجةخذ ال نماذج عت و ضة،

امتداد داف باأل طية ا مجة ال عت حيث ساليب، ذه م أ أحد داف باأل طية ا

التقليدي طية ا مجة ال   .2لنموذج

حول عامة فكرة إلعطاء املحاوالت من العديد ة خ السنوات خالل رت ظ ولقد

ا بي ومن داف باأل مجة ال نموذج ف عر و وم   :مف

من ل مرنة: M.Tamiz( (1998)(و) (C.Romero حسب اضية ر قة طر ا أ ع

من والعديد داف أ عدة تتضمن وال املعقدة القرار اتخاذ مسائل حل ستخدم وواقعية

والقيود ات   . 3املتغ

يأخذ): 1998( (Belaid Aouni)أما الذي النموذج ذلك و داف باأل مجة ال نموذج

لول ا ن ب من مثل ل ا اختيار يتم حيث واحدة، دفعة داف من مجموعة عتبار ن ع

  .4املمكنة

ل مشا بتحليل أساسا تم ا ر أسلوب ا بأ داف برمجة ف عر يمكن كما

املتا املوارد تخصيص غية إالقرارات املنظمات س ال املتعددة داف ع والنادرة حة

متعارضة أو متناسقة داف تلك انت سواء ا،   .5تحقيق
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إليجاد س الذي داف متعددة اضية الر النماذج أحد داف باأل مجة فال

وذل لة للمش املرتبة داف مجموعة ن ب ممكن حد أق إ يوفق حل وأحسن منأقرب ك

مقدما املحددة داف عن نحرافات مجموع تخفض ال القرار ات متغ قيم تحديد خالل

ممكن حد ى أد   .6إ

داف )2 باأل طية ا مجة ال نموذج   :صياغة

ال اضية الر الصياغة تلك داف باأل مجة ال لنموذج اضية ر صياغة أول إن

من ل ا ذه)1961( Cooper and Charnesو) Charnes and al )1955قدم كتابة مكن و ،

ي كما   :7الصياغة

 = ( + )  

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ − + =

≤
≥

 ≥

 

 

أن   :حيث

رقمتمثل:   دف لل ا إل الوصول املراد دفة املس   ).i=1,2,…,p(بحيثiالقيمة

Xj : أنيمثل بحيث القرار   .)j=1,2,…, n. (متغ

:ai j دفة املس القيمة تحقيق القرار متغ مة مسا   .معامل

Cx  :النموذج بقيود املتعلقة املعامالت    .مصفوفة

C  :املتاحة املوارد   . شعاع

القيمةنحرا:  انجاز ادة الز مقدار عكس الذي دف بال املتعلق املوجب     ف

دفة   .املس
القيمة:    انجاز عن ز ال مقدار عكس الذي دف بال املتعلق السالب نحراف

دفة   .املس
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املوجب نحراف ألن معدوما، ون ي والسالبة املوجبة نحرافات جداء أن العلم مع

منھ وأصغر دف ال من أك قيمة إ نصل أن يمكن ال حيث معا، ما تحقيق يمكن ال والسالب

واحد   .آن

وضع حساب كيفية تحديد يجب فإّنھ داف باأل مجة ال لنموذج املعياري ل للش وفقا

الدالةنحرافا ر يظ الذي نحراف أي قتصادية، للدالة سبة بال والسالبة املوجبة ت

التا دول ا ا يص ت مكن و   : 8قتصادية،

ديات،:املصدر طيب نتبن دافدراسة باأل مجة ال باستخدام والعمليات اج

دمات ا تلمسان،مؤسسات جامعة قتصادية، العلوم لية دكتوراه، رسالة ،2015 -

ص2016 ،134.  

  

القرار متخذ أراد إذا أنھ نالحظ دول ا ذا خالل   : من

 دف ال قيمة ع صول نحرافات ا تدنية عليھ فإنھ منھ، أقل املوجبةأو

  . فقط

 دف ال قيمة ع صول نحرافات  ا تدنية عليھ فإنھ منھ، أك السالبةأو

  . فقط

 دف ال قيمة ع صول املوجبة ل نحرافات تدنية عليھ فإن بالتحديد،

معا  .والسالبة

 

 

ا ال املعادلة  القيد نوع ر الذي نحراف  القيد يأخذ   يظ

قتصادية   الدالة
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داف )3 باأل مجة ال نماذج   :أنواع

ا م نذكر نماذج عدة داف باأل طية ا مجة ال عرفت   :وقد

ة  )أ  املر داف باأل مجة ال   :نموذج

ا كب رواجا لقيت املعياري لھ ش داف باأل مجة ال نموذج صياغة أن من بالرغم

متخذ أفضليات عتبار ن ع يأخذ لم أنھ حيث تطبيقھ النقائص عض رت ظ أنھ إال

داف أ ل ل مية نفس منح خالل من داف لأل الطموح ات بمستو فقط تم ا القرار،

يتطابق ال ذا و لة، الواقعيةاملش التطبيقية القرار مسائل أغلب   . مع

طرف من النموذج ذا ر تطو ع) Charnes and Cooper )1977تم عمل حيث

النموذج ذا صياغة وتتم والسالبة، املوجبة نحراف ات ملتغ ية س أوزان تخصيص

التا ل   :9الش

 = ( +

=

+ + − −) 

St : 

− + =          ( = , , … , ) 

≤  
 , , ≥ 0                             ( = 1,2, … , )                        

املوجبة:  النحرافات ية س ال   .مية

السالبة:  النحرافات ية س ال   .مية

ة Wi املعامالت مئو سب عنبمثابة ع القرار صنع عملية بداية ا تحديد يتم

القرار متخذ قبل من ا ف مرغوب الغ باالنحرافات مرتبطة ون ت مية   .درجة

ذات  )ب  داف باأل مجة ةال   :ولو

داف باأل مجة ال أو ة ولو ذات داف باأل مجة ال أك) lexicographique(عت

فئات ضمن ا تحقيق املراد داف ب ترت ع اضية الر ا صياغ عتمد بحيث استخداما،

ة لألولو دالة. مختلفة لتقليل ستخدم ة ولو ذو داف برمجة نموذج دف ال دالة إن

البدائل مجموعة ن ب والتقييم للمفاضلة العامة لة واملش ى، د د ل نحراف ات متغ

قبلا من النموذج ذا وطور حة، التاLee 10ملق النحو ع صياغتھ   :11وتتم
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min =  ( , ); ( , ); … . . ; ( , ) 

+ − =  

, ≥ 0, = 1,2, … , , = 1,2, … , , = 1,2, … ,  

  :حيث

: Zداف من واملوجب السالب نحراف   مجموع

 : Pkل دافي ات   أولو

 : Cij دف ال تحقيق القرار متغ مة مسا   bi معامل

: biتحقيقھ املرغوب دف ال   قيمة

ي كما النموذج ذا حل مراحل توضيح مكن   :و

و حلول:املرحلة = إيجاد  ( , دف( لل ة ولو عطي ،P1 أي

السابقة القيود إ تضاف جديدة كقيود ا عت املرحلة ذه حلول نجد   .وعندما

الثانية حلول:املرحلة = إيجاد  ( , و( طوة ا حلول ور ظ مع

و  السابقة، القيود مع جديدة ةكقيود خ املرحلة نصل أن إ   .كذا

مؤسسة: ثانيا ع داف باأل مجة ال نموذج   ORSIM تطبيق

ع النموذج ذا بتطبيق قمنا ة ولو ذات داف املتعددة مجة ال نموذج ة ملعا

ا ولواحق انيكية املي للصناعات الوطنية املؤسسة تمثلت نتاجية املؤسسات  احدى

(ORSIM) ا مال رأس يبلغ م أس ذات شركة املؤسسة750.000.000و تقع جزائري، دينار

يو ر بواد زائري ا الغرب مستوى والصناب. ع واللوالب ا ال بإنتاج تقوم املؤسسة

لسنة املتاحة املعلومات حسب النموذج تطبيق غية و ام م2017بمختلف أ ع ركزنا ،

املؤسسة منتوجات   .أنواع

نقوم ا الر النموذج إعداد عملية ل س ي ال تج ت ال املنتجات م أ م ب

ع تحتوي منتجة وحدة ل أن حيث املنتوج1000املؤسسة ذلك من م(قطعة لصغر

املنتوجات ي) عض كما ا عرف    :وال

X1 : من املنتجة الوحدات   TIGE D'ANCRAGE FJ M24X500/100 R25 B عدد

X2 : من املنتجة الوحدات   TIGE D'ANCRAGE FJ M24X500/150 R50 B عدد

X3 : من املنتجة الوحدات   TIGE D'ANCRAGE FJ M24X700/200 R30 B عدد
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X4  :من املنتجة الوحدات   ETRIER M10X55/030/030 Q8.8 ZNF عدد

X5 : من املنتجة الوحدات    ETRIER M10X65/030/030 Q8.8 ZNF عدد

X6 : من املنتجة الوحدات    VIS A BOIS FF DIAM 4X25 DIN 97 ACB عدد

X7 : من املنتجة الوحدات   VIS A BOIS FF DIAM 4X30 DIN 97 ACP عدد

X8 : من املنتجة الوحدات   VIS TRCC M6X18 DIN 603 Q4.8 P عدد

X9 : من املنتجة الوحدات   VIS FF M6X40 DIN 963 Q4.8 P عدد

X10 : من املنتجة الوحدات    RIVET TF DIAM 5.25X16 DIN 661 ACD عدد

X11 : من املنتجة الوحدات   VIS HPF M16X40/26 Q8.8 ZNF عدد

X12 : من املنتجة الوحدات   VIS HPF M16X45/26 Q8.8 ZNF عدد

X13 : من املنتجة الوحدات   TIGE D'ANCRAGE FJ M27X600/250 R25 B عدد

X14 : من املنتجة الوحدات   TIGE D'ANCRAGE FJ M27X700/150 R25 B عدد

X15 : من املنتجة الوحدات   TIGE D'ANCRAGE FJ M27X800/200 R25 B عدد

املتعلقة )1 املعطيات   :املؤسسةعرض

ولية  )أ    :املستعملةاملواد

املواد ذه و ولية، املواد من مجموعة ع ا منتوجا صنع اورسيم مؤسسة عتمد

ذه إنتاج محددة معاي ا منل التا دول ا املواد ذه عرض مكننا و املنتوجات،

منتوج ل تركيب الداخلة واملقادير ا سنو املتاحة الكميات  .خالل
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رقم السنة): 02(جدول خالل املتاحة املواد كغ(كمية   )الوحدة

ولية الوسيطية  املنتوجات  املواد ات ال املتاحة  )كغ(س   الكمية

BARRE S235 JR -

E24-2- DIAM 24.00  

X1 2372,5326  

200000  X2 2672,73836 

X3 2944,39704 

BARRE 35B2 DIAM 

8.60 h9  

X4 56,34   

250000  X5 68,975 

RLX QST 34-3 DIAM 

5.50  

X6 2,20314  20798  

X7 2,58542  

RLX QST 34-3 DIAM 5.25 

(+0.06) 

  

X8 5,68264   

68340  X9 7,96752  

X10 3,04608 

RLX 35 B2 DIAM 

15.78 h9  

X11 99,588698 1106804  

X12 107,495267 

BARRE S235 JR -

E24-2- DIAM 27.00 

  

X13 3369,21  

400000  X14 3850,53 

X15 4492,28 

باملؤسسة: املصدر نتاج ة مص ع باالعتماد ن الباحث اعداد   من

العمل  )ب     :املتاحةساعات

طة ا لنا ترسم مراحل عدة يا ترتي املرور يجب الصنع ي ا منتوج ع صول ل

العمل ونظام الغرض، ذا ل الالزمة الت باستعمال وذلك نتاجية، العملية إتباعھ الالزم

عمل من ناك ف ألخرى، آلة من أو8يختلف يوميا أو16ساعات يوميا يوميا24ساعة . ساعة

الت دول السنةوا خالل املتاح الك الوقت يو ع2017ا منتوج ل ل املستغرق والوقت

املستخدمة   .لة
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رقم املستخدمة): 03(جدول لة ع منتوج ل ل املستغرق ساعة(الوقت   )الوحدة

ت
ال

  

  
CISAILLE TYPE H

AZEL 

AM
H

3 

U
SIN

ER LES FILETSET 

APPO
IN

TER G
G

-39 

LIG
N

ED
'EM

BALLAG
E 

BO
U

LO
N

N
ERIE 

IN
STALLATIO

N
 FO

U
R 

A CH
AM

BRE KES 

IN
STALLATIO

N
 

ZIN
G

AG
E AU

 FEU
-

IN
STA ZIN

G
AG

E AU
 

FEU
-ZN

F 305KG
/h 

PRESSE A D
O

U
BLE 

FRAPPES CO
H

 

M
ACH

IN
E A FEN

D
RE 

LES TETES SIM
A F1 

M
ACH

IN
E A RO

U
LER 

LES FILETS R2 

IN
STA ZIN

G
AG

E 

PASSIVE 600 KG
/h 

X1 3.586  24.752  9.47  1              

X2 3.913  33.76  10.888  1              

X3 4.407  23.352  10.888  1              

X4 2.28      0.255  0.456  0.259          

X5 2.28      0.304  0.543  0.309          

X6       0.007      0.057  0.057  0.047    

X7       0.008        0.057  0.047  0.007  

X8       0.025      0.052      0.02  

X9       0.027      0.052  0.072    0.021  

X10       0.010  0.018    0.052        

X11       0.149  0.565  0.321          

X12       0.162  0.613  0.347          

X13 3.54  35.68  9.37  1              

X14 3.732  21.7  9.37  1              

X15 4.22  26.64  9.37  1              

ملتاحا  12045  6900  5175  12045  10350  5175  1175  3450  3450  1725  

باملؤسسة: املصدر عداد و التخطيط ة مص ع باالعتماد ن الباحث اعداد  من
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املؤسسة )ج  داف    :أ

مؤسسة من ORSIM تضع مجموعة تحقيق إ دف حيث سنوي مخطط عام ل

تتمثل مختلفة ات بمستو ولكن   :داف

ول  توف:املستوى خالل من ا ل ن الدائم ائن الز ع للمحافظة املؤسسة س

م قبل من املقدمة   .الطلبيات

ي الثا ب:املستوى يقدر أعمال رقم قل500000000تحقيق ع   .دج

الثالث لية:املستوى ال اليف الت تتجاوز أال ك400000000يجب ع   .دج

منت ل بيع سعر يو التا دول املقدمةوا الطلبيات م و إنتاجھ لفة وت   .وج

رقم الوحدات): 04(جدول من ى د د وا نتاج لفة وت املنتوجات بيع سعر

  املنتجة

البيع  املنتوجات لفة  )دج(سعر الطلبيات )دج(نتاج ت   م

X1 265 850 186095 0,5 

X2 316 798 253439.1 0,5 

X3 350517.12 280413.75 0,5 

X4 45117.57 23014.87 50 

X5 49046.19 27606.51 30 

X6 445.14 390 370  

X7 597.74 420.42 200  

X8 2208.1 841.87 500  

X9 1367.92 957.53 200  

X10 450.68 360.50 100 

X11 21690 17352 3600 

X12 23960 19168 3100  

X13 553539.49 387477.65 0,5 

X14 623069.34 436148.52 2,5 

X15 780119.31 585089.50 3 

 .من إعداد الباحثني باالعتماد على املعلومات املقدمة من املؤسسة: المصدر
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ا )2 الر النموذج   :صياغة

املؤسسة  )أ  داف بأ املتعلقة   :القيود

 الطلبيات تلبية داف بأ متعلقة  :قيود

X + − = 0.5 
X + − = 0.5 
X + − = 0.5 
X + − = 50 
X + − = 30 
X + − = 370 
X + − = 200 
X + − = 500 
X + − = 200 
X + − = 100 
X + − = 3600 
X + − = 3100 
X + − = 0.5 
X + − = 2.5 
X + − = 3 

 املبيعات عظيم دف  :قيد

265 850X + 316 798X + 350517.12X + 45117.57X + 49046.19X
+ 445.14X + 597.74X + 2208.1X + 1367.92X
+ 450.68X + 21690X + 23960X + 553539.49X
+ 623069.34X + 780119.31X + −
= 500000000 

 اليف الت تدنية دف  :قيد

186095X + 253439.1X + 280413.75X + 23014.87X + 27606.51X
+ 390X + 420.42X + 841.87X + 957.53X
+ 360.50X + 17352X + 19168X + 387477.65X
+ 436148.52X + 585089.50X + −
= 400000000 
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باملوارد  )ب  املتعلقة    :املتاحةالقيود

 ولية باملواد املتعلقة  :القيود

2372,5326 X + 2672,73836X + 2944,39704 X ≤ 200000 
56,34 X + 68,975 X ≤ 250000 
2,20314 X + 2,58542X ≤ 20798 
5,68264 X + 7,96752X + 3,04608 X ≤ 68340 
99,588698 X + 107,495267X ≤ 1106804 
3369,21X + 3850,53X + 4492,28X ≤ 400000 

 الت باستعمال املتعلقة  :القيود

3,586X + 3,913X + 4 ,4078X + 2,28X + 2,28X + 3.54X
+ 3.732X + 4.22X ≤ 12045 

24,752X + 23,760X + 23,352X + 35.68X + 21.7X + 26.64X
≤ 6900 

9.47X + 10.888X + 10.888X + 9.37X + 9.37X + 9.37X
≤ 10350 

X + X + X + 0,255X + 0,304X + 0,007X + 0,008X + 0,025X
+ 0,027X + 0,010X + 0,149X + 0,162X + X
+ X + X ≤ 1245 

0,456X + 0,5434X + 0,018X + 0,565X + 0,613X ≤ 10350 
0,259X + 0,309X + 0,321X + 0,347X ≤ 5175 

0,057X + 0,052X + 0,052X + 0,052X ≤ 1175 
0,057X + 0,057X + 0,072X ≤ 3450 

0,047X + 0,047X ≤ 3450 

0,007X + 0,020X + 0,021X ≤ 1725 
 

 الالسلبية  :شرط

 X ≥ 0    (j = 1,2, … … 15),                    δ± ≥ 0   (i = 1,2, … … 17)  

دف  )ج  ال   :دالة

 = 1( ) + 2( ) + 3( ) 
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  : النموذجحل )3

تم ا الر النموذج ذا عالمل برامج أحد أحد( LINGO 14استخدام

املتعددة مجة ال نماذج حل املختصة امج ة دافال ولو النتائج)ذات ع تحصلنا ،

  :التالية

X = 0.5                              X = 370                       X = 3600         

X = 0.5                              X = 200                       X = 5765.252              

X = 67.068                      X = 500                       X = 0.5       

X = 50                               X = 8182.48              X = 2.5               

X = 3583.661                 X = 100                     X = 86.523         

 = 0   (i = 1,2, … … 16)                                         = 47485930  

= = = = = = = = = = = = 0 

= 66.586;                                   = 3553.661;               = 7982.48 

= 2665.252;                          = 83.523  

بحيث ا، داف أ جميع تحقق أن ستطيع املؤسسة أن نالحظ النتائج ذه خالل من

كسب التا و ا ائ ز طلبات تلبية من رقمتمكنت ع حافظت ا أ كما للمؤسسة، م وفا

بمقدار انخفضت ا فإ اليف للت سبة بال أما املتوقع، ا تحقيق47485930أعمال التا و دج،

املتاحة للموارد مثل باالستغالل سمح بما املؤسسة داف أ   .جميع

مستغلة الغ للطاقات سبة بال املتاحة(أما ة) املوارد مو رقمكما ق  ب) 02(امل

(Slack or Surplus) ن املادت ماعدا املتوفرة ولية للمواد ك استغالل تم  RLX QST34-3 فلقد

DIAM5.50 بـ تقدر مستغلة الغ الكمية واملادة19465.75حيث  RLX 35B2 DIAM 15.78 h9 كغ

ب تقدر مستغلة الغ   . كغ128547.4الكمية

الست املتاح للوقت سبة ال تحتويو أي ليا ستغل لم الت ل أن فنالحظ الت عمال

فائض وقت    .ع
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الظل ألسعار سبة دية(بال ا ق) القيم امل ة مو و للمؤسسة املتاحة للموارد

ذه (Dual Price) بـ) 02(رقم من كيلوغرام أي إضافة أن ع ذا و معدومة ا جميع أن نالحظ

سا وأي ولية عماملواد دافعة أ ع يؤثر لن لآلالت   .ORSIMمؤسسةل

ساسيةتحليل )4    :ا

ولية باملعطيات مرتبط مثل ل ا إ الوصول املتاحة،(إن املوارد التقنية، املعامالت

داف لأل الطموح ة....) مستوى متغ املعطيات ذه و ا، بؤ الت صعب و مستقر غ ألنھ ونظرا

وتخضع آلخر ظرف إذامن يحدث ماذا بمعرفة القرار متخذ تم فقد خارجية، عوامل لعدة

لدراسة أ ن ذا ل صلية، املسألة صياغة عند ا عل عتماد تم ال املعطيات ت غ

كمية غ أثر معرفة أو داف لأل الطموح مستوى التغ أثر معرفة و منا وما ساسية ا

ومع للمؤسسة املتاحة اتاملوارد متغ قيم ع تؤثر أن بدون تتغ أن يمكن مدى أي إ رفة

املث   .القاعدة

الطموح  )أ  مستوى التغ دافأثر   :لأل

وليكن ول مج بمقدار غ جمالية لفة الت أو عمال رقم طموح مستوى أن ض   نف

عليھ؟  0# حيث املتحصل مثل ل ا يبقي الذي املجال و   فما

خال رقممن ق امل الطموح) 03(ل مستوى أن ضنا اف وإذا ساسية ا بتحليل اص ا

بمقدار غ املبيعات م واملتمثل ي الثا املستوى دف وح  ل خرى العوامل ثبات مع

البد ثابتا مثل ل ا ون أنيبقى   .  [63931010 +,28580800-]  ت

عمال رقم ينخفض أن يمكن أنھ بمقدار28580800بقيمةأي يرتفع أن مكن و دج

مثل63931010 ل ا قاعدة ات متغ ع يؤثر أن بدون   .دج

أن يمكن ا فإ لية ال اليف الت م واملتمثل الثالث املستوى دف يخص فيما أما

بمقدار ون   تتغ ت أن البد ثابتا مثل ل ا يبقى وح خرى العوامل ثبات ت  مع ت

التا    [∞+ ,74828190-]  :للمجال

بقيمة ينخفض أن يمكن أنھ ع742828190أي يؤثر ال اليف الت ادة ز أي وأن دج

مثل ل ا قاعدة ات   .متغ
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املتاحة  )ب  املوارد كمية التغ  :أثر

رقم دول املوارد): 05(ا التغ للقيود(مجال ي الثا   )الطرف

املتاحةالقيد املتاحة  املــــــــــــــوارد نخفاض  الكمية

بھ   املسموح

ادة الز

ا   املسموح

ولية
املواد

)
كغ

(  BARRE S235 JR-E24-2DIAM 24 200000  196005,2 369747,8 

BARRE 35 B2 DIAM 8.60 h9 250000  40294,62 89807,28 

RLX QST 34-3 DIAM 5.50 20798  19465,75 محدودغ 

BARRE 35 B2 DIAM 8.60 h9 68340  63600,57 106829,3 

RLX 35 B2 DIAM 15.78 h9 1106804  128547,4 محدود  غ

BARRE S235JR -E24-2- D 27 400000  164993,4 367731,6 

ت
ال

)
ساعة

(  

CISAILLE TYPE HAZEL AMH3 12045  3084,703 محدود  غ

USINER LES FILETS ET APGG39 6900  2932,468 محدود  غ

LIGNE D'EMBALLAGE BOULON5175  3595,737 محدود  غ

INSTAL FOUR A CH KES 12045  9076,237 محدود  غ

INST ZINGAGE AU FEU-ZNF 10350  2811,373 محدود  غ

INST ZINGAGE AU FEU-ZNF 

305KG/h 

محدود 898,5563  5175  غ

PRESSE A DOUBLE FRAPPES 

COH 

محدود 697,2210  1175  غ

FENDRE LES TETES SIMA F1 3450  2828,370 محدود  غ

MACH A ROULER LES FIL R2 3450  3423,210 محدود  غ

برنامج: املصدر ع باالعتماد ن الباحث إعداد  LINGO14من

رقم دول ا من ولية) 05(يالحظ املادة كمية تخفيض يمكن -BARRE S235 JR) بأنھ

E24-2DIAM 24.00) بمقدار196005,2بـ ترتفع أن يمكن كما ع369747,8كغ التأث بدون كغ

ولية املادة نما ب مثل، ل ا قاعدة ات تخفيض (RLX 35 B2 DIAM 15.78 h9) متغ فيمكن

بمقدار ا ات128547.4كمي متغ ع تؤثر ال املادة ذه ادة ز وأي أماكغ مثل، ل ا قاعدة

مجال ا فلد املواد وأق(با ى أد قاعدة) حد ات متغ ع ذلك يؤثر أن بدون فيھ تتغ

دول  ا ذا مو و كما مثل ل   .ا
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مجدية غ ف املتاح الوقت ادة ز أي فأن الت لعمل املتاح للوقت سبة بال أما

ع تؤثر ولن الت العملجميع ساعات من تخفيض يمكن نما ب مثل، ل ا قاعدة ات متغ

دول  ا ذا مو و كما آلة ل  .حسب

اتمة  :ا

واملتمثل الكمية ساليب أحد تطبيق بمحاولة البحثية الورقة ذه قمنا لقد

قتصادية املؤسسات إحدى ع ة ولو ذات داف املتعددة مجة ال املتمثلأسلوب

إORSIMمؤسسة القرار متخذ س حيث يو، ار بوادي والصناب اللوالب لصناعة

احتياجات تلبية من مختلفة ات مستو و واحدة دفعة املتعارضة داف من مجموعة تحقيق

استخدام و ا ل املتاحة املوارد ظل و لفة ت ى أد و املبيعات من م أك وتحقيق ائن الز

  . LINGO14عالم برنامج

اتخاذ فعاال دورا العمليات بحوث أساليب لدى أن تج ست أن يمكن سبق ومما

أساليب أنجع من عت الذي ة ولو ذات داف باأل مجة ال نموذج خالل من مثل القرار

من قتصادية للمؤسسات يمكن حيث القرار، اتخاذ استخداما ا وأك داف باأل مجة ال

داف أ منتحقيق املث التوليفات وتحديد دف ل مية أ درجة وحسب املتعارضة ا

املتاحة للموارد مثل ستغالل مع   .املنتوجات

نجاحا ت وأث العمليات بحوث أساليب أحد و ما النموذج ذا فإن خ و

حس عديلھ و ره تطو ملواصلة ن للباحث مجاال فتح ما و و املجاالت من ياةالعديد ا ب

ونجاحا اقناعا ك العتباره نظرا  .قتصادية
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رقم ق برنامج: 02امل باستخدام الظل وأسعار دية ا  LINGO14 القيم

 
رقم ق للقيود: 03امل ي الثا والطرف داف لأل الطموح ملستوى ساسية ا تحليل

برنامج  LINGO14باستخدام
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مية قتصاديةاملرأسأ للمؤسسة التنافسية ة امل ز عز ودوره شري ال   ال

بماسرى يبة ذ بن سيدي الكوابل لشركة ية تجر زائر)مستغانم( CSBدراسة   با
The Importance Of Human Capital And Its Role In Enhancing The Competitive Advantage Of 

The Economic Enterprise. 

Empirical study of the Cable Company Sidi Bendehiba Mesra, Mostaganem, Algeria 

خ شر                                            24/10/2018:ستالمتار ال قبول خ   17/02/2019:تار

القادر عبد طاري
دكتوراه  - *  طالب

زائر–مستغانمجامعة   .ا

ص    :امل

ذا شري دف ال املال رأس ن ب رتباط عالقة دراسة إ ة العمل لشركة وامل التنافسية

للمؤسسة التناف املوقع ز عز شري ال املورد دور وتوضيح يبة، ذ بن سيدي وابل قتصادية ال

ة زائر تم .ا وقد الشركة لعمال ية تجر دراسة العمل يان تضمن ست ع  عينة أفراد جميع ع توز

ونة املت برنامج. عامل95 من الدراسة بواسطة التحليل التاليةExcelعد النتائج إ توصلنا ،: 

ن عالقة وجود - وتحقيق املال رأس متطلبات توافر ب شري ة ال  التنافسية؛ امل

شري؛ - ال املال رأس ثمار باالس ترتبط الشركة  تنافسية

ة - امل عزز ارات وامل نية امل ة ما سا و الشركة التنافسية قاء و نمو كب ل  .ش

املفتاحية لمات املال :ال شري، رأس ة ال املعرفة، امل العمل التنافسية، فرق والقدرات، ارات   .امل

Abstract : 

This work aims to study the correlation between human capital and the competitive 

advantage of Cable Company Sidi Bendehiba, and clarify the role of the human resource in 

enhancing the competitiveness of the Algerian economic entreprise. The study includes an empirical 

study for the company's employers. 

The questionnaire was distributed to all the sample of the study which composed of 95 

workers. After the analysis by the use of  program Excel, we find the following results: 

- There is a Relationship between the availability of human capital requirements in its 

dimensions as a whole and the achievement of competitive advantage; 

- The company's competitiveness is linked to human capital investment; professional 

experience and skills They contribute significantly to the growth of the company. 

Keywords: Human capital; competitive advantage; knowldge; skills and capabilities; working 

groups.  

       * e-mail :Tariaek74@Yahoo.Fr  
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      املقدمة:

ناك   أن أدركت وال باملؤسسات اصة ا العمليات ة كب مية أ الفكري املال لرأس أصبح لقد

املعرفة ع قائم اقتصاد إ تحول الذي قتصادي التطور ملواكبة ماسة التطورو . حاجة أن الحظ

الفجوة ساع ا إ أدى قد املعر قتصاد ع عتماد و والقيمةالتكنولو السوقية القيمة ن ب

ية الفكري الدف املال القراراتللرأس اتخاذ املصا اب أ من الكث تضليل إ أدى الذي مر ،

باملؤسسة اصة   . قتصاديةا

نحو  ا وإدار املؤسسات ات التجا سا املحرك و شري ال املال الرأس ادةإن عظيمالر حو ،الر

ا والعامليةووضع املحلية التنافسية إزاء ام النمو. مركز إ الطامحة املؤسسة ع يتوجب لذا

مقدمة فيھ ثمار س عد و شري، ال ا مال برأس تمام ادة وز تنمية ع العمل والبقاء والتقدم

املؤسسة ا ع
ُ

ال ومإل . القضايا نتاج عناصر أحد و فقط س ل شري ال العنصر حدداتن

س املقاي مقدمة أصبح بحيث املستدامة، التنمية ونات م جميع الرئ املؤثر و بل نتاجية

مم وة ل سية نفاق. الرئ أن اعتبار ع ة كب انة م شري ال باملورد العناية قضية أخذت ثم ومن

ثمار، س درجات وأع م أ من عد التنمية ذه ذه ع والفعالياتومازالت الدراسات مية

صعدة افة ع متواصل ل ش و تنظم طرح سبق ما خالل ومن. ال الية يمكننا    :التالية ش

املال رأس عالقة شري  ما ة ال امل ز قتصادية؟ بتعز للمؤسسة  التنافسية

التالية الفرضيات نطرح الية ش ذه عن   :لإلجابة

املال - رأس عاد ةأ امل ز عز كب تأث ا ل شري  التنافسية؛ال

شري - ال املال رأس ثمار ةعزز س زائر ا قتصادية للمؤسسة التنافسية ة  .امل

داف  :ي فيما داف ذه تتمثل:الدراسة أ

ثر العالقة وجود من التأكد - ن و املستدامة؛ املال رأس ب التنافسية ة وامل شري  ال

مةامل - زائري  العل البحث دعم  سا ديثة؛ باملواضيع ا  ا

مية - أ املؤسسة املال رأس إبراز شري ز كأداة دوره وتأكيد ال التنافسية لعز ة  .امل

ية   :الدراسة من

ل اعتمدنا  الدراسة موضوع حول  معلومات بجمع قمنا حيث الوصفي، املن ع أسا ش

تحليال ا تائج روجل دقيقا وتحليل الية عن ب  عميدانية دراسة ع واعتمدنا املدروسة، العلمية ش

يبة ذ بن سيدي وابل ال باستخدام شركة النتائج يةوتحليل س ال   .الدوائر

التالية:  البحث خطة املحاور دراسة البحث   :يتضمن

ول  وإدارتھ: املحور ميتھ أ شري، ال املال رأس ف    .عر

ي الثا التنافسية :املحور ة امل ز لتعز شري ال املال الرأس وتنمية   .إدارة

الثالث قتصاديةميدانيةدراسة :املحور املؤسسة تنافسية ز عز شري ال املال رأس   .لدور
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ول  وإدارتھ: املحور ميتھ أ شري، ال املال رأس ف    .عر

وإدارتھ -1 ميتھ أ شري، ال املال رأس ف   عر

الر  1-1 ف شري عر ال املال   :أس

شري  الرأسمال عت املعرفة ال مصدرا العقلية والقدرة العمال لدى للمؤسسة بداع  و

القيم املتقدمة التكنولوجيا لقيمة امللموس غ العنصر أن حيث التنافسية، للقيمة  يفوق

قيقية ا ا سية ملوجدا ية ا سية فاملوجودات .واملعدات األب ا من اصغ جزءا تمثل ا  قيم

القيمة رفع الذي والفرق  السوقية، شري، املورد و تلك قيقي الرأسمال فإن وعليھ ال  الذي ا

الرأسمال املؤسسة تملكھ شري  و   .ال

ش مصط شري ال املال وم إ رأس ية املكثفة العالقات مف املعرفة املب  ال والكفاءات ع

ا   1.القيمة توليد ع امنة قدرة ل

بأنھ: )Stewart(عرف شري ال املال امللكية"الرأس املعلومات، ة، الفكر املعرفة املادة

وة ال لت ستخدام ا وضع يمكن ال ة ا ة، عت. 2"الفكر ف التعر  الرأسمال ذا

املؤسسة، محوري ر كجو ا توظيف  واملتمثل الفكري شق ح الضم املعرفة  والصر

ش   .املضافة القيمة اءإل

ف يمكن عر ي إعطاء كما شري ال املال لرأس الفكري من جزء و ":شامل املال رأس

ن من بنخبة يتمثل للمنظمة، ون  الذين العامل املعرفية من مجموعة يمتل  والتنظيمية القدرات

م، غ م دون ار إنتاج من القدرات ذه وتمك ديدة ف ر أو ا ار تطو  تمكن ال ةقديم أف

ا توسيع من املؤسسة عظيم السوقية حص ا نقاط و ا قو  اقتناص ع قادرة موقع  وتجعل

وال الفرصة كز املناسبة، شري ي ال املال ن إداري  مستوى  رأس ط مع ش ادة توافر وال  ش

اديمية الضروري  يجعل ما ذا.  "بھ يتصف ملن أ م من ن ساسية الفروق ف  املادي مالالرأس ب

 . 3الفكري  والرأسمال
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دول  الفكري ): 1(ا املال ورأس املادي املال رأس ن ب   املقارنة

املادي  البيان املال الفكري   رأس املال   رأس

ساسية ومنظور -مادي  السمة ي  ملموس ملموس-أث منظور -غ   غ

التواجد   فراد رؤوس   املؤسسة داخل  موقع

  فراد  لة  النموذالتمثيل

باالندثار  القيمة ار  متناقصة باالبت ايدة   م

وة ال خلق املادي  نمط الواسع  باالستخدام يال وا باه ن و ك   بال

ن العمال  فراد نيو عمال  اليدو   املعرفة وم

  ستعمال عند تبادل قيمة  تبادل وقيمة استعمال قيمة  القيمة

والضعف ز توليد دورة  )ضعف(تقادم ةدور   القوة عز ي و   )قوة(ذا

معمر:املصدر     حمدي عمر، مختار الفكري "،آيت املال رأس قياس ونماذج رأس"طرق حول امس ا الدو امللتقى ،

زائر ا الشلف، جامعة ديثة، ا قتصاديات ظل ية العر عمال منظمة الفكري  .2011،املال

دول  يقدم ن رنةمقا ا مزايا حيث الفكري، والرأسمال املادي الرأسمال ب  تتعاظم

ايدة عوائده  الفكري  الرأسمال حيث الرأسمال  املتناقصة العوائد مقابل امل  الفرد أن املادي،

م و الفكري  الرأسمال نموذج  ّ أ مع ّ  لة املقابل عنھ، عنصر  نموذج عن املع

و الرأسمال ديث قتصاد املادي، ع القائمة واملؤسسات التبادل، مادة  املعرفة حيث ا

ق عن القيمة ت املعرفة ا املعرفة طر ال إ وتحّول الفكري  فإن .فائدة أك أش  الرأسمال

وة و يصبح قيقية ال   .ةللمؤسس ا

عاد2.1 املال أ شري  رأس م تحديد يمكن: ال شري  أ ال املال رأس عاد   :ي ماك أ

شاط و:ستقطاب - ن فراد الستقطاب مصادر تحديد يمكن بموجبھ الذي ال ل املؤ

م دف ن واختيار جذ ن املر شمل الشاغرة، للوظائف املالئم  ستقطاب مصادر و

ن  ؛4خارجية ومصادر داخلية مصادر نوع

أفراد املؤسسات تحتاج :الصناعة - ون  إ ارة، املعرفة يمتل م وامل ُ َ
خزان ف  من واسع بمثابة

ارات التا واملعرفة، امل ة باملوجودات املؤسسة بناء يتطلب و يع توسيع(الفكر اء؛  الذ

ممارسة امل بداع؛ ار  التوحيد أي العالقات  الت عمال ف  ؛)و

شيط - العناية : الت تمام و ب، بالكفاءات و شيطالت بمبدأ عمل بأن وذلك واملوا

شبع املكثف نية أساليب استخدام ،5باملعرفة لل الفكر الذ العصف مثل ذ  وأساليب

؛ ما  ا
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ة املوارد تحتاج : املحافظة  - شر املحافظة صيانة إ املؤسسة، أصول  من كأصل ال كفل
َ
 ع ت

ارات القدرات ات وامل ة وا داف تحقيق أجل من الضرور  املؤسسة؛ أ

تماما  - ون  يمثل:ائنبالز ال تمام محور  الز أن عمل ا ا عل لذا م املؤسسات، ّ ف
َ
 ت

م م وتلبية احتياجا م، رغبا عّد  وتوقعا ائن رضا وُ املؤشرات الز مة من   تدخل ال امل

ا املؤسسات أداء تقييم ا ثورة  خاصة املستقبلية، واتجا  ل دخلت ال املعلوماتية ظل

تصاالت املعلومات نيةتق استخدام خاصة مؤسسة  ؛6و

ب  - ر التدر م شاط و : والتطو خاللھ املؤسسات، أغلب عليھ تركز م  أن يمكن فمن

سب ون  يك ارات املتدر ات امل ون  وا متل التا وح املعرفة و و م، سلوك انية عديل  إم

ار غرس نطباعات ف م حول  و لة العمليات طبيعة ف املو ام ن، رادلألف وامل  بما العامل

م من عزز  م قدرا ارا قائق وصوال أك ووضوح بدقة وم ا  7 .إ

ر فإن وعليھ وفق فراد تطو ن داف ذات موضوعية خطة العامل املؤسسة ترغب أ ا  لھ ف

ر املستقبلية، ثماره ارة باملعرفة العمال ُيزود والتطو ا ال وامل اضر الوقت ستخدمو  ا

ن  بال،ً ومستق ب عمل ح ارات صقل ع التدر ا العمال م يحتاجو م رفع أجل من ال  كفاء

م أداء   أعمال

شري  3.1. ال املال رأس مية    8 :أ

التنافسية والدعامة حية للر مصدر م أ يمثل ونھ شري ال املال الرأس مية أ ز ت

أمرا عد بھ تمام فاال طبيع للمؤسسة، تفرضھ والتطوراتحتميا العلمية التحديات ة

ديدة، ا التنافسية والضغوط عة السر م   التكنولوجية أ من أصبحت العالية ة الفكر فالقدرات

خالقة، ار بأف تبدأ بداعات ل ف املعرفة، ع املب العال قتصاد والتم التفوق عوامل

كب  اما ال تمثل ة فكر قاعدة بناء عملية أن ماديةكما وموارد وقت تتطلب ف العليا، لإلدارة ا

والعملياتو   ومالية، شطة ملختلف جديدة ندسة و تنظيم إعادة مر يتطلب   .قد

العوملة نتائج م أ من بأن الباحثون أو عتقد املادية غ لألصول ية س ال مية ارتفاع

امللموسة غ صول ا عل يطلق تمثل ما أصبحت التحليلإذ و املؤسسة، أصول ك سب  ال

املوارد عقول اكمة امل املعرفة امللموسة غ صول تلك أن عن يت والناتجة ة شر ال

القادة من واملساندة والتوجيھ للعمل، الفعلية مع املمارسة ات وا ار ف وتبادل ن، واملشرف

عة ومتا العمل، فرق ن،املنافالزمالء ود س وج ب التدر يجة ن وكذا العمالء، ملطالب والتعرض

ثمر س ال ر والتطو طائلة التنمية مبالغ املؤسسات ا اكمة. ف وامل ايدة امل املعرفة ذه إن

وة ن ال عليھ يطلق ما بالتا و للمؤسسة، قيقية شري ا ال املال محصلة ،رأس
ً
أيضا و

املس التعلم إعمليات تحولت ال املؤسسات   9."متعلمة مؤسسات"تمرة
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ي الثا التنافسية:املحور ة امل ز لتعز شري ال املال الرأس وتنمية   .إدارة

التنافسية. 2 ة امل ز لتعز شري ال املال الرأس وتنمية   : إدارة

شري 1.2 ال املال الرأس وتراكم تنمية   : 10متطلبات

تن يجب تتم ي ل ي ما شري توفر ال املال الرأس وتراكم   .مية

العلمية - املؤسسات ر واملستقبل: تطو اضر ا العقول ع مصا العلمية املؤسسات إن

امعية ا ر تطو يجب ات(لذا مخت كتاب، طالب، التكنولوجية) أستاذ، بالوسائل ا ودعم

  املتطورة؛

واملعارف - العلوم ن نب: توط شري مال الرأس لنا ون ي ي عليھل ونؤسس حاضرنا عليھ

العلمية البحوث مخصصات ادة وز والتكنولوجيا، العلوم من ستفادة علينا مستقبلنا،

؛ العل البحث أغراض تخدم بحثية قاعدة شاء   وإ

العلمية - اراتنا مل املستمر ر فإن: التطو ومعلومة فكرة ساس املعرفة انت إذا

ع قدر رة املا منتجيادي إ املعلومة ذه و ملموس واقع إ الفكرة ذه ل تحو

بدون ناقصة تبقى املعرفة ألن اراتنا م ر بتطو
ً
ا كب تماما ا تم أن علينا إذن محسوس،

اكم ت ال ات ا ذه و ا، ر تطو فرص إ ش و ا ضعف جوانب وتكشف ا تخت ات خ

رة واملا ة املدر باأليادي دفالتد. إال املز ساب الك يؤدى عليھ صرار و فيھ ستمرار و ب ر

شري؛ ال املال لرأس التطور  من

داري  - ر طاملا: التطو ذاتھ حد
ً
افيا س ل شري ال املال الرأس ر تطو مية بأ قتناع إن

ي ول ار، ابت أو بة مو ألي انق ا ن الروت و وقراطية الب بالقيود لدينا دارة تتكبل

قيودي أي من
ً
ائيا التخلص من لنا فالبد شري ال املال الرأس ر تطو تجارب نجاح تحقق

ل وتحو بداع، و الفكري التقدم ة مس من عوق سوقية قيمة إ شري ال املال الرأس

املنظم القانون بتطبيق ة فكر ملكية إ ة الفكر رصدة ل وتحو ار، بت و اع خ خالل

حقوق    .املؤسسةوحفظ

للمؤسسة2.2 تنافسية ة كم شري ال املال  : الرأس

ديد العصر سمات أبرز  من فشل أو نجاح تحدد أساسية كحقيقة التنافسية  ا

ا ُيَحتم موقف  املؤسسة أصبحت نا ومن. مسبوقة غ بدرجة املؤسسات اد العمل عل  ا

ساب واملستمر ة الك انية تنافسية م ن إلم امو  تحس عليھ مجرد ح أو سواق  قع  املحافظة

ة  ن ضغوط مواج ن املنافس الي ن، ا لتواجد 11 واملحتمل شكال عموما مؤسسة ألي وعليھ

شري  ال الرأسمال ن وتمك  .وتمكن
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املال يتمثل شري  رأس فراد اص  املتم ال اصة القدرات ذوي  و ب ا واملوا

ة م والذين املتم اري  ع لقدرةا لد بت و م شطة  املؤثر التفك و للمؤسسة، ة يو  ا

ن اص سي نتاج ستطيعون  الذين املبدع دمات و ّ  ا م بتم جذب القدرة ولد  ع

شاء العمالء ون . املؤسس ملُنتج قيمة وإ  باملعرفة خاص جزء من العمالة ذه كفاءة وتت

ب دراتبالق خاص وآخر واملعلومات ون  أن يمكن. واملوا ين فراد ؤالء ي داخل املتم  من

ا، من أو املؤسسة ن كأن خارج ر  م املؤسسة ستع وإعداد وإدارة والتحديث التطو  زمات

شارات اصة س دوى  بدراسة ا    .12ا

ار ة بت ديثة للمؤسسات تنافسية كم ار ع القدرة عد: ا   ول  العامل  بت

ة املؤسسة احتفاظ ا النا ان املؤسسات بم ن لما ٬املنافسة ب ارات وجودة سرعة زادت ف  بت

ا ال ا احتفظت املؤسسة تقدم اد بر ا املؤسسة ا ال القواعد وضع ع وقدر بع  با ت

ار لعبة أن إال ٬املؤسسات د بت ات ش غ ة حاليا  العمال ىأذ توظيف يكفي فال .كب

ن ندس تحرص أيضا يجب إنما النجاح، لضمان وامل  ع ذكياء العمال حث ع املؤسسة أن

ا نضمام ا  إل ن سع ار لتحس بت ات دمات املنتجات  مستو ا ال وا   .تقدم

عرف كما
ُ

ار اليابانية املؤسسات  ْمّي بأنھ بت
َ
أجل من املوارد وحشد السوق،  الفرصة ت

و  مساك ف ذامنا، الفرصة يجب التعر بة وحشد تمي  بتلك إلمساك سرعة واملوارد املو

ا الفرصة ل نالحظ٬أعمال إ وتحو ف ذا أن ولكن ر يلمس لم التعر ار جو و بت  تيان و

ديد    13. با

ة التعلم ة: للمؤسسة تنافسية كم قدرة السوق،  املنافسة مفتاح امل املؤسسة و

ن ع التفوق  ع عاد من أك أو واحد  املنافس اتي داء أ   14.س

ار باالبت وعالقتھ ار يمكن ال :التعلم ديد لالبت تحقيق( الفاعلية  ذروتھ يصل أن ا

داف ار كفأ ستخدام( والكفاءة) املؤسسة أ ع بالتعلم إال ،)لالبت خاللھ من يمكن الذي السر

ار مزايا ذروة إ الوصول  انجازات أن الواقع. سرعة بت م ار أ  ونھ يتمثل املؤسسة  بت

ديد التعلم ُيولد ار ٬ا بت استخدامھ من ستد جديدة كثيفة معرفة و املع ذا و  أجل

داء، التعلم بكفاءة ار عود ال املنافسة ظل و ع السرعة لذيا و وحده بت  وإنما يتطلب

ار من التعلم ون  أن يجب بت لما ي و عا، ون  التعلم تقدم سر ار ي   قوتھ فقد قد بت

التا .املؤسسة التنافسية فإن و ة ار إ بحاجة املستدامة امل ديد بت  جديدة دورة لتبدأ ا

ار، من ذا بت منطق و ار  ستدامة و بت ة تحقق ال ةاملؤسسة  خالل من و امل

ار إيجاد من ابت ن أفضل   15.املنافس
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ن3.2 شري  الرأسمال تكو ار أن كما:ال ي بت ات باملعرفة يأ ديدة، وا داخل من ا

يمكن فان املؤسسة ي أن التعلم ات املعرفة بتلك يأ حيث خارج من وا التعلم عت املؤسسة،

ة مسألة ر س جو ة ومعرفة باألساليب تيان  قطف ل دمات املنتجات وخ ديدة وا من ا

ن، من أي السوق  م املوردين املنافس الرأسمال  الفعالة املشاركة و وإنما ٬وغ  عظيم

ون  أن أجل ومن 16.للمؤسسة الفكري  ة مصدرا التعلم ي  الشروط مراعاة من البد التنافسية للم

 : التالية

املس - ون  أن أي:تمرالتعلم س مستمرة عملية التعلم ي تماما ول  عابرا؛ ا

مسؤولية - ميع التعلم ون  أن :ا كة سمة التعلم ي س املؤسسة أنحاء ل  مش  ول

ان ح واحد قسم مسؤولية ر؛ قسم و القسم ذا لو والتطو  البحث

التعلم - صول  يمكن حيث ٬التعلم مصادر عدد من البد : مصادر اتامل ع ا وا  عرفة

ا املؤسسة داخل من) التعلم مادة( ان ومن وخارج م طرف؛ ومن أي  أي

التعلم - ون  أن من البد: ثقافة ذا٬الكيفية الثقافة نمط و السائد املؤسسة ثقافة نمط ي  و

سم النمط ونھ ي ات استجابة أك ب ئة لتغ ارجية الداخلية الب التعلم ٬وا  أن البد وثقافة

سم   الفشل؛ وقبول  والشفافية نفتاحباال  ت

التعلم - ل قة توف يجب: قيمة إ تحو ية طر ل من قيمة نتائج إ التعلم لتحو  سواء ذات

ادة  عظيم املعرفة أصول  ز ن أو للمؤسسة الفكري  الرأسمال و  عمال؛ نتائج تحس

ل القياس يتم أن يجب: التعلم قياس - قة دوري ش طر استخ عتمد و  املعايرة دامع

ا التعلم  وأشمل وأثرى  أسرع املؤسسة يجعل بما التنافسية منافس  . من

نو  ب ط واملعرفةللر ار بت التعلّم التعلم، أن  ء يتحّول  الذي قتصاد ظل  نقول

ء ق ع قائم اقتصاد نحو ف الطر و شر الوحيد املعرفة ي ل يأ الذي و ار بت و  املعرفة،

ات عرفةبامل ديدة وا املؤسسة من ا ي داخل يأ التعلم ن ات املعرفة بتلك ح  من وا

 .املؤسسة خارج

حول اديمية الرؤى عض قاموس جاء ما م أ إ ش البحث ذا سياق

التا دول ا ھ يو كما تنافسية، ة كم شري ال املورد ودور شري ال الرأسمال  : موضوع
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دول شري ): 2(ا ال واملورد التنافسية ة امل ن ب املية الت العالقة عناصر ص   . م

التنافسية ة امل شري   أساس ال املورد   دور
ة امل مصدر

  التنافسية
اتب   ال

حدود خارج تتم واملوارد القدرات ساب اك

  .املؤسسة

املورد قدرات تنمية

شري    ال
 Strandskov)2006(  تفاعلية

أنظم وعمودياضبط أفقيا ة شر ال املوارد إدارة داء  .ة ادة  Ferris  (1999)  تفاعلية  ز

لفة ت بأقل ا شط أ ن تحس ع املنظمة   مقدرة

الصناعة إ ترجع خاصة نجاح   .عوامل
شاط ال  Porter (1998)  خارجية  دعم

قابلة وغ للتقليد قابلة غ نادرة، قيمة، ذات

القد موارد مجموعة   .راتإلحالل

قيمة ن تحس

شري  ال   املورد
 Kamoche (1999)  داخلية

ل للتحو قابلة مدخالت، ع عتمد ية، سي

الكفاءات مخرجات ع عتمد   .و
الكفاءة  Lado(1994)  داخلية  تنمية

القدرات إدارة متخصصة معرفة   .إدراج
املورد ب تدر

وتنميتھ شري   ال
 Grant(1993)  داخلية

ومطلو  دور اتيجيةللسلوك إس تحقيق ب

  .التنافسية
السلوك  Writght(1994)  تفاعلية  محاطات

الباحث: املصدر إعداد السابقةمن الدراسات ع   .باالعتماد

الثالث مستغانمدراسة:املحور بوالية يبة ذ بن سيدي الكوابل لشركة   .ميدانية

ذا     ناول شري سن ال املال رأس مية أ معرفة التنافسيةالدراسة ز عز

بمستغانم يبة ذ بن سيدي وابل ال للشركة   .املستدامة

الدراسة يتمثل: الدراسة وعينة مجتمع 1.3 بالشركة مجتمع ن التالية العامل ات املستو

الورشة( عمال ورشة، س رئ ة، املص تقنيون ة، مص س رئ قسم، س   ).  رئ

سبة أما ون  للعينة بال يان تم حيث مل،عا 90 من فتت ست ع  عينة أفراد جميع ع توز

جاع تم وقد الدراسة، سبة75 اس ب يان سبة15و(83,33%)است ب ترد لم يان   ) (16,67است

  :الدراسة عينة وسمات خصائص 2.3

العمري  .أ  حسب: الفئة الدراسة عينة أفراد ع   .السنتوز
  

  
يان بناءا الباحث إعداد من: املصدر ست   ع
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م: ليقالتع أعمار تقع الدراسة عينة أفراد من ك سبة ال بأن ل الش بيانات من يالحظ

ة العمر م40-30الفئة عدد بلغ حيث ا) 31(سنة مقدار سبة ة%)41,33(ب العمر الفئة ا تل ،

من م30أقل عدد بلغ حيث سبة) 28(سنة لذوي%)37,33(و انت ف ى د سبة ال أما ،

من منعمار أك م40م عدد بلغ فقد ا) 16(سنة مقدار سبة و من%) 21,33(فرد

شباب العينة أفراد معظم أن ع يدل ذا و الدراسة، عينة   .مجمل

ل.ب  العل: العلمي املؤ ل املؤ حسب الدراسة عينة أفراد ع   .توز

  

  

  

  

  

  
يان بناءا الباحث إعداد من: املصدر ست   ع

بيان: التعليق ،تو العل ل املؤ حسب الدراسة عينة إلفراد س ال ع التوز ل الش ات

امعية ا ادة الش يحملون الدراسة عينة أفراد غالبية بأن م،فيالحظ عدد بلغ ،)61(حيث

بلغت تمثيل سبة م%)81,34(و عدد بلغ حيث ة الثانو ادة ش ع ن اصل ا ا تل ،)12 (

سبة ا،%)16,00(و ادة ش خ وجاءت ي بتدا و بلغتملتوسط سبة ذا%)1,33(و و ،

أغلب أن ع ويدل جامعية، ادات ش م ل العينة تو و أفراد ع املعرفةامؤشر   .فر

ة .ج  ا ة:  سنوات ا سنوات عدد حسب الدراسة عينة أفراد ع توز دول ا   .يو

  
يان بناءا الباحث إعداد من: املصدر ست   ع

بيانات: قالتعلي من ليالحظ سنواتالش عدد حسب الدراسة عينة إلفراد س ال ع التوز

ن ب ما ة ا لذوي انت ك سبة ال بأن فيالحظ ة، عدد10إ5ا بلغ فقد سنوات،

ا سبة) 34(أفراد و
ً
من%)45,33(فردا ألقل ة ا سنوات عدد ا تل بلغ5، فقد سنوات
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ا أفراد  فرد) 26(عدد
ً
اا سب من%)34,67(و ألك ة ا اب أ أما بلغت10، فقد سنوات

م الدراسة%) 20(سب عينة مجمل الشركة.من داخل س استقرار وجو ع دال ذا   .و

نتائج 3.3 يانتحليل   :ست

و التنافسية؛ :الفرضية ة امل ز عز كب تأث ا ل شري ال املال رأس عاد   أ

شريأ ال املال رأس العمل: عاد فرق والقدرات، الكفاءات ارات، امل نية، امل ة ا  .املعرفة،

طرح :املعرفة .أ  أسئلةتم البعدلقياسخمسة  .ذا

  
يان بناءا الباحث إعداد من: املصدر ست   ع

ل:  التعليق الش خالل من بــ نالحظ جابة سبة حيث" موافق"أن جدا كب سبةانت بلغت

من أجابوا%68أك الذين فراد عدد ن ح موافق"، من" غ بة قر م سب ،%07انت

العل ل املؤ يؤكده ما ذا و املعرفة، معيار ع عتمد التوظيف أن ع دال و  . و

نية .ب  امل ة البعد:ا ذا لقياس أسئلة ثالثة طرح  .تم

  
يان بناءا الباحث إعداد من: املصدر ست   ع

ل:  التعليق الش خالل من بــ نالحظ جابة سبة سبة" موافق"أن بلغت حيث ة مع انت

من أجابوا%57أك الذين فراد عدد ن ح موافق"، من" غ بة قر م سب ،%14انت

بــ أجابوا حدود" محايد"والذين م سب امل،%29انت ة ا أن ع دال و سو ل نية

الشركة داخل العمل الكفاءة لتحقيق ا لوحد  . افية
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ارات .ج  البعد:امل ذا لقياس أسئلة ثالثة طرح  .تم

  
يان بناءا الباحث إعداد من: املصدر ست   ع

ل:  التعليق الش خالل من بــ نالحظ جابة عالقة" موافق"أن ا ل ارات امل أن ع ة مع انت

الكفاء منبرفع أك ا سب بلغت حيث للشركة، نتاجية الذين%66ة فراد عدد ن ح ،

موافق"أجابوا من" غ أقل م سب بــ%06انت أجابوا والذين   ،%28 ةسبالانت" محايد"،

والقدرات.د  طرح:الكفاءات أسئلةتم عة البعدلقياسأر  .ذا

  
س بناءا الباحث إعداد من: املصدر يانع   ت

بــ:  التعليق جابة سبة أن ل الش خالل من لية،انت" موافق"نالحظ با بلغتتقر حيث

منال أك أجابوا% 89سبة الذين فراد عدد ن ح موافق"، م" غ سب ،%08انت

بــ أجابوا م" محايد"والذين سب أن،%08انت ع دال و عالو ا ل والقدرات قةالكفاءات

الشركة داخل العمل ظروف ن بالتحس  .وطيدة
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العمل .ه  البعد:فرق ذا لقياس أسئلة ثالثة طرح  .تم

  
يان بناءا الباحث إعداد من: املصدر ست   ع

بــ:  التعليق جابة سبة أن ل الش خالل من بلغت" موافق"نالحظ حيث جدا ة كب انت

من أك سبة عدد% 82ال ن ح أجابوا، الذين موافق"فراد م" غ سب ،%04انت

بــ أجابوا حدود" محايد"والذين م سب أن%14انت ع دال و و ق، كفر لھالعمل

وطيدة نتاجعالقة ادة الشركةبز حداخل ر تحقيق التا و ،.  

شري ال املال رأس حول الصة   : لشركةلا
رقم ل تحليل09الش ن التنافسيةيب ة امل ز عز و شري ال املال رأس ن ب العالقة

بالشركة

 
إكسل: املصدر برنامج ع بناءا الطالب إعداد   من

ا: التعليق  ل ة مئو سبة أع أن نالحظ فإننا ي البيا التمثيل خالل الكفاءات"من

سبة" والقدرات ا%55ب تل سبة" املعرفة"، أما%50ب نية"، امل ة العملا فجاءت"وفرق

سبة من،%20ب أقل سبة لت ارات امل ن املؤسسة،%20ح ام الل ن مطم مؤشر و

فائقة عناية ا اختيار يجب مال كرأس املعرفة ام. تب اح ع كذالك ع للكفاءاتذا
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بإطالق ذا و الشركة لتطور كأساس م معامل بل نتاج عناصر أحد م اعتبار العنانوعدم

السوقية صة ا وتنمية ن املنافس ع للتفوق م ار املال .ألف رأس مية أ يجة الن ذه وتأكد

الشركة املستدامة التنافسية ة امل تحقيق شري   .ال

الثانية شري: الفرضية ال املال رأس ثمار املس قتصاديةالةعزز للمؤسسة تنافسية

ة زائر   .ا

عاد - ةأ ودة: التنافسيةامل  .ستجابة،بداع،املرونة،ا

ودة .أ  البعد:ا ذا لقياس أسئلة خمسة طرح  .تم

  
يان بناءا الباحث إعداد من: املصدر ست   ع

بــ:  التعليق جابة سبة أن ل الش خالل من عدد%48سبةبانت" موافق"نالحظ ن ح ،

أجابوا الذين مو "فراد من" افقغ بة قر م سب بــ،%22انت أجابوا انت" محايد"والذين

حدود م أن،%31سب ع دال و او منافس أمام للشركة التم عزز ال ودة   .ا

طرح:املرونة .ب  البعدخمسةتم ذا لقياس  .أسئلة

  
يان بناءا الباحث إعداد من: املصدر ست   ع

ا:  التعليق خالل من بــنالحظ جابة سبة أن ل سبة" موافق"لش بلغت حيث ة مع انت

من أجابوا%57أك الذين فراد عدد ن ح موافق"، من" غ بة قر م سب ،%18انت

بــ أجابوا حدود" محايد"والذين م سب أن%26انت ع دال و و عالقة، ا ل املرونة

ا ملوق الشركة ز بتعز   . السوق وطيدة
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طرح:بداع .ج  البعدستةتم ذا لقياس  .أسئلة

  
يان بناءا الباحث إعداد من: املصدر ست   ع

بــ:  التعليق جابة سبة أن ل الش خالل من أن" موافق"نالحظ ع ة مع لھبداعانت

من أك تھ س بلغت حيث للشركة، نتاجية الكفاءة برفع ن%66عالقة ح فراد، عدد

أجابوا موافق"الذين من" غ أقل م سب بــ%06انت أجابوا والذين م" محايد"، سب انت

ن،28% املنافس ع التفوق يحقق الشركة داخل بداع   .إذن

طرح:ستجابة.د  البعدستةتم ذا لقياس  .أسئلة

  
يان بناءا الباحث إعداد من: املصدر ست   ع

بــ: التعليق جابة سبة أن ل الش خالل من ةانت" موافق"نالحظ منمع أك بلغت ،حيث

أجابوا% 69 الذين فراد عدد ن ح موافق"، م" غ سب بــ%12انت أجابوا والذين ،

م" محايد" سب أن%18انت ع دال و و العميل، لرغبات وطيدةالستجابة عالقة ا ل

ن لاملركبالتحس التناف   .لشركةز
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حول الصة لا التنافسية ة امل ز   : لشركةعز
رقم ل التنافسية15الش ة امل ز عز و شري ال املال رأس ن ب العالقة تحليل ن يب

بالشركة

 
إكسل: املصدر برنامج ع بناءا الطالب إعداد   من

س: التعليق  أع أن نالحظ فإننا ي البيا التمثيل خالل امن ل ة مئو منبة ستجابة"ل

سبة" واملرونة ا%40تفوقب تل سبة" املرونة"، منب أما%50أقل ودة"، خفجاءت "ا

سبة املؤسسةو ،%20ب ام الل ن مطم مؤشر بداعو ق طر عن للعميل باالستجابة

امو . املنتجات اح ع كذالك ع ائذا ز لرغبات راملؤسسة والتطو البحث ق طر عن   ا،

ا النتائج عرض 4.3 ية الدراسة خالل من :وتحليل متي ع طبقت ال التجر  تم شركة

  :التالية النتائج إ التوصل

و التنافسية؛ :الفرضية ة امل ز عز كب تأث ا ل شري ال املال رأس عاد   أ

شري  ال املال رأس مية أ يجة الن ذه اوتأكد لشركةتحقيق املستدامة التنافسية ة ،مل

اتي اس كمورد شري ال العنصر مية أ ع دراستھ أكد من ل مع يجة الن ذه م وت

املعاصرة الشركة أداء التم تحقيق م س انت خاللومن. ُ ال ة املؤو سب عادال أ ن ب

ن التنا(املحور ة وامل شري ال املال توجد)فسيةرأس بأنھ نالحظ ن، ب املالعالقة رأس عاد أ

افية بدرجة شري املال ز إلس لشركةاعز املستدامة التنافسية ة ل،مل سبة وجدنا ألننا

ا ارات ةمن وامل نية والعملرلتواملعرفةامل والقدرات الكفاءات مع مقارنة أقل سبة

ز  لتعز واحد ق التكفر ة   .مقبولةوالفرضيةوعليھنافسية،امل

الثانية قتصادية: الفرضية للمؤسسة التنافسية ة امل عزز شري ال املال رأس ثمار س

ة زائر   .ا
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يتطلب لشركة، املستدامة التنافسية ة امل ز عز ةإن ا املعرفة ا م عاد أ عدة شابك

والقدرات الكفاءات ارات امل نية املنتجامل جودة ز لتعز امل مت واحد ق كفر والعمل

العميل لطلبات ستجابة مية. و أ ع دراستھ أكد من ل مع يجة الن ذه م وت

املعاصرة الشركة أداء التم تحقيق م س ُ اتي اس كمورد شري ال خالل. العنصر ومن

ن املحور عاد أ ن ب انت ال ة املؤو سب التنافسيةرأس(ال ة وامل شري ال بأنھ)املال نالحظ ،

التنافسية ة امل ز عز ام لإلس افية بدرجة شري ال املال رأس عاد أ ن ب عالقة توجد

الفرضية وعليھ لشركة،   .مقبولةالثانيةاملستدامة

وم:تفس ارات، وامل ة ا دون ا لوحد يكفيان ال بداع و املعرفة أن ع يدل ذهذا ن

ل، ك تدرس ملا وطردية جدا ة قو ارتباط عالقة ا ل شري ال املال رأس عاد أ بأن نج س النتائج

القة ا ار ف توليد فعال دور لھ الذي الذ العصف إ يؤدي ق كفر العمل أن أي

ثنائية أو املنفردة الدراسة عكس الشركو  .واملبدعة، تملكھ الذي قيقي ا املال رأس وإن ة

تنافسية ة م شاء إ إ يؤدي جيد ل ش واملوارد الكفاءات استغالل وإن شري ال املال رأس

املال رأس لتنمية امج وال طط ا ووضع اتجيات س برسم إال ون ي ال ذا و مستدامة

تنافسية مزايا تحقق ة ومتم جديدة ومنتجات مبتكرة حلول إلبداع فيھ ثمار س و شري ال

ت.أع مثل وأو ستخدام بمدى مرتبط املستدامة التنافسية ة امل مصدر بأن الدراسة

ن ب داء و التم وأن ا، وعمليا املعرفة ع باالعتماد وذلك الشركة داخل شري ال املال لرأس

بد تتمثل وال الشركة الداخلية العناصر إ ارجية ا العوامل من انتقل ات اعالشر

للشركة التناف التم تحقيق ميتھ وأ املعرفة ة،عصر ولو أعطيت إذا إال يتحقق وال

عملھ مجال بداع و شري ال املال رأس عناصر ن ب املزج لھ س ي ح للعامل ة ر وا

املضافة القيمة ار(لتحقيق ن،)بت املنافس ع والتم التفوق التا إذا.و العنانألنھ أطلق

متيازات، إعطاء وكذا ما ا العمل روح وخلق ار ملالبت شري ال العنصر ااديوتحف

عاومعنو التفوق التا و بداع و ار بت م نسا الشركة.املنافس بھ تقوم ما ذا و

الدراسة بمحل ال إجراء ن الراغب الطلبة ل ستقبل حيث خاصة، التطبيق ص

التقنيةا وكفاءةلتخصصات ة خ ذوي الشركة داخل ن مؤطر ق طر عن بدقة م ع ومتا ،

عالية ارات م يبدون والذين ن املتفوق الطلبة بتوظيف العملية ذه ت وت   .املجال،

اتمة  :ا

عن ع ُ و ف ، التناف التفوق لتحقيق مة امل اتيجية س املؤشرات أحد عد بداع

الت التفوقطبيعة تحقيق التا و السوق، حاجة لسد الالزمة ديدة ا التكنولوجية ات غ

يبةل ذ بن سيدي وابل ال و شركة ةعمل، خ اراتذه م ومعرفة بع ت  العمال ع
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اص ن و امل امنة(للمعرفة ا التقليد) ال من ا إبداع تح ي ل الشركة، ذا. داخل

بحكم الواقع أرض ع العمالموجود تأط ع عملون القديمة ة ا ذوي العمال أن

ع دليل ذا و ن بص وامل دد ينالعمالانتقاءا متطلباتاملتمي حسب ع م وتوج

امل مت ق كفر العمل ع دال ذا و ن. الشركة، و دائم، تطور الشركة أن نجد ذا ل

الدولية السوق انة م إيجاد ع ا(عمل شاط ل إ). تدو توصلنا الدراسة خالل من

التالية   :النتائج

ن إحصائية داللة وجود - وتحقيق املال رأس متطلبات توافر ب ل ك عاده بأ شري ة ال  امل

 التنافسية؛

م - سا و التنافسية ة امل عزز ارات وامل نية امل ة الشركة ا قاء و نمو كب ل  .ش

العناصر  ح نق شري وعليھ ال املال رأس دور تفعيل م س ال   : ساسية

؛ - اتي واس رئ مورد أنھ ع شري ال املال رأس مع  التعامل

باستمرار؛ - ره وتطو شري ال املورد ع فاظ ا  يجب

؛ - متم شري مال رأس بامتالك إال ون ي ال املستدامة التنافسية ة امل   تحقيق

للمعرفة - دوري تقيم وافزإجراء ا بنظام التقييم نتائج ط ور بالشركة، ن العامل لدى

ة واملعنو قيات(املادية وال  ؛)املكفآت

ادة - ز أجل من متنوعة بأعمال القيام العمال مشاركة ع الشركة تحرص أن يجب

م؛  خ

ا؛ - ل التنافسية ة امل تحقيق م س ل ش و الشركة لدى شري ال املال رأس دور ز  عز

العمل - فرق لبناء يع ب الشركة قيام الذ(ضرورة املبدعة؛) العصف ار ف  وخلق

ال - ة ار بت لول وا ار ف ب تجر خالل من ار بت و بداع عمليات يع و دعم

التنفيذ موضع ا ووضع العاملون ا  .يقدم
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ن ب ما ة الف العالم املالية املشتقات أسواق م   2017و2005تطور

The growth of world's derivatives markets between 2005 and 2017 

ستالم خ شر                                                  17/11/2018 :تار ال قبول خ   07/01/2019:تار

لھ عبد الدين .د           * مقدم ن ز    ** قدال

دكتوراه محاضر                                                 طالب   -أ- أستاذ

زائر- مستغانمجامعة زائر-  مستغانمجامعة                                              ا    ا

 : صامل

و   سية، رئ أصناف ثالث إ تنقسم و شأة، ال حديثة مالية أدوات املالية املشتقات عت

جلة، العقود أو املستقبلية العقود يارات، نو ا سوق املالية دوات ذه تداول تم و املبادالت،

السوق و و ول ن، يفوقمختلف والذي النظامي، الغ السوق و ي والثا البورصات، أي النظامي،

وظا، م تطورا املالية، املشتقات أسواق دت ش ة، خ السنوات و النظامي، السوق بكث مھ

خالل من ، العال قتصاد مستوى ع املالية، املشتقات مية أ إبراز إ البحث ذا دف لذلك

إ املاليةالتطرق زمات من الرغم ع مستمرة، بصورة سواق م ايد ي حيث املشتقات، أسواق

الصرف، سعر عقود و الفائدة، بمعدل اصة ا املالية املشتقات ل ش حيث مؤخرا، العالم ا مر ال

الشمالية ا أمر أسواق سيطر كما سواق، ذه املشتقات من سبة ع،أك ا أورو معظمو

وتركيا، كروسيا الشرقية، ا أورو غرار ع الناشئة، سواق تطور جانب إ املالية، للمشتقات التداوالت

ل از وال قيا إفر وجنوب ن الص أسواق إ  .إضافة

املفتاحية لمات النظامية:  ال الغ املشتقات أسواق النظامية، املشتقات أسواق املالية،  .املشتقات

يف  .Jel :G15 تص

Abstract:  

The financial derivatives are newly created financial instruments, which are divided into three main categories: the 

options, the futures contracts or the Forward Contracts and the swaps. These financial instruments are traded in 

two different markets: the regular market, in other words the stock exchange in general, and the the over the 

counter market, which is much larger than the regular market. In the recent years, the financial derivatives have 

witnessed a remarkable development. Therefore, the aim of this research is to highlight the importance of the 

financial derivatives at the global level by addressing the derivatives markets. Indeed, the volume of markets is 

continuously increasing despite the recent global financial crises. Actually, derivatives related to the interest rate, in 

addition to exchange rate contracts represent the largest share of derivatives in these markets. Meanwhile, North 

America’s and European markets are dominating most of the derivatives trades. Nevertheless, there are emerging 

markets, such as those of Eastern Europe, Russia and Turkey on the one hand and China’s, South Africa’s and 

Brazil’s markets, on the other hand. 

Key words: : derivatives, exchange-traded derivatives markets, over the counter markets. 

Jel codes: G15.                     
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  :مقدمة

ور ظ إ ، املا القرن من ة خ سنة الثالثون حدث الذي ، املا النظام تطور أدى

حيث املالية، ندسة ال منتجات أبرز عت ال و املالية، باملشتقات س جديدة، مالية أدوات

ستفادة و ة، املضار فرص من توفره ملا ، املا سي ال جديدة طرق دوات ذه وفرت

ا أ إ باإلضافة سواق، ن ب ة املرا ق طر عن مالية، اسب م وتحقيق ، املا الرفع من

ال أصبحت حيث العالم، ع املالية سواق نمو ظل املالية، خطار من ماية ل وسيلة عت

املالية املشتقات توفره ملا املالية، واملؤسسات البنوك وخاصة ة، الكب ات الشر ا ع ستغ

حالة ة كث مخاطر املالية للمشتقات أن إال املالية، ا محافظ سي ع اسب وم حماية من

فالس، ب س ت أن مكن و للمقامرة، وسيلة ا عت البعض أن حيث ا، إستخدام سوء

ت سب حيث كية، مر املتحدة الواليات العقاري ، ن الر أزمة خالل من للبنوك حدث كما

العالم. ع سواق با شملت مالية أزمة املالية  املشتقات
 

التالية الية ش ع جابة سنحاول ذكره تم ما خالل   :ومن

 ؟ العالم املالية املشتقات أسواق تطور مدى   ما

التالية الفرعية سئلة بصياغة قمنا للبحث الرئ السؤال ع جابة يل س ل   :و

 املالية املشتقات م و ؟ما ة خ السنوات  املتداولة

 ؟ العالم ع املتداولة املالية املشتقات أبرز  ما

 ؟ العالم قتصادية باألوضاع املشتقات أسواق تأثرت  ل

ال ع عتمد سئلة ذه ع الولإلجابة   :ةتاليفرضيات

 ايدا م نموا املالية املشتقات تداول الغ ،عرف سواق يقدر،النظاميةخاصة ال و

عدة ا النظاميةضعاف أم    .سواق

 املشتقات الفائدةاملاليةعت العالمأمن،لسعر ع تداوال املالية املشتقات    .ك

 املالية سواق من ا باأل أتأثرتو أثرت،كغ املالية املشتقات العالمسواق ع املالية    .زمات

الدراسة   :من

خالل الوصفي،البحث ذاومن املن املتعلقة،إستخدمنا يم املفا غطية خالل من

املالية التحلي،باملشتقات املن كذلك باطيو مناقشة،ست خالل و من ،املعطياتالبيانات

عنھ نبحث الذي واب ل الوصول يل  .س
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السابقة   :الدراسات

السابقةوعن عالدراسات ينذكر ما صر ا ال املثال يل   :س

  معتوق يح،جمال البورصةمقال،سعيدي املالية املشتقات تداول أثر قياس عنوان

املالية املخاطر املالية،ع املشتقات تداول عد و قبل كية ال البورصة سوق مقارنة دراسة

ة العدد،2015ا1994الف عن العلوم13املقال و سي ال و قتصادية العلوم ملجلة

ة البورصة،2015التجار لسوق مقارنة عن عبارة ان البحث إستخدام،و عد و قبل

املالية الدراسة،املشتقات خلصت املشتقاتإو تداول املا،أن ثمار س إيجابا ،يأثر

املالي سائر ا تخفيض ق طر ة،ةعن الكب املؤسسات مؤشر    .خاصة

 عثمان عزالدين،عالم مع،حملة التعامل أجل من املالية املشتقات إستخدام عنوان مقال

املالية العدد،املخاطر عن سم11املقال د الصادر إقتصادية رؤى تطرق2016ملجلة و

املا املشتقات املستعملة اتيجيات س م أ إ   ليةاملقال

 ام س ساوي قتصاديةحأطرو ،ع العلوم دكتوراه املالية،ة املشتقات تداول دور عنوان

رأس أسواق ل الفر،الاملتمو املال رأس سوق امعية،دراسة ا ،2014/2015السنة

إيجابا تأثرت املالية سواق أن إ الدراسة خلصت اب ،و إل موال رؤوس ق،تدفق طر عن

املالية املشتقات نمو،تداول حالة مالية فقاعة ا إعتبار و ذا من أك   .و

البحث    : خطة

نظرى، و و ول الشق ن، سي رئ ن شق إ ا تقسيم تم ال و البحثية، الورقة ذه خالل من

حيث من ا أسواق و املالية، باملشتقات املتعلقة املعطيات ل ناول ي الذي او طبيع و ا، شأ

املشتقات عن لة امل النتائج و رقام، م أ إ يتطرق الذي ي الثا الشق أما ا، وخصائص

ة، خ السنوات سواق م غ مدى و العالم، ع ا ف املتداولة سواق و املالية،

ن ب ما ة الف  .2017و2005خاصة

املال عموميات: أوال املشتقات اعن أسواق و   :ية

ن عنصر إ الشق، ذا تطرق نس التاأساسي املشتقات أسواق ثم املالية، املشتقات ، :  

املالية -1   :املشتقات

م أ من املالية املشتقات ديثة، عت ا ارات ل بت التمو عملية يل س ا دف   .ال

املالية-1 -1 املشتقات ف   :عر

املالية أو املادية، صول من ا قيم سب تك و ن، طرف ن ب تتم مالية عقود املالية املشتقات

ي املش ن ب الشروط عض ع تفاق مع معينة، زمنية ة بف تحدد و ا، عل التعاقد يتم ال
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س السلع، و العقارات، نجد ا عل التعاقد يتم ال صول ن ب من و ع، البا السندات،و و م

البورصة مؤشرات الفائدة، معدل ية، جن   1 .العمالت

املالية-1-2 املشتقات عن خية تار   :نبذة

سنة من إنطالقا وظا، م تطورا املالية املشتقات دت كية،1970ش مر املتحدة الواليات

ة التجار اللوحة سوق آنذاك، أستحدثت ال املشتقات أسواق م أ من وسوقو اغو، لشي

للمشتقات التجاري  لندن سوق مثل ا، أورو أخرى أسواق ا عد ر لتظ اغو، لشي للتبادل

سنة سنة1980املالية املالية للمشتقات الفر السوق و الثالثون1986، دت ش حيث ،

املالية، املشتقات تداول مستمرة ادة ز ، املا القرن من ة خ ت 2السنة فرصملا من وفره

ة التنظيمية،للمضار ن القوان تجنب ا باإلضافة الفائدة، معدل و الصرف، أخطار تقليل و

ر تطو إ أدى الذي التكنولو التطور كذلك و ع، الودا ع املفروض حتياطي غرار ع

املالية دمات ا لتقييم الفنية ساليب و   3.التقنيات،

املالية -2 املشتقات  : أنواع

إ املالية املشتقات سية،تنقسم رئ وأنواع جلة العقود املستقبلية، العقود و يارات ا

املبادالت   . عقود

يارات-2-1  :ا

ا، ملصدر ملزمة و ا، امل ملزمة غ مالية، عقود عن احيثعبارة امل يار ا يح ت ا أ

ن مختلف ن نوع ن ب نم و ا، أصدر الذي للطرف ملزمة ون ت نما ب عدمھ، من العقد تنفيذ

مقابل صل، شراء املھ، ق ا عطي الذي و الشراء، خيار و و ول يارات، ا من

محددة بيعتعمولة ع ا مج ون ي الذي و يار، ل املصدر للطرف حاملدفع أراد إذا صل،

ون ي و صل، بيع املھ ق ا عطي الذي و البيع، خيار و ي الثا النوع و ذلك، يار ا

صل شراء ع ا مج يار ا   4 .مصدر

ما و أيضا ن نوع نم يار، ا تنفيذ حيث   :ومن

ي - مر يار ا إ: عقد مناسبا، حاملھ يراه وقت أي يار ا العقدينفذ مدة اية   .غاية

ي - ورو يار ا العقد: عقد مدة اية خ تار و و محدد، خ تار يار ا   .ينفذ

املستقبليات-2-2 عقود و جلة  :العقود

املالية املشتقات أقدم من النوعان ذان   .عت

جلة 2-2-1   :العقود

الدو النقد صندوق ف عر إتفاقإف،حسب جلة العقود نن طرف ن سليم،ب ع

العقد محتوى و الذي مسبقا،صل محدد وسعر خ والتار بكمية ماليا، أو ماديا ان ،سواء
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ا إستحقاق خ تار قبل العقود ذه ھ سو يتم ما سعر،وغالبا ن ب الفرق دفع ق طر عن وذلك

نقدا عليھ املتفق والسعر طراف،السوق لتغ،ألحد العقود ذه ستخدم تقلباتو أخطار طية

السوق  الفائدة،أسعار الصرف،وأسعار سعر ات غ  .و

املستقبليات 2-2-2  :عقود

ن، الطرف ع يتوجب حيث ي، واملش ع البا ن ب يجمع عقد واستالمو قسليم طر عن

محدد سعر و محدد، زمان و ان م ما أو مادي أصل السمسار، أو   5.الوسيط،

املستقبلية2-2-3 والعقود جلة العقود ن ب  : الفرق

التا دول ا العقدين ن ب لة امل الفروق ص   :ن

دول جلة: )01(ا والعقود املستقبليھ العقود ن ب ختالف   أوجھ

املستقبليھ جلة  العقود   العقود

صية غ صية  عقود   عقود

حيث من موحده النمطيھ خعقود تار و القيمھ

سليم   ال

ا بال الشروط تحديد مع نمطيھ غ عقود

طراف ن   ب

منظم ثانوي سوق ثانوي   وجود سوق وجود   عدم

ح الر تحقيق فرصھ ن ح  للمضار الر لتحقيق ن للمضار فرصھ يوجد   ال

سعار ات غ لتعكس ه متغ وامش توقيع  وجود مع واحده مره امش ال   العقدتحديد

خ تار اية قبل وقت أي العقد ھ سو يمكن

  العقد

فقط ستحقاق خ تار ة سو ال   تتم

أو ارتفاع مع يوميا سارة ا أو ح الر تحقيق

سعار   إنخفاض

و و العقد اية عند سارة ا أو ح الر تحقيق

سليم ال خ   تار

املا: املصدر    الفشل و املالية   6سواق

املبادالت-2-3  :عقود

نقدية تدفقات تبادل أجل من تفاق، طر ن ب د ع و ام ال املبادالت نقدية،عقود ،وغ

والسلع م س معينھ،مثل زمنيھ مدة الغ،وذلك سواق ا تداول يتم عقود و
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الفائدة،نظاميھ بأسعار اصة ا املبادلة عقود املبادالت عقود م أ املبادلة،ومن وعقود

الصرف املبا،ألسعار العقود أك من ما البنوكو و ات الشر لدى تداوال  7.دلة

املاليھ-2-4 املشتقات من أخرى   :أنواع

أخرى أنواع إ تتفرع ال و للمشتقات، سية الرئ صناف الذكر، السابقة املشتقات عت

لدينا املثال يل س ع عقيدا،  :أك

املدة :داتالتع- ل طو خيار عت و،و السوق ا إصدار يتم وك ص عن عبارة ،ف

يارتو  ا عن مدت حيثختلف سنواتاتجاوز يتجاوز ،عدة ال يار ا نما الواحدة ب  .السنة

ل- للتحو القابلة السندات: السندات و املمتازة م س م،شبھ أس إ ل للتحو قابلة ون ت و

  8.عادية

املبادالت- الفائدة : خيارات سعر و العملة مبادالت و يار ا ن ب تجمع النوع،عقود ذا يمثل

عدمھ من املبادلة عقد تنفيذ خيار املشتقات  9.من

ئتمان- البنوك :مشتقات ا أخرى  ستخدم بنوك إ القروض منح مخاطر ثالث،لنقل ناك و

خيارات ئتمان، مبادالت و ابطأنواع، امل ئتمان كمبيالة  .ئتمان،

املالية -3 باملشتقات  : املتعاملون

م و سية رئ أنواع ثالث إ املالية باملشتقات املتعاملون ون  ينقسم الذيناملضار يقومونو

املستقبل سعار ع نة واملتحوطون و،باملرا املالية، املخاطر تجنب يحاولون الذين

ون  ناملرا مختلف ن سوق صول سعر إختالف من ستفيدون   10.الذين

املعاشات، صناديق ات، الشر م و ن املتعامل من ال أش عدة السابقة الثالث الفئات وتتخذ

ثمار س بنوك املصدرون، و املستوردون التجزئة، تجار ة، العقار ات   11.الشر

املالية -4 املشتقات   :دور

دور املالية عامھللمشتقات بصفة قتصاد م السنوات،م يزداد ا عل الطلب جعل مما

ة ي،خ ما املالية املشتقات أدوار أبرز   :ومن

ولية - املواد و الصرف، سعر و الفائدة، معدالت غ عن الناتج املا طر ا من ماية   . ا

املالية - املحفظة ع تنو ق طر عن املؤسسة أصول من ادة و الز املا، الرفع من   .ستفادة

املالية - خطار ل بتحو املؤسسة إنتاجية من ادة أخرى ،الز أطراف  .إ

السوقية - القيمة ن ب طردية عالقة توجد حيث للمؤسسة، السوقية القيمة من ادة الز

املالية،للشركة للمشتقات ا   .وتداول
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تخص - املعلومات من كب كم املالية املشتقات توفر حيث املالية، سواق كفاءة من ادة الز

ا عل املتعاقد السوق ،صول ستكشاف مة م ع ساعد املعلومات من الكم ذا  12.و

املالية -5 املشتقات  :أسواق

حسب ع ذا و مختلفة، أسواق ا تداول يتم املالية التااملشتقات ا نم و ا  :نوع

النظامية -5-1  :سواق

عقود أخر مع و عامة، ون ت ال باملشتقات خاصة أسواق النظامية سواق

سواق م أ ومن ذلك، غ إ العالوة سبة أو سليم ال شروط النقاش يتم وال محدده،

اغو شي سوق لدينا وب chicago bord of tradالنظامية كية، مر املتحدة الواليات

مثل chicago merchantile exchangeأيضا للمشتقات أسواق ناك ف ا أورو أما ، LIFFE و 

EUREX.13 

النظامي السوق ذا املستقبلية، والعقود يارات ا نجد املتداولة، العقود م أ ن ب ومن

والقو  اللوائح تضع ال السوق سلطات طرف من ومضمون السمضبوط أجل من ن، ان

العقد، طر بإلتقاء سمح ال السوق ذا أنھ كما للسوق، سن وسطاءحيثا ناك

و املالية، املعلومات توف ن املتعامل ع السوق ذا يفرض كما العقود، ھ سو م م م

و الشراء الطلبات من معت عدد يوفر أنھ السوق ذا مزايا م أ ومن القانونية، و ية املحاس

امل غرفة ع السوق توفر وأيضا للعقود، عالية سيولة يوفر مما السوق،   .قاصةالعروض

النظامية -5-2 الغ   :سواق

بأسواق سواق ذه س أسواقmarché de gré a gréأوover the counterأيOTCو ،و

عن أو اتف، ال ع الصفقات عقد و النقاش يتم حيث النظامية، سواق من ما أك

املعلومات، وتبادل التواصل عملية ل س تكنولوجية، زة أج ق قطر طر عن العقود تتم و

طراف ن ب مباشرة،   .مفاوضات

م أ التا و املقاصة، غرفھ وجود عدم أي وساطة، بدون ون ت السوق، ذا مة امل العقود

ومن بالعقد، طراف أحد ام ال عدم أو إفالس و النظامي، الغ السوق املوجودة خطار

ر ا إتاحھ و السوق ذا ات العقودمم ة سو   14.ة

املالية-5-3 املشتقات أسواق الشراء و البيع أوامر  : تنفيذ

يتم أوال يدخل من أي ب، ت بال وامر تتم أين ، وامر ق طر عن ، املشتقات تداول يتم

كذا و ي الثا ثم ول، و  .تداولھ
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يقوم السوق ع ن القائم فإن النظامية الغ سواق الشراء،أما و البيع أسعار عرض ون

سواق لتنظيم ية ورو املنظمة أن حيث ام، ل عدم خطر وجود  European Marcketمع

Infrastructure Regulations السوق أوامر تنفيذ أجل من ن شرط   :تفرض

ة-  املطلو املعلومات افھ ل الشراء، أو البيع طر قبل من ح الصر   .عالن

املاليةامل-  املشتقات عقود ة سو حالھ املقاصة غرفة ع جباري  15.رور

ن: ثانيا ب ما ة الف العام ع املالية املشتقات  : 2017و2005تداول

باألسواق اصة ا ر التقار وإعداد حصائيات، تجميع الدولية ات سو ال بنك يتخصص

املالية املشتقات خاصة املالية، دوات و  .املالية

الدولية  -1 ات سو ال  :البنك

سنھ ة سو لل الدو البنك شاء إ الدولية،1930تم املالية يئات ال أقدم من عت والذي ،

ا مال رأس م سا شركة البنك ذا عت و60و زائر ا بنك ا بي من العالم، مركزي بنك

ام امل ومن ة، املركز البنوك نك ب أيضا لقب و سرا، سو بال مدينة الشركھ املسندةمقر

للبنوك املا الدعم واملالية، النقدية السياسات إستقرار ع ة املركز البنوك مساعدة لھ

املالية، شؤون املعنية الدولية التعاونيات س تأس و إستقبال و البنوك، بنك بصفتھ ة املركز

املالي سواق و البنكية، باملنظومة املتعلقة باإلحصائيات القيام إ املستوىباإلضافة ع ة

من البنك مال رأس ون يت ، للواليات600000العال ة املركز البنوك تمتلك حيث م، س

م س عدد نصف مجتمعة وإيطاليا سا وفر ا ي و طانيا ر و وأملانيا كية، مر   16.املتحدة

ن -2 ب ما ة الف النظامية الغ سواق املالية املشتقات   :2017و2005تداول

املالية املشتقات عقود أبرز إ تطرق س فإننا الدولية، ات سو ال بنك إحصائيات إ نادا إس

التا النحو   :ع

العقد- 2-1 أصل حسب النظامية الغ سواق املالية املشتقات   :م

املالية  سبة املشتقات أق بلغت و املتداولة، املشتقات معظم ل ش الفائدة منملعدل ا ل

خرى  املشتقات و2011سنة% 82,55 بمجموع ادة،%2013 82,12، ز ب س ذا

البنوك طرف من خاصة التحوط غرض ا عل سعرالطلب مشتقات لدينا أقل سبة ب و ،

ا ل قيمة أع حققت ال و ب2017صرف، سبة176,60، ب و دوالر، مليار من% 16,43ألف

ا و املشتقات ،مجموع ع سبة ال عت ئتماني ل املشتقات لدينا عرفتةكذلك ال و ،

ا ل قيمة بلغت2008أع أين دوالر،120,59، مليار وراقأماألف مثل املالية صول

العادية، قيمفاملالية أق لةةانت م ا ب2007ل وفيما19,06: ، دوالر، مليار ألف
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العادي بالسلع نيتعلق ب ما قوي ل ش إرتفعت فقد لت2008و2006ة، أين ما2008،

ن35,83قيمتھ ب ما اوح ت ا قيم فإن سة، النف للمعادن سبة بال و دوالر، مليار 2و1ألف

ب ا ل قيمھ أع لت حيث دوالر، مليار سنة2,92ألف دوالر، مليار  .2008ألف

دول العقداملشتقات : )02(ا أصل حسب النظامية الغ نسواق  2017و2005ماب

ي: الوحدة أمر دوالر مليار  ألف

نة
س

ال
لع  

س
ال

ت  
قا

شت
م

ية
مان

إئت
  

ية
مال

ل و
ص

أ
  

ف
صر

ت
ال

عم
ال

  

ب
لذ

ا
  

دل
مع

دة
فائ

ال
  

ى  ر
خ

عأ
سل

  

ت
قا

شت
م

ى  ر
خ

أ
دن  

عا
م

سة
نف

وع  
جم

امل
  

2005  8,60 35,95  11,86  74,34  0,72  450,68  7,74  0,50  0,11 581,93  

2006  13,80  65 ,08  16,33  94,56  1,24  600,18  12,39  0,68  0,17  790,64  

2007  17.51  119,16  19,06  124,19  2,37  813,75  14,93  0,16  0,20  1093,83  

2008  19.38  120,59  18,97  135,44  2,61  976,12  16,45  0,19  0,31  1270,69  

2009  8,19  88,88  14,71  119,05  2,33  967,42  5,65  0,18  0,21  1198,44  

2010  6,63  62,51  13,13  130,87  1,32  970,44  5,04  0,14  0,26  1183,72  

2011  7,27  63,72  14,24  150,89  1,57  1118,41  5,40  0,16  0,29  1354,69  

2012  6,51  54,53  13,89  155,53  1,56  1046,37  4,64  0,15  0,30  1276,91  

2013  5,19  46,37  13,67  159,39  1,10  1181,19  3,92  0,15  0,17  1405,97  

2014  4,56  36,80  14,33  164,57  0,92  1098,49 3,46  0,14  0,17  1318,90  

2015  3,38  27,63  14,90  155,72  0,75  842,09  2,49  0,11  0,12  1043,84  

2016  3,44  22,08  13,01  164,65  1,00  831,97  2,31  0,18  0,12  1035,35  

2017  3,62  19,55  13,53  175,55  1,05  861,86  2,44  0,24  0,12  1074,35  

 https://www.bis.org  (Bank for International Settlements) :راملصد                                               

املالية-2-2 للمشتقات النظامية الغ سواق نلم ب ما الصرف   : 2017و2005سعر

ل الذي اجع ال العمالتتھرغم صرف لسعر املالية ب2015املشتقات مليار8,85، الف

ا قيم وصلت ا أ إال و175,55ا2017دوالر، كما ع سبة ال و دوالر، مليار ألف

دول  ا ن ب ،مب املتعلقة املالية املشتقات عقود قيمةأما معظم ل ش ف ي، مر الدوالر

سنة الدوالر صرف مشتقات سبة انت حيث ل، ك الصرف تھ2014مشتقات س ما
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اليورو،88,24% مشتقات عقود الثانية املرتبة ي لتأ الصرف، لسعر العقود ل مجموع ،من

ن ماب ا قيم تراوحت و54,53وال دوالر مليار مليار56,11ألف  .دوالرألف

دول املشتقات:)03(ا نلقيمة ب النظامية الغ سواق الصرف   2017و2005سعر

ي: الوحدة أمر دوالر مليار   ألف

الدوالر  السنوات

  الكندي

الفرنك

سري    السو

نيھ  اليورو ا

لي   س

ن   ال

ي   اليابا

  الكورونا

دية   السو

الدوالر

ي   مر

  املجموع

2005  3,37  3,92  29,00  9,92  16,46  2,40  64,06  74,34  

2006  4,50  5,29  36,46  13,02  21,71  2,79  79,38  94,56  

2007  5,42  7,57  46,71  18,25  26,85  3,37  103,11  124,19  

2008  4,84  8,21  54,81  16,89  29,88  3,38  112,79  135,44  

2009  4,45  7,12  48,27  14,88  26,39  3,06  98,82  119,05  

2010  5,82  9,07  47,55  14,81  25,96  3,41  111,11  130,87  

2011  7,26  10,11  54,53  15,87  28,55  3,74  127,85  150,89  

2012  7,35  8,97  54,04  17,15  29,46  3,43  133,56  155,53  

2013  6,82  8,98  53,15  18,14  30,15  3,26  139,27  159,39  

2014  6,66  8,89  54,56  18,44  28,20  2,88  145,23  164,57  

2015  6,82  8,29  52,60  18,81  26,63  2,84  135,50  155,72  

2016  6,86  7,45  50,80  19,61  29,55  3,59  145,97  164,65  

2017  8,16  8,38  56,11  23,33  29,74  4,31  151,80  175,55  

 https://www.bis.org  (Bank for International Settlements) :راملصد    
قيمة أع لت حيث ي، اليابا ن ال عملة املتعلقة املشتقات عقود نجد الثالثة املرتبة و

ا ال30,15ب2013ل و ، لي س نيھ ا املشتقات عقود أقل بدرجة و دوالر، مليار ألف

ا ل قيمة أع لت23,33ب2017لت كما دوالر، مليار قيمة2017سنةألف أع

ب الكندي، لت8,16للدوالر قيمة أع سري السو الفرنك نما ب دوالر مليار 2011ألف

قيمة10,11ب أع فبلغت دية، السو ورونا بال املتعلقة املشتقات عقود أما دوالر، مليار ألف

ا دوالر4,31ب2017ل  .مليار

لل-2-3 النظامية الغ سواق املاليةم نملمشتقات ب ما الفائدة   :2017و2005عدالت

وكما النظاميھ، الغ سواق شارا إن العقود م أ من يارات، ا و املبادالت و جلة العقود

دول ا ھ الفائدة)4(يو ملعدالت املالية املشتقات قيمة معظم ل ش املبادالت عقود فإن ،. 
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دول املشتقات:)04(ا نملقيمة ب النظامية الغ سواق الفائدة   2017و2005عدالت

ي: الوحدة أمر دوالر   مليار

جلة  السنة املبادالت  العقود يارات  عقود ا فروقات  املجموع  عقود

  التداول 

2005  31.562  358.525  60.546  450.678  14.114  

2006  41.295  472.156  86.668  600.182  12.224  

2007  55.434  639.821  118.498  813.754  14.855  

2008  87.933  765.297  122.886  976.117  32.689  

2009  105.195  754.757  107.465  967.417  32.308  

2010  115.521  752.582  102.329  970.438  34.095  

2011  115.146  890.386  112.869  1.118.410  35.092  

2012  145.439  796.916  104.007  1.046.370  40.246  

2013  171.965  908.250  100.266  1.181.195  30.453  

2014  179.268  824.120  94.433  1.098.491  30.042  

2015  137.609  625.634  78.311  842.048  21.990  

2016  139.946  623.247  68.230  831.976  27.053  

2017  143.748  640.684  76.753  861.855  16.624  

 https://www.bis.org  (Bank for International Settlements) :راملصد                           

املبادالت قيمة سبة تمثل و2005سنة %79,55حيث إنخفضت%2011 79,61، نما ب ،

لت ش أين ة، خ السنوات قليال سبة ال تھ2016ذه س % 74,33و% 74,91ما

مستمرة2017سنة ادة ز عرفت فقد ا قيم عن نما ب البنوك، طرف من ا عل الطلب ادة بز

انتخاصة ا ل قيمة أع و ا2013، قدر بقيمة يخص908.250، فيما و دوالر، مليار

من مستمرا وإرتفاعا تحسنا عرفت فقد جلة سنة2005العقود غاية إ وصلت2014، أين ،

وبا ا ألعال التحسن179.269لقيمة رغم ة، خ السنوات الثالث لتنخفض دوالر، مليار

سنة لت2017الطفيف أين فقط143.748، يارات، ا عقود يخص ما و دوالر، مليار

سنة من مستمرا إنخفاضا غاية2008عرفت سنة2016إ القليلة ادة الز رغم و2011، ،

ب سنة0.5401املقدرة لة امل ع القيمة انت و دوالر، مليار122.886ب2008مليار

ست ل و مركبة عقود النظامية، الغ سواق املتداولة يارات ا عقود أن حيث دوالر،
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مجموع عن لة امل التداول، بفروقات يتعلق وفيما النظامية، سواق املتداولة يارات ا

العقود سنةذه بقيمة2012فان و لألسواق سبة بال ، ع دوالر 40.246انت   .مليار

ن -3 ب ما ة الف النظامية سواق املالية  :2017و2005املشتقات

غرار ع املالية، املشتقات ع ا ف التداول يتم ال البورصات النظامية، باألسواق قصد و

املستقبلية، والعقود يارات أنا مماحيث بكث أقل البورصات، املتداولة املشتقات م

النظامية الغ سواق ال ا عليھ   .و

ن- 3-1 ماب ة الف النظامية سواق املستقبليات عقود قيمة   : 2017و2005تطور

قيمة مجموع ع يمن ، القص املدى الفائدة بمعدل اصة ا املستقبليات عقودعقود

تھاملستقبليات، س ما تمثل سنة2005سنة %94,33حيث تمثل نما ب تھ2017، س ما

تزايدت ،92,73% القيمة حيث من منقيمةالو ا2005سنةإنطالقا ألف106,79لتصل

سنة دوالر سنة2007مليار ا ل قيمھ أع ل ل ة، خ السنوات تفع ل ب2017،

أصل124,41 من دوالر، مليار املستقبليات134,16ألف عقود ل مجموع دوالر مليار   .ألف

ا ت ل، الطو املدى الفائدة بمعدل املستقبليات عقود نما نب ب ما دوالر4,17وح مليار ألف

سنة5,55،و2005 دوالر مليار أع2012ألف إ ة، خ السنوات جيا تدر تفع ،ل

سنة ا ل بمقدار2017قيمة املستقبليات8,7، لعقود سبة ال و دوالر، مليار لسعر ألف

ن ب اوح ت ية، جن العمالت دوالر0,45صرف مليار مليار1,04 و،2005سنةألف ألف

سنة لة2017دوالر م قيمة أع  .،و
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دول ن:)05(ا ماب النظامية سواق املستقبليات عقود   2017و2005قيمة

ي:الوحدة أمر دوالر مليار   ألف

سعر  السنة عقود

  الصرف

ل طو الفائدة م

  جل

قص الفائدة م

  جل

  املجموع

  

2005  0,45 4,17  76,70  81,31  

2006  0,57  5,08  93,31  99,28  

2007  0,78  6,57  106,79  114,14  

2008  0,69  5,75  90,57  97,04  

2009  0,53  4,05  73,55  78,15  

2010  0,72  4,73  84,83  90,29  

2011  0,83  5,15  96,33  102,31  

2012  0,91  5,55  86,32  92,79  

2013  0,93  6,66  89,68  97,28  

2014  0,97  7,01  99,89  107,85  

2015  0,92  6,41  96,66  103,98  

2016  0,91  6,97  96,80  104,70  

2017  1,04  8,70  124,41  134,16  

 https://www.bis.org  (Bank for International Settlements) :راملصد                                

ن-3-2  ب ما النظامية سواق يارات ا عقود قيمة   : 2017و2005تطور

القص املدى الفائدة بمعدل متعلقة خيارات عقود عن عبارة يارات ا عقود ،معظم

أقل أو سنة يارات ،أي ا مجموع من ا سب اوح ت ن،حيث ب سنة،  %98و% 97ما عدا ما

ا2016 سب انت ا% 91,23أين عل الطلب إنخفاض ب بقيمة،س مليار 155,12و ألف

لة،دوالر م سبة أع انت نما بقيمة، 2009سنة % 98,74 ب مليار158,84و ألف

سنة،دوالر لت ف ا لقيم سبة بال دوالر202,30ب2007و مليار سنة،ألف 2017و

القصعرفت املدى الفائدة ملعدالت يارات ا إ،عقود ا قيم وصلت حيث تحسنا

دوالر198,91 مليار ا،ألف سب ادة ا 28,22%بز قدر بقيمة دوالر 43,79أي مليار ،ألف

سنة ل، 2016مقارنة الطو املدى يارات ا لعقود سبة بال ن،و ماب ا قيم اوحت 2,27ف

مليار وألف دوالر2,49دوالر مليار سن،ألف ن ب إ، 2008و2005ما ا عد لتنخفض و

دوالر1,55 مليار غاية، 2009ألف إ السنوات مرور مع تفع قيمة،2017ل لت أين
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ي3,29 أمر دوالر مليار ية،ألف جن العمالت الصرف سعر املتعلقة يارات سبة بال ،أما

ن ب ا قيم اوحت سنة0,25ف دوالر مليار سنة0,68و،2005ألف دوالر مليار  2008ألف

سنة، تنخفض دوالر0,47إ2009ثم مليار ن،ألف ب ما اوح دوالر0,68لت مليار ألف

سنة0,55و، 2010 دوالر مليار  . 2017ألف

دول يارات :)06(ا ا عقود نقيمة ب ما النظامية   2017و2005سواق

ي:الوحدة  أمر دوالر مليار   ألف

سعر  السنة خيارات

  الصرف

الفائدة م خيارات

جل ل   الطو

م الفائدة خيارات

جل   القص

  املجموع

2005  0,25  2,27  130,54  133,08 

2006  0,28  2,73  178,70  181,73  

2007  0,43  2,94  202,30  205,69  

2008  0,68  2,49  168,83  172,04  

2009  0,47  1,55  158,84  160,86  

2010  0,68  1,91  186,06  188,67  

2011  0,50  1,91  175,80  178,23  

2012  0,43  2,09  123,78  126,31  

2013  0,51  2,55  139,57  142,64  

2014  0,59  2,47  147,63  150,70  

2015  0,58  2,37  142,05  145,00  

2016  0,56  2,20  155,12  170,03  

2017  0,55  3,29  198,91  202,76  

  https://www.bis.org  (Bank for International Settlements) :راملصد    
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املشتقات -4 سوق و العاملية   :زمة

العاملية املالية زمة املالية 2008و2007أدت املؤشرات كب إنخفاض إ ،

القيمة أن إال العاملية، سواق السلع أسعار إنخفاض من الرغم ع قتصادية، و

سبة و وظ م ل ش إرتفعت النظامية، الغ خاصة املالية، املشتقات سوق السوقية

ا66,5% لتصل لسن 33,9، ي الثا السدا دوالر مليار تضاعفت2008ةالف نما ب ،

للمشتقات السوقية إنخفاضأل القيمة يل مع العاملية، البورصات الفائدة، سعار

ب الصرف سعر سنة %21مشتقات املتحدة الواليات دتھ ش إنكماش أك و و ،2008.  

سنةو  دت ي2008و2007ش ن املالية، املشتقات أسواق إ موال لرؤوس إستقطاب جة،

املتحدة الواليات نما ب املالية، املؤسسات و ة الكب البنوك ن ب الثقة تزعزع و ستقرار لعدم

لت حيث العالم، ع أخرى أسواق إ موال رؤوس روب سواق دت ش كية، مر

الفروقات قيمة وصلت حيث أيضا، ة كب خسائر املشتقات ب2008أسواق ا، : ألقصا

املالية55,09 للمنظومة الثقة عودة ب س ا، عد جيا تدر لتنخفض دوالر، مليار ألف

كية مر املتحدة   .الواليات

الناشئة -5 املالية املشتقات أسواق   : نمو

أسواق تطور و ور ظ و العالم، ع املالية املشتقات تداول م ادة ز أسباب أجد من

ن ا ا أمر أسواق و ن الص مثل السوقأخرى، ن حيث وسط، والشرق ا أورو ا و ية، و

سنة ن ب ما الفائدة أسعار ملشتقات إ2016و2013الصي ا ل السوقية القيمة لتصل ،

ل150غاية أفر اليوم دوالر ب2016مليار ، از ال ال للر سبة بال ال ا وكذلك ،108

ب وري ال والوون دوالر، دو 83مليار بمليار ي املكسي و الب و إ81الر، باإلضافة دوالر، مليار

قيا، إفر وجنوب ند وال تركيا غرار ع خرى، ة معت أرقاما ل أصبحت أخرى، أسواق

ب ا ف اليومي التداول حدود اوح ت يوميا50ال دوالر سواق  ،مليار معظم تركز حيث

عقيدا، قل املشتقات ع عضالناشئة تحاول املتطورة،كما سواق عليھ و مما

وروسيا قيا إفر وجنوب ل از ال غرار ع النظامية، الغ ا أسواق شاط توسيع   .الدول

املتقدمة،و  سواق ال ا عليھ و مما بكث أصغر الناشئة، املالية املشتقات سواق عت

بالنات كب ل ش سواق م ترتبط تقتصرحيث ،كما التجارة م و ، جما املح ج

لفة ذات سواق ذه عت و املالية، املشتقات من ضيقة مجموعة ع الناشئة سواق

التداول  اليف ت و السيولة اليف بت يتعلق فيما املتقدمة، باألسواق مقارنة  .إضافية،
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الصة   : ا

املالية دوات من املالية شأةاملشتقات ال ديثة سية،ا رئ أصناف ثالث إ تنقسم و،و

جلة العقود و املستقبلية يارات،العقود املبادالت،ا عقود التحوط،و لغرض ا تداول يتم ،و

سواق ن ب ة املرا و ة املضار املاليةو  ،و املشتقات سوق املتعلقة املعطيات خالل من

ستخر  النظامية الغ و التاليةالنظامية النتائج    :ج

 مستمرة ادة ز املشتقات أسواق ام،عرفت ا سمية القيمة انت ب،2005أين تفدر

لتصبح796.33 دوالر مليار دوالر1411.27ألف مليار  . 2017ألف

 الفائدة ملعدل املشتقات عقود تداوال،عت ا،ك م بلغ قيمتھ2017حيث  ما

دوالر1197.17 مليار املبادالت،ألف عقود ا،خاصة لوحد بلغت ال مليار640.68و ألف

قيمتھ،دوالر ما معا يارات ا و املستقبليلت عقود السنة335.31و نفس دوالر مليار   .ألف

 الصرف عقود نجد أقل درجة بلغت،و دوالر177.14حيث مليار يمن2017،ألف ال و

يعل مر الدوالر دوالر151.80ب،ا مليار  .ألف

  العقاري ن الر أزمة أسباب أبرز من املالية املشتقات ون من الرغم العامية،ع زمة و

أن2008 ،لسنة يتأثرمإال لم ا ،تداول كب ل املتداولةش صول لتنوع راجع ذا ،و

التحوط بدافع التداول ع ادة   .ز

 املاليةع للمشتقات ة الكب سواق مثل،غرار الناشئة الدول أخرى أسواق رت ظ

تركيا و كروسيا الشرقية ا قيا،أورو إفر جنوب و وسط الشرق إ ا،إضافة أمر أسواق و

ل از ال ية نو   .ا

احات ق و التوصيات أبرز التاوومن ا نورد   :ال

 ن ثمر املس النظاميةتحف سواق فقاعة،بالتعامل عت نظامية الغ سواق أن حيث

نمو حالة الدوالرات،مالية مليارات آالف من ستقطبھ ملا ذا من،و عالية سبة مع

 .املخاطرة

 أن بحكم ن، ثمر املس ع أك امات إلل للمشتقات، النظامي الغ السوق سلطة فرض

ع يفوق السوق زماتم حدة من التقليل يل س ذا و النظامي، السوق أضعاف دة

املستقبل  .املالية

 لغرض املشتقات تداول حيث السوق، و ن للمتعامل سبة بال املعلومات من قدر أك توف

و املؤسسات عن افية ال املعلومات توفر عدم ظل ة، كب خسائر إ يؤدي قد ة املضار

خ ن، ثمر النظاميةاملس الغ سواق  .اصة
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ون  الز والء تحقيق املصر ق سو ال   دور

ار ا زائر ا بنك حالة مستغانم (BEA)  دراسة    لوالية

The role of bank marketing in realizing customer’s  loyalty 

Study the situation of Algeria bank exterior (BEA) for the country of 

Mostaganem   

ستالم خ شر                                                         01/10/2018: تار ال قبول خ   22/02/2019 :تار

رة الز فاطمة مصطفى عبد .د.أ* قارة س   **القادربراين

دكتوراه عا                                                                                         طالبة عليم   أستاذ

مستغانم زائر– جامعة مستغانما زائر-  جامعة   ا

ص  :امل

إ الدراسة ذه ،دف املصر ق سو ال ية ما ع التارالتعرف ورل التحليل ظ

تمام ا أسباب معرفة و ون الز والء و املصر ق سو ال ن ب العالقة توضيح املصارف، ق سو ال

ق سو بال املصرفية   .املؤسسة

والء تحقيق دورا يلعب املصر ق سو ال أن إ توصلنا الدراسة ذه خالل  ومن

إ وصوال سلسلة عن عبارة بھ،ف حتفاظ و رضاه تحقيق رغباتھ، و حاجاتھ بتلبية ون   الز

بذلك املصارف تمام ا إ أدى الذي مر اح ر    . ج

املفتا لمات رضا: حيةال ، املصر ق سو احال ر تحقيق ون، الز والء ون،   .الز

Abstract: 

The aim of this study is to identify the nature of bank marketing. This includes the 

historical analyses of the emergence and development of bank marketing, elaborating the 

relationship between bank marketing and customers’ loyalty.  Finally and not last, identifying 

reasons of the banking corporation’s interest to marketing.  

Throughout this study, it has been reached to the consensus that bank marketing plays 

a huge role in realizing the loyalty of customer and his/her needs, attaining and fulfilling his/her 

satisfaction at the longest terms since it is now considered as the founding process that has 

gained the confidence of the customer. This final implies a chain assembly of profits which has 

become one of the major interests of banking in general. 

Keywords:  Bank marketing, customer’s satisfaction, customer’s loyalty, realizing profits. 
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  :املقدمة

التجميل،  مواد التنظيف، مواد س، املال مثل املادية املنتوجات حول بداية ق سو ال ر ظ لقد

شر التأمينات،و السيارات،لين السياحة، مثل دمات ا قطاع و و أال آخر قطاع إ يتوسع

خرى ،ثمتصاالت القطاعات ن ب من قطاع م أ ليصبح   . تطور

خدماتيةو  ِمؤسسات املصارف مقارنةعت صائص ا من بمجموعة تتم خدمات تقدم ال

مع قي سو ال ا ج مز مالئمة و التأقلم البنوك ع وجب لدى املادية، السلع تج ت ال بمؤسسات

و حاجات لتلبية ذلك و الدراسات و البحوث من بمجموعة القيام خالل من صوصيات، ا ذه

خ لتصل رضاه تحقيق و ون الز ارغبات داف أ تحقيق   .إ

خالل ذكرهمن التاماسيق السؤال البحث ذا الية إش صياغة  :يمكن

ائن؟ الز والء بتحقيق املصر ق سو ال عالقة   ما

الو  اعتمدنا الية ش ذه ة التاليةملعا  :فرضيات

املصرا - ق سو ادور يلعبل كب ون ا الز والء   .تحقيق

عالقة - والئھناك و لك املس رضا ودة، ا ، املصر ق سو ال ن ب   .ترابطية

اح - ر تحقيق يلعبھ الذي الدور إ ق سو بال البنوك تمام ا   .يرجع

الدراسة داف  :أ

و  - املصر ق سو ال ية ما ع التارالتعرف املصارفل التحليل ق سو ال ور  .ظ

و - املصر ق سو ال ن ب العالقة ون توضيح الز  .والء

ق - سو بال املصرفية املؤسسة تمام ا أسباب  .معرفة

الدراسة مية  :أ

ا  إ بالنظر ة كب مية أ املعا املوضوع املؤسساتيك ق سو ال يلعبھ الذي لدور

ائن الز والء تحقيق   .املصرفية

 :الدراسةمن

الوصفي املن الدراسة ذه إتباع مالتحليتم جوانببحيث جميع للتدقيق الئم

ائن الز والء ن ب و نھ ب العالقة إيجاد و املصر ق سو   .ال

تقسيم تم البحث دف وتحقيق الية ش ع لإلجابة تيةھو املحاور   :إ

املصر: أوال ق سو ال حول عموميات و يم   .مفا

املصر: ثانيا ق سو ال اتيجيات   .اس

أنواع، :ثالثا وم، املصرمف ق سو بال عالقتھ و الوالء مية   .أ

عا ون : را الز والء تحقيق املصر ق سو ال ار-دور ا زائر ا بنك حالة لواليةBEA)(دراسة

  .مستغانم
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املصر: أوال ق سو ال حول عموميات و يم   مفا

املصر:1-1 ق سو ال وم   مف

و                املتخصصة شطة ومجموعة املصارف موارد ا خالل من توجھ ال املة املت

و الية ا العمالء رغبات و اجات شباع من أع ات مستو تحقيق أجل من انياتھ إم

دمة ا لك مس و املصرف من ل ل سبة بال امة سوقية فرصا دائما ل ش ال و املستقبلية

  )1(.املصرفية

عرف ع Marshفلقد املصر ق سو منال املصارف ستطيع ال قة الطر أنھ

حقيقي طلب إ اجات ا ذه ل تحو و السوق حاجات تلبية و ا داف أ تحقيق ا   )2(.خالل

املصر ق سو لل ف عر وضع ع ق سو ال اء خ أنھ أجمع   )3(:ع

املؤسسات'' ا تقدم ال ة املتغ دمات ا لدراسة املتواصل و املنظم إلرضاءاملخطط املصرفية

فعالة امج ب اجات ا لتتلك ستجابة و منھ ساسية الغاية و ا، عمال حاجات وتلبية

التقليد و اة باملحا ال لق ا و باإلبداع سمة   .''م

املصارف: 1-2 ق سو ال ور لظ تار   )4(:تحليل

حاولوا م، بطبيع ن قلق و ن جدي ن حذر أناس ن املصرفي قإن سو ال أثر يم ت

ق سو ال إلدخال محاولة ل و املرحلة أوقفا لذا تحديث، ل ل م مقاوم ب س

محاسنھ، و جدواه ت أث قد ق سو ال أن اية ال وجدوا عندما م لك ، املصر القطاع

كأفراد البنك عمالء تمام ان ف م شاط عض لھ وا   .أف

مر معية ا انت عاماو ن ست من أك منذ ق سو ال عرف من أول ق سو لل   .كية

ن ب عالم مجال ار ف تبادل إ دفت ال ن املالي ن املعلن مؤسسة سابقا تد انت و

الواليات رت ظ ة بالصغ ست ل ة ف منذ أنھ ع يدل نا و املصارف، عالن مسؤو

ا ق سو بال تمامات ا   .ملصراملتحدة

عود ذلك فإن تطبيقاتھ، و املصر ق سو ال انات إم شاف اك تأخ حصل إذا و

ى الك قتصادية باألزمة طارئة لظروف عدد1932-1929خاصة ثلث بحوا عصفت ال

من امل يل املصر العمل صورة ت شو ال و املتحدة، الواليات العاملة املصارف

  .الناس

ت ا اعد بي من ان مة، م إجراءات ذلك يل س اتبعت و املصرفية نية امل تنقية م

من عادة الثانية العاملية رب ا أحداث لكن املصارف، ع الرقابة ز عز و ع الودا ضمان

ال رب ا اقتصاديات فمعطيات املصارف، عالم شاره ان و ق سو ال دخول لتؤخر جديد

و  ق سو ال فكرة مع ملرحلةتتم العودة و الثانية، العاملية رب ا عد ملا نتظار يلزم ان
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رغبة انت وقت املصر ق سو ال شاف اك للمصارف أتاح الذي قتصادي النمو و الرواج

إلشباع دمات ا و السلع من ممكن قدر أك الك اس و ياة با باالستمتاع فيھ ميع ا

م حاجا و م   .رغبا

ر  منذ الو خرى التطورات مع فراد سوق كية مر املصارف شف اك قرن ع

السكن ن تحس قروض فمن ا، م ش أنواع قدمت القروض و سليفات ال صعيد فع ا، عرف

فلقد الصندوق دمات سبة بال أو متنقل، ت ب أو زورق شراء إ للسباحة، بركة شاء إ إ

عممت و ب ال عمليات من لت سليف،س ال بطاقات و اصة ا ات الشي و املكننة نظام

دخار ساب دايا قدمت و ع الودا ادات ش أصدرت   .كذلك

فمن ة، شار اس أخرى خدمات تقديم تم املباشرة، املصرفية دمات ا إ فباإلضافة كذلك

املالئم السكن عن البحث و السياحية الرحالت تنظيم إ العمالء أموال   .إدارة

املصرفية املؤسسات خصائص من التجديد و التحديث أصبح ق سو ال بفضل و

بادئ و ق سو ال ع للتعرف السبعينات، أوائل و نات الست منتصف إ انتظرت ية ورو

قائال املصر قبل من ضة عر سامة اب تث املصر ق سو ال لمة انت موضة''مر ا   . ''إ

اتيجيات: ثانيا املصراس ق سو   ال

املصر: 2-1 قي سو ال ج املز وم   )5(مف

ال املصارف قي سو ال شاط لل ونة امل العناصر مجموعة بأنھ يرى من نالك

قي سو ال ج املز ا وم مف ون عن.ت عبارة أنھ ع قي سو ال ج املز إ نظر من ناك و

دف، املس السوق داف أ لتحقيق ا عل السيطرة املصرف ستطيع ال العناصر من مجموعة

خاص مجموعة إلشباع ائنأو الز من   . ة

و طط ا من مجموعة يمثل املصر قي سو ال ج املز أن القول، يمكن تقدم مما

الرضا تحقيق و ائن الز حاجات و رغبات إشباع دف املصرف إدارة ا تمارس ال العمليات

خرى  املصارف منافسة من املصرف يمكن بما و م  .لد

املصر: 2-2 قي سو ال ج املز   )6(عناصر

املصر قي سو ال ج املز عناصر من عنصر ل ل عرض ي   :فيما

املصرفية: 2-2-1 دمة   ا

أخر لطرف طرف ا تقديم ستطيع منفعة أو شاط أي ا بأ املصرفية دمة ا عرف و

أوال ا إنتاج يرتبط قد و ء، أي مللكية تؤدي ال و ملموسة غ بالضرورة ون ت أن يجب و

مث ملموس بمنتج املصارفيرتبط النقود إيداع  .ل
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ا                 بأ عرف أن يمكن املنف: و املضمون ذات العمليات و شطة من مجموعة

ا يدرك ال و املصرف، قبل من املقدمة و امللموسة غ و امللموسة العناصر امن ال

مصدرا ل ش ال و املنفعية ا قيم و ا مالمح خالل من ماملستفيدون رغبا و م حاجا إلشباع

و منئتمانيةاملالية املصرف اح ألر مصدرا ل ش ذاتھ الوقت و املستقبلية، و الية ا

ن الطرف ن ب التبادلية العالقة   )7(.خالل

ما    و العميل ة زاو من املصرفية دمة ا إ تنظر إن البنك ق سو ال إدارة ع يجب

حلول و املنافع يع ب الواقع يقوم البنك إن أي إشباعات، أو منافع من لھ تقدمھ إن يمكن

ا إشباع مطلوب العمالء لدى حاجات نا ل باملشا يقصد و للعمالء، ل   )8(.املشا

القيامفاملصارف خالل من ا ائ ز رغبات و حاجات ع للتعرف ا ود ج أق تبذل

بدون ة املطلو دمات ا ع التعرف للمصرف يمكن ال إذ السوقية الدراسات و بالبحوث

ون للز د ا و الوقت يوفر بما تقديمھ انية إم ع وا ل ش التعرف و الدراسة و تصال

املبادرا ذه و رضاه، تحقق قو طر عن ائن الز لكسب املصارف ن ب تنافسيا ا ن اتخذت ت

تقدمھ ال ساسية دمات ا إ مضافة متنوعة و متطورة إضافية خدمات   .تقديم

أن يمكن و الشمولية من قدرا ا عل أضفى ديث ا ق سو ال وم مف أن قيقة ا و

ثالث زوايا من املصرفية دمة ا إ   :ينظر

دمة-أ ا ر   :املصرفيةجو

دمة ا طلب وراء يقف الذي الرئ بالدافع مباشرة ط ير الذي البعد ذلك يمثل و

دمة ا طلب وراء من ا تحقيق ون الز دف س ال ساسية املنافع مجموعة أي   . املصرفية

قيقية-ب ا املصرفية دمة   :ا

ف ر، و ا مجرد من أك ع ة الزاو ذه ل وفقا دمة ا مجموعةشتمل إ ش

إ ا ر بجو ير املصرفية، دمة ا مضمون البعد ذا و دمة با اصة ا عاد

م توقعا و ائن الز لدى التفضيل  .مستوى،

املدعمة-ج املصرفية دمة   ):املعززة(ا

عن فضال ا حقيق و دمة ا ر جو إ ش و امال مت خدميا مضمونا تمثل و

ا من امجموعة بتقديم نة املق املزايا و املصرفية،. صائص دمة ا إ النظر يجب نا و

شباع و للرضا وصوال إليھ ون الز س حل إنما و ا، ر جو ة زاو من فقط س   .ل
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 ي يأ ما إ ا أغراض بحسب املصرفة دمات ا تصنف  :و

سرة-أ م   :خدمات

ون الز متناول ون ت ال دمات ا مشكالتو أي يال ال و ا، إل أحتاج ما م

أو يداع و ب ال كخدمات املنال، لة س و متاحة و سرة م ا و ل ا، عل صول ا

مجانا تقدم ا أ أو يا س واطئة ا أجور ون ت ما غالبا و ا، غ و املصرفية البطاقة استخدام

ب ائن للز ا تقديم إ املصارف أ ت إذ مقابل، مدون إرضا طمعا مختلفة و عديدة   .صور

سوق -ب   :خدمات

يتكرر ال قد ال و دمات ا ذه ع صول ا يل س دا ج ون الز يبذل ما غالبا

ع قرض ع صول ل دا ج ون الز يبذل فقد يا، س متباعدة زمنية ات بف إال ا استخدام

ل ش تمنح ال فالقروض معروفة، شروط و مواصفات ووفق معينة، شروط دون و ي عشوا

القرض يتحقق ي ل معينة اعتبارات توافر مر يتطلب   .إنما

خاصة-ج   :خدمات

ا م للمستفيدين خاص ل ش إال تقدم ال دمات ا ذه معينة. و خصوصية ا ل و

من إال ا لد سابات ا فتح أو ع الودا تقبل ال قد املصارف فبعض أخر، عن مصرف ا ينفرد

أساساخالل نة مق املقدمة دمات ا ون ت أن أو دمة، ا ذه مقابل جور ون الز تحميل

ا ل حاجاتھ و ون الز رغبة وفق ع دمة ا تصميم يتم إذ ون، الز من   .بتوصية

  السعر: 2-2-2

افة املصرف ا يتقاضا ال جور و العموالت و الفوائد املصر بالسعر يقصد و

املص دمات ا للعمالءنظ ا يقدم ال   .رفية

ناك ذلك، عن فضال املبيعات ع ا تأث الدينامكية العوامل أك من السعر عد و

املصرفية دمة ا جودة و السعر ن ب مدركة عدون.عالقة ائن الز من قسما ناك أن بمع

ا ذات دمات ا يقيمون م فإ بالتا و املقدمة دمة ا جودة ع مؤشرا املرتفعالسعر لسعر

بالعكس و جيدة ا أ   .ع

و سومات، ا و الفائدة، ات مستو تتضمن املصر بالسعر املتعلقة عتبارات و

ئتمان و الدفع شروط و من. العموالت مصرفية خدمة تم ما م دورا الفائدة تلعب و

دم. أخرى  ا ع حصولھ من املتأتية للقيمة ون الز ات أدرا ثم من التفاعلو و املصرفية ة

دمة ا جودة و الفائدة ن   .ب
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قة طر اختيار أن و ا، تالئم سع قة طر املصرف خدمات من خدمة ل ل أن يالحظ

يتعلق عدة اعتبارات ناك و السعر تحديد مراحل مة امل طوات ا من و املناسبة سع ال

املبيعات م و دمة ا بطبيعة ا   .عض

سع ال طرق من مايو   :املصر

ح-أ الر امش مع لفة الت أساس ع سع   :ال

من الفكرة و ن مع حية ر امش ا إل يضاف ثم دمة ا لفة قة الطر ذه تحدد

ذا و املصرف حية ر من ن مع جزء م س أن يجب خدمة ل أن قة الطر ذه وراء

ا لفة تحديد ع قادر املصرف أن اض اف ع دقيققائم ل ش   .دمة

القائد-ب السعر أساس ع سع   :ال

املنافسة سية الرئ املصارف ا تحدد ال سعار وفق ع السعر قة الطر ذه تتحدد

ا خدما سع القائد املصرف بإتباع ة الصغ املصارف تقوم   .بحيث

القاشطة-ج ة سع   :ال

غ الطلب ون ي عندما اتيجية س ذه ت ذهت ستخدم و دمة، ا ع مرن

املصرف دف ون ي و معدومة، شبھ املنافسة ون ت حيث ديدة، ا دمات ل خاصة السياسة

ر التطو و البحث مراحل دفعت ال اليف الت داد اس و اح ر من كمية أك   .جمع

العالقات-د   :سع

املص الصناعة مجال قة الطر ذه مية أ حاليا ايد السعرت يحدد ا بموج و رفية

ائن الز والء ز عز و ا ر تطو إ املصرف س ال ون الز و املصرف ن ب للعالقة   .وفقا

اق-ه خ   :سع

أك ع صول ل وسيلة ا و منخفض أو سعر سع ال قة الطر ذه بموجب يتم

جدد ائن ز استقطاب بالتا و ممكن وقت بأسرع و سوقية ينعكسحصة مما املستطاع قدر

املبيعات ادة ز ع  .إيجابيا

القيمة-و حسب سع   :ال

محسوسة مزايا إضافة املصرف استطاع لما و دمة، ا قيمة من جزءا الفائدة عد

طلبھ املمكن السعر زاد و ون الز ا شعر ال القيمة زادت لما دمة ا إ ملموسة كما. أو

ب يدة ا دمة ا اتتم عل السعر غ أخرى منافع ادة بز أو ا، أخرى خدمات ط   .ر

ج: 2-2-3 و   ال

ساس إن و دمة، ل ع البا و ي املش ن ب ما التفاعل بأنھ ج و ال عرف قد و

ج و ال و دمة ا بيع مرحلة دمة ا مقدم و ون الز ن ب العالقة   .إدارة
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ج و بال ود: "يقصد ا عنمجموعة باملعلومات العمالء بإمداد املتعلقة قية سو ال

م تمام ا إثارة و معينة مصرفية بخدمة اصة ا إشباعاملزايا ع ا بقدر م إقناع و ا

املنافسة دمات ا من أك م   )9(.احتياجا

واحد إقناع و إعالم خالل من العالقات ع املحافظة و للبناء اتصال عملية يمثل و

أك  املقدمأو املنتج أم املؤسسة نحو إيجابية م نظر ة وج عل العمالء   )10(.من

و ، و ال ج باملز ا عل يطلق ائن بالز لالتصال ج و ال طرق من مجموعة ستخدم و

ائنھ بز لالتصال أك أو قة طر ستخدم أن للمصرف من. يمكن و ال ج املز ون يت و

تية   :العناصر

  عالن-أ

أو السلع عن ار ف تقديم إ دف صية غ وسيلة بأنھ عالن عرف و

مدفوع اجر نظ معلومة ة ج بواسطة دمات من. ا لھ ملا املصارف عمل اما دورا يلعب و

و املقدمة دمات ا ع ائن الز ان أذ ي إيجا ل ش تؤثر أن ا شأ من ات إدرا بناء تأث

بامل م د منتزو املقدمة دمات ا عن ا يم ما و دمة ا جودة و طبيعة عن افية ال عرفة

ن املنافس   .قبل

ال-ب   البيع

ة ج من ون الز أو املستفيد و ة ج من ا مقدم و دمة ا ع با ن ب اتصال

مزايا من ھ تحتو ما عرض أو ون للز ا بيع دمة ا مقدم يحاول   .ثانية،

التقديم عن نعبارة ب مقابلة أو محادثة ار ف و دمات ا و للسلع الشف

البيع عملية إتمام دف ن املرتقب العمالء و البيع ي   )11(.مندو

ماي املصارف قطاع ال البيع متطلبات من   :و

 ال للمصرف التنظي از ا للوظائف قية سو ال املسؤوليات تحديد و ف عر

مبا عامل ائنتتطلب الز مع  .شر

 املصر ق سو بال املتعلقة ب التدر امج ب  .املباشرة

 ن للموظف قية سو ال الفاعلية لقياس ة وا س مقاي ر  .تطو

 املصرف املالئم قي سو ال و ا  .خلق

 محدده س مقاي بحسب و العموالت و افئات امل افز ا  .استخدام
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شر(الدعاية-ج   )ال

الوسائل من شر ال وعد و املصرفية، دمات با ف التعر مجال املثمرة و الفاعلة

صول ا و للشك املث الفعل انتقاء و السلوك و ار ف توجيھ بقصد ماعة ا و الفرد يخاطب

معينة يجة ن   .ع

العامة-د   العالقات

للمصرف يدة ا الصورة تدعيم و س لتأس املسندة و املخططة ود ا افة تمثل

ارجمن ا وره جم و فيھ ن العامل ن ب فيما املتبادلة الثقة و م التفا أواصر ز عز   .خالل

املبيعات-ه شيط   ت

ة تقو أو ع سر إ س ال و الفعال التأث ذات املختلفة الوسائل استخدام ع و

ائن للز يجابية فعال   .ردود

قص ترغيبا أو إغراءا، املبيعات شيط ت شراءيمثل ي املش تمام ا إلثارة جل

لالنخفاض، الطلب مال إن سيما ال دمة، ا ع الطلب ادة ز العنصر ذا يفيد و دمة، ا

تنافسية أو اقتصادية، أو موسمية، ية بي ات متغ ب س أو دمة، ا تقادم ب   )12(.س

املت و امللموسة وانب ا املبيعات ج ترو ر يظ ما غالبا ذلكو لكن و السلع، مثلة

املبيعات شيط ت املادية االستفادة ، ش بطرق و دمات ا استخدامھ من يمنع ال

نوع ع صول ا ا م لالستفادة املجانية العروض عض بتقديم ا عل الطلب و دمة ل

قرض ع صول ا حال ياة ا ع ن التأم بوليصة مثل دمات ا من ن   .مع

وو  ونات و ال قة طر شيوعا ا أك طرق عدة ا مبيعا شيط ت املصارف بع ت

و دايا ال ع صول ا و املسابقات اك ش و صومات ا صول ا ا حامل تخول ادات ش

ا   .غ

ع:2-2-4   التوز

و ان امل ا لطالب متاحة دمات ا تجعل ال شطة افة بأنھ ع التوز عرف و

املناسبا   .لزمان

العمالء إ املصرفية دمة ا توصيل إ دف ال الوسائل من وسيلة أية عن عبارة

ا ع املتولدة يرادات ادة ز بالتا و ا التعامل ادة ز ع ساعد بصورة و مالئم ل   )13(.ش

ع ا ف عر يمكن ال ع التوز منافذ ع املصرفية دمات ا ع توز يتم او أ

الزمان و ان امل ائن للز متاحة دمات ا جعل ع عمل ال شطة و الوسائل مجموعة

شراء فيھ يرغبون   .الذين

و املصرفية دمة ا ع توز لقنوات تقسيم أفضل أن إ ي ض ا أشار   :و
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املصرف-أ فروع أو التقليدية ع التوز   :قنوات

ات م و ا فروع و املصرف ي مبا شمل دماتو ا إيصال يتم ا ق طر عن ال ا،

املصرف لفروع سية رئ أنواع ثالثة ناك و تامة، بكفاءة ائن الز إ املصرف من   :املصرفية

 و الدرجة مختلف: فروع بتقديم تقوم و املصرفية، شطة تمارس فروع و

شاطات ال مراكز الفروع ذه توجد و شامل، نطاق ع دمات قتصاديةا

صناعية أم ة تجار انت أ سواء سية  .الرئ

 الثانية الدرجة بتقديم:فروع تقوم ، و الدرجة فروع عن ا م يقل فروع و

ذه توجد و ئتمان، خدمات و يداع خدمات مثل أساسية مصرفية خدمات

النائية سية الرئ املناطق و املحافظات مراكز و قاليم  .الفروع

 الثالثةف الدرجة املصرفية:روع دمات ا عض تقديم ع ا عمل يقتصر فروع و

عادية ة جار إيداعات ل ش ع انت أ سواء ع الودا قبول خدمات مثل ا، غ دون

ع محدودة أو ة صغ بمبالغ القروض و السلف تقديم و ادخار، أو توف حسابات أو

الفروع ذه توجد و ا ل تحدد سب فيةوفق الر  .املناطق

ديثة-ب ا ع التوز   :قنوات

ذه من و املصرفية دمة ا ع توز قنوات تطورات ة خ السنوات رت ظ

عية التوز   :القنوات

 أو: الصراف املصرف ملب مامية ات بالواج غلب ع يوجد از ج عن عبارة

ون الز ا يقصد أن املحتمل للتعاملماكن ستخدم و ة التجار املراكز

ا ف غلق ال وقات ا الستخدام أو ا ف فروع افتتاح يصعب ال املناطق

كعمليات العادية املصرفية عمال الفروع عن عباء لتخفيف أو أبوابھ املصرف

ملدة عمل الصراف و يداع و ب باليوم24ال  .ساعة

  تحو ونيانظام الك موال فاعلية: ل أك املصرفية دمات ا ع توز أصبح حيث

ل ش الصراف إن و ونيا الك موال انتقال يمكن بحيث النظام، ذا ر بتطو

ة الراحة توف و ممكنة، سرعة بأق دمة با ون الز د و ل ستخدم و منھ جزء

لھ  .القرب

 عد عن ق سو مست: ال ازداد اللقد و ة خ ونة كب ل ش سلوب ذا خدمي

بواسطة ع الودا و القروض ل وا نمو لوحظ قد و املتحدة، الواليات سيما
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فروع من رخصا أك ون ي عد عن ق سو ال أن عن فضال ذا عد، عن ق سو ال

املة ال  .العمليات

  الفرد:2-2-5

ال ج املز عناصر أحد فراد عتمدعد دمات ا من العديد و ، املصر قي سو

تؤثر التفاعل ذا طبيعة و املنظمة، عام و ائن الز ن ب ال التفاعل ع مباشر ل ش

دمة ا نوعية ع يحكمون ما غالبا ائن الز و دمة، ا لنوعية ائن الز إدراك ع كب ل ش

خدمات من م ل فراد يقدمھ ما ن تثم خالل   .من

ن املشارك فراد مجموعة م بأ ون املشار أو دمة ا مقدمو أو فراد عرف و

دمة ل ون الز تقبل مدى ع تأث م ل و ون للز دمة ا   .تقديم

فراد ارتباط مدى و ون بالز تصال تكرار درجة بحسب أصناف عة أر إ فراد صنف قد و

م و قية سو ال شطة   :باأل

  : ن متصلو -أ

شطة بأ يرتبطون ؤالء و ائن الز مع دوري و مباشر اتصال م لد الذين فراد م و

م ام م تتضمن كذلك و ائن الز مع العالقات بناء عن مسؤولون م و التقليدية ق سو ال

و م تدر يتوجب بالتا و للمصرف قية سو ال اتيجية س تنفيذ و تخطيط املشاركة

أج من م ائنإعداد الز رغبات و اجات ستجابة ع ن قادر ونا ي أن   .ل

ون -ب  : محور

ن خر القسم أفراد و عتماد، قسم ستقبال، موظفي م. مثل أ من الرغم ع و

ع ونون ي م أ إال التقليدية قية سو ال شطة مع ة كب لدرجة مباشر ارتباط ع سوا ل

و ائن الز مع دائم واتصال للمصرف، قية سو ال اتيجية لإلس ة وا ة رؤ إ يحتاجون م

خاص حيوي دور و ائن الز الحتياجات ستجابة يلعبوه أن يمكن الذي  .الدور

  :املؤثرون-ج

م أ إال قي سو ال ج للمز التقليدية بالعناصر م ارتباط من الرغم ع و فراد ؤالء

ائ بالز طالق ع يتصلون اتيجيةال س تنفيذ م سا م م جدا ا كب جزءا ناك لكن ن

باملصرف اصة فراد. ا تحف و ق سو ال بحوث و دمة ا ر تطو ع م دور شتمل و

قناع لدرجة ستجيب ل ون الز اتجاه ر تطو ن ساس فراد مع ن   .املؤثر

  :عزاليون -د

الداعمة  الوظائف منجزو م م. خرى و ل س ل و ائن الز مع اتصال م ل س ل و

تؤثر ة ر جو شطة م ل فراد ؤالء لكن و التقليدية، قية سو ال شطة باأل ة قو عالقة
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قية سو ال اتيجية لإلس ة وا ة رؤ ع ونوا ي الن يحتاجون م و املصرف، شطة أ أداء

م ل ش م س م وظائف أن يالحظ و للمصرف، لية القيمةال و ودة ا مباشر غ أو باشر

ون  للز  .املقدمة

املادي:2-2-6   الدليل

أثناء ائن الز و ن بالعامل املحيطة و للمصرف املادية ئة الب أنھ ع املادي الدليل عرف

دعم و لالتصال ستخدم ملموسة مادية عناصر أية ا إل مضافا دمة ا سليم و إنتاج

دمة   .ا

قبلو من بأنھعرف كروزوز يان تقديم"كرس و لق املوجودة امللموسة شياء

مثل دمة ثاث( ا و ية ب و املعدات و زة   )14(. )ج

كم ا إصدار عملية تؤثر سوف املتوفرة املادي الدليل ونات م ساس ذا ع و

املع املصرف حول ائن الز قبل   .من

ن نوع ع املادي الدليل   :ماو

السط-أ املحيط   :دليل

املمكن ومن ا عل صول ا و ا وجود يؤكد و دمة ا من ي يأ ملموس ء إ ش و

قيمة و مية أ ذات ات الشي دفاتر عد ال مثال مية، أ ذات ست ل وحده قيمتھ أن إال امتالكھ

املصرف قبل من مدعومة ون ت و ا غط رصيد ناك يكن لم   .ما

  :ساالدليل-ب

مع و ا عل صول ا أو ا امتالك ون للز يمكن ال ال امللموسة شياء إ ش و و

أو ار ا ر املظ املصرفية، دمة ل الشراء قرار ع ا ا تأث جدا مة م ون ت ما فر ذلك

ع ا تأث ا بمجمل ل ش حيث ا، غ و ورات الدي و ثاث عن فضال البناية اتتصميم توج

املقدمة دمة ا نحو ون   .الز

  :العملية:2-2-7

ج املز خالل من ائن الز إ سلم و تحدث خدمة ألي الرئ و سا العنصر و

جزء و دمة ا سليم أن ما حد إ م بأنفس ون سيدر الذين و ون، الز دمات قي سو ال

ا نفس دمة ا   .من

ج إذا دمة ا عمليات فان أيضا دمةو ا مقدم سيعطي ذلك فان كفوء ل ش رت

و جراءات التعقيد درجة زادت لما ف يح العكس و لھ ن املنافس ع تنافسية ة م

ذلك فان ية الروتي و وقراطية الب أسلوب إتباع يجة ن دمة ا بتقديم املتعلقة ليات

د ا سليم الفشل احتماالت ادة ز إ يجة بالن الكفوءسيؤدي ل بالش ائن الز إ   .مات
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شغيلية ال و قية سو ال الوظائف ن ب ما املستمر و الوثيق التعاون أن ع العطاب أكد قد و

أن يمكن جيدة غ قة بطر ون الز إ دمة ا سليم عملية الن املصرف ار الزد ضروري أمر

امل من قرضا يطلب الذي ون الز الن معھ العالقة تن أو منتقلل الشراء عملية يقيم ال صرف

عملية سرعة خالل من إنما و فقط، املدفوعة الفائدة سبة و املستلم القرض مبلغ خالل

ا غ و البيانات دقة و املصرف موظفي مع التفاعل و القرض ع   .املصادقة

ون :2-2-8 الز   خدمة

حاجا م ف أساس ع ائن للز قاعدة بناء مية أ املصارف أدركت قد وو م رغبا و م

ا عل يوجد ال ال دمات ا تلك أو جديدة خدمات عرض ذلك و املتقاطع، البيع فرص خلق

ن العامل يحتاج و باملصرف ارتباطا أك ائن الز يجعل ذا و عال بطلب تتم خدمات مع طلب

ي ال دمات با م د تزو أجل من عاليا با تدر ن مدر ونوا ي أن إ ذلك ولتحقيق ا طلبو

يخلق ذا و م توقعا ملطابقة ممكن حد عد أ إ م متطلبا تلبية محاولة و ساليب بأفضل

دمة ل تنافسية ة   .م

من و يتوقعھ ما عن داء ز ناك ان إذا ياء اس حالة ون ي ون الز و

م داء ان إذا أما املستقبل املصرف مع التعامل ك ي أن فانھاملحتمل لتوقعاتھ طابقا

ما داء تجاوز إذا نما ب ا نفس دمة ا يقدم أخر مصرف إ يتحول قد أنھ إال راضيا ون سي

يخلق الرضا ذا و الرضا من عالية درجة ع ون ي ون الز فإن التوقعات تخطى أو متوقع و

للمصرف الوالء و العاطفي ابط ال من  .نوعا

مية: ثالثا أ أنواع، وم، املصر)15(الوالءمف ق سو بال عالقتھ   و

الوالء:3-1 وم   مف

ون الز يبديھ الذي الوالء سلوك وم مف ضبط محاولة الدراسات و بحاث عددت

الوالء جوانب م بأ يلمان ن ف عر ندرج ي فيما و املحل، أو املؤسسة أو العالمة   .اتجاه

 عرفBrown  انھ ع ون الز انطالقاتوقع"  والء حيان غالب ما عالمة شراء

سابقة ايجابية ة خ ي." من ش الذي ون الز و بالوالء يتم الذي ون الز أن بمع

قة بطر الوالء قياس و تحديد يمكن منھ و ، متتا ل ش و مرات عدة العالمة نفس

مرات ع أر أو ثالث شراء قام إذا ّ و ون ي ون الز أن ا مفاد العالمةعملية نفس

العالمة ذه اتجاه ي إيجا اعتقاد ّون ي و متتا ل   .ش

 عرفMownأنھ ع ام" الوالء ل و للعالمة سبة بال ون للز ي ايجا اعتقاد درجة

ا شراء مواصلة والنية ا   .اتجا
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الوالء: 3-2   :أنواع

ي ما إ الوالء أنواع يف تص   :يمكن

و-3-2-1 املطلق سالوالء   :ال

من عليھ يحصلون ما نادرا الذي و املطلق الوالء لتحقيق قيون سو ال املسئولون س

مع اك باالش ا خدما ق سو ب تقوم مؤسسة حالة ففي م ائ ،)Bouygues  télécoms(ز

، ّ و غ ون ز و ف اكھ اش يجدد ال الذي ون الز أما اكھ، اش يجدد الذي و ّ الو ون فالز

ّ دون و غ أو ّ و أي وسطى، درجات وجود إ   .النظر

مطلق،   عد لم قيون سو ال املسئولون ھ يجر الذي الوالء تصور حيان غالب لكن

من م م جزء قل ع أو م مع عامالتھ أغلب ون ت الذي و ّ الو ون الز ون عت م ف

ا أو السلع أو دمات ا من معينة مجموعة من عدشراءاتھ فلم ن، مع محل أومن لعالمات

ثنائية خاصية ون الز ّ (والء ّ /و و بالدرجات،) غ للتنوع حساسة جد خاصية أصبح لكن

والئھ مستوى ادة ز عن البحث لكن تام بوالء ون ز ع صول ا س ل قي سو ال دف وال

ال س واسعة املنتجات مجال جليا ر تظ الوضعية ذه مثل غباستمرار، من يصبح إذ ك

مطلق والء ون الز من نتظار املمكن من س ل و   .املنطقي

الشراء سلوك تكرار إ سبة بال ية س ال و املطلقة الوالء حاالت ندرج الصدد   :  ذا

املطلق - العالمة؛ A A A A A A ):املثا(الوالء لنفس مطلق   شراء

املقسم - عال : الوالء ن ب ع بالتنو بالتناوبيتم ن   ؛B A B A B Aمت

املستقر - غ ع: الوالء متتا غ ل ش املوقف   ؛B B B A A Aغ

والء - يوجد   .F E D C B A: ال

ي-3-2-2 الذا أو املوضو   : الوالء

إ ند س الذي و موضو ل ش عرف أن يمكن الوفاء سانية العالقات مجال

ي ذا ل ش أو فعلية ات وسلو والتفضيل، العاطفي التعلق و نية ذ مواقف إ ند س

ون  الز والء ء ال   .نفس

املوضو بالوالء أساسا تمون ن قي سو ال ن املسئول ي(أغلب أن)السلو ون عت إذ ،

فيھ، يرغب ما أو فيھ يفكر ما س ل و ون الز يفعلھ ما و للمؤسسة سبة بال م م و ما

قياس طرق ففمختلف عر إ ضمنيا ل ال ند س و الشراء، سلوك مالحظة ع ترتكز الوالء

دائما سمح ال أنھ بمع افيا، دائما س ل للوالء موض د ا القياس أن إال للوالء، موضو

عال مستوى س نق أن يمكن إذ ، املستقب لسلوكھ مفسرة يجة كن الوالء شدة بتقدير لوحده

خ ون ز لدى الوالء منمن ن الروت و البديلة العروض غياب أو الراحة ب لس زمنية ة ف الل
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حساس جـد و ضعيف ون ي والءه الة ا ذه حقيقي، علق مستوى أي ل أن دون

ون ز عكس ع مغري، تناف عرض أو ظر غ تأث تحت آخـر و يـوم ن ب خسارتھ يمكن

ي كب بالعالمة علقھ شدة ون ت ضعيفالذي فقدانھ إحتمال   .ون

الوالء أن مؤسسات، ن قي سو ن مسئول من م أغلبي و الباحثون يقر نا من

الوالء موقف ون يت و ، اعتقادي ذ موقف و سلوك أنھ ع قاس و عرف أن يجب

و ستقصاءات بواسطة ا قياس يمكن أساسية عناصر ثالث من للعالمة سبة   :بال

يالعنصر  - للعالمة: "Cognitive"درا ـسبة بال يجابية ات التوج و عتقادات مجموعة

ا ل منطقي تفضيل ون الز ا جم   .ي

عاطفي- للعالمة: "Affective"عنصر سبة بال التعلق و املحبة الود، العواطف، ملعرفة   .يقاس

معر- شراء": "Conativeعنصر نية انخفاض أو ارتفاع أمكنمعناه إن املعينة   .عالمة

ون : 3-3 الز والء مية   أ

طر   عدة اح أر بتحقيق سمح ل ش إدارتھ يمكن أصل يقدم للعالمة والوالء كما ق،

املوا ل الش   :مو

  

  

رقم ل الوالء): 1(الش   .قيمة

  

  

  

  

  

  

: املصدر

https://www.google.com/search?q=ون +رضا+تفعيل اتي+كمدخل+الز +والئھ+لبناء+اس

pdf&ie يوم عليھ طالع   . 06/04/2018تم

  

  

  

  

للعالمة  الوالء

قية - سو ال اليف الت   .تخفيض

ن- للمنتج قدرة نإعطاء املوزع مع   .التفاوض

جدد- ائن ز   جذب

رة- الش ر   .تطو

ن- املحتمل ن لك املس   .ضمان

ع- لإلجابة وقت ن إعطاء املنافس  .ومات
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ائن:3-4 الز بوالء املصر ق سو ال  عالقة

 ودة ا و املصر ق سو  :ال

ودة   ا وم مف إ التطرق و املصر قي سو ال ج املز التعمق خالل مجموعة(  من

تمة م أخرى أطراف أو ائن الز حاجات إرضاء عملية أو لنظام ملنتوج، ة ر و ا صائص   )16()ا

الضمنية( و املعلنة م متطلبا و ائن الز حاجات تلبية ملدى مقياس عن  )17() عبارة

ودة، ستخلص ا من نوعا تحقق أن يمكن اتيجية إس ل الدليل'' أن السعر، املادي،داء،

ودة''..... ا و املصر ق سو ال ن ب قوي رابط وجود بالتا   .و

 للرضا مصدر ودة   :ا

  

شعر   فسوف املتلقاة دمة ل تھ ا إدرا من بكث أك لك املس توقعات انت إذا

سوف توقعاتھ فاقت تھ ا إدرا إذا العكس و مسرورابالضيق، و شا مند ون الز ون   )18(.ي

 للوفاء مصدر  :الرضا

الرضا و الوفاء ن ب مباشر رابط املوضوع، ذا ت أجر ال الدراسات خالل ل: من

التا ل الش يو كما م، وفا زاد ما ل ائن الز رضا زاد   :ما

رقم ل ون ) : 2(الش الز لوفاء مصدر   الرضا

 :املصدر

Jean-Michel Monin, la certification qualité dans les services, P 119  

17,00% 45,00% 73,00%83,00% 55,00% 27,00%

0%

100%

200%

راغ را جدارا

و غ ون ز و ون ز
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 ح الر يولد  :الوفاء

ح الر بالتا و للوفاء، مصدر املوا.الرضا ل الش يو   :كما

رقم ل ح) : 3(الش الر و الوفاء ن ب و: العالقة ستة ن ب يولد و ون ز عة، السا السنة

وثماني السنة ح ر من أك مرات   ة

  
                                                                                                               120                                                                                                         

   
                                                                                                               100                                                                                                    

 
                                                                                                                80                                                                                                 

 
                                                                                                                60                                                                                                                             

 
                                                                                                                40                                                                                                         

 
                                                                                                                20                                                                                                

                                    0 
                                                                                                                0                                                                                              

                                                 1               2               3                 4                  5                  6               7                                                                              

ائن الز   )                                                                                            السنوات(أقدمية

  

  الصورة                                                                                

  ثارة                                                                                 

اليف                                                                                  الت   انخفاض

املبيعات                                                                                 ادة   ز

ولية                                                                                    املبيعات

جديد                                                                                 ون ز لفة   ت

Jean-Michel Monin, op .cit, P 120    :املصدر  
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مكملة قواعد عدة شرح العالقة   :ذه

ون - بز جديدحتفاظ ون ز جذب من أقل لف   ; ي

الوقت - مرور مع فھ مصار ادة ز إ يميل و ون   ; ز

الصورة - قيمة ع و الرضا ع ترتكز ون الز عالقة تنخفض، ة التجار ود   ; ا

جديدة - مبيعات يث و املؤسسة مث يصبح جدا را خاصة و را ون  ; ز

عال - جديد، ون ز من للسعر حساسية أقل و ون الرضاز ع ترتكز أوال، قتھ

املدركة القيمة ع السعر معناه انخفاض ع  .ال

 

عا ون : را الز والء تحقيق املصر ق سو ال ار-دور ا زائر ا بنك حالة (BEA) دراسة

مستغانم   لوالية

الدراسة: 4-1 ية   :من

الدراسة: 4-1-1 عينة و الدراسة: مجتمع مجتمع ائن يمثل لواليةز ار ا زائر ا بنك

م عدد بلغ الذين ائن الز من عشوائية بصفة عينة اختيار تم حيث ون30مستغانم   .ز

البيانات: 4-1-2 جمع مجموعة: أداة من ون مت البيانات مع يان ست ع عتماد تم

بوالء املصر ق سو ال عالقة ملعرفة أخرى و صية ال بالبيانات خاصة ونأسئلة   .الز

البيانات: 4-1-3 تحليل تم: أسلوب الدراسة، مجتمع من جمعت ال البيانات تحليل دف

ة املئو سب ال و التكرار ع ناد   .س

يان :4-2 ست نتائج تحليل و    :عرض

قي: 4-2-1 سو ال ج للمز البنك بتطبيق اصة ا جابات نتائج تحليل و  :عرض

رقم دول البنك):  1(ا خدمات تم و نوع ب اصة ا   جابات

  املجموع  املجموع  ال  ال  عم  عم  عطياتامل

سبة  التكرار سبة  التكرار  ال سبة  التكرار  ال   ال

و متنوعة البنك خدمات عت

ة   متم

30  100% 0  0  30  100%  

ال: املصدر إعداد نمن يانباحث ست نتائج ع   اعتمادا
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رقم دول البنك): 2(ا خدمات بتطور اصة ا   جابات

  املجموع  املجموع  ال  ال  عم  عم  عطياتامل

سبة  التكرار سبة  التكرار  ال سبة  التكرار  ال   ال

متطورة خدمات البنك   %100  30  0  0  %100  30  يقدم

ال: املصدر إعداد نمن يانباحث ست نتائج ع  اعتمادا

رقم ن دول ا رقم) 1(ش سبة) 2(و ب انت جابات البنك) عم(  %100أن أن ع ذا

ائن الز رغبات و احتياجات لتلبية متطورة و ة متم متنوعة، خدمات   .يقدم

رقم دول ديدة): 3(ا ا دمات ا عن البنك ائن ز بإعالن اصة ا   جابات

  املجموع  املجموع  ال  ال  عم  عم  ملعطياتا

سبة  التكرار سبة  التكرار  ال سبة  التكرار  ال   ال

عن باإلعالن البنك يقوم

غي أي أو ديدة ا دمات ا

البنك   حاصل

0  0  30  100%  30  100%  

ال: املصدر إعداد نمن يانباحث ست نتائج ع   اعتمادا

رقم دول ا سبة) 3(يو ب انت جابات يقوم) ال(  %100أن ال البنك أن ع ذا ،

ديدةبإعالن ا خدماتھ عن ائنھ   .ز

رقم دول ق): 4(ا طر عن املقدمة دمات ا و البنك ع ائن الز بتعرف اصة ا جابات

تصال   سياسة

  املجموع  املجموع  ال  ال  عم  عم  عطياتامل

سبة  التكرار سبة  التكرار  ال سبة  التكرار  ال   ال

دمات ا و البنك ع عرفتم

ق طر عن سياسةاملقدمة

إ( تصال الفم من ار، ش

  .................. )ذن،

18  60%  12  40%  30  100%  

ال: املصدر إعداد نمن يانباحث ست نتائج ع   اعتمادا

رقم دول ا خالل من انت) 4(نالحظ جابات سبة ع) ال( %40و) عم( %60أن ذا و

فعالة سياسة ستخدم البنك ائنھأن بز   .لالتصال
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رقم دول مناسب): 5(ا البنك موقع بإعتبار اصة ا   جابات

  املجموع  املجموع  ال  ال  عم  عم  عطياتامل

سبة  التكرار سبة  التكرار  ال سبة  التكرار  ال   ال

مناسب البنك موقع   %100  30  0  0  %100  30  عت

ال: املصدر إعداد نمن يانباحث ست نتائج ع   اعتمادا

رقم دول ا ن انت) 5(يب جابات سبة فاملصرف) عم( % 100أن البنك، موقع يخص فيما

خدماتھ ع لتوز اتي اس موقع أك. اختار جلب بالتا و دمة ا من ون الز استفادة يل س ل

ائن الز من ممكن   .عدد

رقم دول باست): 6(ا اصة ا خدماتھجابات ع لتوز حديثة ألساليب البنك   خدام

  املجموع  املجموع  ال  ال  عم  عم  عطياتامل

سبة  التكرار سبة  التكرار  ال سبة  التكرار  ال   ال

حديثة أساليب البنك ستخدم

خدماتھ ع   لتوز

27  90%  3  10%  30  100%  

ال: املصدر إعداد نمن يانباحث ست نتائج ع   اعتمادا

يو رقمكما دول سبة) 6(ا ب انت جابات يؤكد)ال( % 10و) عم( %90أن ما ذا ،

حرصا خدماتھ ع توز حديثة ألساليب البنك ون عاستخدام الز رغبات و حاجات   .تحقيق

رقم دول ح،):  7(ا مر أثاث جذابة، بألوان لديكور البنك بتوفر اصة ا جابات

.............  

  املجموع  املجموع  ال  ال  عم  عم  عطياتامل

سبة  التكرار سبة  التكرار  ال سبة  التكرار  ال   ال

بألوان ور دي البنك لدى يتوفر

ح، مر أثاث   ....جذابة،

5  16,67%  25  83,33%  30  100%  

ال: املصدر إعداد نمن يانباحث ست نتائج ع   اعتمادا

رقم دول ا سبة) 7(ش ب انت جابات أن)ال( %83,33و) عم( %16,67أن ع ذا ،

للمصرف سبة بال أسا العنصر ذا أن من بالرغم الداخ ور بالدي تمام يو ال البنك

دمة ل الالملموسية اصية نظرا عنھ إيجابية صورة ن و   .لت
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رقم دول النقد): 8(ا تدقيق و عد آلالت البنك بتوفر اصة ا   جابات

  املجموع  املجموع  ال  ال  عم  عم  عطياتامل

سبة  التكرار سبة  التكرار  ال سبة  التكرار  ال   ال

و عد آالت البنك لدى يتوفر

النقد   تدقيق

30  100%  0  0  30  100%  

ال: املصدر إعداد نمن يانباحث ست نتائج ع   اعتمادا

رقم دول ا ن سبة) 8(يب ب انت جابات عو) عم( %100أن يتوفر البنك أن ع ذا

دقيقة و يحة قة بطر دمات ا لتقديم البنك س يؤكد ما النقد تدقيق و عد   .آالت

رقم دول دمة): 9(ا ا مقدموا و البنك ائن ز ن ب طيبة عالقة بوجود اصة ا   جابات

  املجموع  املجموع  ال  ال  عم  عم  عطياتامل

سبة  التكرار سبة  التكرار  ال سبة  التكرار  ال   ال

ن ب و نكم ب طيبة عالقة ناك

دمة ا   مقدموا

21  70%  09  %30  30  100%  

ال: املصدر إعداد نمن يانباحث ست نتائج ع   اعتمادا

رقم دول ا انت) 9(يو جابات سبة أن،)ال( %30و) عم( %70أن ع ما ذا

التفاعل يحسنون و تمون البنك خدمات ون مقدموا الز   .مع

 

رقم دول من):  10(ا ستفادة مراحل ائن الز ع البنك يل س ب اصة ا جابات

دمة البيانات،( ا دقة   ....)السرعة،

  املجموع  املجموع  ال  ال  عم  عم  عطياتامل

سبة  التكرار سبة  التكرار  ال سبة  التكرار  ال   ال

مراحل البنك عليكم ل س

من دمةإستفادتكم ( ا

البيانات، دقة   ...........)السرعة،

24  80% 6  20%  30  100%  

ال: املصدر إعداد نمن يانباحث ست نتائج ع   اعتمادا

رقم دول ا خالل من انت) 10(نالحظ جابات سبة ما) ال( %20و) عم( %80أن ذا

ائن للز البنك استجابة سرعة   .يؤكد
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تحليل: 4-2-2 و للبنكعرض ون الز والء بدرجة اصة ا جابات   :نتائج

رقم دول البنك    ):11(ا مع ون الز عامل بمدة اصة ا   جابات

  املجموع  املجموع  ال  ال  عم  عم  عطياتامل

سبة  التكرار سبة  التكرار  ال سبة  التكرار  ال   ال

البنك مع مدة منذ عامل   %100  30  0  0  %100  30  أ

المن: املصدر نإعداد يانباحث ست نتائج ع   اعتمادا

رقم دول مستقبال):  12(ا البنك مع ون الز بتعامل اصة ا   جابات

  املجموع  املجموع  ال  ال  عم  عم  عطياتامل

سبة  التكرار سبة  التكرار  ال سبة  التكرار  ال   ال

مستقبال البنك مع عامل   %100  30  0  0  %100  30  سأ

المن: املصدر نإعداد يانباحث ست نتائج ع   اعتمادا

رقم دول م): 13(ا أصدقا و البنك ائن ز ن ب ديث ا بدرجة اصة ا   جابات

  املجموع  املجموع  ال  ال  عم  عم  عطياتامل

سبة  التكرار سبة  التكرار  ال سبة  التكرار  ال   ال

عام عن ي أصدقا مع أتحدث

البنك مع   الدائم

28  %93,33  2  %6,67  30  100%  

ال: املصدر إعداد نمن يانباحث ست نتائج ع   اعتمادا

رقم ن دول ا ن انت)12(،)11(يب جابات سبة رقم) عم( %100أن دول ا )  13(و

سبة ب ح)  ال(  %6,67و) عم( % 93,33انت و مدة منذ البنك ائن ز عامل يؤكد ما ذا

و منمستقبال املبذولة ودات للمج نظرا البنك مع الدائم م عامل عن م أصدقا مع م تحد

قي سو ال ج املز تطبيق البنك   .طرف

رقم دول حدث): 14(ا ما م البنك بتغي اصة ا   جابات

  املجموع  املجموع  ال  ال  عم  عم  عطياتامل  

سبة  التكرار سبة  التكرار  ال سبة  التكرار  ال   ال

حدثلن ما م البنك   %100  30  %70  21  %30  09  أغ

ال: املصدر إعداد نمن يانباحث ست نتائج ع   اعتمادا

رقم دول ا انت) 14(ش جابات سبة جابات) ال(% 70و) عم( %30أن سبة انت و

ون الز رضا بدرجة اصة راجع أي) درجات5( 10%و) درجات6( %90ا ذا متوسط، بدرجة
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دمات با اصة ا بالتطورات إعالنھ حيث من ون الز عة متا البنكلنقص تمامو إ عدم أو

امللموس املادي باملحيط  .البنك

الدراسة  :نتائج

نا دراس خالل ونمن الز والء تحقيق املصر ق سو ال دور إملوضوع توصلنا

ا حصر يمكن ، النتائج من التاليةجملة   :النقاط

 اتيجيات اس مالئمة بمع ائن الز رغبات و حاجات بتلبية يقوم املصر ق سو ال

املرجوة، ودة با و م ملتطلبا  املصارف

 ،الرضا تحقيق إ ِيؤدي ون الز توقعات مع دمة ا أداء تجاوز أو  تطابق

 الوالء إ الرضا يؤدي بالتا  .و

 يح ون الز والء خ احو أر  .قق

 داف قيتحق يأ املصرفية اعرتكز املؤسسات منتطبيق املصر قي سو ال ج ملز

مناسبة، سع قة طر اختيار ومتنوعة، متطورة مصرفية خدمات تقديم خالل

ن، املنافس عن ا يم ما و دمة ا جودة و طبيعة عن افية ال باملعرفة م د و ب

الزمن و ان امل دمات ا  .…املناسبتوف

الذي م رضا تحقيق و م تجر خالل من ائن الز لدى إيجابية صورة ترسيخ بالتا و

م شرا مواصلة و تكرار   .يضمن
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واملراجع  وامش  :ال
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العاملية قتصادية زمات إنتاج ي مر النقدي النظام  دور
The Influence of The American monetary System in The Production of the international 

Economic Crisis 

خ شر                                                              04/09/2018:ستالمتار ال قبول خ   17/01/2019:تار

بليمان.أ فضيلة. د.أ                                              *سعاد جنوحات املولودة  **حر

زائر ا زائر-3جامعة زائر                                    ا ا زائر-3جامعة   ا

ص  :امل

من عا  العاملية، قتصادية زمات و ي مر النقدي النظام ن ب العالقة الدراسة ذه

ثالث الدوالرمحاور خالل ارتباط من ي مر النقدي النظام تحول نبحث أن أوال نحاول سية، رئ

استغلت حيث ، العال قتصاد ع مسيطرة عاملية مرجعية عملة إ وتحولھ مھ، عو ا ب بالذ

عملة الدوالر وجعل الناشئة الدول ع النقدي ا نظام لفرض انة امل ذه كية مر املتحدة الواليات

صار ذا و الناشئة، للبلدان الدولية القروض منح أساسية انة م واحتاللھ ، عال وادخار احتياط

قتصادية زمات إنتاج دور ي مر النقدي السياسة. للنظام طبيعة عن الكشف نحاول ثم

ندماج و ا اقتصاد ر بتحر الناشئة الدول تلزم ال كية، مر وماالنقدية ، الرأسما قتصاد

أزمات من ذلك   . يرافق

اقتصادية أزمة ا تتحول ي مر النقدي النظام ب تص أزمة أي أن ا وا أصبح وعليھ

تحاول ال ات تجا إبراز سنحاول ذا ول العقاري، ن الر أزمة ذلك تج كما شاملة، عاملية

دو نقدي نظام إليجاد املمكنة لول ا اح العامليةاق قتصادية زمات من      .يقلص

املفتاحية لمات الدول  :ال املالية، و قتصادية زمات ، املا ر التحر ي، مر النقدي النظام

ةالن و ا النقدية التكتالت ،  .اشئة

Abstract: 

   This study treats the relationship between international monetary system and Global economic 

crisis in three major axes. First, it deals with the US monetary system transformation from the dollar's 

correlation with gold to its floating and its turning into a global reference currency that controls the world 

economy. By imposing its monetary system on emerging countries, the US monetary system plays a crucial 

role in creating economic crises.This research is concerned with revealing the nature of US monetary policy 

which obliges the emerging countries to free their economy, integrate into the capitalist economy. Thus, it is 

clear that any crisis affecting the US monetary system is likely to turn into a global economic crisis. Finally, the 

last axe highlights the trends which attempt to find a new international monetary system that reduces global 

economic crises. 

Keywords: American monetary system, financial liberalization, economic and financial crises, emerging 

countries, regional monetary blocs. 

     ** e-mail:    djfhariti@yahoo.fr         *e-mail :innasse07@yahoo.fr  
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  :قدمةامل

خالل من عمال و املال عالم ع سيطر أصبحت كية، مر البنوك مجموعة إن

القوة بفضل ديون، أو ثمارات اس صورة العالم الكثيف املا ل التمو من ھ مات

فالبنوك كية، مر املتحدة الواليات ا تمتلك ال القانونية، و والتقنية واملالية السياسية

ة  ثمار ولس الب العالم، دول داخل ثمار س و املراتب تحتل كية لصناعةا مر

او  وغ والتجارة والزراعة ونية لك و انيكية   .املي

كية، مر العملة قوة فعل و السياسية، القوة بفعل خيا تار تدعم قد الوضع ذا  إن

البنوك  لقوة خر الوجھ و ي مر عفالدوالر وسيطرتھ الدوالر زعامة فبفضل كية، مر

س ل واملا قتصادي النجاح إ س ال العالم والدول ات الشر فإن العاملية، العمالت

كية م البنوك ا عل ا تمل ال للقواعد ضوع ا سوى اختيار من ا   . ل

سمح  أصبح الواسع، العال النطاق ع الدوالر كيةفاستعمال مر املتحدة للواليات

فرض أجل من العالم، من ان م أي و البنوك ع ات العقو بفرض سياسيا، تتدخل أن

ا ل املناوئة الدول ع ا د تر ال واملالية قتصادية ى،املقاطعة الك املالية سواق ل ش و

يت س وول املسماةكسوق التقنية ق طر عن كية مر املؤسسات ل لتمو الرئ " املصدر

يد س سواق" ال ة واملضار للتبادل قابلة سندات إ صول ل بتحو سمح قة طر و

ح الر أجل من التقنية ذه ثمار س و ا،املالية الدوالر تحول عد لية ذه عززت حيث

عامل مرجعية سنةعملة وودز بروتون نظام إقرار منذ ي1944ية مر حتياط بنك دفع مما ،

ي متد مستوى إ الرئ الفائدة معدل خفض ع عتماد ذا)منخفض(إ وأصبح ،

جعل مما القروض منح عند الفائدة، معدالت فض املالية واملؤسسات للبنوك محفزا املعدل

لفة، ت أقل آخر القرض مع رؤوسو ع صول ا فرصة قتصادية املؤسسات أعطى

الك س التوسع أجل من للعائالت أوسع فرصة أعطى كما ثمار، س أجل من موال

النقدي للنظام املالية السيطرة تطور أسباب نفحص أن املقالة ذه وسنحاول ة، كب براحة

النظا ذا توسع و العالم، يمنتھ و ي قتصاديةمر و املالية زمات و الثالث العالم م

زمات ذه من د ل حة املق لول وا عنھ، نتجت   . ال

البحث الية    :اش

نطرح التحليل ذا من البحثانطالقا الية النظام: التالية إش عوملة ل ش ل

تخلق أم خرى، للدول النقدية نظمة لتطور فرصة ي مر تداعياتالنقدي و أزمات

ا؟ إلقتصادا  .سلبية
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البحث    :فرضيات

وضمن يمكننا الية لإلش طرحنا كماخالل للموضوع املناسبة الفرضيات   :يع

العالم) 1 النقدي ا نظام توسع و كية مر الدولة قوة ن ب ارتباط .ناك  

الدوالر ) 2 يمنة أي ي مر النقدي النظام توسع العامليةإن لالقتصاديات شامل ر تحر فرض

الناشئة بالدول س ما ور .وظ  

العاملية) 3 قتصادات داخل اقتصادية أزمات فرض العال النقدي النظام مع التكيف إن

النظام ية رفا ء عب العاملية قتصاديات وتحميل ، املصا وتناقض ة يو الب شاشة ال يجة ن

وأزمات ي مر   .ھالنقدي

البحث داف    :أ

املالية) 1 زمات إنتاج العالم وتوسعھ ي مر النقدي النظام تأث مدى معرفة

قتصادية .و  

لول فاقمعرفة) 2 ل   .املمكنة

البحث ية    :من

ع اليةبناءا والنقدإش والتحليل الوصف من اختيار تم البحث ذا وفرضيات

وكيفية النقدية سياستھ وطبيعة ي مر النقدي النظام مسار عرض تم حيث تاج ست و

أزمات من أنتجھ وما ، املا ر التحر سلسة لعملية ا تطبيق خالل من الناشئة الدول ا توسع

     .واقتصادية مالية

   :البحثخطة

التالية املحاور البحث   :يتضمن

ول  العالم:املحور ي مر النقدي للنظام املالية السيطرة   تطور

ي الثا ي:املحور مر النقدي النظام عن الناتجة قتصادية و املالية   زمات

الثالث زمات:املحور ذه من د ل حة املق لول    ا
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ول   العالم:  املحور ي مر النقدي للنظام املالية السيطرة .تطور  

و حتياط من توسعت و تنوعت ، عال نقدي وسيط للدوالر املختلفة دوار إن

العاملية، العمالت ن ب الصرف إ املالية الصفقات إ الدولية ة التجار املعامالت إ دخار

ذه جعل قتصادمما ع للدوالر الواسعة السيطرة لتخدم ا، بي فيما ترتبط دوار

  .العال

ب:أوال بالذ تقيده و ي مر   الدوالر

منذ ب الذ قاعدة ع قائما العال النقدي النظام ع1944ان ان حيث ،

ما بحسب إال العملة من تصدر ال أن املختلفة الدول ة املركز مخزونالبنوك من تملكھ

ب، ناحية الذ فمن للتقدير ال س ان العملة من مركزي بنك ل حصيلة فإن   : ولذلك

ا: صول  - أ تتطل ال السيولة إ اجة ا و العام الدين عن تبة امل ثار انت

ب الذ بمخزون مرتبطة النقدي للنظام اليومية  .التعامالت

صوم  - ب ا ناحية الع: ومن الدين خاران فائض ل ف محدودا، نقديا دورا يلعب ام

مما ب، بالذ ضھ عو معھ ا تجار زا ي عا الذي البلد من يطلب أن ا املركزي البنك يدفع

دورا يلعب ان ب الذ أن ،أي ب للذ الدو التداول بع ت الدول ن ب قتصادية الدورة يجعل

العال النقدي النظام استقرار الدول ب(أساسيا فقدان ،)ن خالل من يطرأ الذي م فالت

يدفع ذلك، عن الناجم التجاري فالس و ارجية، ا التعامالت حركة انخفاض و التنافسية

يح ال وضعھ ا قتصاد إلعادة ا مخزو من ب الذ إخراج ا  .البلدان

مرجعية أن و ب، الذ دعامة إطار العال النقدي النظام خاصية بإن الذ

ية جن موال رؤوس تدفق ان فقد ارجية، ا للتجارة التوازن من معينا حدا تضمن

فع ارتفاع عليھ تب ي ثمار س أجل من أو مح إنتاج شراء أجل من سواء ما، بلد ع

ذ و املركزي، للبنك النقدية الكتلة ادة ز ثمة ومن ب الذ من الوط الرصيد ادةكمية الز ه

أسعار رفع إ املؤسسات يدفع مما العرض، حساب ع العام الطلب ارتفاع ا جم ت بالطبع

ا قادراإ ،منتجا بلد ل النقدي النظام تجعل انت عاملية كمرجعية ب الذ ع عتماد ن

سعار يح وت ب الذ إخراج ق طر عن التوازن إ العودة ع  . بذاتھ

أن يمكن البلد ا يمتلك ال ب الذ كمية أن و النظام ذا سا العيب أن غ

لوسائلھ ائل ال والتوسع ديث، ا لالقتصاد ع السر النمو إ بالقياس افية غ تصبح

ندرة أو نقصان ما ن ت خط ن رت ظا انكشاف إ يؤدي الذي مر التقنية، اراتھ وابت

النقدية، املاالسيولة ختناق من نوع  . وحدوث
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ي-ثانيا مر النقدي م:النظام التعو إ ب الذ   من

اقتصادية كقوة كية مر املتحدة الواليات ضايقت قد النقدية السيولة ندرة إن

نات الثمان سنوات سنة:(عمالقة نيكسون ي مر س بالرئ دفع الذي خفض1971مر إ

سنةقيمة ب بالذ الدوالر ارتباط بفك قام ثم الدوالر. 1973الدوالر، صار ن ا ذلك منذ

مارس عد و ب، الذ س ل و النقدية السوق ا يحدد قيمتھ أصبحت أي شرعت1973معوما

من احتياطاتھ بيع إعالن الدو النقد صندوق وشرع م التعو إ الدخول خرى العمالت

ب   .1الذ

الق ساذا املرجع و الدوالر وصار ب، الذ قاعدة نظام إلغاء تم ي مر رار

ي مر الدوالر عملة اعتماد ع العالم املتحدة الواليات ت وأج العمالت، ن ب ل التحو

إ ال النقدية ا سياسا إ بالرجوع ملزمة غ خرى ة املركز البنوك فأصبحت ، أو كعملة

ب بروتنالذ نظام م أنفس كيون مر حدده كما العمالت ن ب الثابت الصرف نظام إ وال

سنة الدوالر1944وودز فيھ سيطر الذي الصرف سوق إ بالعودة ملزمة أصبحت بل ،.  

ألن ب، للذ الثابتة بالقيمة معادلتھ لعدم يجة ن الدوالر م عو رة ظا برزت لقد

تر  تكن لم املتحدة ألنالواليات ب ذ إ الدوالر ل تحو ق طر عن النقدية ا اما بال الوفاء د

مخزون من د يز ب(ذلك كية) الذ مر الدولة ع ديون ا ل ال   .للدول

أو( الورقية العملة عصر إ لھ العالم وأدخلت الدوالر، ل تحو كية مر الدولة أوقفت ذا

آنذاك ول العال قتصاد توضع ال الثقة سوى مقابل ا ل س ل ال ضراء ا   الورقة

مخاطر من ذلك عن ينجر ما ل ب ي مر قتصاد و   2و

لم للدول ساسية شغاالت افاال عمل ن ب والتعادل الصرف سياسية مراقبة عد

عن ي مر ي البن النظام غذيھ الذي م الت التحكم أصبحت بل الدوالر، وعملة

عد الدوالر م ت رة ظا أصبحت لقد الدوالرات، من الالمحدودة الكميات إصدار ق طر

العرض ع وتفوقھ الطلب ادة ز خالل من عاملية مھ املوادعو أسعار يبا ل أحدث مما

س  ولية ول العال النقدي النظام مفتاح كية مر البنوك جعل مما ا، غ و والفوائد

نتاج العمل   .و

العاملية:ثالثا قتصادية ركة ا انتھ وم ي مر الدوالر قوة   عوامل

ا للواليات قتصادية و السياسية الظروف سمحت خرجتلقد ال كية مر ملتحدة

عالية وكفاءات الت بمؤ يتمتع ا اقتصاد أصبح أول، كمنتصر الثانية العاملية رب ا من

ى الك قتصادية املشروعات إطالق فشرعت العالم، ثمار س و سي ال و التقنيات

ا ع يتوفر ان ي مر الدوالر ألن ا، أورو مارشال بجلبكمشروع لھ سمح ال لشروط
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كميات بإصدار لھ سمحت ال البلد ذا اقتصاد لقوة نظرا العالم، ن قتصادي ن املتعامل

ل ش فائدة معدل بأقل القروض ومنح العالم، ع ل للتحو القابلة العملة من افية و مة

قتصاد ع العاملية الصدمات شدة من   .يقلل

قتصا معظم تفق امتازو بلد، م أ انت كية مر املتحدة الواليات أن ع ن دي

ن املالي ن ثمر واملس ن املدخر احتياطات ن تأم ع قادر أي وآمن متطور ما نظام بامتالك

من واسعة مالية أسواق اح اق من املتحدة الواليات مكنت ة امل ذه و واص، وا الدول من

ومكنت والسندات، سواقذونات داخل الفوترة أساسية انة م يحتل أن من الدوالر

ونصف املصنعة واملنتجات واملعادن ول الب ولية املواد يع ب يتعلق ما ل العاملية

دمات وا لسنوات  املصنعة استمرت ال الدوالر انة م أن الدراسات عض ن وتب ا، وغ

املتوسط معدل باستخالص سمحت لة يطو كما الصرف   :عامالت

احتل(  حيث الصرف عامالت استعماال ك العملة و مقابل%  87الدوالر التعامالت من

ي%  23و%  33 اليبا ن من .لل ون فتت الصعبة العملة من الدول احتياطات بالدوالر%  61أما

و%  24مقابل القروض%  4باليورو نما ب ي، اليبا ن سبةلل ب ون تت الدولية %  57البنكية

مقابل و%  20بالدوالر أساسيا%  3باليورو مرجعا ل ش الدوالر أصبح ذا و ي، اليابا ن لل

ل والصرف ل مقابل72التحو و26عملة اليورو ا مرجع ان ن3عملة لل ا مرجع   .3ان

م ع ي مر قتصاد لھ يتعرض ان الذي اجع ال التجاريلكن ان امل ز ال نبھ ستوى

العال قتصاد ع للدوالر انة امل ذه خطورة ا النقد، و املالية اء وخ ن    .قتصادي

لھإن  عد لم عاملية، كعملة الدوالر عملة مستوى ع والعرض الطلب ن ب ختالل

ب،  ذ إ الدوالر ل تحو عن التخ عد خاصة يحدده، إلصدارضابط الباب فتح الذي مر

قتصاد عالم نبھ فقد بجديد، س ل ذا و م الت إ أي الدوالر، لعملة وكثيف واسع

شف اك أن عد املفارقة ذه إ فان تر ر رو ي ي بالدوالر(الب املتعاملة ية ور البنوك أن

ا الثانية، العاملية رب ا عد ا أورو مارشال مشروع منغداة مة كميات تطبع نت

عة بأر تجاوزت نقدية كتلة ور ظ ا أدى مما ا، عل قبال يجة ن العملة ذه النقدية وراق

ي مر قتصاد أوقع و الكتلة، ذه ل املقابل ب الذ من ي مر حتياط بنك مخزون مرات

آنذاك ى ك م ت   .4أزمة

التغطية وجدت ال املفارقة ذه تكرار عن تبة امل النتائج من املخاوف فإن لذلك

الذي قتصادي والنمو ي، ا ش املعسكر يار ا عد ديد ا العال الوضع لھ افية ال

احتياطات كية مر نة ز ا وجدت لقد ية، الالتي ا أمر و آسيا الناشئة الدول عرفتھ

يذه مر ار ا ز ال ل لتمو حا مر موردا الدوالر عملة من الواليات:( الدول انت فقد
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بداية ب2014املتحدة ارج ا إ ا5400مدينة ف املودعة موال أن ن ح دوالر، مليار

بلغت جانب طرف تأ26000حوا2013من أك الدوالر جعل الذي مر دوالر، يالمليار

ل الس ل التمو من املتحدة الواليات الوضع ذا مكن حيث الدولية، العملة بوظيفة للقيام

اري  ا ا ز منوالعام، ل مكنت و نة، ز ا أذونات إصدار بقوة غذت ية جن فاالحتياطات

بلغت مالية أوراق ار500ب ا ز ال مولت جانب طرف من دوالر   .5مليار

أن ع اية،ذا ماال ا ز ال يتضاعف أن تھ مص من وجد ي مر قتصاد

ا، أمر ع خارجية ديون ا يحول ولية الب والدول الناشئة للدول التجاري الفائض ألن

ق طر عن ا شرا بإعادة ي مر حتياط لبنك سمح ذا و نة ز ا وأذونات سندات صورة

الكمية املرونة س املالية)  quantitative easing(ما سواق دوالرا، أو نقدا ا يع ب ليقوم

نة ز ا واذونات للسندات املا ثمار س ذا ق طر وعن ا، قيم يم ت عد م              كأس

أك صبحون و اكم، ت املالية م م أس جانب و كيون مر يجد باألصول، املدعومة والسندات

أ و اغ ال اس بقوة( وسع طبقت ال تقليدية الغ كية مر النقدية السياسة فإن كذا

ع طر ا وأدخلت الدوالر، عملة العرض مت قد ي مر حتياط بنك طرف من

ال رة الظا ذه أن ب الغر و نتاج، حساب ع ة املضار إ بدفعھ العال املا النظام

بالضرو  تحدثتحتم لم ي مر قتصاد انكماشا و تراجعا استمرت.(رة الدوالر فزعامة

تمثل قيت لسنة%  62و قتصادية زمة عد ح العاملية حتياطات بقي2007من و ،

نة ز ا كأذونات املودعة موال بلغت حيث كية م العملة أك يثقون ثمرون املس

كية زمة5600مر عد دوالر   6مليار

املعوم، الصرف نظام فرض خالل من ، العال النقدي النظام ع الدوالر سيطرة إن

الدول اقتصاد ع عبئا أصبح قد العمالت ن ب للصرف رئ كمرجع الدوالر واعتماد

الن صندوق و الدولية املالية املؤسسات ع تمتد أصبحت الدوالر سيطرة ألن قدالضعيفة،

العال الدو والبنك   .الدو

السيطرة، ذه مالمح م وجعلوأ املتحدة، الواليات ن ت ي ال ن ات مقر وجود

ية دارة الالتي ا أمر و آسيا الناشئة الدول أصبحت فقد ا، وأورو ا ألمر حكرا سي وال

ال ، كية مر النقدية للسياسة خاضعة الثالث العالم وودول الدو النقد صندوق ا يفرض

من أو فض ا خالل من الدوالر قيمة تقلب فاتورة الدول ذه تدفع حيث ، العال البنك

الدولة اتب جعل مما ي، مر حتياط بنك طرف من الرئ الفائدة معدل غي خالل

سنة يصرح كية مر نة ز قائال1970ل عملتنا:( للعالم و لتكمالدوالر مش و م)و ولف ،

و نات، الثمان سنوات عد العالم املا ر التحر مسار تحليل من البد بدقة الية ش ذه
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س ما ون الناشئة" ت قتصاد" بالدول ندماج ق طر عن ا اقتصاد طورت ال

، ه الرأسما ومعاي اتھ ونظر آلياتھ   .وتطبيق

عا املا:را ر الناشئةالتحر   الدول

ضبط ع قامت الناشئة الدول املا ر التحر ا سلك ال ات تجا متغ" إن

املا: ر و" التحر ر، التحر عملية سية رئ قطاعات ثالث من يتألف أسا تبدأ:  (  كمؤشر

ا وأخ املالية، سواق و الداخ املا القطاع ر تحر ثم املال، رأس حساب التأطمن نوعية

ر التحر لعملية املناسب املا ع شر بال املدعم ي القانو طار بتقييم سمح الذي ي املؤسسا

  .7الك

ا أورد ال البيانات و ف التعار إ عمرة،الرجوع بن سوسن و ليفنو اييل ما  مي دراس

الدول البنكية باألزمات عالقتھ و املا ر التحر رملتغ التحر آليات حددا ما أ نجد الناشئة،

ي كما الثالثة  : 8القطاعات

ف، التعار صعيد ثالث فع أو آليات ثالث الداخ املا القطاع ر تحر يتمثل

و: وظائف البنوك ن ب واملنافسة لزامية، حتياطات و ئتمانات، و الفائدة، سب ر تحر

يت ا بدور ليات عذه الفائدة سب ر فتحر حدة، ع آلية ل ف عر إ ا م ل فرع

ر تحر ع و ن، واملدين ن للدائن سبة بال الفائدة ألسعار سقيف وال التحديد أو الرقابة إلغاء

لزامية،ئتمانات حتياطات بحسب،و ا توج وعدم موال ذه ع الرقابة إلغاء

معينة، ات لزامية أو ولو حتياطات إلغاء أو خفض وعدم أخرى لقطاعات ا   . تخصيص

أمام واجز ا وإزالة البنوك، ن ب املنافسة ر تحر ع الداخ املا ر التحر فإن آخر بتعب

دولية أو متخصصة بنوك شاء بإ والسماح ية، جن و املحلية اصة ا البنوك شاء  .إ

امل-أ سواق ر تحر و يتمثل جانب منع إلغاء أجلالية من ن ثمر امتالكتاملس من م مكي

م ع الضغوط افة رفع و السندات، أسواق قائمة ع املدرجة املحلية ات وعدم  الشر

ارج ا ا الفوائد و اح ر ل بتحو السماح و موال رؤوس   .ا....تأميم

العو -ب إزالة فيع املال، رأس حساب وأما ، خرى املالية املؤسسات و البنوك تمنع ال ائق

ع املطبقة الصرف أسعار ع الرقابة إزالة و ارج، ا من باالستدانة القيام من ا تمكي

موال رؤوس تدفقات ع و املال رأس حساب و اري ا ساب با املرتبطة .الصفقات  

لتحقيق شاملة ق طر كخارطة أصبحت ليات ذه نفتاحإن و قتصادية التنمية

الطرق امتالك و ، التكنولوجيات ل تحو من ستفادة و الرأسما املركز ر ا قتصاد ع

عيق ظلت ال التقليدية قتصادية و جتماعية ل يا ال تجاوز و ، سي ال ة النا

وا النقدي النظام ندماج يمثل حيث ديث، ا أقلنتاج بدرجة ي ورو و ي مر ي لبن
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الرأسمالية ات والشر البنوك من والتكنولو املا ل التمو ع صول ل أساسيا شرطا

ى    .الك

البيانات الصعيد ع البلدان: أما من املدروسة العينة ضبط ع الباحثان اعتمد فقد

حوا و ، املا ر التحر سلسلة ية7بلدا،27املعنية الالتي ا أمر ن،: (من رجنت

ال و ف و و الب املكسيك، ولومبيا، ، شي ال ل، از   ).ال

حوا آسيا10و من سيا،:( بلد اندون ند، ال ية، نو ا ا ور غ، و غ و بنغالداش،

تايالندا و سنغافورة، ن، الفلب يا، وسط) مال الشرق و قية افر بلدان و س( :، تو املغرب،

مبابوي  ز تركيا، غانا، مصر، زائر، ا ية، نو ا قيا إفر ، .(  

ن ب ة الف خالل ذلك املا2002 – 1975و ر التحر عملية أن حصائية ع الوقا ن تب حيث ،

رقم دول ا ا يو كما الثالثة الدول)  1(القطاعات املا ر التحر خ توار يمثل الذي و

القطاعاتالناشئ حسب   .ة

  

 



سواق و املالية     2019/ 10العدد/5املجلد                                                                                                                مجلة

217 

رقم دول القطاعات ):1(ا حسب الناشئة الدول املا ر التحر خ   توار

Source :Mickael clevenot et Saoussen Ben gamra .op cit .p13. 

املال رأس املالية حساب سواق الداخ  املا   القطاع

ية الالتي ا  البلدان أمر

ك ر الك تحر ر ك تحر ر   تحر

1981-82/ 1991 

1990-94/ 1998 

1998 

1998 

1991 

1992 

1973-83/1996 

1991 

1991 

1995 

1991 

1991 

1993 

1990-94/1995 

1994 

1991 

1986 

1990 

1990 

1996-1992 

1996 /94-1991 

ن رجنت  

ل از  ال

 الشي

ولومبيا  

 املكسيك

و  الب

ال و  فين

 آسيا

1998 

1994 

1973 

1998 

1994 

91-1988 

- 

- 

1978 

- 

1990 

1991 

1973 

1992-91/1998 

- 

1997 

1992 

- 

1987 

1991 

1992 

1996 

1995 

1997 

1995 

1983 

1991 

1989 

1977 

1983 

 تايالندا

 بنغالداش

غ و غ و  

ية نو ا ة ور  

ند  ال

سيا  أندون

يا  مال

بال  الن

 سنغافورة

ن  الفليب

قيا  وسط, إفر الشرق  

- 

- 

1991 

- 

- 

- 

1990 

1994 

1996 

- 

1992 

- 

1993 

- 

1989 

- 

1983 

1995 

1991 

1990 

1996 

1996 

1989 

1991 

ية نو ا قيا  إفر

زائر  ا

 مصر

 غانا

 املغرب

س  تو

 تركيا

مبابوي   ز
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دول  ا معطيات أن الذي إن يو الباحثان   :9جمعھ

النظام  - أ وصاية تحت السبعينات بداية منذ وضعت قد ية الالتي ا أمر عدول ي مر النقدي

ع ا حمل الذي صوص س ا ما تأث تحت مبكرا املا ا نظام ر الذي"( تحر واشنطن إجماع

ي مر قتصادي ه تحض ع ا1989سنةjlion williamson أشرف اللي ر التحر شرع والذي

ية الالتي ا ا 10 أمر للنظام غلغل أول و النظام ذا ان الناشئة،و الدول ي مر ي لبن

اية ة خط بنكية أزمات ور ظ صاحبھ ا1980حيث عد ثقل. و تحمل عدم عن نجمت

ألزمات املقاومة فعال ردود و ر، التحر ذا سرعة ء بط من الرغم ع ارجية، ا املديونية

امل ر التحر عملية أن إال ة، الف تلك خالل ارجية ا عداملديونية أسرع ة بوت تواصلت ا

سعينات   .ال

حسنات -  من ستفيد أن حاولت و ا، استقاللي عن ما حد إ حافظت آسيا جنوب دول لكن

الكثيف والتصدير نتاج اقتصاد والدخول التخلف من روج ل ديث ا النقدي النظام

وركزت السيا ا قرار ع حافظت فقد ي، اليابا بالنموذج التكنولوجياإقتداء ل تحو    ع

منافسة ع القدرة ة تقو و العاملة اليد أجور بتخفيض التمسك مع ديث، ا املا سي وال

ا قدر لرفع ا ثمار واس ا وتوظيف مالية فوائض تحقيق من تمكنت ذا و ية، جن املنتوجات

البعيد املدى ع املالية و آ( .قتصادية املا ر منذفالتحر مبكرا ر ظ وتواصل1970سيا ،

أزمات ة الف ذه خالل عرف لكنھ لة، طو زمنية ة ف مدى ع ذا و ومثابرة، جية تدر بصفة

سنة ح تزداد انفكت ما ذه1990بنكية، ع موال رؤوس تدفق توسع مع خاصة

  .11البلدان

النقدي للنظام عا تا ظل بل ي مر النقدي بالنظام يتأثر فلم قيا إفر املا ر التحر أما

تم الفر املركزي البنك يكن لم حيث ، دونإال الفر من ولية املواد شراء يل س ب

الدول  ذه ديث ا املا للنظام امل املت و الشامل ر   .التطو

اند عملية تحليل املاإن و النقدي النظام ي،لماج مر النقدي النظام الناشئة لدول

قي فر و الالتي ي مر ندماج و سيوي ندماج من ل خصائص عن   .كشفت

السياسة طبيعة إ عود ذا و امليدان، ذا ا متم ي مر النقدي النظام بدو و

تدف انت ال كية مر تتجاوزالنقدية بحيث الدين خدمات من الرفع املفرطة ادة الز نحو ع

عن ز ال ا ا وتدفع قية، فر الدول عض و ية الالتي ا أمر دول وخاصة املدينة، الدول قدرة

من آخر نوعا عرفت فقد ة سيو الدول أما مد، لة طو مديونية أزمة والدخول سديد ال

املرت النوع و و أجلزمات من موال رؤوس روب رة ظا أو موال رؤوس استقرار عدم بط

مفاوضات والدخول املحلية قتصادية املؤسسات وضع اإضعاف بيع ا الدول  .لدفع
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ي الثا ي: املحور مر النقدي النظام عن الناتجة قتصادية و املالية   زمات

ع مبدئيا قامت قد الدو النقدي النظام ع ي مر للدوالر العاملية السيطرة إن

السيطرة ذه لكن الناشئة، قتصاديات و املتطورة قتصاديات ن ب املصا التوافق

نكسات ا الدوالر يتعرض أن بمجرد العاملية زمة حالة إ ار زد حالة من   . تتحول

املاليةطا:أوال لألزمات النظري   ر

وأداء لة ي عن حديث باألساس و العاملية قتصادية زمات عن ديث ا إن

ا، امتدادا و ا عاد أ معرفة و املعقدة املالية املعامالت عوملة ظل ، الدو النقدي النظام

املالية زمة ن قتصادي ن الباحث من البعض عرف ور(فقد التد ا سواقبأ اد ا

مباشرة يؤثر الذي املصر النظام أداء فشل يجة ن الدول، من مجموعة أو ، ما لدولة املالية

وما العمالة و نتاج قطاع ع سلبية آثار عنھ تج و م، س وأسعار العملة قيمة ور تد ع

سواق ن ب فيما وات وال الدخول ع توز إعادة من ا عل تب ي الدوليةقد   . 12املالية

خر البعض ا عرف مما(و ل، تآ وضعية لھ أو ي البن الرأسمال معظم دخول حالة ا بأ

ة، مشبو سلفيات و ة، نا غ قروض تراكم جراء من متفاوتة سارة البنوك عرض

ما رة ظا وتخلق ضعف حالة موال لرؤوس ة از ح القدرة سبة تدخل التا سو

املالية الفقاعات أو املا م   .13الو

عملية ن ب فالعالقة مباشرة، والغ املباشرة ا أسبا بحسب تختلف املالية فاألزمات

ا غ أو الناشئة البلدان البنوك وأزمة ي مر الرأسما املركز من املوجھ املا ر التحر

قتصاديون ا يم مختلفة أزمات نإأنتجت   :نوع

الالمنتظمة-1 و املنتظمة   زمات

ع املؤشر البنوك ا عرف ال التوترات و ل املشا ون ت املنتظمة زمات حالة

جزءا تمس زمات من موجة واندالع أخرى، بنوك ا ل املماثلة وادث ا من سلسلة بداية

العال النطاق ا يتحول قد ي البن القطاع من تبقىواسعا ال ف الالمنتظمة زمة أما ،

فقط املحلية البنوك عض محدودة ل املشا ا    14ف

الناشئة:ثانيا البلدان املالية زمات ملعاينة التطبيقي   طار

ضبط ع قامت دقيقة معطيات جمع ع كالنجبيل وده و ابر ج من ل عمل  لقد

وتكرا زمات اية و بداية خ عدتار خاصة السنوي ا نة ،1980ر املب املعطيات ش و

رقم دول ن)  2(ا ب الثالث العالم دول منتظمة والغ املنتظمة زمات    2003 – 1970ا
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رقم دول ن: )2(ا ب الناشئة البلدان البنكية   2003 -1970زمات

الالمنتظمة زمات املنتظمة  زمات  البلدان 

ية الالتي ا أمر  بلدان

 (2001-02) 1995 (1989-

90)(1980_82) 

(1999-1994) (1990) 

(1986-1981) 1976 

(1987-1982) 

(1997-94) (1991-_81) 

(1990-1983) 

(95-1994) 

ن رجنت  

ل از  ال

 الشي

ولومبيا  

 املكسيك

و  الب

ال و  فين

آسيا  بلدان

 1996-1980 ايةسنة  

2003-1997 

- 

- 

2003-1997 

(2003-1998) (1987-1981) 

- 

(1997-2003) (1987-1983) 

 بنغالداش

ية نو ا ة ور  

غ و غ و  

ند  ال

سيا  أندون

ن  الفليب

 سنغافورة

 تايالندا

وسط  الشرق و قيا إفر  بلدان

 - 

1992-1990 

سنة1980  بداية

1989-1982 

سنة1980 بداية  

- 

(1985-1982) (2003-2000) 

2003-1995 

ية نو ا قيا  إفر

زائر  ا

 مصر

 غانا

 املغرب

س  تو

 تركيا

مبابوي   ز

Source :Mickael clevenot et Saoussen Ben gamera .op cité .p14 

لنا عطي زمات، ذه وعوامل أسباب لبحث ا اختيار تم ال الدول من العينة إن

قتصادية و املالية باألزمات ي مر النقدي النظام عالقة لتفس دقيقة و ة وا صورة

منتظمة أزمات ا مجمل انت ال زمات ذه فإن الدراسة ذه فحسب الدول، تلك
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ة قو ارتبطتوشاملأي الدافعة و الذي املرغوب قتصادي فالنمو ، العال املا ر بالتحر

أو القروض ع باإلقبال سمح ارجية، ا الرساميل ودخول الدول، ذه ل املا لالنفتاح

والشغل، ثمار، س شيط ت ع عمل ال الدورة الديون أدخل مما الك، س و

تجاوزت حركية فإنقتصادية كذا و املحلية، لالقتصاديات قيقي ا يعاب س طاقة

ن معضلت واجھ الدول ذه ل املا املرتفع،ندماج واملعدل املحلية، العملة صرف ضعف

ر التحر ذا ون ل الدول، ذه حتمية زمات جعل مما ارجية، ا والقروض للفوائد

ع القدرة يملك ال ي، مؤسسا سياق ضمن يدخل القانو طار يملك وال الك از ح

واملا يك ال التعديل سياسة ع عليھ سيطر ارجية ا الضغوط جعل مما املالئم،

تطور أن الدول ذه ستطع لم حيث ، العال البنك و الدو النقد صندوق من املفروض

لة طو مراحل عد إال ي القانو و ي املؤسسا  .طار

العالقة املاليةإن زمات روز و ، الدو النقدي النظام ع املا نفتاح ن              ب

ة، وا تبدو قتصادي، شوء ال اختارت ال الثالث العالم بلدان قتصادية فقد( و

ا لك أحيانا، طر ا قليلة و عالية بمردودية محفزة ثمارات اس جذب من نفتاح ذا مكن

فقا عنولدت العاجز املا ا نظام لتخلف نظرا البلدان، ذه شة مالية و ة عقار عات

ن رجنت و املكسيك حدث كما ي، مر الدوالر ا ف يمن ال الصرف صدمات مقاومة

ية نو ا ا ور    .15و

العقاري :ثالثا ن الر وأزمة ي مر النقدي   :النظام

بلإ فقط الناشئة البلدان يؤثر لم زمات بروز ي مر النقدي النظام دور ن

ي، ا ش املعسكر سقوط عد سعينات،أي ال عد لھ العال النقدي النظام إ ا تجاوز

العاملية قتصاديات أدخل الذي ندماج عد يتجزأ، ال كال العال النقدي النظام أصبح

الوالياتاقتصاد أي الرأسما املركز أزمة أي ل ش أن ا وا وأصبح السوق،

و دود، ل عابرة نقدية و مالية أزمات سلسلة إ للتحول قابال لاملتحدة نش الر أزمة

ذلك ع مثال أو   .العقاري

املباشرة-1 غ ا أسبا و العقاري ن الر ألزمة العاملي   السياق

ح ساع ال الدولنظرا اقتصاد انفتاح ق طر عن والتجاري قتصادي التبادل قل

املالية واملشتقات العملة وصناعة النقدية السيولة لت ش ، العال قتصاد ع الناشئة

لقد الطلب، و والعرض الفائدة، آليات وفق ح، والر ثمار س و التبادل ادة ز أساسيا عامال

الرأسمالية الدول اقتصاد طرفعرف من موال لرؤوس ا كب تدفقا ا أمر وخاصة ى، الك
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ولية الب والدول الناشئة الدول من التجاري، ا ا م فوائض تحقق انت ال الدول

زانة ا و البنوك احتياطات صول تلك وتوظيف الصناعية الدول وح الغنية

مر  ببلوغ ي مر لالقتصاد سمح مما كية، خاللمر نتعاش و ستقرار من حة مر حلة

ن ب املمتدة ة السندية2010 – 1990العشر السيولة من واسع بفائض يتمتع فأصبح ،         

ن وتمك القروض منح املفرط بالتوسع كية مر والبنوك ي مر ع شر ال سمح التا و

ا قدرة تفوق ية رفا و الك اس ممارسة من ن كي ملعايمر مراعاة دون قيقي ا م قتصاد

املالية والرقابة طر ا .ا ش ال الة ا ذه يإن س مي يايمان مر قتصاد عالم

أزمة س أصبحت ال و عاملية، مالية أزمة إ أدت ال العاصفة، سبق الذي دوء بال

العقاري  ن   .الر

لألزمة-2 املباشرة   سباب

من حدوثناك مباشر كعامل ي مر ي البن القطاع إ ام ع أصا وجھ

منح خرى املالية واملؤسسات ة التجار البنوك مارستھ الذي املفرط ل سا لل نظرا زمة،

طر ا ملعاي مراعاة دون ن كي مر ن للمواطن إ.(القروض القروض ذه م ارتفع لقد

قتصا تجاوز وادخلمستوى ي، مر الوط لإلنتاج الك العرض وفاق قيقي ا د

س ما ب س ونھ ل سعار وارتفاع يم الت ب س و املا النظام ع الفو

وا و معاكس فعل إ البنوك ودفع يار، وأنتجت السيولة امتصت مة مالية بفقاعة

وإفال  ا، توقيف أو القروض منح عن برودرالمتناع امان لو بنك مثل ى الك البنوك عض س

منتظمة أزمة إ ا تحول و زمة شار ان و واستقرار ثمار س تراجع ز(لذلك،16و ال تطور

أوائل فجأة القروض سديد سديد2007عن ال و الدفع عن ن العاجز سبة وارتفعت

انت% 15متجاوزة أن عد تتجاوز17،   .% 5ال

القطاع إ ي البن القطاع من ا حول و زمة تفاقم من ضاعف ي ثا عامل ناك و

و العقاري ن الر مؤسسات بھ تقوم انت الذي ة، العقار ون الر يد س نظام و املا

ماك جي و فيديماك مؤسسة املؤسستان) Feddie Mac et Gemmie Mac(  خاصة ما و

كي مر الدولة من من( ةاملدعومتان ائل م ع حصلتا قد ن املؤسست ن ات إن

من أك بلغت العقاري، ن بالر املدعومة سنة18مليار300السندات   ).2007دوالر

العقاري  ن بالر املدعمة السندات سوق شأ أ من كية مر خاللفالدولة ،من

ن ثمر للمس ا بيع و ا يد س ثم ة العقار القروض شراء معإعادة املالية البورصات

املدعمة املؤسسات ذه عرض حالة انھ ع ذا و الفائدة، معدل غطية بنظام التمتع

كية مر الدولة من عمولة ق طر عن ا أموال ستعيد ا فإ سارة  .ل
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يار ا إ يؤد لم ن املقرض طرف من البنكية القروض سديد عن ز ال فإن كذا

فقط، البنوك العقاري،ديون ن بالر املدعمة الديون أي املسندة الديون يار ا إ أدى بل

و ا أمر البورصات و البنوك النقدية السيولة ة كب وندرة جفاف ذلك عن ونجم

ا التوتر     أورو الصرف أسعار دأت و الناشئة إ.("والدول ية الغر الدول اضطرت ذا ل

املركز البنوك يةدفع ورو و كية مر العملة من مة مبالغ أجل من التدخل إ ة

يومي ففي سواق، ستقرار و الثقة إلعادة البنوك2007أوت9،10واليابانية ت

واليابان اليا أس وكذا ية ورو و كية مر ة من302املركز العملية ذه انت و ، دوالر مليار

ا العمليات دا،أك ولم استمرت الفو لكن العاملية، ة املركز البنوك ن ب سيقية لت

دئة ل الرئ الفائدة سعر خفض إ املركزي البنك اضطر مما جيا تدر ال فاستمر

  .19الوضع

من ثمار س عطل و العاملية، املالية سواق كب يار ا إ الوضع ذا أدى لقد

عض إفالس باالنكماشجراء ددة م العال قتصاد لة وأصبحت ى، الك البنوك

إذ ولية للمواد املصدرة الدول وح الناشئة، والدول الصناعية الدول والتوقف

منذ العالم ا عرف لم عاملية زمة   .1929أصبحت

ن و العالم، يمنتھ و ي مر النقدي النظام زعامة ن ب العالقة زماتإن
ّ

حدوث

زمات، ذه من املتضررة الدول من لكث أساسيا شغاال ا أصبحت العاملية، قتصادية

الكتلة ادة الز ع كية مر نة ز ا ع العالم أو مرجعية كعملة الدوالر وز ف

الكت ذه تتجاوز بأن سمح ال الكمية املرونة آلية ق طر عن للدوالر قدرةالنقدية لة

ل مشا خلق و زمات، وإنتاج م للت مصدرا الدوالر يصبح ذلك و ي، مر قتصاد

ا ل دائمة تبعية ا جعل و املتحدة للواليات واملدينة الدائنة الدول حق عاملية   .اقتصادية

مكن قد للدوالر سيطرة واملاليةتإن قتصادية ات العقو فرض من كية مر الدولة

عطيل أو ا، ع ودا و ا أموال ز ق طر عن السيا املوقف ا تخالف ال الدول ع

ا اقتصاد خنق و العملة ذه املمولة ا ثمارا اس شل أو بالدوالر املفوترة ا   .تجار

ونقل التق النقاش تجاوز نحو يدفعون قتصاد علماء عض أصبح نا املستوىھمن إ

املتحدةالس-قتصادي الواليات إال يخدم ال اليوم القائم العال النقدي النظام ألن يا

كية   .     مر
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الثالث زمات:املحور ذه ل لول ا احات   اق

للدوالر حادية العاملية للقطبية ناقدة مواقف العقاري ن الر أزمة عد برزت لقد

ي، ذه مر غي ضرورة إ ا ا أ دودعا نقدي نظام بناء عن والبحث القطبية

ا أزما وحل العاجزة الدول ل تمو عدال أك ون ي ذهو جديد اب أ ييف تص مكن

ن اتجا إ   :املواقف

ول :أوال"   تجاه

صندوق ن تمك ع قادرة دولية عملة إيجاد ضرورة ع تجاه ذا اب أ يركز

املنتظم املا طر ا إ البلدان عرض حالة الفعال التدخل من الدو وإسناد .النقد

و واعتباره املالية، زمات ة معا الدو النقد لصندوق ة والوا ائية ال "   املسؤولية

املال  العالمقرض خ الفر' 20ذ قتصادي بدافع الدولية العملة ذه يخص وفيما

ال س م اصة عنجاك ا ب ال حقوق نظام ا صندوق) DTS(العودة ا شأ أ ال

نات الست سنوات أزمات خالل ا وعمل الدو املتحدة) 1969(النقد الواليات ا أفشل وال

كية   .مر

يرى عملةوعليھ إ التحول اصة ا ب ال حقوق نظام نجاح فرص أن ال س م

حان قد فالوقت زمات، ب س ي مر الدوالر الثقة تراجعت أن عد ة، كث –دولية

رأيھ واملالية-حسب قتصادية املجاالت إ ا استخدام وتوسيع العملة ذه مثل إليجاد

قتصاد.العاملية الناحية صولفمن دور تلعب أن اصة ا ب ال حقوق ستطيع ية

الطلب و للعرض تخضع عملة أي من ة مف،املطلو إصدار يمكن العرض ناحية من

السوق  ا ستعمل ال الوسائل من افية سيولة ضمان و ا م   .كثيف

البيع مباشر ل ش س ل اص ا القطاع حياة ا إدخال ب ي الطلب ناحية               ومن

ة، ار ا سابات ا أساسا ون ت أن ستطيع ا لك سع والشراء ل العاملية والفوترة

ولية واملواد ول ا–الب ى الك الصفقات عقد وسيلة ون ت   .21كما

بثق ن الص أن أفلو ت أن وقررت العملية، ذه بالدخول بادرت ، العال قتصادي ا ل

انجاز فإن اصة، ا ب ال عملة حساب أساس ع ولية واملواد ول للب ا شرا

ة الضرور والتقنيات جراءات توف إ املؤسسات سيدفع الوسيلة ذه مة ال ا تجار

تم وس ائن، الز انتظارات سرعةلتلبية جراءات ذه اانجاز املرتبطة ة املص لقوة   نظرا

النقدية السياسة الوصاية من يخرج أن ب ي الدو النقد صندوق أن ال س م يرى ذا ل

ة مواج ع القدرة ا ل ون ت عاملية نقدية وسيلة ملك و املتحدة، للواليات حادية

اص ا ب ال حقوق توسيع خالل من الصرفالصدمات عالقات لتنظيم ا واستعمال      ة،
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لالقتصاديات حقيقي بإنقاذ للدول املتوازنة التنمية وخدمة العاملية السيولة والتحكم

  . العاجزة

ي: ثانيا الثا   تجاه

ع الواحدة العملة سيطرة ع القضاء ضرورة إ ي، الثا اح ق اب أ ب يذ

نا و العال النقدي ذاالنظام ع القائمة لول ا ند س قطاب، متعدد نقدي نظام ء

ورو منطقة غرار ع ة و ج نقدية مناطق شاء إ إ ادفة ال املبادرات إ املستوى

سنة موحدة عملة بناء إ ت ان ال ا، إعفاء(،1999أورو أجل من ا أنصار ا شأ أ ال

ت ومن ل، التحو اليف ت من ا أجلأعضا من واجز ا إزالة و الصرف، مخاطر غطية اليف

السياسية القيود من ن ثمر املس وحماية موال رؤوس انتقال وسرعة التجاري التبادل ة حر

مركية   .22ا

والبنوك املؤسسات شاط ل واسعة مساحة شأت أ املوحد ورو عملة فإن نا ومن

ورفعت التبادل، شروط من ت وحس ية، وروورو من وجعلت املؤسسات، عن العراقيل

ال(  املالية، سواق تطور كب ل ش مت سا وقد عاملية، وصرف احتياط و دفع عملة

حصصھ وأصبحت ، الدوالر عملة ن املتعامل ن الدولي ن ثمر املس ستقطب أصبحت

كية مر املتحدة الواليات حصص من أك الدو النقد عملة، )23صندوق أصبحت ذلك و

املالية صول إصدار ميدان للدوالر، منافسة دولية احتياط عملة ) السندات(ورو

مان و ستقرار عن الباحثة موال رؤوس وجذب الدولية،   .والقروض

للدوالر، العاملية القطبية غي م س لم ورو منطقة فإن ذلك من الرغم ع

غرار تايالنداوع و ية نو ا ا ور مثل الناشئة أسيا جنوب بلدان قامت ورو  منطقة

من بدعم ا خاص وي ج نقدي صندوق شاء إ اح باق يا، ومال يا وأندوسي وسنغافورة

ت( اليابان واج الفكرة ذه أن غ زمات، الوقوع حالة ا أعضا ل تمو أجل من

الواليات من شديدة كيةمعارضة مر   ).24املتحدة

نقدي اندماج تحقيق أجل من طوة ا بنفس القيام ية الالتي ا أمر دول حاولت قد و

ن مبادرت ذلك وتجسد زمات، ة ملواج وي بنك،ج شاء إ محاولة تمثلت مالية و

بادرت كة، مش عملة بناء ل ش مخطط تمثلت نقدية الثانية و ي، أمر اجنوب

سنة ال و ا2009ف أيد وروغواي(دول5و وادور، بوليفيا، ل، از ال ن، ) رجنت

عملة25غ ا ا عمل ل تحو اجل من ن الص تقوم ما تجاه ذا محاولة أقوى أن

ن الص أن غ صو نغ ب غ و يرى حيث ة و ج من( صعبة العال املخزون شراء ع قادرة

جديد،ال من ب بالذ النقدي النظام ط ر عيد أن ستطيع ذلك و محدودة، ة ف ب ذ
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جديدة دفعة عطي و ب الذ دعامة ع قائم نقدي لنظام التدر التحقيق فتفرض

العال   .26لالقتصاد

ن و وت ة و ج نقدية اندماجات صعود يع أن يرى تجاه ذا فإن العموم ع

اقتصادية قتصادتكتالت لتوازن فضل ق الطر و ا أورو فعلت كما جيوسياسية

ظل فالس من ا تجار ومنع يار من الناشئة للدول املحلية العمالت وحماية العال

ي مر الدوالر يمنة ا غذ ال العمالت ن ب الطاحنة رب الدول .ا صفوف ت ش أن غ

ا وأمر أسيا ذهالناشئة مثل بناء عن ز ال سا العامل و قيا وإفر ية الالتي

ة و ا   .التكتالت

اتمة  :ا

النظام ن ب ة قو عالقة ناك أن تج ست الدراسة ذه محاور تحليل خالل من

ثم ومن اقتصادية أزمات إ تحولت ال املختلفة، املالية زمات و ي مر النقدي

دو  أزمات عادأصبحت لأل يجة ن زمات ذه إن ا، بي فيما شابكة وم شعبة م لية

الزمن، من املختلفة ا مراحل حسب الناشئة الدول خاصة الدول معظم ا تبع ال السياسية

ي، مر النظام ة مص ا تمل انت اال املا ر التحر سياسة االت ا أغلب و

النظا ية ب غ عد الدوالرخاصة عملة واتخاذ م التعو ا ب بالذ التقيد من النقدي م

الدولية املعامالت ل مرج و  .كأساس زمات ذه من روج ل ل ا فإن وعليھ

بما الداخلية ية الب ة تقو ق طر عن إال يتحقق أن يمكن ال ذا و السيطرة، ذه من روج ا

م الناشئة، للدول املالية ية الب ا اف بي فيما اعات ال و الفات ا ل تجاوز فعلت(ع كما

ا ونقديا) أورو ماليا واندماجا اقتصاديا تكتال تحقق أن ا يمك ال املتجاورة الدول خاصة

الدو النقد صندوق دور تفعيل إعادة أخرى ة ج ومن ة ج من ذا للدوالر منافسا حقيقيا

قة بالطر ومبادئھ قواعده غي خالل الدول من ل مصا مع تتما   .ال
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الشاملة ودة ا للمؤسسات)TQM(إدارة التنظيمي داء ن لتحس   كمدخل

بمستغانم - متي ومؤسسة السكر ر تكر مؤسسة حالة  - دراسة

Total Quality Management (TQM) as an Input  for Organizational  Performance 

Improvement in Companies. 

  Case Study of : the Sugar Refining Corporation and the Metijy Foundation in 

Mostaganem 

خ شر                                                          2018/ 11/07 :ستالمتار ال قبول خ   10/2018/ 15:تار

ب ربختة               *طا

زائر-مستغانمجامعة               ا

  :صامل

نادف  الشاملةإدراس ودة ا إدارة عالقة ع ك النظري بال انب ا التنظي . األداء

السكر ر تكر مؤسسة ع العالقة ذه بإسقاط التطبيقي، وقمنا جانب متي ومؤسسة

الدراسة مجتمع ون ت مستغانمكال موظفيمنحيث والية ن تم،املؤسست عوالذين 80توز

ماستمارة جاععل اس وتم عادل58، ما أي للتحليل ة صا و ا ستمارات% 72.5م من

الشاملة. املوزعة ودة ا إدارة أن نا دراس من استخلصنا نوقد تحس م داءسا

ل نالتنظي املؤسست   .كال

املفتاحية لمات املؤسسة: ال ، التنظي داء دارة، الشاملة، ودة ا   .إدارة

Abstract: 

 This aim of this study is to focus on the relationship between  total quality 

management (TQM) and organizational performance from a theoretical perspective. 

We have reflected  this relationship on sugar refineries of Mostaganem and Metijy for 

practical examination. The sample of the study comprises workers of both companies 

in the city of Mostaganem.   We distributed   80 questionnaires in both sites.    We 

have collected 58 for analysis that is equivalent to 72.5% of the distributed models. 

We concluded from our analyses that, though with a low rate, total quality 

management contributes in improving organizational performance. 

Keywords: Total Quality Management, Organizational Performance, Enterprise. 

*e-mail: @bakhta_48@hotmail.fr  
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 :املقدمة

باملؤسسات ترتبط ال املعاصرة املشكالت تزايد دونمع تحول جاءتوال ا، داف أ تحقيق

الشاملة ودة ا سلوكيةإدارة أنماط و وأخالقيات قيم و معارف من تتضمنھ ساعدبما ل

للمؤسسة داء جودة ن   .تحس

ما ات و بمتغ تم أن ا عل لزاما أصبح ا، محيط يحدث ما عن بمعزل ست ل املؤسسة أن

الداخلية ا ئ ا. ب بتحليل القيام خالل من تتم ا يجعل مسار للمؤسسة تخلق ات املتغ ذه ف

ال مؤسسة ل سبل عت ال ونتائج طرق باط والنجاحواست السبل. تقدم ذه ن ب ومن

التحديد و عام ل ش ا أدا ن وتحس لرفع كمدخل عت ال الشاملة ودة ا إدارة واملداخل

كب فضل لھ الذي التنظي ا داء إدار ع وسيطرة للمؤسسة، التنظيمية داف أ تحقيق

خال من تنافسية ة م خلق ع والعمل ا شاط برامج ر اوتطو ملوظف ا تنظيم حسن ل

ى  الك ة ثمار س ا ع التالية. ومشار الية ش طرح يمكن إدارة: ومنھ م سا أن يمكن كيف

للمؤسسة؟ التنظيمي داء ن تحس الشاملة ودة   ا

الفرعية   سئلة

الشاملةيةماما -1 ودة ا اوإدارة   ؟لتنظيداء

ود-2 ا إدارة مة مسا مدى السكر؟ما ر تكر للمؤسسة التنظي داء ن تحس الشاملة   ة

الدراسة   فرضيات

تحسن-1 و فعال الشاملة ودة ا إدارة   ؛مستوى

جيد -2 الدراسة محل للمؤسسة التنظي داء   ؛مستوى

ن -3 ب إحصائية داللة ذات ارتباط عالقة الشاملةوجود ودة ا التنظيوإدارة داء

ن   .للمؤسست

الدراس مية داء: ةأ و الشاملة ودة ا بإدارة عالقة ا ل ال املعلومات مختلق تجميع تكمن

ال للمؤسسة داء ذا ن تحس دارة ذه مة مسا مدى تحديد ملحاولة ذلك ، التنظي

الدراسة   .محل

املستخدم التحلي: املن الوصفي املن ع مااعتمدنا نا دراس متطلبات مع لتالؤمھ وذلك

التطبيقي انب ا يخص ما حالة دراسة املن ع اعتمدنا كما النظري، انب ا   .يخص

الدراسة ل إدارة: ي ع النظري انب ا ركزنا فقد فقط، ن محور إ نا دراس قسمنا

ا املحور أما ، التنظي باألداء ا وعالق الشاملة ودة ميدانيةا بدراسة قمنا فقد ي لثا

مستغانم وحدتا متي ومؤسسة السكر ر تكر   .مؤسسة
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ول  ية: املحور داما و الشاملة ودة ا التنظيميإدارة   ء

وم عد ودة إدارة مف يم من الشاملة ا ة املفا ديثة دار  املبادئ من مجموعة ع القائمة ا

ديثة املؤسسات سعت لذا ودة تحقيق إ ا ا ا دف وجعل  سوده متغ عالم ظل  سا ال

دمات تقديم  التنافس   .أفضل بصورة والسلع ا

الشاملة: أوال ودة ا إدارة ومبادئ وم   مف

الشاملة ودة ا إدارة ومبادئ وم مف إ العنصر ذا تطرق   .س

الشاملة. 1 ودة ا إدارة وم  مف

إدارة ف انيةعر امل لإلدارة ي مر الفدرا املكتب حسب الشاملة ودة ن):"AFOMB(ا

م وتوقعا العمالء احتياجات لتلبية الك استخدام تنظيم ن واملوظف ن املدير جميع شمل

ن لتحس الكمية دمات ساليب وا واملنتجات منظمة عمليات   1. "باستمرار

قة": (Brock)فحسب لطر و ة، لإلدار العملية ات مستو جميع لألداء املستمر ن التحس

املتاحة واملالية ة شر ال املوارد باستخدام وذلك باملنظمة الوظيفية  2."املجاالت

واستدامة:")Flynn et al (وحسب لتحقيق امل مت ع ن ك ال مع ودة، ا عالية إنتاج

املستمر ن تحس و املنظمة،صيانة وظائف جميع مستوى ع عيب أي وجود ومنع للعمليات

العمالء توقعات تجاوز أو لتلبية   3".وذلك

ش ة فلسفة اأ :"ع عقي و ل تأخذ حديثة إدار  أساس ع قائم شامل، إداري  نظام أو ن ش

ات أحداث ة إيجابية غي ل جذر ات ذه شمل بحيث مؤسسة داخل ء ل  الفكر، التغي

يم التنظيمية، املعتقدات القيم، السلوك، ة، املفا ة، القيادة نمط دار  إجراءات نظم دار

داء، العمل ن أجل من وذلك و ر تحس ونات ل وتطو   جودة أع إ للوصول  املؤسسة م

أقل وخدمات سلع امخرجا لفة، و ا لدى الرضا من درجة أع تحقيق دف ت ائ ق عن ز  طر

  4."يتوقعونھ ما وفق مورغبا محاجا إشباع

أيضا عرف العمليات،":و إدارة ع املة نظرة ألقت ال ديثة ا ات تجا و ار ف م أ

امل ل ش و منظمة دراسة التا  5."و

مجموعة إال ما الشاملة ودة ا إدارة أن تج ست ن السابق ن ف التعر خالل منومن

أجل  من املتخذة ن جراءات ر تحس ونات ل وتطو   جودة أع إ للوصول  املؤسسة م

أقل وخدمات سلع امخرجا ممكنة و لفة  .ت

الشاملة.2 ودة ا إدارة   مبادئ

فيماي الشاملة ودة ا إدارة مبادئ   6:وتتمثل

العمالء- ع ك مون: ال سا م أل اء شر م أ ع العمالء الشاملة ودة ا إدارة عت



2019/ 10 5/العدد املجلد سواق                                                                                     و املالية  مجلة

232 

م، ا ودة، ا شروط توف خالل من وذلك م رضا لبلوغ س كما القرارات، اتخاذ عملية

ود ا تضافر ستد مما ر التطو و ن التحس ع املستمر عتماد إ بإضافة لفة، كذلكو الت

ودفع فراد ارتحف بت و لإلبداع   ؛م

املستمر- ن التصميم،: التحس أوقات خفض من الشاملة ودة ا إدارة سمح املستوىو حيث

متا خالل من كذلكالتكنولو اعات خ و بداعات   ؛عة

عمل- فرق ن تكو و ن العامل عناصر: مشاركة م أ شري ال العنصر الشاملة ودة ا إدارة عت

ية املن العنصر ذه ألنھ املنظمة عنصر م أ بالتا و ديدة وا ودة ا تحقيق ول

  ؛التم

العليا- إدارة ام فان:ال ولذا اتيجية س القرارات من عت ودة با املتعلقة القرارات إن

ا امل من عد ا عل ن القائم حركة شيط ت و ا ر تطو و ا دع العليا إدارة ام الم ال ساسية

ا نجاح إ   ؛تؤدي

التصميم- من الوقاية سباب، بواسطة لف، ا من ودة:إدارة ا ية من تطبيق إن

خالل من التطور عن تبحث ال و لف، ا من دارة فعالية ت أثب قد اليابان الشاملة

النتائجكش يح ت من بدال سباب   .ف

مية: ثانيا ودة إدارة تطبيق أ ا الشاملة ا تطبيق مراحل م أ   و

إ العنصر ذا تطرق ميةس ودة إدارة تطبيق أ ا الشاملة ا تطبيق مراحل م أ   .و

مية.1 ودة إدارة تطبيق أ    الشاملة ا

ودة إدارة إ ينظر  أسا مقياس و فضل إ للتغي عظيمة قاطرة اأ ع الشاملة ا

ن للمفاضلة ا املنظمات من الكث  اعتمدت حيث املؤسسات ب مي اتيجية أل  مما الفائقة س

ا من زاد ودة إدارة فتطبيق7.التنافسية السوق   البقاء ع اقدر  ومن فاعلي   الشاملة ا

   8:ي ما حققيعمال منظمة

أيضا؛- العيوب تخفيض يتم كما اليف ت انخفاض إ تؤدي ودة   ا

ودة- ا ون تتم ت أن يمكن ال أي دارة مجلس مستوى دون ع املؤسسة أوساط غرس

و ا؛ املبادرة العليا دارة ام   ال

جدا؛- متأخر وقت ش لتفت عامال ست ول النظام قبل من العيوب معظم   عا

خالل- العيوب من د ل الشامل؛ دف ش التفت ع والقضاء                                          نتاج

و -  عظة شعارات، العددية، صص ا ع و القضاء استدامة ز عز و العاملة للقوى داف  أ

نتاج؛ ونوعية لعملية املستمر ن                                                                                                       التحس

ا -  وإعادةتطرد ب والتدر للتعليم قوي نامج ل د مع تمثل و ، التغي من العمال لدى وف
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ل ب ادةلالتدر وز مستمر لتحسن العاملة القوى م؛ مساعدة ل الوظيفي                                                             من

عن - والتخ ن املوظف املناطق ن ب واجز ا العملنظم كسر تدمر أن ا شأ من املراجعة

وخلق ما التنافس؛ ا

ثمن- ع م بح خالل من عمال رجال ملمارسة حد عن وضع البحث ون ي أن يجب بل وحده،

رمو  وتطو ودة با مون مل م ردين مع جل لة طو    .عالقات

الشاملة. 2 ودة ا إدارة تطبيق   مراحل

ي ما إ الشاملة إدارة مراحل تقسيم   9:يمكن

عداد- و التحض أخذ:مرحلة شمل ال و طط ا إعداد من عملية ألي عداد عند البد

ا النجاز ا تواجد من البد ال امالتداب امل من معينة مرحلة تجاوز قل ع ح أو لعملية

ومحاولة باملنظمة املحيطة الظروف يئة املرحلة ذه تتضمن الشاملة ودة ا عملية و

ذه  ومن الشاملة ودة ا إدارة تطبيق عملية مالئمة ون ت ح ا البدتنظيم ما ناك عمال

ا القيام   ؛من

التخطيط- واستخدام: مرحلة الشاملة ودة ا إدارة لتطبيق التج و الظروف يئة عد

التخطيط املعروفة ديمنج دائرة استخدام تم و عداد عملية خالل ا جمع تم ال املعلومات

تحلي والضعف، القوة مواطن كتحليل التالية ام بامل القيام عملية املحيطةوتتضمن ئة الب ل

  ؛ا...باملنظمة

التنفيذمر - العمل:حلة فرق تقوم حيث سابقا املرسومة طط ا تطبيق املرحلة ذه يتم

من املنظمة ا ل تطمح ال داف تحقيق إ الوصول دف ا إل لة املو ام بامل القيام ع

امل ن التحس العمالءخالل رضا لنيل لإلنتاجية   ؛ستمر

والرقابة- م التقو ع: مرحلة تالزم من الشاملةالبد ودة ا إدارة تطبيق التنفيذ مليات

املرحلية بالرقابة س ما و العمليات تلك مع امنة امل   .ومراقبة

داء: ثالثا ر لتطو كمدخل الشاملة ودة ا   إدارة

ع     ينصب أن يجب داء تقييم أنظمة ترك مجال أن الشاملة ودة ا فلسفة دو مؤ يرى

ن العامل د متزو أدا املمكنة التحسن مجاالت حول مرتدة يجب. بمعلومات الغرض ذا ول

املرتدة املعلومات من ن نوع   :توافر

العمالء؛- و الزمالء و ن املدير من وصيفية   معلومات

سال- استخدام و ا ذا الوظيفة عمليات إ ند س موضوعية للرقابةمعلومات حصائية يب

ودة ا   .ع
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الشاملة.1 ودة ا ظل لألداء الوصفية   التقييمات

مثل     وصفية عاد أ إ العمالء و والزمالء ن املدير عن داء عن املرتدة املعلومات ند س قد

تصال ارات م املبادرة، التعاون، ات، يتضمن...تجا أن يجب داء تقييم فإن كذلك ، ا

لل الوظيفي املسار خطط نمناقشة   .عامل

استخدام تتجنب أن يجب لذا داء، تقييم أنظمة ع الشاملة ودة ا فلسفة بقوة تركز

ضعيف متوسط، جيد، ممتاز، مثل إجمالية أو شاملة أو لية ن...تقييمات العامل يف فتص ، ا

تم ي ال للفئة م توقعا مع تتوافق قة بطر التصرف ع م يع إ يؤدي قد ونفئات

ا فئة. إل تحت يندرج سوف م أدا بأن يتوقعون الذين فراد فإن املثال، يل س " املتوسط" ع

فئة مع يتفق الذي السلوك ار إظ ستمرون بل م، أدا ن لتحس الدافع م لد يتوافر ال قد

النظ نوعية ع السيطرة ون يمتل ال ن العامل الن نظرا فإنھ كذلك املدركة، ئةالتقييم ب أو ام

الراتب ادة الز و افآت بم ا ط ر يجب ال داء تقييم أنظمة فإن ا، ظل عملون حيث. ال

الصناعة، مستوى ع أو عامة بصفة السائدة جور معدالت ضوء ا تحديد يجب ة خ أن

ال املعاي من ا وغ عمال نتائج الوظيفية، املرتبة قدمية، املساواةدرجة تحقق

ن   10.للعامل

دراسةوقد ودة(Therese A. Joiner ,2007 )وجدت ا إدارة ممارسات تنفيذ درجة أن

املنظمة باألداء ي إيجا ل ش ترتبط الدراسة  .الشاملة ذه عزز )Douglas ,Judge،2001(و

يؤكدان أنھاللذان و النجاح يضمن لن ودة با تمام مجرد أن ممارسات ع تطبيق مدى

طيبة نتائج لتحقيق الصلة ذات الشاملة ودة ا ئة.إدارة ب أن الدراسة ذه وجدت كما

املنظمة داخل من لن الدعم مالئمة يؤكد مما الشاملة، ودة ا إدارة تطبيق فعالية عزز

أك أو ا ل النا للتنفيذ املوقفية ة املنظمة النظر ودعم التحديد، وجھ وجودع ع ال

إيجابية متبادلة عزز  عالقة م ومنظما العمال ن إلنتاج ب داعمة قة بطر عة امل املعرفة تقاسم

ع متناغم نھ تأث تحس إ تؤدي ثم ومن   11.داء
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داء ر لتطو مخطط التا ل الش و   :و

رقم ل داء:)01(الش ر لتطو  مخطط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عيثاوي،:املصدر بن الشاملةأحمد ودة ا التطبيقية-)TQM(إدارة و ة النظر سس

دماتية وا السلعية طاملؤسسات عمان،1، حامد، دار   .68،ص2013،

عا التنظيمية: را الثقافة و التنظيمي باألداء الشاملة ودة ا إدارة   عالقة

التنظيمية الثقافة و التنظي باألداء الشاملة ودة ا إدارة عالقة إ العنصر ذا تطرق   .س

داء. 1 و الشاملة ودة ا   التنظيميإدارة

تج ت الشاملة ودة ا إدارة ممارسات أن إ الدراسة ذه ش للمنظمة و تنافسية ة م

ول، ي املقام الثا املركز التنظي داء ن ا .وتحس باعتبار ودة ا عناصركوإدارة من عنصر

إ للوصول مصممة إدارة وسائل من وسيلة و العمليات الت إدارة ،داف أك بكفاءة نظيمية

عمال نوعية ن تحس التا للمنظمةوو ة وحيو التنافسية القدرة عن فضال وحسب. املوارد

)Terziovski, SamsonK ،1999 (،يح ل ش الشاملة ودة ا إدارة ممارسات تنفيذ تم إذا

مثل املزايا من متنوعة مجموعة تج م، ست رضا ن وتحس العمالء، احتياجات م نف وتحس

أقل أخطاء و لة للمش حل أفضل وتقديم الداخلية، تصاالت فعالية. مستوى التا ا و تنفيذ

يمكن ا ممارسا و منظمة، ل قيما رصيدا اما و مصدرا وتصبح مة م تنافسية قدرات إنتاج

ن جيا لتحس تدر التنظي داء و التنافسية ة   12.امل

دب أن من الرغم وجودع إ ش اتي الشاملة س ودة ا إدارة ن ب ي يجا رتباط

الشاملة ودة ا إدارة ا تقدم ال مة املسا ومستوى ، التنظي داء ش و مما ا، كب يكن لم

أخرى  ات متغ ناك ون ت قد أنھ ون . إ ي أن يمكن ات املتغ تنفيذ ذه عمليات ختالفات

ودة الصناعة،ا ونوع قتصادية، ات باالتجا يتعلق فيما ذلك الشاملة بما عمال ئة ب

تحليل

 الفجوة
داء مستوى

املطلوب

دف( )املس  
عاد أ تحديد

 الفجوة
العمل برنامج

داء ن  لتحس

داء  فجوة

داء  مستوى

عن الفع البحث

ا ل ل  ا
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واملوارد الشركة، اتيجية وإس والسوق، واملنافسة الشركة التكنولوجيا     13.من

مة م لديھ ار بت و الشاملة ودة ا ن ب ذا فالعالقة و ، التنظي داء مع ايجابية وعالقة

ع تنظيميةيدل وظيفة ن تحس ار بت مية إدارة. أ فلسفة املمارسات يع يجب التا و

املؤسسة داخل صناعة الشاملة ودة يم. ا املفا ذه ش العمليات، و بداع و ار بت أن

املطاف وتوف اية تحسن أن يمكن واملنتجات دمات املنظمة ا الن. وظائف يجب التا ظرو

داء، جودة مع جنب إ جنبا ات التنظيمية املتغ وظيفة ن إ. لتحس الدراسة ش و

داء جودة ن ب العالقة لدمج اجة تحسنالتنظيا إ تؤدي أن يمكن وال ار، بت  و

بداع من د املز جلب وأيضا دمة، ا إدا ذا. جودة أساليب أن الدراسة ذه من ستخلص رةو

العمالء، وعالقات ن، املوظف وعالقات والقيادة، الشاملة ودة ا ا تأث تؤثر أن يمكن املنتج وإدارة

و ار بت و ودة ا ع ا التنظي كب   14.أداء

الشاملة. 2  ودة ا وإدارة التنظيمية   الثقافة

تنظيمية،     ثقافة خلق ع أسا ل ش الشاملة ودة ا إدارة نجاح معتمد ت بحيث

صائص وفقا العمل ستمرار وتدعم الشاملة ودة ا إدارة ئة ب مع ا ف السائدة القيم

بمشاركة ي، التعاو العمل ع قائمة يم ومفا قيم تب ق طر عن وذلك الشاملة، ودة ا إدارة

املن ات التغي وإجراء اح الق ممكنة العمل فرق خالل ومن املنظمة، أفراد غرضجميع اسبة،

توقعاتھ ملستوى تر عالية جودة ذات ومنتجات خدمات تقديم ق طر عن العميل إرضاء

واملنتجات دمات ا جودة ر وتطو ن تحس ع ومستمر دؤوب ل ش والعمل وإن. واحتياجاتھ،

تتم ال مات املسا ا وت تقدر الثقافة ذه ف املنظمة، نجاح مفتاح و ودة ا ثقافة بناء

الفنيةلتح ساليب فان وعليھ ودة، ا أدوات استخدام ع ن العامل ب تدر برامج ن س

كب ل ش تزداد سوف دمة وا التنظي داء املستمر ن   15.للتحس

  

  

  

  

 

 

 

  

ي الثا للمؤسسةمسا: املحور التنظيمي داء ن تحس الشاملة ودة ا إدارة دراسة–مة
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السكر  ر تكر مؤسسة متيحالة   - ومؤسسة

بيانات تحليل إ إضافة الدراسة، إنجاز املتبعة جراءات و ية للمن وصفا تقديم سنحاول

الفرضيات واختبار   .الدراسة

املستخدمة.1 دوات و امليدانية الدراسة ية   من

الدراسة. 1.1 وعينة من: مجتمع الدراسة مجتمع ون ومؤسسةعماليت السكر ر تكر مؤسسة

عم توز تم وقد مستغانم، والية جاع80تي اس وتم ن، املؤسست كال عمال ع 58استمارة

عادل ما أي للتحليل ة صا و ا إحصائيا% 72.5م مقبول عدد و و املوزعة، ستمارات من

يتجاوز العينة م ألن   . فردا30نظرا

الدراسة. 2.1 ة: أداة ملعا بانة س بناء للمعلوماتتم ح خصص حيث الدراسة، ات متغ

العينة ألفراد والوظيفية صية العمل(ال سنوات عدد ، العل ل املؤ العمر، س، ا

الوظيفية الفئة   ).املؤسسة،

ع بانة س احتوت ن محور12ح الدراسة، ي متغ يمثالن ن محور ع مقسمة فقرة

يحتوي الشاملة ودة ا شملف6إدارة للمنظمة التنظي داء مستوى ومحور 6قرات،

  .فقرات

البيانات. 3.1 تحليل املستخدمة حصائية بواسطة: دوات ا ومعا البيانات تحليل تم

ي حصا نامج خالل(SPSS)ال من الدراسة أداة ثبات من للتأكد عتمادية قياس تم وقد ،

ألفا ت-معامل تم كما الوصفيكرونباخ، حصاء س مقاي خالل من الفقرات التكرارات،(حليل

املعياري  نحراف ي، سا ا   ).املتوسط

الواحدة للعينة يودنت اس الختبار وفقا ا ترتي تم الفقرات أن إضافة(One Sample T-test)كما ،

ا ن ب رتباط مدى لقياس سون ب بمعامل مدعما الفرضيات الختبار استخدامھ ملحاور،إ

حادي التباين تحليل أسلوب استخدام إ ة(One Way ANOVA)إضافة أجو تباين لتحليل

الوظيفية صائص ا لبعض وفقا العينة  .أفراد

و ف املعتمد الداللة ملستوى سبة بال قتصادية) 0.05(أما الدراسات استعماال ك و و

الص الفرضية نقبل أننا أي جتماعية، ةو ذاH0فر يفوق املحسوب الداللة مستوى ان إذا

نرفض فإننا وإال وجودH0املستوى، ع ما و و املستوى ذا من أقل الداللة مستوى ان إذا

  .داللة

 

  

يان.2 ست ونتائج بيانات   تحليل
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يان. 1.2 ست فقرات وصدق ثبات محاور: تحليل من محور ل فقرات وصدق درجة اختبار تم

ألفا اختبار خالل من يان التا-ست دول ا نة مب والنتائج   :كرونباخ،
رقم دول يان): 01(ا ست وصدق ثبات كرونباخ(قيم   )ألفا

  املحور 
عدد

  الفقرات

ألفا معامل

  كرونباخ
الصدق   معامل

للمؤسسة الشاملة ودة ا إدارة مستوى   %91.37  % 83.5  6  تحليل

مستوى ن تحس للمؤسسةدراسة التنظي   %84.38  % 71.2  6  داء

معا السابقة   %92.57  % 85.7  12  املحاور

ع: املصدر باالعتماد يان ست  SPSS22 نتائج

سبة يتجاوز محاوره بجميع يان لالست سبة بال مرتفع كرونباخ ألفا معامل أن % 85.7يت

ثبات ع يدل ما و و املحاور، إلجما سبة صدقبال بمعامل يتم أنھ كما ومحاوره، فقراتھ

يتجاوز بياناتھ% 90عال مختلف صدق ع يدل   .ما

الدراسة. 2.2 لعينة والوظيفية صية ال البيانات إجابات: تحليل تحليل ناعامل58تم ت

ي ما والوظيفية صية ال م بيانا خصائص رت وأظ ن،   :املؤسست

س- ا ملتغ سبة ناث% 81.1: بال سبة ل ش ن ح ور، ذ ن املستجو ما%18.9من ،

املؤسسة؛ سوي ال العنصر تواجد عدم ع   يؤكد

السن- ملتغ سبة ن% 51.4: بال ب م أعمار اوح ن%  27.80سنة،40و31ت ب م أعمار اوح 41ت

،50و ن% 18.10سنة ب م أعمار اوح أن30و21ت ن ح ميت%  2.7سنة، س سنة،50جاوز

دون الشباب من ة زائر ا املؤسسات عمال معظم أن تؤكد سب   سنة؛40و

العل- ل املؤ ملتغ سبة ذو % 73.00 :بال الدراسة محل املؤسسات عمال ،من جام مستوى

أن ن أن%  18.90ح ن ح و ثانوي، مستوى ذو م عليا% 8.10م دراسات مستوى ذو م م

العليا؛ ادات الش اب وأ امعات ا خر توظيف نحو املؤسسات توجھ أن يؤكد   ما

املؤسسة- العمل سنوات عدد ملتغ سبة من% 45.61:بال م خ ن املستجو سنوات6من

ن%  16.22سنوات،10إ ب م خ م من% 17.12سنة،15و11م أقل م خ م سنوات،5م

أن ن ن%  10.94ح ب م ن% 5.4سنة،20و16خ ب م خ م ن30و26م ح سنة،

م%  4.71أن خ تفوق م الدراسة30م محل املؤسسات عام أغلب أن يؤكد ما و و سنة،

ن و الت د ومعا امعات ا من حديثا ن ج ر ا   .من

نية- امل الفئة ملتغ سبة إطارات،%  40.00: بال ن املستجو التحكم،% 38.00من أعوان م م

مع% 22.00 الثالث نية امل الفئات من ونة م العينة أن يؤكد ما و و التنفيذ، أعوان م م

اتي س انب با إملاما ك م أل لإلطارات   .أفضلية
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الدراسة. 3.2 محاور فقرات ف: تحليل عن ة جو نتائج محاورسنحلل من محور ل قرات

يان   .ست

ول . 1.3.2 املحور فقرات ول : تحليل املتغ ول املحور ودة يمثل ا إدارة مستوى تحليل

للمؤسسة شملالشاملة و و دو 6، ا نة مب التافقرات   ل
رقم دول ول ): 02(ا املحور فقرات   استعراض

رقم

  الفقرة
الفقرة   عبارة

01  
الشاملة ودة ا إدارة و تركز صيانة عع عيب أي وجود ملنع للعمليات، املستمر ن تحس

املؤسسة وظائف   .مستوى

لتنظيم  02 الكمية ساليب دارة ذه ا ستخدم وخدما منظمة عمليات   .املستمر

03  
بإحداث الشاملة ودة ا إدارة ات تقوم ة إيجابية غي ل جذر  بحيث مؤسسة داخل ء ل

ات ذه شمل   .القيم السلوك، الفكر، التغي

04  
ن تحس ع ودة ا إدارة ر عمل ونات ل وتطو  امخرجا  جودة أع إ للوصول  املؤسسة م

أقل لفة و   .ت

إ  05 دارة ذه ا لدى الرضا من درجة أع تحقيق دف ائ ق عن ز   .محاجا إشباع طر

املناسبة  06 لول ا وضع ع دارة ذه اعمل ح تق ال ات التغ إجراء من ا   .وتمكي

ن: املصدر الباحث طرف من املعد يان   ست

ذا نتائج يو التا دول وا ول، املحور فقرات بتحليل قمنا حصائية دوات باستخدام

 :التحليل
رقم دول ول ): 03(ا املحور فقرات   تحليل

رقم

  الفقرة

املتوسط

ي سا   ا

نحراف

  املعياري 

درجة

  املوافقة

قيمة

  Tاختبار

مستوى

  الداللة
  الرتبة  القرار

محققة  0.002  3.31  موافق  1.04  3.56  01   04  العبارة

موافق  1.09  3.72  02 محققة  0.06  4.04  غ غ   02  العبارة

محققة  0.057  1.96  محايد  1.08  3.35  03 غ   06  العبارة

محققة  0.078  6.74  محايد  0.82  3.91  04 غ   01  العبارة

محققة  0.000  4.29  موافق  0.99  3.70  05   03  العبارة

محققة  0.014  2.58  موافق  1.14  3.48  06   05  العبارة

املحور

  ول 
موافق  0.76  3.62   0.062  4.95  غ

الشاملة ودة ا إدارة مستوى

ن تحس إ حاجة و فعال   .غ

ع: املصدر باالعتماد يان ست   SPSS22 نتائج

جيد الدراسة محل ن مؤسست الشاملة ودة ا إدارة مستوى أن السابق دول ا من يت
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ات مستو ع ديثة ا آلليات ن املؤسست كال اعتماد عن ناتج ذا و اف، باستمرار تحسن و

تحليل ع ا ترك ادة وز ا، ل ا تفعيل و ودة وا سابدارة الك ا قدر ر وتطو ا منافس حركة

جديدة   .فرصة

ي. 2.3.2 الثا املحور فقرات داء: تحليل مستوى دراسة و و ي الثا املتغ ي الثا املحور يمثل

شمل و و للمؤسسة، التا6التنظي دول ا نة مب   :فقرات
رقم دول ي): 04(ا الثا املحور فقرات   استعراض

رقم

  الفقرة
الفقرة   عبارة

07  
مع تتوافق قة بطر التصرف ع م يع ل فئات ن العامل يف بتص التنظي داء يقوم

ا إل تمون ي ال للفئة م   .توقعا

موظف  08 ل ات خ و الت مؤ حسب ن املوظف ن ب املسؤوليات تقسيم التنظي داء   .ساعد

التنظي  09 داء جميعيرا اسلوك ف املوجودة قسام و دارات افة ن العامل   .فراد

10  
عملون ال ئة ب أو النظام ونوعية ن املوظف قدرات ن ب التوافق تحقيق ع داء ذا عمل

ا   .ظل

11  
أو عامة بصفة السائدة جور معدالت خالل من ن العامل ن ب املساواة التنظي داء يحقق

مستو  الوظيفيةع املرتبة قدمية، درجة   .ى

أقل  12 أخطاء و لة للمش حل أفضل قدم و الداخلية، تصاالت مستوى داء ذا   .يحسن

ن: املصدر الباحث طرف من املعد يان  ست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتائج يو التا دول وا ي، الثا املحور فقرات بتحليل قمنا حصائية دوات باستخدام
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التحليل   :ذا
رقم دول ي): 05(ا الثا املحور فقرات   تحليل

رقم

  الفقرة

املتوسط

ي سا   ا

نحراف

  املعياري 

درجة

  املوافقة

قيمة

اختبار

T  

مستوى

  الداللة
  الرتبة  القرار

محققة  0.001  3.07  موافق  1.01  3.51  07   06  العبارة

محققة  0.000  4.04  موافق  1.09  3.72  08   02  العبارة

محققة  0.025  6.36  موافق  0.72  3.75  09   05  العبارة

محققة  0.48  9.12  موافق  0.66  4.00  10 غ   04  العبارة

محققة  0.07  8.66  موافق  0.66  3.94  11 غ   03  العبارة

محققة  0.002  4.82  موافق  1.12  3.89  12   01  العبارة

املحور

ي   الثا
  0.000  10.57  موافق  0.46  3.80

داء للمؤسسةمستوى التنظيمي

تحسن و جيد الدراسة محل

  .باستمرار

ع: املصدر باالعتماد يان ست   SPSS22 نتائج

تحسن و جيد الدراسة محل ن للمؤسست التنظي داء مستوى أن السابق دول ا من يت

إ تف ال ا قدرا مختلف تفعيل ع املؤسسات ذه حرص ع يدل و و باستمرار،

ل ك ا أدا ملستوى املستمر ن   .التحس

العينة. 4.2 أفراد ة أجو تباين املستوى: تحليل امة، ات متغ حسب العينة ة أجو تباين نحلل

حادي التباين تحليل أسلوب باستخدام الوظيفية والفئة ة ا ،   .العل

العلمي. 1.4.2 مستوى حسب العينة أفراد ة أجو تباين   تحليل

سبة التابال دول ا التباين يو ول   للمحور
رقم دول العل): 06(ا مستوى حسب ول املحور ة أجو تباين   ميتحليل

  املؤسسة
أفراد عدد

  العينة

املتوسط

ي سا   ا

نحراف

  املعياري 

  0.50  3.69  37  جام

  0.85  3.58  15  ثانوي 

عليا الداللة Fقيمة  0.44  3.83  6  دراسات   القرار  مستوى

  0.852  0.161  0.76  3.62  58  املجموع
يوجد ال

  تباين

ع: املصدر باالعتماد يان ست   SPSS22 نتائج

فئة أن رغم ن، املؤسست عمال إجابات واختالف تباين يوجد ال أنھ السابق دول ا من يت
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ودة ا إدارة مستوى تحليل مدى الصدارة تحتل ام ا مستوى نذات للمؤسست   .الشاملة

التا دول ا التباين يو ي الثا للمحور سبة   :بال
رقم دول العلمي): 07(ا مستوى حسب ي الثا املحور ة أجو تباين   تحليل

  املؤسسة

عدد

أفراد

  العينة

املتوسط

ي سا   ا

نحراف

  املعياري 

  0.42  3.88  37  جام

  0.45  3.82  15  ثانوي 

عليا  Fقيمة  0.67  3.44  6  دراسات
مستوى

  الداللة
  القرار

  0.367  1.032  0.46  3.80  58  املجموع
يوجد ال

  تباين

ع: املصدر باالعتماد يان ست   SPSS22 نتائج

فئة أن رغم ن، املؤسست عمال إجابات واختالف تباين يوجد ال أنھ السابق دول ا من يت

تحليل مدى الصدارة تحتل جام مستوى نذات للمؤسست التنظي داء   .مستوى

ة. 2.4.2 ا حسب العينة أفراد ة أجو تباين   :تحليل

التا دول ا التباين يو ول للمحور سبة   :بال
رقم دول ة): 08(ا ا حسب ول املحور ة أجو تباين   تحليل

ة   ا

عدد

أفراد

  العينة

املتوسط

ي سا   ا

نحراف

  املعياري 

ساويأقل أو 5من

  سنوات
10  3.93  0.52  

  0.88  3.56  18  سنوات10إ6من

  0.50  3.66  9  سنة15إ11من

  0.25  3.95  9  سنة20إ16من

  1.53  3.08  6  سنة25إ21من

  1.53  3.25  4  سنة30إ26من

من  Fقيمة  0.70  3.5  2  سنة30أك
مستوى

  الداللة
  القرار

تباين  0.812  0.487  0.76  3.62  58  املجموع يوجد   ال

ع: املصدر باالعتماد يان ست   SPSS22 نتائج
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ن املؤسست كال العمال إجابات واختالف تباين يوجد ال أنھ السابق دول ا من يت

من ة خ اب أ فئة أن رغم م، خ إ6حسب الصدارة10سنوات ا ل انت سنوات

مستوى نتحليل للمؤسست الشاملة ودة ا   .إدارة

التا دول ا التباين يو ي الثا للمحور سبة   :بال
رقم دول ة): 09(ا ا حسب ي الثا املحور ة أجو تباين   تحليل

ة   ا

عدد

أفراد

  العينة

املتوسط

ي سا   ا

نحراف

  املعياري 

ساوي أو من 5أقل

  سنوات
10  3.83  0.61  

  0.39  3.82  18  سنوات 10إ6من

  0.48  3.66  9  سنة15إ11من

  0.28  4.08  9  سنة20إ16من

  0.82  3.41  6  سنة25إ21من

  0.00  3.33  4  سنة30إ26من

من  Fقيمة  0.23  4.33  2  سنة30أك
مستوى

  الداللة
  القرار

تباين  0.230  1.446  0.46  3.80  58  املجموع يوجد   ال

ع: املصدر باالعتماد يان ست   SPSS22 نتائج

ن املؤسست كال العمال إجابات واختالف تباين يوجد ال أنھ السابق دول ا من يت

من ة خ اب أ فئة أن رغم م، خ إ6حسب الصدارة10سنوات ا ل انت سنوات

ن للمؤسست التنظي داء مستوى  .دراسة
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الوظيفية. 3.4.2 الفئة حسب العينة أفراد ة أجو تباين   :تحليل

التا دول ا التباين يو ول للمحور سبة   :بال
رقم دول الوظيفية): 10(ا الفئة حسب ول املحور ة أجو تباين   تحليل

الوظيفية   الفئة

عدد

أفراد

  العينة

املتوسط

ي سا   ا

نحراف

  املعياري 

  0.75  3.61  27  طارات

التحكم   0.95  3.53  23  أعوان

التنفيذ  Fقيمة  0.63  3.71  8  أعوان
مستوى

  الداللة
  القرار

تباين  0.845  0.169  0.76  3.62  58  املجموع يوجد   ال

ع: املصدر باالعتماد يان ست   SPSS22 نتائج

م فئ حسب ن املؤسست العمال ة أجو تباين يوجد أنھ السابق دول ا من الوظيفية،يت

مت ال ن ح ن للمؤسست الشاملة ودة ا إدارة آليات فعالية ع يؤكدون طارات أن حيث

ياد ا خرى   .الفئات

التا دول ا التباين يو ي الثا للمحور سبة   :بال
رقم دول الوظيفية): 11(ا الفئة حسب ي الثا املحور ة أجو تباين   تحليل

الوظيفية   الفئة

عدد

أفراد

  العينة

املتوسط

ي سا   ا

نحراف

  املعياري 

  0.39  3.90  27  طارات

التحكم   0.46  3.71  23  أعوان

التنفيذ  Fقيمة  0.51  3.82  8  أعوان
مستوى

  الداللة
  القرار

تباين  0.004  0.444  0.46  3.80  58  املجموع   يوجد

ع: املصدر باالعتماد يان ست   SPSS22 نتائج

من يؤكديت ما و و الوظيفية، م فئ حسب العمال ة أجو تباين يوجد أنھ السابق دول ا

الدراسة محل ن املؤسست التنظي داء مستوى  .تحسن
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الدراسة. 3 فرضيات وتحليل   اختبار

و. 1.3 الفرضية وتحليل رقم: اختبار دول ا و) 03(من الفرضية تحقق عدم يت

إ حاجة و فعال غ الشاملة ودة ا إدارة تحليل مستوى أن حيث الدراسة، محل ن املؤسست

ن   .التحس

الثانية. 2.3 الفرضية وتحليل رقم: اختبار دول ا الثانية) 05(من الفرضية تحقق يت

جيد الدراسة محل ن للمؤسست التنظي داء مستوى أن حيث الدراسة، محل ن املؤسست

استمرار تحسن   .و

الثالثة. 3.3 الفرضية وتحليل الثال:اختبار الفرضية ملتحليل البد توجدثة انت أن التأكد ن

ن ب إحصائية داللة ذات ارتباط الشاملةعالقة ودة ا نوإدارة املؤسست التنظي داء

التا دول ا ا يو وال الدراسة،   :محل
رقم دول ارت): 12(ا يتحليل والثا ول ين املتغ   باط

الداللة  ول   املتغ   القرار  مستوى

ي موجب  0.009  % 42.5  الثا قوي ارتباط داللة   توجد

ع: املصدر باالعتماد يان ست  SPSS22نتائج

وجود يؤكده ما و و محققة، الثالثة الفرضية أن السابق دول ا من ذاتارتباطعالقةيت

موجبة ضعيفة إحصائية ماداللة و و ين، املتغ ن الشاملةيؤكدب ودة ا إلدارة مةأن مسا

التنظيفعالة ما أدا مستوى ن الدراسةكالتحس محل ن  .املؤسست

اتمة   :ا

الشاملة موضوع حظي لقد ودة ا ة ونة إدارة تمام خ  دارة منظري  من ل با

اتيجية ة املوارد وإدارة التنظي والسلوك س شر ا املنظمات، اجتماع علم وكذا ال  أحد باعتبار

ا الوقت  خاصة عمال، منظمات وتفوق  لنجاح املحددة ساسية العوامل  فيھ تتم الذي ا

ئة ات عمال ب عة بتغ ا من سر للمنظمات أداء ع التأث شأ ا وتحقيق التنظي داف   .أ

شاملة تملك ال فاملنظمات جودة ة كيفيةإدارة ا تمكن وقو  والتحديث، بداع من أعضاء

م مما القرارات اتخاذ  املشاركة فردي أداء تحقيق إ يدفع  من املنظمة يمكن متم تنظي

ا تحقيق داف التالية .أ النتائج إ الوصول يمكن   :وعليھ

داخل - الشاملة ودة ا إدارة تطبيق ة؛املضعف زائر ا  ؤسسات

املؤسسات؛ - داخل الشاملة ودة ا إدارة وم مف لتطبيق ة املطلو انيات م  غياب

؛ - فأك أك العمل جب و جيد التنظي داء  مستوى
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ق بروح العمل نقص - امل العمل فر سبة املت  التطبيق؛ لفرق  بال

الشاملة - ودة ا لسإدارة التنظي داء ن تحس مت املا نؤسسكال  .ت

التوصياتومن م   :أ

برامج - وضع خالل من ن املؤسست كال الشاملة ودة ا إدارة ن تحس ع العمل يجب

ذلك؛ م  س

واستدامة - لتحقيق امل مت ن ع عمل ة نا اتيجيات اس عن عالية البحث إنتاج

ودة؛  ا

وم - دؤوب ل ش بناءالعمل إن حيث واملنتجات، دمات ا جودة ر وتطو ن تحس ع ستمر

املؤسسثق نجاح مفتاح و ودة ا نافة  ؛ت

ن - تحس الشاملة ودة ا إدارة دور ن تحس إ د تم جديدة ات خ ساب اك ع العمل

ن املؤسست ل ك داء  .مستوى
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ة املوج القروض أثر زائرعقتصاداللتحليل ا قتصادية التنمية ل  تمو

ال   .)2016 -2001(ةفخالل

Analysis of The impact of LoansOrientedtoThe Economy on The Financing of 

EconomicDevelopment in Algeria, During The Period(2001-2016).  

ستالم خ شر                                                             2018 /03/11:تار ال قبول خ  27/01/2019:تار

محمد. أ ي عومر. د1                                                                                                                                  *خرو بن  **سنو

دكتوراه    -أ-محاضرأستاذ                                                                                         طالب

معسكر زائر-جامعة زائر-معسكر جامعة                                                                 ا   ا

  :صامل

التنمية ع قتصاد ل لتمو ة املوج املصرفية القروض أثر تحليل إ الدراسة ذه دف

ن ب ة الف خالل زائر ا املركزي2016- 2001قتصادية زائر ا بنك بيانات باستخدام ،

نامج ب سيط ال طي ا لالنحدار نماذج ثالث خالل من ا عتبارSPSS ومعا ن ع خذ مع ،

التنمية خطط ا عل عتمد و الدولة ا تتمتع ال قتصادية انيات م و صائص ا . ل

ال من بالرغم أنھ إ التوصل تم خاللحيث قتصاد ل لتمو ة املوج للقروض ي يجا تطور

ا م مسا من الرغم ع املطلوب باملستوى التنمية تحقيق فشلت ا أ
َّ
إال املدروسة ة الف

للقطاع م امل والدور جما املح الناتج قيقية ا نتاجية القطاعات مة مسا ز عز

ات مستو أن إ ذلك اص تحقيقا ضعف إ ش مما حقيقي و ما عن عيد تظل النمو

ة املطلو ة التنمو    . داف

املفتاحية لمات التنالقروض:ال قتصاد، ل تمو قتصاد، النمو قتصادية،   .زائري،امية

Abstract : 

     This study aims to analyze the impact of banking loans oriented to financing the 

economy on economic development in Algeria during the period 2001-2016, using 

the data of the central bank of Algeria. And treating them by three models of simple 

linear regression through SPSS, taking in consideration the all economic 

characteristics and capabilities witch the state have and depend it in the development 

plans. It was found that despite the positive development of loans oriented to finance  

                                         
*E-mail : mohamed.kharroubi@univ-mascara.dz                                  ** E-mail: senou_ben@yahoo.fr  
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the economy during the period studied, it failed to achieve the required level despite 

its part to enhancing the contribution of real productive sectors in GDP and the 

important role of the private sector. Of what is real, which indicates the weakness of 

achieving the required development goals. 

Keywords : Loans;Financing the economy ; Economic development ;economic growth 

; Algeria . 

Jel codes :C21,E51, O11 

  :املقدمة

التنمية برامج س النفطية؛ املوارد ع كب شكر عتمد الذي الر قتصاد ظل

قبل الوضع وتدارك قتصادي، ع التنو نحو قتصاد نمط ل تحو إ زائر ا قتصادية

غياب ظل أساسية دعامة ا ف البنوك تمثل اقتصادية سياسة باتباع املوارد، ذه نضوب

ر  لالقتصادسوق يوي ا العصب قتصادية للمؤسسات زمة
َّ
الال التنمية يضمن أموال . ؤوس

وتحقيق السوق اقتصاد نحو بھ للتوجھ الوط قتصاد مست ال لية ي ال صالحات ل ف

ا ا أولو م أ أحد البنك اصالح ان نة ومت صلبة أسس ع ية مب حقيقية اقتصادية تنمية

لتحقيق ا لوآليا لتمو قراض سياسة تب خالل من قتصاد قوة ز عز و املطلب ذا

اص. قتصاد ا القطاع لبعث املالئم املناخ خلق إ الرامية العام للقطاع ة املوج تلك سواء

املؤسسات بمساعدة سواء اص ا القطاع دعم إ مباشرة ة املوج تلك أو شاطھ، يل س و

تم ز من ي عا قطاعاتال شمل متنوع جديد ي مؤسسا سيج بخلق أو ا شاط ل و

، السيا رأسھ ع ي دما وا والصنا الفال القطاع غرار ع قتصاد حساسة

ن ب املمتدة ة الف الوط قتصاد ا عرف ال صالحات مع وتزامًنا السياق -2001ذا

ا2016 بالقروض قتصاد ل تمو قالعتم تحقيق أمل ع اص وا العام للقطاع ة ملوج

ل التمو ل مشا من ي عا ال قتصادية للمؤسسات الالزم ل التمو توف من قتصادي

أ ت ال ل التمو مصادر م أ أحد القروض عت إذ قتصادية، التنمية لتحقيق ا والدفع

زائر ا املؤسسات ا   . ال

الية سياسة:ش خالل من قتصادية التنمية تحقيق زائر ا ت ن مدى أي إ

لالقتصاد؟ املوجة بالقروض ل   التمو

  

 



سواق و املالية   10/2019دالعد/5ملجلدا                                                                                                               مجلة

251 

الفرعية   :سئلة

قتصادي؟ .1 الفكر والتنمية النمو من ل وم مف  ما

ذلك؟ .2 من قتصادية املؤسسة موقع وما قتصادية؟ التنمية ل تمو مصادر م أ  ما

تتمث .3 ؟فيما ا طبيع وما زائر؟ ا التنمية ل تمو بمراحل اصة ا التطورات م أ   ل

الدراسة   : فرضيات

املح .1 والناتج لالقتصاد ة املوج القروض ن ب احصائية داللة ذات عالقة توجد

 .جما

القطاعات .2 مة ومسا لالقتصاد ة املوج القروض ن ب احصائية داللة ذات عالقة توجد

قيقية جماا املح  .الناتج

وتحقيق .3 اص ا القطاع ل لتمو ة املوج القروض ن ب احصائية داللة ذات عالقة توجد

زائر ا   .التنمية

الدراسة داف   : أ

ع - ا اسا ع وا زائر ا بالقروض ل التمو سياسة تقييم إ الدراسة ذه دف

قتصادية  .التنمية

التنمية - واقع ع االوقوف ض ع ال العوائق يص و زائر ا قتصادية

السياسة ائز ر م ا كأحد ي املؤسسا طار و التمو باالطار املتعلقة السيما

ا   .قتصادية

الدراسة   :من

زء ا التحلي الوصفي املن ع الباحث اعتمد املطروحة؛ الية ش ع لإلجابة

القيا واملن التطبيقيالنظري انب ا سيط ال طي ا نحدار   .بتحليل

قتصادي النمو ية ما ا أول تناولنا سية، رئ محاور ثالث إ الدراسة تقسيم وتم

ن ح زائر، ا قتصادية التنمية ل تمو سياسة ا ثان وتضمن قتصادية، والتنمية

ة املوج القروض ألثر ا آخر زائرتطرقنا ا قتصادية التنمية ع قتصاد ل لتمو

ة  .2016 -2001للف
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ول  قتصادية: املحور والتنمية النمو ية   .ما

عت
ُ

إذ ا؛ م دولة أي مفكرات تخلو اد ت ال ال عة الشا يم املفا أحد قتصادية، التنمية

قتصادية ات النظر ألغلب ئ الرَّ دف وماتال ا رؤساء قبل من
ً
تداوال املواضيع وأك

ا شعو ار ازد نحو دًما
ُ
ق

ُ
وامل البالد ر تطو ع سبة. حرًصا بال الطرح ذا مية أ وتزداد

قتصادية التنمية برامج ل تمو إ ة امل ا اج نظًرا ، زائر ا ا ف بما الّنامية للّدول

م ي عا ال ل املشا من روج ال اقتصادا   .ا

ا: أوال ل املفسرة ات والنظر قتصادية التنمية وم   .مف

ا م الغاية تظل متالزمتان قتصادي والنمو قتصادية التنمية ل أن بالذكر دير ا

خرى ة خ تھ و قتصادية التنمية إ يؤدي قتصادي فالنمو نا؛ يق مالم معلولة

تحقيق ومستقرةتضمن جيدة نمو قتصادية. معدالت التنمية عن ديث ا فإن لذلك

ما ط تر ال العالقة تحديد ثم ومن قتصادي النمو ع أوال ديث ا   .يقت

قتصادي .1 النمو ف أّنھ:عر ع قتصادي مو النُّ عرف مستمرة: "ُ ادة ز حدوث

من الفرد ب نص متوسط ادة ز ُيحِقق بَما ، الوط الناتج إجما أو املح اتج النَّ إجما

قيقي ا الوط أنھ.1"الدخل ع أيًضا عّرف الدخل: " وُ أو نتاج ادة ز معدل عن عبارة

خالل ما دولة قيقي الكميةا ات التغ قتصادي مو النُّ عكس و معينة؛ زمنية ة ف

نتاجية الطاقة استغالل سبة ارتفعت لما ف الطاقة، ذه استغالل ومدى نتاجية، الطاقة

والعكس ؛ الوط الدخل مو النُّ معدالت ازدادت قتصادية، القطاعات جميع املتاحة

ا انخفاض حال  . 2"يح

قتصاديةا .2 العملية:لتنمية ت واعت الك، س أو نتاجية أو الدخل ادة لز أداة عت

دف قيقية، ا قتصادية ا موارد استغالل النمو املستكملة غ الدولة ا ستخدم ال

منھ الفرد ب نص متوسط ادة ز التا و قيقي، ا الوط ا دخل ادة التنمية3ز شمل و ،

السياسية،ق قتصادية، عاده بأ املجتمع تحدث ال ات التغ جميع أيًضا تصادية

املجتمع أفراد ميع مة الكر ياة ا توف أجل من والتنظيمية، ة الفكر و4جتماعية، ،

، قتصادي للنمو املرادف وم املف و و قيقي، ا جما الناتج التدر زدياد أيًضا

إفا املجتمع ألفراد ساسية اجات ا بإشباع وب م اقتصادي نمو قتصادية لتنمية

، املص ر تقر واملشاركة باإلنتاج، الذات بتحقيق ص تت ال ة املعنو اجات ا جانب

ا وغ املواطنة بروح از ع و بالكرامة، والشعور من و ، والتفك التعب ة ر ومع5وا ،
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التنمية نفسھ و النمو ليصبح التنمية، لتحقيق اف و ضروري شرط النمو أصبح الوقت

أو والبي جتما انب ل مراعاة دون املنتجة للكميات الدائم الرفع التنمية وتصبح

امليادين جميع شمل ل التنمية وم مف تطور ثم وآثاره، ميتھ أ من  . 6التقليل

للنمو .3 ة النظر لفية قتصاديةا والتنمية  : قتصادي

 ي الكالسي الفكر اححسب ر وأن ، الرأسما اكم ال ناتج إال و ما قتصادي النمو

قتصادي ود الر مآلھ قتصادي النمو أن إ ت و لالدخار، الوحيد  .7املصدر

 توزعالنيوكالسيك ال الكيفية إ قتصادي النمو حدوث عيرجعون املوارد ا

ن قتصادي عوان أمان املتاحة ستخدامات ن ب  .8املجتمع

  ي الكي والنموالفكر مستغلة، غ انتاجية طاقات يمتلك أنھ ع لالقتصاد ينظر

دي ا امليل أن دد ا يون الكي رى و ، املستخدم العمل م ع عتمد قتصادي

امل لرأس دي ا واملعامل قتصادي،لالدخار للنمو ساسية املحددات من الناتج ع ال

الك الطلب ادة الز مع نتاجية الطاقة ادة الز ساوي ب يتحقق امل ال التوازن وان

ودومار ارود نموذج خالل  .9من

 سولو لعمليةيركز:نموذج أسا كمحدد ثمار س و دخار مية أ ع خر و

الرأسم اكم واملستوىال العمل عنصري من ل بإضافة قتصادي النمو ثم ومن ا

 .10التكنولو

 شومبي ة جديد: نظر منتج أو إنتاج ن تحس تتمثل وال ارات بت ة النظر ذه ِ
ّ يم

النمو الصناعات، أنواع من نوع أي جديدة مؤسسة وإقامة لإلنتاج، جديدة قة طر أو

شومب عند املصرقتصادي ئتمان ثم املنظم ما ن س رئ ن عنصر ع عتمد ي

شومبي صف و والتجديد، اع خ و ار لالبت الالزمة املادية انات م للمنظمة يوفر الذي

النقدي بالتدفق باسم الة ا  .11ذه

 روستو ة رسم:نظر املتقدمة الدول تجارب من ستفادة إ دعت ا بدور

اتيجي ااس تحقيق ع والعمل ا ودعم ة التنمو ا  .12ا

 رومروثمنت ة التمرن:نظر عامل ادخال خالل من نتاجية ة ا ساب اك عنصر

 .13واملعرفة



سواق و املالية   10/2019دالعد/5ملجلدا                                                                                                               مجلة

254 

  بارو دمات:نموذج ا ع ومي ا نفاق ي املرونة تحقيق ضرورة ع ينص

لرأس املال لرأس دي ا الناتج ع املفروضة والضرائب اص ا القطاع ودعم العمومية

ثمار س مناخ يئة ل الصا  .14املال

  املتوازن غ النمو اتيجية القطاعات:اس ثمارات س من بموجة لقيام ع تركز

جديدة استمارات خلق م سا ا بدور وال نتاجية و الرائدة  .15قتصادية

 ا م التخلص ومحاولة النمو عوائق  .16تحديد

 واجتياز القطاعات افة املنافسة يع شأنھ من قتصادية للسياسة اطار توف

التنمية لتجسيد مالئم مناخ بتوف قتصادي النمو  .17حواجز

عن أن ما تمامو ا انصب فقد املتأخرة، البلدان التنمية عملية عيق الذي و املال رأس صر

تحل ال التقنيات واختيار ين كب ثمار واس ادخار معدل تحقيق مية أ ع ا التنمية ات نظر

البلدان ذه سية الرئ نتاج عوامل ندرة تدخل: معضلة وأن ل، املؤ والعمل الرأسمال

ض عالدولة توز وإعادة ع توز عملية وضمان السوق لضبط قواعد ووضع التنمية لتأط روري

اقتصاد بناء ضرورة ع التأكيد مع ستقرار ع فاظ ا أجل من الوطنية وة لل منصفة

عملية. مفتوح لدفع وآليات مؤسسات بوضع البلدان عض ومات ح قامت ذلك ع بناًءا

و ال جاع اس ع مؤسساتالتنمية شاء بإ يع للتص ة قو سياسة واعتماد الوطنية ات

أدت ية، جن للمصا عة والتا سيات ا متعددة ات للشر عة التا تلك وتأميم عمومية

للدولة رأسمالية أو مختلطة اقتصادات لبناء املطاف ان. 18اية بإم انھ الوا من بدو و

الن مقومات ل ب ملام املصر االقطاع ال دعت ال قتصادية والتنمية قتصادي مو

ثمار اس إ لھ وتحو دخار تجميع التقليدية امھ م خالل من قتصادية املدارس مختلف

ذا ل الفعال الدور يتج ا وم للموارد، مثل التخصيص يضمن ل ش القروض ق طر عن

خ وتجسيد قتصادية التنمية عث بمثابةالقطاع و ف املرجوة داف لبلوغ بدقة ا طط

جميع ن ب ط الر ع القدرة من لھ ملا قتصادية السياسة ملمارسة فعالة وأداة جيدة قناة

ن قتصادي   .عوان

للتنمية .4 ديد ا   : 19املنظور

 للتنمية ي ز ا غ:قتصاد واملنافسة املعلومات تماثل عدم عتبار ن ع أخذ ز ي

تجاوز ع تركز ال العقود ة نظر ر تطو من البد لذا متوازنة، ست ل فاألسواق التامة،
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يمكن املنوال ذا اص، ا والقطاع العمومي والقطاع والسوق الدولة ن ب التضاد فكرة

القطاع ن ب الشراكة فكرة تطور م اصف ا والقطاع  . العمومي

 للتنمية ي املؤسسا قتصاد طار:تجديد عتبار ن ع يأخذ ديد ا التيار ذا

قتصادية ر للظوا ي ا. املؤسسا م أخرى أنماط ة عدَّ مثل التعديل من نمط و فالسوق

واعادة املوارد ع وتوز تخصيص أساًسا دوًرا تلعب أن يمكن ال املداخيلاملؤسسات ع  .توز

ا منبع لية ال قتصادية ختالالت معظم أن يجد قتصادية ع للوقا بع فاملت

قتصادية، للسياسة التجسيد أو سي ال عملية خالل جزئية اختالالت إ مرده مر حقيقة

ع ا أ
َّ
إال ا رً ظا الدول عض اقتصادات سالمة من الرغم ع أن نجد عّدةإذ ل مشا من ي ا

أزمة ذلك ع مثال خ ، ا باقتصادا تطيح حادة بأزمات ت وت ل الطو املدى ع ا آثار ر تظ

الواحد املورد ع املعتمدة الدول عض عانيھ وما ، ة خ املالية زمة ، آسيا شرق دول

ا   .صادرا

ل: ثانًيا ديد ا وم واملف قتصادية املؤسسة   :لتنميةدور

ور ظ إ العوملة ظل النامية الدول ا ن ت ال قتصادية صالحات فشل أدى لقد

ديدة ا املؤسساتية ة النظر ا عل أطلق للتنمية جديدة ة ور. نظر ظ ة النظر ذه وصاحب

خال من قتصادية التنمية ز عز ع القادرة أي الفاعلة أو نمائية الدولة وم كمف بال ل

مع ة التنمو ا اتيجي اس صلب ة القو العامة املؤسسات ووضع القطاعات عض ع

التنمية، داء من السياسية الشرعية ساب واك قتصادية، و جتماعية داف مراعاة

قتصا التنمية تحقيق من تتخذ ال الناشطة ومة ا ذات الدولة نمائية ديةفالدولة

لتخطيط والسلطة النفوذ ة دار ا ز أج منح ع والقادرة ا، ل سًيا رئ ا
ً
دف عة السر

وضع إ س و التماسك عزز و الثقة تب ومؤسسات قواعد ووضع ا وتنفيذ السياسات

ية، س ال ة امل إدارة ق طر عن ارجية ا والعوامل سيق الت ل مشا عا صناعية سياسات

العدي ناك اليابانف ن الص آسيا شرق دول غرار ع السياق ذا ة النا النماذج من د

نام أجل. وفي من ع والتنو يع التص ع يركز وم املف ذا فإن فإن النامية للدول سبة ال و

نحو التوجھ سبق مة م كخطوة املح الطلب للتلبية ع سر واجتما اقتصادي نمو تحقيق

بم لتحاق و الواالتصدير الدولة تدخل خالل من وذلك املتقدمة الدول صاف

املحلية للصناعات واملادي املا والدعم عانات وتقديم الصناعية م. 20السياسات أ ومن

فقد ل، التمو ل مش ا، شاطا ممارسة قتصادية املؤسسات شاط تواجھ ال ل املشا

بتغطي للمؤسسة اصة ا موال تكفي توفرال ستلزم ا وتطور املؤسسة شاء فإ ا احتياجا ة
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من القروض لطلب فتتوجھ ثمار، س و ستغالل دورة من ل ل تمو أجل من مالية موارد

البنوك يح ت أن يمكن حيث ا دائن اتجاه املؤسسة امات ال ة سو يل س أجل من البنوك

ل للتمو اجة ا حسب القروض من أنواع ثالث جلللمؤسسة ومتوسطة لة طو قروض ،

ستغالل دورة ل لتمو جل ة قص وقروض ثمار، س دورة احتياجات ل الواقع. 21لتمو و

لسد ة املطلو نة ز ا مة واملسا العامل، املال رأس مة مسا سوى ون ي ال خ ذا ان

والنفقات املوارد ن ب سيطرة22النقص أساًسا وتمثلت املكشوف،، ع ب ال عمليات

البنكية الوساطة إضعاف تمثلت ل مشا عّدة بالقابلية. وطرحت ثمار س قروض ت وتم

الدولة نية بحسن مضمونة قروض و املركزي، البنك قبل من صم ا   .23إلعادة

ا
ً
قتصادية: ثالث التنمية ل تمو  .مصادر

أي اقتصاد عصب قتصادية املؤسسات اعت اقتصاد وض عن ول واملسؤول دولة،

نظًرا ل، التمو ل مش ا شاط ب القيام عند ا تواج ال العراقيل م أ من و ا، التنمية ار وازد

رأس سوق أو النقد لسوق ا إمَّ التوجھ بصدد ون ت الة ا ذه ي، الذا ا ل تمو كفاية لعدم

ذه تحصل وقد حتياجات، ذه لتغطية لاملال ش ل التمو ع أيًضا املؤسسات

لة الدفع إ الرامية قتصادية ا سياس إطار الدولة طرف من مادية أو مالية إعانات

تمتاز ال باالقتصادات مر يتعلق عندما
ً
خاصة قتصادية، والتنمية قتصادي النمو

رغبة ا تزخر مالية موارد من متأتية مالية ثمار،بوفرات س يع و الدخل ع توز إعادة

ل تمو خالل من قتصادية التنمية ل لتمو ساسية املصادر ص ن السياق ذا

فيما لالقتصاد املحرك العصب    :املؤسسات

النقدي .1 مية:السوق بالغ دور املالية واملؤسسات املصارف فيھ تلعب سوق

غطية  يضمن املالية، للمؤسساتالوساطة جل ومتوسطة ة قص لية التمو حتياجات

مباشر الغ ل التمو بمصدر عرف ما أو التقليدية. قتصادية املصارف وظائف خالل من

دخار ك تحر أي القروض، وتقديم ع الودا تلقي العائ–متمثلة القطاع ادخار

ومي وا اص ا مت-والقطاع قطاعات ثمار س عمليةنحو لتحقيق وحساسة نوعة

أحد عن ع ا أ املتمثل للمصارف ديث ا الدور إ باالضافة ، قتصادية التنمية

شارات س تقديم ، دوى ا دراسة وفق جديدة مشروعات ل بتمو تقوم ثمار س أدوات

وصصة ا سياسات واحتضان ارجية ا التجارة ل تمو رشاد، و  .24والن

عرف باقتصادياتو النقدية السياسة ع أسا ل ش عتمد ال قتصاديات ذه

 .. ستدانة
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املا .2 دفع:السوق ا شأ من خدمات تقدم املالية سواق أن الدالئل من العديد ش

وحدات من املالية املوارد ل تحو ًما وم بارًزا دوًرا تؤدي إذ قتصادي، النمو لة

إ رؤوسالفائض جذب ام وعامل ممتازة ة ثمار اس فرص تمثل ف ز ال وحدات

واملحلية ية جن ل. موال فلتمو ا، تح ال قتصادية و املالية مية لأل نظًرا

موال استقطاب ع والعمل املحلية موال توف من البد قتصادية العمليات

الس توف أجل من ية، منحجن من البد ية جن موال لب و الالزمة، النقدية يولة

لة، طو ات لف م مدخرا عن التخ ددون ي ما غالًبا ن ثمر املس ألن ة، مغر فوائد

ستفيد بحيث زمة،
ّ
الال باألموال السوق غذية ع عمل البورصة ثمار س فإن ذا و

قتصادي واملؤسسة ثمر املس من الدورل أما جل، ل طو دائم ل تمو بتوف ة

ية جن موال رؤوس مشاركة أن حيث ، املا انب با أسا ل ش تبط ف قتصادي

ينعكس ما ذا و والعامة اصة ا قتصادية املردودية من د يز املحلية، ثمارات س

سر وال عاش نحو ليوجھ الك قتصاد ع التنميةايجاًبا ة وت من  .25ع

الدولة .3 ن:تدخل ب ا أورو الرأسمالية نجازات ى ك أن خًيا تار الثابتة قيقة ا

ن مباشر20وال16القرن كجزء أو الرأسمالية الصناعية للمؤسسات الدولة بدعم ا إمَّ تم

روب ا مع املا اكم وال الصناعية التنمية مصا جت ام حيث الدولة مؤسسات من

ا موارد ب و القارات الصناعاتواجتياح تلك مختلف ا املؤسسات. وص تنفرد ولم

الواليات باسم ديدة ا الدولة وز ب إال نتاج مجاالت بمختلف الرأسمالية الصناعية

تحمل رأسمالية شوء ب شرة م للعالم ا اد ور طانيا بر عن مستقلة كية مر املتحدة

واملؤ  لألفراد سمح و ياة ا نوا ل والسماحالتجديد واملالية قتصادية سسات

قيود وال حدود بدون واملال قتصاد ساحة ساح باك واملالية قتصادية للمؤسسات

السليم والتطبيق سواق ع الرقابة و ا وظائف م أ ممارسة ا مع وغابت الدولة

وح الدولة سلطة بإضعاف ايذاًنا ذلك ان ف قراض ع الرقابية القانونللمعاي كم

العال قتصاد ع ى الك املصرفية واملؤسسات العاملية ات الشر سطو لفرصة ومنًحا

قتصاد علم ألبجديات املناقضة الفساد ال أش مختلف كرست قانونية غ بطرق

املجتمع وإدارة ومبادئ يم مفا سيطرة بأن يو ل ش والسليمة املشروعة وتطبيقاتھ
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فيھ كم ا ادومركز ي أو زال قد الدولة وما. و قتصاد الدولة دور ب غي او غياب ان

املھ ب العال قتصاد مست وارث من فيھ ب   . 26س

ًعا قتصادية: را التنمية لقياس قتصادية   .املؤشرات

قتصادي قالع لتحقيق خطوة م أ النامية الدول قتصادية املؤشرات عت

ذا نجاح فإن لذلك ، السيا ستقرار كم وا جتماعية وضاع ة معا نحو والتوجھ

ا قتصادية التنمية مسار كب وشوط مة م خطوة يمثل املؤشرات. املطلب ذه وتصف

للبلد جتما و قتصادي از ا ام،(خصائص ا املح الناتج ام، ا الوط الناتج

الوارداتالديو  الصادرات، ، الكتلة...) ن من سب ب متوسط ل ش ع تقدم أن مكن و

للفرد(جمالية السنوي جما) الدخل الوط الناتج من مختلفة سب ع ا تقديم يتم أو

ستدانة( أو ارجية ا التجارة أو اد ست أو التصدير ا) معدل بي فيما سب ك خدمة(أو

بالقيا الصادراتالدين قيمة إ املؤشرات) س ذه م   : 27وأ

 ام ا املح جانب: الناتج انتاج فيھ بما ن مع بلد مستوى ع املحقق نتاج ل يضم

ارج با ن املقيم ن املواطن ناء است و البلد ذا ن  .املقيم

 الفردي ل: الدخل ش مما ان الس عدد ع البلد دخل بقسمة سابھ اح تم عو مؤشًرا

قتصادية صائص ا ذات الدول ن ب باملقارنة املقياس ذا سمح و م، حيا مستوى

الزمن ع الواحد البلد دخل بمقارنة سمح كما املتنوعة جتماعية  ).النمو(و

 جتماعية املؤشرات قتصادية: حركة حصائية التحليالت توسيع خالل رت ظ

ا من واسعة مجموعة شمل التقدمل م وتقو التنمية تخطيط ا وم جتماعية، لقضايا

مالءمة ا أك اختيار ألجل املتبعة للسياسات بدائل ودراسة ا داف أ تحقيق   . نحو

ي الثا زائر: املحور ا قتصادية التنمية ل تمو   :سياسة

الدول ا ع زائر ا كحالة مية
َّ
النا الدول قتصادي التنمية ل تمو مصادر تختلف

للمؤسسات. املتقدمة املباشر ل التمو يضمن املال لراس حقيقي سوق غياب ظل ففي

لرسم كب ل ش النقدية السياسة ع زائر ا قتصادية السياسة عتمد قتصادية،

التنمي عوائدمعالم ع ايد امل عتماد من قتصادي ا ل ي يم ملا خاصة قتصادية ة

الرامية قتصادية ا سياس وتحقيق التنمية مخططات ل تمو إ الدؤوب والس املحروقات

ظل ، انتا اقتصاد نحو تحول كنقطة ية س ال ة امل ع باالعتماد الوط قتصاد ع لتنو

املس قتصادذا ا تلق ال املوجعة ة الضر عد خاصة متعددة اصالحات زائر ا كرست
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سنة من1986الوط عقد من د أز سرقت ال املديونية حلقة السقوط من ا ع انجر وما

ا يزخر ال املتعددة وات ال رغم بھ التنمية مسار ت وع الوط قتصاد ذه. عمر

من جعلت واملؤسسةصالحات قتصاد عاش ال ة املوج بالقروض ل للتمو كمصدر البنك

ا ائز ر م أ أحد ل الطو املدى ع ياه ث ن ب التنمية روح بث يضمن سيج   .ك

 
ً
زائر: أوال ا قتصادية لإلصالحات سية الرئ  : املحاور

ي .1 البن  :صالح

العمومية البنوك عدد ان أن اصة6عد كيبة200128ةسن12وا ال ذه تتغ لم ،

سنة اية ح ا ً املصارف2016كث عدد بلغ ا20حيث م و06، عمومية، 14مصارف

مختلطة أموال برؤوس واحد مصرف م بي من ية أجن أموال برؤوس خاص الرغم. 29مصرف و

الودا م بع ت خالل من يت ، اصة با مقارنة العمومية البنوك عدد قلة والقروضمن ع

العمومية املصارف ل. سيطرة لتمو ة املوج القروض ع تركز ة زائر ا البنوك أن الحظ و

مجال فتح زائري ا املصر القانون أن من بالرغم ثمار، س حساب ع ارجية ا التجارة

رقم ئتمان و النقد قانون صدور منذ للبنوك ذل1990سنة10-90الشمولية يخالف ولم ك،

رقم الكية26/08/2011الصادر11-03مر س القروض ع ك ال ما.  30وكذلك ذا و

أمام الواردات فاتورة ارتفاع نعكس و قتصاد ل تمو مسار خط انحراف ل ش س

تماشًيا قراض قانون بتكييف الدولة قيام من بالرغم ، نتا از وا ثمار س جمود

جتماعيةواملر  الناحية من النجاعة لتحقيق مزدوج ل ش البالد ا ش ع ال حلة

ثمار، س الفئة ذه وطموحات تتما ال الشباب ع ملشار سبة بال قتصادية و

عد ا م جزء ل تمو البنك يتحمل ل للتمو قانونية لة ي مؤطرة ع املشار عض وأصبحت

ع املختصة يئة ال عراقيلموافقة بمثابة ر يظ أن يمكن للبنك رفض وأي املشروع،

ل ال ع املشار حول ومة ا لقرارات مع مجرد بذلك البنوك فأصبحت وقراطية، ب

ا ا أولو ا. 31من م ي عا ال خرى ل املشا عض إ شارة تجدر ذا ل إ باإلضافة

د إضعاف ا شأ من وال ة زائر ا الالزمالبنوك ل التمو وتقديم الوساطة ممارسة ا ور

ي فيما ا نوجز ال املؤسسات
ً
خاصة ن قتصادي عوان بقية املعامالت يل س   : 32و

 وعدم ة زائر ا البنوك تصال ات وشب الدفع أنظمة الدفع أنظمة تخلف

العاملية للتطورات ا  .مساير

 ونية لك تصاالت شبكة عالمضعف تكنولوجيا استخدام غياب و البنوك

املصرفية دمات ا تصال  .و



سواق و املالية   10/2019دالعد/5ملجلدا                                                                                                               مجلة

260 

 القروض ملفات ة معا طول خاصة زائر ا وقراطية الب جراءات  .ثقل

 املصرفية التغطية سبة ضعف و البنوك موظفة الغ السيولة الية  .اش

  ح للمعاي زائري ا املصر النظام مواكبة العامليةعدم ة   .از

املؤسسات .2 يل  :تأ

ما ن ت أساس ن فكرت ع يرتكز زئية ا قتصادية الناحية من يل التأ وم مف : إن

تصبح ي ل تتقدم ا جعل ع قد ما مؤسسة يل فتأ املعايرة، أو املقارنة وفكرة التقدم فكرة

ذا يتعدى ذا املؤسسات من ا ا نظ وفعالية وكفاءة تنافسية مستوى نفس قل ع

يتمامل حيت املؤسسات، التنافسية معاي ع ك بال ثمار س يع مجرد من وم ف

اطار أو الدولية املالية املؤسسات من املساعدات خارجية بمصادر سواء امج ال ذه ل تمو

خالل من أو البنوك قروض و للدولة املا الدعم إطار محلية بمصادر أو شراكة اتفاقيات

للمؤسساتمصا ذاتية السوق. 33در اقتصاد نحو بالتوجھ خاصة املس ذا مية أ وتزايدت

ر التحر تحقيق إطار لية ي ال صالح برامج أساسية كإجراءات وصصة ا برامج وتب

من ذلك تجسد ا، ومؤسسا الدولة ع العبء تخفيف دور من ا ل ملا نظًرا قتصادي

ش ال املرسوم اص12-93رخالل ا للقطاع امتيازات من تضمنتھ وما ثمار س قية . 34ل

ن تحس إ دف قتصادية، املؤسسة يل لتأ برنامًجا بوضع العمومية السلطات وقامت

يل التأ برنامج س كما املح السوق الرائدين ا منافس مع باملقارنة ا أدا فعالية وترقية

ال املحيط تحديث طرقإ ن وتحس فراد كفاءة ر تطو قتصادية، للمؤسسة والتق صنا

كعقود. نتاج أخرى اصالحات ة زائر ا قتصادية املؤسسة مست ذا إ باإلضافة

يئات شاء ا والبنوك، الوصية السلطات مع العمومية املؤسسات طرف من املوقعة النجاعة

قتصا للمؤسسات واملرافقة للمؤسساتالدعم ية الضر ات والتحف ي با ا صالح ، دية

و سنوات مس ا خالل   . 35خاصة

صالح .3 سياسات نجاح لدفع الدولة التحتية- دعم والب جتماعية الظروف ن  تحس

سنة من بداية ول الب سعر ارتفاع زائر ا ومية2000استغلت ح سياسة ملمارسة

قتصاد لة للدفع ا ن ت ال قراض وسياسة تزامنت ة تنمو مخططات ل ش توسعية

مة م تحول كنقطة ا وثروا ا موارد من
ً
امستفيدة بعاقتصاد قتصادألوضاع،فاملت

ي ال ظرفالوط عت ا فإ السيما قتصاد ة حيو طوة ا ذه مية أ من التقليل مكنھ

تحسن من املخططات ذه توفره ملا ناة املت النقدية السياسة النجاح لبعث مالئم جد

الوضعية ن وتحس ة ج من املؤسسات شاط و عمل ل س الذي مر لالقتصاد التحتية الب
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ن لألفرادجتماعية ب املمتدة ة الف دت ش حيث أخرى، ة ج من ة التنمو ا سياس من كجزء

غاية2001 تمثلت2016إ ة تنمو مخططات   :36ثالث

 قتصادي عاش دعم مبلغ: 2004-2001: برنامج لھ ص ّصِ
ُ

دف7خ ؛ دوالر مليار

ضاف وُ ، الوط باالقتصاد وض ال أجل من املث الظروف إيجاد ماإ غالف ذا إ

مثل5يفوق أخرى برامج إطار قتصادي عاش دعم ُيكمل عمومي كإنفاق دج مليار

الفالحية والتنمية للضبط الوط الصندوق رامج و نوب ا مناطق تنمية  .صندوق

 قتصادي النمو لدعم التكمي نامج حيث:  2009-2005ال من مسبوق غ عت و

ال العديد55بلغتقيمتھ وتكثيفھ النمو عاش ا ود ج مواصلة أجل من جاء دوالر مليار

القطاعات  .من

 قتصادي النمو توطيد بحوا: 2014-2010: برنامج مقدر ما مليار286غالف

فرص وخلق ثمار س يع خالل من عھ وتنو قتصادي النمو ز عز إ دف دوالر،

الت دعم ، العامةالعمل دمات ا ن وتحس ة شر ال  .نمية

النقدية السياسة استقاللية عدم و الوط قتصاد ع عاب الذي مر أن شارة تجدر

ا م أو ة املتع الديون عض وشراء العمومية نة ز ا ق طر عن الدولة تدخل يجة ن

ذا ان وإن إنھ واجتماعية، سياسية ضغوط تحت البنوك ض إبتعو ا رً ظا دف جراء

سياسة تفسد ة خط آثار يخفي أنھ إال ، ا بقا ع ا
ً
حفاظ املؤسسات ومساعدة الديون تط

داف و السياسات عن انحراف بذلك
ً
ُمشكال الوط قتصاد ا عل عتمد ال قراض

ا ال الوصول  .املرجو

كآلية: ثانًيا لالقتصاد ة املوج زائرالقروض ا التنمية ل   .لتمو

املادة نصت أنھ68لقد ع والقرض النقد قانون وم: " من مف قرض، عملية ل ش

تصرف تحت أموال بوضع عد أو ما ص بموجبھ يضع عوض لقاء عمل ل مر، ذا

حتيا الضمان بالتوقيع اًما ال خر ص ال لصا بموجبھ يأخذ أو آخر، أوص طي

الضمان أو ل". الكفالة، التمو عن العاجزة املؤسسات البنكية القروض إ أ ت الغالب و

عام ل ش القروض دف و ، ون للز املالية الة ا من ا
ً
انطالق القروض يقدم فالبنك ي، الذا

عھ وتنو ثمار س يع للسلطة.37إ التنظيمية بالتداب قراض سياسات ترتبط إذ

أمنا ضمان و البنك م ما فإن ذا ل قتصادية، السياسة بآخر أو ل ش لتوجيھ لعمومية

ال الدولة ن وقوان ة ج من مصادره عليھ ا تفرض ال دود ا ضمن استخداماتھ ودية ومرد
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ل ش أن ة زائر ا البنوك من يتطلب السوق، اقتصاد نحو نتقال مرحلة ضمن ا ف تتواجد

ار  نمحاور وفعال ن ديناميكي ن مالي اء شر إ تتحول أن جب و قتصادي عاش لإل از ت

قراض شروط ليونة إحداث ع عمل لذلك يجة ون ن، قتصادي ن   .38للمتعامل

القطاع .1 حسب لالقتصاد ة املوج القروض ة:2016- 2001تطور املوج القروض عرفت

طيلة ارتفاع عام ل ش قتصاد ل منلتمو بأك تضاعفت حيث ة، إذ7الف مرات،

من سنة1078.4انتقلت دج سنة7907.8إ2001مليار دج ينة2016مليار مالحظة مع ،

ة الف خالل اص ا القطاع حساب ع العام للقاط الوجھ اية2001القروض 2004ح

اية من ة غاية2014والف امل2016إ ة الف عرفت ن ح بداية، ن ب اية2005متدة و

اص2013 ا للقطاع ة املوج القروض رقم. سيطرة ل الش ھ يو ما ذا ) 01(و

 .سفل

رقم ل ة):1(الش الف خالل القطاع حسب لالقتصاد ة املوج القروض ) 2016-2001(تطور

دج: الوحدة–  -مليار

 
لسنوات:املصدر حصائية شرات ال ع باالعتماد ن الباحث إعداد 2012/2014/2016من

زائر ا  .لبنك

زائر .2 ا ام ا الداخ الناتج  :2016-2001تطور

من انقل حيث املدروسة ة الف طول ع مستمر ارتفاع ام ا الداخ الناتج 4227.1عرف

سنة دج اية17406.8إ2001مليار دج دتھ2016مليار ش الذي نخفاض ناء باست ،

سنة1075.7بحوا2009سنة مقارنة دج العاملية2008مليار املالية لالزمة راجع ذا و

م أحدثتھ الدوليةوما النفط سوق ع آثار عرف. ن قيقي ا ام ا الداخ الناتج باملقابل
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سنة مقارنة مرات خمس من بأك تضاعف اذ املدروسة ة الف طول ع خر و ادة ز

2001 . 

  

  

رقم ل ة):2(الش للف زائر ا ام ا الداخ الناتج  2016-2001تطور

  

ن:املصدر الباحث إعداد لسنواتمن زائر ا لبنك حصائية شرات ال ع باالعتماد

2016/2014/2012  

الثالث زائر: املحور ا قتصادية التنمية ع قتصاد ل لتمو املوجة القروض أثر

ة   .2016- 2001للف

ة السنو حصائية شرة ال بيانات ع باالعتماد الدراسة ذه من التطبيقي انب ا اعداد تم

ن ب املمتدة ة الف خالل زائر، ا ا2016و2001لبنك عرف جديدة اصالحات ة ف و ،

عنھ مع قتصادي النمو عة التا ات املتغ تمثلت قتصادية، بالتنمية وض لل البالد

جما املح القطاعات) GDP(بالناتج مة مسا مدى عن للتعب قيقي ا قتصادي والنمو

قتصاد عامة بصفة قيقية القروض)GDPR(ا إجما تمثلت املستقلة ات املتغ أما ،

قتصاد ل لتمو ة حدى) TL(املوج ع اص ا للقطاع ة املوج القروض ،(PrL)وكذلك

قتصادوإلجابة ل لتمو ة املوج القروض مة مسا مدى حول املطروحة الية ش ع

للتحليل ات مستو ثالث اعتماد تم زائر ل سبة بال قتصادية غياب–التنمية ظل

بالتفصيل القطاع حسب قراض م ب املتعلقة لالنحدار-املعيطيات معادالت ثالث وفق

ي كما التوا ع سيط   : ال
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1. GDP= Y= α + β1 TL + εi 

2. GDPR= Y= α + β1 TL + εi 

3. GDPR = Y= α + β1 PrL + εi 

رقم الدراسة:)1(جدول اختبار   .نتائج

مخرجات:املصدر ع باالعتماد ن الباحث إعداد   .SPSS  22برنامجمن

لالقتصاد .1 املمولة القروض اجما ع ام ا الداخ الناتج انحدار نموذج من ن ب ي

التحديد معامل قدرت إذ ين املتغ ن ب جًدا ضعيفة عالقة يدلR-deux = 0.035وجود ما

ال ف ا ال ل بالش اقتصادي نمو تحدث ال قتصاد ل لتمو املوجھ القروض أن ع

قتصاد ل تمو ا م دف ال رقم. تحقق ل الش ھ يو ما ذا عدم). 3(و يؤكد ما ذا و

القروض ن ب احصائية داللة ذات عالقة وجود ع تنص ال و الفرضية ة

ل لتمو ة جمااملوج املح والناتج  .قتصاد

قتصادي النمو ع قتصاد ل لتمو ة املوج القروض انحدار معامل اختبار   نتائج

R2= .035 ين املتغ ن ب جًدا ضعيفة ارتباط   عالقة

إختبار التنميةنتائج ع قتصاد ل لتمو ة املوج القروض لتأث نحدار   )GDPR(معامل

نحدار   معامل Tاختبار  Fإختبار  معادلة

 R2التحديد

β  i  F Sig T Sig  

  0.31  2.395  0.000  276.554  402.387  963.543  الثابت  0.952

TL 1.652  0.099  16.630  0.000  

معامل إختبار التنميةنتائج ع اص ا القطاع ل لتمو ة املوج القروض لتأث   )GDPR(نحدار

نحدار  معامل Tاختبار  Fإختبار معادلة

  R2التحديد

β ε i F  Sig  T Sig   

 0.010 2.984  0.000  456.773 314.901 939.513 الثابت  0.984

PrL 3.286 0.154 21.372 0.000 
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أن .2 التنمية ع لالقتصاد ة املوج القروض لتأث نحدار معامل نتائج خالل من نالحظ

قيمة بلغت حيث إحصائًيا مقبولة قدره F 276.554 النتائج داللة ما0.000بمستوى ذا و ،

القرو  املتمثل املستقل املتغ ن ب إحصائية داللة قتصاديؤكدوجود ل لتمو ة املوج ض

التنمية عن ا ً مع قيقي ا جما الناتج املتمثل ع التا املتغ قيمة.ع بلغت  t كما

ة قدره16.630املحسو داللة املعامل0.000بمستوى قيمة إ ش ما و و ،βأن ع ال

واحدة بوحدة قتصاد ل لتمو ة املوج القروض قيمة بمقدارالتغ غ 1.652يقابھ

قيقي ا الداخ الناتج واملتمثل ع التا املستقل. املتغ املتغ ذا ة(و املوج القروض

قتصاد ل التحديد) لتمو معامل حسب بـR2 يفسر ع0.952املقدر التا املتغ التباين من

نتاجية( القطاعات مة مسا أي قيقي ا الداخ امالناتج ا الداخ أن) الناتج أي

ا%  95.2 سب جما املح الناتج قيقية ا القطاعات مة مسا اصلة ا ات التغ من

داللة مقابل لالقتصاد املمولة القروض مستوى ع ات ما t= 0.31 غ ذا خرى، للعوامل

ا نتاجية القطاعات مة مسا ع تؤثر أخرى عوامل وجود الداخيؤكد الناتج قيقية

ام القروض.ا ن ب إحصائية داللة ذات عالقة بوجود الثانية الفرضية ة يؤكد ما ذا و

قتصادية والتنمية قتصاد ل لتمو ة  .املوج

أن .3 نالحظ التنمية، ع ا وأثر اص ا القطاع ل لتمو ة املوج القروض لعالقة سبة بال

، إحصائًيا مقبولة قيمةالنتائج وصلت داللة456.773إFإذ يؤكد0.000بمستوى ما ،

ع التا واملتغ املستقل املتغ ن ب حصائية قيمة. العالقة بلغت ةtكما 21.372املحسو

داللة املعامل0.000بمستوى قيمة إ ش ما و و ،βالقروض قيمة التغ أن ع ال

ا القطاع ل لتمو ة بمقداراملوج غ يقابھ واحدة بوحدة ع3.286اص التا وحسب. املتغ

التحديد بـR2معامل القطاعات0.984املقدر مة مسا املتمثل ع التا املتغ التباين من

أن أي ام، ا الداخ الناتج القطاعات% 98.4نتاجية مة مسا اصلة ا ات التغ من

اص ا للقطاع املمولة القروض مستوى ع ات غ ا سب جما املح الناتج قيقية ا

داللة العواملt= 0.010مقابل عالقة. لبا وجود حول الثالثة الفرضية ة يؤكد ما و و

القطاع ل لتمو ة املوج القروض ن ب إحصائية داللة التنميةذات وتحقيق اصة ا

  .قتصادية
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اتمة   :ا

ل لتمو ة املوج القروض أثر تحليل ع ا ف عرجنا وال البحثية الورقة ذه خالل من

ن ب املمتدة ة الف خالل زائر ا التنمية ع من2016 – 2001قتصاد جملة عرفت وال

و  عاش ال قراض سياسة ا م ما م أ التنميةصالحات وتحقيق قتصاد ل تمو

ي. قتصادية فيما النتائج ذه م أ ص ن أن مكن   : و

انت - ا أ يخلص زائر ا قتصادية صالحات ة ملس املتأمل الك املستوى ع

لالستفادة س انت فقد قتصادية والتنمية قتصادي للنمو النظري طار وفق تتما

امل الدفعةمن تطبيق خالل من التنمية وتحقيق قتصاد ع تنو نحو تجاه و ية س ال ة

ذا ، العمل فرص خلق إ بدوره يؤدي الذي ثمار س يع و الرأسما اكم ال و ة القو

قتصادية السياسة ا ف تركز ة تنمو مخططات إطار لالقتصاد ا ودعم الدولة من بتأط

سياسة سليمع مر ذا بدوا و ، التنمية ل تمو ثمة ومن املؤسسات ل لتمو قراض

الك املستوى ع لالقتصاد سبة ن. بال ت س رئ ن يجت ن إ شارة مكن  :و

من - قتصادية التنمية ل تمو واقع تجسد وال الدراسة ذه ا إل تف ال النتائج

ذه أن ع تدل ، القروض سياسة فخالل املرجوة داف تحقيق تن لم السياسة

القطاعات مة مسا ن ب رتباط يزال ال إذ قتصادي النمو معدالت ز لتعز عد ترق لم

عد دافھ اس يتم لم مس قتصادي النمو قيقة ل. ا التمو سياسة فشل ثمة ومن

أن
َّ
إال للبالد املستدامة التنمية ز عز القروضبالقروض ن ب ة قو ارتباط عالقة ل ھ

ا البأس نمو معدالت وتحقيق اص ا القطاع ل لتمو املخصصة خاصة لالقتصاد املمولة

جما املح الناتج قيقية ا القطاعات مة ع. مسا اختالالت إ عزى ما ذا و

املستفي واملؤسسات ة ج من البنوك إ ا مرد ي ز ا عناملستوى واملسؤولة ل التمو من دة

أخرى  ناحية من قتصادية التنمية ز  .عز

  :التوصيات

ع ن، مستو ع زئية ا ختالالت النظر إعادة بضرورة الدراسة ذه تو

وكذلك قتصادية، للتنمية الالزم ل التمو توف ع القائمة قراضية املؤسسات مستوى

امل مستوى التنميةع وتحقيق ز عز ا عاتق ع يلقى وال ل التمو ذا ل املتلقية ؤسسات

خالل من وذلك   : قتصادية،
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قراضية .1 املؤسسات مستوى  :ع

قراض - ملفات بدراسة املتعلقة القرارات اتخاذ التامة ستقاللية تحقيق إ الس

الالزم ل التمو  .ومنح

نة - ز ا تدخل من د عضا اعفاء أو ة املتع الديون شراء إعادة العمومية

قتصادية التنمية مسار ع ما ا م املستفيدة  .املؤسسات

استقاللية - بدرجة وتتمتع التنمية ل تمو ع ر الس ا شأ من ال اصة ا البنوك توف

ة ج من ا عل بالنفع عود بما دوى ا ودراسات قراض قرارات منأك قتصاد وع

أخرى  ة  .ج

ارجية - ا ئة الب ات غ مع يتوافق بما م و وت م وتدر البنوك موظفي يل  .تأ

ي - البن القطاع املنافسة ز  .عز

ل - التمو متطلبات وتوف السوق دراسة أجل من املصر ق سو ال بدور تمام و ز عز

التنمية ات مستو من الرفع ا شأ من  ال

قتصاديةع .2 املؤسسات  :مستوى

اختيار - كيفية ع م ومساعد املؤسسات اب أل شارات س تقديم اتب م توف

م ل املناسبة ع  .املشار

يفتقر - وال ديدة ا ع للمشار سبة بال خاصة ن الالزم والدعم املرافقة توف ضرورة

الالزمة ة ل ا ا  .أ

ار - بت و املنافسة روح املؤسساتيع مستوى  .ع

ذه - بھ تقوم الذي قيقي ا شاط وال الالزم ل التمو توف ن ب املوائمة ضرورة

ع صول ل أسا شرط بدقة املدروسة ع واملشار يد ا داء ون في املؤسسات؛

ل  .التمو

املؤسسات - خالل من اص ا القطاع نحو التوجھ وضرورة ي املؤسسا الفكر ترسيخ

امعاتالتعليمية ا ر ا نفس املؤسسات ا تقدم أخرى امتيازات خالل ومن ة ج من

سونلغاز مؤسسة بھ قامت ما غرار ع يعھ و ار بت من ستفادة و التخصصات حسب

الكفاءات استقطاب أجل من الدكتوراه بدرجة التوظيف اط اش  .مؤخرا

  

واملراجع وامش  :ال
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ص2006 ،03-04.  
سبع،26 دودأحمد وا الضرورة ن ب قتصاد الدولة العدددور قتصادية، والسياسات للعوملة ة زائر ا املجلة ،7،2016،
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  : املالحق

رقم دول جما):2(ا املح والناتج القطاع حسب قتصاد ل لتمو ة املوج القروض

ة الف خالل قيقي دج: الوحدة2016-2001وا   مليار

املح الناتج

جما

قيقي   ا

املح الناتج

  جما

القروض

اصة   ا

القروض

  العامة

اجما

  القروض

  السنوات

2480,30  4227,10  337,90  740,30  1078.40  2001  

1668,20  45228,00  551,00  715,50  1266,80  2002  

2980,30  5247,50  588,50  791,40  1380,20  2003  

3384,40  6150,40  675,40  882,40  1534,80  2004  

3115,10  7562,00  897,30  882,40  1779,80  2005  

4141,00  8514,80  1057,00  847,00  1905,40  2006  

4786,60  9408,30  1216,00  988,90  2205,20  2007  

5392,20  11043,70  1413,30  1201,90  2615,50  2008  

6143,10  9968,00  1600,60  1485,20  3086,50  2009  

7063,50  11991,60  1806,70  1460,60  3268,10  2010  

8491,50  14588,50  1983,50  1742,00  3726,50  2011  

9595,70  16209,60  2247,00  2040,20  4287,60  2012  

10440,20  16647,90  2722,00  2434,00  5156,30  2013  

11328,70  17228,60  3121,70  3382,30  6504,60  2014  

12214,10  16702,10  3588,30  3688,20  7277,20  2015  

13042,00  17406,80  3955,00  3952,30  7907,80  2016  

زائر:املصدر ا لبنك حصائية شرات ال بيانات ع باالعتماد ن الباحث إعداد   .من
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رقم ل قتصاد:)3(الش ل لتمو ة املوج القروض ع جما املح الناتج   .انحدار

  
برنامج:املصدر مخرجات ع باالعتماد ن الباحث إعداد   .SPSS22من

رقم ل املح):4(الش الناتج لإنحدار لتمو ة املوج القروض ع قيقي ا جما

  .قتصاد

  
برنامج:املصدر مخرجات ع باالعتماد ن الباحث إعداد   .SPSS 22من

رقم ل ل):5(الش لتمو ة املوج القروض ع قيقي ا جما املح الناتج انحدار

اص ا   .القطاع

  
برنامج:املصدر مخرجات ع باالعتماد ن الباحث إعداد   .SPSS 22من
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الوط قتصاد ل تمو ودوره زائر ا الفال القطاع   واقع

املوزعة املتباطئة للفجوات ي الذا نحدار ية من باستعمال قياسية دراسة

)ARDL(ة   )2015 -1990(للف

The reality of agricultural sector in Algeria and its role in financing the national 

economy :empiricul study using the ARDL approch in the period (1990-2015 ) 

ستالم خ شر                                           17/05/2018: تار ال قبول خ   10/2018/ 04: تار

ي ا ر دة .د                 *صدام    **عزازي فر

دكتوراه أةمحاضر ةأستاذ                                   طالب   قسم

البليدة زائر-2جامعة البليدة                          ا زائر-2جامعة     ا

 : صامل

إبراز إ الدراسة ذه مة دف مسا قتصاد القطاع مدى ل تمو الوطالفال

ية من باستعمال زائري ب) ARDL( ا بياناتوذلك ة استعمال الف خالل ممتدة ة -1990(سنو

النموذج).  2015 تقدير نتائج رت عالقةإوأظ جلوجود لة طو نتوازنية  والصادراتGDBب

الزرا الزراعية للناتج املضافة والقيمة الزرا نتاج الزراعيةو نتائج،والواردات تقدير أما

بمقدرا)ARDL(نموذج سنة ل ي التوازن عن نحراف أن رت   .%48أظ

املفتاحية  لمات قتصادية،: ال ،املؤشرات الفال زائر القطاع   ا

Abstract:  

This study aims to demonstrate the contribution of the agricultural sector on financing 

the Algerian economy using the ARDL model approach over the period (1990-2015).  

The study conclued after using Bound test of cointegration a long term 

conplememtary relationship between GDP, agricultural exports, agricultural 

production, the added value of agricultural output and the agricultural imports.  the 

results of the estimation of the ARDL model showed that the deviation of the Algerian 

GDP from its equilibrium level is corrected each year by 48%. 

Key words: Agricultural sector ,  Economic indicators ,  Algeria 

Jel codes :   C51 , C52 , C59 , Q19 . 

*e-mail:rekabisaddam2@gmail.com   **e-mail : azzazifarida1@ gmail.com 
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 :املقدمة

أزمة منخفاضانعد الكث يرى العائدات، كب انخفاض إ أدت ال املحروقات سعر

يوفره ملا زمة ذه من روج ل برز القطاع و الفال القطاع أن قتصاديون املحللون

الشغل ومناصب وة ال لق فرص من القطاع   .ذا

كتفاء لتحقيق ما م عنصرا زائر ا الفال القطاع تحققيمثل و ي، الغذا من و ي الذا

ل تمو يمكن ومنھ زائر ا ا تمتلك ال الزراعية لألرا يد ا ستغالل خالل من خ ذا

الفعالة مة واملسا الشغل مناصب من كب عدد وتوف الالزمة باملوارد الوط قتصاد

العال املستوى إ يرتقي ي ل الفرد ب نص متوسط ادة ماز خالل ومن الية ، ش نطرح سبق

  :التالية

؟ الوط قتصاد الفال القطاع مة مسا مدى  ما

من  دف  :الدراسة ال

ي ما ا نا دراس خالل من   دف

الوط  - قتصاد الفال القطاع مية أ  .إبراز

الناتج - الفال القطاع مة مسا مدى لدراسة قياس نموذج بناء محاولة

ام ا  .الداخ

الدراسة  : من

جوانبھ بمختلف حاطة و البحث داف أ تحقيق أجل ومن املوضوع طبيعة ا  بالنظر

املن عنداتبعنا والوقوف الفال للقطاع النظري انب ا لعرض والتحلي الوصفي

نموذج بناء محاولة خالل من القيا املن استخدام تطلبت كما زائر، ا واقعھ

ام ا الداخ الناتج الفال القطاع مة مسا مدى لتحديد   .قيا

الدراسة ل   : ي

ذه ة اليةملعا تقسيمش اسنحاول البحثية الورقة تطرق ور امحثالثذه س ،

ااملحور اول ي الثا املحور أما زائر، ا الفال القطاع الت مؤ

الوط قتصاد الفال القطاع مة بالدراسةمسا سنقوم الثالث املحور و ،

 القياسية
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   .زائر ا الفال القطاع الت  :مؤ

حيثتتمتع ، الكب غرا ا التنوع إ ذلك رجع و الفالحية، الت املؤ من بالعديد زائر ا

ي يوا ا نتاج و الزرا نتاج ن، قسم من الفال القطاع ون   .يت

الزراعية  1. نتاجية   .القدرة

واملائية رضية املوارد بھ سم ت ملا محصلة زائر ا را استخدام نمط منعد املتاحة،

ة الصا را مساحة ع تؤثر ال واجتماعية اقتصادية عوامل ا باإلضافة خصائص

بحوا زائر ا املوجودة الفالحية را مساحة وتقدر ، واملرا مليون42.5للزراعة

مايقارب أي املستغلة%17.8كتار، املساحة تقدر نما ب للبالد، لية ال املساحة مليون8.4من

الفالحية لية ال املساحة من   .كتار

رقم دول للسنوات:   1ا لألرا زائر ا كتار(2015-2011استخدام   ).ألف

املحاصيل  السنة مساحة

  املستديمة

املحاصيل مساحة

    -املوسمية

املساحة

وكة   امل

مساحة

  الغابات

مساحة

  املرا

ة ة  املطر ة  املرو ة  املطر   املرو

2011  488.28  455.82  3723.70  531.18  3246.51  4255.84  32942.08  

2012  483.80  465.28  4353.66  577.63  3152.33  4268.11  32943.69  

2013  510.09  455.11  3818.84  634.38  3043.45  4273.67  32969.44  

2014  509.10  486.46  3743.15  660.79  3065.54  4232.65  32965.97  

2015  545.61  480.17  3664.96  703.63  3093.66  4220.31  32968.51  

ية: املصدر العر الزراعية لإلحصاءات الوط رقم_الكتاب للتنمية36-35-34-33املجلد ية العر املنظمة

السودان-الزراعية رطوم،   .ا

رقم دول ا خالل من مزال1نالحظ زائر ا للزراعة ة الصا را استخدام أن

ةضعيفا املطر را ع الكب عتماد أيضا ن ب ي كما لية، ال الفالحية للمساحة سبة بال

مطار طول كميات ع تتوقف   .ال

  :الزراعيةاملحاصيل 2.

مما أخرى ا منطقة من مختلف مناخ و خصبة أرا من الالزمة املقومات ل ب زائر ا تزخر

امل من ومختلفا ا وف إنتاجا زائرعطي ا الزراعية املحاصيل تتأثر حيث الزراعية، حاصيل

من مطار طول كميات ة كب فوارق طار ذا ل و املناخية، بالعوامل ا كب تأثرا

أخرى  إ  .منطقة
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 بوب  :ا

ي الغذا من ائز ر من ة رك و زائر ا الزراعية املحاصيل م أ من بوب ا العت

ا إنتاج ر بتطو و ا الدائم تمام من1يجب سبة أك زائر ا بوب ا زراعة وتحتل ،

إ منطقة من تختلف ال املناخية بالظروف ا إنتاج يرتبط كما املزروعة، را إجما

والشوفان الشع ن، الل والقمح الصلب القمح زائر ا بوب ا م أ وتتمثل   .أخرى،

سنة إنتاجھ بلغ بوب، ا محصول م أ القمح ذا37.7حوا2015يمثل و قنطار مليون

سنة عن طفيف حوا2014بارتفاع نتاج ا ف بلغ إنتاجية33ال بمتوسط قنطار، مليون

متوسط/قنطار 21حوا انتقل حيث ا كب تطورا زائر ا القمح إنتاج عرف وقد كتار، لل

من ة13.5إنتاجھ ة21إ2008-2000الف الف خالل قنطار   20152-2009مليون

رقم دول زائر: 2ا ا بوب ا ك،:املساحة.(2015-2008إنتاج نتاج ألف طن:،  .).ألف

 2015  2014  2013  2008/2012ف-م  املادة

  نتاج  املساحة  نتاج  املساحة  نتاج  املساحة  نتاج  املساحة

بوب 2646.5  ا

1  

4075.7

8  

2699.25  4912.2

3  

2509.02  3435.23  2686.08  3760.95  

1653.9  القمح

3  

2634.3

3  

1727.24  3299.0

5  

1631.31  2436.20  1814.72  2656.73  

1358.1  922.65  الشع

0  

897.72  1498.6

4  

791.84  939.40  802.34  1030.56  

الزراعية: املصدر لإلحصاءات الوط يةالكتاب رقم_العر الزراعية36املجلد للتنمية ية العر -املنظمة

رطوم   ..2016ا

 ضر  : ا

سنة ضر با املزروعة را مساحة من2015بلغت وصل511.02أك وقد كتار ألف

حوا ا طن12469.33نتاج ا.  3ألف سنو ا إنتاج ايد ي ال ضروات ا ذه م أ ومن

نجد زائر افا ا والبصل والطماطم   .البطاطس

الكب: البطاطس - و الواسع الك س ذات الزراعية املحاصيل من البطاطس عت

العمومية السلطات طرف من ا كب تماما ا ا إنتاج عرف فقد لذلك زائر، ا

الرمل راء ال منطقة ا لزراع ة النا التجارب عد وخاصة ة خ منالسنوات ية،

انتقل حيث نتاج ة كب قفزة إحداث إ أدى مما ن، للفالح ة كب إعانات تقديم خالل
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متوسط ة3237.82من الف طن من2008/2012ألف أك طن4539.58إ ألف

 .2015سنة

من: الطماطم -  سواء سنة عد سنة ايد وامل الكب بالطلب الطازجة الطماطم تح

سنةاملس ا إنتاج بلغ وقد غذائية، صناعات إ ا ل لتحو الغذائية ع املصا من أو ن لك

حوا1163.77حوا2015 املتوسط ان أن عد طن ة697.42ألف الف طن ألف

2008/2012.  

اف -  ا من: البصل ا سنو ا عل الطلب ايد ي ال ضروات ا م أ من أيضا البصل عت

ن لك ااملس سنو إنتاجھ ادة ز نجد   .لذلك

لغت:  البقوليات-  و ا، ل الواسع الك لالس وذلك البقوليات من ة زائر ا الزراعة تخلو ال

حوا إ زائر ا البقوليات لزراعة املخصصة سنة85املساحة كتار عد2015ألف ،

ا لزراع املساحة متوسط ان ة75.09أن الف سنة،2008/2012، ا إنتاج لغ 2015و

حدود87حوا ان عدما طن، ة67.98ألف الف كمتوسط طن  .2008/2012ألف

تون  -   تتمركز: الز الذي الز بصنفيھ وذلك زائر ا مة امل املحاصيل من تون الز عت

املائدة تون ز وصنف الشرقية، الواليات عض و ى الك القبائل مناطق الذيزراعتھ

ان وغل معسكر والية زراعتھ سنة4تتمركز جما نتاج بلغ حيث حوا2015،

طن420.33  .5ألف

رقم دول ة:3 ا الف زائر ا والبقوليات ضر ا عض إنتاج   2008/2015كمية
 

ية: راملصد العر الزراعية لإلحصاءات الوط رقم_الكتاب الزراعية36املجلد للتنمية ية العر رطوم-املنظمة   .2016ا

 

ضر   2015  2014  2013 2008/2012ف-م  ا

  نتاج  املساحة  نتاج  املساحة  نتاج  املساحة  نتاج  املساحة

  4539.58  153.31  4673.52  156.18  4928.03  162.71  3237،82  117.90  البطاطس

  87  85   94  90.50  95.83  84.99  67.98  75.09  البقوليات

تون    420.33  406.57  274.51  383.45  403.81  348.20  276.24  301.18  الز

  1163.77  24.07  1065.60  22.65  975.07  22.49  697.42  20.78  الطماطم

زر    391.56  18.65  386.81  18.04  396.12  18.80  309.07  16.97  ا
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خاصة بصفة ضر ا إنتاج مستمرا ارتفاعا ناك أن دول ا خالل من نالحظ

تراجع ناك أن فنالحظ تون الز نما ب زر، ا إ باإلضافة والبطاطس الطماطم

سنة إ2014نتاج وصل حدود274.51حيث ان عدما طن، 403.81ألف

سنة طن إثم،2013ألف ليصل رتفاع سنة420.33عاود طن أما2015ألف ،

سنة إ مستمرا ارتفاعا عرفت فقد سنة2014البقوليات طفيفا إنخفاظا عرفت ثم

بلغت2015 ن حدود87ح انت عدما طن سنة94ألف طن   . 2014ألف

 الفواكھ :  

ا ذلك رجع و الفواكھ، من مختلفة أنواع إلنتاج املقومات من بالعديد زائر ا تزخر

ا متنوع أ ومن ا وغر ا وشرق ا وجنو ا شمال ن ب املناخ اختالف وا الكب غرا ا

املنتجات   :ذه

تقال-  مايقارب  :ال إ نتاج سنة1005.08وصل طن املساحة2015ألف وقدرت

حوا السنة نفس ة43.33املثمرة الف متوسط ان إن عد ذا و كتار، ألف

طن665.77حوا2012- 2008   .ألف

مة،:التفاح  -  م أولية مادة ونھ ل الغذائية الصناعات من الكث التفاح يدخل

مع املتوافق وسعره العديدة لفوائده ن لك املس لدى ة املطلو الفواكھ من و ف كذلك

إنتاجھ بلغ حيث الدخل، املتوسطة سنة451.47الفئة طن   .62015ألف

باين   :التمور   -  تتأثري زراعتھ إن ذلك لھ، املنتجة الواليات للتمور الك نتاج

ومدى التمر، نخيل لنمو املالئمة املناخية الظروف ا م أ من العوامل، من عدد

والنمط شة املع مستوى حيث من ي سا والعامل ناحية، من بة ال مالئمة

أخرى  ناحية من ي ال بأ7س زائر ا تمور تتم ا، إنتاج أن إال عاملية جودة ذات ا

ي عا ال النخيل غابات تجديد كضرورة والتحديات ات الصعو من العديد يواجھ

وحدات مستوى ع املوجودة ة الكب النقائص وتدارك ار آالف شيخوخة من

ة الف نتاج متوسط بلغ املحفزة، غ التصدير إجراءات و ن والتخز ب التوض

قنطار7.51حوا2013- 2010 سنة8مليون نتاج وصل ثم حوا2014، إ

من9.34 أك املثمرة النخيل ار أ عدد بلغ كما قنطار، سنة15مليون رة مليون
92015. 
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رقم دول ة:4ا الف زائر ا الفواكھ عض إنتاج                 )2008/2015(كمية

أ،ط    أ،ه/الوحدة

  م،ف  النوع

2008/2012  

2013  2014  2015 

  نتاج  م،مثمرة  نتاج  م،مثمرة  نتاج  م،مثمرة

تقال   1005.08  43.33  955.21  42.95  890.67  41.38  665.77  ال

  451.47  41.01  462.81  40.42  455.94  41.03  341.74  التفاح

  990.38  0.00  934.38  0.00  848.20 0.00  662.49  التمور 

يةالكتاب:املصدر العر الزراعية لإلحصاءات رقم-السنوي للتنمية36املجلد ية العر املنظمة ،

رطوم-الزراعية   .2016ا

ينتاج 3.   يوا    :ا

العناصر توف حيث من الزراعية التنمية عنصر ي ثا ي يوا ا نتاج عت

عملية من تقلل إنتاجھ ادة ز أن كما سان، لإل الالزمة النقدالغذائية وتوف اد ست

بصفة الفال نتاج أو نتاج من النوع ذا ر تطو استعمالھ يمكن الذي جن

يتالءم الذي التقليدي النظام نجد حيث ، بالدنا يوانات ا ية تر وتتصف ، عامة

لل  ديثة ا النظم جانب إ شار، ن والواسعة ة الصغ الفالحية يازات ا بيةمع

أدت بارزة نتائج حقق و وظ م ل ش تطور و سع ي الذي التجاري، املكثف نتاج و

إ باإلضافة والبيض، مراء ا وم ال من الغذائية املنتجات ز ال تخفيض إ

نتاج عرف وقد واملقنعة، املوسمية البطالة وتخفيض شغيل ال فرص توف

زائر ا وظا م تطورا ي يوا   .10ا

 .الفال القطاع مة   :الوطقتصادمسا

من وذلك الوط قتصاد تنمية اما دورا املتطورة الدول معظم الفال القطاع يلعب

مدى ى س املحور ذا و ات املم من ه وغ شغل مناصب و مداخيل من يوفره ما خالل

زائري ا الفال القطاع مة  .الوطقتصادمسا

زائر 1. ا الفال القطاع مية   :أ

املطروحة ة التنمو البدائل ة رك ون ي أم ان باإلم أنھ اعتبار ع الفال بالقطاع تمام زاد

أن كما ، الوط قتصاد ع املحروقات عائدات النخفاض السلبية التداعيات مع خاصة
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الطلب ا يفرض الفال القطاع مية بتفاقمأ دد والذي الغذائية املنتجات ع ايد امل املح

زائر ا الغذائية لة   .11املش

التالية النقاط الفال القطاع مية أ ص   :ون

التنمية - لة لدفع الالزم املال لرأس سيا رئ مصدرا الفال القطاع عت

ث س يحفز الرأسما ن و الت ادة ز أن حيث املختلفةقتصادية، شطة مار

الوط  .12قتصاد

ة- الكب مية ذات القطاعات من عت ذا ول كثيفة، عاملة يد الفالحة قطاع يرتكز

حوا القطاع ذا شتغل و البطالة، من د وا العاملة اليد مليون1.2شغيل

النقص من ا كث ي عا تزال ال زائر ا أن إال تواكبعامل، ال لة املؤ العاملة اليد

الشباب فئة عزوف و ول ن ب لس راجع ذا و القطاع، ذا ا عرف ال ات التغ سرعة

ب والس دمي، وا الصنا القطاع نحوى العاملة اليد رة و القطاع ذا العمل عن

القطاع ذا بھ سم ي الذي املوس ع الطا يكمن ي   .13الثا

املثالللقطاع- يل س ع نأخذ الصنا القطاع تدعيم كب دورا توف: الفال

لصناعة البيض ة، املص الطماطم لصناعة الطماطم س، املال لصناعة والصوف القطن

التجميل ومواد   .الشامبو

الصادرات- ادة ز خالل من ارجية، ا التجارة قطاع عاش إ الفال القطاع م سا

املنتجا البالدمن ا الصعبة العملة جلب م سا ما ذا و الفالحية،   .ت

مختلف- تنقل حيث واملواصالت النقل قطاع دعم الفال القطاع م سا كما

مما ا، يع و ا ع توز أماكن إ ا إنتاج أماكن من متنوعة نقل بوسائل الفالحية املنتجات

ره وتطو النقل قطاع ار ازد ا   .14يؤدي

قتصادية 2.   .املؤشرات

ا م ونذكر زائر ا بالزراعة املرتبطة قتصادية املؤشرات من العديد   .نالك

   جما املح الناتج الفال الناتج مة   :مسا

ذا مة مسا بدراسة نقوم الوط قتصاد الفال القطاع ا يحتل ال انة امل ملعرفة

الناتج املحالقطاع  .جما
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رقم دول ة: 5ا الف خالل جما املح الناتج الفال القطاع مة   ).2015-2008(مسا

املضافة  السنوات القيمة

للفالحة

  )مليون،دج(

من سبة ال

جما الناتج

)%(  

القيمة  السنوات

املضافة

للفالحة

  )مليون،دج(

من سبة ال

الناتج

  )%(جما

2008  727413.1  7.0  2012  1421693.3  9.4  

2009  931349.1  10.1  2013  1640006.1  10.7  

2010  1015258.8  9.0  2014  1771495.6  11.1  

2011  1183216.1  8.6  2015  2013900.0  12.0  

  Donnée statistiques «  les comptes économiques de 2000-2014 ,n° 709 » 0NS, Juillet 2015 :املصدر

دول ا خالل من وصلت نالحظ فقد مستمر تزايد الفال للقطاع املضافة القيمة أن

سنة2013900إ2015سنة انت ن ح دج، دج،727413حدود2008مليون مليون

من وظا م ارتفاعا دت ش فقد جما الناتج مة املسا سبة وصوال2008سنة%7وأن ،

  .2015سنة%12إ

ايدير  امل تمام إ جما الناتج الفال القطاع مة مسا قيم رتفاع ذا جع

القطاع، ذا ثمارات س م ارتفاع وإ ة زائر ا ومة ا قبل من الفال بالقطاع

ما ا التنموي نامج ال خالل الفال القطاع استفاد مالية2014- 2010فقد بمخصصات

ب دوالر286 قدرت  .مليار
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    ام ا الداخ الناتج الفال القطاع مة   :مسا

القطاعات ببعض مقارنة ام ا الداخ الناتج الفال القطاع مة مسا سب إ تطرق س

  .خرى 

رقم دول ة  :6ا الف خالل القطاعات من ملجموعة ام ا الداخ الناتج مة مسا سبة

2008- 2015  

القطاع  السنوات

 %الفال

الصنا تجارة  %القطاع

  %وخدمات

2008  8.7  5.2  11.1  

2009  3.9  5.7  12  

2010  5.8  5.1  13.2  

2011  8.1  4.6  16.4  

2012  8.8  4.5  16.5  

2013  9.8  4.6  15.2  

2014  10.6  5.0  16.5  

2015  11.7  5.4  17.2  

السنوي،: املصدر ر التقر زائر، ا    2013،2015بنك

ام ا الداخ الناتج الفال القطاع مة مسا سبة أن أعاله دول ا خالل من نالحظ

خرى بالقطاعات مقارنة دمات(مقبولة وا التجارة غ)الصناعة، تبقى ذلك ورغم ا ولك ،

شاسعة أرا من زائر ا ا تزخر ال املتاحة انيات م عتبار ن ع اخذنا لو افية

قتصاد الفال للقطاع مة املسا قيمة ادة لز مستقبال ا م ستفادة يمكن ال ومتنوعة

من والتقليل شغل مناصب وتوف ي الذا كتفاء كتحقيق إيجابيات من عنھ تج ي وما الوط

العمومية نة ز ل أسا كمورد املحروقات قطاع ع   .عتماد

 الفال القطاع مة شغيلمسا   :ال

ذه إدارة سواء العاملة اليد إ حتياج ادة ز ا الفال القطاع ايد امل ثمار س يؤدي

تقليص ومنھ العمل سوق من عاملة يد استقطاب عنھ تج ي مما ا سي أو ثمارات س

ل، ك ذلكالبطالة ن يب التا دول   .وا
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دول  ال:7رقم ا مة مسا سبة ةتطور الف خالل زائر ا العمالة الفال -2008قطاع

2015.  

زائر،:املصدر ا الفال القطاع معقال، بة س ، ج طو العابدين ن انياتز لإلم مية تقو دراسة

قسنطينة قتصادي،جامعة وألدائھ والبحثية، زائر2الطبيعية،التقنية ا ، .  

شغيل ال الفال القطاع مة مسا مستمرا تناقصا نالك أن نرى دول ا خالل من

من انخفضت إ2009سنة%21.13بحيث الشباب2015،سنة8.7%، عزوف إ راجع ذا و ،

الع ساقطعن و املناخية بالظروف ونا مر يبقى القطاع ذا العمل ألن القطاع ذا مل

أخرى  إ سنة من املناخية بالتقلبات يتأثرون ن مؤقت العمال اغلب أن إ ش ما و و   .مطار،

ذلك شيو التا دول     .وا

رقم دول املح: 8ا الناتج من ل الفرد ب نص متوسط والزراجمايو

ي.(جما   ).د،أمر

الناتج  السنوات من الفرد ب نص متوسط

جما   املح

الناتج من الفرد ب نص متوسط

  الزرا

2008  4935.52  321.70  

2009  3935.21  365.24  

2010  4541.25  382.60  

2011  5431.18  442.37  

2012  5542.65  488.97  

2013  5468.20  537.21  

2014  5454.36  561.60  

2015  4176.21  493.41  

ية: املصدر العر الزراعية لإلحصاءات السنوي رقم-الكتاب الزراعية36املجلد للتنمية ية العر املنظمة ،

رطوم مجلد2016-ا مختلفة أعداد ،32،33،34،35،36.  

 

  

  

  البيان  السنوات  البيان  السنوات

  2008  21.06  2013  10.77  

2009  21.13  2014  10.6  

2010  17.06  2015  8.7  

2011  13.62      

2012  13.11      
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. القياسية   : الدراسة

النظ انب ا بدراسة املحور ذا يةير سنقوم املتوصل ARDLملن النتائج نحلل اثم    إل

املوزعة. 1 املتباطئة للفجوات ي الذا نحدار    ):ARDL(نماذج

طرف من مطورة ة باختبارPesaran,Shin  (2001)and Smith15مقار كذلك واملعروفة ،

دود عالقة). Bounds test(ا وجود من للتأكد ة املقار ذه ع الدراسات لةعتمد طو

ا ال العدد بأخذ الدراسة ات متغ ن ب جل ة عوقص صول ل الزم التخلف ات ف من

البيانات من مجموعة ون.أفضل ا بي من مزايا عدة لھ النماذج من النوع ذا اختيار أن كما

الدر  ات متغ انت إذا عما النظر بصرف تطبيقھ يجرى ك املش امل للت دود ا اسةاختبار

الدرجة من املة منI(1)أوI(0)مت املة مت ة متغ وال وجود عدم شرط لكن ما، أوكال

أعI(2)الدرجة درجة من الــ. أو نموذج كتب التا) ARDL(و ل الش   :ع

ΔYt = a0 + ∑ β  ΔYt-j + ∑ ϒ  ΔX1t-1 + ∑ δ ΔX2t-1 + … + π1 Yt-1 + π2X1t-1 + 

π3 X2t-1 + … + ɛt 

ول،) Δ(حيث الفرق طأ،) Ɛ(تمثل ا حد لة) 1π،1π،1π(تمثل طو العالقة معامالت تمثل

و للنموذج )Βj،ϒj،δj(جل القص املدى حركية   .تمثل

الــ نماذج التالية) ARDL(وترتكز الفرضيات اختبار   :ع

H0 : π1 = π2 = π3 = 0.         

H1 : π1≠ 0 , π2≠0 , π3≠0.  

بواسطة املستقلة ات واملتغ ع التا املتغ ن ب ك مش امل ت عالقة وجود من التأكد فيتم

باستخدام دود ا من)Fisherإحصائية(  wald testاختبار حدين شاء إ تم الصدد ذا و ،

طرف من حة املق رجة ا ىPesaran and Alالقيم د د ل رجة ا القيمة أن حيث ،

صفر الدرجة من املة املت ات للمتغ مرج كمقياس رجةI(0)ستخدم ا القيمة نما ب ،

و الدرجة من املة املت ات للمتغ مرج كمقياس ستخدم ع د اختبار .I(1) 16ل وقرار

التا ون ي دود قيمة: 17ا انت تفو ) F(إذا ة إذناملحسو ع د ل رجة ا القيم ق

ات املتغ ن ب ك مش امل ت عالقة توجد بالتا البديلة، الفرضية ونقبل العدم فرضية . نرفض

ات املتغ ن ب ك مش امل ت عالقة توجد ال التا و العدم فرضية نقبل العكس ان أما. وإذا

و ى د د ل رجة ا القيم ن ب محصورة ا قيم انت عدمإذا حالة ناك ون ت ع

الدراسة ات ملتغ الزمنية السالسل امل ت درجة النظر إعادة جب و ن   .التعي
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الدراسة .2 ونموذج ات بمتغ ف    : التعر

الـ ية ملن النظري انب ا إ عرضنا للدراسة)ARDL(عد التطبيقي انب ا ناول ن   . سوف

ععليھو   النموذج صياغة التايمكن ا الر ل   :الش

= ( , , , ) 
:حيث  

Gdp :ام، يمثل ا الداخ ال: pragrالناتج نتاج الصادرات: x،زرايمثل يمثل

لالنتاجيمثلvaag rM،زراعيةال املضافة امالفالالقيمة ا الداخ للناتج سبة : M،  بال

ال الواردات املمتدة.  زراعيةتمثل ة الف  من

التا ل الش فيأخذ القيا النموذج   : أما

Δgdp t = a0  + ∑ α  Δgdpt-j + ∑ β  Δxt- j+ ∑ ϒ  Δpragrt-j + ∑   

Δvaagrt-j +∑ Ω  Δ mt-j  +  π1 gdpt-1 + π2 xt-1 + π3 pragrt-1 + π4 vaagrt-1 + π5 mt-1   + ɛt 

الزمنية. 3 السالسل ة استقرار   : دراسة

املوسع فولر ي دي اختبار باستخدام الزمنية السالسل ة استقرار ة) ADF(نتائج مو

التا دول   :ا

رقم  دول باستخدام: 9 ا الوحدة جذر اختبار  ).ADF(نتائج

   1st diff     Level        ات  املستوى  املتغ

None C T and C None C T and C 
 

-5.5601*** -6.1292*** -5.8520*** 1.0911 -0.6143 -3.5644 Pragr 

- - - -1.7608* -3.9656*** -3.1331 Vaagr 

-3.9254*** -4.1879*** 0.1574 -1.5182 -2.6722 -2.5595 M 

-3.9291 -4.3580*** -4.3906** 0.9266 -0.3136 -2.0276 X 

-2.0242** -3.2025** -2.9177 2.7418 -0.2448 -2.5525 Gdp 

ول  الفرق عند رجة ا ص القيم املستوى عند رجة ا  القيم
 

None C T and C None C T and C  

-2.7406 -4.0044 -4.8000 -2,7406 -4.0044 -4,7283 1% 

-1.9684 -3.0988 -3.7911 -1,9684 -3.0988 -3,7597 5% 

-1.6043 -2.6904 -3.3422 -1,6043 -2,6904 -3,3249 10% 

برنامج:املصدر              ع اعتمادا ن الباحث إعداد  .Eviews 09من

البديلة***) ،**،(*  الفرضية قبول ع أي) H1(تدل وحدة، جذر وجود عدم ع تنص وال

ة املعنو ات مستو عند ذا و مستقرة السلسلة التوا) 1%،5%،10(%أن  .ع
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املتمثلة الزمنية السلسلة أن الدراسة ات ملتغ الوحدة جذر اختبار نتائج ) Vaagr(أشارت

املتمثلة الزمنية السالسل أما صفر، الدرجة من املة مت ا أ أي ص ا ل ش مستقرة

)Pragr(،)M(،)X (و)Gdp (الدرجة من املة مت ف التا و ول الفرق عند مستقرة ف

 .احدو 

ك.3  املش امل الت   : اختبار

واحد والدرجة صفر الدرجة الدراسة ات ملتغ الزمنية السالسل استقرار من التأكد عد

نموذج باستعمال ك املش امل الت ية من تطبيق املمكن من تقدير)ARDL(أصبح قبل لكن ،

الزمنية الفجوات عدد تحديد من البد   .النموذج

 الفج عدد بطاءتحديد ات وف  : وات

للنموذج الزمنية الفجوات عدد لتحديد معاي ع عتماد تم معيار س أو(AIC)باستخدام

(sc) ي ل الش ة مو  والنتائج

قم ل للنموذج):01(الش الزمنية الفجوات عدد   تحديد
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Akaike Information Criteria (top 20 models)

  
مخرجات: املصدر ع بناءا ن الباحث اعداد  eviews9من

ملعيار قيمة أقل الـ) AIC(باختيار لنموذج املث بطاء ات ف ون   : التا) ARDL(ت

ARDL(1,0,0,1 ,1)التا ل بالش النموذج ون ي ومنھ ،: 

Δgdpt = a0  + β1gdp t-1 +β2 xt +β vaagrt + β4 pragrt +β5 pragrt-1 + β6 Mt + β7 Mt-1  + π1 

gdpt-1 + π2vaagrt-1 + π3 pragrt-1 + π4 Mt-1   + ɛt   
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 نحدا من باستخدام ك املش امل الت لفراختبار ي املوزعة الذا بطاء ات

ARDL 

جل لة طو عالقة وجود من التأكد أجل غإطار من طأ ا يح ت UECMاملقيد نموذج

جل) Pesaran et All )2001يقدم لة طو التوازنية العالقة تحقق مدى الختبار حديثا ا من

بـ س دود  وbounds testingو ا اختبار التا) Bounds test(نتائج دول ا ة   :مو

رقم دول دود:10ا ا اختبار   .نتائج

ة املعنو ى مستوى د د ع ا د  F-statistic ا

10  % 2.45 3.52 

5    % 2.86 4.01  4.24  

2,5 % 3.25 4.49   

1   % 3.74 5.06   

الباحث:املصدر إعداد برنامجبناءانمن مخرجات   .Eviews  09ع

حصائية  أن لنا يت ك املش امل الت اختبار نتائج خالل قيمF-statمن من Fأك

لـ دولية العدمPesaranا فرضية نرفض بالتا ،)H0 (ة معنو مستوى تج% 5عند ست ومنھ

ات املتغ ن ب ك مش امل ت عالقة توجد   .أنھ

جل - لة طو العالقة  :تقدير

وجودا  أكدت ال النتائج من لةنطالقا طو التاليةعالقة النتائج ع تحصلنا   :جل

رقم  دول النموذج:11ا تقدير  (ARDL(1,0,0,1,1)نتائج

جل   لة طو العالقة تقدي         نتائج

Variables Coefficient Std. Error t-Statistic Probability 

X 37631962 3006208875 00.122 0.90 

Vaagr 0.2985 0.398 0.8536 0.42 

Pragr 592.512 94.520 6.2686 0.0004 

M -3166262 13147639 -2.4082 0.04 

C 1192859 33832347 3.3970 0.01 

ال:املصدر إعداد نمن برنامج باحث ع   Eviews  09اعتمادا

القيمة و الزراعية الصادرات معلمة ة معنو عدم املقدرة نحدار معادلة خالل من نالحظ

ة معنو مستوى عند حصائية الناحية من الزرا للناتج    ،%5املضافة

للواردات سبة بال و أما منالزراالناتجالزراعية أقل و ة معنو   %.5ف
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الصادرات ن ب موجبة عالقة ناك أن فوجدنا قتصادية الناحية من بحيثالزراعيةأما ،

املح الناتج ادة ز مت سا واحدة وحدة بـ ة خ ذه زادت قيمةجمالما بـ

البد37631962 لذا ا، القطاع ذا تمام انياتمن ام ا ل زائر ا وأن خاصة يوي

الفالحية ات الصادر من فع والر ي الذا كتفاء ا الوصول من ا تمك زائر ألنفالحية

سبةعتمد يفوق والذي املحروقات و و واحد مورد ع ا ما،%98صادرا ذا و

الداخ الناتج الفال القطاع مة مسا سبة مأكدتھ سا حيث ام 0,2985ا

يدة ا بة ال ونوعية شاسعة أرا من الفالحية انيات باإلم مقارنة جدا قليلة و وحدة

ا تملك ال العالية ودة ا دات الزراعية املنتوجات   .ونوعية

للواردات سبة بال الواردات   ش أما زادت لما أنھ واحدةةالزراعياملعادلة وحدة بـ

املح الناتج قتصادي 3166262 بـجماانخفض للواقع موافق ذا عقد  .و ما ذا و

املستقبلية الزراعيةالوطلالقتصادالوضعية الواردات من زائر ا تخفض لم   .اذا

لـ.4 طأ ا يح ت نموذج   : ARDLتقدير

وجود  أكدت دود ا اختبار نتائج أن لةبما طو عالقة أي ات، املتغ ن ب ك مش امل ت عالقة

نحدار ملن طأ ا يح ت نموذج باستعمال جل ة قص العالقة تقدير يمكننا لذا جل،

املتباطئة للفجوات ي ي) ARDL(املوزعة الذا   :اآل

رقم دول تقدير: 12ا للنموذج نتائج جل ة قص   . ARDL (1,0,2,2,0)العالقة

خطأ نتائج يح ت نموذج          تقدير

Variables Coefficient Std. Error t-Statistic Probability 

 D(x) 18185371  148341914  1.1225 0.3015  

D(vaagr) 0.1443 0.1606 0.8984 0.3988 

D(pragr)  39.4592 73.0451 0.5451 0.6058 

D(M)  -17376843 9606822 -1.8088 0.0449 

CointEq(-1) -0.4832 0.1198 -4.0304 0.004  

ال:املصدر إعداد نمن برنامج باحثت ع   .Eviews  09اعتمادا

ومنھ ة ومعنو سالبة طأ ا يح ت حد معلمة أن طأ ا يح ت نموذج تقدير نتائج ش

ات متغ ن ب جل ة قص توازنية عالقة وجود عكس ذا و ، تحققا ا وال الالزم الشرط

أي ، ل الطو جل التوازن باتجاه واحدة% 48.32الدراسة يحھ ت يمكن طأ ا من

القص) السنةأي( الزمن جل من التعديل سرعة أي ل، الطو لألجل العودة أجل إمن

سبة ب ون ت ل الطو   %.48.32جل
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 يصية ال   : ختبارات

قتصادي والتحليل يص لل عليھ عتماد مكن و يح النموذج ذا ان إذا ملعرفة

ختبارات ببعض سنقوم  .السليم

رقم دول للنموذج: 13ا يصية ال ختبارات  .نتائج

ختبار  القيمة  حتمال   نوع

0.2013  F-statistique 2.059452  Serial correlation LM test  

0.3610  J.B :               0.901846  Jack-Berra  

0.7675  F-statistique :      0.529019  ARCH  

ال:املصدر إعداد نمن ع  باحث  .Eviews  09برنامجاعتمادا

أن دول ا خالل من تفوقنالحظ حتماالت جميع0.05جميع العدم فرضية نقبل بالتا

ة معنو مستوى عند اختبار%5ختبارات فحسب ومنھ ،)LM test (ي ذا ارتباط يوجد فال

اختبار وحسب لألخطاء، طبيعيافاأل ) J.B(سلس عا توز موزعة العشوائية حسب. خطاء أما

التباينفال )ARCH(اختبار اختالف لة مش س(يوجد متجا خطاء  ).تباين

النموذج - استقرار   :اختبار

لنموذج يك ال ستقرار اختبار جلARDLان لة طو والعالقة جل ة قص للعالقة املقدر

للبوا اك ال املجموع اختبار عات)CUSUM(باستخدام ملر اك ال املجموع واختبار

عة املتتا التاCUSUMQ   البوا ل الش ع  :تحصلنا

رقما ل رقم         )CUSUMQ(اختبار:  ):02(لش ل   ). CUSUM( اختبار):03(الش
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CUSUM of Squares 5% Significance  
ال:املصدر إعداد نمن برنامجباحث ع   .Eviews 09اعتمادا

حدود  داخل ن واقع ن املنحني أن ما و ن السابق ن ل الش خالل ل% 5من أن القول فيمكن

جل والقص ل الطو ن النموذج يكمن غ أي ع ان يحتو   .ال
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اتمة   ا

للمح كبديل الفال بالقطاع تمام الضروري من خاصر أصبح معوقات نخفاضة

للنفط قطاع املستمر الفال القطاع ون وأيضا ، مستقبال أزمات الوقوع لتجنب وذلك

تتمتع زائر ا وأن خاصة الشغل، مناصب وتوف الوط قتصاد ل تمو كب دور ولھ فعال

د ا ع تج ي ال الفالحية الصادرات ادة وز القطاع، ر لتطو الالزمة املقومات خولبجميع

الصعبة   .العملة

نا دراس خالل التاليةإتوصلنامن   :النتائج

خرىإ -  بالقطاعات مقارنة مقبولة ام ا الداخ الناتج الفال القطاع مة مسا سبة ن

دمات( وا التجارة عتبار)الصناعة، ن ع اخذنا لو افية غ تبقى ذلك ورغم ا ولك ،

ا املتاحة انيات ام م ستفادة يمكن ال ومتنوعة شاسعة أرا من زائر ا ا تزخر ل

من عت أنھ كما الوط قتصاد الفال للقطاع مة مسا قيمة ادة لز مستقبال

البطالة من د وا العاملة اليد شغيل ة الكب مية ذات  .   القطاعات

املوس- فولر ي دي اختبار نتائج رت النموذج) ADF(عأظ املستعملة الزمنية السالسل  أن

الدرجة من املة باستعمالI(1)وI(0)مت ك املش امل الت من تطبيق انية إم ناك ف ومنھ

  ).ARDL(نموذج

دود- ا اختبار استخدام تم املث بطاء ات وف الفجوات عدد بتحديد القيام  Bounds(عد

test (أن نتائجھ رت ومحدداتھوأظ ام ا الداخ الناتج ن ب ك مش امل ت عالقة   . ناك

ة- والقص لة الطو املعلمات نتائج ع عتماد يمكن أنھ يصية ال ختبارات نتائج ت أثب

رة للظا السليم يص لل   .جل

طردية- عالقة ناك أن جل ل الطو النموذج تقدير نتائج ت   أو

رت- أظ ا طأوأخ ا يح ت نموذج تقدير ننتائج ب جل ة قص توازنية عالقة وجود

إ القص جل من التعديل سرعة وأن ل، الطو جل التوازن باتجاه الدراسة ات متغ

سبة ب ون ت ل الطو  %.48.32جل
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و وامشاملراجع   :ال

                                         
خيضر1 محمد جامعة سانية، العلوم مجلة زائر، ا بوب ا إنتاج ي،واقع غر ة -فوز

امس،فيفري ا   .259،ص2004سكرة،العدد
الوط 2 قتصاد ودوره زائر ا الفال القطاع واقع حميد، تحليلية-بابوش دراسة

ة رقم2015-2000للف العدد بوادكس، دفاتر تم6،مجلة س ص2016، ،9.  
لإلح3 السنوي الكتاب الزراعية، لألغذية ية العر املجلدصاملنظمة ية، العر الزراعية اءات

رطوم35رقم   .52،ص2015السودان–،ا
ص 4 ذكره، سبق مرجع حميد،   .11بابوش
رقم 5 املجلد ية، العر الزراعية لإلحصاءات السنوي ص36الكتاب ،59.  
رقم 6 املجلد ية، العر الزراعية لإلحصاءات السنوي ص36الكتاب ،79.  
بحو  7 مجلة زائر، ا التمور إنتاج اقتصاديات ، ع بن العددانش ية، عر اقتصادية ث

يع-شتاء/61-62   .152،ص2013ر
املتحدة 8 لألمم والزراعة غذية منظمة بيانات   ).فاو(قاعدة
رقم 9 املجلد ية، العر الزراعية لإلحصاءات السنوي ص36الكتاب ،78.  

محمد، 10 إ"غردي نظمام ظل ثمار س و الدعم الية وإش زائري ا الزرا القطاع

للتجارة العاملية جامعة"املنظمة قتصادية، العلوم دكتوراه أطروحة ،

زائر ص3،2011/2012ا ،30.  
الباحث، 11 مجلة زائر، ا الغذائية الفجوة وتقدير نمذجة محاولة أحمد، عامر عامر

زائر،ص08/2010العدد ا ورقلة، جامعة ،25.  
الفال 12 القطاع نجاح، منصري داودي، قتصاديةالطيب للتنمية اتي إس كخيار

حول  الثالث الدو العل املؤتمر زائر، ي: ا الغذا من تحقيق ومتطلبات الفال القطاع

يومي ية العر ر29-28بالدول املدية،ص2014أكتو جامعة ،3.  
زائر، 13 ا البطالة امتصاص الزرا القطاع دور بخوش، مديحة نھ، جن دوعمر ملتقى

املسيلة:حول  املستدامة،جامعة التنمية وتحقيق البطالة ع القضاء ومة ا اتيجية إس

  .4،ص2011نوفم16و15،يومي
ص 14 ذكره، سبق نجاح،مرجع داودي،منصر   .3الطيب
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15 M.Hashem Pesaran, Yongvheol Shin and Richard J.Smith, « Bounds testing 

approaches to the analysis of level relationships »,Journal of applied econometrics, 

2001, p289-326. 
16 Solarin Sakiru Adebola, Wan Sulaiman, Jauhari Dahalan, « An ARDL approach to the 

determinants of non-performing loans in islamic banking system in Malaysia », 

Kuwait chapter of arabian journal of business and management, Vol 01, N°02, 

October 2011, p 24-25. 
17  Alaaeddin A.Al-Tarawneh, Ghazi I.Al-Assaf, "Trade openness and real investment in 

Jordan : An ARDL Bound testing approach", Jordan journal of economic sciences, Vol 

01 , N°01,2014, p08.  
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ة زائر ا قتصادية املؤسسات ة التقدير املوازنات نظام تطبيق   واقع

املؤسسات- من عينة   -دراسة

The Reality of the Application of the Estimated Budget System in the Algerian 

Economic Companies- Study of a sample of Companies- 

ستالم خ شر                                               2018 /29/12:تار ال قبول خ   20/02/2019:تار

سعدية.د أحمد إلياس  .د.أ                    *بن    **صا

محاضر العا          )ب(أستاذ التعليم   أستاذ

ان غل ام ا زائر-املركز بلعباسجامعة      ا زائر-سيدي     ا

 : صامل

من ائلة ملوجة عرض التقليدية نظمة من ه كغ ة التقدير املوازنات نظام إن

، عدمھ،وقدنتقادات من النظام ذا عن التخ أمر حول والعلماء ن الباحث أراء اختلفت

تياراتمر  عدة ور ظ ا أدى عن: الذي التخ ا يدعو ما ا وجودهھم عن يدافع ما ا وم ،.  

ت أو قتصاديةوقد املؤسسات من عينة ع ا نا أجر ال ستقصائية الدراسة

سبة أن ة زائر النظام% 92 ا ذا عمل زالت سبة،ما جديدة% 40.91و أسس ت تب

الإعداد ة،و )والعملياتشطة(نظامذا معت ا% 28سبة تطبيق من داءلبالرغم بطاقة

ة التقدير املوازنات نظام تطبيق عن تتخل لم ا أ إال  .املتوازن

املفتاحية لمات ؛نظ: ال ة التقدير املوازنات موازناتام بدون   .سي
Abstract:  

The estimated budget system, like other conventional systems, has been strongly criticized. 

Thus, the opinions of scientists and researchers differed whether to abandon this system or not this 

led to the emergence of several streams: those who advocate the abandonment of such a system, 

and those who defend it. 

The study that we carried out concerns a sample of Algerian economic companies; it shows that: 

92% of these companies continue using this traditional system, 40.91% adopt a new basis in their 

design this systems (activities and processes).28 % continue using the estimated budget system even 

though they apply a new management system (Balanced Scorecard). 

Keywords: Estimated Budget System; management without budgeting. 

Jel codes : .M19,M49. 

*e-mail:benahmedsaadia@gmail.com**e-mail : elyasalah@yahoo.fr 
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  :املقدمة

اأي مستقبل تفكر ان ا عل يجب ا شاط ستمرار ترغب اقتصادية مؤسسة

النظرأنو  تحصر ذه ال ف ، املستقبلية ا شط أل تخطط ان ا عل يجب اي ، ا حاضر

ا ساعد التخطيط أي ماايجادالعملية ن ب اتوازن امواردمنلد تصبو ما ن و

حسب املستقبلية داف وضع ا ساعد أي إليھ، االوصول انياتاملتوفرةعند ذام ،

التا و مستقبال ا ل تحدث قد ال ل املشا توقع كذلك العملية ذه م س و ة؛ ج من

ثانية ة ج ،من ا وقوع قبل ا ل حلول التخطيط. ايجاد ألي الطو املدى ع ون ي والتخطيط

التخطيط أي القص املدى وع ي، التكتي التخطيط أي املتوسط املدى وع ، اتي س

جل   .قص

املوازنات جل قص التخطيط عملية استخدمت ال دوات م أ من إن

ة قص داف لأل رقمية ترجمة تمثل ف ة، ة. جلالتقدير التقدير املوازنات أي داة ذه

داء تقييم عملية ستعمل جل قص التخطيط أداوات من أداة ا و عن   .فضال

الية  :ش

غ لكن ستقرار، من الكث ا م أعمال ئة ب ولدت ة التقدير املوازنات إن

التكنول والتطور املنافسة عام ب س املحيط قادرةظروف غ أداة ا م جعل خاصة، و

نتقادات من للكث ا عرض مما ، املستجدات ذه مواكبة املؤسسات. ع من الكث وجعل

ا بقا ع تدافع أخرى تيارات جاءت نفسھ الوقت ا، تطبيق عن تتخ تيار: قتصادية

ا جديدة موازنات تطبيق ا يدعو وآخر ا، عديل ا شطة؛يدعو أساس ع ملوازنات

نطرح جعلتنا املسألة التاذه ساؤل  :ال

ة؟ زائر ا قتصادية املؤسسات ة التقدير املوازنات نظام ممارسة واقع و   ما

بصياغة قمنا ساؤل ال ذا عن مبدئية التاليةوكإجابة املؤسسات:الفرضية

نظاما أصبح أنھ بحكم ة التقدير املوازنات نظام تطبيق عن تخلت ة زائر ا قتصادية

سي ال عملية أخرى حديثة أدوات ت وتب   .تقليديا

الدراسة   دف

الدراسة ذه قددفإن ة زائر ا قتصادية املؤسسات انت ماإن التعرف إ

ال املوازنات نظام تطبيق عن بتطبيقھتخلت تقوم زالت ما ا أ أم ة، كذلك. تقدير ان ل: وإن

أساس ع املوازنات نظام ديد ا النظام طبقت أم بتعديلھ، قامت أم و، كما تطبقھ

  .شطة
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الدراسة   :من

ن التالي ن املن ستخدم جعلنتا أعاله املطروح ساؤل ال عن الوصفي: جابة املن

التطبيقي انب ا ي ستقصا و النظري، انب التحليل. ا املستخدمة دوات أما

رنامج و يان ست استمارة عن عبارة انت   .spssف

الدراسة ل   : ي

ت ا املوضوع ذا ة معا أجزاءاقتضت عة ألر   :قسيمھ

ة: أوال التقدير املوازنات   التقليدينظام

ة: ثانيا التقدير املوازنات لنظام ة املوج   نتقادات

ة: ثالثا التقدير املوازنات لنظام ديثة ا ات   التوج

عا التطبيقية: را   الدراسة
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التقليدي: أوال ة التقدير املوازنات   نظام

ة التقدير عبارة1املوازنة ة التقدير فاملوازنة التخطيط، و ول ا وج ن، وج ذات عملة

القص املدى ا ال الوصول املؤسسة ترغب ال الكمية داف ي. عن الثا ا و: ووج

املراكز ذه أداء بتقييم سمح مسؤولية مركز ل ل موازنة فإعداد والرقابة، داء تقييم

طب ذا و ا، عل اوالرقابة ال املقدمة باملوازنات املراكز ذه تحقيقات مقارنة خالل من عا

التداب واتخاذ ذلك عن املسؤول ص ال وتحديد ا داف أ عن ا انحراف مدى يان ت التا و

الالزمة يحية   . الت

ة -1 التقدير املوازنات حول   :أساسيات

الفرضي من ابطة م مجموعة ا أ ع ة التقدير املوازنة لعرف ش ة بؤ الت واملعطيات ات

املراد داف تتضمن و شاط، ال مجموع تصف ، السنة بداية قبل محددة أرقام،

عن داف ذه وتحدد للتحقيق، قابلة ولكن طموح ذات ون ت أن يجب وال ا، إل الوصول

للمؤسسة التنظي ل ي ال م مستوا ان ما م ن املسؤول ن ب وار ا ق   .2طر

داف ذه تبقى أن يجب ولكن جل، ة قص داف عن ة التقدير املوازنة وتجيب

العامة دارة طرف من ل الطو املدى ع املحددة داف   .3إطار

املؤسسة، شاط ال أنواع افة ع الرقابة ام إح و ا إعداد وراء من الرئ دف وال

مقارن ق طر عن ذا تم أوو أداة ة خ رقام واعتبار ة التقدير باألرقام الفعلية رقام ة

التنفيذ كفاءة مدى لقياس أخرى 4مؤشر فرعية داف أ ا ول   :؛

املؤسسة - ألعمال للتخطيط   .أداة

ن - ب سيق للت اضر: "أداة ا ا اتخاذ يتم ال والقرارات ا تحقيق املرجو من5"داف

مختلف ن و ة، أخرى ج ة ج من املؤسسة املسؤولية ومراكز  .6الوظائف

فإن - للمؤسسة التنظي ل ي بال مرتبط املوازنات تقسيم دام فما ن، املسؤول لتحف أداة

خاصة موازنة ع سيحصل مسؤولية مركز عن مسؤول تصرفھبھل تحت وتوضع ،

إ الوصول متمثلة ومسؤوليتھ ، املوارد من املوازنةمجموعة جمة امل داف

إليھ التا7املرسلة و ن: ، املسؤول لتحف ا استخدام   .يمكن

والبحث - والتفاوض شارة س و وار ل ف8أداة ، الداخ تصال ن تحس ع عمل و ،

املؤسسة داخل فراد ن ب تحدث ال تصاالت وتالئم سق ت قة طر ء ل   .9قبل

عملية ند س املبادئو من جملة ع املوازنات   :10اعداد

املؤسسة - شاط أوجھ ميع شاملة املوازنة ون ت أن   .يجب
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التنظيميللمؤسسة - ل ي بال املوازنة ترتبط أن   .يجب

منطقة - ل أداء وتقييم عة متا س ي ح وجغرافيا، زمنيا عا توز املوازنات توزع أن يجب

ر ش أو  . فصل

ش  - أن الضروري يتفقوامن أن يجب كما املوازنة، إعداد التنفيذ عن املسؤولون ك

ما بذل س مسؤول ل أن ع م فمشارك ا، داف أ تحقيق انية إم ع م بي فيما

يح والعكس داف ذه لتحقيق  .بوسعھ

بدرجة - طموحة ون ت ال بحيث ا، تنفيذ يمكن ال داف املوازنات أرقام تمثل أن يجب

متؤدي اسل ت إ تؤدي بدرجة متواضعة ون ت وال ا تنفيذ عن ن املسؤول استفزاز إ

املطلوب الوجھ ع م بواجبا القيام عن م  .وتقاعس

قتصادية -2 للمؤسسة الشاملة ة التقدير   :املوازنة

اصة ا للموازنات ص م أو العام طار إال ما سية الرئ أو الشاملة ة التقدير املوازنة

الشاملة املوازنة وتختلف للمؤسسة، العامة طة ا تمثل و املؤسسة، شطة أ افة ب

املؤسسة م و نوعية من11باختالف الشاملة املوازنة ون تت وعموما و: ، شغيلية ال املوازنات

املاليةاملوا  .زنات

شغيلية  - أ ال املوازناتيتم:املوازنات للمؤسسةذه العادية شاطات لل التخطيط

من ستغالل شاطات ل يع: أي و إنتاج ع.  ا...شراء، شمل   :و

 للمبيعات ة التقدير  : املوازنة

ة التقدير للموازنة يد ا عداد ع يتوقف ة التقدير املوازنات نظام إعداد نجاح إن

ذه إعداد ونجاح خرى، ة التقدير املوازنات إعداد ساس ر عت ف للمبيعات،

ون ت أن البد لذلك املستقبلية، باملبيعات بؤ الت الدقة مدى ع خر و يتوقف املوازنة

علمية أسس ع ية مب بؤ الت طرق،.  عملية عدة استخدام يمكن املستقبلية باملبيعات بؤ وللت

ساليب ا ف ستخدم ال الكمية او صية، ال التخمينات ع عتمد ال الوصفية ا م

قة طر عة الشا قة الطر أن إال رتباط، ومعامل العام تجاه خط كمعادلة حصائية

إضافةالص ع العموم عتمد وال طأ وا السنة%10واب املحققة للمبيعات

  . املاضية

املبيعات مدير مسؤولية من للمبيعات ة التقدير املوازنة اي املوازنة ذه إعداد عملية   .12إن
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 لإلنتاج ة التقدير  :  املوازنة

ش لأل التخطيط ا ف يتم لإلنتاج ة التقدير ةاملوازنة خ ذه قصد و نتاجية، تلبية: " طة

املؤسسة وسياسة م ي الذي ل بالش الطاقة محددات ضمن الواقعية الطلب متطلبات

اليف الت أقل تحقيق إ دف مواد.13"ال من الالزمة املوارد يان ت و ذلك وراء من دف وال

عاملة د و بالكميا...أولية ا وتوف املوارد من ا املحددةوغ وقات الالزمة والنوعيات   .ت

املوازنة ذه إعداد لالنتاجإن ة التقدير املوازنة نتاجو أي مدير مسؤولية   .14من

التغ ا ال مضاف ا بيع املتوقع الكمية خالل من ا انتاج املتوقع الكمية استخراج يتم

ملستلزماتھ. املخزون ة التقدير املوازنات إعداد يمكن نتاج موازنة أي املوازنة ذه خالل ومن

موازنة ولية:من املباشرةواملواد املباشرةو جور غ اليف ستخ. الت تحديدو مجال دم

ة املعيار اليف بالت عرف ما املستلزمات اليف. ذه ةت املعيار اليف الت عت مقدما،و محددة

ا تحديد يتم ا أ مقدما املحددة لفة الت أنواع من ا غ عن املعاي ذه وتختلف

امل لفة الت ع حيث شاملة، علمية دراسات ع ناءا و عل أسلوب عماباستخدام ة عيار

عليھ ون ت أن يتوقع ما س ول لفة، الت عليھ ون ت أن   . 15يجب

نتاج ملستلزمات ة التقدير للموازنات مختصر ف عر ي يأ ما خالل من   :16وسنقدم

 املباشرة ولية للمواد ة التقدير وليةموازنةتتضمن:املوازنة مناملواد التقديرات

مباشرةاملواد تدخل و ال املنتوج يع والقيمةتص بالكمية نتاج برنامج لتنفيذ   .الالزمة

 املباشرة لألجور ة التقدير املباشرةتتضمن:املوازنة لألجور ة التقدير تقديراتاملوازنة

والقيمةأجور بالكمية املباشرة العاملة   .اليد

 املباشرة غ اليف للت ة التقدير اليفيتم:املوازنة الت تقديرموازنة املباشرة غ

اليف املباشرةالت مباشرغ ل ش املنتوج صناعة تدخل ال ال اليف الت عناصر   .أي

 للمخزونات ة التقدير املوازناتتختص:  املوازنات املخزوناتذه تقديرات بإعداد

اللوازم ومختلف ولية املواد وكذا والوسيطة املصنعة املنتوجات بالكميةمن

  .مةوالقي

املالية-ب من:   املوازنات ة التقدير املوازنات من النوع ذا ون   :يت

 النقدية ة التقدير نة(املوازنة ز ا ع):موازنة يحتوي جدول عن عبارة

ول  ن، املتوقعة: جانب النقدية يو يرادات النقدية: الثا خاللاملتوقعةاملدفوعات

أو الفائض ار اظ مع معينة ة زف تحديد. 17ال ذهوكذلك وخروج دخول أوقات

املوازنة. 18النقود ذه إعداد عن املسؤول و املوازنات إدارة مدير عت  .19و

 ة ثمار س ة التقدير عن:  املوازنة شطةعبارة لأل ومالية كمية خطة
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القادمة ة للف ة ثمار   . 20س

  التقديري النتائج حسابات شاط:جدول ال يجة ن صا يو جدول عن عبارة و

ة ح(التقدير املقبلة) خسارة/ ر ة   .للف

ة -3 التقدير باملوازنات سي   : ال

باملوازنات سي ال عملية املوازنات)  gestion budgétaire(س  contrôle(بمراقبة

budgétaire(املوازنات بواسطة داء تقييم ا. أو أ ع عرف التحقيقاتو مقارنة عملية

التالية باملراحل العملية ذه وتمر ن، مع مسؤولية ملركز املوازنات   :بتقديرات

 والتقديرات التحقيقات ن ب ما نحراف  ؛21حساب

 نحرافات؛ أسباب  تحديد

 يحية؛ الت جراءات  اتخاذ

 مسؤولية مركز ل ل العملية ذه  .22القيام

باملوازنات -4 سي املسؤوليةال محاسبة ونظام ة   :التقدير

مراكز أو إدارات أو أقسام عدة إ املؤسسة تقسيم إ أدى دارة ة الالمركز تطبيق إن

معينة سلطة لھ تفوض مسؤول أو مدير ا رأس و معينة، داف أ تحقيق ا م ل شارك

املسؤ  محاسبة نظام استخدام تطلب ما و و امھ، م انجاز من تقييمتمكنھ مجال ولية

  .23داء

ا ا ع املسؤولية محاسبة عرف مسؤول:  و ل بتحقيقات اصة ا البيانات بجمع يقوم نظام

وذلك ر، التقار ا ار واظ مسبقا واملحددة اليھ لة املو باملسؤوليات مقارنة معينة ة ف خالل

املسؤول ص ال ذا أداء تقييم أجل محاسبة.24من عتمد فلسفةو ع ا إدار املسؤولية

داء وتقييم للرقابة كأداة املوازنات نظام ع يا ومحاس ة، الالمركز دارة  .25أساسية

ل: ثانيا ة املوج باملوازناتالتقليديلنظاملنتقادات سي   ل

صورة علىإعطاء ا ا الوقت قادرا عد لم املوازنات سي ل التقليدي النظام ةإن وا

فقط تم ا النظام ذا وأن خاصة قتصادية، املؤسسات أداء التنفيذ"عن ال"بفجوة

مة مسا بمدى تمام دون دف باملس الفع داء مطابقة مدى من التحقق ا يقصد

بـ عليھ أطلق ما و و للمؤسسة، اتيجية س داف تحقيق الفع فجوة"داء

ط ال"الر جمو ت املؤسسة،وال ا تضع ال اتيجية باالس النظام ذا ط ر عدم من تج ت

ا تحقيق إ س ال داف إ عد  .26فيما

دف، املس داء مع الفع تطابقاألداء البحث مجرد إ س املوازنات سي إن
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غ أو املؤسسة صا ال سواء نحرافات الوتحديد ات املتغ ظل ولكن ا، صا

مزايا أو ة م خلق دف الي ا املوقف تقييم إ س أن يجب ديثة ئةا الب ا د ش

ادة الر ا ل تحقق للمؤسسة   .27تنافسية

التصرف يجب محيط وسط نفعا يجدي ال الالحق الرقابة باسلوب النظام ذا تم كذلك

لة  وللو ع سر ل ش ضعففيھ وجود ا قياس تم ال النتائج ت أو ما حالة ففي ؛ و

توقع ع ع ال ذا و انت قد مر ألن ، فائدة بدون يصبح يح الت فان ، داء

ا ل ستعداد و   .حداث

للوقت، لكة مس حيان أغلب ة للموازناتالتقدير التقليدي النظام إجراءات أن كما

إداريوذات ع ا 28طا تقدم ال املنافع من أك ا لف ت اتت و آخر، ء أي من   .أك

سمح ال ذا و املاضية، السنة وتقديرات تحقيقات ع عتمد املوازنات إعداد كذلك

القصور أن كما ، املا ع فاظ وا املوجود عة متا منطق ر تطو م سا و داء ن بتحس

السنة موازنة نقلھ يتم املاضية السنة  .29املوجود

تق ع تركز التقليدية املوازنة امةأيضا عت ال خرى وانب ا مل و املا انب ا ييم

الداخلية العمليات وجودة ائن الز رضا كتقييم املؤسسة أداء تقييم خرى

  .ا...للمؤسسة

تقييم ة التقدير املوازنة ع عتماد ان لھ مقال السالم عبد أشرف الباحث أورد وقد

من عدد من يخلو ال اداء م أ من   :30العيوب

 جل؛ لة طو داف حساب ع جل ة قص داف ع للضوء ا   سليط

 املوازنة؛ تجاوز عدم ة ب السانحة الفرص عض ثمار اس من املؤسسة  حرمان

  
ً
أحيانا ا واقعي وعدم ا مرون  .قلة

ة: ثالثا التقدير املوازنات لنظام ديثة ا ات  :التوج

جديد اتجاه ور ظ ا أدى ة التقدير املوازنات نظام ا ل عرض ال الالذعة نتقادات إن

سي ال او املوازنات ماوراء اسلوب وتب سي ال عملية النظام ذا عن التخ ا يدعو

املتوازن داء بطاقة مثل ديثة ا التقنيات ع باالعتماد ذا و موازنات، عةأدوبدون نا اة

مالية وغ مالية مؤشرات باستخدام املؤسسة اداء تقييم ع عمل املؤسسة اتيجية اس   . من

ع موازنات إلعداد دعا من ا فم النظام، ذا عيوب ن لتحس ة كث محاوالت جاءت ن ح

وات املؤسسة، اتيجية باس ا ط ر ومحاولة ا ف النظر اعادة ا دعت واخرى صفري، جاهأساس

شطة أساس ع موازنات اعداد ا يدعو   .ثالث
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ول  ة: تجاه الصفر   املوازنات

سنة ا أمر رت ظ ة التقدير املوازنات لنظام ة املوج نتقادات أو حيث1960ان ،

ع باملوازنات س ما او ة الصفر املوازنات شاء بإ كية مر املؤسسات عض ا حي قامت

الصفر سي). BBZ -  )BBZ: Budget Base Zero–31أساس ال مراقب عت Peter Pyherrو

مؤسسة داة ذه استعمل من   . 196932 عام"  Texas instrument "أول

و و التقليدي املوازنات نظام عيوب أحد تخطي حاول تجاه السنوات: ذا أخطاء نقل

الفرص باستغالل سمح ال السابقة باملوازنة التقيد وكذلك ديدة ا املوازنة ا السابقة

أخرى  ة ج من داء ن بتحس سمح وال ة ج من املعدة. السانحة املوازنة أو ة الصفر فاملوازنة

أسا للمرةع املؤسسة شطة حدوث اض اف و و أسا مبدأ ع تقوم صفري س

  . و

لفة الت ن ب العالقة تحليل باستخدام ا ملؤ يتم ة الصفر املوازنة املوجودة رقام إن

ا ير ت يجب املوازنة ذه ضمن املدرجة النفقات ل و نفقات. والعائد، ع املؤسسة وحصول

ال ة اليةكب ا السنة ا نفس ح او اك نفقات ع ا حصول ع ال املاضية  . 33سنة

ي الثا ة: تجاه التقدير املوازنات نظام و اتي س سي ال ن ب ط   34الر

ن ب ط الر عدام ا و و ، املوازنات نظام عيوب أحد ة معا تجاه ذا الباحثون يحاول

اتيجي واس النظام سيقذا الت ة استمرار ضمان ا تجاه ذا س حيث املؤسسة، ة

املوازنات، تقديرات وصياغة للنجاح أساسية عوامل صورة اتيجية س صياغة ن ب ط والر

ة املتغ ئة الب عناصر مع للتكيف املوازنات إعداد عملية تنوعا أك عناصر إدخال   .وكذلك

ن رأي تجاه ذا املالية: ونلمح الناحية من املوازنات سي ن ب الفصل ا يدعو رأي

اتيجية، س الناحية من ه سي واملوازناتوآ و اتيجية س املوازنات ن ب الفصل ا يدعو خر

  .العملية

الثالث شطة: تجاه أساس ع  املوازنات

شطة أساس ع املوازنات نظام ر ور) ABB )Activity Based Budgetingظ بظ

شطة أساس ع اليف الت عABCنظام اليف الت نظام أي خ ذا يقوم حيث ،

شاط ل ل املباشرة غ اليف الت بتجميع شطة ،35أساس أو املؤسسةكخطوة شطة أ من

ب س ال داف أو دمات ا أو املنتوجات ع شطة اليف ت يخصص ثم

ثانية36شطة أن. كخطوة و النظام ذا ل سا دف: واملبدأ و املوارد، لك س شطة

لفة ون (الت الز ، دمة ا ، شطة..) املنتوج لك النظ37س ذا ستعمل و مصط؛ ام

واملستعمل" املوارد" املعتاد املصط بدل عاملة د و مواد من املؤسسة لكھ س عما للتعب
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التقليدية  .38"عباء"نظمة

داف ا لتحقيق الالزمة شطة م تقييم عن عبارة ف شطة اساس ع املوازنة أما

لف الت ات موج تحديد ق طر عن نتاج و املواردالبيع تحديد التا و املوارد ات وموج ة

  .39الالزمة

شطة اساس ع املوازنة اعداد عملية تقومABBوتبدأ ان يجب ء ش فأول ون، بالز

سواء ا منافس عتبار ن ع تأخذ ان جب و ده، ير وما ا و ز من تحديد و املؤسسة بھ

البد دمات وا املنتوجات او ن دارةاملباشر تقوم ذلك عد املؤسسة؛ تنافس قد ال يلة

جديدة اسواق أو بمبيعات بؤ الت التقدير ذا تضمن و املستقبلية، املبيعات ات مستو بتقدير

استخراج يتم ذه نتاج و املبيعات م من انطالقا ثم اتيجية، س ات غي اي وكذلك

تحدي ثم ومن لذلك، الالزمة شطة شطةم ذه إلنجاز الالزمة املوارد  .40د

شطة - اساس ع املوزانة اعداد ا تمر ال املراحل   :41أما

شاط -1 ل ل ة التقدير ة الوحدو لفة الت  .تحديد

نتاج -2 لتوقعات وفقا شاط ل م  .تحديد

شاط -3 ل لفة ت  .حساب

شطة -4 اليف لت وصف ا باعتبار املوازنة   .تحليل

عا التطبيقية: را   الدراسة

جعلنا ة التقدير املوازنات لنظام ة زائر ا قتصادية املؤسسات ممارسة واقع دراسة إن

املؤسسات ذه من عينة ع استقصائية دراسة وعدد. نجري عشوائية عينة العينة نوع

ة املعا يانات احتوت50ست العينة أن إ ش و بانة؛ دولية04عاس مؤسسات

ة( جزائر ية–شراكة   ).أجن

ة -1 التقدير املوازنات لنظام املستخدمة العينة مؤسسات  :سبة

املوا دول ا نة مب ة التقدير املوازنات لنظام املستخدمة العينة مؤسسات   :سبة
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دول ة): 01(ا التقدير املوازنات لنظام املطبقة العينة مؤسسات   سبة

سبة  التكرار  البيان   ال

املوازنات نظام تطبق ال املؤسسات

ة   التقدير

46  92 %  

املوازنات نظام تطبق ال ال املؤسسات

ة   التقدير

04  08%  

  %100  50  املجموع

يان:املصدر ست نتائج ع باالعتماد ن الباحث إعداد   من

العينة:التعليق مؤسسات من ة كب سبة أن املوازنات) % 92(نالحظ بنظام عمل   .مازالت

ة -2 التقدير املوازنات لنظام العينة مؤسسات استخدام من  :الغرض

دول ا ن مب ة التقدير املوازنات لنظام العينة مؤسسات استخدام وراء من الغرض إن

  :املوا

دول ة): 02(ا التقدير املوازنات لنظام العينة مؤسسات استخدام من   الغرض

سبة  كرارالت  البيان   ال

فقط   % 34.78  16  التخطيط

داء وتقييم   %65.22  30  التخطيط

  %100  46  املجموع

يان:املصدر ست نتائج ع باالعتماد ن الباحث إعداد   من

املوازنات:التعليق لنظام املطبقة العينة مؤسسات من ك سبة ال أن دول ا نتائج ن تب

سبة) % 65.22( ن ح داء، تقييم لغرض لغرض% 34.78ستخدمھ ستخده ا م

فقط   .التخطيط

العينة -3 مؤسسات طرف من ة التقدير املوازنات نظام إعداد املعتمد  :ساس

دول ا ن مب ة التقدير املوازنات لنظام العينة مؤسسات إعداد املعتمد ساس إن

  :التا
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دول ة): 03(ا التقدير املوازنات لنظام العينة مؤسسات إعداد املعتمد   ساس

سبة  التكرار  البيان   ال

  % 59.09  26  الوظائف

  %31.82  14  جراءات

  %09.09  04  شطة

  %100  44  املجموع

يان:املصدر ست نتائج ع باالعتماد ن الباحث إعداد   من

  :التعليق

العينة مؤسسات من ك سبة ال أن النتائج ذه ع) % 59.09(تو عتمد مازالت

الوظائف أساس ع ا إعداد أي ة التقدير املوازنات إعداد التقليدي ،)املصا(ساس

ة معت سبة ن و) %31.82(ح جديد أساس ع املوازنات إعداد . 42جراءات: بدأت

يلة ض سبة شطة)  % 09.09(و أساس ع املوازنات تطبيق لنوع. بدأت تحليلنا وعند

دولية مؤسسات ا أ ا توصلنا ديد ا النظام ذا ل املطبقة ة(املؤسسات جزائر - شراكة

ية يجة). أجن الن ذه يو املوا دول   :وا

دول تطبيق): 04(ا املعتمد ساس ن ب الدوليةالعالقة بمعيار املوازنات نظام

العينة  مؤسسات

الدولية  البيان     معيار

  املجموع

اي

يع    43تر

ة   املعنو

  دولية  وطنية

  

ساس

املعتمد

نظام تطبيق

  املوازنات

   04  04  00  العدد  شطة

 

6.3 

 

 

  

 

 

0.04  

سبة   %09.09  %100 %00  ال

  14  00  14  العدد  جراءات

سبة   %31.82  %00   %35  ال

  26  00  26  العدد  الوظائف

سبة   %59.09  %00  % 65  ال

برنامج: املصدر نتائج ع باالعتماد ن الباحث اعداد  spssمن

  :التعليق

املعتمد ساس ن ب احصائية داللة ذات عالقة ناك ان دول ا املدونة النتائج من يت

داللة مستوى عند العينة مؤسسات الدولية ومعيار املوازنات نظام ة(إعداد أقل) معنو
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شطة0.05من أساس ع ا موازنا بإعداد تقوم الدولية املؤسسات ل ان نجد حيث ، .

ناكح ان جراءات% 35ن نظام تتخذ الوطنية املؤسسات جديد)  العمليات(من كأساس

املوازنات نظام ذلك. اعداد يو املوا ل   :والش

ل الدولية): 01(الش بمعيار املوازنات نظام تطبيق املعتمد ساس ن ب العالقة

العينة  مؤسسات

  
برنامج: املصدر نتائج ع باالعتماد ن الباحث اعداد  spssمن

العينة -4 مؤسسات طرف من داء تقييم عملية املستخدمة  :دوات

ة مو ا استخدام سب و ا أدا تقييم العينة مؤسسات ا ستخدم ال دوات ان

التا دول   :ا

دول تقييم): 05(ا عملية املستخدمة العينةدوات مؤسسات طرف من   داء

جابات  البيان سبة  عدد   ال

املالية سب  %08  04  ال

القيادة   %24  12  لوحة

املتوازن  داء   %08  04  بطاقة

املوازنات ر تقار مع املالية سب   %04  02  ال

القيادة لوحة مع املوازنات ر   %28  14  تقار

املتوازن  داء بطاقة مع املوازنات ر   %28  14  تقار

  %100  50  املجموع

يان: املصدر ست نتائج ع باالعتماد ن الباحث اعداد   من

لتقييم:التعليق التقليدية دوات من عت املوازنات ر وتقار القيادة ولوحة املالية سب ال ان

حديثة أداة املتوازن داء بطاقة ن ح تجعلنا.  داء، أعاله دول ا املدونة النتائج

التقليدية دوات ستخدم وأخرى التقليدية دوات ستخدم مؤسسات ناك أن تج ست

دي فقطوا ديثة ا دوات ستخدم وثالثة معا،   . ثة
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الثانية املجموعة ستخدم: ان ، معا والتقليدية ديثة ا دوات ستخدم ال املجموعة اي

سبة ب املوازنات ر تقار مع املتوازن داء املوازنات. %28بطاقة نظام ان تو يجة الن ذه و

ح ستعمال ساري مازال ة ديثةالتقدير ا داة ت تب ال املؤسسات لبعض سبة بال

ا أدا املتوازن (تقييم داء حدى). بطاقة ع أداة ل استخدام سبة سنو ي   :وفيما

دول داء): 06(ا تقييم ألدوات العينة مؤسسات استخدام   سب

جابات  البيان سبة  عدد   ال

املالية سب  %07.5  06  ال

ر   %37.5  30  املوازناتتقار

القيادة   %32.5  26  لوحة

اتيجية س القيادة   %22.5  18  لوحة

  %100  80  املجموع

يان: املصدر ست نتائج ع باالعتماد ن الباحث اعداد   من

طرف:التعليق من داء تقييم عملية استعماال ك داة أن سب ال ذه من يت

العينة سبة: مؤسسات ب ة التقدير املوازنات ر املؤسسات. % 37.5تقار انت ان ولنو

التا دول ا عرض ة التقدير املوازنات نظام استخدام عن تخلت قد الدراسة عينة   :الدولية

دول مؤسساتع): 07(ا الدولية بمعيار داء تقييم عملية املستخدمة دوات القة

  العينة

املؤسسة  البيان اي  نوع

يع   تر

ة   املعنو

  املجموع  دولية  وطنية

املالية سب     %16.7  07  %50.0  02 %13.2  05  ال

  

9.79  

  

  

0.04  

املوازنات ر   %66.7  28  %100  04  %63.2  24  تقار

القيادة   %54.8  23  %100  04  %50.0  19  لوحة

القيادة لوحة

اتيجية   س

13  34.2%  02  50.0%  15  35.7%  

  %100  42  %100  04  %100  38  املجموع

برنامج: املصدر ع باالعتماد ن الباحث اعداد  SPSSمن

دوات:التعليق ن ب احصائية داللة ذات عالقة ناك ان أعاله املدون دول ا من ن ب ي

عند الدراسة عينة قتصادية املؤسسات الدولية ومعيار داء تقييم عملية املستخدمة



  2019/10 5/العدد املجلد سواق                                                        و املالية  مجلة

306 

املحسوب الداللة ة(مستوى من) املعنو أن0.05: أقل ا عل املتحصل النتائج من يت حيث ، :

دوا سبةأك ب املوازنات ر تقار عن عبارة انت استخداما الوطنية،%63.2ت املؤسسات

سبة الدولية% 100و ما. املؤسسات الدراسة عينة الدولية املؤسسات ل أن ع ذا و

ة التقدير املوازنات نظام تطبق ذلك. زالت يو املوا ل   :والش

ل املستخدمة): 02(الش دوات مؤسساتعالقة الدولية بمعيار داء تقييم عملية

 العينة

  
برنامج: املصدر ع باالعتماد ن الباحث اعداد  SPSSمن

أن تج ست ة: ومنھ التقدير املوازنات نظام ع كب ل ش و عتمد مازالت الدولية ات الشر

ا أدا   .تقييم

النتائج   :تحليل

ال ستقصائية لدراسةالدراسة ة زائر ا قتصادية املؤسسات من عينة ع ا نا أجر

التالية النتائج ع أسفرت ة التقدير املوازنات لنظام ا ممارس   :واقع

العينة - مؤسسات من ة كب ة،) % 92( سبة التقدير املوازنات نظام ستخدم زالت ما

جدا يلة ض سبة ن استخدامھ) % 08(ح عن  .تخلت

مية% 64سبة - أ توليھ ة التقدير املوازنات نظام ستخدم ال العينة مؤسسات من

ن ح ا، أدا تقييم عملية ستخدمھ بحيث ة ستخدمھ% 32كب أصبحت ا م

فقط للتخطيط  .كأداة

الدراسة - عينة الدولية املؤسسات ة) % 100( ل التقدير املوازنات نظام ستخدم زالت ما

اعمل أدا تقييم  .ية

عتمد% 59.09سبة - زالت ما ة التقدير املوازنات نظام تطبق ال العينة مؤسسات من

مؤسسات و الوظائف أساس ع ا إعداد أي ا، إعداد التقليدي ساس ع

سبة و و% 31.82وطنية؛ ا موازنا إعداد العمليات نظام ع عتمد أصبحت

مؤسسات سبة. وطنيةخرى ن نظام% 09.09ح أي ديد ا النظام تطبق أصبحت

، دولية مؤسسات و شطة أساس ع  املوازنات
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املوازنات - داء تقييم عملية العينة مؤسسات قبل من استخداما ك داة

سبة  .% 37.5ب

املؤسسات - من مجموعات ثالث ناك أن يان ست نتائج ت ستخدمم: بي ؤسسات

ديثة وا التقليدية دوات ستخدم مؤسسات ا، أدا تقييم التقليدية دوات

فقط ديثة ا دوات ستخدم ستخدم. ومؤسسات ف الثانية للمجموعة سبة بال

املتوازن داء بطاقة ديثة ا اتيجية( داة س القيادة املوازنات) لوحة نظام مع

ة االتقدير أ إال ديثة ا لألداة ا تطبيق من بالرغم مؤسسات ناك أن ع يدل ذا و ،

ا أدا تقييم ة التقدير املوازنات نظام استخدام عن تتخل  .لم

عمل - زالت ما الدراسة عينة الدولية املؤسسات ل أن يان ست نتائج ت أو كما

ة التقدير املوازنات   .بنظام

اتمة   :ا

تام وا و ة التقدير املوازنات لنظام ت وج ال نتقادات من بالرغم أنھ ا توصلنا

يدعو تيار طار ذا برز حيث عنھ، قتصادية املؤسسات من العديد تخ ا أدى ما

عنھ التخ موازنات"ا بدون رت" سي ظ سي ال النظام ذا مية أل ونظرا أنھ إال ،

ا من املوازناتالعديد نظام ط ر محاولة ا يدعو تيار ر ظ حيث ، نھ لتحس ملحاوالت

املوازنات نظام و جديد نظام تب ا يدعو آخر وتيار املؤسسة، اتيجية باس ة التقدير

شطة أساس   .ع

قتصادية املؤسسات من عينة ع ا نا أجر ال ستقصائية الدراسة رت أظ وقد

أن ة زائر اا م ة كب يا) % 92( سبة س ينفي ما ذا و النظام، ذا عمل زالت ما

الدراسة فرضية نظام: "ة استخدام عن تخلت ة زائر ا قتصادية املؤسسات

عملية أخرى حديثة أدوات ت وتب تقليديا، نظاما أصبح أنھ بحكم ة التقدير املوازنات

سي   ".ال

سبة وجود من الرغم و أنھ ستقصائية الدراسة خالل من كذملك توصلنا ) % 08(وقد

سبة وجود وكذلك ة، التقدير املوازنات نظام تطبيق عن تخلت قد العينة مؤسسات من

أن) % 34.78( فقط، التخطيط ألغراض ستخدمھ   :أصبحت

ال - ذا ل مية أ تو ال للمؤسسات انت ك سبة تقييمال عملية ستخدمھ و نظام

  )% 65.22(داء

حديثة%  40.91سبة - أسس ع ا موازنا عد العينة مؤسسات عد% 09.09(من

و شطة أساس ع ا جرارءات% 31.82موازنا أساس ع ا   ).عد
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أدا% 28سبة - تقييم ديثة ا لألداة ا تطبيق من بالرغم العينة مؤسسات امن

املتوازن ( داء املوازنات)  بطاقة نظام تطبيق عن تتخل  .لم

و - ة، التقدير املوازنات نظام ستخدم زالت ما ا ل الدراسة عينة الدولية املؤسسات

ديد ا النظام ت تب ال املؤسسات ا شطة(نفس أساس ع املوازنات ) نظام

ا  .سي

ج تقديم إ اية ال اونخلص م أ التوصيات من   : ملة

من - لھ ملا ة التقدير املوازنات نظام عن التخ عدم ة زائر ا قتصادية املؤسسات ع

واعادة املوازنات نظام بتعديل إما املؤسسات نن ،لذلك سي ال عملية كب دور

أساس ع املوازنات نظام ديد ا النظام تطبيق وإما ا، اتيجي باس طھ  .شطةر

شطة - أساس ع اليف الت نظام تطبيق شطة أساس ع املوازنات نظام يتطلب

أو  .كخطوة
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زائر ا واملتوسطة ة الصغ املؤسسات كثافة ع عمال مناخ   أثر

The impact of business climate on SME sdensity in Algeria 
خ شر                                              09/09/2018: ستالمتار ال قبول خ   11/01/2019:تار

دي م مراد.أ                                                                      *   عايد محمد   **آيت

زائر ا زائر– 3جامعة زائر  ا ا زائر– 3جامعة   ا

  

 

ص  :امل

الدراسة ذه عنإدف ة التحري الصغ املؤسسات كثافة ع عمال مناخ أثر

زائر ا ولةواملتوسطة س ر تقر ا نادا ،عمالاس الدو البنك مجموعة عن الصادر

مات ان املي إيجاد ئةالكفيلةوكذا ب ن املؤسساتعماللتحس سيج تكثيف التا و

واملتوسطة ة   الصغ

الدراسة خلصت عأن إولقد السل ثر لھ ان زائر ا عمال ئة ب واقع

ل بالش عمال مناخ يئة إعادة ستد ما زائر ا واملتوسطة ة الصغ املؤسسات كثافة

يب الذي العال الكثافة معدل ببلوغ سمح املواتيةالذي الشروط توفرت ما إذا ممكنا قى

 .لذلك

املفتاحية لمات عمال:ال ولة س ر تقر واملتوسطة، ة الصغ املؤسسات كثافة عمال،  .مناخ

Abstract: 

This paper aims to examine the impact of business climateon the density of 

small and medium enterprises in Algeria, based on the World Bank Group's ease of 

business report. 

The study concluded that the business climateaffect negatively the density of 

small and medium enterprises in Algeria, which necessitates many reforms to enhance 

the Algerian business climate and encourage the SMEs sector to reach the world’s 

business density rate (businesses per person). 

Keywords :Business environment, Small and Medium Enterprise Density, Ease of 

Business Report.  
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 :قدمةامل

القضاء آنذاك الدولة حاولت نات، الثمان اية السوق القتصاد زائر ا تب عد

خالل من وذلك ي، ا ش النظام ع املب قتصادي رث الع صالحات من عدد

ذا مسار لنجاح ما م عامال ثمار س ان وملا قتصادي، شاط ال مجاالت مختلف مست

وجاذبية تماشيا أك ا وجعل عمال ئة ب ن تحس ا ة زائر ا الدولة عمدت ديد، ا التوجھ

لص املتتالية والتنظيمية القانونية جراءات و التداب من مجموعة نضمن ثمر املس ا

جانب و ن   .املحلي

و و ومعقدة، صعبة أعمال ئة ب من ي عا زائر ا تزال ال ود ا تلك ل من الرغم و

سيج ال تنامي ة وت ع سلبا أثر ما و و الشأن، ذا الصادرة الدولية ر التقار اليھ ش ما

واملتو  ة الصغ واملؤسسات عام ل ش قتصادي ي عداملؤسسا حيث خاص، ل ش سطة

مقارنة املحدودة ا انيا ام ا نظرا عمال بمناخ مر يتعلق ملا تضررا ك ة خ ذه

م سا ان ا شا من جديدة إصالحات تنفيذ ستد ما ى، الك قتصادية باملؤسسات

وخ زائر ا ثمار س صورة بتلميع سمح بما عمال ئة ب ن اتحس تقدم.ارج ما ع ناء و

ي كما الدراسة الية إش وضع   :ارتأينا

أثر" و زائر؟مناخما ا واملتوسطة ة الصغ املؤسسات كثافة ع   " عمال

التالية الفرعية سئلة ع جابة يتوجب الية ش ذه ع   :ولإلجابة

 زائر؟ ا عمال مناخ واقع و   ما

 ة صعو ا زائر ا واملتوسطة ة الصغ املؤسسات كثافة انخفاض ارجاع يمكن ل

  عمال؟مناخ

 ة الصغ املؤسسات كثافة من للرفع عمال ئة ب ن لتحس الكفيلة ليات ما

زائر؟ ا  واملتوسطة

الدراسة مية   أ

امل ود ا من الرغم و انھ منطلق من الدراسة ذه مية أ ز نت تحس يل س بذولة

الواقع ان واملتوسطة، ة الصغ املؤسسات شاء ا يع ل حتمية كضرورة عمال مناخ

انات ر ع سلبا يؤثر ما الدولية ر التقار ب ت ال تتذيل تزال ما زائر فا العكس ا ش

للتنمية قاطرة ون لت املؤسسات ذه ع عول ال ة زائر ا ظلالدولة خاصة زائر ا

املحروقات قطاع ا التبعية شيفرة فك المحاوالت مات ان املي إيجاد محاولة ا دفعنا ما ،

ة الصغ املؤسسات كثافة من الرفع التا و عمال مناخ اصالح عملية اطار تدخل

زائر ا   .واملتوسطة
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الدراسة داف   أ

أثر توضيح ا الدراسة ذه ةدف الصغ املؤسسات كثافة ع عمال مناخ

زائر،واملتوسطة را تقر ع بناء عمال مناخ واقع ا التطرق عد  Doing"وذلك

Business "ا د ش ال التطورات م وأ املجالالدو ذا ة زائر ا االساحة إضافة

ليات ا وأخ واملتوسطة، ة الصغ املؤسسات عددكثافة ادة ز م سا أن ا شأ من ال

دوليا بھ املو العال الكثافة معدل لتبلغ املؤسسات  .ذه

الدراسة ل   ي

ي كما البحث تقسيم تم املوضوع ذا ة وملعا سبق ما ضوء   :ع

 ر تقر ع بناء زائر ا عمال ممارسة مناخ   .الدو" Doing Business"واقع

 املؤسسات املؤشركثافة حسب زائر ا واملتوسطة ة  MSME country"الصغ

indicators."  

 واملتوسطة ة الصغ املؤسسات كثافة من للرفع عمال مناخ ن تحس آليات

زائر   .ا

ر: أوال تقر ع بناء زائر ا عمال ممارسة مناخ   الدو" Doing Business"واقع

عمال.1 ممارسة ر تقر حول عامة   Doing Businessنظرة

سنة من بداية وذلك ا سنو الدو البنك عن عمال شطة أ ممارسة ر تقر يصدر

ل2003 عمال شطة أ أنظمة بقياس ر التقر ذا سمح حيث زائر(دولة190، ا ا بي ) من

تقد ال واملعلومات البيانات وتحليل تجميع خالل المن الدول ملختلف الرسمية يئات ال ا م

مرافقة ع العمل وكذا بلد ل عمال مناخ تقييم ا ر التقر دف و ر، التقر ا شمل

وتوف ة، ج من ذا الدول مختلف عمال س وت ن تحس تخص ال صالحات

ثمار  س ن الراغب ن ثمر املس لفائدة والبيانات أخرى املعلومات ة ج   .من

سيا   رئ مصدرا منھ جعل ر التقر ا يح ي ال والنتائج القياسات ودقة موضوعية ان

م، سياسا لرسم ن والسياسي م بحو إلنجاز ن اديمي ا عتمد ال والبيانات للمعلومات

و  و عدمھ، من ثمار س جذب اما محددا أصبحت ر التقر نتائج أنھ شارة تجدر ماكما

أنظمة ع بإصالحات للقيام سارع جن ثمار س لب س ال خاصة الدول جعل

ت غرض عمال املجالممارسة ذا دوليا ا صور   .1لميع

ر.2 التقر إلعداد املعتمدة   املؤشرات

مناخ لقياس املؤشرات من عدد ع الدو البنك بھ يقوم ال السنوي ب ت ال عتمد

الرسع املوقع ع ا دور البيانات بتحديث ومات ا تقوم بحيث املعنية، البلدان مال
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من الدول ب وترت ر التقر بإعداد الدولية املالية املؤسسة اء سمح ما ، الدو ا1للبنك

لألداء1902 ع د ا مع مؤشر ل ل القياس يجة ن مقارنة تم  Distance to Frontier(و

score (الندا نيوز تحتل املثال يل س فع ب، ت ال بلد ألحسن القياس يجة ن يمثل والذي

ا عل تحصلت ال القياس يجة فن التا و التجاري شاط ال بدء مؤشر و املرتبة

نتط سوف ي ا،وفيما العالم لدول القياس نتائج ل مقارنة يتم وال لألداء ع د رقا

عمال ملناخ العال ب ت ال تحدد ال القياس مؤشرات   :ا

التجاري.1.2 شاط ال   بدء

السلطات من ا يفاؤ اس املطلوب جراءات النظر عد املؤشر ذا قياس يتم

نخوض سوف لذلك املؤشرات م أ من و و تجاري، أو صنا شاط للبدء بلد ل ل املحلية

ي حيث بالتفصيل   :3تضمنفيھ

  جراءات.1.1.2

الدوائر خارجية وأطراف الشركة مؤسس ن ب يتم عامل ل و باإلجراء نقصد

وال اجراء، مثال املكتب لنفس ارة ز ل حساب يتم بحيث العدل، وكتاب املحامون ومية، ا

مح جراءات عدد ان ما ل و اجراء، مثال ن واملوظف الشركة مؤسس ن ب التعامالت دودعت

جراءات عدد تزايد ما حالة والعكس عمال ولة س ع ذلك دل ما   .ل

  الوقت.2.1.2

الشركة حصول بمجرد مستوفية العملية ذه عت و شاط ال لبدء الالزمة املدة

ام ل و املؤسس من الوقت إضاعة عدم اض اف مع س، التأس ند مس ع س التأس قيد

اجراء ل يفاء جمعباس املشروع صاحب ا يقض ال الزمنية املدة أن كما ، تأخ بدون

القياس يدخل الذي الوقت ضمن تقاس ال   .املعلومات

لفة.3.1.2   الت

الرسوم   ا ف بما س التأس عملية أثناء تصرف ال الرسمية الرسوم ل لفة ال شمل

رسوم ا إضافة نية، امل او القانونية دمات ا ا،ع عل والتصديق الشركة دف شراء

لفة الت من الرشاوي بعد س   .و

املدفوع.4.1.2 املال لرأس ى د د   ا

قبل البنك لدى ايداعھ املشروع صاحب ع يتوجب الذي املبلغ ا املؤشر ذا ش

قبل املال رأس من جزء إيداع املشروع صاحب ع الدول عض ط ش و يل، ال إجراءات

شاطالب أي   .دء
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البناء.2.2 تراخيص   استخراج

حساب مع املؤسسة مقر لبناء ة املطلو ال جراءات جميع املؤشر ذا تضمن و

وآليات جودة البناء، جودة من ل عتبار ن ع أخذ يتم كما لذلك، ن الالزم لفة والت الوقت

السالمة آليات وكذا   .السالمة

اء.3.2 ر الك ع صول   ا

بصورةيت اء ر بالك التوصيل بإجراءات املتعلقة البيانات رصد املؤشر ذا خالل من م

كمؤشر فرعية أخرى مؤشرات املؤشر ذا يتضمن كما املؤسسة، مستودع أو مقر ا دائمة

عن ض التعو وكذا ائية ر الك نقطاعات تردد ا بذا تتضمن وال التغذية موثوقية

تجدر  كما القياسنقطاعات، ضمن يدخل ال اء ر الك سعر ان ا   .4شارة

امللكية.4.2   يل

شراءه أو عقار يع ب شأة م قيام عند الالزمة لفة وال الوقت املؤشر ذا   .يتضمن

ئتمان.5.2 ع صول   ا

الفرعية املؤشرات من عددا املؤشر ذا ن(يتضمن للمقرض القانونية قوق ا

ن، ض مدى)ا...ئتمانيةاملعلوماتواملق وكذا القروض ا الوصول ولة س مدى س ق و ،

السواء حد ع ن ض واملق ن املقرض حقوق حماية ع ن القوان   .5قدرة

قلية.6.2 ن ثمر املس   حماية

تضارب حالة قلية ن م املسا حماية ع العدالة قدرة مدى املؤشر ذا س يق

امل من عدد تضمن و ، كمؤشراملصا بالدعاوى ؤشرات ن م املسا قيام ولة مؤشرس ،

مؤشر ننطاقمسؤوليةأعضاءمجلساإلدارة، م املسا حقوق   .6ا...نطاق

الضرائب.7.2   دفع

مدى ا إضافة ات، الشر ا ل تخضع ال ات ا ش و الضرائب ل املؤشر ذا س يق

املعنية، الدول من دولة الضر متثال نظام بالعبءعقد تم املؤشر ذا فان التا و

جتما والضمان الضرائب إدارة مع شأة للم داري و   .7املا

دود.8.2 ا ع   التجارة

التا و والتصدير اد ست عمليات للقيام ن الالزمت لفة وال الوقت املؤشر ذا س يق

لفة ال من ث س و الدولية، بالتجارة القيام ولة مركيةس ا فات   .التعر
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العقود.9.2   انفاذ

عن تبة امل اعات ال حل ع العدالة از ج قدرة مدى بقياس العقود انفاذ مؤشر تم

د ا مع الوضعية ة سو ل ن الالزم والوقت لفة ال مقارنة خالل من وذلك ة، التجار الفات ا

لألداء   .8ع

عسار.10.2 حاالت ة  سو

املؤشر ذا خالل من عسار يقاس حاالت ة سو ولة افالسس عن الناتجة

ن، املدين أصول إدارة كمؤشر أخرى فرعية مؤشرات عدة ا املؤشر ذا تفرع و املؤسسات،

باإلجراءات الشروع ن،مؤشر الدائن مشاركة   .9ا...مؤشر

الدولية.3 التجارب عض ضوء ع زائر ا عمال   مناخ

لسنةا العالم حول عمال ولة لس ب ت ال صدارة الندا نيوز متبوعة2018حتلت ،

املتحدة الواليات جاءت فيما الثالث، املركز والدانمارك الثانية املرتبة سنغافورة

يا ار من ل ب ت ال تذيلت فيما ، التوا ع عة والسا السادسة املرتبة طانيا ر و كية مر

املرتبة189املرتبة ة190والصومال خ   .و

ال املرتبة املتحدة ية العر مارات جاءت فلقد يا عر ن21أما بالبحر متبوعة ،

املرتبة66املرتبة املرتبة69واملغرب س تو عمال ئة ب ب ترت تم ولقد عامليا88،

دت ش فلقد زائر ا أما يا، عر عة املرتبةوالرا من ب ت ال ا2017سنة156تراجعا

عدد2018سنة166املرتبة عمال مناخات ب ترت غ استعراض نحاول سوف ي وفيما ،

املاضية القليلة السنوات خالل الدول   :من

رقم دول ة): 01(ا الف خالل ية املغار الدول من عدد عمال مناخات ب ترت غ

)2012-2018(  

ب/ البلد ت ر  ال ر  2012تقر ر  2014تقر ب  2018تقر ت ال   التغ

س   34-  88  51  46  تو

  25+  69  87  94  املغرب

زائر   18-  166  153  148  ا

تانيا   09+  150  173  159  مور

الدو: املصدر البنك بيانات قاعدة ع اعتمادا ن الباحث اعداد  .من

املرتبة من عمال ملناخات العال ب ت ال وظا م تقدما املغرب أحرزت سنة) 94(لقد

املرتبة2012 قدره2018سنة) 69(ا ب ت ال ي إيجا يمكن) 25(بتغ ما و و مرتبة،

ب واملقدرة املغرب ا قامت ال عمال شطة أ إصالحات من م امل للعدد اصالح) 30(ارجاعھ
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طرفع من املبذولة ود ا فان تانيا مور يخص وفيما سابقا، ورة املذ املؤشرات مختلف

كسب) اصالح22(السلطات من ي تا املور عمال مناخ مكنت ذه) 09(فلقد خالل مراتب

املرتبة من تراجعت فلقد س تو أما ة، املرتبة2012سنة) 46(الف وذلك2018سنة) 88(ا

عدم  ب السلطاتس أن من بالرغم سية التو عمال ئة بب عصف الذي السيا ستقرار

صالحات من عدد خالل من الوضع تدارك حاولت سية شفع) اصالح17(التو لم ال

خسر والذي التو عمال   .مرتبة) 34(للمناخ

ي املغار ب ت ال تذيلت فلقد زائر ا يا(أما لي ب) 166(املرتبة) خارج تراجعت أن ) 18(عد

عدد بأقل قامت زائر ا أن الدو البنك معطيات ش و ة، خ سنوات الستة خالل مرتبة

ب يا مغار صالحات شاء) 15(من ا يل س ل ترمي يالت س ب زائر ا قامت حيث اصالح،

لب الصروري ى د املال رأس الغاء خالل من واملتوسطة ة الصغ شاط،املؤسسات ال داية

يكن لم ذلك أن عمال، مناخ ن تحس ا الرامية خرى جراءات من عدد ا إضافة

حل عن ومة ا ز ظل خاصة ، العال ب ت ال ضمن زائر ا مرتبة ن لتحس افيا

وعدم الفساد رة ظا تف وكذا املصرفية، املنظومة واصالح املزمنة وقراطية الب معضلة

منف د باملز القيام ستد ما ھ، وتوج ثمار س جذب بائية ا متيازات عالية

ة وت ع باإليجاب عود ما زائر ا عمال مناخ صورة تلمع ان ا شا من ال صالحات

السواء حد ع ية جن و املحلية ثمارات   .س

مستوى ع املحققة النتائج سلبية من الرغم ناكو أن ا شارة تجدر انھ الك ب ت ال

خالل من اليھ التطرق نحاول سوف ما و و وظا، م تحسنا دت ش ال املؤشرات عض

التا دول   : ا

رقم دول ل): 02(ا العاملي ب ت ال يو مقارن عمالبعضجدول ئة ب مؤشرات

لسنة ي العر املغرب دول   2017 عض

/ البلد

  املؤشر

شاط بدء

  تجاري 

ب ت ال التغ

)2016-2017(  

استخراج

تراخيص

  البناء

ب ت ال التغ

)2016-2017(  

صول ا

اء ر الك   ع

ب ت ال التغ

)2016-2017(  

زائر   12+  118  42+  77  3+  142  ا

س   2-  40  2-  59  12-  103  تو

  2-  57  -  18  -  40  املغرب

البنك: املصدر ،موقع عمال"الدو شطة أ أنظمة اقتصاد"قياس البيانات، قسم ،

زائر  .ا
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رقم دول ا زائر با اصة ا املعطيات العديد) 02(ان تحسن ناك انھ ا ش أعاله

املؤشرات شاطتجاري(من اخيصالبناء)03(+بدء استخراج اء)42(+، ر صولعلىالك ا ،

س))12(+ تو عكس ع وذلك السياق، ذا متواصلة ود ا أن ا يو ما واملغرب،

دائرة وتوسيع ع سر ضرورة ا شارة تجدر أنھ زائر، ا عمال ئة ب ن تحس ا الرامي

عام ل ش الوط قتصاد و خاص ل ش ثمار س يخدم بما الشأن ذا   .صالحات

ا. 4 عمال مناخ إصالحات م ةأ الف خالل عمال ولة س ر لتقر طبقا - 2010(زائر

2017 (  

من بالعديد ة زائر ا الدولة قامت زائر ا عمال مناخ ن لتحس ا م سعيا

ش من ال ةأصالحات الف خالل عمال ئة ب ن تحس ذه)2017- 2010(ا ذكر مكن و ،

التا النحو ع   :صالحات

رقم دول ئة): 03(ا ب إصالحات م ةعمالأ الف خالل زائر   )2017-2010(ا

عمال  السنة ئة ب   إصالحات

البناء-  2010 تراخيص البناء: استخراج رخص سليم آجال تقليص ا ة زائر ا الدولة عمدت

لذلك املطلوب امللف من   .والتخفيف

امللكية- وتخفيض: يل امللكية يل اجراءات يل والقضاءس التوثيق رسوم   لفة

ات: الضرائبدفع- الشر اح أر ع بة الضر معدل السياحة،) IBS(تخفيض قطاع

السلع وإنتاج العمومية شغال و   .البناء

القروض-  2013 ع صول املؤسسات: ا حصول وكذا ي بن حساب فتح يل س ل إجراءات

القروض ع واملتوسطة ة   .الصغ

القروض-  2014 ع صول ع: ا صول ا س ت أن ا شأ من بإجراءات زائر ا قامت

  .القروض

دود  2015 ا ع زائر: التجارة ا ميناء مستوى ع بتحديثات زائر ا   .قامت

تجاري -  2016 شاط التجاري : بدء ل ع صول ل يل ال ملف من ي نا ا ل ال   .الغاء

تجاري -  2017 شاط املسؤولية:بدء ذات ات الشر س لتأس املال راس من ى د د ا الغاء

  .املحدودة

البناء- تراخيص البناء: استخراج رخص سليم آجال   .تقليص

الضرائب- ل: دفع امل شاط ال ع الرسم نتاج%1تخفيض شطة أل سبة   .بال

Source: Doing business. (2018), Reforming to create jobs: economy profile 

Algeria, world bank, USA, p. 66. 
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ال عمال ئة ب مؤشرات مختلف مست وال زائر ا ا قامت ال صالحات من بالرغم

زائر ا تدخل لم حيث افية، غ تظل ا ا عمال، مناخ لتقييم الدو البنك ا عتمد

باإلصال  قياما ك البلدان قائمة باإلصالحاتضمن اص ا الدو البنك معطيات حسب حات

لسنة قيا افر وشمال وسط الشرق املتحدة2017منطقة مارات من ل احتلت ن ح ،

تضمنت ولقد صالحات، من عدد بأك قامت ال الدول يخص فيما ب ت ال صدارة واملغرب

ن ثمر املس حماية املغرب ز عز صالحات منذه د بمز ات الشر إلزام وكذا قلية

عكس ا ما البناء ح تصار استخراج عملية املتحدة ية العر مارات لت س كما الشفافية،

وسط الشرق دول ب ترت ي وفيما البلدين، كال عمال ئة لب الك ب ت ال ع إيجابا

مؤشر ا نادا اس ا أدا حسب قيا افر موائمة" DTF"وشمال أك أعمال ئة ب ا ش والذي

قوة أك قانونية   : ومؤسسات

رقم دول مؤشر): 04(ا حسب قيا افر شمال وسط الشرق دول عض ب   ".DTF"ترت

لألداء  الدولة ع د ا من ) 100-0(املسافة

DTF2017سنة 

املتحدة ية العر   76.89  مارات

  67.50  املغرب

ن   68.44  البحر

زائر   47.76  ا

عمال: املصدر شطة أ ممارسة بيانات قاعدة ع اعتمادا ن الباحث اعداد   .من

املؤشر:ثانيا حسب زائر ا واملتوسطة ة الصغ املؤسسات  MSME country"كثافة

indicators"  

مدى محددا عامال عد ان بلد أي واملتوسطة ة الصغ املؤسسات كثافة ان

قتصاد، ا م البطالةمسا ي ر ظا من د ا خرى جتماعية داف عن يك نا

املنوالفقر، وضع ع رت وس ا شا ا يع ب زائر ا قامت فقد اولذا الستمرار املناسب اخ

القطاع ذا مؤسسات من املرجوة داف تحقيق من تمكن مقبولة كثافة لضمان ا  .ونمو

عدد.1.2 ةتطور الف خالل واملتوسطة ة الصغ   )2016- 2010(املؤسسات

ا   زائر ا واملتوسطة ة الصغ املؤسسات قطاع بھ حظي الذي تمام أدى لقد

ة الف خالل وظ م ل ش املؤسسات ذه عدد ھ)2016-2010(تزايد نو سوف ما و و ،

التا دول ا خالل   :من
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رقم دول عدد): 05(ا ةتطور الف خالل واملتوسطة ة الصغ   2016-2010املؤسسات

عدد/السنة

  املؤسسات

الم م.ص.عدد

اصة   ا

الم م.ص.عدد

  العمومية

النمو   املجموع معدل

  

2010  618515  557  -  619072  

2011  658737  572  6.49% 659309  

2012  711275  557  7.96%  711832  

2013  777259  557  9.26%  777816  

2014  851511  542  9.54%  852053  

2015  934037  532  9.68%  934569  

2016  1013637  438  8.50% 1014075  

ال: املصدر اعداد نمن وزارةباحث عن الصادرة حصائية املعلومات شرة ع اعتمادا

ة للف واملناجم   .2016-2010: الصناعة

ست ل واملتوسطة ة الصغ املؤسسات عدد تنامي ة وت أن شك حسبال ينة بال

من املؤسسات ذه عدد تزايد حيث أعاله، دول ا سنة619.072معطيات ا2010مؤسسة

سنة852.053 بمعدل2014مؤسسة يمكن%8.3أي ما و و سنوات، خمس خالل ا سنو

شاء ا دعم ا الرامية الدولة وسياسة ة الف ذه زائر ا ا د ش ال املالية للوفرة ارجاعھ

الشبابامل ن ب البطالة معدالت من د ل كآلية اجتماعية سياسة إطار املصغرة   .ؤسسات

سنة منتصف أسعار2014و انخفاض جراء من الدولة مداخيل اجع ب ت تم وال

اجع ست واملتوسطة ة الصغ املؤسسات شاء ا ة وت ان متوقعا ان العاملية، سواق النفط

الظروف ذه شاءظل ا معدالت دت ش التوقعات ل عكس وع انھ ة، العس املالية

سنة ا ذرو لتبلغ ارتفاعا املؤسسات عند2015ذه ادة من%9.68بز د أز عند ستقر ل ،1.01

سنة اية مؤسسة الدعم2016مليون توف ع صة حر الزالت الدولة ان يؤكد ما و و ،

قاطر  ون لت املؤسسات ذه قتصادل ع تنو ا الرامية املسا ظل قتصادية للتنمية ة

املحروقات خارج النمو لة ودفع   .الوط

زائر. 2.2 ا ا بي من العالم دول عض واملتوسطة ة الصغ املؤسسات   كثافة

ادة ان ة املؤسسات فعالية ز العوامل قتصاد  املتوسطة و الصغ من عدد يرتبط

الدراسات ش الكثافة،و عامل ا ن العالقة أن إم مة ب ة املؤسسات مسا  املتوسطة و الصغ

ا قتصاد  أي،10طردية عالقة  وكثاف واملتوسطة ة الصغ املؤسسات كثافة وتقاس

التالية العالقة خالل من   :11اقتصاد
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D=N/1000 

  :بحيث

-"D :"واملتوسطة؛كثافة ة الصغ   املؤسسات

-"N :"واملتوسطة ة الصغ للمؤسسات الك   .العدد

بحوا العال واملتوسطة ة الصغ املؤسسات كثافة معدل قدر ة32و صغ مؤسسة

ل ل ره1000ومتوسطة تقر الدو البنك عن صدر ما حسب  MSME Country"سمة

Indicators "وا ة الصغ املؤسسات ة،12ملتوسطةحول الصغ املؤسسات كثافة ي وفيما

زائر ا ا بي من العالم دول عض   :واملتوسطة

رقم ل ا): 01(الش بي من العالم دول عض واملتوسطة ة الصغ املؤسسات كثافة

زائر   ا

  
ع: املصدر متاح ، الدو للبنك الرسمي املوقع معطيات ع اعتمادا ن الباحث اعداد من

  :الرابط

https://www.smefinanceforum.org/sites/all/modules/custom/sme_custom/dat

asites/analysis%20note.pdf 

رقم ل الش من لنا من) 01(يت باين ت واملتوسطة ة الصغ املؤسسات كثافة أن

ة الصغ املؤسسات من عالية بكثافة املرتفع الدخل ذات الدول تتم حيث أخرى، ا دولة

حال و و واملنخفض، املتوسط الدخل ذات الدول ا كثاف انخفاض نالحظ فيما واملتوسطة،

املتحدة  بالواليات كية غال) 89.96(مر وال سمة، ألف ل ل واملتوسطة ة صغ مؤسسة

من) 78(ب د از ب إيجابية نتائج لت س تو ان ا شارة وتجدر سمة، ألف ل ل مؤسسة

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الوالیات المتحدة 
األمریكیة

البرتغال تونس مصر الجزائر

"D"الكثافة 
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قد) 50( ا واملتوسطة ة الصغ املؤسسات كثافة فمعدل مصر اما سمة، ألف ل ل مؤسسة

ب العال املعدل املعدلمؤس) 35(تجاوز عن عيدة زائر ا تبقى ن ح سمة، ألف ل ل سة

ب سنة) 25(العال سمة الف ل ل السابقة( 2016مؤسسة العالقة ا نادا اس ساب ا تم

رقم حصائية شرة ال معطيات ع ناء واملناجم30و الصناعة   ).13لوزارة

ب واملقدر العال الكثافة معدل بلوغ ل) 32(ان ل ممكنمؤسسة يبقى سمة ألف

دقيقة بصفة زائر ا واملتوسطة ة الصغ املؤسسات عدد ز ال ولتحديد زائر، ا

التالية اضية الر العالقة ض بالتعو نقوم   :سوف

-D=N/1000…..(1) 

-N=P*0.032…. (2) 

  :بحيث

-D :واملتوسطة؛ ة الصغ املؤسسات   كثافة

-N :ة الصغ املؤسسات عدد   واملتوسطة؛و

-P :بحوا واملقدر زائر ا ان س عدد سنة) 40(و الوط2016مليون الديوان ر تقر حسب

لسنة   ،2017لإلحصائيات

واملتوسطة): 0.032(- ة الصغ للمؤسسات العال الكثافة معدل   .و

ن   العالقت ض ة) 2(و) 1(بالتعو الصغ املؤسسات عدد ز ال ان نجد

و العال الكثافة بمعدل مقارنة زائر ا ومتوسطة1250000واملتوسطة ة صغ   .مؤسسة

واملتوسطة. 3.2 ة الصغ املؤسسات كثافة ع عمال مناخ   أثر

عد دارة طرف من ا تنفيذ والبطء ة دار جراءات عقد و عدد لة مش ان

جاء حيث ن، ثمر املس وي س ال اعائقا قتصادي الوط املجلس ر ل: " تقر املشا

واملتوسطة ة الصغ املؤسسات قطاع ثمر املس إرادة عيق حاجز م أ ل ش وقراطية الب

زائر"الصناعية ا مشروع إلقامة ة دار جراءات إتمام ستلزم حيث املة،25، يوما

تقليص ا واملغرب س تو مثل دول ت ن ن عح املشار النطالق ة دار جراءات إتمام مدة

وب12و11ا التوا ع لسنة5يوم عمال ئة لب الدو البنك ر تقر حسب سا فر أيام

زائر201714 ا واملتوسطة ة الصغ املؤسسات عدد تنامي ع سلبا يؤثر ما و و فيما. ، اما

ا ر التقار فان جن ثمار س فانيخص التا و ا، استقطا اما محددا عد لدولية

ع ك ال خالل من ون ي ان يمكن جانب ن ثمر املس لدى زائر ا صورة ن بتحس تمام

سابقا ا ال تطرقنا وأن سبق ال املؤشرات ن   .تحس
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سوى ا تفس يمكن ال زائر ا واملتوسطة ة الصغ املؤسسات كثافة انخفاض ان

شاء ا ة وت ع عمال مناخ أثر لنا ر يظ نا ومن زائر، ا عمال ئة ب ة بصعو

ون مر يبقى املؤسسات ذه شاء ا ة وت من الرفع فان التا و واملتوسطة، ة الصغ املؤسسات

جاذبية أك وجعلھ عمال مناخ ن تحس ع ة زائر ا الدولة قدرة   .بمدى

عما.3 مناخ ن زائرتحس ا واملتوسطة ة الصغ املؤسسات كثافة من للرفع  ل

قدرة ع أساسا عتمد زائر ا واملتوسطة ة الصغ املؤسسات قطاع ترقية ان

معدل بلوغ ع رص ا وكذا ا، واستمرار ا لنمو مناسب ومناخ شروط توف ع الدولة

فعالة مة مسا لضمان قل ع العال البطالة،الكثافة معدالت من د وا قتصاد

قام دول) 31(بتحديد15(Hoshi, 2015)ولقد من دولة أي عمال مناخ ن لتحس اصالح

صالحات من حزمة خالل من املبت ذا بلوغ يمكن زائري ا الواقع ع اإلسقاط و العالم،

التالية سية الرئ املحاور تمس  :ال

عا.1.3 شر ال عض ثمارمراجعة باالس املتعلقة   ت

يخلق ما و و ستقرار، عدم زائر ا ثمار باالس اص ا شر ال طار يتم

ثمار لالس املنظمة ن القوان توالت حيث جانب، ن ثمر املس عند خاصة الثقة عدم من وضع

سابق ا خلف ال والثغرات الفراغات سد ل خرى تلو الواحدة ستقالل جاءعد ولقد ا،

رقم ي2016أوت3واملؤرخ16-09القانون القانو طار ليعزز ثمار س قية ب واملتعلق

القانون تضمن ن ثمر املس لصا املمنوحة متيازات ع ادة وز زائر، ا ثمار لالس

زائر ا عمال مناخ تحسن أن ا شأ من ال جراءات من د املز ديد شرطا كإلغاء ،

الناجمة والعائدات الرأسمال ل تحو انية إم وكذا واحدة بوثيقة بدالھ واس ثمار باالس ح التصر

من العديد أن ا شارة تجدر أنھ املركزي، البنك سعر الصعبة بالعملة ارج ا ا عنھ

كقاعدة املجاورة البلدان ا ن ثمر املس نفر س تزال ال ستمرار)49-51(النقاط ا إضافة ،

املنفذة جتماعية صص ا أو م س عن التنازالت ع الدولة لصا الشفعة بحق باألخذ

ادماج وكذا ك، كشر للتموضع ة ولو ا يمنح والذي الدولة لفائدة جانب لصا أو قبل من

مع م سا لم والذي بائية ا جراءات قانون جزئيا الشفعة التقييمحق ل مش ة ا

بما القائمة اليات ش ة معا ستد ما ا، عل املتنازل صص وا م س لقيمة املنخفض

السواء حد ع جانب و ن املحلي ن ثمر املس تطلعات مع   .يتما

جديدة.2.3 لية تمو بدائل واستحداث البنكية املنظومة   اصالح

صة العو املشكالت من ل التمو لة مش املؤسساتعد عدد تنامي دون تحول ال

لتجاوز السلطات طرف من املبذولة ود ا من بالرغم وذلك زائر، ا واملتوسطة ة الصغ
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القروض ع صول ا ولة س يتعلق فيما متأخرة جد مرتبة زائر ا وتبقى العقبة، ذه

املرتبة زائر ا تحتل حيث الدولية، ر التقار معطيات صول) 177(حسب ا ولة س حيث من

املتمثلة التقليدي ل التمو دائرة تجاوز ستد ما ، الدو البنك معطيات حسب القروض ع

البورصة دور تفعيل ا اضافة ي، شار ال ل التمو جديدة لية تمو ببدائل ا وتدعيم البنوك

املخاطر مال رأس ات شر ر وتطو شاء ا   .وكذا

املنظوم اصالح إطار الدفعو خدمات عميم ضرورة ان ا شارة تجدر البنكية ة

شاء ا ان كما الواقع، أرض ع ا تجسيد تظر ي ال ات ولو من تبقى وال ي، و لك

عالج م سا أن يمكن البنوك مستوى ع واملتوسطة ة الصغ باملؤسسات خاص شباك

يتعل فيما خاصة لية التمو ل املشا من مالعديد أ من عد والذي القروض منح بآجال ق

ل بالتمو املتعلقة   . العراقيل

العمومية. 3.3 دارات وعصرنة   اصالح

وقراطية الب رة ظا من د ل الكفيل يل الس العمومية دارات عصرنة ان

جاع اس التا و دارة، و ن ثمر املس ن ب ما التعامالت الشفافية من د املز الثقةواضفاء

مشروع خالل من السياق ذا ماضية زائر ا أن ا شارة وتجرد ن، الطرف ن ب عة الضا

املعامالت من عدد اتاحة خالل من الواقع أرض ع تجسيده بدأ الذي ونية لك ومة ا

ن واملواطن ومية ا دارة ن ب ونية   .لك

لك درة عميم و اليوم املطلوب اليومان ال ا عليھ و مما أسرع ة وت و ونية

عملية لنجاح الالزمة ة شر وال املادية املوارد توف وكذا حة صر سياسية رغبة ابداء من بدءا

العمومية دارات مستوى ع التغي مقاومة ال اش ل ة محار ا وأخ   .العصرنة،

التحتية.4.3 الب ز   عز

ش امل وضعية بأن ر و لقراريرى املحددة العوامل م ا من عد القاعدية آت

مية أ ا يول ر التقر بان نجد عمال مناخ حول الدو البنك مؤشرات النظر و ثمار، س

ع اء ر بالك باإلمداد يتعلق فيما سابقا اليھ أشرنا الذي وظ امل التقدم من الرغم و بالغة،

من العديد ناك ان املثال، يل زائرس ا عمال قيام عيق تزال ال ال الفجوات

مباشرة غ او مباشرة املواصالت(بصفة شبكة املتكررة التقطعات الطرقات، اء   ).ا...ا

شمال السيار ق الطر مشروع استكمال خالل من الطرقات شبكة ز عز أن ا شارة -وتجدر

مناخ ع ي يجا ثر لھ ون سي سمحجنوب س حيث ، كب حد ا زائر ا عمال

اتاحة خالل من ة زائر ا قتصادية للمؤسسات جديدة آفاق فتح ا املشروع ذا استكمال
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سنوات غضون جاذبية أك عمال مناخ سيجعل ما جديدة قية افر أسواق غزو فرصة

  .قليلة

العمو  املالية املوارد ظل و ذلك ع ادة قطاعوز الشراكة تفعيل يمكن مية

قدرات-عام من باالستفادة سمح س ما و و التحتية، الب ع مشار إلنجاز فعالة كآلية خاص

ذا قدرة وكذا املاضية، ة خ السنوات خالل ما حد ا تراكمت وال املالية اص ا القطاع

العام، القطاع منھ أك بفعالية املوارد تخصيص ع أنخ العام للقطاع يمكن ن ح

ع والرقابة ع املشار ذه ا عل تتوفر ان يجب ال والنوعية ودة ا شروط بوضع يكتفي

الب ع مشار انجاز ة وت ز عز م سا أن يمكن الشراكة ذه ان ، للمعاي ا مطابق مدى

اص ا القطاع مؤسسات اشراك فرصة اتاحة وكذا ة، ج من ةالتحتية ج من ا إنجاز

  .  أخرى 

الصنا. 5.3 العقار لة مش ة   سو

ثمار س تكبح ال العقبات من الصنا العقار ع صول ا لة مش تزال ال

من ن والروت بالتقاعس الصنا العقار ع صول ل ن ثمر املس طلبات تال حيث زائر، ا

ذا و ة، املضار فرصة يح ي ما دارة عطرف صول ا إجراءات سيط ت يجب الشأن

إلضفاء مستغلة والغ املتوفرة العقارات ل تتضمن رقمية أرضية وضع ع العمل وكذا العقار

الصنا العقار منح عملية ع الشفافية من د   .املز

رة. 6.3 ا املناطق   إقامة

دول    مختلف س ثمار لالس جاذبا محددا رة ا املناطق ت أ العالملقد

س بت سمح ال وافز وا يالت س ال السمات من بالعديد رة ا املناطق وتتم ا، إلقام

والصادرة ا ال الواردة دمات وا السلع وان خاصة الصادرات، وترقية يع و التجارة حركة

يال  س ال ع ادة ز وذلك حيان، أغلب مركة ل تخضع وال الضرائب من معفية ا تم

خاصة أعمال ئة ب ذات مناطق ا م يجعل ما املناطق ذه مستوى ع تتوفر ال ة دار

البلد نفس ا خارج عمال مناخ ع   .تختلف

سنة ا شا ا تم وال رة ا ي د منطقة عت الرائدة، ية العر التجارب النظر و

مستو 1985 ع واقباال تطورا رة ا املناطق أك يمن د ميناء ار ازد م سا ما العالم، ى

تم فلقد املغرب و التصدير، وإعادة التصدير عمليات ع عامليا قطبا منھ وجعل العال

سنة رة ا طنجة منطقة ن ع1999تدش املنطقة سمحت ولقد طارق، مضيق ضفة ع

بخلق ا شاط من سنوات عشر من40مدار أك واستقطاب شغل منصب شركة400ألف

ا قيم ثمارات يورو500باس   .مليون
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بالغا تماما ا رة ا املناطق إقامة ع لم ال القليلة الدول ن ب من ف زائر ا أما

للموقع بالنظر بامتياز حر تبادل مناطق ون لت ا ل سمح مقومات ع ا أقاليم توفر من بالرغم

أول  صدر ولقد زائر، ا تحوزه ال اتي سنةس زائر با رة ا باملناطق خاص قانون

رقم1997 التنفيذي املرسوم سنة97/167بموجب و ذلك عد و خاص2003، قانون صدر

سنة الغاءه تم أن ا يلبث لم القانون ذا أن غ رة ا املناطق شاء سلبا2006بإ أثر ما ،

منطقت سوى إقامة يتم لم حيث املناطق ذه شاء ا ة وت حسبع زائر ا ن حرت رن تقر

الصادراتا وائتمان ثمار س لضمان ية العر إقامة2012لسنةملؤسسة الشروع ليتم ،

الدولة ع بقى و الحقا، ة زائر ا سية التو دود ا ع وأخرى بالرة ن حرت ن منطقت

ن حرت ن منطقت قل ع إقامة ع كمنطقة: العمل نوب با وأخرىو حرة صناعية

ما قية فر سواق اق اخ نحو للتوجھ يدية تم كمرحلة حرة ة تجار كمنطقة بالشمال

ما اعتبار ع التصدير عمليات تكبح ال العقبات وتال السوق رقعة توسيع م سا

الصغ املؤسسات عدد ادة ز التا و ثمارات س وجذب عمال مناخ ن تحس م ةسا

  .واملتوسطة
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ل الش خالل من زائر ا عمال ئة ب اصالح عمليات محاور م أ يص ت مكن و

  :املوا

رقم ل املؤسسات): 02(الش كثافة من للرفع عمال مناخ اصالح لعملية سية الرئ املحاور

زائر ا واملتوسطة ة   الصغ

  
عإعدادمن: املصدر اعتمادا ن   ". Hoshi,2015"الباحث

  

  

 

م• س تقييم أسس ومراجعة الشفعة حق الغاء

صص وا

قاعدة• 49-51مراجعة

املتعلقة عات شر ال مراجعة

ثمار باالس

ي• و لك الدفع استعمال عميم و ع سر

املال• رأس ر وتطو جديدة ل تمو بدائل استحداث

املخاطر

واستحداث البنكية املنظومة اصالح

جديدة لية تمو بدائل

الدوائر• مختلف ع ونية لك التعامالت عميم

كومية ا

شاء• ا يل ب لف ت موحدة حكومية يئة شاء ا

املؤسسات

و  العموميةاصالح دارات عصرنة

املواصالت• شبكة واصالح الطرقات شبكة ز عز

عام• قطاع الشراكة التحتية-تفعيل الب ز لتعز خاص
التحتية الب ز عز

الغ• العقارات ل ع تتوفر وطنية رقمية أرضية وضع

مستغلة

الصناعية• املناطق يئة اعادة اص ا القطاع اشراك

الصنا العقار لة مش ة سو

حرة• مناطق اقامة خالل من قية فر سواق داف اس

ية نو ا دود ا ع
رة ا املناطق اقامة
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اتمة  :ا

ر تقر ا نادا اس عمال مناخ أثر ابراز ا البحث ذا خالل من حاولنا  Doing"لقد

Business "جراءات إيجاد ثم ومن زائر، ا واملتوسطة ة الصغ املؤسسات كثافة ع

كآلية زائر ا عمال ئة ب ن لتحس توصلناالكفيلة ولقد املؤسسات، ذه كثافة من للرفع

لھ ان زائر ا عمال ئة ب واقع أن ا مفاد البحث بداية املطروحة الية لإلش إجابة ا

من بالرغم زائر ا واملتوسطة ة الصغ املؤسسات عدد وتطور تنامي ع السل ثر

الس خالل القطاع ذا ده ش ال وظ امل ذهالتطور كثافة تزال ال بحيث ة، خ نوات

للكثافة العال املعدل ا تر ال مناملؤسسات يحد ،ما الوط قتصاد ا م مسا

عمال مناخ من تحسن أن يمكن ال التوصيات من عدد اح اق تم الوضعية ة وملعا

واملتوسطة ة الصغ املؤسسات كثافة من الرفع غرض زائر   .ا

  :التوصيات

ئة ب ن تحس خالل من زائر ا واملتوسطة ة الصغ املؤسسات كثافة من الرفع ان

ي ما ستلزم   :عمال

ثمار؛- لالس ي القانو طار النظر  إعادة

املخاطر؛- املال رأس وتنمية جديدة لية تمو بدائل  استحداث

البنكية؛- املنظومة  اصالح

ال- دارات وعصرنة وقراطية؛اصالح والب الفساد ي ر ظا من د ل  عمومية

عام- قطاع الشراكة وتفعيل التحتية الب ز ا؛-عز إنجاز  خاص

الصنا- للعقار الوطنية الرقمية رضية وضع خالل من الصنا العقار ل مش ة   .سو
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ع وأثره املعرفة اقتصاد قياسيّ النمو واقع دراسة زائر ا  )2017-1980 (ةقتصادي

The reality of the knowledge economy and its impact on economic growth in 

)2017 - 1980( Algeria an econometric study  

خ شر                                                 24/08/2018:ستالمتار ال قبول خ   12/02/2019:تار

محّم  وش عمر                        دخر بن   لعوج

دكتوراه دكتوراه          طالب   طالب

زائر-تلمسانجامعة زائر-تلمسانجامعة                     ا     ا

  

 : صامل

الّد    عدف املعرفة اقتصاد أثر قياس إ خاللالنمو راسة زائر ا قتصادي

املمتّد  ة منالف  2017إ 1980ة
ّ

املؤش من مجموعة باستخدام عنوذلك ّ ع ال رات

ساسيّ  وانب يّ ا من باستعمال املعرفة القتصاد التّ ة كاملة متّ ،املش نحدارنموذج جھ

 
ّ

يالذ الّس  VARا يّ واختبار لـب الّد . Grangerة نتائج رت إيجابيّ أظ مختلفة عالقات وجود ةراسة

معّد وسلبيّ  ن ب النّ ة  موّ ل
ّ

ومؤش  قتصادي
ّ
والط القص املدى املعرفة اقتصاد ل،رات و

التّ  تحليل ناختبار ّ التّ و الضّ باين  أث
ّ

ملؤش عر عيف املعرفة اقتصاد قتصاديالنمو ات

زائر، اختبارا أو يّ grangerكما سب عالقة وجود  عدم
ّ

مؤش ن ب املعرفةة اقتصاد رات

 قتصاديلنمو عّدالوم

املفتاحية لمات املعرفة،:ال الّس النمو اقتصاد تحليل الزّ قتصادي، زائرمنيّ السل ا   ة،

Abstract:  

The study aims to measure the impact of the knowledge economy on economic 

growth in Algeria during the period from 1980 to 2017 using a set of indicators that 

reflect the basic aspects of the knowledge economy using the methodology of 

cointegration, the VAR model and the causality test of Granger. The results of the 

study showed the existence of different relationship positive and negative between 

the economic growth rate and the knowledge economy indicators in the short and 

long run and the variance decomposition testindicates the weak impact of the 

knowledge economy indicators o n the economic growth in Algeria. The granger test 

                                         
E-mail : mkherbouche9@gmail.com   E-mail :benamar120@yahoo.fr 
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also showed that there is no causal relationship between the indicators of the 

knowledge economy and the economic growth rate. 

Key words: Knowledge Economy, Economic Growth, Time Series Analysis, Algeria 

Jel codes:O3, O40, C22 

 
:مةمقّد . 1    

معّد الّس إّن  ادة ز والّس النمو لنحو املحّف قتصادي ماياسات ل عن البحث وضرورة لھ زة

ميّ  أ ك مور من يدعمھ جديد الّس و خاصّ ة ة، خ ظّل نوات الفجوةة تزايد

واملعرفيّ قميّ الرّ  الّد ة ن ب املتقّد ة والّد ول النّ مة صائصول ا من د املز ور ظ إ باإلضافة امية،

 
ّ
املتعل الّد واملزايا ن ب متفاوت ل ش ولكن املعرفة باقتصاد يجعلھقة الذي مر املختلفة، ول

ّم  أ تواجھالتّ من ال النّ الّد النمو حديات و ول منامية، ا اقتصاد ي عا ال زائر، ا ا م

معّد  النّ انخفاض بالّد موّ الت مقارنة بمعّد قتصادي نة مق خرى، للول مرتفعة نمو الت

 الّس 
ّ
ال الوضع تراجع احتماالت تزايد مع والبطالة، ي أعقابا املعرفة القتصاد يار اس

املعرفة اقتصاد واقع ع الوقوف البحث ذا خالل من سنحاول لذا املحروقات، أسعار

زائر عن.ا البحث ن يتع ثم للّس ومن  إجابة
ّ
الت م: اؤال سا أن يمكن مدى أي إ

دعم املعرفة القتصاد املختلفة وانب زائر؟قتصاديالنمو ا   ا

الّد فرضيّ . 2   : راسةات

و  H0 :الفرضّية
ّ
عيؤث املعرفة اقتصاد زائرالنمو ر ا  قتصادي

 الفرض
ّ
الث عH1: انيةّية املعرفة اقتصاد ر

ّ
يؤث زائرالنموال ا   قتصادي

داف. 3 ّ إراسةالّد دف: راسةالّد أ مدى ّ اختبار الفرض نة نابقالّس ت أجلت من

املعرفة القتصاد املختلفة وانب ا مة مسا منالنمو قياس وذلك زائر ا قتصادي

 :خالل

 املعرفة القتصاد املختلفة يم املفا   . ضبط

 املعرفة اقتصاد خصائص   .إبراز

  ّمي أ معتحديد املعرفة اقتصاد ّم ة أ  ذكر
ّ

  .راتھمؤش

 زائر ا املعرفة اقتصاد واقع   . تحليل

 ع املعرفة اقتصاد أثر زائرالنمو قياس ا  .قتصادي
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يّ . 4 الّد من  : راسةة

الّد  سلوبعتمد ع  التّ الوصفيراسة
ّ
املتعل يم املفا مختلف عرض خالل من قةحلي

تّم  كما املعرفة، يّ باقتصاد من املختلفةاستخدام وانب ا آثار ملعرفة القيا قتصاد ة

ع املعرفة باسالنمو القتصاد زائر ا املتغّ تعمالقتصادي من عّ مجموعة لات

املعرفةمتغّ  اقتصاد جوانب من جانب  .عن

سإراسةالّد تنقسم: راسةالّد أجزاء. 5 رئ أجزاء املقّدمةيّ ثالثة ا باإلضافة اتمةة . وا

وّ  زء ا ناول النّ ي انب ا للّد ل قةظري
ّ
املتعل وانب ا مختلف عرض خالل من راسة

املعرفة ميّ (باقتصاد أ رات،
ّ

مؤش خصائص، يم، مفا يتضّم ) ةمن الّد كما زء ا ذا راساتن

موضوعالّس  ت عا ال والقتصاداابقة زائرنمو املعرفة ا ق طرّ التّ وتّم  .قتصادي

ي الثا زء مجإا تحليل خالل من زائر ا املعرفة اقتصاد  مواقع
ّ

املؤش من راتوعة

 
ّ

الش منطقة دول من ومجموعة زائر ا ن ب مقارنة قياواجراء افر وشمال وسط زءأّم . رق ا ا

 
ّ
للّد الث فخّصص خ و القياسيّ الث عراسة املعرفة اقتصاد أثر ملعرفة قتصاديالنموة

تّم  وس زائر  ا
ّ

املؤش ف عر زء ا تحديدذا مع املعرفة اقتصاد لقياس املستعملة رات

 النّ 
ّ
الط وشرح البيانات ومصادر املستخدم املتّ موذج قة عر املعرفة اقتصاد أثر لقياس بعة

زائرالنمو ا   .  قتصادي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



2019/10 5/العدد املجلد سواق                                                                                                                و املالية  مجلة

335 

ول   : املحور
ّ
الن   :راسةللّد ظريطار

املعرفة. 1 اقتصاد وم  : مف

 
ّ
ال الرّ اختلفت قتصاد ن ب ديدسميات ا قتصاد و املعرفة ع القائم قتصاد و ق

ّل  لكن املعلومات املعرفةواقتصاد فيھ ون ت واحد اقتصاد عن ّ ع ات املصط ذه

الرّ  للناملحّرك ستخدممو ئ ما وعادة املقتصادي اتذه وانبللتّ صط ا ع أكيد

املعرفة القتصاد   .املختلفة

مصط املعرفة استخدم ومجتمع املعرفة   اقتصاد
ّ
الث كتابالفصل من عشر ي  The Age of ا

Discontinuity(1)لـ Peter Drucker شر و وإنتاج خلق ع يقوم الذي قتصاد بھ يقصد ان و

وإنّ ،املعرفة انتاج عامل فقط ة خ ذه عت ال ائيّ حيث سلعة املعرفةأوّ . (2)ةما أدخل من ل

و قتصاد علم عنوان) Hayek 1945 (3)(كمصط دراسة خالل املعرفةمن استخدام

عن البحث حاول وقد   .كسلعةاملعرفةفياملجتمع

تكنولوجيّ  ي مر ب ا املعلوماتش أّن Porat (1977)ات وإ املعرفة اقتصاد

ال الّد قتصاد املعلومات تج وت ستخدم ال القطاعات فيھ تلعب مقابلذي سا ور

التّ   قليديّ القطاعات
ّ
ش ال عمليّ ة ا ف املوادّ ل استخدام امّ ات  ا

ّ
الّد والط سااقة ور

النّ  الزّ توليد مثل والّص اتج   .(4)ناعةراعة

أنّ Forey(2004)عت املعرفة تخّص اقتصاد تّم ھ قتصاد من فر باملعرفةص أساسا

اقتصاديّ و  رة ظا ه تتمّ عت حديثة قتصاديّ بتغّ ة الس حيث من وتنظيمنمو ات

 
ّ
قتصاديّ ال أنّ شاطات ع قتصاد ذا الباحث صف و تطوّ ة وليد الرّ ھ ّ أسماليّ ر س لذا ة

الرّ  عد ما باقتصاد   .(5)ةيّ أسمالأيضا

املتّ  مم برنامج لسنةجاء ي نما و أّن )2003 (حدة املعرفة شر و املعرفة اإاقتصاد نتاج

 
ّ
ال مجاالت جميع ا الّس وتوظيف ي، املد املجتمع قتصاد، ، املجتم ياةشاط وا ياسة

اّص  سانيّ ا الة ا قية ل وصوال  . ةة
ّ
يتطل ذا شرّ و ال القدرات بناء والتّ ب املمكنة عة وز

للقدراتالنّ  شرّ ا  (6) .ةال

املعرفة. 2 اقتصاد ديد(خصائص ا قتصاد  ): سمات

الرّ  استكمال مندف بّد ال املعر الفكري التطّور ظّل املعرفة القتصاد املعاصرة ة ؤ

ساسيّ الّس إطّرقالتّ  ذامات ل لةة
ّ
واملتمث   (7) :قتصاد

  ّالر والعامل لإلنتاج  ) املعرفة(ئ
ّ
الال ع ز

ّ
يرك يمنةالذي ع ذا و ملموسات

الّس  ع دمات التّ ا والعالمات ار ف وتصبح املخرجات حيث من املدخالتجارّ لع ة

املاليّ  صول من   . ةبدال
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  ّتطو خالل من ي، شب ديدةأّنھ ا تصاالت وسائل  . ر

  ّحيثأن ، رق ةأّن ھ ومعا ن وتخز نقل سعة ع عظيم تأث ذات املعلومات رقمنة

أنّ  علما  املعلومات
ّ
املنظ من د يز ا اف اضيّ ھ ف اضيّ مات ف املصارف ةة،

اضيّ والصّ  ف التّ .... ةفقات و وا ف واجز وا دود ا تال مفتوحا اقتصاد

امل  بال

ميّ . 3 اقتصادأ  :املعرفةة

ل
ّ
الّد تتمث حسب املعرفة اقتصاد مّية مايأ خلف حسن فليح   :(8)كتور

  العلميّ أّن والعمليّ املعرفة  ة
ّ

بالذ ساسة عت املعرفة اقتصاد ا يتضّم وال ات

 
ّ
ال لتوليد حاليا ّم اامل وتراكم ا اد وز الزّ . وة  ذه

ّ
ال شوءادة ارتبط وال وة

ا عل ز
ّ

يرك سميثالذي ادم كتاب خالل من ا تحّقق أسباب عن بالبحث قتصاد علم

أّن  ا صل الزّ و والتوّسعأسباب العمل بتقسيم التخّصص ل
ّ
تتمث ذه ادة

اعتمادً  نتاستخدامھ ادة بز املرتبط سواق وتوّسع املال رأس ادة ز ع ادةا وز اج

  .  املبادالت

  ّنتاجي ورفع داء ن تحس ام منس نوعّيتھ ن وتحس نتاج لفة ت وتخفيض ة

املعرفةستخداماخالل اقتصاد ا يتضّم ال املتقّدمة التقنّية ساليب و   . الوسائل

 نتاج ادة ز املتقّدمة وتقنياتھ ومعطياتھ املعرفة اقتصاد ن مضام ام والّدخلاس

والّد  املشروعات وإنتاج دخولالقومي توليد ام س و ا تحّقق ال العوائد أو خول

 
ّ

الذ و مباشر غ أو مباشر ل ش سواء ا م شاطا ترتبط ين
ّ

الذ اتلألفراد

الصّ  ومعّداتناعيّ املجاالت زة أج صناعات ا ف ز ت وال بذلك ترتبط ال ة

ونيّ  الّد لك رمجيّ قيات و اسوب ا زة أج يع تص ومعّدات التقة ومعّدات   .اتھ

  
ّ

بالذ عمل فرص توليد ام التّ س استخدام ا ف يتّم ال املجاالت اتقنيّ ات

رغم ايدة وم ومتنّوعة واسعة عمل فرص و املعرفة اقتصاد ا يتضّم ال املتقّدمة

أنّ أّن  ب س متعّددة نظر ات وج يث سعھذا
ّ
ت عمل فرص بتوليد الغالب يرتبط

العلميّ  والقدرات ارات امل م لد ر
ّ
تتوف الذين ن للعامل والعمليّ باستمرار املتخّصصةة ة

التّ  واستخدام ناسب ت ال املستوى فرصقنيّ عالية تقليل حساب وع املتقّدمة ات

القدرات ذه مثل م لد تتاح ال الذين ن للعامل  . العمل
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4 . 
ّ

اقتصادمؤش   : املعرفةرات

تقّد  مدى أّي ملعرفة التّ م ما بّد حوّ بلد ال املعرفة اقتصاد نحو التّ ل ذا قياس وذلكحوّ من ل

 
ّ

مؤش  باستخدام
ّ
تتعل للقياس كمعيار عت التّ رات بمستوى املعلوماتوّج ق تكنولوجيا إ ھ

تّ   و
ّ

مؤش إ باإلضافة ولكّن صاالت أخرى  رات
ّ

املؤش تتغّ ذه سوف الزمنرات مرور مع

ّم  أ سيفقد ا م غّ فالبعض مع املعرفةيتھ اقتصاد داف  أ
ّ

الش خالل من رقموسنحاول ل

)01 ( 
ّ

مؤش م أ يص املعرفةت اقتصاد   .(9)رات

  رات اقتصاد المعرفةمؤشّ ): 01(كل رقمالشّ 

  
Source : DJILALI, Benabou et LEILA, Benounissa. The impact of knowledge 

economy on the economic growth: Case of Algeria from 1995 to 2007. In: ISKO-

Maghreb: Concepts and Tools for knowledge Management (ISKO-Maghreb), 

2014 4th International Symposium. IEEE, 2014. p. 3. 

 

الّس الّد . 5  : ابقةراسات

ناول الّد ي زء ا الّس ذا قتصاديراسات والنمو املعرفة اقتصاد موضوع ت عا ال ابقة

من زائر علميّ (ا جامعيّ مقاالت رسائل علميّ ة، ملتقيات ومداخالت   ) .ةة

خالف ضر وخ، بو ع املعرفة:2016دراسة اقتصاد واقع عنوان تحمل دراسة

البحثيّ  الورقة ذه ت عا زائر، واقا مسألة زائرة ا املعرفة اقتصاد مثلع بلد وملاذا

الرّ  و زائر زّ ا ا من  غم
ّ
ال من ائل ال الطبيعيّ ان شرّ وات وال  ة

ّ
الش واملساحة مليون2اسعةة
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التّ 183و ا بمقدور س ل ا تمتلك ال ع مر لم الّس ألف بإقامةموقع ا ل سمح ال كة

قوّي  ّل اقتصاد ورغم املعرفة اقتصاد ع قائم فإّن ومستدام املبذولة ودات  املج
ّ

رمؤش

يقّد  املعرفة بـاقتصاد  2012سنة3.17ر
ّ

مؤش و دّل و و ضعيف أّن ر قتصادع أداء

 
ّ

بمؤش قورن ما إذا ضعيف زائري يّ ا العر مارات مثل دول املتّ ر يّ ة العر أو الّس حدة عوديةة

 ّ ح املجاورةالّد أو   .(10)ول

خديجة مر زّ : 2015دراسة جا تحليل عنوان لالندماجدراسة زائري ا قتصاد ة

دف املعرفة، الّد اقتصاد املعرفةذه اقتصاد من زائر ا موقع تقييم إ ذه. راسة حاولت

زّ الّد  جا معرفة منراسة املعرفة اقتصاد لالندماج زائري ا قتصاد تطبيقة خالل

 
ّ

يّ مؤش من ع نادا اس املعر قتصاد الّد رات البنك معة زائر ا بمقارنة سمح ال و

وتوصّ  العالم دول الّد با أنّ لت إ اتيجيّ راسة اس اج ان زائر ا ع يجب مدھ لة طو ة

 
ّ
ال مع املعرفة ر معّد لتطو تحقيق ع نموك   (11) .ةحقيقيّ الت

مليكةدراسة ي، شباي و : 2014حفيظسعدان واقع عنوان املعرفةآدراسة اقتصاد فاق

زائر دراسة. ا خالل من زائر ا املعرفة واقتصاد املعرفة واقع تلّمس البحث ذا حاول

توصّ  وقد قصوره، أسباب يان وت ره تطو ع ساعد ال الّد العوامل ذه أّن لت إ حظراسة

زائر نا املدي ع واسع نطاق ع املمكن باألمر س ل املعرفة اقتصاد عالم إ الولوج من

واملتوّس  الضّ القص ا م عتبارات من لعدد ّ ط امل رعف وتطو نت ن استخدام ل

 كنولوجيّ التّ 
ّ
اف داء ضعف ديثة، ا التّ ات أطوار وّ ة بامل تمام عدم لتجديدعليم، ن ن

املستجّد  وفق ا وتكييف م الرّ معارف خالل من ثماراتات س ن ب عميقة فجوة وجود لة، س

التّ  ع مخرجاتھاملنفقة كفاءة ودرجة   .(12)عليم

هللا سعد اري ب  من :2008- 2007دراسة
ّ

مذك تخرّ خالل تحملرة املاجست ادة ش لنيل ج

التّ  ودوره املعرفة اقتصاد قتصاديّ عنوان توّص نمية تواجھة زائر ا أن إ الباحث ل

 
ّ
تتج املعرفة اقتصاد ا اندماج يل س وعوائق ات تنظيميّ صعو اعوائق م أك ة

 
ّ
إال التعليم لقطاع ة معت مالية ملوارد ا فرغم طموحاتأنّ مادية، عن عيدا مازال ھ

الّد الّد  يلعب وال يلعبھولة الذي ري و ا أّن ور كما املعرفة، عرفاقتصاد البحث قطاع

 
ّ

بالّد تأخ مقارنة ا كب  را
ّ

بالش م سا وال املجاورة كماول قتصادي، داء رفع املطلوب ل

 
ّ

الّد أك أّن دت ع  راسة
ّ
يتطل املعرفة اقتصاد زائر ا فعّ اندماج إصالحات ّ ب ش الة

ّل  ا تقوم الّد املجاالت واملؤ من  .(13)ساتّس ولة

ع سدي مداخلة: 2007دراسة خالل اقتصادمن رات
ّ

مؤش قياس محاولة عنوان تحمل

ألقيت زائر ا الّد املعرفة ظّل امللتقى املعرفة حول الرّ و اقتصاد م ومسا ق
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التّ  املزايا ن و يّ نافسيّ ت العر للبلدان يومية سم5و4ة الشلف2007د زائربجامعة .با

املداخلةصّ تو  ذه  ھأنّ إلت
ّ

مؤش عض تطبيق خالل قتصادمن ع املعرفة اقتصاد رات

التّ  ر يظ زائري  ا
ّ

ساسيّ أخ امليادين من العديد الكب التّ ر والتّ ة العا والبعليم ن و

 حتيّ التّ 
ّ
املتعل باالتّ ة املعلوماتقة وتكنولوجيا  (14) .والبحثصاالت

جمالدراسة اقتصاد: 2005ساملي زائر ا اندماج سبل عنوان تحمل دراسة خالل من

خاصّ  املعرفـة، اقتصـاد زائر ا اندماج معوقـات تحليـل الباحث حاول عداملعرفة ة

 طوّ التّ 
ّ
العامليـ العلميـة التّ رات ائلة ال  ة

ّ
تّ كنولوجيـ و عالم فـي ديـدة ا ال NTIC صالات

مسّ  أغلب املؤّس دفعت قتصاديّ ي الّد سات املتقّد ة كعنصرول املعرفـة اعتمـاد إلـى مة

جديد محوري الّس ،إنتاج عض املقال ح يق ذلك إ زائرإضافة ا اندماج ع سر و س لت بل

 
ّ

الش مستخدمي ادة كز ديد ا قتصاد العامليّ ذا العنكبوتيّ بكة للمعلوماتة نت(ة ،)ن

ميّ  أ إعطاء ار، بت و والبحث التعليم نظم ر متطو
ّ
بالتعل تمام الفكري، املال لرأس أك ة

ياة ا   (15).مدى

 
ّ
الث ياملحور زائر: ا ا املعرفة اقتصاد   .واقع

زءسنقوم ا ذا خالل زائرتحليلبمن ا املعرفة اقتصاد معواجراءواقع مقارنة

من يّ الّد مجموعة العر  ول
ّ

الش منطقة أخرى ودول قياة إفر وشمال وسط ومنMenaرق ،

ّ ثّم  تب ع زائري ا قتصاد قدرة مدى ار النموإظ لدعم ا وتوظيف املعرفة شر و

 
ّ

املؤش ع عتماد خالل من جماليّ قتصادي املعرفةرات القتصاد   KEI : ة
ّ

اقتصادمؤش ر

املعرفةيتضّمن Knowledge Economy Indexاملعرفة القتصاد عة ر وانب التعليم،(ا

ساسيّ  ية الب ار، تّ بت و املعلومات لتكنولوجيا النّ ة واملؤّسصاالت، قتصادي ) ظام

زّ ، ا ا أو ستعداد ر
ّ

ونيّ مؤش لك رو E-readinessةة
ّ

خ IDIمؤش مدىذا عن ّ ع

تّ التّ  و املعلومات تكنولوجيا اراتطّور وامل ستخدام و تاحة حيث من ذهصاالت

 
ّ

املؤش ذه قيمة اوح وت واستخداما شموال ك عت رات
ّ

واملؤش الصفر ن ب بحيث10رات ،

 
ّ
ّ ل فإ ا قيم ارتفعت  ما

ّ
املؤش استخدام إ باإلضافة لالقتصاد، أفضل أداء عن ّ ع راتا

عّ الفرعيّ  ال القائمة قتصاد واقع تحليل غرض املعرفة القتصاد املختلفة وانب ا عن

زائر ا املعرفة  .ع

رقم دول ا ل
ّ
زّ 01يمث ا ا أو ستعداد ر

ّ
مؤش ونيّ تطّور لك زائرE-readinessةة ا

منطقة دول من   MENA (16)ومجموعة
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رقم دول  تطور  :(01)ا
ّ

املعرفةمؤش اقتصاد دولE-readinessر من ومجموعة زائر ا

 
ّ

قياالش إفر وشمال وسط   )2013-2002(رق
  إيران  تركيا  األردن  االمارات  السعودية  مصر  الجزائر    

2002  2.70  3.76  3.77      4.37  3.20  
Rank 58  48  47      40  53  
2003  2.56  3.72  4.10      4.63  3.40  
Rank  58  51  45      39  52  
2004  2.63  4.08  4.38      4.51  3.68  
Rank  61  51  48      45  57  
2005  2.94  3.90  4.38      4.58  3.08  
Rank  63  53  46      43  59  
2006  3.32  4.30  5.03  6.32  4.22  4.77  3.15  
Rank  63  55  46  30  54  45  65  
2007  3.63  4.26  5.05  6.22  4.77  5.61  3.08  
Rank  66  58  46  33  52  42  69  
2008  3.61  4.81  5.23  6.09  5.03  5.64  3.18  
Rank  67  57  46  35  53  43  70  
2009  3.46  4.33  4.88  6.12  4.92  5.34  3.43  
Rank  67  57  51  34  50  43  68  
2010  3.31  4.21  4.75  6.25  4.76  5.24  3.24  
Rank  68  57  52  32  51  43  69  
2011  2.98  3.66  5.43  5.64  3.95  4.38  3.53  
Rank 104  83  47  45  75  69  87  
2012 3.30  4.28  6.01  6.27  4.48  5.12  4.02  
Rank 114  87  50  46  84  68  97  
2013 3.42  4.45  6.36  7.03  4.62  5.29  4.29  
Rank 114  89  47  32  87  68  94  
مجلة: املصدر املصري، قتصاد قتصادي النمو املعرفة اقتصاد أثر محمد، ان ج

املجلدالتنمية قتصادية، العدد18والسياسات ص2،2016، ،21. 

الّد تّم - عن املتاحة للبيانات وفقا املنطقة دول  تحديد
ّ

املؤش أّم ول  ر،
ّ
بال سبةا

سنة منذ متاحة فالبيانات املتحدة ية العر مارات و ردن  2006لدول
ّ
وال ب، ت

سوأ عت  .ع
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ّ

رقمالش  تطوّ  ):02(ل
ّ

مؤش املعرفةر اقتصاد زائر E-readinessر   )2013-2002(ا

  
رقم: املصدر دول ا بيانات ع باالعتماد ن الباحث إعداد   ). 01(من

رقميتّ  دول ا خالل  ) 01(من
ّ

رقموالش تحّس )  02(ل زائريوجود ا قتصاد أداء ن

ة، الف بداية املعرفة  توظيف
ّ

املؤش قيمة ر تظ مستمرّ بحيث ارتفاع سنةر 2003من

سنة غاية بأّن 2007إ القول مكن التحّس و  ذا
ّ

املؤش قيمة بالّد ن يرجع إر و رجة

املاليّ  جرّ املوارد زائر ا ا م استفادت ال الّد ة نت
ّ

مك وال املحروقات أسعار ارتفاع مناء ولة

إلعاد ثمارات اس التّ تخصيص للب عتبار  حتيّ ة
ّ
املتعل باالتّ ة املعلوماتقة وتكنولوجيا صاالت

اتّ ( شركة مال رأس والتوّس فتح يد ال عصرنة زائر، ا نتصاالت ن مجال ادة) ع وز

التّ  بداع و العل البحث قتصادييع عاش برنامج إطار ) 2004-2000(كنولو

النمو دعم رنامج أّن )2009-2005(و غ ، 
ّ

املؤش اتّ قيمة سنواتر خالل نخفاض نحو ت ج

التّ 2011و2010 2008،2009 إ راجع ذا  و
ّ
املاليّ أث باألزمة العامليّ ر تتّ ة ثم ذلكة، عد جھ

 
ّ

املؤش مرّ قيمة لالرتفاع تحّس ر عد أخرى الّد ة مداخيل  .ولةن

 
ّ

رقمالش  تطوّ ):03 (ل
ّ

مؤش زائر ا ب ترت املعرفةر اقتصاد   )E-readiness )2002-2013ر

  
رقم: املصدر دول ا بيانات ع باالعتماد ن الباحث إعداد   ).01(من

0
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ّ

الش خالل رقممن يبّ ) 03(ل  الذي
ّ

مؤش زائر ا ب ترت املعرفةن اقتصاد -Eر

readiness ّ تب زائر ا تراجع املعرفةيّت ألخرىاقتصاد سنة الّد من مع ولباملقارنة

 
ّ

الش منطقة قياخرى إفر وشمال وسط  Menaرق
ّ

املؤش ذا أخذ و اتّ ، تصاعديّ ر ا اجا

 
ّ
ةال الف خالل ب  حيث،)2013-2002(ت

ّ
مؤخ زائر ا ي  تأ

ّ
ال ورة ة الف خالل ب ت

ثّم )2002-2005(  تحتّل ،
ّ
الث ة الف خالل ة خ قبل ما إيران) 2010-2006(انيةاملرتبة سبق ل

 
ّ
ال سلم ثّم فقط ب، مرّ ت اجع لتحتّل ت أخرى سنة خالل ة خ   .2012و2011املرتبة

 
ّ

املؤش  ذا
ّ

املتأخ ا وموقع زائر ا وضع عكس التّ ر املعرفةحوّ ر ع القائم قتصاد نحو ل

تحتّل باملقارنة ال املنطقة دول عض متقّد مع تقّد مراتب رت أظ ال مارات غرار ع اممة

املعرفةاوا ع القائم قتصاد وتوظيف   .استعمال

 
ّ

يؤك  كذلك
ّ

مؤش املعرفةد اقتصاد واملبّ KEIر الدو البنك يصدره دول الذي ا  )02( رقمن

ّ ع(17) تب زائر ا وضع  تراجع
ّ

املؤش قيمة تراجعت حيث املعرفة، ع القائم رقتصاد

سنة2002سنة  %18.5بحوا1995مقارنة
ّ
إال  أّن ،

ّ
املؤش تحّس قيمة لر ش ذلك عد ت

التّ  امج ال عد ارتفاعنموّ طفيف عد ا عرف ال املالية الطفرة يجة ن زائر ا ا باشر ال ة

 
ّ
إال املحروقات،  تأّن أسعار

ّ
متأخ يبقى العال املستوى ع زائر ا ب ن96املركز( ار رت ب من

سنة146 ب ت ل وفقا  ) 2012دولة

رقما  تطور ):02(دول
ّ

املعرفةمؤش اقتصاد مختارةKEIر لسنوات زائر   ا

1995  2000  2008  2012  

  الرتبة  القيمة  الرتبة  القيمة  الرتبة  القيمة  الرتبة  القيمة

3.50  108  2.85  110  3.25  96  3.79  96  

ة: املصدر زائر ا املجلة زائر، ا قتصادي والنمو املعرفة اقتصاد ، لي سة ون بن

العدد دارة، و ل5لالقتصاد أفر ص2014، ،90.  

Source: BASHIR, Muhammad. Knowledge economy index (KEI) 2012 rankings 

for Islamic countries and assessment of KEI indicators for 

Pakistan. International Journal of Academic Research in Economics and 

Management Sciences, 2013, vol. 2, no 6, p. 34. 

 
ّ
رقميمث دول ا ر03ل

ّ
ملؤش عة ر وانب ا املعرفةKEI  تطّور ار، (القتصاد بت التعليم،

تصاالت و املعلومات واملؤّس النّ ،ICTتكنولوجيات قتصادي زائرEIR)ظام   (18)ا
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رقم دول ساسيّ تطوّ ): 03(ا وانب ا  ر
ّ

ملؤش املعرفة القتصاد زائرKEIرة   ا

ار  التعليم    بت

تكنولوجيات

املعلومات

تصاالت   ICTو

قتصادي النظام

 EIRواملؤس

1995 3.88  3.41  4.87  1.85  

2000 3.96  3.25  3.11  1.09  

2012 5.27  3.54  4.04  2.33  

ال: املصدر سابق مرجع ، لي سة ون صبن كر
ّ

.90ذ  

 
ّ
يتعل املعرفةفيما القتصاد املختلفة وانب ا مة بمسا رق

ّ
بّ KEIمؤش ي زائر، خاللل من ن

رقم دول ميّ ) 03(ا  اختالف
ّ
ال يّ ة ّل س ل  ة

ّ
ملؤش عة ر وانب ا من اقتصادجانب ر

الّس KEIاملعرفة ن الّس ب تقّد نوات فقد ّل ابقة، ساسيّ م ية الب جانب لتكنولوجياتمن ة

تّ  و والنّ ICTصاالتاملعلومات ار بت جان ع واملؤّس والتعليم قتصادي EIRظام

سنة ساسية1995خالل ية الب مة مسا من أك ار بت و التعليم مة مسا أصبحت فيما ،

تّ  و املعلومات واملؤّس ICTصاالتلتكنولوجيات قتصادي خاللEIRوالنظام املؤشر

ّ 2000سنة تو نما ب لسنةالتّ ،  غّ 2012قديرات
ّ
 ال

ّ
ال ب عت ر وانب ا مة ملسا ةس

 
ّ

يليھاملؤش التعليم جانب يتقّدم حيث ساسيّ جانبر، ية املعلوماتالب لتكنولوجيات ICTة

و  ار بت النّ ثم ا واملؤّس ظامأخ التحّس EIRقتصادي وانبومع ا قيم الوا ن

 
ّ

ملؤش عة يتّ ر املعرفة اقتصاد  ر
ّ
ال مة املسا ادة ز ذلك وانبمن ل ية  س

ّ
املؤش عة رر

سنة2012لسنة عّد 2000مقارنة الذي مر تحّس ، با  س
ّ

مؤش قيمة جماKEIرن

 وتقّد 
ّ
ال زائر ا لسنةم وفقا ب  .2012ت

 
ّ
الث زائر: الثاملحور ا قتصادي النمو ع املعرفة اقتصاد أثر قياسية(قياس   )دراسة

اقتصاد أثر اختبار أجل تّم من زائر، ا قتصادي النمو ع وانباملعرفة ا استخدام

 
ّ

املؤش خالل من املعرفة القتصاد املعّ املختلفة نمورات ع ا تأث قياس غرض سابقا ا ع

سنوّ  بيانات باستخدام زائري، ا ةقتصاد للف أّم 2017- 1980ة صول، ا فتّم البيانات ا

بيانات قاعدة من ا الّد عل النّ البنك وضع حاولنا لذا ، التاو  :موذج

GPERt = α0 + α1FDIt + α2 TRADEt + α3ICTt + α4TAUXt +α5INFt+ Ɛt  

التّ = GPERt:حيث  املتغ
ّ
مث و ع معّد ا إل ش و قتصادي النمو بمعّد ل نص النمو ل

النّ  من  الفرد
ّ
املح ةاتج الف  .tجما
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FDIt = ّمع املباشر جن ثمار  س
ّ

كمؤش ستخدم حيث ار، بت جانب عن لنقلا ر

ثّم  ومن ديدة ا تّم التكنولوجيا و ارات، بت من د  التّ املز
ّ
تدف بصا عنھ ثمارعب س قات

النّ  من سبة ك الوافدة املباشر  جن
ّ
املح  .جمااتج

TRADEt =التجاري نفتاح  درجة
ّ
الث انب ا عن ّ النّ ع و و املعرفة القتصاد ظامالث

واملؤّس  يتّم قتصادي الصّ التّ ، مجموع سبة ب عنھ النّ عب إ والواردات  ادرات
ّ
املح اتج

 .جما

ICTt = ّساسي ية تّم الب و املعلومات، لتكنولوجيا  التّ ة
ّ

مؤش خالل من ا ع عددعب ن، ر

ات ا اتفاش اتقالالنّ ال ا اش  وعدد
ّ
الث اتف التّ ال عند م جمع تم و ليعكساابت قدير

  .اواحًد اً متغّ 

TAUXt = الّص   .رفسعر

INFLATIONt  = ممعّد الت   .ل

Ɛt =ي العشوا طأ ا   .حد

α1،α2،α3،α4،α5النموذج   .معلمات

الزمنية. 1 السالسل ة استقرار   :اختبار

ج اختبار فحصذدف إ الوحدة الّس ر الزّ خصائص تّم منيّ السل حيث اختبارة، استخدام

املطور  فولر ي بـ Augmented Dickey-Fuller Testدي اختصارا اختبارADF املعروف أجل من

وتّم الّس ةاستقرارّ  الزمنية، النّ السل ع  عتماد
ّ
الث ظّل موذج فولر ي لدي وجودالث

تّ (Constant)القاطع العامّ و التّ (Trend)جاه فإّن ولغرض عالنّ وضيح يحتوي الذي موذج

تّ  و النّ القاطع و العام مثلجاه رقم. موذج دول ّ ) 04(ا اختباريو  .ADFنتائج

رقم دول اختبار): 04(ا اتADFنتائج املتغ ميع ول التفاضل وعند املستوى   عند

ات   املستوى   املتغ
ة املعنو مستوى

5%  
ول    التفاضل

ة املعنو مستوى

5%  
  حتمال

GPER  -3.466287  -3.536601 -6.023787  -3.544284 0.0001  

FDI  -3.321094  -3.536601 -6.598891 3.544284 -  0.0000  

ICT  -1.612353  -3.544284 -3.898359  -3.540328 0.0002  

TRADE  -2.340155  -3.536601 -4.740002  -3.540328 0.0028  

TAUX  -1.680634  -3.544284 -5.250654  3.562882 -  0.0009  

INFLATION  -2.088382  -3.536601 -5.451040  3.540328 -  0.0004  

الباحث: املصدر إعداد برنامجنمن مخرجات ع  EVIEWS 10باالعتماد
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رقم دول ا خالل من املستوىtةإحصائيّ أّن ) 04(نالحظ عند املطلقة بالقيمة ة املحسو

(Level) دوليّ أقّل ا القيمة معنوّ من مستوى عند املتغّ %5ةة نقبلميع التا و ات،

العدميّ الفرضيّ  الفرضيّ H0ةة البديلةونرفض الوحدةH1ة جذر وجود أي(Unit Root)ومنھ ،

الزّ الّس أّن  ّل منيّ السل ل لـة رجة ا القيم حسب املستوى عند مستقّرة غ ات املتغ

McKinnon (1996)ول الفرق أخذ وعند ،(First difference)أصبحت ختبار وإعادة

معنوّ tإحصائية مستوى عند دولية ا القيمة من أك ة فإّن %5ةاملحسو التا ّل و

الزّ الّس  ملتغّ منيّ السل الّد ة معنوّ راسةات مستوى عند ساكنة أّن %5ةأصبحت ع ذا و ،

الّد املتغّ  من املة مت وات   .رجة

ك. 2 املش امل الت  :Johensen Cointegration testاختبار

التّ عرّ  بأنّ ف ك املش تصاحبامل ّ (Association)ھ زمن ن سلسلت ن نب أك) Yt، Xt: (ت أو

تؤدّ  التّ بحيث التّ قلباتي إللغاء ما  إحدا
ّ
ال تجعل قة بطر خرى نقلبات ب سبة

الزّ  ع ثابتة ما ولعّل قيمت أّن من، ع الّس ذا الزّ بيانات مستقرّ منيّ السل غ ون ت قد إذاة ة

ّل  أخذت حدما مستقرّ ولكّ ىع ون ت نا ب جل لة طو العالقة ذه ومثل كمجموعة ة

ع ات املتغ املتغّ مجموعة بقيم بؤ الت مفيدة املتغّ التّ ت من مجموعة بداللة ع اتا

 
ّ
 (19) .ةاملستقل

ّ النّ  املب رقمتائج ق امل أّن ) 01(نة إ ثرةقيمش منأقّل (Trace Statistic)إحصائية

معنوّ  مستوى عند رجة ا أّن %5 ةالقيم كما ساوي، أك0.0986حتمال و ذا0.05و و

املتغّ  ن ب ك مش امل ت عالقة وجود توازنيّ عنيعدم عالقة توجد ال أي النموذج لةات طو ة

املتغّ  ن ب فإّن جل التا و متّ ات، قة طر للتقدير املناسبة قة يالطر الذا نحدار جھ

(VAR).  

لنموذج. 3 الزم التباطؤ ات ف عدد   :VARتحديد

نموذج  جھمتّ العتماد
ّ

الذ ينحدار ملّد (VAR)ا مثل العدد تحديد أوال الزّ يجب التباطؤ مة

حصائيّ  املعاي خالل من يتّم (AIC, SIC, HQ)ةوذلك حيث أقّل ، ّل اختيار ل والقيمة معيار

التّ  ا الزّ يقابل رقمباطؤ ق وامل مثل، أّن ) 02(م إ التّ ش أصغردرجة تقابل ال أخ

  .(P=1) 1قيمة

ية. 4 السب العالقة ح:Granger causality testاختبار تحديدمعيار 1969سنة granger اق

الّس  يّ العالقة الّس ب ن ب املوجودة الديناميكية العالقة ع ترتكز ال الزّ ة إذامنيّ السل حيث ة،

عّ Y2TوY1Tانت ن ت زمن ن عنسلسلت اقتصاديّ تطوّ ان ن رت ظا الزّ ر ع ن مختلفت ن منت

tانت التّ Y1Tلسلةالّس و ن تحس يمكن ا خالل من ال املعلومات ع  تحتوي
ّ
 وق

ّ
بال سبةعات
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أّن،Y2Tلسلةللّس  نقول الة ا ّ Y1Tذه ّ اذنY2Tبس متغ عن يّ نقول سب ا أ انتة إذا ة

ن تحس ع ساعد معلومات ع  تحتوي
ّ
ملتغّ التوق أخرى ع اختبار. ة  Grangerستخدم

 التّ 
ّ

مرتّد أك غدية عالقة وجود مدى من جاعيّ د اس أو تبادليّ Feedbackةة عالقة نأو ب ة

سلسلةمتغّ  بيانات وجود حالة وذلك   (20) .زمنيةين

اختبارش  يّ للّس grangerنتائج ّ ب املب رقمة ق امل عدم) 03(نة يّ إ سب عالقة نوجود ب ة

 
ّ
النّ ل من الفرد ب نص النمو ر

ّ
مؤش  من

ّ
املح قتصادياتج للنمو ل

ّ
ممث ّ كمتغ جما

ساسيّ  ية الب ر
ّ

يتّم ومؤش والذي املعلومات لتكنولوجيا  التّ ة
ّ

مؤش خالل من عنھ نعب عدد:ر

ات ا النّ اش اتف وعددال اتقال ا  اش
ّ
الث اتف حتمال 0.9615ألّن ابتال من  0.05أك

حتمالأك 0.0523و   .0.05من

اختبار نتائج رت أظ يّ grangerكما سب عالقة وجود ّل عدم ن ب  ة
ّ

مؤش بمن نص النمو ر

النّ  من  الفرد
ّ
املح كمتغّ  اتج  جما

ّ
 ممث

ّ
ومؤش قتصادي للنمو املباشرل جن ثمار س ر

عّ   الذي
ّ

كمؤش ستخدم حيث ار، بت جانب التّ عن لنقل ثّم ر ومن ديدة ا دكنولوجيا املز

ارات بت  .من

ينمو . 5 الذا نحدار متجھ نموذج أو املتجھ ي الذا نحدار   :ذج

نموذجsimsعت صياغة الفضل خالل VARصاحب املتغّ من من ملجموعة اتدراستھ

ليّ قتصاديّ  ال ّل ة ل النّ ة ون ل ونظرا كية، مر املتحدة والواليات أملانيا القياسيّ من ةماذج

حصائيّ قليديّ التّ  ل املشا من الكث ي عا ّد ة ال فرضيّ ة النّ د ذه عضات وتق ماذج

ّم املتغّ  امل رفضات فقد املتغّ  sims ة ارجيّ استخدام ا غرارات ع رى و  (ة

granger1969(ّل أن ّل اتاملتغّ عامل فتصبح متماثلة داخليّ املتغّ بصفة كماات رأىة،

التّ  ات ف عدد نفس استخدام الزّ ضرورة ّل باطؤ ل   . اتاملتغّ م

التّ  درجة تحديد  عد
ّ

متّ أخ نموذج تطبيق يمكن فإنھ  ر،
ّ

الذ نحدار يجھ رقم. ا ق ) 04(امل

 ّ اختباريو  .VARنموذجنتائج

التباين. 1.5  :Variance décompositionتحليل

التّ  تحليل اختبار ر رقماملبّ  Variance décomposition باينأظ ق امل التّ النّ ) 05(ن  :اليةتائج

يخّص   فيما
ّ

ساسيّ مؤش ية الب يتّم ر والذي املعلومات، لتكنولوجيا خاللالتّ ة من عنھ عب

 
ّ

عددمؤش ما ن اتر ا النّ اش اتف وعددال اتقال ا  اش
ّ
الث اتف  (ابتال

ّ
اقتصادمؤش ر

ب) املعرفة م التّ %0.12سبةسا خطأ تباين  ؤملبّ تفس
ّ

النّ ؤش من الفرد ب نص النمو اتجر

 
ّ
 املح

ّ
الث ة الف خالل وجما تباين% 0.87سبةالثة ّبؤملمن الت ةخطأ الف خالل النمو ر

ّ
ؤش

يدّل عاشرةال ما ذا الضّ و ثر  ع
ّ

املؤش ذا ل النموعيف تحقيق متھ مسا وضعف ر
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زائر ا يخّص .قتصادي  فيما
ّ

 مؤش
ّ

ومؤش املباشر جن ثمار س التجارير نفتاح ر

) 
ّ

 مؤش
ّ

مؤش من ن قياسر زائراقتصادرات ا جّد ) املعرفة ما م مافمسا ذا و ضعيفة

الضّ يدّل  ثر التّ ع ما م مسا ضعف وع معّد عيف ع قتصاديأث النمو الت

أّن  حيث زائر بـوّ ا م سا ّبؤللتباينتفس %6.95سبةل الت ناتجخطأ
ّ
جمااملح

ال ة الف  عاشرةخالل
ّ
بـوالث م سا ي التّ تباينتفس %5.16 سبةا  ؤملبّ خطأ

ّ
النمورؤش

النّ  إجما من الفرد ب  نص
ّ
املح حداتج كأق العاشرة ة الف  .خالل

ستجابة. 2.5 ودوال الصدمات   :تحليل

نماذج ات م م أ ن ب ّ VARمن تقّد أ التّ ا من جملة املتغّ م ن ب  داخالت
ّ
وتأث بمختلفات ا ر

عنالصّ  نتائج عطينا التا و النموذج ا يواج ال املتغّ دمات ن ب املوجودة ات،العالقات

الصّ  تحليل لنا سمح العشوائيّ حيث معيّ دمات رة ظا املفا ثر بقياس باة ع نة

  .اتاملتغّ 

رقميبّ  ق امل الفعليّ ) 06(ن ستجابة املتغّ دوال صدمات آلثار النّ ة املستخدمة موذجات

معّد  معّ ع قتصادي النمو بمعّد ال النّ عنھ من الفرد ب نص نمو  ل
ّ
املح جمااتج

ي   :حسب

املباشر- جن ثمار س الفعليّ :صدمة ستجابة دوال تقديرات املمتّد حسب عة 10ة

فإّن  بمقدارسنوات، املباشر جن ثمار س صدمة ي%1حدوث إيجا أثر ا ل ون ي سوف

معّد  النموع املل املدى أّن طتوّس قتصادي حيث يقّد ، املضاعف بحواذا ر

االّس 25.86% الصّ امسةنة ت كحّد ال أّم دمة ، يتالأق ه فتأث ل الطو املدى ا

إ الّس %14.48ليصل العاشرةخالل  .    نة

التجاري  نفتاح درجة معّد :صدمة الستجابة سبة النموبال نفتاحل لصدمة قتصادي

بأّن  نرى الصّ التجاري، حدوث ت ال و ات الف إيجابيخالل ون سي ه يبلغتأث إذ دمة

ال ة الف خالل  أقصاه
ّ
يقاربيتالثّم ،%26.48بمقدارانيةث ما إ ليصل ذلك %5عد

الرّ  ة الف ثّم خالل عة،  ا
ّ
ابتداءً يتول ذلك عد سل تأث امسةمند ا ة االف -ليصل

ال25.64% ة الف   .شرةاعخالل

تصاالت- و املعلومات لتكنولوجيا ساسية ية الب يةإّن :صدمة الب صدمة حدوث

تّ ساسيّ  و املعلومات لتكنولوجيا  ة
ّ
تؤث معّد صاالت ع سلبا النمور ابتداءً ل منقتصادي

حيث الثانية، ة الّس يبلغالف ةلثر الف خالل  % 8.63-بمقدار العاشرةأقصاه
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م- الت معدل معّد :صدمة صدمة عحدوث سل أثر حدوث إ يؤدي م الت ل

 معّد 
ّ
الث ة الف خالل أقصاه يبلغ قتصادي النمو الصّ ل ت ال سبةدمةانية ثم- %38.85ب ،

ال ة الف حد ى كأد ليصل   .- %3.57تاسعةإيتال

الصرف- سعر  :صدمة
ّ
معّد ستول ع سل أثر الصرف سعر صدمة قتصاديد النمو ل

الثانيةابتداءً  ة الف سمن إذ الكحد- %22.78اصلي، ة الف عةأق   .سا

يتّ  النتائج ذه خالل جليّ من التّ لنا ملعظم قتصادي النمو استجابة عدم اتغّ ا

اصلة النّ ا ذه املعرفة، القتصاد املختلفة وانب  ا
ّ

تؤك الّد تائج إليھ توصلت ما راساتد

حيثالّس  التّ ابقة، ر ساسيّ يظ امليادين من العديد الكب التّ أخر والتّ ة العا ن،عليم و

التّ  والبحثوالب املعلومات وتكنولوجيا باالتصاالت املتعلقة بالّد حتية املمقارنة والول جاورة

ا ف م املعرفةسا  اقتصاد
ّ

للّد بالش قتصادي داء رفع املطلوب  .ولةل

  :خاتمة

الدراسة ذه قتصاديادفت النمو ع املعرفة القتصاد املختلفة وانب ا أثر قياس

ة الف خالل زائر تمّ 2017 – 1980ا دف ال ذا القتصادولتحقيق املختلفة يم املفا عرض

 
ّ

ومؤش ساسيّ املعرفة دولراتھ ببعض مقارنة زائر ا املعرفة اقتصاد واقع تحليل مع ة،

 
ّ

الش  منطقة
ّ
الك داء مستوى ع وذلك قيا إفر وشمال وسط  رق

ّ
املعرفةملؤش اقتصاد ر

KEI ّاملتغ مستوى ع الفرعيّ ثم عّ ات ال و ة ا وذلكعن املعرفة القتصاد املختلفة انب

تّم  حيث زائري، ا قتصاد أداء ع ا أثر لقياس يدا يّ تم من التّ استخدام كة املش امل

متّ   ونموذج
ّ

الذ نحدار يجھ يّ VARا السب العالقة واختبار ، 
ّ

مؤش ن ب املعرفةة اقتصاد رات

متغّ  عض ومعّد و الك قتصاد النموات وتوصّ ل خاللقتصادي، من الصّ لنا دماتتحليل

ستجابة التّ النّ إودوال   :اليةتائج

إيجابيّ - عالقة ومعّد وجود املباشر جن ثمار س ن ب قتصادية النمو اتبلغل أقصا

امل املدىطتوّس املدى تتال لثم   .الطو

إيجابيّ - عالقة التجاري وجود نفتاح ن ب وعالقةومعّد ة القص املدى قتصادي النمو ل

لةسلبيّ  الطو   .املدى

عالقة- ساسيّ سلبّيةوجود ية الب ن لتكنولوجياتب ومعّد املعلوماتة تصال النموو ل

املدى لقتصادي والطو   .القص

عالقة- الصّ ةسلبيّ وجود سعر ن ومعّد ب املدىرف قتصادي النمو لل والطو   .القص

عالقة- معّد سلبيةوجود ن التّ ب  ل
ّ

ومعّد  القصم املدى قتصادي النمو ل ول   .الطو

يّ - سب عالقة وجود  عدم
ّ

مؤش ن ب زائرة ا قتصادي والنمو املعرفة اقتصاد   .رات
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التّ بّ - التباين تحليل الضّ ن ملتغّ أث النموعيف ع املعرفة اقتصاد زائرات ا قتصادي

الّد  ة ف النّ خالل ذه  راسة،
ّ

تؤك توصّ تائج ما الّد د إليھ الّس لت حيثراسات التّ ابقة، ر أخريظ

ساسيّ  امليادين من العديد التّ الكب والتّ ة العا التّ عليم والب ن،  حتيّ و
ّ
املتعل قةة

والبحث املعلومات وتكنولوجيا بالّد باالتصاالت  مقارنة
ّ

بالش ا ف م سا وال املجاورة لول

للدول  ذه ل قتصادي داء رفع   .املطلوب
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  املالحق
رقم ق سون): 01(امل ا و ك املش امل الت اختبار  Johensen Cointegrationنتائج

Date: 11/23/18   Time: 15:57
Sample (adjusted): 1982 2017
Included observations: 36 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: GDP FDI TRADE ICT INFLATION TAUX 
Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None  0.574596  91.20779  95.75366  0.0986
At most 1  0.521947  60.43802  69.81889  0.2221
At most 2  0.399587  33.86884  47.85613  0.5090
At most 3  0.207117  15.50390  29.79707  0.7466
At most 4  0.179718  7.149039  15.49471  0.5604
At most 5  0.000477  0.017176  3.841466  0.8956 

برنامج :املصدر  Eviews 10مخرجات
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رقم ق النموذج): 02(امل املعتمدة التأخ درجة اختبار   نتائج
VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: GDP FDI TRADE ICT INFLATION TAUX 
Exogenous variables: C 
Date: 11/23/18   Time: 16:02
Sample: 1980 2017
Included observations: 35

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

0 -1169.170 NA  5.88e+21  67.15258  67.41922  67.24463
1 -972.1118  315.2935   6.12e+17*  57.94925   59.81566*   58.59353*
2 -951.0176  26.51841  1.74e+18  58.80101  62.26721  59.99754
3 -891.5305   54.38825*  7.94e+17   57.45888*  62.52487  59.20766

 
برنامج :املصدر  Eviews 10مخرجات

رقم ق ل):03 (امل ية السب اختبار   Granger نتائج
Pairwise Granger Causality Tests
Date: 11/23/18   Time: 16:04
Sample: 1980 2017
Lags: 1

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. 

 FDI does not Granger Cause GDP  37  3.80937 0.0592
 GDP does not Granger Cause FDI  2.21687 0.1457

 TRADE does not Granger Cause GDP  37  2.76582 0.1055
 GDP does not Granger Cause TRADE  0.05159 0.8217

 ICT does not Granger Cause GDP  37  0.00236 0.9615
 GDP does not Granger Cause ICT  4.04536 0.0523 

برنامج :املصدر  Eviews 10مخرجات

رقم ق ي ):04( امل الذا نحدار متجھ   (VAR)نموذج
Vector Autoregression Estimates
Date: 11/23/18   Time: 16:06
Sample (adjusted): 1981 2017
Included observations: 37 after adjustments
Standard errors in ( ) & t-s tatis tics in [ ]

GDP FDI TRADE ICT INFLATION TAUX

GDP(-1)  0.189294 -0.016738 -0.356779  18071.83 -1.172414  3.034794
 (0.17519)  (0.03689)  (0.39513)  (186159.)  (0.41223)  (1.92484)
[ 1.08050] [-0.45372] [-0.90295] [ 0.09708] [-2.84406] [ 1.57665]

FDI(-1) -0.056465  0.162925  1.076693 -589865.9 -2.741748 -3.698144
 (0.79045)  (0.16645)  (1.78278)  (839938.)  (1.85996)  (8.68475)
[-0.07143] [ 0.97883] [ 0.60394] [-0.70227] [-1.47409] [-0.42582]

TRADE(-1)  0.067284  0.020475  0.734626  83753.22  0.112329  1.612031
 (0.04750)  (0.01000)  (0.10714)  (50478.7)  (0.11178)  (0.52194)
[ 1.41638] [ 2.04679] [ 6.85659] [ 1.65918] [ 1.00491] [ 3.08856]

ICT(-1) -5.25E-08 -1.10E-08 -6.66E-08  0.997537 -6.76E-08 -7.91E-08
 (2.6E-08)  (5.5E-09)  (5.9E-08)  (0.02800)  (6.2E-08)  (2.9E-07)
[-1.99127] [-1.97781] [-1.12009] [ 35.6273] [-1.09044] [-0.27330]

INFLATION(-1) -0.099225 -0.030496 -0.212917 -82644.93  0.553514  0.817724
 (0.05792)  (0.01220)  (0.13064)  (61549.2)  (0.13629)  (0.63640)
[-1.71306] [-2.50028] [-1.62981] [-1.34275] [ 4.06115] [ 1.28492]

TAUX(-1) -0.006562 -0.002970 -0.025777 -6429.518 -0.009524  1.033956
 (0.00431)  (0.00091)  (0.00971)  (4576.87)  (0.01014)  (0.04732)
[-1.52353] [-3.27429] [-2.65352] [-1.40478] [-0.93972] [ 21.8486]

C -0.372539  0.327607  22.17420 -1048507.  2.798811 -110.6282
 (2.80306)  (0.59026)  (6.32206)  (2978573)  (6.59577)  (30.7977)
[-0.13290] [ 0.55502] [ 3.50744] [-0.35202] [ 0.42433] [-3.59209]  

برنامج :املصدر  Eviews 10مخرجات
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رقم ق التباين ):05( امل تحليل   نتائج

 Variance Decomposition of GDP:
 Period S.E. GDP FDI TRADE ICT INFLATION TAUX

 1  1.944569  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
 2  2.060414  94.36400  0.008110  1.652036  0.052415  3.555857  0.367585
 3  2.123119  90.14103  1.120504  1.965434  0.126005  5.745458  0.901568
 4  2.172762  86.53017  2.440042  1.925777  0.214129  7.242744  1.647135
 5  2.215091  83.44767  3.711445  1.875169  0.312660  8.124313  2.528747
 6  2.252650  80.75236  4.811200  2.020930  0.418999  8.538608  3.457905
 7  2.286965  78.35646  5.687403  2.450181  0.530597  8.627552  4.347810
 8  2.318837  76.21868  6.324412  3.161780  0.645045  8.521318  5.128767
 9  2.348573  74.32237  6.734534  4.096847  0.760286  8.330096  5.755862
 10  2.376194  72.65904  6.950408  5.166618  0.874750  8.138613  6.210575

برنامج :املصدر  Eviews 10مخرجات

رقم ق لردّ  ):06( امل ستجابة   الفعلدوال
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ى  الك ولية الب لألشغال الوطنية املؤسسة املعلومات أمن   واقع

The reality of information security in the National Corporation for 

Major Petroleum Works “ GTP” 

خ خ                                                               21/08/2018 :ستالم تار شر قبول  تار  08/02/2019: ال

أسماء سليمان. د                                                                                               فيال             يحياوي

د أأستاذ                                                                       كتوراهطالبة  محاضر

بلقايد بكر أبو سجامعة                                                                             جامعة اليا يال               ا

زائر – تلمسان  زائر– بلعباسسيدي                                                                                 .ا   .ا

         

ص  :امل

إ       الدراسة ذه التعرضدف و املؤسسة مستوى ع املعلومات أمن تطبيق مية أ يان ت

ا نواجھ أن يمكن ال ماية ا طرق و املعلومات أنظمة ا ل تتعرض ال ديدات ال ألنواع

الوطنية املؤسسة مستوى ع املعلومات أمن واقع دراسة مع ، الواقعة أو املحتملة ديدات ال

و  ى الك ولية الب املجاللألشغال ذا ا نفس ر تطو أجل من ا تبذل ال ود  . ا

لمات ، :املفتاحية ال املعلومات نظم ، املعلوماتية ماية ا طرق ، ديدات ال ، املعلومات أمن

ى  الك ولية الب لألشغال الوطنية  املؤسسة

Abstract : 

     The purpose of this study is to demonstrate the importance of applying information 

security in the organization, and mention the types of threats to information systems, 

and the methods of protection, and examine the reality of information security at the 

level of the National Petroleum Works Corporation and its efforts to develop Itself in 

this area   

Keywords : Information Security, Threats, Information Protection Methods, 

Information Systems, National Corporation for Major Petroleum Works 
E-mail : filaliasma@outlook.fr        E-mail : Yahiaoui_s@gmail.com 
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  :املقدمة

غ و ، البنايات و زة األج ا م املادية ات املمتل ل ل حماية تحقيق و املؤسسة معلومات أمن

، ساسة ا و اتيجية س املعلومات باألخص و املعلوماتية ا أنظم و املؤسسة كصورة   املادية

أو املعلومة توفر إما تطال قد ديدات فال ، املعرفة اقتصاد ظل حقيقية ثروة عت ال و

ن ال باألمر س ل املعلومات ة سر ع فاظ ا و ، ا أم و ا سر أو ا و سالم أصبحبل أمر

غي  أحدثت ال نت ن ات شب وجود مع خاصة للمؤسسات العليا دارة ةيتعب جذر ات

املعلومة نقل   .كيفية

وا   من اج ان ا عل ماية ا من ن مع مستوى لتحقيق س ال املؤسسة فان عليھ و

تطبيق بكيفية خاصة اتيجية اس و سياسة رسم و ، املجال ،ذا ا مستوا ع من ذا

بل ، املعلومات و نظمة حماية أجل من ماية ا برامج أحدث شراء افيا عد لم فاليوم

طياتھ يحمل ، دائم و يومي عمل كمن وم املف ذا ل تنظر أن املؤسسات ع محتما أصبح

، أوجھ تعدة تفكر بدأت املؤسسات من ا كغ ة زائر ا املؤسسات لكنو و ا ا ممتل ن أم

تم ا ال فاملؤسسات ، شمة مح تزال ال قة عتبطر عد زائر ا املعلومات أمن بمجال

الية ش طرح إ دفعنا ما ذا ى الك ولية الب لألشغال الوطنية املؤسسة ا بي من ، ع صا

  :التالية

املعلومات أمن واقع و لألشغالما الوطنية مااملؤسسة و ؟ ى الك ولية الب

املجال؟ ذا ا تبذل ال ودات    املج

ن ت فرض ع عتماد تم الية ش ذه ع   :لالجاية

ا - تطور و املؤسسة لبقاء حتمية ضرورة املعلومات  .أمن

ي - متد ى الك ولية الب لألشغال الوطنية املؤسسة مستوى ع املعلومات  .أمن

ل    : الدراسة ي

ول املعلومات: املحور أمن ية   ما

املعلومات - امن ف  عر

املعلومات - أمن  ديدات

املعلومات - أمن تحقيق  طرق

ي الثا ى : املحور الك ولية الب لألشغال الوطنية املؤسسة املعلومات أمن   واقع

زائر- ا املعلومات أمن   واقع

الوطنية- املؤسسة املعلومات أمن ى واقع الك ولية الب   لألشغال

الدراسة- نتائج  تحليل
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ول املعلومات: املحور أمن ية   ما

املعلومات -1 أمن ف عناصرهعر  : و

املعلومات- 1.1 أمن ف  عر

املعلومات بأمن ماية" يقصد ستخدم ال التقنية دوات و جراءات و السياسات ل

غ ستخدام ال أش ل من مثلالنظام للموارد ،: الشر التعديل و التغي ، السرقة

، زة باألج املتعمد املادي الضرر اق إ أو ، البيانات قواعد أو باملعلومات الضرر اق إ

وارث ال و الطبيعية وادث ا و سانية خطاء مثل أخرى ديدات وجود إ i" .باإلضافة

1 

املعل Whitman et Mattodعرفو ماأمن كتا املعلومات" ومات أمن " بأنھ" مبادئ

، النقل و فظ ا و ة املعا مراحل كأصل املعلومات سالمة و توفر و ة سر ع فاظ       ا

و التعلم و الو ز عز خالل من و منية للسياسات الفع التطبيق ع ذلك يتحقق و

ب 2.التدر
i iد مؤسسة أي أن ما كال يرى أنو يجب فإنھ املعلومات نظم أمن ادارة لتحقيق ف

التالية ونات امل  : شمل

املادي    - املشروع:  من غ الوصول ملنع ي مبا و ات ممتل و مصادر من شملھ  .بما

فراد - للمعلومات:  أمن الوصول حق م ل الذين املجموعات و فراد  .ماية

العمليات - املخولون :  أمن ا يقوم ال العمليات و شطة  .ماية

تصاالت - املحتوى :  أمن و املستخدمة التكنولوجيا و الوسائط  .ماية

ات - الشب ات:  أمن املحتو و اسل ال و الشبكة ونات م  .ماية

البيانات - املعلومات: أمن توافر و سالمة و ة سر   .ماية

يت ف التعر ذا خالل من محتواهو يضم مصط إال و ما املعلومات أمن أن جليا لنا

أمن و ، املعلومات تضم ال زة األج املادي من خالل من ون ت املعلومات فحماية عام أمن

باملعلومات عالقة ا ل ال خرى العناصر ل و ، املعلومات ون يمل الذين   .فراد

املعلومات. 2.1 أمن   عناصر

امل املسإن الثالوث تحقيق ا غاي إنما املعلومات نظم أمن لتحقيق س ال              نظمات

   )CIA triangle (ة السر ع السالمة) Confidentiality(و و املية الت ، )Integrity (التوفر                ،و

تاحة Availability .(i(و i i  3  
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ة  - أ عدم) :  Confidentiality( السر و ، املنقولة أو املخزنة املعلومات حفظ ضمان ع

ة سر يضمن الذي و من النظام أن حيث ، إذن بموجب إال ا استخدام أو ا عل        طالع

ترخيص بدون ا بكشف سمح فال ، فيھ املخزنة البيانات خصوصية   .و

السالمة  - ب و املية ،) Integrity( الت املعلومات محتوى سالمة ضمان عامة        بصفة

سواء ي جز أو ك اتالف أو ب تخر أو حذف عملية ألي تتعرض لم املعلومات ذه أن التأكد و

تم قد ون ي إال و التبادل او ة املعا مراحل من مرحلة أي متعمدة غ أو متعمدة بصفة

املعلومات امل ت   .ضياع

و-ج املستخدم) :  Availability(  تاحةالتوفر ن تمك بھ ع حاسوب( و نظام أو سان ) إ

، مة امل تلك أداء عاقة أو التدخل بدون ذلك من املعلومات مع التعامل حق لھ          الذي

املطلوب ل الش املعلومات وصول   .و

املعلومات -2 أمن  ديدات

أنھ ع عامة بصفة ديد ال من"  :عرف حقيقية وسائل تصرفھ تحت يحمل ي عدا دف

طر ل مواقع ، اص أ ، مؤسسة ض عر 4"أجل
iv. 

ديدات 1.2 ال املصادر:  مصادر مثال فنجد ، متعددة املعلومات نظم ديدات مصادر

ي: الطبيعية ا ر الك التيار انقطاع و الزالزل و الفيضانات و رائق ة....ا شر ال املصادر نجد و

و ، البحث خالل منا ما نبدو قسم إ تنقسم ا  :ور

داخلية  - أ ة شر من:  ديدات الصادرة ديدات اال ف ب س ي ال و املؤسسة داخل

أو املنظمة شبكة إ الوصول حق لھ و ، املعلومات أنظمة مع يتعامل الذي املوظف أو العامل

طب دخولھ ون ي ص أي أو ، املعدات و زة ج تواجد تأماكن ي أو املؤسسة إ يعيا

ا أوإل املؤسسة معلومات بأنظمة الضرر اق إ نية لھ ون ي و أجل، من ساسة ا ا معلوما

معينة مصا تحقيق ا   .استخدام

ة  - ب شر من:  خارجيةديدات إما ون ت و املنظمة خارج من يئات ا تنفذ ديدات

الداخلية الشبكة إ الوصول حق ا امتالك لعدم نظرا اتف ال خطوط أو نت ن خالل

ديد ال من النوع ذا خطورة تكمن و ، دافھللمؤسسة أ و ق املخ معرفة ة صعو أو عدم

النظام مس الذي اق خ مدى و ، اق خ وراء v.من

5 

داخ مصدر ذات انت خطورة ك املعلوماتية رائم ا مصدر ن العشر القرن اية ح و

نظمة إ الوصول م قدر و ، املعارف م المتالك نظرا العمال من viصادرة

نو 6 ب مقارنة

حصائيات عض سنذكر ار ا طر ا م ن ب و الداخ طر ا   :م
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الة لو منFBIوفقا الداخلية ديدات ال ل خبار% 80إ% 60ش يتم ال ديدات ال من

ا   vii.7ع

ا قامت دراسة حسب سنةGartner Groupو ي رو املخطط املنظمات1997ع ذكرت ،

أن ا سبةف ب و من ل ن% 47مش الداخلي عوان ن( من العمال) املستخدم عت و

سبة ب ن مسؤول سبة% 10القدماء ب ن مسؤول م ف ن ارجي ا أما ، وادث ا vii%.39من i

8 

سنة ت أجر دراسة حسب أن408ع2003و يقولون ي معلوما دوات% 94خب من

عرضت املسؤولة املستخدمون املعلوماتية بھ قام داخ مصدر من أم ل ix.ملش

9 

عام املتحدة مم ا أجر دراسة كشفت التعدي% 37أن2005كما و اق خ جرائم من

أن و ، رائم% 23داخ ا ذه ل قتصادية سائر ا م بلغ و ، خارجية مصادر إ يرجع

حوا2004عام ال3.5فقط كشفت كما ، دوالر خاصةمليار بصفة اق خ حاالت أن دراسة

لعام كية مر ومة ا زة أج ع وقعت ال املعلوماتية رائم ا بلغت2004كإحدى

354000، اق اخ سوى% 64حالة شف يك لم و ة نا ا ا% 4م 10.م
x  

ضد ن التحص رة امل و املبذولة ود ا ون فت املعلومات أنظمة ن تحص بخصوص و

ماال غالبا خ ذا ن ح ، الداخ ديد ال ضد ستعداد حساب ع ار ا ديد

اليف ت معدل فإن اسوب ا أمن د مع تقديرات فحسب ، اليف الت ظ با دمارا يحدث

و الداخ وم ار2.7ال ا وم ال معدل د يز ال نما ب ، الواحد وم لل دوالر مليون

عن دوال 57الواحد xi.رألف

11 

املؤسسة لھ تتعرض الذي ك ديد ال أن باإلجماع و ت أثب حصائيات و الدراسات            ذه

ار و ا ديد بال مقارنة جدا ة كب سب ب و الداخل من و املعلوماتية ا   أنظم

ديدات 2.2 ال التا:  أنواع ا ص سن ديدات ال من أنواع عدة  :ناك

،:  املعلوماتيةصابات  - أ املعلومات أنظمة ا ل تتعرض ال الضارة امج ال املتمثلة         و

ا م أ املنطقية: و القنابل ، طراودة حصان ، ونية لك الدودة ، وس  .الف
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ل املعلوماتية:  1 الش صابات ب ترت  

  
Source : Eric Filiol , les virus informatiques : théorie, pratique et applications , deuxième éditions , 

Springer , Paris , 2009, p11 

املعلوماتية  - ب اقتحام:  )التجسس(القرصنة محاولة يتمثل عتداء تقنيات من النوع ذا

من و قة طر بأي ة السر املعلومات ع صول ا و املعلومات شاراأنظمة ان الطرق  :أك

تا - من:  لتص و ، عد عن التواصل شبكة أو معلوماتية شبكة ع التموقع يكمن ت التص

الشبكة داخل يدور ما ل و التآمرات ترجمة و ، العابرة املعلومات ن تخز و تحليل ثم

xii.املعلوماتية

12 

ة - و ال مة:  سرقة ب تتعلق ، الشرعية غ السبل أنواع من و التنكر أو ة و ال سرقة

حقوقھ و امتيازاتھ من ستفادة و آخر ص ة و أو صية انتحال تكمن معلوماتية

تھ و اغتصاب ق طر  .عن

دمة - ا ا:  رفض جعل و ما تطبيق خدمة تمنع و عرقل ال تلك دمة ا رفض مة

غ ازعاجأحيانا ع عمل دمة ا رفض مة باختصار ، ن الشرعي ن للمستعمل مفيدة

ى  ك خسائر ب س ت أن يمكن أيضا لكن و ، ية xii.ال i

13 

املادية-ج ديدات املادية:   ال ديدات ال م أ ن ب   :من

التحاميل:  السرقة  - ت و املحمولة واسب ا  .خصوصا

زة  - ث ج ب تخر و  تدم

جتم  - ج ندسة حتيال: اعيةال و للمعلومات الشر غ ستحواذ ال أش من ل ش

، ممتلك ع صول ا أجل من دفة املس ية للب جتماعية و ة شر ال الثغرات ستغل الذي

معلومات أو 14.خدمة
xiv ا صنف قد للعقد2011سنةGARTNERو الرق العالم خطر كأك

xv.املقبل

15 

املعلوماتية صابات

عادية اصابات

القنابل

املنطقية
حصان

طراودة

ساخ ست ذاتية رموز

وس الف  الدودة
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أمنية   -د غرات عن الناتجة ديدات يتم: ال ي ل و ، متعددة و عديدة منية الثغرات

مثل مدارس و معاي عدة حسب و ، شاملة بصفة ا منBS7799 , EBIOS, GMITS: عداد

التا عائالت ثالث ا تجميع التنظي: املمكن املستوى ع منية ) دارة( الثغرات

سي ال منيةكضعف السياسة غياب و املجال ذا الكفاءات نقص منية.... و الثغرات ،

عطال و ات التج كنقص املادي املستوى التكنولو... ع املستوى ع منية الثغرات ،

املعلوماتية عناصر استخدام سوء و مجة ال   xvi 16كأخطاء

املعلومات -3 أمن تحقيق املعل:  طرق من منتحقيق املة مت حماية منظومة يتطلب ي وما

املعلومة تمس أن يمكن ال وانب ا  :  ل

مجية 1.3 ال ماية تتمثل:  ا و ، من تحقيق خطوة أول و م أ مجية ال ماية ا عت و

املخزنة أو ات الشب ع املنتقلة للمعلومات حماية توفر ال و املتاحة امج ال ل استخدام

امج ال م أ من و ، ب واس مراقبة: ا ، شف ال برامج ، وس الف مضادات ، ة النار دران ا

ذهالدخول ل ة الدور التحديثات و اضية ف الشبكة إ إضافة ، التدخل كشف أنظمة و

امج   .ال

املادية2.3 ماية بح:   ا ون ي ال ي املعلوما من فقطتحقيق واسب ا داخل املعلومات ،ماية

ال ات التج و املنظمة موقع و للمنظمة املادي و ار ا من تحقيق الضروري من بل

ا إذتضم ديدات ال أنواع ن ب من خطر ة خ ذه ا ل تتعرض ال املادية ديدات فال ،

من ا ل ملا املادية ماية ا عن أبدا التغافل يجب ال لذا ، لإلصالح مجاال ك ت ال و ء ل تدمر

ا م طرق عدة ماية ا ون ت و ، خرى ماية ا أنواع عن تقل ال مية ال: أ ،مراقبة دخول

الشارات استخدام ، املراقبة ات ام  ....اعتماد

  

التنظيمية  3.3 ماية وسات: ا للف مضاد أحدث كيب ب مرتبطا عد لم اليوم املعلومات أمن

أصبح و جدا توسع من نطاق ألن ، املراقبة أدوات أحدث اعتماد أو ناري جدار أقوى أو

املؤسس داخل اليومية العمليات ل ب أمنمتعلقا مستوى تحقيق و فيھ التحكم يمكن ال و ، ة

ميع ل وا العملية ذه تنظيم ان إذا إال جانبعا م أ و لألمن التنظي انب فا ،

أوال متمثلة اتيجية اس خطة تتطلب دقيقة عملية من عملية أن إذ ، املؤسسة مستوى ع

ن املوظف ن و ت و س تحس و املسؤوليات و دوار تقسيم و ا وثائق و منية السياسة تحض

شاملة خطة وضع الضروري من ثانيا ، املجال سذا ال و املخاطر مع التعامل لكيفية

املحتملة املخاطر توقع و املؤسسة ئة ب تحليل يتم ا خالل من ال و املخاطر سي            عملية

ة الضرور ة املعا معاي اح اق و أدوات عدة باستخدام ا تحليل  .و
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القانوني  4.3 ماية ن:  ةا قت بطر ون ت   :و

الفكر - امللكية التقليد:  ةحقوق من ا تحم املعلوماتية للمصنفات ة فكر حماية اليوم يوجد

، البيانات بقواعد اصة ا ماية ا و ، اسوب ا امج ب املتعلقة ماية ا فنجد ، ر و ال        و

، املة املت الدوائر وغرافيا طو و ، نت ن مواقع حماية اراتو امل حماية  .و

عية - شر ال ن عامة:  القوان بصفة املعتدين أو للقراصنة القوي الرادع عية شر ال ن القوان

، ا اصة ا ن القوان ا مع تطورت املعلوماتية بتطور إذ ، املعلومات أنظمة و املعلومات ع

أو مالية سواء ات عقو تخصيص و ، املعلومات أنظمة ع التعدي أفعال تجرم ن قوان ت فس

باختال  تختلف ن دفةال املس ة ا و عتداء م   .ف

ي الثا ى : املحور الك ولية الب لألشغال الوطنية املؤسسة املعلومات أمن   واقع

زائر -1 ا املعلومات أمن  واقع

العملية 1.1 الناحية نوعا:  من عيدة تزال ال ال الدول ن ب من ا مؤسسا بمختلف زائر ا

ا و ديد ا م التطور عن عما أما ، ة العسكر املؤسسات فقط يد ا أثره نجد لذي

من عاليم عن نتحدث أن يمكن فال املحلية السلطات و قتصادية املؤسسات مستوى

التحقيقات و الدراسات من مجموعة ادة ش ذا و ، ي دراسةAASSIتحقيق( املعلوما ،

Kaspersky labتراندس ديجيتال يا أ دراسة مجال) ، مقلقة نتائج عن أسفرت ال و ،

املعلومات بأمن  .تمام

شركة  - أ تراندس" دراسة ديجيتال يا الرقمية" أ ات  )2018(للتوج

تراندس"  شركة قامت ديجيتال يا مؤسسة" أ مع بالتعاون الرقمية ات الرائد" 7رابيد" للتوج

املخاطرالعال ادارة من قطاع أك شملت احصائية ة1000بدراسة جزائر خلصت مؤسسة و

التالية النتائج جملة إ   :الدراسة

ال - منية التداب استخدام مجال ضة املف س املقاي عن عيدة تزال ال ة زائر ا ات الشر

الرق التحول مع  .تتضاعف

 أن الدراسة ت حمايةمن%  47أثب أي عدام با فت اع الدراسة موضوع ة زائر ا املؤسسات

ما ي املعلوما باألمن املتعلقة ن بالقوان معرفة أي تملك ال و ، ونية لك مات ال من ا لنظام

ونية لك مات ال و للقرصنة عرضة ا  .يجعل

 16  %و ي و الك أمن نظم تملك ال املؤسسات النظم %  12من عرف ،ال للمعلومات          منية

حماية%  17و نظم شاء ا تفكر  .الزالت



2019/ 10 5/العدد املجلد سواق و املالية  مجلة

362 

 52  %ن موظف ال و ، املعلوماتية املنظومات ماية سياسة تملك ال ا أ صرحت املؤسسات من

تصال و عالم تقنيات مجال ن ل مؤ و ن  .متخصص

 27  %مدى عانت ا أ صرحت املؤسسات املاضية12من را املعلوماتيةش مات ال من نوعا

ن ح ، ي و لك التصيد عمليات أو وسات الف ب%  12من س البيانات تلف أو فقدان عانت

شري   .خطأ

ة%  57- جزائر سرفرات لدى ا بيانا ستضيف ال ا أ تصرح املنظمات   .من

 ) :Kaspersky Lab  )2017دراسة  - ب

Kaspersky Lab متعلقة وطنية دراسة نتائج أعلن املعلومات أنظمة أمن العال الرائد

ذه ، زائر ا املنظمات و للمؤسسات ي املعلوما لألمن باملخاطر املحفوفة املواقف و بالتصرفات

ة ا و الدراسة مكتب قبل من محققة خلصتCEIالدراسة و ، ا نوع من و و ، حلفاوي

إ النتائجالدراسة من   :مجموعة

 19 " %يا س مرتفع مستوى ر يظ ما ، املعلوماتية ماية ا ستعملون ال ن املسؤول ن ني امل من

ة زائر ا املنظمات و للمؤسسات ي املعلوما الضعف  . من

 40  %معلوماتية ديدات ب بت أص م مؤسسا أن يصرحون ن املجيب وسات: من %  85( الف

ن املجيب الضارة،) من امج التجسسية% )  58( ال امج ال تكررا%) 29(، ديدات ال أك  .و

 68  %و م حواس ع معروفة غ تحاميل وضعوا قد ن املسؤول ن ني امل يفتحون%  19من

ولة مج رسائل مرافقة  .ملفات

 72  %و العمل جتما التواصل ات شب ستعملون ن ني امل المن%  43من ن املجيب

التجسس و التدخل مخاطر يفاقم ما ، املرور لمات ون  .غ

 54  %يمثل ما ، املعلوماتية ماية ا أدوات استخدام معرفة عدم يصرحون ن املجيب من

املعلوماتية ماية ا طرق ملختلف ن و الت و س التحس من ضعيف  .مستوى

 56 %مات بال ن مدرك م ن املستجو ن ني امل يدفعمن ما ، ديثة ا ونية من%  87لك

ونية لك مات ال ضد ن متيقظ م أ القول ع ن  .املجيب

 89  %حماية يتطلب ديدات ال ذه تواجد أن ن مقتنع م أ قالوا ن املستجو ن ني امل من

 .معلوماتية

املعلومات  - ح نظم ألمن ة زائر ا معية ا  )AASSI) (2015( تحقيق

عمل شآتتم امل و املؤسسات مجموع ع املعلومات نظم ألمن ة زائر ا معية ا قبل من تحقيق

التالية النتائج عن التحقيق أسفر و املعلومات أنظمة حول ة زائر   :ا
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 1  %ايزو مثل املعلومات نظم أمن معيار ستعمل شآت امل و املؤسسات  .27001من

 7.5   %لتكن متثال اجراءات م لد س املعلوماتل  .ولوجيا

 1/10شاط ال ناف است مخطط م لد س  .ل

 1  %الثغرات سي سياسة م لد أن يصرحون املؤسسات  .من

فان معية ا س رئ ا زكر دي م ح تصر حسب   :و

 عالم تكنولوجيا مقرري عند ي املعلوما من عقيدة أو عاليم عن نتحدث أن يمكن ال

ن زائر  .ا

 مات ال سذاجةأك غالبا املرتبطة املعروفة الثغرات استغالل و التقنية املعرفة قلة ا سب

صية ال احتيال مات مثل ية  .ال

 دمة ا رفض مجموع DoSمات أن أكيد و ما لكن و ، زائر ا ا شاف اك الصعب من

دمة ا رفض مات من مئات عدة سنة ل تواجھ زائر ا أن يقولون من ن املختص

للبلد التواصل وسائل ع  .شوش

القانونية  2.1 الناحية القانونية:  من الناحية ميةمن أ يو بدأ زائري ا املشرع أن ننجد للقوان

قانون عديل ا م التعديالت و ن القوان عض خالل من ذلك و املعلومات أنظمة بحماية املتعلقة

رقم بالقانون ات قسم15-04العقو فيھ أفرد الذي عنوان7و تحت بأنظمة" مكرر املساس

للمعطيات لية ة تضمن" املعا الذي املادة( مواد8و املادة394من إ ،)  7مكرر 394مكرر

القانون و و مستقال قانونا زائري ا املشرع أصدر رائم09/04كما ا من بالوقاية املتعلق

ا أبرم ال الدولية تفاقيات إ إضافة ، ا افح م و تصال و عالم بتكنولوجيا املتصلة

إ ودات املج ذه رغم لكن و ، املعلوماتية مة ر ا افحة مل زائر زائرا ا و زائري ا املشرع أن

أو مجية ال أو املادية الناحية من سواء املعلومات أنظمة أمن و حماية مجال متأخرة تبقى ل ك

القانونية أو  .التنظيمية

ى  -2 الك ولية الب لألشغال الوطنية املؤسسة املعلومات أمن  واقع

املؤسسة-1.2 ف  :عر

لألشغال الوطنية باملؤسسة عرف ال و ى الك ولية ،"  GTP" الب م أس ذات مؤسسة ،

ع تا ب%  100فرع جتما ا رأسمال يقدر ، سونطراك رقم6.390.000.000ملجمع يقدر و دج

حوا السنوي ا ا25أعمال سنو دج بحوا.مليار مقدر شري رأسمال املؤسسة 10.000تمتلك

التا ن موزع ،م% 74: عامل ن و%  17نتج ات% 9أعوان للتج سبة بال أما ، ن إدار

حوا تمتلك يد5.600: فاملؤسسة ش ال ات تج من   .وحدة
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الوط املستوى ع كب امتداد ذات مؤسسة ى الك ولية الب لألشغال الوطنية املؤسسة

ة الكب الصناعية واملجمعات رف ا جميع البناء مجاالت، متخصصة ب ناب وخطوط

رئ ل ش والطاقة والغاز   .النفط

ا ل الرئ املقر ذلك عت و ، العاصمة زائر ا والية شرق الرغاية مدينة املؤسسة            تقع

تملك التا6و موزعة الوط املستوى ع جتما(الرغاية :وحدات و،01رمزه) املقر أرز

رمزه،02رمزه رمزه،03سكيكدة مسعود رمزه،04حا الرمل رمزه،05حا أميناس ن   .06ع

املؤسسة2.2 املعلومات أمن   :واقع

التنظيمي  - أ املستوى ع املعلومات أمن انة   م

 املنظمة مستوى ع املعلومات أمن  :وظيفة

ة زائر ا املؤسسات ن ب من ى الك ولية الب لألشغال الوطنية ااملؤسسة نجد ال القلة

نظم ة مص س املنظمة خاصة ة مص ناك إذ ، املعلومات نظم ألمن وظيفة تخصص

، عالم و املعلومات أنظمة مجال ن مختص و ة املص س رئ من ون تت و ،         املعلومات

املعلومات نظم أمن مسؤول ناك املع و نظم ات تج و حواسب أمن عن             لوماتمسؤول

املؤسسة ل و ة املص رجة ا املوارد و ساسة ا املعلومات   .و

لا املؤسسة:  2لش تنظيم املعلومات أمن مسؤول انة   م

  

الطالبة: املصدر إعداد   من

 املؤسسة املعلومات أمن  : سياسة

املعالم ة وا معلومات أمن سياسة عتمد ى الك ولية الب لألشغال الوطنية               املؤسسة

ا عل طالع ليتم املؤسسة موقع مستوى ع ونيا الك ا شر يتم و املبادئ و القواعد محددة و

ن املوظف افة قبل   .من

 ن املوظف و دارة  : و

نظ بأمن املؤسسة تمام ا ارغم الوسائل ل و املعلومات التقنيةم و ة شر ال و ملادية

الثقافةلذلك أن كما ، منخفض املعلومات نظم ع ديدات ال بخطر العليا دارة و أن إال ،

العليا دارة

ة 5مص مصلحة نظم املعلومات

مسؤول أمن نظم املعلومات

ة 3مص ة 2مص ة 1مص
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الناحية من فقط يطبق املعلومات أمن أن نجد إذ ، املطلوب باملستوى ست ل ن للموظف منية

أم تتمثل ال واسباملادية ا ع مطبقة برامج من التقنية الناحية من و ، املحيط               ن

وادم ا نجده....و من مية أ و ديدات ال بخطر اتيجية س اليقظة و قيقي ا الو أما ،

، املعلومات نظم ة مص مستوى ع عالفقط منية الثقافة ز عز دة جا تحاول

املؤسسة   .مستوى

 ايزو و  :27001املؤسسة

بمعاي ا لد املعلومات أمن تطابق بضرورة تمت ا عامليااملؤسسة ا ف مع دولية س مقاي ،و

ايزو معيار و و املعلومات نظم بأمن خاص معيار ر أش ع ا اختيار وقع حيث27001و ،

ايزو ادة ش ع صول ا أجل من الالزمة جراءات ل أنظمةو27001باشرت كيفت

ادة ش ع حصلت و ، املواصفة متطلبات حسب ماية ا طرق و منية ا سياس و ا معلوما

التجديد3ملدة2010سنة27001ايزو عملية ستمر لم املؤسسة لألسف لكن و ، سنوات

تتطلب و معينة ة لف ون ت إنما و ، ادات الش كبا أبدية ست ل ادة الش ذه ألن مرة، ل

املطلوب املستوى دائما املؤسسة ون ت أن أجل من التحقيق و   .التجديد

املؤسسة  - ب أمن   ديدات

السرقة مثل املادية ا م عدة ديدات إ تتعرض ى الك املؤسسات من ا كغ              املؤسسة

وارث ال عرضت... و ال ديدات ال من و ، القرصنة التقنية ا م يو ما املؤسسة ا   :ل

 املادية ديدات  : ال

املصرح - غ مرخص: الدخول غ ، معروف غ أو معروف ص أي دخول بھ يقصد و

املؤسسة ع خطر عت دخولھ فمجرد ، املنظمة موقع إ بالدخول  . لھ

ات - التج موقع: سرقة اقتحام ق طر عن تمت سرقة لعمليات املؤسسة عرضت حيث

باملؤسسةاملؤ  خاصة ات تج سرقة و شرعية غ قة بطر  .سسة

طبيعية - ا: وارث فروع من فرع مستوى ع ذلك و فقط واحدة ملرة املؤسسة عرضت

سائر ا عض ا لف طبيعية ارثة  .ل

 التقنية ديدات ي:  ال ما املؤسسة ا ل عرضت ال التقنية ديدات ال ن ب  :من

مرخص - غ غو: دخول ص طرف من معلومات نظام أو از الدخول نا نقصد

داخل من ان سواء ، بذلك لھ املؤسسة) العمال(مصرح خارج من اكر( أو   ).ال

سيطة: قرصنة - آثار خلفت و ، اوي طرف من خارجية القرصنة ذه انت  .و
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 سبام -

املعلوماتية - املؤسسات: الدودة من ا كغ منلمفاملؤسسة ثسلم ب ا نامج ال ذا  خطر

ا م نذكر إجراءات عدة باتخاذ ديدات ال ذه مع التعامل تم عديل: و ، يحية ت إجراءات

املرور لمات غي ، املؤسسة محيط أمن ز عز ، داخلية تحقيقات ،   ....عدادات

املؤسسة  - ج طرف من املطبقة ماية ا   وسائل

طرف من املطبقة ماية برمجيةا و مادية حماية   املؤسسة

 مادية ات:  حماية التج حماية و املوقع حماية املادية ماية ا تتمثل خاللو من

ا م جراءات من   :مجموعة

الدخول - يضم: مراقبة املنظمة مدخل املوجود ستقبال مكتب خالل من ذلك ون ي و

عليھ املرور دون للمؤسسة دخول أي يمنع و ، من أعوان من كب  .عدد

ن: الشارات - املتدر و العمال و الزوار ن ب تم شارات حمل ع الزوار  .إجبار

ان - امل إ للزائر من عون لھمرافقة مصرح غ موقع إ دخول أي منع أجل من  .املحدد

الدخول  - أجل من املمغنطة البطاقات  .استخدام

املؤسسة - خارج و داخل ان م ل املوجودة ات ام ال ق طر عن  .املراقبة

العمال - سيارات غ للمؤسسة سيارة أي دخول  .منع

و - زة أج تحوي ال للغرف خصوصا املناسبة ة و ال مستوىتوف تتطلب ال و ، خوادم

محدد ة  .و

مكثفة - قة بطر مؤمنة و محددة أماكن موجودة ساسة ا ات  .التج

إليھ - وء ال يتم ارثة حصول حال معلومات بأنظمة ز مج احتياطي مركز ا لد  .املؤسسة

 برمجية املعلوم:  حماية نظم زة أج تح ال التطبيقات و امج ال تتمثل نذكرو و  :ات

وسات - الف عتمد: مضادات ال املؤسسة أن حيث ، برمجية حماية ألي و القاعدة و

أصلية وس ف مضادات برامج ي ش إنما و املقرصنة امج ال  .ع

السبام -  مضادات

ة - النار دران لذلك: ا مخصصة زة أج املتمثلة ة النار دران ا ع عتمد       فاملؤسسة

برامج ل ش ون ت ال تلك س ل  .و

شف - مع: ال التواصل عند سواء املرسلة ساسة ا املعلومات ل شف بذلك نقصد و

خارجية أعوان مع أو ا  فروع

اضية - ف حتياطيو الشبكة  الدعم
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املؤسسة - خارج و داخل للمعلومات الدوري فظ الدوريوا مايةالتحديث ا امج  .ل

ة - ف من املرور لمات اقألخرى غي اخ أي حصول عند  .أو

الدراسة -3 نتائج  : تحليل

الدراسة-1.3 ،:  عينة ى الك ولية الب لألشغال الوطنية املؤسسة الدراسة مجتمع         تمثل

م و فقط املعلومات نظم ادارة موظفي الدراسة عينة تمثلت نظرا8و ذا و ، اص أ

املتخصص غ من يان ست ع جابة انية ام عدم و املوضوع    .صوصية

البيانات– 2.3 جمع صية:  أساليب ال املقابلة و املالحظة ع البيانات جمع عتماد تم

ا نظم أمن مسؤول سابقامع ذكرنا كما عھ توز تم الذي يان ست و وسيلة م أ و ، ملعلومات

املعلومات نظم ة مص عمال ماع ا ليكرت سلم وفق يان ست تصميم تم حيث ،.  

عن :  النتائجتحليل -3.3 تم الذي و القياس أداة ثبات مدى اختبار من البد التحليل بدء قبل

معامل اختبار ق ن" كرونباخألفا" طر ب قيمتھ اوح ت الذي و عن1و0، قيمتھ انخفاض 0.6و

التا النحو ع يجة الن انت و الداخ الثبات انخفاض ع   :دليل

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,812 24 

سب بال التاأما ف ي سا ا املتوسط لقراءة   : ة

  املستوى   املتوسط

  أبدا  1.79إى1من

  نادرا  2.59إ1.80من

  محايد  3.39إ2.60

حيان  4.19إ3.40من   معظم

  دائما  5إ4.20من
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ول: أوال البعد املؤسسة: نتائج دخل من  طبيعة

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 
املعلومات ألنظمة من توف ضرورة و مية بأ واعية العليا  1,45774 3,1250 8  دارة

ئة الب اصلة ا ات التغ تواكب املؤسسة ا تطبق ال ماية ا اجراءات

  التكنولوجية
8 4,0000 1,30931 

حماية م سا و ة ضرور املعلومات أمن تطبيق ع تصرف ال ف املصار

ا تطور و   املؤسسة
8 4,5000 ,75593 

ميع ا ا عرف و ة مكتو أمنية سياسة عتمد  1,30931 4,0000 8  املؤسسة
ة وا و محددة منية السياسة مبادئ و  99103, 4,1250 8  قواعد

أمنية ثقافة ذوي ماملوظفون بمسؤوليا واعون  1,18773 2,3750 8  و
املعلومات أمن موضوع حول سية تحس و ية و ت بدورات تقوم  83452, 3,8750 8  املؤسسة

    
برنامج    SPSS .19 نتائج

سنقوم عليھ و ، حده ع سؤال ل ل املعياري نحراف و جابات متوسط أعاله دول ا ن يب

حده ع سؤال ل   :بتحليل

 املعلومات ألنظمة من توف ضرورة و مية بأ واعية العليا  : دارة

جابات متوسط ما3.125ان نوعا واعية العليا دارة أن أمنبمع توف ضرورة و مية بأ

املعلومات   .نظم

 ئة الب اصلة ا ات التغ تواكب املؤسسة ا تطبق ال ماية ا   التكنولوجية اجراءات

جابات املعومات4متوسط أنظمة ماية املؤسسة ا تطبق ال ماية ا اجراءات أن بمع

التكنولوجية ئة الب اصلة ا التطورات و ات التغ تواكب و متطورة ساسة ا املعلومات   .و

 املؤسسة حماية م سا و ة ضرور املعلومات أمن تطبيق ع تصرف ال ف   املصار

ا تطور  :و

العبارة ذه ع جابات أمن4.5متوسط ع تصرف ال ف املصار ون ت دائما أنھ ع

، املؤسسة حماية م سا و ة ضرور عوداملعلومات ثمار اس من ف مصار أن بمع

العبارة ذه ل املعياري نحراف أن كما ، زائدة ف مصار س ل و أخرى اح بأر املؤسسة ع

قليلةما0.75 ت ش ال سبة أن ع  .يدل
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 ميع ا ا عرف و ة مكتو أمنية سياسة عتمد السياسةاملؤسسة مبادئ و قواعد و

ة وا و محددة  منية

اجابمت ناتوسط العبارت ن عتمد4.12و4ات حيان معظم أنھ ع يدل ما التوا ع

س ع ا لد من عملية سي وياملؤسسة بمبادئ و ميع ا ا عرف ة مكتو أمنية اسة

ميع ل ة وا و محددة أمنية املؤسسةقواعد موقع ع السياسة ذه شر يتم ما غالبا و ،

ا عل طالع من ميع ا   ليتمكن

 م بمسؤوليا واعون و أمنية ثقافة ذوي  :املوظفون

العبارة ذه اجابات فاألمن2.37متوسط ، أمنية ثقافة املوظفون يمتلك ما نادرا أنھ أي

ما ل عن البعد ل عيدين م ف خرون أما املجال ذا ن املختص ن املوظف فقط منحصر

رغم امللومات أمن سيخص التحس و نالتوعية التكو او اجابا متوسط أن ر ظ 3.87ال

ا أن أنبم إال ، املجال ذا سية تحس و ية و ت بدورات تقوم حيان معظم ملؤسسة

للعمال منية الثقافة ع ا كث يؤثر لم   .ذلك

ديدات: ثانيا ال طبيعة ي الثا البعد   نتائج

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 
من املؤسسة ا ل تتعرض ال ديدات داخليةال  88641, 3,7500 8  مصادر

خارجية مصادر من املؤسسة ا ل تتعرض ال ديدات  92582, 2,5000 8  ال
ثة خب برامج عن عبارة املؤسسة ا ل تتعرض ال ديدات دودة: ال ، وس ف

طراودة حصان ،.....  
8 4,1250 ,99103 

معلوماتية قرصنة عن عبارة املؤسسة ا ل تتعرض ال ديدات ،: ال ت التص

ر و ال ، دمة ا   رفض
8 1,5000 ,53452 

نقص و سي ال سوء عن ناتجة املؤسسة ا ل تتعرض ال ديدات ال

املعلومات أمن مجال ة شر ال   الكفاءات
8 4,0000 ,53452 

املؤسسة ا ل تتعرض ال ديدات وال نظمة أمنية غرات عن ناتجة

امج   ال
8 2,6250 1,06066 

    

  SPSS .19نتائج برنامج
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 داخلية مصادر من املؤسسة ا ل تتعرض ال ديدات  ال

العبارة ذه اجابات داخ3.75متوسط مصدر ون ي حيان معظم ديد ال مصدر أن أي

ن متدر أو عمال ذه... سواء و من، العديد بتأكيد ذا و الواقع مع تتما جابة

مقبول معياري بانحراف و ، سابقا ا ذكر تم ال   0.88حصائيات

 خارجية مصادر من املؤسسة ا ل تتعرض ال ديدات  ال

العبارة ذه اجابات املؤسسة2.5متوسط معلومات أنظمة تتعرض ما نادرا أنھ ع يدل ما

مص من ديدات مال املؤسسة ا تطبق ال ة القو ماية ا لطبيعة راجع ذا و خارجية ادر

معياري بانحراف ة متقار جابات انت و ، ب غر أي قبل من ا اق اخ عملية   .0.92يصعب

 ثة خب برامج عن عبارة املؤسسة ا ل تتعرض ال ديدات حصان: ال ، دودة ، وس ف

 .....طراودة

ع جابات العبارةمتوسط معلومات4.12ذه أنظمة تطال ال ديدات ال أن بمع

ثة ب ا امج ال متمثلة ون ت ما غالبا   .املؤسسة

 معلوماتية قرصنة عن عبارة املؤسسة ا ل تتعرض ال ديدات رفض: ال ، ت التص

ر و ال ، دمة  ا

جابات ضعيف1.5متوسط معياري أ0.5بانحراف ع يدل أبداما تتعرض ال املؤسسة ن

املؤسسة طرف من املطبقة ماية ا أنظمة لفعالية راجع ذا و ، النوع ذا من ديدات   .ل

 ة شر ال الكفاءات نقص و سي ال سوء عن ناتجة املؤسسة ا ل تتعرض ال ديدات ال

املعلومات أمن  مجال

العبارة ذه ع جابات م4متوسط أنھ ع يدل تمسما ال ديدات ال حيان عظم

م مجال كفاءات نقص عن ناتجة ون ت املعلومات أو املعلومات يتوافقأنظم ذا و معن

و العبارة داخلية( اجابات ارتفاع)ديدات إ يؤدي من مجال الكفاءات فنقص ،

املتدر  أو العمال طرف من سواء املرتكبة الداخلية ديدات نحرافال أن كما ، الزوار أو ن

العبارة ذه ل ذلك0.5املعياري ع اتفاق شبھ ع   .يدل

 امج ال و نظمة أمنية غرات عن ناتجة املؤسسة ا ل تتعرض ال ديدات  ال
العبارة ذه ع جابات ذا2.62متوسط و الثغرات يخص فيما محايدة جابات أن بمع

طبي ميعمر ل معروفة و مكشوفة ون ت ال منية الثغرات   .ألن
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الثالث: ثالثا البعد املطبقة: نتائج ماية ا  طبيعة

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 
ات التج و املوقع ماية املراقبة ات ام ع عتمد  51755, 4,3750 8  املؤسسة

ع عتمد مرافقةاملؤسسة و الشارات حمل ق طر عن الدخول مراقبة

تجاوزات أي ملنع   الزوار
8 4,6250 ,51755 

ماية مسموح غ تدخل أي عند نذار زة أج ع عتمد املؤسسة

ا   موقع
8 2,5000 1,30931 

املعلوماتية ا أنظم ماية وس الف مضادات ع عتمد  35355, 4,8750 8  املؤسسة
املعلوماتيةاملؤسسة ا أنظم ماية ة النار دران ا ع  53452, 4,5000 8  عتمد

و تصاالت و البيانات ل شف ل برامج ع عتمد املؤسسة

ت التص من ا ماي املخزنة و املتنقلة   التطبيقات
8 3,8750 1,24642 

املعلوماتية ا أنظم ماية التدخل كشف أنظمة ع عتمد املؤسسة

مصرح غ دخول أي   من
8 3,3750 ,91613 

ا دور ماية ا برامج تحديث ع عمل  74402, 3,6250 8  املؤسسة
الثغرات شاف الك ا دور ماية ا أنظمة باختبار تقوم  91613, 3,3750 8  املؤسسة

فورا شفة املك الثغرات ة معا  99103, 2,1250 8  تتم
ال طرق عتمد من ق حالةفر ا إل الرجوع و املخزنة حتياطية

وارث   ال
8 4,2500 ,70711 

طارئ  أي حدوث عد العمل ناف الست مخططات ا لد  1,18773 3,3750 8  املؤسسة
    

  SPSSنتائج برنامج 
 املادية ماية ا 15و14العبارة:  ا اجابا متوسط أن4.62و4.37ان ع يدل ما

ع عتمد ما دائما مرافقةاملؤسسة و الشارات حمل و الدخول مراقبة و ، املراقبة ات ام

مرتفعة املؤسسة داخل املادية ماية ا أن ع ما املادي ا محيط و ا موقع ن تأم        الزوار

ب قدر معياري بانحراف ذا رقم،0.5و العبارة أن ا16إال متوسط أن2.50ان ع ما

ا موقع ماية التدخل عند نذار زة أج ع عتمد ما نادرا  املؤسسة

 مجية ال ماية ال 23-22-21-20-19-18-17العبارات:  ا مجية ال ماية با خاصة

العبارة اجابات فمتوسط ، املؤسسة ا ع 4.50و4.87و18و17تطبق يدل ما التوا ع

املعلوماتية ا أنظم ماية ة النار دران ا و وس الف مضادات ع عتمد دائما املؤسسة أن

العبارات التوا21و19أما ع ا اجابا متوسط ان املؤسسة3.62و3.87ف أن بمع
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عتمد حيان التمعظم و تصاالت و البيانات ل شف ل املخزنةبرامج و املتنقلة طبيقات

العبارات أما العبارات أما ، امج ال ذه ل الدوري التحديث إ إضافة ، ت التص من ا ماي

شاف22و20 الك ماسة ا أنظمة اختبارات و التدخل كشف أنظمة باستخدام املتعلقة

ا متوسطا انت ف العبارة3.37و3.37الثغرات و ، حيادية اجابات ة23أي معا اصة ا

جابات متوسط ان ف ا شاف اك فور فور2.12الثغرات الثغرة شاف اك يتم ما نادرا أي

ا شاف  .اك

 الكوارث حالة ا إل الرجوع و املخزنة حتياطية ال طرق عتمد من ق  فر

العبارة ذه اجابات دائما4.25متوسط املؤسسة أن الأي طرق املخزنةعتمد حتياطية

حالة استخدامھ يتم ز مج احتياطي مركز تخصيص و بل وارث ال حالة ا إل الرجوع و

  .الطوارئ 

  طارئ أي حدوث عد العمل ناف الست مخططات ا لد  املؤسسة

و العبارة ذه اجابات موظفي3.37متوسط جميع اطالع لعدم ما ر محايدة اجابة و

ل ، ذلك ع ة مخططاتاملص ا لد دائما فاملؤسسة املعلومات أمن مسؤول بتأكيد كن

وارث ال حالة ا ال عود ناف   است

اتمة   :ا

املعلومات ة أمن ج من مرخصو غ مادي دخول أي يمنع ماديا تأمينا املؤسسة ن تأم

ة ج من و ، املعلوماتية زة ج تضم ال القاعات ا ف ساسة ا املناطق خصوصا للمؤسسة

برامج من املعلوماتية زة لألج مجية ال و الفنية ماية با يتعلق ما ل العصر مواكبة أخرى

م لمات و الدخول منع و مؤسسة...رورحماية أي بھ تقوم أن يمكن ود مج أك و م أ لكن و ،

ورة املذ ماية ا أنواع ل ف ، املجال ذا شري ال العامل ر تطو و املعلومات أمن مجال

قوى لقة فا ، ا ل ش محسس و واع شري مال رأس دون نفعا تجدي ال سابقا

ل ت أثب الذي الفرد و من التطبيق ديدات ال و مات ال أغلب ب س أنھ الدراسات

املعلومات أمن حول ا نظر غ أن مؤسسة ل فع ذا ل و ، نظمة و املؤسسات ا ل تتعرض

سياسات شاء بإ تبادر و ، الشامل و الواسع املنظور إ املاديات املحصور الضيق املنظور من

التط لكيفية ق الطر ترسم معلومات لھأمن يحة ال   .بيق

م أ من البحثالنتائجو ذا خالل من ا ال التوصل تم   : ال

املة - مت منظومة و من و بل امج ال و نظمة من مجموعة ينحصر ال املعلومات   .أمن

ا - يجعل و التقدم إ ا يدفع بل خطار من املؤسسة فقط يح ال املعلومات أمن

املؤسسات  .العامليةمصاف
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لم - و ، الساحة ع ا تواجد الثبات س مؤسسة ل ل حتمية ضرورة أصبح املعلومات أمن

و الفرضية ة سؤكد ما ذا و ، ية رفا مجرد حتمية(عد ضرورة املعلومات أمن

ا تطور و املؤسسة  .)لبقاء

ديد - ا وم املف ذا عن تماما عيدة ة زائر ا املؤسسات و زائر  .ا

ع - صا ع عد عامليا ة املطلو باملعاي املعلومات أمن تطبق ال ة زائر ا  .املؤسسات

من - تطبيق ق طر سلكت ال املؤسسات من ى الك ولية الب لألشغال الوطنية املؤسسة

أمن بتطبيق اصة ا العاملية باملواصفة ا تمام ا عد خصوصا ، العاملية املعاي حسب

املادي27001يزواملعلومات انب ا من سواء املجال ذا ا نفس ر لتطو دة جا س و

يا س الثانية الفرضية ينفي ما ذا و التنظي أو م ال مستوى(أو ع املعلومات أمن

ي متد ى الك ولية الب لألشغال الوطنية  )املؤسسة
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التناف زائر الوضع الدولية ل التنافسية ر تقار    ضمن

الدولية( التنافسية ملؤشرات وتحليلية ة نظر  )قراءة

The competitive situation of Algeria in international competitiveness reports 

(Theoretical and analytical reading of international competitiveness indicators) 

ستالم خ شر                                                19/11/2018:  تار ال قبول خ 09/01/2019 :تار  

أمال.أ                                                                                           دردور

دكتوراه                                                                              طالبة

تلمسان زائر - جامعة                       .ا

  :صامل

ــــ ع ــــ ح بــــل فحســــب املؤسســــات مســــتوى ــــ ع س لــــ ــــ كب تمــــام با تحظــــى التنافســــية أصــــبحت

جتمـــا والرفـــاه املســـتدام النمـــو لتحقيـــق أداة ـــا باعتبار الـــدول ملزمـــة. مســـتوى دولـــة ـــل ولـــذا

لألفضل البقاء ا شعار ئة ب مع التأقلم أجل من التنافسية ا قدر ن   .بتحس

قامــت التنافســية ميــة أل وطـــرقونظــرا ومؤشــرات ــا وم مف بتحديــد الدوليــة يئــات ال مـــن العديــد

ـــ املؤشـــرات ـــذه نتـــائج واســـتخدمت خـــرى قتصـــاديات مـــع ـــا ومقارن مـــا اقتصـــاد ـــ ا قياســـ

الدوليـة التنافسـية حـول ة سـنو ر تقـار خـالل. إعـداد مـن ـ ات التنافســيةوقـد أن ر التقـار ـذه

مــوار  مــن الدولــة تملكــھ بمــا ط تــر مــنال ســبھ تك بمــا ــا ارتباط بقــدر رخيصــة عاملــة ــد و طبيعيــة د

ومات ا قبل من الرشيدة السياسات و والتكنولوجيا   . املعرفة

املفتاحية لمات الدولية، :ال التنافسية ر التنافسية، الدوليةتقار   .التنافسية

Abstract: 

Competitiveness has gained considerable attention not only at the institutional level 

but also at the level of States as an instrument for sustainable growth and social well-

being. Each country is therefore obliged to improve its competitiveness in order to 

adapt to its environment of survival. In view of the importance of competitiveness, 

many international organisms have defined their concept, indicators and methods of 

measurement in an economy and compared them with other economies. The results 
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of these indicators were used in the preparation of annual reports on international 

competitiveness. It has been shown through these reports that competitiveness is not 

linked to the natural resources and labor of the State as cheap as it is to the 

knowledge, technology and good policies of governments. 

Keywords: competitiveness - International competitiveness - International 

Competitiveness Reports 

JEL classification: F2, F15, F19.  

  :مقدمة

ســـــب عمـــــلتك ـــــا و العـــــالم دول ميـــــع ة ـــــ كب ميـــــة أ ـــــالتنافســـــية ســـــتفادةع مـــــنعظـــــيم

مخــــــــاطره مــــــــن والتقليــــــــل العــــــــال قتصــــــــاد ــــــــا يح ي ــــــــ ال املقومــــــــات. الفـــــــرص بتحليــــــــل تقــــــــوم إذ

أجــــل مـــن ـــ وط اقتصـــاد ــــل ل ساســـية ليـــة ي ال الصـــفات عكــــس ـــ وال دولـــة ـــل ل قتصـــادية

ــ ع الــدول قــدرة ــز لتعز أساســية وســيلة العــالم،ف ا د شــ ــ ال ســارعة امل التطــورات مواكبــة

ا حص العامليةز   .سواق

ـ ع العال قتصاد السليم ندماج أجل من للدول ة م حاجة التنافسية أصبحت فقد

ــة وقو نــة مت ر. أســس تقــار بإعــداد وذلــك ة ــ كب ميــة أ الدوليــة يئــات ال و ومــات ا ــا ل تــو لــذا

ا قياســــ وطــــرق املؤشــــرات مــــن مجموعــــة ــــ ع تحتــــوي ة مــــ. ســـنو ــــا كغ زائــــر ســــوا الــــدول ن

شـــــة مع مســـــتوى ورفـــــع مســـــتدامة تنميـــــة تحقيـــــق أجـــــل مـــــن التنافســـــية ا قـــــدر ن لتحســـــ ـــــدة جا

ا   .أفراد

التالية النقاط توضيح إ الدراسة دف   :وعليھ

؛ - التنافسية يم مفا م أ  عرض

ا؛ - قياس ومؤشرات بالتنافسية املتعلقة ر التقار مختلف  تقديم

ضمن - يا عر زائر ا انة م الدوليةعضتحديد التنافسية ر   .تقار

املتمثل الرئ ساؤل ال ع جابة تم س املنطلق ذا   :ومن

التنافســــية ر تقـــار عــــض ضـــمن يــــة العر الـــدول عــــض مـــع مقارنــــة زائـــر ا تنافســــية انـــة م مـــا

  الدولية؟

التالية للنقاط التطرق يتم سوف املطروح ساؤل ال ع   :ولإلجابة

التناف: أوال وم الدوليةمف   .سية

الدولية: ثانيا التنافسية ر   .تقار

زائر: ثالثا ل التناف الوضع   .تحليل
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الدولية: أوال التنافسية وم  مف

شـــابك و يتـــداخل ــو ف ات، الصـــعو مـــن العديــد الدوليـــة للتنافســـية دقيــق ـــوم مف تحديـــد يواجــھ

النمـــو مثــــل أخـــرى يم مفـــا الـــدول  مـــع ـــار وازد قتصــــادية التنميـــة ــــوم. و املف ـــذا أن جانـــب ــــ إ

باســتمرار تطــور و ــ يتغ ي الــدول (1).دينــامي مســتوى ــ ع خاصــة التنافســية ــف عر أثــار فقــد لــذا

العديــد اسـتخراج تـم حيـث ، املصــط ـذا عـن الغمـوض إزالـة أجــل مـن الدوليـة يئـات ال تمـام ا

ا م ترى ال ة الزاو اختالف إ ا عدد ب س يرجع ال ف التعار   .التنافسيةمن

العال  .1 قتصادي املنتدى ف  :(WEF)عر

كـذلك" ومسـتدامة، مرتفعـة نمـو معـدالت لتحقيـق املالئمـة ئـة الب توف ع القدرة التنافسية

ــا بأ ــا قتصـــادي:عرف النمــو مــن مســـتدامة معــدالت ــ إ التوصـــل ــ ع الــوط قتصـــاد مقــدرة

لدخل السنوي التغ بمعدالت ة   (2)."الفردمحسو

ة  .2 دار للتنمية الدو د املع ف  :(IMD)عر

ــق" طر عـن الوطنيـة وة ــ ال ـادة ز تـم ومــن املضـافة، القـيم توليــد ـ ع البلـد مقــدرة ـ التنافسـية

وميــــة وال اذبيــــة ا و والعمليــــات صـــول ــــذه)املقداميــــة(إدارة ط ــــر و اب، ــــ ق و العوملــــة و ،

اقتصـادي نمـوذج ـدافاجالعالقات تحقيـق ـ ع قـادر تحقيـقو . تمـا ـف التعر ـذا ط ـر

الدولية سواق بالتفوق لھ سمح فعالة قة بطر أصولھ إدارة ع البلد بمقدرة    (3)" .النمو

التنافسية  .3 للسياسة ي مر املجلس ف  :عر

ــــ ســــواق"التنافســـية ــــ تنـــافس وخــــدمات ســــلع إنتـــاج ــــ ع الدولــــة نفــــسقـــدرة ــــ و العامليـــة

ل الطو جل مطردة شة مع ات مستو تحقق  (4)."الوقت

التنمية  .4 و قتصادي التعاون منظمة ف  (OECD): عر

يا" ســــــ مرتفعـــــة ـــــون ت إنتـــــاج عوامـــــل مـــــن املــــــداخيل توليـــــد ـــــ ع القـــــدرة ـــــ الدوليـــــة التنافســـــية

نتـــاج لعوامـــل مســـتدامة عمالـــة ات مســـتو توليـــد ـــ إ ــــباإلضـــافة ع املقـــدرة نفســـھ الوقـــت ـــ و

الدوليــــة للمنافســــة ــــا. التعــــرض أ ــــ ع أخــــرى وثيقــــة ــــ املنظمــــة ــــا عرف إنتــــاج: كمــــا ــــ ع القــــدرة

توسـيع ـ ع فيـھ تحـافظ الـذي الوقـت ـ ارجيـة ا املزاحمـة اختبـار تواجھ ال دمات وا السلع

قيقـي ا ـ املح ـا. الـدخل أ ـ ع الدوليـة التنافسـية عـرف حصصـھ: كمـا توسـيع ـ ع البلـد قـدرة

والدولية املحلية  (5)."سواق

للتخطيط  .5 ي العر د املع ف  :عر

للت ـــــــي العر ـــــــد املع ـــــــايـــــــرى أ ـــــــ ع الدوليـــــــة التنافســـــــية ـــــــامن" :خطـــــــيط وال ـــــــا ا ســـــــ ال داء

قبــــــــــل مــــــــــن للمزاحمــــــــــة تتعــــــــــرض ــــــــــ ال شــــــــــطة و القطاعــــــــــات إطــــــــــار ــــــــــ يــــــــــة العر لالقتصــــــــــاديات

يــــــة جن ارجيــــــة و (6)."قتصــــــاديات ا التجــــــارة ــــــ ع ــــــوم املف ــــــذا تحديــــــد ــــــ ــــــر التقر ركــــــز قــــــد
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تزاح ا ف يتج ال املجاالت أك ما باعتبار ية جن ثمارات س ـاو بي فيمـا الدول             .    م

الدولـــة قـــدرة ــ تتمثـــل ـــ الك املســتوى ـــ ع التنافســية أن ـــ يت الســـابقة ف التعــار خـــالل ومــن

التفـوق تـم ومـن ا منافسـ عـن بـالتم ـا ل سـمح ـ ال املختلفـة والتداب جراءات استخدام ع

ل وذلك ا أفراد شة مع تحسن ع ينعكس ما و و م، تنميـةعل تحقيـق خـالل مـن إال يتحقق ن

الوط لالقتصاد   (7).مستدامة

الدولية: ثانيا التنافسية ر   تقار

ــ إ الدوليــة يئــات ال و املنظمــات مــن العديــد دفــع التنافســية ــوم مف شــابك و أوجــھ إعـــدادعــدد

ة ســنو ر ا تقــار قياســ وطــرق املركبــة املؤشــرات مــن مجموعــة ــ ع تحتــوي التنافســية وعــادة. حــول

والفرعيــــة، ساســــية املؤشــــرات مــــن ــــ كب عــــدد مــــن املؤشــــرات ــــذه ــــون تت ــــمو  (8)مــــا أ ــــذهمــــن

ر   :التقار

ر  .  1 ةتقر دار للتنمية الدو د   :املع

حالـــة عـــن ا ســـنو ـــرا تقر ســـرا سو ـــة دار للتنميـــة الـــدو ـــد املع يصـــدر ســـعينات ال بدايـــة منـــذ

ـــــ ع يطلـــــق و العامليـــــة الالتنافســـــية العـــــالمـــــذا ـــــ التنافســـــية كتـــــاب ـــــر ـــــذا        .تقر يتضـــــمن و

ل شــــ املضـــافة القيمــــة توليـــد ــــ ع ســـاعد ئــــة ب شـــاء إل دولــــة ـــل ــــود ج ـــب وترت تقــــدير الكتـــاب

للتنافسية عديدة مؤشرات ع ذلك ند س و   (9).مستديم،

ــ حيــث ره، تقــار ــ املعتمــدة املؤشــرات و العوامــل ر بتطــو ــد املع قــام ســنةو ــر انــت1997تقر

ـــــــ و معـــــــاي ثمانيـــــــة ـــــــارج: تضـــــــم ا مـــــــع الصـــــــالت ، الـــــــوط قتصـــــــاد أداء و ـــــــل ل(يا ،)التـــــــدو

شــــر ال التقانـــة، و العلــــم دارة، التحتيــــة، يـــة الب املاليــــة، ومـــة، ة(ا شـــر ال ــــر).املــــوارد تقر ــــ و

عوامل2002 عة أر املؤشرات تجميع العوامل (10).تم ذه   (11):وتتمثل

قتصادي  . أ ساسـية :داء املقومـات كأحـد والعامليـة املحليـة املنافسـة تـوافر ميـة أ ـ ع يرتكز

التنافسية  .لتحقيق

ومـــــة  . ب ا جانـــــب:كفــــاءة ـــــ إ ــــذا قتصـــــادي، شــــاط ال ـــــ الدولــــة تـــــدخل مــــن ـــــد ا تتطلــــب

التكيـــــــــف مرونــــــــة وضـــــــــمان ليــــــــة ال قتصـــــــــادية السياســـــــــات ــــــــ ســـــــــتقرار ســـــــــتجابةتحقيــــــــق و

العاملية ات  .للمتغ

عمـــال  . ت ئـــة ب ــــ :كفـــاءة وال كفـــاءة ذات أعمـــال ئـــة ب تـــوفر مـــن البــــد الدولـــة تنافســـية لتحقيـــق

ذات العمالــــة تـــوف جانـــب ـــ إ العـــالم، مـــع امـــل ومت متطــــور مـــا قطـــاع تـــوف أســـاس ـــ ع تقـــوم

املرتفعة  .  نتاجية
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التحتيــــــــة  . ث يـــــــة و  :الب التحتيـــــــة يــــــــة الب التكنولوجيــــــــاتـــــــوفر تضــــــــم ـــــــ وال املتطــــــــورة يـــــــة الب شــــــــمل

التعامـل ـ ع والقـادرة الكفـاءة ذات ة شـر ال واملـوارد ر، والتطـو البحـث ثمار س و واملعلومات

املتطورة ية الب ذه  .مع

واملؤسســــات للــــدول ــــم م كمرجــــع ــــ عت إذ بالغــــة، ميــــة أ ذو ــــر التقر ــــذا أن ــــ إ شــــارة يجــــدر و

وامل عــززالعامليــة بمــا ــر التقر لتقيــيم اضــعة ا الــدول ملختلــف قتصــادي داء حــول ن ثمر ســ

العاملية ية جن ثمارات س جذب م سا مما الدول، اقتصاد م  (12).ثق

ر  .2 العال تقر قتصادي  :املنتدى

الـــدول تنافســـية بدراســـة ا ســـنو ســـرا سو بجنيـــف العـــال قتصـــادي املنتـــدى والعوامــــليقـــوم

قتصـــادي ـــار زد وتحقيـــق املســـتدامة قتصـــادية التنميـــة ـــ تـــؤثر ـــ املنتـــدى. ال يصـــدر حيـــث

و العــــام ن القطـــاع مــــن القـــرار لصــــا مـــة م أداة ــــ عت والـــذي العــــال التنافســـية ــــر تقر ا ســـنو

ال والعامليــة قليميــة قتصــاديات مختلــف مــع ــا مقارن قصــد الــدول تلــك ــ ــاص ســاعدا ــ

قتصادية السياسات   (13).رسم

النمــــــو مراحــــــل ـــــ ا وضــــــع بحســـــب املشــــــاركة الـــــدول يف تصــــــ ـــــ ع يتــــــھ من ـــــ ــــــر التقر يرتكـــــز و

تختلــف للتنافســية تــؤدي ــ ال ــات املحر أن ــر التقر ض ــ يف حيــث املختلفــة قتصــادي والتطــور

ــــ و النمــــو مراحــــل امرحلــــة :بــــاختالف تــــدفع مر اقتصــــاديات احلــــةالعوامــــل، تــــدفع اقتصــــاديات

مرحلــةالفعاليـة و ـار، بت ا يــدفع ساقتصـاديات تقــ خاصـة بمؤشــرات مرحلـة ــل ـ تتم حيــث ،

اقتصاديا الدولة التا(14).أداء ل الش مو و   :كما
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رقم ل العاملي: 01الش التنافسية  (15)مؤشر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

  

 

القـــــــدرة ملســـــــتوى قياســـــــھ ـــــــ اعتمـــــــد العامليـــــــة التنافســـــــية ـــــــر تقر أن ـــــــ يت الســـــــابق ل الشـــــــ مـــــــن

والتنافسية مجموعات، ثالث يضم مركب مؤشر ع   (16):للدولة

و ساسية: املجموعة   املتطلبات

املؤسســات. أ فـــراد: مؤشــر لتفاعــل املناســب النطــاق تـــوفر ــ ال املؤسســية ئــة الب عـــن عبــارة ــو

قتصــاد ـز عز تـم ومـن الــوط الـدخل ـادة وز إنتـاج أجــل مـن وميـة ا واملؤسسـات ات والشـر

اص وا العام ن القطاع املؤسسات أداء املؤشر ذا عكس وعليھ عامة،   . بصفة

التحتيـة.ب يـة الب ـذا:مؤشر منـاطقعكـس مختلـف ـ يـدة ا التحتيـة يـة الب تـوفر مـدى املؤشـر

وإيصــال وإدمــاج ــة ج مــن املحليــة ــة التنمو املنــاطق ن بــ املســافات تقليــل ا شــأ مــن ــ وال الدولــة

أخرى  ة ج من منخفضة اليف بت العاملية سواق إ الوطنية   .سواق

ـــــمؤشر. ت الك الدولـــــة:قتصـــــاد أداء املؤشـــــر ـــــذا قتصــــــادعكـــــس مســـــتوى ـــــ ع ا وسياســـــا

دورا يلعــــب تــــم ومــــن عمــــال ئــــة لب ــــم م ليــــة ال قتصــــادية ئــــة الب ــــ ســــتقرار عــــد إذ ، ـــ الك

العاملي التنافسية  مؤشر

ساسية املتطلبات   مجموعة

  املؤسسات.1

التحتية.2 ية  الب

الك. 3   قتصاد

والتعليم.4 ة ال

 .سا

الكفاءة محفزات   مجموعة

والتدرب. 5 العا  التعليم

السلع. 6 سوق  كفاءة

العمل. 7 سوق  كفاءة

املالية. 8 سواق  تطور

التكنولوجية .9 ة ز ا  ا

السوق . 10  م

ار بت عوامل مجموعة

  والتطور 

عمال. 11 ئة ب  تطور

ار .12  بت

اقتصاديات

العوامل ا  تدفع

اقتصاديات

الفعالية ا  تدفع

اقتصاديات

ار بت ا  يدفع
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للدولـــة التنافســـية القـــدرة تحقيـــق ـــ املســـتدامة. أساســيا التنميـــة يحقـــق أن يمكـــن ال فاالقتصـــاد

ئةبإال الب ستقرار   توفر

ة. ث ـــــــ ال ـــــــمؤشـــــــر سا التعلـــــــيم: والتعلـــــــيم مراحـــــــل ـــــــ ثمارات ســـــــ املؤشـــــــر ـــــــذا عكـــــــس

تحقيـــــق أجـــــل مـــــن ـــــديث ا قتصـــــاد أساســـــيات مـــــن عـــــد ـــــ ال ية ـــــ ال ـــــدمات وا ساســـــية

املستدامة   .  التنمية

الثانية الكفاءة: املجموعة  محفزات

ب. أ التـــدر و العـــا التعلـــيم ــــــ:مؤشـــر إ الـــدول تحتـــاج العوملـــة ـــةظـــل ومدر متعلمـــة عاملـــة قـــوة

ة ــــ املتغ قتصـــادية ئــــة الب مــــع ع الســــر التكيــــف ــــ ع معــــدالت. قـــادرة املؤشــــر ــــذا س يقــــ حيــــث

مـــن ومخرجاتــھ التعلــيم ونوعيـــة جــودة تقيــيم ـــ إ باإلضــافة ــة الثانو التعليميـــة باملرحلــة لتحــاق

الدولة عمال ئة ب نظر ة  .وج

ســـوق . ب كفـــاءة املحليـــة،عكـــ: الســـلعمؤشـــر املؤسســـات ن بـــ املنافســـة تـــوفر مـــدى املؤشـــر ـــذا س

لتنـافس العامليـة سواق إ املحلية دمات وا السلع وصول يل س الدولة دور إ باإلضافة

العامليـــة ــــدمات وا الســـلع مـــن ـــا تطــــوروتحديـــد. مثيال ومـــدى ـــ املح الســــوق ـــ الطلـــب طبيعــــة

ن لك املســـ وجـــود. حاجـــات التـــا مـــنو يح ـــ ال ج املـــز إنتـــاج مـــن ـــا يمك الدولـــة ـــ ـــة قو ســـوق

والطلب العرض ظل دمات وا   .السلع

العمـــل. ت ســـوق كفـــاءة ذوي: مؤشــر املـــدراء تـــوفر ومـــدى العاملـــة القـــوة بفعاليـــة املؤشـــر ـــذا ـــتم

ــ املح الدولــة اقتصــاد ــ ع ــارج ا ــ إ الكفــاءات ــرة أثــر طبيعــة قــيم و والكفــاءة، ة ــ كمــا. ا

القطاعـــــات افـــــة ـــــ ع القـــــوى ـــــذه ـــــع وتوز توجيـــــھ ـــــ العمـــــل ســـــوق مرونـــــة املؤشـــــر ـــــذا س يقـــــ

ممكنة إنتاجية أق تضمن ال قة الطر و مثل ل بالش   .قتصادية

املاليـــــة. ث ســـــواق تطـــــور املـــــدخرات:مؤشـــــر توجيـــــھ ـــــ املـــــا النظـــــام كفـــــاءة املؤشـــــر ـــــذا عكـــــس

ثمارات ســ ـــ أك ـــ إ وراقاملحليــة لتبـــادل املنظمـــة عات شـــر ال فعاليــة ـــ إ باإلضـــافة إنتاجيـــة،

ن ثمر املســـ قـــوق ـــا حماي ومـــدى مصـــر. املاليـــة ـــاز ج ـــ ع القائمـــة ديثـــة ا املاليـــة فاألنظمـــة

ة ثمار س م ار أف تنفيذ ن للمبدع الفرصة إتاحة ما م دورا تلعب   . قوي

التكنولوجيـة.ج ـة ز ا ا والنمـوقـدر :مؤشـر نتاجيـة مـن مرتفعـة ات مسـتو تحقيـق ـ ع الدولـة ة

ا قــــدر ومـــدى التكنولوجيـــة، ـــة ز ا ل ـــا امتالك مـــدى ـــ ع فـــأك ـــ أك عتمـــد أصـــبح قتصـــادي

تـــــم ــــ ال أو محليـــــا ــــا إل التوصــــل تـــــم ــــ ال ديثـــــة ا التكنولوجيــــة التطــــورات مـــــن ســــتفادة ــــ ع

ارج ا من ا اد   .است

م. ح للمؤسسـات :السـوق مؤشر ـيح ي ألنـھ ذلـك نتاجيـة ـ ع املحليـة السـوق ـم ـ ك يـؤثر

شغيلية ال اليف الت تقليل م سا مما م ا بوفرات تتم ئة ب  .العمل
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الثالثة والتطور : املجموعة ار بت   عوامل

عمــــال. أ ئــــة ب تطــــور تطــــور:مؤشــــر ومــــدى عمــــال ئــــة ب بنوعيــــة املؤشــــر ــــذا عمــــالــــتم ســــ

ديثــــة ا ق ســــو ال أســــاليب ا اســـتخدام ومــــدى املحليــــة املؤسســـات لــــدى اتيجيات ســــ وطبيعـــة

الســــلطة ض تفــــو ــــ ع ـــــا ف العليــــا دارة وقــــدرة العامليــــة الســــوق توافــــق ــــ ـــــذا. ال عكــــس كمــــا

ـــ  تحف ــ أساســـيا دورا تلعــب ــ وال الدولـــة ــ املتخصصـــة عمــال مجمعــات تطـــور مــدى املؤشــر

يا س متطورة إنتاج آليات ع ومتنوعة ة ومم متطورة سلع إنتاج ع   .املقدرة

ـــار. ب بت لــــق:مؤشـــر و ـــ املتم ـــ املعر قتصـــاد ـــ إ للوصـــول ساســــية ة ـــ الرك ـــار بت ـــ عت

مســــتدام عكــــسإنتاجيــــة و كفــــاءة ذات مؤسســــاتة مــــن ــــار لالبت الداعمــــة ئــــة أوالب عامــــة وطنيــــة

البحــثخاصــة، ـــمراكــز ال عات شــر وال ن القــوان وفعاليــة ين، ــ املتم ن ندســـ وامل العلمــاء تــوافر ،

ة الفكر امللكية حقوق   .تح

ر   .3 للتخطيطتقر ي العر د  :املع

عــــــام تق2003منــــــذ للتخطــــــيط ــــــي العر ــــــد املع ــــــريصــــــدر تنافســــــيةدورير اتقتصــــــادلدراســــــة

الدوليـــــــة ســـــــواق ـــــــ يـــــــة ـــــــرمثـــــــلو.العر تقـــــــ2012 تقر سلســـــــلة ـــــــ ـــــــ خ و ـــــــع الرا راصـــــــدار ر

يــــة العر ــــد و .التنافســــية املع ــــذا ند التنافســــيةســــ مســــتوى والــــذيلقيــــاس مركــــب مؤشــــر ــــ ع

مــــن ـــون نيت نمؤشـــر مـــافــــرعي ــــة: و ار ا التنافســـية فرعيـــا53 شـــمل(مؤشــــر ومؤشــــر) مؤشــــرا

امنــــة ال فرعيـــــا17شـــــمل(التنافســــية اوح،)مؤشــــرا ــــ ت نحيــــث بـــــ ــــا تنميط عـــــد املؤشــــرات قـــــيم

للتنافسـية(واحـد مسـتوى ـ للتنافسـية(وصـفر) ألع مسـتوى ـى ل (17).)ألد الشـ ـ ـ مو ـو كمـا

  :ي
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رقم ل ية: 2الش العر التنافسية ملؤشر العام ل ي   (18)ال

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

التحتية الب نوعية

 )مؤشرات4(التكنولوجية

امنة ال   التنافسية

فر17(  )مؤشر

شري ال املال رأس

 )مؤشرات8(

ن وتوط ة ار بت الطاقة

 )مؤشرات5(التقانة

وفعالية اكمية ا

 )مؤشرات3(املؤسسات

جن ثمار س جاذبية

 )مؤشرات8(املباشر

كومة ا تدخل

 )مؤشرات3(قتصاد

ع لتوز التحتية ية الب

د وا ماتالسلع

 )مؤشرات7(

عمال لفة ت

 )مؤشرات7(

ية العر للتنافسية جما املركب فر70(املؤشر  )مؤشر

ة ار ا مؤشر53(التنافسية

 )فر

الك قتصادي داء

 )مؤشرات9(

اذبية وا عمال ئة ب

 )مؤشر28(

لفة والت نتاجية

 )مؤشرات8(

واملنتجات سواق ديناميكية

 )مؤشرات8(والتخصص
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ل: ثالثا التناف الوضع   زائرتحليل

ب .1 ضمنا ترت يةالتنافسيةرتقر زائر  :العر

رقم دول آخـر) 1(ا ـ ـذا و يـة العر للتنافسـية جما املؤشر ضمن يا عر زائر ا ب ترت ن يب

لسنة ية العر الدول لتنافسية ر للتخطيط2012تقر ي العر د املع عن   : الصادر

ـــية  البلد ــ التنافســ ـــــر مؤشــ

ة ار   ا

ـــية ــ ـــ ـــ ــ التنافسـ ـــر ـــ ـــ ــ مؤشـــ

امنة   ال

للتنافسية جما ب  املؤشر ت   ال

  1  0.53  0.48  0.58  نالبحر 

  2  0.52  0.47  0.58  مارات

  3  0.47  0.43  0.52  السعودية

  4  0.47  0.41  0.53  قطر

ت   5  0.46  0.39  0.53  الكو

س   6  0.45  0.44  0.47  تو

  7  0.43  0.35  0.50  عمان

  8  0.42  0.43  0.41  ردن

  9  0.39  0.39  0.39  لبنان

يا   10  0.37  0.29  0.45  لي

زائر   11  0.36  0.33  0.39  ا

  12  0.36  0.32  0.39  مصر

ا   13  0.34  0.31  0.37  سور

  14  0.34  0.27  0.40  املغرب

  15  0.27  0.23  0.31  السودان

تانيا   16  0.26  0.18  0.34  مور

  17  0.25  014  0.35  اليمن

الباحثـــ:املصـــدر إعــــداد يــــةةمــــن العر التنافســـية ــــر تقر ــــ ع ــاد ــــي2012باالعتمــ العر ــــد املع ،

ت الكو   .للتخطيط،
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ـــــا ترتي مـــــع يـــــة العر لللتنافســـــية ـــــر التقر نفـــــس ضـــــمن زائـــــر ل ساســـــية املؤشـــــرات قـــــيم وتتمثـــــل

رقم دول ا ة واملو يا،   ):2(عر

الرئ املؤشر  املؤشر زائـــــــــــــــــــــر  قيمة ا ــــــــــــــــــــب ترت

يا   عر

ةالتنافسية ار   13  0.39  ا

الك قتصادي   3  0.63  داء

املؤسسات وفعالية اكمية   13  0.24  ا

دمات وا السلع ع لتوز التحتية ية   12  0.15  الب

ثمار س   11  0.47  جاذبية

قتصاد كومة ا   5  0.71  تدخل

عمال لفة   15  0.30  ت

والتخصص واملنتجات سواق   16  0.25  ديناميكية

لفة والت   15  0.40  نتاجية

امنة ال   10  0.33  التنافسية

التقانة ن وتوط ة ار بت   11  0.16  الطاقة

شري  ال املال   12  0.48  رأس

التكنولوجية التحتية الب   8  0.36  نوعية

ية العر لللتنافسية جما   11  0.36  املؤشر

الباحثــــ:املصــــدر ـــداد إعـ ـــن يــــةةمـ العر ـــية التنافسـ ـــر ـ تقر ــ ــ ع ــاد ــــي2012باالعتمــ العر ــــد املع ،

ت الكو   .للتخطيط،

رقـــــم ـــــدول ا خـــــالل املرتبـــــة) 1(مـــــن تحتـــــل زائـــــر ا أن ن11يالحـــــظ بـــــ يـــــة17مـــــن عر دولـــــة

مؤشـــــرمدرجـــــة ي لتـــــد ـــــذا و الـــــدول ـــــذه مقارنـــــة ا تنافســـــي ضـــــعف ـــــ ع ممـــــا الدراســـــة، ضـــــمن

جمـــــا ا مؤشـــــر. تنافســـــي مـــــن وال ـــــة ار ا ا تنافســـــي مؤشـــــر مـــــن ترفـــــع أن زائـــــر ا ســـــتطع فلـــــم

امنة ال ا  .تنافسي

ــة  . أ ار ا التنافسـية ـدول :مؤشـر ا ـ ب) 2(رقــميو سـ التنافسـيةضـعفأن ــةمؤشــر ار ا

زائـر  املرتبــةل تحتـل يـا13/17حيــث ومؤشــرعر لفــة والت نتاجيـة مؤشــر مـن ــل ي تـد ــ إ عود

والتخصـــــــصســـــــواديناميكيـــــــة واملنتجـــــــات املرتبـــــــة ق جـــــــدا متـــــــأخرة مراتـــــــب تحتـــــــل 15/17حيـــــــث

التـــــوا16/17و ــــ ع يــــا راجـــــععر ــــذا ســـــاسو ليــــةــــ التحو الصـــــناعة قطــــاع ضـــــعف ــــ  أمـــــا.إ

ـــــ قتصـــــادي داء مؤشـــــر املرتبـــــة الك زائـــــر ا احتلـــــت حيـــــث مرتفعـــــة، ـــــ3/17فقيمتـــــھ يـــــا عر



2019/ 10 5/العدد املجلد سواق و املالية  مجلة

386 

ــقتصــاد داء ذلــكالك عــود ماليــةقتصــادي النمــو معــدالت الرتفــاع و فــوائض يل ــ و

واملوازنة املدفوعات ان م ت ارتفاع حس ب ة أسعار س الف تلك  .النفط

عمـــال ئــة ب مؤشــر يخــص فيمــا اذبيــةو ــ وا ع ند ســ ــو يئــةف ب وذلــك ثمار ســ ئـــة جـــذب  ب

والشـــــــفافي باالســـــــتقرار ـــــــ تتم مواتيـــــــة  حتيـــــــة يـــــــةتب باإلضـــــــافة فاعلـــــــة مؤسســـــــات ة،وإيجادأعمـــــــال

ـــومي تـــدخل ومســتوى  مـــةاعد أساســية ي وكـــذلك معقــول  ح لفـــة تــد خـــالل. باألعمــال القيـــام ت ومـــن

املرتبــة تحتــل حيــث منخفضــة، زائــر ا ــ املؤشــر ــذا نتــائج أن يالحــظ ــدول ،13/17،12/17ا

وفعاليـــــة11/17،5/17،15/17 اكميـــــة ا مؤشـــــر ـــــ يـــــا ـــــععر لتوز التحتيـــــة يـــــة الب املؤسســـــات،

التوا ع عمال لفة وت قتصاد ومة ا وتدخل ثمار س جاذبية دمات، وا   .السلع

امنــــة  . ب ال التنافســــية املرتبــــة :مؤشــــر زائــــر ا ا10/17تحتــــل تنافســــي مؤشــــر حيــــث مــــن يــــا عر

و  امنــة، بعـــودال يســـ املؤشـــر تـــد مـــنـــذا ـــل ــ ا ضـــعف ـــة الطاقـــة ميـــادين إ ار ن بت  وتـــوط

ــ التقانــة التكنولوجيــة والب املــال التحتيــة ومــدة ورأس ة ــ كب ثمارات اســ ــ إ تحتــاج ــ وال شــري ال

إذ امنــة، ال التنافســـية ــ املـــؤثرة واملؤسســات ـــل يا ال ــ ـــا نتائج ــر تظ ـــ ح لــة طو تحتـــلزمنيــة

التوا17/ 11/17،8/7،12املرتبة ع يا رقمك(عر دول ا مو و  .))2(ما
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ضمن .2 زائر ل التناف الوضع ر تقييم يةتقر العر   :التنافسية

ـــــدول ا ـــــ و مؤشـــــر)3(رقـــــمو ضـــــمن زائـــــر ل والفرعيـــــة ساســـــية املؤشـــــرات مـــــن ـــــل قـــــيم

قـوة نقاط ا ف سب تك ال املؤشرات لبعض توضيح مع ية العر ضـعف) ق(التنافسية نقـاط أو

  ):ض(

يــــة: املصـــدر العر التنافســـية ــــر ــــت2012تقر الكو للتخطـــيط، ــــي العر ـــد املع ص، -134: ص.،

135.  

املؤشر التنافسية  املؤشرات  قيمة ان   م

الك .1  0.63 قتصادي داء  مؤشر

  

  ق

السلع .2  0.15 ع لتوز التحتية ية الب دماتمؤشر   ض  وا

قتصاد .3  0.71 كومة ا تدخل   مؤشر

  

  ض

ثمار .4  045 س جاذبية   ض  مؤشر

  

0.48 

  

شري . 5 ال املال رأس   مؤشر

  

  ض

  

والتخصص .6  0.25 واملنتجات سواق ديناميكية  مؤشر

  

  ض

  

0.40  

  

لفة .7 والت نتاجية   مؤشر

  

  ض

  

0.24  

  

املؤسسات .8 وفعالية اكمية ا   مؤشر

  

  ض

  

0.30  

  

عمالمؤشر .9 لفة   :ت

  

  ض

  

0.16  

 

التقانة .10 ن وتوط ة ار بت الطاقة   :مؤشر

  

  ض

0.36  

  

التكنولوجية .11 التحتية ية الب   ض  :مؤشر
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مـن ـا ل بـد ال لـذا يـة، العر بالـدول مقارنـة جـدا ضعيفة زائر ا تنافسية أن يالحظ سبق مما

املؤشـرات لرفـع الالزمـة جراءات بأخذ وذلك التنافس شديدة ئة ب ا تنافسي ن لتحس العمل

املؤشرات ة استمرار وضمان ةالضعيفة   .القو

ب .3 ر ترت تقر ضمن زائر ا  :العامليةالتنافسيةتنافسية

رقــممازالــت ــدول ا ھ ــ يو مــا ــذا و ا، تنافســي ضــعف مــن ي عــا زائــر ــا) 3(ا ترتي املتضــمن

وفــق يــا وعر للعامليــا ــر تقر العامليــةآخــر قتصــادي)2017-2016( تنافســية املنتــدى عــن الصــادر

  :العال

ب  الدول  ت   ال

يا  عامليا   عر

املتحدة ية العر   1  16  مارات

  2  18  قطر

  3  29  السعودية

ت   4  38  الكو

ن   5  48  البحر

  6  63  ردن

  7  66  عمان

  8  70  املغرب

زائر   9  87  ا

س   10  95  تو

  11  101  لبنان

  12  115  مصر

تانيا   13  137  مور

  14  138  اليمن

الباحث:املصدر إعداد عةمن   : باالعتماد

World Economic Forum, the global competitiveness report (2016-2017). 

الســـابق ــــدول ا مــــن ــــيالحـــظ العامليـــةأنــــھ للتنافســــية ــــر تقر زائــــرتحتــــل)2017-2016( آخـــر ا

ن87املرتبــــة بــــ مــــن واملرتبــــة138عامليــــا ن9دولــــة بــــ مــــن يــــا ــــ14عر ع يــــدل ممــــا يــــة، عر دولــــة

ا قـــدر لعـــدم ـــذا و ـــي العر املســـتوى ـــ ع ـــ ح أو العـــال املســـتوى ـــ ع ســـواء ا تنافســـي ضـــعف
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والعــال ــ املح الســوق ــ ات ــ للتغ عة الســر ســتجابة ــ قتصــاد. ع ضــعف ــ إ ذلــك عــود و

صوص ا وجھ ع التصديري القطاع و عامة بصفة   . الوط

  

  :خاتمة

أصـــبحـــ اليـــوم، العـــالم ا د شـــ ـــ ال ســـارعة امل التطـــورات مختلـــفظـــل ـــ ع الضـــروري مـــن

ـــ ع العمـــل قــدر الــدول ر املســـتوىاتطـــو ورفـــع املســـتدامة التنميـــة تحقيــق أجـــل مـــن التنافســـية

ا ألفراد شة   .املع

فقـط العـال املسـتوى ـ ع س لـ الضـعيفة التنافسـية القـدرة ذات الدول من زائر وإنمـاوا

التنافسـية ا قـدر مؤشـرات تحليـل عنـد مالحظتـھ تـم مـا ذا و ي، العر املستوى ع ـرح تقر ـ

العامليــة التنافســية ـر وتقر يــة العر ن.التنافسـية لتحســ الالزمــة جـراءات اتخــاذ مــن ـا ل البــد لـذا

للتجـارة العامليـة للمنظمـة نضـمام ـ ع مقبلـة ـ و خصوصـا التنافسية ا نفتـاحقدر التـا و

املنافسة شدة تزداد حيث الدولية سواق   .ع

      

حصر يمكن ملذا الدراسةأ احاتنتائج ق م التاليةوأ   :النقاط

القــــــــدرات - ر وتطــــــــو ــــــــع وتنو ن ــــــــو ت ــــــــ ة ــــــــ كب ميــــــــة أ ذو ليــــــــة التحو الصــــــــناعات قطــــــــاع ــــــــ عت

جــدا، ضــعيفة زائــر ا ــ جمــا ــ املح النــاتج ــ القطــاع ــذا مة مســا أن إال ممــاالتنافســية

لالرتقاء ود ا من د املز بذل القطاع؛يتطلب  ذا

ــ - الرئ ب الســ ليــة التحو الصــناعة صــادرات ل زائــري شــ ا قتصــاد تنافســية ،لضــعف

الص قطاع توسيع من البد للصادراتلذا املوجھ لية التحو  ؛ناعات

ـا - ل ملـا وذلـك الناميـة الـدول تواجـھ ـ ال التحـديات أحـد مـن يـة جن ثمارات سـ جذب عت

و  التقانـــة نقـــل ـــ دور ارجيـــةمـــن ا ســـواق وفـــتح ات ـــ ثماراتلـــذا. ا ســـ ـــذه بـــدـــذب ال

ـــ ع العمـــل مـــن زائـــر والشـــفافيةل باالســـتقرار ـــ تتم موائمـــة أعمــــال ئـــة ب القطــــاعيئـــة ر وتطـــو

جانــباملــا ــ إ فاعلــة مؤسســات داعمــةتــوفوإيجــاد أساســية تحتيــة يــة شــريب ال املــال رأس و

معقول  ومي ح  ؛وتدخل

التقان - التحتيـة يـة الب مجـال ـ ثمار ســ مـن زائـر ا ـ ع بـد ــاال توطي التقانـة نقـل ودعـم يــة

شري  ال املال رأس تنمية جانب  .إ
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وامش   :واملواجعال

                                                             
ر،(1) نــــــــــو للتنافســــــــــيةطــــــــــارق الــــــــــداعم ومــــــــــة ا ــــــــــيدور العر ــــــــــد املع العمــــــــــل، أوراق سلســــــــــلة ،

ت، و ال ص2003للتخطيط،   )بالتصرف.(4:،
ن، (2) ياس قا ق، رز كمؤشركمال الدولية التنافسية مقتضيات ضمن زائر ا تنافسية

املتم ورقلة،لألداء جامعة ومات، وا للمنظمات املتم داء حول الدو العل املؤتمر ،

ص2005مارس08-09 ، :325.  

ية (3)  العر التنافسية ر ت،2003تقر و ال للتخطيط، ي العر د املع   .21: ص،
ص  (4) ذكره، سبق مرجع ر، نو   .5: طارق
(5)  ، من قتصاديةنوري العوملة ظل ية العر التنافسية شمالتحليل اقتصاديات مجلة ،

العدد قيا، الشلف04إفر ، بوع بن بة حس زائر–،جامعة   .23: ص ،2006جوان،ا
ية  (6) العر التنافسية ر ذكره،2003تقر سبق مرجع   .26: ص،

أحمـد،  (7) اتيجية-املنافسـة زغــداد سـ والبــدائل عمــانالتنافســية ــع، والتوز شـر لل ــر جر دار ،-

ص2011ردن، ، و الطبعة   )بالتصرف. (26: ،
ية (8) العر التنافسية ر ص2003تقر ذكره، سبق مرجع   )بالتصرف. (26: ،
شـمت، (9) ن حسـ ن الدوليـةنيفـ والعامليـةالتنافسـية يـة العر التجـارة ـ ع ـا ا التعلـيموتأث دار ،

ة، سكندر ع، والتوز شر وال للطباعة ام   )بالتصرف(. 70: ص،2010ا
ع،  (10) ود عدنان ا محمد وقياس التنافسية يالقدرة العر د املع التنمية، جسر سلسلة ،

العدد ت، و ال الثانية24للتخطيط، السنة سم،،   )بالتصرف. (22ص،2003د
شــافية،  (11) شــاوي يــة، ز ليــةخيــاري التحو للصــناعة التنافســية زائــر: القــدرة ا حالــة ،دراســة

حــــول  ــــع الرا الــــدو خــــارج: امللتقــــى الصــــناعية للمؤسســــات التنافســــية اتيجيات ســــ و املنافســــة

زائر، ا الشلف، ، بوع بن بة حس ية،جامعة العر الدول ،2010نـوفم09-08املحروقات

  )بالتصرف. (8: ص
رضوان،  (12) حامد أحمد امصطفى ودور قتصادية العوملة آليات من كآلية التنافسية

العالم والتنمية النمو ود ج ة،دعم سكندر امعية، ا الدار ،2011، و الطبعة : ص،

  )بالتصرف( .60
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ب  (13) ب ا ومؤشرا،زواوي الصرف التنافسيةسعر قياس زائر- ت ا الدوحالة امللتقى ،

حول  ع املحروقات: الرا قطاع خارج الصناعية للمؤسسات التنافسية اتيجيات س و املنافسة

ية، العر زائر،الدول ا الشلف، بوع بن بة حس ص2010نوفم09-08جامعة ، :6.  
ص  (14) السابق، املرجع نفس ب، ب ا   )بالتصرف. (6: زواوي

(15)  Source : World Economic Forum , the global competitiveness report 2016-2017, 

p: 5. 

ي (16)  رد التنافسية ق العال،فر التنافسية ر تقر عن ص وزارة2011-2010م ،

ص ردن، ، الدو والتعاون   )بالتصرف. (10: التخطيط
ية (17) العر التنافسية ر ذكره،2012تقر سبق صمرجع   )بالتصرف. (13: ،

ية (18)  العر التنافسية ر السابق،2012تقر املرجع صنفس ، :25  
  



سواق و املالية   2019/ 10العدد/5املجلد                                                                                                              مجلة

392 

املحلية التنمية عملية السياحة مستغانم-أثر   -والية

Tourism's impact on local development process - MOSTAGANEM – 
 

خ شر                                       2018/ 23/10  :ستالم تار ال قبول خ   07/02/2019:تار

عمروش ش بن
*

يبة.أ                                                          و حبوش  ايت
**  

رانجامعة زائر– 2و رانا و زائر- 2جامعة   ا

ص  :م

املحلية               السياحة مية أل باألرقام مدعما ا نظر نموذجا الدراسة زائر،تصور ا

الدراسة محل نموذج مستغانم والية عت بذلك حيث ن محاول ائلة، ال انيات م من ا ل ملا

الطبيعة،إبراز  انيات م ال الثقافة و سي ال ساليب و السياسات تكمن لة املش أن

إبداعالتنمية اليوم ارالسياحة عمليةوابت مة مسا و ابطة م إنتاج عملية ،و

و ، ار ا السيا ذي مقدمة و الداخ السيا ذب فا الشاملة، املستدامة التنمية

لقطاعإال  محلياأنكيف فاشل و و  .ين

فتتاحية لمات  :ال

التنمية              السياحية، التنمية الداخلية، السياحة املستدامةالسياحة،   .السياحية

Abstract:  

             Designed the study of a theoretical model, supported by figures of the 

importance of local tourism in Algeria, where the province of Mostaganem is a model 

study, the place because of its huge potential, trying to bring out way that the problem 

lies in the policies and methods of management and culture are not in the possibilities 

of nature, today Tourism Development is creativity and innovation, It is an Interrelated 

production process and a contribution to the overall process of sustainable 

development Internal tourism is an introduction to external tourism personnel, but 

how can a sector succeed and be a local failure. 

Keywords:  Tourism, Domestic tourism, Tourism development, Sustainable tourism 

development. 
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  :مقدمة

رةا              ظا اقتصاديةلسياحة ةاجتماعية وا بصورة رت ظ درامية أحداث ا صاح

أدت حيث ن، العشر القرن من خ وإالنصف شة املع ات مستو و العمل أنماط غي

ية بي و اجتماعية و ثقافية ات غ بھ السياحية شاطات ال التوسع أن كما الدخول، ع توز

عد ما ة ف بتكنولوجيا ارتبطت ال املنتوج فالسياحة الصناعة و وترقية لتنمية ادفا اما موردا

السياحية التنمية أيطار جيالالسيا منھ ستفيد مستداما موردا ليصبح املستدامة

اآلثار،املتعاقبة، طبيعية موارد ع عتمد ف قتصاديات، لتنمية ح مق بديل أصبحت إذ

واء ال رض،املاء   .1واملعادنالطاقة

ام              قطاع ا و ل مةفالسياحة ئةملسا الب صديقة ع ف الدولة ومنمداخيل

لعلميةالقطاعات ا وقداملو رقمالتنمية، ئة الب القانون والئحتھ1994لسنة4نص

توسعات أو جديدة شئات م انت سواء ة التنمو املشروعات خضوع وجوب ع التنفيذية

ص قبل وذلك ، البي التأث م لتقو بفعل القائمة شئات ئةمل الب شؤون از ج موافقة دور

لھ املانحة ة دار ة ا   .2وتراخيص

عملية              ون عادول ناحية من موسعة يلالتنميةالتفكأصبحالتنمية س املحلية

الشمولية،م عكسلتحقيق يم وع  املا القرن  من السبعينات  الصفري  النمو مفا

نحطاط نموذجالرؤىعضاليوم،تتمثل و تقديم املستدامة سأعمالللتنمية إجديد

ئة الب وحماية جتما والتقدم قتصادي النمو ن ب  .3توفيق

و              ما ان بيدا املحلية التنمية عملية لتحقيق انيات م افة تملك ال الدول من زائر ا

من جملة يحمل سياساتمحقق لة مش لة فمش املجاورة، بالدول قرنت لو ح تناقضات

زائر ا املحلية انيات م م ا إلبراز السياق ذا موضوعنا يتج ذا ومن وكفاءات،

التا ال ش يطرح يمكن ومنھ كنموذج مستغانم بأخذ وذلك السيا م: املجال سا كيف

لوال  التنمية عملية مستغانمالسياحة   ؟ية

  :فرضيات

 السيا التنمية القطاع العملية لتحقيق امة ال القطاعات  .من

 ما التنمية شمولية تحقيق يمكن املح ال املستوى ع تحقق  .لم

 ة متم سياحية مدينة بناء ا عم من ائلة سياحية انيات م من ا ل مستغانم   .والية

النقط خالل من املوضوع دراسة تم   :التاليةوس

يمالسياحة: أوال مفا ا مي   .عامةوأ

  .السياحية التنمية: ثانيا

مستغانم: ثالثا والية السياحية   .التنمية
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عامة: أوال يم مفا ا مي وأ   السياحة

السياحة -1 ف   :عر

العاملية              السياحة شاط 4UNWTOمنظمة ا بأ السياحة عرف املتحدة لألمم عة التا

شاط ال ذا ل املتعلقة دمات ا وتوف فيھ، ال دف   .السفر

ا يمكن عملية  السياحة              ا حد  دراس ن ، ذا اأن ح م  الفاعلة اتالسياح

ذه الذين ون م، عملوا أن يمكن. العملية شار يصنفاالعالم  لكن بمفرد ديث

ل ش م ماإ عام أعمال ا ال السياحية باملنتجاتحد شمل. السياحيون  املنتجون  يقدم  و

ا يتم ال ساسية املنتجات ة من نقل عادة تقديم وج قامة سياحية، وإ ة، تلك  و  الوج

شطة ارات مثل وأ ذب ملناطق ز  5.السيا ا

البديلة               ب: السياحة وصف) dernoi(ديرنوي  ذ منةعيدا البديلة السياحات

رة ظا أك ا ف ز ت البديلة السياحات أن ن ب حيث واملضيف السائح ن ب العالقة توصيف

ذلك ان أ سواء م ل السياحية دمات ا وتقديم للسياح املح املجتمع استضافة

ة صغ فندقية عائلية(مؤسسات طبيعة ا) ذات ستخدمو ال اصة ا م بيو ح ام

والسياحة فية الر والسياحة ية البي السياحة ا كث ز ي مر ذا ومثل السياح، الستقبال

البديلة السياحات أنواع من ا وغ  .6الزراعية

كنظام، التفك يتمثل السياحةملف آخر ن وثمة              ا شمل ف عال  أعمالفقط

شمل السياح، ئات املجتمعات أيضا بل ايفّسر . والب نعض ونات ذه ملؤلف  املختلفة امل

ا للسياحة ابطة، بأ التا م ل و يال  فع". سياحًيا نظاًما"ش ) 1994(غان ملثال،ينادياس

ا ع السياحة تفس بضرورة  .7نظام أ

سب قطاع من جزء  السياحة              يك الذي فيھ مية ال  م إن. سرعة اقتصادية أ

السياحية يظمستوى  ع التدفقات ل النمو مسار رالعالم ش لخاص املستمر، يجة ادةن  ز

ن الدخل سافر النا أصبح النقل أنظمة وتحس لو  س مسافات ش وع  ألغراض أطول  متكرر

فيھ، ة أصبح عاملنا ال ل ،ةعاملي سياحية قر البعيدة إ الوصول  س ات وفر الوج  قطاع و

ات ذه ع للمعلومات مباشًر  صوالو الالسلكية تصاالت  .8الوج

البديلة              السياحة تقسيم ال إورغم وجودأن إالمختلفةإش بضرورة ع ال ذلك

و نوع ل ن ب قاطع ل ش فاصلة منخر فوارق كث ن ب يحصل قد فالتداخل ال، أش

فية. البديلة الر والسياحة املغامرات وسياحة الطبيعية السياحة مع تتدخل ية البي فالسياحة

كذا العالم9و السياح عدد تداول تطور توقعات ن يب التا مثال ،:  
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إعداد: املصدر نمن معطياتالباحث ع نادا   World Tourisme Organisation (WTO) 2017اس

املبالغة ال              مية تقدير  يمكن قتصاد العال لالقتصاد السياحة أ  وقد. الوط و

منظمة ا ) 2001(العاملية السياحة أشارت ر  الوافدين أن إ2020لعام للسياحة تقر

ن ا سمة، مليار1.56من أك إ يصلوا أن يمكن الدولي ون  مليار1.18م  ملنطقة داخال ست

لة مسافات مسافرمليون377و    .10طو

السياحة -2  :دوافع

الدوافع              وتختلف اجتماعية، و طبيعية دوافع ناك ف أخر، إ فرد من من السياحة

و اقتصادية دوافع حسبناك و املادية، انيات م حسب تختلف قد كما سياسية،

السياحية ركة ا خلق ام دور السيا جذب عناصر تلعب و  .الديانات،
                     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

والبحوث،: املصدر الدراسات مركز العلمية، الندوة قتصادية ا مي وأ السياحية صناعة عمر، العطا محمد

  06/8/2010دمشق،

0
2000

إفریقیا شرق أسیا والباسفیكاألمریكیتین أوروبا الشرق األوسط جنوب أسیا العالم

رقم ل و: 01ش القارات حسب العالم السياح أعداد نمو توقعات

سائح(قاليم )  مليون

1995 2010 2020

و السياحة

 السفر

Traveltouris

ية دي دوافعدوافعدوافع  دوافع

دوافع   عرقيةدوافع

أخرى دوافعدوافع   دوافع

رقم ل السفر: 02ش و السياحة  دوافع
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السياحةأ -3  :مية

 اقتصاديا: 

الدخل              ادة ز
ً
ما م

ً
دورا يلعب إنتا انالقومي،قطاع م ن املدفوعات،وتحس

للعمالت
ً
يديالصعبة،ومصدرا شغيل ل

ً
برامجالعاملة،وفرصة لتحقيق

ً
دفا التنميةو

ةعالوة ضار وا جتماعية ا مّي أ يةع السياحةوقد. والبي أنواع من ام نوع را
ّ

مؤخ ر ظ

مّية من ة كب درجة ووع ية:و البي السياحةEcotourismالسياحة ولوجيةأو :وي

ف لتعر وسيلة ف ذلك و ئة، الب ونات بم ية وتر وثقافة عليم ئةعملية بالب السياح

بھ نخراط   .11و

 سياسيا:  

الشعوبأ              ن ب الطيبة العالقات جسور مد الفعال ا دور املتمثلة السياسية ا مي

ألوا ا خاءالصداقةر ماملختلفة،وتوطيد ا، فيماو قتصاديةأو  وإزالة بي الفوارق من د ا

العالقات ن القائمة،وتمت ة ضار وا ة والفكر جتماعية و والدبلوماسية السياسية والسياسية

ا وما نح العالباإلضافة.ب للسلم ا ز عز مباشرةglobalpeaceا لقنوات ا ايجاد خالل من

ن ب العفوي التفاعل و الصادق التعامل و م للتفا فعالة و مباشرة غ الشعوبأفرادو ذه

اجةأمسال ظلإا التعامالت و التفاعالت ذه والصراعاتزماتمثل

الوقت العالم املناطق من الكث ا ش ع ال الطبيعية وارث ال و قتصادية و السياسية

ن   12الرا

 إجتماعيا:  

العنصر أك أصبحت سياحةال              ألن صناعة شري  من انت ال فإذا ة، كب مية أ لھ ا ف

معدات–الصناعة آالت ك دف-تحر س ا فإ ة سانخ ملطالب ستجابة اية أما. ال

ية والعص نية الذ للياقة استعادة دف س ا أل نفسھ سان حياة ف يفيد السياحة  ملا

 . نتاج

 للمجتمع ية الرفا وتحقق و الدرجة من ة شر صناعة   .فالسياحة

 وتحقيق الوظائف وخلق الفقر حدة لتخفيف دافعة قوة التوافقالسياحة

 .جتما

 عمل و السياحية املجتمعات أفراد ن ب الطبقي والتحول التغ مصادر من السياحة

جتما التطور يحقق مما فراد دخول ن ب الفوارق ب تقر  .ع

 فرادا ي ت ل،واملجتمعاتسر، . لسياحة  .العالم و
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 القومي الو وتنمية نتماء لتعميق أداة بالوطن السياحة از ع بناء،و م سا و

صية املواطن،سانيةال فيعود سدي وا النف ح و وال فيھ ال ع عمل و

شاطا أك عملھ املجتمع.وإنتاجيةإ يح وتماسك ت التآلف بما ألوان من

  .13والتعارف

 العال قتصاد السياحة مة   :14مسا

 سبة ب السياحة مت سا ة خ ة العشر العال11%خالل نتاج مجموع   .من

 نحو حوا200وفرت أي عمل، فرصة العالم%8مليون العمل فرص مجموع   .من

 بنحو السياحة مت عام5.5سا غاية ا ا سنو عمل فرصة   .2010مليون

 لعام السيا الدخل اما462نحو2001بلغ دوالر، مليار762فنحو2012سنةبليون

  .دوالر

 سبة ب العالم السياح عدد عا%5ارتفاع من ول النصف ليبلغ2012 مخالل ،

سائح467   .مليون

ية -4 العر الدول عض السياحية ركة   :ا

  

  
  

 

الجزائر جمھوریة مصر 
العربیة األردن المغرب المملكة العربیة 

السعودیة تونس

2015 1710000 9139000 3761000 10177000 17994000 5359000

2016 2039000 5258000 3858000 10332000 18049000 5724000

2017* 2500000 8000000 4205220 11200000 23000000 6545000

0
5000000

10000000
15000000
20000000
25000000

رقم ل الدولية:03ش الوافدين -السياحة -عدد
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إعداد: املصدر نمن عنالباحث للبيانات الدو البنك معطيات ع السياحةاعتماد الكتابمنظمة العاملية

السياحية لإلحصاءات    السنوي

ما              نوعا ية العر الدول السياحية ركة ا أن يالحظ ن السابق ن البيان خالل من

من ة ف أن بالرغم س2016إ2014شيطة تو أن نالحظ الدول لبعض توترات عض ا ف

وا فالفرق بالسياحة تم ال الدول من سياسةومغرب ا ل وان ن، واملغادر الوافدين ن ب

املغ عدد زائر ا ن ح فعالة، سيا السنواتر داجذب من2017و 2016،2015ن أك

ألنھ ساؤالت عدة يطرح مما الوافدين للعيانعدد ة وا البالد انيات أنم العلم مع

لسنة ة2017حصائيات  .تقدير

إعداد: املصدر نمن عنالباحث للبيانات الدو البنك معطيات ع الكتاباعتماد العاملية، السياحة منظمة

السياحية لإلحصاءات  السنوي

الجزائر جمھوریة 
*مصر العربیة *األردن المغرب المملكة العربیة 

السعودیة تونس

2015 3638000 6800000 244300 1910000 20819000

2016 4530000 2600000 262800 1864000 21118000 1830000

2017* 5707800 1560000 265428 1826720 21751540 1262700

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

-عدد املغادرين-السياحة الدولية:04شكل رقم 

1710000 2039000 25000003638000 4530000 5707800

2015 2016 2017*

رقم ل ن:05ش واملغادر الوافدين عدد

الوافدین المغادرین
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املستدامة: ثانيا والسياحية املحلية   التنمية

خياا -1 تار   :لتنمية

القرن               الكالسيكية املدرسة القرن18تناولت داية من19و ل ا يمثل لوكال جون

كتاب سميث يوموادم مم"ودافيد النظام" ثروة ة الف ذه م حيث التنمية قضية

الية الليب يمنة ال وكذلك ي ملا   . 15ال

سنة              العال الكساد أزمة عد املدرسة ده قتصادية1929فشلت الية اللي إن ،

ع املدافعون ا يبذل الذي ودات واملج منماتت فقط تتدمر لم ا إ ا، عاش إ ستطيع لن ا

ا مباد خالل من أيضا بل ا ا مم   .16خالل

عام              الدو البنك ر تقر عنھ ع الذي املة املت فية الر التنمية وم مف عندما1975برز ،

ياة ا ر تطو دف س شاملة اتيجية اس أو املة مت عملية فية الر التنمية أن قتصاديةذكر

التنمية وم مف ان ،وملا الزرا نتاج ادة ز خالل من وذلك ف، الر لفقراء جتماعية و

فية، الر املناطق ع يركز املة املت فية عد  الر برز فقد ة، ضر ا املناطق نمية ب ا ط ر دون

امل الوحدات إ تتجھ نا التنمية أصبحت حيث املحلية، التنمية وم مف انتذلك سواء حلية،

إطار تتم ال التغي عملية ا بأ عرف املحلية التنمية أصبحت نا من ة، حضر أو فية ر

املحلية الوحدة احتياجات عن ع محلية عامة ة( سياسة راو ة، حضر فية،   .17)ر

ع              أخرى مؤتمرات عقاد ا للتنمية ديد ا وم املف ذا ور ظ صاحب املستوىقد

ئة الب مؤتمر مثل، عرف (UNED)والتنمية العال رض"الذي  ’’EarthSummit‘‘ "بقمة

و" جان ودي سنة" ر ل از ت1992ال واعت  ذه،

العالم مستوى ع ئة الب قضية سبات املك أك من   18.القمة

التنمية -2 داف   :أ

السياحية               التنمية داف أ صل–تختلف فما–بحسب ان وامل الزمان باختالف

ة شر وال جتماعية و قتصادية ا ظروف تختلف أخرى لدولة يص ال قد ما لدولة يص

دف ك بذاتھ يص ال قد ن مع زمن دف ك يص ما أن كما ، و الدولة عن ية والبي

فإنھ ذلك ورغم قليم، أو الدولة ذات ولو آخر ملختلفلزمن عامة أطر تحديد يمكن

السياحية وللتنمية ا، ف السيا للقطاع الدولة ا تضع ال السياحية للسياسة داف

خاص التا. 19بوجھ ا إيضاح مكن   :و

اقتصادية  . أ داف قتصادي: أ الرخاء ح و وال السياحة مة مسا عظيم بمع

ا م ة كث عناصر يضم واملحلية،العمالة: الذي قليمية قتصادية والتنمية املة ال

املدفوعات ان م ن   .وتحس
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وتتمثل  . ب ة، حضار اجتماعية داف   :أ

خ-     لتار م وتقدير م عليم و م وع مستوى ورفع ن، للمواطن ضري وا جتما النمو

ا وجغرافي م   .بلد

ب-      ح و وال والسياحة بالسفر التمتع فرص نعظيم واملواطن جانب ن للسائح سبة   .ال

ية  . ت بي داف التنمية: أ سبل من رئ يل كس ئة الب حماية ع العمل بمع

ق طر عن ذلك ون و   -: املستدامة،

الطبيعية-     للموارد مثل   .ستخدام

التلوث-     أسباب   .تفادي

بالطاقة -     ام ل ق طر عن الطبيعية ئة الب السياحيةحماية للمناطق القصوى يعابية   .س

الوط-     العمارة فن وإحياء القومي اث ال موارد ع فاظ   .ا

شمل  . ث و ومي، ا بالعمل متعلقة داف   :أ

بالسياحة -       املتصلة ومة ا شطة أ جميع ن ب امل ال التعاون   .تحقيق

ا-       مي بأ السياحة عن ن املسئول لتوعية اجة ا ادعم لتنمي العلمية والطرق ،.  

ا-       خدما مستوى ورفع السياحة لتنظيم الالزمة عات شر ال     .إصدار

للسياحة-       الشع الو مستوى   .رفع

السياحية-       بالتنمية تماماتھ ا دائرة لتوسيع وافز ا ش اص ا القطاع يع

  .املستدامة

مان-       و من جانبحماية ن السائح سالمة لضمان السياحية املناطق مختلف

ن   واملواطن

السياحية -3   :التنمية

تحقيق              إ دف ال طط وا امج ال مختلف عن السياحية التنمية اصطالح  ع

نتاجية وترشيد عميق و السياحية املوارد واملتوازنة املستمرة ادة ،القطاع الز السيا

ومتداخلة ا ببعض متصلة عناصر عدة تضم شعبة وم مركبة عملية البعض و مع ا عض

لعناصر مثل ستغالل إ للوصول وتطبيقية علمية محاولة ع ، تقوم السيا نتاج

للقيام ة شر ال وة ال مصادر وتنمية ئة الب عناصر ذلك ط التنمية ور برامج ا   20.بدور

متعددة              عناصر تضم وانب ا شعبة م ونات، امل مركبة عملية السياحية والتنمية

لعناصر مثل ستغالل إ للوصول وتطبيقية علمية محاولة ع تقوم ومتفاعلة متداخلة

ية الب من املة قاعدة ا سند حضاري، وتراث طبي إطار من ولية السيا نتاج

واستخداماتالتحتية ئة الب عناصر ذلك ل ط ور ، والتكنولو العل التقدم خالل من
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ع التنمية برامج الفّعال ا بدور للقيام ة شر ال وة ال مصادر وتنمية ديدة ا الطاقة

العرض تنمية مع امن و يتواكب متنوع سيا طلب   .السياضوء

املستدامة3-1 السياحية التنمية   :مبادئ

التنمية              عملية لتحقيق عة املتتا جراءات من مجموعة   تلك

  

  
  

إعداد: املصدر نمن املقالال باالباحث ع ة:عتماد راو ال السياحة لتنمية اتيجية كإس املستدامة السياحة

زائر اخرون،مجلة/ با و ماش  international journal of planning, urban and sustainable,issnساعد

م2133-9004 ص3،2016، ،109.  

املحلية -4   :التنمية

خيا4-1   : تار

رت              سا املحلية »التنمية«فكرة ظ يات، فر  نصار عض فيھ أصبح وقت  السبعي

ون  م أن يدر سية الدوافع من ستفيد تكن لم أراض ة  للتنمية الرئ عد ف رب ما    .ا

سبة املسألة انت الوقت، ذلك                ا لألقاليم بال ، قتصادي داء من رً  وتوجيھ الك

ا التوصل يتم ال للقراراتاوفًق  النتائج انات لتعبئة كحاجة نا. محلًيا إل ماعات وموارد إم  ا

جتماعية قتصادية املنفعة استخالص أجل من املحلية، واملجتمعات جتماعية   و
ً
 وقبل أوال

ذا     ،املعنية للمجموعات ء ل ، و ا قتصادي، لألداء نقد  املحلية التنمية فإن املع  أل

س أنھ حقيقة تحدد ة املجموعات أو قاليم ل ل شر   ندماج متطلبات تلبية ع قادرة ال

، قتصادي داء ر عالياقتصاد وأداء الوط   .با

  ع املحلية التنمية حيث من ن إتباع فإن ثم، ومن             
ً
شأ ال التنمية أن ضمنا  من فقط ت

شطة، قتصادية القيمة ا لأل ة واملؤسسات املنظمة نتاج نظم ع فقط عتمد ال وأ املركز

أسلوب تب
ورسم التخطيط

اتيجيات س

الشمولية

اث ال حماية
ي سا

ع فاظ وا

البي التنوع

ال التنمية تب
م س

املوارد استدامة

املستقبل ألجيال

أساسيات حماية
ئة الب

يكولوجية

البي( )النظام

التنمية مبادئ
السياحية

املستدامة

رقم ل السياحية مبادئ: 08  ش   التنمية



سواق و املالية   2019/ 10العدد/5املجلد                                                                                                              مجلة

402 

  تنطوي  بل–
ً
ة، محلية مبادرات ع أيضا عبئا صغ ان و ن لس ع حول  املحلي  ال املشار

  .21املحلية املوارد ستخدم

ا4-2 ف   :عر

عمليةالتنمية              املةاملحلية، مت عتمدمجتمعية الواوشاملة، رادةالتدب و

العامةالتطبيقية، الظروف مستوى ن تحس إ ادفة ال امج وال طط ا خالل ان،من للس

ة مقار ق طر شطةشاركيھعن ملختلف يةالقطاعية،مندمجة الرفا تحقيق قصد

املة مت مجتمعية بنظرة املحليةأفقيا،الشاملة ماعات ا وحركة. لتنمية مركبة عملية ف

املتطل تحقيق تتو ،ديناميكية املحلية للساكنة ساسية اجات ا وإشباع جتماعية بات

والتنفيذ للتخطيط م أنفس تنظيم ع املجتمع أفراد ساعد ، جتما للعمل بوتقة لق

ماعية وا الفردية طط ا ن ب امل والت ، ساسية م واحتياجا م ل مشا تحديد ق طر عن

مش ع والقضاء ، م احتياجا عملقابلة باالعتماد طط ا ذه تنفيذ ع العمل مع ، م ل ا

من واملادية الفنية واملساعدات دمات با املوارد ذه واستكمال ، للمجتمع الذاتية املوارد

املح املجتمع خارج من لية و ومية ا املؤسسات   .22جانب

املحلية4-3 التنمية  :23ODRأوامر

ن و) LDO(املحلية التنمية أوامر من الغرض              سيط تمك  ظل  املح التخطيط ت

ثمار جذب  املساعدة إ LDOدف،معينة ظروف  القائمة عمال ودعم ما، منطقة إ س

ق عن ن إعطاء طر ن، اليق د للمطور داول  من وا اليف وتخفيض الزمنية ا  املرتبطة الت

 .التخطيط طلب بتقديم

ر حقوق  لتمديد LDO بإدارة محلية تخطيط يئة تقوم أن يمكن               أو ا، املسموح التطو

حات التخطيط، ن مجال  محددة تنميةفئات أو ملق مكن،مع ات ذلك شمل أن و   التغي

ة والتطورات ستخدام، االنطاق صغ اتمثل ات ع أو الالفتات  لتغي  أو املتاجر واج

ي السماح امل جديدة بمبا ل مفيدة و. بال دود، حددت ال املناطق  خاص ش  مثل ا

 .املؤسسات مناطق أو املدن مراكز أو الرئ املخطط مناطق
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التنمية4-4 لعملية اتي س   :24التخطيط

اتي التخطيط              باه يركز م قرار صنع عملية و س امة القضايا ع ن  وحول  ال

ا كيفية قة: للعمل عاما إطاًر  التخطيط يوفر ،وحل ات، لتحديد طر يارات وجعل ولو  ا

كيمة يل ع(النادرة املوارد وتخصيص ا ارات واملال، الوقت املثال، س   ) امل

  

 

  

  

  

 

 

  

  

  
 

 

 United Nations Human Settlements Programme , Promoting Local Economic Development: ملصدرا

Strategic Planning, Volume 1, 2005,p3  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

رقم ل املمتاز:07ش التخطيط   خطوات
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مستغانم: ثالثا والية السياحية   التنمية

مستغانم1  :25والية

بطول              ة بحر ة واج ا ول للبالد، ي الغر الساحل ع مستغانم والية يقع. كم124تقع

عد ع للوالية داري و365املركز العاصمة غرب ران80لم و شرق مساحة. لم غطي

محدودة2269 و ع مر  :كيلوم

نوبلالشرق من ا ان، وغل الشلف واليات الغربلمن إ ان، وغل معسكر والية من

املتوسطمن بيض البحر شمال ومعسكر، ران و   .واليات

 

 
  

  

مة1-2 م  :26معطيات

 تضم10داريالتقسيم  .بلدية 32 دوائر

 رة املزد  السياحةالبحري،الصيدالزراعة،الصناعة، :القطاعات

 ية الوطنية :الطرق شبكة:التحتيةالب الوالية،)كم 332,42( الطرق مسارات

البلديات،)كم 653,82(  )كم 1060,69(مسارات

 امليناء ئ 3: شبكة   )للصيد 2(موا

  

  

  

  

ثمار،:املصدر س ر لتطو الوطنية الة الو عن صادرة مطبوعة مستغانم،   .2015والية

رقم ل مستغانم:09ش لوالية ة دار   حدود
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مستغانم2 والية   :السياحة

طول              ع يمتد ساح ط شر سنة. لم124للوالية إحصاء يقارب2011تم  21ما

بوجود تتمتع ا م غلبية أن حيث الطبيعية، حالتھ خر البعض و للسباحة مفتوح شاطئ

ع ية غر ملسة إ باإلضافة ع  غابات الرملية الكثبان ا تز ال و الطبيعية املناظر

  .27الشواطئ

  

  .2018استنادا على احصائيات مديرية السياحة و الصناعة التقليدية لوالية مستغامن ماي  لباحثنيمن إعداد ا:املصدر

ملنارة2-1 شاف واك جبلية ايفي«سياحة ة» اب   :28ثر

أومنطقة              رمضان املالك عبد س« بن ل ة» و ر بر لمة ع القديم ا نبع« واسم

الضباع«أو« الضباع وقد» واحة ن، املؤرخ عض حسب الشقة وادي ا ق يخ غابة عن عبارة

غابة شأت س« أ ل قديما1873عام« و ي بوس من ل فيھ ت ش أ الذي خ التار نفس و و

سابقا كسان و حاليا، اج املقاومةو خ تار ا شارك و ا، ل ن املجاورت حاليا ع وسيدي

وأثنا ر التحر حرب قبل ما ،الشعبية س ل بو املوجودة خية التار ة ثر املواقع ن ب ومن ا،

السيا التوسع مناطق  منطقة 16 عدد

جمالية  كتار4724.8 املساحة

للبناء القابلة  كتار1995 املساحة

طور السيا التوسع مناطق

 الدراسة
قدوس-بحارة: مناطق03 رة-اف  .ال

ية من السيا التوسع مناطق

 الدراسة
ن02 شاطئ: منطقت إيفي-رمضان  .رأس

طور السيا التوسع مناطق

 املصادقة

إيـــفـي: مناطق06 صبالت-رأس عة شاطئ-املقطع-أور -شلف

صفر القادر-اف عبد   .سيدي

رأس*  السيا التوسع ملنطقة زئية ا يئة ال عملية تمت لقد

 *.إيـــفـي

تنطلق لم ال السيا التوسع مناطق

الدراسة  ا

ة: مناطق06 يم-خرو ابرا ن شاطئ-ع يديا–اج –اس

فة الصغ  –زر  .امليناء

رقم مستغانم:01جدول لوالية السيا   التوسع
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منارة نجد مستغانم ع الوافدين السياح من للعديد مزار إ تحولت ايفي«وال ال» اب

ب ا25تبعد اكيلوم علو يبلغ حيث الوالية مقر شرق شارات18شمال وتصل ا، م

ل ا ترسل ال عد5الضوئية إ ا22دقائق بحر  .ميال

بحوا              الوالية عاصمة عن تبعد ال يديا اس مشروع17بلدية من استفادت لم

مساحة لھ خصصت السيا ا48للتوسع م قا05كتارا ذاكتارات طول بلغ و للبناء، بلة

وعرضھ600الشاطئ تفوق40م استقبال وقدرة ا يواءأمامصطاف،2000م حيث من

توف ر400فيتوقع عد. سر ع الواقع املقطع شاطئ وتحديدا دائما ية الغر ة ا كم25و

تقدر ران و لوالية دودية ا بـ بالنقطة ثمار لالس املخصصة للبناء67مساحتھ قابلة كتارا

استقبال انھ وايواء5000بإم ر1000مصطاف   .سر

ستغانم2-2 م لوالية السيا التوسع مناطق  :201829وضع

 
 

ال:راملصد إعداد نمن مستغانمباحث لوالية التقليدية الصناعة و السياحة ة مدير احصائيات ع نادا اس

.2018ماي  

لوالية              السياحة ة مدير حسب السيا التوسع املناطق عدد نوعية قفزة ناك

أن ممكن للطبيعة الصديق و الطبي املورد ذا ل النو تام لنا يتج مما مستغانم

ثمر عمليةوس خ م   التنميةسا

العدد  سعة االستقبال  مناصب الشغل 
المشاریع االستثماریة قید اإلنجاز 38 6346 2475
المشاریع المستلمة في بدایة موسم 

االصطیاف  5 1654 1220
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النموف       ات محر م أ أحد عت السياحة بحاجةوتحقيق  قطاع و و قتصادية، التنمية

يحة ال انتھ م القطاع يأخذ بحيث اص ا والقطاع ومة ا ن ب املة مت ود ج إ

الوط   .30قتصاد

ل2-3 أفر مستغانم والية إقليم مستوى ع املتواجدة الفندقية املؤسسات        :2018قائمة

سياحية              مستغانم والية ون من ا إالبرغم لكنأ ة معت الفنادق من مجموعة تضم

وقد مااإذ ا ف ثمار س لقلة ذلك و الدنيا ات مستو تصنف قد العاملية بالفنادق قرنت

بتوجيھ تقوم فاملؤسسة ذب، ا اتجية إس وجود عدم ا مر   يرجع

املؤسسات أغلب لدى مألوفة اتجية س ذه عد و لك، املس من املباشر   . 31الطلب
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رقم ل مستغانم: 11ش الفندقية املؤسسات  
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ال:املصدر إعداد نمن مايباحث مستغانم لوالية التقليدية الصناعة و السياحة ة مدير احصائيات ع نادا اس

2018.  

الواليةتوافد   2-4      مستوى ع  :السياح

  

  

ا:املصدر إعداد نمن مايلباحث مستغانم لوالية التقليدية الصناعة و السياحة ة مدير احصائيات ع نادا اس

2018.  

ذلك              و السياح توافد عدد تفتقر محليا ولو عامة بصفة زائر ا و مستغانم والية

خصوصا و السياحة الثقافة عدام عددال طفيف تحسن يالحظ ذلك مع و السيا من

السيا التوافد و   .سر

*1صنف  بدون تصنیف الرتبة الوحیدة غیر معنیة بعملیة 
التصنیف

1 1 1
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شآت امل و مالھ و نفسھ السائح شمل و ارجية ا و الداخلية السياحة شمل السيا من

يأمر سالم ألن ظلم إذا باملثل املعاملة ف ع ال و السلم و رب ا حالة شمل و السياحية

ا يحرم و   . 32لظلمبالعدل

جن2-5 و املح السياح   :توافد

  

ماي: املصدر مستغانم لوالية التقليدية الصناعة و السياحة ة   2018مدير

انيات              باإلم قرنت ما إذا حصائيات ذه اجبيا، أو محليا ان سواءا الوافدين عدد تحسن ناك

خصوصا قليل عت ونالوالية ت ان قبل صناعة فالسياحة املغرب أو س تو الواليات ببعض ماقرن إذا

قطاع   .مجرد

الشاطئية2-6   : السياحة

حوا              ا تمتد ال و البة ا ا شواط تمتاز ون120مستغانم جماال ا يزد ومما لم

من الشرقية ة ا جميل ي غا لغطاء لمة م الشواطئ   .الواليةعض

رقم ل مستغانم:13ش للسباحة املمنوعة و املسموحة   الشواطئ

  
ال:املصدر إعداد نمن مايباحث مستغانم لوالية التقليدية الصناعة و السياحة ة مدير احصائيات ع نادا اس

2018.  
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1296 81638 7519 61617 الليا
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125057 4210 7100 744 

رقم السيا:02جدول   التوافد
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الغاب -3   :اتالسياحة

مستغانم              لوالية الغابات محافظة ستغل36خصصت ومساحات كفضاء موقعا

ية وأك شطة أ شاء إ ترغب ال والعمومية اصة ا املؤسسات لفائدة الغابات للسياحة

ضر سيدي من ل الشواطئ ع املطل الغابات ط بالشر تتواجد املخصصة املواقع

وخضراء ع وسيدي اج صيفيةاملواقذه و مخيمات إلقامة ا استغالل يمكن املختارة ع

يرغبون ن املواطن من ين الكث أن خاصة صطياف موسم طيلة فيھ لل خاصة أماكن أو

حة مر أوقات لقضاء الغابات إ   .التوجھ

ثمارات              س رقمذه املرسوم ع عام16املؤرخ01-03بناءا ة ا 1432ذي

سنة17املوافق اير ا2003ف دف الذي املستدامة، السياحية بالتمنية يتعلق الذي و

أجل من محفز و مالئم محيط   : إحداث

ال أش ر تطو و السيا العرض ع تنو السياحة،و الشراكة ر تطو و ثمار س جديدةترقية

السياحية شطة املادة33لأل وفق تحديد تم حيث املادة9، بنص السياحية التنمية : دف

، السيا ثمار س ق طر عن خاصة السيا نتاج قدرات رفع إ السياحية التنمية دف

الوط السيا اث ال ن تثم ع رص ا  .34مع

املحلية -4 التنمية السياحة مة مستغانممسا   :لوالية

ماي              مستغانم لوالية السياحة ة مدير حصائيات ع عدد2018بناءا أن لنا ن تب ،

و البطال، م تقليص ع إيجابا ينعكس مما ايد ت القطاع ذا الشاغلة الطاقات

املع مستوى ن تحس سربالتا لتلبعض سياسات ناك ن،و الحس شاط طولسياال

كموستلنديام سياحية شاءات م شاء بإ ذلك و   .السنة،

مناصب              فتح مة املسا ا عمل من مستغانم املحلية السياحية التنمية عملية إن

تو شغل، ة إجبار فكرة أن ثماراتسعةكما جيدة س املؤسساتفكرة ع يتوجب إذا

ثمار اس ثمرة توظف %30املس موستالند ة حظ مثال ا، اح أر سنة73من أول عامل

امن تافتتاح أجر صية مقابلة ة ظ ل ن املستخدم ة مص س رئ حات تصر حسب

يوم تن2019جانفى19معھ و تتحسن ة التنمو ع املشار ذه للمثل جتما فأثر ،

داء حسن ة ثماري باالستمرار   .س

فراد              ن ب سبة املك فالثقافات فقط، املادي جانب يكمن ال السباحية التنمية أثر إن

يصبح ن ح سياحية، ثقافة ناك يصبح بالوقت و املجتمع سلوك يحسن التعامل خالل من

بمقدور ون ي وقت ذلك ل مشا بدون عائلتھ مع التجوال باستطاعتھ املح ون الز

ثمارات تنس أن   .املحلية
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ون              الز نفسية تولد فالسياحة ون للز ص و نف اثر ك ت السياحية التنمية

ح و ال من جانب و حية العملر ضغوطات عن   عيد

الضرائبا               خالل من العمومية نة ز ا تمول أخري ع مشار مثل ا مثل السياحية ع ملشار

إذاملفروضة ا الثالثةعل الضرائب ألنواع املتخضع شاط ال ع بة ،TAP 2%الضر

املضافة القيمة ع بة بمعدل,TVA 19% الضر اح ر ع بة الضر   ..%26و

السياحيةثر               ع للمشار امل مت عامة بصفة او ئةأغلبي الب ع محافظة من ي إيجا

قطاع، ا و حاقتصاديا خاللمر من جتماعية ظروف ن تحس م سا بالتا و

وصوال عمل، مناصب وال إفتح ح توفالو و س حيةتنف لر شمل ف بالتا و للفرد

عاد املعروفةأ ة   .التنمو

اتمة   :ا

أنم لنا ن تب الدراسة ذه خالل مستغانمن انياتلوالية املجالإم ائلة

و س تو مثل مجاورة بلدان واليات ببعض قرنت ما إذا بكث يفوق ا م أن ح ، السيا

ولكن عضلألسفمغرب فالسياحة السياحية، ا طاق ستغل كيف عرفت الدول ذه

يزول سوف الوقت بمرور الذي دولة ل التوجھ حسب ذلك و قتصاد ائز ر من العالم الدول

يرى فقد التكنولو التطور مع خصوصا اقتصادي تنوع لتحقيق س الدولة ل الن

لمسان و مصطنعة، ا ل ة كب سياحية التنميةأصبحذادن التفك الضروري من

املحلية لياتألنھالسياحية ال بناء يتم زئيات ا التاليةمن النقاط تاج است يمكن عليھ و ،:  

 قطاعات كبا قطاع مثلالسياحة بھخرى تمام لذا و الزراعة و الصناعة

ما مأمر كمورد  م

 تقوم ال السياحية فعالةإال التنمية علمية ائز ر  .ع

 و العل خمول مدى عكس وقت بمرور تتطور لم سياحية مقومات والية تمتلك أنك

 .العم

 ا عمل من الثقاإحدىوالبطالة،م تقليصالسياحة لتنوع امة ال  .الوسائل

 ما ة نا و شاملة تنمية ناك ون ت خطوة ال أو و الو و محليا، تتحقق لم

ني اذ م لبد  .ة

 املفروضة ضرائب خالل من العمومية نة ز ا ل تمو م سا السياحية التنمية

السياحية ثمارات س  .ع
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 ون فالز التعامل، سلوك حسن و ثقافة تتطلب السياحية التنمية عملية إن

سلوكيات السيا من بقدر دمات ا ثمن مھ ال وقد اوال، ا ع يبحث السياحة

املح   .املجتمع

إبداع              اليوم ارالسياحة ابطة،وابت م إنتاج اتيجيات ،عملية إس السياحة

متطورة عمل مردود،وخطط إ ا وغ الطبيعية املقّومات ل ماقتصاديتحو مام ذا ،

السياحية التنمية لتحقيق سلطات و املحلية ماعات ا يدركھ أن   .لبد
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ة التنمو ع املشار تحقيق سالمية املالية السوق مية ياأ  مال

The importance of Islamic Capital Market in achieving development projects  in 

Malaysia  

ستالم خ شر                                     25/12/2018:تار ال قبول خ   23/02/2019:تار

فاطمة.د سامي                     *لعل    شالغم

أ صنف محاضرة دكتوراه        أستاذة   طالب

زائر-مستغانمجامعة زائر-تلمسانجامعة                                          ا     ا

 : صامل

ةظل   خ السنوات العالم سالمية املالية سواق دتھ ش الذي التطور

لسنة العاملية املالية زمة عد ال2008خاصة والدور دعمفعال، تؤديھ أصبحت الذي

ذه دفت املجال، ذا الرائدة الدول من يا مال اعتبار و دخار، عبئة و قتصاد

املالية ا أدوا خالل من التنمية ل تمو سالمية املالية السوق مية أ إبراز إ الدراسة

  .املتنوعة

ا م أ نتائج عدة إ الدراسة توصلت امل: وقد مالسوق سا يا مال سالمية الية

ع املشار ملختلف ا ل تمو خالل من التنمية الكيةكتحقيق س السلع توف مجاالت

  .والصناعية

املفتاحية لمات التنمية: ال سالمية، املالية السوق سالمية، املالية   .دوات

Abstract:  

 In the shadow of  the Islamic Capital Markets’ development in recent years, especially after 

the global financial crisis in 2008 and the significant role that has become to play in supporting the 

economy and the mobilization of savings, and as Malaysia’s biggest leading countries in this field, 

this study aims to show the importance of the Islamic Capital Market in financing development by 

their securities in Malaysia. Among several conclusions reached this study, the main one is the 

Islamic Capital Market makes a significant contribution in achieving development through its 

funding for various investment projects such as: projects of industrial and customer goods. 

Key words:Shariah Complaint securities, Islamic Capital Market, Development. 
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   :املقدمة

لسنة العاملية املالية زمة ا آخر ان عديدة أزمات العال قتصاد د س2008ش ما أو ،

سرعان ثم كية، مر املتحدة الواليات بدأت ال العقاري ن الر بابأزمة إ انتقلت ما

ا اقتصاد ع بالغة آثارا بذلك مخلفة املا. الدول النظام شاشة زمة ذه أبرزت وقد

يضمن بما النظام ذا أسس غي إ تدعو تيارات رت فظ زمة، ذه ل التصدي العال

أ. استقراره بازل نة شاء إ و ذلك لتحقيق املعتمدة التداب ن ب القرنومن واخر

إ ن املفكر دفع ما ذا و ستقرار، لضمان افية تكن لم التداب ذه أن إال ن، العشر

استقرار ز لتعز جديدة أسس استحداث ا م لالستفادة خرى التيارات مختلف دراسة

أصولھ بلغت الذي سالمي املا النظام ا أبرز عد وال ، العال لي2.2النظام دوالرتر ون

تبلغ2016سنة أن املتوقع سنة3.7ومن دوالر ليون ا2022تر قدر مؤسساتھ ت أثب الذي ،

ل التمو نقص ل مشا حل ا فعالي لية التمو صيغھ رت وأظ زمات، ظل الصمود ع

من أبرز من ا باعتبار ا، م أ من سالمية وك الص عد وال الدول، معظم ا تواج تجاتال

أسواق ا نفس تفرض أن استطاعت وال ة، خ السنوات سالمية املالية ندسة ال

يحقق بما ع املشار ملختلف ومستقرة متنوعة لية تمو حلول توف ع ا لقدر العاملية، املال

الت ثار من يقلل مما قتصادية الدورة أصال موجودة ملوارد ا ولتجسيد مية،التنمية،

ا قيم بلغت حيث أيضا، ية الغر والدول سالمية الدول ا استعمال شار ان م سا 88مما

سنة دوالر سبة2016مليون ب ترتفع أن املتوقع ا% 44ومن أوائل. )1(سنو من يا مال عت و

دوات من النوع ذا تتعامل إسالمية مالية سوق س تأس إ سارعت ال    . الدول

الدراسة لة ل:مش لتمو الالزمة املوارد توف و بالدرجة يتطلب التنمية تحقيق إن

ل تمو ع قادرة غ الزالت سالمية الدول سالمية املصارف أن ما و ا، ع مشار

يكمن مثل ل ا فإن ا، لد املتاحة رصدة قلة ب س جل ومتوسطة لة طو ثمارات س

ضرورة  ا س تأس أصبح حيث املجال، ذا ا مي أ ز ت ال سالمية املالية سواق

اب أ من املدخرات بتعبئة ا قيام خالل من وذلك الدول، ذه التنمية عملية لدعم ة م

م س متنوعة ثمارات اس إ ا ل تحو قصد ز ال اب أ ع مشار ل لتمو ا وتوج الفائض

التن شودةتحقيق امل ي. مية ساؤل ال الدراسة لة مش تتمثل املنطلق ذا ما: ومن

توف ا متم دورا سب تك ا تجعل ال املالية ا وأدوا سالمية املالية السوق خصائص

املالية؟ زمة ظروف ة مواج ظل التنمية ع ومشار خطط لتحقيق ا ال املا  الدعم
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تية:الدراسةفرضيات سية الرئ الفرضية صياغة تمت الدراسة لة مش ة معا أجل   :من

من - املالية زمات و املخاطر من مومن ل ش التنمية ل تمو سالمية املالية السوق م سا

املا والتوازن والكفاءة الصرامة ضمان من تمكن ل تمو وأدوات صيغ توف  .خالل

الدراسة مية أ: أ بع يت فيما الدراسة   : مية

توفر*  ا باعتبار سالمية، الدول التنمية لقضية مثل ل ا سالمية املالية السوق عت

وال ا توفر ال املتنوعة املالية دوات ق طر عن املختلفة ة التنمو ع للمشار الالزم ل التمو

سالمية عة الشر ضوابط مع م   .ت

مية*  أ املاليةتكمن السوق مة مسا ع ميدانيا الوقوف ا دور خالل من أيضا الدراسة

ل التمو توف سالمية وك الص ا م أ من وال املتنوعة املالية ا بأدوا ية املال سالمية

التنمية تحقيق م سا بما ع املشار ملختلف   .الالزم

الدراسة داف تحق: أ إ الدراسة ذه ادف م داف من جملة   : يق

نمائية*  ا ما ومسا عامة قتصادية ياة ا سالمية املالية السوق انة وم مية أ يان ت

الالزم ل التمو توف سالمية وك الص خاصة املالية ا أدوا مية أ إبراز وكذا خاصة،

التنمية ع   .ملشار

املا*  املالية السوق واقع ع االتعرف مرت ال املراحل مختلف ع الوقوف خالل من ية ل

التنمية ع مشار ل تمو املالية ا أدوا مية أ إبراز وكذا ا، س تأس   . منذ

الدراسة ية ا: من ل مش ة ومعا الدراسة إلنجاز الالزمة البيانات ع صول ا أجل من

املتعل رقام لتجميع الوصفي باملن ستعانة يةتمت املال سالمية املالية السوق بتطور قة

نتائج صورة ا تقديم ثم ومن ا وتحليل املالية ا   .وأدوا

الدراسة ل محاور : ي ثالثة إ الدراسة تقسيم تم الذكر السالف ساؤل ال ع ا:لإلجابة أول

ول  سالمية: املحور املالية لألسواق النظري   .طار

ي الثا التنمية: املحور تحقيق ا مي وأ سالمية املالية   .دوات

الثالث يا: املحور مال سالمية املالية السوق ة تجر حول تطبيقية  .دراسة

سالمية .1 املالية للسوق النظري ضارة:طار ل عنوانا واملتطورة املنظمة املالية سواق إن

ياة ا تطور ون ي ا تطور قدر و املجتمعاتوالتقدم، ا ع ستغ ال ال ،)2( قتصادية

لذلك ثمر، للمس داف ن ب والتوازن حية والر السيولة توف عن املسؤول از ا ا و ل

ا مي وأ ا وم مف ا، شأ ع للتعرف العنصر ذا   .خصص
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سالمية 1.1 املالية السوق أك: شأة منذ إسالمية مالية سوق شاء إ فكرة رت ثالثةظ من

و الفكرة ذه ح اق من أول ان وقد حمود" عقود، حسن الثانية" سامي كة ال ندوة

سنة س بتو السلم1984املنعقدة حاالت ة ثمار س صص ا تداول يتم أن ح اق ن ح ،

ت مة مسا شركة شاء إ ح اق كما ا، ف ح الر حول املعلومات توفر يجة ن واملرابحة يجار عةو ا

قابلة ا م أس ون وت املرابحة ل تمو متخصصة ون ت سالمي، البحر كة ال لبنك

املستحقة، اح ر و املنفذة للعملية تبعا محسوب أساس ع مسبقا معلنة أسعار وفق للتداول

رقم القانون بإصدار للفكرة البحر والصناعة التجارة ر وز استجاب ،1986لسنة17وقد

ماوالذ ن شركت س تأس خالل من مة املسا ات شر س بتأس السماح تضمن شركة: ي

سنة املالية لألوراق ن م وشركة ة ثمار س للصناديق أول1987التوفيق طرحتا ن واللت ،

سنة ما ل سوق1988إصدار بمثابة ون لت إسالمية مالية سوق شاء بإ املطالبة تواصلت ثم ،

للسوق  مكملة ة لبعضثانو سالمية املصارف عض إصدار ا بوادر ر تظ بدأت ال ولية

املالية دوات أنواع أول إصدار السبق ن للبحر ان وكما ادات، والش وك الص أنواع

السيولة)3(سالمية مركز تمثلت إسالمية مالية سوق أول س تأس أيضا الفضل ا ل ان ،

بالب سالمية السلطاتللمصارف مع ن البحر نقد مؤسسة ن ب اتفاق توقيع عد وذلك ن، حر

سنة ر أكتو بالسعودية للتنمية سالمي والبنك يا بمال املا لبوان بمركز   .)4(1999الرقابية

سالمية2.1 املالية السوق ف يمكن:عر عديدة ف بتعار سالمية املالية السوق أحيطت

سوق  ا أ ا الفوائضإجمال نقل ا ف يتم محددة أوقات و ن مع ان م تنعقد منظمة

الباحثة ثمرة املس الوحدات إ وي الر غ التوظيف الراغبة املدخرة الوحدات من النقدية

خالل من ا وتداول معينة مالية أدوات إصدار خالل من ا، ع ملشار وي الالر ل التمو عن

ل و بالوسطاء، استعانة وأدوا ا وصفقا ا معامال جميع سالمية عة الشر ام بأح ام

ما. )5(املالية أول ن، قسم إ والتداول صدار حيث من سالمية املالية سواق وتصنف

يئات ال ا تصدر ال املالية باألوراق التعامل ا ف يتم وال صدار سوق أو ولية السوق

م ألول ات ة،والشر ثمار س ا عمليا ل لتمو الالزمة موال ع صول ا أجل من رة

تداول ا ف تم و التداول سوق أو ة الثانو السوق ا وثان واملؤسسات، فراد ا ف ب كت و

البيع التــداول ذا شمل و السابقة، السوق ا إصدار تم ال سالمية املالية وراق

ا حامل ن ب نوالشراء آخر ن ثمر  .)6(ومس
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سالمية3.1 املالية السوق ا: مبادئ نوجز املبادئ من مجموعة ع السوق ذه تقوم

تية  )7(: النقاط

 مالية سوق أي لقيام ساسية ة الرك ا و ل خالقية و الشرعية بالضوابط ام ل

 .إسالمية

 املبدأ ع التأث ا شأ من ات ش أي من السوق خلو تقت وال التامة املنافسة سيادة

خالقية و الشرعية بالضوابط املتعلق  . ول

 والطلب العرض قوى لتفاعل وفقا تحدد ا باعتبار سعار ة  .حر

  للمضار السماح عدم خالل من الو س ول قيقي ا ثمار س ع السوق اتقيام

ان وامل الوقت حيث من جيح ال قتصادي ا دور  .بتجاوز

 مختلف عن ي واملش ع للبا املة وال يحة ال املعلومات توف بھ قصد و فصاح

املعامالت  .جوانب

 قيقية ا ثمارات س يع ع قائمة ا باعتبار التنمية تحقيق قيقية ا مة  .املسا

املالية 4.1 السوق مية شاط:سالميةأ ال ائز ر من أساسية ة رك سالمية املالية السوق عت

ا مي أ يؤكد ما ولعل سالمية، للدول سبة بال خاصة ة كب مية بأ تحظى لذلك قتصادي،

رقم سالمي الفقھ مجمع قرار جاء من: " أن)8( 61/10/06ما و املالية باألسواق تمام

إقامة اجاتتمام ا لسد التعاون من ذا بعھ سي ما باعتبار وتنميتھ املال حفظ الواجب

ة دنيو أو ية دي حقوق من املال ما وأداء أساسا..."العامة، املالية السوق مية أ وتكمن ، :
)9( 

 عبئة خالل من ة و الر بالفوائد التعامل يتجنبون الذين ن ثمر املس احتياجات تلبية

لاملدخرات تمو نحو ا وتوج سالمية املالية وراق ثمار س يع ق طر عن

وكفؤة تنافسية أسس ع املختلفة قتصادية  .القطاعات

 من ا بي فيما والتوازن امل الت وتحقيق سالمية الدول اقتصاديات تدعيم مة املسا

ا من التخلص خاللھ من يمكن إسالمي اقتصاد بناء التبعيةخالل وقيود لسيطرة

قتصادي ستقرار تحقيق ثم ومن الدول، ذه معظم ا م ي عا ال واملالية قتصادية

ا  .ف

 عود ال ارجية ا ثمارات لالس سبة بال خاصة ارج ا ثمرة املس موال ن توط إعادة

مص ع الدول ذه اعتماد يقلل مما سالمية واملصارف لللمؤسسات التمو ادر

ارجية  .ا
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 شفافية ادة وز واملؤسسات لألفراد ثماري س و دخاري الو مستوى رفع مة املسا

ا ف املدرجة ات الشر بأداء املتعلقة املعلومات  .وموثوقية

 املخاطر بتقليل سمح مما املشاركة أساس ع قائمة متنوعة إسالمية مالية أدوات توف

وتوف ن تحقيقللمدخر م سا الذي مر ن، ثمر للمس سبة بال ل للتمو املالئمة الصيغ

 .التنمية

 أعقاب وذلك سالمية املالية واملؤسسات املصارف لعمل املناسب الشر طار توف

قدرة ادة ز شأنھ من ذا و سالمي، واملا املصر العمل ده ش الذي شار ن و التوسع

املصارف النموذه لة ع سر إ يؤدي مما ا ثمارا اس التوسع ع واملؤسسات

الدول  ذه   .والتنمية

التنمية. 2 تحقيق ا مي وأ سالمية املالية دوات: دوات ار بت و التطور أصبح

ب أثمرت ذلك، لتحقيق ة كب ودا ج العلماء بذل لذلك ة، م ضرورة سالمية توفاملالية

سالمية املالية دوات م أ ع للتعرف العنصر ذا خصص لذلك ل، للتمو متنوعة صيغ

ا وأك ا م أ ا باعتبار سالمية وك الص ع ك ال مع التنمية تحقيق ا م مسا يان وت

  .استعماال

سالمية 1.2 املالية دوات ف ا:عر باعتبار مالية مؤسسات ا تصدر وك ا،ص مضار

املتوقعة اح ر شارك متعددة، مشروعات أو ن مع مال رأس عة شا حصة وتمثل

داد س و التداول ع مختلفة قدرة و متفاوتة بآجال وتتم املحتملة، سائر  .)10( وا

سالمية 2.2 املالية دوات املتداولة: أنواع سالمية املالية دوات من ن نوع السوقيوجد

ما ل إيجاز ي وفيما مديونية، عن ع خرى و ملكية عن ع ا أول   : املالية

ا1.2.2 دائل و التقليدية شمل: دوات   )11( :و

م  - أ طرحتھ:س ال الشركة مال رأس من زء حاملھ امتالك يمثل صك ا أ ع عرف ال

تح و ن م املسا بحقوق حاملھ يتمتع حيث نلالكتتاب، نوع و املخاطر، م مع ا: مل أول

الواجبات، أو ت التصو عند أو اح ر ع توز عند خاصة بمزايا تتمتع ال ال العادية م س

وأن باملحرمات، تتعامل م س صاحبة الشركة ون ت ال أن شرط ا جواز إ اء الفق اتجھ وقد

ال بيع مثل مشروع غ بيع م س تداول يقع ضماناال م س ذه تتضمن ال وأن غرر،

أصول. معينا ع توز ح وأحيانا اح ر ع توز ة بأولو تحظى ال املمتازة م س ا وثان

ا، اح وألر ا قيم داد الس ضمانا تضمنت إذا ا التعامل اء الفق يج وال ا، حل عد الشركة

عمل ا أصدر ال الشركة انت املحرماتوإذا  .مجال
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مبلغ:السندات  - ب سداد املھ ومية ا الشركة أو البنك من مكتوب د ع ا أ ع عرف

صدار حيث من شرعا محرمة و مقدرة، فائدة مقابل ن مع خ تار قرض من مقدر

أ اط الر املالية سواق حول منعقدة ندوة اء الفق عليھ أجمع ملا وفقا روالتداول كتو

1989.  

املستحدثة2.2.2 املالية املالية:دوات دوات من العديد سالمي املن اء فق ح اق

املتمثلة ثمار: املستحدثة لالس التوف ادات ش ثمار، س وك ص ة، املضار وك ص

وك ص املتخصصة، ل التمو صناديق وك ص ستصناع، وك ص املشاركة، وك ص سالمي،

و ا، وغ املساقاة وك ص املرابحة، وك ص دواتالسلم، م أ عامة سالمية وك الص عد

ا قيم بلغت حيث شارا ان وسع و سالمية سنة88املالية دوالر أن2016مليون املتوقع ومن

سبة ب ا% 44ترتفع ا)12( سنو عل ك ال تم س لذلك ،. 

سالمية  - أ الصكوك ف سال : عر املالية للمؤسسات واملراجعة املحاسبة يئة ا ميةعرف

ا وحدات:" بأ خدمات أو منافع أو أعيان عة شا حصصا تمثل القيمة ة ساو م وثائق

باب وقفل وك الص قيمة تحصيل عد وذلك خاص، ثماري اس شاط أو ن مع مشروع

أجلھ من أصدرت فيما ا استخدام دء و عبارة)13("كتتاب الصك بأن لنا ن ب ي نا ومن ،

سا م مالية وثيقة موجوداتعن ملكية حصة لتمثل شر عقد وفق تصدر القيمة ة و

كتتاب حصيلة من ا شاؤ إ تم س أو فعال  .قائمة

سالمية  - ب الصكوك ي: خصائص فيما ا م أ   )14(: تتمثل

 ي القانو ل والش الطبيعة حيث ممثلة:من حقيقية ملكية عة شا حصة الصك يمثل

بفئات صدر و خدمات، أو منافع أو أعيانا ثمار لالس مخصصة موجودات ل ش ع

امات وال حقوق من الصك يمثلھ فيما مالكھ حق إلثبات القيمة ة ساو  .م

 اح ر حيث سارة:من ا وتحمل محددة سبة ب ح الر استحقاق وك الص ك ش

منحد مسبقا محددة سبة ع صاحبھ حصول منع و الصك، ا يمثل ال صة ا ود

مقطوع مبلغ ع أو سمية  .قيمتھ

 والضمان املخاطرة حيث يتمتع:من وال املة، ثمار س مخاطر بتحمل الصك حامل م يل

مالھ لرأس ضمان  .بأي

 الشرعية بالضوابط ام ل حيث عق: من أساس ع الصك امھ،يصدر أح يأخذ شر د

كتتاب حصيلة تخصيص إ إضافة التداول، عند الشرعية بالضوابط م يل كما

سالمية عة الشر ام أح مع يتفق شاط أو مشروع ثمار  .لالس
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 امللكية أعباء تحمل حيث ع:من تبة امل ف واملصار عباء افة الصك حامل يتحمل

انت سواء املوجودات فملكية مصار أو القيمة انخفاضا أو ة ثمار اس ف مصار

ن التأم ات ا اش أو  .الصيانة

سالمية  - ت الصكوك ا: أنواع م أ من عديدة أنواعا سالمية وك  )15(:للص

 ة املضار ع:صكوك قائمة القيمة موحدة ة ثمار اس وثائق و املقارضة عقود أيضا س و

رأس عة شا حصصا ون يمل م باعتبار ا ا أ بأسماء لة وم ة املضار مال رأس تجزئة

فيھ م م ل سبة ب إليھ يتحول وما ة املضار ا. مال أنواع املطلقة،: ومن ة املضار وك ص

و  املستمرة ة املضار وك املقيدةص ة املضار وك  . ص

 املشاركة أساس:صكوك ع شاط ل تمو أو ن مع مشروع شاء إ لغرض وك الص ذه تصدر

ح الر معا تحمالن و معينة، بحصة ثمر واملس املقرض من كال شارك حيث املشاركة،

املشروع ا شر الصك حامل صبح و سارة،  .وا

 السلم بيع: عقود تمثل وك ص عن الديونعبارة قبيل من و سليم، ال مؤجلة سلعة

غ وك الص ذه عت لذلك ع، البا ذمة تزال وال الذمة ت تث موصوفة ا أل ية، العي

ا املحتفظ ثمارات س من ا باعتبار التداول أو للبيع  .قابلة

 ستصناع كت: صكوك حصيلة استخدام لغرض تصدر القيمة ة ساو م اوثائق ف تاب

وك الص ملة ا مملو املوضوع صبح و سلعة، يع  .تص

 املرابحة وتصبح: صكوك املرابحة سلعة شراء ل لتمو ا إصدار يتم القيمة ة ساو م وثائق

ا مل ا مل املرابحة  .سلعة

 جارة أو: صكوك منافع أو أعيان ملكية عة شا حصة تمثل القيمة ة ساو م وثائق

دماتخدمات وا واملنافع عيان ل تحو ا م والغرض دخالن يحقق ثماري اس مشروع

للتداول  قابلة وك ص إ جارة عقد ا يتعلق  . ال

 املزارعة غرض:صكوك الزراعية رض مالك ا يصدر ة ساو م قيما وك الص ذه تحمل

حمل شارك ي حيث املزارعة، عقد بموجب الزراعة اليف ت ل املحاصيلتمو وك الص ذه ة

العقد ور املذ تفاق حسب  .املنتجة

 املساقاة ا: صكوك ف كتتاب حصيلة استخدام لغرض تصدر القيمة ة ساو م وثائق و

ذه من حصة وك الص ملة صبح و املساقاة، عقد أساس ع ا ورعاي مثمرة، ار أ سقي

 .الثمار
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 املغارسة وثائق: صكوك او ف كتتاب حصيلة استخدام لغرض تصدر القيمة ة ساو م

والغرس رض حصة وك الص ملة صبح و املغارسة، عقد أساس ع ار أ  .غرس

 ة ثمار س الصناديق ق: صكوك طر عن لألموال تجميع بأنھ ثماري س الصندوق عرف

ثمار  اس مجال ا ثمار اس غرض وكھ ص صداركتتاب شرة بدقة معرف . ي

معينة ام وأ بآجال الصناديق وتصدر قتصاد، فروع افة شمل فقد ا استخداما وتتعدد

املفتوحة الصناديق س و محددة غ ام وأ بآجال أو املغلقة، الصناديق س   .و

التنمية  - ث تحقيق سالمية الصكوك مية الت: أ تحقيق وك الص ذه م منسا نمية

ي ما  )16(: خـــــالل

 من ا إصدارا تنوع ألن ة ثمار س املشروعات ل لتمو املدخرات تجميع وك الص م سا

ذلك ع مثال وخ املجتمع، فئات مختلف مدخرات عبئة ع قادرة ا يجعل ا آجال حيث

ثمار س صناديق وك  . ص

 ن ب التوازن تحقيق وك الص م اتسا املشار صيغ ألن واملا قيقي ا قتصاد

ن ب قتصادي التوازن رم ل املستدام النمو تضمن سالمي قتصاد املتنوعة

قبل أصول وجود ط ش ا إصدار ألن والنقدي، املا قتصاد و قيقي ا قتصاد

ح الر ع ا واعتماد ا الر عن ا ابتعاد إ إضافة  .التصكيك،

 العامة،سا املنفعة ذات أو ة ثمار اس انت سواء ع املشار مختلف ل تمو وك الص م

تمول ا أ كما ثمارات، س أنواع افة ل لتمو مالئمة ا يجعل وك الص ذه تنوع أن إذ

ح الر أساس ع ا إقام ومة ا ترغب ال وال أيضا العام النفع ذات ع  .املشار

  السو كفاءة وك الص فيھ،تدعم املتوفرة املالية دوات شكيلة توسيع خالل من املا ق

فيھ املعلومات ية ب ن وتحس الشفافية ادة ز وكذا فيھ، كة املش املؤسسات قاعدة  .وكذا

 ادة وز م الت معدالت ارتفاع ب س ت أن دون املوازنة ز ل تمو وك الص م سا

الية ا جيال ع العامة التقليديةعباء لألدوات سبة بال ال ا و كما والقادمة

ل  .للتمو

 مبدأ ع قائمة ا و ل سائر وا اح ر ع توز العدالة لتحقيق وسيلة وك الص عد

  .املشاركة

يا. 3 مال سالمية املالية السوق ة تجر حول تطبيقية املالية: دراسة السوق عت

سواق أك من الدولةسالمية أصبحت حيث سالمية، عة الشر ام ألح وفقا تتعامل ال

عن ملحة لتقديم زء ا ذا خصص لذلك سالمية، وك الص إصدار م حيث من و
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سالمية وك الص ع ك ال مع ا ف املتداولة املالية دوات ع التعرف ثم السوق ذه

ع املشار ل تمو ا م مسا ةوإبراز   .التنمو

يا 1.3 مال سالمية املالية السوق عن ن:ملحة سوق من يا مال املالية السوق ون : تت

خ بتار سنغافورة مع كة مش تقليدية مالية سوق س تأس تم حيث إسالمي، وآخر تقليدي سوق

سوقا09/05/1960 وأسست ة خ ذه انفصلت حيث ال طو تدم لم الشراكة ذه لكن ،

سنة ا ل إصدار. 1964خاصا ا س لتأس و اللبنة تمثلت فقد سالمية املالية السوق أما

سنة سالمي املصر العمل دمات1983قانون ا من مجموعة استحداث بموجبھ تم الذي

إسالمي مصرف أول شاء إ تاله سالمية، عة الشر مبادئ مع املتوافقة املصرفية واملنتجات

خمال بتار رسميا عملھ بدأ الذي ارد بر يا مال مصرف ممثال إ01/07/1983ي إضافة ،

خ بتار فوائد بدون املصرفية العمليات نظام مشروع التطور. 04/03/1993إطالق عود و

شركة قيام عند سعينات ال أوائل إ املالية للسوق قيقي بإصدار) أس.دي.أم.شيل(ا

وط سالمية وك سنةالص مرة ألول للتداول ا من1990رح العديد استحداث ذلك تال ،

ا استعمال شار وان دوات ذه العمل عميق م سا مما سالمية، املالية  )16(.دوات

سالمية عة الشر ام وأح بمبادئ سالمية املالية السوق شطة أ افة ام ال ضمان ولغرض

ع لإلشراف يئات شاء إ ممثلةتم   )17(:ذلك

 سنة سالمي املال سوق قسم س والتقديمات1996تأس العروضات جميع من للتأكد

سالمية عة الشر ام بأح املتعلقة مور جميع إقرار وكذا القائدي، سق امل طرف من املقدمة

سالمية املالية دوات بإصدار املتعلقة املعامالت  .جميع

 نة ال س شاريتأس س املجلس ا محل حل وال سالمية املالية دوات لدراسة الشرعية

سنة عة1996الشر الشر ام أح تطبيق واسعة ة خ م ولد ن ل مؤ أعضاء يضم والذي

أساسا امھ م وتتمثل سالمي، ل والتمو قتصاد ال: مجال الشرعية املعاي تحديد

ا أساس ع املاليةيتم دوات وتنظيم ر تطو وسائل س ت ، ا وإدراج املالية وراق قبول

املشاركة إ إضافة املتخذة الشرعية القرارات حول ة الدور شرات ال إصدار ديدة، ا

والتوعية ية املال بالسوق املتعلقة املعلومات افة شر أجل من الدولية واملؤتمرات الندوات

التعام مية سالميةبأ باألدوات  .ل
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ية 2.3 املال املالية السوق املالية سواق:دوات م أ من سالمية املالية السوق عد

مو و كما ، سالمية وك الص أساسا املتمثلة املالية ا أدوا حيث من العالم

ي دول  :ا

دول ة"  ):1(ا الف خالل العالم القص جل املصدرة سالمية وك الص إجما

)2001- 2016 " (  

  
Source: International Islamic Financial Market, Sukuk Report, 6 th 

Edition, July 2017, p7. 



2019/10 5/العدد املجلد سواق و املالية  مجلة

427 

دول ا الواردة البيانات ع طالع خالل ال) 1(فمن وك الص إجما تمثل وال

ن ب ما املمتدة ة الف خالل القص جل ا إصدار يا2016و2001تم مال بأن نالحظ ،

ا قدر سوقية بحصة عامليا و املرتبة ا% 86.58احتلت قيم دوالرمليون303والبالغة

ا قدر حصة ا% 88مقابل قيم ن288والبالغة ب ما ة الف خالل دوالر 2001مليون

ا)19(2015و قدر سوقية بحصة ن البحر و السودان ا تل أما% 3.69و% 4.64، ب، ت ال ع

ا قدر يلة ض حصة ك ش ف الدول جذب%5.09با ع السوق ذه قدرة ع يدل مما ،

و  ن ثمر معاملس متوافقة متنوعة إسالمية مالية ألدوات ا توف يجة ن م ثق ع صول ا

سالمية عة الشر ام   . أح

ل الش ما) 1(أما ة الف خالل يا مال سالمية املالية السوق م نمو فيتضمن

ن تض2015و2005ب قد يا مال السوق م أن ن خاللھ من نالحظ والذي من، بأك اعف

قدره مركب سنوي نمو بمعدل ة الف ذه خالل مرات مھ%11.7ثالث بلغ حيث ،1.69

اية نجت ر ا2015مليون قدر سوقية حصة بذلك محققا ي% 60، املال املا السوق من

التقليدي(  املا السوق فيھ الش)20()بما ام ألح املوافقة املالية دوات عدد بلغ إذ عة، ر

سنة669سالمية سنة674مقابل2016أداة إجما2015أداة مالية905من أداة

ا قدر وسطية سبة ب أي ن% 74.2السوق، ب ا2016و2015ما بي من إسالمي18و16، ا ص

ا ن33.99و31.76قيم ت للس نجت ر ب2016و2015مليون ت ال   .)21(ع

ل خالل"  ):1(الش يا مال سالمية املالية السوق   ) "2015-2005(نمو

  

Source: Securities Commission, Malaysian ICM, Annual Bulletin 

on the Malaysian Islamic Capital Market, Volume 11, N° 01, 

January-June 2016, p15  
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ل الش سالمية) 2(أما وك الص م سنةواملتضمن إلحصائيات وفقا الصيغ حيث من

و2016 املرتبة احتلت ال املرابحة صيغة ن ب نوع ت وك الص ذه أن خاللھ من فنالحظ ،

ا قدر سبة املختلطة%85ب الصيغة الثانية املرتبة ا تل اصة(، ا الصيغ افة تتضمن

وك سبة) بالص الو%13ب صيغ الثالثة املرتبة ي وتأ ا، قدر بحصة واملشاركة ل% 1الة ل

ي فيما ن مب و ،كما   :صيغة

ل سنة"  ):2(الش يا مال سالمية وك الص لصيغ السوقية صة ا

2016"  

 

  

Source: Securities Commission, Malaysian ICM, Annual Bulletin 

on the Malaysian Islamic Capital Market, Op.Cit, p16  
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لسنة املمولة ع للمشار وفقا سالمية املالية دوات ع توز دول2016أما ا مدرجة ف

 :ي

دول سنة"  ):2(ا املمولة ع املشار حسب سالمية املالية دوات ع   "2016توز

  
Source: Securities Commission, Malaysian ICM, Annual Bulletin 

on the Malaysian Islamic Capital Market, Ibid p9.  
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مجتمعة سالمية املالية دوات أن السابق دول ا من وك–نالحظ الص ا ف بما

املتعلقة– ة ثمار س ع املشار أساسا ا أول ع املشار مختلف ل تمو م السلعسا بتوف

املالية ا أدوا عدد بلغ حيث إجما189الصناعية من ا241أداة قدر سوقية بحصة أي أداة

ب78% دمات وا بالتجارة املتعلقة ع املشار ا تل إجما150، من حصة211أداة و أداة

ا قدر ب% 71سوقية الكية س السلع توف ع مشار ثم إجما104، من ةاأد130أداة

ا قدر حصة ب%80و ات واملمتل التكنولوجية ع املشار من ل ن ب دوات با وتتوزع ،76

ع68و يدل مما البناء، ع ومشار ا وصيان التحتية الب ع ملشار ا ل تمو إ إضافة أداة،

مما ة ثمار س ع املشار ملختلف الالزم ل التمو توف دوات ذه مة ممسا سا

يا مال التنمية   .تحقيق

اتمة ي: ا النحو ع ا نوجز النتائج من مجموعة الدراسة من  ستخلص

 لقواعد تخضع ا و ل التقليدية املالية للسوق الشر البديل سالمية املالية السوق عد

املال دوات توفر ا اعتبار و ة، ج من ا عامال سالمية عة منالشر وال شرعا املباحة ية

أخرى  ة ج من وك الص ا م  .أ

 ملختلف مالئمة عد وال مختلفة آجال و ل للتمو متنوعة صيغا سالمية املالية دوات توفر

قتصادية ع  .املشار

 ما للمال ن سوق يا مال نما: يوجد حيث سالمي، املا والسوق التقليدي املا السوق

ليبلغذا  مرات ثالثة من بأك مھ تضاعف حيث وظ م ل ش نجنت1.69خ ر مليون

ا2015اية قدر سوقية حصة بذلك محققا ا% 60، قدر أدوات مجموع سنة669و أداة

إجما2016 ا905من بي من السوق، مالية وك18أداة الص ذه نوع ت و ، إسالميا ا ص

املرابحة صيغة ن سبةب املختلطة% 85ب الصيغة ا تل اصة(، ا الصيغ افة تتضمن

وك سبة) بالص ا%13ب قيم الة الو ا تل سبة31.76، ب بحصة صيغة% 1واملشاركة ل ل

 . 2016لسنة

 ا قدر سوقية بحصة سالمية وك الص إصدار حيث من عامليا و املرتبة يا مال تحتل

ا% 86.58 قيم سنة303والبالغة دوالر  .2016مليون

 ملختلف ا ل تمو خالل من التنمية وتحقيق ل تمو يا مال سالمية املالية دوات م سا

املتعلقة ع املشار وكذا والصناعية، الكية س السلع بتوف املتعلقة ة ثمار س ع املشار
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ت إ إضافة التكنولوجية، ع املشار دمات، وا ابالتجارة وصيان التحتية الب ع ملشار ا ل مو

البناء ع   .ومشار

السابقة النتائج خالل حمن يانق مال اتبعتھ الذي الن سالمية الدول تحذو أن

ع املشار افة احتياجات تل متنوعة لية تمو صيغ توفر إسالمية مالية سوق س تأس

الذي ن ثمر للمس السيما ة ثمار آثارس من ا يرتبط وما ة و الر ل التمو مصادر يتجنبون ن

يئات وال السوق ذه شاء ا قواعد وإرساء املنظمة عات شر ال بإصدار بدءا وذلك سلبية،

لتضطلع السوق، ذه للعمل الالزمة بالكفاءة لتتمتع العاملة اليد ن و ت وكذا ا، ل الداعمة

وال ا م املأمول قتصادي ا لألسواقبدور التبعية وتخفيف التنمية تحقيق م سا ذي

ية الغر الدول   .املالية
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زائرأ ل قتصادي النمو ع النقدية السياسة  ثر

ة(  للف قياسية   ) 2017-1990دراسة

The impact of monetary policy on the economic growth of Algeria 

(Standard study for 1990-2017) 

خ شر                                                              08/12/2018: ستالمتار ال قبول خ   27/02/2019:تار

مصطفى الناصر.د                                                     * غميمة محمد    ** حميداتو

دكتوراهلطا محاضر                                                   ب     -أ-استاذ

زائر- الواديجامعة زائر- الواديجامعة                                                                ا   ا

 : صامل

قتصادي   النمو ع النقدیة السیاسة أثر استقصاء إ الدراسة ذه دف

ة الف خالل زائر تقدیر)  2017-1990(ا تم بالدراسة املتعلقـة ة النظر دبیـات مراجعـة عـد و

نموذج باستعمال قیا ان,ARDL نموذج ا التوصل تم النموM2حيث ع كب تأث لھ

عضقتصادي ت تحس ال النقدية السياسة خالل اتمن التأث ,الف ذا ان لمإال

فعال ارتفاعيكن يفسره ما و مو الت مقابالتبدل, سب ثم ومن مضافة قيمة خلق

النقدي للمعروض النقديحقيقة صدار عملية املركزي البنك تجنب ان ا شا  .من

املفتاحية لمات النقد:ال ،السياسة قتصادي ،النمو   ARDL. نموذج ية

Abstract: 

 This study aims to investigate the impact of monetary policy on economic growth in 

Algeria during the period 1990-2017. After reviewing the study’s theoretical literature, 

a standard model was estimated using the ARDL model. It was concluded that M2 has 

a significant impact on economic growth through monetary policy which was 

improved sometimes. However, this effect was not effective, which is explained by 

high inflation rates, rather than creating added value and then real production in 

return of money supply that would avoid issuing cash  by central bank. 

Key words: Monetary policy, economic growth, the ARDL model.      
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  :املقدمة

تلعبھ                الذي للدور نظرا قتصادية السياسات م ا من النقدية السياسة عت

خرى  السياسات مع جنب ا جنب ا املنوطة داف آداء ,تحقيق اختالل أي انھ حيث

ستقرار و النمو معدالت حيث من قتصادي النظام اداء ع بظاللھ يلقي النقدي النظام

  .قتصادي

وا                قتصادية الظروف خاصان زائر با عصفت ال ناتةف ةملالية ظل,الثمان و

ا استقاللي لعدم باالضافة تاث دون و فعالة غ نقدية ال,سياسة النظاممر شاشة ن ب ذي

و النفطأقتصادي عائدات ع قائم اقتصاد عدة ,نھ زائر ا قامت الظروف ذه اثر وع

قانون ا م ا ولعل اعاد90/10اصالحات الذي والقرض بالنقد النقديةواملتعلق للسياسة

العمومية نة ز ا ل لتمو وسيلة انت ما عد يح ال ا عاتق,مسار ع ياخذ الذي مر و و

سي ع قادرة فعالة مباشرة غ ادوات و نقدية سياسة صياغة ة زائر ا النقدية السلطة

الظروف احسن وتوف واحد ان السيولة الوطلتحقيقواستغالل قتصاد ستقرار

ا م قتصاديوا ي, النمو ما اساسا واملتمثلة بحثنا الية اش مالمح ز ت الصدد ذا   :و

زائر ا قتصادي النمو ع النقدية السياسة اثر مدى    ؟ما

قسمنا الية ش ذه بجوانب ملام التاوألجل ن محور ا البحث   :ذا

ول  ألثر : املحور النظري قتصاديطار النمو ع النقدية   .السياسة

ا                باالضافة النقدية بالسياسة املتعلقة يم املفا عض ا زئية ا ذه تطرق س

ع عرج ثم ا املنوطة داف و لالقتصاد لية ال السياسة مستوى ع السياسة ذه انة م

زائ ا املستعملة النقدية السياسة   .رادوات

النقدية :اوال السياسة حول عامة يم   .مفا

تختلف                حيث النقدية، للسياسة ن قتصادي قبل من موحد ف عر ناك س ل

تطور درجة وحسب ة ج من ا تحقيق املناط داف حسب وذلك آلخر اقتصاد من ا فا عر

ثانية ة ج من بأن,قتصاد يرى من ناك ال  ف جراءات تلك النقدية اــــالسياسـة يتخذ

امل ملعـــالبنك النقود عرض للتحكم تواجھــــركزي ال ل املشا ة يقول ,1قتصاد ا من م وم

لتحقيق كأداة ذلك و املركزي البنك من النقود عرض ملراقبة ستخدم الذي العمل ا بأ

قتصادية السياسة داف عام, 2أ صفة منو مجموعة ا بأ النقدية السياسة عرف أن يمكن

ليات مختلف املتمثلة النقدية السلطات ا تقوم ال والتداب عمال و جراءات

ل املشا ل املركزي البنك طرف من املستخدمة املختلفة العملية والوسائل دوات و

ملشا وقائية إجراءات اتخاذ أو القائمة اقتصادية أ كما املستقبل، الوقوع محتملة ل
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أو وسيطيھ داف ذه ون ت وقد النقدية السلطة ا تحدد ال داف تحقيق إ دف

  .ائية

زائر: ثانيا ا النقدية السياسة  .أدوات

السي               أدوات عرفت تحــــــلقد النقدية املـــاسة غ دوات نحو جيا تدر ســــبوال ـــــــــاشرة، ـــــــ واءـــــ

إعادة سياسة مر املفتوحة علق السوق سياسة او لزامي حتياطي أو صم لبنك, ا تتوفر

التالية دوات زائر    :3ا

صم-1 ا إعادة معدل  .سياسة

مجالـــل              ملموس شاط أي زائري ا املركزي البنك يمارس ولم البنوك، ع مـــــالرقابة

إع وظيفتھ ل ادةـــــتكن الالزمة، القروض و بالسيولة البنوك د و ل أداة سوى صم ونـــــا ي م

فع أي املعدل ذا بتخصيصــــــــــل تتعلق ظ الية فــــــئتمان أسعار سيادة الــــــــــل بحيث سالبة ائدة

ا لفة الت املعدل ذا دفعكس ال و ل، التمو إلعادة و قيقية صم ا إعادة معدل رفع من

م ت معدل إ والوصول موجبة حقيقية فائدة أسعار تطبيق عن   .4 منخفض البحث

املفتوحة-2 السوق  .سياسة

الس               رت النقــــــظ فـــــــوق اــدية جـــي ــــــزائر ع ،1998وانـــ تمــــــــــــو ا صــامــرفت عد دورــــا

اتخ املتعلق10/90  انونـــــق والقرض، النقديةـــــبالنقد السوق شاط لتوسيع مة م خطوات ذت

أك ذلك عد لتصبح ، ا شاط تفعيل ن و املتدخل لتوسيع إجراءات اتخاذ خالل من تطورا

غ و املصرفية املالية املؤسسات شمل لتصبح السوق نا ذه ثمر املس و   . 5ملصرفية

امل               حددت لقد ق76ادةــــــو النقدـــإم10/90انونـــــــمن سوق املركزي البنك تدخل انية

يع ي و ي ش من بان اقل ستحق عامة سندات صوص ا خاصة06ع سندات و ر أش

ملنح أو صم ل ا قبول كم يمكن املــــالقروض، حددت إجما77ادةـــــــا القانون نفس من

تتعدى ال بان العامة السندات ع املركزي البنك ا يجر ال يرادات  20%العمليات من

مر الشرط ذا عن التخ وتم السابقة، املالية السنة انية م تة املث للدولة   العامة

.611/03   

و              املركزي البنك أن لنجد املخول قــــــالوحيد النقديةــــــھ السوق عمليات انجاز انونا

امل املؤسسات وـــــبتدخل وتم الية البيع، أو الشراء لعملية ائية ال ات سع ال تقدم ال البنوك

البنك طرف من التجاري للبنك القروض إعطاء من جديدة أنواع اح اق املبادرة املركزي

إخط شرط دخار املركزي و البنك   . 7ار

لزامي-3 النقدي  .حتياطي

السيول              املركزي البنك تحكم عدم السيــإن ألدوات استخدامھ يجة ن النقديةــة اسة
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غــاملب إ مــــــس ،1994ايةـــاشرة خـــواء عـــــن قصوى حدود فرض ـــــــــــاملبــــــالل إلعـــــ لية ال ادةـــــالغ

إع سياسة خالل من أو ل بنكــــالتمو النقد،جعل سوق الشراء إعادة نفقات أو صم ا ادة

مب غ أداة يضيف زائر ــــــــا النقديةــــ السياسة أدوات عن ف اشرة فضل السيولــــللتحكم ةـــــــي

تمثل املوارد تخصيص مستوى ع اصلة ا ات شو ال لتجاوز فرضاملصرفية احتياطي ت

ع إلزامي ةـــــــــنقدي التجار استخدامالبنوك بدا رــــ، أكتو داة سبة1994ذه من% 3ب

يةــــــم( املصرفية عــــــالودائ جن بالعملة ع الودا بعاد اس القي) ع تقدرـــــــــمع سبة ب ا ض بتعو   ام

  .%11.5بـ

قانون              ان10/90أدرج حيث النقدية السياسة إدارة داة ـــــــذه املركزيـ للبنك يحق ھ

البنوك ع يفرض يحسب  أن احتياطيا ا تج الي او فوائد تج ي مجمد حساب لديھ تودع أن

ا ع ودا مجموع عض,ع ع او التوظيفات مجموع ع او ع الودا ذه انواع عض ع او

التوظيفات أنذه يمكن ال حيث ية جن بالعمالت او الوطنية بالعملة ذاــــيتعدى وذلك

املبـــم %28 يـــــحتياط سابھــــن الح كأساس املعتمدة حتياطي, الغ نقص ل انھ حيث

ساوي يومية لغرامة حكما املالية واملؤسسات البنوك يخضع الناقص%1لزامي املبلغ من

الب ستو الغرامةو ذه املركزي   . 8نك

أواخر               تطبيقھ إ1994بدا نتقال و النقدية السياسة أدوات إصالح إطار

دوات سنة  املباشرة، غالاستخدام املعدل ذا إ 5% بـ2000قدر تخفيضھ تم  4%ثم

إ 2001فيفري إ2001ماي%3ثم رفعھ تم سم 6.5 %، د ر ان2002ش أن  %عد

فائض4.25 إضا تقليص املعروضة دف   . 9السيولة

النامية               للدول املباشرة غ النقدية السياسية أدوات أفضل من النقدي حتياطي يبقى

ع مباشر تأث من لھ النقدي ملا العرض ع منھ و ئتمان   .مضاعف

مية: ثالثا قتصاديةأ السياسة النقدية   .السياسة

للس                 زئية ا ونات امل ضمن النقدية السياسة منتدخل عت و قتصادية ياسة

ا م عأ آثار من عنھ ينجم وما ي ئتما و قتصادي شاط ال م ع التأث ان حيث ،

السياسة ونات م اختالف من أو ثمارات ذهس داف أ تحقيق مية أ لھ النقدية

قتصادية السياسة داف أ م أ وتتمثل   :  10السياسة،

 قتصادي؛ النمو   تحقيق

 م؛ الت افحة وم سعار استقرار عن   البحث

 مالئم؛ توظيف مستوى إ   الوصول

 الصرف معدالت واستقرار املدفوعات ان م   .توازن
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داف                ذه السياسةان أن اعتبار و واحدة سياسة باستعمال ا تحقيق يمكن ال

تتدخل ف خرى السياسات بقية إ يتعدى ا تأث ألن ا تحقيق بارزا انا م تحتل النقدية

ال قد مالية قدرات يتطلب نتاج عظيم أن بحيث قتصادية، السياسة داف أ تحقيق

و  و جزئيا إال دخار ا حتياطاتيلب توف تكفل ح النقدية السياسة تدخل ستد ما

تؤثر أخرى ة ج ومن قتصادي نمو ع التا و نتاج عوامل وترقية شغيل ل الالزمة املالية

ية جن العمالت اتجاه الوطنية العملة صرف سعر ع وأيضا ارجية ا املدفوعات توازن ع

  . 11املتداولة

عا زائر واقع: را ا النقدية ةالسياسة الف   . 2017 -1990خالل

غاية                ا زائر ا النقدية السياسة انت فعال1990لقد الغ الدور ب س حيادية

الوط قتصاد ا,للنقود املنوطة ام وامل داف تحقيق من السياسة تلك تتمكن لم اذ

عدم ب انوالس عدو تكن لم ة خ تلك ون ا ايضا يرجع ة الف تلك خالل ا فعالي

التطبيقي الواقع عن عيدا عية شر ال ن القوان عليھ منصوصا ا نظر وما مف ون وقد, ت

العامة املوازنة ز ل لتمو ا م مجرد املركزي البنك مصر, اعت از ج وجود ا باالضافة

الدور  عن عيد زائرش ا قتصادية التنمية لتتحقيق بھ   . 12املنوط

دول  خالل  النقدیة الكتلة تطور  یو املوا وا زائر ة ا   .) 2017-1990(  الف

رقم دول ة  M2 النقدیة الكتلة تطور  ) :01(ا الف خالل زائر                                                                                                            )2017-1990(ا

دج: الوحدة   مليار
n 1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  

  M2 343.3  414.7  544.5  584.2  675.9  739.9  848.3  1003.1  1199.5  1366.8  

n  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  

  M2 1556   2403.1  2836.9  3299.5  3644.3  4070.4  4870.1  5994.6  6956  7292.7  

n  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  

  M2 8280.7 9929.2  11015.1  11941.5  13664  13704.5  13816.3  14958.3    

الباحث:املصدر اعداد الدونمن البنك معطيات ع   .باالعتماد

التا الزمن من ن مرحلت النقدية السياسة واقع ا التطرق   :سنحاول

 وامل النقدية):2000 -1990( رحلة السيولة أن اعاله دول ا من  M2    نالحظ

سنة من ن وم مستمر ا2000ا1990ارتفاع جسد ال املصرفية صالحات ب س وذلك

قانون خالل من زائر والقرض90/10ا بالنقد اعادة,املتعلق الكب الدور لھ ان والذي
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زائري  ا املصر از ا سي ل سية الرئ يئات ال املركزي, 13 تنظيم البنك استعادة وكذا

النقدية السياسة عن ول واملسؤول النقدي النظام قمة ودوره   . 14الستقالليتھ

توسعية               نقدية سياسة بإتباع ة الف ذه ت تم وزات,وقد ل تمو ا دف وال

العامة املؤسسات لدى ئتمان واحتياجات مة ال انية نضباطوذل,امل عدم يجة ن ك

قتصاد العام والتباطؤ مة ال جور ادة ز ب س تجد,املا لم البنوك ان ا باإلضافة

ارجية ا ا اما بال الوفاء من تتمكن ح للمؤسسات ئتمان تقديم سوى لذلك,خيارا وتبعا

النقدية الكتلة م دينار 343.3منM2زادة بمعدل2000سنة1556ا1990سنةمليار

وزات ,%353نمو ال لتغطية دف وال النقدي صدار لعمليات اساسا ادة الز ذه وترجع

ادى بدوره والذي للبالد النقدية بالتوازنات اختالل ور ظ ا ادى مما العامة للموازنة املتتالية

ل الدو النقد صندوق ا الوضع ذا ظل زائر ا وء الالزما ل التمو ع صول

ة, الف يك ال والتعديل يت التث امج ب عرفت اتفاقيات عدة ,15 1998ا1989فأبرمت

ع التخ بضرورة الدولة الصندوق ألزم مصدر  حيث ا أل التوسعية املالية منالسياسة

ار ا ز وال م الت إالمصادر ون ي ال وذلك ع ، الضغط خالل وتقليلمن املوازنة ز

صارمة نقدية سياسة تب وكذا ومي، ا الدولة نفاق دور ومراجعة الدينار قيمة وتخفيض

قتصادي شاط     16 .ال

 الثانية الذي): 2017-2001(املرحلة مر املحروقات اسعار كب بارتفاع ة الف ذه ة تم

لدى ة كب مالية فوائض توافر ا زائرادى من 17ا النفط اسعار انتقلت دوالر17.48(حيث

لسنة ي سنة27.6ا1999ام ي ام ما,  18)2000دوالر و لـــتو النوعية القفزة فسره

M2من انتقلت سنة2403.1ا2000سنة1556حيث دج نمو2001مليار بمعدل أي

وصل, %54.44نقدي ان ا جيا تدر ترتفع بدات ثم اومن قيم سنة4070.4ت دينار مليار

إ2005 لتصل رتفاع سنة7292.7وواصلت دج إطالق2009مليار إ ب الس عود و

لدعم التكمي نامج منال يمتد والذي سنة،)2009-2005(النمو نمو2009أما عرفت فقد

بمعدل منخفض ارجية%4.8نقدي ا الصدمة أثر ارتفاع,تحت ل سبةM2كما % ب

ذلك% 4.8مقابل 2010 عام15.4 فسر و السابقة، ن للسنة رصدة: عامل ارتفاع و ول

مباشرة و ي والثا ب، الذ واحتياطي الصرف احتياطات تحسن عن الناجمة الصافية النقدية

سنة ة ور م ا س رئ أقره الذي املستدامة التنمية برنامج يقدر2009تنفيذ بمبلغ

من 238حوا سنوات ع أر مدار ع تمتد دوالر النقدي2014إ2009مليار املجمع قدر و ، 

M2سم11941.51بقيمة د اية دج سنة11015.14مقابل2013مليار اية دج مليار
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قدرب2012 سنوي ارتفاع بمعدل ا%8.41أي ي% 6.04م الثا يؤكد, السدا ما ذا

ال التوسع ة وت سنةنقديتباطؤ ا ت تم  2011سنة% 19.91مقابل%  10.94 ( 2012ال

النقديةو ,) الكتلة من,   2013سنةارتفاع املتأتية املوارد من زء نة ز ا ادخار فإن ذلك ومع

قد قتصاد وتدعيم املستقبل يل دخار و ارجية، ا الديون سديد ل ولية الب باية ا

من التخفيف م السابقةسا السنوات النقدي الكتلة.التوسع تزايد و املالحظ أن إال

سنة الناتج2014النقدية املوازنة ز لتغطية النقدي صدار عملية ومة ا قيام ب س

سنة من خ ي الثال خاصة املدفوعات ان م ز أسعار, 2014عن النخفاض راجع وذلك

ول و  ,الب با ادى ما و النموو توطيد نامج ب ا بدال واس السابقة امج ال غلق ا مة

غاية ا النقدي املعروض ادة ز استقرار م سا ما و و ذا يومنا ا واملطبق قتصادي

2017   .  

زائر: خامسا ا النقدية الكتلة      .مقابالت

عت                 الذي الغطاء النقدية الكتلة مقابالت امثل بأ عرف و النقد، إصدار يتم أساسھ

النقدية“  للكتلة با س ون ت ال النقد ملصدري العائدة الديون  تؤدي ال والعملیات” .مجموع

    : 19النقدیة الكتلة طرح إ

ارج ع الذمم .1 ب  تتمثل و :ا یة والعمالت الذ ا ال جن ز  . املركزي  البنك ي

نة املمنوحة القروض .2 ز  للدولة جدیدة شرائیة قدرة منح  تتمثل و: العامة ل

ا دین مقابل  .عل

ن جدیدة شرائیة قدرة منح و :لالقتصاد املمنوحة القروض .3 ن للمتعامل  قتصادی

م مقابل عل  . دین
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ي ت مكن ةصو الف خالل زائر ا النقدية الكتلة مقابالت ) 2014- 2004(تطورات

املوا دول   :ا

رقم دول ة) : 02(ا الف خالل زائر ا النقدية الكتلة مقابالت   ).2014-2004(تطور

دج: الوحدة                                                                                                                                  مليار
ارجية  السنوات ا القروض  صول

نة ز   ل

القروض

  لالقتصاد

أخرى  صافية   عمليات

2004  3119.2  -20.6  895.6  -895.6  

2005  4179.4  -939.3  1778.3  -871.5  

2006  5515.0  -1304.1  1905.4  -1235.9  

2007  7415.5  -2193.1  2205.2  -1389.4  

2008  10246.9  -3627.3  2615.5  -2027.5  

2009  10277.5  -3807.0  2682.6  -2023.3  

2010  11997  -3510.9  3268.1  -3570.3  

2011  13922.4  3406.6  3726.5  -4290.6  

2012  14940  -3116.3  4287.6  -4850.2  

2013  15225.2  -3235.4  5156.3  -5175.7  

2014  15337.8  -2705.6  5760.6  -5231.4  

السنوي: املصدر ر ،التقر زائر ل والنقدي قتصادي ،التطور زائر ا   .2014ا2008بنك

التا دول ا خالل من زائر ا النقدية الكتلة مقابالت تطور إبراز   :یمكن

ارجية -1 ا جعل: صول املحروقات قطاع عائدات ع زائري ا قتصاد اعتماد إن

الذيأصولھ السابق دول ا نھ ب ما ذا و الدولية النفط أسعار بتقلبات مرتبطة ارجية ا

من انتقل ارجية ا لألصول متواصال ارتفاعا ر سنة4179.4يظ إ2005ملياردج ليصل

سنة10277.5 قدره2011سنة,2009ملياردج نموا ارجية ا املوجودات %16.05لت

ارجية2010%10.21مقابل ا املالية الوضعية صالبة يؤكد ذا السنة, و ت 2012تم

بـ ارجية ا املوجودات صا صا ,2011السنة%16.05مقابل% 7.3بارتفاع عرف

ل الذي ارجية ا اية15225.16املوجودات دينار مليار14939.97مقابل2013مليار

سم د ضعيفا2012دينار السابقة %1.91ارتفاعا بالسنة الرتباطھ%7.31مقارنة ذا و

ارجية ا الوضعية  . بتطور

لالقتصاد -2 املقدمة بانتقالھ: القروض ارتفاعا النقدية الكتلة مقابالت من النوع ذا عرف

سنة1778.3من مستوى2005ملياردج سنة2682.6ليبلغ ادة2009ملياردج لز يجة كن وذلك

ة ثمار س شاطات ال بـ2010سنة,م لالقتصاد املقدمة القروض ذا%15.6ارتفعت

لالقتصاد القروض النتعاش املستمرة الطبيعة يؤكد سنة.ما ة2012أما قو ة بوت ت تم
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بـ لالقتصاد ة املوج القروض نمو2013سنة,  %15.3بارتفاع بمقابل النقدي التوسع تباطئ

بـ لالقتصاد للقروض النقديكأ%20.27معت للتوسع محدد   .      م

نة -3 ز ل املقدمة ة:القروض الف ذه خالل النفط أسعار تحسن قتصاد كما, عرف

من بانتقالھ وذلك النقدية الكتلة مقابالت من النوع ذا بانخفاض ليصل20.6-تم دج مليار

سنة3627.3- إ دج إ,  2008مليار صل سنة3807.0 -و دج ال, 2009مليار ائلة ال املالية

نة ز ا ا تزخر نةبلغ2012سنة أصبحت ز ا قروض دج3116.3-ت سنة ,مليار أما

رغم2013 النقدية و للدولة املالية الوضعية لصا يا س استقرارا العمومية نة ز ا لت

قدره نموا ع الودا لت امل%.9.8ذلك دخارات قوائم ارتفعت ن نةح ز ل الية

دج6002.04 بـ واملقدرة العمومية اية5713.46مقابل2013مليار دج ظرف, 2012مليار

املناقصة ق طر عن العمومية نة ز ا قيم إلصدارات جما للقائم س باستقرار يتم

النقدية  .   السوق

قتصاديأ: سادسا النمو ع النقدیة السیاسة زائرثر    .ا

القومي                الدخل إجما أو املح الناتج إجما ادة ز حدوث قتصادي بالنمو  يقصد

أن يجب ادة الز ذه ان إال قيقي، ا الدخل من الفرد ب نص متوسط ادة ز يحقق بما

ادة الز بلد تفوق املح الناتج د يز ما ا فكث ي، ا الس النمو انمعدل الس نمو أن إال ما

الناتج ادة ز فرغم قيقي، ا الفرد دخل متوسط ادة ز دون يحول مما ، أع بمعدل ون ي

نموا يحقق لم البلد ذا أن ادة املح ز ون ت أن يجب ادة الز ذه ان كما اقتصاديا،

يجب ادة الز ذه أن ا إضافة فقط، نقدية ال الطو  حقيقية املدى ع ون ت ستأن ول ل

أسبا بزوال ماتزول سرعان السیاسةو , 20امؤقتة أخذت والقرض النقد قانون صدور منذ

خالل من ذلك تفس مكن و قتصادیة، ات املتغ مختلف ع التأث حاسم دور النقدیة

النقدیة لول با قتصادي والنمو م الت ل مشا    .ارتباط

زائر            ا لبنك السنوي ر التقر ع النمو2014بناءا معدل أن ا التوصل تم ،

من وتحسن ارتفع قد زائر ا ثم1998 سنة%)  5.1(ا1993 سنة%)  -2.1(قتصادي

سنة2003سنة%)  6.9(ا ستقر)% (2.4 ا 2009   لینخفض   .  2014سنة%) 3.8(ل

مل              التطور ذا خالل انمن أنھ یالحظ قتصادي، النمو خاللمنخعدل ة فض ف

ألسعار یار ا ا خلف وال زائر ا ا م ي عا انت ال قتصادیة زمة بفعل سعینات ال

الزائدة النقدیة الكتلة ا باإلضافة غرار,  النفط ع الدولة ا قامت ال صالحات أن غ

یكبرنا ال والتعدیل ستقرار نقدیة) 1998-1994(مج سیاسة اج غیةوان انكماشیة

قتصادي النمو معدالت تحسن م سا الزائدة النقدیة السیولة   .امتصاص
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سنة                 منذ أنھ إ2001غ أدى ما
ً
وظا م

ً
تحسنا قیقي ا الناتج نمو معدل عرف

منز تقلیص الدولة تدخل إ ذلك رجع و م، الت معدل وانخفاض املدفوعات ان م

امج ال من ملجموعة ا ن ت ع قتصادي النمو لتحف توسعة نقدیة سیاسة استعمال خالل

إ إضافة تصال، ووسائل القاعدیة ل یا ال تدعیم ع ترتكز ال قتصادي عاش لإل

لعبھ الذي الفعال منالدور رفع مت سا العوامل ذه ل ول، الب أسعار معدالتارتفاع

  .النمو

نمو                معدالت زائر ا بنك بتحكم قتصادي النمو معدالت تحسن تفس یمكن كما

والقرض النقد مجلس قبل من املحددة تلك مع مقارنة النقدیة تاج, الكتلة ست یمكن ذلك و

الن السیاسة التحكمبأن مت سا املستخدمة دوات و ة املنت النقديةقدیة كما, الكتلة

دت ش بحیث قتصادي، النمو معدالت ن تحس ام دور لالقتصاد املقدمة القروض لعبت

یع ا ا بدور أدى ما النفط أسعار تحسن بفضل وذلك ألخرى، سنة من ا معت ارتفاعا

منح خالل من ثمارات للقروضس   .ا

ن                ب املمتدة ة الف خالل الصرف أسعار استقرار تحسن) 2014-2000(إن م سا

ستقرار ذا و النقدیة، السیاسة ات متغ م ا إحدى عت إذ قتصادي، النمو معدل

ساسیة العملة باعتباره الدوالر مقابل صرف سعر ات متغ فضل التحكم عكس

زائرلت ا سعر, بادالت استقرار لتحقیق س النقدیة السلطات بأن القول یمكن ذلك و

ارج ا قتصادي ستقرار ضمان غیة املتبعة , الصرف النقدیة السیاسة صرامة وأیضا

ساعدت سعار استقرار املتمثل الرئ ا دف تحقیق أجل النمو من معدل تحسن

  .قتصادي

یمكن                 سبق ما ل خالل نالمن بتحس مت سا النقدیة السیاسة ات متغ بأن قول

، ة الف خالل قتصادي النمو أداء) 2014-2000(معدل ية س ال الفعالیة ت یث ما و و

النقدیة باالصدار , 21السیاسة القيام يفسره ما و و ال طو تصمد لم الفعالية ذه والكن

سنة اواخر قتصادي2014النقدي النمو ان حيث النفط اسعار انخفاض جراء انتقلمن

ب,2017سنة%) 1.7(ا2014لسنة%)3.79(من يقدر بانخفاض با%) 2.1(وذلك تقر

ما, النقدية السياسة ان ع دليل ذا عو ا واعتماد ا فعالي عدم يجة ن تخبط زالت

النفط   .عائدات

ي الثا باستعمال: املحور قتصادي النمو ع النقدية السياسة ألثر قياسية نمذجة

  . ARDLنموذج
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قتصادي                 والنمو النقدية السياسة ن ب العالقة نمذجة الصدد ذا سنحاول

ة الواسع) 2017 -1990(للف وم باملف النقدي املجمع من ل ل ة سنو بيانات باستخدام وذلك

الدو النقد صندوق من واملستقات ية جن بالعملة ام ا الداخ عند, والناتج والوقوف

من النتائج نموذجتحليل باستخدام وذلك حصائية و قتصادية ن   .ARDLالناحيت

ك:اوال  املش امل الت الختبار دود ا بمن ف   .(ARDL)التعر

املتباطئة املوزعة الزمنية للفجوات ي الذا نحدار نموذج ستخدم  (ARDL) سوف

قدمھ مزايا ,Pesaran et al)2001(  22 الذي لعدة ووذلك النموذج ذا ا يتم واعتبارات

  :التا

 الرتبة من انت سواء ات املتغ امل ت درجة عن النظر غض استخدامھ أوI(0) يمكن

) I(1ال أن شرط الرتبة ع من املة مت ون  .  I)2( ت

  ول الفرق مستقر ع التا املتغ ون ي  .I(1 ( ان

 ة الصغ العينات ع تطبيقھ ميمكن  . ا

 نموذج من(ARDL)ياخذ مجموعة افضل ع صول ل بطاء ات ف من ا عدد

القاعدي النموذج من  .البيانات

 واحدة معادلة ضمن القص واملدى ل الطو املدى العالقة بتحليل    .  23 سمح

التا ل الش النموذج أخذ   :و

  GDP= f(M2)..................................................النموذجمعادلة

نموذج بتقدير سنقوم اعاله املعادلة ع التاARDL بناءا النحو   :ع

  

  

  

  

  

  

  

          

 

ان     :حيث

 ∆ و الدرجة من الفرق ا  .ش

 ∁الثابت د  .ا

  pات للمتغ بطاء ات لف ع د التوا) GDP,M2(ا  .ع

 الزمن  .اتجاه

 جل ة قص العالقة طا(معامالت ا يح  ).ت
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من       تخذ سس لو سانت النموذج) st-louis(معادلة تحديد لنا تو, اساسا وال

لة املخ الصيغة ذي النموذج خالل من سيطة اساسية  reduced-eorm econometric ( عالقة

model( ,تية الصيغة خالل من س لو معادلة كتابة مكن     :و

 ام ا الداخ  :y.............................بالدوالرGDPالناتج

 الواسع وم باملف النقدي  M2............................:بالدوالراملجمع

   ) k (التحليل املتضمنة زمنيا املتخلفة دود ا   .  24عدد

الدراسة:ثانيا لنومذج الوحدة جذر    ).The Unit Root(اختبار

ببد                مدىنتأكد ءبادا من للتحقق الدراسة لنموذج الزم السالسل امل ت درجات من

نموذج استخدام شرط املة, (ARDL)توفر مت السالسل ون الرتبةواملتمثل أوI(0) من

)1(I,جذروذلك اختبار إجراء ن unit root test)(الوحدة يتطلب اختبار ستخدم سوف ذا ول

اختبار املطور )ADF(ما فولر ي دي اختبار فيليب, اي ون-واختبار ان) PP(ب املعلوم ومن

ي)ADF(اختبار الذا نحدار عملية بواسطة متولدة الزمنية السالسل ان فرضية ع قائم

ARاختبار نما متولدةP-P test ب الزمنية السلسلة ان و و شمولية اك اض اف ع قائم

يبواسطة الذا نحدار املةلألوساطعملية املت عض, ARIMA املتحركة يرى ولذا

فليب اختبار ان ن قدرة-حصائي لھ ون ھب ياختبار دي اختبار من خاصة–افضل فولر

ن ختبار نتائج تضارب ناك ون ي او ا صغ العينة م ون ي   .عندما

رقم دول الوحدة):03(ا جذر   .)ADF(باستخداماختبار
  

ات   املتغ

 

ADF املطور فولر ي     دي

امل الت ول   املستوى  درجة   الفرق

يجة  (ADF) احصائية يجة  (ADF) احصائية الن   الن

GDP 2.109904-  مستقرة   I)1( مستقرة  (*) –  4.512193 غ

M2 2.451378 - مستقرة   I)1(  مستقرة  (*)  –  4.124577  غ

الباحثمن:املصدر مخرجاتناعداد ع   .Eviewsبناءا
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رقم دول باستخدام):04(ا الوحدة جذر   ).PP(اختبار
  

ات   املتغ

PP ون-فليب     ب

  درجة

امل  الت
ول   املستوى    الفرق

يجة  (pp ) احصائية يجة  (pp ) احصائية  الن   الن

GDP 2.109904-  مستقرة  I)1( مستقرة  (*) -4.515224 غ

M2  2.462688 -     1(  مستقرة  (*) -4.111219 مستقرة غ(I 

الباحث:املصدر اعداد مخرجاتنمن ع   .Eviewsبناءا

ن                 دول ا نتائج قيمة) 3(و) 2(ش اt-statisticا ل املرافق حتمال رت,و اظ وقد

اختبار من ل يPPو ADFنتائج ملتغ سبة ونا,) GDP, M2( لدراسةابال ت لم ن السلسلت ان

نمستقرت ختبار كال املستوى بقبول  ,ن قمنا أننا ن اي ختبار كال العدم الفرض

القيم, من أقل جاءت ة املحسو القيمة ألن وحدة جدر ع تحتوي ن السلسلت ان ع و

دولي ـــــــــام,ةـــــا كـ فقد ول الفرق فانتاـــا ن معنوـــــــمستقرت مستوى عند ن ختبار    %1ةـــــــي

مستقرة(*  ا)  %1ع تحتو ال ن السلسلت بان البديل الفرض قبول وحدةناي جذر ع

العدم الفرض دولية,ورفض ا القيم من اك ة املحسو القيمة   .اي

ان              ا مفاد يجة ن ا نموذجونخلص اARDLشروط شق ةمتوفرة ج اتمن املتغ

الثانيةغ الدرجة و ,مستقرة الدرجة مستقر ع التا املتغ اخرى ة ج التا,ومن و

تطبيقھ   .يمكن

النموذجاختبار :ثالثا ات ملتغ تقدير ل مشا عن والكشف املث بطاء ات   .ARDL ف

نموذج             ا عط الذي بطاء ات ف تحديد العنصر ذا وتحديد, ARDLسنحاول

النموذج ة من للتأكد التقدير ل مشا تكشف ال   . اختبارات

املث -1 بطاء ات ف   .اختبار

معياري ستخدم بطاء ات ف طول ص )AIC,SC(ولتحديد ا اختيارSCو شدد م النھ

بطاء ات ذين,ف ل قيمة ي تد ال ة الف اساس ع املناسبة بطاء ات ف اختيار تم و

ن  .  25املعيار
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رقم ول ملعياري):05(ا املث بطاء ات   .SC وAICف

الباحث:املصدر اعداد مخرجاتنمن ع   .Eviewsبناءا

املعط خالل نموذجيمن استخدام تم انھ يت اعاله دول ا بإبطاءARDLات

املستقل للمتغ لسنة املستقل ,GDPواحد للمتغ واحد ومM2وإبطاء باملف النقدي املجمع

  .بالدوالرالواسع

نماذج -2 النموذج ات ملتغ التقدير ل مشا عن  .ARDLالكشف

ثبات                 عدم واختبار ي الذا رتباط وجود واملتمثلة التقدير ل مشا عن وللكشف

الطبي ع والتوز ا,التباين عتمد ال ختبارات من مجموعة اARDLناك ص وسن

التا دول   : ا

رقم من): 06(جدول ل اختبارات نتائج  . JB, ARCH,LM-TESTيو
ي الذا رتباط   )Breusch-Godfrey)LM-Stat اختبار

0.9433 Probability  0.005177  F-statistic  

0.9365 Probability  0.006353  Obs*R-squared  

التباين ثبات عدم   )ARCH(اختبار

0.0445  Probability  3.146827  F-statistic  

0.0491  Probability  7.857250  Obs*R-squared  

الطبي ع التوز   )JB )Jarque Beraاختبار

0.829183  Jarque Bera  

0.660610  yProbabilit  

الباحث:املصدر اعداد مخرجاتنمن ع  Eviews.بناءا

املث  ختبار بطاء ات يجة  p      ف   الن

AIC  )1. 1(  واحد املستقلابطاء للمتغ واحد ابطاء و ع التا   للمتغ

SC )1.1 (  املستقل للمتغ واحد ابطاء و ع التا للمتغ واحد   ابطاء
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اختبــار                خــالل مــن ــ لــھ )Breusch-Godfre(  يت املقابــل حتمــال مــناكبـــر  0.9433ان

ـــــــة املعنو درجـــــــات لة,%10,%5,%1مختلـــــــف ملشـــــــ وجـــــــود ال انـــــــھ العـــــــدم فرضـــــــية نقبـــــــل التـــــــا و

النموذج ذا ل نحدار بوا ي الذا   . رتباط

الختبار سبة لھARCHبال املقابل حتمال ة0.0445ان املعنو درجة من , %1اك

ملتغ التباين بات ب يق الذي العدم الفرض ونقبل البديل الفرض نرفض التا اتو

النموذج   .الدراسة

الختبار                 سبة بال احتماليةالذي  JBكذلك قيمة ر من0.660610بتقدر اظ اك و

ة املعنو ان,  %10,%1,5%درجات العدم فرضية نقبل التا عو التوز بع ت نحدار تقدير بوا

  . الطبي

عا مـن:را باسـتخدام ك املـش امـل الت  bounds  test.   اختبـار

امن                 م امل ت وجود عن بالكشف ختبار ذا قوم بحسابوألجل, و نقوم ذلك

ال) F(احصائية الفرضية) wald test(اطار الختيار ع H0وذلك تنص وجود" وال عدم

ات متغ ن ب ك مش امل حيث"النموذجت جل لة طو توازنية عالقة غياب   :اي

البديلة علH1 والفرضية تنص النموذج" ال ات متغ ن ب ك مش امل ت وجود"وجود اي

حيث جل لة طو توازنية   :عالقة

العدم فرضية برفض البديلونقبلH0 ونقوم قيمة H1 بالفرض ون ت اكFعندما ة املحسو

ا رجة ا القيم بالعكسمن والعكس  .دولية
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رقم دول دود): 07(ا ا اختبار  . ARDLلنموذج bounds  testنتائج

 

ARDL Bounds Test 

  

Date: 10/27/18   Time: 15:25   

Sample: 2 28    

Included observations: 27   

Null Hypothesis: No long-run relationships exist 

 

Test Statistic 

 

Value 

 

k 

  

 

F-statistic 

 

 6.018559 

 

1 

  

 

Critical Value Bounds 

  

 

Significance 

 

I0 Bound 

 

I1 Bound 

  

 

10% 

 

4.04 

 

4.78 

  

5% 4.94 5.73   

2.5% 5.77 6.68   

1% 6.84 7.84   

مخرجات:املصدر ع بناءا ن الباحث اعداد  Eviews.من

قيمة            ان اعاله دول ا ن للقيم  F-stat=6.018559  يب العلوي د ا من رجة اك ا

ة املعنو درجات بوجود ,%10,%5عند البديل الفرض ونقبل العدم فرضية نرفض التا و

جل لة طو توازنية   .عالقة

قيمة                ش الواسعR-squared=  0.85و وم باملف النقدي العرض ان دود ا اختبار من

لھ%85يفسر الواسع وم باملف النقدي العرض ان اي ام ا الداخ الناتج ات التغ من

زائر ا قتصادي النمو ع الكب   . ثر

يح:خامسا تـ وصـيغة ـل الطو جـل نمـوذج لنمـوذجتقـدير طـأ باسـتخدامECM) (ا

  ARDL . نمـوذج

بتقدير            نقوم سوف النموذج ات متغ ن ب ك مش امل ت ناك ان من التأكد عد

التا ادناه دول ا خالل من وذلك طأ ا يح ت ونموذج ل الطو املدى  :العالقة
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رقم دول العالقة):08(ا ل وش جل ة قص والعالقة طأ ا يح ت نموذج تقدير

لنموذج جل لة  .ARDLطو
ARDL Cointegrating And Long Run Form  

Dependent Variable: GDP   

Selected Model: ARDL(1, 1)   

Date: 10/27/18   Time: 17:07   

Sample: 1 28    

Included observations: 27   

     
     Cointegrating Form 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

     
     D(M2) 1.492998 0.135920 10.984361 0.0000 

CointEq(-1) -0.519923 0.166999 -3.113326 0.0049 

     
         Cointeq = GDP - (1.1218*M2 + 26218418589.9496 ) 

     
          

Long Run Coefficients 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

     
     

M2 1.121837 0.061433 18.261056 

 

0.0000 

C 

26218418589.9

49569 

4859698386.4116

65 5.395071 

 

 

 

 

0.0000 

مخرجات:املصدر  ع بناءا ن الباحث اعداد   Eviews.من

نمـوذج -1 باسـتخدام ـل الطو جـل نمـوذج  ARDL . تقـدير

رقم              دول ا من السف زء ا جل) 7(يو لة طو العالقة التحلیل,تقدیر تم و

ي التا حصا النحو ع دول ا ذا لنتائج وفقا قتصادي   :و

 اثر قتصاديلقد النمو ع ي ايجا ل ش الواسع وم باملف النقدي واملمثل(العرض

ام ا الداخ ة) بالناتج معنو درجة عند مقبولة جد ة معنو وذو ل الطو  %1جل

ب,)0.0000( الواسع وم باملف النقدي العرض ادة ز ان الناتج%1حيث ادة ز ا تؤدي

ب بالتقر ام ا  .% 112.18الداخ
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 ب املقدرة الثابت د ا قيمة ش النمو26218418589.95و من زء ا ا دوالر

الواسع وم باملف النقدي العرض ه تفس ستطع لم الذي و, قتصادي اخر بمع او

وم باملف النقدي العرض ناك يكن لم وان ح قتصادي النمو من سبة ال تلك

 . الواسع

النمومن                ع كب تأث لھ الواسع وم باملف النقدي العرض ان يت سبق ما خالل

النقدية السياسة خالل من زائري,قتصادي ا قتصاد تنوع عدم ع يدل ما و و

ت ما توظيف بدل املركزي البنك من النقود اصدار ع عواعتماده مشار معروض من وفر

نجاع قيھذات خلق ع مقابالتقادرة توفر ثم ومن مضافة صدارحقيقيةمة و,لعملية و

ز  ا الدينار ور تد يفسره الشرائيةما القدرة وضعف اسبابجراءمنوذلك,ائري   :عدة

 ع الودا ذب لالزمة بالفعالية ا تمتع وعدم ة زائر ا املصرفية املنظومة ذاضعف

ةمن ا ,ج توظيف حسن اخرى ة ج  . ومن

 ال عدم يجان املصارف ن زائر ا لدى املوجودة نقديةثقة سياسة امام علنا

جدا ج ,ضعيفة ع ون ت النقدية السياسة ادوات تطبيق ون الكتلةوذلك ل

فعالة ون ت ح ستحوذ ,النقدية ال ة زائر ا املصارف ان نجد الواقع عإال و

السيولة توفر عدم من م ومعانا املصارف فراد ثقة لعدم ا م ضعيفة سبة

املجتمعية والعقيدة تتوافق اسالمية صيغ وجود عدم و ذه, ا.....احيانا ل

غ نتائج ثم ومن معدومة ما ور ضعيفة النقدية السياسة تجعل وتلك سباب

 .فعالة

  اير التنوع عدم مسالة زائان ا قتصاد النفطيةادات املوارد ع واعتماده  ,ري

السوقيةوال لتقلبات عرضة الديمغرا ,الواقع النمو الوقت نفس و

غطية حيان عض يرادات ذه كفاية عدم ا ادى النفقاتاملتواصل

ا ل املقابلة ايدة ال ,امل انية امل ز عليھ تب ي ل,عامةمما تمو ون ي الغالب و

ذلك ل لتحو نتا از ا مرونة عدم ومع النقدي صدار ق طر عن ز ال ذا

مضافة قيمة ا النقدي الشرائية, صدار القدرة عن مباشرتا ينعكس يجلھ مما

مفرغة حلقة العملية ستمر كذا و م الت حدت فاقم  .  و

 وصصة با تمام عدم ذاان ل الدخول ة ر ا إعطاء وعدم املصر املجال

ذات ,املجال مصرفية خدمات يوفر ونھ ا ير ال م م مصر قطاع امام يجعلنا

معينة,جودة والءات او سياسية لغايات حيان معظم قراض حسابات ون ت بل

فعالة جدوه دراسة وذات جودة ذات ع مشار ا ا توج حساب, بدل ع ذا و
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املصر القطاع شانھخوصصة من والان الذي قيقية ا املنافسة من جو يخلق

ثم ومن ثمار س يع ع ساعد متدنية اليف وت جودة ذات خدمات عليا ثق ين

قتصادي النمو معدل ن  . تحس

 وا املركزي البنك استقاللية مسالة قان ل ش و متوفرة قانونيا انت والكن ,وي ن

عموما النقدي للوضع طمئنان عدم ع يبعث مما اثر اي ا ل نجد ال الواقع

صوص ا وجھ ع النقدية ة ,والسياسة خ اتھ ع ول املسؤول ون ل وذلك

تصرفاتھ ون ت بل ذلك قتصادية ات املتغ يرا وال قراراتھ مستقل غ

من ج مز حيان املتطلباتمعظم ع البعد ل عيدا والسياسية ة الشعبو

قيقية ا   .قتصادية

لنمـوذج-2 طـأ ا يح تـ صـيغة   .(ECM)  تقـدير

رقم                دول ا من العلوي زء ا و والعالقة) 7(و طا ا يح ت نموذج تقدیر

جل ة ي,قص حصا التحلیل تم وفقا و قتصادي التاو النحو ع دول ا ذا   :لنتائج

العلوي               زء ا خالل من ذاأن،نالحظ ان جميعاملتغ عند إحصائیة ة معنو

باحتمالية ات بـ, )0.000(املستو ول بالفرق الواسع وم باملف النقدي العرض ادة ز عند انھ اي

بـ1% ام ا الداخ الناتج ادة ز ا   . %149تؤدي

ومن املستوى واحد سنة بإبطاء ع التا املتغ مقدرة ا يح الت معامل ش

سالب انھ ا,مواصفاتھ يح ت يمكن ال القص جل اخطاء من ة املؤو سبة ال ع و

جل ل طو التوازن ا العودة اجل من الزمن السابق(بواحدة للسنة التوازن لل ا ان ةاي

الية ا بالسنة التا,)ي و جل لة طو عالقة توجد انھ ع ة   :ومعنو

 الالزم(سالبة املعادلة): الشرط خالل من طا ا حد سالبة-0.52قيمة التا و

محقق انھ, الشرط نا القول مكن يمكن%52و القص جل اخطاء من

الزمن واحدة ا يح جل) السنة(ت ل طو التوازن ا العودة اجل بمع,من

يح الت معامل تة,Cointq )-1( قيمة س ما ختالالت % 52ان و نحرافات من

الیة  ا السنة یحھ ت یتم السابقة السنة قتصادي النمو  .التوازن

  ة ا(معنو ال طا): الشرط ا حد مستوى, 0.0049احتمالية عند مقبولة  %1اي

جل, لة طو العالقة تأكيد يمكن التا  .و
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ملعامالت:سادسا لــي ي ال ستقرار   . اختبــار

رقم ل البوا):01(الش عات ومر البوا من ل ل املعاودة اكمي ال املجموع   .اختبار
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مخرجات:املصدر ع بناءا ن الباحث اعداد  Eviews.من

رقم                ل الش املو ي البیا الرسم خالل اك)  4(من
ً
ال املجموع اختبار أن نالحظ

سبة CUSUM لألخطاء وسط بال ع و ،ف النموذج ذا رجةل ا املنطقة حدود داخل ي
ّ
خط

ة معنو حدود عند النموذج ستقرار من نوع إ ا عاتإال , % 5مش مر مجموع اختبار ان

اكميةخطاء سرعان)  of squares  CUSUM( ال لكن رجة ا املنطقة حدود خطي احد يقطع

رجة ا املنطقة داخل ستمر ل عود ذين ,ما من ت استقراراو ناك ان ن ختبار

املدى ة القص ة الف ونتائج ل الطو مد نتائج ن ب النموذج اما   .وا

اتمة   :ا

وجود                رغم القانونية الناحية من انھ ن تب للدراسة ي د طار ا التطرق خالل من

النقدية السياسة تحكم ال مة امل ن القوان من ة كب التطبيقيةإال ترسانة الناحية من انھ

ذه تطبيق التحكم ا عل ن القائم كفاءة لعدم اما السياسة ذه سي تخبط ناك

النفطالقوا لعائدات ية س ال حية ر ع زائر ا ال ات او ن يلقي ,ن ان شانھ من امر و و

ة ج من ذا املستقبل النقدي املسار لتعديل النقدية السلطات امام   .بالتحديات

التالية النتائج القياسية الدراسة ع ثقت ان اخر ة ج   :ومن

 الدرا ات للمتغ الزمنية السالسل انتان الدرجةسة من لنا, ومستقرة سمح مما

نموذج  .ARDLبتطبيق

 قيمة ت للقيم  F-stat=6.018559  بي العلوي د ا من اك ا درجات ا عند رجة ا

ة توج ,%10,%5املعنو التا ومو باملف النقدي املجمع ن ب جل لة طو توازنية عالقة د

التا و ام ا الداخ والناتج كالواسع مش امل ت عالقة ثم   .ومن
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 قتصادي النمو ع ي ايجا ل ش الواسع وم باملف النقدي العرض اثر واملمثل(لقد

ام ا الداخ ة) بالناتج معنو درجة عند مقبولة جد ة معنو وذو ل الطو  %1جل

ب,)0.0000( الواسع وم باملف النقدي العرض ادة ز ان الناتج%1حيث ادة ز ا تؤدي

ب بالتقر ام ا قتصادية, 112.18الداخ ة النظر مع توافقھ من بالرغم يكنو لم

ان, فعال ادة الز ذه ةتالن مية(صور ارتفاع) و ثم ومن سعار ع عكست ا مما

م الت ثم ,سب ومن مضافة قيمة خلق تنعكس ان ض يف انت الواقع ا ا حيث

للم حقيقة النقديمقابالت سب, عروض تحقيق التا ةو معت عدم, نمو ع يدل ما و و

من النقدي صدار وعملية النفطية يرادات ع واعتماده زائري ا قتصاد تنوع

املركزي   .البنك
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Résumé: 

Le but de cette étude est d'examiner les effets de la qualité de service, de la confiance 

et de la satisfaction du client sur la fidélité à la marque dans le secteur des services en 

Algérie. Après une courte revue de littérature, une étude empirique pour vérifier les 

hypothèses de notre recherche s’impose. Les données proviennent de 195 clients de la 

marque Mobilis. Les données collectées sont ensuite analysées par la méthode des 

équations structurelles. Les résultats démontrent que la qualité de service et la 

confiance des clients ont un effet direct sur la satisfaction du client, et indirect sur la 

fidélité des clients à la marque via la satisfaction du client. La recherche confirme donc 

le rôle central de la qualité de service perçue et de la confiance des clients dans le 

développement de la fidélité à la marque et souligne l'effet de médiation de la 

satisfaction des clients 

Mots clés : Qualité perçue, Confiance, Satisfaction, Fidélité, Méthodes des équations 

structurelle 
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Abstract: 

The aim of this study is to examine the effects of service quality, trust and customer 

satisfaction on brand loyalty in the service sector in Algeria. After a short literature 

review, we conduct an empirical study using the structural equation modelling to 

confirm the hypotheses. The data comes from 195 Mobilis customers. The collected 

data are then analyzed by the structural equations method. The results show that 

perceived service quality and customer trust have a direct effect on customer 

satisfaction and indirectly on customer brand loyalty through customer satisfaction. 

The research thus confirms the central role of perceived service quality and customer 

trust in the development of brand loyalty and highlights the mediating effect of 

customer satisfaction 

Key words:Perceived service quality, Trust, Satisfaction, Loyalty and SEM. 

Introduction 

De nos jours, les entreprises s'efforcent d'établir des relations à long terme 

avec leurs clients (Sen et Bhattacharya, 2001)
1. Une stratégie marketing réussie doit viser non seulement à attirer des 

prospects, mais également à fidéliser les clients existants (Palmer 1994)2. Les clients 

fidèles contribuent de manière significative à la croissance de la part de marché des 

entreprises (Lam et Burton, 2006)3. Il a été démontré que de nombreux facteurs 

influencent la fidélité des clients, tels que la qualité de service perçue, la qualité 

perçue, la satisfaction des clients et la confiance envers la marque. Plusieurs études 

récentes soutiennent l’idée dominante selon laquelle la satisfaction est une 

conséquence de la qualité du service (Brady et Robertson, 2001; Cronin, Brady et Hult, 

2000; McDougall et Levesque, 2000, Dabholkar et al, 2000, Nam et al, 2011)4, et cela 

semble cohérent dans tous les contextes de service (Reichheld, 1996). De même, des 

études récentes suggèrent que la satisfaction des clients pourrait être utile pour décrire 

la relation entre une entreprise et ses clients (Nam et al, 2011; AyselErcis et al, 2012)5. 

Le phénomène de relation entre la satisfaction du client et la fidélité à la marque 

devient la préoccupation majeure des entreprises de services car ces deux facteurs 
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déterminent la performance des entreprises. De même, dans ses études, Oliver (2003) 

a étudié la relation entre la satisfaction du client et la fidélité à la marque et a 

découvert qu'il existait une relation positive entre ces deux variables6. Un effort pour 

établir une relation avec les clients consiste à accroître la confiance7. Arrow (1974) 

définit la confiance comme «un lubrifiant du système social» et de nombreuses 

recherches ont été accumulées dans divers domaines universitaires, établissant un lien 

entre confiance, efficacité institutionnelle et croissance économique (cf., par exemple, 

Putnam, 1993; Fukuyama, 1995; La Porta et al. ., 1997)8. Cependant, le niveau de 

confiance des partenaires est étroitement lié à la fidélité à la marque et à la satisfaction 

des clients. 

L'objectif de la présente étude est d'examiner les antécédents de fidélité à une 

marque dans le domaine de service, sur la base des résultats de plusieurs études 

trouvées dans la revue de littérature menée par les chercheurs. En Algérie, il est 

nécessaire d’identifier l’effet indirect de la qualité perçue par les clients sur la fidélité à 

la marque. Bien que de nombreuses études aient établi l'impact de la qualité du 

service sur la satisfaction du client et la fidélité à la marque, aucune étude n'a examiné 

l'effet de médiation de la satisfaction du client sur les effets de la qualité perçue d’un 

service et de la confiance du client sur la fidélité à la marque. 

L’intérêt de la présente étude réside dans la nécessité de donner une réponse 

au marketing relationnel et à la fidélisation de la clientèle dans le secteur des services 

en tant que questions actuellement intéressantes. Cependant, en Algérie, de 

nombreuses plaintes dénoncent le fait que le secteur des services n’est pas 

comparable à celui du Maroc, de l’Égypte, de Tunisie ou d’autres économies 

industrielles. Par conséquent, cette étude aidera à déterminer les facteurs clés 

contribuant à la fidélité des clients à la marque. 

Cette étude est divisée en cinq parties. La première partie est de nature 

introductive et présente les objectifs et l’intérêt de l’étude. Dans la deuxième partie, 

nous présentons une courte revue de littérature sur les facteurs qui influencent la 

fidélité à la marque. Dans la troisième partie, nous présentons la méthodologie de 
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recherche ainsi que l’analyse de données à l’aide d’une analyse factorielle et d’une 

modélisation par les équations structurelles. La quatrième partie concerne les tests des 

hypothèses et les principaux résultats de l’étude. Enfin, certaines conclusions et 

implications sont proposées. 

1. Cadre théorique et hypothèses de recherche 

1.1 Qualité de service et satisfaction de la clientèle 

Zeithaml et al. (1996) ont décrit la qualité perçue d’un service comme étant 

«l’écart entre les attentes et les perceptions des clients»9. En outre, la qualité de service 

perçue est définie comme le jugement des consommateurs sur les services d'une 

entité contenant une excellence ou une supériorité globale (Snoj et al, 2004)10. Les 

chercheurs soutiennent que la qualité de service perçue est cognitive et donc suivie de 

satisfaction (Oliver, 1999). Zeithaml et al. (1996) ont également indiqué que la 

perception du client de la qualité du service était le principal facteur de prédiction de 

la satisfaction du client11. D’unefaçon générale, dans un contexte de consommation la 

satisfaction est définie comme une évaluation globale du service par rapport aux 

attentes de la clientèle (voir, par exemple, Jones et Suh, 2000; McDougall et Levesque, 

2000; Murray et Howat, 2002). Cependant, les chercheurs ont consacré beaucoup de 

temps et d’efforts à la modélisation de la qualité et de la satisfaction du service, ainsi 

qu’à l’étude des relations qui aboutissent à une forme de comportement d’achat 

(intentions comportementales, loyauté, bouche à oreille)12. Plusieurs études 

empiriques ont confirmé qu'un niveau élevé de qualité de service perçue était lié à un 

niveau élevé de satisfaction de la clientèle (Brady et Robertson, 2001; Cronin et autres, 

2000; Dabholkar et autres, 2000; Yang et autres, 2009; Erci et al, 2012). Nous 

proposons l'hypothèse suivante : 

H1:La qualité du service a un effet significatif sur la satisfaction de la clientèle. 

1.2 Confiance dans la marque et la satisfaction du client 

La confiance du consommateur est définie comme la croyance que le produit 

ou le fournisseur de services peut être utilisé de manière à servir les intérêts à long 

terme des consommateurs (Crosby et al., 1990).Selon Flavia et al. (2006), l’évolution 
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de la satisfaction suit un processus similaire à celui de la confiance. Satisfaire les 

clients est assez difficile avant de gagner leurs confiances. Dans ce contexte, la 

confiance affecte également la satisfaction des clients13. En termes généraux, 

Anderson et Sullivan (1993) définissent la satisfaction comme une condition affective 

du consommateur résultant d'une évaluation globale de tous les aspects constitutifs 

de la satisfaction. Certes, un certain nombre de chercheurs ont observé ou théorisé, en 

accord avec la théorie des échanges sociaux (voir Blau, 1964), que les évaluations de 

confiance exerceraient une influence directe sur les perceptions de satisfaction (par 

exemple, Gwinner, Gremler et Bitner, 1998; Singh et Sirdeshmukh, 2000)14. De plus, 

dans la littérature, de nombreuses études ont déterminé que la confiance envers une 

marque était un facteur prédictif de la fidélitédes clients, et que si la confiance est 

établie, les clients seront satisfaits (Chaudhuri et Holbrook, 2001)15. Berry (2000) a 

déclaré que la confiance est très importante pour la satisfaction. Yoon et Kim (2002), 

dans leur étude, ont examiné la corrélation entre la confiance envers la marque et la 

satisfaction des clients16. Selon les résultats decette étudela corrélation, entre la 

confiance envers la marque et la satisfaction des clients est positive et significative:  

H2:La confiance en la marque a un effet significatif sur la satisfaction du client. 

1.3 Satisfaction des clients et fidélité à la marque 

Song et Yan (2006) définissent la fidélité comme un achat répété par les 

acheteurs de la même marque ou du même commerce, résultant de la satisfaction de 

l’acheteur et de sa (bonne) expérience17. Sivadass et Baker-Prewitt (2000) ont suggéré 

que la fidélité des clients était l'objectif ultime de la mesure de la satisfaction des 

clients. C’est un facteur déterminant de la viabilité à long terme d’une marque 

(Krishnamurthi& Raj, 1991)18. Tant Bitner et al. (1990) que Jones et Suh (2000) ont 

constaté que la satisfaction globale avait une influence directe sur la probabilité que 

les clients réutilisent le service. De même, McDougall et Levesque (2000) ont proposé 

une voie de causalité, les perceptions de la qualité de service influençant le sentiment 

de satisfaction des clients, qui à leur tour influent sur le comportement futur des 

clients en matière d’achat19. Il a été constaté que la satisfaction conduisait à la 
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combinaison de relations à long terme (Gladstein, 1984; Anderson et Narus, 1990)20. 

De nombreuses études précédentes ont montré que la satisfaction des clients était un 

antécédent de fidélité à la marque, cette satisfaction entraînant une augmentation de 

la fidélité à la marque (Bennett, 2001;Bolton, 1998; Jones et Suh, 2000; Ringham et 

coll., 1994; Bennett et al, 2005, Sahin et al, 2011). Sur la base de ces résultats, 

l'hypothèse suivante est suggérée: 

H3: La satisfaction du clientà un effet significatif sur la fidélité à la marque. 

1.4 Modèle Conceptuel 

 

 

 

 

 

Notre cadre conceptuel intègre les récentes contributions ayant remis en 

question la part centrale que jouent la qualité perçue la confiance et la satisfaction du 

client dans la formation de la fidélité. Nous proposons de tester les trois liens qui 

existent entre ces différents variables sur la base du modèle théorique suivant : (voir la 

figure.1). 

2. Méthodologie et étude empirique 

Pour tester et valider les hypothèses de recherche de notre modèle théorique, 

nous avons utilisé la méthode des équations structurelles.Cela n’est pertinent qu’avec 

le choix de l’échantillon, les échelles de mesures (questionnaire) et le traitement des 

données. Les résultats obtenus seront analysés d’une manière permettant d’éclairer 

l’affirmation ou l’infirmation des hypothèses 

2.1. Collecte de données et Echantillon 

Notre étude a été réalisée auprès d’un échantillon constitué de 195 clients de 

la marque de télécommunication Mobilis dans la wilaya de Tlemcen. Notre 

échantillon comprenait 129 (66.15%) hommes et 66 (33.85%) femmes. En termes 

d’âge, 29 (14.87%)clients interrogés avaient moins de 25 ans, (34.35%) 67 avaient 

Cofinance 

La Qualité 
Perçue  

Satisfaction  Fidélité  

Fig. Modèle conceptuel 
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entre 25 et 31 ans,61 (31.28%) entre 31 et 38 ans et (38) 19.48% avaient 39 ans et 

plus. En termes de salaire, 29.23% de l'échantillon ont des salaires inférieursà 

30000DA, plus de70% ont leurs salairesqui dépassent les 30000DA. 

Table.1:Données descriptives 
Variables Démographiques Fréquence Ratio (%) 

 

Genre 

Males 129 66.15 

Femelles 66 38.85 

 

AGE 

(ans) 

 

Moins de 25 29 14.87 

25-31 67 34.35 

32-38 61 31.28 

39et plus 38 19.48 

 

Salaires 

(milliers de DA) 

>30  57 29.23 

30-40  59 30.25 

40-50  52 26.66 

50>  27 13.84 

Source : Notre élaboration [N=195] 

 

2.2. Le questionnaire et échelles de mesure 

Le questionnaire utilisé est composé de deux parties. La première est 

composée de 18 items mesurant les quatre variables de recherche ; la deuxième 

couvre les variables sociodémographiques.L’administration du questionnaire a eu lieu 

entre le mois décembre 2017 et février 2018. Le recueil des données s’est effectué par 

questionnaires auto-administrés.Les mesures pour les concepts clés sont pour la 

plupart adoptées ou adaptées de recherches antérieures telles que:Zeithaml et al, 

(1996); Oliver (1980, 1990); Morgan et Hunt (1994); Nam et al. (2011);AyselErcis, 

(2012); Benachenhou et Benhabib (2013; 2017) et Benhabib et al. (2011). La structure 

du questionnaire comprenait quatre variables:(1) Qualité perçue du service (5 items); 
(2)la confiance (3 items). (3) Satisfaction (5 items) et(4)la fidélité à la marque (5 items). 

Les répondants sont priés d'indiquer l'étendue de leur accord en utilisant une échelle 

de Likert en sept points allant de «1» (pas du tout d'accord) à «7» (tout à fait d'accord). 
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2.3Analyse des résultats 

2.3.1 Test de fiabilité 

Le test de fiabilité a été effectué afin de garantir la cohérence et la reproductibilité de 

l'instrument de mesure (Sekaran, 2010)21. Nunnally (1978) suggère que pour toute 

recherche à ses débuts, un score de fiabilité ou un alpha égal ou supérieur à 0,60 est 

suffisant22. Ce coefficient nous permet d’exclure les éléments faiblement corrélés, les 

alphas de Cronbach pour chaque construction de cette étude sont présentés dans le 

tableau.2. Toutes les variables démontrent une bonne fiabilité car le coefficient 

affichait une excellente fiabilité des échelles. 

Table.2 : Données Descriptives, Fiabilitéet validité convergente 

 

VariablesLat

entes 

 

items 

 

 

 

σ 

 

αCronbach 

 

KMO 

 

AVE 

 

Ficher 

VALEUR  

p- 

Qualité 

Perçue 

[Qual] 

3 4.61 1.82 0.61 0.60 57.57 31.83 0.00 

Confiance 

[Conf]  

4 4.65 1.56 0.71 0.69 54.84 18.92 0.00 

Satisfaction 

 [Satis] 

4 4.72 1.58 0.69 0.52 52.48 5.10 0.02 

Fidélité 

[Fid]  

10 4.70 1.63 0.76 0.54 73.75 18.95 0.00 

Source : Notre élaboration avec programmeSPSS.22 [N=195] 

2.3.2 Test de validité 

L'analyse factorielle identifie la structure sous-jacente dans un ensemble de 

variables observées (Miyazaki et Fernandez 2000)23. Nous avons évalué la validité du 

concept en identifiant les concepts de qualité de service, de satisfaction du client, de 

confiance et de la fidélité de la marque par le client. Une analyse factorielle 

exploratoire est initialement effectuée avec des rotations afin de détecter la 

signification des éléments de facteurs supposés (validité de convergence) sont réduits 

à leurs constructions principales. Comme le montre le tableau.1, les valeurs KMO 
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(Kaiser – Meyer – Olkin) pour chacun des 18items (4 variables) de l'enquête 

dépassaient 0,50. En outre, la valeur de KMO pour toutes les variables était supérieure 

à 67%. En outre, le test de sphéricité de Bartlett est significatif, le test de Fisher est 

également significatif (p <0,05). Le niveau de signification associé à la sphéricité sur la 

base d'un chi carré était très faible (0,000). Une analyse factorielle confirmatoire a été 

réalisée pour déterminer que les variables utilisées sont distinctes, en utilisant la 

procédure varimax pour les facteurs interprétables.  

Tableau.3 : Les items du questionnaire et contributions factorielles 

Items Qualité 

Perçue 

Confiance Satisfaction Fidélité 

La qualité des services offerts par Mobilis 

est bonne   
23,893 

   

Dans l'ensemble, je pense que les 

spécificificités des services proposés par 

Mobilis correspondent bien à mes attentes 

27,715 

   

La couverture Mobilis est de bonne qualité 27,873    

La couverture Mobilis est disponible dans la 

plupart des régions 
20,443 

   

Les données et informations fournies par 

Mobilis sont généralement claires et 

suffisantes 

12,590 

   

Le choix de cette compagnie est une 

garantie 
 20,437 

  

Cette compagnie est honnête vis-à-vis des 

clients. 
 14,778 

  

Cette marque est sincère, vis-à-vis des 

clients 
 11,497 

  

Généralement, je suis satisfait du prix et de 

la qualité des services offerts par cette 

compagnie. 

  15,762 
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Globalement je suis satisfait de la qualité de 

services offerts par cette marque 
  10,401 

 

 L’achat des services de Mobilis me procure 

beaucoup de satisfaction 
 

 
14,322 

 

 En général, je suis convaincu de ma bonne 

expérience avec Mobilis. 
 

 
12,605 

 

La qualité des services de la marque Mobilis 

me procure une certaine sécurité. 
 

 
10,207 

 

Je continuerai à acheter les services de la 

Marque Mobilis dans le futur. 
 

  
18,99 

 Dans le cas où je rencontrerai des 

problèmes avec la Marque Mobilis, je n’en 

tiendrai pas compte et je lui donnerai une 

autre chance. 

 

  

15,14 

Je recommanderai vivement Mobilis à des 

tierces personnes. 
 

  
15,94 

Si on me propose des marques 

concurrentielles similaires à la marque 

Mobilis, je resterai fidèle à Mobilis. 

 

  

19,37 

Je continuerai à acheter les services Mobilis 

avec plaisir. 
 

  
16,09 

Source : Notre élaboration 

Ces facteurs ont représenté entre 64.6% et 78.98% de la variance cumulée. Tous les 

éléments de tous les concepts de chaque structure de relations ont été inclus dans une 

analyse factorielle afin de déterminer si la majorité de la variance pouvait être prise en 

compte par un facteur général, c'est-à-dire plus de 50% de la variance de tous les 

concepts. Les résultats montrent que le pourcentage de la variance expliquée (EVA) 

dépasse le niveau recommandé de 0,50 (Fornell&Larcker, 1981; Wu, 2013) pour les 

différents construits. Le tableau.3 montre les résultats de la validité convergente. Les 

résultats démontrent donc la validité convergente des éléments de mesure, car tous 
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les indicateurs ont des poids factorielle importants sur les variables latentes (T>1,96, p 

<0,05), les valeurs variant de 0,5 à 0,79. 

2.4 Modèle Structurel 

Pour tester les hypothèses, nous avons réalisé une analyse d’équations 

structurelles (SEM). La procédure d’estimation SEM la plus courante est l’estimation 

par laméthode des moindres carrés ordinaires et le maximum de vraisemblance (ML). 

Le modèle structurel a été utilisé pour tester la validité du modèle proposé et fournit 

en outre une analyse de chemin pour déterminer comment les constructions se 

rapportent les unes aux autres. Tout d'abord, l'ajustement du modèle a été examiné à 

l'aide des indices ; Le Joreskog GFI; Joreskog AGFI; et Bentler Comparative Fit Index 

BCFI. Afin de tester l'hypothèse, le modèle structurel a été exécuté. Le résultat a révélé 

que notre modèle correspond aux données et est acceptable (GFI = 0,81 ; AGFI = 

0,75 ;Gamma Population=0.86 et BCFI = 0,75). Deuxièmement, les coefficients de 

corrélation par la procédure d’estimation ML pour les liens supposés (βi) ont été 

testés et le T Student est supérieur à 1,96 et il est significatif avec des valeurs variant 

de 0,54 à 0.84. Le tableau.4 montre les résultats des tests. Tous les indices sont à des 

niveaux acceptables. Dans l’ensemble, les résultats ont montré que notre modèle 

fournit un cadre valable pour mesurer la satisfaction des consommateurs et la fidélité 

à la marque des fournisseurs de services de téléphonie mobile. 

Table.4 : Coefficients de régressions entre les variableslatentes 

Les 

Hypothèses 

 

Variables latentes 

ParametreD’es

timate 

βi 

Standard 

Errorξ 

Statistic T P Level 

H.1 (QUAL)-56->(SATIS) 0,364 0,053 6,918 0,000 

H.2 (CONF)-57->(SATIS) 1,000 0,000 1,89E+9 0,000 

H.3 (SATIS)-59->(FID) 0,931 0,021 45,25 0,000 

Source : Notre élaboration avec le programmeStatistica.08 [N=195] 

3. Test des hypothèses et discussion des résultats 

Afin de tester les effets des variables telles que la qualité du service, la 

confiance en la marque,la satisfaction du client sur la fidélité à la marque, une analyse 
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de régression multiple a été réalisée. (Voir tableau.3). Le modèle de recherche testé a 

révélé que la valeur statistique des tests correspondait au modèle proposé et aux 

données empiriques. La présente recherche détermine les principaux facteurs par 

lesquels la fidélité à la marque est créée. Dans le modèle de régression final, nous 

avons constaté que la qualité de service perçue était positivement et significativement 

liée à la satisfaction de la clientèle (β1 = 0,54, T> 1,96, p=0,05). Ce résultat confirme la 

première hypothèse. Cette constatation affirme également de nombreuses études 

antérieures, selon lesquelles la qualité perçue influe positivement sur la satisfaction du 

client (par exemple, Oliver, 1993, 1999; Anderson et al., 1994; Zeithaml et al., 1996; 

Bingé et al, 1997, Cronin, Brady et Hult, 2000; Dabholkar et al., 2000; Brady et 

Robertson, 2001; Yang et al, 2009). 

Pour la deuxième hypothèse, nous avons examiné l'impact de la confiance en 

la marque sur la satisfaction de la clientèle. La relation positive forte trouvée dans 

cette étude entre ces deux variables (β2 = 0,841, T> 1,96, p <0,05) conforte fortement 

la deuxième hypothèse. Les conclusions de recherches antérieures ont été assez 

concluantes sur le fait que la satisfaction du client est positivement corrélée à la 

confiance du clientà la marque. Ce résultat soutient des études antérieures telles 

que :Gwinner, Gremler et Bitner (1998); Singh et Sirdeshmukh (2000); Kennedy et al. 

(2001); Bauer et al., (2002); Haris et Good, (2004); Kim et al., (2009). 

Enfin,  le coefficient de régression pour la troisième hypothèse(β3 = 0,812, T> 

1,96) est significatif au niveau p=0,05. Nos résultats soulignent que la satisfaction de 

la clientèle a clairement une influence positive sur la fidélité du client à la marque, ce 

résultat convient avec celui de Ringham, Johnson et Spreng (1994); Bolton (1998); 

Oliver, (1999); Jones et Suh (2000); Bennett, (2001); Bennett et al. (2005), qui ont 

trouvé que la satisfaction de la clientèle accroît la fidélité à la marque. Selon cette 

analyse, la satisfaction de la clientèle à des effets médiateurs sur la relation entre 

qualité perçue, perception Ce résultat corrobore les conclusions de Straughan et 

Roberts (1999) qui ont conclu que l'inclusion de la satisfaction dans le modèle 
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prédictif du comportement des consommateurs ajoute de manière significative à la 

fidélité à la marque (par exemple. Harris &Goode, 2004). 

Conclusion 

Ce travail a pour ambition de contribuer à la compréhension des relations 

établies entre les clients et les marques, à cet effet l’objectif de cette recherche 

consistait à identifier un ensemble de variables permettant aux prestataires de services 

de satisfaire et gagner la confiance des clients pour les rendre fidèles.Cette étude 

soutient de manière empirique la conclusion selon laquelle la qualité de service et la 

confiance jouent un rôle important dans la satisfaction de la clientèle et la fidélité à la 

marque. Dans ce qui suit, nous présentons les principales implications de l’étude.  

5.1 Implications managériales et perspectives 

Du point de vue théorique, cette recherche permet de mieux comprendre la 

fidélité des clients envers les services de la télécommunication. Il est à noter que la 

qualité de service perçueet la confiance du client ont directement influencés la 

satisfaction du client. Cependant, la qualité perçue et la confiance ontindirectement 

influencés la fidélité à la marque via la satisfaction du client. 

En termes d’implications managériales, les entreprises de services et les 

spécialistes du marketing doivent créer différentes stratégies pour améliorer la qualité 

de service, la satisfaction des clients et la confiance en la marque, afin d’augmenter la 

fidélité de leurs clients. En outre, cette étude indique que les effets de la satisfaction du 

client et de la fidélité à la marque se répercutent sur certains états psychologiques du 

consommateur, tels que la qualité de service perçue, et la confiance en la marque. De 

tels résultats renforcent l’importance de créer une qualité de service et la confiance 

afin d’améliorer la satisfaction etla fidélitédes clients à leurs marque. Les études 

précédentes ont rarement examiné le rôle essentiel de la qualité de service et la 

confiance dans la détermination des relations de satisfaction, et de fidélité à la marque 

par les clients. La présente étude démontre le rôle médiateur de la satisfaction des 

clients dans la relation entre la qualité du service et la confiance avec la fidélité à la 

marque. Ce document suggère des moyens de développer la fidélité à la marque, la 
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satisfaction des clients et la confiance en la marque dans un contexte relationnel axé 

sur la qualité du service. 

5.2 Limites et orientations futures 

Les recherches actuelles indiquent un fort soutien empirique pour les 

relations qui existent entre la qualité du serviceperçue, la confiance et fidélité à la 

marque, mais il existe plusieurs limites qui suggèrent des pistes prometteuses pour 

des recherches futures. 

La principale limite de cette recherche est qu’elle explore un secteur de 

catégories de téléphones mobiles, limitant ainsi la possibilité de généralisation à 

d’autres domaines. En général, ces résultats devraient être reproduits avec différentes 

catégories de services et de marques. Pour améliorer encore la généralisation de ces 

modèles, une étude future devrait les appliquer à d'autres domaines, tels que les 

assurances, le commerce électronique, le tourisme. Etc. 

Deuxièmement, la présente étude n'a pas examiné les facteurs personnels, 

tels que le degré d’implication, l'attachement à la marque et l'engagement du client. 

D’une manière générale, nous devons encore développer une compréhension plus 

détaillée de la relation entre la fidélité à la marque et d'autres variables liées au 

marketing relationnel.  

Troisièmement, la recherche n’examine que la qualité de service et la 

confiance du client en tant que variables antécédentes ; les recherches futures 

devraient examiner les antécédents de qualité de service et la confiance. 

Quatrièmement, la littérature propose d’autres résultats en termes de fidélité 

à la marque et de satisfaction des clients, tels que l’image de marque, le bouche à 

oreille, la résistance aux informations négatives et le prix perçu. Les recherches futures 

devraient viser à trouver des preuves empiriques de ces effets, ainsi que d’autres 

effets, tels que l’effet de l’identification de la marque sur la fidélité à la marque. 
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Résumé: 

Ce papier a pour objet l’étude du transfert inter-organisationnel des 

connaissances dans le cadre de la stratégie d’externalisation. Est-il toujours important 

de transférer la connaissance en dépit de sa nature et son lien avec l’activité 

externalisée ? Une étude réalisée au niveau de quelques filiales du groupe 

SONATRACH, à travers un guide d’entretien portant sur les mécanismes et avantages 

du transfert des connaissances  du  prestataire de services, en tant qu’émetteur, vers 

l’entreprise cliente, en tant que récepteur, fait ressortir des avantages financiers, 

organisationnels, relationnels et stratégiques. Ceci étant, ce processus devient difficile 

lorsque l’activité externalisée est stratégique et proche du cœur de métier de 

l’entreprise cliente.  

Mots clés :  

Connaissance, connaissance tacite, connaissance explicite, mécanismes de transfert 

inter-organisationnel, stratégie d’externalisation, prestataire de service. 

: Abstract 

     This paper aims to study the inter-organizational transfer of knowledge in the case 

of the outsourcing strategy. Is it still important to transfer knowledge despite its nature 

related to the outsourced activity? A study conducted in some subsidiaries of the 
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SONATRACH group, through an interview guide on the mechanisms and advantages 

of the knowledge transfer, shows financial, organizational, relational and strategic 

benefits. However, obstacles can prevent this inter-organizational transfer of 

knowledge when the outsourced activity is strategic. 

Keywords : 

Knowledge, tacit knowledge, explicit knowledge, inter-organizational transfer 

mechanisms, outsourcing strategy, service provider. 

: Introduction 

La transmission des connaissances a toujours existé (verbale ou par signe), bien que 

ces connaissances ne soient pas toujours formalisées ou formalisables. Les 

philosophes avaient déjà formalisé les savoir-faire des artisans et ceux des fabricants, 

dans l’encyclopédie de Diderot, à travers le chapitre consacré aux métiers (L.Veyble et 

P.Prieur, 2003).  

Aujourd’hui, le transfert des connaissances est un concept central dans la recherche 

en management stratégique (Prévot, 2006). Depuis les travaux des auteurs de l’école 

classique, notamment H. Fayol et F.W.Taylor, beaucoup d’efforts ont été consacrés à 

l’étude du transfert inter-organisationnel des connaissances, dont ceux de Hamel 

(1991), Appleyard (1996), Quélin (1997), Inkpen & Beamish (1997), Spencer (1998), 

Tsang (1999), Simonin (1999, 2004), Ingham & Mothe (2000), Zacklad & Grundstein 

(2001), Prévot & Spencer (2006). Aussi, il faut souligner que la technologie a 

longtemps été l’objet principal des études relatives au transfert des connaissances 

(Reddy, Zhao, 1990). 

Plusieurs méthodes de management sont élaborées avec la perspective d’optimiser 

la gestion globale des connaissances et leur transfert, dans le but d’augmenter la 

capacité d’apprentissage, la productivité et la performance de l’entreprise. Cette 

dernière, quelle que soit sa taille et son domaine d’activité, dispose d’un champ de 

connaissances spécifiques, grâce auquel elle doit concevoir, produire et 

commercialiser ses produits dans le but de réaliser des bénéfices. Ainsi, le périmètre de 
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gestion des connaissances et leur transfert peut concerner des unités opérationnelles, 

des métiers, des fonctions ou des réseaux de collaborateurs. C’est le cas de la stratégie 

d’externalisation qui consiste à faire appel à un prestataire de service spécialisé ou 

fournisseur, pour la réalisation d’activités antérieurement internalisées, totalement ou 

partiellement ; elle ne s’accompagne pas d’un transfert de ressources matérielles et/ou 

humaines ; elle requiert un cadre contractuel clair et s’inscrit dans une relation de 

coopération et d’engagement de moyen ou long terme (Boudaoud, 2015). Dans cette 

stratégie, il y a un transfert des connaissances du prestataire de service vers 

l’entreprise cliente. 

Dans ce cadre, est-il toujours important de transférer les connaissances en dépit de 

la nature de l’activité externalisée ? Autrement dit, quels sont les mécanismes de 

transfert inter-organisationnel des connaissances qu’il faut adopter et quels sont les 

avantages obtenus eu regard à la nature de l’activité externalisée?  

A cette problématique, l’hypothèse établie stipule qu’il existe plusieurs mécanismes 

de transfert inter-organisationnel porteurs d’avantages et qu’ils diffèrent selon la 

nature de la connaissance transférée liée à l’activité externalisée. 

Afin de répondre à la problématique et vérifier l’hypothèse posée une étude de cas 

de huit filiales du groupe SONATRACH ayant recours à la stratégie d’externalisation 

est présentée dans cet article. Un guide d’entretien thématique utilisé pour des 

entretiens semi-directif, portant sur le type de connaissance transférée, les 

mécanismes de son transfert et les avantages obtenus, est destiné aux  responsables 

des filiales étudiées, chargés du suivi et du contrôle des prestataires de services.  

1. Revue de la littérature 

   Le recours à la stratégie d’externalisation constitue pour l’entreprise une opportunité 

d’apprentissage et de création de nouvelles connaissances (Drucker, 1993 ; Grant, 

2000). En effet, cette stratégie modifie les frontières de l’entreprise (Gosse, Sargis & 

Sprimont, 2001) et la pousse à adopter des mécanismes de transfert inter-
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organisationnel des connaissances, spécifiques et diverses (Reix, 1995), détenues par 

les membres de l’entreprise cliente et son prestataire de services. Ces connaissances 

différent selon la typologie des opérations d’externalisation qui peuvent être définies 

selon deux caractéristiques à savoir la proximité des activités externalisées avec le 

cœur de métier de l’entreprise cliente et l’existence ou non d’une internalisation 

préalable à cette opération. 

1.1. La connaissance : définition et typologie 

    Etant un ensemble de structures cognitives dynamiques concernant des concepts, 

des entités et des événements ; la connaissance est utilisée par les individus pour 

encadrer, représenter et interpréter l’information de manière efficiente (Harris, 1994). 

La connaissance peut prendre plusieurs formes possibles. Globalement, les travaux de 

Polanyi (1962, 1969) distinguent la connaissance formalisée et explicite qui exige 

ouverture et diversité, de la connaissance tacite et implicite qui repose sur la 

spécialisation et la répétitivité. D’autres études ayant pour objet le transfert des 

connaissances ont montré d’autres dimensions d’analyse de la nature de la 

connaissance comme le montre le tableau ci-dessous. 
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Tableau 1 : Les formes possibles de la connaissance  

(adapté de Prévot, 2007) 

Polanyi (1980) - Connaissance Tacite / Explicite  

 

Winter (1986) - Tacite / articulable (qui peut être communiqué sous une 

forme symbolique) 

- Impossible à enseigner / possibilité d’être enseignée 

- Non articulée / Articulée 

- Non observable dans l’action / observable dans l’action 

- Complexe / Simple 

- Elément d’un système (interconnexions entre la 

connaissance et d’autres connaissances)/ Indépendante 

Reix (1995) - connaissance de contexte/connaissance pratique  

Zander et Kogut (1995) - Facile à enseigner / Difficile à enseigner  

Hall (2000) - Codification impossible / codification possible  

- Généralisation / taxinomies 

- Métaphores / analogies 

- Communication possible  

- possibilité de prévoir 

J.Y.Bück (2003) - savoir-faire banalisé 

- savoir-faire stabilisé 

- savoir-faire proactif 

- savoir-faire unique 

Simonin (2004) - Non spécifique  / Spécifique  

    Ces distinctions ne s’opposent pas mais se complètent. Dans le cadre de notre étude 

on retient la distinction de J.Y.Bück (2003), qui considère le savoir-faire consolidé 

d’une entreprise comme une combinaison de quatre formes de savoir-faire : banalisé, 

stabilisé, proactif et unique. 

- Le savoir-faire banalisé : est composé de connaissance qui peut être 

partagée par une multitude d’acteurs d’un même métier mais de secteurs 
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d’activité différents. Cette connaissance est simple et facile à enseigner et 

donc facilement transférable. C’est le cas des activités périphériques dans les 

entreprises industrielles telles que le nettoyage, la restauration et le 

gardiennage. Lorsque l’externalisation touche l’une de ces activités elle est 

dite « externalisation traditionnelle ou fonctionnelle ». Il s’agit dans ce cas de 

confier de manière fréquente le management d’une activité peu créatrice de 

valeur à un prestataire de service ou à un fournisseur. C’est la plus ancienne 

forme d’externalisation. Elle s’est répondue notamment vers la fin des années 

80. 

- Le savoir-faire stabilisé : est composé de connaissance qui peut être tacite 

ou explicite, durable et modélisable dans l’action. Cette connaissance est 

reproductible et transférable sans contrainte majeure à travers une formation 

suffisante. C’est le cas du traitement de la paie par exemple ou encore 

l’informatique, le transport, la logistique, les télécommunications et la gestion 

immobilière. Lorsque l’externalisation touche des activités caractérisées par 

ce type de savoir-faire, elle est appelée « externalisation traditionnelle avec 

désintégration ». Il s’agit des activités support, peu sensibles, auparavant 

réalisées en interne, et qui contribuent substantiellement à la création d’une 

partie de la valeur ajoutée de l’entreprise. Ces activités ne doivent pas tout à 

fait appartenir au cœur du métier de l’entreprise, autrement, il s’agirait d’une 

externalisation stratégique avec désintégration dans le cadre d’une 

restructuration pure et simple du portefeuille de l’entreprise. 

- Le savoir-faire proactif : est constitué de connaissance modélisable dans 

l’action, mais enrichie de compétences qui permettent de faire face à des 

situations non décrites ou pour lesquelles il n’y a pas d’antériorité. Cette 

connaissance est tacite, difficilement reproductible puisqu’elle est liée à 

l’innovation et donc difficilement transférable. C’est le cas de la fonction de 

recherche et développement. 
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- Le savoir-faire unique : est composé d’une connaissance spécifique à 

l’entreprise et stratégique composant ses compétences clés (cœur de métier). 

Cette connaissance est complexe et difficile à enseigner et donc difficile à 

transférer.  

     Lorsque l’externalisation touche des activités caractérisées par un savoir-faire 

proactif et/ou unique, elle est dite « externalisation stratégique ». Pour M.Porter 

(1985) l’externalisation stratégique touche les activités de la chaîne de valeur de 

l’entreprise. Ce type d’externalisation est relativement rare vu l’importance des 

risque supportés par l’entreprise cliente. L’externalisation stratégique apparaît 

avant tout comme un mouvement stratégique qui relève d’une décision de la 

direction générale pouvant toucher à son cœur de métier et à son périmètre 

d’activité. Dans le cadre de cette stratégie, le service interne ne disparaît pas 

complètement puisque l’entreprise doit conserver en interne des entités de gestion 

qui ont pour rôle le suivi du prestataire de service, au jour le jour, et de s’assurer 

que ce dernier remplit bien les exigences du contrat d’externalisation. Le rôle de la 

Direction d’activité reste assez proche de celui qu’elle assurait auparavant et ce en 

orientant l’activité externalisée et en remplaçant le contrôle direct par le contrôle 

indirect grâce à sa connaissance approfondie des besoins de l’entreprise. La figure 

suivante montre la relation entre les différents types d’externalisation et la nature 

du savoir-faire en question. 
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Figure n°1 : Typologie des opérations d’externalisation en relation avec le 

savoir-faire  

(adapté de J.Barthélemy, 2004, p.14) 
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1.2. Les mécanismes de transfert des connaissances  

   Selon Nonaka (1994), la création et le développement des savoirs impliquent le 

transfert des connaissances entre les individus. Ce transfert permet de multiplier les 

applications potentielles de la connaissance et de générer de nouvelles opportunités 

de création des connaissances par synergies (Prévot, 2007). Le transfert des 

connaissances suppose la transmission d’un ensemble organisé de relations entre les 

composants de cette connaissance. Ceci nécessite une adaptation à trois niveaux : de 

l’émetteur, du récepteur et de la connaissance elle-même (Prévot, 2007). Une bonne 

relation entre l’émetteur et le récepteur, associée à l’utilisation des mécanismes de 

transfert adéquats facilite le transfert des connaissances. Dans la stratégie 

d’externalisation, le transfert des connaissances s’effectue du prestataire de service, en 

tant qu’émetteur et détenteur de savoir, vers l’entreprise cliente, en tant que récepteur. 

Dans ce cas, il convient de distinguer le transfert des connaissances de l’apprentissage 

organisationnel. En effet, dans le premier cas la connaissance est utilisée uniquement 
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par les individus de l’organisation en relation avec l’activité externalisée alors que 

l’apprentissage organisationnel a un impact sur l’ensemble de l’organisation (Rolland, 

2007).  

    Il existe plusieurs mécanismes de transfert des connaissances classifiés selon des 

dimensions spécifiques. Appleyard (1996), distingue des canaux à large diffusion et 

des canaux à diffusion limitée. Brewer & Nollen (1998), classifient les mécanismes de 

transfert selon trois dimensions à savoir le canal de transfert (échange de message 

unique entre deux personnes / distribution de documents à une large audience) ; les 

mouvements des personnes (réunions, conférences, visites d’entreprise, envoi 

d’experts, échange de personnel) et enfin l’accord comprenant des documents ou des 

manuels de procédures. D’autres travaux proposent des classifications selon la nature 

de la connaissance transférée par le canal et soulignent l’importance du feed-back qui 

dépend du niveau d’interaction entre l’émetteur et le récepteur (Rebentisch et 

Ferretti, 1995).  

    Une fois codifiées, les connaissances peuvent être transférées à travers des serveurs 

de connaissances (ingénierie de l’information), des communautés de savoir 

(ingénierie sociale) et des actions de formation (ingénierie pédagogique).  

    Prévot (2006), distingue trois types de mécanismes de transfert des connaissances à 

savoir les mécanismes de base, les mécanismes techniques et formels et enfin les 

mécanismes relationnels comme le montre le tableau ci-dessous. 

Tableau 2 : Les mécanismes de transfert de connaissance selon Prévot (2006) 

Mécanismes de base  Mécanismes Techniques et formels Mécanismes Relationnels 

Documents 

Réunions  

Forums 

Visites d’entreprise 

Envoi d’experts 

Personnel dédié 

Système d’information en commun 

Séminaires de formation  

Envoi de consultants conseil et 

contrôle 

Travail en équipe 

Rencontres régulières 

Mécanismes de socialisation 
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1.3. Les avantages du transfert inter-organisationnel des connaissances 

     Prévot (2006), distingue trois types d’avantages du transfert inter-organisationnel 

des connaissances : 

- Avantages directs : qui englobent les avantages financiers (réduction de 

coûts) et organisationnels (flexibilité des interfaces organisationnels).  

- Avantages relationnels : le transfert des connaissances permet une 

meilleure mobilisation des ressources externes (Hall, 2000) et la création de relations 

privilégiées entre l’émetteur et le récepteur. Prévot distingue aussi l’effet en retour 

résultant des améliorations apportées par le récepteur après son intégration de la 

connaissance transférée.  

- Avantages stratégiques : le transfert de connaissances est utilisé de manière 

à pouvoir mettre en œuvre des stratégies ou des modes organisationnels. Aussi, il 

privilégie la création de nouvelles connaissances en commun. 

    Dans le cadre de la stratégie d’externalisation, la firme recherche des connaissances 

externes utilisables qui lui permettent de mieux utiliser ses propres connaissances. 

Ceci est le premier facteur d’influence, voir le moteur dans le choix d’un prestataire de 

service pour une coopération (Doz, 1996, Hitt et al, 2000). La mise en place des 

mécanismes de transfert inter-organisationnel permet de développer des 

connaissances complémentaires à travers la création de synergies (Prévot, 2007). 

Ainsi, cette stratégie permet de combler le fossé entre la base actuelle des 

connaissances et le niveau des connaissances désirées par le récepteur (Hall, 2000).  

    La stratégie d’externalisation permet la mise en commun des connaissances et la 

création de nouvelles connaissances.  Elle favorise la flexibilité, la maximisation de 

l’efficacité par le fait du regroupement d’un grand nombre de connaissances diverses, 

l’innovation par les interconnexions et constitue une source de gain de temps dans le 

développement des connaissances et compétences (Durand, Guerra Vieira, 1997, 

Prévot, 2007).  
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2. Données et méthodologie de la recherche : 

   La méthodologie adoptée dans cette recherche est qualitative, basée sur un 

positionnement épistémologique et sur une démarche inductive. Le statut 

épistémologique de cette recherche s’appuie sur le principe du dualisme modéré 

qui reconnaît une certaine interaction entre le chercheur et son objet d’observation 

d’où une objectivité relative. Toutefois, nous avons cherché à connaître la nature 

de la connaissance transférée et les mécanismes de son transfert ainsi que les 

avantages obtenus par l’entreprise ayant recours à la stratégie d’externalisation. 

2.1. Le terrain d’étude  

     L’analyse empirique est constituée d’études de cas de huit filiales du groupe 

Sonatrach. Nous analysons le transfert des connaissances dans les filiales 

étudiées et ce au niveau des activités externalisées. Ces entreprises publiques 

(SPA), activent dans le secteur industriel des hydrocarbures et sont connues par 

leur recours intensifié à la stratégie d’externalisation depuis les années 90, ce 

qui représente un terrain favorable pour notre étude. 

Tableau 3 : présentation des entreprises étudiées (confectionné par nous) 

Raison 

sociale  

Activité Année de 

création et 

localité   

Employés 

interrogés 

COGIZ Conditionnement et 

commercialisation d’Hélium, 

Nitrogène et Azote. 

1998, Arzew 

Oran 

Responsable 

commercial, cadre 

financier 

HYPROC 

Shipping 

Company 

Transport Maritime des 

Hydrocarbures et des Produits 

Chimiques 

1982, Arzew 

Oran 

Responsable 

logistique, cadre 

juriste, cadre 

financier 

SOMIZ Engineering et maintenance 

industrielle 

1991, Arzew 

Oran 

Comptable, 

ingénieur de suivi, 

responsable projet 

GL4Z Traitement de gaz naturel 1964, Arzew Ingénieur de suivi, 
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Oran cadre financier 

GP1Z Séparation, Liquéfaction et 

stockage du GPL 

1980, Arzew 

Oran 

Directeur 

approvisionnements, 

cadre juriste  

GP2Z Séparation, Liquéfaction et 

stockage du GPL 

1973, Arzew 

Oran 

Directeur 

production, 

ingénieur de suivi, 

cadre financier 

NAFTEC RA1K La production des carburants, 

GPL, lubrifiants et des bitumes. 

1980, Skikda Directeur financier, 

ingénieur de suivi 

NAFTEC RA1Z La production des carburants, 

GPL, lubrifiants et des bitumes. 

1973, Arzew 

Oran 

Responsable études 

et planification, 

cadre financier, 

ingénieur de suivi 

 
2.2. L’outil de collecte des données 

    Pour collecter les données, des entretiens semi-directifs sont mené au cours 

du premier trimestre de l’année 2013. Un guide d’entretien thématique portant 

sur le type des connaissances transférées vers les différentes filiales, les 

mécanismes de transfert et ses intérêts stratégiques a été préparé sur la base 

des résultats de l’analyse de la littérature et a été destiné aux  responsables 

(récepteurs) des filiales étudiées, chargés du suivi et du contrôle des 

prestataires de services (émetteur). Nous avons établi une structure des 

entretiens dans une démarche commune et simple afin de pouvoir les 

comparer plus objectivement. Après une présentation du concept 

d’externalisation au questionné, une série de questions regroupées en trois 

volets lui est présenté de la manière suivante : 

- Le premier volet de questions porte sur la nature des connaissances 

transférées du prestataire de service vers l’entreprise cliente dans les activités 

externalisées.  
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- Le deuxième volet porte sur les mécanismes de transfert utilisés pour 

chaque type de connaissance afin de déterminer le lien entre ces deux éléments. 

- Le troisième volet porte sur les avantages obtenus par les filiales à travers le 

transfert des connaissances et leur importance perçue par les questionnés. 

3. Résultats et discussion : 

    L’ambition du groupe Sonatrach d’être l’un des leaders mondiaux de l’industrie 

pétrolière s’est traduite, au cours des années 90, par une politique volontaire de 

recentrage de ses filiales sur leurs métiers de base en matière d’exploration, 

développement et exploitation et d’élagage de quelques activités de soutien et 

d’autres activités où elle ne détient pas le savoir-faire et/ou les moyens matériels 

pour les assurer en interne. En effet, les entretien semi-directif menés avec les 

différents managers interrogés ont révélé que le recours à la stratégie 

d’externalisation traditionnelle, avec ou sans désintégration,  a permis aux 

différentes filiales étudiées de faire appel à des prestataires de services spécialisés 

pour assurer le management de différentes activités périphériques telles que la 

restauration, l’intendance, l’hébergement, la maintenance industrielle, la 

maintenance de véhicules, le transport et l’entretien des espaces vert.  

  Aussi, les questionnés ont souligné que le recours à la stratégie d’externalisation 

stratégique, avec ou sans désintégration, a touché d’autres fonctions plus proches 

du cœur de métier des filiales étudiées telles que la formation, la logistique, 

l’engineering réservoir, la recherche et développement, la construction d’usine de 

gaz naturel liquéfié (GNL) et installations de stockage, l’installation de 

turbocompresseurs et l’acquisition d’outil de planification stratégique appliqué au 

raffinage, à la pétrochimie et à la distribution. 

3.1. La nature de la connaissance transférée 

    Concernant la nature des connaissances transférées par les prestataires de services 

vers les différentes filiales étudiées, les interviewés ont distingué deux types de 

connaissances : 
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- Connaissance tacite, difficile à enseigner, non observable dans l’action, 

complexe et partie intégrante d’un système. C’est le cas de la technologie relative à la 

recherche de gisements et leur exploitation. En effet, selon l’ensemble des interrogés, 

l’externalisation stratégique permet aux filiales étudiées l’accès à des connaissances, 

notamment dans le domaine technologique, utiles à leur développement et créatrice 

de valeur.  

- Connaissance explicite, facile à enseignée, observable dans l’action, simple et 

indépendante. C’est le cas par exemple de la construction et l’entretien des bacs de 

stockage et la maintenance industrielle. Ce type de connaissance, composant un 

savoir-faire banalisé et/ou stabilisé, présenté par les prestataires de services dans les 

activités périphériques et quelques activités de soutien externalisées, présente peu 

d’intérêt en termes de transfert de connaissance. 

    Plusieurs objectifs sont recherchés par les filiales étudiées, à travers leur recours à la 

stratégie d’externalisation, dont la réduction des coûts et l’accès à des compétences 

pointues et une expertise dans différents domaines. Néanmoins, les attentes de la 

direction générale sont beaucoup plus budgétaires que stratégiques selon l’intégralité 

des interrogés. En d’autres termes, le recours à l’externalisation s’inscrit beaucoup plus 

dans une logique financière de réduction des coûts à court terme qu’une logique 

stratégique à long terme (Boudaoud, 2015). Les questionnés ont souligné que les 

filiales étudiées ne développent pas certaines de leurs connaissances spécifiques en 

raison de leur coût trop important. Elles préfèrent établir des liens de connaissance 

avec les prestataires de services qui les possèdent. Ce constat est conforté avec les 

résultats de Badaracco (1991) et Boudaoud (2012).  

3.2. Les mécanismes de transfert des connaissances 

     Les prestataires de services des filiales étudiées, provenant d’Algérie et d’autres pays 

étrangers, utilisent les trois types de mécanismes de transfert inter-organisationnel des 

connaissances, identifiés par Prévot (2006) et ce notamment en matière de savoir-

faire spécifique et proactif.  
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   Dans les mécanismes de base, l’ensemble des interrogés distinguent le recours à la 

documentation et la tenue régulière de réunions de travail entre les responsables de 

l’activité externalisée de la part du prestataire service et le personnel de la filiale de 

Sonatrach chargé du suivi et du contrôle de la prestation. Aussi, des visites de sites 

sont utilisées pour faciliter le transfert des connaissances. Néanmoins, ces différents 

mécanismes n’impliquent pas une interaction forte entre les deux partenaires selon les 

questionnés. 

   Dans les mécanismes techniques et formels, les prestataires de services apportent 

des experts dans le domaine externalisé et un personnel spécialisé qui prennent en 

charge la réalisation de l’activité externalisée. Selon l’ensemble des questionnés, ce 

type de mécanismes n’implique pas un fort degré d’interaction entre le récepteur et 

l’émetteur mais constitue une base technique qui encadre le transfert des 

connaissances et facilite son contrôle. 

    Enfin, concernant les mécanismes relationnels, l’ensemble des interviewés ont cité 

principalement les séminaires de formation assurés par le prestataire de service avec 

la collaboration des filiales de la Sonatrach (IAP, CPE & Naftogaz). Aussi, le travail 

d’équipes et les rencontres régulières entre le personnel spécialisé du prestataire de 

service et le personnel des filiales étudiées, en relation avec l’activité externalisée, sont 

utilisés pour faciliter le transfert des connaissances. Les mécanismes de socialisation 

tel que l’hébergement de ces différents acteurs dans des bases de vie communes et le 

fait de partager des repas collectifs créent un climat de convivialité qui favorise la 

création de relations amicales entre ces acteurs d’où une plus grande facilité à 

effectuer le transfert des connaissances notamment tacites. Par ailleurs, la constitution 

spontanée de groupes informels et autonomes de salariés, des deux partenaires, 

autour de pratiques facilitent le transfert des connaissances vers les filiales étudiées et 

leur diffusion.  
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3.3. Les avantages du transfert de connaissance 

Sur la question des avantages issus du transfert inter-organisationnel des 

connaissances à travers la stratégie d’externalisation, les interviewés ont cités 

l’ensemble des avantages suivants: 

- Avantages financier et organisationnel:  

  Et ce à travers une réduction de coûts associé à une meilleure organisation 

permettant l’augmentation de la flexibilité des différentes filiales et ce au niveau de 

toutes les activités externalisées totalement ou partiellement. Ces éléments se 

rapprochent de ceux définis par Prévot qui les a regroupé sous la nomination 

d’avantages directs. 

- Avantages en termes de mobilisation des ressources externes au sens de Hall 

(2000) :  

   Le transfert des connaissances a permis une meilleure utilisation des ressources des 

filiales étudiées à travers les savoir-faire spécifiques et proactifs fournis par les 

différents prestataires de services. 

- Avantages en termes de création de relations privilégiées entre les deux 

partenaires : 

    En effet, la gestion quotidienne de la relation filiale Sonatrach– prestataires de 

services à travers des règles communes et des actions régulières conjointes, permet 

aux deux partenaires de développer des savoir-faire adéquats liés à la coopération 

elle-même. Ceci se rapproche du résultat de recherche de Simonin (1997), pour qui le 

fait de s’intégrer dans des réseaux permet à l’entreprise de développer des savoir-faire 

de coopération. Par ailleurs, Collin & Hill (2006), précisent que le fait de posséder les 

capacités à dépasser les différences entre partenaires, à coordonner les connaissances 

et à capitaliser sur les expériences, tirées de la coopération, permet le transfert des 

connaissances tacites.  

- Avantage en termes d’amélioration des performances d’apprentissage :  

    Le transfert inter-organisationnel de certaines connaissances à travers des 

prestations de formation en matière de sécurité (safe-behaviour programme), santé et 
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environnement (HSE) a permis aux filiales étudiées une amélioration de leurs 

performances d’apprentissage. C’est ce qui se rapproche des résultats de Powell 

(1998) pour qui l’entreprise qui sait organiser et gérer des relations inter-

organisationnelles est plus performante en termes d’apprentissage.  

- Avantages en termes de mise en œuvre de stratégies : 

   Le transfert de connaissance est principalement utilisé afin de permettre la mise en 

place de stratégies et modes organisationnels permettant aux filiales étudiées d’être 

plus efficace.  

    L’avantage de création de nouvelles connaissances en commun n’a été cité que par 

deux interviewés qui le justifient par la focalisation du personnel des filiales étudiées 

uniquement sur des facteurs de performance prédéterminés et tentent d’atteindre au 

mieux ces objectifs sans pour autant examiner le potentiel des opportunités 

périphériques de cette coopération. 

   Sur la question du degré d’importance de ces différents avantages, l’ensemble des 

interviewés ont  indiqué que les avantages financier et organisationnel sont les plus 

importants pour la direction des filiales étudiées. Les avantages restants sont cités 

dans l’ordre suivant : 

- l’optimisation de la mobilisation des ressources externes ; 

- la mise en œuvre de stratégies efficaces ; 

- l’amélioration des performances d’apprentissage; 

- et enfin la création de relations privilégiées avec les prestataires de services. 
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- Conclusion : 

    Après avoir analysé les différents entretiens semi-directifs nous avons pu 

rassembler les résultats relatifs aux différents volets de cette recherche dans le 

tableau ci-dessous. 

Tableau n°3 : Tableau récapitulatif des principaux résultats (construit par nous) 
Type de savoir-faire 

externalisé 

Type de connaissances Mécanismes de 

transfert 

Avantages du transfert 

Spécifique 

& 

Proactif 

 

- Connaissance 

tacite, difficile à enseigner, 

non observable dans 

l’action, complexe, partie 

intégrante d’un système, 

connaissance de contexte 

et spécifique. 

- Connaissance 

explicite, facile à enseignée, 

observable dans l’action, 

simple, connaissance de 

contexte indépendante 

spécifique. 

Mécanismes de base. 

Mécanismes 

relationnels. 

Mécanismes 

techniques et formels 

 

Avantages financiers et 

organisationnels. 

Avantages relationnels et 

en terme d’apprentissage. 

Avantages stratégiques.  

 

Stabilisé 

Connaissance explicite, 

facile à enseignée, 

observable dans l’action, 

simple, pratique, 

complexes, élément d’un 

système, indépendante 

spécifique et non 

spécifique. 

 

Mécanismes de base. 

Mécanismes 

relationnels. 

 

Avantages financiers et 

organisationnels. 

Avantages relationnels et 

en terme d’apprentissage. 

 

Banalisé 

Connaissance explicite et 

simple et non spécifique. 

Absence de 

mécanismes de 

transfert 

Avantages financiers et 

organisationnels 
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   De ce tableau, il apparaît que l’ensemble des filiales étudiées ont recours à la 

stratégie d’externalisation totale au niveau des fonctions caractérisées par un savoir-

faire banalisé, composé de connaissances explicites simples et non spécifiques. Ces 

fonctions externalisées sont éloignées du cœur de métier et ne présentent aucun 

intérêt à effectuer un transfert de ces connaissances. La stratégie d’externalisation vise 

dans ce cas la réduction des coûts et l’allègement du management avec une 

organisation plus souple et flexible. La stratégie d’externalisation partielle est 

pratiquée par les filiales étudiées dans quelques fonctions caractérisées par un savoir-

faire stabilisé. C’est le cas notamment de quelques axes de la fonction « Gestion des 

ressources humaines » en l’occurrence la formation. Il s’agit de connaissance explicite, 

facile à enseignée, observable dans l’action, simple et non spécifique. Aussi, les 

questionnés soulèvent l’existence d’autres connaissances explicites et complexes, 

indépendante et spécifique dont le transfert, vers les filiales étudiées, s’effectue à 

travers des mécanismes de base et des mécanismes relationnels. L’intérêt stratégique 

réalisé réside dans le gain financier, l’amélioration de l’organisation et des 

performances d’apprentissage et la création de relations privilégiées avec les 

prestataires de services. 

     Le recours à des prestataires de services notamment étrangers (USA et Japon) dans 

des domaines spécifiques caractérisés par des savoirs-faires spécifiques et proactifs, 

composés de connaissances essentiellement tacites, nécessite le recours à tous les 

mécanismes de transfert selon l’ensemble des questionnés et particulièrement les 

mécanismes relationnels pour assurer le transfert d’une partie de ce savoir-faire vers 

les filiales étudiées.            En effet, la difficulté de transmission de connaissance tacite 

en l’absence d’une formalisation par le biais du langage, la rend inséparable de son 

détenteur et de son contexte d’utilisation. Son acquisition nécessite alors un processus 

d’imitation, réplication et d’expérimentation. Pour les filiales étudiées, le transfert 

effectif de connaissance dans le domaine technologique a nécessité un processus 

d’apprentissage identique à celui du détenteur pour construire la même connaissance 
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d’où un effort d’explicitation fort pour définir formellement la plus grande partie du savoir 

tacite qui y est incorporé. 

    Par ailleurs, d’autres facteurs liés à la politique managériale des filiales étudiées facilitent le 

transfert des connaissances tacites, dans le cadre de la stratégie d’externalisation, à savoir le 

principe d’adhésion mixte et le fait que les prestataires de services acceptent d’être rémunéré 

sur la base des outputs liés à l’utilisation du savoir qu’ils transfèrent. Ainsi, les gains que les 

deux parties sont susceptibles de tirer de l’activité externalisée deviennent mutuellement 

dépendants. Aussi, l’engagement à long terme du prestataire de service le pousse à s’assurer 

de la capacité de son partenaire à assimiler et maîtriser le savoir transféré. Le transfert inter-

organisationnel de connaissance permet l’aboutissement à des avantages financiers, 

organisationnels, relationnels, en termes d’apprentissage et de mise en place de stratégies 

plus efficaces. Par ailleurs, les mécanismes de socialisation ont facilité la création de relations 

privilégiés entre les deux partenaires et donc l’installation de confiance dans quelques cas. 

De nombreux travaux ont mis en évidence l’importance de la confiance1 dans le succès du 

transfert inter-organisationnel des connaissances (Inkpen, 1996 ; Mothe, 1998), puisque les 

connaissances ne peuvent  pas être toujours formalisables et modélisables car la décision 

appartient aux  détenteurs de faire partager ou non ses connaissances (Veyble & Prieur, 

2003).   

   Dans cette étude la stratégie d’externalisation a permis le transfert inter-organisationnel 

des connaissances dans les filiales étudiées grâce à un ensemble de mécanismes de base, 

relationnels, techniques et formels. Il en ressort ainsi, que notre hypothèse de recherche est 

vérifiée puisque les entreprises étudiées recourent à plusieurs mécanismes de transfert inter-

organisationnel des connaissances qui sont porteurs d’avantages financier, organisationnel, 

relationnel et stratégique. Par ailleurs, ces mécanismes de transfert inter-organisationnel 

diffèrent selon la nature de la connaissance transférée liée à l’activité externalisée. 

 

 

 

                                         
1 L’absence de la confiance peut constituer un réel obstacle dans l’opération de transfert inter-organisationnel des 

connaissances entre les deux partenaires. 
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Résumé: 

Les entreprises évoluent dans un environnement de plus en plus incertain, 

confrontées à une concurrence rude et une obligation de performance et de rentabilité 

maintenue. En fait, la mise en place d'un système de contrôle, tels que les tableaux de bord, 

s'avère être une condition capitale pour survivre et se développer. Cependant, cet article, 

s’intéresse particulièrement, a l’utilisation des tableaux de bord au sein des EPE algériennes 

comme un outil de pilotage de la performance. Afin de  pouvoir atteindre cet objectif, 

l’entreprise SONELGAZ est l’objet de cette recherche, qui est basée  sur tableaux de bord du 

service de reporting.   
 Mots clés :  

Performance, Tableaux de bord, EPE, Système de contrôle.  

: Abstract 

 Campanies evolve in a more uncertain environment, confronted with a rough 

competition and an obligation of performance and maintained profitibility. In fact, the 

implementation of a cpntrol system, such as dashboards, turns out to be a major condition to 

survive and develop. However, This article focuses on the use of dashboards within Algerian 

EPEs as a tool for performance management. In order to achieve this goal, the company 

SONELGAZ is the object of this research, which is based on dashboards of the reporting 

service. 

Keywords :     Performance, Dashboards, EPE, Control System 
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: Introduction 

Dans un monde d’affaire instable et turbulent, qui est le nôtre aujourd’hui, le 

fondement de pilotage de l’entreprise sur des planifications et des prévisions, à plus 

ou moins long terme, est assez délicat. Le changement de l’environnement des affaires 

et la complexité des structures organisationnelles, ont contribué à l’évolution des 

nouvelles pratiques du contrôle de gestion. 

Dés lors, les chercheurs et les praticiens en contrôle de gestion reconnaissent 

que les modèles traditionnels de mesure de la performance (notamment le budget), 

critiqués par certains auteurs  (Löning, 2004 ; Bouquin, 1994 ; Germain, 2005 ; 

Chiapello et Delmond, 1994), dont les limites des indicateurs financiers sont encore 

plus importantes pour des entreprises innovantes, ont progressivement laissé  la place 

aux nouveaux systèmes de mesure de la performance, qui contiennent des 

informations financières et non financières. Kaplan et Norton (1992, 1993, 1996, 

2000) recommandaient l’établissement de Balanced Scorecard , alors que des auteurs 

comme Nanni et al (1992) suggéraient que les entreprises devaient avoir un lien entre 

leurs stratégies et les indicateurs utilisés dans les tableaux de bord. 

Bien que plusieurs recherches s’intéressent aux tableaux de bord, les études 

sur l’utilité des indicateurs de la performance (key performance indicators) et 

l’efficacité des systèmes de mesure de performance semblent rares. 

Dans le présent article nous essayons d’analyser comment piloter la 

performance des EPE à l’aide des tableaux de bord, A cet effet, cette recherche tente de 

résoudre la question suivante: Comment mesurer la performance de l’EPE algérienne, 

à l’aide des tableaux de bord? 

Deux réponses sont possibles à cette question, selon la première, afin de s’adapter aux 

nouveaux critères de mesure de la performance, l’EPE adopte le tableau de bord comme une 

méthode qui a innové en matière de contrôle de gestion.   Selon la seconde,  La variété du contenu 

des tableaux de bord influence l’utilité des indicateurs dans le pilotage de la performance? 

Notre recherche s’inscrit principalement dans une méthode hypothétiquo-déductive, 

permettant de développer des propositions à partir des travaux antérieurs autours de la gouvernance 
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d’entreprise, et les outils de contrôle de gestion, et de discuter ces propositions d’une manière 

empirique. 

La recherche va s’étendre sur le secteur secondaire, en se focalisant sur la branche 

d’énergie, et en prenant le cas de la SONELGAZ, afin de pouvoir donner un aspect empirique à la 

recherche théorique, et pour tester les hypothèses exposées auparavant. 

 : d’étudeStructure   

Le présent travail est structuré en trois parties. Nous commencerons par présenter le 

cadre conceptuel de la notion de performance. Ensuite,  nous traiteront la 

méthodologie de construction des tableaux de bord.  Enfin,  nous allons exposer  les 

résultats de notre étude de cas au sein de l’entreprise SONELGAZ, la démarche 

méthodologique, et les résultats atteints. 

1. La performance et ses indicateurs 

1.1.  Évolution du concept de la performance : Le concept 

« performance » a été développé en parallèle avec l’évolution historique de 

l’entreprise et celle de la théorie organisationnelle. En fait, cette évolution est 

segmentée en quatre phases selon Zenizek, comme suit1 :    

 Au cours de la première phase, la gestion ne concerne que le dirigeant et 

l’actionnaire, elle correspond à la naissance de la firme (1850-1910) ; 

 La seconde phase représente la montée en puissance des syndicats en tant 

que  facteur de la régulation interne, dont il faut tenir compte dans toutes les 

décisions de la gestion d’entreprise, surtout celles qui ont un impact direct 

sur le salarié (1900-1950) ; 

  La troisième période est caractérisée par un niveau de production telle que 

l’offre est supérieur à la demande, ce qui est à l’origine de l’appréciation des 

techniques de marketing dans la période (1945-1965).  

Dés l’apparition de ce nouvel acteur, c’est le jeu des acteurs qui s’est installé 

progressivement à partir du milieu des années 60, et ainsi  l’apparition de société 

défendant la cause de l’environnement. 
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1.2.  Définition du concept « performance » : Le concept « performance » peut 

concerner plusieurs domaines et disciplines. En effet, la notion performance 

provient du verbe « performer » qui signifiait en ancien français « exécuter » 

ou « accomplir », le dictionnaire donne plusieurs synonymes tels que : 

« résultat remarquable en matière de sport », « résultat optimal que peut 

obtenir un matériel »2.  Selon le lexique de gestion, la définition de la 

performance est approchée dans un cadre plus global que celui de l’efficacité 

des systèmes, dont, elle est définie comme : « un indicateur mesurant le degré 

d’accomplissement des buts, des objectifs, des plans, des programmes que 

l’entreprise s’est fixée. »3. Ainsi, dans la littérature,  la typologie de la 

performance la plus récurrente distingue4 :  

 La performance économique et financière qui représente la version 

traditionnelle de la performance; 

  La performance technique qui correspond au souci d’une utilisation 

efficiente des ressources ; 

 La performance commerciale, répond aux objectifs de la création de la 

valeur pour les clients et ainsi l’accroissement des parts de marchés ; 

 La performance sociale, répond au souci de satisfaction des salariés. 

1.3. Indicateurs de la performance : Lorino, a défini un indicateur de 

performance comme étant « une information devant aider un acteur, 

individuel ou plus généralement collectif, à conduire le cours d’une action 

vers l’atteinte d’un objectif ou devant lui permettre d’en évaluer le résultat »5.  

Or, Gandhaue distingue trois sortes d’indicateurs afin de mesurer la 

performance : indicateurs de résultats, indicateurs de processus et indicateurs 

d’environnement6.  Dans la même logique, Mélèse a classé les indicateurs en trois 

catégories selon le rôle qu’ils jouent pour le décideur7: 

 Indicateurs d’alerte; 

 Indicateurs d’équilibre; 
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 Indicateurs d’anticipation. 

1.4.  Mesure de la performance : La mesure de performance peut être réalisée 

selon les critères suivants :  

1.4.1. Critères de mesure de la performance : Les chercheurs en stratégie se 

reflètent aux critères de mesure de la performance de l’entreprise propres à 

des critères de discipline (la comptabilité, la finance, et le comportement 

organisationnel), qui suivent deux types de perspectives :  

 Critères quantitatifs de mesure de la performance : Ces critères 

objectifs proviennent essentiellement des 8: 

 Les critères comptables et financiers : ils s’appuient sur des ratios, 

les données sont les plus souvent tirés, soit des rapports annuels ou 

des documents financiers soumis aux commissions des valeurs 

boursières, ces mesures sont les plus souvent utilisées par les 

entreprises afin de mesurer la performance. 

 Critères boursiers : ils mesurent de la performance à l’aide des 

rendements boursiers calculés par des méthodes d’évènement et de 

ratio de la valeur boursière sur la valeur comptable.  

 Critères d’ordre stratégique : ils sont dus à l’insuffisance des 

critères financiers et comptables. Dont,  les variables fondamentales 

sont en matière de la stratégie sont le marché et la concurrence. 

 Critères perceptuels de mesure de la performance : ces critères 

permettent de mesurer la satisfaction des acteurs reliés aux attentes 

initiales, qui sont effectivement variés d’une entreprise à une autre. Ces 

critères se limitent le plus souvent à mesurer la perception à travers un 

point de vue de quelques managers de l’organisation. Par  conséquent, ils 

ne s’intéressent pas à une perception organisationnelle globale. 

Toutefois, ces critères restent pertinents pour mesurer la performance 

d’entreprise dans le cas des états financiers  confidentiels9.  
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2. Tableaux de bord 

2.1. Cadre conceptuel : Les tableaux de bord sont présents au quotidien. Tout 

d’abord, l’image la plus courante est celle du tableau de bord de l’automobile, 

comme une représentation bien qu’un peu simpliste.  

2.1.1. Evolution de la notion « tableau de bord » : Les origines du tableau de 

bord remontent au début du 20ème siècle,  avec l’apparition de l’ère  

industrielle. Ensuite, les années 20 à 40 ont enregistré une évolution des 

méthodes techniques de contrôle de gestion caractérisées à cette époque 

par le contrôle budgétaire. En effet, c’est vers les années 40, aux Etats-

Unis, que  les tableaux de bord comme une mise en circulation d’une 

masse de données et de documents et véhiculés vers le centre au sein de 

l’entreprise, ont réellement apparus.  Jusqu’au début des années 60, 

certaines grandes firmes ont conçus un système de saisie, de traitement et 

de diffusion interne des informations quantitatives, ce qui correspond 

réellement à une notion de tableau de bord indépendante du contrôle de 

gestion. En outre,  durant les années 80, le tableau de bord représentait 

un outil de reporting, c’est dans les années 90, qu’il a évolué vers une 

approche plus orientée sur des plans d’actions, plus engagée10. 

2.1.2. Définition : Le  tableau de bord peut être considéré comme un outil de 

pilotage à la disposition d'un responsable ou de son équipe, pour prendre 

des décisions et agir en vue de l'atteinte d'un but qui concourt à la 

réalisation d'objectifs stratégiques.  

Bouquin définit le tableau de bord comme : «un ensemble 

d’indicateurs peu nombreux (cinq à dix) conçus pour permettre aux 

gestionnaires de prendre connaissance de l’état de l’évolution des 

systèmes qu’ils pilotent et d’identifier les tendances qui les influenceront 

sur un horizon cohérent avec la nature de leurs fonctions 11».   
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Un tableau de bord est un échantillon réduit plus indicateurs 

possibles en temps réel, et plus significatifs,  permettant au manager  de 

suivre l'évolution des résultats, et les écarts par rapport à des valeurs de  

référence, dont, chaque indicateur est un paramètre ou une combinaison 

de paramètres qui  représente l'état ou l'évolution d'un système. 

2.2.  Différents types de tableau de bord : Il existe trois types de tableau de 

bord qui sont présentés comme suit : 

2.2.1. Tableau de bord d’activité : les dirigeants mettent en place un tableau 

de bord d’activité, dont, la commande est souvent passée sous la forme 

de la recherche des indicateurs pertinents pour le réaliser. Souvent, ce 

type de tableau de bord présente un bon nombre d’inconvénients qui 

rendent la prise de décision plus complexe, en raison qu’il comporte 

beaucoup d’informations, il est destiné a tout le monde, ainsi, il ne permet 

pas de suivre la manière de réaliser cet objectif12. 

2.2.2.  Tableau de bord de pilotage : Ce type, comme une préoccupation des 

décideurs, a pour obligation de clarifier, convaincre, diffuser et partager 

l’essence même de son métier, car quelque soit le niveau de décideur ou 

de son objectif à réaliser, leur fondement d’efficacité, est un art de faire de 

ce qu'il doit atteindre. Il s’agit principalement de bien préparer, structurer, 

et formaliser le « comment faire » de leurs actions13. 

2.2.3.  Tableau de bord de projet : Le projet possède une date de début, une 

date de fin, et surtout, des jalons en fin de chaque étape, matérialisés  par 

un produit livrable intermédiaire. Or, l’autre caractéristique majeur porte 

sur la structure des actions qui le constituent, formée des grandes phases, 

chaque phase est constituée d’activités, et chaque activité comporte 

plusieurs tâches. En fait, ce type des tableaux de bord abondent, en raison 

de l’existence de logiciels adaptés, sachant que toute donnée du projet 

peut, à la demande, alimenter un tableau de bord14. 
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2.3.  Rôles et objectifs du tableau de bord : L’objectif  du taleau de bord 

comporte deux volets distincts15 : 

 Côté reporting (une vision verticale des résultats): il permet de rendre 

des comptes sur les résultats obtenus,  et de dialoguer entre les différentes 

fonctions et les niveaux hiérarchiques de l’entreprise.  

 Côté action (pilotage) (une vision multidimensionnelle) : les données 

qu’il contient permettent de prendre rapidement et efficacement des 

décisions, de mettre en place de nouvelles actions, ou de corriger des 

actions déjà entreprises.  

 Or, Selon Anthony, l’objectif du tableau de bord est : «de permettre au 

manager de montrer l’évolution d’un maximum d’indicateurs pour ne pas passer 

à côté d’un changement dans le business qui pourrait être dramatique. La data 

est fournie de façon régulière (évolution des ventes, évolution de la marge par 

ligne de produits…)»16. 

2.4.  Méthodologie de construction du tableau de bord : parmi plusieurs 

démarches de réalisation d’un tableau de bord, la démarche GIMSI comporte 

dix étapes comme suit : 

1) Environnement de l’entreprise : au cours de cette étape, l’entreprise sera 

identifiée en termes de marché, stratégie, et le  management. Afin de 

contrôler la finalité,  mesurer l’engagement de la direction et la participation 

du personnel, et évaluer les difficultés et le degré de coopération17. 

2) Identification de l’entreprise : l’étude est concentrée sur la structure de 

l’entreprise, dont il faut identifier ces processus cibles, les activités 

concernées, les acteurs et aussi les groupes de travail. 

3) Définition des objectifs : le choix des objectifs les plus adaptés pour 

prendre des décisions, à partir d’une analyse des critères d’un «bon 

objectif », et une méthode efficace pour les sélectionner18.  
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4) Construction du tableau de bord : pour réaliser un tableau de bord 

cohérent, il faut analyser sa structure et notamment la relation entre les 

informations de l’entreprise et les indicateurs.  

5) Choix des indicateurs : un décideur doit choisir un bon indicateur adapté 

aux besoins, un indicateur utilisable en temps réel, mesurer un ou plusieurs 

objectifs, induire l’action, et constructible…etc.19.  

6) La collecte d’information : une fois les indicateurs choisis, le décideur les 

construit avec les informations à leur disposition. 

7)  Le système de tableau de bord : le décideur et son tableau de bord sont 

intégrés dans l’organisation. Cette étape est une collection des différents 

tableaux de bord de l’entreprise afin  d’assurer la cohérence globale20.  

8) Choix de progiciel : adapter  une méthode  d’évaluation des outils en 

fonction des propres besoins de l’entreprise, tels que la qualité du support 

technique, la souplesse de configuration et  le coût des licences21.  

9) Intégration et déploiement de la solution : tenir compte des 

caractéristiques spécifiques de l’intégration de progiciel dans l’entreprise.   

10) L’audit du système : un décideur doit assurer périodiquement la cohérence 

du système de tableau de bord avec les nouveaux besoins de l’entreprise. 

3. Méthodologie de la recherche : Après avoir vu les concepts théoriques, 

nous allons les explorer au niveau de la direction de division de la SONELGAZ 

de  Mostaganem. 

3.1.  Collecte des données  

A. Présentation de la SONELGAZ : SONELGAZ, est une compagnie 

chargée de la production, du transport et de la distribution de l’électricité 

et du gaz en Algérie.  
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Tableau N° 01 : fiche technique de la SONELGAZ «2017»22  

Statut juridique Filiales  Siège 

social  
Effectifs Capacité 

installée  
Nombre de 

clients elec : 
SPA 16 filiales. Alger 89738 employés 19321 MW 9148962 clients 
PDG  Forme 

juridique

  

Création  Investissements Production 

d’électricité  
Nombre de 

clients gaz: 

Mr. Med 

ARKAB. 
Holding 1969 327, 721 Milliard 

de DA 
69 792 GWh 5267104 clients 

Source : http://www.sonelgaz.dz/. 

B. Présentation de la Direction de division : Du fait,  qu’il existe un 

nombre important d’abonnés (177782) la Direction a mit au service des 

abonnés, 7 agences commerciales : (Mostaganem EST « M-EST », 

Mostaganem Ouest« M-Ouest », Ain Tedles « ATD », « MESRA », « SIDI 

ALI », « ACHACHA », et « MAMECHE »). 

 Abonnés ordinaires (AO): ils sont des clients privés : basse tension  

à usage ménager (maisons) et non ménager (activité commerciale, 

agricole, restauration, … etc.).   

3.2.   Analyse des variables  

A.  Solde par agence :  

Tableau N°  02 : Évolution du solde (MDA) par agence   

Agences 2013 2014 2015 2016 2017 

M-Est 79,58 71,72 63,99 65,83 80,15 

M-Ouest 55,55 53,30 57,36 54,94 59,89 

ATD 139,42 159,86 163,37 208,20 191,06 

MESRA 74,10 92,70 121,99 90,01 87,43 

Sidi Ali 40,64 43,34 42,44 42,06 36,42 

ACHACHA 25,95 27,95 25,44 25,41 20,52 

H.Mamèche 51,05 68,42 84,56 83,01 88,46 

AO 466,30 517,29 559,15 569,45 563,94 

Source: développé par les auteurs, d’après les données de la DD. 
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Le tableau ci-dessus montre l’historique du solde arrêté par les 7 agences 

commerciales depuis 2013.ce qui fait ressortir  trois (03) types d’agence, en fonction 

de leurs réalisations :  

 Type 01 : solde stable : 

Figure N°01 : agences ayant un solde stable : 

 
Source: conception des auteurs en fonction du logiciel Excel. 

 ACHACHA et S/ALI : Les deux agences ont presque la même tendance, soit 

une stabilité du solde entre 2013 et 2016, soit une amélioration respective en 

2017 par rapport à 2016 de 19% pour ACHACHA et 13% pour S/ALI.  

 M-OUEST : Stagnation du solde entre 55.55 Mda en 2013 et 54.94 Mda en 

2016 avec une légère augmentation de 60 MDA en 2017, soit un taux 

d’évolution de 8% par rapport à2016. 

 Type 02 : dégradation continue  

   Figure N° 02 : Agences ayant une dégradation continue  

 
Source: conception des auteurs en fonction du logiciel Excel. 

 Ain-Tèdles : Le solde a connu une dégradation fatale, surtout entre 2015 et 

2016, soit une augmentation  de 11%. Alors que malgré les efforts mise en 
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œuvre pour  rattraper cette situation en 2017, le solde reste toujours élevé, 

soit un montant de 191.06 MDA. 

 H-Mamèche : Le solde a enregistré une évolution continue passant de  51.05 

MDA en 2013 à 84.56 MDA en 2015 et  une stabilité périodique en 2016 

avant le retour de la dégradation en 2017. 

En bref, et suite au résultat de la courbe,  nous avons constaté une 

augmentation continue depuis 2013 à 2017, soit un taux d’évolution de 73%. 

 Type 03 : perturbations  

Figure N° 03 : Agences ayant des perturbations : 

 
Source: conception des auteurs en fonction du logiciel Excel. 

 M-EST : Après une amélioration considérable du solde durant la période 

« 2013-2015 », avec une stabilité relative en 2016, l’année 2017 a connu une 

dégradation inacceptable, soit un taux d’évolution de 22% par rapport à 

l’exercice 2016. 

 MESRA : Le solde a connu une augmentation considérable, passant de 74.10 

MDA en 2013 à 121.99 MDA en 2015, avant l’ouverture de cette agence (a 

été annexée à Hassi-Mameche). 

La mise en service de L’agence a permis d’améliorer la situation du solde, 

demeurant à 87.43MDA en 2017, soit une baisse de 28% par rapport à 2015. 

B. Analyse approfondie du portefeuille des créances 2017 : 

B.1.  Quittances multiples par agence : Ce paramètre montre le 

nombre des factures non payées par abonné, l’objectif de cette 

étude est de localiser le nombre important des quittances multiples, 

ainsi que de cibler facilement les mauvais payeurs.  

79,58

71,72 63,99 65,83 80,1574,10

92,70 121,99 90,01 87,43

0,00

100,00

200,00

2013 2014 2015 2016 2017

M-EST           MESRA               



Revue finance et marchés                                                                          Volume 5/ Numéro 10/ 2019                                     

51 

     Cette étude nous a permis de faire ressortir deux types d’agences : 

 Agences dégradées 

Tableau N° 03 : Répartition par montant 

MESRA M-OUEST ATD H/MAMECHE 

  Montant  Poids Montant  Poids Montant  Poids Montant  Poids 

Clients ayant 1 

facture 
20,98 24% 18,81 31% 50,50 26% 25,32 29% 

Clients ayant 2 

factures 
12,56 14% 6,93 12% 36,67 19% 15,38 17% 

Clients ≥ 3 

factures  
53,90 62% 34,15 57% 103,89 54% 47,75 54% 

Total AO 87,43 100% 59,89 100% 191,06 100% 88,46 100% 

Source : développé par les auteurs, d’après les données de la DD. 

Les 36% des clients ayant trois factures et plus, représentent 62% du montant des 

créances pour l’agence de MESRA. Or, 1/3 des clients ayant trois factures et plus, 

représentent plus de la moitie  du montant des créances pour les agences de M-

OUEST, AIN TEDLES et H-MAMECHE. 

 Agences ayant une dégradation relative : 

         Tableau N° 04: Répartition par montant 

  M-EST ACHACHA S/ALI 

  Montant  Poids Montant  Poids Montant  Poids 

Clients ayant 1 facture 31,53 39% 7,72 38% 18,28 50% 

Clients ayant 2 factures 9,86 12% 3,56 17% 6,99 19% 

Clients ayant 3 factures et plus 38,75 48% 9,24 45% 11,15 31% 

Total AO 80,15 100% 20,52 100% 36,42 100% 

Source: développé par les auteurs, d’après les données de la DD. 

¼ des clients ayant 3 factures et plus, dominent sur 45% des créances pour 

ACHACHA et 48% pour MOSTA EST. En fait, l’agence de S/ALI reste la moins dégradée, au 

sujet des quittances multiples et la plus équilibrée. 

   Total AO : 28% des clients ayant 3 factures et dominent sur la moitie du solde global.  

Alors que 55% des clients ayant une facture, représentent 1/3 du solde AO. 
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 Répartition du solde agence par fourchette :  
 Strate 1 entre  m <= 10000da 

Tableau N° 05: Strate 1 

Agence 
m<= 10000 Total AO Poids % 

(n) factures Montant  (n) factures Montant  (n) factures Montant  

S/ALI 26 097  30,30  26 488  36,42  99% 83% 

ACHACHA 13 421  16,45  13 623 20,52  99% 80% 

M-EST 38 008  54,01  39 237  80,15  97% 67% 

M-OUEST 38 577  38,51  39 549  59,89  98% 64% 

ATD 58 918  107,51  62 054  191,06  95% 56% 

MESRA 30 901  49,09  32 542  87,43  95% 56% 

MAMECHE 30 936  41,73  32 635  88,46  95% 47% 

Total 237 021  339,39  246 128  563,94  96% 60% 

Source: développé par les auteurs, d’après les données de la DD. 

    96% des factures d’un montant <=10000da représentent 60% du solde AO 

soit un montant global de 339,4 Mda notons que 95% des factures des 3 

dernières agences ayant montant très bas, soit des taux de 47% pour 

MAMECHE et 56% pour ATD et MESRA, ce qui s’explique par la domination 

des abonnés agricoles ayant une consommation forte dans ces régions rurales. 

 Strate 2 entre 10000da< m<= 20000da  

Tableau N° 06: Strate 2 

Agence 10000 < m <= 20000 Total AO Poids % 

(n) factures Montant  (n) factures Montant  (n) factures Montant  

MESRA 1 032  13,77  32 542  87,43  3% 16% 

MAMECHE 946  11,77  32 635  88,46  3% 13% 

M-EST 849  10,06  39 237  80,15  2% 13% 

ATD 1 772  23,62  62 054  191,06  3% 12% 

M-OUEST 663  7,39  39 549  59,89  2% 12% 

S/ALI 300  3,28  26 488  36,42  1% 9% 

ACHACHA 135  1,76  13 623  20,52  1% 9% 

Total 5 534  69,87  246 128  563,94  2% 12% 

Source: développé par les auteurs, d’après les données de la DD. 
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Mis à part les agences de S/ALI et ACHACHA, le reste des agences et 

notamment pour MESRA ont des poids-montant très élevés, comparés par leurs 

nombre des factures. Cette strate montre que 2% des factures représente 69.87 Mda 

équivalant à de 12% du solde global AO 

 Strate 3 m>= 20000da 

Tableau N° 07: Strate 3 

Agence 
m>= 20000 Total AO Poids % 

(n) factures Montant  (n) factures Montant  (n) factures Montant  

MAMECHE 753  34,95  32 635  88,46  2% 40% 

ATD 1 364  59,94  62 054  191,06  2% 31% 

MESRA 609  24,57  32 542  87,43  2% 28% 

M-OUEST 309  13,99  39 549  59,89  1% 23% 

M-EST 380  16,08  39 237  80,15  1% 20% 

ACHACHA 67  2,31  13 623  20,52  0,5% 11% 

S/ALI 91  2,84  26 488  36,42  0,3% 8% 

Total 3 573  154,68  246 128  563,94  1% 27% 

Source: développé par les auteurs, d’après les données de la DD. 

Les  agences de MAMECHE, ATD et MESRA ont enregistré respectivement 

des taux très élevés des poids-montant  soit 40% ,31% et 28% contre 2% du poids-

facture. Cette étude de segmentation du solde par strate nous a donné un aperçu sur 

la distribution des créances par factures. Nous constatons que les zones rurales ayant 

des gros consommateurs de l’usage agricole dominent sur le solde global de l’abonné 

ordinaire. A cet effet, la Direction a pris des démarches de recouvrement suite à des 

plans d’action combinés entre le temps et les moyens généraux pour cibler cette 

catégorie des gros débiteurs. 

B. Indicateurs de performance de gestion des agences : 

C.1.  Taux d’encaissement (T.enc) : Il s’agit du montant des dettes des 

clients mis en caisse par rapport à la prise en charge des ventes (PEC) de 

l’année en cours, plus l’ancien solde antérieur.      

                                       (%)  =  é
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      Le taux d’encaissement est un indicateur de performance très important. 

Son objectif est de réaliser la balance entre le montant des encaissements et 

le chiffre d’affaire annuel, il doit aller vers 98% à la fin d’année pour 

récupérer la créance exigible qui a dépassé le délai crédit (15 jour) déterminé 

par l’entreprise. 

Figure N° 4 : Taux d’encaissement (T.enc)  

 
Source: développé par les auteurs, d’après les données de la DD. 

Le graphe ci-dessus montre que la dégradation des soldes des agences de 

MESRA, A. tedles et MAMECHE due essentiel au faible encaissement par rapport à la 

prise en charge des ventes annuelles, ce qui influe négativement sur le solde global 

de l’abonné ordinaire.    

C.2. Solde par abonné :  

Figure N°5 : solde par abonné 

 
Source: conception des auteurs en fonction du logiciel Excel. 

Le rapport solde/abonnée est très élevé au niveau des 3 agences de Mesra, 

Atedles et Mameche du essentiellement aux deux causes principales, ou la première 

cause est la domination des clients notamment de l’usage agricole ayant une 

facturation très élevé par apport à la facturation globale des abonnés ordinaires, 

notons que les ventes non ménage représentent 45% à ATD, 43% à MESRA et 35% à 
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Hassi MAMECHE contre 30% pour le global des ventes de la Direction. En outre la 

deuxième est le Mauvais traitement des créances en matière de recouvrement, ainsi 

que le démarchage et le non fourniture du produit aux gros débiteurs. 

Quatre agences commerciales ont enregistré un rapport inferieur à la moyenne de 

la DD avec des résultats acceptables pour S/ALI et ACHACHA qui ont réalisé 

respectivement 1149 da/abonné et 1419da /abonné. 

C.3.  Poids de solde agence : 

-  Figure N°6 : Poids de solde agence   

 
Source: conception des auteurs en fonction du logiciel Excel. 

 Trois agences détiennent plus de 65% du solde global de l’abonné 

ordinaire, dont, l’agence de Ain TEDLES représente plus de 1/3 du solde des abonnés 

ordinaires,  car leur nombre important des abonnés qui devient difficile à gérer, a cet 

effet la DD aura entamée les procédures de création d’une nouvelle agence de 

Bouguirate, afin de freiner l’aggravation de la situation.  De plus, les agences de 

MESRA et MAMECHE totalisent un poids très élevés de 31%.  
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3.3.  Discussion des résultats : Les résultats de cette analyse sont synthétisés dans le 

tableau de bord suivant : 

1.  Taux d’encaissement :  

 
2. Rapport solde/abonné   

 
3. Poids de solde agence  

 

     le T.enc enregistré dans l’année 2017  est 

de 84.9%, tandis qu’il doit aller vers à 98% 
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     Grace à l’indicateur (rapport 

solde/abonnés), on peut faire  ressortir une 

comparaison juste de la gestion de 

recouvrement des créances des agences, tant 

qu’il peut englober la situation du solde et le 

nombre des abonnés de chaque agence. 

     Cet indicateur nous permet de déterminer 

les agences ayant des problèmes au sujet de 

méthode de traitement des portefeuilles des 

créances. Alors que, les procédures entamée 
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afin qu'ils soient adéquats aux obstacles 

rencontrée.   
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dans le tableau de bord, nous ont permis d’évaluer correctement la gestion de 
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Pour améliorer la situation du solde des abonnés ordinaires en 2018, la Division 

commerciale avec la collaboration des agences  doit appliquer un plan d’action à 

court et moyen terme qui comporte les commandements suivants : 

 Suivi hebdomadaire de l’évolution du portefeuille des créances; 

 Assainissement du portefeuille des quittances en veillant au respect de la règle de 

trois quittances et plus ; 

 établir un programme journalier de coupure adapté à chaque segment ; 

 procéder à de nouvelles actions des encaissements de paiement électronique.   

     Démarcher les abonnés ayant des grands montants après segmentation par la 

règle de PARETO (20% des abonnés qui dominent sur 80% du solde). 

: Conclusion 

La performance dans une entreprise représente le résultat de la combinaison 

entres des éléments d’efficience et d’efficacité.  Le tableau de bord est un outil 

privilégié du système de contrôle et de mesure de la performance d’entreprise, il 

est ainsi bien l’interface entre le système d’information constitué de fonction ou 

d’activité et le système de décision. En effet, il permet de synthétiser les 

informations reçues et traitées par le système d’information tout en reflétant les 

décisions prises par le dirigent.    

L’étude réalisée au sein de la DD de Mostaganem, résulte que le système de 

contrôle adopté par cette société est celui de reporting « les tableaux de bord », 

infirmant ainsi la première hypothèse et confirmant de ce fait la seconde.   

De ce qui précède, nous constatons que le système de management des EPE 

algériennes, possède certaines caractéristiques, liées à leurs poids dans l’économie 

nationale. Par conséquent,  le système  de contrôle de la performance de ces 

entreprises doit être conforté par des les nouveaux outils de contrôle de gestion tel 

que le système de reporting " tableau de bord", qui permet au manager de prendre 

rapidement et efficacement des décisions, et de mettre en place de nouvelles 

actions ou de corriger celles déjà entamées. 
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Résumé: 

En Algérie, on a trop tendance à identifier l’industrie et l’agriculture comme les 

deux secteur-clefs de la dynamique de l'économie, oubliant le secteur des services 

dans leurs prévisions de croissance économique. Toutefois, il est certain que sans une 

politique de développement du secteur des services (notamment pour stimuler la 

consommation), il est à craindre que les deux secteurs (agriculture et industrie) 

risquent la stagnation, voire même l'asphyxie. C’est la raison pour laquelle que nous 

nous somme intéressé au secteur des services. Notre étude portera sur l’évaluation 

des activités de ce secteur ces dernières années. L’évaluation concerne trois activités : 

la télécommunication ; le tourisme ; et le transport. 

Mots clés : Algérie, Secteur des services, télécommunication, tourisme, transport 

: Abstract 

In Algeria, there is too much tendency to identify industry and agriculture as 

the two key sectors of economic dynamics, forgetting the services sector in their 

forecasts of economic growth. However, it is certain that without a policy to develop 

the service sector (especially to stimulate consumption), it is to be feared that both 

sectors (agriculture and industry) will risk stagnation or even asphyxiation. That's why 

we got interested in the service sector. Our study will focus on evaluating the activities 

of this sector in recent years. The evaluation concerns three activities: 

telecommunication; tourism; and transportation. 

Keywords: Algeria, Services Sector, Telecommunications, Tourism, Transport 

 

 
*E-mail : nacera.bakreti@yahoo.fr 



Revue finance et marchés                                                                                   Volume 5/ Numéro 10/ 2019 

61 

1- Introduction  

Tous les indicateurs économiques clés ont clairement révélé que le secteur 

des services est devenu la pierre angulaire du développement économique. Les 

chiffres sont la composante la plus décisive et la plus efficace pour prouver que le 

secteur des services est le moteur de l’économie mondiale depuis des années et que 

son rôle essentiel est de contribuer à la promotion du développement durable, à la 

diversification de la production, aux exportations, à l’innovation et au financement. À 

l'échelle mondiale, les services représentaient environ 50% des investissements 

internationaux en 2018, environ 59% des emplois et 68% du PIB international en 

2016. Les services représentaient 56% de la production et environ 54%  de l'emploi 

dans les pays en développement 

L'importance du secteur des services dans les indicateurs économiques directs 

éclipse le rôle réel du secteur et de ses contributions globales, fournissant de 

nombreux intrants intermédiaires, qui sont regroupés dans le secteur des produits de 

base et jouent un rôle central dans la coordination des processus de production, Avec 

la centralisation du processus et en tenant compte de ces indicateurs, nous 

constaterons que les services représentent les deux tiers de la croissance totale de la 

productivité dans les pays en développement et constituent un moteur essentiel de la 

diversification économique. Le commerce des services croît plus vite et plus 

rapidement que le commerce des biens. 

Lorsqu'on examine les effets indirects, y compris les activités de services au 

sein des entreprises manufacturières, leur part dans les exportations totales avoisine 

les deux tiers. Les experts de l'économie internationale misent sur la capacité du 

secteur des services à résoudre le problème du chômage mondial en augmentant les 

taux d'emploi dans l'économie dans son ensemble et dans ce secteur en particulier. 

Dans les pays développés, plus de 70% de la population active travaille dans ce 

secteur  

Dans ce contexte, qu’en est-il de la situation du secteur des services de 

l’Algérie, qui, elle aussi est invitée aujourd’hui à consacrer beaucoup d’effort pour 
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développer ce secteur. Cela ne signifie pas la négligence de l’industrialisation, mais la 

nécessité d’un développement équilibré et coordonné exige que le rôle essentiel des 

services soit reconnu, tout comme le secteur de l’industrie manufacturière. 

Notre étude met le point sur l’évolution des différentes branches marchandes 

du secteur des services. L’objectif est de répondre à la problématique suivante : Quelle 

efficacité des réformes sur l'activité du secteur des services en Algérie?  

Pour répondre à cette problématique nous posons deux hypothèses :  

- Les réformes ont permis au secteur des services de passer de la gestion publique à la 

gestion privée ; 

- Les réformes mises en place sont très efficaces et ont permis d'améliorer les activités 

des services. 

Sur le plan méthodologique, nous nous basons dans notre travail sur une 

approche descriptive pour décrire tous les développements structurels et 

économiques du secteur avant et après les réformes, ainsi que sur une approche 

déductive afin de déduire les lacunes et les obstacles les plus importants à corriger à 

court et à moyen terme. Pour cela, nous avons divisé notre recherche en trois axes. Le 

premier traite l’activité de la télécommunication. Le deuxième axe analyse l’activité 

du tourisme. Enfin, le troisième axe est une évaluation de l’activité du transport. Ceci 

nous permet de tirer des recommandations pour promouvoir le secteur des services 

dans l’avenir.  

2 - Les télécommunications 

Dans le domaine de la téléphonie mobile, le marché national du Groupes 

Systèmes Mobiles (GSM) connaît depuis dix ans une mutation sans précédent et 

permet d’accroître la consommation de la téléphonie mobile. Le marché s’élargit à 

travers l’octroi des licences et l’attribution des autorisations. Après une période de 

monopole étatique exercée par Algérie Télécom (Mobilis), la deuxième licence du 

mobile a été octroyée par l’Autorité de Régulation de la Poste et des 

Télécommunications (ARPT) en 2002 a un opérateur égyptien privé : « Orascom 
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.

Télécom Algérie » (Djezzy). A partir du mois d’août 2004, l’ARPT a accordé la 3
e 

licence à un autre opérateur privé, il s’agit de la société « El Watania Télécom 

Algérie » (Nedjma). Dans la téléphonie fixe, c’est seulement à partir de mars 2005 

que l’ARPT a attribué une licence pour la fourniture de services de téléphonie fixe 

interurbaine, internationale et par boucle locale. Avant cette date, le réseau national 

était géré intégralement par l’entreprise nationale des postes et télécommunication 

restructurée en 2003 en deux sociétés autonomes : Algérie Télécom et Algérie Poste. 

La restructuration a permis à cette dernière d’engager des projets de 

modernisation de la poste, d’acquisition des moyens comme les véhicules et les 

voitures blindées pour le transport de fonds et d’installations de distributeurs 

automatiques de billets avec la mise à la disposition des clients des cartes de retrait 

et paiement électronique. 

L’ouverture du marché des télécommunications a concerné aussi le 

domaine de l’Internet avec l’adoption d’un décret en 1998 instituant la création de 

fournisseurs d’accès à Internet privé (Internet Service Provider (ISP)) permettant 

d’obtenir un meilleur accès à Internet en soulageant les lignes du Centre de 

Recherche sur l’Information Scientifique et Technique (CERIST). De plus, l’ouverture 

au capital privé a permis aussi aux investisseurs étrangers spécialisés dans le net à 

s’implanter en Algérie en créant une société de droit algérien. En 2004, l’Algérie 

contait 35 fournisseurs d’accès et services Internet et 5000 cybercafés 

opérationnels permettant à plus de 1100 000 utilisateurs dont 100 000 abonnés à 

l’ADSL (Asymetric Digital Subscriver Line) d’accéder au réseau d’Internet1. 

La libéralisation du marché des télécommunications a permis de réaliser un 

investissement de 273 milliards de dinars (environ 3,7 milliards de dollars) sur la 

période 2001-2005, dont 2 milliards de dollars investis par Orascom Télécom, 921 

millions de dollars par El Watania Télécom, 50,7 milliards de dinars par Algérie 

Télécom et, enfin, 6,6 milliards de dinars investis par Algérie Poste. Ces 

investissements ont permis d’accélérer le rythme de la création d’emploi notamment 
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dans le secteur de la téléphonie mobile. En moins de trois ans (2001-2003), par 

exemple, on a enregistré une création 12000 emplois dont 6000 chez les 

fournisseurs d’accès à l’Internet et les cybercafés2. 

En matière de résultats, le dynamisme du marché national de l’information et 

de la communication a permis d’atteindre un niveau considérable d’utilisation des 

nouvelles technologies de l’information et communication. Dans une période de cinq 

années (2000-2005), le secteur des télécommunications a réalisé des avancées sans 

précédent. La densité du téléphone fixe est passée de 5,02% à 10%, soit un 

accroissement de 100% contre 20% pour la période 1995-2000, celle du téléphone 

mobile est passée de 0,26% en 2000 à plus de 15% en 2005. Le nombre 

d’abonnés au téléphone fixe atteint 3 millions en 2005 contre 1,6 millions en 

2000. Pour le téléphone mobile, le nombre d’abonnés grimpe à 5 millions en 

2005, alors qu’il était à 54 000 seulement en 2000. Dans le domaine de l’Internet, 

on a enregistré l’ouverture de 6900 nouveaux cybercafés et la création de 19 

980 nouveaux sites Web durant la période 2000-2005. Ce progrès incontestable 

enregistré dans un délai relativement court est le fruit des réformes introduites 

depuis 2001. Il constitue un facteur très important pour l’implantation des 

investissements nationaux et étrangers et pour le développement des industries des 

produits et services dans les différents domaines des nouvelles technologies de 

l’information et de la communication. L’évolution rapide de l’acquisition de et la 

maîtrise des nouvelles technologies et un bon signe pour l’avenir du pays à 

condition d’avoir une politique de formation et de recherche bien définie assurant 

l’innovation le développement des capacités nationales de production matérielle. 

Cette politique permettra d’éviter de se retrouver dans une société totalement 

consommateur3. 

En 2017, l’Algérie enregistre plus de 47 millions d’abonnée mobiles actifs dont 

plus de 25 millions d’abonnés actifs de la 3G qui couvre les 48 wilayas. Pour le réseau 

fixe, le nombre d’abonnés est passé de 46 millions à 50 millions entre 2016 et 2017. 

Le développement de la télécommunication continu avec la mise en place de la 4G qui 
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a été lancé en 2016 pour dépasser 2 millions d’abonnés à la fin de l’année 2017. Cette 

évolution a permis à ce secteur d’enregistrer une croissance de 2,5 % en 2016 et 3% 

en 2017 soutenu notamment par  le déploiement de la 3G et la 4G4. 

3 - Le tourisme 

L’acquisition et le développement des nouvelles technologies de l’information 

et la communication est un facteur très important pour le développement du 

tourisme. Aujourd’hui le développement technologique, à travers la vulgarisation 

du réseau Internet, supplante tous les moyens de communication traditionnels5. La 

communication et la commercialisation dans le tourisme par Internet, les techniques 

modernes de gestion informatisée dans le tourisme permettront à un pays comme 

l’Algérie de consolider sa compétitivité face aux pays voisins, voire aux pays 

développés. Mais, les moyens de communication ne sont pas les seuls facteurs, les 

infrastructures touristiques, le transport, les cultures d’accueil et d’animation, 

constituent aussi des facteurs indispensables pour relancer et développer 

durablement un secteur touristique marginalisé pendant plus de 25 ans. Le 

développement de l’activité touristique est aujourd’hui une nécessité pour l’Algérie 

non seulement pour générer des recettes supplémentaires mais surtout pour la 

création d’emploi puis qu’elle permet d’intégrer des chômeurs avec un niveau 

d’instruction moyen. Nous rappelons que 64 % des demandeurs d’emploi sont sans 

qualification ou peu qualifiés6. 

En effet, malgré tous les avantages que possède l’Algérie – 1 200 km de 

côte avec une trentaine de caps et un très grand nombre de plages, une grande 

diversité de paysages et de sites naturels (montagnes et forêts, Sahara et oasis), la 

douceur de son climat, ses journées ensoleillées par an, son riche patrimoine culturel 

et historique (héritage préhistorique, phénicien, berbère, romain, vandale, byzantin, 

arabe, turc, espagnol, français) - le secteur du tourisme n’a pas eu un rôle 

conséquent dans les politiques de développement suivies durant la période de 

l’économie administrée. Les premières orientations, contenues dans la charte du 

tourisme de 1966, privilégiaient le tourisme international, pour son apport en 
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devises, mais aussi compte tenu du fait que le niveau de vie des populations exigeait 

la priorité à la création d’emplois sur le développement des loisirs. Néanmoins dès 

1974, avec le deuxième plan quadriennal cette orientation a été abandonnée en 

faveur du tourisme interne. L’objectif de cette nouvelle orientation est d’améliorer le 

niveau de vie des Algériens7. Quant au tourisme international, il avait un 

«caractère secondaire et complémentaire par rapport au tourisme interne »8. Cette 

volonté de restreindre le tourisme international apparaît dans ce souci de « préserver 

la société algérienne des inconvénients consécutifs à l’irruption des grands flux de 

touristes étrangers dans les pays en voie de développement »9. 

Dans les faits, les politiques suivies ont eu des résultats médiocres. De 1967 à 

1978, un montant de 2 574 millions de dinars a été dépensé sur un 

investissement programmé de 4 290 millions de dinars10. Ces dépenses ont permis 

de créer 18 300 lits sur un objectif de 80 000 lits à l’horizon 198011. En matière 

d’infrastructures, cette période a vu la réalisation de quatre centres touristiques 

(Moretti, Zeralda et Sidi Fredj au centre, les Andalouses à l’Ouest). En 1977, l’Algérie 

comptait 131 hôtels seulement dont 25 % localisés à Alger, 11 % à Oran et 9 % à 

Annaba12. Enfin, dans le domaine de l’emploi du secteur touristique, la période 1967-

1977, seulement 7 252 emplois permanents ont été créés13. 

La période du premier plan quinquennal (1980-1984) a été marquée par 

mise en place d’un programme de 3 400 millions de dinars pour couvrir les 

dépenses du reste à réaliser et celle des nouvelles actions de ce plan14. 

Malheureusement, aucun projet n’a été réalisé à cause de la baisse des prix des 

hydrocarbures en 1982-1983. La période qui suit (1985-1989) a été caractérisée par 

la mise en œuvre d’un programme particulier pour l’accueil des touristes étranger 

mais avec une priorité accordée au tourisme interne. En matière d’investissement, 

environ 1 800 millions de dinars ont été dépensés pour un programme de 3 500 

millions de dinars15. Cela a permis de faire passer la capacité d’accueil de 39213 lits 

en 1985 à 48 302 en 1989 dont 48 % réalisé par le secteur privé16. Malgré ces 

réalisations, le secteur touristique algérien reste incapable de répondre à un niveau 
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et à une exigence d’une demande touristique croisant. 

En 1990, le tourisme a commencé de prendre une place dans les 

politiques économiques avec la promulgation de la loi sur la monnaie et le crédit de 

1990 et le code des investissements qui ont permis d’impliquer le capital privé 

national et étranger dans l’activité touristique. Mais malheureusement, la situation 

sécuritaire et l’instabilité politique de la décennie noire n’ont pas permis d’avancer 

dans le processus des réformes économique et structurelle de ce secteur qui se 

caractérisait toujours par des lourdeurs bureaucratiques, des difficultés d’accès au 

foncier et aux crédits bancaires et des moyens limités en matière de promotion. La 

période 1990-2000 a été la plus difficile pour le secteur touristique. Les 

infrastructures hôtelières n’ont pas connu de développement significatif, et ce malgré 

les mesures incitatives à l’investissement privé. En 2000, l’Algérie ne comptait que 

776 hôtels dont 552 non classés, et seulement 11, soit 1 %, sont classés dans la 

première catégorie17. La part du secteur privé est restée pratiquement stable depuis 

1989, soit 48 % du total des hôtels. 

A partir de 1999 et jusqu’au fin 2004, plusieurs lois18 ont été promulguées 

dans le but de créer un dispositif politique et législatif solide. De plus, le 

gouvernement a mis en place une stratégie pour le secteur de tourisme avec des 

objectifs clairement établis qui sont de passer à 120.000 lits à l’horizon 2013 et un 

flux de 3 millions de touristes qui devrait générer 1,5 milliards de recettes. L’objectif 

assigné est de faire du tourisme un secteur économique à part entière en exploitant 

judicieusement le patrimoine et en standardisant l’activité touristique avec une 

mise à niveau et des normes internationales. Le développement du tourisme est, 

désormais, basé sur l’encouragement de l’investissement, notamment en matière 

d’infrastructures d’hébergement, l’amélioration des prestations, la promotion de la 

formation et la professionnalisation de l’action de communication. Aujourd’hui, le 

pouvoir public affiche clairement son souhait de hisser le secteur touristique algérien 

au niveau mondial. Ce souhait est interprété notamment par la mise en place d’une 

commission consultative installée en janvier 2006 et composée d’universitaires, de 
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spécialistes de l’environnement ainsi que des chercheurs du Centre de Recherche 

en Economie Appliquée pour le Développement (CREAD). Cette commission a la 

mission d’émettre des avis consultatifs sur la stratégie définie par le ministère du 

tourisme. Elle vise la mise en place d’une démarche concertée dans 

l’aménagement des zones d’expansion et sites touristiques et leur intégration à 

l’environnement ainsi que sur l’impact socioéconomique des projets. La volonté du 

pouvoir est ressentie aussi à travers le budget affecté au secteur du tourisme. Celui 

de fonctionnement par exemple est majoré de 45 % de l’exercice de ces dernières 

années. 

En matière de résultats, les réformes et les efforts budgétaires se sont traduits 

par la création et l’aménagement de 22 nouvelles zones d’expansion touristique. Les 

opérations de mise à niveau et de reclassement des établissements hôteliers ont 

engendré la fermeture de 104 hôtels et la réouverture de 33 autres19. Sur le plan 

de l’investissement, 60 milliards de dinars ont été affectés pour relancer 321 projets 

touristiques dont le taux d’avancement est évalué à 51 % en janvier 2007. 

L’achèvement de ces projets permettra de créer 30 000 lits supplémentaires et 

environ 15 000 emplois.  

Dans le cadre des visiteurs étrangers, après une chute catastrophique durant 

la décennie noire en passant de 685815 en 1990 à 107213 en 1998, le flux des 

touristes étrangers a enregistré une augmentation remarquable atteignant un taux de 

10 % pour la période allant de 2000 à 2005. L’Algérie est devenue la quatrième 

destination d’Afrique en accueillant près de 1,5 millions de visiteurs étrangers en 

2005 (contre 901416 en 2001), selon le secrétaire général de l’Organisation Mondiale 

du Tourisme, Francesco Frangialli. Cela a permis aux recettes du tourisme d’atteindre 

175 millions de dollars en 2005 et 200 millions en 2006. 

Fin 2017, 10.000 touristes étrangers avaient visité le sud algérien depuis la fin 

septembre (date du début de la saison touristique dans cette région). Le chiffre paraît 

très faible, même s’il traduit pourtant une hausse importante par rapport à 2016 qui 

n’avait enregistré que 7.500 visites20. La faiblesse de ces chiffres montre l’ampleur de 
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la tâche à accomplir pour hisser le tourisme en Algérie à la hauteur de celui de ses 

principaux voisins. Dans ce cadre, l’Etat algérien a lancé 1560 projets touristiques 

totalisant un programme de 237 milliards de dinars dans l’objectif de réaliser 7 

millions de nuitées par an avec une capacité d’accueil de 200 000 lits21. 

Enfin, même si le tourisme algérien reste encore très loin de celui des pays 

développés et surtout loin de celui des pays voisins (l’Egypte, le Maroc et la 

Tunisie), il a au moins décollé et retrouvé le chemin du développement d’une 

manière irréversible. Rejoindre la cours des grands en matière de tourisme n’est une 

mission impossible pour l’Algérie vue les atouts naturels et culturels qu’elle dispose, 

mais il est très difficile et long face à une réalité évidente pour un secteur longtemps 

marginalisé et livré à lui-même et pour lequel la décennie noire n’a fait qu’accroître 

le malaise. Cette réalité exige la contribution de tous les acteurs du secteur, l’Etat, le 

privé et aussi la population qui est appelé aujourd’hui à se cultiver, changer son 

regard sur l’étranger, et surtout être accueillant. 

4 - Le transport 

Dans le domaine du transport, malgré les programmes de modernisation des 

infrastructures (PSRE, PCSC), le réseau et les moyens du transport restent insuffisant 

par rapport aux impératifs de développement du pays. Aujourd’hui, un quart du 

réseau routier est en mauvaise état et se dégrade continuellement. Alors que le 

réseau autoroutier est embryonnaire avec quelques centaines de kilomètres. En ce 

qui concerne les transports maritime et aérien, ils connaissent depuis quelques 

années des travaux de maintenance, de modernisation, d’adaptation et d’extension. 

Dans le transport aérien, la situation est très médiocre malgré les travaux 

d’amélioration consacrés ses dernières années. Sur 36 aéroports que possède 

l’Algérie, seulement 4 (Hassi Massaoud, Hassi R’mel, Alger, Bejaia) enregistrent des 

bénéfices. Le réseau ferroviaire, quant à lui, reste à l’heure actuelle peu développé. Il 

faudra attendre quelques années encore pour voir une éventuelle amélioration du 

secteur du transport grâce aux projets d’infrastructures du transport du PCSC 

relancé au cours de l’année 2006. Selon le CNES22, la fin de l’année de 2007 verra 
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l’achèvement des opérations de réhabilitation des routes nationales et le début de 

livraison d’une série de rocades et grands ouvrages. L’année suivante marquera 

l’achèvement de l’ensemble des travaux concernant les chemins de wilaya : 

réhabilitation, modernisation, dédoublement de routes, réalisation de nouveaux de 

chemins de wilaya et création de 12 maisons cantonnières dans chaque wilaya.  

En outre, le projet le plus important, relancé en 2006, est l’autoroute Est-

Ouest qui vise à relier Tlemcen (Ouest) à Annaba (Est) par une liaison de 1216 km. 

A coté de ce grand projet, un panel de chantiers est ouvert pour la réalisation de 

3000 kilomètres de rocades et voies expresses, 4000 kilomètres de voies 

pénétrantes Nord-Sud, 17 plate-forme portuaires et 19 aéroportuaires. En parlant 

du domaine aérien, l’Etat consacre 15 milliards de dinars par an entre 2006 et 2009 

pour les projets d’extension des aéroports et d’équipement de navigation aérienne et 

les aérogares. 

Dans le transport maritime, les projets concernent la maintenance du 

patrimoine existant, la modernisation ou la création de 10 ports de pêche et d’un port 

de commerce destiné essentiellement au trafic de conteneurs d’une capacité de 4 

milliards de tonnes ainsi que l’augmentation de plusieurs ports pétroliers. A coté du 

financement budgétaire, l’Etat algérien cherche aussi à relancer le secteur des 

transports par le capital privé. Pur cela, le gouvernement s’est engagé à libéraliser et 

ouvrir le transport à la concurrence, maître en place un programme de privatisation de 

10 entreprises publiques en 2005 et, surtout, inciter le capital étranger et investir 

en Algérie. Entre 2003 et 2006, par exemple, l’Algérie a attiré 6 projets 

européens d’infrastructure et 7 dans le transport. 

Sur une période de huit ans (2010-2018), le secteur du transport enregistre 

une amélioration très importante. En effet, près de 144 millions de marchandises  

passent par les ports algériens, 40000 tonnes de fret passent par les aéroports, 4 

millions de tonnes de marchandises sur le réseau ferroviaire, et 5 millions de tonnes 

sur le réseau routier23. Mais, malgré cette amélioration en matière de tonnage, sur le 

plan de la qualité du transport, l’Algérie enregistre un retard flagrant. Les services du 
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transport telles quelles sont aujourd’hui ne permettent pas à l’Algérie de développer sa 

capacité concurrentielle dans une économie de marché mondialisé. 

L’amélioration de la qualité des services offerts est aujourd’hui d’autant plus 

nécessaire que la quantité et la qualité des infrastructures des transports24. Il est 

certain que tout obstacle dans le système de transport (retard, annulation de service, 

inconfort, incertitude, accidents, etc.) constitue une sorte d’impôt négatif qui freine le 

développement économique25. Si l’appareil de transport d’u pays n’est pas 

concurrentiel, cela s’apparente à une pénalisation exactement identique à un surcoût 

de production, ce qui diminue donc directement sa compétitivité26. 

5- Conclusion 

Dans le monde entier, le secteur des services joue un rôle important dans le 

processus de croissance économique en contribuant à la réalisation d'un ensemble 

d'exigences de base pour le processus de développement économique et en 

contribuant à la formation du PIB et à la création d'emplois. Aussi, il a  acquis une 

grande importance dans le commerce international compte tenu de l'évolution 

technologique rapide du secteur des télécommunications et des possibilités qu'il 

offre en matière d'échange d'informations économiques internationales et de 

modification de la forme des échanges de services entre les différents pays du 

monde.  

Malheureusement, malgré cette évolution internationale, l’Algérie n’en 

profite pas et son secteur des services reste sous-développé. Certes, depuis 

l’ouverture du marché intérieur au capital privé, les activités des services 

connaissent une croissance très importante. On relève même un développement 

très rapide des télécommunications et un réveil du tourisme. Mais, en matière de 

chiffres, le secteur des services algérien accuse un retard très important puisque 

sa part dans le PIB n’atteint même pas 9%. Face à cette situation, l’Etat algérien est 

appelé aujourd’hui à multiplier les efforts pour accélérer le développement de son 

secteur des services, facteur essentiel d’une diversification sectoriel de l’économie 

algérienne. 
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Résumé : 

Le tourisme est considérer comme une industrie la plus utilisé dans le temps présent. 

C’est devenu une source efficace pour le développement de n'importe quel pays .en plus du 

tourisme, notre travail est aussi basé sur l'ouverture des marches dans des différents pays dans le 

monde. Cette opération permet d'avoir des services de qualité à travers des espaces 

commerciaux qui peuvent à leur tour crée un environnement appropriée, ce dernier va nous 

permettre de gagner la confiance des touristes et avoir des moyens d'information et de 

communication plus sophistiqué.  

Alors, est ce que l'Algérie a adopté une stratégie pour développer le secteur du tourisme ? Dans 

ce travail en essaye d'examiné la réalité du tourisme en Algérie et quelles sont les suggestions 

pour parvenir à mettre un plan de travail afin de développé ce secteur.  

Mots clés : le tourisme, l’industrie touristique, l’Algérie. 

Abstract : 
In the present century, tourism is considered as the largest industry in the world, where it is 

an effective tool for achieving the goal of sustainable development. We focused, in our research, on 

different countries in the world that open new markets in addition to the traditional long- term 

sustainability of tourism throughout the year. Tourist programs provided quality services and high 

quality, distribution, an outlets and a suitable environment that will earn the loyalty of tourists as 

well as having a sophisticated means of information and communication technology. 

 The matter of this research is related to an important question: ‘’Does Algeria adopt its strategy to 

promote the tourism sector and achieve sustainable development?’’. In this context, we seek through 

this paper to examine the reality and the prospects for tourism sector, the tourism base and draw set 

of results and suggestions for the development of this sector in the framework of sustainable 

development. . 

Key words : Tourism, Tourism industry, Algeria. 
*e-mail : moamat27@yahoo.fr                 **e-mail : hadjbourouba@yahoo.fr 
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: Introduction 

Le secteur du tourisme est devenu actuellement un des secteurs porteurs et 

prometteur dans l’économie de très nombreux pays, le baromètre de l’organisation 

mondiale du tourisme montre que l’industrie du tourisme représente 9% du PIB 

mondial ainsi que pour l’emploie mondial compte 8% pour un nombre de 800 

millions emploi, et pour les recettes internationaux sont en hausse de 6 % en 2016 

pour la somme de 1232 milliard d’USD.  

 l’Algérie comme tous les autres pays cherche une relance pour son économie , 

et parmi les principaux créneaux de cette relance ,elle compte bien sur le secteur du 

tourisme pour  le long terme et même pour le moyen terme ce qui a été confirmé par 

l’ex Ministre du tourisme et de l’artisanat sur la marge de la 4eme assises nationale du 

tourisme le 14-15 avril 2016 en déclarant que « les perspectives de l’Algérie à l’horizon 

2019 , table sur 120 000 lits de qualité, 5 millions de touristes, ainsi que l’élévation de 

la contribution du secteur à hauteur de 5% du PIB » 

Suite à ce qui précède, nous nous trouvons devant la problématique suivante :  

Quels sont les choix stratégiques les plus favorables pour promouvoir le secteur 

du tourisme en Algérie ? 

L’hypothèse de la recherche :  

La relance du secteur de tourisme en Algérie dépend de la présence d'une 

infrastructure solide avec la participation de tous les acteurs à l'intérieur et à l'extérieur 

du secteur et même de la culture du pays d’accueil. 

1- Définition du tourisme : 

1-1 Les définitions des spécialistes et les chercheurs :  

Définition de «DAM» 1988:Un nouveau concept de tourisme et est considéré 

comme «l'activité politique plutôt que d'une économique, et qui estime que le 

tourisme ne se limite pas à être une réaction, mais il est un moyen de parvenir à la paix 

dans le monde."1 

Définition de «Joffre Dumarzedier » :Il a défini le tourisme comme «un ensemble 

préoccupations abusés par une personne pour l'auto-divertissement ou pour le 
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développement de ses informations ou pour la participation sociale ou à développer 

ces capacités créatives libre, après la libération de ses obligations professionnelles, 

familiales, sociales ».2 

Pour d’autre auteurs leurs définition nous amène pas loin de ces dernières définitions, 

c’est ce qui est bien évident.  

 « Ensemble des rapports et des phénomènes résultant du voyage et du séjour 

dans localité de personnes qui lui sont étrangères, le séjour ne constituant 

aucun établissement et n’étant par ailleurs lié a aucune activité lucrative ».3 

 « Le tourisme, ensemble des phénomènes résultant du voyage et du séjour 

temporaire de personnes hors leur domicile quand ces déplacements tendent 

à satisfaire dans le loisir, un besoin culturel de la civilisation industrielle».4 

 Ce concept de tourisme a trouvé son expression dans la définition des 

professeurs Suisses Hunziker et Krapf, ensuite adopté par l'association internationale 

d'experts scientifiques du tourisme (AIEST) :5 

« Le tourisme est la somme des phénomènes et des relations découlant de la 

circulation et le séjour des non-résidents, dans la mesure où elles ne conduisent pas à 

la résidence permanente et ne sont pas liés à une activité gagnante ». 

1-2 Définition des organisations et organismes internationaux : 

Organisation mondiale du tourisme :« Le tourisme est un phénomène social, 

culturel et économique qui implique le déplacement de personnes vers des pays ou 

des endroits situés en dehors de leur environnement habituel à des fins personnelles 

ou professionnelles ou pour affaires. Ces personnes sont appelées des visiteurs (et 

peuvent être des touristes ou des excursionnistes, des résidents ou des non-résidents) 

et le tourisme se rapporte à leurs activités, qui supposent pour certaines des dépenses 

touristiques ».6 

La définition de la Conférence des Nations Unies sur le Voyage et tourisme 

internationale : Qui a eu lieu en 1963, a décidé que le tourisme : « est un 

phénomène social et humain fondé sur la transmission de l'individu à partir de son 

lieu de résidence permanente à un autre endroit pour une période temporaire d'au 
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moins 24 heures, ni plus d'un andans le but detourisme de loisirou de 

tourismethérapeutique ouhistorique. »7 

L’Insee : l’institut national de la statistique et des études économique : Comme 

de ça part elle a défini le tourisme comme suit :8 

« Le tourisme comprend les activités déployées par les personnes au cours de leurs 

voyages et séjours dans des lieux situés en dehors de leurs environnement habituel 

pour une période consécutive qui ne dépasse pas une année à des fins de loisirs, pour 

affaires et autres motifs non liés à l’exercice d’une activité rémunérée dans le lieu 

visité » 

L’encyclopédie Universalis : « Le tourisme est l’expression d’une mobilité humaine 

et sociale fondée sur un excédent budgétaire susceptible d’être consacré au temps 

libre passé à l’extérieur de la résidence principale, il implique au moins un découcher, 

c’est-à-dire une nuit passée hors du domicile, quoique d’après certaines définitions, il 

faille au moins quatre ou cinq nuit passées hors de chez soi »9 

 Pour avoir plus de précision concernant l’identification du tourisme, il est 

primordiale d’avoir une définition bien précise d’un élément très important dans 

l’opération touristique celui du touriste, ce qu’on va essayer de le faire :  

2- Concept du touriste :  

« Le terme touriste vient du mot « tourist » du dérivé français « tour » et trouve son 

existence initiale en Grande-Bretagne au 18éme siècle »10 

 Ce mot désigne les jeunes anglais qui effectuent le « tour » de France 

commençant par Paris puis Bordeaux, les environs de Nîmes, Marseille avant de 

regagner Dijon et la Bourgogne.  

 En France, le terme « touriste » apparait en 1803 s’employant, précise le Littré, 

pour définir le « voyageur qui ne parcourt les pays que par curiosité et 

désœuvrement » ; on retrouve les mêmes notions que recouvrait le terme « tourisme » 

lui viendra ensuite en 1841.  

Alors on peut donner quelques définitions pour le touriste puisque c’est l’acteur 

principal de l’opération touristique comme suit : 11 
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1- Touriste : « personne qui se déplace, voyage pour son agrément, personne 

qui voyage par plaisir ou dans un but culturel, parcourant certains lieux pour 

leurs intérêt, pour la beauté du paysage » 

2- Touriste : « toute personne en déplacement hors de son environnement 

habituel pour une durée d’au moins une nuitée, et d’un an au plus ». 

 Il est comptabilisé comme touriste international dans un pays donné, toute 

visite d’une personne ne résidant pas dans ce pays et venant y passer au moins une 

nuitée.12 

À la lumière desdéfinitions ci-dessussur le tourismeet le touriste, on peut tirerce qui 

suit :  

A- Le tourisme c’est une activité mix et complexe elle se compose de plusieurs 

phénomènes et relations économique, social, culturel et même 

civilisationnelle. 

B- La résidence est temporaire son minimum ne doit pas être inférieure à 24 

heures et le maximum ne dépasse pas un an. 

C- Le tourisme comme activité est lié par un élément très important « le temps 

libre, le congé » 

D- L’objectif du déplacement touristique ne doit pas être pour des activités 

rémunérées. 

3- Le Marché Touristique Algérien : 

 Le marché touristique Algérien il peut être identifié par deux indicateurs 

importants ceux de l’offre et de la demande et qui sont aussi en eux même des chiffres 

clés du tourisme Algérien : 

3-1 L’offre : 

 L’un des objectifs à atteindre est d’améliorer la lisibilité de l’offre touristique les 

différents atouts de l’Algérie afin de mieux vendre la destination. La promotion du 

produit de qualité à travers différents canaux et notamment, lors des salons, festivals 

et expositions spécialisés, qui se tiennent en Algérie et à l’étranger donne un élan 

mérité au produit touristique. 
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 Ainsi, il faut faire la relance des activités touristiques à partir des potentialités 

déjà existantes et faire ce qui possible à travers une production diversifiée de l’offre 

nationale et sa promotion en direction des touristes nationaux et étrangers cette offre 

se résument dans :13 

- La beauté, la richesse et la diversité des paysages et sites naturels vierges. 

- Un patrimoine historique et archéologique inestimable. 

- La disponibilité des sites vierges et de ressources naturelles préservées. 

- Un climat tempéré. 

- La grande proximité avec les marchés émetteurs européens. 

 L’Algérie dispose d’un éventail de sites diversifiés et uniques ainsi que d’une 

richesse culturelle et patrimoniale considérable. 

Comme il existe plus de 200 sources thermales. Par ailleurs, un littorale long de plus 

1200 Km mais très peu exploité, peut accueillir tout projet de thalassothérapie ou de 

balnéothérapie. 

 Le grand sud demeure le principale pôle d’attraction des touristes en Algérie, 

notamment étrangers, qui raffolent des espaces infinis des déserts de l’Ahaggar et du 

Tassili n’Ajjer. 

 L’organisation régulière de salons spécialisés, de festivals et des fêtes locales et 

thématiques comme outil de promotion tél que :  

Le salon internationale du tourisme et des voyages « SITEV » organisé régulièrement 

chaque année en mois de mai. 

 Le festival du tourisme saharien qui s’organise chaque année on mois de mars 

pour la promotion des destinations saharienne. 

Des fêtes locales- cadres d’expression par excellence du patrimoine de chaque 

région14 

 Un énorme potentiel celui de notre pays, des atouts naturels et historiques : 15 
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 La côte abrite de magnifiques plages et criques surplombées de majestueuses 

montagnes hérissées de forêts centenaires, ourlées au sud par un Sahara immense aux 

dunes ondoyantes, recèle des sites archéologiques uniques.  

 Musées à ciel ouvert, classés patrimoine mondial de l’Unesco, le Hoggar et le 

Tassili, à l’extrême sud, offrent sur leurs parois rocheuses des gravures rupestres parmi 

les plus anciennes du monde. Présentant de nombreuses affinités avec celles du Sud-

Oranais, elles décrivent de façon émouvante la flore et la faune du néolithique. 

Béchar, au nord-ouest, compte plus de 2 000 fresques, dont la « momie », ainsi 

appelée par ses découvreurs. Son moule est au musée du Bardo à Alger. Parmi d’autres 

curiosités à visiter, le tombeau de Tin Hinan, la mythique reine des Touaregs, et 

l’Assekrem, une forêt de pics et d’aiguilles sculptées par le vent, le soleil et le froid, 

qu’on « ne peut voir sans penser à Dieu », selon son emblématique résident le père 

Charles de Foucauld, béatifié en 2005. Au nord, les sites de Tipaza, l’un des plus 

prestigieux des vestiges romains, Djamila, Timgad, Cherchell, Lambèse, Tébessa, 

Guelma, révèlent l’empreinte du plus grand empire de la mare nostrum sur ces terres 

du sud de Rome. Des forêts de colonnes, des dizaines de temples, de thermes, de 

mosaïques, de bas-reliefs et de gravures, ainsi qu’une riche statuaire, racontent cette 

histoire mouvementée où s’illustrèrent des Aguellid, rois berbères, alliés ou rivaux de 

Rome selon les circonstances. 

 La vallée du M’zab, refuge des rescapés du royaume de Tahert (Tiaret), 

façonnée au xe siècle par les ibadites – une école de théologie de l’islam – autour de 

cinq villages fortifiés, appelés ksour (pluriel de ksar, le palais en langue arabe) et ses 

verdoyantes oasis, modèle d’architecture traditionnelle et de développement durable, 

concept inventé par nécessité par les mozabites avant la lettre, est célèbre dans le 

monde entier. De même que la Qalaa (citadelle) des Béni Hammad, capitale de la 

dynastie qui régna sur ces contrées du Maghreb central entre 1015 et 1152. Sa 

mosquée de treize nefs à huit travées était la plus grande de l’Algérie, et ses vestiges 

perchés dans un site montagneux de toute beauté, restituent l’image d’une ville 

musulmane fortifiée. 
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 La Casbah d’Alger, modèle de la médina islamique, dont les palais sont en 

restauration, a été le siège d’une des plus grandes épopées de la guerre de libération 

nationale, la bataille d’Alger en 1957. Tlemcen, ancienne capitale des Zianides, les 

Banu Zyan, une dynastie berbère zénète (1235-1556), a été promue en 2011 « 

capitale de la culture islamique » et fourmille de témoignages de son passé 

prestigieux. Elle fut un centre religieux, culturel, intellectuel recherché au 12éme siècle. 

Parmi ces monuments, il faut citer la Grande Mosquée, la mosquée Sidi-Boumédiène 

et El-Méchouar. 

 L’Algérie compte 207 ZEST ouvertes aux investisseurs sur un périmètre de 56 

000 hectares. Sept pôles touristiques d’excellence seront réalisés dans ce cadre. Ils 

seront répartis en pôles régionaux (Nord-Est, Nord-Centre, Nord-Ouest, Sud-Est-

Oasis, Sud-Ouest-Touat-Gourara).  

         L’offre touristique en ce qui concerne les infrastructures hôtelières est de 1601 

hôtels ayant une capacité d’accueil de 96 682 lits avec une hausse de 5% au cours des 

cinq dernières années.16 

Tableau N° 01 : Répartition des hôtels et établissements assimilés par catégorie. 
 2013 2014 2015 2016 2017 

1ere catégorie « ***** » 14 14 15 17 24 

2eme catégorie « **** » 68 72 72 79 87 

3eme catégorie « *** » 70 70 75 71 70 

4eme catégorie « **» 91 91 86 88 89 

5eme catégorie « * » 74 79 54 54 56 

6eme catégorie sans étoiles 980 980 1030 1235 1285 

TOTAL 1297 1306 1332 1544 1601 

Source : Ministère du tourisme et de l’artisanat. Année 2018  
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Graphe N° 01 :   Répartitiondes hôtels et établissements assimilés par catégorie. 

 

Conception personnel : « Tableau N°01 » 

Tableau N° 02 : Répartition de la capacité des hôtels et établissements assimilés 

par catégorie. 
 2013 2014 2015 2016 2017 

1ere catégorie « ***** » 5402 5402 5652 5952 7287 

2eme catégorie « **** » 3860 3950 4150 4200 5105 

3eme catégorie « *** » 14201 12300 10890 10980 10900 

4eme catégorie « **» 4700 4780 7870 7925 7955 

5eme catégorie « * » 2878 2878 3604 3604 3654 

6eme catégorie sans étoiles 59053 59053 59725 61005 61781 

TOTAL 90094 88363 91891 93666 96682 

Source : Ministère du tourisme et de l’artisanat. Année 2018 
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Graphe N°  02 : Répartition de la capacité des hôtels et établissements assimilés 

par catégorie 

 
 

Conception personnel : « Tableau N°02 » 

Tableau N° 3 : Répartition de la capacité des hôtels et établissements assimilés 

par vocation : 
 2015 2016 2017 

Nbre d’hôtels 

et étab 

assimilés 

Nbre de 

place  

lits 

Nbre d’hôtels 

et étab 

assimilés 

Nbre de 

place  

Lits 

Nbre d’hôtels 

et étab 

assimilés 

Nbre de 

place  

Lits 

Urbain 770 
42349 789 42841 

799 
43449 

Balnéaire 438 
39932 629 41258 

671 
43446 

Saharien 60 
4050 64 4125 

68 
4263 

Thermal 47 
4280 48 4 311 

50 
4424 

Climatique 17 1280 14 1131 13 1100 

TOTAL 1332 91891 1544 93666 1601 96682 

Source : Ministère du tourisme et de l’artisanat. Année 2018. 
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Tableau N° 3 : Nombre de nuitées dans les hôtels et les établissements 

assimilés : 

Source : Ministère du tourisme et de l’artisanat. Année 2018. 

NB: Les algériens résidant à l’étranger sont comptabilisés dans la rubrique des 

non-résidents 

 D’après les données statistiques réunis on peut dire que cette offre est 

caractérisée par :  

- Une offre limitée. 

- Très urbaine : l’urbain représente 49% des capacités d’accueil et le balnéaire 

en représente 47%. 

- Peu adaptée au marché international, dont moins de 10% des établissements 

sont adaptés aux normes internationales. 

- Cette offre en matière d’infrastructure hôtelière montre le grand déficit du 

secteur, ce qui représente un réel frein à l’attractivité et la promotion de l’offre 

touristique. 

 Néanmoins, des objectifs ambitieux attendus par le gouvernement à l’horizon 

2019, sont :17 

- D’accueillir 5 millions de touristes,  

- D’atteindre la moyenne de 45 millions de nuitées,  

- Faire passer la capacité hôtelière a 300 000 lits, y compris 95 mille de très 

bonne qualité 

- Un flux plus de quatre millions de touristes. 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Résidants  5 750 796 5 971 372 6 185 231 6 484 105 7 108 943 

Non résidants  895 747 974 456 954 103 998 367 1 237 905 

Total  5 646 543 6 945 828 7 139 334 7 482 472 8 346 848 
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3-2 La demande :18 

 La demande des Algériens est en évolution. Ils sont au nombre de « 3 

532 743 »à la fin 2016, qui se rendent à l’étranger ce qui représente une économie de 

sortie de devises pour l’économie national de 47 millions d’euros sur la base d’une 

dépense moyenne de 700 euros/sortie. 

 Comme en totalise à la fin 2016 un chiffre de 3 902 634 des entrées de 

nationaux résidants à l’étranger soit 66 % du totale des entrées, et connaissent ainsi , 

des hausses respectivement de 7,6 % et de 14% par rapport à 2016 et 2015. 

 Alors fin d’année 2017 les entrées de touristes elles ont totalisé près de 

7 108 943 entrées et se sont traduites par des recettes en devises estimées à 640 

millions d’euros (55 milliards de Dinard). Ces entrées sont en augmentation de 13% 

par rapport à 2016 et de 17% par rapport à 2015.  

 Les entrées d’étrangers ont représenté, quant à elles, 1 237 905entrées, soient 

39 % du totale des entrées. Elles sont, ainsi en augmentation de plus de 39,5 % par 

rapport à 2016 et 2015. 

4 - Analyse stratégique selon la méthode SWOT : Cette recherche s’interroge sur les 

principaux facteurs internes et externes qui déterminent les performances du secteur 

touristique Algérien en vue de situer ce secteur par rapport à la concurrence des pays 

voisins. 

Tableau N° 04 : Diagnostique du secteur de tourisme en Algérie 

Forces Faiblesses 

- La taille du pays 2.381.741 km2 

la plus grandes superficie en 

Afrique. 

- Une situation géographique très 

stratégique. 

- Un littoral de 1200 km sur la côte 

méditerranéenne qui favorise le 

- La part du tourisme dans le PIB 

de l’Algérie est très faible : 2,5%. 

- L’activité touristique est la plus 

faible parmi les 12 pays pourtour 

méditerranéen. 

- Un déficit en termes de capacités 

d’accueil, de structures hôtelières 
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développement du tourisme 

balnéaire. 

- Présence de plus de 200 sources 

thermales qui favorisent le 

développement du tourisme 

thermal. 

- Présence d’un patrimoine culturel 

important qui favorise le 

développement du tourisme 

culturel. 

- Un désert qui représente près de 

5/6 du territoire : tourisme 

saharien. 

- Un important réseau 

d’infrastructures aéroportuaires 

et routières.  

- Une proximité de l’Europe   

- L’Algérie dispose plus de trois 

million résidant à l’étranger. 

- Diversité du pays, du point de vue 

historique, culturel, et naturel. 

- Un plan stratégique ambitieux 

pour l’avenir « SDAT » 

en quantité et en qualité. 

- Un déficit en termes de 

restauration de qualité.  

- Une sécurité sanitaire et 

alimentaire insuffisante. 

- Des banques et des services 

financiers inadaptés au tourisme 

moderne. 

- Un manque de qualification des 

personnels. 

- Absence de la culture du 

tourisme.  

- Insécurité et instabilité politique. 

- Une communication très fœtale 

et des publicités insuffisantes. 

- Absence d’études marketing 

adaptées. 

- Un service qui atteint à peine le 

minimum requis. 

- Programme de vacances 

primitives. 

- Infrastructures aéroportuaires 

insuffisantes. 

- Les procédures d’entrée sur le 

territoire sont très difficiles pour 

les occidentaux. 
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Opportunités Menaces 

- Marché en expansion. 

- L’Algérie dispose encore d’un potentiel à 

exploiter : Désert, Plages vierges, 

Montagnes, Patrimoine historique, 

Patrimoine religieux  

(saint augustin)  

- Une tendance mondiale. 

- L’Algérie est une destination nouvelle à 

découvrir : le nouveau attire. 

- L’Algérie présente un pays d’histoire pour 

les pieds noirs : une cible internationale 

apprendre en compte. 

- Le développement du E-commerce. 

- Demande importante pour des 

expériences authentiques incluant les 

cultures locales et l’approche de la nature. 

- La société mondiale dans les dix 

prochaines années sera constitué de gens 

âgés, donc développer des offres adaptées 

aux besoins de cette catégorie d’âges. 

- Recherche de produit ou en apprend  

(culture, loisir….) 

- Le tourisme vert est à exploiter 

 (vacances dans les compagnes) 

- La vulnérabilité aux aléas 

géopolitiques. 

- Une concurrence rude de la part 

du Maroc et la Tunisie. 

- Terrorisme, attentats et 

insécurité. 

- Préférences aux voyages 

domestiques et intra régionaux. 

- Ralentissement de l’activité 

touristique mondiale. 

- Méconnaissance du produit 

touristique Algérien. 

- Voyages d’affaires 

internationaux 

intercontinentaux subissent un 

baisse de volume 

impressionnante. 

- Les touristes ont une tendance à 

dépenser moins lors de leurs 

séjours. 

Source : TERFAYA Nassima : « Apport de la culture marketing dans le développement 

touristique ». Edition Houma Alger 2008. PP 152-153 
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4-1 Analyse de la situation du tourisme Algérien :La situation politique et 

économique du pays s’améliore progressivement, ce qui se traduit par la valorisation 

du secteur touristique Algérien. Cette prise en compte du tourisme s’est traduit par :19 

- L’aménagement de 200 ZEST « zone d’expansion et site touristique », situé à ¾ 

sur le littoral. 

- Une privatisation des entreprises publiques est engagée. 

- Un développement de plusieurs secteurs d’activités : balnéaire, archéologie, 

culturel, sportif, chasse, pêche, santé, thermalisme et climatisme. 

- La réduction de la TVA de 17% à 7% pour encourager les investisseurs 

- Ouverture de l’aéroport d’Alger en 2006. 

- Des groupes a la renommées internationale, comme Starwood, Marriott et Accor 

se sont intéressés au pays en choisissant de s’implanter dans les plus grande villes 

tél qu’Alger, Oran, Tlemcen. 

- Réalisation du projet « autoroute Est-Ouest ». 

- Des avantages fiscaux et des taux d’intérêts réduits pour inciter les investisseurs 

nationaux et étrangers, à s’engager dans des projets concrets. 

5 - Impact socio-économique du tourisme en Algérie : 

  Le tourisme est une activité qui exerce des effets d’entrainement en amont et 

en aval de l’économie nationale. Un pays quelconque entretient avec le reste du 

monde des relations bilatérales sur le plan du tourisme. Les échanges qui s’effectuent 

dans le cadre de cet espace s’opèrent sur un marché caractérisé par une demande qui 

se porte sur l’offre. Les déplacements des visiteurs se traduisent par des dépenses 

touristiques. Ainsi ces dépenses alimentent les caisses financières communales et 

nationales, participant au produit national brut.20 
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5-1 Intérêt économique du tourisme pour l’Algérie :21 

 Les fruits de développement touristique pour une économie nationale 

s’expriment de façons diverses :  

         Le tourisme en Algérie offre des conditions des plus appropriées à la 

transformation des attitudes et des comportements des habitants locaux. 

         Le tourisme favorise la fonction économique de se dérouler à l’échange de 

consommation collective et individuelle. 

         Il constitue également une fonction d’équilibre régional et national grâce à la 

fixation des populations la ou les sites sont mis en valeur. 

         Il remplit une fonction sociale et culturelle et c’est un facteur de propagation de 

progrès. 

         Les effets de rentabilité financière immédiate sont les plus visibles. Egalement des 

effets économiques direct à court terme : croissance des entrées de devises.  

         Il active la fonction commerciale et accroit la consommation de produits locaux. 

         L’ouverture du tourisme sur le matche de l’emploi est une des conséquences les 

plus appréciables de cette activité. 

         Par ailleurs, a investissement égal, le tourisme est le secteur économique qui est 

capable de dégager le plus d’emploi. La vertu psychologique très importante réside 

dans le fait qu’un pays qui met en œuvre une politique de tourisme avec tous les 

investissements qu’elle implique témoigne d’une volonté de stabilité car il engage son 

économie. 

 Sur le marché des capitaux internationaux, le tourisme apporte une 

contribution réelle digne d’une carte de crédit confiance. Il engendre un effet 

d’entrainement à l’investissement dont bénéficient d’autres secteurs économiques. 

 La programmation touristique implique nécessairement la mise en valeur des 

possibilités locales dont les premiers à en bénéficier sont les populations locales (eau, 

voierie, énergie, assainissement, etc.)     
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5-2 Le poids économique du tourisme Algérien :Le tourisme représente un des 

secteurs économiques en expansion en Algérie. Le poids économique du tourisme et 

de plus en plus important :22 

 Si le secteur touristique est si rentable on ne peut pas dire que l’Algérie 

l’exploite au maximum de ses capacités. 

 L’Etat Algérien mise tout sur le secteur hôtelier qu’il considère comme stratégie 

qui a pour objectif de booster le tourisme qui est compté parmi les secteurs les plus 

rentables du pays avec une croissance estimée à 9% soit 4,2% sur 5% que représente 

le PIB hors-hydrocarbures. 

Par ailleurs les chaînes hôtelières privées sont également de plus en plus attirées par 

l’Algérie. Le groupe Accor a annoncé vouloir développer 30 nouveaux hôtels 

en Afrique d’ici là 2016, notamment en Algérie. 

Graphe N° 03 : EvolutiondelapartdusecteurdutourismedanslePIB   

 
Source : Ministère du tourisme et de l’artisanat. 

 La part du tourisme dans le Produit Intérieur Brut (PIB) est restée stable depuis 

plusieurs années. 

 A partir de l’année2008, il est enregistré une croissance importante de 2,05% 

de la part du PIB dans le secteur du Tourisme, une stabilité pour les années 2012 et 

2015 avec 2,8% et une légère croissance pour l'année 2016 avec 3.3%. 
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Graphe N° 04 : Evolutiondelabalancedepaiement –postevoyages– 

 
Source : Ministère du tourisme et de l’artisanat. 

 Le montant des recettes touristiques, au terme de l’année2016, s’est situé à 

465 millions de dollars, soit une hausse de 2.5 % par rapport à l’année 2015. 

 En dépit de l’accroissement des entrées touristiques ces dernières années, le 

montant en devises dépensé par les nationaux à l’étranger reste supérieuràcelui des 

devisesgénéréespar les flux d’entrées des non-résidents. 

 L’emploi dans le secteur du tourisme : 

- Evolution de l'emploi dans la branchehôtels, cafés, restaurants : 

 En 2016, on a enregistré 512000 emplois dans la branche hôtels, cafés et 

restaurants, soit une hausse de 2.3%par rapport à l’année 2015. 

Graphe N° 05 : Evolution de l'emploi dans la branchehôtels, cafés, restaurants. 

 
Source : Ministère du tourisme et de l’artisanat. 
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Conclusion : 

L’Algérie dans un horizon lointain si sa situation s’améliore, pourra concurrencer la 

Tunisie et le Maroc. Les prévisions ne sont pas encourageantes puisque cela ne sera 

possible que dans 15 ans au minimum.  

 En Algérie, le tourisme devient une priorité nationale, selon le gouvernement, 

mais la concurrence sera rude et l’Algérie doit s’y préparer. Dans cette étape cruciale, 

les démarches suivantes sont indispensables : 

- La connaissance des marchés concurrents. 

- L’évaluation et la valorisation du potentiel touristique de chaque 

destination. 

- Recensement et évaluation des possibilités d'action. 

- Choix des moyens et affectation des ressources. 

- Un contrôle stratégique pour pouvoir y avoir des écarts entre les objectifs 

fixés du SDAT et les résultats obtenus. 

Les résultats attendus dans le secteur touristique se résument en une croissance du 

tourisme interne et externe due à : 

- Une croissance économique soutenue, induite par les investissements 

programmés, entrainant des déplacements plus fréquents des touristes 

d’affaires. 

Des flux plus importants de la communauté algérienne établie à l’étranger et 

des étrangers d’origine algérien et un accroissement des flux de touristes étrangers, 

notamment ceux en provenance du marché de proximité que constitue l’Europe. Ceci 

est possible, si le tourisme balnéaire Algérien est propulsé dans les devants de la scène 

puisque la nature a gâté l’Algérie, mais manque les moyens, la volonté et surtout le 

savoir-faire. 
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